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 بانك جامع عزاداری ویژه ماه محرم

 مشخصات كتاب

 2931سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،

عنوان و نام پدیدآور:بانك جامع عزاداری ویژه ماه محرم/ واحد تحقیقات مركز 

 تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.

 ناشر چاپی : 

 .2931ه ای قائمیه اصفهان، مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مركز تحقیقات رایان

 2391محرم الحرام 

 مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و كتاب

 موضوع: عزاداری

 . چهل حدیث عزاداری1

 مشخصات كتاب

 - 2992سرشناسه : محدثی، جواد، 

Mohadesi ،Javad 

 عنوان و نام پدیدآور : چهل حدیث عزاداری/ تهیه و تنظیم جواد محدثی.

 .29۳۱ت نشر : قم: نشر معروف، مشخصا

 م.س 29/1×2۱/1ص.؛ ۴3مشخصات ظاهری : 

 ریال )چاپ دوم( ۴۱۱؛  23-3-۴393-3۴3ریال: 2۱۱۱شابك : 

 وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

 عربی. -یادداشت : فارسی 
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 .2931یادداشت : چاپ دوم: پاییز 

 .29۳3یادداشت : چاپ پنجم: 

 زیرنویس.یادداشت : كتابنامه به صورت 

 23قرن  --موضوع : اربعینات 

 23قرن  --موضوع : احادیث شیعه 

 احادیث. --موضوع : سوگواریها 

 2933 33چ1۴1/مBP239/3رده بندی كنگره : 

 12۳/133رده بندی دیویی : 

 21323-33شماره كتابشناسی ملی : م

 مقدّمه

 عزاداری، احیاء خط خون و شهادت 

ب ، شیوه كهن ستمگران حاكم ، در برخورد و مقابله با زندانی كردن )نور( در حصار ش

)حق ( بوده است . خّط فكری و سیاسی امامان شیعه ، از همین رو همواره از سوی 

 قدرتها ، مورد تضییق و محدویت و انزوای تحمیلی قرار گرفته بود . 

 طّطبیعی است كه در چنان شرایط ، نوشتن و گفتن و سرودن و نشر تفكر و راه و خ

آنان ، از اسلوبهای مؤ ّثر شیعه به حساب می آمد و پیروان حق ، با زبان و قلم و شعر و 

مرثیه و اشك و عزاداری ، در )احیاء امرائمّه ( و زنده نگهداشتن حماسه ها و بیان 

 فضایلشان تالش می كردند .

و اجمتاعی بود  -در آن عصر خفقان ، طرح )خط امامان ( ، نوعی مبارزه سیاسی 

 خطرها در پی داشت . 

 ذكرها و یادها ، جهاد بود .
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جلسات انس و دیدار شیعیان ، وسیله ای برای الهام گیری و یافتنِ محورهای )وحدت 

مكتبی ( به حساب می آمد و شعر و مرثیه و نوحه و گریستن و عزاداری بر شهیدان 

 رِ )نتوانستن (ها ،كربال و سیدالشهدا و مظلومیّت اهل بیت علیهم السّالم در آن عص

 ابعادی از مساءله زنده نگهداشتن مشعل حق و دعوت به )نور( و )ایمان ( بود . 

سروده های موضعدار شاعران شیعی ، آنچه كه به اهل بیت مربوط می شد ، بطورعمده 

 دو محور اساسی داشت : 

 مدایح – 2

 مراثی – 1

فاع ازحق ومبارزه باحكومتهای استفاده ازمدح و مرثیه ، همواره بعنوان اهرمی در د

 ، مورداستفاده قرار می گرفت .جور

برپایی مراسم سوگواری برای ائمّه و احیای خاطره شكوهمند و الهام بخش حیات و 

 جهاد و شهادتشان ، همواره در تاریخ ، حركت آفرین و بیدارگر بوده است . 

نیز ،  لس سوگ اهل بیتسنّت شعر گفتن و مرثیه خواندن و گریستن و گریاندن در مجا

مورد تشویق و دستور امامان بود ، چرا كه عزاداری ، رساندن صدای مظلومیّت آل علی 

به گوش مسلمانان بود و رسالتی عظیم داشت . اقامه مجالس به یاد آنان ، بیان رنجهای 

جانكاه پیشوایان حق و خون دلهای ائمه عدل ، فاش ساختن و آشكار كردنِ ناله 

آنان در هیاهوی پرفریب اغواگران بود و عزاداری برای شهید ، انتقالِ فرهنگ  مظلومانه

( 2شهادت به نسلهای آینده تلقّی می شد . . . و این خط همچنان ادامه یافت ، تا اكنون )

 . 

در اینگونه مجالس ، احساس و عاطفه ، به كمك شعور می آید و مكتب عاشورا زنده 
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احساسهای عمیق یك انسان متعهّد و پای بند به خطّ  می ماند و اشك ، زبان گویای

 حسینی و كربالیی است . 

 اشك ، دلیل عشق است و نشانه پیوند . 

 اشك ، زبان دل است و شاهد شوق . 

دلی كه به حسین علیه السّالم و اهل بیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عشق دارد ، بی 

، مهر و عالقه درونی خود را نشان می  شك در سوگ آنان می گرید و با این گریه

دهد و گریه بر حسین علیه السّالم تجدید بیعت با )كربال( و فرهنگ شهادت است و 

 امضای راه خونین شهیدان . 

 اشك ، خون می سازد و مجاهد و شهید می پرورد . 

 یجبهه های گرم ایران اسالمی در سالهای )دفاع مقدس ( ، گویاترین و زنده ترین سند

است كه نشان می دهد چگونه عشق عاشورایی و مراسم نوحه خوانی و اشك ریختن بر 

ساالر شهیدان ، محرّم را ماه )پیروزی خون بر شمشیر( می سازد و اشك را به سالحی 

 كاری و مؤ ثّر تبدیل می كند .

ت سسابقه عزاداری و سوگواری بر مظلومیت خاندان پیامبر علیهم السّالم بسیار دیرینه ا

و خود پیامبر و علی و فاطمه و . . . علیهم السّالم و فرشتگان و كرّوبیان و جنّ و انس بر 

مظلومیّت )آل اللّه ( گریسته و مجالس عزا و گریه برپا كرده اند . حتی انبیای گذشته 

هم اشكی ریزان و دلی سوزان و توسّل و توجّهی به خاندان عصمت و اسوه های 

 .( 1شهادت داشته اند)
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شبهه آفرینیهای كج فهمان یا مغرضان نسبت به مساءله گریستن وعزاداری و توسّل و 

اقامه مراسم و شعائر دینی در سوگ امامان مظلوم و شهید ، جز از بی خبری آنان از 

 ( . 9تعالیم اسالم و دستورها و سنتهای پیامبر اسالم ، نشاءت نمی گیرد)

، برخی از احادیث مربوط به این سنّت  این مجموعه چهل حدیث كه پیش رو دارید

ارزشمند و سازنده را در بردارد . امید است كه آشنایی با فرهنگ دینی و عمل به آن ، 

 وسیله نجات ما و سبب شفاعت )اهل بیت ( از ما در روز قیامت گردد . 

 جواد محدثی -قم 

  2931فروردین 

 آتش عشقِ حسینی

 لیه و آله :قالَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه ع

 اِنَّ لِقَتِْل الْحُسَیِْن علیه السّالم حَرارَةً فی قُلُوبِ اْلمُؤ منینَ ال َتبْرَُد اَبَداً . 

 ترجمه :

 پیامبر اكرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود : 

برای شهادت حسین علیه السالم ، حرارت و گرمایی در دلهای مؤ منان است كه هرگز 

 سرد و خاموش نمی شود . 

 11۴، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 

 عاشورا ، روز غم

 قال الرّضا علیه السّالم :
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مَنْ كانَ یَوْمُ عاشورا یَوْمَ مُصیبَتِهِ َو حُزْنِهِ وَ بُكائِهِ جَعَلَ اللّهُ عَزّوَجَلّ یَوَْم القیامَةِ یَوْمَ فَرَحِهِ 

 وَ سُرُورِهِ .

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود :

كس كه عاشورا ، روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد ، خداوند روز قیامت را  هر

 برای او روز

 شادی و سرور قرار می دهد . 

 1۳3، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 محرّم ، ماه سوگواری

 قال الرّضا علیه السّالم : 

اَّبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتّی یَمْضِیَ مِنْهُ انَ اَبی اِذا دَخََل شَهْرُ الُْمحَرَّمِ ال یُری ضاحِكاً وَ كانَتِ الْكِ

 عَشْرَةُ اَیّامٍ ، َفاِذا كانَ الَْیوْمُ العْاشُِر كانَ ذلِكَ اْلَیوْمُ یَوْمَ مُصیبَتِِه وَ حُزْنِهِ وَ بُكائِهِ . . . . 

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود : 

جعفرعلیه السّالم ( دیگر خندان دیده هرگاه ماه محرّم فرا می رسید ، پدرم )موسی بن 

نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت تا آن كه ده روز از محرّم می گذشت ، 

 روز دهم محرّم كه می شد ، آن روز ، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود . 

 222امالی صدوق ، ص 
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 دیده های خندان

  قالَ رسولُ اللّه صلّی اللّه علیه و آله :

یا فاطِمَةُ ! كُلُّ َعیْنٍ باكَِیهٌ یَوْمَ الْقیامَةِ اِالّ عَیْنٌ بََكتْ عَلی مُصابِ الْحُسَیِن فَاِنِّها ضاحِكَةٌ 

 مُسْتَبْشَِرةٌ بِنَعیِم الْجَنِّة . 

 ترجمه : 

 پیامبر اكرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود : 

ی كه در مصیبت و عزای فاطمه جان ! روز قیامت هر چشمی گریان است ؛ مگر چشم

حسین گریسته باشد ، كه آن چشم در قیامت خندان است و به نعمتهای بهشتی مژده 

 داده می شود . 

 139، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 سالگرد سوگ حسین علیه السّالم

 عَنِ الصّادق علیه السّالم : 

 فیهِ ةٍ وَ ثالثَ سِنینَ مَِن الْیَْومِ الَّذی اُصیبَنیحَ عَلَی الُْحسَینِ بْنِ عَلی سَنَةً فی كُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَ 

 . 

 ترجمه : 

 حضرت صادق علیه الّسالم فرمود : 

یك سال تمام ، هر شب و روز بر حسین بن علی علیه السّالم نوحه خوانی شد و سه 

 ، در روز شهادتش سوگواری برپا گشت . سال
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 2۱1، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 بودجه عزاداری

 الصّادق علیه السّالم :  قالَ

قالَ لی اَبی : یا جَعْفَرُ ! َاوْقِفْ لی مِنْ مالی كَذا وكذا النّوادِبَ تَنْدُُبنی َعشْرَ سِنینَ بِمنی اَیّامَ 

 مِنی . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم می فرماید : 

 پدرم امام باقر علیه الّسالم به من فرمود : 

ن مقدار وقف نوحه خوانان كن كه به مّدت ده سال در )منا( ای جعفر ! از مال خودم فال

 در ایام حجّ ، بر من نوحه خوانی و سوگواری كنند . 

 11۱، ص  3۴بحاراالنوار ، ج 

 نوحه خوانی سنّتی

 عَن اَبی هارونَ المكفوفِ قال : 

 ترجمه : 

نْشِدوُنَ فَاءَنْشَدْتُهُ فَقالَ : ال ، كَما تُ دَخَلْتُ عَلی ابی َعبْدِاللّه علیه السّالم فَقالَ لی : اَْنشِدْنی ،

 وَ كَما تَرْثیهِ عِنَْد قَبِْره . . . 

 ابو هارون مكفوف می گوید : 

خدمت حضرت صادق علیه السّالم رسیدم . امام به من فرمود : )برایم شعر بخوان ( . 

تان ( پس برایش اشعاری خواندم . فرمود : اینطور نه ، همان طور كه )برای خود

 شعرخوانی می كنید و همانگونه كه نزد قبر حضرت سیدالشهدا مرثیه می خوانی . 

 1۳3، ص  33بحاراالنوار ، ج 
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 پاداش شعر گفتن برای حسین علیه الّسالم

 قال الصّادق علیه السّالم : 

  لَُه الْجَنًّة وَ غَفَرَ لَهُ .ما مِنْ اَحَدٍ قاَل فی الحَُسینِ شِعْراً َفبَكی وَ اَبكْی ِبهِ اِالّ اَوْجَبَ اللّهُ 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم به جعفربن عفان فرمود : 

هیچ كس نیست كه درباره حسین علیه السّالم شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند 

 مگر آن كه خداوند ، بهشت را بر او واجب می كند و او را می آمرزد . 

 1۳3رجال شیخ طوسی ، ص 

 ن برای اهل بیت علیهم السّالمسرود

 قال الصّادق علیه السّالم : 

 مَنْ قاَل فینا بَیْتَ شِعْرٍ بََنی اللّهُ لَُه بَیْتاً فیِ الْجَنَّةِ . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

هركس در راه ما و برای ما یك بیت شعر بسراید ، خداوند برای او خانه ای در بهشت ، 

 كند . بنا می 

 3۴3، ص  2۱وسائل الشیعه ، ج 

 اصحاب مدح و مرثیه

 قال الصّادق علیه السّالم : 

 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی جَعَلَ فیِ النّاِس مَنْ یَفِدُ ِالَیْنا َو یَمْدَحُنا وَ یَرْثی لَنا . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 
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ا قرار داد كه به سوی ما می آیند و بر ما وارد خدا را سپاس كه در میان مردم ، كسانی ر

 می شوند و ما را مدح و مرثیه می گویند . 

 3۴3، ص  2۱وسائل الشیعه ، ج 

 شعر خوانی در ایّام عزا

 قالَ الرّضا علیه السّالم : 

 لَینا اَهْلِ الَْبیْتِعلیهمیا دِعْبِلُ ! اُحِبُّ اَنْ تُْنشَِدنی شِعْراً فَاِنَّ هذِهِ اال یّاَم اَیّامُ حُزْنٍ كانتْ عَ

 السّالم . 

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم به دعبل )شاعر اهل بیت ( فرمود . 

ای دعبل ! دوست دارم كه برایم شعری بسرایی و بخوانی ، چرا كه این روزها )ایام 

 عاشورا( روز اندوه و غمی است كه بر ما خاندان رفته است . 

 1۴3، ص  21ج جامع احادیث الشیعه ، 

 مرثیه ، نصرت اهل بیت علیهم السّالم

 عَن الرّضا علیه السّالم : 

یا دِعبِلُ ! اِرْثِ الحُسَْینَعلیه السّالم فَاَنْتَ ناصِرُنا وَ مادِحُنا ما دُمَْت حَیّاً فَال ُتقصِرْ عَنْ نَصْرِنا 

 مَا اسَْتطَعْتَ . 

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود : 

بل ! برای حسین بن علی علیه السّالم مرثیه بگو ، تو تا زنده ای ، یاور و ستایشگر ای دع

 مایی ، پی تا می توانی ، از یاری ما كوتاهی مكن . 

 1۴3، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 
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 قال علیُّ علیه السّالم : 

 بِفَرَحِنا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا . اِنَّ اللّهَ . . . اِخْتارَ لَنا شیَعةً یَنْصُرُونَنا وَ یَفْرَحُونَ 

 ترجمه : 

 علی علیه السّالم فرمود : 

خداوند برای ما ، شیعیان و پیروانی برگزیده است كه ما را یاری می كنند ، با 

 خوشحالی ما خوشحال می شوند و در اندوه و غم ما ، محزون می گردند . 

 191، ص  2غررالحكم ، ج 

 كُشته اشك

 علیه السّالم :  قال الحسینُ

 اَنا قَتیلُ الْعَبَْرةِ 

 ال یَذْكُرُنی مؤ مِنٌ اِالّ بَكی . 

 ترجمه : 

 حسین بن علی علیه الّسالم فرمود : 

من كُشته اشكم . هیچ مؤ منی مرا یاد نمی كند مگر آنكه )بخاطر مصیبتهایم ( گریه می 

 كند . 

 133، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 یك قطره اشك

 نُ علیه السّالم : قالَ الحسی

 مَنْ َدمِعَتْ عَیناُه فینا قَْطَرةً بَوَّاءهُ اللّهُ عَزَّوَجَّل الجَنَّةَ . 

 ترجمه : 

 حسین بن علی علیه الّسالم فرمود : 
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چشمان هر كس كه در مصیبتهای ما قطره ای اشك بریزد ، خداوند او را در بهشت 

 جای می دهد . 

 119، ص  1احقاق الحق ، ج 

 پاداش عزاداری بهشت ،

 قال علی بن الحسین السجّاد علیه السّالم : 

ةِ نَّاَیُّما مُؤ مِنٍ َدمِعَتْ عَیْناُه لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ وَ مَنْ مَعَه حَتّی یَسیلَ عَلی خَدَّیْهِ بَوَّاءَهُ اللّهُ فیِ الْجَ

 غُرَفاً . 

 ترجمه : 

 امام سجّاد علیه السّالم فرمود : 

مانش برای كشته شدن حسین بن علی علیه السّالم و همراهانش هر مؤ منی كه چش

اشكبار شود و اشك بر صورتش جاری گردد ، خداوند او را در غرفه های بهشتی جای 

 می دهد . 

 313ینابیع الموده ، ص 

 به یاد فرزندان فاطمه علیها السّالم

 قالَ السجّاُد علیه السّالم : 

 نی فاطِمَةَ اِالّ خَنَقَتْنی لِذِلكَ عَبْرَةٌ . اِنّی لَْم اَذْكُرْ مَصْرَعَ بَ

 ترجمه : 

 امام سجاد علیه السّالم فرمود : 

من هرگز شهادتِ فرزندان فاطمه علیها السّالم را به یاد نیاوردم ، مگر آنكه بخاطر آن ، 

 چشمانم اشكبار گشت . 

 2۱3، ص  3۴بحاراالنوار ، ج 
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 سوگواری در خانه ها

 السّالم :  قال الباقُر علیه

ْْكیهِ وَ یَاءْمُرُ مَْن فی دارِهِ بِالْبُكاءِ عَلَیِْه وَ یُقیمُ فی دارِهِ مُصیبَتَهُ بِاِظْهارِ اْلجَزَعِ عَلَیْهِ وَ 

یَتَالقُونَ بِالبُكاءِ بَعضُهُمْ َبعْضاً فِی البُیُوتِ وَ لِیُعَزِّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمُصابِ الْحُسَیْنِ علیه السّالم 

 . 

 رجمه : ت

امام باقر علیه السّالم نسبت به كسانی كه در روز عاشورا نمی توانند به زیارت آن 

 حضرت بروند ، اینگونه دستور عزاداری دادند و فرمودند : 

علیه السّالم ندبه و عزاداری و گریه كند و به اهل خانه خود دستور دهد كه بر او بگریند 

بر حسین علیه السّالم ، مراسم عزاداری برپا كند و و در خانه اش با اظهار گریه و ناله 

یكدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت گویی در سوگ حسین علیه الّسالم در خانه 

 هایشان مالقات كنند . 

 231كامل الزیارات ، ص 

 اشك علی علیه السّالم در سوگ شهدای كربال

 قالَ الباقر علیه السّالم : 

اَصْحابِِه قالَ : فَلمّا مَرَّبِها تَرَقَْرَقتْ عَیْناهُ لِلْبُكاءِ ُثمَّ قالَ : هذا مَناخُ رِكابِهِمْ وَ بَال فی اِْثنَیْنِ مِنْ 

هذا مُلْقی رِحالِهِْم وَهیهُنا تُهْراقُ ِدماؤُهُمْ ، طوبی لَكِ مِنْ تُرْبَةٍ عَلَیْكِ تُْهراقُ ِدماءُ اال حِبَّةِ 

 . 

 ترجمه : 

 رمود : امام باقر علیه السّالم ف

امیرالمؤ منین علیه السّالم با دو تن از یارانش از )كربال( گذر كردند ، حضرت ، هنگام 
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 عبور از آنجا ، چشمهایش اشك آلود شد ، سپس فرمود : 

اینجا مركبهایشان بر زمین می خوابد ، اینجا محلّ بارافكندنشان است و اینجا خونهایشان 

اكی كه خون دوستان برروی تو ریخته می شود ریخته می شود ، خوشا به حال تو ای خ

 ! 

 11۳، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 اشك ، حجاب دوزخ

 قال الباقر علیه السّالم : 

 ما مِنْ رَُجلٍ ذكَرَنا اَوْ ُذكِرْنا عِنْدَهُ یَخْرُجُ مِنْ َعیَْنیْهِ ماءٌ ولَوْ ِمثْلَ جَناحِ الَْبعوضَةِ اِالّ بَنَی اللّهُ

 الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذلِكَ الدَّمْعَ حِجابًا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النّارِ . لَهُ بَیْتاً فی 

 ترجمه : 

امام باقر علیه السّالم پس از شنیدن سروده های )كمیت ( درباره اهل بیت ، گریست و 

 سپس فرمود : 

هیچ كس نیست كه ما را یاد كند ، یا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به 

زه بال پشه ای اشك آید ، مگر آنكه خداوند برایش در بهشت ، خانه ای بنا كند و اندا

 آن اشك را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد . 

 1۱1، ص  1الغدیر ، ج 

 بیست سال گریه

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

  یَْن یَدَیْهِ طَعامٌ اِالّبَكی .بَكی عَلیُّ بْنُ الحُسَینِ علیه السّالم عِشْرینَ سَنَةً وَ ما وُضِعَ بَ

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 
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امام زین العابدین علیه السّالم بیست ساله )به یاد عاشورا( گریست و هرگز طعامی پیش 

 روی او نمی گذاشتند مگر اینكه گریه می كرد . 

 2۱۳، ص  3۴بحاراالنوار ، ج 

 ادب سوگواری

 السّالم :  قالَ الصّادقُ علیه

لَمّا ماتَ اِبراهیمُ بْنُ رَسُولِاللّهِ صّلی اللّه علیه و آله حَمَلَتْ عَیْنُ رَسُولِاللّهِ بِالدُّمُوعِ ثُمَّقاَل 

 النّبیُّصلّی اللّه علیه و آله : 

 راهیمُ لَمَحْزُونُونَ . تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ یَحْزَنُ الْقَْلبُ وَ ال نَقُولُ ما یُسْخِطُ الرَّبَّ وَ اِنّا بِكَ یا اِب

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

از دنیا رفت ، چشم پیامبر پر از اشك شد . سپس  -پسر رسول خدا  -چون ابراهیم 

 پیامبر فرمود : 

چشم ، اشكبار می شود و دل غمگین می گردد ، ولی چیزی نمی گوییم كه خدا را به 

 اندوهناكیم .  -ای ابراهیم  -خشم آورد ، و ما در سوگ تو 

 213، ص  11بحاراالنوار ، ج 

 چشمهای اشكبار

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

 مَنْ ذُكِرْنا ِعنْدَهُ فَفاضَْت عَیْناهُ َحرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ عََلی النّارِ . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

اد شود و چشمانش پر از اشك گردد ، خداوند نزد هر كس كه از ما )و مظلومیت ما( ی
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 چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می كند . 

 1۳1، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 احیاء خط اهل بیت علیهم السّالم

 قال الصّادق علیه السّالم : 

 تَزاوَرُوا وَ تَالقُوا َو تَذاكَرُوا و اَحْیُوا َامْرَنا . 

 ترجمه : 

 فرمود : امام صادق علیه السّالم 

به زیارت و دیدار یكدیگر بروید ، با هم به سخن و مذاكره بنشینید و امر ما را ) : كنایه 

 از حكومت و رهبری ( زنده كنید . 

 911، ص  32بحاراالنوار ، ج 

 مجالس حسینی

 قال الصّادق علیه السّالم لِلفُضَیل : 

اِنَّ تِلَْك الْمَجالَِس اُحِبُّها فاءَحْیُوا اَمْرَنا ، فَرَحِمَ  تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ ؟ فَقالَ : نَعَمْ ، قاَل :

 اللّهُ مَنْ اَحْیی اَْمرَنا . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم از )فُضیل ( پرسید : 

 آیا )دور هم ( می نشینید و حدیث و سخن می گویید ؟ 

 گفت : آری

امامت ( ما را زنده بدارید . خدای فرمود : اینگونه مجالس را دوست دارم ، پس امرِ )

 رحمت كند كسی را كه امر و راه ما را احیا كند . 

 931، ص  2۱وسائل الشیعه ، ج 
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 اشكهای ارزشمند

 قال الصّادق علیه السّالم : 

ذینَ یَفْرَحُونَ . . . رَحِمَ اللّهُ دَمْعَتَكَ ، اَما اِنَّكَ مِنَ الَّذینَ یُعَدُّوَنَ مِنْ اَهْلِ الْجَزَعِ َلنا وَالَّ 

 لِفَرَحِنا و یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا ، اَما اِنّكَ سَتَری عِنْدَ َموْتِكَ حُضُورَ آبائی َلكَ . . . . 

 ترجمه : 

امام صادق علیه السّالم ، به )مسمع ( كه از سوگواران و گریه كنندگان بر عزای حسینی 

 بود ، فرمود : 

د . آگاه باش ، تو از آنانی كه از دلسوختگان خدای ، اشك تو را مورد رحمت قرار ده

ما به شمار می آیند ، و از آنانی كه با شادی ما شاد می شوند و با اندوه ما غمگین می 

 گردند . 

 آگاه باش ! تو هنگام مرگ ، شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهی بود . 

 933، ص  2۱وسائل الشیعه ، ج 

 دلهای سوخته

 لیه السّالم : قال الصّادق ع

اَللّهم . . . وَ ارْحَمْ تِلْكَ االَعْیُنَ الَّتی َجرَتْ دُمُوُعها رَحْمَةً لَنا وَ ارْحَْم تِْلكَ الْقُلُوبَ الَّتی 

 جَزَعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنا َو ارْحَمِ الّصَرْخَةَ الّتی كاَنتْ لَنا . 

 ترجمه : 

و بر زائران و سوگواران اهل بیت ، چنین  امام صادق علیه السّالم بر سجّاده خود نشسته

 دعا می كرد و می فرمود : 

خدایا . . . آن دیدگان را كه اشكهایش در راه ترحّم و عاطفه بر ما جاری شده و دلهایی 

را كه بخاطر ما ناالن گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایی را كه در راه ما بوده است 
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 ، مورد رحمت قرار بده . 

 ۳، ص  3۳راالنوار ، ج بحا

 گریه برمظلومیّت شیعه

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

مَنْ َدمِعَتْ عَیْنُهُ فینَا دَمْعًَة لِدَمٍ سُفِكَ لَنا اَْو حَقٍّ لَنا نُقِصْناهُ اَوْ عِرْضٍ اُنْتُهِكَ لَنا اَوْالَِْحَدٍ 

 حُقُباً . مِنْ شیعَتِنا بَوَّاءهُ اللّهُ تَعالی بِها فِی الْجَنَّةِ 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

هر كس كه چشمش در راه ما گریان شود ، بخاطر خونی كه از ما ریخته شده است ، یا 

حقی كه از ما گرفته اند ، یا آبرویی كه از ما یا یكی از شیعیان ما برده و هتك حرمت 

جاودان ، برای ابد جای می  كرده اند ، خدای متعال به همین سبب ، او را در بهشت

 دهد . 

 231امالی شیخ مفید ، ص 

 ثواب بی حساب

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

 لِكُلّ شَیٍْئ ثَوابٌ اِال الدَْمعَةٌ فینا . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

 نهر چیزی پاداش و مزدی دارد ، مگر اشكی كه برای ما ریخته شود )كه چیزی با آ

 برابری نمی كند و مزد بی اندازه دارد( . 

 13۳، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 
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 كوثر و اشك

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

 ما مِنْ عَیْنٍ بَكَتْ لَنا اِالّ ُنعِّمَتْ بَالنَّظَرِ ِالَی الْكَوْثَرِ وَ سُقِیَتْ مِنْهُ . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

چشمی نیست كه برای ما بگرید ، مگر اینكه برخوردار از نعمتِ نگاه به )كوثر( می  هیچ

 شود و از آن سیرابش می كنند . 

 113، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 

 گریه آسمان

 عَنِ الصّادُق علیه السّالم : 

  یا زُرارَةُ ! اِنَّ السَّماءَ بََكتْ عَلَی الْحَُسیْنِ اَرْبَعینَ صَباحاً .

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

 ای زراره ! آسمان چهل روز ، در سوگ حسین بن علی علیه السّالم گریه كرد . 

 111، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 

 گریه و اندوه مطلوب

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

 ترجمه : 

 زَعُ وَ الْبُكاءُ عَلَی الُحسَینِ علیه الّسالم كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكاءِ مَْكرُوهٌ سِوَی الْجَ

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 
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 هر نالیدن و گریه ای مكروه است ، مگر ناله و گریه بر حسین علیه الّسالم . 

 929، ص  31بحاراالنوار ، ج 

 پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و گریه بر شهید

 قالَ الصّادقُ علیه السّالم : 

النَّبیَّ لَمّا جائَتْهُ وَفاُة جَعْفَرِ بنِ اَبی طالبٍ وَ زَْیدِ بنِ حارِثَةَ كانَ اَذا دََخلَ بَیْتَهُ كَثُرَ بُكائُهُ  اِنَّ

 عَلَیْهِما جِدّاً وَ یَقولُ : كانا یُحَدِّثانی وَ یُؤ انِسانی فَذَهَبا جَمیعاً . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

شهادت جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه به پیامبر خدا رسید ، از آن پس وقتی خبر 

 هرگاه وارد خانه می شد ، بر آن دو شهید بشّدت می گریست و می فرمود : 

 آن دو شهید ، با من هم سخن و همدم و انیس بودند ، و هر دو رفتند ! . . . 

 233، ص  2من الیحضره الفقیه ، ج 

 نَفَسهای تسبیح

 الصّادقُ علیه السّالم :  قالَ

 نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلِْمنا تَْسبیحٌ

 وَ هَمُّهُ لَنا عِبادٌَة وَ كِتْماُن سِرّنا جِهادٌ فی سَبیلِ الّلهِ . ثَمَّ قالَ اَبُو عَبدِاللِّه علیه السّالم : 

 یَجِبُ اَنْ یُكْتَبَ هذا الْحَدیثُ بِالذَّهَبِ . 

 ترجمه : 

 السّالم فرمود : امام صادق علیه 

نَفَس كسی كه بخاطر مظلومیّت ما اندوهگین شود ، تسبیح است و اندوهش برای ما ، 

 عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست . 
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 سپس امام صادق علیه السّالم افزود : 

 این حدیث را باید با طال نوشت ! 

 99۳امالی شیخ مفید ، ص 

 فرشتگان سوگوار

 دقُ علیه السّالم : قالَ الصّا

 اَرْبَعَةُ اال فِ مَلَكٍ ِعنْدَ َقبْرِ الْحَُسیْنِ علیه السّالم شُعْثٌ غُبْرٌیَبْكُونَهُ اِلی یَْومِ القِیامَةِ . 

 ترجمه : 

 امام صادق علیه السّالم فرمود : 

ر آن بچهار هزار فرشته نزد قبر سیدالشهدا علیه السّالم ژولیده و غبارآلود ، تا روز قیامت 

 حضرت می گریند . 

 223كامل الزیارات ، ص 

 گریه بر حسین علیه الّسالم

 قالَ الرّضا علیه السّالم : 

یَا ابنَ شَبیبٍ ! اِنْ كُنْتَ باكِیاً لِشٍَئ فَاْبكِ لِلْحُسَْینِ بْنِ عَلیّ بْنِ اَبی طالبٍ علیه السّالم فَاِنَّهُ 

 ذُبِحَ كَما یُذْبَحُ الْكَبْشُ . 

  ترجمه :

 امام رضا علیه السّالم به )ریّان بن شبیب ( فرمود : 

ای پسر شبیب ! اگر بر چیزی گریه می كنی ، بر حسین بن علی بن ابی طالب علیه 

 السّالم گریه كن ، چرا كه او را مانند گوسفند سر بریدند . 

 1۳۴، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 مجالسی به یاد اَئمّه علیهم السّالم

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 علیه السّالم : قالَ الرّضا 

 مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا یُحْیی فیهِ اَمْرُنا

 لَمْ یَمُتْ قَْلبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ . 

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود : 

هر كس در مجلسی بنشیند كه در آن ، امر )و خطّ و مرام ما( احیا می شود ، دلش در 

 د . روزی كه دلها می میرند ، نمی میر

 13۳، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 آثار گریستن بر حسین علیه السّالم

 قالَ الرّضا علیه السّالم : 

 فَعَلی مِثِْل الْحَُسینِ فَلْیَْبكِ الْباكُونَ 

 فَاِنَّ البُكاءَ عَلَیهِ یَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظامَ . 

 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود : 

ر كسی همچون حسین علیه السّالم گریه كنند ، چرا كه گریستن گریه كنندگان باید ب

 برای او ، گناهان بزرگ را فرو می ریزد . 

 1۳3، ص  33بحاراالنوار ، ج 

 اشگ و آمرزش گناه

 قالَ الرّضا علیه السّالم : 

دَّیْكَ غَفَرَ خَ یَا بْنَ شَبیبٍ ! اِْن بَكَیْتَ عَلَی الحُسَیِن علیه السّالم حَتّی تَصیرَ دُمُوعُكَ عَلی

 اللّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْبٍ َاذْنَبْتَُه صَغیرا كانَ اَوْ كَبیراً قَلیال كانَ اَوْ كثیراً . 
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 ترجمه : 

 امام رضا علیه السّالم فرمود : 

ای پسر شبیب ! اگر بر حسین علیه السّالم آن قدر گریه كنی كه اشگهایت بر چهره ات 

ا كه مرتكب شده ای می آمرزد؛ كوچك باشد یا جاری شود ، خداوند همه گناهانت ر

 بزرگ ، كم باشد یا زیاد . 

 221امالی صدوق ، ص 

 همدلی با عترت

 قالَ الرّضا علیه السّالم : 

 اِنْ سَرَّكَ اَنْ تَكُونَ مَعَنا فیِ الدَّرَجاتِ الْعُلی مِنَ الجِنانِ َفاحْزَنْ لِحُزْنِنا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنا . 

 ترجمه : 

 ام رضا علیه السّالم به ریّان بن شبیب فرمود : ام

اگر تو را خوشحال می كند كه در درجات واالی بهشت با ما باشی ، پس در اندوه ما 

 غمگین باش و در شادی ما خوشحال باش . 

 133، ص  21جامع احادیث الشیعه ، ج 

 پی نوشتها

 در این زمینه ها ر. ك . )فرهنگ عاشورا( از نویسنده . -2

به كتاب )تاریخ النیاحة علی االمام الشهید( یا ترجمه فارسی آن به نام )تاریخچه  -1

 عزاداری حسینی ( مراجعه كنید.

كتاب )سیرتنا و سنتنا( از مرحوم عالمه امینی ، مباحث گسترده و مستندی در این  -9

 باره دارد.

 . فلسفه عزاداری2
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 مشخصات كتاب

 2932قائمیه اصفهان،سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای 

 عنوان و نام پدیدآور:فلسفه عزاداری/ مهدی آقابابایی.

 .2932مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 

 مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

 عزاداری -موضوع: امام حسین )ع( 

 مقدمه

ینَ و الصاله وَ السََّلامُ عَلَیَّ أَشْرََف الْمُرْسَِلینَ مُحَمَِّد الْمُصْطَفِی َو أَهْلِ )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ 

 بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ(.

اند پیامبر گرامی اسالم در حدیث شریف نبوی كه شیعه و سنی آن را روایت نموده

 مودند:حضرت محمد بن عبداهلل صَلَّی اللَّهُ عَلَیِْه وَ آلِه وَ سَلَّم فر

 (2«. )حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ ُحسَیْن»

 یعنی:

 )حسین از من و من از حسینم(.

 این حدیث دارای دو بند است:

 بند اول:

 این قسمت واضح و روشن است.« حُسَیْنٌ مِنِّی»

ی نوه لَّم وزیرا امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام فرزند دختر رسول خدا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آِله وَ سَ

 آن حضرت است.

 بند دوم:

اند كه: بقاء رسول خدا صَلَّی اللَّهُ علماء این بند را چنین معنی كرده« و أَنَا مِنْ حُسَیْن»
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است و بقاء اسالم مرهون جهاد امام حسین عَلَیْهِ « اسالم»عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم به بقاء دین او 

 داست.السَّلَام و فداكاری او در راه خ

اگر جریان عاشوراء و فداكاری امام حسین عَلَْیهِ السَّلَام و یاران و اهل بیتش در راه اسالم 

 ها پیش، اسالم را از بین برده بودند!امیه قرننبود، بنی

روی این حساب است كه بقاء پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم نیز از حسین عَلَیْهِ السَّلَام 

 ست.ا

 بنا بر این حسین عَلَیِْه السَّلَام از پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم است كه فرزند اوست.

و پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ َو آلِه وَ سَلَّم از حسین عَلَْیهِ السَّلَام است كه بقاء حضرتش از 

 اوست.

 ته است:همان گونه كه دانشمندی بزرگ در این باره گف

 «.اَالِسالمُ مُحَمَّدیُّ الوُجودِ وَ حُسینیُّ البَقَاءِ»

 یعنی:

پیدایش اسالم از محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و بقاء آن از حسین عَلَیْهِ السَّلَام »

 «.است

كنیم كه بقاء اسالم در عصر حاضر نیز بستگی به حمایت از از این رو ما درك می

تر امام حسین عََلیْهِ السَّلَام و زنده نگاه داشتن انقالب آن حضرت، هر چه با شكوهنهضت 

برگزار كردن مجالس سوگواری و عزاداری حضرتش دارد و زنده نگاه داشتن نهضت 

ی شیعیان در هر كجا از جهان آن حضرت جز با پاسداری از شعائر حسینی كه برنامه

 م است، امكان پذیر نیست.پهناور در ایام عاشورا و دیگر ایا

ی زیرا شعائر حسینی یك نوع ممارست عملی و همه جانبه از داستان عاشوراء و فاجعه

كربال و فداكاری حضرت امام حسین عََلیْهِ السََّلام در راه دین است و این شعائر است كه 

 سازد.ها روح حسینی و اسالمی را زنده میدر وجود انسان

شود انقالب حضرت به دست فراموشی سپرده خواهد شد و به  اگر این شعائر متروك
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 دنبال آن اسالم از بین خواهد رفت.

لَام رسیم كه برگزاری مجالس عزاء حسین عَلَیْهِ السَّبا این بررسی مختصر به این نتیجه می

همه ساله و در هر منطقه یك نوع واجب كفاییست و در گذشته بعضی از بزرگان فقهاء 

اند و علت وجوب آن هم روشن شد كه بقاء اسالم به وجوب آن فتوی دادهو مجتهدین 

مرهون نهضت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و بقاء نهضت آن حضرت تنها با شعائر حسینی 

است، بنا بر این با بر پا داشتن شعائر حسینی سبب بقاء اسالم است و شاید معنی واقعی 

 عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم كه فرمودند: ی رسول خدا َصلَّی اللَّهُفرموده

 همین باشد كه اشاره شد.« حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ ُحسَیْن»

 سوگواری سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّلَام از شعائر الهیست

 فرماید:خداوند متعال در قرآن مجید می

 (1«. )لُوبو مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ َفإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُ»

 یعنی:

 هر كس شعائر الهی را بزرگ دارد آن نشانه یروح تقویست.

 «.شعائر جمع شعیره به معنی عالمت است»

 یعنی:

های خدا: هر های الهی را بزرگ دارد نشان از تقوای روح است و نشانههر كس نشانه

 چیزیست كه انسان را به سوی خدا راهنمایی كند.

های های خداست، حج از نشانهداست، نماز جماعت از نشانههای خپس نماز جزء نشانه

 خداست.

ه های خدا و زندهای خدایند، بزرگداشت آنان، بزرگداشت نشانهپیامبر و امام از نشانه

 های خداوند است.نگاه داشتن یاد و راه و روش آنان، همه از نشانه

َلام و بر گزاری هر گونه بنا بر این، ذكر مصیبتهای حضرت سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّ

ی خداوند است، زیرا این مجالس و عزاداری آن حضرت جزء شعائر الهی و نشانه
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یادبودهاست كه مردم را به سوی امام حسین َعلَیْهِ السَّلَام و در واقع به سوی اسالم فرا 

ی تقوای روح است و از این روست كه خواند و این مجالس تعظیم شعائر و نشانهمی

ی شعائر حسینی و امی مراجع تقلید و فقهاء در طول تاریخ شیعه به رجحان اقامهتم

 تند.تر شدن آن تاكید داشاستحباب برگزاری آن فتوی داده و همواره بر هر چه با شكوه

 چكیده

ی عزاداری كه چرا اصلًا ای كه پیش رو دارید پیرامون ماهیت عزاداری و فلسفهجزوه

هایی دارد كه شیعه و محب در ود، ثمرات عزاداری كه چه ثمرهانسان باید عزاداری نم

باشد به عزاداری بپردازد و در پایان هم روایاتی هر كجای ایران و اقصی نقاط دنیا می

ی عزاداری كه از لسان مطهر و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت عَلَیْهمُ السَّلَام درباره

مورد رضایت حق تعالی باشد و از شعائر اهلل و  ام. انشاء اهللآمده است را بیان نموده

 شعائر امام حسین عَلَیِْه السَّلَام و چراغ راه همگان قرار گیرد.

 واژگان كلیدی:

 عزاداری: شكیبایی كردن، شكیبایی در مصیبت

 شعائر: جمع شعیره به معنای عالمت.

 فصل اول؛ تعریف ماهیت عزاداری

 تعریف عزاداری

ی شكیبایی كردن، شكیبایی در مصیبت، سوگواری، تعزیت سوگ عزاء در لغت به معنا

 باشد.و ماتم می

(1) 

و هم چنین به معنای سنگینی، وقار، متانت، تسلی، غمگساری، دلداری و مراسم 
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 باشد.عزاداری می

(9) 

و در لغت نامه دهخدا آمده است كه: عزا گرفتن به معنای زاری و شیون كردن و به 

آمدن و برای سوگ و مصیبت، لباس در بر كردن و به معنای  حالت ماتم زدگان در

 اقامه سوگواری به سبب مرگ كسیست.

(3) 

 ماهیت عزاداری

 امیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

یَفْرَحُونَ  اإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: اطَّلَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا و اخْتَارَ لََنا شِیعَةً یَنُْصرُونَنَ»

 «.لِفَرَحِنَا و یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا و یَبْذُلُونَ َأمْوَالَهُمْ وَ أَنُْفسَهُمْ فِینَا أُولَئِكَ مِنَّا وَ ِإَلیْنَا

خداوند روی كره زمین، ما را انتخاب كرد و برای ما شیعه را انتخاب كرد. شیعیان ما 

رای گیرند، بد، برای شادی ما جشن میدهنعالمتشان اینست كه ما را نصرت و یاری می

كنند(، اینهایی كنند(، عید غدیر خرج ) میغم ما غمناكند(. روز عاشوراء خرج ) می

 …كه به عشق اهلبیت عََلیْهمُ السَّلَام شادند و به عزای اهل بیت عَلَیْهُم السَّلَام غمناكند و 

 (1آیند. )اینها از ما هستند و به سوی ما می

نوعی مودت است مثل این كه كسی گلی به ما بدهد و ما باید از او تشكر عزاداری 

كنیم، پیامبر صَلَّی اللَّهُ َعلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم ما را از بت پرستی و آتش پرستی و خرافه 

 پرستی، نجات داد و مسلمان شدیم، مزد پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم چیست؟

( ۴خواهم الموده فی القربی )خواهم، تنها مزدی كه من میچ مزدی نمیكه من هی

است، مزد من فقط اینست كه اهل بیت عَلَیْهُم السَّلَام من را دوست داشته باشید و پیامبر 

 فرماید:صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ َسلَّم در جای دیگر می

 وید:خواهم اینست كه در راه خدا برمزدی كه من می
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ی فوق كه حضرت ( حال با توجه به دو آیه3« )إِلَّا مَْن شاَء أَنْ یَتَّخِذَ ِإلی رَبِّهِ سَبِیلًا سبیلًا»

 فرمایند:در یك جا می

فرمایند كه: مزد من فقط مودت اهل بیت مزد من فقط راه خداست و در جای دیگر می

 عَلَیْهمُ السَّلَام است از این رو باید گفت:

 ز راه اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام و مودت آنها نیست.راه خدا ج

 های عزاداری در قرآنریشه

 خوان، خود خداوند است.هایی دارد. اولین روضهاز نظر قرآن، عزاداری ریشه

 فرماید:می ۳تا  3خداوند در سوره بروج آیات 

لَیْها قُعُود و ُهمْ عَلی ما یَفْعَلُونَ قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُود، النَّارِ ذاتِ الَْوقُود، إِْذ ُهمْ عَ»

 «.بِالْمُؤْمِنیَن شُهُود و ما نَقَمُوا مِنْهُْم إِالَّ أَنْ یُْؤمِنُوا ِباللَّهِ الْعَزیزِ الْحَمید

مرگ بر اصحاب اخدود، اصحاب اخدود كیانند؟ )كسانی هستند كه( گودالی كندند و 

)خودشان( باالی گودال تماشا  مؤمنین را )داخل گودال( ریختند و سوزاندند و

 كردند.می

 فرماید:قرآن می

)كه این مؤمنین( فقط به جرم این كه مؤمن بودند سوخته شدند. قرآن )در اینجا( 

خواند. پس اولین روضه خود قرآن ی سوخته شدن این مظلومین مؤمن را میروضه

 )خوانده( است.

آن موقعی كه حضرت آدم عَلَیْهِ  باشدخوان سیدالشهداء هم جبرئیل می)اولین روضه

 السَّلَام خدا را به اسمای پنج تن قسم داد(.

 فرماید:قرآن می

د چه پیغمبرانی بودند و چه یاران مخلصی داشتن« و كَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتََل َمعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیر»

ند و تا شدشدند، سست نمیكردند، خسته نمیاین یاران مخلص، تالش و جهاد می
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آخرین نفس و تا آخرین تیر خود قیام كردند یعنی قرآن دارد از ایثار آنها تعریف 

 كند.می

(۳) 

 فرماید:قرآن می

ابراهیم فداكاری كرد و تو ای پیغمبر مأموری یاد ابراهیم « و اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إِبْراهِیمَ»

 (3عَلَیْهِ السَّلَام را گرامی بداری. )

 الْكِتابِ َمرْیَمَو اذْكُرْ فِی 

 (2۱ای پیغمبر! تو مأموری كه نام مریم و سخنهایی كه به او چسبیده شده بیان كنی. )

 گوید:خواند و میقرآن روضه می

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت و إَِذا النُّجُوُم انْكَدَرَت و إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ و إَِذا الِْعشارُ عُطِّلَت و ِإذَا 

 (22حُشِرَت )الْوُحُوشُ 

آید و مردم پا به فرار شود دریاها به جوش میروز قیامت كه نور خورشید گرفته می

شود كه به چه ( سؤال می21« )إَِذا الْمَوْؤَُدةُ سُئِلَت بِأَیِّ ذَْنبٍ قُتِلَت»گذارند، آن روز می

 گناهی این مظلوم را كشتید؟ پس در سوره شمس هم روضه خوانده شده است.

 ی عزاداری )چرا باید عزاداری كرد(؟وم فلسفهفصل د

 زنده نگه داشتن مكتب اسالم - 1

ائمه طاهرین عَلَیْهمُ السََّلام نور واحد هستند و هدف آنها یكی است؛ كه عبارت است از 

تالش و كوشش، نثار و ایثار، برای احیای دین و روشن نگه داشتن چراغ مكتب. از این 

 هر كدامشان، باعث زنده ماندن اصل مكتب الهیست.رو نگه داشتن نام و یاد 

لیكن ساالر شهیدان عََلْیهِ السَّلَام خصوصیتی دارد كه زنده نگه داشتن نام و یاد او، تاثیر 

 (29بسزایی در زنده نگه داشتن مكتب اسالم دارد. )
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 ت.لَام اسی سیدالشهداء عََلیْهِ السَّلَام برای حفظ مكتب سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّروضه

فهمند ی سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّلَام را نخوانید، اصلًا نمیگویند روضهآن كسانی كه می

 ها اینها و این روضهدانند این گریهمكتب سیدالشهداء عَلَیِْه السَّلَام چه بوده و نمی

مكتب را حفظ كرده )است(. اآلن هزار و چهارصد سال است كه با این منبرها، این 

 اند.ها، ما را حفظ كردهها و این سینه زنیها، این مصیبتضهرو

( آنها توصیه كردند كه عزای حسین بن علی علیهما السالم باید زنده بماند، برای 23)

 این بود كه هدف حسین بن علی علیهما السالم مقدس بود.

نده زخواستند مكتبش حسین بن علی علیهما السالم یك مكتب را به وجود آورد، می

( اصلًا حضرت سیدالشهداء عَلَیِْه السَّلَام چه احتیاجی به گریه )ما( دارد )این 21بماند. )

كه( ائمه عَلَیْهمُ السَّلَام این قدر اصرار كردند به این كه مجمع داشته باشید، گریه بكنید، 

 كند.چه بكنید، برای اینست كه این مذهب، ما را حفظ می

(2۴) 

 دعوت به دین - 2

گواری برای اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام دعوت گاهیست به سوی دین، به نیكوترین وجه سو

 كند وو بهترین برنامه و سالحی برای اسالم است كه خواب آلودگان را بیدار می

ها اثر كند و در دلهای تشنه را سیراب میآورد و جاننادانان را از مستی به هوش می

های مسلمانان، روش لت آیات اسالم، دالئل دین، حجتهای رساگذارد و نشانهمی

اهل بیت  هایهای علی عَلَیْهِ السَّلَام و مصیبتپیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، خصلت

دهد ی اعالی خداوند را به مردم نشان میعَلَیْهمُ السَّلَام، شكیبایی آنان بر آزارها و كلمه

 (23آموزد. )و می

 اجر رسالت پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم - 3
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مجالس عزاداری اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام، یك مجمع عظیم اسالمِی و سمینار عالی شیعه 

در آن به  شود واست كه به نام پیامبر َصلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و دودمانش تشكیل می

و كتاب و سنت، دو اصل باقی مانده گران بهای پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ َو  ریسمان خداوند

شوند تا اجر رسالت را به شود و در این مجامع شیعیان جمع میآلِه وَ سَلَّم چنگ زده می

دوستی دودمان پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ َسلَّم بپردازند و اهداف عالیه اهل بیت 

 (2۳یْهمُ السَّلَام را زنده سازند. )عَلَ

 ها با ائمه عَلَیْهمُ السَّلَام و فراگیری راه آنهاآشنایی و پیوند دل - 4

های ما را با حسین بن علی علیهما السالم و هدف مجالس عزاداری برای اینست كه دل

 كند.آن بزرگوار نزدیك و آشنا می

یه كردن، به سر و سینه زدن و مواكب در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گر

های عزاداری به راه انداختن از اموریست كه عواطف عمومی را نسبت به عزا و دسته

 كند و بسیار خوب است.خاندان پیغمبر صَلَّی اللَُّه عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم پر جوش می

سه، روح عاشورایی، ( )از این رو( ملت عزیز ما در ایام محرم و صفر باید روح حما23)

روح نترسیدن از دشمن، روح توكل به خدا و روح مجاهدت فداكارانه در راه خدا را 

 در خودشان تقویت بكنند.

ی ما هااز امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام مدد بگیرند. این مجالس عزاداری برای اینست كه دل

ك و آشنا بكند، راه آنها را با حسین بن علی علیهما السالم و اهداف آن بزرگوار نزدی

را فرا بگیریم. یك عده كج فهم نگویند كه امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شكست خورد، 

دام ی ملت ایران كشته بشوند. كنگویند امام حسین عَلَیِْه السَّلَام معنایش اینست كه همه

لیهما عانسان نادانی ممكن است چنین حرفی را بزند. یك ملت باید از حسین بن علی 

السالم درس بگیرد، یعنی از دشمن نترسد، به خود متكی باشد، به خدای خود توكل 

ی كند بداند كه اگر دشمن با شوكت است، این شوكت ناپایدار است، بداند اگر جبه
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 اش كم است.دشمن به ظاهر گسترده و قویست امام توان واقعی

(1۱) 

 منفور شدن فكر و راه یزید و یزیدیان عصر - 5

اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و نسبت به اهل بیت عَلَیْهُم سر این كه سفارش كرده

السَّلَام تولی داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از دشمنان تبری بجوئید، برای 

آن است كه طرز فكر معاندانِ ایشان، منفور شود و گر نه هم اكنون سخن از معاویه و 

ان را لعنت كنیم. نام و یاد آنها رخت بر بسته و قبرشان زباله دانی ای یزید نیست تا آن

 بیش نیست، اآلن سخن از فكر و راه یزید و یزیدیان عصر است.

امیه )لعنت اهلل علیهم(، با آن كه آنان منقرض و به جهنم داد بنی( لعن و نفرین از بی12)

 ت.داشتن این فریاد ستم شكن اس اند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهرهسپار شده

(11) 

 زن فرعون وقتی كه به درگاه الهی دعا كرد نگفت:

 خدایا مرا فقط از فرعونیان نجات بده بلكه گفت:

. «رَبِّ ابْنِ لی عِنْدَكَ بَیًْتا فِی الْجَنَّةِ و نَجِّنی مِنْ ِفرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ و نَجِّنی ِمنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ»

(19) 

یعنی مرا از فرعون و فرعونیان كه طرفداران سنت سیئه و رفتار ناپسند او هستند نجات 

 (13بده. )

آنچه مورد اعتقاد ساالر شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام بود و بر همان مبنا، مبارزه خود را بنا كردند 

و قیام كردند این بود كه در نظام هستی حق پیروز است، خواه از قدرت مادی 

 دار باشند یا نه و نیز باطل محكوم به شكست است.برخور

آنچه مبنای امویان بود و بر همان مبنا حكومتشان را بنا كردند، این بود كه هر كه قدرت 

مادی دارد پیروز است، خواه با حق همراه باشد یا نه و گر نه محكوم به شكست است؛ 
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 هر چند حق باشد.

ه گیرد، كسی كبینی نشأت میاز دو نوع جهاناین دو طرز فكر كه همراه بوده و هست، 

دهد، هر جا جریان طبیعت، كند و اصالت را به ماده میجهان را در ماده خالصه می

شود و در آن محور قیام و قعود و عزل و بیشتر حضور داشت آنجا محو قدرت تلقی می

تی هسبینی را بر اساس حقیقت زند ولی كسی كه جهاننصب و عزت و ذلت دور می

كند، این گروه دهد و در محور حق حركت میتنظیم كرده است، اصالت را به معنا می

 حق محورند در قبال دیگران كه ماده محورند.

خالصه آنكه در جهان هستی، باطل نه اثری دارد و نه دوامی، سراسر جهان بر اساسِ 

سركوب ها، حق باطل را حكومتِ حق تنظیم شده است و نیز در جریان حكومت

إِذْنِ كَمْ مِْن فِئَةٍ قَلِیلَة غَلَبَْت فِئَةً كَثِیرَة بِ»كند و سخن مؤمنان جنگجو نیز همین است، می

( بر این مبنا اگر حق با كسی بود، وی از تنهایی یا كمی یاری كننده وحشتی 11«. )اللَّه

ت در شناخ شود كه حق را بشناسد و نیزی تالش او در این خالصه میندارد، بلكه همه

حق محقق باشد، نه مقلد و پس از شناخت حق به خود حق، متصف و متحقق شود اگر 

ز باطل خورد و باید امتحقق به حق شد، یقینًا ثابت و پیروز است و هرگز شكست نمی

 بپرهیزد و پس از شناخت باطل، قهرًا آن را سركوب خواهد كرد.

ی شود و نیز اگر بطالنخالصه نمیتفكر مردان حق اینست كه جهان در محور طبیعت 

نْیا ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّ»گویند است فقط در قلمرو حركت و ماده است اما كسانی كه می

( محصول معرفت شناسی حسی و تجربی آنها 1۴« )نَمُوتُ وَ نَحْیا و ما یُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْر

 (13گری نیست. )اینست كه جهان آفرینش جز ماده و طبیعت چیز دی

 حسینی منش شدن، ظلم نكردن و نپذیرفتن ظلم - 6

مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق عَلَیْهِ السَّلَام و به سفارش ائمه هدی عَلَیْهمُ 

كنیم، داریم همان مسأله را السَّلَام )بر پا شده است( ما كه این مجالس عزا را بر پا می
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ظلم. ما )قضیه كربال را( زنده نگه داشتیم، خطبای ما  گوییم، ایستادگی در مقابلمی

در  -زرگ با ایمان ب -قضیه كربال را زنده نگه داشتند، قضیه مقابله یك دسته كوچك 

 مقابل یك رژیم طاغوتی بزرگ.

اند برای آن است كه این كه سفارش فراوان به اشك ریختن و عزاداری كردن نموده

را همراه دارد، خوی حماسه را در انسان زنده و طعم  اشك بر شهید، اشتیاق به شهادت

گیرد كه برای او گرداند. چون اشك، رنگ كسی را میشهادت را در جان او گوارا می

دهد. از این رو انسان حسینی شود و همین رنگ را به صاحب اشك نیز میریخته می

 پذیرد.كند و نه ستم میمنش، نه ستم می

ظلم كردن یا ظلم پذیری هستند برای آن است كه خوی حسینی ای به فكر این كه عده

نه ظلم  كند ودر آنها نیست و گر نه شیعه خاص حسین بن علی علیهما السالم نه ظلم می

پذیرد. آن كسی كه ظلم پذیر است اموی مسلك است، چنانكه ظالم هم اموی می

 لب داشته باشد. بر« یا حسین عَلَیْهِ السَّلَام»صفت است هر چند كه زمزمه، 

(1۳) 

 هافراموش نكردن ارزش - 7

زنید چه كنید و به سرتان میاگر از ما بپرسند شما در روز عاشورا كه حسین حسین می

خواهیم حرف آقایمان را بگوییم. ما هر سال خواهید بگویید؟ باید بگوییم ما میمی

 خواهیم تجدید حیات بكنیم:می

 (13« )وا اْسَتجِیبُوا لِلَّهِ َو لِلرَّسُول إِذا دَعاكُمْ لِما یُحْیِیكُمیا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمنُ»

 باید بگوییم عاشورا روز تجدید ماست.

خواهیم در كوثر حسینی شنا كرده، پاك و بی آالیش شویم، تجدید در این روز می

ی نحیات كنیم، روح خودمان را شستشو دهیم، خودمان را از نو زنده كنیم، مبادی و مبا

خواهیم حس امر اسالم را بیاموزیم روح اسالم را از نو به خودمان تزریق كنیم. ما نمی
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به معروف و نهی از منكر، احساس شهادت، احساس جهاد، احساس فداكاری در راه 

خواهیم روح فداكاری در راه حق، در ما بمیرد. این فلسفه حق در ما فراموش بشود، نمی

بعد به نام حسین بن علی علیهما السالم بخشیده شدن! گناه  عاشوراست، نه گناه كردن و

 بكنیم بعد در مجلسی شركت بكنیم و بگوییم گناهانمان بخشیده شد.

شود كه روح ما پیوندی بخورد با روح حسین بن علی علیهما گناه آن وقتی بخشیده می

شدنش  بخشیده شود. ولی عالمتالسالم، اگر پیوند بخورد، گناهان ما قطعًا بخشیده می

رویم. اما )این كه وقتی( از مجلس حسین بن علی اینست كه دیگر دنبال آن گناه نمی

علیهما السالم بیرون )می( رویم و دوباره دنبال آن گناهان برویم، نشانه اینست كه روح 

 ما با روح حسین بن علی علیهما السالم پیوند نخورده است.

(9۱) 

 فصل سوم ثمرات عزاداری

 اشاره

 ها، ثمرات بسیاری دارد از جمله:شركت در مراسم مذهبی و عزاداری

 حفظ مكتب اسالم - 1

 گریه كردن بر شهید، زنده نگه داشتن نهضت است.

لذا در روایت هست: كسی كه )خودش( گریه بكند یا ) دیگری را( بگریاند یا خودش 

كه حتی آن را به صورت گریه دار )در آورد( جزایش بهشت است، برای آن است 

دهد دهد و صورت گریه دار به خودش می)كسی( كه به صورتش، یك حال حزن می

كند كند، نهضت امام حسین عَلَیْهِ السََّلام را حفظ میاین )فرد( دارد نهضت را حفظ می

بیخود نبود كه مأمورین ساواك رضاخان، تمام مجالس عزاداری را قدغن كردند رضا 

اصل و اساس مخالف با این مسائل بشود، رضا خان مأمور  خان همچون نبود كه )در(
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بود، مأمور بود برای آنهایی كه كارشناس بودند آنهایی كه ملتفت بودند مسائل را، 

دیدند كه تا این مجالس هست ها را مطالعه كرده بودند، میهای ما كه حال ملتدشمن

د به تواننظالم هست، نمی و تا این نوحه سراییها برای مظلوم هست و تا آن افشاگری

 (92مقاصد خودشان برسند. )

 تطهیر جان و تهذیب نفس: - 2

)از فوائد دیگر( حضور در مراكز مذهبی، اثر شگرف آن در تطهیر جان و تهذیب نفس 

 است.

 فرماید:قرآن كریم در مورد این مراكز می

 رِجاٌل فِیهِ»ارند. دكه در آنجا مردمانی هستند كه تطهیر ضمیر و صفای دل را دوست می

 (99( )91«. )یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِین

بینی و معارف توحیدی و نشر معارف اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام در بین آشنایی با جهان - 3

 مردم

ر دااگر به هیچ یك از اینها دست نیافت، دست كم از همنشینی با عالمان بر خور

شود. كند یا گرفتار مشكالت تازه نمیشود و مشكالتش را در حضور آنان رفع میمی

(93) 

)ازجمله دیگر فوائد( شركت در مراسم مذهبی و عزاداری ساالر شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام 

 توان به این فرمایش حضرت امام حسین عََلْیهِ السَّلَام )اشاره كرد كه( فرمودند:می

لم یعدم خصله من اربع: آیَةً مُحْكَمَةً َو قَضِیَّةً عَادِلَة وَ أَخًا مُسْتََفادًا و مُجَالَسَةُ من اتانا »

 (91«. )الْعُلَمَاء

ربوط به های مكتاب -یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد  –كسی كه به سوی ما بیاید 
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شود )یكی از میمند ما را بخواند و سنت و سیرت ما را بیاموزد، از )چند( فائده بهره

 (9۴شود. )بینی و معارف توحیدی آشنا میآنها این كه( با آیات محكم الهی و جهان

 (37های عدالت آموز و تعدیل امور و قوا. )آموختن داستان - 4

 فراگیری آداب دوستی و برادری - 5

اعی و آداب تری بود، هماهنگی اجتمی پاییناگر ادراك او در مرحله« وَ أَخًا مُسْتَفَادًا»

 گیرد.برادری و دوستی و آیین داد و ستد را فرا می

(9۳) 

 مجالست با علماء - 6

 «و مُجَاَلسَةُ الْعُلَمَاء»

اگر به هیچ یك از اینها دست نیافت، دست كم از همنشینی با عالمان بر خوردار 

د. شوكند یا گرفتار مشكالت تازه نمیشود و مشكالتش را در حضور آنان رفع میمی

(93) 

 نشر معارف اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام در بین مردم - 7

های مسلمانان بر مجالس عزاداری اهل بیت عَلَیْهمُ السَّلَام، روح معارف را در دل

گردد و در صورتی كه از ها به بركت این مجالس، نشر میانگیزد و علوم و دانشمی

ن مدرسه برای مردم عوام است كه توان گفت بهتریروی اصول صحیح اجرا شود، می

س شوند و از این مجالها به واسطه گفتار عالی پیشوایان آشنا میدر آن به انوار حكمت

های گوناگون واقف دارند و به عبرتهای روشن پیشوایان را دریافت میصدف

 شوند و آنچه را الزم دارند و ناچارندگردند و به احادیث و تفسیر و فقه آشنا میمی

ای برای عوامِ مردم در تمام گیرند؛ بلكه این مجالس تنها مدرسهبیاموزند، فرا می
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 شهرهای اسالمیست.

(3۱) 

 اهمیت جلوه گر شدن مصائب و دردهای خودبی - 8

اگر انسان به یاد مصیبت اهل بیت عَلَیْهُم السَّلَام بیفتد، در مقابل مصائب دیگر، تسكین 

 شود زیرا مصائب دیگر در مقابلهای دیگر تسلی داده میهكند و در برابر اندوپیدا می

كند و اگر انسان به یاد مصائب آنها اهمیت جلوه میمصائب اهل بیت عَلَیْهُم السَّلَام بی

نماید، چنان كه در رثای ائمه عَلَیْهمُ السَّلَام های خود را فراموش میباشد، دردها و رنج

 به این موضوع اشاره شده است:

 «ست رزیتكم رزایانا التی سلفت و هونت رزایانا اآلتیهان»

یعنی ای دودمان پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ َسلَّم، مصائب شما دردهای گذشته ما را 

 (32ی ما را آسان گردانید. )فراموش ساخت و مصائب آینده

االر هانه كرد و برای س)البته باید توجه داشت كه( هر حادثه تلخ و ناگواری را باید ب

شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام اشك ریخت، نه آن كه افراد داغ دیده، برای تسكین عواطف و 

احساسات خود آن حضرت را بهانه كنند و برای التیام زخم خویش، اشك بریزند و 

ندبه نمایند )چه این كه( بین این دو گونه عزاداری فرق وافر است! زیرا محصول یكی، 

برای حضرت امام حسین عَلَیْهُم السَّلَام است و نتیجه دیگری تسلیت برای خود  تعزیت

 اثر نباشد.هر چند ممكن است بهانه قرار دادن واقعه جانسوز كربال هم بی

(31) 

 فصل چهارم عزاداری از دیدگاه روایات

 اشاره
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 احادیث ائمه معصومین عَلَیْهمُ السَّلَام در مورد عزاداری

لَیْهمُ السَّلَام طبق احادیثی كه در كتب معتبر شیعه موجود است سفارش ائمه اطهار عَ

 اند.زیادی روی بر پایی این جلسات عزا و زیارت قبور منورشان داشته

شیعیان هم كه همه دستورات اسالم اعم از اصول و فروع و اخالق را از ائمه عَلَیْهمُ 

طهارت عَلَیْهمُ السَّلَام این مجالس و  گیرند به پیروی از اهل بیت عصمت والسَّلَام می

اند و در آینده هم بر پا خواهند روضه و مصیبت را از صدر اسالم تا به امروز برپا نموده

 پردازیم:نمود، كه به تعدادی از این احادیث در این جا می

 حضرت علی عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: - 1

عَ الی االرض و فَاخَْتارَنَا و اخْتَارَ َلنَا ِشیعَةً یَنْصُرُونَنَا و یَفْرَحُونَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اطل»

 «.لِفَرَحِنَا و یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا و یَبْذُلُونَ َأمْوَالَهُمْ وَ أَنُْفسَهُمْ فینا، أُولَئَِك مِنَّا وَ إِلَیْنَا

د ه عنوان اولیاء خود برگزیخداوند بزرگ وقتی كه عنایت و توجه به زمین نمود ما را ب

و برای ما هم پیروانی )شیعیانی( جهت یاری ما انتخاب كرد كه آنان در شادی ما شاد و 

بخشند اینان از ما باشند و اموال و جان خویش را در راه ما میدر غم ما محزون می

 (39هستند و به سوی ما باز خواهند گشت. )

 مود:امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام فر - 2

 «.قولوا الولیائنا یهتمون فی اقامه مصائبنا»

 به دوستان و شیعیان ما بگویید:

 (33های ما همت و كوشش نمائید. )در اقامه و بر پایی )مجالس( عزا و مصیبت

 امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام به فضیل فرمود: - 3
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 عن ابی عبداهلل عَلَیْهِ السَّلَام قال:»

 : تَجْلِسُونَ َو تُحَدِّثُونَ؟قَالَ لِفُضَْیلٍ

 قال:

 نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ تِْلكَ الْمَجَالَِس أُحِبُّهَا فَأَحْیُوا َأمْرَنَا یَا فُضَیْلُ! فَرَِحمَ اللَّهُ مَنْ أَحَْیا

نَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَنَا یَا فُضَیُْل مَنْ ذَكَرَنَا أَوْ ذُكِرْنَا عِنْدَه فَخَرَجَ ِمنْ عَیْنِهِ مِْثلُ جَ

 «ذُنُوبَهُ و لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ ِمنْ زَبَدِ الْبَحْر

 آیا مجالس حدیث دارید؟ فضیل گفت:

 بله، فدای شما شوم. امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

این مجالس را دوست دارم، پس دستورات ما را )با این مجالس( زنده كنید. ای فضیل، 

حمت كند كسی كه سخن ما را زنده كند، ای فضیل كسی كه مصائب ما را خدا ر

بگودید یا برایش بگویند سپس از چشمش به اندازه بال پشه اشكی خارج شود، خداوند 

 بخشد اگر چه از كف دریا بیشتر باشد.گناهان او را می

(31) 

 امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: - 4

ما ارتكب منا كان معنا فی درجاتنا یوم القیامه و من ذكر من یذكر مصائبنا و بكی ل»

بمصابنا فبكی و ابكی لم تبك عینه یوم تبكی العیون و من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا 

 «.لم یمت قلبه یوم تموت القلوب

ی كه باشد و كسكسی كه مصائب ما را بیان كند و بر آن بگرید، روز قیامت با ما می

ها گریان می چشبیان شود و بگرید یا بگریاند روز قیامت كه همه های ما برایشمصیبت

است، چشم او گریان نخواهد بود و كسی كه در مجلسی كه احادیث و سخنان ما بیان 

 ها مرده خواهد بود دل او زنده است.شود بنشیند روز قیامت كه همه دلمی

(3۴) 
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 امام محمد باقر عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: - 5

َدمَعَتْ عَیْنُهُ فِینَا دَمَْعةً لدمٍ سُفكَ لنا أَوْ حَقٍّ َلنَا نُقِصْنَاهُ أَوْ عِرْضٍ انْتُِهكَ لَنَا أَوْ لِأَحَدٍ  مَنْ»

 «.مِنْ شِیعَتِنَا بَوَّاَهُ اهلل تعالی فی الجنه حُقبا

هر كس در راه ما به خاطر خونی كه از ما ریخته شده است، یا حقی كه از ما به تاراج 

ته، یا پرده آبروی و حیثیتی كه از ما و یا یكی از شیعیان ما دریده گشته، قطره اشكی رف

 (33های زیاد در بهشت قرار خواهد داد. )بریزد خداوند سبحان پاداش او را سال

 امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: - 6

 ذَا الَْحدِیثُ بِالذَّهَبثُمَّ َقالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع َیجِبُ أَنْ یُكْتَبَ هَ

نَفَسُ الْمَهْمُومِ ِلظُلْمِنَا َتسْبِیحٌ و هَمُّهُ َلنَا عِبَادَةٌ و كِتْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِی سَِبیلِ اللَّهِ، ثم قال »

 عَلَیْهِ السَّلَام:

 «.یَجِبُ أَنْ یُكْتَبَ هَذَا الَْحدِیثُ بِالذَّهَب

و  بر ما شده است تسبیح )سبحان اهلل گفتن(نفس شخص اندوهگین به خاطر ظلمی كه 

ذكر است و اندوه او به خاطر ما عبادت است و پوشاندن اسرار ما جهاد در راه خداست، 

 سپس فرمود:

 (3۳الزم و زیبنده است كه این حدیث با طال نوشته شود. )

 اما جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: - 7

 عن ابی عبداهلل قال:»

 ا اباعماره انشدنی فی الحسین بن علی. قال فانشدته فبكی ثم انشدته فبكی قال:قال لی: ی

 فواهلل ما زلت انشده و یبكی حتی سمعت البكاء من الدار. قال:

 فقال:

یا اباعماره من انشدنی الحسین بن علی علیهما السالم شعرًا فابكی خمسین، فله الجنه و 
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بكی فله الجنه و من انشد فی الحسین شعرًا فامن انشد فی الحسین شعرًا فابكی ثالثین، 

عشرین، فله الجنه و من انشد فی الحسین شعرًا فابكی عشره، فله الجنه و من انشد فی 

الحسین شعرًا فابكی واحداً، فله الجنه و من انشد فی الحسین شعراً، فله الجنه و من انشد 

 فی الحسین شعرًا فتباكی، فله الجنه.

 ابوعماره گفت:

 م صادق عَلَیْهِ السَّلَام به من فرمود:اما

ی امام حسین عَلَْیهِ السَّلَام برای من شعر بخوان. من هم شعر خواندم، امام صادق درباره

عَلَیْهِ السَّلَام گریه نمود. دوباره شعر خواندم امام عَلَیْهِ السََّلام مجددًا گریه نمود. بعد 

 ابوعماره گفت:

نمود كه خواندم آن حضرت چنان گریه میالسَّلَام شعر می هر وقت برای امام عَلَیْهِ

 شنیدم.صدای گریه اهل بیت امام عَلَیْهِ السَّلَام را هم از درون منزل می

 بعد امام صادق عَلَیِْه السََّلام فرمود:

نفر را بگریاند،  1۱ی امام حسین عََلیْهِ السَّلَام شعر بگوید و ای ابو عماره هر كس درباره

نفر  9۱ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و داش او بهشت است و هر كس دربارهپا

 را بگریاند، پاداش او بهشت است.

نفر و یا یك نفر را بگریاند، پاداش او  2۱نفر یا  1۱حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و 

د ام شعر بگوید و خود بگریی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَ بهشت خواهد بود و هر كس درباره

 باشد.و یا حالت عزا به خود بگیرد، مزد او بهشت می

(33) 

 حضرت محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فرمود: - 8

لمّا اخبر النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم ابنته فاطمه بقتل ولدها الحسین و ما یجری »

كت فاطمه بكاء شدیدًا و قالت یا ابت متی یكون ذلك؟ قال فی زمان علیه من المحن ب
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خال منی و منك و من علیٍ، فاشتد بكاء هاو قالت: یا ابت فمن یبكی علیه؟ و من یلتزم 

 به اقامه العزاء له؟

فقال النبی: یا فاطمه، ان نساء امتی یبكون علی نساء اهل بیتی و رجالهم یبكون علی 

ددون العزاء جیلًا بعد جیٍل، فی كل سنهٍ. فاذا كان القیامه تشفعین دجال اهل بیتی و یج

انت للنساء و انا اشفع للرجال و كل من بكی منهم علی مصاب الحسین اخذنا بیده و او 

 خلناه الجنه.

یا فاطمه كل عین باكیه یوم القیامه اال عین بكت علی مصاب الحسین فانها ضاحكه 

 (1۱«. )مستبشره بنعیم الجنه

هنگامی كه رسول خدا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ َسلَّم خبر شهادت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و 

شود برای حضرت فاطمه سَلَامُ اهللِ عَلَیهَا بیان كرد، مصائبی كه بر آن حضرت وارد می

 وَ آلِه وَ للَُّه عَلَیْهِحضرت فاطمه سَلَامُ اهللِ عَلَیهَا گریه شدیدی نمود بعد از پیامبر صَلَّی ا

 سَلَّم سؤال نمود، پدرم این واقعه در چه زمانی است؟

 پیامبر خدا صَلَّی اللَّهُ عَلَْیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فرمود:

شود كه من و تو و علی عَلَیْهِ السَّلَام نیستیم، گریه حضرت در زمانی این حادثه واقع می

 شد و فرمود: فاطمه سَلَامُ اهللِ عَلَیهَا بیشتر

پدرم پس چه كسی بر حسینم گریه خواهد كرد؟ و چه كسی مجالس عزا برای پسرم بر 

 كند؟پا می

 رسول خدا صَلَّی اللَّهُ عََلیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فرمود:

كنند و مردان امتم بر مردان اهل بیتم ای فاطمه زنان امت من بر زنان اهل بیتم گریه می

 كنند.زاداری را هر سال بر پا میكنند و این عگریه می

و  كنیها اینست كه( روز قیامت تو برای زنان امتم شفاعت می)و پاداش این عزاداری

من هم برای مردان و هر كس از امت من بر مصیبت حسین عَلَیْهِ السَّلَام گریه كرده 

 .های بهشتی بادباشد، این چشم روز قیامت خندان است و بشارت بر او به نعمت
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 امام جعفر صادق عََلیْهِ السَّلَام فرمود: - 3

 گوید:راوی می

ما گروهی از مردم كوفه در حضور امام صادق عَلَیْهِ السََّلام بودیم، جعفر بن عفان كه 

شاعر بود به محضر امام عَلَیْهِ السََّلام او را نزدیك خود قرار داد. بعد امام عَلَیْهِ السَّلَام 

 فرمود:

 عر گفت:ای جعفر، شا

 بله خداوند مرا فدای شما كند.

 امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

ی )جدم( امام حسین عََلیْهِ السَّلَام اطالع به من رسیده كه شما شعر خوب درباره

 گویی؟ جعفر گفت:می

 بله.

 امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

 برایم شعر بخوان.

 شاعر گفت:

السَّلَام و اطرافیان شروع به گریه نمودند، بعد امام صادق عَلَیْهِ من شعر خواندم، امام َعلَیْهِ 

 السَّلَام فرمود:

یا جعفر و اهلل لقد شهدت مالئكه اهلل المقربون ههنا یسمعون قولك فی الحسین عََلیْهِ »

لجنه االسَّلَام و لَقَدْ بَكَوْا كَمَا َبكَیْنَا و اكثر و لقد اوجب اهلل تعالی لك یا جعفر فی ساعته 

 باسرها و غفراهلل لك.

 فقال عَلَیْهِ السَّلَام:

 یا جعفر أَلَا أَزِیدُكَ؟ قال:

 نَعَمْ یَا سَیِّدِی. قال عََلیْهِ السَّلَام:

 (12. )«مَا مِنْ أَحَدٍ َقالَ ِفی الُْحَسیْنِ شِعْرًا َفبَكَی وَ أَبْكَی ِبهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنََّة وَ غَفَرَ لَه
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ی ای جعفر به خدا قسم، فرشتگان مقرب خداوند اینجا شاهد بودند و شعر تو را درباره

امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شنیدند، همان طوری كه ما گریه كردیم، فرشتگان هم گریستند 

بلكه آنها بیشتر از ما گریه كردند و خداوند پاداش تو را بهشت كامل قرار داد و 

 گناهانت را بخشید.

 بعد امام عَلَیْهِ السَّلَام به جعفر فرمود:

 خواهی ثواب بیشتر برایت بیان كنم؟می

 جعفر گفت:

 بله.

 امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و بگرید و بگریاند خداوند بهشت هر كس درباره

 د.بخشایرا بر او واجب خواهد نمود و گناهانش را می

 منابع و مآخذ

 .29۳۱فرهنگ فارسی / دكتر محمد معین / انتشارات امیركبیر / چاپ هجدهم / سال 

 كتاب و فرهنگ معاصر عربی به فارسی

 جلدی. 22۱بِحاراالَنْوار / عالمه محمد باقر مجلسی / انتشارات دارالكتب االسالمیه / 

 ه تهران./ دانشگا 2933لغت نامه دهخدا / علی اكبر دهخدا / تهران 

 .29۳3حماسه و عرفان / آیت اهلل جوادی آملی / مركز نشر اسراء / چاپ ششم / اسفند 

 .29۳1صحیفه نور / امام خمینی / موسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی / چاپ چهارم / 

 ی شهادت و عزاداری امام حسین عَلَیْهِ السَّلَامفلسفه

انتشارات صدرا / چاپ سی ام / دی ماه  حماسه حسینی / استاد شهید مرتضی مطهری /

29۳۱. 

شكوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی / جوادی آملی / مركز نشر اسراء / چاپ سوم / 
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 .29۳3آذرماه 

 منتهی اآلمال / شیخ عباس قمی / انتشارات هجرت / چاپ یازدهم.

المی / ی اساَمَالِی شیخ مفید / محمد بن محمد بن نعمان عكبری بغدادی / بنیاد پژوهشها

 .29۴3آستان قدس رضوی / 

 نوشتپی

، فضائل الخمسه، ج 112، ص ۴، كَنْزُ العمّال، ج 9۱3، ص 1صحیح تِرمِذی، ج  -( 2)

و ص  23، ص 1و أُسْد الغَابَة، ج  233، ص 9، مُسْتَدْرَك الصَّحِیحَیْن، ج 1۴1، ص 9

29۱. 

 113۳ص  1فرهنگ فارسی محمد معین، ج  -( 1)

 339فرهنگ معاصر عربی به فارسی، آذرتاش آذر نوش، ص كتاب و  -( 9)

 21۳13ص  2۱لغت نامه دهخدا ج  -( 3)

 223ص  2۱بِحاراالَنْوار ج  -( 1)

 .19الشوری /  -( ۴)

 .13فرقان /  -( 3)

 .23۴آل عمران /  -( ۳)

 .32مریم /  -( 3)

 2۴مریم /  -( 2۱)

 .1تا  2التكویر /  -( 22)

 .3و  ۳التكویر /  -( 21)

 92۱حماسه و عرفان، آیت اهلل جوادی آملی، ص  -( 29)

 .۴3، ص ۳صحیفه نور، ج  -( 23)

 .۳2، ص 2حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج  -( 21)
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 .123، ص 2۱صحیفه نور، ج  -( 2۴)

 .221ی شهادت و عزاداری امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام، ص فلسفه -( 23)

 222 - 22۱همان صص  -( 2۳)

 2939/  9/  23ازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ فر -( 23)

 2932/  3/  2۱همان، تاریخ  -( 1۱)

 .922 - 92۱حماسه و عرفان، صص  -( 12)

 .239، ص 12صحیفه نور، ج  -( 11)

 .22تحریم /  -( 19)

 .922حماسه و عرفان، ص  -( 13)

 .133بقره /  -( 11)

 .13جاثیه /  -( 1۴)

 .۴۱ - 11عقل در پرتو نهضت حسینی، جوادی آملی، صص  شكوفایی -( 13)

 .921 - 922حماسه و عرفان، صص  -( 1۳)

 .13انفال /  -( 13)

 .39 - 91، آیین عزاداری، صص 2۳3 - 2۳3، صص 2حماسه حسینی، ج  -( 9۱)

 .92، ص 2۱ی نور، ج صحیفه -( 92)

 .۳توبه /  -( 91)

 .133ص  شكوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، -( 99)

 .133همان، ص  -( 93)

 .133و شكوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص  231، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 91)

 .133همان، ص  -( 9۴)

 .133همان، ص  -( 93)

 .133همان، ص  -( 9۳)
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 .133همان، ص  -( 93)

 .223 - 229فلسفه شهادت و عزاداری، صص  -( 3۱)

 .221همان، ص  -( 32)

 - 39و آیین عزاداری، صص  193كوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ش -( 31)

33. 

 1۳3ص  33بِحاراالَنْوار ج  -( 39)

 منتهی اآلمال وداع حضرت عَلَیْهِ السَّلَام با اهل بیت خویش -( 33)

 .1۳1، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 31)

 .13۳، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 3۴)

 .1، ح 11مفید، مجلس اَمَالِی، شیخ  -( 33)

 .9، ح 3۱اَمَالِی، شیخ مفید، مجلس  -( 3۳)

 .1۳1، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 33)

 .139، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 1۱)

 .1۳9، ص 33بِحاراالَنْوار، ج  -( 12)

 . فلسفه عزاداری یا اهمیت سوگواری3

 مشخصات كتاب

 عنوان : فلسفه عزاداری یا اهمیت سوگواری

 یدآورندگان : امام سوم حسین بن علی)ع()توصیف گر(پد

 حكیمه قاسمی)پدیدآور(

 ناشر : حكیمه قاسمی

 نوع : متن
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 جنس :مقاله

 الكترونیكی

 زبان : فارسی

 [2توصیفگر : سوگواری ها]

 های فرهنگیارزش

 مقدمه

 افتاد،ای شورانگیز اتفاقای بزرگ و حماسهدر مقطعی از تاریخ زندگانی بشر، حادثه

كه سبب تأثیرهای فراوانی در زمان خود، همین طور تا عصر حاضر گردید.امام حسین 

)ع( با هدف اصالح، دگرگونی و نوسازی در تمام ابعاد شخصی واجتماعی گام 

برداشت؛ راه و روش و منش آن حضرت نیز تفسیر كننده اهتمام و تالش ایشان برای 

بزرگ كربال تبلور یك حركت  ماندگاری دین ناب، در طول تاریخ است، حماسه

تداوم اصالحی است كه امام آن را برای یك دگرگونی عظیم آفرید، حركتی كه سبب

آیین پیامبر )ص( در طول تاریخ بشر گشت.اما قبل از تحقق حماسه عاشورا، پیامبران، به 

ویژه خاتم آنان )ص( و امام علی )ع( و سپس وقوع آن، همه امامان: و تمامی 

ن حادثه عاشورا، بر آن امام همام گریه كردند و پیوسته به یادش مجالس عزا بازماندگا

و سوگواری برپا نمودند. اكنون این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است كه فلسفه 

خدا )ص( و امامان معصوم در سوگ عزاداری و اشك ریختن چیست؟ چرا رسول

مسلمانان، به ویژه شیعیان در  گریستند؟ و چرامیشهادت امام حسین )ع( و یارانش

در  كنند؟نكته دیگری كهمراسم عزاداری برپا میهای محرم و صفر بلكه در ایام سالماه

این پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت این است كه چگونه محرم و 

گردد؟ و این مراسم عزاداری برای ساالر صفر سبب احیای توحید و دین خدا می

ای سبب استحكام دینداران در عمل به موازین شرعی و ره در سایه چه اندیشهشهیدان، 
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از  شود؟پسیارانش مییافتی به حكمت و اهداف قیام عاشورایی حسین بن علی و همه

بیان شواهد تاریخی و روایی و بررسی تأثیرات اجتماعی عزاداری به این نكته خواهیم 

ای در روشن شدن راه هدایت ش تعیین كنندهرسید كه همان گونه كه حادثه عاشورا نق

گردد كه جامعه مردم داشته است، بزرگداشت و یادآوری آن خاطره جاوید موجب می

بشری به ویژه اسالمی در الگو پذیری از آن راهیان نور بكوشند و جامعه از بركات و 

 مند گردند.ثمرات فردی و اجتماعی آن بهره

 می بداریم؟چرا باید حادثه عاشورا را گرا

انگیز را زنده چرا باید بعد از گذشت نزدیك به چهارده قرن، یاد آن حماسه غم

دث یابد كه حواداریم و مراسمی برای آن برپا كنیم؟هر انسانی به سادگی در مینگه

تواند در سرنوشت و آینده آن آثار عظیمی داشته باشد. گذشته هر جامعه و آیینی می

 اند،جای خود دارای آثار و بركاتی غیر قابل انكار بوده بسیاری از حوادث كه در

توانند با بازنگری و بازسازی مراتب و اهداف آن را دوباره در جامعه بیابند.در همه می

ها احترام كنند؛ و به آنجوامع بشری مرسوم است كه از حوادث گذشته خود یاد می

دان و مخترعان و قهرمانان ملی و گذارند، بلكه عقالی عالم برای بزرگداشت دانشمنمی

نمایند، این كار بر اساس یكی از های بزرگداشتی منظور میدینی خود آیین

شود، رخ شناسی تعبیر می حقهای فطری كه از آن به حسترین خواستهمقدس

ها سبب تأثیری ها، همانند تجدید واقعی آندهد.افزون بر این، گاهی یاد آن خاطرهمی

ها و مراسم حماسه عاشورا، احیای شود، بنابراین هدف از عزاداریوع آن، میهمانند وق

فلسفه عاشورا و استمرار بخشیدن به قیام خونین امام حسین )ع( است. در نتیجه گرامی 

داشتن عاشورا و عزاداری در طول تاریخ دارای اثرهای مفید و ارزشمندی بوده است 

عاشورا موجب زنده نگه داشتن و ترویج احیا و زنده داشتن نهضت  - 2ازجمله:

مكتب قیام و انقالب در برابر طاغوت هاست و تربیت كننده و پرورش دهنده دائمی
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 گر وعزاداری نوعی پیوند محكم عاطفی با مظلوم انقالب - 1روح حماسه و ایثار است.

ر گریه بر شهید شركت د»اعتراض به ستمگراست و به تعبیر استاد شهید مطهری: 

شود گذشت قرون نتواند میان زنده نگه داشتن عاشورا سبب می - 9«ماسه اوست.ح

شود، امت اسالم از پیوند روحی جامعه و مكتب، جدایی ایجاد نماید، و سبب می

تأثیرات و انحرافات دشمنان در امان باشند و مكتب را در پیچ و خم روزگار از 

است كه استعمارگران برای نابودی  ها محافظت نماید و از همین روها و بدعتتصرف

كوشند تا رابطه آنان را با تاریخ پر افتخار صدر اسالم قطع نمایند تا های اسالمی میملت

فرهنگ خود را فراهم آورند.آنچه تاكنون به قلم آمد، با ایجاد خال، زمینه القای

 هایفلسفه ای از آثار اجتماعی عزاداری بر امامان: به ویژه سیدالشهدا است،گوشه

الهام روح انقالب،  - 2ها عبارتند از:سازنده و تربیتی بسیاری دارد كه برخی از آن

پیوند عمیق عاطفی بین امت و  - 1طلبی، ایثار و حقیقت جویی؛آزادگی، شهادت

پاالیش روح و تزكیه  - 3های مردم با معارف دینی؛آشنایی توده - 9الگوهای راستین؛

 نفس.

 جالس حسینیضرورت برگزاری م

 اشاره

در سخنان نورانی امامان معصوم: تأكید زیادی برای تشكیل مجالس دینی شده است، 

بر شما الزم است كه مجالس دینی را « علیكم بمجالس الذكر.»فرماید:پیامبر )ص( می

ة ارتعوا ریاض الجن»فرماید:ها شركت كنید و در جای دیگر میتشكیل دهید و در آن

د های بهشت برخورباغهرگاه به« اللّه ما ریاض الجنّة قال: مجالس الذكر. قالوا: یا رسول

های بهشت چیست؟ فرمود: مجالس كردید، در آن حاضر شوید. سؤال كردند كه باغ

زنده شود.امام رضا )ع( ها یاد خدا و اهل بیت و امام حسینذكر و اجتماعاتی كه در آن
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هر  «امرنا لم یمت قلبه یوم یموت القلوب.من جلس مجلسا یحیی فیه »نیز فرمودند: 

شود، دلش در آن روزی كه كسی كه در مجلسی شركت كند كه امر ما در آن زنده می

االن هزار و »فرماید:در این باره می 2میرد.حضرت امام خمینیها مرده است، نمیدل

ه این سین ها و باها و با این مصیبتچهارصد سال است كه این منبرها، با این روضه

با توجه به آنچه بیان شد، ضرورت برگزاری مجالس «اند.ها ما را حفظ كردهزنی

 سوگواری روشن است. داللت آمیزتر از آنچه بیان شد، فواید این مجالس است:

 هدایت مردم

رسالت تمامی پیامبران الهی هدایت مردم است. هدایت با حركت دادن انسان از ظلمات 

پذیرد. از سوی دیگر عقل انسان به تنهایی هل به علم انجام میبه سوی نور و از ج

تواند نگرش انسان را قوی سازد، اما جهت و سوی تواند هدایتگر او باشد. عقل مینمی

نگرش و بسیاری از مسائل دینی و حقیقی جهان اگر چه مخالف عقل نیست، درحیطه و 

همچنین تأكید برادراكات حوزه ادراك عقلی نیز نیست. این سوی و جهت نگرش و 

پذیرد.قیام امام حسین )ع( به منظور جهت دادن به عقلی توسط پیامبران الهی صورت می

مردم صورت گرفت، زیرا وقتی مشاهده كرد كه مردم در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان و 

اند، حاضر شد خون خود را در راه خدا بدهد تا حاكمان فاسق دچار سرگردانی شده

یرت ضاللت و گمراهی به سوی حقیقت نور هدایت شوند.مجالس عزاداری مردم از ح

های سرمایه امام حسین )ع( نیز همین رسالت را، دارا هستند كه در جهانی كه نظام

ها را با غل و زنجیِر شهوت و داری، با ترویج فرهنگ خویش دست و پای انسان

امروز انسان شده مجالس هواهای نفسانی بسته است، و سبب خال معنویت در زندگی 

ها گردد. آنچه در این مجالس رخ حسینی باعث بیداری و رهایی انسان از قید شهوت

 های خسته نیست.دهد، چیزی جز معنویت و جال دادن به روحمی
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 شناساندن انسان كامل

شود اوصاف و صفات و اهداف قیام آن حضرت آنچه بیشتر در مجالس حسینی یاد می

ای یابد كه حسین انسان كامل و وارستهرو مخاطب این مجالس در میاست. از این 

است كه نه به سبب هوای نفس و یا از روی لهو و لعب، بلكه برای اصالح امت 

وانسانیت جان خود را در طبق اخالص گذاشت. بدین سان یادآوری آن حضرت و 

ر شنوند.اگمیشود كه سرگذشت او را هایی مییارانش سبب الگوسازی برای انسان

گردد كه الگوهای ناب از مجالس عزاداری به صورت صحیح برگزار شود، سبب می

های الهی در ای موجب استحكام ارزشارزش شناخته شود و به گونهالگوهای بی

شود و جامعه گردد، بنابراین خاطره امام و یاوران باوفایش تكرار تاریخ را متذكر می

 ار دادن انسان كامل، پیامد این مجالس است.وفاداری و شناخت و الگو قر

 ایجاد معنویت در جامعه

مهمترین اثری كه بر برگزاری مجالس عزاداری مترتب است، این است كه جامعه 

انسانی كه در پی مشكالت خویش از معنویت و صفای باطن دور گشته است، الاقل 

زمان در جوی از معنویت و مدتی حال و هوای دیگری بیابد و شیعیان در مدتی از برای

گیرند و سبب زنده سازی و احیای دل و تقویت ترس و امید به رحمت صفا قرار می

گردد تا در پی آن جامعه به سوی اصالح و سازندگی معنوی و مادی ناب به الهی می

س از پردازند، پپیش رود. بنابراین آنان كه به درستی و با خلوص نیت به عزاداری می

آنان  كنند و بینش و معنویتكرار این معنویات، شخصیتی خدایی پیدا میگذشت و ت

رشدی غیر قابل انكار،پیدا خواهد كرد.كنجكاوی جوانان و نوجوانان درباره برگزاری 

این مراسم، و دریافتن آنان، دلیل برگزاری مراسم سوگواری و در نتیجه رسیدن به 

، بدون اراده، تأثیری عمیق در اهداف امام حسین )ع( و شناخت شخصیت آن حضرت
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دل خواهد گذاشت.اگر نظر روان شناختی به انسان بیفكنیم، خواهیم دید دو عامل 

عامل شناخت و معرفت: وقتی انسان مطلبی را  - 2عمده در رفتار آگاهانه ما مؤثرند:

 بفهمد و بپذیرد، قطعاً شناخت در رفتار او تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و عملی ماندگار

عامل احساسات و تمایالت: شاید  - 1خواهد بود كه مبتنی بر شناخت حقیقی باشد.

عامل دیگری كه در رفتار ما بیشتر از شناخت تأثیر دارد، عامل انگیزه و به تعبیر دیگر 

نیم در كها را تحلیل میها باشد.هرگاه رفتار انسانها و میلاحساسات، تمایالت، گرایش

ی در برانگیختن انسان نقش اساسی داشته است كه عامل انگیزه و یابیم كه عامل اصلمی

 سید الشهداء )ع( و نقش مهم آن در  حركتتمایل و احساسات است. بعد از شناخت

شویم كه تنها شناخت، حركت آفرین نیست، اما به یاد ها، متوجه میسعادت انسان

آنان و الگو قرار دادن آنان وا  آوردن آن خاطره در مراسم سوگواری مارا به پیمودن راه

دارد.برای روشن شدن اثر تجسم در عمل به این نكته دقت كنیم: وقتی خداوند به می

موسی فرمان داد: )و واعدنا موسی ثالثین لیله( اراده و وعده خدا این بود كه موسی 

ه روز دشب در كوه طور با خدا مناجات كند ولی دوباره با جمله )و اتممناها بعشر(، سی

دیگر به آن افزوده شد. مردم از این ده روز خبر نداشتند و سامری از این فرصت 

استفاده كرد و آن گوساله را ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت كرد و گفت: )هذا 

های الهكم و اله موسی( این خدای شما و موسی است، بسیاری از بنی اسرائیل به حرف

ل گوساله سجده نمودند. خداوند به موسی وحی كرد كه هارون گوش نكرده و در مقاب

ای رخ داده است. بعد از گذشت ده روز موسی برگشت و تا در میان قومت چنین واقعه

 ای كه الواح را به كناری پرتابپرستند، عصبانی شد. به گونهدید مردم گوساله می

ه كناری انداخت و سر كرد:)و القی االلواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه( الواح را ب

را گرفت و با عصبانیت به سوی خود كشید و او را بازخواست  -هارون  -برادرش 

منظور توجه به این نكته است، وقتی وحی «كرد: چرا اجازه دادی مردم گمراه شوند؟

اند، آثار غصب در او ظاهر نشد، اما زمانی آمد كه ای موسی قومت گوساله پرست شده
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م پرستند، برآشفت و نتوانست تحمل نماید.مراسكه آنان گوساله می كه بازگشت و دید

انستن و ای كه دشود، به گونه احساسات میسوگواری سبب گریستن و باعث تحریك

تواند، خواندن چنان اثری ندارد. بنابراین تنها بحث و بررسی عالمانه واقعه عاشورا نمی

 هایی به وجود آید كه احساساتتماع صحنهنقش عزاداری را ایفا كند، بلكه باید در اج

 مردم را تحریك نماید.

 ایجاد وحدت

ها و ملل مختلف جهان است، اگر مراسم پر شكوه حج، گردآورنده مسلمانان از فرقه

 هایشود كه پیروان امام كه از نژادهای مختلف و با بینشمراسم عزاداری سبب می

 متفاوت هستند، یك دل شوند.

 عبرت گیری

شود، ها، انحرافات و منكرات آن روزگار تبیین میوقتی در یادآوری واقعه كربال، ظلم

دهد، و گردد و آن را مورد توجه قرار میذهن شنوندگان به جامعه خویش معطوف می

دارد، در آید كه اگر حكومتی حسینیبا مقایسه عصر خود با آن روزگار در صدد برمی

لم بر مَسند نشسته، در برابر آن بایستد.مردم عزادار حفظ آن بكوشد و اگر حاكمی ظا

گیرند كه اگر یارِ پیشوای خویش و تابع امر والیت نباشند،چه بر سر جامعه و عبرت می

مبانی دینی خواهد آمد و درس آموزنده دیگر این كه چگونه در مقابل باطل و فساد 

رتو ای در پماند،حماسهقی میبایستند و از مبارزه با طاغوت نهراسند و بدانند آنچه با

 رنگ الهی است.

 جایگاه عزاداری در فطرت و دین

 هماهنگی با فطرت
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های شادی و گریه در انسان روشن نباشد، اما به طور طبیعی، غمگین شدن اگر چه ریشه

ها سبب روان شدن اشك ای متفاوت به نسبت انسانو افسردگی در درجه

از دهد این است كه ابراز تأثّر به وسیله گریه یا ابرشان میشود،بنابراین آنچه تجربه نمی

ی ای كه اگر فردهای تعادل روحی انسان است. به گونهشادی به وسیله خنده، از نشانه

 هایی كه با گریه وتوان روان او را نا متعادل توصیف كرد. انساننگرید و نخندد، می

د، از سالمت جسمی و روحی بیشتری و دهنها ی خود را بروز میها و شادیخنده، غم

از نشاط و تحرك بهتری، در صحنه زندگی برخوردارند.در منابع دینی به این نكته 

ریه الّله تعالی؛ گالقلوب من رحمةبكاء العیون، وخشیة»فطری انسان توجه شده است: 

و های رحمت خداوندی است و در مقابل گریه نكردن ها از نشانهها و ترس قلبچشم

من »فرمایند: رحم داشتن، نشانه بدبختی انسان معرفی شده است.پیامبر )ص( میقلبی بی

های بدبختی و شقاوت، جمودِ چشم و عالمات الشقاء: جمود العین قسوة القلب؛ از نشانه

بنابراین تجسم مظلومیت كسانی كه مورد عالقه انسان هستند، بلكه به « دل است.قساوت

ماسه عاشورا، عواطف انسانهایی را كه فطرتی پاك داشته باشند، یاد آوردن خاطره ح

دهد، زیرا دریافت بدی ظلم و خوبی عدالت امر عقلی و فطری تحت تأثیر قرار می

 است. در نتیجه تشكیل مجالس عزاداری ریشه در فطرت انسان دارد.

 دین و عزاداری

حث ما برای رسیدن به ب های گوناگونی هستند كهها دارای سرچشمهبه طور كلی گریه

گریه و عزاداری برای سیدالشهداء به عنوان مقدمه این تقسیم بندی را یاد آور 

گیرد و وقتی انسان در مقابل خداوند قرار میگریه بر خطا و اشتباه - 2شویم:می

ها به باالترین مرحله آورد،برای بخشش و آمرزش آناشتباهات خویش را به یاد می

؛ من بكی من ذنب غفرله»فرمایند:پردازد.امام علی )ع( مییه و انابه میتوبه، یعنی گر

و «گیرد.هركس به خاطر گناهی كه انجام داده، گریه كند،مشمول آمرزش قرار می
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طوبی »فرمایند:صادق )ع( با سندی از پدران خود از حضرت عیسی )ع( نقل میامام

یه گناهی كه مرتكب شده گر لمن...بكی علی خطیئته؛ خوشا به حال كسی كه برای

وقتی برادران یوسف )ع( او را به بهانه گردش به صحرا گریه تزویر و دروغ - 1«.نماید.

بردند و به سبب حسادت اورا به چاه انداختند، سوی پدر كه برگشتند، پیراهن خونین او 

اباهم  )وجاؤوافرماید: را به پدر نشان داده و در مقابل او گریستند. قرآن در این زمینه می

عشاءً یبكون( و در برگشت نزدپدر به گریه پرداختند. اما گریه آنان حقیقی و دلسوزانه 

شادی و شوق گاه در گریه شوق - 9ای دروغین بود تا متهم نشوند..نبود، بلكه گریه

های شود. گریه شوق یكی از جلوهگر میقالب خنده و تبسم و گاه در قالب اشك جلوه

ها فراق، فرزند  روحی انسان است. مادری كه پس ازسالاس و دلدادگیزیبایی احس

ابد، یكشد و عاشقی كه پس از فراق به وصال معشوق دست میخویش را به آغوش می

سازند.وقتی جعفر بن ابی طالب از شادی و شوق خویش را بدون اراده با گریه ظاهر می

یته؛ و از و بكی فرحاً برؤ»ل اورفت، به مدینه برگشت، پیامبر )ص( به استقبا« حبشه»

قرآن درباره برخورد روحی مؤمنان هنگامی كه وحی را «شوق دیدارش گریست.

فرماید:)واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما شنوند، میمی

یقتی قبینی بر اثر آن حالحق(؛ چون آنچه به پیامبر )ص( نازل شده بشنوند، میعرفوا من

شود.و امام علی )ع( درباره شوق به هایشان سرازیر میاند، اشك از چشمشناختهكه

من بكی شوقاً الی الجنة اسكنه اللّه فیها و كتب له امانا من الفزع »فرماید:بهشت می

 بهشت گریه كند، خداوند متعال او را در آن جا اسكان االكبر؛ كسی كه برای اشتیاق

ن و مصونیت او از وحشت و اضطراب بزرگ قیامت، مقدر دهد و سند امامی

ها و حقانیت آنان آیه نازل  مؤمنانی كه درباره آن شوقسپس امام به اشك«كند.می

در گریه رحم، دلسوزی و غم و اندوه - 3ستاید.دهد و آن را میاست، توجه میشده

پیامبر )ص( گریست.  سال هشتم هجرت، ابراهیم فرزند رسول خدا )ص( از دنیا رفت.

د؟ كنیبه حضرت گفتند: یا رسول اللّه )ص( آیا شما هم برای فرزند خود گریه می
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لیس هذا بكاء، انما هذا رحمة، ومن ال یرحم ال یرحم، این »حضرت در جواب فرمودند:

و .«شودگریه نیست بلكه رحمت است و هر كس رحم نكند، مورد رحم نیز واقع نمی

اد، دآمده است كه آن كودك در آغوش پیامبر )ص( بود كه جان مینیز در همین باره 

انا بك لمحزونون، تبكی العین، و یدمع القلب، والنتول ما »حضرت خطاب به او فرمود:

زد، ریسوزد و چشم اشك مییسخط الرب؛فرزندم! ما برای تو غمگین هستیم، دل می

این سخنان شاهدی « آوریم.ولی ما چیزی راكه سبب نارضایتی خدا شود به زبان نمی

دگان سوزد و اشك از دیمحكم بر این نكته است كه هنگام غم، به طور طبیعی قلب می

شود.بنابراین سوختن در فراغ دوستان و یا خویشان امری فطری است كه جاری می

كند كه درجات آن متفاوت است. قرآن وقتی داستان مؤمنان مجاهدی را بازگو می

ه سبب عدم توانایی مالی از اعزام آنان به جبهه جنگ خودداری رسول خدا )ص( ب

فرماید:)تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا اال یجدوا ما ینفقون(؛ آنان كرده بود، می

گشتند، اشك از چشمانشان جاری بود كه چرا چیزی برای انفاق در در حالی كه بر می

را به سبب  توان كسیو طبیعی است كه نمی اند.بنابراین گریه امری فطریراه خدا نیافته

سی ها كآن سرزنش نمود، مگر اینكه گریه در جایگاه خودشان نباشد. افزون بر این

تواند شیعیان را به دلیل سوگواری بر امامان خویش سرزنش نماید، زیرا گریه نمی

 ای دیرینه دارد.سابقه

 سابقه گریه

زمین جود بشر است. زیرا هنگامی كه آدم، بهتوان گفت پیشینه گریه، به سابقه ومی

آورده شد، به دلیل دوری از بهشت و ترك فرمان )اولی( چندین سال گریست تا اینكه 

 فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه هو»اش پذیرفته شد: با راهنمایی خداوند توبه

به رد و خداوند توآدم پس از دریافت كلماتی از سوی خداوند توبه ك« التواب الرحیم.

اورا پذیرفت. زیرا او توبه پذیر و بخشنده است. حضرت ابراهیم هنگامی كه همسر 
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وفرزندش اسماعیل را در سرزمینی چون مكه بی آب و علف تنها گذاشت، وقت 

فرماید كه حضرت یعقوب در فراق فرزندش شب خداحافظی بسیار گریست.و قرآن می

یوسفش گریست تا نابینا گشت و چشمانش سفید و روز آرام نداشت،آنقدر به یاد 

شد:)و تولی عنهم و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم(؛و از 

و چشمان او از اندازه سفید شد، اما « افسوس بر یوسف»آنها رو برگرداند و گفت: 

كون من حرضاً او تقالوا تاللّه تَفْتَؤا تذكر یوسف حتی تكون «)برد.خود را فرو میخشم

رار كنی تا در آستانه مرگ قالهالكین(؛ گفتند:به خدا قسم تو آن قدر از یوسف یاد می

 پیامبر نیز وقتی با توطئه همسرِ عزیزِ مصر شوی.در مقابل یوسفگیری و هالك میمی

 آلوده دامنی و به زندان افتادن، اسارت را پذیرفت، در زندان به سبب بر سر دو راهی

وری از پدر، به قدری گریه كرد كه به فرموده امام صادق )ع( سایر زندانیان ناراحت د

گریه كند یا روز، تا آنان در یكی از این دو زمان به شدند و از او خواستند كه یا شب

شواهد نشانگر این نكته است كه گریه و عزاداری به آسایش و استراحت بپردازند. این

ای دیرین دارد و مورد نهی و ن عزیزی محبوب، سابقهدلیل دوری و از دست داد

 اند.ای آن را ابراز كردهنكوهش نیست، بلكه پیامبران الهی نیز به گونه

 لیاقت گریه و سوگواری

كنند. در حقیقت مردمان بر این مطلب روشن است كه مردم برای هر كسی گریه نمی

یند. از این رو امروز كسی برای نماها برای آنان ارزش گزاری میاساس صفات انسان

ی كند.قرآن كریم این نكته را به روشنگرید و از آنان به نیكی یاد نمیتباهكاران نمی

ض گوید: )فما بكت علیهم السماء واالركند و درباره قومی از بنی اسرائیل میتبیین می

 هلت و فرصتوما كانوا منظرین(؛ نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین و نه به آنان م

داده شد.این جمعیت ارزش و پایگاه اجتماعی خویش را از دست داده بودند، و ممكن 

ه دهد كاست بر اساس تفاسیر، منظور اهل آسمان و زمین هستند و این آیه نشان می
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گی  انسانی زندریزند كه خویش را ساخته و بر پایه مبانیمردم برای كسی اشك می

یا »شود: های حضرت علی )ع( یافت میدر سخنان و وصیت كرده باشند.این دستاورد

ت حضر« بنی عاشروا الناس عشرة ان غبتم حنوا الیكم و ان فقدتم بكوا علیكم...

 ای رفتار كنید كه اگر از میان آنان غایب شدید،ای فرزندانم با مردم به گونه»فرمایند:می

این «رفتی برای شما گریه كنند. خواهان و مشتاق مالقات شما باشند و اگر از میانشان

ها دو گونه است، برخی طوری زندگی كند كه زندگی انسانسخن به خوبی روشن می

گویند و حسرت مالقاتشان را به دوش كنند كه مردم به طور طبیعی از آنان میمی

ی شوند كه مردم یادی به نیكگری و تباهی سبب میكشند. ولی برخی با عصیانمی

ترین و با مایند.اكنون كسی چون امام حسین )ع( كه دارای بزرگها ننازآن

ه فرد به ای منحصر بانسانی و الهی است، در مقطعی از زمان به گونهترین صفاتفضیلت

رسند و این جان نثاری نیز برای خویشتن نبوده، بلكه برای رساندن رسالت شهادت می

واند تی كه فطرتی پاك دارد، میخویش و محفوظ ماندن دین خدا بوده است. آیا كس

 بزرگ ساكت بنشیند و این خواسته درونی خویش را ظاهر نسازد؟در مقابل این حماسه

 گریه بر امام حسین و عاشوراییان

افزون بر موارد گذشته، با تحقیق در سیر سوگواری بر امام حسین )ع( در خواهیم یافت 

زاداری، ریشه آن را در خلقت انسان و كه با صرف نظر از تأثیرات فردی و اجتماعی ع

معنویت و رسالت الهی است. از این رو سوگواری و گریه بر سید الشهداء را در سه 

حسین )ع( قبل از تولد.ب( گریه بر امام بعد از كنیم:الف( گریه بر اماممرحله بررسی می

 تولد و قبل از قیام.ج( گریه بر امام بعد از رویداد عاشورا.

 امام حسین قبل از تولدگریه بر 
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خداوند متعال آنچه را كه در كربال رخ داده است، قبل از رویداد آن به برخی از 

 اند.پیامبران )ع( وحی نموده است و آنان بر آن امام همام )ع( گریه كرده

 گریه آدم

روایت شده است حضرت آدم بر ساق عمرش، نام مقدس خاندان رسالت را نوشته 

ا یا حمید بحق محمد، ی»او تلقین كرد كه در هنگام مناجات بگوید: دید، جبرئیل به

الحسن و الحسین و منك عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق

هنگامی كه آدم )ع( نام حسین را شنید، دلش شكست. از جبرئیل پرسید: چرا «االحسان.

دو برای  فت. سپس هربا ذكر نام حسین دلم شكست؟ جبرئیل از مصیبت امام حسین گ

مصائب سید الشهداء و فرزندانش به مانند مادری كه فرزندش مرده باشد، گریه 

كردند.در كتاب تاریخی ناسخ التواریخ آمده است كه در كتب روایی چنین نقل شده 

رفت، در بین راه مردی از بنی اسرائیل است: روزی موسی بن عمران به مناجات می

رض كرد: ای نبی خدا از خدا بخواه مرا ببخشد زیرا گناه موسی رامالقات كرد و ع

ام.موسی پذیرفت و چون در كوه طور مشغول مناجات گردید، عرض كرد: بسیار كرده

دانی كه این مرد چه گفت، اكنون او را ببخش. كنم و تو میپروردگارا از تو سؤال می

ا طلب مغفرت نماید، او خطاب رسید: یا موسی از گناه این بنده گذشتم و هر كس از م

پذیرم مگر كشنده حسین بن علی )ع(. موسی عرض كرد: پروردگار من! حسین را می

بن علی و قاتل او كیست؟ خطاب آمد: قاتل او از امت جد اوست و از گمراهان و 

كشند وجسد حسین را بی كفن و عریان روی زمین طاغوتیان. او را در كربال می

كنند و در برند وزنان و فرزندانش را اسیر میرا به غارت میاندازند و اموال او می

نمایند و بر سر بازارها طواف ها نصب میگردانند. سرهای آنان را روی نیزهشهرها می

كند و بزرگانشان را پوست بدن ایشان در دهند. كودكان ایشان را تشنگی هالك میمی

ناه ها را پشان نرسد و هیچ كس آنخشكد. اگر استغاثه بنماید كسی به داد ایهم می
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 شدت گریست.بنابراین گریه برایدهد. چون این سخنان را شنید، حضرت موسی بهنمی

 اند.امام حسین )ع( از ابتدای عالم وجود داشته و انبیاء الهی نیزبرای آن حضرت گریسته

 گریه و سوگواری قبل از شهادت

مام حسین )ع( جبرئیل به رسول خدا نازل های بسیاری، هنگام والدت ابر اساس روایت

شد و خبر شهادت آن امام را به او و پدر و مادرِ نوزاد داد و آنان از همان روزهای اول 

 برای سیدالشهداء گریستند.

 گریه پیامبر

شد، ای بود كه وحی بر ایشان نازل میكند: وقتی رسول خدا در خانهعایشه روایت می

ارد نشود. در همین حال حسین )ع( كه كودك بود،وارد به من سفارش كردند كسی و

ودك گذرد كه این كشد و نزد حضرت رفت. جبرئیل به پیامبر )ص( گفت: زمانی نمی

رسانند. پیامبر )ص(  عراق به قتل می از خاكرا افرادی از امت تو در سرزمین طف

یت )ع(؛ گریه هل البال تبك، فسوف ینتقم اللّه منهم، بقائمكم ا»گریست.جبرئیل گفت:

و امام «یرد.گپاید كه خداوند بوسیله قائم اهل البیت تو از آنان انتقام مینكن، دیری نمی

كان رسول اللّه )ص( اذا دخل الحسین )ع( جذ به الیه...فیقبله و »فرمایند:نقل می« ع»باقر

هرگاه حسین  .یبكی...فیقول یابنی اقبل موضع السیوف منك...،پیامبر پیوسته اینگونه بود

فرمود: ای كرد و میبوسید و گریه میگرفت و میآمد،او را در بغل مینزد او می

 بوسم.فرزندم من جای شمشیرها را می

 گریه امام علی

گوید: هنگام رفتن به صفین، همراه علی )ع( بودم. وقتی از نینوا عبور ابن عباس می

شان های ایشان بر چهرهی كه اشكاكردیم، حضرت گریه بسیاری كردند. به گونهمی
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وای، وای مگر »صدا با امام گریه كردیم. حضرت فرمود:ظاهر و جاری شد. ما هم هم

ام؟ در این سرزمین هفده نفر ازفرزندان من و فاطمه )ع( به من با آل ابی سفیان چه كرده

 «روند.رسند و به آغوش خاك میشهادت می

 گریه و سوگواری بعد از شهادت

 لین سوگواریاو

 رسالت، مراسم عزاداری  خاندانپس از شهادت آن حضرت و یاران و فرزندان

توان گفت اولین مراسم سوگواری زمانی بود كه اهل بیت امام حسین با آغازشد. می

ها بیرون آمدند و اسب بدون صاحب بابا را شنیدن صدای اسب آن حضرت از خیمه

ه و شروع به گریه و زاری نمودند و اولین مراسم دیدند. آنان اطراف اسب را گرفت

 سوگواری بعد از شهادت شكل گرفت.

 گریه امام سجاد

مانده از خاندان رسالت، پس از واقعه عاشورا، در بقیه عمر خویش،هیچگاه شاهدان باقی

انگیز را از یاد نبردند و پیوسته مجالس عزا و گریه برپا خاطره آن حماسه بزرگ و غم

ند. یكی از كسانی كه شاهد آن واقعه جانسوز بود، حضرت زین العابدین نمودمی

داشت كه  آب را بر میآن حضرت هر وقت ظرف»نویسد:است.ابن شهر آشوب می

شد و وقتی برخی ایشان را كرد كه آب اشك آلود میای گریه میبنوشد، به گونه

بی من الماء الذی كان مطلقاً و كیف ال ابكی؟ و قد منع ا»فرمود:دادند، میدلداری می

للسباع و الوحوش؟ و چگونه گریه نكنم؟ آبی كه برای درندگان و حیوانات وحشی 

 «آزاد بود، برای پدرم ممنوع گشت.

 گریه امام باقر
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امام باقر )ع( برای سیدالشهداء گریه و ناله »كند:بن محمد حضرمی، روایت میعلقمه

داد، گریه كنند. در آن خانه انه خود دستور می تقیه به اهل خكرد و با رعایتمی

گردید و آنان مصیبت حضرت حسین )ع( را به مجلس عزا و سوگواری تشكیل می

 «گفتند.یكدیگر تسلیت می

 گریه امام صادق

قال لی یا ابا عماره انشدنی فی الحسین قال فانشدته فبكی »گوید: ابی عماره شاعر می

صادق مازلت انشده و یبكی حتی سمعت البكاء من الدار، امام قال انشدته فبكی قال واللّه

به من فرمودند: ای ابا عماره درباره حسین )ع( برای ما مرثیه بخوان. حضرت باشنیدن 

گریه كردند تا آن جا كه صدای زنان پشت پرده هم بهمرثیه گریست و پیوسته گریه می

تب له )ع( شعرا تبكی و ابكی عشرا كمن انشد فی الحسین »بلند شد، سپس امام فرمودند:

الجنة...كسی كه درباره حسین )ع( شعری بگوید و گریه كند و ده نفر را بگریاند، 

گوید: روز عاشورایی به خدمت امام و عبداللّه بن سنان می«شود.میبهشت بر او واجب

 صادق )ع( رسیدم،حضرت را با رنگی پریده و گریان و بسیار غمناك دیدم. از علت

دانی در چنین روزی جد ما حسین بن علی )ع( شهید آن سؤال كردم فرمودند:مگر نمی

 شده است.

 گریه موسی بن جعفر

رسید، پدرم امام موسی بن جعفر )ع( فرماید: هرگاه ماه محرم فرا میامام رضا )ع( می

 هخندید، تا دهه عاشورا سپری شود. در روز عاشورا همیشپیوسته اندوهناك بود و نمی

روز، هو الیوم الذی قتل فیه الحسین )ع(؛ این»فرمود: كرد و میگریه و سوگواری می

 روزی است كه حسین )ع( در آن كشته شده است.

 عزاداری امام رضا
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 های دنیویفرماید: هر كس كار و تالش برای به دست آوردن خواستهامام رضا )ع( می

كند، دنیا و آخرت او را برآورده میهای را در روز عاشورا ترك كند، خداوند حاجت

وهر كس روز عاشورا، روز مصیبت و غم و گریه او باشد؛ خداوند روز قیامت را روز 

شود و هر آن دهد. و چشمش به دیدار ما در بهشت روشن میشادی و سرور او قرار می

 هكه روز عاشورا را روز بركت بداند و چیزی ذخیره كند، هیچ بركتی در آن چه ذخیر

فرماید: محرم ماهی است كه در روزگار یابد.و در بیان دیگر میكرده است،نمی

ریزی پرهیز داشتند، اما جاهلیت احترام داشت و مردم در آن ماه از جنگ و خون

دشمنان در آن ماه خون ما را ریختند، حرمت ما را شكستند، زنان و عزیزان ما را به 

اموال ما را به غارت بردند و سفارش پیامبر )ص( اسارت گرفتند، آتش به خیمه مازدند، 

الحسین )ع( اقرح جفوننا واسیل دموعنا...فعلی مثل ان یوم»را در مورد ما پاس نداشتند:

 البكاء علیه یحط الذنوب العظام؛ روز عاشورای حسینی الباكون، فانالحسین فلیبك

مانند حسین )ع( باید گریه های ما را روان ساخته...بر ههای ما را مجروح و اشكپلك

 «برد.كنند. چرا كه گریه بر او گناهان بزرگ را از بین می

 های امام زمانگریه

در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان )عج( آن حضرت در خطاب به سیدالشهدا )ع( چنین 

آمده است:ای جد بزرگوار، اگر روزگاران مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به یاری تو 

م و اگر از كنابم و با دشمنان تو جنگ بنمایم، اما هر صبح و شام برای تو گریه میبشت

یاء افزون بر گریه انب«كنم.شدت گریه چشمم خشك شود، به جای اشك خون گریه می

الهی و اوصیاء و امامان شیعه در احادیث فراوانی به این نكته تأكید شده است كه 

الم و جن و انس بر آن امام بزرگوار )ع( گریه فرشتگان، خورشید، بلكه همه ذرات ع

د  یاد شده نیز گذشت، خداونكنند.بنابراین همان گونه كه در برخی احادیثكرده و می

متعال برای عزاداران عاشورا ثواب بسیاری همانند بخشش گناهان قرار داده است و این 
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توبه كردن و پذیرش تواند سبب عزاداری و واسطه قرار دادن آن حضرت برای خود می

 گردد.در درگاه الهی

 نتیجه گیری

ه به هاست كبا توجه به آنچه گذشت، فلسفه و حكمت عزاداری در فطرت و نهاد انسان

دارند.افزون بر این، عزاداری ها را گرامی میهای خود احترام گذاشته و یاد آناسطوره

 و سبب زنده ماندن همیشگی دینهای فراوانی داشته باشد تواند ثمرهبر سیدالشهدا می

اسالم گردد، زیرا امام تنها دین را در مقطع خاصی زنده نكرد بلكه راهی كه او پیمود 

برای همیشه تاریخ سبب تداوم دین خدا شد.از سوی دیگر گریه بر امام حسین )ع( 

 های كه پیامبران الهی و امامان همه برای آن حضرت گریریشه در تاریخ دارد؛ به گونه

 اند كه این عالوه بر پاداش، سبب مشروعیت بخشی قیام عاشورا و بیان حقانیتكرده

جایی گردد تا در طول تاریخ دشمنان حقانیت این قیام را نپوشانند.از آنامام حسین می

پیروان ایشان را اند، دیگر كسیكه همه اولیای الهی بر آن امام همام اشك ریخته

ناله بر آن حضرت سرزنش كند و یا عزاداری براهل بیت را تواند برای گریه و نمی

بدعت و شرك بداند. چرا كه آیات الهی نیز گریه بر عزیزان در تصویر تاریخ،نقل 

 نموده است.

 . فلسفه عزاداری4

 مشخصات كتاب

 - 2932اصغر، سرشناسه : رضوانی علی

 رضوانی. اصغرعنوان و نام پدیدآور : فلسفه عزاداری/ تالیف علی

 .29۳3 مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمكران

 ص. 11۳مشخصات ظاهری : 
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 9-239-339-3۴3-33۳ریال :  1۱۱۱۱شابك : 

 سپاری(وضعیت فهرست نویسی : فاپا )برون

 )فیپا(. 293۱یادداشت : چاپ دوم: 

 یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس.

 هاسوگواری --ق ۴2 - 3ام سوم، بن علی )ع(، امموضوع : حسین

 های اسالمیموضوع : سوگواری

 اسالم --های مذهبی جنبه --موضوع : گریه 

 نظر اهل سنت --ق ۴2موضوع : واقعه كربال، 

 نظر خاورشناسان --ق ۴2موضوع : واقعه كربال، 

 )قم( شناسه افزوده : مسجد جمكران

 29۳3 ۳ف۴/رBP1۴۱رده بندی كنگره : 

 133/33رده بندی دیویی : 

 232133۴شماره كتابشناسی ملی : 

 پیشگفتار

ود این شها یا اعتراضاتی كه بعضی اوقات توسط برخی افراد مطرح مییكی از سؤال

گرییم كنیم؟ و چرا در سوگ آنها میاست كه چرا در سوگ اولیای الهی عزاداری می

ها هخوانیم؟ و چرا در مورد گذشتو مرثیه میزنیم كنیم؟ چرا به سینه میو مراسم برپا می

ها به عزاداری ما احتیاج دارند یا ما به عزاداری برای كنیم؟ آیا آنتجدید خاطره می

 آنها محتاجیم؟

ها وجود گویند: هیچ دلیل و مدركی برای آندانند و میآنان این عمل را بدعت می

 ك شود.آید و باید ترندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی

و من حماقاتهم اقامة المآتم و النیاحة علی من قد قتل من سنین »گوید: ابن تیمیه می
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عدیدة. و من المعلوم اّن المقتول و غیره من الموتی اذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم 

كان ذلك ممّا حّرمه اللَّه و رسوله... و هؤالء یأتون من لطم الخدود و شق 

خوانی بر های آنان برپایی مراسم عزاداری و نوحهله حماقتاز جم( »2؛)«الجیوب...

های پیش كشته شده است. و معلوم است كه مقتول و غیر او از كسی است كه سال

ها از جمله چیزهایی است مردگان اگر بعد از مرگشان این كارها برایشان انجام شود این

كارها از قبیل به صورت ها این گونه كه خدا و رسولش حرام كرده است... ولی آن

 «.دهند...زدن و گریبان چاك دادن را انجام می

و كذلك حدیث عاشوراء... و اقبح من ذلك و اعظم ما تفعله الرافضة »گوید: او نیز می

و نیز از حدیث ( »1؛)«من اتخاذه مأتماً یقرأ فیه المصرع و ینشد فیه قصائد النیاحة...

دهند و آن روز را ز آن كاری است كه رافضه انجام میتر اتر و بزرگعاشورا... و قبیح

 «.كنند...هایی برای نوحه انشاء میماتم گرفته و مقتل خوانده و قصیده

ما در این كتاب به بررسی و پاسخ به این موضوع از نظر عقل و دیدگاه عقال و قرآن و 

 پردازیم.روایات و سیره صحابه و بزرگان می

 علی اصغر رضوانی

 یی شعائر دینیبرپا

 اشاره

از دستورات اكید شرع مقدس اسالم، برپایی شعائر دینی است. امری كه تعظیم آن از 

تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حكم هیچ اختالفی وجود ندارد، ولی 

اختالف در آن است كه آیا تطبیق این حكم بر مصادیق آن به شرع واگذار شده است 

تواند به واسطه عرف متشرعه و عقال باشد. در این مبحث به این مییا آن كه این تطبیق 

 پردازیم.موضوع می
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 مفهوم شعائر

 (9.)«شَعَرْتُه، یعنی تعقل كردم و آن را فهمیدم...»گوید: خلیل بن احمد فراهیدی می - 2

شعائر، اعمال حجّ است، و هر چه كه علم برای اطاعت خداوند »گوید: جوهری می - 1

باشد جزء شعائر است... و شعار قوم در جنگ: عالمت آنان است تا برخی، برخی متعال 

 (3«.)دیگر را بشناسند... واَشَْعرتُه فَشَعر، یعنی فهماندم او را، او نیز فهمید

اَشْعَره األمر، یعنی امر را به او اعالم كرد... و شعار حجّ »گوید: فیروزآبادی می - 9

 (1«.)ت حجّ...عبارت است از مناسك و عالما

اشعار به معنای اعالم از طریق حسّ است. و مشاعر به معنای »گوید: ابن فارس می - 3

معالم و مفرد آن مشعر است، به معنای مواضعی كه به توسط عالماتی معلوم شده 

 (۴«.)است

هر چیزی كه برای خداوند متعال است و در آن امری است كه »گوید: قرطبی می - 1

گویند. و شعار یعنی عالمت و باشد، به آن شعار یا شعائر میم و اشعار مینشانگر اعال

 هایاشعرت یعنی اعالم كردم، و شعیره به معنای عالمت، و شعائر خدا به معنای عَلَم

 (3«.)دین خداست

هم در موارد اعالم حسّی به كار « شعائر»شود كه لفظ از مجموع این كلمات استفاده می

جنبه اعالمی دارد، و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه اعالم دینی و  رود كه در آنمی

 رود.نشر دین و گسترش نور خداوند به كار می

در این كلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد كه همان بُعد إعال و سرافرازی است. این بُعد 

 ارد.جود دشود، ولی در ماهیّت متعلّق شعائر ویافت نمی« شعائر»گرچه در ماهیت كلمه 

نتیجه این كه: شعائر همان نُسك و اعمال حجّ من حیث هو نیست، آری نُسك و اعمال 

ها جنبه اعالمی وجود دارد. و به تعبیر دیگر شعائر، حجّ را مشاعر گویند؛ زیرا در آن

 دین خدا نیستند، بلكه شعائر اشاره به جنبه اعالی دین خدا دارد.
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 تنوع شعائر

های اسالمی قرار گرفته است، دارای انواع اعتراض برخی از فرقهشعائر دینی كه مورد 

 گوناگون و مختلفی است:

های بزرگ میالد بزرگان دین؛ همانند پیامبرصلی اهلل علیه برپایی یادبود و جشن - 2

علیهم السالم امری كه وهابیان آن را از امور مستحدثه وآله و امامان از اهل بیت

 اند.و ضاللت آن نموده برشمرده و حكم به بدعت

اهتمام به روزهایی كه در اسالم به یادماندنی بوده، در آن حوادث مهمّی اتّفاق  - 1

افتاده است؛ مثل: روز مبعث، روز جنگ بدر، خندق، روز فتح مكه، شب معراج، شب 

 هجرت، روز مباهله و روز غدیر و...

لیای دین را آباد كرده و بر روی كه قبور اوای باالتر از این موارد، به ایندرجه - 9

ها گنبد و مناره بنا كنیم، تا در حقیقت اعالن و اشعاری بر وجود امام و رهبری الهی آن

 و دعوت به اقتدا به كیش و آیین او باشد.

هایی كه در آنجا وقایع مهّمی اتّفاق افتاده های جغرافیایی، مكاناهتمام به مكان - 3

ار حرا، موضع غزوه بدر و مساجدی كه پیامبرصلی اهلل است؛ مثل محل غدیر خم، غ

ها حاضر شده و از ها نماز به جا آورده است. به این كه در آن مكانعلیه وآله در آن

 ها تبرّك جوییم.آن

علیه السالم و اقامه مجالس عزا و روضه خوانی در یادبود برپایی شعائر حسینی - 1

 اولیای الهی و ذكر مصایب آنان.

خواندن دعاها و ذكرهای دسته جمعی و به صورت مشترك، به نّیت برپایی شعائر  - ۴

 دینی.

 بررسی ادلّه رجحان
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كسانی كه قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند، به انواعی از ادلّه تمسّك 

 كنیم:اند كه به برخی از آنها اشاره میكرده

 الف( آیات شعائر

 شعائر الهی به میان آمده است؛ از قبیل: در آیات بسیاری سخن از

 ال وَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ َلا الشَّهْرَ الَْحرَامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَالئِدَ» - 2

ی ]و مراسم اید! شعائر و حدود الهای كسانی كه ایمان آورده( »۳؛)«آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ

 هایحج را محترم شمرید و مخالفت با آنها[ را حالل ندانید؛ و نه ماه حرام، و نه قربانی

بی نشان و نشاندار را، و نه آنها را كه به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل 

 «آیند.پروردگار و خشنودی او می

باشد و در حقیقت  در این آیه دو احتمال داده شده است: یكی آن كه حكم ایجابی

خداوند مؤمنین را امر به تعظیم شعائر الهی نموده است. و دیگر اینكه حكم تحریمی 

باشد و در صدد نهی از سستی كردن در برپایی شعائر الهی و مصادیقی كه در این آیه 

 ذكر شده است.

این است ]مناسك حج ؛ ( »3؛)«قُلُوبَِذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَْوی الْ» - 1

 «هاست.و هر كس شعائر الهی را بزرگ دارد، این كار نشانه تقوای دل

ترین آیات برای اثبات رجحان برپایی مراسم است؛ زیرا به طور صریح این آیه از واضح

 داللت بر محبوبیّت و رجحان تعظیم شعائر الهی به طور عموم دارد.

و شترهای چاق و فربه را ( »2۱؛)«عَلْنَاهَا لَُكمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌوَ اْلبُدْنَ جَ» - 9

ها برای شما خیر و بركت ]در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آن

 «است.

 ربانی دركه شترهای قتبعیضیه به كار رفته است كه داللت دارد بر این« من»در این آیه 

 آید.ایام حج نیز از جمله شعائر الهی به حساب می

 فَإِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرَْوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتِ أَوِ اعْتَمََر فَالجُنَاَح عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّ » - 3
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انه حجّ خهای [خداست؛ بنابراین، كسانی كه صفا و مروه از شعائر ]و نشانه( »22؛)«بِهِمَا

دهند، مانعی نیست كه بر آن دو طواف كنند؛ ]و سعی صفا و خدا و یا عمره انجام می

هایی بر این دو كوه نصب مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویه مشركان، كه بت

 «كاهد[.كرده بودند، از موقعیّت این دو مكان مقدّس نمی

و هنگامی كه از ( »21؛)«رُوا اللَّهَ عِنْدَ الَْمشْعَرِ الْحَرامِفَِإذا َأفَضْتُْم مِنْ َعرَفاتٍ فَاذْكُ» - 1

 «عرفات كوچ كردید خدا را نزد مشعرالحرام یاد كنید.

 این آیه نیز درصدد بیان شعائر دینی با لفظ مشعر شده است.

 ب( آیات مشابه 

« شعائر»نوعی دیگر از آیات است كه اشاره به شعائر دینی كرده، ولی لفظی غیر از لفظ 

 در آن به كار رفته است.

وَ َأذِّنْ فِی النَّاسِ بِاْلحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَ عَلَی كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * » - 2

مِ نْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَالِیَشْهَدُوا َمنَافِعَ لَهُمْ وَ یَْذكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ َمعْلُومَاتٍ عَلَی مَا رَزَقَُهمْ مِ

الَْبیْتِ بِفَكُلُوا مِنْهَا َو أَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِیرَ * ُثمَّ ْلیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ ْلیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا 

و مردم را دعوت ( »29؛)«الْعَتِیقِ * َذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُُرمَاتِ اللَّهِ فَهَُو خَْیرٌ لَهُ عِنَْد رَبِّهِ

های الغر از هر راه دوری به سوی تو عمومی به حج كن، تا پیاده و سواره بر مركب

بیایند. تا شاهد منافع گوناگون خویش ]در این برنامه حیات بخش باشند[؛ و در ایام 

معینی نام خدا را، بر چارپایانی كه به آنان داده است، ]به هنگام قربانی كردن ببرند؛ پس 

ش را هایها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. سپس باید آلودگیز گوشت آنا

برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا كنند، و بر گرد خانه گرامی كعبه طواف كنند. 

های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش ]مناسك حج این است؛ و هر كس برنامه

 «برای او بهتر است.

های الهی شده، داخل در ل آیه فوق را كه اشاره به تعظیم حرمتعلما و مفسرین ذی

ای دلهتوان استدالل به ااند؛ زیرا مطابق قاعده همان گونه كه میبرپایی شعائر الهی كرده
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توان به عناوینی استدالل كرد كه كرد كه عنوان خاصی در آن وارد شده، همچنین می

و این در صورتی است كه حكم بر یك  باشد،مشابه و مشترك با آن عنوان خاص می

عنوان نوعی یا جنسی كلی وارد شده كه دارای افراد گوناگون است، وگرنه منجر به 

 قیاس باطل خواهد شد.

یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ یَأْبَی اللَّهُ إِالَّ أَْن یُتِمَّ نُورَهُ َولَْو كَرِهَ » - 1

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، ولی خدا جز ها میآن( »23؛)«فِرُونَالْكَا

 «خواهد كه نور خود را كامل كند، هرچند كافران ناخشنود باشند.این نمی

از آن جا كه این آیه در سیاق آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ دین آمده، 

م در صدد خاموش كردن آن برآمدند همان لذا مقصود از دین خدا كه دشمنان اسال

 به آن اشاره شده است.« وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ»الهی است، كه در آیه دیگر « شعائر»

( 21؛)«فِی ُبیُوتٍ أَذَِن اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ َو یُذْكَرَ فِیهَا اْسمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ ِفیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْآَصالِ» - 9

]این چراغ پرفروغ در خانه هایی قرار دارد كه خداوند اذن فرموده دیوارهای آن باال »

ها هایی كه نام خدا در آنرود ]تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد[ به خانه

 «.گویند...ها تسبیح او میشود، و صبح و شام در آنبرده می

فِی »داللت دارد كه مقصود از « نور»آیه  این آیه با مالحظه آیات قبل آن، از جمله

ها نور خداست، و مراكزی است كه مصدر و منبع هایی است كه در آنخانه« بُیُوتٍ...

 پرتوافكنی نور دین و محلّ هدایت و شریعت است.

های نوری ترفیع و تكریم شود. و نیز سزاوار است خداوند متعال اراده كرده این خانه

 لّ ذكر خدا و عبادت و طاعت حضرت حق باشد.كه به طور مداوم مح

شود كه خداوند اراده كرده تا هر محلی كه متكفّل بیان از این آیه به خوبی استفاده می

احكام دین اسالم و تعالیم آسمانی است كه از آن به نور خدا تعبیر شده، تعظیم و 

یعنی  ص ندارد؛اختصاص به بابی خا« شعائر»شود كه تكریم شود. و نیز استفاده می

ر آن شود كه دمختص به مناسك حجّ یا عبادات معهود نیست، بلكه شامل هر چیزی می
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نشر احكام دین است، و نیز هر موضوعی را كه در آن بیان و تبلیغ معارف اسالمی است 

 گیرد.در بر می

و ( »2۴؛)«یَ الْعُلْیَا وَ اللَّهُ عَِزیزٌ حَكِیمٌوَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَی وَ كَلَِمةُ اللَّهِ هِ» - 3

خداوند گفتار ]و هدف كافران را پایین قرار داد ]و آنان را با شكست مواجه ساخت و 

 «سخن خدا ]و آیین او [باال ]و پیروز[ است و خداوند عزیز و حكیم است.

ه بازگشتش بشود، هرچه توجیه این آیه بدین قرار است كه از این آیه استفاده می

اعالی كلمة اللَّه و نابودی كلمة الكفر است از اغراض شرع و از مقاصد دین به حساب 

 آید.می

و خداوند هرگز كافران را بر ( »23؛)«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِْلكَافِرینَ عَلَی الْمُْؤمِنِینَ سَبِیالً» - 1

 «مؤمنان تسلّطی نداده است.

اد شده است، و آن جنبه ازدی« شعائر»ه بُعد دیگری از حقیقت در این آیه مباركه اشاره ب

سربلندی و عزّت اسالم و مسلمین است. و بُعد دیگر آن كه قاعده شعائر دینی بر آن 

 داللت دارد جنبه اعالی كلمة اللَّه و اعزاز كلمه مسلمین است.

 واگذاری تطبیق به عرف

كند، معنای آن این است رف نمیشارع مقدس هنگامی كه در وجود معنای معیّنی تص

توانند در كه شارع، عرف و عقال و متشرّعه را اجازه داده تا هر مصداق از آن معنا را می

 خارج پیاده كنند.

كه شارع مقدّس ترغیب به تعظیم آن نموده است، از « شعائر دینی»در مورد عنوان 

 كنیم:اره میهمین قرار است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نكته اش

الف( عناوینی كه در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل آن از معنای لغوی به معنای 

 جدید نیست، باید آن عناوین را بر معنای لغوی اوّلی خود باقی گذاشت.

ب( در مورد كیفیت موضوعات در خارج، اگر شارع تصرفی كرده و به كیفیتی خاص 
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 یم.نمایكنیم وگرنه به همان معنای عرفی آن اخذ میتصریح نموده است، آن را اخذ می

ج( وجود اشیا بر دو نحو است: یكی وجود تكوینی و دیگری وجود اعتباری؛ مثالً 

 عناوین اغلب معامالت؛ از قبیل بیع، اجاره و... وجودشان اعتباری است.

 ین قرارشود نیز مطلب از اكه به خدا یا دین اسالم اضافه می« شعائر»در مورد كلمه 

اخذ شده همان اعالم و انتشار « شعائر»است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی كه در كلمه 

است. و از آن جا كه شارع مصداق خاصی برای آن به طور خصوص تعیین نكرده است 

گذاریم؛ یعنی باقی بر معنای عرفی لذا آن را در زمینه اوّل و دوّم بر حال خود باقی می

 كنیم.ت وجود آن در خارج به عرف متشرعه واگذار مینموده و درباره كیفی

ای بر امور دیگر است، عالمت و نشانه« شعائر دینی»و از طرفی دیگر، از آن جا كه 

ها بر معانی آیند، لذا داللت آنگرچه فی حدّ نفسه از امور تكوینی به حساب می

 اعالمی اعتباری است نه تكوینی.

شارع در بیان مصداق آن در خارج دخالتی نكرده به  در نتیجه: این امر اعتباری كه

 شود.عرف متشرعه واگذار می

نتیجه این كه: هر موردی را كه شارع مقدّس به عنوان شعائر دینی معّین كرده است آن 

پنداریم. ولی به مرور زمان را اخذ كرده و آن را یكی از مصادیق شعائر دینی می

عه و عقال آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به شود كه عرف متشرمصادیقی پیدا می

ها نیز به طور قطع داخل بینند، آنآورند، و در عمل به آن هیچ محذوری نمیحساب می

 در عموم ادله تعظیم شعائر الهی خواهد بود.

 پاسخ به شبهات

د نعلیه السالم از ناحیه مخالفین؛ هماندر رابطه با برپایی مراسم عزاداری امام حسین

 پردازیم:وهابیان شبهات و اشكاالتی وارد شده است كه در این مبحث به آنها می

 ضرورت جعل از جانب شارع!! - 2
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گویند: هر شعاری كه قرار است از جانب دین برپا شود باید از جانب شارع، جعل و می

 تشریع شده باشد وگرنه بدعت و ضاللت و افتراء بر خداوند است.

 پاسخ 

 ماند، زیرا:ها اشاره شد، دیگر جایی برای این اشكال باقی نمیكه قباًل به آن با بیاناتی

اوالً: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام، به جعل خاص 

تمسّك كرده و در موارد جعل عام و كلی هر مصداقی را كه شارع مشخص كرده، به 

ها اسمی نبرده، ولی عرف متشرعه آن را كنیم و در مواردی كه شارع از آنآن اخذ می

 نماییم.پذیرفته است به آنها نیز عمل می

ثانیاً: در بحث اصول اشاره شده كه شارع اگر امر به فعل كلّی كند؛ مثل امر به نماز، و 

در به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مخیّر است كه مصداق آن را به هر نحوی كه 

هد. مثالً نماز را در هر زمان و مكانی كه محذور شرعی ندارد مانع شرعی ندارد انجام د

 انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حكم از این قرار است.

 لزوم تفویض شریعت  - 1

گویند: اگر شارع مقدّس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار كند در نتیجه الزم می

 اشد، و این نوع تفویض باطل است.آید كه امر شریعت به آنان تفویض شده بمی

 پاسخ 

یض آید. آن وقتی تفوتطبیق كلّی بر مصداق جدید، تفویض در دین به حساب نمی

 است كه اصل حكم كلّی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده باشد.

 به بیانی دیگر، عناوین ثانوی بر دو قسم اند:

ه مالكشان ثانوی است و لذا حكمشان نیز ثانوی الف( عناوین ثانوی در ناحیه حكم؛ ك

 است؛ از قبیل عنوان ضرر، حرج، نسیان، اكراه، اضطرار و...

ب( عناوین ثانوی در ناحیه موضوع؛ كه عبارت است از حاالتی كه بر موضوع عارض 

شود نه حكم. این حاالت عارضی مالكشان ثانوی نیست بلكه مالك و حكم آنها می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ها موضوعش ثانوی است؛ از قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و اوّلی است، و تن

میهمان كه مالك و حكم آنها اوّلی است، ولی موضوع آنها ثانوی است یعنی بر 

گوییم: شود. در این مورد خاص میهای گوناگون عارض میموضوع حكم حالت

ق جدید و احترام، حكم اوّلی است كه عقل و شرع بر آن حاكم است، ولی مصادی

حادث از احترام كه در بین مردم مرسوم است، حاالت جدیدی است كه در موضوع 

آید كه امر آن به عرف واگذار شده مادامی كه منع شرعی خاص بر آن حكم پدید می

 مترتب نشود.

 لزوم تحلیل حرام و تحریم حالل!! - 9

گذار كند، منجر به گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف وامی

تحلیل حرام و تحریم حالل خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن كه معصوم نیست 

گاهی چیزی را كه حرام است حالل دانسته و گاهی بالعكس كاری را كه حالل است 

 پندارد.حرام می

 پاسخ 

تحلیل حرام و تحریم حالل اگر به این معنا است كه مكلّف و متشرعه فعل مصداقی 

را بدون هیچ دلیل و مدركی حالل و مصداقی را نیز حرام كند، این كار منجر  خارجی

شود، و در این صورت اعتراض فوق وارد است، ولی به تحریم حالل و تحلیل حرام می

اگر این عمل با استناد به دلیل شرعی ولو عام باشد هیچ اشكالی بر آن مترتب نیست؛ 

رعی است، و كار انسان مكلف تطبیق بر مصادیق زیرا محلِّل و محرِّم، مدرك و دلیل ش

 است.

 بازی با ثوابت شریعت!! - 3

ها به عرف واگذار شود منجرّ به عبث گویند: اگر جعل شعائر و برپایی آنو نیز می

 ها مختلف است.شود، زیرا موقعیتكاری و بازی با ثوابت شریعت می

 پاسخ 
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اشكال كننده از آن خوف دارد توسعه  گوییم: محذوری را كهدر مورد این اشكال می

 شریعت و گسترش آن است، این امری است كه خود آیات قرآن به آن اشاره دارد.

خداوند اراده كرده كه نور خود و دین و »؛ «وَاللَّهُ مُِتمُّ نُورِهِ»... فرماید: خداوند متعال می

؛ «اوَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْی »...فرماید: و نیز می« شریعتش را گسترش داده و منتشر سازد.

، و برپایی مصادیق الهی از «خداوند اراده سرافرازی دین و آیین خود را نموده است.»

قبیل توسعه در اعالی كلمة اللَّه و تتمیم نور الهی است كه خداوند به نحو كلّی آن را 

ابت حوّل حتی در ثواراده كرده است. و اگر مقصود از توسعه دین و شریعت، تغییر و ت

 دانیم كه تطبیق عنوان كلّی شعائرآن دو است، این امر شكّی در بطالنش نیست، و می

 دینی بر موضوعات جدید و مصادیق مختلف از قسم توسعه دین در ثوابت آن نیست.

 تعمیم به تمام موارد - 1

ن ابواب و بی گویند: اگر قرار باشد كه برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقیمی

موارد مختلف است؟ چرا در ابواب دیگر؛ مثل نماز، روزه، حجّ، زكات، خمس و 

ابواب دیگر، عرف و متشرعه حقّ دخالت نداشته باشند و هركس یا گروهی برای خود 

ها نگذارند و آن حقیقت را با قیود و شرایط خاص به خود به شرط و قیدی در آن

 عنوان شعار دینی معرّفی كنند؟

 پاسخ 

فرقی است بین قاعده توقیفی بودن امور و بین بحث اصولی از حقیقت شرعیه و حقیقت 

لغویه؛ در موردی كه عنوان حقیقت شرعی است قاعده توقیفی بودن امور به تمام معنا 

شود، به خالف مواردی كه شارع در عناوین و معانی آنها تصرّفی نداشته و جاری می

وی آن باقی گذارده است، كه در این موارد شارع مقدس معنای لفظ را بر حقیقت لغ

هنگام تشریع و تقنین حكم، عنوان و معنا را بر اطالق و كلیّت خود باقی گذارده است؛ 

مثالً در مورد امر شارع به نیكی به پدر و مادر، حقیقت شرعی از خود به جای نگذاشته 

ان ده است، لذا آنچه بر انساست، و برای این تكلیف خصوصیات و جزئّیات معیّن نكر
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واجب است انجام هر كاری است كه آن عنوان نیكی به پدر و مادر تحقّق پیدا كند، 

 زیرا شارع این عنوان را تحدید نكرده و بر معنای لغوی آن باقی گذارده است.

بر خالف آن مواردی كه شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذارده است؛ مانند 

توانیم از ف، روزه و دیگر موضوعات عبادی، كه در این موارد ما نمینماز، حجّ، اعتكا

خود قیود و شرایطی اضافه كنیم، بلكه در اجزا و شرایط تا روز قیامت باید تابع شرع 

م، بینیباشیم، گرچه در خصوصیاتی كه از ماهیّت عمل خارج است، خود را مختار می

گر آن كه منع شرعی خاص رسیده باشد مثل آن كه نماز را در كدام مكان بخوانیم، م

 شود.كه در اصول از آن به تخییر عقلی تعبیر می

 هتك حرمت مبانی اسالم و اركان شریعت!! - ۴

گویند: در صورتی كه امر شرایع دین به مردم واگذار شود، باعث هتك حرمت و می

یم امخ و تعالاسائه ادب به مبانی اسالم و اركان شریعت خواهد شد و نیز با مضامین ش

 عالی اسالم سازگاری ندارد.

 پاسخ 

( و در مورد دین 2۳هتك در لغت به معنای پاره كردن ستر و امر پوشیده را گویند.)

 مقصود به آن كشف نقاط ضعف مسلمین است.

گوییم: واگذاری شریعت در امور و تكالیف توقیفی به مردم در مورد اشكال فوق می

و استهزا و اسائه ادب به مبانی اسالم و اركان  موجب هتك حرمت دین و شریعت

شریعت خواهد بود، ولی در عناوینی كه حقیقت شرعی از ناحیه شارع ندارد، امر 

مصداق و تطبیق كلّی آن بر افراد خارجی به دست متشرعه و عرف مردم واگذار شده 

 است.

 ضرری بودن برخی از شعائر!! - 3

جرّ به ضرر بر اسالم یا مسلمین خواهد شد، خصوصاً گویند: اقامه برخی از شعائر منمی

علیه السالم كه برپایی آن همراه با تحمّل ضررهای فراوانی است. و مطابق شعائر حسینی
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 ای كه باشد واجب است.دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر درجه

 پاسخ 

یل احترام به قبدر مورد شعائر دینی كه عنوان كلّی آن از عناوین توقیفی نیست بلكه از 

ه منجرّ به كنیم كپدر و مادر غیر توقیفی است تا حدّی بر مصادیق خارجی آن تطبیق می

توان در كنیم كه هر عنوان غیر توقیفی را میحرمت نشود، زیرا ما به طور كلّی ادعا نمی

ی توان پیاده كرد كه محقّق عنوان كلّهر مصداقی پیاده كرد، بلكه تنها بر مصداقی می

اشد. و به تعبیر دیگر شارع آن مصداق را به خصوصه تحریم نكرده باشد، بلكه تصریح ب

 به حلّیّت آن داشته یا داخل در اصالة الحلیة باشد.

 به استهزا كشانده شدن شریعت!! - ۳

شود كه مردم گویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف منجر میبرخی می

نند كه شریعت به استهزا كشیده شود. و از آن جا عناوین كلّی را بر مصادیقی پیاده ك

كه حفظ كیان و آبروی شریعت واجب است، در نتیجه امر تطبیق شریعت را باید به 

 دست خود شارع در تمام موارد واگذار كرد.

 پاسخ 

 ها و ادیان دیگر بر چند قسم است:های دیگر اسالمی یا از ملتاستهزا؛ چه از ناحیه فرقه

 ی باطل و غیر حق:الف( استهزا

این نوع استهزا هیچ گونه تأثیری نداشته و مانعیّتی ندارد؛ مثل این كه مردم مذاهب یا 

ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا كاشف از نقص و عیبی 

 در مؤمنین یا در خود دین نیست.

 ب( استهزای عرفی:

ها و محیطهاست. شعارهای هر قومی به جهت فاین نوع استهزا نتیجه اختالف عر

 ها معنایداللت بر معنای بلندی وضع شده است، ولی ممكن است قومی دیگر از آن

ر شود كه آن معانی را ددیگری را برداشت كنند، ولی این اختالف برداشت باعث نمی
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 قومی كه اختراع كرده منع نماییم.

 ج( استهزای به جهات واقعی:

هزاها جهات واقعی دارند، و لذا موجب هتك حرمت و استهزای واقعی برخی از است

شریعت و دین است. و از آن جا كه این دو عنوان از مصادیق و اصناف حسن و قبح 

كند، لذا اگر در موردی تطبیق عنوان كلّی بر عقلی است و عقل آن را درك می

 كنیم.مصداق منجرّ به استهزای واقعی شد آن را تحریم می

 زاداریع

 عزاداری از دیدگاه عقل

بریم كه عزاداری در سوگ اولیا خصوصاً سرور با مراجعه به عقل و دیدگاه عقال پی می

و ساالر شهیدان مورد تأیید عقل و نظر عقال است. اینك این موضوع را از این زاویه 

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا - 1

بریم كه برپایی مراسم عزای اولیای الهی، خصوصاً سرور عقل سلیم پی می با مراجعه به

 باشد، زیرا احیا و تكریم آنانو ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم موافق با عقل می

در حقیقت تكریم شخصیت عظیم و شعارهای آنان است و هر امّتی كه بزرگان خود را 

ا ترسیم ها راست. بزرگانند كه تاریخ اّمتتكریم نكند محكوم به شكست و نابودی 

 سازند.كرده و آن را می

سالم علیه الشیخ عبداللَّه عالئلی كه از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام حسین

ند، و كشیعه هر سال خاطره عاشورا را به جهات تربیتی و دینی تجدید می»نویسد: می

كه با نمایش جانبازی دالوران كربال، روح  این زنده یادی است بسیار مهم و سازنده

د. كنهای ستمگر بسیج میها را ضدّ قدرتدهد و آنها میشهامت و فداكاری به انسان
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كه  علیه السالم استاز این رو ما معتقدیم كه تنها با آموزش و پیگیری نهضت حسین

ست نشانده آنان های دتوانیم در راه مبارزه با استعمارگران غرب و شرق و حكومتمی

 (23«.)موفق گردیم

را بود های عاشوبعد از آنكه شاهد یكی از عزاداری« توماس كارالیل»نویسنده انگلیسی 

لم یكن هناك ایّ نوع من الوحشیة او الهمجیة و لم ینعدم الضبط »گوید: درباره آن می

توصلت  یبین الناس، فشعرت فی تلك اللحظة و خالل تلك الشعائر و مازلت اشعر بانّ

ء بالحیویة فی االسالم، و ایقنت بانّ الورع الكامن فی الی جمیع ما هو حسن و ممتلی

اولئك الناس و الحماسة المتدفقة منهم بوسعهما هزّ العالم هزاً فیما لو ُوجّها توجیهاً 

صالحاً و انتهجا السبل القویمة. و الغرو فلهؤالء الناس واقعیة فطریة فی شؤون 

گری یا تهاجم نبود و یك لحظه انضباط مردم جا هیچ گونه وحشیدر آن» (1۱؛)«الدین

فهمم كه خورد. من در آن لحظه و در بین شعارها فهمیدم و تا كنون هم میبر هم نمی

به تمام آنچه زیبا و نیكوست و پر از زندگی است در اسالم رسیدم و یقین پیدا كردم 

ای كه از آنان جوشش دارد در و حماسهكه تقوا و ورعی كه در نهان مردم نهفته 

م را تواند عالصورتی كه درست توجیه شود و راه محكم و صحیح خود را بپیماید می

 «تكان داده و در جهان تأثیرگذار باشد.

علیه گیریم این است كه حسینبهترین درسی كه از تراژدی كربال می»گوید: او نیز می

یمانی استوار به خداوند بزرگ داشتند. اینان با عمل السالم و یارانش با همه وجودشان ا

شود جمعیت زیاد مهم رو میخود به جهانیان ثابت كردند آنجا كه حق با باطل روبه

علیه السالم با وجود اقلیتی كه داشت باعث شگفتی همه نیست؛ زیرا پیروزی حسین

 (12«.)علیه السالم بوددانایان جهان شد؛ چون نتیجه كار، پیروزی حسین

یل مجالس حسینی كه در استانبول تشك»گوید: خانم ماربین فیلسوف معروف آلمانی می

 گویند: همانا حسینیام كه مردم در آن جلسات به یكدیگر میشود را مشاهده كردهمی

گر ماست، همان كسی كه پیروی و اطاعت از او بر ما واجب است، كه امام و هدایت
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و لذا جان و مال و اوالد و عیال خود را به جهت حفظ نخواست كه پیرو یزید شود 

شرف و حسب و عظمت مقامش تقدیم نمود و در عوض از خود یاد نیكی در دنیا و 

شفاعت و قرب و منزلت از خدای متعال را در آخرت به جای گذاشت و این در حالی 

دم و است كه دشمنان او خسران را در دنیا و آخرت برجای گذاردند... آنگاه دی

ر پیرو گویند: اگدارند و میدانند و به یكدیگر اعالم میفهمیدم كه آنان به حقیقت می

د و منشی هستیباشید و دارای روحیه بزرگعلیه السالم هستید و اهل شرف میحسین

باشید، پس شما نیز باید پیرو افرادی همچون یزید نباشید، و بر شما افتخار را طالب می

عزت را بر زندگی همراه با خواری ترجیح دهید تا جاودانه شده و  سزاست كه مرگ با

 به سعادت آخرت نایل آیید...

كند. و هر كدام از آنان به دنبال آری شیعه تمام انواع سعادت و شرف را درك می

كیشان خوداند و این همان حقیقت پیشرفت در بین عزت و افتخار هم نوعان و هم

د و این همان تعلیمات حقوقی است... و این حقیقت مفاهیم باشخواه میهای ترقیملت

دیپلماسی ماست. ما مردم اروپا به مجرد این كه وضعیت و حركات مذاهب دیگر را با 

دهیم، گری نسبت میها را به جنون و وحشیبینیم آناصول خود در تنافی و تضاد می

بریم ی به سیاستی عقالیی میها را دنبال كنیم پغافل از آنكه اگر مقصود و اهداف آن

(.»...11) 

ه علیشناس است درباره درسی كه از قیام امام حسینكه یك شرق« فردریك جمس»

علیه السالم و هر قهرمان شهید دیگری این درس امام حسین»گوید: السالم گرفته می

 واست كه در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد كه تغییر ناپذیرند 

همچنین هر گاه كسی برای این صفات ابدی مقاومت كند و بشر در راه آن استوار 

 (19«.)نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند

 برخی از شعارهای حسینی 

 كنیم؛ما در اینجا به برخی از شعارهای ماندگار حسینی اشاره می
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من در چنین ( »13؛)«یاة مع الظالمین إالّ برماًانّی ال أری الموت إالّ سعادة، و الح» - 2

 «دانم.شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و نكبت نمی

لیس الموت فی سبیل العزّ إالّ حیاة خالدة، و لیست الحیاة مع الذلّ إالّ الموت الذی » - 1

زندگانی با ذلّت جز مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. و »؛ «الحیاة معه

 «مرگ نیست.

أال و إّن الدعی ابن الدعی قد ركز بین اثنتین، بین السلّة و الذلّة و هیهات منّا الذلّة » - 9

آگاه باشید كه زنازاده، پسر زنا زاده ]ابن زیاد[ مرا بین دو چیز مخیّر ساخته است. »؛ ...«

م، ولی م و با یزید بیعت كنیا با شمشیر كشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوش

 «ذلت از ما بسیار دور است.

و علی االسالم السالم إذ قد بلیت األمة براع مثل «  وَ إِنَّا ِإلَیْهِ راجِعُونَإِنَّا للَّهِ» » - 3

ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم كرد. هنگامی كه امت به رهبری ( »11؛)«یزید

 «اسالم وداع كرد. مانند یزید مبتال است باید با

إنّی لم أخرج أشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً، و إنّما خرجت لطلب »...  - 1

صلی اهلل علیه وآله، أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنكر و االصالح فی أمة جدّی

گری من به جهت طغیان( »1۴؛)...«علیه السالم أسیر بسیرة جدّی و ابی علی بن ابی طالب

و ایجاد تفرقه بین مسلمین و فساد و ظلم قیام نكردم، بلكه برای اصالح در امّت جدّ 

خواهم امِر به معروف و نهی از منكر كرده و به سیره جد و پدرم خود خروج نمودم، می

 «علی بن ابی طالب عمل كنم.

 ارتباط عاطفی امّت با اولیای الهی - 2

توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و اجتماعی برای عموم های اساسی و مهمّ در یكی از راه

مردم، راه تحریك عاطفه در وجود انسان است. انسان از این جهت، بیشتر تأثیرپذیر 

ها است تا جنبه عقلی و جوانب دیگر. به تعبیری دیگر، این روش مؤثرتر از دیگر روش
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ا گرایی راحساس عقلاست. گرچه راه عقل و تعقل را نیز نباید فراموش كرد و همراه 

نیز باید در مردم زنده نمود؛ زیرا تنها مكتب و مذهبی دوام دارد كه برگرفته از عقل و 

احساس باشد. حال با توجه به قضیه شهادت اولیای الهی خصوصًا سرور و ساالر 

شهیدان، تذكر و توجه دادن مردم به آن واقعه سبب تحریك احساسات مردم خواهد 

توانیم آن بزرگواران را به عنوان الگو معرفی كرده، شعارها و ق میشد و از این طری

 به مردم برسانیم. -كه همان شعارها و دستورهای خداوند است  -دستورهایشان را 

صلی اهلل علیه وآله در مورد آن حضرت این مطلب با در نظر گرفتن مدح پیامبر اسالم

ی و أنا من حسین، أحبّ اللَّه من حسین منّ»شود؛ آنجا كه فرمود: بیشتر مشخص می

دارد هر كس كه حسین از من و من از حسینم، خداوند دوست می( »13؛)«أحبّ حسیناً

 «حسین را دوست بدارد.

الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل »هم چنین پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «( حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشتند.1۳؛)«الجنّة

لم تحظ ملحمة انسانیة فی »گوید: در این باره می« انطوان بارا»سنده مسیحی نوی

التاریخین القدیم و الحدیث بمثل ما حظیت به ملحمة االستشهاد فی كربالء من اعجاب 

هیچ حماسه انسانی در تاریخ قدیم و جدید به مقداری كه ( »13؛)«و درس و تعاطف

مند شد از اعجاب و درس و عاطفه  بهرهعلیه السالم در كربالحماسه شهادت حسین

 «مند نشده است.بهره

األولی و الرائدة و الوحیدة و »كند: او نیز در ادامه واقعه كربال را این گونه توصیف می

الخالدة فی تاریخ االنسانیة مذ وجدت و حتی تنقضی الدهور؛ اذ هی خالدة خلود 

برترین و پیشتازترین و یگانه و ماندگار این حماسه ( »9۱؛)«االنسان الذی قامت من اجله

در تاریخ انسانیت است از روزی كه تحقق یافت و تا نهایت روزگار؛ زیرا این حماسه تا 

 «انسانی وجود دارد، زنده است، انسانی كه آن حماسه به جهت او پدید آمد.

ر قبل ئو احتل قبر الحسین الشهید كعَلَم الیندرس، اثره فی الضما»گوید: او نیز می
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األرض و لم یزده كروز اللیالی و األیام االّ رسوخ رسمه، و ما زادته اجتهادات ائمة الكفر 

 و اشیاع الضالل االّ بروزاً و ثباتاً، فازداد اثره علواً.

و لنجل عیوننا اآلن اذا كنّا فی شك من تمام هذه المعجزات التی اجترحها شهادة 

و األصقاع باحثین عن ایّ اثر لیزید او معاویة او  سیدالشهداء... لنجعلها فی كل البقاع

شمر، فالیمكن ان نعثر علی ایّ اثر لهؤالء، فقد اندرست آثارهم و انمحی ذكرهم، و اذا 

 ذكروا فألجل لعنهم و الدعاء لهم بنار حامیة التنطفئ...

بس قالحسین منارة هدی و فوق كلّ یمّ... الحسین طوق نجاة و فی كلّ مظلمة... الحسین 

 ءمن نور و حق و أمام كل طاغیة... الحسین ثورة التُبقی و التَذر، هوعلیه السالم مل

األبصار و األسماع، أمل للحائرین و المظلومین، و یلسم للمجروحین المحزونین و شفاء 

 لكلّ علة اجتماعیة و اخالقیة.

كرم اآلن كیف یُ و لنر اآلن أین اولئك الظالمون و أین قبورهم و كیف یذكرون... و لنر

علیه السالم و كیف یستلهمون ثورته فی قیامهم و المؤمنون علی اختالف أدیانهم الحسین

قعودهم، فی صغائر امورهم الدنیویة و كبائرها، فنمجد اللَّه الذی كان رفوقا بعباده؛ اذ 

أعد لهم طوق خالصهم و رفع أمام بصائرهم الكلیلة منارة الفضیلة و الحق بشخص 

 ن الشهید.الحسی

و انّها لعبرة و درس علوی لبنی البشر كی ال یعموا بصائرهم و یصموا آذانهم عن دعوات 

 الحق التی یرسل لها تعالی اربابها لحكمة فوق مستوی إدراكهم.

علیه السالم هی السفینة التی عناها الرسول الكریم؛ فمن یركبها ینجو و و نهضة الحسین

 من یتخلف عن ركوبها یغرق.

ا اجدر بالبشریة و هی تجتاز فی هذا العصر المظلم اخالقیاً و اجتماعیاً و سُلطویّاً، درب فم

آالمها، ألن تتوجه نحو منارة الحسین كیال تضل و تتمسك بأطواق مبادئه كیال تغرق، و 

 تسترشد بصرخته كی تبعد عنها وحوش الضاللة و ثعابین الظلم و اإلذالل.

یّ وقت مضی، ألن نستدفئ بحرارة قتل الحسین المنبعثة من و ما أحرانا اآلن اكثر من ا
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قلوبنا حارة التبرد أبداً، و هی حارة تستوطن قلوبنا و الداعی للبحث عنها بعیداً عن 

اّن "صدورنا، فهی جزء من حرارة قلوبنا اذ كنّا مؤمنین. و لنا فی قوله الرسول الكریم: 

الما دافعاً إلدراك حقیقة جوهریة لط "ابداً لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین التبرد

( 92؛)«تغافلنا عنها، و هی اّن حرارة قتل الحسین قد احتلت قلوبنا و امتزجت فی دموعنا...

ها قبل از رود اثر خود را در نهانقبر حسین شهید به مانند عَلَمی كه از بین نمی»

چیزی از آن كم نشده بلكه روز نه تنها موجودیّت كره زمین گذاشته و در گذر شبانه

های رؤسای كفر و پیروان حقیقت آن در مردم رسوخ پیدا كرده است. و كوشش

وز به علیه السالم افزوده و رضاللت راه به جایی نبرده و تنها بر ظهور و ثبات قبر حسین

 تر شده است.روز بلندمرتبه

این معجزاتی كه های خود را باز كنیم اگر در تمام چه خوب است كه امروز چشم

های خود را باز شهادت سید الشهدا از خود به یادگار گذاشته شك داریم، آری چشم

ای جستجو نماییم كه آیا اثری از یزید و یا معاویه و یا شمر كنیم و در هر كوی و نقطه

یابیم، آری، آثار آنان وجود دارد، هر چه تفحّص كنیم هیچ گونه اثری از آنان نمی

شود به جهت لعن ها میو یاد آنان محو گشته است، و اگر هم یادی از آنمندرس شده 

 شود...ای است كه هرگز خاموش نمیها با آتش افروختهو نفرین بر آن

لقه علیه السالم حعلیه السالم مناره هدایت و باالتر از هر اقیانوسی است... حسینحسین

یه السالم مشعلی از نور و حق و مقابل علنجات و در برابر هر ظلمی وجود دارد... حسین

د و نه گذارعلیه السالم نهضتی است كه نه چیزی را باقی میهر طاغوتی است... حسین

ها را پر كرده و امید كسانی است كه متحیّر ها و گوشكند. او چشمچیزی را رها می

قی شده و مظلومند، و كمك كار مجروحین محزون و شفای هر درد اجتماعی و اخال

 است.

خوب است كه اآلن مشاهده كنیم، كجایند آن كسانی كه ظلم كردند و قبرهایشان 

 شوند؟...كجاست و چگونه یاد می
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علیه و نیز چه خوب است اآلن ببینیم كه چگونه مؤمنان با اختالف در ادیان، حسین

رین تكنند، و چگونه از نهضت او در قیام و صلحشان و در كوچكالسالم را تكریم می

گیرند. و ما خدا را به جهت مهربانی كه به ترین امور دنیوی خود از او الهام میو بزرگ

كنیم؛ چرا كه برای مردم راه خالصی را آماده كرده و در بندگانش دارد تمجید می

های تارشان نور فضیلت و حق را در شخصیت حسین شهیدعلیه السالم بلند مقابل چشم

 نموده است.

علیه السالم منشأ عبرت و درس علوی برای نوع بشر است تا سینآری، نهضت ح

های حق كه خداوند افرادی های خود را از دعوتهای خود را نبسته و درِ گوشچشم

 را برای آن به جهت باال بردن سطح درك بشر فرستاده، نگیرند...

؛ تعلیه السالم همان كشتی است كه رسول كریم آن را قصد كرده اسنهضت حسین

پس هر كس آن را سوار شود نجات یافته و هر كس از سوار شدن بر آن كوتاهی كند 

 غرق خواهد شد.

چه بسیار سزاوار است برای بشریتی كه در این عصر تاریكی در مورد مسایل اخالقی و 

گمراه  علیه السالم رو كند تاها كشیده، به نورانیّت حسیناجتماعی و حكومتی مصیبت

 مندهای مبادی او تمسك كند تا غرق نگردد و از شعارهای او بهرهقهنگردد و به حل

شود تا درندگان ضاللت و ظالمان و گمراهان از او دور گردند. و چه قدر اآلن برای ما 

علیه السالم كه در بیش از هر وقت دیگر الزم و سزاوار است تا حرارت شهادت حسین

رارتی كه هرگز سرد و خاموش نخواهد شد، ور كنیم، حقلب هایمان برافروخته را شعله

های ما سكنی خواهد گزید و جهتی ندارد كه حرارتی كه بسیار گرم بوده و در قلب

های خود آن را جستجو كنیم، چرا كه ما مؤمنیم. و گفتار رسول كریم دور از سینه

دهد كه هرگز علیه السالم حرارتی در قلوب مؤمنین قرار میهمانا شهادت حسین"

ز آن ها اای است برای درك حقیقتی اساسی كه مدتبرای ما انگیزه "شودخاموش نمی

ای هایم و آن این كه حرارت شهادت حسین قلب ما را فتح كرده و در اشكغافل بوده
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 ...«.ما ممزوج شده است 

 «شیعه و ترقیّات محیّرالعقول»فرانسوی در تحقیقی تحت عنوان « ژوزف»دكتر 

و از جمله امور طبیعی كه مؤیّد فرقه شیعه شده و توانسته است در قلب  »...نویسد: می

ها تأثیر گذارد، مسأله اظهار مظلومیت بزرگان دینشان است. و این مسأله از دیگر فرقه

آید، زیرا طبع هر كس به نصرت و یاری مظلوم كشش دارد و امور طبیعی به شمار می

 های بشری متمایل به ضعیف است...یعتدوست دارد ضعیف بر قوی غلبه یابد و طب

ن او را علیه السالم و اصحابش و كشته شداین مصنّفان اروپایی كه تفصیل مقاتله حسین

نویسند با وجود آن كه به آنان اعتقاد ندارند، ولی به ظلم و تعدّی و بی رحمی قاتلین می

 كنند. اینیاد می آن حضرت و یارانش اذعان دارند و نام قاتلین آن حضرت را به بدی

تواند بایستد. و این نكته از مؤیّدات برای فرقه امور طبیعی در مقابلش هیچ چیز نمی

 (91«.)آید...شیعه به شمار می

اطالعی از برخی از نویسندگان ما به جهت بی»گوید: فیلسوف آلمانی می« ماربین»خانم 

.. بدون هیچ اطالعی كمیّت و كیفیت این شعار مترقیانه یعنی عزاداری حسینی.

دانند، ولی در این مسأله فرسایی كرده و این عزاداری حسینی را از جنون شیعه میقلم

 دقت نكرده كه چگونه این عزاداری شؤون اسالم را تغییر داده است...

الی شمار بودند در حعلیهما السالم در هند انگشتصد سال پیش شیعیان علی و حسین

روند و این نسبت در سایر كشورها ت بزرگ هند به شمار میكه امروزه سومین جمعی

 هم وجود دارد...

و چون این تبلیغات را با تبلیغات مسیحیان مقایسه كنیم با آن همه اموال و كوشش 

فراوانی كه در این راه دارند یك دهم از پیشرفت شیعه را ندارند، با آنكه مبشّران 

كه تأثیر بسزایی در بین مردم دارد ولی  كنندهای مسیح را ذكر میمسیحی مصیبت

علیه السالم ترویج نمایند. و شاید به این جهت توانند به مانند روش شیعیان حسیننمی

ای مردم هعلیه السالم در قلبهای حسینهای مسیح به درجه مصیبتباشد كه مصیبت
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یگانه ین اقوام بنگاران ما پی به حقیقت شعار و عادات اتأثیرگذار نباشد و اگر تاریخ

 دهند...ببرند آنان را به جنون نسبت نمی

من به چشم خود پی به صیانت و حفظ قانون محمّدی و پیشرفت مسلمین و رونق اسالم 

علیه السالم و پدید آمدن این وقایع به واسطه عزاداری به سبب كشته شدن حسین

ست كه پیدا كرده ا برم، كه چگونه در بین این قوم حقیقت سیاست تجلّیحسینی می

عبارت باشد از دوری و تنفر از ظلم و جور، و این صفت نزد حكمای سیاسی 

ترین شعار و بهترین سعادت و زیباترین بهره پسندیده در انسان است، و مادامی شریف

روند... سزاوار كه این ملكه برای آنان وجود دارد هرگز زیر بار خواری و ذلّت نمی

س وزد كه آنان در مجالم كه چه نكات دقیقی به روح زندگی میاست با دقت نظر كنی

 (99«.)سازند و چه معانی را فرامی گیرندعزای حسینی به زبان جاری می

اذا كان التشیع حباً لعلی و اهل البیت الطیبین »گوید: شاعر مسیحی می« بولس سالمه»

ی نزل باوالده من النكبات فاالكرمین و ثورة علی الظلم و توجعاً لما حّل بالحسین و ما 

اگر تشیع به معنای محبت علی و اهل بیت پاك و ( »93؛)«مطاوی التاریخ، فانّنی شیعی

كریم و انقالب بر ضد ظلم و اظهار همدردی با مصایب حسین و آنچه بر اوالد او از 

 «هاست كه در طول تاریخ بر آنان وارد شده، پس به طور حتم من شیعه هستم.گرفتاری

حقًا ان البیان لیسفّ و ان شعری لحصاة فی ساحلك یا امیر الكالم، »گوید: نیز می او

ولكنّها حصاة مخضوبة بدم الحسین الغالی، فتقّبل هذه الملحمة، و انظر من رفارف الخلد 

گویم كه بیان نارساست و همانا شعر به حق می( »91؛)«الی عاجز شرّف قلمه بذكرك

كنار ساحل تو ای امیر كالم، ولكنّ این هسته با خون  ای است درمن همانند هسته

ارزشمند حسین ارزشمندعلیه السالم خضاب شده است، پس این اشعار را از من بپذیر و 

 «از طبقات بهشت خلد به عاجزی نگاه كن كه قلمش به یاد تو شرف پیدا كرده است.

وید: گقعه عاشورا میكه خاورشناسی انگلیسی است درباره وا« ادوارد براون گرانویل»

د شنود آغشته با حزن و درشود كه وقتی درباره كربال سخن میآیا اقلیتی پیدا می»
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توانند پاكی روحی را كه این جنگ اسالمی تحت نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی

 (9۴«.)لوای آن انجام گرفت انكار كنند

 برداری از جوّ معنوی مجالسبهره - 3

علیه السالم و سایر اولیای الهی در این جلسات ح ملكوتی امام حسیناز آن جا كه رو

آن  توانند از فیوضاتحاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شركت در این مجالس می

 مند شوند.بهره

قنداقه نوزادان را تا چند ماهگی در »... فرمود: از یكی از بزرگان نقل شده كه می

های عزاداری كه اسم سیدالشهدا در آن حسینیّه و محلّمجالس علم و محافل ذكر و 

شود ببرید، چرا كه نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذكار برده می

كند. طفل گر چه زبان ندارد، ولی علیه السالم را جذب میو قدّوسیت روح امام حسین

لّ معصیت برده شود كند، و روحش در دوران كودكی اگر در محلّ یا محاادراك می

های ذكر و عبادت و علم برده شود كند، و اگر در محلآن جرم و گناه او را آلوده می

 خوانی یاگیرد. شما اطفال خود را در كنار اطاق روضهآن پاكی و صفا را به خود می

نمودند؛ زیرا آثاری را اتاق ذكری كه دارید قرار بدهید، علمای سابق این طور عمل می

ماند و جزء غرایز و نماید تا آخر عمر در او ثابت میفل در این زمان اخذ میكه ط

گردد، زیرا كه نفس بچه در این زمان قابلیّت محضه است، گر چه صفات فطری او می

 «.كننداین معنای مهم و این سرّ خطیر را عامّه مردم ادراك نمی

 اصالح و ارشاد جامعه - 4

رت شود به عشق حضنام سیدالشهداعلیه السالم بر پا می گرچه مردم در جلساتی كه به

كنند، ولی در ضمن با گوش دادن و فراگیری معارف اسالمی و مسائل دینی شركت می

خود؛ اعم از اعتقادات و احكام و اخالقیات، به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این 
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علیه السالم به خاطر نطریق به كمال و سعادت خواهند رسید. همان هدفی كه امام حسی

 آن به شهادت رسید.

 لو كان الحسین لنا لرفعنا له فی كل بلد بیرقًا و»گوید: یكی از كشیشان مسیحی می

اگر ( »93؛)«لنصبنا له فی كلّ قریة منبراً و لدعونا الناس الی المسیحیة باسم الحسین

بر ای منهر قریه كردیم و درحسین برای ما بود برای او در هر شهری بیرقی نصب می

 «نمودیم.گذاشتیم و مردم را به اسم او به مسیحیت دعوت میمی

من از كتابخانه واتیكان در رم دیدن كردم. در بخش »گوید: می« شیخ زهیر الحسّون»

های اسالمی، بیش از هزار كتاب چاپ شده و خطّی درباره امام اختصاصی كتاب

خانه در این باره سؤال كردم، او در جواب من علیه السالم یافتم. از مدیر كتابحسین

اند كه تشیّع در سطح عالم بزرگان واتیكان در این مدت اخیر مشاهده كرده»گفت: 

علیهم السالم را در آغوش انتشار پیدا كرده و افراد بسیاری در عالم، مذهب اهل بیت

شار بب آن، انتاند كه ساند. آنان پس از بررسی در عظمت این حادثه پی بردهگرفته

های عزاداری از علیه السالم در مجالس حسینی و برپایی دستهمظلومیت امام حسین

جانب شیعیان است. لذا آنان به نمایندگان واتیكان در سرتاسر عالم دستور دادند تا هر 

علیه السالم تألیف شده جمع چه كتاب چاپ شده یا خطّی را كه درباره امام حسین

ها در نشر و گسترش مسیحیت از طریق نشر مظلومیت مسیح ز آنآوری كنند، تا ا

ار آویخته علیه السالم به داستفاده نمایند؛ زیرا مسیحیان معتقدند كه مسیح همانند حسین

 (9۳«.)شده و مظلومانه كشته شده است

 مطلوبیت ذاتی گریه در سوگ اولیا - 5

چه آثار جانبی بسیاری دارد علیه السالم گرگریه در سوگ اولیا خصوصاً امام حسین

ولی نباید از آثار ذاتی آن نیز غافل بود زیرا گریه در سوگ اولیا همانند آب پاك و 

های آلوده ما را پاك كرده و انسان را به تكامل برساند و تواند دلمطهری است كه می
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ا به ر باصفا و نورانی گرداند. گریه بر اولیا گریه عشق است و عشق كشش داشته و انسان

 گونه كه بسیاری از افراد از این راه به كمال و سعادت رسیدند.رساند همانمعشوق می

 عزاداری از مظاهر حّب و بغض

 توضیح

حبّ و بغض دو امر متناقض است كه بر خاطر انسان عارض شده و از آن دو به میل و 

 شود.بی میلی نفس به چیزی تعبیر می

 تها واجب اسكسانی كه محبّت آن

 شود كه محبّت برخی افراد بر انسان واجب است:از ادله عقلی و نقلی استفاده می

 خداوند - 2

خداوند متعال در رأس كسانی است كه محبّت او اصالتاً به جهت دارا بودن همه صفات 

 اند، واجب است.كمال و جمال، و این كه همه موجودات به او وابسته

إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وََأزْواجُكُمْ قُلْ »فرماید: خداوند متعال می

وَعَشِیرَتُكُمْ وََأمْوالٌ اقْتََرْفتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَْرضَوَْنها أَحَبَّ إِلَیْكُْم 

 یَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فی سَبیلِهِ َفتَرَبَّصُوا حَتَّی یَأْتِ

ای مردم! اگر شما پدران و پسران و برادران ای رسول بگو امّت را كه( »]93؛)«الْفاسِقینَ

ای كه از اید و مال التجارهو زنان و خویشاوندان خود را و اموالی كه جمع آورده

اید بیش از خدا و رسول و داشتهكسادی آن بیمناكید و منازلی كه به آن دل خوش 

دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا جهاد در راه او دوست می

 «فاسقان و بدكاران را هدایت نخواهد كرد.

 رسول خداصلی اهلل علیه وآله  - 1

 صلی اهللاز جمله كسانی را كه به خاطر خدا باید دوست بداریم رسول گرامی اسالم
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ه وآله است، زیرا او واسطه فیض تشریع و تكوین است. از همین رو در آیه فوق در علی

 كنار نام خداوند از حضرت یاد شده و امر به محبّت او شده است.

ونی احبّوا اللَّه لما یغذوكم و أحبّ»صلی اهلل علیه وآله نقل شده كه فرمود: از پیامبر اسالم

دهد و ز آن جهت دوست بدارید كه شما را روزی میخداوند را ا( »3۱؛)...«بحبّ اللَّه 

 «مرا به خاطر خدا دوست بدارید.

از طرف دیگر، مناقب و فضایل و كماالت آن حضرت از جمله عواملی است كه انسان 

 آورد.را جذب آن حضرت كرده و محبّتش را در دل می

 آل بیت پیامبرعلیهم السالم  - 9

بیت بر مودّت و محبّت اهل -ز شیعی و سّنی اعم ا -در قرآن و روایات اسالمی 

پیامبرعلیهم السالم تأكید فراوان شده است؛ و این تنها بدان جهت نیست كه آنان ذریه 

پیامبرصلی اهلل علیه وآله و از نسل اویند، بلكه از آن جهت است كه آنان دارای فضایل 

ر، مظهر ته تعبیر دقیقو كماالت، و به عبارت دیگر جامع همه صفات كمال و جمالند؛ ب

داشتن آنان با آن جامعیت، صفات جمال و جالل الهی اند. لذا در حقیقت، دوست

هایی است كه در آنان به نحو كامل تجلّی نموده، و منبع همه این محبت به خوبی

ها خداوند متعال است. پس در حقیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به خوبی

م، محبت و اظهار ارادت به خداوند متعال است و از آن جا كه علیهم السالبیتاهل

ی، دهد، پس از جنبه تربیتمحبّت، نیرویی است كه انسان را به سوی محبوب سوق می

 دهد.ها سوق میمحبت به خوبان، انسان را به خوبی

 اهل بیت كیانند؟

م كه بریپی میهای حدیثی های لغت و اصطالح علما، و نیز كتاببا مراجعه به كتاب

مام بیت، شامل تبیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله افراد خاصی هستند و اهلمراد از اهل

 شود؛وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی
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ترین مردم است به اهل انسان نزدیك»گوید: العرب میابن منظور افریقی در لسان

 (32«.)كندانسان، و كسانی كه آنان را به نسب یا دین جمع می

بیت در مورد افراد خاصی به كار رفته كه همان رسول در قرآن و روایات، اهل

علیهم السالم است. و خداصلی اهلل علیه وآله و امام علّی و فاطمه زهرا و حسن و حسین

بقیه ذریه پاك و معصوم پیامبرصلی اهلل علیه وآله نیز به آنان ملحقند، كه همان نُه امام 

 علیهم السالم هستند.مام حسینمعصوم از فرزندان ا

اِنَّما یُریدُ اللَُّه لِیُذْهِبَ عَنْكُُم الرِّجْسَ أَهْلَ اْلبَیْتِ وَ »گوید: هنگامی كه آیه سلمه میام

بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شد، حضرت، علی و فاطمه و حسن و « یُطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً

 (31«)بیت منند.اینان اهل»فرمود: علیهم السالم را احضار كرده و حسین

 «بیت نبوّتیم.ما اهل( »39؛)«بیت النبوةانّا اهل»علیه السالم فرمود: و امام حسین

 صلی اهلل علیه وآله غداة و علیه مرطخرج النبی»كند: مسلم به سند خود از عایشه نقل می

خل معه، ثم مرجّل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فد

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ ِلیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ »جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علّی فادخله ثم قال: 

هنگام صبح پیامبرصلی اهلل علیه وآله از منزل ( »33؛)« «أَهْلَ اْلبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَْطهِیراً

ود، ب "كسا"از موی سیاه به نام  ای بافته شدهخارج شد، در حالی كه بر دوش او پارچه

علیه السالم وارد گاه حسینحسن بن علی بر او وارد شد او را داخل آن كسا نمود. آن

علیها السالم آمد او را نیز داخل كسا كرد، بعد شد او را نیز داخل آن كرد. سپس فاطمه

دُ إِنَّما یُرِی»ئت نمود: گاه این آیه را قراعلیه السالم وارد شد او را نیز داخل نمود. آنعلی

 « .«اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنُكمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَُكمْ تَطْهِیراً

، دعا رسول «نَدْعُ أَبْنَآءَنا َوأَبْنَآءَكُمْ»لمّا نزلت هذه اآلیة »گوید: احمد بن حنبل می

 رضوان اللَّه علیهم اجمعین فقال: صلی اهلل علیه وآله علیاً و فاطمة و حسناً و حسیناًاللَّه

هنگامی كه آیه مباهله بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شد، ( »31؛)«اللّهم هؤالء اهلی
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گاه عرض كرد: علیهم السالم را خواست، آنحضرت؛ علی و فاطمه و حسن و حسین

 «بار خدایا! اینان اهل بیت من هستند.

 دوستی اهل بیت در قرآن كریم

ُقلْ ال اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْراً إِلَّا اْلمَوَدَّةَ ِفی الْقُرْبی »فرماید: د متعال در قرآن كریم میخداون

خواهم جز این ای رسول ما به امت بگو من از شما هیچ اجری برای رسالت نمی( »]3۴؛)

 «كه مودّت و محبّت مرا در حقّ خویشاوندانم منظور دارید.

های تفسیر و حدیث و تاریخ، مودّت است كه در اغلب كتاب این آیه معروف به آیه

 دانند.علیهم السالم میبیتنزول آن را در حق اهل

آیه:  كند: هنگامی كه اینسیوطی در تفسیر این آیه به اسناد خود از ابن عباس نقل می

پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شد، قُلْ ال َاسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدََّة فِی الْقُرْبی بر »

صحابه عرض كردند: ای رسول خدا! خویشاوندان تو كیانند كه مودت آنان بر ما 

 (33«.)علی و فاطمه و دو فرزندان آنها»صلی اهلل علیه وآله فرمود: واجب است؟ حضرت

اد یرعلیه السالم اعلیه السالم بعد از شهادت امیرالمؤمنینای كه امام حسندر خطبه

و أنا من أهل البیت الذی افترض اللَّه »... كردند، بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: 

قُلْ ال اَسْأَلُكُْم عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمََودَّةَ فِی »مودّتهم علی كلّ مسلم، فقال تبارك و تعالی: 

و من »... ؛ «تالبیراف الحسنة مودّتنا أهلفاقت«الْقُرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حََسنَةً نَزِدْ لَُه فیها ُحسْناً

بیتی هستم كه خداوند مودّت آنان را بر هر مسلمانی واجب نموده است، پس از أهل

، پس انجام كار نیك مودت ما «قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ...»خداوند تبارك و تعالی فرمود: 

 «بیت است.اهل

قُلْ »ا یقول أهل البصرة فی هذه اآلیة: م»علیه السالم به ابوجعفر احول فرمود: امام صادق

ال اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی ؟ قلت: جعلت فداك إنهم یقولون: إنها 

صلی اهلل علیه وآله، فقال: كذبوا إنّما نزلت فینا خاصّة فی أهل البیت القارب رسول اللَّه
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گویند چه می( »3۳؛)«ین أصحاب الكساءعلیهم السالمفی علیّ و فاطمة و الحسن و الحس

عرض كردم: « قُلْ ال اَسْأَلُكُْم عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمََودَّةَ فِی الْقُربی ؟»اهل بصره در این آیه: 

گویند: این آیه در شأن خویشاوندان رسول خداصلی اهلل علیه فدایت گردم، آنان می

بیت، علی و فاطمه و گویند، تنها در حق ما اهلیوآله است. حضرت فرمود: دروغ م

 «حسن و حسین، اصحاب كسا نازل شده است.

دانیم كه حصر در این روایات، اضافی است نه حقیقی، و لذا شامل بقیه امامان نیز می

 شود.می

 علیهم السالم در روایاتبیتدوستی اهل

الم علیهم السبیتمحبّت اهلدر روایات فریقین همانند قرآن كریم به طور صریح بر 

 كنیم:تأكید شده است كه به برخی از آنها اشاره می

 علیهم السالم؛بیتوادار نمودن بر دوستی اهل - 2

ادّبوا أوالدكم علی ثالث خصال: حبّ نبیّكم، »فرمایند: صلی اهلل علیه وآله میاللَّهرسول

ا بر سه خصلت تربیت كنید: دوستی اوالد خود ر( »33؛)«وحبّ أهل بیته، و قراءة القرآن

 «پیامبرتان، دوستی اهل بیتش، و قرائت قرآن.

 بیت دوستی رسول خداست؛دوستی اهل - 1

أحبّوا اللَّه لما یغذوكم من نعمه، وأحبّونی لحبّ »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

آن كه از  خدا را دوست بدارید به جهت( »1۱؛)«بیتی لحبّیاللَّه، و أحبّوا أهل

دهد. و مرا به جهت دوستی خدا دوست بدارید، و هایش به شما روزی مینعمت

 «بیتم را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید.اهل

گوید: در خدمت رسول خداصلی اهلل علیه وآله بودم كه دیدم فاطمه زید بن ارقم می

ر حالی كه دو فرزندش زهراعلیها السالم داخل حجره پیامبرصلی اهلل علیه وآله شد، د

علیه السالم نیز پشت سر آنان وارد شد، پیامبرصلی اهلل حسن و حسین با او بودند، و علی
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من أحّب هؤالء فقد أحبّنی، و من ابغضهم فقد »علیه وآله به آنان نظر كرده، فرمود: 

هر كس اینان را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كس كه اینان را ( »12؛)«أبغضنی

 «دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است.

من عرف حقّنا و أحبّنا فقد أحبّ اللَّه »علیه السالم نقل شده كه فرمود: از امام صادق

هر كس حق ما را شناخته و ما را دوست بدارد در حقیقت ( »11؛)«تبارك و تعالی

 «خداوند تبارك و تعالی را دوست داشته است.

 ت؛بیت اساس ایمان اسحبّ اهل - 9

( 19؛)«أساس اإلسالم حبّی و حبّ أهل بیتی»خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

 «بیت من است.اساس اسالم، دوستی من و اهل»

برای هر ( »13؛)«ء أساس، و أساس اإلسالم حبّنا أهل البیتلكلّ شی»همچنین فرمود: 

 «بیت است.چیزی اساسی است و پایه اسالم حبّ ما اهل

 علیهم السالم عبادت است؛بیتحبّ اهل - 3

حبّ آل محمّد یوماً خیر من عبادة سنة، و من مات »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

یك روز دوستی آل محمّد، بهتر از یك سال عبادت است، و ( »11؛)«علیه دخل الجنّة

 «شود.كسی كه بر آن دوستی بمیرد داخل بهشت می

 م نشانه ایمان است؛علیهم السالبیتدوستی اهل - 1

ال یؤمن عبد حتّی أكون أحبّ إلیه من نفسه، و »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

( 1۴؛)«أهلی أحبّ إلیه من أهله، و عترتی أحبّ إلیه من عترته، و ذاتی أحبّ إلیه من ذاته

او ر نزد تداشتنیكند، مگر در صورتی كه من دوستای ایمان كامل پیدا نمیهیچ بنده»

تر تر، و عترتم از عترتش دوست داشتنیبیتم از اهلش محبوباز خودش باشم، و نیز اهل

 «تر باشد.و ذاتم از ذاتش محبوب

 بیت نشانه پاكی والدت؛دوستی اهل - ۴

تحنوا أیّها الناس! إم»علیه السالم كرد و فرمود: پیامبرصلی اهلل علیه وآله اشاره به علی
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یّاً الیدعو إلی ضاللة، و ال یبعد عن هدی، فمن أحبّه فهو منكم، و أوالدكم بحبّه، فإنّ عل

ای مردم! اوالد خود را به دوستی علی امتحان نمایید، ( »13؛)«من أبغضه فلیس منكم

سازد. پس هر یك از كند و از هدایت دور نمیزیرا او شما را به گمراهی دعوت نمی

هر كدام كه او را دشمن بدارد از شما  اوالد شما كه علی را دوست بدارد از شماست، و

 «نیست.

علیه السالم فرمود: در وصیّتی كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله به اباذر كرده امیرالمؤمنین

یا أباذر! من أحبّنا أهل البیت فلیحمداللَّه علی أوّل النعم. قال: یا رسول اللَّه! »آمده است: 

ای اباذر! هر ( »1۳؛)«ه ال یحبّنا إلّا من طاب مولدهو ما أّول النعم؟ قال: طیب الوالدة، انّ

بیت را دوست دارد باید بر اوّلین نعمت، خداوند را ستایش نماید. ابوذر كس ما اهل

عرض كرد: ای رسول خدا! اولین نعمت چیست؟ فرمود: نیكی والدت، زیرا دوست 

 «ندارد ما را مگر كسی كه والدتش پاك است.

 بیت در روز قیامت؛سؤال از دوستی اهل - 3

اولین ( »13؛)«خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: أوّل مایُسأل عنه العبد حبّنا أهل البیترسول

 «بیت است.شود، دوستی ما اهلچیزی كه در روز قیامت از بنده سؤال می

ال تزول قدما عبدٍ یوم القیمة حّتی یُسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه، و »و نیز فرمود: 

( ۴۱؛)«البیتن جسده فیما أباله، وعن ماله فیما أنفقه ومن أین كسبه، وعن حبّنا أهلع

روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا آن كه از چهار چیز سؤال شود: از عمرش »

كار گرفته، و از مالش كه كه در چه راهی صرف كرده، و از بدنش كه در چه راهی به

 «بیت.كجا به دست آورده است، و از دوستی ما اهل در چه راهی خرج كرده و از

 تأكید بر دوستی افرادی بر دوستی خدا

؛ علیهم السالم داشتبیتروایاتی كه تاكنون ذكر شد، اشاره به دوستی مجموعه اهل

د كه بیت دارای دیگر از روایات، اشاره و تأكید به دوستی و محبّت برخی از اهلدسته
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 كنیم:ز اشاره میبه تعدادی از آنها نی

 علیه السالم؛دوستی امام علی - 2

تنها راه دوری از آتش ( »۴2؛)«برائة من النار حبّ علیّ»پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «علیه السالم است.جهنم، دوستی علی

یا علی! طوبی لمن احبّك و صدق فیك، و ویل لمن أبغضك و كذب »و نیز فرمود: 

خوشا به حال كسی كه تو را دوست داشته و در حق تو صادق  ای علی!( »۴1؛)«فیك

 «باشد، و وای بر كسی كه تو را دشمن داشته و در حقّ تو دروغگو باشد.

ال  ال یحبّ علیاً منافق، و»كند كه فرمود: سلمه از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل میام

 «و مؤمن او را دشمن ندارد. علیه السالم را دوست نداردمنافق، علی( »۴9؛)«یبغضه مؤمن

والذی فلق الحبة و برأ النسمة، إنّه لعهد »علیه السالم نقل شده كه فرمود: از امام علی

قسم به كسی كه ( »۴3؛)«النّبی األمّی إلیّ انّه ال یحبّنی إلّا مؤمن، و ال یبغضنی إلّا منافق

بر امّی به من كه دوست دانه را شكافت، و انسان را آفرید، هر آینه عهدی است از پیام

 «ندارد مرا مگر مؤمن، و دشمن ندارد مرا مگر منافق.

 دوستی فاطمه زهراعلیها السالم؛ - 1

 فاطمة بضعة منّی، من أغضبها فقد»از رسول خداصلی اهلل علیه وآله نقل شده كه فرمود: 

 فاطمه پاره تن من است، هر كس او را به غضب آورد، مرا خشمگین( »۴1؛)«أغضبنی

 «كرده است.

دخلت مع عمتی علی عائشة فسئلت: أی الناس كان »گوید: جمیع بن عمیر تیمی می

صلی اهلل علیه وآله؟ قالت: فاطمة، فقیل: من الرجال، قالت: أحب إلی رسول اللَّه

ام بر عایشه وارد شدیم، او سؤال كرد: كدامین شخص از زنان نزد با عمه( »۴۴؛)«زوجها

تر بوده است؟ عایشه گفت: فاطمه. سؤال شد: از لیه وآله محبوبرسول خداصلی اهلل ع

 «مردان؟ گفت: همسرش.

 علیهما السالم؛دوستی امام حسن و امام حسین - 9
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هذان ابنای الحسن و الحسین، أللّهم إّنی أُحبّهما، أللّهم »پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

فرزندان من هستند، بار خدایا! من آنان را  اینان دو( »۴3؛)«فأحبّهما و أحبّ من یُحّبهما

 «دارم. بار خدایا! تو نیز آنان و هر كس كه آنان را دوست دارد، دوست بدار.دوست می

حسن و حسین دو دسته گل من ( »۴۳؛)«الحسن و الحسین ریحانتای»و نیز فرمود: 

 «هستند.

 های محبّت در زندگی انسانجلوه

ین دوستی تنها حالتی نیست كه در نفس باقی بماند انسان كسی را كه دوست دارد ا

گونه كه اشاره شد، اقبال نفس را در پی دارد و این اقبال نفس منشأ ظهور و بلكه همان

بروز در زندگی انسان است. و اگر محبت در موردی رجحان پیدا كرد به تبع آن مظاهر 

شود، مگر در نیز می هاگردد و ادله استحباب شامل آنو بروزات آن نیز راجح می

مواردی كه اظهار ارادتی مورد نهی قرار گیرد؛ مثل به هالكت انداختن خود به جهت 

شود. اینك به برخی مظاهر حب محبوب كه این مورد از دلیل استحباب خارج می

 كنیم:اشاره می

 اطاعت و انقیاد. - 2

 زیارت محبوب. - 1

 تكریم و تعظیم محبوب. - 9

 های محبوب.ن حاجتبرآورده كرد - 3

 دفاع از محبوب به انحای مختلف. - 1

 حزن و اندوه در فراق محبوب. - ۴

 حفظ آثار محبوب. - 3

 احترام به فرزندان و نسل محبوب. - ۳

 بوسیدن آن چه به او مرتبط است. - 3
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 برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میالد محبوب. - 2۱

 علیهم السالم است.وازم و مظاهر حبّ اهل بیتنتیجه این كه اقامه عزاداری از ل

 حكم حضور در عزای اولیای الهی

بن  صلی اهلل علیه وآله خبر قتللمّا جاء النبی»كند: بخاری به سند خود از عایشه نقل می

هنگامی كه خبر شهادت ( »۴3؛)«حارثة و جعفر و ابن رواحة جلس یعرف فیه الحزن...

اللَّه بن رواحه به پیامبرصلی اهلل علیه وآله رسید، حضرت در زید بن حارثه و جعفر و عبد

 «حالی كه آثار حزن در صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در آنجا نشست.

صلی اهلل علیه وآله الی المدینة سمع البكاء و النواح لمّا رجع النبی»كند: ابن هشام نقل می

ه، و بكی، ثم قال: لكن حمزة البواكی لصلی اهلل علیه وآله علی القتلی، فذرفت عیناه

اهلل علیه  صلیفجاء نساء قال بنی عبداالشهل لمّا سمعوا ذلك، فبكین علی عّم رسول اللَّه

هنگامی كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله به مدینه ( »3۱؛)«وآله و نحن علی باب المسجد...

صلی اهلل مان پیامبربازگشت صدای گریه و نوحه را بر كشته شدگان شنید. آن گاه چش

 ای ندارد. با شنیدن این سخن،علیه وآله پر از اشك شد و فرمود: ولی حمزه گریه كننده

 «زنان بنی اشهل آمدند و بر عموی رسول خداصلی اهلل علیه وآله گریستند.

 برپایی عزاداری در راستای وحدت

را این ری ندارد؛ زیشود كه برپایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سازگاگاهی گفته می

مراسم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای مسلمانان است، و لذا به جهت 

 ایجاد وحدت در بین مسلمین ترك آن الزم و ضروری است.

 پاسخ 

علیه السالم نه تنها به مصلحت شیعه است بلكه به مصلحت اوالً: قضیه امام حسین

باشد، لذا با برپایی مراسم یادبود حضرت م میمسلمانان و عموم آزادی خواهان عال
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ایمان  طلبی در راه تثبیت آزادی وعلیه السالم و با ایجاد روحیه شهادتاباعبداللَّه الحسین

 توان جوامع بشری را از یوغ اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید.می

آید. یبه میان نمعلیه السالم چندان سخنی از صحابه ثانیاً: در ذكر مصیبت امام حسین

علیه مگر نه این است كه عموم صحابه پیامبرصلی اهلل علیه وآله، حضرت امام حسین

نمودند؟ و حتی برخی از آنان در كربال در داشتند و او را احترام میالسالم را دوست می

توان به حبیب بن مظاهر، مسلم بن ركاب امامشان به شهادت رسیدند كه از میان آنها می

 جه، بریربن خضیر همدانی، عروه غفاری و دیگران اشاره كرد.عوس

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختالف نكرده و نخواهد كرد. 

اد و كاری امثال یزید و ابن زیتواند بین مسلمانان و منافقان دغلآری، یادبود حسینی می

 عمر بن سعد و طرفداران آنان تفرقه بیندازد.

 علیه السالمزنی در سوگ امام حسینسینه

علیه شود كه سینه زدن در سوگ امام حسیناز برخی روایات شیعه و سنّی استفاده می

 السالم گر چه موجب قرمز شدن سینه شود، اشكالی نداشته، بلكه امری راجح است.

 الف( روایات شیعه 

علیهم السالم انواع بیتشود كه اهل با مراجعه و تأمّل در روایات شیعه استفاده می

اند. اینك به برخی از این روایات اشاره زنی را اجازه دادهعزاداری مشروع از قبیل سینه

 كنیم:می

 الشی فی اللطم علی»علیه السالم نقل كرده كه فرمود: شیخ طوسی از امام صادق - 2

لی اطمیّات عالخدود سوی االستغفار و التوبة، و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الف

چیزی در ( »32؛)«علیهما السالم و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجیوبالحسین بن علی

زدن بر صورت به جز استغفار و توبه نیست، زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن 

علیهما السالم گریبان چاك داده و لطمه به صورت زدند. و بر مثل حسین باید لطمه علی
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 «ریبان چاك داد.به صورت زده و گ

فلمّا رأین النساء جوادك مخزیّاً... برزن من »در زیارت ناحیه مقدسه آمده است:  - 1

 (31؛)«الخدور ناشرات الشعور، علی الخدود الطمات و بالعویل ناحیات

ها بیرون آمدند در حالی كه زنان چون اسب زخم خورده تو را دیدند... از پشت پرده»

زدند و با صدای بلند نوحه رده و لطمه بر صورت میموهای خود را پریشان ك

 «كردند.می

 علیهعلیه السالم خطاب به امام حسینخوانیم كه امام زمانو نیز در آن زیارت می - 9

و ألندبنّك صباحاً و مساءاً، و ألبكینّ علیك بدل الدموع »كند: السالم عرض می

 «ریم.گها بر تو خون میبه جای اشك كنم ومن صبح و عصر بر تو ندبه می( »39؛)«دماً

موضوع خون گریستن باالتر از سینه زدن است و لذا به طریق اولی حكم رجحان 

 شود.زنی از آن استفاده میسینه

انّ یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل »از امام رضاعلیه السالم روایت شده كه فرمود:  - 3

اورثنا الكرب و البالء الی یوم دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و بال، و 

های ما را زخم كرده و اشكان ما را علیه السالم پلكهمانا روز حسین( »33؛)«االنقضاء...

ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین كرب و بال ذلیل كرده است. و غصه و بال را تا 

 «روز قیامت برای ما به ارث گذارده است.

علیه علیها السالم اشعار برادرش حسینكند: چون زینبیشیخ مفیدرحمه اهلل نقل م - 1

سیلی به صورت زد و دست « یا دهر افٍّ لك من خلیل...»گوید: السالم را شنید كه می

 (31برد و گریبان چاك داد و بیهوش شد.)

چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به كربال رسیدند، »سیدبن طاووس نقل كرده:  - ۴

لَّه انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول مشاهده جابر بن عبدال

اند. همگی در یك وقت به هم علیه السالم آمدهكردند كه برای زیارت قبر حسین

زدند و چنان عزاداری بر پا كردند رسیدند و شروع به گریه و حزن كرده و بر خود می
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ز با آنان همنوا شده و چند روز عزاداری بر سوزاند. زنان آن سرزمین نیكه جگرها را می

 (3۴پا كردند.)

ابن قولویه نقل كرده كه حورالعین در اعلی علیین بر حسین به سینه و صورت  - 3

 (33زد.)

 ب( روایات اهل سنت 

 زنی در سوگ اولیایاند كه داللت بر رجحان سینهاهل سنّت نیز روایاتی را نقل كرده

اره ها اشعلیه السالم دارد. اینك به برخی از آنن امام حسینالهی خصوصًا ساالر شهیدا

 كنیم:می

ش علیه السالم و اصحابابن كثیر نقل كرده كه چون اسیران را بر بدن امام حسین - 2

یا »مرور دادند زنان شیون كشیده، به صورت خود زدند، و زینب صدا بلند كرد: 

 (3۳«.)محمّداه...

امام سجادعلیه السالم كه همراهشان بود به عمل آنان این در حالی است كه هرگز 

 اعتراض نكرد.

 علیه السالم در كربال چنین رجز خواند:زمانی كه امام حسین - 1

 یا دهر افّ لك من خلیل 

 كم لك باإلشراق و االصیل 

علیها السالم رسید. در این هنگام پیراهن خود را چاك داده، بر صدا به گوش زینب

 (33و سربرهنه از خیمه بیرون آمد و فریاد برآورد: واثكاله، واحزناه.) صورت خود زد

از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انبیا و اوصیا و فرزندان  - 9

انبیا، خصوصاً كسانی كه بر روی زمین هیچ كس مثل آنان نبوده است، روایتی است كه 

اهلل  رسول خداصلی»... اند كه گفت: ل كردهاحمد و دیگران به سند صحیح از عایشه نق

([، آنگاه سر او ۳۱علیه وآله قبض روح شد]در حالی كه سر او در دامن من قرار داشت)

را بر بالشتی قرار دادم. در این هنگام من با زنان برخواسته و به خود زده و من به صورت 
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 (۳2«.)زدم...خود می

 (۳1«.)این سند صحیح است»گوید: میمحمّد سلیم اسد درباره سند این حدیث 

 علیه السالم لم یزل ابن عباس یبكیو لمّا قتل الحسین»گوید: سبط بن جوزی می - 3

علیه السالم كشته شد، ابن عباس مرتّب بر او چون حسین( »۳9؛)«علیه حتی ذهب بصره

 «گریست تا این كه چشمانش كور شد.می

ابن زیاد ارتكب بقتل الحسین جریمة كبری ال شك انّ »گوید: جرجی زیدان می - 1

یحدث أفظع منها فی تاریخ العالم، و الغرو اذا تظّلم الشیعة لقتل الحسین و بكوه فی لم

شكی ( »۳3؛)«كل عام، و مزقوا جیوبهم و قرعوا صدروهم اسفاً علیه؛ النّه قتل مظلوماً 

تر از ه فجیعتكب شد كعلیه السالم جرم بزرگی را مرنیست كه ابن زیاد با كشتن حسین

آن در تاریخ عالم واقع نشده است. و لذا باكی نیست بر شیعه كه به جهت كشته شدن 

علیه السالم اظهار تظلم كرده، بر او در هر سال بگرید، و گریبان چاك دهد، و با حسین

 «های خود زند؛ زیرا او مظلومانه كشته شد.اظهار تأسّف بر او به سینه

نسان به خودش در مصیبتی كه به او وارد شده، دلیلی بر حرمت آن مجرد زدن ا - ۴

نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو هریره نقل كرده كه شخصی اعرابی نزد 

رسول خداصلی اهلل علیه وآله آمد و شروع به زدن به صورت خود كرد و موی خود را 

سول خداصلی اهلل علیه وآله به بینم. رگفت: من خودم را هالك شده میكند و میمی

او فرمود: چه چیز تو را هالك نموده است؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود 

 (۳1توانی یك بنده آزاد كنی؟)جماع كردم! حضرت به او فرمود: آیا می

كنیم كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر این كار او اعتراض نكرد در این حدیث مشاهده می

 از زدن به صورت و كندن مو نهی ننمود. و او را

ند كه كابن عباس قضیه طالق پیامبرصلی اهلل علیه وآله و همسران خود را نقل می - 3

در آن آمده است: عمر گفت: من بر حفصه وارد شدم در حالی كه ایستاده بود و به 

فتم: ه حفصه گزدند. من بزد، و همچنین همسران پیامبر نیز ایستاده و به خود میخود می
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 (۳۴آیا رسول خداصلی اهلل علیه وآله تو را طالق داده است؟...)

 بررسی ادله مخالفین 

 اند:ای چند از روایات فریقین تمسّك كردهزنی به ادلهمخالفان سینه

 الف( روایات اهل سّنت 

س منّا لی»بخاری به سند خود از عبداللَّه نقل كرده كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

از ما نیست كسی كه به ( »۳3؛)«من لطم الخدود و شقّ الجیوب و دعا بدعوی الجاهلیة

 «ها چاك دهد و مدّعی دعوای جاهلیّت باشد.صورت سیلی زده، یقه

سرایی در سوگ اولیای الهی زنی و نوحهبرخی به این حدیث تمسّك كرده و از سینه

 اند.ه السالم منع كردهعلیحتی ساالر شهیدان اباعبداللَّه الحسین

 پاسخ 

این حدیث ناظر به موردی است كه كسی این افعال را به عنوان اعتراض به قضای الهی 

ای است كه بسیاری از شارحان صحیح در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نكته

 (۳۳اند.)بخاری؛ از قبیل: عسقالنی، مال علی قاری، كرمانی، قسطالنی به آن اشاره كرده

فان قلت: اللطم و الشق الیخرج فاعلهما من هذه االمة فما معنی »نویسد: كرمانی می

النفی؟ قلت: هو للتغلیظ، اللهم اال ان یفسر دعوی الجاهلیة بما یوجب الكفر نحو تحلیل 

اگر كسی بگوید: ( »۳3؛)«الحرام او عدم التسلیم لقضاء اللَّه، فحینئذ یكون النفی حقیقة

شود كه فاعل این دو كار از این امت دن و به صورت زدن باعث نمیگریبان چاك كر

گوییم: این به جهت شدت و خارج گردد، پس این نفی چه معنایی دارد؟ در جواب می

 ای تفسیر كنیم كه موجبتغلیظ است، مگر آن كه ادعای مطالب جاهلیت را به گونه

فی، ای الهی، كه در این صورت نكفر شود، مانند تحلیل حرام یا عدم تسلیم در برابر قض

 «حقیقی است.

این تعبیر داللت بر عدم رضایت دارد، و سبب آن »نویسد: مناوی در ذیل این حدیث می

چیزی است كه این اعمال متضمن آن است كه از آن جمله راضی نبودن به قضای الهی 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 (3۱«.)است

ورا و در عزای امام زنی در روز عاشنتیجه این كه: این حدیث هرگز ناظر بر سینه

علیه السالم و دیگر اولیای الهی نیست، عملی كه به جهت تعظیم دین و شعائر آن حسین

 گیرد.و اظهار محبت نسبت به اهل بیت پیامبرعلیهم السالم انجام می

 علیهم السالم ب( روایات اهل بیت

 زنی نهی كردهسرایی و سینهدر منابع شیعی روایاتی وجود دارد كه به ظاهر از نوحه

 است؛

گوید: از امام باقرعلیه السالم درباره )جزع( سؤال جابر بن عبداللَّه انصاری می - 2

اشدّ الجزع، الصراخ بالویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشعر »كردم؟ حضرت فرمود: 

شدیدترین ( »32؛)«من النواصی. و من اقام النواحة فقد ترك الصبر و اخذ فی غیر طریقه

تبه جزع عبارت است از فریاد همراه وای گفتن، زدن به صورت و سینه و كندن مو از مر

گری بر پا كند به طور حتم صبر را رها كرده و در راه غیر جلوی سر، و هركس نوحه

 «صبر قرار گرفته است.

 نصلی اهلل علیه وآله عنهی رسول اللَّه»علیه السالم نقل شده كه فرمود: از امام صادق - 1

رسول خداصلی اهلل علیه ( »31؛)«الرنة عند المصیبة و نهی عن النیاحة و االستماع الیها

 سرایی و گوشوآله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت نهی كرده است. و نیز از نوحه

 «دادن به آن نیز نهی نموده است.

 وَ»ه آیه گوید: از امام باقرعلیه السالم شنیدم كه دربارعمرو بن ابی مقدام می - 9

( فرمود: رسول خداصلی اهلل علیه وآله به دخترش 39«.)الیَعْصینَكَ فی مَعْرُوفٍ 

اذا أنا متّ فالتخمشی علیّ وجهاً و التُرخی علیّ شعراً و »علیها السالم فرمود: فاطمه

هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را ( »33؛)«التنادی بالویل و التقیمنّ علیّ نائحة

 «گری نكن.و موی خود را پریشان مساز و برای من نوحهخراش مده، 

 پاسخ 
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كند، بلكه از هر عملی اوالً: این دسته از روایات، اصلِ برپایی مجالس عزا را نهی نمی

اق كند است؛ زیرا برخی در فركه با قضا و قدر الهی منافات داشته باشد جلوگیری می

برند، ولی ات الهی را زیر سؤال میاز دست رفته خود شكوه و اعتراض نموده، مقدّر

فته های او گاگر در نوحه سرایی و مرثیه خوانی برای میّت تنها ذكر فضایل و خوبی

 شود اشكالی ندارد.

الیی سرایی اثری عقگری و مرثیهثانیاً: این روایات مربوط به مواردی است كه بر نوحه

دارای آثاری عقالیی است. و ما مترتب نگردد، در حالی كه عزاداری برای اولیای الهی 

توانیم موضوع عزاداری را داخل در ادله عام كنیم. خصوصاً به اثبات رساندیم كه می

آن كه ثابت شد كه سیره رسول خداصلی اهلل علیه وآله و اهل بیت عصمت و طهارت و 

ی و سرایصحابه و تابعین و مسلمانان در طول تاریخ بر برپایی مراسم عزا و مرثیه

 علیه السالم بوده است.گری در سوگ اولیای الهی، خصوصًا امام حسینوحهن

گری و جزع در سوگ ثالثاً: در برخی از روایات تصریح به جواز بلكه رجحان نوحه

 علیه السالم شده است:امام حسین

كلّ الجزع و البكاء »علیه السالم نقل است كه فرمود: در روایتی از امام صادق - 2

ای مكروه هر جزع و گریه( »31؛)«علیه السالمی الجزع و البكاء علی الحسینمكروه سو

 «علیه السالم.است به جز جزع و گریه بر امام حسین

جفوننا  علیه السالم اقرحانّ یوم الحسین»... امام رضاعلیه السالم به پسر شبیب فرمود:  - 1

الكرب و البالء الی یوم  و اسبل دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و بال و اورثنا

های های ما را زخم كرده و اشكعلیه السالم پلكهمانا روز حسین( »3۴؛)«االنقضاء...

ما را جاری ساخته و عزیز ما را در زمین كرب و بال ذلیل كرده است. و تا روز انقضاء 

 «]دنیا[ غصه و بال را برای ما به ارث گذارده است.

بلغنی انّ قومًا یأتونه من نواحی »به عبداللَّه بن حماد فرمود: علیه السالم امام صادق - 9

الكوفة و ناساً من غیرهم و نساء یندبنه، و ذلك فی النصف من شعبان، فمن بین قاری 
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یقرأ و قاصّ یقصّ و نادب یندب، و قائل یقول المراثی. فقلت له: نعم جعلت فداك، قد 

جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد للَّه الذی 

یرثی لنا و جعل عدوّنا من یطعن علیهم من قرابتنا و غیرهم یهدرونهم و یقبحون ما 

هایی از اطراف كوفه و نقاط دیگر و نیز به من خبر رسیده كه گروه( »33؛)«یصنعون

جتماع م اعلیه السالها در نیمه شعبان، كنار تربت پاك حسین بن علیگروهی از خانم

كنند و گروهی به نقل تاریخ و برخی سرایی كرده و قرآن تالوت مینموده، بر او نوحه

 پردازند.سرایی میدیگر به مرثیه

ام. امام فرمود: خدارا سپاس كه حماد عرض كرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده

خته و برای ما مند ما قرار داده تا به مدح و ستایش ما پردابرخی از مردم را عالقه

سوگواری كنند، دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده، كارهای زشت و ناپسند آنان را 

 «آشكار نمایند.

... »علیه السالم به من فرمود: ابن قولویه از مسمع كردین روایت كرده كه امام صادق - 3

حتی یری  بر لذلكأفما تذكر ما صنع به؟ قلت: بلی، قال: فتجزع؟ قلت: ای و اللَّه، و استع

اهلی اثر ذلك علیّ، فامتنع من الطعام حتی یستبین ذلك فی وجهی. قال: رحم اللَّه 

دمعتك، اما انك من الذین یعدّون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون 

آوری؟ عرض كردم: آری. فرمود: آیا آیا مصایب كربال را به یاد می( »... 3۳؛)«لحزننا...

رت كنم. حضكنی؟ گفتم: آری، سوگند به خدا! كه گریه میو اظهار ناراحتی می جزع

ات را بپذیرد. آگاه باش! كه تو از كسانی هستی كه برای مصایب ما فرمود: خدا گریه

كنند. تو از كسانی هستی كه در خوشحالی ما خوشحال و در اظهار ناراحتی و جزع می

 «.اندوه و حزن ما اندوهناكند...

 اس مشكی پوشیدنلب
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شكی نیست كه پوشیدن لباس مشكی خصوصاً در حال نماز نزد مشهور امامیه كراهت 

دارد، بلكه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این است كه آیا این كراهت 

ذاتی است، یعنی به لحاظ این كه لباس مشكی است مكروه است یا به جهت اینكه شعار 

 باشد؟( مكروه می2۱۱ا چون لباس اهل جهنم است،)( ی33بنی عباس بوده)

شود كه كراهت آن ذاتی نیست و لذا در صورتی كه از ظاهر برخی ادله استفاده می

عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این كه شعار حزن بر اولیای الهی شود نه تنها كراهت 

ه، مستحب نیز دهد بلكه داخل در عنوان احیای شعائر الهی شدسابق را از دست می

هم علیبریم كه اهل بیتگردد. خصوصاً آن كه با مراجعه اخبار و تواریخ پی میمی

ده،یا پوشیالسالم هنگام عزا در مصیبت فقدان یكی از بزرگان، لباس مشكی را می

هایی كه در كتب شیعه و سنی آمده اشاره اند. اینك به نمونهپوشیدن آن را امضا كرده

 كنیم:می

 ایات شیعه الف( رو

لمّا : »كند كه فرمودعلیه السالم نقل میبرقی به سندش از فرزند امام زین العابدین - 2

علیه السالم لبسن نساء بنی هاشم فی مأتمه ثیاب السواد و لم یغیّرنّها قتل جدی الحسین

علیهما السالم یعمل لهم الطعام فی فی حرّ و ال برد، و كان ابی علی بن الحسین

علیه السالم كشته شد، زنان بنی هاشم در ماتم او لباس چون جدم حسین( »2۱2؛)«المأتم

یهما علسیاه پوشیدند و آن را در گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی بن الحسین

 «كرد.السالم برای آنان در هنگام عزاداری غذا آماده می

 ئكة الفردوس نزل علی البحر وانّ ملكاً من مال»ابن قولویه به سندش نقل كرده كه:  - 1

نشر اجنحته علیها ثم صاح صیحة و قال: یا اهل البحار! البسوا اثواب الحزن؛ فانّ فرخ 

الرسول مذبوح، ثم حمل من تربته فی اجنحته الی السموات فلم یلق ملكاً فیها االّ شمّها و 

ی هافرود آمد و بال های فردوس بر دریاای از فرشتهفرشته( »2۱1؛)«صار عنده لها اثر...

 های حزن بهای زد و گفت: ای اهل دریاها! لباسخود را بر آن گستراند. آن گاه صیحه
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های تن كنید؛ زیرا فرزند رسول خدا ذبح شده است. آن گاه قدری از تربت او را بر بال

ای را مالقات نكرد جز آن كه آن را ها برد. و هیچ فرشتهخود گذارده و به سوی آسمان

 «استشمام نمود و اثری از آن نزد او ماند.

 ب( روایات عامّه 

رك علیه السالم توفّی و قد تانّ امیرالمؤمنین»كند: ابن ابی الحدید از مدائنی نقل می - 2

خلفاً، فان احببتم خرج الیكم و ان كرهتم فال احد علی احد. فبكی الناس و قالوا: بل 

فخطبهم فقال:... و كان خرج الیهم و علیه ثیاب  علیه السالمیخرج الینا. فخرج الحسن

علیه السالم وفات یافت، عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب نزد چون علی( »2۱9؛)«سود...

علیه السالم وفات یافت، او كسی را به عنوان مردم آمد و گفت: همانا امیرالمؤمنین

ید و اگر كراهت دارید آجانشین خود قرار داده است، اگر دوست دارید نزد شما می

كسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستند و گفتند: بلكه به سوی ما بیاید. 

ایراد  ایعلیه السالم در حالی كه لباس مشكی به تن داشت نزد آنان آمد و خطبهحسن

 «.فرمود...

به م را علیه السالابی مخنف روایت كرده كه نعمان بن بشیر خبر شهادت امام حسین - 1

اهل مدینه ابالغ نمود... در مدینه زنی نبود جز آن كه از پشت پرده بیرون آمد و لباس 

 (2۱3مشكی پوشیده، مشغول عزاداری شد.)

 سلمه نقل كرده كه:عمادالدین ادریس قرشی از ابی نعیم اصفهانی به سندش از امّ - 9

د اضربت قبة سوداء فی مسجعلیهما السالم انّها لمّا بلغها مقتل االمام الحسین بن علیّ»

چون خبر كشته شدن امام ( »2۱1؛)«صلی اهلل علیه وآله و لبست السوادرسول اللَّه

ای سیاه در مسجد رسول خداصلی اهلل علیه وآله زد و علیه السالم به او رسید خیمهحسین

 «لباس مشكی به تن نمود.

 بررسی روایات نهی از لباس مشكی پوشیدن 

 (2۱۴ات از پوشیدن لباس مشكی نهی شده است.)در برخی از روای

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 پاسخ 

ها ناظر به پوشیدن لباس مشكی در عزای امام این روایات بر فرض تمام بودن سند آن

علیه السالم نیست و به تعبیری دیگر این مورد از ادله نهی مستثنی است؛ زیرا این حسین

اس است كه لباس مشكی را لبعباس ادله ناظر به تشبه افراد به جباران و حاكمان بنی

ساختند. و در تاریخ ثبت شده كه رسمی خود كرده و مردم را بر پوشیدن آن مجبور می

های سیاه همراه ساختند؛ تا بر های سیاسی، با پرچمعباسیان شعار خود را در حركت

از ظهور  ها سخناحادیثی تطبیق كنند كه از پیامبرصلی اهلل علیه وآله رسیده و در آن

 پوشیدند تا به مردم نشانهای سیاه میها از ناحیه مشرق شده است. آنان لباساین پرچم

دهند كه ما عزادار شهدای كربال و دیگر شهدای از اهل بیت هستیم. و لذا روایاتی كه 

از پوشیدن لباس سیاه نهی كرده ناظر به تشبه به عباسیان است و شامل پوشیدن آن در 

عباس، خصوصًا در این عصر و السالم بعد از انقراض دولت بنیعلیه عزای امام حسین

 شود.زمان نمی

 سراییمرثیه

 سرایی به نثرمرثیه

 توضیح

یم؟ كنكنند: چرا در سوگ اولیای الهی سوگواری و مرثیه سرایی میبرخی سؤال می

وآله و  ههای پیشین این چنین اعمالی بوده است؟ آیا پیامبرصلی اهلل علیآیا در میان امّت

دادند؟ آیا صحابه و تابعین و به بیتش چنین كاری را در سوگ بزرگان انجام میاهل

 دادند؟تعبیر دیگر سلف صالح، چنین عملی انجام می

سرایی به نثر، در سوگ اولیای الهی سنتی بریم كه مرثیهبا مراجعه به تاریخ پی می

 م:كنیهایی از آن اشاره میمونهمتداول از صدر اسالم تا كنون بوده است. اینك به ن
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 سرایی در سوگ اولیای الهیمرثیه

بریم كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله و صحابه در سوگ اموات با مراجعه به تاریخ پی می

 كنیم:هایی از آن اشاره میكردند. اینك به نمونهسرایی میخصوصاً اولیای الهی مرثیه

 علیه وآله سرایی رسول خداصلی اهلل مرثیه - 2

ما رسول خداصلی اهلل علیه وآله را گریان بر كسی »كند: حلبی از ابن مسعود نقل می

گاه بر بالین جنازه او ایستاد. همانند حمزه ندیدیم. جنازه او را به طرف قبله نمود. آن

ای زد كه نزدیك بود بیهوش شود. در این هنگام فرمود: ای عموی رسول سپس صیحه

خدا و شیر رسول او، ای حمزه، ای انجام دهنده خیرات، ای حمزه، ای  خدا! و ای شیر

 (2۱3«)ها، ای مدافع، ای محافظ رسول خدا!برطرف كننده غصه

 سرایی فاطمه زهراعلیها السالم مرثیه - 1

چون از دفن رسول خداصلی اهلل علیه وآله فارغ شدیم، »گوید: انس بن مالك می

كرده، فرمود: ای انس! چگونه توانستید خاك بر صورت  علیها السالم رو به منفاطمه

رسول خدا بریزید؟ آنگاه شروع به گریه كرده، ندا سر داد: ای پدرم كه دعوت 

پروردگارت را اجابت نمودی؟! ای پدرم كه به قرب پروردگارت رفتی؟! ای پدرم كه 

 (2۱۳«.)ندای پروردگارت را پاسخ دادی؟!...

 سرایی عایشه مرثیه - 9

رین حوادث بزرگ ت»... گوید: عایشه بر سر قبر ابوبكر ایستاد و گفت: بن عبدربّه میا

 (2۱3«.)بعد از رسول خداصلی اهلل علیه وآله مصیبت فقدان تو است

 علیه السالم سرایی امام حسنمرثیه - 3

ه علیه السالم شنیدم ككند كه از امام حسنطبری به سند خود از خالد بن جابر نقل می

ة رجالً لقد قتلتم اللیل»ای فرمود: علیه السالم در ضمن خطبهعد از كشته شدن امام علیب

بن نون  علیه السالم و فیها قتل یوشعفی لیلة فیها نزل القران، و فیها رفع عیسی بن مریم
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علیهما السالم، واللَّه ما سبقه احد كان قبله، والیدركه احد یكون بعده. واللَّه فتی موسی

صلی اهلل علیه وآله لیبعثه فی السریّة، و جبرئیل عن یمینه و میكائیل عن ان رسول اللَّهان ك

( 22۱؛)«یساره، واللَّه ماترك صفراء والبیضاء االّ ثمانمائة او سبعمائة ارصدها لخادمه

شما امشب مردی را كشتید كه در آن شب قرآن نازل شد. و در آن شب عیسی بن »

ه شد. علیهما السالم كشتسمان رفته و یوشع بن نون جوانمرد موسیعلیه السالم به آمریم

به خدا سوگند! قبل از او كسی بر او سبقت نگرفته و بعد از او هیچ كس او را درك 

نخواهد كرد. به خدا سوگند! رسول خداصلی اهلل علیه وآله او را در سریه ]جنگی 

كائیل در طرف چپ او بود. به فرستاد، در حالی كه جبرئیل در طرف راست او و میمی

ای باقی نگذاشت به جز هشتصد و یا خدا سوگند! هیچ زردی و سفیدی ]طال و نقره

 «هفتصد درهم كه برای خادمش كنار گذارده بود.

 هاشم سرایی زنان بنیمرثیه - 1

لی كند كه گفت: چون حسن بن عبكر بن مسور نقل میحاكم نیشابوری به سندش از ام

 (222سرایی كردند.)حلت نمود. زنان بنی هاشم برای او یك ماه نوحهاز دنیا ر

 علیه السالمسرایی در سوگ امام حسینمرثیه

 اشاره

بریم كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله و اهل با مراجعه به مصادر حدیثی و تاریخی پی می

علیه مام حسینعلیهم السالم و صحابه و تابعین در زمان حیات خود اقامه عزا برای ابیت

اند. اینك به مواردی در این باره اشاره سرایی كردهالسالم داشته و در سوگ او مرثیه

 كنیم:می

 علیه السالمسرایی پیامبرصلی اهلل علیه وآله قبل از والدت امام حسینمرثیه - 1
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 انّها دخلت علی رسول»كند كه: الفضل نقل میحاكم نیشابوری به سند صحیح از ام

صلی اهلل علیه وآله فقالت: یا رسول اللَّه! انّی رأیت حلماً منكراً اللیلة، قال: و ما هو؟ لَّهال

قالت: انّه شدید، قال: و ما هو؟ قالت: رأیت كأنّ قطعة من جسدك قطعت و وضعت فی 

 غالماً -ان شاء اللَّه  -صلی اهلل علیه وآله: رأیت خیراً، تلد فاطمة حجری. فقال رسول اللَّه

فیكون فی حجرك، فولدت فاطمة الحسین، فكان فی حجره، ثم حانت منّی التفاتة فاذا 

صلی اهلل علیه وآله تهریقان من الدموع. قالت: فقلت: یا نبی اللَّه! بابی انت عینا رسول اللَّه

علیه السالم فاخبرنی انّ اّمتی سیقتل ابنی هذا. فقلت: و امی مالك؟ قال: اتانی جبرئیل

 روزی بر رسول خداصلی اهلل علیه وآله»؛ «ال: نعم، و اتانی بتربة من تربته حمراءهذا؟ فق

وارد شد و عرض كرد: ای رسول خدا! شب گذشته خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: 

آن خواب چیست؟ عرض كردم، خواب بدی است. حضرت فرمود: چیست؟ عرض 

ه و در دامان من قرار گرفت. كردم: در عالم رؤیا دیدم گویا قسمتی از بدن شما جدا شد

ای. فاطمه )دخترم( اگر خدا بخواهد پسری به دنیا پیامبر فرمود: خواب خوبی دیده

 خواهد آورد كه در دامان تو بزرگ خواهد شد.

علیه السالم را به دنیا آورد و او در دامان علیها السالم حسینگوید: فاطمهام الفضل می

صلی اهلل علیه وآله فرمود، تا آن كه بر رسول من بود، همان گونه كه رسول خدا

علیه السالم را در دامنش گذاردم. به حضرت خداصلی اهلل علیه وآله وارد شدم و حسین

توجه كردم، ناگهان دیدم كه اشك از چشمانش سرازیر شد. عرض كردم: ای پیامبر 

ئیل فرمود: جبربینم؟ حضرت خدا! پدر و مادرم به فدایت، چه شده كه شما را گریان می

رسانند. عرض كردم: این او را به شهادت میɠبر من نازل شد و خبر داد كه امتم به زود

فرزند را؟ حضرت فرمود: آری. آن گاه قسمتی از تربت خونین آن حضرت را به من 

 «داد.

 اند، از قبیل:ای از علمای اهل سنت نقل كردهاین حدیث را عده

 (221حاكم نیشابوری.) -
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 (229ب خوارزمی.)خطی -

 (223ابن صباغ مالكی.) -

 (221ابن حجر مكّی.) -

 (22۴بیهقی.) -

 (223متقی هندی.) -

 علیه السالمسرایی پیامبرصلی اهلل علیه وآله بعد از والدت امام حسینمرثیه - 2

و لمّا اتی علی الحسین من والدته سنة كاملة هبط علی »گوید: خوارزمی حنفی می

ی اهلل علیه وآله، اثنا عشر ملكاً محمّرة وجوههم قد نشروا اجنحتهم و هم صلرسول اللَّه

یقولون: یا محمد! سینزل بولدك الحسین ما نزل بهابیل من قابیل و سیعطی مثل اجر 

هابیل و یحمل علی قاتله مثل وزر قابیل. قال: لم یبق فی السماء ملك االّ و نزل علی 

لّهم اب ما یعطی و یعرض علیه تربته، و النبیّ یقول: الالنبیّ یعزّیه بالحسین و یخبره بثو

 اخذل من خذله و اقتل من قتله و التمتعه بما طلبه.

و لمّا اتت علی الحسین من مولوده سنتان كاملتان خرج النبّی فی سفر، فلمّا كان فی 

بعض الطریق وقف فاسترجع و دمعت عیناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرئیل یخبرنی 

ض بشاطئ الفرات یقال لها: كربالء، یقتل فیها ولدی الحسین بن فاطمة. فقیل: من عن ار

صلی اهلل علیه وآله؟ فقال: رجل یقال له یزید، ال بارك اللَّه فی نفسه. و یقتله یا رسول اللَّه

كانّی انظر الی منصرفه و مدفنه بها و قد اهدی رأسه... ثم رجع النبی من سفره ذلك 

المنبر فخطب و وعظ... اللّهم و قد اخبرنی جبرئیل بانّ ولدی هذا مقتول مغموماً، فصعد 

علیه السالم یك سال كامل گذشت چون از والدت امام حسین( »22۳؛)«مخذول...

های خود را گسترده بودند بر هایشان قرمز بود و بالدوازده ملك در حالی كه صورت

ای محمد! زود است كه بر فرزندت  رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرود آمده، گفتند:

حسین آنچه از طرف قابیل بر هابیل وارد شد، بیاید و زود است كه همانند اجر هابیل به 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

او داده شود، و بر قاتل او همانند عذاب قابیل داده خواهد شد. آن روز در آسمان ملكی 

علیه نبت حسینبود جز آن كه بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شده و به او در مصی

شود خبر داد، و نیز تربت امام السالم تسلیت گفت، و از ثوابی كه به او داده می

علیه السالم را بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله عرضه كرد. پیامبرصلی اهلل علیه وآله حسین

كشد به فرمود: بار خدایا! هر كس او را خوار كند او را خوارگردان، و هر كس او را می

 مند مساز.كند او را بهرهسان، و به آنچه را دنبال میقتل ر

علیه السالم گذشت پیامبرصلی اهلل علیه هنگامی كه دو سال كامل از والدت امام حسین

را « نَ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُوإِنَّا للَّهِ»وآله به سفر رفت. در بین راه توقف نمود و كلمه استرجاع 

انش پر از اشك شد. از علت آن سؤال شد؟ حضرت بر زبان جاری ساخت و چشم

دهد كه فرمود: این جبرئیل است كه مرا از سرزمینی در شطّ فرات به نام كربال خبر می

فرزندم حسین پسر فاطمه در آن جا به قتل خواهد رسید. عرض شد: چه كسی او را به 

داند. و گویا نظر رساند؟ فرمود: مردی به نام یزید، خداوند او را مبارك نگرقتل می

برند ... كنم به بازگشت و مدفنش در كربال در حالی كه سرش را هدیه میمی

پیامبرصلی اهلل علیه وآله در حالی كه محزون بود از سفر خود بازگشت. بر باالی منبر 

رفت و خطبه خواند و مردم را موعظه نمود ... آن گاه عرض كرد: بار خدایا! مرا 

 ...«.این فرزندم كشته و خوار خواهد شد  جبرئیل خبر داده كه

 سلمهسرایی پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خانه اممرثیه - 3

ر انّ ملك المط»احمد بن حنبل به سند صحیح از انس بن مالك نقل كرده كه گفت: 

اب بصلی اهلل علیه وآله فاذن له فقال له یا ام سلمه: املكی علینا الاستأذن ربّه ان یأتی النبی

الیدخل علینا احد. قالت: و جاء الحسین لیدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل یقعد علی 

صلی اهلل صلی اهلل علیه وآله و علی منكبه و علی عاتقه. قال: فقال الملك للنبیظهر النبی

علیه وآله: اتحبّه؟ قال: نعم. قال: اما انّ امّتك ستقتله، و ان شئت اریتك المكان الذی 
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ل: قالت سلمة فصرّتها فی خمارها. قافضرب بیده فجاء بطینة حمراء، فاخذتها امیقتل فیه. 

فرشته باران از پروردگارش اذن گرفت تا خدمت رسول ( »223؛)«ثابت: بلغنا انّها كربالء

سلمه فرمود: خداصلی اهلل علیه وآله وارد شود، خداوند به او اجازه داد. حضرت به ام

علیه السالم آمد كه گوید: حسینارد نشود. ام سلمه میمواظب باش تا كسی بر من و

داخل شود من او را مانع شدم. حضرت فرار كرد و داخل اتاق رسول خدا شد و از شانه 

و گردن پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله باال رفت. آن فرشته به پیامبرصلی اهلل علیه وآله 

فرشته عرض كرد: آگاه  عرض كرد: آیا او را دوست داری؟ حضرت فرمود: آری.

خواهی مكانی را كه در آن باش! همانا امت تو او را به زودی خواهند كشت. و اگر می

رسد به تو نشان دهم. فرشته دستی زد و از خاك قرمز آن مكان آورد. جا به قتل می

اش گذارد. ثابت گفت كه به ما خبر رسیده كه این سلمه آن را برداشته و در مقنعهام

 «ربالست.خاك ك

 سرایی پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خانه عایشهمرثیه - 4

ی اهلل علیه صلبینا رسول اللَّه»ابن عساكر به سند صحیح از عایشه نقل كرده كه گفت: 

وآله راقد اذ جاء الحسین یحبوا الیه فنحیته عنه ثم قمت لبعض امری فدنا منه، فاستیقظ 

اشتّد جبرئیل ارانی التربة التی یقتل علیها الحسین. ف یبكی. فقلت: ما یبكیك؟ قال: انّ 

غضب اللَّه علی من یسفك دمه، و بسط یده فاذا فیها قبضة من بطحاء. فقال: یا عائشة! 

در آن ( »21۱؛)«والذی نفسه بیده انّه لیحزننی، فمن هذا من امّتی یقتل حسینًا بعدی؟

د علیه السالم وارد ناگهان حسینهنگام كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله در خواب بو

شد و به طرف حضرت حركت كرد. من او را از حضرت دور كردم. سپس به دنبال 

علیه السالم نزدیك پیامبرصلی اهلل علیه وآله آمد. برخی از كارهایم رفتم. حسین

حضرت در حالی كه گریان بود از خواب بیدار شد. به او عرض كردم: چه چیز شما را 

رآورده است؟ حضرت فرمود: جبرئیل تربتی را كه حسین در آن كشته به گریه د
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شود به من نشان داد. غضب خدا بر كسی كه خون او را بر زمین ریزد شدید خواهد می

ای از بطحاء آورد و فرمود: ای عایشه! شد. آنگاه دست خود را گسترده و ناگاه قبضه

كند. این چه كسی است زون میقسم به كسی كه جانم به دست اوست این امر مرا مح

 «.رساند؟!از امتم كه بعد از من حسین را به قتل می

 سرایی رسول خداصلی اهلل علیه وآله در عالم برزخمرثیه - 5

صلی اهلل رأیت النبی»احمد بن حنبل به سند صحیح از ابن عباس نقل كرده كه گفت: 

لت: اشعث اغبر، بیده قارورة فیها دم. فقعلیه وآله فیما یری النائم بنصف النهار و هو قائم 

بابی انت و امّی یا رسول اللَّه! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسین و اصحابه، لم ازل التقطه منذ 

پیامبرصلی اهلل علیه وآله ( »212؛)«الیوم، فاحصینا ذلك الیوم فوجدوه قتل فی ذلك الیوم

پریشان حال و غبارآلود و در را در نیمه روز در عالم رؤیا در حالی كه ایستاده و 

ای پر از خون بود دیدم. عرض كردم: پدر و مادرم به فدایت! این دستانش شیشه

چیست؟ حضرت فرمود: این خون حسین و اصحاب اوست، امروز آن را برداشتم. ابن 

علیه السالم به گوید: ما آن روز را حساب كردیم همان روزی بود كه حسینعباس می

 «شهادت رسید.

ه و هی سلمدخلت علی ام»ترمذی و حاكم به سند صحیح از سلمی نقل كرده كه گفت: 

و  -ی فی المنام تعن -صلی اهلل علیه وآله تبكی فقلت: ما یبكیك؟ قالت: رأیت رسول اللَّه

علی رأسه و لحیته التراب. فقلت: مالك یا رسول اللَّه! قال: شهدت قتل الحسین 

ارد شدم در حالی كه گریان بود. عرض كردم: چه چیز تو را سلمه وبر ام( »211؛)«آنفاً

به گریه در آورده است؟ گفت: رسول خداصلی اهلل علیه وآله را در عالم خواب 

مشاهده كردم در حالی كه بر سر و محاسنش خاك نشسته بود. عرض كردم: شما را 

ه اهد كشتای قبل شچه شده ای رسول خداصلی اهلل علیه وآله؟ حضرت فرمود: لحظه

 «شدن حسینم بودم.
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 علیه السالمسرایی امام علیمرثیه - 6

كت علیه السالم حرالف( احمد بن حنبل به سند صحیح از نجیّ نقل كرده كه او با علی

م در علیه السالرسیدند، حضرت علی -كه راهشان به صفین بود  -نمود. چون به نینوا 

اللَّه! عرض كردم: جریان چیست؟ حضرت كنار شط فرات ندا داد: صبر كن ای اباعبد

فرمود: روزی بر رسول خدا وارد شدم در حالی كه دو چشمش اشك ریزان بود، 

عرض كردم: ای پیامبر خدا! آیا شما را كسی به غضب درآورده است؟ چه شده كه 

چشمانتان گریان است؟ حضرت فرمود: آری، مدتی پیش از این جبرئیل از نزد من 

خبر داد كه حسین در كنار شطّ فرات كشته خواهد شد. آن گاه فرمود: خارج شد و مرا 

خواهی از تربت او به تو نشان دهم؟ حضرت فرمود: من گفتم: آری. آن گاه آیا می

ای از خاك برداشت و به من عطا نمود، من نتوانستم دست خود را دراز كرد و قبضه

 (219اشك چشمان خود را نگه دارم لذا اشكانم جاری شد.)

علیه السالم به سرزمین كربال وارد شد ب( نصر بن مزاحم به سندش نقل كرده كه علی

و در آنجا توقفی نمود. به او عرض شد: ای امیرالمؤمنین! اینجا كربال است. حضرت 

فرمود: دارای گرفتاری و بال است آن گاه با دستش اشاره به مكانی كرد و فرمود: آن 

 (213ان است.)های آنجا محلّ ریختن خون

علیه ج( حافظ طبرانی به سند صحیح از شیبان كه عثمانی بود نقل كرده كه گفت: علی

ستند در این مكان شهدایی ه»السالم هنگامی كه به كربال رسید برافروخته شد و فرمود: 

 (211«.)كه برای آنان همانندی نیست به جز شهدای بدر

 علیه السالمسرایی امام صادقمرثیه - 7

لسالم علیه اعلیه السالم بر كنار قبر جدش حسینكند: امام صادقابن عبدربّه نقل می

اشهد اّنك قد اقمت الصالة و آتیت الزكاة و امرت بالمعروف و نهیت »ایستاد و گفت: 
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عن المنكر و اطعت اللَّه و رسوله، و عبدته مخلصاً و جاهدت فی سبیله صابراً محتسبًا 

ن اللَّه امة قتلتك ولعن اللَّه امة ظلمتك، ولعن اللَّه امة سمعت حتی اتاك الیقین، فلع

دهم كه همانا تو نماز را به پا داشته و زكات را گواهی می( »21۴؛)«بذلك فرضیت به

پرداختی و به معروف امر كرده و از منكر نهی كردی و خدا و رسولش را اطاعت كرده 

جهاد كرده در حالی كه صبور بوده و همه  و او را با اخالص عبادت نمودی. و در راه او

را به حساب خدا گذاردی تا آن كه تو را یقین)شهادت( فرا رسید. پس خدا لعنت كند 

امتی كه تو را به قتل رساند. و خدا لعنت كند امتی را كه به تو ظلم كرد. و خدا لعنت 

 «كند امتی را كه كشته شدنت را شنید و به آن رضایت داد.

 البنینسرایی اممرثیه - 8

كانت ام البنین ام هؤالء االربعة االخوة »گوید: البنین میابوالفرج اصفهانی درباره ام

القتلی، تخرج الی البقیع فتندب بنیها اشجی ندبة و احرقها، فیجتمع الناس الیها یسمعون 

( 213؛)«منها. فكان مروان یجیئ فیمن یجیئ لذلك، فالیزال یسمع ندبتها و یبكی

آمد البنین مادر چهار برادر بود كه همگی به قتل رسیده بودند. او به قبرستان بقیع میما»

خواند. مردم به دور او جمع ها را میترین و جانسوزترین ندبهو بر فرزندانش دلخراش

بود،  آمد مرواننمودند. از جمله كسانی كه به بقیع میهای او گوش فرا میشده، به ندبه

 «كرد.داد و گریه میالبنین گوش فرا میهای امندبهاو همیشه به 

 علیها السالمسرایی حضرت زینبمرثیه - 9

اند كه هنگام خروج علی بن الحسین ابوالفرج اصفهانی و دیگران از حمید نقل كرده

و كانّی انظر الی امرأة خرجت مسرعة كانّها الشمس »اكبر برای جنگ به میدان، گفت: 

: یا حبیباه، یا ابن اخاه. فسألت عنها فقالوا: هذه زینب بنت علی بن ابی الطالعة، تنادی

( 21۳؛)«طالب، ثم جاءت حتّی انكبّت علیه، فجاءها الحسین فاخذ بیدها الی الفسطاط...

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نظر كردم به زنی كه با سرعت از خیمه بیرون آمد گویا خورشید طلوع كرده است، او »

برادر من! درباره او سؤال كردم، گفتند: او زینب زد: ای دوست من! ای فرزند صدا می

دختر علی بن ابی طالب است. آن گاه آمد و خود را بر روی جنازه علی اكبرعلیه 

 «علیه السالم آمد و دست او را گرفت و به خیمه برد.السالم انداخت. حسین

تا  تور دادچون روز یازدهم محرّم فرا رسید ابن سعد دس»اند: طبری و دیگران نقل كرده

علیه السالم و فرزندان و خواهران و قافله را از كربال حركت دهند. همسران امام حسین

دختران حضرت با زینب در آن قافله بودند. آنان را همانند اسیران ترك و روم حركت 

علیه السالم عبور دهید. دادند. زنان گفتند: شما را به حق خدا ما را بر قتلگاه حسین

بر بدن حسین و اصحابش در حالی كه بر روی زمین افتاده بودند عبور دادند.  اسیران را

 ها افتاد صیحه و شیون كرده و بر صورت خود زدند.چون نگاه زنان به كشته

سالم علیه الكنم كه برای حسینگوید: به خدا سوگند! زینب را فراموش نمیراوی می

یا محمّداه، صّلی علیك ملیك »داد: یكرد و با صوت حزین و دل شكسته ندا مندبه می

السماء، هذا حسینك مرمّل بالدماء، مقطّع االعضاء، و بناتك سبایا، الی اللَّه المشتكی، و 

الی محمد المصطفی و الی علی المرتضی و الی فاطمة الزهراء، و الی حمزة سیدالشهداء. 

واكرباه  الد البغایا، واحزناه،یا محمّداه، هذا حسین بالعری، تسفی علیه ریح الصبا، قتیل او

علیك یا اباعبداللَّه، الیوم مات جدی رسول اللَّه، یا اصحاب محمّد! هوالء ذریّة 

ای محمد! كه فرشتگان آسمان بر تو درود »؛ «المصطفی یساقون سوق السبایا

ور است. اعضایش قطع شده و اند، این حسین توست كه در خون غوطهفرستاده

اند. به سوی خدا و محمّد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه ت رفتهدخترانش به اسار

كنم. ای محمد! این حسین است در این بیابان كه زهرا و حمزه سیدالشهدا شكایت می

وزد. او كشته شده به دست اوالد زنا است. امان از حزن تو و مصیبت بر باد صبا بر او می

ت نمود. ای اصحاب محمد! اینان ذریّه تو ای اباعبداللَّه! امروز جدم رسول خدا رحل

 «برند.باشند كه همانند اسیران میمصطفی می
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گوید: به خدا سوگند! در آن هنگام زینب هر دشمن و دوستی را به گریه راوی می

 (213درآورد.)

 سرایی ابن عباسمرثیه - 11

قد  وانّك تسألنی نصرتك و تحثنی علی ودّك »گوید: ابن عباس خطاب به یزید می

قتلت حسینًا و فتیان عبدالمطلب مصابیح الهدی و نجوم االعالم، غادرتهم خیولك 

تو ( »29۱؛)«بأمرك فی صعید واحد، مرمّلین بالدّماء، مسلوبین بالعراء، مقتولین بالظّماء...

كنی در حالی كه تو ات كنم و مرا بر دوستی با خود وادار میخواهی كه یاریاز من می

های هدایت و ستارگان راهنما بودند به و جوانان عبدالمطلّب كه چراغبودی كه حسین 

، ها را غارت كردهقتل رساندی، و لشكریان به دستور و فرمان تو در یك سرزمین آن

های آنان را ربودند و لب تشنه سرهایشان را از هایشان را بر زمین ریختند، و لباسخون

 ...«.بدن جدا ساختند 

 ی زید بن ارقمسرایمرثیه - 11

د علیه السالم را نزد ابن زیااند: هنگامی كه سر امام حسینابن حجر و دیگران نقل كرده

الم علیه السهای امام حسیندر كوفه گذاردند، او شروع به زدن با چوب دستی بر دندان

ما الارفع قضیبك، فواللَّه! لط»نمود. زید بن ارقم در آنجا حاضر بود، به ابن زیاد گفت: 

صلی اهلل علیه وآله یقبّل ما بین هاتین الشفتین، ثم جعل زید رأیت رسول اللَّه

چوب دستی خود را بردار، به خدا سوگند! مدت زیادی رسول خداصلی ( »292؛)«یبكی

گاه شروع به بوسید. آنها را میاهلل علیه وآله را مشاهده كردم كه ما بین این دو لب

 «گریه كرد.

 یی حسن بصریسرامرثیه - 12
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لمّا بلغ الحسن البصری قتل الحسین بكی حتی »كند: سبط بن جوزی از زهری نقل می

اختلج صدغاه، ثم قال: اذلّ امّة قتلت ابن بنت نبّیها، و اللَّه لیردن رأس الحسین الی 

چون خبر كشته شدن حسین به ( »291؛)«جسده، ثم لینتقمنّ له جدّه و ابوه من ابن مرجانة

اش مرطوب شد. آن گاه گفت: ی رسید چندان گریست كه هر دو گونهحسن بصر

خوار باد امتی كه فرزند دختر پیامبرش را به قتل رسانده است. به خدا سوگند! سر 

حسین به جسدش بازمی گردد، آن گاه جد و پدرش از پسر مرجانه انتقام او را خواهند 

 «گرفت.

 سرایی به شعرمرثیه

 توضیح

تأثیر بسزایی بر روح و روان و عواطف انسان دارد، و لذا اگر ما  شكی نیست كه شعر

 مطالب را در قالب شعر قرار دهیم اثر بیشتری در قلوب و نفوس مردم خواهد داشت.

واقعه كربال كه به خودی خود محرّك احساسات و عواطف مسلمانان است اگر در 

ه و احساسات مردم داشتتواند تأثیر بسزایی در تحریك عواطف قالب شعر درآید می

ن تر شوند. اینك ایعلیه السالم و اهداف او نزدیكباشد تا از این راه مردم به امام حسین

 دهیم:مسأله را به لحاظ حكم شرعی مورد بررسی قرار می

 سرایی به شعرادله جواز و رجحان مرثیه

 اشاره

 ای چند تمسك نمود:توان به ادلهبرای اثبات این مطلب می

 اصل اباحه - 1
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سرایی نیز جاری است، اصل اّولی در تمام اشیاء اباحه است، این امر در مورد مرثیه

مادامی كه دلیلی بر خالف آن نباشد. و از آن جا كه این امر مورد نهی واقع نشده بلكه 

 دلیل بر رجحان آن وجود دارد لذا داخل در اصل اوّلی اباحه و جواز است.

 تعظیم شعائر دینی - 2

كسی كه قرار است برای او مرثیه خوانده شود در صورتی كه از اولیای الهی بوده و از 

سرایی احساسات مردم را به او جذب توانیم با مرثیهآید، میرهبران جامعه به حساب می

دهیم كه این عمل به نوبه خود تشویق مردم كرده در نتیجه مردم را به طرف او سوق می

از  سراییتوان گفت كه مرثیهاز آن شخص خواهد بود، لذا میبه متابعت و پیروی 

لَّهِ وَمَن یَُعظِّمْ شَعئِرَ ال»فرماید: مصادیق بارز تعظیم شعائر الهی است. خداوند متعال می

و هر كس شعائر الهی را بزرگ دارد، این كار نشانه ( »299؛)«فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ

 «هاست.تقوای دل

 علیه السالمسرایی حضرت آدمرثیهم - 3

چون فرزند آدم »علیه السالم نقل كرده كه فرمود: طبری به سندش از حضرت علی

 سرایی كرد:برادرش را به قتل رسانید حضرت برای او گریست و چنین مرثیه

 تغیّرت البالد و من علیها

 فلون االرض مغبّر قبیح 

 تغیّر كلّ ذی طعم و لون 

 (293لوجه الملیح)و قلّ بشاشة ا

 سرایی به شعر برای پیامبرصلی اهلل علیه وآلهمرثیه - 4
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جماعت بسیاری از صحابه و دیگران در سوگ رسول خداصلی اهلل علیه وآله با شعر 

 سرایی كردند:مرثیه

 سرایی حضرت زهراعلیها السالم؛الف( مرثیه

 و عرض كرد:كند: فاطمه بر باالی قبر پدرش ایستاد ابن عبدربه نقل می

 فقدناك فقد االرض وابلها

 و غاب مذ غبت عنّا الوحی و الكتب 

 فلیت قبلك كان الموت صادفنا

 (291لمّا نعیت و حالت دونك الكثب)

 ب( مرثیه دختر عبدالمطلّب:

 أال یا رسول اللَّه كنت رجاءنا

 و كنت بنا برّاً و لم تك جافیاً 

 و كنت رحیماً هادیاً و معلّماً

 (29۴لیوم من كان باكیاً)لیبك علیك ا

 ج( مرثیه حسّان بن ثابت:

 و مالك التبكین ذاالنعمة التی 

 علی الناس منها سائغ یتغمّد

 فجودی علیه بالمدموع و أعولی 

 لفقد الذی المثله الدهر یوجد

 و ما فقد الماضون مثل محمّد

 و ال مثله حتّی القیمة یفقد

 د( مرثیه ابوسفیان بن حارث؛

گوید: ابوسفیان بن حارث در سوگ پیامبرصلی اهلل علیه وآله بسیار ابن اسحاق می

 گریست و در رثای او چنین گفت:
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 أرّقت فبات لیلی الیزول 

 و لیل اخی المصیبة فیه طویل 

 فاسعدنی البكاء و ذاك فیما

 اصیب المسلمون به قلیل 

 لقد عظمت مصیبتنا و جلت 

 (293عشیة قیل: قد قبض الرسول)

 ذؤیب هذلی:ه( مرثیه ابو

 كسفت لمصرعه النجوم و بدرها

 و تزعزعت آطام بطن األبطح 

 و تزعزعت اجبال یثرب كلّها

 (29۳و نخیلها لحلول خطب مفدح)

 و( مرثیه ابی الهیثم بن تّیهان:

 لقد جدعت آذاننا و انوفنا

 (293غداة فجئنا بالنبیّ محمّد)

 رعله قشیریه:ز( مرثیه ام

 ایا دار فاطمة المعمور ساحته

 (23۱هیجت لی حزناً حییت من دار)

 ح( مرثیه عامر بن طفیل:

 بكت االرض و السماء علی النو

 ر الذی كان للعباد سراجاً

 من هدینا به الی سبل الح

 (232ق و كنّا النعرف المنهاجا)

 ط( مرثیه سواد بن قارب:
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 بكت علیه ارضنا و سماؤنا

 و تصدّعت وجداً به االكباد

 محمداً لو قیل: تفدون النبیّ

 بذلت له االموال و االوالد

 تقریر مراثی صحابه از ناحیه پیامبرصلی اهلل علیه وآله - 5

سرایی كردند صحابه در سوگ بسیاری از افراد در حضور پیامبرصلی اهلل علیه وآله مرثیه

 و حضرت نه تنها آنان را از این كار نهی نفرمود بلكه آنان را نیز بر این كار تشویق كرد.

 لف( مرثیه برای حمزة بن عبدالمطلّب؛ا

 گوید:صفیه دختر عبدالمطلب می

 أسائلة اصحاب أحد مخافة

 بنات ابی من اعجم و خبیر

 فقال الخبیر اّن حمزة قد ثوی 

 وزیر رسول اللَّه خیر وزیر

 دعاه الی الحقّ ذوالعرش دعوة

 (231الی جنّة یحیا بها و سرور)

 گوید:كعب بن مالك در سوگ حمزه می

 صفیّة قومی و التعجزی 

 و بكّی النساء علی حمزة

 و التسأمی ان تطیلی البكا

 علی اسداللَّه فی الهزّة

 فقد كان عزّاً ألیتامنا

 و لیث المالحم فی البزّة
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 یرید بذاك الرضا احمد

 (239و رضوان ذی العرش و العزّة)

 ب( مرثیه برای عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب؛

 كنان در سوگ اوشهادت رسید، كعب بن مالك انصاری گریهچون عبیده در بدر به 

 گفت:

 ایا عین جودی و التبخلی 

 بدمعك حقاً و التنزری 

 علی سیّد هدّنا هُلَله 

 (233كریم المشاهد و العنصر)

 ج( مرثیه برای جعفر بن ابی طالب و شهدای موته؛

 گوید:حسّان بن ثابت می

 فالیُبعدن اللَّه قتلی تتابعوا

 منهم ذوالجناحین جعفربمؤتة 

 و زید و عبداللَّه فیمن تتابعوا

 (231جمیعاً و اصحاب المنیّة تخطر)

 گوید:كعب بن مالك انصاری می

 نام العیون و دمع عینك یهمل 

 سحّاً كما و كفّ الطباب المخضّل 

 فی لیلة وردت علیّ همومها

 طوراً أحن و تارة أتململ 

 صبروا بمؤتة لإلله نفوسهم 

 دی و مخافة ان ینكلواحذر الر

 اذ یهتدون بجعفر و لوائه 
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 (23۴قدّام اوّلهم فنعم االوّل)

 د( مرثیه كشته شدگان روز رجیع؛

جماعتی نزد رسول خداصلی اهلل علیه وآله آمده و از ایشان خواستند تا گروهی را برای 

ز اصحاب ا تعلیم احكام اسالم به منطقه آنها بفرستد. پیامبرصلی اهلل علیه وآله شش نفر

 ها فرستاد.خود را به سوی آن

هنگامی كه به چشمه رجیع كه آبی برای قبیله هذیل بود رسیدند. با كمك گرفتن از 

ما را خواهیم شقبیله هذیل بر این شش نفر حمله كردند. آنان در ابتدا گفتند: ما نمی

برخی از آن  .خواهیم شما را به اهل مكه تسلیم كنیم تا جایزه بگیریمبكشیم بلكه می

شش نفر با آنها جنگیدند تا كشته شدند ولی خبیب و همراه او خود را تسلیم كردند. در 

بین راه همراه او خواست كه بر آنان شمشیر بكشد كه او را نیز با سنگ به شهادت 

رساندند. و در آخر هم خبیب را به اهل مكه تسلیم نمودند و اهل مكه او را به دار 

 گوید:درباره آنان میآویختند. حسان 

 صلّی اإلله علی الذین تتابعوا

 یوم الرجیع فاكرموا و اثیبوا

 رأس السریة مرثد و امیرهم 

 (233و ابن البكیر امامهم و ُخبیب)

 گوید:كنان میو نیز در سوگ آنان گریه

 ما بال عینك الترقأ مدامعها

 سحّاً علی الصدر مثل الؤلؤ القلق 

 قد علمواعلی خُبیب فتی الفتیان 

 (23۳الفشل حتّی تلقاه و النزق)

 ه( مرثیه نعم در سوگ همسرش؛

 گوید:او كه از شهیدان احد بود همسرش در سوگ او می
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 یا عین جودی بفیض غیر ابساس 

 (233علی كریم من الفتیان لبّاس)

 و( مرثیه برای سعد بن معاذ؛

 گوید:مردی از انصار در مورد سعد كه از مجروحان جنگ خندق بود می

 و ما اهتّز عرش اللَّه من موت هلك 

 (21۱سمعنا به االّ لسعد ابی عمرو)

 گوید:حسّان بن ثابت گریان در مصیبت سعد می

 لقد سجمت من دمع عینی عبرة

 و حقّ لعینی ان تفیض علی سعد

 قتیل ثوی فی معرك فجعت به 

 (212عیون ذواری الدمع دائمة الوجد)

 ونه؛ز( مرثیه برای شهدای چاه مع

ابو برّاء به رسول خداصلی اهلل علیه وآله عرض كرد: اگر كسانی از اصحابت را به اهل 

رود كه آنان دعوت تو را بپذیرند. پیامبرصلی اهلل علیه وآله نجد بفرستی، امید می

فرود آمدند. نامه « معونه»جماعتی را به نجد فرستاد، آنان حركت كرده و در كنار چاه 

علیه وآله را به عامر بن طفیل دادند ولی او در آن نظر نكرد، و هم  رسول خداصلی اهلل

فرستاده را به قتل رسانید و هم با كمك قبایل دیگر، آن عده از مسلمانان كه به نجد 

 فرستاده شده بودند را كشتند.

عبداللَّه بن رواحه بر نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی از شهدای این واقعه گریسته، 

 گوید:می

 رحم اللَّه نافع بن بدیل 

 رحمة المبتغی ثواب الجهاد

 صابر صادق وفیّ اذا ما
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 (211اكثر القوم قال قول السداد)

 گوید:كنان درباره آنان میحسان بن ثابت گریه

 علی قتلی معونة فاستهّلی 

 (219بدمع العین سحاً غیر نزر)

 ح( مرثیه برای عثمان بن مظعون؛

 ا رحلت كرد، همسرش درباره او چنین گفت:چون عثمان بن مظعون از دنی

 یا عین جودی بدمع غیر ممنون 

 علی رزیّة عثمان بن مظعون 

 علی امرئ كان فی رضوان خالقه 

 (213طوبی له من فقید الشخص مدفون)

 ط( مرثیه برای ولید بن ولید بن مغیره؛

 :گویدكنان برای ولید میام سلمه همسر پیامبرصلی اهلل علیه وآله گریه

 یا عین فابكی للولید بن الولید بن مغیرة

 (211قد كان غیثًا فی السنین و رحمة فینا و میره)

 ی( مرثیه برای زید بن عمر بن خطاب؛

 گوید؛ایاس بن بكیر در مرثیه او كه در جنگ بنی عدی كشته شد، می

 أال یا لیت امّی لم تلدنی 

 و لم اك فی الغزاة لدی البقیع 

 لخیر زیدو لم أر مصرع بن ا

 (21۴و هدّته هنا لك من صریع)

 علیها السالم؛علیه السالم در سوگ فاطمهك( مرثیه حضرت علی

ها و علیها السالم ایستاده و در حالی كه غصهعلیه السالم بر باالی قبر فاطمهامیرالمؤمنین

ها گلوگیرش شده بود نتوانست جلوی اشك ناشی از قلب سوزان خود را بگیرد، بغض
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 گوید:این هنگام است كه میدر 

 لكل اجتماع من خلیلبین فرقة

 و كلّ الذی دون الممات قلیل 

 و انّ افتقادی واحداً بعد واحد

 (213دلیل علی أن الیدوم خلیل)

 علیه السالمسرایی به شعر در سوگ امام حسینمرثیه

سالم مخافة ال علیهكانت الشعراء التقدم علی رثاء الحسین»گوید: ابوالفرج اصفهانی می

شعرا به جهت ترس بنی امیه و هراس از آنان اقدام به ( »21۳؛)«امیة و خشیة منهممن بنی

 «كردند.علیه السالم نمیسرایی برای امام حسینمرثیه

علیه السالم شعر سرودند: سبط بن ولی در عین حال گروهی در سوگ امام حسین

علیه السالم عقبة بن من رثی الحسین انّ اوّل»كند كه گفت: جوزی از سدّی نقل می

اوّل كسی كه در سوگ حسین مرثیه سرایی كرد عقبة بن عمرو ( »213؛)«عمرو العبسی

 «عبسی بود.

ن علیه اند كه درباره مصیبت امام حسیبریم كه شعرایی بودهبا مرور كتب تاریخی پی می

 كنیم:اند اینك به برخی از آنان اشاره میالسالم شعر سروده

 سلیمان بن قتّه  - 2

او كه یكی از مردان قبیله بنی تمیم بن مرّة بن كعب بن لؤی و از طرفداران بنی هاشم 

علیه السالم شعری دارد كه اوّل آمد در مرثیه امام حسینبوده و از تابعین به حساب می

 آن چنین است:

 مررت علی ابیات آل محمّد

 (2۴۱فلم أرها كعهدها یوم حلّت)

 رجح خزاعی ابوال - 1
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د شد علیه السالم وارگوید: ابوالرجح خزاعی بر فاطمه دختر حسین بن علیمرزبانی می

 علیه السالم قرائت كرد كه مطلع آن چنین است:ای درباره حسینو برای او مرثیه

 أجالت علی عینی سجائب عبرة

 فلم تصحّ بعد الدمع حتیّ ارمعلّت 

 تبكی علی آل النبّی مّحمد

 (2۴2فی الدمع ال بل اقلّت)ما اكثرت 

 علیهما السالم زینب دختر امیرالمؤمنین - 9

زنان علیه السالم و اسرا به مدینه رسید، همه اهل مدینه ضجّهچون سر مبارك امام حسین

ها بیرون ریختند. در این هنگام زینب دختر علی بن ابی و گریه كنان از خانه

زد: وا حسیناه، وا اخوتاه، وا أهاله، وا محمّداه. كنان فریاد میعلیهم السالم صیحهطالب

 آن گاه فرمود:

 ماذا تقولون اذ قال النبّی لكم 

 ماذا فعلتم و انتم آخر األمم 

 بأهل بیتی و اوالدی أما لكم 

 عهد أما أنتم توفون بالذمم 

 ذریّتی و بنو عمّی بمضیعة

 منهم أساری و منهم ضرّجوا بدم 

 ت لكم ما كان هذا جزائی اذ نصح

 (2۴1ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی)

 جعفر بن عفان  - 3

علیه السالم چنین علیه السالم است، در مرثیه امام حسیناو كه از اصحاب امام صادق

 گوید:می

 لیبك علی االسالم من كان باكیاً
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 فقد ضیّعت احكامه و استحلّت 

 غداة حسین للرماح ذریة

 و قد نهلت منه السیوف و علّت 

 غودر فی الصحراء لحماً مبدّداً  و

 علیه عناق الطیر باقت و ظلت 

 فما نصرته امّة السوء اذ دعا

 (2۴9لقد طاشت االحالم منها و ضلّت)

 محمد بن ادریس شافعی  - 1

لی صشیخ حدیث در مسجد پیامبر اكرم -محمّد بن عزّالدین یوسف بن حسن زرندی 

مد مستملی و او از قاضی ابوبكر سهل بن محمد از ابوالقاسم فضل بن مح -اهلل علیه وآله 

و او از ابوالقاسم بكران بن طیّب نقل كرده كه به او خبر رسیده كه شافعی این اشعار را 

 خوانده است:می

 تأوّب همیّ و الفؤاد كئیب 

 و أرّق عینی و الرقاد غریب 

 و ممّا نفی نومی و شیّب لُمّتی 

 تصاریف ایّام لهنّ خطوب 

 دنیا آلل محمدّتزلزلت ال

 و كادت لهم صمّ الجبال تذوب 

 و غارت نجوم و اقشعّرت ذوائب 

 و هتّك استار و شقّ جیوب 

 فللنصل إعوال و للّرمح رنّة

 و للخیل من بعد الصّهیل نحیب 

 فمن مبلغ عنیّ الحسین رسالةً
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 و ان كرهتها انفس و قلوب 

 قتیل بالجرم كأنّ قصیصه 

 صبیغ بماء األُرجوان خضیب 

 یُصلّی علی المختار من آل هاشم 

 و یُغزی بنوه انّ ذا لعجیب 

 لئن كان ذنبی حبّ آل محمّد

 فذلك ذنب لست عنه اتوب 

 هم شفعائی یوم حشری و موقفی 

 (2۴3و حبّهم للشافعیّ ذنوب)

 امیر عضدالدین  - ۴

 هزرندی از امیر عضدالدین محمد بن علی بن احمد بن علی بن عبداللَّه وزیر نقل كرد

زالل  علیهم السالم ابیاتی همانند آبعلیه السالم و اهل بیتشكه در مرثیه حسین بن علی

 تر از آن سروده است كه بخشی از آن چنین است:بلكه رقیق

 بدت كربال مألی من الكرب و البال

 فقوما معی فی ارضها و قفا نبكی 

 بها قتلوا سبط النبیّ محمدٍ

 المُلك و باعوا هذاك الّرشد بالمال و 

 و ضاعت دماءٌ بالعراق عزیزةٌ

 مكرّمةٌ اذ كان رامًا من المسك 

 فیاویل اقوام طغاة تعرّضوا

 (2۴1لتلك الدماء الفاطمیّات بالسفك)

 جدّ سبط بن جوزی  - 3

علیه السالم نقل كرده كه سبط بن جوزی از جدّش اشعاری را در مصیبت امام حسین
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 بخشی از آن چنین است:

 عض الحیاة مذلّةو لمّا رأوا ب

 علیهم و عّز الموت غیر محرّم 

 أبوا أن یذوقوا العیش و الذلّ واقع 

 (2۴۴علیه و ماتوا میتة لم تذمم)

 علیه السالم رباب همسر امام حسین - ۳

ابوالفرج اصفهانی از هشام كلبی نقل كرده كه گفت: از رباب بعد از شهادت امام 

و امتناع نمود و فرمود: من بعد از فرزند رسول علیه السالم خواستگاری شد ولی احسین

خداصلی اهلل علیه وآله با كسی ازدواج نخواهم كرد. آن گاه این ابیات را در سوگ 

 علیه السالم سرود:امام حسین

 انّ الذی كان یستضاء به 

 بكربالء قتیل غیر مدفون 

 سبط النبیّ جزاك اللَّه صالحة

 عنّا و جنّبت خسران الموازین 

 كنت لی جبالً صعبًا ألوذ به قد 

 و كنت تصحبنا بالرحم و الدین 

 من للیتامی و من للسائلین و من 

 یغنی و یؤوی الیه كل مسكین 

 و اللَّه ال ابتغی صِهراً بصهركم 

 (2۴3حتیّ اغیّب بین الرمل و الطین)

 عبیداللَّه بن حرّ جعفی  - 3

سید، علیه السالم به قتل رسین بن علیچون معاویه از دنیا رفت و ح»نویسد: ابن اثیر می

عبیداللَّه بن حرّ جعفی از جمله كسانی بود كه در قتل امام شركت نكرده و عمدًا خود را 
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علیه السالم كشته شد، ابن زیاد شروع به جست و جوی مخفی كرده بود. چون حسین

حّر بر  د عبیداللَّه بناشراف از اهل كوفه نمود ولی عبیداللَّه بن حرّ را ندید، تا این كه خو

 ابن زیاد وارد شد. پسر زیاد به او گفت: كجا بودی؟ او گفت: مریض بودم.

ابن زیاد گفت: مرض قلب یا مرض بدن؟ او گفت: قلبم مریض نبوده است، ولی بدنم 

مریض بود و خداوند بر من منّت گذارده و آن را عافیت بخشید. ابن زیاد گفت: دروغ 

 منان ما بودی.گفتی، ولی تو با دش

 ها بودم مرا نیز یافته بودی.او گفت: اگر من با آن

ابن زیاد از عبیداللَّه بن حر غافل شد، و لذا او از داراالماره بیرون آمده و سوار بر اسب 

شد و گریخت. ابن زیاد درباره او سؤال كرد، گفتند: او سوار بر اسبش شده است. ابن 

 زیاد گفت: او را نزد من آورید.

مأموران پشت سر او رفتند و گفتند: امر امیر را اطاعت كن. گفت: به او خبر دهید هرگز 

با میل خود نزد او نخواهم آمد. آن گاه اسبش را به حركت درآورده و بر منزل احمد 

 بن زیاد طائی وارد شد. اصحابش دور او را گرفتند.

لسالم و علیه ابر قتلگاه حسینآن گاه از خانه خارج شد و خود را به كربال رسانید. نظر 

شدگان همراهش انداخت و بر آنان استغفار نمود. سپس به طرف مداین آمد. وی كشته

 گوید:ای میدر سوگ شهیدان به خون خفته، در قصیده

 یقول امیر غادر و ابن غادر

 أال كنت قلت الحسین بن فاطمه 

 و نفسی علی خذالنه و اعتزاله 

 هد الئمه و بیعة هذا الناكث الع

 فیا ندمی ان ال اكون نصرته 

 أال كلّ نفس التسدد نادمه 

 و إنی ألنی ام أكن حماته 
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 لذو حسرة ما ان تفارق الزمه 

 سقی اللَّه ارواح الذین تآزروا

 علی نصره سقیًا من الغیث دائمه 

 وقفت علی اجداثهم و محالهم 

 (2۴۳فكاد الحشا ینقض و العین ساجمه)

 گریستن

 دیدگاه قرآن و روایات گریستن از

با مطالعه آیات قرآن كریم و روایات، حقایق آشكار و نهان فراوانی برای ما درباره 

شود، اینك به برخی از آیات و روایات در این زمینه گریه و اشك ریختن روشن می

 كنیم:اشاره می

 الف( آیات قرآن 

 گریه نشانه درك حقایق  - 2

إِذا سَمِعُوا ما أُنْزَِل إِلَی الرَّسُولِ َتری أَعْیُنَُهمْ تَفِیضُ مِنَ الدِّمْعِ  وَ»فرماید: خداوند متعال می

و هر گاه آیاتی را كه ( »2۴3؛)«مِمَّا عََرفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُوُلونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكُْتبْنَا مَعَ الشَّهِدِینَ

جاری  كه اشك از چشمان آنان بینیبر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شده بشنوند، می

 گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم، پساند. آنان میشود، به خاطر حقیقتی كه دریافتهمی

 «نام ما را با گواهان بنویس.

این آیه مربوط به نجاشی زمامدار حبشه است كه در آغاز بعثت پیامبر گرامی 

سوی حبشه پذیرای مسلمانان  صلی اهلل علیه وآله و مهاجرت مسلمین از مكه بهاسالم

 مهاجر شد.

 گریه مجازات  - 1
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( 23۱؛)«فَلْیَضْحَكُوا قَلِیاًل وَلْیَْبكُوا كَثِیراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ»فرماید: خداوند متعال می

پس آنان باید كمتر بخندند و بسیار بگریند، این جزای كارهایی است كه انجام »

 «دادند.می

مربوط به منافقین عصر پیامبرصلی اهلل علیه وآله است كه به بهانه گرما یا سرمای این آیه 

كردند و مردم را نیز از شركت در جهاد بازمی هوا از شركت در جهاد خودداری می

 داشتند.

 اشك برای خدا، نشانه خردمندی  - 9

دُ رَبِّنَا لَمَفْعُوالً * وَ یَخِرّوُنَ لِلْأَذْقَانِ وَ یَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ َكانَ وَعْ»فرماید: خداوند می

گویند: منزه است پروردگار ما كه وعده هایش می( »232؛)«یَبْكُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً

 كنند و] تالوت آیات الهیافتند و گریه مییقیناً انجام شدنی است. آنان به زمین می

 «افزاید.همواره بر خشوع آنان می

 اشك برای خدا، سیره انبیای الهی  - 3

آنان ( »231؛)«إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِّیاً»... فرماید: خداوند می

]پیامبران الهی و هدایت یافتگان [كسانی بودند كه وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان 

 «كردند و گریان بودند.ی كه سجده میافتادند در حالشد به خاك میخوانده می

 اشك ندامت، راه چاره گمراهان  - 1

أَزَِفتِ الْازِفَةُ * لَیَْس لَها مِْن دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ * أَفَِمنْ هذَا الْحَدیثِ »فرماید: خداوند می

نزدیك آنچه باید نزدیك شود ]قیامت ، ( »239؛)«تَعْجَبُونَ * وَ تَضْحَكُونَ وَ التَبْكُونَ

های آن را بر طرف سازد. آیا از این تواند سختیشده است و هیچ كس جز خدا نمی

 «شوید.خندید و گریان نمیكنید و میسخن تعجب می

 ب( روایات 

 در روایات اسالمی نیز برای گریه و اشك ارزش خاصی بیان شده است:

 اشك، نشانه لطف خداوند - 2
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( 233؛)«بكاء العیون و خشیة القلوب من رحمة اللَّه»علیه السالم فرمود: امیرالمؤمنین

 «رود.ها ]از خدا[ از رحمت خداوند به شمار میها و ترس دلاشك چشم»

 اشك، اوّلین هدیه خدا به انسان  - 1

( 231؛)«انّما هی رحمة یجعلها فی قلوب عباده»رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «دهد.آن را در وجود بندگانش قرار می همانا اشك رحمتی است كه خداوند»

 اشك، عامل نورانّیت دل  - 9

البكاء من خشیة اللَّه ینیر القلب و یعصم من معاودة »علیه السالم فرمود: امیرالمؤمنین علی

گریه كردن از خوف خدا، قلب را نورانی و از بازگشت به ارتكاب ( »23۴؛)«الذنب

 «دارد.گناه بازمی

 به واسطه اشك نرم شدن دل  - 3

یا علیّ! اربع »علیه السالم فرمود: پیامبرصلی اهلل علیه وآله در وصیت خود به امیرالمؤمنین

ای ( »233؛)«خصال من الشقاء: جمود العین و قساوة القلب و بُعد االمل و حبّ البقاء

علی! چهار ویژگی از بدبختی و شقاوت است: خشكی چشم، سختی دل، آرزوی دراز، 

 «شتن بقا.دوست دا

 اشك، عامل رهایی از عذاب  - 1

گریستن از ( »23۳؛)«البكاء من خشیة اللَّه نجاة من النار»علیه السالم فرمود: امام حسین

 «خوف خدا موجب رهایی از دوزخ است.

 اشك، و پاداش عظیم الهی  - ۴

 الدمعة، فانّها ما من عمل االّ و له وزن و ثواب االّ»صلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول اكرم

هر كار و عمل نیكی به اندازه معیّنی دارای پاداش و ثواب ( »233؛)«تطفی غضب الرّب

 «نشاند.است، مگر اشك، پس همانا اشك چشم آتش خشم الهی را فرو می

 اشك چشم، معادل خون شهید - 3

ة رتین: قطرو ما من قطرة احبّ الی اللَّه من قط»... رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: 
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ای نزد هیچ قطره( »...2۳۱؛)«دم فی سبیل اللَّه، و قطرة دمع فی سواد اللیل من خشیة اللَّه

تر از دو قطره نیست: قطره خونی كه در راه خدا ریخته شود، و قطره اشكی خدا محبوب

 «كه در تاریكی شب از بیم خدا از دیده جاری گردد.

 آثار گریستن

ها اند كه به برخی از آنگریستن آثار و تأثیراتی ذكر كردهعلما و دانشمندان برای 

 كنیم:اشاره می

 تصفیه باطن  - 2

برند به نتایج معنوی فراوانی كسانی كه در مسیر عبودیّت حقّ از اشك و آه بهره می

سار كنند؛ زیرا اشكی كه برای خدا یا در اندوه اولیای الهی از چشمهدسترسی پیدا می

شود، از آن جهت كه حالتی روحانی و الهی در آن حاكم است از یدیدگان جاری م

ه السالم علیباشد. لذا حضرت امیرالمؤمنینای برخوردار میالعادهنورانیّت و معنویّت فوق

یا الهی و ربّی و سیدی و موالی، ألیّ »كند: در دعای كمیل به خداوند متعال عرض می

ای پرودگار و آقا و موالی من! برای »؛ «أبكی األمور الیك اشكوا و لما منها اضجّ و

ها گریه و زاری كدامین از امور خود شكوه به سوی تو آورم و برای كدامین از آن

 «نمایم.

دوری  و البته من از»؛ «و ألبكینّ علیك بكاء الفاقدین»كند: و در جایی دیگر عرض می

 «كنم.تو همانند گریه عزیز گم كرده گریه می

كن به رحم»؛ «ارحم من رأس ماله الرجاء و سالحه البكاء»گوید: آخر دعا میو در فراز 

 «اش گریه و زاری است.اش امیدواری واسلحهكه سرمایهكسی

 اشك، سالح خودسازی  - 1

تواند در راه خودسازی كمك شایانی اشك و گریه سالحی است قوی و بُرّنده كه می

ارحم من »فرماید: السالم در دعای كمیل میعلیه به ما داشته باشد. لذا حضرت علی
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در جنگ با دشمن درونی، یعنی جبهه جهاد اكبر، «. رأس ماله الرجاء و سالحه البكاء

اسلحه انسان آه است نه آهن، گریه است نه شمشیر. كسانی هستند كه در مجلس عزای 

و بر  شك بریزند،اند، اما آن هنر و درك را ندارند تا اعلیه السالم نشستهحسین بن علی

فرض هم كه درك داشته باشند نرمش دل در آنان نیست، چه این كه تحصیل نرمش 

 دل، كار هر كسی نیست كه نصیب او گردد.

ها قساوت قلب است. انسان وقتی به از دیدگاه علمای اخالق ریشه بسیاری از جنایت

ه دهد، بت میقساوت قلب و سخت دلی مبتال شد، بسیاری از مواهب فطری را از دس

ی تپد، و نه رغبتشود و نه دلش در مهر كسی میطوری كه نه از آالم دیگران متأثر می

 كند. بدیهیبه راز و نیاز با خدا دارد و نه تمایل به محبّت با مردم در خود احساس می

 است كه بهترین وسیله پیشگیری یا مداوا در این زمینه، اشك و گریه است.

 ی رسیدن به عشق اشك، راهی برا - 3

عشق »گوید: است. محدّث قمی می« خاطرخواهی»و « دلدادگی»عشق در لغت به معنای 

 (2۳2«.)عبارت است از زیاده روی در محبّت

شق به كه همان ع -به طور قطع در بین ابزار و وسایلی كه برای وصول به عشق حقیقی 

و معرفت، اشك و گریه  باشد پس از شناخت، نیاز می -محبوب عالم یعنی خدا است 

است. بنابراین اگر انسان، مشتاق رسیدن به حقیقت باشد ولی از اشك و گریه مدد 

 آید.نگیرد هرگز تحوّل معنوی وسیع و مؤثّر در او پدید نمی

زبان مترجمان عقل است ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا كه اشكی از روی 

ن جا كه زبان با گردش منظم خود ریزد عشق حضور دارد، ولی آاحساس و درد می

سازد، عقل حاضر است. بنابراین، همان طور كه استدالالت منطقی های منطقی میجمله

تواند همبستگی گوینده را با اهداف رهبران آن مكتب آشكار سازد، قطره و كوبنده می

 تواند اعالن جنگ عاطفی بر ضّد دشمنان مكتب محسوب گردد.اشك نیز می

ها، آرزوها ها، رؤیاها، آهاندیشه»گوید: انشمند، نویسنده و شاعر انگلیسی میشكسپیر، د

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 «.ناپذیر عشق هستندها از مالزمات جداییو اشك

های چشم شست و شو داده شود، عشقی كه با اشك»گوید: ای دیگر میو در جمله

 (2۳1«.)همیشه پاكیزه و تمیز و زیبا خواهد ماند

خوشبخت كسی است كه خدا به او »گوید: عروف غربی میویكتور هوگو، نویسنده م

 (2۳9«.)دلی بخشیده كه شایسته عشق و سوز و گداز است

 تأثیر گریستن در سالمتی انسان  - 1

به عقیده دانشمندان علوم تجربی و محقّقان علوم پزشكی، برای اشك خواص طبّی 

 كنیم:ها اشاره میمختلفی است كه به برخی از آن

 كند.شود كه چشم و اطراف آن را ضدّ عفونی میه اشك آنزیمی خارج میهمرا - 2

های كنند كمتر به زخممطابق آزمایشات به عمل آمده، آنان كه بیشتر گریه می - 1

 شوند.معده و اثنی عشر دچار می

دانشمندان معتقدند كه گریستن، در كاهش آالم درونی، و فشارهای روحی و  - 9

 عجیبی دارد. روانی تأثیر بسیار

ها را تشخیص داد، چون اشك چشم مایه توان برخی از بیماریبا اشك و گریه می - 3

های مختلفی از سرطان توان گونهصاف شده از خون بدن است و لذا به كمك آن می

 را شناسایی كرد.

 گریه در سوگ اولیای الهی از دیدگاه عقل

سالم علیه الهیدان اباعبداللَّه الحسینگریه در سوگ اولیای الهی خصوصاً بر ساالر ش

موافق با عقل سلیم بوده و دارای آثار و فواید بسیاری است كه به برخی از آنها اشاره 

 كنیم:می

علیه السالم از مظاهر محبّت به علیهم السالم خصوصًا امام حسینگریه بر اهل بیت - 2

 كند.ز آن را تأیید میآنان است كه خداوند متعال به آن امر نموده و عقل نی
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این اشك از مصادق تعظیم شعائر الهی است، زیرا با این عمل در حقیقت شعارهای  - 1

 داریم.آنان را به پا می

علیه السالم در حقیقت توبه و انابه به سوی خداوند و رجوع به گریه بر امام حسین - 9

ه هت شخصی ندارد، بلكه بعلیه السالم جها است، زیرا گریه بر امام حسینتمام خوبی

كه  هاستاین دلیل است كه او فرزند رسول خداصلی اهلل علیه وآله و دارای تمام خوبی

در راه احیای دین الهی مظلومانه به شهادت رسیده است. پس گریه برای چنین افرادی 

انابه و بازگشت و ارتباط با خوبی هاست. در روایات اسالمی آمده است: هر كس بر 

علیه السالم گریه كند یا بگریاند یا خود را گریان نشان دهد )تباكی كند( حسینامام 

گردد، زیرا این گونه گریه با این گرایش در حقیقت توبه و انابه بهشت بر او واجب می

 و رجوع به خداوند متعال است.

انسان تا به باطن خود رجوع نكند و از آن طریق با ولیّ خدا خصوصاً امام  - 3

دد. پس گرشكند و اشكش جاری نمیعلیه السالم ارتباط پیدا نكند، دلش نمینحسی

علیه السالم در حقیقت ارتباط از راه باطن بین وجودی محدود با گریه بر امام حسین

كران و نامحدود است. پر واضح است كه با این ارتباط، انسان محدود نیز وجودی بی

ای باشد و آن را به دریای آب محدود در بركه نامحدود خواهد شد. همان گونه كه اگر

كران متصل و مرتبط نسازیم، در مدت اندكی آب گندیده و یا به دلیل شدّت گرمی بی

كران متصل نماییم كه در این هوا، نابود خواهد شد، مگر آن كه آن را به دریای بی

 دی خواهد شد.صورت به مانند دریا عاصم و مصون از هر نوع میكروب و تعفّن و نابو

گریه بر مظلوم، انسان را احساسی كرده، و مدافع مظلوم خواهد نمود، خصوصاً  - 1

كسی كه معصوم بوده و امام و وصیّ و جانشین صاحب شریعت باشد، كه در این هنگام 

انسان مدافع شریعت خواهد شد. هم چنین با دیدن هر مظلومی به فكر دفاع از او بر 

اند. از همین رو شناسان نیز به آن اشاره كردهی است كه روانخواهد آمد و این مطلب

بینیم كه شیعیان به سبب بهره برداری از این اكسیر اعظم كه همان گریه بر می
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سیدالشهداءعلیه السالم و مظلومیّت اوست همواره در طول تاریخ حامی و پشت و پناه 

 اند.مظلومان بوده

ای های سوختهعلیه السالم آرام بخش قلبحسین گریه بر ولیّ خدا خصوصاً امام - ۴

ور علیه السالم وارد شده، آتش از آن شعلهاست كه به جهت مصایبی كه بر آن حضرت

 های اشك، مرحمی بر دل آنان خواهد بود.شده و قطره

اشك، خصوصًا برای اولیای الهی سبب رّقت قلب شده و قساوت را از انسان دور  - 3

سازد، زیرا اشكِ را برای ورود انوار خداوند در دل انسان فراهم میكند و زمینه می

 توجیه شده صیقلی كننده زنگار دل است.

علیه السالم در حقیقت مبارزه منفی و عملی با حاكمان جائر اشك بر امام حسین - ۳

كنند كه از رفتار آنان بیزارند، همان گونه كه است، یعنی با این عمل وانمود می

هراعلیها السالم بعد از وفات پدرش رسول خداصلی اهلل علیه وآله و بعد از حضرت ز

های فراوانی كرد، تا به مردم بفهماند كه برای چه دختر رسول خدا گریه« سقیفه»واقعه 

علیهم السالم الگوی صبر و مظهر بردباری گرید؟ با آن كه اهل بیتناراحت است و می

 اند.و استقامت و شكیبایی

علیهم السالم خصوصًا سرور شهیدان اعالمِ ادامه دادن و زنده نگه شك بر اهل بیتا - 3

داشتن راه آن بزرگواران است؛ هم چنین اعالم این مطلب است كه ما در طول تاریخ 

علیه السالم و حسینیان زمان و مخالف یزید و یزیدیان بوده و موافق و پیرو حسین

 شعارهایشان هستیم.

 لیا از دیدگاه تاریخگریه در سوگ او

 توضیح
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گریستن در سوگ اولیای الهی داخل در اصل اباحه است. و این اصل پابرجاست 

مادامی كه دلیلی بر خالف آن یعنی حرمت وجود نداشته باشد. و در مباحث آینده به 

این مطلب اشاره خواهیم كرد كه هیچ دلیلی بر حرمت یا كراهت گریستن در سوگ 

توان بر استحباب و رجحان آن اقامه دلیل نمود. اینك ندارد، بلكه می اولیای الهی وجود

 كنیم:هایی از گریستن در سوگ اولیای الهی اشاره میبه نمونه

 علیه السالم در سوگ هابیلگریستن حضرت آدم - 1

ل ابن آدم لمّا قت»علیه السالم نقل كرده كه فرمود: طبری به سندش از علی بن ابی طالب

چون فرزند آدم را برادرش به قتل رسانید، آدم بر او ( »2۳3؛)...«كاه آدم اخاه ب

 «.گریست...

 گریه یعقوب در فراق یوسف - 2

تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ یُوسُفَ َحتَّی تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ »طبری در تفسیر آیه 

كان منذ خرج یوسف »گفت:  ( به سندش از حسن بصری نقل كرده كه2۳1،)«الْهلِكِینَ

من عند یعقوب الی یوم رجع ثمانون سنة، لم یفارق الحزن قلبه، یبكی حتی ذهب بصره، 

علیه قال الحسن: واللَّه ما علی االرض یومئذ خلیفة اكرم علی اللَّه من یعقوب

از زمانی كه حضرت یوسف از نزد یعقوب خارج شد تا روزی كه ( »2۳۴؛)«السالم

د سال طول كشید. در این هنگام حزن از دل یعقوب مفارقت نكرد. آن بازگشت، هشتا

آن  گوید: به خدا سوگند! درقدر گریست تا اینكه چشمانش كور شد. حسن بصری می

 «تر بر خدا از یعقوب نبود.روز روی زمین مخلوقی كریم

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر حمزه - 3
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صلی اهلل علیه وآله الی المدینة سمع البكاء و النواح لنبیلمّا رجع ا»گوید: ابن هشام می

اء بنی . فجاء نس"لكن حمزة ال بواكی له"علی القتلی، فذرفت عیناه و بكی ثم قال: 

چون ( »2۳3؛)«صلی اهلل علیه وآلهعبداالشهل لمّا سمعوا ذلك، فبكین علی عمّ رسول اللَّه

ش دای گریه و ناله بر كشتگان به گوشپیامبرصلی اهلل علیه وآله از احد بازگشت، ص

ولی حمزه گریه "رسید، چشمان حضرت پر از اشك شد و گریست. سپس فرمود: 

زنان بنی عبداألشهل چون این ندا را شنیدند، شروع به گریه بر عموی  "ای ندارد.كننده

 «رسول خداصلی اهلل علیه وآله كردند.

أینا رسول اللَّه باكیاً اشدّ من بكائه علی ما ر»او نیز از ابن مسعود نقل كرده كه گفت: 

حمزه، وضعه فی القبلة، ثم وقف علی جنازته و انتحب ای شهق حتی بلغ به 

ما گریه رسول خداصلی اهلل علیه وآله را به مانند گریستن پیامبرصلی اهلل ( »2۳۳؛)«الغشی

ه او الین جنازعلیه وآله برحمزه ندیدیم. حضرت او را به طرف قبله نمود، آن گاه بر ب

 «ای زد كه نزدیك بود بیهوش شود.ایستاد و صیحه

 گریه رسول خداصلی اهلل علیه وآله بر عترتش - 4

ابن ابی شیبه به سندش از ابن مسعود نقل كرده كه گفت: روزی نزد رسول خداصلی اهلل 

علیه وآله بودیم، ناگهان جماعتی از بنی هاشم آمدند، چون حضرت آنان را مشاهده 

كرد چشمانش گریان شده، رنگش تغییر كرد. به او عرض كردم: ما در صورت شما 

یت انّا اهل ب»كنیم كه برای شما ناراحت كننده است؟ حضرت فرمود: چیزی مشاهده می

همانا ما اهل بیتی ( »2۳3؛)«اختار اللَّه لنا اآلخرة علی الدنیا، و انّ أهل بیتی سیلقون بالء

ا آخرت را بر دنیا انتخاب كرده است. و همانا زود است كه هستیم كه خداوند برای م

 «بیتم را بال فرا رسد.اهل

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر جدّش عبدالمطلّب - 5
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ی ا -صلی اهلل علیه وآله یمشی تحت سریره انا رأیت رسول اللَّه»گوید: ایمن میام

 علیه وآله را مشاهده كردم كه رسول خداصلی اهلل( »23۱؛)«و هو یبكی -عبدالمطلب 

 «كرد.گریست حركت میزیر تابوت عبدالمطلّب در حالی كه می

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر شهدای جنگ موته - 6

صلی اهلل علیه وآله نعی زیداً و جعفراً و ابن رواحة للناس اّن النبی»كند: بخاری نقل می

الرایة، ثم اخذ جعفر فاصیب، ثم اخذ ابن رواحة اخذ "قبل ان یأتیهم خبرهم و قال: 

خبر شهادت زید و جعفر و ابن رواحه را قبل از آن ( »232؛)«، و عیناه تذرفان"فاصیب

كه به مردم برسد خود پیامبرصلی اهلل علیه وآله به آنان داد و فرمود: پرچم را زید 

ن رواحه گاه اب، آنگرفت، و بر زمین افتاد، سپس جعفر گرفت او نیز بر زمین افتاد

 «بود.گریانچشمانشكهدرحالیگفتهارامیافتاد.اینواونیزبرزمینگرفت

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر جعفر - 7

چون جعفر و اصحابش به شهادت رسیدند، رسول خداصلی اهلل علیه وآله وارد خانه او 

ریان شد. همسرش اسماء به شد و فرزندان جعفر را طلبید. آنان را بویید و چشمانش گ

حضرت عرض كرد: پدر و مادرم به فدایت! چه چیز شما را به گریه درآورده است؟ 

آیا خبری از جعفر و اصحابش به شما رسیده است؟ حضرت فرمود: آری، امروز آنان 

گوید: من بلند شدم و گریستم و زنان را نیز بر دور خود به شهادت رسیدند. اسماء می

كرد و علیها السالم داخل شد در حالی كه گریه میر این هنگام فاطمهجمع كردم. د

 فرمود: واعمّاه.می

بر مثل ( »231؛)«علی مثل جعفر فلتبك البواكی»رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «جعفر باید گریه كنندگان بگریند.

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله در سوگ مادرش - 8
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( 239؛)«صلی اهلل علیه وآله قبر امّه فبكی و ابكی من حولهزار النبی: »گویدابوهریره می

پیامبرصلی اهلل علیه وآله به زیارت قبر مادرش رفت و گریست و هر كسی را كه در »

 «اطراف او بود نیز به گریه درآورد.

 گریه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر فاطمه بنت اسد - 9

م نماز علیه السالعلیه وآله بر فاطمه مادر حضرت علیروایت شده كه پیامبرصلی اهلل 

جزاك اللَّه من اّم خیراً، فلقد كنت »خوانده، او را در قبر گذارد و گریست. و فرمود: 

جزای خیر  -كه در حق من كردی  -خداوند تو را به جهت مادری ( »233؛)«خیر امّ

 «دهد. به طور حتم تو خوب مادری بودی.

 لی اهلل علیه وآله بر عبداللَّه بن مظعونگریه پیامبرص - 11

ن صلی اهلل علیه وآله قبّل عثمان باّن النبیّ»كند كه: حاكم به سندش از عایشه نقل می

پیامبرصلی اهلل علیه وآله عثمان بن مظعون را در ( »231؛)«مظعون و هو میّت و هو یبكی

 «حالی كه مرده بود بوسید و گریه كرد.

 لی اهلل علیه وآله به گریستنرخصت پیامبرص - 11

( 23۴؛)«رخّص لنا فی البكاء»گویند: ابن مسعود و ثابت بن زید و قرظة بن كعب می

 «پیامبرصلی اهلل علیه وآله ما را به گریه هنگام مصیبت رخصت داد.»

وآله  كند كه گفت: پیامبرصلی اهلل علیهحاكم نیشابوری به سندش از ابو هریره نقل می

كرد. ای در حال حركت بود و عمر بن خطاب نیز همراه او حركت مینازهبه دنبال ج

عمر صدای گریه زنان را شنید، و آنان را از این كار بازداشت. رسول خداصلی اهلل علیه 

ای ( »233؛)«یا عمر! دعهنّ، فانّ العین دامعة، والنفس مصابة و العهد قریب»وآله فرمود: 

 «بار و نفس مصیبت دیده و عهد نزدیك است.اشك عمر! آنان را رها كن، زیرا چشم
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 علیه السالم در سوگ حضرت زهراعلیها السالمگریه حضرت علی - 12

چون »كند كه فرمود: ابن صبّاغ مالكی از جعفر بن محمّدعلیهما السالم نقل می

آمد. حضرت علیه السالم هر روز به زیارت او میعلیها السالم رحلت نمود، علیفاطمه

علیه السالم روزی آمد و خود را بر روی قبر حضرت علیه السالم فرمود: علیادقص

 زهراعلیها السالم افكند و گریست و این اشعار را انشاء نمود:

 ما لی مررت علی القبور مسلّماً 

 قبر الحبیب فلم یرّد جوابی 

 یا قبر مالك التجیب منادیاً

 (23۳أمللت بعدی خلّة األحباب)

جوابم  دهم ولیكنم و بر قبر دوست و حبیبم سالم میكه بر قبور گذر میمرا چه شده »

 دهد.را نمی

دهی؟ آیا بعد از من از معاشرت با ای قبر! تو را چه شده كه جواب ندا دهنده را نمی

 «.ای؟دوستان ملول و خسته شده

 علیه السالم در سوگ عمارگریه حضرت امیرالمؤمنین - 13

یا »ود: علیه السالم به عدی فرمچون عمار به قتل رسید، حضرت علی»گوید: ابن قتیبه می

عدی عرض كرد: « ای عدی! آیا عمار بن یاسر كشته شد؟»؛ «عدی! قتل عمار بن یاسر؟

رحمك اللَّه یا عمار!استوجب الحیاة و الرزق »آری. آن گاه حضرت گریست و فرمود: 

او مستوجب زندگانی و رزق كریم  خدا رحمت كند تو را ای عمار!( »233؛)«الكریم...

 «بود.

 علیه السالم بر هاشم بن عتبهگریه علی - 14
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قتل فی ذلك الیوم ایضاً هاشم بن عتبة بن ابی وقاص، فبكی »گوید: سبط بن جوزی می

علی علیهما و صلّی علیهما، و جعل عماراً ممّا یلیه، و هاشم بن عتبة ممّا یلی القبلة و لم 

در آن روز یعنی صفین، هاشم بن عتبة بن ابی وقاص نیز كشته شد. »( 1۱۱؛)«یغسلهما

حضرت بر هر دو گریست و بر آنان نماز گزارد. و عمار را به طرف خود و هاشم بن 

 «عتبه را به طرف قبله نمود، و آن دو را غسل نداد.

 علیه السالم بر محمّد بن ابوبكرگریه علی - 15

( 1۱2؛)«یاً قتل محّمد فبكی و تأسّف علیه و لعن قاتلهو بلغ عل»گوید: سبط بن جوزی می

علیه السالم رسید و گریست و بر او اظهار خبر كشته شدن محمد بن ابوبكر به علی»

 «تأسف نمود و بر قاتلش لعنت فرستاد.

 گریه حضرت زهراعلیها السالم در سوگ پدرش - 16

اهلل علیه  صلیتزل تندب رسول اللَّهثمّ انّها اعتزلت القوم و لم »گوید: سبط بن جوزی می

آن گاه فاطمه از مردم كناره گرفت و دائمًا بر ( »1۱1؛)«وآله و تبكی حتّی لحقت به

 «گریست تا به آن حضرت ملحق شد.كرد و میرسول خداصلی اهلل علیه وآله ندبه می

 علیها السالم بر مادرشگریه فاطمه - 17

ی اهلل علیه صلدیجة جعلت فاطمة تتعلق برسول اللَّهو لمّا توفیت خ»گوید: یعقوبی می

چون خدیجه رحلت نمود فاطمه در حالی ( »1۱9؛)«وآله و هی تبكی و تقول: این امّی؟

گریست خود را به رسول خداصلی اهلل علیه وآله رسانید و گفت: كجاست كه می

 «.مادرم؟ كجاست مادرم؟

 علیها السالم بر رقیهگریه فاطمه - 18
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صلی هلما ماتت رقیة بنت رسول اللَّ»شبّه به سندش از ابن عباس نقل كرده كه گفت:  ابن

صلی اهلل علیه وآله: الحقنی بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون... اهلل علیه وآله قال رسول اللَّه

ینیها صلی اهلل علیه وآله، یمسح الدموع عن عفبكت فاطمة علی شفیر القبر، فجعل النبی

چون رقیه دختر رسول خداصلی اهلل علیه وآله رحلت كرد، ( »1۱3؛)«بطرف ثوبه

در  "به سلف خیر ما عثمان بن مظعون ملحق باد..."صلی اهلل علیه وآله فرمود: حضرت

های او را با این هنگام بود كه فاطمه كنار قبر گریست و پیامبرصلی اهلل علیه وآله اشك

 «گوشه لباسش از چشمانش پاك كرد.

 علیها السالم در سوگ جعفرریه فاطمهگ - 19

كند: رسول خداصلی اهلل علیه وآله بر اسماء وارد شد و خبر شهادت ابن اثیر نقل می

د و علیها السالم وارد شجعفر را به او داد و بر او به این مصیبت تسلیت گفت. فاطمه

 (1۱1شروع به گریه كرد.)

 علیه السالمدر سوگ حضرت علیعلیه السالم و اهل كوفه گریه امام حسن - 21

 علیه السالم خطب فی صبیحة اللیلة التیانّ الحسن بن علی»گوید: ابن ابی الحدید می

صلی علیه السالم، فحمد اللَّه و اثنی علیه و صلّی علی النبیّقبض فیها امیرالمؤمنین علی

ه ون و لم یدركاهلل علیه وآله ثم قال: لقد قبض فی هذه اللیلة رجل لم یسبقه االول

لیه وآله صلی اهلل عاالخرون لقد كان یجاهد مع رسول اللَّه فیقیه بنفسه، و كان رسول اللَّه

یوجهه برایته فیكتنفه جبرئیل عن یمینه و میكائیل عن شماله، فال یرجع حتی یفتح اللَّه 

ن نون، و بعلی یدیه. و لقد توفی اللیلة التی عرج فیها بعیسی بن مریم، و فیها قبض یوشع 

ما خلف صفراء و ال بیضاء االّ سبعمائة درهم فضلت من عطائه، و اراد ان یبتاع بها خادماً 

حسن بن علی در صبح آن ( »1۱۴؛)«الهله، ثم خنقه البكاء فبكی و بكی الناس معه...

از  ای ایراد كرد و پسعلیه السالم در آن شب رحلت نمود، خطبهشبی كه امیرالمؤمنین
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ی الهی و درود بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: در این شب مردی رحلت حمد و ثنا

نمود كه پیشینیان بر او سبقت نگرفته و آیندگان نیز او را درك نخواهند كرد. او همیشه 

نمود. كرد و با جان خود از او دفاع میهمراه رسول خداصلی اهلل علیه وآله جهاد می

كرد. جبرئیل در طرف و را با پرچمش راهنمایی میرسول خداصلی اهلل علیه وآله ا

گشت تا خداوند راست او و میكائیل در طرف چپ او بودند، و از جنگ باز نمی

داد. او در شبی وفات یافت كه عیسی بن مریم به آسمان پیروزی را بر دستان او قرار می

ر ای( را بنقرهعروج نمود، و یوشع بن نون وفات یافت. و هیچ زردی و سفیدی )طال و 

خواست با آن خادمی برای جای نگذاشت جز هفتصد درهم از زیادی اموالش كه می

اش تهیه كند. آن گاه بغض گلوی او را فشرد و گریست و مردم نیز با او خانواده

 «.گریستند...

 علیه السالمعلیه السالم در سوگ برادرش عباسگریه امام حسین - 21

فضربه رجل منهم بعمود من حدید علی رأسه الشریف »د: كنقندوزی حنفی نقل می

ففلق هامته فوقع علی االرض و هو یقول: یااباعبداللَّه! یا حسین! علیك منّی السالم. فقال 

االمام: واعباساه، وامهجة قلباه و حمل علیهم و كشفهم عنه و نزل الیه و حمله علی 

( 1۱3؛)«: جزاك اللَّه عنّی خیر الجزاء...جواده فادخله الخیمة و بكی بكاءاً شدیداً و قال

علیه السالم كوبید كه فرقش را شكافت مردی با عمودی از آهن بر سر شریف عباس»... 

و بر زمین افتاد و فریاد برآورد: ای اباعبداللَّه! ای حسین! سالم من بر تو باد. امام فرمود: 

كرده، آنان را كنار زد. از اسب وای بر عباسم، وای بر خون دلم. آن گاه بر لشكر حمله 

پیاده شد و او را بر آن سوار كرد و داخل خیمه نمود و بسیار گریست و فرمود: خداوند 

 «.به جهت من تو را بهترین جزا عنایت فرماید...

 علیه السالم بر مسلم بن عقیلگریه امام حسین - 22
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ل؛ و مسلم بن عقیل قد قت و بلغ الحسین بن علی بانّ»نویسد: احمد بن اعثم كوفی می

: علیه السالم: من این اقبلت؟ قالذلك انّه قدم علیه رجل من اهل الكوفة فقال له الحسین

من الكوفة، و ما خرجت حتی نظرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروة المذحجی رحمهما 

ن باللَّه قتیلین، مصلوبین، منكسین، فی سوق القصابین، و قد وجه برأسیهما الی یزید 

( 1۱۳؛)« «نَ وَ إِنَّا ِإلَیْهِ راجِعُوإِنَّا للَّهِ»علیه السالم باكیاً ثم قال: معاویة. قال: فاستعبر الحسین

به حسین بن علی خبر رسید كه مسلم بن عقیل كشته شده است. به این طریق كه مردی »

؟ ایجا آمدهعلیه السالم وارد شد. حضرت به او فرمود: از كاز اهل كوفه بر امام حسین

گفت: از كوفه. من از كوفه بیرون نیامدم تا این كه بر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه 

مذحجی نظر كردم كه هر دو كشته شده و به دار آویخته و در بازار قصابان بر روی 

 شدند. و سر آن دو را برای یزید بن معاویه فرستادند.زمین كشیده می

 « .« وَ إِنَّا ِإلَیْهِ راجِعُونَإِنَّا للَّهِ»اه فرمود: حضرت آهی كشید و گریست. آن گ

 علیه السالم بر طفل شیرخوارشگریه امام حسین - 23

علیه السالم مشاهده چون امام حسین»كند: سبط بن جوزی از هشام بن محمّد نقل می

 كرد كه لشكر عمر بن سعد اصرار بر كشتن او دارد، قرآن را برداشت و بر روی سر

گذاشت و ندا داد: بین من و بین شما كتاب خدا و جدّم رسول خداصلی اهلل علیه وآله 

شمارید؟ آیا من فرزند دختر پیامبر حاكم باشد. ای قوم! به چه جرمی خون مرا حالل می

حسن و حسین دو جوانان »شما نیستم؟ آیا گفتار جدّم در حقّ من و برادرم كه فرمود: 

ن ارقم كنید از جابر و زید بنرسیده است؟ اگر مرا تصدیق نمی به شما« بزرگوار بهشتند

 و ابوسعید خدری سؤال كنید. آیا جعفر طیّار عموی من نیست؟

كرد توجه او را به خود جلب نمود. در این هنگام طفلی كه به جهت عطش، بی تابی می

ن ردی از میاكنید الاقل به این طفل رحم كنید. مصدا زد: ای قوم! اگر به من رحم نمی

علیه السالم شروع به گریه كرد و گفت: قوم تیری بر او زد و او را ذبح نمود. حسین
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اللهم احكم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا. فنودی من الهواء: دعه یا حسین! فانّ »

بار خدایا! بین ما و بین قومی حكم كن كه ما را دعوت ( »1۱3؛)«له مرضعاً فی الجنّة

مان كنند ولی در عوض ما را به قتل رساندند. از آسمان ندایی داده شد: دند تا یاریكر

 «ای در بهشت است.ای حسین! او را رها كن؛ زیرا برای او شیردهنده

 علیه السالم بر قیس بن مسهّرگریه امام حسین - 24

علیه السالم رسید حضرت آهی كشید و چون خبر كشته شدن قیس به امام حسین

اللهم اجعل لنا و لشیعتنا منزاًل كریماً عندك و اجمع بیننا و »ریست. آن گاه فرمود: گ

بار خدایا! برای ما و ( »12۱؛)«ء قدیرایّاهم فی مستقرّ رحمتك، انّك علی كلّ شی

شیعیان ما منزل كریمی نزد خود قرار ده، و بین ما و بین آنان در مستقرّ رحمتت جمع 

 «توانایی. كن، زیرا تو بر هر كاری

 علیه السالم بر حرّ بن یزید ریاحیگریه امام حسین - 25

ور شد و از میان آنان پنجاه نفر را حرّ بر اهل كوفه حمله»... كند: قندوزی حنفی نقل می

كشت و سپس كشته شد، سرش را از تن جدا كرده، به طرف امام پرتاب نمودند. 

گریست خون را از روی صورتش ه میحضرت سر او را به دامن گذاشت و در حالی ك

واللَّه ما اخطأت أّمك اذ سمّتك حرّاً فاّنك حرّ فی الدنیا و »فرمود: كرد و میپاك می

به خدا سوگند! مادرت اشتباه نكرد زمانی كه تو را حرّ نامید، ( »122؛)«سعید فی اآلخرة

 «زیرا تو حرّ در دنیا و با سعادت در آخرتی.

 در سوگ رسول خداصلی اهلل علیه وآله گریه اهل مدینه - 26

قدمت المدینة و الهلها ضجیج بالبكاء كضجیج الحجیج »گوید: ابوذؤیب هُذلی می

وارد مدینه ( »121؛)«صلی اهلل علیه وآلهاهلوا باالحرام. فقلت: مه؟ قالوا: قبض رسول اللَّه
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شوند. ارج میگونه كه حاجیان از احرام خشدم، صدای ضجّه و گریه بلند بود همان

گفتم: چه خبر شده است؟ گفتند: رسول خداصلی اهلل علیه وآله از دنیا رحلت كرده 

 «است.

 علیه السالمگریه اهل مدینه در سوگ امام حسن - 27

ی الحسن بكی عل»ابن عساكر به سندش از ابن ابی نجیح از پدرش نقل كرده كه گفت: 

اهل مكه و مدینه، اعم ( »129؛)«بیان و الرجالبن علی بمكة و المدینة سبعاً النساء و الص

 «علیهما السالم گریستند.از زن و مرد و كودك، به مدّت هفت روز بر حسن بن علی

 علیه السالمگریه ابوهریره بر امام حسن - 28

رة قائماً رأیت اباهری»ابن عساكر به سندش از مساور مولی بنی سعد نقل كرده كه گفت: 

صلی اهلل علیه وآله یوم مات الحسن بن علی و یبكی و ینادی ل اللَّهعلی باب مسجد رسو

( 123؛)«صلی اهلل علیه وآله فابكواباعلی صوته: یا ایها الناس! مات الیوم حبّ رسول اللَّه

ابوهریره را مشاهده كردم در حالی كه بر درِ مسجد رسول خداصلی اهلل علیه وآله روز »

د: ای دهگرید و با صدای بلند ندا میم ایستاده و میعلیهما السالرحلت حسن بن علی

مردم! امروز محبوب رسول خداصلی اهلل علیه وآله رحلت نمود. او با این كلمات همه 

 «را به گریه انداخت.

 علیه السالمگریه سعید بن عاص در سوگ امام حسن - 29

لی سنة خمسین مات الحسن بن ع»كند: حاكم به سندش از مسلمة بن محارب نقل می

لخمس خلون من ربیع االول و هو ابن ست و اربعین سنة، و صلّی علیه سعید بن العاص، 

حسن بن علی در حالی كه پنجاه و پنج روز از ربیع االول ( »121؛)«و كان یبكی علیه
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گذشته بود و چهل و شش سال داشت رحلت نمود. و سعید بن عاص در حالی كه 

 «اد.گریست بر او درود فرستمی

 علیه السالمگریه محمّد بن حنیفه بر امام حسن - 31

 قام اخوه محمد بن -الحسن بن علی  -و لمّا دفن »اند: ابن عبدربّه و دیگران نقل كرده

چون حسن بن علی دفن ( »12۴؛)«الحنفیة علی قبره باكیاً و قال: رحمك اللَّه یا ابامحمد

قبر او ایستاد و عرض كرد: خداوند تو را شد برادرش محمد بن حنفیه گریان بر باالی 

 «.رحمت كند ای ابامحمد!

 گریه اهل مدینه هنگام یادآوری رسول خداصلی اهلل علیه وآله - 31

كند: بالل در عالم رؤیا پیامبر را خواب دید در حالی كه به او فرمود: جزری نقل می

جفایی است ای بالل! آیا وقت  این چه»؛ «ماهذه الجفوة یا بالل؟ اما اَن لك اَن تزورنا؟»

بالل در حالی كه محزون بود بیدار شد و سوار بر «. آن نرسیده كه به زیارت ما بیایی؟

مركب شده، به سوی مدینه آمد و مستقیماً به طرف قبر پیامبرصلی اهلل علیه وآله رفت و 

مدند. آ علیهما السالمشروع به گریه كرد و خود را به قبر حضرت مالید. حسن و حسین

تو  خواهیمچسباند. آن دو به بالل فرمودند: ما میبوسید و به خود میبالل آن دو را می

«. اكبر اللَّه اكبر، اللَّه»هنگام سحر اذان بگویی. بالل باالی بام مسجد رفت. چون گفت: 

ه نمدینه از گریه مردم بر خود لرزید. چون گفت: اشهد أن ال اله االّ اللَّه، شیون اهل مدی

ها بیرون ریختند، و بیشتر شد. چون گفت: اشهد انّ محمّدًا رسول اللَّه، زنان از خانه

 (123روزی به مانند آن روز دیده نشد كه این گونه مردان و زنان گریسته باشند.)

 علیه السالمگریستن در سوگ امام حسین
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الم و علیهم السنبریم كه پیامبر و اهل بیت ایشابا مراجعه به تاریخ و حدیث پی می

اند. هعلیه السالم گریستصحابه و تابعین و بزرگان امت، در سوگ مصیبت امام حسین

 كنیم:هایی كه در كتب اهل سنت به آن تصریح شده، اشاره میاینك به نمونه

 علیه السالم گریه رسول خداصلی اهلل علیه وآله در سوگ امام حسین - 2

وآله و  صلی اهلل علیهعلیه السالم علی رسول اللَّهن علیدخل الحسین ب»گوید: عایشه می

هو یوحی الیه، فبرك علی ظهره و هو منكبّ، و لعب علی ظهره. فقال جبرئیل: یا محمد! 

ان امتك ستفتن بعدك و یقتل ابنك هذا بعدك. و مدّ یده فاتاه بتربة بیضاء و قال: فی 

لیه صلی اهلل عبرئیل خرج رسول اللَّههذه االرض یقتل ابنك اسمها الطفّ. فلمّا ذهب ج

وآله الی اصحابه و التربة فی یده، و فیهم ابوبكر و عمر و علی و حذیفة و عمار و ابوذر 

و هو یبكی فقالوا: ما یبكیك یا رسول اللَّه! فقال: اخبرنی جبرئیل ان ابنی الحسین یقتل 

( حسین بن 12۳؛)«عهبعدی بارض الطف و جاءنی بهذه التربة فاخبرنی انّ فیها مضج

علیه السالم در حالی كه بر رسول خداصلی اهلل علیه وآله وحی نازل شده بود وارد علی

شد و از كمر او باال رفت و بر پشت او بازی نمود. جبرئیل به حضرت عرض كرد: ای 

محمّد! همانا زود است كه امتت بعد از تو فتنه كنند و این فرزندت را به قتل برسانند. 

اه دست دراز كرد و مشتی از تربت را به او داد و گفت: در این سرزمین است كه آن گ

است. چون جبرئیل رفت،  "طفّ"فرزندت كشته خواهد شد، سرزمینی كه اسم آن 

رسول خداصلی اهلل علیه وآله در حالی كه آن تربت در دستش بود بر اصحابش وارد 

ار و ابوذر بودند. حضرت شروع به شد. در میان آنان ابوبكر، عمر، علی، حذیفه، عم

گریه كرد. عرض كردند: چه چیز شما را به گریه درآورده است ای رسول خداصلی 

اهلل علیه وآله؟! حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر داد كه همانا فرزندم حسین بعد از من 

در سرزمین طفّ كشته خواهد شد. و برای من این تربت را آورد و خبر داد كه در آن 

 «ا محلّ دفن او خواهد بود.ج

 علیه السالم علیه السالم در سوگ امام حسینگریه امام علی - 1
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علیه السالم حركت كردیم. چون به نینوا كند كه من با علیابن عساكر از نجی نقل می

ّط اصبر یا اباعبداللَّه! اصبر یا اباعبداللَّه بش»كه در راه صفین بود رسید، حضرت ندا داد: 

صلی اهلل علیه وآله ذات یوم و عیناه ات. قلت: و ما ذاك؟ قال: دخلت علی النبیالفر

تفیضان، قلت: یا نبیّ اللَّه! اغضبك احد، ما شأن عینیك تفیضان؟ قال: بل قام من عندی 

جبرئیل قبل امد فحدّثنی انّ الحسین یقتل بشطّ الفرات. قال: فقال: هل لك الی ان 

: نعم، فمدّ یده فقبض قبضة منه تراب فاعطانیها فلم املك اشمّك من تربته؟ قال: فقلت

صبر كن ای اباعبداللَّه! صبر كن ای اباعبداللَّه در شطّ فرات. ( »123؛)«عینیّ ان فاضتا

گوید: عرض كردم: برای چه؟ حضرت فرمود: روزی بر پیامبر وارد شدم در راوی می

خداصلی اهلل علیه وآله! آیا حالی كه دو چشمش گریان بود. عرض كردم: ای پیامبر 

كسی تو را به غضب درآورده است؟ چه شده كه چشمانتان اشكبار است؟ حضرت 

نار شّط علیه السالم در كفرمود: لحظاتی قبل جبرئیل اینجا بود و مرا خبر داد كه حسین

خواهی از گوید: حضرت به من فرمود: آیا میفرات به قتل خواهد رسید. نجی می

دهم تا استشمام نمایی؟ عرض كردم: آری. آن گاه دست خود را دراز  تربتش به تو

كرده و مشتی از خاك برداشت و به من عطا نمود. من نتوانستم جلوی خود را بگیرم، 

 «لذا اشكم جاری شد.

 علیه السالم گریه امام سجادعلیه السالم در سوگ امام حسین - 9

رة سئل علی بن الحسین عن كث»ده كه: ابن عساكر به سندش از جعفر بن محمّد نقل كر

ت علیه السالم فقدسبطاً من ولده فبكی حتی ابیضبكائه فقال: التلومونی، فان یعقوب

عیناه من الحزن و لم یعلم انه مات، و قد نظرت الی اربعة عشر رجالً من اهل بیتی 

ن حسین از علی ب( »11۱؛)«یذبحون فی غداة واحدة أفترون حزنهم یذهب من قلبی ابداً

علیهم السالم در مورد كثرت گریستنش سؤال شد؟ حضرت بن علی بن ابی طالب

فرمود: مرا مالمت نكنید؛ زیرا یعقوب یكی از فرزندانش مفقود شد، آن قدر گریست تا 

دانست او نمرده است. ولی من به چهارده این كه دو چشمش سفید شد در حالی كه می
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واهید خصبح یك روز همگی ذبح شدند، آیا شما مینفر از اهل بیتم نظر كردم كه در 

 «كه حزن آنان از قلبم بیرون رود؟

 علیه السالم علیه السالم در سوگ امام حسینگریه امام صادق - 3

ابوالفرج اصفهانی به سندش از اسماعیل تمیمی نقل كرده كه گفت: من نزد ابوعبداللَّه 

از حضرت  -شاعر  -برای سید حمیری جعفر بن محمّدعلیهما السالم بودم كه خادم 

اجازه ورود گرفت. حضرت دستور داد كه وارد شود. اهل بیت خود را پشت پرده قرار 

ای نشست. حضرت از او خواست تا داد. سید حمیری وارد شد و سالم كرد و در گوشه

 علیه السالم سرود:شعر بخواند. حمیری این اشعار را در سوگ امام حسین

 ث الحسین أمرر علی جد

 فقل ألعظمه الزكیّه 

 آأعظماً الزلت من 

 و طفاء ساكبة رویّة

 و اذا مررت بقبره 

 فأطل به وقف المطیّة

 و ابك المطهّر للمطهّر

 و المطهّرة النقیة

 كبكاء معولة أتت 

 یوماً لواحدها المنیّة

هایش سرازیر های جعفر بن محمّد برگونهگوید: مشاهده كردم كه اشكحمیری می

ود، و صدای شیون از خانه حضرت بلند شد، به حدّی كه امام دستور به خودداری ب

 (112دادند. آنان نیز ساكت شدند... .)

 علیه السالم گریه ابن عباس در سوگ امام حسین - 1

 علیه السالم كشته شد، دائماً ابن عباس بر اوسبط بن جوزی نقل كرده است: چون حسین
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 (111كور شد.) گریست تا این كه چشمشمی

 علیه السالم گریه انس بن مالك در سوگ امام حسین - ۴

 علیهما السالم را بر ابن زیادچون سر مبارك حسین بن علی»گوید: قندوزی حنفی می

 هایاش شروع به زدن به دندانوارد كردند، آن را در تشتی قرار داد و با چوب دستی

ا را ندیدم. اَنَس نزد او بود، شروع به گریه هگفت: مثل این دندانآن حضرت نمود و می

ترین مردم به رسول خداصلی اهلل علیه وآله علیه السالم شبیهكرد و گفت: حسین

 (119است.)

 علیه السالم گریه زید بن ارقم در سوگ امام حسین - 3

ابن ابی الدنیا روایت كرده كه زید بن ارقم نزد ابن زیاد بود، به او گفت: چوبت را 

ام كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله ما بین این دو ردار، به خدا سوگند! به دفعات دیدهب

 (113بوسید. آن گاه شروع به گریه كرد.)لب را می

 علیه السالم سلمه در سوگ امام حسینگریه ام - ۳

وها؟ مأل أو قد فعل»سلمه رسید، گفت: علیه السالم به امچون خبر كشته شدن امام حسین

آیا این كار را كردند؟! خداوند ( »111؛)«لَّه قبورهم ناراً، ثم بكت حتی غشی علیهاال

 «كه غش كرد.قبرهایشان را از آتش پركند. آن گاه آن قدر گریست تا این

 علیه السالم گریه حسن بصری در سوگ امام حسین - 3

اه ثم قال: و غلمّا بلغ الحسن البصری قتل الحسین بكی حتی اختلج صد»گوید: زهری می

علیه السالم به حسن بصری چون خبر قتل حسین( »11۴؛)«اذلّ امة قتلت ابن بنت نبیّها...

هایش پر از اشك شد. آن گاه گفت: ذلیل باد رسید، گریست، به حدّی كه دو گونه

 «.قومی كه فرزند دختر پیامبرشان را به قتل رسانده است!...

 علیه السالم ام حسینگریه ربیع بن خُثیم در سوگ ام - 2۱

م علیه السالم گریست ربیع بن خثیاز جمله تابعین كه در سوگ مصیبت امام حسین

د لمّا بلغ الربیع بن خثیم قتل الحسین بكی و قال: لق»كند: است. سبط بن جوزی نقل می
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 یصلی اهلل علیه وآله الحبّهم، اطعمهم بیده، و اجلسهم علقتلوا فتیة لو رآهم رسول اللَّه

علیه السالم به ربیع رسید گریست و گفت: چون خبر كشته شدن حسین( »113؛)«فخذه

ت دید دوسآنان جوانانی را كشتند كه هر گاه رسول خداصلی اهلل علیه وآله آنان را می

 «نشاند.داد و بر زانوی خود میداشت و به دستان خود آنان را طعام میمی

 علیه السالم ینگریه اهل كوفه در سوگ امام حس - 22

چون مركب اُسرا به كوفه رسید، مردم همگی به دیدن زنان خاندان پیامبرصلی اهلل علیه 

سرایی بلند بود. زنان وآله آمدند. و از هر طرف صدای آه و شیون و سر و صدا و مرثیه

دادند، با همراهی مردان بر اسیران كوفه ندبه كنان در حالی كه گریبان چاك می

 (.11۳د...)گریستنمی

 علیه السالم گریه توّابین در سوگ امام حسین - 21

سال شصت و پنج هجری داخل نشده بود كه صیحه »گوید: عایشه بنت الشاطی می

ل زمین را زیر پای بنی امیه به لرزه درآورد، و اه« علیه السالمیالثارات الحسین»توابین به 

 السالم به راه افتادند، در حالی كه این علیههای خود به طرف قبر حسینكوفه با اسلحه

فَتُوبُوا ِإلَی بَارِئِكُمْ فَاقُْتلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُْم خَیْرٌ َلكُمْ عِنْدَ »كردند: آیه را تالوت می

تر از آن ای زدند. و مردم را گریان(. چون نزد قبر رسیدند، همگی صیحه113«)بَارِئِكُم

 (19۱«.)ز در آن جا اقامت كرده و تضرّع نمودند...روز ندیدند. آنان یك شبانه رو

 بررسی ادله مخالفین

ی چند اكسانی كه از اهل سنت منكر جواز و رجحان گریستن بر اموات هستند، به ادله

 دهیم:ها را مورد بحث و بررسی قرار میاند كه آنتمسك كرده

 روایات و نهی از گریستن بر میّت  - 2

اند كه گفت: حفصه بر عمر گریست. عمر به او اللَّه نقل كردهمسلم و دیگران از عبد

دانی كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: گفت: آرام باش، ای دختركم! آیا نمی
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 «دهد.گریه خانواده میت، او را عذاب می( »192؛)«انّ المیّت یعذّب ببكاء اهله علیه»

رد بیهوش شد. بر او صدا به شیون بلند و نیز از ابن عمر نقل شده كه چون عمر نیزه خو

دانید كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله نمودند. چون به هوش آمد، گفت: آیا نمی

 «شود.همانا مرده، بر گریه زنده عذاب می( »191؛)«انّ المیت لیعذب ببكاء الحیّ»فرمود: 

 پاسخ 

بر جواز یا رجحان گریه اوّالً: این احادیث با احادیثی كه قبالً ذكر شد و همه داللت 

 دارد، معارض است.

شود كه عمر بن خطاب در تطبیق این حدیث نبوی بر ثانیاً: از احادیث دیگر استفاده می

من بعد از شنیدن این حدیث از عمر، »گوید: موردش اشتباه كرده است، زیرا صهیب می

ه ایشه گفت: نه بنزد عایشه رفتم و آن چه از عمر شنیده بودم برای او بازگو كردم. ع

خدا سوگند! رسول خداصلی اهلل علیه وآله هرگز نفرمود كه میّت به گریه كسی عذاب 

انّ الكافر یزیده اللَّه ببكاء اهله عذاباً، وانّ اللَّه لهو اضحك و »شود، بلكه فرمود: می

همانا خداوند عذاب كافر را به سبب گریه ( »199؛)«أبكی، و التزر وازرة وزر اخری

گریاند، هیچ كسی بار دیگری را خنداند و میكند. و همانا خداوند میش زیاد میاهل

 «كند.حمل نمی

كند كه نزد عایشه قول ابن عمر نقل شد كه میت به هشام بن عروه از پدرش نقل می

شود، عایشه گفت: خدا رحمت كند اباعبدالرحمن را، او گریه اهلش بر او عذاب می

نكرده است. روزی جنازه مرد یهودی را از كنار رسول  چیزی را شنیده ولی حفظ

ی اهلل گریستند. پیامبرصلخداصلی اهلل علیه وآله عبور دادند در حالی كه اهلش بر او می

كنید و او عذاب شما گریه می( »193؛)«انتم تبكون و انّه لیعذب»علیه وآله فرمود: 

 «شود.می

بر  عمر نزد پیامبرصلی اهلل علیه وآله از گریه زنانثالثاً: قبالً به روایتی اشاره كردیم كه 

 دعهنّ یا عمر! فانّ العین»میّت منع كرد، ولی رسول خداصلی اهلل علیه وآله به او فرمود: 
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ای عمر! آنان را رها كن، زیرا چشم اشك »؛ «دامعة و القلب مصاب و العهد قریب

 «دیده و عهد قریب است.ریزان و قلب مصیبت

رُ وَ التَزِ»فرماید: روایت با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند می رابعاً: این

 «كشد.هیچ گناهكاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی( »191وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری ؛)

 نهی عمر از گریه بر میّت  - 1

 كرده است، لذا نهی اوگویند عمر بن خطاب از گریستن بر اموات نهی میگاهی می

 دلیل بر عدم جواز است.

 پاسخ 

 اوّالً: نهی او در مقابل نصوصی است كه داللت بر جواز بلكه رجحان دارد.

 ثانیاً: سنّت عمر نزد ما اعتباری ندارد.

ثالثاً: نهی او همان گونه كه در روایات به آن اشاره شده، مورد مخالفت پیامبرصلی اهلل 

 علیه وآله قرار گرفته است.

ه عمر از گریستن بر اموات نهی كرده در حالی كه خودش بر نعمان بن رابعاً: چگون

(، گریسته است. و نیز امر به 19۳( و خالد بن ولید)193(، زید بن خطاب)19۴مقرن)

 (193گریه بر خالد بن ولید نموده است.)

 تورات، و نهی گریه بر اموات 

رات ردگان، ریشه در توبریم كه نهی از گریه در سوگ مبا تأملی در كتب یهود پی می

ا های آنان ردارد، و عمر از آن جا كه با اهل كتاب خصوصاً یهود ارتباط داشته و كتاب

 كرده است لذا این حكم را در اسالم به اجرا گذاشته است.قرائت می

ای فرزند! از تو شهوت دو چشمانت را با یك ضربت »خوانیم: در كتب یهود می

مكن و اشكانت را جاری مساز. آرام گرفته و ساكت باش، گیرم، پس نوحه و گریه می

 (13۱«.)و نوحه بر اموات نخوان

 اختصاص روایات گریستن به عصر ظالمان  - 9
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یه بر ذیل روایات فضیلت گر« بحاراألنوار»محمّد باقر بهبودی در تعلیقه خود بر كتاب 

ادیث اطالقاً یشمل كل توهّم الجهال انّ لهذه األح»گوید: علیه السالم میامام حسین

بین صحاح و  -ظرف و زمان، فانكرها بعض اشدّ اإلنكار... و الحق انّ هذه االحادیث 

مستفیضة بل متواترة ال تتطرق الیها ید الجرح و التأویل، لكنّها  -حسان و ضعاف 

صدرت حینما كان ذكر الحسین و البكاء علیه و زیارته و رثائه و انشاد الشعر فیه انكاراً 

للمنكر و مجاهدة فی سبیل اللَّه، و محاربة مع اعداء اللَّه: بنی امیة الظالمة الغشوم و هدمًا 

 ألساسهم و تقبیحًا و تنفیراً من سیرتهم الكافرة بالقرآن و الرسول...

و امّا فی زمان ال محاربة بین اهل البیت و اعدائهم كزماننا هذا فال یصدق علی ذكر 

نوان الجهاد... فحیث ال جهاد فی البكاء علیه فال وعد بالجنة، و الحسین و البكاء علیه ع

حیث ال عذاب و ال نكال و ال خوف نفس فال ثواب كذا و كذا. فلیبك الفسقة الفجرة 

و حق این است كه ( »132؛)«ء اعمالهم اّن اللَّه ال یخدع من جنّته...انّهم مأخوذون بسیی

ف وجود دارد ولی در عین حال در این احادیث روایت صحیح و حسن و ضعی

 ها راه ندارد ولی این روایاتمستفیض بلكه متواتر است كه دست جرح و تأویل در آن

خوانی و قرائت شعر هنگامی صادر شده كه ذكر حسین و گریه بر او زیارت و مرثیه

امیه ظالم و درباره او انكار منكر و مجاهده در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا بنی

ها و تقبیح و تنفیر از روش آمده و موجب هدم اساس و بنیان آنب به حساب میغاص

 آمده است...ها نسبت به قرآن و رسول به حساب میكفرآمیز آن

و امّا در زمانی كه بین اهل بیت و دشمنانشان جنگی نبوده مثل این زمان، دیگر بر ذكر 

جهادی بر گریه بر او نیست پس حسین و گریه بر او عنوان جهاد صادق نیست... و چون 

باشد، و هنگامی كه عذاب و گرفتاری و ترس بر جان نیست پس ای به بهشت نمیوعده

هایی هم كه در روایات آمده، نیست. پس باید افراد فاسق فاجر بگریند، آنان به ثواب

 «.خورد...شوند زیرا خداوند در بهشتش فریب نمیجهت اعمال بدشان مؤاخذه می

 پاسخ 
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لق علیه السالم وارد شده مطاوالً: روایاتی كه در مورد ثواب گریه بر مصیبت امام حسین

 است و شامل هر زمان و مكان و هر حالتی است.

یابن شبیب! ان سرّك ان تكون معنا فی »امام رضاعلیه السالم به ابن شبیب فرمود: 

الً ك بوالیتنا؛ فلو انّ رجالدرجات العُلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و علی

ای پسر شبیب! اگر دوست داری كه با ما ( »131؛)«تولّی حجراً لحشره اللَّه معه یوم القیمة

در درجات عالی بهشت باشی در حزن ما محزون و در شادی ما شاد باش. و بر تو باد به 

ا همان والیت ما؛ زیرا اگر كسی سنگی را دوست بدارد خداوند او را در روز قیامت ب

 «كند.سنگ محشور می

، رحم اللَّه دمعتك»علیه السالم نقل كرده كه فرمود: مسمع بن عبدالملك از امام صادق

اما انّك من الذین یعدون من اهل الجزع لنا، و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون 

خداوند به جهت اشكانت بر تو رحمت فرستد. آگاه باش! همانا تو جزء ( »139؛)«لحزننا

كند و كسانی كه در شادی ما شاد و در حزن ما كسانی هستی كه برای ما جزع می

 «اندوهناكند.

امیه است كه گریه در حكم جهاد بوده ثانیاً: اگر این گونه روایات مخصوص زمان بنی

امیه از پیروان مدرسه شام در بین وهابیان وجود دارند كه با است، االن نیز وارثان بنی

خواهند كه از آن بزرگواران یاد و ذكری اند و الاقل نمیالسالم دشمن علیهماهل بیت

علیهم السالم جهاد به برده شود و لذا از این جهت در این زمان گریه در سوگ اهل بیت

 آید.حساب می

سالم گریه علیه الصلی اهلل علیه وآله در عصر و زمانی برای امام حسینثالثاً: پیامبر اكرم

امیه به حكومت نرسیده بود تا گریه در حكم جهاد بر ضدّ آنان هنوز بنیكرده است كه 

 به شمار آید.

لت انّها دخ»الفضل دختر حارث نقل كرده كه گفت: حاكم نیشابوری به سندش از ام

صلی اهلل علیه وآله فقالت: یا رسول اللَّه! انّی رأیت حلمًا منكراً اللیلة. قال: علی رسول اللَّه
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الت: انّه شدید. قال: و ماهو؟ قالت: رأیت كأنّ قطعة من جسدك قطعت و و ما هو؟ ق

ان شاء  -صلی اهلل علیه وآله: رأیت خیراً؛ تلد فاطمة وضعت فی حجری. فقال رسول اللَّه

غالماً فیكون فی حجرك. فولدت فاطمة الحسین، فكان فی حجری، كما قال  -اللَّه 

عته صلی اهلل علیه وآله، فوضتُ یوماً الی رسول اللَّهصلی اهلل علیه وآله. فدخلرسول اللَّه

صلی اهلل علیه وآله تهریقان من فی حجره، ثم حانت مّنی التفاتة فاذا عینًا رسول اللَّه

الدموع. فقلت: یا نبّی اللَّه! بأبی انت و امّی، ما لك؟ قال: أتانی جبرئیل علیه الصالة و 

بته ی هذا. فقلت: هذا؟ فقال: نعم، و اتانی بتربة من ترالسالم، فأخبرنی انّ امّتی ستقتل ابن

روزی بر رسول خداصلی اهلل علیه وآله وارد شده، عرض كردم: ای ( »133؛)«حمراء

رسول خدا! شب گذشته خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: آن خواب چیست؟ عرض 

كردم، خواب بدی است. حضرت فرمود: چیست؟ عرض كردم: در عالم رؤیا دیدم 

یا قسمتی از بدن شما جدا شده و در دامان من قرار گرفت. پیامبر فرمود: خواب گو

ای. فاطمه )دخترم( اگر خدا بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد كه در دامان خوبی دیده

 تو بزرگ خواهد شد.

علیه السالم را به دنیا آورد و او در دامان من علیها السالم حسینگوید: فاطمهالفضل میام

بود، همان گونه كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود، تا آن كه بر رسول خداصلی 

علیه السالم را در دامنش گذاردم. به حضرت توجه اهلل علیه وآله وارد شدم و حسین

كردم، ناگهان دیدم كه اشك از چشمانش سرازیر شد. عرض كردم: ای پیامبر خدا! 

بینم؟ حضرت فرمود: جبرئیل بر ما را گریان میپدر و مادرم به فدایت، چه شده كه ش

رسانند. عرض كردم: این من نازل شد و خبر داد كه امتم به زودی او را به شهادت می

فرزند را؟ حضرت فرمود: آری. آن گاه قسمتی از تربت خونین آن حضرت را به من 

 «داد.

امیه یبرپایی دولت بن رابعاً: همچنین مطابق برخی از روایات، بسیاری از صحابه قبل از

توان آن را حمل بر علیه السالم گریستند كه به طور حتم نمیدر سوگ امام حسین
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 مسائل سیاسی نمود.

علیه السالم حركت كردیم. چون به نینوا كند كه من با علیابن عساكر از نجی نقل می

 ر كن ایكه در راه صفین بود رسید، حضرت ندا داد: صبر كن ای اباعبداللَّه! صب

گوید: عرض كردم: برای چه؟ حضرت فرمود: روزی اباعبداللَّه در شطّ فرات. راوی می

بر پیامبر وارد شدم در حالی كه دو چشمش گریان بود. عرض كردم: ای پیامبر خدا! آیا 

كسی تو را به غضب درآورده است؟ چه شده كه چشمانتان اشكبار است؟ حضرت 

نار شّط علیه السالم در كجا بود و مرا خبر داد كه حسینفرمود: لحظاتی قبل جبرئیل این

 فرات به قتل خواهد رسید.

خواهی از تربتش به تو دهم تا استشمام گوید: حضرت به من فرمود: آیا مینجی می

نمایی؟ عرض كردم: آری. آن گاه دست خود را دراز كرده و مشتی از خاك برداشت 

 (131خود را بگیرم، لذا اشكانم جاری شد.) و به من عطا نمود. من نتوانستم جلوی

 علیه السالم كشته شد، دائماً ابن عباس بر اوسبط بن جوزی نقل كرده است: چون حسین

 (13۴گریست تا این كه چشمش كور شد.)می

 علیهما السالم را بر ابن زیادچون سر مبارك حسین بن علی»گوید: قندوزی حنفی می

 هایاش شروع به زدن به دندانقرار داد و با چوب دستی وارد كردند، آن را در تشتی

ها را ندیدم. اَنَس نزد او بود، شروع به گریه گفت: مثل این دندانآن حضرت نمود و می

ترین مردم به رسول خداصلی اهلل علیه وآله علیه السالم شبیهكرد و گفت: حسین

 (133است.)

نزد ابن زیاد بود، به او گفت: چوبت را  ابن ابی الدنیا روایت كرده كه زید بن ارقم

ام كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله ما بین این دو بردار، به خدا سوگند! به دفعات دیده

 (13۳بوسید. آن گاه شروع به گریه كرد.)لب را می

سلمه رسید، گفت: آیا این كار را علیه السالم به امچون خبر كشته شدن امام حسین

قبرهایشان را از آتش پركند. آن گاه آن قدر گریست تا این كه غش  كردند؟! خداوند
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 (133كرد.)

علیه السالم خبر از گریه خود در مصیبت امام خامساً: مطابق برخی از روایات امام زمان

و ألبكینّ علیك بدل الدموع »فرماید: جا كه میعلیه السالم داده است آنحسین

 «كنم.تو به جای اشك خون گریه می و به تحقیق كه برای( »11۱؛)«دماً

ریه كرده به گسادساً: مگر امام رضاعلیه السالم كه در عصر خلفای عباسی زندگی می

علیه السالم اشاره نكرده است؟ آنجا كه زیاد خود در مصیبت جدش امام حسین

ال، بانّ یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و »فرماید: می

علیه السالم همانا روز حسین( »112؛)«و اورثنا الكرب و البالء الی یوم االنقضاء...

های ما را زخم كرده و اشكان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین كرب و پلك

 .«بال ذلیل كرده است. و غصه و بال را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده است...

 علیه السالمحسینجزع در سوگ امام 

 نقیض صبر و به معنای اظهار حزن و درد و مصیبت است.« جزع»

 «و جزع نقیض صبر است.( »111؛)«و الجزع نقیض الصبر»گوید: ابن منظور می

او صبر ( »119؛)«لم یصبر فاظهر الحزن»آمده است: « جزع»در تفسیر « اقرب الموارد»در 

 «نكرده و اظهار حزن نموده است.

 نیز به همین معنا تفسیر شده است.« منجدال»در 

 اظهار حزن دارای انواع و اقسامی است:

 گویند.سرایی میبلند كردن صدا به همراه گریه كه به آن نوحه - 2

 گویند.گریه همراه شیون كه به آن عویل می - 1

 گویند.گریه همراه با شمردن محاسن شخص از دنیا رفته كه به آن ندبه می - 9

 اهی هم با قول است مثل گفتن واویال و... .گ - 3

اش كه دستش را بر پیشانی یا صورت و یا سینهگاهی هم همراه با عمل است به این - 1
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 كند.زند و جزع میمی

در هر حال هر كردار و گفتاری كه از آثار غلبه حزن و اظهار آن باشد از مصادیق جزع 

 ه آن اشاره شده است.است و این مطلبی است كه در روایات نیز ب

اشّد »گوید: به امام باقرعلیه السالم عرض كردم: جزع چیست؟ حضرت فرمود: جابر می

( 113؛)«الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشعر من النواصی...

شدیدترین جزع فریاد به واویال و زدن به صورت و سینه و كندن مو از جلوی سر »

 «.است...

 علیهم السالم علیه السالم از دیدگاه اهل بیتجزع در سوگ امام حسین

كلّ الجزع و البكاء »علیه السالم نقل كرده كه فرمود: معاویة بن وهب از امام صادق

تمام انواع جزع و گریه ( »111؛)«علیه السالممكروه سوی الجزع و البكاء علی الحسین

 «علیه السالم.ینمكروه است به جز جزع و گریه بر حس

انّ البكاء و الجزع مكروه »علیه السالم نقل كرده كه فرمود: علیّ بن حمزه از امام صادق

انّه فیه علیهما السالم، فللعبد فی كل ما جزع ما خال البكاء و الجزع علی الحسین بن علیّ

به  شود مكروه استهمانا گریه و جزع برای انسان در هر چه جزع می( »11۴؛)«مأجور

 «علیهما السالم كه در این مورد ثواب دارد.جز گریه و جزع بر حسین بن علی

و  و لقد شققن الجیوب»... علیه السالم نقل كرده كه فرمود: خالد بن سدیر از امام صادق

علیهما السالم، و علی مثله تلطم الخدود و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی

علیهما ... و همانا زنان فاطمی گریبان را برای حسین بن علی( »113؛)«تشقّ الجیوب

ها ها زد و گریبانالسالم چاك داده و بر صورت زدند، و بر مثل او باید بر صورت

 «چاك داد.

اما تذكر »علیه السالم به من فرمود: گوید: امام صادقمسمع بن عبداللَّه كردین بصری می

؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ فقلت: ای واللَّه، واستعبر  - علیه السالمالحسین -ما ُصنع به 

لذلك، حتی یری اهلی اثر ذلك علیّ، فامتنع عن الطعام حتی یستبین ذلك فی وجهی. 
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قال: رحم اللَّه دمعتك، اما انّك من الذین یُعدّون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون 

آیا آنچه را كه بر ( »11۳؛)«اذا أمّنالفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون 

كنی؟ عرض كردم: آری به خدا سوگند و از آن علیه السالم وارد شده یاد میحسین

شوم به حدّی كه اهل بیتم اثر آن را در من مشاهده می كنند و لذا از غذا اندوهناك می

ر دا بشود. حضرت فرمود: رحمت خكشم و اثر این كار در صورتم نمایان میدست می

سانی كنند و كآیی كه برای ما جزع میاشكانت، آگاه باش! تو از كسانی به حساب می

كه در شادی ما شاد و در حزن ما محزونند و به خوف ما خائف و هنگامی كه ما در امن 

 «و امانیم در امانند.

دخلت فعلیه السالم فقیل لی: ادخل استأذنت علی ابی عبداللَّه»گوید: معاویة بن وهب می

فوجدته فی مصاله فی بیته، فجلست حتی قضی صالته، فسمعته و هو یناجی ربّه و هو 

از ابوعبداللَّه اجازه گرفتم تا بر او وارد ( »113؛)«یقول: اللّهمّ یا من خصّنا بالكرامة...

شوم، اجازه ورود داده شد. من وارد شدم و حضرت را در حجره در محرابش مشاهده 

مازشان تمام شود از او شنیدم كه در مناجات با پروردگارش عرضه كردم. نشستم تا ن

 هاییداشت: بارخدایا! ای كسی كه ما را به كرامت اختصاص دادی... بر آن چشممی

 هایی كه جزعكه به جهت رحمت بر ما اشكشان جاری شده رحم كن. و نیز بر آن قلب

هایی را كه برای ما شیونكرده و برای ما سوخته است رحمت فرست و آن فریادها و 

 «زده شده مشمول رحمت خود فرما.

فانّه لمّا اصابنا بالطفّ ما اصابنا و قتل »... فرماید: می« زائده»امام سجادعلیه السالم به 

علیه السالم و قتل من كان معه من ولده و اخوته و سائر اهله و حملت حرمه و نساؤه ابی

علتُ انظر الیهم صرعی و لم یواروا، فعظم ذلك فی علی األقتاب، یراد بنا الكوفة، فج

صدری و اشتدّ لما اری منهم قلقی، فكادت نفسی تخرج، و تبیّنت ذلك منّی عّمتی 

علیها السالم فقالت: مالی اراك تجود بنفسك یا بقیة جدّی و زینب الكبری بنت علیّ

تی و عمومتی و ابی و اخوتی؟ فقلت: و كیف ال اجزع و اهلع و قد اری سیّدی و اخو
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ولد عمّی و اهلی مصرّعین بدمائهم، مرمّلین بالعری، مسلّبین، ال یكفنون و 

چون آن مصیبت بزرگ بر ما در كربال وارد شد و پدرم و ( »... 1۴۱؛)«الیوارون...

كسانی كه از اوالد و برادران و سایر اهل بیتش به شهادت رسیدند و اهل حرم و زنانش 

 ها نظرها را به كوفه وارد كنند، من به جنازهده شدند تا آنبر شتران به اسارت بر

ینی كرد ام سنگكردم كه بر روی زمین افتاده و دفن نشده بودند. این موضوع بر سینهمی

و چون آنان را این گونه دیدم امر برایم گران آمد و نزدیك بود كه جان از تنم خارج 

چون این حالت را از من مشاهده كرد عرضه علیهما السالم ام زینب دختر علیشود. عمه

كنی ای باقیمانده جد و پدر و برادرانم؟ داشت: تو را چه شده كه با جان خود بازی می

من گفتم: چگونه جزع و فزع نكنم در حالی كه آقا و برادران و عموها و پسرعموها و 

د و انفتادهبینم كه به خون غلطیده و در سرزمین كربال به خاك ااهل بیتم را می

 .«ها را كفن كند و دفن نماید...ها را به غارت برده و كسی نیست كه آنهای آنلباس

 علیه السالم معنای عدم كراهت جزع در سوگ امام حسین

علیه السالم كه شیخ یوسف بحرانی در شرح روایت معاویة بن وهب از امام صادق

ع و گریه در شهادت امام فرمود: همه انواع جزع و گریه مكروه است مگر جز

فالظاهر انّ المراد بالكراهة هنا عدم ترتب الصواب و األجر »فرماید: علیه السالم میحسین

ء من افراد البكاء علیه مجازاً، ال الكراهة الموجبة للذمّ، و ذلك فاّنه لیس فی شی

ابنائه: و  ه ومایوجب الثواب الجزیل و األجر الجمیل مثل البكاء علیه و البكاء علی آبائ

پس ظاهر آن است كه ( »1۴2؛)«قصاری البكاء علی غیرهم انّ سبیله سبیل المباحات

مراد به كراهت در آنجا مجازاً عدم ترتّب ثواب و اجر بر گریه باشد، نه كراهتی كه 

موجب مذمت گردد و جهت آن این است كه در هیچ نوع گریه چیزی كه موجب 

یه بر علیه السالم و گرنیست، همانند گریه بر امام حسینثواب ارزشمند و اجر زیبا شود 

پدر و اجداد و فرزندان اوعلیهم السالم كه چنین ثواب و اجری دارد. و نهایت حكمی 

 «شود آن است كه مباح باشد.كه مترتب بر گریه بر دیگران می
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 تباكی در سوگ اولیای الهی

اگر  توانند گریه كنند. اینانمیبرخی به خاطر وضعیّت خاصی كه قلبشان دارد كمتر 

 تباكی هم كنند به ثواب و ارزش گریه خواهند رسید.

در حدیثی از پیامبرصلی اهلل علیه وآله روایت شده كه آن حضرت آخر سوره زمر 

را بر جماعتی از انصار تالوت كرد. همگی به جز « فَسیَق الَّذینَ كَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ زُمَراً »

 ای بیرون نیامد، ولی تباكیگریستند. جوان عرض كرد: از چشم من قطره جوانی از آنان

هر كس تباكی كند برای او بهشت ( »1۴1؛)«من تباكی فله الجنّة»كردم. حضرت فرمود: 

 «است.

« كُمُ التَّكَاثُرْألْه»انّی قارئ علیكم »جریر از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل كرده كه فرمود: 

« َألْهكُمُ التَّكَاثُرْ»همانا من بر شما سوره ( »1۴9؛)«ة و من تباكی فله الجنّةمن بكی فله الجنّ

شود و هر كس تباكی هم كرد خوانم، هر كس گریست بهشت بر او واجب میرا می

 «نیز بر او بهشت واجب است.

تباكی آن است كه انسان خود را با زحمت به گریه وادارد، »گوید: شیخ محمّد عبده می

 (1۴3«.)دون ریاولی ب

اصل در تباكی قول پیامبرصلی اهلل علیه وآله است »گوید: میر سید شریف جرجانی می

مقصود از این  «كنید پس تباكی كنید.اگر گریه نمی»؛ «ان لم تبكوا فتباكوا»كه فرمود: 

جمله تباكی از كسی است كه مستعدّ گریه است، نه تباكی غافل و كسی كه از روی 

 (1۴1«.)كندمی لهو این چنین

 د.شود كه تباكی با توجه نیز مطلوبیت دارعلیهم السالم استفاده میاز روایات اهل بیت

هر كس تباكی كند برای او ( »1۴۴؛)«من تباكی فله الجنّة»علیه السالم فرمود: امام صادق

 «بهشت است.
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و هر كس »...  (1۴3؛)«و من أنشد فی الحسین شعراً فتباكی فله الجنة»... و نیز فرمود: 

 «علیه السالم شعری بخواند و تباكی كند بهشت بر او واجب است.درباره حسین

 شناسی گریستنروان

 توضیح

ترین تأثیری كه مراسم عزاداری بر شركت كنندگان دارد تأثیرات روانی بیشترین و مهم

است و بیشتر شركت كنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. لذا برخی 

 های مختلف باعثگویند: عزاداری و گسترش این مراسم در طول سال و به مناسبتمی

ها دور باشد و بیشتر احساس غمگینی كند و در نتیجه باعث شود كه جامعه از شادیمی

 افزایش افسردگی در جامعه شود.

 مراتب گریه 

ی یعن گریه دارای یك ظاهر است و یك باطن. ظاهر آن یك امر فیزیولوژیك است؛

 های بیرونی یا درونی مثل تفكّر شكل گیرد، سپسباید تأثیرات روانی از طریق محرّك

این تأثرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب شود. در این هنگام بخش خاصی از 

دهد، و در نهایت قطرات اشك مغز فعّال شده و غدد اشكی چشم را فرمان فعالیت می

نامیم. باطن گریه همان تأثّرات درونی است. را گریه می كند كه ما آنجریان پیدا می

شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تأثرات عاطفی است. نگاه روان

اگر در روایات آمده است كه گریه كردن و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن در 

أثرات درونی نظر دارد وگرنه مراسم عزای حسینی منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به ت

توان، چشمانی گریان داشت. باطن به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی هم می

شود كه یك نوع آن معطوف به خود و نیازهای سركوب گریه بر چهار نوع تقسیم می

ا بستگی مثبت داشته باشد كنش و واكنش ورتواند با افسردگی همشده خود است و می
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د را مختل سازد، امّا سه نوع دیگر، امیدبخش است و حركت آفرین و اجتماعی فر

رابطه معكوس با افسردگی دارد؛ نوع اوّل ناشی از مرگ واقعی است، امّا سه نوع دیگر 

پذیرد. این چهار نوع سوگ واقعی نیستند اگر چه در مراسم سوگواری انجام می

 عبارتند از:

 گریه ناشی از ارتباط و عالقه - 2

شود و اختیاری نیست، و گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می این

، گرانگردد. این گریه به اصطالح روان شناسان و روان درماناراده جاری میمعموالً بی

 ردد.گهیجانی است و به خود فرد و نیازهای سركوفته شده او بازمی -تخلیه روانی 

 گریه ناشی از عقیده  - 1

 شود. كه ناظر بهگریه مثل اشكی است كه هنگام مناجات از انسان جاری میاین نوع 

 های دنیویحال و آینده است. این نوع گریه ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس

 و زندگی روزمرّه نیست.

 گریه ناشی از كمال خواهی  - 9

فقدان  ای كه درطلبی و كمال خواهی است، مثل گریهها ناشی از فضیلتبرخی از گریه

دهد. این نوع از آن جهت است كه ما در معلّم و مربّی اخالق و پیامبر و امام و... رخ می

زده كنیم و از بودن آن كماالت، ذوقعمق وجودمان كمال و رشد را تحسین می

هایی از گردیم. گاهی در مراسم عزاداری گریهها ناراحت میشویم و از فقدان آنمی

 د دارد.این نوع وجو

 گریه بر مظلوم  - 3

مثل این كه بر رسول خداصلی اهلل علیه وآله و امامان مخصوصاً ساالر شهیدان و 

 گرییم.مصایبی كه بر آنان وارد شده می

 علیه السالمتحوّل مذهبی با گریه در سوگ امام حسین
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 اشاره

شده تا  ه باعثواقعه كربال نه تنها منشأ تأثیر در قلوب عموم بشریّت شده است، بلك

اند را به سوی آن رهنمون سازد و از دین و كسانی كه داخل در آیین آن حضرت نبوده

 آیین معاویه خارج كرده و به سوی آن حضرت سوق دهد.

اینك به برخی از كسانی كه با خواندن یا شنیدن واقعه عاشورا تحّول مذهبی در آنان 

 نیم:كپیدا شده و موجب استبصارشان شده اشاره می

 استاد مصری، ابوشریف، معروف عبدالمجید - 1

ذات یوم كنت ابحث عن إذاعة »نویسد: ای به یكی از خطبای حسینی میاو در نامه

القاهرة و فی یدی مذیاع صغیر و انا جالس وحدی فی غرفتی، كنت أعیش حینها خارج 

یات قد لفضائمصر، و كان الشوق الیها یغمز قلبی و یستولی علی مشاعری و لم تكن ا

 ظهرت بعد.

و فجأة تناهی الی اذنی صوت رخیم عذب، فاوقفت مؤشر المذیاع، كان األداء مختلفاً 

تماماً عن كل اداء سمعته من قبل، فازدادت دهشتی. كان الرجل یتحدث عن االمام 

علیه السالم و عن الكارثة المریعة التی وقعت فی كربالء، ال ادری فی ایّ شهر الحسین

 شهور كنّا، و ربّما كنّا فی شهر محرم.من ال

لبكاء علیه السالم و معنی هذا افی تلك األیام لم اكن قد عرفت بعدُ البكاء علی الحسین

و لكنّنی وجدت نفسی قد غمرها حزن شدید، فاجهشت بالبكاء، و فاضت الدموع من 

من قبل، الی  عیونی بغزارة و حرارة دون ارادة، و رحت ابكی بمرارة و حرقة لم اعهدها

ان انتهی الحدیث الذی استولی علی جوانحی قادماً عبر األثیر، و قد تجسدت أمامی 

مصیبة اهل البیت األطهارعلیهم السالم اعلن المذیع بانّ اإلذاعة هی اذاعة طهران، و لكنّه 

لم یذكر اسم المتحدث، و لعلّه بالطبع كان قد ذكره فی البدایة، فشعرت باألسف 
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نّنی كنت فی شدة الشوق لمعرفة صاحب هذا الصوت القادم من خلف الشدید؛ أل

 الحجب و األستار...

علیه و كان ان انفتحت امام بصیرتی آفاق جدیدة واسعة علی قتیل العبرات االمام الحسین

یك روز در حالی كه در دستانم رادیوی كوچكی بود به دنبال موج ( »1۴۳؛)«السالم

چرخاندم ناگهان نشسته بودم، در همان حال كه موج را می قاهره بودم. تنها در اتاقم

انگیز به گوشم خورد، موج رادیو را بر آن نگه داشتم. این صدا با صدایی گوارا و دل

ام را به خودش جلب كرد. كم كم توجّهتمام صداهایی كه قباًل شنیده بودم فرق می

لسالم و از حادثه تلخی كه علیه اكرد. دقت كردم، فهمیدم شخصی درباره امام حسین

های سال بود، دانم در چه ماهی از ماهگوید. نمیدر كربال به وقوع پیوست سخن می

 گمانم در ماه محرّم بود.

دانستم. ولی با شنیدن علیه السالم را نمیآن ایام من هنوز مسأله گریه بر امام حسین

اس نمودم. در آن هنگام بخشی از واقعه كربال از آن خطیب در دلم حزنی شدید احس

زار زار گریستم و اشكانم از دیدگانم بدون اراده و با شدّت و حرارت، جوشش داشت. 

ای تلخ و با سوزش داشتم كه هرگز در طول عمرم مثل آن را یاد ندارم، من چنان گریه

این حالت در وجود من تا آخر كالم خطیب ادامه داشت، حالتی كه تمام وجود مرا در 

ه و در آن تأثیر گذاشت و مصیبت اهل بیت اطهارعلیهم السالم را در جلوی من برگرفت

مجسم ساخت. رادیو اعالم كرد كه این صدا صدای تهران است، ولی اسم سخنران را 

ذكر نكرد و گویا نام او را از ابتدا برده بود. من در خود تأسف شدیدی احساس كردم؛ 

ها ها و پردهصدا را از پشت این حجابزیرا اشتیاق زیادی داشتم كه صاحب این 

 بشناسم...

های جدید و گسترده در پیش چشمانم نسبت به كشته شده بعد از این زمان بود كه افق

 «علیه السالم باز شد.ها، امام حسیناشك
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او بعد از آن واقعه، تشّیع را انتخاب كرده و با سفر به ایران یكی از مجریان تلویزیون 

 شود.می

 ستاد صائب عبدالحمیدا - 2

قصه استبصار خود را چنین بازگو « منهج فی االنتماء المذهبی»او در كتاب خود 

نعم، هكذا كانت البدایة، مع الحسین مصباح الهدی كانت البدایة، و مع »كند: می

الحسین سفینة النجاة كان الشروع. بدایة لم اقصدها انا و انّما هی التی قصدتنی فوفّقنی 

 لحسن استقبالها و اخذ بیدی الی عتباتها...اللَّه 

ذلك كان یوم ملك علیّ مسامعی صوت شجیّ، ربّما كان قد طرقها من قبل كثیراً 

فأغضتْ عنه و مالت بطرفها و اسدلت دونه ستأئرها و أعصت علیه، حتی دعانی هذه 

من  فیالمرة و انا فی خلوة او شبهها، فاهتزت له مشاعری و منحته كل احساسی و عواط

حیث ادری و ال ادری... فجذبنی الیه، تتبادلنی امواجه الهادرة، و السنة لهیبه المتطایرة، 

حتی ذابت كبریائی بین یدیه و انصاع له عتویّ علیه، فرحت معه اعیش األحداث و 

اذوب فیها، اسیر مع الراحلین و احطّ اذا حطّوا، و اتابع الخطی حتی النهایة. تلك كانت 

علیه السالم بصوت الشیخ عبدالزهراء الكعبی؛ فی العاشر من المام الحسینقصة مقتل ا

للهجرة. فاصغیت عنده ایّما اصغاء لنداءات االمام  23۱1محرّم الحرام من سنة 

، و ء فی دمی كأنّه الثورةعلیه السالم و ترتعد جوارحی مع الدمعة و العبرة و شیالحسین

رسول اللَّه! و تنطلق فی ذهنی اسألة ال تكاد  هتاف فی جوارحی: لبیك یا سیدی یابن

تنتهی و كانّه نور كان محجوباً، فانبعث یشقّ الفضاء الرحیب دفعة واحدة. انطالقة یؤمها 

الحسین، بقیة المصطفی، و رأس األمّة و علم الدین. انطالقة االسالم كلّه تنبعث من 

 .علیه السالمبطه الحسینجدید و رسول اللَّه یقودها من جدید، بشخص ریحانته و س

و هذه نداءات االسالم یبثّها اینما حلّ و الجمیع یعرفها و ال یعرف لالسالم معنی فی 

 سواها.
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علیه السالم آری این چنین بود شروع آن، با حسین( »1۴3؛)«و مصارع ابناء الرسول!...

ی شروععلیه السالم كشتی نجات شروع شد. چراغ هدایت، شروع آن بود. و با حسین

كه من آن را قصد نكرده بودم، بلكه او مرا قصد نمود، و خداوند مرا به حسن استقبال از 

های آن رسانید... و آن، روزی بود كه آن موّفق گردانید و دست مرا گرفته و به عتبه

صدایی حزین به گوشم خورد. چه بسا آن صدا قبل از آن نیز بارها به گوشم رسیده بود 

ها انداختم، او نیز به من بی وجّه گذر كرده بودم و بر روی آن پردهولی از آن بی ت

توجّهی كرد. ولی این بار مرا به خود دعوت نمود در حالی كه من در جای خلوتی یا 

شبیه آن بودم. به جهت آن صدا تمام مشاعر و حواسّ من به لرزه درآمد و من نیز تمام 

 و قرار دادم... .احساس و عواطفم را بی اختیار در اختیار ا

اش های شعله پراكندهآن صدا مرا به سوی خود جذب كرد... و امواج متالطم و زبانه

نمود. تا به حدّی كه كبریای وجودم را نزد خود ذوب نمود هر لحظه بر من اصابت می

و تمام وجودم را سراسر گوش كرده و به خود متوجّه ساخت. من با آن صوت به 

ا شدم... و بكرد زندگی كرده، در آنها ذوب میقایعی كه نقل میحركت درآمدم و با و

 آمدم و به دنبالآمدند، من نیز فرود مینمودم، و هر كجا كه فرود میآن قافله سیر می

 های خود را برداشته و راه را پیمودم.آنان تا به آخر، گام

ز دهم را كعبی؛ در روعلیه السالم با صدای شیخ عبدالزهآن واقعه، قصه مقتل امام حسین

علیه السالم هجری بود. من به تمام نداهای امام حسین 23۱1از ماه محرّم الحرام سال 

لرزید، و این حالت همراه با اشك و عبرت دادم و تمام جوارحم از آن میگوش می

بود، و چیزی در خونم... گویا انقالب و ندایی در جوارحم... كه لبیك یا سیدی، یابن 

 للَّه!...رسول ا

پایان بود، و گویا نوری كه از قبل محجوب و مستور بوده است. هایی بیدر ذهنم سؤال

این نور برافروخت و یك دفعه تمام فضا را شكافت. فروزشی كه پیروی و اقتداء به 

علیه السالم را در بر داشت، حسینی كه یادگار مصطفی و بزرگ امّت و از حسین
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 رهبران دین بود.

از اسالم به تمام معنا كه از نو برانگیخت و پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله آن را فروزشی 

 علیه السالم از نو رهبری نمود.به توسّط شخص ریحانه و سبطش حسین

ها را شود و همه آناین نداهای اسالم است كه هر كجا فرود آید پراكنده می

 شود.نمیشناسند! و برای اسالم معنایی به جز آن شناخته می

 «.های بر زمین خوردن فرزندان رسول خدا!...آری، مكان

 استاد ادریس حسینی مغربی - 3

ن یوماً: قال لی احد المقربی»نویسد: می« علیه السالملقد شیّعنی الحسین»او در كتاب خود 

من الذی شیّعك و ایّ الكتب اعتمدتها؟ قلت له: امّا بالنسبة لمن شیّعنی، فانّه جدّی 

حسین و مأساته األلیمة. و امّا عن الكتب فقد شیّعنی صحیح البخاری و الصحاح ال

 األخری.

قال: كیف ذلك؟ قلت له: اقرأها و ال تدع تناقضاً الّا احصیته و ال رطانة الّا وقفت عندها 

علیه السالم و سبت اهله ملیاً... اذ ذاك ستجد بُغیتك! انّ األمّة التی قتلِت الحسین

 یمكننی الثقة بها مطلقاً، و ال یمكننی ان أووّل هذه األحداث لصالح الفكر الطاهرین ال

السائد، مثلما ال استطیع تأویل الدم الطاهر بالماء الطبیعی. هذه الدماء التی سالت لیست 

صلی اهلل علیه وآله فی هذه األمة، میاه نهریّة، انّما هی دماء اشرف من اوصی بهم النبیّ

علیه السالم ثقة فی نفسها، و مهما قالوا فانّهم لن یقنعونی بانّ دم الحسینأفقدتنی األمة ال

لم یُرَق بید مسلمین حكموا األمة االسالمیة، و كان تعامل ائمة السنة و الجماعة معهم 

نّته صلی اهلل علیه وآله بعده ال یمكن ان ترع ستعامالً حسناً. االمة التی لم ترع ابناء الرسول

لیهم عشئت. قل: انّ المسلمین فی العهد األول اجتهدوا فی قتل اهل البیتبعده، قل ما 

السالم و قل: انّ هذه األفكار التی وردت فی كتب الشیعة دخیلة و ال حقیقة لها فی 

التاریخ االسالمی، لكن هل یستطیع واحد من المسلمین من المحیط الی المحیط ان 
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هیداً مظلوماً بأمر من امیرالمؤمنین یزید بن معاویة علیه السالم لم یَمت شیدّعی انّ الحسین

و بفتوی رسمیة من شریح القاضی و سیوف الجیش األموی الحاقد، فی بیعة ترعرع فیها 

فكر العامة و علی إثر حدث فرید من نوعه فی تاریخ االسالم هو حدث تحویل الخالفة 

كلّا،  لمین... كلّا و الفالی مُلك عضوض، حیث یُنصب یزید بن معاویة غصباً علی المس

فال احد یستطیع ذلك؛ النّ التاریخ أبی الّا ان یبقی امینًا لقضایا المستضعفین و لو كره 

یك نفر از نزدیكانم به من گفت: چه كسی تو را شیعه نمود، و به ( »13۱؛)«المفسدون

ه چ هایی اعتماد نمودی؟ من در جواب او گفتم: امّا نسبت به این سؤال كهچه كتاب

 علیه السالم و فاجعه ناگواریكسی مرا شیعه نمود باید بگویم: آن شخص جدّم حسین

بود كه بر او اتفاق افتاد. و امّا نسبت به این سؤال كه به چه كتابی در این باره اعتماد 

كردم، باید بگویم كه مرا صحیح بخاری و صحاح دیگر اهل سنت، شیعه نمودند. او 

مكن است؟ به او گفتم: صحاح را مطالعه كن، و از تناقضات سؤال كرد: این چگونه م

ها را شماره نمایی. و نیز از كالمی مگذر جز آن كه در آن آن مگذر جز آن كه آن

 تأمّل نمایی... در این هنگام به آرزوی خود خواهی رسید.

ه بعلیه السالم را به قتل رساند و اهل بیت طاهرین او را به طور حتم امّتی كه حسین

اسارت برد هرگز قابل اعتماد نیست. و هرگز برای فكر آزاد و بی تعصّب امكان ندارد 

توانم خون پاك را با آب طبیعی تا این حوادث را توجیه كند، همان گونه كه من نمی

رین تهای شریفهای نهر نبود، بلكه خونهایی كه جاری شد آبتأویل نمایم. این خون

اهلل علیه وآله بر آنان در این امّت وصیّت نموده بود. این امّت كسانی بود كه پیامبرصلی 

انع توانند مرا قخود باعث شدند كه اعتبارشان را از دست بدهند، و هر چه بگویند نمی

علیه السالم به دست افرادی بر زمین ریخته شد كه بر امّت كنند كه چگونه خون حسین

سنت و جماعت با آنان رفتار خوبی اند و علمای اهل كردهاسالمی حكمرانی می

 داشتند!

تواند مراعات امّتی كه رعایت حال فرزندان پیامبرش را بعد از او ندارد هرگز نمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خواهی در توجیه این عمل بگو، بگو كه مسلمانان سنّتش را بعد از او كند، هر چه می

ر ن افكار كه دعلیهم السالم اجتهاد كردند! و بگو: ایدر عهد اوّل در كشتن اهل بیت

كتب شیعه وجود دارد همگی ساختگی است و در تاریخ اسالم حقیقتی ندارد، ولی آیا 

ه تواند انكار كند كیك نفر از مسلمانان از این طرف اقیانوس تا آن طرف اقیانوس می

علیه السالم مظلومانه به امر یزید بن معاویه و به فتوای رسمی از شریح قاضی امام حسین

 ای كه در آن فكر عامه رشد كرده وتوز كشته شد جامعهای لشكر اموی كینهو شمشیره

ای ای منحصر به فرد از نوع خود در تاریخ اسالم به وقوع پیوست، حادثهدر پی حادثه

كه عبارت از تحویل خالفت به پادشاهی و سلطنت بود. كه بعد از آن یزید بن معاویه به 

 د...طور غاصبانه بر مسلمانان منصوب ش

هرگز، و هزار هرگز... هیچ كس جرأت و توان ندارد كه این موضوع را انكار یا توجیه 

نماید؛ زیرا سنّت تاریخ آن است كه نسبت به وقایع و قضایایی كه بر مستضعفین وارد 

 «شده كوتاهی نكند، گرچه مفسدین كراهت داشته باشند.

ینتشل األمة من جمودها، و یحرّكها علیه السالم یرید ان كان الحسین»گوید: او نیز می

للثورة ضّد الكیان األموی الجاثم علی السلطة، و البدّ من تضحیة، و البدّ من دم شریف 

خواست ( »132؛)«یُراق؛ لیُحدثَ فی نفوس القوم الذین خذلوا قضیته و مازالوا یخذلون

 رهاند و او را برایعلیه السالم این بود تا امّت را از جمودی كه پیدا كرده بامام حسین

انقالبی بر ضدّ كیان اموی كه بر سلطه تكیه زده تحریك نماید. و این كار احتیاج به 

جانفشانی و فداكاری داشت، و احتیاج به خونی بود كه ریخته شود، تا انقالبی را در 

 «.نفوس مردم پدید آورد...

ها، كرامة األمة و مصلحتعلیه السالم یحرص علی كان االمام الحسین»كند: وی اضافه می

علیه السالم و هو فی امسّ الحاجة الی و یحول دون یزید و اذاللها... لقد خُذل الحسین

علیه السالم حریص بر كرامت امت و مصلحت آنان بود امام حسین( »131؛)«من ینصره

علیه السالم خوار شد در ایستاد... آری حسینهای او میو در مقابل یزید و گمراهی
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 «.الی كه احتیاج شدید به كسانی داشت تا او را یاری كنندح

د شیّعنی لق»رسدكه او بعد از تبیین واقعه عاشورا به صورت اختصار به این نتیجه می

عمری، و ل»... گوید: علیه السالم مرا شیعه نمود. و سپس میحسین« علیه السالمالحسین

س قداساتی، یُمنّینی باألحزان فی كلّ انّه المشهد الذی ال یزال صداه یتحرّك فی اقد

حركة أتحرّكها. ما ان خلصت من قراءة مذبحة كربالء بتفاصیلها المأساویة حتی قامت 

كربالء فی نفسی و فكری، و من هنا بدأتْ نقطة الثورة، الثورة علی كل مفاهیمی و 

 علیه السالم داخل روحی و عقلی...مسلّماتی الموروثة، ثورة الحسین

ی علیه السالم بالدم و انتصر الدم علاء اهل الشام و الكوفة بالسیف، و جاء الحسینلقد ج

غطّه ظُلَم علیه السالم نوراً لم تالسیف، بل و انتصر علی التاریخ البالطوی، فكان الحسین

 التحریف.

علیه السالم قد مضی علی حقّ، و انّ و نحن ننعی هذه المأساة و نعلم انّ االمام الحسین

رة من نعیمه قد أَنْسَتْهم كلّ معاناته، الّا انّنا نبكی اولئك المغفّلین الذین اتخذوا من قط

علیه السالم و انصارهم و خاذلیه قدوة لهم و اسوة و نماذج من الورع قاتلی الحسین

یقتدی بها. و ما اكثر الطبول التی قُرعت و المزامیر التی عُزفت مدحاً لشخصیات تاریخیة 

تاعه علیه السالم و نهب مین اولئك الذین اشتركوا فی احتراز رأس الحسینكانت من ب

 بخسّة!

علیه السالم و هم یعلمون انّه خیر من امیرهم و سید العرب و الذین قتلوا الحسین

المسلمین، و ماقتلوه الّا طمعاً فی الحطام الذی أمناهم به یزید، الیسوا قادرین علی 

 حادیث بحثاً عن نفس الحطام؟تحریف االسالم و اختالق األ

هم علیعلیه السالم من خالل المأساة التی شاهدها هو و اهل البیتلقد شیّعنی الحسین

السالم، شیّعنی بدمائه العبیطة، و هی تنساب علی الرمل األصفر بارض الطفوف وبصراخ 

، قلت و قةاألطفال و نواح النساء. یومها نادیت و قد انسكبت من عینی دمعة حزینة و رقی

 القلب تمزّقه األحزان:

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 و یَرثی ربابك دنیا الشجون 

 و دمع النواح و فیض الرسا

ء صنع األعداء بموته سوی ان حفروا قبورهم و دقّوا نعوشهم بالمسامیر لیدخلوا و ایّ شی

 حیاةكبیراً فی عین التاریخ، لقد نوّر ال -اباعبداللَّه  -مقبرة التاریخ صاغرین، و مازلت اراه 

 بدمه الزكیّ العطر؛

 سطعت بریقاً كوَمْض الشموس 

 و شاع سناك كبرق السماء

و ما إن أقرأ عن تفاصیل كربالء حتی تأخذنی الجذبة بعیداً، ثم تعود انفاسی الی انفاسی، 

 علیه السالم الفاه لدیها قد تربع بدمائه الطاهرة.و الحسین

نی من هناك من یَفهمنی و قد ال یفهم فیالیتنی كنت معه، فأفوز فوزاً عظیماً. و فی تلك

 ال یری للجریمة التاریخیة وقعاً فی نفسه و فی مجرّبات األحداث التی تلحقها.

فكربالء مدخلی الی التاریخ، الی الحقیقة، الی االسالم، فكیف ال أُجذب الیها جذبة 

ن اصوفی رقیق القلب، او جذبة ادیب مرهف الشعور، و تلك هی المحطّة التی اردت 

علیهم السالم و ظروف الجریمة التاریخیة أُنهی بها كالمی عن مجمل معاناة آل البیت

به جان خودم سوگند! این مشهد كسی ( »... 139؛)«صلی اهلل علیه وآلهضدّ نسل النبیّ

ترین مقدسات من به صدا درآمده و در حركت است كه همیشه فریاد او در مقدّس

 تم مرا محزون نموده است.است. و در تمام حاالت و حركا

من از قرائت كشتار كربال با تفاصیل جانكاهش خالصی نیافتم جز آن كه كربال در 

نفس و فكرم قیام نمود. و از این جا نقطه انقالب شروع شد، انقالبی بر ضدّ تمام مفاهیم 

م علیه السالو مسلّمات به ارث گذاشته برای من از گذشتگان، آری، انقالب حسین

 روح و عقلم... . داخل

علیه السالم با خون خود آمد، و خون اهل شام و كوفه با شمشیر آمدند، ولی امام حسین

السالم نوری  علیهبر شمشیر پیروز شد، بلكه بر تاریخ انحراف پیروز گشت، لذا حسین
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های تحریف، او را نخواهد پوشانید. ما این مصیبت و فاجعه را گرامی است كه تاریكی

خون  ای ازعلیه السالم به حق كشته شد و تنها قطرهدانیم كه امام حسینیم و میدارمی

م كه قاتالن گرییاو تمام آنان را به بوته فراموشی تاریخ سپرد، ولی ما بر افراد غافلی می

ای علیه السالم و انصار او را الگو و رهبر خود قرار داده، و نمونهو خواركنندگان حسین

هادت علیه السالم را به شنمایند... كسانی كه حسیناند و به آنان اقتدا میهاز ورع پنداشت

دانستند او از امیرشان بهتر است، او سیّد عرب و مسلمانان رساندند در حالی كه می

علیه السالم را نكشتند جز به خاطر هدایایی كه یزید بشارتش را به است. آنان حسین

بر تحریف اسالم و جعل احادیث را به جهت رسیدن به آنان داده بود. آیا آنان قدرت 

 هدایای یزید نداشتند؟

ن الی این مصیبتی كه او و اهل بیتش به آعلیه السالم بود كه مرا از البهآری، این حسین

ی ای كه بر روهای تازهاش شیعه نمود. خونهای تازهمبتال شدند، شیعه نمود. مرا با خون

زمین طف )كربال( بر زمین ریخت. او مرا با صدای اطفال و های زرد در سرسنگ ریزه

های زنان شیعه نمود. من به یاد آن روز فریاد برآوردم در حالی كه از دیدگانم نوحه

 نمودها آن را پاره میاشكی همراه با حزن و رقّت قلب جاری بود. و با قلبی كه اندوه

 گفتم:

 و یَرثی ربابك دنیا الّسجون 

 ح و فیض الدماو دمع النوا

كند رباب تو از دنیایی كه زندان مؤمن است در حالی كه اشكِ و مرثیه سرایی می»

 «.باشداش ریزان و خونش در جوشش مینوحه گرانه

علیه السالم دشمنان او چه كردند، جز آن كه گورهای خود را كنده و با مرگ حسین

ت در مقبره تاریخ دفن شوند. های خود را با لگد خورد كردند تا با خواری و ذلّنعش

بینم. حیات زندگی به خون ای اباعبداللَّه! من همیشه تو را در چشم تاریخ بزرگ می

 پاك و معطّر تو نورانی شد.
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 سطعتَ بریقاً كوَمْضِ الشموس 

 و شاعَ سناك كبر السما

 ننور تو ساطع شد در برابر شعاع اندك خورشیدها و شعاع نور تو پهنه گسترده آسما»

 «.را فراگرفت

رد، آن بای مرا به سوی خود میكنم از دور جذبهمن هر گاه تفاصیل كربال را قرائت می

 یابم كه به خون پاكشهایم به تپش درمی آید و حسین را در كنار خود میگاه نفس

گشتم!. و در آن جذبه و غوطه ور است. ای كاش من با او بودم و به فوز عظیم نائل می

فهمد، شدم!. آری در آن جا كسی است كه آنچه را كه من فهمیدم مییكشش محو م

و ممكن است كسی باشد كه آن چه من فهمیدم نفهمد و آن واقعه عظیم تاریخی در 

 نفس او اثری نگذارد...

آری، كربال محلّ و زمان ورود من به تاریخ است، ورود به حقیقت و ورود به اسالم 

ی رقیق القلب به این حقیقت جذب نشوم، یا همانند است. چگونه همانند جذبه صوف

ه ای است كجذبه ادیبی كه شعورش به هیجان آمده است فانی نگردم. آری این واقعه

علیهم السالم و جرم بر آن فرود آمدم و به طور مختصر و اجمال از مصایب آل بیت

مم را به واهم كالختاریخ بر ضدّ نسل پیامبرصلی اهلل علیه وآله سخن گفتم و اآلن می

 «پایان رسانم.

 دكتر محمد تیجانی تونسی - 4

جاء صدیقی منعم و سافرنا الی كربالء، و »نویسد: می« ثّم اهدیت»او در كتاب خود 

 علیه السالم كمایعیشها شیعته، و علمت وقتئذ بانّ سیدناهناك عشنا محنة سیّدنا الحسین

مون و یتراصّون حول ضریحه كالفراشات و علیه السالم لم یمت، فالناس یتزاحالحسین

 علیه السالم استشهد اآلن.یبكون بحرقة و لهفة لم اشهد مثیالً، فكانّ الحسین

و سمعت الخطباء هناك یثیرون شعور الناس بسردهم لحادثة كربالء فی نواح و نحیب و 
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 ال یكاد السامع لهم ان یمسك نفسه و یتماسك حتی ینهار.

ة ما نفسی عنانها و كأنّها كانت مكبوتة و احسست براحة نفسیة كبیرفقد بكیت و اطلقت ل

م و علیه السالكنت اعرفها قبل ذلك الیوم، و كانّی كنت فی صفوف اعداء الحسین

 انقلبت فجأة الی اصحابه و اتباعه الذین یفدونه بارواحهم.

علیه السالم ینو كان الخطیب یستعرض قصة الحرّ و هو احد القادة المكلّفین بقتال الحس

و لكنّه وقف فی المعركة یرتعش كالسعفة، و لمّا سأله بعض اصحابه: اخائف انت من 

الموت؟ اجابه الحرّ: ال واللَّه، و لكنّنی اخیّر نفسی بین الجنّة و النار. ثم همز جواده و 

 آله وعلیه السالم قائالً: هل من توبة یابن رسول اللَّه؟صلی اهلل علیه انطلق الی الحسین

ولم اتمالك عندسماع هذا ان سقطت علی األرض باكیاً، و كأنّی أمثّل دور الحرّ، و 

 علیه السالم: هل من توبة یابن رسول اللَّه؟ سامحنی یابن رسول اللَّه.اطلب من الحسین

و كان صوت الخطیب مؤثراً، و ارتفعت اصوات الناس بالبكاء و النحیب. عند ذلك سمع 

كبّ علیّ معانقاً، باكیاً، و ضمّنی الی صدره، كما تضمّ األم ولدها و صدیقی صیاحی و ان

هو یردّد: یا حسین، یا حسین. كانت دقائق و لحظات عرفت فیها البكاء الحقیقی، و 

دوستم منعم ( »... 133؛)«احسست و كأنّ دموعی غسلت قلبی و كلّ جسدی من الداخل

انند م -جا به مصیبت سرورمان حسین آمد و با هم به كربال مسافرت كردیم و در آن 

علیه السالم نمرده است. مردم پی بردم و تازه فهمیدم كه حضرت حسین -شیعیان 

چرخیدند و با سوز و گدازی كه وار میكردند و گرداگرد آرامگاهش پروانهازدحام می

كنون انمودند كه گویی همكردند و بیتابی مینظیرش هرگز ندیده بودم، گریه می

دن شنیدم كه با بازگو كرعلیه السالم به شهادت رسیده است. و سخنرانان را میسینح

انگیختند و آنان را به ناله و شیون و سوگ وا فاجعه كربال احساسات مردم را برمی

اختیار تواند این داستان را بشنود و تحمل كند، بلكه بیای نمیداشتند و هیچ شنوندهمی

ه در ها غصّگریستم و گریستم و آن قدر گریستم كه گویی سالرود. من هم از حال می

 شود.گلویم مانده بود، و اكنون منفجر می
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پس از آن شیون، احساس آرامشی كردم كه پیش از آن روز چنان چیزی ندیده بودم. 

ام و اكنون در یك چشم بر هم زدن علیه السالم بودهتو گویی در صف دشمنان حسین

در گروه یاران و پیروان آن حضرت كه جان خود را نثارش كردند،  منقلب شده بودم و

گرفتم. و چه جالب كه در همان لحظات، سخنران، داستان حرّ را بررسی قرار می

بود،  علیه السالم آمدهكرد. حرّ یكی از سران سپاه مخالف بود كه به جنگ با حسینمی

حابش از او سؤال كردند كه تو را ولی یكباره در میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اص

هراسی؟ او در پاسخ گفت: به خدا سوگند! هرگز چه شده است؟ نكند كه از مرگ می

بینم كه بهشت را برگزینم یا دوزخ را. او از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیّر می

علیه السالم حركت داد و به دیدار او شتافت و ناگهان اسب خود را به سوی حسین

 «.ای فرزند رسول خدا! آیا راه توبه برایم هست؟»كنان عرض كرد: یهگر

ر زمین كنان خود را بدرست در همین لحظه بود كه دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون

ای »خواستم كه علیه السالم میكردم و از حسینافكندم، و گویا نقش حر را پیاده می

. «؟ یابن رسول اللَّه! از من درگذر و مرا ببخشای برایم هستفرزند رسول خدا، آیا توبه

صدای واعظ چنان تأثیری در شنوندگان گذاشته بود كه گریه و شیون مردم بلند شد. 

گونه دوستم كه صدای فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه كرد. همان

اتی لحظ«. ا حسین!یا حسین! ی»كرد: گیرد و تكرار میكه مادری فرزندش را دربر می

هایم كردم كه اشكبود كه در آنان گریه واقعی را درك كرده بودم، و احساس می

 «كنند.دهند و تمام بدنم را از درون تطهیر میقلبم را شست و شو می

 خانم هاجر حسینی - 5

گوید: او كه مسیحی و از اهالی ویرجینیای آمریكا بوده درباره علت مسلمان شدنش می

لسالم را علیه اعلیه السالم جلو رفتم و مسلمان شدم. امام حسینا عشق به امام حسینمن ب»

دیدم. در حدیث نبوی داریم كه انتخاب كردم چون تمام حقایق را در ایشان خالصه می
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صلی اهلل علیه وآله فرمودند: من از حسین هستم و حسین از من است؛ حضرت رسول

شود. منظورم این است كه تمام ر ایشان خالصه مییعنی در واقع تمام دین اسالم د

 (131«.)علیه السالم حل كرد...توان با عالقه به امام حسینمشكالت را می

 احمد حسین یعقوب اردنی - 6

رحمه اهلل به ایران آمده بود او كه در سفری به مناسبت سالگرد وفات امام خمینی

یح امام خمینی به مناسبت سالگرد وفات او های من زیارت ضراز جمله برنامه»گوید: می

بود. صبح آن روز به زیارت ضریح او رفتم و با انبوهی از جمعیّت كه كمتر از سه 

 ای در بغل گرفته ومیلیون نفر مرد و زن نبود مواجه شدم كه ضریح او را همانند حلقه

 دهند. بهمیهای خود را به سوی آسمان بلند كرده و با هم شعارهایی به فارسی دست

د؟ او گویمترجم خود گفتم: برای من به طور دقیق ترجمه كن كه این جمعیّت چه می

گویند: ما همانند اشخاصی نیستیم كه امام خود را تنها گذاردند، ما با تو گفت: آنان می

 هستیم ای امام!.

ا او ب من از گریه منفجر شدم، و فهمیدم امامی كه او را تنها گذاشتند تا لشكر خالفت

علیه السالم است!! در آن روز به ذهن و قلبم خطور كرد كه مقاتله كند همان امام حسین

به فكر تألیفی در رابطه با واقعه كربال برآیم. و به این نتیجه رسیدم كه مطّلع كردن مردم 

از جزئیات واقعه كربال ضرورت دارد. و لذا بخشی از وقتم را برای این موضوع نذر 

وع به خواندن و جمع مطالب و بایگانی كردن آنها نمودم تا در نتیجه در این كردم و شر

 زمینه دست به تألیف بزنم... .

طلق از هایی بود كه به طور مهنگامی كه مشغول تألیف كتابم در این باره بودم، موقعیت

ت زیاد در اشدم، و به دفعهمه ایام بیشتر محزون بودم. از اتفاقاتی كه افتاده بود متأثّر می

های مختلف واقعه كربال گریستم. و چه انسانی است كه بر بخشطول روز می

 (13۴«.)نگرید...
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ذهب هایی در دفاع از این ماو از جمله مستبصرینی است كه بعد از انتخاب تشیّع كتاب

 تألیف كرده است.

 عالمه دكتر محمد حسن شحّاته - 7

ست نیز پس از مطالعات فراوان در رابطه با شیعه او كه از اساتید سابق دانشگاه االزهر ا

امامیه، پی به حقّانیت این فرقه برده و در سفری كه به ایران داشت در سخنرانی خود 

علیه السالم سبب شد كه از تمامی عشق من به امام حسین»گوید: برای مردم اهواز می

 «.هایی كه داشتم دست بردارمموقعیّت

اگر از من سؤال كنند: امام »گوید: ری از سخنانش میاو همچنین در قسمت دیگ

دهم كه امام توان یافت یا غرب؟ من جواب میعلیه السالم را در شرق میحسین

توان در قلب من دید. و خداوند توفیق تشّرف به ساحت امام علیه السالم را میحسین

 (133«.)علیه السالم را به من داده استحسین

 ندیشه اهل سنتواقعه عاشورا در ا

 عباس محمود عقاد - 1

باره آید دراو كه استاد ادبیات عرب در مصر و از نویسندگان به نام عرب به حساب می

باور كنید هنوز آدم را فرزندی به هم نرسیده است كه »گوید: علیه السالم میامام حسین

 (13۳«.)علیه السالم روی آوردبتواند به كاری همانند حسین

همه مسلمانان او را یكتا مایه رستگاری و تنها حافظ عواطف انسانی »گوید: میاو نیز 

 (133«.)انددیدهمی

سرزمین كربال حرمی است كه مسلمانان برای عبرت و یاد آوری به »گوید: او نیز می

آیند و غیر مسلمین برای مشاهده و بازدید، ولی اگر بنا باشد كه حقّ این زیارت آن می

شود باید آن را زیارت گاه هر انسانی قرار داد كه برای نوع خود نصیبی از  سرزمین ادا
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ه ای از زمین بای از فضیلت قائل است، زیرا ما به یاد نداریم كه قطعهقداست و بهره

مانند كربال این چنین دارای فضیلت و منقبت باشد. این نیست مگر به جهت آن كه این 

 (1۳۱«.)علیه السالم مقرون و عجین شده استحسینسرزمین با اسم كربال و منزلگاه 

 شیخ محمد عبده - 2

ام قیام ام»نویسد: علیه السالم میاو كه نویسنده مصری است درباره قیام امام حسین

علیه السالم بر ضد یزید واجب بود؛ زیرا هنگامی كه حكومت عدل برای پیاده حسین

م كار آن دستورات را تعطیل كرده كردن دستورات اسالم وجود داشته و حكومت ست

كار را از كار باشد بر همه مسلمین واجب است به حكومت عدل كمك كرده و ستم

علیه السالم فرزند رسول خداصلی اهلل علیه بركنار كنند. از این جهت قیام امام حسین

 وآله بر ضّد پیشوای ظلم و ستم كه امور مسلمین را به دست گرفته بود یعنی یزید بن

معاویه كه خداوند او و كمك كارانش را خوار كند، واجب و از بلند همّتی او 

 (1۳2«.)بود

 شیخ طنطاوی - 3

، داستان حسینی»گوید: آید درباره واقعه عاشورا میاو كه از علمای مصر به حساب می

انگیزد و استقبال مرگ را بهترین آرزوها عشق آزادگان را به فداكاری در راه خدا برمی

 (1۳1.)«آورد، چندانكه برای شتاب به قربانگاه بر یكدیگر پیشی جویندبه شمار می

 عبدالحمید جودة السحار - 4

ه السالم علیحسین»نویسد: علیه السالم میاو كه نویسنده مصری است درباره امام حسین

توانست با یزید بیعت كند و به حكومت او تن دهد؛ زیرا در آن صورت بر فسق و نمی

 ساخت و بر فرمانرواییگذاشت و اركان ظلم و طغیان را محكم میفجور مهر تأیید می
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و  شد گرچه اهلعلیه السالم به این كارها راضی نمینمود. امام حسینباطل تمكین می

 (1۳9«.)عیالش به اسارت روند و خود و یارانش كشته شوند

بین دگی را از دریچه چشم حقیقتعلیه السالم زنعالوه بر این، حسین»گوید: او نیز می

كرد. افرادی كه حبّ ریاست چشم باطنشان را كور و خود بررسی نموده و قضاوت می

علیه السالم را درك نموده و در راه توانند عقیده و راه حسینگوششان را كر نموده نمی

الم را به لسعلیه اناپذیر، حتی اهل و عیال امام حسینآن قدم بگذارند. در این نبرد آشتی

د و نام فرستعلیه السالم درود میعنوان خارجی به اسیری بردند، اما امروز دنیا به حسین

شود، اما نام یزید و جیره خواران و غالمان حلقه به گوش جاویدان او با احترام ذكر می

 (1۳3«.)او با ننگ و انزجار همیشگی قرین شده است

 العبیدی - 5

خ بشر فاجعه كربال در تاری»گوید: وده درباره فاجعه كربال میاو كه مفتی شهر موصل ب

سالم علیه الای است، همچنان كه مسببین آن نیز نادره روزگارند... حسین بن علینادره

سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن و به زبان پیامبر 

د، و بدین سبب نیز نزد پروردگار سرور صلی اهلل علیه وآله وظیفه خویش دیاكرم

شهیدان محسوب شد و در طول تاریخ پیشوای اصالح طلبان به حساب آمد و در 

 (1۳1«.)حقیقت به آنچه خواسته بود بلكه باالتر از آن دست یافت

 شیخ عبداللَّه عالئلی - 6

ای همه بر»سد: نویعلیه السالم میاو كه از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام حسین

متفكران مسلمان آن روزگار ثابت شده بود كه یزید با توجه به اخالق خاص و تربیت 

ای است و برای هیچ مسلمانی سكوت در آن موقعیت هرگز مشخص آنچنانی، وسیله

علیه جایز نبوده و وظیفه آنان مخالفت و اعتراض آشكار بود. در این صورت قیام حسین
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م نامزدی خود برای حكومت نبود، بلكه ذاتًا و بیش از هر چیز، السالم در حقیقت اعال

م به ولید علیه السالرفت. گواه این ادعا گفتار حسیناعتراض به والیت یزید به شمار می

است كه چون از او خواست بیعت كند گفت: یزید فاسقی است كه فسقش برای خدا 

 (1۳۴«.)باشدآشكار می

زندگی دو روز دارد؛ روز زنده شدن و روز مردن، ولی تو هر كس در »گوید: او نیز می

ای حسین تنها یك روز داشتی؛ روز زنده شدن و حیات؛ زیرا هرگز نمردی و تو جان 

شیرین خود را بر سر عقیده پاك و هدف بزرگ و آرمان مقدس خویش دادی. به 

 (1۳3«.)ایهمین دلیل تا حق و حقیقت و اسالم در جهان زنده است تو هم زنده

 خانم بنت الشاطی - 7

نب زی»گوید: علیها السالم میاو كه از نویسندگان مصری است درباره حضرت زینب

علیه السالم لذت پیروزی را در كام ابن زیاد و بنی امیه تلخ كرد و خواهر حسین بن علی

در جام پیروزی آنان قطرات زهر ریخت، و در همه حوادث سیاسی پس از عاشورا 

یام مختار و عبداللَّه بن زبیر و سقوط دولت امویان و برپایی حكومت عباسیان همچون ق

علیها السالم قهرمان كربال نقش بسزایی و محكم شدن مذهب تشیع، زینب

 (1۳۳«.)داشت

 عبدالرحمن شرقاوی - 8

علیه السالم وی كه از نویسندگان و ادیبان و شاعران مصری است درباره امام حسین

علیه السالم شهید راه دین و آزادگی است نه تنها شیعه باید به نام سینح»گوید: می

علیه السالم ببالد بلكه تمام آزادمردان دنیا باید به این نام شریف افتخار حسین

 (1۳3«.)كنند

 توفیق ابوعلم - 9
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علیه السالم او كه رئیس اداره مسجد سیده نفیسه در مصر است درباره امام حسین

علیه السالم قصد كربال كرد تا از یك سو دست به قیام بزند و از امام حسین»گوید: می

سوی دیگر از بیعت با یزید خودداری نماید، هر چند كه برای او روشن بود كه این قیام 

ه كرد یزید درصدد بو امتناع به قتل او منجر خواهد شد؛ زیرا اگر او با یزید بیعت می

های زیادی را بنا آمد و بدعتدین اسالم برمی وجود آوردن تغییرات اساسی در

اند: حسین، خود و خانواده و فرزندانش را فدای نهاد. به همین دلیل است كه گفتهمی

 (13۱«.)شدامیه هم جز با قتل او متزلزل نمیجدش كرد و اركان حكومت بنی

 محمد عبدالباقی - 11

علیه اگر حسین»گوید: السالم میعلیه او كه نویسنده مصری است درباره امام حسین

السالم با یزید فاسق بی شخصیت كه شارب خمر و نابكار بود و جایگاه خالفت را به 

ها طال ها و میمونمجلس ساز و آواز و حلقه شراب تبدیل كرده و به گردن سگ

آویزان نموده بود در حالی كه صدها هزار مسلمان گرسنه و محروم بودند، به عنوان 

ود كرد، این عمل او مهر تایید و رضایتی برسول خداصلی اهلل علیه وآله بیعت می خلیفه

شد و حتی سكوت او به عنوان رضایتش به بر تمام كارهایی كه یزید مرتكب می

علیه السالم در شبه جزیرة العرب شخص منحصر به فرد آمد؛ زیرا حسینحساب می

 (132«.)بود

 خالد محمد خالد - 11

چه : »گویدعلیه السالم و واقعه عاشورا مینده مصری است درباره امام حسیناو كه نویس

علیه السالم رهبری آزادگان را برعهده توانست بهتر از اباعبداللَّه الحسینكسی می

ترین وارث از خانواده فداكاری و گیرد؟... بهترین فرزند از بهترین پدر... برجسته

ه خود علیه السالم به وظیفی باید فرارسد كه حسینقهرمانی و بخشش... بنابراین، روز
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تواند باشد؟ پس روز عاشورا جامه عمل بپوشاند و این روز جز عاشورا كدامین روز می

روز فداكاری است. اگر امروز روز فداكاری نباشد پس چه روز، روز فداكاری 

 (131«.)است؟!

ا علیه السالم به حسینحقیقت قضیه برای هر فردی روشن بود ك»گوید: او نیز می

كر رفت بلكه هدفش مبارزه با فبصیرت كامل، تنها به جنگ شخصی مانند یزید نمی

 (139«.)گونه كه پدر بزرگوارش با فكر معاویه سر جنگ داشتیزید بود، همان

به عقیده ما، همه عوامل شورش بر ضدّ »گوید: علیه السالم میاو نیز درباره امام حسین

نهاد او موجود بود... این تصمیم مولود ادراك صحیح او بود... او  ها درگمراهی

دانست كه برای نگهداری دین مبین اسالم، احتیاج به فداكاری و شاید قربانی شدن می

دارد. او این تصمیم را برای این نگرفت كه مردم كوفه از او دعوت كرده بودند تا با 

د... منظور به سوی حضرتش فرستاده بودنوی بیعت كنند و حتی نمایندگانی برای این 

علیه السالم خواستند بر ضد یزید شورش كنند و تحت رهبری حسینالبته مردم كوفه می

توانست اجازه دهد كه دین علیه السالم نمیبا حكومت وی مبارزه نمایند. آری... حسین

بارزه با خدا و دنیای مردم بازیچه دست یزید باشد. او خود را برای مقاومت و م

كرد تا ضربت قاطع خود را بزند... خواه مردم كوفه او را حكومت پلیدان آماده می

 دانست و به ندای وجداندعوت كرده یا نكرده باشند، او مسئولیت خود را به خوبی می

داد... و هیچ نیروی خارجی هم نبود كه او را تشویق و تحریك كند؛ زیرا گوش می

 (133«.)تایید خارجی هم نداشت...احتیاج به تشویق و حتی 

در راه عقیده است كه باید  "فداكاری"درس بزرگ كربال در واقع »گوید: او نیز می

 (131«.)برای همیشه سرمشق مسلمانان باشد و مورد ستایش قرار گیرد

 شیخ محمد محمود مدنی - 12
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علیه ینحس: »گویداو كه استاد و رئیس دانشكده شریعت دانشگاه االزهر مصر است می

السالم شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا مشاهده كرد كه بال و پر حق شكسته و 

باطل از هر سو راه را بر آن بسته است. خود را دید كه شاخ درخت نبوت پسر آن امام 

 شیر دلی است كه هرگز از بیم ذلت سر به زیر نینداخت.

ها به او ه و از میان بردن این تاریكیخود را دید كه برطرف كردن این حزن و اندو

داد: حواله داده شده و از او خواسته شده است. صدایی از اعماق وجودش او را ندا می

 تو ای پسر پیامبر! برای رفع این شداید هستی.

ها را برطرف و حق را ظاهر و باطل را نابود ساخت تا خداوند به واسطه جدّ تو تاریكی

و مردم گروه گروه در دین خدا داخل شدند. « ا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَ»بر او نازل شد 

لیل های مشركان را ذپدر تو همان شمشیر برنده و قاطعی بود كه در نیام نرفت تا گردن

 توحید كرد.

برخیز ای اباعبداللَّه مانند پدر و جدت جهاد كن و از دین خدا حمایت نما و ستمكاران 

 و زمین را از پلیدی ظلم و ستم پاك ساز...را دفع نما 

كند اگر تو قیام نكنی ای پسر علی و فاطمه. گویی چه كسی برای نجات امت قیام می

 داد وشنید كه به این ندا صدا میعلیه السالم این صدا را از اعماق وجودش میحسین

 اسخ به این ندا وای جز پعلیه السالم چارهورزید. پس حسینشب و روز بر او اصرار می

فاتی ترساندند التاجابت این صدا نداشت، و به كسانی كه او را از قیام باز داشته و می

اعتنایی او به احترام خاندان نبوت او را نفرمود و شدت و قساوت دشمن و جسارت و بی

و از جهاد در راه خدا باز نداشت؛ زیرا او مجاهدی بود كه به امر خدا قیام كرد و برای ا

تفاوتی نداشت كه به ظاهر مغلوب باشد یا منصور؛ چون هر دو صورت برایش شرافت 

پس او در راه خدا و حق شهید شد و قاتالنش «. هَلْ َترَبَّصُونَ بِنا ِإلَّا إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ»بود 

به لعنت خدا و تمام مالئكه و مردم گرفتار شدند و او به بزرگترین درجات در نزد 
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َمعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَآءِ »رستگار شد. خدایش 

 (13۴« «.)وَالصّالِحِینَ

 محمد زغلول پاشا - 13

ها های مصری است در سخنرانی خود در حسینیه ایرانیاو كه یكی از شخصیت

به واجب دینی و سیاسی خود قیام كرد و علیه السالم در این كار حسین»گوید: می

دهد و مایه قوت اراده گونه مجالس عزاداری، روح شهامت را در مردم پرورش میاین

 (133«.)گرددها در راه حق و حقیقت میآن

 دكتر كلیم صدیقی - 14

نزد اهل : »گویداو كه رئیس پارلمان مسلمانان انگلستان است با الهام از قیام حسینی می

یع، نخستین گام مؤثر در جهت صحیح، همان اوایل تاریخ آنان برداشته شد و در تش

 های آن به ردّهای موجود متجلی گردید و ریشهقالب رّد و نفی هرگونه سازش با نظام

علیه السالم و متعاقب آن شهادت ایشان در كربال حاكمیت یزید از سوی امام حسین

ر میان اهل تسنن این مرحله اصالحی هنوز آغاز گردد. و باید اذعان كرد كه دبازمی

 (13۳«.)نشده است

 احمد اسكندر - 15

ار ث»مصر به نام « الجمهوریه»ای كه در روزنامه ای مصری است در مقالهاو كه نویسنده

حسین كشته شد ولی كالم او رسالتی بزرگ گردید. »نویسد: منتشر كرده می« اللَّه

ه رمز شهادت ماند. خونش به زمین ریخت ولی در سرش بریده شد ولی برای همیش

عصر خویش و همه عصرها فریادی شد كه در گوش مؤمنان و مبارزان فریاد برآورد... 
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 اند بنگرید و عواملكه چشمان خود را باز كنید و به اشراری كه شما را محاصره كرده

 (133«.)ضعف و تردید و پستی را از درون خویش ریشه كن سازید

 محمد علی جناح - 16

او كه پس از استقالل پاكستان نخستین رئیس حكومت آن كشور گردید درباره امام 

علیه السالم در شجاعت و شهامت در سراسر نظیر حسین»گوید: علیه السالم میحسین

جهان وجود نتوان یافت. به اعتقاد من همه مسلمانان و همه جهانیان باید از این شهید راه 

 (9۱۱«.)نظیر حق و حقیقت سرمشق و عبرت بگیرندایی بیخداوند و فد

 فاروق احمد خان لغاری - 17

ی زندگ»گوید: علیه السالم میاو كه رئیس جمهور پاكستان بود درباره امام حسین

انیم توعلیه السالم برای ما راه هدایت است و با پیروی از این راه میمبارك امام حسین

 (9۱2«.)ی كنیمهای دشمنان را خنثتوطئه

 نظیر بوتوخانم بی - 18

نی مسلمانان فلسطین، كشمیر و بوس»گوید: او كه زمانی نخست وزیر پاكستان بود می

 (9۱1«.)علیه السالم عمل نمایندباید به سیره امام حسین

 واقعه عاشورا در اندیشه مسیحیان

 اشاره

اك و به هم به نقطه اشتر ترین مسائل عقیدتی كه فكر اسالمی و مسیحی بایكی از مهم

یك نتیجه رسیده و بر آن تأكید فراوان دارند، مسأله حق و اجابت دعوت و ندای 

رسالت و فداكاری در راه آن همراه با ایمان و عقیده است. منبع و مصدر این دو خط 
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یكی است و سیر تاریخی آن فرقی ندارد؛ زیرا رسالت آسمانی آن از ناحیه خداست كه 

ارم اخالق برای بشر فرستاده شده است تا آنان را از جهالت و ظلم برهاند. به جهت مك

صلی علیه السالم و رسالت پیامبر اسالمها رسالت حضرت مسیحو از جمله این رسالت

 سزایی گذاشته است. واهلل علیه وآله است كه جهان را به حركت درآورده و تأثیر به

ای آسمانی برای نجات بشر است، جامعه و دیهباید كه چنین باشد، چرا كه این دو ه

اجتماع همیشه به چنین منبع صافی و خالص محتاج است تا به تمام انواع اخالق نیك و 

فضیلت و كرامت و زندگانی گوارا رسیده و از این راه به اهداف عالی خود نایل گردد، 

ه است كه ادامعلیه السالم در دین اسالم و رسالت پیامبرش شخصیتی و امام حسین

صلی اهلل علیه وآله بوده كه با نهضت و دهنده رسالت جدّش محمّد مصطفی

كه  گونهاش مسیر امت را كه به انحراف كشیده شده بود اصالح نموده، همانفداكاری

ائیل اسرعلیه السالم با رهبری خود كلمه حق را در جامعه آن روز قوم بنیحضرت مسیح

و جانفشانی كه از خود نشان داد باعث شد تا جهل و ظلم را از پیاده كرد و با فداكاری 

آن جامعه بزداید، و لذا تمام مشكالتی را كه دید به جهت كرامت رسالت آسمانی بود، 

های مختلف خاموش كنند كه خواستند تا نور خورشید و حق را با حیلهبرخی می

آیند. و این گونه بود خداوند نخواست و لذا نتوانستند به اهداف شوم خود نایل 

 علیه السالم.وضعیت حضرت مسیح

علیه السالم نیز با راه و مسیر فداكاری كه در پیش گرفت با شمشیر مصافحه امام حسین

كرده و با نیزه معانقه نمود و در راه عقیده هر چه را كه داشت فدا كرد و از این راه 

 سالمی است نایل گشت.ها برد و به اهداف عالی خود كه همان اهداف ابهره

 انطوان بارا - 1

علیه السالم هو رجل المرحلة الثانیة لإلسالم بعد المرحلة اذن كان الحسین»گوید: او می

األولی التی بدأها جده الرسول، و كانت مهمّته كبیرة تتصدّی إلعادة مسیرة العقیدة الی 
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ل البیت الذین صرح القرآن علیه السالم هو خامس أهالصراط المستقیم. و ِلمَ ال؟ ألیس

الكریم بطهارتهم... و من كان اجدر منه ألن یكون رجل االستمراریة و اعادة التقویم 

علیه در این هنگام حسین( »9۱9؛)«لإلسالم الذی قیل فیه: بدؤه محمّدی و بقاؤه حسینی

 ای كه جدشالسالم همان مرد مرحله دوم برای اسالم بعد از مرحله اول است، مرحله

علیه السالم وظیفه و تكلیف بزرگی را به دوش رسول آن را شروع كرده است و حسین

دارد كه همان بازگرداندن عقیده به راه مستقیم است. و چرا چنین نباشد؟ آیا او پنجمین 

ها تصریح دارد... و چه كسی از او نفر از اهل بیتی نیست كه قرآن كریم به طهارت آن

صلی اهلل علیه وآله و رد استمرار و ادامه دهنده اهداف محمّدیسزاوارتر برای این كه م

بازگرداننده استحكام به اسالم باشد، اسالمی كه درباره آن گفته شده كه شروعش 

 «محمّدی و بقائش حسینی است.

غدا حبّ الحسین الثائر واجبا علینا كبشر... و غدا حبّ الحسین »... گوید: او نیز می

ن فی علیه السالم نبراساً لبنی االنسافثات ضمائرنا، فقد جاءت صیحتهالشهید جزءًا من ن

كلّ عصر و مصر و تحت أیة عقیدة انضوی... اذ انّ اهداف األدیان هی المحبة و 

التمسك بالفضائل و الدعوة الی التآخی البشری لتعظیم عالقة الفرد بربّه اوالً و بأخیه 

علیه السالم انقالبی برای ما به عنوان یكی از ندوست داشتن این حسی( »... 9۱3؛)«ثانیاً

علیه السالم شهید جزئی از حاالت درونی افراد بشر واجب شده... و نیز محبت حسین

ها ای برای نوع انسانماست كه ظهور و بروز دارد. به طور حتم صدای او حقیقت ارزنده

هداف ادیان همان ای پیچیده است...؛ زیرا ادر هر عصر و مكان و تحت هر عقیده

محبت و تمسك به فضائل و دعوت به برادری در سطح جهان به جهت تعظیم عالقه 

 «باشد.نوعش در مرتبه بعد میفرد با پروردگارش در مرتبه اول و به برادران هم

علیه السالم شمعة االسالم... اضاءت ممثّلة ضمیر فقد كان الحسین»گوید: او نیز می

علیه السالم همانند مشعلی نورانی به طور حتم حسین( »9۱1؛)«هوراألدیان الی ابد الد

 «برای اسالم بود كه به عنوان نماینده نهاد همه ادیان تا پایان روزگار است.
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لقد شكلت الحركة المنعطف الروحی، الخطیر األثر فی مسیر العقیدة »گوید: او نیز می

هتًا یركن فی ظاهر الرؤوس العقیدة راسخة االسالمیة و التی لوالها لكان االسالم مذهباً با

به طور حتم حركت ( »9۱۴؛)«فی أعماق الصدور و ایماناً یترع فی وجدان كلّ مسلم

عاطفی و روحی اثر ارزشمندی را در مسیر عقیده اسالمی ترسیم كرده و از خود به 

كه  آمدجای گذاشته است، حركتی كه اگر نبود، اسالم مذهبی صِرف به حساب می

ها و ایمانی كه در ای راسخ در اعماق سینهگرفت نه عقیدهنها در ظاهر سرها قرار میت

 «.وجدان هر مسلمانی قرار گیرد

فأیّة ملحمة هی استمدت وقود احداثها من عترة النبیّ و آل بیته »گوید: او نیز می

ة و حمایاألخیار... و ایّة انتفاضة رمت الی حفظ كیان امة محمّد وصون عقیدة المسلم 

السنة المقدسة و ذبّ اذی المنتهكین عنها؟ ملحمة ظلت فی خاطر المسلم رمز الكرامة 

الدینیة، شاهد من خاللها صفحة جدیدة من مسیرة عقیدته، صفحة بیضاء عاریة من 

اشكال العبودیة و الرّق و الزّیف، مسطّرة بأحرف مضیئة تهدی وجدانه الی السبل القویمة 

پس ( »9۱3؛)«لسیر فی مسالكها لیبلغ نقطة األمان الجدیرة به كانسانالتی یتوجب علیه ا

كدامین حماسه است كه مقدمات و چارچوب حوادثش از عترت پیامبر و اهل بیت 

اش نشأت گرفته و استمداد كرده است... و كدامین انقالبی است كه هدفش برگزیده

ه مسلمان و حمایت از سنت حفظ كیان امّت محمّدصلی اهلل علیه وآله و نگهداری عقید

ای كه در كنند؟ حماسهمقدس و مقابله آن از آزار كسانی باشد كه هتك حرمت می

الی آن صفحه آید و از البهخاطره مسلمان به عنوان رمز كرامت دینی به حساب می

ای های سفید و خالی از شكلاش را مشاهده كرده است، صفحهجدیدی از مسیر عقیده

ای كه با حروف روشن نوشته شده و هر مسلمانی را ی و انحراف، حماسهبندگی و بردگ

ها به طور حتم او را به نقطه هایی كه با سیر در آنكند، راههای محكم هدایت میبه راه

 «رساند.امان و آرامشی كه مستحق انسان است می

، الّا انّ لها ةكانت ثورة ضعیفة بتركیبها المادی»گوید: او نیز درباره نهضت حسینی می
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انّه بالغ بها علیه السالم یعلم بصالبة الصخر و المبدأ بتركیبتها الروحیة و الرمزیة، و كان

النصر و االستمرار للعقیدة مالم یكن لیبلغه بایثار السالمة من مذبحة كربالء. و 

من  هعلیه السالم عند ما ثار لم یثر ألجل نوال كرسی الحكم؛ اذ لم تكن منطلقاتالحسین

( 9۱۳؛)«قاعدة فردیة او زمنیة، بل كانت اهدافها تتعداه الی األعقاب و األجیال القادمة

رسید جز آنكه به لحاظ تركیب نهضت او به لحاظ تركیب مادی ضعیف به نظر می»

دانست كه تنها از این راه ای بود. او میروحی و رمزی دارای صالبتی محكم و ریشه

عقیده خواهد رسید، هدفی كه هرگز با سالم بیرون آمدن  است كه به نصرت و پیگیری

علیه السالم هنگامی كه نهضت خود را از معركه كربال تحقق نخواهد یافت. و حسین

شروع كرد هدفش رسیدن به تاج و تخت خالفت نبود؛ زیرا هدف او فردی یا مربوط به 

ای آیندگان و زمان خاص نبود، بلكه اهداف او از شخص خاص و زمان گذشته و بر

 «های دیگر بود.نسل

لسالم علیه او حركة الحسین»گوید: علیه السالم میاو نیز در توجیه حركت امام حسین

كان لها هدفان ال ثالث لهما؛ األول: احداث رجّة عنیفة فی كیان األمة االسالمیة، و هذا 

المبادئ  هدف مبدئی و لیس مرحلی او نهایی، و الثانی: وضع األسس النهائیة و

الضروریة لحفظ كیان العقیدة الی األبد محاذراً بها ان تزل او تضعف او تضمحلّ علی ید 

و حركت ( »9۱3؛)«افراد او سالطین، و هذا هو هدفها الجوهری و الرئیسی و األساسی

علیه السالم دارای دو هدف بود و هدف سومی نداشت؛ هدف اول ایجاد حركت حسین

ای یا نهایی به حساب می بود، و این هدفی ابتدایی و نه مرحلهتندی در میان امت اسال

های نهایی و مبادی ضروری برای حفظ آمد. و دومین هدف او قرار دادن اساسمی

آمد تا به واسطه آن از لغزش یا ضعف یا اضمحالل كیان كیان عقیده به حساب می

و  ای و رئیسیدف ریشهعقیده به دست افراد یا سالطین جلوگیری شود، و این همان ه

 «اساسی نهضت او بود.

و قولة الرسول: حسین منّی و أنا من حسین، اللّهم احبّه فانّی احبّه، فیها »گوید: او نیز می
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صلی اهلل علیه وآله قد عهد برایة االسالم الذی انزل شهادة و تكلیف؛ شهادة بانّ النبیّ

ان  یف لإلبن الذی أحبّه و طلب من ربّهعلیه الی سبطه الحسین الذی هو بضعة منه. و تكل

یحبّه باالستشهاد صونًا للعقیدة و دفاعاً عن روح الدین من العبث و االستهتار الذین كادا 

یؤدیان الی اضمحالله فكانت هذه الشهادة و هذا التكلیف هما العنوان الضخم و الرموز 

 استحق عن جداره مغزیالخالد لنهضة االبن فی سبیل الحفاظ علی عقیدة الجدّ، حتی 

حسین از "این كه رسول فرمود: ( »92۱؛)«"االسالم بدؤه محّمدی و بقاؤه حسینی"قول 

در آن  "من و من از حسینم، بار خدایا! او را دوست بدار زیرا كه من او را دوست دارم

 كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله پرچم اسالمیگواهی و تكلیف است؛ گواهی است بر این

ای از وجودش سپرده است. و تكلیفی اش حسین، پارهاو نازل شده را به دست نوه كه بر

خواهد تا او را است بر عهده فرزندی كه او را دوست دارد و از پروردگارش می

دوست بدارد با شهادت در راه حفظ عقیده و دفاع از روح دین از بیهودگی و انحراف، 

ا این گواهی و این تكلیف دو عنوان مهم و شود. لذدو امری كه موجب نابودی آن می

رمز جاویدان در نهضت فرزند رسول خداصلی اهلل علیه وآله در راه عقیده جدّش 

 اسالم شروعش"باشد؛ و به همین جهت است كه او مستحق كالمی پرمغز است كه: می

 .«"محمّدی و بقائش حسینی است

ة اللَّه فی خلقه و فی دینه الحنیف و سید شباب اهل الجنة... اتّم حج»گوید: او نیز می

ابرز مظلومیة آل محمّد و اعاد دین النبیّ الذی بشّر به الی صراطه المستقیم، فافنی ذاته و 

سرور جوانان بهشتی... كسی كه در خلق خدا و در دین ( »922؛)«اهله فی هذا السبیل

پیامبر را كه به آن توحیدی حجت را تمام نموده و مظلومیت آل محمّد را ابراز و دین 

 «بشارت داده شده بود به راه مستقیم بازگرداند، و جان و اهلش را در این راه گذاشت.

عن  علیه السالم یمرّ بأرض كربال فیُنبئفها هو شهید المسیحیة عیسی»گوید: او نیز می

قتل الحسین و یلعن قاتلیه و یصف ارض الطّف بالبقعة كثیرة الخیر و یوصی من ادرك 

 یامه بالقتال معه، فیصبح كالشهید مع األنبیاء مقبالً غیر مدبر...ا
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و نبیّ كعیسی ایّده اللَّه بمعجزات خارقة... هل یستطیع علیه الوصول الی كربالء بطرفة 

علیه عین؟ و ماهو غیر المعقول فی زیارة شهید المسیحیة الی مسقط رأس شهادة الحسین

آری او شهید ( »921؛)...«شهادة الحق و العدل  السالم الذی سیأتی بعد قرون لیتّمم

ادت كند و خبر از شهعلیه السالم است كه از سرزمین كربال گذر میمسیحیت عیسی

نماید و سرزمین طفّ )كربال( را به دهد و قاتالنش را لعن میعلیه السالم میحسین

را درك  ر اوكند، و به كسانی كه روزگازمینی كه دارای خیر بسیار است توصیف می

كند تا به دفاع از او بجنگنند و از این طریق به مانند شهید همراه انبیا كنند سفارش میمی

 اند...كردهكرده نه آن كه فرار میشوند كه حمله می

العاده تأیید كرده... آیا و پیامبری همچون مسیح كه خداوند او را به معجزات خارق

دن خودش را به كربال برساند؟ آری، امری توانسته كه با یك چشم بر هم زمی

ه السالم علیرسد كه شهید مسیحیت به زیارت محلّ شهادت حسینغیرمعقول به نظر نمی

ها از او خواهد آمد تا شهادت حق و عدالت را رفته باشد، آن شخصیتی كه بعد از قرن

 ...«.تكمیل نماید 

ساعتها  علیه السالم لیست ولیدةلحسینو ثورة ا»گوید: او نیز درباره علت قیام حسینی می

بل هی فی سِفر الوصایا اإللهیة نُقشت علیه قبل نزول الرسالة المحمّدیة، و علم ذلك عند 

ربّ األكوان و باعث الرساالت؛ اذ كان یعلم تعالی بما ستتعرض له هذه الرسالة من 

( 929؛)«ن قبل ان یكوناهتزاز بعد نزولها علی محمّدصلی اهلل علیه وآله، فهیأ لها الحسی

علیه السالم خلق الساعه و مولود همان وقت نبود، بلكه آن نهضت در و نهضت حسین»

كتاب وصایای الهی قبل از نزول رسالت محّمدی نقش بسته و در علم پروردگار عالم و 

دانست كه زود است این ها ثابت بود؛ زیرا خداوند متعال میمبعوث كننده رسالت

یه علز نزولش بر محمّدصلی اهلل علیه وآله به لرزه درآید، و لذا حسینرسالت بعد ا

 «السالم را قبل از آن كه آفریده شود، برای آن آماده كرد.

فاذا قیل فی االسالم: بدؤه محمّدی و بقاؤه حسینی فاألجدر ان یقال »گوید: او نیز می
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شود كه هر گاه گفته می» (923؛)«ایضاً: ثورة الحسین بدؤها حسینی و استمرارها زینبی

اسالم شروعش محمّدی و بقائش حسینی است پس سزاوار است كه گفته شود: نهضت 

 «حسین شروعش حسینی و استمرارش زینبی است.

فالحسین البضعة الرسولیة قام بمهمة التقلّ خطراً و أهمیة عن مهمة »گوید: او نیز می

ریم، و اودع فی صدور المسلمین ودیعة جدّه، فأبقی علی االسالم كما بشّر به جده الك

ثمینة تنبههم فی نومهم و قعودهم بوجوب الحفاظ علیها كأندر و اغلی 

صلی اهلل علیه وآله به كار مهمی قیام علیه السالم پاره تن رسولحسین( »921؛)«مایملكون

كرد كه خطر و اهمیت آن، از كار مهمّ جدّش كمتر نبود و مایه بقای اسالم شد 

های مسلمانان ودیعه گونه كه جدّ كریمش به آن بشارت داده بود، و در سینههمان

بهایی را گذاشت كه آنان را از خواب و بی تحركی بیدار نمود و به بهترین وجه گران

 «ها را بر وظایفشان آگاه كرد.ممكن آن

ار... هصارت كربالء بعد مقتل الحسین و عترة آل البیت و صحبه األط»گوید: او نیز می

األرض ذات الثری الطاهر و الذریات القدسیة بعد ان كانت صحراء خواء ترتع فی فالتها 

العسالن و الذئاب، صارت ملجأ للمعذبین المظلومین بعد ان عُذب و ظلم فوق أرضها 

البررة األخیار، فسبحان اللَّه كیف یجعل من ارض العذاب و الظلم مالذاً للمعذبین و 

كربال بعد از شهادت حسین و عترت آل بیت و اصحاب پاك او... » (92۴؛)«المظلومین

سرزمینی دارای افرادی پاك و ذریه مقدس شد بعد از آنكه صحرایی خشك بود و 

چریدند، ولی بعدها پناه افراد معذب و مظلوم شد بعد از ها در آن میها و گرگدرنده

و مورد ظلم واقع شدند.  آنكه بر روی زمین آن افرادی نیك و اهل خیر عذاب دیده

دهد كه در منزه است آن خدایی كه زمین عذاب و ظلم را محلّ پناه كسانی قرار می

 «ها ظلم شده است.عذاب واقع شده و به آن

فالدماء الزكیة التی أهرقت فوق ثری كربالء منذ أربعة عشر قرنًا سجلت »گوید: او نیز می

یها الحسین علّمت االنسان كیف یكون مظلومًا للبشریة مجدها، و الشهادة التی اقدم عل
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ای كه روی زمین كربال قبل از چهارده های پاك و پاكیزهخون( »923؛)«حتی ینتصر

 علیه السالم بر آن اقدامقرن ریخته شد باعث مجد بشریت شد، و شهادتی كه حسین

 «نمود به انسان آموخت كه چگونه مظلوم باشد تا پیروز شود.

 آورد:علیه السالم این دو بیت شعر را میابش درباره امام حسیناو در آخر كت

 و ال تطلبوا رأس الحسین 

 بشرق ارض او بغرب 

 و دعوا الجمیع و عرّجوا

 نحوی فمشهده بقلبی 

علیه السالم را در شرق یا غرب عالم جستجو نكنید، همه را رها نمایید و به سر حسین»

 «علیه السالم در قلب من است.سینسوی من روانه شوید؛ زیرا كه مشهد ح

 كارل بروكلمان - 2

الحق انّ میتة الشهداء التی ماتها الحسین »گوید: می« كارل بروكلمان»مستشرق آلمانی 

قد عجلت فی التطور الدینی لحزب علیّ و جعلت من ضریح الحسین فی كربالء اقدس 

لیه السالم بود در عحق آن است كه مرگ شهدا كه با رهبری حسین( »92۳؛)«محجة

 علیه السالم تأثیر بسزایی گذاشت و از ضریحسرعت بخشیدن به پیشرفت حزب علی

 «ترین حجت پدید آمد.علیه السالم در كربال مقدسحسین

 ولیم لوفتس - 3

هادة انّ الحسین بن علّی قدّم ابلغ ش»گوید: می« ولیم لوفتس»نویسنده و مورّخ انگلیسی 

همانا حسین بن ( »923؛)«و ارتفع بمأساته الی قمة البطولة الفذة فی تاریخ االنسانیة

علیه السالم بهترین شهادت و جانفشانی را در تاریخ انسانیت تقدیم كرد و با علی

 «هایی كه متحمل شد به قلّه جوانمردی صعود نمود و نمونه شد.مصیبت
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 دكتر، ج، هوكار - 4

دلّت صنوف الزوار التی ترحل الی »د: گویمی« دكتر، ج، هوكار»مستشرق انگلیسی 

مشهد الحسین فی كربالء و العواطف التی ماتزال تؤججها فی العاشر من محرم فی العالم 

االسالمی بأسره... كل هذه المظاهر استمرت لتدلّ علی انّ الموت ینفع القدیسین اكثر 

علیه السالم ینهای زائران كه به سوی مشهد حسدسته( »91۱؛)«من ایام حیاتهم مجتمعة

روند و عواطفی كه در طول تاریخ این نهضت در روز عاشورا از محرم در به كربال می

هد كه كه نشان دتمام عالم اسالمی بلند است... تمام این مظاهر استمرار پیدا كرده تا این

 «دهد.مرگ بیش از این زندگی به افراد مقدس نفع می

 گوستاو گروینیام - 5

عة كربالء انّ وق»گوید: درباره واقعه كربال می« گوستاو گروینیام»ایی مستشرق آمریك

ذات اهمیة كونیة، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسین؛ ذلك الرجل النبیل 

همانا واقعه كربال ( »912؛)«الشجاع فی المسلمین تأثیراً لم تبلغه أیة شخصیة مسلمة أخری

انگیز مقتل حسین، آن مرد م آن صورت حزندارای اهمیت حیاتی است و به طور حت

نمونه و شجاع، در بین مسلمانان تأثیری گذاشته كه هیچ شخصیت مسلمان دیگر چنین 

 «تأثیری را از خود به جای نگذاشته است.

 ماربین - 6

 علیه السالم من اوالده و اخوته وطلب الحسین»گوید: خانم ماربین، فیلسوف آلمانی می

ی اعمامه و خواص صحبه، االنصراف و تركه وحیداً الی رغبته فی فضح بنی اخوته و بن

بنی امیة... و فی هذا داللة علی حسن سیاسته و قوة قلبه و تضحیة نفسه و اهله فی سبیل 

علیه السالم از حسین( »911؛)«الوصول الی المقصد الذی كانت العنایة اإللهیة تعدّه له

و فرزندان عموها و خواص اصحابش خواست تا اوالد و برادران و فرزندان برادر 
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ت تنها امیه اسبرگردند و او را در راهی كه در پیش گرفته كه همان مفتضح كردن بنی

گذارند... و این روش داللت بر حسن سیاست و قوت قلب و جانفشانی او و اهل بیتش 

 «است.در راه رسیدن به مقصد و هدفی دارد كه عنایت الهی برای او آماده كرده 

علیه السالم حضرت علی اصغرعلیه السالم را به او نیز درباره علت آوردن امام حسین

عمل الحسین فی آخر ساعات حیاته عمالً حیّر عقول الفالسفة و »گوید: میدان نبرد می

لم یصرف نظره عن ذلك المقصد العالی مع تلك المصائب المحزنة و الهموم المتراكمة 

احات، و هو قصة عبداللَّه الرضیع، فلّما كان الحسین یعلم انّ و كثرة العطش و الجر

امیة ال یرحمون له صغیراً... رفع طفله الصغیر علی یده أمام القوم تعظیماً للمصیبة و بنی

طلب الماء له فلم یجیبوه االّ بالسهم. و یغلب علی الظنّ اّن غرض الحسین من هذا العمل 

هاشم، و الیظنّ احد انّ یزید كان مجبوراً علی یة لبنیامتفهیم العالم بشدة عداوة بنی

تلك األعمال المفجعة ألجل الدفاع عن نفسه؛ النّ قتل الطفل الرضیع فی تلك الحال و 

بتلك الكیفیة... لیس هو االّ توحش و عداوة و سبعیة منافیة لقواعد كل دین و شریعة، و 

بیة جاهلیة الی ابادة آل محمّد هذه كانت كافیة الفتضاحهم و اتهامهم بالسعی بعص

های اش كاری كرد كه عقلعلیه السالم در آخرین لحظات زندگیحسین( »919؛)...«

متراكم  هایانگیز و گرفتاریهای حزنفالسفه را به حیرت واداشت و با آن همه مصیبت

و عطش فراوان و جراحاتی كه داشت، هرگز نظر خود را از آن هدف بلند باز نداشت، 

ه به هیچ امیدانست كه بنیعلیه السالم میآن قصه عبداللَّه شیرخوار است. چون حسین و

كنند... لذا طفل كوچك خود را بر دست گرفت و به جهت بزرگ كودكی رحم نمی

امیه( آورد و برای او تقاضای آب كرد ولی نشان دادن مصیبت جلو قوم دشمن )بنی

ن علیه السالم از ایگمانم این است كه غرض حسین ها جوابش را تنها با تیر دادند. وآن

ند. و هاشم دشمنی دارامیه تا چه مقدار با بنیكار این است كه به جهانیان بفهماند بنی

كند كه یزید بر این گونه اعمال دلخراش به جهت دفاع از خود هیچ كس گمان نمی

كیفیت... جز مجبور بوده است؛ زیرا كشتن طفل شیرخوار در آن حال و با آن 
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خویی نبوده و با قواعد هر دین و شریعتی منافات دارد و گری و دشمنی و درندهوحشی

این به تنهایی برای مفتضح كردن و اتهام آنان به كوشش در راه تعصبات جاهلیت با 

 «كوچ دادن آل محمّد كافی است.

میة، ان بنیاقدام یزید علی قتل الحسین اعظم خطأ سیاسی صدر م»گوید: او نیز می

اقدام یزید به كشتن حسین ( »913؛)«فجعلهم نسیاً منسیًا و لم یبق منهم اثر و الخیر

وته ها را به بامیه سرزد، و لذا این كار آنترین اشتباه سیاسی بود كه از بنیبزرگ

 «فراموشی سپرد و از آنان اثر و خبری باقی نگذارد.

ه علیپیروان علی»گوید: زاداری برای او میعلیه السالم و عاو نیز درباره امام حسین

علیه علیه السالم بیش از آنچه مسیحیان درباره مسیحالسالم یعنی شیعه درباره حسین

های گوییم مسیح متحمّل مشقّتالسالم عقیده دارند، معتقدند؛ زیرا همان گونه كه ما می

 مطلب را درباره بسیاری شد تا عفو و گذشتی از گناهان باشد، همچنین شیعه این

 (911...«.) باشدگوید و معتقد است كه او در قیامت شافع مطلق میعلیه السالم میحسین

تاریخ سراغ ندارد یك روحانی یا صاحب دینی را كه به جهت رسیدن »گوید: او نیز می

به اهداف بلندش در آینده جان خود را از روی علم و عمد بدهد... ولی واقعه حسین از 

لم و حكمت و سیاست بوده و لذا برای آن نظیری در تاریخ جهان نیست. همانا روی ع

های پیش همیشه آماده كشته شدن بود و تمام توجه او به یك علیه السالم از سالحسین

انش علیه السالم جمطلب عالی و جدّی بود و تاریخ به یاد ندارد كه كسی غیر از حسین

 (91۴...«.)عمد بدهد را برای تأیید دین از روی علم و 

م است، علیه السالو هجوم این بالهای پیاپی در تاریخ مختص به حسین»گوید: او نیز می

ارت انگیز است و اسبه جهت بزرگی مصائب حسین و كشته شدن و اتفاقی كه حزن

ها امیه منكشف شد و كارهای زشت آنزنان و دختران او بود كه یك مرتبه اهداف بنی

سیاست و ریشه انقالب در بین مسلمانان آشكار شد و لذا مخالفت و ظاهر گشت و 

امیه همه جا را فرا گرفت و مردم فهمیدند كه آنان درصدد سركشی بر ضد یزید و بنی
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 (913...«.)باشند نابودی اسالم می

های علیه السالم از تمام مصیبتهای حسینگونه كه مصیبتهمان»گوید: او نیز می

هایی كه بعد از قیام عاشورا به وجود آمد دارای تر بود همچنین انقالبگپیشینیان بزر

ن ها بیشتر بوده است، و لذا از ایهای گذشتگان بوده و مدت و آثار آنمزیّتی بر انقالب

 «.ای در تمام جهان شدجهت مظلومیت آل محمّدعلیهم السالم نشانه

 جرجی زیدان - 7

فظع یحدث أد ارتكب بقتل الحسین جریمة كبری لمال شك انّ ابن زیا»گوید: او می

منها فی تاریخ العالم، و الغرو اذا تظلّم الشیعة لقتل الحسین و بكوه فی كل عام، و مزقوا 

شكی نیست كه ابن زیاد ( »91۳؛)«جیوبهم و قرعوا صدروهم اسفاً علیه؛ النّه قتل مظلوماً

اریخ عالم تر از آن در تكه فجیع علیه السالم جرم بزرگی را مرتكب شدبا كشتن حسین

لیه السالم عواقع نشده است. و لذا باكی نیست بر شیعه كه به جهت كشته شدن حسین

اظهار ظلم كرده، بر او در هر سال بگرید، و گریبان چاك دهد، و با اظهار تأسّف بر او 

 «های خود زند؛ زیرا او مظلومانه كشته شد.به سینه

 یروینگپروفسور واشنگتن ا - 8

ید: گوعلیه السالم میاو كه دانشمند و خاورشناس آمریكایی است درباره امام حسین

علیه السالم ممكن بود خود را با تسلیم شدن در مقابل اراده یزید نجات برای امام حسین»

داد یزید را به خالفت دهد، اما مسئولیت پیشوایی و ریاست نهضت هرگز اجازه نمی

ایی مسلمانان از چنگال قهار ظلم و ستم امویان در كمال شهامت و بشناسد و برای ره

سالم علیه الآزادگی همه گونه مشقت و مصیبت را پذیرفت. آری روان تابناك حسین

 سرمدی و جاوید است.

ای قهرمان بزرگ و ای نمونه شهامت و ای شهسوار آزاده، ای حسین! درود بر تو باد، 
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سوزان خشك و گرم عربستان فنا ناپذیر و تا ابدیت  این روح توست كه در زیر آفتاب

برپاست. ای پهلوان و ای بزرگ قهرمان من حسین، سالم همه جهانیان نثار روان تو 

 (913«.)باد

علیه السالم سرگذشتی است كه به علت ناگواری و كشته شدن حسین»گوید: او نیز می

نی كنم؛ زیرا در اسالم هولناكی آن واقعه، دوست ندارم سخن را در موردش طوال

یه السالم علتر از آن به وقوع نپیوسته است. اگر چه كشته شدن امیرمؤمنانكاری زشت

شتار فجیع علیه السالم كآمد، لیكن سرگذشت حسینمصیبت بسیار بزرگی به شمار می

. زیرا افتد..و مثله كردن و اسارت را در برداشت كه از شنیدن آن بدن انسان به لرزه می

 (99۱«.)ها است...كه از مشهورترین مصیبت

 كورت فریشلر - 9

د را علیه السالم خودانیم كه حسینمی»گوید: علیه السالم میاو درباره قیام امام حسین

برای كشته شدن آماده كرده بود و او كه عزم داشت خویش را فدا نماید چرا توقف 

دانست زد؟ مگر نمیت و شمشیر میتاخنكرد تا به قتلش برسانند و چرا دائم اسب می

كه اگر به جای دو دست ده دست داشته باشد و با هر ده دست شمشیر بزند نخواهد 

 توانست از سپاهی كه حداقل شماره سوارانش چهار هزار تن بود جان سالم بدر برد؟

علیه السالم دست روی دست گذاشتن و توقف جواب این ایراد این است كه حسین

دانست. در نظر شدن را دور از مردانگی و جهاد در راه پر نشیب خود میبرای كشته 

علیه السالم در یك جا توقف كردن و گردن به قضا دادن تا این كه دیگران حسین

 (992«.)شودنزدیك شوند و او را به قتل برسانند خودكشی محسوب می

 بولس سالمه - 11
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علیهما السالم م علی و امام حسیناو كه شاعری مسیحی و لبنانی است درباره اما

لم یجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلیّ من البطولة و العلم و الصالح، و لم »... گوید: می

یقم فی وجه الظالمین اشجع من الحسین؛ فقد عاش االب للحقّ و جّرد سیفه للذیاد عنه 

یب محمّد فاالوّل رب منذ یوم بدر، و استشهد االبن فی سبیل الحریة یوم كربالء، و ال غرو

برای هیچ یك از جوانمردان تاریخ آنچه از شجاعت و علم ( »... 991؛)«و الثانی فلذة منه

علیه السالم جمع شده، فراهم نشده است، و در مقابل ظالمین كسی و صالح برای علی

علیه السالم نایستاده است؛ آن پدر به جهت حق زندگی كرد و به تر از حسینشجاع

اع از آن از روز بدر شمشیر كشید، و این پسر در راه آزادی روز كربال به جهت دف

ده علیه السالم( تربیت شرسد؛ چرا كه اولی )علیشهادت رسید، و هیچ بعید به نظر نمی

 «علیه السالم( پاره تن و جگر گوشه اوست.محمد و دومی )حسین

 جورج جرداق - 11

د: نویسمسیحی است درباره واقعه عاشورا می نگار سرشناساو كه نویسنده و روزنامه

گفتند: ها میكرد آنوقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی می»

دهی؟ اما انصار حسین به او گفتند: ما با تو هستیم، اگر هفتاد بار كشته چه مقدار پول می

 (999.)«خواهیم كه در ركابت جنگ كنیم و كشته شویمشویم باز می

مقیاس  كند كه درعلیه السالم به خود دید ثابت میحوادثی كه حسین»گوید: او نیز می

گونه كه حوادثی كه یزید به وجود آورد ثابت اخالقی چون آسمان بلند است، همان

 (993«.)كند از نظر و مقیاس اخالقی بسیار پست استمی

 توماس ماساریك - 12

د: گویعلیه السالم میعظمت مصیبت امام حسیناو كه یك مستشرق است درباره 

 سازند، ولی آنگرچه كشیشان ما هم از ذكر مصائب حضرت مسیح مردم را متاثر می»
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 شود در پیروان مسیح یافتعلیه السالم یافت میشور و هیجانی كه در پیروان حسین

یه السالم علنخواهد شد و گویا سبب این باشد كه مصائب مسیح در برابر مصائب حسین

 (991«.)مانند پر كاهی است در مقابل كوه عظیم پیكر

 سر پرسی سایكس - 13

: نویسدعلیه السالم میاو كه خاورشناس و ژنرال انگلیسی است درباره امام حسین

ای بوده حقیقتاً آن شجاعت و دالوری كه این عده قلیل از خود بروز دادند به درجه»

ین و اختیار زبان به تحسادی هر كسی كه آن را شنید بیاست كه در تمام این قرون متم

آفرین گشود. این عده مردم دلیر غیرتمند مانند مدافعان ترموپیل، نامی بلند و غیر قابل 

 (99۴«.)زوال برای خود تا ابد به جای گذاشتند

 روزولت - 14

جال انّ كبار الر لقد حدثنا»كند: شود نقل میكه در قاهره منتشر می« لواء االسالم»مجله 

من االقطار الشقیقة من غیر الشیعیین انّه التقی بمستر روزفلت الصغیر، فدار الحدیث 

بینهما علی الحرب و ویالتها، و اخذ یشرح له ادب الحرب فی االسالم و یقارنها بوحشیة 

ء االحروب بین الدول الغربیة. فقال له روزفلت: مهما بلغ المحاربون من الوحشیة و االعتد

فانّنا لم یسمع عنّا انّنا قتلنا ابن نبی ننسب الیه و ال جرّدنا النبی و آله من ثیابهم و اخذناهم 

به ما خبر رسیده كه ( »993؛)«سبایا غیر مكرمین. قال محدّثنا: فوجمت و لم اتكلم

ات مالق« مستر روزولت كوچك»بزرگان غیر شیعی از كشورهای دوست هنگامی با 

ها درباره جنگ و آثار آن سخن به میان آمد. علمای سنی مذهب آن كردند و بین او و

های های دولتگریشروع به شرح آداب جنگ از دیدگاه اسالم كرده و با وحشی

جاوز گری و تنمودند. روزولت به نماینده آنان گفت: وحشیغربی در جنگ مقایسه می

را  ه كه هرگز فرزند پیامبریجنگجویان ما به هر مقداری كه برسد ولی از ما شنیده نشد
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كنیم، و نیز لباس از تن پیامبر و آل او به قتل برسانیم كه خود را به او منسوب می

 گوید: ما ساكت شده ودرنیاوردیم و آنان را به زور به اسیری نبردیم. سخنگوی ما می

 «هیچ سخنی نگفتیم.

 پی نوشت ها

 114تا  1

 .11، ص 2( منهاج السنة، ج 2

 .212، ص ۳ج  ( همان،1

 112ص  2( كتاب العین ج 9

 .۴33، ص 1( صحاح اللغة، ج 3

 .۴۱، ص 1( قاموس المحیط، ج 1

 .233و239، ص 9( معجم مقاییس اللغة، ج ۴

 .1۴، ص 21( تفسیر قرطبی، ج 3

 .1( سوره مائده، آیه ۳

 .91( سوره حج، آیه 3

 .9۴( همان، آیه 2۱

 .21۳( سوره بقره، آیه 22

 .23۳( همان، آیه 21

 .9۱-13( سوره حج، آیات 29

 .91( سوره توبه، آیه 23

 .9۴( سوره نور، آیه 21

 .3۱( سوره توبه، آیه 2۴
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 .232( سوره نساء، آیه 23

 ( صحاح اللغة، ماده هتك.2۳

 .۳۳؛ عالئلی، ص 212( برترین هدف در برترین نهاد، ص 23

 ، به نقل از او.9۳۳( االبطال، ص 1۱

 .92۴، ص 9یان، ج پا( مجموعه گلزار بی12

 .2۳1-23۱( ذخیرة الدارین 11

 ، به نقل از او.339ها آموخت، ص علیه السالم به انسان( درسی كه حسین19

 .12۳، ص 23( تاریخ دمشق، ج 13

 .2۳3، ص 2( مقتل خوارزمی، ج 11

 .91۳، ص 33( بحاراألنوار، ج 1۴

 لی اهلل علیه وآله.ص، فضائل اصحاب رسول اللَّه12، ص 2( سنن ابن ماجه، ج 13

 .9۴3، ص 9؛ مسند احمد، ج  ۴23، ص 1( صحیح ترمذی، ج 1۳

 .2۱( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 13

 ( همان.9۱

 .2۳3-2۳۴( همان، ص 92

 .91۴( اقناع الالئم، سید امین، ص 91

 .2۳1-23۱( ذخیرة الدارین، ص 99

 .11( عید الغدیر، بولس سالمه، ص 93

 .11( عید الغدیر، ص 91

 .1۳۱( فرهنگ عاشورا، ص 9۴

 ، به نقل از او.۳1( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 93

 .23، ص 2( ادب الطف، ج 9۳

 .13( سوره توبه، آیه 93
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 .233، ص 9( مستدرك حاكم، ج 3۱

 ، ماده اهل ؛ مفردات راغب، ماده اهل.1۳-13، ص 22( لسان العرب، ج 32

 .۴9، ص 3السنن الكبری، ج ؛  33۱1، ح 21۳، ص 9( مستدرك حاكم، ج 31

 .2۳3، ص 2علیه السالم، خوارزمی، ج ( مقتل االمام حسین39

 ، كتاب فضائل الصحابة.1313، ح 2۳۳9، ص 3( صحیح مسلم، ج 33

 .2۳1، ص 2( مسند احمد، ج 31

 .19( سوره شوری، آیه 3۴

ص ، 3؛ مجمع الزوائد، ج 231، ص 9؛ مستدرك حاكم، ج 3، ص ۴( دُرالمنثور، ج 33

 .123، ص 3؛ كشاف، ج 2۴۳

 .21۳؛ قرب االسناد، ص  ۴۴، ح ۳۱، ص ۳( كافی، ج 3۳

 .992، ح 111، ص 2؛ فیض القدیر، ج  313۱3، ح 31۴، ص 2۴( كنزالعمال، ج 33

 .21۱، ص 9؛ مستدرك حاكم، ج  93۳3، ح ۴۴3، ص 1( سنن ترمذی، ج 1۱

 .21۴، ص 32علیه السالم از تاریخ دمشق، ج ( امام حسین12

 .3۳، ح 221، ص ۳( كافی، ج 11

 .3، ص ۴؛ در المنثور، ج  931۱۴، ح 2۱1، ص 21( كنز العمال، ج 19

 .3۴2، ح 133، ص 2( المحاسن، ج 13

 .9، ح 3۴، ص 1؛ كافی، ج  213( نوراالبصار، ص 11

 .3، ح 133؛ امالی صدوق، ص  ۴32۴، ح ۳۴، ص 3( المعجم الكبیر، ج 1۴

 .39۱، ح 111، ص 1لسالم از تاریخ دمشق، ج علیه ا( ترجمه امام علی13

 .311( امالی صدوق، ص 1۳

 .11۳، ح ۴1، ص 1( عیون اخبار الرضاعلیه السالم، ج 13

 .22233، ح 2۱1، ص 22( المعجم الكبیر، ج ۴۱

 .132، ص 1( مستدرك حاكم، ج ۴2
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 .291، ص 9( همان، ج ۴1

 .۴333، ح ۴1۴، ص ۳ ؛ جامع االصول، ج 9323، ح ۴91، ص 1( سنن ترمذی، ج ۴9

 .۴39، ص 1؛ سنن ترمذی، ج  292، ح ۳۴، ص 2( صحیح مسلم، ج ۴3

 .23۱1، ص 3؛ صحیح مسلم، ج  31، ص 1( صحیح بخاری، ج ۴1

 .93۴1، ح 9۴1، ص 1( سنن ترمذی، ج ۴۴

؛ مسند  ۴1۴، ص 1؛ سنن ترمذی، ج  191، ح 2۱2-2۱۱، ص 1( صحیح بخاری، ج ۴3

 .33۴، ص 1احمد، ج 

؛  933۱، ح ۴13، ص 1؛ سنن ترمذی، ح  132، ح 2۱1ص  1یح بخاری، ج ( صح۴۳

 .۳1، ص 1مسند احمد، ج 

 .939، ص 1( ارشاد الساری، ج ۴3

 .2۱1، ص 9( السیرة النبویة، ج 3۱

 .911، ص ۳( تهذیب االحكام، ج 32

 .1۴2و1۴۱( كامل الزیارات، ص 31

 ( همان.39

 .1۳3، ص 33( بحاراالنوار، ج 33

 .191د، شیخ مفیدرحمه اهلل، ص ( االرشا31

 .23۴، ص 31؛ بحاراألنوار، ج  229و221( لهوف، ص 3۴

 .1۱2، ص 31؛ بحاراألنوار، ج  ۳۱( كامل الزیارات، ص 33

 .93، ص 1علیه السالم، خوارزمی، ج ؛ مقتل الحسین 12۱، ص ۳( البدایة والنهایة، ج 3۳

، ص 1؛ ارشاد مفید، ج  13، ص 3؛ كامل ابن اثیر، ج  923، ص 3( تاریخ طبری، ج 33

33. 

( ما نظر اهل سنت را در خصوص این موضوع كه بر دامن عایشه بوده صحیح ۳۱

 دانیم(.نمی
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 .133، ص ۴( مسند احمد، ج ۳2

 .۴9، ص 1( حاشیه مسند ابی یعلی، ج ۳1

 .211( تذكرة الخواص، ص ۳9

 ، به نقل از جرجی زیدان.9۱، ص 1( تاریخ النیاحة، ج ۳3

 .12۴، ص 1سند احمد، ج ( م۳1

 .193، ص 1( كنز العمّال، ج ۳۴

 .211۱( صحیح بخاری، ح ۳3

؛ ارشاد  ۳۳، ص 3؛ شرح كرمانی بر صحیح بخاری، ج  231، ص 9( فتح الباری، ج ۳۳

 .۳3، ص ۳؛ عمدةالقاری، ج  3۱۴، ص 1الساری، ج 

 .۳۳، ص 3( شرح كرمانی بر صحیح بخاری، ج ۳3

 .339، ص 1( فیض القدیر، ج 3۱

 ، باب كراهة الصراخ بالویل و العویل.321، ص 1( وسائل الشیعه، ج 32

 ( همان.31

 .21( سوره ممتحنه، آیه 39

 .321، ص 1( وسائل الشیعه، ج 33

 .1۳3، ص 33( بحاراألنوار، ج 31

 .1۳1( همان، ص 3۴

 .2۱۳، باب 193( كامل الزیارات، ابن قولویه، ص 33

 .1۳3، ص 33( بحاراألنوار، ج 3۳

 .111، ص 1( من ال یحضره الفقیه، ج 33

 .9، ابواب لباس مصلّی، ح 1۱، باب 1۳2، ص 9( وسائل الشیعة، ج 2۱۱

 .۳3۱، ص 1؛ وسائل الشیعة، ج  2۳۳، ص 31( بحاراألنوار، ج 2۱2

 .111و  112، ص 31؛ بحاراألنوار، ج  ۴۳و  ۴3( كامل الزیارات، ص 2۱1
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 .11، ص 2۴( شرح ابن ابی الحدید، ج 2۱9

 .119و111( مقتل ابی مخنف، ص 2۱3

 .2۱3( عیون االخبار و فنون اآلثار، ص 2۱1

 .112، ص 2( من الیحضره الفقیه، ج 2۱۴

 .3۴2، ص 2( السیرة الحلبیة، ج 2۱3

 .233، ص 9؛ مسند احمد، ج  92، ص 1( عقدالفرید، ج 2۱۳

 .93، ص 1( عقدالفرید، ج 2۱3

 .213، ص 1( تاریخ طبری، ج 22۱

 .239، ص 9ستدرك حاكم، ج ( م222

 .23۴، ص 9( مستدرك حاكم، ج 221

 .213و21۳، ص 2( مقتل خوارزمی، ج 229

 .213( الفصول المهمة، ص 223

 225تا  115

 .221( الصواعق المحرقه، ص 221

 .211، ص 1( الخصائص الكبری، ج 22۴

 .119، ص ۴( كنزالعمال، ج 223

 .2۴9، ص 2ج علیه السالم، خوارزمی، ( مقتل الحسین22۳

 .1۴1و131، ص 9( مسند احمد، ج 223

 .113علیه السالم از تاریخ ابن عساكر، رقم ( ترجمه امام علی21۱

 .933، ص 3؛ مستدرك حاكم، ج  1۳9، ص 2( مسند احمد، ج 212

 .93۱، ص 3؛ تهذیب تاریخ دمشق، ج  23، ص 3( مستدرك حاكم، ج 211

 .۴2و۴۱، ص 1( مسند احمد، ج 219
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 .13۳، ص 2؛ شرح ابن ابی الحدید، ج  21۳عه صفین، ص ( وق213

 ، به نقل از طبرانی.2۴1( مقتل خوارزمی، ص 211

 .۳، ص 1( العقد الفرید، ج 21۴

 .۳1( مقاتل الطالبیین، ص 213

، ص ۴؛ تاریخ طبری، ج  99، ص 3؛ كامل ابن اثیر، ج  221( مقاتل الطالبیین، ص 21۳

11۴. 

، ۳؛ البدایة و النهایة، ج91، ص3؛ كامل ابن اثیر، ج3۴1، ص1( تاریخ طبری، ج213

 .2۳3ص

، 3؛ انساب االشراف، ج11، ص3؛ مجمع الزوائد، ج1۱، ص3( كامل ابن اثیر، ج29۱

 .2۳ص

، ص 3؛ تاریخ طبری، ج  192؛ تذكرة الخواص، ص  22۳( صواعق المحرقه، ص 292

933. 

 .13۱( تذكرة الخواص، ص 291

 .91آیه  ( سوره حج،299

 .39، ص 2؛ كامل ابن اثیر، ج  93، ص 2( تاریخ طبری، ج 293

 .12۳، ص 9( العقد الفرید، ج 291

 .921، ص 3( االستیعاب در حاشیه االصابة، ج 29۴

 .293، ص 3( االستیعاب، ج 293

 .3۳، ص 3( همان، ج 29۳

 .2۳۴، ص 3( االصابة، ج 293

 .13۴( همان، ص 23۱

 .13، ص 9( همان، ج 232

 .2۴3، ص 9( سیره ابن هشام، ج 231
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 .21۳( همان، ص 239

 .11( همان، ص 233

 .9۳1و9۳3، ص 3( همان، ج 231

 .9۳۴( همان، ص 23۴

 .2۳9، ص 9( همان، ج 233

 .233( همان، ص 23۳

 .2۴۳( همان، ص 233

 .13، ص 3( همان، ج 21۱

 .13۴( همان، ص 212

 .2۳۳، ص 9( همان، ج 211

 .2۳3( همان، ص 219

 .۴9۱، ص 9االستیعاب، ج  (213

 ( همان.211

 .2۱1، ص 2( همان، ج 21۴

 .3، ص 1( العقد الفرید، ج 213

 .3۱( مقاتل الطالبیین، ص 21۳

 .1۳۴( تذكرة الخواص، ص 213

 .32؛ مقاتل الطالبیین، ص  32، ص 3( كامل ابن اثیر، ج 2۴۱

 .191( معجم الشعراء، ص 2۴2

؛ تذكرةالخواص، 23۳، ص۳یة و النهایة، ج؛ البدا139، ص1( تاریخ طبری، ج2۴1

 .131ص

 .233، ص 1( مقتل خوارزمی، ج 2۴9

 .21۴، ص 1؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج  ۳۱( معارج الوصول، زرندی، ص 2۴3
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 .۳2( همان، ص 2۴1

 .939( تذكرة الخواص، ص 2۴۴

 .231و232، ص 2۴( األغانی، ج 2۴3

 .1۳۳، ص 3( كامل ابن اثیر، ج 2۴۳

 .۳9وره مائده، آیه ( س2۴3

 .۳1( سوره توبه، آیه 23۱

 .2۱3و  2۱۳( سوره اسراء، آیات 232

 .1۳( سوره مریم، آیه 231

 .۴۱-13( سوره نجم، آیات 239

 .99۴، ص 3۱؛ بحاراألنوار، ج  923( مكارم األخالق، طبرسی، ص 233

 .39، ح 32، ص 33( بحاراألنوار، ج 231

 .9۴، ح 131، ص 22( مستدرك الوسائل، ج 23۴

 .12، ح 2۴3، ص 3۱؛ بحاراألنوار، ج  9۴۱، ص 3( من ال یحضره الفقیه، ج 233

 .91، ح 131، ص 22( مستدرك الوسائل، ج 23۳

 .13۱، ص 22( همان، ج 233

 .۳، ح 22( امالی، شیخ مفید، ص 2۳۱

 .233، ص 2( سفینة البحار، ج 2۳2

 .11۱ها، ص ( چكیده اندیشه2۳1

 ( همان.2۳9

 .93، ص 2طبری، ج  ( تاریخ2۳3

 .۳1( سوره یوسف، آیه 2۳1

 .91، ص 29( تفسیر طبری، ج 2۳۴

 .2۱1، ص 9( السیرة الحلبیّة، ج 2۳3
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 .919، ص 1( همان، ج 2۳۳

 .۴33، ص ۳( المصنّف، ج 2۳3

 .3( تذكرة الخواص، ص 23۱

 ، كتاب فضائل الصحابه، باب مناقب خالد.13۱، ص 1( صحیح بخاری، ج 232

 .3۱، ص 1اثیر، ج  ( كامل ابن231

 .2۱۳، ح 9۴، كتاب الجنائز، باب ۴32، ص 1( صحیح مسلم، ج 239

 .1۴( ذخائر العقبی، ص 233

 .9۴2، ص 2( مستدرك حاكم، ج 231

 .1۴۳، ص 9( المصنّف، ج 23۴

، ص 1؛ مسند احمد، ج23۱، ص3؛ سنن نسائی، ج9۳2، ص2( مستدرك حاكم، ج233

999. 

 .29۱( الفصول المهمة، ص 23۳

 .22۱، ص 2( االمامة و السیاسة، ج 233

 .33( تذكرة الخواص، ص 1۱۱

 .2۱3( همان، ص 1۱2

 .92۳( همان، ص 1۱1

 .91، ص 1( تاریخ یعقوبی، ج 1۱9

 .2۱9، ص 2( تاریخ المدینة المنوّرة، ج 1۱3

 .3۱، ص 1( كامل ابن اثیر، ج 1۱1

 .22، ص 3( شرح ابن ابی الحدید، ج 1۱۴

 .3۱3، ص ( ینابیع المودة1۱3

 .22۱، ص 1( الفتوح، ج 1۱۳

 .111( تذكرة الخواص، ص 1۱3
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 .231، ص 1( الفتوح، ج 12۱

 .323( ینابیع المودة، ص 122

 .932، ص 1؛ حیاة الصحابة، ج  1۴1، ص 3( كنز العمال، ج 121

 .191علیه السالم، ص ( تاریخ دمشق، ترجمه امام حسن129

علیه السالم، ص تاریخ دمشق، ترجمه امام حسن ؛ 133، ص 9( سیر اعالم النبالء، ج 123

113. 

 .239، ص 9( مستدرك حاكم، ج 121

 .129؛ تذكرة الخواص، ص  ۳، ص 1( عقد الفرید، ج 12۴

 .1۱۳، ص 2( اسدالغابة، ج 123

؛ كامل ابن 2۴3، ص 1؛ تذكرة الحفّاظ، ج 9۱و  13، صص 22( تاریخ ابن كثیر، ج 12۳

 .931، ص 9؛ مسند احمد، ج 23۴، ص 9اكم، ج ؛ مستدرك ح9۴3، ص 1اثیر، ج 

؛  9۱۱، ص 1؛ تهذیب التهذیب، ج  19۳علیه السالم، ص ( تاریخ دمشق، امام حسین123

 .2۱1، ص 1؛ المعجم الكبیر، ج  ۳1، ص 2مسند احمد، ج 

، ص 9؛ حلیة االولیاء، ج  1۴علیه السالم، ص ( تاریخ دمشق، ترجمه زین العابدین11۱

29۳. 

 .13۱، ص 3غانی، ج ( اال112

 .211( تذكرة الخواص، ص 111

 ، به نقل از ترمذی.9۳3( ینابیع المودة، ص 119

، 9؛ كامل ابن اثیر، ج921، ص9؛ سیر اعالم النبالء، ج12، ص1( اسدالغابة، ج113

 .393ص

 .23۴( صواعق المحرقه، ص 111

 337تا  226
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، 9الكبیر، ج؛المعجم113ص، 9االشراف، ج؛انساب1۴1( تذكرةالخواص، ص11۴

 .213ص

 .1۴۳( تذكرة الخواص، ص 113

 .393صلی اهلل علیه وآله، دكتر عایشه بنت الشاطی، ص ( موسوعة آل النبی11۳

، پس توبه كنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید و خود را 13( سوره بقره، آیه 113

 ر است.گاه پروردگارتان بهت)یكدیگر را( به قتل برسانید، این كار برای شما در پیش

 .312، ص 3؛ تاریخ طبری، ج  3۴3صلی اهلل علیه وآله، ص ( موسوعة آل النبی19۱

 ، كتاب الجنائز، باب المیت یعذب ببكاء اهله علیه.۴93، ص 1( صحیح مسلم، ج 192

 ( همان.191

؛ صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب 211، ص 2( صحیح بخاری، كتاب الجنائز، ج 199

 .19و  11، ح 3

 .21۴، ص 2؛ صحیح بخاری، ج  11، حدیث 3( صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب 193

 .2۳( سوره فاطر، آیه 191

 .933، ص 9( المصنّف، ج 19۴

 .232، ص 9( العقد الفرید، ج 193

 .392، ص 21( كنز العمال، ج 19۳

 .231، ص 3( المصنّف، ج 193

 .2۳-2۴، فقره 13( سِفر حزقیال، اصحاح 13۱

 .13۴-139، ص 33( بحاراألنوار، ج 132

 از ابواب مزار. ۴3، باب 1، ح 939، ص 2۱( وسائل الشیعة، ج 131

 .2۴از ابواب المزار، ح  ۴۴، باب 939، ص 2۱( وسائل الشیعة، ج 139

 .233، ص 9( المستدرك علی الصحیحین، ج 133

؛  9۱۱، ص 1التهذیب، ج ؛ تهذیب  19۳علیه السالم، ص ( تاریخ دمشق، امام حسین131
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 .2۱1، ص 1؛ المعجم الكبیر، ج  1۳، ص 2مسند احمد، ج 

 .211( تذكرة الخواص، ص 13۴

 ، به نقل از ترمذی.9۳3( ینابیع المودة، ص 133

، 9؛ كامل ابن اثیر، ج921، ص9؛ سیراعالم النبالء، ج12، ص 1( اسدالغابة، ج 13۳

 .393ص

 .23۴( صواعق المحرقه، ص 133

 .1۴2و1۴۱( كامل الزیارات، ص 11۱

 .1۳3، ص 33( بحاراألنوار، ج 112

 .2۳3، ص 2( لسان العرب، ج 111

 .21۱، ص 2( اقرب الموارد، ج 119

 ، از ابواب دفن.۳9، باب 2، ح 321، ص 1( وسائل الشیعة، ج 113

 .۴، مجلس 1۱، ح 2۴1( امالی طوسی، ص 111

 .91، باب 1، ح 1۱2( كامل الزیارت، ص 11۴

 ، از ابواب كفارات.92، باب 2، ح 1۳9، ص 21( وسائل الشیعة، ج 113

 .91، باب 3، ح 1۱۴-1۱9( كامل الزیارات، ص 11۳

 .3۱، باب 1، ح 11۳( كامل الزیارات، ص 113

 .1۴۴ - 1۴۱( كامل الزیارات، ص 1۴۱

 .2۴3، ص 3( الحدائق الناضرة، ج 1۴2

 233ص  2( كنزالعمال ج 1۴1

 .23۳( همان، ص 1۴9

 .9۱2، ص ۳( تفسیر المنار، ج 1۴3

 .3۳( التعریفات، ص 1۴1

 .13، مجلس ۳۴( امالی صدوق، ص 1۴۴
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 .1۳1، ص 33( بحاراألنوار، ج 1۴3

 .229و221( دور المنبر الحسینی فی التوعیة االسالمیة، دكتر مقدسی، ص 1۴۳

 .91و92( منهج فی االنتماء المذهبی، صائب عبدالحمید، ص 1۴3

 .۴1-۴9علیه السالم، ادریس مغربی، ص لحسین( لقد شیّعنی ا13۱

 .133( همان، ص 132

 .9۱9( همان، ص 131

 .921-929علیه السالم، ص ( لقد شیّعنی الحسین139

 .3۳-3۴( آنگاه هدایت شدم، ص 133

 .۳، ص 29۳۱فروردین،  2۳( روزنامه جمهوری اسالمی، شنبه، 131

 .۳و3ب، ص یعقوʙƠ( كربالء، الثورة و المأساة، احمد حس13۴

 .۴332اسالمی، شماره ɠ( به نقل از روزنامه جمهور133

 .22۳( ابوالشهداء، ص 13۳

 .۴3( همان، ص 133

 .231( ابوالشهدا، ص 1۳۱

 .1۴3، ص 2( المنار، ج 1۳2

 ، به نقل از او.1۳9( فرهنگ عاشورا، ص 1۳1

 ( همان.1۳9

 و.، به نقل از ا33ها، ص علیه السالم، پیشوای انسان( حسین1۳3

 ، به نقل از او.1۳1( فرهنگ عاشورا، ص 1۳1

 .۳۳( برترین هدف در برترین نهاد، عالئلی، ص 1۳۴

 ( همان.1۳3

 ، به نقل از او.1۳2( فرهنگ عاشورا، ص 1۳۳

 .1۳9( فرهنگ عاشورا، به نقل از او، ص 1۳3
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 .223علیه السالم، توفیق ابوعلم، ص ( ابوالشهداء، الحسین بن علی13۱

 .33االول فی االسالم، ص  ( الثائر132

 .22۱-2۱۳( فرزندان پیامبرصلی اهلل علیه وآله در كربال، خالد محمد خالد، ص 131

 .32( همان، ص 139

 .2۱3( همان، ص 133

 .91( همان، ص 131

 ، به نقل از او.221علیه السالم، ص ( چهره درخشان حسین بن علی13۴

 ، به نقل از او.1۳9( فرهنگ عاشورا، ص 133

 .12، ص 9های قاره اروپا، ج ( عاشورا در سرزمین13۳

 .2۳/21/2331( روزنامه الجمهوریه، تاریخ 133

 .93۴، ص 9پایان، ج ( مجموعه گلزار بی9۱۱

های ایران وشبه قاره هند، نقل ازعاشورا درسرزمینجنگ، پاكستان، به( روزنامه9۱2

 .11ص

 ( همان.9۱1

 .313و  319ر المسیحی، انطوان بارا، صص علیه السالم، فی الفك( الحسین9۱9

 .۴۴( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 9۱3

 .۴1( همان، ص 9۱1

 .311( همان، ص 9۱۴

 .319و311( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 9۱3

 ( همان.9۱۳

 .313( همان، ص 9۱3

 .311( همان، ص 92۱

 .311( همان، ص 922
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 .33( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 921

 .2۱1و  2۱2الحسین فی الفكر المسیحی، ص ( 929

 .21۳( همان، ص 923

 .9۱3و  9۱9( همان، ص 921

 .921( همان، ص 92۴

 .991( همان، ص 923

 ، به نقل از او.33( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 92۳

 .31( همان، ص 923

 ، به نقل از او.33( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 91۱

 ، به نقل از او.233مسیحی، ص ( الحسین فی الفكر ال912

 به نقل از او. 11۱( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 911

 ، به نقل از او.113( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 919

 ، به نقل از او.13۴و131( الحسین فی الفكر المسیحی، ص 913

 .1۳( سیاست حسینی، ماربین، دكتر ژوزف، ص 911

 ( همان.91۴

 ( همان.913

 ، به نقل از جرجی زیدان.9۱، ص 1ریخ النیاحة، ج ( تا91۳

 .931، ص 9پایان، ج ( مجموعه گلزار بی913

 .1( تاریخ فخری، ص 99۱

 .333علیه السالم و اسیران، ص ( امام حسین992

 . 2۳( عید الغدیر، بولس سالمه، ص 991

 .1۳2( فرهنگ عاشورا، ص 999

 .33، ص 1ی، ج علیه السالم، صوت عدالت انسان( امام علی993
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 ، به نقل از او.1۳۱( فرهنگ عاشورا، ص 991

 .1۳1( فرهنگ عاشورا، ص 99۴

 .۴3ه ، ص  29۴3( مجله لواء االسالم، قاهره، شماره هشتم، ربیع الثانی، 993

 . فلسفه عزاداری امام حسین علیه السالم5

 مشخصات كتاب

 نویسنده : عبدالحكیم سلیمی

 ناشر : عبدالحكیم سلیمی 

 همقدم

ع انجامد. ازنومبارزه عامل عزت و اقتدار است.تنبلی و تن پروری به ذلت و زبونی می

مبارزه ترین آن، مبارزه برای اعالی كلمه حق ونابودی باطل است. چنینمبارزات مقدس

اش را به مكتبی نیازمند منبع فیاضی است تا بتواند با سرمشق گرفتن از آن روند تكاملی

حق خواهان ای است كه همواره الهام بخشم عاشورا الگوی حسنهخوبی طی كند. قیا

ند. كشان در برابر كفر و ظلم و نفاق رهبری میبوده و آنان را در حركت مبارزاتی

قیامی كه صورت فرا زمانی وفرا مكانی پیدا كرده، همه ساله در ایام محرم در اذهان و 

د.با توجه به عظمت این قیام الهی و یاباعماق روح حسینیان و آزادگان جهان تجلی می

ها و كنند با ایجاد بدعتنقش مراسم عزاداری در بازسازی آن، بدخواهان تالش می

ها از ای كه قرنالقای شبهات از قداست و اسوه بودن آن بكاهند. چرا باید برای حادثه

ر و س كردن كوچه و بازار و محافل و بروقوع آن گذشته، عزاداری كنیم؛ سیاه پوش

ود یاد شحال اجتماع دارد؟ آیا نمیسینه زدن تاكی؟تكرار این گونه مراسم چه نفعی به

و كنفرانس مطبوعاتی و... های نو همانند برگزاری همایشحادثه عاشورا را با شیوه

در  ها ممكن استپرسشگرامی داشت؟ اصوال فلسفه عزاداری سیدالشهدا چیست؟ این
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ورا باشد.هر چند عاشقیقت عزاداری آشنا نیستند مطرحنزد بیشتر كسانی كه با ح

های انسانی تابیده؛ هنوز قیام امام حسین و عزاداری خورشیدی است كه در آفاق ارزش

ه ترین رسالت خواص تبیین حقیقت عاشورا و فلسفچنان كه باید شناخته نیست. مهمآن

های عادل بار مان انسانای از زدر هر برهه»عزاداری آن است.امام صادق)ع( فرمود: 

ن نادان گرایاكشند، تأویل اهل باطل و تحریف افراطمسئولیت این دین را بر دوش می

در این نوشتار، نقش عزاداری در بازسازی قیام عاشورا و آثار آن «كنندرااز آن دفع می

 های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در زمینه

 های گوناگونقیام عاشورا و آثار آن در زمینه نقش عزاداری در بازسازی

 افزایش ایمان و معنویت

های دینی و معنویت روح جامعه اسالمی عبادت در مكتب عاشورا سر لوحه آموزه

است.عزت مسلمانان در گرو ایمان و معنویت آنان است. امام حسین)ع( در كربال آمد 

كند كم رنگ شدن را تهدید میترین خطری كه جامعه اسالمی تا اعالم كند، مهم

حریم »و « قداست زدایی»هاست. عاشورا پیامد جایی ارزشایمان و معنویت و جابه

دانند یزیدیان امام حسین را خارجی خواندند تا یزید را امام است. مسلمانان می«شكنی

 مسلمانان معرفی كنند. احكام خدا را منزوی كردند تا اهداف شوم خود را پیاده كنند.

این همان شبیخون فرهنگی است كه به صورت جریان مستمر در فعالیت بوده و هست. 

دانند كه امروزنیز ادعا دارند تقدس خالف علم و عقل است، عقل و علم را آن می

برند تا خودشان دارندتا عبادت و معنویت را به قربانگاه ببرند. عزاداری را زیر سؤال می

مسلمانان بگیرند، غافل از آن كه عاشورا تجلی عبادت، حسینی را از پرتو عظمت قیام

هاست. عزاداری توحید، معنویت،عزت، عدالت، ایثار و تبلور ایمان و ارزش

بزرگداشت عاشوراست.در فرهنگ شیعه برپایی مراسم سوگواری پیشوایان دین و به 
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مان ای ویژه امام حسین و یارانش عبادت است.نماز گلواژه شب عاشورا و سبب افزایش

و معنویت آثار فردای آن است. عزاداری باعث شكوفایی معنویت است،چرا كه عزادار 

نشین با حضرت است. عزاداری راه كربالست، كربال كعبه عاشقان و امام حسین هم

یوند كند، این پاست.عزادار باشركت در این مراسم با امامت اتصال پیدا میشیفتگان

ود، این شسی كه با او بیعت كند از صف یزیدیان جدا میكند،كها را حسینی میانسان

كار خود عبادت است، چنان كه نماز ارتباط با خدا و بریدن از غیر خداست.امام 

صادق)ع( فرمود:نفس المهموم لحزننا اهل البیت تسبیح... یجب أن تكتب هذا الحدیث 

عبادت است... شان سوگواران بر مظلومیت ما خاندان نفس كشیدن»بماءِ الذهب؛ 

ریزیم اشكی كه برای امام حسین می« شایسته است این حدیث با آب طال نوشته شود.

اگر در جهت هماهنگی روح ما باشد، پرواز كوچكی است كه روح ما با روح حسینی 

ای از همت و غیرت، حرّیت و ایمان، تقوا و عبادت حسینی در انسان كند.اگر ذرّهمی

نش جاری شود، آن اشك بی نهایت ارزش دارد. اشكی كه بتابد و اشكی از دیدگا

ای از هماهنگی با اهداف امام حسین باشد برای عظمت حسین باشد، اشكی كه نشانه

عامل نجات است و در مواقف حساس چون هنگامه مرگ و فشار قبر، برزخ و قیامت و 

ر گیرد. عاشورا دست نوازش حق است بدر موقع حسابرسی دست انسان را می

آن؛ عزاداری واسطه فیض الهی و عامل كمال انسانی است. عزاداری تبلور جویندگان

هایی كه در اعماق قلب های ماندگار كربالست، خاطرهعاشورا و یادآورخاطره

سازد. كند، و احساسات را تحریك میخونسردترین افراد جوش و خروش ایجاد می

دهد. از منظر را به سوی خدا پرواز میعزاداری یاد خداست، بزرگداشت عاشورا انسان 

قرآن كریم، مراسم سوگواری از شعائر الهی است،تعظیم آن نشانه تقواست. )و من 

یعظّم شعائر اهلل فأنّها من تقوی القلوب( و هركس شعائر الهی را بزرگ دارد این كار 

ی لهاست. شرط ورود در صف عزاداران حسینی آمادگی قلبی است، دنشانه تقوای دل

شود، از طرف دیگر عزاداری باعث افزایش كه تقوا دارد در این مصیبت عزادار می
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تقواست، چرا كه برپایی این مراسم، نشانه ایمان و عمل صالح است. )كسانی كه ایمان 

دهند، خداوند مهربان آنان را محبوب قرار اند و عمل صالح انجام میآورده

رنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در دهد(.بلبل از فیض گل آموخت سخن ومی

ای كه عاشورا دارد عزت دارد، چرا كه ایمان و معنویت دارد.در چنین جامعهمنقارش

د، اما ها را گمراه كننتوانند انسانتوانند توطئه كنند. شیاطین میای دشمنان نمیجامعه

 ت است.توان گفت عزاداری واقعی بیمه ایمان و معنویمخلصان را هرگز. می

 اقتدا به پیشوایان دین

عزاداری وسوگواری بر كسان از دست رفته امری طبیعی است. انسان با عاطفه زنده 

سوزد، آثار آن به صورت اشك شود و دل میاست، گاه احساسات جریحه دار می

یابد. پیشوایان دین نیز در مصائب عزیزانشان سوگوار شدند، مراسم عزاداری به تبلور می

دند. در فرهنگ ما عزاداری انبیا و اولیای الهی پسندیده است چنان كه عزاداری در پاكر

مصیبت عزیز از دست رفته بشرطی مشكل ندارد كه مخالف دستورات شریعت 

ها الگوی ماست. حضرت در نباشد.رفتار و كردار پیامبر اسالم )ص( در همه زمینه

ه؛اما لكن حمزة ال بواكی ل»فرماید: آمیزی میشهادت حمزه سیدالشهدا با تعبیر تحریك

مسلمانان با شنیدن این سخن برای حمزه مراسم عزاداری «. ای نداردحمزه گریه كننده

گریه « »لبواكیاعلی مثله فلتبك»طالب فرمود:به پاكردند. ایشان در شهادت جعفر بن ابی

طالب ین و ابوالمؤمنامدر سوگ خدیجه«. كنندگان باید برای امثال جعفر گریه كنند

های حضرت اش یك سال را در غم و اندوه گذراند )عام الحزن(.گریهعموی گرامی

در بیت االحزان یادگار تاریخ اسالم است. امام علی )ع( درباره شهادت مالك  9فاطمه

اشتر همان تعبیری را به كار برد كه پیامبر اسالم درباره جعفر فرمود.ایشان پس از 

علی مثل مالك فلتبك البواكی؛ گریه »فرماید: دالور اسالم میتوصیف آن فرمانده 

حادثه عاشورا یك اتفاق عادی و زودگذر «.كنندگان باید بر امثال مالك گریه كنند
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ای نیست كه فقط ما بر آن گریه و عزاداری كنیم، نبوده، بلكه طراحی الهی است. حادثه

هی پیش از وقوع حادثه عزادار شدند و اهلل و بسیاری از انبیای الزمین و آسمان و رسول

ای كه انبیا و اولیای الهی گریه كردند و گریستند. به دور از انصاف است درحادثه

ای در سوگواری برآن امام همام دچار شك و تردید شوند.پیشوایان اشك ریختند عده

سین ام حاند كه مصیبت امدین از زمان پیامبر اكرم )ص( و ائمه اطهار )ع( توصیه كرده

)ع( باید زنده بماند و همه ساله تجدید گردد. چرا ائمه دین به این حادثه اهتمام داشتند، 

 اند.فلسفه اینچرا برپایی مراسم عزاداری امام حسین را این همه مورد تأكید قرار داده

مسئله كاماًل روشن است. هدف این بود كه مكتب عاشورا زنده بماند.زنده ماندن 

ا هها و عزاداریداند اگر نبود این گریهحیات مجدد اسالم است. خدا می عاشورا تجلی

حسین )ع( تالش آورند.امویان پس از شهادت امامهایی بر اسالم وارد میچه مصیبت

كردند تا خودشان را بر حق، امام حسین و یارانش را مهاجم و طغیانگر معرفی كنند، 

عاشورا روز عید و بركت است وتوسط حتی احادیثی جعل كردند مبنی بر این كه 

علمای درباری فتوای جشن و شادمانی صادر كردند. طبیعی است وقتی روز عاشورااز 

اهلل )ص( به عنوان روز عید معرفی شود، با گذشت یكی دو زبان شخص رسول

آن را از  گیرند ونسل،مسلمانان بر اثر غفلت و تقلید از گذشتگان، این روز را جشن می

ها آن بود كه مردم باور كنند امام ترین اثر این تالشآورند.كمدینی به حساب میاعیاد

نگری، پدید آمدن چنین حسین )ع( از دین بیگانه بوده است. امام حسین)ع( با آینده

بینی كرده بود؛ لذا در وصیتنامه سیاسی ـ فضای آلوده و مسموم را به خوبی پیش

رباره توحید و نبوت و معاد بر این مسئله تاكید اش پس از بیان عقیده خویش دالهی

و أنی لم اخرج اشراً و البطرا و ال مفسدا و ال ظالمًا انّما خرجت لطلب االصالح »كند:می

فی امة جدّی )ص( ارید أن آمر بالمعروف و انهی عن المنكر و اسیر بسیرة جدّی و ابی 

شگذرانی و نه برای فساد و علی بن ابی طالب؛ من نه از روی خودخواهی یا برای خو

گردم، بلكه هدف من امر به معروف و نهی از منكر است و ستمگری از مدینه خارج می
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ام از این حركت، اصالح مفاسد امت و زنده كردن سنت پیامبر)ص( و راه و خواسته

پیشوایان دین بعد از شهادت امام حسین )ع( فعالیت «.طالب استرسم پدرم علی بن ابی

طرناك ها را به كار بستند تا توطئه خترین چاره اندیشیبه راه انداختند وحكیمانهوسیعی 

دشمن را خنثی كنند.این رسالت با سنت روضه خوانی عزاداری و زیارت كربال دنبال 

شد. وصیت امام محمد باقر )ع( به اقامه عزاداری در منی در ایام حج و سفارش امامان 

)ع( و از نظر پاداش آن را با حج برابر دانستن یا برتر  دین به رفتن زیارت امام حسین

سازی قیام عاشورا نقش ها در ماندگاری و اسوهفرض كردن آن بر حج،انشای زیارتنامه

گوید: من روزی به محضر امام جعفر صادق )ع( اند.ابوهارون مكفوف میداشته

م. من شروع شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود: شعری در رثای حسین )ع( بخوان

كردم به خواندن. امام فرمود: این طور نه، همان گونه كه در بین خود و در كنار قبر امام 

كنید بخوان، یعنی با سوز و گداز بخوان. من خواندم و امام گریست. مرثیه سرایی می

در آخر حضرت مطالبی درباره ثواب و پاداش روضه خوانی و سوگواری فرمودند، از 

ر كس در رثای حسین شعری بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت جای جمله این كه ه

اوست.در حدیثی از امام رضا )ع( نقل شده كه فرمود: همانا روز شهادت امام حسین 

خوار « كرب و بال»ما را مجروح و اشك ما را روان ساخت، عزیز ما را در سرزمین قلب

ان ت، پس باید گریه كنندگان بر انسكرد و تا قیامت برای ما اندوه و بال بر جای گذاش

رسید، دیگر پدرم خندان چون ماه محرّم فرا می»مظلومی چون حسین بگریند... فرمود 

شد. روز شد و از روز اول محرم تا دهم مرتب غم و اندوهش بیشتر میدیده نمی

فرمود روزی است كه حسین عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و پیوسته می

گریه كنندگان بر امثال حسین باید گریه كنند و گفت »حضرت فرمود: «شته شد...ك

كرد تا روز دهم و این روز اوج مصیبت و غم محّرم مرتب گریه میپدرم از زمان حلول

امام زمان )عج( در سوگنامه مفصلی «. و اندوه او بود، روزی كه حسین)ع( كشته شد

جد بزرگوارم، هر چند روزگار مرا از تو »ماید:فرمنسوب به حضرت در فرازی از آن می
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دور كرده و در كربال نبودم كه با دشمنانت نبرد كنم، اما هر صبح و شام در سوگ تو 

تمام این مقدمات، زمینه سازی «.گریمعزادارم و به جای اشك بر مصیبت تو خون می

ت. عاشورا بوده اس برای جاودانه كردن حادثه كربال و همراه ساختن شیعه با اهداف قیام

شان در زیارت عاشورا كه بیانگر اهداف امام حسین و بهترین وسیله ارتباط امت به امام

ی بك بأبی انت و امّی لقد عظم مصاب»یابیم:است به خوبی فلسفه سیاسی این قیام را می

ر من  منصو ان یرزقنی طلب ثارك مع امامفاسئل اهلل الذی اكرم مقامك و اكرمنی بك

پدر و مادرم فدای تو باد، تحمل حزن و مصیبت تو بر من )و تمام »اهل بیت محمّدٍ؛ 

شیعیان( به سبب ظلم و ستمی كه بر شما رفت، دشوار است پس از خدایی كه مقام تو 

كنم كه روزی من بخشید درخواست میرا گرامی داشت، و مرا هم به سبب تو عزت

خون خواه تو  -امام عصر )عج( -حمد )ص( گرداند تا با امام منصور از اهل بیت م

در این نگاه، نهضت حسینی به صورت یك ثار دایم مطرح است ثاری كه یك «.باشم

شیعه باید در هر زمان و در هر مكان در گرفتن آن اهتمام ورزد یعنی در مبارزه پیگیر 

ل هحق و باطل، قیام عاشورا یك قیام اسوه است و چنان تصویر شده كه گویی همه ا

اند و باید از آنان انتقام گرفت. پس عزاداری تبعیت باطل دراین خون ریزی نقش داشته

پیشوایان دین است. شیعیان امام حسین و هر كسی كه برای انسان شرافتی و از سیره

عظمتی قایلند همه ساله قیام عاشورا و شهادت ساالر شهیدان را با برپایی عزاداری 

ا گریه و سوگواری بر مصیبت جانگداز كربالئیان ابراز گرامی، و خلوص خویش را ب

 تلك المجالس ان»دارد، فرمود: دارند.امام صادق )ع( این مجالس را دوست میمی

دارم، پس امر ما احبّها فاحیوا امرنا فرحم اهلل من احیا امرنا؛ من این مجالس را دوست می

اگر امام «. كندر ما را زنده میرازنده نگه دارید، خداوند رحمت كند كسی را كه ام

دارد شركت كنندگان در آن را نیز مورد محبت قرار )ع( این مجالس را دوست می

 دهد. محبت امام صادق )ع( اكسیر زندگانی است.می
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 احیای شخصیت و اهداف امام

های واالی او، نمادِ هدایت و الگوی انسانیت و امام حسین)ع( در نزد آگاهان از آرمان

لوحه شریعت رمز و قهرمانی و اسوه ایثار و فداكاری در راه دین است، چنان كه سر

مظهر فساد و تباهی و فسق و فجور و تهاجم فرهنگی و نشر « یزید»كلمه 

هاست.عزاداری و روضه خوانی، باز سازی خاطره فداكاری و جانبازی امام حسین بدی

داری باعث زنده كردن اهداف و یارانش در راه پاسداری از حق و عدالت است. عزا

من ورّخ مومنأ فقد احیاه؛ بازگو نمودن تاریخ زندگانی »حسین )ع( است. چرا كه امام

و زندگی مؤمن در گرو زنده ماندن اهداف واالی « مؤمنی درحقیقت زنده كردن اوست

اوست.كسی كه فردی را زنده كند گویا همه مردم را زنده كرده است.یاد حسین و 

كند، ترویج اندیشه حسینی توسعه حیات و ها را زنده میالی او، ملتاهداف وا

زندگانی است. این نام و این قیام همیشه فریادی پر طنین در برابر هر ستمگری است. 

توسل به عاشورا طریق هدایت و عامل نجات است. اسالم بیمه عاشورا است،عاشورا 

مراسم عزاداری به پاكنند، كه « مِنی» كند درها. امام باقر)ع( وصیت میبیمه عزاداری

روانی است. مردم را به مظلومیت  -چرا. سفارش حضرت، مشتمل بر نكته مهم سیاسی 

كند. توجه مردم به این امر مهم، زمینه احیای اهداف امام )ع( است. اهل بیت متوجه می

دهد، میاین عزاداری هاست كه افكار حسینی را در اعماق جان و اندیشه مردم نفوذ 

روضه سیدالشهدا برای »آفریند. آورد، و حركت میعواطف و احساسات را به شور می

گویند روضه سیدالشهدا را حفظ مكتب سیدالشهداست. آن كسانی كه می

ها و دانند یعنی چه. این گریهفهمند مكتب سیدالشهدا چه بوده و نمینخوانید،اصال نمی

كنند حاال ما باید )به جای است... اینها خیال می ها این مكتب را حفظ كردهاین روضه

روضه( حرف روز بزنیم. حرف سیدالشهدا همیشه حرف روز است، اصالً حرف روز را 

سیدالشهدا آورده، دست ما داده... این مجالس و عزاداری اباعبداهلل الحسین یك متینگ 
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ید. شورا را مطالعه كنتاریخ بعد از عا«.و فریادی است برای احیای مكتب سیدالشهدا...

متوكل عباسی و دیگر زمامداران آن روز چه تعداد از شیعیان امام حسین)ع( را به جرم 

بر پا نمودن مواكب و عزاداری و زیارت مرقد مطهر آن حضرت به صورت فجیع و 

بان هایی را درمسیر كربال قرار داده بودند تا زواران ای به شهادت رساندند. دیدهظالمانه

شت كردند. این كارها دلیلی ندام را دستگیر و به قتل برسانند، چرا این گونه عمل میاما

كردند.در برابر حركت جز این كه آنها از احیای مكتب امام حسین احساس خطر می

ویرانگر دشمنان اسالم، پیشوایان دین بر عزاداری و روضه خوانی و زنده نگه داشتن 

آن روشن است. حسین یك سمبل است باید به صورت عاشورا اهتمام ورزیدند. فلسفه 

كند، امام حسین)ع( با آن افكار واال و الگو زنده بماند. هر سال كه محرم طلوع می

اال ترون أن الحق ال یعمل به و »دهد:كند و ندا در میفریادهای شورانگیزش ظهور می

بینید آگاه باشید، ای مردم نمی« أن الباطل ال یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاءِ اهلل محقاً

گردد و نتیجه آن این است كه مؤمن شود و از باطل جلوگیری نمیكه به حق عمل نمی

به شهادت در راه حق تشویق شود و با تمام وجودش به امام حسین اقتدا كند: الاری 

ان رزندگی ]در چنین وضعی[ باستمكا»الموت اال سعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما؛ 

عزادارن بر بلندای «.آور است، مرگ در نظر من جز سعادت چیزی نیستبرای من ننگ

العار؛ مرگ از زندگی ذلت بار الموت خیر من ركوب»اند:شان این شعار را نوشتهمحافل

شود، شعارهای زندگانی است. آنچه در مراسم عزاداری بازخوانی می«.بهتر است

را است. در فرهنگ شیعه، عالم همان گونه كه سوگواری تداوم راه و اهداف عاشو

محضر خداست تجلی اندیشه عاشورا و عزت عاشورائیان نیز هست. همه محراب و 

منبرها از امام حسین )ع( است. پس اگر از ما بپرسند چرا در روز عاشورا عزاداری 

هیم خوایگوییم مزنید درپاسخ میگویید و بر سر و سینه میكنید،حسین حسین میمی

ر انداز است بشنویم، ما هبا امام خود تجدید بیعت كنیم، فریاد او را كه در جهان طنین

خواهیم تجدید حیات بكنیم.روز عاشورا روز تجدید حیات ماست. عاشورا سال می
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خواهیم آن را از نو به جامعه تزریق كنیم، عاشورا تجلی احساس روح اسالم است می

راه حق و امر به معروف و نهی از منكر است، جهاد و شهادت و فداكاری در 

داریم. عزاداری لبیك به امام خواهیم با عزاداری این احساس را در خود زنده نگهمی

حسین)ع( است و این سفارش قرآن كریم است كه )یا ایهاالّذین آمنوا استجیبوا هلل و 

ا وت خدا و پیغمبر راید دعللرّسول اذا دعاكم لما یحییكم( ای كسانی كه ایمان آورده

«. شدبخخواند كه شما را حیات میاجابت كنید، هنگامی كه شما را به سوی چیزی می

عاشورا زنده نگه داشتن روحیه فداكاری در اجتماع است. شعار عاشورا،شعار احیای 

حیف و میل اسالم است گویا ندای امام حسین بلند است: چرا بیت المال مسلمانان

كنند، چرا در برابرتوهین م خدا را حالل و حالل خدا را حرام میشود، چرا حرامی

كنید، چرا فقر و تبعیض در جامعه اسالمی رو به كنندگان به مقدسات سكوت می

افزایش است، عاشورا و عزاداری از یك سو زنده نگه داشتن روحیه امر به معروف و 

ده امام راحل )ره( این یك نهی از منكر و از سوی دیگر پاسخ به این چراهاست.به عقی

دستور است به این كه هر روز و در هر جا باید همان نهضت و همان برنامه را ادامه 

بدهید. امام حسین)ع( با عده كم همه چیزش را فدای اسالم كرد و مقابل یك 

« نه»گفت... و این مجالس به دنبال همین است كه این « نه»امپراطوری بزرگ ایستاد و 

ی دانند كه گریه كردن بر عزاگویند روضه نخوانید نمیند. كسانی كه میمحفوظ بما

داشتن نهضت است. آنهایی كه به شماملت بیهودگی گریه را حسین زنده نگه

د ترسند.در جای دیگر تأكیها میهایشان و اربابانشان از این گریهقبوالنند. بزرگمی

ه ها را زنده نگه داریدكه بركاتی كه بهای سنّتی و آن مصیبتآن روضه»... كنند كه می

رسد از آنهاست، این بركات از كربالست. كربال و نام مبارك سیدالشهدا را زنده ما می

شود یبا این تبیین روشن م«.شودنگه دارید كه با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته می

های تاریخی خود و ای است محصول علتكه عاشورا نه پایان است و نه آغاز، واقعه

 ای است مشحون از عبرت برای بعد از آن.حادثه
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 نجات اسالم

عاشورا كامل كننده رسالت است. آن گاه كه رسول خدا )ص( ندای توحید سر داد و 

 الهی مردم را به اسالم دعوت كرد، صورت آن در تاریخ اسالم شكل گرفت و در اذنبه

قش تجلّی ن« حسین از من و من از حسینم( »كربالكامل شد. تعبیر پیامبر اكرم )ص

های اش اسالم را از انحصار توطئهحسینی در این زمینه است. امام حسین با قیام الهیقیام

بنی امیه نجات داد. برای پی بردن به عظمت این قیام كافی است به خطراتی كه در آن 

 ای رقم خورد كهگونه كرد توجه شود. سرنوشت امت اسالم بهزمان اسالم را تهدید می

یزید فرماندار جهان اسالم شد، یزیدی كه فسق و فجورش شهره جهان بود. امام حسین 

خواند در پاسخ به مروان بن حكم والی مدینه كه او را به بیعت با یزید فرا می

سمعت جدّی رسول اهلل)ص( یقول: الخالفة محرمة علی آل ابی سفیان فاذا رأیتم »فرمود

منبری فابقروا بطنه و لقد راه اهل المدینة علی منبر رسول اهلل فلم یفعلوا به ما  علیمعاویة

امروا فابتال هم بابنه یزید؛ شنیدم از جدم رسول خدا كه فرمود خالفت بر خانواده 

ابوسفیان حرام است و اگر روزی معاویه را بر باالی منبر من دیدید او را بكشید، ولی 

ر رسول دیدند و نكشتند و اینك خداوند آنان را به فرزندش مردم مدینه او را در منب

یزید كسی بود كه علناً تمامی مقدسات را هتك كرد.به «. یزید فاسق مبتال كرده است

وحی محمد با ملك و حكومت بازی كرد، نه»ای از گفتار كفرآمیز او توجه كنید:نمونه

قبیله خود نیستم اگر از فرزندان بر او نازل شده بود، نه از آسمان خبری داشت، من از 

دیدند آنچه كه من با فرزندان احمد در كربال احمد انتقام نگیرم... اگر پدران من می

گفتند دست آوردند و میانجام دادم هر آینه از كثرت شادی و سرور فریاد بر می

 ة براعألمعلی االسالم السالم اذ قد بلیت ا»ای بود كه:شرایط به گونه«. یزیدمریزاد ای

مثل یزید؛فاتحه اسالم را باید خواند آن گاه كه امت به فرمانروایی چون یزید گرفتار 

 این نهضت«. نه از تاك، نشان بود و نه از تاك نشان»اگر قیام امام حسین نبود «.آید
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الهی اسالم را نجات داد. امام حسین تصمیم گرفت از انحرافات فكری و دینی امت 

و معنای دین و خالفت و حكومت اسالمی و هدف رسالت رسول خدا جلوگیری كند 

ن  قیام امام حسیرا به جهانیان معرفی كند، اقبال الهوری با اشعار زیبای خودش نقش

كشد:چون خالفت رشته از قرآن گسیخت حریت را زهر )ع( را این گونه به تصویر می

بر زمین قبله باران در قدمخاست آن سرجلوه خیر االمم چون سحاب اندر كام ریخت

 تا قیامت قطع استبداد كرد موج خونها كارید و رفتكربال بارید و رفت الله در ویران

گردیده « ال اله»او چمن ایجاد كردبهر حق در خاك و خون گردیده است پس بنای 

امام حسین )ع( چهره یزید و یزیدیان را به مردم شناساند و حساب آنان را از است

یكی از رمزهای »فرماید دین و قرآن جدا كرد.امام راحل )ره( دراین رابطه می حساب

بزرگ كه باالترین رمز است قضیه سیدالشهداست. سیدالشهدا )ع( مذهب را بیمه كرد، 

خودش اسالم را بیمه كرد و نگه داشت... آن نهضت باید حفظ شود، اگر ما با عمل

هید از دیدگاه ش«. باید این رمز را حفظ كنیممان مستقل و آزاد باشد بخواهیم مملكت

ترین اثر حادثه كربال این است كه پرده نفاق را درید و حساب سلطنت مطهری بزرگ

عمالً از حساب دین جدا شد، اگر نهضت عاشورا نبود، امویان به نام دین بر مردم 

رد و در كئه میای آنها را تبركردند، البته چسبیدن آنها به دین در نظر عدهحكومت می

كرد.امام حسین )ع( در كربال آمد تا برای ابد بر پیشانی دین را ملوث میاینظر عده

باطل، اگر چه رنگ حق خورده باشد مهر بطالن بزند و خون خود و یارانش و اسارت 

اهل بیتش را مایه رسوایی آنان سازد و تصمیم گرفت راه را به حق جویان بنمایاند كه 

ن )ع( كند.عزاداری امام حسییع مثله: حسینیان هرگز با یزیدیان بیعت نمیمثلی ال یبا

یعنی تعقیب گام به گام رفتار آن حضرت در راستای احیای اسالم. عزاداری مقابله با 

های دینی از سوی دیگر تهاجم فرهنگی دشمنان دین از یك سو و پاسداری از ارزش

ع( دو سویه است،شركت كنندگان و حسین )های مجالس عزاداری اماماست.آموزه

های آموزند كه حریم دین را باید پاس دارند و در برابر توطئهشاگردان این مكتب می
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بیگانگان و دیگر اندیشان به مقابله برخیزند تاعزت و سعادتشان كه در دین متجلّی است 

كه  آن است گیرند كه در دنیای غوغاساالرِ امروز تنها راه موفقیتحفظ گردد و یاد می

 حسین بن علی یك سوژه بزرگ»به امام حسین اقتدا و روحیه حسینی پیدا كنند.چون 

خواست اجتماعی است. حسین بن علی در آن زمان یك سوژه بزرگ بود.هر كس می

در برابر ظلم قیام بكند شعارش یالثارت الحسین بود،امروز هم حسین بن علی یك سوژه 

ه معروف و نهی از منكر، برای اقامه نماز، برای زنده ای برای امر ببزرگ است،سوژه

ه خالص«.كردن اسالم، برای این كه احساسات و عواطف اسالمی در وجود ما احیا بشود

یك خورد كه تفكچنان به هم پیوند میآن كه اگر قیام عاشورا نبود اسالم و امویت آن

دیانت »كرد. عزاداری درس شد و با زوال امویان اسالم نیز سقوط میآنها ناممكن می

است. خوف دشمنان اسالم از مجالس سوگواری دقیقاً به این علت است، « عین سیاست

كه این مراسم ضامن بقای اسالم است. عاشورا تداوم اسالم است و اسالم زنده عاشورا. 

های وحی است در گستره زمان. عزاداری تجسم اعالی عزداری دژ نگهبانی آموزه

ی و تفكر ناب اسالمی است و این گونه مراسم عزاداری باعث عزت اندیشه حسین

 مسلمانان و تجلی اقتدار ایمان است.

 احیای تفكر دینی

پیكار حق و باطل، پیكاری است مستمر. در این میدان كسانی در صف حق پایدارند كه 

 شتنابصیرت دینی دارند و بر طریق حق صابرند.رمز بریدن از حق و پیوستن به باطل ند

اال و ال یحمل هذا العلم اال اهل »فرماید:صبری است.امام علی)ع( میتفكر اسالمی و بی

البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق؛ بدانید كه پرچم مبارزه با باطل و كفر را جز آنها 

وش توانند بر دكه اهل بصیرت و صبر هستند و به جایگاه و موضع حق علم دارندنمی

ا از اند جامعه رهان نیز با اطالع از نقش تفكر دینی همواره سعی كردهبدخوا«.بكشند

ند و كشعور دینی تهی كنند و این آفتی است كه همیشه جامعه اسالمی را تهدید می
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گیرد، روحیه ذلت و خواری و انظالم در همانند بیماری سرطان پیكر اجتماع را فرا می

دارد، سرانجام دشمنان مل در برابر مظالم باز میالعآید و آنان را از عكسافراد پیدا می

 شوند.در صدركنند و آنان نیز پذیرا میهای خود را بر آنان تحمیل میاسالم خواسته

اسالم پس از دوران رسالت،تهاجم فرهنگی دشمن به هدف نابود كردن اندیشه دینی 

در آن » بین رفت.آغاز شد.به تدریج صفات ممتاز و برجسته مسلمانان عصر پیامبر از 

گوید كعب االحبار است، یهودی تازه جامعه كسی هم كه برای مردم معارف می

مسلمانی كه پیامبر را هم ندیده است... او در مجلس عثمان نشسته بود كه جناب ابوذر 

وارد شد، چیزی گفت كه ابوذر عصبانی شد و گفت:تو حاال داری برای ما از اسالم و 

 ایم. وقتیگویی؟این احكام را خودمان از پیامبر)ص( شنیدهاحكام اسالمی سخن می

ها ضعیف شد... آن وقت در عالم فرهنگ و معارف معیارها از دست رفت، وقتی ارزش

شود.كسی كه تازه مسلمان دار امور معارف الهی و اسالمی میهم چنین كسی سر رشته

این روند «. ه استنه آنچه كه اسالم گفت -گوید است و هر چه خودش بفهمد می

های تهاجم فرهنگی ادامه پیدا كرد. بر اثر تبلیغات امویان و تعطیل اجرای برنامه

های صحیح، انزوای شایستگان و دانش وران، شعورِ دینی اسالم،ممنوعیت ترویج ارزش

مردم ضعیف، و اندیشه به انحطاط گرایید.قیام عاشورا همان گونه كه فرسودگی پیكر 

 ابوسفیانی از بی بصیرتی به نمایش گذاشت فرو پاشی نظام آلوده به اسالمامت اسالم را 

را فریاد كرد. امام حسین قیام كرد و به مردم عشق و ایدآل داد، ركن اصلی زنده شدن 

ملتی همین است، مردمی كه احساس دینی دارند شخصیت دارند. شخصیت امام 

ه آنها شخصیت داد. شخصیت دادن ای در عالم اسالمی دمید و بحسین)ع( حیات تازه

 هاییها و ایدآلیك ملت به این است كه به آنها عشق و ایده آل داده شود و اگر عشق

دارند رویش را غبار گرفته است، آن گرد و غبار را زدود و دو مرتبه آن را زنده 

امام حسین)ع( در كربال آمد تا اعالم كند كه اگر كعب االحبار )یهودی تازه «.كرد

مسلمان( و تمیم الداری)مسیحی تازه مسلمان( و امثال آنان در عرصه فرهنگی جامعه راه 
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شود و پیدا كنند و معارف اسالمی از زبان شوم آنان تبلیغ شود تفكر اسالم ناب مسخ می

گردد. امام حسین)ع( خواست عزت فرهنگی و شعور دینی را شعور دینی مردم زائل می

نان را برای همیشه تاریخ یادآوری كند كه:تیغ بهر عزت دین احیا و رسالت دینی مسلما

ما سواهلل را مسلمان بنده نیست پیش است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس

 خون او تفسیر این اسرار كرد ملت خوابیده را بیدار كردتیغفرعونی سرش افكنده نیست

ت اال اهلل بر صحرا نوشال چون از میان برون كشید از رگ ارباب باطل خون كشیدنقش 

ها رمز قرآن از حسین آموختیم زاتش او شعلهسطر عنوان نجات ما نوشت

 اشتار ما از زخمهشوكت شام و فرّ بغداد رفت سطوت غرنا طه از یاد رفتاندوختیم

لرزان هنوز تازه از تكبیر اوایمان هنوزای صبا ای پیك دور افتادگان اشك ما بر خاك 

ان امام حسین در مكتب عاشورا و در مجالس عزاداری، با حقیقت پیروپاك او رسان

گردد و با اشك دیدگانشان حدیث شان باز سازی میشوند، تفكر دینیدین آشنا می

كنند.عزاداری تجلی بیعت عاشقانه با تفكر را تفسیر می« حسین منّی و أنا من حسین»

ویی دینی است.بازگ حسینی است؛سوگواری و توسل مكتب عالی سازندگی اندیشه

برد. اگر برای تاریخ عاشورا، ایمان را استحكام،اخالق را نیك و همت را باال می

ترغیب مردم به فضایل انسانی و زنده كردن تفكر دینی مؤثّرترین راه،ارائه الگوهای 

عملی است، چه كسی سزاوارتر از امام حسین )ع( و یاران حضرت؟موریس دوكبری 

دانستند این گوید:اگر آنان حقیقت عاشورا رامین عزاداری میدر پاسخ به مخالفا

ند كه گیرپنداشتند، زیرا پیروان حسین در این مراسم یاد میها را مجنونانه نمیعزاداری

پستی و زیر دستی و استعمار و استثمار را نباید قبول كرد، زیرا شعار رهبرشان ندادن تن 

ه از گهواره تا گور تعلیماتش چنین است، همه به زیر بار ظلم و ستم بود... ملتی ك

ود عامل شسربازان حقیقی عزت و شرافتند. امروز اگر استقاللی در مسلمانان مشاهده می

اصلی آن پیروی از دستورات قرآن و اسالم است و خواهیم دید روزی را كه مسلمانان 

مطیع اوامرخود  عالم در سایه اتحاد واقعی مانند صدر اسالم شرق و غرب و عالم را
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سازند. عزاداری عزت دینی است،چرا كه:درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر 

با قیام خویش بر اهل جهان معلوم كرد تابع اهل ستم همت در جهان افشاند افكار حسین

ن و ها باشد این گفتار شیریزندگی پیكار باشد در ره اندیشهگشتن بود عار حسین

 گهربار حسین

 و تبراتوال 

دو گروه در كربال در برابر هم ایستادند، یكی در اوج عداوت و دیگری در بلندای 

محبت نسبت به دین. عاشورا نتیجه این رویارویی است.عاشورا نمایش توال و تبرا 

است.در یك طرف حسین و حسینیانند كه در رفتار و كردارشان دیانت و حق پرستی 

د كند، در طرف دیگر یزید و یزیدیاننبه آن افتخار میای كه انسان زند به گونهموج می

كه تجسم جنایت و خباثت هستند، بشر از عملكرد آنان سرافكنده است.امام حسین )ع( 

را با خون تفسیر كرد و شیوه «  و البغضهل الدین اال الحب»در كربال حدیث شریف 

حركت را آغاز كرد تا روز گاه كه امام محبّت و عداوت را به جهانیان شناساند. از آن

؛ «مثلی ال یبایع مثله»های شهادت بر این اصل تأكید كرد كه عاشورا حتی در لحظه

امر به معروف و نهی از منكر كه از اهداف اصلی «. كنندحسینیان با یزیدیان بیعت نمی»

 قیام امام حسین )ع( است بیانگر اهتمام ایشان در امر والیت و برائت است.در روایات

ه دین ای كمتعددی از پیشوایان دین نقل شده كه دین چیزی جز محبت نیست.در جامعه

حاكمیت ندارد،طبیعی است از محبت دینی نیز اثری نخواهدبود.عزاداری ترویج محبت 

كند،عشق ها را حسینی میاست و گریه در مجالس عزاداری اكسیری است كه دل

سازد. بر پایی مجالس عزاداری نماد میاست كه دل را دل كند،و این عشقسازی می

ی عیب و  عقیدتاست بی تفاوت ماندن مؤمن در برابر موافقان و مخالفان« تولّی و تبری»

استوار است. بذر این گناه است.شیعه عاشق است، مذهب او بر مبنای محبت و عشق

ك رعمل و تحكیمیای زندگانی در عصر رسالت كاشته شد.كارآیی ایمان در مرحله
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هنگامی است كه با محبت و عشق و پیوند عاطفی همراه باشد. و در تفكردینی ما محبت 

 یابد.ابنواقعی و عشق و عالقه به اهل بیت )ع( است كه اوج آن در عاشورا تجلی می

كند:روزی در محضر پیامبر )ص( بودیم،علی عساكر از جابر بن عبداهلل انصاری نقل می

و الّذی نفسی بیده أن هذا و شیعته هم الفائزون؛سوگند به »)ع( وارد شد،حضرت فرمود 

كسی كه جانم در دست اوست این مرد )علی )ع(( و شیعیانش در روز قیامت 

أن شیعتنا منّا خلقوا من فاضل طینتنا... یفرحون »امام صادق )ع( فرمود «.ازرستگارانند

اند، در شادی ما شده لفرحنا ویحزنون لحزننا؛ شیعیان از هستند از طینت ما آفریده

 اهل بیت اجر در قرآن كریم محبت«.مسرور و درگرفتاری ما محزون و گرفتارند

رسالت است )قل ال اسئلكم علیه اجراً اال المودة فی القربی(؛ بگو ای پیامبر، من از شما 

كنم،مگر دوستی خویشاوندانم، بر اساس نقل شیعه و سنّی اجر و مزدی درخواست نمی

اهل بیت و « قربی»دهد منظور از ات زیادی پیامبر گرامی اسالم نشان میدر روای

گاه كه آیه مودت نازل گشت اصحاب عرض نزدیكان و خاصان حضرت هستند. آن

كردند یا رسول اهلل)ص( خویشاوندان تو كه محبت آنان بر ما واجب است كیانند؟ 

كرار كرد(. این حدیث را فرمود:علی و فاطمه و فرزندانشان، )این سخن را سه بار ت

هل »اند.برپایی مراسم عزاداری مفاد حدیث حدود پنجاه كتاب از اهل سنّت نقل كرده

است.به بیان دیگر حب و بغض دینی وجود چنین مجالسی را «الدّین اال الحب و البغض

كند تا شركت كنندگان عمال توال و تبرا را به جهانیان نشان دهند.عزاداری از ایجاب می

ترین اهداف انسانی و الهی و عرض ارادت به ك طرف ابراز محبت است به پاكی

ها و ها و زشتیپیشگاه ساالر شهیدان، از طرف دیگر اظهارِ انزجار و تنفر از همه پلیدی

ها. این محبت و برائت اگر ها و مكاناعالم برائت از یزید و یزیدیان در همه زمان

شود، بلكه آثار آن در عمل خود را نشان نمی اساسی باشد فقط در عالقه خالصه

ای كه در مسیرخواسته و اهداف دهد،به گونه را با محبوب پیوند میدهد محبمی

أنی سلم لمن سالمكم و حرب لمن »كند:دارد و این گونه اعالم حضور میاوگام برمی
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م و بمعرفتك حاربكم و ولی لمن واالكم و عدوّ لمن عاداكم فاسئل اهلل الّذی اكرمنی

لی  خرة و ان یثبت´الدنیا و االمعرفة اولیائِكم و رزقنی البرائة أن یجعلنی معكم فی

خرة؛ ]ای عاشورائیان[ من با دوستان شما در صلح و با ´ فی الدنیا و االعندكم قدم صدق

دشمنان شما در جنگ و ستیزم، دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما رادشمن 

كنم كه با معرفت شما و دوستان شما مرا گرامی ز كرم حق درخواست میدانم و امی

سازد و به من لطف نماید و همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من كند و مرا در 

دنیا و آخرت با شما همنشین قرار دهد و در دو عالم به مقام صدق و صفای شما مرا 

واهد برای ما بیان كند،یك توجه باطنی خاین دعا و زیارت چه می«.ثابت قدم نگه دارد

سازد. عزاداری یعنی كمال جویی،عزادار به آن ما را به نقش عزاداری رهنمون می

یابد و راه رسیدن به كمال عاشق حسین است چون كمال انسانی را در وجود او می

 قبیند.گریه در مجالس عزاداری گاه از سر شونهایی )قرب الی اهلل( را در كربال می

و   آن شوق آفرین است حماسی داشتناست. بسیاری از قضایای كربال به سبب روح

گاه كه امام بیعت را از یارانش شورانگیز. داستان شب عاشورا را به یاد آورید،آن

فرماید: ای یاران من از تاریكی شب استفاده كنید بروید، زیرا اینان به جز دارد، میبرمی

... سكوت عجیبی بر مجلس حاكم بود یاران با وفا، یكی پس از من به كسی كار ندارند

قی بعد و لَم نفعل ذلك؟ لنب»دیگری و به نوبت با تعبیرات زیبایی اعالم حضوركردند:

ذلك،ال ارانا اهلل ذلك ابداً؛ برای چه تو را بگذاریم وبرویم، آیا برای این كه بعد از تو 

عزت آفرین را نخست ، این سخن«وردزنده بمانیم، خدا هرگز چنین روزی را نیا

گوید: عوسجه میحضرت عباس )ع( گفت، دیگران نیز او را متابعت كردند.مسلم بن

ه و جنگم تا نیزای پسر پیغمبر خداوند زندگی بعد از تو را نصیب من نگرداند، می

ای نداشته باشم با سنگ مبارزه شمشیرم را در سینه دشمنانت فرود آورم، اگر وسیله

رزند كند. ای فشوم تا با تو بمیرم. سعید بن عبداهلل عرض میكنم و از تو دور نمییم

سوزم و گردم و زنده زنده میشوم و سپس زنده میپیامبر، اگر بدانم در راه تو كشته می
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شوم تا قبل از تو مرگ خویش شود از تو جدا نمیبدانم كه هفتاد بار با من چنین می

یر بن قین برخاست و گفت:ای پسر پیامبر، دوست دارم هزار بار راببینم.پس از آن زه

كشته و باز زنده شوم و خداوند تو را و اهل بیت تو را زنده بدارد. هر یك از یاران و 

اصحاب امام حسین )ع( در آن شب عشق و عزت با بهترین تعبیرات ممكن اعالم 

، اما یك مرتبه بیش نیست دانند مرگوفاداری كردند.چرا چنین نباشد، كسانی كه می

فداكاری و جانبازی در راه امام حسین عزت و سعادت جاودانی را در پی دارد. 

های عزت آفرین و شورانگیزی است كه تأثیر آن را در عزاداری یادآوری چنین صحنه

توان دید و تفسیر كرد.گریه و عزاداری های اشك میهای پاك فقط در قطرهوجدان

دارد.انسان با عاطفه زنده است، آنچه در درون قفسه سینه او قرار دارد، گاه جنبه عاطفی 

قلب است نه سنگ. اگر قلبی با شنیدن مناظر تكان دهنده كربال به درد آید،احساسش 

های اشك به خارج های آتشین خود را به صورت قطرهدار گردد و شرارهجریحه

مت ضعف. درمجالس عزاداری، پرتاب كند این نشانه قوت و سالمت دل است، نه عال

ر عزیزان پیامبر خدا بهای قطعه قطعه شده شهیدان، سرهایصحرای رنگین كربال، بدن

های تازیانه خورده،خرابه شام، تازیانه و های پاره،بدنهای سوخته، گوشها و خیمهنیزه

ان های مبارك امام حسین )ع( هلهله و شادمانی مردم كوفه و شام،جسارت به خاندلب

عصمت و طهارت، موهای سفید شده و قد خمیده زینب، و مصایب امام سجاد )ع(... 

گردد.امكان ندارد انسانی از شنیدن این مصائب به شور و باز سازی و یادآوری می

هیجان نیاید و بر یزیدیان نفرین نكند عملكرد آنان را مورد اعتراض قرار ندهد. به این 

( و یارانش در نهایت تبدیل به گریه و اعتراض و پرخاش حسین )عترتیب، گریه بر امام

مراتب  ها بههاست تأثیر این گریهای كه تجسم اهداف كربال بر گونهگردد.گریهمی

ها اساس دشمنان را بیشتر از حرف و ساز وكارهای امروزی است. این اشك

، آیندگان لرزاند.گریه حضرت فاطمه زهرا )س( در بیت االحزان پیام داشت برایمی

كردند او را از این عمل باز دارند. امام راحل )ره( با همین بدخواهان سعی میبرای
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در سرتاسر كشور مجلس روضه باشد، همه »كنند ها توصیه میدرك تأثیرِاین گریه

توانند از طریق شعار دادن، مكتب عاشورا میپیروان«.روضه بخوانند وهمه گریه كنند

ها و... پیوندشان را با اهداف عاشورا ابراز نمایند، اما ی همایشسرود خواندن، برگزار

تواند بیانگر این پیوند باشد، چرا كه به قول معروف تر میعزاداری و سوگواری صادقانه

شنیدن كی بود ماننددیدن. مجالس عزاداری بازسازی مصائب كربال و تجسم افتخارات 

دانند در كربال چه گذشت، این دانستن عاشورائیان است.فرض كنیم كه همه مردم می

های پوش گردد، دستههای عاشورا بازسازی شود، شهر سیاهتأثیر دارد، اما اگرصحنه

مراتب تأثیر بیشتری دارد.این اقدامات اعالم وفاداری به اهداف عزاداری راه بیفتد، به

او »یاد كرد دانیم چرا امام حسین از حلقوم بریده فرواالی امام حسین است.حال می

 او شهیدٍ فاندبونی؛ اگر خبر غریب یا شهیدی را شنیدید بر من گریه سمعتم بغریب

چون گریه برشهید هماهنگی با روح او، شركت در حماسه، و حركت در موج « كنید

آلود كربالست.یادآوری آن در اعماق قلب اوست. عزاداری بازسازی صحرای خاطره

انگیزد، حزن و اندوه و هیجان شدید پدید برمی خونسردترین افراد جوش و خروش

دهد كه همه دنیا در برابر آن ناچیز آورد و روح را در معارج كمال چنان پرواز میمی

ن كیست كه عزاداری شیعیا»گوید كند. ادوارد برون خاورشناس انگلیسی میجلوه می

الیه را كه از مظاهر عرا ببیند، ولو این كه پیرو مذهب دیگری باشد و حقیقت آن مراسم 

احساسات مذهبی آنان است و اهمیتی راكه این سوگواری نزد شیعیان دارد تا حدی در 

 تواند اینآری، عزاداری رمز محبت است، هیچ قدرتی نمی«ضمیر خود احساس نكند؟

شائبه را كه شیعیان به ساحت پیشوای امام شهیدان تاریخ محبت خالص و ارادات بی

دهد، زیرا دارد و امید میاز دل آنان بیرون كند. این محبت ما را زنده می دارندابراز می

های واال سرشار دهد و وجود آنان را از آرمانمحبانش نشان میاین نماد )الگو( راه را به

تسلیت به محضر پیامبر گرامی اسالم است چون به گفته سید سازد. عزاداری عرضمی

 اگر پیامبر خدا پس از روز« بعده قعد الیوم علیه للعزا لو رسول اهلل یحیی»رضی )ره( 
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نشست تا همه بیایند و به او عاشورا زنده بود همواره دراین روز به عنوان صاحب عزا می

 تسلیت بگویند.

 گسترش آگاهی و اندیشه ناب

نقش عزاداری در باال بردن سطح فكری مسلمانان در ابعاد گوناگون فرهنگی و 

لس توان گفت مجاو اخالقی بر كسی پوشیده نیست. به جرأت می اجتماعی سیاسی

های هنگفت را مخصوص ترویج عزاداری یك دانشگاه است. اگر اموال و پول

هایی در طول سال فعال باشد به اندازه تعلیمات اخالقی و اجتماعی قرار دهند و مكتب

گیرد. امام حسین با عزاداری ازثبات برخوردار نبوده و مورد حسن استقبال قرار نمی

ای بنیان گذاشت كه حدود چهارده قرن فعال سرمایه اخالص وایثار معنویت، مدرسه

است و در جهان اسالم به ویژه در جامعه شیعی توسعه روزافزون بوده و رو به گسترش

باشد و این توسعه فكری و رشد دینی مسلمانان در عمل این مراسم در خور توجه می

الم است.در این زمینه، بهتر است نقش عزاداری را در توسعه اسالم موجب گسترش اس

ه گوید:ما اگر یك امر اجتماعی یا سیاسی داشتناب از زبان دیگران بشنویم. ناپلئون می

ها هزار كارت چاپ كرده و با زحمات زیادی آنها را به دیگران باشیم. باید ده

شوند لیكن این مسلمانان و حاضر می رسانیم تازه از آن تعداد، حدودهزار نفرشانمی

 كنند خواهیم برای حسینای اعالم میشیعیان با نصب یك پرچم سیاه برسر در خانه

ها هزار نفرشان در ظرف دو ساعت در مجلس جمع عزیزمان عزاداری كنیم، ده

شوند و تمام مسایل سیاسی و اجتماعی و مذهبی خود را در آن مجلس حل و فصل می

حسین )ع( است.مسیو ماربین فیلسوف و خاورشناس این یكی از آثار قیام امامكنند؛ می

بی اطالعی بعضی از تاریخ نویسان ما »نویسدآلمانی در كتاب سیاست اسالمی می

موجب شده كه عزاداری شیعه را به جنون و دیوانگی نسبت دهند ولی اینان گزافه گفته 

ها مردمی مانند شیعه پرشور و زنده م و ملتاند. ما در میان اقواو به شیعه تهمت زده
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ای را های عاقالنهایم، زیرا شیعیان به واسطه برپا كردن عزاداری حسین سیاستندیده

آورند. كسی كه سیر تكاملی های مذهبی ثمربخشی را به وجود میانجام داده و نهضت

د نند در مدت صكحسین را به پا میشیعه را بررسی كند و زندگی آنانی را كه عزای

آخرین مرحله تكامل خود رسیده فهمد كه شیعه بهسال آخر مورد مطالعه قراردهد می

است. صد سال پیش شیعیان و پیروان علی و حسین در هند انگشت شمار و كم بودند، 

 اند و هم چنین است درولی امروز شیعیان هند در مرتبه سوم از نظر مذهبی قرار گرفته

بر تاریخ نویسان ما الزم است كه درباره شیعه تحقیق بیشتری كنند و سائر نقاط جهان.

كار آنان را به دیوانگی و جنون نسبت ندهند. من معتقدم كه رمز بقا و پیشرفت اسالم و 

د و باشانگیز میتكامل مسلمانان به خاطر شهادت حسین بن علی و آن رویدادهای غم

اجرای برنامه زندگی ساز آنان به واسطه یقین دارم كه سیاست عاقالنه مسلمانان و 

عزاداری حسین بوده است. مادامی كه این روش و خصلت در میان مسلمانان وجود 

روند... من خودم دهند و تحت اسارت كسی نمیتن به خواری نمیدارد هرگز آنان

چند بار در استامبول درمجالس عزادرای حسین شركت كردم و به واسطه مترجم شنیدم 

بر ما طاعتش واجب است، هرگز زیر بار ظلم و ستم نرفت و با گویند: حسینی كهمیكه 

یزید جنایتكار سازش نكرد.از خود، خاندان و اموالش گذشت تا شرافت و بلندی 

واسطه بود كه به نام نیكی رسید و شهرت حسب و مقام خود را حفظ كند وبه این

، رسید. و حایز مقام شفاعت در قیامت گشتبسزایی در دنیا پیدا كرد، به مقام قرب الهی

ولی دشمنان او در دنیا و آخرت به بدبختی وزیانكاری دچار شدند.من از آن پس 

فهمیدم كه شیعیان در حقیقت از این راه به همدیگر درس جوانمردی و شجاعت 

ید و باشگویند: اگر شما شیعه هستید و اصحاب شرف میآموزند و به همدیگر میمی

ان سیادت و بزرگی هستید، پس به زیر بار یزید و یزیدیان نروید،ذلت و خواری خواه

 بار برگزینید. تا در دنیا وآخرتقبول نكنید، بلكه مرگ با عزت را بر زندگی ذلت

آموزد رستگار باشید. پر روشن است امتی كه از گهواره تا گور چنین تعالیم عالیه رامی
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سزاوار جایای عالی خواهند رسید، آری چنین ملتیای از افكار نغز و سبه چه درجه

ترین درجه سعادت و شرافت برسند و آنان هستند كه از حریم شرافت است كه به عالی

 رسندكنند و از این راه به تمدن عالی روز میهای خود به خوبی پاسداری میو حماسه

ا و این مكتب است كه حقوق انسانی را آموزش داده و اصول سیاست ر

ام ای نیاوردهمن برای مردم هند چیزی تازه»گوید دهد.گاندی رهبر فقید هند مییادمی

ای راكه از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگانی قهرمان كربال به دست فقط نتیجه

آورده بودم ارمغان ملت هند كردم، ما اگر بخواهیم هند را نجات بدهیم، باید همان 

 ژوزف، خاورشناس فرانسوی در كتابش به«.كه حسین بن علی پیمودراهی را بپیماییم 

سد: نویمی« های خیره كننده آنشیعه و پیشرفت»تحت عنوان « اسالم و مسلمانان»نام 

دهد یك دولت فرانسه ارائه داد، نشان می -مؤلف در زمان حیات -آماری كه اخیراً »

توان گفت پس از یك یا دو قرن میدهند... ششم مسلمانان جهان را شیعیان تشكیل می

 های اسالمی پیشی خواهد گرفت. بزرگترین علتی كه در این پیشرفتدیگر بر سایر فرقه

مؤثر است به پاكردن عزاداری حسین است كه دیگران را به سوی مذهب شیعه دعوت 

ان بینیم در هند شیعیكنند...اگر میكند. امروز همه شیعیان عزای حسین را به پامیمی

بسیاری وجود دارد، بر اثر اقامه ماتم و عزاداری است.آری شیعه مذهب خود را به 

واسطه زور شمشیر به پیش نبرده است... بلكه شیعه به وسیله نیروی سخن و تبلیغ كه 

اثرش از شمشیر باالتر است به این درجه و مقام رسیده است. شیعیان در اثر اهمیت دادن 

اند كه دو سوم مسلمانان از روش آنان پیروی جایی رسیده به انجام مراسم مذهبی به

یگر های داند. به زودی شیعه از نظر عدد و عظمت بر فرقهكرده، بلكه شریك آنها شده

های اسالمی برتری پیدا خواهد كرد. این مراسم باعث شده كه شیعیان به درخواست

 ده كه دیگران با شركتآمیز آنان سبب شزمان و تمدن آشنا گردند. زندگی مسالمت

های شیعه آشنا گردند و در نهایت به مذهب آنان بگروند. شان با آموزهدر محافل

سیاستمداران غربی از روش شیعیان در ترویج و تبلیغ دین پیروی كرده و برای پیشرفت 
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یكی دیگر از مورخان غربی در «.رسانندآئین كلیسا مخارج زیادی را به مصرف می

نویسد: نقش قیام عاشورا و عزاداری در مقدرات جهان اسالم چنین میزمینه تأثیر 

فاجعه كربال نه تنها مقدرات خالفت، بلكه مقدرات ممالك پادشاهی اسالمی را مدتی »

بعد از انقراض خالفت تعیین كرد. كیست كه آن عزاداری پرشور و پرهیجان را ببیند و 

ن كوبند و با آهنگ موزوم تا بام سینه میبداند كه هر سال مسلمانان جهان چگونه از شا

زنند: حسین، حسین، حسین! و وار فریاد میآن كه خسته شوند دیوانهو محزون خود بی

 اند تشخیصحربه كشنده و شمشیر برنده و دودمی را كه امویان به دشمنان خود داده

خودش نشان های بعد از آری، امام حسین در كربال آمد تا راه را برای قیام«ندهد؟

های را در آفاق ارزش«  كربالكل یوم عاشورا و كل ارض»دهد.او قیام كرد تا اصل 

انسانی با خون حك كند. زینب و اهل بیت به اسارت رفتند تا آن را تفسیر و جاودانه 

 سازند.

 نتیجه

هاست.عزاداری ها و مكانقیام عاشورا یك قیام اسوه و عزاداری تجلی آن در همه زمان

قتدا به پیشوایان دین، تجدید بیعت با امام حسین و برائت از یزید و یزیدیان،عامل ا

افزایش ایمان و معنویت، در نهایت باعث نجات و پیشرفت اسالم و توسعه فكری 

مسلمانان است. عزاداری مصاف پایداران در ایمان است با مذبذبین كه همواره 

وباره امام حسین )ع( با آن فریاد شورانگیز و سرگردانند. عزاداری در ایام محرّم ظهور د

ای امیدبخش حضرت است. عزاداری نسخه شفابخشی است در دست عاشورائیان،وسیله

 دیدگان عزادار فرشته نجات است.عزاداران  اشكهای زاللاست بین امت و امام قطره

د یا از كننسربازان حقیقی عزت و شرافتند. كسانی كه در این عرصه ایجاد شبهه می

اند یا اطالعهای عاشورا بیفلسفه واقعی عزاداری و نقش آن در بازسازی صحنه

تا  برندها و مقدسات مردم را زیر سؤال میمغرضانه در صدد حریم شكنی هستند، ارزش
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به اهداف شوم خودشان برسند. در هر حال، برخواص امت است كه در راه تبلیغ فلسفه 

آن همت كنند.اللّهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لنا قیام حسینی و عزاداری 

  عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین )ع(.قدم صدق

 . عزاداری؛ بدعت یا سنت؟6

 مشخصات كتاب

 رضا بابایی

 11391-۳1شماره كتابشناسی ملی : ایران

 بابایی، رضاسرشناسه : حاجی

 بابایی، رضاپدیدآور : عزاداری، بدعت یا سنت؟/ حاجی عنوان و نام

 .29 - 22(: ص 29۳1اسفند  ۴، )21منشا مقاله : ، خردنامه همشهری، ش 

 توصیفگر : سوگواریها

 علی)ع(، امام سومبنتوصیفگر : حسین

 توصیفگر : قیام عاشورا

 توصیفگر : ماه محرم

 چكیده

تعظیم آن در روایات بسیاری سفارش شده  عزاداری از مصادیق بارز شعائر است كه به

رغم دیدگاه مخالفان عقاید شیعی مبنی بر نامشروع بودن و مكروه بودن است. و علی

ت.با علیه السالم امری پسندیده دانسته شده اسگریه بر درگذشتگان، گریه بر امام حسین

بیح ی به تقاین كه مخالفان، گاه از موضع شرعی و گاه از موضع سیاسی و گاه عرفان

اند؛ امّا نصوص معتبری از سنت و سیره نبوی عمل شیعه پرداخته، آن را بدعت شمرده

علیه دهد ماجرای گریه و عزاداری شیعه برای امام حسیندر دست است كه نشان می
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السالم عالوه بر آن كه ثبوتاً، حق و مطابق با سمت و سوی اسالم است، اثباتاً نیز فواید 

ها: عزاداری، بدعت، گریه، ب دین و دینداری كرده است.كلیدواژهبسیاری را نصی

شعائر الهی، وهابیت، عرفا.گریه و عزاداری برای سیّد و ساالر شهیدان، حضرت ابا 

عبداللَّه الحسین علیه السالم ریشه در همه ابعاد اسالم دارد. این سنّت شگفت و روحمند، 

شتری دارد، اختصاص به مذهب خاص و اگر چه در میان شیعیان، رواج و اعتبار بی

الی متون كهن و نصوص اوّلیه و فتاوای عالمان ای ندارد؛ زیرا از البهنصوص ویژه

جا به احادیث و اخباری كه در توان برای آن حجّت آورد. در اینمذاهب مختلف، می

پردازیم؛ زیرا برای اثبات موضوعی مربوط به مذهبی كتب شیعی آمده است، نمی

توان و نباید به منابع آن مذهب اكتفا كرد. گذشته از این، روایات مربوط به ، نمیخاص

های مختلفی صحّت و صواب گریه بر سیّدالشهدا از طریق مذهب امامیه، در مجموعه

گرد آمده است و نیازی به تكرار آنها در این مختصر نیست. آنچه در این مختصر، 

 «انگاری عزاداری برای امام حسین علیه السالمتبدع»وجهه اهتمام نویسنده است، ردّ 

آثار »و « فواید گریه»های دور آغاز كرد و مثالً از توان از نقطهاست. در این باره می

ترین منزل، به سوی مقصد ره كوشیم از نزدیكنیز سخن گفت؛ امّا می« عزاداری

 كنیم.ست، رها میای از مقدّمات را، كه در جای خود ضروری نیز هبسپاریم و پاره

 های شعائرعزاداری از مصداق

عزاداری و گریه بر مصائب اولیای خدا، اگر چه نه از اصول و نه از فروع دین است، امّا 

بی ارتباط و التزام با برخی از اصول و فروع دین نیست. نخستین گام، نشان دادن جایگاه 

طلب است كه عزاداری برای این سنّت دیرینه را در مجموعه دین و روشن كردن این م

اولیای خدا، عموماً، و برای سیّدالشهدا، خصوصاً، چه جایگاهی در اسالم دارد. پاسخ به 

این سؤال، نزد شیعه، سهل است و آنان نیاز چندانی به كاوش در این باره ندارند. زیرا 

ت، و احیای اصل امامت، توابع و لوازمی دارد كه احیای نام و یاد امامان، از آن جمله اس
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مرام و منش ائمه علیهم السالم جز از رهگذر تولّا و تبّرا ممكن نیست. نیاز به یادآوری 

نیست كه عزاداری برای امام حسین علیه السالم بارزترین تجسّم عینی تولّا و تبرّا است. 

 انجامد و ازبنابر این، عزاداری و گریه، نقطه آغازی است كه به احیای اصل امامت می

كه  ترین عنوانیبخشد.جز آنچه گفته شد، شایستهجا اساس دین را استحكام میآن

ر تعظیم شعائ»توان از قرآن برای عزاداری برای امام حسین علیه السالم، نشان داد، می

، ، جمع شعیره«شعائر[ »2«. ]رَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ-ِوَ مَن یُعَظِّمْ شَعَل»است. « الهی

ر ها را ببه معنای عالمت و نشانه است. قرآن كریم، خود برخی از مصادیق این نشانه

[ از 9« ]برندشتری كه برای ذبح در منی می»[ ، و 1« ]مروه»و « صفا»شمرده است كه: 

آن جمله است. وقتی ذبیحه حج در منطقه مقّدس )صفا و مروه(، به دلیل ارتباط و 

شوند، به تنقیح مناط و به طریق های او محسوب مینهانتساب آنها به خدا، از نشا

رای تری بهای روشناولویت، اولیای خدا، به دلیل ارتباط و انتساب بیشتر، مصداق

اند. از سوی دیگر تعظیم شعائر، طرقی دارد كه شادمانی در ایّام سرور اولیا، شعائر الهی

است. اگر كعبه و صفا و  و حزن و عزاداری در سال روز مصائب آنان، از آن جمله

اند، به حرمت ارتباط با آیین خدا و مروه و منی و عرفات، كه جملگی از جمادات

یابند، آیا بزرگداشت دوستان و اولیای او، تعظیم شعائر الهی انتساب به او، احترام می

ه بنیست؟غیر از سفارش به تعظیم شعائر الهی، توصیه پیامبر صلی اهلل علیه وآله در قرآن 

ای دیگر برای عزاداری است. خداوند در قرآن مجید از دوستی با خویشاوندان او، ریشه

ُقل لَّآ أَسَْْلُكُْم عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمََودَّةَ فِی »گوید: زبان پیامبرش و خطاب به مؤمنان می

این  ی[ بدین ترتیب اجر رسالت، دوستی با خویشان پیامبر است و اقتضا3«. ]الْقُرْبَی

 دوستی، گریستن در مصیبت آنان و شادمانی در سرور آنان است.

 حكم كلی گریه و عزاداری
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 گونه كهحزن و گریه، از امور اختیاری نیستند تا مورد امر و نهی قرار گیرند. همان

توانند به اختیار و از سر عزم و تعهّد، بگریند، وقتی مقدّمات گریه نمی -نوعاً  -ها انسان

 های عبث ون حاصل شد، گریزی از گریستن ندارند. نهی از گریه، از جمله نهیدر آنا

وجه است؛ مانند نهی از گذشت زمان. مقدّمات گریستن و در وضع و مكان گریه بی

تواند مورد امر و نهی باشد؛ بنابر این رو، میقرار گرفتن، در اختیار انسان است و بدین

، نهی از مقدمات آن است.اصلِ گریه و عزاداری برای جا مراد از نهی از گریستندر این

های شریعت نیست. غیر از مردگان، مشمول اصل اباحه است و موضوع هیچ یك از نهی

آنچه در سیره نبوی آمده است، شواهد و دالیل روشنی بر تأیید این نوع از گریستن، در 

بر  قل شده است كهشود. در كتاب صحیح بخاری، روایاتی نتاریخ اسالم دریافت می

ت إنّ المیّ»شوند: اساس آنها، مردگان به جرم گریستن خویشانشان بر آنان، معذّب می

[ این روایت را خلیفه دوم از پیامبر صلی اهلل علیه وآله نقل 1«. ]لَیُعذّب بِبُكاءِ اَهلِه علیه

 علیه هللكرده است. او با نقل این حدیث، عایشه را از گریستن در عزای پیامبر صلی ا

ه جرم اند كه در آن نیز مرده، بداد. روایت دیگری نیز به پیامبر نسبت دادهوآله پرهیز می

[ این روایت را نیز ۴«. ]یُعذّب فی قبرهِ بالنّیاحهِ علیه»شود: نوحه بازماندگانش عذاب می

 كند. در كتب روایی، پاسخعبداللَّه بن عمر، خطاب به عایشه در عزای شویش، نقل می

 2۴3عایشه به خلیفه دوم و فرزندش نقل شده است. عایشه، در پاسخ به آن دو، آیه 

بدین ترتیب، عایشه به آنان «. وَلَا تَزُِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُْخرَی»خواند: سوره انعام را می

گوید: اگر عمل عزادار خطاست، نباید میّت را عذاب كنند، و چون این سخن با می

و عدل الهی سازگار نیست، پس به حتم، سخن رسول اللَّه نیست.  نخستین قواعد عقلی

 تمام این روایات از عمر»نویسد:فاضل نووی، از عالمان برجسته شافعی، در این باره می

كرد و بن خطاب و فرزندش عبداللَّه نقل شده است. عایشه سخن آن دو را انكار می

كرد و در این باره به این منسوب می آنان را به فراموشی و خطا ]در نقل روایت نبوی[

[ .مرحوم سیّد عبد الحسین شرف 3««. ]وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی»كرد: آیه استناد می
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ابن عبّاس نیز این روایات را انكار »افزاید: الدین پس از نقل سخن فاضل نووی، می

ب در صحیح بخاری و كرده و بر خطای راویانش حجّت آورده است. تفصیل این مطل

صحیح مسلم و شروح آن دو آمده است. عمر و عایشه در این موضوع، پیوسته، مخالف 

هجری در جلد چهارم تاریخ  29یكدیگر بودند. طبری در نقل حوادث مربوط به سال 

خود، به نقل از سعید بن مسیّب چنین آورده است: چون ابوبكر وفات یافت، عایشه 

و گریه ترتیب داد. عمر بر در خانه او ایستاد و آنان را از  برای او مجلس سوگواری

گریه و عزاداری برای ابوبكر نهی كرد. زنان سوگوار از این نهی سرپیچیدند. عمر به 

هشام بن ولید گفت: وارد خانه شو و دختر ابوبكر را به نزد من بیاور. عایشه، چون این 

دهم. عمر به هشام گفت: م را به تو نمیاسخن عمر را شنید، گفت: اجازه ورود به خانه

دهم. هشام وارد خانه شد و امّ فروه، دختر ابوبكر، را به نزد وارد شو، من به تو اذن می

عمر آورد. عمر او را به ضرباتی فرو كوفت و عزاداران چون چنین دیدند، پراكنده 

وت چنین قضا [ .نویسنده المجالس الفاخره، پس از نقل حوادث پیش گفته،۳«. ]شدند

دانست كه پیامبر در ماجرای جنگ احد، گریه زنان انصار را گویا عمر نمی»كند: می

رد. گویا ای نداشنید و مخالفتی نكرد و حتّی گفت كه حمزه، عمویم امروز گریه كننده

عمر این سخن پیامبر صلی اهلل علیه وآله را نشنیده بود كه فرمود: برای كسی مانند جعفر 

ست و گویا عمر فراموش كرده بود كه پیامبر صلی اهلل علیه وآله او را از زدن باید گری

[ .غیر از همه اینها، كتب تاریخی و 3«. ]زنان گریان در عزای رقیه، دخترش منع فرمود

منابع روایی، مشحون است از فعل و قول و تقریر نبی كه در آنها وجهی برای جواز 

ت. از جمله، گریه آن حضرت در روز مرگ عّم گریه در عزای مؤمنانِ درگذشته هس

[ و 21[ ، و جعفر ]22[ ، و در روز شهادت حمزه سیّدالشهدا ]2۱بزرگوارش، ابو طالب ]

[ در بسیاری از منابع، درباره شدّت گریه 23[ و عبداللَّه بن رواحه. ]29زید بن حارثه ]

ه زرگوار چنان گریست كپیامبر صلی اهلل علیه وآله در عزای حمزه، آمده است كه آن ب

[ .همچنین در روز مرگ فرزندش، ابراهیم، بر جنازه او 21حالت غشی در او پیدا شد. ]
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پاسخ  «كنید؟آیا شما نیز گریه می»گریست. در آن حال، عبد الرحمن بن عوف گفت: 

شمارند؛ پیامبر به او، پاسخ به همه آنانی است كه گریه و عزاداری را ناپسند و بدعت می

شود و چشمْ گریان و ما ]در هنگام عزاداری[ سخنی قلب، اندوهگین می»مود: فر

بنابر این، گریه چشم، تابعی از حزن قلب است. «. گوییم كه خدا را ناخشنود كندنمی

[ روایاتی نیز درباره گریه پیامبر صلی 2۴توان قلبی محزون داشت، امّا نگریست. ]نمی

[ حاكم در مستدرك از گریه هر 23نه، وارد شده است. ]اهلل علیه وآله بر قبر مادرش، آم

نها رضی اللَّه ع -فاطمه »نویسد: دهد و میجمعه فاطمه علیها السالم بر قبر حمزه خبر می

گزارد و رفت، نماز میدر هر روز جمعه به زیارت مزار عمویش حمزه می -

ه یامبر صلی اهلل علیه وآل[ .این سنّت انسانی و دینی در زمان زندگانی پ2۳«. ]گریستمی

 كهكرد؛ چنانچنان مرسوم و رایج بود كه كسی در جواز و استحباب آن شك نمی

 آمدند و بر سر قبر آناند پس از ارتحال پیامبر صلی اهلل علیه وآله، مردم مینوشته

گریستند و كسی از یاران و پیروان آن حضرت، مردم را نهی بزرگوار سخت می

ایات فراوان و سیره منقول، دست محدّث و محقّق را برای توجیه یا كرد.این رونمی

كنند، تضعیف روایاتی كه بر كراهت گریه و عزاداری بر مردگان و شهیدان داللت می

 [ .23گذارد. ]باز می

 ادله و انواع مخالفان

 اشاره

همین  هشناسند و بمخالفانی كه برای گریه بر امام حسین علیه السالم وجهی شرعی نمی

جهت، گریه و عزاداری برای آن سرور جوانان اهل بهشت را مكروه و مخالف با روح 

های مخالف با عزاداری را جا، گروهدانند، همه در یك موضع نیستند. در ایندین می

گوییم. گروه نخست، دهیم و درباره هر گروه، جداگانه، سخن میدر سه دسته قرار می
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گویند و برای مخالفتِ خود با گری سخن میلفیكسانی هستند كه از موضع س

تراشند. گروهی نیز برای گریه و عزاداری عزاداری، وجوه شرعی، تاریخی و روایی می

فت بینند. مخالدر مصائب امام حسین علیه السالم توابع و پیامدهای سوء سیاسی می

د قایگروه سوم از مواضع تفسیرهای عرفانی و صوفیانه است. شرح و تفصیل ع

 های پیش گفته، بدین قرار است:گروه

 مخالفت از موضع شرعی

پیروان مذهب وهّابیت و شاگردان ابن تیمیه بر آنند كه گریه و عزاداری برای امام 

حسین علیه السالم یا هر متوفای دیگر، بدعت در دین و انحراف از سّنت نبوی و سیره 

لی، با ، از عالمان حنب«ابن تیمیه»وف به سلف است. ابو العبّاس احمد بن عبد الحلیم، معر

هایی از سیره پیامبر صلی اهلل علیه وآله و اصحاب نامدار استناد به برخی آیات و گوشه

، «قیمابن ال»او، به مخالفت با بسیاری از عقاید شیعی برخاست. پس از او شاگردش، 

بر حجم و نفوذ عقاید وی را رواج داد و در كتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد 

های بسیاری در نقد و رّد افكار ابن تیمیه، های استاد افزود. از همان زمان، كتاباندیشه

توان از إحقاق الحق از سوی عالمان شیعه و سنّی نوشته شد. از آثار عالمان شیعی می

قاضی نور اللَّه شوشتری، عبقات األنوار میر حامد حسین، الغدیر علّامه امینی و 

های جعات سیّد عبد الحسین شرف الدین یاد كرد. دانشمندان اهل سّنت نیز كتابالمرا

بسیاری در نشان دادن انحرافات فكری ابن تیمیه نگاشتند كه یادكرد آنها در این 

د ترین آنها محمّد بن عبگنجد. به هر روی ابن تیمیه و پیروان او، )معروفمختصر نمی

ترین مخالفان گریه و عزاداری برای شهیدان، سختق(( از سر  21۱۴ - 2221الوهّاب )

سنّت  های روشنی ازبویژه حضرت سیّدالشهدا هستند.آنچه پیش از این گفته آمد و پاره

و  ها، این قلم را از شرحهای متین مؤلّفان شیعی و سّنی به عقاید سلفینبوی و پاسخ

وسّل، ا گریه، عزاداری، تافزاییم كه مخالفت بكند. همین قدر میبسط بیشتر معاف می
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های مهم و محكمی از شریعت است زیارت و شفاعت خواهی، در واقع منازعه با بخش

كه ریشه در قرآن و سّنت دارند. ابن تیمیه و شاگردان او در توجیه افكار خود، به 

كنند؛ امّا آنان اگر بخواهند بر های ضعیفی از سّنت و سیره سلف تمّسك میبخش

بوی تر و مستندتری از سیره و سنّت نهای بیشتر، مهماقی بمانند، باید بخشعقاید خود ب

ترین سخن این گروه، آن است كه گریه و نوحه برای ترین و اساسیرا انكار كنند.مهم

و  نه در نصوص -كسی از مردگان یا شهیدان، بدعت است و هیچ سابقه و سائقه دینی 

ست كه حتّی اگر یك سخن مستند و یا یك وجود ندارد. روشن ا -نه در سیره سلف 

دان گری بر شهیدی از شهیواقعه تاریخی، نقل و اثبات شود كه در آن بر تعزیت و نوحه

انگاری آنان مخدوش و ای از مردگان، صحّه گذاشته شده باشد، فرضیه بدعتیا مرده

ن تریقترین منابع و واثكه همه تاریخ اسالم، بنابر كهنسست خواهد شد. حال آن

ها از سوی اولیا و حتّی پیامبر خدا ها و عزاداریگریراویان، شاهد وقوع چنین نوحه

اند و قائالن به حرمت باید بوده است. باید در نظر داشت كه این گروه قائل به حرمت

به  توانند ضمن تمسّكدالیل بسیاری اقامه كنند. در مقابل، كسانی قرار دارند كه می

كه صدها و هزاران دلیل و ه یك دلیل نقلی نیز بسنده كنند. حال آن، ب«اباحه»اصل 

ن، ها و این دسته از مخالفاگونه مخالفتجا كه درباره اینبرهان بر این قضیه دارند.از آن

آثار و تصنیفات فراوانی به قلم عالمان برجسته اسالمی نوشته شده است، نقد و بررسی 

نهیم و خوانندگان را به مطالعه آثاری همچون جا وا میآرای گروه نخست را همین

 دهیم.إحقاق الحق، المراجعات و المجالس الفاخره ارجاع می

 مخالفان سیاسی

گروهی از مخالفان گریه و عزاداری برای امام حسین علیه السالم، مخالفت خود را بر 

ضرت حكنند؛ بلكه برای ذكر مصائب آن اقتضائات و احكام و عقاید شرعی بنا نمی

شمارند )!( كه احتراز از آن را برای حفظ وحدت علیه السالم، پیامدهای سوئی بر می
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دانند. این گروه معتقدند برگزاری مجالس عزا، به ایراد كیان اسالمی واجب می

انجامد كه در آنها طعن و لعن برخی اصحاب وجود دارد و همین مایه سخنرانی می

د. ابن حجر در الصواعق المحرقه از غزالی نقل شواختالف و نزاع بین مسلمین می

بر واعظ، و غیر واعظ، نقل كشته شدن حسین و حكایات »كند كه گفته است: می

مربوط به آن و نیز نقل مشاجرات و مخاصمات میان صحابه پیامبر، حرام است؛ چرا كه 

ه كشود، در حالی این كار موجب گستاخ شدن بر برخی صحابه و طعن بر ایشان می

[ .بدین ترتیب نباید از مصائب اهل بیت علیهم السالم و 1۱«. ]اند...آنان از بزرگان دین

قصه پر آبِ چشم عاشورا سخن گفت؛ چرا كه در این سخن، قدح اصحاب هست و ذمّ 

فته هایی گبسیاری از راویان و مشاهیر صدر اسالم!در روزگار ما نیز این سخن به گونه

دلسوزی یا غفلت، بر این باورند كه برای حفظ وحدت مسلمین  شود. كسانی از َسرِمی

ای از حوادث صدر اسالم، چشم و یكپارچگی جهان اسالم، باید از ذكر و نقل پاره

را یكسره به كناری نهاد. این سخن، اگر چه یكسره باطل نیست و « تبرّا»پوشید و اصلِ 

دهند؛  تریهای خود، شكلِ معتدلگاه باید به اقتضای زمان و مكان، شیعیان به عزاداری

جا پذیرفت كه حقایق تاریخی و گوهر دین و مسلّمات شرعی توان آن را تا آنامّا نمی

خ، ها و قرون تاریترین سالرا از یاد برد. امامان علیهم السالم و بزرگان شیعه، در حسّاس

ای زمانه تناسب و اقتض ذكر مصائب ابا عبداللَّه علیه السالم را متوقف نكردند و هماره به

و زمینه، به وظیفه عزاداری خود برای امام حسین علیه السالم عمل كردند. البته باید 

خوانی برای حضرت سیّدالشهدا نه منفعت، هایی از عزاداری و تعزیهپذیرفت كه شكل

ها، ناشی از شكل خاصّ های بسیاری در پی داشته است؛ اّما همه این زیانكه زیان

ری بوده است، نه اصل آن.امّا درباره سخن غزالی، كه روایت مقتل حسین علیه عزادا

السالم را بر اهل خطابه تحریم كرده و فتوای خود را به حفظ حرمت صحابه و قوام دین 

كه اگر این استدالل را توان گفت؛ از جمله اینمستند نموده است، سخن بسیار می

ر گردد و نزاعی بی كه میان مسلمین پدیدار میاگاه باید در هر مسئلهبپذیریم، آن
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انگیزد، سكوت كرد و از بیم اختالف و منازعه، حق را تنها گذاشت. قصه دردناك می

ایستادند و جبهه حق را هاست. اگر مسلمانان میها و مجاملهكربال، ثمره همین سكوت

ه نیز و اگر شیع كشیدآكندند، هرگز كار به عاشورا نمیاز حضور و سلحشوری خود می

 كرد كه مسلمانان نخستین در سقیفه و جمل صفّینگونه رفتار میاز عاشورا به بعد، همان

عیان به كه شیشد.دیگر آنعمل كردند، تاریخ پر از جنایات و خباثت باطل گرایان می

اختیار و اجتهاد خود به این موضع و عملكرد نیفتادند كه به اختیار و اجتهاد خود از آن 

ها و اخبار بسیار در تأكید و توصیه به ذكر مصائب امام حسین دست كشند. بلكه روایت

علیه السالم مستند آنان بوده است.از همه اینها گذشته، مجالس عزای حسینی، در طول 

های مردم بوده و آنان را با احكام و عقاید های درس برای تودهتاریخ، به مثابه كالس

رده كاست و صدها موضوع دینی و غیر دینی دیگر آشنا میدینی، تاریخ، رجال، سی

های تقوا پیشه، خداترس و حق طلب است و است. این مجالس، مهد پرورش انسان

آموزش دینی است. در عین تعطیل كردن آنها، به معنای حذف بخش مهمّی از دستگاه

و همین  فاده كنندای عمل كرد كه دشمنان اسالم و انسانیت، سوء استحال نباید به گونه

ها است، منهدم گردد. باید پذیرفت كه برخی مقدار همدلی و وحدتی كه میان مسلمان

شود و آب در جوی كسانی انواع عزاداری، در نهایت به سود دشمنان اسالم تمام می

های مسلمین، دلِ اند و نه از وجود دیگر شاخهریزد كه نه به ادامه حیات شیعه راضیمی

های عامه پسندی را در .از سویی، كسانی مانند غزالی، كه چنین نصیحتخوش دارند

 خیزد، هیچ یكهای مخالف خود بر میجا كه به نزاع با فرقهآثار خود بسیار دارند، آن

دارند. آگاهان به مباحث كالمی و ها را روا نمیگیریاز این دست مالحظات و آسان

دانند كه غزالی و هم فكرانش، در مبارزه با یآشنایان با تاریخ تمدّن اسالمی، نیك م

ه از هیچ تالش و ترفندی دریغ نكردند. اگر نسخ -بویژه فرقه اسماعیلیه  -عقاید شیعی 

تسامح و مداهنه سود بخش است، او نباید این همه در ردّ روافض و قائالن به امامت، 

.به هر روی، كرددیم مینوشت و آنها را به خلیفه عبّاسی یا سلطان سلجوقی تقكتاب می
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نگارنده نیز بر این عقیده است كه در حال حاضر هیچ اصل و فرعی، به اندازه حفظ 

وحدت مسلمین، اهمیّت و رواج ندارد؛ امّا بر این گمان نیست كه ذكر مصائب امام 

های آن، موجب هدم حسین علیه السالم و برپایی مجالس عزاداری در برخی از شكل

 سیختگی شیرازه امّت اسالم است.گوحدت و از هم

 مخالفت از موضع عرفان

انحراف در  -هر قدر كه بزرگ باشد  -گروهی گریه و اقامه مجلس عزا را برای مرده 

كنند كه چنانچه انسانی از بند تن رست و به جوار حق دانند و استدالل میعقیده می

را جشن گرفت؛ زیرا مرگ پیوست، جا دارد كه برای او شادمانی برپا كرد و وصال او 

اش، كه همانا اتّصال به عالم معنا و آرمیدن در جوار یا شهادت، او را به آرزوی دیرینه

كه مسیحیان روز شهادت عیسی علیه السالم را جشن حق است، رسانده است؛ چنان

دهد كه شهادت را برای كنند. این عمل مسیحیان، نشان میگیرند و شادمانی میمی

دانند، نه شكست و نا فرجامی.سخنگوی این ه السالم خیر و موفقیت میعیسی علی

دیدگاه، در میان علماِی اسالمی، مولوی است. وی در دفتر ششم مثنوی، حكایت 

كند كه روز عاشورا وارد شهر حلب شد و چون از آداب و رسوم شاعری را نقل می

امام حسین علیه السالم در خبر بود، از نوحه و عزای آنان در ماتم مردم آن شهر بی

كه از مردم پرسید و خواست كه این بزرگی را كه برای او چنین شگفت ماند. تا این

اند، به او بشناسانند. قصد شاعر، آن بود كه برای آن عزیز از دست رفته، ماتم گرفته

ای بسازد. مردم به شاعر غریب گفتند كه امروز، سال روز شهادت حسین بن علی مرثیه

ها است مرده است؛ گذشته از آن، اگر لیهما السالم است. مرد شاعر گفت: او كه قرنع

ترین كنید، برای خود كنید كه او در چنین روزی، شادمانهگیرید و عزاداری میماتم می

كه بد واقعه زندگی خود را تجربه كرده است:پس عزا بر خود كنید ای خفتگان ز آن

سلطانی ز زندانی بجَست جامه چه دْرانیم و چون مرگی است این خواب گرانروح 
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اند وقت شادی شد چو بشكستند بندسوی خاییم دستچون كه ایشان خسرو دین بوده

[ .به اقتضای این عقیده شگفت و 12شادُروانِ دولت تاختند كُنده و زنجیر را انداختند ]

ابر این ی كرد.در براند، شادمانشاذ، باید برای همه كسانی كه دنیا را پشت سر گذاشته

ان گیرد، روی همدنیای مسیحی كه این شهادت را جشن می»عقیده باید گفت كه اوّالً 

گوید عیسی كشته شد تا بار گناه ما را بر دوش كشد؛ بنابر اعتقاد خرافی است كه می

این، مرگ او موجب سعادت و متضمّنِ خوشبختی ما در آخرت است؛ ثانیاً این همان 

مسیحیتِ تحریف شده است. اسالم دینِ اجتماعی است و مسیحیت، دینی  فرق اسالم و

است كه همه آن چیزی كه دارد، اندرز اخالقی است. از طرف دیگر، گاه به یك 

كنیم و گاه از نظر اجتماعی. از نظر اسالم، شهادت ای از نظر فردی نگاه میحادثه

یت امام علیه السالم یك موفقحسین بن علی علیه السالم از دیدگاه فردی، برای شخص 

خُطّ الموت علی وُلد آدم، مخطّ القالدةِ علی جید الفتاة "فرمود: بود و خود حضرت می

[ از نظر شهید، شهادت، 11. ]"وما أولهنی إلی أسالفی اشتیاق یعقوبَ إلی یوسف

گاه كه تیغ خوارج بر فرق مباركش فرود آمد، موفقیت است. امام علی علیه السالم آن

واللَّه ما فجأنی من الموت وارٌد كرهْته أو طالعٌ أنكرتُه وما كنتُ إلّا كقاربِ وردٍ "فرمود: 

كند و قضایا را همیشه از [ امّا اسالم، طرف دیگر را هم لحاظ می19. ]"وطالب وجدٍ

نگرد. آیا جنبه اجتماعی عاشورا از جنبه شخصی آن تفاوت منظر شخصی نمی

ز جنبه اجتماعی و نسبت به كسانی كه مرتكب آن شدند، كند؟ حادثه عاشورا انمی

مظهر یك انحطاط در جامعه اسالمی بود. لذا هماره باید زنده بماند و یادآوری شود تا 

ای [ .افزون بر همه اینها، مسلمانان چگونه و به چه بهانه13«. ]دیگر تكرار نگردد

ی آن را زنده نگه ندارند، در حال توانند در شهادت فرزند پیامبرشان به عزا ننشینند ومی

ها پیش كه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله حتّی هنگام والدت حسین علیه السالم و سال

از وقوع حادثه عاشورا، بر او گریست و بنا بر اخبار بسیاری كه در كتب فریقین جمع 

چنین روایت  است، بارها حالت حزن و اندوه از خود نشان داده است: ابن سعد از شعبی
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گذشت و چنان گریست كه خاك از كرده است: علی در راه صفّین از كربال می

اشكش نمناك شد. فرمود: به نزد رسول خدا صلی اهلل علیه وآله رفتم در حالی كه 

: گریی؟ پیامبر فرمودگریست. گفتم: پدر و مادرم قربانت ای رسول خدا، چرا میمی

را خبر داد كه فرزندم حسین بر كناره فرات و در جبرئیل هم اینك نزد من بود و م

گاه جبرئیل، مشتی از خاك كربال را فرا شود. آنكشته می "كربال"سرزمینی به نام 

[ .بنابر این، شیعه برای گریه بر حسین و عزاداری و اقامه 11«. ]آورد و به من بویاند

ینی های دبه روح و اندیشهمجالس نوحه برای آن سیّد و ساالر شهیدان، نه تنها مستظهر 

و  تواند از سنّتاست، بلكه برای توجیه و تصحیح عمل خود، نصوص بسیاری را می

سیره نبوی نشان دهد.سخن آخر در این باره آن است كه ماجرای گریه و عزاداری 

كه ثبوتاً، حق و مطابق با سمت و سوی شیعه برای امام حسین علیه السالم، عالوه بر آن

ت، اثباتًا نیز فواید بسیاری را نصیب دین و دینداری كرده است. این موضوع، اسالم اس

یعنی فلسفه و فواید عزاداری برای امام حسین علیه السالم، خود مقوله دیگری است كه 

های این تری دارد. آنچه تاكنون گفته آمد، نشان دادن ریشهنیاز به فحص و مجال فراخ

 ینی و پاسخ به انواع مخالفان آن بود.مسئله در متون روایی و نصوص د

 پاورقی

 .91[ سوره حج، آیه 2]

 .21۳[ سوره بقره، آیه 1]

 .9۴[ سوره حج، آیه 9]

 .19[ سوره شوری، آیه 3]

 .۳۱، ص 1[ صحیح بخاری، ج 1]

 .2۴، ص 3[ سنن نسایی، ج ۴]

[ شرح صحیح مسلم المطبوع فی هامش شرحی القسطانی وزكریا االنصاری، مجلد 3]
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؛ و 23، به نقل ازعبد الحسین شرف الدین، المجالس الفاخرة، ص 92۳لخامس، ص ا

 منتهی اآلمال، تاریخ حضرت سیّدالشهدا، خاتمه.

 .23[ المجالس الفاخره، ص ۳]

 [ همان. ]3]

، به نقل از المجالس 3۴1[ ر. ك: سیره حلبی، باب ابی طالب و خدیجه، ص 2۱]

بسیاری برای این خبر و خبرهای پس از آن نقل  . مؤلف المحاسن، منابع29الفاخره، ص 

 كند.می

 ، به نقل از همان.919، ص 1[ سیره حلبی، جزء 22]

 [ همان.21]

 [ همان.29]

 [ همان.23]

 [ همان.21]

. تشبیه گریه چشم به حزن 211[ صحیح بخاری، الجزء االول، ابواب الجنائز، ص 2۴]

ی كه بر یكم )جواز( یكسانند و چنانقلب، برای آن است كه معلوم شود آن دو در حك

 )حزن قلب( حرجی نیست، دیگری نیز همین حكم را دارد.

؛ سمهودی، وفاء 933، ص 2[ حاكم نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، ج 23]

 .221، ص 1الوفاء، ج 

 .29۴2، ص 3[ وفاء الوفاء، تج 2۳]

لمجالس الفاخره و آیت اللَّه [ مرحوم عالمه امینی در الغدیر، سیّد شرف الدین در ا23]

ای از این روایات اشاره كرده و پاسخ سیّد جعفر سبحانی در آیین وهّابیت، به پاره

 اند.گفته

 .119[ الصواعق المحرقه، ص 1۱]

 .333 - 33۴[ مثنوی معنوی، نسخه نیكلسون، دفتر ششم، ابیات 12]
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، 11سین الخوارزمی، ج ؛ مقتل الح11؛ اللهوف، ص 9۴۴، ص 33[ بحاراألنوار، ج 11]

 .13، ص 1؛ كشف الغمه، ج 1ص 

 .۳31؛ فیض االسالم، نهج البالغه، ص 113، ص 31[ بحاراألنوار، ج 19]

 ، با تلخیص و تصّرف.21۳، ص 2[ شهید مطهری، حماسه حسینی، ج 13]

 ، احادیث وارده در شهادت امام حسین علیه السالم.۴۱[ قندوزی، ینابیع المودّه، باب 11]

 های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟شیوه .7

 مشخصات كتاب

 - 29۴1سرشناسه : كاشانی، حسن، 

های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟: یادداشتهایی از سلسله عنوان و نام پدیدآور : شیوه

 اهلل محمد سند/ حسن كاشانی.مباحث آیت

 .29۳۳مشخصات نشر : قم: دلیل ما، 

 [ ص.292مشخصات ظاهری : ]

 .2پژوهی؛ : مجموعه عاشورافروست 

 ریال )چاپ دوم( 23۱۱۱؛  1-3۴۱-933-3۴3-33۳ریال :  23۱۱۱شابك : 

 وضعیت فهرست نویسی : فاپا

 .29۳۳یادداشت : چاپ دوم: پاییز 

 ؛ همجنین به صورت زیرنویس.22۳ -[ 221یادداشت : كتابنامه: ص. ]

 یادداشت : نمایه.

 هاسوگواری --ق ۴2 - 3بن علی )ع(، امام سوم، موضوع : حسین

 نقد و تفسیر --ها موضوع : سوگواری

  - 293۱شناسه افزوده : سند، محمد، 
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 29۳۳ 3ش1/كBP1۴۱رده بندی كنگره : 

 133/33رده بندی دیویی : 

 2۴۳1213شماره كتابشناسی ملی : 

 كلمة االستاذ

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 لی أفضل المرسلینرب العالمین و الصالة والسالم عالحمد للَّه

 و خاتم النبیین محمد وعلی آله االئمّة المیامین.

 «2« »وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَِإنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوب»و بعد، فقد قال تعالی: 

، فأمر بتعظیم وهو إحیاء و تقدیس للشعائر الدینّیة وعلی رأسها الشعائر الحسینیّة التی 

لی حیاة الدین، حیث أشار النبی صلی اللَّه علیه وآله الی ذلك بقوله: أبقت وحافظت ع

 «.1« »حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ ُحسَیْن»

ولذلك انطمس دین اإلسالم الذی أبلغه آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی وسائر 

نَ عِنْدَ الدِّیانَّ »األنبیاء علیهم السالم إلی دیانات أخری قام بتحریفه أتباعهم بعدهم، إذ 

 «9« »اللَّهِ الْإِسْالم

 وإن اختلفت شرایع األنبیاء

 21های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 «2« »لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعًَة وَ مِنْهاجا»

، ولكن لم یحدث ذلك بعد خاتم النبیین، كلّ ذلك بفضل إستشهاد سیّد شباب أهل 

 م.الجنّة الحسین علیه السال

فالعزاء الذی یقام علی مصابه لیس حفظ لجهود خاتم النبییّن و بعثته، بل لجهود كافّة 

األنبیاء علیهم السالم، وبعثاتهم مدیون لنهضة كربالء. ومن ذلك یعلم عظم خطورة 

 العزاء الحسینی فی إبقاء خطّ رساالت األنبیاء واألوصیاء.
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ماوراء الكتاب والعترة من األمور التی أرید  كما أنّ ما قام به سیدالشهدا إبطال لمرجعیّة

اصطناعها سنن مصدر ومنبع للتشریع الدینی، ولوال الشعیرة الحسینیّة لكانت سنّة معاویة 

 ویزید من مصادر التشریع عند المسلمین.

والیخفی أنّ البحث فی قاعدة الشعائر من أعقد البحوث فی القواعد الفقهیّة وأصعبها، مع 

مطوالت الفقهیّة فیها فضلًا عن غیرها. ومن ثّم یتطلّب البحث فیها إلی ندرة بحوث ال

المزید من الدقّة والعمق والصناعة والتتبّع فی موادّ اإلستدالل من اآلیات والروایات 

 والجهات الموضوعیّة البیئیّة االجتماعیّة.

نی علی ما اوفی الختام أجزل من الشكر الوافر لسماحة الفاضل اللوذعی الشیخ حسن كاش

 رقمته یراعته من نبذ فی هذه البحث، وأرجو له المزید من التوفیق.

 محمد سند

 239۱محرم الحرام  2۳

 29های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 سخن استاد

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 رب العالمین و الصالة والسالم علی أفضل المرسلینالحمد للَّه

 د وعلی آله االئمّة المیامین.و خاتم النبیین محم

 «هر كه شعائر خدا را تعظیم كند این كار نشانه تقوای قلبهاست»خداوند متعال فرموده: 

، در این آیه خداوند امر كرده كه شعائر دینی را بزرگ شمرده، تعظیم كنیم كه این «2»

نی حسیبه معنای زنده نگه داشتن ومقدّس دانستن آنهاست. در رأس آن شعائر شعائر 

قرار دارد، همان چیزی كه دین را زنده وپایدار نگه داشته است، پیامبر اكرم صلی اهلل 

حسین از من و من از »فرماید: علیه و آله نیز به همین مطلب اشاره كرده آنجا كه می

 «1«. »حسینم
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 دقیقاً به همین علت آن دین اسالمی كه آدم ونوح وابراهیم وموسی

 23ی بدعت یا سنت؟، ص: های نوین عزادارشیوه

و عیسی وسایر انبیا علیهم السالم آن را ابالغ نمودند از بین رفت وبه دینهای دیگر 

دین »تبدیل شد، وپس از رفتن این پیامبران امتشان دین اسالم را تحریف كردند، زیرا 

 وبرای هر كدام از»هر چند شرایع انبیاء متعدد است، « 2« »در نزد خدا فقط اسالم است

ولی این تحریف وتبدیل بعد از پیامبر خاتم اتفاق «. 1« »شما شریعت و راهی قرار دادیم

 نیفتاد، این به بركت شهادت سرور جوانان بهشتی امام حسین علیه السالم است.

شود تنها حافظ زحمات و بعثت خاتم از این رو عزایی كه بر مصیبتهای او برگزار می

هدارنده زحمات تمامی پیامبران بوده، وبعثتهای آنان النبیین نیست، بلكه حافظ و نگ

همگی مدیون نهضت كربالست. از اینجا میتوان پی به اهمیت فوق العاده عزای حسینی 

ها رشته رسالتهای پیامبران الهی را نگه داشته و حفظ برد، چه اینكه این عزاداری

 كند.می

 است كه آن حضرت با نهضت یكی دیگر از بركات قیام سیدالشهدا علیه السالم این

خود بر مرجعیت هر چه غیر از قرآن وعترت است خط بطالن كشید، چیزهایی كه 

خواستند آنها را به عنوان سنت و مصدر ومنبع برای دین وقوانین دینی قرار برخی می

دهند. اگر شعائر حسینی نبود اكنون راه وروش معاویه ویزید از جمله مصادر و منابع 

 گرفت.نزد مسلمانان قرار می تشریع دینی

ترین ودشوارترین مباحث در میان قواعد باید بدانیم كه قاعده شعائر یكی از پیچیده

 فقهی است، واز طرفی در كتابهای مفصّل فقهی بسیار

 21های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ند ن بحث نیازماندك در مورد آن بحث شده، چه برسد به كتابهای دیگر. از این رو ای

تبّع باشد، وهمچنین نیازمند تدقّت وتعمق ونیز به كار بردن صناعت علمی بیشتری می

فراوان در آیات و روایات است كه مواد استدالل را تشكیل میدهند، همینطور تأمل در 
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 باشد.های بستر اجتماع كه مربوط به جهات موضوع میزمینه

شیخ حسن كاشانی بسیار سپاسگذارم كه  در پایان از جناب مستطاب فاضل گرامی

مقداری از این مباحث را با انگشتانش به رشته تحریر در آورده، وبرای او توفیقات 

 بیشتر را آرزومندم.

 محمد سند

 239۱محرم الحرام  2۳

 23های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 سرآغاز

عبداللَّه الحسین علیه السالم ابیاز آنجا كه عزاداری سید و ساالر شهیدان عالم حضرت 

ركن ركین دین و سبب بقاء اسالم و حافظ مذهب است، و در طول تاریخ علت اصلی 

 های جدیدی برای عزاداریبقاء هویّت دینی شیعیان بوده، و از طرفی با گذر زمان شیوه

نه ای از زمان در هر منطقه و اقلیمی گواز سوی مردم اختراع میشود، و در هر برهه

شود، بر آن ای به عنوان عزاداری و یا وسیله جدیدی برای اقامه عزا مرسوم میتازه

های نوظهور را بررسی كرده و نظر شرع را در مورد آن شدیم تا حقیقت این عزاداری

جویا شویم؛ كه آیا مومنین اجازه چنین كاری دارند یا خیر، اگر دارند شرایط و حدود 

 شود یا خیر.نین كاری بدعت گذاری در دین محسوب میآن چیست، و آیا اساسًا چ

می دانیم كه عزاداری ساالر شهیدان یكی از اقسام شعائر الهی است، از این رو برای 

 بررسی این موضوع حساس باید به بررسی حكم شعائر

 2۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

حقیقت شعائر نظر شارع را در مورد آن در دین اسالم بپردازیم، و پس از بیان ماهیت و 

 های جدید شعائر باز گذاشته یا نه.جویا شویم كه آیا دست مردم را در ایجاد شیوه

پس از بیان این مطلب نیم نگاهی خواهیم انداخت به برخی از اعتراضاتی كه در این 
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رافه خرابطه مطرح شده، اعتراضاتی از قبیل: بدعت گذاری در دین، لزوم تغییر دین، 

 گرایی در عزاداری، وهن مذهب، و اضرار به نفس.

های فراوانی از استاد بزرگوارم آیة اللَّه شیخ محمد الزم به ذكر است در این نوشتار بهره

های ایشان منجر به ایجاد این مكتوب شد. ها و اشارات و محبتام، و راهنماییسند برده

در خدمت به مكتب اهل بیت علیهم خواهم استاد ارجمند را از خداوند بزرگ می

السالم بیش از پیش موفق گرداند، به این امید كه این نوشتار مورد قبول ساالر شهیدان 

 واقع شده و خدمتی ناچیز در راه احیای شعائر حسینی به حساب آید.

 حسن كاشانی

 239۱محرم  -قم

 12های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 19ئر/ فصل اول: ماهیت شعا

 21ص:  …سخن لغت شناسان  -1

 گوید:خلیل بن احمد فراهیدی در كتاب العین می

الشعار: یُقال للرجل: أنت الشِّعار دون الدِّثار، تصفه بالقُرب والمودة، وأَشْعَرَ فالٌن قلبی »

 عِلمی.. ویقال: ما یُشْعِرُكَ:همّاً، ألبسه بالهمّ حتی جعله شعاراً.. ویقال: لیت شعری، أی

 وما یدریك.. وشعرتُه: عقلتُه وفهمتُه.. والمشعَر:

موضع المنسك من مشاعر الحجّ. وكذلك: الشعار من شعائر الحجّ.. والشعیرة من شعائر 

 «2«. »الحجّ

گوید: یكی آنچه جنبه ابراز و اظهار داشته در این عبارت خلیل به دو چیز شعیره می

نبه گویند، و دیگر آنچه جس زیر شعار میباشد همان گونه كه به لباس رو در مقابل لبا

 ید:گواعالم و افهام داشته باشد، البته این دو امر با یكدیگر متالزمند. سپس می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 والشعیرة البُدن، وأشعرتُ هذه البُدن.. نُسكاً.. أی»

 11های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كّین فیسیل الدم علی جانبها فتُعرفجعلتُها شعیره تُهدی، وإشعارها أن یُوجأ سِنامها بس

حتّی  -ُتعلَّمأی -أنّها بدنةُ هَدْی.. وسبب تسمیة البُدن بالشعیرة أو بالشعار أنّها ُتشعَر

 «2«. »أنّها بُدن للهَدییُعلم

متی شود، زیرا بر این قربانی عالگوید: به قربانی در حج ِقران شعیره گفته میخلیل می

گذاری را در عالمت دار شود. او عّلت این نامشناخته می نهاده شده كه به سبب آن

گوید: اشعار یعنی عالمت گذاری، تا از هر جا گذر كند داند ومیكردن این حیوان می

 «1»همه بفهمند كه این برای حج است. 

 جوهری در صحاح گوید:

ر: مواضع المناسك، والشعائر أعمال الحجّ، وكلّ ما جُعل عَلَمًالطاعة اللَّه تعالی، والمشاع»

والمشاعر الحواسّ؛ والَشعار ماولی الجسد من الثیاب، وشعار القوم فی الحرب: عالمتهم 

 لیعرف بعضهم بعضاً، وأشعر الرجل هماً، إذا لزق بمكان الشعار من الثیاب فی الجسد..

 «9«. »وأشعرتُه فشَعر، أی أدریتُه فدری

 19های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

داند كه عََلم و عالمت بوده جوهری در این عبارت شعیره و شعائر را به معنی چیزی می

و همانند لباس رو معّرف انسان باشد، و سبب حصول معرفت گردد. او هر چیزی را كه 

مایه شناخت و بر افراشتن پرچم خدا پرستی باشد را شعار دین میداند همانند اعمال حج 

 اعالم برای مسلمانان دارد.كه جنبه بروز و ظهور و 

 فیروزآبادی در قاموس گوید:

أعلمه، وأشعرَها: جعل لها شعیره، وشعار الحجّ مناسكه وعالماته، أشعَرَه األمر أی»

والشعیرة والشعارة والمشعرموضعها.. أو شعائره: معالمه اّلتی ندب اللَّه الیها وأمر بالقیام 

 «2«. »بها
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همانند جوهری قوام شعائر را به عالمت بودن و اعالم فیروزآبادی نیز درعبارت خود 

 داند.وابراز آن می

 ابن فارس در مقاییس اللغة گوید:

 واإلشعار: اإلعالم من طریق الحسّ.. ومنه المشاعر:»

 «1«. »المعالم، واحدها مَشعر، وهی المواضع التی قد ُأشعرت بعالمات

گوید: مشاعر مكانهای است كه با یاو نیز اشعار را اعالم و اظهار حسی میداند و م

 اند تا از سایر مواضع ممتاز شوند.عالئمی مشخص شده

 13های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

خالصه كلمات اهل لغت این است كه: شعیره به معنی عالمت و نماد و چیزی است كه 

ه به . قوام شعیرجنبه اعالم حسی برای مكتب یا مذهب یا هرچیز دیگر را داشته باشد

 جنبه اعالم و اظهار و ابراز آن است.

چیزی كه یك عدّه، یا یك مكان، یا یك زمان و یا یك مكتب ومذهب را به وسیله 

سازد، وسبب اعالء و عظمت و بزرگی آن در عالمتی محسوس از غیر آن متمایز می

 شود. این اعالم حسی در مقابل اعالم فكری قرار دارد.نظرها می

آید كه ركن ركین در شعیره و شعائر ین كلمات و غیر آن به خوبی به دست میاز ا

جنبه اعالم و اظهار و اعالء است. همیشه عقالء با قرار دادن یك شعار برای مكتب و 

مذهب ومرام و منش خود، سایرین را از مضمون مكتب و مذهب و مرامشان مطلع 

آورند، و از این رهگذر سعی حساب مینمایند، و آن شعار را نمادی برای خود به می

در تعالی منویات و مكتب خود دارند. حتی گروهها و موسسات و شركتهای تجاری و 

دهند، تا معّرف آنها بوده و غیر تجاری نیز برای خود شعار و آرم و عالمتی را قرار می

ا اشد یكند كه آن شعار از سنخ كلمات بآنها را از دیگران متمایز سازد. فرقی نمی

نقوش یا اعمال خاصی كه انجام آن به معنی اظهار وجود و اعالم حیات برای آن مكتب 

 یا شركت یا موسسه و طیف خاص به حساب آید.
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بنابراین شعائر همانند كلمات و نقوش و رسوم از سنخ دوال است یعنی چیزهایی كه 

وده و مبارزه مذهبی ب بازگو كننده معنایی دیگر میباشند، از این رو هر چیزی كه در آن

 جنبه تبلیغی و اعالمی برای دین

 11های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 آید.داشته باشد و یكی از معانی دین را به دیگران منتقل كند شعائر دین به حساب می

 25ص:  …فرق شعائر با مناسك  -2

ه تقسیم كالیف به دو دستشود، این اعمال تمناسك به اعمال و تكالیف شرعیه گفته می

شوند: یكی آنكه عالوه بر اینكه واجب یا مستحب است جنبه شعاریت نیز دارد یعنی می

را  باشد. دسته دوم آنكه این جنبهباز گو كننده و دال بر یكی دیگر از معانی دینی می

 نداشته باشد.

ناسك برخی از م بنابراین هر مناسك و اعمال دینی الزم نیست شعار دین هم باشد، بلكه

هستند كه این جنبه در آنها وجود دارد كه حیثیتی عارضی و اضافه بر اصل وجوب 

آنهاست. همانطور كه شعار یك دولت غیر از خود آن دولت و شعار یك موسسه غیر 

 از خود آن موسسه است.

همینطور كه انذار و ابالغ احكام دین غیر از خود احكام است، شعار و عالمت یك 

 گویند كه جنبهدینی نیز غیر از خود آن مطلب است. شعائر به آن چیزی می مطلب

اعالم و تبلیغ دین را داشته باشد، چنین چیزی ممكن است به غیر از جهت تبلیغ 

 مصلحت دیگری نیز در خود داشته باشد.

مثلًا فرق نماز جماعت با نماز فرادی در این است كه نماز جماعت عالوه بر آنكه جنبه 

دی داشته و مسقط تكلیف است، مایه ابهت و عظمت مسلمین و شكوه نماز و نشانه فر

رعایت كردن حق نماز است. مناسك حج از آن دسته اعمالی است كه جنبه شعار و 

 اعالم و اظهار دارد ومایه
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 1۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

نها است، از این رو به مناسك حج شكوه وابهت مسلمین ونشانه جدایی آنها از سایر انسا

شود، ولی باید توجه داشت شعار بودن مناسك حج حیثیتی اضافه بر شعائر اطالق می

 اصل مناسك بودن آن است.

 26ص:  …وجود تكوینی و وجود اعتباری  -3

 وجودات اشیاء به دو گونه است:

 نوع اول: وجود تكوینی مانند وجود سنگ یا درخت یا آسمان وزمین.

وع دوم: وجود اعتباری مانند وجود اكثر معامالت عقالئیه مانند بیع و اجاره و صلح و ن

هبه و نكاح و طالق، كه اینها وجودی تكوینی ندارند بلكه تنها عقال در افق اعتبار و 

 فرض آن را اعتبار میكنند.

 ءفرق این دو گونه در این است كه در نوع اول وجود آن چیز متوقف بر اعتبار عقال

نیست، چه عاقلی در دنیا باشد و چه نباشد، و چه اعتبار و قراری بگذارد یا نه آن چیز 

وجود دارد، اما در نوع دوم تا كسی نباشد كه آن چیز را اعتبار كند آن چیز وجود 

 نخواهد داشت.

هر گاه یكی از چیزهایی كه نزد عقال اعتبار دارد و آنها در زندگی روزمرّه خود به آن 

كنند مورد امضای شارع قرار گرفت، و شارع هیچ تصرفی در آن نكرد همان عمل می

« ه البیعاحل اللَّ»گوید: چه كه نزد عقال بوده اعتبار پیدا خواهد كرد. مثلًا وقتی شارع می

«2» 

 ای كه نزد عقال معتبر بوده حالل و صحیح است، نه اینكهیعنی همان بیع و معامله

 13عت یا سنت؟، ص: های نوین عزاداری بدشیوه

ای كند كه نزد شارع است. زیرا معامله شرعی كه از اساس حكم به حلیّت بیع و معامله

حالل بوده و نیاز به جعل حلیّت مجّدد ندارد، بلكه حكم به حلیّت آن تحصیل حاصل 
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 است.

اكنون در مورد شعائر میگوییم: ماهیت شعائر و شعار و شعیره به عالمت بودن آن 

ارد؛ یعنی عالمتی حسی برای ابراز و اعالم یك امری. این ارتباطی كه بین این بستگی د

عالمت و آن امر وجود دارد ارتباطی اعتباری است. یعنی چنین ارتباطی میان آن دو 

ذاتی و تكوینی نیست، بلكه به خاطر وضع و جعل و یا كثرت اقتران آن دو چنین 

 دن این عالمت پی به آن میبرند.ارتباطی در ذهن عقال ایجاد شده كه از دی

بنابر این شعائر و شعیره و عالمت از نوع دوم است، یعنی ماهیت شعائر و شعار و شعیره 

گوییم خود ذات شعیره اعتباری است، بلكه وصف شعیره امری اعتباری است. نمی

بودن و عالمت بودن آن اعتباری و وابسته به جعل است، یعنی تا اعتبار نشود هرچند 

وجود داشته باشد اما شعار نخواهد بود. مثلًا تا پرچم كشوری به عنوان عالمت آن 

كشور اعتبار نشود باز گو كننده آن كشور نخواهد بود، هر چند تكویناً وجود داشته 

 باشد.

 27ص:  …شعیره شدن یك چیز در غالب معلول وضع و جعل است  -4

 اشاره

است، یعنی چیزهایی كه از خود معنایی  پس از آنكه معلوم شد شعیره از سنخ دوال

نداند و تنها بازگو كننده مدلول خود هستند، و نكته حساس در آنها داللت آنهاست؛ 

 گوییم:می

 1۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

هر دالی ممكن است به یكی از این سه گونه بر مدلول خود داللت كند: یا داللت عقلی 

 ا وضعی.است یا طبعی و ی

ی شود به جهت مالزمه ذاتداللت عقلی یعنی عقل انسان با دیدن دال به مدلول منتقل می
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میان آن دو، مانند اینكه از دیدن سنگی كه به هوا پرتاب میشود پی به وجود پرتاب 

 برد.كننده آن می

كه ند اینبرد، مانداللت طبعی یعنی طبع انسان از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر می

برد، یا از سرخ شدن رنگ كشد پی به خستگی او میاز دیدن انسانی كه خمیازه می

 چهره به شرمندگی، هر چند عقلًا میان این دو امر تالزمی نباشد.

داللت وضعی یعنی ارتباط بین دال و مدلول وابسته به جعل و قرار داد و وضع است، و 

برد. مانند داللت حروف و كلمات بر عقل و طبع به خودی خود به این ارتباط پی نمی

معانی خود یا برخی از عالئم راهنمایی و رانندگی، در این قسم تا وضع و جعلی نباشد و 

 گیرد.تا انسان عالم به آن قرارداد نباشد این داللت صورت نمی

شعائر غالباً از نوع داللتهای وضعی است، یعنی این ارتباطی كه بین این شعیره و مدلول 

وجود دارد در غالب معلول وضع و جعل و قرارداد است، تا جعل نباشد انسان از آن 

ور یا منص»برد. مثلًا مسلمانها در جنگ بدر طریق عقل و یا طبع پی به داللت آن نمی

را شعار خود قرار داده بودند، این جمله كه به معنی طلب یاری از خدا برای « امت

انان شد كه چنین قراری بین آنها گذاشته شد هالك كفار است آن زمانی شعار مسلم

 وقبل از آن داللتی بر جبهه مسلمانان نداشت.

 13های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 شود، یا اعمالهمینطور است اكثر نمادها و شعارها و عالمتهایی كه برای امری وضع می

گاه شعار یك دولت یا  و رفتار وآیینهای خاصی كه هر ملتی برای خود دارند. هیچ

یك موسسه و یا آیینها و رسوم یك ملت قبل از قرار دادن و وضع، به خودی خود 

شعار و عالمت نیستند وداللتی بر آن ملت یا موسسه ندارند، و اگر این وضع و قرار داد 

یزی فهمد كه این شعار چه چو اعتبار نباشد هیچ گاه انسان به عقل خودش یا به طبع نمی

زیرا داللت آن عقلی و طبعی نیست بلكه داللت آن وابسته به وضع و قرارداد  است،

 است.
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پس ماهیت شعائر دین عالمتی حسی برای یكی از معانی دین است ولی این عالمت نه 

تكوینی است و نه طبعی بلكه داللتی است وضعی و قرار دادی. بنابر این هر چیزی را 

داللتی بر یكی از معانی دینی داشته باشد، یا به هر كه عقال در طول زمان جعل كنند كه 

نحو دیگری چنین داللتی پیدا شود آن چیز شعیره دینی خواهد بود. و پس از آنكه 

شعیره دینی شد امر به تعظیم شعائر شامل آن خواهد شد. زیرا همانطور كه گفتیم در 

 مضا میكند، نه اینكهاموری اعتباری شارع تنها آن چیزی كه نزد عقال موجود است را ا

 خود وجودی برای آن درست كند.

قابل توجه این است كه: عقال با وضع و جعل چیزهای به عنوان شعار و عالمت تنها 

كنند، نه اینكه جعل حكم به دست آنها باشد. برای حكم شرعی موضوع درست می

عار و و ش وقتی عقال برای یكی از معانی دینی عالمتی را وضع كردند آن چیز شعیره

 عالمت دین خواهد شد، وعالمت بودن و شعیره بودن آن نیازی به امضای شارع ندارد،

 9۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

زیرا گفتیم وجود شعیره اعتباری و قرار دادی است. همانطور كه وقتی عقال اسمی را 

، آن اسم، اسم آن چیز، و برای چیزی وضع كردند یا عالمتی را برای امری قرار دادند

آن عالمت، عالمت آن امر خواهد شد، اسم شدن و عالمت شدن آن نیازی به امضای 

شارع ندارد. بله پس از اینكه امری با وضع و اعتبار عقالء نماد و عالمت دین وشعیره 

دینی شد باید دید نظر شارع راجع به شعیره دینی چیست، و همانطور كه خواهد آمد 

 كرده كه آن شعیره را تعظیم نموده و به آن اهانت نكنیم. شارع امر

البته ممكن است كه برخی از شعارها عالمتها طبعی یا مخلوطی از طبعی و وضعی 

باشند؛ مانند اینكه عقال برای بازگو كردن معانی بلند شهادت و ایثار از رنگ سرخ و 

دهند، چه آنكه خود قرار میكنند وآن را عالمت و شعار خون و یا گل الله استفاده می

 داللت خون بر شهادت و ایثار طبعی است نه وضعی.
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 31ص:  …برخی از شعائر را خود شارع وضع میكند، و این به معنی 

 31ص:  …انحصار واضع در شارع نیست 

الزم به ذكر است كه: در برخی از موارد خود شارع چیزی را به عنوان شعیره دین قرار 

این جعل و وضع شرعی آن چیز عالمت و نماد و رمز دین شده و  دهد، و پس ازمی

آید، مانند مناسك حج. اما این به معنی آن نیست كه یكی از شعائر اللَّه به حساب می

تواند چنین وضعی انجام دهد. زیرا همانطور كه گفتیم ماهیت شعیره تنها شارع می

 دلول وجود دارد. هر گاهوابسته به آن ارتباط و علقه ایست كه میان دال و م

 92های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

چنین ارتباطی در ذهن ایجاد شد آن چیز خود به خود عالمت خواهد بود. تنها كاری 

كه شارع در این موارد انجام داده این است كه میان عالمت و صاحب عالمت ارتباط 

عقال ایجاد میكنند. تمام ماهیت شعیره به  ایجاد كرده، اما در سایر موارد این ارتباط را

 جنبه عالمت بودن آن است نه اینكه چه كسی این عالمت را عالمت كرده است.

به عبارت دیگر: ایجاد كننده ارتباط میان دال و مدلول دخلی در ماهیت داللت و دال 

برده  پی ندارد، هر گاه به هر دلیل میان دو امر ارتباط ایجاد شد كه از یكی به دیگری

شد، آن چیز دال و عالمت خواهد بود و شخصیت ایجاد كننده این عالمت دخلی می

 در خود عالمت ندارد.

 31ص:  …شعائر خاكی و شعائر آسمانی  -5

اه شود، و هر گهر گاه عالمت یا شعاری شعار یك ملت باشد به آن شعار ملی گفته می

مت آن موسسه یا جریان فكری شعار یك موسسه یا جریان فكری باشد شعار و عال

شود، و همینطور شعار دولت یا یك گروه ورزشی و یا هر چیز دیگر. نامیده می

 اختالف شعائر در اختالف آن چیزی است كه این شعار شعار آن شده است.
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كند امری باال، آسمانی، عرشی، اگر آن معنی و مفهومی كه این شعیره بر او داللت می

عار هم شعاری باال آسمانی عرشی و ملكوتی خواهد شد. اما اگر و ملكوتی باشد آن ش

ارزش آنچه كه این نماد و شعار و آیین بازگو كننده آن است امری زمینی، پست و بی

 ارزش خواهد شد.باشد به همان نسبت آن شعار نیز بی

 91های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

معنی و مفهومی ندارد و از مدلول خود كسب خالصه آنكه: این شعار به خودی خود 

 شود، همانندكند، و به عبارت دیگر فانی در معنی و مفهوم خود میمعنی و مفهوم می

 كند.الفاظ كه از معنی خود كسب شرافت یا دنائت می

بنا براین اگر شعار و یا عالمتی بازگو كننده یكی از معانی دینی و مایه اظهار و تبلیغ 

شود، و به همان نسبت كسب ارزش و اعتبار ه آن شعائر دینی گفته میدین باشد ب

هایی جغرافیایی مانند مكان بدر یا غدیر خم، یا كند. این شعائر ممكن است نشانهمی

های زمانی مانند زمان تولد پیامبر اكرم و هجرت او و زمان وقوع وقایع مهم، و یا نشانه

ا و رسوم و تقالیدی كه ریشه در فرهنگ دینی و هایی دیگر مانند یك سری آیینهنشانه

اسالمی دارد. هر كدام از این شعائر به نسبت ارتباطی كه با آن معنی دینی دارند كسب 

 شود.ارزش و اعتبار میكنند و اهانت به این شعیره اهانت به آن معنی دینی محسوب می

شد اما چون به عنوان رمز و ممكن است خود این نماد و یا آیین و یا اثر ارزشی نداشته با

نشانه ارتباط با امری واال و باال و خدائی قرار گرفته است اهانت به آن اهانت به معنی و 

 مفهومی است كه در بر دارد.

همانطور كه در آثار مّلی و باستانی یك كشور و ملت به ارزش خود آن اثر نگاه 

 ف اوست.نگرند كه آن اثر معركنند، بلكه به آن چیزی مینمی

از این رو برخی اشیائی كه از نظر ظاهر هیچ قیمتی ندارند به جهت اینكه شعار ملیّت و 

 شود.اند از ارزش بسیار باالیی برخوردار میرمز هویّت شده

 هر چه این ارتباط قویتر و بیشتر باشد ارزش و اعتبار شعیره باالتر
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 99های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ر تتر باشد شعار آن نیز مهمتر و اساسیهمینطور هر چه آن مطلب دینی مهم می رود.

 تر از شعار وعالمت یكی از مستحبات فرعی است.خواهد بود. مثلًا شعار نماز بسیار مهم

از این رو شعائر حسینی كه عالمت عزای ابی عبد اللَّه الحسین علیه السالم است، بسیار 

تر از عالمت و شعار سایر مطالب فرعی دین خواهد بود، به تر و باالتر و با ارزشمهم

ههمان نسبت كه امامت و والیت وسید الشهدا اساس سایر مطالب دینی محسوب 

شود. در حدیث آمده كه اسالم بر پیج پایه استوار است: نماز، روزه، حج، جهاد و می

 اند:والیت و سپس فرموده

 «2« »بِالوِالیِةِ ٍء كَمَا نُوِدیَلَمْ یُنادِ بِشَی»

 هیچ چیزی به مانند والیت مورد اهمیت قرار نگرفته است.

 33ص:  …شعائر یا پل ارتباطی  -6

هر ملت و قومی برای خود چیزهایی دارند كه نشان دهنده هویّت و ملیّت آنهاست و به 

آید. این امور ممكن است عالئم یا آداب و عنوان رمز و نماد آن ملت به حساب می

وم و آیینهای خاص و یا حتی برخی آثار باستانی آنها باشد كه نشان از تمدن آنها در رس

ها به معنی جدا كردن آن ملت از هویّت ملّی گذشته تاریخ دارد. از بین بردن این نشانه

 هاآنها و فاصله انداختن بین آنها و تمدّن آنهاست. واز طرفی این آیین

 93سنت؟، ص: های نوین عزاداری بدعت یا شیوه

آید بلكه معلول تجارب انسانها در چندین قرن و شعائر ملی غالباً یك دفعه به وجود نمی

متمادی است، واز بین بردن آنها از بین بردن تالشهای انسانها در مرور قرنهای متمادی 

 ههای ملّی خود بسیار اهمیت داده و اهانت باست. از این رو ملّتها به این نمادها و نشانه

 دانند.آن را اهانت به خود و ملیّت و اصل و نسب و خاك و وطن خود می

یك سلسله آداب و رسوم آیینها و شعائری نیز هست كه باز گو كننده هویّت آسمانی 
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آید، اینها ممكن انسانهاست و به عنوان رمز وعالمت و نماد آسمانیّت آنها به حساب می

ن باقی مانده،. و یا نشانها و نمادهای مخصوص، است آثاری تاریخی باشد كه از آسمانیا

های خاصی كه این اعمال و رسوم نشانگر ارتباط آنها با عرش و ملكوت و یا آیین

ها و رسوم و آثار، به معنی سعی است. سعی در از بین بردن این آداب و تقالید و نشانه

ن لكوتی آنهاست، و ایدر قطع ارتباط انسانها با آسمان و از بین بردن هویّت عرشی و م

 جنایتی نابخشودنی است.

 93های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 فصل دوم: مشروعیت شعائر نو ظهور

 37ص:  …امر به تعظیم شعائر الهی و نهی از سبك شماردن آن  -1

در هر حكمی سه چیز وجود دارد: حكم، متعلق، موضوع. مثلًا در نماز ظهر حكم 

علق این حكم اقامه نماز و موضوع آن مكلفی كه در هنگام ظهر وجوب است و مت

 گوییم:دارای همه شرائط تكلیف باشد. با توجه به این مطلب می

در مورد شعائر ادلّه فراوانی وجود دارد، مفاد برخی از این ادلّه حكم لزومی یا استحبابی 

فظ و و تكریم و ح و برخی دیگر حكم تحریمی یا تنزیهی است. در ادلّه زیادی تعظیم

داند. و احترام آن شعائر واجب شده وآن را نشان ایمان، تقوی و رضایت پرودگار می

احترامی و سبك شمردن این شعائر نهی شده است. در نیز در ادلّه فراوانی از هتك و بی

 دسته اول:

 حكم: وجوب یا استحباب

 متعلق: تعظیم و تكریم

مت یكی از معانی دینی شده، و از این رهگذر موضوع: هر چیزی است كه شعار و عال

 منسوب به خدا باشد.
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 در دسته دوم:

 حكم: تحریم

 9۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 متعلق: اهانت و هتك

 موضوع: هر چیزی كه شعار و عالمت دین باشد.

 شود:اینك به چند نمونه از آن اشاره می

 «2« »اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الُْقلُوب ذلِكَ َو مَنْ یُعَظِّمْ شَعاِئرَ»

 «1« »یا أَیُّهَا الَّذینَ آَمنُوا ال ُتحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه»

 «9« »إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه»

 «3« »وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ ِمنْ شَعائِرِ اللَّه»

 «1« »ُترْفَعَ وَ یُذْكَرَ فیهَا اسْمُه فی بُیُوتٍ َأذِنَ اللَّهُ أَنْ»

در آیه اول محبوبیت تعظیم شعائر به بهترین وجه بیان شده است، چه آنكه به اقامه 

 شعائر امر نشده، بلكه تعظیم شعائر متعلق امر قرار گرفته است.

ودر  ،در سایر واجبات چنین بیانی وارد نشده نیامده. مثلًا در مورد نماز مأمور به اقامه آن

روزه مأمور به امساك هستیم. اما تعظیم مطلب دیگری است؛ یعنی آن را بزرگ و مهم 

 بدانید و بر چیزهای دیگر آن را مقدّم كنید.

احترامی و حرمت شكنی و سبك شماری شعائر در آیه دوم خداوند به صراحت از بی

رفت وبه دست كم گنهی كرده است، نباید به دید حفت به آن نگاه كرد، نباید آن را به 

 آن توهین نمود.

 93های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

بنابراین هم امر به تعظیم شعائر شده و هم نهی از توهین به آن، چنین بیانی اهمیت 

 رساند.فراوان این شعائر نزد شارع را به خوبی می

« مِنْ»و با آوردن لفظ در آیه سوم و چهارم به دو مصداق از مصادیق شعائر اشاره كرده، 
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بیان كرده كه شعائر الهی منحصر به این دو نیست بلكه اینها برخی از شعائر هستند. باید 

توجه داشت كه شعیره بودن صفا و مروه و یا قربانی در حج وصفی عارضی بر آنها 

 است به این معنی كه حكم شعیره بودن آن جدای از حكم خود آنهاست.

ی كه هایلفظ شعیره نیامده اما بیانگر این است كه بیوت و خانه در آیه چهارم هر چند

های كسانی است كه در آیه قبل و بعد اوصاف آنها را در آیه مطرح است، كه آنها خانه

بیان كرده، باید بزرگ شمرده شده وتعظیم شوند، همانطور كه خداوند آنها را تعظیم 

و ذكر خدا باید تكریم و تعظیم شود همان  ها به عنوان نماد توحیدنموده است. این خانه

 شود.مطلبی كه از آیه اول استفاده می

آیات دیگری نیز موجود است كه در آنها لفظ شعائر نیامده اما بیانگر حكم آن شده 

 كنیم.است، ما به همین مقدار اكتفا می

تفاده سروایات بسیاری نیز به بینهای گوناگون رسیده كه از مجموع آنها همین حكم ا

 میشود. مانند كالم امام صادق علیه السالم:

 «2« »رَحِمَ اللَّه مَنْ أَحَْیا َأمْرَنَا»

 «.خدا رحمت كند كسی كه امر ما را احیاء بنماید»

 3۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 و یا حدیث پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله كه فرمود:

 «ُبورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلِیْمَانَ بْنَ دَاُودَ عَلی بَنَاءِ بِیْتِ المَقْدِسِ یَا عَلِی مَنْ عَمَّرَ قُ»

علی جان؛ هركه قبرهای شما را بسازد و آنها را نگهداری كند همانند كسی است كه »

 «.2« »به سلیمان در ساخت بیت المقدس كمك كرده است

ما فراوان به چشم میخورد كه ما به جهت رعایت اختصار، نظایر این تعبیرات در روایات 

و اینكه خالفی در حكم شعائر و لزوم تعظیم و تكریم و حرمت اهانت به آن نیست و 

 كنیم.همه در آن متفقند از ذكر تفصیلی آنها صرف نظر می
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 41ص:  …اصل بقاء عناوین شرعی بر معانی لغوی  -2

خود قرار داد آن موضوع به به معنی لغوی خود هر گاه شارع عنوانی را موضوع حكم 

رسد موضوع باقی خواهد ماند، و همان معنایی كه به ذهن عرف عارف به لغت می

حكم شرع خواهد بود. بله اگر شارع در موضوع تصرف كند و حدود و قیودی برای 

ن یآن در نظر بگیرد باید از همان حدود و قیود تبعیت كرد؛ اما تا مادامی كه به چن

مطلبی تصریح نكرده همان معنای لغوی باقی خواهد ماند وهمان موضوع حكم شرعی 

 خواهد بود.

 32های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

از باب نمونه: نكاح و یا طالق نزد عقال معنای خاصی دارد، و شارع نیز همان معنی را 

لحاظ كرده كه عقال آن را  موضوع حكم خود قرار داده، اما قیود و شروطی را در آن

كنند. در این صورت نكاح و یا طالق فاقد این شرائط هر در عرفهای خود مالحظه نمی

چند در نظر عرف و لغت نكاح و طالق هست، اما از نظر شارع نكاح و طالق به حساب 

 آید و موضوع حكم شرعی نیست.نمی

ن را به حال خود باقی اما هر جا شارع در موضوعی از موضوعات تصرفی نكرد و آ

گذاشت آن موضوع با همان وسعتی كه در لغت و عرف دارد موضوع حكم شرعی 

خواهد بود. مثلًا یكی از قیود موضوع حكم وجوب نماز ظهر زوال خورشید است، و 

 چون شارع در معنی زوال تصرفی نكرده به همان معنی لغوی خود باقی خواهد ماند.

معنی لغوی خاصی دارد، و همین شعائر موضوع  -یان شدهمانطور كه مفصال ب -شعائر

احكامی در شرع قرار گرفته است، طبیعی است كه این موضوع با همان معنای لغوی و 

همان وسعتی كه در عرف برای آن هست موضوع این احكام قرار خواهد گرفت. زیرا 

ن را فته وآشارع وضع جدیدی برای شعائر نكرده و معنای خاصی برای آن در نظر نگر

 به همان معنای لغوی خود باقی گذاشته است.
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از این رو هرگاه متشرعه عالمتی جدید برای یكی از معالم دینی، و از همه مهم تر برای 

عزای سید مظلومان عالم قرار بدهند، به طوری كه آن عالمت و رمز و نماد و شعار دین 

ینی ارتباط برقرار شود، چنین محسوب شود، ونزد عرف میان آن عالمت با آن معنای د

 چیزی از حیث

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

لغت وعرف شعیره دین خواهد بود و موضوع احكام وجوبی و تحریمی فوق خواهد 

 شد.

به بیان دیگر: شارع نفرموده تنها شعائری كه فالن قید را داشته باشند باید تعظیم شوند، 

وضوع حكم شرعی قرار گرفته عنوان شعار دین است، یعنی هر بلكه تنها چیزی كه م

 چه كه عرفاً عالمت برای یكی از معانی دینی باشد.

از باب نمونه خداوند متعال نیكی كردن به والدین را الزم دانسته، اما قیدی برای آن 

نگذاشته است، هر چیزی كه عرفاً نیكی كردن به والدین باشد مشمول امر خدا خواهد 

ها را به خصوص واجب كرده باشد، د. البته ممكن است شارع برخی از انواع نیكیبو

مانند نفقه دادن به والدین در صورت فقر آنها، اما این به معنی مقیّد كردن عنوان بِّر 

ونیكی واحسان در همان مورد نیست، بلكه هر چیزی كه بر او احسان و نیكی صدق 

 ومورد امر خواهد بود.مطلوب شارع  -به حسب درجاتش -كند

همینطور ممكن است شارع برخی از افراد شعائر را به خصوص واجب كند، مانند 

مناسك حج، اما این به معنی مقیّد كردن عنوان شعائر در آن فرد نیست، بلكه هر فردی 

كه عرفاً و لغة شعار دین باشد حتی اگر بعد از عصر معصوم نیز پدید آید مشمول امر 

 بود.شارع خواهد 

 42ص:  …وجود اعتباری شعیره و داللت وضعی آن  -3
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گفتیم كه شعائر و شعیره نزد عقال وجودی اعتباری دارد كه در غالب معلول وضع و 

 قرارداد آنها میباشد. از آن طرف اختالف شعائر به اختالف

 39های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

باشد شعار ملی و اگر عالمت دین باشد  متعلق آن است، اگر چیزی عالمت یك ملت

شعار دینی محسوب خواهد شد. از این رو هر گاه آئین یا كار یا نماد و یا عالمت و هر 

چیز دیگری باز گو كننده و دال بر یكی از معانی دینی باشد، آن چیز شعیره دینی 

مهم  فته نیزخواهد بود. هر چه آن معنی دینی مهم تر باشد عالمتی كه برای آن قرار گر

 تر خواهد بود.

گفتیم كه شخصیت واضع در حقیقت شعیره دخالتی ندارد. مهم نیست چه كسی واضع 

باشد، مهم این است كه وقتی وضع شد و این ارتباط اعتباری میان این شعیره و معنی و 

مفهوم آن كه یكی از ثاتبات دین حنیف است برقرار شد، چنین چیزی شعیره خواهد 

 شود.ل ادلّه شعائر میبود و مشمو

از این رو دست عرف برای وضع شعائر جدید باز است، زیرا آنها با وضع عالمت و 

كنند و بعد از تحقق موضوع قهرا شعیره نو تنها موضوع برای حكم شرعی ایجاد می

 حكم بر آن مترتب خواهد شد.

 43ص:  …تعلق حكم به مطلق شعائر  -4

ی را موضوع حكم خود قرار دهد و آن را مقید به هر گاه شارع به طور مطلق عنوان

فردی نكند، تمامی افراد آن عنوان متعلق امر شارع خواهد شد. مثلًا وقتی مولی به 

و این موضوع را مقید به « به دانشمندان احترام گذار« »اكرم العلماء»عبدش بگوید: 

مورد شعائر نیز شارع فردی ننماید تمامی افراد عالم و دانشمند باید اكرام شوند. در 

تعظیم تمامی شعائر الهی را به طور مطلق الزم و هتك آن را حرام كرده، و قیدی در آن 

 لحاظ
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 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ین كه صدق ا -نكرده است. از این رو هر فردی كه عنوان شعیره دینی بر او صدق كند

د شعائر اللَّه خواهد بود و احكام شعیره شامل جزو افرا -دهدعنوان را عرف تشخیص می

 شود.آن می

 44ص:  …محال است حكم از موضوع خود تخلف كند  -5

هر گاه یك فرد از افراد شعیره ایجاد شد و بر یكی از معانی دینی داللت كرد، آن فرد 

مشمول ادلّه شعائر خواهد شد، و حكم لزوم تعظیم و حرمت اهانت به آن تعلق 

. پس از تحقق موضوع محال است كه حكم روی آن نرود، و یا بعد از تعلّق گیردمی

باشند؛ هر گاه حكم از او سلب شود. زیرا موضوع و حكم همانند علت و معلول می

موضوع آمد حكم هم قهرا خواهد آمد، و هر گاه موضوع باقی بود حكم هم باقی 

 واهد شد.خواهد بود، و هر گاه موضوع منتفی شد حكم هم منتفی خ

محال است با وجود موضوع حكم بر آن مترتب نشود و یا با زوال موضوع حكم باقی 

 بماند.

مثلًا وقتی شارع مطلق مسكر را موضوع حرمت قرار داد، محال است مسكری وجود 

داشته باشد اما حرام نباشد، تخلف حكم از موضوع محال، و مخالف فرض موضوعیّت 

 موضوع است.

تا كنون گفته شد از این اوامر و احكامی كه نسبت به لزوم تعظیم  با توجه به آنچه

 شود كه:وتكریم، وحرمت اهانت به شعائر وارد شده استفاده می

 دست عرف برای تطبیق این حكم بر هر مصداقی از مصادیق شعیره

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

دینی و شعائر دین معنی خاصی به ذهن  باز است، و از آنجا كه از اطالق لفظ شعیره

، و -یعنی عالمتی حسی برای رساندن یكی از معانی دینی -كندعارف به لغت تبادر می
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حكم نیز روی تمام افراد طبیعت رفته نه روی حصه خاصی از آن، هر كار یا عملی كه 

به  -اشدبعرفاً شعیره دین به حساب بیاید یعنی بازگو كننده یكی از معانی واالی دین 

مصداق احكام وجوبی و تحریمی فوق خواهد بود؛ وجوب تعظیم آن  -درجه اهمیتش

 و حرمت اهانت به آن.

 45ص:  …فرق بین تطبیق و تشریع  -6

های جدید آن همگی مصادیقی برای آن های مختلف شعیره وكیفیتدر حقیقت گونه

نطبق یره آن حكم كلی را مآیند. مكلّف تنها با انتخاب نوع شععنوان كلّی به حساب می

كم گویند نه تشریع. یعنی مكلّف حكند، به چنین كاری تطبیق میبر مصادیقش می

 جدیدی اختراع نكرده، بلكه آن حكم موجود را بر مصادیقش تطبیق داده است.

ف نیكی ها و كیفیت های مختلمانند اینكه وقتی شارع امر به نیكی به والدین كرد، گونه

در گذشته زمان معمول نبوده مصداق آن حكم كلی خواهند بود، و كردن هر چند 

اینكه دست فرزند برای اختیار كردن نوع نیكی باز است به هیچ وجه تشریع و بدعت 

تی اگر آید. حشود، بلكه تطبیق آن حكم كلی بر مصادیق به حساب میمحسوب نمی

سان محسوب شود نیز شده اما امروزه احكاری در گذشته نیكی و احسان محسوب نمی

 شامل دلیل نیكی و احسان به والدین خواهد بود. هرگز فقیهی به خود

 3۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

هایی از نیكی مطلوب شارع است كه در زمان ائمه اجازه نمیدهد كه بگوید تنها شیوه

 نوین آن بدعت و هایعلیهم السالم متداول بوده و حكم به وجوب یا استحباب شیوه

 حرام است.

رسد حكمی است كه همه عقال در مثال دیگر: احترام كردن به كسی كه از راه می

كنند، این كار در شرع ما نیز پسندیده است. اما در هر جوامع خود به آن عمل می

اجتماعی احترام به او شیوه خاصی دارد، گاه به بلند شدن در مقابل اوست، وگاهی به 
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ر مقابل او، یا دست دادن یا دست را به سینه نهادن، ودر بعضی از جوامع به خم شدن د

شود برداشتن كاله خود. اینها در حقیقت عناوین ثانویه ایست كه بر موضوع عارض می

شود هستند، وتمامی آنها در ذیل همان و همگی از مصادیق احترام به كسی كه وارد می

 «2»حكم كلی عام قرار دارند. 

 46ص:  …یعت قانون عمومی منوط به سریان اوست طب -7

شود كه قابل انطباق بر افراد بیشماری باشد، به این معنی كه افراد قانون آنگاه قانون می

آن منحصر در چند فرد معدودی كه در خارج موجود هستند نباشد، بلكه تا هر زمانی 

 شود.میای كه به وجود آید قانون آن فرد را نیز شامل هر فرد تازه

به تعبیر اصولی قوانین و احكام شرعی به شكل قضایای حقیقیه هستند، یعنی هیچگاه 

 شودقانون عمومی برای یك مورد خاص وضع نمی

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ای كه در موارد مشابه قابل انطباق نباشد. زیرا ماهیت حكم و تشریعی كه به به گونه

آید سریان و جریان آن بر تمام افرادی است كه ممكن است به ر میصورت قانون د

وجود بیایند. به تعبیر دیگر: حكم برای افراد مفروض الوجود جعل شده نه افراد محقّق 

شود برای هر فردی كه فرض وجودش شود، و اگر الوجود، یعنی این حكم جعل می

 افراد را میگیرد. بی نهایت فرد هم برای او فرض شود این حكم تمامی آن

 نهایت خمر فرض شود تمامی آنها حرام خواهد بود.مثلًا اگر بی

آید كه این حرمت حرمت خمر و مسكرات وقتی به صورت یك قانون عمومی در می

منحصر به یك خمر یا یك مسكر معین ومشخص كه در خارج وجود دارد نباشد، بلكه 

رض اسكار در آن شود را در بر این حرمت عمومی وفراگیر بوده وهر چیزی كه ف

ه ای ایجاد شود كگیرد. حتی اگر بعد از گذشت زمان جعل این قانون نیز مست كننده

 شود.سابقه نداشته باز حرام خواهد بود، وحرمت مسكرات شامل آن نیز می
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شود، و این مطلب بین قوانین بشری و الهی به چنین چیزی قانون عمومی گفته می

قانون بر یك فرد خاص یا افرادی كه تنها در زمان وضع قانون  مشترك است. جمود

وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد. هدف قانون گذار این نیست كه قانون 

به صورت جامد در یك مصداق باقی بماند، بلكه هدف آن است كه این قانون و حكم 

افی كه قانون گذار اراده در هر جا كه موردی پیدا كرد جاری شده، ومالكات و اهد

 كرده در آن رعایت شود.

 بنابراین وقتی شارع مقدس امر به تعظیم و اقامه شعائر دینی كرد

 3۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

توجهی به آن نمود، این قانون الهی طبیعتی ساری و جاری دارد و و نهی از اهانت و بی

ودش شود، و نیز هر فردی كه پس از گذشت عصر بر هر شعیره و شعاری كه فرض وج

تقنین شعیره محسوب شود منطبق خواهد بود، هر چند آن شعیره در عصر معصوم به 

 عنوان شعیره دین مطرح نبوده است.

 48ص:  …مصداق شعائر فقط نباید حرام باشد  -8

از  یوقتی شارع امر به یك طبیعت كلی نمود و آن طبیعت افراد متعددی داشت و بعض

تواند به عنوان مصداق آن طبیعت این افراد حرام بود، طبیعی است كه فرد حرام نمی

كلی قرار گیرد. زیرا این فرد مفسده ذاتی دارد، واز طرفی افراد آن طبیعی منحصر در 

این فرد نیست بلكه افراد مباح دیگری نیز دارد. خود به خود افراد آن طبیعت كلی مقیّد 

 د حرام میشود.به غیر از این فر

اند، زیرا طبیعی نماز از حیث به این جهت فقها نماز در مكان غصبی را باطل دانسته

 ای نیست، مانندمكان افراد گوناگونی دارد كه در برخی از آنها هیچ حرمت و مفسده

نماز در مسجد یا خانه و یا نماز در راه و زمینهایی كه مالك شخصی ندارند. از این رو 

به نماز خواندن در مكان غصبی نیست، فلذا این فرد از نماز از تحت  مكلف مضطر
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شود. اما اگر مضطر به توقف در مكان غصبی بود و فرد عموم ادلّه صالة خارج می

 دیگری از نماز برایش امكان نداشت نماز او در آن مكان مانعی ندارد.

 افراد توانند فردی ازاز مرز حرام كه بگذریم تمامی افراد دیگر می

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

آن طبیعت كلی شوند و متعلق امر قرار گیرند، چه آن فرد فی نفسه واجب و یا مستحب 

و یا مباح و یا حتی مكروه باشد. به همین جهت نماز در بعضی از مواضع با اینكه مكروه 

اما صحیح بوده و امر  -و آمدمانند نماز در حمام و یا مقابل انسان و محل رفت  -است

به طبیعت صالة آن را شامل میشود، چه امر وجوبی و چه امر استحبابی. كراهت موجود 

شود بلكه تنها اثری كه دارد ثواب آن در آن سبب از بین بردن رجحان شرعی آن نمی

ا ركند، نه اینكه به طور كلی ثواب و رجحان را نسبت به نماز در غیر این مكان كمتر می

 از بین ببرد.

در شعائر نیز قضیه از همین قرار است، تنها باید مصداق شعیره حرام نباشد، اما از حرام 

توانند مصداق كه بگذریم چه واجب، چه مستحب، چه مباح و چه مكروه همگی می

شعائر قرار گیرند، و بعد از آنكه شعیره شدند حكم به لزوم تعظیم و حرمت اهانت آن 

 كند.یمصداق پیدا م

 -اند: حتی اگر در مورد برخی از شعائر كه فی نفسه مكروه هستنداز این رو فقها فرموده

دا نشود، دلیلی بر استثناء پی -بیت علیهم السالممانند پوشیدن لباس مشكی در عزای اهل

باز حكم به استحباب آن خواهد شد، زیرا پس از آنكه به عنوان شعار و رمز عزای اهل 

رفت، و شعار چنین مطلبی از مطالب واالی دینی شد، تعظیم آن الزم و بیت قرار گ

 هتك آن حرام خواهد بود.

 49ص:  …ایجاد شعائر جدید پایه گذاری سنت حسنه است  -9
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های بنابر آنچه گفته شد ایجاد شعائر نوین كه سابقه نداشته است مانند ارائه گونه

 هایهجدیدی برای عزاداری ساالر شهیدان، و یا شیو

 1۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

نوین برای ابراز و اعالن معانی واالی نهضت حسینی پایه گذاری یك سنت حسنه و 

 نیكویی است كه اجر عامالن به این سنت برای پایه گذار آن نیز خواهد بود.

شانگر یكی كه نها و عالمت هایی ها و یا نشانهزیرا گفتیم: شعیره یعنی یك سلسله آیین

ای به عنوان شعیره از معانی واالی دین باشد و آن را ابراز و اظهار كند. و هر گاه شعیره

ود شدین و شعار دین و عالمتی كه از آن طریق یكی از معانی واالی دینی منتشر می

عیره ، احكام ش-حتی بعد از زمان معصومین علیهم السالم ایجاد شده باشد -قرار گرفت،

گیرد؛ امر به شود. و این شیوه نو ظهور مورد امر و نهی قرار میئر شامل آن میو شعا

تعظیم و تكریم و تقدیس آن و نهی از اهانت و سبك شمرده آن، و وقتی مصداق 

شعیره شد عمل به آن مصداق تعظیم شعائر اللَّه است، و هتك آن هتك شعائر اللَّه 

 خواهد بود.

از نوع داللتهای وضعی است و تا وقتی كه عرف یك گذشت كه داللت غالب شعائرها 

شود، همانطور كه تا اسمی چیزی را به عنوان شعیره قرار ندهد ادلّه شعائر شامل آن نمی

ند. و كای قرار ندهند این اسم بر آن شخص یا منطقه داللت نمیرا برای كسی یا منطقه

آن اسم تكریم و اهانت به  بعد از وضع چنین داللتی ایجاد شده و تكریم و اهانت به

شود. همینطور است پرچم و عالمت یك كشور كه تا به عنوان صاحب آن محسوب می

 شود. در هر جنگیپرچم آن كشور قرار نگیرد اعتباری ندارد اما بعد از آن معتبر می

دادند، و تا وقتی این شعار از طرف مسلمانان مسلمانان برای خود شعار و رمزی قرار می

 شد هیچنمیوضع 

 12های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كرد.داللت و اعتباری نداشت اما بعد از وضع داللت واعتبار پیدا می
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دهند و برای آن همینطور است در هر جنگی كه مسلمانان بعد از زمان معصوم انجام می

 كنند.شعار و رمزی وضع می

 51ص:  …نتیجه بحث  -11

های نوین عزاداری در صورت دارا بودن دو شرط این شد كه: شیوهنتیجه این مبحث 

 مشروع بوده وتعظیم آنها الزم و هتك آنهاحرام است:

یكی اینكه عرفاً عالمت عزای سید الشهدا باشند، یعنی داللت بر یكی از شؤون عزای 

و ای اآن مظلوم نمایند ووقتی عرف عارف به عزاداری آن را ببینند به یاد آن امام و عز

 ای نو بنیاد بوده وسابقه نداشته باشد.بیفتند، هر چند چنین شیوه

 شرط دوم آن است كه این كار فی نفسه حرام نباشد.

 19های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 فصل سوم: پاسخ به اعتراضات

 اشاره

 توقیفیت شعائر -1تغییر و تبدیل دین  -2

 پرستی خرافه -3بدعت گذاری در دین  -9

 اضرار به نفس -۴وهن و استهزاء  -1

 11های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 55ص:  …تغییر و تبدیل دین  -1

شود: اگر تعیین و تشخیص مصادیق شعائر به دست عرف باشد الزمه اش گاه گفته می

تغییر و تبدیل و تحریف دین است، زیرا ممكن است متشرعه در هر زمانی شیوه 

دی اختراع كنند و اگر ما بخواهیم آن شیوه را به حساب دین بگذاریم، و عنوان جدی
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 شود.دینی به آن بدهیم رفته رفته دین خدا دستخوش تغییر و تحریف می

 یرد؟گگوییم: این تغییر و تبدیل و وسعت دادن در چه چیزی صورت میدر پاسخ می

 ت؟وسیله ابراز و اظهار آن ثواب آیا در ثوابت دین تغییر و تبدیل صورت گرفته یا در

اگر در ثوابت و معانی دینی تغییر صورت گیرد و آنها وسعت پیدا كند دین تحریف 

عرضه  هایی نوینشده است، اما اگر ثابتات دینی حفظ شود ولی همان ثابتات با شیوه

 گردد دین تحریف نشده، بلكه بیش از پیش منتشر شده است.

 ت شعائر گفته شد شعائر از نوع دوم است؛همانطور كه در تحلیل ماهی

 1۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

یعنی ابزارهای اعالمی و اعالنی دین، و آنچه كه به عنوان شعار و عالمت و نماد برای 

گیرد، بنابراین هر چه در این ابزارهای اعالمی و یكی از معانی واالی دینی قرار می

 یم به دیگران برسانیم.توانكنیم ثوابت دینی را بهتر و بیشتر می تبلیغی بیشتر پیشرفت

 56ص:  …توقیفیّت شعائر  -2

گفته شده: شعائر توقیفی است، یعنی باید خود شارع چیزی را به عنوان شعار دین قرار 

دهد تا آن چیز شعار دین بشود، متشرعه حق ندارند از پیش خود چیزی را به عنوان 

 ماد دین قرار دهند.شعار و عالمت و ن

پاسخ این است كه: شعائر از سنخ دوال است، یعنی چیزی كه بر چیز دیگر داللت 

كند و از خود هیچ معنی مستقلّی ندارد، بلكه تنها معنای حرفی و ربطی دارند كه بین می

كنند. اگر منظور مستشكل این است كه آن معانی مخاطب و آن معنی ارتباط ایجاد می

توقیفی است و متشرعه حق ایجاد یك معنی جدید دینی و شرعی ندارند و مدلولها 

ات كنیم كه نباید ثابتكامال سخن متینی است، و ما نیز آن را قبول داریم و اصرار می

 دین تغییر كند.

اما اگر منظور او این است كه دوال بر آن معانی نیز توقیفی است و تا شارع چیزی را 
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نی قرار ندهد آن چیز داللتی بر آن مطلب دینی نخواهد داشت، دالّ بر یكی از معانی دی

چنین سخنی بسیار دور از تحقیق است. زیرا؛ در مبحث داللتها در علم اصول به طور 

كامل منقّح شده كه داللتها یا عقلی است یا طبعی و یا وضعی، و هیچ كدام از اینها 

 متوقف بر امر شرعی نیست:

 13عت یا سنت؟، ص: های نوین عزاداری بدشیوه

اما داللت عقلی كه واضح است زیرا ارتباط بین آن دال و مدلول ذاتی و تكوینی است 

 نه جعلی و شرعی.

 داللت طبعی نیز بستگی به طبع مردم دارد نه جعل و وضع.

در داللت وضعی نیز داللت مرهون وضع واضع است، وقتی وضع صورت گرفت خود 

وضع باشد چنین داللتی داللت حاصل میشود، چه شارع به خود برای كسی كه عالم به 

 امر بكند یا نه.

گفتیم كه داللت شعائر در در غالب وضعی یا مخلوطی از طبعی و وضعی است، و 

 گفتیم كه شخصیّت واضع دخلی در حقیقت وضع و داللت شعیره برمدلولش ندارد.

انی یچ یك از آن مبگذشته از آنكه در حقیقت وضع مبانی متعددی است، و بر طبق ه

توقیفیت درحقیقت وضع دخلی ندارد. معموال وضع از كثرت اقتران دو امر با یكدیگر 

شود، و وقتی چنین اقترانی بین آن دو امر واقع شد، خود به خود از دیدن دال حاصل می

 شود.پی به مدلول برده می

ان را به طفل نش همانطور كه اگر چندین بار بعد از بردن لفظ آب همان مایع مخصوص

شود، بدون آنكه از شارع و دهیم او پس از شنیدن آن لفظ منتقل به حقیقت آب می

 شرع و تشریع خبری داشته باشد.

 -بنابراین وقتی یك كار، یا آیین، یا لباس، یا نماد یا عَلَم وعالمتی از هر جنس كه باشد

اه برای هرگ -شكلی كه باشدای یا هر چیز دیگر، و به هر آهنی باشد یا چوبی یا پارچه

رساندن یكی از معانی دینی وضع شد، یعنی ذهن مخاطب را منتقل به آن معنی دینی 
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شود، و هتك آن حرام خواهد كرد، آن چیز عالمت دین بوده وشعیره دین محسوب می

 بود.

 1۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 شرعی ندارد، و هرگز توقیفی نیست.این وضع به هر گونه كه باشد ربطی به جعل 

البته ممكن است خودشارع برخی از چیزها را به عنوان شعائر قرار دهد، اما ین به معنای 

حصر شعائر در آن نیست، بلكه یكی از مصادیق آن محسوب خواهد شد. همانطور كه 

 «.2« »وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّه»فرموده: 

 58ص:  …عت گذاری در دین بد -3

های جدید عزاداری و داخل كردن آن در دین بدعت گذاری گفته شده: ایجاد شیوه

در دین است و حرام خواهد بود، و ما حق نداریم شیوه نوینی از عزاداری كه در زمان 

ادخال مالیس فی »ائمه علیهم السالم مرسوم نبوده را انجام دهیم، زیرا چنین كاری 

 است.« ی الدینالدین، ف

گاه این اشكال به صورت دیگری مطرح میشود: ائمه ما صلوات اللَّه علیهم اجمعین در 

طول زندگی خود بارها برای سید مظلومان ابی عبد اللَّه الحسین علیه السالم عزاداری 

هایی از عزاداری را انجام داد اند، و ما باید تنها گونهكرده و مجالس عزا بر پا كرده

بیت علیهم السالم مشاهده شده، و اگر در سیره اهل بیت علیهم كه در سیره اهل دهیم

ای از عزاداری دیده نشد یا دلیل محكمی نبود كه ائمه اینطور عزاداری السالم گونه

میكردند نباید به آن شیوه عزاداری كرد. این اشكال نیز به بدعت گذاری در دین باز 

 گردد.می

 13ی بدعت یا سنت؟، ص: های نوین عزادارشیوه

گوییم: الزم است ابتدا معنی بدعت روشن شود. بدعت یعنی: در پاسخ به این اشكال می

نسبت دادن به خدا آنچه را تشریع »و یا « داخل كردن در دین آنچه را كه از دین نیست»
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 «.نكرده

ه بتوان حكم به بدعت بودن مطلبی كرد مگر بعد از احاطه و اطالع بنابراین نمی

مجموعه قوانین و مقررات دین و موازین و اساس تشریع، در این صورت است كه 

توانیم بگوییم این مطلب از دین نیست. زیرا تا از همه زوایای دین مطلع نباشیم می

توانیم بگوییم این مطلب از دین نیست؟ و از آنجا كه دین مشتمل بر قوانین چگونه می

باشد، اگر این شیوه نوین عزاداری داخل در یكی از میكلیه و احكام و عناوین حقیقیه 

 آن عناوین كلیه باشد جزو دین خواهد بود نه خارج از دین.

پس از آنكه ثابت شد ادلّه شعائر به نحو قضیه حقیقیه است و حكم آن متعلق به مطلق 

، دیگر -به غیر از افراد حرام -باشدشعیره است كه ساری و جاری در هر فردی می

ماند؛ زیرا سریان حكم مطلق به افرادش قهری است، یی برای این اعتراض باقی نمیجا

و تطبیق حكم كلی بر مصادیق و تخییر عقلی در تعیین افراد طبیعی هیچ ربطی به بدعت 

 ندارد.

همانطور كه مكلف به طبیعی نماز مختار است این طبیعی را در ضمن هر فردی از افراد 

تواند به هر صورتی كه حكم احسان به والدین و صله رحم می محلله ایجاد كند، و یا

عنوان احسان و صله صدق كند انجام شود هر چند در زمان معصومین معمول نبوده 

 است.

خواهد مصداق واجب قرار بدهد اینكه مكلف آزاد باشد و بتواند هر فردی را كه می

 تشریع و بدعت نیست، بلكه تطبیق كلی است بر افرادش.

 ۴۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: وهشی

مثلًا اگر مكلف نماز ظهر را در این مسجد بخواند نه در آن مسجد، یا نماز را با لباس و 

بدن معطر، یا در اول وقت یا وسط وقت بخواند، همان فردی كه او اختیار كرد مسقط 

رده، و ف معین كتكلیف خواهد بود، زیرا شارع محدوده تكلیف و طبیعی را برای مكل

در حدود مشخص شده آن طبیعت دست او را باز گذاشته كه هر كدام از افراد آن را 
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خواهد بیاورد، و به محض اینكه مكلف یكی از آن افراد را ایجاد كرد حكم كه می

 شود.شارع آن را شامل می

ه تبه این آزادی در تطبیق و تخییر مكلف در تعیین مصداق تشریع و بدعت گذاری گف

شود، زیرا فرض این است كه خود شارع دست او را باز گذاشته و تنها طبیعی را از نمی

 او خواسته و امر خود را مقیّد به فرد خاصی نكرده است.

اتهام بدعت گذاری در دین حربه پوسیده ایست كه گاه برخی از گروهها تندروی 

ر دی كه كاری در زمان پیامببرند، و به مجروهابی برای نابود كردن دیگران به كار می

دانند، هر چند داخل در یكی از عناوین وجوبی یا مرسوم نبوده آن را بدعت در دین می

 استحبابی دین باشد.

گویند: وقتی شارع حكمی را جعل كرد باید موارد و مصادیق به عبارت دیگر آنها می

لی خود برای آن قانون كتوانیم از پیش انطباق آن حكم را نیز خود تعیین كند و ما نمی

جعل مصداق كنیم. بازگشت این سخن به محو كردن ماهییت قانون و حكم، والزمه آن 

از بین بردن شریعت ختمیّه است، زیرا اگر تنها مواردی شامل ادلّه و احكام شرعیه باشند 

وارد ماند به مرور زمان كه آن افراد و كه در زمان پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله بوده

 جای

 ۴2های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

خود را به افراد دیگر میدهند، دیگر احكام شرع مصداقی پیدا نخواهد كرد و به مرور 

رود. به همین جهت آنها حكم به حرمت دوچرخه زمان منقرض شده و از بین می

 …سواری، استفاده از تلفن، تلویزیون و 

 فكری و جهالت آنهاست.نهایت بیاند، و این گویای كرده

توان پی به سر خلود دین اسالم و ختمیت شریعت سید المرسلین برد، كه هر از اینجا می

چه دانش بشر پیشرفت كند و هر چه ابزار و وسائل جدید پیدا شود تمامی آنها مشمول 

بر  دلیل همان قوانین و احكام كلیه اسالم خواهد بود، و نبودن این فرد در زمان معصوم
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 شود.شامل نشدن حكم شرعی نمی

وقتی شارع مقدس امر به انذار مردم و تبلیغ دین نمود، هر وسیله وابزار جدیدی كه با 

استفاده از آن بتوان این انذار و تبلیغ را انجام داد، مورد امر شارع قرار خواهد گرفت، 

ه از است. مانند استفاد هر چند این شیوه تبلیغی در زمان اهل بیت علیهم السالم نبوده

اینترنت، ماهواره و سایر وسائل ارتباط جمعی، و یا استفاده از فیلم، انیمیشن و سایر 

كارهای هنری. تمامی اینها مادامی كه حرام نباشد مصداق انذار و تبلیغ دین محسوب 

 وشوند. شعائر نیز از سنخ همین كارهاست كه باز گو كننده معنی دین و رمز و شعار می

 عالمت برای معانی عالیه مذهب است.

نكته دیگری كه نباید از آن غفلت كرد این است كه ائمه ما علیهم الّسالم در زمان و 

های عزاداری برای آنها اند، وامكان انجام دادن برخی از شیوهزیستهشرائط تقیه می

واهد مت آن نخنبوده است. بنابراین نبودن یك شیوه عزاداری در زمان ائمه دلیل بر حر

 بود.

 ۴1های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 62ص:  …خرافه پرستی  -4

 اشاره

س است، اساگفته شده: الزمه این حرف دعوت به خرافه پرستی و اعتقاد به چیزهای بی

دهد و مردم را از تراشد و به خورد مردم میهر روز كسی چیزی را به عنوان دین می

 كند.واقعیات دور می

 62ص:  …فرق خرافه با تخیّل و توهم 

در پاسخ الزم است ابتدا معنی خرافه روشن شود؛ خرافه به هر چیز وهمی و تخیلی گفته 

 شود كه واقعیت نداشته باشد.می
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تواند هر چیزی را چه یكی از قدرتهای روح انسان قدرت تخیّل و توهم است، او می

خّیل كند، و پس از آن بر طبقش عمل حق و چه باطل، چه صحیح و چه ناصحیح ت

 هایش قرار دهد، و به آننماید. یعنی آن چیزی را كه تصور كرد مبنای تصمیم گیری

اذعان كرده و آن را بپذیرد. هر گاه این توهم در اختیار عقل باشد یعنی عقل انسان از 

 یر حقیقتآن قدرت روح استفاده كرده و آن را هدایت نماید، آن تخیّل و توهّم در مس

گیرد. اما اگر از پیش خود و بدون راهنمایی عقل دست به تخیل و و واقعیت قرار می

 شود.توهم زده و بر طبقش عمل كند تبدیل به خرافه و خرافه پرستی می

بنابراین هر امر تخیّلی و توهّمی خرافه نیست، بلكه گاه قدرت تخیّل و توهّم آن چنان 

ود، به شنشأ رسیدن به حقائق و پیشرفتهای علمی میدر خدمت عقل قرار میگیرد و م

 طوری كه اگر آن قدرت در روح

 ۴9های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 توانست به چنین حقایقی دسترسی پیدا كند.انسان نبود هیچگاه نمی

 هر مكتشف و مخترع نظریه پردازی در علوم بشری ابتدا قبل از آنكه نظریه خود را ابراز

كرده و به دنبال دلیل برای آن بگردد، و قبل از مشاهده آثار و نتایج اختراع خود، ابتدا 

 كند.آنها را تصور و توهم می

اندیشد كه اگر این نظریه صحیح باشد چه آثاری خواهد داشت و چه یعنی ابتدا می

ی خود ادامه ماتفاقاتی خواهد افتاد، و با بررسی آن آثار قبل از تحقّق آنها به تكاپوی عل

 گیرد.دهد. تمامی این كارها توسط قدرت تخیّل و توهّم صورت میمی

 توان گفت تمامی این دانشمندان و دانشهایشان خرافه و خرافه پرستی است؟آیا می

اگر انسان معانی غیر محسوس را به صورت معانی محسوس تصور كند و در قالب شعر 

ه نخواهد بود، مادامی كه آن معانی غیر محسوس و یا غیر آن ابراز نماید هیچگاه خراف

ای جز معانی واقعی و صحیحی باشند. گاه شاعر برای رساندن مراد خود هیچ چاره

تخیّل و توهّم ندارد خصوصاً در غزلیات. اگر نیم نگاهی به غزلیات حافظ یا دیگران 
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سوس امحبیندازید خواهید فهمید كه چه قدرت زیادی در به تصویر كشیدن حقایق ن

اند. اند و با استخدام چنین قدرتی معانی مورد نظر خود را به دیگران منتقل كردهداشته

اگر آن معانی واقعی و صحیح باشد استفاده از تخیل در مسیر هدایت وصادق خواهد 

بود، اما اگر آن معانی باطل و خالف واقع باشد استفاده از تخیل در راه گمراهی 

 وكاذب خواهد بود.

 براین خرافه از یك تصوّر و تخیّل اشتباه و بدون هدایت عقلبنا

 ۴3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

گیرد، كه در پی آن نفس انسان به آن اذعان كرده و آثاری بر آن مترتب كند نشأت می

 وآن را مبنای كارهایش قرار دهد.

 64ص:  …خرافه و شعائر در دو جهت متقابل 

گوییم: شعائر دینی و خرافه در دو نقطه كامال نای خرافه روشن شد میاكنون كه مع

متضاد قرار دارند و به هیچ وجه امكان ندارد شعائر دین خرافه باشد، همانطور كه هیچ 

ای ممكن نیست شعیره دین محسوب شود، و موردی نیست كه عنوان شعائر با خرافه

 خرافه جمع شود.

عبارت است از عالمت و علم و نشانه  -قا توضیح دادیمهمانطور كه ساب -زیرا: شعائر

برای یكی از معانی دینی، و به خصوص عالمتی برای ابراز یكی از شوون عزای ساالر 

شهیدان علیه السالم. بطالن و خرافه و غیر واقعیت آیا در خود این عالمت و شعیره 

 كند؟قل میاست، یا در آن معنی و مفهومی كه این شعیره ما را به آن منت

بطالن و خرافه در عالمت به معنی عالمت نبودن و داللت نداشتن آن چیزی است كه به 

عنوان عالمت شناخته شده، و چنین فرضی با حقیقت شعائر منافات دارد، یعنی اگر 

داللتی نداشته باشد، شعیره وعالمت نخواهد بود و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. 

 ی هم شعیره باشد و هم خرافه.شود كه چیزپس نمی
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واقعی  كند باطل و غیرمگر اینكه آن معنی و مدلولی كه این شعیره ما را به آن منتقل می

فرض شود. ولی ما گفتیم كه آن معنی یكی از معانی ثابته و حقیقی دین حنیف و یا 

 یكی از شؤون عزای سرور بهشتیان

 ۴1های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 باشد، و به هیچ عنوان بطالن در آن راه ندارد.است كه از ثابتات و واقعیات دین می

 65ص:  …عَلَم و پرچم و كتیبه و 

باشد،  تواندبنابراین اگر یك امر خیالی و وهمی شعار دین شد به هیچ عنوان خرافه نمی

واقعیت دار  یگویند و این شعار دینزیرا توضیح دادیم كه خرافه به تخیل غیر واقعی می

 واصیل است.

شود كه مخاطب را وادار به های عزاداری از وسائلی استفاده میگاه در برخی از شیوه

كند و جوّ روحی افراد را دگرگون ساخته و آماده ابراز عواطف تخیل صحنه كربال می

گذر هنماید. مانند عَلَم كه در هیئتها به دست كسی بر افراشته شده و از این رو گریه می

اشته ها و شمشیرهای افرابهت و شكوه لشكریان كه همگی با ساز و برگ جنگی و نیزه

از دور در چشم مینماید را به مخاطبان منتقل سازد، تا آنها را وادار به تخیّل و تصوّر 

صحنه عاشورا بنماید. چنین كاری ممكن نیست خرافه و یا غیر و اقعی باشد زیرا شعار و 

ی حسینی قرار گرفته است. هر كس اندك آگاهی از عزاداری داشته رمز و عالمت عزا

افتد، بنا براین داللت و ارتباط میان آن باشد از دیدن آن به یاد هیئت و روضه و عزا می

 توان آن را انكار كرد.دو قهری است و نمی

هند دن میهای مطهر ابی عبد اللَّه علیه السالم را نشاها نمایی از خیمهدر برخی از شیوه

سوزد، چنین كاری برای تخیّل و تصوّر كردن صحنه عصر های آتش میكه در شعله

 عاشورا بسیار موثر است.

 ۴۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه
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دهند كه تعزیه خوانی و یا شبیه های عاشورا انجام میای از جریانگاهی نمایشنامه

 خوانی نام دارد.

اللَّه العظمی بروجردی سوال شد كه در منطقه ایی روز عاشورا چهار هنگامی كه از آیة 

ای چوبی و بزرگ كه اطراف آن با پارچه پوشیده شده را به عنوان نخل و یا ضریح پایه

ای هر رسمی برای عزای سیدالشهدا هست آورند، ایشان فرمود: در هر منطقهبیرون می

 باید همانطور انجام شود.

اده منطقی و عقالنی از قوه تخّیل و توهّم برای باز گو كردن مهمترین تمامی اینها استف

ه از ك -های عرشحقیقت عالم یعنی عزای فرزند پیغمبر خداست، كه در عزای او پایه

كه محیط به  -و مالئكه در مال اعلی« 2»به لرزه درآمده  -مهم ترین حقائق است

 «1»اند. برایش گریسته -واقعیات هستند

 66ص:  …ر نقل مصیبت تخیّل د

یكی دیگر از جاهایی كه استفاده منطقی و صحیح از قوّه واهمه ومخّیله در عزای ساالر 

شهیدان بسیار موثر است؛ نقل مصیبتهای آن امام مظلوم است. وقتی ناقل مصیبت 

مصیبتهای بزرگ و عظیم سید الشهدا علیه السالم را كه قابل درك نیستند در قالب 

كند، و با استفاده از تخّیل و توّهم آن معانی حقیقی و ثابت را به صورت محسوسی بیان 

 خیالی بكشد اثر مضاعفی در افراد خواهد داشت.

 ۴3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 گوید:مثلًا وقتی محتشم می

 این ماهی فتاده به دریای خون كه هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

 سراید:عبل در محضر امام رضا علیه السالم میو یا د

 أفاطم لو خلت الحسین مجدال و قد مات عطشانا بشط فرات

 «2»اذا للطمت الخد فاطم عنده واجریت دمع العین فی الوجنات 
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ای واقعه كند، هر چند چنینبسیار بهتر و رسا تر عمق مصیبت را به مخاطبانش منتقل می

 .بعینه اصلًا رخ نداده باشد

بسیار غلط و ناروا است كه بگوییم حتما باید تمامی الفاظ ناقل مصیبت به سند معتبر به 

 های مختلفی دارد.او رسیده باشد، زیرا شیوه بیان یك معنی و مفهوم گونه

 آیا رساندن معنای عشق و محبت با تصاویر خیالی خرافه پرستی است؟

 ی خرافه است؟آیا بیان شوق و عالقه زیاد در ظاهر قالبی توهم

آیا بیان شدت مصیبت و حزن با به تصویر كشیدن صورتی خیالی باطل و باطل پرستی 

 است؟

 در این صورت باید یكی از عوامل بسیار موثر و سازنده كه حیات

 ۴۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ند ساختن مان علمی و انسانی جوامع بشری مبتنی بر آن است را كنار بگذاریم؛ روشهایی

، كه تمامی آنها مبتنی بر تخیل و توهم است. اگر این روشها …رمان فیلم نمایش شعر و 

برای رساندن معانی زشت و باطلی استفاده شود باطل و غلط خواهد بود، اما اگر برای 

 رساندن معانی حق و صحیح و ارزشی استفاده شود بسیار صحیح و حق خواهد بود.

ن اسلوب از نقل ماجرا و بیان مطلب الزم نیست عین الفاظ داستان و خالصه آنكه: در ای

یا عین نمایش و فیلم مطابق با آن چیزی باشد كه واقع شده، بلكه تنها باید آن معنی و 

مفهومی كه از این اسلوب تخیّلی استفاده میشود حق و حقیقت باشد. مالك و معیار 

یر انواع است. هیچگاه به فیلم یا رمانی صدق و كذب در این نوع از نقل متفاوت از سا

كه ساخته شده و باز گو كننده یك حقیقت مهم است نسبت كذب و خالف واقع 

دهند به این بهانه كه عین جریانات مذكوره در خارج رخ نداده و این گزارشی نمی

خیالی و ناصحیح است، بلكه چون معنی و مفهوم آن حق است این فیلم یا رمان صادق 

 د بود.خواه

زبان حال از این سنخ است كه راوی جریان با مالحظه شرایط و حاالت مختلف چیزی 
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كند. البته چون فهم شرائط حال و مقتضیات واقعه نیاز به فهم را استنباط كرده و ابراز می

آید. و خبرویت كامل دارد، وكاری استنباطی و اجتهادی است از عهده هر كسی بر نمی

كنند ه به گمان ناقص خود زبان حالی برای امام علیه السالم نقل میچه بسیار كسانی ك

كه شان واالی امام از آن منزّه است، و ناقل در اثر ضعف معرفت خود به مقام شامخ 

 امام، آن حضرت را در حد یك انسان معمولی تنزّل

 ۴3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

در حقیقت این زبان حال امام نیست چون او چنین كند. داده وحكایت از حال او می

 حالی ندارد.

ود، شاز این رهگذر نادرست بودن بسیاری از اعترضات بر شعائر حسینی روشن می

اعتراضاتی كه مبتنی بر عدم درك صحیح از زبان شعر وحماسه واحساسات است. 

ر ست، اما بیانگشود كه اصال در خارج رخ نداده اگاهی مطلبی به زبان شعر بیان می

باشد كه شاعر با استفاده از قدرت تخیّل آن را به تصویر یكی از معانی واقعی می

 گذارد.كشیده، واز این رهگذر اثر مضاعفی بر شنونده می

 گوید:از باب نمونه وقتی حافظ می

 اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

خواهد سمرقند و بخارا را پیشكش یك خال هندو كند، او كه گاهی اً نمیاو واقع

خواهد این دو منطقه ثروتمند را یكجا به كسی محتاج نان شب بوده چگونه می

ببخشد؟! قصد واقعی او بیان شدّت عالقه واشتیاق به معشوق ووصال اوست كه در این 

 قالب بیان شده است.

اده كرده واشتیاق فراوان جناب لیال به فرزندش شاعر دیگری از همین شیوه استف

ه این چنین ب -بر فرض بودن آن جناب در كربال -حضرت علی اكبر علیه السالم را

 تصویر كشیده است:

 نذر علیَّ إلن عادوا وإن رجعوا ألزرعنّ طریق الطفّ ریحانا
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اه كربال ند ركنم كه اگر علی اكبر و امام حسین سالم از معركه برگردیعنی: من نذر می

 را گل بكارم.

 3۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

خواهد بگوید كه او واقعاً نذر كرده ویا قصد انجام چنین كاری واضح است شاعر نمی

را دارد، بلكه مقصود بیان شدّت اشتیاق مادر به دیدار فرزند است، كه این خود سبب 

 متمادی است. بیدار كردن عواطف مردم در طول نسلهای

شود كه این شعر دروغ ویكی از تحریفات عاشورا است، بنابراین آنچه گاه گفته می

زیرا گل كاشتن در سیصد فرسخ راه از مدینه تا كربال بی عقلی وبی شعوری است، 

البته همانطور كه گفته شد این بدان معنی نیست كه هر كسی « 2»خالی از اشكال نیست. 

د پرداخته و به بهانه زبان حال به اهل بیت عصمت علیهم السالم هر آن چه در ذهنش آم

نسبت دهد. چه بسا چنین زبان حالی مقام شامخ اهل بیت علیهم السالم را در دیدگان 

پایین آورد. فهم مقتضیات حال نیازمند خبرویّت كامل بوده وكاری كاملًا تخصّصی 

 است.

توار است، اساس بالغت در اینجا اسلوب شعر بر تخیل و حماسه و تحریك عواطف اس

بر تصویر كشیدن غیر متصورها و محسوس كردن چیزهای نامحسوس است، در اینجا به 

كنند بلكه تمام نظر به آن معنی و مفهومی است كه در مدلول مطابقی لفظ نگاه نمی

ورای این الفاظ گنجانده شده است. چنین شیوه بیان مصیبت استفاده منطقی و عقالنی 

باشد، و در حقیقت این قدرت روح در اختیار عقل قرار قدرت تخیل و توهم میاز 

 گرفته است.

 32های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 71ص:  …وهن و استهزاء  -5

 اشاره
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ه: شود این است كهای عزاداری وارد مییكی دیگر از اعتراضاتی كه بر برخی از گونه

شود. هن مذهب و استهزاء دیگران به مذهب حقّه میهای عزاداری سبب واین شیوه

كنند وقتی غیر مسلمانان و یا حتی برخی از مسلمانان چنین شیوه عزاداری را مشاهده می

 شود.از آن متنفّر شده و به مذهب بدبین می

كه  -بد اندیشان نیز از این فرصت استفاده كرده و انتشار تصاویر و گزارشهای آن را

هند، در دمایه تبلیغ علیه مذهب قرار میدست -شودآسان و سریع انجام می امروزه بسیار

نتیجه شعائر كه بنا بود سبب تبلیغ و ترویج دین شود مانع از تبلیغ و ترویج و موجب 

وهن آن خواهد شد. بنابراین این نوع از عزاداری به عنوان ثانوی حرام و مایه ضرر 

بر خالف اضرار جزئی انسان به  -ین اضراریرساندن به اصل مذهب و دین است و چن

قابل بخشیدن و اغماض نیست، زیرا این اضرار به پیكره مسلمانان و از بین  -بدن خودش

 بردن اصل مذهب است.

 71ص:  …اقسام استهزاء 

 گوییم:برای بررسی موضوع می

استهزاء همیشه مالزم با هتك و وهن نیست، یعنی اینطور نیست كه هر تمسخر و 

 یشخندی سبب سستی مذهب و نشانگر ضعف آن باشد.ر

 كند متنفّر شدههمیشه استهزاء كننده ابتدااز آن كاری كه آن رامسخره می

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

داند، سپس شروع به آید وبه اصطالح آن كار را تقبیح كرده وزشت میوبدش می

تحسین یكی از كارهایست كه نفس انسان انجام نماید. تقبیح واستهزاء و تمسخر می

دهد، وقتی چیزی به نظر انسان بد آمد و زشت جلوه كرد آن را تقبیح كرده و در پی می

 كند.آن تمسخر می

 چنین كاری ممكن است به یكی از این سه جهت زیر انجام شود:
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جام میدهند، استهزاء باطل و نادرست كه انسانهای دور از ادب و اخالق وفرهنگ ان -2

همانند مشركین كه در طول تاریخ مسلمانها را به خاطر انجام فرائض دینی مسخره 

 میكردند، خداوند در وصف حالشان چنین فرموده:

رُ خَوَ یَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَِخرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ َتسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْ»

 «2« »مِنْكُمْ كَما تَسَْخرُونَ

الَّذینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعینَ مِنَ الْمُْؤمِنینَ فِی الصَّدَقاتِ وَ الَّذینَ ال یَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ »

 «1« »فَیَسْخَرُونَ ِمنْهُمْ سَخَِر اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ

لْحَیاةُ الدُّنْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُْم یَوْمَ زُیِّنَ لِلَّذینَ كَفَرُوا ا»

 «9« »الْقِیامَة

بدیهی است كه تمسخر چنین كسانی كاشف از كجی و كاستی نیست و مستلزم هتك 

 و وهن نخواهد بود. چنین استهزائی نباید كوچكترین

 39سنت؟، ص:  های نوین عزاداری بدعت یاشیوه

تاثیری در انسان داشته باشد، بلكه باید با عزمی راسختر و همتی جدیتر به آن راهی كه 

پسندیده است ادامه داد. سرزنش سرزنش كنندگان نباید انسان را از ادامه مسیر سست 

نماید، كه این خود عالمت قوّت ایمان است. همان طور كه مومنین در طول تاریخ هیچ 

كردند وبسان كوهی تمسخر واستهزاء این انسانهای دور از فرهنگ نمیاعتنایی به 

 دادند.استوار مسیر خود را ادامه می

 «2» «التَأْخُذُهُ فِی اللَّه لَومَةُ الئِمٍ »یكی از اوصاف امیرالمومنین علیه السالم این است كه: 

 داشت.یعنی سرزنش سرزنش كنندگان او را از راه خدا باز نمی

 شود، كاری كهاستهزاء و تقبیح از اختالف دو عرف و دو دیدگاه ناشی میگاهی  -1

در یك عرف و از یك منظر زیبا و پسندیده است اما در عرف دیگر زشت و ناپسند 

ای یك امری به عنوان شعار و عالمت یك معنای نماید. در هر منطقه و جامعهجلوه می

آن جامعه و آداب و رسوم آنها  واالی قرار گرفته، ولی ممكن است كسانی كه با
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 آشنایی ندارند، از آن عالمت معانی اشتباه دیگری به ذهنشان برسد.

چنین تقبیح و استهزائی نیز مستلزم وهن و هتك مذهب نیست ومانع از انجام دادن آن 

ای از خود هیچ صالبتی باشد. چه آنكه اگر بنا باشد جامعهشعیره و آیین خاص نمی

آید انجام دهند، دیگر برای آنها هویّت و را جوامع دیگر خوششان می نداشته و هر چه

رود، ملیّتی باقی نخواهد ماند، بلكه هویّت آنها در هویّت دیگران ذوب شده واز بین می

 و هویّت اجنبی جای اصالت آنها را خواهد گرفت.

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

هی كه نگهدارنده هویّت آسمانی انسانهاست، و رمز ارتباط حال اگر بنا باشد شعائر ال

آنها با ملكوت و عرش است، دستخوش خوش آمد و نیامد عرفهای بیگانه با فرهنگ 

شود، و به خاطر استهزاء آنها كه آگاهی از واقعیت این كار ندارند كنار گذاشته اسالمی

د و هویّت دینی آنها از بین شود، در این صورت ارتباط مردم با آسمان بریده خواهد ش

 رود.می

گاهی استهزاء و تقبیح ناشی از جهات واقعی است، یعنی این كار واقعا زشت و قبیح  -9

شود. چنین تقبیحی مانع از شعائر بوده و مستلزم هتك و است و به این خاطر تقبیح می

 باشد.وهن مذهب می

 -اعده شعائر است و دو قسم دیگردر نتیجه: تنها یك قسم از تمسخر و استهزاء مانع ق

هیچ ممانعتی از این قاعده نخواهد داشت و  -كه غالب تمسخرها نیز از آن دو قسم است

 مستلزم وهن مذهب و هتك آن نیست.

بلكه تمسخر و تقبیح به معنی سوم نیز ماهیت شعائر را از بین میبرد وسالبه منتفی به انتفاء 

ی باشد ولی عمل به آن جایز نباشد؛ زیرا چنانكه اموضوع خواهد شد، نه اینكه شعیره

گفتیم شعیره به معنی عالمت و نشانه ایست كه داللت بر یكی از معانی عالیه دین 

 د.تواند باشكند، وبا تحفّظ بر این موضوع هرگز جهت قبح و زشتی در آن نمیمی
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 74ص:  …خطر تاثیر اهانت و استهزاء بر عقل اجتماعی 

ند، و كهرمندی از نور مقدس عقل حسن و قبح ذاتی اشیاء را درك میانسان به بركت ب

پس از درك آن كار حسن را تحسین و كار قبیح را تقبیح مینماید. تحسین و تقبیح اگر 

 ناشی از حسن و قبح واقعی باشد

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ر ناشی از جهات غیر واقعی باشد صادق و باعث رشد و تعالی انسان خواهد بود، ولی اگ

 مانع از رشد و موجب سقوط خواهد بود.

به بیان دیگر: تا كاری واقعا حسن و نیكو، و یا قبیح و زشت نباشد تحسین و تقبیح آن 

صادق و مستند به عقل نخواهد بود، بلكه چنین تحسین و تقبیحی كاذب و سبب وقوع 

 شود.در كارهای زشت و ترك كارهای نیكو می

كه  های مختلف عزاداریبنابراین اگر استهزاء و مسخره كردن دیگران نسبت به گونه

جزو شعائر و سبب بقاء دین است از قسم اول و دوم باشد، خصوصا اگر وسائل ارتباط 

های گوناگون بین المللی در خدمت چنین رفتار دور از عقل و رسانی جهانی و رسانه

در این زمینه صورت گیرد، كم كم مسلمانها و مومنان ای خرد باشد، و تبلیغات گسترده

را گرفتار یك جوّ اشتباه كرده، و سبب میشود چیزی را كه در واقع نیكو است زشت 

بپندارند و چیزی كه در واقع زشت است نیكو بدانند. چنین حالتی بدترین حالتی است 

یات متعددی كه ممكن است یك جامعه گرفتار آن شود، این همان است كه در روا

 اند یعنی اینكه معروف منكر و منكر و معروف شود.نسبت به وقوع آن هشدار داده

ای كار خوب و معروف و حسن را، منكر و زشت و بد بدانند، و كار وقتی افراد جامعه

ای با سقوط در هالكت ابدی ندارند و زشت و منكر را، معروف و نیكو دیگر فاصله

ها به نام یاز به هیچ چیزی نیست، بلكه آنها شتابان به سوی زشتیبرای از بین بردن آنها ن

 دوند.ها میخوبی
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 3۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 چنین حالتی حالت اسارت عقل است كه امیرالمومنین فرمود:

 «2«. »كَمْ مِنْ عَْقلٍ أَِسیرٍ تَْحتَ هَوَی أَمِیر»

 «اندای نفس اسیر شدهچه بسیار عقلهایی كه زیر یوق هو»

مصیبت شدیدتر آن است كه در چنین حالتی این عقل فردی نیست كه گرفتار اسارت 

بیند، بلكه این عقل جمعی و عقل اجتماعی و شده و زشت را زیبا، و زیبا را زشت می

عقل جامعه انسانی است كه در چنگال چنین اوهامی اسیر میباشد. وقتی عقل جوامع 

ها به وعی بشر در چنین وضعیتی قرار گرفت، بشریت به سوی زشتیبشری، و عقل مجم

شوند، دقیقاً همان ها گریزان میها به اسم بدیها شتابان شده، و از نیكیاسم نیكی

 های آخر الزمان شمرده شده است.افتد كه از نشانهحالتی اتفاق می

 فرمودند: امام صادق علیه السالم از پیامبر اكرم نقل كردند كه آن حضرت

كَیْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ ِنسَاؤُكُمْ وَ َفسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأُْمرُوا بِالْمَعْرُوِف وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ »

الْمُنْكَرِ؟ فَِقیلَ لَهُ: وَ یَكُونُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ َفقَالَ: نَعَمْ، وَ شَرٌّ مِنْ َذِلكَ. كَیْفَ بِكُمْ إِذَا 

 وَ أَمَرُْتمْ بِالْمُنْكَرِ َو نَهَیْتُمْ َعنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللَِّه وَ یَكُونُ ذَِلكَ؟ قَالَ: نَعَمْ،

 «1« »شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ. كَْیفَ بِكُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُْنكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً؟

 ما در روزگاری كه زنهای شماچگونه خواهد بود حال ش»

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

فاسد شده وجوانانتان گناهكار شوند وشما امر به معروف ونهی از منكر را ترك كنید؟ 

گفته شد: ای رسول خدا آیا چنین وضعیتی پیش خواهد آمد؟ فرمود: بله، بدتر از این 

كه امر به منكر و نهی از معروف كنید؟ گفته خواهد شد. چگونه است حال شما زمانی 

شود. چگونه خواهید بود شد: آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: آری، بدتر از این نیز می

 «زمانی كه خوب را بد، و بد را خوب ببینید؟

های از این پیشگویی را امروزه در جوامع بشری خصوصا در جوامع اسالمی نمونه
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رهای خوب و پسندیده كه عقل هر انسانی پی به نیكی و مشاهده میكنیم، بسیاری از كا

برد، در جامعه اسالمی به صورت كارهایی زشت و تنفر آمیز در آمده خوبی آن می

است، و بسیار از كارهای زشت و ناپسند در جامعه اسالمی به صورت كارهایی زیبا و 

 پسندیده.

 77ص:  …های مختلف شعائر دایره

ی كه باید در قاعده شعائر مورد توجه قرار داد این است كه یكی از جهات بسیار مهم

هر شعیره و شعاری یك سری مخاطبان خاصی دارد كه آگاه از وضع آن و معنایی كه 

رساند هستند، و در اثر چنین علم و آگاهی آثار خوب و نیكوی خود را بر آنها می

 ، جلوگیری از انحرافخواهد گذاشت. آثاری از قبیل اصالح جامعه، ثبات هویّت دینی

 عقل جمعی.

اما اگر همین شعیره از دایره خود فراتر رود و برای دیگران كه مخاطب واقعی آن 

 نیستند انجام شود چه بسا اثرات معكوسی خواهد داشت.

 برخی از شعائر دینی جنبه عمومی دارد و مخاطب آنها یك طیف

 3۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

یستند، بلكه برای تبلیغ و نشر دین و دعوت تمامی ملتها و ادیان وضع شده خاصی ن

 است.

برخی دیگر از شعائر برای حظ هویّت و فرهنگ اسالمی در داخل مسلمانها جعل شده 

 رسد.می -اعم از شیعه و سنی -و فایده آن تنها به مسلمانها

 ت تا سبب حفظ هویّتنوع سوم شعائر تنها برای جامعه شیعی و ایمانی وضع شده اس

 والئی و شیعی آنها شده و مانع رسوب افكار منحرف در بین آنها شود.

نكته مهم این است كه: باید بین این اقسام فرق گذاشت و برای هر مخاطبی شعیره 

مناسب با او را ارائه كرد، باید دید آیا این شعیره برای محیطهای غیر اسالمی وضع شده 
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جابجایی این شعائر نقض غرض از « 2»می و یا محیطهای ایمانی. یا برای محیطهای اسال

شود. این مطلب یكی از موارد حكم كلی است كه تشریع شعائر و مانع از نشر دین می

انی اند: به اندازه درجه ایمدر روایات مستفیض بلكه متواتر وارد شده كه ائمه ما فرموده

، كه در وق طاقت كسی بر او تحمیل نكنیدهر كسی از او توقع پذیرفتن داشته باشید و ف

چنین صورتی آنها تكذیب و انكار خواهند كرد و شما مسئول این تكذیب آنها هستید. 

«1» 

از باب نمونه شعیره لعن دشمنان خدا برای محیطهای شیعی وضع شده كه تاثیرات بسیار 

 گذارد و بسیار مطلوبمهمی بر این محیط می

 33دعت یا سنت؟، ص: های نوین عزاداری بشیوه

است. اما استفاده از همین شعیره در محیطهای غیر شیعی سبب تنفر خواهد شد. دعوت 

غیر مسلمانان به راه خدا و نشر دین اسالم در محیطهای غیر اسالمی باید با استفاده از 

ها و روشهایی باشد كه مورد پسند آنهاست و برایشان جذابیّت دارد. اما این دلیل شیوه

شود كه برای نشر دین در محیطهای اسالمی و برای حفظ هویّت و كیان آسمانی مین

 ها استفاده كرد.مسلمانان نیز فقط باید از همان شیوه

شك مناسك حج یكی از شعارهای دین مقدس اسالم است كه در ضمن آن معانی بی

رتباط با ا بسیار باالی دینی نهفته است، و سبب حفظ هویّت ملكوتی مسلمانان و راز

معبود و سر تسلیم در مقابل محبوب نهادن است. آثار و بركات این شعیره الهی برای 

 مسلمانان قابل انكار نیست.

اما همین شعیره الهی برای برخی از محیطهای غیر اسالمی زشت و بیهوده و تنفر آمیز 

كی جمع است؛ برای آنها معنی ندارد جمعیتی با مشقتهای فراوان از اطراف كره خا

شوند، تمامی لباسهایشان را در آورند و تنها با دو پارچه سفید بر گرد یك خانه سنگی 

بگردند، پس از آن بین دو كوه هفت بار رفت و آمد كنند و در مكان خاصی هروله 

ر نماید. سپس دنمایند، آن هم در آن سیل جمعیت كه تحمل فشار آنها بسی دشوار می
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نی جمع شوند، بعد از این بیابان به بیابان دیگر بروند و زمان خاصی همگی در بیابا

ی را اهمینطور، به ستون سنگی هفت بار سنگ بزنند و در این راستا سر و جان عده

فدای باران سنگ كنند، و این كار را چند روز و در چند مرحله تكرار نمایند، سر 

تشان داشته نیازی به گوش آنكهبتراشند و میلیونها گاو و گوسفند و شتر سر ببرند بی

 باشند و آن را نشانه قبولی

 ۳۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

حجشان بدانند. تمامی این كارها برای غیر مسلمانی كه از رمز و راز این مناسك بزرگ 

الهی آگاه نیست بیهوده و زشت و تنفّر زاست. اما آیا به خاطر اینكه آنها اسرار این 

دانند باید دست از آن شست، و به بهانه وهن مذهب آن را ظیم الهی را نمیمناسك ع

 كنار گذاشت؟

تمام نكته این است كه دایره این شعائر مربوط به محیط داخلی مسلمانان است نه محیط 

 بیرونی، به همین جهت خداوند میفرماید:

 «2« »وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ ِمنْ شَعائِرِ اللَّه»

عنی ما قربانی را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم نه برای دیگران؛ محدوده این . ی

شعیره محدود به داخل مسلمانان است نه بیرون آنها. هیچگاه برای دعوت غیر مسلمانان 

سطح  هایی بهره جست كه درشود بلكه باید از شیوهبه اسالم از شعیره حج استفاده نمی

 «1»قبولیّت داشته باشد. عقل و خرد آنها بوده وم

 ۳1های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

وقتی روشن شد كه دایره بسیاری از شعائر دینی محدود به داخل مسلمانان و مومنان 

گذارد، نباید به خاطر استهزاء است و در همان محیط نیز اثر بسیار خوب خود را می

ر است از آن دست شست، زیرا اصال دیگران كه ناشی از عدم درك صحیح این شعائ

آنها مخاطب نیستند و این شعائر برای آنها وضع نشده است. همانطور كه آنها دست از 

 دارند.بر نمی -رسدكه برای ما بسیار پوچ و بیهوده به نظر می -آیینهای داخلی خود
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ه در ك هاییهای دیگری بهره جست، شیوهآری برای دعوت آنها به ایمان باید از شیوه

حد فهم و درك آنها بوده وآنها را فریفته این آیین الهی نماید؛ مانند تركیز بر اخالق 

حسنه ومبادی عالیه اسالمی كه دلها را مجذوب خود میكند مانند وفای به عهد، اداء 

اند. امام صادق علیه امانت، خوشروئی و راستگویی، همانطور كه امامان ما دستور داده

 د:السالم فرمودن

 «2«. »كُونُوا دُعَاَة النَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسَِنتِكُمْ ِلیَرَوْا ِمنْكُمُ االجْتِهَادَ وَالصِّدْقَ َو الْوَرَعَ »

مردمان را با غیر زبانتان دعوت كنید تا ببینند كه شما اهل تالش جدی در راه خدا »

 «ودوری از گناهان وراستگو هستید

 به یكی از اصحابشان به نام زید شحام در جای دیگر امام ششم علیه السالم

 ۳9های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كنند:چنین سفارش می

 َجلَّ وَاقْرَْأ عَلَی مَنْ تَرَی أَنَّهُ ُیطِیعُنِی مِنُْهمْ وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِیَ السَّلَامَ وَ أُوصِیكُمْ ِبتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ »

مْ وَ الِاجْتِهَادِ للَّهِ وَ صِدْقِ الْحَِدیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ وَ الْوَرَعِ فِی دِینِكُ

 الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمٌَّد صلی اللَّه علیه و آله َأدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ اْئتَمَنَكُمْ عَلَیْهَا بَرًّا أَوْ

للَّهِ صلی اللَّه علیه و آله كَانَ یَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَیْطِ وَ الْمِخَْیطِ صِلُوا فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ ا

 عَشَائِرَكُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَاِئزَهُمْ وَ عُودُوا مَْرضَاهُمْ وَأَدُّوا حُقُوقَُهمْ فَإِنَّ الرَُّجلَ مِنْكُْم إِذَا وَرِعَ

لْأَمَانَةَ وَ حَُسنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ ِقیلَ َهذَا جَعْفَرِیٌّ فَیَسُرُّنِی فِی دِینِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِیثَ وَ أَدَّی ا

ذَلِكَ وَ یَدْخُلُ عَلَیَّ ِمنْهُ السُّرُورُ وَ ِقیلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ وَ إِذَا كَانَ عَلَی َغْیرِ ذَلَِك دَخََل 

فََو اللَّهِ َلحَدَّثَنِی أَبِی علیه السالم أَنَّ الرَُّجلَ كَانَ  عَلَیَّ بَلَاؤُهُ وَعَارُهُ َوقِیلَ َهذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ

 یَكُونُ فِی الْقَبِیلَةِ مِنْ ِشیعَةِ عَلِیٍّ علیه السالم َفیَكُونُ زَیْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وََأقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ 

هُمْ تُسْأَلُ الْعَشِیرَُة عَنْهُ فَتَقُولُ مَْن مِثُْل فُلَانٍ إِنَّهُ وَأَصْدَقَهُْم لِلْحَدِیثِ إِلَیْهِ وَصَایَاهُمْ وَ وَدَائِعُ

 «2«. »آلَدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصَْدقُنَا لِْلحَدِیثِ

دهد و از سخنان من پیروی كنی گوش به حرف من میبه هر كسی كه گمان می»
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 كند سالم مرا برسان، من شما را بهمی

 ۳3عت یا سنت؟، ص: های نوین عزاداری بدشیوه

رعایت تقوی خدا ودوری از گناهان در دینتان، وتالش جدی برای خدا وراستگویی 

كنم، كه پیامبر چنین های طوالنی وخوش همسایگی سفارش میواداء امانت وسجده

آیینی را آورده است. هر كه به شما اعتماد كرد و امانتی نزد شما گذاشت امانتش را به 

 فرمود نخاو انسان خوب یا انسان بدی باشد، هر آینه رسول خدا می او بر گردانید چه

وسوزنی را اگر كسی به امانت نزد شما گذاشت به او برگردانید. به قومتان نیكی كرده و 

به داد آنها برسید، به تشییع جنازه آنها بروید واز مریضهایشان عیادت كنید وحقوقشان 

ا در دینش پرهیزكار بوده، راستگو وامانتدار باشد، را به آنها بپردازید. اگر یكی از شم

گویند این جعفری است ومن به خاطر او خوشنود اخالقش با مردم خوب باشد می

شود این تربیت جعفر است. ولی اگر این طور نباشد بال وعارش بر من شوم، گفته میمی

: كه نقل كرد گویند این تربیت جعفر است. به خدا قسم پدرم برایمخواهد بود ومی

ر ای كه بودند مایه زینت آن قبیله بوده، از همه امانتدارتشیعیان علی علیه السالم در قبیله

كردند واز همه راستگوتر بودند، همه او را واز همه بیشتر مراعات حقوق مردم را می

های خود رابه كردند، و امانتهای خود را به او میدادند و سفارشوصی خود قرار می

ت گفتند: چه كسی مانند فالنی اسكردی میسپردند. وقتی از اهل قبیله سوال میو میا

 «.به راستی كه او از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است

ستهزاء آید و سبب اكوتاه سخن آنكه: بسیاری از مشكالتی كه برای شعائر پیش می

 های شعائر است، بایددیگران میشود ناشی از خلط دایره

 ۳1های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: وهشی

متخصصان و كارشناسان در علوم و فنون مختلف مانند شاعران، ادیبان، گویندگان، 

مداحان، و كسانی كه در امور فرهنگی و مجالس مذهبی دست اندر كارند با دقت 

بررسی كنند كه مخاطب هر نوع شعیره ای چه كسانی هستند و از چه ابزاری برای 
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ب آنها میتوان بهره جست. به شرط اینكه آن ابزار تنها بازگو كننده معالم دین باشد جذ

نه اینكه بازگو كننده چیزهایی خارج از دین، كه ركن شعیره نیز همین است؛ یعنی 

 عالمت حسی كه بازگو كننده و دال بر یكی از معانی ثابت و واقعی دین است.

 85ص:  …شعائر ایمانی  حفظ هویّت داخلی مومنان در گرو تعظیم

اكثر شعائر دینی برای محیطهای داخلی مسلمانان یا مومنان جعل شده است، و هدف از 

آن تقویت و حفظ هویّت الهی و ملكوتی آنهاست، تا در دیگران ذوب نشوند و اصالت 

 ایمانی و اسالمی آنها محفوظ بماند.

كسانی كه  اند مانندصله گرفتهبینیم كسانی كه مدتی از این شعائر فابه همین جهت می

د و نه شنوندر محیطهای غیر اسالمی و غیر ایمانی زندگی میكنند؛ كه نه صدای اذان می

بینند، نه اسمی از خدا به گوششان میخورد و نه مسجد و محراب و نماز جماعت می

ل عبینند، نه مجلس روضه میروند و نه علم و پرچم و مشمظهری از مظاهر اسالمی را می

بینند و نه صدای روضه را میشنوند، نه ماه رمضان و خیمه عزای سید مظلومان را می

بینند و نه صدای دعا و مناجات سحر و افطار را میشنود، نه صوت كمیل و نه نوای می

رسد؛ آرام آرام روح ایمانی و اسالمی آنها میمیرد و هویّت دینی و ندبه به گوششان می

ها ذوب شده و اصالت دینی خود را ز بین رفته و در دیگر هویّتملكوتی و آسمانیشان ا

 از دست میدهند.

 ۳۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ای قائل شده و تنها به اقامه آن اكتفا از این رو دین اسالم برای شعائر اهمیت ویژه

، چون نی شمرده استننموده بلكه امر به تعظیم آن كرده و اهانت به آن را گناه نابخشود

ایر تعالیم ماند تا ستمام دین مبتنی بر شعائر است و اگر نباشد روحیه ایمانی باقی نمی

 دینی كاربرد داشته باشد.

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 86ص:  …وهن مذهب یا نابودی مذهب؟ 

معلوم شد تاثیر پذیری جوامع شیعی از فرهنگها، و خوش آمد و نیامدهای غیر مسلمانان 

خطرناك و فاجعه بار است، زیرا این به معنای از دست دادن و یا غیر شیعیان چقدر 

هویّت ایمانی و قطع ارتباط با ملكوت و ذوب شدن فرهنگ عرشی آنها در سایر 

عقل جمعی  -در اثر تبلیغات گسترده دیگران -فرهنگهای فرشی است. و از طرفی وقتی

ت ا خوب دانسو اجتماعی دست خوش چنین بینش نادرستی شد كه خوب را بد، و بد ر

بدترین حالت برای یك جامعه پیش خواهد آمد؛ یعنی هنجار به ناهنجار و ناهنجار به 

 شود.هنجار تبدیل می

از بین رفتن شعائر الهی به معنی از بین رفتن روحیه ایمانی مردم جامعه است، و وقتی 

الیم دینی عاین روحیه از بین رفت و ارتباط آنها با آسمان بریده شد دیگر هیچ یك از ت

برای آنها مفید و موثر نخواهد بود؛ نه توحید و نه عدل و نه نبوت و نه امامت و نه معاد، 

ای حالت نه احكام و نه اخالق و نه مكارم و مناقب، و نه هیچ چیز دیگر. چنین جامعه

زمان جاهلیت را به خود خواهد گرفت یعنی بریده شدن دست مردم از تعالیم پیامبران و 

 فتن در توحّش حیوانی و بلكه پست تر از آن.فرو ر

 ۳3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ای گرفتار دام خرافات كاهنان ومرتاضان وتوهمات وجادوگران وشعبده چنین جامعه

شوند وگاه در لباس دیگر كه گاه در شیطان پرستی جمع می -بازان وحیله فروشان

م بشریت به سمت وسوی خرافات شیطانی واسارت ، خواهد شد. هجو-كنندجلوه می

، معلول تهی -خصوصاً در فرهنگ غربی -آنها در دام توهمات جاهلی در عصر حاضر

بودن روح آنها از سرچشمه جوشان و زالل معارف الهی است كه در اثر قطع ارتباط با 

باط ارتملكوت وملكوتیان، عرش وعرشیان، آسمان وآسمانیان به وجود آمده است، این 

د. از شوتوسّط همین شعائر ومظاهر دینی كه در رأس آنها شعائر حسینی است انجام می
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این رو كم رنگ كردن برخی از شعائر به بهانه وهن مذهب در حقیقت نابود كردن 

 اصل مذهب است.

 در دام خرافات -اعم از سایر مذاهب اسالمی وغیر مسلمانان -گرفتار شدن غیر شیعیان

ترین كتابهای دینشیان پر از آنهاست، به جهت نبودن همین د عقل كه مهمو توهمات ض

شعائر حسینی در میان آنهاست، این شعائر حلقه ارتباط میان مردم و امام زمان كه حافظ 

باشد، وقتی این ارتباط بریده شد و با اهل بیت علیهم السالم فاصله گرفتند دین است می

ورد هایشان را به نام نور به خمرتبط خواهند شد وتاریكی قهراً شیطان وشیطانیان با آنها

 دهند.آنها می

 چه توهماتی وچه خرافاتی!

اند كه قدش مقدار وجاهل ونادان نمودهخدای حی قادر را بسان عاجزی پست وبی

 تر از درخت بوده وانسان پشت درخت راكوتاه

 ۳۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

بر « 9»گیرد، گاه با پیغمبرش كشتی می« 1»كند! ها را اشتباه میآدرس خانه« 2»بیند، نمی

گاه سوار بر قاطرش شده و بر بام كعبه « 3»نالد! عرشش نشسته و از سنگینیش عرش می

از كردار « 1»ینند! برد ومردم ساق پای او را میآید! پایش را در جهنم فرو میفرود می

 زاید وزاده میشود!می «۴»شود! خود پشیمان می

وگاه با « ۳»سازد، پرستد وبتخانه میبت می« 3»گوید، پیام آورش نیز گاهی كفر می

داند آیا جبرئیل آنقدر جاهل است كه نمی« 3»دزدد! نیرنگ و فریب نبوّت را از خدا می

است  آنقدر از آداب انسانی به دور« 2۱»بر او نازل شده یا شیطان او را به بازی گرفته! 

 كه جلوی دیگران

 ۳3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 «2»كند كه هر انسانی از انجام آن شرم دارد! كارهایی می

تر؛ باید نان آغشته به خون یا ماده قرمز رنگ احكام وآدابشان هم پوچتر وبیهوده
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دا ند خدیگری را بخورند تا خدا با گوشت وپوستشان مخلوط شود واز این راه فرز

چون وچرا از هر حاكم زورگو وستمگری فرمان ببرند كه اگر ویا اینكه بی« 1»شوند! 

در نماز باید آب دهانشان را به زیر پایشان « 9»اند! چنین نكنند از دین بیرون رفته

كسی حق ندارد هنگام « 3»بیندازند نه به سمت قبله، مبادا به صورت خدایشان بریزد! 

رد شود، اگر رد شد حق دارند او را بكشند زیرا این كار ارتباط آنها  نماز از جلوی آنها

 «1»كند! قطع می -همان بتی است كه در مقابلشان نشسته -را با خدایشان

های دیگران رسوخ كرده، وبه این خرافات وصدها مانند اینها كه در افكار و اندیشه

 عنوان مطالب علمی استوار ومحكم در ذهنشان جا

 3۱ای نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: هشیوه

اند، همگی معلول جدا شدن آنها از رشته امامت الهی و گرفته، وبه آن معتقد شده

 خالفت ربانی است كه رمز این اتصال در شعائر حسینی نهفته است.

به همین خاطر شعائر ركن ركین دین وسبب بقاء تمامی مجموعه دین است، واز بین 

دهد، و در تضعیف دین شده وآن را در خطر زوال ونابودی قرار میبردن شعائر سبب 

. اگر در كندعوض راههای بیهودگی ومادی ودنیا پرستی وشیطان پرستی را تقویت می

محیطی تمامی مظاهر محسوس اسالمی و ایمانی از بین برود اعم از مظاهر سمعی یا 

نخواهد ماند وارتباط آنها با بصری و غیر آن، دیگر برای اهالی آن منطقه دینی باقی 

 آسمان به كلی قطع خواهد شد.

ها بلند به همین خاطر از شیخ بهائی نقل شده كه اگر در شهری صدای اذان از مأذنه

نشود باید حاكم مسلمین به آنهااعالن جنگ كند، زیرا این رمز ارتباط مردم این شهر با 

 دین ومذهب است.

 91ص:  …اضرار به نفس  -6

 اشاره

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ست كنند این اهای عزاداری وارد مییكی دیگر از اشكاالتی كه گاه به برخی از گونه

هم اگر ضرر م -ها مستلزم ضرر رساندن به نفس است و اضرار به نفسكه: این شیوه

حرام بوده، بنابراین هر چند اینها به عنوان اولی حالل باشد اما به عنوان  -ومعتنی به باشد

 .ثانوی حرام خواهد بود

كه  تواند شامل ضرریگوییم: ادلّه حرمت اضرار به نفس نمیدر پاسخ به این اشكال می

 كند بشود. توضیح این مطلب نیازمند بحث مبسوط فقهیانسان در راه فضیلتی تحمل می

 و اصولی است ولی برای

 32های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كنیم.تكمیل بحث به سه مطلب اشاره می

 91ص:  …طلب نخست: تحمّل ضرر در مسیر كسب فضائل م

ادلّه حرمت اضرار به نفس، مانند حرمت قتل نفس و یا حرمت القاء در هالكت از 

شود. هرگاه برای شمول چنین ضرری انصراف دارد وبه هیچ عنوان شامل آن نمی

رسیدن به چیزی كه شرعا راجح وپسندیده است انسان متحمل ضرری بشود چنین 

 ری مورد ادلّه حرمت اضرار نیست.ضر

این ضرر حتی اگر منجر به نقص عضو و یا از دست دادن جان نیز بشود مادامی كه در 

ای به آنها راه كسب فضیلت، و اثبات فضیلت در جامعه، وجلو گیری از رسیدن مفسده

باشد مشمول ادلّه حرمت اضرار نخواهد شد، بلكه مورد آنها منحصرا اضراری است كه 

در راه تحصیل فضائل نباشد. شواهد زیادی بر این مطلب وجود دارد كه به برخی از 

 كنیم:آنها اشاره می

آنچه در لزوم و یا جواز و رجحان دفاع از مال و عرض و جان وارد شده است، تا  -2

 آنجا كه نبی مكرم اسالم فرموده است:

 «2«. »یْدِمَنْ قُِتلَ دُوَن مَالَهِ فَهِوَ َبمَنْزِلَةِ الشَهِ»
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 «.هر كس در راه دفاع از مالش كشته شود همانند شهید است»

همگی فقها در جواز یا وجوب چنین دفاعی كه در آن احتمال از بین رفتن جان و یا 

 «1»عضو وجود داشته باشد تردیدی ندارند. 

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

رض و جان شخصی تحمل ضرر ممنوع نبوده بلكه بنابراین در راه حفظ مال دنیا و یا ع

راجح و یا واجب است. شاید به این جهت باشد كه در این موارد امر دائر بین حفظ 

جان و حفظ فضیلت است؛ فضیلت عزت و زیر بار ذلت نرفتن و در مقابل ظالم تسلیم 

ست انشدن هر چند منجر به قتل شود، كه این یك نوع نهی از منكر است. اگر چنین 

پس چگونه در مورد شعائر حسینی كه سبب بقاء اسالم و قوام تمامی دین است ضرر 

 ؟كندشخصی مانع حكم اولی آن شده و رحجان اولیه را تبدیل به حرمت ثانویه می

در قرآن كریم وارد شده كه حضرت یعقوب آنقدر در فراق یوسف گریست تا  -1

دست داد، و جالب اینكه او را از  -كه اشرف اعضای بدن است -اینكه چشمش

شود، اما با این وجود دست از ای منجر به از دست دادن چشم میدانست چنین گریهمی

این كار بر نداشت و اشرف اعضای بدنش را در این را از دست داد. حتی گریه او 

« 2»جانش را در خطر قرار داده بود كه پسرانش او را از چنین خطری بر حذر داشتند. 

و امام « 1»ن پیغمبر معصوم را قرآن به عنوان عبرت و موعظه برای ما نقل میكند. كار آ

 این گریه و حزن به« 9»سجاد علیه السالم نیز به كار او استشهاد میكند. 

 39های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 خاطر از دست دادن یوسف كه جامع فضائل و دارای مقام نبوت است هیچ منقصتی را

 كند.برای یعقوب ثابت نكرده بلكه قرآن از او یاد كرده و از این كارش تمجید می

گریست كه ممكن بود در اثر این امام چهارم آنقدر در عزای پدر مظلومش می -9

گریه جانش را از دست بدهد، یعنی او در معرض وقوع در تلف نفس بود، همانطور كه 

 گفتند:ت میدر برخی از روایات آمده كه به آن حضر
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 «.انِّی أِخِاُف عَلَیْكَ أَنْ َتكُونَ مِنَ الْهَالِكِیْنَ»

 رود كه در اثر شدن گریه جان خود را از دست بدهید.یعنی خوف آن می

 فرمود:آن حضرت در پاسخ می

ی نِّی لَمْ أَذْكُرْ مَصْرَعَ بَنِإِ« إِنَّما َأشْكُوا بَثِّی وَ حُزِْنی إِلَی اللَّهِ وَ أَعَْلمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»»

 «2« »فَاطِمَةَ إِلَّا خَنََقتْنِی لِذَلَِك عَبْرَة

دانم كه شما كنم واز خدا چیزی میمن از اندوه وناراحتیم را فقط به خدا شكوه می»

ا افتم مگر آنكه گریه راه گلویم ردانید، من هیچ گاه به یاد شهادت اوالد فاطمه نمینمی

 «.بنددمی

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

را  داشتند وضرر شخصیبا این وجود حضرت دست از گریه در راه این فضیلت بر نمی

كردند. نمونه این رفتار در زندگانی ائمه علیهم السالم به وفور یافت بر آن مقدّم نمی

ند، با اینكه اشدهیتاب شده وبیهوش مشود، مثل اینكه گاه در هنگام ذكر مصیبت بیمی

 .«ای نیز غیر اختیاری نیستبیهوشی انسان را در معرض فوت قرار میدهد و چنین گریه

اغماء امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السالم در دعا و مناجات با خدا كه عامه و  -3

اند، با اینكه گفتیم در اغماء معرضیّت فوت وجود دارد. حتی خاصه به وفور نقل كرده

گر بودند یقین میكردند كه آن حضرات از دنیا ر برخی از موارد كسانی كه نظارهد

اند. مانند جریان معروف ابوالدرداء كه امیرالمومنین علیه السالم را در نخلستان در رفته

حال مناجات مشاهده كرد، وپس از آنكه حضرت بیهوش شده ومانند چوب خشك 

داد، كان داد از خود حركتی نشان نمیروی زمین افتاد وهر چه آن حضرت را ت

سراسیمه به خانه آن حضرت مراجعه كرده تا همسرش حضرت فاطمه زهرا علیها السالم 

 «1»را از فوت امیرالمؤمین علیه السالم با خبر كند. 

آنچه امیرالمومنین در آخر خطبه همّام فرمودند، پس از آنكه همام در اثر شنیدن  -1

 زد و از دنیا رفت آن جناب فرمود:ای اوصاف متقین شهقه
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 «9« »هكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعُِظ البَالِغَةِ بِأَهْلِهَا»

 31های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

و دانستند اگذارد، با آنكه حضرت میهای رسا چنین اثری را در اهلش مییعنی موعظه

ابتدا از بیان اوصاف متقین  در معرض وقوع در چنین هالكتی است، و به همین جهت

دادند، و وقتی او اصرار كرد حضرت چنین بیان شیوایی طفره میرفتند و پاسخ او را نمی

 فرمود كه جان او را گرفت.

وقتی لشكریان معاویه به انبار حمله كردند و به غارت آن مناطق پرداختند  -۴

 رمودند:ای خواندند و در ضمن آن فامیرالمومنین علیه السالم خطبه

خبر به من رسیده كه یكی از سربازان معاویه » 13وارد خانه زن مسلمان و زن كافری، 

وارد خانه زن مسلمان و زن كافری كه در پناه اسالم است شده، و خلخال و دستبند و 

ای ای برهای آنها را به غارت برده است، در حالی كه هیچ وسیلهگردن بند و گوشواره

اند. لشكریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون تماس كردن نداشتهدفاع جز گریه و ال

اینكه حتی یك نفر از آنها زخمی بردارد و یا قطره خونی از ایشان ریخته شود. اگر 

برای این حادثه مسلمانی از روی تأسف بمیرد مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار 

 «2« »است.

السالم میزان حق است و اهل مبالغه گویی نیست، تا باید بدانیم كه امیرالمومنین علیه 

گر با بزرگ كردن چیزی كه بزرگ نیست مردم را ترغیب همانند سیاستمداران چپاول

فرماید هتك حرمت حكومت به جنگ كند. سخن او عین حق و حقیقت است. او می

 اسالمی و شكستن حد و مرز

 3۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

مت علوی حتی به اندازه اهانت به زن كافری كه پناهنده به این حكومت شده، آن حكو

 قدر مهم است كه جان دادن یك مسلمان كامل االیمان برای آن مصیبت سزاوار است.

آیا در این جریان بیشتر حرمت اسالم و قرآن و والیت هتك شده یا در آنچه در كربال 
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 اتفاق افتاد؟

ن خلخال از پای یهودیه در پناه اسالم سزاست ولی جان دادن آیا جان دادن برای كند

 برای كندن خلخال از پای نوامیس وحی ناسزا؟

در اینجا شواهد بسیار زیاد دیگری وجود دارد كه به جهت رعایت اختصار از ذكر آنها 

كنیم. تمامی آنها گواه بر این مطلب است كه ادلّه حرمت اضرار به نفس صرف نظر می

كلی منصرف از مواردی است كه معرضیت وقوع در ضرر در مسیر فضیلتی از به طور 

 فضائل باشد.

 96ص:  …تر از ضرر شخصی مطلب دوم: شعائر حسینی مهم

ازگشت ب -لبّاً -تقدّم ادلّه حرمت اضرار به نفس و القاء نفس در هالكت بر احكام اولیه

تر كه متوجه انسان است مهم به تزاحم دارد؛ یعنی باید مالحظه كرد كه آیا آن ضرری

است، یا آن چیزی كه در آن معرضیّت ضرر وجود دارد، هر كدام مهم تر بود مقدّم 

 خواهد شد.

مثلًا حكم به وجوب وضو و غسل با خوف ضرر اندكی همچون تب مختصر و یا 

شود، اما حرمت اكل میته و گوشت خوك تنها در صورتی سرماخوردگی برداشته می

ود كه ضرر به حدی برسد كه خوف از دست دادن جان برود. بنابراین برداشته میش

 ممكن است یك مقدار از ضرر بتواند

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

تواند یكی از یكی از احكام فرعی دین را بردارد، اما همان مقدار از ضرر بعینه نمی

 احكام ركنی واصلی دین را رفع كند.

حكم جهاد در راه خدا با اینكه در آن خوف كشته شدن است به خاطر  به همین جهت

شود چون مالك جهاد به مراتب اقوی از مالك حفظ جان یك و ضرر برداشته نمی

لّه ضرر آید اصال ادبلكه چندین نفر است. گر چه با توجه به مطلب قبل و نیز آنچه می
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 و حكومت برسد. شود تا نوبت به تزاحمشامل ابوابی مانند جهاد نمی

گوییم: مالك اقامه شعائر سیدالشهدا علیه السالم اكنون كه این مطلب روشن شد می

آنقدر مهم است كه ضرر شخصی هیچ گاه مانع از آن نخواهد شد. شواهد زیادی در 

باشد. این شعائر علت روایات بر این اهمیت فوق العاده شعائر حسینی در دست می

و توحید و نبوت و امامت و معاد و همه شریعت بلكه تمامی اصلی بقاء اسالم و دین 

شرایع، و سبب بقاء تمامی فضائل در جهان، و مانع رشد رذائل و سقوط جامه انسانی در 

ای را در گرداب جاهلیت است. طوائف مختلفی از روایات چنین اهمیت فوق العاده

د كه هر كدام بالغ بر چند صكند. ما تنها به دو دسته از آنها شعائر حسینی بازگو می

 كنیم:حدیث دارد اشاره می

دسته اول: روایات زیادی كه در تشویق و ترغیب به زیارت قبر امام حسین علیه السالم 

وارد شده. در این روایات حضرات معصومین علیهم السالم با لحنهای بسیار تند شیعیان 

دانیم در آن دوران زیارت نمودند، با اینكه میرا وادار به زیارت آن جناب می

، همچنانكه متوكّل و غیر او بارها …سیدالشهدا مساوی بود با قتل و غارت و قطع عضو و 

 كمر بر هدم قبر مطهر

 3۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

آن حضرت بستند. جالب اینكه در زمان همین متوكل امام هادی علیه السالم كسی را 

 «2»حائر حسینی برای آن حضرت دعا كند. فرستند تا در می

معرضیّت وقوع در خطر هنگام رفتن به زیارت در آن دوران قابل انكار نیست، و 

همینطور تحریض و تشویق شدید ائمه بر رفتن به زیارت در همان شرائط. حتی در 

برخی از آنها تصریح شده كه با وجود ترس از قتل و حبس نباید این زیارت ترك 

گر این دسته از روایات نیز نبود خود امر به زیارت رفتن با آن مضامین باال آن هم شود. ا

كه زیارت یكی از  -در آن شرائط به وضوح گویاست كه حفظ شعائر حسینی

 به مراتب مهم تر از حفظ جان و سالمت انسان است. -آنهاست
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 «.1»از این قبیل روایات در مجامع حدیثی ما بسیار زیاد موجود است 

 كنیم:برای نمونه به برخی از این مضامین اشاره می

 فرمایید در مورد كسیزراره گوید: از امام باقر پرسیدم: چه می -2

 33های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كه با ترس و وحشت به زیارت پدرتان برود. آن حضرت فرمود:

وَ تَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ بِالِْبشَارَةِ وَ یُقَالُ لَُه لَا تََخفْ وَ لَا تَحْزَنْ هَذَا یُؤْمِنُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الَْأكْبَرِ »

 «2«. »یَوْمُكَ الَّذِی ِفیهِ فَوْزُك

دهد، ومالئكه با خداوند او را روز وحشت و واهمه بزرگتر )قیامت( در امان قرار می»

 گویند:روند و میبشارت به استقبال او می

 «.حزون مباش كه امروز روز رستگاری توستنترس و م

ابن بكیر گوید: به امام صادق علیه السالم عرضه داشتم: من در ارّجان منزل دارم و  -1

خواهد كه به زیارت قبر پدرتان بروم، اما از وقتی كه به قصد زیارت دلم بسیار می

اه ت، از پادشگردم دائما دلم در اضطراب وترس ووحشت اسبیرون روم تا وقتی بر می

 وجاسوسان او وسربازان مسلحی )كه در را وجود داردند(. حضرت فرمودند:

ُه اللَّهُ یَا ابْنَ بُكَیْرٍ أَ مَا تُحِبُّ َأنْ یَرَاكَ اللَّهُ فِینَا خَائِفاً؟ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَافَ ِلخَوْفِنَا أَظَلَّ»

الْحُسَیْنَ علیه السالم تَحْتَ الْعَرْشِ وَ آَمنَهُ اللَّهُ مِنْ أَفَْزاعِ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ وَ كَانَ ُمحَدِّثُهُ 

 «1. »«الْقِیَامَةِ یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا َیفْزَعُ، فَإِنْ فَزِعَ وَقَّرَتْهُ الَْملَائِكَةُ وَ سَكَّنَتْ قَلْبَهُ بِالِْبشَارَةِ

ان ه كسانی ببیند كه برای ما ترسای فرزند بكیر آیا دوست نداری كه خدا تو را در زمر»

دانی كسی كه به خاطر ترس ما ترسان شود خداوند او را در سایه اند؟ آیا نمیشده

 «1»عرشش 

 2۱۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

جای خواهد داد، ودر زیر عرش حسین علیه السالم هم دم و هم صحبت او خواهد بود. 

دهد، همه مردم در و وحشتهای روز قیامت در امان قرار میوخداوند او را از اضطراب 
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اضطراب و وحشتند اما او هیچ اضطرابی ندارد، اگر هراسان شود مالئكه او را آرام 

 «.كنندكرده و قلبش را با بشارت راحت می

 فرمود:سلیمان بن خالد گوید: شنیدم كه امام صادق علیه السالم می -9

عُمُونَ أَنَّهُمْ شِیعَةٌ َلنَا یُقَالُ إِنَّ أََحدَهُمْ یَمُرُّ بِهِ دَهْرَهُ لَا یَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه عَجَباً لِأَقْوَاٍم یَزْ»

نَ وَ لَا السالم جَفَاءً مِنْهُ وَ تَهَاوُنًا وَ عَجْزاً وَ كَسَلًا! أََما وَ اللَّهِ لَوْ یَعْلَمُ مَا فِیهِ مِنَ الَْفضْلِ مَا تَهَاوَ

 «2«. » …لَ كَسِ

ها گویند عمر یكی از آنكنند شیعه ما هستند، میتعجب است از گروهی كه گمان می»

رود! این كار به خاطر جفا وبی اهمیت دانستن گذرد و به زیارت قبر حسین نمیمی

دانست چه فضیلتی در زیارت اوست نه آن وسستی وتنبلی اوست. به خدا قسم اگر می

 «.كردنه سستی می پنداشت وارزش میرا بی

ابن خارجه گوید: از امام صادق علیه السالم پرسیدم از كسی كه بدون علت زیارت  -3

 قبر امام حسین علیه السالم را ترك كرده است. فرمود:

 «1«. »هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ »

 «.این مردی از اهل آتش است»

 2۱2های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 امام صادق علیه السالم فرمود: -1

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهَْرهُ ثُمَّ لَْم یَزُرِ الْحَُسیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السالم لَكَانَ َتارِكاً حَقّاً مِنْ »

 وَاجِبَةٌ هِحُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَیْنِ علیه السالم فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّ

 «2«. »عَلَی كُلِّ ُمسْلِم

اگر یكی از شما همه عمرش را به حج برود و حسین بن علی علیه السالم را زیارت »

نكند یكی از حقوق رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را ترك كرده است، زیرا حق 

 «.ای واجب از طرف خدا بر گردن هر مسلمانی استحسین علیه السالم فریضه

 مام رضا علیه السالم فرمودند:ا -۴
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 «1«. »مَنْ زَارَ قَْبرَ الُْحسَیْنِ علیه السالم بِشَطِّ فُرَاتٍ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوَْق عَْرشِهِ»

هر كس قبر حسین علیه السالم را در كنار شط فرات زیارت كند همانند كسی است »

 «كه خدا را باالی عرشش زیارت كرده

از  كند. بیشهای مختلف عزاداری را بیان مییات متعددی است كه شیوهدسته دوّم: روا

پانصد حدیث در این زمینه موجود است، وحدود پنجاه عنوان در مورد عزای آن امام 

مظلوم وارد شده است، كه بسیاری از این عناوین مستلزم اضرار به نفس ومعرضیت 

 وقوع در هالكت است.

 2۱1یا سنت؟، ص: های نوین عزاداری بدعت شیوه

 برخی از این عناوین به قرار زیر است:

لَطْم، لدم، قلق، هلع، جزع، بكاء، نوح، ندبه، صیحة، صرخه، حزن، تفجّع، تألّم، مجروح 

 شدن پلك چشم، هیجان، چاك دادن گریبان وغیر آن.

تابی است، یعنی انسان در اثر مصیبت كنترل خود را از دست بدهد و جزع به معنی بی

 داد.آورد آن كارها را انجام نمیب نیاورد و كارهایی انجام دهد كه اگر تاب میتا

لطم یعنی به صورت سیلی زدن. لدم یعنی بر صورت و سینه كوفتن تا خون جاری شود. 

قلق یعنی مضطرب شدن ودر كنترل نبودن كه در چنین حالتی هر اتفاقی ممكن است 

ه تحملی است. صیحه یعنی شیون بلند. صرخبیبرای انسان بیفتد. هلع به معنی جزع و 

 یعنی صیحه بلند.

كنید این عناوین با حفظ نفس وجان سازش ندارد. اگر اضرار همانطور كه مشاهده می

حدی  تاب شد بهبه نفس در عزای مظلوم حرام باشد هیچ گاه نباید در این مصیبت بی

 از تحت كنترل او خارج شود.كه انسان به اضطراب افتاده و هیجان زده شده وافعالش 

البته این بدان معنی نیست كه هر كسی به هر گونه كه مضطرب شد وخونی از خود 

جاری كرد واقعا عزاداری كرده باشد وكار او از شعائر حسینی محسوب شود، بلكه باید 

شرائطی كه تاكنون مطرح شد در آن رعایت شود كه از آن جمله داللت عرفی این 
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 ساالر شهیدان وعدم انطباق عنوان حرام بر آن است.عمل بر عزای 

 2۱9های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 كنیم:اكنون به برخی از این مضامین نیز اشاره می

 امام صادق علیه السالم فرمودند: -2

 «2«. »لْحَُسیْنِ علیه السالمكُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعَ وَ الْبَُكاءَ لِقَتِْل ا»

 «متابی وگریه برای شهادت حسین علیه السالای مكروه است مگر بیتابی وگریههر بی»

امام صادق علیه السالم از مسمع كردین پرسیدند: آیا تو به یاد مصیبتهای امام حسین  -1

م كه اهلم یگركنی؟ گفتم: آری به خدا آنقدر میتابی میافتی و برای آن جزع و بیمی

توانم غذا بخورم وآب بیاشامم، به حدی كه از بینند ودیگر نمیام میاثر آن را در چهره

 كند. حضرت فرمود:ام تغییر میفرط گرسنگی وتشنگی وضع چهره

 «1» …« رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِینَ یُعَدُّونَ ِمنْ أَهْلِ الَْجزَعِ لَنَا»

ابی تبه اشك چشمت رحم نماید، هرآینه تو از كسانی هستی كه از اهل جزع و بیخدا »

 «.شوندبر ما محسوب می

كرد امام باقر علیه السالم روز عاشورا به تمامی اهل خانه كه از آنها تقیّه نمی -9

اش مجلس عزا بر پا كرده و اظهار جزع فرمود بر آن حضرت گریه كنند ودر خانهمی

 «9»تابی خود را آشكار كرده و نشان دهند. بی كنند، یعنی

 2۱3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 امام رضا علیه السالم فرمودند: -3

 «2«. »إِنَّ یَوْمَ الْحُسَیْنِ أَقْرَحَ جُفُونَنَا وَ أَسَْبلَ ُدمُوعَنَا»

 «.ده استهای ما را ریزان نموروز حسین پلكهای چشم ما را زخم كرده و اشك»

 در زیارت ناحیه وارد شده است كه: -۴

 «1«. »وَ أُقِیمَْت لَكَ الْمَأْتَمُ ِفی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ َلطَمَْت عَلَیْكَ الْحُوُر الْعِین»

ها بنا شده وحور العین به خاطر تو به برای تودر اعلی علیین مجالس عزا و ماتمكده»
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 «.صورت خود لطمه زده است

ای از دریای روایات فراوانی است كه در این باب وارد شده وتمامی آنها اینها قطره

گویای یك مطلب است، وآن این كه مالك شعائر حسینی و عزای بر مظلوم بسیار 

تر از بسیاری از احكام دیگر است. بنا براین اگر تزاحمی میان این دو رخ تر وقویمهم

 ود.چون و چرا مقدم خواهد بداد شعائر حسینی بی

مَا نُودِیَ ءٍ كَلَمْ یُنادِ بِشَی»وجه اهمیت این است كه این شعائر مرتبط با والیت است كه 

 «9« »بِالوِالیِةِ

، و مرتبط با سیدالشهداست كه او نفس رسول خدا و چراغ هدایت و كشتی نحات 

 است، اگر شعائر ا از بین

 2۱1های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

ت تا ابد هالك شده و نجات نخواهند یافت و چراغی برای هدایت نخواهند برود بشری

داشت. از این رو از دست دادن جان یك یا چند نفر در مقابل حیات معنوی همه 

 بشریت ارزشی ندارد.

 115ص:  …مطلب سوم: كدامین ضرر؟ 

ن اگویند كه گتره و بیهوده از دست انسضرر و هالكت و از دست دادن، به چیزی می

برود. وقتی انسان چیز با ارزشی را بیهوده از دست بدهد و در مقابلش هیچ بهره و 

ای وجود نداشته باشد او ضرر كرده است. اما اگر انسان چیزی را از دست داد نتیجه

كنند. ولی در مقابل چیز بهتری به دست آورد، در هیچ منطقی او را متضرر حساب نمی

ز دست شما برود و در مقابلش چیزی عائدتان نشود ضرر مثلًا اگر پول شما بیهوده ا

 اید هیچاید، اما اگر در ازای از دست دادن پول به چیز ارزشمند دیگری برسیدهكرده

 اید.ضرری نكرده

همینطور از دست دادن یكی از اعضای بدن برای محافظت از سایر اعضا ضرر نبوده 
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تن مقداری از خون سر یا كمر برای بلكه جلوگیری از ضرر است، و یا حجامت و گرف

حفظ سالمت بدن. از این رو از دست دادن هر چیزی ضرر نیست بلكه باید دید در 

 مقابل از دست دادن آن چیز چه چیزی به دست آمده است.

 115ص:  …ضرر دنیوی و نفع اخروی 

وقتی در مقابل از دست دادن یكی از امور دنیوی نفع آخرتی نصیب انسان بشود 

 ضوع ضرر منتفی خواهد شد. مرحوم محقق نراقی درمو

 2۱۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

، و در مستند الشیعه فروع زیادی را بر آن «2»عوائد األیام نیز به این مطلب اشاره كرده 

 مترتب نموده است.

به همین جهت جهاد در راه خدا با اینكه در آن تلف نفس و عضو هست اما ضرر 

های فراوانی عائد خود مجاهد و جامعه نیست، چون در ازای از دست دادن آن بهره

اسالمی میشود، و جان شهید بیهوده تلف نشده تا هالكت باشد. همچنین است از دست 

 دادن هر امر دنیوی برای به دست آوردن امر اخروی.

 در مصیبت اهانت بهفرماید جان دادن مسلمان وقتی امام امیر المومنین علیه السالم می

به  كاری -حتی به اندازه كندن خلخال از پای یهودیه در پناه اسالم -مرز و بوم اسالمی

جا وسزاست به آن معنی است كه جان آن شخص بیهوده تلف نشده بلكه در راه 

 فضیلت بوده و هیچ مالمتی متوجه او نیست.

و شر  ادیین است كه تمام خیردر حقیقت این اشكال ناشی از دید كوتاه دنیا پرستان و م

بینند و اصال اعتقادی به فضائل و كماالت و مقامات اخروی ندارند، را در این دنیا می

 كند:قرآن حال آنان را اینگونه حكایت می

مٍ بِذلِكَ مِنْ عِلْوَ قالُوا ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا َو ما یُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ وَما لَُهْم »

 «1«. »إِنْ هُمْ إِلَّا یَُظنُّون
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اما اگر اعتقادی به جهان آخرت باشد و انسان یقین داشته باشد كه در مقابل از دست 

دادن این چیز به چیزهای زیادی دست پیدا میكند هیچ وقت آن را ضرر به حساب 

 آورد.نمی

 2۱3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

البته ممكن است شارع مقدس به لحاظ اینكه گاه تحمل یك ضرر دنیوی در راه  بله

رسیدن به یك كمال و فضیلت، انسان را از تحصیل كماالت فراوان دیگری باز 

تواند در این راه ادامه مسیر دهد، به خاطر وجود ضرر در یكی از دارد، ودیگر نمیمی

جواز آن بردارد، و بر مكلف الزم  تكالیفش دست از وجوب آن تكلیف و یا حتی از

كند كه مراعات ضرر را نموده و متحمل ضرر نشود هر چند این فضیلت از او فوت 

شود، شود. همانند اینكه با وجود ضرر حكم وجوب روزه و وضو وغسل برداشته می

چه رفع حكم رخصت باشد یا عزیمت. ولی تمام نكته در این است كه در چنین موردی 

ضرر نه به خاطر اقوی بودن مالك آن ضرر شخصی دنیوی از مالك حكم  لزوم تحمل

شرعی است، بلكه به خاطر محروم شدن مكلف از ادامه مسیر و درك سایر كماالتی 

 است كه در نظر شارع اهم از فوت مالك این حكم فرعی است.

 117 ص: …منافع دنیوی و اخروی بیشمار شعائر حسینی مانع از تحقّق ضرر در آن است 

گوییم: عزاداری بر ساالر شهیدان عالم كه سبب بركات فراوان دنیوی و اكنون می

دارد، در  …اخروی، در شخص و جامعه، در اخالق و عقائد، در تربیت اجتماعی و 

ا شود و ضرر در اینجمقابل این همه نفع تلف عضو و یا تلف نفس ضرر محسوب نمی

 تخصّصاً و موضوعاً منتفی است.

 -ضرر باشد در حالی كه علت بقاء اسالم و مانع تحریف این آیین آسمانیچگونه 

 شده است؟ -همانند سایر ادیان

 2۱۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه
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چگونه ضرر باشد در حالی كه از توحید تا معاد، از طهارت تا دیات، از اخالق وآداب 

برود تمامی دین از بین خواهد رفت همگی وابسته به اوست؟ واگر این شعائر از بین 

وچیزی از آن نخواهد ماند، مگر مشتی خرافات وظلمات، همان چیزی كه در سایر 

 كنیم.ادیان تحریف شده مشاهده می

چگونه ضرر باشد و حال آنكه این شعائر حیات طاغوتهای روزگار را به چالش كشیده، 

ته است، و به همین سبب از گذشته و آنها را همیشه هراسان از این عزاداریها نگه داش

ها و زیارت زمان تا به امروز با تمام قوا سعی در كمرنگ كردن این شعائر و عزاداری

 ها هستند؟رفتن

چگونه ضرر باشد و حال آنكه چنین شعائری سبب تقویت روحیه سربلندی و عزت و 

 در آورده است؟زیر بار ظلم نرفتن در جوامع ایمانی است كه داد مستكبران عالم را 

چگونه ضرر باشد و حال آنكه سبب تقویت روحیه ایمانی جوامع بوده و سد محكمی 

 در برابر تهاجمات روز افزون فرهنگی دشمنان است؟

چگونه ضرر در این شعائر صدق كند و حال آنكه قوام دین به این شعائر است، و تمام 

 دین را همین شعائر حفظ میكند؟

نافع الیتناهی اخروی منافع بیشمار دنیوی نیز دارد. از این رو حتی این شعائر عالوه بر م

اگر قاعده فوق را نسبت به منافع اخروی نپذیریم و مالك نفع و ضرر را تنها منافع 

توان از منافع بیشمار دنیوی این شعائر چشم پوشی كرد. دنیوی بدانیم، به هیچ وجه نمی

ه ضرر موضوعاً منتفی است چه ب -ره بودنبا تحفظ بر عنوان شعی -پس در این شعائر

 لحاظ

 2۱3های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 نفع اخروی وچه به لحاظ منافع بیشمار دنیوی.

 119ص:  …خود را حفظ كردن است نهشعائر حسینی برای از خود گذشتن
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 یاساس شعائر حسینی بر ایجاد روحیه حماسی وفداكاری وایثار واز خود گذشتگ

است، نه مراعات جان وحفظ خود وخود خواهی، اساس بر جهاد وجانفشانی است نه 

 نگه داشتن جان، اساس بر جانبازی است نه تن پرستی.

اصال حسین علیه السالم یعنی فداكاری، یعنی از خود گذشتن، یعنی به فكر خود نبودن، 

 دن او.ندیدن خود ودی تر از عسل دانستن، یعنییعنی جانفشانی در راه محبوت را شیرین

كربال یعنی تیر را به چشم و جان خریدن تا خاری به پای حجة اللَّه نخلد، كربال یعنی 

قطعه قطعه شدن در راه امام زمان تا تنی از او نرجند، كربال یعنی مادر، سر بریده فرزند 

 فرزندرا به طرف دشمن پرتاب كند تا از این رهگذر یك خار از هزاران خار از سر راه 

اش با زهرا كنده شود. كربال یعنی اینكه منتها آرزوی انسان این باشد كه خون آلوده

خون امامش مخلوط شود تا از این راه كسب آبرو كند. اینها معانی نهضت عاشوراست 

نه آنكه تمام فكر وذكر انسان این باشد كه خاری در پایش نخلد تا مبادا خونی از او 

یند. به همین جهت میرزای قمی شعائر حسینی را در باب جهاد ای ببجاری شود ولطمه

 «2»مندرج كرده است. 

 22۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

آیا تحمل ضررهای فراوان برای تمرین و آمادگی سربازان فداكاری كه حاضرند سر 

 خود را در راه هدف ببازند ضرر محسوب میشود؟

سرباز فداكار هستند كه حاضرند در راه هدفشان هر  همیشه در هر لشكری یك عده

د كه دارنزحمتی را به جان بخرند، چنین كسانی را به تمرینهای سخت و دشواری وا می

دیگران از تحمل آن عاجزند، زیرا اینها قرار است جان بدهند پس نباید از ریختن 

شته باشند. اینها ای دامقداری از خونشان در هنگام رزمایش وآمادگی نظامی واهمه

اند تا خود را نگه ندارند وهدفشان را اند، بلكه آمدهبرای اینكه خود را نگه دارند نیامده

نگه دارند، جانشان را فدا كنند تا هدفشان فدا نشود. گاه در برخی رزمایشهای نظامی 

 ررود، اما چه باك از رفتن جان چند نفر دجان برخی از این تكاوران نیز از بین می
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 بازند.مقابل آمادگی نظامی وتربیت سربازانی كه در راه هدفشان سر می

معموال برای بیان چنین معانی واالی ایثار وشهادت از رنگ قرمز ویا گل الله استفاده 

كنند، زیرا داللت خون ورنگ سرخ بر شهادت ورشادت داللتی طبعی است وچنین می

 سایر اقسام شعائر است.های وضعی موجود در داللتی برتر از داللت

دانیم عزیزترین چیز برای انسان جان اوست، برخی در راه محبوبشان از بذل مال می

 ایی هستند كهكنند. اما عدهدریغ ندارند اما صحبت جان كه برسد عقب نشینی می

حاضرند با صد شور و شعف در راه محبوبشان جان خود را نیز ببازند، همان جان 

 كنند. اینها همان كسانی هستند كهدوصد حرص وآز آن را حفظ می عزیزی كه همه با

 222های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

اند، وآنها را در دریای گیجی خواب راحت را از چشم بدخواهان محبوبشان ربوده

پول  شود بااند. دست دیگران دیگران را میوگنگی وترس واضطراب و واهمه فرو برده

ه دلی بر اند ونا صدایشان را با تهدید خفه كرد، اما اینها نه چشمی به دنیا دوختهبست، ی

 جان.

صد البته كه رزمایش این گروه فداكار بسیار دیدنی خواهد بود، كه چگونه با عشق و 

به چه راحتی  -باشدكه عزیزترین چیزها نزد بعضی می -شور از خون دل خود

وصد البته كه چنین رزمایشی برای گروه دیگر بسیار گذرند واصال ناراحت نیستند! می

ر كند، اینها كه با نام محبوبشان چنین ستلخ ونامبارك بوده ومو را بر تنشان راست می

بازند اگر او را ببینند وقرار باشد به فرمان او بجنگند چه خواهند كرد؟ در حقیقت می

فر كرده كه صد قافله دل این یك تمرین وآمادگی نظامی است برای یاری آن یار س

 همره اوست، چه پس از ظهورش وچه قبل از آن.

 111ص:  …همانند نیكان باش 
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الیی كند از چنین شناخت باخواهیم بگوییم هر كه در این رزمایش شركت میالبته نمی

برخوردار است، واین كار او نشانه شدت رشادت وفداكاری وعالقه او در راه محبوبش 

كی از اصول مسلمّ در علم اخالق وتربیت ویكی از بهترین شیوهای كنترل باشد. اما یمی

نفس وبه دست آوردن عنان این اسب چموش، همانندی با نیكان است. یعنی كسی كه 

نماید، اگر بخواهد نفسش رام شده وبر یكی از فضائل روحی برایش بسیار دشوار می

 انجام این فضیلت عادت كند، باید خود را شبیه

 221های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: هشیو

كسانی كه دارای این فضیلت هستند بنماید، و به اصطالح عامیانه ادای او وكاریهایش 

را در بیاورد كه همانندی با نیكان خود یك فضیلیت است. در چنین حالتی كم كم 

یه السالم گیرد و مانند او خواهد شد. امیرالمؤمنین علانسان رنگ او را به خود می

 فرماید:می

 «2«. »إِنْ لَْم تَكُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوٍْم إِلَّا أَْوشَكَ أَنْ یَكُونَ مِْنهُمْ»

اگر بردبار نیستی خود را به شكل بردباران در آور، كه بسیار اندكند كسانی كه خود را »

 «.خره از آنها خواهند شدشبیه گروهی نمایند مگر آنكه باأل

بنابراین یكی از راههای ایجاد روحیه حماسی و جانبازی وفداكاری وایثار واز 

با  همانندی -كه تمامی اینها معانی بلند نهضت عاشورا وكربالست -خودگذشتگی

 ای در آنها هم ایجاد شود.دارندگان این فضائل است، تا به این واسطه چنین روحیه

 221زاداری بدعت یا سنت؟، ص: های نوین عشیوه

 113فهرستها/ 

 115ص:  …نامه كتاب
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 منابع حدیثی شیعه

قمری. چاپ  913. اصول و فروع كافی، محمد بن یعقوب كلینی ثقة االسالم، متوفی 2

 دار الكتب اسالمیه تهران.

 1۳۳. المناقب یا مناقب ابن شهر آشوب، محمد بن شهر آشوب مازندرانی، متوفی 1

 پ موسسه انتشارات عالمه قم.قمری. چا

 قمری. 9۳2. امالی شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، متوفی 9

 چاپ كتابخانه اسالمیه.

قمری. چاپ موسسة الوفاء  2222. بحاراالنوار، محمد باقر مجلسی عالمه، متوفی 3

 بیروت.

 قمری. 3۴۱األحكام، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی . تهذیب1

 اپ دار الكتب اسالمیه تهران.چ

 قمری. 9۳2. عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه قمی، متوفی ۴

 چاپ انتشارات جهان.

 22۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

قمری.  11۱. غررالحكم ودرر الكلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، متوفی 3

 علمیه قم.چاپ انتشارات دفتر تبلیغات حوزه 

 . چاپ انتشارات مرتضویه.9۴3. كامل الزیارات، ابن قولویه قمی، متوفی ۳

قمری. چاپ  3۴۱. مصباح المتهجّد، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی 3

 موسسة فقه الشیعة بیروت.

 قمری. 3۱۴. نهج البالغة، سید رضی، متوفی 2۱

قمری.  22۱3خ حر عاملی، متوفی . وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، شی22

 چاپ موسسة آل البیت الحیاء التراث.

 منابع فقهی شیعه
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قمری. چاپ المكتبة  3۴۱. المبسوط، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی 21

 المرتضویة.

 قمری. 31۴. تذكرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر عالمه حلی، متوفی 29

 راث.چاپ موسسة آل البیت الحیاء الت

قمری. چاپ  2192. جامع الشتات، ابوالقاسم بن محمد حسن، میرزای قمی، متوفی 23

 موسسه كیهان.

 33۱. جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین كركی محقق ثانی متوفی 21

 قمری. چاپ موسسه آل البیت الحیاء التراث.

قمری.  21۴۴متوفی  . جواهر الكالم فی شرح شرایع االسالم، محمد حسن النجفی،2۴

 چاپ دار الكتب اسالمیه تهران.

. ذكری الشیعة فی احكام الشریعة، محمد بن جمال الدین مكی عاملی شهید اول، 23

 قمری. چاپ موسسة آل البیت الحیاء التراث. 3۳۴متوفی 

 223های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

قمری. چاپ موسسة النشر  2192. ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، متوفی 2۳

 االسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قمری. چاپ مركز النشر  2131. عوائد األیام، احمد بن محمد مهدی نراقی، متوفی 23

 التابع لمكتب االعالم االسالمی

. كشف اللثام عن قواعد االحكام، بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی فاضل هندی، 1۱

قمری. چاپ موسسة النشر االسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  2293فی متو

 قم.

 339. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد االذهان، مولی احمد اردبیلی، متوفی 12

 قمری. چاپ موسسة النشر االسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

االسالم، زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی،  . مسالك االفهام الی تنقیح شرایع11
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 قمری. چاپ موسسة المعارف االسالمیة. 3۴1متوفی 

قمری.  2131. مستند الشیعه فی احكام الشریعة، احمد بن محمد مهدی نراقی، متوفی 19

 چاپ موسسة آل البیت الحیاء التراث.

 منابع حدیثی سنی

 دار الفكر لبنان.. الدر المنثور، جالل الدین سیوطی، چاپ 13

 . چاپ دارالفكر بیروت.131. سنن ابی داوود، سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی 11

 . چاپ دارالفكر بیروت.133. سنن ترمذی، محمد بن عیسی بن سورة، متوفی 1۴

 . چاپ دارالفكر بیروت.31۳. سنن كبری، ابوبكر بیهقی، متوفی 13

 ار الطباعة العامرة استانبول.. صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل. چاپ د1۳

 22۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 . صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، چاپ دار الفكر بیروت.13

. كنز العمال فی سنن االقوال واالفعال، علی المتقی بن حسام الدین الهندی، متوفی 9۱

 . چاپ موسسة الرسالة بیروت.331

. چاپ دار الكتب ۳۱3فوائد، علی بن ابی بكر الهیثمی، متوفی . مجمع الزوائد ومنبع ال92

 العلمیة بیروت.

قمری. چاپ  2133. ینابیع المودة لذوی القربی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، 91

 دار االسوة للطباعة و النشر.

 كتب لغت

 .231. العین، خلیل بن احمد فراهیدی، متوفی 99

 دی.. القاموس المحیط، فیروزآبا93

 . صحاح اللغة، جوهری.91

 . مقاییس اللغة، ابن فارس.9۴

 سایر كتابها
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 .29۴۳. حماسه حسینی، مرتضی مطهری شهید. چاپ انتشارات صدرا تابستان 93

شهری. نشر . فرهنگ نامه مرثیه سرایی وعزاداری سید الشهداء، محمد محمدی ری9۳

 مشعر.

 . كتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید.93

 223های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: هشیو

 119ص:  …فهرست آیات 

 1۴« احل اللَّه البیع»

 31«  …الَّذینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعینَ مِنَ الْمُْؤمِنینَ فِی الصَّدَقاتِ وَ الَّذینَ »

 22« انَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِْسالم»

 9۳« عائِرِ اللَّهإِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَ»

 39« إِنَّما أَشْكُوا َبثِّی وَ حُزِْنی إِلَی اللَّهِ وَ أَعَْلمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»

 9۳« ذلِكَ َو مَنْ یُعَظِّمْ شَعاِئرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الُْقلُوب»

 31« مِنَ الَّذینَ آمَنُوا زُیِّنَ لِلَّذینَ كَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ یَسْخَرُونَ»

 9۳« فی بُیُوتٍ َأذِنَ اللَّهُ أَنْ ُترْفَعَ وَ یُذْكَرَ فیهَا اسْمُه»

 21« لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعًَة وَ مِنْهاجا»

 ۳۱، 1۳، 9۳« وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ ِمنْ شَعائِرِ اللَّه»

 2۱۴« یا نَمُوتُ وَ نَحْیا َو ما یُهْلِكُنا إِلَّاوَ قالُوا ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْ»

 22« وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ َفإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوب»

 31« وَ یَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَِخرُوا مِنْهُ»

 9۳« شَعائِرَ اللَّه یا أَیُّهَا الَّذینَ آَمنُوا ال ُتحِلُّوا»

 212های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه
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 121ص:  …فهرست احادیث 

 3۳ …ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ ابْعَثُوا إَِلی الْحَیْرِ 

 ۳9اقْرَأْ عََلی مَنْ َترَی أَنَّهُ یُِطیعُنِی مِنْهُْم وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِیَ السَّلَاَم 

 2۱3ُم فِی َأعْلَی عِلِّیِّینَ وَ لَطَمَتْ عَلَْیكَ الْحُورُ الْعِین أُقِیمَتْ لَكَ الْمَأْتَ

 221إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِیمًا فَتَحَلَّْم 

 39انِّی أِخِاُف عَلَیْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِیْنَ 

 39إِنِّی لَمْ أَذْكُرْ مَصْرَعَ بَنِی فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقَتْنِی لِذَِلكَ عَبْرَة 

 2۱3إِنَّ یَوْمَ الْحُسَیْنِ أَقْرَحَ ُجفُونَنَا وَ أَسَْبلَ ُدمُوعََنا 

 22حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حَُسیْن 

 2۱9رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِینَ یُعَدُّونَ ِمنْ أَهْلِ الَْجزَعِ لَنَا 

 93رَحِمَ اللَّه مَنْ أَحْیَا َأمْرَنَا 

 2۱۱اً لِأَقْوَاٍم یَزْعُمُونَ أَنَُّهمْ شِیعَةٌ عَجَب

 2۱9كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَْكرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعَ 

 3۴كَمْ مِنْ عَقٍْل أَسِیرٍ تَحَْت هَوَی أَمِیر 

 ۳1كُونُوا دُعَاةَ النَّاِس بِغَیْرِ َأْلسِنَتِكُمْ ِلیَرَوْا مِنْكُمُ االجِْتهَادَ 

 211ین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: های نوشیوه

 3۴كَیْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ ِنسَاؤُكُمْ وَ َفسَقَ شَبَابُكُمْ 

 39التَأْخُذُهُ فِی اللَّه لَومَةُ الِئمٍ 

 2۱3، 99ءٍ كَمَا نُودَِی بِالوِالیِةِ لَمْ یُنادِ بِشَی

 2۱2َسیْنَ بْنَ عَلِیٍّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهَْرهُ ثُمَّ لَْم یَزُرِ الْحُ

 2۱2مَنْ زَارَ قَبَْر الْحَُسیْنِ علیه السالم ِبشَطِّ فُرَاتٍ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ َعرِْشهِ 

 32مَنْ قُتَِل دُونَ مَالَهِ فَهِوَ بََمنْزِلَةِ الشَهِیْدِ 
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 2۱۱هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 

 33الَبالِغَةِ بِأَهْلِهَا هكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ 

 33یَا ابْنَ بُكَیْرٍ أَ مَا تُحِبُّ َأنْ یَرَاكَ اللَّهُ فِینَا خَائِفاً 

 3۱یَا عَلِی مَنْ عَمََّر قُبُورَكُْم وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا 

 33یُؤْمِنُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ 

 219: های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، صشیوه

 123ص:  …فهرست اعالم 

 29، 22آدم، 

 3۴آمدی، 

 3۳، 33، 3۳، ۴2، 1۳، 3۴ائمه، 

 29، 22ابراهیم، 

 33ابن بكیر، 

 2۱۱ابن خارجه، 

 39ابن شهر آشوب، 

 19ابن فارس، 

 39، 31ابن قولویه، 

 3۳ابن قولویه قمی، 

 33ابوالدرداء، 

 2۱3ابوالقاسم بن محمد حسن، میرزای قمی، 

 ۳3ابی داوود، 

 ۴1، 1۳، 99ابی عبد اللَّه الحسین، 

 3۳هاشم الجعفری، ابی
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 32احمد اردبیلی، مقدس، 

 2۱۴، 2۱1احمد بن محمد مهدی نراقی، 

 ۳1ادیبان، 

 29، 22االئمّة المیامین، 

 ۴3، ۴۳امام، 

 ۳1امامان، 

 2۱9، 3۳، ۳3، ۳9امام باقر، 

 2۱3، 2۱9 ،2۱2، 2۱۱، 33، 39، ۴3، ۴3، 23، 23، 29، 21، 22امام حسین، 

 2۱3، 2۱2، ۴3امام رضا، 

 2۱3، ۳3امام زمان، 

 31امام سجاد، 

 2۱9، 2۱2، 2۱۱، 33، ۳3، ۳9، ۳1، 3۴، 93امام صادق، 

 2۱2، ۴۴امام مظلوم، 

 213های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 3۳امام هادی، 

 221، 31، 33، ۳3، ۳9، 3۴، 39، 3۱امیرالمومنین، 

 23، 21، 22انبیاء، 

 21اوصیاء، 

 39اوالد فاطمه، 

 ۳3، 3۱، ۴2، 1۳، 33، 2۳اهل بیت، 

 13اهل لغت، 

 29، 22أفضل المرسلین، 

 ۳3، ۳۳بخاری، 
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 ۴۴بروجردی، 

 39بنی فاطمة، 

 3۱بهائی، 

 ۳3بیهقی، 

 33پادشاه، 

 31پسران یعقوب، 

 ۳3، ۳9، 3۴، ۴۱، 3۱، 91، 23، 29، 22پیامبر اكرم، 

 ۳۴، 23پیامبران، 

 ۴3، ترك شیرازی

 ۳۳ترمذی، 

 33جاسوسان، 

 ۳۳جبرئیل، 

 ۳9جعفری، 

 19، 11جوهری، 

 ۴3، ۴9حافظ، 

 2۱3حجة اللَّه، 

 2۱۱، 3۳، 39حر عاملی، 

 32حسن بن یوسف بن مطهر، عالمه حلی، 

 2۳، 21، 21حسن كاشانی، 

، 2۱3، 2۱3، 3۳، 33، 3۴، 31، 3۱، ۳3، ۴3، ۴1، 1۱، 99، 2۳، 23، 29، 21، 22حسینی، 

2۱3 

 33، ۴3فاطمه،  حضرت

 2۱3حور العین، 
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 23، 29، 21، 22خاتم النبیین، 

 11، 12خلیل بن احمد فراهیدی، 

 ۴9دانشمندان، 

 2۱۳، 3۳دشمنان، 

 ۴3دعبل، 

 2۱2، 3۴رسول اللَّه، 

 2۱3، 2۱2، ۳3، 33رسول خدا، 

 31، 33، 3۴رضی، سید، 

 3۳زراره، 

 3۴، 31زن كافر، 

 31زن مسلمان، 

 ۳1زید شحام، 

 32ین بن علی عاملی، شهید ثانی، زین الد

 211های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 2۱3، 2۱1، ۳۱، ۴۴، ۴3، 33، 2۳، 23ساالر شهیدان، 

 22۱، 33، 31سربازان، 

 22۱سرباز فداكار، 

 ۴3، 23سرور بهشتیان، 

 2۱۱سلیمان بن خالد، 

 3۱سلیمان بن داود، 

 3۳سهل بن زیاد، 

 31، گرسیاستمداران چپاول

 2۱3، 33، ۴۴، 23، 21سیدالشهدا، 
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 ۴2سید المرسلین، 

 21سیّد شباب أهل الجنّة، 

 ۳1، 1۳، 32سید مظلومان، 

 ۳۳سیوطی، 

، 13، 1۴، 3۳، 33، 3۴، 31، 33، 39، 31، 32، 3۱، 93، 92، 9۱، 13، 13، 1۴، 2۳شارع، 

1۳ ،۴۱ ،۴2 ،۳۱ ،2۱3 

 ۳1شاعران، 

 2۱9شیخ حر عاملی، 

 33شیخ صدوق، 

 ۴۴طوسی، شیخ 

 33، 23شیعیان، 

 2۱۳طاغوتهای روزگار، 

 23، 21عترت، 

 39عالمه مجلسی، 

 ۴3علی اكبر، 

 3۳علی بن بالل، 

 32علی بن حسین كركی، محقق ثانی، 

 32علی طباطبائی، سید، 

 ۳3، 23، 22عیسی مسیح، 

 ۳۴غیر شیعیان، 

 ۳۴، ۳۱، 33، 32غیر مسلمانان، 

 33فرزند بكیر، 

 ۴۴فرزند پیغمبر خدا، 
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 2۱3فرزند زهرا، 

 32، 33، 3۳فقها، 

 19فیروزآبادی، 

 33قندوزی، 

 1۳كفار، 

 ۳1گویندگان، 

 ۴1لشكریان، 

 31لشكریان شام، 

 31لشكریان معاویه، 

 12لغت شناسان، 

 ۴3لیال، 

 1۴، 11، 32، 2۳متشرعه، 

 ۳۳متقی هندی، 

 3۳، 33متوكل، 

 21۴های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 ۴3محتشم، 

 2۱3، 2۱2، 2۱۱، 33، 3۳، 39، ۳1، ۴3، 3۱، 93، 29، 22محمد باقر مجلسی، عالمه، 

 32محمد بن جمال الدین مكی، شهید اول، 

 32محمد بن حسن اصفهانی، فاضل هندی، 

 2۱2، 3۳، 32محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفة، 

 3۳محمد بن حمزة، 

 2۱3، 3۳، 33، 32، ۳9، 3۴، ۴۴، 99محمد بن یعقوب كلینی، 

 32محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، 
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 2۳، 21، 21محمد سند، 

 3۱شهری، محمدی ری

 ۳1مداحان، 

 3۱مرتضی مطهری، 

 2۱۳مستكبران عالم، 

 ۳3، ۳۳مسلم، 

 3۴، 31، ۳1، ۳1، ۳۱، 33، 3۳، 31، 31، 32، 12، 1۱، 1۳، 1۴، 11، 19، 23مسلمانان، 

 2۱9مسمع كردین، 

 ۳3مسیحیان، 

 31مشركین، 

 23، 21، معاویه

 ۴2، 12، 3۳، 31معصوم، 

 33، 13، 1۱معصومین، 

 2۱۱، 33، ۴۴مالئكه، 

 29، 22موسی، 

 ۳1، ۳1، 23مومنان، 

 2۱3میرزای قمی، 

 3۴نوامیس وحی، 

 29، 22نوح، 

 33همّام، 

 ۳3، ۳۳هیثمی، 

 222یار سفر كرده، 

 23، 21یزید، 
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 39، 31یعقوب، 

 39، 31یوسف، 

 3۴یهودیه در پناه اسالم، 

 213های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: هشیو

 127ص:  …فهرست مكانها و زمانها 

 33ارّجان، 

 ۳1افطار، 

 3۳الحیر، 

 3۳العسكر، 

 31انبار، 

 ۴3بخارا، 

 91، 1۳بدر، 

 33بیابان، 

 3۱بیت المقدس، 

 ۴۴های عرش، پایه

 3۳حائر حسینی، 

 33خانه سنگی، 

 ۳1خیمه عزا، 

 ۴1ه، های مطهر ابی عبد اللَّخیمه

 33دو كوه، 

 ۴3راه كربال، 

 2۱3روز حسین، 
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 33روز وحشت و واهمه بزرگتر، 

 33ستون سنگی، 

 ۳1سحر، 

 ۴3سمرقند، 

 2۱2، ۴3شط فرات، 

 93، 9۳صفا، 

 ۴3طریق الطف، 

 221، 2۱3، 2۱9، ۴۴، ۴1عاشورا، 

 ۴1عصر عاشورا، 

 91غدیر خم، 

 2۱2، 2۱۱، 33، 3۳، 33قبر امام حسین، 

 3۱ت، قبرهای اهل بی

 2۳قم، 

 221، 2۱3، 3۴، ۴3، 23، 21كربال، 

 21۳های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 33كره خاكی، 

 ۳1مجلس روضه، 

 ۳1محراب، 

 2۳، 21، 21محرم، 

 93، 9۳مروه، 

 ۳1، ۴۱، 3۳مسجد، 

 11، 12مشاعر، 

 19، 12مشعر، 
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 ۴۴مال اعلی، 

 ۴3هندو، 

 2۱3یوم الحسین، 

 33یوم الفزع األكبر، 

 213های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 129ص:  …فهرست كتابها 

 2۱3، 33، ۳9، 99اصول كافی، 

 ۳۳الدر المنثور،، 

 12العین، 

 19القاموس المحیط، 

 32المبسوط، 

 39المناقب، 

 2۱3، 2۱2، 2۱۱، 33، 3۳، 39، ۳1، 3۳، 39، ۴3، 3۱، 93، 29، 22بحاراألنوار، 

 32تذكرة الفقهاء، 

 ۴۴ذیب االحكام،، ته

 2۱2األحكام، تهذیب

 2۱3جامع الشتات، 

 32جامع المقاصد، 

 32جواهر الكالم، 

 3۱حماسه حسینی، 

 32ذكری الشیعة، 

 32ریاض المسائل، 
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 ۳3سنن ابی داوود، 

 ۳۳سنن ترمذی، 

 ۳3سنن كبری، 

 11صحاح، 

 11صحاح اللغة، 

 ۳3، ۳۳صحیح بخاری، 

 ۳3، ۳۳صحیح مسلم، 

 2۱۴عوائد األیام، 

 33عیون اخبار الرضا، 

 3۴غررالحكم، 

 ۴۴فروع كافی،، 

 3۳، 32، 3۴فروع كافی، 

 3۱نامه مرثیه سرایی وعزاداری سید الشهداء،، فرهنگ

 29۱های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 19قاموس، 

 3۳، 39، 31كامل الزیارات، 

 ۳۳كتاب مقدس، 

 32كشف اللثام، 

 ۳۳كنز العمال، 

 ۳۳ائد،، مجمع الزو

 ۳3مجمع الزوائد، 

 32مجمع الفائدة، 

 33محمد بن علی بن بابویه قمی، شیخ صدوق، 
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 32مسالك االفهام، 

 2۱۴مستند الشیعه، 

 3۳مصباح المتهجّد، 

 19معجم مقاییس اللغة،، 

 19مقاییس اللغة، 

 221البالغه، نهج

 31، 33، 3۴نهج البالغة، 

 3۳، 39وسائل الشیعة، 

 2۱9، 2۱۱الشیعة، وسائل

 33ینابیع المودة، 

 292های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: شیوه

 131ص:  …فهرست اشعار 

 ۴3اذا للطمت الخد فاطم عنده 

 ۴3أفاطم لو خلت الحسین مجدال 

 ۴3اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را 

 ۴3این ماهی فتاده به دریای خون كه هست 

 ۴3نذر علی الن عادوا و ان رجعوا 

 . برپایی مراسم جشن و عزا8

 مشخصات كتاب

  2932اصغر، سرشناسه : رضوانی علی

 اصغر رضوانی.عنوان و نام پدیدآور : برپایی مراسم جشن و عزا / تالیف علی
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 .29۳1مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمكران 

 ص. 2۱3مشخصات ظاهری : 

 فروست : سلسله مباحث وهابیت.

 9-۱33-339-3۴3-33۳ریال چاپ سوم  2۱۱۱۱ریال ؛  31۱۱شابك : 

 وضعیت فهرست نویسی : فاپا

 .29۳۳یادداشت : چاپ سوم: زمستان 

 یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس.

 هاها و ردیهدفاعیه --موضوع : وهابیه 

 هاها و ردیهدفاعیه --موضوع : شیعه 

 هاموضوع : سوگواری

 موضوع : شعایر و مراسم مذهبی

 هانموضوع : جش

 شناسه افزوده : مسجد جمكران )قم(

 29۳1 3ب13/رBP121/1رده بندی كنگره : 

 133/323رده بندی دیویی : 

 11۴99-۳1شماره كتابشناسی ملی : م

 مقدمه ناشر

علیهم السالم در طول تاریخ ترویج فرهنگ ناب محمّدی و اهل بیت عصمت و طهارت

ه نمونه بارز آن را در اندیشه وهابیت هایی بوده است كها و نابخردیدچار كج اندیشی

توان نظارگر بود، تفكری كه همه مسلمانان جهان را از دین اسالم گری میو سلفی

اندیشی، مسلمانان جهان ای اندك كه با كجدانند. عدّهخارج و فقط خود را مسلمان می

ئه ای خشن و كریه از دین رحمت اراو دیگر ادیان را دچار مشكل كرده و چهره
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علیه وآله  صلی اهللاند. معمار این اندیشه ابن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسالمنموده

باشد كه تفكّر او از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشی سپرده شده و مورد می

مخالفت اندیشمندان مذاهب اسالمی قرار گرفت ولی كمتر از یك قرن است كه این 

. جا گردده در جامعه اسالمی توسط افرادی معلوم الحال مطرح میتفكّر انحرافی دوبار

های فكری منحرف را به مسلمانان جهان معرفی كرده و دارد متفكرین اسالمی، جریان

صلی اهلل علیه وآله است را تبیین محور وحدت اسالمی كه همان اسالم ناب محمدی

هلل صلی اگرامی اسالمرسولنمایند، محوری كه براساس محبّت و پیروی از اهل بیت 

 گذاری به دور است وعلیه وآله استوار است و از فحاشی و ضرب و شتم و ترور و بمب

هیچ سنخیّتی با آن ندارد. گفت و گو در محافل علمی و معرفی اندیشه ناب، نیاز به آن 

 حركات انحرافی ندارد، و چنانچه آنان در گفتار صادقند، میدان علم و اندیشه مهیا

 است.

ها به تفكّر اصیل اسالمی از زمانی آغاز و سرعت تهاجم استكبار جهانی و صهیونیست

 رحمه اهلل در كشور اسالمیمند اسالمی به رهبری امام خمینیگرفت كه انقالب شكوه

ای ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقالب اسالمی حضرت آیت اللَّه خامنه

 دام ظله هدایت گردید.

یژه نمایند به وعلیهم السالم یاری میاز كلیه عزیزانی كه ما را در نشر معارف اهل بیت

تولیت محترم مسجد مقدّس جمكران حضرت آیت اللَّه وافی و همكاران در مجموعه 

انتشارات و مؤلف محترم جناب استاد علی اصغر رضوانی كمال تشكر و قدردانی را 

 قّ قرار گیرد. ان شاء اللَّه.داریم امید است مورد رضای حضرت ح

 مدیر مسؤول انتشارات مسجد مقدّس جمكران حسین احمدی

 برپایی شعائر دینی

 اشاره
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از دستورات اكید شرع مقدس اسالم برپایی شعائر دینی است. امری كه تعظیم آن از 

تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حكم هیچ اختالفی وجود ندارد، ولی 

ن است كه آیا تطبیق این حكم بر مصادیق آن به شرع واگذار شده است اختالف در آ

تواند به واسطه عرف متشرعه و عقال باشد. در این مبحث به این یا آن كه این تطبیق می

 پردازیم.موضوع می

 مفهوم شعائر

؛ یعنی تعقل كردم و آن را «شعرته»گوید: خلیل بن احمد فراهیدی می - 2

 (2«.)فهمیدم...

شعائر، اعمال حجّ است، و هر چه كه عَلَم برای اطاعت خداوند »گوید: جوهری می - 1

متعال باشد جزء شعائر است... و شعار قوم در جنگ، عالمت آنان است تا برخی، برخی 

 (1«.)یعنی فهماندم او را، او نیز فهمید« واشعرته فشعر»دیگر را بشناسند... 

یعنی امر را به او اعالم كرد... و شعار حجّ « مراشعره األ»گوید: فیروزآبادی می - 9

 (9«.)عبارت است از مناسك و عالمات حجّ...

اشعار به معنای اعالم از طریق حسّ است. و مشاعر به معنای »گوید: ابن فارس می - 3

معالم و مفرد آن مشعر است، به معنای مواضعی كه توسط عالماتی معلوم شده 

 (3«.)است

هر چیزی كه برای خداوند متعال است و در آن امری است كه »ید: گوقرطبی می - 1

گویند. و شعار یعنی عالمت و باشد به آن شعار یا شعائر مینشانگر اعالم و اشعار می

های به معنای عالمت و شعائر خدا به معنای عَلَم« شعیره»یعنی اعالم كردم، و « اشعرت»

 (1«.)دین خداست

هم در موارد اعالم حّسی به « شعائر»شود كه لفظ تفاده میاز مجموع این توضیحات اس

رود كه در آن جنبه اعالمی است، و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه اعالم كار می
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 رود.دینی و نشر دین و گسترش نور خداوند به كار می

د عدر این كلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد كه همان بُعد إعالء و سرافرازی است. این بُ

 شود، ولی در ماهیّت متعلّق شعائر وجود دارد.گرچه در ماهیت كلمه )شعائر( یافت نمی

نتیجه این كه: شعائر همان نُسك و اعمال حجّ من حیث هو نیست، آری نُسك و اعمال 

ها جنبه اعالمی وجود دارد. و به تعبیر دیگر شعائر، دین حجّ را مشاعر گویند زیرا در آن

 ه شعائر اشاره به جنبه اعالء دین خدا دارد.خدا نیستند، بلك

 تنوع شعائر

های اسالمی قرار گرفته است، دارای انواع شعائر دینی كه مورد اعتراض برخی از فرقه

 گوناگون و مختلفی است:

برپایی یادبود و جشن های میالد بزرگان دین، همانند پیامبرصلی اهلل علیه وآله و  - 2

السالم امری كه وهابیان آن را از امور مستحدثه برشمرده و  علیهمامامان از اهل بیت

 اند.حكم به بدعت و ضاللت آن نموده

اهتمام به روزهایی كه در اسالم به یادماندنی بوده و در آن حوادث مهمّی اتّفاق  - 1

افتاده است، مثل: روز مبعث، جنگ بدر، جنگ خندق، روز فتح مكه، شب معراج، 

 ه و روز غدیر و... .شب هجرت، روز مباهل

ها كه قبور اولیای دین را آباد كرده، بر روی آنای باالتر از این موارد، به ایندرجه - 9

گنبد و مناره بنا كنیم، تا در حقیقت اعالن و اشعاری بر وجود امام و رهبری الهی و 

 دعوت به اقتدا به كیش و آیین ایشان باشد.

هایی كه در آنجا وقایع مهّمی اتّفاق افتاده ، مكانهای جغرافیاییاهتمام به مكان - 3

است؛ مثل محل غدیر خم، غار حراء، موضع غزوه بدر و مساجدی كه پیامبرصلی اهلل 

ها حاضر شده، از ها نماز به جا آورده است. به این كه در آن مكانعلیه وآله در آن

 ها تبرّك جوییم.آن
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اقامه مجالس عزا و روضه خوانی در یادبود علیه السالم و برپایی شعائر حسینی - 1

 اولیای الهی و ذكر مصایب آنان.

خواندن دعاها و وردهای دسته جمعی و به صورت مشترك، به نّیت برپایی شعائر  - ۴

 دینی.

 بررسی ادلّه رجحان

 توضیح

كسانی كه قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند، به انواعی از ادلّه تمسّك 

 كنیم:ها اشاره میاند كه به برخی از آندهكر

 آیات شعائر -الف 

 در آیات بسیاری سخن از شعائر الهی به میان آمده است، از قبیل:

 الیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنوا ال تُحِلُّوا شَعَائَِر اللَّهِ وََلا الشَّهْرَ الَْحرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَالئِدَ وَ»  - 2

اید! شعائر و حدود الهی ]و مراسم ای كسانی كه ایمان آورده( »۴؛)«ینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَآمِّ

ها[ را حالل ندانید؛ و نه ماه حرام، و نه حج را محترم شمرید؛ و مخالفت با آن

ها را كه به قصد خانه خدا برای به دست های بی نشان و نشاندار را، و نه آنقربانی

 «آیند.ار و خشنودی او میآوردن فضل پروردگ

در این آیه دو احتمال داده شده است: یكی آن كه حكم ایجابی باشد و در حقیقت 

ی كه حكم تحریمخداوند مؤمنین را امر به تعظیم شعائر الهی نموده است. و دیگر این

باشد؛ یعنی در صدد نهی از سستی كردن در برپایی شعائر الهی و مصادیقی كه در این 

 ر شده باشد.آیه ذك

این است ]مناسك حج ؛ ( »3؛)«َذلِكَ َومَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَْوی الْقُلُوبِ»  - 1

 «و هر كس شعائر الهی را بزرگ دارد، این كار نشانه تقوای دل هاست.
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ریح ص ترین آیات برای اثبات رجحان برپایی مراسم است، زیرا به طوراین آیه از واضح

 داللت بر محبوبیّت و رجحان تعظیم شعائر الهی به طور عموم دارد.

و شترهای چاق و فربه را ( »۳؛)«وَاْلبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَُكمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌ»  - 9

ها برای شما خیر و بركت ]در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آن

 «ست.ا

ربانی در كه شترهای قتبعیضیه به كار رفته است كه داللت دارد بر این« من»در این آیه 

 آید.ایام حج نیز از جمله شعائر الهی به حساب می

وَّفَ طَّإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَْوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتِ أَوِ اعْتَمََر فَالجُنَاَح عَلَیْهِ أَنْ یَ»  - 3

های [خداست؛ بنابراین، كسانی كه حج خانه صفا و مروه از شعائر ]و نشانه( »3؛)«بِهِمَا

دهند، مانعی نیست كه بر آن دو طواف كنند؛ ]و سعی صفا و خدا و یا عمره انجام می

هایی بر این دو كوه نصب مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویه مشركان، كه بت

 «كاهد[.ز موقعیّت این دو مكان مقدس نمیكرده بودند، ا

و هنگامی كه از ( »2۱؛)«فَِإذا أَفَضُْتمْ مِْن عََرفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنَْد اْلمَشْعَرِ الْحَرامِ»  - 1

 «عرفات كوچ كردید خدا را نزد مشعرالحرام یاد كنید.

 شده است.« مشعر»این آیه نیز درصدد بیان شعائر دینی با لفظ 

 آیات مشابه -ب 

« شعائر»نوعی دیگر از آیات است كه اشاره به شعائر دینی كرده ولی لفظی غیر از لفظ 

 در آن به كار رفته است.

 *  فَجٍّ عَمِیقٍ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَی كُلِوََأذِّنْ فِی النَّاسِ بِاْلحَجِ»  - 2

عَ لَهُمْ وَیَْذكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ َمعْلُومَاتٍ عَلَی مَا رَزَقَُهمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ لِیَشْهَدُوا َمنَافِ

لْبَیِْت افَكُلُوا مِنْهَا َوأَطْعِمُوا اْلبَآِئسَ الْفَقِیرَ * ُثمَّ ْلیَقْضُوا َتفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ َوْلیَطَّوَّفُوا بِ

و مردم را دعوت ( »22؛)«* َذلِكَ َومَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَْیرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْعَتِیقِ
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های الغر از هر راه دوری به سوی تو عمومی به حج كن، تا پیاده و سواره بر مركب

بیایند. تا شاهد منافع گوناگون خویش ]در این برنامه حیات بخش باشند[؛ و در ایام 

ینی نام خدا را، بر چارپایانی كه به آنان داده است، ]به هنگام قربانی كردن ببرند؛ پس مع

شان را هایها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. سپس باید آلودگیاز گوشت آن

برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا كنند، و بر گرد خانه گرامی كعبه طواف كنند. 

های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش هر كس برنامه]مناسك حج این است؛ و 

 «برای او بهتر است.

های الهی شده، داخل در علما و مفسرین ذیل آیه فوق را كه اشاره به تعظیم حرمت

ای دلهتوان استدالل به ااند؛ زیرا مطابق قاعده همان گونه كه میبرپایی شعائر الهی كرده

توان به عناوینی استدالل كرد كه شده، همچنین می كرد كه عنوان خاصی در آن وارد

باشد، و این در صورتی است كه حكم بر یك مشابه و مشترك با آن عنوان خاص می

عنوان نوعی یا جنسی كلی وارد شده كه دارای افراد گوناگون است، وگرنه منجر به 

 قیاس باطل خواهد شد.

هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللَّهُ إِالَّ أَْن یُتِمَّ نُورَهُ َولَْو كَرِهَ یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ اللَّ»  - 1

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، ولی خدا جز ها میآن( »21؛)«الْكَافِرُونَ

 «خواهد كه نور خود را كامل كند، هرچند كافران ناخشنود باشند.این نمی

آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ دین آمده، لذا از آنجا كه این آیه در سیاق 

اند همان مقصود از دین خدا كه دشمنان اسالم در صدد خاموش كردن آن برآمده

 به آن اشاره شده است.« وَمَنْ یُعَِظّمْ شَعائِرَ اللَّهِ» الهی است، كه در آیه دیگر « شعائر»

( 29؛)«فَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اْسمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ ِفیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ فی بُیُوتٍ َأذِنَ اللَُّه أَنْ تُرْ »  - 9

هایی قرار دارد كه خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را باال این چراغ پرفروغ در خانه»]

ها هایی كه نام خدا در آنرود ]تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد[ به خانه

 «.گویند...ها تسبیح او میشود، و صبح و شام در آنبرده می
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 »است داللت دارد كه مقصود از « نور»این آیه با مالحظه آیات قبل آن كه از جمله آیه 

ها نور خداست، و مراكزی است كه مصدر و خانه هایی است كه در آن« فی بُیُوتٍ...

 منبع پرتوافكنی نور دین و محّل هدایت و شریعت است.

های نوری ترفیع و تكریم شود. و نیز سزاوار اوند متعال اراده كرده كه این خانهخد

 است كه به طور مداوم محلّ ذكر خدا و عبادت و طاعت حضرت حق باشد.

شود كه خداوند اراده كرده تا هر محلی كه متكفّل بیان از این آیه به خوبی استفاده می

كه از آن به نور خدا تعبیر شده تعظیم و  -احكام دین اسالم و تعالیم آسمانی است 

اختصاص به بابی خاص ندارد، یعنی « شعائر»شود كه تكریم شود. و نیز استفاده می

مختص به مناسك حجّ یا عبادات مخصوص نیست، بلكه هر چیزی كه در آن، نشر 

شود، و نیز هر موضوعی را كه در آن بیان و تبلیغ معارف اسالمی احكام دین شامل می

 گیرد.است در بر می

و ( »23؛)«وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللَّهُ َعزِیزٌ حَكِیمٌ»  - 3

خداوند گفتار ]و هدف كافران را پایین قرار داد ]و آنان را با شكست مواجه ساخت و 

 «ست و خداوند عزیز و حكیم است.سخن خدا ]و آیین او[ باال ]و پیروز[ ا

شود. هرچه كه بازگشت آن به اعالء كلمة اللَّه و نابودی كلمة از این آیه استفاده می

 آید.الكفر است از اهداف شرع و از مقاصد دین به حساب می

گز كافران را بر و خداوند هر( »21؛)«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِْلكَافِرینَ عَلَی الْمُْؤمِنِینَ سَبِیالً»  - 1

 «مؤمنان تسلّطی نداده است.

 اشاره شده است، و آن جنبه ازدیاد« شعائر»در این آیه مباركه به بُعد دیگری از حقیقت 

سربلندی و عزّت اسالم و مسلمین است. و بُعد دیگر آن، كه قاعده شعائر دینی بر آن 

 ت.داللت دارد جنبه اعالی كلمة اللَّه و اعزاز كلمه مسلمین اس

 واگذاری تطبیق به عرف
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كند، معنای آن این است شارع مقدس هنگامی كه در وجود معنای معینی تصرف نمی

كه شارع، تطبیق موضوعات و مصادیق آن را به عهده عرف و عقالً و متشرعه سپرده 

توانند در است. عرف و عقال و متشرعه را اجازه داده تا هر مصداق از آن معنا را می

 ه كنند.خارج پیاد

نیز كه شارع مقدّس ترغیب به تعظیم آن نموده است، از همین قرار « شعائر دینی»عنوان 

 كنیم:است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نكته اشاره می

عناوینی كه در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل آن از معنای لغوی به معنای  -الف 

 عنای لغوی اوّلی خود باقی گذاشت.جدید نیست، باید آن عناوین را بر م

در مورد كیفیت موضوعات در خارج، اگر شارع تصرفی كرده و به كیفیتی خاص  -ب 

 .نماییمكنیم وگرنه همان معنای عرفی آن را اخذ میتصریح نموده است آن را اخذ می

وجود اشیا بر دو نحو است: یكی وجود تكوینی و دیگری وجود اعتباری. مثاًل  -ج 

 وین اغلب معامالت از قبیل بیع، اجاره و... وجودشان اعتباری است.عنا

شود نیز مطلب از این قرار كه به خدا یا دین اسالم اضافه می« شعائر»در مورد كلمه 

اخذ شده همان اعالم و انتشار « شعائر»است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی كه در كلمه 

ن به طور خصوص تعیین نكرده است است. و از آنجا كه شارع مصداق خاصی برای آ

گذاریم، یعنی بر معنای عرفی باقی لذا آن را در زمینه اوّل و دوّم به حال خود باقی می

 كنیم.نموده و درباره كیفیت وجود آن در خارج به عرف متشرعه واگذار می

ه گرچ -ای بر امور دیگر است عالمت و نشانه« شعائر دینی»از طرفی دیگر، از آنجا كه 

ها بر معانی اعالمی، آیند لذا داللت آنفی حدّ نفسه از امور تكوینی به حساب می

 اعتباری است نه تكوینی.

در نتیجه: این امر اعتباری كه شارع در بیان مصداق آن در خارج دخالتی نكرده به 

 عرف متشرعه واگذار شده است.

ر دینی معیّن كرده است خالصه این كه: هر موردی را كه شارع مقدّس به عنوان شعائ

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

پنداریم. ولی به مرور زمان آن را اخذ كرده و آن را یكی از مصادیق شعائر دینی می

شود كه عرف متشرعه و عقال آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به مصادیقی پیدا می

ها نیز به طور قطع داخل بینند، آنآورند، و در عمل به آن هیچ محذوری نمیحساب می

 عموم ادله تعظیم شعائر الهی خواهد بود.در 

 پاسخ به شبهات

 اشاره

علیه السالم از ناحیه مخالفین؛ همانند در رابطه با برپایی مراسم عزاداری امام حسین

 پردازیم:ها میوهابیان شبهات و اشكاالتی وارد شده است كه در این مبحث به آن

 ضرورت جعل از جانب شارع!! - 1

شعاری كه قرار است از جانب دین برپا شود باید از جانب شارع جعل و گویند: هر می

 تشریع شده باشد وگرنه بدعت و ضاللت و افتراء بر خداوند است.

 پاسخ

ماند، ها اشاره شد دیگر جایی برای این اشكال باقی نمیبا توضیحاتی كه قبالً به آن

 زیرا:

اص و جعل عام، به جعل خاص اوالً: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خ

تمسّك كرده و در موارد جعل عام و كلی هر مصداقی را كه شارع مشخص كرده، به 

ها اسمی نبرده، ولی عرف متشرعه آن را كنیم و در مواردی كه شارع از آنآن اخذ می

 نماییم.ها نیز عمل میپذیرفته است به آن

مر به فعل كلّی كند، مثل امر به نماز، و در ثانیاً: در علم اصول اشاره شده كه شارع اگر ا

به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مخّیر است كه مصداق آن را به هر نحوی كه مانع 
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شرعی ندارد انجام دهد. مثالً نماز را در هر زمان و مكانی كه محظور شرعی ندارد 

 انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حكم از این قرار است.

 لزوم تفویض شریعت - 2

گویند: اگر شارع مقدّس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار كرده، در نتیجه الزم می

 آید كه امر شریعت به آنان تفویض شده باشد، و این نوع تفویض باطل است.می

 پاسخ

ویض آید. وقتی تفتطبیق كلّی بر مصداق جدید آن، تفویض در دین به حساب نمی

د كه اصل حكم كلّی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده كنصدق می

 باشد.

 به بیانی دیگر: عناوین ثانوی بر دو قسمند:

عناوین ثانوی در ناحیه حكم: كه مالكشان ثانوی است و لذا حكمشان نیز ثانوی  -الف 

 است، از قبیل عنوان ضرر، حرج، نسیان، اكراه، اضطرار و... .

ثانوی در ناحیه موضوع: كه عبارت است از حاالتی كه بر موضوع عارض  عناوین -ب 

شود نه بر حكم. این حاالت عارضی مالكشان ثانوی نیست بلكه مالك و حكم می

ها اوّلی است، و تنها موضوعش ثانوی است. از قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و آن

ها ثانوی است، یعنی بر وضوع آنها اوّلی است، ولی ممیهمان كه مالك و حكم آن

گوییم: شود. در این مورد خاص میهای گوناگون عارض میموضوع حكم حالت

احترام، حكم اوّلی است كه عقل و شرع بر آن حاكم است، ولی مصادیق جدید و 

حادث از احترام كه در بین مردم مرسوم است، حاالت جدیدی است كه در موضوع 

آن به عرف واگذار شده، مادامی كه منع شرعی خاص بر آن  آید كه امرحكم پدید می

 مترتب نشود.
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 لزوم تحلیل حرام و تحریم حالل!! - 3

گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار كند منجر به می

تحلیل حرام وتحریم حالل خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن كه معصوم نیست گاهی 

رام است حالل دانسته وگاهی بالعكس كاری راكه حالل است حرام چیزی راكه ح

 پندارد.می

 پاسخ

تحلیل حرام و تحریم حالل اگر به این معنا است كه مكلّف و متشرعه انجام كاری را 

بدون هیچ دلیل و مدركی حالل و مصداقی را نیز حرام كند، این كار منجر به تحریم 

این صورت اعتراض فوق وارد است، ولی اگر این شود، و در حالل و تحلیل حرام می

عمل با استناد به دلیل شرعی ولو عام باشد هیچ اشكالی بر آن مترتب نیست، زیرا محلِّل 

 و محرِّم مدرك و دلیل شرعی است، و كار انسان مكلف تطبیق بر مصادیق است.

 بازی با مسلّمات شریعت!! - 4

ها به عرف واگذار شود منجر به عبث یی آنگویند: اگر جعل شعائر و برپاو نیز می

 ها مختلف است.شود، زیرا موقعیتكاری و بازی با ثوابت شریعت می

 پاسخ

گوییم: محذوری را كه اشكال كننده از آن خوف دارد توسعه در مورد این اشكال می

 شریعت و گسترش آن است، این امری است كه خود آیات قرآن به آن اشاره دارد.

خداوند اراده كرده كه نور خود و دین و »؛ «وَاللَّهُ مُِتمُّ نُورِهِ» ... فرماید: متعال می خداوند

؛ «اوَكَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْی» ... فرماید: و نیز می« شریعتش را گسترش داده و منتشر سازد.

ی از ، برپایی مصادیق اله«خداوند اراده سرافرازی دین و آیین خود را نموده است.»
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قبیل توسعه در اعالء كلمة اللَّه و تتمیم نور الهی است كه خداوند به نحو كلّی آن را 

اراده كرده است. و اگر مقصود از توسعه دین و شریعت تغییر و تحوّل حتّی در ثوابت 

آن دو است، این امر شكی در بطالنش نیست، ولی تطبیق عنوان كلّی شعائر دینی بر 

 یق مختلف از قسم توسعه دین در ثوابت آن نیست.موضوعات جدید و مصاد

 تعمیم به تمام موارد - 5

گویند: اگر قرار باشد كه برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقی بین ابواب و می

موارد مختلف است؟ چرا در ابواب دیگر؛ مثل نماز، روزه، حجّ، زكات، خمس و 

ه باشند و هركس یا گروهی برای خود ابواب دیگر، عرف و متشرعه حقّ دخالت نداشت

ها نگذارند و آن حقیقت را با قیود و شرایط خاص به خود به شرط و قیدی در آن

 عنوان شعار دینی معرّفی كنند؟

 پاسخ

فرق آن توقیفی بودن برخی امور است؛ یعنی باید بین حقیقت شرعیه و حقیقت لغویه 

ست قاعده توقیفی بودن امور به تفكیك كرد: در موردی كه عنوان، حقیقت شرعی ا

ها تصرّفی شود، به خالف مواردی كه شارع در عناوین و معانی آنتمام معنا جاری می

نداشته و معنای لفظ را بر حقیقت لغوی آن باقی گذارده است، كه در این موارد شارع 

ارده ذمقدس هنگام تشریع و تقنین حكم، عنوان و معنا را بر اطالق و كلیّت خود باقی گ

است. مثالً در مورد امر شارع به نیكی به پدر و مادر، حقیقت شرعی از خود به جای 

نگذاشته است، و برای این تكلیف خصوصیات و جزئیّات معیّن نكرده است، لذا آنچه 

بر انسان واجب است، انجام هر كاری است كه عنوان نیكی به پدر و مادر صدق كند، 

 ید نكرده و بر معنای لغوی آن باقی گذارده است.زیرا شارع این عنوان را تحد

بر خالف آن مواردی كه شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذارده است؛ مانند 
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توانیم از نماز، حجّ، اعتكاف، روزه و دیگر موضوعات عبادی، كه در این موارد ما نمی

اید تابع ز قیامت بپیش خود قیود و شرایطی را اضافه كنیم، بلكه در اجزا و شرایط تا رو

شرع باشیم، گرچه در خصوصیاتی كه از ماهّیت عمل خارج است، خود را مختار 

بینیم، مثل آن كه نماز را در كدام مكان بخوانیم، مگر آن كه منع شرعی خاص می

 شود.رسیده باشد كه در اصول از آن به تخییر عقلی تعبیر می

 هتك حرمت مبانی اسالم و اركان شریعت!! - 6

گویند: در صورتی كه امر شرایع دین به مردم واگذار شود، باعث هتك حرمت و می

اسائه ادب به مبانی اسالم و اركان شریعت خواهد شد كه این كار با مضامین شامخ و 

 تعالیم عالی اسالم سازگاری ندارد.

 پاسخ

د دین ( و در مور2۴هتك در لغت به معنای پاره كردن ستر و امر پوشیده را گویند.)

 مقصود به آن كشف نقاط ضعف مسلمین است.

گوییم: واگذاری شریعت در امور و تكالیف توقیفی به مردم در مورد اشكال فوق می

موجب هتك حرمت دین و شریعت و استهزاء و اسائه ادب به مبانی اسالم و اركان 

یدا ار پشریعت خواهد بود، ولی در عناوینی كه حقیقت شرعی از ناحیه شارع ندارد، ك

كردن مصداق و تطبیق آن عنوان كلّی بر افراد خارجی به متشرعه و عرف مردم واگذار 

 شده است.

 ضرری بودن برخی از شعائر!! - 7
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گویند: اقامه برخی از شعائر منجرّ به ضرر بر اسالم یا مسلمین خواهد شد، خصوصاً می

ابق رهای فراوانی است و مطعلیه السالم كه برپایی آن همراه با تحمّل ضرشعائر حسینی

 ای كه باشد واجب است.دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر درجه

 پاسخ

در مورد شعائر دینی كه عنوان كلّی آن از عناوین توقیفی نیست بلكه از قبیل احترام به 

ه منجرّ به كنیم كپدر و مادر غیر توقیفی است تا حدّی بر مصادیق خارجی آن تطبیق می

توان در كنیم كه هر عنوان غیر توقیفی را مید، زیرا ما به طور كلّی ادعا نمیحرمت نشو

ی توان پیاده كرد كه محقّق عنوان كلّهر مصداقی پیاده كرد، بلكه تنها بر مصداقی می

 باشد.

و به تعبیر دیگر شارع، آن مصداق را به خصوصه تحریم نكرده باشد، بلكه تصریح به 

ل در اصالة الحلیة باشد والّا صِرف اقامه عزا و بیان احكام و حلّیّت آن داشته یا داخ

 رساند؟معارف اسالمی چه ضرری به اسالم می

 به استهزا كشانده شدن شریعت!! - 8

ه مردم شود كگویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف به این منجر میبرخی می

آنجا كه  هزا كشیده شود. و ازعناوین كلّی را بر مصادیقی پیاده كنند كه شریعت به است

حفظ كیان و آبروی شریعت واجب است، در نتیجه امر تطبیق شریعت را در تمام موارد 

 باید به دست خود شارع واگذار كرد.

 پاسخ

م بر چند قس -ها و ادیان دیگر های دیگر اسالمی یا از ملتچه از ناحیه فرقه -استهزاء 

 است:
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 استهزای باطل و غیر حق: - 2

این نوع استهزا هیچ گونه تأثیری نداشته و مانعیّتی ندارد، مثل این كه مردم مذاهب یا 

ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا كاشف از نقص و عیبی 

 در مؤمنین یا در خود دین نیست.

 استهزای عرفی: - 1

شعارهای هر قومی به جهت  ها و محیطهاست.این نوع استهزا نتیجه اختالف عرف

 ها معنایداللت بر معنای بلندی وضع شده است، ولی ممكن است قومی دیگر از آن

ا در شود كه آن معانی ردیگری را برداشت كنند، لكن این اختالف برداشت باعث نمی

 قومی كه اختراع كرده منع نماییم.

 استهزای به جهات واقعی: - 9

ی دارند، و لذا موجب هتك حرمت و استهزای واقعی برخی از استهزاها جهات واقع

شریعت و دین است. و از آنجا كه این دو عنوان از مصادیق و اصناف حسن و قبح 

كند، لذا اگر در موردی تطبیق عنوان كلّی بر عقلی است و عقل آن را درك می

 كنیم.مصداق خارجی منجر به استهزای واقعی شد ما هم آن را تحریم می

 مراسم جشن برپایی

 برپایی مراسم جشن

ی دهند برپایهای خاص انجام مییكی از اعمالی كه مسلمین در طول تاریخ در موقعیت

های خاصی است. این كار به دلیل اهمیت و مراسم جشن و شادی در روزها یا شب

شود؛ خواه والدت امام باشد یا بعثت پیامبر و مانند مبارك بودن آن موقعیّت انجام می

 آن.

مسلمین به جهت استفاده معنوی در آن اوقات مقدس و كسب فیض از معصومین در 
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ابند، ولی یچنین مجالسی شركت كرده و با بزرگداشت آن به بركات عظیمی دست می

كنند، كه از چنین بركاتی استفاده نمیمتأسفانه وهابیان در طول تاریخ عالوه بر این

لسی منع كرده و از این طریق خواست دشمنان اسالم دیگران را نیز در برپایی چنین مجا

خواهد مسلمانان با مقدساتشان تجدید پوشانند؛ زیرا دشمن هرگز نمیرا جامه عمل می

 كنیم.عهد نمایند. به خاطر اهمیت موضوع، آن را در اینجا بررسی می

 فتاوای وهابیان

ست كه در آن اتفاقی افتاده نوع دوم از ایام، روزهایی ا»... گوید: ابن تیمیه می - 2

گیرند اصل و اساسی كه برخی آن روز را عید میاست؛ همانند هجدهم ذی حجه و این

ندارد؛ زیرا پیشینیان و نیز اهل بیت و دیگران آن روز را عید نگرفتند و اعیاد، شریعتی از 

ین اگذاری كرد، كه بدعتشرایع است كه در آن باید از دستور متابعت نمود، نه آن

علیه السالم را عید عمل همانند اعمال نصارا است كه حوادث حضرت عیسی

 (23«.)گیرندمی

رپا جایز نیست برای پیامبر و غیر پیامبر مراسمی ب»گوید: شیخ عبدالعزیز بن باز می - 1

های در دین است؛ زیرا پیامبرصلی اهلل علیه وآله و خلفای شود و این عمل از بدعت

 (2۳«.)اندچنین عملی انجام ندادهن از صحابه و تابعین، اینراشدین و دیگرا

 جایز نیست در سوگ انبیا و صالحین و نیز»گویند: شورای دائمی فتوای وهابیان می - 9

زنده كردن یاد آنان در روز تولدشان و برداشتن عَلَم، چراغانی و شمع نصب كردن بر 

هایی است كه در دین وارد ور از بدعتقبورشان مراسمی برگزار شود؛ زیرا تمام این ام

شده و از موارد شرك است و پیامبرصلی اهلل علیه وآله و انبیا و صالحینِ گذشته 

اند. صحابه و هیچ یك از امامان مسلمین هم در طول سه قرن كه بهترین چنین نكردهاین

 (23«.)هاست چنین نكردندقرن

زیاد است؛ از جمله برپایی جشن به های این عصر بدعت»گوید: ابن فوزان می - 3
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 (1۱«.)باشداالول میمناسبت والدت پیامبرصلی اهلل علیه وآله در ماه ربیع

برپایی مراسم جشِن تولد برای فرزند كه در آن تشبّه به »گوید: ابن عثیمین می - 1

دشمنان خداست، از عادت مسلمین نبوده؛ بلكه از دیگران به ارث رسیده است. 

ی اهلل علیه وآله فرمود: هر كس به قومی شبیه شود از زمره آن قوم به حساب پیامبرصل

 (12«.)آیدمی

 برپایی جشن، مظهر حبّ و بغض

 اشاره

حبّ و بغض دو امری است كه بر نهاد انسان عارض شده و از آن دو به میل و عدم میل 

 كنند.نفس انسان تعبیر می

 وجوب محبّت

 توضیح

شود كه محبّت به برخی افراد بر انسان واجب است؛ از استفاده میاز ادله عقلی و نقلی 

 جمله:

 خداوند - 1

خداوند متعال در رأس كسانی است كه محبّت به او اصالتاً واجب است، آن هم به 

جهت دارا بودن جمیع صفات كمال و جمال و وابستگی همه موجودات به او. لذا 

اؤُكُمْ وَأَبَْناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاُجكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ ُقْل إِنْ كَانَ آبَ» فرماید: خداوند می

وَأَمْوَالٌ اقْتََرفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمََساكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ ِإلَْیكُمْ مِنَ اللَّهِ 

تِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الَْقوْمَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیِلهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّی یَأْ

ای رسول بگو ای مردم اگر شما پدران، پسران، برادران، زنان و ( »]11؛)«الْفَاسِقِینَ
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ای كه از كساد شدن آن خویشاوندان خود و اموالی كه جمع كرده و مال التجاره

ش از خدا و رسول و جهاد در راه اید را بیبیمناكید و منازلی كه به آن دل خوش داشته

دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خداوند، فسّاق و او دوست می

 «بدكاران را هدایت نخواهد كرد.

 رسول خداصلی اهلل علیه وآله - 2

علیه  صلی اهللاز جمله كسانی كه باید به خاطر خدا دوست بداریم، رسول گرامی اسالم

زیرا او واسطه فیض تشریع و تكوین است. لذا در آیه فوق در كنار نام  وآله است؛

 خداوند از او هم یاد شده و به محبّت او امر شده است.

( 19؛)«أحبّوا اللَّه لما یغذوكم وأحبّونی بحبّ اللَّه»صلی اهلل علیه وآله فرمود: پیامبر اسالم

دهد و مرا به خاطر خدا میخداوند را از آن جهت دوست بدارید كه به شما روزی »

 «دوست بدارید.

مناقب و فضایل و كماالت آن حضرت نیز از جمله عواملی است كه انسان را به سوی 

 كند.آن حضرت جذب كرده و محّبتش را در دل ایجاد می

 آل بیت پیامبرعلیهم السالم - 3

السالم ها واجب است، اهل بیت رسول خداعلیهم از جمله كسانی كه محّبت به آن

كه آنان مجمع فضایل و كماالت بوده و واسطه فیض است؛ زیرا با قطع نظر از آن

اند، پیامبرصلی اهلل علیه وآله به محبّت ورزیدن به آنان امر نموده تكوین و تشریع الهی

یتی وأحبّوا أهل ب»فرماید: است؛ مثالً در همان حدیث فوق پیامبرصلی اهلل علیه وآله می

 «هل بیتم را به خاطر من دوست بدارید.و ا»؛ «لحبّی

 علیهم السالمعوامل لزوم حبّ آل رسول
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از آنجا كه محبّت به پیامبرصلی اهلل علیه وآله واجب است، محبّت به آل رسول نیز به 

 جهات زیر واجب و الزم است:

بب كل س»انتساب آنان به صاحب رسالت. لذا پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود:  - 2

هر سبب و نسبی در روز قیامت منقطع ( »13؛)«ب منقطع یوم القیامة إلّا سببی ونسبیونس

 «است مگر سبب و نسب من.

« طیر»و حدیث « رایه»گونه كه در حدیث اهل بیت، محبوب خدا و رسولند؛ همان - 1

 ها اشاره شده است.به آن

ان طور كه علیهم السالم اجر و مزد رسالت محمّدی است؛ همحبّ اهل بیت - 9

 (11«.)قُْل لَا أَسْأَلُكُمْ عََلیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمََودَّةَ فِی الْقُرْبَی» فرماید: خداوند متعال می

( سبط 1۴«.)وَقِفُوهُمْ إِنَّهُْم َمْسؤُولُونَ» شود: روز قیامت از محّبت آل رسول سؤال می - 3

علیه السالم سؤال محبّت علیكند: روز قیامت از بن الجوزی از مجاهد چنین نقل می

 (13شود.)می

طور كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله اند؛ همانعلیهم السالم عِدل كتاب الهیمعصومین - 1

 .«إنّی تارك فیكم الثقلین كتاب اللَّه وعترتی»به آن اشاره فرمود: « ثقلین»در حدیث 

ر احادیث صحیح از طریق علیهم السالم شرط ایمان است؛ زیرا دمحبّت به اهل بیت - ۴

لسالم علیه اشیعه و سنی وارد شده است كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله خطاب به علی

ای علی! دوست ندارد تو را ( »1۳؛)«الیحبّك إلّا مؤمن والیبغضك إلّا منافق»فرمود: 

 «مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق.

رمود: كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله فد؛ چنانعلیهم السالم كشتی نجات امّتناهل بیت - 3

مثل أهل بیتی فیكم مثل سفینة نوح من ركبها نجی، ومن تخلّف عنها زخّ فی »

مثل اهل بیتم در میان شما همانند كشتی نوح است، هر كس سوار بر آن ( »13؛)«النار

 «شد، نجات یافته و هر كس از آن تخلف كرد، غرق شده است.

علیهم السالم، شرط قبولی اعمال و عبادات است؛ زیرا پیامبرصلی اهلل حبّ اهل بیت - ۳
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قدر روزه بدارند كه اگر امّت من آن»علیه السالم فرمود: علیه وآله خطاب به علی

قدر نماز بدارند به حدّی كه مانند ها فرو رود و آنكمرشان مانند كمان خم شده و دل

خداوند آنان را به رو در آتش جهنّم تارها گردند، ولی تو را دشمن بدارند، 

 (9۱«.)اندازدمی

گونه كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله علیهم السالم امان اهل زمینند؛ هماناهل بیت - 3

النجوم أمان ألهل السمآء وأهل بیتی أمان ألمّتی من األختالف، فإذا خالفتها قبیلة »فرمود: 

ستارگان امان برای اهالی آسمانند و »( 92؛)«من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبلیس

ای از عرب با باشند. پس هر گاه قبیلهاهل بیت من امان برای امت من از اختالف می

افتد و در نتیجه از حزب ابلیس اهل بیتم مخالفت كنند بین خودشان اختالف می

 «گردند.می

سان را قوای ان ای است كهاین نكته قابل توجّه است كه محبّت به مثابه نیرو محركه

 تحریك كرده تا به سوی محبوب و اقتدای به او پركشد.

ای از رسیم كه برپایی مراسم، جلوهبندی از این مطالب به این نتیجه میدر جمع

دانیم كه مردم در درجات های محبّت نسبت به محبوب است؛ زیرا از طرفی میجلوه

ست، قبال نفس و تحریك نفسانی نیمحبّت مختلفند و از طرفی دیگر اثر محبّت تنها ا

بلكه ظهور و بروز داشته و در رفتارهای خارجی هم مؤثر است. البته اثر بیرونی آن هم 

ثار و بلكه آ -گویند گونه كه برخی میهمان -تنها اطاعت و انقیاد از محبوب نیست 

شود، مگر ها را شامل میهای دیگری نیز دارد كه اطالق ادله لزوم محبّت تمام آنجلوه

 كه با ادله دیگر معارضه داشته باشد؛ مثل قتل نفس در محبّت محبوب.آن

 های حب در زندگی انسان عبارتند از:جلوه

 اطاعت و انقیاد؛ - 2

 زیارت محبوب؛ - 1

 تكریم و تعظیم محبوب؛ - 9
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 برآوردن حاجات محبوب؛ - 3

 دفاع از محبوب؛ - 1

 ند حزن یعقوب در فراق یوسف.حزن و اندوه در فراق محبوب؛ همان - ۴

 حفظ آثار محبوب؛ - 3

 احترام به فرزندان و نسل او؛ - ۳

 بوسیدن آنچه به او مرتبط است؛ - 3

 خوانی در میالد محبوب.برپایی مراسم جشن و مولودی - 2۱

 برپایی مراسم از دیدگاه قرآن

 اشاره

آن  ز مسائلی است كه اصلبریم كه برپایی مراسم و یادبود، ابا مراجعه به قرآن پی می

 را قرآن امضا، بلكه بدان ترغیب نموده است؛

یا و ها در حقیقت برپایی یادبود انببریم كه بیشتر آناز آیات مربوط به حج پی می - 2

 كنیم:اولیای الهی است، كه به چند نمونه از آن اشاره می

 علیه السالمالف( مقام ابراهیم

مقام ابراهیم را ( »91؛)«وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِْبرَاهِیمَ مُصَلّیً » فرماید: خداوند متعال می

 «جایگاه پرستش خداوند قرار دهید.

كند كه مسلمین از جای پای حضرت ابراهیم تبرك جسته و آنجا خداوند متعال امر می

 علیه السالم و بنای كعبه زندهرا به عنوان مصلّی انتخاب كنند تا یاد حضرت ابراهیم

 بماند.

كند كه هنگام ساختن خانه خدا، اسماعیل سنگ بخاری در صحیح خود نقل می

كه ساختمان باال رفت، سنگی را آوردند نمود، تا آنآورد و ابراهیم نیز خانه را بنا میمی
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و ابراهیم باالی آن رفت و هر دو با این حالت ساختمان خانه خدا را به اتمام 

 (99رساندند.)

 هب( صفا و مرو

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ِمنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اْلبَیْتَ أَوِ اْعتَمَرَ فَلَا » فرماید: خداوند متعال می

صفا و مروه از شعائر دین خداست، پس هر كس حج ( »93؛)«جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِِهمَا

د، پس باكی نیست كه سعی صفا و خانه كعبه یا اعمال مخصوص عمره به جای آور

 «مروه نیز به جای آورد.

خداوند متعال سعی بین صفا و مروه را از مناسك حج قرار داد تا كوشش هاجر بین 

 ها زنده بماند.صفا و مروه در خاطره

كند: ابراهیم هنگامی كه هاجر و فرزندش اسماعیل را در سرزمین مكه بخاری نقل می

و عطش شدیدی بر هر دو غلبه نمود، فرزند از شدت عطش به رها نمود، آب تمام شد 

پیچید. هاجر به طرف كوه صفا رفت تا این وضعیت فرزند را نبیند و در ضمن خود می

سعی كند تا كسی را پیدا نموده و از او آب طلب نماید، ولی مأیوس از كوه پایین آمد 

 اید شخصی را مشاهده نمودهو با شتاب به طرف كوه مروه رفت، از كوه باال رفت تا ش

و از او آب طلب كند، ولی در این مكان نیز كسی را مشاهده ننمود. این عمل هفت بار 

هت كند كه فرمود: به این جتكرار شد. ابن عباس از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل می

 (91نمایند.)است كه حجاج هفت بار بین صفا و مروه طواف می

 ج( فدیه

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَْی قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَی » فرماید: ل میخداوند متعا

نْ مِفِی الَْمنَامِ أَنِّی َأذْبَحُكَ َفانْظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یَا أََبتِ افْعَلْ َما تُؤَْمرُ سَتَجِدُِنی إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ * وَنَادَیْنَاهُ َأنْ یَا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّْقتَ الرُّؤْیَا إِنَّا  الصَّابِرِینَ
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پس ( »9۴؛)«كَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ * إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبََلاءُ اْلمُبِینُ * وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ َعظِیمٍ

گاه ]كه آن پسر رشدی یافت با او به سعی و عمل ه او دادیم. آنمژده پسر بردباری را ب

شتافت. ابراهیم گفت: ای فرزند گرامی من! در عالم خواب چنین دیدم كه تو را قربانی 

كنم، نظرت در این واقعه چیست؟ گفت: ای پدر! هر چه مأموری انجام ده، كه ان می

ر دو تسلیم امر حق گشتند، او را برای شاء اللَّه مرا از صابرین خواهی یافت. پس چون ه

كشتن به روی افكند، ما در آن حال خطاب كردیم كه ای ابراهیم! تو مأموریت عالم 

 دهیم، این ابتال همان امتحانیرؤیا را انجام دادی، ما نیكوكاران را چنین نیكو پاداش می

 «و ساختیم.كند و ما ذبح بزرگی را فدای ااست كه حقیقت حال ایمان را روشن می

خداوند متعال به پاس این فداكاری، حاجیان را امر نموده تا در منا به حضرت ابراهیم 

اقتدا كرده و به یادبود آن عمل عظیم و امتحان بزرگ، گوسفندی را در سرزمین منا 

 قربانی نمایند.

 د( رمی جمرات

ل وآله چنین نقاحمد بن حنبل و طیالسی در مسندهای خود از رسول خداصلی اهلل علیه 

كنند: جبرئیل ابراهیم را به سوی جمره عقبه برد، در آن هنگام شیطان بر او نمایان می

گشت، ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب نمود كه صدای شیطان از آن بلند شد. سپس 

نزد جمره وسطی آمد، باز شیطان بر او ظاهر شد، در آن هنگام نیز هفت سنگ بر او 

گاه به سوی جمره قصوی آمد، باز هم شیطان بر ی او بلند شد. آنپرتاب نمود كه صدا

او ظاهر شد و حضرت ابراهیم او را با هفت سنگ رمی نمود، به حّدی كه صدایش 

 (93درآمد.)

نماییم كه چگونه خداوند متعال به خاطر یادبود این قضیه، آن عمل را برای مشاهده می

 بماند.حجاج واجب كرده تا یاد آن واقعه، زنده 

و هر ( »9۳؛)«وَمَنْ یُعَظِّْم شَعَاِئرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الُْقلُوبِ» فرماید: خداوند متعال می - 1
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 «های با تقواست.كس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد، این صفت دل

است و  هكیفیت استدالل به این آیه شریفه آن است كه شعائر، جمع شعیره به معنای نشان

های خداوند و دین اوست. لذا هر عملی كه مردم را به شعائر خداوند به معنای نشانه

ها سوی خدا و دینش رهنمون و یادآوری كند، جزء شعائر الهی است كه یكی از آن

برپایی مراسم جشن مولودی برای انبیا و اوصیا است كه در آن وقت مردم با ذكر 

 شوند.داوند متعال نزدیك میفضایل و كماالت آن ولی، به خ

و یادآوری ده آنان را به ( »93؛)«وَذَكِّرْهُْم بِأَیَّامِ اللَّهِ» فرماید: خداوند متعال می - 9

 «روزهای خداوند.

مقصود از ایام خدا، ایام غلبه حق بر باطل و ظهور حق است، كه ایام والدت ولیّ خدا 

دت پیامبرصلی اهلل علیه وآله، خداوند نیز یكی از مصادیق آن است؛ زیرا در روز وال

 صلی اهلل علیه وآله( به دنیا آورد تا با او بر باطل غلبه كند.متعال حق را )پیامبر اكرم

ای ( »]3۱؛)«ُقلْ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمََودَّةَ فِی اْلقُرْبَی» فرماید: خداوند متعال می - 3

خواهم كه مودّت و محبّت من از شما اجر رسالت جز این نمی رسول خدا به امت بگو:

 «مرا در حقّ خویشاوندانم منظور دارید.

بنابر این با برپایی مراسم مولودی اهل بیت پیامبرعلیهم السالم و ذوی القربی و یادبود 

 ایم.ها مقداری از اجر رسالت نبوی را ادا كردهآن

قسم به شب تار ( »32؛)«ضُّحَی * وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَیوَال» فرماید: خداوند متعال می - 1

 «هنگامی كه جهان را در پرده سیاه بپوشاند.

خداوند متعال در این آیه به شب میالد پیامبرصلی اهلل »گوید: می« سیره حلبیه»حلبی در 

اند كه مراد، شب اسراء است و مانعی ندارد علیه وآله قسم یاد كرده است. برخی گفته

 (31«.)ه قسم به هر دو باشدك

واضح است كه قسم خوردن به چیزی، حكایت از اهمیت آن دارد. لذا با قسم، یاد آن 

 را در ذهن مردم زنده كرده تا آن را مورد احترام قرار دهند.

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كنندگان پیامبرصلی اهلل علیه وآله رسانان و تعظیمخداوند متعال در تأیید یاری - ۴

ینَ آمَُنوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَّذِی أُنِْزلَ َمعَهُ أُوْلئِكَ هُمُ فَالَّذِ» فرماید: می

پس آنان كه به او گرویدند و حرمت و عزّت او را نگاه داشتند و ( »39؛)«الْمُفْلِحُونَ

 اش كردند و از نوری كه به او نازل شده پیروی كردند، آن گروه به حقیقتیاری

 «رستگاران عالمند.

 علیه كنندگان پیامبرصلی اهللكنندگان و تعظیمخداوند متعال در این آیه شریفه، یاری

وآله را ستوده و به رستگاری بشارت داده است. حال آیا برپایی مراسم در روز میالد 

علیه  صلی اهللپیامبرصلی اهلل علیه وآله یا مبعث او از مصادیق تكریم و تعظیم پیامبر اكرم

 وآله نیست؟

نام تو را بلند ( »33؛)«َورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» فرماید: خداوند متعال در شأن پیامبر می - 3

 «كردیم.

بنابر این برپایی مراسم، نوعی باال بردن سطح فكری مردم نسبت به رسول خداصلی اهلل 

 است.علیه وآله و شناساندن موقعیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله به مردم 

اگر كسی اشكال كند كه طبق مفاد آیه شریفه، نصرت و تكریم و تعظیم پیامبرصلی اهلل 

 علیه وآله اختصاص به خداوند متعال دارد.

وَیَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً » فرماید: گوییم: خداوند در جایی دیگر میدر جواب می

پیامبرصلی اهلل علیه وآله كند كه نصرت ( آیا كسی در این مورد گمان می31«.)عَزِیزاً

 مخصوص به خداوند است و ما در این باره هیچ تكلیف نداریم؟

وَكُالًّ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُِل َما نُثَبِّتُ بِهِ » فرماید: همچنین خداوند می - ۳

را به آن  تو كنیم تا قلبو ما این حكایات و اخبار انبیا را بر تو بیان می( »3۴؛)«فُؤَادَكَ

 «قوی و استوار گردانیم.

هلل شود كه حكمت بیان سرگذشت انبیا برای پیامبرصلی ااز این آیه به خوبی استفاده می

كه  قدم باشد. شكّی نیستعلیه وآله تثبیت قلب ایشان است، تا در مشكالت ثابت
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رد كه به جا دامسلمانان در این برهه از زمان احتیاج بیشتری به تثبیت قلوب دارند. لذا 

های خاص؛ همانند روز میالد پیامبرصلی اهلل علیه وآله یا مبعث، مردم را در مناسبت

محلی مقدّس جمع كرده و آنان را به فضیلت آن روز یا شب آگاه ساخته و با سیره و 

 فضایل پیامبرصلی اهلل علیه وآله آشنا سازیم تا قلوب مردم به دین الهی تقویت شود.

مدیر كل اداره اوقاف و شؤون  -بن عبداللَّه بن محمّد بن مانع الحمیری استاد عیسی 

ای هگونه كه خداوند متعال قصههمان»گوید: در توضیح آیه فوق می -اسالمی دُبی 

صلی اهلل علیه وآله به جهت تثبیت قلب او بیان نمود، والدت انبیا را برای پیامبر اسالم

ا تمل بر خبرهای پیامبرصلی اهلل علیه وآله است كه بپیامبرصلی اهلل علیه وآله نیز مش

ها، قلوب مؤمنین تثبیت خواهد شد. لذا این آیه داللت دارد بر مطلوبیّت یادآوری آن

 (33«.)تكرار یادبود مولد پیامبرصلی اهلل علیه وآله و عنایت داشتن به آن

( 3۳؛)«وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلَِك فَلْیَفْرَحُواقُلْ بِفَْضلِ اللَّهِ » فرماید: و نیز خداوند در قرآن می - 3

 «بگو ای پیامبر در فضل و رحمت خداوند شادی نمایید.»

 َومَا أَرْسَلَْناكَ إِلَّا رَحْمَةً» فرماید: در جایی دیگر در شأن پیامبرصلی اهلل علیه وآله می

 «ما تو را رحمتی برای همه عالمیان فرستادیم.( »33؛)«لِلْعَالَمِینَ

ل كند: مقصود از فضاز ابن عباس درباره این آیه چنین نقل می« درّ المنثور»سیوطی در 

 (1۱صلی اهلل علیه وآله است.)خدا علم، و مراد از رحمتش، وجود پیامبر اسالم

 گوید: یكی از صفات مشهور پیامبرصلی اهلل علیه وآلهآلوسی نیز در ذیل آیه شریفه می

 (12رحمت است.)

 رسیم كه باید در روزهایی كه متعلق به پیامبراین دو آیه به این نتیجه میبا جمع بین 

صلی اهلل علیه وآله است؛ مانند میالد و مبعث آن حضرت، با برپایی مراسم جشن، اكرم

ها حكم برپایی مجالس بزرگداشت را توان با همین ادلّه و مالكشادی نماییم. البته می

م داد. این نكته قابل تأمل است كه شادی نباید از حدّ به سایر اولیای الهی نیز تعمی

 مشروع آن تجاوز كند.
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 برپایی مراسم از دیدگاه احادیث

 توان به مشروعیت چنین مجالسی پی برد:با مراجعه به روایات نیز می

ئل صلی اهلل علیه وآله سإنّ رسول اللَّه»كند: مسلم در صحیحش از ابی قتاده نقل می - 2

همانا از رسول ( »11؛)«"ذلك یوم ولدت فیه وفیه أنزل عَلیّ"وم اإلثنین فقال: عن صوم ی

خداصلی اهلل علیه وآله در مورد علّت استحباب روزه روز دوشنبه سؤال شد؟ فرمود: 

 «بدان جهت است كه من در آن روز متولد شده و در آن روز بر من قرآن نازل گشت.

ة صلی اهلل علیه وآله المدینلمّا قدم النبیّ»كند: مسلم همچنین از ابن عباس نقل می - 1

وجد الیهود یصومون یوم عاشورآء، فسألوا عن ذلك، فقالوا: هو الیوم اّلذی أظفر اللَّه 

اهلل علیه  صلیموسی وبنی اسرآئیل علی فرعون، ونحن نصوم تعظیماً له. فقال رسول اللَّه

گامی كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله هن( »19؛)«. وأمر بصومه"نحن أولی بموسی"وآله: 

گیرند، از علت آن وارد مدینه شد مشاهده نمود كه یهودیان روز عاشورا را روزه می

سؤال نمود؟ گفتند: این روزی است كه خداوند موسی و بنی اسرائیل را بر فرعون 

ما  :دارند. پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمودپیروز گردانید، لذا آن روز را تعظیم می

 «سزاوارتر به این عمل هستیم. لذا دستور داد تا روز عاشورا را روزه بدارند.

ابن حجر عسقالنی بنابر نقل سیوطی بدین حدیث بر مشروعیت برپایی مراسم والدت 

 (13پیامبرصلی اهلل علیه وآله استدالل نموده است.)

ی ف عنه العذاب فقد صحّ أّن أبالهب یخفّ »گوید: حافظ بن ناصرالدین دمشقی می - 9

به نقل ( »11؛)«صلی اهلل علیه وآله...مثل یوم اإلثنین، إلعتاقه ثویبة سروراً بمیالد النبیّ

 شود، به جهتصحیح وارد شده كه در روز دوشنبه به ابولهب تخفیف عذاب داده می

 «كه كنیزش ثویبة را در میالد پیامبرصلی اهلل علیه وآله از روی خوشنودی آزاد كرد.آن

 كنیم كه برپایی مراسم در مولد پیامبرصلی اهللاز این مورد به طریق اولویت استفاده می

 علیه وآله و یادبود آن حضرت از طرف یك مؤمن ارزش عظیمی دارد.
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 صلی اهلل علیه وآله عّق عن نفسه بعد النبوّة، معإنّ النبیّ»كند: بیهقی از انس نقل می - 3

پیامبرصلی اهلل علیه وآله ( »1۴؛)«لمطلب عّق عنه فی سابع والدتهإنّه قد ورد إنّ جدّه عبدا

كه در روایات وارد شده بعد از نبوّتش از طرف خود گوسفندی را عقیقه نمود، با آن

 «كه ابوطالب برای پیامبر در روز هفتم والدتش گوسفندی را عقیقه كرده بود.

لی د، لذا باید این عمل پیامبرصشوعقیقه هیچ گاه دو بار تكرار نمی»گوید: سیوطی می

ند او را كه خداواهلل علیه وآله را بر این حمل كنیم كه پیامبر به جهت اظهار شكر از این

گونه كه آن حضرت آفریده و رحمت برای عالمیان قرار داده است، عقیقه نمود؛ همان

ری افرستاد و به همین جهت مستحب است كه ما هم به جهت شكرگزبر خود درود می

به درگاه الهی، در روز والدتش اجتماع نموده و با اطعام دادن و امثال این امور كه جنبه 

 (13«.)تقرّبی دارد، شكر خدا را اظهار نماییم

ود: كند كه درباره فضیلت روز جمعه فرمترمذی از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل می - 1

 «شد. در آن روز است كه آدم خلق( »1۳؛)«وفیه خلق آدم»

شود كه برخی از ایام به جهت اتفاق خاص و مباركی كه در حدیث استفاده میاز این

 صلیآن رخ داده، فضیلت دارد؛ چه رسد به روزی كه در آن روز، میالد پیامبر اسالم

 اهلل علیه وآله باشد.

 ی اهللاند كه گفت: به پیامبرصلاحمد بن حنبل و دیگران از اسود بن سریع نقل كرده - ۴

یا رسول اللَّه! مدحت اللَّه بمدحة ومدحتك بمدحة؟ قال رسول »علیه وآله عرض كردم: 

ای رسول خدا! من خدا را به ( »13؛)«صلی اهلل علیه وآله: هات وابدأ بمدحة اللَّهاللَّه

ام. پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: ای دیگر مدح كردهای و شما را نیز به گونهگونه

 «وع به مدح خدا كن.بیاور و شر

 پیامبرصلی اهلل علیه وآله نفرمود: مرا مدح نكن، ولی فرمود: مدح را از خدا شروع نما.

إنّ »اند كه فرمود: احمد و دیگران از رسول خداصلی اهلل علیه وآله نقل كرده - 3

جبرئیل ذهب بإبراهیم إلی جمرة العقبة، فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات، فساخ. 
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أتی الجمرة الوسطی، فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات، فساخ، ثمّ أتی الجمرة  ثمّ

جبرئیل ابراهیم را نزد ( »۴۱؛)«القصوی فعرض له الشیطان، فرماه بسبع حصیات، فساخ...

جمره عقبه آورد كه ناگهان شیطان بر او نمایان شد. حضرت او را هفت سنگ زد كه 

علیه السالم را نزد جمره وسطی آورد، آنجا نیز راهیمگاه ابشیطان به صدا درآمد. آن

شیطان خودش را نمایان ساخت. حضرت هفت سنگ به او پرتاب نمود. كه شیطان به 

صدا درآمد. باز او را به نزد جمره قصوی برد كه ناگهان شیطان بر او ظاهر گشت. 

 «.حضرت با هفت سنگ او را نشانه گرفت، كه شیطان به صدا درآمد...

 ید میالد پیامبرصلی اهلل علیه وآله نزد اهل سنّتع

برخی از علمای اهل سّنت برپایی مراسم جشن به مناسبت میالد پیامبرصلی اهلل علیه وآله 

اند كه در ذیل به تعدادی از را ستایش كرده و آن را از اعمال نیك و مستحب برشمرده

 كنیم:ها اشاره میآن

در طول تاریخ، مسلمانان در ماه میالد »نویسد: می« نیةالمواهب اللد»قسطالنی در  - 2

پیامبرصلی اهلل علیه وآله جشن برپا كرده و به مردم اطعام داده و به انواع صدقات، 

دهند و با اظهار سرور و توجه به قرائت مولودی آن حضرت به او مستمندان را یاری می

كه به این عمل عظیم دست  نمایند...خداوند رحمت كند كسانی رااظهار ارادت می

 (۴2«.)زنندمی

به نظر من مولود نبوی از اعیاد مسلمین است و هر كس در آن »گوید: ابن عباد می - 1

روز شادی و سرور نموده و با پوشیدن لباس فاخر و چراغانی، شادی خود را ابراز 

 (۴1«.)نماید، امری مباح انجام داده است

انی در ماه ربیع االول مورد سؤال واقع شده كه آیا مولودی خو»گوید: سیوطی می - 9

دهد به او ثواب از حیث شرع، امری پسندیده است یا مذموم؟ آیا كسی كه انجام می

 شود یا خیر؟داده می
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خوانی كه عبارت است از اجتماع مردم و قرائت جواب این است كه اصل مولودی

لی اهلل علیه وآله و در پایان نیز مقداری از قرآن و خواندن روایات در شأن پیامبرص

گردد، عملی است نیكو، كه بانی و شود و بین مردم توزیع میهای غذا آورده میظرف

شود؛ زیرا با این عمل، قدر و كننده آن مأجور بوده و به آنان ثواب داده میشركت

منزلت پیامبرصلی اهلل علیه وآله تعظیم شده و در والدت آن حضرت اظهار شادی 

 (۴9«.)شودمی

 برپایی مراسم و یادبود پیامبر»گوید: می« حبشی»شیخ عبداللَّه هروی معروف به  - 3

صلی اهلل علیه وآله از كارهای نیكوست، و دلیلی بر انكار آن وجود ندارد، بلكه اكرم

 (۴3«.)سزاوار است كه آن را سنّت حسنه بنامیم

اهل اسالم در ماه والدت پیامبرصلی  همیشه در طول تاریخ،»گوید: دیار بكری می - 1

اع های این ماه به انوسازند و در شبكنند، و ولیمه آماده میاهلل علیه وآله جشن برپا می

كنند، و اعتنا و دهند، و اظهار سرور كرده و كارهای خیر را زیاد میصدقات تصدّق می

رت هر فضیلت دهند. و لذا از كرامات حضاهمیت به قرائت مولود شریف حضرت می

 (۴1«.)گرددعظیمی بر آنان ظاهر می

و از جمله كارهای خوبی كه در زمان ما پیدا شده، »گوید: ابوشامه مقدسی می - ۴

عملی است كه در روز موافق با روز والدت پیامبرصلی اهلل علیه وآله از قبیل صدقات و 

این كارها عالوه بر دهند. كارهای خیر به ظاهر كردن زینت و اظهار سرور، انجام می

كه در آن احسان و نیكی به فقرا است، شعار و اعالن محبت به ایشان نیز این

 (۴۴«.)باشدمی

ادله جواز احتفال و برپایی مراسم در میالد پیامبرصلی اهلل علیه »گوید: رفاعی می - 3

 ها عبارت است از:ترین آنوآله بسیار است؛ مهم

ی اهلل علیه صلشریف، تعبیری از شادی و سرور به مصطفیالف( برپایی مراسم در میالد 

 وآله است 
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ب( خود حضرت، روز میالد خود را بزرگ داشته و خدا را در آن روز بر نعمت 

 بزرگش و تفضّلش به جهت به وجود آمدنش شكر كرده است...

 »فرماید: ج( شادی در میالد حضرت به امر قرآن كریم مطلوب است؛ زیرا خداوند می

 خداوند ما را امر كرده كه در رحمتش شادی«. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا

وَما » د: فرمایترین رحمت خدا است. قرآن میكنیم، و پیامبرصلی اهلل علیه وآله بزرگ

 «.أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعاَلمِینَ

میشه به حوادث دینی مهم كه وقتش گذشته و منقضی د( پیامبرصلی اهلل علیه وآله ه

دید تا یادی از رسید، مناسب میورزید. و لذا هر گاه وقت آن میشده بود، اهتمام می

 آن روز كرده و با انجام طاعتی از طاعات، آن را تعظیم كند...

صلی اهلل علیه وآله مناسبت و فرصتی است تا انسان ه( در وقت والدت شریف حضرت

رود و سالم بسیاری برای پیامبرصلی اهلل علیه وآله بفرستد. كاری كه مطلوب خدا د

 «.یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً» فرماید: است؛ آنجا كه می

صلی اهلل علیه وآله انسان یادی از شمایل و معجزات و سیره و( در وقت والدت حضرت

كند، امری كه خداوند متعال ما را به شناخت آن سفارش كرده است، آنجا ایشان می

لَقَدْ كانَ لَكُمْ ِفی رَسُولِ اللَّهِ أُْسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَالْیَوْمَ » فرماید: كه می

 به طور حتم برای شما در رسول خدا الگوی خوبی است، برای كسانی كه( »۴3؛)«اآلخِرَ

 «امید رسیدن به خدا و روز قیامت داشته است.

ز( برپایی مراسم فرصتی است برای ادای برخی از حقوق بزرگ آن حضرت كه بر 

گردن ما است؛ زیرا خداوند متعال ما را به واسطه او هدایت كرده و از آتش دوزخ 

 ها به نور هدایت كرده است... .نجات داده و از تاریكی

ن در آ»لیه وآله در مورد فضیلت روز جمعه و مزایای آن فرمود: ح( پیامبرصلی اهلل ع

ه وآله صلی اهلل علیشود، زمانی كه پیامبر اسالماز اینجا استفاده می«. روز آدم متولد شد

 متولد شده به طریق اولی شریف است... .
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ط( علما و مسلمانان از گذشته و حال در تمام شهرها و مناطق، این عمل را حسن 

اند؛ و لذا بدین جهت شرعاً مطلوب است؛ زیرا ابن مسعود ه و آن را انجام دادهشمرد

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبیحاً فهو عند »نقل كرده: 

اند آن عمل نزد خداوند حسن است و آنچه آنچه را مسلمانان حسن شمرده»؛ «اللَّه قبیح

 «اند آن عمل نزد خداوند نیز قبیح است.شمرده را كه مسلمانان قبیح

له صلی اهلل علیه وآی( مراسم جشن در حقیقت اجتماع به جهت زنده كردن یاد مصطفی

گونه كه اعمال حج، زنده كردن است، و این امری مشروع در اسالم است، همان

 كارهای پسندیده است... .

نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْباِء الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ  وَكُالا » فرماید: ك( خداوند تبارك و تعالی می

گویی خبرهای رسوالن بر شود كه حكمت در قصهاز این آیه استفاده می«. فُؤادَكَ

هلل علیه وآله صلی اپیامبرصلی اهلل علیه وآله به جهت تثبیت قلب شریف حضرت رسول

ر و احتیاج داریم تا با قرائت سیره معطّاست. و شكی نیست كه ما نیز امروز به این مسأله 

جهاد او و... قلوب خود را با ایمان به آن حضرت تثبیت نماییم. و برپایی مراسم نیز در 

 راستای همین هدف است... .

اند و در صدر اول نبوده دلیل بر آن نیست كه ل( هر كاری را كه پیشینیان انجام نداده

شود بر ادله شرع است كه هر چه را حادث میبدعت منكر و حرام است، بلكه الزم 

 باشد... .عرضه نمود، آنچه را كه مشتمل بر مصلحت است واجب می

ه را مقیّد ب« و هر بدعتی ضاللت است.»؛ «وكلّ بدعة ضاللة»م( علما رحمهم اهلل حدیث 

ز ا اند. و دلیل بر این تقیید، چیزی است كه از بزرگان صحابه و تابعینبدعت سیّئه كرده

 امور حادث صادر شده كه در زمان رسول خداصلی اهلل علیه وآله نبوده است... .

ن( و نیز هر نوآوری، بدعت حرام نیست، و اگر چنین بود باید كار ابوبكر و عمر و زید 

بن ثابت هم حرام باشد كه دستور دادند قرآن جمع و تدوین شود تا با مرگ صحابه 

نیز جمع و تدوین حدیث شریف در كتب صحاح و  قاری آیات خدا از بین نرود! و
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سنن و دیگر مصادر، صحیح نباشد. و نیز نباید علم فقه و تجوید و توحید و دیگر علوم 

 از علوم شرعی كه بعد از عهد نبوی شریف، تصنیف و ابتكار شد تألیف گردد.

ر حال م تا دایكه: تسامح دینی نشانه دین حنیف ما است كه به آن امر شدهو در آخر این

 (۴۳«.)صلح و جنگ، و هنگام مجادله و مناقشه و مخاطبه به آن رجوع نماییم

 فواید برپایی مراسم

اره ها اشبرپایی مراسم و یادبود اولیای الهی آثار و بركاتی دارد كه به برخی از آن

 كنیم:می

اده و یای الهی افتهر ساله مسلمانان در آن روز به یاد پیامبرصلی اهلل علیه وآله و اول - 2

 گردد.محبتشان نسبت به ایشان زیادتر می

ز شود و مردم نیبرخی از كماالت و فضایل آن حضرات، تشریح و توضیح داده می - 1

 شوند.تر میبا تأسّی به آنان، به خدا نزدیك

با اظهار فرح و شادی، ایمان و ارادت خود را به پیامبرصلی اهلل علیه وآله و اولیای  - 9

 سازند.الهی ابراز داشته و آن را مستحكم می

در پایان مجلس با اطعام و پخش شیرینی به ثواب اطعام رسیده و گروهی از ضعفا  - 3

 برند.از این مجالس بهره مادی نیز می

 شود.در این مجالس یاد خدا زنده شده و مقدار زیادی از آیات قرآن تالوت می - 1

 بیشتر بر پیامبر خود درود بفرستند. فرصت مناسبی است كه مردم - ۴

 .گرددهمچنین موقعیت مناسبی برای دعوت مردم به خدا و دستورات او فراهم می - 3

 بررسی اشكاالت وهابیان

 اشاره
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با وجود ادلّه فراوان از آیات، روایات و سیره مسلمین بر جواز، بلكه رجحان برپایی 

مل مسلمین ایستاده و با انواع ایرادات سست، مراسم یادبود، باز هم وهابیان در مقابل ع

ها شوند. اینك به ذكر برخی از ایرادات و پاسخ آنمانع برپایی این عمل مقدس می

 پردازیم:می

 اشكال اوّل

 (۴3برپایی مراسم و یادبود، نوعی عبادت غیر خدا است.)

 پاسخ

وهیت یا ربوبیّت در جای خود اشاره شده است كه عنصر مقوّم عبادت، اعتقاد به ال

نماییم. لذا در صورتی كه تكریم و تعظیمی از این عنصر كسی است كه او را تعظیم می

 گویند.خالی باشد، اصطالحاً آن را عبادت نمی

 اشكال دوم

برپایی چنین مراسمی، همراه با اموری است كه غالباً حرام است؛ همانند اختالط زنان با 

 (3۱غنا.) مردان، قرائت مدح با موسیقی و

 پاسخ

عمل گناه در هر مكان و زمانی حرام است؛ خواه در این مراسم باشد یا غیر آن، ولی ما 

تد مانع افتوانیم عملی ممدوح و پسندیده را به جهت امور جانبی كه گاهی اتفاق مینمی

 (32شویم، بلكه باید از اعمال خالف و حرام جلوگیری نمود.)

 اشكال سوم
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( 31.)«های خود را قبر و قبر مرا عید قرار ندهیدخانه»علیه وآله فرمود: پیامبرصلی اهلل 

 (39ابن قیم به این حدیث بر حرمت برپایی مراسم استدالل كرده است.)

 پاسخ

اوّالً: دلیل، اخّص از مّدعا است؛ زیرا روایت تنها اشاره به قبر پیامبرصلی اهلل علیه وآله 

 ها.دارد، نه مطلق مكان

جهت آن شاید این باشد كه انسان باید در محضر پیامبرصلی اهلل علیه وآله با ثانیاً: 

خضوع و خشوع باشد و این مسئله با اظهار فرح و سرور در كنار قبر سازگاری ندارد، 

 ولی منافاتی ندارد كه در جایی دیگر انجام گیرد.

ید وزهای عگوید: محتمل است كه معنای حدیث این باشد: قبر مرا مانند رسبكی می

 (33قرار ندهید، بلكه در كنار قبر من زیارت و سالم و دعا بخوانید.)

 اشكال چهارم

 (31خوانی، تشبّه به نصارا است.)در برپایی مراسم و مولودی

 پاسخ

اوّالً: تشبّه از عناوین قصدی است كه در ترتّب حكم بر آن، احتیاج به قصد دارد. حال 

مسلمین در برپایی مراسم، قصد تشبّه به كفار و نصارا را  كنیم كه آیا احدی ازسؤال می

 دارد؟ قطعاً جواب منفی است.

كند: ابوسفیان برای بخاری در كتاب مغازی از صحیح خود در باب غزوه احد نقل می

 «زنده باد بت هُبل، زنده باد بت هُبل»؛ «ُاعل هبل، اُعل هبل»تحریك مشركین صدا داد: 

وآله فرمود: شما نیز جواب او را بگویید. عرض كردند: چه بگوییم؟ پیامبرصلی اهلل علیه 

ابوسفیان بار دیگر شعار دیگری را برای تحریك «. اَللَّه أعلی وأجلّ»فرمود: بگویید: 
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برای ماست عُزّی و شما عُزّی »؛ «نحن لنا العزّی وال عزّی لكم»مشركین به حمله سر داد: 

ه فرمود: شما نیز جواب او را بدهید. عرض كردند: چه پیامبرصلی اهلل علیه وآل«. ندارید

خدا موالی ماست و شما ( »3۴؛)«اللَّه موالنا وال مولی لكم»بگوییم؟ فرمود: بگویید: 

 «.موال ندارید

تواند به پیامبرصلی اهلل علیه وآله اعتراض نموده و بگوید: ای آیا كسی مثل وهابیان می

ار است و جایز نیست؟ مگر خداوند متعال در قرآن رسول خدا! این عمل تو تشبّه به كف

بر شما ( »33؛)«كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُِتبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلُِكمْ» كریم نفرموده: 

پس  «گونه كه بر اقوام قبل از شما نیز نوشته شده بود.روزه نوشته و حتمی شده؛ همان

 یشینیان، دلیلی بر بطالن آن نیست.مجرد تشابه یك عمل با كردار پ

ی كه از هایدر جواب سؤال كسی كه از او درباره كاله« الفتاوی»شیخ شلتوت در كتاب 

یّ ها زصحیح نیست كه بگوییم این كاله»گوید: شود سؤال نمود، میغرب وارد می

خاص غیرمسلمین و شعار غیراسالمی است، بلكه مسلمان و غیرمسلمان در آن مساوی 

گذارند به قصد تشبه به غیر مسلمین در خصوصیات ست و آنچه كه مسلمانان به سر میا

دینشان نیست، بلكه به جهت جلوگیری از حرارت خورشید یا سرمای زمستان از آن 

 (3۳«.)كنند. لذا مشكلی ندارداستفاده می

 لثانیاً: اساس جواز یك عمل، انطباق آن با كتاب و سنّت است؛ خواه شبیه به عم

 دیگران باشد یا نه. و ما مشروعیت آن را با ادله عام و خاص ثابت كردیم.

گونه كه از كالم شیخ شلتوت استفاده شد، مقصود از تشبّه به نصارا، تشبّه در ثالثاً: همان

 اختصاصیات آنان؛ از قبیل صلیب و زدن ناقوس است، نه در هر عملی.

 اشكال پنجم

 ادند.سلف صالح این عمل را انجام ند
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 پاسخ

اوّالً: در اصول به اثبات رسیده كه عدم فعل معصوم داللت بر حرمت، و فعل معصوم 

داللت بر وجوب ندارد، بلكه تنها عدم فعل، داللت بر عدم وجوب و فعل داللت بر 

 عدم حرمت دارد. پس مجرّد انجام ندادن، دلیل بر حرمت و عدم جواز نیست.

عصر ابن تیمیه، برپایی مراسم بوده و اهل سنّت تصریح ثانیاً: سیره و عمل مسلمین تا 

 دارند كه اجماع حجّت است.

كه در كالم ابن تیمیه آمده: محبت سلف صالح نسبت به رسول خدا بیشتر بوده ثالثاً: این

دادند، این حرف، خالف احادیث نبوی بود حتمًا این عمل را انجام میو اگر جایز می

همانا »صلی اهلل علیه وآله خطاب به صحابه آمده: پیامبر اكرماست؛ زیرا در روایتی از 

 (33.)«زود است كه اقوامی بیایند كه از شما محبتشان نسبت به من بیشتر باشد

 اشكال ششم

 اختصاص دادن روزی خاص برای اظهار فرح و شادی بدعت است.

 پاسخ

روفش شرف پیدا گونه كه به اثبات رسیده، گاهی مكانی به جهت مظاوّالً: همان

ها به جهت عمل خاصی كه در آن چنین است؛ برخی از زمانكند، زمان نیز اینمی

ةٍ إِنَّا أَنْزَلَْناهُ فِی َلیْلَ» فرماید: انجام گرفته ارزشمند است؛ همانند شب قدر كه قرآن می

پس اگر مراسمی را در وقت « ما قرآن را در شب مباركی نازل كردیم.»؛ «مُبَارَكَةٍ

آن  دهیم به جهت مباركیخاصی مثل میالد پیامبرصلی اهلل علیه وآله یا غدیر انجام می

 زمان خاص است.

صادیق گیرد، كه تطبیقش بر مثانیاً: اوامر شارع گاهی به شیئی به عنوان عام آن تعلق می

بر عهده مكلف است؛ همانند كمك به فقرا، كه حكم بر موضوعی كلّی است )كمك 
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ی تطبیق آن بر مصادیق خاص، به عهده مكلف واگذار شده تا هر نوع به فقرا(، ول

كمكی كه فقیر الزم دارد و مقدور اوست انجام دهد. در اینجا نیز تطبیق آن بر وقتش به 

 بیند پیاده نماید.مكلف واگذار شده تا در هر وقتی كه مناسب می

 تألیفات درباره برپایی مراسم

بلكه استحباب و رجحان برپایی مراسم جشن والدت، علمای اهل سنّت درباره جواز 

 م:كنیها اشاره میاند. اینك به اسامی برخی از آنهای مستقلی تألیف كردهكتاب

 الدین سیوطی.، حافظ جالل«حسن المقصد فی عمل المولد» - 2

 ، سیوطی.«الحاوی للفتاوی» - 1

« ویحتفال بالمولد النبحكم اال»او در یكی از فصول این كتاب بحثی را تحت عنوان 

 مطرح كرده است.

 ،در سه جلد، از ابن كثیر دمشقی.«مولد النبّی المختاراآلثار فیجامع» - 9

 ، از ابن كثیر.«اللفظ الرائق فی مولد خیر الخالئق» - 3

 (۳۱، از ابن كثیر.)«مورد الصادی فی مولد الهادی» - 1

 ظ عراقی.، از حاف«المورد الهنی فی المولد السنّی» - ۴

 ، از حافظ سخاوی.«التبر المسبوك فی ذیل السلوك» - 3

 ، مالّ علی قاری.«المولد الروی فی المولد النبوی» - ۳

 عزاداری از دیدگاه عقل

 توضیح

ها یا اعتراضاتی كه برخی اوقات توسط برخی افراد و یا وهابیان مطرح یكی از سؤال

كنیم؟ و چرا در سوگ عزاداری می شود این است كه چرا در سوگ اولیای الهیمی

و چرا  خوانیم؟زنیم و مرثیه میكنیم؟ چرا به سینه میگرییم و مراسم برپا میها میآن
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ها به عزاداری ما احتیاج دارند یا ما به كنیم؟ آیا آنها تجدید خاطره میدر مورد گذشته

 ها محتاجیم؟عزاداری برای آن

 ها وجودگویند: هیچ دلیل و مدركی برای آند و میداننوهابیان این عمل را بدعت می

 آید و باید ترك شود.ندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی

 پردازیم:اینك به بررسی این موضوع در سطوح مختلف می

 عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا - 1

رور سبریم كه برپایی مراسم عزای اولیای الهی، خصوصاً با مراجعه به عقل سلیم پی می

و ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم موافق با عقل است، زیرا احیا و تكریم آنان در 

حقیقت تكریم شخصیت عظیم و شعارهای آنان است و هر امّتی كه بزرگان خود را 

ا ترسیم ها رتكریم نكند محكوم به شكست و نابودی است. بزرگانند كه تاریخ اّمت

 سازند.كرده و آن را می

 ی از شعارهای حسینیبرخ

من در چنین ( »۳2؛)«انّی ال أری الموت إالّ سعادة، و الحیاة مع الظالمین إالّ برماً» - 2

 «دانم.شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و نكبت نمی

ذی للیس الموت فی سبیل العزّ إالّ حیاة خالدة، و لیست الحیاة مع الذلّ إالّ الموت ا» - 1

مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. و زندگانی با ذلّت جز »؛ «الحیاة معه

 «مرگ نیست.

أال و إّن الدعی ابن الدعی قد ركز بین اثنتین، بین السلّة و الذلّة و هیهات منّا الذلّة » - 9

است.  اختهآگاه باشید كه زنازاده، پسر زنا زاده ]ابن زیاد[ مرا بین دو چیز مخیّر س»؛ ...«

یا با شمشیر كشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت كنم، ولی 

 «ذلت از ما بسیار دور است.
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و علی االسالم السالم إذ قد بلیت األمة براع مثل «  وَإِنّا إَِلیْهِ راجِعُونَإِنّا للَّهِ»»  - 3

كرد. هنگامی كه امت به رهبری  ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم( »۳1؛)«یزید

 «مانند یزید مبتال است باید با اسالم وداع كرد.

إنّی لم أخرج أشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً، و إنّما خرجت لطلب »...  - 1

صلی اهلل علیه وآله، أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنكر و االصالح فی أمة جدّی

گری من به جهت طغیان( »۳9؛)...«علیه السالم بی علی بن ابی طالبأسیر بسیرة جدّی و ا

و ایجاد تفرقه بین مسلمین و فساد و ظلم قیام نكردم، بلكه برای اصالح در امّت جدّ 

خواهم امِر به معروف و نهی از منكر كرده و به سیره جد و پدرم خود خروج نمودم، می

 «علی بن ابی طالب عمل كنم.

 اطفی امّت با اولیای الهیارتباط ع - 2

های اساسی و مهمّ در توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و اجتماعی مردم، راه یكی از راه

تحریك عاطفه در وجود انسان است. انسان از این سو، بیشتر تأثیرپذیر است تا جنبه 

عقلی و جوانب دیگر. به تعبیری دیگر، این روش مؤثرتر از دیگر جوانب است. حال با 

توجه به قضیه شهادت اولیای الهی خصوصاً سرور و ساالر شهیدان، تذكر و توجه دادن 

 توانیمهای مردم خواهد شد و از این طریق میمردم به آن واقعه سبب تحریك احساس

كه همان  -آن بزرگواران را به عنوان الگو معرفی كرده، شعارها و دستورهایشان را 

به مردم برسانیم. بدین دلیل است كه امام زین  -شعارها و دستورهای خداوند است 

علیه السالم بعد از واقعه عاشورا تا بیست سال برای شهدای كربال، خصوصاً العابدین

 كرد.علیه السالم گریه میپدرش امام حسین

صلی اهلل علیه وآله در مورد آن حضرت این مطلب با در نظر گرفتن مدح پیامبر اسالم

 د:شوبیشتر مشخص می

حسین منّی و أنا من حسین، أحبّ اللَّه من أحبّ »پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 
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دارد هر كس حسین از من است و من نیز از حسینم، خداوند دوست می( »۳3؛)«حسیناً

 «كه حسین را دوست دارد.

الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل »هم چنین پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «( حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشتند.۳1؛)«الجنّة

 برداری از جوّ معنوی مجالسبهره - 3

علیه السالم و سایر اولیای الهی در این جلسات از آنجا كه روح ملكوتی امام حسین

آن  توانند از فیوضاتحاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شركت در این مجالس می

 مند شوند.بهره

قنداقه نوزادان را تا چند ماهگی در »... فرمود: كی از بزرگان نقل شده كه میاز ی

های عزاداری كه اسم سیدالشهدا در آن مجالس علم و محافل ذكر و حسینیّه و محلّ

شود ببرید، چرا كه نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذكار برده می

كند. طفل گر چه زبان ندارد، ولی م را جذب میعلیه السالو قدّوسیت روح امام حسین

كند، و روحش در دوران كودكی اگر در محلّ یا محالّ معصیت برده شود ادراك می

های ذكر و عبادت و علم برده شود كند، و اگر در محلآن جرم و گناه او را آلوده می

 گیرد.آن پاكی و صفا را به خود می

خوانی یا اتاق ذكری كه دارید قرار در كنار اطاق روضهفرمود: شما اطفال خود را او می

نمودند؛ زیرا آثاری را كه طفل در این زمان اخذ بدهید، علمای سابق این طور عمل می

 گردد، زیراماند و جزء غرایز و صفات فطری او مینماید تا آخر عمر در او ثابت میمی

این معنای مهم و این سرّ خطیر كه نفس بچه در این زمان قابلیّت محضه است، گر چه 

 «.كنندرا عامّه مردم ادراك نمی

 اصالح و ارشاد جامعه - 4
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 اشاره

ضرت شود به عشق حگر چه مردم در جلساتی كه به نام سیدالشهداعلیه السالم بر پا می

كنند، ولی در ضمن با گوش دادن و فراگیری معارف اسالمی و مسائل دینی شركت می

قادات و احكام و اخالقیات، به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این خود؛ اعم از اعت

علیه السالم به خاطر طریق به كمال و سعادت خواهند رسید. همان هدفی كه امام حسین

 آن به شهادت رسید.

 عزاداری از مظاهر حبّ و بغض

 و حبّ و بغض دو امر متناقض است كه بر خاطر انسان عارض شده و از آن دو به میل

 شود.بی میلی نفس به چیزی تعبیر می

 ها واجب استكسانی كه محبّت آن

 توضیح

 شود كه محبّت برخی افراد بر انسان واجب است:از ادله عقلی و نقلی استفاده می

 خداوند - 1

خداوند متعال در رأس كسانی است كه محبّت او اصالتاً به جهت دارا بودن همه صفات 

 اند، واجب است.همه موجودات به او وابسته كمال و جمال، و این كه

قُْل إِنْ كانَ آباؤُكُْم وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ َوَأزْواجُكُمْ » فرماید: خداوند متعال می

وَعَشِیرَتُكُمْ وََأمْوالٌ اقْتََرْفتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَْرضَوَْنها أَحَبَّ إِلَیْكُْم 

نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فی سَبیلِهِ َفتَرَبَّصُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ مِ

ای مردم! اگر شما پدران و پسران و برادران ای رسول بگو امّت را كه( »]۳۴؛)«الْفاسِقینَ

ای كه از اید و مال التجارههو زنان و خویشاوندان خود را و اموالی كه جمع آورد
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اید بیش از خدا و رسول و كسادی آن بیمناكید و منازلی كه به آن دل خوش داشته

دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا جهاد در راه او دوست می

 «فاسقان و بدكاران را هدایت نخواهد كرد.

 رسول خداصلی اهلل علیه وآله - 2

لیه صلی اهلل عه كسانی كه به خاطر خدا باید دوست بداریم رسول گرامی اسالماز جمل

وآله است، زیرا او واسطه فیض تشریع و تكوین است. از همین رو در آیه فوق در كنار 

 نام خداوند از حضرت یاد شده و امر به محبّت او شده است.

للَّه ه لما یغذوكم و أحّبونی بحبّ ااحّبوا اللَّ»فرماید: صلی اهلل علیه وآله میپیامبر اسالم

دهد و مرا به خاطر (خداوند را از آن جهت دوست بدارید كه شما را روزی می۳3؛)...«

 «خدا دوست بدارید.

از طرف دیگر، مناقب و فضایل و كماالت آن حضرت از جمله عواملی است كه انسان 

 آورد.را جذب آن حضرت كرده و محبّتش را در دل می

 ل بیت پیامبرعلیهم السالمآ - 3

بیت بر مودّت و محبّت اهل -اعم از شیعی و سّنی  -در قرآن و روایات اسالمی 

پیامبرعلیهم السالم تأكید فراوان شده است؛ و این تنها بدان جهت نیست كه آنان ذریه 

 پیامبرصلی اهلل علیه وآله و از نسل اویند، بلكه از آن جهت است كه آنان دارای فضایل

ر، مظهر تو كماالت، و به عبارت دیگر جامع همه صفات كمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق

داشتن آنان با آن جامعیت، صفات جمال و جالل الهی اند. لذا در حقیقت، دوست

هایی است كه در آنان به نحو كامل تجلّی نموده، و منبع همه این محبت به خوبی

قیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به ها خداوند متعال است. پس در حخوبی

علیهم السالم، محبت و اظهار ارادت به خداوند متعال است و از آنجا كه بیتاهل
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ی، دهد، پس از جنبه تربیتمحبّت، نیرویی است كه انسان را به سوی محبوب سوق می

 دهد.ها سوق میمحبت به خوبان، انسان را به خوبی

 بیت كیانند؟اهل

كه  بریمهای حدیث پی میهای لغت و اصطالح علما، و نیز كتابجعه به كتاببا مرا

مام بیت، شامل تبیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله افراد خاصی هستند و اهلمراد از اهل

 شود:وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی

 بیت در لغت و عرف:اهل -الف 

ترین مردم است به انسان نزدیك اهل»گوید: العرب میابن منظور افریقی در لسان

 (۳۳«.)كندانسان، و كسانی كه آنان را به نسب یا دین جمع می

 بیت در قرآن و سنت:اهل -ب 

بیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مورد افراد خاصی به كار رفته در قرآن و روایات، اهل

م علیهو حسن و حسینكه همان رسول خداصلی اهلل علیه وآله و امام علیّ و فاطمه زهرا 

السالم است. و بقیه ذریه پاك نیز به آنان ملحقند، كه همان نُه امام معصوم از فرزندان 

 علیهم السالم هستند.امام حسین

اِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَْس أَهْلَ الْبَیْتِ » گوید: هنگامی كه آیه سلمه میام

بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شد، حضرت، علی و فاطمه و حسن « یراًوَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ

 (۳3«)بیت منند.اینان اهل»علیهم السالم را احضار كرده و فرمود:و حسین

 «بیت نبوّتیم.ما اهل( »3۱؛)«بیت النبوةانّا اهل»علیه السالم فرمود: و امام حسین

 ام صبح پیامبرصلی اهلل علیه وآله از منزلكند: هنگمسلم به سند خود از عایشه نقل می

ود، ب« كسا»ای بافته شده از موی سیاه به نام خارج شد، درحالی كه بر دوش او پارچه

علیه السالم وارد گاه حسینحسن بن علی بر او وارد شد او را داخل آن كسا نمود. آن

 یز داخل كسا كرد، بعدعلیها السالم آمد او را نشد او را نیز داخل آن كرد. سپس فاطمه
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اِنَّما یُرِیدُ » علیه السالم وارد شد او را نیز داخل نمود. پس این آیه را قرائت نمود: علی

 (32«.)اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَُكمْ تَطْهِیراً

ازل شد، اهلل علیه وآله نبر پیامبرصلی « مباهله»گوید: هنگامی كه آیه أحمد بن حنبل می

گاه عرض كرد: علیهم السالم را خواست، آنحضرت؛ علی و فاطمه و حسن و حسین

 (31«.)بیت من هستندبار خدایا! اینان اهل»

 دوستی اهل بیت در قرآن كریم

بی ةَ فِی الْقُرْقُلْ ال اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّ» فرماید: خداوند متعال در قرآن كریم می

خواهم جز ای رسول ما به امت [بگو من از شما هیچ اجری برای رسالت نمی( »]39؛)

 «این كه مودّت و محبّت مرا در حقّ خویشاوندانم منظور دارید.

های تفسیر و حدیث و تاریخ، این آیه معروف به آیه مودّت است كه در اغلب كتاب

 دانند.سالم میعلیهم البیتنزول آن را در حق اهل

» آیه:  كند: هنگامی كه اینسیوطی در تفسیر این آیه به اسناد خود از ابن عباس نقل می

قُلْ ال اَسْأَلُكُْم عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمََودَّةَ فِی الْقُرْبی بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شد، 

كه مودت آنان بر ما صحابه عرض كردند: ای رسول خدا! خویشاوندان تو كیانند 

علی و فاطمه و دو فرزندان »صلی اهلل علیه وآله فرمود: واجب است؟ حضرت

 (33«.)هاآن

علیه السالم ایراد علیه السالم بعد از شهادت امیرالمؤمنینای كه امام حسندر خطبه

و أنا من أهل البیت الذی افترض اللَّه »... كردند، بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: 

قُلْ ال اَسْأَلُكُْم عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمََودَّةَ فِی » مودّتهم علی كلّ مسلم، فقال تبارك و تعالی: 

و من »... ؛ «تالبیفاقتراف الحسنة مودّتنا أهل«الْقُرْبی وَمَنْ یَقْتَِرفْ حَسََنةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُْسناً

ر هر مسلمانی واجب نموده است، پس بیتی هستم كه خداوند مودّت آنان را باز أهل

، پس انجام كار نیك مودت ما «قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ...» خداوند تبارك و تعالی فرمود: 
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 «بیت است.اهل

 »گویند اهل بصره در این آیه: چه می»جعفر احول فرمود: علیه السالم به أبیامام صادق

عرض كرد: فدایت گردم، آنان « مََودَّةَ فِی الْقُربی ؟قُلْ ال اَسْأَلُكُْم عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْ

 گویند: این آیه در شأن خویشاوندان رسول خداصلی اهلل علیه وآله است.می

بیت، علی و فاطمه و حسن و گویند، تنها در حق ما اهلدروغ می»حضرت فرمود: 

 (31«)حسین اصحاب كسا نازل شده است.

اضافی است نه حقیقی، و لذا شامل بقیه امامان نیز  دانیم كه حصر در این روایات،می

 شود.می

 علیهم السالم در روایاتبیتدوستی اهل

الم علیهم السبیتدر روایات فریقین همانند قرآن كریم به طور صریح بر محبّت اهل

 كنیم:ها اشاره میتأكید شده است كه به برخی از آن

 م السالم؛علیهبیتوادار نمودن بر دوستی اهل - 2

ادّبوا أوالدكم علی ثالث خصال: حبّ نبیّكم، »فرمایند: صلی اهلل علیه وآله میاللَّهرسول

( اوالد خود را بر سه خصلت تربیت كنید: دوستی 3۴؛)«وحبّ أهل بیته، و قراءة القرآن

 «پیامبرتان، دوستی اهل بیتش، و قرائت قرآن.

( 33؛)«حسنات حبّنا، و أسوأ السیئات بغضناأحسن ال»علیه السالم فرمود: امیرالمؤمنین

 «علیهم السالم است.بیتها بغض ما اهلها حبّ ما، و بدترین بدیبهترین نیكی

 بیت دوستی رسول خداست؛دوستی اهل - 1

أحبّوا اللَّه لما یغذوكم من نعمه، وأحبّونی لحبّ »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

خدا را دوست بدارید به جهت آن كه از ( »3۳؛)«ی لحبّیبیتاللَّه، و أحبّوا أهل

دهد. و مرا به جهت دوستی خدا دوست بدارید، و هایش به شما روزی مینعمت

 «بیتم را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید.اهل
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گوید: در خدمت رسول خداصلی اهلل علیه وآله بودم كه دیدم فاطمه زید بن ارقم می

داخل حجره پیامبرصلی اهلل علیه وآله شد، در حالی كه دو فرزندش زهراعلیها السالم 

علیه السالم نیز پشت سر آنان وارد شد، پیامبرصلی اهلل حسن و حسین با او بودند، و علی

من أحّب هؤالء فقد أحبّنی، و من ابغضهم فقد »علیه وآله به آنان نظر كرده، فرمود: 

رد، مرا دوست داشته و هر كس كه اینان را ( هر كس اینان را دوست بدا33؛)«أبغضنی

 «دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است.

من عرف حقّنا و أحبّنا فقد أحبّ اللَّه تبارك و »علیه السالم فرمود: امام صادق

( هر كس حق ما را شناخته، ما را دوست بدارد در حقیقت خداوند تبارك 2۱۱؛)«تعالی

 «و تعالی را دوست داشته است.

 بیت اساس ایمان است؛بّ اهلح - 9

( 2۱2؛)«أساس اإلسالم حبّی و حبّ أهل بیتی»خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

 «بیت من است.اساس اسالم، دوستی من و اهل»

برای هر ( »2۱1؛)«ء أساس، و أساس اإلسالم حبّنا أهل البیتلكلّ شی»همچنین فرمود: 

 «بیت است.اهلچیزی اساسی است و پایه اسالم حبّ ما 

 علیهم السالم عبادت است؛بیتحبّ اهل - 3

حبّ آل محمّد یوماً خیر من عبادة سنة، و من مات »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

یك روز دوستی آل محمّد، بهتر از یك سال عبادت است، و ( »2۱9؛)«علیه دخل الجنّة

 «شود.كسی كه بر آن دوستی بمیرد داخل بهشت می

 علیهم السالم نشانه ایمان است؛بیتدوستی اهل - 1

ال یؤمن عبد حتّی أكون أحبّ إلیه من نفسه، و »خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول

أهلی أحبّ إلیه من أهله، و عترتی أحبّ إلیه من عترته، و ذاتی أحبّ إلیه من 

تی كه من كند، مگر در صورای ایمان كامل پیدا نمیهیچ بنده( »2۱3؛)«ذاته

م از تر، و عترتبیتم از اهلش محبوبتر نزد او از خودش باشم، و نیز اهلداشتنیدوست
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 «تر باشد.تر و ذاتم از ذاتش محبوبعترتش دوست داشتنی

 بیت نشانه پاكی والدت؛دوستی اهل - ۴

تحنوا أیّها الناس! إم»علیه السالم كرد و فرمود: پیامبرصلی اهلل علیه وآله اشاره به علی

أوالدكم بحبّه، فإنّ علیّاً الیدعو إلی ضاللة، و ال یبعد عن هدی، فمن أحبّه فهو منكم، و 

ای مردم! اوالد خود را به دوستی علی امتحان نمایید، ( »2۱1؛)«من أبغضه فلیس منكم

سازد. پس هر یك از كند و از هدایت دور نمیزیرا او شما را به گمراهی دعوت نمی

علی را دوست بدارد از شماست، و هر كدام كه او را دشمن بدارد از شما اوالد شما كه 

 «نیست.

علیه السالم فرمود: در وصیّتی كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله به اباذر كرده امیرالمؤمنین

یا أباذر! من أحبّنا أهل البیت فلیحمداللَّه علی أوّل النعم. قال: یا رسول اللَّه! »آمده است: 

ای اباذر! هر ( »2۱۴؛)«النعم؟ قال: طیب الوالدة، انّه ال یحبّنا إلّا من طاب مولده و ما أّول

بیت را دوست دارد باید بر اوّلین نعمت، خداوند را ستایش نماید. ابوذر كس ما اهل

عرض كرد: ای رسول خدا! اولین نعمت چیست؟ فرمود: نیكی والدت، زیرا دوست 

 «اك است.ندارد ما را مگر كسی كه والدتش پ

 بیت در روز قیامت؛سؤال از دوستی اهل - 3

( 2۱3؛)«خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: أوّل مایُسأل عنه العبد حبّنا أهل البیترسول

 «بیت است.شود، دوستی ما اهلاولین چیزی كه در روز قیامت از بنده سؤال می»

ن أربع: عن عمره فیما أفناه، و ال تزول قدما عبدٍ یوم القیمة حّتی یُسأل ع»و نیز فرمود: 

( 2۱۳؛)«البیتعن جسده فیما أباله، وعن ماله فیما أنفقه ومن أین كسبه، وعن حبّنا أهل

روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا آن كه از چهار چیز سؤال شود: از عمرش »

مالش كه كار گرفته، و از كه در چه راهی صرف كرده، و از بدنش كه در چه راهی به

 «بیت.در چه راهی خرج كرده و از كجا به دست آورده است، و از دوستی ما اهل

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ادلّه خاص

؛ علیهم السالم داشتبیتروایاتی كه تاكنون ذكر شد، اشاره به دوستی مجموعه اهل

بیت دارد كه به ای دیگر از روایات، اشاره به دوستی و محبّت برخی از اهلدسته

 كنیم:یز اشاره میها نتعدادی از آن

 علیه السالم؛دوستی امام علی - 2

تنها راه دوری از ( »2۱3؛)«برائة من النار حبّ علیّ»پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

 «علیه السالم است.آتش جهنم، دوستی علی

یا علی! طوبی لمن احبّك و صدق فیك، و ویل لمن أبغضك و كذب »و نیز فرمود: 

لی! خوشا به حال كسی كه تو را دوست داشته و در حق تو صادق ای ع( »22۱؛)«فیك

 «باشد، و وای بر كسی كه تو را دشمن داشته و در حقّ تو كاذب باشد.

ال  ال یحبّ علیاً منافق، و»كند كه فرمود: سلمه از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل میأم

رد و مؤمن او را دشمن علیه السالم را دوست ندامنافق، علی( »222؛)«یبغضه مؤمن

 «ندارد.

والذی فلق الحبة و برأ النسمة، إنّه لعهد الّنبی األمّی إلیّ انّه »علیه السالم فرمود: امام علی

قسم به كسی كه دانه را شكافت، و ( »221؛)«ال یحبّنی إلّا مؤمن، و ال یبغضنی إلّا منافق

من كه دوست ندارد مرا مگر انسان را آفرید، هر آینه عهدی است از پیامبر اّمی به 

 «مؤمن، و دشمن ندارد مرا مگر منافق.

 دوستی فاطمه زهراعلیها السالم؛ - 1

فاطمة بضعة منّی، من أغضبها فقد »فرمایند: خداصلی اهلل علیه وآله میرسول

فاطمه پاره تن من است، هر كس او را به غضب آورد، مرا خشمگین ( »229؛)«أغضبنی

 «كرده است.

تر ه سؤال شد: كدامین شخص از زنان نزد رسول خداصلی اهلل علیه وآله محبوباز عایش
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 (223بوده است؟ گفت: فاطمه. سؤال شد: از مردان؟ گفت: همسرش.)

 علیهما السالم؛دوستی امام حسن و حسین - 9

مّ ههذان ابنای الحسن و الحسین، أللّهمّ إِنّی أُحبّهما، أللّ»پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

اینان دو فرزندان من هستند، بار خدایا! من آنان را ( »221؛)«فأحبّهما و أحبّ من یُحّبهما

 «دارم. بار خدایا! تو نیز آنان و هر كس كه آنان را دوست دارد، دوست بدار.دوست می

حسن و حسین دو دسته گل من ( »22۴؛)«الحسن و الحسین ریحانتای»و نیز فرمود: 

 «هستند.

 حبّ در زندگی انسان هایجلوه

انسان كه كسی را دوست دارد این دوستی تنها حالتی نیست كه در نفس باقی بماند 

بلكه همان گونه كه اشاره شد، اقبال دارد و این اقبال منشأ ظهور و بروز در زندگی 

انسان است. و اگر محبت در موردی رجحان پیدا كرد به تبع آن مظاهر و بروزات آن 

شود، مگر در مواردی كه مظهر ها نیز میگردد و ادله استحباب شامل آننیز راجح می

مورد نهی قرار گیرد؛ مثل القاء به هالكت انداختن خود به جهت محبوب كه این مورد 

 كنیم:شود. اینك به برخی مظاهر حب اشاره میاز دلیل استحباب خارج می

 اطاعت و انقیاد. - 2

 زیارت محبوب. - 1

 تعظیم محبوب. تكریم و - 9

 های محبوب.برآورده كردن حاجت - 3

 دفاع از محبوب به انحای مختلف. - 1

 حزن و اندوه در فراق محبوب. - ۴

 حفظ آثار محبوب. - 3

 احترام به فرزندان و نسل محبوب. - ۳
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 بوسیدن آن چه به او مرتبط است. - 3

 برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میالد محبوب. - 2۱

 علیهم السالم است.یجه این كه اقامه عزاداری نیز لوازم و مظاهر حبّ اهل بیتنت

 روان شناسی عزاداری

 اشاره

ترین تأثیری كه مراسم عزاداری بر شركت كنندگان دارد تأثیرات روانی بیشترین و مهم

است و بیشتر شركت كنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. لذا برخی 

های مختلف باعث زاداری و ازدیاد این مراسم در طول سال و به مناسبتگویند: عمی

ها دور باشد و بیشتر احساس غمگینی كند و در نتیجه باعث شود كه جامعه از شادیمی

 پردازیم.افزایش افسردگی در جامعه شود. اینك به بررسی این سؤال و پاسخ به آن می

 مراتب گریه

 توضیح

ست و یك باطن. ظاهر آن یك امر فیزیولوژیك است؛ یعنی گریه دارای یك ظاهر ا

 های بیرونی یا درونی مثل تفكّر شكل گیرد، سپسباید تأثیرات روانی از طریق محرّك

این تأثرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب شود. در این هنگام بخش خاصی از 

ر نهایت قطرات اشك دهد، و دمغز فعّال شده و غدد اشكی چشم را فرمان فعالیت می

نامیم. باطن گریه همان تأثّرات درونی است. كند كه ما آن را گریه میجریان پیدا می

شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تأثرات عاطفی است. نگاه روان

اگر در روایات آمده است كه گریه كردن و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن در 

عزای حسینی منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثرات درونی نظر دارد وگرنه  مراسم
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توان، چشمانی گریان داشت. باطن به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی هم می

شود كه یك نوع آن معطوف به خود و نیازهای سركوب گریه بر چهار نوع تقسیم می

{ اجتماعی ۱۱۱ی مثبت داشته باشد و }بستگتواند با افسردگی همشده خود است و می

فرد را مختل سازد، امّا سه نوع دیگر، امیدبخش است و حركت آفرین و رابطه معكوس 

با افسردگی دارد؛ نوع اوّل ناشی از مرگ واقعی است، امّا سه نوع دیگر سوگ واقعی 

 پذیرد. این چهار نوع عبارتند از:نیستند اگر چه در مراسم سوگواری انجام می

 گریه ناشی از ارتباط و عالقه - 1

شود و اختیاری نیست، و این گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می

، گرانگردد. این گریه به اصطالح روان شناسان و روان درماناراده جاری میمعموالً بی

 دد.رگهیجانی است و به خود فرد و نیازهای سركوفته شده او بازمی -تخلیه روانی 

 گریه ناشی از عقیده - 2

 شود. كه ناظر بهاین نوع گریه مثل اشكی است كه هنگام مناجات از انسان جاری می

 های دنیویحال و آینده است. این نوع گریه ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس

 و زندگی روزمرّه نیست.

 گریه ناشی از كمال خواهی - 3

فقدان  ای كه درطلبی و كمال خواهی است، مثل گریهضیلتها ناشی از فبرخی از گریه

دهد. این نوع از آن جهت است كه ما در معلّم و مربّی اخالق و پیامبر و امام و... رخ می

زده كنیم و از بودن آن كماالت، ذوقعمق وجودمان كمال و رشد را تحسین می

هایی از اسم عزاداری گریهگردیم. گاهی در مرها ناراحت میشویم و از فقدان آنمی

 این نوع وجود دارد.
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 گریه بر مظلوم - 4

مثل این كه بر رسول خداصلی اهلل علیه وآله و امامان مخصوصاً ساالر شهیدان و 

 گرییم.مصایبی كه بر آنان وارد شده می

 مراسم عزاداری و افسردگی

 شود:اختالالت افسردگی به سه قسم كلّی تقسیم می

 فسردگی عمده.اختالل ا - 2

 اختالل افسردگی خویی. - 1

 (223اند.)اختالل افسردگی موردی كه در آن دو نوع جای نگرفته - 9

 های آناختالل افسردگی عمده، شدیدترین نوع افسردگی است و برخی از نشانه

 عبارت است از:

 احساس غمگینی یا پوچی در بیشتر یا تمام روز. -الف 

 ها در بخش عمده روز.ا لذت نسبت به همه فعالیتگیر عالقه یكاهش چشم -ب 

گیر وزن بدن، بدون پرهیز یا وزن غذایی، یا افزایش قابل مالحظه كاهش چشم -ج 

 وزن در عرض یك ماه.

 زدگی تقریباً در همه روز.خوابی یا خواببی -د 

 خستگی یا از دست دادن انرژی تقریباً در همه روز. -ه 

 احساس گناه مفرط.ارزشی یا احساس بی -و 

 كاهش توانایی فكری یا تمركزیابی تصمیمی همه روزه. -ز 

 افكار مكرر و عود كننده راجع به مرگ. -ط 

گویند مراسم �ɢاز بین این سه نوع افسردگی، نوع اول و سوّم مورد نظر كسانی كه م

عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است نیست، چون مورد اول بسیار شدید و واضح 
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البطالن است، نه جامعه ایران مبتال به افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری با 

 تواند باعث افسردگی عمده جامعه شود.دانیم میهایی كه میویژگی

نوع سوّم هم مراد نیست چرا كه مربوط به مواردی خاص از قبیل: اختالل مالل پیش از 

 پریشی ناشی ازی پس از روانقائدگی، اختالل افسردگی جزئی، اختالل افسردگ

اسكیزوفرنی و غیره است. پس افسردگی خویی مورد نظر است. اختالل افسردگی 

 های تشخیصی زیر است:خویی نسبتاً خفیف است و دارای نشانه

 كم اشتهایی یا پراشتهایی. - 2

 زدگی.خوابی یا خواببی - 1

 كمبود انرژی یا احساس خستگی. - 9

 گیری و احساس درماندگی.اشكال در تصمیم - 3

 ها در بخش عمده روز و در بیشتر روزها به مدت حداقل دو سال.ظهور این نشانه - 1

 ها ناشی از آثار فیزیولوژیك مثل مصرف ناصحیح دارو و... نباشد.این نشانه - ۴

 ها موجب اختالل در كاركرد اجتماعی و شغلی او شود.این نشانه - 3

ند، و كخویی را در انسان فراهم میهای افسردهسم عزاداری نشانهاكنون ببینیم آیا مرا

 شود یا نه؟باعث افسردگی در جامعه می

ی شناسبرای روشن شدن این مطلب الزم است به عوامل افسرده خویی از دیدگاه روان

اند: زیستی، ارثی و توجهی كنیم. برای افسرده خویی سه عامل عمده را شمارش كرده

( تنها عامل افسردگی، عامل محیطی نیست. و از طرفی عامل 22۳حیطی.)م -هیجانی 

های ارثی و زیستی در وضعیت مغز و محیطی تنها در كسانی مؤثر است كه زمینه

های مختلف آن دارند. و در بین عوامل محیطی كه استرس زایی شدید كاركرد قسمت

تواند یكی از آن اقعی میدارد جایی برای مراسم عزاداری وجود ندارد. سوگ و داغ و

زایی ندارد، بلكه برعكس با عوامل باشد امّا مراسم عزاداری هیچ سهمی در استرس

های ها و ویژگیشناسی اجتماعی و كاركرد گروهتوجه به مباحثی كه در روان
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توان گفت كه مراسم عزاداری كامالً نقش شود، میهای مذهبی گفته میگروه

ه خواهی یا گریدر صورتی كه از مراتب ناشی از عقیده یا كمال زدایی را دارد واسترس

تواند ایجاد آرامش در وجود انسان كرده و اضطراب زدایی نماید. بر مظلوم باشد می

 كنیم:ای در این باره اشاره میبرای اثبات این مطلب به نمونه

كردیم و  مسافرت دوستم منعم آمد و با هم به كربال»... گوید: دكتر تیجانی تونسی می

پی بردم و تازه فهمیدم كه  -مانند شیعیان  -در آنجا به مصیبت سرورمان حسین 

كردند و علیه السالم نمرده است و این مردم بودند كه ازدحام میحضرت حسین

چرخیدند و با سوز و گدازی كه نظیرش هرگز وار میگرداگرد آرامگاهش پروانه

یه السالم به علاكنون حسیننمودند كه گویی همیتابی میكردند و بندیده بودم گریه می

شنیدم كه با بازگو كردن فاجعه كربال، شهادت رسیده است. و سخنرانان را می

 دارند و هیچانگیختند و آنان را به ناله و شیون و سوگ وا میاحساسات مردم را برمی

رود. اختیار از حال میكه بیتواند این داستان را بشنود و تحمل كند، بلای نمیشنونده

ده ها غصّه در گلویم مانمن هم گریستم و گریستم و آن قدر گریستم كه گویی سال

 شود.بود، و اكنون منفجر می

پس از آن شیون، احساس آرامشی كردم كه پیش از آن روز چنان چیزی ندیده بودم. 

 یك چشم بر هم زدن ام و اكنون درعلیه السالم بودهتو گویی در صف دشمنان حسین

منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن حضرت كه جان خود را نثارش كردند، 

گرفتم. و چه جالب كه در همان لحظات، سخنران، داستان حرّ را بررسی قرار می

بود،  علیه السالم آمدهكرد. حرّ یكی از سران سپاه مخالف بود كه به جنگ با حسینمی

ر میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سؤال كردند كه تو را باره دولی یك

هراسی؟ او در پاسخ گفت: به خدا سوگند! هرگز چه شده است؟ نكند كه از مرگ می

بینم كه بهشت را برگزینم یا دوزخ را. او از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیّر می

م حركت داد و به دیدار او شتافت و علیه السالناگهان اسب خود را به سوی حسین
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 «.ای فرزند رسول خدا! آیا توبه برایم هست؟»كنان عرض كرد: گریه

ر زمین كنان خود را بدرست در همین لحظه بود كه دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون

ای »خواستم كه علیه السالم میكردم و از حسینافكندم، و گویا نقش حر را پیاده می

 .«ای برایم هست؟ یابن رسول اللَّه! از من درگذر و مرا ببخشرسول خدا! آیا توبهفرزند 

صدای واعظ چنان تأثیری در شنوندگان گذاشته بود كه گریه و شیون مردم بلند شد. 

گونه دوستم كه صدای فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه كرد. همان

 «.یا حسین! یا حسین!»كرد: یرد و تكرار میگكه مادری فرزندش را دربر می

كردم لحظاتی بود كه در آنان گریه واقعی را درك كرده بودم، و احساس می

ود كنند. آنجا بدهند و تمام بدنم را از درون تطهیر میهایم قلبم را شست و شو میاشك

ن آنچه م اگر»فرمود: كه معنای روایت پیامبرصلی اهلل علیه وآله را فهمیدم كه می

تمام «. تیدگریسخندیدید و بیشتر میدانستید هر آینه كمتر میدانسستم شما هم میمی

خواست مرا تسّلی دهد و دلداری نماید و لذا آن روز را با اندوه گذراندم. دوستم می

برایم مقداری شربت و شیرینی آورد، ولی به كلّی اشتهایم كور شده بود. از دوستم 

علیه السالم را برایم تكرار كند؛ زیرا داستان شهادت امام حسین درخواست كردم كه

 (223«.)نمی دانستم... -نه كم و نه زیاد  -چیزی از آن 

 حكم حضور در عزای اولیای الهی

 اشاره

هنگامی كه خبر شهادت زید بن حارثه و »كند: بخاری به سند خود از عایشه نقل می

برصلی اهلل علیه وآله رسید، حضرت در حالی كه آثار جعفر و عبداللَّه بن رواحه به پیام

 (21۱«.)حزن در صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در آنجا نشست

هنگامی كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله به مدینه بازگشت صدای »كند: ابن هشام نقل می
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پر از  هگریه و نوحه را بر كشته شدگان شنید. آن گاه چشمان پیامبرصلی اهلل علیه وآل

ای ندارد. با شنیدن این سخن، زنان بنی اشهل اشك شد و فرمود: ولی حمزه گریه كننده

 (212«.)آمدند و بر عموی رسول خداصلی اهلل علیه وآله گریستند

 برپایی عزاداری در راستای وحدت

شود كه برپایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سازگاری ندارد؛ زیرا این گاهی گفته می

سم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای مسلمانان است، و لذا به جهت مرا

 ایجاد وحدت در بین مسلمین ترك آن الزم و ضروری است.

علیه السالم نه تنها به مصلحت شیعه است بلكه به مصلحت پاسخ: اوالً: قضیه امام حسین

راسم یادبود حضرت مسلمانان و عموم آزادی خواهان عالم است، لذا با برپایی م

ایمان  طلبی در راه تثبیت آزادی وعلیه السالم و با ایجاد روحیه شهادتاباعبداللَّه الحسین

 توان جوامع بشری را از یوغ اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید.می

آید. علیه السالم چندان سخنی از صحابه به میان نمیثانیاً: در ذكر مصیبت امام حسین

علیه ن است كه عموم صحابه پیامبرصلی اهلل علیه وآله، حضرت امام حسینمگر نه ای

نمودند؟ و حتی برخی از آنان در كربال در داشتند و او را احترام میالسالم را دوست می

توان به حبیب بن مظاهر، مسلم بن ها میركاب امامشان به شهادت رسیدند كه از آن

 فاری و دیگران اشاره كرد.عوسجه، بریربن خضیر همدانی، عروه غ

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختالف نكرده و نخواهد كرد. 

اد و كاری امثال یزید و ابن زیتواند بین مسلمانان و منافقان دغلآری، یادبود حسینی می

 عمر بن سعد و اتباع آنان تفرقه بیندازد.

 علیه السالمزنی در سوگ امام حسینسینه

 توضیح
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علیه شود كه سینه زدن در سوگ امام حسیناز برخی روایات شیعه و سنّی استفاده می

 السالم گر چه موجب قرمز شدن سینه شود، اشكالی نداشته، بلكه امری راجح است.

 روایات شیعه -الف 

شود كه ایشان انواع علیهم السالم استفاده میبا مراجعه و تأمّل در روایات اهل بیت

اند. اینك به برخی از این روایات اشاره زنی را اجازه دادهاداری مشروع از قبیل سینهعز

 كنیم:می

 الشی فی اللطم علی»علیه السالم نقل كرده كه فرمود: شیخ طوسی از امام صادق - 2

الخدود سوی االستغفار و التوبة، و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیّات علی 

چیزی ( »211؛)«علیهما السالم و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجیوبالحسین بن علی

در زدن بر صورت به جز استغفار و توبه نیست، زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن 

علیهما السالم گریبان چاك داده و به صورت زدند. و بر مثل حسین باید به صورت علی

 «زده و گریبان چاك داد.

فلمّا رأین النساء جوادك مخزیّاً... برزن من »مقدسه آمده است:  در زیارت ناحیه - 1

 (219؛)«الخدور ناشرات الشعور، علی الخدود الطمات و بالعویل ناحیات

ها بیرون آمدند در حالی كه زنان چون اسب زخم خورده تو را دیدند... از پشت پرده»

 «كردند.لند نوحه میزدند و با صدای بموهای خود را پریشان كرده و بر صورت می

 علیهعلیه السالم خطاب به امام حسینخوانیم كه امام زمانو نیز در آن زیارت می - 9

و ألندبنّك صباحاً و مساءاً، و ألبكینّ علیك بدل الدموع »كند: السالم عرض می

ها بر تو خون كنم و به جای اشكمن صبح و عصر بر تو ندبه می( »213؛)«دماً

 «گریم.می

انّ یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل »از امام رضاعلیه السالم روایت شده كه فرمود:  - 3

دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و بال، و اورثنا الكرب و البالء الی یوم 
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های ما را زخم كرده و اشكان ما علیه السالم پلكهمانا روز حسین( »211؛)«االنقضاء...

ا در سرزمین كرب و بال ذلیل كرده است. و غصه و بال را تا را ریزان نموده و عزیز ما ر

 «روز قیامت برای ما به ارث گذارده است.

علیه علیهم السالم اشعار برادرش حسینكند: چون زینبشیخ مفیدرحمه اهلل نقل می - 1

سیلی به صورت زد و دست « یا دهر افٍّ لك من خلیل...»گوید: السالم را شنید كه می

 (21۴ریبان چاك داد و بیهوش شد.)برد و گ

چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به كربال رسیدند، »سیدبن طاووس نقل كرده:  - ۴

جابر بن عبداللَّه انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول مشاهده 

م ه اند. همگی در یك وقت بهعلیه السالم آمدهكردند كه برای زیارت قبر حسین

زدند و چنان عزاداری به پا كردند رسیدند و شروع به گریه و حزن كرده و بر خود می

سوزاند. زنان آن سرزمین نیز با آنان همنوا شده و چند روز عزاداری بر كه جگرها را می

 (213پا كردند.)

ابن قولویه نقل كرده كه حورالعین در اعلی علیین بر حسین به سینه و صورت  - 3

 (21۳زدند.)

كند كه به امام باقرعلیه السالم عرض كرد: جزع كلینی به سند خود از جابر نقل می - ۳

اشدّ الجزع الصراخ بالویل والعویل و لطم الوجه و »چیست؟ حضرت فرمود: 

شدیدترین جزع، فریاد و واویال و صیحه و زدن به صورت و سینه ( »213؛)«الصدر...

 «.است...

 روایات اهل سنت -ب 

 زنی در سوگ اولیایاند كه داللت بر رجحان سینهل سنّت نیز روایاتی را نقل كردهاه

اره ها اشعلیه السالم دارد. اینك به برخی از آنالهی خصوصًا ساالر شهیدان امام حسین

 كنیم:می
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 علیه السالم و اصحابش مرورابن كثیر نقل كرده كه چون اسیران را بر امام حسین - 2

یا »یون كشیده، به صورت خود زدند، و زینب صدا بلند كرد: دادند زنان ش

 (29۱«.)محمّداه...

این در حالی است كه هرگز امام سجادعلیه السالم كه همراهشان بود به عمل آنان 

 اعتراض نكرد.

 علیه السالم در كربال چنین رجز خواند:زمانی كه امام حسین - 1

 یا دهر افّ لك من خلیل 

 ق و االصیل كم لك فی االشرا

علیها السالم رسید. در این هنگام پیراهن خود را چاك داده، بر صدا به گوش زینب

 (292صورت خود زد و سربرهنه از خیمه بیرون آمد و فریاد برآورد: واثكاله، واحزناه.)

از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انبیا و اوصیا و فرزندان  - 9

كسانی كه بر روی زمین هیچ كس مثل آنان نبوده است، روایتی است كه انبیا، خصوصاً 

اهلل  رسول خداصلی»... اند كه گفت: احمد و دیگران به سند صحیح از عایشه نقل كرده

([، آنگاه سر او را بر بالشتی قرار دادم. در این هنگام 291علیه وآله قبض روح شد]...)

 (299«.)زدم...من به صورت خود میمن با زنان برخواسته و به خود زده و 

 (293«.)این سند صحیح است»گوید: محمّد سلیم اسد درباره سند این حدیث می

مجرد زدن انسان به خودش در مصیبتی كه به او وارد شده، دلیلی بر حرمت آن  - 3

نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو هریره نقل كرده كه شخصی اعرابی نزد 

داصلی اهلل علیه وآله آمد و شروع به زدن به صورت خود كرد و موی خود را رسول خ

بینم. رسول خداصلی اهلل علیه وآله به گفت: من خودم را هالك شده میكند و میمی

او فرمود: چه چیز تو را هالك نموده است؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود 

 (291وانی یك بنده آزاد كنی؟.)تجماع كردم! حضرت به او فرمود: آیا می

كنیم كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله بر این كار او اعتراض نكرد در این حدیث مشاهده می
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 و او را از زدن به صورت و كندن مو نهی ننمود.

ند كه كابن عباس قضیه طالق پیامبرصلی اهلل علیه وآله و همسران خود را نقل می - 1

من بر حفصه وارد شدم در حالی كه ایستاده بود و به  در آن آمده است: عمر گفت:

تم: زدند. من به حفصه گفزد، و همچنین همسران پیامبر نیز ایستاده و به خود میخود می

 (29۴آیا رسول خداصلی اهلل علیه وآله تو را طالق داده است؟...)

تّب بر او رعلیه السالم كشته شد، ابن عباس مچون حسین»گوید: سبط بن جوزی می - ۴

 (293«.)گریست تا این كه چشمانش كور شدمی

الم جرم علیه السشكی نیست كه ابن زیاد با كشتن حسین»گوید: جرجی زیدان می - 3

تر از آن در تاریخ عالم واقع نشده است. و لذا باكی بزرگی را مرتكب شد كه فجیع

و در هر ظلم كرده، بر اعلیه السالم اظهار نیست بر شیعه كه به جهت كشته شدن حسین

و های خود زند؛ زیرا اسال بگرید، و گریبان چاك دهد، و با اظهار تأسّف بر او به سینه

 (29۳«.)مظلومانه كشته شد

 بررسی ادله مخالفین

 اشاره

 اند:ای چند از روایات فریقین تمسّك كردهزنی به ادلهمخالفین سینه

 روایات عامه -الف 

لیس منّا »عبداللَّه نقل كرده كه پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود:  بخاری به سند خود از

از ما نیست كسی كه به ( »293؛)«من لطم الخدود و شقّ الجیوب و دعا بدعوی الجاهلیة

 «ها چاك دهد و مدّعی دعوای جاهلیّت باشد.صورت سیلی زده، یقه

در سوگ اولیای الهی سرایی زنی و نوحهبرخی به این حدیث تمسّك كرده و از سینه

 اند.علیه السالم منع كردهخصوصاً ساالر شهیدان اباعبداللَّه الحسین
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 پاسخ

این حدیث ناظر به موردی است كه كسی این افعال را به عنوان اعتراض به قضای الهی 

ای است كه بسیاری از شارحان صحیح در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نكته

عسقالنی، مال علی قاری، كرمانی، قسطالنی به آن اشاره بخاری؛ از قبیل: 

 (23۱اند.)كرده

اگر كسی بگوید: گریبان چاك كردن و به صورت زدن باعث »نویسد: كرمانی می

شود كه فاعل این دو كار از این امت خارج گردد، پس این نفی چه معنایی دارد؟ نمی

مگر آن كه ادعای مطالب گوییم: این به جهت شدت و تغلیظ است، در جواب می

ای تفسیر كنیم كه موجب كفر شود، مانند تحلیل حرام یا عدم تسلیم جاهلیت را به گونه

 (232«.)در برابر قضای الهی، كه در این صورت نفی حقیقی است

این تعبیر داللت بر عدم رضایت دارد، و سبب آن »نویسد: مناوی در ذیل این حدیث می

متضمن آن است كه از آن جمله راضی نبودن به قضای الهی چیزی است كه این اعمال 

 (231«.)است

زنی در روز عاشورا و در عزای امام نتیجه این كه: این حدیث هرگز ناظر بر سینه

علیه السالم و دیگر اولیای الهی نیست، عملی كه به جهت تعظیم دین و شعائر آن حسین

 گیرد.لسالم انجام میو اظهار محبت نسبت به اهل بیت پیامبرعلیهم ا

 علیهم السالمروایات اهل بیت -ب 

 زنی نهی كردهسرایی و سینهدر منابع شیعی روایاتی وجود دارد كه به ظاهر از نوحه

 است؛

گوید: از امام باقرعلیه السالم درباره )جزع( سؤال جابر بن عبداللَّه انصاری می - 2

ویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشعر اشدّ الجزع الصراخ بال»كردم؟ حضرت فرمود: 
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( 239؛)«من النواصی و من اقام النواحه فقد ترك الصبر و اخذ فی غیر طریقة

شدیدترین مرتبه جزع عبارت است از فریاد همراه وای گفتن، زدن به صورت و سینه و »

گری بر پا كند به طور حتم صبر را رها كرده و كندن مو از جلوی سر، و هركس نوحه

 «در راه غیر صبر قرار گرفته است.

ن صلی اهلل علیه وآله عنهی رسول اللَّه»علیه السالم نقل شده كه فرمود: از امام صادق - 1

رسول خداصلی اهلل علیه ( »233؛)«الرنة عند المصیبة و نهی عن النیاحة و االستماع الیها

 سرایی و گوشنوحه وآله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت نهی كرده است. و نیز از

 «دادن به آن نیز نهی نموده است.

» گوید: از امام باقرعلیه السالم شنیدم كه درباره آیه عمرو بن ابی مقدام می - 9

( فرمود: رسول خداصلی اهلل علیه وآله به دخترش 231«.)وَالیَعْصِینَكَ فی مَعْرُوفٍ

وجهاً و التُرخی علیّ شعراً  اذا أنا متّ فالتخمشی علیّ»علیها السالم فرمود: فاطمه

هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را ( »23۴؛)«والتنادی بالویل والتقیمنّ علیّ نائحة

 «گری نكن.خراش مده، و موی خود را پریشان مساز و برای من نوحه

 پاسخ

 كند، بلكه از هر عملی كهاوالً: این دسته از روایات اصل برپایی مجالس عزا را نهی نمی

با قضا و قدر الهی منافات داشته باشد جلوگیری كرده است؛ زیرا برخی در فراغ از 

برند، ولی اگر دست رفته خود شكوه و اعتراض نموده، مقدّرات الهی را زیر سؤال می

ود های او گفته شدر نوحه سرایی و مرثیه خوانی برای میّت تنها ذكر فضایل و خوبی

 اشكالی ندارد.

الیی خوانی اثری عقگری و مرثیهناهیه مربوط به موردی است كه بر نوحه ثانیاً: روایات

مترتب نگردد، در حالی كه عزاداری برای اولیای الهی دارای آثاری عقالیی است. و 

توانیم آن را داخل در ادله عام كنیم. خصوصاً آن كه ثابت نیز به اثبات رساندیم كه می
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وآله و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه و شد كه سیره رسول خداصلی اهلل علیه 

ری در گخوانی و نوحهتابعین و مسلمانان در طول تاریخ بر برپایی مراسم عزا و مرثیه

 علیه السالم بوده است.سوگ اولیای الهی، خصوصاً امام حسین

گری و جزع در سوگ ثالثاً: در برخی از روایات تصریح به جواز بلكه رجحان نوحه

 علیه السالم شده است:امام حسین

كلّ الجزع و البكاء »علیه السالم نقل است كه فرمود: در روایتی از امام صادق - 2

ای هر جزع و گریه( »233؛)«علیه السالممكروه سوی الجزع و البكاء علی الحسین

 «علیه السالم.مكروه است به جز جزع و گریه بر امام حسین

جفوننا  علیه السالم اقرحانّ یوم الحسین»... شبیب فرمود: امام رضاعلیه السالم به پسر  - 1

و اسبل دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و بال و اورثنا الكرب و البالء الی یوم 

های های ما را زخم كرده و اشكعلیه السالم پلكهمانا روز حسین( »23۳؛)«االنقضاء...

ال ذلیل كرده است. و تا روز انقضاء ما را جاری ساخته و عزیز ما را در زمین كرب و ب

 «]دنیا[ غصه و بال را برای ما به ارث گذارده است.

هایی به من خبر رسیده كه گروه»علیه السالم به عبداللَّه بن حماد فرمود: امام صادق - 9

ها در نیمه شعبان، كنار تربت پاك از اطراف كوفه و نقاط دیگر و نیز گروهی از خانم

ه و قرآن سرایی كردعلیه السالم نوحهعلیه السالم اجتماع نموده، بر حسینحسین بن علی

 دازند.پرسرایی میكنند و گروهی به نقل تاریخ و برخی دیگر به مرثیهتالوت می

ام. امام فرمود: خدا را سپاس كه حماد عرض كرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده

تا به مدح و ستایش ما پرداخته و برای ما مند ما قرار داده برخی از مردم را عالقه

سوگواری كنند، دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده، كارهای زشت و ناپسند آنان را 

 (233«.)آشكار نمایند

... »علیه السالم به من فرمود: ابن قولویه از مسمع كردین روایت كرده كه امام صادق - 3

آیا جزع و اظهار »... رض كردم: آری. فرمود: ع« آوری؟آیا مصایب كربال را به یاد می
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خدا »كنم. حضرت فرمود: گفتم: آری، سوگند به خدا! كه گریه می« كنی؟ناراحتی می

گریه ات را بپذیرد. آگاه باش! كه تو از كسانی هستی كه برای مصایب ما اظهار 

دوه ر انكنند. تو از كسانی هستی كه در خوشحالی ما خوشحال و دناراحتی و جزع می

 (21۱«.)و حزن ما اندوهناكند...

 لباس مشكی پوشیدن

 اشاره

شكی نیست كه پوشیدن لباس مشكی خصوصاً در حال نماز نزد مشهور امامیه كراهت 

دارد، بلكه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این است كه آیا این كراهت 

كه ه است یا به جهت اینذاتی است، یعنی به لحاظ این كه لباس مشكی است مكرو

 باشد؟(، مكروه می211( یا چون لباس اهل جهنم است)212شعار بنی عباس بوده)

شود كه كراهت آن ذاتی نیست و لذا در صورتی كه از ظاهر برخی ادله استفاده می

عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این كه شعار حزن بر اولیای الهی شود نه تنها كراهت 

دهد بلكه داخل در عنوان احیای شعائر الهی شده، مستحب نیز ست میسابق را از د

هم علیبریم كه اهل بیتگردد. خصوصاً آن كه با مراجعه اخبار و تواریخ پی میمی

ده،یا پوشیالسالم هنگام عزا در مصیبت فقدان یكی از بزرگان، لباس مشكی را می

كه در كتب شیعه و سنی آمده اشاره هایی اند. اینك به نمونهپوشیدن آن را امضا كرده

 كنیم:می

 روایات شیعه -الف 

ن جدم چو»كند كه فرمود: علیه السالم نقل میبرقی به سندش از امام زین العابدین - 2

علیه السالم كشته شد، زنان بنی هاشم در ماتم او لباس سیاه پوشیدند و آن را در حسین

علیهما السالم برای آنان در هنگام بن الحسین گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی
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 (219كرد.)عزاداری غذا آماده می

ود آمد های فردوس بر دریا فرای از فرشتهابن قولویه به سندش نقل كرده كه فرشته - 1

ای اهل دریاها! »ای زد و گفت: های خود را بر آن گسترد. آن گاه صیحهو بال

فرزند رسول خدا ذبح شده است. آن گاه قدری از های حزن به تن كنید؛ زیرا لباس

 ای را مالقاتها برد. و هیچ فرشتههای خود گذارده و به سوی آسمانتربت او را بر بال

 (213نكرد جز آن كه آن را استشمام نمود و اثری از آن نزد او ماند.)

 روایات عامّه -ب 

ن لیه السالم وفات یافت، عبداللَّه بعكند: چون علیابن ابی الحدید از مدائنی نقل می - 2

ت، علیه السالم وفات یافعباس بن عبدالمطلب نزد مردم آمد و گفت: همانا امیرالمؤمنین

كنید نزد شما او كسی را به عنوان جانشین خود قرار داده است، اگر او را اجابت می

فتند: و گ آید و اگر كراهت دارید كسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستندمی

علیه السالم در حالی كه لباس مشكی به تن داشت نزد آنان بلكه به سوی ما بیاید. حسن

 (211ای ایراد فرمود.)آمد و خطبه

م را به علیه السالابی مخنف روایت كرده كه نعمان بن بشیر خبر شهادت امام حسین - 1

ت پرده بیرون آمد و لباس اهل مدینه ابالغ نمود... در مدینه زنی نبود جز آن كه از پش

 (21۴مشكی پوشیده، مشغول عزاداری شد.)

سلمه نقل كرده كه عمادالدین ادریس قرشی از ابی نعیم اصفهانی به سندش از امّ - 9

ل ای سیاه در مسجد رسوعلیه السالم به او رسید خیمهچون خبر كشته شدن امام حسین

 (213نمود.)خداصلی اهلل علیه وآله زد و لباس مشكی به تن 

ته شدن بعد از كش»كند كه گفت: و نیز ابن ابی الحدید از اصبغ بن نباته نقل می - 3

علیه السالم وارد مسجد كوفه شدم، حسن و حسین را مشاهده كردم كه امیرالمؤمنین

 (21۳لباس مشكی به تن داشتند.)
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 فهرست منشورات مسجد مقدّس جمكران

 ای رحلی خط نیریزی / الهی قمشهگالسه  -قرآن كریم / چهار رنگ  2

 ای جیبی( خط نیریزی / الهی قمشهقرآن كریم / )وزیری، جیبی، نیم 1

 ای جیبی )كیفی( خط عثمان طه / الهی قمشهقرآن كریم / نیم 9

 ای قرآن كریم / وزیری )ترجمه زیر، ترجمه مقابل( خط عثمان طه / الهی قمشه 3

 ه( خط عثمان طه قرآن كریم / وزیری )بدون ترجم 1

 ای صحیفه سجادیه ویرایش حسین وزیری/الهی قمشه ۴

 كلیات مفاتیح الجنان / عربی انتشارات مسجد مقدّس جمكران  3

 ای جیبی( خط افشاری / الهی قمشهكلیات مفاتیح الجنان / )وزیری، جیبی، نیم ۳

 ای جیبی( خط افشاری / الهی قمشهمنتخب مفاتیح الجنان / )جیبی، نیم 3

 ای جیبی( خط خاتمی / الهی قمشهمنتخب مفاتیح الجنان / جیبی، نیم 2۱

 ارتباط با خدا واحد تحقیقات  22

 آمیزی سیّد حمید رضا موسوی (/شعر و رنگ1و2آشنایی با چهارده معصوم ) 21

 آئینه اسرار حسین كریمی قمی  29

 آخرین پناه محمود ترحمی  23

 حقیقات آخرین خورشید پیدا واحد ت 21

 آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی  2۴

 آیین انتظار )مختصر مكیال المكارم( واحد پژوهش  23

 از زالل والیت واحد تحقیقات  2۳

 شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی اسالم 23

 امامت، غیبت، ظهور واحد پژوهش  1۱

 / واحد تحقیقات امامت و غیبت از دیدگاه علم كالم علم الهدی  12
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 امام رضاعلیه السالم در رزمگاه ادیان سهراب علوی  11

 شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی امام 19

 انتظار بهار و باران واحد تحقیقات  13

 انتظار و انسان معاصر عزیز اللَّه حیدری  11

 اهّمیت اذان و اقامه محمد محمدی اشتهاردی  1۴

 ر آخرین پیام حسین ایرانی با اولین امام د 13

 بامداد بشریت محمد جواد مروّجی طبسی  1۳

 بهتر از بهار / كودك شمسی )فاطمه( وفائی  13

 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی  9۱

 پرچم هدایت محمد رضا اكبری  92

 علیه السالم / دو جلد شیخ عباس صفایی حائری تاریخ امیر المؤمنین 91

 صلی اهلل علیه وآله / دو جلد شیخ عباس صفایی حائری ر اسالمتاریخ پیامب 99

 تاریخچه مسجد مقدس جمكران / )فارسی، عربی، اردو، انگلیسی( واحد تحقیقات  93

 تاریخ سید الشهداءعلیه السالم شیخ عباس صفایی حائری  91

 علیه السالم سید جعفر میرعظیمی تجلیگاه صاحب الزمان 9۴

 پوری امام عصرعلیه السالم حسین علیهای پنهانجلوه 93

 علیه السالم حسین گنجی چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی 9۳

علیه السالم سید صادق علیه السالم در كالم امام علیچهل حدیث /امام مهدی 93

 سیدنژاد

 علیه السالم فروغ تابان والیت محمد محمدی اشتهاردی حضرت مهدی 3۱

 نیاجاوید محمد حسین فهیمهای حكمت 32

 های یس و واقعه واحد پژوهش ختم سوره 31

 خزائن االشعار )مجموعه اشعار( عباس حسینی جوهری  39
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 خورشید غایب )مختصر نجم الثاقب( رضا استادی  33

 های طالیی )مجموعه اشعار( محمد علی مجاهدی )پروانه(خوشه 31

 دار السالم شیخ محمود عراقی میثمی  3۴

 علیه السالم حسن ارشادهایی از امام زمانداستان 33

 داغ شقایق )مجموعه اشعار( علی مهدوی  3۳

 در جستجوی نور صافی، سبحانی، كورانی  33

 ای در كربال چه گذشت؟ )ترجمه نفس المهموم( شیخ عباس قمی / كمره 1۱

 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی  12

 نیاسین فهیمدین و آزادی محمّد ح 11

 رجعت احمد علی طاهری ورسی  19

 رسول ترك محمد حسن سیف اللهی  13

 هایی از عالم غیب سید محسن خرّازی روزنه 11

 زیارت ناحیه مقدّسه واحد تحقیقات  1۴

 سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی  13

 سرود سرخ انار الهه بهشتی  1۳

 سقّا خود تشنه دیدار طهورا حیدری  13

 گری )وهابیت( و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی فیسل ۴۱

 سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی  ۴2

 علیه السالم در شعر عربی دكتر عبد اللهی سیمای امام مهدی ۴1

 سیمای مهدی موعودعلیه السالم در آئینه شعر فارسی محمد علی مجاهدی )پروانه( ۴9

 لعه( محمّد حسین نائیجی شرح زیارت جامعه كبیره )ترجمه الشموس الطا ۴3

 شمس وراء السحاب/ عربی السیّد جمال محمّد صالح  ۴1

 علیه السالم سید اسد اللَّه هاشمی شهیدی ظهور حضرت مهدی ۴۴
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 عاشورا تجلّی دوستی و دشمنی سید خلیل حسینی  ۴3

 نویسی سید صادق سیدنژادعریضه ۴۳

 عطر سیب حامد حجّتی  ۴3

 منتظرعلیه السالم / عربی المقدس الشافعی عقد الدرر فی أخبار ال 3۱

 علیه السالم مروارید والیت واحد تحقیقات علی 32

 علیه السالم و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان علی 31

 غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی  39

 غدیرخم )روسی، آذری التین( علی اصغر رضوانی  33

 وانی فتنه وهابیت علی اصغر رض 31

 علیها السالم سید محمد واحدی فدك ذوالفقار فاطمه 3۴

 فروغ تابان والیت علی اصغر رضوانی  33

 فرهنگ اخالق عباس اسماعیلی یزدی  3۳

 فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی  33

 ها)پخش( حسن صدری فرهنگ درمان طبیعی بیماری ۳۱

 فوز اكبر محمد باقر فقیه ایمانی  ۳2

 علیه السالم واحد تحقیقات لمهدیكرامات ا ۳1

 علیه السالم واحد تحقیقات های حضرت مهدیكرامت ۳9

 رحمه اهلل / منصور پهلوان كمال الدین وتمام النعمة )دو جلد( شیخ صدوق ۳3

 كهكشان راه نیلی )مجموعه اشعار( حسن بیاتانی  ۳1

 تجی(گردی از رهگذر دوست )مجموعه اشعار( علی اصغر یونسیان )مل ۳۴

 گفتمان مهدویت آیت اللَّه صافی گلپایگانی  ۳3

 گنجینه نور و بركت، ختم صلوات مرحوم حسینی اردكانی  ۳۳

 رحمه اهلل مشكاة االنوار علّامه مجلسی ۳3
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 مفرد مذكر غائب علی مؤذنی  3۱

 مكیال المكارم )دو جلد( موسوی اصفهانی/ حائری قزوینی  32

 رحمه اهلل مرگ شیخ عباس قمیمنازل اآلخرة، زندگی پس از  31

 منجی موعود از منظر نهج البالغه حسین ایرانی  39

 فرمنشور نینوا مجید حیدری 33

 موعودشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی  31

 علیه السالم تجسّم امید و نجات عزیز اللَّه حیدری مهدی 3۴

 ی / محبوب القلوب مهدی منتظرعلیه السالم در اندیشه اسالمی العمید 33

رحمه اهلل / دو جلد علّامه مجلسی -بحار  29مهدی موعودعلیه السالم، ترجمه جلد  3۳

 ای ارومیه

 آبادی مهر بیكران محمد حسن شاه 33

 تر از مادر / نوجوان حسن محمودی مهربان 2۱۱

 میثاق منتظران )شرح زیارت آل یس( سید مهدی حائری قزوینی  2۱2

 ی با ما / )فارسی ،تركی استانبولی، انگلیسی، بنگاال( واحد تحقیقات ناپیدا ول 2۱1

 رحمه اهلل نجم الثاقب میرزا حسین نوری 2۱9

 رحمه اهلل نجم الثاقب)دوجلدی( میرزا حسین نوری 2۱3

 های ظهور او محمد خادمی شیرازی نشانه 2۱1

 های یار و چكامه انتظار مهدی علیزاده نشانه 2۱۴

 یت بنیاد غدیرندای وال 2۱3

 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدّس جمكران  2۱۳

 رحمه اهلل / محمد دشتی نهج البالغه/)وزیری، جیبی( سید رضی 2۱3

 علیه السالم محمّد رضا اكبری های امام حسینها و نوشتهنهج الكرامه گفته 22۱

 و آن كه دیرتر آمد الهه بهشتی  222
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 هات علی اصغر رضوانی واقعه عاشورا و پاسخ به شب 221

 وظایف منتظران واحد تحقیقات  229

 علیها السالم سید نور الدین جزائری های حضرت زینبویژگی 223

 رحمه اهلل جیبی( میرزا احمد آشتیانیهدیه احمدیه / )جیبی، نیم 221

 همراه با مهدی منتظر مهدی فتالوی/بیژن كرمی  22۴

 دمی شیرازی علیه السالم محمد خایاد مهدی 223

 یار غائب از نظر )مجموعه اشعار( محمد حجّتی  22۳

 پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی  -ینابیع الحكمة / عربی  223

 توانید با نشانی:های فوق، میجهت تهیه و خرید كتاب

، انتشارات مسجد مقدّس جمكران مكاتبه و یا با شماره تلفن  ۴23صندوق پستی  -قم 

 تماس حاصل نمایید. ۱112 - 311993۱،  31193۱۱های 

 گردد.های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال میكتاب

 های فروش:سایر نمایندگی

 ۱12 - ۴۴31۳۴۳3،  ۴۴393۱۳9تهران: 

 ۱912 - ۴1۳۱۴32-1، ۴13۴3۳3یزد: 

 ۱211 - 1۴۴3121 - 23فریدونكار: 

 های پیرامون وهابیتسلسله كتاب

 وهابیان(ها)شناخت سلفی - 2

 ابن تیمیه، مؤسس افكار وهابیت  - 1

 خدا از دیدگاه وهابیان  - 9

 مبانی اعتقادی وهابیت  - 3

 موارد شرك نزد وهابیان  - 1
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 توسل  - ۴

 زیارت قبور - 3

 برپایی مراسم جشن و عزا - ۳

 پی نوشت ها

 112ص  2( كتاب العین ج 2

 .۴33، ص 1( صحاح اللغة، ج 1

 .۴۱، ص 1( قاموس المحیط، ج 9

 .233و239، ص 9( معجم مقاییس اللغة، ج 3

 .1۴، ص 21( تفسیر قرطبی، ج 1

 .1( سوره مائده، آیه ۴

 .91( سوره حج، آیه 3

 .9۴( همان، آیه ۳

 .21۳( سوره بقره، آیه 3

 .23۳( همان، آیه 2۱

 .9۱-13( سوره حج، آیات 22

 .91( سوره توبه، آیه 21

 .9۴( سوره نور، آیه 29

 .3۱وبه، آیه ( سوره ت23

 .232( سوره نساء، آیه 21

 ( صحاح اللغة.2۴

 .131 - 139( اقتضاء الصراط المستقیم، ص 23

 .2۳9، ص 2( مجموع فتاوی و مقاالت متنوعة، ج 2۳
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 .2333( اللجنة الدائمة من الفتوی، رقم 23

 .13و  11( البدعة، ابن فوزان، ص 1۱

 .39، ص 2( فتاوی منار االسالم، ج 12

 .13توبه، آیه  ( سوره11

 .233، ص 9( مستدرك حاكم، ج 19

 .213، ص9( المعجم الكبیر، ج13

 .19( سوره شوری، آیه 11

 .13( سوره صافات، آیه 1۴

 .2۱( تذكرة الخواص، ص 13

، ص 1، كتاب االیمان، صحیح ترمذی، ج 292ح  21۱، ص 2( صحیح مسلم، ج 1۳

، ح 31، ص 2ابن ماجه، ج  ، سنن۴39، ح 291، ص 2، مسند احمد ج939۴ح  ۴۱2

223. 

 ( نهایة ابن اثیر، ماده زخ.13

 .239، ص 21( تاریخ مدینة دمشق، ج 9۱

 ( مستدرك حاكم.92

 .211( سوره بقره، آیه 91

 .21۳، ص 1( صحیح بخاری، كتاب االنبیاء، ج 99

 .21۳( سوره بقره، آیه 93

 .21۳، ص 1( صحیح بخاری، كتاب االنبیاء، ج 91

 .2۱3 - 2۱2ات، آیات ( سوره صاف9۴

 .1۴33؛ مسند طیالسی، ح 9۱۴، ص 2( مسند احمد، ج 93

 .91( سوره حج، آیه 9۳

 .1( سوره ابراهیم، آیه 93

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .19( سوره شوری، آیه 3۱

 .1و2( سوره ضحی، آیات 32

 .1۳، ص 2( السیرة الحلبیة، ج 31

 .213( سوره اعراف، آیه 39

 .3( سوره انشراح، آیه 33

 .9یه ( سوره فتح، آ31

 .21۱( سوره هود، آیه 3۴

 صلی اهلل علیه وآله.( بلوغ المأمول فی االحتفاء و االحتقال بمولد الرسول33

 .1۳( سوره یونس، آیه 3۳

 .2۱3( سوره انبیاء، آیه 33

 .9۴3، ص 3( درّ المنثور، ج 1۱

 .232، ص 2۱( روح المعانی، ج 12

 .۳23، ص 1( صحیح مسلم، ج 11

 .121، ص 3؛ صحیح بخاری، ج 229۱( صحیح مسلم، ح 19

 .23۴، ص 2( الحاوی للفتاوی، ج 13

 ( مورد الصادی فی مولد الهادی.11

 .23۴، ص 2( الحاوی، ج 1۴

 ( همان.13

 .332( صحیح ترمذی، ح 1۳

، 2الكبیر،ج؛المعجم2۳۱، ص۴شیبة، جابی؛المصنَّف، ابن13،ص3( مسنداحمد، ج13

 .۳31ص

 .1۴33؛ مسند طیالسی، ح 9۱۴، ص 2( مسند احمد، ج ۴۱

 .23۳، ص 2( المواهب اللدنیّة، ج ۴2
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 .231( القول الفصل فی حكم االحتفال بمولد خیر الرسل، ص ۴1

 .233و  2۳3، ص 2( الحاوی للفتاوی، ج ۴9

 .99( الروائح الزكیة، ص ۴3

 .919، ص 2( تاریخ الخمیس، ج ۴1

 .۳3و۳9، ص 2( السیرة الحلبیة، ج ۴۴

 .12ب، آیه ( سوره احزا۴3

 .3۳3۱ه .ق، شماره  23۱1ربیع االول، سال  19( مجله السیاسة الكویتیة، ۴۳

 ، در حاشیه.211و  213( فتح المجید بشرح عقیدة التوحید، ص ۴3

 .1، ص 1( المدخل، ابن الحاج، ج 3۱

 .23، ص 2( الحاوی للفتاوی، سیوطی، ج 32

 .13۴، ص 1( مسند احمد، ج 31

 .91، ص ۴د، ج ( حاشیه عون المعبو39

 .333( كشف االرتیاب، ص 33

 .133( اقتضاء الصراط المستقیم، ص 31

 .1۳، ص 3؛ البدایة و النهایة، ج 3۱39( صحیح بخاری، ح 3۴

 .2۳9( سوره بقره، آیه 33

 .۳۳( الفتاوی، شلتوت، ص 3۳

 .933، ص 1؛ كنز العمال، ج ۴۴، ص 2۱( مجمع الزوائد، ج 33

 ( ر.ك: كشف الظنون.۳۱

 .12۳، ص 23تاریخ دمشق، ج  (۳2

 .2۳3، ص 2( مقتل خوارزمی، ج ۳1

 .91۳، ص 33( بحاراألنوار، ج ۳9

 صلی اهلل علیه وآله.، فضائل اصحاب رسول اللَّه12، ص 2( سنن ابن ماجه، ج ۳3
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 .9۴3، ص 9؛ مسند احمد، ج ۴23، ص 1( صحیح ترمذی، ج ۳1

 .13( سوره توبه، آیه ۳۴

 .233 ، ص9( مستدرك حاكم، ج ۳3

 ، ماده اهل؛ مفردات راغب، ماده اهل.1۳ - 13، ص 22( لسان العرب، ج ۳۳

 .۴9، ص 3؛ السنن الكبری، ج 33۱1، ح 21۳، ص 9( مستدرك حاكم، ج ۳3

 .2۳3، ص 2علیه السالم، خوارزمی، ج ( مقتل االمام حسین3۱

 ، كتاب فضائل الصحابة.1313، ح 2۳۳9، ص 3( صحیح مسلم، ج 32

 .2۳1، ص 2مد، ج ( مسند اح31

 .19( سوره شوری، آیه 39

، ص 3؛ مجمع الزوائد، ج 231، ص 9؛ مستدرك حاكم، ج 3، ص ۴( در المنثور، ج 33

 .123، ص 3؛ كشاف، ج 2۴۳

 .21۳؛ قرب االسناد، ص ۴۴، ح 33، ص ۳( كافی، ج 31

 .992، ح 111، ص 2؛ فیض القدیر، ج 313۱3، ح 31۴، ص 2۴( كنزالعمال، ج 3۴

 .99۴9، ح 122، ص 2الحكم، ج ( غرر33

 .21۱، ص 9؛ مستدرك حاكم، ج 93۳3، ح ۴۴3، ص 1( سنن ترمذی، ج 3۳

 .21۴، ص 32علیه السالم از تاریخ دمشق، ج ( امام حسین33

 .3۳، ح 221، ص ۳( كافی، ج 2۱۱

 .3، ص ۴؛ در المنثور، ج  931۱۴، ح 2۱1، ص 21( كنز العمال، ج 2۱2

 .3۴2، ح 133، ص 2( المحاسن، ج 2۱1

 .9، ح 3۴، ص 1؛ كافی، ج 213( نوراالبصار، ص 2۱9

 .3، ح 133؛ امالی صدوق، ص ۴32۴، ح ۳۴، ص 3( المعجم الكبیر، ج 2۱3

 .39۱، ح 111، ص 1علیه السالم از تاریخ دمشق، ج ( ترجمه امام علی2۱1

 .311( امالی صدوق، ص 2۱۴
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 .11۳، ح ۴1، ص 1( عیون اخبار الرضاعلیه السالم، ج 2۱3

 .22233، ح 2۱1، ص 22( المعجم الكبیر، ج 2۱۳

 .132، ص 1( مستدرك حاكم، ج 2۱3

 .291، ص 9( همان، ج 22۱

 .۴333، ح ۴1۴، ص ۳؛ جامع الصول، ج 9323، ح ۴91، ص 1( سنن ترمذی، ج 222

 .۴39، ص 1؛ سنن ترمذی، ج 292، ح ۳۴، ص 2( صحیح مسلم، ج 221

 .23۱1، ص 3مسلم، ج  ؛ صحیح31، ص 1( صحیح بخاری، ج 229

 .9۳33، ح 3۱2، ص 1( سنن ترمذی، ج 223

؛ مسند ۴1۴، ص 1؛ سنن ترمذی، ج 191، ح 2۱2-2۱۱، ص 1( صحیح بخاری، ج 221

 .33۴، ص 1احمد، ج 

؛ 933۱، ح ۴13، ص 1؛ سنن ترمذی، ح 132، ح 2۱1ص  1( صحیح بخاری، ج 22۴

 .۳1، ص 1مسند احمد، ج 

 .۴۱1ا، ص ( انجمن روانشناسی آمریك223

 .۳۳-۴3( انجمن پزشكی آمریكا، ترجمه مهدی گنجی، ص 22۳

 .3۳-3۴( آنگاه هدایت شدم، ص 223

 .939، ص 1( ارشاد الساری، ج 21۱

 .2۱1، ص 9( السیرة النبویة، ج 212

 .911، ص ۳( تهذیب االحكام، ج 211

 .1۴2و1۴۱( كامل الزیارات، ص 219

 ( همان.213

 .1۳3، ص 33( بحاراالنوار، ج 211

 .191( االرشاد، شیخ مفیدرحمه اهلل، ص 21۴

 .23۴، ص 31؛ بحاراألنوار، ج 229و221( لهوف، ص 213
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 .1۱2، ص 31؛ بحاراألنوار، ج ۳۱( كامل الزیارات، ص 21۳

 .321، ص 1( وسائل الشیعه، ج 213

، ص 1علیه السالم، خوارزمی، ج ؛ مقتل الحسین12۱، ص ۳( البدایة والنهایة، ج 29۱

93. 

، ص 1؛ ارشاد مفید، ج 13، ص 3؛ كامل ابن اثیر، ج 923، ص 3( تاریخ طبری، ج 292

33. 

( در حالی كه در دامن من قرار داشت، )ما نظر اهل سنت را در خصوص این 291

 دانیم.(موضوع كه بر دامن عایشه بوده صحیح نمی

 .133، ص ۴( مسند احمد، ج 299

 .۴9، ص 1( حاشیه مسند ابی یعلی، ج 293

 .12۴، ص 1( مسند احمد، ج 291

 .193، ص 1( كنز العمّال، ج 29۴

 .211( تذكرة الخواص، ص 293

 ، به نقل از جرجی زیدان.9۱، ص 1( تاریخ النیاحة، ج 29۳

 .211۱( صحیح بخاری، ح 293

؛ ارشاد ۳۳، ص 3؛ شرح الكرمانی علی البخاری، ج 231، ص 9( فتح الباری، ج 23۱

 .۳3، ص ۳مدةالقاری، ج ؛ ع3۱۴، ص 1الساری، ج 

 .۳۳، ص 3( شرح كرمانی بر بخاری، ج 232

 .339، ص 1( فیض القدیر، ج 231

 ، باب كراهة الصراخ بالویل و العویل.321، ص 1( وسائل الشیعه، ج 239

 ( همان.233

 .21( سوره ممتحنه، آیه 231

 .321، ص 1( وسائل الشیعه، ج 23۴
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 .1۳3، ص 33( بحاراألنوار، ج 233

 .1۳1همان، ص  (23۳

 .2۱۳، باب 193( كامل الزیارات، ابن قولویه، ص 233

 .1۳3، ص 33( بحاراألنوار، ج 21۱

 .111، ص 1( من ال یحضره الفقیه، ج 212

 .9از ابواب لباس مصلّی، ح  1۱، باب 1۳2، ص 9( وسائل الشیعة، ج 211

 .۳3۱، ص 1؛ وسائل الشیعة، ج 2۳۳، ص 31( بحاراألنوار، ج 219

 .111و112، ص 31؛ بحاراألنوار، ج ۴۳و۴3كامل الزیارات، ص ( 213

 .11، ص 2۴( شرح ابن ابی الحدید، ج 211

 .119و111( مقتل ابی مخنف، ص 21۴

 .2۱3( عیون االخبار و فنون اآلثار، ص 213

 ( شرح ابن ابی الحدید.21۳

 دینی به مراسم عزاداری حسینی -. نگاهی روان شناختی 9

 مشخصات كتاب

 دینی به مراسم عزاداری حسینی -شناختی رواننگاهی 

 محمد كاویانی 

 پیشگفتار

های اخیر، هر روز، تحوالت پرشتاب فرهنگ، ارتباطات و اطالعات، در دهه

ها از روی ای را فراروی جوامع قرار داده است. برخی از این پرسشهای تازهپرسش

باورهای اعتقادی، مطرح های تغییر در كنجكاوی و بعضی نیز با اهداف و انگیزه

تردید، پاسخ به آنها ضرورتی است كه امروزه اهمیت آن بیش از پیش شود كه بیمی
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 ی سنت و مراسمهایی است كه دربارهها، شبههی این پرسشآشكار شده است. از جمله

شود.برخی با تمسك به آیات قرآنی )از ی ما مطرح میی عزاداری، در جامعهپسندیده

اند كه نه تنها دلیلی از متن دین، برای ی بقره( مدعی شدهسوره 21۴ی هجمله، آی

عزاداری وجود ندارد، بلكه برگزاری این مراسم، مخالف قضا و قدر الهی بوده، جامعه 

ی شود.نوشتهسازد و موجب گسترش افسردگی در آن میرا از شادی و نشاط دور می

ری گرایانه از عزادابه تجزیه و تحلیل واقعشناسی، گیری از دانش روانحاضر، با بهره

ی یاد شده را از دیدگاه این دانش، ارزیابی كند؛ هم چنین درصدد پردازد تا شبههمی

اثبات این فرضیه است كه نه تنها عزاداری، مخالف با قرآن و تعالیم دینی نیست، بلكه 

ز شناسانه، یكی اانالسالم است و از دیدگاه روی معصومان علیهممطابق سنت و سیره

ی مطلوب انسانی است.در پایان، توضیح این نكته هنجارهای بسیار مناسب یك جامعه

های سابقه بودن این موضوع، در پژوهشضروری است كه با توجه به فرصت كم و بی

قرآنی و نیز تأكید بر شناخت دقیق و بهتر چگونگی تأثیر مثبت عزاداری دینی، بر 

ار محقق محترم، پژوهش را از مقدمات بعید آغاز كرده، در موارد جوامع انسانی، ناچ

توان آن را آغاز خوبی برای مناسب، از استناد به آیات قرآنی غافل نمانده است كه می

ورود به مباحث قرآنی تلقی كرد، اگرچه الزم است متخصصان فن، به مطالعات 

 به اهمیت مسئله و نیز ضرورت باره بپردازند.به هر حال، با توجهتری در اینگسترده

های قرآنی، به این اندازه از طرح بحث اكتفا های نو و تازه در پژوهشگشودن فصل

محققان و  یدار، به وسیلهای نزدیك، بستر گسترش تحقیقات دامنهشود تا در آیندهمی

 قرآن پژوهان كشور فراهم شود.مركز فرهنگ و معارف قرآن

 مقدمه

[ شیعه 1[ از مراسم مذهبی ]2ام كه تحلیلی روان شناختی ]داشته ها است در نظرمدت

گذاری سال جاری، به نام مبارك امام حسین سو، مناسبت نامبنویسم؛ اما اكنون از یك
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السالم و از سوی دیگر، فرصت ناكافی برای آن تفصیل، تشویقی شد تا در حد علیه

نی، مطالبی را بنویسم.تحلیل ی عزاداری و عزت و افتخار حسییك مقاله، درباره

[ و تغییر و اصالح 1بینی ][ ، پیش3[ ، تبیین ]9شناختی، مشتمل است بر توصیف ]روان

های [ .اگر بررسی3[ ، و رفتاری ]۳[ ، عاطفی ]3[ ؛ آن هم در سه بعد شناختی ]۴]

شود و اگر این ی كار معلوم میچهارگانه در ابعاد سه گانه ضرب شود، گستره

ی مراسم مذهبی شیعه )اعم از فردی یا جمعی مقطعی ی همهها، بخواهد دربارهبررسی

یا همیشگی، شادی یا سوگواری و...(، انجام شود، معلوم است كه چه اندازه فرصت و 

و مراسم  «نگاهی روانشناختی»شناختی را به طلبد. بر این اساس، تحلیل روانتالش می

اشد ، تغییر دادم تا عذر تقصیری ب«السالمحسینی علیهمراسم عزاداری »مذهبی شیعه را به 

ی طلبند.در این مختصر، نخست، توضیحی دربارهنزد آنان كه بیش از این را می

دو با هم ارائه [ ، و تفاوت آن22« ]مراسم عزاداری»و « [ واقعی2۱عزاداری و سوگ ]»

اسم را یك گروه [ ، آن مر21شناس اجتماعی ]شود. پس از آن از دیدگاه یك روان

 هاینگریم و سپس به هیجان[ ، تلقی كرده، به آثار و پیامدهای آن می29اجتماعی ]

[ ، عزت 2۴[ ، شادی ]21[ ، افسردگی ]23روانی ناشی از عزاداری، مانند غم و اندوه ]

[ و... خواهیم پرداخت. سرانجام، از دیدگاه متون دینی، به بررسی این مراسم 23نفس ]

تر این است كه از باب تیمن و تبرك و اولویت تشریفی، داخت )البته مناسبخواهیم پر

جا كه اوال، مفاهیم عزاداری و بحث را با متون دینی، به ویژه قرآن آغاز كنیم؛ اما از آن

د و ثانیا، انتر، فرهنگی و اجتماعیسوگ، مفاهیم شرعی و قرآنی نیستند، بلكه بیش

آنها شده است، با زبان علمی و اجتماعی است، نه  ها و اشكالهایی كه متوجهشبهه

رو، ترجیح داده شد كه با آن مباحث، آغاز شود(. پس از مباحث دینی، قرآنی، از این

 شناسی مراسم عزاداری خواهیم كرد.نگاهی بسیار مختصر نیز به آسیب

 عزاداری چیست
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ی و عزاداری شخصی دیدگرود:الف( داغعزاداری در عرف عام، به دو معنا به كار می

و بالفعلب( مراسم عزاداری كه به صورت سنتی، برای بزرگان دینی و دیگران برگزار 

دیدگی واقعی، امری شناسی، كامال متفاوتند. داغشود.این دو معنا، از دیدگاه روانمی

شوند و باید به تدریج است غیر اختیاری. افراد داغدار از مدار زندگی عادی خارج می

ت ریزی شده اسگی عادی برگردند؛ امام مراسم عزاداری، كامال اختیاری و برنامهبه زند

داری حالتی روانی و شود. داغهای زندگی عادی افراد محسوب میو بخشی از برنامه

گیرد. برای درونی است؛ ولی مراسم عزاداری، معموال به صورت اجتماعی صورت می

ی آنها مراسم آیند، كه از جملهه كمك میدار، عواملی بعادی شدن زندگی فرد داغ

دیدگی ممكن است به صورت ناگهانی و بدون آمادگی باشد؛ مانند عزاداری است. داغ

ی و بیناین كه عزیزی را در تصادف اتومبیل از دست بدهند و ممكن است با پیش

 ی سخت بیماری، از دنیاآمادگی قبلی باشد؛ مانند این كه عزیزی پس از یك دوره

 تركند؛ اما آن كه ناگهانی است، سختدیدگی صدق میبرود. در هر دو صورت، داغ

[ 23های متفاوتی دارند. ]دیدگیهای مختلف، بارهای داغ[ فقدان2۳دیدگی: ]است.داغ

مرگ همسر، از پر فشارترین وقایع زندگی است، هم برای زنان و هم برای مردان. برنل 

دیده، ی داغهایشان با بیش از صد خانوادهمصاحبه (، بر اساس23۳3[ و برنل )1۱]

. حداقل تا شش ماه از گرفتن 2دیده ارائه كردند.های زیر را به فرد داغراهنمایی

تصمیمات ناگهانی، پس از فقدان، خودداری كنند. )مانند خرید و فروش خانه و وسایل 

ی ن داشته باشد كه تجربهدیده باید اطمینا. فرد داغ1آن، تغییر شغل و ازدواج مجدد(.

های خیلی شدید روحی، در . در حالت9فقدان، مراحلی دارد و طی خواهد شد.

. 3های ضعیف، هنگام خواب اشكال ندارد.بخشروزهای نخستین، استفاده از آرام

. 1دیده، بیان شود.دالنه، فرایند مرگ، برای داغتوسط یك مشاور، در یك فضای هم

ست، از مددكار اجتماعی استفاده شود؛ مانند مردی كه همسر در مواردی كه الزم ا

خود را از دست داده است و فرزند خردسال دارد.فقدان والدین و فرزندان: این نیز از 
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؛ گرددهای شدید است، به ویژه برای مادران. پدر زودتر به زندگی عادی برمیسوگ

ار او عادی شده است. در این شود كه چه زود، رفتاما مادر چه بسا از پدر متعجب می

موقعیت، پدر باید بسیار به وضعیت مادر توجه و او را حمایت كند.در سوگ فرزند، 

دار و ناسالم نشود. والدین سعی كنند ی مهم این است كه روابط والدین، خدشهنكته

ی دیگر را درك و حمایت كنند، فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند، فلسفهیك

ی از زندگی داشته باشند و از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند. متخصصان منسجم

گویند: فرد، با فقدان والدین، گذشته را، و با فقدان همسر، حال را و با دیدگی میداغ

(.در هر صورت، فرد 23۳3دهند )برنل و برنل، فقدان فرزند، آینده را از دست می

( در مطالعات 2333[ )12كند. الیندمن ]میدیده، فشارهای بسیاری را تحمل داغ

هایی، مانند دیده را مورد مطالعه قرار داد.او واكنشفرد داغ 2۱2پزشكی خود، روان

[ را 1۴اشتهایی ][ و بی11خوابی ][ ، بی13قراری ][ ، بی19[ ، اضطراب ]11گریستن ]

واكنش نشان  [ میگوید: همه به عزا و فقدان،13( ]23۳2گزارش كرد. كوبلر راس )

دیدگی را در سه بعد ی خاص خود.در مجموع، آثار داغدهند؛ اما هر كس به شیوهمی

توان بررسی كرد. در بعد [ می9۱شناختی ][ و جامعه13شناختی ][ ، روان1۳فیزیكی ]

جاد های قبلی، ایهای جسمانی، تشدید عالیم بیماریفیزیكی، اثراتی مانند بیماری

ای كه ایش مراجعه به پزشك، در خور توجه است. در مطالعهشكایات جدید و افز

(، در دو گروه مردان همسر از دست داده، انجام 23۳3( و برنل وبرنل )23۳1هلسینگ )

تر از والدین درصد بیش 93/9دار، دادند، نتیجه گرفتند كه مرگ و میر در والدین داغ

ها، ها، ضعف ماهیچهگرفتگی شانه(، اثراتی مانند احساس 23۳3دیگر بود. برنل وبرنل )

گرفتگی گلو )بغض(، خشكی دهان، فقدان انرژی، تنگی نفس و آه كشیدن را مشاهده 

شناختی، به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مانند سن، جنس، سالمت كردند.آثار روان

جسمانی قبلی، سازگاری قبلی، متغیرهای شخصیتی فرد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، 

دار ی داغی متوفا و سابقهدیده و متوفا، چگونگی فوت، سابقهی داغگی، نوع رابطهفرهن
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ای به ( در مطالعه23۳9در اموری مانند مواد مخدر، مشروبات الكلی، سیگار و... پاكز )

ال پزشكی شوند، در سدیده، گرفتار مشكالت شدید رواندست آورد كه اگر افراد داغ

ز آن؛ اما در هر صورت، افراد، كم و بیش گرفتار ناباوری، اول خواهند شد، نه بعد ا

ی متوفا، توهمات بینایی، شنوایی و...، انكار، غم، مشغولی با افكاری دربارهگیجی، دل

 دیدگی، بویژهشوند.آثار اجتماعی داغافسردگی، احساس گناه، خشم و اضطراب می

ود، شها عوض میكند، نگاهدر بین زنان بیوه، بسیار است. رفت و آمدها تغییر می

اموری مانند فقدان شغل، تعارضات خانوادگی و بازنشستگی نیز، در این جهت ایفای 

. 2كند:دیده، در یك مرگ طبیعی، چهار مرحله را طی میكنند.فرد داغنقش می

بیند كه ی روحی میچنان ضربهدیده، آن[ گاهی فرد داغ92پذیرش واقعیت فقدان: ]

شوند. گوید او نمرده است. گاهی افراد گرفتار فراموشی میكند و میكار میفقدان را ان

كند كه فردی در دوازده سالگی، پدرش را از دست داد و برای ( نقل می23۳1وردن )

ی پدرش فراموش كرد، حتی صورت پدرش را نیز سالیان متمادی، همه چیز را درباره

[ این تجربه، جزئی از فرایند عزا 91ان: ]ی دردناكی فقد. تجربه1آورد.به خاطر نمی

شود. در این مرحله، جامعه نقش ی سالم طی نمیاست و بدون آن، فرایند عزا، به گونه

گوید: اگر كسی از این مرحله امتناع كند، [ می99( ]23۳۱مهمی بر عهده دارد. بالبی )

ازگاری با شرایط . س9شود.پاید كه غالبا به درجاتی از افسردگی دچار میدیری نمی

كشد كه ها طول میجدید: این مرحله هم، به ویژه برای زنان بیوه مشكل است. مدت

. 3های متوفا را پر كنند.دریابند چگونه زندگی كنند و چگونه جای خالی نقش

د دیده، بر ارتباطات جدیگذاری در ارتباطات جدید: باید انرژی عاطفی فرد داغسرمایه

پارد. برای ها دل بسطالح عامیانه، باید از فرد متوفا دل بكند و به زندهمتمركز شود. به اص

ا اعتنایی به متوفپندارند كه این، بیای، این امر، بسیار سخت است. گروهی میعده

پندارند كه اگر مثال دوباره ازدواج كنند، فرزندانشان دچار است. بعضی از افراد می

ی جدید، در سطح ازدواج مجدد، حدود یك تا هتعارض خواهند شد. برای ایجاد رابط
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دو سال وقت الزم است.مراسم عزاداری: عزاداری در متون اسالمی، یك اصطالح 

ات، رو، باید در فرهنگ لغاند. لذا از اینشرعی نیست، بلكه مسلمانان آن را به كار برده

و  نای سوگبه دنبال كاربردهای آن گشت. عزا به معنای شكیبایی در ماتم و به مع

نی یع« تعزیه الرجل»از باب تفعیل به كار رفته است. « عزی[ »93مصیبت آمده است. ]

یه به صبر ، یعنی یكدیگر را توص«عزی بعضهم بعضا»تسلی دادن و توصیه به صبر كردن. 

گونه [ .همان91، یعنی خداوند به تو صبر و نیكی عطا كند. ]«احسن اهلل عزاك»كردند. 

دیده آید، عزاداری، در اصل برای تسلی دادن به داغوی به دست میكه از معنای لغ

توان سود جست؛ از دیده از عوامل متعددی میبخشی به داغاست. برای آرامش

سازی با بزرگان دینی و تاریخی سان. هم1ها.دردی. هنجارهای اجتماعی و هم2جمله:

جرم باید به زندگی عادی باز . تفكر منطقی بر این نكته كه ال9ی مردم.مورد عالقه

. ذكر 1ریزی عاطفی.. گریه كردن و برون3توان زندگی را تعطیل كرد.گردیم و نمی

. خواندن اشعار غمناك و ۴ریزی(.ها با دیگران )راه دیگری از برونكردن غم و غصه

ی ی در خور توجه، این است كه همه. اعتقاد به معاد و یادآوری آن.نكته3معنادار.

دیده گانه، در ضمن مراسم عزاداری و با كمك دیگران، برای فرد داغمل هفتعوا

ها، شركت در مراسم و ادای دردیشود. در قالب دید و بازدیدها، اظهار همحاصل می

احترام به متوفا و بازماندگان، مداحی كردن از بزرگان دینی و ذكر مصایب آنان، 

های مناسب با موقعیت و ایراد سخنرانیبخش، خواندن قرآن و آیات مناسب و تسلی

دیده و دیگر مخاطبان، همه و همه، در ضمن ی شناخت الزم برای داغشرایط و ارائه

تر این كه بسیاری از اینها، اختصاص به مراسم آید. جالبمراسم عزاداری به دست می

ف، شود.در جوامع مختلهای خانوادگی حاصل نمیجمعی دارد و در تنهایی و نشست

های نسبتا مشابهی برای این مراسم وجود داشته و دارد. مراسم عزداری و ختم در شیوه

دیده با ی ما(، به سازگاری داغسه روز اول، هفتم، چهلم و گاه سالگرد )در جامعه

شود كند. با گرفتن مراسم سالگرد، به بازماندگان كمك میشرایط جدید كمك می
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كه آن را به خاطرات عزیز و تكرارنشدنی تبدیل  كه ضمن گرامی داشت یاد متوفا،

ی عوامل سازگاری ، از جمله«گذشت زمان»و « فراموشی»كنند. به طور كلی، دو عامل 

هستند.در دیگر ادیان نیز چنین هنجارها و مراسمی وجود دارد؛ مانند مراسم یادآوری از 

یز ز اسالم نمصلوب شدن حضرت عیسی، در دین مسیحیت. در فرهنگ ایرانی پیش ا

ماند، ولی در كاهش غم و ، اگرچه به نوعی افسانه می«مرگ سهراب»و « خون سیاوش»

دی گركرده است. تیشه بر سر زدن فرهاد، بیابانداران، ایفای نقش میهای داغغصه

مجنون، ناكامی ذلیخا، صبر یعقوب در غم فرزندش یوسف، بردار رفتن حالج و...، همه 

 ین از غم و اندوه برای درك این معنا و كنار آمدن با غم است.و همه، عناصری نماد

 مراسم عزاداری یك گروه اجتماعی

انسان موجودی است اجتماعی و بخش بزرگی از زندگی خود را در گروه ها 

های كاران، گروهساالن، همها، همبازیهای خانواده، مدرسه، همگذارند. گروهمی

هایی هستند كه ما معموال بخش درخور توجهی از گروهمذهبی، سیاسی، اجتماعی و..، 

ان توهای مذهبی نیز در همین ردیفند و میگذرانیم. گروهاز زندگی خود را با آنها می

آنها را به عنوان یك گروه، بررسی كرد. گروه، متشكل از دو یا چند نفر است كه با هم 

ای به هم هم دارند، به گونهتعامل دارند، در اهدافی مشتركند، روابط پایداری با 

[ 93( ]2333[ و بایرون )9۴كنند )بارون ]اند و خود را عضوی از گروه تلقی میوابسته

[ 9۳شناختی ]هایی كه بیان شد، كاركردهای روان.گروه، با این تعریف و ویژگی

. بخشی از نیاز روانی ما به تعلق 2متعددی دارد. بعضی از آن كاركردها عبارتند از:

. 9رسیم.تری به اهداف مشترك می. با راحتی بیش1سازد.[ را برآورده می93اشتن ]د

. در 3آوریم كه در بیرون گروه، برایمان ممكن نیست.دانش و اطالعاتی به دست می

. باعث استحكام و 1شود.[ بیشتری ایجاد می3۱برابر دشمن مشترك، احساس امنیت ]

. در ایجاد و تغییر احساسات و عواطف، باعث ۴شود.[ ما می32تثبیت هویت اجتماعی ]
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ها، باعث استمرار . ویژگی جمعی بودن بعضی برنامه3شود.[ ما می31تسهیل اجتماعی ]

. به افراد، به ویژه 3كند.[ بیشتر فرد كمك می39. به اعتماد نفس ]۳شود.آنها می

اش آن، مانند . فواید جانبی2۱كند.[ كمك می33كودكان، در فرایند اجتماعی شدن ]

الحسنه و دید و بازدیدها به هنگام بیماری و یابی، قرضیابی، شغلمشاوره، دوست

[ 31. هنجارهای گروه ]22شود.های مذهبی حاصل میمشكالت، نیز از طریق گروه

گیرد )افراد به علت اهمیتی ی اعضاء قرار می)خوب یا بد(، معموال مورد پذیرش همه

گذرند و گاهی در واقع، تغییر نگرش های كوچك میاز اختالف كه برای گروه قائلند،

دهی توانند آغاز و مبانی باشند برای شروع و شكلها می. این گروه21دهند.[ می3۴]

كارهای تشكیالتی آشكار و مخفی و انجام دادن كارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

[ ، 33[ ، حلقوی ]3۳[ ، خطی ]33های ارتباطی ]گاهی نظامی. انواع مختلفی از شبكه

[ یكی از 12های اجتماعی شكل بگیرد. ][ و...، ممكن است از طریق گروه1۱چرخی ]

ی های این حركت، اقدامات سید جمال الدین اسد آبادی بود. او از مراسم سادهنمونه

مذهبی شروع كرد و سرانجام، تشكیالتی را شكل داد كه حكومت مصر ناچار به اخراج 

های اجتماعی بیان شد، در ی كاركردهایی كه ای گروهن از آن كشور شد.همهایشا

های مذهبی نیز وجود دارد. مراسم عزاداری، یك گروه به تمام معنا است و بر گروه

های شناسان اجتماعی است كه به تفصیل، آن را بررسی كنند. بسیاری از هدایتروان

گیرد. كسی كه عضو این ها شكل میگروهفرزندان خردسال و نوجوان، در قالب همین 

های هیئت را با خود دارد، شود، تا آخر عمر، خاطرات هیأت و بچهها میهیأت

گیرد و هایش تحت تأثیر آن روابط است، احساسات و عواطف او جهت مینگرش

های مذهبی و مراسم عزاداری، سخن بسیار ی گروهماند.دربارهگونه باقی میهمان

پردازیم. اما بسیاری از آن برای اجتناب از تفصیل، به توضیح آن نمی است؛ ولی

[ آن 11خوانیم: ]السالم میكاركردها را در قالب یك حدیث، در سخنان امام علی علیه

گانه های هشتفرماید:هرگاه كسی به مسجد رفت و آمد كند، یكی از بهرهحضرت می
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ی و دوستی كه در مسیر الهی با او همراه . یافتن برادر دین2را نصیب خود خواهد كرد.

ها و آیات محكم ای از نشانه. نشانه9. علمی جدید بر علوم او اضافه خواهد شد.1باشد.

. 1. رحمت مورد انتظارش را از خدا دریافت خواهد كرد.3الهی بر او روشن خواهد شد.

را از خوف  . گناهی3شنود كه موجب هدایت او به راه راست خواهد شد.سخنی را می

 . حجب و حیای او پیش دیگران، او را از گناه باز خواهد داشت.۳كند.الهی ترك می

 های روانی ناشی از عزاداریهیجان

ترین تأثیری كه مراسم عزاداری بر شركت كنندگان دارد، تأثیرات ترین و مهمبیش

ساس ند. احگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستتر شركت[ است و بیش19روانی ]

تر مجلسی و گروهی از یابند كه در كمدهد، آرامشی میلذتی خاص به آنان دست می

شود، بار میی افراد عزادار، در مجالس عزاداری، غمشود. چهرهنوعدیگر، حاصل می

گیرند، اما این غم، از نوعی دیگر و متفاوت با كنند یا حالت گریه به خود میگریه می

گی روزمره است. غم معنویت است، غم آخرت است، غم های زندغم و غصه

[ 13وری اجتماعی ]مظلومیت مظلومان است، غمی است كه منشأ حركت است و كنش

شود، [ در زندگی افراد نمی11هنجار ]دهد، نه كاهش، عاملی نابهافراد را افزایش می

آفریند.بدیهی یكند و برای زندگی نشاط م[ ایفا می1۴بلكه در مواردی نقش درمانی ]

های خاصی از سال، در این است كسانی كه خود به صورت مستمر یا مقطعی، در زمان

تر مردم مذهبی )شیعه(، با این مراسم موافق كنند و بیشها و مراسم شركت میگروه

كنند.افرادی نیز هستند كه با عزاداری پسندند و از آن استقبال میهستند و آن را می

ای آن هجا بعضی از دلیلهایی نیز دارند. در اینی این مخالفت، استداللمخالفند و برا

. ما دلیلی از متن دین، برای عزاداری نداریم و این، نوعی بدعت 2آوریم:را می

. بر فرض این كه دالیلی كلی و عام بر جواز عزاداری داشته باشیم، 1شود.محسوب می

ها پیش شهید شده، به مقام كنیم كه قرن اما چه لزومی دارد كه برای كسانی عزاداری

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. عزاداری كردن، مخالفت با قضا و قدر الهی است. ما باید بپذیریم 9اند؟واالیی رسیده

ها، كارهای خالف شرع و غیر اخالقی رخ . گاهی در عزاداری3[ .13و تسلیم باشیم. ]

 ن، پریشان كردنها را خونی كرددهد؛ مانند اضرار به نفس، یقه پاره كردن، صورتمی

. عزاداری و 1مو و بلند گریه كردن، كه در برخی از روایات، از آنها منع شده است.

های مختلف، باعث شده است كه جامعه از ازدیاد این مراسم در طول سال، به مناسبت

تر احساس غمگینی كند و در نتیجه، باعث افزایش ها به دور باشد و بیششادی

ن نظراد. این اشكال، گاهی از زبان و قلم بعضی از صاحبافسردگی در جامعه بشو

های درس و در مقاالت نیز مطرح شده است.ما با بررسی شناسی، در كالسروان

های روانی، مانند اندوه و گریه،شادی و خنده، ی بعضی هیجانمختصری كه درباره

دهیم، در باب افسردگی و عزت نفس و تأثیر مراسم عزاداری بر روی آنها، انجام می

ی مورد شناختی مطرح شده است، اظهار نظر خواهیم كرد دربارهاشكاالت روان

گیریم.مراسم عزاداری و گریه: گریه یك ظاهر های دینی مطرح شده، موضع میاشكال

[ ، 13[ است، باید تأثیرات روانی ]1۳دارد و یك باطن: ظاهر آن، امری فیزیولوژیك ]

[ مانند تفكر، شكل بگیرد. سپس این ۴2[ یا درونی ]۴۱] های بیرونیاز طریق محرك

تأثیرات، وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب بشود، بخش خاصی از مغز فعال شده، 

غدد اشكی چشم را فرمان فعالیت بدهد و در نهایت، قطرات اشك جریان یابند، كه ما 

عضی غدد اشكی نامیم.این مطلب كه بعضی اشك فراوان دارند و بآن را گریه می

ن ی باطن گریه نیست؛ یعنی ممكاشك و خشك دارند، گویای مطلبی قطعی دربارهكم

است دو نفر از نظر تأثیرات روانی، به شدت متأثر شوند، اما یك نفر، اشك فراوان 

تر. البته اگر در موردی، از سالمت فیزیولوژیك و پراشك بریزد و دیگری اشك كم

توان اشته باشیم و او در موقعیتی خاص، گریه نكند، میبودن چشم كسی، اطمینان د

نتیجه گرفت كه او تأثیر روانی پیدا نكرده است. خالصه، در شرایط به هنجار و سالمت 

فرد، گریه سوپاپ تأثیرات درونی است و به حسب تنوع تأثیرات درونی، گریه هم 
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ست. عالمه جعفری شود. از دیدگاه عرفا، زیباترین جلوه تزلل، گریه امتنوع می

[ .باطن گریه، همان تأثیرات درونی است. ۴1كند. ]اهلل انواعی از گریه را بیان میرحمه

ی پیامدهای گریه نیز دائر مدار همان تأثیرات شناختی و داوری ما دربارهنگاه روان

عاطفی است. اگر در روایات آمده است كه گریه كردن و گریاندن و حالت گریه به 

ن، در مراسم عزای حسینی، منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثیرات خود گرفت

شود به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی، چشمانی گریان درونی نظر داد و اال می

[ كه فقط یك ۴9كنیم، ]داشت. ما در این جستار، باطن گریه را به چهار نوع تقسیم می

توان با افسردگی، ده خود است و مینوع آن، معطوف به خود و نیازهای سركوب ش

، وری اجتماعی فرد را مختل كند؛ اما سه نوع دیگربستگی مثبت داشته باشد و كنشهم

ی معكوس با افسردگی دارد. نوع اول، ناشی از آفرین و رابطهامیدبخش است و حركت

مرگ واقعی است؛ اما سه نوع دیگر، سوگ واقعی نیستند، اگر چه در مراسم 

ی طبیعی انسان به خود و ی ناشی از عالقهشوند.الف( گریهری حاصل میسوگوا

یاری شود، اختدیدگی حاصل میمتعلقات خود: این گریه، به هنگام غم و مصیبت و داغ

شود. تأثیرات فرد، ناظر به گذشته است، اراده، اشك جاری مینیست و معموال بی

شوده ها گبه اصطالح عامیانه، عقده مصیبتی رخ داده و اثراتی گذاشته است و اكنون

[ ، مربوط ۴3ها ]ریزد. این گریه، به اصطالح نظریه عمومی سیستمشود و اشك میمی

گران درمانشناسان و روان[ است و به اصطالح روان۴1به اكولوژی حفظ و نگهداری ]

سركوفته [ است. این گریه، به خود فرد و نیازهای ۴3هیجانی ] -ی روانی [ ،تخلیه۴۴]

گردد.اگرچه سه نوع دیگر گریه هم، در واقع، تخلیه هیجانی است، [ شده او بر می۴۳]

خواهد در اوج كمال باشد، اما [ فرد مربوط است. انسان می۴3ولی به اكولوژی متعالی ]

خواهد ستمی در بین نباشد، اما شود. میكند و هیجانی مینیست. این را درك می

شود. این تأثر، مربوط به خودش ظلم نشده است، بلكه و متأثر میبیند هست. آن را می

ای هبر دیگران شده است. یا در نوع دیگری از گریه، انسان باید با یادآوری رحمت
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ان، شود. این هیجالهی و بركات و نعماتی كه در اختیار بشر قرار داده است، هیجانی می

شادی است؛ اما گروهی باعث جریان از جنس غم و اندوه نیست، بلكه از جنس شوق و 

چه در حال مناجات ای كه ریشه در اعتقادات دارد: مانند آنشود.ب( گریهاشك می

یابد و رفتار و كردار خود را ضبط شود. انسان خود را در محضر خدا میحاصل می

ماه  السالم در وداع باكار و...؛ مثال دعای امام سجاد علیهداند و خود را گناهشده می

های خداوندی، از این نوع است. این نوع گریه، ناظر به رمضان و یادآوری رحمت

فرماید: السالم میكه امام سجاد علیهچه روی خواهد داد. اینآینده و حال است و آن

ی اشكی است كه مخلصانه، در تاریكی ترین قطره نزد خداوند متعال، قطرهمحبوب»

های [ ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس3۱] ،«شب و از ترس خدا ریخته شود

های امامان معصوم علیهم ها در مناجاتتر گریهدنیایی و زندگی روزمره نیست. بیش

شود: خواهی ناشی میطلبی و كمالای كه از فضیلتالسالم از این نوع است.ج( گریه

دهد. این ام و... رخ میای كه در فقدان معلم و مربی اخالق و پیامبر و اممانند گریه

كنیم و از گریه، از این روی است كه ما در عمق وجودمان، كمال و رشد را تحسین می

شویم و از فقدان آنها ناراحت. گاهی در مراسم بودن آن كماالت، ذوق زده می

ی شجاعت و وفاداری هایی از این نوع نیز وجود دارد؛ مثال دربارهعزاداری، گریه

نیدن شود و ما با شالسالم، سخن گفته میالسالم به امام حسین علیهیهحضرت عباس عل

ایمن گریه ریزیم. پس از وفات حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله، امآن، اشك می

یشگاه خدا در پكنی، مگر نه اینكه رسولكرد، خلیفه دوم از او پرسید: چرا گریه میمی

به خاطر آن است كه دست ما از اخبار  ایمن پاسخ داد: گریه منخداوند است؟ ام

خدا صلی ی رسول[ .د( گریه بر مظلوم: مانند گریه32آسمان و وحی كوتاه شده است. ]

السالم، پیش از شهادت آنان و السالم و امام حسین علیهاهلل علیه و آله بر امام علی علیه

صورت مظلومانه  های ائمه دین، كه بهمانند گریه و عزاداری مسلمانان، در شهادت

ر، اكبخوانی حضرت رقیه، و حضرت علیشهید شدند و مانند گریه به هنگام روضه
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حضرت فاطمه و دیگر مصایب اهل بیت و.گاهی نوعی دیگر از گریه را نیز تحت 

ن داشتفرماید:زنده نگهاهلل میبرند.امام خمینی رحمهنام می« ی سیاسیگریه»عنوان 

عبادی است. عزاداری كردن برای شهیدی كه  -مهم سیاسی عاشورا، یك مسئله بسیار 

[ امام در واقع، از 31همه چیز را در راه اسالم داده است، یك مسئله سیاسی است؛ ]

شناسی، این گریه، نوعی مستقل نیست، بلكه به یكی از انواع مذكور بر دیدگاه روان

اربردهای انواع گریه شود. این یكی از كدهی میگردد و در اهداف سیاسی، جهتمی

است.گریه در مراسم عزاداری، از هر كدام از انواع چهارگانه كه باشد، كاركردهایی 

ی هیجانی است و آرامشی را به دنبال دارد و دارد:الف( در هر صورت، نوعی تخلیه

ها و شود. این نكته، بسیار مهم و ارزشمند است.ب( هیجانباعث جالی قلب می

[ اثر گذاشته، كنجكاوی و در نهایت، شناخت فرد، 39ر بعد شناختی ]تأثیرات روانی، د

ها، كند.ج( با تقویت عواطف و شناختی موضوع مورد نظر را تقویت میدرباره

 شود و نگرشتر میها و عواطف، بیش[ فرد، به تناسب آن شناخت33آمادگی رفتاری ]

ازی با افراد و موضوعات شود.د( باعث همانندس[ فرد به آن موضوع، تقویت می31]

یزد، رشود؛ مثال كسی كه در شنیدن شجاعت حضرت عباس، اشكی میمورد عالقه می

كند و.ه( حضرت همانندسازی میناخودآگاه، در شجاعت، درحد توان خود، با آن

های سیاسی، فرهنگی، دینی و... داشته باشند و گیریتواند جهتها میی انواع گریههمه

الس كنندگان مجاستفاده یا سوء استفاده بشود )توسط خود فرد یا اداره از آنها حسن

یابد.مراسم عزاداری عزاداری(.و( عالقه و محبت فرد به موضوع مورد نظر، افزایش می

شوند؟ مراسم [ جامعه: شادی چیست؟ چه عواملی باعث شادی جامعه می3۴و شادی ]

جامعه دارد؟برای شادی، تعاریف  ای با شادی افراد وعزاداری مذهبی، چه رابطه

مختلفی ارائه شده است. ارسطو معتقد است كه دست كم سه نوع شادی وجود 

شود.ب( حالتی كه به دنبال عملكرد دارد:الف( حالتی كه همراه با لذت حاصل می

شود.از شود.ج( حالتی كه بر اثر زندگی متفكرانه حاصل میخوب، برای فرد حاصل می
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نوع اول، سطح نازل و زودگذر شادی است. نوع دوم، سطح متوسط و دیدگاه ارسطو، 

میان مدت شادی و نوع سوم، سطح عالی و دراز مدت شادی است.فیلسوفانی مانند 

اند كه شادی به تعداد لذات زندگی بستگی [ گفته3۳[ و جرمی بنتام، ]33الك ]جان

ت. از دیدگاه مردم، شادی دارد.این تعاریف، منطبق با تعریف توده مردم از شادی نیس

یعنی انبساط خاطر. یك فرد ممكن است یك روز صبح شاد باشد و بعدازظهر غمگین، 

ا، انگیزش هبا شنیدن یك خبر، شاد شود و با خبری دیگر، غمگین. در بعضی از كتاب

[ بر این اساس، حتی اگر با ۳2[ نیز همین گونه تعریف شده است. ]۳۱[ و هیجان ]33]

و هم، انبساط خاطری حاصل شود، نام آن شادی است.وقتی ما از شادی  مصرف دارو

گوییم، نه آن شادی سطح اعالی ارسطویی را در نظر داریم و نه اجتماعی سخن می

شادی زودگذر و مبتذلی كه حتی با مصرف دارو ممكن است حاصل شود. پس شادی 

دی برابر است با حاصل شناسی اجتماعی، شامورد نظر چیست؟ امروزه از دیدگاه روان

ی مردم از شادی نیز منطبق [ .این تعریف، با تصور توده۳1جمع رضایت و سطح لذت. ]

بط آفرین بالفعل مرتاست.بر اساس این تعریف، شادی هم با فعالیت یا موضوع لذت

ی سطح لذت، آن را بیان كردیم و هم با وضعیت روانی فرد، كه است، كه با مؤلفه

[ و... است، ارتباط مستقیم دارد، كه ۳1[ و آرزوها ]۳3[ انتظارات ]۳9ها، ]ناشی از تجربه

ی رضایت بیان كردیم و هر دو مؤلفه، اموری غیر ثابت و غیر مطلق آن را با مؤلفه

 شود كه برای باال بردن سطح شادی در فرد و جامعه، بایدهستند.بدین ترتیب، دانسته می

ت( توجه كرده، و آنها را تقویت كنیم و این دو به آن دو مؤلفه )سطح لذت و رضای

گونه نیست كه مراسم عزاداری، با پذیرند. اینمؤلفه، از مراسم عزاداری، اثر منفی نمی

سطح لذت و سطح رضایت افراد، هم بستگی منفی داشته باشند، بلكه شواهدی بر 

عزاداری  ه مراسمبستگی مثبت وجود دارد.قطعا كسانی كه با عالقه و انتخاب خود، بهم

كنند. كسانی كه نگران آمار باالی برند و احساس رضایت میروند، از آن لذت میمی

د به شناسی باییابند، از دیدگاه روانافسردگان در جامعه هستند و جامعه را غمگین می
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هایی مانند پیامدهای جنگ تحمیلی، محاصره های دیگری باشند، فرضیهدنبال فریضه

ی علمی و فرهنگی و سیاسی و اخالقی و... اگر جامعه غمگین دم توسعهاقتصادی، ع

است، باید به صورت علمی تالش كرد و نتیجه گرفت و سخن گفت نه این كه از روی 

ناسی، شای را مطلبی علمی معرفی و با عناوین روانحدس و گمان، فرضیه اثبات نشده

ای از سات مردم نیز مرتبط باشد.عدهگاه كه به مقددر مطبوعات مطرح كرد، به ویژه آن

ای برای [ ، برنامه۳۴شناس آمریكایی، مایكل فوردیس، ]شناسان، از جمله، روانروان

افزایش شادی تهیه كردند. به نظر فوردیس، بهترین راه این است كه افراد، خود برای 

ار در به اختصشاد بودن اقدام كنند. او یك برنامه چهارده عنصری تهیه و ارائه كرد كه 

تری را به روابط . وقت بیش1تر باشید.. خود را مشغول نگه دارید و فعال2آید.زیر می

. امور زندگی را به 3. در كارهای با معنا شركت كنید.9اجتماعی اختصاص دهید.

المقدور از نگرانی دست . حتی1دهی كنید.ریزی و سازمانبهترین روش، طرح

بینانه را . تفكر مثبت و خوش3و آرزوهایتان را پایین بیاورید.. سطح انتظارات ۴بردارید.

. سعی كنید شخصیتی سالم داشته 3. در زمان حال زندگی كنید.۳در خود بپرورانید.

. احساسات منفی و مسائل 21. خودتان باشید.22گرا و اجتماعی باشید.. برون2۱باشید.

. شادی را در 23ود را شاد كنید.. با داشتن روابط نزدیك، خ29منفی را بیرون ببرید.

از شركت كنندگان گفتند كه  %۳3ی نخست اولویت قرار دهید.در یك برسی، درجه

این برنامه، به آنان كمك كرده است تا خلق غمگین خود را متوقف و با آن مقابله كنند 

داده شان را افزایش نشان دادند كه این برنامه، سطح شادی %۳۱یا آن را تأخیر اندازند. 

[ .با توجه به ۳3مدعی بودند كه افزایش شادی آنها خیلی زیاد بوده است. ] %9۴است، 

 ی مراسمتوان رابطههای آن، نیز میتك توصیهاین برنامه و دقت در كاركرد تك

عزاداری و شادی را تشخیص داد. آیا در مراسم عزاداری، تعداد درخور توجهی از این 

شود؟ میتر نشان بیشتر نیستند؟ روابط اجتماعیراد فعالشود؟ افها اجرا نمیتوصیه

 كند؟ تفكرعزاداری كار بامعنایی نیست؟ سطح انتظارات و آرزوها را تعدیل نمی
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دهد؟با اطالعات دینی، سیاسی، گرایی را رشد نمیكند؟ برونبینانه القا نمیخوش

دهد.پاسخ همه ل قرار نمیدهد، آنان را در زمان حافرهنگی و اجتماعی كه به افراد می

ها مثبت است و عزاداری در واقع، برای جامعه و افراد، شادی حقیقی این پرسش

هایی نیز مراسم عزاداری را تهدید آورد و... البته آسیبآفریند، نشاط و تحرك میمی

ها از لوازم این مراسم نیست، بلكه كند كه به آنها اشاره خواهیم كرد؛ اما آن آسیبمی

موری عارضی كه باید زدوده شود.گفتنی است كه بروز و ظهور شادی، فقط در قالب ا

[ ، ژست، ۳3ای ][ ، مانند ابراز چهره۳۳كلمات نیست، بلكه رفتارهای غیر كالمی ]

[ ، نیز عالیم بسیار خوبی برای 31[ ، صدا ]32[ ، حركات چشم و تن ]3۱وضعیت بدنی ]

گویی از طریق زبان وجود دارد؛ اما كان خالفشاد بودن یا نبودن هستند. گاهی ام

باز [ شخص نیرنگ39گونه نیستند. زیگموند فروید ]رفتارهای غیر كالمی، معموال این

زند، هایش خاموش باشد، با انگشتانش حرف میاگر لب»كند: گونه توصیف میرا این

ی: تعریف مراسم [ .مراسم عزاداری و افسردگ33« ]دهند.همه اعضای بدنش او را لو می

رقرار ای بین این دو بعزاداری را دانستیم. اكنون ببینیم افسردگی چیست و چه رابطه

است؟ آیا این سخن كه مراسم عزاداری، باعث افزایش افسردگی در جامعه شده است، 

. اختالل 2شود.وزنی علمی دارد یا نه؟ اختالالت افسردگی به سه دسته كلی تقسیم می

های افسردگی موردی، . اختالل9[ .3۴. اختالل افسرده خویی. ]1[ .31] افسردگی عمده.

[ .اختالل افسردگی عمده، شدیدترین نوع 33اند. ]كه در آن دو نوع جای نگرفته

های آن عبارتند از:الف( احساس غمگینی یا پوچی، در افسردگی است. بعضی از نشانه

ی ه عالقه یا لذت از تقریبا همهتر یا تقریبا تمام روز.ب( كاهش قابل مالحظبیش

تر روز.ج( كاهش قابل مالحظه وزن بدن، بدون پرهیز یا رژیم غذایی ها در بیشفعالیت

 زدگی، تقریباخوابی یا خواب)یا افزایش قابل مالحظه وزن در عرض یك ماه(.د( بی

ی ستگی روز.و( خحركتی، تقریبا در همه -قراری یا كندی روانی ی روز.ه( بیدر همه

ارزشی یا احساس گناه ی روز.ز( احساس بییا از دست دادن انرژی، تقریبا در همه
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رر تصمیمی همه روزه.ط( افكار مكمفرط.ح( كاهش توانایی فكری یا تمركزیابی یا بی

های خویی، نسبتا خفیف است و دارای نشانهی مرگ.اختالل افسردهو عودكننده درباره

خوابی اشتهایی یا پراشتهایی، بیهای كمچند مورد نشانه تشخیصی زیر است:الف( دو یا

زدگی، كمبود انرژی یا احساس خستگی، عزت نفس پایین، تمركز ضعیف یا یا خواب

ها گیری و احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد.ب( این نشانهاشكال در تصمیم

دوره دو ساله، تر روزها، به مدت دست كم دو سال گزارش شوند.ج( طی یك بیش

های باال نباشد.د( در طی این دو شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه، خالی از نشانه

های اختالل ادواری خویی سال، افسردگی عمده وجود نداشته باشد.ه( هرگز مالك

ها ناشی از اثرات فیزیولوژیك )مانند مصرف نا صحیح وجود نداشته باشد.و( این نشانه

ها موجب اختالل در كاركرد اجتماعی، شغلی و... ز( این نشانهدارو و...( نباشد.

شوند.افسردگی نوع سوم، مربوط به مواردی خاص است؛ مانند:الف( اختالل مالل پیش 

ی ناشی پریشاز قاعدگی.ب( اختالل افسردگی جزئی.ج( اختالل افسردگی، پس از روان

ه ول و سوم، مورد نظر كسانی كاز اسكیزوفرنی و....از بین این سه نوع افسردگی، نوع ا

گویند:مراسم عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است، نیست؛ زیرا نوع اول، می

ی ایران، دچار افسردگی عمده است و نه بسیار شدید و واضح البطالن است. نه جامعه

تواند باعث افسردگی عمده جامعه هایی كه شناختیم، میمراسم عزاداری، با ویژگی

ع سوم هم مراد نیست؛ زیرا كه مربوط به مواردی خاص است كه بعضی را نام شود. نو

های خویی مورد نظر است.اكنون ببینیم آیا مراسم عزاداری، نشانهبردیم. پس افسرده

شود؟ برای كند و باعث افزایش افسردگی در جامعه میخویی را ایجاد میافسرده

شناسی، خویی، از دیدگاه روانردهروشن شدن این مطلب، الزم است به عوامل افس

[ ، ارثی 33[ زیستی، ]3۳اند: ]خویی، سه عامل مهم را بر شمردهتوجه كنیم. برای افسرده

 های[ عوامل زیستی، به وضعیت مغز و كاركرد قسمت2۱2[ و هیجانی و محیطی. ]2۱۱]

. اشاره [ و..2۱3ها ][ سیناپس2۱9[ انتقال عصبی، ]2۱1های عصبی ]مختلف آن، ناقل
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های افسردگی، جایگاه خاصی را در مغز به خود اختصاص دارد. بسیاری از نشانه

اند. تا كنون بیش از سی ناقل عصبی شناخته شده است؛ اما سه ناقل نوراپی نفرین، داده

شوند. های افسردگی می[ باعث بعضی از نشانه2۱3[ و دوپامین، ]2۱۴[ سروتونین ]2۱1]

ست كه مورد توجه قرار گرفته است و افسردگی را یك بیماری ها اعامل ارثی، سال

ه دانند و باند. و امروزه ژن و توارث را عامل مهمی برای افسردگی میخانوادگی دانسته

دنبال شناسایی ژن آن نیز هستند. بعضی از مطالعات آماری، خانوادگی و ارثی بودن 

، همواره و پیش از عوامل افسردگی را تقویت كرده است.عوامل محیطی و هیجانی

ه دانستند كشناسان و پزشكان بوده است. آنان میزیستی و ارثی، مورد توجه روان

توانند ذهن و احساسات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهند. رویدادهای محیطی می

 توانند بر ذهن مؤثرها، همه میها و بحرانروابط با دیگران، تربیت خانوادگی، فقدان

یرد؛ اما توانست تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگند. به این ترتیب، افسردگی نیز میباش

. بعضی افراد، پس از 2گران معتقدند:تر شد. اكنون پژوهشاین دیدگاه، به تدریج دقیق

های فراوانی نیز بوده . نمونه1شوند.زای شدید، دچار افسردگی میرویدادهای استرس

رو، بعضی اند. از اینسترس، دچار افسردگی شدهگونه ااست كه بدون هیچ

ط زای محیطی، فقط غیر مستقیم و فقهای استرسگران بر این باورند كه تجربهپژوهش

ی كه شود و كساندر كسانی كه آمادگی زیستی و وراثتی دارند، باعث افسردگی می

از عوامل  [ .بعضی2۱۳شود ]ها باعث افسردگی نمیها را ندارند، استرسآن زمینه

 كنند، عبارتند از: از دست دادن شغل،های زیستی و ارثی را فعال میزا، كه زمینهاسترس

قطع یك رابطه، مرگ یكی از بستگان، طالق، ازدواج ناموفق و مشكل اقتصادی 

جدی.اكنون با آنچه گذشت، معلوم است كه:الف( تنها عامل افسردگی، عوامل 

ستی های ارثی و زیدر كسانی موثر است كه زمینهمحیطی نیست.ب( عامل محیطی فقط 

زایی شدید دارند، جایی برای مناسك و دارند.ج( در بین عوامل محیطی، كه استرس

د توانكنیم. آن عوامل، متعددند. سوگ و داغ واقعی میمراسم اسمی عزاداری پیدا نمی
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ندارد.د( با توجه زایی یكی از عوامل باشد؛ اما مراسم عزاداری، هیچ سهمی در استرس

 هایهای گروهها و ویژگیشناسی اجتماعی و كاركرد گروهبه مباحثی كه در روان

 زاییتوان گفت كه مراسم عزاداری كامال نقش استرسشود، میمذهبی گفته می

دارد.مراسم عزاداری و عزت نفس: موضوع عزت نفس، هم از دیدگاه دینی، یك 

هایی مانند رشد، شناسی، در گرایشدیدگاه روانمفهوم محوری و مهم است و هم از 

بالینی، شخصیت و اجتماعی، به آن توجه فراوان شده است. عزت نفس یكی از 

(.مراسم عزاداری را 23۳9كاران شود )اتكینسون و همهنجاری محسوب میهای بهمؤلفه

س زت نفی منفی با عشناسی( كه مطالعه كنیم، رابطهاز هر دیدگاهی )دینی یا روان

آورد.ارزیابی ما از خود تر را در افراد فراهم میهای عزت نفس بیشندارد، بلكه زمینه

شود. به بیان دیگر پنداری خویش، بر حسب ارزش كلی آن، عزت نفس نامیده می

توان عزت نفس را میزان ارزشی كه ما برای خود قائل هستیم، در نظر گرفت. می

تر ناشی از آگاهی یا برداشت ما از خود، بیشمطالعات، حاكی از این است كه 

ما را  كنیم دیگرانبینیم كه فكر میگونه میهای اجتماعی ما است. ما خود را آنتجربه

هایی كه در گوید: طی مالقات[ ، می222[ ]22۱( ]233۳[ ایلین شیهان )2۱3بینید. ]می

ام كه عزم خود را جزم كرده ام، افرادی را دیدهطول سالیان، با مراجعان مختلف داشته

بودند كه عزت نفس خود را باال ببرند و از این رهگذر، آثار مثبت متعددی را نصیب 

تر خود و . پذیرش هرچه بیش2خود كردند. بعضی از آن آثار، به ترتیب زیر است:

تر . آرامش و آمادگی بیش9خواهیم.چه در زندگی میتر از آن. آگاهی بیش1دیگران.

. اشتیاق به داشتن مسؤلیت 1. مثبت بودن و احساس شاد بودن.3هار استرس.برای م

. احساس ۳های اجتماعی.. احساس راحتی در موقعیت3. توجه بهتر به دیگران.۴تر.بیش

. 22. بهبود ظاهر و احساس سرزندگی.2۱تر.. اتكا به خود و خالقیت بیش3متعادل بودن.

تر بودن با خود . مالیم21كردن به دیگران. آمادگی بیشتر برای دریافت محبت و محبت

گویی به دیگران، بدون . توانایی تبریك29تر.و توانایی دست زدن به خطرهای بیش
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. تبدیل كردن مشكالت، به 21ها.ی فعالیت. اطمینان داشتن به خود، در همه23حسادت.

. 23یگران.تر برای در میان گذاشتن احساسات با د. تمایل بیش2۴ها.جوییمبارزه

مندی بیشتر . اشتیاق، انگیزه و عالقه2۳ها در كارهای خود.توانایی بیان صادقانه نارسایی

د.. گذار[ .كمبود عزت نفس در رفتار اجتماعی فرد نیز اثر منفی می221به زندگی. ]

(، مطالعات بسیاری را در مدارس انجام داد. او فهرستی از رفتارهای 23۳۳[ )229گرنی ]

. 1دهد.تران را آزار می. كوچك2متأثر از عزت نفس پایین را برشمرده است: اجتماعی

. دیدگاه دیگران را درك 3كند.ها اعتماد نمی. به غریبه9گر است.ساالنش پرخاشبا هم

. اطالعات كمی از خود بروز ۴. به نظرات مراجع قدرت بسیار وابسته است.1كند.نمی

. به 3شود.. به ندرت داوطلب می۳كند.اب میهای رهبری اجتن. از نقش3دهد.می

. 22شود.گیر و منزوی میتر كناره. بیش2۱شود.ساالنش انتخاب میندرت توسط هم

. به ندرت 29كند.. مطیع است و ابراز وجود نمی21رفتارهای متناقض دارد.

. 2۴كند.ارزش تلقی میساالنش را بی. هم21. توجهش به خودش است.23خندد.می

[ .در متون دینی، از این موضوع، با 223شود ]هایش توسط دیگران تعیین میلیتفعا

[ و 223[ مردانگی ]22۴[ كرامت نفس، ]221عناوین متعددی، مانند عزت نفس، ]

[ یاد شده است. از دیدگاه دین، مؤمن، عزت و احترام خاصی دارد؛ 22۳آزادگی ]

ر را نیز عزیز بداریم؛ مثال قرآن [ یعنی افزون بر عزت نفس، باید مؤمنان دیگ223]

اگر به نیازمند مؤمنی كمك مالی كردید، آن را با اذیت كردن و منت »فرماید: می

گذاشتن همراه نكنید وگرنه، اصال صدقه ندهید و اگر كلماتی خوب بر زبان جاری 

 اید!صدقات خود را با منت گذاشتن وای كسانی كه ایمان آورده»و « كنید، بهتر است...

[ در روایات متعددی نیز آمده است كه حرمت نفس 21۱«. ]اذیت كردن، باطل نكنید

تر است و تحقیر وی هرگز بخشودنی مؤمن، از حرمت مقدساتی چون كعبه نیز بیش

شود: عزت ی عزت نفس نیز در متون دینی، در دو سطح نگاه می[ .درباره212نیست. ]

ی اگر از عزت نفس سخن به میان شناسنفس شخص و عزت نفس انسانی. در روان
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آید، فقط به خود شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه كردن و مهم شمردن استعدادهای می

نهفته در وجود فرد؛ اما در دین، باید افزون بر احیا كردن استعدادهای درونی، نفس 

[ باید 211انسانی را نیز عزیز داشت و در مقابل نفس حیوانی، آن را پرورش داد. ]

[ بر اساس بسیاری از روایات، 219المقدور دست نیاز پیش دیگران دراز نكرد. ]حتی

پذیری به او خداوند كارهای مؤمن را به خود وی واگذار كرده است، ولی اجازه ذلت

قدر مهم است كه حتی انجام دادن واجبات الهی نیز [ این امر آن213نداده است. ]

ست. برای انجام دادن یك واجب الهی عذری برای پذیرش منت و ذلت دیگران نی

شود. اگر كسی توان از مال و حتی جان، مایه گذاشت؛ اما از آبروی مؤمن نمیمی

د، گذاری در بین باشای از منتمؤمنی را دعوت كند كه با هزینه او به حج برود و شائبه

و  یالزم نیست بپذیرد. حتی مبارزه با نفس، كه به معنای صحیح خود، بسیار ضرور

الزم است، نباید موجب نادیده گرفتن عزت نفس شود. ممكن است كسی گمان كند 

 تواند با نفس خویش مبارزه كند؛ اما اسالم این راكه با تحقیر خود نزد دیگران، بهتر می

اند، تر با منابع غنی اسالم آشنایی داشتهدهد.برخی از اهل تصوف، كه كماجازه نمی

[ مؤمن نباید كاری كند كه پس از آن، مجبور به 211اند. ]گرفتار چنین خطایی شده

[ نباید در مسافرت، با 21۴پذیری است. ]خواهی بشود؛ چون این، نوعی ذلتمعذرت

تر سفر شود؛ چون اگر ضعیفی اقتصادی بسیاری با او دارند، همكسانی كه فاصله

شود. ر خود میسفتر باشد، موجب اذیت همشود و اگر غنیباشد، خودش اذیت می

ی مستقیم وجود دارد. كسی كه [ .بین عزت نفس و رفتار اخالقی مثبت، رابطه213]

وان از او تتر میشود، بیشتر گرفتار خطاهای اخالقی میعزت نفس داشته باشد، كم

[ بر عكس، كسی، كه نفس خود را سبك بشمارد، نباید از او 21۳انتظار داشت. ]

كس برای [ هیچ29۱اید خود را از شر او ایمن بدانیم. ][ و نب213انتظاری داشت ]

[ كسی 292كند، مگر این كه ذلتی را در خود احساس كرده است. ]دیگران تكبر نمی

كند، به [ و كسی كه غیبت می291اش است ]ورزد، ناشی از ذلت درونیكه نفاق می
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القی را از راه بستگی بین عزت نفس باال و فضایل اخ[ .هم299علت عجز او است. ]

توان نتیجه گرفت و آن عبارت است از نظریه شناختی نیز مییك قانون مسلم روان

ی این نظریه، این است كه اگر [ چكیده291[ فستینگر. ]293« ]هماهنگی شناختی»

متوجه شویم كه دو شناخت ما با یكدیگر یا شناخت و رفتار ما با یكدیگر، ناهماهنگ 

المقدور، آن ناهماهنگی را بر كنیم كه حتیشویم و تالش میاست، دچار ناراحتی می

ر السالم اوال، دطرف سازیم.طبیعی و آشكار است كه در مراسم عزاداری حسینی علیه

و به  السالم پیرو آن بوده استشود كه حسین علیهمحتوای آن، تبلیغ و ترویج دینی می

ان كه های ایشركت، سخنان و پیامبریم. ثانیا، حجایگاه عزت نفس در این دین پی می

شود، از ابتدا تا انتها، پر است از عزت نفس و تأكید بر در مراسم عزاداری از آنها یاد می

المثل السالم و حركت ایشان ضرب[ امام حسین علیه29۴« ]هیهات منا الذله»آن. پیام 

ام ورا همراه آن، نشده است. در سراسر دنیا هر كس كه نام حسین را بشنود یا بخواند، ف

رای شناسان بشود. ثالثا، روانستیزی ایشان مطرح میعاشورا و نهضت حسینی و ظلم

[ تحقیقات انجام 293( ]23۴3شمرند. كوپر اسمیت )رشد عزت نفس، عواملی را بر می

ی عزت نفس را بازخوانی كرد و به این نتیجه رسید كه چهار عامل، اهمیت شده درباره

. 1. میزان پذیرشی كه دیگران برای او قائلند.2شد عزت نفس دارند:ای در رویژه

. تفسیری كه فرد از ارزش و 9های فرد و موقعیتی كه برای او در جامعه قائلند.موفقیت

هایی كه فرد، تفسیر خود را به اجرا . روش یا روش3آرزوهای خود داشته و دارد.

شویم كه مراسم عامل، متوجه می [ .با اندكی تأمل در این چهار29۳آورد. ]درمی

شود. افراد، در مراسم عزاداری، باعث رشد این عوامل و در نتیجه، رشد عزت نفس می

پذیرند. در این مراسم، عزاداران و برگزار عزاداری، به درستی و كامل، یكدیگر را می

ی اگر حتالسالم هر كس را كه در این مراسم وارد شود )كنندگان، به احترام حسین علیه

السالم شمارند و آن را مهمان امام علیهكاری هم داشته باشد( عزیز میاشتهار به بزه

ی اسالمی، جایگاه دانند. كسانی كه اهل مراسم عزاداری حسینی هستند، در جامعهمی
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ها را دوست دارند و آن را به صورت خودآگاه ها و مسجدیخاصی دارند. مردم هیأتی

از معیارهای گزینش خود در امور مهم زندگی، مانند ازدواج و و ناخودآگاه، یكی 

ها و آرزوهای خود دارد، هم چنین دانند. تفسیری كه فرد از ارزشمشاركت مالی می

ها كند، تحت تأثیر مستقیم شناختها را عملی میای كه فرد، آن آرزوها و ارزششیوه

 و عواطف ناشی از مراسم عزاداری است.

 ی از دیدگاه متون دینیمراسم عزادار

 گر حكم عزاداری باشد، وجود ندارد؛در قرآن، آیاتی كه به طور صریح و مستقیم، بیان

شود، دست تأیید چند گروه از چه اكنون تحت عنوان مراسم عزاداری انجام میاما آن

د یا كننآیات را باالی سر خود دارد:الف( آیاتی كه به فریاد كردن علیه ظلم، امر می

[ 23۱اند. ][ .ب( آیاتی كه تحكیم والیت را هدف خود قرار داده293دهند. ]جوز میم

[ .د( آیاتی كه داللت بر سوگواری 232اند. ].ج( آیاتی بر مودت اهل بیت تأكید كرده

اند؛ مانند سوگواری حضرت یعقوب در فراق بعضی از انبیا یا دیگر اولیای الهی داشته

[ 239كنند. ]داشت شعائر الهی را تأكید میتی كه بزرگ[ .ه( آیا231حضرت یوسف. ]

.آیات بسیاری نیز هستند كه از طریق روایات معصومین علیهم السالم، به نوعی، با امام 

جا كه در این باب نیستند، به آنها اند؛ اما از آنالسالم مرتبط شدهحسین علیه

السالم یكی از مصادیق آن علیهحضرت [ كه آن233ی مباهله، ]پردازیم؛ مانند آیهنمی

السالم تفسیر شده است؛ یا [ كه به امام حسین علیه231ی نفس مطمئنه، ]است، یا آیه

[ در 23۴گیرد. ]ریزی و... پیمان میی خونای كه خداوند از بندگانش، دربارهآیه

یهود، » ی نازل شد، پیامبر فرمود:ی آمده است:وقتی این آیهتفسیر برهان، ذیل این آیه

عهد خدا را نقض و رسوالن او را تكذیب كردند و اولیای الهی را كشتند. آیا به شما 

صلی  اهلل! حضرت رسولگفتند: بله یا رسول« خبر بدهم به مشابه آنان از یهود این امت؟

دانند، افاضل قومی از امت من، كه خود را از اهل ملت من می»اهلل علیه و آله فرمود: 
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كنند، فرزندانم حسن و حسین را كشند، شریعت و سنت مرا عوض میذریه مرا می

[ .روایات بسیاری نیز 233«. ]گونه كه یهود، زكریا و یحیی را كشتندكشند، همانمی

السالم كنند. امام صادق علیهداریم كه داللت بر جواز گریه و عزاداری می

شیون و زاری دارند و باید سرایی و ها، نیاز به نوحهفرماید:بانوان در مصیبتمی

حضرت [ .آن23۳هایشان جاری شود؛ اما نباید سخنان باطل و بیهوده بگویند... ]اشك

كنندگان پنج نفر بودند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه، فرماید:گریهدر جای دیگر می

ی آدم به علت خطا و اخراج از بهشت، یعقوب در بنت محمد و علی بن الحسین. گریه

ق یوسف و یوسف در دوری پدر و حضرت زهرا برای پدرش و امام سجاد فرا

السالم به [ .امام صادق علیه233كردند. ]السالم نیز برای شهادت پدرش گریه میعلیه

[ روایاتی از 21۱كند كه برایش مجالس عزاداری برگزار كند. ]فرزندش سفارش می

ده است. عباس بوامیه و بنیبا ستم بنیترین اهدافشان، مبارزه این نوع، بسیارند و مهم

اند؛ اما از روایات [ .البته بعضی از روایات اهل سنت، با عزاداری مخالفت كرده212]

خود اهل سنت نیز پاسخ آنها داده شده است. پاسخ این است كه این روایات، قابل 

ای كارهجمع هستند و وجه جمع آنها این است كه روایات مخالف، برای نفی بعضی از 

شود، آمده است؛ مانند داد و فریاد كردن، ها انجام داده مینادرست، كه در عزاداری

گریبان دریدن و سخن باطل گفتن؛ اما آنها كه موافق هستند، نظر به اصل عزاداری 

ی مسلمانان نیز عزاداری، دارای السالم و سیره[ .در سیره معصومین علیهم211دارند. ]

لمانان در جنگ احد، هفتاد شهید دادند. در مدینه، هر كس برای سابقه بوده است.مس

كرد. چشمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله با دیدن این صحنه، بستگان شهید خود گریه می

گوید: مسعود می[ ابن219«. ]كننده نداردعمویم، حمزه گریه»پر از اشك شد و فرمود: 

بسیار گریه كرد. جنازه حمزه را رو به قبله پیامبر صلی اهلل علیه و آله در سوگ حمزه 

[ 213نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه كرد و صفات خوب حمزه را بر شمرد. ]

گوید: طالب، كه از زنان باایمان و فداكار صدراسالم بود، میاسماء، همسر جعفر بن ابی
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ه وارد شدم، خدا صلی اهلل علیه و آلجعفر در جنگ موته به شهادت رسید. بر رسول

آنان را پیش آن حضرت آوردم. «. ای اسماء! فرزندان جعفر كجایند؟»ایشان فرمود: 

[ 211«. ]جعفر امروز به شهادت رسید»آنان را در آغوش كشید و گریه كرد و گفت: 

.پیامبر بارها و بارها در سوگ یارانش، از جمله، در عیادت آخر و بیماری احتضار سعد 

له خزرج، در كنار مزار دختر خود، در مدینه، در سوگ فرزندش، بن عباده، رئیس قبی

سوزد؛ اما سخنی بر خالف رضای حق ابراهیم )با بیان این كه قلب از شدت اندوه می

گویم(، در سوگ عثمان بن مظعون، در مدینه، در كنار مزار مادرشان، در ابواء نمی

وت(، به هنگام یادآوری )پس از گذشت سالیان دراز و مبعوث شدن آن حضرت به نب

السالم، حتی در هنگام والدت امام السالم و امام حسین علیهشهادت امام علی علیه

سلمه، المومنین امهای امهای مختلف، مانند منزلالسالم و در مكانحسین علیه

السالم، گریه كردند. پس المومنین عایشه و در خانه امام علی علیهالمومنین زینب، امام

السالم كردند. غیر از گریه مستمر حضرت زهراء علیهمز پیامبر نیز، صحابه عزاداری میا

ایمن، خلیفه اول و دوم نیز در سوگ پیامبر گریه كسان دیگری، مانند بالل، قیس، ام

هاشم در شهادت امام حسن و امام حسین، عزاداری و گریه [ .زنان بنی21۴كردند. ]

از شهادت امام حسین باخبر شد و پس از بیداری، به عزاداری سلمه، در رؤیا، كردند. ام

پرداخت. زنان هاشمی را نیز به عزاداری برای امام حسین دعوت كرد. جابر بن عبداهلل 

انصاری، پس از غسل در فرات و پوشیدن لباس تمیز، پابرهنه و اندوهگین، به سوی مزار 

و زید بن ارقم، از یاران پیامبر، در امام حسین رفت و گریه فراوان كرد، انس بن مالك 

سوگ امام حسین گریه كردند. مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه كرد و قسم 

ن صرد ، به رهبری سلیمان ب«یا لثارات الحسین»خورد كه انتقام بگیرد. توابین با شعار 

دم . مرخزاعی، برای انتقام جمع شدند و بر مزار امام حسین رفته، گریه و ناله كردند

كوفه و شام و مدینه، پس از شهادت امام حسین عزاداری كردند.شعرا و سرایندگان 

اند.گفتنی است كه بعضی از عرب، اشعار فراوانی را در سوگ آن حضرت سروده
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ی معصومین و مسلمانان ذكر شد، ناظر به مراسم عزاداری نبوده مواردی كه از سیره

وده است؛ اما موارد متعددی هم بوده است كه دیدگی واقعی باست، بلكه سوگ و داغ

در سوگ واقعی نبوده است، بلكه مراسم عزاداری بوده، با هدف تبلیغی و سیاسی انجام 

السالم، برای آن حضرت عزاداری ی ائمه پس امام حسین علیهشده است. همهمی

د و افراد كرمی اند، به ویژه امام صادق مجلس بر پااند و مصیبت را تازه نگه داشتهكرده

[ .پس از زمان ائمه 213كردند. ]شد و گریه میشدند و ذكر مصیبت میجمع می

كردند؛ اما تا پیش از قرن السالم نیز شیعیان عزاداری امام حسین را بر پا میعلیهم

گونه كه جشن و سرور، در روز عید غدیر )هجدهم چهارم، به صورت پنهان بود، همان

بود و از آن پس آشكار شد. معز الدوله دیلمی، از سالطین بزرگ و ذیحجه( نیز پنهان 

بویه بود كه در آشكار ساختن شعائر شیعه، نقش اساسی داشت و مردم بغداد مقتدر آل

تا اواسط قرن  911های بین كرد. در سالرا به عزاداری برای امام حسین تشویق می

ها، فاطمیه و اسماعیلیه، همین سال شد. درپنجم، مراسم عاشورا، مهم تلقی و اجرا می

مصر را به تصرف در آوردند و شهر قاهره را بنا نهادند و مراسم عاشورا در مصر نیز 

شد. مراسم عزاداری، به دیگر كشورهای اسالمی، شمال آفریقا، ایران و برگزار می

ی ول برخی كشورهای عربی رسوخ كرد. در ایران، از قرن اول و دوم، تعزیه رایج بود؛

یان و تر یافت.اكنون نیز نه تنها شیعیان، بلكه حتی بسیاری از غیر شیعبعدها گسترش بیش

شناسند و برای غیر مسلمانان، امام حسین و مراسم عزادرای حسینی را به خوبی می

احترام قائلند. امروزه به بركت جمهوری اسالمی ایران، مراسم عزادرای، به همان آن

زنی، تشكیل دادن خوانی، مداحی، سینهران )سخنرانی، روضهشیوهای مرسوم در ای

های مختلف دیگری، مانند انگلیسی، آلمانی، چینی، و های عزاداری و...( به زباندسته

های دیگر، حضور و اثر گذاری این مراسم، در ژاپنی نیز رواج یافته است.ملت

ندك تأملی كرده باشد، اند. هر كس اهای اجتماعی و سیاسی شیعیان را دیدهپدیده

شناسد. امام حسین نقش امام حسین و عزاداری حسینی را در دفاع مقدس، به خوبی می
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های بوسنی و هرزگوین، در انحصار شیعیان نیست. گاندی، رهبر فقید هند، نهضت

ند به خوبی تواناند.كسانی میالسالم بهره گرفتهلبنان، فلسطین و... از امام حسین علیه

ی آن داشته باشند و های الزم دربارهعزاداری را درك كنند كه اوال، شناختمراسم 

ثانیا، در آن شركت، آثار عاطفی آن را تجربه درونی كرده باشند برای شناخت این 

 پدیده، علم حصولی و تحصیلی عقلی، الزم اما ناكافی است.

 شناسی مراسم عزاداریآسیب

بها از آن ت دارد، باید همانند یك گوهر گراناگر مراسم عزاداری، این اندازه اهمی

محافظت شود. فریادهای بعضی از علمای دینی، مانند شهید مطهری، كه در سه جلد 

های عاشورا گرد آمده است، ناظر به همین امر است. كتاب حماسی حسینی و تحریف

ی هاشناسی این مراسم، الزم است مطالعاتی مستقل و مفصل، با شیوهبرای آسیب

مختلف پژوهشی، انجام شود؛ اما در این مختصر، فقط با یك نگاه نظری به این مراسم، 

ن خواهیم كه ایكنیم و از خداوند متعال میشناسی را بیان میبعضی از نكات آسیب

 هایالسالم به حداقل برسد:الف( رقابتها، در مراسم عزاداری امام حسین علیهآسیب

[ .ب( همراه 21۳شود. ]های مذهبی ایجاد میهیأت شدیدی كه گاهی بین گروها و

شدن مراسم عزاداری، با خرافات و امور نادرستی از فرهنگ عمومی مردم.ج( اصالت 

یافتن بعضی از فواید جانبی و فرعی، كه از طریق هر گروه اجتماعی، ممكن است 

دیگران، مانند هایی برای حاصل شود؛ مانند دید و بازدید.د( فراهم آوردن آزار و اذیت

ها، كه اگر تكرار شود، ممكن است افرادی را منزجر صدای بلندگو و بسته شدن خیابان

هایی كه در شأن عزاداری حسینی نیست و گاهی كند.ه( استفاده از اشعار و موسیقی

ممكن است خالف شرع باشد. )البته گفتنی است كه مراسم آهنگین عزاداری و 

سزایی در ارضای نیاز به موسیقی، به ما رواج دارد، سهم به یها، كه در جامعهمولودی

های ویژه در كودكان و نوجوانان دارد و چه بسا آنان را از جذب شدن به موسیقی
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دارد(.و( غلبه كردن بعد عاطفی و غفلت از بعد شناخت دینی، در این مبتذل باز می

 گر باشد.ز( ایجادتخریبتواند مراسم. این آسیب بسیار جدی است و در درازمدت می

[ بین افراد معمولی. گاهی ممكن است افرادی در لفافه و 213های مرید و مرادی ]رابطه

ناآشكار، به جای دعوت به دین، دعوت به خود كنند.ط( تكراری بودن محتوا و 

[ .ی( ساختن یا استفاده كردن از 2۴۱ها و اشعار. ]های جاری، مانند سخنرانیشیوه

عضی كند.ك( انجام دادن بالبی كه مستند نیست، اما تأثیر عاطفی ایجاد میروضه و مط

[ .ل( آسیب رساندن به 2۴2های مبتذل. ]رفتارها، مانند نواختن شیپور و اجرای آهنگ

[ .م( قرار گرفتن مجالس عزاداری در 2۴1زنی، كه مبنای دینی ندارد. ]بدن، مانند قمه

خواندن بعضی از اشعار غلوآمیز، كه خالف اعتقادات [ .ن( 2۴9سواد. ]اختیار افراد كم

 [ .2۴3دینی است. ]

 پاورقی

[2 ]Psychological Analysis. 

[1 ]Religious Ceremonies. 

[9 ]Description. 

[3 . ]Explanation. 

[1 ]Prediction. 

[۴ ]Modification. 

[3 ]Cognitive. 

[۳ ]Affective. 

[3 ]Behavioral[ . 

[2۱ ]Mourning. 

[22 ]Mourning Ceremonies. 
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[21 ]Social Psychologist. 

[29 ]Social Group. 

[23 ]Grief. 

[21 ]Depression. 

[2۴ ]Happiness. 

[23 ]Self - esteem. 

[2۳ ]Beravement. 

 دیدگی.درمانی داغ[ زهره خسروی، روان23]

[1۱ ]Bernel. 

[12 ]Lindman. 

[11 ]Te weep. 

[19 ]Anxiety. 

[13 ]Agitation. 

[11 ]Aleeplessness. 

[1۴ ]Loos Of Appetitc. 

[13 ]Ros. 

[1۳ ]Physical. 

[13 ]Psychological. 

[9۱ ]Socialogoical. 

[92 ]Accepting The Reality Of Loss. 

[91 ]Affliction Of Loss. 

[99 ]Boulby. 

 «.عزا»ی [ فرهنگ عمید، واژه93]
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 .1۱3المنیر، ص [ مصباح91]

[9۴ ]Baron. 

[93 ]Byrne. 

[9۳ ]Psychological Function. 

[93 ]Belonging. 

[3۱ ]Security. 

[32 ]Social Identity. 

[31 ]Social Facilitation. 

[39 ]Self Confidence. 

[33 ]Socialization. 

[31 ]Group Norms. 

[3۴ ]Attitude Change. 

[33 ]Communication Network. 

[3۳ ]Chain Network. 

[33 ]Circular Network. 

[1۱ ]Wheel Network. 

[12 ]Baron & Byrne , Social Psychology. 

من اختلف الی المسجد اصاب احدی »السالم، انه كان یقول: [ عن امیرالمؤمنین علیه11]

اثمان، اخا مستفادا فی اهلل، او علما مستطرفا او آیة محكمة او رحمة منتظرة، او كلمة ترده 

ج  )بحاراالنوار،«. عن الردی او یسمع كلمة تدله علی هدی، او یترك ذنبا خشیة او حباء

 (.3، روایت ۳، باب 912، ص ۳9

[19 ]Psychological. 

[13 ]Social Function. 
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[11 ]Abnormal. 

[1۴ ]Therapeutic. 

 (.21۴ی ( آیه1[ )الذین اذا أصابتهم مصیبة قالوا انا هلل و انا الیه راجعون...( )بقره )13]

[1۳ ]Psychologic. 

[13 ]Psychological. 

[۴۱ ]External Stinulus. 

[۴2 ]Internal Stinulus. 

 .1۴9 - 131، ص 1[ ر.ك: محمد تقی، جعفری، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج ۴1]

 .1۱[ ر.ك: حسین رجبی، پاسخ به شبهات عزاداری، ص ۴9]

[۴3 ]General System Theory. 

[۴1 ]Maintenance Ecology. 

[۴۴ ]Psychotherapist. 

[۴3 ]Catharsis. 

[۴۳ ]Repressed. 

[۴3 ]Transcendental Ecology. 

 ، باب فضل البكاء.913، ص 3۱[ بحاراالنوار، ج 3۱]

 .1۴۴، ص 3[ دالیل النبوه، ج 32]

 .213، ص 29ی نور، ج [ صحیفه31]

[39 ]Cognetive. 

[33 ]Behavioral. 

[31 ]Attitude. 

[3۴ ]Happiness. 

[33 ]John Locke. 
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[3۳ ]Jeremy Bentham. 

[33 ]Motivation. 

[۳۱ ]Emotion. 

 .2۴3اهلل فرجی، انگیزش و هیجان، ص [ ذبیح۳2]

 .2۴-23ی مهرداد فیروزبخت، ص [ آیزنك، مایكل، رواشناسی شادی، ترجمه۳1]

[۳9 ]Experiences. 

[۳3 ]Expectations. 

[۳1 ]Wishes. 

[۳۴ ]Miclel Fordice. 

 .2۳3-2۳3[ همان، ص ۳3]

[۳۳ ]Nonverbal. 

[۳3 ]Facial Assertion. 

[3۱ ]Posturing. 

[32 ]Eye - Movements. 

[31 ]Sonoity. 

[39 ]Freud. 

[33 ]Baron & Byrne , Social Psychology. 

[31 ]Major Depression. 

[3۴ ]Dysthymia. 

شناسی آمریكا، چهارمین بازنگری از راهنمای تشخیصی و آماری [ انجمن روان33]

 .1۴3-۴۱1( ص DSMIVهای روانی )اختالل

 .۴3 - ۳۳آمریكا، ترجمه مهدی گنجی، ص  [ انجمن پزشكی3۳]

[33 ]Biological[ . 
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[2۱۱ ]Heritable. 

[2۱2 ]Emotional. 

[2۱1 ]Neurotrasmitter. 

[2۱9 ]Trasmission. 

[2۱3 ]Synapse. 

[2۱1 ]Norepinephrine. 

[2۱۴ ]Serotonine. 

[2۱3 ]Dopamine. 

 .۳۳ - 3۴[ همان، ص 2۱۳]

[2۱3 ]Atkinson R.L. 

 .2۱ن شیهان، عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی، ص [ ایلی22۱]

[222 ]Sheehen.Elan. 

 .1۱[ همان ص 221]

[229 ]Gurney. 

 .۴2[ سید جالل صدرالسادات، عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، ص 223]

[ )كزرع أخرج شطاء فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم 221]

 (.13ی ه( آی3۳الكفار...( )فتح )

 (.21ی ( آیه33[ )ان أكرامكم عند اهلل أتقاكم( )حجرات )22۴]

 (.29ی ( آیه2۳[ )انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی( )كهف )223]

( 99[ )الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون أحدا اال اهلل( )احزاب )22۳]

 (.93ی آیه

 (.۳ی ( آیه۴9مؤمنین( )منافقون )[ )... وهلل العزة و لرسوله و لل223]

[ )قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها أذی.. یا ایها الذین آمنوا ال تبطوا 21۱]
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 (.1۴1-1۴3ی ( آیه1صدقاتكم بالمن و األذی( )بقره )

 .2۴، ص ۴۳؛ ج 32، ص ۴3[ بحاراالنوار، ج 212]

 (.92 یالبالغه، نامه)نهج« أكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الی الرغائب...[ »211]

 (.139ی ( آیه1[ )یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف( )بقره )219]

، كتاب امر 22)وسائل الشیعه، ج « خیر الغنی غنی النفس»السالم: [ عن الحسین علیه213]

 به معروف و نهی از منكر(.

علیم و ی تلسفهی اخالق و فتر، ر.ك: مرتضی مطهری، فلسفه[ برای مطالعه بیش211]

 تربیت در اسالم.

 .29، باب 311، ص 22[ وسائل الشیعه، ج 21۴]

 .1۱و  2۱، 22، 2۳، 23، ح 1۴3، ص 3۴[ بحاراالنوار، ج 213]

البالغه، كلمات قصار، شماره )نهج« من كرمت علیه نفسه، هانت علیه شهوته[ »21۳]

333.) 

 (.933، ص 2درر، ج [ من هانت علیه نفسه، فالترج خیره )شرح غرر و 213]

ای، ص ی كمره)تحف العقول، ترجمه« [ من هانت علیه نفسه، فالتأمن من شره29۱]

121.) 

 .111، ص 39[ بحاراالنوار، ج 292]

، ص ۴)جمال خوانساری، شرح غرر و درر آمدی، ج « [ نفاق المرء من ذل نفسه291]

2۳2.) 

 (.319ر، شماره البالغه، كلمات قصا)نهج« الغیبة جهد العاجز[ »299]

[293 ]Cognitive Dissonance. 

[291 ]Festinger. 

أال ان الدعی ابن الدعی قد ركز بین اثنتین، بین السلة و الذله، و هیهات منا الذلة، [ »29۴]

 «.یابی اهلل لنا حجور طابت و طهرت...
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[293 ]Cooper smith. 

 .21[ عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، ص 29۳]

( و نیز 23۳ی ( آیه3ثل )ال یحب اهلل الجهر بالسؤء من القول اال من ظلم( )نساء )[ م293]

 .93ی ( آیه11؛ حج )229ی ( آیه22؛ هود )113ی ( آیه1۴شعراء )

( 3( و نیز نساء )11ی ( آیه1[ مثل: )انما ولیكم اهلل و رسوله والذین...( )مائده )23۱]

 .113ی ( آیه1؛ بقره )13ی آیه

 (.19ی ( آیه31)قل ال أسألكم علیه أجرا اال المودة فی القربی...( )شوری )[ 232]

[ مثل )و قال یا أسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم( )یوسف 231]

 (.۳3-۳1ی ( آیه21)

 (.91ی ( آیه11[ مثل )و من یعظم شعائر اهلل فانها من تقوی القلوب( )حج )239]

( 9ران )عمدع أبناءنا و أبناءكم و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم( )آل[ )فقل تعالوا ن233]

 (.۴2ی آیه

ادی و فادخلی فی عب -ارجعی الی ربك راضیة مرضیة  -[ )یا أیتها النفس المطمئنة 231]

 (.13-9۱ی ( آیه۳3ادخلی جنتی( )فجر )

م...( ارك[ )و اذ أخذنا میثاقكم ال تسفكون دماءكم و ال تخرجون أنفسكم من دی23۴]

 (.۳3ی ( آیه1بقره )

من  السالم،گونه آیات، ر.ك: الحسین علیهی اینتر دربارهی بیش[ برای مطالعه233]

 خالل القرآن الكریم.

 «انما تحتاج المرأة فی الماتم الی النوح لتیل دمعتها و ال ینبغی ان قتول هجرا..[ »23۳]

 نائمه الحق ال بالباطل(.، باب جواز الكسب ال3۱، ص 21)وسائل الشیعه، ج 

 .311، ص 1[ وسائل الشیعه، ج 233]

 الم.الس، باب ثواب البكاء علی مصیبة الحسین علیه1۳3، ص 33[ بحاراالنوار، ج 21۱]

 .۳3[ حسین، رجبی، پاسخ به شبهات عزاداری، ص 212]
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 .3۱-2۱2[ همان، ص 211]

 .1۱۴، ص 1[ سیرة الحلبیه، ج 219]

 .۴۱[ همان، ص 213]

 .1۳1، ص ۳سعد، طبقات، ج [ ابن211]

 .1۱-۴2[ پاسخ به شبهات عزاداری، ص 21۴]

 .222-21۱[ همان، ص 213]

( و آیات 1ی ( آیه1[ در تعارض با آیاتی مانند: )تعاونوا علی البر و التقوی( )مائده)21۳]

 دیگر.

( و آیاتی 92ی ( آیه9عمران )[ )قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببكم اهلل( )آل213]

 .2۱۳ی ( آیه21دیگر مانند: یوسف )

 (.2۱1ی ( آیه12[ )ال یسمعون حسیسها و هم فیما اشتهت أنفسهم خالدون( )انبیاء )2۴۱]

 (.9۱ی ( آیه11[ )و اجتنبوا قول الزور( )حج )2۴2]

 (.3ی ( آیه13[ )و ما نها كم عنه فانتهوا( )حشر )2۴1]

 (.3ی ( آیه12ال تعلمون( )انبیاء )[ )فاسألوا أهل الذكر ان كنتم 2۴9]

 (.9۱ی ( آیه11[ )و اجتنبوا قول الزور( )حج )2۴3]

 های حسینی. نگاهی به عزاداری11

 مشخصات كتاب

 های حسینینگاهی به عزاداری

 سید محمد علی ایازی 

 مقدمه
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 علیه السالم و نهضت عاشورا زیردانیم كه مجالس یادبودی به نام حسین بن علیهمه می

در طول تاریخ پس از حادثه كربال برگزار « سراییمرثیه»و « عزاداری»و « سوگواری»نام 

های حیات گردد، و این مجالس یكی از مظاهر بزرگ و یكی از سمبلگردیده و می

علیهم السالم بوده است. و این مجالس مندان به اهل بیت عصمتمذهبی و معنوی عالقه

ی و نشر فرهنگ اسالمی و توجه به حقایق دین تأثیر و اجتماعات در بیداری و آگاه

بسزایی داشته و نقش حیاتی و بزرگی را ایفا كرده است. زیرا حادثه كربال حماسه 

ای است كه در اعماق وجود ملت ما اثر گذاشته و با پوست و گوشت مردم ما جاودانه

شنوند، آن را میای كه مردم در طول زندگی بارها و بارها عجین شده است، به گونه

ها از وقت مردم صرف شنیدن همان كنند، ساعتكنند، مجالس برگزار میتكرار می

شود و دوست دارند برای برپایی چنین امری روزهایی حادثه با ذكر خصوصیات آن می

شوند و احساس تكرار در سال وقت بگذارند و آنان از این كار نه تنها خسته نمی

ها شمآید، و چها به سوز میافتد، دلها به تپش میدن آن قلبكنند؛ بلكه با شنینمی

، كنندشود.از طرف دیگر، مردم به عشق حسین، چه مخارجی را هزینه میاشكبار می

ها و هكنند، دستسازند، مجالس كوچك و بزرگی به پا میها به نام حسین میساختمان

یاد این حادثه و تعظیم و تكریم آن به اندازند، امكانات عظیمی را در ها به راه میهیئت

ر و مداح كنند و ذاكعلیه السالم تجلیل میگیرند، حتی كسانی كه از امام حسینكار می

گیرند. همه اینها شوند به بركت آن حضرت مورد احترام خاصی قرار میو واعظ می

 ثیرها و عظمت تأها و قلبنشان از سترگی كار حسینی و عظمت تأثیر آن در دل

اجتماعی آن در طول تاریخ است.بحث و تبیین از همه ابعاد این قضیه در این وجیزه 

ت كه طلبد این اسممكن نیست، آنچه مطرح است و مناسب پیگیری و ارائه بحثی را می

 سرایی مطابق با روحگیرد و عزاداری و مرثیهها به خوبی انجام میآیا تمام این حركت

از  و نیازمند ارزیابی نیست؟ به تعبیر دیگر، آیا نتیجه مطلوب و فلسفه قیام حسینی است

ناشدنی همه ساله و همه شود و این امكانات عظیم و وصفهمه این مجالس گرفته می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ماهه و همه روزه این كشور و آن كشور، این شهر و آن شهر، این حسینیه و آن حسینیه 

شود، و اگر به كار گرفته ه میو این خانه و آن خانه، در جهت مطلوب به كار گرفت

این  توانشود آیا راه حلی و پیشنهادی موفق برای بهبود كار وجود دارد، و آیا مینمی

موضوع را به خوبی بررسی و تحلیل كرد و راهكار مناسبی را ارائه داد، یا باید این كار 

و كار را  را رها كرد و از اصالح و بهبود و بازسازی و ارزیابی جدید آن دست كشید

طور رها كرد، و هر چه پیش آمد خوش آمد!این نوشته كوتاه در پی تبیین این همین

موضوع است، و نویسنده آن درد و داعیه ضرورت ارزیابی نسبت به حركت را دارد و 

معتقد به لزوم اصالح مجالس عزاداری حسینی است. اما این نگرانی را هم دارد كه 

ح آن به كلیت عزاداری و اقامه مجالس آسیب رساند و مبادا طرح، ارزیابی و اصال

عظمت حركت شكوهنده و مثبت عزاداری حسینی را زیر سؤال برد، لذا معتقد است كه 

ش ای عنوان كرد كه این شبهه پیباید گام به گام حركت كرد و طرح مسائل را به گونه

ا ها و یفل و دستهنیاید كه منظور از این بحثها تردید در بر پا كردن مجلس و محا

شود و رنگ كردن آنها است، یا این مشكل همه جایی است و شامل همه محافل میكم

یا گریستن و گریاندن كم شأنی در بزرگداشت حماسه كربال دارد.در حقیقت این 

وجیزه تنها در جهت بهبود این روند با زبان ارزیابی و بررسی در ابعاد مسئله، و یافتن راه 

عقول و منطقی كردن این حركت و اصالح آن است. طبعًا این حركت اگر حلی برای م

به خوبی انجام گیرد و مقدمات آن مورد توجه قرار گیرد، موجب پیشگیری از سوء 

دار نشدن نیروهای جوان و تحصیل كرده خواهد شد، و امكانات استفاده دشمنان و شبهه

از این نكته بسیار مهم كه  به كار رفته در جهت مطلوب صرف خواهد شد، بگذریم

حماسه عاشورا و عزاداری حسینی اختصاصی به شیعه ندارد و نباید آن را منحصر در 

ای است كه از توجیه منطقی آن مذهبی خاص كرد، اما گاه حركت و رفتار ما به گونه

 آن را توانیمعاجزیم و از تطبیق دادن عزاداری با فلسفه حماسه عاشورا غافل، و لذا نمی

 ها گسترش دهیم.به همه ملت
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 هاگفتاری از مصلحان معاصر در باب اصالح عزاداری

 اشاره

پیش از ورود در بحث به آهنگ تمهید چند گفتاری از اندیشمندان و مصلحان معاصر 

ریم تا آونقل خواهیم كرد و نگرانی آنان را نسبت به وضعیت موجود به عنوان مثال می

گانی است و مصلحان و بزرگان ما نسبت به این وضعیت روشن شود كه این نگرانی هم

ش از اند، دالیل دیگری داشته است.پیخشنود نبوده و نیستند و اگر كمتر سخن گفته

از پیشگامان تصحیح  -از دانشمندان قرن سیزدهم  -دوران ما مرحوم میرزا حسین نوری 

جه به این كتاب به لزوم تو سرایی است. وی كتابی دارد به نام لؤلؤ و مرجان كه درمرثیه

ت كند و نگران وضعیها تأكید میصحت نقل تاریخ و دقت در استناد صحیح عزاداری

هاست.پس از وی مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائری بنیانگذار حوزه خوانیروضه

اللَّه بروجردی هستند كه در این زمینه تالش وافری نشان دادند علمیه قم و مرحوم آیت

ها و اداره مجالس اعتراض داشتند و در این زمینه به شكل برخی از عزاداریو نسبت 

رحمه اهلل در عصر ما از كسانی است اقدامات عملی نیز انجام دادند.حضرت امام خمینی

 دانست و نسبت به برگزاری مجالس وكه نهضت خود را بسیار متأثر از قیام عاشورا می

ر موارد كرد و دو تحفظ بر آنها تأكید بسیار می هاخوانی و حركت هیئتمحافل مرثیه

فرمود:مجالس بزرگداشت نمود، تا آنجا كه میگوناگون به این موضوع سفارش می

سید مظلومان و سرور آزادگان كه مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و 

تر و امانت بر خیانت و حكومت اسالمی بر حكومت طاغوت است هر چه باشكوه

تر بر پا شود و بیرق خونین عاشورا به عالمت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر فشرده

ها هم كردند كه باید جهت این عزاداری[ .و نیز تأكید می2چه بیشتر افراشته شود. ]

مشخص شود و ابعاد سیاسی نهضت حسینی فراموش نشود:مجلس عزا، نه برای این 

دیگران را  و -البته این هم هست  -لشهداء و اجر ببرند است كه گریه بكنند برای سید ا
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اجر اخروی نصیب كنند؛ بلكه مهم آن جنبه سیاسی است كه ائمّه ما در صدر اسالم 

اند كه تا آخر باشد و آن، این اجتماع تحت یك بیرق، اجتماع تحت اش را كشیدهنقشه

زای حضرت سید الشهداء تواند این كار را به مقداری كه عیك ایده، و هیچ چیز نمی

[ .اما همین امام بارها بر خطبا و وعاظ و ذاكرین سفارش 1در او تأثیر دارد، تأثیر بكند. ]

كردند كه وضعیت مجالس را دگرگون كنند و مجالس را در جهت هدایت و ذكر می

ای ضایها پرهیز كنند و قاحكام و بیان فلسفه قیام تغییر دهند و از كارهای ناروا در هیئت

اطالع از مسائل اسالم را از این مجالس خالف واقع را بازگو نكنند، و دست افراد بی

ن ای از ایكوتاه كنند، و الزم است جهات شرعی در دستجات محفوظ بماند، به نمونه

سخنان توجه شود:اینجا باید یك سخنی هم در خصوص عزاداری و مجالسی كه به نام 

ا این اسم گوییم كه بییم: ما و هیچ یك از دینداران نمیشود بگوحسین بن علی به پا می

كند خوب است. چه بسا علمای بزرگ و دانشمندان، بسیاری از هر كس هر كاری می

كه  دانیماین كارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از آن جلوگیری كردند، چنانچه می

م حاج شیخ عبدالكریم در بیست و چند سال پیش از این، عالم عامل بزرگوار مرحو

ز خوانی را منع كرد و یكی اترین روحانیون شیعه بود در قم شبیهحائری كه از بزرگ

خوانی كرد، و روحانیون و دانشمندان دیگر هم مجالس بسیار بزرگ را مبدل به روضه

[ .و در جایی دیگر 9كنند. ]چیزهایی كه برخالف دستور دین بوده منع كرده و می

مایند كه چیزهای ناروا باید از نهضت حسینی تصفیه شود و دست افراد فرتأكید می

اطالع از اسالم كوتاه شود:باید بدانید كه اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند، بی

ها را حفظ كنید، البته اگر چنانچه چیزهای ناروایی بوده است سابق، و باید این سنّت

[ .مرحوم استاد 3ه، آنها باید تصفیه بشود. ]اطالع از مسائل اسالم بوددست اشخاص بی

شهید مرتضی مطهری از كسانی است كه چنین احساسی را داشته و از اصالح و 

های خود بارها و بارها گوید و در سخنرانیبازسازی مراسم و محافل عزاداری سخن می

اب ها سخن گفته است، و در كتنسبت به دگرگونی مجالس و كنترل نقلیات مرثیه
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 گوید:از طرف اولیاءحماسه حسینی این اندیشه كامالً مشهود است. ایشان در جایی می

د و علیه السالم بشود و قبرش زیارت بشودین پیشنهاد شده كه اقامه عزای حسین بن علی

او به عنوان یك فداكار بزرگ، همیشه نامش زنده و پاینده باشد. این موضوع تدریجاً 

صورت  خوانی بهكم مرثیهای پیدا شوند و كمانان حرفهخوسبب شد كه بعضی مرثیه

یك فن و هنر از یك طرف، و وسیله زندگی از طرف دیگر درآید. از طرفی فكری 

پیدا شود كه چون گریاندن برای اباعبداللَّه ثواب جزیل و اجر عظیم دارد، پس به حكم: 

ده شود استفاای می، از هر وسیلهكندهدف وسیله را مباح می« الغایاتُ تُبَرِّرُ الْمَبادِی»

[ .در جایی دیگر 1شود. ]ای مشروع میكرد. اینجاست كه جعل و دروغ در نظر عده

 های غلط وداند و برخورد با شیوهزنی را وظیفه علمای اسالم میایشان مبارزه با دروغ

 هاهای امر به معروف و نهی از منكر و مبارزه با بدعتنامشروع را از نمونه

داند.وظیفه علمای امت در این باب به طور عموم و در این حادثه به طور خصوص می

]هر ،«إِذا ظََهرَتِ الْبَدَعُ فَعَلَی الْعاِلِم َانْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ وَ اِلّا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ»]این است[ كه: 

مندان است كه علم ها در میان مردم رواج پیدا كرد، بر علما و دانشآنگاه كه بدعت

وِ اِنَّ لَنا »شوند[، خود را آشكار كنند و حق را بگویند، وگرنه به لعنت خدا گرفتار می

[ و وظیفه ملت ۴« ]فِی كُلِّ خَلَفٍ عُدُوالً یَنْفُونَ عَنّا تَحْریفَ الغالِینَ وَ انْتِحالِ الُْمبْطِلینَ

ر خصوص از نظر حرمت مسلمان در این باب به طور عموم و در این حادثه به طو

[ .استاد محمّدرضا 3شركت در استماع و لزوم مبارزه عملی و نهی از منكر است. ]

ا شدن محتواند و از نابسامانی و بیحكیمی با تأثری شدید این مشكل را مطرح كرده

اند:با كمال مجالس عزاداری و در دست ناآگاهان افتادن این محافل اظهار تأسف كرده

اشعار مرثیه و عزا راه انحطاط عجیبی پیموده است... اكنون كمتر اثری از  تأسف و تأثر

مفاهیم مقاومت و تعهد و پرخاشگری علیه ستم و ستمگران و درگیری با جباران و 

خورد، كمتر در آن درس های مذهبی به چشم میطاغوتان روزگار در اشعار و نوحه

ر با تكرار جمالت مهمل و شود. اشعاایمان و اخالق و روش زندگی دیده می
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بخش بسیاری از مجالس عزا و مصیبت شده است. عزاداری و معنا رونقخاصیت و بیبی

محتوا و در دست افراد های مذهبی در خدمت كارهای بیزنی و زنجیرزنی هیئتسینه

ناآگاه و غیر دانا به امور دین و مذهب واقع شده است. در اینجا كسی نیست كه بگوید، 

گر ای بوده است كه اسرایی و ذكر حماسه حسینی برای هدف و فلسفهاری و مرثیهعزاد

آن هدف و فلسفه و محتوا نباشد، فایده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجالس 

در آن تعلیم دین و بیان معارف اسالمی و درس اخالق و انسانیت نباشد، خاصیت 

ژاد نیز تأثر خود را نسبت به تشكیل برخی ن[ .استاد شهید هاشمی۳نخواهد داشت. ]

دارد و این روند را خوانی با شكل منحرف شده ابراز میها و محافل مرثیهانجمن

ها نویسد:در این انجمنكند، وی در كتاب خود میآور یاد میانگیز و مبتذل و ذلتغم

ر اصول در راه نش گردد، متأسفانه گاهی نه تنهاكه به نام رهبر آزادگان جهان تشكیل می

شود، بلكه و معارف اسالم و روشن ساختن هدف اصلی نهضت قدمی برداشته نمی

گردد كه با حقایق دین و واقعیات اسالم و مقصد اصلی مطالب و سخنانی ایراد می

ها فاصله دارد و درست نقطه مخالف نهضت حسینی علیه السالم فرسنگحسین بن علی

بخش نینوا را كه بر كالبدهای های حیاتكه خاطره انگیز نیستاست.آیا این غم

دهد و حوادثی كه در های ستمدیده روح آزادی و زندگی میاجتماعات مرده و ملت

ترین درس عزت و آزادگی و آن سرزمین عدل و آزادی واقع شد كه هر یك عالی

یم و نآوری یاد كدهد، به صورت بسیار مبتذل و ذلتفضیلت را به جهان انسانیت می

شدم راضی كه زینب خوار »مثالً به بهانه زبان حال از قول ساالر شهیدان بخوانیم: 

: زدحسین كه خود در روز عاشورا ضمن گفتارهای گرم و آتشین فریاد می«. گردد

هَیْهاتَ مِنَّا الذِّلَّة... آیا با این منطق سازش دارد كه ما به آن حضرت و یاران عزیزش 

[ .موارد تأثر و برخورد ارشادی نسبت به وضعیت 3بدهیم. ]نسبت خواری و ذلت 

توان در این نوشته موجود عزاداری از ناحیه اندیشمندان و آگاهان كم نیستند، و نمی

كوتاه یكایك آنان را نقل نمود و نگرانیشان را منعكس كرد، و ما تنها به چند مورد 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی و تحلیل و تفسیر از چگونگ درآمدی باشد برای ورود در بحثاشاره كردیم، تا پیش

برگزاری مجالس و محافل عزاداری و تعظیم حماسه حسینی.پیش از ورود در آن 

گیری مجالس ای خواهیم داشت به تاریخچه و چگونگی شكلمباحث، در آغاز اشاره

عزاداری و اینكه چگونه شد كه عزاداری پس از قضیه عاشورا به تحقق پیوست، و 

ستور علیهم السالم دی اباعبداللَّه چه بود و چه شد كه ائمّه معصومیناصوالً فلسفه عزادار

 ها چیست؟ نقشهای تعظیم و تجلیل در این عزاداریسرایی دادند، و استوانهبه مرثیه

ها گریه و توجه به احساسات چیست و ابعاد عقالنی و محتوا و هسته اصلی در عزاداری

نگی برگزاری عزاداری حسینی خواهیم كدام است؟ آنگاه به بحث خود یعنی چگو

ها روشن پرداخت، زیرا در سایه فهم تاریخچه و فلسفه عزاداری، این چگونگی

 شود.های موجود واضح میگردد و نگرانیمی

 تاریخچه شكل گیری مجالس عزاداری

امیه پس از شهادت امام علیه السالم در تنگنایی دشوار قرار گرفته بود، از حكومت بنی

ب كند و آن را سركوبایست نشان دهد كه با هر حركت انقالبی برخورد میی میطرف

هایی را كند و از طرفی اعتراف به قتل فرزند رسول خداصلی اهلل علیه وآله دشواریمی

آورد، بدین جهت سعی نمود تا نشان دهد كه آن حضرت یك فرد برای او به وجود می

ای حفظ نظم و به هم نخوردن نظم اجتماعی و مهاجم و طغیانگر بوده است و یزید بر

دار حفظ كیان اسالم دست به چنین كاری زده است. بدیهی است كه این تبلیغات دامنه

ا صرف های دولتی و بو گسترده در كوفه و شام و دیگر بالد اسالمی به وسیله دستگاه

أثیر غاز تتوانست تا حدی كارساز باشد و در آحساب مملكت میمخارج هنگفت و بی

آور آن زمان داشته باشد. افزون بر آن، حكومت چشمگیری در محیط خفقان و ترس

مدار و ظاهرفریب را مأمور جعل حدیث گروهی از جاعالن اخبار و دنیاپرستان قدرت

كرده بود تا روز عاشورا را روز عید و بركت و شادی معرفی كنند و از زبان پیامبر چنین 
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ن روز را روز عید و جشن قرار دهند، پاداش نیكو به وی خواهند نقل كنند:كسانی كه ای

[ .هدف از این تبلیغات و جعل حدیث این بود كه مردم را از توجه به حادثه 2۱داد. ]

آور كربال دور سازند و از آثار تخریبی كار زشت خود جلوگیری انگیز و حزنغم

اه از پایید كه مسلمانان، ناآگمیكنند. و طبیعی بود كه با عید شدن روز عاشورا دیری ن

همه جا، روز عاشورا را روز عید مذهبی بشناسند و آن روز را شادی كنند، و حوادث 

عاشورا را به فراموشی سپارند. در چنین محیط مسموم آكنده از تبلیغات، اهل بیت 

آنها را كاری پیامبرصلی اهلل علیه وآله به روشن كردن افكار پرداختند و تبلیغات و فریب

 ها دستور برگزاری مجالسهای گوناگون خنثی ساختند، كه یكی از آن روشبه شكل

خوانی و ذكر اشعار و بیان وقایع روز عاشورا و معرفی ذكر مصیبت اباعبداللَّه و مرثیه

كردن روز عاشورا به عنوان روز عزا و مصیبت و فضیلت گریه كردن و گریاندن 

و تأثیر بسزایی در جامعه مسلمین آن زمان بویژه در میان  بود.این روش كار خود را كرد

ای كه تبلیغات یزیدیان را بر باد داد و مجالس و مندان به اهل بیت داشت، به گونهعالقه

های دروغین و ساختگی چیرگی یافت و خود محافل عزا در روز عاشورا بر آن شادی

داری از نهضت و قیام حسینی ای دیگر شد، زیرا مجالس عزاداری پایگاه نگهحماسه

سپاری نهضت حسینی خنثی شد. این حركت از دو جهت شد و آن نقشه شوم فراموش

توانست این مشعل را همیشه پر فروغ و سوزان قابل توجه بود، یكی از آن جهت كه می

علیه السالم الگو و سمبل مبارزه با ستمگران نگه دارد، و دوم، از این جهت كه حسین

مندان به خواهی گردد، و عالقهحافل و مجالس حسینی كانون مبارزه و عدالتشود و م

اهل بیت را به طور طبیعی و هماهنگ دور هم جمع نماید. در توصیف این حركت 

گفته شده است:ائمّه اطهار از این جهت گفتند عاشورا زنده بماند كه این مكتب زنده 

لیه السالم نیست، ولی حسین بن عبماند. برای اینكه اگرچه شخص حسین بن علی

علیه السالم باید به قول امروز یك سمبل باشد، به صورت یك نیرو زنده باشد. علی

كند، یك مرتبه مردم از تمام فضا حسین اگر خودش نیست، هر سال محرم كه طلوع می
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تی و ؛ برای اینكه از راس«تَناهی عَنْهأَال تَرَوْنَ أَنَّ اْلحَقَّ ال یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْباطِلَ ال یُ»بشنوند: 

حقیقت، شور و حیات، شور امر به معروف، شور نهی از منكر، شور اصالح مفاسد امور 

[ .حضرت امام خمینی در توصیف این 22مسلمین در میان مردم شیعه پیدا بشود. ]

اند:عمق ارزش حركت با نگاهی دیگر ریشه تاریخی عزاداری را تحلیل كرده

ای عزاداری كم معلوم شده است، و شاید پیش بعضی هیچ معلوم نشده است. همجلس

اینكه در روایات ما برای یك قطره اشك برای مظلوم كربال آنقدر ارزش قائلند، حتی 

برای تباكی )به صورت گریه درآمدن( ارزش قائلند، نه از باب این است كه سید 

ه فقط برای ثواب بردن شما و مسلمین مظلومان احتیاج به این كار دارد، به این است ك

لكن چرا این ثواب را برای این مجالس عزا آنقدر  -ها هست گرچه همه ثواب -باشد 

شود... آن اش معلوم میكم این مسئله از دید سیاسیعظیم قرار داده شده است... كم

ودند ب روزی كه این روایات صادر شده است، روزی بوده است كه این فرقه ناجیه مبتال

به حكومت اموی و بیشتر عباسی و یك جمعیت بسیار كمی، یك اقلیت كمی در مقابل 

های بزرگ. در آن وقت برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت، یك قدرت

راهی درست كردند كه این راه خودش سازمانده است. و آن، نقل از منابع وحی، به 

ها آنقدر، در حول و ت هست، و برای این اشكاینكه برای این مجالس این قدر عظم

كردند، و شاید ها: شیعیان با اقلیت آن وقت اجتماع میها و عزاداریبر این اشك

دانستند مطلب چه هست، ولی مطلب سازماندهی به یك گروه بسیاری از آنها نمی

ی ندهها، و در طول تاریخ، این مجالس عزا كه یك سازمااقلیت در مقابل آن اكثریت

آمدند و بنای بر این هایی كه پیش میسرتاسری كشورها هست... در مقابل حكومت

[ .آری رفته رفته این محافل تبدیل به كانون 21داشتند كه اساس اسالم را از بین ببرند. ]

شد، مسائل هماهنگی شد، پایگاه تبلیغ شد، مجالسی شد كه در آن تفسیر قرآن گفته می

 دادند، سیره علمیگشت، پند و اندرز مید، اصول عقاید بیان میشدین تعلیم داده می

شد، روح حمایت از مظلوم و دشمنی با ستمگر در بین مردم زنده بزرگان توصیف می
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خواهی، شد. علو همت، احساس شخصیت، درس غیرت، مساوات و برابری، عدالتمی

امر به معروف و نهی از  ستیزی، روحیه ایثار و از خود گذشتگی، درس اقامه نماز،ظلم

هایی بودند كه از نهضت منكر، عفت و عصمت برای زنان، مروت و مردانگی، درس

یافت.و خالصه در جهان تشیع اگر حسینی به جامعه دینی و محافل عزاداری انتقال می

 گردد، و اگر ندایشود، اگر اخالق و عقاید دینی تشریح میاحكام اسالم تبلیغ می

اینها  افكند همهرین روستاها و حتی در بین عشایر خانه به دوش طنین میقرآن تا دورت

به بركت مجالس حسینی است، و زیر لوای آن حضرت و به نام آن حضرت تشكیل 

ساز اوست كه گردد و این جاذبه شخصیت با عظمت حسینی و مكتب انسانمی

ركت این دستور، مندان به اهل بیت را به سوی خود جلب كرده است. و به بعالقه

 محافل دینی را به صورتی پویا و پرتحرك و بانشاط درآورده است.

 فلسفه عزاداری

 اشاره

سرایی و ایجاد توجه به مصیبت اهل بیت چیست؟ اینكه در منظور از عزاداری و مرثیه

روایات آمده است كه گریه بر اباعبداللَّه ثواب دارد، به چه معناست؟ آیا منظور از آن 

خفی است و چون در روایات آمده است باید گریه كرد و گریاند بدون چون و امر م

چرا و كاری به فایده و حكمت و هدف از عزاداری نداشت و در جستجوی ثواب بود 

و یا آن دستورات بدین دلیل آمده است كه جلب توجه به عزاداری نداشت و در 

ت كه جلب توجه به اهداف جستجوی ثواب بود و یا آن دستورات بدین دلیل آمده اس

سازان و راه آنان بشود و ثوابش در سایه چنین توجهی حاصل بلند آن حماسه

، «قبول»و مرحله « صّحت»گردد؟به عبارت دیگر، ما در نماز دو مرحله داریم، مرحله می

در مرحله صحت اگر كسی اركان و واجبات نماز را انجام داد نمازش صحیح است، 
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ب و توجه به معبود نباشد، اما مرحله قبول و تأثیر و جلوگیری از اگرچه با حضور قل

گناه در آنجایی است كه افزون بر رعایت شرایط باید نماز با حضور قلب باشد، تا 

ات در جایی است كه مقدم« الصَّلوةُ مِعْراجُ كُلِّ تَقِّیٍ»باشد. « تَنْهی عَنِ الْفَْحشاءِ وَ الُْمنْكَرِ»

دل انجام بگیرد و انسان با توجه به فلسفه نماز در پیشگاه خدا قرار  و مقارنات با صفای

گیرد، در این مرحله است كه هم نماز صحیح است و هم مقبول. آیا گریستن و 

ای اشك ریخت، هر كس كه بود و عزاداری بر اباعبداللَّه چنین است كه هر كسی قطره

شود، یا چنین نیست و به هر شكل كه ریخت ثواب دارد و گناهانش بخشیده می

عزاداری مشروط به شرایطی است و عزاداری دارای حكمت و علتی است و غرض از 

این دستور ثواب بردن نیست، گرچه كسی كه آگاهانه و با توجه این محافل را ترتیب 

كند ثواب گیری میكند و از این مجالس بهرهدهد و در این مجالس شركت میمی

خدا انجام دهد و قصد قربت شرط است؟برای پاسخ به این سؤال،  دارد و لذا باید برای

الزم است ما كنكاشی در فلسفه عزاداری داشته باشیم و در این جهت به روح تعالیم 

دانیم. های او باسالم توجه كنیم و دستگاه امام حسین را در راستای دستگاه خدا و سّنت

.بدون شك، فلسفه عزاداری گردددر آن صورت است كه پاسخ یاد شده روشن می

حسین از فلسفه قیام حسینی جدا نیست، چنان كه شناخت سیر تطور و تحول عزاداری و 

آموزد. دقیقاً همان عاملی ها و علل عزاداری در دوران ائمّه به ما چنین چیزی را میریشه

ای كه باعث شد حسین بن علی قیام كند و شهادت را با افتخار بپذیرد، دلیل و فلسفه

علیه السالم برای احیای اسالم و دفاع از است برای اقامه عزاداری او. اگر حسین به علی

د ای باشقرآن و اقامه امر به معروف و نهی از منكر قیام كرد، عزاداری وی باید وسیله

برای ترویج اسالم و دفاع از قرآن واقامه عدل و ترویج امر به معروف و نهی از منكر. 

روح و بطن آن، این اهداف را به دنبال نداشته باشد و از محتوا و عزاداری كه 

تواند با اهداف حسینی منطبق باشد.در جایی كه گیری صحیح خالی باشد، نمیجهت

نْقِذَ لَِیسْتَ»فرماید: علیه السالم در زیارتی كه خطاب به آن حضرت است، میامام صادق
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[ او كسی است كه با قیام خود 29ةِ وَ الْعَمَی وَ الشَّكِّ؛ ]عِبَادَكَ مِنَ الضَّاللَِة وَ اْلجَهَالَ

باید عزاداری او «.سنّت بندگان خدا را از گمراهی و نادانی و كوری و شك نجات داد

هم چنین اثری داشته باشد و مرثیه او ما را از گمراهی و نادانی به هدایت رهنمون كند. 

كند ین اجتماعات دقیقًا همین مسئله را بیان میامام باقرعلیه السالم در بیانی در توصیف ا

اِنَّ فَ»داند: و فلسفه عزاداری را در راستای احیای دین و اهل بیت و دستورات آنان می

فِی اجْتِمَاعِكُْم وَ مُذَاكَرَِتكُمْ إِحْیَاؤُنا، وَ خَیْرُ النَّاسِ مِنْ بَعْدِنَا مَنْ ذاكَرَ بَِأمْرِنَا وَ عَادَ ِالَی 

[ .به درستی كه در گرد آمدن شما و سخن گفتن شما احیای ما است و 23«. ]نَاذِكْرِ

بهترین مردم پس از ما كسی است كه ما را در یادها قرار دهد و امر ما را در آن محافل 

مطرح كند و مردم را به سوی اهل بیت بخواند.بنابراین، محافل و مجالس عزاداری 

آنها  هایرد فرهنگ آنان است. بزرگداشت ارزشحسین احیای اندیشه اهل بیت و یادك

داری و تحقق عزاداری با چنین فلسفه و و ترویج فكر و راه آنهاست. ثواب مرثیه

ای دیگر امام صادق نیز به فضیل بن یسار مقصدی قابل حصول است.در جمله

السالم: اَما اِنّی ُاحبُّ تِلْكَ علیه اَ تَجْلِسُونَ وَ تَتَحَدَّثُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فََقالَ»فرماید:می

الْمَجَالِسَ فَأَحْیُوا َأمْرَنَا، َفاِنَّ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا یُحْیی فیهِ َامْرُنا لَمْ یَمُتْ قَْلبُهُ یَوْمَ یَمُوتُ 

فتم: كنید؟ گنشینید و حدیث میسرایی می[ .آیا شما در این مجالس مرثیه21«. ]الْقُلُوبُ

بدانید كه من البته این مجالس را دوست دارم. پس امر ما را زنده بلی. حضرت فرمود: 

ا ها[ و امر ما رنشیند ]و فرهنگ و شعار و ارزشكنید، زیرا كسی كه در این مجالس می

میرند.بنابراین، ها میكند، هرگز قلب او نخواهد مرد در روزی كه قلبدر آن زنده می

ه ما ب -ان ترویج این مجالس و محافل است و دیگر احادیثی كه در بی -این دو حدیث 

ها و دستورات دهد كه احیای امر اهل بیت و زنده كردن نام آنها كه طبعاً ارزشیاد می

و سیره و روش زندگی آنهاست به عنوان فلسفه برگزاری مجالس خواهد بود.در 

[ 2۴؛ ]«الْعَبَْرةِ أَنَا قَِتیلُ»ای دیگر كه منسوب به خود ساالر شهیدان و مشهور است: جمله

من كشته عبرت هستم و در دعای حضرت هم از قول معصومین وارد شده است و 
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[ 23أَنَا قَِتیلُ الْعَبْرَِة ال یَذْكُرُنِی مُْؤِمنٌ إِلَّا اسْتَعْبَرَ؛ ]»جمله در جایی این طور نقل شده است: 

«. گیردادثه پند میكند مگر آنكه از این حمن كشته عبرت هستم، مؤمنی من را یاد نمی

سرایی شود كه ذكر مصیبت و یاد آن حضرت و مرثیهاز این جمله به خوبی استفاده می

ای های عزاداری باید با این هدف باشد و چنین ثمرهو گریه كردن و راه انداختن دسته

داشته باشد، و یادكرد وی در صورتی ارزشمند و ستودنی است و در شأن مؤمن است 

نژاد در این باره رت و درس گرفتن باشد.مرحوم شهید هاشمیكه مایه عب

نویسد:خون حسین ریخته شد و نهضت مقدس او انجام گردید تا آن عباد گمراه، آن می

خبر از آن وضع دردناك خالصی یابد، تا امت اجتماع سرگردان، آن ملت نادان و بی

ند و به كد تا بداند چه میبصیرت پیدا كند و دانا شود، از گمراهی و ضاللت نجات یاب

دهد و نیروی انسانی خود را در اختیار چه قدرتی رود، به چه كسی بار میكجا می

علیه گوید خون حسینهایی كه امام صادق میگذارد. آری اینهاست آن هدفمی

و « لَةِرةِ الضَّالِلیَسْتَنِْقذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ َو حَیْ»ها ریخته شد: السالم به خاطر این هدف

ها آشنا گردند و برای رسیدن به آنها كوشش باید دوستان آن حضرت به این هدف

[ .البته همین شیوه پس از دوران غیبت سیره علما و دانشمندان بوده است و 2۳كنند. ]

شده است و اند با چنین اهدافی دنبال میكردهمجالس و محافلی را كه برگزار می

اند، عزاداری را برای كسب فضیلت، احیای خواستهی عزاداری نمیعزاداری را برا

های انحرافی در میان های اخیر اندیشهاند، اما در دورانخواستهفرهنگ حسینی می

برخی از عوام و شبه عوام رسوخ كرده و این فكر خواه ناخواه مرتبط به عزاداری و 

علیه السالم قیام كرد و حسین اند كه امامگریستن شده است. این گروه گمان كرده

كشته شد تا گناهان ما به وسیله گریه بخشوده شود و یا در مجموع چنین وانمود 

های انعلیه السالم برای ما انسكنند كه هدف از كشته شدن اباعبداللَّه شفیع شدن اماممی

یا  م. وسازیكار است و ما با عزاداری زمینه این شفاعت را فراهم میبیچاره و معصیت

گریستن برای خوشحال كردن دل حضرت زهراعلیها السالم است و چیزهایی از این 
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كار و برای رونق تصنعی مجالس ترویج سواد و كاسبای بیقبیل كه توسط عده

شود. در حقیقت این اندیشه، بیراهه بردن فلسفه عزاداری و فلسفه نهضت عاشورا می

آید و نه با شرع، و نه هیچ یك از علما میاست و چیزی است كه نه با عقل جور در

اند و دقیقًا بر خالف آن چیزی است كه از معصومان رسیده تفوه به این كلمات كرده

نویسد:ما با این سؤال مواجه است. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می

ود همیشه اقامه ش علیه السالمهستیم كه چرا ائمّه دین دستور دادند كه عزای امام حسین

ها هر سال در دو ماه محرم و ها و نیروها و انرژیها و عمرها و پولو در نتیجه ما وقت

د كه اند كشته شصفر و بلكه در غیر این دو ماه صرف كنیم؟... دوستان نادان گفته

گناهان امت بخشیده شود. جنبه آسمانی و خیالی به قضیه دادند، آن را گفتند كه 

سالم علیه الاره مسیح گفته بودند. حقیقت همان است كه خود امام حسیننصاری درب

فرمود... باید گفت تكالیف شرعی بدون حكمت نیست. منظور این نبوده كه همدردی 

یال ها زهرا را خوشحال بكنیم. خخوانو تسلیتی باشد برای خاندان پیغمبر، به قول روضه

خاطر بیشتری برای حضرت رسول و حضرت كنیم هر اندازه ما گریه بكنیم، تسلی می

زهرا هست. چقدر در این صورت ما حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را 

دانستد كوچك كردیم و خیال كشیدند و فخر خود میكه همیشه آرزوی شهادت می

ه باشند، بلككنیم هنوز بعد از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع میمی

ست كه داستان كربال به صورت یك مكتب تعلیمی و تربیتی همیشه زنده مقصود این ا

[ .پس این انحراف است كه ما هدف حسین را آنچنان كوچك كنیم كه او 23بماند. ]

برای شفاعت افراد آلوده و گناهكار در قیامت قیام كرده است. این تحریف نهضت 

و مقصد اصلی آن  معرفی كنیم« فدایی امت گنهكار»حسینی است كه حسین را 

بزرگوار را در این درجه تنزل دهیم كه مجالس سوگواری برای بخشیده شدن 

گنهكاران برگزار شده است. این بیراهه بردن مقصد بزرگ حسین است كه جمعی از 

بوالهوسان و بندگان هوی و شهوت هر كاری خواستند انجام دهند و هر گناهی را كه 
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ین حال آسوده خاطر باشند كه با چند قطره اشك تمام اراده كردند مرتكب شوند و با ا

گردد. اگر كسانی در گناهان آنان بخشیده شود، و تمام آن اعمال ننگین برطرف می

صراط حسین قرار گیرند و حسینی شوند، امید است كه خداوند گناهان آنها را ببخشد، 

عزا برای چنین اما نه اینكه حسین برای این امر به شهادت رسیده است و مجالس 

 شود، و هدف از اقامه عزا برای چنین چیزهایی است.مقصدی به پا می

 های تعظیم و تجلیلاستوانه

 اشاره

ه بود. ها چها به پا شد و دلیل و فلسفه آن عزاداریدر پیش گفتیم كه چگونه عزاداری

ستند، چیها و اركان اصلی این مجالس كنیم كه پایهدر اینجا بحث دیگری را مطرح می

ای گردند. اگر این بحث به خوبی تبیین شود، هم تا اندازهای تشكیل میو از چه استوانه

ص گیری آن مشخشود، و هم جهتفلسفه عزاداری و گریستن بر اباعبداللَّه روشن می

های شود، و موضوع بحث ما را كه اصالح وضعیت محافل و مجالس و هیئتمی

و علیه السالم بر دكند.واقع آن است كه عزاداری حسینخوانی باشد آشكار میمرثیه

 گیری عقالنی. آنچهپایه اساسی استوار است. استوانه بعد عاطفی، و استوانه جهت

شود و جنبه گردد و موجب فراموش نشدن عاشورا میموجب حیات و دوام نهضت می

اداری و ذكر خوانی و عزكند، روضهعلیه السالم را تضمین میحماسه و پیام حسین

 دهد و روح و حقیقتمصیبت و بعد عاطفی است و آنچه هویت نهضت را تشكیل می

قیام حسینی است و در فلسفه قیام اباعبداللَّه آمده است و اصل و اساس آن است، حفظ 

 پذیری و هجوم به دشمن استدین و عدالت و آزادگی و مبارزه با ستم و تنفر از آشتی

گردد.این دو گیری عقالنی عزاداری خالصه میقلی و جهتكه در مجموع در بعد ع
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رای رساند. بكدام بدون یكدیگر این هدف را به مقصد نمیمكمل یكدیگرند و هیچ

 پردازیم:اینكه بتوانیم این موضوع را بهتر بازگو كنیم به توضیح یكایك آنها می

 ابعاد عاطفی

 اشاره

شود، گریه بر مظلومیت حسین بشود، از آنجا كه دستور رسیده است كه اقامه عزا 

ریه تواند گریه كند، خود را به گخوانی بشود، حتی اگر كسی نمیسرایی و نوحهمرثیه

شود كه باید نسبت به قضیه كربال احساسات و عواطف متوجه درآورد، فهمیده می

گردد. برای تعظیم، آگاهی و توجه به حماسه كافی نیست، تأثر و دل سوختن و تصویر 

كردن آن حوادث در دل الزم است.اكنون این سؤال مطرح است، چرا چنین دستور 

گیری شده است، و الزم شمرده شده و اصوالً چه داده شده است و چرا از عاطفه بهره

 ای نقشنقش و اثری در این كار است؟برای روشن شدن این موضوع ناچاریم با مقدمه

عاطفه و انفعاالت انسان از عاطفه را بیان  عاطفه در زندگی انسان و اجتماع و رابطه

كنیم، و نشان دهیم چگونه عاطفه راه را برای یك حركت عقالنی هدفمند فراهم 

ترین گردد.عاطفه از مهمسازد، در آن صورت نقش گریه و تأثیر آن روشن میمی

عناصر شخصیت آدمی است. عاطفه است كه راه و روش و رفتار انسان را تعیین 

، از این رو عواطف دارای نقش اساسی در طرز زندگی است.به عبارت دیگر، كندمی

ر رود. اگهای روانی انسان به شمار میعواطف چاشنی زندگی و نیروی محرك فعالیت

ها را در جوار گاهواره فرزند تا فرمان عاطفه و مهر و محبت نبود كمتر مادری شب

 رازی و نجات ملت خویش به فداكارینشست. كمتر قهرمانی برای سرافصبح بیدار می

ورزید. نیروی شدید و عظیم عواطف است كه كاشفین بزرگ را و جانبازی مبادرت می

كشاند. انسان دوستان بزرگ و منجیان ناستوده ها میها و فراز آسمانبه قعر اقیانوس
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بشریت، همه نیروی استقامت و بردباری و فداكاری خویش را مدیون نیروی شگرف 

اند.عاطفه طبق تعریف روانشناسی جدید، و احساسات ارجمند خویشتن« یات عاطفیح»

عبارت از یك استعداد روانی است كه از تمركز یافتن گروهی از انفعاالت پیرامون 

د. زیرا در آیموضوع مشخصی در نتیجه تكرار برخورد و ارتباط فرد با موضوع پدید می

تمایالت مختلف وجود دارد و فرد از رهگذر و  ای برایهای فرد انگیزهگنجور آگاهی

ه این یابد، كتكرار این انگیزش برای نشان دادن نوعی از واكنش و انفعال آمادگی می

شود، متفاوت ها بر حسب اوضاع و شرایطی كه فرد در آن شرایط متولد میواكنش

به طرف  [ .عاطفه با چنین برداشتی عبارت است از روی آوردن وجدان1۱باشد. ]می

گیرد. ها و یادگیری صورت میموضوع معینی، كه این روی آوردن از طریق آگاهی

عاطفه یك توده به هم پیوسته روانی است كه انفعاالت گوناگونی در آن تجمع 

یابند. مثالً عالقه به دین یا كشور و یا قهرمان، یك توده پیوند یافته روانی است كه می

آمد تجمع این حاالت كه ما به آیند و پیآن فراهم میشماری از حاالت وجدانی در 

 جنگیم و خوددین و میهن و یا قهرمان دینی و ملی خود مباهی هستیم و به خاطر آن می

به آن  نماییم و نسبتدهیم، در خود نسبت به آن احساس دلبستگی میرا به كشتن می

كوشیم. پس هسته می بریم، و در ایفای وظایف مربوط به آندر نگرانی به سر می

د، گیرمركزی عاطفه دین، میهن یا قهرمان و یا هر چیزی كه مورد توجه ماست قرار می

آورد. همین طور در باب نوع دوستی و و بر اساس آن فعل و انفعاالت به وجود می

عاطفه  رسد.انسانیت كه عاطفه انسان نسبت به برادر انسانی و یا دینی خود به هم می

های دیگر است، كه در سطح مختلف به وعی از عالقه انسان نسبت به انسانانسانی، ن

رسد و انسان در سایه آن به مشاركت و همیاری خود نسبت به وی در خوشی و ثمر می

بخشد.چنین حالتی نسبت به ناخوشی و در مسائل و حوادث آنی و آتی استمرار می

ها را نقاد شدن، تحمل سختیشود و توابعی همچون مطیع و مایجاد می« حب خدا»

كردن، ایثار و فداكاری نمودن و یكسری لوازم را به دنبال خواهد داشت.پس این 
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كند، زیرا عواطف آدمی را تحت ریزی میتمایالت است كه پایه و اساس عاطفه را پی

سان عالقه و گذارد. بدینهای مختلف انفعالی رو به رشد میتأثیر تفكر و دقت و تجربه

ستگی به افراد جامعه یا عشق به خدا و انس به او به عنوان اساس تمایالت قرار دلب

ه رساند، تكرار و تلقین است، كگیرد.از جمله عواملی كه به تكوین عاطفه مدد میمی

گردد.با توجه به این مقدمه، اهمیت های عاطفی انسان میاین خود محرك فعالیت

تواند در زندگی انسان داشته باشد روشن عزاداری و فلسفه آن و جایگاهی كه می

انگیز عاشورا و حماسه فداكاری شود. زیرا برگزاری عزاداری و استماع حوادث غممی

های كند، و محرك فعالیتعلیه السالم و یاران او چنین نقشی ایفا میحسین بن علی

كرار و ها تشود، بویژه اگر این داستان بارها و بارآمیز میشگرف و احساسات ستایش

كند و تمایالت و سرافرازی و تلقین شود، در آن صورت در عاطفه انسان رسوخ می

های ها و شهامتگردد و شجاعتها در او ایجاد میشادمانی در گرایش به آن ارزش

ت كند.البته و صد البته این تأثیرها بسته به این اسبازگو شده در او شهود عینی پیدا می

حوادث چه گفته شود، اگر از حماسه عاشورا و فداكاری و عزت  كه در بازگویی آن

ستیزی گفته شود، عاطفه شنونده به خواهی و ظلمنفس و ایثار و مناعت طبع وعدالت

همان سمت تمایل پیدا خواهد كرد و شنیدن و تصویر كردن آن حوادث، تمایالت آن 

یگر گفته شود، مثل آنچه ها را در دل انسان به بار خواهد آورد، و اگر چیز دارزش

سازند و خواهش و تمنای حسین برای نوشیدن سرایان ما از خود میبرخی نوحه

كنند و یا ذلت زینب و عجز و البه وی را در برابر لشگریان ای آب ذكر میجرعه

كند.اكنون كاری به این بحث نداریم، كنند، همان در دل رسوخ میدشمن ذكر می

چه مورد نظر ماست، تأثیر شگرف عاطفه و شور و هیجانی است فقط اشاره كردیم و آن

گذارد، چیزی كه از درك عقلی كه این شكل از برخورد در زندگی انسان بجای می

اند با تشكیل مجالس و محافل آید و كارسازی ندارد، و امامان معصوم خواستهبرنمی

 ا جاودان سازند.در تأییدهعزا این حركت حسینی را بیمه كنند و برای همیشه در خاطره
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 گیری از حیاتاین روش و به همین دلیل علمای اخالق اهتمام عظیمی دارند كه با بهره

ها جای دهند و محیطی را فراهم عاطفی درس اخالق و تزكیه نفس را در دل

آوردند كه در آن عواطف عالی و شایسته به وجود آید، و خودسازی به ثمر رسد. می

ا و مجالس وعظ، افزون بر ذكر تجربه خودسازی، یاد سالكان و عارفان هدر این كانون

اند و بخش آن محافل است. سالكان و عارفان بزرگی كه در كار خود موفق بودهگرمی

العاده خود را به منصه ظهور ها قدرت فوقبا تصرفات غیر طبیعی و كرامت

، و ت به موضوعی افزایش یابداند.بنابراین، هر قدر شناخت و معرفت انسان نسبرسانده

ها به آن سمت تمركز داده شود، عواطف كه محور و هسته مركزی برای آن ذهن

گردد و گذارد، و نیرو بخش درك انسان میموضوع است، رو به شدت و فزونی می

آورد كه از توان عقل و استدالل چوبین گرمی و شادابی در كار به وجود می

توجه در حیات عاطفی، انتقال و جابجایی از یك موضوع به آید.از نكات قابل برنمی

موضوع دیگر و از یك مرحله به مرحله دیگر در زندگی انسان است. مثالً عالقه به 

گردد و این انتقال و جابجایی را به قهرمانی، موجب محبت به متعلقات آن قهرمان می

بخشد و به عشق و یآورد و عاطفه و دوستی را قوت مهمه جوانب آن به وجود می

دارد، هر امری شود. از این رو كسی كه خدای متعال را دوست میدلباختگی مبدل می

دارد، تمام دارد، و كسی كه قهرمانی را دوست میرا كه متعلق به اوست دوست می

 دارد.متعلقات او را دوست می

 نقش گریه در تحریك احساسات

ته شد، و جایگاه حیات روانی وجدانی و با توجه به آنچه در باب حیات عاطفی گف

سازان عاطفی بیان شد، تأثیر و نقش گریه در تحرك و زنده ماندن خاطره حماسه

گردد، زیرا تأكید بر گریه )گریستن و گریاندن( و اقامه مجالس و عاشورا روشن می

ه ای نهادینكند، و حیات عاطفی را در چنین جامعهخوانی چنین نقشی ایفا میمرثیه
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علیه السالم كند و انتقال و جابجایی از موضوع به موضوعات وابسته به قیام اباعبداللَّهمی

 ستیزی،سازد و عالقه و عشق به حسین، عشق به عزت، فداكاری، ستمرا فراهم می

آورد.در اینجا های منشور نهضت حسینی را به ارمغان میاحیای دین و همه ارزش

ه در باب گریه شده پرداخته شود:برخی از مخالفان گریه، مناسب است كه به اشكالی ك

روی و هر محفل كه برگزار اند: شیعه شده مذهب گریه، هر جا كه میچنین گفته

شود! اگر حسین پیروز شد و یزید مغلوب، باید شادمانی و گردد، به گریه ختم میمی

یده طبق عقخوشحالی كرد، چنانچه مسیحیان پس از مرگ و صلیب كشیدن عیسی )

 دانند.كنند و مرگ او را وسیله سعادت و شفاعت خود میخود( شادی و خوشحالی می

بنابراین، شهادت حسین وسیله سعادت و موجب خوشحالی ماست نه گریه و عزا.از 

های آنها نخواهد ها و مصیبتبخش رنجگویند: گریه و زاری ما آرامطرف دیگر می

هد رسانید و اگر در زمان خود آنان، گریه نوعی همدلی شد، و سودی به آنان و ما نخوا

ای ندارد و شده، در این عصر دیگر این معنا نتیجهو همراهی با اهل بیت تلقی می

طوری كه در آغاز در بحث حیات اعتراض بجایی ندارد.در پاسخ باید بگوییم: همان

د و از كنجمود می عاطفی اشاره كردیم، زندگی عقالنی بدون عاطفه انسان را گرفتار

د، عاطفه سازحالت پویندگی و حیات و نشاط و شادابی تبدیل به جمود و افسردگی می

بدون عقل و منطق انسان را دچار تعصب و خودسری و چموشی و عصیان و 

 كند. شیعه اگرخاصیت میمحتوا و بیهدف و دچار كارهای بیهای كور و بیحركت

گرید، نشانه تأثر نسبت به مظلومیت حسین و خاندان یعلیه السالم مبر حسین بن علی

نبوت و اعتراض به ستمی است كه به آنان روا شده است و این اعتراض نه تنها بر یزید 

است، بلكه بر یزیدیان تاریخ است، و در حقیقت گریه بر حسین، اظهار محبت بر آرمان 

ی با راه و هدف مقام واال و ایده عالی حسین است، نوعی عشق و عالقه و پیوستگ

های مسلمان را خمود و شود گریه روح ملتوالیت و عصمت است.اما اینكه گفته می

 كند و زمینه تحمل ستم راخاطر و سرافكنده میآورد و آنها را افسردهشكسته بار می
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سازد، چون اعصاب آنها با گریه و زاری تخدیر شده؛ درست نیست، زیرا همه فراهم می

ها برخی نشانه محبت و جذبه و عشق و رخاسته از عجز و ذلت نیست. اشكها بگریه

علیه السالم، مواالت و برخی نشانه شوق و خوشحالی است و در عزاداری امام حسین

ها بیانگر ها و نالهنشانه همدلی و همراهی است نه سرافكندگی و افسردگی؛ اشك

شد زمینه  ن پیامبر است.اما اینكه گفتهمحبت قلبی و عشق و جذبه و ارتباط قلبی با خاندا

كند، این كالم به شهادت تاریخ خالف های ستمگر را فراهم میتحمل ستم حكومت

ها درسی برای شهامت و فداكاری باشد، اگر دعوت برای واقعیت است. اگر عزاداری

لكه د، ببررهایی از ستم ستمگران باشد، نه تنها زمینه پذیرش زورگویان را از بین می

كانون وحدت و هماهنگی برای مبارزه و قیام و معهد آموزش و هدایت دین است.قبول 

ما تواند جهت خوب و بد داشته باشد، اها چنین نیستند و گریه میداریم كه همیشه گریه

 بخش واتفاقاً آنچه در فلسفه قیام حسین و عزاداری حسین آمده است گریه لذت

ای كند عیسی برفرق است بین مكتبی كه گمان میهاست. آموز و روشنگر دلدرس

بخشیدن گناهان مسیحیان به دار آویخته شده است، و عقیده بخشایش گناه با آن 

كند با مكتبی كه اهداف و فلسفه قیام حسینی را تراژدی توصیف شده را عنوان می

تر داند و معتقد است با گریه همیشه شعله نهضت فروزاندرس مبارزه و قیام می

دل گوید:شود.در باب گریه و جایگاه آن سخنان و اشعار بسیاری است، حافظ میمی

سنگین تو را اشك من آورد به راه سنگ را سیل تواند به لب دریا بردبیارای شمع 

یه بر گوید:گراشك از چشم خونین كه شد سوز دلت بر خلق روشنیا شاعری دیگر می

ه فیض خداستبنابراین، گرچه ما مسائل درمان دواست چشم گریان چشمهر درد بی

ها كانون فكر و دانیم و معتقدیم باید این انجمناصلی محافل عزاداری را گریه نمی

اندیشه و بیان احكام و هدایت جامعه و ذكر فلسفه قیام حسین باشد، اما محفل حسینی 

واهد بود، ختواند بدون گریه و اشك ریختن بر حسین باشد و گرنه قابل تداوم نهم نمی

آن اثرات و نتایج هدایتی را به وجود نخواهد آورد. بدون شك، مظاهر و مناسك و 
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بخش سرایی و حضور حیات عاطفی تداوماعمال دینی و روح معنوی در سایه مرثیه

كنند، اما حركت و جوشش كشند، و راهنمایی میاست، زیرا اگر علم و عقل نقشه می

یستادگی و مقاومت نخواهند داد، آنچه حركت و و خروش نخواهند داشت و درس ا

دهد، عاطفه و احساس است و گریه انعكاسی از عاطفه انسان و بیانگر عالقه جنبش می

انگیز و یا شورانگیز است. با نگاهی به این مجامع و و تماس روحی فرد با حادثه غم

این  ازی به پیش ازهای انقالبی این نكته كامالً مشهود و نیمحافل و حجم انبوه حركت

 بیان نیست.

 ابعاد عقالنی

آنچه تاكنون گفته شد در ابعاد عاطفی حماسه عاشورا بود، و گفتیم تعظیم و 

ترین عناصر گیری از عاطفه است و عاطفه از مهمداشت عاشورا نوعی بهرهگرامی

شخصیت آدمی است، و عاطفه در طرز رفتار و ادراك و تفكر و یادآوری و تداعی 

شود، حتی عواطف اثر خود را روی ار و ایجاد معتقدات و تعدیل آنها ظاهر میافك

گذارد، به همین دلیل های او بجای میكند و روی داوریحكمی كه انسان صادر می

عاطفه به تنهایی كافی نیست و این عقل و شرع است كه همچون چراغ باید راه را برای 

ر كند.به عبارت دیگر، سخن از برگزاری عاطفه روشن كند و او را با منطق سازگا

مجالس عزاداری حسینی و سخن از تعادل عواطف است. بحث از عقالنی كردن 

ها است. عواطف با پسند كردن نوع عزاداریها و جهت صحیح دادن و شرععزاداری

خارج شوند و اعتدال « حد وسط»همه فوائد و لزومی كه دارند، اگر از قاعده طالیی 

ز دست بدهند و به سالح عقل و شرح مسلح نشوند، دچار افراط و تفریط خود را ا

شود گردند و سخت زیانبخش و خطرناك خواهند شد. یا از آن طرف آنچنان میمی

شود، و یا برای تحقق عزاداری دست زدن به هر كاری را كه منكر لزوم عزاداری می

شمارد. آسیب رساندن به جایز می شمارد. برای گریاندن خلق اللَّه هردروغی راجایز می
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های غلط شمارد، پیروی كردن از سّنتخود را نوعی عزاداری و تعظیم شعائر می

داند.در اینجا چه های دیگر برای نمایش عزاداری را نوعی ابراز عواطف میفرهنگ

بكنیم كه از تسلط و حكومت مطلق عواطف به دور شویم و دچار عقاید و افكار آشفته 

م با تعصب نشویم، دچار عقاید و رفتاری نشویم كه دلیلی منطقی و شرعی بر آن و توأ

ه ای بر علیگردد و سالح برندهنداریم كه هیچ، موجب سخریه و استهزاء دیگران می

شود شود كه گمان میشود. آیا واقعاً چه میمندان به اهل بیت پیغمبر میشیعه و عالقه

ود كردن جزء عزاداری حسین است و از مظاهر شعائر آلقمه زدن و خود را سراپا خون

با  آید و نهدینی و اسالمی است. این چه نوع احساساتی است كه نه با منطق جور درمی

رسد، مشكل اصلی این انحرافات و بها دادن بیش از اندازه به عواطف شرع.به گمان می

نهضت حسینی و  به هر قیمتی كه شده، تابع عوام شدن است. دور شدن از اهداف

م و علیه السالهای حضرت اباعبداللَّهتوجهی به پیامناآگاهی از روح این حركت و بی

اسه توجهی به ابعاد عقالنی حمندانستن فلسفه عزاداری سلحشوران كربالست.آری بی

گردد و ما را گرفتار عواطف كور عاشورا است كه موجب دور افتادن از فلسفه قیام می

ای برای تهاجم دشمنان سازد. و وسیلهآور میمحتوا و زیانكردارهای بیمنطق و و بی

ی شود كه گرچه بعد عاطفجا روشن میگردد.از همینعلیه تشیع و عقاید راستین آن می

ها اصل و در مسئله عزاداری بسیار مهم است، اما استوانه عقالنی كردن جهت عزاداری

ر عزاداری مجموعاً منطبق با روح نهضت اساس است، و اگر اعمال و كارهای ما د

د، ای ندارنباشد و با هدف و مقصد عزاداری سازگار نباشد، بعد عاطفی ارزش و فایده

رحمه اهلل با آن همه تأكیداتی كه روی عزاداری به همین دلیل حضرت امام خمینی

د جهت ا بایای قایلند، اما تأكید دارند كه مالعادهحسینی دارند و برای گریه نقش فوق

گریه را روشن كنیم و برای عزاداری حسین هدف و مقصدی داشته باشیم، و گریه 

هدف نیست:شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نكنید كه 

ها فقط این است كه ما گریه كنیم برای سیدالشهدا، نه سید الشهدا احتیاج به این گریه
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ا هآید. لكن این مجلسنفسه یك كاری از آن برمیدش فیدارد، و نه این گریه خو

دهند، سی میلیون، سی و پنج میلیون كنند و یك وجهه میمردم را همچون مجتمع می

جمعیت در دو ماه محرم و صفر و خصوصاً دهه عاشورا یك وجهه، طرف یك راه 

روضه بخوانند.  فرمایند كه برای من در منابرخود بعضی از ائمّه ما نمیروند. بیمی

گویند ائمّه ما به اینكه هر كس كه بگرید، بگریاند یا صورت گریه و گریه بیخود نمی

كردن به خودش بگیرد اجرش فالن و فالن است. مسئله، مسئله گریه نیست، مسئله، 

مسئله تباكی نیست، مسئله، مسئله سیاسی است كه ائمّه ما با همان دید الهی كه داشتند، 

لف، های مختها را با هم بسیج كنند و یكپارچه كنند، از راهكه این ملت خواستندمی

[ .البته حضرت امام در این سخنرانی به 12پذیر نباشد. ]اینها را یكپارچه كنند تا آسیب

های دیگر عزاداری مانند بیان اند و گرنه جنبهیكی از فواید عزاداری اشاره كرده

ها و احیای اسالم از اموری هستند كه در فلسفه احكام، آگاهی سیاسی، كسب فضیلت

و فواید عزاداری نهفته است. در هر صورت، آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار 

گیرد، این است كه گریه هدف نیست، گریه اصل و اساس نیست، اصل و اساس 

ق ااهدافی است كه حسین به خاطر آن قیام كرد و شهید شد و معیار و مالك برای انطب

دادن عزاداری بر قواعد شرعی و عقلی است و به تعبیر استاد محمّدرضا 

خوانی و عزاداری، مظهر بعد سوم عاشورا است، یعنی مصیبت جنبه حكیمی:روضه

احساسی و عاطفی دارد، و برای فراموش نشدن عاشوراست، تا جنبه حماسه و پیامش 

شأ اصلی آن، از هر حیث مطابق زنده بماند. پس این بعد هنگامی ارزش دارد كه با من

گونه كه مصیبت عاشورا در خدمت حماسه دین و عدالت بوده باشد، بنابراین، همان

است، باید مجالس ذكر مصیبت نیز در خدمت همان حقیقت واال باشد تا معنا دهد، و به 

[ .استاد شهید 11مسخ ماهیت عاشورا نینجامد، و مورد رضای خدا و قبول امام باشد. ]

گیری از كند و اصل و اساس را در عزاداری بهرهطهری نیز به همین معنا اشاره میم

كنم كه حماسه حسینی و حادثه كربال و داند:اینكه من تأكید میحماسه حسینی می
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گی است های بزرعاشورا باید بیشتر از این جنبه مورد استفاده قرار گیرد، به خاطر درس

م این رثا و گوییاموزد. من مخالف رثا و مرثیه نیستم، ولی میتواند به ما بكه این قیام می

مرثیه باید به شكلی باشد كه در عین حال آن حس قهرمانی حسینی را در وجود ما 

تحریك و احیا بكند. حسین بن علی یك سوژه بزرگ اجتماعی است. حسین بن علی 

ظلم قیام بكند، خواست در مقابل در آن زمان یك سوژه بزرگ بود. هر كسی كه می

 علیه السالم یك سوژه بزرگبود. امروز هم حسین بن علی« یا لثارات الحسین»شعارش 

ای برای امر به معروف و نهی از منكر، برای اقامه نماز، برای زنده كردن است، سوژه

 [ .19اسالم، برای اینكه احساسات و عواطف عالیه اسالمی در وجود ما احیا بشود. ]

 ها و مشكالت آنهااری عزاداریچگونگی برگز

ها و هر ها و هیآت و نمایشمنظور در اینجا برگزاری همه نوع محافل و مجالس، دسته

 آور كربال باشد.پیش از آنكهانگیز و حماسهكاری است كه به نوعی یادآور خاطره غم

های حثبندی نسبت به بمعیارهای صحیح و راه حل این چگونگی را بیان كنیم، باید جمع

گر شدن پیشین داشته باشیم. و نگرانی خود را از به انحراف كشیده شدن و وارونه جلوه

ن شود: اگر شهادت حسین بقضیه عاشورا در ابعاد مختلف را بازگو كنیم. تأكید می

ه، آور بود، اگر این حادثعلیه السالم صرفاً یك جریان تاریخی سوگمندانه و حزنعلی

یخی زندگی انسان بود، این نگرانی نبود و بحث از وارونه همانند دیگر حوادث تار

ای برای عبرت و شدن آن مطرح نبود، اما چون طبق تعالیم ائمّه این حادثه وسیله

آموزی است و نهضت حسینی مظهر یك حركت حماسی در روح انسانی و درس

ت، جوالن و هیجان در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و دفاع از عقیده اس

توان انحراف از آن را نادیده گرفت، گرچه در بخش اندكی از جامعه باشد، گرچه نمی

خیز در آغاز كوچك باشد. اما خواه ناخواه تأثیر آن عمومی و ضایعه آن آفت

. تحریف در شكل بیان 2تواند در چند جهت انجام گیرد:است.حال این وارونگی می
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ها، ادثه كربال. یكی از مشكالت عزاداریحادثه و دگرگون كردن قضایا و مقدمات ح

رونه های لفظی و واتوصیف غلط و ناصحیح از حادثه كربال و مبتال شدن به تحریف

خوان برای اینكه مجلس را گرم كند و شور و شدن حوادث است. به این معنا كه مرثیه

های ز كتابویال در جلسه راه بیندازد و مردم را به گریه درآورد، چیزهای ساختگی را ا

ز خواند كه هرگكند، و یا اشعاری را به زبان حال میضعیف و غیر قابل اعتماد نقل می

تواند با شرایط و موقعیت امام و یارانش و قهرمان كربال یعنی زینب كبری سازش نمی

شود، گوینده از خواب استفاده داشته باشد و گاهی این تراژدی خیلی عجیب می

كند، كه هرگز با فرهنگ عاشورا سازگاری ندارد، در را نقل میهایی كند و خوابمی

یز و آمگیرد، حوادث در شكل مبالغهنتیجه حادثه كربال شكلی مشوّش به خود می

آید و قهراً چهره نورانی و باعظمت حسین و یاران گرانقدرش، تاریك ای درمیاسطوره

آید.نمونه این ای درمیانهشود و حوادث و قضایا به شكل افسگر میو ظلمانی جلوه

اند و مرحوم استاد شهید مطهری در تحریفات را برخی از محققین و محدثین نقل كرده

آورده است و برخی از « تحریفات عاشورا»كتاب حماسه حسینی در بحث مفصل 

د، كه انمحققان معاصر نیز این حركت را تكمیل كرده و موارد دیگری را به آن افزوده

. تحریف در تفسیر این حادثه. از 1[ .13تفضیل و ذكر موارد آن نیست. ]اینجا جای 

مشكالت دیگر، تحریف در تفسیر این حادثه است، بدین گونه كه برخی آنچنان این 

و  جهت كشته شد و برنامهكنند كه حضرت شخصی مظلوم و بیحادثه را توصیف می

ند: از گویدر رفت و یا میجهت معینی نداشت، و نفله شد و ضایع گشت و خونش به ه

دانیم برای طرف خداوند مأمور بود و دستور خصوصی برای مبارزه داشت و ما چه می

چه مبارزه كرد، این مربوط به علم امام است و به ما ربطی ندارد، در نتیجه قیام امام 

گردد كه از حوزه عمل بشری و قابل اقتدا بودن خارج بشود و حسین جوری تفسیر می

های اجتماعی و تحلیلی غلط از تفاوت صلح زگاهی باشد برای فرار از مسؤولیتگری

امام حسن و قیام امام حسین.و یا در فلسفه قیام حسینی این تحریف در تفسیر را مواجه 
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كنند و هستیم كه حركت آن سالله نبوت را برای فدایی شدن امت گنهكار معرفی می

د آلوده و گناهكار در قیامت توضیح مقصد اصلی آن بزرگوار را شفاعت افرا

دهند.طبعاً این نوع تفسیرها كه حركت قیام ابا عبدللَّه را مبهم و غیر قابل دسترسی می

یا  شود وداند و از آن نوعی اختصاصی بودن و غیر قابل پیروی بودن استشمام میمی

 حركت قیام برای شفاعت، كفاره گناهان و یا رفع مشكالت شخصی و برآوردن

هایی را به دنبال خواهد داشت و شود، بدآموزیحاجات مادی و مانند آن معرفی می

اثرات آن، حركت بزرگ نهضت را خنثی خواهد كرد.البته این نكته را هم بگوییم كه 

این عقاید در دوران اخیر بسیار كاهش یافته و بر اثر رشد فكری جامعه ما جایگاهی 

شتر در كنند اندكند و بیتفسیرهای باطل را بیان می ندارد، و كسانی كه ناخودآگاه این

شود، اما در هر صورت رسوبات این افكار زده و تابع خرافات مطرح میمحیطهای عوام

سرایان ما وجود دارد و ما نباید به دلیل اینكه این انحرافات نادر هنوز در برخی از مرثیه

ت ها غفلت كنیم، زیرا باطل، باطل استفاوت باشیم و از مبارزه با كژیاند، بیو ضعیف

و باید در هر صورت از آن پیشگیری كرد و نگذاشت در جامعه ما رسوخ كند و یا 

ها كه وارونگی در . یكی دیگر از كژی9ای برای تبلیغات دشمنان اسالم گردد.وسیله

ن رنگ نشان داددهد، جهت دادن به قضایای جنبی و كمتوصیف این حادثه را نشان می

های حادثه است.ممكن است برخی از توجهی به آموزهفلسفه حماسه كربال و یا بی

شود درست باشد، حقیقت هم داشته باشد، جزو معتقدات هم حوادثی كه مطرح می

نباشد. هر چیزی در جایگاه خود نباشد.اینكه « ء فی موضعهوضع الشی»باشد، اما 

ای برای قضای حوائج و مشكالت علیه السالم و دستگاه عزاداری او وسیلهحسین

ماست، اینكه گریه بر حسین حقاً دارای خواص و آثار گوناگون است، اینكه اطعام و 

كند، منكر ندارد، اما همه انفاق در راه خدا و در مجالس عزاداری چنین و چنان می

مسائل نهضت عاشورا اینها نیست و توصیف كردن نهضت عاشورا و محدود كردن آن 

های بزرگ نهضت، نوعی كژی و مسائل و غافل شدن از مسائل اصلی و درس به این
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رنگ نشان دادن فلسفه حماسه كربالست و طرح آن موجبات زدگی راهه رفتن و كمبی

ر شود، داعتقادی را به بار آورد.ممكن است محافلی و مجالسی كه برگزار میو بی

 العاده به مسائلی كه اشارهم فوقجهت نفی آن حقایق بزرگ نباشد، اما غفلت و اهتما

شد و از یاد بردن فلسفه عزاداری خود نوعی تحریف باشد، چون در توصیف واقعیت، 

گری را رنگ و دیاگر كسی بخشی از واقعیت را گفت و بقیه را نگفت و یكی را كم

 -اید .ش«حَفِظْتَ شَیْئًا وَ غابَتْ عَْنكَ اَشْیاءُ»پررنگ جلوه داد، خود نوعی تحریف است 

های دسته اول و دوم در زمان ما كم باشد و حجم كژی -همان طوری كه اشاره شد 

اهل اطالع و فن، بیش از گذشته نسبت به تحریفات لفظی و معنوی حماسه حسینی 

حساسیت نشان داده باشند، امام سوگمندانه این نگرانی سوم بیشتر است، گرچه تحریف 

رنگ ای تاریخی خود خطرناك است اما كمدر نقل حوادث و تحریف در تفسیره

زایی حادثه و تمام داستان نشان دادن اصل و اساس فلسفه نهضت و توجه به جهت غم

 -به قول استاد شهید مطهری  -عاشورا را در قالب ناله و غم و اندوه و ضجه قرار دادن 

آور نزعلیه السالم صرفاً یك جریان حكننده است:اگر شهادت حسین بن علینگران

ه شده بود كه خونی به ناحق ریختبود، اگر صرفاً این میبود، اگر صرفاً یك مصیبت می

یار بود ولو شخصیت بساست، و به تعبیر دیگر صرفاً نفله شدن یك شخصیت می

آورد. شهادت حسین بن علی، از آن بزرگی، هرگز چنین آثاری به دنبال خود نمی

آورد... كه نهضت او یك حماسه بزرگ اسالمی و جهت این آثار را به دنبال خود می

الهی بود. از این جهت كه این داستان و تاریخچه تنها یك مصیبت و یك جنایت و 

ای جنایتگر و ستمگر نبود، بلكه یك قهرمانی بسیار بسیار ستمگری از طرف یك عده

 ن بنها را بر او وارد كردند. شهادت حسیبزرگ از طرف همان كسی بود كه جنایت

[ .و در جایی دیگر دقیقاً این نگرانی را 11ای در عالم اسالم دمید. ]علی، حیات تازه

ها گوید:شعارهای ما در مجالس، در تكیهكند و مینسبت به محافل عزاداری مطرح می

گر كننده، احسكننده باشد نه بیها باید محیی باشد نه مخدر، باید زندهو در دسته
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نه تنها اجر و پاداشی نخواهیم داشت، بلكه ما را از حسین دور كننده باشد حسبی

كند. این اشك برای حسین ریختن خیلی اجر دارد، اما به شرط اینكه حسین در دل می

اِنَّ لِلْحُسَیْنِ مَحَبَّةً مَكْنُونَةً فِی قُلُوبِ »ما وارد شود، آنچنان كه هست در دل ما وارد بشود: 

تواند حسین را دوست نداشته باشد، چون حسین دلی ایمان باشد، نمیاگر در « الْمُؤْمِنینَ

[ .البته از آن طرف نگرانی هست، نگرانی از تفریط است، 1۴ای است از ایمان. ]مجسمه

های یعنی همان طوری كه گروهی از سر افراطكاری نسبت به عزاداری حسین به جنبه

ند و توجه باشسرایی و گریه بیهمعنوی و هدایتی توجه نكنند، از آن طرف به مرثی

اهتمام به بیان احكام و ارشادات و مسائل روز آنها را از ذكر مصیبت غافل كند و شور 

 و هیجان و اقامه عزا به دست فراموشی سپرده شود.

 پیشنهادات عملی

ها گفته شد، ضرورت عنایت خاص به چگونگی با توجه به آنچه در باب نگرانی

گردد. قش علما و دانشمندان و افراد آگاه در این میان روشن میبرگزاری مجالس و ن

به  خواهند بكنند،زیرا این فرزانگان هستند كه نباید بگذارند عوام هر كاری كه می

ای كه در قضیه عزاداری احیاناً خواص تابع عوام گردند، نگذارند كه دروغ و گونه

ئمّه در مجالس و اشعار راه یابد و از محتوا و مخالف با شأن اهای ساختگی و بیداستان

زنی، پریدن از آتش و ریخت و پاشهای حركات مخالف شریعت مانند قمه

. معرفی منابع معتبر 2گونه، جلوگیری شود.در این راستا چند حركت الزم است:اسراف

لیات و هایی كه به نقل جعو قابل استفاده در قیام حسینی. همچنین نقد و بررسی كتاب

های ارتباط جمعی و ایجاد ها و دستگاه. توجیه مردم از طریق بیانیه1اند.ات پرداختهخراف

های حساسیت الزم نسبت به وقایع دروغ و ساختگی. تا خود مردم نسبت به حركت

. تأكید 9منفی حساسیت نشان دهند و از شركت در مجالس این چنینی خودداری كنند.

ی در جهت ارشاد و هدایت مردم بویژه در بر حداكثر استفاده از مجالس عزادار
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روزهای تاسوعا و عاشورا كه اجتماعات بیشتر است و فرصت تبلیغ ممكن و استثنایی 

ها حتی . رعایت احكام و مقررات اسالم و توجه به اهمیت آن در عزاداری3است.

ما ندنهای بدستورات مستحبی از قبیل: نماز اول وقت و نماز جماعت و نپوشیدن لباس

. مبارزه تبلیغاتی نسبت 1ها.در مجامع عمومی، و رعایت حال فقرا و مستمندان در اطعام

زنی و از آتش پریدن و یا برخی از به حركات مخالف شئون اسالم مانند قمه

. برگزاری جلسات و مجامع توجیهی در چند نوبت در سال برای ۴ها.خوانیشبیه

نا ساختن آنان به اهداف و فلسفه حسینی و ها و آشخوانمداحان و ذاكرین و روضه

 ها وبازگو كردن خطرات انحراف از فلسفه عزاداری. همچنین دعوت از رؤسای هیئت

های عزاداری در جهت تبیین اهداف و پیشگیری از كارهای دون شأن امام حسین دسته

ت اهای علمیه و یادآوری نك. برگزاری جلسات توجیهی برای طالب حوزه3وعزاداری.

. تشویق شاعران در ارائه اشعار سوزناك با معانی بلند و مطابق با روح نهضت ۳یاد شده.

فزون بر بهره ها، احسینی.بنابراین بهترین پیشنهاد برای اصالح و بهبود وضعیت عزاداری

های ارتباط جمعی و تأكید بر آشنایی با فلسفه گرفتن از صدا و سیما و دستگاه

های صحیح به طور مثبت است. یعنی روش صحیح و درست به لحعزاداری، ارائه راه

مردم و مداحان و ذاكرین و وعاظ ارائه شود و به طور هماهنگ در همه مجامع اهداف 

نهضت حماسه حسینی بازگو شود و این حركت تدریجی و آرام و ارشادی باشد و به 

ه بار نتیجه زیانبار ب العمل منفی ایجاد كند وای نباشد كه خود این مبارزه عكسگونه

 آورد و یا تردیدهایی نسبت به اصل عزاداری به وجود آورد.

 پاورقی

، پیام امام به ملت شجاع ایران به مناسبت فرا رسیدن ماه 11۴، ص 9[ صحیفه نور، ج 2]

 محرم.

، بیانات امام در جمع گروهی از علما، تهران، سازمان 12۳، ص 2۴[ همان مدرك، ج 1]
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 .29۴3فرهنگی،  مدارك علمی و

، بیانات امام در جمع گویندگان، وعاظ و خطبای 1۱1، ص 21[ صحیفه نور، ج 9]

 مذهبی.

 تا.، تهران، بی239[ كشف االسرار، ص 3]

 ش.29۴9، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1۳1، ص 9[ حماسه حسینی، ج 1]

زنی باطل گرایان را [ ما را در هر نسلی عادالنی است كه تحریف افراط گران و دروغ۴]

 سازند.دور می

 .133، ص 9[ حماسه حسینی، ج 3]

 تا.، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی1۴1[ تفسیر آفتاب، ص ۳]

 .931ها آموخت، [ درسی كه حسین به انسان3]

 .13۱، ص 33[ بحاراالنوار، ج 2۱]

 .13۳، ص 9[ حماسه حسینی، ج 22]

انات امام خمینی در جمع گروهی از علما و ائمّه ، بی12۳، ص 2۴[ صحیفه نور، ج 21]

 جماعات...

 ، از چاپ بیروت.233، ص 3۳[ بحاراالنوار، ج 29]

 تا.، قم، انتشارات بصیرتی، بی2۱۱[ مقتل الحسین، عبد الرزاق مقرم، ص 23]

 [ همان مدرك.21]

اندوه  و [ عِبْرَت: به كسر عین به معنی پند و اندرز، و به فتح عین به معنی اشك2۴]

 د.اناست، لذا بعضی به گونه اوّل و بعضی به گونه دوم آن را معنی و توجیه كرده

 .2۱9[ همان مدرك، ج 23]

 .93۳ها آموخت، ج [ درسی كه حسین به انسان2۳]

 .3۱، ص 9[ حماسه حسینی، ج 23]

 .2۴2، ص 1[ روانشناسی از دیدگاه غزالی،سید محمّد باقر حجتی، ج 1۱]
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 ، بیانات امام در جمع وعاظ و خطبای مذهبی.219، ص 29ور، ج [ صحیفه ن12]

 .1۴3[ تفسیر آفتاب، 11]

 .231، ص 2[ حماسه حسینی، ج 19]

آبادی، این كتاب در ادامه و تكمیل و [ نگاهی به حماسه حسینی، صالحی نجف13]

تحلیل نظرات و در برخی موارد نقد كتاب استاد شهید مرتضی مطهری نگاشته شده 

 است.

 .2۴1، ص 2[ حماسه حسینی، ج 11]

 .12۱، ص 1[ همان مدرك، ج 1۴]

 . عزاداری، میتینگ و فریادی برای مكتب سیدالشهدا11

 مشخصات كتاب

 نویسنده : پروین تركمنی آذر

 ناشر : پروین تركمنی آذر 

 چكیده

قیام امام حسین )ع( خط بطالنی بر عقیده جدایی دین از سیاست است. امام درس 

در مقابل ظلم و ستم و حكومت جابران را آموختند. حرف امام، در همیشه  مقاومت

تاریخ، حرف روز است.ائمه ما در صدر اسالم برای حفظ دین نیاز به سازماندهی امت 

آمد. گریه در اندك خود داشتند و عزاداری بهترین وسیله در این راه به شمار می

است كه ظلم را منهدم و مظلوم را تقویت ای سیاسی روانی و انسانی عزاداریها مبارزه

كند. نتایج حاصل از عزاداریها، سازندگی فرد و جامعه است. ساختن جوانان و می

مادران شجاع و با ایمان، سازماندهی امت مسلمان و باالخره زایش روزهای تاریخی 

بغداد  بر رسد. او پس از تسلطاسالم.تاریخ شروع عزاداریها به زمان معزالدوله دیلمی می
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ه. ق دستور بر پایی عزاداری برای سیدالشهدا را داد و  911و خلیفه عباسی در سال 

دولت صفویه با رسمی كردن مذهب شیعه در گسترش این مراسم نقش مؤثری داشت. 

اقدامات رضا خان در قبل و بعد از رسیدن به قدرت و واكنش حكومت محمد رضا 

این مطلب است و باالخره پیروزی انقالب، مدیون پهلوی در مقابل عزاداریها بیانگر 

همین عزاداریهاست.ادبیات فارسی از طریق مقتل نویسی، مرثیه سرایی و تعزیه گردانی 

در پربارتر كردن این مراسم، خدمات شایانی انجام داده است.عزاداری، میتینگ و 

 زای كیست كهیاران ع«.ره»امام خمینی  -فریادی برای احیای مكتب سیدالشهدا )ع( 

دلها پر از غم است جن و ملك به ماتم او دیده پر غم استنه گنبد سپهر ازین ماجرا خم 

است باز این چه شورش است كه بر خلق عالم استباز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 

 است 

 مقدمه

قیام امام حسین )ع( دارای ابعاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی، و در حقیقت، عمل امام 

ین )ع( خط بطالنی بر عقیده جدایی دین از سیاست است.اگر امام حسین )ع( فقط حس

اندیشید و برپایی و گسترش صحیح آن را جدا از چگونگی اندیشه به بقای نام دین می

كرد. نبرد دید، هیچگاه به نبرد نابرابر در مقابل دشمن اقدام نمیسیاسی حكومتگران می

ان او را نشانه گرفته بود و امام مطمئن بودند كه تیر با دشمنی كه تمام هستی و عزیز

دشمن به هدف اصابت خواهد كرد. اندیشه و هدف امام از چنین جنگی جز با فلسفه 

وابستگی متقابل دین و سیاست توجیه پذیر نیست. در حقیقت، راه امام حسین )ع( 

برای برپایی حق و تداوم راه جدش، پیامبر )ص( و پدرش، امام علی )ع( است. آنان نیز 

دیدند و همینگونه عمل كرد استمرار آن، راهی جز سرنگونی حكام ظالم و سدجو نمی

كه آنان عمل كردند. پس از عاشورا نیز عمل و نیات امام، راهگشای طالبان حق و اسوه 

مقاومت در مقابل ظلم حاكمان متكی به زور و زر گردید.حضرت سیدالشهدا به همه 
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بل ظلم، در مقابل حكومت جابران چه باید كرد، چون یزید اسالم را آموخت كه در مقا

دگرگون و تحریف كرد، سیدالشهدا برای نجات اسالم به پاخاست. حرف امام، در 

 همیشه تاریخ، حرف روز است.

 ابعاد سیاسی عزاداری

ارند د اند مبارزه با ظلم را زنده نگاهائمه ما در صدر اسالم با برقراری این مراسم خواسته

و اجتماع مسلمانان را تحت پرچم الهی و تفكر توحیدی گرد آورند و حفظنمایند.در 

آن روزها حاكمان اموی و عباسی بر مسند قدرت بودند و امتی اندك پیرو ائمه. ائمه 

د و كردنبرای رویارویی با چنین قدرتهای ستمگر، باید امت اندك را سازماندهی می

ری امت و رساندن پیامها و تبلیغ، همین عزاداریها بود. امت بهترین وسیله برای جمع آو

های سیاسی، مذهبی شیعه نیز هر ساله با برپایی این مراسم، حضور خود را در صحنه

دارند. در همه حال، شعار امت مسلمان، فداكاری در میدان و تبلیغ اند و میاعالم داشته

حقیقت، راهپیمایی با محتوای  های عزاداری، دردر خارج میدان است.حركت دسته

زنیها رمز پیروزی ماست. مجالس عزا، عامل خوانیها و سینهسیاسی است و نوحه

هماهنگی میان امت مسلمان در برابر دشمنان است. نمود ارزشگذاری دیگر مراسم 

عاشورا، گریه است. گریه در عزاداریها موجب برانگیختن ترس در ظالم است. این 

بر مظلوم است، فریاد در مقابل ظالم است. گریه در این مجالس، ها، گریه گریه

ای سیاسی، روانی و انسانی است. گریه بر شهید حفظ نهضت شیعه است. این مبارزه

ما ملت »كند.ها ملت را به مكتب اسالم و انهدام ظلم و تقویت مظلوم نزدیكتر میگریه

خرد  دهیم وا سیل جریان میگریه سیاسی هستیم ما ملتی هستیم كه با همین اشكه

 «.ره»[ امام خمینی 2« ]كنیم، سدهایی را كه در مقابل اسالم ایستاده است.می

 نتایج عزاداری
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آورد و این این خون سیدالشهداست كه خون همه ملتهای اسالمی را به جوش می»

آورد و برای اسالم و برای حفظ دستجات عزیز عاشور است كه مردم را به هیجان می

[ .نتیجه اصلی مراسم عزاداری، سازندگی و آماده 1« ]كند.مقاصد اسالمی مهیا می

سیاسی امام حسین )ع( است. این  -سازی فرد و جامعه برای احیای افكار مذهبی 

مراسم، سازنده جوانان غیور و شهادت طلب است؛ سازنده مادران شجاع و با شهامتی 

این مراسم، فعالیتهای سیاسی امتی مكتبی را كنند. است كه عزیزان خود را قربانی می

كند و سرانجام، این مراسم، سازنده و تداوم دهنده تاریخ اسالم است؛ سازماندهی می

 بهمن هاست. 11خردادها و  21سازنده 

 تاریخچه عزاداری

گر و مكاری است كه از همه سو به ملل اسالمی این مراسم نابود كننده قدرتهای توطئه

اند؛ این مراسم بیمه كننده اسالم است.الزم است مروری بسیار مختصر بر هجوم آورده

تاریخچه مراسم عزاداری بشود: آغاز برگزاری مراسم عزاداری به طور رسمی در زمان 

معز الدوله دیلمی صورت گرفت. چون معزالدوله بر بغداد و خلیفه عباسی تسلط یافت 

كسب و كار را تعطیل كنند و جامه سیاه  ه. ق دستور داد مردم 911در ماه محرم سال 

بپوشند و در عزای شهادت امام حسین )ع( شركت كنند. در دوره آل بویه، شیعیان، در 

[ .با 9د. ]پرداختنافتادند و بر سینه زنان به عزاداری سیدالشهدا میكوچه و بازار به راه می

شیع، مراسم دهه ه. ق( و رسمیت یافتن مذهب ت 3۱3روی كار آمدن دولت صفویه )

خوان كه در كوچه و زن و زنجیر زن و نوحههای سینهمحرم جنبه رسمی یافت. دسته

كردند، گسترش یافت. عزاداری می« كربال»افتادند و در سوگ واقعه بازار به راه می

رایج « كربال»حمل علم و اسب و نعش و طبل برای مملوستر كردن واقعه 

شد.پیترودالواله سیاحی كه ی چون شاه حسین، همراه میخوانی با شعارهایگردید.نوحه

نویسد: در دوره صفویه از ایران دیدن كرده است در مورد مراسم روضه خوانی می
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ها كه با چراغهای مراسم، روزها در مساجد و شبها در جاهای عمومی و بعضی خانه»

شود و روضه یاند، تكرار مفراوان و عالمات عزاداری و پرچمهای سیاه مشخص شده

خوانی با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد و مستمعین با صدای بلند گریه و زاری 

كوبند و با نهایت حزن و اندوه و همه با هم كنند. بخصوص زنان به سینه خود میمی

اه گویند: آه حسین... شكنند و میشود تكرار میای را كه خوانده میآخرین بند مرثیه

های عزاداری در طول تاریخ با مسائل سیاسی آمیخته بود.رضا خان ه[ .دست3« ]حسین.

در  مالید وقبل از تحكیم قدرتش برای فریب مردم و جلب روحانیون گل به سر می

داد ولی پس از كرد و خود نیز مجالس عزاداری تشكیل میمراسم عزاداری شركت می

سیاسی عزاداریها در زمان  رسیدن به قدرت عزاداری سیدالشهدا را ممنوع كرد.اهمیت

محمد رضا از برخورد حكومت با این مراسم به خوبی آشكار است. در این دوره 

علیه شخص اول مملكت سخن  -2سخنرانی خطبا و روحانیون به سه شرط موكول شد:

مرتب به گوش مردم نخوانند كه  -9علیه اسرائیل سخنی به میان نیاورند. -1نگویند.

هراس حكومت از اهداف بانیان عزاداری، نقش مؤثر این مراسم اسالم در خطر است. 

آقایان »فرمایند: ، در یكی از سخنرانیهای خود می31كند.امام در سال را آشكار می

ا با امیه نیست. دستگاه جبار با تمام قوبدانند كه خطر امروز بر اسالم كمتر از خطر بنی

رائیل و عمال آن را به مردم تذكر دهید. كند. خطر اساسرائیل و عمال آنها همراهی می

زنی از مصیبتهای وارده بر اسالم و مراكز فقه و دیانت و انصار های سینهدر نوحه

 31- 39[ .حبس و تبعید روحانیون و رهبر انقالب در سال 1« ]شریعت یادآور شوید.

البی هر برای چند سال آرامش ظاهری حكومت را به همراه داشت. البته، مسلمانان انق

ساله با برپایی و شركت در عزاداری امام حسین )ع(، زنجیرهای عقیدتی دین خود را به 

بافتند و پیوند خود را با الهام از انقالب امام حسین )ع( و بیانات و رهنمودهای هم می

كه لشكر ایران اسالمی به سرزمین  13و  1۴كردند.در سال رهبرشان محكمتر می

ق پیوست به تحق« كل ارض كربال و كل یوم عاشورا»شد و تر میكربالی حسینی نزدیك
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و جوانان شوریده حسینی، پرچم احقاق حق به دست گرفته، پای در قتلگاه حسین )ع( 

گذاشتند، روح عاشورا و تداوم آن در سرزمینهای اسالمی شیعه ایران متجلی شده بود و 

تمام مراسم تظاهرات و این بوی خون حسین بود كه همه را مدهوش ساخته بود. 

یافت.در دهر این مصیبت اعتصابات با نشانی از حسین و به نام او آغاز و انجام می

عظمی جدید نیست صاحب عزا به غیر خدای مجید نیستهرگز تهی زمین وفا از شهید 

 نیست گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیستاین رستخیز عام كه نامش محرم است 

 عزاداری در ادب فارسی

ادبیات فارسی نیز برای باروری مراسم عزاداری، خدماتی شایان به انقالب عاشورا كرده 

« مقتل الحسین»است.مقتل نویسی از جمله آنهاست و نمونه آشكار و كهن آن 

خوارزمی است و گسترش این هنر را در روضة الشهداء تألیف مال حسین كمال واعظ 

د. در خوانی آغاز گردیكتاب، مجالس روضهیابیم. با تألیف این كاشفی سبزواری می

شد و خواننده آن را مراسم و مجالس عزاداری مطالبی از روضة الشهداء خوانده می

خوانی نیز نامیدند و به همین جهت به مراسم عزاداری روضهخوان میروضه

سرایی نیز در اوایل عهد صفوی توسط شاعرانی نظیر محتشم كاشانی گویند.مرثیهمی

نوعی  خوانی نیزاست. تعزیه« كرب و بال»ق یافت. منبع الهام در این نوع شعر، واقعه رون

ر آورد و ههای شگفت نهضت كربال را به نمایش درمینمایش مذهبی است كه جلوه

ای در سوگ شهیدان كربالست.سرایندگان مرثیه و تعزیه، بیشتر به یك از آنها غمنامه

سلما اند و معالقمند بوده« كرب و بال»كردن وقایع  برانگیختن احساسات مردم و زنده

انی رود، باید زبمندی بیشتر مردم به كار میزبانی كه برای بیان احساسات و بهره

فهم و ساده و زود فهم باشد و به همین جهت، شعر تعزیه براحتی با مردم رابطه همه

لهی ا -نامه سیاسی وصیتای از برقرار كرد و در دلها جایگزین شد.در پایان به جمله
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ی حماسه تاریخ»كنم:رهبر كبیر انقالب اسالمی در مورد قیام امام حسین )ع( اشاره می

 «.بد.االپیشه در طول تاریخ، الیاسالم، فریاد قهرمانانه ملتهاست بر سردمداران ستم

 پاورقی

 .21۴، ص 29[ صحیفه نور، ج 2]

 .1۱3، ص 21[ همان، ج 1]

 .131، ص ۳اریخ، ج [ الكامل فی الت9]

 .213 - 211[ سفرنامه پیترودالواله، ص 3]

 .11، ص 2[ صحیفه نور، ج 1]

 . دفاع از روایات عزاداری و پاسخ به شبهات12

 مشخصات كتاب

 پدیدآورندگان : نویسنده مهدی حسینیان قمی

 عنوان اصلی دفاع از روایات عزاداری و پاسخ به شبهات

 نشریه : فصلنامه فرهنگ اندیشه

 93-3صفحه : 

 زبان : فارسی

 23پیاپی : 

 شمسی 29۳1تاریخ : 

 ارتباط محتوایی :

 21۱39۳29كد پارسا : 

 چكیده
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ه السالم علیبرخی از افراد شبهاتی را نسبت به روایات مربوط به گریه بر امام حسین

اند و ترّتب ثواب بر گریه و نوحه بر ساالر شهیدان را مورد تردید قرار مطرح ساخته

اند. در این مقاله به هفت شبهه پاسخ گفته و از روایات مربوط دفاع شده دهدا

علیه است.فراوانی ثواب برای گریه، برپایی جشن و سرور برای شهادت، علم امام حسین

السالم، ناپسند بودن فراوانی عزا و انتقام به جای گریه موضوع برخی از شبهات مطرح 

روایات مربوط به این موضوع در صدد رفع شده است. نویسنده با مطرح ساختن 

ایرادهای مطرح شده برآمده است.... فلئن أخّرتنی الدهور، وعاقنی عن نصرك 

المقدور، ولم أكن لمن حاربك محارباً، ولمن نصب لك العداوة مناصباً، فألندبنّك 

صباحاً ومساءً، وألبكینّ لك بدل الدموع دماً، حسرة علیك وتأسّفاً علی ما دهاك 

[ .اگرچه روزگار، حضورم را 2وتلهّفاً، حتّی أموت بلوعة المصاب و غصّة االكتیاب...؛ ]

به تأخیر انداخت و مقّدر الهی ]در آفرینش من[ مرا از یاری تو بازداشت و نبودم كه با 

آن كس كه با تو جنگید، بجنگم و با آن كس كه با تو پرچم دشمنی برافراشت، 

دست دادن تو و در سوز و اندوه بر آنچه به تو رسید،  دشمنی كنم؛ ولی در حسرت از

ا سوزش كه بگریم تا آنكنم و به جای اشك، خون بر تو میصبح و شام بر تو ندبه می

 های بسیاری گریهاندوه مصیبت و گلوگیر شدن این غم، جان دهم و بمیرم.در روایت

ن أكید و توصیه پیشوایاعلیه السالم و عزاداری برای آن حضرت، مورد تبر امام حسین

رود. ها و قربات الهی به شمار میدینی قرار گرفته است و این امر یكی از بهترین عبادت

[ و نیز 9[ امام رضاعلیه السالم ]1علیه السالم، ]های منقول از امام صادقبه روایت

ه امام [ و زیارت ناحیه مقدس3سخنرانی امام سجاد علیه السالم پیش از ورود به مدینه ]

:كلّ فرمایدزمان علیه السالم نگاهی بیفكنید.امام صادق علیه السالم در این باره می

تابی و الجزع والبكاء مكروه سوی الجزع والبكاء علی الحسین علیه السالم؛هر نوع بی

تابی و گریه بر امام حسین علیه السالم.امام رضا علیه السالم گریه ناپسند است، جز بی

بر عاشورا، از كشتن و هتك حرمت كردن و به ردن مصائب شكیبپس از بر شم
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ها و غارت اموال آل اللَّه و عدم رعایت اسارت بردن فرزندان و زنان و آتش زدن خیمه

فرماید:إنّ یوم الحسین أقرح جفوننا حرمت و احترام پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله می

ای هروز امام حسین علیه السالم پلكوأسبل دموعنا وأذلّ عزیزنا بأرض كرب وبالء؛

های ما را فرو ریخت و عزیز ما را در سرزمین كربال چشم ما را مجروح ساخت و اشك

فرماید:و اندوه و بال را تا روز قیامت ارث ما كرد.و به ذلّت كشاند.و با صراحت می

ین سفرماید:فعلی مثل الحسین فلیبك الباكون؛بر چون حسپس در یك توصیه جدّی می

علیه السالم باید گریه كنندگان بگریند.سپس در پایان به سیره پدرشان امام موسی بن 

كند و جعفر علیه السالم درباره عزاداری بر ساالر شهیدان در دهه عاشورا اشاره می

شد و اندوه و غم حالت رسید، دیگر خندان دیده نمیفرماید:پدرم چون محرّم میمی

شد، دیگر این دهه را پشت سر بگذارد و چون روز عاشورا میكه عمومی او بود تا آن

ه علیفرمود: امروز روزی است كه امام حسیناش بود و میروز مصیبت و حزن و گریه

السالم در آن به شهادت رسیده و كشته شده است.آری عزاداری، گریه، نوحه و ندبه بر 

ز حادثه عاشورا است كه با ساالر شهیدان، در حقیقت یك نوع حضور ما بازماندگان ا

ن سازیم و بر از دست دادگریه و ندبه و برپایی عزا، خود را در مصیبت آنان شریك می

یم و كنخوریم و از ظلمی كه به آنان رفته است، ابراز انزجار میآن مظلومان حسرت می

اعالم  های آنان و پیروی خود از رفتار و منش آنان راپیوند خویش را با اهداف و آرمان

یری برای گكه در پی آن هستیم تا عزا را به انتقام و گریه را به حقداریم و باالتر اینمی

آنان وصل كنیم.چنان این گریه و عزاداری و اظهار همدردی فطری و ضروری است 

ین شود. و در برابر اتفاوت نمیكه هیچ كس با تصوّر و تعقّل آن، نسبت به آن بی

علیه السالم و مظلومیت او و آورد.اگر بر امام حسیناه دوام نمیگبداهت، شبهات هیچ

یاران باوفایش نگرییم، بر چه چیزی باید گریست. اگر بر ظلمی كه بر آن بزرگوار و 

یارانش در عاشورای آنها رفته، و در حقیقت ظلم به همه بشریت است كه محروم از 

ر اهی و مظلومیت سر ندهیم، پس بحسین علیه السالم شده است، نگرییم و فریاد دادخو
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 علیهم السالم بر گریه وچه ظلمی فریاد كنیم.با این همه تأكید و سفارش معصومان

باید اند كه میهایی در این باره مطرح شدهعزاداری برای سیّدالشهداعلیه السالم شبهه

ها را نمورد بررسی قرار گیرند. ما در این نوشتار به هفت شبهه و پرسش پرداخته و آ

. خدشه در روایات گریه و عزاداری و ثواب فراوانی 2دهیم.مورد نقد و تحلیل قرار می

كه بر آن مترتّب است.طرفداران این شبهه، در ترتّب چنین ثواب ارجمند و اوجمند بر 

وجیه پذیرند و یا به تكنند و در نتیجه یا این روایات را نمیگریه و عزاداری استبعاد می

الم كنند.در این شبهه، ما به كای ویژه، آن را تفسیر میپردازند و به گونهمی و تأویل آن

آقای سیّد هاشم معروف الحسنی در كتاب الموضوعات فی اآلثار و األخبار و نیز به 

پردازیم. و متن كالم بحاراألنوار می 33كالم آقای محمّد باقر بهبودی در پاورقی جلد 

. برپایی جشن و سرور برای 1دهیم.به آنها پاسخ می این دو را آورده، به اختصار

شهادت، به جای گریه و عزا و ماتم.این شبهه، هم در كالم سیّد هاشم حدّاد، به نقل از 

آیت اللَّه سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی در كتاب روح مجرّد آمده است و هم در 

 نچه در سخن سیّد هاشمكالم سیّد بن طاووس قدس سره در مقدمه كتاب لهوف.البته آ

تر رمتر و نتر و شدیدتر است؛ ولی سیّد بن طاووس قدس سره لطیفحدّاد است، سخت

گوید: مطرح ساخته است.سید هاشم حدّاد گریه و عزا را كار مردم عوام دانسته و می

كردند نه گریه و ماتم و عزا؛ كه دانستند، جشن و سرور و شادمانی میاگر این عوام می

ایی نویسد: اگر خداوند، به برپتعبیر بسیار تندی است. ولی سیّد بن طاووس می این،

سوگواری برای ساالر شهیدان امر نكرده بود، در پی شهادت آن حضرت جشن 

پرداختیم.ما متن سخن هر دو بزرگوار را گرفتیم و به ابراز شادمانی و سرور میمی

. شیعه خودش امام حسین 9سازیم.یآوریم و مالحظات خود را درباره آن مطرح ممی

. ادامه عزا و 3گرید.علیه السالم را كشته است و هم اكنون باز خودش بر این كشته، می

. چرا دهه عاشورا را عزاداری 1ماتم و گریه به این اندازه و تا این حد، پسندیده نیست.

ابد.با ییكنید و پس از كشته شدن و گذشت سوم امام، دیگر این موضوع خاتمه ممی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كه عزاداری پس از كشته شدن باید ادامه یابد. در این باره متن كالم سیّد بن این

. شما باید در فكر ۴آوریم كه به شبهه و پاسخ آن پرداخته است.طاووس را از اقبال می

. ایراد به برخی از انواع 3كنید؟گیری باشید، چرا به جای انتقام گریه میانتقام

ا تعدادی از شبهات است كه به شبهه اول، دوم و پنجم به تفصیل ها.اینهعزاداری

د در كنیم كه بایآید و تأكید میپردازیم و پاسخ دیگر شبهات از آنها بدست میمی

روایات وارده درباره عزاداری بیشتر نگریست، چرا كه نگاه روایات به عزای حسینی 

 بندد.ای میچنان است كه راه را بر هر شبهه

 11شبهه 

دانند كه روایات گریه و عزا، چنان محققان و كارشناسان روایت و حدیث، به خوبی می

ان، گونه انكاری ندارد.از گریه انبیا گرفته تا فرشتگفراوان و گسترده است كه جای هیچ

گریند، گردد تا زمینیان كه به جای اشك خون میاز آسمانیان كه اشكشان خشك نمی

ه تا پایان دنیا و حتّی در آن سرای جاوید. روایات فراوانی بر از ابتدای آفرینش گرفت

گریه آسمان و زمین، دریا و صحرا، حیوانات و ماهیان دریا داللت دارد. خورشید بر او 

ای، دعوت به برپایی عزا گرید.روایات گستردهگریسته و هر سنگی بر او خون می

اند و در سوگ از دست دادن ه پا كردهنموده و امامان اهل بیت علیهم السالم ماتم عزا ب

 های بزرگ، مذموم و مكروهاند.حتّی جزع كه در مصیبتسیّد شهیدان شدیداً گریسته

 تابیشود و از جزع و بیها دعوت به صبر و شكیب میاست و همیشه در مصیبت

اند تا جزع و گردد؛ ولی در مورد تنها این مصیبت بزرگ از ما خواستهنكوهش می

توانی ابی كنیم.در روایت مسمع آمده كه امام به مسمع فرمود: آیا هم اكنون كه نمیتبی

كنی؟ او به زیارت حسین علیه السالم بروی، از او و ظلمی كه به او رفته، یاد می

گوید: تابی هم داری. مسمع میپرسد: آیا جزع و بیگوید: آری. سپس امام میمی

از  نگرند وام آثارش را بر من میكه خانوادها اینكنم تآری، به خدا سوگند گریه می
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 جاست كهگردد.در اینام آشكار میكه اثرش بر چهرهكنم تا اینخوراك امتناع می

فرماید: خداوند، اشكت را مورد رحمت خویش قرار دهد. امام صادق علیه السالم می

ن، شوند....بنابر اییهشدار كه تو از كسانی هستی كه در زمره اهل جزع بر ما محسوب م

پذیرش این روایات و عدم مناقشه سندی در آن، مورد اتّفاق همگان است و كسی 

تواند این مجموعه گسترده را نادیده بگیرد. البته در تفسیر و تحلیل این روایات نمی

نه گواند، گرچه محتوی و مفاد روایات هم روشن و واضح است و جای هیچسخن گفته

توان از این روایات، به برداشت غلطی دست زد و به تعبیر ما دارد. نه میای را ندغدغه

توان این روایات، را از بازگو كردن ارزش گریه و از آن سوء استفاده كرد و نه می

كه به تواتر رسیده و حتّی نیازی به  -عزاداری انداخت.درباره روایات گریه و عزاداری 

. نظری مشابه 2، سه نظر وجود دارد:-نیست  بحث سندی در این مجموعه از روایات

و ص  23۱نظر آقای معروف حسنی، در كتاب الموضوعات فی اآلثار واألخبار، ص 

كند و دلیلش بر جعلی بودن، .وی این روایات را در زمره روایات جعلی معرّفی می239

 نهمان ثواب و پاداش بسیاری است كه در روایات برای یك قطره گریه و یا تر شد

چشم، بیان گردیده است.استبعاد وی از ترتّب این پاداش بزرگ، بر این عمل كوتاه و 

شود. متن كامل ناچیز، دلیلی است كه در جهت جعلی بودن این روایات ارائه می

. نظری مشابه نظر آقای محمّد باقر بهبودی 1عبارات وی، در صفحات بعد خواهد آمد.

.وی با تعبیر تندی، نظر خود را به این مضمون 139، ص 33در پاورقی بحاراألنوار، ج 

پندارند این روایات، مطلق است و یك قطره گریه در هر زمان دارد: جاهالن میبیان می

شوند و مدّعی وضع و و در هر شرایطی، این اندازه ارجمند است و لذا برخی منكر می

این  گاه وی خودشد.آنكننپذیرند و باور میگردند. و برخی با چشم بسته میجعل می

پذیرد كه اصالً این روایات، اطالق ندارد و چنین نیست كه گریه به طور نظر را می

مطلق، چنین پاداش بزرگی داشته باشد؛ بلكه گریه در شرایط سخت كه عنوان جهاد در 

راه خدا بر آن مترتّب است، چنین پاداشی را دارد ولی در شرایط عادی اصالً از این 
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. پذیرش این 9یست. متن كامل كالم وی، در صفحات بعدی خواهد آمد.خبرها ن

روایات به طور مطلق و عدم تخصیص آن، به موردی كه شرایط سخت باشد. گرچه هر 

ه در كند ولی معنایش این نیست كعبادتی با توجّه به شرایط، اوج و حضیضی پیدا می

ارزش جوانی و قدرت، روزه بیشرایط عادی مثالً نماز از ارزش بیفتد و یا در زمان 

گردد و یا با توانایی و مكنت، حج ارجمندی نداشته باشد. نه چنین نیست؛ همه عبادات 

از ارزش و ارجمندی واالیی برخوردارند. البته شرایط ویژه، این ارجمندی را به اوج 

. علیه السالم همان ارجمندی را داردرساند.به این شكل گریه و عزای امام حسینمی

گردد و غفلت همیشه از این جهت اش مضاعف میگرچه در شرایط سخت ارجمندی

ند بین توانشده كه ارزش عقیده و اعتقاد نادیده گرفته شود. و یا بعضی گویا نمیمی

اش پندارند كه هر كس عقیدهعقیده درست و عمل نادرست جمع كنند و چنین می

كه چنین نیست.هر خواهد شد با ایندرست بود، حتماً همه رفتار و كردارش درست 

های فراوانی را در خود سراغ كس كه به زندگی شخصی خود بنگرد، خطاها و لغزش

اند. هم به خدا اعتقاد داریم و هم در مواقع بسیاری، دارد كه همه با عقیده او جمع شده

ن باید یشناسد.بنابر ازند؛ گویا كه خدا را نمیهای بزرگ و كوچكی از او سر میلغزش

دانیم با ارزش عقیدهما عقیده را جزو عمل نمی -به دو جهت بسیار توجّه كرد:الف 

علیه السالم را در این كه عقیده خوب، خود ارزش واالیی دارد. كسی كه امام حسیناین

میان شناخته و قلباً به او گرایش دارد. این ارزش بزرگی است، گرچه این فرد به دالیلی 

باشد.كسی كه پیامبران را دوست دارد و امیر المؤمنین علیه ان بسیار میآلوده به گناه

شناسد و از دشمنان آنان بیزاری السالم را به عنوان حّجت و نماینده خدا در زمین می

جوید و به دالیلی آلوده به گناهانی گشته است، ارزش این فرد بسیار است و گاه تا می

خوبش بر تمام كارهای بدش ترجیح دارد و آنها توان گفت: عقیده جایی است كه می

گویند: كسی كه بعضی می -دهد )دقت شود(.ب را تحت الشعاع خود قرار می

كند. آری، عقیده خوب، آن هم در درجات باال چنین اش خوب است، گناه نمیعقیده

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

های خوب در درجات پایینش كه بسیاری دارند، چنین پیامدی را دارد؛ ولی عقیده

ردی است شود.فمد جدّی را ندارد؛ بلكه گاه گاه با گناه و گاه بسیار با گناه جمع میپیا

امیر المؤمنین علیه السالم را شناخته و حتّی انتخاب كرده ولی به دالیل شرایط محیطی و 

، خواهیم كه حقنفسی خود، به گناهانی آلوده است. چنین افرادی بسیارند.ما همه می

گناه بسته شود و در ارتباط با فرهنگ ما و جامعه بیشتر كار شود و حاكم باشد و راه بر 

ان جا كه حق در جهزمینه دستیابی به مصونیت برتر برایمان حاصل گردد.ولی از آن

ها را تسخیر كرده و اهل باطل آنها را زیر پا دارند. و ما حاكم نیست و باطل اكثر میدان

های كه عقیده داریم پاك بمانیم. و آلودگی گونهتوانیم آندر اقلیت هستیم لذا نمی

های های ما كامالً متفاوت از آلودگیآید. این آلودگیبسیاری برایمان پدید می

ت ایم. و لذاساند، ما ناخواسته مبتالی به آن شدهدشمنان ماست.آنان خواسته و رسیده

ه آلوده ی به گناكه شاید در برخی از روایات، شیعه آلوده به گناه بر دیگرانی كه حتّ

اند.اینها اشاره اند و باالتر حتّی گناه اینان را به پای آنان گرفتهنیستند، ترجیح داده شده

جا به آن پرداختیم )دقّت كنید(.بنابر این به همان حقیقتی دارد كه ما به اجمال در این

م ع از یاد و نادلدادگی و گریه و عزاداری، پذیرش امام حسین علیه السالم و راه او و دفا

امام حسین كامالً ارزشمند است در هر شرایطی.البته گاه گریه و عزا كم كم چیزی 

؛ ارزش استگردد. چنین گریه و عزایی بیشود و فریبكاری محسوب میدروغی می

ولی اگر درصد راستی و درستی مطلوب را داشته باشد، گرچه شخصی آلوده است، 

هایش كم كم، كم رنگ گردد. سیاری از آلودگیگردد كه پاك گردد و بموجب می

كه این نقطه سپید و روشن در قلب یك شود.و كوتاه سخن اینگونه كه مشاهده میآن

 ها را محو سازد.تواند همه بدیفرد، بسیار ارزشمند است و می

 12شبهه 
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آقای سید محمّد حسین حسینی طهرانی قدس سره درباره استادش جناب حاج سیّد 

آورد:در تمام دهه عزاداری، حال حضرت موسوی حدّاد قدس سره چنین میهاشم 

شد و چشمان درخشان و نورانی، ولی حال حزن حدّاد بسیار منقلب بود، چهره سرخ می

فرمود: چقدر مردم شد، سراسر ابتهاج و مسرّت بود.میو اندوه در ایشان دیده نمی

؟ دارندورند و ماتم و اندوه به پا میخغافلند كه برای این شهید جان باخته غصّه می

بازی است و زیباترین مواطن جمال و جالل الهی ترین مناظر عشقصحنه عاشورا، عالی

و نیكوترین مظاهر اسمای رحمت و غضب، و برای اهل بیت علیهم السالم جز عبور از 

و درجات و مراتب و وصول به اعلی ذروه حیات جاویدان، و منسلخ شدن از مظاهر، 

تحقّق به اصل ظاهر، و فنای مطلق در ذات احدیت، چیزی نبوده است.تحقیقاً روز 

علیهم السالم است؛ زیرا روز كامیابی و ظفر و قبولی ورود در شادی و مسرت اهل بیت

حریم خدا و حرم امن و امان اوست. روز عبور از جزئیت و دخول در عالم كلّیت است. 

ول به مطلوب غایی و هدف اصلی است. روزی روز پیروزی و نجاح است. روز وص

ای از آن را اگر به سالكان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان دهند، است كه گوشه

گردند و یكسره تا قیامت برپا شود، به سجده در تمام عمر از فرط شادی مدهوش می

 نان محبّتفرمود: مردم خبر ندارند و چافتند.حضرت آقای حدّاد میشكر به رو در می

خورند، و همچون زن فرزند شان را بسته كه بر آن روز تأسف میدنیا چشم و گوش

دانند كه همه آنها فوز و نجاح و معامله پربها و ابتیاع اشیای نالند! مردم نمیمرده می

نفیسه و جواهر قیمتی در برابر خزف بوده است. آن كشتن مرگ نبود، عین حیات بود. 

فرمودند: شاعری وارد بر مردم حلب عمر نبود، حیات سرمدی بود.میانقطاع و بریدگی 

م جا رسیدچشگفت:گفت: آری، لیك گو دور یزید كِیْ ُبد است آن غم، چه دیر این

كوران آن خسارت را بدید گوش كرّان این حكایت را شنیددر دهه عاشورا حضرت 

و بعضی اوقات از شدّت اش گریه شوق بود كردند ولی همهآقای حدّاد بسیار گریه می

آمد كه گویی ناودانی است كه هایشان متوالی و متواتر میوجد و سرور چنان اشك
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ریزد. چند بار از روی كتاب آب رحمت باران عشق را بر روی محاسن شریفشان می

خواندند كه نوازی میموالنا محمّد بلخی رومی، این اشعار را با چه صوت و آهنگ دل

وار در خاطره های سیالبست، آن صدا و آن آهنگ و آن اشكهنوز كه هنوز ا

مجسّم، و تو گویی اینك حدّاد است كه در برابر نشسته و كتاب مثنوی را در دست 

گاه آقای حسینی طهرانی كامل اشعار مثنوی را درباره آن شاعری كه بر مردم دارد.آن

ست.سید بن طاووس قدس حلب وارد شد و مردم را در حال عزاداری دید و... آورده ا

ی كه خداوند بر بندگانش تجلّای كوتاه مبنی بر اینسره در كتاب لهوف پس از مقدّمه

 سازد، وسازد و سرورهای معنوی را برایشان فراهم میكند، آنان را از دنیا، پاك میمی

این برخورد با جمعی از بندگان، به آن جهت است كه اینان پذیرش الطاف الهی را در 

ن خواهد كه ایاند. در نتیجه خداوند نمیود پدید آورده و شایسته این توجّه الهی شدهخ

ها عمرشان را بیهوده سپری كنند؛ بلكه آنان را توفیق دهد تا به بهترین كارها انسان

بینی بپردازند تا جایی كه از غیر خدا دل ببرند و تنها رضای او را طلب كنند.اینان را می

كه  كنیاند شادند و بیمی در آنان مشاهده میكه قیامت را پذیرفتهكه چون كسانی 

ترس از دیدار برایشان رقم زده است.اینان پیوسته مشتاق چیزی هستند كه آنان را به 

خواهد ورود و گونه كه او میمراد و مقصود خدا نزدیك سازد و بر پایه میل الهی و آن

اند و دل به شیرینی یاد حق رار حق دادهخروج داشته باشند.اینان گوش به شنیدن اس

اند و خداوند هم به اندازه پذیرش اینان، به آنان توجّه و محبّت دارد.هر چه آنان سپرده

مقدار است. و تنها را از خدا باز دارد و یا دور سازد، از نظر اینان كوچك و خوار و بی

ماندنشان، مانع از پیگیری مندند.اینان اگر ببینند كه زندگی و از انس با خدا بهره

های الهی است، لباس بقا را از تن در آورند و درهای دیدار با خدا را با بذل خواسته

ن مقام ها به ایها بسپارند. و كربالییجسم و جان بكوبند و خود را به شمشیرها و نیزه

سیّد گاه گرفتند.آنجا كه برای درك شهادت از یكدیگر سبقت میبلند رسیدند تا آن

 دارد:ولوال امتثال أمر السنّة والكتاب فی لبسبن طاووس نظر خود را بدین شكل بیان می
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شعار الجزع والمصاب ألجل ما طمس من أعالم الهدایة واُسّس من أركان الغوایة وتأسّفاً 

علی ما فاتنا من تلك السعادة وتلهّفاً علی أمثال تلك الشهادة وإلّا كنّا قد لبسنا لتلك 

ة الكبری أثواب المسرّة والبشری.وحیث فی الجزع رضی لسلطان المعاد و غرضاً النعم

ألبرار العباد فها نحن قد لبسنا سربال الجزوع وأنسنا بإرسال الدموع وقلنا للعیون جودی 

بتواتر البكاء و للقلوب جدّی جدّ ثواكل النساء.فإنّ ودائع الرسول صلی اهلل علیه وآله 

طفوف ورسوم وصّیته بحرمه وأبنائه طمست بأیدی اُمّته وأعدائه؛و الرؤوف اُبیحت یوم ال

زدگی چون تابی و مصیبتاگر نبود امتثال دستور قرآن و سنّت، درباره پوشیدن شعار بی

های گمراهی استوار شده و به دلیل حسرت بر فوت های هدایت محو شده و پایهنشانه

كردیم( و به پاس این )ما چنین نمیسعادت، از ما و اندوه و سوز بر چنین شهادتی 

ابی تنمودیم ولی چون در جزع و بیهای شادی و بشارت بر تن مینعمت بزرگ، لباس

خشنودی مالك قیامت )خداوند( و منظور پاكان از بندگان است. هم اكنون ما لباس 

انمان شمگیریم و به چهایمان انس میپوشیم و با فرو ریختن اشكها را بر تن میتابیبی

اله گوییم چون زنان فرزند مرده در نهایمان میگوییم كه پیوسته گریه كنید و به دلمی

های پیامبر رؤوف در روز طّف مباح شمرده شده و و نوحه بكوشید؛ چرا كه امانت

های امّت و دشمنانش از بین خطوط وصیت او درباره حرم و فرزندانش با دست

شان كند و از كشته شدن ایصائب سیّدالشهدا اشاره میگاه سیّد بن طاووس به مرفت.آن

نویسد: كاش فاطمه علیها السالم و پدرشان بودند و كند. و میبه آن شكل فجیع یاد می

خواهد دهد و از آنان میدیدند كه....سپس مردم روشن ضمیر را مخاطب قرار میمی

لسالم ناله یه وآله و زهرا علیها اكه از این كشتگان یاد كنند و بر عزیز پیامبر صلی اهلل عل

ویسد: نو نوحه سر دهند....وی در ادامه با خطاب به وفاداران نسبت به خاتم پیامبران می

 دهد كه با حضرتكنید و مخاطبان را سوگند میچرا با پیامبر در گریه همراهی نمی

ه با آنان ك زهرا علیها السالم در گریستن بر فرزندش هم نوحه شوید تا به پاداش كسی

گاه به روایتی درباره فضیلت گریستن، گریاندن و همراهی كرده است، دست یابید.آن
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كند.در پاسخ به این شبهه گفتنی است:كشته شدن ساالر شهیدان و حتّی تباكی اشاره می

ای است كه دو رو دارد. برای آنان اهل بیت باوفا و یاران فداكار آن حضرت چون سكّه

صال، سرور و شادمانی است. آنان با شهادت و شكسته شدن به اش قرب، وهمه

اند كه جز با شهادت بدان اند و مقامی یافتههای الهی خویش رسیدهخواسته

ایم و شاهد آن فاجعه سخت و اند. ولی برای ما كه آنان را از دست دادهرسیدهنمی

ه است. لذا در ایم، غم و سوگ و عزا و گریه است.این، دو روی سكّناگوار بوده

خوانیم كه بأبی أنت واُمّی لقد عظم مصابی بك، پدر و مادرم به زیارت عاشورا می

فدایت كه مصیبت شما بر ما بزرگ و سخت است.و به بیان دیگر كه صعصعه هم 

گردد؛ ولی درباره شهادت امیر المؤمنین علیه السالم گفت: دنیا با فقدان شما تاریك می

 گرییم. به عالوه كه اینشود.و ما زمینیان بر این فقدان میشن میآخرت با نور شما رو

ای است كه قلب انسان را كباب فقدان همراه با خشونت دشمن و رفتار وحشیانه

جا بد نیست در پاسخ به این شبهه، از سخن حسینی طهرانی مدد بگیریم. كند.در اینمی

ین دّاد در رابطه با عزای حسینی چنوی برای توجیه رفتار و گفتار استادش سیّد هاشم ح

اند: حاالت شخصی ایشان، نویسد:باید دانست كه: آنچه را كه مرحوم حدّاد فرمودهمی

در آن اوان بوده است كه از عوالم كثرت عبور نموده و به فنای مطلق فی اللَّه رسیده 

ه فی اللَّه دوم كبودند و به عبارت دگر: سفر الی اللَّه به پایان رسیده؛ اشتغال به سفر 

طور كه در احوال ملّای رومی در وقت سرودن این اشعار و احوال اند. هماناست، داشته

گونه بوده است؛ و از درجات نفس آن مرد شاعر شیعی وارد در شهر حلب نیز بدین

اند.امّا سایر افراد مردم عبور كرده در حرم عزّ توحید و حریم وصال حق متمكّن گردیده

اند، حتماً باید گریه و عزاداری و الم كثرت گرفتارند و از نفس برون نیامدهكه در ع

خوانی كنند تا بدین طریق بتوانند راه را طی كنند، و بدان مقصد عالی زنی و نوحهسینه

ای است برای آن حقیقت همچنان كه در روایات كثیره نائل آیند. این مجاز قنطره

اند تا بدین وسیله، جان خود را پاك كنیم و با آن نمودهمستفیضه، ما را امر به عزاداری 
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آهنگ گردیم.و تازه وقتی كه اسفار اربعه طی شد، از سروران در طیّ این سبیل هم

لوازم بقاء باللَّه بعد از مقام فناء فی اللَّه متشكّل شدن به عوالم كثرت و حق هر عالم را 

ر عالم خلق بودن و متّصف به صفات كما هو حقّه رعایت نمودن است كه با خداوند د

خلقی در عین وحدت ربوبی گردیدن كه هم عشق است و هم عزا. هم توحید است و 

كه عین خود این حاالت در حضرت آقای حدّاد در اواخر عمر هم كثرت. چنان

د. انشد كه پس از مقام فنای صرف و تمكّن در تجرّد دارای مقام بقا بودهمشاهده می

ان عشق شدید، در مجالس سوگواری، گریه و عزاداری ناشی از سوز دل و توأم با هم

رقّت قلب از ایشان مشهود بود.خود حضرت سیّدالشهدا علیه السالم هم به حضرت 

سكینه دختر عزیزشان فرمودند: ال تحرقی قلبی بدمعك حسرة مادام مّنی الروح فی 

د، تا ریزروی حسرت می جثمانی؛ قلب مرا با سرشكت آتش نزن. این سرشكی كه از

وقتی كه جان در بدن دارم.و به عبارت مختصر و كوتاه: داستان كربال، داستان بسیار 

ای است عیناً مانند سكه دو رو یك روی آن عشق و شور و نیل و فوز غامض و پیچیده

باشد به آن عوالم و روی دیگر آن غصه و اندوه و حضرت سیّدالشهدا علیه السالم می

تواند آن روی سكه را تماشا كند كه این باشد. امّا كسی میشكنجه و گریه می عذاب و

رو را دیده و تماشا كرده و از آن عبور نموده باشد لمثل هذا فلیعمل العاملون.لفظ فنا 

نا كرد و هیچ چاره و گریزی را باالتر از فبیشترین لفظی بود كه بر زبان حدّاد عبور می

[ .درباره گفته سیّد هاشم حدّاد و بیان ۳نمود. ]ا بدان دعوت میدید و رفقای خود رنمی

حسینی طهرانی در توجیه سخن حدّاد، ما عالوه بر توصیه به دقّت در بیان حسینی 

كنیم كه گریه بر مظلوم، آن هم مظلومی چون ساالر طهرانی، تنها به این نكته اشاره می

قیامت و برای همه تا همه مراحل شهیدان و همراهان به خون غلطان وی همیشه تا 

پسندیده و الزامی است.و تنها یك نگاه به گفته حضرت مهدی سالم اللَّه علیه در 

زیارت ناحیه، كافی است كه ما را با حقیقت امر آشنا سازد، بنگرید:... فألندبّنك صباحًا 

اً حتّی لهّفومساءً وألبكینّ علیك بدل الدموع دماً حسرة علیك وتأسّفاً علی مادهاك وت
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أموت بلوعة المصاب وغصّة االكتیاب.و یا جمله حضرت رضا علیه السالم كه: إنّ یوم 

الحسین أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذلّ عزیزنا بأرض كرب وبالء أورثتنا الكرب 

ها برای والبالء إلی یوم االنقضاء فعلی مثل الحسین فلیبك الباكون....و بقیه توجیه

كه به جواب آن بپردازیم، نیست.گریه و عزاداری ست؛ لذا نیازمند آنبسیاری مفهوم نی

بر ساالر شهیدان و توجّه به مصیبت از دست دادن آن سرور و مصائب آن حضرت، 

ها مورد خدشه قرار گیرد.در پایان گفتنی است كه كالم چیزی نیست كه با این گفته

است ولی روح همان گفته سیّد تر بیان شده تر و نرمسیّد بن طاووس هم گرچه لطیف

هاشم حدّاد است و ظاهراً باید هر دو روی سّكه را حتّی به چند معنی كه متصوّر است، 

خواهیم شخص را متوّجه یك روی دید و از هیچ سو غفلت نورزید.البته ما گاه می

گوییم اگر درست به آن روی دیگر توجّه شود، این رو مثالً نادیده دیگر سكه كنیم می

شود ولی هر دو رو مهم است و باید ملحوظ باشد.در این زمینه بیش از این گرفته می

 باید كار كرد.

 گفتار سید هاشم معروف الحسنی - 13شبهه 

دارد:وقد أمعن القصّاص والوعّاظ فی الكذب علی وی، نظر خود را چنین اعالم می

فضل البالء والفقر والمرض الرسول فنسبوا إلیه وعوداً وأقواالً فی الزهد فی الدنیا و

والجوع واألیّام والساعات واألذكار واألدعیة وأسرفوا فی عرضهم للمكافاة التی یلقاها 

اإلنسان إذا صلّی ركعتین فی بعض اللیالی أو األیّام أو صام یوماً أو أكثر من بعض الشهور 

ف صور وآالأو سعی لزیارة بعض األولیاء واألتقیاء فأعطوه علی كلّ ركعة مئات الق

الحور والولدان واألثاث المصنوع من الزبرجد والیاقوت والمرجان وعلی كلّ یوم صامه 

أو خطوة مشاها إلی زیارة ولیّ أو عیادة مریض آالف الحسنات وأسقطوا عنه آالف 

السیّئات وكان له أجر ألف حاج وألف معتمر وثواب من صبر وأحسن عمالً كأیّوب 

صدّیقین كما جاء فی بعض المرویّات وفرشوا له طریق الجنّة وأمثاله من النبّیین وال
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بالورود والریاحین حتّی ولو لم یفعل بعد ذلك من الطاعات شیئاً بل وحتّی لو فعل 

ا گویان و واعظان، بسیار بر رسول خدالمنكرات كما تصرّح بذلك بعض مرویّاتهم.قصّه

دنیا و  هایی را درباره زهد درها و گفتههاند و به پیامبر صلی اهلل علیه وآله وعددروغ بسته

.و در اندها، ذكرها و دعاها نسبت دادهفضیلت بال، فقر، مرض، گرسنگی، روزها، ساعت

ا هرسد، اگر دو ركعت نماز در برخی از شبمورد پاداش و جزایی كه انسان به آن می

بدارد و یا برای زیارت ها روزه یا روزها بخواند، و یا یك روز یا بیشتر را از برخی ماه

اند. به آن شخص، بر هر ركعتی برخی از اولیا و اتقیا برود، اسراف و زیاده روی كرده

صدها كاخ و هزارها حوریه و پسران بهشتی و اثاثیه بافته شده از زبرجد و یاقوت و 

اند و بر هر روز و یا هر گامی كه تا زیارت ولی خدا یا عبادت كردن یك مرجان داده

اند و برای او دارد، هزارها حسنه داده و از او هزارها گناه را ساقط نمودهیض بر میمر

اند و كار نیكو پاداش هزار حاجی و هزار عمره كن و پاداش كسانی كه صبر كرده

گونه كه در بعضی اند.آناند چون ایّوب و مانند او از پیامبران و صدّیقان دادهانجام داده

اند، حتّی ها و ریاحین فرش كردهو راه بهشت را برای او با گل از روایات آمده است

اگر بعد از آن عمل، هیچ طاعتی انجام ندهد و یا حتّی اگر كارهای گناه و منكر را 

این  كند.سپس وی درگونه كه برخی از روایاتشان بدان تصریح میمرتكب گردد، آن

االمام جعفر بن محّمد قال: من ذكرنا نویسد:وجاء فی تفسیر علی بن ابراهیم انّ باره می

أو ذكرنا عنده فخرج من عینیه دمع مثل جناح البعوضة غفر اللَّه له ذنوبه ولو كانت مثل 

زبد البحر إلی غیر ذلك من المرویّات التی سنعرض بعضها حسب المناسبات فی 

 ه امام جعفر[ .و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است ك1الفصول اآلتیة من هذا الكتاب؛ ]

صادق علیه السالم فرمود: هر كس كه ما را یاد كند و یا از ما نزد او یاد شود و از دو 

آمرزد گرچه چون چشمش، اشكی چون بال پشه بیرون آید، خداوند گناهانش را می

كف دریا باشد.و دیگر روایاتی كه برخی از آنها را در فصول آینده این كتاب 

آوریم.وی در چند صفحه ها میألخبار[، بر حسب مناسبت]الموضوعات فی اآلثار وا
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دهد:... وفی الوقت ذاته ربمّا یحذّر السامع عن العمل ویبعث فی نفسه بعد چنین ادامه می

روح االتّكال علی الثواب الموعود به عند ما یسمع انّ الدمعة التی ال تزید عن جناح 

البیت علیهم السالم یغفر اللَّه له  بعوضة إذا خرجت من عینه حزناً علی ما أصاب أهل

بسببها جمیع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما جاء فی روایة علی بن إبراهیم عن 

[ ... و در عین حال، چه بسا شنونده را نسبت به ۴اإلمام جعفر بن محمّد علیه السالم...؛ ]

انگیزد. آن ر میكند و روح تكیه بر پاداش وعده داده شده را در او بعمل تحذیر می

شنود یك قطره اشك كه بیش از یك بال پشه نیست اگر از چشمش از زمان كه می

روی اندوه بر مصائب اهل بیت علیهم السالم بیرون آید، خداوند به سبب آن یك قطره، 

گونه كه در روایت علی آمرزد، گرچه به اندازه كف دریا باشد، آنهمه گناهانش را می

 ام صادق علیه السالم آمده است.بن ابراهیم از ام

 گفتار بهبودی - 14شبهه 

دارد:توهّم الجهّال أنّ لهذه األحادیث او نظر خود را در این باره بدین شكل بیان می

اطالقاً یشمل كّل ظرف وزمان فأنكرها بعض أشدّ اإلنكار وقال لو صحّ هذه األحادیث 

الفرائض واألحكام وترك الصالة  التی علی بنیان المذهب وقواعده وألدیّ إلی تعطیل

والصیام كما نری الفسّاق والفجّار یتّكلون فی ارتكاب السیّئات واالقتحام فی جرائمهم 

الشنیعة علی والء الحسین ومحبّته والبكاء علیه من دون أن ینتهوا عن ظلمهم وغیّهم 

یت ر أهل البواعتسافهم.فلیس هذه األحادیث إلّا موضوعة من قبل الغالة دسّهم فی أخبا

ترویجاً لمرامهم الفاسد ومسلكهم فی أنّ والء أهل البیت إنّما هو محبّتهم ال الدخول 

تحت سلطانهم وأمرهم ونهیهم علی ما هو الصحیح من معنی الوالیة.وبعضهم اآلخر 

كی من ب»الذین یروون الحدیث وال یعقلون فیه وال یتدبّرون أخذ باإلطالق واّدعی أنّ 

مّ حتّی فی زماننا هذا وعصرنا كائناً من كان ث« أبكی أو تباكی فله الجنّة علی الحسین أو

شد علی المنكرین بأنّهم كفروا وخرجوا عن المذهب ولم یعرفوا األئمة حقّ معرفتهم و... 
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ثم إذا ألزم باالشكال أخذ فی تأویل األحادیث وأخرجها عن معانیها ومغزاها او سرد فی 

ؤی.والحقّ أنّ هذه األحادیث بین صحاح وحسان وضعاف الجواب بعض االقاصیص والر

مستفیضة بل متواترة ال تتطرّق إلیها ید الجرح والتأویل لكّنها صدرت حینما كان ذكر 

الحسین والبكاء علیه وزیارته ورثاؤه وإنشاد الشعر فیه إنكاراً للمنكر ومجاهدة فی ذات 

ة الغشوم وهدماً ألساسهم وتقبیحاً وتنفیراً من اللَّه ومحاربة مع أعداء اللَّه بنی اُمیة الظالم

سیرتهم الكافرة بالقرآن والرسول ولذلك كانت األئمّة علیهم السالم یرغبون الشیعة فی 

تلك الجهاد المقدّس بإعالء كلمة الحسین وإحیاء أمره بأیّ نحو كان بالرثاء والمدیح 

زیارته  ی إماتة ذكر الحسین ویمنع منوالزیارة والبكاء علیه وفی مقابلهم بنو اُمیّة تعرج عل

ورثائه والبكاء علیه فمن وجد ویفعل شیئاً من ذلك أخذوه وشردوه وقتلوه وهدموا داره 

وألجل تلك المحاربة القائمة بین الفریقین، انصار الدین وأنصار الكفر أباد المتوكل قبر 

للَّه متمّ نوره ولو كره الحسین وسوّاه مع األرض وأجری الماء علیه لیطفئ نور اللَّه وا

الكافرون.فمن كان یبكی علی الحسین أو یرثیه أو یزوره فی ذاك الظرف لم یكن فعله 

ذلك حسرة وعزاء وتسلیة فقط بل محاربة ألعداء الدین وجهاداً فی سبیل اللَّه مع ما 

بیله سیقاسونه من الجهد والبالء والتشرید والتنكیل فحقّ علی اللَّه أن یثیب المجاهد فی 

ویرزقه الجنّة بغیر حساب.ذلك بأنّهم ال یصیبهم ظمأ وال نصب وال مخمصة فی سبیل 

اللَّه وال یطاؤن موطئاً یغیظ الكفّار وال ینالون من عدوّ نیالً إلّا كتب لهم به عمل صالح إنّ 

ران كما رأینا قبل عشرین سنة فی إی -اللَّه ال یضیع أجر المحسنین.ففی مثل ذاك الزمان 

لم یكن لیبكی علی الحسین وینشد فیه الرثاء إلّا كلّ مؤمن وفی أهل التقوی والیقین  -

لما فی ذلك من العذاب والتنكیل الكلّ فاسق وشارب حتّی یستشكل فی األحادیث.بل 

مستظهرین بسلطان بنی اُمیة منحازین إلی الفئة  -فی ذاك الظرف  -كان هؤالء الفسّاق 

یار لیأخذوا علی أیدی الشیعة ویمنعوهم من إحیاء ذكر الباغیة یتجّسسون خالل الد

الحسین كما اقتحموا دار أبی عبداللَّه الصادق بعد ما سمعوا صراخ الویل والبكاء من داره 

علیه السالم.وأمّا فی زمان ال محاربة بین أهل البیت وأعدائهم كزماننا هذا فال یصدق علی 
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ما أنّه ال یلقی ذاكر الحسین إّلا الذكر الجمیل ذكر الحسین والبكاء علیه عنوان الجهاد ك

والثناء الحسن بل یأخذ بذلك أجرة والباكی علی الحسین یشرف ویكرم ویقال له قدمت 

خیر مقدم ویقدح إلیه ما یشرب ویتفكّه.فحیث ال جهاد فی البكاء علیه فال وعد بالجنّة 

رة یبك الفسقة الفجوحیث ال عذاب وال نكال وال خوف نفس فال ثواب كذا وكذا فل

أنّهم مأخوذون بسیئی أعمالهم اّن اللَّه ال یخدع عن جنّته ولیمیز الخبیث من الطیب 

ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیركمه جمیعًا فیجعله فی جهّنم اولئك هم الخاسرون؛ 

پندارند كه این روایات گریه و عزاداری، اطالق دارد و هر زمان و [ جاهالن می3]

شود. در نتیجه، برخی این روایات را با شدیدترین شكل انكار شامل می شرایطی را

 های آن از بیناند: اگر این روایات درست باشد، اساس مذهب و پایهاند و گفتهكرده

گونه كه انجامد، آنرود و به تعطیل احكام و واجبات و نیز ترك نماز و روزه میمی

م گناهان و فرو رفتن در كارهای زشتشان بر والی بینیم.و فاسقان و فاجران برای انجامی

ان كه از ستم، گمراهی و انحرافشآنكنند بیامام حسین، دوستی و گریه بر او تكیه می

دست بكشند.بنابر این، این روایات تنها از سوی غالیان جعل گردیده و آنان این روایات 

و در روایات ما داخل  را برای ترویج از مرام فاسد و مسلكی كه دارند وضع كرده

علیهم السالم تنها به معنای دوستی اند. مسلكشان همان است كه والی اهل بیتكرده

آنان است نه خویش را زیر نفوذ و والیت آنان قرار داده و خود را تسلیم اوامر و نواهی 

آنان نمودن كه این معنای درست والیت اهل بیت علیهم السالم است.و برخی دیگر كه 

كنند، اینان اطالق روایات اندیشند و تدبّر نمیكنند، ولی در آن نمییت را نقل میروا

كنند كه هر كس بر امام حسین بگرید یا گیرند و ادّعا میگریه و عزاداری را می

بگریاند و یا حتّی خودش را به گریه بزند، بهشت برای او ثابت است. حتّی در زمان ما و 

ه گویند ككنند و میمنكران این روایات سخت حمله می هر كس كه باشد، اینان بر

گونه كه شایسته امامان است، آنان را اند و آنآنان كافرند، از مذهب بیرون رفته

به  مانند، شروعكنند و میشناسند و....و هر زمانی كه در برابر این اشكال گیر مینمی
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كه در پاسخ، اندازند و یا اینیكنند و آنها را از معانی و محتوا متأویل روایات می

كنند. ولی حق آن است كه این روایات كه هم ها را بازگو میها و خواببعضی از قصّه

صحیح و هم حسن و هم ضعیف، در آن است در حدّ استفاضه و بلكه متواتر هست و 

ام یابد.امّا صدور این روایات در زمانی است كه یاد امدست ردّ و تأویل بدان راه نمی

علیه السالم و گریه بر او و زیارت و خواندن شعر برای ایشان، انكار منكر و حسین

مجاهده در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا یعنی بنی امیه ستمگر بود و این یاد و گریه، 

ساخت و موجب تقبیح و منفور ساختن روش های حكومت بنی امیه را منهدم میپایه

یامبرصلی اهلل علیه وآله بود.و بر همین اساس بود كه امامان كفر آمیز آنان به قرآن و پ

علیهم السالم، شیعه را به شركت در این جهاد مقدّس با باال بردن نام حسین و احیای امر 

سرایی و یا زیارت و گریه، سرایی یا مدیحهحسین به هر شكل كه بود، چه با مرثیه

سین را خواستند تا یاد حسالم، بنو امیّه میكردند.و در برابر اهل بیت علیهم الترغیب می

خوانی و گریه بر حسین باز دارند و لذا هر كس را از بین ببرند و از زیارت، مرثیه

كردند، گرفتند، تبعید میزند، او را میدیدند كه به یكی از از این كارها دست میمی

ر میان دو گروه نمودند.و روی همین جنگ استوااش را خراب میكشتند و خانهمی

یاران دین و یاران كفر متوكل قبر امام حسین را از بین برد و آن را با زمین صاف كرد و 

آب را بر آن روان نمود تا نور خدا را خاموش سازد؛ ولی خداوند نورش را تمام 

كند، گرچه كافران نخواهند.پس هر كس كه بر امام حسین علیه السالم بگرید یا می

یا او را در آن شرایط زیارت كند، كار وی تنها اظهار حسرت و عزا و مرثیه بخواند 

وجّه شود، با تتسلیت نیست؛ بلكه جنگ با دشمنان خدا و جهاد در راه خدا محسوب می

 بینند. لذا بر خداوند است كه به مجاهد در راه خودبه رنج و بال و تبعید و تعذیبی كه می

ازد.این به خاطر آن است كه هیچ تشنگی، حساب بهشتی سپاداش دهد و او را بی

رسد و هیچ گامی كه موجب خشم كافران خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی

كه به خاطر آن، عمل خورند، مگر اینای از دشمن نمیدارند و ضربهشود، بر نمیمی
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ند.پس كشود؛ زیرا خداوند پاداش نیكوكاران را تباه نمیصالحی برای آنان نوشته می

و  تنها مؤمنان باوفا اهل تقوی -كه ما بیست سال پیش در ایران دیدیم  -در چنین زمانی 

ه خوانند چون در مرثیه و گریه بر او شكنجگریند و مرثیه برای او مییقین بر حسین می

و تعذیب است نه هر فاسق و شرابخواری تا به روایات اشكال وارد شود.بلكه آن فاسقان 

گیرند و به آن ستمگران از قدرت بنی امیه كمك می -ایط سخت در آن شر -

كنند تا شیعیان را بگیرند و آنان را از احیای یاد پیوندند و در شهرها جاسوسی میمی

ه كه صدای گریگونه كه در خانه امام صادق علیه السالم پس از آنحسین باز دارند، آن

ه میان اهل بیت و دشمنانشان جنگی نیست؛ و واویال را شنیدند، ریختند.ولی در زمانی ك

چون این زمان ما، در این مورد عنوان جهاد بر یاد امام حسین علیه السالم و گریه بر امام 

گونه كه با ذاكر امام حسین علیه السالم جز با یاد نیك و كند. آنحسین تطبیق نمی

ریه گیرد و گم میشود. باالتر كه برای یاد و گریه مزد هستایش نیك برخورد نمی

ه گویند: خوش آمدی و بكننده بر امام حسین علیه السالم مكرّم و معزّز است و به او می

كنند.و چون در گریه بر امام حسین علیه السالم جهاد او نوشیدنی و میوه تعارف می

نیست، دیگر وعده بهشت نخواهد بود و چون شكنجه و رنج و ترس از كشته شدن 

های چنانی نخواهد بود.بنابر این فاسقان فاجر بگریند آنان در برابر بنیست، دیگر ثوا

 توان فریب دادشوند؛ چرا كه خداوند را درباره بهشتش نمیكارهای بدشان مؤاخذه می

و باید كه پلید از پاك جدا گردد و خداوند پلیدها را روی هم جمع كند و در جهّنم 

ای كوتاه به عدم پذیرش روایات گریه و عزاداری هاند.پاسخقرار دهد و اینان زیانكاران

زنند های سخت، گاه بسیاری از اهل تقوی هم جا می. در زمان2و یا پذیرش مشروط آن

. در 1ارزش است؟شود كه گریه آنان هم بیكشند. آیا این دلیل میو عقب می

 بمانند وهای سخت، گاه برخی از همان فسّاق به اصطالح شما ممكن است پایدار زمان

دست از عزای امام حسین علیه السالم برندارند و حتّی در این راه كشته شوند.شما آیا 

اند دیگر مشمول دانید یا چون فسق مرتكب شدهآن روایات را در حقّ اینان جاری می
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ای ندارد؛ ولی اگر كسی به . گریه دروغین بر سیّدالشهدا نتیجه9آن روایات نیستند.

شهدا بگرید چرا كه به آن امام خوبان ستم رفته است و مظلومیت او را راستی بر سیّدال

ن گونه كه اكثر ما هستیم، گمافریاد كند ولی در كنار گریه آلوده به گناه باشد آن

. اگر خداوند باب توبه را باز كرد و یا 3اش مشكلی پدید آید.كنم كه برای گریهنمی

، این موجب جسارت و جرأت گنهكاران شفاعت دستگیر مؤمنان در قیامت خواهد شد

شود. پس بهتر است كه شما راه بازگشت به سوی خدا را ببندید تا كسی از راه خدا می

 توان برداشت بدی داشت ولی معنایشبر نگردد. و به تعبیر دیگر، از هر آموزه دینی می

اعت، شفاین نیست كه آن آموزه غلط است. گریه بر امام حسین علیه السالم، توبه، 

ای كه به حق گریه كند و به حق گریه از خوف خدا همه همین طور است، انسان آلوده

یابد.درباره استبعاد از پاداشی كه برای گریه و توبه كند، به آثار واالی آن دست می

عزاداری آمده، گفتنی است:استبعاد دلیلی است كه بسیاری به هنگام بحث بدان تمسّك 

. استبعاد دلیل نیست، در 2سازند ولی:را بر پایه آن استوار می جویند و سخن خویشمی

س پ«. شودآری. قطعاً می»دهیم: پاسخ می« شود؟آیا مگر می»برابر این استبعاد كه 

. این استبعاد منحصر به ثواب گریه بر امام 1استبعاد دلیل نیست تا نیازمند جواب باشد.

اهر های به ظشهیدان نیست. بسیاری از عملحسین علیه السالم و عزاداری بر آن سرور 

اند. شما هر جوابی كه در های بزرگی را به خود اختصاص دادهكوچك در دین ثواب

. كسی مپندارد كه 9دهیم.آن موارد دادید، ما هم در مورد ثواب گریه و عزاداری می

 یك قطره چیزی نیست. گاه كاری از نظر حجم فیزیكی كم است ولی ارزش باالیی

شود، مگر چند قیام و ترین واجب محسوب میدارد. همین نماز كه در واجبات مهم

قعود و چند ذكر و دعا و سوره بیشتر است یا گناه ابلیس مگر تنها یك سجده نكردن 

بیشتر بود؟ بنابر این حجم فیزیكی عمل تنها مورد نظر نیست. آنچه مالك ارزش یك 

عمل و اثری است كه بر آن مترتّب  عمل است، روح و حقیقتی است كه در آن

دهد، همه از روی تفضّل ها به بندگان میهایی كه خداوند بر عمل. ثواب3گردد.می
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عاد دهند. بنابر این نباید استبهایی كه گاه برای یك عمل مختصر میاست؛ مانند جایزه

قطره . اگر كسی درباره همین یك 1كرد كه یك عمل ساده، ثواب بزرگی داشته باشد.

شود، بحث و اشك كه از سر اخالص و محبّت در سوگ ساالر شهیدان ریخته می

بررسی كند و آن را موضوع تحقیق خویش سازد و از جهات گوناگون به آن بپردازد و 

در ابعاد و جهات این قطره اشك عمیق شود، خواهد فهمید كه این یك قطره چیز 

اه قطره خوابیده كه یك دنیا سخن گكمی نیست. یك دنیا ارادت قلبی پشت این یك 

ماند.یك دنیا فهم و درك، پشت این یك در پدید آوردن این یك قطره عاجز می

قطره نهفته است و این یك قطره از آن اقیانوس برگرفته شده است و گاه همه مردم از 

مانند. یك دنیا اثر و بركت، بر این یك قطره پدید آوردن این یك قطره عاجز می

ب است كه گاه هیچ چیز دیگر جایگزین این یك قطره در پدید آوردن آن آثار و مترتّ

بركات نیست.یك قطره است ولی تو را به انبیا، اولیا، پاكان و نیكان گره و پیوند 

های پیامبران، پاكان و نیكان است. یك قطره زند. یك قطره است ولی نتیجه تالشمی

 ت و دلدادگی حكایت دارد.است ولی از یك عمق فهم و درك و اراد

 15شبهه 

سید بن طاووس شبهه پنجم را مطرح كرده و خود پاسخ داده است. با ما همراه باشید و 

نویسد:أقول: ولعلّ قائاًل متن كالم سیّد را در اقبال مالحظه كنید.سید بن طاووس می

د یعملونه بعیقول هلّا كان الحزن الذی یعملونه من أوّل عشر المحرّم قبل وقوع القتل 

عاشورا ألجل تجّدد القتل فأقول: إنّ أوّل العشر كان الحزن خوفًا ممّا جرت الحال علیه 

وا فِی َولَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُ»فلمّا قتل صلوات اللَّه علیه وآله دخل تحت قول اللَّه تعالی: 

ی فَرِحِینَ بِمَآ ءَاتَلُهمُ اللَّهُ ِمن فَضْلِهِ -رْزَقُونَ سَبِیلِ اللَّهِ َأمْوَ تَام بَلْ أَْحَیآءٌ عِندَ رَبِّهِْم یُ

لما ف«.وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ َلمْ یَْلحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِْم َألَّا خَوْفٌ عَلَیِْهمْ وَلَا هُمْ َیحْزَنُونَ

ة.فإن دصاروا فرحین بسعادة وجب المشاركة لهم فی السرور بعد القتل لتظفرهم بالسعا
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قیل فعالم تجدّدون قرائة المقتل والحزن كلّ عام فأقول ألنّ قرائته هو عرض قصّة القتل 

علی عدل اللَّه جلّ جالله لیأخذ بثاره كما وعد من العدل.وأّما تجدّد الحزن كلّ عشر 

والشهداء صاروا مسرورین فأل نّه مواساة لهم فی األیّام العشر حیث كانوا فیها ممتحنین 

لّ سنة ینبغی ألهل الوفاء أن یكونوا وقت الحزن محزونین ووقت السرور ففی ك

گویم: شاید كسی بگوید چرا اندوهی را كه از روز نخست محرّم به [ .می3مسرورین؛ ]

دهند.)در پاسخ گیرند، پس از عاشورا و به دلیل پدید آمدن شهادت انجام نمیكار می

محّرم حزن و اندوه به دلیل بیم از حوادثی گویم: از روز نخست دهه به این شبهه( می

گردد و به شهادت گردد ولی چون حضرت كشته میاست كه بر حضرت جاری می

انی ای پیامبر! هرگز گمان مبر كس»رسد، دیگر مشمول گفته خداوند متعال است كه: می

زی واند، و نزد پروردگارشان ركه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده

های فراوانی كه خداوند از فضل خود به ایشان شوند. آنها به خاطر نعمتداده می

اند ]= بخشیده است، خوشحالند؛ و به خاطر كسانی كه هنوز به آنها ملحق نشده

مجاهدان و شهیدان آینده[، خوشوقتند؛ )زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان 

بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت.پس چون آنان به دانند( كه نه ترسی بینند، و میمی

گردند، الزم است كه پس از كشته شدن و شهادتشان با سعادت شهادت شادمان می

اند.اگر گفته شود: پس چرا شما آنان در شادمانی همراه شد، چرا كه به سعادت رسیده

ا در هر سال خواندن مقتل حضرت سیّدالشهدا علیه السالم و حزن و اندوه برایشان ر

تم، اند، تكرار در عزا و مااند و مسرور گشتهكنید )اگر آنان به شهادت رسیدهتكرار می

گویم: چون خواندن مقتل، عرضه كردن داستان های بعد وجهی ندارد(.میدر سال

گونه كه شهادت حضرت بر عدل الهی است تا خداوند انتقام خون وی را بگیرد، آن

كه است.و امّا تكرار حزن و اندوه در هر دهه محرم با اینخود وعده عدالت داده 

اند. این بدان جهت است كه با شهیدان )پس از شهادت( به سرور شهادت دست یافته

ها و بالها آنان در دهه محرم همراهی كنیم. چون آنان در دهه محرم مبتالی به محنت
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گام حزن و اندوه، اندوهگین و به اند. بنابر این در هر سال وفاداران باید كه در هنبوده

هنگام شادمانی شاد و مسرور باشند.در ادامه مقاله، باز به چند روایت دیگر 

پردازیم.ما بر این باوریم كه با تأمّل در مجموعه روایات آمده در این مقاله، دیگر می

های جداگانه از شبهات نیست. این روایات خود به خوبی از گریه و نیازی به پاسخ

های مناسبی ارائه كند و تحلیلتابی بر ساالر شهیدان دفاع میعزاداری، جزع و بی

دهد.... عن أبی عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسین بن علیّ عند أبی عبداللَّه فی یوم می

[ .ابو عماره گوید: 2۱قطّ فرئی أبو عبداللَّه علیه السالم متبسّمًا فی ذلك الیوم إلی اللّیل. ]

ه شد كگاه نزد امام صادق علیه السالم خوانده نمیامام حسین علیه السالم هیچمرثیه 

حضرت در آن روز تا شب با تبّسم دیده شود.... عن أبی عبداللَّه علیه السالم قال: سمعته 

یقول: إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد فی كّل ما جزع، ما خال البكاء علی الحسین بن 

فرمود: [ .از امام صادق علیه السالم شنیدم كه می22ه فیه مأجور. ]علی علیهما السالم فإنّ

تابی برای بنده درباره هر چه كه باشد، ناپسند است جز گریه بر امام حسین گریه و بی

علیه السالم كه گریه كننده مأجور است.... عن معاویة بن وهب، عن أبی عبداللَّه علیه 

وه سوی الجزع والبكاء علی الحسین علیه السالم. السالم قال: كلّ الجزع والبكاء مكر

ی و گریه تابتابی و گریه ناپسند است جز بی[ .امام صادق علیه السالم فرمود: هر بی21]

بر امام حسین علیه السالم.رأیت فی بعض تألیفات بعض الثقات من المعاصرین: روی أنّه 

ه من ل ولدها الحسین وما یجری علیلمّا أخبر النبی صلی اهلل علیه وآله ابنته فاطمة بقت

المحن بكت فاطمة بكاءً شدیداً وقالت: یا أبت متی یكون ذلك؟ قال: فی زمان خال منّی 

ومنك ومن علّی فاشتدّ بكاؤها وقالت: یا أبت فمن یبكی علیه، ومن یلتزم بإقامة العزاء 

بیتی  ن علی نساء أهلله؟فقال النبی صلی اهلل علیه وآله: یا فاطمة! اّن نساء اُّمتی یبكو

ورجالهم یبكون علی رجال أهل بیتی ویجدّدون العزاء جیالً بعد جیل فی كلّ سنة فإذا 

كان القیامة تشفعین أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكلّ من بكی منهم علی مصاب 

 یالحسین أخذنا بیده وأدخلناه الجنّة.یا فاطمة! كلّ عین باكیة یوم القیامة إلّا عین بكت عل
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[ .روایت شده است كه چون 29مصاب الحسین فإنّها ضاحكة مستبشره بنعیم الجنّة. ]

پیامبر صلی اهلل علیه وآله به دخترشان فاطمه علیها السالم شهادت فرزندش حسین و 

رود، خبر داد، حضرت فاطمه علیها السالم به شدّت گریست و بالهایی را كه بر او می

ود؟ حضرت فرمود: در زمانی كه نه من و نه تو و نه شگفت: پدر جان! كِی چنین می

كدام نیستیم. گریه فاطمه علیها السالم شدّت بیشتر گرفت. گفت: پدر جان! علی هیچ

گرید و چه كسی خود را موظّف به اقامه عزا برای امام حسین چه كسی بر حسین می

نان اهل بیتم و داند؟ حضرت فرمود: ای فاطمه! زنان امّت من بر زعلیه السالم می

گریند و نسالً بعد نسل در هر سال، عزای حسین را مردانشان بر مردان اهل بیتم می

م و كنكنند و چون قیامت شود، تو برای زنان و من برای مردان شفاعت میتجدید می

ت وارد گیرم و به بهشهر كدام از آنان كه بر مصیبت حسین گریه كنند دستشان را می

الصادق علیه السالم أنّه قال: زین العابدین بكی علی أبیه أربعین سنة كنم.روی عن می

صائماً نهاره قائماً لیله فإذا حضر اإلفطار جاء غالمه بطعامه وشرابه فیضعه بین یدیه، 

فیقول: كل یا موالی فیقول: قتل ابن رسول اللَّه جائعاً قتل ابن رسول اللَّه عطشاناً فال یزال 

ی یبل طعامه من دموعه ثمّ یخرج شرابه بدموعه فلم یزل كذلك یكرّر ذلك ویبكی حتّ

حتّی لحق باللَّه عّز وجّل.وحدّث مولی له علیه السالم انّه برز یوماً إلی الصحراء 

قال:....فقلت: یا سیّدی! امّا آن لحزنك أن ینقضی ولبكائك أن تقلّ؟ فقال لی: ویحك 

غیّب كان نبیّاً ابن نبی كان له اثنا عشر ابناً ف إنّ یعقوب بن إسحاق ابن إبراهیم علیه السالم

اللَّه سبحانه واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره 

من البكاء وابنه حیّ فی دار الدنیا وأنا فقدت أبی وأخی وسبعة عشر من أهل بیتی صرعی 

ادق علیه السالم روایت شده [ .از امام ص23مقتولین فكیف ینقضی حزنی ویقلّ بكائی؟ ]

كه فرمود: حضرت زین العابدین علیه السالم بر پدرشان چهل سال گریستند. روزها را 

شد، كردند و چون زمان افطار میها را به عبادت سپری میداشتند و شبروزه می

فرمود: نهاد. حضرت میآورد و در پیش روی حضرت میغالمشان غذا و نوشیدنی می
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فرمود: فرزند رسول خدا گرسنه كشته شد؛ فرزند رسول خور. پس از آن میای غالم ب

ر نمود تا غذایش از اشك چشمش تخدا تشنه كشته شد؛ پیوسته این سخن را تكرار می

هایش ممزوج شود و پیوسته چنین بود تا به اش با اشكگردد و پس از آن نوشیدنی

د كه امام سجّاد روزی به صحرا دیدار خداوند عز وجل نایل آمد.و غالم حضرت گوی

رفت....غالم گوید: به امام عرض كردم: ای سرورم! آیا زمان آن نرسیده كه اندوه شما 

پایان پذیرد و گریه شما كم گردد؟ حضرت به من فرمود: وای بر تو! یعقوب پسر 

كی ی اسحاق پسر ابراهیم علیه السالم پیامبر و پسر پیامبر بود. دوازده پسر داشت، خداوند

از آنان را از چشم او دور ساخت. موی سرش از اندوه سپید گشت و پشتش از غم 

خمیده گشت و چشمش از گریه نابینا شد، در حالی كه پسرش زنده در دنیا بود. ولی 

من پدرم، برادرم و هفده نفر از خویشانم را از دست دادم در حالی كه همه كشته روی 

لی ام كم گردد؟... إنّ الحسین بن عم پایان گیرد و گریهزمین افتاده بودند. چگونه اندوه

علیهما السالم دخل یوماً إلی الحسن علیه السالم فلمّا نظر إلیه بكی فقال له: ما یبكیك یا 

أبا عبداللَّه قال: أبكی لما یصنع بك فقال له الحسن علیه السالم: ان الذی یوتی الی سمّ 

مك یا أبا عبداللَّه یزدلف إلیك ثالثون ألف رجل یدس إلیّ فاقتل به ولكن ال یوم كیو

یدّعون أنّهم من اُمّة جّدنا محمّد صلی اهلل علیه وآله وینتحلون دین االسالم فیجتمعون 

علی قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبی ذراریك ونساءك وانتهاب ثقلك. 

ء حتّی علیك كّل شیفعندها تحلّ ببنی امیّة اللعنة وتمطر السماء رماداً ودماً ویبكی 

[ .... امام حسین علیه السالم روزی خدمت 21الوحوش فی الفلوات والحیتان فی البحار. ]

امام حسن علیه السالم رسیدند. چون به آن حضرت نگریستند، گریستند. امام حسن علیه 

فت: گگریی؟ امام حسین علیه السالم السالم به ایشان فرمود: ای ابا عبداللَّه! برای چه می

شود، شود.امام حسن علیه السالم به ایشان فرمود: آنچه با من میبرای آنچه كه با شما می

وزی شوم ولی ردهند و من با آن كشته میتنها سمّی است كه با حیله و تزویر به من می

شوند سی هزار مرد كه همه چون روز تو نیست ای ابا عبداللَّه! به تو نزدیك می
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امّت جدّ ما حضرت محمّد صلی اهلل علیه وآله هستند. دین اسالم را به اند كه از مدّعی

بندند و بر كشتن تو و ریختن خونت و هتك حرمت تو و اسارت فرزندان و خود می

كنند.در آن زمان لعنت خدا بنی امیه را زنان تو و غارت اثاث و اموال تو اجتماع می

چیز حتّی حیوانات صحرا و ماهیان  بارد و همهگیرد و آسمان خاكستر و خون میمی

گریند.عن معاویة بن وهب قال: كنت جالساً عند جعفر بن محمّد علیهما دریا بر تو می

السالم إذ جاء شیخ قد انحنی من الكبر فقال: السالم علیك ورحمة اللَّه. فقال له أبو 

له أبو  ل یده وبكی فقالعبداللَّه: وعلیك السالم ورحمة اللَّه یا شیخ ادن منّی فدنا منه وقبّ

عبداللَّه علیه السالم: وما یبكیك یا شیخ! قال له: یابن رسول اللَّه أنا مقیم علی رجاء منكم 

نحو من مائة سنة. أقول: هذه السنة وهذا الشهر وهذا الیوم وال أراه فیكم فتلومنی أن أبكی 

إن ت منیّتك كنت معنا وقال: فبكی أبو عبداللَّه علیه السالم ثمّ قال: یا شیخ إن أخّر

عجّلت كنت یوم القیامة مع ثقل رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله.فقال الشیخ: ما اُبالی 

مافاتنی بعد هذا یابن رسول اللَّه. فقال له أبو عبداللَّه: یا شیخ إّن رسول اللَّه قال: إنّی 

ی أهل بیتی نزل وعترتتارك فیكم الثقلین ما إن تمسّكتم بهما لن تضّلوا كتاب اللَّه الم

تجیئی وأنت معنا یوم القیامة.ثمّ قال: یا شیخ ما أحسبك من أهل الكوفة. قال: ال. قال: 

فمن أین؟ قال: من سوادها جعلت فداك. قال: أین أنت من قبر جدّی المظلوم الحسین؟ 

ك دم اقال: إنّی لقریب منه. قال: كیف اتیانك له؟ قال: إنّی آلتیه واُكثر. قال: یا شیخ ذ

یطلب اللَّه تعالی به ما اصیب ولد فاطمة وال یصابون بمثل الحسین ولقد قتل علیه السالم 

فی سبعة عشر من أهل بیته نصحوا للَّه وصبروا فی جنب اللَّه فجزاهم اللَّه أحسن جزاء 

 الصابرین انّه إذا كان یوم القیامة أقبل رسول اللَّه و معه الحسین ویده علی رأسه یقطر دماً

فیقول یا ربّ سل اُمّتی فیم قتلوا ابنی؟ وقال علیه السالم: كّل الجزع والبكاء مكروه سوی 

[ .معاویة بن وهب گوید: خدمت امام جعفر صادق علیه 2۴الجزع والبكاء علی الحسین. ]

السالم نشسته بودم كه پیرمردی كه از پیری، قد خمیده شده بود، آمد. او گفت: سالم بر 

ت خدا. امام صادق علیه السالم به او فرمود: و بر تو باد سالم و رحمت تو باد و رحم
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خدا ای پیرمرد نزدیك بیا. او به امام نزدیك شد و دست ایشان را بوسید و گریست.امام 

گریی؟ او به امام گفت: ای فرزند رسول صادق علیه السالم به او فرمود: ای شیخ چرا می

گویم: امسال، این ماه و امروز ید شما هستم. میخدا من حدود صد سال است كه به ام

ن كنم.معاویة بكنید كه گریه میبینم. حال مرا مالمت میولی آن را در دست شما نمی

وهب گوید: امام صادق علیه السالم گریست. سپس فرمود: ای پیرمرد اگر مرگت به 

در روز  ر فرا رسد،تأخیر بیفتد )تا زمان حكومت ما برسد(، تو با ما هستی و اگر زودت

قیامت با اهل رسول خدا صلی اهلل علیه وآله هستی.شیخ گفت: ای فرزند رسول خدا 

پس از این سخن، دیگر باكی ندارم از آنچه كه از دست برود. امام صادق علیه السالم 

بها به او فرمود: ای پیرمرد! رسول خدا فرمود: من در میان شما دو چیز سنگین و گران

شوید: كتاب مُنزل خدا و تا زمانی كه به آن دو چنگ بزنید، گمراه نمی گذارم؛می

آیی در حالی كه با ما هستی در قیامت.سپس عترت من یعنی اهل بیتم. ای شیخ! تو می

كنم كه از اهالی كوفه باشی. او گفت: نه. حضرت فرمود: ای پیرمرد! گمان نمی

وفه فدایت گردم. حضرت حضرت فرمود: پس از كجایی؟ او گفت: از حوالی ك

ه قبر ای؟ او گفت: من بفرمود: تو در رابطه با قبر جدّ مظلومم حسین علیه السالم چگونه

ایشان نزدیك هستم. حضرت فرمود: چگونه است به زیارت قبر رفتن تو؟ او گفت: من 

روم.حضرت فرمود: ای پیرمرد! آن خونی است كه روم و فراوان هم میبه دیدار قبر می

كند )در پی آن خون است( نه در گذشته و نه در آینده وند پیگیری آن را میخدا

یه بینند و امام حسین علفرزندان فاطمه مصیبتی چون مصیبت حسین را ندیده و نمی

شان را برای خدا خالص كردند و در اش دوستیالسالم همراه با هفده نفر از خانواده

بهترین پاداش صابران را بدهد.چون روز قیامت كنار خدا صبر نمودند. خداوند به آنان 

آید در حالی كه حسین همراه اوست و دست پیامبر بر سر حسین شود، پیامبر خدا می

گوید: پروردگار من! از چكد. حضرت میعلیه السالم خون میاست و از سر امام حسین

ناپسند  اییهتابی و گرامّتم بپرس برای چه فرزندم را كشتند.و حضرت فرمود: هر بی
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تابی و گریه بر امام حسین علیه السالم.خدایا ما را از كسانی قرار بده كه با است، جز بی

تابی كنیم.پروردگارا! به ما توفیق ده تا در معرفت در شهادت ساالر شهیدان جزع و بی

ركاب موالیمان حضرت مهدی ارواحنا فداه انتقام خون ساالر شهیدان را بگیریم و در 

ایشان برای حاكمیت دین و عدل بكوشیم.بأبی أنت واُمّی لقد عظم مصابی بك  كنار

فأسئل اللَّه الذی أكرم مقامك وأكرمنی بك أن یرزقنی طلب ثارك مع إمام منصور من 

 أهل بیت محمّد صلی اهلل علیه وآله.

 پاورقی

 .1۱2[ المزار الكبیر، ص 2]

السالم و روایت بكر بن محمّد ازدی  علیه[ ر. ك: روایت مسمع كردین از امام صادق1]

 (.1۳3و  1۳9، ص 33)بحاراألنوار، ج 

 (.1۳9، ص 33[ ر. ك: روایت ابن مسرور از امام رضاعلیه السالم )بحاراألنوار، ج 9]

 .23۳، ص 31[ بحاراألنوار، ج 3]

 .23۱[ الموضوعات فی اآلثار واألخبار، ص 1]

 .239[ همان، ص ۴]

 ، پاورقی.139ص ، 33[ بحاراألنوار، ج 3]

 .32[ روح مجرّد، ص ۳]

 . ]1۳9[ إقبال األعمال، ص 3]

 .1۳۱، ص 33[ بحاراألنوار، ج 2۱]

 .132[ همان، ص 22]

 .1۳۱[ همان، ص 21]

 .131[ همان، ص 29]

 .233، ص 31[ همان، ج 23]
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 .12۳، ص 31[ بحاراألنوار، ج 21]

 .23، ح 929[ همان، ص 2۴]

 . عزادار حقیقی13

 مشخصات كتاب

 - 2939سرشناسه : شجاعی، محمد، 

 عنوان و نام پدیدآور : عزادار حقیقی/ محمد شجاعی.

 .29۳1،  مشخصات نشر : قم : محیی

 [ ص.121]مشخصات ظاهری : 

ریال )چاپ ششم( ؛  2۳۱۱۱: ؛  3-۳-311۴3-3۴3: چاپ چهارمریال2۳۱۱۱شابك : 

ریال )چاپ دهم( ؛  91۱۱۱پ نهم ( ؛ ریال ) چا 91۱۱۱ریال )چاپ هشتم( ؛  9۱۱۱۱

 ریال) چاپ یازدهم( 91۱۱۱

 ص(.2۳۳)29۳9یادداشت : چاپ قبلی: محیی، 

 یادداشت : چاپ چهارم.

 .29۳1یادداشت : چاپ ششم: زمستان 

 .29۳۳یادداشت : چاپ نهم : 

 .29۳3یادداشت : چاپ هشتم : 

 .29۳۳یادداشت : چاپ دهم: زمستان 

 .29۳3یازدهم : یادداشت : چاپ 

 گانه سیر و سلوك عزادار.عنوان روی جلد: عزادار حقیقی: مراتب پنجیادداشت : 

 [ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.1۱3 - 1۱۳یادداشت : كتابنامه: ص.]

 یادداشت : نمایه.
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 گانه سیر و سلوك عزادار.عزادار حقیقی: مراتب پنج عنوان روی جلد : 

 هاسوگواری --ق ۴2 - 3)ع(، امام سوم،  بن علیموضوع : حسین

 هاموضوع : سوگواری

 3ع9/شBP1۴۱/9 29۳1رده بندی كنگره : 

 133/33رده بندی دیویی : 

 22۴3۱33شماره كتابشناسی ملی : 

 پیشگفتار

السالم و اولیای دین و نیز توسل به موضوع زیارت قبور مطهر و مقدس معصومین علیهم

در ایام شهادت و نیز بزرگداشت ایام میالدشان، و یا ایامی كه به  آنها و سوگواری

نحوی به آن انوار طیبه مربوط است، و به خصوص در مورد وجود مقدس سیدالشهداء 

ترین موضوعاتی است كه در فرهنگ اسالمی، جایگاه بسیار رفیعی السالم، از مهمعلیه

نیستند.بررسی آیات و روایات این بهره ها نیز از آن بیدارد. هر چند سایر فرهنگ

مد تر از محدهد كه هیچ خلقی نزد خداوند تبارك و تعالی محبوبحقیقت را نشان می

و آل محمد صلی اهلل علیه و آله وجود نداشته و ندارد.همه آنها نور واحد هستند و یك 

یط زمانی شرا السالم به دلیلحقیقت بیشتر نیستند.با این وجود، حضرت سیدالشهداء علیه

ای كه از سوی خداوند تبارك و تعالی به عهده اش و به دلیل مأموریت ویژهو مكانی

داشته است، دارای درخشش و تجلی خاصی است و همین تجلی و درخشش خاص 

ها و به خصوص مؤمنین برای او موقعیتی ویژه و جایگاه خاصی در قلوب همه انسان

او  السالم و عزادارینقشی كه امام حسین علیه ایجاد كرده است.به دلیل جایگاه خاص و

[ 1ها به راه مستقیم الهی دارد، خداوند تبارك و تعالی اراده ] صفحه در هدایت انسان

[ و نیز در همه 2كرده است كه نام مقدس او و حماسه او در طول تاریخ مطرح باشد ]

یقت كه سیدالشهداء اقوام و ملل و نقاط مختلف جهان عزاداری او برپا باشد.این حق
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ترین شخصیت انسانی در بین همه اقوام جهان، با همه تنوع و تعدد مذاهبشان محبوب

است، و نیاز چندانی به اثبات ندارد. برای درك بهتر این حقیقت كافی است در ایام 

محرم و صفر به گستردگی مجالس عزای حسینی در داخل و خارج كشورمان نظری 

ر همه جای جهان و نزد پیروان همه مذاهب مختلف، سوگواری برای بیندازیم تا ببینیم د

م ندیده است السالساالر شهیدان برپاست. هرگز بشریت شخصیتی نظیر امام حسین علیه

كه پیروان همه مذاهب اینگونه از او یاد كنند و برای او عزاداری نمایند.اینكه از ناحیه 

السالم سفارش وی چهارده معصوم علیهمذات اقدس الهی در احادیث قدسی و نیز از س

السالم شده است، حاكی از نقش عظیم این كار در زیادی به عزاداری سیدالشهداء علیه

احیای دین و زنده نگه داشتن آن است.هیچ عملی به اندازه برپایی عزاداری برای امام 

م برای امان دشمنان اسالالسالم در حفظ دین از انحراف و از هجوم بیحسین علیه

نابودی دین و همچنین توسعه فرهنگ دینی مؤثر نبوده و نیست. به عبارت دیگر 

برای صیانت از كیان دین و جامعه اسالمی و « وسیله»توان چنین مجالسی را مهمترین می

نیز بسط روح دین و دینداری دانست. چه زیبا فرمود رهبیر كبیر انقالب حضرت امام 

السالم نجات داد اسالم را، ما برای یك آدمی كه علیه امام حسین»خمینی قدس سره:

[ كشته شده، هر روز باید گریه كنیم، ما هر روز 9نجات داده اسالم را و رفته و ] صفحه 

باید منبر برویم برای حفظ این مكتب. محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته 

هر [ .«1زنده نگه داشته است. ] است. فداكاری سیدالشهداء است كه اسالم را برای ما

 -ساله دهها میلیون نفر از مردم ایران و نیز دهها میلیون نفر از سایر كشورهای جهان 

میلیاردها تومان و میلیاردها ساعت وقت خود را به این  -حتی در بین ملل غیر مسلمان 

همی كه در ها با همه اهمیت و جایگاه مدهند.متأسفانه عزاداریامر مقدس اختصاص می

فرهنگ اسالمی دارند، در طول زمان دچار آفات، و خطرات و انحرافاتی شده است كه 

مهم را تا حدودی كمرنگ كرده است.این آفات موجب شده تا « وسیله»نقش این 

های خود را بروز و ها، نتوانند همه كاركردها و تواناییها و اساسا بزرگداشتعزاداری
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قدس اند از همه آثار مر برگزاركنندگان این مجالس نتوانستهظهور دهند. یه عبارت دیگ

و مهمی كه مورد توجه و مقصود خداوند و اولیای دین در سفارش حكیمانه و اكیدشان 

 برداری الزم و كافی را كنند.قدرت سازندگیبه برپایی چنین مجالسی بوده است، بهره

ه السالم بسیدالشهداء علیهو آثار یك عزاداری صحیح و منطبق با هدف اصلی قیام 

بسیار قدرتمند استفاده الزم و « وسیله»قدری زیاد است كه عزاداران حسینی از این 

شدند، جامعه اسالمی و جهان كردند و مانع نفوذ این همه آفات در آن میصحیح می

اسالم وضعیتی كامال متفاوت با آنچه امروز دچار آن است، داشت.اگر شیعیان به 

گرفتند، امروز به كردند و از آن به خوبی الگو میعاشورا توجه جدی می هایپیام

[ معنوی تبدیل شده بودند و این همه 3ترین جامعه از لحاظ مادی و ] صفحه پیشرفته

داد.اگر پیام عاشورا جدی مشكالت و معضالت گوناگون، جامعه اسالمی را رنج نمی

الم السها به سمتی كه معصومین علیهمها و سوگواریشد و مسیر عزاداریگرفته می

شد، پس از گذشت بیست و پنج سال از انقالب باشكوه خواسته بودند، هدایت می

ماندگی برانگیز فساد، فقر، تبعیض و عقباسالمی، شاهد این همه مظاهر زشت و تأسف

ت اشد، این همه بودجه و امكانهای كربال توجه میها به درسنبودیم.اگر در سوگواری

د شهای گوناگون و آثار طوالنی مدت آنها نمیمملكت ما، صرف مبارزه با ناهنجاری

های چشمگیر به دست و دشمنان اسالم در شبیخون فرهنگی خود، این همه پیروزی

وسیله قدرتمندی را برای پیشرفت »آوردند.هیچ دینی و هیچ ملتی در جهان، چنین نمی

امعه اسالمی به خوبی و به درستی از این و سعادت در دست ندارد. افسوس كه ج

استفاده نكرد.افسوس كه تنها بهره كمی از این سرمایه گران « وسیله»قدرتمندترین 

شود.به السالم میعظیم نصیب اسالم و مسلمین و نیز هدف اصلی قیام امام حسین علیه

بودجه  مانعبارت دیگر تنها بخش كوچكی از این میلیاردها ساعت وقت و میلیاردها تو

السالم از ترغیب و با هدف اصلی عزاداری و مقاصد مهمی كه اهل بیت علیهم

تأكیدشان به اقامه عزا و برپایی مجالس بزرگداشت آنها داشتند، منطبق است. جامعه 
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د مانناسالمی در هیچ زمانی مانند زمان كنونی نیازمند استفاده از قدرت عظیم و بی

ها و السالم و استفاده دقیق و درست از درسمین علیهممجالس عزا و بزرگداشت معصو

در جلسات متعدد به بیان فلسفه  293۱های عاشورا نیست.نگارنده كه از سال پیام

[ نیز شرح زیارت عاشورا پرداخته است، از اینكه جامعه اسالمی 1عزاداری و ] صفحه 

رد اهداف زم را برای پیشبباعظمت استفاده كافی و ال« وسیله»هنوز نتوانسته است از این 

مقدس دین و مبارزه با دشمنان خونین آن بنماید، در رنج بوده است.همیشه فكر 

كردم شاید نوشتن یك كتاب مفصل درباره اهمیت و جایگاه عزاداری و آثار می

گوناگون آن، به خصوص آثار سیاسی و اجتماعی و باالخص آثار عرفانی و توحیدی 

در  شد. هر چندرت مشغله مانع از پرداختن به چنین كاری میآن مفید باشد، ولی كث

[ به این 9های شرح زیارت عاشورا تا حدودی به این ابعاد پرداخته است. ]سلسله بحث

فكر افتادم حال كه توفیق و لیاقت چنین كار مبسوط و مفصلی را ندارم، بهتر است 

ان وحی، به ویژه ارادتمندان كتابی كوچك تهیه و در اختیار عموم مردم و محبان خاند

ر وری بهتر و بیشتو عاشقان سیدالشهداء قرار دهم، تا قدمی هر چند كوچك در راه بهره

از این مجالس نورانی و سازنده برداشته باشم و به این فرمایش نورانی أمیرالمؤمنین عمل 

خواهی، می هر گاه آنچه را -[ 3اذا لم یكن ما ترید فاترد ما یكون ]»كرده باشم كه: 

امید است خداوند توفیق تكمیل این را نیز عطا «.نیست. پس آنچه را كه هست، بخواه

نماید.در این كتاب مراحل پنج گانه سیر و سلوك و رشد یك عزادار و كیفیت ارتباط 

ها، خطرات و و همچنین آفات عزاداری« وسیله»به عنوان یك « گریه و عزاداری»او با 

حاضر پیدا كرده، به طور مختصر بررسی شده است. همچنین  انحرافاتی كه زمانه

السالم و [ مجالس سوگواری ساالر شهیدان علیه۴برداری از ] صفحه ترین نوع بهرهعالی

مهمترین اهداف از برپایی چنین مجالسی به طور مبسوط، مورد بررسی قرار گرفته 

بال و نیز وظایفی كه در ق السالماست.همچنین به تشریح انواع مصائب اهل بیت علیهم

شاءاهلل مقبول درگاه الهی و خاندان عصمت و ایم. انهر یك از آنها داریم، پرداخته
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السالم قرار گیرد و برای خوانندگان عزیز مفید باشد.در پایان الزم طهارت علیهم

 دانم از همسر عزیز و فداكارم كه در ویراستاری و تنظیم این اثر همچون آثار دیگرمی

قبول زحمت كردند و نیز از همكاری برادر عزیز آقای رضا قریبی و خواهران گرامی، 

سازی این اثر ها: نجمه سادات مشهدی، زهرا براری و مریم جوادیان در آمادهخانم

]  ۳9محمد شجاعیزمستان  -كمال تشكر و قدرانی را بنمایم.الحمد اهلل رب العالمینقم 

 [ 3صفحه 

 ادارانمراتب عزاداری و عز

 اشاره

دتی توجه های عقیمایهی اجتماعی و سیاسی با درونبندی بیشتر به جنبهدر این تقسیم

شده است.عزاداران، همانند مؤمنان دارای درجات و مراتب مختلفی هستند كه هر 

مرتبه،درجه و جایگاه عزادار را در نظام انسانیت و در نزد خداوند و نیز میزان قرب او را 

دهد.البته تمامی درجات عزاداری دارای اجر و ثواب السالم نشان میهدا علیهبه سیدالش

كند.به طور كلی عزاداران الهی است و هر مرتبه خیر و ثوابی را نصیب عزادار می

توان به شش دسته تقسیم كرد كه پنج دسته را در این كتاب معرفی و حسینی را می

شاءاهلل ه مسائل اخالقی و عرفانی است، انكنیم و دسته ششم را كه مربوط ببررسی می

 در فرصتی دیگر بررسی خواهیم كرد.

 مرتبه اول عزاداری

ین و السالم، غمگدر این مرتبه عزادار در قلب خود از مصیبت وارده به سیدالشهداء علیه

ناراضی است؛ بدون اینكه غم و نارضایتی خود را معموال بروز دهد. این مرتیه كمترین 

[ دشمنان حضرت است یعنی 2۱تر از آن، مرتبه ] صفحه اداری است؛ و پاییندرجه عز

ای كه شخص به مصائب حسینی آگاه شود و ناراحت نگردد و به آن راضی باشد. مرتبه
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لعن اهلل أمة قتلتك و لعن اهلل أمة »خوانیم:درباره این گروه در زیارت وارث چنین می

ت كند امتی را كه تو را كشتند و به تو ظلم خداوند لعن -[ 1سمعت بذلك فرضیت به ]

كردند؛ و خدا لعنت كند امتی را كه خبر چنین جنایتی را شنیدند و به آن راضی 

كسانی كه در مرتبه اول عزاداری هستند، و از هر دین و آیینی كه باشند، به «.شدند

و  از ثوابالسالم در نزد خداوند شان برای مصیبت امام حسین علیهخاطر اندوه قلبی

[ در این باره مناسب است كه ۴شان برخوردار هستند. ]پاداشی به تناسب عقیده

 در نزدیكی نجف»اهلل بهجت حفظه اهلل تعالی نقل كنیم:ای را از حضرت آیتخاطره

، كه «مصیب»اشرف، در محل تالقی دو رودخانه فرات و دجله، آبادی است به نام 

نجا] السالم [به آت موالی متقیان أمیرالمؤمنین علیهمردی شیعه هر شب جمعه برای زیار

دانست وی رفت. مردی از اهل سنت كه در سر راه مرد شیعه خانه داشت، چون میمی

رود، همواره هنگام عبور وی، او را مسخره السالم میبه زیارت حضرت علی علیه

 مرد شیعهالسالم جسارت كرد، و كرد، حتی یك بار به ساحت مقدس علی علیهمی

تابی كرد و ناله زد كه: تو خیلی ناراحت شد. چون خدمت آقا مشرف شد خیلی بی

كند.آن شب آقا را در خواب دید و شكایت كرد. آقا دانی این مخالف چه میمی

ه توانیم او را كیفر بدهیم. شیعفرمودند: او بر ما حقی دارد كه هر چه بكند در دنیا نمی

كند بر شما حق البد به خاطر آن جسارتهایی كه او می گوید، عرض كردم: آری،می

پیدا كرده است؟! حضرت فرمودند: نه، بلكه او روزی در محل تالقی آب فرات و دجله 

كرد، ناگهان جریان كربال و منع آب از حضرت نشسته بود و به فرات نگاه می

وبی د كار خعمر بن سع»السالم به خاطرش افتاد و پیش خود گفت: سیدالشهدا علیه

 «! ]كشتداد، بعد همه را مینكرد كه آنها را تشنه كشت، خوب بود به آنها آب می

از چشم او ریخت، از این جهت بر ما  -اشك  -[ و ناراحت شد و یك قطره 22صفحه 

گوید: از خواب بیدار توانیم او را جزا بدهیم.آن مرد شیعه میحقی پیدا كرد كه نمی

ام برگشتن در سر راه، آن سنی با من برخورد كرد و با شدم و حركت كردم، هنگ
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تمسخر گفت: آقا را دیدی و از طرف ما پیام رساندی؟! مرد شیعه گفت: آری پیام 

رساندم و نیز پیامی دارم. او خندید و گفت: بگو چیست؟ مرد شیعه جریان را تا آخر 

ربال هی كرد و به یاد كالسالم را كه وی به آب نكابازگو كرد. وقتی فرمایش امام علیه

افتاد و... بازگو كرد، مرد سنی تا شنید سر به زیر افكند و كمی به فكر فرورفت و گفت: 

ام، آقا از كجا خدایا، در آن زمان هیچ كس در آنجا نبود و من این را به كسی نگفته

یا اشهد ان ال اله اال اهلل، و ان محمدا رسول اهلل، و ان عل»فهمید. بالفاصله گفت:

[ .عظمت 3« ]أمیرالمؤمنین ولی اهلل و وصی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و شیعه شد.

السالم به قدری است كه كوچكترین كاری كه برای آنها صورت مقام اهل بیت علیهم

های بزرگی از ناحیه آنها جبران خواهد شد. حال اگر یك كافر هم گیرد، با پاداش

ی را نسبت به آنها رعایت نماید، چون شخص كافر در خدمتی به آنها كند و یا ادب

دهند و اگر شخص كوچكترین آخرت اهل نجات نیست، پاداش او را در دنیا به او می

 السالم موجب هدایتسنخیت و آمادگی را داشته باشد، چه بسا پاداش اهل بیت علیهم

دین  فار نسبت بهاو نیز شود. هر چند بعضی از كارهای خیر و یا خدماتی كه از سوی ك

گیرد، در صورتی كه لیاقت هدایت را نداشته السالم صورت میو اهل بیت علیهم

 شود.باشند، به صورت كاهش عذاب آخرتی نیز جبران می

 مرتبه دوم عزاداری

های گوناگون از قبیل گرفتگی در این مرتبه عزادار غم و نارضایتی خود را به شكل

)تباكی(، گریه كردن، پوشیدن لباس عزا به سینه و  چهره، گرفتن حالت بغض و گریه

[ تنها و گاهی به همراه 21دهد و در این كار گاهی ] صفحه سر زدن و... بروز می

كند.در این مرتبه عزادار در درون خود با حس غریبی روبروست دیگران عزاداری می

این  كند. عزادار درر میای برقراالسالم پیوند و رابطه ویژهكه بین او و امام حسین علیه

همین  كند ومرتبه نوعی انس و الفت و نیز نوعی كشش و نیاز به آن حضرت پیدا می
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كند كه برای آن حضرت گریه یافت درونی و نیز نسبت و انس غریب، او را وادار می

كند و نیز در عزاداری ایشان شركت كند.گرایش عزاداران كلیمی، مسیحی و پیروان 

ه آن و نیز احساسی كه ب -كنند السالم گریه میكه برای امام حسین علیه -سایر مذاهب 

 «غریب آشنا»دهنده این حقیقت است كه حضرت برای آنها یك حضرت دارند، نشان

السالم به خصوص وجود مقدس است.حقیقت این است كه همه معصومین علیهم

تویی دارند كه ما در این باره ها حضور و پرالسالم در وجود همه انسانسیدالشهداء علیه

« شناغریب آ»ایم.معموال نفوذ این در مربته چهارم عزاداری توضیح كافی و مبسوط داده

به درون قلب عزادار و ایجاد محبت و شدت گرفتن آن، رفته رفته او را به سوی مرتبه 

 كشاند.سوم عزاداری می

 مرتبه سوم عزاداری

ار تنفر و دهند، عزادترین اعضای آن را تشكیل میدر این مرتبه كه شیعیان حضرت بیش

السالم كاران در حق سیدالشهداء علیهاعتراض خود را نسبت به عاملین مصیبت و جنایت

 كند و بر آنها لعن و نفرینالسالم اظهار میو یارانش و به طور كلی همه اهل بیت علیهم

 به مرتبه سوم ترقی كند، شناختكند؛ آنچه موجب شده كه عزادار از مرتبه دوم نثار می

ه السالم پیدا كرده و ] صفحو معرفتی است كه عزادار به وجود مقدس سیدالشهداء علیه

[ اعتقاد باالتری است كه نسبت به آن حضرت و آیین او یافته است.شناخت بیشتر 29

نسبی  والسالم و اعتقاد باالتر و بیشتر به مقام آن حضرت و فهم محدود سیدالشهداء علیه

درباره قیام ایشان در برابر یزید و یزیدیان، موجب گشته كه عزادار از مرتبه دوم به مرتبه 

سوم ترقی پیدا كند. همچنین عالوه بر عوامل ذكر شده، شدت یافتن انس و محبت به 

تر و بیشتر نموده است؛ و تا جایی كه آن حضرت، عواطف و احساسات عزادار را رقیق

خود از یك سو به عنایت حضرت و از سوی دیگر به گریه و آه و عزادار در درون 

كند. سوز و برای ایشان و نیز اعالن برائت و بیزاری از قاتالن او احساس نیاز بیشتری می
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ها و عرض ادب در این مرتبه عزاداری به نیت كسب ثواب، برآورده شدن حاجت

این  شود كه عنصر اصلیمی گیرد.از بررسی این سه مرتبه به خوبی فهمیدهصورت می

ر ها و اشعاسه مرتبه، عنصر عواطف و احساسات است. بررسی دقیق آثار هنری، نوحه

دهد كه عزاداری در این سه مرحله غالبا در سطح عواطف عاشورایی به خوبی نشان می

 و احساسات است و عزادار به مراحل مراتب باالتر راه پیدا نكرده است.

 آن هایعزاداری و آفت

ها و محوریت در اینحا باید اعتراف كنیم كه حذف شدن عنصر معرفت از عزاداری

ها و مسایل عاطفی و تكیه بر ظواهر و رها كردن فلسفه و حكمت عزاداری

به  «وسیله خوب و كارآمد»ها، و نیز تبدیل شدن گریه و سوگواری از یك بزرگداشت

اصیت و كاركرد اصلی خود را موجب شده كه این گونه مجالس خ« هدف اصلی»یك 

از دست بدهد و به یك سنت تكراری و یك عادت مذهبی تبدیل شود. یك عمل 

خوب و سازنده مذهبی از قبیل عزاداری، نماز، روزه، قرائت قرآن، حج و... وقتی ] 

[ به صورت عادت دربیاید و از كاركرد اصلی آن غفلت شود دراین حال 23صفحه 

ناك است.شكی نیست كه هر دستوری كه خداوند و برای فرد و اجتماع خطر

اند به خاطر خود ما بوده است و به این علت بوده كه السالم به ما دادهمعصومین علیهم

ما كند. ارعایت آن دستور و انجام آن وظیفه نوعی سازندگی و رشد برای ما ایجاد می

آن  ی است كه اگر درنباید غفلت كرد كه هر چیز سازنده و خوبی دارای آفت یا آفات

چیز خوب نفوذ كند، نه تنها سازندگی خود را از دست خواهد داد، بلكه به چیزی 

السالم این هشدار مهم و سازنده مخرب و مضر تبدیل خواهد شد.امیرالمؤمنین علی علیه

در اینكه ما باید «برای هر چیزی آفتی است. -[ ۳ء آفة ]لكل شی»اند كه: را به همه داده

ها و امور مثبت باشیم شكی نیست. ولی این هشدار مهم نباید فراموش شود خوبی طالب

و اگر ما به هر چیز خوب و سازنده و ارزشمندی دست یافتیم باید مواظب آفت یا 
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های آن نیز باشیم و اال برای پیروزی و رشد، از هدف خود بازخواهیم ماند و نتیجه آفت

 عكس و منفی خواهیم گرفت.

 عمل خوب و سازنده از نظر اسالم شرایط یك

هر عمل باید با لوازم و شرایط خاص خودش انجام شود. بدیهی است تنها خداوند  - 2

به عنوان متخصص و  -السالم و معصومین علیهم -به عنوان سازنده و خالق  -عزاداری 

توانند به طور كامل شرایط خاص یك عمل سازنده و می -نماینده حقیقی خداوند 

ب را بیان كنند.لوازم و شرایط خاص یعنی مجموعه مقررات و آدابی كه سازندگی خو

لوازم و شرایط باید به  - 1[ 21كنند. ] صفحه و تأثیرگذاری آن عمل را تضمین می

ای باشد كه امكان نفوذ آفت را قبل و حین عمل از بین ببرد. از نظر اسالم تنها گونه

بسا یك عمل خوب و سازنده با همه لوازم و انجام خوب یك عمل كافی نیست. چه 

ای را هم ایجاد كند، آنچه كه مهم است این شرایطش انجام گیرد و اثر خوب و سازنده

است كه این اثر خوب و سازنده پایدار و ثابت باشد. ممكن است ما یك اثر خوب و 

ر آن اثهایی پس از مدتی سازنده را از یك عمل به دست بیاوریم، ولی آفت یا آفت

خوب و سازنده را از بین ببرند و آن را به یك ضد ارزش و یك چیز مخرب تبدیل 

كنند. پس صرف داشتن یا تحصیل یك كمال، انجام یك عمل خوب، داشتن یك 

نعمت یا قدرت روحی و... كافی نیست. مهم این است كه بتوانیم آنها را نگه داریم و 

تبدیل شوند.از آنچه كه گفت شد نتیجه زدگی به ضد خودشان نگذاریم در اثر آفت

گیریم كه هر چیز سازنده و خوبی دارای سه نوع آفت است: آفت قبل، آفت همراه می

 ای است كه این نوشتهشناسی، بحث مستقل و پردامنهو آفت بعد از آن.بحث آفت

مختصر گنجایش آن را ندارد، اما آنچه كه ضروری است این است كه بدانیم عزاداری 

هایی است كه اگر در آن نفوذ كنند، نه مانند سایر واجبات و مستحبات دارای آفت هم

رسیم، بلكه به نتایجی خالف آنچه كه در عزاداری تنها به آثار مثبت و سازنده آن نمی
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كردیم، دست خواهیم یافت و دچار آثار مخرب و خطرناك خواهیم شد و یا دنبال می

السالم در امر به عزاداری برای فرد و جامعه در علیهمحداقل به همه آنچه كه معصومین 

نظر داشتند، نخواهیم رسید و عزاداری ما از كیفیت و سازندگی الزم برخوردار نخواهد 

[ 2۴شد.در اینجا قصد نداریم به یك بررسی جامع درباره آفات عزاداری و یا ] صفحه 

ت، ریشه بسیاری از آفات اس سایر عبادات بپزداریم. اما به یك آفت اساسی كه مبدأ و

 اشاره مختصری خواهیم كرد.

 مادر همه آفات

شرط اصلی برای سازندگی یك عمل آن است كه مقرارت و آداب ویژه آن عمل كه 

تضمین كننده سازندگی و تأثیرات مثبت آن است، كامال رعایت شود. بنابراین 

ن این است كه ما بدوترین آفت كه مادر همه آفات است، بزرگترین اشتباه و اصلی

شناخت كامل و دقیق آن مقرارت و آداب، شروع به انجام عمل و ادامه آن برای مدت 

طوالنی كنیم. باید توجه داشته باشیم كه عزاداری و سایر واجبات و مستجبات هیچ 

 ای برای رشد و ترقی انسان هستند. بدیهی استكدام هدف نیستند، بلكه همه آنها وسیله

تواند ما را به مقصد برساند و دارای آثار ی تنها با شرایط و لوازم خاصی میاهر وسیله

ای اعم از واجب و مثبت و سازنده باشد.این طور نیست كه هر عمل نیك و پسندیده

مستحب در هر شرایطی موجب رشد ما شود. شرع مقدس و هیچ عقل سلیمی چنین 

روشن شدن بیشتر مطلب و اینكه پذیرد.برای كند و چنین ادعایی را نمیحكمی نمی

اشد، به تواند مفید بهیچ عملی بدون شناخت نسبت به فلسفه و شرایط و لوازم آن، نمی

[ 3ة ]ال یقبل اهلل عمال اال بمعرف»السالم فرمودند:این روایت توجه فرمایید.امام صادق علیه

بت شناخت نسهمان طور كه گفتیم عدم «.خداوند هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد -

به كاركرد اصلی و یا فلسفه یك عمل و نیز نشناختن شیوه و مقررات صحیح انجام آن 

 [ 23های گوناگونی خواهد شد. ] صفحه عمل، موجب پدید آمدن آفت
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 ضعف عوامل اجرایی

ترین و بهترین عوامل حیات دین و مكتب اهل بیت عزاداری به عنوان یكی از قوی

ق، ظریف و تخصصی است كه فقط زمانی آثار مورد انتظار السالم، كاری دقیعلیهم

السالم را بروز خواهد داد كه با آگاهی همه جانبه به ابعاد گوناگون آن اهل بیت علیهم

و مقررات و شرایط خاص خودش انجام گیرد. اگر گردانندگان و عوامل اجرایی 

ن نتیجه مطلوب را از توانند آعزاداری جاهل به این ابعاد و شرایط خاص باشند، نمی

عزاداری بگیرند و اگر نتیجه نامطلوب و خطرناكی هم نگیرند، حداقل عزاداری را به 

ل السالم ناتوانی مجریان و عوامكنند. امام علی علیهاثر تبدیل مییك امر ضعیف و كم

آفة االعمال عجز العمال »فرمایند:دانند و چنین میاجرایی یك كار را آفت آن كار می

 «آفت كارها، ناتوانی مجریان است. -[ 2۱]

 تبدیل شدن عمل به عادت

، و آیدآفت مهم دیگری كه عالوه بر ناتوانی مجریان در اثر جهل و نادانی به وجود می

برد، تبدیل شدن آن عمل به یك آثار مهم و سازنده یك عمل خوب را از بین می

فه و آن خوب آشنا نباشند، عادت است. وقتی مجریان با شرایط خاص یك عمل و فلس

شود كه آن عمل بدون توجه ناتوان و عاجز خواهند بود و این ناتوانی و عجز موجب می

به بایدها و نبایدهای ویژه خود انجام گیرد و صرفا به یك رسم، عادت و سنت 

محتوا و یا خدای ناكرده یك عادت خطرناك و مضر تبدیل شود. أمیرالمؤمنین كم

غلیه  شود،كی از مهمترین آفتهای یك كار را كه در اثر جهالت انجام میالسالم یعلیه

[ .عزاداری وقتی كه برای مجریان و شركت كنندگان 22دانند. ]عادت در انجام كار می

[ شود دیگر هیچ كس كاری ندارد كه كیفیت و هدف 2۳تبدیل به یك عادت ] صفحه 

اند السالم امر به برپایی عزاداری كردهعزاداری چگونه باید باشد و چرا اهل بیت علیهم
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شود تا عزاداری و عزاداری چه خواص و آثاری باید ایجاد كند.این حالت موجب می

 زا و كندكننده حركت شود. بهآفرین و رشددهنده باشد، غفلتبه جای اینكه حركت

، از دجای اینكه وسیله باشد، به هدف تبدیل شود. وقتی كه عزاداری به هدف تبدیل شو

شود و خود به یك ارزش مستقل بدون السالم دور میآثار مورد انتظار معصومین علیه

 كنندگان خیالآن خواص و آثار تبدیل خواهد شد. در چنین حالتی مجریان و شركت

كنند عزاداری به تنهایی در مقابل سایر اعمال، مثل نماز، یك عمل مستقل است و می

ات لطمه وارد سازد، هیچ اشكالی ندارد و اگر دچار انواع اگر به نماز و یا سایر واجب

ها شد همین كه صورت عزاداری برقرار باشد، كافی است. عزاداری در این آفت

شود هر چند توأم با انواع صورت یك ثواب و عبادت و یك هدف مهم تلقی می

شركت ها، گناهان و اختالفات باشد.این نوع عزاداری مجریان و ها، تحریفدروغ

ورد. آالسالم بار میكار از خدا و اهل بیت علیهكنندگان را به شدت پرتوقع و طلب

 السالم سپاسگزار باشند كه به آنها توفیقیعنی به جای اینكه از خدا و اهل بیت علیهم

ار كگذار و طلباند، آنها را منتبرپایی چنین مجالس و شركت در این مجالس را داده

كنند اگر در سایر كند. چنین كسانی خیال میالسالم میعلیهم از خدا و اهل بیت

وظایف واجب، اعم از حق اهلل و حق الناس كوتاهی كنند، همین كه در دستگاه امام 

السالم مشغول كار هستند، كافی است و كار در دستگاه اهل بیت حسین علیه

كاری در سایر وع كمالسالم هر چند با اهداف آنها سازگار نباشد، مجوز هر نعلیهم

[ تقصیر 23دهد و انسان را از مالمت و توبیخ به خاطر ] صفحه وظایف را به انسان می

كند.البته خطر تبدیل شدن به یك عادت و خالی شدن از در سایر واجبات معاف می

ها اختصاص ندارد بلكه هر عمل واجب و مستحب كه بدون محتوا فقط به عزاداری

ه اش انجام شود، نلی آن و بدون توجه و به شرایط و مقررات ویژهتوجه به كاركرد اص

تنها فلسفه وجودیش را از دست خواهد داد و دیگر سازندگی نخواهد داشت، بلكه 

آثار مخرب و مضر گوناگونی را ایجاد خواهد كرد. چنانكه پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
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پسند بازندارد، جز بر دوری او از هر كس كه نمازش او را از كار زشت و نا»فرمودند: 

 [ .21«. ]خدا افزوده نشود

 شودوجود آفت موجب ترك عمل نمی

نباید چنین تصور شود كه چون عزاداری و هر عمل دیگری ممكن است دچار آفت 

دانیم، پس باید تعطیل و یا ترك شود. این نتیجه یك شود و یا ما آفات آن را نمی

ابل جبران است. ممكن است شیطان و یا افرادی كه با وسوسه شیطانی و یك خطر غیرق

ای قرار دهند و ها را بهانههای دیگر مخالف هستند این حرفعزاداری و یا عبادت

ها بیهوده هستند.اساسا شناخت آفات و موانع و برطرف كردن آنها بگویند پس عزاداری

این كتاب خواهیم طور كه در گیرد و هماندر حین عمل و به مرور زمان صورت می

ای و تدریجی است. گفت سیر رشد و ترقی عزادار و مجلس عزاداری سیر چند مرحله

تا یك عمل شروع نشود، آفات آن شناخته و برطرف نخواهد شد. جامعه اسالمی، به 

ها و عزاداری همه مراتب عزاداری، از عزاداری كودكان و خردساالن در كوچه

تبه پنجم عزاداری و باالتر از آن احتیاج دارد. معموال های مذهبی گرفته تا مراقلیت

[ عزاداری مثل مراتب عالی هر عمل سازنده و هر عبادت 1۱مراتب عالی ] صفحه 

آید. به عبارت دیگر معموال بدون درك و دیگری از دل مراتب پایین آن به وجود می

 شود.تر حاصل نمیعبور مراتب پایین، مراتب باالتر و عالی

 عزاداری در مرتبه سوم آفات

های خطرناكی كه با های ناپسند و بدعتها، روشمتأسفانه در مرتبه سوم، تحریف

فلسفه عزاداری و روح حماسه حسینی در تضاد هستند، به وجود آمده است. بیان 

ها و اشعار كفرآمیز كه از سوی ماجراهای جعلی و یا تحریف شده، خواندن نوحه

ها و اشعار ضعیف، موهن و منافی با شخصیت اند؛ نوحهیم شدهمراجع عظام تقلید تحر
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السالم و حماسه او؛ انجام حركات سبك و انجام اعمال ضد تبلیغ كه امام حسین علیه

موجب سوءاستفاده دشمنان قسم خورده اسالم و تشیع و نیز تبلیغ علیه شیعیان و نظام 

طرناك هستند.آنچه بیشتر مایه های خها و روششود، از این قبیل تحریفاسالمی می

های غلط و مخالف با روح دین، به اسم سازیتأسف و تأثر است، این است كه سنت

شود، آن هم با این توجیه كه چون در راه امام حسین السالم انجام میامام حسین علیه

السالم و به خاطر او است، دارای اجر و ثواب و موجب خشنودی آن حضرت علیه

له مهم این است كه عامل اصلی حضور این همه باطل در مراسم بزرگداشت است. مسئ

شهید راه حق چیست و كیست؟نگارنده معتقد است یكی از دالیل عمده و اصلی این 

ها، همان متوقف ماندن این مرتبه از ها و تحریف[ بدعت12ها، ] صفحه گونه روش

اطف است.در این مرتبه عزاداری در سطح احساسات و اتكای محض به گریه و عو

نقش اصلی را دارد و انگیزه اصلی عزاداری  -و نه چیز دیگر  -گریه كردن و گریاندن 

های حماسی و معرفتی یا اصال سهمی ندارند و یا سهمی بسیار ناچیز دارند. است و جنبه

زیرا در این مرتبه بیشتر تشریح چگونگی حادثه عاشورا اهمیت دارد، نه درسها و 

ی آن. بدیهی است كه وقتی گریه كردن و گریاندن علت و هدف اصلی عزاداری پیامها

پردارزی و تحریف و نیز اختراع حركات، گر، در دروغشد، شیطان و نفس وسوسه

م السالها و اشعار ناپسند و غیرمنطبق با حقیقت دین و قیام امام حسین علیهروش

تبدیل « هدف»خوب و كارآمد، به « وسیله»تأثیرگذار هستند.وقتی گریه به عنوان یك 

شود.در این [ فراهم می29شد، زمینه انحراف و دور شدن از هدف اصلی عزاداری ]

اندركاران مجالس سوگواری، اصال اهمیت ندارد كه مرتبه برای عزاداران و سایر دست

های السالم به عزاداری و بزرگداشت خودشان و نیز سایر مناسبتچرا معصومین علیهم

اند. به عبارت دیگر در این گونه مجالس، هم هدف قیام امام حسین قدس توصیه كردهم

لت السالم مورد غفالسالم و هم فلسفه عزاداری برای ایشان و سایر اهل بیت علیهمعلیه

گیرد.عزاداران در این مرتبه، با تكیه بر احادیث فراوانی كه درباره اهمیت و قرار می
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السالم وارد شد است، سوگواری و گریه را ر امام حسین علیهارزش عزاداری و گریه ب

دانند كه به تنهایی و بدون توجه به هدف عزاداری و نیز بدون توجه به عمل مستقلی می

[ چه 11بخش انسان است. ] صفحه ضرورت پرهیز از محرمات و انجام واجبات، نجات

د و اگر كنند حرام، استفاده میای هر چنبسا برای برگزاری چنین مجالسی، از هر وسیله

 اهلل مطهری )رحمة اهللكنند.متفكر شیعه حضرت آیتالزم باشد، واجبی را ترك می

ست و السالم كار خوبی اگریستن بر امام حسین علیه»گوید:علیه( در این باره چنین می

ه لباید گریست. به چه وسیله بگریانیم؛ به هر وسیله كه شد؟ هدف كه مقدس است، وسی

آور. همین قدر كه اشك جاری هر چه شد، اگر تعزیه درآوردیم؛ یك تعزیه اهانت

شد، اشكال ندارد! شیپور بزنیم. طبل بزنیم. معصیت كاری بكنیم. به بدن مرد لباس زن 

بپوشانیم. عروسی قاسم درست كنیم. جعل كنیم. تحریف كنیم...! در نتیجه افرادی 

[ .در این مرتبه بعد 23«. ]كند...ن تعجب میدست به جعل و تحریف زدند كه انسا

عاطفی، گریه و سوگواری جای حماسه، عمل و معرفت را گرفته است. لذا هیچ خطری 

كند. به همین از این مجالس، دشمنان امام حسین و امام زمان علیهماالسالم را تهدید نمی

الس ترس ها و ستمگران نه تنها از این مجعلت است كه در طول تاریخ طاغوت

فریبی، باطن كردند تا با عوامنداشتند، بلكه خود نیز به برپایی چنین مجالسی اقدام می

های خود را در پشت صورت مقدس عزاداری برای ساالر شهیدان زشت و ظلم

های بپوشانند. تاریخ این كشور پر است از مجالس بزرگی كه با امكانات و پول

السالم برپا شده است. در حالی كه ام حسین علیهها و دشمنان دین و آیین امطاغوت

كردند.به جز این دو گروه السالم معرفی میخود را شیعه و دوستدار اهل بیت علیهم

م، السالیعنی دوستان و شیعیان نادان و حاكمان ظالم و مدعی محبت اهل بیت علیهم

ن برند، و آخاصیت و تحریف شده سود میدسته سومی نیز از این گونه مجالس كم

گروه كفار و مستكبرین هستند كه عالوه بر دشمنی دین حق و تشیع، دشمن این 

اندیشی است كه اگر گمان كنیم آنها از قدرت [ ساده19مملكت نیز هستند. ] صفحه 
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السالم خبر ندارند. زیرا گاه گاهی حقیقی مجالس عزاداری و بزرگداشت اهل بیت علیه

های مهلك و داری حقیقی و عزاداران حقیقی ضربهدر طول تاریخ از مجالس عزا

اند. از مجالسی كه برپاكنندگان آنها از فلسفه قیام سیدالشهداء ای خوردهكوبنده

السالم و فلسفه عزاداری برای آن حضرت به خوبی آگاه بودند و مجالس خود را بر علیه

 أثیر آن مجالس برایاند و از همه قدرت و تپایه شناخت عمیق و صحیحشان برپا نموده

اند.آری كفار از برپایی مجالس سوگواری مبارزه با كفر و شرك و ظلم استفاده كرده

های بسیار تلخی دارند. نمونه بسیار شاخص و زیبای این مجالس در حقیقی تجربه

ها )ه. ش( برگزار گردید. كه در این دو روز میلیون 2913تاسوعا و عاشورای سال 

ها ریختند و برائت و بیزاری خود را از یزیدیان شیوه سنتی به خیابانعزادار با همان 

ریز پهلوی و نیز حمایت خود را از نائب امام زمان، اعالم نمودند و زمان و رژیم خون

نقش این عزاداری حقیقی در سقوط طاغوت ایران و سرنگونی رژیم پهلوی بر هیچ 

مجالس، مجالس عزاداری دوران دفاع كس پوشیده نیست.نمونه زیبا و كامل دیگر این 

مقدس در كربالی ایران بوده، كه از طرفی سوز و گریه و سوگواری و از طرف دیگر 

ها ها، سوزها و نالهحماسه و جهاد علیه دشمنان اسالم و ایران بود. به طوری كه گریه

 انهمه در جهت تقویت روح حماسه و جهاد و نیز ایجاد روح حسینی علیه یزیدیان زم

لی السالم این چنین سیبود.بدیهی است دشمنی كه از مجالس حقیقی امام حسین علیه

و  انگیزنشیند و سعی در خنثی كردن آثار شگفتخورده است، هرگز خاموش نمی

[ مختلف و صرف 13های ] صفحه كند. چنین دشمنی با توطئه و دسیسهبزرگ آن می

ها و بزرگ كردن بعد سوگواری و ریهای هنگفت سعی در تغییر مسیر عزاداهزینه

 كند.عاطفی آن و از بین بردن بعد معرفتی و حماسی آن كرده و می

 اعتراف دشمن به ضدیت با مجالس عزاداری
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ای برای نقشه»در كتابی با عنوان « سیا»یكی از معاونان سازمان  -« مایك برانت»دكتر 

ت و جهانی علیه تشیع برداش پرده از طرح توطئه بزرگ استكبار« جدایی مكتب الهی

در یك گردهمایی كه با حضور مقامات سازمان اطالعات مركزی )سیا( »نوشت: 

ای از سرویس اطالعات انگلیس به علت تجارب زیاد این برگزار شد و در آن نماینده

كشور در جوامع اسالمی نیز حضور داشت، این نتیجه حاصل شد كه شیعیان بیشتر از 

در این »وی در همان كتاب آورده است: «می فعال و پویا هستند.دیگر مذاهب اسال

گردهمایی تصویب شد كه روی این مذهب تحقیقات بیشتری صورت گیرد و طبق این 

میلیون دالر برای آن  3۱هایی داشته باشند. به همین منظور ریزیتحقیقات برنامه

این »نگارد: یق، میهای متكی بر این تحقحلوی درباره راه«....اختصاص داده شد

دررو توان با مذهب شیعه روتحقیقات ما را به این نتیجه رساند كه به طور مستقیم نمی

ن مقام ای«شد و امكان پیروزی بر آن بسیار سخت است و باید پشت پرده كار كنیم.

لند های بای را برای سیاستهای گستردهریزیما برنامه»نویسد: ارشد سازمان سیا می

د طرح كردیم.تبلیغات گسترده علیه مراجع دینی به منظور زوال مقبولیت آنها مدت خو

طلب و معرفی شعه به در میان مردم، حمایت از سخنرانان و مداحان سودجود و شهرت

عنوان یك مسلك خرافی و در نهایت زدن تیر خالص به این مذهب از جمله 

آورد: ان سیا در همان كتاب میمقام ارشد سازم«... های ما در این عرصه استبرنامه

كردیم، موضوع فرهنگ عاشورا و یكی از مواردی كه باید روی آن كار می»

طلبی بود كه هر ساله شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگاه شهادت

دارند. ما تصمیم گرفتیم با حمایت مالی از برخی سخنرانان و مداحان و می

قاید طلب هستند، عین گونه مراسم كه افرادی سودجو و شهرتبرگزاركنندگان اصلی ا

طلبی را سست و متزلزل كنیم و مسائل انحرافی در های شعیه و فرهنگ شهادتو بنیان

ا روزنامه در گفتگو ب -پرداز آمریكایی نظریه -ساموئل هانتینگتون «آن بوجود آوریم.

ترین بلوك اسالم مهم امروز تمدن»[ است: 11فرانسوی لوپوان گفته ] صفحه 
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ایدئولوژیكی است كه سر راه تمدن غرب قد علم كرده است و این تمدن را مجبور 

[ .انگیزه دو گروه اخیر یعنی 21« ]طلبی جهان شمول دست بردارد.كرده است از جاه

حاكمان ظالم و به ظاهر مسلمان و نیز دشمنان كافر اسالم، مشخص و بیان شد. اما 

فت السالم چیست؟درباره این گروه باید گیعنی محبین اهل بیت علیهم انگیزه دسته اول

توان بندی ساده و اولیه میكه همه آنها دارای یك انگیزه واحد نیستند. در یك تقسیم

ند و لوح و جاهلی هستآنها را به دو دسته تقسیم كرد.دسته اول، شیعیان و محبین ساده

بعد دیگری غیر از جنبه عاطفی برای حماسه كه از روی اخالص و دلسوزی و نشناختن 

شوند. این دسته اطالع درستی از تاریخ اسالم و هایی میحسینی، دچار چنین لغزش

اداری السالم و نیز فلسفه عزتاریخ حماسه حسینی ندارند و با هدف قیام سیدالشهدا علیه

خود نگاه آشنا نیستند و به عزاداری به عنوان یك رسم و سنت رسیده از پدران 

ه خبری دسته اول سوءاستفادكنند.دسته دوم، كسانی هستند كه از سادگی و بیمی

كنند. اینها كسانی هستند كه این مجالس برای آنها تبدیل به محلی برای كسب می

های دسته دوم درآمدهای سرشار شده است.استقبال و جهالت دسته اول و شیطنت

های گریاندن مردم و مشغول كردن آنها به جنبه موجب شده است تا این گروه در بیشتر

های مربوط به اهل بیت ی عاشورا و سایر مناسبتانگیز واقعهمظلومیت و غم

السالم سعی زیادی كنند.بدیهی است كه با این كار جنبه اصلی قیام امام حسین علیهم

 مورد غفلتماند و السالم و فلسفه عزاداری حقیقی بر مردم عزادار پوشیده میعلیه

دانند كه هر چه بیشتر [ این دسته به خوبی می1۴همگان قرار خواهد گرفت. ] صفحه 

بتوانند از مردم اشك و ناله بگیرند، محبوبیت و پول بیشتری نصیب آنان خواهد شد و 

بنابراین تضمین بیشتری برای كسب شهرت و پول در آینده به دست خواهند 

گذرند و انگیزه آنان ارضای پول نیز می آورد.بعضی از آنها حتی از شهوت

ها بیفتد، طلبی و شهوت محبوبیت است. چه بسا برای اینكه نام آنها بر سر زبانشهرت

هایی نیز خرج كنند.در بعضی از شهرها بعضی از مداحان یا بهتر بگویم كاسبان پول
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ام ود دیدهخكنند.و نیز ای برای یك مجلس بیش از یك میلیون تومان دریافت میحرفه

های خطرناكی اند و سنتبعضی از مداحان كه اشعار موهن و كفرآمیز زیادی را خوانده

های زیادی، نوارهای كاست، اند، با صرف پولها به وجود آوردهرا در عزاداری

های فشرده )سی دی( مجالس خود را به رایگان و در سطح وسیعی در ویدئوی و لوح

استی كه وجود چنین افرادی، یك مصیبت بزرگ برای كنند.به ركشور توزیع می

الم الستر شدن امام حسین علیهمجالس سوگواری حقیقی و یك عامل بزرگ در مظلوم

رای شود كه چنین افرادی بو مجالس او است.این مصیبت وقتی بزرگتر و بیشتر می

ختن و اپردازند و هر كدام در سكسب پول بیشتر یا شهرت به رقابت با یكدیگر می

 گیرند. ای كاشبافتن مطالب نادرست و تحریف حماسه حسینی بر هم سبقت می

ماند. مصیبت باالتر اینكه هر یك برای بیرون كردن مصیبت در همین حد متوقف می

لوح و پردازند و با عقیده مردم سادهحریف از میدان به جوسازی علیه دیگری می

[ از همه بدتر اینكه این گروه خود را متولی 13كنند. ] صفحه پاكدل به راحتی بازی می

دهند در عین نادانی، در امور دانند و به راحتی به خود اجازه میو قیم دین مردم می

تخصصی دین كه به علما و دانشمندان دین مربوط است، دخالت و اظهارنظر كنند و 

انشمندان ما و دبرای مردم و مستمعین خود تكلیف شرعی تعیین كنند. این گروه به عل

دهند و نظرات مراجع و علمای دین را تا جایی قبول دارند كه راستین اسالم اهمیت نمی

های آنها همخوانی داشته باشد. تاریخ عزاداری از مقاومت چنین با مطامع و سلیقه

های زیادی را به یاد دارد.برای آنها مهم افرادی در مقابل مراجع و رهبران دینی نمونه

 است یا نه. بلكه همین كهدهند، حقیقت داشتهخوانند یا ترویج مینچه را مینیست آ

بتوانند اشكی از مردم بگیرند و دل مردم و بانیان مجالس و پرداخت كنندگان پول را به 

ای را به زبان شدهدست آورند، كافی است كه هر مطلب دروغ، ضعیف و یا تحریف

ها یا به و یاران آنها نسبت دهند. البته این نسبت دادنالسالم بیاورند و به معصومین علیهم

ه گیرد.چنین اشخاصی نه بطور مستقیم است و یا به بهانه بیان زبان حال صورت می
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دهند و نه با نظرات مراجع و رهبران دینی كاری مصالح اسالم و جهان اسالم اهمیت می

مصالح كنونی اسالم و مسلمین  دارند. برای آنها مهم نیست كه سخنان و كارهای آنها با

ها و كارهای آنها با حقیقت قیام و سازگار است یا نه. برای آنها اهمیت ندارند كه گفته

السالم سازگاری دارد یا نه. آنها كاری با رسالت اصلی شخصیت سیدالشهداء علیه

ل ها ندارند. آنها كاری با وظیفه و جهت شایسته مجالس اهها و بزرگداشتعزاداری

السالم و نوع انتظاری كه از این مجالس در دفاع از اسالم و مملكت اسالمی بیت علیهم

السالم یك رسالت و یك وظیفه رود، ندارند. آنها برای مجالس اهل بیت علیهممی

[ هم گریاندن مردم و 1۳خواهند كه بشناسند و آن ] صفحه شناسند و نمیبیشتر نمی

بدون در نظر گرفتن روح این حماسه و پیام آن برای  طرح مسائل غمبار حماسه حسینی

ها، استاد های امروز است.این هم فریادی دیگر از شهید راه مبارزه با تحریفانسان

خواهیم به عزاداری حسین بن علی اگر می»شهید مطهری )رضوان اهلل تعالی علیه(:

ت برای گفودش میارزش بدهیم. باید فكر كنیم كه اگر حسین بن علی امروز بود و خ

گفت بخوانید: نوجوان اكبر من، گفت چه شعاری بدهید؟ آیا میمن عزاداری كنید، می

گفت بگویید، زینب مضطرم الوداع الوداع؟! چه چیزهایی كه من امام حسین در یا می

آور تن ندادم و یك كلمه از این عمرم، هرگز به این جور شعارهای پست و كثیف ذلت

گفت... شمر هزار و سیصد سال پیش مرد، ، اگر حسین بن علی بود میحرفها را نگفتم

 های گوناگون واندركاران عزاداری با نقشدر این مرتبه دست«.شمر امروز را بشناس...

تر نشان دادن سیدالشهداء و یاران و خاندان های مختلف سعی در هر چه مظلوممسئولیت

را تغییر  هاافزایند. زیرا مسیر اصلی عزاداریمی وی دارند، ولی نادانسته بر مظلومیت آنها

كند. در این مرحله مداح و دهند و مردم را از هدف اصلی عزاداری دور میمی

تر است كه بتواند اشك بیشتری از مردم بگیرد و آنها را بیشتر بگریاند. سخنرانی موفق

های بر جنبه . تكیهتر است كه در آن اشك بیشتری ریخته شودای موفقهیئت و حسینیه

ها و های غذا، نوع پرچمظاهری از قبیل تعداد عزادار، طول دسته عزاداری، تعداد دیگ
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ها، وسایل صوتی و تصویری، نوع آالت موسیقی، نوع ی عالمتها و تعداد تیغهعالمت

ها و میزان جمعیت ها و خیابانغذا و مقدار ساعت عزاداری، گردش در كوچه

جات، از دیگر آفات این مرحله از عزاداری است. ی دستهعت كنندهتماشاچی و مشای

ها را به امور حرام و گناهان كبیره این آفات گاهی زمینه آلوده شدن عزاداران و هیئت

 [ 13كند. ] صفحه نیز فراهم می

 اهمیت نماز اول وقت در نظر امام حسین و بی توجهی عزاداران به آن

دوست دارم »امة صاعدی به حضرت چنین عرض كرد: در روز عاشورا وقتی ابوثم

 «پروردگار خود را در حالی دیدار كنم كه این نمازی را كه وقتش رسیده خوانده باشم.

نماز را یاد آوردی خدا تو را از نمازگزارانی كه در یاد اویند قرار دهد. »امام فرمودند: 

مقاومت دشمن روبرو شد، وقتی با «. بخواهید از ما دست بردارند تا نماز گزاریم

ای؟! چرا دست از های اسالم را از یاد بردهوای بر تو ای عمر سعد! آیا آیین»فرمودند: 

[ .آری امام حسین 2۴« ]كشی تا نماز گزاریم و به جنگ برگردیم؟!جنگ نمی

السالم جنگ را به خاطر نماز كه ستون دین است، متوقف كرد و به نماز اول وقت علیه

های عزاداری حاضر نیستند، ها و دستهولی بسیاری از عزاداران در هیئتپرداخت؛ 

ها پس از اذان هم به شود تا ساعتعزاداری را برای نماز متوقف كنند و گاهی دیده می

تر و بدتر آنكه به نصحیت و تذكر عزاداران اهل دهند. از این زشتعزاداری ادامه می

كنند و بلكه از این دهند، توجه نمیاهمیت مینماز كه به هر چیز در جایگاه خودش 

زنی یا گریه را و یا خواندن فالن شوند. چون فالن مقدار سینهتذكر هم ناراحت می

دانند. آن هم واجبی مقدار شعر و نوحه را و یا فالن مقدار شور گرفتن را واجب!!! می

چشم و  ای وارد شود.مهكه نباید به هیچ وجه به تأخیر بیفتد تا مبادا به حال مجلس لط

هایی بندند و این واجب بزرگ الهی را با بهانهگوش خود را به تذكر افراد خیرخواه می

 شمرند. اگر بخواهیم به میزان زشتی این كار بیشتر پی ببریم، باید بهاساس سبك میبی
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ففی اما شفاعتی » - 2این دو روایت از پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله توجه كنیم.

شفاعت من درباره مرتكبان گناهان  -[ 23« ]اصحاب الكبائر ما خال اهل الشرك و الظلم

ال ینال شفاعتی من استخف » - 1[ 9۱صفحه «. ] كبیره است، به جز مشركان و ستمگران

كسی كه نماز را سبك بشمارد به شفاعت  -[ 2۳بصالته و ال یرد علی الحوض ال و اهلل ]

نكه از ای«ا سوگند كه در كنار حوض )كوثر( بر من وارد نشود.من دست نیابد و به خد

كند ولی پیامبر صلی اهلل علیه و آله كسی را كه مرتكب گناه كبیره شده شفاعت می

شود كه سبك شمردن نماز از سایر كند، معلوم میسبك شمارنده نماز را شفاعت نمی

تر و زرگگیرند، بسالم قرار میالای كه مورد شفاعت پیامبر و آلش علیهمگناهان كبیره

 تر است.آثار آن برای روح انسان، خطرناك

 در اسالم هر مستحبی كه به واجب ضرر بزند حرام است

به همین دلیل عزاداری تا زمانی پسندیده است كه به وقت نماز ضرر نزند. سیدالهشداء 

اجبات ن والسالم هرگز راضی نیست كه به قیمت سبك شمردن یكی از مهمتریعلیه

الهی كه ستون دین است، برای او عزاداری شود.عزاداری و مجلسی كه به نماز و سایر 

واجبات الهی لطمه بزند، عبادتی است كه تحت والیت شیطان و به حكم هوای نفس 

شود نه حكم خدا.گفتیم كه بنابر فرمایش پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله كه انجام می

سبك شمردن نماز انسان را از شفاعت ایشان و اهل بیت رحمة للعالمین است، 

نماید. با اینكه شفاعت ایشان برای صاحبان گناهان كبیره ذخیره السالم محروم میعلیهم

شده است.این به معنای آن است كه این كار از بزرگترین منكرات است. منكر یعنی 

ی ر جنبه عاطفی و احساسگوییم تكیه بایم.حال میزشتی و گناهی كه از آن نهی شده

مان كه فلسفه حقیقی عزاداری هستند، موجب ها و غفلت از وظایف اصلیدر عزاداری

شود كه انسان در منكرات زیادی سقوط كند. یعنی درست همان چیزهایی كه ] می

السالم برای نهی از آنها كشته شده است. او خود هدف از [ سیدالشهداء علیه92صفحه 
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به معروف و نهی از منكر، احیای احكام دین و نیز عمل به حق و نهی از قیامش را امر 

ها یك ظلم آشكار و عمیق در حق محمد و آل كند. این نوع عزاداریباطل معرفی می

شود.عامل اصلی قیام محمد صلی اهلل علیه و آله است كه موجب آزار و اذیت آنها می

ها و انحرافاتی است كه در ارزه با بدعتالسالم احیای دین خدا و مبسیدالشهداء علیه

دین و جامعه اسالمی پدید آمده بود، بزرگترین مصیبت در نزد همه انبیای الهی و 

السالم ضعیف شدن دین در جامعه و محرومیت مردم از چهارده معصوم علیهم

 السالم كه برای احیای حق و مبارزههای دین است.آیا عزاداران امام حسین علیهآموزش

ها، حق و دستورات حق را زیر پا با باطل قیام كرد، این اجازه را دارند كه در عزاداری

السالم كه شهید راه حق بگذارند و امور باطل را رواج دهند. در مجالس امام حسین علیه

 كند؟های باطل، ابزار و آالت باطل و، آداب و رسوم باطل، چه میاست، اشعار و نوحه

 به همه پیروان حضرتشپیام سیدالشهداء 

آزرد و آوری كه روح مقدسش را شدیدا میالسالم پرده از روی آن درد رنجامام علیه

اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان »همان باعث نهضتش شده است، برداشت و فرمودند:

شود و از باطل خودداری بینید كه به حق عمل نمیآیا نمی -الباطل ال یتناهی عنه 

باید در چنین وضعی انسان مؤمن  -لیرغب المؤمن فی لقاء اهلل محقا «د؟!گردنمی

فانی ال اری الموت اال سعادة «»آرزومند مرگ و حقا دوستدار شهادت و لقاء خدا باشد.

من )كه در این وضع اسفناك( مرگ را جز سعادت و  -و ال الحیاة مع الظالمین اال برما 

نكته  اینجا الزم است توجه به این«.بینیمردگی نمیزندگی با ستمگران را جز مالل و افس

وط به السالم تنها مربداشته باشیم كه: آیا این گفتار امام، موالی عزیزمان حسین علیه

[ كرده 91آور روحی خود را فقط برای آنها بیان ] صفحه مردم زمانش بوده و درد رنج

ق و خودداری از باطل برآیند؟ و از آنها خواسته كه تكان بخورند و در مقام عمل به ح

یا پیامی برای ما نیز هست و گویی هم اكنون مقابل ما ایستاده و با روحی افسرده و ملول 
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گویید و جدا دوستدار من هستید؛ گوید: شما ای مدعیان محبت من، اگر راست میمی

 الباطل الاال ترون أن الحق ال یعمل به و ان »درد دلم را بشناسید و به داد دلم برسید.

شود و از باطل خودداری بینید كه به حق عمل نمیآیا نمی -یتناهی عنه 

اید و با حق و باطل چگونه درد دل من همین است. آیا شما خودتان چگونه«گردد؟!نمی

 زنید، در تمامی خود میكنید؟ نكند در عین حال كه برای من بر سر و سینهعمل می

و باطل را روی سر بنشانید و حدود حالل و حرام خدا  شؤون زندگی خود حق را زیر پا

را رعایت ننمایید؟! به راستی كه ما باید شدیدا مراقب رفتار و گفتار خود باشیم و 

حداقل حسناتمان را تبدیل به سیئات ننمایم! ما موظفیم همین عزاداری امام حسین 

ر عبادتی كنیم. بدانیم كه هالسالم را كه عبادت بسیار بزرگ ماست، آلوده به گناه نعلیه

كند. نماز و روزه و حج آفت دارند و اگر با ریا انجام اثر میآفتی دارد و آن را بی

ند. همین گیراثر بلكه عنوان شرك و معصیت نیز به خود میبشود؛ نه تنها باطل و بی

ت اها، آفات بسیاری دارند. اگر رعها و منبر رفتنها و تشكیل مجلس دادنزنیسینه

بهره خواهیم بود و در روز جزا عالوه بر آتش حدود نكنیم از آثار معنوی آنها بی

حسرت و ندامت؛ در آتش قهر خدا خواهیم سوخت؛ كه خدا فرموده است:)و أنذرهم 

آنها را از روز حسرت  -[ 23یوم الحسرة اذ قضی االمر و هم فی غفلة و هم ال یؤمنون ]

تن و دیگر راه جبران و بازگش -همه چیز پایان گرفته كه  -روز رستاخیز عظم قیامت  -

بترسان كه عمر خود را در دنیا به غفلت سپری كرده و ایمان به حقیقت  -نیست 

اند.(بزرگوارانی كه در مسیر ارشاد و هدایت مردم شغل مقدس سخنرانی دینی یا نیاورده

كه عظمت كار خود را السالم را دارند، چه بسا سزاوارتر است مداحی اهل بیت علیهم

بشناسند و از آفات این عبادت بزرگ آگاه و سخت مراقب باشند كه به حریم اقدس 

 [ 99[ . ] صفحه 1۱ی ادبی نشود و هتك حرمتی نگردد. ]السالم اسائهاهل بیت علیهم

 شناخت معصومین و انواع مصائب آنها
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 اشاره

ت، بین مسلمین و غیر مسلمین اس« مشترك»اساسا آنچه عزادار را از مرتبه سوم كه مرتبه 

السالم وارد برد و در گروه عزاداران و شیعیان حقیقی معصومین علیهمباالتر می

سازد، صفای باطن و باال رفتن میزان محبت و معرفت او نسبت به حقایق جهان می

م و السالاست.عزادار در مرتبه سوم با تجلیات گوناگونی از عظمت امام حسین علیه

كند كه ماندن در مرتبه سوم شود. در این حال احساس میان و اصحابش آشنا میخاند

كند و به همین خاطر در این مرتبه عطش و ظرفیت بیشتری او را اشباع و راضی نمی

برای درك عظمت محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله و به خصوص سیدالهشداء 

های مداحان و بعضی ها توضیحتوجیهكند، كه دیگر السالم در خود احساس میعلیه

گویندگان و نویسندگان كه خود نیز در مرحله سوم قرار دارند، روح تشنه او را سیراب 

كند، چرا كه آنها به اندازه فهم خود، از امام حسین و سایر معصومین و قانع نمی

كند می خوانند. ولی عزادار به خوبی و به درستی احساسگویند و میالسالم میعلیهم

گویند. در این حال تالش او برای رسیدن كه حقیقت، باالتر از چیزی است كه آنها می

شود و برای برطرف كردن عطش خود به معرفت معرفت جدید و عمق بیشتر آغاز می

[ او در افكار خود یا به كمك 9۴كند. ] صفحه جدید و رفع مجهوالتش، حركت می

هر كس هر چه درباره محمد و آل محمد صلی اهلل  رسد كهدیگران، به این نتیجه می

وید گالسالم و حماسه حسینی گفته و میعلیه و آله و به خصوص سیدالشهداء علیه

براساس درك و فهم خود از آنها بوده است و درك و فهم خوانندگان، گویندگان و 

طیبه توانند درباره وجود باعظمت این انوار نویسندگان، محدود است. چگونه می

السالم آن طور كه شایسته است، بگویند و بنویسند. هیچ كس به جز خداوند علیهم

السالم را آن طور كه شایسته است، تواند وجود معصومین علیهمعظیم و اعلی نمی

معرفی و توصیف نماید. بنابراین عزادار پس از مدتی كه از سلوكش در مرتبه سوم 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دهد، رسد، و او را تحت فشار قرار میاوج می هایش بهگذرد و مجهوالت و پرسشمی

به سراغ خداوند تبارك و تعالی كه خالق محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله است 

د تا كنرود و از آنها استمداد میالسالم میو نیز به سراغ خود حضرات معصومین علیهم

پس از جستجوی او را به معرفت جدید برسانند و عطش او را برطرف نمایند. او 

ش، گیر و نیز مشورت با اهل علم و دانصادقانه و با پرهیز از تنبلی و كسالت و تالش پی

به خصوص روحانیت و علمای دین، كه آشناترین مردم به خدا و دین خدا و معصومین 

و  به منابع معرفتی -اند و خود مراتب چهارم و پنجم را طی كرده -السالم هستند علیهم

 یابد.مهمی دست می اطالعاتی

 مهمترین منابع شناخت معصومین

 قرآن كریم

قرآن كریم كتاب آسمانی است كه از سوی خداوندی نازل شده كه آفریننده انوار طیبه 

السالم و آفریننده دنیا و آخرت است. خداوندی كه همه آسمانها و معصومین علیهم

رای باالترین هدف زندگی، كه زمین را خلق كرد و انسان را با پرتوی ویژه خویش و ب

[ خداوندی است و با مقام خالفت الهی و 93مظهریت همه اسماء و صفات ] صفحه 

باشد، آفرید.آری قرآن كریم، كالم چنین خدایی است و برای هدفی ولی اهلل شدن می

ابل ای قادر به خودنمایی در مقچنین واال نازل شده است. كتابی كه هیچ كتاب و اندیشه

یست. رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله یعنی انسانی كه قلب مقدس او شایستگی و او ن

ظرفیت نزول قرآن و دریافت این كاتب باعظمت الهی را داشته است؛ و بهتر از هر 

فضل القرآن علی سائر الكالم »شناسد، درباره آن فرمودند:كس دیگری قرآن را می

ر دیگر سخنان، همچون برتری خداوند بر برتری قرآن ب -[ 12كفضل اهلل علی خلقه ]

در این كتاب آسمانی كه براساس نظام خلقت انسان و جهان و سیر «.خلق او است
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بازگشت انسان به سوی خداوند متعال و مراتب كمالی وی نازل شده، بارها از علم الهی 

 وسخن به میان آمده و اینكه هیچ كسی بهتر از خداوند تبارك و تعالی نظام خلقت 

پروردگار شما به  -[ 11فرماید:)ربكم اعلم بكم ]شناسد.در سوره اسراء میانسان را نمی

فرماید:)اهلل اعلم حیث یجعل رسالته تر از خود شماست.(و در جای دیگری میشما آگاه

داند كه در كجا رسالت خود را مقرر دارد.(بنابراین اگر كسی خدا بهتر می -[ 19]

شك بدون مراجعه به قرآن كریم و السالم را بشناسد، بیبخواهد معصومین علیهم

[ امام 9۳[ . ] صفحه 13تواند به شناخت صحیحی دست یابد. ]استمداد از خداوند، نمی

ا و نزل القرآن اربعة ارباع، ربع فینا و ربع فی عدون»فرمایند:السالم در این باره میباقر علیه

قرآن در چهار قسمت نازل شده است،  -[ 11]ربع سنن و امثال و ربع فرائض و احكام 

یك چهارم آن درباره ماست و یك چهارم درباره دشمنان ما و یك چهارم درباره 

 «سنت و امثال و یك چهارم در واجبات و احكام است.

 زیارت عاشورا

[ و 1۴مشهور بین اولیای خدا و علما این است كه زیارت عاشورا حدیث قدسی است ]

تبارك و تعالی به جهت عظمت سیدالهشداء و واقعه عاشورا و نیز از سوی خداوند 

ای كه بندگانش در قبال امام و ضرورت شناخت ابعاد مختلف این روز عظیم و وظیفه

ه السالم به رسول خدا صلی اهلل علیه و آلعاشورا دارند، توسط فرشته وحی جبرئیل علیه

م پس از واقعه كربال در اختیار مردم قرار السالاعطا شده است و به وسیله امام باقر علیه

ی زندگی یك شیعه و عزادار حقیقی و نامهگرفته است.زیارت عاشورا منشور و آیین

ترین معارف الهی در شناخت معصومین یك مؤمن راستین است.در این زیارت با عالی

 السالم و نیز شناخت رابطه وجودی مردم با معصومینبه ویژه امام حسین علیه

شناسی و همچنین وظایفی كه یك شیعه حقیقی و یك السالم و مباحث انسانعلیهم

 شویم. عنایتالسالم و نهضت او دارد، آشنا میعزادار صادق در قبال سیدالشهداء علیه
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ای كه به این زیارت شریف شده است، نشانگر اهمیت آن و كلیدی بودن مضامین ویژه

السالم و فرزندش حضرت نسانی با امام حسین علیهای كه باید هر اآن در نوع رابطه

 باشد. اینو به طور كلی با حماسه حسینی برقرار نماید، می -ارواحنا فداه  -حجت 

[ معرفتی بسیار بلندی برخودار است كه از زمان ائمه 93زیارت از چنان جایگاه ] صفحه 

از ائمه و یارانشان و نیز  السالم تاكنون نه تنها از برنامه عبادی هیچ یكاطهار علیهم

علمای راستین اسالم حذف نشده است؛ بلكه روز به روز به تأكیداتشان به اهمیت آن و 

 مداومت بر خواندن آن بیشتر شده است.

 جامعه كبیره

سی است شناترین و كاملترین متن اماماین زیارت كه از معتبرترین زیارات است. عالی

السالم در اختیار شیعیان قرار گرفته است.مرحوم علیهكه توسط وجود مقدس امام هادی 

شیخ عباس قمی در كتاب شریف مفاتیح الجنان پس از نقل زیارت جامعه كبیره، 

آورده است كه از آن اهمیت و « حكایت سید رشتی»ای به نام داستان جالب و آموزنده

 حضرت بقیة اهللجایگاه زیارت عاشورا و نیز زیارت جامعه كبیره در نزد وجود مقدس 

 شود.به خوبی فهمیده می -ارواحنا فداه  -االعظم 

 زیارت ناحیه مقدسه

ی تنها بازمانده آل محمد صلی اهلل علیه و آله و منتقم اصلی آنها این زیارت، سوگنامه

السالم برای جد مظلوم و غریبش و شهدا و یعنی وجود مقدس امام زمان علیه

السالم یارت با ابعاد گوناگون مصائب اهل بیت علیهمبازماندگان كربالست.در این ز

شویم. این زیارت در حقیقت گزارشی مبسوط درباره واقعه كربالست و به آشنا می

های بسیار گریتوان آن را شرح زیارت عاشورا دانست كه اطالعات و روشننحوی می

 با استفاده از منابع دهد.عزادارباارزش و دقیقی از حماسه حسینی در اختیار ما قرار می
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السالم [ فرمایشات معصومین علیهم3۱چهارگانه مذكور و نیز با استفاده از سایر ] صفحه 

ای كه باید با محمد و آل «رابطه شایسته»و « خود»به شناخت جدیدتر و باالتری از 

 رسد و در سایه این شناخت جدید و باال، بهمحمد صلی اهلل علیه و آله داشته باشد، می

عزاداری »محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله و « هایمصیبت»درك جدیدتری از 

عزادار حقیقی در سایه معرفتی كه از منابع اصیل اسالمی و »رسد.برای آنها می« شایسته

ت برای حضرا« مصیبت»شناس به دست آورده، به درك دو نوع با راهنمایی علمای دین

شود السالم، نایل میص وجود مقدس سیدالشهداء علیهالسالم، به خصومعصومین علیهم

 كه هر چند هر دو بزرگ هستند؛ ولی یكی از دیگری بزرگتر است.

 انواع مصائب

 اشاره

كننده و دیگری منفی و دوركننده است. ما در اینجا این دو یكی مثبت و نزدیك

عزادار .»شرح خواهیم داد« مصیبت اعظم»و « مصیبت عظیم»های مصیبت را با نام

شناسد و در مقابل هر یك هر دو مصیبت را با تمامی زوایای آنها به خوبی می« حقیقی

 دهد.العمل مناسب نشان میگیری و عكساز آنها موضع

 مصیبت عظیم

 اشاره

ها و یا همان مصیبتی كه به وجود مقدس و نورانی آنها رسیده است. یعنی جنایت

نها و خاندان مكرمشان بر آنان وارد شده است.جفا هایی كه در به شهادت رساندن آظلم

و مصایبی كه به وجود نازنین و نورانی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در زمان حیات و 

های جانكاهی كه به وجود مقدس أمیرالمؤمنین حین ارتحالشان وارد شد.مصیبت
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لی یز پس از پیامبر صالسالم و حضرت زهراء علیهاالسالم در زمان حیات پیامبر و نعلیه

[ مصیبت 32اهلل علیه و آله و هنگام شهادتشان بر آن حضرات وارد گردید. ] صفحه 

السالم و تیرباران بدن نورانی و مطهرش بعد از های مكرر امام حسن علیهمسمومیت

الم السشهادت ایشان و هر كدام از حضرات؛ به خصوص مصائب عظیم امام حسین علیه

السالم در ماجرای كربال و پس از آن و باالخره ندان و یارانش علیهمو خانواده و خا

السالم پس از واقعه كربال روا داشته شد، همه مصائب و جنایاتی كه در حق ائمه علیهم

های نسبت به این مصیبت« شیعه و عزادار حقیقی»و همه از نوع مصیبت عظیم هستند.اما 

آیا مانند مرتبه سوم به یك عزاداری منفعالنه  دهد؟العملی نشان میعظیم چه نوع عكس

تأثیر عواطف و احساسات محض، آن هم با وجود آن همه آفات، تحریفات و و تحت

 دانیم پاسخ به اینكند؟بهتر میآورد؟ و یا به گونه دیگری عمل میها روی میبدعت

 بدهیم.« مصیبت اعظم»پرسش را پس از بحث 

 مصیبت اعظم

 اشاره

یبتی كه به جامعه انسانی در طول تاریخ به علت محرومیت از حقیقت دین و یا همان مص

السالم نیز محرومیت از وجود مقدس رهبران الهی، به خصوص ائمه معصومین علیهم

سالم از الوارد گردیده است. این مصیبت به علت كنار گذاشته شدن معصومین علیهم

رهبری و هدایت جامعه انسانی در نظر ای است كه خداوند برای آنان در مقام و مرتبه

گرفته است. برای توضیح بیشتر این دو مصیبت و روابطی كه بین آنها وجود دارد، 

در قبال هر یك از آنها، ناچار به ذكر چند « عزادار و شیعه حقیقی»همچنین وظیفه یك 

 مقدمه هستیم:

 جایگاه دین در حیات بشری
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 اشاره

[ تدبیركننده 31است و رب العالمین و مالك و ] صفحه خداوند كه خالق انسان و جهان 

ها، آنها را باشد، بهتر از هركس دیگری حتی بهتر از خود انساننظام خلقت می

ها دو نوع حیات و زندگی معرفی [ او در قرآن كریم برای انسان13شناسد. ]می

 نماید:می

 حیات طبیعی، كه شامل مراحل چهارگانه ذیل است

ها دارای ارزش حیات جمادی هستند.)ثم قست قلوبكم من بعد ذلك انسانبعضی از  -2

های شما بعد از این سخت شد، پس مانند سنگ سپس قلب -[ 1۳فهی كالحجارة ]

ة تر هستند.)او اشد قسوها از نظر حیات حتی از سنگ )جماد( نیز پایینبعضی - 1شد.(

ها فقط در حد ات بعضیحی - 9تر شد.(های شما از سنگ نیز سختقلب -[ 13]

 - 3«آنان مانند چهارپایان هستند. -[ 9۱حیوانات و چهارپایان است.)اولئك كاالنعام ]

تر از چهارپایان بلكه پست -[ 92تر هستند.)بل هم اضل ]ها از چهارپایان نیز پستبعضی

تر از توان به حیات پستبندی دیگر مراحل چهارگانه را میدر یك تقسیم«هستند.

 [ .91ادی، حیات جمادی، حیات گیاهی و حیات حیوانی تقسیم كرد. ]جم

 حیات انسانی یا فطری

انسان عالوه بر بعد طبیعی و حیوانی خود دارای بعدی انسانی و روحی الهی است. 

چنانكه خداوند از این مرحله از حیات او به دمیدن روح خدا در انسان یاد كرده است. 

[ )فاذا سویته و نفخت فیه من روحی 39فرمایند: ] صفحه میها آنجا كه خطاب به فرشته

هر هنگامی كه او را )از نظر بدن( متعادل و استوارش ساختم  -[ 99« ]فقعوا له ساجدین

و از روح خود در او دمیدم، پس شما به او سجده كنید.(در زبان دین از این روح الهی، 

داشتن این بعد است كه انسان نامیده یاد شده است. انسان به واسطه « فطرت»با عنوان 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

شد، و برتر از مالئكه و الیق سجده آنان شده است.این بعد از وجود انسان نیز تنها با 

یابد. خداوند نیز دین خود را مطابق شود و رشد میهدایت و تربیت خداوند شكوفا می

ن حنیفا یبا فطرت انسانی و حیات و رشد فطرت او تنظیم كرده است.)فاقم وجهك للد

فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس 

پس تو ای رسول )با همه پیروانت( مستقیم رو به جانب آئین پاك  -[ 93ال یعلمون ]

اسالم بیاور و پیوسته از طریق دین خدا كه فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیروی 

یری در خلقت خدا نباید داد و این است آئین استوار حق و لیكن اكثر كن كه هیچ تغی

دین  های كامل هستند، مأمور تبلیغانبیاء نیز كه انسان«مردم از حقیقت آن آگاه نیستند.

ها به سوی كمال ویژه انسانی آنها هستند. جز انبیاء و دین خدا هیچ خدا و هدایت انسان

و ایجاد و شكوفایی حیات فطری او نیست. درست به  عاملی قادر به تربیت الهی انسان

همین دلیل است كه خداوند كه خالق او است، تحقق حیات انسانی او را فقط و فقط در 

داند. بخش انبیاء و دین الهی محقق میگرو تسلیم شدن او در مقابل دستورات حیات

 -[ 91لما یحییكم ][ )استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم 33آنجا كه فرمود: ] صفحه 

اجابت كنید خدا و رسول صلی اهلل علیه و آله را هنگامی كه شما را به چیزی دعوت 

دهد.(به عبارت دیگر آنچه كه به انسان حیات كنند بر آن چیز كه به شما حیات میمی

دهد، همان چیزی است كه خدا و رسولش صلی اهلل علیه و آله انسان را به آن می

بخش آیین خدا است پس با اجابت دستورات حیات«. دین حق»عنی كنند یدعوت می

رسند و بدون اجابت دین، از آن حیات محروم ها به حیات طیبه انسانی میكه انسان

[ برای انسان حیاتی نیست 9۴فرمایند:)ال حیاة اال بالدین ]السالم میهستند. امام علی علیه

یات، همان حیات انسانی است.دین خدا نیز مگر با دین(.بدیهی است كه منظور از این ح

دارای اصول و فروعی است كه اعتقاد و باور قلبی نسبت به آن اصول، و عمل برطبق 

آنها و نیز باور همه دستورات اخالقی و عملی دین، و عمل برطبق آنها است كه حیات 

حیات  سان برایآورد.بنابراین مهمترین نیاز انطیبه ابدی انسانی را برای او به وجود می
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مندی از هدایت ویژه او انسانی، عبارت است از ارتباط با خالق و پروردگار خود و بهره

رسیم شود.از آنچه تاكنون گفته شد، به این نتیجه میكه با اصول و فروع دین تأمین می

ها همان محرومیت از دین خدا است. بدون دین خدا هیچ كه مصیبت اعظم برای انسان

ها د.انسانكنز مرحله طبیعی حیات به مرحله فطری و انسانی حیات راه پیدا نمیانسانی ا

مندی از هدایت الهی به سعادت دنیایی و ابدی نایل فقط با تمسك به دین خدا و بهره

بخش الهی، [ و آیین حیات31شوند. هیچ راه و آیینی جز صراط مستقیم ] صفحه می

كمال الیق او برساند. لذا هدف از بعثت انبیاء و تواند انسان را به هدف خلقت و نمی

های آسمانی، هدایت مردم به دین خدا و راه حق و نیز حاكمیت آیین خدا نزول كتاب

های باطل بوده است. پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز چیزی جز ها و راهبر همه دین

ها این هدف كه انسانخواستند. هدایت مردم و حاكمیت دین خدا در جامعه انسانی نمی

اند، آنقدر ها و زمین، برای آن خلق شده[ و نیز همه موجودات عالم و همه آسمان93]

 السالمبزرگ بوده است كه هزاران تن از پیامبران الهی و نیز چهارده معصوم علیهم

ها انسان صالح و برجسته از زن، اند به خاطر آن به شهادت برسند. میلیونحاضر بوده

ها، جوان، نوجوان و حتی كودكان، به خاطر حاكمیت دین خدا تن به شهادت مرد،

دایت اند.بنابراین هها، فقر و سایر مصائب دادهها، تبعیدها، گرسنگیها، شكنجهاسارت

ها و حاكمیت دین خدا و راه مستقیم او بر جامعه انسانی كه موجب پرورش انسان

ها و مبارزات رهبران الهی اهداف زندگی، تالششود، از باالترین های حقیقی میانسان

ها )مصیبت عظیم( مقدمه و الزمه آن و پیروان آنها بوده است و تمامی آن مصیبت

گوییم مصیبت اعظم، ناكامی رهبران الهی در حاكمیت بر باشد.به همین دلیل میمی

 جامعه و یا محرومیت انسان و جامعه جهانی از حاكمیت دین خدا است.

 اه رهبر متخصص و معصوم در حیات بشریجایگ
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دینداری بدون ارتباط با راهنمایی متخصص و معصوم و سودای هدایت و نجات، خیالی 

بیش نیست. دینداری بدون معصوم، مثل آموزش بودن معلم و نیز بهداشت و درمان 

[ اینكه درك بهتری از معنای مصیبت اعظم داشته 3۴بدون پزشك است. برای ] صفحه 

ر شناس و نیز رابطه بین رهببایست رابطه بین دین با رهبر معصوم و دینیم، میباش

 ها روشن شود.معصوم و سایر انسان

 اصل اصالت تخصص

السالم از كتاب آشتی با امام زمان علیه ۴1از سطر چهاردهم این صفحه تا پایان صفحه 

ید: انسان در گونقل شده است.این اصل كه یك اصل فطری و عقلی است به ما می

اندازی، ی تعریف، راهمند و در چهار مرحلهبرخورد با هر مجموعه یا دستگاه نظام

برداری و اصالح و تعمیر بعد از خرابی، در درجه اول به راهنمایی سازنده و در بهره

درجه دوم به متخصص نیازمند است. بدیهی است كه هر چه پیچیدگی و حساسیت آن 

شتر باشد، نیاز ما به سازنده و متخصص بیشتر است.اصل اساس و مجموعه یا دستگاه بی

ص چون و چرا از متخصها، تبعیت محض و بیی انسانفطری پذیرفته شده در بین همه

ها فطرتا و عقال به این قانون الهی مجهز هستند كه در ی انساندر هر كاری است. همه

د، به سراغ متخصص آن كار ی آن، آگاهی و تخصص ندارنهر كاری كه خود درباره

یماری ی آن بها به متخصص بلكه باالترین متخصصص ویژهروند، در درمان بیماریمی

آن  ترین كسی كه ازها به سراغ متخصصها و اصالح خرابیروند. در تعمیر دستگاهمی

روند و.... انسان حاضر نیست، در هیچ ی آن میدستكاه آگاهی دارد؛ یعنی سازنده

ای به سراغ غیرسازنده و متخصص اصلی در هر كاری و چیزی برود و اگر تحت زمینه

انگاری تأثیر عوامل مختلفی از قبیل تشخیص غلط متخصص یا تبلیغات دروغین یا سهل

در شناخت متخصص به سراغ غیرمتخصص رفت و بعد متوجه چنین اشتباهی شد، فورا 

رود. اگر با وجود چنین اصل ی میكند و به سراغ متخصص اصلی و حقیقاو را رها می
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عقلی و نیز امكان شناخت متخصص اصلی در شناخت و یافتن او كوتاهی كند یا پس از 

ها كاری احمقانه و خیانت ی انسانشناختنش، از او سرپیچی نماید، این كار نزد همه

 وششود، زیرا با چنین كاری انسان خود را از راه و رآشكار و عمدی به خود تلقی می

رساند، ] رسد و نمیدرست و حق محروم كرده، راه غلط را كه هرگز به مقصد نمی

[ انتخاب كرده است. چنین كسی حتی نزد خودش نیز محكوم است و اگر از 33صفحه 

او سؤال شود كه چرا متخصص و اهل فن را رها كرده و به سراغ غیر آن رفته، هیچ 

د.لزوم پیروی از متخصصین كه اصلی عقلی جوابی برای خودش و سؤال كننده نیز ندار

ترین حركت و عمل انسان یعنی حركت به سوی ابدیت و و ثابت است، در مورد مهم

ت ترین حرككمال الیق انسانی و تأمین سعادت دنیایی و ابدی او نیز جریان دارد، مهم

ه انسان تابع همان اصل عقلی است و در قیامت خداوند ما را با همین اصل محاكم

خواهد كرد، به ویژه كه این حركت، یعنی تأمین سعادت دنیا و آخرت نیاز به بیشتر ین 

[ دارد كه در دست هیچ یك از 9۳حجم اطالعات تخصصی یعنی اطالعات هفت گانه ]

اند و به غیر از كسانی كه آن اطالعات را مستقیما از خداوند فراگرفته -افراد انسان 

نیست. هیچ یك از كارهای انسان از اول  -و معرفی كرده  خداوند، شخصا آنها را تأیید

خلقت تا روز قیامت به اندازه حركت او به سوی كمال الیق و تأمین سعادت دنیا و 

آخرت، این گونه نیاز به اطالعات تخصصی ندارد. بنایراین كوتاهی در شناخت 

ی ن هر راهمتخصص و راه حقیقی موجب هالكت و بدبختی انسان خواهد بود و پیمود

غیر از راهی كه خداوند، خالق انسان و جهان به دست رهبران معصوم و متخصص نشان 

ی الزم است، لذا های هفت گانهدهد، باطل و مبتنی بر جهل و به دور از تخصصمی

راهی پوچ و باطل و آیین جاهلی است.به همین علت است كه قرآن كریم هر نوع آیین 

ه خداوند برای بشر معین كرده است، آیین باطل و جاهلی و روشی را غیر از آیینی ك

آیا مردم به  -[ 93كند:)افحكم الجاهلیة یبغون و من احسن من اهلل حكما ]معرفی می

 همچنین تنها هدایت«دنبال آیین جاهلیت هستند و كدام حكم از حكم خدا بهتر است.
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 -[ 3۱ان هدی اهلل هو الهدی ]داند:)قل و آیین خدایی را مناسب و الیق مقام انسانیت می

واند تبگو فقط هدایت خدا، هدایت حقیقی است.(بنابراین جز خداوند هیچ كس نمی

 [ 3۳این موجود باعظمت را به راه سعادت هدایت نماید. ] صفحه 

 متخصص كیست؟

حال باید كه خداوند چگونه انسان را هدایت نموده و اطالعات مربوط به پیمودن مسیر 

خرت )ابدیت( را در اختیار وی قرار داده است؟ خداوند بزرگ و مهربان دنیا تا آ

ای كه دارای عمل الهی الزم برای هدایت های برگزیدههدایت خود را از طریق انسان

بشر و نیز عصمت هستند، انجام داده است. علم و عمصت همان دو چیزی است كه 

ل نیز ضرورت آن دو را حكم های برگزیده بدان نیازمندند و عقی این انسانهمه

كند، زیرا از طرفی وجود انسان بسیار پیچیده، حساس و باعظمت است كه نزدیك می

شدن به آن و دستكاری كردن آن و تعیین بایدها و نبایدها برای آن، نیاز به تخصص و 

ها و به دست گرفتن علم الهی دارد و از طرف دیگر در رساندن این علم به سایر انسان

ان هدایت مردم نباید هیچ گونه خطا و لغزشی صورت گیرد كه در صورت وقوع جری

شود.پس در حقیقت هدایت انسان فقط هر گونه خطا و لغزش جریان هدایت مختل می

از  باشند.السالم مجرای این هدایت میو فقط به دست خداوند است و معصومین علیهم

قتی این جریان به دست رهبران الهی آنجا كه فقط هدایت الهی، هدایت حقیقی است، و

شود تا به عنوان مظاهر خداوند با مردم تماس مستقیم داشته باشند، علم و سپرده می

ای باشد كه مردم یقین كنند كه این هدایت، هدایت خداوند توانایی آنها باید به گونه

 ن و چراییاست تا با جان و دل خود را به رهبران الهی بسپارند و بدون هیچ گونه چو

آنها را اطاعت كنند، لذا رهبران الهی باید به معدن علم خداوند متصل باشند و از مقام 

عصمت نیز برخوردار باشند تا هیچ گونه اشتباه و خطایی در مسیر هدایت مردم پیش 

طور كه قبال گفته شد، با توجه به اینكه انسان دارای اختیار است و راه خود نیاید.همان
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كند. آنچه بر خداوند است، این است كه ست و اختیار خود انتخاب و طی میرا با خوا

های الزم برای پیمودن آن را، به انسان عطا كند. فقط راه را به انسان ارائه كند و توانایی

. عالوه بر اینكه 2خداوند برای این منظور اموری را ترتیب داده است كه عبارتند از:

ر داده كه همان روح، انسان را به طرف مبدأ و اصل خود، انسان را حامل روح خود قرا

دهد، قدرت تشخیص حق و باطل و خوب و بد را نیز به او عطا كرده است تا سوق می

با این نور الهی آنچه را كه در مسیر سعادت برای او مانع و خطر است، بشناسد و از 

ند ت، بشناسد و به آن، پیوگرفتاری در آن، ایمن باشد. آنچه را كه مطابق سعادت او اس

فرماید:)و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و باره میبرقرار كند. قرآن كریم در این

[ قسم به نفس انسان و آنكه او را به حد كمال بیافرید و به او شر و خیرش را 32« ]تقواها

نسان و ا. فرستادن كتاب آسمانی و آیین حق كه منطبق با ساختار وجودی 1الهام كرد.(

فطرت او است تا انسان بتواند به راحتی آن را بپذیرد و به سهولت مسیر هدایت را طی 

. تعیین رهبران الهی معصوم كه متصل به منبع علم الهی و متخلق به 9[ 33كند. ] صفحه 

ی خداوند هستند تا به طور مستقیم در بین مردم باشند و آنها اخالق الهی و تربیت شده

ی عظمت انسان و بزرگی و حساسیت سیر ند.با توجه به آنچه كه دربارهرا هدایت كن

بازگشت او به سوی ابدیت و خداوند و پیچیدگی ابعاد او به عنوان بزرگترین و 

گانه برای هدایت او به های هفتترین مخلوق خداوند و نیز ضرورت تخصصكامل

لم انسان كه این حق مس گیریمسوی سعادت حقیقی و كمال الیقش گفته شد، نتیجه می

بر خداوند است كه برای او رهبری متخصص و معصوم و آیینی قابل اعتماد تعیین و 

معرفی كند تا جریان هدایت او تضمین شده باشد و بتواند خود را به اهداف وجودی 

خود و كمال و سعادت مطلوبش برساند. نبودن رهبران متخصص و معصوم و نبودن 

شفاف خالف حكمت خداوند و خالف هدف خلقت انسان است؛  دینی قابل اعتماد و

یعنی بدون وجود رهبر و دین قابل اعتماد، نظام خلقت انسان پوچ و بیهوده است و 

خداوند از چنن خلقتی و چنین كاری منزه و مبراست. با توجه به این حق مسلم انسان، 
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معصوم و متخصص در  خداوند در تمام تاریخ حیات او بر روی زمین، همیشه رهبرانی

ین ی ااختیار او قرار داده است تا هیچ كس حجتی بر خدا نداشته باشد.قرآن درباره

حقیقت كه هر انسان و قومی نیاز به راهنمای الیق دارد و این نیاز را فقط و فقط باید 

همانا تو فقط  -[ 31فرماید:)انما انت منذر و لكل قوم هاد ]خداوند تأمین كند، چنین می

ای و برای هر مردمی رهبری است.()رسول اهلل المنذر و لكل زمان منا هاد دهندهبیم

[ 39یهدیهم الی ما جاء به نبی اهلل ثم الهداة من بعده علی ثم االوصیاء واحد و بعد واحد ]

دهنده است و در هر دورانی از ما رهبری است كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بیم -

كه پیامبر خدا آورده رهبری كند، سپس رهبران پس از وی، علی  مردم را بر آنچه

السالم و اوصیای پس از او هستند یكی پس از دیگری(.اما علت اینكه رهبر را با علیه

 كند، این است كه مردم را به خطردهنده معرفی میبه معنای ترساننده و بیم« منذر»لفظ 

ت انسان و جهان است و تنها راه سعادت پیروی نكردن از آیین خدا كه مبتنی بر شناخ

انسان است و همچنین به خطر پیروی نكردن از رهبر متخصص و معصوم هشدار دهد. ] 

 [ 1۱صفحه 

 چرا به شناخت اهل بیت نیازمندیم؟

السالم امكان برقراری یك ارتباط صحیح بین ما و آنها بدون شناخت اهل بیت علیهم

توان راه راست و طریق رتباط صحیح هرگز نمیوجود ندارد و بدون برقراری یك ا

ه گانه باشد، پیمود.امكان ندارد كهای هفتخوشبختی را كه باید مبتنی بر تخصص

السالم را به طور صحیح بشناسد و برای خود رهبر و الگوی كسی اهل بیت علیهم

رقراری ب های زیادی در اطراف ما هنوز موفق بهبینیم انساندیگری انتخاب كند. اگر می

اند، به علت آن است كه شناخت السالم نشدهیك ارتباط زنده با اهل بیت علیهم

السالم السالم و فرهنگشان ندارند. حضرت رضا علیهصحیحی از اهل بیت علیهم

اگر مردم حسن كالم ما را  -[ 33ان الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا ]»فرمایند:می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

و به همین علت در پیدا كردن الگو و روش زندگی «كنند.ت میبدانند حتما از ما تبعی

 های مختلف، با عناویندچار بحران و آشفتگی زیادی هستند و دائما بین شخصیت

اش جاهل هستند، در تردید مختلف كه همگی آنها نسبت به انسان و ابعاد وجودی

 ن ورزشكار را و گاهیدهند و گاهی فالباشند. گاهی فالن نویسنده را الگو قرار میمی

فالن هنرپیشه را و گاهی فالن شخصیت خارجی را و گاهی فالن فلسوف را و... و در 

بینند كه عمر عزیز و شریف خود را كه باید در روز آیند، مینهایت وقتی به خود می

اش پاسخگو باشند، در سراب رفت و آمد بین الگوهای قیامت نسبت به لحظه لحظه

اند؛ بدون اینكه به چیزی قابل اعتنا و خوشبختی ماندگار و لف كردهقالبی و موقت ت

اید شوند كه شحقیقی رسیده باشند. در این جاست كه دچار غم كشنده و جانكاهی می

، ی زندگی یعنی عمرترین سرمایههیچ گاه تمام نشود، چرا كه بزرگترین و باارزش

ین، اند.بنابراقالبی ریخته و هدر داده ها و الگوهایجوانی و نشاط خود را به پای معشوق

به شناخت معصومین نیاز داریم، چون ذاتا به رهبر و الگوی معصوم نیازمندیم. شأن 

انسان به قدری باال و باارزش است كه خداوند برای هدایت او به كمتر از معصوم راضی 

گی ت بزرنیست و هر كس خود را به كمتر از معصوم بسپارد، در حق خود جفا و خیان

كرده است و هر كس به دیگری رهبر و الگویی غیر معصوم نشان دهد، هم به خود و 

هم به او جفا و خیانت بزرگی كرده است.پس به شناخت معصوم نیاز داریم، چون كمتر 

خواهیم و نباید عمر خود از آن، الیق ما نیست.به شناخت معصوم نیاز داریم، چون نمی

ا تربن وظیفه م[ سردرگمی و بحران بیزاریم. بنابراین مهم12 را تلف كنیم و از ] صفحه

قبل از هر چیز شناخت رهبران الهی و امامان هدایت و به خصوص امام زمان )عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف( است كه بدون پیوند با او وامانده و درمانده از راه و گمشده و 

نتیجه و عقیم است. چنانكه در زیارت بیحیرانیم و بدون پیوند با او كارها و زحمات ما 

السالم علیك یا سبیل اهلل الذی من سلك غیره »كنیم:ایشان به محضرش چنین عرض می

سالم بر تو ای راه خدا كه هر كس غیر از آن را پیمود، هالك  -[ 31هلك ]
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 تها به زحمت و سختی نیفتند و راه سعادخداوند تبارك و تعالی برای اینكه انسان«شد.

موده السالم امر فررا به راحتی و سالمت طی كنند، آنها را به پیروی از معصومین علیهم

السالم كه تنها رهبران متخصص در امر است، و نیز از اینكه به جای معصومین علیهم

نهایت هستند، كسان دیگری را كه هیچ گونه تخصص و تسلطی نسبت به هدایت تا بی

تقوا اهلل و فرمایند:)اندارند، انتخاب كنند، برحذر داشته و میراه بسیار باعظمت انسانیت 

از حضرت باقر «از خداوند بترسید و با راستگویان باشید. -[ 3۴كونوا مع الصادقین ]

[ .ذكر 33«. ]مقصود ما هستیم»ی این آیه سؤال كردند، فرمودند: السالم دربارهعلیه

اهی با راستگویان از معنای خاصی قبل از دستور به همر« از خدا بترسید»عبارت 

برخوردار است. این عبارت تهدیدی از خداوند است در مورد اینكه اگر مردم از 

همراهی و سپردن خود به امامان حق و الهی سرباز زنند، از مسیر حقیقی سعادت 

شوند.عذابی كه منحرف و به فساد و تباهی كشیده شده، در نهات به عذاب دچار می

اند یعنی عذاب نرسیدن به كماالت الیق وجودی و محروم كردن كردهخود فراهم 

خود از آنچه مورد نیاز است و برای خوشبختی ضروری و الزم است.امام باقر 

قال اهلل تبارك و تعالی: العذبن كل رعیة فی االسالم دانت »فرمایند:السالم میعلیه

فی اعمالها برة تقیة و العفون عن بوالیة كل امام جائر لیس من اهلل و ان كانت الرعیة 

كل رعیة فی االسالم دانت بوالیة كل امام عادل من اهلل و ان كانت الرعیة فی انفسها 

خدای تبارك و تعالی فرموده است: هر آینه عذاب  -[ 3۳[ مسیئة ]11ظالمة ] صفحه 

ت، یسكنم هر رعیتی را كه در اسالم با پیروی از امام ستمگری كه از جانب خدا نمی

دینداری كند، اگر چه آن رعیت نسبت به اعمال خود نیكوكار و پرهیزگار باشد و هر 

گذرم از هر رعیتی كه در اسالم با پیروی از امام عادل از جانب خدا دینداری آینه درمی

اقر با توضیح امام ب«كند، اگر چه آن رعیت نسبت به خود ستمگر و بدكردار باشد.

قبل از دستور به همراهی با امامان راستگو و « بترسید از خدا»ت السالم معنای عبارعلیه

یز در ترین چتر شد. با این توضیحات معلوم شد كه مهمكسب دستور از ایشان روشن
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تأمین سعادت دنیا و آخرت داشتن یك رهبر الهی متخصص و یك الگوی كامل و 

ا در هم كه تالش كنیم تمعصوم است، به طوری كه اگر از این الگو محروم باشیم، هر ق

رسیم، ولی با وجود الگوی معصوم حتما كارهای خوب و خیر انجام دهیم، به نتیجه نمی

رسیم، اگر چه در كارهایمان اشتباهاتی هم وجود داشته باشد.قرآن كریم به نتیجه می

تر از و چه كسی گمراه -[ 33و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من اهلل ]»فرماید:می

ابع ها یا تپس انسان«نكه پیرو امیال نفسانی خود بوده و بدون راهنمایی الهی باشد.آ

تخصص و علم و راهنمایی خداوند هستند كه در این صورت هدایت یافته و خوشبخت 

مندی از راهنمایی الهی هستند كه در این خواهند بود، یا تابع هوای نفس و بدون بهره

السالم درباره این آیه د.امام كاظم علیهصورت گمراه و بدبخت خواهند بو

تر از همه كسی است [ گمراه1۱من اتخذ دینه رأیه بغیر امام من أئمة الهدی ]»فرمایند:می

امام باقر «ی راهنما، دین خود را با رأی و نظر خود بگیرد.كه بدون امام از ائمه

ان ر كه خواهد مانند پیغمبره»السالم از قول رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند:علیه

زندگی كند و مانند شهیدان بمیرد و در بهشتی كه خدای رحمان آفریده، ساكن شود، 

باید از علی پیروی كند و با دوست او دوستی كند و به امامان پس از وی اقتدا كند، 

اند. خدایا فهم و [ آفریده شده19زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من ] صفحه 

م مرا به ایشان روزی كن. وای بر كسانی از امت من كه مخالف ایشان باشند. خدایا عل

[ .همچنین رسول خدا صلی اهلل علیه و آله از قول خدای 12« ]شفاعت مرا به آنها مرسان.

هایی حجت من بر اشقیای امت تو كامل و تمام است؛ همان»فرمایند:تبارك و تعالی می

و با دشنمانش دوستی نموده، فضیلت او و اوصیای بعد از  كه والیت علی را ترك گفته

او را انكار كردند، زیرا فضیلت تو فضیلت ایشان است و اطاعت تو اطاعت ایشان و حق 

تو حق ایشان و نافرمانی تو نافرمانی ایشان. آنها امامان راهبر بعد از تو هستند، روح تو 

طرف پرورگارت در تو دمیده شده و در كالبد ایشان است و روح تو همان است كه از 

وجل اند خدای عزباشند و از طینت و گوشت و خون تو سرشته شدهایشان عترت تو می
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سنت و روش تو و پیغمبران پیش از تو را در ایشان جاری داشته، ایشان پس از تو 

دار علم من هستند. اینها حقی است بر من. ایشان را برگزیدم و انتخاب كردم و خزانه

پاك ساختم و پسندیدم. هر كه ایشان را دوست دارد و از آنها پیروی كند و به فضیلت 

ان و السالم نام ایشان و نام پدرانشآنها معترف باشد، نجات یافته است. همانا جبرئیل علیه

[ .امام باقر 11« ]دوستانشان و معترفین به فضیلت ایشان را برای من آورده است.

ودگی همانا نسیم رحمت و آس»فرمایند:یغمبر صلی اهلل علیه و آله میالسالم از قول پعلیه

و پیروزی و كمك و كامیابی و بركت و بزرگواری و آمرزش و ایمنی و توانگری و 

مژده و روضان و تقرب و یاری و توانایی و امید و دوستی خدای عزوجل، برای كسی 

بیزاری جوید و به فضیلت است كه علی را دوست بدارد و اطاعتش كند و از دشمنش 

او و جانشینانش معترف باشد، بر من است كه ایشان را در شفاعتم درآورم و بر 

پروردگار من است كه شفاعت مرا نسبت به ایشان بپذیرد، زیرا آنها پیرو من هستند و 

[ .)هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال 19« ]هر كه از من پیروی كند، از من است.

دانند با كسانی [ كسانی كه می13آیا ] صفحه  -[ 13ا یتذكر اولوا االلباب ]یعلمون انم

این آیه  السالم دربارهشوند.(امام باقر علیهدانند برابرند. تنها خردمندان متذكر میكه نمی

انما نحن الذین یعلمون و الذین ال یعلمون عدونا و شیعتنا و اولوا »شریفه فرمودند:

دانند دشمنان مایند و دانند و آنها كه نمیما هستیم كسانی كه می تنها -[ 11االلباب ]

آری خردمند یعنی كسی كه در هیچ كاری به غیر متخصص «شیعیان ما خردمندانند.

كند. شیعیان به این دلیل خردمند هستند كه خود را به كمتر از معصوم مراجعه نمی

م را به رهبری و الگو بودن السالسپارند و كمتر از معصوم علیهالسالم نمیعلیه

داند و حاضر پذیرند. خردمند یعنی كسی كه قدر خود و عمر و جوانی را مینمی

نیست، موش آزمایشگاهی مدعیان علم و هدایت انسان باشد و خود را به كسانی بسپارد 

كه بدون اینكه لیاقت و آگاهی داشته باشند، تحت فشار شهوت و قدرت، ادعای 
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دهد كه در طول تاریخ، نسانی را دارند.تاریخ خونین شیعه، نشان میرهبری جوامع ا

 اند.ها را پذیرا نبودهشیعیان هرگز والیت طاغوت

 معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل كتاب خدا هستند

و جز خدا و راسخان در علم،  -[ 1۴)... و ما یعلم تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم... ]

نحن »فرمایند:ی این آیه میالسالم دربارهدانند.(امام صادق علیهقرآن را نمی تأویل

ماییم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را  -[ 13الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله ]

 «.دانیممی

 سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است

هایی است بلكه قرآن آیه -[ 1۳)بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم... ]

السالم این [ امام باقر علیه11صفحه « ] اند.ی كسانی كه به آنها علم دادهروشن، در سینه

[ و امام صادق 13ی خود، اشاره فرمودند ]آیه را تالوت فرموده و با دست به سینه

مة هم األئ»ی كسانی كه علم به آنها داده شده، در این آیه فرمودند:السالم دربارهعلیه

السالم در عظمت و شأن علمی معصومین امام باقر علیه«.[ آنها تنها ائمة هستند۴۱خاصة ]

اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است و تنها یك حرف »السالم چنین فرمودند:علیهم

آن نزد آصف بود، آصف آن یك حرف را گفت و زمین میان او و تخت بلقیس را 

به دست گرفت، سپس زمین به حالت اول بازگشت و این  درهم نوردید تا او تخت را

عمل در كمتر از یك چشم به هم زدن انجام شد و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را 

داریم و یك حرف هم نزد خداست كه آن را در علم غیب برای خود مخصوص 

 [ .۴2«. ]ساخته است.

 معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند
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فرماید:)و اسبغ علیكم نعمه ظاهرة و های خداوند چنین میی نعمتربارهقرآن كریم د

قال سألت »های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.(خداوند نعمت -[ ۴1باطنة ]

و أسبغ علیكم نعمه ظاهرة و »سیدی موسی بن جعفر علیهماالسالم عن قول اهلل عزوجل: 

م الظاهر و الباطنة االمام الغائب فقلت له: و یكون فی باطنة( فقال: النعمة الظاهرة االما

االئمة من یغیب؟ قال: نعم، یغیب عن أبصار الناس شخصه و ال یغیب عن قلوب المؤمنین 

گوید: از سید خود امام موسی محمد بن زیاد ازدی می -[ ۴9ذكره و هو الثانی عشر منا ]

بغ علیكم نعمه ظاهرة و باطنة( ی فرمایش خدا )و اسبن جعفر علیهماالسالم درباره

پرسیدم، امام فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است و از 

[ غایب شود؟ فرمودند: بله، از 1۴ایشان پرسیدم: در امامان كسی هست كه ] صفحه 

شود و او های مردم غایب نمیشود، ولی یاد او از دلچشم مردم شخص او غایب می

كند و هر سختی را خدا برای او هر مشكلی را آسان می«»مین از ما است.دوازده

شود. های زمین آشكار و هر امر دوری برای او نزدیك میی گنجراحت، برای او همه

ی او هر ستمگر با عنادی ذلیل و به دست او هر شیطان متمردی هالك به وسیله

ی او پر از عدل و داد را به وسیله شود... تا وقتی كه خدا او را ظاهر كند و زمینمی

های خداوند بیكران است و همان [ .نعمت۴3« ]طور كه پر از ظلم و جور شدكند، همان

ی تواند آنها را شمارش كند. اگر به انسان با همهطور كه فرموده است، هیچ كس نمی

وجود كند، یك طور كه خالقش معرفی میابعاد وجودی او نگاه كنیم و او را همان

 ای كه سعادت ابدی او در گرو زندگیممتد از دنیا تا آخرت )ابدیت( ببینیم؛ به گونه

هایی را كه خداوند به او ارزانی انسانی و صحیح او در دنیاست و با این نگاه نعمت

ترین و بزرگترین نعمت را، داشتن امام و داشته، بررسی كنیم، قطعا باالترین و مهم

ر و تالسالم خواهیم یافت. برای چنین موجودی هیج نعمتی مهمرهبران معصوم علیهم

ر این ها در برابباالتر از داشتن الگو و رهبری معصوم نیست، بلكه اساسا سایر نعمت

های الهی به جز نعمت ی نعمتنعمت قابل مقایسه و ذكر نیستند. اگر انسان از همه
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ا چه در دنیا و چه در آخرت والیت و امامت برخوردار باشد، هرگز روی خوشبختی ر

مانند كمتر قدر آن را نخواهد دید. افسوس كه برخورداران از این نعمت عظیم و بی

 آورند.دانند و كمتر شكر آن را به جای میمی

 رابطه وجودی ما و اهل بیت

 السالم تا حدودیی وجود باعظمت معصومین علیهمبا این توضیحات مختصر درباره

وانیم تالسالم با خداوند روشن شد. حال بهتر میخصوص امام زمان علیهنسبت آنها و به 

ی ما را نسبت به آنها بشناسیم.معلوم شد كه بدون نسبت آنها را با خودمان و وظیفه

. رسیم و نه به سعادت آخرتالسالم هرگز نه به سعادت دنیا میشناخت معصومین علیهم

تند. رابطه ما با آنها یك رابطه وجودی است. نیز دانستیم كه آنها اصل و حقیقت ما هس

ها پرتو و تجلی دارند و همه ] صفحه آنها همان روح خداوند هستند كه در همه انسان

[ ما ذاتا سهمی از وجودمان از سنخ وجود آنها و تابش و تجلی آنها است. در زیارت 13

ما در های شروح -س ارواحكم فی االرواح و انفسكم فی النفو»خوانیم:جامعه كبیره می

ی وجودی ما با معصومین ی رابطهدرباره«.هاستهای شما در جانها و جانروح

 خلقنا ان اهلل»فرمایند:السالم میكنیم؛ امام باقر علیهالسالم چند روایت را ذكر میعلیهم

من اعلی علیین و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا و خلق ابدانهم من دون ذلك، قلوبهم 

های همانا خدا ما را از اعلی علیین آفرید و دل -[ ۴1الینا، النها خقلت مما خلقنا ] تهوی

. از ی پایینش آفریدشیعیان ما را از آنچه ما را آفریده، آفرید و پیكرهایشان را از درجه

ایم، آفریده های شعیان به ما متوجه است، زیرا از آنچه ما آفریده شدهرو دلاین

نزد ما سری از سر خدا و علمی از علم خدا »فرمایند.السالم میادق علیهامام ص«.اندشده

است كه ما را به تبلیغش مأمور فرمود و ما آن را از جانب خدای عزوجل تبلیغ كردیم و 

ای نیافتیم تا آنكه خدا برای پذیرش آن مردمی را از برایش محلی و اهلی و پذیرنده

ی او را آفریده بود، خلق كرد و آنها را از ریههمان طینت و نوری كه محمد و آل و ذ
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ی او را ساخت، پس چون ما آنچه فضل و رحمت خود ساخت، چنانكه محمد و ذریه

را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم، تبلیغ كردیم، آنها پذیرفتند و تحمل كردند و 

ر توجه گشت، اگهای ایشان به شناسایی و به حدیث ما میاد ما به آنها رسید، پس دل

شدند، این چنین نبودند، نه به خدا قسم آن را تحمل آنها از آن طینت و نور خلق نمی

السالم درباره رابطه وجودی بندگان خدا با اهل بیت [ .امام زمان علیه۴۴« ]كردندنمی

[ 1۳فرمایند: ] صفحه السالم و نیز اینكه آنها اصل و ریشه مردم هستند چنین میعلیهم

شدگان خدا هستیم و خلق ما ساخته -[ ۴3صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا ] نحن»

 «ی ما هستند.شدهساخته

 فطری بودن دین و روح تشیع

ی مردم دارای طور كه در گذشته نیز اشاره شد، همهی قابل ذكر این است، هماننكته

ه و آله است؛ اند كه همان تجلی محمد و آل محمد صلی اهلل علینفخه و فطرت الهی

های آل یعنی در درونشان چیزی دارند كه با دین محمد صلی اهلل علیه و آله و آموزه

كند، یعنی السالم سنخیت دارد. خداوند دین خود را فطری معرفی میمحمد علیهم

همان چیزی كه مردم در ذات و درون خود، حامل آن هستند.)فاقم وجهك للدین 

ر لناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلك الدین القیم و لكن اكثحنیفا فطرة اهلل التی فطر ا

پس روی خود به سوی دین حنیف كن كه مطابق فطرت خدا  -[ ۴۳الناس ال یعلمون ]

است، فطرتی كه خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. 

آن به شهادت و گزارش قردانند.(بنابراین این است دین پابرجا، ولی بیشتر مردم نمی

ها و دین اسالم كه دین اعتدال و دین خدا است و ی انسانكریم، بین ساختار همه

السالم هستند، سنخیت و هماهنگی وجود دارد. هر رهبران آن، چهارده معصوم علیهم

تر و پذیر او فعالی الهی و فطرت دینكس كه به دستور این دین عمل كند، آن نفخه

شود؛ یعنی همان تجلی پیامبر و آل ایشان صلی اهلل علیه و آله كه در درون شكوفاتر می
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السالم در درون، تر شدن و شكوفاتر شدن تجلی معصومین علیهماو است، با فعال

شود، زیرا با اجابت دستورهای دینی سنخیت شخص به پیامبر و آل ایشان نزدیك می

ن دلیل است كه هر كس در هر كجای شود. درست به همیبیشتری با آنها برقرار می

د )نه رسجهان به شناخت صحیح و دقیقی از اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله می

های آمریكایی و من درآوردی مثل اسالم وهابیت( بسیار سریع محبت پیامبر و آل اسالم

ه های تازگردد. نگارنده خود، در برخورد با خارجیایشان در قلب او شكوفا می

این حقیقت و رخداد  -چه در داخل كشور و چه در سفرهای تبلیغی خارجی  -مسلمان 

لیه و ها و پیامبر و آل ایشان صلی اهلل عرا بسیار شاهد بوده است. اگر سنخیتی بین انسان

آله وجود نداشت، پیدایش چنین محبت و مودتی آن هم با این سرعت محال بود؛ 

را  های تازه مسلمانطلبی، انسانو جانبازی و شهادتمودت و محبتی كه تا سرحد عشق 

[ بنابراین اگر در روایت، قشر خاصی، یعنی شیعیان را گروه 13برد. ] صفحه به پیش می

نماید، به السالم معرفی میانتخاب شده، برای پذیرش آیین و دستورهای اهل بیت علیهم

د تقویت كرده، تعصب را كنار طلبی را در خواین معنا است كه هر انسانی كه روح حق

السالم طلب او را به تشیع و مكتب اهل بیت علیهمبگذارد، همان روح حق

السالم را در وجود خود دارند، فقط باید آن ها اهل بیت علیهمرساند.همه انسانمی

ی الهی را در خود تقویت كنند تا پیامبر و آل ایشان صلی اهلل ی فطری و آن نفخهمایه

آله در وجود او بیدار و زنده شوند و پرتو آنها در وجودشان تجلی كند و هر  علیه و

كس این كار را كرد، به تشیع یعنی حاكمیت روح الهی و فطرت بر روح حیوانی و 

و  السالم و پذیرش والیترسد؛ یعنی موفق به تحمل آیین اهل بیت علیهمطبیعت می

 گذارند و لیاقت ورودمتخصص را كنار میشوند و الگوهای باطل و غیر رهبری آنها می

به مكتب تخصصی و داشتن الگوهای حق و متخصص را كه مجهز و مسلح به تعلیم 

ها با داشتن پرتو اهل بیت ی انسانكنند. پس همهمستقیم الهی هستند، پیدا می

 السالم نفخه و فطرت الهی راه ورودشان به دین حق باز است و اینكه آیا به دینعلیهم
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شوند یا نه، بستگی به این دارد كه پس از دریافت اطالعات الزم از اسالم حق وارد می

ا گرایی رناب محمدی صلی اهلل علیه و آله تا چه حد تعصب را كنار بگذارند و حق

 ی خود كنند.پیشه

 اهل بیت پدران حقیقی ما هستند

تر است. و شدیدتر و قویتر نسبت آنها به ما از نسبت پدر و مادر به ما بسیار نزدیك

ی جسمانی و بعد حیوانی و مادی و دنیایی ما هستند، در حالی والدین ما اصل و ریشه

ی بعد انسانی و الهی و ابدی ما هستند كه آنها اصل ما و حقیقت روح و ذات ما و ریشه

ی او به همین دلیل پس از خداوند از همه كس حتی والدین و تمام عزیزان ما، در دنیا بر

ی تر هستند. آنها اصل و والدین قدسی و آسمانی ما هستند كه واسطهما عزیزتر و مهم

اند انیالسالم كسی ما به حق تعالی هستند. معصومین علیهمعشق ما به خداوند و رساننده

كه بدون پیوند با آنها و بدون شروع از آنها پیوند ما و اتصال حقیقی ما با خداوند محال 

د اهلل من ارا»خوانیم:ی كبیره این حقیقت را این گونه میه در زیارت جامعهاست. چنانك

آنها «.كندی رسیدن به خدا را كرد، از شما شروع میهر كسی كه اراده -بدء بكم 

صراط مستقیم الهی و باب اهلل هستد. برای همین است كه حاضریم در صورت نیاز همه 

ن راهشان كنیم تا جایی كه خطاب به آنها چیزمان را فدای رسیدن به آنها و پیمود

یعی ما ی زمینی و طبیعنی حاضریم آنچه مربوط به جنبه« بأبی أنتم و أمی»گوییم: می

[ فدا كنیم تا به حقیقت قدسی و الهی و آسمانی خود برسیم؛ یعنی ۴۱شود، ] صفحه می

پرواز  رگز مانعی عاطفی با موجودات و قوم و خویش در دنیا هدلبستگی و داشتن رابطه

ول شود.رسبه سوی اصل ابدی و والدین حقیقی و خویش اصلی و وطن حقیقی ما نمی

ال یؤمن »فرماید:باره چنین میاكرم صلی اهلل علیه و آله كه رحمة للعالمین است در این

عبد حتی آكون احب الیه من نفسه و یكون عترتی احب الیه من عترته و یكن اهلی 

ای ایمان به خداوند هیچ بنده -[ ۴3و تكون ذاتی احب الیه من ذاته ] احب الیه من اهله
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تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت ندارد، تا اینكه من محبوب

ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش دوست خودش و خانواده

ی هن صلی اهلل علیه و آله كه همان نفخبا توجه به اینكه پیامبر و آل ایشا«داشته باشد.

ذات مرا بیش از خودش »الهی هستند، ذات حقیقی ما هستند، معنای این عبارت كه 

شود كه ذات اصلی، قدسی، الهی و آسمانی خود را بیش چنین می« دوست داشته باشد

ا داز ذات فرعی، زمینی، طبیعی و حیوانی خود كه موقتا با او است و با مرگ از او ج

شود، دوست داشته باشد.و به عبارت دیگر ایمان به خداوند و آخرت و حیات ابدی می

بدون ترجیح اصل خدایی و ابدی بر اصل زمینی و موقت و طبیعی ممكن نبوده، دروغی 

ی ما به سوی آنها و ی ما هستند كه بازگشت همهبیش نیست.آری آنها اصل و ریشه

ا اتصال به اصلمان و رسیدن به وطنمان است كه ی ما با آنها است. ما بحساب همه

 آرامش داریم و خوشبخت هستیم.

 اهل بیت بزرگترین خویشاوند ما هستند

ی ارحام و پیوند با خویشان از واجبات الهی و ترك آن از دانیم كه در اسالم صلهمی

ی گناهان كبیره است و خداوند به كسی كه پیوند خود را با خویشان قطع كند وعده

عذاب داده و در قرآن كریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در 

فرماید:)و الذین یصلون ما امر اهلل به ان ی رعد در توصیف صاحبان خرد چنین میسوره

كسانی كه با آنچه كه خداوند به پیوستن با آن، امر كرده، پیوند برقرار  -[ 3۱یوصل... ]

من ذلك [ »۴2فرمایند: ] صفحه ی این آیه میالسالم دربارههكنند.(امام صادق علیمی

ی رحم است یكی از مصادیق پیوند، صله -[ 32صلة الرحم و غایة تأویلها صلتك ایانا ]

بر  یعنی ما اهل بیت باالترین خویش تو هستیم كه«و غایت تأویل آیه، پیوند تو با ماست.

تر، باالتر ما هیچ كسی نزدیك»بارت دیگر تو واجب است با ما پیوند داشته باشی. به ع

 «السالم در دنیا نداریم.تر از اهل بیت علیهمو مهربان
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 بزرگترین ظلم، بزرگترین خیانت

ی انسان با خداوند و نیز حركت تكاملی آدمی به سوی ی رابطهاز آنچه تاكنون درباره

لق، نهایت و مطمال بیخداوند برای اینكه مظهر و خلیفه خداوند شود و با رسیدن به ك

نهایت و مطلق برسد، همچنین با توجه به نقش معصومین خود نیز به سعادت بی

السالم در این زمینه و جایگاه و نسبت آنها با خداوند و ما گفته شد، به چند نتیجه علیهم

ترین عامل خوشبختی او پیوند با اصل و . بزرگترین نیاز انسان و اساسی2رسیم:می

حقیقی و خود، یعنی خداوند بزرگ و مهربان است كه هم خلقت انسان و ی ریشه

جهان به دست او است و هم هدایت انسان و جهان در انحصار او است. درحقیقت و در 

ی اول هیچ كسی جز او این توانایی و حق را ندارد. بنابراین قطع پیوند با خداوند درجه

لذا، بزرگترین ظلمی كه ممكن است،  عین ساقط شدن و هالك و انحراف انسان است.

ا اش بیك انسان در حق خود یا دیگری انجام دهد، قطع كردن یا ضعیف كردن رابطه

خالق و هادی و نیز مقصود حقیقی است. به همین دلیل در كالم خداوند و فرهنگ 

 قطع ای كه موجبالسالم به گناه و سرپیچی یا هر پیوند و رابطهقرآن و اهل بیت علیهم

ج یعنی خار« ظلم»و یا ضعیف شدن رابطه بین انسان و حقیقت و اصل او شود، لفظ 

السالم تنها . معصومین علیهم1شدن از راه و شأن حقیقی و الیق، اطالق شده است.

رهبران مورد تأیید خداوند و مظاهر تام خدا و جانشینان برحق خدا در بین مردم و تنها 

ها دستور داد تا برای ی انسانستد. خداوند به همهمتخصصان راه رسیدن به خداوند ه

های مطمئن و به خصوصی كه معصومین ها و وسیلهرسیدن به او از رهبران، واسطه

شود. به السالم باشند، استفاده شود. همان طور كه از آیات متعدد قرآن فهمیده میعلیهم

ای اهل ایمان، از  -[ 31یه الوسیلة ]ی:)یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا الخصوص آیه

[ ۴1خدا بترسید و در جستجوی وسیله برای نزدیك شدن به او باشید.( ] صفحه 

السالم نقل شد، مصداق كامل وسیله، تنها و همچنین آنچه از فرمایش معصومین علیهم
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لق خ السالم هستند كه خداوند ما را پس از خلق آنها و از نور آنهاتنها معصومین علیهم

كرده است و تجلی و پرتو آنها را در ما قرار داده تا بدین وسیله امكان برقراری ارتباط 

. با 9ها فراهم شود.ی انسانی شناخت و تبعیت از آنها برای همهبا خداوند به وسیله

توان چنین نتیجه گرفت كه قطع یا ضعیف شدن شد، می« ظلم»توجه به تعریفی كه از 

كه راه محض و ویژه به سوی خداوند هستند و  -السالم معصومین علیهمارتباط انسان با 

 -خداوند به راهی غیر از آنان و به الگو و رهبری كمتر از آنان برای ما راضی نیست 

یابد. به عبارت دیگر ی خداوند و انسان تحقق میمانند همان ظلمی است كه در رابطه

ند، السالم قطع یا تضعیف كمعصومین علیهم ی خود یا دیگری را عمدا باهر كسی رابطه

مرتكب بزرگترین ظلم شده است. چون دست خود و دیگران را از ریسمان و عامل 

توان از بندهای قبلی ی مهم دیگری كه می. نتیجه3پیوند با خدا قطع كرده است.

گرفت، این است كه بزرگترین خیانت و جنایتی كه در تاریخ بشر اتفاق افتاده است 

السالم بوده و هست.حذف معصوم دور كردن مردم از رهبران الهی و معصومین علیهم

ی یعنی حذف متخصص و عالم حقیقی و افتادن كار هدایت و هبری انسان با همه

پیچیدگی ابعاد وجودی و بزرگی روح و نیز اهمیت و حساسیت و مسیر حركت و 

كار یعنی ایجاد بزرگترین  سعادت آدمی، به دست افراد جاهل و غیر متخصص و این

ها به حكم عقل و ی در زندگی انسانها.هیچ مسألهنوع ظلم و انحراف در زندگی انسان

ی هدایت و رهبری به راه حق و سعادت، وجود تر از مسألهتر و ضروریشرع، اساسی

السالم و به خصوص ضرورت ی ضرورت پیوند با معصومین علیهمندارد.آنچه درباره

ان ها در قبال امام زمانشمام زمان و پیوند با ایشان و نیز مسؤولیت آخرتی انسانشناخت ا

های قرآنی و نیز كالم ی والیت در آموزشدر دنیا و آخرت و به طور كلی مسأله

ی اول رهبران الهی آمده است، همه و همه نشانگر اهمیت غیرقابل انكار و درجه

كه پس از رحلت پیامبر اسالم صلی اهلل  . بزرگترین جنایتی1است.« هدایت»موضوع 

علیه و آله اتفاق افتاد كه هنوز بشریت در حال پرداختن تاوان آن و چشیدن آثار این 
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السالم از رهبری و هدایت كامل جنایت است، حذف خاندان رسالت و اهل بیت علیهم

یان رمردم بود. با حذف آنها بشریت دچار بزرگترین خسران و مصیبت شد؛ چرا كه ج

ها به طور كالن و فراگیر از دست رهبران متخصص و معصوم الهی خارج هدایت انسان

طلب افتاد كه روند آن، متأسفانه تاكنون ادامه داشته و شد و به دست افراد جاهل و جاه

دارد. هیچ خسارتی و هیچ بدبختی و نكبتی برای حیات بشری باالتر از محرومیت از 

[ ۴9گانه ] صفحه تنی بر شناخت كامل انسان در مراحل سهجریان هدایت الهی كه مب

وجودش و نیز شناخت عالم طبیعت هست، وجود نداشته و ندارد. جریانی كه فقط و 

ی علم الهی متصل هستند و هیچ فقط باید به دست امامان برحق و معصوم كه به خزانه

جه به آنچه گفته شد افتاد.با توی مجهول و مبهمی برای آنها وجود ندارد، مینكته

السالم از جایگاه حاكمیت و رهبری بر معنای مصیبت اعظم كه حذف معصومین علیهم

 شود.جامعه جهانی است، بهتر فهمیده می

 كشف وظیفه در قبال هر دو مصیبت

تری تر و دقیقپس از آنكه عزادار با استفاده از منابع اصیل اسالمی به شناخت عمیق

صیبت عظیم و اعظم را تا حدودی بشناسد، نوبت به كشف دست یافت و توانست م

رسد، برای عزادار واقعی این سؤال مطرح است كه در برابر ضایعه و فاجعه وظیفه می

ل ای دارد؟در دو فصالسالم كه اصل و ریشه او هستند، چه وظیفهفقدان اهل بیت علیهم

از این دو مصیبت مان در قبال هر یك بعدی به تبیین وظیفه فردی و اجتماعی

 [ ۴3پردازیم. ] صفحه می

 وظیفه شناسی در برابر مصیبت عظیم

 ی ما در قبال پدرانمانوظیفه
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یا »یند:فرماالسالم چنین میرسول خدا صلی اهلل علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علیه

ی االوقات علی انا و انت ابوا هذه األمة و من حقوق االباء و االمهات ان یترحموا علیهم ف

ای علی! من و تو پدران این امت هستیم و از حقوق  -[ 39لیكون فیهم اداء حقوقهم ]

پدران و مادران به فرزندان این است كه در اوقات مقتضی بر پدر و مادرشان رحمت 

ش ی عزیز در این فرمایشایسته است كه خواننده«آورند تا ادای حقوقشان نموده باشند.

یه و آله بسیار دقت فرماید كه چگونه نسبت خود و اهل بیتش پیامبر صلی اهلل عل

خواهند كه به دارند و چگونه از امت میالسالم را با افراد این امت بیان میعلیهم

حقیقت پدری آنها و حقوقی كه به عنوان پدر بر امت دارند، توجه داشته باشند. طبق 

ی امت واجب است كه همه یاین فرمایش اوقات و زمانی خواهد رسید كه بر همه

ای كه بر رحمت خود را متوجه پدران معنوی خود نمایند و به ادای حقوق و وظیفه

شان به عنوان فرزند وجود دارد، بپردازند، ولی افسوس كه امت اسالمی هیچ گاه عهده

به آن اوقات توجه نكرد و پس از پیامبر صلی اهلل علیه و آله اهل بیت عزیز او یكی پس 

ای اندك، توجهی و قساوت مردم به شهادت رسیدند و جز عدهدیگری در برابر بیاز 

ی اصلی و مهم این است ی فرزندی خود عمل نكرد. سؤال و دغدغههیچ كس به وظیفه

دی ی فرزنكنیم؟ آیا به وظیفهكه در حال حاضر ما با پدر حقیقی و مظلوممان چه می

كنیم؟!امام حسن عسكری طلبد، عمل میمیكه پیامبر صلی اهلل علیه و آله از ما 

افضل والدیكم و احقهما بشكركم محمد و علی و قال علی بن »فرمایند:السالم میعلیه

السالم: سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله یقول: انا و علی بن ابیطالب ابیطالب علیه

فانا ننقذهم ان اطاعونا  [ اعظم من حق والدیهم،۴۳ابوا هذه االمة و لحقنا علیهم ] صفحه 

باالترین پدران شما،  -[ 33من النار الی دار القرار و نلحقهم من العبودیة بخیار االحرار ]

ند و باشو سزاوارترین آنها به سپاس و شكر شما حضرت محمد و علی علیهماالسالم می

ه لطالب علیهماالسالم فرمودند: شنیدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آعلی بن ابی

ر از حق تفرمودند: من و علی دو پدر این امتیم و البته كه حق ما بر آنها برتر و عظیممی
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باشد، زیرا چنانچه از ما فرمان برند؛ آنان را از آتش رهانیده و در پدر و مادرشان می

ی جاویدان بهشت مستقر كرده، آنها را از عبودیت و بردگی به جمع بهترین خانه

پدران حقیقی كسانی هستند كه انسان را از طبیعت و «یم.آزادگان ملحق ساز

های آن نجات دهند و به جایگاه اصلی و وطن حقیقی و ابدی برسانند. بدون تاریكی

چنین پدرانی انسان هرگز رنگ سعادت را نخواهد دید. به همین دلیل پیامبر و آل ایشان 

از حق پدر و مادر و هر كس  صلی اهلل علیه و آله باالترین پدران ما هستند كه حقشان

ودی السالم با ما رابطه وجدیگری بزرگتر است.تا اینجا دانستیم كه اهل بیت علیهم

دارند و آنها پدران و بزرگترین خویشان ما هستند كه پس از خداوند تبارك و تعالی، 

تر از آنها ندارد. و پس از خداوند تبارك و تر و نزدیكهیچ كس با ما پیوندی عمیق

تعالی نیز هیچ كس به اندازه آنها نسبت به ما رئوف و مهربان نیست بلكه اساسا آنها از 

آن جهت كه جانشین خداوند روی زمین هستند، مظهر رحمت و رأفت الهی نسبت به 

باشند. بنا به فرمایش پیامبر صلی اهلل علیه و آله ما نیز به عنوان ها میما و همه انسان

برعهده داریم كه حضرت آن وظایف را در یك جمله كامل و فرزندان آنها وظایفی 

جمع « اوقات»بیان فرمودند. « رحمت به آنها در اوقات و شرایط مقتضی»رسا یعنی 

رساند كه شرایط و مواقعی كه ما است یعنی زمان و موقع. همین جمع بودن می« وقت»

، به آنها اقدام كنیمباید با نظر رحمت و قلب پر از مودت به انجام وظایفمان نسبت 

گوییم اگر بخواهیم همه آن شرایط و مواقع را جمع متعدد و متفاوت است. حال می

وظیفه ما در شرایط و  - 2[ ۴3توانیم آنها را در دو مورد جمع نماییم: ] صفحه كنیم می

وظیفه ما در شرایط و مواقعی كه با  - 1شویم.مواقعی كه با مصیبت عظیم آنها روبرو می

هتر تر نسبت به این دو وظیفه، ابتدا بشویم.برای درك عمیقیبت اعظم آنها روبرو میمص

 است رابطه و نسبت بین مصیبت عظیم و مصیبت اعظم را بررسی كنیم.

 های موجود بین مصیبت عظیم و اعظمرابطه یا نسبت
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بین مصیبت عظیم و اعظم روابط و تعامل وجود دارد كه شناخت آن، كمك بسیار 

مان در قبال هر یك از این دو مصیبت گیری و انجام وظایفی به ما در موضعخوب

هر دو مصیبت بزرگ و تلخ هستند، ولی مصیبت ناكامی رهبران الهی در  - 2كند.می

حاكم كردن دین خدا در روی زمین و مصیبت محرومیت مردم جهان از حاكمیت 

دن رهبران الهی و پیروان آنها رهبران معصوم و متخصص الهی بزرگتر است. زیرا تن دا

از « یریجلوگ»به مصیبت عظیم و تحمل انواع و اشكال گوناگون مصیبت عظیم برای 

وقوع مصیبت اعظم بوده است.در حالی كه تحمیل مصیبت عظیم بر رهبران الهی و 

مصیبت اعظم بوده « ایجاد»ها و ظالمین به خاطر گراها، از سوی طاغوتسایر فطرت

با  مصیبت اعظم شوند و« مانع»اند تا اها، مصیبت عظیم را به جان خریدهگراست.فطرت

ا راه برای اند تگراها مصیبت عظیم را ایجاد و تحمیل كردهآن مبارزه كنند. ولی طبیعت

مصیبت اعظم باز شود. مصیبت اعظم یعنی دوری مردم از دین خدا و آلوده شدن به 

ارت دیگر مصیبت اعظم نتیجه و مولود یابد. به عب« گسترش»كفر و شرك و نفاق 

 گراها و محبوب شیطان ومصیبت عظیم است. پس مصیبت اعظم منفور خدا و فطرت

مصیبت عظیم دارای دو جهت و دو چهره تلخ و شیرین است.  - 1گراهاست.طبیعت

 [ 3۱ولی مصیبت اعظم فقط یك چهره و آن هم چهره منفی دارد. ] صفحه 

 عظیم اثر تلخ و گزنده مصیبت

 اشاره

 انگیز است كه از شهادت مظلومانه و یا رسیدناثر تلخ مصیبت عظیم، اثری عاطفی و غم

شود.به طور بال به خاندان عصمت و طهارت و اصحاب باوفایشان در انسان ایجاد می

ه و یا زدهای دلخراش و یا انسان مصیبتطبیعی هر انسانی با دیدن و یا شنیدن صحنه

نه انسان دیگر، دچار اندوه و تأثیر می شود. حال اگر شخص كشته شدن مظلوما
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ن و تریتر از هر كس دیگر به انسان باشد و برای انسان مقدسزده نزدیكمصیبت

های لشود. این حالت اندوه و تأثیر به شكترین باشد، میزان تأثیر و غم بیشتر میمحبوب

 -دهد.قلبی به انسان دست میگاهی صرفا یك تأثیر و اندوه  -كند.مختلفی ظهور می

 تأثیر قرارگاهی زبان نیز تحت -شود.گاهی این اندوه در چهره انسان نیز نمایان می

كند كه این مراتب مختلفی از قبیل گیرد و انسان با زبان، اندوه خود را اظهار میمی

دن دارساند؛ سرصرف اظهار و اعتراض زبانی، بكارگیری كلماتی كه شدت اندوه را می

گریه، ناله ضجه، نوحه، حركات بدنی مثل به سینه و سر زدن و یا شدیدتر از آن 

دارد.عالوه بر عوامل عاطفی و معرفتی كه در بحث از آثار اجتماعی مصیبت عظیم 

گفته شد، میزان رقت قلب افراد و پاكی و صفای دل آنها و نیز شدت و ضعف این غم 

صیبت عظیم در شدیدترین حالت خود، منجر به و اندوه، مؤثر است.اثر تلخ و گزنده م

گردد؛ كه خود سرآغاز ظهور آثار های مختلف میآن هم در شكل« عزاداری»حالت 

[ یك چهره مصیبت عظیم، مطلوب 32فردی و اجتماعی مصیبت عظیم است. ] صفحه 

انگیز است. چهره شیرین، مطلوب و سازنده و سازنده و چهره دیگرش، گزنده و غم

عظیم به دلیل آثار مثبت فردی و اجتماعی آن است كه در ذیل به طور مختصر  مصیبت

 پردازیم.به بیان آن می

 اثر فردی مصیبت عظیم

 اشاره

زده و مظلوم است. جهاد و مصیبت عظیم، مربوط به شخص مصیبت« اثر فردی»

شهادت؛ زندان و اسارت؛ تحمل شكنجه؛ گرسنگی و تشنگی؛ تحقیر شدن و مورد 

قرار گرفتن و در راه خدا برای انسان مقام و شرافت است. به طور كلی تحمل هر تهمت 

ی روح و عامل تكامل و نیز مایه سعادت دنیا و نوع سختی و مصیبت در راه خدا سازنده
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ها آخرت انسان است. فداكاری به خاطر معشوق و معبود حقیقی، و نیز تحمل سختی

عشق و ایمان حقیقی است.چون بحث درباره اثر  برای او، مهمترین راه اثبات و اظهار

ای فردی مصیبت عظیم به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی آن مجال بیشتر و ویژه

طلبد و نیز با رویكرد این كتاب كه تمركز و تأكید بر جنبه سیاسی و اجتماعی می

ل وباشد، تناسب ندارد. بحث در این باره را به فرصت دیگری موكحماسه حسینی می

 [ .31كنیم. ]می

 آثار اجتماعی مصیبت عظیم

 بیدار سازی و الهام بخشی مبارزه با مستكبران

، باشد« حقانیت»های مختلف، وقتی توأم با در چهره« مظلومیت»و « خون»بدون شك 

سازد و آنها را [ می31های خفته را بیدار ] صفحه های ضعیف را قدرتمند و جانروح

روح  كند و نیزین و مستكبران به شدت تحریك و تشویق میبرای مبارزه، با ظالم

آورد. كاران را به وجود میخواهی و آزادگی و همچنین روح انتقام از جنایتآزادی

 -زایی و تحریك كنندگی به عوامل ذیل بستگی دارد:میزان این اثربخشی قدرت

ن تقدس میزا -ارزش، محبوبیت و آثار وجودی شخص مطلوم و خون ریخته شده؛

ای كه نسبت و رابطه -شدت و عمق مظلومیت؛ -شخص مظلوم و خون ریخته شده؛

میزان منفور بودن ظالمین و  -مردم با آن شخص مظلوم و خون ریخته شده دارند؛

های پلیدشان در تحمیل شناختی كه از شخصیت منفی آنها و نیز اهداف و برنامه

ان و گانه باال در بین طرفدارز عوامل پنجمیزان شناختی كه ا -مصیبت عظیم وجود دارد؛

اولیای دم شخص مظلوم وجود دارد.قدرت و شدت تأثیرگذاری این عوامل گاهی به 

های جائر قدری زیاد است كه منجر به یك انقالب عظیم و سرنگونی حكومت

 شوند:رسیم كه آنها به دو دسته تقسیم میشود.با دقت در این عوامل به این نتیجه میمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

عوامل معرفتی و عقالنیتوضیح بیشتر درباره این دو  - 1عوامل احساسی و عاطفی،  - 2

 دسته و میزان و تأثیر آنها را در مباحث بعدی مطرح خواهیم كرد.

 ها و باز كردن فضای آزاد و مناسب...محدود كردن قدرت طاغوت

 -ه طور نسبی ولو ب -ها و باز كردن فضای آزاد و مناسب محدود كردن قدرت طاغوت

گراها و نیز پرورش های سیاسی، اجتماعی، عملی و معنوی فطرتبرای فعالیت

های حقیقی و افراد صالح.این اثر، نتیجه اثر قبلی یعنی قیام و انقالب علیه انسان

و نیز عوامل « احساسی و عاطفی»باشد. هر قدر عوامل ها و مستكبران میطاغوت

تر عمل كنند، اثر دوم یعنی محدود تر و عمیققوی« [ و عقالنی39معرفتی ] صفحه »

 -هر چند در زمان و مكان محدود  -شدن قدرت مستكبرین و یا حتی نابود شدن آنها 

 -از آثار اجتماعی مصیبت عظیم  -بیشتر خواهد بود.به عبارت دیگر، هر چه اثر اول 

 تر باشد، اثر دوم بیشتر ظهور خواهد كرد.بهتر عمل كند و قوی

 رشد و كمال

 معرفتی و»و نیز « احساسی و عاطفی»وقتی همه افراد یا جوامع در اثر تأثیر عوامل 

ها و ظالمین زدند، خود به خود در جویی و مبارزه علیه طاغوتدست به انتقام« عقالنی

العمل و آنها، به مصایبی از نوع مصیبت عظیم ها و ظالمین و عكساثر مقاومت طاغوت

و همین مصائب، موجب رشد و كمال آنها و حركت در جهت هدف شوند دچار می

گردد و به نوبه خود دور جدیدی از آثار فردی و اجتماعی را با قدرت خلقت می

 كند.بیشتری ایجاد می

 چهره تلخ مصیبت اعظم
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چهره تلخ مصیبت اعظم در همه آثاری كه از محرومیت جامعه بشری از رهبری و 

ها، السالم به وجود آمده، نمایان است. همه جنگلیهمحاكمیت متخصصان معصوم ع

هایی كه دامن جامعه بشری را در طول تاریخ گرفته ها و نكبتها، فسادها، تباهیظلم

است، ناشی از مصیبت اعظم بوده و هست.حال پس از آگاهی نسبت به روابط متقابل 

ه وظیفه واجب الهی و توانیم بمصیبت عظیم و اعظم و آثار هر یك از آنها، بهتر می

انسانی خود در قبال هر یك از این دو مصیبت پی ببرییم.كشف وظیفه در آن هنگام كه 

با مصیبت عظیم آنها روبرو هستیم خیلی دشوار نیست، بسیار طبیعی و بدیهی است كه 

وقتی كه نسبت به عزیزترین كسانش آن همه  -[ شیعیان 33نه فقط ] صفحه  -هر انسانی 

ترین اثری كه در وجودش ظاهر دارند، ابتداییسارت و قساوت روا میجنایت، ج

شود، سوز دل، تأثر شدید، گریه و ماتم است.به همین دلیل گریه بر سیدالشهداء می

السالم مخصوص شیعیان آن حضرت نیست و آن حضرت در بین مسیحیان، علیه

ین هر كسی كه با حسكلیمیان، پیروان سایر ادیان و مكاتب آسمانی و به طور كلی 

السالم و مصائب او آشناست، عزاداران زیادی دارد. این امر شاید در نگاه اول علیه

الم گریه و السانگیز باشد كه برای هیچ كس در جهان به اندازه سیدالهشداء علیهشگفت

عزاداری صورت نگرفته است. در هیچ كجای جهان چنین نیست كه پیروان مكاتب 

هبر یك مكتب خاص كه غیر از مكتب خودشان است، این چنین گوناگون برای ر

عزاداری و گریه كنند. ولی اگر كمی در آنچه كه تاكنون از جایگاه اهل بیت 

السالم در نظام وجودی عالم و نیز رابطه السالم و به خصوص سیدالهشداء علیهعلیهم

نایی و لت چنین امر استثها گفته شده دقت كنیم، به خوبی به عوجودی آنها با همه انسان

السالم ها پرتویی از نور امام حسین علیهای پی خواهیم برد.در وجود همه انسانسابقهبی

د اعم شوالسالم و حماسه او آشنا میوجود دارد به عبارت دیگر هر كسی با حسین علیه

 راختیار محبت او و حزن بر مصیبت او باز آنكه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بی

ن تأثیر محیط آلوده و تبلیغات سوء دشمناكند، مگر كسانی كه تحتوجودش غلبه می
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السالم قرار گرفته باشند. به دیگر سخن، آنها ناخودآگاه برای حقیقتی اهل بیت علیهم

شوند. آنها همگی كه در وجودشان از حسین بن علی علیهماالسالم دارند محزون می

العمل سترین عكتند.بنابراین گریه و عزاداری طبیعیشان عزادار هسبرای پدر حقیقی

در قبال مصیبت عظیم است. اما اینكه چرا عزاداری یك وظیفه شده و به حفظ آن ] 

[ سفارش زیادی شده است، سؤالی است كه پاسخ آن به طور اجمال در 31صفحه 

اری دبحث از روابط متقابل مصیبت عظیم و اعظم گفته شده است.از آن جهت كه عزا

و در درجه بعدی به تقویت عوامل « احساسی و عاطفی»در درجه اول به تقویت عوامل 

شود و در نتیجه به ظهور آثار فردی و اجتماعی مصیبت منجر می« معرفتی و عقالنی»

كند، بسیار مورد توجه رهبران عظیم، و نیز مبارزه با مصیبت اعظم كمك اساسی می

ه و بلندی در دین دارد. به دلیل همین اهمیت به توضیح الهی بوده و هست و جایگاه ویژ

بیشتری درباره ماهیت عزاداری و كیفیت تأثیرگذاری آن بر عوامل عاطفی و معرفتی 

 پردازیم.می

 عزاداری چیست؟

 اشاره

عزاداری از مقوله یاد و ذكر است. یاد كسی كه به مصیبتی دچار شده است و یاد كسی 

 طبیعی از قبیل قتل، حادثه و امثال اینها از دنیا رفته است.شكیكه به علل طبیعی یا غیر 

ه كار است و نسبت به چیزهایی كنیست كه انسان موجودی است كه طبیعتا فرمواش

شود. در این مواقع یادآوری و تذكر توجه به آنها برایش مفید است، دچار غفلت می

دهد كننده است، نجات میهالكآن چیز انسان را از ابتال به حوادثی كه برایش مضر و 

سازد.یك اصل كلی و یكی از مند میو از آثار خوب توجه به آن چیز مفید، بهره

قوانین مهم خلقت این است كه هر چیزی كه برای سعادت دنیا و آخرت انسان مفید، 
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و  كندالزم و ضروری باشد، غفلت از آن انسان را دچار خسران دنیایی و یا آخرتی می

ی ممكن او را متوجه آن چیز مهم كرد و غفلت او ن دلیل الزم است به هر وسیلهبه همی

 [ 3۴را برطرف ساخت. ] صفحه 

 دالیل قرآنی لزوم عزاداری

 یاد ایام اهلل و معنای آن

قرآن كریم موارد متعدد از اموری كه توجه به آن برای انسان در مسیر تعالی ضروری و 

ین امور عبارت است از: خداوند و اسما و صفات او، سازنده است، ذكر فرموده است. ا

های الهی، هدف خلقت، آخرت و ابدیت، مرگ، برزخ، قیامت و محاسبه اعمال، نعمت

بهشت و جهنم، واجبات و محرمات، رهبران الهی و وظایفی كه در قبال آنها داریم، 

. قرآن كریم هایش و امثال این امورها و فریبشیطان و اعوان و انصار او و خدعه

تصریح كرده است كه انسان ممكن است نسبت به این امور دچار غفلت و فراموشی 

شود و نسبت به ضرورت یادآوری و تذكر به عنوان یك اصل كلی و یك سنت ال 

یتغیر الهی، تصریح فرموده است.گاهی این یادآوری را خداوند با ایجاد حوادث 

ها را گاهی از پیامبران الهی خواسته كه انسان دهد. ومختلف در زندگی انسان انجام می

ها خواسته است كه به یاد به یاد آن امور مهم و ضروری بیندازند و گاهی از خود انسان

آن امور مهم بوده و مواظب باشند نسبت به آن امور دچار فراموشی و غفلت نشوند و 

زند. به هم و ضروری بینداهای مختلف به یاد آن امور مبلكه باالتر یكدیگر را به صورت

عنوان مثال یكی از چیزهایی كه خداوند به انبیاء دستور داده است كه مردم را به یاد آن 

است یعنی روزهای خدا.)و لقد أرسلنا موسی بآیاتنا أن أخرج قومك « ایام اهلل»بیندازند 

به  -[ 3۴] من الظلمات الی النور و ذكرهم بأیام اهلل ان فی ذلك آلیات لكل صبار شكور

های( خویش فرستادیم كه )ای موسی( قوم خود راستی كه ما موسی را با آیات )معجزه
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[ به سوی نور خارج كن و روزهای خدا را به یاد آنها بیاور 33ها ] صفحه را از تاریكی

ها )و عبرت( است.(بدیهی است كه كه در این كار برای هر صبور و شكرگزاری نشان

های خارج كردن مردم از ظلمت به سوی خود از مصادیق و روش یادآوری ایام الهی

كه  شكی نیست»فرمایند:چنین می« ایام اهلل»نور است.مرحوم عالمه طباطبائی درباره 

، ایام مخصوصی است، و نسبت دادن ایام مخصوص به یاد خدا با اینكه «ایام»مراد از 

حوادثی است كه در آن ایام همه ایام و همه موجودات از خدا است، حتما به خاطر 

مخصوص به وجود آمده و امر خدای تعالی را ظاهر ساخته است، كه در دیگر ایام 

هایی چنین ظهوری رخ نداده است، پس به طور مسلم مقصود از ایام خدا، آن زمان

شود، مانند است كه امر خدا و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده، و یا ظاهر می

گردد، و اسباب دنیوی از ر آن روز سلطنت آخرتی خدا هویدا میروز مرگ، كه د

افتد، و نیز مانند روز قیامت كه هیچ كس برای دیگری مالك چیزی سببیت و تأثیر می

تواند بكند، و همه امور، تنها به دست خدا است، و نیز نیست و برای كسی كاری نمی

اند، چون این گونه به هالكت رسیدهمانند ایامی كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن ایام 

ایام؛ ایامی هستند كه قهر و غلبه الهی در آن ظاهر گشته، و عزت خدایی، خودنمایی 

كرده است.ممكن هم هست ایام ظهور رحمت و نعمت الهی، جزء این ایام بوده باشد، 

شنی والبته آن ایامی كه نعمتهای الهی آن چنان ظهوری یافته كه در دیگر ایام به آن ر

نبوده است، مانند روزی كه حضرت نوح و یارانش از كشتی بیرون آمدند و مشمول 

السالم از آتش نجات یافت، و امثال سالم و بركات خدا شدند، و روزی كه ابراهیم علیه

اینها؛ زیرا این گونه ایام، مانند ایام مذكور دیگر، در حقیقت نسبتی به غیر خدا نداشته، 

نسوب به اویند، همچنانكه ایام امتها و اقوام را به آنها نسبت داده، كه بلكه ایام خدا و م

و امثال « روز بغاث»و « روز فجار»و « روزی ذی قار»از آن جمله است ایام عرب، مانند 

 كنند كه حضرتسپس حدیثی را از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل می[ »33اینها ]

[ .ایام میالد و یا 3۳« ]ها و بالهای خدا است.اهلل نعمتایام »درباره ایام اهلل فرمودند: 
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است كه یادآوری آنها برای سازندگی « ایام اهلل»السالم قطعا از شهادت معصومین علیهم

[ سازنده است. عزاداری برای 3۳و خروج انسان از تاریكی به سوی نور الزم و ] صفحه 

ا به یاد آنها و دستورات و السالم نیز از آن جهت كه انسان رمعصومین علیهم

هایشان از ما و نیز وظایف ما در قبال آنها و مصایبی كه به آنها رسیده، خواسته

 است.« یاد ایام اهلل»اندازد، از مصادیق می

 تعظیم شعائر الهی

ت كه السالم این اسنكته دیگر درباره بزرگداشت ایام میالد و شهادت معصومین علیهم

مصایق تعظیم و بزرگداشت و شعائر الهی است كه قرآن كریم ما ها از این بزرگداشت

را امر به آن فرمود و آن را از نتایج تقوای قلب دانسته است.)و من یعظم شعائر اهلل فانها 

های خدا را بزرگ شمارد، این بزرگداشت كسی كه نشانه -[ 33من تقوی القلوب ]

مت و هر چیزی كه انسان را به یاد یعنی هر عال« شعائر الهی»هاست.(نشانه تقوای دل

السالم از بزرگترین كند كه اهل بیت علیهماندازد و به سوی او دعوت میخدا می

های خداوند هستند و تعظیم آنها، در حقیقت تعظیم خدا است. عالمه طباطبایی نشانه

ه و آله و یفرماید:دوستی دوستان خدا و پیروی از آنان، مانند پیغمبر اكرم صلی اهلل علمی

اهل بیت او و علما و بزرگان دین و قرآن و اخبار، خالصه آنچه انسان را به یاد خدا 

اندازد، در حقیقت دوستی و اخالص نسبت به خدا است و ابدا شرك نیست. بنابراین می

تقرب به آنها، تقرب به خدا و تعظیم آنها به تقوا است... زیرا شعائر خدا همان عالئمی 

كند و در این آیه هیچ گونه قید و شرطی نیست. بلكه سوی خدا دعوت میاست كه به 

اندازد، مشمول مطلق چیزهایی كه از آیات و عالئم خدا هستند و انسان را به یاد او می

[ ، بنابراین تمام آیاتی كه در ۳۱باشد و احترام و تعظیم آنها دلیل بر تقوا است ]آن می

ی شود.ولی البته هیچ عاقلكند، اینا را نیز شامل میت میقرآن مجید مردم را به تقوا دعو

منكر نیست كه اعتقاد به استقالل آنها در مقابل خدا و مالك نفع و ضرر و مرگ و 
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شود كه از شعائر و آیات الهی بودن، خارج شوند. البته زندگی بودن آنها، موجب می

[ . ] صفحه ۳2است. ]چنین اعتقادی تجاوز به حریم مقدس الوهیت و شرك به خدا 

السالم و اولیای الهی از آن جهت كه انسان [ بنابراین عزاداری برای اهل بیت علیهم33

اندازد، از مهمترین مصادیق بزرگداشت و [ می۳1های خداوند ]را به یاد بزرگترین نشانه

های خدا و از بزرگترین دالیل تقوای دل است.مجالس عزاداری موجب تعظیم نشانه

 ها است.السالم و مكتب آنان در دلماندن یاد اهل بیت علیهم زنده

 وجوب مودت اهل بیت

تا اینجا دو دلیل قرآنی بر اهمیت و لزوم عزاداری را ذكر كردیم كه عبارت بودند از 

لزوم یاد ایام اهلل و لزوم تعظیم شعائر الهی، دلیل سومی كه بر لزوم عزاداری داللت 

است. قرآن كریم مودت السالمه اهل بیت پیامبر علیهمكند لزوم مودت نسبت بمی

السالم را به عنوان مزد رسالت حضرت از سوی امت بر نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم

 -[ ۳9همه مسلمین واجب ساخته است:)قل ال اسئلكم علیه اجرا اال المودة فی القربی ]

ت مرا در حق خویشاوندان بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم كه مودت و محب

الم و السمنظور دارید.(بدهی است كه عزاداری و اعالم محبت نسبت به اهل بیت علیهم

[ نسبت به آنان ۳3اعالم انزجار از قاتلین و دشمنان آنان از كمترین مراتب مودت ]

السالم و از است. اما نباید چنین تصور شود كه مودت مسلمین نسبت به اهل بیت علیهم

له عزاداری برای آنها چیزی است كه آنها به آن احتیاج داشته باشند بلكه این مودت جم

و عزاداری كه از كمترین مراتب مودت است، چیزی است كه جامعه اسالمی به آن نیاز 

[ تبارك و تعالی كه در قرآن كریم مودت اهل بیت ۳۱دارد. خداوند. ] صفحه 

رده است، آن را به عنوان یك نیاز حیاتی برای السالم را بر همه مسلمین واجب كعلیهم

[ بگو آنچه كه ۳1قل ما سئلتكم من اجر فهو لكم ]»جامعه اسالمی معرفی فرموده است: 

به عنوان اجر از مشا خواستم )مودت خاندانم( پس به نفع خودتان است.(مودت اهل 
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انی ه جامعه جهالسالم كلید و عامل سعادت دنیا و آخرت جامعه اسالمی بلكبیت علیهم

است و مودت آنها یعنی دوستی و پذیرش حاكمیت و سرپرستی متخصصان معصوم كه 

مظاهر و جانشینان خداوند هستند و نیز تالش برای برقراری مكتب و حاكمیت آنها بر 

همه مردم جهان. افسوس كه اكثر مسلمین در گذشته و حال این آیه شریفه و این دستور 

اش یعنی رتبهترین متند و اقلیت شیعه نیز بیشتر مودت را در پایینخداوند را نادیده گرف

السالم كوتاهی كردند و آنها را در محبت معنا كردند و در یاری عملی اهل بیت علیهم

برابر دشمنان تنها گذاشته تا یك یك آنها در تنهایی، غربت و مظلومیت به شهادت 

ت سال است كه به فرمایش رسیدند و آخرین آنها بیش از هزار و صد و شص

السالم، تنها و آواره و طرد شده است و جامعه اسالمی بلكه جهان أمیرالمؤمنین علیه

ها شده است.بدیهی است بشریت در دوری آنها دچار انواع ظلم، نكبت، مفاسد و غم

السالم از كمترین وظایفی است كه نسبت به دستور كه عزاداری برای اهل بیت علیهم

شود.آنچه در اینجا الزم است كه بیان شود این آن درباره مودت آنها انجام میصریح قر

هر  كنند بلكه بر لزوماست كه این سه دلیل قرآنی صرفا بر لزوم عزاداری داللت نمی

السالم مربوط شود، از قبیل جشن میالد یا امامت نوع بزرگداشتی كه به اهل بیت علیهم

 [ ۳2ند. ] صفحه كو و الیت آنها نیز داللت می

 معصومین و روشهای مختلف تشویق به عزاداری

 اشاره

السالم به گریه بر خود و اقامه مجالس عزا برای به همین دلیل است كه معصومین علیهم

اند و خود نیز عمال با گریه و اقامه مجالس عزا برای یكدیگر سایر معصومین امر كرده

 هاییكردند.روشرا در جامعه اسالمی تثبیت میدادند و آن اهمیت این امر را نشان می
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اند، مختلف بوده است. ما در السالم در این كار مهم بكار گرفتهكه معصومین علیهم

 كنیم.ها اشاره میاینجا به برخی از این روش

 عزاداری قبل از شهادت

 گاهی قبل از آنكه معصومی از دنیا رود و به شهادت برسد، با ذكر زمان، مكان و

گریستند و دیگران را نیز به گریه كیفیت شهادت خویش و یا معصوم دیگر، می

انداختند تا شیعیان را نسبت به اهمیت آن حادثه و وظایفشان در قبال آن آگاه می

سین های مختلف از قبیل تولد امام حسازند.پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله به مناسبت

كرد. آورد و برای دیگران نیز نقل میرا به یاد میالسالم و غیره مصائب حضرت علیه

گریاند.امیرالمؤمنین و حضرت زهراء علیهماالسالم گریست و دیگران را نیز میخود می

كردند. پیامبر صلی اهلل علیه و آله خطاب به دختر گرامیشان چنین نیز چنین می

انها لی مصاب الحسن فیا فاطمة! كل عین باكیة یوم القیامة اال عین بكت ع»فرمودند:

فاطمه جان! روز قیامت هر چشمی گریان است؛  -[ ۳۴ضاحكة مستبشرة بنعیم الجنة ]

مگر چشمی كه در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد؛ كه آن چشم در قیامت خندان 

 [ ۳1صفحه « ] شود.است و به نعمتهای بهشتی مژده داده می

 عزاداری پس از شهادت

السالم دادند.امام رضا علیهس عزا عمال به شعیان درس عزاداری میگاهی با اقامه مجال

كان ابی اذا دخل شهر المحرم ال یری ضاحكا و كانت الكئابة تغلب علیه »فرمایند.:می

حتی یمضی منه عشرة ایام، فاذا كان الیوم العاشر كان ذلك الیوم یوم مصیبته و حزنه و 

رسید، پدرم )موسی بن جعفر علیهماالسالم( دیگر هرگاه ماه محرم فرامی -[ ۳3بكائة... ]

یافت تا آنكه ده روز از محرم شد و غم و افسردگی بر او غلبه میخندان دیده نمی

شد، آن روز، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم گذشت، روز دهم محرم كه میمی
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شرین سنة لسالم عبكی علی بن الحسین علیهماا»فرمایند:السالم میو امام صادق علیه«بود.

السالم بیست سال )به یاد العابدین علیهامام زین -[ ۳۳و ما وضع بین یدیه طعام اال بكی ]

 «كرد.گذاشتند، مگر اینكه گریه میعاشورا( گریست و هرگز طعامی پیش روی او نمی

 اختصاص هزینه برای عزاداری

 اشاره

فهماندند و هم به شیعیان می گاهی با اختصاص بودجه برای عزاداری هم اهمیت آن را

ها و هزینه كردن در این راه بسیار مهم، الگو برای اختصاص بودجه جهت عزاداری

قال لی ابی: یا جعفر! اوقف لی من مالی كذا »فرمایند:السالم میدادند.امام صادق علیهمی

به من السالمپدرم امام باقر علیه -[ ۳3و كذا النوادب تندبنی عشر سنین بمنی ایام منی ]

خوانان كن كه به مدت ده سال فرمودند: ای جعفر! از مال خودم فالن مقدار وقف نوحه

 [ ۳9خوانی و سوگواری كنند. ] صفحه در ایام حج، بر من نوحه« منا»در 

 تشویق به عزاداری با ذكر ثواب آن

 اشاره

وانی را از راهای فگرفتند و برای ترغیب مردم ثوابگاهی سیاست تشویق را پیش می

 كردند.طرف خداوند، تضمین می

 گریستن، گریاندن، حزن و اندوه

من كان یوم عاشورا یوم مصیبته و حزنه و بكائه جعل »فرمایند.السالم میامام رضا علیه

هر كس كه عاشورا، روز مصیبت و  -[ 3۱اهلل عزوجل یوم القیامة یوم فرحه و سروره ]

روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار اش باشد، خداوند اندوه و گریه

ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین بن »فرمایند:میالسالمحضرت سجاد علیه«دهد.می
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هر مؤمنی كه  -[ 32علی دمعة حتی تسیل علی خده و بوأه اهلل بها فی الجنة غرفا ]

ر ك بچشمانش برای كشته شدن حسین بن علی علیهماالسالم اشكبار شود و اش

امام صادق «.دهدهای بهشتی جای میصورتش جاری گردد، خداوند او را در غرفه

[ نزد 31فرمایند.:من ذكرنا عنده ففاضت عیناه حرم اهلل وجهه علی النار ]السالم میعلیه

هر كس كه از ما )و مظلومیت ما( یاد شود و چشمانش پر از اشك گردد، خداوند 

من دمعت »فرمایند.:السالم میامام صادق علیه«كند.میاش را بر آتش دوزخ حرام چهره

عینه فینا دمعة لدم سفك لنا او حق لنا نقصناه او عرض انتهك لنا او ألحد من شعیتنا بوأه 

هر كس كه چشمش در راه ما گریان شود، به خاطر  -[ 39اهلل تعالی بها فی الجنة حقبا ]

اند، یا آبرویی كه [ گرفته۳3ما ] صفحه خونی كه از ما ریخته شده است، یا حقی كه از 

اند، خدای تعالی به همین سبب، او از ما یا یكی از شیعیان ما برده و هتك حرمت كرده

لكل شیئی ثواب اال الدمعة »و نیز فرمودند:«.دهدرا در بهشت جاودان، برای ابد جای می

یخته شود )كه چیزی [ هر چیزی پاداش و مزدی دارد، مگر اشكی كه برای ما ر33« ]فینا

ما من عین بكت لنا اال »و نیز فرمودند:«.اندازه دارد(كند و مزد بیبا آن برابری نمی

هیچ چشمی نیست كه برای ما بگرید، مگر  -[ 31نعمت بالنظر الی الكوثر و سقیت منه ]

و نیز «.شودشود و از آن سیراب میمی« كوثر»اینكه برخوردار از نعمت نگاه به 

[ 3۴الم ]السكل الجزع و البكاء مكروه سوی الجزع و البكاء علی الحسین علیه:»فرمودند

ز و نی«.السالمای مكروه است، مگر ناله و گریه بر حسین علیههر نالیدن و گریه -

[ نفس كسی كه به خاطر مظلومیت ما غمگین 33نفس المهموم لظلمنا تسبیح ]»فرمودند:

باكون فعلی مثل الحسین فلیبك ال»فرمایند:سالم میالامام رضا علیه«.شود، تسبیح است

گریه كنندگان باید بر كسی همچون حسین  -[ 3۳فان البكاء علیه یحط الذنوب العظام ]

و نیز «.زدریالسالم گریه كنند، چرا كه گریستن برای او، گناهان بزرگ را فرومیعلیه

لی ی تصیر دموعك عالسالم حتیابن شبیب! ان بكیت علی الحسین علیه»فرمودند:

[ غفر اهلل لك كل ذنب اذنبته صغیرا كان او كبیرا قلیال كان او كثیرا ۳1خدیك ] صفحه 
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السالم آن قدر گریه كنی كه اشكهایت بر ای پسر شبیب! اگر بر حسین علیه -[ 33]

آمرزد؛ كوچك ای میات جاری شود، خداوند همه گناهانت را كه مرتكب شدهچهره

 «.كم باشد یا زیادباشد یا بزرگ، 

 سرودن شعر در رثاء و مظلومیت و یا فضایل اهل بیت

ما من احد قال فی الحسین شعرا فبكی و ابكی به اال »فرمایند:میالسالمامام صادق علیه

السالم هیچ كس نیست كه درباره حسین علیه -[ 2۱۱اوجب اهلل له الجنة و غفر له ]

د مگر آنكه خداوند، بهشت را بر او واجب شعری بسراید و بگرید و با آن بگریان

ی من قال فینا بیت شعر بنی اهلل له بیتا ف»فرمایند:و همچنین می«.آمرزدكند و او را میمی

هر كس در راه ما و برای ما یك بیت شعر بسراید، خداوند برای او  -[ 2۱2الجنة ]

 احب ان تنشدنی شعرا یا دعبل!»فرمایند:و همچنین می«.كندای در بهشت، بنا میخانه

ای دعبل! دوست  -[ 2۱1السالم ]فان هذه األیام ایام حزن كانت علینا اهل البیت علیهم

دارم كه برایم شعری بسرایی و بخوانی، چرا كه این روزها )ایام عاشورا( روز اندوه و 

 «غمی است كه بر ما خاندان رفته است.

 دستور به برپایی مجالس بزرگداشت اهل بیت

من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت »السالم فرمودند:م رضا علیهاما

هر كس در مجلسی بنشیند كه در آن، امر )و خط و مرام( ما احیاء  -[ 2۱9القلوب ]

[ و ابوهارون مكفوف ۳۴صفحه «. ] میردمیرند، نمیشود، دلش در روزی كه دلها میمی

السالم فقال لی: انشدنی، فأنشدته فقال: ال، كما علیه عبداهللدخلت علی ابی»گوید:می

السالم رسیدم. امام خدمت حضرت صادق علیه -[ 2۱3تنشدون و كما ترثیه عند قبره... ]

به من فرمودند: برایم شعر بخوان پس برایش اشعاری خواندم. فرمودند: اینطور نه، 

ونه كه نزد قبر حضرت گكنید و همانطور كه )برای خودتان( شعرخوانی میهمان
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الم السفرمایید امام صادق علیههمان طور كه مالحظه می«.خوانیسیدالهشداء مرثیه می

خوانی سنتی، شعر بخوانند و این چیزی دوست داشت كه برای او به همان شیوه نوحه

ی كه السالم نسبت به كسانتر است.امام باقر علیهاست و كه با ذائقه و روح مردم مناسب

توانند به زیارت آن حضرت بروند، این گونه دستور عزاداری دادند روز عاشورا نمی در

ثم لیندب الحسین و یبكیه و یأمر من فی داره بالبكاء علیه و یقیم فی داره »و فرمودند:

مصیبته باظهار الجزع علیه و یتالقون بالبكاء بعضهم بعضا فی البیوت و لیعز بعضهم بعضا 

السالم ندبه و عزاداری و گریه كند و بر حسین علیه -[ 2۱1السالم ]بمصاب الحسین علیه

اش با اظهار گریه و ناله بر به اهل خانه خود دستور دهد كه بر او بگریند و در خانه

السالم مراسم عزاداری برپا كند و یكدیگر را با گریه و تعزیت و حسین علیه

دق امام صا«.هایشان مالقات كنندالسالم در خانهگویی در سوگ حسین علیهتسلیت

[ به زیارت و دیدار 2۱۴تزاوروا و تالقوا و تذاكروا و احیوا امرنا ]»السالم فرمودند:علیه

یكدیگر بروید، با هم به سخن و مذاكره بنشینید و امر ما را )كنایه از حكومت و 

 تجلسون و:»السالم از فضیل پرسیدند[ امام صادق علیه۳3صفحه «. ] رهبری( زنده كنید

تحدثون؟ قلت: نعم، قال: ان تلك المجالس احبها فأحیوا امرنا، فرحم اهلل من احیی امرنا 

گویید؟ گفتم: آری. فرمودند: نشینید و حدیث و سخن میآیا )دور هم( می -[ 2۱3]

اینگونه مجالس را دوست دارم، پس امر )امامت( ما را زنده بدارید. خدای رحت كند 

گفتیم كه عزاداری و بزرگداشت اولیای دین از «.و راه ما را احیا كندكسی را كه امر 

ست كه های خدا( امهمترین و بزرگترین مصادیق تعظیم شعائر الهی )بزرگداشت نشانه

های تقوای دل است.)و من یعظم شعائر اهلل فانها بنابر فرمایش قرآن كریم خود از نشانه

خدا را تعظیم كند، اینكار از تقوای  های[ هر كس نشانه2۱۳من تقوی القلوب ]

هاست(مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه در بیان اینكه چرا بزرگداشت دل

اضافه تقوا به قلوب اشاره »فرمایند:ها است، چنین میهای خدا دلیل تقوای دلنشانه

ز هیز ااست به اینكه حقیقت تقوا، و احتراز و اجتناب از غضب خدای تعالی، و پر
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ها، و منظور از قلب، و دل، نفوس محارم او، امری است معنوی، كه قائم است به دل

است. پس تقوا قائم به اعمال كه عبارت است از حركات و سكنات بدنی نیست، چون 

حركات و سكنات در اطاعت و معصیت مشترك است، مثال دست زدن، و لمس كردن 

جان كردن در جنایت و قصاص؛ و نیز نین بیبدن جنس مخالف، در نكاح و زنا؛ و همچ

نماز برای خدا و برای ریا؛ و امثال اینها از نظر اسكلت ظاهری یكی است، پس اگر 

یكی حالل و دیگری حرام، یكی زشت و دیگری معروف است به خاطر همان امر 

معنوی دورنی و تقوای قلبی است، نه خود عمل و نه عناوینی كه از افعال انتزاع 

 [ .2۱3« ]شود؛ مانند احسان و اطاعت و نحو آنمی

 بیان ثواب و فضلیت زیارت قبور اهل بیت و سایر اولیای الهی

لو یعلم الناس ما فی زیارة قبر الحسین من الفضل لماتوا »فرمایند:السالم میامام باقر علیه

ن حسیدانستند كه چه فضیلتی در زیارت قبر [ می۳۳اگر مردم ] صفحه  -[ 22۱شوقا ]

ان ایام زائری الحسین بن علی »السالم:امام صادق علیه«.مردنداست، از شوق زیارت می

همانا زمانی كه زائران صرف زیارت حسین بن علی  -[ 222ال تعد من آجالهم ]

السالم از امام صادق علیه«شود.كنند از مدت عمرشان محسوب نمیعلیهماالسالم می

السالم را ترك كند با آنكه توانایی زیارت را ن علیهدرباره كسی كه زیارت امام حسی

انه قد عق رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و عقنا و »داشته باشد، سؤال شد، فرمودند:

[ همانا چنین شخصی نافرمانی رسول خدا و و ما اهل بیت را 221استخف بأمر هو له ]

امام «داشته است. كرده است و دستوری را كوچك شمرده كه توانایی انجامش را

ان فاطمة بنت محمد تحضر زوار قبر ابنها الحسین فتستغفر »السالم فرمودند:صادق علیه

كنندگان قبر پسرش حسین عنایت دارد همانا فاطمه دختر پیامبر بر زیارت -[ 229لهم ]

 من اتی الحسین عارفا بحقه كتبه اهلل»و نیز فرمودند:«كند.و برای آنها طلب آمرزش می

هر كس كه به زیارت حسین رود در حالی كه به  -[ 223وجل و فی اعلی علیین ]عز
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الم السامام رضا علیه«.كندحقش شناخت دارد، خداوند نام او را در اعلی علیین ثبت می

هر كس  -[ 221عبداهلل بشط الفرات كمن زار اهلل فوق عرشه ]من زار قبر ابی»فرمایند:می

را در كنار شط فرات زیارت كند، مانند كسی است كه خدا  السالمقبر امام حسین علیه

السالم [ امام صادق علیه۳3صفحه «. ] را فوق عرش او زیارت كرده است

زوروا قبر الحسین و ال تجفوه فانه سید شباب اهل الجنة عن الخلق و سید »فرمودند:

ه او ه درستی كزیارت كنید قبر حسین را و به او جفا نكنید. ب -[ 22۴شباب الشهداء ]

 السجود علی تربة الحسین»و نیز فرمودند:«.آقای جوانان اهل بهشت و جوانان شهید است

 گانه راهای هفتالسالم حجاب[ سجده بر تربت حسین علیه223یخرق الحجب السبع ]

من بات عند قبر الحسین لیلة عاشورا لقی اهلل یوم القیامة »و نیز فرمودند:«.كندپاره می

هر كس كه شب عاشورا در كنار  -[ 22۳دمه كأنما قتل معه فی عرصة كربالء ]ملحظا ب

مرقد حسین سحر كند، روز قیامت خداوند را در حالی مالقات كند كه آغشته به 

دعا  -ه «خونش باشد، مانند كسی كه در میدان كربال و در كنار حسین كشته شده باشد.

السالم و زیارت قبور آنها اهمیت مدر حق شیعیانی كه به بزرگداشت اهل بیت علیه

الحمد هلل الذی جعل فی الناس من یفد الینا و »السالم فرموند:دادند:امام صادق علیهمی

خدا را سپاس كه در میان مردم، كسانی را قرار داد كه به  -[ 223یمدحنا و یرثی لنا ]

امام صادق «.ندگویشوند و ما را مدح و مرثیه میآیند و بر ما وارد میسوی ما می

كنندگان بر عزای حسینی بود، كه از سوگواران و گریه« مسمع»السالم، به علیه

رحم اهلل دمعتك، أما انك من الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین »فرمودند:

[ لفرحنا و یحزنون لحزننا، أما انك ستری عند موتك حضور آبائی 3۱یفرحون ] صفحه 

ك تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش، تو از آنانی كه خدای، اش -[ 21۱لك... ]

ا شوند و با اندوه مآیند، و از آنانی كه با شادی ما شاد میاز دلسوختگان ما به شمار می

گردند. آگاه باش! تو هنگام مرگ، شاهد حضور پدارنم بر بالین خویش غمگین می

فرمایند:ای د بعد از نماز چنین میالسالم در مناجات خوامام صادق علیه«.خواهی بود...
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ای... من و كسی كه ما را به كرامت خود ویژه گردانیدی و به ما وعده شفاعت داده

براداران من و زائران قبر پدرم حسین بن علی علیهماالسالم را بیامرز... بار خدایا! 

ل رغم میلیها، عگیریدشمنان ما از رفتن اینان به زیارت خرده گرفتند. اما این خرده

های آفتاب دشمنان، آنان را از برخاستن و آمدن به سوی ما بازنداشت. پس، این چهره

ود و این شعبداهلل به خاك مالیده میهایی را كه بر قبر پدرم ابیسوخته را و این گونه

گردد و این دلهایی را چشمهایی را كه از سر دلسوزی برای ما اشكهایشان سرازیر می

هایی را كه برای ما تاب و سوزان است و این ناله و شیونصیبت ما بیكه در غم م

شود، مشمول رحمت خویش بفرما. بار خدایا! من این جانها و این پیكرها را به تو می

[ .از مجموع 212سپارم تا در آن روز تشنگی از حوض )كوثر( سیرابشان كنی. ]می

آید كه آنها را به اختصار شرح میآنچه درباره عزاداری گفته شد، نتایجی به دست 

هیچ، عاملی به اندازه مجالس عزاداری و بزرگداشت  - 2[ 32خواهیم داد. ] صفحه 

، را كه معلول مصیبت عظیم هستند« معرفتی»و « عاطفی»السالم، عوامل معصومین علیهم

ی له براترین وسیدهد.عزاداری بهترین، مهمترین و قویكند و گسترش نمیتقویت نمی

داشتن دین حق و برقراری پیوند مردم با رهبران الهی است. به طوری كه هیچ زنده نگه

جایگزینی كه بتواند جای آن را از نظر قدرت و گستردگی شعاع تأثیر بگیرد، وجود 

ندارد. به همین دلیل رهبران الهی حتی قبل از شهادت خود با ذكر حوادثی كه در آینده 

 شود، اقدام به عزادارین از مصایبی كه بعدها بر آنان وارد میافتد و خبر داداتفاق می

كردند، تا با وقوع حوادث، مردم در عزاداری كوتاهی نكنند و در نتیجه آثار می

م به وسیله السالایجاد و گسترش یابد.ذكر مصائب امام حسین علیه« معرفتی»و « عاطفی»

ری و گریه بعد از شهادتشان و نیز معصومین قبل از ایشان، اختصاص هزینه برای عزادا

السالم به گریه بر او هنگام خروج از مدینه و حركت به سوی سفارش امام رضا علیه

السالم برای عزاداری معصومین علیهم - 1ایران، همه به همین قصد انجام شده است.

السالم آموزش و اقدامی عملی برای زنده شهادت و مظلومیت پدران طاهرینشان علیه
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هزینه كردن برای اقامه مجالس  - 9نگه داشتن عزاداری و در نتیجه آثار مهم آن است.

رمز  - 3ترین كارها است.السالم از بهترین و ماندنیعزا و بزرگداشت معصومین علیهم

نظیر برای احیای دین عظمت عزاداری و قدرت شگرفش كه آن را به یك وسیله بی

در آن است. وجود كلماتی از قبیل، « ه و احساسعاطف»تبدیل كرده است، وجود عنصر 

السالم [ عزا، در كلما معصومین علیهم31گریه، مصیبت، حزن، مظلومیت، غم، ] صفحه 

همه حكایت از جایگاه بلند و قدرتمند عوامل عاطفی و احساسی در سازندگی انسان 

 شكل سنتی شعر فرماید به همانمی« ابوهارون»السالم به دارد.اینكه امام صادق علیه

دهد كه صوت حزین، نوا و آهنگ تأثیری دارد كه صرف خواندن بخوانید، نشان می

شعر به طور معمولی ندارد. یعنی محتوا فقط كافی نیست؛ بلكه قالب و ظرف نیز مهم 

است. به عبارت دیگر قالب و ظرف باید بتواند بار احساسی و عاطفی ایجاد كند تا قلب 

ابزار شعر آن هم با نوا و آهنگ مخصوص، عنصر انحصاری در  - 1انسان تأثیر پذیرد.

اند و ها برسعزاداری نیست. بلكه هر وسلیه مشروع و معقولی كه محتوا را بهتر به دل

تواند در عزاداری السالم را بهتر نشان دهد، میمظلومیت و جایگاه اهل بیت علیهم

معقول آن از قبیل نقاشی، های مشروع و شركت كند. عنصر هنر در تمامی صورت

از آنجا كه عزاداری به  - ۴موسیقی، نمایش و... نقش اساسی در بقای یك مكتب دارد.

علت آثار بزرگش یك وسیله كلیدی و اصلی و غیرقابل جایگزین در احیای دین و 

دی های بسیار زیاباشد، و ارزش آن فوق تصور و محاسبه است، ثوابپیشرفت آن می

كه  نظیریده است. ذكر این همه ثواب و پاداش برای چنین وسیله بیبرای آن ذكر ش

وابسته به آن است، عجیب و دور از انتظار نیست بلكه بسیار معقول و « حیات مكتب»

منطقی است.توضیح اینكه اعمال یك انسان گاهی از آن جهت كه تأثیری مثبت در 

بدیهی است میزان  روح و نظام وجودی خودش دارد، دارای ارزش و ثواب است.

ان گذارد و نیز میزثواب اعمال بستگی به میزان تأثیری دارد كه بر روی شخص می

[ جهت نوع تأثیری كه 39كند و گاهی از ] صفحه تغییری است كه در شخص ایجاد می
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باشد.عزاداری، هم از در مجموع نظام انسانی و اجتماع دارد، دارای اجر و ثواب می

ردی دارای ثواب است و هم از جهت تأثیری كه در نظام جهت نوع سازندگی ف

ای دارد. به همین دلیل حتی اگر یك غیر شیعه و یا اجتماعی دارد، ارزش مستقل و ویژه

 السالم شركت كند و یا برای مظلومیتیك غیر مسلمان نیز در عزاداری سیدالشهدا علیه

عامل »مجلس، به رونق آقا اشكی بریزد، از آن جهت كه این اشك و آن شركت در 

كمك نموده است. دارای ثواب و ارزش مستقلی است و پاداش آن به « حیات دین حق

صورت رفع حوائج دنیایی و در بسیاری از موارد به صورت هدایت، توبه و ایمان؛ به 

گردد. زیرا چنین گریه و كششی در واقع حاكی از نوعی سنخیت در گریه كننده بازمی

م الساللمی )و نه قلبی( نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیهعین عدم شناخت ع

ای از موارد منجر به توبه و نجات از كفر و هدایت به ایمان باشد، كه در پارهمی

گردد. نمونه بارز این حالت، هزاران مورد از عزادارهای عزیزان مسیحی، كلیمی و می

ان العالج، حل معضالت بزرگ باشد كه منجر به شفای مریضغیره در سراسر جهان می

زندگی و یا هدایت آنها گردیده است و ما در ایران صدها نمونه از این آثار را در 

یه بر السالم، گرایم.گریه بر امام حسین علیههای محترم مسیحی و كلیمی دیدهخانواده

 حقیقت انسانیت و گریه بر خلیفه خداوند و مظهر تمامی اسما و صفات حق تعالی است

و در حقیقت نوعی بازگشت به اصل خویش و حقیقت الهی خویش است و از این 

ای بزرگ است كه یك قطره از آن اشك، دریاهای عظیمی از جهنم جهت مانند توبه

 [ 33شود. ] صفحه كند و موجب نجات و بازگشت انسان میرا خاموش می

 نظر عالمه طباطبائی درباره ثواب عزاداری

بائی كه خود بسیار اهل گریه و عزاداری بودند در پاسخ به این سؤال مرحوم عالمه طباط

السالم یك قطره از اشك عزادار آتش جهنم كه چگونه طبق فرمایش امام صادق علیه

چه مانعی دارد كه قطره اشكی به اذن و خواست »فرمایند:[ می211نشاند، ]را فرومی
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اشك نظیر توبه است كه باعث خدا، آتش جهنم را خاموش گرداند، در واقع قطره 

شود، و نیز در نقطه مقابل آن كفر، آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن عذاب می

«. رددگهای بهشتی و سبب افروختن آتشی میباعث حبط و نابودی حسنات و نعمت

[219. ] 

 دفع یك توهم )گریه توجیه كننده گناه نیست(

ه و السالم عامل توجیگریه بر امام حسین علیهبا توضیحی كه داده شد، این توهم كه 

رف اند كه صشود. بعضی گمان كردهگاهی برای گناهان است، نیز برطرف میتكیه

ر هر كند و اگنیاز میالسالم آنها را از عمل خالصانه و تقوا بیگریه بر امام حسین علیه

تی ندارد و همین كه عملی انجام دادند، و هر رذیلت اخالقی داشته باشند، دیگر اهمی

السالم باشند، اهل نجات هستند.در این باره به دلیل اهمیت اهل گریه بر امام حسین علیه

ر آثار گریه: گریه ب -بیش از اندازه این موضوع به ذكر دو نكته مهم ناگریزیم:الف 

 رهایی را باید در این آثاالسالم دارای آثاری است كه رمز چنین ثوابسیدالشهدا علیه

گریه بر حضرت از آن جهت كه نشانه نوعی  - 2جستجو كرد. این آثار عبارت است از:

محبت به حضرت و تنفر نسبت به ظلمی كه بر ایشان شده است و همچنین تنفر از 

شود كه در وجود عزادار نوعی پیوند قلبی و ] صفحه دشمنان حضرت است، موجب می

ود كه این پیوند به نوبه خود محبت به [ سنخیت با وجود مقدس آن حضرت ایجاد ش31

و  ستیزیگریه بر حضرت در مرحله بعد و باالتر، روح ظلم - 1دهد.ایشان را افزایش می

شود كه عزادار از دهد و موجب میها را افزایش میتنفر از دشمنان حضرت و طاغوت

، دوری اعمال و اخالق زشت آنها و پیروانشان و انحرافاتی كه به آن دچار هستند

كند كه رفتار و اخالق گزیند. او به طور فطری و از درون خود این حقیقت را درك می

السالم است فاصله زیادی دارد و منحرفین با آنچه كه مورد رضای معصومین علیهم

داند كه آنها برای مبارزه با ظلم و فساد در اخالق، اعمال و عقاید به شهادت چون می
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د خود را از منحرفین دور و به خلق و خوی اهل بیت كناند، سعی میرسیده

گریه بر سیدالشهدا موجب سنخیت و شباهت با اهل بیت  - 9السالم نزدیك كند.علیهم

م السالشود و اینكه عزادار مورد پسند و رضای خدا و اهل بیت علیهمالسالم میعلیهم

ه این الگوگیری به پردازد و در سایقرار گیرد، به الگوگیری از زندگی آنها می

زند.بنابراین گریه بر حضرات معصومین های زیادی دست میخودسازی، و سازندگی

السالم صرف یك عمل احساسی و عاطفی نیست. بلكه یك روند عاطفی و علیهم

معرفتی است كه مرحله به مرحله، و قدم به قدم، عزادار را از مرتبه اول به مراتب باالتر 

ه عبارت دیگر عزاداری یك سیر و سلوك و یك مكتب كند. براهنمایی می

الم زمانی الستبعیت و تقوا، الزمه محبت: گریه بر اهل بیت علیهم -سازی است.ب انسان

سازندگی و اثر خواهد داشت و انسان را نجات خواهد داد كه شخص در درون خویش 

 اصرار بر تصمیم و عالقه به خوب بودن و پاك شدن داشته باشد و از طرف دیگر

[ در درون خود هیچ 3۴گناهان و مخالفت و با امر خدا نداشته باشد. ولی اگر ] صفحه 

عالقه و تصمیمی به خوب بودن و پاك شدن و پاك ماندن نداشته باشد، و همچنان بر 

گناهانش اصرار داشته باشد و مخالفت با امر خدا را همچنان ادامه دهد، نه تنها با این 

كند، بلكه دچار قساوت قلب بیشتر و دوری از عبادات نجات پیدا نمی ها و سایرگریه

السالم خواهد شد.چنانكه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله درباره خدا و اهل بیت علیهم

[ چنین 213دارد، ]نماز كه به تعبیر قرآن كریم انسان را از فحشا و منكرات بازمی

هر  -[ 211« ]المنكر لم یزدد من اهلل اال بعدا من لم تنهه صالته عن الفحشاء و»فرمودند:

كس كه نمازش او را از كار زشت و ناپسند بازندارد، جز بر دوری او از خدا افزوده 

ه دلیل داند كه بقرآن كریم پذیرش توبه از سوی خداوند را تنها شامل كسانی می«.نشود

و پس از آگاهی،  اندمرتكب گناهی شده -نه از روی آگاهی و با اصرار  -جهالت 

خیلی زود منصرف شده و توبه كنند:)و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا 

حضر احدهم الموت قال انی تبت اآلن و للذین یموتون و هم كفار اولئك اعتدنا لم 
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كسی كه به اعمال زشت تمام عمرش اشتغال ورزد تا آن گاه كه به  -[ 21۴عذابا الیما ]

رگ كند در آن ساعت پشیمان شود و گوید: اكنون توبه كردم، توبه یقین مشاهده م

بول نشود، اش قچنین كس پذیرفته نخواهد شد چنانكه هر كس به حال كفر بمیرد توبه

بر این گروه عذابی بس دردناك مهیا ساختیم(.قرآن كریم همچنین مغفرت الهی را 

به خود ستمی كنند،  داند كه هرگاه مرتكب كاری زشت شوند یاشامل كسانی می

[ )والذین 33ضمن یاد خدا و طلب آمرزش، اصرار بر انجام گناه نداشته باشند. ] صفحه 

اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب اال اهلل 

ر نیكان آنها هستند كه هرگاه كا -[ 213و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون ]

ای از ایشان سر زند یا ظلمی به نفس خویش كنند، خدا را به یاد آرند و از گناه ناشایسته

را  تواند گناه خلقخود به درگاه خدا توبه و استغفار كنند. كه جز خدا هیچكس نمی

بیامرزد و آنها هستند كه اصرار در كار زشت نكنند در حالی كه به زشتی معصیت 

لسالم درباره این فرمایش قرآن كریم و معنی اصرار بر گناه اآگاهند(امام باقر علیه

اصرار  -[ 21۳االصرار ان یذنب العبد و ال یستغفر و ال یحدث نفسه بالتوبة ]»فرمایند:می

امام صادق «.بر گناه این است كه بنده گناه كند و آمرزش نطلبد و در فكر به هم نباشد

االصرار امن و ال یأمن مكر اهلل اال القوم الخاسرون »فرمایند:باره میالسالم نیز در اینعلیه

دانستن خود از عذاب خدا است و كسی جز  -به معنای ایمن  -اصرار بر گناه  -[ 213]

السالم چنین امام علی علیه«زیانكاران، خود را از مكر خداوند ایمن ندارد.

بزرگترین گناه نزد خدا،  -[ 29۱اعظم الذنوب عنداهلل ذنب اصر علیه عامله ]»فرمایند:می

السالم بنابراین گریه بر اهل بیت علیهم«.گناهی است كه مرتكبش بر آن اصرار كند

هرگز موجب توجیه گناهان و اصرار بر آنها نیست. چگونه چنین باشد در حالی كه 

السالم برای مبارزه با گناهان و منكرات قیام نمودند.گریه بر سیدالشهداء سیدالشهدا علیه

[ دیگری، اگر 3۳السالم با آن همه ثواب و نیز هر عمل صالح و عبادت ] صفحه یهعل

گاهی برای گناهان شود، فایده و اثر خود را از دست خواهد موجب غرور انسان و تكیه
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داد. زیرا گریه و عبادت و عمل صالح برای پاك شدن و تقرب به خدا است نه 

اوامر او.پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله ای برای توجیه معصیت و مخالفت با وسیله

یابن مسعود، ال تغترن باهلل، و ال تغترن بصالحك و علمك و عملك و برك »فرمایند:می

ای پسر مسعود، به خدا مغرور مشو و به پاكی و علم و عمل و نیكی  -[ 292و عبادتك ]

 ان یصر ان من الغرة باهلل»فرمایند:السالم میو عبادت خود، فریفته نشو.امیرالمؤمنین علیه

پافشاری كردن بنده در معصیت و  -[ 291العبد علی المعصیة و یتمنی علی اهلل المغفرة ]

كسی كه به صرف شركت «.آرزوی آمرزش داشتن از خدا، مغرور شدن به خدا است

 شود و با طمع و تكیه بر محبتالسالم مغرور میدر عزاداری به شفاعت امام حسین علیه

ند و با كتوجهی میاعت آن حضرت نسبت به واجبات الهی و شرعی سستی و بیو شف

ود، نه شتكیه بر همین محبت و شفاعت خیالی، به راحتی مرتكب محرمات شرعی می

السالم را شناخته است و نه حقیقت محبت و شفاعت را. زیرا شفاعت در امام حسین علیه

یع او نیست. كسی كه در دنیا محبت او شفارتباط و گسسته از شفاعت در دنیا آخرت بی

نشود و او را از جهنم گناه و آلودگی نجات ندهد، در حقیقت محبت واقعی نداشته 

است. محبتی كه قدرت دور نگه داشتن انسان را از گناهان در دنیا ندارد، در آخرت نیز 

قرار دهد و قدرت نجات انسان را از جهنم ندارد. محبتی كه انسان را در مقابل معشوق 

[ معصیت و مخالفت با معشوق كند، خیالی باطل و دروغی 33او را وادار به ] صفحه 

ی ارزش و عظمت و خود را از عبودیت و السالم همهبیش نیست.امام حسین علیه

اجرای فرامین الهی دارد و هدف از قیام خود را امر به معروف و نهی از منكر و مبارزه 

های غلط و افراطی از عزاداری و ثواب آن و نیز این نوع برداشتكند.با باطل معرفی می

های غلط ثواب یك سلسله اعمال و اذكار، ناشی از مطالعات سطحی و نیز آموزش

زدگی بوده و برای بازار گرمی چنین نگر است كه دچار عوامسواد و سطحیمبلغین كم

بلغینی مورد مذمت اهل بیت كنند. چنین ممطالبی را به اذهان مخاطبین خود القا می

اند از السالم همیشه آنها را از چند چیز منع كردهاند و اهل بیت علیهمالسالم بودهعلیهم
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سالم و الروی در گفتن ثواب اعمال، كیفیت غلط شفاعت اهل بیت علیهمجمله: زیاده

ا اهان بالسالم و نیز شجاعت دادن به آنها در گنمغرور كردن مردم به اهل بیت علیهم

ه السالم دراین بارالسالم. امام سجاد علیهتكیه بر شفاعت و محبت اهل بیت علیهم

با  -[ 299حدثوا الناس بما یعرفون و ال تحملوهم ما ال یطیقون فتغرونهم بنا ]»فرمایند:می

آن  -فهم  -و شناختشان سخن بگویید و بر آنها آنچه را تحمل  -فهم  -مردم براساس 

السالم امام باقر علیه«.تحمیل نكنید تا بدین وسیله آنها را به ما مغرور كنیدرا ندارند، 

واهلل، ما معنا من اهلل براءة، و ال بیننا و بین اهلل قرابة، و ال لنا علی اهلل حجة، و ال »فرمایند:می

یا صنتقرب الی اهلل اال بالطعاعة، فمن كان منكم مطیعا هلل تنفعه والیتنا، و من كان منكم عا

به خدا قسم ما از جانب  -[ 293هلل لم تنفعه والیتنا. ویحكم ال تغتروا! ویحكم ال تغتروا! ]

خدا برائتی نداریم و میان ما و خداوند خویشاوندی نیست. ما را بر خداوند حجتی 

[ شما 2۱۱شویم. پس هر كس از ] صفحه نیست و جز با طاعت به خدا نزدیك نمی

ما به سودش خواهد بود و هر كس از شما نافرمانی كند:  مطیع خداوند باشد، والیت

والیت ما سودی برایش ندارد. وای بر شما، فریب نخورید! وای بر شما، فریب 

السالم این گونه شیعیان را از گناه پرهیز وجود مقدس امام زمان علیه«نخورید!

محبتنا  یقرب به من فیما ورد عنه الی الشیخ المفید: فلیعمل كل امرء منكم بما»دهند:می

و لینجنب ما یدنیه من كراهتنا و سخطنا، فان امرنا بغتة فجأة حین ال تنفعه توبة و ال ینجیه 

هر یك از شما باید كاری كند كه وی را به محبت و  -[ 291من عقابنا ندم علی حوبة ]

 مآیند ما نبوده و باعث كراهت و خشنماید؛ و از آنچه كه خوشدوستی ما نزدیك می

رسد، در هنگامی كه توبه و بازگشت ما است، دوری گزیند، زیرا امر ما ناگهان فرامی

قدس وجود م«بخشد.برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه، از كیفر ما نجاتش نمی

ترین السالم محبت بدون تبعیت را قبول ندارد و در یكی از نورانیسیدالشهداء علیه

هر كس ما را دوست بدارد از ما اهل بیت به شمار »مایند: فرفرمایشاتشان چنین می

آری از »آید؟! فرمودند: آنها كه شنیدند با تعجب پرسیدند: از شما به شمار می« آیدمی
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مگر »و سه بار این جمله را تكرار كردند. سپس فرمودند: « آیدما اهل بیت به شمار می

ند هر كس مرا تبعیت ك»اید كه فرمودند: را نشنیده -در قرآن  -این سخن ابراهیم خلیل 

السالم همان [ بنابراین محبت از نظر سیدالشهدا علیه293[ » ]29۴پس او از من است ]

یز السالم و درآخرت نتبعیت است.محب حقیقی در دنیا تابع و پیرو اهل بیت علیهم

ن چنی طور كه امام متقینشود همانالسالم وارد بهشت میپشت سر اهل بیت علیهم

اخبرنی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: ان اول من یدخل [ »2۱2فرمایند: ] صفحه می

[ 29۳الجنة انا و فاطمة و الحسن و الحسین. قلت یا رسول اهلل فمحبونا؟ قال: من وارئكم ]

السالم فرمودند: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به من خبر داد كه: اولین علی علیه -

شود من و فاطمة و حسن و حسین هستیم. گفتم یا رسول اهلل داخل بهشت میكسانی كه 

و نیز «.شوندوارد بهشت می -شود؟ فرمودند: بعد ازشما پس دوستداران ما چه می

أنا مع رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و معی عترتی و سبطی علی الحوض، فمن »فرمودند:

من همراه رسول اهلل هستم و خاندان و نوادگانم  -أرادنا فلیأخذ بقولنا، و لیعمل عملنا 

 ی ما راخواهد باید گفتههمراه من در كنار حوض كوثر هستیم پس هر كس ما را می

یره هایی از قبیل آمرزش همه گناهان صغبنابراین ثواب«بپذیرد و به كردار ما رفتار كند.

مل كسی كه اهل گناه ای از اشك و...، شاو كبیره و نیز خاموش شدن جهنم با قطره

شود. به همین است و بر انجام آن اصرار دارد و قصد پاك شدن و توبه هم ندارد، نمی

ها را برای شخص مؤمن ذكر ای از روایات، این آثار و ثوابدلیل است كه در پاره

ا ایم»السالم گذشت كه فرمودند:اند. چنانكه روایت آن از قول امام سجاد علیهكرده

عیناه لقتل الحسین بن علی دمعته حتی تسیل علی خده بوأه اهلل بها فی الجنة  مؤمن دمعت

هر مؤمنی كه چشمانش برای كشته شدن حسین بن علی علیهماالسالم  -[ 293غرفا ]

های بهشتی جای اشكبار و اشك بر صورتش جاری گردد، خداوند او را در غرفه

اب به اعتبار حال شخص در ممكن است گاهی اوقات ذكر آثار و ثو -ج «.دهدمی

در [ »2۱1آینده باشد. یعنی همان طور كه مرحوم عالمه طباطبایی فرمودند: ] صفحه 
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واقع این قطره اشك، نظیر توبه است كه باعث آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن 

به عبارت دیگر ماهیت این گریه، مثل توبه راستین است كه منجر به «شود.عذاب می

اه و جبران گذشته و از بین بردن آثار گناهان از نفس انسان خواهد شد.توضیح ترك گن

بیشتر اینكه گاهی اوقات بعضی از اعمال خیر دارای آثاری هستند كه اگر یك نفر اهل 

شود تا شخص شود و موجب میگناه آنها را انجام دهد، نور هدایتی در دلش روشن می

 كه توبه حقیقی كند و دست از همه گناهان بردارد رفته رفته، رشد نماید و بجایی برسد

و گذشته خود را جبران نماید.یكی از این اعمال صالح، نماز است كه شخص گناهكار 

اگر به نماز خواندن ادامه دهد، چه بسا همین نماز خواندن، رفته رفته موجب تأثر قلبی 

دا، فراهم سازد. هر یك از ما او شود، و زمینه را برای توجه و بیداری و نیز آشتی او با خ

ایم.پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره مردی كه در عمر خود تعدادی از این افراد را دیده

شد، خواند و در عین حال مرتكب كارهای زشت میبا آن حضرت نماز می

باز  -از كار زشت  -نمازش، روزی او را  -[ 23۱ان صالته تنهاه یوما ما ]»فرمودند:

پس دیری نگذشت كه آن مرد توبه كرد.و نیز درباره مردی كه روز «. د داشتخواه

نمازش او را  -[ 232ان صالته لتردعه ]»كرد، فرمودند:خواند و شب دزدی مینماز می

السالم از جمله این كارهای صالح گریه بر امام حسین علیه«از این كار باز خواهد داشت.

دگی، اهل گریه بر آن حضرت بود، باالخره همین است كه اگر گناهكاری با وجود آلو

السالم ها او را نجات خواهد داد. تاریخ عزاداری امام حسین علیه[ گریه2۱9] صفحه 

مملو از چنین افرادی است. نمونه بارز و بسیار برجسته آن رسول ترك است كه مطالعه 

ایم كه دیده یا شنیده[ .بسیار 231كنیم. ]سرنوشت او را به همه خوانندگان توصیه می

اند، و افرادی از محبین معصومین كه اهل گناه بود و به فحشاء و منكرات مشهور بوده

اند و چه بسا السالم اهتمام داشتهدر عین حال به شركت در مجالس امام حسین علیه

اند اند، پس از مدتی منقلب شدهزحماتی را در اقامه مجالس عزای حسینی تحمل كرده

 ایم كه حتی غیر مسلمانان در داخل واند.و نیز بسیار شنیده و دیدهه حقیقی نمودهو توب
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خارج از كشور، به دلیل گریه و یا توسل و یا نوعی خدمت به مكتب باعظمت و 

اند و به مكتب نورانی اهل بیت السالم، هدایت شدهباشكوه سیدالشهداء علیه

ق گریه یا عرض ارادت به ساحت مقدس اند. البته توفیالسالم مشرف گردیدهعلیهم

و  السالم كه به نوبه خود توفیق توبهالسالم خصوصا سیدالشهدا علیهمعصومین علیهم

شود. این توفیق شامل حال هدایت را به دنبال خواهد داشت، شامل هر غیر مسلمانی نمی

اه و ر كسانی است كه در همان عالم غیر مسلمانی خود، نوعی پاكی قلبی و سنخیت با

السالم را دارند. به همین دلیل چنین توفیقی نصیب اكثر غیر هدف سیدالشهدا علیه

[ كما اینكه نصیب بعضی از مسلمانان نیز نخواهد شد. این 239مسلمین نخواهد شد. ]

رساند كه كمترین خدمت در این دستگاه، باالترین السالم را میعظمت سیدالشهدا علیه

[ تبارك و تعالی برای 2۱3ا دارد. آری اگر خداوند ] صفحه ها رو بزرگترین پاداش

ها را كنندگان بر كسی كه خون پاكش ضامن بقای دین اوست، بزرگترین پاداشگریه

كند، چیز عجیبی نیست. مرحوم عمان سامانی رمز این عظمت را چه زیبا سروده عطا می

ی دارم از حق بر تو اشقی میدان عتاز عرصهاست:جبرئیل آمد كه ای سلطان عشق یكه

آفرین مر ترا برجسم گوید ای جان حضرت جانفرخ امام هم سالم و هم تحیت هم پیام

ویی این دها از تو میثاق مراست روسپیدی از تو عشاق مراستمحكمیو بر جان، آفرین

چون خودی را در رهم باشد ز تسویالت ظن من توام، ای من تو، در وحدت تو من

ای اندر رهم در رهت من هر مرا خون، من ترایم خونبهاهر چه بودت داده كردی رها تو

 [ .233دهم ]چه دارم می

 موضع گیری امام زمان در برابر مصیبت عظیم

حال به سراغ تنها بازمانده آل محمد صلی اهلل علیه و آله یعنی خاتم الوصیین حضرت 

السالم ون جدش حسین علیهالسالم كه منتقم حقیقی خحجة ابن الحسن العسكری علیه

[ احساسات و 2۱1است برویم و ببینیم كه این وجود نازنین و نورانی چگونه ] صفحه 
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اش نشان عواطف پاكش را درباره شهادت جدش و خاندان و یاران او و اسارت خانواده

الم السالسالم درباره حماسه حسین علیهگیریهای امام زمان علیهدهد. بررسی موضعمی

 گیری ایشانطلبد ما در اینجا فقط به مهمترین موضعكتاب مستقلی را می خود

توان به نوعی شرح و تفسیر پردازیم. گفتیم كه زیارت ناحیه مقدسه را میمی

هایی از زیارت عاشورا كه مورد عنایت ویژه و سفارش و تأكید امام زمان قسمت

ت و دقت در آن به روشنی [ ، دانست با مطالعه این زیار231السالم است ]علیه

السالم بزرگتر از امام زمان یابیم كه هیچ شخص عزاداری برای امام حسین علیهدرمی

السالم وجود ندارد و هیچ كسی بیشتر و شدیدتر از ایشان برای آن حضرت علیه

كند.او كه خود مظهر خدا و حجت الهی و فرزند حسین عزاداری نكرده و نمی

السالم و كربالی او را تر از هر كس دیگر حسین علیهالسالم است، بهعلیه

خوانی نكرده است. او معدن علم الهی شناسد.هیچ كس چون او برای جدش، مرثیهمی

است و زمان و مكان برایش حجاب نیست. برای او گذشته، و حال و آینده یكی است. 

بال زئیات حادثه كرعلم او به گذشته و آینده همانند علمش به حال است. او به تمامی ج

های آن و سوختن و گریستن در احاطه و اشراف وجودی دارد و با دیدن تمامی صحنه

ها و خوانی و عزاداری پرداخته است. او تمامی مظلومیتكنار هر صحنه، به مرثیه

السالم و خاندان و یاران آنها، های وارده بر مادرش و نیز پدران معصومش علیهممصیبت

السالم را با گوشت و پوست و خونش و ذره های جدش حسین علیهبتبه خصوص مصی

[ آنها روح واحد و نور 2۱۴ی جسم و جانش چشیده است. مگر نه اینكه ] صفحه و ذره

خدا هستند.او یك بار با بدن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله غریبانه جان داد و یكبار 

ر هاشم سیلی خورد.و بار دیگچه تنگ بنیدیگر با مادرش بین در و دیوار ماند و در كو

دست بسته و طناب به گردن و برای بیعت به مسجد كشانده شد. پس از آن با مادرش 

غریبانه و مظلوم به شهادت رسید و با جدش علی دوران بیست و پنج ساله تنهایی و 

ا ب مظلومیت را در حالی كه خار در چشم و استخوان در گلو داشت، طی كرد. تا اینكه
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اش مطهرش تیرباران شد و به همراه السالم بارها زهر نوشید و جنازهامام مجتبی علیه

حسین و ابوالفضل و زینب علیهماالسالم بغضش را برای مصالح اسالم و مسلمین در 

سینه حبس كرد و با این سه بزرگوار به كربال آمد. در كربال با یكایك مجاهدان زخم 

مس كرد و تشنگی كشید و با اسرا به اسیری و غربت رفت و تیر و نیزه و شمشیر را ل

های های كوفیان و شامیان و شماتتها و سنگزبانتازیانه و كتك خورد و زخم

چ ای است كه هیالسالم به گونههای امام زمان علیهزیاد و یزید را تحمل كرد. مرثیهابن

ولی با خوانی كند:گونه مرثیه تواند اینكس جز با حضور و مشاهده جزئیات وقایع، نمی

و  -الهی  از عذابهای -تو به دشمنی و مقابله برخاستند. پس تو نیز پس از ترساندن آنان 

تأكید بر حجت الهی با ایشان مبارزه كردی. پس پیمانها و بیعت تو را شكستد و 

پروردگارت را و جدت را به خشم آوردند. جنگ با تو را آغاز كردند. پس تو برای 

وارد كردن ضربات نیزه و شمشیر بپاخاستی و لشكریان بدكاره را هالكت كردی و 

چنان با ذوالفقار به گرد و غبار میدان جنگ فرورفتی كه گویی تو همان علی برگزیده 

دل، بدون هیچ گونه ترس و هراس دیدند، دامهای حقی. پس چون تو را استوار و قوی

گ و شرارت به جنگ با تو برخاستند و آن ملعون مكرشان را سر راهت نهادند و با نیرن

[ بازداشتند و به 2۱3به لشكریانش فرمان داد تا تو را از آب و ورود بر آب ] صفحه 

مبارزه با تو شتافتند و در جنگ، از شترها پیاده و بر اسبها سوار شدند و در سینه به سینه 

خیز بنیاد های بالردند و دستبارانت كجنگیدن با تو شتاب ورزیدند و تیرباران و سنگ

براندار را به سویت گشودند و در كشتن دوستانت و غارت بردنت نه حرمت و حقی را 

رعایت كردند و نه از هیچ حرام و گناهی نسبت به تو ترسیدند و تو همچنان در گرد و 

كردی. تا آنجا كه فرشتگان تاختی و نامالیمات را تحمل میغبار میدان به پیش می

زده شدند پس دشمنان از هر سو گرد تو حلقه زدند و با مانها از صبر تو شگفتآس

های فراوان تو را از پای انداختند و راه نجات را بر تو بستند و برای تو یاری باقی زخم

كردی و از زنان حرم و نمانده بود و تو همه چیز را به حساب خدا گذاشته، صبر می
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اینكه تو را از اسبت سرنگون كردند و با بدنی سرتاسر نمودی؛ تا فرزندانت دفاع می

كردند و تجاوزگران ها تو را لگدكوب میمجروح بر خاك افتادی در حالی كه اسب

نشست و راست و چپ  -مباركت  -زدند، عرق مرگ بر پیشانی تو را با شمشیرها می

های حرم سوی خیمهرفت و تو آرام با گوشه چشم به تو به طور متناوب باال و پایین می

گذشت تو را از فرزندان و اهل بیت كردی. در حالی كه آنچه بر تو مینگاه می

د كنان به قصكنان و گریهتو، از تو دور شده و شیهه -جوانمرد  -داشت و اسب بازمی

هایت سرعت گرفت. همین كه زنان حرم اسب تو را بالزده و خواری رسیده خیمه

 ها بیرون آمدند در حالیكه گیسوانشانآن واژگون یافتند از خمیهدیدند و زین تو را بر 

زدند هایشان میها پریشان ساخته و نقاب از چهره انداخته و سیلی بر صورترا بر چهره

تند و شتافو بعد از عمری عزت به ذلت و خواری گرفتار شده؛ به سوی قتلگاه تو می

ا دست را بر گلوگاه تو گذاشته بود ب شمر به روی سینه تو نشسته و حریصانه شمشیرش

رام كرد! حواس تو آمحاسن تو را گرفته و با شمشمیر سر از بدنت جدا می -پلیدش  -

های تو نهان گشت و سرت به باالی نیزه رفت و اهل و عیالت مانند بردگان شد و نفس

كشیده  [2۱۳به اسیری گرفته شدند و در غل و زنجیر بر باالی شتران به بند ] صفحه 

شدند؛ ها رانده میسوزاند؛ در صحراها و بیابانهایش را میشدند. حرارت آفتاب چهره

د.آری شدنهایشان بسته شده بود؛ در بازاها چرخانده میهایشان با زنجیر به گردندست

های مظلومیت و غربت جد شهیدش و خاندان و یاران او بوده او شاهد یكایك صحنه

سالم بر آن كسی كه  -السالم... »دهد:ها سالم میآن صحنهاست كه این گونه بر 

گاهش شكسته شد!... سالم به غریب غریبان! سالم بر شهید شهیدان! سالم حرمت خمیه

بر كسی كه به دست زنازادگان كشته شد!... سالم بر كسی كه فرشتگان آسمان بر او 

بر  های خشكیده! سالملبگریستند!... سالم بر آن گریبانهای چاك شده! سالم بر آن 

های بال رسیده!... سالم بر آن جسدهای برهنه مانده! سالم بر آن پیكرهای تغییر آن جان

های جاری شده! سالم بر آن اعضای قطعه قطعه شده! رنگ یافته! سالم بر آن خون
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سالم بر آن سرهای به نیزه باال رفته شده!... و سالم بر شیرخوار كوچك!سالم بر 

 ها! سالم بر دورافتادگان ازی غارت شده...! سالم بر به خاك افتادگان در بیابانهابدن

كفن! سالم بر سرهای جداافتاده از بدن!... سالم بر آن شدگان بیها! سالم بر دفنوطن

سی كه كرد! سالم بر كیاور!... سالم بر كسی كه جبرئیل به او افتخار میستمدیده بی

ر گفت! سالم بر كسی كه پیمانش شكسته شد! سالم به سخن میمیكائیل با او در گهوار

كسی كه هتك حرمت شد! سالم بر كسی كه خونش به ستم ریخته شد! سالم بر كسی 

! ها شدهایش غسل داده شد! سالم بر كسی كه جرعه نوش جام نیزهكه با خون جراحت

سالم بر  ه شد!سالم بر كسی كه خونش مباح شد! سالم بر كسی كه سرش از قفا برید

كسی كه روستانشینان بدنش را دفن كردند! سالم بر كسی كه شاهرگش بریده شد! 

یاور ماند! سالم بر كسی كه محاسنش به خون سالم بر كسی كه در حمایت از دین بی

ی به خاك آلوده!سالم بر بدن به غارت رفته )جامه به غنمیت خضاب شد! سالم بر گونه

كوبیده شد!... سالم بر  -خیزران  -م به دندانی كه با چوپ [ سال2۱3رفته(! ] صفحه 

ردند و شان كهای تجاوزگر تكه و پارهها برهنه ماند كه گرگپیكرهایی كه در بیابان

خوار اطرافشان رفت و آمد كردند!... سالم كسی كه قلبش از مصیبت تو درندگان خون

 ی محزونزده! سالم مصیبتدار است و موقع یاد كردن تو، اشكش جاری استجریحه

خراش كه امام زمان های جان[ .آری یكایك این صحنه23۴«. ]ی بیچارهسرگشته

و دار نموده است تا جایی كه االسالم دیده و ترسیم كرده و قلب مباركش را جریحهعلیه

خواند، نشان دهنده بزرگی و شدت می« زده محزون سرگشته بیچارهمصیبت»خود را 

السالم است كه اگر برای هر یك از آنها یك عمر گریان باشیم و ن علیهمصیبت حسی

ی محزون زدههمچون موالیمان مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( مصیبت

ایم، كه اگر برای هر یك از آن روی نكردهی بیچاره باشیم، نه تنها زیادهسرگشته

[ 22۱م این همه ] صفحه مصائب، بمیریم نیز، حق داریم. چگونه جان دادن در غ

السالم خطاب به جد مظلوم و مصیبت شایسته و حق نباشد، در حالی كه امام زمام علیه
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فألندبنك صباحا و مساء، و ألبكین لك بدل الدموع دما، »كند:غریبش چنین خطاب می

حسرة علیك، و تأسفا علی مادهاك، و تلهفا حتی أموت بلوعة المصاب، و غصة 

كنم و به جای اشك برایت خون پس صبح و شام برایت ناله می - [233االكتیاب ]

ور در گریم، به خاطر حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر آنچه تو را گرفتار كرد. شعلهمی

پس «م.ی اندوهگینی بمیرها و مصیبتها و غصهسوز و گدازم تا اینكه از بیقراری سختی

گام یادآوری جنایاتی كه در حق محمد و وظیفه مهم ما در قبال مصیبت عظیم، و نیز هن

السالم فرمودند. یعنی آل محمد صلی اهلل علیه و آله شده، همان است كه امام زمان علیه

زدگی، حزن و اندوه و سرگشتگی و بیچارگی و مردن اما چرا نشان دادن گریه، مصیبت

ه ی كالسالم حق است، زینب كبربا اینكه مردن، در مصیبت جانكاه حسین علیه

ك السالم و یكایالسالم و امام باقر علیهالعابدین علیهالمصائب است و حضرت زینام

ها را دیدند از غصه السالم كه در كربال بودند و آن صحنهخاندان سیدالشهداء علیه

السالم گریه و ندبه بلكه خون گریه كردن را تا نمردند؟ چرا با اینكه امام زمان علیه

داند، و نمرده است؟ جواب این سؤال را باید در بحث از می رسیدن به مرگ حق

مصیبت اعظم جستجو كنیم تا به این راز بزرگ پی ببریم و به سر عزاداری راه یابیم تا 

 [ 229اینكه در زمره عزادار حقیقی قرار گیریم. ] صفحه 

 وظیفه شناسی در برابر مصیبت اعظم

 وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم

السالم در نظام خلقت، رابطه آنچه تاكنون درباره جایگاه معصومین علیهمهر چند از 

وجودی ما با آنها و نیز روابط متقابل عظیم و اعظم گفته شد، وظیفه ما در قبال مصیبت 

العاده موضوع چند نكته شود ولی به جهت اهمیت فوقاعظم تا حدود زیادی روشن می

 كنیم.را به طور مختصر بیان می
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 ثار اهلل معنای

السالم و رهبران الهی در نظام خلقت توجه به آنچه كه درباره جایگاه معصومین علیهم

انسان و جهان و نیز رابطه وجودی ما با آنها و همچنین معنای مصیبت اعظم بیان شد به 

پیدا كنیم این عبارت در زیارت « ثار اهلل»كند تا درك بهتری از عبارت ما كمك می

السالم درباه آن حضرت و نیز امیرالمؤمنین زیارات سیدالشهدا علیه عاشورا و سایر

ر تو ای سالم ب -السالم علیك یا ثار اهلل و ابن ثاره »السالم به كار برده شده است: علیه

خون خدا در كجا جریان دارد؟ خون، عامل حیات است؛ « خون خدا و پسر خون خدا

گ جریان دارد؟ این خون در رگ همه اما عامل حیات چه چیزی؟ در كجا و كدام ر

ما است.همان طور كه انسان برای بقای حیات طبیعی و حیوانی خود به خون بدن نیاز 

[ 223دارد برای حیات انسانی و الهی خود نیز به عامل حیات نیازمند است. ] صفحه 

یك تشبیه بسیار ظریف، دقیق و لطیف است كه فهم معنای آن منوط به « خون خدا»

شناسی دینی و قرآنی است. بدون فهم معنای حیات انسانی و فوق حیوانی، معنای انانس

شود. همان طور كه گفته شد دین خدا عامل حیات حقیقت انسان فهمیده نمی« ثار اهلل»

و بخش فوق حیوانی وجود او است اما همین دین خود یك عامل حیات و بقا دارد و 

ر خدا است هم عامل حیات انسانی ما و هم آن عبارت است از امام معصوم كه مظه

عامل حیات دین و حیات حقیقی اجتماع است.به همین دلیل حضرت سیدالشهدا 

 -السالم حذف امام از مقام رهبری سیاسی و معنوی جامعه و حاكمیت امثال یزید علیه

اذ قد  علی االسالم السالم»نماید:را برابر با نابودی دین معرفی می -نه فقط شخص یزید 

[ باید با اسالم خداحافظی كرد كه امت اسالمی به 23۳بلیت األمة براع مثل یزید ]

ومین السالم و سایر معصرابطه امام حسین علیه«فرمانروایی چون یزید گرفتار شده است.

السالم با جامعه انسانی مانند رابطه خون با پیكر انسان است. آنان عامل حیات علیهم

دنیا و عامل بقای دین خدا و تنها ضامن حیات طیبه الهی در جامعه انسانی همه مردم 
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شد و انسانی هستند. بدون محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله نه خدایی شناخته می

داشت. بدون محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله عبادت حقیقی نه دین وجود می

ی تمام نمای هر كامل خداوند و آیینهخداوند ممكن نبود. آنان همان خلفای الهی و مظا

ها او هستند آنان حجت خدا هستند كه بدون آنها خلقت آسمان و زمین و خلقت انسان

[ . ] صفحه 21۱برد. ][ بدون آنان زمین اهل خود را فرومی233باشد. ]پوچ و عبث می

و  تواند آنها را به طور كامل معرفی[ هیچ كسی جز خداوند و خود آنها نمی221

 السالم در زیارت جامعه كبیره كه بزرگترین وتوصیف كند و یا بشناسد.امام هادی علیه

 السالم را چنین معرفیشناسی است، انوار طیبه معصومین علیهمترین متن امامكامل

داران دانش،... درهای ایمان،... پناه مردم، وارثان معدن رحمت و خزانه»... فرمایند:می

های شناخت خداوند و ساكن های خدا براهل دنیا و آخرت... پایگاهپیامبران... حجت

بركت خدا و معادن حكمت خدا و حافظان اسرار الهی و حامالن كتاب خدا،... و اعیان 

های خدا،... حجت و نور و برهان مندیبه سوی خدا و راهنمایان به رضایت

 خام بیش نیست. وجود مقدسالسالم خیالی دینداری بدون ارتباط با معصوم علیه«.خدا

السالم در مرثیه جانسوزش برای جد مظلوم و بزرگوارش، سیدالشهدا آقا امام زمان علیه

لقد قتلوا بقتلك االسالم و عطلوا »كند:السالم خطاب به ایشان چنین عرض میعلیه

آن رالصالة و الصیام و نقضوا السنن و االحكام و هدموا قواعد االیمان و حرفوا آیات الق

ای حسین! وقتی تو را كشتند، در حقیقت با قتل تو اسالم را كشتند و نماز و  -[ 212]

را از  -دین  -و احكام  -الهی  -های را تعطیل و نابود كردند، سنت -حقیقی  -روزه 

عبیرات این ت«.های ایمان را نابود كردند و آیات قرآن را تحریف كردندبین بردند و پایه

السالم نیز، مانند تعابیر جامعه كبیره از عظمت آن دس امام حسین علیهدرباره وجود مق

 كند كه هرالسالم حكایت میوجود مقدس و اساسا عظمت و جایگاه معصومین علیهم

های ایمان و قرآن های الهی، احكام، پایهیك به تنهایی معادل اسالم، نماز، روزه، سنت

قت السالم، محرومیت حقیقی از حقیوم علیههستند. بدیهی است كه قطع ارتباط با معص
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چه تعبیر بلند و لطیفی! قرآن كریم حضرت ابراهیم [ »22۴همه این امور است. ] صفحه 

السالم را فرای امت و به السالم، سیدالهشدا علیهرا امت نامیده است و امام زمان علیه

 - 1روزه  - 3نماز  - 9قرآن  - 1اسالم  - 2عنوان اركان دین دانسته است؛ یعنی او را 

آیات قرآن دانسته است. مردم هم  - 3های ایمان پایه - ۴های الهی و احكام دین سنت

كنند، به السالم را روشنفكرانه تحلیل میوقتی اطالعات پیدا كرده و قیام امام حسین علیه

یام كرد. ق السالم برای زنده ماندن اسالم،گویند: امام حسین علیهاستناد بعضی ظواهر می

د گوییم: ای حسین! با كشتن تو، اسالم را كشتنولی در زیارت ناحیه، از افقی باالتر می

و نماز و روزه را ضایع كردند. اینجا هم مثل بقیه جاها و باطن داریم. در عالم ظاهر، 

السالم اسالم یك چیز است و امام حسین چیز دیگر و در این عالم، امام حسین علیه

 السالم علی المحامی»و حامی دین است « السالم علی یعسوب الدین»ین است. فرمانده د

ا و هدر عالم باطن، این دوگانگی«.و للقرآن سندا»و پشتوانه قرآن است «. بال معین

شود. بر همین اساس، بندد و وحدت جایگزین آن میها رخت برمیها و افتراقتفاوت

خود اسالم و احكام و نماز و روزه و... است. از  السالم،در عالم باطن، امام حسین علیه

خوانیم كه: ای حسین! با كشتن تو اسالم را كشتند و رو در زیارت ناحیه میاین

د گوییم و نماز و روزه را ضایع كردنگوییم رهبر دین را كشتند. )دقت كنید( و مینمی

ایت له حرفوا... حككنند كه جمگوییم نمازخوان را كشتند و... بعضی تصور میو نمی

السالم است. ولی براساس كند كه در شأن امام حسین علیهاز تحریف آیاتی می

السالم، خودش، آیات قرآن است و شود كه امام حسین علیهتوضیحات فوق روشن می

السالم است؛ یعنی چون حسین منظور از تحریف آیات قرآن، كشتن امام حسین علیه

 [ .211«. ]ت، كشتن او، كشتن و تحریف قرآن استالسالم آیات قرآن اسعلیه

 معنای وتر و موتور
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و »ت شده، عبار« ثار اهلل و ابن ثاره»تعبیر دیگری كه در زیارت عاشورا پس از عبارت 

زده و مظلومی است كه انتقام او گرفته نشده است كه به معنای مصیبت« الوتر الموتور

ن گر مختار ثقفی با كشتن قاتلین امام حسیباشد. ممكن است این سؤال مطرح شود كه م

السالم انتقام خون آن حضرت را نگرفت؟ مگر آنها در جهنم به عقوبت الهی و علیه

[ آیا اگر 223ها كه فوق تصور ما است، گرفتار نیستند؟ ] صفحه شدیدترین عذاب

گرفتار  النتوانستیم آنها را به عذابی شدیدتر از آنچه كه ارسید میدست ما به آنها می

دق السالم صآن هستند عقوبت كنیم؟ آیا باز هم این تعبیر درباره امام حسین علیه

كرد؟جواب سؤال از آنچه تاكنون درباره جایگاه امام معصوم در نظام خلقت و می

بودن حضرات معصومین « ثار اهلل»ها و همچنین معنای رابطه وجودی او با سایر انسان

ز شود.توضیح مجدد اینكه آنچه در كربال و نیبه خوبی روشن میالسالم گفته شد علیهم

مصیبت  -2السالم اتفاق افتاده دو چیزاست: در زمان شهادت سایر معصومین علیهم

عظیم یا شهادت مظلومانه ایشان كه با ریخته شدن خون مطهر و شریفشان و یا مسموم 

دن مصیبتی كشته ش شدن آنها به دست دشمنان صورت گرفته است در مقابل چنین

سعد و شمر و... و گرفتار شدن آنها به عذاب الهی به عنوان قصاص خون ملجم و ابنابن

مصیبت اعظم كه همان محرومیت جامعه انسانی از رهبری و حاكمیت -1كافی است. 

خلیفه خدا و امام معصوم و متخصص الهی با كنار زدن آنها از مقامی كه خداوند برای 

ده است. شكی نیست نسبت به این ظلم و جنایت بزرگ هرگز انتقام آنها آنها تعیین كر

گرفته نشده و جنایت و خسارت عظیمی كه بر جامعه انسانی در طول تاریخ شده است، 

هرگز جبران نشده است.آنچه كه مختار انجام داد، انتقام خون بدن امام حسین 

ن بود.به همی -ام و خلیفه خدا و نه به عنوان ام -السالم به عنوان شخص حقیقی علیه

ن به آ»دلیل وقتی سر بریده عمر سعد و پسرش را در مقابل مختار قرار دادند، گفت 

هرگز مساوی نیستند به خدا »و بعد گفت: « جای حسین و این به جای علی بن حسین

قسم اگر سه چهارم قریش را بكشم، به جای یك بند انگشت از انگشتان او نیز 
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[ اما انتقام مصیبت اعظم گرفته نشده است. چرا كه 22۳[ . ] صفحه 219«. ]شودنمی

اثرات و عواقب این مصیبت هنوز در جامعه انسانی وجود دارد و سالیان درازی است 

كه جامعه جهانی از رهبری و حاكمیت سیاسی و معنوی یك امام معصوم و متخصص 

 هست.در امر هدایت انسان به سوی هدف خلقتش محروم بوده و 

 پیدایش روح انتقام

دهد كه ماجرای عاشورا یك امر شخصی و تاریخی نشان می« و الوتر الموتور»عبارت 

نبوده است كه تمام شده باشد بلكه امری مربوط به همه جامعه انسانی و همه زمانها است 

السالم با كشته شدن قاتلین حضرت گرفته نشده است. سخن از و انتقام سیدالشهدا علیه

است كه در وجود همه انسانها « خون خدا»ون بدن حضرت نیست بلكه سخن از خ

السالم به عنوان یك شخص حقیقی نیست بلكه سخن جریان دارد. سخن از حسین علیه

از مظهر خدا و خلیفه و نماینده او در روی زمین و یك شخصیت حقوقی است كه به 

السالم همان روح و ه اهل بیت علیهمالسالم و هممردم روی زمین تعلق دارد. حسین علیه

[ همان طور كه 213نفخه خداوند هستند كه در وجود همه انسانها دمیده شده است. ]

ایر اهل السالم و نیز سها در درون خود پرتوی از حسین علیهقبال نیز گفته شد همه انسان

ة اهلل علیه(: السالم را دارند. به قول مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی )رحمبیت علیهم

ها كربال و همه روزها عاشورا است ولی نفرمود همه شما امام فرمود: همه زمین»

. «حسینید. گذاشت خودتان درك كنید... پس بگرد و در خودت امام حسین را پیدا كن

خواهیم كه ] صفحه [ .به همین علت است كه در زیارت عاشورا از خداوند می211]

را همراه حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه شریف( [ انتقام خون خودمان 223

فاسئل اهلل الذی اكرم مقامك و اكرمنی بك ان »كنیم روزیمان كند و چنین عرض می

به  السالمانتقام حسین علیه«یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منكم

ان و نابود سر جهكن كردن ظلم از سرادستان شمر نیست بلكه به ریشهكشتن شمر و هم
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اند كل یوم عاشورا و كل ارض ها و یزیدیان زمان است. اینكه گفتهكردن طاغوت

السالم داریم. اگر ما خودسازی كرده باشیم مثل حسین كربال یعنی ما همیشه حسین علیه

سفارش  السالم هستیم. اگرالسالم و با روح حسینی عمل كنیم، ملحق به حسین علیهعلیه

ها در «حسین»السالم شده است، بدین معنا است كه امكان ظهور حسین علیه به عزاداری

السالم عمل كنند و این جز با ها وجود دارد. یعنی كسانی كه مثل حسین علیهتمام زمان

الم یعنی السپذیر نیست.انتقام حسین علیهسنخیت و برخورداری از روح حسینی امكان

ه، یعنی قرار گرفتن خلیفه خدا در رأس های جامعبازگرداندن خون خدا در رگ

السالم و به حاكمیت جامعه جهانی. به همین علت هم انتقام باید همراه امام زمان علیه

سازی ظهور و برداشتن موانع ظهور برای همراهی دست او انجام گیرد. وظیفه ما مقدمه

مكن این وظیفه مانجام « روح انتقام»با حضرت در عملیات انتقام است كه جز با داشتن 

ای را از پیامبر اكرم صلی اهلل دهندهنیست.در فصل سوم، حدیث شریف، مهم و تكان

ی علی! ا»السالم چنین فرمودند:علیه و آله نقل كردیم كه خطاب به امیرالمؤمنین علیه

من و تو پدران این امت هستیم و از حقوق پدران و مادران به فرزندان این است كه در 

ق طب«. ضی بر پدر و مادرشان رحمت آورند تا ادای حقوقشان نموده باشنداوقات مقت

السالم رابطه حقیقی فرزند با پدران خودش این فرمایش رابطه ما با معصومین علیهم

[ هر یك از طرفین 21۱است. یعنی این رابطه یك رابطه دو طرفه است و ] صفحه 

ورزی و عطوفت نسبت به یكدیگر نسبت به هم وظایفی دارند از جمله این وظایف مهر

است. در اینكه آنها به وظایف الهی خود از جمله مهرورزی و عطوفت نسبت به ما عمل 

كنند هیچ شك و تردیدی وجود ندارد.طبق فرمایش پیامبر اكرم صلی اهلل كرده و می

علیه و آله برای ما فرزندان آن حضرات اوقات و شرایطی پیش خواهد آمد كه باید در 

 السالم كه پدراناوقات و شرایط برای ادای حقوق واجب نسبت به اهل بیت علیهم آن

حقیقی و بزرگترین خویشان ما هستند، با رحمت و مهربانی با آنها برخورد كنیم. یعنی 

ببینیم كه در آن اوقات و شرایط آنها چه كمكی و چه كاری از ما انتظار دارند به 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دت، چگونه نسبت به آنها در شرایط گوناگون عمل عبارت دیگر ما به وظیفه الهی مو

كنیم.در فصل سوم به این نتیجه رسیدیم كه وظیفه الهی و انسانی ما در قبال مصبیت می

عظیم، عزاداری كردن به خاطر جنایات بزرگی است كه در حق آنها روا داشته شد. دعا 

نا و اجوركم بمصابنا اعظم اهلل اجور»و شعار ما در این مرحله این است كه بگوییم: 

خداوند اجر ما و شما را در مصیبتمان برای حسین  -[ 21۴السالم ]بالحسین علیه

در این فصل به این نتیجه رسیدیم كه وظیفه اصلی ما در قبال «.السالم عظیم كندعلیه

است انتقام از كسانی كه جامعه جهانی را از پدر حقیقی خود و « انتقام»مصیبت اعظم 

[ دعا و شعار ما در 212[ . ] صفحه 213اند. ]وم و هادی متخصص محروم كردهامام معص

جعلنا و ایاكم من الطالبین بثاره مع ولیه المهدی من آل »این مرحله این است كه بگوییم:

گیرندگان حسین همراه خداوند ما و شما را از انتقام -[ 21۳محمد صلی اهلل علیه و آله ]

پس وظیفه اصلی شیعه و « د صلی اهلل علیه و آله قرار دهدولی خودش مهدی از آل محم

شعار اصولی او در برخورد با مصیبت اعظم همراهی با منتقم اصلی در عملیات انتقام 

ای ر از وظیفهتگوییم اگر به این وظیفه كه بسیار مهماست كه باید تحقق یابد.حال می

ر حق وفایی و قساوت را دیت بیاست كه در قبال مصیبت عظیم داریم، عمل نكنیم، نها

ایم و به وظیفه رحمت نسبت به پدرانمان كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر آنها روا داشته

ما واجب كرده و نیز نسبت به وظیفه مودتی كه قرآن كریم بر ما واجب نموده است، 

یم ر مصیبت عظالسالم گفت كه: ما دتوان به امام زمان علیهایم.نمی[ ، عمل نكرده213]

كنیم ولی در مصیبت اعظم از همراهی تو برای همراه تو برای جد غریبت گریه می

به پیكر جامعه معذور و معاف هستیم، آنچه كه حضرت « خون خدا»انتقام و بازگرداندن 

خواهد شركت در عملیات انتقام است نه صرف گریه و در این مرحله از ما می

ارم با دست یافتن به معرفتهای جدیدتر و باالتر دارای عزاداری.عزادار در مرتبه چه

شود كه معصومین را از مقام و جایگاهی كه خداوند برای از كسانی می« روح انتقام»

قام امامت م»آنها در نظر گرفته است، كنار زدند و همچنین انتقام از كسانی كه غاصبین 
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مردم جهان یاری كردند. ] جامعه را در تحمیل این بزرگترین جنایت بر « و هدایت

ی مهمی [ عزادار در این مرحله، گریه كردن و گریاندن را هر چند وظیفه211صفحه 

داند. او در سایه مودتی كه پیدا كرده است به مقام عضویت در حزب هستند، كافی نمی

شود.مؤمن در این مرتبه فرمان است نایل می« حزب اهلل»السالم كه همان امام حسین علیه

الهی در قرآن كریم را كه همه مؤمنان را به مودت نسبت به اهل بیت رسول اهلل صلی اهلل 

ام به مق« محبت»گوید. به عبارت دیگر او را از مقام خواند، لبیك میعلیه و آله می

مودت به معنای محبتی است كه اثرش در مقام عمل ظاهر »گردد. نایل می« مودت»

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله خود را فرزند و محمد و آل [ او طبق فرمایش 2۴۱« ]باشد

[ . لذا خود را عضو خانواده آن حضرت 2۴2داند. ]محمد صلی اهلل علیه و آله می

بیند كه انتقام خون همه شهدای آل محمد صلی اهلل علیه و او می« ولی دم»السالم و علیه

و نوع  یابددست می« ایمان حقیقی» آله بر او واجب گشته است.عزادار در این مرتبه به

ول شود كه رسالسالم همان گونه میاحساس و نگاه و محبت او به پیامبر و آلش علیهم

 ال یؤمن عبد حتی اكون احب»خدا صلی اهلل علیه و آله خواسته است، آنجا كه فرمودند:

ه و تكون اهلالیه من نفسه و یكون عترتی احب الیه من عترته و یكون اهلی احب الیه من 

ای ایمان به خداوند ندارد، تا اینكه من هیچ بنده -[ 2۴1ذاتی احب الیه من ذاته ]

ام را تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت خودش و خانوادهمحبوب

بنابراین «.بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش دوست داشته باشد

به پدر و مادر طبیعی و بدنی عزادار حقیقی و یا سایر اعضای  همان طور كه اگر كسی

كند و [ عزاداری بسنده نمی219خانواده او ظلم و جنایتی كند، تنها به گریه و ] صفحه 

گیرد، همچنین جان او از ظلم عظیمی كه به محمد و آلش به تا انتقام نگیرد، آرام نمی

خاندان و اصحابش شده، پیوسته در السالم و خصوص ظلمی كه به امام حسین علیه

سوزد و همواره داغدار و گریان و عزادار است تا اینكه انتقام آتش غم حضرت می

خون آنها را بگیرد. این روح انتقام عالوه بر اینكه از عمق جان عزادار به خاطر نسبتی 
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ه در ك جوشد، تكلیفی الهی استكه با محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله دارد، می

اند. روح انتقام همان مقامی است زیارت عاشورا و در سایر زیارات ما را به آن امر كرده

[ .از آنچه 2۴9یاد شده است. ]« السالمطلب ثار حسین علیه»یا « طلب ثار»كه از آن به 

ح شود كه رسیدن به روكه درباره انتقام و روح انتقام گفته شد، به خوبی روشن می

تن چنین روحی یك مقام و یك مرتبه بسیار باال و ارزشمند است. زیرا اگر انتقام و داش

كسی دارای چنین روحی شود، به معنای آن است كه فرزند حقیقی اهل بیت 

السالم است و ولی دم آنها است كه گرفتن انتقامشان بر او واجب شده است، علیهم

 لسالم و خانواده اهل بیتایقین پیدا كرده است و عضو حقیقی حزب امام حسین علیه

السالم شده است به شرط اینكه صرفا به داشتن روح انتقام اكتفا نكند، بلكه به علیهم

مقتضای آن عمل كند به عبارت دیگر انتقام خود را عملی كند و وارد مرحله عملیات 

 انتقام یا مرتبه پنجم عزاداری شود.

 مجالس عزاداری در مرتبه چهارم

های مقدس است كه اهل بیت ای برای احیا و حفظ ارزشمرتبه وسیلهعزاداری در این 

[ دروغ، حرام، 213السالم به خاطر آنها به شهادت رسیدند. این مراسم از ] صفحه علیهم

تحریف و اختالفات به دور است و مردم با شركت در این مجالس بیش از پیش با دین 

ر السالم دزرگداشت معصومین علیهمشوند.مجالس عزاداری و بو وظایف خود آشنا می

است. در این مجالس « شناخت و نیز پیدا كردن روح انتقام»مرتبه چهارم محل 

السالم و جایگاه او در نظام خلقت مورد توجه و شناخت شخصیت الهی سیدالشهدا علیه

آن حضرت برای اسالم، در « ثار اهلل بودن و عامل حیات بودن»گیرد. معنای قرار می

یت برگزاری مجالس عزا بسیار مهم و مورد توجه خواهد بود. همان طور كه در كیف

بذل مهجته فیك لیستنقذ عبادك من الجهالة »خوانیم:السالم میزیارت سیدالهشداءعلیه

نثار كرد تا  -ای خدا  -خون جگر خود را در تو راه تو  -[ 2۴3و حیرة الضاللة ]
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مراسم عزاداری در مرتبه چهارم، «.جات دهدبندگانت را از جهالت و حیرت گمراهی ن

ر آن السالم بالسالم دارد. روح و حقیقت سیدالشهدا علیهرنگ و بوی سیدالشهدا علیه

حاكم است. این نوع مجالس، از طرفی مردم را با حقیقت و جایگاه سیدالشهدا 

ند كرا میكند و از طرفی همان كاری السالم در نظام خلقت جهان و انسان آشنا میعلیه

السالم در كربال كرد. یعنی آثار وجودی حضرت را به مردم منتقل كه سیدالشهدا علیه

آورد. به عبارت دیگر كند و بین مردم و حضرت سنخیت و شباهت به وجود میمی

السالم برای نجات مردم از جهالت و خروج همان طور كه وجود مقدس سیدالشهدا علیه

مجالس عزای حضرت نیز همان اثر وجودی حضرت  از گمراهی به شهادت رسید،

یعنی نجات مردم از جهالت و خروج از گمراهی و تاریكی را دارد و این مهمترین علت 

توصیه بزرگان دین به برپایی مجالس عزای خودشان و به خصوص برای امام حسین 

ه یزان گری[ در مرتبه چهارم معیار بهترین مجلس، دیگر م211السالم است. ] صفحه علیه

و ناله، تعداد جمعیت و شام و ناهار آنها، طول دسته عزاداری، ساختمان و محل 

عزاداری، امكانات و وسایل، شهرت مداح و سخنران و... نیست. بلكه معیار بهترین 

گردد. از نظر مجلس، میزان شناخت و سنخیتی است كه در مجلس نصیب عزادار می

ترین و بهترین مجلس عزاداری، مجلسی است كه یلعزدار حقیقی در مرتبه چهارم، اص

السالم را در عزادار به بتواند روح حسینی و سنخیت با وجود مقدس امام حسین علیه

ضت او ی نهالسالم و فلسفهوجود آورد.عزادار در این مرتبه با روح قیام سیدالشهدا علیه

و خود را برای پیاده كردن شود [ ، آشنا می2۴1كه از زبان خود ایشان بیان شده است ]

كند.گریه برای عزادار در این مرتبه صرفا یك عمل اهداف قیام آن حضرت آماده می

ه گریه السالم باحساسی نیست. او به خوبی دریافته است كه دستور اهل بیت علیهم

كردن هدفی باالتر و مهمتر از یك تخلیه عاطفی و بروز احساسات دارد.در این مرتبه 

اشورا داشتن پیام عای برای زنده نگهعزاداری، دیگر هدف نیست، بلكه وسیلهگریه و 

مهم  بسیار« وسیله»برای نسل امروز است.گریه كردن و ابراز احساسات و عواطف یك 
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بلكه مهمترین وسیله است. در این مرتبه مداح و سخنران هر دو به عواطف و احساسات 

هند اما نه به عنوان یك هدف بلكه به عنوان دو نیز گریه كردن و گریاندن اهمیت می

یك وسیله بسیار خوب برای باال بردن فهم و درك مردم.گریه وسیله خوبی برای باال 

ح السالم است. با باال بردن سطبردن سطح معرفت مردم و پیوند آنها با اهل بیت علیهم

ئولیت نسبت به [ الهی، روح تعهد و مس21۴معرفت و پیوند با رهبران معصوم ] صفحه 

شود.در این مرتبه گریه كردن و گریاندن موجب آنها و راه آنها، در عزادار ایجاد می

شود تا روح حسینی یعنی روح حماسه و فداكاری عاشقانه برای دین خدا در عزادار می

كند كه ای كاش در كربال و در كنار دمیده شود. به طوری كه هر لحظه آروز می

كرد كه آنها انجام السالم حضور داشت و همان كاری را میهمیكایك اهل بیت علی

یا لیتنی كنت معكم فافوز فوزا »دادند. شعار و دعا و آرزوی او در این مرتبه این است:

رموده به ف«.یافتمای كاش با شما بودم تا به رستگاری عظیم دست می -[ 2۴۴عظیما ]

ی بر شهید، گریه»قیقی بود، شهید مطهری كه خود بسیار اهل گریه و عزاداری ح

 هایی عزادار در این مرتبه به تبعیت از گریهگریه«. ی او استشركت در حماسه

دار است. گریه او غاصبین خالفت و ای سیاسی و جهتحضرت زهرا علیهاالسالم گریه

كرد. به طوری كه چنان داد و تهدید میالسالم را آزار میدشمنان امیرالمؤمنین علیه

السالم رفته، ازاو خواستند تا اس خطر كردند كه به سراغ امیرالمؤمنین علیهاحس

را  السالم خواسته آنهاهای آن بانوی مجاهد را محدود كند. وقتی امیرالمؤمنین علیهگریه

یا اباالحسن! ما اقل مكثی »به اطالع حضرت رساند، خانم در جواب ایشان فرمودند:

أظهرهم فواهلل ال اسكت لیال و ال نهارا او ألحق بأبی  بینهم و ما اقرب مغیبی من بین

ای ابوالحسن! چقدر كم است ماندن من در بین  -[ 2۴3رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله ]

آنها و چه نزدیك است پنهان شدن من از جمع آنها. به خدا سوگند هرگز ساكت 

ق  صلی اهلل علیه و آله ملحنخواهم شد نه در شب و نه در روز تا اینكه به پدرم رسول اهلل

های مردم ایران در السالم درباره گریه[ امام امت علیه213صفحه « ] شوم.
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تباكی  یی گریه نیست، مسئله، مسئلهمسئله، مسئله»هایشان چنین فرمودند:عزاداری

خواستند ی سیاسی است كه ائمه با همان دید الهی كه داشتند، مینیست، مسئله، مسئله

ارچه های مختلف اینها را یكپها را با هم بسیج كنند و یكپارچه كنند، از راهملت كه این

داشتن داشتن، زنده نگه[ گریه كردن بر شهید نگه2۴۳پذیر نباشند... ]كنند تا آسیب

خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مكتبی تا هر مكتبی هیاهو می[ »»2۴3نهضت است ]

شود... این نقش، یك نقشی است كه اسالم را همیشه نمیزنی نباشد، حفظ پایش سینه

دهند. زنده نگه داشتن این زنده نگه داشته، آن گلی است كه هی به آن آب می

در مرتبه چهارم شدت گریه و [ ».23۱ها، زنده نگه داشته مكتب سیدالشهدا را ]گریه

ته عواطف، تكیه داشعزاداری و نیز عمق و دوام آن بیشتر از آنكه صرفا به احساسات و 

باشد، به معرفت از معصوم و مقام او و نیز مقام یارانش تكیه دارد. به عبارت دیگر هر 

 السالم و سایر اولیای الهی بیشترقدر سطح معرفت عزادار نسبت به معصومین علیهم

تر و شود گریه و ناله او برای آنان و مصایبی كه به آنان رسیده، بیشتر، عمیقمی

السالم كه بیشتر از هر كس دیگری رسول تر است. چنانكه أمیرالمؤمنین علیهسوزجان

شناخت و از ارزش و آثار وجودی او آگاه بود پس از اهلل صلی اهلل علیه و آله را می

ان الصبر لجمیل اال عنك و ان الجزع »رحلت آن حضرت خطاب به ایشان چنین گفت: 

همانا  -[ 232و انه قبلك و بعدك لجلل ]لقبیح اال علیك و ان المصاب بك لجلیل، 

تابی ناپسند است جز در اندوه مرگ تو، صبر زیباست، جز در غم از دست دادن تو و بی

ه نقش گری«.های پیش از تو و پس از تو ناچیزندمصیبت فقدان تو بزرگ و مصیبت

ارد. ] د ها و ایجاد ظرافتها و لطافتهاها و سرسختیبسیار باالیی در كم كردن مقاومت

تواند عواطف، محبت، قدرت و سرعت پرواز عزادار را به سوی [ گریه می21۳صفحه 

انگیزی افزایش دهد.هر قدر هدف خلقت او، و نیز كماالت الیق او، به طرز شگفت

السالم و نیز علم، نورانیت، معنویت، روحانیت، عزادار با مقام الهی اهل بیت علیهم

مهربانی با خلق خدا و سایر كماالت وجودی آنان  كرامت و بزرگواری، عطوفت و
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و در هنگام ی اتر و گریهشود، محبت و مودت او نسبت به آنان بیشتر و عمیقآشناتر می

شود به همین دلیل گریه در این مرتبه یادآوری مصائب آنها جانسوزتر و دردناكتر می

السالم و نیز روح لیهمعامل مهمی در به وجود آمدن روح جهاد با دشمنان اهل بیت ع

باشد.از سوی دیگر گریه برای عزادار در این مرتبه حكم انتقام از دشمنان آنها می

كند و او را برای تر میتر و لطیفصیقلی را دارد كه لحظه به لحظه روح او را پاك

كند.در اثر این تر میتر و نرمالسالم آمادهپذیرش دستورات خدا و اهل بیت علیهم

ت و آمادگی، توان عزادار برای انجام دستورات دینی باالتر و روح او برای اجرای لطاف

شود. به همین دلیل میزان پذیرش او نسبت به اخالق الهی باالتر و تر میقوانین الهی قوی

شود. زیرا هر قدر مقاومت و سرعت او در حركت به سوی هدف خلقتش بیشتر می

ورات الهی كمتر شود، قدرت و سرعت او در طی سرسختی انسان نسبت به اجرای دست

مسیر انسانیت بیشتر خواهد شد.گریه از آن جهت كه كار دل است و با حریم دل 

سروكار دارد، بر روی همه امور قلبی تأثیرگذار است. چه امور قلبی مثبت و چه امور 

ر ا تأثیقلبی منفی. عمل گریه، در دل یك عمل دو سویه است. هم بر ارزشها و هنجاره

[ دل راه پیدا 213گذارد و هم بر ضدارزشها و ناهنجارهایی كه به درون ] صفحه می

كرده است. گریه هم با تقوا كه محلش در قلب است كار دارد و هم با فجور و 

 ی عزادار حقیقی،گذارد و هم بر طبیعت. گریهمعصیت، گریه هم بر فطرت اثر می

اد و كند. شجاعت او را زیحیوانی او را تضعیف میفطرت او را تقویت؛ و طبیعت و بعد 

كند. كند. سخاوت و كرم او را تقویت، و بخل او را تضعیف میترس او را كم می

دهد و احساس السالم را افزایش میگریه محبت و مودت نسبت به اهل بیت علیهم

ئت از اكند. از سوی دیگر تنفر و برمسئولیت نسبت به آنها را ایجاد و تقویت می

 یسازد. آری گریهبرد. انسان را از فرهنگ و منش آنها دور میدشمنان آنها را باال می

 ساز است.همراه با معرفت غیرسوز و غیرت
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 محتوای مجالس از نظر امام حسین

السالم، خود بهترین كس برای تعیین كیفیت و محتوای وجود مقدس امام حسین علیه

من اتانا لم یعدم »فرمایند:شان چنین میات نورانیمجالس است. در یكی از فرمایش

هر  -[ 231خصلة من اربع: آیة محكمة و قضیة عادلة و اخا مستفادا و مجالسة العلماء ]

حداقل یكی از چهار چیز را از  -در مجالس ما شركت كند  -كس به سوی ما آید 

برادری سودمند و بینی اسالمی، قوانین اخالقی، دهد: اصول عقاید و جهاندست نمی

السالم جای آشنایی مردم با اصول بنابراین مجالس اهل بیت علیهم«.همنشینی با علماء

دین و اعتقادات، اخالقیات و نیز احكام و فروع دین است. یعنی همان سه علمی كه 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله یادگیری آن را بر هر مسلمانی واجب فرموده است. ایشان 

یش نورانی ابتدا طلب علم را بر هر مسلمانی واجب نموده است؛ و چنین در فرما

طلب علم بر هر مسلمانی واجب  -[ 239طلب العلم فریضة علی كل مسلم ]»فرمودند 

[ بدیهی است علمی كه یادگیری آن بر همگان واجب باشد و به 29۱صفحه «. ] است

ه وع علوم روزمره باشد. بلكتواند از نعبارت دیگر تحصیل آن واجب عینی است، نمی

علمی است كه با ساختار وجودی انسان و هدف خلقت او و نیز سعادت دنیا و آخرت 

او ارتباط مستقیم دارد. آنگاه حضرت در مرحله بعد، علمی را كه، تحصیلش بر هر 

انما العلم ثالثة آیة محكمة او فریضة عادلة او »نمایند:كس واجب است چنین تشریح می

علم حقیقی سه چیز است اصول عقاید، اخالق  -[ 233ئمة و ما خالهن فهو فضل ]سنة قا

 گیریم كه مجلس مورد رضایتبنابراین نتیجه می«.و احكام و غیر از اینها فضل است

السالم مجلسی است كه در آن عزاداران با حقیقت دین و معارف الهی امام حسین علیه

مؤمن و عزادار حقیقی و یك انسان و شیعه  و انسانی و نیز وظایفشان به عنوان یك

حله السالم خود به مرشوند.وقتی برپاكننده مجلس سیدالشهدا علیهراستین آشنا می

ها اصالت و عمده وقت مجلس را به مداحی و چهارم نرسیده باشد، در تنظیم برنامه
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و یا  ددهد و نسبت به سخنرانی و سخنران یا اصال توجهی ندارزنی اختصاص میسینه

الب و كنند، به جای اینكه مطباشد و بیشتر وقتها، اگر سخنرانی دعوت میتوجه میكم

السالم شایسته مجالس خود دانسته، از او بخواهند، بیشتر مواردی را كه سیدالهشدا علیه

از او توقع دارند كه از جمعیت اشك و ناله بگیرد. اساسا این چنین بانیانی عالقه زیادی 

نند كه كاز سخنرانان عالم و ورزیده ندارند. بلكه بیشتر كسانی را دعوت میبه دعوت 

[ 292بتوانند زمینه مناسب را برای مداحان و شورگرفتن در مجلس فراهم كنند. ] صفحه 

اند و به مرتبه چهارم راه پیدا از طرفی دیگر عزادارانی هم كه در مرتبه سوم مانده

سخنرانی و آشنا شدن با معارف الهی و آیین زندگی دینی ای به استماع اند، عالقهنكرده

دهند كه هنگام سخنرانی وقت خود را در و وظایفشان ندارند. آنها بیشتر ترجیح می

آبدارخانه یا بیرون مجلس با چای خوردن و گپ زدن بگذرانند و اگر ناچار باشند در 

د زودتر دهنجیح میدهند و ترحوصلگی به سخنرانی گوش میمجلس بنشینند، با بی

را  حوصلگیهای مختلف این بیعزاداری و شورگرفتن آغاز شود و چه بسا به صورت

 رساند.به اطالع سخنران می

 خطر جهل به دین و آخرت

ر آن شناسی را بر هر مسلمانی واجب فرموده و بگفتیم كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله دین

را كه در این امر واجب كوتاهی كنند، چنین  تأكید نموده است. عالوه بر این كسانی

 -[ 231ان اهلل تبارك و تعالی یبغض كل عالم بالدنیا جاهل باآلخرة ]»اند:توبیخ فرموده

به درستی كه خداوند تبارك و تعالی هر عالم به دنیایی را كه جاهل به آخرت است، 

ان است، از نظر حضرت هر كس آخرت را كه جایگاه ابدی انس«.دارددشمن می

نشناسد، هر چند علوم دنیایی را بداند، مبغوض خدا است. زیرا كسی كه آگاهی به 

تواند خود را برای آن آماده كند. آخرت و خانه ابدیت خود نداشته باشد، هرگز نمی

قط شود. بلكه فبدیهی است آماده شدن برای آخرت به وسیله علوم دنیایی حاصل نمی
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شناس شد و خود را برای توان آخرتف دینی است كه میبه وسیله شناخت دین و معار

السالم شیعیانی را كه به یادگیری آن آماده كرد. به همین دلیل معصومین علیهم

پردازند، بشدت مذمت و توبیخ [ دینی و معارف الهی نمی291دستورات ] صفحه 

و یس منی اال عالم ال»فرمایند:باره میاند. رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله در اینكرده

از من نیست مگر عالم یا كسی كه در حال یادگیری است.امام صادق  -[ 23۴متعلم ]

لست احب ان اری الشاب منكم اال غادیا فی حالین: اما عالما »فرمایند:السالم نیز میعلیه

 ثاو متعلما فان لم یفعل فرط، فان فرط ضیع فان ضیع اثم، و ان اثم سكن النار و الذی بع

دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر اینكه در یكی از دو  -[ 233محمدا بالحق ]

حالت صبح كند. یا عالم باشد و یا در حال یادگیری؛ پس اگر چنین نكند كوتاهی 

كرده است؛ و اگر كوتاهی كند، ضایع كرده است؛ و اگر ضایع كند، گناه كرده است؛ 

صلی اهلل علیه و آله را به حق مبعوث كرده است،  اگر گناه كند، قسم به كسی كه محمد

شود كه انسان غافل آری جهل به دین و دستورات آن موجب می«.شودساكن آتش می

سر از جهنم درآورد، به همین دلیل است كه حضرت در كالم دیگری چنین 

ز اگر جوانی ا -[ 23۳لو اوتیت بشاب من شباب الشیعة ال یتفقه، الدبته ]»فرماید:می

كند، او را ادب خواهم [ نمی233جوانان شیعه را نزد من آورند، كه در دین تفقه ]

كند كه اصحاب و شیعیانش حالل و حرام دین و همچنین آن حضرت آرزو می«.كرد

را به دقت بشناسند تا سر از كوتاهی و تقصیر و گناه و عذاب درنیاورند، لذا چنین 

ط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحالل و لیت السیا[ »299فرمایند: ] صفحه می

زدند تا اینكه حالل و حرام دین ها بر سر اصحابم میای كاش با تازیانه -[ 2۳۱الحرام ]

بدون فهم حالل و حرام دین، دینداری ممكن نیست و بدون دینداری «.را خوب بفهمند

حرام باید زحمت سعادت دنیا و آخرت محال است به همین دلیل برای شناخت حالل و 

كشید تا دچار عذاب و نكبت دنیا و آخرت نشویم. حتی اگر این زحمت به قیمت 

ختی السالم چگونه شیعیان را به تحمل ستازیانه خوردن باشد. ببینیم كه امام سجاد علیه
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لو یعلم الناس ما فی طلب العلم »فرمایند:در راه فهم درست و دقیق دین تشویق می

اگر مردم بدانند در طلب علم چه  -[ 2۳2المهج و خوض اللجج ] لطلبوه و لو بسفك

ها طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرورفتن در گردابای است آن را میفایده

ر دینداری السالم چگونه خطو برای تأكید بیشتر ببینیم كه حضرت كاظم علیه«.باشد

قه من لم یتف»فرمایند:یسطحی و ضعیف و محروم بودن از فهم دقیق دین را گوشزد م

هر كس كه آگاهی عمیق از دین نداشته باشد  -[ 2۳1فی دینه لم یرض اهلل له عمال ]

السالم درباره دین بدون فهم امام علی علیه«.شودخداوند از هیچ عمل او خرسند نمی

ای مردم! در  -[ 2۳9فرمایند:أیها الناس! ال خیر فی دین ال تفقه فیما ]عمیق چنین می

دینی كه نسبت به آن «.ینی كه فهم عمیق در آن نیست، هیچ خیری وجود نداردد

تواند خوشبختی انسان را در دنیا و آخرت تأمین شناخت دقیق و صحیح نداریم نمی

های زندگی مسلمانان به علت عدم [ رنج293كند. بسیاری از مشكالت و ] صفحه 

بخش آن است. دینداری حیات شناخت صحیح آنها از دین و عمل نكردن به دستورات

آورد، هر چند با عمل سطحی و ناآگاهی، هیچ رشد و كمالی را در انسان به وجود نمی

السالم كه میزان اعمال ما در قیامت است، و عبادت فراوان توأم باشد. امیرالمؤمنین علیه

 -[ 2۳3المتعبد علی غیر فقه كالحمار الطاحونة یدور و ال یبرح ]»فرمایند:چنین می

چرخد ولی از كننده ناآگاه از دین همچون خر آسیاب است، كه دور خود میعبادت

اساسا در اسالم ارزش هر انسانی در درجه اول به میزان «.رودجایی كه هست پیشتر نمی

شناخت صحیح و عمیقی است كه از دین دارد، چنانكه رسول گرامی اسالم صلی اهلل 

اكثر الناس قیمة اكثرهم علما و اقل الناس قیمة اقلهم علما »فرمایند:علیه و آله چنین می

نها ترین آعلمترین مردم كمارزشترین آنها است و كمترین مردم عالمباارزش -[ 2۳1]

صرف ادعای شیعه بودن، بدون شناخت صحیح و دقیق دین نه تنها مفید و كافی «.است

 ك و خطرساز است.نیست، بلكه برای شخص و برای اصل دین بسیار خطرنا
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 نقش شیعیان در خانه نشینی و تنهایی اهل بیت

های السالم شده است، در اثر كوتاهیهر ظلم و جنایتی كه در حق اهل بیت علیهم

السالم پس از رحلت پیامبر صلی اهلل شیعیان جاهل و احمق بوده است.حضرت علی علیه

مت، شبها فاطمه زهرا علیه و آله برای گرفتن حق غصب شده خود یعنی امامت ا

كرد و با حسنین علیهماالسالم به در خانه انصار علیهاالسالم را سوار بر مركبی می

خواست، ولی مردم برای حضرت عذرهای [ می291رفت و از آنها كمك ] صفحه می

آوردند. فاطمه زهرا علیهاالسالم نیز در یاری همسرش بدتر از گناه و دالیل نامربوط می

آیا »فرمودند: انداخت و مییعت آنها با حضرت را در غدیر به یادشان میو امامش ب

[ .بعدها معاویه با ذكر همین 2۳۴«. ]پدرم در روز غدیر عذری برای كسی باقی گذاشت

تو »زبان زد و چنین نوشت: السالم به او زخمای به حضرت علی علیهواقعه در نامه

گرفتی و در خانه سن و حسینت را میكردی و دست حهمسرت را سوار بر مركب می

خواستی ولی جز چهار پنج نفر تو را یاری نكردند. زدی و از آنها یاری میانصار را می

زبان در بعد از این زخم« كردندگو بودی مردم تو را یاری میاگر در ادعایت راست

ز یك چی اگر همه چیز را فراموش كنم،»پاشد: گونه نمك به زخم حضرت میادامه این

كنم و آن اینكه تو به پدرم گفتی اگر چهل نفر صادقانه مرا یاری كنند، را فراموش نمی

[ .حضرت علی 2۳3«. ]اندزنم. یك روز هم مسلمانان با تو نبودهدست به قیام می

ی خدایا برا»فرمایند:السالم درباره تنهایی و مظلومیت خود در آن زمان چنین میعلیه

خواهم، كه پیوند خویشاوندی مرا بریدند، یارانشان از تو كمك می پیروزی بر قریش و

و كار مرا دگرگون كردند، و همگی برای مبارزه با من در حقی كه از همه آنان 

توانی بگیر، و یا اگر تو را از حق حق را اگر می»سزاواترم، متحد گردیدند و گفتند: 

دم به اطرافم نگریستم دی« حسرت بمیر! محروم دارند، یا با غم و اندوه صبر كن، و یا با

كه مایل نبودم جانشان به خطر افتد. پس خار در چشم فرورفته، دیده بر هم نهادم، و با 
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گلوی استخوان در آن گیر كرده، جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم، و در فروخوردن 

در دل  رتر از فرورفتن تیزی شمشیتر از گیاه حنظل، و دردناكخشم در امری كه تلخ

[ پس از رسیدن به خالفت نیز مردم كه خود 29۴[ . ] صفحه 2۳۳« ]بود شكیبایی كردم!

به سراغ او رفته بودند و با اصرار فراوان حضرت را به پذیرش حاكمیت وادار ساخته 

بودند، در صحنه عمل و هنگامی كه حضرت آنها را به یاری و فرمانبرداری 

ی و وفایها و زمانهای مختلف از بید. حضرت در صحنهخواند، او را تنها گذاشتنفرامی

 سوزی كرده است.های جانپستی یاران خود و تنهایی و مظلومیت خود شكایت

 شكایت امیرالمؤمنین از شعیان جاهل و سست عقیده

 اشاره

وجود دارد كه حضرت  -ها ها و حكمتغیر از نامه -خطبه  1۱البالغه بیش از در نهج

گذارند و فرمانش را مورد سرزنش قرار داده كه چرا او را تنها می یاران خود را

ای مردم عراق! همانا شما به »كنیم:برند. ما در اینجا چند نمونه مختصر را ذكر مینمی

مانید كه در آخرین روزهای باداری جنین خود را سقط كند، و زن بارداری می

و میراث او را خویشاوندان دور شوهر ماند، سرپرستش بمیرد، و زمانی طوالنی بی

غارت كنند. آگاه باشید! من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلكه به طرف دیار شما 

ر گوید! خدا شما را بكشد، بگویید علی دورغ میكشانده شدم، به من خبر دادند كه می

ار، شما [ آگاه باشید! من شب و روز پنهان و آشك2۳3اید... ]چه كسی دروغ روا داشته

را به مبارزه با شامیان دعوت كردم و گفتم پیش از آنكه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد 

ی خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل كنید، به خدا سوگند، هر ملتی كه درون خانه

[ اما سستی به خرج دادید، و خواری و ذلت را پذیرفتید، تا 293خواهد شد. ] صفحه 

درپی به شما حمله كرد و سرزمین شما را تصرف نمود. شگفتا! آنجا كه دشمن پی
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كند میراند و دچار غم و اندوه میشگفتا! به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را می

كه شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما 

كنند، شما حمله شما حمله می و از اندوه رهایی نیابید كه آماج تیر بال شدید! به

و شما  شودجنگند، شما نمی جنگید؟! این گونه معصیت خدا میكنید؟! با شما مینمی

ید گویدهم، میدهید؟ وقتی در تابستان فرمان حركت به سوی دشمن میرضایت می

هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه كه در زمستان فرمان جنگ 

ر ها برای فرای این بهانهگویید هوا خیلی سرد است بگذار سرما برود. همهدهم، میمی

كنید، به خدا سوگند كه از از سرما و گرما بود؟ وقتی شما از گرما و سرما فرار می

های شما خرد كه عقلصفتان بیشمشیر بیشتر گریزانید!ای مردنمایان نامرد! ای كودك

 دیدم وچقدر دوست داشتم كه شما را هرگز نمینشین شباهت دارد! به عروسان پرده

و  كه جز پشیمانی حاصلی نداشت، -سوگند به خدا  -شناختم! شناسایی شما هرگز نمی

اندوهی هم بار سرانجام آن شد. خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما پرخون، و 

به من  های غم و اندوه را، جرعه جرعهام از خشم شما ماالمال است! كاسهسینه

های [ بدن23۱پذیری، رأی و تدبیر مرا تباه كردید... ]نوشاندید، و با نافرمانی و ذلت

های شما پراكنده است؛ سخنان ادعایی شما، شما در كنار هم، اما افكار و خواسته

سازد؛ در شكند، ولی رفتار ست شما دشمنان را امیدوار میهایی سخت را میسنگ

ویید گدهید و اما در روز نبرد میید، ادعاها و شعارهای تند سر میاهایتان كه نشستهخانه

كنید. آن كسی كه از شما یاری خواهد، ذلیل و ای جنگ از ما دور شو، و فرار می

های نابخردانه [ بهانه29۳ی شما آسایش ندارد. ] صفحه خوار است، و قلب رها كننده

طلبید و برای مبارزه سستی هلت میآورید، چون بدهكاران خواهان مهلت، از من ممی

 توانند ظلم و ستم را دور كنند، وكنید بدانید كه افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیمی

 كنیدی خود دفاع نمیآید، شما كه از خانهحق جز با تالش و كوشش به دست نمی

د خواهینمایید؟ و با كدام امام پس از من به مبارزه ی دیگران دفاع میچگونه از خانه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

رفت؟ به خدا سوگند! فریب خورده، آن كس كه به گفتار شما مغرور شود، كسی كه 

به امید شما به سوی پیروزی رود، با كندترین پیكان به میدان آمده است، و كسی كه 

ی شما هدف قرار دهد، با تیری شكسته تیراندازی كرده بخواهد دشمن را به وسیله

ر حالی كه گفتار شما را باور ندارم، و به یاری شما است! به خدا سوگند! صبح كردم د

شود؟ كنم. راستی شما را چه میامیدوار نیستم، و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی

دارویتان چیست؟ و روش درمانتان كدام است؟ مردم شام هم مانند شمایند آیا 

یان! كه از فراوانی نفرین بر شما كوف -[ 232سزاوارست شعار دهید و عمل نكنید؟... ]

سرزنش شما خسته شدم. آیا به جای زندگی جاویدان و قیامت به زندگی زودگذر دنیا 

رضایت دادید؟ به جای عزت و سربلندی، بدبختی و ذلت را انتخاب كردید؟ هر گاه 

یا گردد، گوكنم، چشمانتان ازترس در كاسه میشما را به جهاد با دشمنتان دعوت می

های مست از خود بیگانه شده، حیران و شما را ربوده و چون انسانترس از مرگ عقل 

كنید.من دیگر هیچ گاه به های خود را از دست داده و درك نمیسرگردانید گویا عقل

 پندارم، شما یاران شرافتمندی نیستید كهشما اطمینان ندارم، و شما را پشتوانه خود نمی

مانید كه هر گاه از یك ساربان میبیكسی به سوی شما دست دراز كند. به شتران 

شوید.به خدا سوگند، شما آوری گردید، از سوی دیگر پراكنده میطرف جمع

دهند [ فریب می293هایی برای افروختن آتش جنگ هستید؛ شما را ] صفحه بدوسیله

گیرند و شما پروا ندارید، چشم دانید، سرزمین شما را پپایی میاما فریب دادن نمی

برید. بخدا سوگند، برای حمله شما خواب ندارد ولی شما در غفلت به سر میدشمن 

ر كشند. سوگند بخدا، اگشكست برای كسانی است كه دست از یاری یكدیگر می

جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را دربرگیرد، از اطراف فرزند 

گرفتار كسانی  -[ 231وید... ]شابوطالب، همانند جدا شدن سر از تن، جدا و پراكنده می

خوانم اجابت برند، و چون آنها را فرامیكنم فرمان نمیام كه چون امر میشده

اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا كنند. ای مردم بینمی
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 ادینی ندارید كه شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی كه شما را به خشم وادارد؟در میان شم

خواهم، اما به سخنان من گوش كشم، و عاجزانه از شما یاری میپا خاسته فریاد میبه

كنید، تا آنكه پیامدهای ناگوار آشكار شد، نه با سپارید، و فرمان مرا اطاعت نمینمی

 توان به هدف رسید.شما را بهتوان انتقام خونی را گرفت، و نه با كمك شما میشما می

یا  دهید، وخوانم، مانند شتری كه از درد بنالد، ناله و فریاد سرمیییاری برادرانتان م

ن كنید. تنها گروه اندكی به سوی مهمانند حیوانی كه پشت آن زخم باشد حركتی نمی

[ .دیدیم كه شعیان جاهل و احمق 239«. ]آمدند كه آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند

اهل و احمق است كه به فرموده امام زمان ی جچگونه امام خود را تنها گذاشتند. شعیه

تر است. اگر شیعیان همگی دین و وظایف دینی السالم بال پشه از ایمان او محكمعلیه

شناختند، تاریخ هرگز شاهد این همه خود را به خصوص در قبال امامانشان خوب می

ه . ] صفحبودالسالم و این همه ظلم و جنایت نمیمظلومیت و غربت و اهل بیت علیهم

 شناختندالسالم را خوب می[ اگر شیعیان، امامان خود را به خصوص امام زمان علیه23۱

السالم بیش از هزار و صد و به وظایفی كه در قبال او دارند، آگاه بودند، امام زمان علیه

د.ببینیم شو شصت سال، در تنهایی و مظلومیت، گرفتار غیبت و خون دل و اضطرار نمی

باشد، نازنین كه عزادار حقیقی جد بزرگوارش و منتقم اصلی خون او میآن وجود 

وفایی و عدم همدلی شیعیانش كه ناشی از جهالت و هزار سال پیش چگونه از بی

اجتماع  علی -وفقهم اهلل لطاعته  -و لو ان أشیاعنا »كند:همتی آنها است، شكایت میبی

عنهم الیمن بلقائنا، و لتعجلت لهم السعادة  من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر

بمشاهدتنا علی حق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما یحبسنا و عنهم اال ما یتصل بنا مما 

كه خداوند بر انجام طاعت موفقشان  -اگر شیعیان ما  -[ 233نكرهة و ال نوثره منهم ]

ما از آنها به تأخیر  در وفا كردن به عهد ما همدل بودند، مباركی مالقات -بدارد 

شتافت. پس ما را از آنها افتاد و سعادت دیدار همراه با معرفت ما به سوی آنها مینمی

رسد و ما دوست نداریم و از دارد، مگر همان چیزهایی كه از آنها به ما میپوشیده نمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ن حسشعیان جاهل و احمق بودند كه با وجود علم به حقانیت امام «آنها انتظار نداریم.

رار های معاویه و تبلیغات او علیه امام قتأثیر تهدیدها و تطمیعالسالم، تحتمجتبی علیه

گرفتند و آن حضرت را تنها گذاشتند و وادار به صلح با معاویه كردند.امام امت 

اند، السالم كه به تصریح خودشان بیشترین خون دل را از احمقان و جاهالن خوردهعلیه

امام »ند:فرمایالسالم در بین دوستانش چنین میمام حسن مجتبی علیهدرباره مظلومیت ا

السالم آن قدر گرفتاری كه از این دوستان و اصحابش داشت، از دیگران حسن علیه

ای دارد عمل نداشت. اصحابی كه توجه نداشتند كه امام زمانشان روی چه نقشه

رتش ایستادند و غاقابلش میهای كوچكشان با افكار ناقصشان، در مكند، با خیالمی

[ كردند و عرض كنم كه شكستش دادند، معاهده با 232كردند، اذیتش ] صفحه 

[ .آری خون دلی كه اهل بیت 231« ]دشمنش كردند و هزار جور بساط درست كردند.

السالم از دست شیعیان و دوستان جاهلشان خوردند هرگز از دشمنان نخوردند و علیهم

كه از دست دشمنانشان خوردند و هر اذیت، توهین و ظلمی كه بلكه هر خون دلی 

معرفت آنها بوده است. درست به همین دلیل دیدند، ناشی از عملكرد بد شیعیان بی

است كه معتقدیم شیعه تا به مرحله چهارم عزاداری نرسیده است، نه تنها عزادار حقیقی 

 رسد، شریكالسالم مییههایی كه به امام زمان علنیست بلكه چه بسا در مصیبت

تواند عزادار حقیقی باشد، به طریق اولی منتظر حقیقی امام باشد.وقتی شیعه ناآگاه نمی

داند بدون فهم دین و آشنایی با [ .منتظر حقیقی می23۴السالم نیز نیست. ]زمان علیه

 -لفداء ارواحنا له ا -حالل و حرام الهی نه تنها به خداوند و حضرت بقیة اهلل االعظم 

 كند وتوان نزدیك شد، بلكه ضعف در دین و فهم آن انسان را از آنها دورتر مینمی

اعمال و  پردازند و در تطبیقاندازد. كسانی كه صرفا به ظواهر دین میبیشتر به گناه می

به میل  كنند ومباالتی میتوجهی و بیعباداتشان با حكم شرع و دستورهای خداوند بی

السالم، آن حضرت را كنند، به جای كمك به امام زمان علیهدینداری میو سلیقه خود 

كنند.وای بر كسی كه امامش از او دهند و دل مبارك حضرت را خون میرنج می
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شكایت كند. پناه بر خداوند كه انسان ادعای دین و محبت به حضرت كند، ولی 

السالم را آزار دهد علیهمهای او حضرت و سایر معصومین دینداری و رفتار او و محبت

و به جای جلب محبت و نزدیكی به آنها راه خشم و دوری از آنها را طی كند و مورد 

لعنت و غضب آنها قرار گیرد.دانش اندوز و ادب ورز كه در مجلس او هر كه را نیست 

[ بنابراین منتظر حقیقی كسی است كه 231[ . ] صفحه 233ادب، الیق صحبت نبود ]

ی رفتارها، اخالق و عقاید خود با حقیقت دین و آنچه در تطبیق همه سعی زیادی

كند ای عمل نمیكند، او در دینداری سلیقهاند میالسالم به او آموختهمعصومین علیهم

و تابع هوی و هوس خود و دیگران نیست، بلكه در هر كاری به دنبال این است كه 

 قیقی رفتارش براساس رساله عملیه استبداند دستور دین در آن مورد چیست؟ منتظر ح

ی شؤون كند تا دین او و همهدرآوری و جاهالنه به شدت دوری میو از رفتارهای من

زندگی او مورد رضا و قبول موالیش قرار گیرد و بتواند در ردیف دوستان و یاران 

ا نحقیقی حضرت قرار گیرد.گر طالب لقای امامی به علم كوش اهل نظر معامله با آش

 گیرد تا آنچه را در دین[ .منتظر، نهایت بینش و بصیرت خود را به كار می23۳كنند ]

نیست، به اسم دین نپذیرد و آنچه در دین است، رها و طرد نكند و در این راه از علمای 

داری جوید و هرگز خود را از جمع علما و اهل دین كه با بصیرت دینربانی مدد می

ی مطالعه و فهم بیشتر و روزافزون دین است و از . او تشنهكندكنند، جدا نمیمی

كند، مگر آنكه بخواهد به آنها چیزی بیاموزد؛ خردان به شدت دوری میجاهالن و بی

 [ .233بدون اینكه خود اثر بدی بپذیرد. ]

 عملیات انتقام

 اشاره
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فای باطن ی همان مرتبه چهارم است. از صعزادار در این مرتبه كه مرتبه كامل شده

ایه كه در س« عزادار حقیقی»تر برخوردار است. در این مرتبه باالتر و معرفتی عمیق

السالم و نیز معرفت باالتری كه تحصیل كرده است، به مودت نسبت به اهل بیت علیهم

آورد. می روی« عمل»به حس انتقام نسبت به دشمنان آنها دست یافته است، بیشتر به 

ت و مبتنی بر عقیده و بینش عمیق و الهی است.عزادار حقیقی عملی كه زاییده مود

است،  السالم وارد شدهكسی است كه اگر برای مصیبت عظیمی كه بر امام حسین علیه

[ رسول 239دهد، در برابر مصیبت اعظم بیشتر عزادار است. ] صفحه گریه و ناله سر می

ؤمنین السالم حرارة فی قلوب المعلیهان لقتل الحسین »اكرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:

های السالم حرارتی در دلبه درستی كه برای قتل حسین علیه -[ 1۱۱ال تبرد ابدا ]

عزادار حقیقی اگر از كشته شدن حضرت و «.شودمؤمنان است كه هرگز سرد نمی

اصحابش كه مصیبت عظیم است، آتش و حرارتی سردنشدنی در دل دارد، از كنار 

ن حضرت از مقامی كه خداوند برای او ترتیب داده بود، به مراتب بیشتر گذاشته شد

سوزد. زیرا در وجود او نفخه و روح حسینی قرار دارد.او فرزند حقیقی سیدالشهدا می

دم آن حضرت قرار داده است، در دل او آتش السالم است كه خداوند او را ولیعلیه

د و همین آتش كینه مقدس از دشمنان شوكینه و انتقامی هست كه هرگز خاموش نمی

خدا و انسانیت است كه او را به مرتبه پنجم عزاداری یعنی مرتبه عملیاتی شدن و جهاد 

سازد.دعای او در این مرحله همان طور كه در و مبارزه با دشمنان حسین وارد می

لذی افاسئل اهلل »زیارت عاشورا و سایر زیارات به او تعلیم شده است، این است كه:

اكرم مقامك و اكرمنی بك ان یرزقنی طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد 

از خدایی كه تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو  -[ 1۱2صلی اهلل علیه و آله ]

خواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد خواهم كه خونگرامی داشت، می

و در فقره دیگری خطاب به سیدالشهدا «.گرداندصلی اهلل علیه و آله روزی من 

فاسئل اهلل الذی اكرم مقامك و اكرمنی بك ان یرزقنی »كند:السالم چنین عرض میعلیه
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از خدایی كه...  -[ 1۱9[ ظاهر ناطق بالحق منكم ]1۱1طلب ثاری مع امام هدی ]

اطق به حق ی ن[ خودم را همراه امام هدایت شونده233خواهی ] صفحه خواهم خونمی

مرتبه پنجم، مرتبه عملیاتی شدن و اقدام علیه «.كه از شماست، نصیب من گرداند

السالم و عاملین مصیبت اعظم است. به عبارت دیگر این دشمنان دین و اهل بیت علیهم

ز العملی جمرتبه الزمه فهم درست از مصیبت اعظم است. مصیبت اعظم هیچ عكس

 طلبد.جهاد و مبارزه نمی

 ل سه گانه عملیات انتقاممراح

 اشاره

توان به طور كلی به وظیفه عزادار در عملیات هر چند از آنچه تاكنون گفته شد می

بندی انتقام دست یافت ولی به علت اهمیت زیاد موضوع این وظیفه را با یك تقسیم

طور كه از نام كنیم. آنچه در عملیات انتقام بر عزادار واجب است همانكلی عرض می

و  ای فراتر از قلباین مرحله پیداست انجام یك سلسله عملیات است. یعنی وظیفه

احساس و عقل و ادراك بر عهده اوست.آنچه از مجموع تعالیم قرآن كریم و 

آید. این است كه مؤمن در این مرحله سه وظیفه السالم به دست میمعصومین علیهم

 عن و برائت زبانی؛ برائت عملی؛ جهاد باعملی بر عهده دارد كه به ترتیب عبارتند از: ل

 دشمنان.

 لعن و برائت زبانی

الم السها با خداوند و معصومین علیهمی انساناز آنجا كه قطع یا ضعیف كردن رابطه

بزرگترین جنایت و خیانت در زندگی آدمیان است، تمامی كسانی كه در طول تاریخ 

اند، خداوند و پیامبران و تهبشر تاكنون در این جنایت و ظلم بزرگ دست داش

اند.لعن به معنای دور بودن از رحمت و های الهی آنها را مورد لعن قرار دادهفرشته
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هدایت الهی و جدا بودن از راه خوشبختی است. مسلم است، كسانی كه دست خود و 

اند خود و السالم جدا كردهدیگران را از دست خداوند و دامان رهبران معصوم علیهم

اند، ملعون هستند، گران را از رحمت و هدایت محروم و از راه خوشبختی دور كردهدی

شخص ملعون یعنی شخصی كه از مسیر هدایت صحیح منحرف شده است و به بیراهه 

هایی كه عامل دور افتادن خود و دیگران از [ لعنت كردن انسان231رود. ] صفحه می

دن و گزارشی از یك واقعیت خارجی و راه هدایت الهی هستند، در واقع شهادت دا

ر گیرند، دبسیار تلخ و وحشتناك است و آن، اینكه افرادی كه مورد لعن قرار می

حقیقت و در عالم خارج، خود و دیگران را از حركت به طرف كمال الیق انسانی و 

ختی ی این محرومیت را كه بدباند و بایستی نتیجهخوشبختی دنیا و آخرت محروم كرده

ها در دنیا و آخرت است، بپذیرند، ها و عذابشقاوت و دچار شدن به انواع گرفتاری و

اند.معنای دیگر لعن در اصطالح مردم زیرا خود چنین سرنوشتی را برای خود، رقم زده

گردد، طلب عذاب و نفرین برای عاملین چنین جنایت عظیمی كه به معنای اول بازمی

یز بسیار روشن است و آن، تنفر برحقی است كه هر است. دلیل چنین لعن و نفرین ن

شود. به عبارت دیگر هر كسی كه چیزی كس از عامل این خیانت در درونش ایجاد می

 شود و از خداوند دوربیند، از آن متنفر مییا كسی را سد راه سعادت خود و دیگران می

رات د، با توجه به تأثیطلبد. اگر آن عامل یك عامل انسانی و مختار باشكردن آن را می

ها و ایجاد انواع مشكالت دنیایی و زشت و منفی آن عامل در روند سعادت انسان

آخرتی برای دیگران، مستحق نفرین و عذاب و تنبیه الهی و رسیدن به سزای اعمال 

بختی ی طالبان خوشزشت و جنایتكارانه است و طبیعی است كه چنین شخصی نزد همه

[ .به همین دلیل 1۱3ها، مستحق نفرین و تنفر باشد. ]ها و زیباییوبیی عاشقان، خو همه

السالم به خصوص در زیارات آن حضرات، در قرآن كریم و زبان اهل بیت علیهم

اشخاص یا عواملی كه مانع خوشبختی و آسایش مردم در دنیا و آخرت شده و 

نی كمترین كار در مراحل [ .اعالم برائت زبا1۱1اند. ]شوند، مورد لعن قرار گرفتهمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

عملیات انتقام است كه خود بسیار كار بزرگ و مهمی است. این مرحله دارای آثار مهم 

و متعددی است كه در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست. شاید نتوان هیچ زیارتی ] 

السالم را یافت كه در آن دشمنان های وارده از اهل بیت علیهم[ از زیارت23۴صفحه 

لعن و برائت زبانی قرار نگرفته باشند. در قرآن كریم نیز دشمنان دین خدا بارها و مورد 

مه های ائاند.در زیارت عاشورا و بسیاری از زیارتبارها مورد لعن و نفرین قرار گرفته

السالم هر جا اعالم محبت و والیت است، اعالم برائت و دشمنی با دشمنان آنان علیهم

اند ورا سه گروه از دشمنان مورد لعن و برائت زبانی قرار گرفتهنیز هست.در زیارت عاش

عدی از های بكه عبارتند از:الف( دشمنانی كه با تغییر مسیر خالفت و غصب آن، ظلم

السالم و سایر شیعیان و جامعه اسالمی جمله جنایاتی كه در عاشورا بر اهل بیت علیهم

ی از السالم را ناشمصیبت امام حسین علیهگذاری كردند.در زیارت عاشورا، رفت را پایه

لسالم اداند كه در صدر اسالم با غصب خالفت و رهبری امیرالمؤمنین علیهانحرافی می

را لعن  السالم ابتدا كسانیصورت گرفت. پس از بیان عظمت مصیبت سیدالشهدا علیه

، مسیر آله كند كه در صدر اسالم بالفاصله پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه ومی

حاكمیت و هدایت مردم را منحرف كردند و با این انحراف بذر گمراهی و نفاق 

ونه، امیه شد.از رشد این شجره ملعی ملعونه بنیسهمگین كاشته شد كه نتیجه آن، شجره

فاجعه عاشورا اتفاق افتاد كه باز منجر به حذف امام و محرومیت جامعه انسانی از 

السالم و اصحابش را به شهادت انی كه امام حسین علیهرهبری معصوم شد.ب( دشمن

رساند و یا مقدمه آن جنایت را با سكوت و یا همكاری با لشكر دشمن فراهم 

كردند.ج( دشمنانی كه بعد از روز عاشورا به وجود خواهند آمد تا روز قیامت.در بحث 

الم آنچه كه هم السلعن عالوه بر لزوم لعن دسته اول و دوم دشمنان اهل بیت علیهم

[ در دشمنان كنونی اهل 233تر است، لعن و اعالن برائت ] صفحه تر و الزماكنون مهم

اشند. بالسالم كه موانع اصلی ظهور هستند، میبیت به خصوص دشمنان امام زمان علیه

دس و تواند كینه مقالسالم نیست و نمیكسی كه اهل لعن دشمنان كنونی امام زمان علیه
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ود را با آنها به طور صریح اعالم كند، باید در دوستی و ایمان خود نسبت به دشمنی خ

ای به ظاهر مؤمن و متدین، ها زیاد شاهد آن بودیم كه عدهآنها شك كند.در این سال

های واهی از اعالن برائت زبانی و لعن نسبت به شیطان بزرگ آمریكا و مردم را به بهانه

ها و نیز دشمن درجه یك اسالم و امام ی جنایتهمه های جهانی كه منشأسایر قدرت

دارند و به خصوص ملت را از شعار مرگ بر السالم هستند، بازداشته و میزمان علیه

ای ه عدهبینیم ككنند. همچنین بسیار دیده شده و میآمریكا و مرگ بر اسرائیل منع می

مام خمینی قدس سره كنند.انما با مراسم اعالن برائت در حج مخالفت میمقدس

لی ی رسول اهلل صبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران یعنی كشوری كه مردمش به فرموده

نامه السالم هستند در وصیتسازان ظهور امام زمان علیه[ مقدمه1۱۴اهلل علیه و آله ]

 السالم نثار دشمنانشانهایی را كه در مجالس اهل بیت علیهمسیاسی الهی خود رمز لعن

م كنم كه از... مراسبه ملت عزیز ایران توصیه می»كنند:كنیم چنین تشریح میمی

 عبداهلل الحسینعزاداری ائمه اطهار و بویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی

صلوات وافر الهی و انبیاء و مالئكة اهلل و صلحاء بر روح حماسی او باد هیچگاه غفلت 

السالم برای بزرگداشت این حماسه تاریخی مه علیهمنكنند. و بدانند آنچه دستور ائ

ی ملتها اسالم است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است تمام فریاد قهرمانانه

 دانید كه لعن و نفرین وپیشه در طول تاریخ الی االبد. و میاست بر سردمداران ستم

اند ن منقرض و به جهنم رهسپار شدهامیه لعنة اهلل علیهم با آنكه آنافریاد از بیداد بنی

ت شكن است. و الزم اسفریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریاد ستم

های السالم به طور كوبنده فجایع و ستمگریها و اشعار ثنای از ائمه حق علیهمدر نوحه

ه صفحستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر مظلومیت جهان اسالم ] 

[ به دست آمریكا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود این 23۳

خائنین به حرم بزرگ الهی لعنة اهلل و مالئكته و رسله علیهم است به طور كوبنده 

اعالن برائت در حج تجدید »فرمایند:[ .و نیز می1۱3«. ]یادآوری و لعن و نفرین شود
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كل مجاهدان برای ادامه نبرد با كفر و شرك و میثاق مبارزه و تمرین تش

شود كه سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه هاست و به شعار هم خالصه نمیپرستبت

ل صفتان است و از اصوو سازماندهی جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس و ابلیس

آمریكای مردم ی شعار مرگ بر [ .همچنین درباره1۱۳«. ]روداولیه توحید به شمار می

گفتنی است كه شعار مرگ بر آمریكا و آتش زدن پرچم این كشور »فرمایند:ایران می

 هایو امثال آن به هیچ وجه توهین به مقدسات مردم آمریكا )از قبیل عقاید و آموزه

باشد مسیحیت، انجیل، كلیساهای كاتولیك، پروتستان، ارتدوكسی، كشیشان و...( نمی

 طلبانه دولتمردان آمریكا است. مردمهای ظالمانه و سلطهت از سیاستبلكه انزجار و نفر

ایران، انزجار خود را در قالب شعار مرگ بر آمریكا و آتش زدن پرچم این كشور 

 «.سازدنمایان می

 برائت عملی

برائت عملی یعنی دوری كردن از فرهنگ و تسلط فرهنگی دشمنان و پرهیز از اخالق و 

رش السالم با پذیاست كه ابزار محبت نسبت به اهل بیت علیهمعقاید آنان.بدیهی 

السالم در این باره فرهنگ و اخالق دشمنان آنان سازگار نیست. امام صادق علیه

نحن اصل كل خیر و من فروعنا كل بر فمن البر التوحید و الصالة و الصیام »فرمایند:می

كل قبیح و فاحشة فمنهم الكذب و كظم الغیظ و... و عدونا اصل كل شر و من فروعهم 

و البخل و النمیمة و القطعیة و اكل الربا و... فكذب من زعم انه معنا و هو متعلق بفروع 

هستیم و هر چه خوبی است از ] صفحه  -و خوبی  -ما اصل هر خیر  -[ 1۱3غیرنا ]

 - رغلبه ب -هاست: توحید و نماز و روزه و فروبردن [ فروع ماست. در شمار خوبی233

خشم و... و دشمنان ما ریشه هر بدی هستند و چه هر چه پلیدی و زشتی است از فروع 

چینی و قطع رحم و رباخواری و... آنهاست. پس از آنهاست دروغ و بخل و سخن

ه به در حالی ك -و از ماست  -پندارد كه با ماست بنابراین دروغ گفته هر كس كه می
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گوید كسی كه خود را از اهل بیت آری دروغ می«.اردتعلق د -ها و بدی -فروع غیر ما 

داند ولی اخالق دشمنان آنان را دارد و با گرفتن و دادن ربا، بداخالقی السالم میعلیهم

چینی و نیز با گرانفروشی و بخل و تقلب و فریب با شیعیان آنان رفتار و بددهنی و سخن

داند و اهل السالم میعلیهم گوید كسی كه خود را محب اهل بیتكند. دروغ میمی

حجابی، برائت از دشمنان دین و فرهنگ فاسد و ضدبشری آنها نیست و با بدحجابی، بی

غیرتی نسبت به ناموس و نیز تربیت غیر مذهبی و غلط فرزندان و، خون نمازی و بیبی

سی د كگویكند. دروغ میالسالم میالسالم و سایر اهل بیت علیهمبه دل امام زمان علیه

 یا»داند و باالی درب منزل خود پرچم السالم میدار اهل بیت علیهمكه خود را دوست

السالم منزل خود را كند و برای اقامه عزای اهل بیت علیهمرا نصب می« حسین

السالم لباس سیاه بر تن كند و خود نیز در ایام عزای اهل بیت علیهمپوش میسیاه

دشمنان امام زمان و شیفتگی نسبت به آنها و فرهنگ  كند، اما در دل محبت بهمی

پروراند و در باالی بام منزلش علم بندگی و اسارت فكری و فرهنگی كثیفشان را می

نسبت به دشمنان یعنی آنتن ماهواره را نصب كرده است.محبت با ضعف برائت و 

 در جوابالسالم ضعف در دشمنی با فرهنگ دشمنان سازگار نیست. امام صادق علیه

كسی كه به ایشان گفت: فالنی شما را دوست دارد. ولی در برائت از دشمنان شما 

هیهات، كذب من ادعی محبتنا و لم یتبرأ [ »21۱ضعیف است، چنین فرمودند: ] صفحه 

كند و از گوید كسی كه ادعای دوستی ما را میهرگز! دروغ می -[ 12۱من عدونا ]

اند ای من غالم آنكه دلش بان به دعوی عشق گشودهخلق ز«.جویددشمن ما برائت نمی

 ی آنها یكیالسالم نور واحد هستند و هدف همهائمه طاهرین علیهمبا زبان یكی است

است )كه عبارت است از تالش، كوشش، نثار و ایثار برای احیای دین و روشن نگه 

 ن باعث زنده ماندنداشتن چراغ مكتب( از این رو زنده نگه داشتن نام و یاد هر كدامشا

 السالم خصوصیتی دارد كه زنده نگهاصل مكتب الهی است. لیكن ساالر شهیدان علیه

داشتن نام و یاد او تأثیر به سزایی در زنده نگه داشتن مكتب اسالم دارد...سر اینكه 
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م تولی السالاند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و نسبت به اهل بیت علیهمسفارش كرده

و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از دشمنانشان تبری بجویید، برای آن است داشته 

كه طرز فكر معاندان ایشان منفور شود و گرنه هم اكنون سخن از معاویه و یزید نیست 

نیست،  دانی بیشتا آنها را لعنت كنیم. نام و یاد آنها رخت بربسته و قبرشان نیز زباله

و یزیدیان عصر است. زن فرعون وقتی كه به درگاه الهی  اآلن سخن از فكر و راه یزید

دعا كرد، نگفت خدایا مرا فقط از فرعون نجات بده بلكه گفت: )رب ابن لی عندك 

بارالها! تو  -[ 122بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ]

افر و كردارش و از قوم ستمكار ای برای من در بهشت بنا كن و مرا از شر فرعون كخانه

نجات بخش( یعنی مرا از فرعون و فرعونیان، كه طرفداران سنت سیئه و رفتار ناپسند او 

یدا ماند هر چند كه اسم و عنوانش تغییر پهستند، نجات بده. تفكر برای همیشه باقی می

و كند.بعد از تار و مار شدن خوارج در نهراون و خارج شدنشان از صحنه حیات 

تند. های خشك از بین رفالسالم عرض شد: این مقدسزندگی، به علی ابن ابیطالب علیه

كال؛ واهلل انهم نطف فی أصالب الرجال، و قرارات النساء كلما نجم منهم قرن »فرمودند:

هایی هستند در پشت مردان اینها نطفه -[ 121قطع، حتی یكون آخرهم لصوصا سالبین ]

[ 212ای دیگر ظهور ] صفحه ه مقداری از اینها از بین بروند، عدهو قرارگاه زنان. هر گا

ن نیز، اكنو«.كنند تا اینكه سرانجام كار، سارقان مسلح و رهزنان غارتگر خواهند شدمی

هم راه ساالر شهیدان زنده است و هم مرام و مسلك اموی و مروانی و عباسی وجود 

اند برای آن است اداری كردن نمودهدارد. اینكه سفارش فراوان به اشك ریختن و عز

كه اشك بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد، خوی حماسه را در انسان زنده و 

گیرد كه گرداند. چون اشك رنگ كسی را میطعم شهادت را در جان او گوارا می

دهد. از این رو انسان شود و همین رنگ را به صاحب نیز میبرای او ریخته می

یا  ای به فكر ظلم كردنپذیرد. اینكه عدهكند و نه ستم میمنش، نه ستم مییحسین

ی خاص پذیری هستند برای آن است كه خوی حسینی در آنها نیست و گرنه شیعهظلم
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پذیر پذیرد. آن كسی كه ظلمكند و نه ظلم میحسین بن علی علیهماالسالم نه ظلم می

یا »ی صفت است، هر چند كه زمزمهویاست اموی مسلك است چنانكه ظالم هم ام

نند: زبر لب داشته باشد. و در قیامت كه هر كسی را به نام زمامدارش صدا می« حسین

 كند لذا اگر)یوم ندعوا كل أناس بامامهم( شخص ستمگر در صف امویان شركت می

انسان بخواهد بفهمد كه راهی راه حضرت حسین بن علی علیهماالسالم است یا راهی 

گری وجود دارد یا نه. اگر پذیری یا سلطهاه امویان، باید ببیند كه در او خوی ستمر

های زشت را در خود دید باید در اخالق خود تجدیدنظر كند. گرایش به این خصلت

[129. ] 

 جهاد با دشمنان و ضربه زدن به آنها و محدود كردن قدرت آنها تا نابودی كاملشان

ه حق پرستی و شرك رواج یافت و در نتیجو تبلیغ سوء، بت اگر بر اثر تهاجم فرهنگی

مسلم فطرت، كه توحید ناب است، آسیب دید باید برای احقاق این حق قیام و اقدام 

مسلحانه كرد. لیكن، روح این قیام، دفاع است هر چند كه به ظاهر فقه آن را جهاد 

ه رده شده، آن است كحق مسلم فطرت بشری شم« توحید»نامد. سر اینكه ابتدایی می

م السالطور كه حضرت امیرالمؤمنین علیهتوحید مایه حیات فرد و جامعه است. همان

[ .و قرآن كریم نیز كافر را به خاطر محرومیت وی 123« ]التوحید حیاة النفس»فرموده:

كند:)لینذر من كان حیا و یحق ذكر می« زنده»داند و او را در مقابل از توحید، مرده می

و از  -است او را به آیاتش پند دهد« دل»تا هر كه زنده  -[ 121قول علی الكافرین ]ال

حتمی و الزم « بعد از اتمام حجت»و بر كافران وعده عذاب  -خدا و قیامت بترساند 

دهد كه: اوال توحید مایه حیات [ مجموع آیات و روایات نشان می211گردد.( ] صفحه 

، ثانیا این مایه حیات، حق مسلم همه بشریت است و معنوی فرد و جامعه انسانی است

ها حق استفاده از آن را دارند. افزون بر این، حیات چون حقی است كه خالق تمام انسان

بشریت آن را هبه كرده )نه آنكه بشر با پشتكار و ابتكار خود به آن رسیده باشد( نه تنها 
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ه توان با انتحار و خودكشی بنیز نمیتوان دیگران را از آن بازداشت، بلكه خود را نمی

ها الزم و مبارزه با عامل كفر و شرك خطر انداخت.بنابراین، دفاع از حق فطری انسان

ضروری است. یعنی همان طور كه اگر فرد یا گروهی خواستند به حیات ظاهری فرد یا 

ر فرد ورت اگای آسیب برسانند و آنها را از بین ببرند دفاع الزم است، به همان صجامعه

ای را مصدوم نموده و آنها را یا گروهی درصدد بودند تا حیات معنوی فرد یا جامعه

كافر كنند یا جلوی اسالم آنان را بگیرند، دفاع الزم خواهد بود. چنانكه اگر كسی نیز 

قصد انتحار داشت و خواست خود را از بین ببرد، مقابله با خودكشی او به منظور حفظ 

ب است؛ جلوگیری از انتحار معنوی و روحی او، كه همان شرك حیات وی واج

[ .قرآن كریم این 12۴ورزیدن و به وادی كفر غلطیدن است، الزم و ضروری است. ]

خصلت و ویژگی  -مطلب آموزنده و حیاتی را در سه محور تبیین فرموده است: اول 

ذارند گو نه تنها نمی گیرندتبهكاران این است كه نه تنها خود از نور الهی بهره نمی

مند شوند بلكه همواره سعی در خاموش كردن نور دین دیگران از روشنایی آن بهره

كنند زمینه استفاده از آن را نابود كنند:)یریدون ان یطفؤوا نور اهلل داشته و تالش می

كه نور خواهند كافران می -[ 123بافواهم و یأبی اهلل اال ان یتم نوره و لو كره الكافرون ]

خدا را به نفس تیره و گفتار جاهالنه خود خاموش كنند و خدا نگذارد و تا آنكه نور 

خود را در منتهای ظهور و اعالی كمال برساند هر چند كافران ناراضی و مخالف 

و  -[ 12۳باشند.()و هم ینهون عنه و ینأون عنه و ان یهلكون اال أنفسهم و ما یشعرون ]

دارند و هم خود را از آن محروم ا از فیض آیات خدا بازمیاینهایند كه هم مردم ر

افكند.(از این دو آیه استفاده كنند و غافل از آنند كه تنها خود را به هالك میمی

[ 219شود كه كافران درصدد خاموش كردن نور الهی هستند ولی ناكام ] صفحه می

دارند و آنها را از ر نگه میخواهند ماند. عالوه بر اینكه هم مردم را از دین الهی دو

كنند و هم خود از آن نائی و دورند. كسی كه هم ناهی است و نائی، وری نهی میبهره

و  كامان برسدگذارد آب حیات معنوی به تشنهمانند سنگ دهنه نهر آب است كه نمی
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ا دفع این گونه از خارهای راه ر -برد. دوم ای نمیخود نیز از آن محروم است و بهره

داند و آن را مطابق با خطوط كلی و ترسیم شده جهان آفرینش برخاسته از رحمت می

كند:)لوال دفع اهلل الناس بعضهم و ببعض لفسدت االرض و لكن اهلل ذو فضل معرفی می

و اگر خداوند بعضی از مردم را در برابر بعضی دیگر  -[ 123علی العالمین ]

گرفت و لیكن خدای متعال خداوند فضل و یانگیخت فساد روی زمین را فرامبرنمی

كرم بر همه عالم است.()لوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و 

و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و  -[ 11۱صلوات و مساجد یذكر فیها اسم اهلل كثیرا ]

جدی اها و دیر و كنشتها و مسدفع بعضی از مردم را با بعضی دیگر نكند همانا صومعه

شد و هر كه خدا را شود همه خراب و ویران میكه در آن نماز و ذكر خدا بسیار می

یاری كند البته خدا او را یاری خواهد كرد كه خدا را منتهای اقتدار و توانایی است.(و 

چون حفظ زمین از تباهی و صیانت مراكز مذهب از ویرانی، رحمتی است كه بدون 

ن نخواهد بود، دفع این گونه از موانع و برداشتن این دفع مهاجم و طرد مزاحم ممك

خارهای راه و رجم و رمی رهزنها جزو كارهای خیر و از مصادیق بارز رحمت الهی به 

خداوند به انجام آنچه كه به حساب نظام احسن جهان رحمت  -شمار خواهد آمد. سوم 

ز این رو در ذیل شود، ملتزم است و در اعمال آن كوتاهی نخواهد كرد.امحسوب می

آیه اول پس از اینكه فرمودند: اگر خداوند دفع طاغیان را به وسیله مردم صالح انجام 

گیرد، فرمودند: )و لكن اهلل ذو فضل علی العالمین( یعنی فضل ندهد فساد زمین را فرامی

دهد كه طاغوتیان، زمین را به فساد و تباهی بكشند و در ذیل و رحمت خدا اجازه نمی

دوم پس از اینكه فرمودند: اگر دفع مزبور حاصل نشود مراكز دینی و مجامع مذهبی  آیه

گردد، فرمودند: )و لینصرن اهلل من ینصره ان اهلل لقوی عزیز( یعنی تفضل الهی ویران می

كند كه به طرد طاغیان توجه كند و با دفع خارهای و قدرت و عزت خداوندی اقتضا می

سوره  1۱3تا  1۱9[ نیز آیات 213ارائه نماید. ] صفحه راه تكامل، رحمت خود را 

كند بر اینكه: گرچه گروهی جامعه را به سوی فساد سوق داللت می« بقره»مباركه 
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پردازند لیكن اقدام گروه ایثارگر و فداكار همانا دهند و برخی نیز به نثار و ایثار میمی

خداوند براساس رحمت رفتار در پرتو رأفت خداوند به بندگان خود است. یعنی چون 

پروراند تا بذل نفس هر گونه مانع را آفریند و آنها را میای را میكند، لذا عدهمی

[ 112برطرف كنند:)و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضات اهلل و اهلل رءؤف بالعباد ]

لی كه عالسالم( كه از جان خود درگذرند )مانند شبی بعضی مردانند )مراد علی علیه -

السالم به جای پیغمبر در بستر خوابید( و خداوند دوستان چنین بندگانی است.(و علیه

كند نتیجه آن نیز به او انتساب چون هندسه همه امور را رحمت خدای سبحان ترسیم می

فرمایند:)فهزموهم باذن اهلل و قتل داوود دارد. بدان جهت در ماجرای داود و جالوت می

[ یعنی مجاهدان راه حق به اذن و دستور خداوند، 111هلل الملك ]جالوت و اتاه ا

بیگانگان را شكست دادند. چنانكه اصل قتل مهاجمان، كه بارزترین مصداق رحمت 

[ .... 113[ ) ]119الهی است، به خداوند منسوب است: فلم تقتلوهم و لكن اهلل قتلهم ]

بودن همه اعضا و جوارح همان طور كه روح در بدن مایه حیات آن و سبب زنده 

كند، دین نیز در زندگی اجتماعی، عامل گردد و آنها را از فاسد شدن حفظ میمی

حیات معنوی آن بوده و موجب برخورداری همه شئون و جهات و متعلقات آن، از 

گردد. در نتیجه هر كدام از شئون و جهات آن صبغه دینی یافته و زندگی معنوی می

خواهند شد. از این رو كشوری كه ساكنان آن مؤمن به خدا و محكوم به حكم الهی 

معتقد به وحی و رسالت و مقر به قیامت باشند آن سرزمین محكوم به حكم اسالم است 

و لذا حفظ آن الزم، دفاع از آن واجب و جنگ در راه صیانت آن، جهاد در راه خدا 

خدا نیست؛ زیرا حفظ  خواهد بود.برخالف وطن كافران كه دفاع از آن جهاد در راه

شود. سرزمین شرك هرگز صبغه الهی ندارد و دفاع از آن، جهاد دینی محسوب نمی

اسرائیل كه از پیامبرشان خواستند تا فرمانده لشكر و قرآن كریم درباره گروهی از بنی

رمایند: فرهبر نظامی برای آنان تعیین كند تا به رهبری او در راه خدا مبارزه كنند، می

مبرشان فرمودند: شاید در صورت وجوب جنگ، شما از امتثال آن خودداری كرده و پیا
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[ )و ما لنا أال نقاتل فی سبیل اهلل و 211روی برگردانید. آنان در جواب گفتند: ] صفحه 

یعنی چگونه ممكن است كه ما در راه خدا مبارزه  -[ 111قد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا ]

هم ایم؟(پیام مرزمین خود بیرون رانده و از فرزندانمان دور شدهنكنیم در حالی كه از س

این آیه آن است كه دفاع از میهن اسالمی و فرزندان و عائله و تحت تكفل، به منظور 

در صورتی كه از شئون مردم مسلمان محسوب گردد  -وصول به سرزمین و دیدار عائله 

وز نیز جهاد مسلمانان فلسطینی كه برای همانا جهاد در راه خدا خواهد بود. چنانچه امر -

اد در راه اند، جهصیانت میهن اسالمی خود با اشغالگران صهیونیست به مبارزه برخاسته

 [ .11۴خدا است. ]

 حاكمیت روح رحمت بر عملیات انتقام

 السالم كه معادن رحمت الهی وعزادار در این مرتبه به بركت تقرب به معصومین علیهم

محبت هستند، عالوه بر قوی شدن در عاطفه و مهر حیوانی، در عاطفه و كانون مهر و 

مهر انسانی نیز قدرتمند و بزرگ شده است. توضیح اینكه همان طور كه در بحث 

مراتب حیات انسانی گفته شد، انسان دارای دو مرتبه كلی حیات حیوانی و حیات 

به باشد، در مرتویژه می انسانی است كه در هر دو مرتبه دارای خصوصیات و كماالتی

طور كه در حیوانات نسبت به یكدیگر محبت و حیوانی، انسان یك حیوان است و همان

عاطفه وجود دارد و در سایه این عاطفه در مسیر زندگی و در برابر نامالیمات به 

دیگر  هاسكنند، انسان نیز در سایه مهر و عاطفه حیوانی، به انسانیكدیگر كمك می

كند. اما این مساعدت و دفاع ند و در برابر نامالیمات از آنها دفاع میككمك می

د.مثال گیرمربوط به مرتبه طبیعی و حیوانی زندگی است و با روح حیوانی انجام می

های دیگر را تحمل مریض شدن، درد كشیدن، مجروح شدن، كشته شدن و غم انسان

ها به وجود [ انسان21۴ی ] صفحه ندارد و با هر چیزی كه یكی از این موارد را برا

كند و در صورتی كه انسان به یكی از این موارد یا سایر موارد مشابه آورد، مبارزه می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كند و سعی در كند. در صورت توان به او كمك میدچار شود، برای او دلسوزی می

كند و چه بسا از رفاه و آسایش خود برای كاهش كاهش مصیبت و غم و اندوه او می

گذارد. این نوع مهرورزی و عاطفه در زندگی حیوانات به درد و غم دیگران سرمایه می

ر عاطفه تأثیشود. بسیار دیده شده است كه یك حیوان تحتكرات و به وفور دیده می

اش، برای نجات یك انسان و یا حیوانی دیگر اعم از فرزند، جفت و همنوع، حیوانی

ها در محدوده حیات طبیعی و همه این مهرورزی خود را به خطر انداخته است. اما

حیوانی و برای نجات حیات طبیعی و عمر محدود دنیایی بوده و هست.در مرتبه انسانی، 

انسان دارای نگاه انسانی و ابدی به خود و دیگران است. عاطفه و محبت او به خود و 

و نه  -شرف مخلوقات دیگران تابع نوع نگاهی است كه به انسان به عنوان یك انسان و ا

دارد.در این نگاه، انسان به  -به عنوان یك حیوان با عمر و كماالت محدود و دنیایی 

واسطه برخورداری از روح و نفخه خدایی، از فرشتگان برتر و اشرف مخلوقات است و 

برای گذران حیات ابدی و انسانی خود به انبیاء و كتابهای آسمانی و دین نیازمند است. 

ای از قوانین و معارف الهی كه براساس ساختار وجودی انسان و عنی مجموعهدین ی

[ مورد نیاز برای 113گانه ]های هفتگانه او و نیز با توجه به تخصصمراحل حیات سه

هدایت انسان، از طرف رب العالمین كه مالك و مدبر انسان و جهان است به وسیله 

این نگاه حیات انسان محدود به دنیا و عالم [ در 213انبیاء آورده شده است. ] صفحه 

باشد كه حیات دنیا، مرحله دوم و مرتبه میانی طبیعت نیست؛ بلكه شامل سه مرحله می

بعد  - 9در دنیا  - 1قبل از دنیا  - 2حیات او است.مراحل حیات انسان عبارت است از:

ن دنیا آمده و مدتی از دنیا )آخرت یا ابدیت(انسان با برخورداری از روح خدایی به ای

[ و سرانجام به سوی خدا و عالم ابدیت و آخرت 11۳كند ]در این دنیا زندگی می

[ براساس این دیدگاه، نمودار خطی حیات و حركت انسان چنین است:در 113رود ]می

مرتبه انسانی مهر و محبت انسان به همه ابعاد وجودی انسان و با توجه به همه مراحل 

گیرد. او خود و دیگران را دوست دارد اما نه به دش و دیگران تعلق میحیات او، به خو
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قی نهایت.عزادار حقیاندازه یك دنیا كه محدود و كم است، بلكه به اندازه ابدیت و بی

و  تریننه تنها در بعد حیوانی و در فضای زندگی دنیا و حیات طبیعی دارای عالی

ها و نیز حیوانات، [ انسان21۳یر ] صفحه ها نسبت به ساها و عاطفهترین محبتقوی

داشتنی است بلكه گیاهان و حتی جمادات است و همه چیز برای او محترم و دوست

ا ترین محبت و عاطفه را دارترین و قوینسبت به حیات انسانی و ابدی دیگران عالی

به  واست.در مرحله پنجم، عزادار با نگاه ابدی و صحیحی كه به انسان از یك طرف، 

السالم از سوی دیگر دارد و در سایه آگاهی دقیق نسبت به دین و رهبران معصوم علیهم

ها و موانع حقیقی رشد و سعادت آنها را زمان خود، دشمنان حیات انسانی و ابدی انسان

ها را برای نابودی آفات و موانع ای مبتنی بر محبت ابدی به انسانشناسد و مبارزهمی

نماید.عزادار به علت نگاه ابدی و محبت ابدی به همه سانی، آغاز میالهی و انحیات

موجودات، با هیچ كس خصومت و كینه شخصی و دشمنی ندارد، مبارزه و جنگ او، 

مبتنی بر دوستی انسان و در اثر محبت سرشار و ابدی به ایشان و تحت نام مقدس 

های گیرد.جهاد او انگیزهیو برای خدا و در راه خدا و به فرمان خدا صورت م« جهاد»

تأثیر عواملی چون غیظ و غضب شخصی، خشم الهی و آسمانی دارد و هرگز تحت

 جویی نیست.طلبی و برتریحیوانی، شهوت قدرت و حكومت و نیز جاه

 های جهاد در كالم و نگاه حضرتفلسفه نهضت امام حسین و انگیزه

ت السالم است اباعبداهلل الحسین علیهعزادار در این راه پیرو امام و موالی خویش حضر

كه ضرورت جهاد و جایگاه آن در اندیشه اسالمی و انگیزه خود از نهضت مقدسش را 

حضرت در منی در جمع صدها نفر از بزرگان و اصحاب  -2فرمایند:چنین بیان می

ار ] یشگفتا! و چرا در شگفت نباشم كه د»رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله چنین فرمودند: 

وای بگیری ستمگر و فرمانر[ اسالمی در اختیار فریبكاری نابكار و مالیات213صفحه 

رحم بر مؤمنان است، پس خدا در آنچه ما كشمكش داریم، حاكم است و در آنچه بی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دانی كه آنچه از ما سرزد، برای رقابت در كند.خدایا! تو میاختالف داریم داوری می

های ارزش دنیا نبود، بلكه از آن روست كه نشانهه مال بیفرمانروایی و نیز دسترسی ب

بخشی را در سرزمینهایت آشكار سازیم تا بندگان آیین تو را بنمایانیم و سروسامان

ستمدیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احكام تو عمل كنند. و شما )ای 

مت ما نباشید، ستمگران مردم!( اگر ما را )در این راه مقدس( یاری نرسانید و در خد

)بیش از پیش( بر شما نیرو گیرند و در خاموش كردن نور پیامبر شما بكوشند. خدا ما را 

 «بس است و بر او توكل داریم و به سوی او بازگردیم و سرانجام به سوی او است

های بردارش محمد بن حنفیه فرمودند: ها و خیرخواهیدر پاسخ به دلسوزی -1[ .19۱]

م! به خدا سوگند اگر در دنیا هیچ پناهی نداشته باشم باز هرگز با یزید بن معاویه برادر»

فرمودند: خدایا!  -درباره او  -بیعت نخواهم كرد. كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

ای نوشت و به دست برادرش داد و نامه[ سپس وصیت192« ]یزید را بركت و خیر مده!

من از روی هوس و سركشی و تبهكاری و ستمگری قیام » در آن چنین مرقوم فرمودند:

مان خواهم به نیكیها فربخشی در امت جدم برخاستم، مینكردم، تنها به انگیزه سامان

طالب علیهماالسالم را دهم و از بدیها بازدارم و روش جد خود و پدرم علی ابن ابی

ست، پذیرفت، خدا به [ هر كس دعوت مرا از آن رو كه حق ا2۴۱دنبال كنم. ] صفحه 

و هر كس دعوت مرا نپذیرفت، صبر  -و پاداشش با او است  -حق نزدیكتر است 

« كنم تا خدا میان من و این مردم به حق داوری كند كه او بهترین داوران استمی

كار ما به »حضرت در چند نوبت خطاب به حر و لشكر او چنین فرمودند:  -9[ .191]

اش پشت ی دنیا دگرگون و ناسازگار شده، نیكیبینید. چهرهاینجا كشیده است كه می

مانده ظروف بیش نمانده كرده، با شتاب درگذر است و از آن جز اندكی همچون ته

ینید باست كه آن نیز زندگی پستی است همچون چراگاهی سخت و پرخطر. آیا نمی

ه ی مؤمنان را بایستدارند؟! در چنین شرایطكنند و از باطل بازنمیكه به حق عمل نمی

 -باشند كه من چنین مرگی را جز  -و شیفته شهادت  -است كه خواهان دیدار خدا 
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[ و 199« ]بینمشهادت و زندگی در كنار ظالمان را جز ننگ و خواری نمی -سعادت و 

ا جان بر زبانشان است كه بر گردش تحقا كه مردم بندگان دنیایند و دین ناچیزی بی»

زنند كه دنیایشان در فراخ باشد و هر گاه با بال آزموده شوند دینداران آنجا حلقه می

اما بعد. هان ای مردم! اگر از خدا بترسید و »[ و نیز چنین فرمودند: 193« ]اندك گردند

 تر است. ما خاندان )پیامبر صلی اهللحق را از آن صاحبانش بدانید این نزد خدا پسندیده

اسالم از این مدعیان دروغین كه با ستم و تجاوز در میان علیه و آله( به امامت جهان 

ا شناسید و رأی شمكنند سزاوارتریم. اگر از ما ناخرسندید و حق را نمیشما رفتار می

. «گردمگفتند، برمیها میاید و فرستادههای خود آوردهجز آن است كه در نوشته

ه از مرگ بترسم، هر مرگی در من آن نیستم ك»[ و نیز فرمودند: 2۴2[ . ] صفحه 191]

راه رسیدن به عزت و احیای حق چه آسان است، مرگ در راه عزت اسالم جز زندگی 

جاوید نیست و زندگی با ذلت جز مرگی كه از زندگی تهی است نخواهد بود.آیا از 

دهی؟! هیهات كه نشانت نگرفت و پندارت ناكام ماند. من آن نیستم كه از مرگ بیم می

م. روحم برتر و همتم واالتر از آن است كه از بیم مرگ به زیر بار ستم مرگ بهراس

روم. آیا شما به بیشتر از كشتن من توان دارید؟! خوشا به مرگ در راه خدا، شما 

[ 19۴توانید مجد و عزت و شرف مرا نابود كنید. پس مرا از كشته شدن چه باك! ]نمی

شمرد، های خدا را حالل میا ببیند كه حرامهر كه فرمانروایی ستمگر ر»و نیز فرمودند: 

شكند، با سنت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مخالفت كرده در میان پیمان خدا را می

كند و او با كردار و گفتار خود بر او نشورد، بر بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار می

آورد.بدانید اینان به آور( آن ستمگر درخدا است كه او را در جایگاه )پست و عذاب

پیروی شیطان چسبیده اطاعت خدای رحمان را ترك گفته، تباهیها را آشكار ساخته، 

المال را در انحصار خود درآورده، حرام خدا را حدود خداوندی را تعطیل كرده، بیت

اند و من از هر كس دیگر سزاوارترم كه بر اینان حالل و حالل خدا را حرام ساخته

درپی( یهای شما )پهای شما به دستم رسید و فرستادهرابرشان بایستم.نامهشوریده در ب
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ود كنید. اگر بر بیعت خدرآمدند كه شما با بیعت خود مرا به دشمن نسپرده رهایم نمی

رسید. اكنون من حسین بن علی فرزند دخت ] صفحه بمانید به رشد )و كمال( خود می

خودم با شمایم و خاندانم با شماست من الگو [ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله، 2۴1

در مناجاتی كه در آخرین لحظات حیات مباركشان با حق  - 3[ .193«. ]برای شما هستم

معبودا! سرورا! دوست دارم در راه فرمانبری و محبت تو »گوید: تعالی داشتند چنین می

ای ری دین و احیشدم؛ مخصوصا كه در كشته شدنم یاهفتاد هزار بار كشته و زنده می

امر و حفظ ناموس شریعت تو نهفته باشد و )الها!( پس از كشته شدن این دوستان و 

امام حسین  -1[ .19۳«. ]امجوانان آل محمد صلی اهلل علیه و آله دیگر از زندگی خسته

فته السالم در نظر گرالسالم به مقام و منزلتی كه خداوند برای او و خاندانش علیهمعلیه

عنی جانشینی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و حكومت بر مردم توجه بسیار داشت بود ی

و از میان رفتن این مقام را كه برابر با مهجوریت و حذف دستورات اسالم است، 

دید و به همین دلیل وقتی كه معاویه مرد، ولید حاكم مدینه به بزرگترین مصیبت می

تا از حضرت برای یزید بگیرد، حضرت در جواب السالم فرستاد سراغ امام حسین علیه

؟ «اگر تو را به بیعت با یزید فراخوانند چه خواهی كرد»زبیر كه گفت: سؤال ابن

مر السالم امن هرگز با او بیعت نخواهم كرد، زیرا پس از برادرم حسن علیه»فرمودند: 

 یاد كرد كه پس )والیت( با من است، معاویه كار خود را كرد. او برای برادرم سوگند

از خود خالفت را در هیچ یك از فرزندان خود قرار ندهد و آن را اگر من زنده بودم به 

[ از دنیا رفت و به سوگند خود وفا نكرد، به خدا 2۴9من واگذارد اكنون او ] صفحه 

ای رخ داده كه با آن هیچ آرامشی نداریم. ابوبكر! ببین، آیا من با سوگند برای ما حادثه

 كند و شرابد بیعت كنم، با اینكه او مردی فاسق است كه آشكارا گناه مییزی

كند و بازماندگان آل رسول را دشمن خورد و با سگان و یوزپلنگان بازی میمی

حضرت خطاب به  - ۴[ .193« ]دارد، نه به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد شدمی

وت و معدن رسالت و موضع رفت جناب امیر! ما خاندان نب»حاكم مدینه چنین فرمودند:
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و آمد فرشتگان و محل رحمت خداوندیم و خدا به ما آغاز فرمود و به ما نیز ختم كرد، 

های محترم )و پاك(، كه آشكارا آشام و كشنده انسانیزید مردی است تبهكار، می

شما  كنیم وكند، و مثل من با چون اویی بیعت نخواهد كرد، لكن ما صبح میگناه می

( كدام یك به كشید تا )ببینیمكشیم و شما نیز انتظار میكنید، ما انتظار میز صبح مینی

[ و نیز خطاب به او 13۱« ]جانشینی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به بیعت سزاوارتریم؟!

خالفت بر فرزندان ابوسفیان حرام است. چگونه با خاندانی بیعت كنم كه »فرمودند: 

حضرت  -3[ .132« ]ی آنان چنین فرموده است؟!علیه و آله دربارهرسول خدا صلی اهلل 

انا هلل و »خواند چنین فرمودند: در جواب مروان بن حكم كه او را به بیعت با یزید فرامی

انا الیه راجعون، بنابراین باید با اسالم خداحافظی كرد كه امت اسالمی به فرمانروایی 

از من دور شو ای »[ نیز فرمود 2۴3و ] صفحه [ 131«. ]چون یزید گرفتار آمده است

از «. دشمن خدا! ما خاندان رسول خداییم و حق در ماست و زبان ما به حق گویاست

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله شنیدم فرمودند: خالفت بر دودمان ابوسفیان و طلقاء و 

به خدا »بشكافید. فرزندان طلقاء حرام است. اگر معاویه را بر منبر من دیدید شكمش را 

سوگند اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و به فرمانش عمل نكردند، از این رو خدا 

 -۳[ .139«. ]آنان را به فرزندش یزید گرفتار كرد. خدا عذابش را در آتش بیفزاید

سلمه همسر گرامی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله خطاب به حضرت چنین عرض ام

رفتن به عراق مرا محزون نكن. از جد تو )رسول اهلل صلی اهلل علیه و  فرزندم با»كرد: 

آله( شنیدم فرمودند: فرزندم حسین در دیار عراق در سرزمینی به نام كربال كشته خواهد 

دانم من به مادرجان! به خدا سوگند من نیز این را می»السالم فرمودند: امام علیه« شد.

ت. به خدا سوگند آن روزی را كه در آن كشته ناچار كشته خواهم شد گریزی نیس

م و شناسشوم همه را میكشد و مكانی كه در آن دفن میشوم و نیز كسی كه مرا میمی

گر شناسم.مادرجان! اشوند مینیز كسانی كه از خاندان و نزدیكان و پیروانم كشته می

مادر جان! خواست »دند: [ و نیز فرمو133« ]مایل باشی قبر و مرقد خود را به تو بنمایانم
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خدای عزیز و باجالل است كه مرا از ظلم و عدوان ظالمان كشته و سر بریده و نیز 

خاندان و خویشان و زنان مرا )از دیار خود( رانده و دورافتاده و هم كودكانم را سر 

خواهند و بریده و ستمدیده و در رنجیر اسارت گرفتار ببیند در حالی كه فریادرس می

هنگام خروج از مكه به سوی كربال  - 3[ 2۴1[ . ] صفحه 131«. ]یابندیاوری نمی یار و

ها از آن خدا است، آنچه او خواهد )پدید همه ستایش»ای چنین فرمودند: در خطبه

بند دختران، آویزه گلوی آید( و جز به او هیچ توانی نیست. مرگ همچون گردن

یوسف، دیدار گذشتگان خود را چه  آدم است و من چونان اشتیاق یعقوب بهبنی

اند كه )ناچار( آن را دیدار كنم. گویا گرگهای مشتاقم! و شهادتگاهی برایم گزیده

بینم كه بند بند جسمم را از هم گسسته حریص دشتهای نواویس و كربال را می

 های تهی و مشكهای خالی خود را از آن انباشته كنند. از آنچه با قلم تقدیر الهیشكمبه

رقم خورده، گریزی نیست خشنودی خدا خشنودی ما خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

است بر بالی او شكیباییم كه او پاداش كامل صابران را به ما عطا كند. ذریه رسول خدا 

صلی اهلل علیه و آله از او جدا نخواهد شد. آنان در حریم قدس كبریایی نزد او گرد 

شان روشن شود و وعده خود را در حقشان وفا كند.هر كس آیند، چشم او به دیدار

بخشد و خود را آماده دیدار خدا كرده خون خویش را در راه ما )كه راه خدا است( می

سید بن  - 2۱[ .13۴«. ]فردا رهسپارم -به خواست خدا  -است، با ما رهسپار شود كه من 

محمد بن حنفیه در آن »مودند:السالم نقل كرده كه فرطاووس از امام جفعر صادق علیه

السالم در فردای آن آهنگ مكه را داشت نزد او آمده عرض شبی كه امام حسین علیه

كرد: برادرجان! تو از نیرنگ كوفیان در حق پدر و برادر خود آگاهی. نگرانم كه 

سرانجام تو نیز مانند آنان شود. اگر نظرتان باشد در مكه بمان كه در اینجا عزیزتر و 

برادر! نگرانم یزید بن معاویه خونم را در حرم بریزید و به این »فرمودند: «. فوظتریمح

[ عرض كرد: اگر چنین است پس شبانه به 2۴۴صفحه « ] سبب حرمت این خانه بشكند.

یمن یا برخی نواحی )ناشناخته( این دشت كوچ كن كه تو در آنجا محفوظتری و كسی 
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الم از مكه السهنگام سحر امام علیه«.كنم.باره فكر می در این»بر تو دست نیاید.فرمودند: 

السالم تابانه آمد و مهار ناقه امام علیهكوچ كرد. چون خبر به محمد بن حنفیه رسید، بی

گرفت و عرض كرد: برادرجان! آیا نفرمودی كه در این باره  -كه بر آن سوار بود  -را 

چون »این شتاب رهسپاری.فرمودند:  عرض كرد: پس چرا با«.چرا»فكر كنم؟!فرمودند: 

از تو جدا شدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نزدم آمده، فرمودند: حسین جان! رهسپار 

 محمد گفت: انا هلل و انا الیه راجعون... اگر چنین«شو كه خدا خواسته تو را كشته ببیند.

 ی اهلل علیه و آلهرسول خدا صل»بری؟!فرمودند: است پس چرا این بانوان را با خود می

در بین راه هنگامی كه خبر  -22[ .133« ]فرمودند: خدا خواسته آنان را اسیر ببیند

شهادت برادر رضاعی حضرت و نیز خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی ابن عروه را به 

ا هها و نیزههان ای مردم! هر كه به تیزی شمشیرها و زخم»ایشان دادند چنین فرمودند: 

در روز عاشورا خطاب به لشكریان  -21[ .13۳«. ]است با ما باشد و گرنه برگرددبردبار 

ی فرزند زنازاده مرا میان شمشیر كشیدن آگاه باشید! كه زنازاده»دشمن چنین فرمودند: 

و خواری دیدن مخیر كرده است! و چه دور است آن از من! چه دور است كه ما ذلت 

ا  علیه و آله و مؤمنان و دامنهای پاك و نیكان پیراسته مرا بپذیریم! خدا و پیامبر صلی اهلل

[ )آری( نخواهند پذیرفت كه پیروی فرومایگان بر 2۴3آن را برای ما نپسندند ] صفحه 

قتلگاه بزرگواران ترجیح داده شود! بدانید! كه من با این یاران اندك خود و فراوانی 

حقیقی در جهاد و عمل خود تابع  [ .آری عزادار133« ]كنم!دشمن، با شما پیكار می

 باشد.های مقدس او میالسالم و انگیزهسیدالشهدا علیه

 خطر نداشتن روح جهاد

السالم و همه رهبران معصوم الهی در طول تاریخ بشریت، مصائب عظیم اهل بیت علیهم

 ها با دین خدا حفظ شود. هرگاه حیات انسانی یارا تحمل كردند، تا حیات حقیقی انسان

عامل آن یعنی دین خدا به خطر بیفتد، اهل دین و مؤمنان حقیقی، تمامی تالش خود را 
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 در اسالم انتقاد« جهاد»گیرند.كسانی كه به دستور ها به كار میبرای نجات انسان

دانند نه خود حیات انسانی دارند و نه از حیات انسانی و كنند و آن را خشونت میمی

ترین حرف و عقیده آن است كه ما باید برای حیات انهارزش آن خبری دارند. احمق

مان ارزش قایل باشیم و اگر چیزی آن را تهدید كرد، باید با آن مبارزه طبیعی و دنیایی

ها و سعادت ابدی آنها را كرد و آن را نابود ساخت ولی اگر چیزی حیات انسانی، انسان

كه به خطر انداختن حیات  به خطر انداخت، مبارزه با آن خشونت است! همان طور

طبیعی و حیوانی انسان و سایر موجودات، ضربه زدن به زندگی دنیایی مردم خشونت 

[ 2۴۳ها و ضربه زدن به آن ] صفحه است، به خطر انداختن حیات انسانی و ابدی انسان

خشونت، خیانت و ظلم است. بلكه این ظلم باالتر و خطرناكتر از تهدید حیات طبیعی 

ت.آری جهاد برای دفاع از دین و حفظ آن نه تنها امری انسانی، معقول و مردم اس

پسندیده است، بلكه امری واجب است كه اگر روح آن در كسی وجود نداشته باشد، 

بدین معنا است كه روح او فاقد مرتبه انسانی است و از سعادت ابدی بسیار دور 

ر گونه ظلم و جنایت است كه با باشد.نداشتن روح جهاد در واقع تأیید و تجویز همی

روح انسانی سازگار نیست.به همین دلیل رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله كه پیامبر 

رحمت و به تعبیر قرآن كریم برای همه عالمیان رحمت است، درباره كسی كه روح 

من مات و لم یعز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة »فرمایند:جهاد ندارد، چنین می

[ هر كسی بمیرد و در جنگ شركت نكند و به فكر جنگ نباشد، بر 11۱نفاق ] من

به عبارت دیگر چنین كسی مؤمن و انسان حقیقی نیست. «.ای از نفاق مرده استشاخه

كند و كسی كه به زیرا جهاد است كه سالمت دین و حیات و امنیت مردم را حفظ می

انسان حقیقی است و نه مؤمن واقعی.  فكر امنیت و سعادت دنیا و آخرت مردم نیست نه

به همین دلیل است كه معتقدیم عزاداری كه روح انتقام از دشمنان امام حسین و به 

را ندارد و  -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  -خصوص حسین زمان یعنی مهدی موعود 
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ست، بلكه یطبق فرمایش پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله نه تنها عزادار حقیقی و راستین ن

 [ 2۴3گرفتار نوعی نفاق است. ] صفحه 

 پیوند عزادار حقیقی با منتقم خون حسین در عملیات انتقام

ا آمدن السالم جز بپس از آنكه عزادار به این حقیقت دست یافت كه انتقام حسین علیه

منتقم اصلی و حاكمیت او بر جهان ممكن نیست، این معرفت و سوزدلی كه از مصیبت 

ر وجودش حاكم شده، او را با تمام وجود به سوی وجود مقدس امام زمان عظیم ب

ه شود تا عزادار كه قبال در سایكنند. این كشش مستمر موجب میالسالم ایجاد میعلیه

السالم در نظام خلقت و رابطه وجودی خود با معرفت، نسبت به جایگاه معصومین علیهم

ای كه خود را نسبت به امام زمانش و وظیفه آنها، به حقایقی دست یافته است، معرفت

در قبال او دارد، بیشتر كند. با تكمیل این معرفت كه خود عامل عاطفی و محبت را 

دهد. عزادار به یكی از مهمترین و باالترین مقاماتی كه ممكن است یك افزایش می

ن مرتبه عشق به [ .در ای112است. ]« انتظار»شود و آن مقام انسان به آن برسد، نایل می

و روح خدمت به او، چنان وجود  -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  -مهدی موعود 

ای برای گیرد كه دیگر هیچ انگیزهرا فرامی -شده است « منتظر»كه حاال دیگر  -عزادار 

زنده ماندن و زندگی كردن، جز پیوند با او و كسب رضایت او كه رضایت خداوند 

و  ها،ها و نكبتیابد كه همه سختیو به این حقیقت دست میاست، نخواهد داشت. ا

ها و جنایاتی كه جامعه بشری به آنها دچار گشته است، ناشی از غیبت عدالتیهمه بی

[ او با عالقه و محبت ابدی كه به خود و 23۱این رهبر الهی و معصوم است. ] صفحه 

عجل اهلل تعالی  -نرگس  مردم جهان دارد و با محبت و عشق روزافزونی كه به گل

پیدا كرده است؛ و همچنین با وجود مسئولیت و رسالت الهی كه در  -فرجه الشریف 

گردد.اما عمل می« عمل و جهاد»قبال امام زمانش دارد، دست بكار شده و وارد مرحله 

دار و هدفمند است، او به این نتیجه درست رسیده است كه عبادت و و جهاد او جهت
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هایی كه ها و خدمتجهت برای اسالم كافی نیست، بلكه همه عبادت خدمت بدون

شود، همگی باید یك جهت داشته باشد و آن حركت به سوی برای اسالم انجام می

خلیفه و مظهر خداوند، و نیز پیوند ناگسستنی با او است. او دیگر به یك سلسله اعمال 

عمال خیر و صالح وی، و همه پردازد بلكه همه اخیر و صالح و نیز خدمت صرف نمی

دهد، با یك روح خالص و یك هدف خاص خدماتی كه به اسالم و مسلمین انجام می

[ است.از این لحظه به 111« ]روح خدمت در انتظار»و « روح انتظار»همراه است و آن 

بعد هرگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، عبادی و عرفانی، فرهنگی و 

پردازد، همگی یك سو و یك جهت دارند زادار حقیقی و منتظر به آنها میعلمی كه ع

و آن حركت به سوی ظهور موعود و منجی جهان و استقرار حكومت جهانی او است. 

هر فعالیتی كه این جهت و این هدف را نداشته باشد، اتالف استعدادهای فردی و 

الم و نیز خیانت به اسالم و الساجتماعی و نیز خیانت به خداوند و معصومین علیهم

مسلمین است. دم از خدا و اسالم زدن، و مشغول كردن خود با یك سلسله كارهای 

[ حركت در مسیر 232مقدس و مذهبی، بدون در نظر گرفتن روح اسالم و ] صفحه 

، مغرور شدن و فریب خوردن از -ارواحنا فداه  -خلیفه و حجت خدا و ولی اهلل االعظم 

ر مقدس است.اسالمی كه در آن حجت خدا و وظایفی كه در قبال او به شیطان با صو

عهده داریم، مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد، اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و 

[ .اسالم تحت 119آله نیست؛ بلكه اسالم آمریكایی و اسالم تحت والیت شیطان است. ]

شده تا مردم قرنها از امام  ها و تحت والیت شیطان است كه موجبوالیت طاغوت

زمانشان غفلت كنند و او را در تنهایی، آوارگی، مظلومیت، غربت، ترس و اضطراب 

 [ ، رها و طرد كنند.113]

ظهور امام زمان پایان همیشگی و قطعی مصیبت اعظم و آغاز حاكمیت متخصصان معصوم 

 بر جهان
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عصوم دیگر بلكه همه رهبران های سیزده مالسالم وارث همه مظلومیتامام زمان علیه

هایی است كه در حق پدران پاكش دهنده به همه ظلمالهی در طول تاریخ است.او پایان

اش علیهاالسالم و نیز همه مردم جهان شده است.چنانكه السالم و نیز مادر گرامیعلیهم

 لیبعثن اهلل»اش چنین فرمودند:السالم دربارهجد بزرگوارش حضرت امام صادق علیه

خداوند مردی از فرزندانم را  -[ 111رجال من ولدی، فی آخر الزمان یطالب بدمائنا ]

با آمدن او همه «.كندانگیزد كه خون ما اهل بیت را مطالبه و قصاص میبرمی

[ خود را به عدالت، 231ها جای ] صفحه ها و غمها، جهالتها، گمراهیمظلومیت

السالم كه دهند.با ظهور امام زمان علیهش میهدایت و رشد، عقالنیت و شادی و آرام

نابودی دشمنان خدا را در پی خواهد داشت دوران نورانی و همیشگی حاكمیت دین 

خدا و متخصصان معصوم بر جهان آغاز خواهد شد.مرحوم عالمه طباطبائی )رحمة اهلل 

لم صد هزار در بعضی از اخبار رجعت نیز آمده: عمر عا»فرمایند:علیه( در این باره می

سال است، هشتاد هزار سال از آن حكومت آل محمد صلی اهلل علیه و آله و بیست هزار 

دهد:)و [ .قرآن كریم در این باره چنین بشارت می11۴« ]سال حكومت دیگران است

[ 113نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم و أئمة و نجعلهم الوارثین ]

ایم كه بر مستضعفان زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان و كرده و ما چنین اراده -

السالم و عزادار توان ادعا كرد كه محب اهل بیت علیهموارثان زمین قرار دهیم.(آیا می

حقیقی آنها هستیم در حالی كه هیچ تالشی برای حكومت آل محمد صلی اهلل علیه و 

 صیبت اعظم راضی باشیم؟آله و وراثت مستضعفان بر زمین نكنیم و به م

 گناه رضایت به مصیبت اعظم

گفته شد كه دین خدا كه همان توحید راستین است، تأمین كننده حیات انسانی ما است 

ای بیش نیستیم. امام و رهبر معصوم نیز كه از ناحیه خداوند بعنوان كه بدون آن، مرده

امام، دینی نیست و مجری دین برگزیده شده، عامل حیات و بقای دین است. بدون 
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بدون دین، حیاتی نیست.در زیارت وارث كسانی كه به مصیبت عظیمی كه بر امام 

[ پس 239اند. ] صفحه السالم وارد شده راضی باشند، مورد لعنت قرار گرفتهحسین علیه

ودن شود و كسانی كه به نبرضایت به مصیبت اعظم جرم و جنایت باالتری محسوب می

میت بر جامعه انسانی و محرومیت مردم از نور هدایت آنها راضی معصوم در رأس حاك

تر و باشند و غیر معصوم را تأیید كنند و به دینی غیر از دین خدا رضایت دهند، ملعون

داند كه تا منفورتر هستند.عزادار حقیقی در سایه معرفتی كه كسب كرده به خوبی می

السالم نباشد، عزادار حقیقی و ان علیه[ ، طالب ظهور امام زم11۳وقتی منتظر حقیقی ]

د كه اگر برای رسالسالم نیست بلكه باالتر به این نتیجه میجزو منتقمان امام حسین علیه

ظهور منتقم اصلی و برطرف شدن موانع ظهور عمل و تالش نكند، به آن حضرت ظلم 

ن ر تنها گذاشتالسالم، همان عمل مردم كوفه دكرده است. تنها گذاشتن امام زمان علیه

ایی وفسیدالشهدا است.بیقرار نبودن و دل تنگ نشدن برای حضرت، عین قهر و بی

وفایی شیعیان و فراموشی حضرت، همان عاملی است كه امام نسبت به ایشان است. بی

ها دارد و همان عاملی است كه تاكنون حضرت ها و نالهالسالم از آن شكایتزمان علیه

نگه داشته است و جریان انتقام الهی از شهادت امام حسین  را در پس پرده غیبت

السالم را به تأخیر انداخته است.همان طور كه قبال السالم و سایر معصومین علیهمعلیه

ای امهدر ن -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  -گفتیم وجود مقدس حضرت صاحب االمر 

لیه( نوشته است، دو عامل و دو كه حدود هزار سال پیش برای شیخ مفید )رحمة اهلل ع

وفایی نماید كه عبارتند از: بیضعف عمده شیعیان را موجب تأخیر در ظهور معرفی می

[ چنین 233به حضرت و همدل نبودن برای برطرف كردن موانع ظهور. ] صفحه 

ای كه نسبت به امام زمانشان دارند، كوتاهی شیعیانی از آن جهت كه در انجام وظیفه

 كنند و حضرت ایند، جزو آن دسته هستند كه ایشان را آزار و اذیت كرده و میانكرده

قد آذانا جهالء الشیعة و حمقائهم و من »كند:گونه از دست آزارهای آنان شكایت می

خرد آنها و كسانی كه بدون شك، شیعیان جاهل و كم -دینه جناح البغوضة ارجح منه 
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[ .عزادار حقیقی هرگز 113«. ]دهندا را آزار میتر است، مبال پشه از دین آنها محكم

كنند و در جرم دشمنان خواهد از كسانی باشد كه امام زمانشان را اذیت مینمی

اند، شریك باشد. كوتاهی در شناخت حضرت كه برای ظهورش مانع ایجاد نموده

شود كه ما حضرت و انجام وظایفی كه نسبت به ایشان به عهده ماست، موجب می

گز تمنایی برای آمدن ایشان نداشته باشیم و تالش و جهادی برای كنار زدن دشمنان هر

و موانع ظهورش نكنیم و عمال در زمره كسانی قرار گیریم كه در كنار گذاردن امام 

السالم از مرتبه و مقامی كه خداوند برای ایشان خواسته است، یعنی حاكمیت بر علیه

ناكرده مشمول لعنت خدا قرار گیریم. آری اگر  جهان بشریت، شریك باشیم و خدای

السالم ظهور كند و برای ظهورش به جهاد و مبارزه نپردازیم، نخواهیم كه امام زمان علیه

ای تأخیر در ظهور را بخواهیم و به وضعیتی غیر از حاكمیت ملعون هستیم. اگر لحظه

 اضی باشیم و به شرایطیالسالم بر جامعه جهانی حتی برای یك ساعت رامام زمان علیه

كه  كنندگانیغیر از شرایط حاكمیت ایشان دلخوش باشیم، ملعون خداوند و همه لعنت

خوانند و ملعون انبیای الهی و همه فرشتگان الهی خواهیم بود. زیرا زیارت عاشورا می

 [ 231ایم. ] صفحه السالم كردهبزرگترین ظلم را به امام زمان علیه

 اش در قبال امام زمانمل به وظیفهعزادار حقیقی و ع

داند كه سوگواری و برپایی مجالس بزرگداشت برای اهل عزادار حقیقی به خوبی می

السالم فقط قسمت كوچكی از وظیفه الهی او نسبت به آنان است بلكه وظیفه بیت علیهم

 های عاشورا و عمل به آنها است.عمل به تكلیف ازها و عبرتباالتر توجه به درس

هایی است كه عزادار حقیقی از عاشوراییان فراگرفته است. او خود را نسبت جمله درس

داند. همان طور كه قرآن كریم هر كس را نسبت به به امام زمانش مكلف و مسئول می

داند كه باید به تنهایی در [ عزادار نیك می1۴۱داند. ]امام زمانش مسئول و مكلف می

رفتار خود با امام زمانش پاسخگو باشد لذا، برای عمل به دادگاه عدل الهی نسبت به 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ها، نهادها و اشخاص نیست. او ماند، منتظر سازماناش منتظر هیچ كس نمیوظیفه

السالم از تنهایی، غیبت، اضطرار و خودش به تنهایی برای خارح كردن امام زمان علیه

ردند كمی نفراتشان توجه نككند. او مانند شهدای كربال كه هرگز به آوارگی تالش می

اش در قبال امام مظلوم و تنهایش بود و كاری و هر یك فقط و فقط به فكر انجام وظیفه

سالم كه الكند مانند عبداهلل بن حسن علیهبه نتیجه و تأیید دیگران نداشت، عمل می

وقتی دید عمویش تنها و مجروح به روی زمین افتاده است و دشمن دور او را گرفته 

است، خود را به عمویش رساند و هنگامی كه ابجر بن كعب شمشیرش را فرود آورد 

كه امام را بكشد، دست خود را در مقابل شمشیر او گرفته تا از امامش دفاع كند و 

 السالم افتاد تا اینكه حرمله او را با تیردستش قطع شد و در آغوش عمویش حسین علیه

در این مرحله « منتظر حقیقی»[ عزادار حقیقی یا 23۴[ . ] صفحه 1۴2به شهادت رساند. ]

داند كه اگر بخواهد رضایت خدا را جلب كند و به هدف خلقت و كمال نهایی و می

خداوند تبارك و تعالی در قرآن « تنها موعظه»غایی وجودش نایل شود، باید به این 

 -[ 1۴1ی و فرادی ]كریم عمل كند كه فرمود:)قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا هلل مثن

كنم و آن سخن این ای رسول ما، به امت بگو كه من به یك سخن شما را موعظه می

است كه شما خالص دو نفری و یا به تنهایی برای خدا قیام كنید.(امام امت درباره این 

خدای تعالی در این كالم شریف، از سر منزل تاریك »فرماید:موعظه خداوند چنین می

ای عالم هایی است كه خدهای سیر انسانیت را بیان كرده و بهترین موعظهطبیعت تا منت

از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یك كلمه را پیشنهاد بشر فرموده، این كلمه 

تنها راه اصالح دو جهان است. قیام برای خدا است كه ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل 

ون عالم طبیعت رهانده.خلیل آسا در علم الیقین زن های گوناگخلت رسانده و از جلوه

قیام هلل است كه موسای كلیم را با یك عصا به فرعونیان چیره ندای ال احب اآلفلین زن

كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به 

را  م النبیین صلی اهلل علیه و آلهمقام صعق و صحرا كشاند. قیام برای خدا است كه خات
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ها را از خانه خدا برانداخت و به یك تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت

جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی 

ه و همه رساند.خودخواهی و ترك قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رساند

جهانیان را بر ما چیره كرده و كشورهای اسالمی را زیر نفوذ دیگران درآورده... 

موعظت خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصالحی را كه پیشنهاد فرموده بپذیرید و 

های دو جهان نائل شوید و با زندگانی ی سعادتهای شخصی كرده تا به همهترك نفع

[ .آری خودخواهی ما و ترك قیام 1۴9«. ]ت در آغوش شویدشرافتمندانه دو عالم دس

السالم و تنهایی [ غیبت امام زمان علیه233برای خدا است كه ما را به روز سیاه ] صفحه 

و غربت حضرت كشانده و مستكبران را بر كشورهای اسالمی حاكم كرده است. همان 

ادار و همدل بودند ظهور اگر شیعیان نسبت به ما وف»طور كه خود آن حضرت فرموده: 

[ راه چاره همان است كه امام امت فرمود یعنی موعظه 1۴3« ]افتاد.ما به تأخیر نمی

خدای جهان را بخوانیم و یگانه راه اصالحی را كه پیشنهاد فرموده، بپذیریم و ترك 

ری السالم آشتی كنیم و با وفاداهای شخصی كنیم و با منتقم اصلی حسین علیهنفع

ه او، برای رفع موانع ظهورش و نبرد با دشمنانش قیام هلل كنیم و از این حالت نسبت ب

ی های شخصی و جیفهدنیازدگی و انفعالی خارج شویم و با كنار گذاشتن نفع

[ امام خمینی قدس سره در جای 1۴1ی دنیا، برای ظهورش عملیاتی شویم. ]گندیده

بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و  خدا فرموده است:)انما اعظكم»فرمایند:دیگر می

فرادی(نگویید تنها هستیم، تنهایی هم باید قیام بكنیم، اجتماعی هم باید قیام كنیم، با هم 

[ .همچنین 1۴۴«. ]باید قیام كنیم. همه موظفیم به اینكه برای خدا قیام كنیم

روا( تتفكشویم:)ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ثم موعظه خدا را یادآور می»فرمایند:می

[ .در زیارت عاشورا پس از 1۴3«. ]برای خدا قیام كنید و از تنهایی و غربت نهراسید

السالم و نیز كسانی كه آنها را از اعالم برائت از بنیانگذارن ظلم به اهل بیت علیهم

مقامشان كنار زدند و همچنین كسانی كه مقدمات جنایات ظالمان را فراهم كردند. 
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 شود یعنی از[ تابعین و دوستان آنها نیز اعالم برائت می23۳] صفحه نسبت به پیروان و 

همه كسانی كه در طول تاریخ در مصیبت اعظم به خصوص در غیبت امام زمان 

السالم نقش داشته و كار آنها به نحوی مانعی بر سر راه ظهور منجی بشریت بوده علیه

السالم چنین عرض علیهاست.برای همین است كه بالفاصله خطاب به سیدالشهدا 

 -[ 1۴۳یا اباعبداهلل انی سلم لمن سالكم و حرب لمن حاربكم الی یوم القیامة ]»كنیم:می

ای اباعبداله من تا قیامت با كسانی كه با شما در سلم و صلح هستند در صلحم و با 

به این ترتیب نظام دوستی و دشمنی «.كسانی كه با شما در جنگ هستند، در جنگم

حقیقی به طور كامل روشن و مشخص است. او با همه كسانی كه شیعه و محب  عزادار

السالم هستند و با آنها دشمنی ندارند، در صلح و دوستی است و با همه اهل بیت علیهم

ر السالم هستند دالسالم و به خصوص امام زمان علیهكسانی كه دشمن اهل بیت علیهم

مت ادامه دارد. اگر دشمنان امام زمان تا جنگ است. و این دوستی و دشمنی تا قیا

قیامت هم با حضرت مخالفت و دشمنی داشته باشند، عزادار حقیقی هرگز از مبارزه و 

شود. لذا پس از اعالم جنگ با دشمنان آنها، ابتدا جهاد علیه آنها خسته و ناتوان نمی

ار انتقام حسین دهیم و پس از این كبنیانگذاران ظلم بر آنها را مورد لعن قرار می

كنیم. چرا كه مبارزه با دشمنان السالم آرزو میالسالم را به همراه امام زمان علیهعلیه

السالم فایده ندارد و انتقام از آنان بدون آن اهل بیت بدون همراهی با امام زمان علیه

حضرت ممكن نیست. بنابراین عنصر جهاد و مبارزه هرگز از زندگی عزادار حقیقی 

فحه السالم آن ] صشود. او تا وقتی كه با مصبیت اعظم غیبت امام زمان علیهنمیحذف 

روست، هرگز آرام و قرار ندارد.او تا [ هم در اوج غربت و مظلومیت و تنهایی روبه233

ظهور  ها و موانعلحظه باشكوه ظهور و از بین رفتن این مصیبت اعظم به مبارزه با دجال

هور نیز به جهاد در راه امامش برای انتقام امام حسین دهد. و پس از ظادامه می

دهد و رمز اینكه این مبارزه و جهاد السالم ادامه میالسالم و سایر اهل بیت علیهمعلیه

همیشگی و طوالنی است، این است كه قرآن كریم به همه مسلمین دستور داده است 
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سراسر جهان به جهاد مقدس كه تا رفع فتنه و مصائب از جهان و حاكمیت دین خدا در 

با كافران  -[ 1۴3خود ادامه دهند:)و قاتلوهم حتی ال تكون فتنة و یكون الدین كله هلل ]

ای باقی نماند و آیین همه ما در دین خدا باشد.(كدام فتنه و جهاد كنید كه دیگر فتنه

امعه ج السالم و محرومیتمصیبت برای جامعه انسانی باالتر از غیبت امام زمان علیه

جهانی از رهبر معصوم و متخصص الهی و مظهر خدا است.عزادار حقیقی در این مقطع 

ساز با تشخیص وظیفه الهی جهاد، بدون فوت وقت تا رفع این حساس و سرنوشت

.او پردازدبزرگترین فتنه، و تا رسیدن به امام خود و جهاد در ركاب او، به مبارزه می

سربازی و خدمت و تقرب نسبت به امام زمان  داند بهترین زمان براینیك می

السالم زمان كنونی است. نه زمان ظهور كه زمان پیروزی است. چنانكه قرآن كریم علیه

فرماید:)ال یستوی منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل اولئك أعظم درجة من الذین می

آن  -[ 13۱ون خبیر ]أنفقوا من بعد و قاتلوا و كال وعد اهلل الحسنی و اهلل بما تعمل

مسلمانانی كه پیش از فتح مكه در راه دین انفاق و جهاد كردند با دیگران برابر ] صفحه 

تر دارند، تا كسانی كه بعد از فتح انفاق و جهاد ای عظیم[ نیستند، آنان درجه2۳۱

كنید آگاه كردند، البته خدا به هر دو طایفه وعده احسان داد. و خدا به آنچه می

(قیام و جهاد برای برطرف كردن موانع ظهور ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به است.

سربازی و جهاد در ركاب آن حضرت را دارد. زیرا قرآن كریم همراهی با امام را قبل 

داند.بزرگترین گناه برای عزادار در مرتبه پنجم تنها تر میتر و مهماز پیروزی باارزش

ست. عزادار كه در این مرتبه آگاهی زیادی نسبت به السالم اگذاشتن امام زمان علیه

های عاشورا دارد، به وفاداری و همدلی نسبت به امام زمانش بیشترین ها و پیامدرس

توجه و اهتمام را دارد. او از اصحاب عاشورا درس بزرگ وفاداری نسبت به امام زمان 

 ه عهد و پیمانی كهبند بودن بخویش را به خوبی آموخته است. وفاداری یعنی پای

ایم. وفای به عهد به خصوص نسبت به امام و رهبر معصوم از بزرگترین واجبات بسته

ت باشد. قرآن كریم و روایاوفایی از بزرگترین محرمات میشكنی و بیاست و پیمان
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معتبر اسالمی مملو از توصیه اكید به رعایت عهد و وفاداری و پرهیز از عهدشكنی و 

.سیدالشهدا در روز عاشورا درباره دو گروه دوستان و دشمنان سخن وفایی استبی

ن مورد شاوفاییگفت. دوستان خویش را به وفاداری ستود و دشمنانش را به خاطر بی

فانی ال اعلم اصحابا اوفی و »نكوهش و سرزنش قرار داد. در مورد دوستانش فرمودند:

ز در رو«.شناسمبهتر از اصحابم نمی من اصحابی باوفاتر و -[ 132ال خیرا من اصحابی ]

[ 2۳2عاشورا وقتی بر بالین مسلم بن عوسجه آمد، این آیه شریفه را خواند: ] صفحه 

از مؤمنین مردانی  -[ 131)فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال ]

ان و ج شان به عهد خود وفا كردههستند كه به عهد خویش با خدا صادق بودند، برخی

باختند، برخی هم منتظرند و عهد و پیمان را هیچ دگرگون نساختند.(درباره دشمنانش 

اگر اهل وفا به پیمان نیستید و عهد خویش را شكسته و بیعت مرا از »نیز چنین فرمودند: 

اید، به جانم سوگند، با پدرم، با برادرم، و با پسرعمویم مسلم بن گردن خود كنار نهاده

[ .در زیارت اربعین خطاب به خود آن حضرت 139«. ]مین كار را كردیدعقیل نیز ه

اشهد انك وفیت بعهد اهلل و جاهدت فی سبیله حتی اتیك الیقین »كنیم:چنین عرض می

دهم كه تو به عهد خود وفا كردی و تا رسیدن به یقین )و شهادت( در راه شهادت می -

 «.او جهاد كردی

 زادار حقیقیبزرگترین آرزوی یك منتظر و ع

حس و روح انتقامی كه در یك عزادار وجود دارد و نیز روح مبارزه و جهادی كه بر 

وی حاكم است ناشی از معرفت صحیح و دقیق و یك محبت عمیق است.معرفت او 

ه و رود، معرفت به اینكه رابطنسبت به اینكه از كجا آمده و در كجا هست و به كجا می

السالم چیست؟معرفت به حقیقت و ارزش انسانیت و حیات نسبت او با اهل بیت علیهم

 شودالسالم دارد، همه و همه موجب میانسانی و همچنین مودتی كه به اهل بیت علیهم

 السالم را همراه با منتقمتا عزادار از خداوند بخواهد كه انتقام از دشمنان امام حسین علیه
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زرگترین خواسته یك منتظر و عزادار حقیقی روزی او گرداند. اما این آرزو تنها و ب

[ بزرگترین آرزوی یك منتظر عزادار این است كه خداوند 2۳1حقیقی نیست. ] صفحه 

ای او را در دنیا و آخرت همراه محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله قرار دهد و لحظه

 الذی فاسئل اهلل»بین او و آنها جدایی نیندازد.دعای او در این مرتبه این است كه:

اكرمنی بمعرفتكم و معرفة اولیائكم و رزقنی البرائة من اعدائكم ان یجعلنی معكم فی 

از خدایی كه مرا به شناخت شما و دوستانتان گرامی داشت و  -[ 133الدنیا و اآلخرة ]

خواهم كه مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دوری از دشمنانتان را نصیب من كرد، می

رساند كه لیاقت چنین درخواستی و آرزوی نچه انسان را به اینجا میبنابراین آ«دهد.

آنها  السالم و دوستانچنین مقامی را داشته باشد، عبارت است از معرفت اهل بیت علیهم

 «.و نیز دوری و دشمنی نسبت به دشمنان آنها

 توان محبوب و مقرب امام زمان و همراه او در دنیا و آخرت بود؟چگونه می

كه یك منتظر و عزادار حقیقی اگر بخواهد به بزرگترین آرزویش كه همراهی با  گفتیم

السالم در دنیا و آخرت است برسد باید چند چیز را در وجودش محمد و آلش علیهم

معرفت نسبت به محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله و  -ایجاد كند كه عبارتند از:

 برائت و دشمنی با دشمنانشان؛با -و دوستانشان؛مودت و دوستی با آنها  -دوستان آنها؛

ل شود. دو عامنظر از عامل اول یعنی معرفت كه به فكر و قلب انسان مربوط میصرف

دیگر یعنی مودت و برائت هر چند جایگاهشان در قلب انسان است. اما شرط پذیرفته 

طور كه مان[ خارجی آنها است. اساسا ه2۳9شدنشان عملی شدن آنها و ظهور ] صفحه 

قبال نیز گفته شد، مودت عبارت از محبتی است كه ظهور خارجی دارد و در عمل نشان 

شود.برائت و دشمنی با دشمنان آنها نیز امری است كه باید در عمل نشان داده داده می

شود و ظهور خارجی داشته باشد.سؤال اساسی و مهم این است كه عملی شدن مودت و 

خارجی آنها چیست؟آیا همین كه برای مصائب اهل بیت گریه برائت و میزان ظهور 
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كنیم و مجالس بزرگداشت برپا كنیم و یا دشمنان آنها را لعن كنیم كافی است؟بهتر 

السالم بگیریم، ایشان در زیارت آل یاسین است جواب را از خود امام زمان علیه

توجه كنید، چنین فرمودند: هرگاه خواستید به زیارت ما بیایید و به خدا و ما 

 یاری من برای شما مهیا و آماده است -نصرتی معدة لكم و مودتی خالصة لكم »بگویید:

بنابراین از نظر مبارك و شریف امام زمان «.و مودتم نسبت به شما خالص است

السالم آنچه كه یك منتظر و شیعه حقیقی در هنگام زیارت و مالقات با امام زمانش علیه

مودت  -1آمادگی كامل  -2معرفتی باید داشته باشد، دو چیز است.:عالوه بر جنبه 

خالصآمادگی كامل یعنی تمامی شرایط یك منتظر حقیقی را داشته باشی. باید خود را 

ها و مشغولیالسالم كنی. در درجه اول باید همه دلاهل بیت علیهم« وقف»حقیقتا 

ری. و شوند، از بین ببالسالم میعلیه ها را كه مانع ملحق شدن تو به امام زمانبستگیدل

شوند، در حد توان خود السالم میبعد باید با همه موانعی كه مانع ظهور امام زمان علیه

 گویند كه معنی یك سرباز را در خودالسالم به كسی میبجنگی. سرباز امام زمان علیه

برای سر دادن در [ گوش به فرمان بودن و آمادگی 2۳3تحقق داده باشد یعنی ] صفحه 

شنبه از خداوند تبارك و تعالی چنین درخواست راه فرمان موال. در دعای روز سه

اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلنی من حزبك فان »كنیم:می

حزبك هم المفلحون و اجعلنی من اولیائك فان اولیائك ال خوف علیهم و ال هم 

توان سرباز خدا و از ون آمادگی و مودت خالص نمیباید دانست كه بد«. یحزنون

السالم بود.آمادگی كامل یعنی حاضر باشی كه همچون دوستان خدا و امام زمان علیه

السالم از همه چیز خود برای امام زمانت بگذری.آمادگی كامل حسین بن علی علیه

ه نه یام كنی. مثل او كیعنی مثل فاطمه زهرا علیهاالسالم یك تنه به دفاع از امام زمانت ق

داری و نه هیچ چیز دیگری مانع از تن زن بودن، نه باردار بودن، نه تنها بودن، نه بچه

های عظیم و جهاد با عاملین مصیبت اعظم و دشمنان امام زمانش نشد. دادن به مصیبت

فاطمیون حقیقی كسانی هستند كه حضرت زهرا علیهاالسالم را كه مادر حقیقی همه 
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ن است، در زندگی و در ارتباط با امام زمانش و در دفاع از او الگوی خویش قرار شیعیا

بستگی به دنیا و مظاهر آن را در وجودشان از بین دهند و برای دفاع از امام زمان و دل

السالم برسند. ای كاش در ایام عزاداری حضرت ببرند تا به مقام سربازی امام زمان علیه

های حضرت زهرا ی ایام فاطمیه عزاداران قدری هم به درسزهرا علیهاالسالم یعن

علیهاالسالم به شیعیانش و انتظار و توقع او از خودشان توجه كنند.مودت خالص یعنی 

محبتی كه در راه خدمت به آنها تو را از همه تعلقات آزاد كند. به طوری كه به راستی 

[ 2۳1ن خطاب كنی: ] صفحه با كمال صداقت بتوانی به حضرت و اجداد طاهرینش چنی

پدرم و مادرم و اهل و مال و خویشانم  -[ 131بأبی أنتم و أمی و اهلی و مالی و اسرتی ]

مودت خالص یعنی حضرت و اهداف مقدسش را بر هر چیز ترجیح «.فدای شما باد

ی تو به او و نیز دشمنی حقیقی، مؤثر و عملی تو با دهی و چیزی مانع خدمت صادقانه

نشود.مؤدت خالص یعنی برای خدمت به حضرت و مبارزه با موانع ظهورش،  دشمنانش

منتظر تأیید و تشویق كسی نباشی و حاضر باشی به تنهایی و بدون یاری دیگران و با 

تحمل غربت و تنهایی و مظلومیت و حتی طرد شدن از سوی كسانی كه از آنها انتظار 

یمان و تقدس و ادعای محبت به یاری و محبت داری، از جمله كسانی كه ادعای ا

كنند، به وظیفه الهی خود در قبال حضرت عمل كنی و هر گونه فشار، حضرت را می

 ای نكنی.مودت خالصتهمت و سختی را با شیرینی به جان بخری و شكایت و گله

 ها را به جان خریدن و منتیعنی خدمت كردن و توقع نداشتن از هیچ كس یعنی سختی

هایی كه تحمل خالص یعنی هرگز به خاطر خدمات خود و سختینگذاشتن.مودت 

ی كار نباشخوری، از هیچ كس حتی از خود حضرت طلبهایی كه میكنی و ضربهمی

و بر هیچ كس عجب و تكبر نورزی و تواضع و فروتنی را در برابر كمترین بندگان خدا 

ر ری و ایمانی هستند، برتتر عزادااز دست ندهی و خود را از كسانی كه در مراتب پایین

نبینی و به آنها به دیده تحقیر نگاه نكنی و آنها را از صمیم قلب دوست داشته باشی. چرا 

كه آنها به اندازه وسع خویش به حضرت محبت دارند و با همان عزاداری و محبت 
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[ مودت 2۳۴دارند. ] صفحه ناقصشان نام و یاد و معشوق و محبوب تو را زنده نگه می

ها، از حضرت جز لبخند ها و محرومیتلص یعنی در قبال خدمات و تحمل سختیخا

شیرین و زیبای رضایتش را نخواهی و جز به همراهی با او در دنیا و آخرت به چیزی 

كشی كنی و زحمتی كه مینیندیشی. مودت خالص یعنی اینكه بدانی هر خدمتی كه می

كنی، ادت در راه حضرت پیدا میو هر فرصتی كه برای صرف عمر و مال و استعد

همگی از توفیقات الهی و توجهات حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

شدی و به همین است و اگر لطف و عنایت آنها نباشد، هرگز به این راه كشیده نمی

خاطر به جای منت گذاشتن و متوقع بودن، شكرگزار و ممنون باشی و به جای تكبر 

ندگان خدا، با آنها مهربان و نسبت به آنها متواضع باشی و به جای عجب و نسبت به ب

 ها وخودپسندی و غروری كه ممكن است از این كارها به سراغت بیاید، از كوتاهی

ها ها و نعمتهای خود و نیز تلف كردن فرصتطلبیها و راحتكاریها و كمغفلت

كه در  تر استر و به مقام منتظر نزدیكتشرمسار و خجل باشی.بنابراین عزاداری موفق

درجه اول در خودسازی موفق باشد، زیرا كسی كه پیام عاشورا را فهمیده باشد، خوب 

تر است كه از شباهت و سنخیت السالم نزدیكداند كه كسی به سیدالشهدا علیهمی

ز ا بیشتری نسبت به آن حضرت برخوردار باشد، به عالوه خودسازی نوعی انتقام عملی

هایی كه السالم است. هر قدر در یك جامعه تعداد انساندشمنان امام حسین علیه

حضرت  السالم داشته باشند و بیشتر پیرو مكتب آنبیشترین شباهت را به امام حسین علیه

تر ضعیف تر،باشند، بیشتر باشد، دشمنان امام حسین و امام زمان علیهماالسالم خشمگین

شود. در درجه بعدی و زمینه برای ظهور منتقم اصلی مهیاتر میشوند تر میو منزوی

سالم التر است كه برای اهداف امام زمان علیهتر و به مقام منتظر نزدیكعزاداری موفق

[ عزادار حقیقی كینه مقدس خود را نسبت به 2۳3تر و مفیدتر باشد. ] صفحه قوی

دهد. هر قدر كینه مقدس عزادار دشمنان امام حسین و منتقم خون او در عمل نشان می

ر و در تنسبت به دشمنان بیشتر باشد او را در خودسازی و اجرای عملیات انتقام قوی
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زان كند و به عبارت دیگر میتر میتر و پرتالشمبارزه با موانع ظهور منتقم اصلی جدی

ه بشود تا در شعار.برائت و كینه مقدس نسبت صداقت یك عزادار در عمل ثابت می

السالم كه مانع اصلی ظهور او هستند، همان چیزی است كه دشمنان امام زمان علیه

الم السعزادار حقیقی به آن نیاز دارد. امام خمینی قدس سره كه غفلت از امام زمان علیه

اره دانست در این بو تشكیل حكومت جهانی او را خطری بزرگ و خیانتی سهمگین می

های ی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمانجمهوری اسالم»فرمایند:می

شاءاهلل مردم سلحشور ایران كینه و خشم انقالبی و مقدس و الهی خود دست بردارد. ان

سوز آن را علیه شوروی های ستمها نگه داشته و شعلهمقدس خویش را در سینه

ند تا به لطف خداو جنایتكار و آمریكای جهانخوار و اذناب آنان به كار خواهند گرفت

بزرگ پرچم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان 

[ .هر قدر یك عزادار به وظایفی كه 13۴«. ]و پابرهنگان و صالحان، وارث زمین گردند

[ به خلوص و صداقت 133نسبت به منتقم اصلی و منجی عالم دارد، بیشتر عمل كند ]

است زیرا عزاداری و زندگی او از عنصر انتقام بیشتر برخوردار است و در تر نزدیك

غیر این صورت عزاداری او توأم با ضعف و ذلت است. شكی نیست كه سیدالشهدا و 

[ در 2۳۳امام زمان علیهماالسالم از دیدن قدرت و قوت و شجاعت در عمل، ] صفحه 

ضعف و ذلت و غفلت و ترس در عزاداران و محبان خود خشنود و خرسند و از دیدن 

آنان بیزار هستند.عزادار حقیقی درس شجاعت و قدرت و ضربه زدن به دشمن و 

خطرناك بودن برای او را خیلی خوب از اصحاب عاشورا یاد گرفته است. عزاداری كه 

السالم خطرناك نیست، وجودش برای استكبار جهانی و دشمنان امام زمان علیه

ارزه با موانع ظهور حضرت و ضربه زدن به آنها را ندارد و یا عزاداری كه شجاعت مب

اصال چنین دغدغه و هدفی را ندارد باید در صداقت و محبت خود نسبت به آنها شك 

كند.در این مرتبه، عزادار حقیقی این حقیقت را با عمق وجودش درك كرده است كه 

ن و ضربه زدن به السالم بدون دشمنی با دشمنان آنامحبت به اهل بیت علیهم
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دشمنانشان، دروغی بیش نیست.آری برای همراهی با محمد و آل محمد صلی اهلل علیه 

ترین كار و آله باید مثل آنها از همه چیز در راه خدا بگذری در این راه جان دادن آسان

است. باید از مال و آبرو، و از شهرت و مقام و از همه اعتباریات فانی دنیا 

همین علت است كه عزادار سالك بالفاصله پس از درخواست گذشت.درست به 

و ان »گوید:همراهی با محمد و آل محمد صلی اهلل علیه و آله از خداوند، چنین می

و اینكه گامهای صدق و راستی را  -یثبت لی عندكم قدم صدق فی الدنیا و اآلخرة 

مودت خالص دست در چنین شرایطی است كه به «.برایم در نزد شما استوار گرداند

 السالم خواهیم شد.ایم و الیق محضر آنها و محبوب و مقرب امام زمان علیهیافته

 عزادار و مقاومت در عملیات انتقام

عزادار در راه وفاداری و همدلی با امام زمانش چنان قدرتمند و استوار است كه خود را 

س استقبال عاشقانه از بال [ در2۳3برای هر سختی و بالیی آماده كرده است. او ] صفحه 

السالم و اصحاب عاشق و باوفای او به خوبی فراگرفته و شهادت را از امام حسین علیه

 السالم را با یقین و شیرینی پذیرفته است كه خطاب بهاست و این سخن سیدالشهدا علیه

ض ركو اهلل البالء و الفقر و القتل اسرع الی من احبنا من »یكی از یارانش فرمودند:

البراذین، و من السیل الی صمره، قلت و ما الصمر؟ قال: منتهاه و لوال أن تكونوا كذلك 

به خدا سوگند، بال و فقر و قتل به سوی دوستان ما از  -[ 13۳لرأینا أنكم لستم منا. ]

 تر است. عرض كردم صمر چیست؟حركت اسبان تیزپا و جریان سیل در صمرش سریع

ل )قرارگاه سیل( اگر چنین نبود هر آینه ما شما را از خود فرمودند: منتها الیه سی

السالم اهل جهاد و شهادت و اهل صبر بالها و آری اگر ما مثل حسین علیه«.دانستیمنمی

دانند. مگر ها در راه دین نباشیم، حضرت ما را از خودشان نمیها و اذیتدشمنی

السالم باشیم و آل محمد علیهمتوان از خدا خواست كه در دنیا و آخرت با محمد می

بدون آنكه سنخیت و شباهتی در خود نسبت به آنان ایجاد كرده باشیم. میزان همراهی 
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ما با آنها در دنیا و آخرت به میزان عشق ما به خداوند و پایبندی به دین او و نیز میزان 

دارد.  یالسالم بستگآمادگی ما برای جانفشانی در راه دین و مكتب اهل بیت علیهم

 تر ازبرای عزادار تحمل هر رنج و سختی برای خدمت به پدر تنها، مظلوم و محبوب

جانش، شیرین و آسان است. زیرا بزرگترین رنج و بال برای او دور بودن از خود 

ی رندان بالكش حضرت است.نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه

گذری برحذر باش كه ی ما میی معشوقه[ ای كه از كوچه23۱باشد)حافظ( ] صفحه 

شكند دیوارش)حافظ(در زلف چون كمندش ای دل مپیچ كانجا سرها بریده سر می

سالم الجنایت)حافظ(راه و منش او از راه مردمی كه سیدالشهدا علیهجرم و بیبینی بی

 یكند، جداست:حقا كه مردم بندگان دنیایند و دین ناچیزاین گونه آنها را مذمت می

اشد و زنند كه دنیایشان در فراخ بجان بر زبانشان است كه بر گردش تا آنجا حلقه میبی

 [ .133هر گاه با بال آزموده شوند دینداران اندك گردند. ]

 عزاداری در مرتبه پنجم

السالم، بدون داشتن روح انتقام و بدون در مرتبه پنجم، عزاداری برای امام حسین علیه

نتقم حقیقی خون او، برای یك شیعه جرم كمی نیست.برپایی مجالس پیوند داشتن با م

السالم، بدون حركت برای ظهور و بدون خدمت و عزاداری برای اهل بیت علیهم

السالم در برداشتن موانع ظهور، فریبی بزرگ و یك غرور بیجا كمك به امام زمان علیه

صوص منتقم خون آنها، و السالم و به خو یك ظلم عظیم در حق همه اهل بیت علیهم

یك خیانت در حق همه مظلومان عالم است.امام خمینی آن سالله پاك رسول اهلل صلی 

[ حسین بن علی علیهماالسالم و آن نائب 232اهلل علیه و آله و آن فرزند شایسته ] صفحه 

السالم به عنوان معمار و رهبر كبیر انقالب بزرگ و اسالمی ملت برحق امام زمان علیه

ی كنند و از طرفالسالم معرفی و اعالم میایران از یك سو ایران را كشور امام زمان علیه

غفلت مسئوالن از سازماندهی قوای كشور برای حركت به سوی ظهور امام زمان 
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السالم و تشكیل حكومت جهانی ایشان را یك خیانت سهمگین و خطری بزرگ علیه

ؤوالن ما باید بدانند كه انقالب ما محدود به ایران مس»فرمایند:[ و چنین می1۳۱دانند ]می

ی شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری نیست. انقالب مردم ایران نقطه

ی مسلمانان و جهانیان منت است كه خداوند بر همه -ارواحنا فداه  -حضرت حجت 

اگر نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسایل اقتصادی و مادی 

ای كه بر عهده دارند، منصرف كند، خطری بزرگ و ای مسؤولین را از وظیفهلحظه

خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود 

ی هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست كه آنها را از اهداف را در اداره

عزاداری برای یك «.كومت جهانی اسالم است، منصرف كندعظیم انقالب كه ایجاد ح

شیعه بدون تمنای منتقم اصلی و بدون جهاد و مبارزه با دشمنان و موانع ظهور ایشان، 

مسخره كردن خود و یك دروغ بزرگ بلكه یك نفاق عظیم است.امیرالمؤمنین 

صاحب هذا االمر، »السالم چنین فرمودند:السالم درباره وجود مقدس امام زمان علیهعلیه

ی تنها ی یگانهی طرد شده[ صاحب این امر آوازه1۳2الشرید الطرید الفرید الوحید ]

این حالت همان مصیبت اعظم است كه جهان در جهل و گمراهی غرق شده و «.است

تشنه دین حق و رهبر الهی باشد، و چنین رهبری آواره و تنها و مظلوم باشد. ] صفحه 

دار حقیقی دردمندانه این سؤال بزرگ تؤام با تعجب مطرح است [ برای یك عزا231

اند؟ و چه كسانی عامل طول السالم را آواره و طرد كردهكه چه كسانی امام زمان علیه

ر است و تكشیدن غیبت هستند؟شیعیان جاهل و احمقی كه بال پشه از دین آنها محكم

نی هستند؟آیا فقط اهل حضرت از آزار و اذیت آنها شكایت كرده است، چه كسا

كوفه، كه علی و حسین علیهماالسالم را تنها گذاشتند ملعون و محكوم هستند؟مگر امام 

السالم نیز بیش از هزار و صد و شصت سال، به تعبیر پدر بزرگوارشان، تنها و زمان علیه

آواره و طرد شده نیست؟گناه این تنهایی و مظلومیت به گردن كیست؟امام زمان 

داند؟ دشمنان یا دوستان لسالم چه كسانی را عامل این همه مظلومیت و تنهایی میاعلیه
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رسد كه در بسیاری از مجالس نادان را؟اینجاست كه عزادار حقیقی به این نتیجه می

السالم وجود ندارد.مجالسی كه گریه بر حسین و تر از امام زمان علیهعزاداری مظلوم

ای برای فراموشی مظلومیت و تنهایی امام زمان اش را بهانهمظلومیت و تنهایی

 ۴2السالم سال اند.مجالسی كه در آن با گریه بر امام حسین علیهالسالم قرار دادهعلیه

ها و جنایات یزیدیان زمان هجری قمری، غربت و تنهایی حسین زمان و رجزخوانی

به یاد دشمنان شود، مجالسی كه اگر كسی بخواهد در آن مجالس مردم را فراموش می

ند كه كنحضرت و استكبار جهانی و لزوم مبارزه با آنها بیندازد، او را به شدت منع می

السالم را سیاسی كرد و حال و شور مجلس را خراب نباید مجلس امام حسین علیه

[ 239دهند ] صفحه كنندگان در آنها، ترجیح میكرد!!!مجالسی كه بانیان و شركت

اصغر و رقیه بگویند و بخوانند، اما چند دقیقه اكبر، علیینب و علیها از حسین، زساعت

درباره منتقم اصلی خون اینها و یزیدیانی كه مانع ظهور ایشان هستند، چیزی نگویند و 

در پی  گیر راای سخت و نفسنشنوند، زیرا شنیدن در این باره مسئولیت جهاد و مبارزه

قمری چنین نیست، بانیان  ۴2اره حسین سال خواهد داشت؛ اما خواندن و شنیدن درب

ان كنند، ولی در دلشها تومان صرف تشریفات مجلس میبعضی از این مجالس میلیون

لسالم و ابرای برقراری رابطه با آمریكا و شیطان بزرگ كه دشمن اصلی امام زمان علیه

ه ظاهر . اینان بكنندبزرگترین مانع ظهور و نیز دجال زمان است، مشتاقانه روزشماری می

زنند، ولی در باطن روح یزیدی دارند.متأسفانه در بین دم از حسین و محبت او می

عزاداران كم نیستند كسانی كه در عین عزاداری و صرف وقت و مال خود برای 

السالم و السالم، به محبت دشمنان امام زمان علیهبرگزاری مجالس اهل بیت علیهم

اند و مقلد و مروج فرهنگ د اسالمی آنها دل سپردهپذیرش فرهنگ ضد دینی و ض

بیگانگان، به خصوص فرهنگ ضد انسانی و فاسد آمریكا و سایر قدرتهای ضد اسالم 

ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله هستند. امیرالمؤمنین درباره چنین اشخاص 

عل اهلل ا جو لن یحبنا من یحب مبغضنا ان ذلك ال یجتمع فی قلب واحد و )م»فرمایند:می
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[ یحب بهذا قوما و یحب باآلخر عدوهم، والذی یحبنا 1۳1لرجل من قلبین فی جوفه( ]

كسی كه دشمن ما را دوست  -[ 1۳9فهو یخلص حبنا كما یخلص الذهب ال غش فیه ]

 در یك قلب -محبت ما و دوستی با دشمن ما  -بدارد، هرگز ما را دوست نداشته است. 

ورن یك مرد دو قلب قرار نداده است.( كه با یك قلب شود )خداوند در دجمع نمی

گروهی را دوست داشته باشد و با قلب دیگر دشمنان آنها را دوست داشته باشد. ] 

كند. همان اش را خالص می[ كسی كه ما را دوست داشته باشد، دوستی233صفحه 

 برگزاری السالم وعزاداری برای سیدالشهدا علیه«.شودطور كه طالی ناب خالص می

مجالس آن حضرت با پذیرش سلطه فكری، فرهنگی و سیاسی دشمنان امام زمان 

السالم سازگار نیست.برای عزادار در این مرتبه این سؤال و دغدغه اساسی وجود علیه

السالم، شیعیان درس و عبرت الزم از دارد كه چرا پس از شهادت امام حسین علیه

ی الزم برای انتقام از دشمنان حضرت نداشتند. تا عاشورا نگرفتند و وفاداری و همدل

جایی كه ائمه بعدی نیز در كمال مظلومیت و غربت یكایك به شهادت رسیدند. تا حتی 

آخرین آنها مجبور به غیبت شد.چرا از زمان غیبت تاكنون این همه عزاداری و 

فراهم  برای سوگواری و بزرگداشت نتوانسته است وفاداری و همدلی الزم را در شیعیان

السالم و سایر ائمه كردن ظهور منجی بشریت و منتقم اصلی امام حسین علیه

السالم ایجاد نماید. چرا با وجود این همه عزاداری و خواندن زیارت عاشورا و علیهم

رد و بالسالم در غیبت و تنهایی و آوارگی به سر میبزرگداشت، هنوز امام زمان علیه

وتاه است. آیا نباید در نوع عزاداری و كیفیت مجالسمان دست ما از دامان او ك

[ تا به وفاداری و همدلی الزم برای ظهور آن عزیز تنها و غریب 1۳3تجدیدنظر كنیم ]

هجری  ۴2خواهیم بر غربت و مظلومیت حسین شهید سال دست یابیم؟ تا كی می

ا كی باشیم تتوجه سوگواری كنیم و به غربت و تنهایی و مظلومیت حسین زمان بی

هجری  ۴2السالم در سال امام حسین علیه« هل من ناصر ینصرنی»خواهیم برای ندای می

[ سر بدهیم و بگوییم: ای كاش من با شما بودم ولی نسبت به 231آه و ناله ] صفحه 
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توجه باشیم؟ آیا این یك شعار حسین زمانمان غافل و بی« هل من ناصر ینصرنی»ندای 

یم كه السالم عرض كنغ و نفاق بزرگ نیست كه به امام حسین علیهاساس و یك دروبی

را تنها  السالمشدم ولی امام زمان علیهای كاش با شما بودم و به رستگاری عظیم نایل می

ای كه در زمان كنونی نسبت به او داریم عمل بگذاریم و به یاریش نرویم و وظیفه

ن ه نیست بلكه از روی معرفت است و چنینكنیم؟در این مرتبه گریه صرفا از روی عاطف

ای در ابتد محبت را در دل گریه كننده ایجاد و با این گریه توان گریه كننده باال گریه

السالم كند و راه تبعیت از امام حسین علیهرود و بر قوای نفسانی وجودش غلبه میمی

رسد. به همین دلیل یم« منا اهل البیت»شود و با این تبعیت به مقام برای او باز می

اگر «. من كشته اشك هستم -[ 1۳1أنا قتیل العبرة ]»السالم فرمودند:سیدالشهدا علیه

تی ای نباشد، محبت و فدرت و تبعیای نیست و اگر گریهمصیبت عظیم نباشد گریه

یان السالم در جهاد با یزیدنیست و اگر قدرت و تبعیت نباشد، پیروی از حسین علیه

نخواهد داشت و اگر چنین شد، مصیبت اعظم یعنی اسارت امام زمان زمان وجود 

السالم در زندان غیبت ادامه خواهد داشت و مردم در چنگال فساد و ظلم و تباهی علیه

خواهند ماند.در این مرتبه به جای تكیه بر كلماتی چون، تشنگی، اسارت، گریه و غم، 

لمات شود و اگر از كم، سلم و حرب تكیه میالسالبیشتر بر لعن، انتقام، امام زمان علیه

شود، برای رسیدن به كلمات دسته دوم است. به عبارت دگیر دسته اول اسمی آورده می

جنبه عاطفی و احساسی برای رسیدن به معرفت، حماسه و عمل است و عنصر اصلی 

 [ 23۴عزاداری در این مرتبه حماسه و جهاد است. ] صفحه 

 های عزاداریات و ضعفمبارزه عزادار با آف

السالم، موظف به زنده عزادار در این مرتبه همان طور كه طبق دستور اهل بیت علیهم

نگه داشتن حماسه حسینی و اقامه عزاداری برای آنان است، همان طور نیز خود را 

بیند و ها، خرافات و محرمات میها و تحریفموظف به حفظ این مجالس از دروغ
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 گری و آشنا كردنها، روشنكند.در رأس این تالشه مهمی تالش میبرای چنین وظیف

ای السالم و فلسفه عزاداری برمردم و به خصوص جوانان با فلسفه قیام امام حسین علیه

ی دهد.در حقیقت قسمت مهم مبارزهآن حضرت را، مورد عنایت و توجه قرار می

همی از همین مبارزه فرهنگی، عزادار در مرتبه پنجم، مبارزه فرهنگی است و قسمت م

مبارزه با آفات عزاداری و عوامل تضعیف كننده آن است.عزادار حقیقی به خوبی با 

ه داند ككنند، آشناست. او خوب میآفات عزاداری و خطراتی كه این آفات ایجاد می

اگر عزاداری به یك عادت تبدیل شود و صرفا مبتنی بر عواطف و احساسات باشد و 

تواند می آفرین نیست بلكهفت در آن غایب باشد نه تنها بیداركننده و حركتعنصر معر

دهد چنین مراسم مقدس و مهمی با آن كننده باشد.او هرگز اجازه نمیزا و خوابغفلت

ای جاهل و یا های شگرف به وسیله عدهها و تأثیرگذاریهمه كاركردها و قدرت

 بخشی ونتیجه از تأثیرگذاری و الهام های گوناگون شود و دری آفتمغرض، آلوده

آفرینی دور شود.او ضمن احترام به همه عزاداران حسینی، در هر مسجد و قدرت

شود، و او در آنها حضور حسینیه و در هر تكیه و منزلی كه عزای حسینی اقامه می

[ 233گری نسبت به عزاداری ] صفحه باید، به مبارزه با آفات عزاداری و روشنمی

پردازد، تا به قسمتی از وظایف خود در یقی و ترسیم چهره عزاداری حقیقی میحق

السالم عمل كرده باشد. او كه حراست و صیانت از عامل حیات مكتب امام حسین علیه

در سایه ارتباط با منابع اصیل و معتبر اسالمی به درجه باالیی از معرفت رسیده است، 

داند كه دا صلی اهلل علیه و آله مسؤول میخود را در قبال این فرمایش رسول خ

اذا ظهرت البدع فی امتی، فلیظهر العالم عمله و اال فعلیه لعنة اهلل و المالئكة و »فرمودند:

ها ظهور كرد، پس بر عالم واجب است هر گاه در بین امت من بدعت -الناس اجمعین 

داوند و فرشتگان و همه ها مبارزه كند( وگرنه خكه علم خود را آشكار كند )با بدعت

اگر افراد عادی به حال خود وانهاده شوند، از راه راست «.»كنندمردم او را لعنت می

منحرف خواهند شد؛ هر چند در صنعت و تكنولوژی به جایی رسیده باشند كه زیر 
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های فضایی به آسمان بفرستند. مردم ژاپن و چین با آن همه دریایی بسازند و ایستگاه

ای علمی و صنعتی، زیر خط فقر فرهنگی هستند؛ زیرا همچنان در برابر بت هپیشرفت

كنند. برخی از غربیان به ظاهر متمدن نیز هنوز به كه مصنوع بشر است، كرنش می

فالگیری و خرافات عقیده دارند.هنگامی كه گروه طالبان، مجسمه بودا را نابود كردند،، 

ها بدین دلیل بود كه برای مجسمه و بت، نیژاپن و ایران اعتراض كردند. اعتراض ژاپ

شمارند؛ ولی اعتراض ایران بدان علت كرامت عبادی قائل هستند و آن را مقدس می

های فرهنگی مستور در زیر زمین است و باید حفظ بود كه مجسمه مانند سایر میراث

دمت و قهای باستانی كه به سبب آثار هنری ها و ظروف كهن و سفالشود؛ مانند كوزه

ها و ازهها، مغتاریخی باید حفظ شود و نباید از بین رود.در گذشته، مردم، باالی در خانه

ی این باور هآنكه از پیشینآویختند و به این كار اعتقاد داشتند، بیها نعل اسب میگرمابه

السالم ی منحوس آن این بود كه پس از شهادت امام حسین علیهغلط آگاه باشند، ریشه

ر هایشان نعل تازه زدند و با آنها بفرمان عمر بن سعد، گروهی برای تفاخر برسم اسب به

سان سینه و پشت شهیدان زیر سم اسبان نرم های مطهر شهیدان تاختند و بدینروی بدن

ها بوسه زدند و آنها را بر ای بر آن نعلتازان به كوفه، عدهشد. هنگام بازگشت اسب

هایشان آویختند.بعدها بزرگانی چون رك، باالی در خانهدیده نهادند و برای تب

پرده از راز این كار نابخردانه برداشتند و مردم را آگاه كردند. « ابوریحان بیرونی»

متأسفانه تا حدود پنجاه سال پیش نیز این كار رایج بود و چیزی كه نحس محض و ] 

ه با رونق شد تا اینكلقی میی تبرك تی تیمن و پایه[ پلیدی صرف بود، مایه23۳صفحه 

ها و مسجدها و تالش عالمان آگاه، این سنت خرافی از میان برداشته شد.با یافتن حسینیه

ی دودمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله، راه جهل ها و سخنان عالمانهرونق منبرها و حسینیه

رامی باستانی گ هایشود؛ وگرنه خرافات و باورهای غلط، به نام سنتو خرافه بسته می

شمرده خواهد شد؛ باورهایی چون نحس بودن عدد سیزده و گرامیداشت سیزده بدر و 

چهارشنبه سوری و درنگ كردن پس از تك عطسه كه هیچ دلیل و سندی برای اعتقاد 
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های نادرست، در عزاداری ساالر شهیدان راه به آنها وجود ندارد.اكنون نیز برخی سنت

د. این شوخاصیت بر دوش كشیده میها علم سنگین و بیروییافته است و در دسته

كار، نه خردمندانه است و نه در قرآن و روایات به آن توصیه شده است. در ماتم امام 

ز ساز است و االسالم اشك و آه و ناله و بر سر و سینه زدن آگاهانه، انسانحسین علیه

ان فكری حوزه و دانشگاه و آید.الزم است رهبرآهن سنگین و سرد، كاری برنمی

قامه السالم را اتر مراسم ساالر شهیدان علیهمتدینان اصناف و حرف، هر چه بهتر و كامل

نمایند؛ به طوری كه مردانه هزینه كنند و زنانه بنالند؛ كه هم آن هزینه مقبول است، هم 

باال بردن ای برای [ .مجالس در این مرتبه وسیله1۳۴«. ]ی جانسوز كارسازاین ناله

بصیرت عزاداران نسبت به هدف خلقت و وظایفی است كه در راه رسیدن به این هدف 

واال به عهده دارند، كه از جمله این وظایف پیوند راستین با منتقم اصلی حسین 

السالم است.در این مرتبه جوهره اصلی عزاداری توجه به تنهایی و مظلومیت امام علیه

ای كه هر یك از عزاداران در قبال حضرت دارند، هالسالم و وظیفزمان علیه

 ای برای تحریك غیرتباشد.برای عزادار در این مرتبه، عواطف و احساسات وسیلهمی

و روح حماسه و جانفشانی برای انتقام، آن هم همراه منتقم حقیقی است.شدت اتصال 

صیر از امام ابوب السالم به طوری است كه وقتیروح یك شیعه حقیقی با اهل بیت علیهم

[ علت غمگین یاد 233كند كه چرا گاهی بدون ] صفحه السالم سؤال میصادق علیه

ی ما در حقیقت این حزن و شادی از ناحیه»فرماید: شود، حضرت در جواب میشاد می

د. شورسد. زیرا هر گاه حزن و یا سروری بر ما وارد شود، بر شما نیز وارد میبه شما می

[ .شیعه حقیقی با شادی اهل بیت 1۳3«. ]شما از نور خدای عزوجل هستیمزیرا ما و 

شود. آیا در زندگی شیعه غمی باالتر شود و با غم آنها غمگین میالسالم شاد میعلیهم

ای هالسالم وجود دارد. اگر مصیبتاز غم تنهایی، مظلومیت و طرد شدن امام زمان علیه

م آنها نشینی و غیبت منتقم است، آیا مصیبت خانهالسالم عظیوارده بر اهل بیت علیهم

ریه السالم باید این همه گتر نیست. اگر برای عزای حسین و سایر اهل بیت علیهمعظیم
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و ناله و ماتم سر داد، برای مصیبت اعظم غیبت قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

ار السالم داغدل بیت علیهمای به عهده ماست؟ دل یك شیعه با داغ دل اهآنها چه وظیفه

سالم گذاشته الشود، اما باید ببینیم كدام مصیبت داغ بیشتری بر دل اهل بیت علیهممی

است؟ مصیبت عظیم یا مصیبت اعظم؟اگر برای مصیبت عظیم این همه همدلی، اجتماع 

و صرف وقت و هزینه الزم است؟ یا برای دفع مصیبت اعظم نیاز به همدلی، اجتماع و 

ریزی و اجرای كامل و دقیق آن نیست؟او وقت و هزینه و در یك كالم برنامه صرف

نباید تنها به توان خود تكیه كند، بلكه باید با استمداد از حول و قوه الهی و توسل به 

السالم نیروهای عظیم مردمی را برای مبارزه با دشمنان حضرت و موانع اهل بیت علیهم

همدلی مورد نیاز برای ظهور حضرت كه از فقدان  ظهورش تحریك نماید تا وحدت و

 [ 1۱۱آن در شیعیان گله و شكایت داشته و دارد، به وجود آید. ] صفحه 

 گسترش مجالس عزاداری و بزرگداشت اهل بیت

ز كردند و اداند كه اگر شیعیان از عاشورا درست استفاده میعزادار حقیقی خوب می

السالم در تنهایی و مظلومیت و آوارگی نبود. ان علیهگرفتند، امروز امام زمآن الگو می

ای برای عزاداری قرار داد و كمتر از آن الگو افسوس كه شیعه عاشورا را فقط وسیله

ها و بیشترین نیرو و انرژی را برای رفع مصیبت اعظم گرفت.حادثه عاشورا بهترین درس

ایجاد كرد. همین اصالت السالم در جامعه و حضور و حاكمیت ائمه معصومین علیهم

دادن به سوگواری و مصیبت، و غفلت از حماسه و عمل است كه موجب شد امام زمان 

السالم از جامعه اسالمی طرد شود و كنج غربت و تنهایی، منتظر غیرت و همت علیه

شیعیان باشد.عزادار كه خود بهترین درسها را از دانشگاه عاشورا گرفته و خود را به 

رسانده است، بهتر از هر كس دیگری از قدرت و آثار « منتظر»یعنی مرتبه  مرتبه پنجم

السالم انگیز گریه و عزاداری به طور كلی مجالس بزرگداشت اهل بیت علیهمشگفت

آگاه است، در جهاد فرهنگی خود بیشترین تالش را برای برپایی مجالس بزرگداشت 
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و  پیشرفته و قوی مبتنی بر معرفتالسالم، به خصوص مجالس عزاداری اهل بیت علیهم

كند و از عزادار كند چنین مجالسی روح حسینی را در عزاداران ایجاد میحماسه می

ترین سازد كه بیشالسالم و یك منتقم قدرتمند مییك سرباز قوی برای امام زمان علیه

صلی انع االسالم كند و بیشترین ضربه را به دشمنان او و موخدمت را به امام زمان علیه

ظهور او بزند. چنین مجالسی بیشترین تأثیر را در سازندگی روحی و معنوی عزادار و 

السالم دارد، چرا كه این مجالس مركز ایجاد سنخیت و نزدیكی بین او و اهل بیت علیه

السالم و شناخت معارف بلند دینی از زبان قرآن و آشنایی عمیق با اهل بیت علیهم

[ مجالسی كه سیدالشهدا 1۱2باشد یعنی همان ] صفحه میالسالم عترت علیهم

[ و انتظار دارد.عزادار در این مرتبه مجالس عزاداری را به 1۳۳السالم فرموده ]علیه

كند. مجالس عزاداری در این مرتبه السالم تبدیل میمجلسی برای یاری امام زمان علیه

ور و كمك به حسین محلی برای اجتماع و همدلی جهت برطرف كردن موانع ظه

خورد، مضطر و مظلوم زمان است. در این مجالس اگر دستی به سر و سینه می

های زیادی به سر و روی دشمن خواهد خورد. اگر ساعتی به گریه و عزاداری دست

 -های زیادی به عملیات انتقام و فشردن گلوی دشمنان حسین زمان گذرد، ساعتمی

ت ی حضرگذرد.چنین مجالسی مورد عنایت ویژهمی -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

است زیرا حضرتش در نهایت غربت و تنهایی درباره این گونه  -ارواحنا فداه  -بقیة اهلل 

انی الدعو لكل مؤمن یذكر مصیبة جدی »مجالس و اینگونه افراد چنین فرموده است: 

كند  جد شهیدم را یادمن برای هر مؤمنی كه مصیبت  -الشهید، ثم یدعو لتعجیل الفرج 

چنین مجالسی كه دل مبارك «.كنمو سپس برای تعجیل در فرج دعا كند، دعا می

سیدالشهدا و اصحاب عاشورا و منتقم اصلی خون او و نیز دل مبارك حضرت زهرا 

كند و دعای ویژه آنان را در حق السالم را شاد میعلیهاالسالم و همه اهل بیت علیهم

شود. در واقع این گونه مجالس آتش غیرت و مودت را ب میعزاداران حقیقی موج

ا السالم برده شود، بكند، كه هرگاه نام مبارك سیدالشهدا علیهچنان در عزادار زنده می
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دلی سوزان و چشمی گریان و قلبی مملو از غیرت و مودت، به یاد منتقم اصلی او 

داشت و مرا هم به وسیله تو  از خدایی كه تو را گرامی»كند:افتد و چنین عرض میمی

خواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد خواهم كه خونگرامی داشت، می

[ و در فقره دیگری خطاب 1۱1[ . ] صفحه 1۳3«. ]صلی اهلل علیه و آله روزی من گرداند

خواهی خواهم خوناز خدایی كه... می»كند:السالم چنین عرض میبه سیدالهشدا علیه

ی ناطق به حق كه از شماست، نصیب من دم را همراه امام هدایت ظاهر شوندهخو

ساز است؛ [ .آری گریه حقیقی و از روی معرفت غیرسوز و غیرت13۱«. ]گرداند

سوز و ساز است؛ غافلسوز و انسانساز است؛ حیوانسوز و فطرتطبیعت

 زنده باد مجالس گریهساز و منتظرساز است.زنده باد گریه و سازاست؛ منتقممنتقم

 حقیقی و سازنده.والحمد اهلل رب العالمین

 پاورقی

الم از الس[ برای مطالعه درباره آگاهی پیامبران پیشین از ماجرای سیدالشهداء علیه2]

/ نفس المهموم، 212طریق وحی الهی و گریه آنها برای حضرت، به الدر المنضود، ص 

 حبین مراجعه شود.و وسایل الم 33و محن االبرار، ص  1۱ص 

 .۴3ص  ۳[ صحیفه نور، ج 1]

السالم برقرار [ این مباحث هم اكنون در حرم مقدس حضرت عبدالعظیم علیه9]

 باشد.می

 .291ص  9[ غرر الحكم، ج 3]

 [ مفاتیح الجنان.1]

[ درباره كیفیت ثواب و پاداش عزاداران غیر مسلمان در بحث از چیستی عزاداری ۴]

 د آمد.توضیح بیشتری خواه

 .23۱[ بهجت عارفان ص 3]
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 .23ص  1[ غرر الحكم ج ۳]

 .33، ص 2[ اصول كافی، ج 3]

 .931[ غرر الحكم ص 2۱]

 .2۱3، ص 9[ همان، ج 22]

 .23۳، ص 33[ بحاراالنوار، ج 21]

 [ درباره هدف اصلی عزاداری در مرتبه چهارم و پنجم توضیح خواهیم داد.29]

 .33، ص 2[ حماسه حسینی، ج 23]

، سال بیست و 39۳۳، شماره 29۳9دی  21شنبه [ روزنامه جمهوری اسالمی، سه21]

 ششم.

ویلك یا عمر بن سعد انسیت شرایع االسالم، اال تقف عن الحرب حتی نصلی و [ »2۴]

 .333السالم، ص موسوعة كلمات االمام الحسین علیه« تصلون و نعود الی الحرب

 .9۴3، ص 22[ مستدرك الوسائل، ج 23]

 .3۱۱، ص ۴[ اصول كافی، ج 2۳]

 .93[ سوره مریم، آیه 23]

اهلل )از فرمایشات حضرت آیت 23 - 2۴، صص 1۴[ صفیر هدایت شماره 1۱]

 ضیاءآبادی(.

 .193، ص 3[ مستدرك الوسایل، ج 12]

 .13[ سوره اسراء، آیه 11]

 .213[ سوره انعام، آیه 19]

كریم و آیاتی كه درباره آنها نازل  السالم در قرآن[ درباره جایگاه معصومین علیهم13]

 توانند به آنها مراجعه كنند.مندان میشده، كتب زیادی تألیف شده كه عالقه

 .۴13، ص 1[ اصول كافی، ج 11]

 .3۳۱[ مصباح المتهجد، ص 1۴]
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 .13تر است.( سوره اسراء، آیه، پروردگار شما به شما آگاه -[ )ربكم اعلم بكم 13]

 .33 [ سوره بقره، آیه1۳]

 [ همان.13]

 .233[ سوره اعراف، آیه 9۱]

 [ همان.92]

نده از نگار« كماالت وجودی انسان»باره به كتاب [ برای توضیح بیشتر در این91]

 مراجعه فرمایید.

 .13[ سوره حجر، آیه 99]

 9۱[ سوره روم، آیه 93]

 .13[ سوره انفال، آیه 91]

 .31۱، ص 33[ بحاراالنوار، ج 9۴]

 السالم.همه انبیاء و امامان علیهم [ از جمله93]

لسالم، اهای هفت گانه به بخش اول كتاب آشتی با امام زمان علیه[ درباره تخصص9۳]

 از همین نویسنده مراجعه شود. 29ص 

 .1۱[ سوره مائده، آیه 93]

 .21۱[ سوره بقره، آیه 3۱]

 .۳و  3[ سوره شمس، آیات 32]

 .3[ سوره رعد، آیه 31]

 .232، ص 2فی، ج [ اصول كا39]

 .31، ص 13[ وسائل الشیعه، ج 33]

 السالم.[ مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب االمر علیه31]

 .223[ سوره توبه، آیه 3۴]

 .1۱۳، ص 2[ اصول كافی، ج 33]
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 .93۴، ص 2[ اصول كافی، ج 3۳]

 .1۱[ سوره قصص، آیه 33]

 .933، ص 2[ اصول كافی، ج 1۱]

 .1۱۳، ص 2[ همان ج 12]

 [ همان.11]

 .9۱۱، ص 2[ اصول كافی، ج 19]

 .3[ سوره زمر، آیه 13]

 .121، ص 2[ اصول كافی، ج 11]

 .3[ سوره آل عمران، آیه 1۴]

 .129، ص 2[ اصول كافی، ج 13]

 .33[ سوره عنكبوت، آیه 1۳]

 .129، ص 2[ اصول كافی، ج 13]

 .2۳۱، ص 13[ وسایل الشیعه، ج ۴۱]

 .19۱، ص 2[ اصول كافی، ج ۴2]

 .1۱[ سوره لقمان، آیه ۴1]

 .21۱، ص 12[ بحاراالنوار، ج ۴9]

 .2۱1[ همان، ص ۴3]

 .93۱، ص 2[ اصول كافی، ج ۴1]

 .3۱1[ همان، ص ۴۴]

 .23۳، ص 19[ بحاراالنوار، ج ۴3]

 .9۱[ سوره روم، آیه ۴۳]

 .۳۴، ص 13[ بحاراالنوار، ج ۴3]

 .12[ سوره رعد، آیه 3۱]
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 .19۴ص ، 21[ مستدرك الوسایل، ج 32]

 .91[ سوره مائده، آیه 31]

 .22، ص 9۴[ بحاراالنوار، ج 39]

 .3، ص 9۴[ بحاراالنوار، ج 33]

های اخالقی، شود كه برای آشنایی بیشتر با جنبه[ به همه خوانندگان عزیز توصیه می31]

نوشته « اهای عاشورپیام»عقیدتی و عرفانی نهضت حسینی، كتاب ارزشمند و پرمحتوای 

 محترم، جناب حجةاالسالم و المسلمین آقای جواد محدثی را مطالعه نمایند.دانشمند 

 .1[ سوره ابراهیم، آیه 3۴]

 .19و  11، ص 21[ تفسیر المیزان، جلد 33]

 .13، ص 21[ همان، جلد 3۳]

 .91[ سوره حج، آیه 33]

 های خدا دلیل بر تقوا است بعدا توضیح بیشتری[ درباره علت اینكه تعظیم نشانه۳۱]

 خواهیم داد.

 .2 - 1۳۱، صص 2[ تفسیر المیزان، جلد ۳2]

انا الحجة العظمی و »السالم در وصف خودشان چنین فرمودند: [ امیرالمؤمنین علیه۳1]

ترین ترین حجت و بزرگترین نشانه و عالیمن عظیم -اآلیة الكبری و المثل االعلی 

 .991، ص 93بحاراالنوار، ج «. نمونه )از خدا( هستم

 .19[ سوره شوری، آیه ۳9]

 [ توضیح بیشتر درباره مودت را در مرتبه پنجم عزاداری مالحظه فرمایید.۳3]

 .33ی سبأ، آیه [ سوره۳1]

 .139، ص 33[ بحاراالنوار، ج ۳۴]

 .21۳[ امالی صدوق، ص ۳3]

 .2۱۳، ص 3۴[ بحاراالنوار، ج ۳۳]
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 .11۱، ص 3۴[ بحاراالنوار، ج ۳3]

 .1۳3، ص 33[ همان، ج 3۱]

 .1۳1، ص 33[ بحاراالنوار، ج 32]

 .1۳1، ص 33[ بحاراالنوار، ج 31]

 .133، ص 33[ بحاراالنوار، ج 39]

 .133، ص 23[ وسائل الشیعة، ج 33]

 .1۱3، ص 23[ وسائل الشعیة، ج 31]

 .929، ص 31[ بحاراالنوار، ج 3۴]

 .99۳[ امالی شیخ مفید، ص 33]

 .1۳3، ص 33[ بحاراالنوار، ج 3۳]

 .213الی صدوق، ص [ ام33]

 .1۳3[ رجال شیخ طوسی، ص 2۱۱]

 .192، ص 1۴[ بحاراالنوار، ج 2۱2]

 .9۳۴، ص 2۱[ مستدرك الوسایل، ج 2۱1]

 .13۳، ص 33[ بحاراالنوار، ج 2۱9]

 .1۳3، ص 33[ همان، ج 2۱3]

 .231[ كامل الزیارات، ص 2۱1]

 .1۳1، ص 33[ بحاراالنوار، ج 2۱۴]

 .1۱ ، ص21[ وسائل الشیعة، ج 2۱3]

 .91[ سوره حج، آیه 2۱۳]

 .11۳، ص 23[ تفسیر المیزان، ج 2۱3]

 .231، ص 1[ كامل الزیارات، ج 22۱]

 .9۴، ص ۴[ التهذیب، ج 222]
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 .3۴، ح 9۳، ص 1[ همان، ج 221]

 .23، ح 11، ص 3۳[ بحاراالنوار، ج 229]

 .2۴، ح 931، ص 1[ من ال یحضره الفقیه، ج 223]

 .3۴ح  ،9۳، ص ۴[ التهذیب، ج 221]

 .1، ح 2، ص 3۳[ بحاراالنوار، ج 22۴]

 .23، ح 219، ص ۳1[ همان، ج 223]

 .1، ح 93۱، ص 31[ همان، ج 22۳]

 .133، ص 23[ وسائل الشیعه، ج 223]

 .1۱3، ص 23[ وسائل الشیعة، ج 21۱]

[ یا من خصنا بالكرامة، و وعدنا الشفاعة... اغفرلی و الخوانی و زوار قبر أبی 212]

علی صلوات اهلل علیهما... اللهم، ان أعداءنا عابوا علیهم خروجهم فلم ینههم  الحسین بن

ذلك عن النهوض و الشخوص الینا خالفا علیهم، فارحم تلك الوجوه التی غیرتها 

م تلك السالم، و ارحعبداهلل علیهالشمس، و ارحم تلك الخدود التی تقلب علی قبر أبی

و ارحم تلك القلوب التی جزعت و احترقت لنا، و األعین التی جرت دموعها رحمة لنا، 

ارحم تلك الصرخة التی كانت لنا، اللهم انی أستودعك تلك األنفس و تلك األبدان 

 (.9۱/۳/2۱2حتی ترویهم من الحوض یوم العطش. )البحاراالنوار: 

« فلو ان قطرة من دموعه سقطت فی جهنم، الطفأت حرها حتی ال یوجد لها حر[ »211]

 .1۱3، ص 23الشیعه، ج وسایل 

 .2۳1[ در محضر عالمه طباطبائی، ص 219]

 .31[ سوره عنكبوت، آیه 213]

 .23۳، ص 33بحاراالنوار، ج  - 223، ص 3[ مستدرك الوسایل، ج 211]

 .2۳[ سوره نساء، آیه 21۴]

 .291[ سوره آل عمران، آیه 213]
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 .9۴3، ص 22[ مستدرك الوسایل، ج 21۳]

 .1۱3، ص 31 [ بحاراالنوار، ج213]

 .9۴۳، ص 22[ مستدرك الوسایل، ج 29۱]

 .312، ص 1[ مكارم االخالق، ج 292]

 .293، ص 3[ وسائل الشیعة، ج 291]

 .3۳، ص 1[ بحاراالنوار، ج 299]

 .3، ح 2۳1، ص 22[ وسایل الشعیة: ج 293]

 .133، ص 1[ احتجاج، ج 291]

 .9۴[ من اتبعنی فانه منی. سوره ابراهیم، آیه 29۴]

 .23، ح ۳1[ نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 293]

 .1۴، ح 213، ص ۴1[ بحاراالنوار، ج 29۳]

 .1۳1، ص 33[ بحاراالنوار، ج 293]

 .23۳، ص 33[ بحاراالنوار، ج 23۱]

 .23۳، ص 33[ همان، ج 232]

از  الهی[ برای مطالعه شرح حال او به كتاب رسول ترك نوشته محمدحسن سیف231]

 جمكران مراجعه شود. انتشارات مسجد

های دنیایی از قبیل شفای اند حداكثر به پاداش[ آنهایی هم كه هدایت نشده239]

اند و اما از آن هدایت حقیقی بیماری خود و خویشان، حل مشكالت مالی و غیره رسیده

 اند.محروم مانده

 .2۴۳ - 2۴3 -[ گنجینة االسرار، صص 233]

تیح الجنان كه پس از زیارت جامعه كبیره آمده [ به حكایت سید رشتی در مفا231]

 است مراجعه كنید و منابع دیگر.

[ و واجهوك بالظلم و العدوان، فجاهدتهم بعد االیعاز لهم )االیعاذ الیهم( و تأكید 23۴]
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الحجة علیهم، فنكثوا ذمامك و بیعتك و أسخطوا ربك وجدك، و بدءوك بالحرب، 

الفجار، و اقتحمت قسطل الغبار، مجالدا بذی فثبت للطعن و الضرب، و طحنت جنود 

الفقار، كأنك علی المختار، فلما رأوك ثابت الجأش، غیر خائف و ال خاش، نصبوا 

لك غوائل مكرهم و قاتلوك بكیدهم و شرهم، و أمر اللعین جنوده، فمنعوك الماء و 

بسطوا  وروده، و ناجزوك الفتال، و عاجلوك النزال، و رشقوك بالسهام و النبال، و

الیك أكف أالصطالم، و لم یرعوا لك ذماما، و ال راقبوا )راغبوا( فیك أثاما، فی قتلهم 

اولیائك و نهبهم رحالك، و أنت مقدم فی الهبوات، و محتمل لألذیات، قد عجبت من 

صبرك مالئكة السماوات، فأحدقوا بك من الجهات، و أثخنوك بالجراح، و حالوا 

یبق لك ناصر، و أنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك و بینك و بین الرواح، و لم 

أوالدك حتی نكسوك عن جوادك )جوارك(، فهویت الی االرض جریحا، تطؤك 

الخیول بحوافرها أو )و( تعلوك الطغاة ببواترها. قد رشح للموت جبینك، و اختلفت 

باالنقباض و االنبساط شمالك و یمینك تدیر طرفا خفیا الی رحلك و بیتك، و قد 

شغلت بنفسك عن ولدك و أهالیك و أسرع فرسك شادرا، الی خیامك قاصدا، 

محمحما باكیا. فلما رأین النساء جوادك مخزیا، و نظرن )نظرت( سرجك علیه ملویا، 

برزن من الخدور، ناشرات الشعور، علی الخدود الطمات للوجوه سافرات، )و( بالعویل 

درات. و الشمر جالس علی صدرك، و داعیات و بعد العز مذلالت، و الی مصرعك مبا

مولغ )مولع( سیفه علی نحرك، قابض علی شیبتك بیده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت 

حواسك، و خفیت أنفاسك، و رفع علی القناة )القنا( رأسك، و سبی أهلك كالعبید، و 

صفدوا فی الحدید، فوق اقتاب المطیات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، یساقون فی 

و الفلوات، أیدیهم مغلولة الی األعناق یطاف بهم فی األسواق. بحاراالنوار، ج  البراری

 .911و  912، ص 3۳

 .91۱، ص 3۳[ همان، ج 233]

 .91۴، ص 33[ بحاراالنوار، ج 23۳]
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 .3۱1، ص 2۴[ لوالك لما خلقت االفالك همان، ج 233]

ر اهلل بأشد عذابه )الباق[ لو بقیت االرض یوما بال امام منا لساخت بأهلها و لعذبهم 21۱]

. انی المان ألهل االرض كما ان النجوم أمان الهل 93، ص 19السالم( همان، ج علیه

 .31، ص 11السالم( همان، ج السماء )المهدی علیه

 .132، ص 3۳[ همان، ج 212]

 .2۴1اهلل طالقانی، همره نور، ص [ سید هدایت211]

ارباع قریش ما وفوا انملة من انامله. تاریخ طبری،  [ و ال سواء واهلل لو قتلت به ثالثة219]

 .191، ص 3ج 

 - 13از روح خودم در آن دمیدم( سوره حجر، آیه  -[ )و نفخت فیه من روحی 213]

 .31سوره ص، آیه  - 3سوره سجده، آیه 

 .9۱۱[ مصباح الهدی، ص 211]

 .1۴3[ بلد االمین، ص 21۴]

ر مقام امامت و هدایت جامعه جهانی را [ ممكن است این سؤال پیش آید كه اگ213]

السالم در نظر گرفته است، پس چرا آنها نتوانستند این مقام را برای خدا برای ائمه علیهم

خود حفظ كنند و یا چرا دشمنان آنها توانستند این مقام را از آنها بگیرند؛ تا در نتیجه 

سؤال به طور مبسوط در وضعیت مسلمانان و جامعه جهانی به اینجا برسد؟ پاسخ این 

 السالم آمده است.بخش دوم كتاب آشتی باامام زمان علیه

 .1۴3[ بلد االمین، ص 21۳]

 .19[ )قل ال اسئلكم علیه أجرا اال المودة فی القربی( سوری شوری، آیه 213]

 .1۴9، ص 2۴[ تفسیر المیزان، ج 2۴۱]

 .22، ص 9۴ر، ج [ ای علی! من و تو پدران این امت هستیم. بحاراالنوا2۴2]

 .۳۴، ص 13[ همان، ج 2۴1]

 -ان یرزقنی طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی اهلل علیه و آله [ »2۴9]
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اینكه روزیم كند كه انتقام تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد صلی اهلل علیه و 

 «.آله بگیریم

 [ زیارت اربعین.2۴3]

ی پنجم عزاداری ی علت قیام مقدسش را در مرتبهه[ فرمایشات حضرت دربار2۴1]

 مالحظه فرمایید.

 السالم.[ مفاتیح الجنان، زیارت مخصوص امام حسین علیه2۴۴]

 .233، ص 39[ بحاراالنوار، ج 2۴3]

 .219، ص 29[ صحیفه نور، ج 2۴۳]

 .92، ص 2۱[ همان، ج 2۴3]

 .۴3، ص ۳[ همان، ج 23۱]

 .131البالغه، حكمت، ص [ نهج232]

 .231، ص 33[ بحاراالنوار، ج 231]

 .9۱، ص 2[ اصول كافی، ج 239]

 .91، ص 2[ همان، جلد 233]

 .1۳3۳1[ كنز العمال، ح 231]

 .1۱3[ العلم و الحكمه فی الكتاب و السنة، ص 23۴]

[233] 

 .239، ص 2[ خصال صدوق، ج 23۳]

 .123، ص 2الحدید، ج ابیالبالغة ابن[ شرح نهج233]

هم انی استعدیك علی قریش و من أعانهم؛ فانهم قد قطعوا رحمی و أكفوا [ الل2۳۱]

انائی، و أجمعوا علی منازعتی حقا كنت أولی به من غیری، و قالوا: أال ان فی الحق أن 

تأخذه، و فی الحق أن تمنعة، فاصبر مغموما، أومت متأسفا. فنظرت فاذا لیس لی رافد، و 

؛ فضننت بهم عن المنیة فاغضیت علی القذی، و ال ذاب و ال مساعد، اال أهل بیتی
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جرعت ریقی علی الشجا، و صبرت من كظم الغیظ علی أمر من العلقم، و آلم للقلب من 

 .123، خطبه 331البالغة؛ محمد دشتی، ص وخز الشفار، نهج

 .212، ص 32[ همان، خطبه 2۳2]

 .33 - 31، صص 13البالغه، خطبه [ نهج2۳1]

 .۳۱ - 33، صص 13خطبه  البالغه،[ نهج2۳9]

 .۳3، ص 93البالغه، خطبه [ نهج2۳3]

 - 292 - 2۳۱ - 2۳1 - 1۱۳ - 19۳های و نیز به خطبه 39، ص 93[ همان، خطبه 2۳1]

 مراجعه نمایید. 33 - 33 - 2۱۴ - 2۱۳ - 22۴ - 223 - 212 - 213

، 19، ج رالسالم خطاب به شیخ مفید، بحاراالنوا[ توقیع شریف حضرت مهدی علیه2۳۴]

 .23۴ص 

 .۳3، ص ۳[ صحیفه نور، ج 2۳3]

[ برای آگاهی از خصوصیات منتظر حقیقی، مقام و وظایف او به بخش چهارم 2۳۳]

 السالم مراجعه شود.كتاب آشتی با امام زمان علیه

 .211[ شوق مهدی، فیض كاشانی، ص 2۳3]

 .213[ شوق مهدی، فیض كاشانی ص، 23۱]

 .۳ - 1۳3السالم، ص لیه[ آشتی با امام زمان ع232]

 .92۳، ص 2۱[ مستدرك الوسایل، ج 231]

 [ مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.239]

، «امام هدی»[ در نسخه زیارت عاشورای مرحوم میرزا علی آقا قاضی به جای 233]

 آمده است.« امام مهدی»

 [ مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.231]

 -امكم و ازالتكم عن مراتبكم التی رتبكم اهلل فیها و لعن اهلل امة دفعتكم عن مق[ »23۴]

خدا لعنت كند كسانی را كه شما را از مقامتان كنار زدند و از مراتبی كه خدا برای شما 
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 «.دور ساختند -مقام حاكمیت و رهبری جامعه  -ترتیب داده بود 

 .12السالم ص، [ آشتی با امام زمان علیه233]

 .333، ص 1[ كشف الغمه، ج 23۳]

 نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی، مقدمه.[ وصیت233]

 .221، ص 1۱ی نور، ج [ صحیفه1۱۱]

 .131 - 139، صص ۳[ اصول كافی، ج 1۱2]

 .1۳، ص 13[ بحاراالنوار، ج 1۱1]

 .22[ سوره تحریم، آیه 1۱9]

 .۴۱ی البالغه، خطبه[ نهج1۱3]

 .921 - 92۱[ حماسه و عرفان، صص 1۱1]

 .231، ص 2رر الحكم، ج [ شرح غ1۱۴]

 .3۱[ سوره یس، آیه 1۱3]

 .13[ حماسه و عرفان، ص 1۱۳]

 .91[ سوره توبه، آیه 1۱3]

 .1۴[ سوره انعام، آیه 12۱]

 .112[ سوره بقره،آیه 122]

 .3۱[ سوره حج، آیه 121]

 .1۱3[ سوره بقره، آیه 129]

 .112[ سوره بقره، آیه 123]

 .23[ سوره انفال، آیه 121]

 .1۳ماسه و عرفان، ص [ ح12۴]

 .13۴[ سوره بقره، آیه 123]

 .91[ خماسه و عرفان، ص 12۳]
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گانه به بخش نخست كتاب آشتی با امام زمان های هفت[ برای اطالع از تخصص123]

 السالم، مراجعه كنید.علیه

 .9۴[ و لكم فی االرض مستقر و متاع الی حین، سوره بقره، آیه 11۱]

 .21۴یه راجعون همان، آیه [ انا هلل و انا ال112]

[اال] تنصرونا قوی الظلمة علیكم، و عملوا فی اطفاء نور نبیكم، و حسبنا اهلل و علیه 111]

 .13۴ السالم، صتوكلنا و الیه انبنا و الیه المصیر. موسوعة كلمات االمام الحسین علیه

لیه توكلنا و هلل و ع] تنصرونا قوی الظلمة علیكم، و عملوا فی اطفاء نور نبیكم، و حسبنا ا

 الیه انبنا و الیه

[ یا اخی واهلل لو لم یكن فی الدنیا ملجأ و ال مأوی، لما بایعت یزید بن معاویة ابدا. 119]

 [ فمن قبلنی بقبول113. ]1۳3همان، ص 

[ فمن قبلنی بقبول الحق فاهلل اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی اهلل 113]

[ انه قد نزل من االمر ما قد ترون، و ان 111الحق و هو خیر الحاكمین. ]بینی و بین القوم ب

الدنیا قد تغیرت و تنكرت و ادبر معروفها، و استمرت جدا و لم یبق منها اال صبابة 

كصبابة االناء، و خسیس عیش كالمرعی الوبیل، أال ترون أن الحق ال یعمل به و أن 

 الباطل

د ترون، و ان الدنیا قد تغیرت و تنكرت و ادبر معروفها، و [ انه قد نزل من االمر ما ق111]

 استمرت جدا و لم یبق منها اال صبابة

[ ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معائشهم فاذا 11۴]

[ اما بعد أیها الناس فانكم ان تتقوا و 113. ]91۴محصوا بالبالء قل الدیانون همان، ص 

حق الهله یكن ارضی هلل، و نحن اهل بیت اولی بوالیة هذا االمر علیكم من تعرف ال

 هوالء المدعین ما لیس لهم و السائرین فیكم بالجور و العدو

[ اما بعد أیها الناس فانكم ان تتقوا و تعرف الحق الهله یكن ارضی هلل، و نحن اهل 113]

ا لیس لهم و السائرین فیكم بیت اولی بوالیة هذا االمر علیكم من هوالء المدعین م

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

بالجور و العدوان، و ان انتم كرهتمونا و جهلتم حقا، و كان رأیكم االن غیر ما اتتنی 

[ لیس شأنی شأن 11۳. ]91۴كتبكم و قدمت به علی رسلكم انصرفت عنكم. همان، ص 

من یخاف الموت،ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق، لیس الموت فی 

 لعز اال حیاة خالدة و لیست الحیاة معسبیل ا

[ لیس شأنی شأن من یخاف الموت،ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء 11۳]

الحق، لیس الموت فی سبیل العز اال حیاة خالدة و لیست الحیاة مع الذل اال الموت الذی 

ال حیاة معه، افبالموت تخوفنی، هیهات طاش سهمك و خاب ظنك لست اخاف 

موت، ان نفسی البكر و همتی ألعلی من أن احمل الضیم خوفا من الموت و هل ال

تقدرون علی اكثر من قتلی؟! مرحبا بالقتل فی سبیل اهلل، و لكنكم ال تقدرون علی هدم 

[ من رأی سلطانا 113. ]3۴۱مجدی و محو عزی و شرفی فاذا ال ابالی بالقتل. همان، ص 

م و هد اهلل، مخالفا لسنة رسول اهلل یعمل فی عباد اهلل باالثجائرا مستحال لحرم اهلل، ناكثا لع

 العدوان فلم یغیر علیه بفعل و ال قول، كان حقا

[ من رأی سلطانا جائرا مستحال لحرم اهلل، ناكثا لعهد اهلل، مخالفا لسنة رسول اهلل 113]

لی اهلل ان ا عیعمل فی عباد اهلل باالثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و ال قول، كان حق

 یدخله مدخله اال و ان هؤالء قد لزموا طاعة الشیطان، و ترك

[ الهی و سیدی وددت ان اقتل و احیی سبعین الف مرة فی طاعتك و محبتك، 19۱]

سیما اذا كان فی قتلی نصرة دینك و احیاء امرك و حفظ ناموس شرعك، ثم انی قد 

[ 192ة من آل محمد صلی اهلل علیه و آله. ]سئمت الحیاة بعد قتل األحبة و قتل هؤالء الفتی

صنع السالم، فاصنع انی ال ابایع له ابدا، الن االمر انما كان لی من بعد اخی الحسن علیه

السالم انه ال یجعل الخالفة الحد من بعده من معاویة ما صنع و حلف الخی الحسن علیه

 ء و لی و الن دنیاه و لم یفیولده ان یردها الی ان كنت حیا، فان كان معاویة قد خرج م

 ألخی

الم، الس[ اصنع انی ال ابایع له ابدا، الن االمر انما كان لی من بعد اخی الحسن علیه192]
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السالم انه ال یجعل الخالفة الحد من فصنع معاویة ما صنع و حلف الخی الحسن علیه

ء و ن دنیاه و لم یفیبعده من ولده ان یردها الی ان كنت حیا، فان كان معاویة قد خرج م

 السلی و ال ألخی الحسن علیه

[ ایها االمیر! انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئكة و محل الرحمة و 191]

 بنا فتح اهلل و بنا ختم، و یزید رجل فاس

سفیان و كیف ابایع اهل بیت قد قال فیهم رسول [ ان الخالفة محرمة علی ولد ابی199]

 صلی اهلل علیه و آاهلل 

[ انا هلل و انا الیه راجعون و علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید. 193]

[ الیك عنی یا عدو اهلل؟ فانا اهل بیت رسول اهلل صلی اهلل علیه و 191. ]1۳3همان، ص 

له یقول: آ آله و الحق فینا و بالحق تنطق السنتنا، و قد سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه و

سفیان و علی الطلقاء و ابناء فاذا رأیتم معاویة علی منبری الخالفة محرمة علی آل ابی

 فابتروا بطنه فواهلل لقد رآه اهل المدینة عل

[ الیك عنی یا عدو اهلل؟ فانا اهل بیت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و الحق فینا و 191]

هلل صلی اهلل علیه و آله یقول: الخالفة محرمة بالحق تنطق السنتنا، و قد سمعت رسول ا

سفیان و علی الطلقاء و ابناء فاذا رأیتم معاویة علی منبری فابتروا بطنه فواهلل علی آل ابی

 لقد رآه اهل الم

[ یا اماه و انا واهلل اعلم ذلك، و انی مقتول ال محالة، و لیس لی من هذا بد، و انی 19۴]

تل فیه، و اعرف من یقتلنی، و اعرف البقعة التی ادفن فیها، و واهلل ألعرف الیوم الذی اق

 انی اعرف من یقتل من اهل بیتی و قرابتی و شیعت

[ یا اماه قد شاءاهلل عزوجل ان یرانی مقتوال مذبوحا ظلما و عدوانا، و قد شاء ان یری 193]

هم  و حرمی و رهطی و نسائی مشردین، و اطفالی مذبوحین مظلومین مأسورین مقیدین،

[ الحمد اهلل و ما شاء اهلل، و 19۳. ]131یستغیثون فال یجدون ناصرا و ال معینا. همان، ص 

ال قوة اال باهلل، خط الموت علی ولد آدم مخط القالدة علی جید الفتاة، و ما اولهنی الی 
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اسالفی اشتیاق یعقوب الی یوسف، و خیر لی مصرع و انا القیه كانی اوصالی یتقطعها 

لفلوات بین النواویس و كربالء فیمألن منی اكراشا جوفا و اجربة سغبا، ال عسالن ا

محیص عن یوم خط بالقلم، رضی اهلل رضانا اهل البیت، نصبر علی بالئه و یوفینا اجور 

 الصابرین لن تشذ

 [ الحمد اهلل و ما شاء اهلل، و ال قوة اال باهلل، خط الموت عل19۳]

[ ایها الناس فمن 13۱. ]913اء ان یریهن سبایا. همان، ص [ قد قال لی: ان اهلل قد ش193]

 كان منكم یصبر علی حد

[ ایها الناس فمن كان منكم یصبر علی حد السیف و طعن االسنة فلیقم معنا و اال 13۱]

[ أال و ان الدعی قد تركنی بین السلة و الذلة، و 132. ]93۱فلینصرف عنا. همان، ص 

الذلة!! ابی اهلل ذلك لنا و رسوله و المؤمنون، و حجور  هیهات له ذلك منی! هیهات منا

طهرت و جدود طابت، ان یؤثر طاعة اللئام علی مصارع الكرام، أال و انی زاحف بهذه 

 .311األسرة و علی قلة العدد، و كثرة العدو. همان، ص 

 .2۱11۳، ح 139، ص 3[ كنز العمال، ج 131]

ت عظمت این مقام به بخش چهارم كتاب آشتی [ درباره انتظار و مقام منتظر و عل139]

 السالم مراجعه شود.با امام زمان علیه

كه امام  «خدمت در انتظار»و نیز استراتژی « روح انتظار»[ برای اطالع بیشتر درباره 133]

اند به بخش چهارم كتاب آشتی با امام زمان خمینی قدس سره آن را مطرح كرده

 السالم مراجعه شود.علیه

هایی كه در ابعاد مختلف سیاسی ها و خیانت[ برای اطالع بیشتر از انواع غفلت131]

ته و السالم صورت گرفاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عبادی نسبت به امام زمان علیه

السالم در بخش دوم كتاب آشتی با امام زمان علیه« نامه و آشتیغم»گیرد به قسمت می

 مراجعه شود.

ود السالم درباره وجعابیر و تعابیر نظیر اینها از سوی معصومین علیهم[ همه این ت13۴]
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 السالم آمده است.مقدس امام زمان علیه

 .221، ص 12[ بحاراالنوار ج، 133]

 .231[ در محضر عالمه، ص 13۳]

 .1[ سوره قصص، آیه 133]

[ درباره خصوصیات منتظر حقیقی و وظایف آن، به خصوص در زمان كنونی به 11۱]

 السالم مراجعه شود.بخش چهارم كتاب آشتی با امام زمان علیه

 .1، 339[ االحتجاج، ج 112]

روزی كه ما هر گروهی از مردم را با پیشوایان  -[ )یوم ندعوا كل اناس بامامهم 111]

 .32كنیم.( سوره اسراء، آیه دعوت می

 .19، ص 31[ بحاراالنوار، ج 119]

 .3۴[ سوره سبأ، آیه 113]

 .9، ص 2ی نور، ج صحیفه [111]

 .233، ص 19[ بحاراالنوار، ج 11۴]

[ برای آشنایی بیشتر با كیفیت عملیاتی شدن به بخش چهارم كتاب آشتی با امام 113]

 السالم مراجعه شود.زمان علیه

 .1۱2، ص 2۴ی نور، ج [ صحیفه11۳]

 .1۱، 213[ همان، ج 113]

 [ زیارت عاشورا.1۴۱]

 .93ه [ سوره انفال، آی1۴2]

 .2۱[ سوره حدید، آیه 1۴1]

 .931[ موسوعة كلمات االمام الحسین، ص 1۴9]

 .19[ سوره احزاب، آیه 1۴3]

 .9۴2[ موسوعة كلمات االمام الحسین، ص 1۴1]
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 [ مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.1۴۴]

 [ زیارت جامعه كبیره.1۴3]

ت جهانی حضرت بحث در رابطه انقالب اسالمی و حكوم - 12[ صحیفه نور، ج 1۴۳]

ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و نیز روحیه خدمت در انتظار را در بخش 

 السالم دنبال نمایید.چهارم كتاب آشتی با امام زمان علیه

[ برای اطالع بیشتر از وظایفی كه نسبت به منتقم اصلی و منجی عالم به عهده 1۴3]

 السالم مراجعه شود.مان علیهداریم، به بخش چهارم كتاب آشتی با امام ز

 .۳1، ح 133، ص ۴3[ بحاراالنوار، ج 13۱]

[ ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معائشهم فاذا 132]

 .91۴السالم، ص محصوا بالبالء، قل الدیانون. موسوعة كلمات الحسین علیه

السالم ت مردم نسبت به امام زمان علیه[ بحث بیشتر درباره خیانت مسئؤولین و خیان131]

كتاب آشتی با امام زمان  1۱۳تا  239و نیز صفحات  23۴تا  2۱۳را در صفحات 

 السالم دنبال نمایید.علیه

 .21۱، ص 12[ بحاراالنوار، ج 139]

 .3[ سوره احزاب، آیه 133]

 .23۳[ امالی طوسی، ص 131]

ا از داند كه منظور مگذشته به خوبی می[ البته خواننده عزیز با توجه به مطالب 13۴]

السالم و به خصوص ها حذف ذكر مصائب اهل بیت علیهمتجدیدنظر در عزاداری

توجه به  ها والسالم نیست بلكه استفاده صحیح از این ذكر مصیبتسیدالشهدا علیه

 مصیبت اعظم با ذكر مصیبت عظیم است.

 .22۳[ امالی شیخ صدوق، ص 133]

اهلل جوادی ، آیت111 - 113عقل در پرتو نهضت حسینی، صص  [ شكوفایی13۳]

 آملی.
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ه: السالم و معی رجل من أصحابنا فقلت لعبداهلل علیهبصیر: دخلت علی ابی[ عن ابی133]

جعلت فداك یابن رسول اهلل، انی الغتم و أحزن من غیر أن أعرف لذلك سببا،فقال 

رح یصل الیكم منا: اذا دخل علینا حزن أو السالم ان ذلك الحزن و الفابوعبداهلل علیه

، ص 1سرور كان ذلك داخال علیكم النا و ایاكم من نور اهلل عزوجل. بحاراالنوار، ج 

131. 

 .231، ص 33[ بحاراالنوار، ج 1۳۱]

 [ زیارت عاشورا.1۳2]

 [ زیارت عاشورا.1۳1]

 . عزاداری در چند پرسش و پاسخ14

 مشخصات كتاب

 هادگی مقام معظّم رهبری در دانشگاهنویسنده : نهاد نماین

  29۳1ناشر : قم، دفتر نشر معارف، 

 فلسفه عزاداری

های برگزیده ویژه محرّم؛ گروه مؤلفان، تنظیم و نظارت ها و پاسخاین مقاله از پرسش

ها. چاپ اوّل: قم، دفتر نشر معارف، نهاد نمایندگی مقام معّظم رهبری در دانشگاه

.آیا پرسش از فلسفه عزاداری امر معقولی است یا خیر؟با توجه ، گرفته شده است29۳1

به پدیدار شدن رویكردهای نوین نسبت به تحلیل و تبیین مسائل، انسان معاصر در پی 

كرده و كنكاش و كالبدشكافی مسائل، مفاهیم و حقایقی است كه با آنها زندگی می

از  ه موضوع با نگاهی بیرونی،نسبت به آنها باورهایی داشته است. در واقع پرداختن ب

خواهد از بیرون، به مسئله های انسان معاصر است. بر این اساس، آدمی میویژگی

عزاداری بنگرد و آن را مورد بررسی قرار دهد. در حقیقت، عقل وی تا وقتی كه 
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د هرچن -توجیهی مقبول از عزاداری به دست نیاورد و یا حداقل آن را خردستیز نداند 

تواند در درون این پدیده قرار گرفته و آن را باور كند.این نوع نمی -نباشد  خردپذیر

 های معرفتی انسان را به مسائلنگاه به مسائل، بسیار مبارك است؛ چه اینكه بنیان

كند و نباید فراموش كرد كه در پرتو های فرهنگ شیعی، تقویت میاسالمی و مؤلفه

 یابد؛ زیرا ایمان بر پایه معرفت و خردورزیتعالی میاین پشتوانه نظری، ایمان آدمی نیز 

های گیرد. از این رو اگر توجیه و تبیین موجهی از عزاداری ارائه گردد؛ پایهشكل می

باور جوانان و نسل معاصر، نسبت به این موضوع تقویت خواهد شد.فلسفه عزاداری بر 

مور توان در ااداری را میعلیهم السالم و فواید آن چیست؟فلسفه و حكمت عزاهل بیت

ذیل، رهیابی كرد:الف. محبت و دوستی: قرآن و روایات، دوستی خاندان رسول 

[ 2علیهم السالم را بر مسلمانان واجب كرده است. ]صلی اهلل علیه وآله و اهل بیتاكرم

 -روشن است كه دوستی لوازمی دارد و محب صادق، كسی است كه شرط دوستی را 

با  دلیدردی و همترین لوازم دوستی، همبجا آورد. یكی از مهم -شاید  چنان كه باید و

[ از این رو در احادیث، بر برپایی جشن 1دوستان در مواقع سوگ یا شادی آنان است؛ ]

علیهم السالم و ابراز حزن و اندوه در مواقع سوگ آنان، و سرور در ایام شادی اهل بیت

وان ما فرماید:شیعه و پیریه السالم در روایتی میعلتأكید فراوان شده است.حضرت علی

علیه [ .امام صادق9در شادی و حزن ما شریكند؛ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا. ]

السالم نیز فرمودند:شیعَُتنا جُزْءٌ ِمنّا خُلِقُوا مِنْ فَْضلِ طینَتِنا یَسُوؤُهُمْ ما یَُسؤُنا وَ یَسُرُّهُمْ ما 

اند؛ آنچه كه ما ای از خود ما بوده و از زیادی گل ما خلق شده[ شیعیان ما پاره3سُرُّنا؛ ]یَ

گرداند.جز این وظیفه سازد، آنان را بدحال و خوشحال میرا بدحال یا خوشحال می

علیهم السالم، حزن و بیتكند كه در ایام عزاداری اهلعقالنی و شرعی، ایجاب می

؛ یعنی، با اشك، آه و ناله و زاری، از نظر خوراك، با «ان حالزب»اندوه خود را به 

[ و از نظر پوشاك، با پوشیدن لباسی كه 1زده ]آشامیدن مانند افراد غمخوردن و كمكم

گر اندوه و ناراحتی است، از حیث جنس و رنگ و نحوه پوشش در عرف، حكایت
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، عزاداری باید از سر سازی: از آنجا كه در فرهنگ شیعیآشكار سازیم.ب. انسان

دردی با آن عزیزان، در واقع یادآوری فضایل، مناقب و معرفت و شناخت باشد؛ هم

های آنان بوده و بدین شكل، آدمی را به سمت الگوگیری و الگوپذیری از آنان آرمان

كند؛ شعور و شور، دهد.فردی كه با معرفت در مجالس عزاداری، شركت میسوق می

ای قوی در او پدیدار گشته و آمیزد و در پرتو آن، انگیزها درهم میشناخت و عاطفه ر

شود كه فعال و شتابان، به دنبال پیاده هنگام خروج از مراسم عزاداری، مانند محبی می

سازی: هنگامی كه مجلس كردن اوصاف محبوب در وجود خویشتن است.ج. جامعه

ن به عرصه جامعه نیز كشیده سازی گشت؛ تغییر درونی انساعزاداری، موجب انسان

فرما علیهم السالم را در جامعه حكمهای اهل بیتكوشد تا آرمانشود و آدمی میمی

علیهم السالم؛ در واقع با یك واسطه زمینه را كند.به بیان دیگر، عزاداری بر اهل بیت

توان سازد. به همین دلیل میهای آنان و پیاده كردن آنها فراهم میبرای حفظ آرمان

های عزاداری، ساختن جامعه براساس الگوی ارائه شده از سوی گفت: یكی از حكمت

حقیقت  تواند منكر ایندهنده فرهنگ شیعی به نسل بعد: كسی نمیاسالم است.د. انتقال

هم علیشود كه نسل جدید در سنین كودكی، در مجالس عزاداری با فرهنگ اهل بیت

عزاداری و مجالس تعزیه، یكی از عناصر و عوامل شوند. به راستی السالم آشنا می

های آینده منتقل های نظری و عملی امامان راستین، به نسلای است تا آموزهبرجسته

شود. مراسم عزاداری، به دلیل قالب و محتوا، بهترین راه برای تعلیم و تربیت نسل جدید 

اری ت.فلسفه و حكمت عزادعلیهم السالم اسو آشنایی آنان با گفتار و كردار اهل بیت

یعی سازی و انتقال فرهنگ شسازی، جامعهعلیه السالم چیست؟مسئله انسانبر امام حسین

امام  باشد؛ زیرا ماهیت قیامتر نیز میعلیه السالم، قویبه نسل بعد در مجالس امام حسین

، در اهای تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عاشورعلیه السالم و نیز آموزهحسین

های اساسی گیر بوده و عناصر رویداد كربال، مؤلفهتعالی و بالندگی انسان و جامعه چشم

و اصلی را در ترسیم فرهنگ شیعی رقم زده است كه توسط مراسم سوگواری به نسل 
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توان عناصر شود.با توجه به بیانات، سخنان و شعارهای عاشورا، میبعد منتقل می

ساز را مالحظه كرد؛ مواردی چون:عبادت، ایثار، رهنگساز و فساز، جامعهانسان

شجاعت، توكل، صبر، امر به معروف و نهی از منكر، نابودی اسالم در شرایط سلطه 

بار، یزیدیان، حرمت بیعت با كسی چون یزید، شرافت مرگ سرخ بر زندگی ذلت

ت حاكمیطلبی در عصر های راستین در صحنه امتحان، لزوم شهادتاندك بودن انسان

باطل، زینت بودن شهادت برای انسان، تكلیف مبارزه با سلطه جور و طغیان، اوصاف 

طلبان در مبارزات پیشوای حق، تسلیم و رضا در برابر خواسته خدا، همراهی شهادت

پذیری برای آزادگان و فرزانگان مؤمن، پل بودن مرگ برای جویانه، حرمت ذلتحق

خواهی از همه و همیشه در راه احقاق جوانمردی، یاریعبور به بهشت برین، آزادگی و 

[ .درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جان افشاند، افكار حسینگر ۴حق. ]

باشد ز گفتار حسینمرگ با عزت نداری دین به عالم، الاقل آزاده باش این كالم نغز می

ار حسیندر عین حال موارد ذیل باشد از لعل درربای میز عیش در مذلت بهتر است نغمه

ا تبیین علیه السالم رتوانند حكمت عزاداری بر امام حسینعالوه بر موارد پیش گفته، می

. عامل تقویت 1. نوعی اعتراض به ظالمان زمان و حمایت از مظلومان جهان؛2كنند:

ساز اجتماع شیعیان جهت . زمینه9جویی از ستمگران؛خواهی و انتقامحس عدالت

 روی و دفاع از حق؛پی

 عزاداری در روایات

علیهم السالم روایتی وجود آیا در مورد برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیت

دارد؟روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ به سه روایت در خصوص توصیه 

علیهم السالم بسنده علیهم السالم به برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیتائمّه

علیه السالم فرمودند:رَحِمَ اللَّهُ شِیعَتَنَا، ِشیعَتُنا وَ اللَّهِ هُمُ الْمُْؤمِنُونَ . امام صادق2نیم:كمی

[ .خداوند شیعیان ما را مشمول 3فَقَدْ وَ اللَّهِ شَرَكُونَا ِفی اْلمُصِیبَةِ بِطُولِ الْحُزْنِ وَ اْلحَسْرَةِ؛ ]
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اند، آنان به خدا قسم! با حزن ان مؤمنینرحمت خویش سازد. به خدا قسم، شیعیان ما هم

. 1های ما خاندانند.درد مصیبتو حسرت طوالنی خویش ]در عزای ما[ شریك و هم

فرماید:مَنْ تَذَكَّرَ مُصَابَنَا وَ بَكَی لِمَا ارْتُكِبَ مِنَّا كَانَ مَعَنَا ِفی امام رضاعلیه السالم می

نْ ذَكَرَ بِمُصَابِنَا فَبَكی وَ اَبْكی لَمْ تَبِْك عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْكِی الْعُیُونُ وَ مَ دَرَجَتِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَ َمنْ

[ .كسی كه متذكر ۳جَلَسَ مَجْلِساً یُحْیی فِیهِ أُمْرُنَا لَْم یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ َتمُوتُ الْقُلُوبُ؛ ]

ا د، در روز قیامت با مهایی كه بر ما وارد شده، گریه كنمصایب ما شود و به جهت ستم

های ما را بیان كند و خواهد بود و مقام و درجه ما را خواهد داشت و كسی كه مصیبت

ها گریان است، چشم او خود بگرید و دیگران را بگریاند؛ در روزی كه همه چشم

 كنند؛ روزینگرید و هر كسی در مجلسی بنشیند كه در آن مجلس، امر ما را زنده می

علیه السالم به فضیل . امام صادق9میرند، قلب او نخواهد مرد.یها مكه قلب

فرمود:تَجْلِسُونَ وَ تُحَدُِّثونَ؟ قَالَ: نَعَْم جُعِلْتُ فَِداكَ، قَالَ: إِنَّ تِلْكَ الْمََجالِسَ اُحِبُّهَا فَأَحْیُوا 

مَنْ ذَكَرَنَا أَوْ ذُكِرْنَا ِعنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ  أَمْرَنَا یَا فُضَیْلُ، َفرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیی أَْمرَنَا یَا فَُضْیلُ

[ .آیا مجالس 3عَیْنِهِ مِْثلُ جَنَاحِ الذُّبابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ َكانَتْ أَكْثَرَ مِْن زَبَدِ الْبَحِْر؛ ]

 فضیل كنید؟كنید و از اهل بیت و آنچه بر آنان گذشته است، صحبت میعزا برپا می

گونه مجالس را دوست دارم. پس امر ما را گفت: آری قربانت گردم، امام فرمود: این

گیرد. زنده گردانید كه هر كس امر ما را زنده كند، مورد لطف و مرحمت خدا قرار می

]ای[ فضیل: هر كس از ما یاد كند یا نزد او از ما یاد كنند و به اندازه بال مگسی اشك 

 آمرزد، اگرچه بیش از كف دریا باشد.می بریزد، خدا گناهانش را

 پیشینه عزاداری

علیهم السالم سابقه دارد؟بلی، علیه السالم، در زمان امامانآیا عزاداری برای امام حسین

. 2كنیم:های اندكی از آنچه كه در تاریخ نقل شده، بسنده میدر اینجا تنها به ذكر نمونه

علیه السالم روایت شده است:پس از امام صادق هاشم در ماتم سید الشهدا؛عزاداری بنی
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هاشم، سرمه نكشید و خضاب ننمود و از خانه از حادثه عاشورا هیچ بانویی از بانوان بنی

هاشم دودی كه نشانه پختن غذا باشد، بلند نشد تا آنكه ابن زیاد به هیچ یك از بنی

. 1[ .2۱] ایم.شم داشتههالكت رسید. ما پس از فاجعه خونین عاشورا پیوسته اشك بر چ

عزاداری امام سجادعلیه السالم؛ حزن امام سجادعلیه السالم بر آن حضرت به صورتی 

بود كه دوران زندگی او، همراه با اشك بود. عمده اشك آن حضرت بر مصائب سید 

ها و خواهرانش ها، عمهالشهداعلیه السالم بود و آنچه بر عموها، برادران، عموزاده

شان آوردند تا حضرت میل كند، اشك مباركتا آنجا كه وقتی آب می گذشته بود

[ 22فرمود: چگونه بیاشامم در حالی كه پسر پیامبر را تشنه كشتند؟ ]شد و میجاری می

ام آورم، گریههرگاه شهادت اوالد فاطمه زهراعلیها السالم را به یاد می»فرمود: و می

م علیه السالم به زراره فرمود:جدم علی بن الحسینعلیه السال[ .امام صادق21«. ]گیردمی

ریخت كه آورد، آن قدر اشك میعلیه السالم را به یاد میهرگاه حسین بن علی

. 9[ .29كردند. ]شد و بر گریه او حاضران گریه میمحاسن شریفش پر از اشك می

اشورا برای امام عزاداری امام محمّد باقرعلیه السالم؛ امام باقرعلیه السالم در روز ع

دند. در كركرد و بر مصائب آن حضرت گریه میعلیه السالم مجلس عزا برپا میحسین

ینجا خواند، وقتی به ایكی از مجالس عزا، با حضور امام باقرعلیه السالم كمیت شعر می

 !، امام باقرعلیه السالم گریه زیاد كرده، فرمودند:ای كمیت«قَتیٌل بِالطَّفِّ...»رسید كه: 

بخشیدیم؛ اما پاداش تو همان ای داشتیم، در پاداش این شعرت به تو میاگر سرمایه

دعایی است كه رسول خداصلی اهلل علیه وآله درباره حسان بن ثابت فرمودند كه 

القدس خواهی بود. علیهم السالم، مورد تأیید روحهمواره به جهت دفاع از ما اهل بیت

فرماید:چون علیه السالم مییه السالم؛ امام موسی كاظمعل. عزداری امام صادق3[ .23]

د و شاش نمایان میرسید، دیگر پدرم خندان نبود؛ بلكه اندوه از چهرهماه محرم فرا می

رسید. در این روز مصیبت اش جاری بود، تا آنكه روز دهم محرم فرا میاشك بر گونه

فرمود: امروز، روزی است كه و میگریست رسید. پیوسته میو اندوه امام به نهایت می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. عزاداری امام موسی 1[ .21علیه السالم به شهادت رسید. ]جدم حسین بن علی

علیه السالم؛ از امام رضاعلیه السالم نقل شده است كه فرمود:چون ماه محرم فرا كاظم

 ندید و این وضع ادامه داشت تا روز عاشورا، در ایرسید، كسی پدرم را خندان نمیمی

ن گفت: در چنیگریست و میگرفت و میروز پدرم را اندوه و حزن و مصیبت فرا می

. عزاداری امام رضاعلیه السالم؛ ۴[ .2۴روزی حسین را كه درود خدا بر او باد، كشتند. ]

علیه گریه امام رضاعلیه السالم در حدی بود كه فرمودند:همانا روز مصیبت امام حسین

[ .دعبل 23مجروح نموده و اشك ما را جاری ساخته است. ] السالم پلك چشمان ما را

خدمت حضرت رضاعلیه السالم آمد. آن حضرت درباره شعر و گریه بر سید 

الشهداعلیه السالم كلماتی چند فرمودند؛ از جمله اینكه:ای دعبل! كسی كه بر مصایب 

 اه حضرت بینآمرزد. آنگعلیه السالم گریه كند، خداوند گناهان او را میجدم حسین

علیه السالم اشك ای زدند تا بر مصایب امام حسینحاضران و خانواده خود پرده

ای علیه السالم مرثیه بخوان، كه تا زندهبریزند.سپس به دعبل فرمودند:برای امام حسین

تو ناصر و مادح ما هستی، تا قدرت داری از نصرت ما كوتاهی مكن.دعبل در حالتی 

ریخت، قرائت كرد:أَ فَاِطمُ َلوْ خِلْتِ الُْحسَیَْن مُجَدَّالً وَ قَْد مَاتَ یكه اشك از چشمانش م

كردی حسین را افتاده بر خاك؟ در حالی عَطْشَاناً بِشَطِّ فُرَات]ای فاطمه! آیا گمان می

كه شهید شد با لب تشنه در كنار رود فرات[.صدای گریه امام رضاعلیه السالم و اهل 

. عزاداری امام زمان )عج(؛ بنابر روایات، امام زمان 3[ .2۳د. ]بیت آن حضرت بلند ش

كنند. آن حضرت خطاب به )عج( در زمان غیبت و ظهور بر شهادت جدشان گریه می

فرمایند:فَلَئِنْ أَخَّرَتْنِی الدُّهُورُ وَ عَاقَنِی عَنْ جد بزرگوارشان سید الشهداعلیه السالم می

ْم أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَاِرباً وَ لِمَنْ نَصَبَ لََك الَْعدَاوَةَ مُنَاصِباً نُصْرَتِكَ الْمَقْدُورُ، وَ لَ

فَألََْنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَ َمسَاءً وَ ألََْبْكِیَنَّ لَكَ بََدلَ الدُُّموعِ دَماً، حَسْرَةً عََلیْكَ وَ تَأَسُّفاً عَلَی 

ت و دور ماندم از یاری تو و نبودم تا با [ .اگر روزگار مرا به تأخیر انداخ23مَا دَهَاكَ؛ ]

 اكنون هر صبح و شام بر شمادشمنان تو جنگ كنم و با بدخواهان تو پیكار نمایم؛ هم
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بارم و آه حسرت از دل ریزم و بجای اشك در مصیبت شما خون از دیده میاشك می

ط، ات و شگریم از نیل و فركشم.در سوگ تو با سوز درون میپر درد بر این ماجرا می

گریمگر چشمه چشم من، بخشكد تا حشر از دیده بجای اشك، خون فزون می

[ .آیا مراسم عزاداری از دوران صفویه رواج یافت؟عزاداری بر امام 1۱گریم ]می

ق(  911بویه )در سال علیه السالم از زمان شهادت او بوده است؛ ولی تا زمان آلحسین

 علیه السالم، علنیچهارم، عزاداری برای امام حسین این عزاداری مخفی بود. قبل از قرن

گرفت؛ اما در نیمه دوم قرن چهارم، سوگواری در روز ها انجام مینبود و نهانی در خانه

مخصوصاً  -یافت. عموم مورخان اسالمی عاشورا آشكار و در كوچه و بازار انجام می

نتظم و بیل ابن الجوزی در كتاب ماند؛ از قمورخانی كه وقایع را به ترتیب سنواتی نوشته

ابن اثیر در كتاب الكامل و ابن كثیر در كتاب البدایة والنهایة و یافعی در مرآت الجنان 

های بعد از آن، كیفیت و سال 911در ضمن ذكر وقایع سال  -و ذهبی و دیگران 

 911سال اند.از جمله ابن الجوزی گفته است: در عزاداری شیعه را در روز عاشورا نوشته

معز الدوله دیلمی، دستور داد مردم در روز عاشورا جمع شوند و اظهار حزن كنند. در 

این روز بازارها بسته شد، خرید و فروش موقوف گردید، قصابان گوسفند ذبح نكردند، 

پزها، هریسه )هلیم( نپختند، مردم آب ننوشیدند، در بازارها خیمه به پا كردند و به هریسه

لیه عزدند و بر حسینبر آنها پالس آویختند، زنان به سر و روی خود می رسم عزاداری

[ .به قول همدانی: در این روز، زنان موی پریشان در حالی 12كردند. ]السالم ندبه می

ها به راه افتادند های خود را سیاه كرده بودند، در كوچهكه ]به رسم عزاداری[ صورت

[ .بنابر گفته 11زدند. ]م سیلی به صورت خود میعلیه السالو برای عزای امام حسین

[ ابن كثیر 19شد. ]یافعی: این نخستین روزی بود كه برای شهیدان كربال سوگواری می

گفته است: كه اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این اعمال  911در ضمن وقایع سال 

تا اواسط  911د.از سال نداشتند؛ زیرا شماره شیعه بسیار و نیروی حكومت نیز با ایشان بو

زبور، ها مراسم عاشورا به ترتیب مدر بیشتر سال -بویه از میان رفتند كه آل -قرن پنجم 
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ید، گردگرفت و اگر عاشورا با عید نوروز یا مهرگان مصادف میكم و بیش انجام می

ماعیلیه، ها كه فاطمیه و اس[ .در همین سال13انداختند. ]انجام مراسم عید را به تأخیر می

تازه مصر را به تصرف آورده و شهر قاهره را بنا نهاده بودند، مراسم عاشورا در مصر 

، جمعی از شیعه مطابق 9۴9یافت. بنا بر نوشته مقریزی: در روز عاشورای انجام می

های قبل نیز معمول شد كه مراسم مزبور در سالمعمول خود )از این جمله معلوم می

آن  علیه السالم( رفتند و دركلثوم، و نفیسه )از فرزندان امام حسنبوده است(، به مشهد 

علیه السالم كردند. مراسم عاشورا گری و گریه بر امام حسیندو مكان، شروع به نوحه

 جمعی در حالیبستند و مردم دستهشد: بازارها را میدر زمان فاطمیان هر سال برپا می

امع كردند؛ به مسجد جگری میواندند و نوحهخكه با هم ابیاتی در مصیبت كربال می

[ .بعد از آن به دلیل در انزوا قرار گرفتن تشیع، مراسم عزاداری 11رفتند. ]قاهره می

ع به بویه بود. آنچه از بعضی منابخیلی علنی نبود، هرچند وضعیت بهتر از قبل زمان آل

ان صفویه نیز قبل از زم -خصوصاً كتاب روضة الشهداء كاشفی  -آید دست می

[ پس از صفویه به 1۴شده است. ]علیه السالم برپا میمجالس سوگواری برای اباعبداللَّه

تری به خود گرفت.منشأ زنجیرزنی، دلیل ترویج تشیع، عزاداری شكل عام و علنی

، از هندوستان و «زنجیرزنی»زنی، تعزیه و عالمت از كدام فرهنگ و ملل است؟سینه

آمده است. از آنجا كه برخی به وضع نامناسبی با زنجیر عزاداری كرده پاكستان به ایران 

گشت، برخی از علما به حرمت آن فتوا و موجب زخمی شدن بدن و خون آمدن آن می

ای انجام شود كه موجب صدمه به بدن و تقبیح عاقالن دادند؛ ولی اگر این عمل به شیوه

فراهم نسازد، اشكالی ندارد؛ چنان كه در  های عاشورانگشته و زمینه را برای وهن آموزه

های ایران در خصوص زنجیرزنی، به دلیل رعایت شؤون عزاداری این عموم عزاداری

ها رایج بوده و در میان عرب« زنیسینه»[ .اصل سنّت 13نوع سوگواری رایج است. ]

های سنگین، حركات دست بعدها به صورت موجود درآمده است كه با انتخاب نوحه

خورد. این گونه عزاداری ابتدا به صورت فردی بوده و زمانی كه سوگواری بر سینه می
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[ 1۳به شكل گروهی درآمده است. ] -خصوصاً در زمان صفویه  -علنی و گسترده شد 

، عبارت است از مجسم كردن و نمایش دادن واقعه جانسوز عاشورا، ظاهراً این «تعزیه.»

زند در ایران معمول و در زمان صفویه رایج شد و در خان نوع عزاداری در دوره كریم

زمان ناصرالدین شاه گسترش یافت. منشأ آن هم مشاهدات شاه در سفرهای خود از 

دهی را در واقعه عاشورا عینی ساخته است. باید تئاترهای اروپا بوده كه این امر، نمایش

ی اسالمی و شیعی توجه داشت كه اجرای تعزیه، مخصوص ایران نبوده و در كشورها

های گوناگون و اعتقادات و دیگری نیز این سنّت مورد توجه بوده است و با سبك

شود؛ از جمله در هند و پاكستان كه مراسم مختلف و ابزار و ادوات دیگری اجرا می

علیه السالم ، از ابزار و وسایل عزاداری امام حسین«عالمت[ .»13رواج بیشتری دارد. ]

 شود. این ابزار پس از ارتباطهای مذهبی به كار گرفته میها و دستهتاست كه در هیئ

های مذهبی مسیحیت اقتباس شده است. این ها در عصر قاجار، از آیینایران با اروپایی

ابزار، نماد و مظهری است كه گاهی عزاداران را از محتوا و اصل عزاداری و اقامه شعائر 

های عزاداری كه در زمان صدر اسالم وجود نداشته ه[ .آیا شیو9۱دارد. ]دینی بازمی

 هایاست، یك نوع بدعتگذاری در دین نیست؟یكم. باید توجه كرد كه شیوه

عزاداری، غیر از ماهیت عزاداری است. در واقع عزاداری یك اصلی است كه به 

كند؛ بنابراین آنها صرفًا یك های مختلف، ظهور میهای متفاوت و در شكلگونه

ارند نه بیشتر.دوم. ابزار و اظهار ماهیت باید با محتوای عزاداری و مغز پیام متناسب ابز

ن وجهی، پیام و تریباشد؛ به صورتی كه بتواند با بهترین، شیواترین، نافذترین و نافع

درس و آموزه را به دیگران منتقل كند. به بیان دیگر، باید لباسی باشد كه به قامت آن 

تر. اگر كوچك باشد، كه همه پیام را پوشش تر و نه بزرگكراست آید؛ نه كوچ

كند و او را از اصل فهم تر باشد، ذهن مخاطب را منحرف میدهد و اگر بزرگنمی

توان برای ابالغ محتوای پیام، از ابزارهایی كه در فرهنگ و دارد.سوم. میحقیقت بازمی

خدمت گرفت؛ چنان كه اسالم تمدن ملل گوناگون وجود دارد سود جست و آنها را به 
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زبان اردو را در هند به خدمت گرفت و آن را ابزاری برای صدور اسالم به شبه قاره 

های وحیانی گذاشت قرار داد. یا فلسفه را از یونان گرفت و آن را در خدمت آموزه

های اصلی و گوهر اسالم و....چهارم. اسالم به آداب و رسوم ملل تا زمانی كه با آموزه

ارد؛ مثاًل ددر تضاد و تهافت نباشد، احترام گذاشته و هیچ منعی نسبت به آنها روا نمی

اسالم هیچ گاه برای زبان و رنگ لباس و كیفیت غذای ملل مختلف، فنون، صنایع و 

به  محدودیتی قائل نیست.با توجه -مادامی كه با روح اسالم منافات نداشته باشد  -علوم 

علیهم السالم، اهل بیت« عزاداری و سوگواری»اه اسالم آنچه گفته شد، از دیدگ

ها و ابزاری كه در میان ملل و اقوام مختلف مرسوم بوده، محقق ها، فرمتواند در قالبمی

ها، لها؛ شكهای گوناگون تجلی یابد. این تا زمانی است كه قالبشود و به شیوهمی

 ارد نسازد؛ بلكه به بهترین نحو پیام را درها، به اصل پیام و محتوا لطمه وها و گونهشیوه

های عزاداری كه در زمان ذهن و جان مخاطب جای دهد. از این رو استفاده از شیوه

زنی، تعزیه و...( نه تنها بدعت در دین نیست؛ صدر اسالم نبوده )مانند زنجیرزنی، سینه

علیهم و اهل بیتتواند در حد خود، شعارهای عاشورا بلكه مددكار اسالم بوده و می

ها سوق دهد.در السالم را به گوش انسان معاصر رسانده و قلب او را به سمت باور بدان

كنیم كه اینها تنها ابزارند نه بیشتر و باید همواره جنبه ابزاری آنها هر حال تأكید می

حفظ شود؛ نه آنكه خدای ناكرده ابزار بر جان مسئله فائق آید! ابزار تنها پلی برای 

اهی باشد. آنچه گگذشتن و رسیدن به بن و مایه مطلب است و هیچ گاه هدف اولی نمی

ای از روی نادانی، به ظاهر بیش شود، متأسفانه همین قصه تلخ است كه عدهمشاهده می

گذارند.چرا عزاداری سایر دهند و اصل موضوع را مغفول میاز باطن اهمیت می

علیه السالم نیست؟این به دلیل گستره ی امام حسینعلیهم السالم، مانند عزادارامامان

كمی و كیفی واقعه عاشوراست. وضعیت خاص جهان اسالم و مسلمانان، حاالت 

های فراوان آنان، دربند كشیده شدن انسانیت و آزادی، تحقیر حاكمان مسلمان و ظلم

مر به ن اهایی چوامت اسالمی، سلب امنیت، تشدید ظلم علیه شیعیان، فراموشی آموزه
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ها و ورود آنها به دین، اخالل در وحدت معروف و نهی از منكر، شیوع بدعت

مسلمانان، فراموشی اخالق اسالمی و انسانی و... از یك سو و موقعیت ویژه 

علیه السالم از جهت مظلومیت و تنهایی، كیفیت برخورد مسلمانان به ظاهر اباعبداللَّه

فیزیكی با آن حضرت و اصحاب و اهل و دوست با حضرت، نوع جنگ و برخورد 

های تربیتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی به خصوص ها و درسعیالش، آموزه

[ همه و همه شكل خاصی به این حادثه داده 92علیه السالم از سوی دیگر؛ ]امام حسین

است كه ابعاد گوناگون، پیچیده و ژرف آن، موضوعات و مسائل فراوانی را برای 

قیق و پژوهش فراروی محققان قرار داده است و این با توجه به وجود هزاران كتابی تح

اهلل  صلیاست كه تاكنون در زمینه این رویداد، به نگارش درآمده است.حضرت رسول

سالم علیه العلیه السالم، حضرت زهراعلیها السالم، امام حسن مجتبیعلیه وآله امام علی

ه های خاص و منحصر بعلیه السالم؛ به دلیل همین ویژگیهو معصومان پس از اباعبداللَّ

[ 91د. ]انفرد قصه كربال، این همه بر احیای یادكرد آن در قالب عزاداری تأكید فرموده

 نظیر در تاریخای بی.به هر روی نفس حوادث عاشورا و ابعاد گوناگون آن، آن را واقعه

[ 99] «ال یَوْمَ كَیَوْمِكَ یا أباعَبْدِاللَّهِ»فرمود:  علیه السالمساخته است؛ چنان كه امام صادق

ای، به گستردگی آن بستگی دارد و چون حادثه و روشن است كه نكوداشت هر واقعه

ل های دیگر قابعاشورا چنین است، عزاداری آن نیز كماً و كیفاً با عزاداری برای واقعه

 مقایسه نیست.

 روش عزاداری

تا چه اندازه مجاز است؟با توجه به حكمت عزاداری بر اهل  عزاداری برای امام حسین

حد عزاداری را شرع و عقل  -علیه السالم به خصوص امام حسین -علیهم السالم بیت

هایی اجرا شود كه شور را بر شعور غالب سازد و كنند. اگر عزاداری در شیوهتعیین می

از حدود عزاداری مشروع، به نوعی موجب انحراف از فلسفه عزاداری گردد؛ خارج 
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ای باشد كه عقالی جامعه، های عزاداری به گونهمقبول، موجه و معقول است. اگر قالب

دانند، قطعاً های اصلی عاشورا میآن را تقبیح كرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه

حد غیر مجاز عزاداری خواهد بود.گفتنی اینكه شكل و صورت عزاداری، باید به 

باشد كه بتواند هسته و محتوای اصلی پیام عاشورا را به مردم ابالغ كند و باور  ایگونه

ها را نسبت به آنها تقویت نماید، ولی اگر این ظاهر به صورتی درآید كه نه تنها انسان

دار شود، باطن و مغز را نشان ندهد، بلكه باعث گردد اصل مسئله و موضوع خدشه

و این لباس بر قامت این تن رعنا، راست نخواهد  شكل و صورت مناسبی نخواهد بود

ا در علیه السالم داشتند، چر[ .با توجه به ابهت و شوكتی كه حضرت امام حسین93آمد.]

كنند چگونه توجیه برخی مراسم و مجالس، چهره مظلوم و خوار، از ایشان ترسیم می

ه ای است كهصفت پسندید -به معنای سخت، محكم و استوار بودن  -شود؟عزت می

در برخی آیات قرآنی بر آن پافشاری شده و آن را زیبنده خداوند، و رسولش و مؤمنان 

علیه السالم و اصحاب ایشان، با تأسی به این آموزه قرآنی [ .امام حسین91دانسته است. ]

در گفتار و عمل همواره پیش قدم بودند و هیچ گونه زبونی و ذلت را تاب نیاوردند تا 

به یكی از شعارهای اصیل نهضت عاشورایی تبدیل شد.اما « هَیْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» آنجا كه

كه دستمایه برخی از مجالس عزاداری نیز هست  -ها متأسفانه در بعضی از منابع و نوشته

عنصر عزت در سیره نهضت سید الشهداعلیه السالم مفقود و مغفول است.ریشه و  -

ین نكته نهفته است كه برخی از مبلغان نهضت حسینی، عامل روانی این شیوه، در ا

بجای آنكه سعی و تالش خود را در افزایش شناخت مردم با ابعاد گوناگون این واقعه 

عظیم قرار دهند؛ تنها به تحریك احساسات و عواطف آنان پرداخته و برای این منظور 

ای ذلیالنه از د و چهرهآورنبه نقل مطالب از هر منبع غیر موثق و غیر مستند روی می

ای از كنند!به هر روی، بیان پارهعلیه السالم برای مردم ترسیم مینهضت اباعبداللَّه

علیه السالم و اصحاب بار و به دور از عزت برای امام حسینكه صورتی رقت -مطالب 

با اصل غیرتمندی دین اسالم و سیره نبوی و علوی و  -سازد و همراهان وی مطرح می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

مظلومیت »علیهم السالم ناسازگار و كاری غیر موجه است.البته روایت هل بیتا

های مستندی كه بر حضرت و صحابه او ؛ به معنای تحلیل ظلم«علیه السالماباعبداللَّه

رفت، هیچ منافاتی با عزتمندی آن شخصیت عظیم ندارد؛ بلكه عزت سید الشهدا و 

با تبیین ظلم دشمنان آن حضرت و چگونگی  سازد؛ زیراهمراهانش را بیشتر روشن می

گردد ستیزی ایشان، مشخص میعلیه السالم با آن و تشریح ابعاد ظلمبرخورد اباعبداللَّه

 تواند در برابر ظلم ایستادگی كند.چرا برایكه روحیه عزیزانه چگونه و در چه قالبی می

تن یاد زنده نگه داش شود؟ آیاوگو اكتفا نمیبزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفت

پوش كند، زنی و گریه كند، شهر را سیاهعاشورا فقط منحصر به این است كه انسان سینه

های شب به عزاداری بپردازند و حتی گاهی روزها كار و زندگی خود را مردم تا نیمه

تعطیل كنند؛ مخصوصاً با توجه به اینكه این امور ضررهای اقتصادی به دنبال دارد.آیا 

ای تجدید شود كه ضررهای اقتصادی و اجتماعی ها به گونهنیست این خاطرهكنمم

كمتری داشته باشد، مثالً جلسات بحث، میزگرد یا سمینارهایی ترتیب داده شود، و با 

وگو خاطره این حادثه برای مردم تجدید شود؟بحث درباره تماشای بحث و گفت

ها، خنرانیها، سمیزگردها، كنفرانس شخصیت سید الشهداعلیه السالم در قالب تشكیل

نوشتن مقاالت و امثال این قبیل كارهای فرهنگی، علمی و تحقیقات، بسیار مفید و الزم 

شود و به بركت نام سیدالشهداعلیه السالم و است و البته در جامعه ما نیز انجام می

رت وگو و تحقیقات زیادی درباره این امور صوعزاداری آن حضرت، بحث، گفت

ها بجای خود الزم است، اما آیا گیرند.این فعالیتگیرد و مردم نیز معارف را فرا میمی

برداری كامل كنیم، این اقدامات كافی است؟ یا برای اینكه ما از حادثه عاشورا بهره

ها بجای خود الزم است؟جواب دادن به این اینكه امور دیگری نیز مثل همین عزاداری

 شناسانه به انسان بیندازیم و ببینیم عواملیاست كه ما نظری روان سؤال متوقف بر این

كه در رفتار آگاهانه ما مؤثر است، فقط عامل شناختی و معرفت است یا عوامل دیگری 

هم در شكل دادن رفتارهای اجتماعی ما مؤثر است.هنگامی كه در رفتارهای خود دقت 
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و دسته از عوامل نقش اساسی ایفا كم دیابیم كه در رفتارهای ما دستكنیم، درمی

. شود انسان مطلبی را بفهمد و بپذیردكنند. یك دسته عوامل شناختی كه موجب میمی

ای كه باشد، متناسب با آن از استدالل عقلی، تجربی و طبعاً مطلب مورد نظر از هر مقوله

انه دارد، اما یگشود.قطعاً شناخت در رفتار ما تأثیر زیادی های دیگر استفاده مییا راه

عامل مؤثر نیست. عوامل دیگری هم هستند كه شاید تأثیر آنها در رفتار ما بیشتر از 

ها شناخت باشد. این عوامل را به طور كلی احساسات و عواطف، تمایالت، گرایش

ای از عوامل درونی و روانی است كه در رفتار ما مؤثر است.هرگاه نامند. اینها سلسلهمی

خواه رفتار مربوط به زندگی فردی و خانوادگی، خواه  -خود را تحلیل كنید، شما رفتار 

خواهید دید، عامل اصلی كه شما را به انجام آن  -رفتار اجتماعی و یا سیاسی شما باشد 

كننده و برانگیزاننده باشد.مرحوم شهید استاد رفتار واداشته، چه بسا عوامل تحریك

املی باید در درون ما باشد تا ما را برانگیزاند. باید برای فرمایند:عمطهری در این باره می

هر كاری میلی داشته باشیم تا آن كار را انجام دهیم. باید شور و شوقی نسبت به انجام 

 ای نسبت به آن كار داشته باشیم تا بر انجام آن اقدام كنیم. فقطآن كار پیدا كنیم، عالقه

درآورد. عامل روانی دیگری نیاز داریم تا ما را شناختْ كافی نیست تا ما را به حركت 

های گونه عوامل را انگیزهبه سوی كار برانگیزاند و به طرف انجام كار سوق دهد. این

نامند. این عوامل در مجموع، میل به روانی، احساسات و عواطف و مانند آنها می

كند و شور و می آورد، عشق به انجام كار را ایجادحركت را در انسان به وجود می

گیرد. حتی اگر انسان به آورد. تا این عوامل نباشد كار انجام نمیهیجان به وجود می

یقین بداند كه فالن ماده غذایی برای بدن او مفید است، اما تا اشتها نداشته باشد و یا تا 

رود. اگر فرضاً اشتهای كسی اشتهای او تحریك نشود، به سراغ خوردن آن غذا نمی

شود و یا به بیماری مبتال شود كه اشتها پیدا نكند، هر چه به او بگویند كه این ماده  كور

ر از كند؛ پس غیغذایی برای بدن او خیلی مفید است، تمایلی به خوردن آن پیدا نمی

آن دانستن، باید این میل و انگیزه نیز در درون انسان باشد. مسائل اجتماعی و سیاسی 
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هر چه شخص بداند فالن حركت اجتماعی خوب و مفید  هم همین حكم را دارد.

ل، بعد دهد.حاای برای انجام آن حركت نداشته باشد، حركتی انجام نمیاست، تا انگیزه

های آگاهانه و رفتارهای انسانی، دو دسته عوامل از اینكه پذیرفتیم برای حركت

كت ه دانستیم حرشناختی و انگیزشی یا عواطف و احساسات الزم است و بعد از اینك

ها داشته است، متوجه خواهیم سید الشهداعلیه السالم چه نقش مهمی در سعادت انسان

شود. هنگامی دانستن و به یاد آفرین نمیشد این شناخت خود به خود برای ما حركت

دارد كه در ما ها ما را به كاری مشابه كار امام و به پیمودن راه او وامیآوردن آن خاطره

ای به وجود آید و براساس آن، ما هم دوست داشته باشیم آن كار را انجام نگیزهنیز ا

كند؛ بلكه باید عواطف ما تحریك شود و دهیم.خودِ شناخت، این میل را ایجاد نمی

احساسات ما برانگیخته شود تا اینكه ما هم بخواهیم كاری مشابه كار او انجام 

تواند آن بخش اول را تأمین كند؛ می هاوگو و سخنرانیدهیم.جلسات بحث و گفت

یعنی، شناخت الزم را به ما بدهد، اما عامل دیگری هم برای تقویت احساسات و 

 تواند نقشیعواطف الزم داریم، البته خود شناخت، یادآوری و مطالعه یك رویداد می

ات و كند كه تأثیر مستقیمی بر احساسداشته باشد، اما نقش اساسی را چیزهایی ایفا می

شود و انسان از نزدیك به آن ای بازسازی میعواطف ما داشته باشد.هنگامی كه صحنه

نگرد، این مشاهده با هنگامی كه انسان بشنود چنین جریانی واقع شده، یا صحنه می

ا ای اتفاق افتاده است، بسیار تفاوت دارد.نمونه این مسئله راینكه فقط بداند چنین حادثه

اید و در ذهن شما جای اید. مكرراً حوادث عاشورا را شنیدهربه كردهشما خود بارها تج

علیه السالم روز عاشورا چگونه به شهادت رسید، اما آیا دانید امام حسینگرفته است. می

كنید و كند؟ وقتی در مجالس شركت میهای شما اشك شما را جاری میدانسته

خوبی هم داشته باشد و به صورت  خواند، مخصوصاً اگر لحنخوان مرثیه میمرثیه

ك شما اختیار اشبینید كه بیجذابی داستان كربال را برای شما بیان كند، آنگاه می

تواند در تحریك احساسات شما تأثیر داشته باشد كه شود.این شیوه میجاری می
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شود، به مراتب خواندن و دانستن، چنان اثری را ندارد. به همین نسبت آنچه دیده می

هاست. منظور از این توضیحات آن بود كه ما عالوه بر اینكه باید ؤثرتر از شنیدنیم

علیه السالم قیام كرد، بدانیم كه چرا مظلومانه شهید شد، باید این بدانیم چرا اباعبداللَّه

ر شود. هر تای برای ما بازسازی شود تا عواطف و احساسات ما برانگیختهمطلب به گونه

تر شدن عواطف و احساسات ما مؤثرتر باشد، حادثه عاشورا در ر برانگیختهاندازه اینها د

زندگی ما مؤثرتر خواهد بود.بنابراین صِرف بحث و بررسی عالمانه واقعه عاشورا، 

هایی در اجتماع به وجود آید كه تواند نقش عزاداری را ایفا كند. باید صحنهنمی

شهر  بینندآیند، میز خانه بیرون میاحساسات مردم را تحریك كند. همین كه صبح ا

ها را های سیاه نصب شده است... خود این تغییر حالت، دلپوش شده است، پرچمسیاه

دانند فردا محرم است، اما دیدن پرچم سیاه، اثری را در دهد.گرچه مردم میتكان می

ارد. راه گذگذارد كه دانستن اینكه فردا اول محرم است، آن اثر را نمیدل آنان می

تواند، آثاری را به دنبال زنی با آن شور و هیجان خاص خود میهای سینهانداختن دسته

ا شویم چرداشته باشد كه هیچ كار دیگر آن آثار را ندارد.اینجاست كه متوجه می

فرمود آنچه داریم از محرم و صفر داریم. چرا این همه رحمه اهلل بارها میحضرت امام

زاداری به همان صورت سنتی برگزار شود؟ چون در طول سیزده اصرار داشت كه ع

قرن تجربه شده بود كه این امور نقش عظیمی در برانگیختن احساسات و عواطف دینی 

كه در  هاییآفریند.تجربه نشان داده كه بیشتر پیروزیكند و معجزه میمردم ایفا می

در اثر شور و نشاطی بود كه  ها حاصل شد،دوران انقالب و یا در دوران جنگ در جبهه

یر كردند. این تأثمردم در ایام عاشورا و به بركت نام سیدالشهداعلیه السالم حاصل می

شود چنین عاملی را در اجتماع آفرید كه این همه شور و كمی نیست. با چه قیمتی می

ی احركت در مردم ایجاد كند؟ این همه عشق مقدس بیافریند، تا جایی كه افراد را بر

ای چنین عاملی شهادت آماده كند؟ اگر بگوییم در هیچ مكتبی و یا در هیچ جامعه

 ایم.وجود ندارد، سخن گزافی نگفته
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 پاورقی

 .19۴، ص 1؛ میزان الحكمه، ج 13؛ سوره هود، آیه 19[ ر. ك: سوره شوری، آیه 2]

 .2۳2 - 2۳1و  2۴3 - 23۱[ ر. ك: المحبة فی الكتاب و السنة، ص 1]

 .1۳3، ص 33اراالنوار، ج [ بح9]

 .9۱1[ امالی، ص 3]

[1.] 

؛ حسین، عقل سرخ، ص 1۴۳ - 132[ در این خصوص ر. ك: فرهنگ عاشورا، ص ۴]

 .22۴ - 212علیه السالم، ص ؛ امام حسن و امام حسین33 - 223

 .111، ص 39[ بحاراالنوار، ج 3]

 .13۳[ همان، ص ۳]

 .1۳3و  1۳1[ همان، ص 3]

 .231علیه السالم، ص حسن و امام حسین[ ر. ك: امام 2۱]

 .231، ص 33[ بحاراالنوار، ج 22]

 .292، ص 2[ خصال، ج 21]

 .1۱3، ص 31[ بحاراالنوار، ج 29]

 .329[ مصباح المتهجد، ص 23]

 .239علیه السالم، ص [ امام حسن و امام حسین21]

 .1۴[ حسین، نفس مطمئنه، ص 2۴]

 .1۳3، ص 33[ بحاراالنوار، ج 23]

 یعنی بر خاك افتاده شده.« مُجَدَّل» 113، ص 31[ همان، ج 2۳]

 .91۱، ص 2۱2[ بحاراالنوار، ج 23]

 .۴۴[ مصطفی آرنگ به نقل از اشك حسینی، سرمایه شیعه، ص 1۱]
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 .21، ص 3[ المنتظم فی تاریخ الملوك و االمم، ج 12]

 .2۳9[ تكملة تاریخ الطبی، ص 11]

 صود عزاداری به طور علنی است.. مق133، ص 9[ مرآت الجنان، ج 19]

 .12۳، ص 3[ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر و قاهرة، ج 13]

، 21۴، ص 3. و نیز ر. ك: النجوم الزاهرة، ج 1۳3، ص 1[ الخطط، مقریزی، ج 11]

به نقل از: سیاهپوشی در  ۴3، ص 1(؛ اتعاظ الحنفاء، مقریزی، ج 9۴۴)بخش وقایع سال 

 .2۴2 - 2۴1سوگ ائمّه نور، ص 

 - 1۱۴، ص 2[ در این خصوص ر. ك: مقاالت تاریخی، رسول جعفریان، ج 1۴]

1۱2،2۳1 - 2۳9. 

 .93۳، ص ۳[ موسوعة العتبات المقدسة، ج 13]

 .1۴[ موسیقی مذهبی ایران، ص 1۳]

، كیهان ۳۴و درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران، ص  99-91[ همان، ص 13]

 .13، ص۴9فرهنگی، مهر 

 .93۴شورا، ص [ فرهنگ عا9۱]

 .1 - 2۳[ در این خصوص ر. ك: حسین، نفس مطمئنه، ص 92]

 و.... 139،132،1۳3،1۳1،1۳2،131،133،139،119، ص 33[ ر. ك: بحاراالنوار، ج 91]

 .33[ شیخ صدوق، امالی، ص 99]

[ در این خصوص ر. ك: پیرامون عزاداری عاشورا، )مجموعه سخنان، استفتائات و 93]

 ظم رهبری در خصوص عاشورا(.های مقام معجواب

. و در روایات نیز بر این مهم ۳؛ سوره منافقون، آیه 293[ ر. ك: سوره نساء، آیه 91]

؛ منتخب میزان الحكمه، ص 932و  229البالغه، حكمت تأكید شده است ر. ك: نهج

 و.... 93۴
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 . تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین )ع(15

 مشخصات كتاب

 21133-3۴ه كتابشناسی ملی : ایرانشمار

 االسالم سرشناسه : میرسپاه اكبر، حجت

شناختی از سنت عزاداری امام حسین میرسپاه اكبر، عنوان و نام پدیدآور : تحلیلی جامعه

 االسالم حجت

 .۳3ـ  ۳1(: ص 293۴، )بهار 1۱منشا مقاله : ، معرفت ش 

 توصیفگر : سوگواریهای ماه محرم 

 شناسیر : جامعهتوصیفگ

 تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین

زیارت سیدالشهدا )ع( موجب برآورده »حرم سیدالشهداء مزار انبیا و مالئكه است »

های اخروی و استكماالت معنوی شدن حوایج دنیوی و به دست آوردن ثواب

لباس سیاه، حمل زن و زنجیر زن، پوشیدن های سینهراه انداختن دسته«.شودمی

داشتن فرهنگ های رنگارنگ، علم، عالمت و مانند اینها، همه برای زنده نگهپرچم

عاشورا، امر ضروری است و مبارزه با اینها یا ناشی از اغراض سوء است و یا از كمال 

دگی ترین عنصر زنتوان به عنوان سادهكنش اجتماعی را می»سلیقگی.خبری و بیبی

بارزی حركت»اند: كنش اجتماعی چنین تعبیر كرده»ر نظر گرفت. از اجتماعی انسان د

كنش » وقتی« شود.به انسان دیگر، صادر میكه از یك انسان برای حصول هدفی نسبت

ارتباط »دهد و این تحریك به تحریك متقابل اجتماعی روی می»اجتماعی استمرار یابد 

یك  های اجتماعیابل اجتماعی كنشارتباط متق»شود.براثر متقابل اجتماعی منجر می

و از  آمیزندهای دیگری كه در پیرامون او هستند، میهای اجتماعی انسانانسان با كنش
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های متقابل كنش»آیند. از های متقابل اجتماعی به وجود میكنش»این آمیزش، 

د: رتوان چنین تعبیر كشناسی است، میاجتماعی ، كه یكی از مفاهیم محوری در جامعه

شوند و در میان آنان نوعی هماهنگی هایی هستند كه بین دو یا چند انسان واقع میكنش

د: پیوسته انهای متقابل اجتماعی در تقسیم نخستین، بر دو قسمآورند.كنشبه وجود می

ای صورت های متقابل اجتماعی پیوسته آنهایی است كه در جهت یگانهو گسسته.كنش

برای كشف یك حقیقت و یا تعاون برای تحقق یك امر گیرند؛ مانند گفتگو می

انند ای ندارند؛ مهای متقابل اجتماعی گسسته آنهایی است كه جهت یگانهخیر.كنش

یوسته و های متقابل پرقابت و ستیز.دوام و استحكام زندگی اجتماعی به آمیختن كنش

ازی همس»د.شوهمسازی مطرح می»گونه است كه مفهوم گسسته بستگی دارد و بدین

های متقابل پیوسته و گسسته است. صورت كامل كوششی برای رفع اختالف كنش

توافق ؛ زیرا در این دو، تنزل از »سازش است و نه »باشد كه نه سازگاری می»همسازی 

باشد، در حالی كه در سازگاری اصال سخن از تنزل نیست، هر چند مواضع مطرح می

دانند به هم خ دهد، بلكه سخن در این است كه میممكن است در مواردی هم تنزلی ر

سازگاری به »خواهند كه به هم نزدیك شوند. بدین دلیل، از شوند و مینزدیك می

گیرد، تعبیر شده است. از ای كه با خواست و آگاهی شخصی صورت میهمسازی

روه گ»آید.گروه اجتماعی پدید می»های متقابل پیوسته و گسسته، همسازی كنش

شناسی است و از آن به دو یا عده جتماعی نیز یكی دیگر از مفاهیم محوری جامعها

د و از دههای متقابلی بین آنان روی میشود كه كنشها تعبیر میبیشتری از انسان

پویایی »ها موجب گروههای متقابل اعضای گروه و خردههمسازی برخوردارند.كنش

كنند و به ه در زندگی یكدیگر رخنه میشود و بر اثر آن، اعضای گروگروهی می

نفوذ متقابل »یابند. شوند و در نتیجه، به اتحاد بیشتری دست مییكدیگر وابسته می

شود. از هماهنگی و سنخیتی اتكای متقابل گروهی از این طریق حاصل می»گروهی و 

رفتار گروهی ظاهر »آید كه بدین منظور در رفتار اعضای گروه پدید می
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ها و یا رفتار گروهی ، كه جنبه عاطفی شدید دارد و بر كنش»ای از .گونهشودمی

ها یا شود.كنشرفتار جمعی نامیده می»های متقابل دورانی استوار است، واكنش

انجامد؛ یعنی بر اثر آنها، اعضای گروه به واگیری اجتماعی می»های مزبور به واكنش

ز نوعی گیرند و در نتیجه، ادیگر را فرامیسرعت و با شدتی فزاینده، رفتار عاطفی یك

جمع »رفتار جمعی را »شوند.گروه برخوردار از مسانخت عاطفی برخوردار می

جماعت ، كه »جمع ، خود را به مفهوم »شناسان معموال از مفهوم نامند.جامعهمی

جماعت متمركز »رسانند و آنگاه تحقیق خود را روی ترین نوع جمع است، میمهم

 جاجماعت جمعی است پرمسانخت، مركب از اشخاصی كه معموال در یك»ند. كنمی

بطه عاطفی ربط را»افتند.جنب و جوش می»یابند و به ربط می»آیند، با یكدیگر گرد نمی

ی دهد، به طوری كه آنان به راحتعمیقی است كه دو یا چند تن را به یكدیگر پیوند می

جنب و جوش رفتار عاطفی آشكاری »ند. شوو خودبه خود با یكدیگر هماهنگ می

دهد؛ مانند كف زدن و یا تكبیر گفتن. یكی از است كه بر اثر ربط اشخاص روی می

توان آن را جمعی رو، میانواع جماعت، كه با سایر انواع آن فرق بسیار دارد و از این

است  عامه جمعی»عامه است. »یا « جماعت نامجاور»به شمار آورد، مستقل از جماعت

بب آیند، ولی به سكم تشابه و تسانخ، مركب از افرادی كه معموال در یك جا گرد نمی

وفاق »عقیده عمومی و »كنند و موجد مصالح مشترك خود با یكدیگر ارتباط پیدا می

عقیده عمومی قضاوتی است كه مورد قبول عامه باشد؛ »شوند.مقصود از عمومی می

كتاب در وضع فعلی از عرضه و تقاضای متناسبی »مانند قضاوت عامه كتابخوان كه 

مسؤول امور ورزشی كشور، درایت »برخوردار نیست و یا قضاوت عامه ورزشكار كه 

ند دار ماندار و ریشهسخت دامنهای استوفاق عمومی نیز عقیده»منظور از « كافی ندارد.

ا مانند ت و یكتاب، ناصح مشفق و انیس كنج تنهایی اس»عقیده عامه كتابخوان كه 

ناپذیر ورزشكار تواضع و جوانمردی دو ویژگی جدایی»عقیده عامه ورزشكار كه 

رح ای هدایت كنیم تا مناسبت طاكنون نوبت آن است كه بحث را به گونه«واقعی است.
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شناختی را با آنچه قصد ادای آن را داریم، روشن سازد:هر جامعه این مفاهیم جامعه

عامه »شویم به طور عمده از چندین قه قرار دهیم، متوجه می[ را مورد مدا2انسانی ]

شویم كه بر عامه ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می»تشكیل شده است و هر 

دهد. العمل بروز میوفاق عمومی از خویش، عمل و عكس»عقیده عمومی و »اساس 

ت های عمومی به حیااقای بر اساس عقاید و وفتوانیم بگوییم: هر جامعهبنابراین، می

توان چنین استفاده كرد كه: نفوذ در عقاید دهد.از سخن فوق، میاش ادامه میاجتماعی

های عمومی و تغییر آنها مساوی با نفوذ و تغییر حیات اجتماعی است. به همین و وفاق

شناسان و علمای وفاق عمومی به شدت مورد توجه جامعه»عقیده عمومی و »دلیل، 

ای را در راستای یك مكتب قرار دهیم باید رار دارد.اگر بخواهیم جامعهسیاست ق

ای بیندیشیم تا عقیده عمومی در این راستا قرار گیرد. برای این كار، به طور كلی، چاره

لیغ؛در تب -تخریب؛د  -تهدید؛ج  -تطمیع؛ب  -شود:الف از چهار شیوه بهره گرفته می

حققان قبول دارند كه چهارمین شیوه از همه كارسازتر میان این چهار شیوه، تقریبا همه م

شناسان و علمای [ و باز به همین دلیل، جامعه1تر است. ]و مؤثرتر و بنابراین، مهم

اند كه هنوز هم این تحقیقات به سیاست، تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده

نجا، ات و عدم مجال، در ایهایی ادامه دارد. متاسفانه به سبب گستردگی آن تحقیقگونه

از آنها مقدور نیست. بنابراین، فقط به چند مطلب، كه  -هرچند اجمالی  -ذكر گزارشی 

ر تبلیغی، های بسیار مؤثكنیم:یكی از شیوهبا این بحث تناسب بیشتری دارد، اشاره می

درباره امری است كه ترویج آن مورد نظر است. در این « تذكر»تشكیل جلسات 

شود؛ كنش و یا واكنش متقابل دورانی استفاده می»به طور عمده، از مكانیسم جلسات 

شوند. این تحریك، تحریك می« ذاكر»بدین صورت كه افراد گرد آمده، به وسیله 

افتد و واكنش مؤثر می« ذاكر»آورد. این واكنش در واكنشی در افراد به وجود می

ه آن بخود تحریكی مجدد نسبت شود. این واكنش شدیدتر،شدیدتری را موجب می

افراد خواهد بود و باز واكنش و تحریكی دیگر. به این طریق، همواره بر شدت واكنش 
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د: شوشود و این همان است كه از آن اینچنین تعبیر میمتناسخ آن افراد افزوده می

سات انجامد.جلهای درونی اینچنین، به واگیری اجتماعی میهای متقابل و واكنشكنش

توان مورد مداقه قرار داد. عزاداری السالم را در این ارتباط میعزاداری امام حسین علیه

السالم از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی است. بحمداهلل، بسیاری از امام حسین علیه

این ابعاد، توسط علمای دین تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این 

های ائمه د، مد نظر است.وقتی از این زاویه نیز در توصیهبحث، بعدی كه ذكر ش

ن كار السالم نگاه كنیم ایالسالم به تشكیل جلسات عزاداری امام حسین علیهاطهارعلیهم

 شود بیش از پیش به این انوارای كه موجب مییابیم، به گونهرا بسیار حكیمانه می

اسوه برای »های مؤثر تبلیغی، تعیین وهعلیهم السالم ارادت ورزیم.یكی دیگر از شیطیبه

مردم است. الزم است بیندیشیم كه در عین اسوه بودن و هادی بودن همه ائمه 

السالم به عنوان مصباح هدایت و كشتی نجات، السالم چرا امام حسین علیهاطهارعلیهم

ن برخوردار است؟آیا غیر از ایشود؟ چرا تربت مرقد او از ویژگی و حرمتمطرح می

.از السالم تجلی تام یافته استترین ابعاد یك اسوه، در امام حسین علیهاست كه دقیق

های مؤثر، در مرحله نخست، جعل شعایر و در مرحله بعد، تثبیت و ترویج دیگر شیوه

باشد؛ زیرا در صورت انجام گرفتن این كار، آن ایده مطلوب، تثبیت و آن شعایر می

زن و زنجیر زن، پوشیدن لباس سیاه، حمل های سینهدسته است.راه انداختنشدهترویج

فرهنگ داشتنهای رنگارنگ، علم، عالمت و مانند اینها، همه برای زنده نگهپرچم

عاشورا، امر ضروری است و مبارزه با اینها یا ناشی از اغراض سوء است و یا از كمال 

رزانگان حسینی از سوی فسلیقگی. آری، برخورد اصالحی و تكمیلی و تخبری و بیبی

ا باشد و اعتراض به مغرضان یآشنا با مذاق شرع، نه تنها صحیح است، بلكه الزم هم می

ل های قابكنند.از جمله شیوهخبرانی است كه با این شعایر بر خورد حذفی میبی

 هباشد تا افراد با رو آوردن بهایی برای انجام دادن مناسك ویژه میمالحظه، تعیین مكان

ها و انجام آن مناسك، تجدید عهدی با اعتقاد و ایده مطلوب كرده باشند و با آن مكان
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ها هرچه بیشتر با آن ایده گره بخورد.در این ارتباط، توجه به روایاتی كه این كار، دل

ا و السالم مزار انبیحرم سیدالشهداعلیه»رسد:حاوی مضامین ذیل است، مفید به نظر می

زیارت [ .»3«. ]السالم را ترك نكنیدزیارت سیدالشهداعلیه.» [9مالئكه است . ]

های السالم موجب برآورده شدن حوایج دنیوی و به دست آوردن ثوابسیدالشهدا علیه

رسد تذكر به نظر می[ .برای تكمیل این بحث1«. ]شوداخروی و استكماالت معنوی می

عقیده عمومی عملی ممكن است تصور شود نفوذ در  -2دو مطلب ضروری باشد:

به مردم تلقی كرد؛ اما این تصور هیچ ناپسند است و تغییر آن را باید نوعی خیانت

اساسی ندارد و حقیقت، آن است كه صرف نفوذ در عقیده عمومی و تغییر آن را نه 

توان خوب شمرد و نه بد. این بدان بستگی دارد كه ببینیم نفوذ به چه قصدی و تغییر می

بعضی عقیده دارند كه اصال برخورد  -1شود.(ه چه چیزی است.)دقتاز چه چیز ب

ه تشخیص های برهانی، مردم را بای نیست، بلكه باید فقط با روشتبلیغاتی امر پسندیده

، اما طلبدحق از باطل موفق ساخت. هرچند بررسی انتقادی این سخن مجال دیگری می

های برهانی در :اوال، هرگز روشاجماال در حد اعالن موضع باید یادآور شویم كه

كند و باید گفت: سطح عمومی جامعه، ما را از برخوردهای تبلیغاتی مستغنی نمی

هریك به جای خویش نیكوست.ثانیا، حتی فرزانگان و خواص جامعه نیز نیازمند 

 اند تا عالوه بر تشخیص حق، انگیزه كافی برای عمل بر طبقتبلیغات حساب شده و فنی

ی تربیتی شناسباشند این مطلب دقیق و لطیف، مربوط به فلسفه اخالق و روان آن داشته

تواند محرك جا مورد بحث قرار گیرد كه صرف اقناع عقلی نمیاست و باید همان

انسان به سوی عمل باشد؛ اگرچه ظاهر رای افالطون مقابل این است.این بحث را با ذكر 

قدس سره به پایان حضرت امام خمینیفرازهایی از بیانات رهبر كبیر انقالب، 

گفتند: ملت گریه؛ برای بود میها كه هی رایجدر آن وقت، یكی از حرف»بریم:می

اینكه مجالس روضه را از دستشان بگیرند. این كه همه مجالس روضه را آن وقت 

رفت و آن تعطیل كردند، آن هم به دست كسی كه خودش در مجالس روضه می
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آورد، قضیه مجلس روضه بود یا از مجلس روضه آنها یك چیز دیگر یها را در مبازی

امروز ما به مجالس تعزیه و روضه [ .»۴« ]خواستند از بین ببرند؟فهمیدند و آن را میمی

داشتن عاشورا یك مساله بسیار مهم سیاسی زنده نگه[ .»3« ]بیشتر از سابق احتیاج داریم.

هیدی كه همه چیز را در راه اسالم داد یك عبادی است. عزاداری كردن برای ش -

ای است كه در پیشبرد انقالب اثر بسزا دارد. ما از این مساله سیاسی است. یك مساله

تر انجام مجالس عزا را با همان شكوهی كه پیش[ .«»۳كنیم. ]اجتماعات استفاده می

نند در كوشش ك -اهلل تعالی ایدهم -گرفت و بیشتر از آن، حفظ كنید و اهل منبر می

این كه مردم را سوق بدهند به مسائل اسالمی و مسائل سیاسی اسالمی، مسائل اجتماعی 

 [ .3« ]برندارید كه ما با روضه زنده هستیم.اسالمی و از روضه دست

 پاورقی

 [ غیر از جوامع ابتدایی؛ زیرا در آنها عامه وجود ندارد.2]

رهای ها وابسته به یك سلسله معیار این شیوه[ هر چند در بینش اسالمی، تقدیم و تاخی1]

ارزشی ویژه این فرهنگ الهی است و از این حیث، باید در فرصت مناسبت دیگری به 

شناسانه مدنظر بحث پرداخت، لكن در این مقال، این بررسی از حیث تحلیل جامعه

 است.

علی بنالحسین[ ر. ك. به: محمد تقی مجلسی، بحاراالنوار، ابواب ما یختص بتاریخ 9]

السالم و البكاء علی مصیبته و مصائب سائر االئمة علیهمثواب، باب93علیهماالسالم، باب

 . 13۴- 13۳، ص 33فیه ادب الماتم یوم عاشوراء، ج 

 . 2روایت  2۱و نیز باب  3و  2، روایت 9۳[ ر. ك. به: كامل الزیارات، باب 3]

 . 9، روایت32[ پیشین، باب 1]

 2؛ روایت 12، باب  1و  1، 2و روایت  33؛ باب1و  2، روایت 3۴باب [ پیشین،۴]

، باب  1و  2؛ روایت 11، باب  ۴؛ روایت33، باب1؛ روایت 13، باب 9؛ روایت1۴باب
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و  23؛ روایت13، باب 1و  2؛ روایت 11، باب  1و  2؛ روایت 1۱، باب  2؛ روایت 33

 ها و روایات دیگری در همان كتاب .باب

، بیانات در جمع ۳[ روح اهلل موسوی )رهبر كبیر انقالب قدس سره(، صحیفه نور، ج 3]

 حلول ماه محرم.وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت

، بیانات در جمع ۳قدس سره(، صحیفه نور، ج [ روح اهلل موسوی )رهبر كبیر انقالب۳]

 حلول ماه محرم.وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت

، بیانات در جمع ۳وسوی )رهبر كبیر انقالب قدس سره(، صحیفه نور، ج [ روح اهلل م3]

 وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت حلول ماه محرم.

 . بایدها و نبایدهای عزاداری16

 مشخصات كتاب

 نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

 ناشر:ناصر باقری بیدهندی

 سوگواری در اسالم

دست رفته، طبیعی بشر است و از مهر و  عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از

گیرد و از آغاز آفرینش تا عصر حاضر رواج داشته است، لكن در محبت سرچشمه می

توان شود.با مراجعه به منابع معتبر میاین نوشته به رویكرد اسالم در این باره پرداخته می

؛ مانند د گریستصلی اهلل علیه وآله در مرگ بسیاری از افرادریافت كه پیامبر خاتم

[ سال وفات حضرت خدیجه و 2گریستن بر حمزه، جعفر، ابراهیم و عثمان بن مظعون. ]

جناب ابوطالب را در مكه، عام الحزن، یعنی سال عزا نامید و سفارش به برگزاری 

[ و مسلمانان نیز برای شهدای صدر اسالم سوگواری كرده و 1مجالس عزا فرمود. ]

امبرصلی اهلل علیه وآله نه تنها آنان را از این كار نهی نفرمود، خوانی كردند و پیمرثیه
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بلكه عمل آنان را تأیید فرمود.به دنبال ارتحال حضرت محمّدصلی اهلل علیه وآله، 

صحابه بزرگوار آن حضرت از دوری او به شدت گریستند، و در رثای حضرت 

ه بر امبرصلی اهلل علیه وآل[ چنانكه عایشه در مصیبت وفات پی9سرودهایی انشاء كردند؛ ]

هجری كه پیشوای آزادگان حضرت  ۴2[ و اما از سال 3صورت خود سیلی زد. ]

علیه السالم با یاران و اهل بیت ایثارگرش، در سرزمین كربال با لب اباعبداللَّه الحسین

هادت ای مظلومانه به شسابقه و به گونهتشنه در كنار فرات با وضعیتی دلخراش و بی

، سوگواری به مدرسه سیار عمومی تبدیل شد تا برای تربیت و احیای امر پیامبر و رسید

ای برای روشن شدن حق از باطل و علیهم السالم به صورت الهام درآید و وسیلهائمّه

 شناخت حسینیان از یزیدیان باشد.

 حكم عزاداری

تفاق در خصوص جواز اشك ریختن در غم از دست رفتگان، همه مذاهب اسالمی ا

نظر دارند. اما درباره گریه با صدای بلند، شیعه، شافعیان و حنبلیان حكم به جواز 

[ )گرچه در مقام عمل و در مرحله انجام بیشتر اهل سنّت به گریه كردن 1اند. ]كرده

گیرند.(فقیه ماهر، صاحب جواهر در اثر گرانسنگ خود جواهر الكالم شیعه خرده می

ن بر متوفا به دلیل روایات متعددی كه به حد تواتر معنوی نویسد: بدون شك گریستمی

رسیده و فتاوای فقها جایز است. و آنگاه به روایات گریستن رسول خداصلی اهلل علیه 

وآله بر حمزه سید الشهداء و فرزندش ابراهیم و جز آنان عثمان بن مظعون ]و نیز گریه 

ش رقیه[ و گریه ممتد و طوالنی علیها السالم بر پدر بزرگوار و خواهرحضرت فاطمه

فرماید: تمام این موارد كند و سپس میالعابدین بر پدر بزگوارش، اشاره میامام زین

های سرایی برای كسانی كه دارای ویژگینشان دهنده این واقعیت است كه ندبه و نوحه

ارم كاند، مانعی ندارد، بلكه مستحب است تا در پرتو مجالس عزا، فضایل و مبرجسته

م نظر از لزوم یاد ایام اللَّه، و لزوآنان نشر یابد و دیگران سرمشق و الگو بگیرند.صرف
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علیهم السالم و مواسات با اهل [ و لزوم مودت نسبت به اهل بیت۴تعظیم شعائر الهی ]

بیت و اخبار و احادیث متعدد و عمل پیامبرصلی اهلل علیه وآله و رفتار ائمّه 

توان م و سیره مستمر كه بر مشروعیت عزاداری در دست است میعلیهم السالمعصومین

گفت برپایی این گونه مجالس امری عقالیی و در تمام مناطق جهان معمول است كه 

در برابر حوادث شخصی و یا اجتماعی مراسمی تشكیل داده و به سوگ 

وائد آن امری و ف نشینند.بنابراین عزاداری نه تنها جایز بلكه با توجه به آثار مترتبهمی

باشد.مؤمنان با شهادت امام است رایج و مورد قبول تمامی خردمندان و اهل دانش می

[ مرثیه گفتند و به زیارت مزار شهیدان 3علیه السالم عزادار شدند گریستند ]حسین

شتافتند. و تا زمانی كه اسالم در صحنه است و پیامبر خاتم پیرو دارد این عزاداری باقی 

ماند، زیرا الزمه محبت بر آل پیامبر و ادای حقوق آنان، عزاداری است و مراسم  خواهد

ها و بازارها و روشن زنی در خیابانهای سینهسینه زدن و زنجیر زدن و حركت دسته

هاست كه جریان داشته است و مورد ها قرنها و پرچمها و بلند كردن علمكردن چراغ

ام فتوی و عمل بوده است. اگر این مراسم جایز نبود تأیید علما و مراجع بزرگ در مق

كردند. سكوت بزرگان دین خاصه آنان كه دارای نفوذ و قدرت بودند از آن نهی می

قای شناس بآن گرامیان و حضورشان در این مراسم، دلیل تأیید آنان است.فقهای اسالم

ورا كردند عاشصیه میدانستند و لذا توعاشورا را ضامن بقای اسالم و عزت مسلمین می

 را زنده نگه دارید.

 تاریخچه مجالس عزاداری حسینی

علیه السالم تا زمان وقوع حادثه جانگداز كربال، جریان از روزگار نخست خلقت آدم

علیه السالم به طرق مختلف مطرح گردیده شهادت سید و ساالر شهیدان امام حسین

ان اند و از ضجیج فرشتگیسته و یا متألم شدهاست.برای آن امام همام، انبیاء و امامان گر

و بكاء آنان در كتب مشهور، سخن به میان آمده است!صحابه بزرگوار رسول خداصلی 
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اهلل علیه وآله نیز پس از آگاهی از حوادثی كه در آینده اتفاق خواهد افتاد برای امام 

وده م به جهان نگشاند در حالی كه آن بزرگوار هنوز چشعلیه السالم گریه كردهحسین

بود.پس از وقوع حادثه كربال اولین كسانی كه این مصیبت عظما را با چشمانی اشكبار 

ای آتش كردند و بر خرمن هستی هر جنبندهو دلی تافته از غم و حزن گزارش می

سالم و علیها الهاشم، زینب كبریافكندند، حضرت سجادعلیه السالم و عقیله بنیمی

قطعه شده شهیدان، عاشورا بودند. آنان گاهی در كنار اجساد قطعه دیگر بازماندگان

ها، گاهی در مجالس عمومی، زمانی در مسجد و در جمع زمانی در بازار و كنار دروازه

نمازگزاران و گاهی در حضور حاكمان و فرمانروایان ستمگر و ظالمی همچون عبیداللَّه 

ام ورزیدند.امن رفته بود مبادرت میبن زیاد به بیان مصائب و ظلمی كه بر شهیدا

علیه السالم پیوسته سوگوار عاشورا بود و در این مصیبت بزرگ مدت سی العابدینزین

و پنج سال گریست و اهتمامش بر این بود كه واقعه كربال را در برابر دیدگان مردم 

 انگیز كربالمجسم سازد و آن را زنده نگاه دارد.امام باقرعلیه السالم كه در واقعه غم

نمود. و امام حضور داشت ذكر مصیبت عاشورا را در صحرای عرفات نیز توصیه می

كرد، علیه السالم فرمود: پدرم هرگاه از مصیبت سیدالشهداءعلیه السالم یاد میصادق

شد. ایشان در بیت شریف خود فضا و مقدمات گریستن اشك از دیدگانش جاری می

علیهم السالم بود و در این ایام غم و ام ماه حزن اهل بیتساخت. محرم الحررا مهیا می

شد. امام علی بن موسی الرضاعلیه السالم نیز علیه السالم چیره میاندوه بر امام كاظم

داد. قصیده دعبل كه در حضور علیه السالم میاهمیت فراوانی به عزاداری امام حسین

وانده شده بسیار معروف است. و نیز آن امام علیه السالم خآن جناب در رثای ابا عبداللَّه

نمود. و دیگر امامان همام به بازماندگان در شهر مدینه، ادامه این راه را توصیه می

علیهم السالم هر یك در زمان خود در ترویج این سنّتِ سَنِیّة كوشا بودند و گاه معصوم

 گریاندند ورا می گریستند و دیگرانخود از مصائب جدشان یاد كرده، به شدت می

ها ترین عبادات و ارزشابراز احساسات در رابطه با مصائب جانسوز كربال را از عالی
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ترین فصول تاریخ شیعه است از این دانستند. اگر حادثه عاشورا یكی از روشنمی

روست كه اهل بیت در هر فرصتی به گزارش حادثه پرداخته و جزئیات واقعه را تشریح 

علیهم السالم هادیان امت به تأسی از مقامات عصمت و از زمان ائمّهاند.پس كرده

 علیه السالماند و عزاداری امام حسینطهارت این راه را با پیگیری و پایداری پیموده

توسط وارثان مكتب اهل بیت، رونق خود را حفظ كرده است.پیروان صادق آن 

نیز با تأسی به انبیاء و اولیاء و بزرگواران )خواص شیعیان( و عارفان به مقام امامت 

اه اند و هرگتبعیت از رویه مراجع بزرگ تقلید شیعه به این سیره حسنه عمل كرده

اند.بنا بر گزارشهای تاریخی در عصر شرایط مهیا شده، آشكارا به عزاداری پرداخته

مأمون و بعضی دیگر از خلیفگان عباسی كه شیعیان آزادی عمل مختصری داشتند به 

پرداختند. اما بعد از معتصم به دلیل ور آشكار به عزاداری سرور شهیدان میط

ال شد تا در سسختگیری حاكمان ستمگر، عزاداری غالباً به صورت مخفی انجام می

عزاداری  -یكی از سالطین بزرگ و مقتدر آل بویه  -هجری معزالدوله دیلمی  911

[ .و در مصر نیز خلفای فاطمی ۳اخت. ]روز عاشورا را به طور رسمی در بغداد معمول س

[ در شهره قاهره كه تازه آن را بنا كرده بودند، مانند 3پرداختند. ]به عزا و ماتم می

افتاد. و از آن زمان به بعد مراسم عزاداری بغداد، در روز عاشورا دسته عزاداری راه می

كه  ت و چنین بودبا شدت و ضعف ادامه یافت. تا زمان تیموریان كه رونقی جدی گرف

این حركت به سایر كشورهای آسیایی نظیر ایران، برخی كشورهای عربی و شمال 

آفریقا رسوخ كرد و در عصر صفویه رونق كامل یافت. توجه مردم ایران به عزای 

حسینی زبانزد خاص و عام بوده و هست و ان شاء اللَّه تعالی خواهد بود.از بركت خون 

اش امت مسلمان هر سالی پر شورتر از سال قبل، یاد و باختهامام حسین و یاران جان

اند. در بالد شیعه آن اندازه كه هایشان را پاس داشتهخاطره ساالر شهیدان و فداكاری

یه نظیر سید الشهداءعلمجلس تذكر به یاد اولیای الهی، خصوصاً به یاد فداكاری بی

د ادبی و اجتماعی دیگری منعقشود هیچ مجلسی دینی و سیاسی و السالم تشكیل می
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ای است كه نه تنها شیعیان، بلكه بسیاری از اهل سنّت گردد.اهمیت عاشورا به اندازهنمی

[ زیرا محبت ذوی القربای پیامبرصلی اهلل علیه وآله 2۱كنند ]نیز در آن روز عزاداری می

 برای امامتنها اختصاص به شیعیان ندارد. حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب الهی، 

علیه السالم و مراسم سوگواری آن حضرت احترام قائلند و وقتی نام مقدسش را حسین

ل كنند و در تشكیشنوند در خود احساس همبستگی و ارتباط و گاه شیدایی میمی

ها ورزند و بخشی از ثروت و ساعتمجالس عزا، بویژه در عاشورای حسینی، اهتمام می

دهند و در ماه حزن و اندوه آل مقدس اختصاص می از وقت خود را به این امر

برند. گمان اند و از مدرسه عشق و ایثار او بهره میمحمّدصلی اهلل علیه وآله محزون

كنم كسی در میان مدافعان حق و حقیقت و شهدای راه فضیلت شخصی نظیر امام نمی

یچ و یاد كنند. و نیز هعلیه السالم دیده باشد كه پیروان همه مذاهب این گونه از احسین

تلف های مختوان نشان داد كه چنین تأثیری داشته باشد و ملتای را در عالم نمیحادثه

را تحت تأثیر قرار داده باشد.حادثه جانگداز طف چنان اثر عمیقی بر اركان تشیع 

گذاشت كه اقشار مختلف به فراخور حال و درجه كمال، به ایفای رسالت 

های اران و نویسندگان متعهد و آگاه در بعد نظری و عملی و جنبهنگپرداختند:تاریخ

حماسی قیام عاشورا در حد توان بعدی از ابعاد آن را دیده و كاویده و از آن دریا 

[ .عاشقان 22اند. ]های بیشماری نگاشتهها و رسالهسبویی به ارمغان آورده و كتاب

داشته، شاعران مكتب آل اللَّه با دلباخته نهضت عاشورا مجالس ذكر اهل بیت برپا 

های آتشین، ضمن ابراز سوز و گداز درونی خویش، حماسه و خروش سروده

اند. اشعار ترین شكل به تصویر كشیدهدالورمردان عرصه طف را به بهترین وجه و مهیج

ها جاوید و باقی است.واعظان متعظ و ارزنده و دلنشین این قشر همواره در خاطره

های غم و اندوه به خرمن انگیز، شرارههای پرشور و حزنعهد با ایراد سخنرانیذاكران مت

های عاشقان حسینی زده، با تواضع و خاكساری تمام به روضه جانكاه شهیدان دشت دل

ك و های عاشوراییان، و اشسرایی نمودند و با ذكر مصیبتكربال دست یازیده، و مرثیه
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وی خاصی به محافل بخشیدند كه هر كدام در آه شیعیان حاضر در مجلس رنگ و ب

های مذهبی، چنان حد اخالص خود، مثاب و مأجور خواهند بود.در یك سخن هیئت

مندان به آن پركشیده و های وسیعی از عالقهای داشته كه قلوب تودهعظمت و جاذبه

شورا سازان قیام خونین عاه و حماسه ۴2خواهد كشید.آری این گونه بود كه یاد محرم 

های تاریخی ها در بستر تالطم تاریخ شكوفا ماند و فراز و نشیبپا به پای عصرها و نسل

آن را محو نكرده بلكه به عنوان عنصری زنده و پویا و نقطه عطفی درخشان، 

 كند.آفرینی مینقش

 اهداف برپایی مراسم

 اشاره

و فضایل و  این مراسم بابركت از دیر باز نقشی فعال در رشد باورهای مذهبی

های انسانی و فراموش نشدن خاطره سلحشوران عاشورا و شناساندن مقام كرامت

های بیدادگران، ایفا كرده است كه ما در پیشوایان بزرگ اسالم و افشاگری جنایت

كنیم!اقامه عزای حسینی بزرگداشت شعائر اینجا به شماری از آثار و فواید آن اشاره می

ز علیهم السالم او تمام توّلی و تبرّی است.هدف امامان اهل بیتالهی و نمایش جلوه تام 

این همه پافشاری بر زنده نگهداشتن نام و یاد و خاطره مقاومت بزرگ حامی حق، امام 

علیه السالم احیای اهداف و مقاصد واالی آن حضرت و ابالغ مظلومیت آل حسین

ی كه از فداكاران و علیه السالم به گوش تاریخ بوده است. و هر جمعیتعلی

های خدوم خویش تكریم نكند محكوم به زوال و نابودی است.این امر شخصیت

عزاداری و مجالس حسینی به دلیل قالب و محتوای جذابی كه دارد، بهترین راه انتقال 

امان دشمنان قسم معارف اسالمی و احكام الهی و صیانت دین از انحراف و از هجوم بی

های گوناگون، در برابر عنوان یك حركت تبلیغی در عرصهخورده است. كه به 
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های الئیك یا از سوی ابزارهای استكبار جهانی رو در هایی كه از طریق جریاناندیشه

إِنَّ الْحُسَْینَ مِصْباحُ الْهُدی وَ »كند.و همین است معنای ایستند مقاومت میروی اسالم می

وهمند و خوبنار حسینی نبود، در همان قرن اول خورشید [ اگر قیام شك21« ]سَفِینَةُ النَّجاةِ

صلی رمماند.تعبیر بلند پیامبر اككرد، و از شریعت نبوی اثری بر جای نمیاسالم افول می

[ تجلی نقش قیام حسینی در 29« ]حسین از من و من از حسینم»اهلل علیه وآله كه فرمود 

اإلِْْسْالمَ مُحَمَّدِیُّ الْحُُدوثِ وَ حُسَیْنِیُّ  إِنَّ»فرماید: ای كه میبقای اسالم است و جمله

گیرد.اگر اسالم در وجود و حدوثش مدیون [ در همین راستا قرار می23« ]الْبَقاءِ

محمّدصلی اهلل علیه وآله بود، در تداوم و پایداریش مرهون ساالر مدافعان حریم 

هرچه داریم از  علیه السالم است. پس نباید فراموش كرد كه ماحقیقت، حسین

علیه السالم داریم، زیرا شهادت اوست كه تا دامنه قیامت دستورات اسالم را برای حسین

دارد.همچنین با تشكیل چنین اجتماعی، روحیه فداكاری و ایثار در ما زنده نگه می

جویی از ستمگران زنده نگاه داشته و تقویت خواهی و انتقاماجتماع و حس عدالت

گردد.و نیز ها افزون میو خویشتنداری در مشكالت و ناهنجاریشود و صبر می

ها را در جهت توسعه امر به معروف و یادآوری نهضت حسینی نیرومندترین انگیزه

های خونین بر علیه ستمگران را كند، و آتش انقالبها ایجاد میجلوگیری از زشتی

بیعت شده و اجر رسالت سازد.در این گونه مجالس با امامان تجدید برافروخته می

گردد، چرا كه حضور در این مجالس، تأیید فرسای نبوی تا حدودی ادا میطاقت

علیه السالم كه همان منویات پیامبر ضمنی افكار و اهداف واالی حضرت اباعبداللَّه

گردد.امروزه مجالس امامان اهل باشد، محسوب میصلی اهلل علیه وآله میالشأنعظیم

لسالم همچون حج ابراهیمی یكی از عوامل مهم اتحاد عاطفی، سیاسی، علیهم ابیت

[ اتحادی كه فراهم ساختن آن با پول و 21فرهنگی و اجتماعی مسلمانان است، ]

امكانات مادی، دشوار و بلكه نزدیك به محال است.برپایی مجالس عزاداری حسینی به 

ت ست كه با دست توانای والیهای انسانی انمایش گذاردن زیباترین تصاویر از كرامت
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ترسیم شده است.در این مجالس روح و روان انسان با یاد شهیدان آزاده و شنیدن شرح 

شود.دوستدار ابا عبداللَّه آید و آسمانی میاز خود گذشتگی آنها به اهتزاز درمی

ن كاآید تا حد امعلیه السالم اگر از معرفت الزم برخوردار باشد، در صدد برمیالحسین

صفات و سجایای خویش را مانند محبوبش كند، آینه رخسارش شود و روز به روز به 

شفافیت خویش بیفزاید، تا جمال دالرای محبوب در آن بهتر نمایان گردد. به قول مقام 

های حسینی در دهه اول ماه محرم به مانند جاری شدن معظم رهبری:حركت موكب

داید و زینات فاسد دشمنان را از محیط جامعه میها و تلقآب باران است كه تمام پلیدی

ها در مجالس عزا بوده كه دمد.همین اشكای از عشق و ایمان الهی میبه آن روح تازه

[ 2۴در طی چند قرن هزاران نفر را به آغوش اسالم ناب محمّدی رهنمون شده است. ]

ئر دین احیا در پرتو این مجالس كه خود از شعائر اسالمی است، بسیاری از شعا

گردد.مردم شهیدپرور ایران شاهد بودند كه انقالب اسالمی ایران از این مجالس و می

[ و انقالبیون، از 23این تاریخ پر عظمت و از عاشوراها و تاسوعاها سرچشمه گرفت. ]

علیه السالم و ماجرای خونین كربال، الهام گرفته در راه پایداری در نهضت امام حسین

د جهت نبوده كه بزرگ مرجع تقلیستم را از آن حضرت آموختند.آری بی برابر كفر و

 -شعیه در عصر خود مرحوم آیت اللَّه العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی 

علیه السالم ثلث مال خود را وقف اقامه مجالس عزاداری امام حسین -اعلی اللَّه مقامه 

[ .حال كه سوگ حسینی، تا 2۳صرف شود. ]نمود تا همه ساله با نظارت اوصیاء ایشان م

تر این درجه بركت و اهمیت دارد، باید آن را مغتنم شمرد و رسم و رسومش را باشكوه

تر برگزار نمود و همچون گوهری گرانبها از آنها محافظت نمود.فریادهای و سازنده

لؤ و بعضی از عالمان شیعه مانند: محدث واال مقام میرزا حسین نوری در كتاب لؤ

مرجان علّامه سید محسن امین در رساله التنزیه العمال الشبیه و استاد شهید آیت اللَّه 

مرتضی مطهری در كتاب حماسه حسینی را نباید فراموش كرد كه هر یك در اصل 

ها و نویسان در مورد برخی بدعتناظر به همین نكته بنیادین است.اگر بعضی مقتل
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كردند علیه السالم كوتاهی نمیرت ابا عبداللَّه الحسینها پیرامون عزاداری حضتحریف

ه مانند گذشته مجالس حسینی را ادار -كثراللَّه امثالهم  -و فقیهان و سخنوران برجسته 

 دیدند وخوانی و ذكر مصیبت را با مقام علمی خود در تعارض نمیكردند و روضهمی

ها، شهید ها، محدث قمیها، علّامه بیرجندیهای راهبردی محدث نوریتوصیه

ها به گرفت، و مسیر عزاداری[ مورد توجه قرار می23ها و مراجع عظام تقلید ]مطهری

ه قیمت خوانان بشد و مرثیهعلیهم السالم خواسته بودند، هدایت میسمتی كه معصومین

بستند، و جامعه محترم مداحان نظارت های سرد به كربال نمیگرمی یك مجلس، دروغ

ها داشتند. و رشد فكری مردم والیی بدان پایه بود كه ر بر روند اجرای مداحیمستم

كردند، همه آثار مقدس و مهمی كه ضرورت بازنگری در مجالس حسینی را باور می

مورد توجه پیشوایان شیعه در ترغیب به تعزیت و تشویق به سوگواری و تحضیض به 

شد.اكنون نیز برداری میاست، بهره عزاداری و تحریص به اقامه مراسم تأبین بوده

ها های غلط از این گوهر گرانبتوان با زودن آفات و پاالیش و پیراستگی آن از سنّتمی

محافظت نمود و از قدرت سازندگی بسیار باالی آن برخوردار شد. و تحول بزرگی در 

 برابر كفر و استكبار به وجود آورد.

 ول مراسم عزاداریعوامل مؤثر در جاودانگی، گسترش و تح

 تشویق و ترغیب شاعران آیینی به مرثیه سرایی

 -كه درود خدا بر آنان بود  -.امامان معصوم 222-223نك: كامل الزیارات، ص 

سرایان خاندان پیامبرصلی اهلل علیه وآله به حضورشان هنگامی كه شاعران متعهد و مرثیه

ند خواستدادند و از ایشان میر میشدند آنان را مورد تشویق و دلجویی قراشرفیاب می

[ .زید 1۱های خود را در رثای سید الشهداءعلیه السالم در حضورشان بخوانند. ]سروده

علیه السالم بودم كه جعفر بن عفان طائی شحام گوید: با گروهی در حضور امام صادق
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زد ده او را نسرایان بنام شیعی وارد شد. حضرت احترام شایانی كره. ق( از مرثیه 21)م: 

ای علیه السالم اشعار شایستهام در رثای حضرت حسینخویش نشاند و فرمود: شنیده

ای، آیا درست است؟او گفت: آری.فرمود: بخوان.او اشعار خود را قرائت كرد و سورده

های امام علیه السالم و حاضران متأثر شده، گریه كردند و قطرات اشك از گونهامام

ه فرمود: ای جعفر، سوگند به خدا، فرشتگان مقرب الهی در این سرازیر شده آنگا

علیه السالم شنیدند. آنان بیش از ما مجلس حاضر شدند و سروده تو را در مورد حسین

گریستند. خداوند در این زمان بهشت را بر تو واجب ساخت و تو را آمرزید. و در پایان 

ند بسراید و گریه كند و بگریاند خداو علیه السالمفرمود: هر كه شعری در مرثیه حسین

[ .شایان ذكر آنكه گاهی خود 12آمرزد. ]بهشت را بر سراینده واجب كرده او را می

[ و گاه عالوه بر 11كردند. ]های بلند و شیوایی انشاء میامامان اهل بیت مرثیه

طایای عكردند.یا بزرگداشت معنوی شاعران، با دادن صله، آنان را تشویق و تكریم می

علیه السالم به اشجع سلمی و امام باقرعلیه السالم به كمیت، و هدایای امام صادق

علیه السالم به دعبل خزاعی و تشكرش از سید حمیری و همچنین صله دادن امام هشتم

دهد كه برپایی ابراهیم بن عباس همه و همه حاكی از این حقیقت است و نشان می

ن كربال در سیره آن بزرگان اهمیت وافری داشته مراسم ماتم داری برای شهیدا

بدیل كربال همواره زنده و پویا ها سبب شد كه رخداد بیها و تشویقاست.این اهتمام

بماند و نام نامی سیدالشهداءعلیه السالم شعار بنیادین انقالبیون علیه ظلم گردد و به 

ایایی كه امام سجادعلیه تعداد شاعران متعهد و انقالبی روز به روز اضافه گردد.هد

 السالم به فرزدق داد و دعایی كه در حق كمیت اسدی كرد.

 گریستن و گریانیدن

[ برادران و یارانش شیوه دیگری است 19اشك و ندبه مثبت در مصیبت سیدالشهداء و ]

كه كارایی بسزایی در جاودانگی نهضت حسینی داشته و مورد تأكید عترت طاهره بوده 
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اران در سوگ امام شهیدان و اصحابش هم خود اشك ریخته و گریه است. آن بزرگو

كردند. زیرا در [ تشویق می11[ و هم دیگران را بر گریه و ندبه و تباكی ]13كردند ]می

بسیاری از روایات به طرق مختلف به گریستن و گریاندن توصیه شده است. از جمله 

صم( به ریان بن شبیب )دایی معت -لثنا علیه آالف التحیة و ا -امام علی بن موسی الرضا 

ا كه علیه السالم مویه كن چرخواهی بر چیزی بگریی، بر حسین بن علیفرمود: اگر می

ای قوی برای شیفتگان [ .این گونه احادیث انگیزه1۴سر آن بزرگوار از بدن جدا شد. ]

زش رحمت علیه السالم ایجاد نمود تا خود را از این بارش مغفرت و ریامام حسین

ها ها و یادها نبود، چه بسا حادثه نینوا از خاطرهرحمانی محروم نسازند.اگر این گریه

علیه السالم را افتاد. و كسی امروز امام حسینشد و یا از طراوت و نشاط میمحو می

 شناخت و راه حسین گم شده بود.نمی

 توصیه و ترغیب به زیارت سرزمین كربال و ساالر شهیدان

وهایی كه مرزبان آیین برای ماندگاری حماسه عاشورا به كار گرفتند، توجه از شی

علیه السالم بود. به طوری كه حجم قابل توجهی از روایات فراوان به زیارت امام حسین

های مختلف این مطلب را های مزار به عبارتكتاب پرارج كامل الزیارات، و كتاب

های قدر و ایام و لیالی مخصوص عبادت و شبرساند. در اعیاد، در ایام عزا، در می

ها و روزهای جمعه به زیارت سیدالشهداءعلیه السالم توصیه شده و برای آن شب

اند. در سایه توصیه و ترغیب و تشویق عاشقان برای حدی ذكر نمودههای بیثواب

 شتهعلیه السالم و یارانش زنده نگاه داهای حسینزیارت، خاطره عاشورا و فداكاری

 [ .13شده است. ]

 ارج نهادن به خاك كربال و سجده نمودن بر تربت آن حضرت
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علیهم السالم برای احیای حماسه حسینی، نگاهداری تربت و های دیگر ائمّهاز شیوه

های توصیه به سجده بر خاك آسمانی سید الشهداءعلیه السالم است كه در آن نشانه

جود دارد و نماز گزار را در حال سجده به یاد توحید و عشق و ایثار در راه معبود و

های خود را در راه محبوب نثار اندازد كه جانارواح پاك و طیب و طاهری می

كند. این چنین اند كه دل و روح انسان را با فرهنگ عاشورا آشنا و مأنوس میكرده

 [ .1۳الگوها اثر تربیتی و معنوی عجیبی در جان و روان انسان خواهد گذاشت. ]

 تشویق به برگزاری مجالس ذكر مصیبت و تبیین اهداف نهضت حسینی

نك: اقناع الالئم علی اقامة المآتم؛ احسن الجزاء فی اقامة العزاء، علی سید الشهداءعلیه 

السالم؛ تاریخ النیاحة علی االمام الشهید حسین بن علی؛ سیرتنا و سنتنا؛ مجالس الفاخرة 

اشتند دمان شیعه عالوه بر آنكه خاطره عاشورا را زنده نگه میفی مأتم العترة الطاهرة.اما

كردند كه هر ساله با سوز و گداز و [ همواره پیروان خود را ترغیب به این مهم می13]

همراه با گریه و زاری به عزاداری بپردازند.عالمان دین نیز با پیروی از شیوه رفتاری 

ر ند و همواره شیعیان را بر ادامه این امپیشوایان معصوم در گسترش این فرهنگ كوشید

و  گذاری كرد كه برای همیشه نامفرمودند.عوامل یادشده سنتی را پایهمقدس توصیه می

ها زنده ماند و به الگویی جاودانه تبدیل شد و مردم آفرینان عاشورا در خاطرهیاد حماسه

« ظلومیا م»د كه: با شعار های زمان آشنا شدند و دریافتنبه وظایف خود در برابر طاغوت

توان هر ظالمی را رسوا كرد.و بدین گونه حادثه كربال با عمق جان و دل با باورهای می

ها اعتقادی، اجتماعی انسانی مردم گره خورد و نفرتی عمیق و دائمی از ستمگران در دل

كاشت و دین اسالم را شاداب و خرم نگاه داشت. و مجالس حسینی آثار و بركات 

در  -جهت نیست )مارتین( نویسنده آلمانی، منبرهای حسینی را اوانی داشت. بیفر

 ترین عوامل پیشرفت مسلمیناز مهم -صورتی كه خوب تنظیم و از آنها استفاده شود 

داند.سوگمندانه امروز عاشورا با همه اهمیت و جایگاه مهمی كه در فرهنگ اسالمی می
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جویی( ستیزی و عدالتو پیام اصلی آن )ظلم دارد عمق و محتوایش را از دست داده

اده د« مصائب عاشورا»جای خود را به « مسائل عاشورا»فراموش گشته است. برای همین 

توا و محها نیز بعضاً بیو بعد عاطفی غالب و بعد معرفتی آن فراموش شده، و مرثیه

و ندارد و و قیام اعلیه السالم سبك گشته و هماهنگی كامل با فكر و اندیشه امام حسین

رنگ است و یا اصالً مشهود نیست. و آنچه در غالب مجالس پیام عاشورا در آنها كم

شود، اصوات موزون مداحان و لوازمات جانبی آن است كه از سوگواری مشاهده می

نیز  های آنها و درسگردد. اگر شیعیان به محتوای قیام و پیامسوی مستمعان ایجاد می

ترین گرفتند، جامعه والیی آنان جزو پیشرفتهد و از آن به خوبی الگو میكردنتوجه می

جوامع بود.افسوس كه با راه رفتن آفات به عزاداری بهره در خوری از آن نصیب تشیع 

تری پیدا كند ضروری ها رشد و بالندگی افزون[ برای اینكه عزاداری9۱شود. ]نمی

ع بزرگوار تقلید و روحانیت متعهد و ها در پرتو رهنمودهای مراجاست عزاداری

كند، مبارزه شود و به آن متخصص و آگاه با آفاتی كه رهاورد عاشورا را تهدید می

 های خویشدهنده این مجالس با مسؤولیتمحتوای سازنده داده شود. و اركان تشكیل

 آشنا شوند و به اندازه توان، نقش خویش را ایفا كنند.

 وظایف شیعیان

هایی را ایجاب ی نسبت به عاشورا مدیون است و ادای دین، مسؤولیتامت اسالم

د كه هایی داشتنكند. گذشتگان از شیعیان و علویان در عصر و زمان خود مسؤولیتمی

آن را انجام دادند و اینك زمان و فرصتی دیگر و مسؤولیتی دیگر برای حاضران است 

هدف و معرفی آرمان شهیدان از جان  كه برای گرامیداشت عاشورا و یاد شهیدان و بیان

. 2بكوشند. مسؤولیت و تكلیف شیعیان در قبال عاشورای حسینی به قرار زیر است:

بر توفیق  علیهم السالم وشكرگزاری بر نعمت والیت و تربیت بر طریق مكتب اهل بیت

. قدرشناسی و 1علیهم السالم و درخواست دوام آن.شركت و درك مجالس اهل بیت
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ه والدین و مربیانی كه آنان را با مجالس حسینی مأنوس كردند و یادكرد كسانی دعا ب

 -علیه السالم . قدر مسلم پیروان راستین امام حسین9كه مجالس حسینی را به پاد داشتند.

ند و در دانخود را موظف به شناخت كامل از فلسفه قیام حضرت می -اگر متعهد باشند 

عی و كوشا هستند و در این راستا برای خنثی كردن دسیسه های عاشورا سارساندن پیام

ورزند و تا مرز ایثار پیش عاشورا ستیزان از هیچ گونه اقدام مالی و جانی دریغ نمی

. هم و حزن قلبی كه اولین مرتبه عزاداری است. به این معنا كه عزاداران امام 3روند.می

اش دهتر از مصائب خود و خانوابزرگعلیه السالم مصیبت اهل بیتش را به مراتب حسین

. عزاداری و ابراز حزن و اندوه در ایام حزن آل محمّد كه مرتبه دوم 1به حساب آورند.

عزاداری است.ریان بن شبیب گوید: در نخستین روز ماه محرم به محضر امام هشتم 

الدَّرَجاتِ الْعَلی مِنَ  یَابْنَ شَبیب، إِنْ سَرَّكَ أَْن تَكُونَ مَعَنا فِی»رسیدم به من فرمود: 

الْجَنّاتِ فَاحْزُنْ لِحُزْنَنا َو افْرَحْ لِفَرَحِنا وَ عَلَیَْك بِوالیَتِنا فَلَوْ أَنَّ رَجُالً تَوّلی حَجَراً لَحَشََرهُ 

[ پسر شبیب، اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت 92اللَّهُ مَعَهُ یَوْمَ الِْقیامَةِ. ]

ندوه ما اندوهگین و در شادی ما شادمان باش و محبت و دوستی ما باشی، در حزن و ا

پیشه كن كه اگر انسان در این جهان سنگی را دوست داشته باشد، خدای متعال او را در 

. سیاه پوشیدن و سیاه پوش كردن در و دیوار ۴«.كندروز قیامت با همان محشور می

نشانه حزن و اندوه و كاشف از جوش ها و مجالس عزاداری كه ها، تكیهمنازل، حسینیه

. تشكیل مجالس عزا و شركت در محافل 3عشق و عالقه شیعیان به مقام والیت است.

سوگواری به منظور رونق بخشیدن به مجلس و آشنایی به وظایف و احكام شرعی و 

. دیگران را نیز به برگزاری مجالس هفتگی، ۳شناخت راه و روش سرور آزادگان.

كند زیرا افراد هر چند متدین نباشند، در جلسات خانوادگی شركت  ماهانه تشویق

ه گونه خطاب بعلیه السالم با لحنی تشویقكنند. در حدیث است كه امام صادقمی

دهید و با هم درباره ما سخن فرماید: آیا مجلس تشكیل میفضیل بن یسار می

 را كه در آن از ما یادفرماید: من مجالسی گوید: آری. حضرت میگویید؟فضیل میمی
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برداری بهینه از مجالس با . بهره3[ .91شود دوست دارم پس یاد ما را زنده بدارید. ]

رعایت حریم و حقوق دیگران با خودداری از آزار و در تنگنا قرار دادن دیگران. در 

[ 99. ]«فِی الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا... یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوْا إِذَا قِیَل لَُكمْ تَفَسَّحُواْ»خوانیم: قرآن می

. حزن و گریه به هنگام ذكر مصیبت كه جزو برترین اعمال در عزاداری و دژ 2۱.

. با كمال ادب و فروتنی در مجالس 22های روز قیامت است.محافظی در برابر سختی

. شركت در مجالسی كه خطبای 21حاضر شدن و خدای بزرگ را ناظر بر خود دانستن.

فاده گذارد بهترین استاندیش و محقق دارد تا از وقتی كه در اختیار میالح و مصلحتص

های . توجه اساسی به عمق مجلس و پرهیز از رغبت به مجالس و مداحی29را ببرد.

ساز اعصار و . سالم كردن بر سالله نور و حماسه23محتوا.محتوا یا كمپرهیاهو و بی

علیه السالم در هر روز كه از عبداللَّه الحسینقرون مولی الكونین، حضرت ابا 

. اعالم تنفر و دوری از دشمنان و 21ها است.ها و ارزشمندترین نعمتترین توفیقبزرگ

ندگان به كنعلیهم السالم را آماده كردند و كشندگان و ظلمپلیدانی كه زمینه قتل ائمّه

گویی به امام تسلیت. 2۴اهل بیت عصمت و طهارت كه آثار مثبت بسیاری دارد.

عصرعلیه السالم و به یكدیگر در ایام عزاداری خصوصاً عزای سیدالشهداءعلیه السالم 

ا خداوند، پاداش ما را در مصیبت م»طبق نقلی از امام باقرعلیه السالم این گونه بگوید: 

 رعلیه السالم افزون بدارد و ما و شما را از خونخواهان او قرار دهد، دنسبت به حسین

. پرهیز از هر رفتاری كه خارج از ضوابط 23[ .93«. ]ركاب ولی خود، مهدی آل محمّد

برداری بهینه از این گونه مجالس در راستای افزایش سطح . بهره2۳اسالمی باشد.

آگاهی دینی و در میان گذاردن مسائل شرعی، سؤاالت اعتمادی، اخالقی و... با 

رهنگی با آفات عزاداری با توجه به . شناخت و مبارزه ف23سخنرانان مجلس.

. اقامه امر به معروف و نهی از منكر.اگر حاضران در 1۱رهنمودهای مراجع تقلید.

مجلس شاهد منكری در عزاداری بودند )مانند غناخوانی مداح، به كار بردن آالت لهو 

ر دو لعب( نبایستی از وظیفه امر به معروف و نهی از منكر غفلت كنند و اجازه دهند 
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چنین مجالس مقدسی كار منكر انجام شود. تا همچون كسانی كه پیشتر به خاطر 

لُعِنَ »كوتاهی در انجام این مسؤولیت مورد نفرین قرار گرفتند، مورد نفرین واقع نشوند 

اْ مَا عَصَوم بَنِی ِإسْرَ ءِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیََم ذَ ِلكَ بِالَّذِینَ كَفَرُواْ مِن

. احترام 12[ .91«. ]وَّكَانُواْ یَعْتَدُونَ، كَانُواْ لَا یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَفْعَلُونَ

به خادمان و ذاكران و روحانیون و كلیه كسانی كه منتسب به هیئت حسینی هستند و 

علیه السالم محبوب خدای بزرگ ینعلیه السالم را دوست دارند زیرا محب حسحسین

. یاری رساندن به گرداننده و یا گردانندگان اصلی آن و بانوان برای پذیرایی از 11است.

اندركاران . قدردانی و تشكر از برپا دارندگان و دست19بانوان داوطلب همكاری شوند.

ر شود پس از صرف غذا زودت. در صورتی كه هیئت در منزل برگزار می13مجلس.

. دست كشیدن از كار در عاشورا 11پراكنده شوید و مشكل برای بانیان فراهم نیاورید.

برای برپا داشتن آیین عزاداری، زیرا امام رضاعلیه السالم فرمود: آن كس كه روز 

. 1۴[ .9۴عاشورا كارهای خویش را تعطیل كند، خدا حوائج دنیا و آخرتش را برآورد. ]

. 13ن و روحانیون، دانشمندان و پاسداران فرهنگ عاشورا.قدردانی محترمانه از ذاكرا

. شركت فعال در 1۳مواظبت بیشتر درباره امور شرعی پس از خروج از مجالس حسینی.

 های مذهبی كه گامی است در جهت گسترش آیین عزاداری.ها و تكیهساختن حسینیه

 وظایف بنیانگذاران و گردانندگان

 اشاره

بیت كه بخشی از عمر خود را وقف خدمت به اهل بیت برگزاركننده مجالس اهل 

اند ها و امكانات خود حداكثر استفاده را كردهنموده و در این راه از استعدادها، توانایی

در  -ورزند و در این راه از بذل مال و صرف عمر و تحمل رنج و زحمت دریغ نمی

رواج دهندگان خیر و ها و موازین شرعی باشد در زمره صورتی كه با رعایت مالك
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مسببان تبلیغ دین و احیای امر اهل بیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله هستند و عالوه بر 

اند، مشروط بر آنكه مجالس خود را پاداش عمل خود، در ثواب دیگران نیز شریك

برپایه شناخت عمیق و صحیح برپا نمایند و با رعایت شرایط و آداب به انجام این كار 

یف بپردازند. زیرا اگر بانیان و عوامل اجرایی، جاهل به هدف عزاداری و دقیق و ظر

توانند نتیجه در خوری های مخصوص آن باشند، و رعایت حدود را نكنند نمیظرافت

از مجالس خود بگیرند. و یكی از دالیل مهمی كه فرهنگ عاشورا به طور كامل 

الحی و احیاگرانه قیام عاشورا را های اصنتوانسته است نقش خود را ایفا كند و آموزه

بازتاب دهد، همین موضوع است.پس این عزیزان به منظور باال بردن میزان اثر بخشی 

. رعایت 2وری بیشتر از نعمت عزاداری بایستی امور زیر را رعایت كنند:مجالس و بهره

 كه آفت هر عمل عبادی است زیرا -اخالص در عمل پرهیز جدی از ریا و خودنمایی 

[ و بدون نیت 93عزاداری از مصادیق عبادت است و قوام عبادت به خلوص نیت است. ]

. اموالی 1ها ثمر چندانی برای انجام دهندگان آنها نخواهد داشت.خالصانه این فعالیت

. اگر از 9ادا شده باشد. -مثل خمس و زكات  -هزینه كنند كه حقوق شرعی آن 

. تالش كنند 3ه و عنایت به حلیت آن داشته باشند.كنند توجهدایای دیگران استفاده می

عمل خود را از هر جهت صحیح انجام دهند و بیش از آنكه به زرق و برق و تداركات 

های ظاهری آن بیندیشند به محتوا و كیفیت آن فكر كنند و مادی مجالس و جنبه

ران نكونام ذاكگرایی برتری دهند و در انتخاب سخنران شایسته و معناگرایی را بر شكل

 كننده اوقات و نیروهایدقت داشته و با عالمان وارسته حوزوی مشورت كنند تا ضایع

اثر و یا مجالس دور از آگاهی مالی و انسانی نشوند و به اجرای تشریفات خشك و كم

دل خوش ندارند. و از گویندگانی دعوت كنند كه برخوردار از مراتب علم و فضل و 

به اصول اخالقی باشند و بتوانند معارف و احكام اسالم و اهداف پارسایی و پایبند 

واالی حسینی را به درستی تبیین كند.كاملی باید در این راه شگرف تا كند غواصی این 

بحر ژرفباید به این نكته توجه كرد كه هر كس با حفظ چند قطعه شعر و چند حكایت 
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كه نام مداح بر خود نهاد،  و برخورداری از صدای خوب و اندكی هم قدرت لفاظی

مداح نیست.نه هر كه چهره بر افروخت دلبری داند نه هر كه آینه سازد سكندری 

تر زمو اینجاست نه هر كه سر بتراشد، قلندری داند!پس باید از داندهزار نكته باریك

نام، متدین، متعهد، معروف به تقوا و راستگویی و شناس، خوشهای امامخواننوحه

 دعوت كنند تا از مجلس بهترین استفاده به -كه به فضل خدا بسیار داریم  -اری امانتد

كه  -عمل آید. عارف واصل، عالم ربانی آیت اللَّه میرزا جواد آقا ملكی تبریزی 

فرماید: كسی را برای خواندن مصیبت دعوت در این باره می -رضوان خدا بر او باد 

فه استگو باشد.برای اینكه عزاداران محترم با فلسكنند كه باتقوا و در خواندن مصیبت ر

قیام و شهادت و اهداف واال و مقدس پیشوای شهیدان بیشتر آشنا شوند بهتر است تمام 

تالش و كوشش بر این مطلب استوار باشد كه مداحان عزیز مانند گذشته با پیشخانی، 

د. بویژه ر منبری باشمجلس را برای سخنران مجلس آماده كنند و بیشترین وقت در اختیا

ها و به هنگام مشوش شدن افكار و باورهای مردم، برخورد عاطفی در هنگامه فتنه

صرف با مقوله عزاداری و خالی از محتوا كردن مجالس مذهبی و مداح ساالری و در 

حاشیه قرار دادن منبر و وعظ و فرعی شدن مسائل اصلی كه امروزه رایج شده است نه 

دهد، و اعتقاد و باور آنها را نیز سطحی نازل از ایمان و آگاهی قرار می تنها مردم را در

یار در های بسترین عامل ورود آفتسازد، بلكه جدیپذیر میبسیار شكننده و آسیب

ین ضربه تربنیاد و بنیان فرهنگ عاشورا و تجلی اسالم منهای روحانیت است كه بزرگ

علیه السالم صاحب شریعت و حضرت امام حسیننماید. و مسلماً را به اسالم وارد می

توجهی به شرح و بسط ماجرای كربال و اهداف سازنده آن، بدان راضی نیستند. زیرا بی

آورد كه خدای ناخواسته اهداف آن نادیده گرفته شود و حتی اصل زمانی پیش می

دیدگی بآسیحادثه نیز مورد انكار قرار گیرد. و نیز رویكرد به دین بدون تفقه، موجب 

ا م« اسالم خواه»خواهد كه مردم شود. بنابراین اگر بانی محترم میدین و دینداری می

ستیزی از مغرب زمین در هم بشوند و بذرهای دین گریزی و احیاناً دین« اسالم دان»
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. تأمین و 1جوامع والیی پاشیده نشود باید با هوشیاری از منبر حسینی استقبال بكند.

سخنرانان و ستایشگران آل محمّد به نحو شایسته آن هم به صورت  اعطای هدایای

. برخورد یكسان با ۴مخفیانه به منظور پاسداشت بیشتر عزت و مقام رفیع آنان.

كنندگان مگر نسبت به افراد خاصی كه از احترام بیشتری برخوردارند، از جمله شركت

پرهیز از منكرات در  .3های عزاداری و صاحبان فضل و كمال.كسوتان هیئتپیش

عزاداری.فقیه نامی میرزای نایینی )قده( در پاسخ به استفتای اهالی بصره و اطراف آن 

های عزاداری اند:راه افتادن دستهجات عزاداری مرقوم داشتهدر خصوص حركت دسته

ها، از آشكارترین مصادیق ها و خیاباندر دهه عاشورا و روزهای مانند آن در كوچه

و رسانیدن پیام حسینی به دور و نزدیك است و اشكالی ندارد. در عین حال  عزاداری

الزم است، این شعار بزرگ را از هر كار ناپسند كه شایسته برای چنین عبادتی نیست، 

 جات در جلو وپیراست. از خوانندگی حرام و به كارگیری ابزار لهو و رقابت دسته

 اگر این قبیل اتفاقات و كارهای ناپسند رخعقب افتادن از یكدیگر باید پرهیز شود. 

دهد، حرام است، هر چند حرام بودن آن به حركت دسته برای عزاداری سرایت 

[ همچون نگاه كردن به زن نامحرم در حال نماز است كه خود عملی حرام 9۳كند ]نمی

و . برگزاری مجالس در ساعت مقرر و مناسب ۳[ .93كند. ]است ولی نماز را باطل نمی

پرهیز از طوالنی كردن آنها و سلب آسایش همسایگان. برای توفیق در این امر به 

. 3سخنران و مداح تأكید نمایند در صورت امكان سر وقت در جلسه حضور یابند.

داران باید روی و اعتدال. رعایت اصل اعتدال، از جمله مسائلی است كه هیئتمیانه

ستن از مزاحمت و ایجاد صداهای . دوری ج2۱سرلوحه كار خود قرار دهند.

. رعایت نكات بهداشتی در آشپزخانه، و پاك كردن خون حیواناتی كه 22گوشخراش.

. چون برپایی عزای حسینی اعالن انتظار ظهور منتقم الهی 21برند.ها سر میجلوی دسته

است از خدای بزرگ بخواهد همراهی با امام عصر)عج( در طلب خون سیدالشهداءعلیه 

م را روزی او گرداند.أَسْئَلُ اللَّهَ أَنْ یَرْزَُقنِی طَلَبَ ثارِكُمْ مَعَ اِمامٍ مَْنصور ظاهرٍ ناطقٍ السال
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پوش كردن بخشی از محیط برای نشان دادن شدت مصیبت و غم . سیاه29[ .3۱مِنْكُمْ. ]

 یهای دیگر. و نصب اشعار محتشم كاشانو اندوه و استفاده از تبلیغات نمادین در بخش

گیری از تراكت در . بهره23و اشعار دعبل خزاعی )َافاطِمُ قَوْمی یا ابْنَةَ الْخَیْرِ فَانْدُبِی(

علیه السالم در [ سالم بر حسین32. نصب تراكت ]21مسیر رفت و آمد به مجلس.

علیه السالم و پرهیز از الصاق آبخوری مجلس و الصاق عكس حرم مطهر امام حسین

ازار علیه السالم در بهاشمعلیه السالم و قمر بنیبه نام امام حسینهای دروغین كه عكس

هایی با خط زیبا كه نام شهدای سرافراز كربال . استفاده از پارچه نوشته2۴شود.عرضه می

. جدا 2۳ها.های مفید به عزاداران در یكی از شب. اهداء كتاب23در آن آمده است.

. توجه به دیدگاه و نظرات 23حل استقرار آنان.ها و آقایان و مكردن در ورودی خانم

ه مندان بمراجع تقلید. اینها بخشی از انتظاراتی است كه هر فرد دلسوخته و عالقه

مجالس حسینی در این ایام از اداره كنندگان مجالس مذهبی دارد.از بانیان محترم 

ش آنها تال استدعا دارم كه در ضرورت امور فوق حقیقتًا بیندیشند و در جهت تحقق

 نمایند.

 وظایف اهل منبر

 اشاره

قیام عاشورا، و مجالس و محافلی كه مورد توجه وجود مقدس بقیة اللَّه االعظم حضرت 

مهدی )عج( هستند، همچون سالحی نیرومند و كارآمد در دست عالمان دینی و 

ها بگویندگان مذهبی و ذاكران حسینی است. نقش اینان كه در راه حفظ این گوهر گران

[ در ابالغ پیام الهی 31نمایند، همچون نقش انبیاء ]و گسترش آن تالش و ایثار می

برداری خویش رقم زده شده است. لذا رسالت این فرزانگان در جامعه والیی بهره

مناسب از عاشورا به تناسب زمان و مكان است.بقاء دین در طول تاریخ و درخشان 
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زدایی همین گروه است.این همه ری و تحریفماندن چهره آن عمدتاً مدیون روشنگ

 ها، آب انبارها... و موقوفاتها، پلالمنفعه، مانند بیمارستانآثار نیك از بناهای خیر عام

نوایان و بسیاری از كارهای خیر دیگر، نتیجه برای نگهداری ایتام و اطعام بی

 نیز آن گرامیانبرداری صحیح روحانیون حقیقی از مجالس حسینی است. امروز بهره

باید ضمن معرفی رهبران دین و عرضه معارف اسالم و استفاده شایسته از عواطف پاك 

 فرهنگ»مردم و جهت دادن به آنها در مسیر تقوا، به حفظ و انتقال روحیه جهادگری و 

از طریق یاد شهدای كربال بپردازند و مردم را به طاعت خدای رئوف و « طلبیشهادت

ای چنین از معصیت دور نمایند. و معلوم است كه گذاردن وظیفه مهربان ترغیب و

 آید.شناس و تقواپیشه برنمیسنگین و خطیر، جز از بزرگمندان دین

 های علمی و عملیصالحیت

تبلیغ دین عالوه بر ایمان و باور درونی دعوتگر، نیازمند تفقه )فهم عمیق( در دین و 

به نوعی شناسایی و شناساندن آن به دیگران  هایی است كهمجهز شدن به علوم و دانش

با بهترین شیوه و نیكوترین روش دخیل است. در واقع بدون تردید علم و دانش 

اد ساز است. و اگر مبلغی استمایگی در علوم دینی مشكلترین سرمایه مبلغ و بیمهم

ند ال بلتواند معارف ژرف و در عین حندیده باشد و مطالعه مستمر نداشته باشد نمی

علیهم السالم را به خوبی درك كند و كسی كه خود مطلبی را به قرآن و اهل بیت

خوبی درك نكرده، قادر نیست آن را درست به دیگران تفهیم نماید. به تعبیر 

ود ز بخشخشك ابری كه ببخش كی تواند كه شود هستیشاعر:ذات نایافته از هستی

ی های الزم و فراگیرپیش از كسب مهارت آب تهی ناید از وی صفت آب دهیبنابراین

فن خطابه و سخنوری همان به كه از قبول سخنرانی خودداری نمایند. به قول 

بایدت لب دوختن وز سخندانان سخن آموختنتا نیاموزد نگوید صد مولوی:مدتی می

 یكی ور بگوید، حشو گوید بیشكی
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 آگاهی از موضوع

های ابعاد و اطراف آن توان بازپروری داده آگاهی و تسلط كافی به موضوع سخنرانی و

تاریخی. بنابراین مطلبی را كه علم و آگاهی كامل بدان ندارد، نباید تبلیغ كند. چه، اگر 

مطلبی را ندانسته و درك نكرده بیان كند، كارش جز ضربه زدن به اسالم چیز دیگری 

[ آنچه را كه 39؛ ]«ی عِلْمٌ كَ بِهِوَ لَا تَقُْف مَا َلیْسَ لَ»فرماید: نیست، چنان كه قرآن می

بدان علم نداری پیروی مكن. تحكیم منطق تبلیغ براساس حكمت و موعظه و 

 گفتگوهای آرام.

 برخورداری از كردار نیك و اخالق رفیع اسالمی

مبلّغ اسالمی باید خود را به ادب نفس بیاراید و در امر تزكیه و تهذیب نفس كوشیده و 

به قله تقوا و خویشتنداری را طی كرده باشد تا از كارایی الزم مراحل مختلف صعود 

كه  هاییبرخوردار بوده و بتواند در زمینه فراخوانی مردم به راه خدا و برخورد با انسان

های متفاوتی برخوردارند، موفقیت و پیروزی به دست آورد. مبلّغان بزرگ، به از روحیه

هی از رزایل و ماالمال از فضائل اخالقی، وسیله اخالق بلند پسندیده و اندرون ت

اید ترین اخالق و صفاتی كه یك مبلغ بهای بزرگ نایل شوند.مهمتوانستند به موفقیت

خویی، مهربانی، فروتنی، نرمخویی، بردباری، به آنها آراسته باشد عبارتند از: خوش

گویی، عفت، عزت نفس و صداقت، روشنی و وسعت اندیشه، قدرت شهامت حق

 استدالل، رعایت نظم مطالب، گیرایی بیان.

 محبوبیت

ها نفوذ كرده و از محبوبیت واال در جامعه برخوردار است حرفش مبلّغی كه در دل

خواهد با سخنوری مسؤولیت الهی خود را شود، پس هر كس میبیشتر موثر واقع می

 یرد باید چنانهای خود نتایج مثبت و سودمندی بگخواهد از سخنرانیانجام دهد و می
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ار عبارتند وزندگی كند كه در بین مردم محبوب باشد. عوامل محبوبیت به طور فهرست

جا و نرمخویی، از: خودشناسی و خودسازی، ساده زیستن، خدمت به مردم، تواضع به

ها، و كرامت و عزت نفس، جلب رضایت حق، دفاع از ستمدیدگان، عمل به گفته

ای هرخورداری از حیا و عفت، داشتن مطالعه در زمینهاستقامت، داشتن شرح صدر، ب

گرایی، مقدم داشتن منافع ملی و مصالح بینی و حقیقتمختلف؛ صراحت لهجه، واقع

 طمعی.میهنی بر اغراض و منافع شخصی، بی

 تطابق كردار و گفتار

ها و الگویی از موعظه خویش حامالن پرچم رسالت آسمانی باید خود پایبند گفته

د. این حقیقی است كه مردم همواره از واعظان انتظار دارند، خود پایبند باشن

از ایستند دارند، بگویند، به كار بندند و از آنچه باز میهایشان باشند و آنچه را میگفته

توانند به ژرفای وجود مخاطبان راه یابند.دل و زبان [ .در این صورت است كه می33]

ای بد هیچ جا نرسد طائری كه یك بال استاگر گویندهچو یكی شد سخن بلند شود به 

ه دین ها بترین آسیبعمل كند و یا خالف آنچه به آن دعوت كرده رفتار نماید، سخت

شود! و اضافه بر این اگر ناطقی اخالق و ملكات خویش را اصالح و دینداری وارد می

ذاشته ر قابل توجهی نگنكرد و از فضایل اخالقی برخوردار نبود سخنانش در دیگران اث

آور خواهد و مجالس او ارزش خود را از دست خواهد داد و بجای هدایت، ضاللت

شد. اگر قرار باشد كه شخصی چیزی بگوید و خود بدان عمل نكند، عالوه بر تمام آثار 

سوء این كار، گناه بزرگی مرتكب شده و الاقل اثر آن این است كه نوعی بدبینی نسبت 

آورد و مشمول این عتاب الهی كنندگان آن در میان مردم به وجود میتبلیغبه اسالم و 

[ آیا مردم را به نیكی امر 31« ]أَتَأْمُرُونَ النَّاَس بِالْبِرِّ وَ تَنسَوَْن أَنفُسَكُمْ»خواهد بود كه: 

 كنید؟كنید و خویشتن را فراموش میمی
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 راستی و راستگویی

ین باره اساسی و كلیدی است: صدق و راستگویی علیه السالم در اسفارش امام علی

ها كه مردم آن -یكی از فضائل اخالقی است كه برای همه خاصه گویندگان و مداحان، 

واجب و الزم است. زیرا بنیان فرهنگ عاشورایی امام  -شناسند را به خیر و صالح می

اً در مل، دقیقعلیه السالم بر صداقت، راستی و درستی استوار است و دروغ و جحسین

مقابل این فرهنگ قرار دارد.قرآن در مقام ستودن اوصاف پیامبران، بر راستگویی آنان 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَْم »علیه السالم روایت شده است: [ و از امام صادق3۴تكیه كرده است. ]

ْْمانَةِ اِلَ  [ همانا خدای باعزت 33ی الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ؛ ]یَبْعَثْ نَبِیاا إِلّا بِصِدْقِ الَْحدیثِ وَ أَداءِ األَ

و جالل هیچ پیغمبری را مبعوث به رسالت نفرمود مگر با دستور به راستگویی و 

ها واعظان و ذاكران باید از خواندن روضه«.گذاران، چه نیك و چه بدبرگرداندن امانت

یه، جالس ذكر و مرثو اشعار دروغین به انگیزه گریاندن مستمعان بپرهیزند. اگر در م

ها از دروغ رایج گردد، شنوندگان به تدریج ایمان و اعتماد خود را به اشعار و روضه

دست خواهند داد.از سوی دیگر ناطق و مداحی كه هنجارهای شرعی را رعایت نكرده 

 زند، هم به رزاقیت خدایو با رویكردی كاذبانه به گرم كردن مجلس خویش دست می

كند.برخالف تصور آنان كه به د و هم با ایمان و عقیده مردم بازی میفیاض ایمان ندار

زنند، دروغ روزی ای برای رسیدن به متاع دنیوی چنگ میعامل دروغ به عنوان وسیله

دروغ روزی انسان را كم »كند. رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: را كم می

«. شودد به دروغ موجب فقر و بدبختی میاعتیا»علیه السالم فرمود: [ و علی3۳«. ]كندمی

« تِیدٌمَّا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ِإلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَ»سرایان بر پایه آیه شریفه [ .گویندگان و مرثیه33]

دانند آدمی، در رستاخیز مسؤول گفتار خود است، بنابراین بایستی از ذكر [ می1۱]

حت آنها وجود ندارد، خودداری كند، های غلط كه شاهدی بر صرخدادها و تحلیل

گذارد و حداقل پایه و برداشت نادرست، آثار مخرب از خود بجا میزیرا مطالب بی
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نماید. رسول علیه السالم دچار ركود و رخوت میجامعه را برخالف هدف امام حسین

هُ یَوْمَ تْ عَلَیْهِ خُطْبَتُما مِنْ َخطیبٍ یَخْطُبُ إِلّا عُرِضَ »خداصلی اهلل علیه وآله به اباذر فرمود: 

هیچ سخنگویی نیست كه سخنی بگوید مگر آنكه روز [ .»12«. ]الْقِیامَةِ َو ما أراَد بِها

. حفظ دین و احیای 3«.كنندقیامت سخنش و مراد و مقصودش را از آن به او عرضه می

سعی و  .۳ها.ها، مسخ ارزشها، تحریفهای اصیل اسالم و تشیع در برابر بدعتارزش

گیری از آیات و روایات، و تفسیر و تحلیل كوشش در توجه دادن مردم به قرآن و بهره

های تها و عبرهای پیدایش عاشورا و تشریح اهداف و فلسفه قیام حسینی و پیامزمینه

پردازی.از حسین، اكتفا به نام حسین نبود در خور مقام عاشورا و پرهیز از افسانه

خلق دریابند علت اصلی قیام حسینشد مكرر عزای او، كه شود هر حسینبلكه باید، كه 

. 2۱. الگو ساختن پیشوایان معصوم برای جامعه.3[ .11كسی واقف، از مرام حسین ]

چون پیرایش، پاالیش و آرایش فرهنگ عمومی مردم، وظیفه گویندگان آگاه است، 

ت از ات دشمنان و صیانسازی تبلیغزدایی و خنثیلذا داشتن شجاعت معنوی برای ابهام

عقاید اسالمی و جلوگیری از تحریف اهداف و ابعاد نهضت حسینی و تصحیح 

های فكری و توجیهی با اتكاء بر منابع موثق و با ارائه طریق، وظیفه سخنران انحراف

های باطل و زدایی و نفی و طرد اهل بدعت و اندیشه. مرزبانی و خرافه22مجلس است.

 گستر و توصیف صحنههای ضعیف و تحریفدم استفاده از كتابآراء اختراعی و ع

ها به دست مقلب كربال و نقل حوادث عاشورا آن گونه كه واقع شده است. زیرا دل

. از 21سازد.ها را روان میالقلوب است، و اوست كه رقت قلب ایجاد كرده و اشك

 مردم دشوار یا غیر ذكر فضائل و معجزات و مطالبی كه اثبات و قبول آن برای عوام

و چیزهایی كه اثبات نشده و تنها برای برانگیختن  -ممكن است. گرچه حق باشد 

احساسات مطرح گردیده است بایستی پرهیز كرد كه خاتم انبیاءصلی اهلل علیه وآله 

. 29[ .19«. ]ُسولَهُال تُحَدِّثُوا الّناسَ بِما ال یَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ یُكَذِّبَ اللَّهَ وَ رَ»فرمود: 

ها های سخت ننمایند كه دلدرك شرایط زمانی و در غیر ایام عاشورا ذكر مصیبت
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. تقویت اخالص زیرا اخالص در واقع عمود خیمه تقرب به خدا و نور 23رمیده نشود.

 كند و تقدسگردد. مداحی و سخنرانی وقتی ارزش پیدا میكالم واعظان محسوب می

ص انجام شود.علّامه نوری طبرسی ضمن تأكید فراوان بر این مسئله یابد كه با اخالمی

، خوانان( باید بدانند و ملتفت بشوند كه این عبادتخوانان و روضهنویسد:البته )مرثیهمی

مانند سایر عبادات است و این عمل، آنگاه عبادت شود كه در هنگام بجای آوردن آن، 

علیهم السالم غرض و مقصدی ه هدیجز رضای خداوند و خشنودی رسول و ائمّ

های موعود و پاك شدن از گناهان نداشته باشد و اگر دارد، همان مجرد یافتن ثواب

مهلكه باشد كه با اخالص در عمل منافاتی ندارد.چه عمل باز برای فرمانبرداری )از( 

ن مها برسد و از شر گناهانش ایفرمان حضرت باری تعالی است كه به وسیله آن، ثواب

تردید در نزد [ .اگر انگیزه سخنران عشق و ایمان به خدای مهربان باشد بی13شود. ]

كند. اگر پروردگار مأجور خواهد بود و در نزد خلق هم ارج و ارزش زیادی پیدا می

زندگی خطیبانی را كه خدمتشان چشمگیر و نامشان درخشان مورد بررسی قرار دهیم، 

وفقیت و پیشرفت آنها، اخالص بوده است.سخن كز شویم یكی از عوامل ممتوجه می

. من نخواهم مزد پیغام از شما.عدم چشم داشت به 21دل برون آید نشیند الجرم بر دل

شرطهای گام اموال مردم و نفروختن این خدمت مقدس به بهای ارزان یكی از پیش

ه فروشد بكند مرد تفسیردان كه علم و ادب مینهادن در میدان تبلیغ است.زیان می

نانكجا عقل، یا شرع فتوی دهد كه اهل خرد دین به دنیا دهدالبته این بدان معنا نیست 

كه اینان از سر عجب و تكبر هدایای مردمی را نپذیرند. مراد این است كه وعظ و ارشاد 

. داشتن ظاهری 2۴علیهم السالم قرار نگیرد.و مداحی به عنوان شغل ارادتمندان اهل بیت

دانیم كه آراستگی و خوشبویی موجب رضای خدا و رغبت مردم است و آراسته.می

گونه كه افراط در رسیدگی به سر و صورت و سازد، همانتر میها را صمیمیرابطه

تناسبی بین موهای سر و ریش نیز دافعه دارد. آراستگی با لباس و غذا، دافعه دارد، بی

طهیر نفوس بكوشد و فرهنگ دینی را . در تنویر عقول و ت23شود.سادگی نیز جمع می
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قوت و عمق بخشد. و مجلس را در مسیر برپایی نماز و ادای زكات و امر به معروف و 

نهی از منكر و عبادت خدا برای رسیدن به یقین و معرفت الهی جهت دهد. و رفتار 

خت . شنا2۳مخاطبان را به وسیله التزام به عدالت و احسان و مكارم اخالق تعالی بخشد.

مردم و زمان، با رعایت مقتضای حال به تبیین اصول اسالم و تعلیم عوام و بیان حقایق 

مكتب با بیانی متناسب با فاهمه شنوندگان و ظرفیت مخاطبان بپردازد و از بیان سخنان 

چه در حوزه روایت واقعه كربال و چه در  -ناپذیر پیچیده و نامأنوس و ارائه مطالب عقل

كَلُِّموا النّاسَ عَلی قَدْرِ »علیه السالم فرمود: خودداری نماید كه علی -ساحت درایت آن 

. تعمیق محبت عزاداران به امامان اهل 23«.عُقُولهِمْ؛ أَتُریدُونَ أَْن یُكَذِّبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

. تكراری نبودن! چون در عصر 1۱علیهم السالم برای مصون ماندن از آفات راه.بیت

انفجار اطالعات كمتر كسی مایل است به توضیح واضحات و مطالب  ارتباطات و

تكراری گوش فرا دهد لذا یك مبلغ موفق همیشه مطالب نو برای مخاطبان خویش بیان 

برد.سخنور نامدار و شاعر نماید و آنان را در یك جریان مستمر فرهنگی پیش میمی

و شیرین بود سزاوار گفتار سعدی چه شیرین سروده است:سخن گرچه دلبند خوش

تصدیق و تحسین بودچو یك بار گفتی، مگو باز پس كه حلوا چو یك بار خوردند، 

آور كه باعث خسته شدن شنوندگان . پرهیز از اطاله كالم و اطناب مالل12بس

اگر شما شنوندگانتان را ترك كنید، بهتر از آن است كه »است.رایموندد ونكن گوید: 

. 19. مبادرت به تصحیح اشتباه بعد از وقوع.11[ .11«. ]كنند شنوندگانتان شما را ترك

. پرهیز از بیان 13توقف كوتاه پس از اتمام سخنرانی برای پاسخگویی به مستمعان.

ن كه این سخ« دانمنمی»بنیاد نهراسیدن از گفتن های بیاساس و نوآوریمطالب بی

س از یك گوینده انتظار نشانه بزرگواری و پارسایی و نیمی از دانش است. هیچ ك

داند، صادقانه ندارد كه همه چیز را بداند ولی امید آن را دارد كه اگر چیزی را نمی

. اگر مجتهد نیست، در زمینه احكام فتوا ندهد زیرا در آیات 11[ .1۴دانم. ]بگوید نمی

فراوان از فتوای بدون علم نكوهش شده است از جلمه طبق نقل تحف العقول پیامبر 
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كسی كه بر مردم، بدون علم فتوا دهد، فرشتگان »صلی اهلل علیه وآله فرمود: الماس

. تذكر و نقد كار مداح تازه كار در جلسه 1۴«.كنندآسمان و زمین او را لعنت می

. احترام 1۳«.من». پرهیز از خودستایی و به كار نبردن كلمه 13خصوصی در صورت نیاز.

. ذكر مصیبت در خاتمه 9۱و بر منبر قرار نگیرد.. بدون وض13به دیگر خطیبان مجلس.

مجلس، ولو از روی مقتل. زیرا خداوند و جبرئیل و فرشتگان و بسیاری از انبیاء 

اند و ترك آن، دوری از راه علیه السالم بودهخوان و گریه كننده بر امام حسینروضه

 ر مهم كه نزدخدا و فرشتگان و پیشوایان دین است.متأسفانه عدم توجه به این ام

علیهم السالم اهمیت فراوانی داشته، مقدمه پیدایی بعض آفات مداحی شده ائمّه

. صبر در راه تبلیغ دین.ادای وظیفه تبلیغ به دلیل شرایط فرهنگی خاص حاكم 92است.

بر برخی از محیطها چندان ساده نیست و قطعاً مسائل و مشكالتی را به همراه خواهد 

ها و بر خویشتن هموار كردن رنج است.آنچه را آدمی سختی اش تحملداشت. الزمه

در دوران نوجوانی درباره موضوعی شنیده و به عنوان یك حقیقت و اصل مسلم 

كند لذا برای قبوالندن نظریه صحیح به زبان و دقت پذیرفته به آسانی از آن دل نمی

رسد. فقیت نمیبیشتر و شرح صدر احتیاج دارد و بدون صرف رقت و بردباری به مو

. آغاز منبر با نام نامی و یاد 91شوند.مهری مخاطبان واقع میافزون بر این گاه، مورد بی

و ختم مجلس با دعا و نیایش برای سالمتی و  -ارواحنا فداه  -گرامی حضرت بقیة اللَّه 

 تعجیل در امر فرج آن حضرت.

 نوای شاعران حسینی

الم مبنی بر بزرگداشت واقعه دلخراش طف و عمق علیهم السهای امامان اهل بیتتوصیه

های و شدت تراژدی عاشورا از عواملی است كه بسیاری از ادیبان متعهد را از دوره

اخت و ور سبار اموی و عباسی تاكنون تحت تأثیر قرار داد و عواطفشان را شعلهخفقان

[ .شاعران 13ند. ]اهایی از خود پیرامون واقعه كربال بجای گذاشتهآنان سوگ سروده
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پرشور آیینی با انشای اشعار نغز و بلند و دلنشین كه بیانگر عزت و مظلومیت حسینی 

علیه السالم و مظلومیت آل علی و شهیدان راه حق و است قیام عاشورا و یاد حسین

نمودند. و حكام و سالطین اسالمی را به انتقام گرفتن از كشتگان نینوا را ترسیم می

نمودند.اگر كه عامل حادثه هولناك طف بودند، سخت تحریك میامیه، بنی

پردازی متناسب با شأن اهل بیت و اهداف واالی امامان به ادبیات عاشورا مضمون

توانست در جان سوگواران بخشید، این مجالس كمتر میزیبایی و غنای خاص نمی

 ان را بر آشوبد، و شعورشور و انقالب بر پا كند و آنان را متأثر سازد و شور درونی آن

كه خامه خویش را در جوهر،  -ناب را در آن فعال سازد.نقش شاعران بامعرفت آیینی 

ترین واژگان و عاشورا فرو برده و مظلومیت و عشق و حماسه را با خوش

در زنده نگاه داشتن و پایایی حماسه  -اند ها نمایاندهشكوهمندترین سوگ سروده

های علیهم السالم و تعمیق محبت و معرفت این اسوهاهل بیت عاشورا و ترویج فضائل

زندگی اساسی و تحسین برانگیز است و شاعران اهل بیت منزلت واالیی دارند. زیرا 

ای نمایند.آنچه شعربدیل آسمانی را كه خالق هستی ستوده است، مدح میالگوهای بی

اشتن غیرت دینی و پاسخ به . د2اهل بیت باید مورد توجه قرار دهند بدین قرار است:

های . مطالعه مقاتل صحیح و تاریخ1اشعاری كه به سفارش دشمن سروده شده است.

علیه السالم شود اتكا به متون صحیح داشته باشد.امام حسینمعتبر تا شعری كه انشاء می

را صادقانه و عارفانه توصیف كند و منزه از هون و وهن و مبرای از تحجر باشد و فقط 

ر غم و اندوه و اشك و آه اقتصار ننموده، تصویری راستین از ستمكاری جاری شده بر ب

های وزین و سنگین و در عین گرا و قالبعلویان ارائه دهد. و از محتوای معتبر و آرمان

. آگاهی از تحریفات تاریخ عاشورا داشته باشد تا 9حال زیبا و جذاب برخوردار باشد.

. دور بودن از عقاید و افكار غلوآمیز را وظیفه خود 3دور بماند.از گزند آفات این مسیر 

های فكری امامیه كه از قرآن كریم و سنّت صحیح مایه گرفته است با بداند. زیرا ریشه

تصورات غالیانه سر ستیز دارد.شاعر مخلص اهل بیت در مدح پیشوایان دین نبایستی راه 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ای كه دین مبین تعیین فرموده، خارج شود. و هروی را بپیماید و از محدودافراط و زیاده

ل و هایی نمونه هستند، كه باید فضایاگر چه پیامبر اكرم و ائمّه اطهارعلیهم السالم انسان

مقامات و درجات بلند آنان را گفت و تصدیق كرد، اما افراط مقوله دیگری است كه 

ای مام تالش خود را بربه شدت مورد نهی و نكوهش قرار گرفته است و پیشوایان با ت

اره علیه السالم درباند. علیشدگان به كار گرفتهاصالح این انحرافات و نجات آلوده

[ دو مرد )دو طرز تفكر( 1۳هَلَكَ فِیَّ رَجُالنِ: مُحِبٌّ غالٍ وَ مُْبغِضٌ قالٍ؛ ]»خود فرمود: 

 كه در درباره من تباه و نابود شدند، )یكی( دوست افراطگرا و )دیگری( دشمنی

آن حضرت در سخنی دیگر در پرهیز از غلو درباره اهل «. روی نمایددشمنی، زیاده

روی درباره اهل بیت [ از غلو و زیاده13إِیّاكُمْ وَ الْغُلُوَّ فِینا؛ ]»علیهم السالم فرمود: بیت

ولُ فِی اال نَقُإِنَّ قَْومًا یَقُوُلونَ م»علیه السالم در ضمن روایتی فرمود: امام صادق«. بپرهیزید

گویند كه [ گروهی درباره ما )خاندان نبوت( چیزهایی می۴۱أَنْفُسِنا، نَبْرَُأ إِلَی اللَّهِ ِمنْهُمْ؛ ]

ونه گامثال این«.بریمجوییم و به خدا پناه میگوییم، از اینان بیزاری میما خود نمی

 ین روش را پیشود و بزرگان شیعه نیز همروایات در كتب شیعه، فراوان یافت می

حیح كه ای كه اشعار غیر صعلیه السالم به گویندهاند؛ لذا پیروان آگاه ابا عبداللَّهگرفته

 دهند در مجالسكند، اجازه نمیشود، استفاده میاز آن بوی كفر و شرك استشمام می

حسینی به اجرای برنامه بپردازد.ممكن است برخی با دستاویز قرار دادن برخی از 

های غلوآمیز [ سروده۴2« ]نَزِّلُونا َعنِ الرُّبُوبِیَّةِ وَ قُولُوا فِی َفضْلِنا ما شِئُْتمْ»مثل: احادیث 

گونه شاعران را موجه جلوه دهند، اما این پندار بر پایه درستی استوار نیست. زیرا همان

اعتبار این حدیث محقق نیست و »اند كه یكی از فقهای عالیقدر معاصر مرقوم فرموده

ها آمده . شعرش بدآموزی نداشته باشد. در بعضی یادداشت1[ .۴1«. ]ضعیف است

ه علیاست، شاعری زبردست و والیی كه حاجب تخلص داشت، در وصف امیر مؤمنان

 است من ضامنم، تو هرالسالم شعر نامناسب زیر را سرود:حاجب اگر معامله حشر با علی

ن بیت ترویج شده بسیار خطرناك و چه بخواهی گناه كناین محبت كاذب كه در ای
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چراغ سبزی برای بزهكاران است. شنونده یا خواننده اسیر دام هوس به واسطه اعتماد بر 

 تقوایی ودهد و عمالً بیمضمون این بیت، دیگر اهمیتی به سیئات و گناهان نمی

نشد  هعلیه السالم كشتسازد در حالی كه امام حسینپروایی از خدا را پیشه خود میبی

كه به دست ما در گناه باز باشد بلكه به شهادت رسید تا ریشه گناه سوزانده شود.جالب 

علیه السالم را دید، امام به او فرمود: توجه آنكه شاعر مزبور شبی در عالم رؤیا علی

لسالم علیه اای؟ شاعر گفت: چگونه بسرایم؟ امامحاجب این چه شعری است كه گفته

. ۴معامله حشر با علی است شرم از رخ علی كن و كمتر گناه كن پاسخ داد:حاجب اگر

علیهم السالم. از آنجا كه ستایشگران و شاعران آیینی رعایت ادب و احترام به اهل بیت

در خدمت ذوات مقدس مثل اعالی انسانیت و تندیس اخالق هستند، بایستی در نهایت 

ه آن آمیز نسبت بكلمات احترام ادب و فروتنی از آنان سخن بگویند.در به كار بردن

بزرگواران نهایت دقت را داشته و بدین سان حرمت و عصمت آنان را پاس بدارند. و از 

علیهم السالم و مضامین واهی و یا به كارگیری عبارات خارج از شأن واالی ائمّه هدی

 مجعول كه نوعی تحقیر و كوچك شمردن ایثارگران كربال و نشانگر ضعف و ناتوانی

علیه السالم و یارانش در مقابل دشمن است و پذیری و خواهش امام حسینو ذلت

باكیان ذاتی این شخصیت استثنایی در تعارض است، جداً پرهیز كنند.در برخی موارد 

خوانان به عناصر عاطفی برای گرفتن اشك از سرایان و نوحهتوجه افراطی مرثیه

اعمال و رفتار قهرمان عاشورا در برابر  مخاطبان منجر به اشعاری بس منفعالنه از

دشمنانشان شده است. عالم متقی مرحوم محدث قمی نوشته است:مطلبی را كه ذلت 

مقامش را برساند، نگو زیرا آن جناب آقا و علیه السالم و اهل بیت گرانامام حسین

مداران بود. جان دادن زیر شمشیر را بر خواری و ذلت بزرگ سرافرازان و غیرت

أَال وَ اِنَّ الدَِّعیَّ اِبْنَ الدَّعِیِّ »برگزید و با ندای بلند و آتشین روز عاشورا فریاد كرد: 

ولُهُ سُقَدْرَكَزَ بَیْنَ اثْنََتیْنِ: بَیْنَ السِّلَّةِ وَ الذِّلَِّة وَ هَیْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ یَأْبَی اللَّهُ لَنا ذِلكَ وَ رَ

اك پسر ناپاك )ابن زیاد( مرا بر سر دو راهی نگه داشته است [ ناپ۴9«. ]وَالْمُؤْمِنُونَ
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دهم. هیهات كه زبونی را قبول كنم. خدا آن را مرگ یا ذلت. هرگز تن به ذلت نمی

پذیرد پیامبر و مردان با ایمان نیز از پذیرش آن ابا دارند.بر ما گمان بردگی برای ما نمی

یوداكنون كه دیده هیچ نبیند به غیر ظلم اند ای مرگ همتی كه نخواهیم این قزور برده

باید ز جان گذشت كزین زندگی چه سوداستاد محدث متبحر حاج میرزا حسین نوری 

، حكایتی دارد كه گزیده آن چنین «دارالسّالم»در  -خدا مرقدش را نور باران كند  -

است:یكی از سادات اهل منبر در خواب دید، رستاخیز برپا شده است و مردم 

اند و هر كس به احوال خویش مشغول است. كارگزاران و موكالن حساب، زدهوحشت

برند و با هر فردی گواه و مأمور جلبی است، تا اینكه مرا به مردم را به پای حساب می

پای حساب بردند.در آنجا منبری بود بسیار بلند و پرپلّه. سیّد المرسلین،صلی اهلل علیه 

رسید. علیه السالم بر پلّه اوّل بود و مردم را حساب میعلیوآله بر باالی منبر نشسته و 

همه در برابر او صف كشیده بودند. نوبت به من رسید با عتاب به من فرمود: چرا فرزند 

عزیزم حسین را به خواری نام بردی و او را به خواری نسبت دادی؟ من در جواب آن 

در بازوی خود دردی احساس ای جز انكار ندیدم.ناگاه حضرت حیران شدم و چاره

كردم، گویا میخی بر آن فرو كردند.چون به پهلوی خود نگاه كردم، دیدم مردی طومار 

ها و در دست دارد. آن مرد طومار را به من داد. طومار را گشودم، تمام صورت مجلس

منابر من در آن، به طور مفصل، ثبت شده بود. آنچه از من پرسش شده بود و من منكر 

در آن درج شده بود. آن خواب سبب گردید كه آن سیّد منبر و موعظه را رها  گشتم

[ .سیّد حمیری كه از شاعران متعهد است روزی با جعفربن عفان برخورد كرد، ۴3كند. ]

گونه سید حمیری به وی گفت: وای بر تو آیا درباره آل محمّدصلی اهلل علیه وآله این

تان كه تَخْرُبُ سَقْفُهُ وَ ثِیاُبكُمْ مِنْ أَْرذَلِ األَْْثْوابِچه شد خانهسرایی؟ما باَل بَْیتُكُمْ شعر می

ها شدجعفر در پاسخ گفت: مگر غیر ترین جامهتان پستسقفش خراب است چرا جامه

از این بود؟ سید حمیری با ناراحتی گفت: اگر از مدح نیكوی آنها ناتوانی، لب فروبند. 

دارم، طبع كنند؟ من تو را معذور میگونه وصف میاینآیا آل محمّدعلیهم السالم، را 
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و ام كه ننگ مدح تتو چنین است و سطح فكرت همین قدر است ولی من مدحی گفته

زداید و آن این است:أُقِْسمُ بِاللَّهِ وَ آیاتِهِ وَ الَْمرْءُ عَمّا قال را از دامن پاك آنان می

لَی التُّقی وَ اْلبِرِّ مَْجبُولٌوَ إِبْنُهُ كَانَ اإِلمَامَ الَِّذی لَهُ عَلَی األُمَّةِ طالبٍ عَمَسْئُولٌإِنَّ عَلِیَّ بْنَ أبِی

ی تَفْضِیلٌیَقُولُ بِالَْحقِّ وَ یَعْنِی بِهِ وَ ال تُلْهِیهِ األَْْبَاطِیُلیَمْشِی إِلَی الْقَرْنِ وَ فِی كَفِّهِ أَبْیَضَ مَاضِ

[ بَیْنَ َأشْبَالِهِ أَبْرَزَُه لِلْقَنَصِ الْغِیلُذَاكَ الَّذی سَلَّمَ فِی َلیْلَةٍ عَلَیْهِ ۴1]الْحَدِّ مَصْقُولٌمَشْیَ الْعَفَرْنَی 

مِیكَالٌ وَ جِبْرِیلُمِیكَالُ ِفی أَلٍْف وَ جِبْرِیلُ فِی أَْلفٍ وَ یَتْلُوهُمْ سَرَافِیلُلَیْلَةَ بَدْرٍ مَدَداً أُنْزِلُوا 

مُوا َلمَّا أَتَوْا حَذْوَُه وَ ذَاكَ ِإعْظَامٌ وَ تَبْجِیٌلآری، درباره آن بزرگان كَأَنَّهُمْ طَیْرٌ أَبَابِیلُفَسَلَّ

چنین باید شعر گفت سروده تو الیق تنگدستان و درماندگان است.سوگند به خدا و به 

طالب بر گوید. همانا علی بن ابیهایش همانا آدمی مسؤول چیزی است كه مینعمت

ده است. او پیشوای هدایتگری است كه بر همه امت نیكی و پرهیزگاری سرشته ش

گوید و به حق متوجه است و هیچ گاه كارهای باطل برتری دارد. همواره سخن حق می

ها فرو گرفت و پهلوانان از سازد. آنگاه كه میدان جنگ را نیزهاو را به خود مشغول نمی

مشیری بران و صیقل رفت در حالی كه شگریختند. او به سوی هماورد خود میآن می

ماند كه در میان بچه شیران به راه افتاده و خورده در دست او بود. به شیری می

زارها او را برای شكار تهییج نموده است.او همان بزرگی است كه در یك شب بیشه

مانند طیر  اند. در شب بدرمیكائیل و جبرئیل و اسرافیل و هزار فرشته بر او درود فرستاده

آن فرشتگان برای یاری او فرود آمدند و چون در برابر علی رسیدند از روی ابابیل 

تكریم و بزرگداشت بدرود فرستادند.جعفر، پیشانی او را بوسید و با ادب و احترام 

[ .بنابراین شاعران و ۴۴گفت: تو ای ابا هاشم به حق سرور شاعران و ما پیروان توییم. ]

ها ها، عبد كوفیها، سید حمیریعی چون كمیتمداحان باید شیوه شاعران پرشور شی

ها و... را برگزینند. و شعری را كه نماد حقیقت نهضت ها و سید حیدر حلیسید رضی

حسینی و ارزش آن باشد بسرایند و بخوانند و از خواندن اشعار ضعیف، سست و 

ب وجمدرك در مدح و رثای اهل بیت نبوت پرهیز كنند و از دروغ و جعلیات كه مبی
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شود دوری نمایند.شاعر ستایشگر بنام آیینی و مداح با اخالص وهن مقام معصومین می

گفت: روزی به دیدار مرحوم حجّة اهل بیت، جناب آقای غالمرضا سازگار )میثم( می

كه تبیین اهداف مقدس « خوشدل تهرانی»خواه متخلص به اكبر صلحاالسالم علی

داده بود، رفتم، گفت: حضرت امام، فرزند نهضت حسینی را وجهه همت خود قرار 

خود جناب حاج احمد آقا را با انعامی نزد من فرستاد و این انعام به خاطر این قطعه 

بود:بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است كه مرگ سرخ به از زندگی ننگین استحسین، 

ه بمظهر آزادگی و آزادی است خوشا كسی كه چنینش مرام و آئین استنه ظلم كن 

كسی، نی به زیر ظلم برو كه این مرام حسین است و منطق دین استهمین نه گریه بر آن 

شاه تشنه لب كافی است اگر چه گریه بر آالم قلب، تسكین استببین كه مقصد عالی وی 

چه بُد ای دوست كه درك آن سبب عزّ و جاه و تمكین استز خاك سرخ شهیدان 

 [ .۴3ه رنگین است ]كربال خوشدل دهان غنچه و دامان الل

 رسالت مقدس و بایدهای مداحی

 -خوانی در عزای معصومان مظلوم از آنجایی كه مداحی در ایام سرور و شادی و مرثیه

ای بس واال و ارزشمند است و در هنری مقدس و حرفه -كه درود خدا بر آنان باد 

و نباشد جز صورتی كه توأم با قصد قربت، باشد و همراه با رفتارهای خالف شرع

كارهای عبادی است و برای تصدی آن شروط و قیودی وجود دارد، بر آنان كه قصد 

علیه السالم و مداحان با اخالص پیوستن به جمع خدمتگزاران آستان واالی امام حسین

علیهم السالم را دارند الزم است، اموری را پاس دارند تا در زمره اهل بیت

گرفته، و بر ارشاد و هدایت بندگان خدا، و تبلیغ  شماران شعائر الهی قراربزرگ

بند. توفیق یابند و به پاداشهای فراوان دست یا« محبت و والیت»باالترین ركن دین یعنی 

ها و تحصیل قداست روح و نزاهت جان و بر آنان الزم است عالوه بر پیراستگی از بدی

أَحْسَنُ َقوْالً ِممَّنْ دَعا إِلَی اللَّهِ َو  برخورداری از كردار نیك و اخالق رفیع اسالمی )وَ مَنْ
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ها دوری كنند و به اوامر و نواهی [ و رعایت تقوا از تمام آلودگی۴۳عَمِلَ صالِحًا.( ]

خداوند پایبند باشند و به خاطر سالم ماندن از خطرات به خدا پناه برده و از او كمك 

له صلی اهلل علیه وآعشق رسول اللَّهبخواهند.و خداوند را شاكر باشند كه مهر آل علی و 

و اهل بیت آن حضرت را به عنوان بهترین سرمایه در دلشان قرار داد، آنان را به والیت 

چهارده معصوم هدایت كرد و به آنان توفیق داد تا در زیِّ شریف مداحان درآیند و 

هت عشق احساس و زبان و هنر خود را در خدمت پیشوایان دین نهاد و عمری را در ج

علیهم السالم با حضور در جلسات مذهبی به ذكر ائمّه اطهار بویژه گلگون به اهل بیت

 های پاك اهلها را عاشق شیدای چهرهكفن صحرای كربال و یارانش بگذارنند و قلب

. 2بیت بسازند. از خدا بخواهند این منصب ارادتشان حفظ گردد.نماد خادمان والیی

كوشد با شركت در ش مهم مداحی قبل از اجرای برنامه میمداح موفق برای ایفای نق

ای از معارف علمی و تاریخی آگاهی پیدا كند تا های مربوطه بر مجموعهكالس

معرفت خود را نسبت به ممدوحان باال ببرد و با معرفت به منزلت واقعی آنان و توانایی 

 های معتبر در بابداری به ستایشگری روی آورد. و ضمن مطالعه كتاببرای مجلس

زندگی پیشوایان اسالم و خواندن مقاتل معتبر و استفاده از تجربیات اساتید و 

مایه كار خود قرار دهد كه جمال كسوتان از متون ادبی هدفمند، اشعاری را دستپیش

صورت را با كمال مضمون، یكجا داشته باشد و به دیگر عبارت افزون بر خصایص 

های بالغی، بار اعتقادی و پیام داشته باشد. و رگیری صنعتعاطفی و خیال، و به كا

 علیهم السالم، حقانیت، عزت و كرامت ومعرف مقام پیامبرصلی اهلل علیه وآله، اهل بیت

توانند نیازهای ضروری كار خود را در عین حال مظلومیت آنان باشد.مداحان جوان می

و  دهندههای آگاهیاست بر مرثیه های شعری زیر برآورده سازند كه مشتملاز مجموعه

متین و پرمحتوا كه سرایندگان آنها ظرافت لفظ را با صالبت و اتقان معنا چون شیر و 

اند و فراهم آورندگان در سیاحتی روحانی گوهرهای درخشان از شكر در هم آمیخته

دل دریای ادب عاشورایی به دست آورده و سخاوتمندانه تقدیم خوانندگان خویش 
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هایی های شعری كه توسط آقای احمد احمدی بیرجندی، و مجموعهاند.مجموعههكرد

هایی كه به كه به انتخاب و اهتمام آقای محمّد علی مجاهدی )پروانه(، و مجموعه

ای كه توسط آقای حاج علی انسانی و كوشش آقای محمّد علی مردانی و نیز مجموعه

گزینش شده است.روشن است مداحی شاعر مجاهد و هدفمند، آقای حاج صادق تائب 

كوشد و با كه استاد ندیده و در جهت غنای فكری و محتوایی برنامه خویش نمی

هاتر اند گرانبتواند مطالبی را در اختیار مداح گذاشتهعلمای صالح ارتباط ندارد، نمی

تواند كلمات عربی را كه گاه جابجایی یك حركت اعراب، معنی را باشد. و نمی

. اصالح نیت و جلب رضایت خدای مهربان یكی از 1كند صحیح تلفظ كند.یخراب م

ین آفرسرایان و مداحان توجه به آن ضروری و ارزشمسائل با اهمیتی كه برای مدیحه

است پاكسازی نیت و دوری از ریا و ظاهرسازی است. چون عزاداری برای عزیزان 

ادت بدون قصد قربت و خلوص [ و عب۴3درگاه خدا، امری عبادی )نه توصلی( است ]

یهم علشود، از این رو بایسته است مداح و ذاكر اهل بیتنیت مورد پذیرش واقع نمی

السالم اخالص را كه جوهر، خدایی است در خود پدید آورد و فقط برای رضایت 

شائبه خداوند و خشنودی پیامبرصلی اهلل علیه وآله و امامان پاك مداحی كند تا عمل بی

خدا و خلق و در پیشگاه ارواح طیبه معصومان مقبول واقع شود. در غیر این  او نزد

صورت هیچ تأثیری در قلوب بر جای نخواهد گذاشت و خواندنش تنها در بستر شنیدن 

د:البته نویسجاری است و بس.علّامه نوری طبرسی ضمن تأكید فراوان بر این مسئله می

نند و ملتفت شوند كه این عبادت، مانند سایر خوانان باید بداخوانان( و روضه)مرثیه

عبادات است و این عمل آنگاه عبادت شود كه در هنگام بجای آوردن آن، جز رضای 

علیهم السالم غرض و مقصدی نداشته باشد و خداوند و خشنودی رسول و ائمّه هدی

شد كه های موعوده و پاك شدن از گناهان مهلكه بااگر دارد، همان مجرد یافتن ثواب

برداری از فرمان خود با اخالصی در عمل منافاتی ندارد. چه عمل باز برای فرمان

 ها برسد و از شر گناهانش ایمنحضرت باری تعالی است كه به وسیله آن، به آن ثواب
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. قبل از اجرای برنامه با دعا و خواندن آیة الكرسی، دادن صدقه و استعاذه 9[ .3۱شود. ]

ای توانا بسپارد و با استمداد از روح بلند چهارده معصوم پاك، واقعی خود را به خد

برنامه خود را با نام خدای سبحان آغاز كند و بعد از آن درود و صلوات بر سرور 

های . هدف كلی او احیای امر و اندیشه امامان و ارزش3عالمیان و آل پاك او بفرستد.

طلبی و زنده داشتن یاد و تاریخ دتدینی، معنوی و فرهنگی و احیای روحیه جهاد و شها

آفرینان آن باشد. و از عواطف پاك دوستداران اهل پرشكوه نهضت حسینی و حماسه

بیت و جهت دادن به آنها در مسیر تهذیب نفس و آراستگی اخالقی نیكو به نحو 

شایسته استفاده كند. و در باال بردن سطح مطالبات بانیان و شنوندگان از كیفیت شعرها، 

های زیبای سنتی نبایستی غناآور ها و سبك. نغمه1ها، تالش كند.ها و نغمهشأنیت سبك

باشد و هیچ گونه شبهه و شباهتی مستقیم با نغمات لهو و لعب نداشته باشد.مداحان، به 

متكی است، باید مواظب باشند غنا « شعر»، «صدا»لحاظ آنكه كارشان بر دو عنصر 

[ و ادله منع، و عدم 32میان عالمان شیعه خالف نیست. ]نخوانند زیرا در حرمت غنا 

ثبوت مخصص، غنا كردن در مجالس حسینی نیز حرام است و از قداست و موقعیت آن 

كنیم كه فرموده كاهد. در این بند از كالم سخن یكی از علمای بزرگ را نقل میمی

و  صوت لهوی استاست:اعانت غناء بر بكاء و تفجع ممنوع است، چه دانستی كه غنا، 

لهو را با بكاء و تفجع مناسبتی نیست، بلكه بنابر ظاهر تعریف مشهور كه او را ترجیع 

اند همچنین است، چه طرب، مطلق اختالف حالت است و طربی كه مطرب دانسته

شود از او اگر سرور باشد منافی تفجع است نه معین بر او، و اگر حزن باشد حاصل می

ر نفوس حیوانیه از فقد مشتهیات نفسانیه مركوز است نه به جهت به جهت آن است كه د

آنچه به سادات زمان و عترت خاتم پیغمبران رسیده، بر فرض كه اعانت كند توقف 

مستحبی یا مباحی بر امری دلیل بر اباحه او نیست، بلكه البد باید مالحظه دلیل حرمت 

به اباحه خواهد شد. به هر كرد، اگر بود بسیار خوب و اال به حكم اصل، محكوم 

صورت جایز نیست تمسك در اباحه به اینكه مقدمه امر غیر حرام است.و آنچه از كالم 
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شود كه فرموده در مراثی طرب نیست، نظر به مثل مراثی متعارفه نزد اهل او ظاهر می

دیانت است كه مقصود ایشان از مرثیه جز تفجع نیست. و گویا حادث نشده بوده در 

ها از مردان و زنان به گذرانكنند اهل لهو و خوشو مراثی آن چنانی كه اكتفا میعصر ا

آن مراثی از حضور مجالس لهو و ضرب اعواد و اوتار و تغنی به قصب و مزمار، 

چنانچه شایع است در زمان ما، و چنانچه خبر داده پیغمبرصلی اهلل علیه وآله به نظیر او 

ونَ الْقُرآنَ َمزامِیرَ.چنانچه زیارت حضرت سید الشهداءعلیه در آنجا كه فرموده: یَتَّخِذُ

السالم سفرش از اسفار لهو و نزهت شده برای كثیری از مترفین.و همانا پیغمبرصلی اهلل 

علیه وآله خبر داده به نظیر او در سفر حج و فرموده: اغنیای امت من برای نزهت حج 

سمعه و گویا كالم آن حضرت مثل كتاب كنند، و اوساط برای تجارت، و فقرا برای می

. مداحی را وسیله ۴عزیز است كه وارد است در موردی و جاری است در نظیر او.

كسب خویش نسازد. برگزاركنندگان مجالس حسینی ذاكر منیع الطبعی كه رعایت 

كند و عزت نفس دارد، بسیار دوست داشته و او را انتساب خود را به خاندان وحی می

السالم  علیهمای از ارادت و عشق به ائمه هدیگیرند و به عنوان گوشهویل میبیشتر تح

از پرداخت وجه به آنان مضایقه نداشته و ندارند، لیكن تبدیل شدن این فرهنگ به 

ای های مالی و حرفهشرطها و پیش پرداختنوعی كسب و كار سودآور و تعیین پیش

.در حدیثی حال این گونه مردم چنین سازدشدن، وجهه مداحان عزیز را ملكوك می

[ با كار آخرتی دنیا را 31اند: یَطْلُُبونَ الدُّنْیا بِاَعْمالِ اآلْخِرَِة؛ ]بیان شده، گفته

مورد از علیه السالم در نكوهش افرادی كه از راه استفاده بیجویند.امام علیمی

سْتَأْكِلُ بِدِینِهِ حَظُّهُ مِنْ دِینِهِ الْمُ»كنند فرموده است: های دینی مردم امرار معاش میعالقه

خورد، بهره او از دینش همان است كه [ كسی كه نان به دین می39ما یَأْكُلُهُ. ]

ند كند. اگر بانیان مجالس و مستمعان ببینتجربه نیز این واقعیت را تأیید می«.خوردمی

مباالتی وجود دارد، زند و خدای ناخواسته در رفتارش بیمداحی همواره دم از پول می

شود و اسباب غیبت و تهمت علیه عزت او از دست رفته و از نفوذ كالمش كاسته می
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سازد و این به هیچ وجه الیق شأن مداحان مذهبی نیست. چه بسیار خود را نیز فراهم می

افرادی كه به واسطه عملكرد ناصحیح برخی از مداحان، از جمع این نوكرهای با 

عین احوط بلكه مت»نویسد: اللَّه بیرجندی میاند.مرحوم آیتلسرد شدهاخالص حسینی د

آن است كه شرط اجرت ننماید. چه موعظه و ذكر فضائل و مراثی اولیاء اللَّه از عمده 

مستحبات است. و عمل واجب و مستحب شرعی آن است. كه حق خداوند عزوجل 

جرت منافی با بودن آن است است كه آن را بجای بیاورد. پس بجای آوردن آن برای ا

. پذیرش دعوت بانیان 3[ .33«. ]اداء حق الهی هر چند قصد قربت در آن شرط نباشد

ن خوانی و ذكر مصیبت خاندان وحی ایهای مرثیهبدون تبعیض. یكی دیگر از بایسته

 شوند، حضور یابند واست كه ذاكران و مداحان بدون تبعیض هر جا كه فرا خوانده می

ت خالصانه مردم پاسخ مثبت بدهند و بین ثروتمند و مستمند، مسؤول و غیر به اراد

اند مبلغان و ذاكران بزرگواری كه دست مسؤول، شهری یا روستایی فرق نگذارند.بوده

اند. و وقتی امر دایر شده، كه در ساعتی معین در منزل رد به سینه هیچ مشتاقی ننهاده

و معتقد بودند  اندردی ثروتمند، فقیر را ترجیح دادهكارگر فقیری انجام وظیفه كنند یا ف

شاید امام زمان)عج( جلسه پر جمعیت فالن هیئت را نادیده بگیرد و در كوچه پس 

های شهر در جلسه كهنسال مخلصی كه با حضور چند نفر محفل كوچك و كوچه

ه یاران پاكباز . احیای نام یاران امام. به یاد كرد هم۳ریایی تشكیل داده شركت نماید.بی

علیه السالم و اسیران سرافراز كربال توجه داشته باشد.تنها و اصحاب فداكار امام حسین

به معنی  -به ذكر مصیبت برخی از آنان بسنده نكند، زیرا در نمایش عاشورا همه سرباز 

هر  اند، بلكهبودند. نقش قهرمان را تنها بعضی از اصحاب بازی نكرده -واقعی كلمه 

. یاد كرد از منتقم حقیقی. 3ر جای خود و بجای خود، سرباز و قهرمان بودند.یك د

 -كه منتقم حقیقی واقعه كربال است  -مجالس خود را با یاد حضرت مهدی )عج( 

پیوند زنند و توسل به آن حضرت و دعا برای فرج حضرتش را در برنامه خود قرار 

كه  كسوتانی داردلت و صنفی پیشكسوتان. هر قوم و م. رعایت احترام پیش2۱دهند.
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باید از تجربیات آنها استفاده كرد و به شخصیت آنان احترام گذاشت زیرا ایشان نیز 

دهنده آن است مگر نه این است كه اند كه او ادامههمان رسالتی را به دوش كشیده

. نیز بایستی به 22[ .31«. ]كَ الْمُقَرَّبُونَ-ِ وَ السَِّبقُونَ السَّبِقُونَ، أُْولَل»فرماید: قرآن می

گویندگان، سرایندگان، خدمتگزاران مجالس حسینی احترام بگذارد، چرا كه احترام به 

. متانت و وقار توأم با تواضع: 21علیه السالم است.آنان، به نوعی احترام به امام حسین

و  داردعلیهم السالم در مجلس حسینی جانب متانت و وقار را نگه میمداح مخلص ائمّه

پرهیزد و های مستهجن و قبیح در جلسات شادی و سرور میاز به كار بردن عبارت

داند اگر عفت كالم و دهد زیرا میمخاطبان را با تعبیرهای وزین مورد خطاب قرار می

گیرد و به هدف ادب را در این گونه مجالس مراعات نكند، مورد احترام مردم قرار نمی

. مستند گویی. استوار بودن سخن 29رسد.مستمعان است نمیخود كه اقناع و ترغیب 

براساس منابع و مآخذ قابل قبول و مورد اطمینان، خاصه در ماه مبارك رمضان. به قول 

دانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا حافظ:در بساط نكته

. اندازه 23ثه عاشورا.خموشو زدودن مطالب ضعیف و باورهای نادرست مربوط به حاد

های نگهدار كه اندازه نكوست. در ذكر مصائب اندازه نگاه دارند و از خواندن روضه

های بسیار فجیع پرهیز كنند.هنرمند كسی است كه بتواند از كنار دلخراش و مصیبت

در ذكر مصیبت بهتر از صراحت « كنایه»مصیبت رد شود و مردم را به شور آورد. 

خطا. اگر در خواندن مرثیه اشتباهی كرد، در همان جلسه و اگر . اصالح 21است.

. مختصر و مفید. با رعایت زمان 2۴نتوانست در جلسه بعد، آن اشتباه را تصحیح نماید.

معین، مداحی را طوالنی نكند خاصه در محافلی كه عالقه و زمینه كمتری نسبت به 

قل و دانا كسی بود كه سخن به مداحی در آنها وجود دارد. به تعبیر شاعر:حكیم و عا

. استیذان. در مجالس خصوصی بدون اذن 23[ .3۴فهم گوید و كم گوید و نكو گوید ]

های وقفی كه متولی شرعی دارد، از صاحب مجلس، به مداحی نپردازد. و در مكان

. دوری از غرور. گاه كثرت مستمعان یا تعریف و تمجیدهای 2۳متولی اجازه بگیرد.
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شود كه با دانش اندك ادعای دانایی تا عوامل دیگر سبب غرور مداح میآنان و گاه 

زرگ و كن نشود، آفتی است بكند! این روحیه اگر با تقوا و تزكیه نفس ریشهعرش می

ر باآمدهای بسیار زیان. پرهیز از غلو. یكی از پی23مانع رشد و تكامل و اصالح جان او.

فیت سوء استفاده دشمنان از این گونه مراسم است؛ غلو در مقوله عزاداری، باال رفتن ظر

علیه السالم را در جایگاه گزیند. یعنی امام حسینلذا یك مداح خوب از غلو دوری می

واقعی خودش معرفی كند نه كمتر و نه بیشتر، چون هر چیزی كه از حد اعتدال خارج 

مستثنا نیست.  شود، موجب انحراف خواهد شد. محبت به معصومان نیز از این مطلب

همان طور كه این انحراف در تاریخ رخ داد و موجب پیدایش غالیان شد.با كمال 

تأسف شنیده شده بعضی از مداحان به علت محبت خارج از حدی كه تابع احساسات و 

اند كه تخیالت است، در حال مداحی از راه اصلی منحرف شده و سخنانی مطرح كرده

ها دارم، ولی ناگفته اولی. برای در امان این باب سخنتا سر حد شرك بوده است! در 

قدر تقلید ها و نظرات مراجع عالیماندن از غلو در مداحی، الزم است، همواره دیدگاه

ها و بزرگان حوزه علمیه را مد نظر داشته باشند و از انجام هر نوع فعالیت مغایر با اندیشه

از به كار بردن القابی كه به شدت از مقام . پرهیز 1۱های ایشان پرهیز كنند.و دیدگاه

 سرایانی كه به منظورشود مداحان یا مرثیهكاهد. اغلب مشاهده میعلیهم السالم میائمّه

سرایی ایشان را به لقب عظمت دادن به حضرت امام زمان )عج( در مدیحه

را س خوانند. این دلیل بر این است كه فرهنگ واژگانی این مدیحهمی« حضرتاعلی»

هزارها بار واالتر و « امام»تواند بكند كه همان لقب آنچنان محدود است كه تصور نمی

چینان درباری است و باالتر از این نوع القاب ساخته شده به دست بادمجان دور قاب

م را علیه السالهرگز در شئونات این حضرات مقدس نیست كه حضرت رضا ثامن االئمه

تر از مقام امامت و والیت است. لی كه مرتبه شاهی بسی نازلشاهنشاه بخوانند، در حا

های امروزی [ همین جا باید افزود كه كاربرد نامناسب اسامی معصومان در مداحی33]

. برپایی مجالس. مدیحت پرداز 12هاست.موجب هتك حرمت امام و وهن عزاداری
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شركت  دهند با اخالصیعلیهم السالم نه تنها در جلساتی كه دیگران تشكیل ماهل بیت

ورت یابد بلكه خود نیز در صكند و به هنگام استماع روضه حالت بكاء یا تباكی میمی

نماید و از توان اقدام به تشكیل جلسات به مناسبت والدت و شهادت پیشوایان دینی می

آورد. و نیز در صورتی كه مجلس نداشته باشد پای وعاظ فاضل دعوت به عمل می

. تنفر از تملق گویی. مداح چاپلوس كسی است كه 11نشیند.نده مجلس میسخنان گوی

شاید و گبه انگیزه طمع برخالف عقیده باطنی خود، لب به تمجید از صاحب مجلس می

مداح  كند. بنابراین یكبا ثناگویی نابجا، شخصیت و ارزش انسانی خود را پایمال می

اندركاران مجلس دست خوب اگر در مواردی الزم است از صاحب مجلس و

مَنْ َلمْ یَشْكُرِ الْمَخُْلوقَ لَْم یَشْكُرِ »خوانی و خدمات مفید و انسانی آنها از باب روضه

[ تشكر كند، حد اعتدال را مراعات كرده از افراط و گزاف گویی و 3۳« ]الْخالِقَ 

اب نهای گدامنشانه اجتآمیز و چاپلوسیهای اغراقهای غیر واقعی و توصیفتعریف

كِثْرَةُ الثَّناءِ مَلَقٌ یُحْدِثُ الزَّهْوَ وَیُدْنِی مِنَ »اند: علیه السالم روایت كردهنمایند كه از علی

روی در مدح دیگران، چاپلوسی است كه تكبر را به دنبال دارد. و [ از زیاده33« ]الْعِزَّةِ

در قرآن مجید . پرهیز از سوگند. خداوند حمید 19آورد.شخصیت انسان را پایین می

[ خدا را در معرض سوگندهای خود ۳۱« ]وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِاَّیْمَنِكُمْ»فرماید: می

[ .به ۳2. ]«وَال َتحْلِفُوا بِاللَّهِ صادِقیَن وَ كاذِبینَ»علیه السالم فرمود: قرار ندهید.امام صادق

یرا قسم خوردن به اللَّه جز خدا سوگند مخورید چه راستگو باشید و چه دروغگو. ز

. دعوت میزبان خوشنام را 13برای اثبات حق در محكمه قضایی مكروه یا حرام است.

انگیز خود را درگیر . با طرح مسائل اختالف11در روستاها برای میهمانی بپذیرد.

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دقت كند كه . در حركت1۴اختالفات دیگران نكند.

قلم و قدم از سداد و وداد اعراض نكنند و خالف شأن عمل نكنند و از زِیِّ به دم یا 

. هیئت ظاهری این طایفه جلیل، با مكانت او هماهنگ 13ذاكران اهل بیت خارج نشود.

قُوا إِتَّ»اند: . مداح باید كوشش كند از مواضع تهمت دوری گزیند، كه گفته1۳باشد.
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سازی اتهام خود و عموم مردم به خاطر جتناب از زمینهدر صورت عدم ا«. مَواقَِف الرَّیْبِ

. پوشیدن 13شود گرفتار سوء ظن و دیگر گناهان خواهند بود.سوء تفاهمی كه پیدا می

لباس سیاه در دو ماه عزا )محرم، صفر(، دست كم در دهه محرم، بویژه روزهای تاسوعا 

صد پست مغرضان و . مراقب باشند كه آلت دست و وسیله اجرای مقا9۱و عاشورا.

طلب واقع نشوند و در حدود وظایف و تكالیف شرعیه خود به مفسدان و افراد فرصت

. تكرار و تمرین داشته باشد تا مراثی و اشعار در ذهنش نقش ببندد 92مداحی بپردازند.

. 99. به مناسبت بخواند.91های الزم قرار دهد.و بتواند خود را تحت مراقبت

ند و رود بشناسای كه برای مداحی به آنجا میجغرافیایی منطقه ای وخصوصیات منطقه

. مداحان عزیز كه در 93های صحیح اجتماعی داشته باشند.اهتمام به شكسته نشدن سنّت

اید الگو شوند، بعلیه السالم شناخته میمنظر و مرآی مردمان وابسته به مكتب امام حسین

همین وابستگی مردم انتظار دینداری تام و  ها باشند. درست به خاطرو سمبل همه خوبی

تمام از آنها دارند. از این رو آنان بیشتر از دیگران باید پایبند به دستورات و تعالیم 

اسالم باشند.گناه آنان با دیگران فرق دارد. زیرا هرگاه اینان بد عمل نمایند، خطر سست 

 علیه السالم و حتیحسینشدن مردم كم ظرفیت و كاهش پایبندی آنان به عزای امام 

های فاسدی كه در رویگردانی از اسالم جدی است. مردم نیز متوجه باشند كه نمونه

اند به ماهیت حقیقی آنها پی برده و آنها را به حساب دین و امام جمع مداحان وارد شده

. انتقادپذیری. انتقادناپذیری نشان عجب و خودخواهی و 91علیه السالم نگذارد.حسین

دانشی است لذا مداحان مخلص به انتقاد صحیح به شیوه كارش با كمال میل لیل كمد

آیند و برای نظر، انتقاد و پیشنهاد مردم ارزش و توجه كرده و در صدد رفع نواقص برمی

. دارای اخالق نیكو 93تكبر باشد تا مردم جذب او شوند.. بی9۴شوند.احترام قائل می

 های مداحی است.بسیار مؤثر در اثرگذاری پیام باشد. اخالق نیكو از عوامل

 پاورقی
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، كتاب الجنائز، باب قول النبی انابك المحزون، 21۳، ص 2[ نك: صحیح بخاری، ج 2]

، ص 9، كتاب اصحاب النبی، باب مناقب خالد بن ولید؛ طبقات ابن سعد، ج 1۱3و ص 

، سیره ابن هشام، 122، ص 1؛ تاریخ طبری، ج 921 - 923، ص 2، مغازی واقدی، ج 22

؛ السیرة 39، ص 1؛ انساب االشراف، ج 929، ص 2، االستیعاب، ج 33، ص 9ج 

 .3۴2، ص 2الحلبیة، ج 

،جواهر الكالم، ج 22، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 3۱، ص 1[ مسند احمد حنبل، ج 1]

 .9۴3، ص 3

كه، ، اخبار م19۳، ص 3، االستیعاب، ج 13۴، ص 1[ انساب االشراف، بالذری، ج 9]

 .۳۱، ص 9فاكهی، ج 

 .232، ص 9[ السیرة النبویة، ج 3]

 .1۱1، ص 2[ الفقه علی المذاهب االربعة، ج 1]

رحمه اهلل برخی فقها و مفسران را عقیده برآنست [ به آورده فقیه نامی مال احمد نراقی۴]

 عمومیت و شمول« و من یعظم شعائر اللَّه فانها من تقوی القلوب»مجادله  91كه آیه 

 .92دارد. عواید االیام، ص 

؛ العقد الفرید، 2۴9، ص 13، االغانی، ج 931، ص 9[ نمونه را نك: تاریخ طبری، ج 3]

 .9۳9، ص 3ج 

؛ تاریخ االسالم ذهبی، ذیل 3۴۴،آل بویه از فقیهی، ص 21، ص 3[ المنتظم، ج ۳]

 .223، عضدالدوله، ص 1۳۱، ص 2؛ تاریخ ابن الوردی، ج 911حوادث سال 

 . ]22۴، چاپ بوالق؛ فاطمیان در مصر، ص 313، ص 2طط، ج [ خ3]

، ابن تیمیه، القرآن و السیف، المنتخب من مدونات 9۴[ نك: الفرق بین الفرق، ص 2۱]

؛ شیخ محمود شلتوت 93۱ - 939؛ النقض، ص 291۴، بدایع الوقایع، 931التراث، ص 

 .9۱دار تقریب، ص طالیه

یبی اثر آقای نجفقلی حبعلیه السالمناسی امام حسینش[ از باب نمونه تنها در كتاب22]
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علیه السالم معرفی شده است و نیز نك: عنوان كتاب درباره حسین بن علی ۳3۳

سی شناعلیه السالم از محمّد اسفندیاری و كتابشناسی تاریخی امام حسینكتاب

 پور.اللَّه صفرعلیعلیه السالم از حشمتاختصاصی امام حسین

، 33، ج 1۱1، ص 9۴؛بحاراالنوار، ج ۴۱، ص 2ن اخبار الرضاعلیه السالم، ج [ عیو21]

 .2۳3ص 

؛ صحیح ابن ماجه، 9۱3، ص 1، صحیح ترمذی، ج 1۴2، ص 39[ بحاراالنوار، ج 29]

، ص 9باب فضائل اصحاب رسول خداصلی اهلل علیه وآله؛ مستدرك الصحیحین، ج 

 .1۴1، ص 9؛ فضائل الخمسه، ج 233

 علیهالم به وسیله محمّدصلی اهلل علیه وآله، و بقاء آن به همت حسین[ آغاز اس23]

 باشد.السالم می

 .239، ص 12[ نیز نك: صحیفه نور، ج 21]

؛ منهج فی االنتماء 221 - 229[ دور المنبر الحسینی فی التوعیة االسالمیة، ص 2۴]

؛ 929 - 921و  ۴9 - ۴1علیه السالم، ص ؛ لقد شیعنی الحسین92 - 91المذهبی، ص 

 به نقل از واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات. 3۴-3۳آنگاه هدایت شدم، ص 

 .111، ص 23و ج  123، ص 2۴و ج  22، ص 1[ نك: صحیفه نور، ج 23]

 .23۴[ زندگی آیت اللَّه بروجردی، ص 2۳]

 [ نك: راه و رسم تبلیغ، كبریت احمر.23]

؛ معاهد التنصیص، 123االمالی، ص ؛ 9۴۳[ نك: عیون اخبار الرضاعلیه السالم، ص 1۱]

؛ ادب 33؛ نفس المهموم؛ مثیراالحزان، ص 239،9۴ - 231۱، ص 1؛ الغدیر، ج 2۴ص 

 .11 - 19الطف، ص 

؛ 2۳3، ص9؛ رجال كشی، ج131-133، ص 23[ وسائل الشیعه، چ آل بیت، ج 12]

 .2۳9، ص33بحاراالنوار، ج

السالم در این منابع آمده است:  علیهمهای معصومانهایی از سوگ سروده[ نمونه11]
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، ص 3و ج  9۱۱ - 9۱3، ص 9؛ ادب الطف، ج 9۱1 - 9۱3، ص 9سفینة البحار، ج 

 .931 - 3۱1،93۳ - 323؛ روائع االشعار من دیوان االئمة االطهار، ص ۴1۱ - ۴12

 علیه السالم از میر جهانی.[ نك: البكاء للحسین19]

تباكی یعنی خود را به گریه واداشتن و تعاون و . 393، ص 39[ نك: بحاراالنوار، ج 13]

 همراهی و همیاری در آن.

 .221[ امالی شیخ صدوق، ص 11]

، ص 2به نقل از عیون االخبار، ج  2۱9، ص 2۱2. ج 1۳۴، ص 33[ بحاراالنوار، ج 1۴]

 .213و امالی صدوق، ص  133

ن فی ز نك: نورالعیایم. نی[ درباره این موضوع در كتاب راهیان كوی یار سخن گفته13]

 علیه السالم.المشی الی زیارة قبرالحسین

 .292علیه السالم از مقرم، ص ؛ مقتل الحسین91[ نك: االرض و التربة الحسینیة، ص 1۳]

 .219، ص 1؛ المجالس السنیه، ج 21۱[ نك، تاریخ النیاحة علی االمام الشهید، ص 13]

یمی برای جستجوی اسالم ناب [ درست است كه فرهنگ عاشورا كه گنجینه عظ9۱]

است اما به دست دشمنان دانا و دوستان نادان دچار آفت شده و منبر گرانقدر با همه 

هایش در اختیار بعضی از مداحان و سخنرانانی قرار گرفته كه یا از توان علمی ظرفیت

 قبل اتكایی برخوردار نیستند یا به هیچ روی، مصالح جهان اسالم و نظام اسالمی را

دارند! و مدیریت آیین عزاداری گاه در دست كسانی افتاده است شناسد و پاس نمینمی

تر را كه نه با حقایق دینی آشنایی عمیق دارند و نه اوضاع زمانه و مصالح مهم

برداری غلط و بسنده كردن به گریستن و گریاندن آن هم به هر شناسند. و بهرهمی

ولو غیر شرعی در خور مجالس حسینی نیست، اما باید نحوی و با استفاده از هر امكانی 

شود كه اصل آن و نقش هدایتگرانه و ظرفیت بهره قبول كرد كه این امور دلیل نمی

تواند سازنده باشد جلوگیری كنیم. برادری آن را نادیده بگیریم و از مجالسی كه می

آورند و بلكه الزم است زعمای ذاكران، مداحی را تحت تشكیالت مخصوصی در
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كتب ها را به نفع مبخشان با آشنایی به وظائف خود محتوای این برنامهآگاهان و آگاهی

تشیع و آرمان شهیدان تغییر دهند و از این فرصت گرانبها كه بیش از هر موقعیت 

های آنان را نرم و پذیرای مواعظ آورد، و دلدیگری، شیفتگان اهل بیت را گرد هم می

در جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی مسلمانان و تجهیز  نماید،و معارف می

نیروهای مردمی در راه دفاع از مرزهای جغرافیایی و دین مسلمانان بهره كافی بگیرند و 

ت تری صورتر و سنجیدهدر قبال مواریث عظیم و گرانقدر عاشورا رفتارهای بسامان

ه سوئی ببرند و این نور را طلب شیعه نتوانند از آن استفاددهند تا دشمنان فرصت

 تواند در نظارت بر این راه مؤثر باشد.خاموش كنند. مرجعیت شیعه می

؛ عیون اخبار الرضاعلیه 1۳1، ص 33؛ بحاراالنوار، ج 13[ امالی صدوق، مجلس 92]

 .133 - 9۱۱، ص 2السالم، ج 

 .1۱2، ص 23[ وسائل الشیعة، ج 91]

 .22[ سوره مجادله، آیه 99]

 .1۱3، ص 23ل الشیعة، ج [ وسائ93]

 .3۳ - 33[ سوره مائده، آیات 91]

 .3، ح 13[ امالی صدوق، مجلس 9۴]

اخالص آن است كه چون عمل كنی، دوست نداری تو را »[ بزرگی گفته است: 93]

بدان یاد كنند و... بزرگ دارند. و طلب نكنی ثواب عمل خویش از هیچ كس، مگر از 

 .321تذكرة االولیاء، ص «. حق تعالی

[ نك: الشعائر الحسینیه فی المیزان الفقهی از عبدالحسین حلی، تحقیق نزار حائری، 9۳]

 .122-121ص 

مرقوم شده است. نك: فتاوی  2931[ این جوابیه، در تاریخ پنجم ربیع االول سال 93]

 .12 - 13علماء الدین حول الشعائر الحسینیة، ص 

 .131ص ، 2۱2[ زیارت عاشورا، بحاراالنوار، ج 3۱]
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هایی بر آن [ تراكت عبارت است از كاغذهایی در یك قطع كه جمالت یا طرح32]

 نقش بسته است.

[ خداوند در قرآن مجید منصب عظیم وعظ را به رسول خداصلی اهلل علیه وآله اعطا 31]

(؛ ادع الی سبیل ربك 3۴نموده و فرموده: قل انما اعظكم بواحدة )سوره سبأ، آیه 

 (.211عظة الحسنة )سوره نحل، آیه بالحكمة و المو

 .9۴[ سوره اسراء، آیه 39]

ه [ من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، و لیكن تأدیبه بسیرت33]

قبل تادیبه بلسانه، و معلم نفسه و مودبها احق باالجالل من معلم الناس و مودبهم. نهج 

استی كردند و فرمودند مردان خدای ای فقیه . سعدی گوید: ر39البالغه، حكمت، ج 

 اول نصیحت گوی نفس خویش را.

 .33[ سوره بقره، آیه 31]

 .3۴، سوره یوسف، آیه 1۴ - 13و  1، سوره تحریم، آیات 32[ سوره مریم، آیه 3۴]

 .339، ص 1[ سفینة البحار، ج 33]

 .9 - 23، ص 1[ جامع السعادات، ج 3۳]

 .339، ص 1[ سفینة البحار، ج 33]

 .2۳[ سوره ق، آیه 1۱]

 .239، ص 1؛ امالی شیخ طوسی، ج 11، ص 1[ مجموعه ورام، ج 12]

 .19ها، ص [ صابر همدانی، حسین پیشوای انسان11]

 .93[ غیبت )نعمانی(، ص 19]

 .23[ لؤلؤ و مرجان، ص 13]

 .291های بهاری، حسین سیدی، ص [ عطر اندیشه11]

 البالغه صبحیِمنْكُمْ اِذا سُئِلَ عَمّا ال یَعْلَمُ اَنْ یَقُولَ ال َاعْلَمُ، نهج[ وَال یَسْتَحِیَنَّ اَحَدٌ 1۴]

 .۳۱1؛ غرر الحكم، ص ۳1صالح، حكمت 
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[ استاد جواد شبر، بخشی از مراثی سیدالشهداء را در فرهنگی قطور به نام ادب 13]

 الطف در زیاده از یازده جلد فراهم آورده است.

. و چاپ فیض االسالم، حكمت ش 223صالح، حكمت ش  [ نهج البالغه، صبحی1۳]

229. 

 .913[ غرر الحكم و درر الكلم، ص 13]

 .1۳۴، ص 11[ بحاراالنوار، ج ۴۱]

 .۴3[ اللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراءعلیها السالم، ص ۴2]

 [ والیت تكوینی و والیت تشریعی، از آیت اللَّه صافی گلپایگانی.۴1]

 .۳و  3، ص 1؛ مقتل خوارزمی، ج 232؛ تحف العقول، ص 11ص  [ مثیراالحزان،۴9]

 .193، ص 1[ دارالسالم، ج ۴3]

 [ اَسَدٌ عَفَرنی: ای شدید.۴1]

و الغدیر، الجزء  292 - 291[ دیوان السید الحمیری؛ چاپ دار صادر بیروت، ص ۴۴]

 .9۳1چاپ جدید(، ص  9الثانی )جلد 

 .112ص  ؛ اشك خون،331[ دیوان خوشدل تهرانی، ۴3]

گفتارتر است از آن كسی كه به سوی خدا : چه كسی خوش19[ سوره فصلت، آیه ۴۳]

 دعوت كند و عمل شایسته انجام دهد.

 .23-11[ نك: اكسیر السعادة فی اسرار الشهادة از فاضل دربندی، ص ۴3]

 .23[ لؤلؤ و مرجان، ص 3۱]

، 9۱9 - 9۱1، ص 23، وسائل الشیعه، ج 393، ص 1و  3، ح 392[ نك: كافی، ص 32]

 - 2۱2۱1۱، ح 913، ص 91۴ - 2۱2۳، ص ۴؛ تهذیب، ح 11۴۱۱و  11133،11133ح 

؛ من ال 21۳، ص 1؛ عیون اخبار الرضا، ج 1۱9، ح ۴2، ص 9، استبصار، ج 2۱223

، ص 1. شیخ طوسی در خالفی و ابن ادریس در سرائر، ج 1۳، ص 3یحضره الفقیه، ج 

اند و جمعی مانند محقق در ق غنا نقل اجماع كرده، با جمعی دیگر در تحریم مطل111
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، قواعد 2۴۱ - 2۴2، ص 2، و علّامه درالتحریر، ج 2۱، ص 1شرایع االسالم، ج 

، تصریح 121 - 129، ص 9و شهید ثانی در الروضة البهیة، ج  21۱، ص 2االحكام، ج 

عموم اند و به مقتضای به شمول تحریم غنا در قرائت قرآن و مطلق شعر فرموده

 احادیث.

 .۴9، ص 31[ بحاراالنوار، ج 31]

 .۴9، ص 3۳[ همان، ج 39]

 .93[ كبریت احمر، ص 33]

 .2۱ - 22[ واقعه، 31]

 .2۴3[ كلیات سعدی، ص 3۴]

 .3۱۱[ هگمتانه تا همدان، ص 33]

 جا نیاورده است.[ آنكه از آفریده تشكر نكند، شكر آفریدگار را هم به3۳]

 .1۴9[ غرر الحكم، 33]

 .12۳، ص 2؛ تفسیر نور الثقلین، ج 113[ سوره بقره، آیه ۳۱]

 .93، ص 21[ وسائل الشیعة، ج ۳2]

 . روان شناسی عزاداری17

 مشخصات كتاب

 نوع: مقاله

 پدیدآور: كاویانی، محمد

 عنوان و شرح مسئولیت: روانشناسی عزاداری ]منبع الكترونیكی[ / محمد كاویانی

 ناشر: محمد كاویانی

 2۱؛ داده های الكترونیكی )HTMLمتن الكترونیكی: بایگانی  2ی: توصیف ظاهر
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 (۳2.3KBبایگانی: 

 موضوع: سوگواریها

 روانشناسی دین

 مقدمه

در این مختصر، ابتدا، توضیحی در باب عزاداری از دیدگاه متون دینی خواهیم 

 ، را از دیدگاه روان شناسی«مراسم عزاداری»و « عزاداری و سوگ واقعی»داد.سپس 

كنیم؛ بعد از آن از منظر یك روان شناس اجتماعی، آن مراسم را یك گروه معرفی می

وانی های رنگریم و در انتها به هیجاناجتماعی، تلقی كرده و به آثار و پیامدهای آن می

ناشی از عزاداری مثل غم و اندوه، افسردگی، شادی، عزت نفس و... پرداخته و از این 

علمی مطرح شده، در این موضع خواهیم پرداخت. در  رهگذر به بعضی اشكاالت

 ای مختصر خواهیم كرد.شناسی مراسم عزاداری اشارهنهایت به آسیب

 مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی

در قرآن، آیاتی كه به طور صریح و مستقیم، بیان كننده حكم عزاداری باشد، وجود 

شود، دست تأیید چند اداری انجام میندارد، اما آنچه اكنون تحت عنوان مراسم عز

گروه از آیات را باالی سر خود دارد: الف( آیاتی كه به فریاد كردن علیه ظلم، امر 

اند؛ ج( دهد؛ ب( آیاتی كه تحكیم والیت را هدف خود قرار دادهكند یا مجوز میمی

عضی از ب اند؛ د( آیاتی كه داللت بر سوگواریبیت را تأكید كردهآیاتی كه مودت اهل

اند، مثل سوگواری حضرت یعقوب در فراق حضرت انبیا یا دیگر اولیای الهی داشته

از  كنند.آیات بسیار زیادییوسف؛ ه( آیاتی كه بزرگداشت شعائر الهی را تأكید می

ای درباره امام حسین است؛ اما قرآن نیز هست كه از طریق روایات معصومان، به گونه

مباهله، كه آن حضرت )ع( پردازیم. مثل آیهها نمیت، به آناز آن جا كه در باب نیس
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شود؛ یا امام حسین )ع( تفسیر مییكی از مصادیق آن هستند، یا آیه نفس مطمئنه كه به

 گیرد، در تفسیر برهانای كه خداوند از بندگانش، درباره خون ریزی و...پیمان میآیه

زل شد،پیامبر فرمود: یهود، عهد خدا را در ذیل این آیه آمده است كه وقتی این آیه نا

نقض و رسوالن او را تكذیب كردند و اولیای الهی راكشتند، آیا به شما خبر بدهم به 

مشابه آنان از یهود این امت؟ گفتند بله یا رسول اهلل،حضرت رسول)ص( فرمود: قومی 

، شریعت و كشنددانند، افاضل ذریه مرا میاز امت من كه خود را از اهل ملت من می

كشند، همان طور كه یهود، كنند، فرزندانم حسن و حسین را میسنت مرا عوض می

زكریا و یحیی را كشتند.روایات زیادی نیز داریم كه داللت بر جواز گریه و عزاداری 

ها، نیاز به نوحه سرایی و شیون و فرماید: بانوان در مصیبتكنند؛ امام صادق )ع( میمی

هایشان جاری شود، اما نباید سخنان باطل و بیهوده بگویند... د اشكزاری دارند و بای

فرمایند: گریه كنندگان پنج نفر بودند، آدم و یعقوب و آن حضرت در جای دیگر می

ی آدم به جهت خطا و اخراج از یوسف و فاطمه بنت محمد و علی بن الحسین. گریه

ضرت زهرا برای پدرش و بهشت، یعقوب در فراق یوسف و یوسف در دوری پدر و ح

كردند؛ امام صادق )ع( به فرزندش گریه میامام سجاد )ع( نیز برای شهادت پدرش

كند كه برایش مجالس عزاداری برگزار نماید.روایاتی از این نوع، بسیار سفارش می

ترین اهدافش، مبارزه با ظلم وستم بنی امیه و بنی عباس بوده فراوان است و مهم

اند، اما از خود روایات ی از روایات اهل سنت با عزاداری مخالفت كردهاست.البته بعض

ها نیز داده شده است. پاسخ این است كه این روایات جمع شدنی اهل سنت، پاسخ آن

ها این است كه روایات مخالف، برای نفی بعضی از كارهای هستند، و وجه جمع آن

مثل داد و فریاد كردن، گریبان  شود، آمده است؛ناصحیح كه در عزاداری انجام می

ها كه موافق هستند، نظر به اصل عزاداری دارند.در دریدن،سخن باطل گفتن...، اما آن

سیره معصومان )ع( و سیره مسلمانان نیز عزاداری، دارای سابقه بوده است.مسلمانان در 

كرد. شهید دادند؛ در مدینه، هر كسی برای بستگان شهید خود گریه می 3۱جنگ احد 
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اما عمویم حمزه »چشمان پیامبر )ص( با دیدن این صحنه، پر از اشك شد و فرمودند: 

پیامبر )ص( در سوگ حمزه بسیار گریه »گوید: ابن مسعود می«. گریه كننده ندارد

كرد، جنازه حمزه را رو به قبله نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه كرد و صفات خوب 

های با ایمان و فداكار همسر جعفر بن ابی طالب كه از زناسماء، «. حمزه را برشمرد

جعفر در جنگ موته به شهادت رسید؛ بر رسول خدا »گوید:صدر اسالم بوده است، می

)ص( وارد شدم، ایشان فرمودند: ای اسماء فرزندان جعفر كجا هستند؟ آنان را پیش آن 

عر امروز به شهادت آوردم، آنان را در آغوش كشید و گریه كرد و گفت: جفحضرت

پیامبر به دفعات فراوانی در سوگ یارانش از جمله: در عیادت آخر و بیماری «.رسید

احتضار سعد ابن عباده، رئیس قبیله خزرج، در كنار مزار دختر خود در مدینه، در 

سوزد، اماسخنی بر سوگ فرزندش ابراهیم، )با بیان این كه قلب از شدت اندوه می

گویم(، در سوگ عثمان بن مظعون در مدینه، در كنار مزار خالف رضای حق نمی

مادرشان در ابواء، )پس ازگذشت سالیان دراز و مبعوث شدن آن حضرت به نبوت(، به 

هنگام یادآوری شهادت امام علی )ع( و امام حسین )ع(، حتی در هنگام والدت امام 

ام سلمه، ام المؤمنین های ام المؤمنین های مختلف؛ مثل منزلحسین )ع( و در مكان

ز، اند. پس از پیامبر نیزینب، ام المؤمنین عایشه، و در خانه امام علی )ع( و...، گریه كرده

كردند،عالوه بر گریه مستمر حضرت زهرا )س(، كسان دیگری؛ صحابه عزاداری می

 مثل بالل، قیس، ام ایمن، خلیفه اوّل و دوم نیز در سوگ پیامبر گریه كردند.زنان بنی

سلمه، ام هاشم در شهادت امام حسن و امام حسین، عزاداری و گریه كردند؛ ام

شود و پس از بیداری به عزاداری المؤمنین، در رؤیا، از شهادت امام حسین با خبر می

كند؛ جابر ابن عبد اهلل پردازد و زنان هاشمی را نیز به عزاداری بر حسین دعوت میمی

پوشیدن لباس تمیز، به صورت پابرهنه و اندوهگین به  انصاری، پس از غسل در فرات و

كند؛ انس ابن مالك و زیدابن ارقم، از رود و گریه فراوان میسوی مزار امام حسین می

یاران پیامبر، در سوگ امام حسین گریه كردند؛ مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه 
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سلیمان  ارات الحسین، به رهبریكرد و قسم خورد كه انتقام بگیرد؛ توابین با شعار یالث

شوند و بر مزار امام حسین رفته و گریه وناله ابن صرد خزاعی، برای انتقام جمع می

ا كنند؛شعركنند، مردم كوفه و شام و مدینه، پس از شهادت امام حسین عزاداری میمی

 یشود كه بعضاند.یادآوری میو سرایندگان عرب، اشعار فراوانی در سوگواری سروده

از موارد ذكر شده از سیره معصومان و مسلمانان، ناظر به مراسم عزاداری نبوده است 

بلكه سوگ و داغ دیدگی واقعی بوده است، اما موارد متعددی هم بوده است كه 

سوگ واقعی نبوده است، بلكه مراسم عزاداری بوده و با هدف تبلیغی و سیاسی نیز 

سین، همه آنان برای آن حضرت عزاداری انجام می شده است. ائمه پس از امام ح

اند، به ویژه امام صادق مجلس اند و مصیبت آن حضرت را تازه نگه داشتهكرده

 كردند.پس از زمانشد و گریه میشدند و ذكر مصیبت میگرفت و افراد جمع میمی

به  مشد، اما تاپیش از قرن چهارائمه )ع( نیز عزاداری امام حسین توسط شیعیان انجام می

ذیحجه( نیز  2۳صورت پنهان بود، همان طور كه جشن و سرور در روز عید غدیر )

پنهان بود و از آن پس آشكار شد.معز الدوله دیلمی، از سالطین بزرگ و مقتدر آل 

بویه بود كه در آشكار ساختن شعائر شیعه، نقش اساسی داشت و مردم بغداد را به 

تا اواسط قرن پنجم، مراسم  911های بین كرد. در سالعزاداری حسین تشویق می

ها، فاطمیه و اسماعیلیه، مصر را به شد.در همین سالشد و اجرا میعاشورا، مهم تلقی می

شد. تصرف درآوردند و شهر قاهره را بنا نهادند و مراسم عاشورا در مصر نیز برگزار می

و برخی كشورهای  مراسم عزاداری، به سایر كشورهای اسالمی، شمال آفریقا، ایران

عربی رسوخ كرد. در ایران از قرن اول و دوم، تعزیه رایج بود، ولی گسترش بیشتر 

یافت.اكنون نیز نه تنها شیعیان، بلكه حتی بسیاری از غیر شیعیان و غیر مسلمانان نیز،امام 

شناسند و برای آن احترام قائلند،امروزه حسین و مراسم عزاداری حسینی را به خوبی می

های مرسوم در ایران بركت جمهوری اسالمی ایران، مراسم عزاداری، به همان شیوه به

های عزاداری و...( )سخنرانی و روضه خوانی و مداحی و سینه زنی و تشكیل دادن دسته
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های مختلف دیگری؛ مثل انگلیسی، المانی چینی، ژاپنی و...، نیز رواج یافته به زبان

های اجتماعی و ر گذاری این مراسم، در پدیدههای دیگر، حضور و اثاست.ملت

اند. هر كسی اندك تأملی كرده باشد، نقش حسین و سیاسی شیعیان را مشاهده كرده

شناسد، حسین در انحصار شیعیان عزاداری حسینی را در دفاع مقدس، به خوبی می

ین، وهای بوسنی و هرزگنیست؛ رهبر فقید هند، گاندی، از حسین بهره گرفته؛ نهضت

زاداری توانند به خوبی، مراسم عاند.كسانی، میلبنان، فلسطین،و... از حسین بهره گرفته

های الزم درباره آن را داشته باشند، و ثانیا در آن شركت را درك كنند كه اوالً شناخت

كرده و آثار عاطفی آن را تجربه درونی كرده باشند. برای شناخت این پدیده، علم 

 قلی، الزم است اما بسنده نیست.حصولی و تحلیل ع

 چیستی عزاداری

 اشاره

شود: الف( داغ دیدگی و عزاداری شخصی عزاداری در عرف عام به دو معنا اطالق می

و بالفعل؛ ب( مراسم عزاداری كه به صورت سنتی برای بزرگان دینی و دیگران برگزار 

. داغ دیدگی واقعی امری شناسی كامال متفاوت هستندشود. این دو، از دیدگاه روانمی

شوند و باید به است غیر اختیاری و افراد داغ دار از مدار زندگی عادی خارج می

تدریج به زندگی عادی برگردند. اما مراسم عزاداری، كامالً اختیاری و برنامه ریزی 

شود. داغ داری حالتی های زندگی عادی افراد محسوب میشده است و بخشی از برنامه

درونی است، ولی مراسم عزاداری معموالً به صورت اجتماعی صورت  روانی و

آیند، كه از جمله گیرد. برای عادی شدن زندگی فرد داغ دار، عواملی به كمك میمی

ها مراسم عزاداری است. داغ دیدگی ممكن است به صورت ناگهانی و بدون آن

 ست بدهند و ممكن استكه عزیزی را در تصادف اتومبیل از دآمادگی باشد؛ مثل این
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با پیش بینی و آمادگی قبلی باشد، مثل این كه عزیزی پس از یك دوره سخت بیماری 

كند، اما ناگهانی بودن العالج، از دنیا برود. در هر دو صورت، داغ دیدگی صدق می

های متفاوت دارند. های مختلف، بار داغ دیدگیتر است.داغ دیدگی: فقدانسخت

پرفشارترین وقایع زندگی است، هم برای زنان و هم برای مردان.  مرگ همسر یكی از

خانواده داغ  2۱۱(، بر اساس مصاحبه هایشان با بیش از 23۳3بونل و برنل )

ماه از تصمیمات  ۴( حداقل تا 2های زیر را به فرد داغ دیده ارایه كردند:دیده،راهنمایی

و فروش خانه و وسایل آن، تغییر ناگهانی پس از فقدان، خودداری كنند؛ )مانند خرید 

( فرد داغ دیده باید اطمینان داشته باشد كه تجربه فقدان، 1شغل، ازدواج مجدد و...(؛ 

های خیلی شدید روحی، در روزهای ( در حالت9مراحلی دارد و طی خواهد شد؛ 

( توسط یك 3اشكال ندارد؛ های ضعیف در هنگام خواباولیه، استفاده از آرام بخش

( در مواردی 1ر، در یك فضای همدالنه، فرآیند مرگ برای داغ دیده،بیان شود؛مشاو

كه الزم است از مددكار اجتماعی استفاده شود، مانند مردی كه همسر خود را از دست 

 داده و فرزند خردسال دارد.

 فقدان والدین و فرزندان

ندگی عادی های شدید است، به ویژه برای مادران؛ پدر زودتر به زنیز از سوگ

شود كه چه زود، عادی شده است. در گردد، اما مادر چه بسا از پدر متعجب میبرمی

این موقعیت، پدر باید بسیار به وضعیت مادر توجه كند و او را حمایت كند.در سوگ 

فرزند، نكته مهم این است كه روابط والدین خدشه دار و ناسالم نشود.والدین سعی 

مایت كنند، فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند، فلسفه كنند یكدیگر را درك و ح

منسجمی از زندگی داشته باشند، از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند.متخصصان داغ 

گویند، فرد، با فقدان والدین، گذشته را، و با فقدان همسر،حال را و با دیدگی، می

(.در هر صورت فرد داغ 23۳3، دهد. )بونل و برنلفقدان فرزند، آینده را از دست می
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( در مطالعات روان پزشكی 2333كند. الیندمن )دیده، فشارهای زیادی را تحمل می

فرد داغ دیده را مورد مطالعه قرار داد. او واكنش هایی مثل گریستن،  2۱2خود، 

اضطراب، بی قراری، بی خوابی، و بی اشتهایی، را گزارش كرده است.كوبلر راس 

دهند، اما هر كسی به شیوه د، همه به عزا و فقدان، واكنش نشان میگوی( می23۳2)

خاص خود.در مجموع، آثار داغ دیدگی در سه بعد فیزیكی، روان شناختی، و جامعه 

دید های جسمانی، تششود. در بعد فیزیكی، آثاری؛ مثل بیماریشناختی بررسی می

مراجعه به پزشك، توجه  های قبلی و ایجاد شكایات جدید و افزایشعالیم بیماری

ها، ضعف (، آثاری؛ مثل احساس گرفتگی شانه23۳3كردنی است. بونل و برنل )

ها، گرفتگی گلو )بغض(، خشكی دهان، فقدان انرژی، تنگی نفس و آه كشیدن ماهیچه

اند.آثار روان شناختی، به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مثل سن، رامشاهده كرده

قبلی، سازگاری قبلی، متغیرهای شخصیتی فرد، عوامل  جنس، سالمت جسمانی

اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی، نوع رابطه داغ دیده و متوفی، چگونگی فوت، سابقه 

متوفی و سابقه داغ دار در اموری؛ مثل مواد مخدر، مشروبات الكلی، سیگار 

مشكالت ای به دست آورد كه اگر افراد داغ دیده گرفتار ( در مطالعه23۳9و...پاكز)

شدید روان پزشكی بشوند، در سال اوّل خواهند شد، نه بعد از آن. اما در هر صورت 

افراد كم و بیش گرفتار ناباوری، گیجی، دل مشغولی با افكار راجع به متوفی، توهمات 

ند.آثار شوبینایی،شنوایی و...، انكار غم، افسردگی، احساس گناه، خشم و اضطراب می

كند، ه ویژه در بین زنان بیوه زیاد است. رفت و آمدها تغییر میاجتماعی داغ دیدگی ب

شود،اموری مثل فقدان شغل، تعارضات خانوادگی، بازنشستگی و... ها عوض مینگاه

كنند.فرد داغ دیده، در مرگ طبیعی، چهار مرحله را نیز، در این جهت ایفای نقش می

یده، آن چنان ضربه روحی ( پذیرش واقعیت فقدان؛ گاهی فرد داغ د2كند:طی می

گوید او نمرده است. گاهی افراد گرفتار فراموشی كند،میبیند كه فقدان را انكار میمی

سالگی پدرش را از دست داد و  21كند كه فردی در (، نقل می23۳1شوند. وردن )می
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پدرش فراموش كرد، حتی صورت پدرش را برای سالیان متمادی، همه چیز را درباره

فقدان؛ این تجربه، جزئی از فرایند عزاست، و ( تجربه دردناكی1آورد. خاطر نمی نیز به

شود. در این مرحله، جامعه نقش مهمی به نمیبدون آن، فرایند عزا، به طور سالم طی

د پایگوید اگركسی از این مرحله امتناع كند، دیری نمی( می23۳۱عهده دارد. بالبی )

( سازگاری با اوضاع جدید؛ این 9شود. ردگی دچار میكه غالباً به درجاتی از افس

ه كشد كه دریابند چگونها طول میمرحله هم، به ویژه برای زنان بیوه مشكل است.مدت

( سرمایه گذاری در 3های متوفی را پر كنند.زندگی كنند، و چگونه جای خالی نقش

. به دید متمركز شودارتباطات جدید؛ باید انرژی عاطفی فرد داغ دیده،بر ارتباطات ج

ای، این ها دل بسپارد. برای عدهاصطالح عامیانه، باید از فرد متوفی دل بكند و به زنده

اعتنایی به متوفی است.بعضی از افراد پندارند این بیخیلی سخت است، گروهی می

پندارند اگر مثالً ازدواج مجدد كنند، فرزندانشان دچار تعارض خواهند شد. برای می

 د رابطه جدید، در سطح ازدواج مجدد، حدود یك تا دوسال وقت الزم است.ایجا

 مراسم عزاداری

عزاداری، در متون اسالمی، یك اصطالح شرعی نیست، بلكه مسلمانان آن را به كار 

اند، لذا باید در فرهنگ لغات، به دنبال كاربردهای آن گشت. عزا به معنای صبر و برده

ه كار ؛ از باب تفعیل ب«عزّی»نای سوگ و مصیبت آمده است. شكیبایی در ماتم و به مع

عضهم عزّی ب»؛ یعنی تسلی دادن و توصیه به صبر كردن، «تعزیه الرجل»رفته است، 

وند به تو ؛ یعنی خدا«حسن اهلل عزاك»؛ یعنی یكدیگر را توصیه به صبر كردند. «بعضاً

د، عزاداری، در اصل برای آیصبر و نیكی عطا كند.همان گونه كه از لغت به دست می

دیده است. برای آرامش بخشی به داغ دیده از عوامل متعددی تسلی دادن به داغ

( همسان سازی با 1ها.( هنجارهای اجتماعی و هم دردی2توان سود جست، از جمله:می

( تفكر منطقی، براین نكته كه الجرم باید به 9بزرگان دینی و تاریخی مورد عالقه مردم. 
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كردن و برون ریزی ( گریه3شود زندگی را تعطیل كرد. عادی برگردیم، نمی زندگی

( خواندن ۴ریزی( ها با دیگران )راه دیگری از برون( ذكر كردن غم و غصّه1عاطفی. 

ها.نكته جالب توجه این ( اعتقاد به معاد و... و یادآوری آن3اشعار غم ناك و معنا دار. 

ر ضمن مراسم عزاداری، و با كمك دیگران، برای است كه همه عوامل هفت گانه، د

ها، شركت در دردیشود. در غالب دید و بازدیدها، اظهار همفرد داغ دیده، حاصل می

مراسم و ادای احترام به متوفی و بازماندگان، مداحی كردن از بزرگان دینی و ذكر 

 های مناسبمصایب آنان، خواندن قرآن و آیات مناسب تسلی بخش، اجرای سخنرانی

های الزم برای داغ دیده و دیگر مخاطبان، با موقعیت و اوضاع و ارایه كردن شناخت

تر این كه شود، و جالب توجهها همه در ضمن مراسم عزاداری حاصل میو... این

 های خانوادگیها، اختصاص به مراسم جمعی دارد و در تنهایی و نشستبسیاری از این

های نسبتاً مشابهی برای این مراسم وجود مختلف، شیوهشود.در جوامع حاصل نمی

داشته و دارد.مراسم عزاداری و ختم در سه روز اوّل، هفته، چهلم، و گاه سالگرد )در 

كند. با گرفتن مراسم سازگاری داغ دیده با اوضاع جدید كمك میجامعه ما(، به

ی، آن شت یاد متوفشود كه ضمن برگزاری گرامی داسالگرد، به بازماندگان كمك می

و « یفراموش»را به خاطرات عزیز و تكرار نشدنی تبدیل كنند. به طور كلی دو عامل 

از جمله عوامل سازگاری است.در سایر ادیان نیز چنین هنجارها و « گذشت زمان»

مراسمی وجود دارد؛ مثل مراسم یادآوری از مصلوب شدن حضرت عیسی در دین 

چه  ، اگر«مرگ سهراب»و « خون سیاوش»از اسالم نیز  مسیحیت. در فرهنگ ایرانی قبل

كرده های داغ داران ایفای نقش میماند، ولی در كاهش غم و غصهبه نوعی افسانه می

است. تیشه بر سر زدن فرهاد، بیابان گردی مجنون، ناكامی زلیخا، صبر یعقوب در غم 

ادین از غم و اندوه فرزندش یوسف، بردار رفتن حالج، و...، همه وهمه، عناصری نم

 برای درك این معنی و كنار آمدن با غم است.
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 مراسم عزادری یك گروه اجتماعی

 اشاره

ها انسان موجودی اجتماعی است و بخش بسیاری از زندگی خود را در گروه

های ها، هم ساالن، هم كاران، گروههای خانواده، مدرسه، هم بازیگذراند. گروهمی

هایی هستند كه ما معموالً بخش جالب توجهی اعی و...، از گروهمذهبی، سیاسی، اجتم

های مذهبی نیز در همین ردیف است و به گذرانیم. گروهها میاززندگی خود را با آن

 شود.عنوان یك گروه بررسی می

 تعریف گروه

گروه متشكل از دو یا چند نفر است كه با هم تعامل دارند، در اهدافی مشتركند، روابط 

كنند اند و خود را عضوی از گروه تلقی مییداری با هم دارند، به نحوی به هم وابستهپا

( 2آید:(، از این تعریف چند ویژگی برای گروه به دست می2333)بارون و بایرن، 

گران افتد، بر دیاند، به نحوی كه آن چه برای یك فرد اتفاق می( وابسته1تعامل دارند. 

ها ها و سالها و ماهها پایدار است و چه بسا روزها و هفتهآن( روابط 9نیز موثر است.

( 3شود. های دراز مدت زندگی مثل ازدواج هم میدارد و منشأ آثاری در جنبهادامه

( این 1كنند. اهداف مشترك دارند كه برای رسیدن به آن با هم تالش و همكاری می

است كه هر عضو، جایگاهی دارد و  مندای نظامتعامل درقالب گروه، معموالً به گونه

( خود را بخشی از گروه ۴شناسند. خودش و دیگران، او را در آن جایگاه می

هایی كه ذكر شد، كاركردهای روانشناختی دانند.گروه با این تعریف و ویژگیمی

( بخشی از نیاز روانی ما به تعلق 2متعددی دارد. بعضی از آن كاركردها عبارتند از:

( دانش و 9رسیم. ( با راحتی بیشتری به اهداف مشترك می1سازد. برآورده میداشتن را

( در مقابل 3آوریم كه در بیرون گروه بر ایمان میسر نیست. به دست میاطالعاتی
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( باعث استحكام و تثبیت 1شود. احساس امنیت بیشتر بر ایمان حاصل میدشمن مشترك

تغییر احساسات و عواطف، باعث تسهیل  ( در ایجاد و۴شود. اجتماعی ما میهویت

ها، باعث استدامه و استمرار ( ویژگی جمعی بودن بعضی برنامه3شود. اجتماعی ما می

( به افراد به ویژه كودكان 3كند. ( به اعتماد نفس بیشتر فرد كمك می۳شود. میبرنامه

ها، دوست اش مثل مشاوره( فواید جانبی2۱كند. در فرایند اجتماعی شدن كمك می

ها، دید و بازدیدها به هنگام بیماری و مشكالت، نیز ها، قرض الحسنهها،شغل یابییابی

( هنجارهای گروه )خوب یا بد(، معموالً 22شود. های مذهبی، حاصل میاز طریق گروه

گیرد )افراد به جهت اهمیتی كه برای گروه قائل مورد پذیرش همه اعضاء قرار می

( این 21دهند. گذرند و گاهی به واقع، تغییر نگرش میات كوچك میهستند، از اختالف

تواند شروع و مبنایی باشد برای شروع و شكل دهی كارهای تشكیالتی هامیگروه

آشكار ومخفی و انجام دادن كارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و گاهی نظامی.یكی 

ادی بود، او ازمراسم ساده های این حركت، اقدامات سید جمال الدین اسد آباز نمونه

مذهبی شروع كرد و در نهایت تشكیالتی شكل داد كه حكومت مصر ناچار به اخراج 

های اجتماعی ذكر شد، در ایشان از كشور مصر شد.تمام كاركردهایی كه برای گروه

ردازیم. پها نمیهای مذهبی نیزوجود دارد. برای اجتناب از تفصیل، به توضیح آنگروه

 خوانیم:ری از آن كاركردها را در قالب یك حدیث در سخنان امام علی )ع( میاما بسیا

شت های هفرمایند هر گاه كسی به مسجد رفت و آمد كند، یكی از بهرهآن حضرت می

( یافتن یك برادر دینی و دوستی كه در مسیر الهی با 2خود خواهد كرد:گانه را نصیب

ها و ای از نشانه( نشانه9او اضافه خواهد شد.( علمی جدید بر علوم 1او همراه باشد. 

( رحمت مورد انتظارش را از جانب خدا 3آیات محكم الهی بر او روشن خواهد شد. 

ها شنود كه باعث دوری و اجتناب او از پستی( سخنی می1دریافت خواهد كرد.

( یا باعث ترك 3( یا سخنی كه موجب هدایت اوبه راه راست خواهد شد.۴شود. می
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( یا حجب وحیای او پیش دیگران، او را از گناه باز ۳شود.گناهی از خوف الهی می

 خواهد داشت.

 های روانی ناشی از عزاداریهیجان

 اشاره

ترین تأثیری كه مراسم عزاداری بر شركت كنندگان دارد، تأثیرات بیشترین و مهم

لذتی  هستند. احساسها نیز در پی همین نوع تأثیرات روانی است و اكثر شركت كننده

یابند كه در كمتر مجلسی و گروهی از نوع دهد، آرامشی میها دست میخاص به آن

شود، گریه شود. چهره افراد عزادار، درمجالس عزاداری، غم بار میدیگر،حاصل می

غم از نوعی دیگر و متفاوت با غم و گیرند، اما اینكنند یا حالت گریه به خود میمی

ی روزمره است. غم معنویت است، غم آخرت است. غم مظلومیت های زندگغصه

مظلومان است. غمی است كه منشأ حركت است و كنش وری اجتماعی افراد را 

شود، بلكه در مواردی دهد نه كاهش،عامل نابهنجار در زندگی افراد نمیافزایش می

ه خود به نی كآفریند.بدیهی است، كساكند.برای زندگی نشاط مینقش درمانی ایفا می

ها و های خاصی از سال در این گروهصورت مستمر و یا به صورت مقطعی، درزمان

كنند و اكثر قریب به اتفاق مردم مذهبی )شیعه(، با این مراسم موافق مراسم شركت می

كنند.افرادی نیز هستند كه با عزاداری پسندند و از آن استقبال میهستند و آن را می

اره ها اشهای آنهایی نیزدارند؛ به بعضی از دلیلن مخالفت، استداللمخالفند و بر ای

عزاداری نداریم و این نوعی بدعت ( ما دلیل و برهانی از متن دین، برای2كنیم:می

( بر فرض این كه دالیلی كل وعام بر جواز عزاداری نیز داشته 1شود.محسوب می

به  ها پیش شهید شده وقرنری كنیم كهباشیم، اما چه لزومی دارد كه برای كسانی عزادا

( عزاداری كردن، مخالفت با قضا وقدر الهی است. ما باید 9اند؟ مقام واالیی رسیده
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های سال به مناسبت( عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول3بپذیریم و تسلیم باشیم. 

ینی غمگ ها به دور باشد و بیشتر احساسمختلف، باعث شده است كه جامعه از شادی

كند و در نتیجه باعث افزایش فراوانی افسردگی در جامعه بشود. این اشكال، گاهی از 

های درس و در مقاالت نیز شناسی در كالسزبان و قلم بعضی از صاحب نظران روان

ه های روانی؛ مثل اندومطرح شده است.ما با بررسی مختصری كه در باب بعضی هیجان

دگی، عزت نفس و... و تأثیر مراسم عزاداری بر روی آنها، و گریه،شادی و خنده، افسر

دهیم، در باب اشكاالت روان شناختی مطرح شده اظهار نظر خواهیم كرد و انجام می

نیز با بررسی ای كه در متون دین انجام خواهیم داد، در مورد اشكاالت دینی مطرح 

 كنیم.شده، اتخاذ موضع می

 مراسم عزاداری و گریه

رای یك ظاهر است و یك باطن. ظاهر آن یك امر فیزیولوژیك است،باید گریه دا

 های بیرونی یا درونی مثل تفكر، شكل بگیرد.سپس اینتأثیرات روانی، از طریق محرك

تأثرات، وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب بشود، بخش خاصی از مغز فعال شده و 

قطرات اشك جریان پیدا كند و ما غدد اشكی چشم را فرمان فعالیت بدهد و در نهایت 

آن را گریه بنامیم.باطن گریه همان تأثرات درونی است. نگاه روان شناختی ما و داوری 

پیامدهای گریه نیز دایر مدار تأثرات عاطفی است. اگر در روایات آمده است ما در باب

منشأ  ،و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن، در مراسم عزای حسینیكه گریه كردن

شود به صورت است، به تأثرات درونی نظر دارد و گرنه میاثر دنیوی و اخروی

مصنوعی و یا با مواد شیمیایی،چشمانی گریان داشت. ما در این جستار، باطن گریه را به 

كنیم. كه فقط یك نوع آن، معطوف به خود و نیازهای سركوب چهار نوع تقسیم می

سردگی هم بستگی مثبت داشته باشد، و كنش وری تواند با افشده خود است و می

اجتماعی فرد را مختل كند، اما سه نوع دیگر،امید بخش است و حركت آفرین و رابطه 
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معكوس با افسردگی دارد. نوع اول، ناشی از مرگ واقعی است اما سه نوع دیگر، 

از  یشوند.الف( گریه ناشسوگ واقعی نیستند، اگر چه در مراسم سوگواری حاصل می

عالقه طبیعی انسان به خود و متعلقات خود: این گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ 

شود. شود و اختیاری نیست، معموالً بی اراده، اشك جاری میدیدگی حاصل می

تأثرات فرد ناظر به گذشته است، مصیبتی رخ داده و آثاری گذاشته و اكنون به 

ریزد. این گریه به اصطالح و اشك می شودها گشوده میاصطالح عامیانه، عقده

هیجانی است و به خود فرد و نیازهای  -شناسان و روان در مان گران، تخلیه روانی روان

ای كه ریشه در اعتقادات دارد: مثل آنچه در گردد.ب( گریهسركوفته شده او بر می

دار خود یابد و رفتار و كرشود،فرد خود را در محضر خدا میحال مناجات حاصل می

داند و خود را گناه كار و... به عنوان مثال دعای امام سجاد )ع( در را ضبط شده می

های خداوندی از این نوع است. این نوع گریه وداع با ماه رمضان و یادآوری رحمت

فرمایند: ناظر به آینده و حال است و آنچه روی خواهد داد.این كه امام سجاد )ع( می

اشكی است كه مخلصانه، در تاریكی ر نزد خداوند متعال، قطرهترین قطره دمحبوب»

های ، این ریشه در اعتقادات دارد. مربوط به ترس«شب و از ترس خدا ریخته شود

های امامان معصوم )ع( از این ها درمناجاتدنیایی و زندگی روزمره نیست. اكثر گریه

ای شود: مثل گریهاشی میطلبی و كمال خواهی نای كه از فضیلتنوع است.ج( گریه

دهد. این گریه از این روی كه درفقدان معلم و مربی اخالق و پیامبر و امام و... رخ می

كنیم و از بودن آن كماالت، است كه مادر عمق وجودمان كمال و رشد را تحسین می

هایی از ها نارحت. گاهی در مراسم عزاداری، گریهشویم و از فقدان آنذوق زده می

ن نوع نیز وجود دارد. مثالً؛ در باب شجاعت و وفاداری حضرت عباس )ع( به امام ای

ریزیم. پس از وفات شود، و ما با شنیدن آن، اشك میحسین )ع(، بسط سخن داده می

كرد، خلیفه دوم از او پرسید، چرا گریه حضرت رسول )ص(،ام ایمن گریه می

داوند است؟ ام ایمن پاسخ داد: گریه كنی؟ مگر نه این كه رسول خدادر پیش گاه خمی
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من برای آن است كه دست ما از اخبارآسمان و وحی كوتاه شده است.د( گریه بر 

ها و مظلوم: مانند گریه رسول خدا )ص( بر علی )ع( و حسین )ع(، پیش ازشهادت آن

های ائمه دین كه به صورت مظلومانه شهید مثل گریه و عزاداری مسلمانان در شهادت

د؛ مثل گریه به هنگام روضه خوانی حضرت رقیه، و حضرت علی اكبر و حضرت شدن

گاهی نوعی دیگر از گریه را نیز تحت عنوان  -فاطمه و دیگر مصایب اهل بیت و....

ك زنده نگه داشتن عاشورا، ی»فرمایند: برند. مثالً امام خمینی مینام می« گریه سیاسی»

عزاداری كردن برای شهیدی كه همه چیز را در  عبادی است. -مسئله بسیار مهم سیاسی 

شناسی، این اما در واقع از دیدگاه روان« راه اسالم داده است یك مسئله سیاسی است.

 گردد. و در اهدافگریه، نوعی مستقل نیست، بلكه به یكی از انواع مذكور بر می

م در مراسشود.این یكی از كاربردهای انواع گریه است.گریه سیاسی، جهت دهی می

عزاداری، از هر كدام از انواع چهارگانه كه باشد، كاركردهایی دارد:الف( در هر 

صورت نوعی تخلیه هیجانی است و آرامشی را به دنبال دارد و باعث جالی قلب 

ها و تأثرات روانی، در بعد مند است. ب( هیجانشود و این نكته بسیار مهم و ارزشمی

وی و در نهایت شناخت فرد، در موضوع مورد نظر را شناختی اثر گذاشته و كنجكا

ها، آمادگی رفتاری فرد به تناسب كند. ج( با تقویت عواطف و شناختتقویت می

شود و نگرش فرد نسبت به آن موضوع تقویت ها و عواطف، بیشتر میشناختآن

 كه شود. كسیشود.د( باعث همانند سازی با آن افراد و موضوعات مورد عالقه میمی

ریزد، به طور ناخودآگاه، در شجاعت، شجاعت حضرت عباس، اشكی میدر شنیدن

ها كند و....ه( تمام انواع گریهخودش، با آن حضرت همانندسازی میدرحد توان

ها حسن های سیاسی، فرهنگی، دینی و... داشته باشد و از آنگیریتواند جهتمی

رد یا توسط اداره كنندگان مجالس استفاده یا سوء استفاده بشود )توسط خود ف

 یابد.عزاداری(. و( عالقه و محبت فرد نسبت به موضوع مورد نظر افزایش می
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 مراسم عزاداری و شادی جامعه

شوند؟، مراسم عزاداری مذهبی، چه شادی چیست؟ چه عواملی باعث شادی جامعه می

گوییم. برای ار سخن میای با شادی افراد و جامعه دارد؟ در این موارد به اختصرابطه

شادی تعاریف مختلفی شده است؛ ارسطو معتقد است، حداقل سه نوع شادی وجود 

شود. ب( حالتی كه به دنبال عمل كرد دارد: الف( حالتی كه همراه با لذت حاصل می

شود. از یمشود. ج( حالتی كه بر اثر زندگی متفكرانه حاصلخوب برای فرد حاصل می

متوسط و وع اّول سطح نازل و زودگذر شادی است؛ نوع دوم، سطحدیدگاه ارسطو، ن

 مثل جانمیان مدت شادی و نوع سوم سطح عالی و دراز مدت شادی است. فیلسوفانی

الك و جرمی بنتام، گفتند شادی بستگی به تعداد لذات زندگی دارد.این تعاریف، 

ر، شادی یعنی انبساط خاطمنطبق با تعریف توده مردم از شادی نیست. از دیدگاه مردم، 

یك فرد ممكن است یك روز صبح شاد باشد و بعد از ظهر غمگین باشد، با شنیدن 

هیجان  های انگیزش ویك خبر، شاد و با خبری دیگر غمگین بشود. در بعضی از كتاب

نیز همین گونه تعریف شده است، بر این اساس، حتی اگر با مصرف دارو هم،انبساط 

گوییم، نه نام آن شادی است.وقتی ما از شادی اجتماعی سخن میخاطری حاصل شود، 

آن شادی سطح اعالی ارسطویی را در نظر داریم و نه شادی زودگذر و مبتذلی كه 

حتی با مصرف دارو ممكن است حاصل شود؛ پس شادی مورد نظر چیست، امروزه از 

: سطح لذت دیدگاه روانشناسی اجتماعی، شادی برابراست با حاصل جمع رضایت و

این نوع تعریف با تصور توده مردم از شادی، منطبق است سطح لذت رضایت = شادی

و بر این اساس، شادی هم با فعالیت یا موضوع لذت افرین بالفعل مرتبط است، كه با 

ها، مؤلفه سطح لذت، آن را بیان كردیم و هم با وضعیت روانی فرد كه ناشی از تجربه

.. است، ارتباط مستقیم دارد كه آن را با مؤلفه رضایت بیان انتظارات و آرزوها، و.

كردیم؛ و هر دو مؤلفه، اموری غیر ثابت و غیر مطلق هستند.آنگوس كمپبل، ویالرد 
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متغیر )سن،  2۱رادجرز، و فیلیپ كانورس، محققان امریكایی،تالش كردند كه رابطه 

ه، تحصیالت، مذهب، جنس، نژاد، اشتغال، بیكاری، درآمد خانواده، اشتغال رئیس خان

شهرنشینی، تجرد، تأهل بدون فرزند، تأهل با فرزند( را با میزان شادی بسنجند، آنان 

درصد  2۱آزمودنی را آزمودند، با لحاظ كردن همه این عوامل، توانستند فقط  1233

های بین افراد را به این امور، نسبت بدهند،و در نهایت نتیجه گرفتند كه تفاوت شادی

شود كه دتاً شادی به نوع شخصیت یا منش افراد بستگی دارد.بدین ترتیب معلوم میعم

برای باال بردن سطح شادی در فرد و جامعه، باید به آن دو مؤلفه )سطح لذت و 

ها را تقویت كنیم؛ و آن دو مؤلفه از مراسم عزاداری، اثر رضایت( توجه كرده و آن

ت و سطح رضایراسم عزاداری، با سطح لذتپذیرند. این گونه نیست كه ممنفی نمی

افراد، همبستگی منفی داشته باشند، بلكه شواهدی برای همبستگی مثبت وجود 

روند، از آن لذت دارد.قطعاً كسانی كه با عالقه و انتخاب خود به مراسم عزاداری می

اس ای از روان شناسان از جمله روان شنكنند.عدهبرند و از آن احساس رضایت میمی

ای برای افزایش شادی تهیه كردند. به نظر او، بهترین آمریكایی مایكل فوردیس،برنامه

راه این است كه افراد، خود،برای شاد بودن اقدام كنند. او یك برنامه چهارده عنصری 

تر ( خود را مشغول نگه دارید و فعال2آید:تهیه و ارایه كرد كه به اختصار در زیر می

( در كارهای با معنی 9اختصاص دهید.تری را به روابط اجتماعی( وقت بیش1باشید.

( حتی 1ریزی و سازماندهی كنید.( امور زندگی را به بهترین نحو طرح3شركت كنید. 

( 3( سطح انتظارات وآرزوهایتان را پایین بیاورید.۴المقدور از نگرانی دست بردارید.

( سعی 3حال زندگی كنید. در زمان( ۳تفكر مثبت و خوش بینانه را در خود بپرورانید.

( خودتان 22باشید. ( برون گرا و اجتماعی2۱كنید شخصیتی سالم داشته باشید.

( باداشتن روابط نزدیك 29( احساسات منفی و مسایل منفی را بیرون ببرید.21باشید.

( شادی را در درجه نخست اولویت قرار دهید.در یك بررسی، 23خود را شاد كنید. 

لق ها كمك كرده است، تا خاز شركت كنندگان گفتند كه این برنامه به آندرصد  ۳3
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درصد نشان  ۳۱غمگین خود را متوقف كنند، با آن مقابله كنند، یا آن را تأخیر اندازند.

درصد مدعی بودند كه  9۴دادند كه این برنامه، سطح شادی شان را افزایش داده است، 

ست.با توجه به این برنامه و دقت در كاركرد تك ها خیلی زیاد بوده اافزایش شادی آن

توان رابطه مراسم عزاداری و شادی را تشخیص داد. آیا در های آن، نیز میتك توصیه

تر شود؟! افراد فعالها، اجرا نمیمراسم عزاداری تعداد جالب توجهی از این توصیه

طح نایی نیست؟ سشود؟ عزاداری كار با معنیستند؟ روابط اجتماعی شان بیشتر نمی

رایی را كند؟ برون گكند؟ تفكر خوش بینانه القاء نمیانتظارات و آرزوها را تعدیل نمی

ا ها ردهد، آندهد؟ با اطالعات دینی،سیاسی، فرهنگی اجتماعی كه افراد میرشد نمی

كند؟ و... پاسخ به همه این سؤاالت، مثبت است و عزاداری در در زمان حال واقع نمی

 آورد و....البتهآفریند، نشاط و تحرك میحقیقی میرای جامعه و افراد، شادیواقع ب

ها اشاره خواهیم كرد، اما كند كه به آنآسیب هایی نیز مراسم عزاداری را تهدید می

ها از لوازم الینفك این مراسم نیست، بلكه اموری عارضی است كه باید آن آسیب

 زدوده شود.

 مراسم عزاداری و افسردگی

( 1( اختالف افسردگی عمده. 2شود. اختالالت افسردگی به سه قسم كلی تقسیم می

های افسردگی موردی كه در آن دو نوع جای ( اختالل9اختالل افسرده خویی. 

اند.اختالف افسردگی عمده، شدیدترین نوع افسردگی است. و بعضی از نگرفته

پوچی در بخش عمده یا تقریباً تمام عبارتند از: الف( احساس غمگینی یا های آننشانه

روز. ب( كاهش چشم گیر عالقه یا لذت نسبت به تقریباً همه فعالیت در بخش عمده 

روز. ج( كاهش چشم گیر وزن بدن، بدون پرهیز یا رژیم غذایی )یا افزایش قابل 

یك ماه(. د( بی خوابی یا خواب زدگی در تقریباً همه روز. ه( مالحظه وزن در عرض

حركتی تقریباً در همه روز. و( خستگی یا از دست دادن  -راری یا كندی روانی بی ق
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انرژی تقریباً در همه روزه. ز( احساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط. ح( كاهش 

تصمیمی همه روزه. ط( افكار مكرر و عود كننده توانایی فكری یا تمركزیابی یا بی

، نوع اوّل و سوم مورد نظر كسانی كه راجع به مرگ.از بین این سه نوع افسردگی

گویند، مراسم عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است، نیست؛ چرا كه نوع اوّل می

بسیار شدید و واضح البطالن است. نه جامعه ایران مبتال به افسردگی عمده است و نه 

 هتواند باعث افسردگی عمده جامعمراسم عزاداری باویژگی هایی كه شناختیم، می

شود. نوع سوم هم مرادنیست. چرا كه مربوط به مواردی خاص؛ مثل: الف( اختالل 

مالل پیش از قاعدگی ب(اختالل افسردگی جزئی. ج( اختالل افسردگی پس از روان 

پریشی ناشی از اسكیزوفرنی و... است. پس افسرده خویی مورد نظر است.اختالل 

های تشخیصی زیر است:الف( دو یا افسرده خویی، نسبتاً خفیف است و دارای نشانه

های كم اشتهایی یا پر اشتهایی، بی خوابی یا خواب زدگی،كمبود چند مورد از نشانه

گیری انرژی یا احساس خستگی، عزت نفس پایین، تمركز ضعیف یا اشكال در تصمیم

عمده روز و ها در بخشو احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد. ب( این نشانه

سال گزارش شوند. ج( طی یك دوره دوساله،  1بیشتر روزها، به مدت حداقل در 

های باال نباشد. د( در طی این دو شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه خالی از نشانه

های اختالل ادواری خویی سال افسردگی عمده وجود نداشته باشد. ه( هرگز مالك

ار فیزیولوژیك )مثل مصرف ناصحیح دارو ها ناشی از آثوجودنداشته باشد. و( این نشانه

ها موجب اختالل در كاركرد اجتماعی، شغلی و... بشوند.اكنون و...نباشد. ز( این نشانه

 كند و باعث افزایشهای افسرده خویی را ایجاد میببینیم آیا مراسم عزاداری، نشانه

 امل افسردهشود؟ برای روشن شدن این مطلب الزم است به عوافسردگی در جامعه می

خویی از دیدگاه روانشناسی، توجهی بكنیم. برای افسرده خویی سه عامل عمده را 

اند الف( زیستی؛ ب( ارثی؛ ج( هیجانی و محیطی.عوامل زیستی به شمارش كرده

های عصبی و انتقال عصبی و های مختلف آن و ناقلوضعیت مغز و كاركرد قسمت
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های افسردگی،جایگاه خاصی در مغز را به ز نشانهها و... اشاره دارد. بسیاری اسیناپس

ناقل عصبی شناخته شده اما سه ناقل نوراپی  9۱اند. تا كنون بیش از خود اختصاص داده

مل ارثی، شوند.عاهای افسردگی مینفرین، سروتونین، و دوپامین، باعث بعضی از نشانه

اند، خانوادگی دانستهسالهاست مورد توجه واقع شده است و افسردگی را یك بیماری 

دانند و به دنبال شناسایی ژن و امروزه، ژن و توارث را عامل مهمی برای افسردگی می

اند. بعضی از مطالعات آماری، خانوادگی و ارثی بودن افسردگی را تقویت آن نیز بوده

كرده است.عوامل محیطی و هیجانی، نیز همواره و پیش از عوامل زیستی و ارثی، مورد 

دانستند كه رویدادهای محیطی، ه روان شناسان و پزشكان بوده است. آنان میتوج

تواند ذهن و احساسات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهند. روابط با دیگران، می

توانند بر ذهن مؤثر باشند. به این ترتیب ها، همه میها و بحرانتربیت خانوادگی،فقدان

ر عوامل محیطی قرار بگیرد، اما این دیدگاه به توانست تحت تأثیافسردگی نیز می

( بعضی افراد، پس از 2تر شد؛اكنون پژوهش گران معتقدند كه: تدریج دقیق

های فراوانی نیز ( نمونه1شوند. رویدادهای استرس زای شدید،مبتال به افسردگی می

ژوهش پ اند. لذا بعضیشدیدی، مبتال به افسردگی شدهبوده كه بی هیچ گونه استرس

های استرس زای محیطی، فقط به طور غیر مستقیم و فقط گران بر این باورند كه تجربه

سانی كه شود. و كدر كسانی كه آمادگی زیستی و وراثتی را دارند، باعث افسردگی می

شود. بعضی از عوامل استرس ها باعث افسردگی شان نمیها را ندارند، استرسآن زمینه

كنند، عبارتند از: از دست دادن شغل، قطع ی و ارثی را فعال میهای زیستزا كه زمینه

یك رابطه، مرگ یكی از بستگان،طالق، ازدواج ناموفق، مشكل اقتصادی جدی، 

و....اكنون با آن چه گذشت، معلوم است كه: الف( تنها عامل افسردگی، عامل محیطی 

ارثی و زیستی های نیست. ب( عامل محیطی فقط در كسانی موثر است كه زمینه

دارند.ج( در بین عوامل محیطی كه استرس زایی شدید دارند، جایی برای مناسك و 

كنیم. آن عوامل متعدد بود، سوگ و داغ واقعی مراسم اسمی عزاداری پیدا نمی
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تواند یكی از آن عوامل باشد، اما مراسم عزاداری هیچ سهمی در استرس زایی می

 شناسی اجتماعی و كاركردبه مباحثی كه در روان ندارند. د( بلكه برعكس با توجه

توان گفت كه مراسم شود، میهای مذهبی، گفته میگروههایها و ویژگیگروه

 زدایی دارد.عزداری كامالً نقش استرس

 مراسم عزاداری و عزت نفس

موضوع عزت نفس، هم از دیدگاه دینی، یك مفهوم محوری و مهم است و هم 

اسی، در گرایش هایی مثل رشد، بالینی، شخصیت و اجتماعی، به آن ازدیدگاه روان شن

شود های بهنجاری محسوب میتوجه فراوان شده است، عزت نفس یكی از مؤلفه

(.مراسم عزاداری را از هر دیدگاهی )دینی یا روانشناسی( 23۳9)انكینسون و همكاران 

را در  های عزت نفس بیشترمطالعه كنیم، رابطه منفی با عزت نفس ندارد. بلكه زمینه

آورد.ارزیابی ما از خود پنداره خویش بر حسب ارزش كلی آن، عزت افراد فراهم می

توان عزت نفس را هم چون میزان ارزشی كه شود؛ به عبارت دیگر، مینفس نامیده می

ما برای خود قائل هستیم، در نظر گرفت. مطالعات، حاكی از این است كه آگاهی یا 

های اجتماعی ماست. ماخود را آن گونه از خود،بیشتر ناشی از تجربه برداشت ما

هایی ی مالقاتگوید، طو میبینید.ایلین شیهانكنیم دیگران ما را میبینیم كه فكر میمی

ام كه عزم خود را جزم ام، افرادی را دیدهكه در طول سالیان، با مراجعان مختلف داشته

باال ببرند و از این ره گذر آثار مثبت متعددی را  كرده بودند كه عزت نفس خود را

( پذیرش هر چه بیشتر خود 2نصیب خود كردند، بعضی از آن آثار به ترتیب زیر است: 

( آرامش بیشتر و آمادگی 9خواهیم. ( آگاهی بیشتر از آنچه در زندگی می1و دیگران 

اشتیاق به داشت  (1( امنیت بودن و احساس شاد بودن. 3بیشتر برای كنترل استرس 

( ۳های اجتماعی. (احساس راحتی در موقعیت3( توجه بهتر به دیگران.۴مسئولیت بیشتر. 

( بهبود ظاهر و احساس سر 2۱( اتكا به خود وخالقیت بیشتر. 3احساس متعادل بودن. 
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( 21محبت و محبت كردن به دیگران. ( آمادگی بیشتر برای دریافت22زندگی. 

( توانایی تبریك گویی 29خطرهای بیشتر. د، توانایی دست زدن بهتر بودن با خومالیم

( تبدیل 21ها. داشتن به خود در همه فعالیت( اطمینان23به دیگران بدون حسادت. 

(تمایل بیشتر برای در میان گذاشتن احساسات با 2۴ها.به مبارزه جویی« مشكالت»كردن 

( اشتیاق، انگیزه و 2۳در كارهای خود. ها نارسایی( توانایی بیان صادقانه23دیگران. 

مندی بیشتر به زندگی.از سوی دیگر عزت نفس پایین نیز، مشكالت فراوانی را عالقه

( عدم پذیرش خود و دیگران: كارل 2ها عبارتند از:كند،بعضی از آنبرای فرد ایجاد می

رایشان نیز بگوید هر چه افراد خود را بیشتربپذیرند، احتمال پذیرش دیگران راجز می

شدن: بسیاری از افراد، از ترس این كه ترك (ترس از ترك1بیشتر است و بر عكس. 

دهند، گاهی وابستگی را با محبت و میشوند، به روابط مخرب خود و دیگران ادامه

( كمال گرایی افراطی:اگر در كمال گرایی، همواره خود را با 9گیرند. عشق اشتباه می

یم و توقع باالتر داشته باشیم، ازهمسر خوب دوست خوب، انجام ترها مقایسه كنموفق

از مكانیزم انكار: مثال زنی كه ( استفاده3دادن كارهای خوب و...، محروم خواهیم ماند. 

گوید او فقط برای عزت نفس پایین دارد، اگر شوهرش از زیبایی اش بگوید،می

سركوبی، فرافكنی، یگری مثلهای د( گاهی مكانیزم1گوید.خوشحالی من این طور می

اعتیادها در زندگی ( بعضی۴واكنش وارونه، و... نیز ناشی از كمبود عزت نفس است. 

روزمره، مثل پرخوری، كم خوری، سیگار كشیدن، مصرف الكل و موادمخدر، كار، 

نظافت، قمار، مسائل جنسی، احساسات عقل گرایانه، سرزنش دیگران، و...نیز گاهی 

( عزت نفس پایین، با خود انگاره ضعیف ومبهم، و 3نفس پایین هستند. ناشی از عزت 

( پیش قدم شدن درارتباط با ۳تر از خود، همراه است. عزت نفس باال، با شناخت روشن

دیگران، در افراد با عزت نفس پایین كمتر است.كمبود عزت نفس در رفتار اجتماعی 

العات زیادی را در مدارس انجام داد؛ او (، مط23۳۳گذارد. گرنی )فرد نیز اثر منفی می

( 2فهرستی از رفتارهای اجتماعی متأثر از عزت نفس پایین را شمارش كرده است: 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ها اعتماد ( به غریبه9( با همساالنش پرخاش كننده است.1دهد. تران را آزار میكوچك

لی وابسته ( به نظریات مراجع قدرت خی1كند.( دیدگاه دیگران را درك نمی3كند. نمی

كند. های رهبری اجتناب می( از نقش3دهد.( اطالعات كمی از خودش بروز می۴است.

( غالبا 2۱شود.( به ندرت توسط همساالنش انتخاب می3شود. ( به ندرت داوطلب می۳

( مطیع است و ابراز وجود 21( رفتارهای متناقض دارد.22شود.كناره گیر و منزوی می

( همساالنش را بی 21اش به خودش است.( توجه23خندد. ی( به ندرت م29كند.نمی

 شود.در متون دینی، از( فعالیت هایش توسط دیگران تعیین می2۴كند. ارزش تلقی می

های متعددی؛ مثل عزت نفس، كرامت نفس، مردانگی و آزادگی این موضوع با عنوان

احترام خاصی هست. و... یاد شده است. از دیدگاه دین، اصوالً برای مؤمن، عزت و 

یعنی عالوه بر عزت نفس، باید مؤمنان دیگر را نیز عزیز بداریم؛به عنوان مثال قرآن 

كردن و منت اگر به نیازمند مؤمنی كمك مالی كردید، آن را با اذیت»فرماید؛ می

گذاشتن همراه نكنید، و اگر غیر از این است، اصال صدقه ندهید و كلماتی خوب بر 

اید، صدقات خود را با منت و ای كسانی كه ایمان آورده«. »د، بهتر استزبان جاری كنی

در روایات متعددی نیز آمده است كه حرمت « گذاشتن و اذیت كردن باطل نكنید.

نفس مؤمن از حرمت مقدساتی مثل كعبه نیز بیشتر است. و تحقیر وی به هیچ وجه 

د: یكی شودو سطح نگاه میبخشودنی نیست.در باب عزت نفس نیز در متون دینی، در 

شناسی اگر از عزت نفس عزت نفس شخصی و دیگری عزت نفس انسانی. در روان

آید، فقط به خود شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه كردن و مهم شمردن سخن به میان می

استعدادهای نهفته در وجود فرد. اما در دین، باید عالوه بر احیا كردن استعدادهای 

ی را عزیز داشت و در مقابل نفس حیوانی، آن را پرورش داد. باید درونی، نفس انسان

حتی المقدور دست نیازپیش دیگران دراز نكرد، بر اساس بسیاری روایات، خداوند 

كارهای مؤمن را به خود وی واگذار كرده است، ولی اجازه ذلت پذیری به او نداده 

ات الهی نیز، عذری برای است. این امر آن قدر مهم است كه حتی انجام دادن واجب
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توان از مال و حتی انجام یك واجب الهی میپذیرش منت و ذلت دیگران نیست، برای

شود. اگر كسی مؤمنی را دعوت كند كه از جان، مایه گذاشت، اما از آبروی مؤمن نمی

ای از منت گذاری در بین باشد، الزم نیست بپذیرد.حتی به هزینه او به حج برود، و شائبه

بارزه با نفس كه به معنای صحیح خود، بسیاری ضروری و الزم است. نباید موجب م

نادیده گرفتن عزت نفس بشود. كسی ممكن است خیال كند كه با تحقیر خود پیش 

.برخی دهدتواند با نفس خویش مبارزه كند، اما اسالم این را اجازه نمیدیگران، بهتر می

ی شده اند، گرفتار چنین خطایسالم آشنایی داشتهاز اهل تصوف كه كمتر با منابع غنی ا

اند، مؤمن نباید كاری كند كه پس از آن مجبور به معذرت خواهی بشود چون این 

نوعی ذلت پذیری است. نباید در مسافرت، با كسانی كه فاصله اقتصادی بسیار با او 

ر تنیشود و اگر غتر باشد، خودش اذیت میدارند، همسفر بشود، چون اگر ضعیف

شود.بین عزت نفس و رفتار اخالقی مثبت، رابطه باشد موجب اذیت هم سفر خود می

مستقیم وجود دارد. كسی كه عزت نفس داشته باشد، كمتر گرفتار خطاهای اخالقی 

توان از او انتظار داشت و نباید خودمان را از شرّ او ایمن بدانیم. هیچ شود، بیشتر میمی

كند،مگر این كه ذلتی را در خودش احساس كرده است. میكسی برای دیگران تكبر ن

به  كنداش است و كسی كه غیبت میورزد، ناشی از ذلت درونیكسی كه نفاق می

خاطر عجز او است.هم بستگی بین عزت نفس باال و فضایل اخالقی را از طریق یك 

ظریه توان نتیجه گرفت و آن عبارت است از نروان شناختی نیز میقانون مسلم

فستینگر. چكیده این نظریه این است كه اگر متوجه بشویم، دو « هماهنگی شناختی»

شناخت ما بایكدیگر، یا شناخت و رفتار ما با یكدیگر ناهماهنگ است، دچار ناراحتی 

كنیم كه حتی المقدور، آن ناهماهنگی را بر طرف سازیم.طبیعی و شویم وتالش میمی

ری حسینی )ع(، اواّلً، محتوای آن دین،تبلیغ و ترویج آشكار است كه در مراسم عزادا

شود كه حسین )ع( پیرو آن بوده است. و جایگاه عزت نفس در این دین را دانستیم؛ می

های او، كه در مراسم عزاداری ثانیاً، خود امام حسین )ع( و حركت او و سخنان و پیام
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هیهات »عزت نفس و تأكید بر آن. پیامشود، از ابتدا تا انتها، پر است از ها یاد میاز آن

حسین )ع( و حركت او ضرب المثل شده است. در سراسر دنیا هركسی نام « منا الذلة

ی ستیزحسین را بشنود یا بخواند، فوراً همراه آن، نام عاشورا و نهضت حسین و ظلم

شود؛ ثالثاً، روانشناسان، برای رشد عزت نفس عواملی راشمارش حسین مطرح می

( تحقیقات انجام شده بر روی عزت نفس را مروركرد و 23۴3كنند، كوپر اسمیت )می

( میزان 2ای در رشد عزت نفس داند.به این نتیجه رسید كه چهار عامل، اهمیت ویژه

( موفقیتهای فرد و موقعیتی كه برای اودر 1پذیرشی كه دیگران برای او قابل هستند. 

( 3رزش، و آروزهای خود داشته است و دارد.( تفسیری كه فرد از ا9جامعه قائلند.

كشاند.با اندكی تأمل در این یا روشهایی كه فرد، آن تفسیر خود را به عمل میروش

شویم كه مراسم عزاداری، باعث رشد این عوامل و در نتیجه چهار عامل، متوجه می

 شود. افراد، در مراسم عزاداری، به طور صحیح و كامل موردرشد عزت نفس می

گیرند، در این مراسم، عزاداران و برگزاركنندگان، به احترام پذیرش یكدیگر قرار می

حسین )ع( هر كسی را كه در این مراسم وارد شود )حتی اگر اشتهار به بزه كاری هم 

دانند. كسانی كه اهل مراسم شمارند و آن را مهمان حسین میداشته باشد( عزیز می

ها و عه اسالمی، جایگاه خاص دارند. مردم هیئتیعزاداری حسینی هستند، در جام

ها را دوست دارند و آن را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه، ییك از مسجدی

دانند. معیارهای گزینش خود در امور مهم زندگی، مثل ازدواج، مشاركت مالی و...، می

فرد، آن ای كه تفسیری كه فرد از ارزشها و آرزوهای خود دارد، و همین طور شیوه

كند، تحت تأثیر مستقیم شناختها و عواطف ناشی از مراسم آرزوها و ارزشها راعملی می

 عزادارای است.

 آسیب شناسی مراسم عزاداری
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اگر مراسم عزاداری، این قدر اهمیت دارد، باید همانند یك گوهر گران بها از آن 

مطهری، كه در سه  محافظت به عمل آید. فریادهای بعضی از علمای دینی، مثل شهید

گرد آمده است ناظر به همین « های عاشوراحماسه حسینی و تحریف»جلد كتاب 

شناسی این مراسم، الزم است مطالعاتی مستقل و مفصل با محافظت است. برای آسیب

های مختلف پژوهشی، انجام شود، اما در این مختصر فقط با یك نگاه نظری به شیوه

كنیم، و از خداوند متعال شناسی را ذكر میآسیباین مراسم، بعضی از نكات 

ها، در مراسم عزاداری حسین به حداقل ممكن برسد، به خواهیم كه این آسیبمی

 های شدیدی كه گاهیای كه چندان قابل ذكر و قابل مشاهده نباشد:الف( رقابتگونه

داری، با شود.ب( متداخل شدن مراسم عزاهای مذهبی ایجاد میها و هیئتبین گروه

ج( اصالت پیدا كردن بعضی از خرافات و امور ناصحیحی از فرهنگ عمومی مردم

فواید جانبی و فرعی كه از طریق هر گروه اجتماعی ممكن است حاصل شود، مثل دید 

و بازدید و...د( فراهم آوردن آزار و اذیت هایی برای دیگران، به طور مثال از طریق 

ن و... كه اگر زیاد تكرار شود، ممكن است افرادی را صدای بلندگو، بسته شدن خیابا

منزجر كند.ه( استفاده از اشعار و موسیقی ای كه در شأن عزاداری حسینی نیست و 

شود كه مراسم آهنگین گاهی ممكن است خالف شرع باشد. )البته یادآوری می

ارضای نیاز ی ما رواج دارد، سهم بسزایی دارد در ها كه در جامعهعزاداری و مولودی

به موسیقی، به ویژه در كودكان و نوجوانان، چه بسا آنان را از جذب شدن به 

دارد(.و( غلبه كردن بعد عاطفی، و غفلت از بعد شناخت های مبتذل باز میموسیقی

تواند تخریب دینی در این مراسم، این آسیب بسیار جدی است و در دراز مدت می

مرید و مرادی بین افراد معمولی؛ گاهی ممكن است های كننده باشد.ز( ایجاد رابطه

افرادی در لفافه و ناآشكار، به جای دعوت به دین، دعوت به خود كنند.ط( تكراری 

ها، اشعار و...ی( ساختن یا استفاده كردن های جاری؛ مثل سخنرانیبودن محتوی و شیوه

د.ك( انجام دادن كناز روضه و مطالبی كه مستند نیست، اما تأثر عاطفی ایجاد می
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های مبتذل.ل( قرار گرفتن مجالس بعضی رفتارها؛ مثل نواختن شیپور، اجرای آهنگ

عزاداری، در اختیاز افراد كم سواد.ن( خواندن بعضی از اشعار غلو آمیز كه خالف 

 اعتقادات دینی است.

 . عزاداری از نگاهی دیگر18

 مشخصات كتاب

 عنوان : عزاداری از نگاهی دیگر

 رندگان : امام سوم حسین بن علی)ع()توصیف گر(پدیدآو

 سبحان عصمتی)پدیدآور(

 ناشر : سبحان عصمتی

 نوع : متن

 جنس : مقاله

 الكترونیكی

 زبان : فارسی

 [2توصیفگر : سوگواری ها]

 اصالحات دینی

 اسباب گریه

 اصالحات اجتماعی

 مقدمه

در ایام محرم و صفر  های رایج در میان ما شیعیان، برگزاری مراسم عزاداریاز سنت

های برای شهدای كربال ـ به ویژه امام حسین )ع( ـ است. بر اساس داده

تاریخی،عزاداری برای آن بزرگواران از روز بعد واقعه كربال آغاز و در طول زمان با 
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 كه به شكل سنت سالیانه در فرم و شكل خاصهایی ادامه یافته تا اینوجود فراز و نشیب

های گروهی و و آداب در آمده است.از طرفی، بر اثر پیشرفت رسانه همراه بامراسم

ای كوچك در آمده های بشری به صورت جامعهگسترده شدن روابط اجتماعی،جامعه

ناخواه در معرض دید و داوری دیگر اقوام و ملل و آداب و رسوم هر قوم و ملتی، خواه

ها نمود ه و ملتی كه در قالب سنتهر جامعقرار گرفته است. لذا رفتار و كردار گروهی

اقوام  كه نه تنها براینماید، چنانبرانگیز میها و ملل پرسشیابد، برای دیگر جامعهمی

رو شده، با گسترش دانش بشری روبهدیگر بلكه برای نسل جدید جامعه شیعی كه

ایی دخواهد به فلسفه و پیشینه پیدغدغه خاطر و پرسش نخواهد بود. نسل جدیدمیبی

ها دچار دغدغه بندی به آنها و هنجارهای ثابت مذهبی، آگاهی یابد تادر پایسنت

خاطر نشود و سرافرازانه از آن دفاع كند.بر این اساس، بر دانشمندان متعهد جامعه 

ماست كه برای دفاع از سنت دیرینه عزاداری در سالگرد شهدای كربال، آن را به 

دید خود عرضه نمایند كه مورد پذیرش فطرت و صورتی بر جامعه جهانی و نسل ج

خرد آنان قرار گیرد.نوشتار حاضر تالشی است بسیار اندك در این باره، امید آن كه 

تری در جهت تجزیه و تحلیل انسانی و عقالنی این های بزرگدانشمندان متعهد گام

 با فرهنگسنت مهم بردارند، تا جامعه جهانی و نسل جدید ما هر چه بهتر و بیشتر 

ـ 2نماییم: عاشورا آشنا شود.مطالب خود را در چند بخش به طور خالصه عرضه می

 ها.ها و پاسخـ پرسش3های عاشورا؛ ـ ارزش9ـ فلسفه عزاداری؛ 1های عزاداری؛ ریشه

 های عزاداریریشه

 تاریخی

كربال همان طور كه در مقدمه اشاره شد عزاداری برای شهدای كربال از روز بعد واقعه

شود تا نشان آغاز شده است؛ به چند نمونه از عزاداری برای شهدای كربال اشاره می
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داده شود كه عزاداری برای آن بزرگواران ریشه در فطرت انسانی و وجدان دینی 

ـ وقتی كه اهل بیت 2مسلمانان داشته و به طور خود جوش و طبیعی انجام گرفته است:

ت به كوفه بردند، هنگامی كه مردم متوجه شدند آنان از امام حسین )ع( را در حال اسار

خاندان پیامبرند، ناله شان به گریه و زاری بلند شد، امام سجاد )ع( به آنان فرمود: 

ه گریید و بر ما نوح قَتَلَنا؟ آیا برای مامی ذَاالَّذِی أجْلِنا؟! فَمَن مِن وَ تَبْكُوناَتَنُوحُون»

نب هنگامی كه حضرت زی«ما كیست و چه كسی كه ما را كشت؟ كنید، پس كشندهمی

خاست مردم كوفه را سرزنش كرد )س( با سخنان بیدارگر خود كه از عمق جانش برمی

اند و چه فاجعه عظیمی را در دادهای انجامو آنان متوجه شدند كه چه كار ناشایسته

به شیون و زاری  اند از كرده خود سخت پشیمان شدند وتاریخ به وجود آورده

پرداختند؛ راوی گوید، به خدا قسم مردم را دیدم كه هنگام شنیدن این خطبه، حیران 

مام كلثوم )س( دختر اامگزیدند.وقتی كهها به دندان میگریستند و دستبودند و می

رانی كرد، صدای گریه و ناله از مردم برخاست، زنان علی )ع( در میان مردم كوفه سخن

د ها خراشیدند، سیلی به صورت زدنشان كردند، خاك بر سر پاشیدند، چهرهگیسو پری

و فریاد وا ویال و وا بثورا بلند نمودند و مردها گریستند و موهای محاسن خود را كندند، 

ـ وقتی كه اهل بیت امام 1هیچ موقع دیده نشد كه مردم بیش از آن روز گریه كنند.

هایی رانیی شهدای كربال به دمشق بردند و با سخنحسین )ع( را اسیرانه همراه با سرها

كه بازماندگان شهدا )به خصوص امام سجاد )ع(( كردند، چهره مزورانه یزید از هم 

دریده شد و مردم پایتخت تازه پی بردند كه چه جنایت عظیمی انجام گرفته است. برای 

ال ای شهدای كربعزاداری برجبران این جنایت و در واكنش به این مصیبت بزرگ به

پرداختند: اهل شام كه در خواب غفلت بودند، بیدار شدند و بازارها را تعطیل، و 

( دانستیم كه آن سر،سر حسین )عسوگواری به پا كردند، گفتند: به خدا قسم ما نمی

است، چون گفته بودند، آن سر یك نفر خارجی است كه در خاك عراق خروج كرده 

مخالف مردم مواجه شده بود، برای فریب افكار عمومی و است.یزید كه با احساسات 
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تبرئه خود، حرم امام حسین )ع( را طلبید و از آنان عذر خواهی كرد و گفت، شما 

دوست دارید نزد من بمانید یا به سوی مدینه بروید؟ گفتند: دوست داریم چند روز 

ای در د دستور داد خانهحسین )ع( نوحه سرایی كنیم، بعد به مدینه برویم. یزیبرای امام

اختیار آنان بگذارند و همه وسایل مورد احتیاج را برای آنان آماده كردند و آنان 

كه سرایی بر حسین )ع( شدند. در دمشق هیچ زن قریشی نماند، مگر اینمشغول نوحه

پوشید و هفت روز بر حسین )ع( گریست. همین كه روز هشتم رسید، یزید لباس سیاه

ماندن نزد او و رفتن به مدینه مخیّر كرد و آنان رفتن را اختیار كردند.ابن قتیبه نآنان را بی

نویسد: وقتی كه اسرای كربال را به شام نزد یزید آوردند، یزید رو به دینوری می

مجلسیان كرد و از آنان پرسید، نظرشان درباره این اسرا چیست؟ نعمان بن بشیر 

س حاضر بود، گفت: ای امیر مؤمنان! با اینان آن طور )فرماندار سابق كوفه( كه در مجل

كرد. دید، رفتار میرفتار كن كه اگر پیامبر )ص( زنده بود و اینان را در این حال می

یكی از دختران امام حسین )ع( گفت: ای یزید! این زنان دختران پیامبرند. با این كالم 

بلند شد.طبری و بالذری نیز مردم اهل شام كه در مجلس بودند، صدایشان به گریه 

ـ وقتی كه اهل بیت امام حسین )ع( و بازماندگان شهدای 9اند.مطالبی چنین نقل كرده

كربال به مدینه وارد شدند، مردم مدینه در فقدان امام حسین )ع( و برادران و فرزندانش، 

ده رصدا به گریه و شیون بلند كردند؛ همانند روزی كه پیامبر )ص( از دنیا رحلت ك

بود. بشیر بن جذلم گفت: چون نزدیك مدینه رسیدیم، علی بن حسین )ع( پیاده شد و 

ها بر پا كرد و زنان را پیاده نمود و فرمود: ای بشیر، خدا پدرت را بیامرزد كه خیمه

توانی شعر بگویی؟ بشیر گفت، آری، ای پسر پیامبر )ص( ، مردی شاعر بود، آیا تو می

د: برو مدینه و خبر شهادت اباعبد اهلل را به اطالع مردم برسان. من هم شاعر هستم، فرمو

بشیر گفت: من بر اسبم سوار شدم وباشتاب آمدم تا وارد مدینه شدم، چون به مسجد 

رسول خدا )ص( رسیدم، صدا به گریه بلندنمودم و این اشعار را انشا كردم )كه ترجمه 

مانید، زیرا حسین )ع( كشته شد و از آن چنین است( : ای مردم مدینه! دیگر درمدینه ن
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ریزد، بدن حسین )ع( در زمین شهادت اوست كه اشك چشم من چون باران فرو می

گردانند. پس از آن كربال به خون آغشته و سر مقدس او را باالی نیزه در شهرها می

ها و خواهرانش نزدیك شما و گفتم: ای اهل مدینه، اكنون علی بن حسین )ع( با عمه

ت دیوار شهر شماست و من فرستاده او هستم كه جایگاه او را به شما نشان دهم. از پش

این سخن تمام زنان مدینه كه در حجاب مستور بودند،از چادرها بیرون آمدند و فریاد 

ـ 3ند.بیش از آن روز باشواویال وا ثبورا بلند نمودند، ندیدم روزی را كه گریه كنندگان

های خود از مردم كوفه ـ و جاهای دیگر ـ كه از كوتاهی هجری قمری گروهی ۴1سال 

ری كردند، به رهبدرباره امام حسین )ع( به شدت پشیمان شده بودند و احساس گناه می

سلیمان بن صرد خزاعی علیه دستگاه بنی امیه قیام كردند. آنان قبل از آغاز نبرد، كنار 

ند كردند؛ هیچ روزی چنین گریه قبر امام حسین )ع( آمدند، صدا به گریه و شیون بل

كنندگان برای امام حسین )ع( دیده نشد. كنار قبر آن حضرت توبه كردند و برای او از 

درگاه خداوند طلب رحمت نمودند، یك شب و روز در كنار قبرش ماندند و در این 

گفتند: خدایا بر حسین شهید مدت كارشان گریه و زاری بود. در كنار قبر امام )ع( می

ت گو، رحمگو فرزند راستفرزند شهید، هدایت یافته فرزند هدایت یافته، راست

گیرم، بر این كه بر دین و راه آنان هستیم و دشمن بفرست. خدایا تو را شاهد می

كشندگان او و دوست دار دوستان اوییم. خدایا ما فرزند پیامبرت را یاری نكردیم، 

هایی از عزاداری خود جوش ها نمونهبپذیر.ایناعمال گذشته ما را ببخش و توبه ما را 

بیتش و واكنشی طبیعی در برابر فاجعه عظیم كربال مردم برای امام حسین )ع( و اهل

ها ریشه انسانی داشته و دست هیچ قدرت و سیاستی، در آن بوده است. این گریه

پاك انسانی و  های فردی بوده كه از وجدانها و عزاداریمداخله نداشته و غیر از گریه

های اهل بیت عصمت و ها و عزاداریچنین غیر از گریهگیرد و همدین سرچشمه می

 دانستند.طهارت است كه همیشه خود را در این مصیبت بزرگ عزادار می
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 روایی

به جهت اهمیتی كه حادثه كربال در تاریخ اسالم داشته، ائمه اطهار )ع( همیشه درپی 

كردند كه یاد و نام این واقعه را در تاریخ نگاه دارند، تا میاحیای آن بودند و تالش 

ستیزان را الهام بخشد و مظلومیت اهل بیت )ع( را در تاریخ بنماید. مجاهدان و ستم

گر حاكم، برای محو نام و یاد این حادثه های ستمتالش در مقابل كوشش دستگاهاین

ـ دعبل خزاعی 2كنیم:نمونه اشاره می عظیم بوده است. به چند روایت از ائمه )ع( برای

گوید: در یكی از روزهای )دهه اوّل محرم( نزد امام رضا )ع( رفتم كه آن حضرت می

روم، محزون و غمگین در میان اصحابش نشسته بود، وقتی كه دید من رو به سوی او می

كند. یمفرمود: آفرین بر تو ای دعبل، آفرین بر كسی كه با دست و زبانش ما را یاری 

پس از آن جایی از برایم در كنارش باز كرد و فرمود: دوست دارم كه شعری ـ درباره 

مصائب اهل بیت ـ بخوانی چون این روزها روز حزن و اندوه ما اهل بیت و ایام شادی 

امیه است. ای دعبل، هركس بگرید یا بگریاند، اگر چه یك دشمنان ما به خصوص بنی

 هایی كه دشمنان برمااهد بود. ای دعبل، هر كس برای مصیبتنفر را، اجرش با خدا خو

اند، اشك بریزد، خداوند او را در قیامت با ما محشور خواهد كرد و در وارد ساخته

 شكهای جدّ ما حسین بگرید، بیگروه ماخواهد بود. ای دعبل، هركس بر مصیبت

 شیعیانی كه طبع شعریشود، خداوند گناهانش را خواهد بخشید.از روایت استفاده می

سرودند و این كارشان مورد تأیید و تشویق امام حسین )ع( شعر میداشتند، در رثای امام

 كند كه روز اوّلـ ریّان بن شبیب )دایی معتصم عباسی( نقل می1رضا )ع( قرارگرفت.

محرم بر ابوالحسن الرضا )ع( وارد شدم، به من فرمود: ای پسر شبیب آیا روزه داری؟ 

تم: نه.فرمود: این همان روزی است كه حضرت زكریا )ع( پروردگار خود را خواند گف

ای پاك كرد، خداوند دعای او را مستجاب نمود و فرشتگان را و از او درخواست ذریّه

  اهللَ یُبَشِّرُكامر فرمود، موقعی كه او در محراب نماز ایستاد، به او ندا كنند كه: )إن
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ا دهد. پس هر كه امروز ركه نام او یحیی است بشارت میا به فرزندیبِیَحْیی( خدا تو ر

كند، چنان كه دعای ایّوب روزه بگیرد و خدا را بخواند خدادعای او را مستجاب می

پسر شبیب، محرم آن ماهی است كه اهل )ع( را مستجاب كرد. سپس فرمود: ای

شمردند و یزی را حرام میركردن و خونجاهلیت در زمان گذشته، به احترام آن جنگ

این امت نه حرمت ماه حرام را شناختند و نه احترام پیامبر خود را نگه داشتند، در این 

ماه فرزندان او را كشتند و زنان او را اسیر كردند و زندگی او را به غارت بردند، خدا 

بن  نكنی، برای حسیهرگز آنان را نیامرزد. ای پسر شبیب، اگر برای چیزی گریه می

كه او را مانند گوسفند سر بریدند و نیز هیجده نفر از مردان علی )ع( اشك بریز، چه این

اهل بیتش را كه در روی زمین همانندی برایشان نبود، همراه او به شهادت رساندند و 

ها بر او گریستند... ای پسر شبیب پدرم از پدرش و او از های هفت گانه و زمینآسمان

كه چون جد من حسین )ع( به شهادت رسید،آسمان خون و خاك  جدش روایت كرد

ه اشك ای كسرخ بارید. ای پسر شبیب، اگر برای امام حسین )ع( گریه كنی، به اندازه

بخشد؛ كوچك باشد و یا بر گونه ات روان گردد، خداوند همه گناهان تو را می

وی، ر خداوند وارد شگناه ببزرگ، كم باشد یا زیاد. ای پسر شبیب، اگر بخواهی بی

های بلند بهشت با محمد )ص( و حسین )ع( را زیارت كن و اگر بخواهی در كاخپس

گیری، پس بر كشندگان حسین )ع( لعنت فرست. ای پسر شبیب، اگر آلش جای

اك و نشوی كه در درجات بلند بهشت با ما باشی، پس برای اندوه ما اندوهخوشحال می

وستی ما را از دست مده...امام رضا )ع( بعد از بیان اهمیت برای شادی ما شادباش و د

ماه محرم و حرمت آن در دوران جاهلیت به شهادت امام حسین )ع( و یارانش در این 

كند كه بر رغم این كه مشركان در دوران جاهلیت برای این ماه حرمت ماه اشاره می

ین ماه را رعایت نكردند و شمردند،حرمت ادانستند، افرادی كه خود را مسلمان میمی

دست ناپاك خود را به خون امام حسین )ع( و یارانش آغشته كردند. گاه امام )ع( به 

مقام و منزلت كسانی كه برای امام حسین )ع( محزون شوند و اشك بریزند، اشاره 
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ـ امام صادق 9كند.میهای معنوی، شیعیان را به این كار تشویقكند و با بیان ارزشمی

ز از مردان و زنان ابه عبداهلل بن حماد بصری فرمود: به من خبر رسیده كه گروهی )ع(

آیند و برای آن اطراف كوفه و غیر آن در نیمه شعبان كنار قبر امام حسین )ع( می

خوانند و بعضی كنند و بعضی هم در كنار قبرش قرآن میحضرت نوحه سرایی می

ای نوحه گری دهند و عدها شرح میكیفیت شهادت امام حسین )ع( و یارانش ر

كنند. گفتم: بله فدایت شوم، چنین است. من در بعضی از این مجالس كه می

ام. امام فرمود: ستایش خدایی را كه قرار داد در میان مردم كسانی فرمودید،حضور یافته

یت خوانند.از رواگویند و برای ما نوحه میآیند و ثنای ما را میرا كه به نزدما می

شود كه شیعیان اطراف كوفه، به انگیزه ایمان دینی و برای عشق و محبت به استفاده می

امام حسین )ع( و نفرت از كشندگانش، سالیانه برای آن حضرت در نیمه شعبان مراسم 

 پرداختند. اینانداختند و به شرح ماجرای كربال میعزاداری و مرثیه خوانی به راه می

ق )ع( رسید و امام )ع( آنان را تشویق كرد و از این كه داری خبر به گوش امام صاد

چنین شیعیانی است، خداوند را مورد حمد و ستایش قرار داد.در روایات دیگر، ائمه 

سرودند، تشویق )ع( شاعران اهل بیت )ع( را كه در رثای امام حسین )ع( مرثیه می

عایت اختصار، به همین اندازه كردند. روایات در این باره فراوان است و به جهت رمی

های خود جوش مردم و تشویق ائمه )ع( بعضی از كنیم.در كنار عزاداریبسنده می

بار واقعه كربال و امامان )ع( ،مانند امام سجاد )ع( كه خود شاهد صحنه ناگوار و خون

ز اماجراهای بعد از آن بود، برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و برای جلوگیری 

فراموش شدن آن واقعه سالیان دراز عزادار بود و به اندك مناسبتی اشك از دیدگانش 

شد؛ ازامام صادق )ع( روایت شده كه: امام زین العابدین )ع( چهل سال در جاری می

ها به عبادت بیدار بود و مصیبت پدرش گریه كرد، در حالی كه روزها روزه دار و شب

گفت میل نهاد و میحضرت آب و غذا برابر او میشد و غالم آن چون افطار می

خن گفت، پسر پیغمبر گرسنه و تشنه كشته شد و پیوسته این سبفرمایید، آن حضرت می
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شد، همواره به این گریست، تا آب و غذابا اشك چشمش مخلوط میگفت و میرا می

)ع( به  كند كه روزی امام سجادحال بود تا از دنیا رفت. غالم آن حضرت نقل می

صحرا رفت و من از پی او رفتم، دیدم پیشانی خود را روی سنگ ناصاف و خش 

شنیدم و شماره كردم كه هزار مرتبه گفت: گذاشته، من ایستادم و گریه و ناله او را می

« اً.اناً َو تَْصدِیْقاً وَ صِدْق إالَّ اهللَ تَعَبُّدًا وَ رِقّاً ال إله إالَّ اهللَ إیْم إالَّ اهلَل حَقّاً حَقّاً ال إلهال إله»

سپس سر از سجده برداشت، دیدم صورت و محاسنش از اشك چشمش تر شده. 

د: پذیرنیست؟ فرموگفتم: ای موالی من، آیا اندوه شما پایان ندارد و گریه شما خاتمه

ر داشت، پسوای بر تو، یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم پیامبر و پیامبرزاده بود و دوازده

اوند یكی از پسران او را از نظر او دور كرد، از فشار اندوه، موهای او سفید و ازغم خد

كمرش خمید و از گریه دیدگانش نابینا گردید، در صورتی كه پسرش زنده بود، ولی 

به چشم خود دیدم كه پدر و برادر و هفده نفر از اهل بیتم كشته شده و بر روی من

اندوه من تمام شود و گریه من كم گردد.امام سجاد  اند، پس چگونه غم وخاك افتاده

ست آن توانچنان متأثر از این واقعه بود كه نمی)ع( كه از نسل اوّل واقعه كربال بود، آن

را فراموش كند و همواره مسئولیت حفظ نام و یاد آن واقعه را بر دوش خود احساس 

ه یاد شهیدان كربال داشت، تا ب كرد و همیشه با رفتار و اعمالش سعی در احیای نام ومی

 مرور زمان گرد و غبار فراموشی، بر روی آن ننشیند.

 فلسفه، آثار و فواید عزاداری

 اشاره

ها و آثار و فوایدی عزاداری برای امام حسین )ع( و دیگر شهیدان كربال، دارای حكمت

 ی چون جسمها عزاداربخشد. بدون در نظر گرفتن آناست كه به آن معنا و اهمیت می

بی روح و قالبی میان تهی و بی معنا خواهد بود. همه تأكید ائمه )ع( بر عزاداری و 
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ها را ها و آثار و فواید است كه بعضی از آنمخالفت دشمنان با آن برای همین حكمت

 شمریم:بر می

 اعالم طرفداری از ستمدیده

ده است. كسی كه درعزای دیداری از ستمیكی از آثار عزاداری، اعالم حمایت و طرف

خواهد ریزد، با این كارش میكند و بر مظلومیت او اشك میمظلومی شركت می

كنم. این بگوید، من به هدف و خط مشی مظلوم ایمان دارم و راه و كار او را تأیید می

ها وجود دارد، یعنی، طرف داران هر مكتب برای كسی چیزی است كه در همه مكتب

گذارند و كارش احیای آن مكتب جان فشانی كردند، احترام می كه در جهت حفظ و

را در  كنند و اگر بتوانند تندیس اوكنند و مراسمی به یاد بود او برقرار میرا تحسین می

دارند. این همان توّلا یا دوست داشتن صاحبان مكتب و مراكز مهم شهرها بر پا می

آن تأكید شده و عزاداری برای شهیدان  فداكاران در راه آن است كه در اسالم نیز بر

تاباند. بر اساس اصل توّلا، بین طرف داران یك مكتب پیوند كربال این نكته را برمی

گردد، به طوری كه اگر یك نفر از آنان دچار مشكل شود، دیگران ایمانی برقرار می

عزاداری خیزند ـ و این نشان دهنده جهت مثبت واكنش كرده و به حمایت از او برمی

 است.

 اعالم بیزاری از ستمگر

داری از ستم دیده است، كه دارای بُعد مثبت؛ یعنی، اعالم طرفعزاداری عالوه بر این

گر و بیزاری از كارهایش نیز هست. كسی كه در دارای بُعد نفی و طرد؛ یعنی، نفی ستم

ستمگر و خواهد اعالم كند كه من از كند، با این عملش میعزای شهیدی شركت می

گر نیستم. مكتب و اهداف او مورد قبول من نیست. كشنده شهید بیزارم و در خط ستم

این دو اصل )تولّا و تبری( نشان دهنده جاذبه و دافعه یك جامعه و حاكی از سر زنده 
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بودن وحیات آن است. بنابراین، عزاداری برای شهیدان كربال نشان از حیات انسانی و 

 ان دارد.معنوی جامعه با ایم

 یاد حادثه در قالب سنت

آثار تأكید بر عزاداری در روایات و برقراری سالیانه آن، یاد حادثه در قالب سنت 

چنان باقی و است، زیرا به صورت مراسم و سنت سالیانه در آمدن روح آن واقعه را هم

ونی وناگها به انواع گدارد. این مسئله چیزی است كه در تمام ملتالهام بخش نگاه می

ها، والدت وجوددارد. برقراری مراسم سالیانه اعیاد، جشن پیروزی، جنگ

های دردناك و... همه درباره های مهم،برقراری یاد بودها به مناسبت فاجعهشخصیت

ای به صورت سنت درآید و در خلق و خوی عمل به این اصل است.اگر یاد بود حادثه

جتماعی بشود، ضرورتاً خود به خود جامعه به یك عادت امردم نفوذ نماید و به صورت

گیرد.روایاتی رود و هنجارها و رفتارهای اجتماعی بر اساس آن شكل میسمت آن می

توان به دو دسته تقسیم كرد: كه درباره عزاداری برای امام حسین )ع( وارد شده را می

رار دارد ز كار قیك دسته روایاتی كه در پی سنت سازی هستند، یعنی یاد حادثه در آغا

كوشیدند تا آن را به و هنوز به صورت سنت در نیامده، در این صورت، ائمه )ع( می

ای صورت یك سنت اجتماعی درآورند تا در طول قرون و اعصار تداوم یابد؛ دسته

دیگر در تأكید بر این سنت است، یعنی عمل كم و بیش به صورت سنت درآمده و ائمه 

 اند.نمودهاند و آن را با رفتار و گفتار خود تأیید میوشیدهك)ع( در تقویت آن می

 انتقال فرهنگی

عصر از آثار برقراری مراسم عزاداری، انتقال فرهنگی از نسلی به نسلی و از عصری به

دیگر است؛ یعنی، برقراری سنت عزاداری، عالوه بر این كه باعث حفظ اصل حادثه تا 

های آینده های آن به نسلها و ارزشعث انتقال پیامشود، همین طور بازمان حاضر می
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كنند و آن را از پدران خود دریافت شود. كودكان در مراسم عزاداری شركت میمی

كشند، و سپس آنان نیز به فرزندانشان، منتقل كنند و بار انتقال آن را به دوش میمی

تماعی در آید و یابد تا به صورت یك ضرورت اجكنند و همین طور ادامه میمی

 ها از لحاظ فرهنگی به هم پیوند بخورند و از انقطاع فرهنگی جلوگیری شود.نسل

 تقویت روحیه دینی

برقراری مراسم عزاداری و شركت در آن باعث تقویت روحیه دینی در جامعه و سبب 

رد و شود. به این وسیله، گپیوند و ارتباط دینی افراد با مراكز مذهبی و عالمان دینی می

هایی كه به جهت اشتغال به كارهای روزمره بر آیینه جان غبار و ضعف و سستی

شود. شركت در این گونه نماید، زدوده مینشیند و ارتباطات معنوی را سست میمی

د انجامد و چه بسا، افراد فاسمراسم، به تزكیه معنوی و رشد بُعد الهی و انسانی افراد می

 شوند و از كارهای ناپسنداین مراسم، دچار تحول معنوی می كار كه با شركت درو گنه

 خود دست بر دارند و در مجموع، از جرایم و جنایات در جامعه كاسته شود.

 الگودهی

ای از آثار مهم و مثبت برقراری سنت عزاداری، الگو دادن به جامعه است. هرجامعه

كند؛چه، در خود احساس می نیازمند به الگوست، همان طور كه هر فردی این نیاز را

كه هم جامعه و هم فرد به كمال میل دارند و خود را در حال دگرگونی شدن این

یری گیابند و هر دگرگونی و ساخته شدن، نیاز به الگو دارد تا بر اساس آن جهتمی

شود وخود را بسازد. از آثار برقراری مراسم عزاداری، ارائه الگوی صحیح به جامعه و 

های نیكوی ها از فداكاری، جانبازی و خصلتت،زیرا در این گونه مراسمفرد اس

شود و شركت كنندگان هم آگاهانه یا نا آگاهانه از رفتار و قهرمانان كربال گفته می
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كنند تا همانند آنان ساخته شوند. البته هر شوند و تالش میخلق و خوی آنان متأثر می

 شود.جهت موفق می كس به اندازه سعی وتالش خود در این

 آموزش معارف دینی

از آثار مهم و مثبت مراسم عزاداری، آموزش معارف دینی به مردم توسط واعظان و 

د؛از پردازنرانان در این مراسم به بیان احكام و معارف دینی میعالمان دینی است. سخن

ه نماز، روزه، حج، خمس، زكات، مسائل خانوادگی و اخالق، صله رحم، ترحم ب

ار گویند و مردم را با گفتنوایان و معارف اسالم میهمدیگر و رسیدگی نسبت به بی

نه گودهند. راستی، اگر اینخویش به سوی آشنایی و عمل به معارف دینی سوق می

ها، نبود، چگونه ممكن بود كه این جمعیت را به مراكز دینی بیاورند و آنان را به مراسم

 معارف دینی آشنا سازند؟

 انور معنوی ـ سیاسیم

از آثار مهم مراسم عزاداری برای شهیدان كربال، نمایش قدرت معنوی و سیاسی جامعه 

شان بیت: است. پیروان امام حسین )ع( با اجتماع خود طرف داری و همبستگیپیرو اهل

 فهمانند كه ما ادامه دهندگان راه آندهند و به همه میرا با امام )ع( به همگان نشان می

داری از امام حسین )ع( متعهد و منسجم حضرتیم و با هم بر محور دوستی و طرف

 هستیم.

 استفاده از اهرم و قدرت مظلومیت

توانند با استفاده از دارانش، میهای قدرت، مظلومیت است. مظلوم و طرفیكی از اهرم

 د و اهدافاین قدرت، افكار عمومی را به نفع خود جلب نمایند و علیه ظالم بشورانن

خود را با تكیه بر آن، به پیش ببرند. برای قدرت نهفته در اهرم مظلومیت، چه بسا افراد 
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كنند كه خود را مظلوم نشان بدهند، تا افكار را به سمت سازی سعی میناباب با صحنه

دانیم كه امام حسین )ع( و یارانش، مظلومانه در كربال به شهادت خود متمایل سازند.می

، بی آنكه هیچ گناهی جز دفاع از دین، سنت پیامبر )ص( ، عزت و شرف رسیدند

باشند. عزاداری برای آن بزرگواران رساندن پیام مظلومیت آنان، به همه مسلمانان داشته

كسانی است كه از حقیقت ماجرا بی خبرند، تا به این وسیله افكار عمومی جامعه علیه 

 گیری شود.دستگاه ظالم جهت

 انسانی تلطیف روح

از آثار مثبت عزاداری، تلطیف روح انسانی است، زیرا كسی كه در این مراسم شركت 

ریزد در پایان از كار خود احساس كند و بر مظلومیت شهیدان كربال اشك میمی

 لطافت و پاكی و زدوده شدن بارغم و اندوه به او دست كند و حسرضایت قلبی می

ها و كند، حتی از بار عقدهد حالت صمیمی پیدا میدهد و نسبت به هم نوعان خومی

های زندگی كه واقعیتی انكار شود و سختیمشكالت درونی خودش نیز كاسته می

 شود.ناپذیرند، برای او بهتر تحمل كردنی می

 هم بستگی دینی و اجتماعی

بر  ،از آثار مثبت مراسم عزاداری برای شهیدان كربال این است كه افراد معتقد ومؤمن

ها و گروه هایی راتشكیل شوند، دستهمحور امامت، شهادت و دین، دور هم جمع می

های تشود. تشكیل هیئبستگی دینی بین مردم تقویت میدهند و به این وسیله هممی

 گردد،ها در ایام عزاداری موجب موّدت و نزدیكی بین افراد جامعه میمختلف و دسته

خصوص در میان جوانان، نوجوانان و كودكان به وجود شور و شوق مذهبی بسیاری به 

 كند وهای مدنی ایفا میها، نقشی همانند احزاب در جامعهها و دستهآورد. این هیئتمی

ای برای احزاب و بلكه بهتر و باالتر از آنهاست، زیرا اتحاد در احزاب جانشین شایسته
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های ها و دستهولی در هیئتآید، عمدتاً بر اساس منافع سیاسی و مادی پدید می

 گیرد.عزاداری بر محور دین و معارف دینی شكل می

 منافع مادی

گونه از آثار مثبت مراسم عزاداری، فواید مادی آن است، چنان كه در این

پردازند كه قهراً چیزی هم نصیب ها،معموالً افراد نیكوكار به اطعام عزاداران میمراسم

گردد و مشكالت نیازمندان مطرح و در رفع آن اقدام می شود؛نیازمندان واقعی می

هایی برای ساختن یا تعمیر مسجد و خرید وسایل الزم مراكز دینی و یا برای رفع پول

ها نمودی از شود. در حقیقت این گونه مراسمهای مستمندان جمع آوری مینیازمندی

برای اطالع آنان از  مشاركت اجتماعی مردم برای رفع مشكالت اقتصادی و اجتماعی

 ها نسبت به یكدیگر است.اوضاع و شناخت بهتر همدیگر و تألیف و تقریب دل

 های عاشوراها و پیاماحیای ارزش

هایی است كه در نهضت كربال نهفته ها و پیاماز آثار مهم عزاداری احیا و ترویج ارزش

را دارا شوند و از  هاكنند، به اندازه همت خود، آن ارزشاست. عزاداران سعی می

ها سوق دهند.تبیین و تحلیل همه ها درس بگیرند و جامعه را نیز به سمت آن ارزشپیام

مونه، طلبد، ولی برای نها، بحثی مستقل است كه نوشتاری جداگانه را میها و پیامارزش

 شود.های عاشورا اشاره میها و پیامها تحت عنوان ارزشبه بعضی از آن

 های عاشوراپیامها و ارزش

 عزت نفس

های قیام عاشورا، عزت نفس و ذلت ناپذیری است؛ وقتی كه امام بین دو یكی از ارزش

گ را گیرد، جنپیشنهاد بیعت با دستگاه حاكم و یا جنگ و كشته با عزت قرار می
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ا رود. امام بگزیند و زیر بار ذلت كه همان بیعت با دستگاه حاكم است، نمیبرمی

 نَتَیْن اثْ َقدْ رَكَزَ بَیْن الدَّعِی ابْن الدَّعِیأال و إن»كند: د در روز عاشورا اعالم میصدای بلن

؛ آگاه باشید كه زنازاده پسر زنا زاده )ابن زیاد( مرا بین  مَنَّا الذِّلَّة وهَیْهاتوَالذَّلَّة السَّلَّةبَیْن

كشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذّلت بپوشم و با دو چیز مخیّر كرده، یا با شمشیر 

 «یزید بیعت كنم، ولی ذلت از ما بسیار به دور است.

 غیرت دینی

های عاشورا غیرت دینی است. اگر كسی غیرت ملی داشته باشد،در ها و پیاماز ارزش

شته اكند، و اگر غیرت نژادی دگیرد و از آن دفاع میبرابر توهین به ملت خود آرام نمی

ذارد گآورد و اگر غیرت ناموسی داشته باشد، نمیباشد اهانت به نژاد خود را تاب نمی

بیگانه نظر بدی به حریمش بكند، و همین طور اگر كسی غیرت دینی داشته باشد، به 

تواند شاهد هتك حرمت دین و زیر پا گذاشتن مقررات آن و به خطر هیچ وجه نمی

ر است كه از جان خود برای حفظ دین مایه بگذارد. این افتادن هستی آن باشد. او حاض

داده تا شاهد به خطر افتادن دین اسالم غیرت دینی امام حسین )ع( بود كه اجازه نمی

باشد و این چنین او را ناآرام كرده بود و هیچ توجیهی را كه صاحب نظران عصر بر او 

 دانست.كردند، برای خود قانع كننده نمیعرضه می

 شكنیموج 

های عاشورا، موج شكنی و حركت بر خالف موج دنیا گرایی در ها و پیاماز ارزش

جامعه است؛ به این معنا كه جامعه آن روز، دست خوش موج دنیاگرایی و دور شدن از 

های های اسالمی بر پی خاندان بنی امیه به راه افتاده بود. بزرگان و شخصیتارزش

رس و یا به طمع دنیا و یا مصلحت گرایی و یا از روی بسیاری بودند كه یا از روی ت

پرداختند و همانند كاهی روی موج آب، هماهنگ با جهالت به توجیه وضع موجود می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كردند، ولی امام )ع( و یارانش خود را تسلیم جریان دنیاگرایی حركت میجریانش

ای همه آزادمردان نكردند و در برابرآن ایستادند و از این دفاع كردند. این درسی بر

های است تا خود را اسیر امواج انحرافی جامعه نكنند و در برابر آن بایستند و از ارزش

 معنوی دفاع كنند.

 ترجیح مكتب بر خود

حمایت افتد، باید جان را سپر بالی آن كرد، و از دینجا كه هستی مكتب به خطر میآن

هد. هنگامی كه تعارض بین حفظ دین دكرد، این درس را قیام عاشورا به مسلمانان می

ها و جان پیش آید، باید دین را ترجیح داد و جان را فدا كرد.بر خالف آنچه بعضی

گویند كه بنابر هیچ اصلی شایسته نیست، انسان جان خود را به خطر اندازد، زیرا می

 همه انسان بر هر اصلی مقدم است، قیام امام حسین )ع( این پیام رادارد كه اصل دین

 گیرد و بر انسان مقدم است.های انسانی و الهی را در بر میارزش

 آزادمردی

های نهضت عاشورا كه جنبه فرا ملیتی هم دارد، آزادمردی است. وقتی كه از پیام

لشكریان عمربن سعد، بین امام )ع( و خیمه گاهش كه محل استقرار زنان و كودكان 

د قرار دارند، امام )ع( با همان حال دشواری كه بود،حایل شدند اهل حرم را مورد تهدی

 وَ كم دین ل َیكُن إن َلمسُفیان أبی آل یا شیَعةوَیْلَكُم»داشت،خطاب به لشكریان فرمود 

ان، ؛ و ای بر شما ای پیروان آل ابوسفی« دُنیاُكم المَعاَد فكُونُوا احراراً فَیكُنْتُم ْالتَحافون

 «ترسید دست كم در دنیای خود آزاد مرد باشید.رید و از روز قیامت نمیاگر دین ندا

در برابر دشمن بی اینكه بیمی از دشمن به خود راه بدهد، به نماز می در همان وضع

خواهد بفرماید كه جنگ هم برای خود قانونی ایستد.در این سخت امام )ع( می

به خصوص زنان و كودكان، نباید  گناهان و آنانی كه در جنگ شركت ندارند،دارد.بی
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مردی و انسانیت است. حتی اگر كسی آزار و اذیت بشوند.حمله به آنان خالف جوان

كنید، این نكته را دریابید و به این اصل انسانی و دین هم ندارید و آخرت را باور نمی

 بند باشید.آزاد مردی پای

 اهمیت دادن به نماز

، اهمیت دادن به نماز، آن هم در اوّل وقت است.هنگامی های عاشوراها و پیاماز ارزش

كه یكی یاران امام )ع( به نام ابوثمامه صیداوی ـ روز عاشورا در بحبوحه جنگ ـ امام 

خدا تو را »فرماید: كند و میاندازد، امام )ع( برای او دعا می)ع( را به یاد نماز می

ه بیمی از دشمن به خود راه بدهد، در همان وضع در برابر دشمن بی این ك« رحمت كند

 ایستد.به نماز می

 شجاعت

های عاشوراست. عالوه بر اینكه شجاعت در نبرد با دشمن و در میدان جنگ، از پیام

خود امام )ع( فردی شجاع بود و با همه زخم هایی كه بر او وارد شده بود، چون شیر 

ملخ از جلوی او فرار كرد و افراد دشمن چون غّران به صفوف دشمن حمله می

ه كنند كه وقتی بكردند، یاران او نیز افرادی شجاع بودند؛ درباره عابس نقل میمی

طلبید، كسی جرئت مبارزه با او را نكرده و او كه دشمنان را میدان نبرد آمد و مبارزه می

 و این قدر زبون و ترسو یافته بود، از روی شجاعت زره و كاله خود، را از تن در آورد

 بی لباس جنگی، به صف دشمن حمله كرد.

 وفاداری به امام

های عاشورا، وفاداری به امام و رهبر و حمایت از او تا آخرین نفس و ها و پیاماز ارزش

ای از همراهان خواست آخرین قطره خون است: شب عاشورا امام حسین )ع( طی خطبه
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ولی هیچ یك از همراهان آن شب  او را تنها بگذارند، چون دشمن فقط با او كار دارد،

امام را ترك نكردند، بلكه هر كدام در برابر امام، اظهار وفاداری و آمادگی برای كشته 

شدن در ركاب آن حضرت را كردند؛ یكی از یاران آن حضرت به نام زهیر بن قین 

 اظهارداشت: به خدا قسم پسر پیغمبر، دوست داشتم هزار بار كشته و باز زنده شوم تا

 خداوند تو و برادران و فرزندان و اهل بیت تو را زنده بدارد.

 نظم و انضباط

های عاشورا، رعایت نظم و انضباط است حتی در آن جایی كه امیدی به مؤثر از پیام

بودن آن نیست. روز عاشورا امام حسین )ع( یاران اندك خود را مرتب و منظم كرد و 

ین را در میمنه سپاه قرار داد و حبیب بن مظاهر را به آنان آرایش جنگی داد. زهیر بن ق

در میسره سپاه گماشت و پرچم جنگ را به دست برادرش عباس )ع( داد و خود در 

ها حفر كرد و آتش در آن بر افروخت، تا قلب لشكر قرار گرفت. خندقی پشت خیمه

 دشمن از آن سمت به خیمه حمله نكند.

 منرعایت اصول انسانی حتی نسبت به دش

حسین های عاشورا، رعایت اصول انسانی درباره دشمن است. هنگامی كه اماماز ارزش

های كوفه ـ در منزل اشراف ـ با لشكر )ع( به سمت كوفه در حركت بود در نزدیكی

هزار نفری دشمن، به سركردگی حرّ مواجه شد. برای رفع تشنگی آنان، امام حسین )ع( 

شان كه به همراه دارند، به سپاهیان حرّ بدهند تا تشنگی به همراهانش دستور داد تا آبی

 برطرف شود.

 توبه پذیری و گذشت
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پذیری و قبول عذر از توبه كننده است. وقتی كه دشمن به اشتباه های عاشورا توبهاز پیام

خود پی برد و در صدد جبران خطاهای خود برآمد، امام حسین )ع( راه بازگشت را به 

اش را پذیرفت. روز عاشورا حّر به اشتباه خود پی برد، لذا از شت و توبهسوی او باز گذا

لشكریان عمر سعد جدا شد و به امام حسین )ع( پیوست. در تاریخ آمده است، وقتی كه 

از اسب پیاده شد. سرش را پایین انداخت و پای امام حسین )ع( »حرّ نزد امام )ع( رسید: 

سین )ع( فرمود سرت را باال بیاور ای شیخ! حرّ را بوسیده گریه سختی كرد. امام ح

سرش را باال آورد، عرض كرد: ای موالی من، من بودم كه تو را از بازگشت منع 

دانستم كه این قوم با تو چنین خواهند كرد و حال نزد تو كردم. ای موالی من، من نمی

گار ام نزد پروردا توبهكنم. آیكنم و جانم را فدایت میام، توبه میآمده و از آنچه كرده

تو را  پذیرد وقبول است؟ امام حسین )ع( فرمود: اگر توبه كنی، خداوند توبه ات را می

 «بخشد. او ارحم الراحمین است.می

 عشق به دعا و مناجات

های عاشورا عشق و عالقه وافر به مناجات و راز و نیاز با خداوند است. عصرروز از پیام

توری كه از ابن زیاد به عمرسعد رسید، وی مأمور شد كه در نهم محرم بر اساس دس

همان عصر كار را یك سره كند، لذا سپاه عمر سعد، به فرمان وی به سوی قرارگاه 

حسین )ع( به حركت درآمدند. امام حسین )ع( از برادرش عباس )ع( خواست تا به امام

ای رآمدند؟ چه مسئلهسوی سپاه دشمن برود و از آنان بپرسد، برای چه به حركت د

یش ای پپیش آمده است؟ عباس )ع( نزد سپاه دشمن رفت و از آنان پرسید، چه مسئله

است. آنان گفتند كه فرمان از ابن زیاد رسیده كه االن امام حسین )ع( یا باید بعیت آمده

 كند ویا بجنگد. عباس )ع( پیام را به امام )ع( رساند. امام حسین )ع( فرمود، از آنان

امشبی را به ما مهلت بدهند تا در این شب نماز بخوانیم و دعا كنیم و به بخواه یك

داند كه من نماز خواندن و تالوت قرآن و كثرت درگاه خداوند استغفار نماییم. او می
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های دیگری در نهضت امام حسین )ع( ها و پیامدعا و استغفار را دوست دارم.ارزش

، شرافت، ایثار، محبت، استقامت، عشق به شهادت، و... كه نهفته است، مانند وفا،كرامت

برای  كنیم. عزاداریها نپرداخته و به آنچه به برای نمونه ذكر شد، بسنده میبه شرح آن

های متعالی در جامعه. مجالس عزاداری به امام حسین )ع( یعنی احیا و ترویج این ارزش

سانیت، عزت، ایثار، وفا، آزادگی و ها درس شهامت، شهادت، كرامت، محبت، انانسان

كند دهد و هین مسائل است كه بر پیروان اهل بیت )ع( الزام میستیز با ظلم و ظالم می

فزایند تا سازی است، بیكه هر ساله بر رونق و شكوه این مراسم كه حقیقتاً دانشگاه انسان

 های عاشورا سیراب نمایند.جان و روحشان را از ارزش

 هااسخها و پپرسش

 آیا عزاداری ساخته سیاست دیلمیان و صفویان است؟

بنای تعزیه را روزگاری دیلمیان و صفویان به اقتضای »گویند: ها میـ بعضی 2

پولیتیكای خودشان رواج دادند. آن سبب حال رزمیان رفته، اما به هر كجا كه 

هزار  ل گزارشروی،تعزیه بر پاست، مگر مصیبت و درد خود آدم كم است كه با نقمی

 فایده، از كسب و كار باز بماند.ساله، اوقات خود را دائماً تلخ بكند و به جهت عمل بی

ـ اگر 2پاسخ«.ای است و نه به جهت امام )ع( داری اصاًل نه برای تو فایدهاز این تعزیه

منظور نویسنده از تعزیه، شبیه خوانی باشد كه این خود نوعی از هنر جذاب است، و 

آمیخته با دروغ و خرافات نباشد، كاری مفید خواهد بود، زیرا كه صحنه كربال و  اگر

گذارد. چنان كه كند و تأثیر فراوانی بر آنان میماجرای آن را تماشاگران مجسم می

بیند. چنان كه گویا خود را در صحنه عاشورا گویا خود را در صحنه عاشورا حاضر می

یار از آثار مثبت عزاداری كه بر شمردیم، بر این بیند و روشن است كه بسحاضر می

گونه از مراسم نیز بار خواهد بود، اما اگر منظور از تعزیه، عزاداری به معنای ذكر 
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گردد و از فردای مصیبت و گریه باشد،تاریخش به شهادت امام حسین )ع( بر می

ریخی و تأكید گذاری شده كه به چند نمونه از شواهد تاشهادت امام حسین )ع( پایه

روایات بر آن اشاره شده است. البته ممكن است در زمان دیلمیان و یا صفویان این 

مسئله رواج بیشتری یافته و در نتیجه از نظم و ترتیب و شكوه و جالل خاصی برخوردار 

از آن زمان بر مبنای تشیع حكومتی تأسیس شده است. این بدان جهت بوده كه تا قبل

روی كار آمدن حكومت شیعه، انجام این مراسم ـ كه قبل از آن به طور  نشده، ولی با به

شد ـ به صورت علنی رسمیت یافت و چون حكومت از مخفی و غیررسمی برگزار می

كرد دارای نظم و آداب خاصی گردید. این هرگز به این معنا نیست كه آن پشتیبانی می

ـ با توجه به آنچه 1ت هاست.اصل این مراسم ساخته و پرداخته دست سیاست و حكوم

های آن گفته شده و آثار مثبت فراوانی اعم از مادی، در مورد آثار عزاداری و حكمت

شود اند، روشن میمعنوی، اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای آن شمرده

ی برای اگوید كه این مراسم، فایدهكه این سخن چقدر بی اساس است، زیرا كسی نمی

امام حسین )ع( دارد، بلكه تمام آثار مفید آن، در مجموع به خود جامعه بر  شخص

اهیم ای خوگردد كه اگر به درستی از آن بهره برداری شود، بی شك مدینه فاضلهمی

ـ برقراری مراسم عزاداری با توجه به آثار بیان شده، اوقات تلخ كردن  9داشت.

های آن در جامعه و تجدید ویج ارزشنیست،بلكه درس گرفتن از مكتب عاشورا و تر

روحیه دینی و معنوی و حركت سیاسی و هم بستگی اجتماعی و آگاهی به معارف دین 

و... خواهد بود.گرچه به یك معنا اوقات تلخ كردن هم باشد، چه اینكه اوقات 

گران، دیكتاتوران،استعمارگران، وابستگان به استعمار و روشنفكر نمایان از مشاهده ستم

 شود.ساز تلخ میاین مراسم انسان

 آیا عزاداری ارضای حس خون خواری نیست؟
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در كشور مسیحی، در هر كوی و برزن، در هر گوشه و »گویند: ها میبعضی

بینید كه از بدن او خون روان است. چه ای از مسیح )ع( را بر صلیب میكنار،پیكره

وی داده، هر روز و هر لحظه و تعمدی است كه این حادثه را كه دو هزار سال پیش ر

 خون در هر گذر از نو زنده سازند و در انظار همگان بگذارند. آیا این ارضای حس

ها نیست؟ بسیاری از مراسم مذهبی دیگران نیز از این قبیل است، مانند آشامی انسان

زنی و سینه زنی و نظایر سوزانند و تیغكاهنان بودایی كه خود را در آتش می

ـ دفاع از عمل مسیحیان و مراسم بودائیان را ـ اگر دفاعی داشته باشند ـ  2پاسخ«آن.

 خون كنیم و اما مسئله سینه زنی ارتباطی به ارضای حسخودشان واگذار میبه

گیرد. توضیح این كه ندارد، بلكه از عواطف و احساسات انسانی سرچشمه میآشامی

، ناله و شیون سر كندود، به طور طبیعی گریه میشمصیبتی سنگین بر انسان وارد میوقتی

زند. این یك واكنش طبیعی و پیش بینی شده برای دهد و به سر و صورت خود میمی

انسان در برابر حوادث ناگوار است كه البته برای تخلیه فشارهای روحی و كاسته شدن 

كند و در ری میبا رغم و اندوه مفید است. جامعه ما كه برای امام حسین )ع( عزادا

خواهد خود را شبیه به مصیبت دیدگان اصلی زند، میعزای آن حضرت سینه می

دردی از سوی درآورد و در غم آنان خود را شریك نماید. روشن است كه اظهار هم

های مصیبت دیده است. انسان مصیبت دیگران، یكی ازنیازهای طبیعی و روحی انسان

ر و ریزند و به سدر غم او شریكند و همانند او اشك میبیند كه دیگران دیده وقتی می

اند، آلود گرفته و لباس سیاه برای هم دردی به تن كردهای حزنزنند و یا چهرهسینه می

شود، زیرا دیگران هم با اظهار هم دردی، یابد و از بار غم او كاسته میدلش تسلّی می

سینه زنی چنین است نه آن كه  كشند. سرچشمهسهمی از بار غم او را به دوش می

ـ بر فرض كه چنین حسّی در انسان وجود داشته باشد  1آشامی باشد. خونارضای حس

و سینه زنی هم هیچ مبنایی جز ارضای این حس نداشته باشد، خواهیم گفت كه بعضی 

شود. هم چنان كه روان شناسان و علمای از كارهاست كه موجب تخلیه این حس می
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زه جویی طلبی و ستی جنگتی معتقدند كه از جمله فواید ورزش، تخلیه حسعلوم تربی

جو و جنگ طلب است و از آن جا كه ارضای گویند كه بشر ذاتًا ستیزهاست. آنان می

مانع باشد )زیرا موجب اختالل نظام جامعه و جنگ ویرانی تواند، بی نمیاین حس

ضرری به جامعه نمی رساند، این حس ارضا های دیگر كه شود( الزم است كه از راهمی

 ستیزه های ورزشی است كه سبب تخلیه حسترین آن، رقابتشود بهترین راه و سالم

شود. اگر این سخن، صحیح باشد چه اشكالی دارد كه جویی و تلطیف روانی جامعه می

ین جا های تلطیف روح انسان مراسم عزاداری و سینه زنی باشد.آنچه در ایكی از راه

رسید، بدانیم، باید پای خود زنیتوان اضافه كرد، این است كه اگر سینه زنی را گونهمی

زنند و ها بد است؟ مثالً در مراسم جشن و شادی، افراد كف میمگر همه خود زنی

معلوم است كه كف زدن نوعی خود زنی است. اگر ایراد كننده بگوید كه خندیدن و 

گوییم كه سینه زنی و گریه پدید آمده از شادی است می هایكف زدن، تخلیه هیجان

های ناشی از احساس غم و اندوه است. هر توجیه و تفسیری كه كردن هم تخلیه هیجان

 توان گفت.ای میها هم به گونهها گفته شود، در مورد غم و اندوهدر مورد شادی

 آیا گریه كردن و اشك ریختن نشانه ضعف نیست؟

نیست كه گریه كردن و اشك ریختن به طور كلی، نشان ضعف و  جواب: این طور

ـ گریه  2هایش انواع و اقسامی است.زبونی باشد؛ چه اینكه گریه را به لحاظ سرچشمه

آن گاه كه مصیبتی بر انسان وارد شود و عزیزی را از دست بدهد، در این مصیبت

شود. این یك شكند، حالش منقلب و اشك از چشمانش جاری میصورت،قلبش می

گاهی ـ گریه ندامت 1دهد.ها از خود بروز میواكنش طبیعی است كه انسان در مصیبت

گریه انسان برای ندامت و پشیمانی است، زیرا شاید انسان مرتكب اعمالی شود كه با 

كمال و جای گاه انسانی او در تضاد باشد. بعد از ارتكاب عمل بر اثر فشار وجدان دینی 

شود و به درگاه خداوند و یا كسی كه در حق او ظلم كار خود پشیمان می و انسانی از
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ریزد و تقاضای عفو و بخشش كند و گاه اشك میآید و ابراز ندامت میكرده می

گاهی هم گریه و اشك برای این است كه نعمتی پیش بینی ـ گریه شوق 9كند.می

او را ندیده، دیدار كرده و یا به نشده، به انسان رسیده و یا با عزیزی كه مدت بسیاری 

حالی، موفقیتی مهم نایل شده، در چنین مواردی و مانند آن از شدت شوق و خوش

مثل آن كه شخصی با خبر دوستانهـ گریه نوع 3شود.اشك از چشمانش جاری می

فشان، شود كه انسان هایی دست خوش بالهای طبیعی؛چون زلزله، سیل، آتشمی

ها، های دل خراش و دیدن چهره مصیبت زدهد. وی با مشاهده صحنهانقحطی و... شده

های گروهی،ناخودآگاه اشك از چشمانش به خصوص كودكان، از نزدیك یا از رسانه

گاهی انسان، به خواهانهـ گریه كمك1آید.شود و عواطف او به جوش میجاری می

گوید، تا ی به آن میجهت نداشتن ابراز الزم، برای اعالم خواسته خود و دست یاب

وضعیت خود را اعالم كند و نظر حمایت گرانه دیگران را به خود جلب نماید؛ مانند 

ای كند، زیرا او وسیلهطفل كه برای اعالم وضعیت و نیاز به پدر و مادر خود گریه می

اش ندارد. بعضی از غیر از گریه برای ابراز وضعیت خود و رسیدن به خواسته

هم به  كنند. گاهی، برای جلب توجه و محبت دیگران به خود، گریه میبزرگساالن نیز

ای جز گویند؛ مثالً، در رابطه انسان با خدا هیچ وسیلهجهت كاربرد نداشتن ابراز، می

اشك و آه كاربرد ندارد، همان طور كه امیر مؤمنان )ع( در دعای كمیل به خدا عرض 

د اش امی البُكاءُ؛ خدایا! به كسی كه سرمایهرَّجا و سِالحُه ال َرأس مالِه مَنإرْحَم»كند:می

شود های آن روشن میبا توجه به انواع گریه و علت«وسالحش گریه است، رحم نما.

كه اشك ریختن، همیشه نشان از ضعف و ناتوانی نیست، بلكه غالباً واكنش طبیعی 

و زمانی حزن انسان در اوضاع خاص است و این اوضاع گاهی شادی بخشند 

 نوع دوستانه كنند، هم از حسای كه عزاداران برای امام حسین )ع( میآور.گریه

گیرد كه جنبه حمایت عاطفی از مظلوم دارد و هم از مصیبتی است كه بر سرچشمه می

حسین هایی را كه بر امامشخص گریه كننده وارد شده است، زیرا انسان عزادار مصیبت
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ریزد،چه بسا داند و همین انسان عزادار كه اشك میت خود می)ع( وارد شده، مصیب

حاضر است كه جان خود را برای امام حسین )ع( فدا كنند و در برابر دشمنان آرمان آن 

ه توابین در ای كحضرت بایستد. بنابراین، گریه او نشان از ضعف و زبونی نیست. گریه

 نوع دوستانه برخوردار بود و حسهجری برای امام حسین )ع( كردند، هم از  ۴1سال 

هم از حس ندامت، و در عین حال، تا آخرین قطره خون در برابر دستگاه بنی امیه 

 مقاومت كردند.

 كند؟آیا هیچ آفتی عزاداری را تهدید می

جواب:مع االسف، جواب این پرسش مثبت است و این سنت مهم و سازنده را، آفاتی 

هایی كه سنت از آفتـ موضوعیت یافتن2شود:اشاره میكند كه به اهم آنها تهدید می

كند، این است كه از محتوا خالی شود و جنبه موضوعیت پیدا عزاداری را تهدید می

بكند، به این معنا كه برگزاركنندگان، برای نشان دادن چهره مذهبی از خود و یا برای 

به صورت، جند. در اینرقابت با مسجد یا هیئت دیگر، اقدام به برقراری مراسم كنن

 گیرد و چندان اثر تربیتی،سیاسی وآدابی مراسم، بر جنبه واقعی و الزم آن پیشی می

فرهنگی و... بر آن بار نخواهد شد، جز این كه باعث سرگرمی و گذراندن عمر شود. 

بنابراین، برای جلوگیری از این آفت، توجه بیشتر به جنبه ابزاری و كاربردی مراسم كه 

نماید تا جبنه سازنده آن حفظ شود و آثار مثبتی دهد، الزم میآن را تشكیل میروح 

برآن بار گردد و به عنوان یك عادت صرف اجتماعی با آن برخورد نشود، زیرا عملی 

ـ برداشت  1كند.كه به صورت عادت در آید، خالی شدن از محتوا آن را تهدید می

كند، برداشت منفی از عزاداری را تهدید میهایی كه مراسم از آفتمنفی از عزاداری

هایی كه برای امام حسین )ع( و مراسم عزاداری است؛ یعنی از مظلومیت و گرفتاری

اهل بیتش آمده، چنین نتیجه بگیریم كه پس ما كه رهرو او هستیم، باید كاری بكنیم كه 

گری تمیا اگر س مظلوم واقع شویم. به دنبال گرفتاری بگردیم و از آن خوشمان بیاید و
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آن را بر ما تحمیل كرد، با چهره باز آن استقبال كنیم بی آن كه با ستم گر مبارزه 

هایی كه برای امام حسین )ع( پیش آمده، ها و مصیبتنماییم. در صورتی كه گرفتاری

تحمیلی از سوی دشمن بر آن حضرت بوده است، آن هم به جهت قیام امام )ع( در 

های عزاداری، این است كه از از روی ضعف و زبویی. از علتگر، نهبرابر دستگاه ستم

گر مبارزه نماییم، ولی اگر بخواهیم از بگیریم و با ستم و ستمهای امام )ع( درسمبارزه

ها بدهیم، یها و تیرگها نتیجه تیره و تاری از زندگی بگیریم و تن به تاریكیاین مراسم

است. باید بدانیم كه مظلومیت امام حسین )ع( شجاعانه خود انحرافی از این واقعه مهم 

بوده است، نه زبونانه. به عبارت دیگر، معنای راستین مراسم عزاداری، این است كه اگر 

مانند امام حسین )ع( در برابر ظلم و ظالم ایستادی ـ كه باید بایستی ـ و تن به ذلت 

تی شدی، چون امام حسین )ع( ندادی ـ كه نباید بدهی ـ و در این راه متحمل مشكال

صبور و بردباری باش و برای گریز از مشكالت، هدفت را از دست ندهی، نه این كه 

ی و ای كنی، پذیرا شوآنكه مبارزهها را تحمل كنی و هر چه ستمگر گفت، بیسختی

های خود قرار بدهی. این آفت در عزاداری برای امام حسین )ع( را توجیهی برای زبونی

مراسم عزاداری را كه عاملی بیدارگر و ضد ستم است، به عامل تخدیر كننده  واقع

نهضت امام حسین )ع( دارای ابعاد مختلف عاطفی، ـ افراط و تفریط 9كند.تبدیل می

سیاسی، اجتماعی و حماسی و... است. برای استفاده شایسته از این نهضت، باید به همه 

یرو امام حسین )ع( ، از تعادل و توازن برخودار ابعاد آن توجه یكسان شود تا جامعه پ

كند، این است كه در بعدی از باشد. از آفت هایی كه مراسم عزاداری را تهدید می

نهضت زیاده روی و در بعد دیگر آن كوتاهی گردد؛ مثاًل به بعد عاطفی آن بیش از حد 

خواهیم بود،  توجه شود كه در این صورت ما ملتی عاطفی، هیجانی و اهل اشك و آه

ای با بینش سیاسی و انقالبی و آگاه به زمان و تحلیل كننده اوضاع امام از داشتن جامعه

محروم خواهیم شد، و یا فقط به بعد انقالبی و سیاسی آن بیش از اندازه توجه شود و به 

بعد عاطفی آن كوتاهی گردد كه در این صورت ما ملتی داری بینش سیاسی و تحلیل 
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اع و اهل مبارزه، اما بی روح لطیف،عاطفی و ایثارگر خواهیم بود. مع كننده اوض

االسف، در طول تاریخ مراسم عزاداری، بین ابعاد گوناگونش در نوسان بوده است در 

اوضاعی بیش از اندازه به بعد عاطفی آن و در اوضاعی هم بیش از اندازه به بعد انقالبی 

توجهی شده است. در صورتی عاطفی آن كمو سیاسی آن پرداخته شده و درباره بعد 

كه باید بین همه ابعاد نهضت، توازن و تعادل برقرار كرد.هم اشك ریخت و گریه كرد 

هایی كه از آفتـ خرافات 3و مرثیه خواند و هم از سیاست، مبارزه و حماسه گفت.

ل ك كند و اگر در برابر آن هوشیار نباشند،ممكن استمراسم عزاداری را تهدید می

هدف را از این مراسم مخدوش كند، ورود خرافات در این مراسم است و این خرافات، 

ان گیرد.و گاه با زبگاه با نقل خبرهایی كه هیچ سند و مدرك درستی ندارد، انجام می

 ها، زبانها و مرثیهدهند. بخشی از مصیبتشود، خود را نشان میهایی كه نقل میحال

ا ذاكر مصیبت، و برداشت و تفسیر آنان از وقایع تاریخی است حال سراینده اشعار و ی

شود. آنچه انكار نكردنی نیست، تأثیر بینش و خصوصیات روحی و كه نقل می

مشكالت شخصی و اجتماعی سراینده و یا ذاكر مصیبت، در چگونگی تفسیر ترسیم 

یرفردی فسهای تاریخ است، در صورتی كه آن، بیش از زبان حال یك تصویر و تصحنه

نیست و به مرور زمان به صورت واقعیّات پیش آمده و یك حادثه تاریخی در نزدتوده 

اذاكر رود، سراینده یشود. به عنوان مثال، وقتی علی اكبر )ع( به میدان میمردم تلقی می

گفت و چگونه كند كه اگر مادرش در آن لحظه حاضر بود چه میچنین تصویر می

زد. مسلماً درباره این كه اگر هایی به او مید و چه حرفكرباجوانش برخورد می

گفت، به فرهنگ و آداب و رسوم محیط اجتماعی و بود، چه میمادرش حاضر می

خانوادگی سراینده، مربوط است؛ یعنی، بنابر فرهنگ فردی و اجتماعی سراینده و ذاكر 

ه بیند كه جوانش بفرستد و یا میمراثی،هنگامی كه مادری جوانش به میدان جنگ می

هایی را در میان رود، این كه با او چه حرفمیدان جنگ و یا به سفر دور و دراز می

 كشد و به مادر علی اكبر )ع(گذارد، اوهمین برخورد را برای زبان حال به تصویر میمی
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دهد.در صورتی كه ممكن است، این تصویر به كلی نادرست باشد؛ چه این نسبت می

گ و روحیات هر قومی با فرهگ و روحیات قوم دیگر متفاوت است و هم كه هم فرهن

شخصیت و خصوصیات روحی هر فرد با فرد دیگر. این اختالف، موجب اختالف در 

گردد. بعضی از این خرافات، هم عملی است برخورد با حوادث ناگوار و مشكالت می

ل منصور نیست؛ مثل حمشود و پایه صحیحی برای آن كه به رفتار و اعمال مربوط می

عَلَم عریض و طویل كه به شكل صلیب مسیحی هاست. در روی بازوهای این علم 

كذایی، اشكالی از خورشید،كشكول، تبرزین، كبوتر و اژدها و... نصب شده و بر سر 

ود. در شعلم هم چند زنگوله آویزان كه مفهوم درستی از این اشكال و اشیا فهمیده نمی

معنای عالمت و نشانه )پرچم( و حمل آن در میدان جنگ، مرسوم  صورتی كه علم به

خواه یا طبق قرارداد، بر ای را به رنگ دلبوده است. در آن زمان به هنگام جنگ، پارچه

ترین نیروهای رزمی بود، بستند و آن را دردست پرچمدار كه از شجاعچوب بلندی می

دادند. و دشمن را تشخیص می دادند و جنگ جویان با دیدن آن موقعیت دوستمی

هایی باشد كه امروزه در بعضی از مراسم های آن زمان، مثل علماگر بنا بود كه علم

شود، چندین نفر از نیروی رزمنده را از انجام وظیفه باز عزاداری حمل می

ها بیننده در سراسر جهان قرار داریم، دارد.امروزه ما شیعیان، در برابر چشم میلیونمی

ه شود. انجام این گونها به سراسر جهان نشان داده میبسا این مراسم به وسیله ماهواره چه

ها برای ناظران جهانی پرسش برانگیز است. ما باید جواب قانع كننده و معقولی برنامه

برای كارهای خود داشته باشیم، تا باعث جذب آنان به فرهنگ خود بشویم، نه آن كه 

كه موجب توهین به ملت و مكتب ما در انظار جهانی كارهایی انجام بگیرد 

های ما باید از محدوده درون مكتبی، فراتر برود و برای هر ناظر منصف و بشود.استدالل

 طرف جهانی قانع كننده جذاب باشد.بی

 نتیجه گیری
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عزاداری برای شهیدان كربال ریشه در عواطف و احساسات انسانی دارد و دارای 

ها و حكمت هایی است كه از خی و روایی است. عزاداری دارای فلسفههای تاریپایه

های تاریخی و باشد. با توجه به ریشههای عاشورا میها و پیامجمله آنها احیا ارزش

های شیعی در تاریخ، نقشی در پیدایش شود كه حكومتروایی عزاداری روشن می

تأثیر داشته و یا ترویج آن اصل آن نداشتند اگر چه ممكن است در شكل و فرم آن 

كوشیده، همچنین از مطالب گذشته معلوم شد كه همراه با اهمیتی كه سنت عزاداری 

دا كند. آفاتی چون موضوعیت یافتن و جنبه تشریفاتی پیدارد آفاتی نیز آن را تهدید می

كردن، افراط و تفریط در ابعاد نهضت، برداشت منفی از نهضت ورود خرافات در سنت 

نت ای شایسته با سهایی است كه به آنها اشاره شد باید به گونهداری از جمله آفتعزا

عزاداری برخورد كردكه از گزند آفات مصون بماند تا روشنایی بخش جامعه پیرو راه 

 امام حسین )ع( باشد.

 . احكام عزاداری19

 احكام عزاداری

 امام خمینی رحمه اهلل:

ل قربات و مایه تقویت روح ایمان و شهامت اسالمی عزاداری برای سیدالشهداء از افض»

 (2« )و ایثار و فداكاری و شجاعت در مسلمین است.

 سؤال:

 آیا بر پا كردن مراسم عزاداری ]توسط زن[ بدون اذن شوهر جایز می باشد؟

 آیت اهلل نوری همدانی:

 (1در صورتی كه از اموال شوهر باشد جایز نیست. )

 سؤال:
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ها كه وارد مسجد می شوند، با كفش وارد می شوند، كه نوعی بی گاهی برخی از دسته

 احترامی به مسجد محسوب می شود، لطفا بفرمائید كه این مسئله چه حكمی دارد؟

 آیت اهلل نوری همدانی:

 (9اگر موجب هتك شود اشكال دارد. )

 سؤال:

با چنین غالدر مورد زنجیر زنی كه منجر به سیاه شدن یا مجروح شدن بدن می شود و هم

پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر در خیابان و معابر عمومی ظاهر می شوند، نظر شما 

 چیست؟

 امام خمینی رحمه اهلل:

 (3مانعی ندارد، مگر اینكه موجب ضرر فاحش بر بدن شود. )

 سؤال:

 آیا برهنه شدن مردان با حضور زنان برای عزاداری عیب دارد یا خیر؟

 كرانی:آیت اهلل فاضل لن

 (1مانعی ندارد و زنها نباید به بدن مرد اجنبی نظر كنند. )

 سؤال:

در مجالس زنانه، زنان مداحی و سخنرانی می كنند و صدای آنها به گوش مردان 

 رهگذر می رسد.

 آیا این عمل جایز است؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:

 (۴. )شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست

 سؤال:

سینه زدن با تیغ و یا زنجیر زدن با زنجیری كه دارای چاقو و یا تیغ می باشد و منجر به 

 زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود چه حكمی دارد؟
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 آیت اهلل مكاری شیرازی:

ای به دست دشمنان اسالم ندهد و موجب سوء كیفیت عزاداری باید چنان باشد كه بهانه

 (3نشود. ) استفاده از آن

 احكام عالمت

 سؤال:

ه می كنند كه ب« عالماتی»بسیاری از تكایا در ایام عزاداری های مذهبی، اقدام به حمل 

قیمت گزافی خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است. این وسائل از نظر شرعی 

 چه حكمی دارند؟

 امام خمینی رحمه اهلل:

 (۳اشكال ندارد. )

 سؤال:

در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم از آنها استفاده می شود و حكم علمهایی كه 

 بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:

 (3استفاده از آنها در عزاداری جایز است. )

 سؤال:

آیا جایز است پارچه و دستمال هایی را كه در ایام محرم بر روی علم می بندند بفروش 

 سانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف كنند؟بر

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:

اگر در مراسم عزاداری محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد، می توانند بفروشند 

 (2۱ها برسانند. )و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه
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 احكام تعزیه و شبیه خوانی

 امام خمینی رحمه اهلل:

یه خوانی اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود، اشكال تعزیه و شب

 (22ندارد ولی بهتر است به جای آن، مجالس روضه خوانی برپا كنند. )

 سؤال:

 آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:

 (21ارد. )اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ند

 آیت اهلل گلپایگانی رحمه اهلل:

اگر تعزیه خوانی مشتمل بر استعمال آالت موسیقی نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد 

 (29لباس مختص به زن نپوشد، اشكال ندارد. )

 سؤال:

 آیا تشبه به اهل بیت علیهم السالم در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

 امام خمینی رحمه اهلل:

 (23با مراعات احترام آنان جایز است. )

 آیت اهلل فاضل لنكرانی و آیت اهلل صافی گلپایگانی:

 (21در صورتی كه مستلزم اهانت نباشد مانعی ندارد. )

 آیت اهلل علوی گرگانی:

اگر تعزیه و شبیه خوانی موجب هتك حرمت به ساحت مقدس بزرگان دین شود، باید 

 (2۴اجتناب شود. )

 ده از لباس سیاهاحكام استفا
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 سؤال:

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السالم جایز است و آیا رجحان 

 دارد؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:

پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السالم و دیگر ائمه علیهم السالم چون از 

مال بزرگانی چون مصادیق تعظیم شعائر است، واجد رجحان شرعی می باشد و ع

 (23مرحوم آیت اهلل بروجردی در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می كردند. )

 آیت اهلل صافی گلپایگانی و آیت اهلل نوری همدانی:

پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعالن حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه السالم و 

 (2۳ائمه علیهم السالم رجحان دارد. )

 سؤال:

 یا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السالم مكروه است؟آ

 آیت اهلل صافی گلپایگانی:

چون لباس سیاه عالمت عزاداران سیدالشهداء است و عزاداری آن حضرت كمال 

 (23رجحان را دارد، لذا نماز خواندن با آن نیز مكروه نمی باشد. )

 احكام موسیقی

در مكاسب محرمه در پاسخ به كسانی كه می گویند غنا می تواند  مرحوم شیخ انصاری

 زمینه گریه كردن را فراهم نماید، می فرماید:

ای نمی تواند مقدمه مستحب یا مباح قرار گیرد و باید به عموم ادله حرمت چنین شیوه

 (1۳غنا تمسك نمود. )

 د:مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه اهلل در منتهی اآلمال می فرمای

عزاداران امام حسین علیه السالم بر وجهی سلوك كنند كه زبان نواصب دراز نشود و از 
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ها خالی از آن نیست و حكایات ضعیفه استعمال محرمات از قبیل غنا كه غالبا نوحه

 (13مظنونة الكذب احتراز نمایند و شیطان را در این عبادت بزرگ راه ندهند. )

 سؤال:

ین علیهم السالم با واقعه كربال را با وزن و ساز و با لحن خوب در رادیو مدح ائمه طاهر

 می خوانند.

 یا خیر؟آیا استماعش جایز است

 امام خمینی رحمه اهلل:

 (9۱اگر غنا و موسیقی نباشد مانع ندارد. )

 سؤال:

هیئت های نوازنده و كسانی كه در مراسم تشییع جنازه شهداء موزیك عزا می زنند، از 

 ه حكمی دارد؟لحاظ شرعی چ

 و آیا خرید و فروش آن لوازم حرام است یا خیر؟

 امام خمینی رحمه اهلل:

خرید و فروش آالت لهو حرام است و موسیقی مطرب جایز نیست و صداهای 

 (92مشكوك مانع ندارد. )

 سؤال:

 آیا زدن طبل و شیپور در تعزیه حضرت سیدالشهداء علیه السالم جایز است یا نه؟

 حمه اهلل:امام خمینی ر

 (91اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. )

 سؤال:

 آیا در عزاداری سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:
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استفاده از آالت لهو و لعب حرام است ولی طبل و دهل و امثال آن جزء این آالت 

 (99نیست. )

 شورااحكام عا

روزه روز عاشورا و روزی كه انسان شك دارد روز عرفه است یا عید قربان مكروه  -2

 است. در روایت آمده است كه

 امام صادق علیه السالم فرمود:

بنی امیه نذر كردند كه اگر موفق به قتل امام حسین علیه السالم شوند، روز شهادت او را 

د و روزه در آن روز سنت آل امیه است، جشن بگیرند و مبارك بشمارند و روزه بگیرن

لذا ائمه اطهار علیهم السالم به جهت مخالفت با این طایفه تبهكار و عدم هماهنگی با 

 (93آنان، روزه عاشورا را نهی كردند. )

در روز عاشورا مستحب است كه انسان تا عصر بدون قصد روزه از خوردن و  -1

 (91آشامیدن خودداری كند. )

ناسب است كه در روز عاشورا كار و كسب تعطیل شود، مگر در حد بسیار م -9

 ضرورت.

 امام رضا علیه السالم فرمود:

( كسی 9۴) ;مَن تَرَكَ السَّعی فِی َحوائِجِهِ یومَ عاشورا قََضی اهللُ لَهُ حَوائِجَ الدُنیا وَ االخِرَةِ»

د، خداوند كه كار و تالش برای برآوردن حوائج خود را در روز عاشورا ترك كن

 «نیازهای دنیا و آخرت او را برطرف می سازد.

 سؤال:

 در ایام سوگواری امام حسین علیه السالم نماز مقدم است یا عزاداری؟

 آیت اهلل فاضل لنكرانی:
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بهتر آن است كه نماز را مقدم دارند، همانطور كه امام حسین علیه السالم روز عاشورا 

 (93)هنگام ظهر نماز ظهر اقامه كردند. 

 پاورقی ها

، ص 2و استفتائات جدید آیت اهلل مكارم، ج 1۳، ص 1( استفتائات امام خمینی، ج2

21۳. 

 .2۳۱، ص 1( هزار و یك مسئله، آیت اهلل نوری همدانی، ج1

 .3۱، ص 1( هزار و یك مسئله فقهی، ج9

 .1۳۱، ص 9( استفتائات امام خمینی، ج3

 .12۴1، س ۴23، ص 2( جامع المسائل، ج1

 .12۳9، س ۴11( همان، ص ۴

 .13، س 21۳، ص 2( استفتائات جدید، ج3

 .31، س 1۳، ص 1( استفتائات امام خمینی رحمه اهلل، ج۳

 .1239، س ۴19، ص 2( جامع المسائل، ج3

 .1233( همان، س 2۱

و  33و  3۱و  33، س9و ج 32، س 1۳، ص 1( استفتائات امام خمینی رحمه اهلل، ج22

99. 

 .12۴1، س 2امع المسائل، ج( ج21

 .33، س 113، ص 2( مجمع المسائل، ج29

 .99۴( احكام خانواده، عبدالرحیم موگهی، طبق فتوای امام خمینی رحمه اهلل، ص 23

و جامع االحكام، آیت اهلل  12۴۴، س 2( جامع المسائل، آیت اهلل فاضل لنكرانی، ج21

 .291، ص 1صافی، ج

 .9۴1( اجوبة المسائل، ص 2۴
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 123۱، س ۴12، ص 2( جامع المسائل، ج23

 .93( مكاسب محرمه، رحلی، ص 1۳

 ، آخر زندگی امام حسین علیه السالم.3۴۳، ص 2( منتهی االمال، ج13

 .9۴، س 2۴، ص 1( استفتائات امام خمینی رحمه اهلل، ج9۱

 .2۳( همان، ص 92

 .31، س 1۳9، ص 9( همان، ج91

 .1233، س ۴19، ص 2( جامع المسائل، ج99

 .2۱3، ص 3جواهر، ج ;2( تحریر الوسیله، ج99

 .3۱۴، ص 2( توضیح المسائل مراجع، ج91

 .1۴۳( عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ص 9۴

 .۴19، ص 2( جامع المسائل، ج93

 سیاه پوشی

 س:

 مكروه است؟« علیهم السالم»آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم 

ت نیست، بلكه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و ثواب نیز ج( كراهت آن ثاب

 خواهد بود.

 سایت مقام معظم رهبری

 مرثیه خوانی و مداحی زنان

 س:

در برخی موارد مرثیه خوانی و مداحی زنان در مجلس خودشان، به گونه ای است كه 

 است؟ صدای آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر می رسد؛ آیا این عمل جایز
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 ج:

 اگر صدای آنان در معرض ریبه، تلذّذ و تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

 مطابق با نظر مراجع بزرگوار تقلید آیات عظام:

 امام )ره( خامنه ای، بهجت، فاضل، صافی، نوری، وحید، تبریزی، سیستانی

 برای مطالعه:

؛ خامنه ای، 2۴۳2، س1؛ صافی، جامع األحكام، ج12۳1، س2فاضل، جامع المسائل، ج

؛ امام )ره(، استفتائات، 131، س 1؛ نوری، استفتائات، ج2231اجوبه اإلستفتائات، س 

 ؛ وحید، بهجت و یستانی2۱1۳؛ تبریزی، استفتائات، س 1۳و  13، احكام نظر، 9ج

 مراسم عقد و عروسی در ماه محرم

 س:

 آیا مراسم عقد و عروسی در ماه محرم اشكال دارد؟

 ج:

ع مراسم، اگر توأم با معصیت و یا هتك حرمت حضرت سیدالشهداء برگزاری این نو

علیه السالم نباشد، اشكال ندارد؛ ولی درآن هیچ نوع بركتی نیست و سزاوار است كه 

مسلمانان غیرتمند سعی كنند این گونه مراسم را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود 

 برگزار كنند.

 :مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار

امام)ره(، بهجت، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، فاضل، مكارم، نوری، وحید و صافی. 

 99۴، ص29مجموعة پرسش های دانشجویی، ج

 نام مبارك امام حسین علیه السالم
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 س:

 بی احترامی به نام مبارك امام حسین علیه السالم چه حكمی دارد؟

 ج:

ی بهشتی ونام حجت خدا و ثاراهلل می نام مبارك امام حسین علیه السالم چون از نام ها

 باشد، دارای احترام و احكام خاصّی است:

 حفظ احترام این نام الزم وبی احترامی به آن حرام است. -2

هرگونه عملی كه به نوعی بی احترامی به نام مقدّس امام حسین علیه السالم  -1

 محسوب شود، حرام است، مانند:

 ان برآن نوشته شده است.سوزاندن ورقه ای كه نام ایش -أ

 انداختن در جایی كه بی احترامی به آن باشد، مثل محل زباله و خاكروبه. -ب

 نوشتن آن با چیزی و بر چیزی كه بی احترامی باشد. -ت

 گذاشتن چیزی برآن كه بی احترامی به حساب آید. -ث

 نكته:

 شد.البته موارد باال درصورتی حرام است كه از روی عمد و با توجه با

رساندن جایی از بدن به نام مبارك امام حسین علیه السالم بدون طهارت جایز  -3

نیست؛ بنا براین دست گذاشتن برنام امام حسین علیه السالم یا آویختن زیور یا پوشیدن 

لباسی كه نام حسین علیه السالم برآن نوشته شده در صورتی كه تماس با بدن داشته 

 باشد، حرام است.

 نكته:

ر كسی را به نام حسین علیه السالم نام گذاری كنند، نام آن شخص احكام مربوط به اگ

 نام امام حسین علیه السالم را ندارد.

 با استفاده از:

 احكام حسینی، محمد حسین فالح زاده
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 خوردن تربت حسینی علیه السالم

 س:

ستحب م خوردن تربت حسینی علیه السالم )خاك مقدس كربال( كه به قصد شفا گرفتن

 است، چه محدوده ای از مرقد شریف امام حسین علیه السالم را شامل می شود؟

 آیا خوردن مقداری از مهرهای كربال نیز همان حكم را دارد؟

 ج:

 حضرت آیت اهلل خامنه ای

قدر متیقّن، تربت قبر شریف و ملحقات عرفی آن است ومُهر اگر از آن دو محل تهیه 

 رد.شده باشد، همان حكم را دا

)به نظر مقام معظم رهبری از محدوده ای كه عرف مردم ملحق و جزو قبر می دانند می 

 توان برای شفا استفاده كرد(.

 حضرت آیت اهلل بهجت

احوط)احتیاط واجب( اقتصار )اكتفا نمودن( بر مأخوذ )گرفته و برداشت شده( از قبر و 

 لك شود.اطراف مجاور قبر مطهّر است و در زائد بر آن درآب مسته

)به نظر ایشان نیز بنا بر احتیاط واجب باید به خاكِ قبر و مقدار عرفی اطراف قبر اكتفا 

شود و اگر تربت از خارج از این محدوده تهیه شده بود باید با آب مخلوط كرد، به 

 گونه ای كه عرفاً اثری از خاك در آب دیده نشود و درآب مستهلك گردد(.

 مراجعه كنید:

 1۱1، ص3ج مسائل جدید،

 پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السالم
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 س:

پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السالم، خصوصًا در ماه محرم چه 

 حكمی دارد؟

 آیا پوشیدن لباس سیاه در این ایام كراهت دارد؟

 ج:

نوان اظهار عپو شیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت علیهم السالم برای تعظیم شعائر و به 

تأثّر ]اندوه و ماتم[ مستحسن ]نیكو و پسندیده[ است و به این عنوان كراهت هم ندارد؛ 

بلكه به فتوای بسیاری از بزرگان ومراجع تقلید واجد رجحان و مطلوبیت شرعی بوده و 

ثواب نیز دارد و عماًل بزرگانی چون مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( در روز 

 اند.بای سیاه استفاده می كردهعاشورا از ق

 برای مطالعه:

 23، ص9مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج 

 نذر در روز عاشورا

 س:

كسی كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم حلیم بدهد، آیا می تواند به جای آن 

 خوراكی دیگری بدهد؟

 د؟یا حلیم را در روز های دیگر ماه محرم به مصرف برسان

 ج:

اگر نذر طبق صیغة معتبر شرعی بوده، باید به همان صورتی كه نذر كرده عمل كند و 

 اگر صیغه داشته، اختیار با او است.

 مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار:
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 امام)ره(، بهجت، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، فاضل، مكارم، نوری، وحید و صافی.

 991، ص29مجموعة پرسش های دانشجویی، ج

 روضه های دروغ

 س:

خواندن روضه های دروغ وغیر معتبر كه بعضًا موجب تمسخر و هتك )بی احترامی به 

 اهل بیت علیهم السال م و مجالس عزاداری( می گردد چه حكمی دارد؟

 ج:

اگر موجب هتك و تمسخر باشد جایز نیست. همچنین هر عملی كه موجب وهن 

 مذهب باشد حرام است.

 ع بزرگوار تقلید آیات عظام:مطابق با نظر مراج

 خامنه ای، بهجت، فاضل، مكارم، تبریزی، سیستانی

 برای مطالعه:

 .…و  93تا  92، ص9مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج 

 دفتر آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی

 سؤال دلیل سینه زدن برای معصومین )علیهم السالم( چه می باشد؟

ی از مظاهر مهم عزاداری و ابراز تنفر از ظلم ستمگران است و نه جواب سینه زنی یك

 تنها اشتباه نیست بلكه در تداوم هدف آن بزرگواران نقش مهمی دارد.

سؤال آیا سینه و زنجیر زدن در عزاداری كه منجر به كبود و حتی جاری شدن خون می 

 شود جایز است؟

 رر مهم و اضرار بر نفس نباشد.جواب جایز بلكه راجح است مشروط بر آنكه موجب ض

 سؤال برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه است؟
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جواب بر زنان الزم است از نظر خودداری كنند. البته بر مردانی كه می دانند زنان به 

 بدن آنها نگاه می كنند جایز نیست لخت شوند.

 یی جایز است؟سؤال آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریا

 جواب ان شاءاهلل از ریا خودداری كنند.

سؤال در عزاداری ها مشاهده می شود عده ای به صورت نیمه عریان در مقابل افراد 

 نامحرم اقدام به خودزنی های افراطی می كنند، آیا این عمل جایز است؟

هیچ  هجواب سنت سینه زنی كه طبق متعارف و به طور معمول انجام می گرفته شایست

گونه مخالفت با آن نیست. ولی در مورد مذكور بر زنان الزم است از نظر كردن 

 خودداری كنند.

سؤال هروله )باال و پایین پریدن( در مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت 

 علیهم السالم چه حكمی دارد؟

 هنگامجواب هروله در اسالم فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای مردان و 

گذر از وادی محسّر بعد از وقوف در مشعر الحرام به عنوان یك عمل مستحب وارد 

 شده است و در غیر این دو مورد به عنوان یك عمل مستحب مشروع نیست.

 سؤال آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

د. ولی بهتر جواب اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندار

است به جای آن مجلس روضه خوانی برپا كنند بلكه عزاداری برای معصومین )علیهم 

 السالم( بویژه سیدالشهداء )علیه السالم( و اصحاب آن بزرگوار از افضل قربات است.

 سؤال آیا تشبّه به اهل بیت )علیهم السالم( در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

عرفاً هتك و اهانت به آن بزرگواران محسوب نشود نباشد مانعی جواب در صورتی كه 

 ندارد.

سؤال آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین و سایر معصومین )علیهم السالم( 

 رجحان شرعی دارد؟
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جواب چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد و عمالً 

آقای بروجردی )قدس سره( در روز عاشورا از بزرگانی چون مرحوم آیت اهلل العظمی 

 قبای سیاه استفاده می كردند.

 سؤال آیا قمه زنی جایز است؟

 چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟

جواب با توجه به گرایشی كه نسبت به اسالم و تشیع بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران اسالمی به عنوان امّ القرای جهان اسالم  ایران در اكثر نقاط جهان پیدا شده و

شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسالم مطرح است 

الزم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل 

دی ر و عالقه منالحسین )علیه السالم( به گونه ای عمل شود كه موجب گرایش بیشت

شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط قمه زدن 

چنین نقشی ندارد و دشمنان اهل بیت )علیهم السالم( از آن سوء استفاده می نمایند و 

آن را علیه مذهب به كار می برند. لذا مناسب است شیعیان عالقه مند به مكتب امام 

آن خودداری نمایند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته  حسین )علیه السالم( از

 باشد نذر واجد شرایط صحّت و انعقاد نیست.

 سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است كه ایا قمه زدن در خفا و آشكار جایز است یا 

 خیر؟

 با تشكر

 جواب:

 هتر است از آن اجتنابقمه زدن پنهانی اشكال ندارد لكن در مآل عام در شرایط فعلی ب

شود زیرا رسانه های استكباری مترصد فرصت اند تا علیه تشیع تبلیغات سوء كنند و 

 چهره شیعه را در دنیا ُمشَّوَهْ جلوه دهند
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سؤال حكم عََلم هایی كه در مراسم عزاداری معصومین )علیهم السالم( از آنها استفاده 

 ستند چیست؟می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز ه

 جواب استفاده از آنها در عزاداری جایز است.

سؤال استفاده از ابزار موسیقی به شیوه رقابت كه در برخی هیأت های عزاداری مرسوم 

 شده حكمش چیست؟

جواب حكم استفاده از آالت موسیقی در سؤال قبل بیان شد و رقابت حكم آن را 

 عوض نمی كند.

قصد قربت شود یا موجب اذیت دیگران شود، جایز  بلی اگر رقابت باعث ریا و عدم

 نیست.

 سؤال در سوگواری معصومین )علیهم السالم( نماز اول وقت مقدم است یا عزاداری؟

جواب بهتر آن است كه نماز را مقدم بدارند همانگونه كه امام حسین )علیه السالم( در 

 ظهر روز عاشورا نماز ظهر اقامه كردند.

جالس اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( تا نیمه های سؤال طوالنی شدن م

شب و تأخیر آن حتی در بعضی از موارد تا بعد از نیمه شب اگر موجب خواب ماندن 

 افراد بویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح آنها شود، چه حكمی دارد؟

اید به ه بجواب در فرض مزبور، مجالس را تا آن هنگام از شب به تأخیر نیندازند. بلك

نحوی برنامه ریزی شود كه فریضه نماز صبح در اثر اشتغال به امور مستحب ترك 

 نشود.

 زیرا این گونه مجالس باید زمینه ساز عمل به واجبات و ترك محرمات باشد

سؤال آیا دعوت از مرثیه سرایانی كه در البالی اشعار خود بعضی از مطالب بی مدرك 

 ند یا با غنا می خوانند صحیح است؟یا ضعیف السند را طرح می كن

جواب غنا حرام است هر چند همراه خواندن قرآن یا عزاداری ائمه اطهار )علیهم 

السالم( باشد و دعوت از افرادی كه غنا می خوانند و شركت در مجالس آنها حرام 
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است و الزم است از مرثیه سرایانی استفاده شود كه مطالب صحیح و واقعی را بیان می 

 مایندن

سؤال در مجالس زنانه زنان مداحی و سخنرانی می كنند و صدای آنها مستقیمًا یا با 

 بلندگو به گوش مردان رهگذر می رسد، آیا این عمل جایز است؟

جواب شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست اما با توجه به 

 اینكه خداوند متعال می فرماید:

 «نَّ مِْن وَراءِ حجابفاسئَلوهُ»

خوب است كه مجالس زنانه بویژه مجالس مذهبی طوری باشد كه كامالً مراعات عفت 

 بشود.

سؤال در مورد تعزیه و روضه هایی كه در رابطه با ازدواج حضرت قاسم )علیه السالم( 

 در كربال خوانده می شود، چه می فرمایید؟

شده یا می شود صحیح نیست. و جواب آنچه در مورد عروسی حضرت قاسم مطرح 

اثری از این قضیه در كتب معتبره وجود ندارد. مضافاً بر اینكه حضرت قاسم به سّن 

 ازدواج نرسیده بود.

مرحوم طریحی چیزهایی كه مناسب ازدواج آن حضرت است « منتخب»بلی، در كتاب 

رض یا نادان به نقل شده، ولی ظاهراً این مطالب نادرست را بعد از آن مرحوم، افراد مغ

اند. و مرحوم طریحی برتر از آن است كه این مطالب را كه آن كتاب اضافه كرده

مناسبتی با واقعه عاشورا ندارد، در كتاب خود بنویسد. در عین حال آنچه در كتاب 

طریحی آمده به این نحو كه بعضی در مراسم تعزیه داری و به صورت خرافی پیاده می 

 كنند، نمی باشد.

 ل كف زدن در جشن های مذهبی چه حكمی دارد؟سؤا

جواب هر چند كف زدن به خودی خود اشكالی ندارد، ولی بر مؤمنین الزم است در 

ها و اماكن مقدسه آن را ترك كنند و نیز در مجالس معصومین )علیهم مساجد و حسینیه
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ناب السالم( اگر عرفاً هتك حرمت آن بزرگواران محسوب شود الزم است از آن اجت

شود و بر مؤمنین است كه به جای آن از اشعار همیشگی مسلمانان كه صلوات است 

 استفاده كنند.

سؤال نظر شریف خود را در نحوه برگزاری مراسم مربوط به معصومین )علیهم السالم( 

 و مجالس مذهبی مرقوم فرمایید؟

ر مذهبی اموجواب بطور كلی در مراسم مربوط به معصومین )علیهم السالم( و مجالس 

 ذیل باید مراعات شود:

از هر نوع عملی كه عرفاً هتك حرمت شمرده می شود مثل كف زدن و سوت زدن و  2

 بكار بردن الفاظ و عبارات ركیك و امثال آن باید اجتناب شود.

از هر نوع عملی كه جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده مغرضان و موجب  1

 د اجتناب شود.وهن مذهب می شود بای

 از بكار بردن عبارات و جمالتی كه بوی شرك و كفر می دهد باید اجتناب شود. 9

از هر نوع كاری كه موجب ضرر شدید به بدن یا ناقص شدن آن می شود باید  3

 اجتناب شود.

این گونه مراسم باید بدور از ریا و خودنمایی و هر گونه اغراض دنیوی بطور سنتی و  1

 شود تا ان شاءاهلل مقبول درگاه الهی قرار گیرد. معمول انجام

 دفتر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت

 سوال:

با سالم خدمت شما و با تشكر از زحمات شما من یك سوال شرعی از آیت اهلل العظمی 

 بهجت:

 آیا قمه زنی كه در ماه محرم است جایز است یا نه؟
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 جواب:

 قمه زنی اگر موجب ضرر نشود جایز است

 فتائات از آیت اهلل بهجتاست

الزم به ذكر است كه این نظرات از جلد چهارم كتاب استفتاءات ایشان كه در تابستان 

 منتشر شده است نقل می گردد: 29۳۴سال 

 :۴9۳۴سوال  13۱صفحه 

برخی از شیعیان در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السالم و خصوصا مجلس سرور 

كه  -ه السالم اقدام به سینه زنی و كندن صورت می نمایند شهیدان اباعبداهلل الحسین علی

 حكم شرعی آن چیست؟ -باعث كبود شدن و خونریزی می شود 

 جواب:

 در صورتی كه مناسب عزاداری باشد و مرض آور نباشد اشكال ندارد.

 :۴9۳3سوال  13۱صفحه 

 لخت شدن در عزاداری چگونه است؟

 ه حكمی دارد؟و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چ

 جواب:

 اشكالی ندارد و لخت شدنی كه در معرض نظر حرام نامحرم باشد، جایز نیست.

 :۴9۳3سوال  13۱صفحه 

 زنجیرزنی چه حكمی دارد؟

 جواب:

 اشكالی ندارد.

 :۴93۳سوال  131صفحه 

گاهی در سینه زنی یا زنجیرزنی، افراد بخشی از بدن را برهنه می كنند، در حالی كه 
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 حضور دارند.زنان نیز 

 آیا اشكال دارد؟

 جواب:

 تا هنگامی كه علم به تعمد نظر یا ریبه از دیگران ندارند اشكال ندارد.

 :۴3۱3سوال  133صفحه 

 است برای عزای …آیا خریدن عَلَم كه دارای مجسمه حیواناتی مانند كبوتر، طاووس و 

 امام حسین علیه السالم اشكال دارد؟

 جواب:

 اشكال ندارد.

 :۴3۱3سوال  133صفحه 

آیا احترام گذاشتن به لباس سیاه، ضریح، عَلَم و پارچه هایی كه اختصاص به عزای امام 

 حسین دارد مشروع است؟

 جواب:

 بله.

 :۴3۱۳سوال  133صفحه 

 استفاده از چهل چراغ در دسته های عزاداری چه حكمی دارد؟

 جواب:

 اشكال ندارد.

 :۴9۳۱سوال  19۳صفحه 

نی بخش هایی از تاریخ كه سند معتبری ندارد )مثل ازدواج حضرت تعزیه و شبیه خوا

 قاسم( چه حكمی دارد؟

 جواب:

 اگر معلوم باشد كه نقل از بعض تواریخ و روایت هاست اشكال ندارد.
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 آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی

 سوال:

چه  ندر اسالمی كه تراشیدن صورت با تیغ را جایز نمیداند قمه زنی برای امام حسی

 حكمی دارد.

 جواب:

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لكن سزاوار است برای مؤمنین كه در مقام حزن و 

اندوه بر سیدالشهداء علیه السالم مظهر مناسبتری را اختیار كند و آن مظهر مختلف به 

 اختالف كشورها و شهرها، واهلل العالم.

 سوال:

 زدن در خفا و آشكار جایز است یا خیر سؤال من از ایشان این است كه ایا قمه

 جواب:

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لكن سزاوار است برای مؤمنین كه در مقام حزن و 

اندوه بر سیدالشهداء علیه السالم مظهر مناسبتری را اختیار كند و آن مظهر مختلف به 

 …اختالف كشورها و شهرها، واهلل العالم 

 محمد صادق روحانیآیت اهلل العظمی سید 

 سؤال:

آیا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه كربال را نقل 

 كنیم و آیا این جریان صحت دارد؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ بسیار بعید است و بنده سند معتبری برای آن ندیدم

 سؤال:
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 د؟م چه صورت داراستعمال طبل و شیپور مخصوصا در عزاداری سیدالشهداء علیه السال

 جواب:

 بسمه تعالی؛ طبل ساده كه از آالت لهو نباشد؛ مانعی ندارد

 سؤال:

روز عاشورا برای اظهار همدردی با معصومین علیهم السالم صورت خیمه گاه درست 

 كردن و آتش زدن جایز است و اسراف محسوب نمی شود؟

 جواب:

د تا است. البته رعایت شو بسمه تعالی؛ نه تنها اسراف نیست؛ بلكه عملی مستحسن

 موجب اهانت به خاندان رسالت نباشد

 سؤال:

آیا حدیثی كه داللت بر جواز استفاده از طبل و سنج و شیپور در عزای حضرت 

 سیدالشهداء علیه السالم دارید؟

 راهنمایی بفرمایید؟

 جواب:

ن امور بسمه تعالی؛ روایات زیادی درباره عزاداری آن حضرت وارد شده است و از ای

 نهی نشده است و مقتضای اطالق روایات جواز آنها است

 سؤال:

در هیئت های حسینی علیه السالم در اثر شور عزاداری گاهی به سرو صورت خود می 

 زنند و بدن را مجروح می كنند آیا این مورد اشكالی دارد یا نه؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ بی اشكال است

 سؤال:

علیه السالم كه به خیابان و بازار می ورند و باعث بسته در دستجات عزاداری حسینی 
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 شدن راه عبور می شوند آیا سد معبر حساب می شود؟

 البته كسانی كه از آن مسیر عبور می كنند اكثرا برای تماشای عزاداری می آیند.

 جواب:

 بسمه تعالی؛ اینگونه سدّ معبر جایز و بی اشكال است.

 سؤال:

 با بلندگو و سینه زنی در مجلس زنانه چه صورت دارد؟مرثیه خواندن خانم ها 

 پختن جو پوست كنده به صورت سوپ اشكال دارد؟

 جواب:

بسمه تعالی؛ مرثیه خوانی از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتی المقدور از امور 

غیر شرعیه دور باشد البته خواندن خانم ها بدون شنیدن اجانب هیچ اشكالی ندارد.سینه 

 زدن خانمها نیز در مجلس خانم ها هیچ اشكالی ندارد پختن جو نیز اشكال ندارد.

 سؤال:

ها را با آهنگ های موسیقی یا قریب به آن می ذاكران و مداحان كه بعضی روضه

 خوانند وجه شرعی آن چیست

 جواب:

 بسمه تعالی؛ موسیقی مطلقا حرام است ولو در روضه خوانی باشد

 سؤال:

 ت مداحی اهلبیت و سخنرانی چه حكمی دارد؟مزد گرفتن باب

 جواب:

 بسمه تعالی؛ جایز است

 سؤال:

بعضی از مداحان اهل بیت از عبارت های )من مستم از همه خوشكلتری( استفاده می 

 كنند آیا این الفاظ اهانت به ساحت مقدس ائمه حساب می شود؟
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 جواب:

درد و حیف است كه این بسمه تعالی؛ مداحی شغل بسیار شریفی است و اجر جزیل 

 عمل با اهانت به مقام اهل بیت علیه السالم مبدل به خالف شرع شود

 سؤال:

در عزاداری امام حسین علیه السالم به صورت لطمه زدن و خود را مجروح كردن و قمه 

 زدن احیانا هالك می شوند و استفاده از طبل چه صورت دارد؟

 جواب:

اید جایز و مستحسن است؛ مگر كاری كه موجب بسمه تعالی؛ تمام آنچه ذكر كرده

 هالكت شود

 سؤال:

آیا جایز است پارچه و دستمالهایی را كه ایام محرم بر سر علم می بندند بفروش برسانند 

 و در عزاداری و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ چنانچه وقف آن كار به خصوص نشده باشد؛ اشكالی ندارد

 سؤال:

 در ایام سوگواری ابا عبد اهلل الحسین علیه السالم نماز مقدم است یا عزاداری؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ نماز مقدم است

 سؤال:

 اگر قمه زدن باعث وهن مذهب شیعه شود آیا در این صورت قمه زدن جایز است؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ اصال موجب وهن نمی شود؛ بلكه عكس آن مشهود است

 سؤال:
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 دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السالم چه می باشد؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ تعظیم شعائر مذهبی

 سؤال:

آیا سینه و زنجیر زدن در عزاداری كه منجر به كبودی و حتی جاری شدن خون می 

 شود جایز است؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ بلی جایز است

 سؤال:

 آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟

 واب:ج

 بسمه تعالی؛ همانند نماز ریایی است

 سؤال:

در عزاداری حضرت سید الشهداء هرگونه عزاداری از قبیل زدن قمه و طبل و سنج چه 

 حكمی دارد؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ جایز است

 سؤال:

آیا بهتر است به جای شبیه خوانی روضه خوانی بر پا كنند؛ روضه خوانی مگر همان 

 روی منبر نمی باشد؟تعزیه و شبیه خوانی 

 جواب:

 بسمه تعالی؛ تمامش خوب است

 سؤال:
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 آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

 جواب:

 بسمه تعالی؛ بلی جایز است

 دفتر آیت اهلل العظمی صانعی

 سوال:

( … …گفتن بعضی از كلمات توسط مداحان مانند )من سگ حسینم من دیوانه حسینم و 

 اشكال دارد؟ از لحاظ شرعی

 جواب:

از انجام اعمال و به كار بردن الفاظی كه موجب وهن و عزاداری و توهین به مقام واالی 

ائمّه )علیهم السالم( می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها بهتر است به همان شیوه 

 عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود.

 سوال:

كر معصومین را گفتن( در مراسم عزاداری از لحاظ هروله كردن )باال و پایین پریدن و ذ

 شرعی اشكال دارد یا خیر؟

 جواب:

از انجام اعمال و به كار بردن الفاظی كه موجب وهن و عزاداری و توهین به مقام واالی 

ائمّه )علیهم السالم( می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها بهتر است به همان شیوه 

 وانی انجام شودعزاداری سنتی و روضه خ

 سوال:

آیا قرار دادن صدای بلندگو در حالت تكرار به طوری كه نام مقدس اباعبداهلل الحسین 

 به صورت تلفظ سریع و نا صحیح استماع شود جایز است؟

 جواب:
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راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و هر نحو عزاداری 

دت و امامت نزد شیعه در او نباشد و در مسیر پیدایش راه كه افراط و هتك مقام شها

پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امت )سالم اهلل علیه( 

عزاداری سنتی مانعی ندارد و نباید راه های جدیدی كه منشأ حرف و حدیث است 

 انتخاب نمود.

 سوال:

دس ائمه به خاك می اندازند و سینه و عمل عزادارنی كه خود را در مقابل مزار مق

صورت خود را به خاك می مالند و خراشیده می كنند و خون جاری می شود و با 

 همان حال به داخل حرم وارد می شوند چه صورت دارد؟

 جواب:

راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و هر نحو عزاداری 

شهادت و امامت نزد شیعه در او نباشد و در مسیر پیدایش راه  كه افراط و هتك مقام

پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امت )سالم اهلل علیه( 

عزاداری سنتی مانعی ندارد و نباید راه های جدیدی كه منشأ حرف و حدیث است 

 انتخاب نمود.

 سوال:

 مراسم عزاداری ائمه اطهار جایز است؟ آیا استفاده از سنج و دهل و شیپور در

 جواب:

نباید از چنین سنت هایی جلوگیری نمود و نمی توان گفت این گونه اعمال كه در 

عزاداری ها به عنوان وسیله بكاء و شور دادن به عزاداری ها استفاده می شود حرام 

 است.

 سوال:

و  منجر به زخم شدن آیا زنجیر زدن به پشت، سیلی زدن به صورت و یا سینه زدن كه
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 .. می شود و برای عزاداری امام حسین علیه السالم است جایز است؟…خراشیدن و 

 جواب:

جایز می باشد و مشمول اطالقات و عمومات ابكاء و بكاء و تعظیم شعائر می باشد و آن 

چه در عزاداری و غیر آن حرام است جنایت بر بدن است نه امثال امور كه ضرردار 

لوم نیست بلكه نزد اهلش ضرر محسوب نشده چه رسد به جنایت بر نفس به بودنش مع

عالوه كه ظاهراً حب و عالقه و عشق به اباعبداهلل الحسین علیه السالم اختیار از دست 

 افراد عزادار گرفته و مأجور می باشند

 سوال:

 نظر حضرت عالی پیرامون تعزیه )شبیه خوانی( چیست؟

 جواب:

ید الشهداء حضرت ابا عبداهلل علیه السالم و هر نحو عزاداری كه راجع به عزاداری س

افراط و هتك مقام شهادت و امامت در او نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از آن 

عزاداری سنتی « قدس سره»وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امّت 

 مانعی ندارد.

 سوال:

ارد ولی والدین شخص در مورد قمه زنی نارضایتی گر قمه زنی و زنجیر زنی اشكال ند

 كنند آیا عدم رضایت آن ها باعث اشكال داشتن چنین عزاداری می شود؟

آیا این حكم موقعی كه انسان، متأهل و جدا از پدر و مادر زندگی می كند هم صدق 

 می كند؟

 جواب:

آزار آن ها  اطاعت از پدر و مادر، یك امر اخالقی است و آن چه كه موجب اذیت و

است باید ترك شود بناء علیه، عدم رضایت آن ها نسبت به عزاداری حضرت اباعبداهلل 

الحسین علیه السالم نمی تواند سبب حرمت آن گردد آری اگر عدم رضایت آن ها به 
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 خاطر احتمال خطر و ضرر است اطاعتشان واجب و تركش حرام است

 سوال:

زنجیری كه دارای تیغ است و منجر به زخمی شدن  سینه زدن با تیغ و یا زنجیر زدن با

بدن و جاری شدن خون می شود، اگر چه خطر جانی هم نداشته باشد، چه حكمی 

 دارد؟

 جواب:

برپایی مجالس و اقامه عزاداری خامس آل عبا )علیهم السالم( از قبیل روضه خوانی و 

اجر و مزد اخروی وعظ و سینه زنی و عزاداری سنّتی از افضل اعمال است و موجب 

فراوان است، لیكن باید توجه داشت كه دشمن، همه اعمال ما را مستقیماً با مقارن قرار 

دادن با اعمال دیگران، مورد حمله قرار می دهد و غرضش حمله به مذهب یا اسالم 

است و با عقبگرد ما از مواضع عملی اسالمی، ما را رها نكرده، بلكه حمله را زیادتر و 

نموده تا آنكه ما را از همه اعمال و فرایض و شعایر و تبلیغاتمان باز دارد. به حول زیادتر 

و قوّه الهی و با بیداری امثال شما مسلمانان و بهانه به دست دشمن ندادن و حفظ عزّت و 

عظمت اسالمی هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و تبلیغات آنها به جایی 

 نخواهد رسید، كه:

 «.یعلو و ال یعلی علیه شیء االسالم»

 سوال:

 آیا قمه زدن جایز است یا خیر؟

 جواب:

به نظر اینجانب جایز است و مشمول اطالقات و عمومات ابكاء و بكاء و تعظیم شعائر 

می باشد البته به شرط آنكه موجب اذیت شدن و جنایت به بدن نباشد كه معموالً در 

 قمه زنی چنین نبوده است.
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 العظمی سید صادق شیرازی دفتر آیت اهلل

 :2سؤال 

ها مسابقه داستانی برگزار شد تحت این عنوان كه )اگر ما فرض در یكی از حسینیه

 كنیم:

امام حسین علیه السالم با یزید بیعت می كرد بنظر شما این بیعت چه عواقب وخیمی 

 برای مسلمانان در پی داشت؟

 و چه اثری بر زندگی امروز ما می گذاشت؟(

 طرح اینچنین فرضیاتی جائز است و تعدّی به عصمت امام نیست؟آیا 

 جواب:

 اگر باعث هتك حرمت برای امام حسین )علیه السالم( نشود اشكالی ندارد.

 :1سؤال 

در شبیه خوانی هر ساله واقعه كربال را به صحنه نمایش میكشیم و آنرا بر روی 

امام  ه این شخصیتها حضرتشخصیتهای اساسی در كربال متمركز می كنیم كه از جمل

حسین )علیه السالم( و حضرت عباس و اهل بیت )علیهم السالم( هستند، گاهی ممكن 

است بازیگر سبزه یا قد كوتاه باشد و با خصوصیات شخصیت اصلی تفاوت داشته باشد 

 آیا این كار جائز است؟

 جواب:

مشروع برای نشر آثار از بهترین راههای نزدیك شدن به خدا، استفاده از تمام وسائل 

اهل بیت )علیهم السالم( مخصوصاً امام حسین )علیه السالم( میباشد اما در این كار باید 

نهایت دقت و احتیاط بعمل آید كه نمایش كامل و از همه لحاظ بدون اشكال باشد به 

 طوری كه مستلزم اهانت و هتك حرمت برای اهل بیت )علیهم السالم( نشود.

 :9سؤال 
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افراد در مجالسشان سخنانی را مطرح می كنند كه مضمونش این است كه چرا به بعضی 

جای قمه زنی در روز عاشوراء خون خود را به نیازمندان هدیه ندهیم چرا كه هدیه 

دادن خون میتواند بهتر و امروزی تر از قمه زنی باشد، قمه زنی به محیط زیست ضرر 

اسالمی ما را بدعت گذار و عقب مانده معرفی  رسانده و نیز باعث میشود تا بقیه مذاهب

 كنند، رأی شما درباره این موضوع چیست؟

 جواب:

هدیه دادن خون چیز خوبی است ولی با برگزاری شعائر حسینی منافاتی ندارد، به اضافه 

اینكه خارج كردن خون از سر دارای فوائد بهداشتی بسیاری است و از سنت پیامبر 

بر این كار را مغیثه و منقذه می نامیدند و شیعه و سنی بر این گرامی می باشد و پیام

اند و از امام مطلب توافق دارند و بخاری و تعداد دیگری از راویان، آنرا روایت كرده

 صادق )علیه السالم( آمده است:

)خون گرفتن از سر شفا از دیوانگی و جذام و پیسی و ضعیفی چشم و دندان درد است( 

 ای محیط زیست ندارد.و نیز ضرری بر

پس بجاست كه مؤمنین هدیه دادن خون را در روز دیگری مثل سوم شعبان كه روز 

 میالد امام حسین )علیه السالم( می باشد بجا آورند.

 :3سؤال 

 آیا در عزای امام حسین قمه زنی واجب است؟

 جواب:

 نظر مشهور استحباب آن است.

 :1سؤال 

زشت شدن وجهه مذهب حق شود و در نتیجه آن، اگر چیزی مثل قمه زنی منجر به 

 بعض از شعائر بزرگ مثل عزای حسینی در قلوب مردم ضعیف شود حكمش چیست؟

 جواب:
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قمه زنی بنا بر مشهور مستحب است و با دلیل قطعی ثابت نشده كه قمه زنی باعث زشت 

 شدن وجهه تشیع است، بلكه برخی از شخصیات معتقدند كه قمه زنی از مهمترین

وسائل تبلیغ و ترویج برای مذهب است. به اضافه اینكه دالئلی از این قبیل، برای كنار 

گذاشتن احكام شرعی ثابت شده كافی نیست. و اال می بایست از خیلی احكام الهی در 

 جهاد و حج و نماز و روزه دست كشید. خداوند میفرماید:

 به یستهزؤون()یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول إالّ كانوا 

 آیا مسخره كردن پیامبران برای عقب نشینی آنها از دعوت به سوی حق كافی است؟

 :۴سؤال 

ضرری كه در نتیجه قمه زدن به وجود می آید اگر ضرر قابل توجهی بود مانند شدت 

 خونریزی آیا این ضرر مباح محسوب می شود یا مستحب و یا هیچ كدام؟

 جواب:

 ده است به:ضرر تا وقتی كه منجر نش

از دست دادن نیروئی مثل از دست دادن  9قطع عضوی از اعضاء بدن  1قتل نفس  2)

نیروی بینائی و مانند آن( جائز است و اگر نزد شارع محبوبیت پیدا كرد مستحب خواهد 

بود، و قمه زدن به نیت همدردی با سید الشهداء )علیه السالم( و اظهار محبت نسبت به 

ق و تربیت نفس برای ایثار و شكیبائی و تقویت روح ایمانی، از جمله امام و دفاع از ح

اند و در زندگی مستحبات مؤكد است همانطور كه علمای قدیم و حال فتوی داده

معصومین موارد زیادی ذكر شده است كه داللت میكند تحمل ضررها در راه خدا و 

مله آن آنچه كه در مشقت نفس به خاطر تقوی از كارهای مستحب میباشد، و از ج

مورد حضرت زهراء روایت شده است كه ایشان برای عبادت آنقدر بر روی پاهایشان 

 ایستادند تا پاهای آن حضرت ورم كرد.

و اینكه امام حسن و امام حسین با پای پیاده به حج میرفتند در حالی كه شترهایشان 

 مقابل آنها حركت میكردند.
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 :3سؤال 

دین مثل نماز و روزه ملتزم نیست و از دروغ و تهمت  اگر كسی كه به ضروریات

اجتناب نمیكند در عزای امام حسین )علیه السالم( مثل )قمه زنی( شركت كرد تكلیف 

 چیست؟

 جواب:

امر به معروف با حصول شرائط مقرر در شرع واجب است و با فرض صحت آنچه كه 

مر م شرعی او را نصیحت و اذكر كردید شایسته است برای ملتزم شدن او به تمام احكا

 به معروف كرد.

چرا كه اگر افرادی بعض از احكام را اجرا نمودند و بقیه را ترك كردند نباید از آنها 

بخواهیم كه آن قدر احكامی را كه انجام میدهند ترك كنند بلكه بر عكس باید آنها را 

 اند انجام دهند.تشویق نمائیم تا واجباتی را كه ترك كرده

 :۳ سؤال

اگر عدم صحت ازدواج حضرت قاسم فرزند امام حسن )علیه السالم( ثابت شد آیا 

 گفتن این جریان بر روی منبر دروغ و افترا بر معصوم )علیه السالم( محسوب نمیشود؟

 جواب:

عدم صحت این جریان بطور حتم و یقین ثابت نشده، حتی بعید نیست كه صحت هم 

مانند كتاب )المنتخب طریحی( ذكر شده و ظاهراً  داشته باشد زیرا در برخی از كتب

 نقل این جریان اشكالی نداشته باشد.

 :3سؤال 

 آیا كاركردن در روز عاشورا جائز است؟

 جواب:

 مكروه است و به خاطر مصائب وارده بر امام حسین )علیه السالم( در آن بركتی نیست.

 :2۱سؤال 
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 رأی شما درباره سینه زنی چیست؟

 ان ائمه )علیهم السالم( بوده است؟و آیا در زم

 جواب:

سینه زنی برای مصائب ائمه جائز بلكه مستحب است. و آنرا فاطمیات در محضر امام 

 زین العابدین )علیه السالم( به پا داشتند.

 :22سؤال 

ها مشغول باشد و قمه زدن را ترك كند آیا كسی كه به عزاداری و خدمت در حسینه

 ق تحقیر شدن و اهانت شدن را دارد؟گناهكار است و استحقا

 جواب:

 قمه زدن كار مستحبی است و انسان میتواند عمل مستحب را ترك كند.

و جائز نیست كه مؤمن را اهانت كرد و همینطور بر كسی كه قمه نمیزند جائز نیست 

 دیگران را مسخره یا اهانت كند یا آنها را متهم كند.

 :21سؤال 

یت ام بر آنچه كه به امام حسین و اهل بی تعبیر از ناراحتیشخصی میگوید اشكهایم برا

و اصحابش در روز عاشورا گذشته است كفایت نمیكند، آیا جائز است برای همدردی 

 با اهل بیت علیه السالم قمه بزنم و بدنم را زخمی كنم؟

 جواب:

 ای است كه قمه زنی یكی از آنهاست. و آن تاشعائر حسینی از كارهای پسندیده

هنگامی كه منجر به قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن نیروئی مثل نیروی بینائی و 

 مانند آن نشود مستحب است.

 :29سؤال 

 نظر شما در مورد زدن شمشیر به سر بدون ضرر و با ضرر در روز عاشورا چیست؟

 جواب:
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 مشهور بین فقهاء اینست تا وقتی كه در آن ضرر زیادی نباشد مستحب است.

 :23ؤال س

اگر شعائر دینی و خصوصاً شعائر حسینی توسط عده ای به مسخره گرفته شد و بر پا 

 كنندگان این شعائر مورد تمسخر قرار گرفتند آیا باید آنها را ترك كرد؟

 جواب:

 خیر، زیرا در قرآن كریم آمده است:

 )یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول إال كانوا به یستهزؤن(:

حال این بندگان كه هیچ رسولی برای هدایت آنها نمی آید جز آنكه او را به وای بر 

 تمسخر گرفتند.

 پس الزم است كه جاهل را ارشاد و غافل را آگاه نمود.

 :21سؤال 

امروزه برخی از مسلمانانی كه در كشورهای بیگانه زندگی میكنند در فرهنگ آنها 

آیا ساختن مؤسسات فرهنگی برای  اند،ذوب شده و دچار نوعی كم بود شخصیت شده

ت یا ها در این كشورها بهتر اسنشر شعائر دینی و شعائر حسینی مانند مساجد و حسینیه

 در كشورهای اسالمی؟

 جواب:

در همه كشورها چه اسالمی و چه غیر اسالمی و طبق امكانات باید به این عمل مبادرت 

 نمود.

 :2۴سؤال 

ركت در تعظیم شعائر اگر منجر به ضعف اسالم كوتاهی در حضور مجالس حسینی و ش

 در فرد و خانواده و سائر مسلمین شود آیا از گناهان به حساب میآید؟

 جواب:

 بله
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 :23سؤال 

 آیا زنده نگه داشتن عاشوراء واجب است؟

 جواب:

 بله و از مهمترین شعائر دینی است.

 :2۳سؤال 

 ر گریه، امتی كه با اشكهایشمی گویند كه ما امت گریه هستیم. اما امتی سیاسی د

سیلی براه میاندازد كه این سیل تمام موانع ایستاده بر راه اسالم را نابود میكند، نظر شما 

 در این مورد چیست؟

 جواب:

گریه سالحی قوی برای تعبیر از مظلومیت است. و آن حالت خیلی از انبیاء و اولیاء بوده 

ه شعائر حسینی با اسالم آشنا شده و ب است و هیچ شكی نیست كه افراد زیادی توسط

 اند.این دین مشرّف شده

 دفتر آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی

 سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است كه ایا قمه زدن در خفا و آشكار جایز است یا 

 خیر؟

 با تشكر

 جواب:

ام شود باید از انجدر عزاداری سیدالشهداء علیه السالم كه از افضل قربات محسوب می 

 اعمالی كه موجب وهن مذهب و یا آسیب به بدن می شود اجتناب كرد.

 سوال:

 لخت شدن در مجالس سینه زنی اشكالی دارد؟
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 جواب:

در صورتی كه زنان حضور داشته باشند این كار حرام است و اگر زنان هم نباشند 

 اشكال دارد.

 سوال:

مجالس عزاداری امام حسین علیه السالم  در« ما همه سگ حسینیم»بردن الفاظی چون 

 اشكالی دارد؟

 جواب:

عزاداری خامس آل عبا از مهمترین شعائر دینی است ولی باید از سخنان و اشعاری كه 

متناسب با عزاداران اهل البیت نیست جداً خودداری شود زیرا حضرت سیدالشهدا از 

 این گونه امور بیزار است.

 سوال:

د از مجالس تولد ائمه اطهار علیه السالم، به سینه زنی برای امام در پایان بعضی ها بع

حسین علیه السالم می پردازند. نظر شما در این باره چیست و آیا این كار درستی 

 هست؟

 جواب:

خوب است در مجالس عزا به عزاداری و در مجالس تولد آن بزرگواران به جشن و 

 شادی پرداخته شود.

 هبریدفتر استفتائات مقام ر

 سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است كه ایا قمه زدن در خفا و آشكار جایز است یا 

 خیر؟

 با تشكر
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 جواب:

 موفق و موید باشید -جایز نیست مطلقا  -بسمه تعالی 

 سؤال:

آیا استفاده از زنجیرهایی كه دارای تیغ هستند و در برخی كشورها متداول است، در 

 اشد؟عزاداری جایز می ب

 جواب:

اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر 

 بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست.

 سؤال:

 مراسم شبیه خوانی كه در حال حاضر در خیلی جاها مرسوم است. چه حكمی دارد؟

 جواب:

شد و ای هم نداشته بادهتعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد، مفس

موجب وهن مذهب هم نشود، اشكالی ندارد، لكن بهتر است بجای آن مجالس وعظ و 

 ارشاد و ذكر مصائب حسینی و مرثیه خوانی برپا شود.

 سؤال:

 قمه زنی در روز عاشورا چه حكمی دارد؟

 جواب:

ر زمان ائمه قمه زنی عالوه بر اینكه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمی شود و د

)علیهم السالم( و پس از آن نیز سابقه ندارد و تأییدی از ائمه معصومین )علیهم السالم( 

نشده است، در حال حاضر وهن  -نه به شكل عام و نه به شكل خاص  -نیز در مورد آن 

 مذهب شمرده می شود و جایز نیست.

 سؤال:

 ن( صحیح است؟آیا هروله كردن در موقع سینه زنی )باال و پایین پرید
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 جواب:

باشد، « علیهم السالم»اگر موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین 

علیهم »جایز نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری معصومین 

 .را بنمایند« علیه السالم»بویژه سید و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین « السالم

 سؤال:

از آالت موسیقی )مانند ارگ( و یا استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری  استفاده

 چه حكمی دارد؟« علیهم السالم»ائمه معصومین 

 جواب:

استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدان علیه السالم نیست و شایسته 

 بوده برگزار شود.است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی كه از قدیم متداول 

 البته استفاده از طبل و سنج به نحو متعارف اشكال ندارد.

 سؤال:

 مكروه است؟« علیهم السالم»آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم 

 جواب:

كراهت آن ثابت نیست، بلكه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و ثواب نیز خواهد 

 بود.

 یستانیدفتر آیت اهلل العظمی س

 سؤال:

 پهن كردن سفره هفت سین در ایام ماه محرم چه حكمی دارد؟

 جواب:

كارهائی كه نوعا بی مباالتی به مصائب اهل بیت علیه السالم شمرده شود باید ترك 

 شود.
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 سؤال:

نظر شریف را در خصوص دست زدن در مراسم مذهبی كه به مناسبت تولد اهلبیت 

 م فرمائید.علیه السالم برگزار می گردد اعال

 جواب:

كف زدن مانعی ندارد ولی مناسب است كه در مجالس ائمه علیه السالم به جای 

 صلوات و ذكر قرار نگیرد.

 سؤال:

 سینه زنی با زنجیر كه در هند و پاكستان معمول است از نظر شرعی چه حكم دارد؟

 جواب:

 بهتر است به نحو معمول و متعارف عزاداری كنند.

 سؤال:

ز مجالس عزاداری امام حسین علیه السالم بعضی از افراد پیراهن های خود را در بعضی ا

درمی آورند آیا اشكال دارد و به طوری كه افراد نزدیك آنها از بوی عرق در اذیت 

 هستند آیا این پیراهن درآوردن اشكال ندارد؟

 جواب:

 مانعی ندارد.

 سؤال:

 ?ت نظر آقا در مورد فعل سینه زدن و عریان شدن چیس

 جواب:

 مانعی ندارد.

 سؤال:

میخواستم بدانم كه اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و یا به وسیله نوارهای عزاداری 

اش بگیرد بگیرد اینكه در خلوت و تنهایی خودش نمیتواند گریه كند نشانه كم گریه
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 بودن درجه اخالص وی است؟

 لطفاً توضیح بفرمایید.

 جواب:

جمع و از مستقیم شنیدن واقعه بهتر آن را ترسیم میكند و این خیر چه بسا انسان در 

 موجب تأثر بیشتر میگردد.

 سؤال:

آیا زنجیر زنی و سینه زنی و شبیه ذوالجناح و علم و آالت لهو استعمال كردن كه توأم 

 با غناست و مؤمنین را به گریه وا می دارند حكمش چیست؟

 جواب:

 ا باشد بنا بر احتیاط جائز نیست.خواندن اشعار و مراثی اگر بنحو غن

 سؤال:

 استفاده از طبل و سنج در دسته جات سینه زنی سید الشهداء علیه السالم آیا جائز است؟

 جواب:

 مانعی ندارد.

 سؤال:

 آیا جائز است در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم به بدن جراحت وارد كرد؟

 جواب:

 مانعی ندارد.

 سؤال:

ر مراسم عزاداری ائمه اطهار علیهم السالم در شرع مقدس توصیه شده آیا سینه زن د

 است؟

 و آنرا به عنوان یك امر مستحبی میشناسد؟

 جواب:

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 سینه زدن از مصادیق جزع است كه بر ائمه علیهم السالم، مستحب است.

 سؤال:

امروزه مشاهده می شود كه در مجالس سینه زنی بعضی از مردم لباسهای خویش را 

 ن آورده و به صورت لخت سینه می زنند.بیرو

 آیا چنین عملی منافی شان ائمه علیهم السالم نمیباشد؟

 و آیا اصال چنین عملی جایز است؟

 جواب:

 اشكال ندارد.

 سؤال:

 حكم سینه زدن در مصیبت افراد غیر معصومین چگونه است؟

 جواب:

 نند.السالم سینه زنی ك می توانند در مصیبت دیگران برای عزاداران سید الشهداء علیه

 سؤال:

 لخت شدن در مراسم سینه زنی چه حكمی دارد؟

 جواب:

 اشكال ندارد.

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

سؤال نظر مبارك راجع به طبل و سنج جهت هماهنگ نمودن سینه و زنجیر زدن در 

 عزاداری ماه محرم چیست؟

الم كه به صورت مجالس روضه جواب مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء علیه الس

و سخنرانی و حركت هیئتهای عزا برگزار می شود از شعائر بزرگ مذهب و موجب 

احیاء آثار اهل بیت علیهم السالم و از عالئم شعور دینی و تبلور احساسات مذهبی است 
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باید مظاهر آن مظاهر ایمانی بوده و هر چه از آالیش استعمال این وسائل و آالت منزه 

باشد و ساده و بی پیرایه تر برگزار شود شكوه معنوی آن برتر و جلوه های آموزنده تر 

ها و آالیش ها خصوصاً استفاده از آالت لهو كه شرعاً آن بیشتر می شود این پیرایه

ممنوع است از حال عزا و سوگواری و توجه به مفاهیم بلند و آموزنده این مراسم مانع 

ی این شعائر همگان موفق و مشمول عنایات خاصه می شود امید است در برگزار

 حضرت بقیة اللّه ارواح العالمین له الفدا باشند.

سؤال نظر به اینكه روش جمعی از محبین و شیفته گان عزاداری حضرت ابا عبداهلل 

عزاداری بنحو سنتی اعم از سینه زدن و زنجیر زدن بوده و می باشد اخیراً  3الحسین

 اند نظر حضرتعالی در این باره چیست؟شبهه كرده بعضی در زدن زنجیر

جواب ان للحسین علیه السالم حرارة مكنونة فی قلوب المؤمنین ال تبرد أبداً سینه زنی و 

زنجیر زنی در عزای سید مظلومان حضرت أبی عبداهلل الحسین سید الشهداء علیه السالم 

ن مراسم عاشورا یعنی بهترین از شعائر مذهبی است و موجب احیاء حقّ و زنده نگهداشت

و واالترین جلوه جهاد فی سبیل اهلل و فداكاری و جانبازی بندگان صالح خدا مخصوصاً 

 حضرت امام حسین و اهل بیت بزرگوارش:

و قیام آنان در برابر باطل به گونه ای كه ابعاد آن قیام الهی فوق حدّ تصور است می 

ی و گریه كردن و گریاندن بسیار مطلوب و باشد چنانچه عزاداری به صورت نوحه خوان

 مرغوب و موجب اجر و مورد تأكید ائمه اهل بیت است.

سؤال اگر فردی طوری سینه یا زنجیر بزند كه بدنش كبود یا قرمز بشود آیا باید كفاره 

 بدهد؟

برای بدن نداشته باشد در عزای حضرت سید الشهداء علیه « مُعتَد ِبه»جواب اگر ضرر 

 انعی نداردالسالم م

سؤال به مناسبت ایام محرم و صفر و ایام وفات و شهادت ائمه اطهار علیهم السالم 

مراسم تعزیه برگزار می شود و این مراسم به نحوی است كه بعضی افراد نقش امام 
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معصوم یا نقش شخصیتهایی برجسته مثل حضرت عباس علیه السالم را اجرا می كنند و 

ه این نقشها را به عهده می گیرند دارای اخالق و سابقه ها كسانی كدر بعض تعزیه

درخشانی نیستند فقط به جهت اینكه خوب برنامه اجرا می كنند آن نقش را بعهده می 

گیرند، نظر مبارك را نسبت به اصل موضوع و اینكه نقش امام معصوم را به نمایش می 

 گذارند بیان نمائید؟

مشتمل بر محرمات نباشد اشكال ندارد. و جواب بطور كلی تعزیه خوانی چنانچه 

درخشان بودن سابقه تعزیه خوان شرط نیست ولی اگر سوء سابقه خصوص سوء حال 

فعلی عرفاً توهین باشد نباید آن اشخاص مجری باشند و اصوالً مناسب این است كه 

عزاداری حضرات ائمه طاهرین علیهم السالم به صورت مجلس روضه خوانی برگزار 

سخنرانان عالم و وعاظ و روضه خوانهای متعهد ضمن ذكر مصائب آن  شود تا

بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاریخ زندگی ایشان و بیان احادیث و احكام و 

تبلیغ معارف اسالم و دفع بِدَع و شبهات، مردم را آگاه و به مكتب اهل بیت علیهم 

 السالم هدایت و ارشاد نمایند.

در مجالس مولودی ائمه اطهارعلیهم السالم جایز است و همچنین  سؤال آیا دست زدن

 ها باریتم شعر تكان بخورد، چه حكمی دارد؟اگر در هنگام دست زدن، بدن و شانه

جواب لهو است و اشكال دارد و مخصوصاً اشكالش در صورت دوّم بیشتر است و 

م و قداست این مشابه مجالس رقص و سماع بعض فرق باطله است و عالوه با احترا

مجالس عزیز مناسب نیست و معلوم نیست این چه گرایشی است كه بعضی به امور 

 اند و چه شیطانی پشت ترویج این حركات است.لهویه و مالهی پیدا كرده

سؤال چند صباحی است كه در ایام موالید ائمه اطهار علیهم السالم مجالس با شكوه و با 

یرند، امّا در مجالس زنانه، خانم جلسه زنان حاضر عظمتی جهت سرور و شادباش می گ

در جلسه مكلف می كند كه برخیزند و برقصند تا این كه حاجت خویش را بگیرند زیرا 

اند در شادی ما شاد و در غم ما غمناك استداللشان این است كه خود ائمه به ما گفته
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 باشید.

سایر موارد حرام می باشد،  جواب رقص زن فقط برای شوهر به تنهائی جایز است و در

و خشنودی ائمه اطهار سالم اللّه علیهم اجمعین با عمل حرام انجام نمی گیرد و آنچه 

اند یفرحون لفرحنا مقصود این نیست كه مجلس معصیت گرفته شود و اعمال فرموده

خالف شرع در آن صورت بگیرد كما آن كه سیره افراد الابالی و غیر متشرع در 

است خداوند متعال گویندگان و شنوندگان را به آنچه وظیفه شرعی  مجالس چنین

آنهاست هدایت فرماید تا با برداشت غلط از آیات و روایات موجبات اضالل مردم را 

 فراهم ننمایند.

 سؤال شركت در مراسمی كه بعنوان جشن والدت ائمه معصومین:

 د چه حكمی دارد؟جهت شادی به كف زدن و دست زنی نسبتاً شدید مشغول میشون

جواب اگر كف زدن با نحوه خاصی كه تناسب با مجالس لهو دارد انجام شود جایز 

نیست و شركت در آن مجلس هم جایز نیست به نحو كلی در اینگونه مراسم مناسب 

 است به ذكر مدایح ائمه:

بپردازید كه هم موجب سرور است و هم ثواب و نیز یادآوری فضائل آن بزرگواران 

وجب تشدید محّبت و والیت و بالنتیجه تكمیل معرفت خواهد شد و دست زدن بر كه م

خالف شأن اینگونه مجالس است عالوه بر اینكه ممكن است تدریجاً امور دیگری هم 

 كه قطعاً جایز نیست در این مجالس وارد شود.

 سؤال در مراسم تولد یا رحلت ائمه اطهار آیا زدن نی اشكال دارد یا نه؟

 در موارد مذكوره و غیر آن مطلقًا حرام است.جواب 

سؤال در ایام محرم و صفر كه شخصی لباس مشكی پوشیده آیا اگر با همین لباس نماز 

بخواند و چون به منظور امام حسین علیه السالم پوشیده است باز هم برای نماز كراهت 

 دارد؟

ان است ممكن است جواب چون بعنوان اظهار حزن پوشیده و از این جهت دارای رجح
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 در مورد سؤال كراهت آن مرتفع شود.

 سؤال برخی از ذاكرین در مدائح اهلبیت:

 تعبیراتی را بكار می برند كه بنظر می رسد با شأن اهلبیت:

 منافات دارد، آیا بكار بردن اینگونه الفاظ چه صورت دارد؟

حادیث ز آیات و اجواب باید از بهترین مدایح كه مشتمل بر مضامین صحیح و اقتباس ا

 و نكات شعری ادیبانه و دور از غلو است، استفاده شود.

 سؤال نظر شرع را در مورد نقالی بیان فرمائید.

جواب نقّالی اگر نقل صحیح تاریخ زندگی و اخالق و سیره انبیاء عظام و ائمه طاهرین 

مایل و ش علیهم السالم باشد اشكالی ندارد بلكه مفید و مستحب است ولی اگر از روی

 نقش باشد همان ذهنیت های غیر واقعی را در اذهان ترسیم می نماید

 و در بعضی موارد خالف ادب و احترام می شود.

 واهلل العالم

 آیت اهلل العظمی سید محمد حسینی شاهرودی

 سؤال:

نظر حضرتعالی نسبت به مراسم عاشورا و زنجیر زدن و سینه زدن و حركت مشعل ها 

 جام این كارها برای انسان ضرر جانی و بدنی داشت چگونه است؟چیست، و اگر ان

 جواب:

زنجیر زدن وسینه زدن و حركت مشعل جایز است تا جائی كه تلف نفس یاضرر مهم 

بدنی یا وقوع در حرام نباشد، و انجام مراسم عاشورا مستحب است چون تعظیم شعائر 

 دینی است

 سؤال:

 ؟آیا تعزیه و شبیه خوانی اشكال دارد
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 جواب:

 تعزیه و شبیه خانی چنانچه خالی از محرمات باشد اشكال ندارد

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی

اند و در مدح اهلبیت هم هستند آیا گوش دادن صداهائی كه همراه موسیقی -سؤال

 جایز است؟

 جواب:

 در صورتی كه به حدّ غنا برسد اشكال دارد.

هایشان جمالتی مانند قسم خوردم كه تا ابد بعضی از شعراء و مداحان در شعر -سؤال

حیدر پرستم و یا زهرا پرستم به كار می برند آیا بكار بردن چنین جمالتی جایز است یا 

 خیر؟

 و اگر جایز است توضیحش چیست؟

 جواب:

در صورتی كه مورد سوء استفاده مخالفان قرار گیرد از به كار بردن چنین كلماتی 

 اجتناب شود.

زنان با وضع نامناسب در دنبال هیئتهای عزاداری كه موجب بروز گناهان  آمدن -سؤال 

و آلودگی هائی می شود چه صورت دارد و برای عزداری بانوان چه روشی را توصیه 

 می فرمائید؟

 جواب:

در صورتی كه همراه با حرامی نباشد جایز است. بانوان محترمه باید سعی كنند ضمن 

 عفاف خود را كامالً رعایت نمایند. شركت در عزاداری ها حجاب و

 فلسفه سینه زنی چیست؟ -سؤال

كسی كه لباسش را در می آورد البته به طوری كه نامحرم نبیند و سینه بزند تا اینكه از 
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 اش خون بیاید حكمش چیست؟سینه

 جواب:

سینه زنی یك نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت است 

خاطره فداكاری و جانبازی امام حسین  …ق سینه زنی و روضه خوانی و كه از طری

. و ها زنده می ماندالسالم و سایر ائمه معصومین علیهم السالم برای همیشه در خاطرهعلیه

 سینه زدن بطور متعارف عملی ارزشمند و پسندیده است.

 دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السالم چه می باشد؟ -سؤال 

 جواب:

سینه زدن برای ائمه علیهم السالم بعنوان تعظیم شعائر دینی و زنده نگاهداشتن خاطره و 

مظلومیت آنان در طول تاریخ مورد توجّه متشرعه بوده و سبب تقویت و احیاء حق و 

 نشر معارف اهلبیت علیهم السالم است.

 الف: -سؤال 

 نان چگونه می باشد؟برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر ز

 ب:

 آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز می باشد؟

 ه:

آیا تعزیه خوانی كه مشتمل بر تشبّه مرد به زن و كوچك نمودن حضرت زینب )س( و 

السالم به یك فرد بیمار و پاشیدن نقل و نبات و زدن ساز و معرفی حضرت سجاد علیه

 امثال آنها جایز می باشد؟

 ركت در آن چه حكمی دارد؟و ش

 ج:

 السالم در نمایش و تعزیه و غیره جایز می باشد؟آیا تشبّه به اهل بیت علیه

 د:

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

آیا پوشیدن لباس زنان توسط مردان در شبیه خوانی و استفاده از دهل و شیپور جایز می 

 باشد؟

 جواب:

رد شود و م در تعزیه خوانی در صورتی كه مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب

لباس زن نپوشد و از اجتماع مرد و زن مفاسدی به وجود نیاید اشكالی ندارد و نواختن 

طبل و سنج نیز بطور متعارف مانعی ندارد و تشبّه به اهلبیت علیهم السالم اشكال دارد و 

 همچنین اگر عملی موجب كوچك شمردن اهلبیت علیهم السالم باشد اشكال دارد.

 سؤال:

 ن جایز است چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟آیا قمه زد

 جواب:

 اشكال دارد

 سؤال:

السالم از آنها استفاده می شود و حكم علمهائی كه در مراسم عزاداری امام حسین علیه

 بعضی دارای نقش و نگارهائی هستند چیست؟

 جواب:

 طبق متعارف اشكال ندارد.

 السالم نماز اول وقت مقدم است یا عزاداری؟امام حسین علیهدر ایام عزاداری  -سؤال 

 جواب:

السالم و اصحاب و یارانش در وقت نماز، نماز را بر همه همانطور كه امام حسین علیه

 نماز اوّل وقت را مقدم دارند بهتر است. -چیز مقدّم داشتند 

و یا میهمانی، بدون  السالمآیا برپا كردن مراسم عزاداری یا جشن ائمه علیهم -سؤال 

 اذن شوهر جایز می باشد؟

 جواب:
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 در صورتی كه از اموال شوهر باشد جائز نیست

لطمه زدنی كه در مجالس سینه زنی و زنجیر زنی انسان بخود وارد می كند در  -سؤال 

 السالم چه حكمی دارد؟مصیبت سید الشهداء علیه

 جواب:

نّت متعارف و معمول بین شیعیان اشكال السالم طبق سعزاداری برای امام حسین علیه

 ندارد.

الم السعلیهمپوشیدن لباس سیاه بعنوان عزاداری برای معصومین و ائمه هدی -سؤال 

 السالم چه حكمی دارد؟خصوصاً حضرت سید الشهدا علیه

خصوصاً اگر كسی بخواهد در طول سال به این عنوان و یا دو ماه محرم و صفر را لباس 

 سیاه بپوشد.

 جواب:

ایر السالم و سمانعی ندارد بلكه بعنوان اعالن حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه

 ائمه معصومین علیهم السالم رجحان هم دارد

( منعقد می شود یا …آیا نذر در این موارد )پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری  -سؤال

 خیر؟

 جواب:

 ی شود.در مواردی كه رجحان داشته باشد نذر منعقد م

نظر مبارك در مورد اشكال و یا عدم اشكال شرعی استفاده از وسائلی مانند  -سؤال 

طبل و دهل و چنگ و عالمت هایی كه مزّین به انواع زینتها می شود و در پیشاپیش 

 های عزاداری حركت می دهند چیست؟دسته

 جواب:

 ندارد. استفاده از ابزار فوق در عزاداری در حدّی كه معمول است اشكال

نی زدن همراه با نوحه در مساجد كه موجب حزن و نوعاً با گریه و زاری  -سؤال
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 مستضعفین همراه است و موجب هتك حرمت مسجد نیز نمی گردد چه حكمی دارد؟

 جواب:

 به احتیاط واجب نوحه خوانی در مساجد، همراه نی زدن نباشد

 استفتائات آیت اهلل مظاهری

 سؤال:

 وسیقی در مراسم عزاداری چه حكمی دارد؟استفاده از آالت م

 پاسخ:

 استفاده از آالت موسیقی جایز نیست.

 سؤال:

آیا خوانندگی زن در مجلس عزاداری با علم به این كه مردان نامحرم صدای او را می 

 شنوند، جایز است؟

 پاسخ:

 جایز نیست.

 سؤال:

ه می د معتبر، روضی بانیان و شركت كنندگان در مقابل مداحانی كه بدون سنوظیفه

 خوانند و یا به صورت غنایی می خوانند، چیست؟

 پاسخ:

اگر می توانند باید نهی از منكر كنند یا در آن جلسه شركت نكنند و باید توجه داشت 

كه غالب منكراتی كه در مجالس عزاداری پیدا می شود، تقصیر بانیان و بلكه عزاداران 

 نیز می باشد.

 سؤال:

زاداری بانوان، صدای آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر می گاهی در مجالس ع
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 رسد، آیا این اعمال اشكال دارد؟

 پاسخ:

 بلی، اشكال دارد و نباید انجام شود.

و به طور كلی صدای بلندگوهای مجالس عزاداری چه در مساجد و تكایا و چه در 

یژه در اوقات استراحت منازل و مكان های دیگر هم نباید از حدّ مجلس فراتر رود به و

 دیگران.

 سؤال:

 لطمه زدن به خود به صورت های متفاوت چه حكمی دارد؟

 )روی كندن و سینه زدن به صورتی كه زخم یا كبود شود(

 پاسخ:

این گونه اعمال با تنزه عزاداری ها، سازگاری ندارد و امید است با تذكر و تنبه به طور 

 كامل متروك شود.

 سؤال:

تان ها و روضه هایی كه از امام حسین )علیه السالم( چهره ای ناتوان و آیا گفتن داس

 خار می سازد صحیح است؟

 و به طور كلی بیان داستان و زبان حال تا چه اندازه جایز است؟

 پاسخ:

در فرض مذكور حرام است و باید در جلسات عزاداری و عرض توسل به محضر ائمه 

 وهن تشیع و یا وهن تقدسات، نباشد. )علیهم السالم( هیچ گونه بدآموزی و

 . آثار و بركات عزاداری و گریه بر سیدالشهداء علیه السالم21

 سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهدا علیه السالم
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 آثار و بركات سید الشهدا علیرضا رجالی تهرانی

ی ختلفهای ممظهر شدیدترین حاالت احساسی انسان است، و علتها و انگیزه« گریه»

دارد كه هر یك از آنها نشان دهنده حالتی خاص است. در روایات، بعضی از انواع 

گریه تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان پاكدل خداوند به حساب آمده است، و 

 بعضی از انواع گریه مذموم شمرده شده است.

اراحتی روانی به ای از اندوه و نگریه، از حاالت و انفعاالت انسانی است كه با مقدمه

 اش هیجانات تند روانی باشد.طور طبیعی به ظهور می رسد، و گاه ممكن است انگیزه

 مثل شوق و ذوقی كه از دیدار محبوب پس از زمانی طوالنی ناشی می شود.

همچنین گاهی هم گریه كردن حاكی از عقاید مذهبی انسان است با این توصیف، از 

ای بسا غیر ارادی است؛ لذا نمی شود مورد امر و نهی آنجایی كه گریه عملی طبیعی و 

های و حسن و قبح قرار گیرد، بلكه آنچه كه مورد حسن و قبح است، مقدمات و انگیزه

 گریه می باشد.

 اند:چنانكه گفته

 «.تو آنی كه در بند آنی»

چه  است و ایدر اینجا برای اینكه بدانیم گریه بر سیدالشهدا علیه السالم چگونه گریه

ریه كنیم تا ای به انواع گتأثیرات و بركاتی می تواند داشته باشد، بهتر آن است كه اشاره

 بعد از آن، نوع گریه بر آن حضرت برایمان معلوم گردد.

 گریه طفولیت: -2

زندگانی انسان با گریه شروع می شود كه همان گریه، نشانه سالمت و تندرستی نوزاد 

 زمان، زبان طفل است. است، و در واقع گریه در آن

 گریه شوق: -1

مانند گریه مادری كه از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال سر داده می 

 شود.
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ای است كه از روی هیجان و احیانًا جهت سرور و شادی به انسان دست می و این گریه

 دهد.

 گریه عاطفی و محبت: -9

ه نس دیرینه دارد. مثالً محبت حقیقی بمحبت از عواطف اصیل انسانی است كه با گریه ا

 خداوند حسن آفرین است و برای قرب به او باید اشك محبت ریخت.

 صنما با غم عشق تو چه تدبیر كنم

 تا به كی در غم تو ناله شبگیر كنم

 گریه معرفت و خشیت: -3

انجام عبادات خالصانه و تفكر در عظمت آفرینش و كبریایی خداوند، و همچنین 

تكالیف و مسئولیتهای انسانی باعث می گردد كه نوع خاصی از خوف، در اهمیت 

درون انسان ایجاد شود و این خوف، خوفی است كه از روی معرفت به خداوند و 

 نامیده می شود.« خشیت»تهذیب نفس به دست می آید كه 

 گریه ندامت: -1

 سابرسی شخصیاز عوامل اندوه زدایی كه منجر به گریه می گردد، محاسبه نفس و ح

است، و همین حسابرسی باعث می شود كه انسان به گذشته خود فكر كند و با 

حسابرسی، جبران كوتاهی و خطاها را بكند و اشك حسرت و ندامت از چشمانش 

 جاری نماید، این گریه، نتیجه توبه و بازگشت به خداست.

 اشك میغلتد به مژگانم به جرم رو سیاهی

 سپید روسیاهم ای پناه بی پناهان، مو

 روز و شب از دیدگان اشك پشیمانی فشانم

 تا بشویم شاید از اشك پشیمانی گناهم

 گریه پیوند با هدف: -۴

های اشك انسان، پیام آور هدفهاست. گریه بر شهید از این نوع گریه است. گاهی قطره
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ه یگریه بر شهید خوی حماسه را در انسان زنده می كند و گریستن بر سیدالشهدا عل

السالم خوی حسینی را در انسان احیا می كند، و خوی حسینی چنان است كه نه ستم 

می كند و نه ستم می پذیرد. آن كسی كه با شنیدن حادثه كربال قطره اشكی از درون 

دل بیرون می فرستد، صادقانه این پیوند با هدف واالی سیدالشهدا علیه السالم را بیان 

 می كند.

 ت:گریه ذلت و شكس -3

اند و روح و شهامتی گریه افراد ضعیف و ناتوانی كه از رسیدن به اهداف خود مانده

 برای پیشرفت در خود نمی بینند.

با ذكر این مطلب، حال باید بررسی كرد كه گریه بر حسین علیه السالم از چه نوع گریه 

 هاست. هر كس با اندك توجهی خواهد دانست كه گریه بر حسین علیه السالم گری

محبت است، آن محبتی كه در دلهای عاشقانش به ثبت رسیده است. گریه بر او، گریه 

های كربال، شوق آفرین و شورانگیز است و به شوق است، زیرا قسمت زیادی از حماسه

دنبال آن سیالب اشك شوق به خاطر آن همه رشادت، فداكاری، شجاعت و 

از دیدگان شنونده سرازیر می گردد و  سخنرانیهای آتشین مردان و زنان به ظاهر اسیر،

نیز گریه معرفت و پیوند با هدف متعالی و انسان ساز او است؛ و به تعبیر امام خمینی 

 )ره( گریه سیاسی است كه فرمود:

ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم كه با همین اشكها سیل جریان می دهیم و »

 «.است خرد می كنیم سدهایی را كه در مقابل اسالم ایستاده

 هزار سال فزون شد ز وقعه عاشورا

 ولی ز تعزیه هر روز، روز عاشور است

هیهات كه گریه بر حسین علیه السالم گریه ذلت و شكست باشد، بلكه گریه پیوند با 

نیست، بلكه گویا است، گریه سرد كننده نیست، بلكه  …سرچشمه عزت است، گریه 

نیست، بلكه گریه شجاعان است، گریه یأس و حرارت بخش است، گریه بزدالن 
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ناامیدی نیست بلكه گریه امید است، و باالخره گریه معرفت است و گریه معرفت در 

عزای حسین علیه السالم از انحراف و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیری می كند و 

 شاید به همین جهت باشد كه در فضیلت گریه بر سیدالشهدا علیه السالم روایات

 متعددی وارد شده است. از آن جمله، روایتی است كه

 امام صادق علیه السالم فرمود:

گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مكروه است، مگر گریه بر حسین بن علی »

 ۳1«. علیه السالم كه اجر و ثواب نیز دارد

ه است كه بگریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم دارای آثار و بركات مهمی 

 برخی از آنها اشاره می شود:

 حفظ رمز نهضت حسینی -1

ترین آثار و بركات مجالس عزاداری و گریه بر ابی عبداهلل حسین علیه السالم از ارزنده

 حفظ رمز نهضت حسینی است.

به راستی؛ چرا در دوران منحوس سالطین و پادشاهان جور از برپایی مجالس عزای اهل 

 به خصوص ساالر شهیدان جلوگیری می شد؟بیت علیه السالم 

آیا نه این است كه عزای حسینی و امامان شیعه، سبب می شود كه سخنوران و 

های حكومتها آگاهی دهند و انگیزه قیام آن دانشمندان متعهد و انقالبی، مردم را از ظلم

 حضرت كه امر به معروف و نهی از منكر است به اطالع مردم برسد؟

ه مجالس، آموزشگاهها و دانشگاههایی است كه به بهترین روش و آری، اینگون

زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین خوانده و عواطف را آماده می كند و جاهالن و 

خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و نیز در این مجالس است كه مردم، بی

 لیه السالم می آموزند.دیانت را همراه با سیاست، از مكتب حسین بن علی ع

گریه بر سید الشهدا علیه السالم و تشكیل مجالس عزای حسینی نه تنها اساس مكتب را 
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حفظ می كند، بلكه باعث می گردد شیعیان با حضور در این مجالس از واالترین تربیت 

 اسالمی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و پرورش یابند.

 عالم چنین اثری را از خود بروز داده باشد؟كدام اجتماعی است كه در 

ای است مانند حادثه جانسوز كربال كه از دوره وقوع تاكنون و بعدها كدام حادثه

بدینسان اثر خود را در جامعه بشریت گذارده، و روز به روز دامنه آن وسیعتر و پیروی 

 و تبعیت از آن بیشتر گردد؟

عزاداری حافظ و زنده نگهدارنده نهضت  از این رو باید گفت كه در حقیقت مراسم

 مقدس امام حسین علیه السالم و در نتیجه حافظ اسالم و ضامن بقای آن است.

تشكیل مجالس عزاداری حسین، نه تنها اساس مكتب را حفظ كرده و می كند بلكه به 

عالوه سبب آن گردید كه شیعیان با حضور در این مجالس از واالترین تربیت اسالمی 

 وردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و پرورش یابند.برخ

 می نویسد:« موریس دوك بری»

اگر مورخین ما، حقیقت این روز را می دانستند و درك می كردند كه عاشورا چه »

روزی است، این عزاداری را مجنونانه نمی پنداشتند. زیرا پیروان حسین به واسطه 

ر دستی و استعمار را نباید قبول كنند. زیرا شعاعزاداری حسین می دانند كه پستی و زیر 

 پیشرو و آقای آنان تن به زیر بار ظلم و ستم ندادن است.

قدری تعمق و بررسی در مجالس عزاداری حسین نشان می دهد كه چه نكات دقیق و 

حیات بخشی مطرح می شود، در مجالس عزاداری حسین گفته می شود كه حسین علیه 

ف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسالم، از جان و مال و السالم برای حفظ شر

فرزند گذشت و زیر بار استعمار و ماجراجویی یزید نرفت؛ پس بیایید، ما هم شیوه او را 

سرمشق قرار داده از زیر دستی استعمار گرایان خالصی یابیم و مرگ با عزت را بر 

 .۳۴« …زندگی با ذلت ترجیح دهیم 
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 ت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرتازدیاد محب -2

سوزی كه از دل سوخته عاشقان سیدالشهدا علیه السالم به چشم سرایت كرده و از 

مجاری دو چشم آنها به صفحه رخسار وارد می شود، مراتب عالقه و اخالص و 

دلبستگی به خاندان وحی و رسالت را می رساند و این عمل اثری مخصوص در ابقای 

 دیاد محبت دارد.مودت و از

گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السالم از مواردی است كه هیچ انسانی از فرط 

دلسوزی و انقالب، طاقت بردباری و تحمل در برابر استماع مصائب او را ندارد، و این 

زاری گریه و بیقراری، عالوه بر ازدیاد محبت و مهر و مودت، موجب كثرت تنفر و بی

ن آن حضرت شده و موجب برائت دوستداران این خانواده از دشمنان از دشمنان و قاتال

 ایشان می گردد.

باری، گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین علیه السالم، در واقع، اعالم انزجار از 

قاتالن اوست و این تبری از آثار برجسته گریه بر امام حسین علیه السالم است زیرا 

رای شخصیت هستند از گریه كردن در برابر حوادث تا سر مردم به ویژه افرادی كه دا

حد امكان امتناع می ورزند، و تا شعله درونی آنان به مرتبه انفجار نرسد حاضر به گریه 

كردن مخصوصاً در برابر چشم دیگران نیستند، این گریه و عزاداری ابراز كمال تنفر در 

ق جامعه و به ناحق تكیه زدن بر برابر تعدی و تجاوز و ستمگری و پایمال نمودن حقو

 مسند حكومت آنان می باشد.

 آشنایی با حقیقت دین و نشر آن -3

یكی دیگر از آثار و بركات مجالس عزاداری سیدالشهدا علیه السالم این است كه مردم 

ای در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسالم آشنا شده و بر اثر تبلیغات وسیع و گسترده

این مراسم انجام می گیرد، آگاهی توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین كه همراه با 
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حنیف محكمتر و قویتر می گردد. چه اینكه قرآن و عترت دو وزنه نفیسی هستند كه 

هرگز از یكدیگر جدا نمی شوند و این آگاهی در اقامه ماتم و مراسم سوگواری عترت 

امام حسین علیه السالم به آحاد مردم داده رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله به خصوص 

 خواهد شد.

 آمرزش گناهان -4

 ریان بن شبیب از امام رضا علیه السالم روایت كرده كه:

 فرمود:

ای پسر شبیب، اگر بر حسین علیه السالم گریه كنی تا آنكه اشك چشمت بر صورتت »

 ۳3« آمرزد جاری شود، خداوند گناهان كوچك و بزرگ، و كم یا زیاد تو را می

 و نیز فرمود:

گریه كنندگان باید بر كسی همچون حسین علیه السالم گریه كنند، زیرا گریستن برای »

 .۳3« او گناهان بزرگ را فرو می ریزد

 سكونت در بهشت -5

 امام باقر علیه السالم فرمود:

اش هر مؤمنی كه در سوگ حسین علیه السالم اشك دیده ریزد، به حدی كه بر گونه»

 3۱«. های بهشت مسكن می دهداری گردد، خداوند او را سالیان سال در غرفهج

 و نیز

 امام صادق علیه السالم فرمود:

هر كس درباره حسین علیه السالم شعری بخواند و گریه نماید و یك نفر را بگریاند، »

 بهشت برای هر دوی آنها نوشته می شود.

از چشمش به مقدار بال مگسی اشك  كسی كه حسین علیه السالم نزد او ذكر شود و
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 32«.آید، اجر او نزد خداست و برای او جز به بهشت راضی نخواهد شد

 و نیز فرمود:

هر كس كه در عزای حسین علیه السالم بگرید یا دیگری را بگریاند و یا آنكه خود را »

 .31« به حالت گریه و عزا درآورد، بهشت بر او واجب می شود

 شفا یافتن -6

دیگر از آثار و بركات مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السالم شفا یكی 

ایم كه بعضی از عزاداران و گریه ایم و شنیدهگرفتن است. به طوری كه بارها دیده

 اند.كنندگان بر حسین علیه السالم شفا گرفته

 ینقل است كه مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیة اهلل العظمی بروجردی در سن نود سالگ

دارای چشمانی سالم بودند كه بدون عینك خطوط ریز را هم می خواندند و می 

 فرمودند:

 این نعمت را مرهون وجود مبارك حضرت ابی عبداهلل الحسین علیه السالم هستم:

 و قضیه را چنین نقل می فرمودند:

ن ادر یكی از سالها در بروجرد بودم، به چشم درد عجیبی مبتال شدم كه بسیار مرا نگر

 ساخته بود.

ای نكرد و درد چشم هر روز بیشتر و ناراحتی من افزونتر می معالجه پزشكان فایده

گردید، تااینكه ایام محرم شد. در ایام محرم آیة اهلل فقید، دهه اول را روضه داشتند و 

 های مختلف هم در این عزاداری شركت می كردند.دسته

ست كه ا« هیئت گِلگیرها»ه آقا وارد شده بود، هایی كه روز عاشورا به خانیكی از دسته

نوعاً سادات و اهل علم و محترمین هستند، در حالی كه هر یك حوله سفیدی به كمر 

اند، سر و سینه خود را گل آلود كرده و بطور بسیار رقت بار و مهیج و در عین حال بسته

ی می كنند. آقا با سوز و گداز فراوان و ذكری جانسوز آن روز را تا ظهر عزادار
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 فرمودند:

هنگامی كه این دسته به خانه من آمدند و وضع مجلس با ورود این هیئت هیجان »

 ای نشسته و آهسته آهسته اشك می ریختم وعجیبی به خود گرفته بود من هم در گوشه

در این بین هم مقداری گل از روی پای یكی از همین افراد گلگیر برداشته و بر روی 

هب و ناراحتم كشیدم، و به بركت همین توسل، چشمانم خوب شد و چشمهای ملت

امروز عالوه بر اینكه مبتال به درد چشم نشدم، از نعمت بینایی كامل برخوردارم، و به 

 «.بركت حضرت امام حسین علیه السالم احتیاج به عینك هم ندارم

 آخرین ساعاتبا اینكه همه قوای جسمانی ایشان تحلیل رفته بود با این وجود تا 

 زندگانی از بینایی كامل برخوردار بودند.

 گریه كننده بر حسین، در قیامت گریان نیست -7

 رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السالم فرمود:

هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی كه برای مصائب حسین علیه السالم »

 39. «های بهشتی استر قیامت خندان و شادان به نعمتگریه كرده باشد، چنین كسی د

 ها همه گریان شود ز هولآن روز دیده

 جز چشم گریه كرده به سوگ و عزای او

 امان از سكرات موت و آتش دوزخ -8

 مسمع گوید:

 حضرت

 امام صادق علیه السالم فرمود:

 آیا متذكر می شوی با حسین چه كردند؟

 عرض كردم:
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 آری، فرمود:

 جزع و گریه می كنی؟آیا 

 گفتم:

آری، به خدا سوگند گریه می كنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظاهر می شود 

 حضرت فرمود:

 خدا اشك چشمت را رحمت كند.»

آگاه باش كه تو از آن اشخاصی هستی كه از اهل جزع برای ما شمرده می شوند، به 

آگاه باش كه بزودی هنگام  شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناك می گردند.

مرگ، پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی، در حالی كه به تو توجه كرده و ملك 

الموت را درباره تو بشارت می دهند، و خواهی دید كه ملك الموت در آن هنگام از 

 سپس فرمود:« هر مادر مهربان به فرزندش، مهربانتر است

حمت و مصائب وارده بر ما گریه كند، رحمت خدا كسی كه بر ما اهل بیت به خاطر ر»

شامل او می شود قبل از اینكه اشكی از چشمش خارج گردد؛ پس زمانی كه اشك 

ای از آن در جهنم بریزد، حرارت آن را چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره

خاموش كند، و هیچ چشمی نیست كه گریه كند بر ما مگر آنكه با نظر كردن به كوثر 

 33«. راب شدن با دوستان، خوشوقت می گرددو سی

 با توجه به این روایت شریف باید گفت:

جایی كه آتش جهنم كه قابل مقایسه با آتش دنیا نیست و به وسیله گریه بر حسین علیه 

السالم خاموش و برد و سالم گردد، پس اگر در موردی، آتش ضعیف دنیا عزادار 

 حسینی را نسوزاند جای تعجب نیست.

ید جلیل مرحوم دكتر اسماعیل مجاب )داندان ساز( عجایبی از ایام مجاورت در س

 هندوستان كه مشاهده كرده بود نقل می كرد، از آن جمله می گفت:

ای از بازرگانان هندو )بت پرست( به حضرت سیدالشهدا علیه السالم معتقد و عالقه عده
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، یعنی در سال مقداری از مندند و برای بركت مالشان با آن حضرت شركت می كنند

سود خود را در راه آن حضرت صرف می كنند. بعضی از آنها روز عاشورا به وسیله 

شیعیان، شربت و پالوده و بستنی درست كرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران 

می دهند، و بعضی آن مبلغی كه راجع به آن حضرت است را به شیعیان می دهند تا در 

 عزاداری صرف نمایند.مراكز 

یكی از آنان را عادت چنین بود كه همراه سینه زنها حركت می كرد و با آنها به سینه 

زدن مشغول می شد. وقتی از دنیا رفت، بنا به مرسوم مذهبی خودشان، بدنش را با آتش 

تش، اش كه آای از سینهسوزانیدند تا تمام بدنش خاكستر شد جز دست راست و قطعه

 ضو را نسوزانیده بود.آن دو ع

 بستگان آن دو عضو را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند:

 .31« این دو عضو راجع به حسین شماست»

 تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی -9

 امام صادق علیه السالم فرمود:

كسی نیست كه برای حسین علیه السالم شعری بسراید و گریه كند یا بگریاند مگر »

 3۴«.وند بهشت را بر او واجب كرده و گناهانش را می آمرزداینكه خدا

 سخنی با حسین علیه السالم

 حسین!»

 ای پرچم خونین حق بر دوش،

 حسین!

 ای انقالبی مرد

 حسین!

 ای رایت آزادگی در دست،
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 در آن صحرای سرخ و روز آتشگون

 قیام قامتت در خون نشست، اما

 پیام نهضتت برخاست

 روز عاشورا،در « طف»از آن طوفان 

 افتاد« نوا»نای حقیقت از « نینوا»به دشت 

 …ولی 

 «.نمی افتد« حق، حق»مرغ شباهنگ حقیقت، از نوای ناله 

 سالم بر تو، ای حسین!

همواره بر چهره افق می  -سالم بر خط شفقگون كربال، كه خون تو را، ای خون خدا 

رد، تا آن جنایت پاشد و غروب هنگام، سرخی آسمان مغرب را به شهادت می گی

هولناك را هر چه آشكارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر این صحنه همیشه خونین بدو 

 زد و گوش زمان را از آن فریادها تندر گونه آن عاشورای دوران ساز، پر كند.

 ای عارف مسلّح! …ای حسین 

ور ، حضكربالی تو، عشق را معنی كر دو انقالب تو اسالم را زنده ساخت و شهادت تو

 ها بود.ها و زمینهمیشگی در همه زمان

 ای شراره ایمان! …ای حسین 

 ای در سكوت سرخ ستم، شهر آشوب! …ای حسین 

در بهت خاموشی و ترس، تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختی و با نامردان تبهكار، 

 مردانه در آویختی.

و  ها تجلی كرداندیشه« طور»عاشورای تو، انفجاری از نور و تابشی از حق بود كه بر 

 ظلمت ظلم را از سرگردانی نجات بخشید.« تپه»گرفتار در « موسی خواهان»

 چه می گویم؟

های زیبای ایثار و تو تاریخ را به حركت آوردی و زبان زمان را به سرودن حماسه …
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ها جهاد و شهادت گشودی. لحظه لحظه تاریخ را عاشورا ساختی و جای جای سرزمین

 …ربال را ك

سته ما گام خ« كشتی نجات»و ای « مصباح هدایت»اما تو، این  …خفته بودیم و بی خبر 

را به تالش كشاندی و افسردگی یأسمان را به شور امید مبدل ساختی و از سكوت و 

درنگ و وحشت، به فریاد و هجوم و شجاعتمان رساندی و پای كوفته و پر آبله ما را، تا 

 33یداری فرا بردی. بام آگاهی و تا برج ب

 …« ای حسین»

 تو كالس فشرده تاریخی.

 كربالی تو، مصاف نیست

 منظومه بزرگ هستی است،

 طواف است.

 پایان سخن

 پایان من است

 3۳ …تو انتهای نداری 

 والسالم

 پی نوشتها:

 وسائل الشیعه ۳1

 ۳۴ 939ص  2۱شیخ حر عاملی ج 

 ۳3 1۳3ص  33بحاراالنوار عالمه مجلسی ج 

 ۳۳ 2۴1كامل الزیارات ابن قولویه ص  منتخب

 ۳3 2۴۳منتخب كامل الزیارات ابن قولویه ص 

 3۱ 3۴1جالء العیون عالمهء مجلسی ص 
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 32 139ص  33بحاراالنوار عالمه مجلسی ج 

 31 933ص  2۱وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ج 

 39 3داستانهای شگفت آیت اهلل شهید دستغیب ص 

 ۳3سی اختیار معرفة الرجال شیخ طو

موسوی  <خط خون > 31نوشتهء جواد محدثی.  <عاشورا>خالصه ای از مقاله  33

 گرمارودی.

 . امام خمینی و عزاداری امام حسین علیه السالم21

 مشخصات كتاب

 نویسنده : علی دوانی

 ناشر : علی دوانی 

 مقدمه

شمسی كه برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم آمدم، و آیت اهلل  291۳در سال 

دیدم، به تعبیر را در مجالس عزاداری می -رضوان اهلل علیه  -العظمی امام خمینی 

شد. امام در بعضی از مجالس سوگواری در نظرم مجسم می« فرهنگ عاشورا»امروز، 

یا  -سالم اهلل علیها  -كه در مسجد باالسر حضرت معصومه  -علیهم السالم  -ائمه اطهار 

تند و نشسشد، چنان باوقار و آرام میبروجردی برگزار میمنزل مرحوم آیت اهلل العظمی 

ای را به خود جلب گوش به سخنان واعظ یا روضه خوان داشتند كه نظر هر بیننده

كرد.امام در آن زمان، استاد سرشناس حوزه و مدرس علوم عقلی بودند. قامت رسا و می

ن و چه در نشستن در قیافه جالب و آرامش خاص ایشان طوری بود كه چه در راه رفت

كرد، و كسی را در میان جمع علمای حوزه مانند مجالس نظر بینندگان را جلب می

رسید، یا روضه خوان شروع به می« گریز»دیدیم.هنگامی كه واعظ به ایشان نمی
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كرد، حاج آقا روح اهلل خمینی نخستین كسی بود كه دستمال سفید و خواندن روضه می

یه داد. اگر تكگرفت و گریه را سر میآورد و به صورت میدر میتمیز خود را از جیب 

، شدندگریستند، و چنانچه خم میبر دیوار داده بودند، بدون حركت و تكانی می

ریزند، و همین كه دستمال از صورت لرزند و اشك میدیدی كه چطور میمی

دیگران  مان نیزدیدی كه هگرفتند، صورتی پراشك و چشمانی اشك ریخته را میبرمی

را به گریستن و اشك ریختن در عزای شهیدان كربال یا ائمه اطهار )ع( ترغیب 

كرد.اصوال نشستن امام در مجالس عزاداری و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه می

روضه خوان حال و هوای خاصی داشت؛ آرام، ساكت، موثر و تمام گوش و چشم 

ه داشتند. این طرز نشستن در مجالس بودند؛ گوش به مطلب و چشم به گویند

و شهیدان  -السالم علیه -سوگواری و آمادگی برای گریستن در عزای امام حسین 

ورد حتی در یك م«. و ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء»ام: كربال را در كمتر عالمی دیده

ر با ذك -هر كه بود  -هم دیده نشد كه امام در پای منبر و هنگام سخنرانی واعظ 

ه منبر و احترامی بمصیبت ذاكر، با اشخاص پهلو دست خودشان صحبت كنند؛ زیرا بی

منبری بود، بعكس آنچه میان بسیاری از علما مرسوم است، بخصوص علمای نجف كه 

دانستند.امام به طرز نشستن در مجالس سوگواری اهل بیت و آن را شأنی برای خود می

خوان، و گریستن به هنگام شنیدن مصایب  گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه روضه

را باید پاس داشت و حریم آن « فرهنگ عاشورا»شهدای كربال به همه نشان دادند كه 

 را نگاه داشت.

 نظرات انحرافی نسبت به فرهنگ عاشورا

و بخصوص بعد از تبعید امام خمینی به  2931خرداد  21در ایام انقالب و پس از واقعه 

از آن كه در نجف اشرف اقامت اجباری داشتند، گروههای غیر  تركیه، و سالها پس

اسالمی در صف انقالبیون مسلمان رخنه كرده بودند، و به عنوان اینكه همگی در مبارزه 
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و ضدیت با رژیم شاه وحدت نظر داریم و مشترك هستیم، كم كم صحبت از این بود 

ریه چه و گریه و زاری باشیم. گ بود، و نباید خیلی پایبند روضه« خلق»كه: باید به فكر 

كند، و روضه با نگاهداری خشم نسبت به دستگاه جبار منافات دردی را درمان می

افتند یپای منبرها حضور می -های مذهبی حتی مذهبی با قیافه -گاهی جوانهایی «.دارد!

نها ادادند كه باید اینطور صحبت بكنید، تا جوو به وعاظ و سخنگویان دینی رهنمود می

پای منبرتان حاضر شوند، كمتر روضه بخوانید و سعی نداشته باشید كه مردم را 

شان خالی نشود و دست از مبارزه بر ندارند!با كمال تأسف، بگریانید، بگذارید عقده

كردند روضه و گریستن خوردند و تصور میبسیاری از اهل منبر هم فریب آنها را می

منافات دارد، و به طور ناخودآگاه در دام آن نااهالن  در سوگ شهدای كربال با مبارزه

كرد.از یك افتاده بودند، و همانا نیز كار وعاظ و روضه خوانان دلسوز را مشكل می

طرف رسم بود و مردم انتظار داشتند مخصوصا در ماه محرم و صفر و شبها و روزهای 

د، و ت كنند و روضه بخواننها در پایان منبر ذكر مصیبوفیات ائمه اطهار )ع( كه منبری

از طرفی جوانان انقالبی سعی داشتند گوش به روضه ندهند و هنگام ذكر مصیبت گریه 

نكنند. سخنرانان دینی غیر روحانی هم كه در گوشه و كنار در مساجد یا مجالس 

زدند، و خود آنها و فریب خوردگانشان كردند، این آتش را دامن میسخنرانی می

كردند.مشكل كار بیشتر در این بود كه بعضی گریه كردن را استهزا میروضه خوانی و 

كردند كه گریه كردن و روضه های انقالبی یا انقالبی نما طوری وانمود میاز منبری

خوانی مورد نظر امام نیست و با هدف ایشان منافات دارد. این مطلب هم طوری جا 

ان عالقه ایم، ایشت، امام خمینی را ما دیدهگفتیم، اینطور نیسافتاده بود كه هر چه ما می

كنند، ولی حرف ما خاصی به روضه دارند، و در مجالس بیش از دیگران گریه می

خریدار نداشت، و كار امثال ما را حركت انحرافی در جهت پیش بردن انقالب 

ه ك دادندشد، امام هم طوری جواب میدانستند!در این باره گاهی از امام استفتا میمی

 -احترامی به مجالس عزاداری امام حسین هم جوانان منحرف نشوند، و هم بی
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كردند، و اذهان نشود. ولی اشخاص مرموزی تردید در دست خط امام می -السالم علیه

در شهر ایالم دعوت بودم. یكی دو بار جوانان  2913ساختند.محرم سال را مشوب می

گفتند یك روحانی سید آمده و در دند و میآمباایمانی از كرمانشاه به آنجا می

كند كه در منبر روضه نخواند. نوار یك سخنرانی او را رود و سعی میكرمانشاه منبر می

ای گفت، از این همه گریه چه نتیجههم آورده بودند و برای من گذاشتند. او می

 گرفتیم، گریه یعنی چه، و از این قبیل سخنان.

 ورااوج ضدیت با فرهنگ عاش

در یك خاطره « خاطرات من از استاد شهیدی مطهری»به طوری كه در چاپ دوم 

ام، این جوانان تندرو، به استاد شهید نوشته« برخوردهای تند جوانان»تحت عنوان 

كند! چون من خواند و خود هم گریه میمطهری هم اعتراض داشتند كه چرا روضه می

م، شبی در دهه دوم محرم، متصدی مسجد دادبه این قبیل جوانهای تندرو گوش نمی

گفت: آقای دوانی! با این جوانها مدارا كنید،  -رفتم كه آنجا منبر می -جامع نارمك 

شوند. چند شب پیش، شب عاشورا، آقای مطهری اینجا منبر اینها دارند خطرناك می

بود. روضه حضرت علی اصغر خواند. هم خودش به شدت گریه كرد، و هم اهل 

ادبی خاص [ بعد از منبر، همین جوانها جمع شدند و با تشدد و بی2را گریانید. ] مجلس

آقای مطهری! گریه چه بود كه كردید، و چه اصراری دارید كه ما هم گریه »گفتند: 

كنیم؟ اگر امام حسین برای مبارزه با ظلم و ظالم قیام كرده و كشته شده كه در راه 

شود د، و اگر گیر افتاد و كشته شده، كه معلوم میهدف بوده و كشته شدنش گریه ندار

ه این جا آری كار ب«.درست نقشه نكشیده بود و ضعیف بوده و باز هم نباید گریه كرد!

ا كردند، یكشیده بود كه جوانها، شخصی مانند استاد شهید مطهری را نصیحت می

كند. ردم بیان میاعتراض داشتند كه چرا وقایع كربال را با گریه كردن و گریانیدن م

شد. به یاد دارم مرحوم آیت اهلل حتی این معنی در شهری مانند اصفهان هم اعمال می
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گفت: آقای دوانی! سر جدم در منبر روضه كرد و میشمس آبادی به من سفارش می

بخوان كه این روزها اصفهان وضع خاصی پیدا كرده، و اگر روضه نخوانی پیش خدا 

چیدند، و وانان تندرو و كم مایه و پرمدعا صغری و كبری میمسئولی.این عده از ج

ز ما طرفدار آیت اهلل خمینی هستیم و با دستگاه جبار شاه سر ستی»گرفتند كه: نتیجه می

داریم، مبارزه با گریه منافات دارد، تاریخ گفتن و گریه كردن حالت انحرافی دارد، و 

بسیاری از علمای واقع بین «.حرف گرددشود كه مبارزه از مسیری كه دارد منباعث می

های یگرفتند. منبرو دلسوز در فكر چاره اندیشی بودند، ولی از سعی خود نتیجه نمی

ه شنیدیم كه پیوستكشد. میمعتدل دل خون بودند كه عاقبت این كار به كجا می

رار رسد، و ایشان را در جریان امر قاینگونه وقایع در نجف اشرف به اطالع امام می

ناچار بودند تمام جهات  -چنانكه گفتیم  -كنند، و امام هم دهند، و اعالن خطر میمی

 را در نظر بگیرند، و از این رو وضع خاصی به وجود آمده بود.

 نمونه اعالی توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا

آقای حاج سید محمد كوثری ذاكر معروف اهل بیت در قم، از سالها پیش روضه خان 

مخصوص امام بود؛ هم خودش و هم مرحوم پدرش آقا سید علی اكبر كوثری. پدر و 

واندند. خپسر كه هر دو از ذاكرین قم بودند، آهنگی پرسوز داشتند و روضه با حالی می

قبال پدر روضه خوان خاص امام بود، و بعد هم پسر، یعنی آقای سید محمد كوثری این 

د. هر مند بومام، حتی در تهران هم از این توفیق بهرهافتخار را داشت كه تا آخر حیات ا

دیدند كه آقای كوثری در حسینیه ساله در ایام عاشورا همه مردم از تلویزیون می

خواند، و امام چگونه دستمال سفید به دست جماران در مقابل امام ایستاده و روضه می

گر هم بد برای بسیاری دیو ال -كرد كنند.آقای كوثری برای اینجانب نقل میگریه می

وقتی امام در نجف اشرف بودند، من سفری برای زیارت »گفت: می -نقل كرده است 

ای از فضالی شاگردان امام در قم با هم آشنایی داشتیم مرا به كربال رفتم. در كربال عده
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دانی دیدند و گفتند، آقای كوثری، به داد امام برس! گفتم موضوع چیست؟ گفتند: می

ه آقای حاج آقا مصطفی فرزند دانشمند امام به طرز مرموزی جان داده است. كسی ك

گریه امام را در مرگ او ندیده است. یكی دو بار كه طالب در منزل امام یا در سر 

اند، نه تنها امام گریه نكرده، بلكه طالب تربت حاج آقا مصطفی روضه ایشان را خوانده

ید مشغول كارتان شوید. و به خانم، همسرشان نیز فقط اند برورا هم منع كرده و گفته

آنها »گفت: می«. مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. خدا او را از ما گرفت»اند: گفته

گفتند، شما زودتر به نجف بروید و خدمت امام برسید و طبق معمول كه اجازه 

م حاج آقا ای بخوانید و اسخواندید، روضهگرفتید و در حضورشان روضه میمی

مصطفی را ببرید، بلكه بتوانید امام را در مصیبت فرزندشان بگریانید كه عقده ایشان 

گفتند، مرگ حاج آقا مصطفی حوزه ای نبینند. میخالی شود، و خدای نكرده صدمه

نجف را عزادار كرده است، البد ایران و قم نیز همینطور است، ولی خود امام را كسی 

وارد نجف شدم و پس از »آقای كوثری افزود: «.و گریه كند ندیده كه متأثر باشد

زیارت، خدمت امام رسیدم، و بعد از تسلیت و مختصر احوالپرسی عرض كردم اجازه 

قدمه پس از م«.ای بخوانم؟ فرمودند: بفرمایید!دهید طبق معمولم در حضورتان روضهمی

مورد عالقه امام بود و دانستم كه چقدر كوتاهی، هرچه راجع به حاج آقا مصطفی می

شخصیتی ممتاز داشت، بیان كردم، و با تكیه به صوت گفتم، حضرت آیت اهلل! آجرك 

اهلل در مرگ فرزند عزیزی همچون حاج آقا مصطفی، چه فرزندی، فرزند دانشمند 

 ترین اثریدادند و كوچكالیقی...در تمام این مدت، امام بدون تغییر حال گوش می

یشان پیدا نشد. هر چه به این در و آن در زدم بلكه امام در مرگ برای گریستن در ا

 -فرزند اشكی بریزند نتیجه نداشت. ناچار گریز زدم به كربال و آمدن امام حسین 

به بالین حضرت علی اكبر. همین كه گفتم، قربان غریبیت یا اباعبداهلل!  -السالم علیه

مام دستمال از جیب در آوردند و به وقتی آمدی به بالین فرزند رشیدت علی اكبر، ا

ر ای شد، و از این طرف به فكقدری گریستند كه تا آن موقع كمتر دیده بودم. هنگامه
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افتادم كه نكند حال امام دگرگون شود، و من از كارم پشیمان شوم. ناچار روضه را 

 و - السالمعلیه -طول ندادم و ختم كردم. گریه امام را در ذكر مصیبت امام حسین 

 شهدای كربال دیده بودم، اما نه آن طور كه آن روز دیدم.

 نمونه دیگر

انه های شبیكی از نزدیكان امام خمینی كه در پاریس در خدمت امام بوده و تمام لحظه

كرد كه وقتی در پاریس بودیم من مراقب بودم، روز معظم له را زیر نظر داشته، نقل می

گفتند در تهران و فالن شهر چه شده، دادند، و میام میهر بار كه اخبار تلفنی را به ام

ای را بازداشت اند، عدهاند، كجا را گرفتهاند، به فالن جا حمله كردهمردم را كشته

اند، و طالب را دستگیر كرده و اند به قم حمله كردهاند، مسجد كرمان را سوزاندهكرده

اخبار  اند، و از این قبیلبه سختی شكنجه دادهبه زندان انداخته، یا انقالبیون را در زندان 

د و دادنگریستند، ولی امام فقط گوش میوحشتناك، هر بار حاضران به سختی می

نمودند. اما همین كه یكی از چنان كه شأن یك رهبر انقالبی است، صبر انقالبی می

ن منقلب كرد، امام آنا چناحاضران به مناسبت ماه محرم شروع به خواندن روضه می

دهد. از هر دو دیدیم اشك مهلت نمینمودند كه میشدند و شروع به گریستن میمی

گرفت. و در یك كالم به ریخت كه پهنای صورتشان را میچشم امام چنان اشك می

م و دیدیریختند.راستی این چه حالتی بود كه در امام میپهنای صورتشان اشك می

 -السالمعلیه -د جد بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنیندیدند؟ این حالت ما را به یامی

گوید:هو البكاء فی المحراب لیال هو الضحاك اذا اشتد اندازد كه شاعر میمی

دارای دو جنبه متضاد بود: شبانه در محراب صدای  -السالم علیه -یعنی: علی الظراب

 اش بلند است، ولی در میدان جنگ لبخند بر لب داشت.گریه

 امام فقید برای احیای فرهنگ عاشوراتوسل به 
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مام از دانیم، اپس از بازگشت امام خمینی به وطن و تعیین دولت موقت، چنانكه همه می

تهران به قم رفتند و ماندگار شدند، ولی چون دولت موقت نتوانست انجام وظیفه كند، 

د.در هران بودندر حوادث كردستان امام خود به تهران بازگشتند و تا پایان عمر هم در ت

خطیب نامی  2933ایامی كه امام در قم اقامت داشتند، دو سه هفته مانده به ماه رمضان 

و  شود، منعصر، جناب آقای فلسفی تلفن كردند و فرمودند، ماه رمضان نزدیك می

ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم كه خدمت امام برسیم، و از ایشان عده

ارك رمضان بگیریم، چون كار چنان حاد است كه فقط با اعالم رهنمودی برای ماه مب

توان منبر را به صورت اول برگردانید. گفتم، من كه منبری رسمی نیستم. رسمی امام می

فرمودند، باید بیایی، چند اتومبیل جلو خانه ما آماده است، فردا فالن ساعت حركت 

مام سفی رفتیم و عازم قم شدیم. به اكنیم، حتما باید بیایی. به خانه جناب آقای فلمی

اند كه برای ماه رمضان اطالع دادند كه آقای فلسفی با وعاظ مشهور تهران آمده

رهنمود بگیرند.امام تشریف آوردند و در جمع ما نشستند. جناب آقای فلسفی در 

سخنان كوتاهی گفتند: آقا، اطالع دارید كه در سنوات اخیر منبر و مسئله گریستن و 

اند كه عزاداری یعنی اداری امام حسین چه وضعی پیدا كرده است. به مردم القا كردهعز

كند، و از این قبیل مطالب. اهل منبر چه، و روضه و گریه كردن چه چیزی را حل می

ایم از حضرتعالی اند. آمدهتفاوت شدهسخت در فشارند، مردم همه كم و بیش بی

ست. در منبر بخصوص ماه مبارك رمضان و محرم رهنمود بگیریم. واقعا تكلیف ما چی

و صفر اكتفا كنیم به سخنرانی خشك، یا چنان كه سابقه داشته، ذكر مصیبت هم بكنیم 

 و روضه بخوانیم؟ )قریب به این مضمون(.

 پاسخ قاطع امام خمینی

امام فقید در پاسخ جناب آقای فلسفی مطالب بسیار جالبی بیان داشتند كه همان نیز نقطه 

عطفی در احیای فرهنگ عاشورا بود. اگر آن بیانات قاطع و صریح امام نبود، وضع 
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را به دست فراموشی « فرهنگ عاشورا»حاكم بر افكار جوانان آن روز رفته رفته 

سپرد و معلوم نبود كار به كجا بكشد.درست به یاد ندارم كه رادیو و تلویزیون و می

عكس كردند، ولی هر چه بود، قضیه در اندك جراید چه مقدار از بیانات امام را من

زمانی در همه جا انعكاس یافت و به اصطالح سد شكسته شد و راه را برای اشاعه 

فرهنگ عاشورا گشود.جالب است كه اوج انقالب اسالمی ملت ایران به رهبری امام 

محرم آن سال، مطابق  21و  29۳9خمینی از بیانات آن حضرت در روز عاشورای سال 

آغاز شد و به ثمر رسیدن آن هم با راهپیماییهای میلیونها نفری مردم  2931خرداد  21

قمری بود، كه به  2933تهران و شهرستانها در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین سال 

پس از چهارده سال  2913بهمن  21دنبال آن شاه از كشور خارج شد و امام فقید در 

بهمن همان سال به ثمر  11د و انقالب اسالمی را در دوری از وطن به كشور بازگشتن

 جمهوری اسالمی ایران را تاسیس نمودند. 291۳فروردین  21رساندند، و در 

 روضه و گریه، اسالم را حفظ كرده است

در پاسخ آقای فلسفی سر آمد وعاظ و خطبای  -قدس سره  -در آن جلسه امام خمینی 

ند كه اگر روضه و گریه و نوحه سرایی و ایران، ضمن بیانات مفصلی تصریح كرد

د. امیه از بین رفته بوعزاداری امام حسین )ع( و شهدای كربال نبود، اسالم با اعمال بنی

كربال و فرهنگ عاشورا، اسالم را حفظ كرد، و باید این مكتب به همان سبك سنتی آن 

یممن  الرحمن الرححفظ شود. سرآغاز و قسمتی از بیانات امام بدین گونه است: بسم اهلل

چند جمله راجع به تكالیف كلی روحانیون و اهل محراب و منبر باید عرض بكنم، و 

بعد از مشكالتی كه هست. آقایان روحانیون و خصوص اهل منبر، خطبا، اینها 

ا خواهد، سخنگوی اسالم، آقایان خطبسخنگوی اسالم هستند. اگر حكومتی سخنگو می

اد اسالم رسید؛ سیدالشهدا اسالم را نجات داد. روضه هستند... سیدالشهدا به د

شهدا را گویند روضه سیدالسیدالشهدا برای حفظ مكتب سیدالشهداست. كسانی كه می
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دانند این دانند یعنی چه. نمیفهمند مكتب سیدالشهدا چه بوده، و نمینخوانید، اصال نمی

ر و چهار صد سال است كه با ها این مكتب را حفظ كرده.اآلن هزاها و این روضهگریه

اند، و تا ها و با این مصیبتها و با این سینه زنیها، ما را حفظ كردهاین منبرها، با این روضه

اند.این عده از جوانهایی )كه این طور نیست كه سوء نیت داشته حاال اسالم را آورده

، ف روز استكنند كه ما باید حرف روز بزنیم، حرف سیدالشهدا حرباشند( خیال می

همیشه حرف روز است. اصال حرف روز را سیدالشهدا آورده است، و به دست ما داده. 

ها و این مصیبتها و داد و قالها و این دستجات حفظ سیدالشهدا و مكتبش را این گریه

نشست و هی برای خودش آدم مقدسی بود و توی اتاق خانه می -كرده است.اگر فقط 

ماند. هر مكتبی هیاهو گرداند، چیزی باقی نمیو تسبیح می خواندزیارت عاشورا می

خواهد. باید پایش سینه بزنند. هر مكتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه می

اند نند. بچهكشود.اینها اشتباه مینباشد، تا پایش توی سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمی

نبر در اسالم چه هست. این نقش یك دانند كه نقش روحانیت و نقش اهل ماینها نمی

ها زنده نگه داشته مكتب نقشی است كه اسالم را همیشه نگه داشته، این گریه

سیدالشهدا را، این ذكر مصیبتها نگه داشته مكتب سیدالشهدا را.ما باید برای یك 

رود، علم به پا كنیم، نوحه خوانی كنیم، گریه كنیم، فریاد شهیدی كه از دستمان می

ه زنند. فرض كنید وقتی یكی از آنها كشتكنند، دیگران فریاد میم، دیگران میكنی

كنند، ا میدهند، فریادهشود، فرض كنید از یك حزبی یكی كشته بشود، میتینگها می

این عزاداریها یك میتینگی است برای احیای مكتب سیدالشهدا، و اینها ملتفت نیستند، 

ها این مكتب را تا اینجا نگه داشته، همینهاست كه توجه به مسائل ندارند. همین گریه

هدا همه برد! سیدالشاین نهضت را پیش برده. اگر سیدالشهدا نبود، نهضت هم پیش نمی

همه جا محضر سید الشهداست. همه منبرها محضر «. كل ارض كربال»جا هست: 

و  پدرش سیدالشهداست.همه محرابها از سیدالشهداست.اگر سیدالشهدا نبود، یزید و

اعقابشان اسالم را منسی كرده بودند. اگر نسیان شده بود، یك رژیم طاغوتی در خارج 
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ر كردند. اگمنعكس شده بود. معاویه و یزید داشتند یك رژیم طاغوتی را معرفی می

كردند، و به جاهلیت سیدالشهدا نبود اینها این رژیم طاغوتی را تقویت می

تو هم مسلم بودیم، مسلم طاغوتی بودیم، نه مسلم امام گرداندند. اگر حاال من و برمی

حسین!امام حسین اسالم را نجات داد. ما برای آدمی كه اسالم را نجات داده و رفته 

كشته شده، هی سكوت كنیم؟ ما هر روز باید گریه كنیم. ما هر روز باید برای حفظ 

یها هم روی باشند. بعضاین مكتب منبر برویم.ممكن است بعضی از آنها سوء نیت داشته 

كنند. همان طوری كه زمان رضا خان بود. منتها او قدری نفهمی كرد، و نقشه كار می

بعدها روی فهمیدگی، جلو همه منبرها را گرفت. نگذاشت كسی منبر برود. محرابها را 

ای نداشتند. آن وقتها هم یك جور دیگری گرفت. در همه قم یك مجلس روضه

[ در شب داشت كه قبل از اذان یا قبل از آفتاب 1آقای صدوقی ]گفتند یك مجلس می

شد.نه این است كه من باب اتفاق رضا خان آمد منبرها را نگذاشت و محرابها تمام می

را جلویش )را( گرفت و روحانیون را متحد الشكل كرد. نخیر، این مسئله نقشه بود. 

را از دست ما بگیرند.این قشرهای  نقشه هم این بود كه این قوه را بكوبند و این قدرت

دانند كه این منبر و محراب چه خدمتی به این كشور كرده است. اینها اگر سیاسی نمی

 اگر ملی هستند، اگر -ما كار نداریم كه آیا به خدا هم كار دارند یا نه  -ملتی هستند 

رای وانیها، بخواهند، باید دامن بزنند به این روضه خگویند كشورشان و ملت را میمی

اینكه این روضه خوانیها ای ملت را حفظ كرده، این روضه خوانیها و مصیبت )خوانی( 

و گریه است كه كشور شما را حفظ كرده )است(.بله، اگر یك مردمی هستند كه روی 

ای كه مطرح شده است، باید قدرت اسالم و روحانی و خطیب گرفته بشود همان نقشه

نهایی كه باید استفاده كنند، و استفاده هم كردند، آنها مردم تا راه باز بشود برای آ

توانیم حرف بزنیم. اما سایر مردم؛ اینهایی كه به مسجد دیگری هستند كه با آنها نمی

كنند، همچو كه به روضه كنند، مطالب را گوش میآیند، منبر را گوش میمی

ملتفت نیستند روضه چه روند! این ارزیاب این است كه شوند میرسند، رد میمی
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هست. آن روضه است كه این محراب، این منبر را حفظ كرده، اگر آن روضه نبود، این 

منبر هم نبود، این مطالب هم نبود. ما باید برای شهیدمان گریه كنیم، فریاد كنیم، مردم 

را بیدار كنیم.البته یك مطلبی هم كه بین همه ما باید باشد، این است كه به مردم 

خواهیم ثواب ببریم. قضیه این است كه ما اش این نیست كه ما میهمانیم كه همهبف

خواهیم پیشرفت كنیم. سیدالشهدا هم كه كشته شد، نه اینكه رفتند یك ثوابی ببرند. می

ثواب برای او خیلی مطرح نبود، رفت كه مكتب را نجات بدهد. اسالم را پیشرفت 

زنید، كنید، حرف میه دارید نوحه خوانی میبدهد. اسالم را زنده كند. شما هم ك

كنید، مردم هم گریه خوانید، مردم را به گریه وادار میخوانید، نوحه میخطبه می

خواهیم اسالم را با همین هیاهو حفظ كنیم. كنند، همه روی این مقصد باشد كه میمی

 ، با این نثر خوانیبا این هیاهو، با این گریه، با این نوحه خوانی، با این شعر خوانی

خواهیم این مكتب را حفظ كنیم، چنانچه تا حاال هم حفظ شده است.باید این نكته می

هم به مردم گفته شود و تذكر داده بشود كه آقا، قضیه روضه خوانی این نیست كه من 

با گریه  -كه وقایع كربال  -یك چیزی بگویم و یكی هم گریه كند. قضیه این است 

[ هم ثواب دارد. خوب، تباكی چرا ثواب دارد؟ برای 9حتی تباكی ] حفظ شده است،

كند به این مكتب.سخن اینها اشتباه است. اینها یك طرف قضیه اینكه تباكی كمك می

بینند، و مع االسف ما همیشه، یعنی اسالم بینند و یك طرف دیگر را هم نمیرا می

وایت است كه اسالم غریب است، همیشه مبتال بوده به این یك طرف دیدنها!این كه ر

شناسند، و [ برای اینكه آن را نمی3از اول غریب بوده، و اآلن هم غریب است. ]

 [ .1«. ]هیچوقت هم آنطور كه باید شناخته نشده است...

 تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید

ه یی كدر سالهای پس از بازگشت امام به وطن، چه مدتی كه در قم بودند، و چه سالها

دیدند بردند، همه در تلویزیون میتا پایان زندگانی در تهران و حسینیه جماران به سر می
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كه امام فقید پس از شهادت آیت اهلل شهید مطهری، یا فاجعه حزب جمهوری و 

شهادت هفتاد و سه چهار تن، آیت اهلل شهید بهشتی و سایر علما و رجال محبوب و 

وزیر روحانی و مورد احترام امام، و هنگامی كه دكتر محمد جواد باهنر نخست

گفت، و از رسیدند و مواردی دیگر، هر گاه امام سخن میرزمندگان به حضورشان می

شد، كرد و صدای ناله و گریه و زاری حاضران بلند میآن حوادث دردناك یاد می

ر در تأث حتی یك بار هم دیده نشد كه امام خم به ابرو بیاورند، فقط آثار تأسف و

شان پیدا بود، ولی همین كه در ایام سوگواری عاشورا آقای كوثری ذاكر اهل چهره

ه خوبی داشتند، ببرد، امام دستمال سفید را از صورت برمیبیت از شهدای كربال نام می

ها را در تلویزیون اند. هنوز هم وقتی مردم آن صحنهمعلوم بود كه چقدر گریسته

گریند، و این حالت خاص امام فقید در شناخت اختیار میشوند و بیبینند، منقلب میمی

شود.همانطور كه گفتیم، مبدأ انقالب فرهنگ عاشورا بخوبی در نظرها مجسم می

اسالمی توسط امام خمینی، سخنرانی ایشان در روز عاشورا در مدرسه فیضیه قم، و 

اند، و هم ن و جهانیان دیدهملتهای آن نیز یاد كربال و فرهنگ عاشورا بود. ملت ایرا

بند ترین پیشبینند كه مهیجاكنون در فیلمهای ایام جنگ هشت ساله تحمیلی می

و مشهورترین شعار « یا حسین شهید»های حق بر ضد باطل، رزمندگان اسالم در جبهه

، و «هیهات منا الذله»گفت: آنها سخن سیدالشهدا در روز عاشورا بود كه می

بود.من « هابرای فتح كربال، پیش به سوی جبهه»دادند هم، ایی كه سر میترین نوانقالبی

عقیده دارم و شاید عقیده همه باشد كه اگر یاد امام حسین و كربال و فرهنگ عاشورا 

نبود كه امام فقید در تمام مراحل انقالب به آن توجه داشتند و همه را به حفظ آن 

ر رسید، و جنگ تحمیلی ابایران به ثمر نمیفرمودند، انقالب اسالمی ملت توصیه می

یافت قدرتها به میانداری رژیم بعثت عراق بر ضد ایران اسالمی، بدان گونه پایان نمی

كه یك وجب از خاك ما به دست دشمن نیفتد، آن هم با فقدان همه گونه امكانات و 

 محاصره همه جانبه ما توسط دول استكباری.
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امام خمینی، احیاگر فرهنگ عاشورا در رابطه با حفظ این  قبساتی از پیامها و بیانات

 فرهنگ كه در تداوم نهضت اسالمی ملت ایران نقش اساسی داشته است

در تمام مراحل نهضت، فرهنگ عاشورا را  -قدس سره  -برای اینكه بدانیم امام خمینی 

امها و ساتی از پیاند، قبدانستهمد نظر داشته و آن را ضامن نهضت اسالمی و تداوم آن می

آوریم، و در مقاطع مختلف زمانی را در این جا می -قدس سره  -بیانات آن حضرت 

داریم، تا شاهدی گویا برای منظور ما در این توجه خوانندگان را به آن معطوف می

قدس  -است.امام خمینی « امام خمینی احیاگر فرهنگ عاشورا»نوشتار كوتاه باشد، كه 

به ملت ایران  2913/  22/  1سمی و كتبی خود كه از فرانسه در تاریخ در پیام ر -سره 

 ند:نویساند، از جمله میدر رابطه با كشتار وحشیانه رژیم شاه در ماه محرم آن سال داده

 محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا

، از اسالم عدل پرور و سالم و درود بر ملت هوشمند ایران كه با همه اختناق و فشار»... 

مظلومان و مقتوالن در راه دیانت دفاع نمودند. رحمت خدا بر مقتولین پانزده خرداد، 

زا، و چه دوازدهم محرم، و نوزده دی، بیست و نهم محرم امسال. محرم چه ماه مصیبت

ای است!محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای ماه سازنده و كوبنده

با قیام خود در مقابل طاغوت تعلیم سازندگی و كوبندگی به بشر داد، و راه خداست كه 

فنای ظالم و شكستن ستمكار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست، و این خود 

سرلوحه تعلیمات اسالم است برای ملتها تا آخر دهر.نهضت دوازده محرم و پانزده 

از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده  خرداد در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب به پیروی

و كوبنده بود كه مردانی مجاهد و فداكار به جامعه داد كه با تحرك و فداكاری 

 [ .۴«. ]روزگار را بر ستمكاران و خائنان سیاه نمودند...

 چرا امام حسین قیام كرد؟
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حجت ما در نزاع با دستگاه جبار پهلوی، مبارزات حضرت امیر )ع( و حضرت »... 

الشهداست. یزید هم یك سلطان و یك قدرتمند بود. یزید هم بساط سلطنت را سید

داشت. بعد از معاویه او بود. حضرت سیدالشهدا به چه جهت با سلطان عصرش طرف 

طرف شد، كه نباید سلطان را دست زد؟ سلطان عصری كه شهادتین را « ظل اهلل»شد؟ با 

رای این بود كه یزید یك آدم قاچاق گفت. من خلیفه پیغمبر هستم، بداد و میسرمی

خواست ملت اسالم را استثمار كند، و منافع ملت بود. برای اینكه آدمی بود كه می

 [ .3« ]اسالم را خودش و اتباعش بخورد...

 محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر

با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداكاری آغاز شد؛ »بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهی كه خون بر شمشیر پیروز شد؛ ماهی كه قدرت حق، باطل را تا ابد محكوم و داغ م

باطله بر جبهه ستمكاران و حكومتهای شیطانی زده؛ ماهی كه به نسلها در طول تاریخ، 

راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت؛ ماهی كه شكست ابرقدرتها را در مقابل كلمه حق به 

مین راه مبارزه با ستمكاران تاریخ را به ما آموخت، ماهی ثبت رساند؛ ماهی كه امام مسل

ی آزادیخواهان و استقالل طلبان و حقگویان بر تانكها و كه باید مشت گره كرده

مسلسلها و جنود ابلیس غلبه كند و كلمه حق، باطل را محو نماید. امام مسلمین به ما 

ل او كند، در مقابانه میآموخت كه در حالی كه ستمگر زمان بر مسلمین حكومت جابر

به پا خیزید و استنكار كنید. اگر كیان اسالم را  -اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد  -

 [ .۳« ]در خطر دیدید، فداكاری كنید و خون نثار نمایید...

 لزوم ایستادن در برابر سلطان جائر

ون آمد و بیر بار دیگر دست جنایتكار شاه از آستین خیانتكار دولت یاغی نظامی»... 

ملت ایران را در آستانه ماه محرم؛ ماه مقابله اسالم و حق و عدالت با جنود شیطان و 
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طاغوت به خاك و خون كشید... اكنون دشمنان اسالم و ایران و هواداران رژیم 

یزیدی، در مقابل هواداران قرآن و اسالم و مخالفان سر سخت رژیم طاغوتی ابوسفیانی، 

خواهند شعار اسالمی و حسینی را كه برای احیای اسالم و به میصف بندی نموده و 

دست آوردن آزادی و استقالل و برقراری حكومت قرآن به جای سلطه شیطان و 

مرد  ی بزرگترینحكومت قانون عدل در مقابیل حكومت جنگل است... این ملت، شیعه

ای ابد لسله اموی را برتاریخ است كه با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و س

 -در گورستان تاریخ دفن نمود و به خواست خدای تعالی، ملت عزیز و پیرو خط امام 

نماید و با خون خود، سلسله ابلیسی پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می -السالم علیه

 [ .3«. ]آوردی كشور، بلكه كشورها به اهتزاز در میپرچم اسالم را در پهنه

 سلطان جائر باید ایستاد در برابر

ای نقل شده است كه در آن خطبه خطبه -سالم اهلل علیه  -از حضرت سید الشهدا »... 

ن اند: و آن ایعلت قیام خودشان را بر ضد حكومت وقت )یزید بن معاویه( ذكر فرموده

بیند كسی كه ب»اند خطاب به مردم كه پیغمبر اكرم فرموده است كه: است كه فرموده

شمرد حرمات اهلل را، چیزهایی را كه خداوند حرام كرده است، ان جائری حالل میسلط

شكند، كند، و عهد خدا را میگذارد، و مخالف سنت رسول اهلل عمل میاین آزاد می

كند و مع ذلك ساكت شد و با اگر كسی دید كه یك سلطان جائری این كارها را می

را كه سلطان جائر پیدا كرده است تغییر قول خودش، با عمل خودش،، این انحرافی 

نداد، خدای تبارك و تعالی حتم كرده است بر خود كه او را هم در آخرت در جای 

بیند و ساكت است، همه همان سلطان جائر قرار بدهد. ولو این آدم كه این چیزها را می

كارهای واجب و مستحب )را( هم به جا بیاورد، آدمی باشد كه سر وقت نماز 

كند، موافق رود، آدمی باشد كه احكام خدا را ترویج میخواند، به مساجد مییم

كند، از همه كارهای بد هم كند، همه كارهای خوب را )عمل( میرضای خدا عمل می
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كند، لكن ساكت است در مقابل سلطان جائر، بر حسب این روایتی كه از اجتناب می

[ كه به منزله علت قیام ایشان 2۱ده است ]نقل ش -سالم اهلل علیه  -حضرت سیدالشهدا

خواهند عمل به قول رسول اهلل بكنند، و است بر ضد حكومت وقت، این است كه می

هنم ای از جكسی كه تخلف بكند، جای او جای همان سلطان جائر است. یعنی در طبقه

ئر خواهد كه سلطان جاكه سلطان جائر قرار دارد، این آدم هم كه ساكت است، و می

خواهد بكند، جایش در جای همان سلطان است...حال ببینیم یزید چه هر كاری می

در مقابلش قیام كرد، و همچو  -سالم اهلل علیه  -كرده است كه حضرت سیدالشهدا 

ل همه اند مااند. مطلبی كه حضرت سیدالشهدا فرمودهاند، و برنامه دادهمطلبی را فرموده

س ببیند یك سلطان جائری اتصاف به این امور دارد است، مطلبی است عمومی. هر ك

و در مقابلش ساكت بنشیند، نه حرف بزند و نه عملی انجام بدهد، این آدم جایش جای 

همان سلطان جائر است. یزید یك آدمی بود كه به حسب ظاهر تشبث به اسالم بود، و 

كنیم را كه ما میخواند، همه این كارها كرد و نماز هم میخودش را خلیفه حساب می

. كردكرد، اما از آن طرف معصیت كار بود، با سنت رسول اهلل مخالفت میاو هم می

سنت رسول اهلل این بود كه باید حفظ دماء مسلمین بشود، او دماء مسلمین را 

ای كه داد. همان شیوهریخت.باید مال مسلمین هدر نرود، او مال مسلمین را هدر میمی

داشت، و امیرالمؤمنین در مقابل او قیام كرد منتهی امیرالمؤمنین لشكر پدرش معاویه هم 

م كه بینیهم داشت، ولی سیدالشهدا عدد خیلی كمی در مقابل یك ابرقدرت بود.ما می

این كارها كه او )یزید( كرده است، با این حكام وقت ما، و سلطان وقت ما تطبیق 

ن سلطان شود بر ایه است، اینها تطبیق میشود. این مسائلی است كه رسول اهلل فرمودمی

)محمد رضا پهلوی(، زیرا سلطان جائر است. این معلوم است كه االن سلطه دارد. 

یعنی سلطه دارد. االن )محمد رضا( سلطه دارد و جائر هم هست. خودش هم « سلطان»

داند كه این آدم جائر شاید قبول داشته باشد كه جائر است. همه كس هم می

خوب، مخالفت سنت رسول اهلل را نكرده؟ هر چه رسول اهلل فرموده است، ایشان است.
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عمل كرده؟ بله، در ایام عمرش برای اینكه من و شما را بازی بدهد، یك دفعه هم 

خواند، و حرفهایی رود به حرم حضرت رضا )ع(، و آن جا یك دو ركعت نماز میمی

 [ .22« ]شماست...زند.این چیزها برای اغفال من و هم آنجا می

 فرا رسیدن اربعین حسینی

صلوات اهلل و سالمه  -بسم اهلل الرحمن الرحیم اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان 

های سودمندی گذشت. ما در این سالها رسید، و بر ملت رشید و آگاه ما اربعین -علیه 

یی و یبتهابه دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه سلسله پهلوی با چه مص

های ایم...امسال اربعین امام امت در خالل اربعینفرهنگیهای خانمانسوزی مواجه بودهبی

پیروان و شیعیان آن بزرگمرد اسالم واقع شده، و گویی خون شهیدان ما امتداد خون 

باشند. پاك شهیدان كربالست، و اربعین اخیر برادران ما، بازتاب اربعین آن دالوران می

آنان به حكومت طاغوتی یزید خاتمه داد، و خون پاك اینان سلطنت  خون طاهر

طاغوتی را به هم پیچید. اربعین امسال استثنایی و نمونه است. راهپیمایی و تظاهرات 

 [ .21« ]پرشور در این اربعین، وظیفه شرعی و ملی است...

 عشق به شهادت

نباید از  پا خاستیم،و اقامه عدل بهوقتی كه ما برای اسالم و برای احیای سنت پیغمبر »... 

ای بوده شویم. این یك سیرهشوند، خودمان شهید میاین بترسیم كه اوالدمان شهید می

است كه از اول در اسالم بوده است. از اول اسالم پیغمبر خدا و ائمه ما فداكاری 

كردند، و شهادت نصیبشان شد. حضرت علی بن الحسین )علی اكبر( به پدر 

فرماید چرا، ما بحقیم. كند كه )مگر( ما بحق نیستیم؟! میوارشان عرض میبزرگ

ترسیم )اذا ال نبالی بالموت(. كسی باید از مردن بترسد كه فرماید، پس از مردن نمیمی

اش همین زندگانی حیوانی است... زندگی خیال كند بعد از مردن خبری نیست، همه
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از اینجاست. این دیگر ترسی ندارد، خوفی  انسانی در یك عالم دیگری است؛ باالتر

شود كه بهتر از اینجاست.بنابراین، ندارد. انسان از این محل به محل دیگری منتقل می

این معنایی كه در صدر اسالم هم بوده است كه اصحاب پیغمبر از شهادت استقبال 

ادت شهگرفتند، اصحاب سیدالشهدا برای كردند، و برای شهادت از هم پیشی میمی

گرفتند، روی همین ایمان راسخ بوده است.شهادت كردند و از هم پیشی میاستقبال می

مطلبی نیست كه انسان به كلی از بین برود، تا اینكه )تصور شود( دیگر غیر از این 

تر )عالم( خبری نباشد. شهادت از این عالم منتقل شدن به یك عالم باالتر و نورانی

 [ .29« ]نجا بهتر است...است كه همه چیزش از ای

 كشته شدن سیدالشهداء هلل بود، و قیام هلل شكست ندارد

با معاویه جنگ كردند و شكست خوردند، و لكن  -سالم اهلل علیه  -حضرت امیر »... 

شكست نبود. این شكست صوری شكست حقیقی نبود. چون قیام هلل بود، قیام هلل 

سالم  -تا ابد هم او غالب است.سیدالشهدا شكست ندارد، تا امروز هم او غالب است، 

با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان، از مخدراتشان قیام كردند،  -اهلل علیه 

ظاهر  -چون قیام هلل بود، اساس سلنت آن خبیث )یزید( را در هم شكستند. در صورت 

خواست ایشان كشته شدند، لكن اساس سلطنت را شكستند. اساس سلطنتی كه می -

اسالم را به صورت سلطنت طاغوتی در آورد. خطری كه معاویه و یزید برای اسالم 

داشتند، این نبود كه غصب خالفت كردند. این خطر كمتری بود. خطری كه اینها 

د خواستنخواستند اسالم را به صورت سلطنت در آورند. میداشتند این بود كه می

خواستند به اسم این كه ما خلیفه رسول اهلل معنویت را به صورت طاغوت درآورند. می

هستیم اسالم را منقلب كنند به یك رژیم طاغوتی، این مهم بود. آنقدر كه این دو نفر 

 خواستند اساسها نزدند. اینها میخواستند ضرر به اسالم بزنند، یا زدند، جلوتریمی

 ، قمار بود. خلیفهاسالم را وارونه بكنند. سلطنت بود، در مجالسشان شرب خمر بود
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رسول اهلل و در مجلس شرب خمر؟ و در مجلس قمار! و باز خلیفه رسول اهلل، نماز هم با 

خواند. این خطر برای اسالم خطری بزرگ بود. این خطر را سیدالشهدا دفع جماعت می

قیام بر ضد  -سالم اهلل علیه  -كرد. قضیه فقط قضیه غصب خالفت نبود. قیام سیدالشهدا 

، اسالم یك كردتوفیق پیدا می -یزید  -ت طاغوتی بود. سلطنت طاغوتی كه اگر سلطن

ساله سلطنت... كشته شدن سیدالشهدا  11۱۱شد مثل رژیم شد. اسالم میچیز دیگر می

قط یك فرماید، من فچون قیام هلل بود، قیام هلل شكست ندارد...خدا می -سالم اهلل علیه  -

بواحدة، ان تقوموا!... وقتی دیدید دین خدا در خطر است،  قل انما اعظكم»موعظه دارم: 

دید كه دین خدا در خطر است، معاویه دارد دین برای خدا قیام كنید. امیرالمومنین می

كند، برای خدا قیام كرد. سیدالشهدا هم همینطور قیام كرد.این خدا را وارانه جلوه می

همیشگی است. هر وقت  یك مطلبی است كه برای یك وقت نیست. موعظه خدا

دیدید كه خواستند بر ضد اسالم، بر ضد رژیم انسانی، اسالمی الهی قیام كنند، خواستند 

مسائل اسالم را وارونه كنند، به اسم اسالم، اسالم را بكوبند، اینجا باید قیام كرد، و 

 [ .23« ]نترسید از اینكه شاید نتوانیم، شاید شكست بخوریم

 ر و سیصد و چهل و دوپانزدهم خرداد یكهزا

شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه  -فیضیه  -پانزده خرداد از همین مدرسه »...

اجتماع عظیم بود، و بعد از این صحبتهایی و افشاگریهایی شد، دنباله آن منتهی به پانزده 

 [ .21« ]خرداد شد...

 شكست ظاهری و شهادت اهل حق به نفع اسالم است

ن الرحیم من باید با آقایان روحانی و پاسدارهای محترم و سایر آقایان بسم اهلل الرحم

محترم كه تشریف دارند، خطرهایی كه حاال متوجه ماست، و اشكاالتی كه در حال 

حاضر داریم، و موضعی كه ما در این وقت داریم فی الجمله عرض كنم. من در مجامع 
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كنم...شهادت سیدالشهدا م تكرار میام، باز هدیگر هم مطلب را چون اهمیت دارد گفته

ای وارد نیاورد، اسالم را جلو برد. اگر نبود شهادت ایشان، معاویه و به اسالم هیچ لطمه

پسرش اسالم را یك جور دیگری در دنیا جلوه داده بودند، به اسم خلیفه رسول اهلل، با 

جماعت بودن.اسم،  رفتن به مسجد، اقامه جمعه و امام جمعه بودن، اقامه جماعت و امام

اسم خالفت رسول اهلل و حكومت، حكومت اسالم بود، لكن محتوا برخالف. نه 

 -حكومت بر حسب محتوا حكومت اسالمی بود و نه حاكم، حاكم اسالمی. سیدالشهدا 

نقشی را كه اینها داشتند برای برگرداندن اسالم به جاهلیت و نمایش  -سالم اهلل علیه 

نظیر همان چیزهای سابق است، آن را باطل كرد... سیدالشهدا دادن اسالم به اینكه 

خودش را برای اسالم به كشتن داد، همان اسالمی كه حاال به دست ما افتاده، و مع 

 [ .2۴« ]كنند...االسف بعضی از ما با آن بازی می

 پاورقی

[ شهید مطهری مقید بود كه شب عاشورا روضه حضرت علی اصغر طفل ششماهه 2]

گریست. نوار آن را حسین )ع( را بخواند، و خود هم در اثنای ذكر مصیبت میامام 

 .اندكند و بسیاری شنیدهاغلب سالها در شب یا روز عاشورا، رادیو تهران پخش می

 [ شهید محراب، آیت اهلل حاج شیخ محمد صدوقی یزدی.1]

 [ حالت گریه داشتن.9]

بت یعنی، اسالم با غر« یعود غریبا كما بدءبدء االسالم غریبا و س»[ روایت این است: 3]

 آشنا شد و عنقریب هم غریب خواهد ماند، همانطور كه در آغاز بود.

، 291۳/  3/  23[ بیانات امام خمینی در جمع وعاظ و روحانیون تهران در قم به تاریخ 1]

 .۴1، ص ۳صحیفه نور، ج 

 .22، ص 1صحیفه نور، ج  ،2913/  22/  1[ از پیام امام فقید به ملت ایران در ۴]

[ از بیانات امام خمینی در فرانسه در مورد تبلیغات اجانب علیه السالم و روحانیت در 3]
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 .۳، ص 9، صحیفه نور، ج 2913/  ۳/  23تاریخ 

[ سرآغاز پیام امام فقید از پاریس به ملت شجاع ایران به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ۳]

 .111، ص 9ه نور، ج ، صحیف2913/  3/  22در تاریخ 

ه ی ماه ی رژیم در آستان[ از پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت كشتار وحشیانه3]

 .3، ص 23ی نور ج ، صحیفه2913/  3/  22محرم در تاریخ 

[ من رأی سلطانا جائرا مستحال لحرم اهلل، ناكثا لعهد اهلل، مخالفا لسنة رسول اهلل صلی 2۱]

كان حقا علی اهلل ان یدخله مدخله. یعنی هر كس ببیند سلطانی را كه  اهلل علیه و آله،

شكند، و برخالف سنت رسول شمارد، و پیمان خدا را میمحرمات خدا را حالل می

و  نماید، و او با گفتاركند، و در میان بندگان خدا با گناه و ظلم رفتار میخدا عمل می

 با آن سلطان جائر وارد جهنم كند.كردارش بازندارد، بر خداست كه او را هم 

[ از پیام امام فقید از پاریس در مورد تكلیف شرعی مسلمین در برابر سالطین جائر 22]

 .32،ص 3ی نور، ج ، صحیفه2913/  3/  2۳از دید پیشوایان معصوم در تاریخ 

ن ی[ از پیام امام خمینی از پاریس به ملت مسلمان ایران به مناسبت فرارسیدن اربع21]

 .191، ص 3، صحیفه نور، ج 2913/  2۱/  1۴حسینی در تاریخ 

/  1/  19[ از بیانات امام فقید در جمع پاسداران انقالب اسالمی قم، در تاریخ 29]

 .211، ص ۴، صحیفه نور، ج 291۳

، صحیفه 291۳/  9/  2۱[ از بیانات امام فقید در جمع هیئت قائمیه تهران، در تاریخ 23]

 .9۴، ص 3نور، ج 

 در مدرسه فیضیه قم. 291۳خرداد  21[ از بیانات امام خمینی در 21]

[ از بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و پاسداران انقالب اسالمی ارومیه، در قم 2۴]

 .33، ص ۳، صحیفه نور، ج 291۳/  3/  21به تاریخ 

 . گریه بر میت از سنت های رسول خداست22
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 مشخصات كتاب

 2139 -ری مرتضی سرشناسه : عسك

های رسول خدا)ص است مرتضی عسكری عنوان و نام پدیدآور : گریه بر میت از سنت

 .293۴مترجم محمدجواد كرمی مشخصات نشر : مجمع علمی اسالمی 

 (2م فروست : )بر گستره كتاب و سنتسx2۴ 1/22ص  91مشخصات ظاهری : 

ریال وضعیت فهرست 92۱۱۱-92-1۳32-3۴3ریال ؛ 92۱۱۱-92-1۳32-3۴3شابك : 

 --ریه صورت زیرنویس موضوع : گنویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : كتابنامه به

اسالم شناسه افزوده : كرمی محمدجواد، مترجم رده بندی كنگره :  --های مذهبی جنبه

BP1۴۱3گ1/ع 

 133/33رده بندی دیویی : 

 ۴9۴3-۳9شماره كتابشناسی ملی : م

 مقدمه

 حمن الرحیمبسم اهلل الر

 لقد كان لكم فی رسول اهلل اسوه حسنه لمن كان یرجوا اهلل و الیوم االخر و ذكر اهلل كثیرا

براستی كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله برای شما اسوه و سرمشق نیكویی است ، 

 12برای آنان كه به خدا و روز قیامت امید داشته و خدا را بسیار یاد می كنند . احزاب / 

 متن كتاب و سنت ازبرگیریماز 

 عز و شرف گذشته از سر گیریم

 وحدت بر محور كتاب و سنت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین ، والصاله و السالم علی محمد و آله الطاهرین و السالم علی 
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 اصحابه البرره المیامین .

خود نزاع برخاستیم و دشمنان ما مسلمان یكپارچه ، از درون و از راه مسائل اختالفی با 

اسالم از برون و از راهی كه ندانستیم ، وحدتمان را به تفرقه و شوكتمان را به ضعف 

كشاندند تا از دفاع ناتوانمان كردند و بر ما چیرگی یافتند؛ در حالی كه خدای سبحان 

 فرموده است :

 و اطیعوا اهلل و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم

و پیامبرش را به اطاعت كنید و با یكدیگر نزاع نكنید كه ناتوان شوید و قدرت و خدا 

 3۴شوكت شما برود ! انفال / 

 آری :

 ما اصابتكم من مصیبه فبما كسبت ایدیكم و یعفو عن كثیر

هر مصیبتی به شما رسد دست آورد خودتان است و خداوند بسیاری را نیز ، می بخشد ! 

 9۱شوری / 

ن است كه امروز و هر روز ، به كتاب و سنت بازگردیم و وحدت كلمه پس شایسته آ

 خود را بر محور كتاب و سنت باز یابیم كه خدای متعال می فرماید :

 فان تنازعتم فی شی فروده الی اهلل و الرسول

 13پس اگر در چیزی نزاع كردید حكم آن را به خدا و رسول باز گردانید . نساء / 

لسله از بحث ها به كتاب و سنت مراجعه كرده و ابزار روشنگر راهمان ما نیز ، در این س

سیله و -به اذن خدای متعال  -در مسائل مورد اختالف را از كتاب و سنت می گیریم تا 

 وحدت كلمه و یكپارچگی دوباره مان گردد .

و  امیدوارم دانشمندان و اندیشمندان اسالمی نیز ، در این میدان با ما همراهی نموده

 دیدگاههای خود را برای ما ارسال دارند .

 سید مرتضی عسكری
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 روایاتی كه می گوید : پیامبر بر متوفی گریست و بر آن ترغیب فرمود -الف 

 گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله در بیماری سعد بن عباده : - 1

د و ش در صحیح مسلم از عبداهلل بن عمر روایت كند كه گفت : سعد بن عباده بیمار

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ، برای عیادت ، همراه با عبدالرحمان بن عوف و سعد 

بن ابی وقاص و عبداهلل بن مسعود به دیدار او رفتند . بر بالینش كه رسیدند مدهوشش 

یافتند . پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : آیا جان سپرده است ؟ گفتند : نه ، ای رسول 

بر صلی اهلل علیه و آله به گریه افتاد . مردم نیز كه گریستن رسول خدا صلی اهلل خدا ! پیام

علیه و آله را دیدند به گریه افتادند . فرمود : آیا نمی شنوید ؟ خداوند بر سر شك دیده 

 عذاب -با اشاره به زبان خود  -عذاب نمی كند ، و بر اندوه دل نیز ، ولی به خاطر این 

 (2اید . )می كند یا می بخش

 گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر پسرش ابراهیم : - 2

در صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابی داود و سنن ابن ماجه از انس بن مالك 

 (1روایت كنند كه گفت : )

با رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وارد شدیم . . . ابراهیم در حال جان سپردن بود . 

زان شد ، عبدالرحمان بن عوف گفت : ای رسول خدا ! شما هم چشمان پیامبر اشك ری

؟ ! فرمود : پسر عوف ! این رحمت است سپس بر آن افزود و فرمود : درست می بینی 

جز آنچه كه پروردگارمان را  -دیده گریان است و دل اندوهبار ، ولی هرگز چیزی 

 (9م . )از جدایی تو اندوهگینی بر زبان نیاوریم . ای ابراهیم ! براستی كه ما -خشنود كند 

 این روایت در سنن ابن ماجه چنین است :

انس بن مالك گوید : هنگامی كه ابراهیم پسر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله جان 

سپرد ، پیامبر صلی اهلل علیه و آله به حاضران فرمود : او را در كفن هایش نپوشانید تا 
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 (3بالینش آمده بر روی او خم شد و گریست . ) برای آخرین بار دیارش كنم . سپس بر

 در سنن ترمذی آمده است :

جابر بن عبداهلل گوید : پیامبر صلی اهلل علیه و آله دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت 

و با وی بر بالین پسرش ابراهیم آمد و او را كه در حال جان سپردن بود در بر گرفت و 

عبدالرحمان بن عوف گفت : آیا گریه می كنی ؟ مگر  بر دامن نهاد و گریستن آغازید .

 شما نبودی كه از گریه كردن باز می داشتنی ؟ !

فرمود : نه ، من از فغان و فریاد دو گروه احمق و سفیه گناهكار باز داشتم : آنان كه 

هنگام مصیبت چهره می خراشند و گریبان می درند و ناله های شیطانی سر می دهند . 

(1) 

 یه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر نوه خویش :گر - 3

در صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابی داود و سنن نسائی روایت كنند : دختر 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله برای آن حضرت پیام داد : نزد ما بیا كه ، پسری از من 

به  اصحاب خویش جانسپار است . پیامبر برخاست و همراه با سعد بن عباده و مردانی از

دیدار آنها آمدند . كودك را كه در حال نفس زدن و جان دادن بود نزد آن حضرت 

آوردند . سرشك دیدگان پیامبر صلی اهلل علیه و آله به جوشش آمد . سعد گفت : ای 

رسول خدا ! چه می بینم ؟ ! فرمود : این رحمت و عطوفتی است كه خداوند در دلهای 

ست ، و خداوند تنها بندگان رحیم و مهربان خود را مورد رحمت بندگانش قرار داده ا

 (۴و بخشایش قرار می دهد . )

 گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر عموی خویش حمزه : - 4

در طبقات ابن سعد ، مغازی واقدی ، مسند احمد و دیگر كتب مكتب خلفا روایت 

 كنند :
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هنگامی كه صدای گریه از خانه  -گ احد پس از جن -رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

های انصار بر كشته هایشان را شنید ، دیدگانش اشكبار شد و گریست و فرمود : ولی 

حمزه گریه كننده ای ندارد . ! سعد بن معاذ كه آن را شنید به نزد زنان بنی عبد االشمل 

تن بر حمزه و گریس شتافت و آنان را به سوی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و تسلیت بر او

فرا خواند . پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر ایشان دعا كرد و آنان را بازگردانید . پس از آن 

واقعه ، هیچ یك از زنان انصار بر مرده ای نگریست مگر آنكه ابتدا بر حمزه كرد و پس 

 (3از آن بر مرده خویش گریست . )

 هدای جنگ موته :گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر ش - 5

 در صحیح بخاری روایت كند :

پیامبر صلی اهلل علیه و آله چگونه شهید شدن زید و جعفر و ابن رواحه را ، پیش از 

 رسیدن خبر آنان ، برای مردم توصیف كرد و فرمود :

زید پرچم را بر گرفت و ضربت خورد و شهید شد ! سپس جعفر پرچم را بر گرفت . او 

از آن ابن رواحه پرچم گرفت و شهید شد . پیامبر صلی اهلل علیه و  نیز شهید شد ! پس

 (۳آله در حالی این سخنان را می فرمود كه دیدگانش سرشك می ریختند ! )

 گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر جعفر بن ابی طالب : - 6

وایتی است ردر استیعاب ، اسد الغابه ، اصابه ، تاریخ ابن اثیر و دیگر كتب مكتب خلفا 

 كه فشرده آن چنین است :

هنگامی كه جعفر و اصحاب او به شهادت رسیدند ، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به 

در حالی كه سرشك دیدگانش فرو  -خانه او رفت ، فرزندانش را فرا خواند و آنان را 

 بوئید و نوازش كرد . همسر جعفر ، اسماء گفت : -می ریخت 

شما باد ، چه چیز را می گریاند ؟ آیا از جعفر و یاران او چیزی به  پدر و مادرم فدای
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شما رسیده ؟ فرمود : آری ، امروز شهید شدند . اسماء گفت : من برخاستم و صیحه 

زدم و زنان را گرد آوردم ، وارد خانه فاطمه كه شدم دیدم او می گرید و می گوید : 

 ه كه چنین دید فرمود :وای عمویم ! و رسول خدا صلی اهلل علیه و آل

 (3براستی كه گریه كنندگان ، باید بر مثل جعفر بگریند . )

 گریه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر مزار مادرش آمنه : - 7

 (2۱در صحیح مسلم ، مسند احمد ، سنن ابی داود ، نسائی ، و ابن ماجه روایت كنند : )

و  آله قبر مادرش را زیارت كرد و گریست ابوهریره گوید : پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و

 (22همه اطرافیان را گریانید . )

گریه پیامبر) ص( بر فرزندش حسین در مناسبتهای گوناگون و تایید خبر دادن فرشتگان -8

 به پیامبر

 حدیث ام الفضل : - 1

در مستدرك صحیحین ، تاریخ ابن عساكر ، مقتل خوارزمی و دیگر كتب مكتب خلفا 

 (21ت : )آمده اس

 از ام الفضل دختر حارث روایت كنند كه او بر پیامبر خدا وارد شد و گفت :

ای رسول خدا ! من در شب گذشته خواب ناخوشایندی دیدم ! فرمود : چه دیده ای ؟ 

گفت : خیلی سخت است ، فرمود : چیست ؟ گفت : دیدم گویا قطعه ای از جسد شما 

خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : چیز خوبی  جدا شد و در دامنم قرار گرفت ! رسول

دیده ای فاطمه انشاءاهلل پسری به دنیا می آورد و در دامان تو جای می گیرد پس گوید : 

حسین را به دنیا آورد ، و او را  -همان گونه كه پیامبر فرموده بود  -پس از آن ، فاطمه 

علیه و آله رسیدم و در دامن من جای گرفت . روزی خدمت رسول خدا صلی اهلل 

حسین را در دامان آن حضرت نهادم ، اندكی بعد توجهش از من منصرف شد ، بناگاه 
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دیدم دیدگان پیامبر صلی اهلل علیه و آله سیل آسا اشك می بارد ! گوید : گفتم : ای نبی 

علیه الصاله و  -خدا ! پدر و مادرم به فدایت ، شما را چه می شود ؟ ! فرمود : جبرئیل 

به دیدارم آمد و به من خبر داد كه ، امتم بزودی این پسرم را می كشند . گفتم  -لسالم ا

 : این را ؟ ! فرمود : آری ، او قدری از تربت سرخش را نیز برای من آورد .

حاكم صاحب مستدرك صحیحین گوید : این حدیث با شرائط شیخین =بخاری و 

 (29ند . )مسلم حدیثی صحیح است ، ولی آن را نیاورده ا

 روایت زینب بنت جحش : - 2

در تاریخ ابن عساكر ، مجمع الزوائد ، تاریخ ابن كثیر و دیگر كتب مكتب خلفا روایت 

 (23كنند : )

زینب گوید : در یكی از اوقات كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در خانه من بود و 

ز وی غافل شدم و او نزد من حسین تازه به راه افتاده را نگه می داشتم ، لحظه ای ا

 رسول خدا صلی اهلل علیه و آله رفت .

سپس دستش را بلند كرد . پس از آن  -تا آنجا كه گوید  -فرمود : آزادیش بگذار . 

كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله نمازش را به انجام رسانید گفتم : ای رسول خدا ! من 

بودم ؟ ! فرمود : جبرئیل نزد من آمد و  امروز كاری را از شما دیدم كه تا به حال ندیده

به من خبر داد امت من این فرزندم را می كشند . گفتم : پس تربتش را به من نشان بده 

 (21و او تربت سرخ رنگی برایم آورد . )

 روایت عایشه : - 3

در تاریخ ابن عساكر ، مقتل خوارزمی ، مجمع الزوائد و دیگر كتب پیروان مكتب خلفا 

 (2۴سلمه بن عبدالرحمن روایت كنند : )از ابی 

عایشه گوید : رسول خدا صلی اهلل علیه و آله كه حسین را بر ران خود نشانید ، جبرئیل 
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س پ -نزد او آمد و گفت : این پسر توست ؟ فرمود : آری ، گفت : ولی امتت بزودی 

یل گفت : د . جبرئاو را می كشند . دیدگان پیامبر صلی اهلل علیه و آله اشكبار ش -از تو 

اگر بخواهی سرزمینی را كه در آن كشته می شود به تو نشان می دهم . فرمود : آری 

 چنین كن . جبرئیل نیر ، خاكی از سرزمین طف = كربال را به آن حضرت نمایاند .

در عبارت دیگری چنین است : جبرئیل به سوی سرزمین طف در عراق اشاره كرد و 

 (23و به او نشان داد و گفت : این تربت قتلگاه اوست . ) تربتی سرخ فام بر گرفت

 روایت ام سلمه : - 4

در مستدرك صحیحین ، طبقات ابن سعد ، تاریخ ابن عساكر و دیگر كتب پیروان 

 ( كه راوی گفته است :2۳مكتب خلفا روایت كنند )

ه لیه و آلمرا خبر داد كه : یك شب رسول خدا صلی اهلل ع -رضی اهلل عنها  -ام سلمه 

برای خواب در بستر شد و اندكی بعد با حالتی افسرده بیدار گردید؛ سپس خوابید و 

آرام گرفت و دوباره با حالتی سبك تر از آنچه در مرحله اول دیده بودم ، بیدار شد؛ 

در حالتی كه تربت سرخ فامی در دست داشت و آن را می  -سپس خوابید و باز هم 

شد . عرض كردیم : ای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ! این از خواب بیدار  -بوسید 

تربت چیست ؟ فرمود : جبرئیل مرا خبر داد كه این = حسین علیه السالم در سرزمین 

عراق كشته می شود . به جبرئیل گفتم : تربت زمینی را كه در آن كشته می شود به من 

 نشان بده . و این تربت آن جاست .

دیث با شرایط شیخین بخاری و مسلم حدیثی صحیح است ولی آن حاكم گوید : این ح

 (23را در كتب خود نیاورده اند . )

 حدیث انس بن مالك : - 5
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در مسند احمد ، المعجم الكبیر طبرانی ، تاریخ ابن عساكر و دیگر كتب پیروان مكتب 

 (1۱خلفا روایت كنند : )

ز پروردگار خود اجازه خواست تا انس بن مالك گوید : یكی از فرشتگان به نام قطر ا

به دیدار پیامبر صلی اهلل علیه و آله بیاید؛ خداوند اذنش داد و او در روز نوبت ام سلمه 

وارد شد . پیامبر صلی اهلل علیه و آله به ام سلمه فرمود : مواظب باش كسی در مجلس ما 

علیه  -علی  وارد نگردد . در همان حال كه او بر درب اطاق بود ناگهان حسین بن

سر رسید و در را گشود و وارد شد . رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز ، او را  -السالم 

در بر گرفت و بوسه باران كرد . آن فرشته گفت : دوستش داری ؟ فرمود : آری . 

گفت : امتت بزودی او را می كشند ! اگر بخواهی مكانی را كه در آن كشته می شود به 

هم ؟ فرمود : آری می خواهم . گوید : آن فرشته مشتی از مكان كشته تو نشان می د

شدن او را برگرفت و به آن حضرت نمایاند ، پس از آن قدری ماسه یا خاك سرخ 

 -آورد . ام سلمه آن را گرفت و در جامه خود نهاد . راوی حدیث ، ثابت ، گوید : ما 

 (12می گفتیم : این كربالست ! ) -در آن زمان 

روایاتی كه می گوید : پیامبر صلی اهلل علیه و آله از گریه كردن نهی فرمود ، و  -ب 

 منشا این روایات

 در صحیح مسلم و سنن نسائی از عبداهلل روایت كنند :

حفصه بر حال عمر گریست . عمر گفت : آرام باش دخترم ! آیا نمی دانی كه پیامبر 

 (11گریه بستگانش بر او عذاب می بیند ؟ ! )صلی اهلل علیه و آله فرموده : میت به خاطر 

 در روایت دیگری آمده است :

عمر گوید : پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : میت در قبر به خاطر نوحه و زاری بر او 

 (19عذاب می بیند . )

 و در دیگری :
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 عبداهلل بن عمر گوید : هنگامی كه عمر ضربت خورد ، مدهوش گردید . بدین خاطر ،

 بر او صیحه و شیون كردند .

چون به هوش آمد گفت : آیا نمی دانید كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

 (13میت به خاطر گریه زنده عذاب می بیند . )

استدراك عایشه بر حدیث و رفع اشتباه از عمر و پسرش : در صحیح بخاری ، صحیح 

 مسلم و سنن نسائی روایت كنند :

وید : به مدینه كه رسیدیم ، امیرالمومنین = عمر هنوز استقرار نیافته بود كه ابن عباس گ

ضربت خورد . صهیب با فریاد : وای برادرم ! وای یاورم ! بر بالین او آمد . عمر گفت : 

آیا نمی دانی ، آیا نشنیده ای كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : میت به خاطر برخی 

 ذاب می بیند ؟ !گریه های بستگانش ع

ابن عباس گوید : من برخاستم و نزد عایشه رفتم و از آن چه گذشته بود آگاهش كردم 

. عایشه گفت : نه به خدا ! رسول خدا هرگز نفرموده : میت به خاطر گریه كسی عذاب 

 می بیند . بلكه فرموده :

و زر  ، و ال تزر وازرهان الكافر یزیده اهلل ببكاء اهله عذابا و ان اهلل لهو اضحك و ابكی 

 اخری

خداوند كافر را به خاطر بستگانش بیشتر عذاب می كند ، و خداوند است كه می 

خنداند و می گریاند ، و هیچ كس بار گناه دیگری را بر ندارد . قاسم بن محمد گوید : 

هنگامی كه سخن عمر و پسرش به عایشه رسید گفت : شما مرا از كسانی خبر می دهید 

 (11دروغگویند و نه دروغزن ، ولی به هر حال گوش آدمی خطا می شنود . )كه نه 

 در صحیح مسلم ، صحیح بخاری ، سنن ترمذی و موطا مالك روایت كنند :

هشام بن عروه از پدرش ، گوید : در نزد عایشه گفته شد كه ابن عمر گفته است : میت 

رحمن گفت : خدای بر ابا عبدالبه خاطر گریه بستگانش بر او ، عذاب می بیند . عایشه 

 -ببخشاید ، چیزی را شنیده ولی خوب در نیافته ، قضیه چنین بود كه : جنازه یهودی را 
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از كنار پیامبر صلی اهلل علیه و آله عبور دادند ، آن  -در حالی كه بر او می گریستند 

 (1۴حضرت فرمود : شما می گریید و او عذاب می شود . )

ه در شرح صحیح مسلم ، درباره روایات نهی از گریستن كه از  ۴3۴امام نووی متوفای 

رسول خدا روایت شده ، گوید : این روایات تنها از روایت عمر و پسرش عبداهلل است . 

عایشه آنها را انكار كرده و آن را از نسیان و فراموشی و اشتباه آن دو دانسته ، و منكر 

 (13ه شده است . )صدور آن از پیامبر صلی اهلل علیه و آل

 رسول خدا صلی اهلل علیه و آله عمر را از نهی ، نهی می كند

 (1۳در سنن نسائی ، سنن ابن ماجه و مسند احمد روایت كنند كه : )

سلمه بن ازرق گوید : شنیدم كه ابوهریره می گفت : یكی از بستگان رسول خدا صلی 

او گریه می كردند ، عمر برخاست و اهلل علیه و آله از دنیا رفت ، زنان جمع شده و بر 

آنان بر او بازداشته و پراكنده می كرد ، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : عمر ! 

آنان را به حال خود واگذار كه چشمها اشكبار و دلها مصیبت دیده داغشان تازه است . 

(13) 

 در مسند احمد از وهب بن كیسان از محمد بن عمرو روایت كند كه :

سلمه بن ازرق با عبداهلل بن عمر در بازار نشسته بودند كه عده ای جنازه ای را عبور داده 

و بر آن می گریستند . عبداهلل بن عمر این كار را ناپسند شمرده و آنان را طرد كرد . 

 -سلمه بن ازرق به او گفت : چنین مگو ! زیرا من خود شاهد بودم و از ابوهریره شنیدم 

ان مروان جان سپرده بود و مروان دستور می داد زنانی را كه بر او می زنی از بستگ

ابوهریره كه بر سر جنازه آمده بود گفت : ای اباعبدالملك !  -گریستند از آنجا برانند 

آنان را به حال خود واگذار ، زیرا جنازه ای را از مقابل پیامبر صلی اهلل علیه و آله عبور 

نیز ، در كنار آن حضرت بودیم . عمر شروع به راندن  دادند . من و عمر بن خطاب

زنانی كرد كه همراه جنازه می گریستند . رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : پسر 
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خطاب ! آنان را به حال خود واگذار كه جانشان مصیبت دیده ، چشمشان اشكبار و 

 (9۱داغشان تازه است )

 مقایسه روایات و نتیجه آن

اول اثبات كرد : گریه كردن بر محتضر و كسی كه در حال جان دادن  روایات بخش

 - شهید باشد یا غیر شهید -است و كسی كه جان سپرده و نیز ، گریه بر مزار مردگان 

 از سیره پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله می باشد .

ندش روایات بخش دوم اثبات كرد : رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بارها بر فرز

شهیدش = حسین علیه السالم گریه كردند ، و با اثبات آن ، گریه آن حضرت بر حسین 

به بخش اول می پیوندد و از سیره و سنت رسول خدا صلی اهلل علیه و  -علیه السالم  -

 آله بشمار می آید .

روایات بخش سوم اثبات كرد : روایات نهی پیامبر صلی اهلل علیه و آله از گریه بر میت 

، تنها از سوی خلیفه دوم و پسرش عبداهلل است ؛ و از استدراك ام المومنین عایشه بر 

آنها كه گفت : خدای ببخشاید ابا عبدالرحمن را ، چیزی را شنیده ولی در نیافته و 

 سخنان دیگر صحابه مانند : ابوهریره و ابن عباس پیرامون این موضوع در می یابیم كه :

عبداهلل درباره نهی پیامبر صلی اهلل علیه و آله از گریستن بر  آنچه خلیفه دوم و پسرش

 میت روایت كرده اند ، خطا و اشتباه است

بنابراین ، گریستن بر كسی كه در حال مردن است ، و گریستن بر میت ، و گریستن بر 

مزار میت ، از سیره و سنت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است . ای این رو ، گریه بر 

نیز ، پیروی از سیره و سنت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می  -علیه السالم  -ین حس

 باشد

 پی نوشتها
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 .۴، كتاب الجنائز، باب ۴9۴صحیح مسلم ، جلد دوم ،ص -2

 عبارت از صحیح بخاری است .-1

، 239،ص 9، كتاب الصبیان ، سنن ابی داود، جلد 2۳۱۳،ص 3صحیح مسلم ، جلد -9

،ص 2. صحیح بخاری ، جلد 1۱3،ص 2المیت ، سنن ابن ماجه ، جلد باب البكاء علی 

21۳. 

 ، كتاب الجنائز.339)ص ( 2سنن ابن ماجه ، جلد -3

، كتاب الجنائز، باب الرخصه فی البكاء علی المیت . 11۴ص  3سنن ترمذی ، جلد -1

 این حدیث نزد علمای حدیث شناس مكتب خلفا حدیثی حسن است .

الجنائز، باب قول النبی صلی اهلل علیه و آله : یعذب المیت  صحیح بخاری ، كتاب-۴

. كتاب 232و  9،ص 3ببعض بكاء اهله علیه . كتاب المرضی ، باب : عباده الصبیان جلد 

التوحید، باب : ان رحمه اهلل قریب من المحسنین . صحیح مسلم ، كتاب الجنائز، باب : 

ابی داود، كتاب الجنائز، باب : . سنن 22حدیث  ۴9۴ص  1البكاء علی المیت جلد 

، كتاب 11ص  3. سنن النسائی ، جلد 9211حدیث  239ص  9البكاء علی المیت جلد 

 .1۱3و  1۱۴و  1۱3ص  1الجنائز، باب االمر باالحتساب و الصبر. مسند احمد، جلد 

چاپ دار صادر  22ص  9ابن روایت را از شرح حال حمزه در طبقات ابن سعد. جلد -3

، 923 - 921ص  2ه . آوردیم . مشروحتر آن را مغازی واقدی ، جلد  2933بیروت . 

. تاریخ 3۱ص  1. مسند احمد. جلد 2۴9ص  2آمده است . و نیز، امتاع االسماع ، جلد 

. ابن عبد البر در 1۱ص  9چاپ مصر. سیره ابن هشام جلد  191ص  1طبری ، جلد 

 آن را در شرح حال حمزه آورده اند. استیعاب ، و ابن اثیر در اسد الغابه نیز، فشرده

، كتاب فضائل الصحابه ، باب : مناقب خالد. البدایه 1۱3ص  1صحیح بخاری ، جلد -۳

. انساب 3۱ص  3. سنن الكبری ، بیهقی ، جلد 111ص  3و النهایه ، ابن كثیر، جلد 

 .39ص  21.شرح ابن ابی الحدید بر نهج البالغه ، جزء  39ص  1االشراف ، جلد 

و دیگر كتب مورد اشاره در متن در شرح حال جعفر  3۱ص  1تاریخ ابن اثیر، جلد -3
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 طیار.

 عبارت متن از صحیح مسلم است .-2۱

. مسند احمد، 2۱۳حدیث  9۴، كتاب الجنائز، باب ۴32ص  1صحیح مسلم ، جلد -22

ص  2، كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ، جلد 3۱ص  3. سنن نسائی ، جلد 332ص  1جلد 

 .2131، حدیث 1۱2

 عبارت متن از مستدرك است .-21

. تاریخ ابن عساكر، 233و فشرده آن در ص  23۴ص  9مستدرك صحیحین ، جلد -29

. مقتل 233ص  3مجمع الزوائد، جلد ۴9۱و نزدیك به آن در حدیث  ۴92حدیث 

 .2۴1و  213ص  2خوارزمی ، جلد 

اشاره كرده است . امالی  نیز به 233ص  ۳، در جلد 19۱ص  ۴تاریخ ابن اثیر جلد 

ص  2. روض النضیر، جلد 231. فصول المهمه ابن صباغ مالكی ، ص 2۳۳شجری ، ص 

چاپ  119ص  ۴. كنز العمال ، جلد 23۱و در چاپ دیگر ص  221. صواعق ، ص ۳3

علیه  -. در كتاب های مكتب اهل بیت 211ص  1قدیم . الخصائص الكبری ، جلد 

 ، آمده است3و۴و لهوف ابن طاوس ، ص  ۳حزان ،ص نیز، در مثیر اال -السالم 

 عبارت از تاریخ ابن عساكر و فشرده آن است .-23

. مجمع الزوائد، ۴13تاریخ ابن عساكر، شرح حال امام حسین علیه السالم ، حدیث -21

ص  ۳. ابن كثیر نیز در تاریخ خود، جلد 221ص  29. كنز العمال ، جلد 2۳ ۳ص  3جلد

كرده است . در كتابهای پیروان مكتب اهل بیت نیز، در امالی شیخ به آن اشاره  233

، كه در پایان آن تتمه مهمی است . 2۱ - 3. مثیر االحزان ، ص 919ص  2طوسی ، جلد

 3 - 3و همچنین در لهوف ص 

 ام المومنین زینب بنت جحش زوجه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است .

 عبارت خوارزمی را آوردیم .-2۴

علیه  -، تاریخ ابن عساكر، شرح حال امام حسین 1۴3طبقات ابن سعد، حدیث -23
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 2۳3ص  3. مجمع الزوائد، جلد213ص  2. مقتل خوارزمی ، جلد ۴13حدیث  -السالم 

چاپ قدیم .  119ص  ۴چاپ جدید و جلد  2۱۳ص  29. كنز العمال ، جلد 2۳۳و 

. 21۴و  211ص  1لد . خصائص السیوطی ، ج221الصواعق المحرقه ابن حجر، ص 

. و امالی شیخ طوسی از كتب پیروان مكتب اهل 223جوهره الكالم للقره غولی ، ص 

 مشروح . 233. و امالی شجری ، ص 911ص  2بیت علیهم السالم ، جلد 

 عبارت از مستدرك است .-2۳

. تاریخ 11. المعجم الكبیر طبرانی ، حدیث 93۳ص  3مستدرك صحیحین ، جلد -23

 31. طبقات ابن سعد، تحقیق و نشر، عبدالعزیز طباطبائی ، ص ۴23، حدیث ابن عساكر

ص  9. سیر اعالم النبالء جلد 22ص  9. تاریخ االسالم ذهبی ، جلد ۴1۳، حدیث 33 -

. ذخایر العقبی ، محب الطبری ، 213و  21۳ص  2. مقتل خوارزمی ، جلد 231و  233

ص  2۴كنز العمال ، متقی ، جلد . 19۱ص  ۴. تاریخ ابن كثیر، جلد 233و  23۳ص 

1۴۴. 

 عبارت متن از مسند احمد بن حنبل است .-1۱

. تاریخ ابن عساكر، شرح حال امام حسین علیه 1۴1و  131ص  9مسند احمد، جلد -12

. معجم الكبیر طبرانی 911ص  3و تهذیب آن تاریخ ، جلد  ۴23و  ۴21السالم ، حدیث 

 - 2۴۱ص  2. مقتل خوارزمی ، جلد 33حدیث ، شرح حال امام حسین علیه السالم ، 

. ذخائر 233ص  9. سیر اعالم النبال، جلد 2۱ص  9. تاریخ االسالم ذهبی ، جلد 2۴1

به سند دیگر، تاریخ  23۱و ص  2۳3ص  3. مجمع الزوائد، جلد233و  23۴العقبی ، ص 

ین است : كه در. عبارت آن چن 113ص  ۴ابن كثیر، باب : االخبار بمقتل الحسین ، جلد 

 2۴. كنز العمال ، جلد 233ص  ۳ما می شنیدیم كه او در كربال كشته می شود. و جلد 

. 1۱1ص  9. الدالئل ابی نعیم ، جلد 221. الصواعق المحرقه ، ابن حجر، ص 1۴۴ص 

. خصائص 231ص  1. المواهب اللدنیه قسطالنی ، جلد 231ص  2الروض النضیر، جلد 

الضمان بزوائد صحیح ابن حبان ، ابوبكر هیتمی ، ص . موارد 11ص  1سیوطی ، جلد 
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113. 

ه جلد  3۴۱نیز، امالی شیخ طوسی ت /  -علیه السالم  -در كتب پیروان مكتب اهل بیت 

 كه در عبارت آن چنین است : بزرگی از بزرگان مالئكه ... 112ص  2

یه . هله عل، كتاب الجنائز، باب : المیت یعذب ببكاء ا۴93ص  1صحیح مسلم ، جلد -11

 ، كتاب الجنائز، باب : النهی عن البكاء علی المیت .2۳ص  3سنن نسائی ، جلد 

، كتاب الجنائز، 111ص  3. صحیح ترمذی ، جلد ۴93ص  1صحیح مسلم ، جلد -19

، كتاب الجنائز، باب : المیت یعذب بما نیح 1۱۳ص  2. سنن ابن ماجه ، جلد 13باب 

 علیه .

 .2۳ص  3. سنن نسائی ، جلد ۴93ص  1صحیح مسلم ، جلد -13

. صحیح بخاری ، كتاب 19و  11حدیث  3صحیح مسلم ، كتاب الجنائز، باب -11

. سنن نسائی ، جلد 21۴و  211ص  2الجنائز، باب : یعذب المیت ببكاء اهله علیه ، جلد 

 ، كتاب الجنائز، باب : النیاحه علی المیت . االجابه ال یراد ما استدركته عایشه2۳ص  3

 ، باب : استدراكها علی عمر بن الخطاب .۳1علی الصحابه ، زركشی ، ص 

، 21۴ص  2، صحیح بخاری ، جلد 11، حدیث 3صحیح مسلم ، كتاب الجنائز، باب -1۴

كتاب الجنائز، باب : المیت یعذب ببكاء بعض اهله . صحیح ترمذی ، كتاب الجنائز، 

، كتاب الجنائز، باب : 193ص  2. موطا مالك ، جلد 113و  11۴ص  3، جلد 11باب 

 النهی عن البكاء علی المیت .

 ، كتاب الجنائز.11۳ص  ۴شرح صحیح مسلم ، االمام النووی ، جلد -13

 عبارت نسائی را آوردیم .-1۳

، باب : الرخصه فی البكاء علی المیت . مسند احمد جلد 23ص  1سنن نسائی ، جلد -13

، كتاب الجنائز، باب : ما 1۱1ص  2، جلد  . سنن الن ماجه333، 3۱۳، 139، 22۱ص  1

 .21۳3جاء فی البكاء علی المیت ، حدیث 

 .999و نزدیك به آن در ص  3۱۳و  139ص  1مسند احمد، جلد -9۱
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 . مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسین علیه السالم23

 مشخصات كتاب

 نویسنده : محمد علی سلطانی

 ناشر : محمد علی سلطانی 

 روایی فرهنگ گریه بر امام حسینمستندات 

سوگواری همیشگی در فاجعه غمبار كربال و اشك افشانی بر مصیبت وارد شده بر اهل 

های واقعه كربالست كه آن را از دیگر وقایع ممتاز علیهم السالم یكی از مشخصهبیت

و  هعلیهم السالم گریه بر این واقعه توجیه شدساخته است. در روایاتی منصوب به ائمه

وعده پاداش اخروی داده شده است. این نوشتار به بررسی این روایات اختصاص دارد 

و مؤلف در پی آن است تا به بررسی سندی و متنی برخی از این روایات بپردازد و به 

قدر توان خود سره را از ناسره بازشناسد.روایاتی كه در این نوشتار به بررسی آنها اقدام 

 ها:در كامل الزیارات ابن قولویه نقل شده است.كلید واژه شده، روایاتی است كه

عزاداری، گریه، احادیث، كامل الزیارات.گریه بر شهادت امام حسین علیه السالم و 

های سوگواری و عزاداری در ایّام خراش و آیینحادثه كربال و شهیدان آن واقعه دل

شیّع ته و بلكه برترین ویژگی تهای برجسعاشورا و دو ماه محرّم و صفر، یكی از ویژگی

است كه از زمان حاكمیت آل بویه و به همّت معزّ الدوله ابو الحسین احمد بن ابی 

جات ها و دستهشجاع كه برای نخستین بار فرمان عزاداری عمومی و خروج هیئت

ها را داد، در شكل یك سّنت و آیین پر بار و استوار در میان شیعیان عزاداری به خیابان

ترین علل و انگیزه در پیدایش [ .اگر مهدویت را در جهان اسالم یكی از مهم2در آمد. ]

ادثه تردید حهای سیاسی، فرهنگی و حتّی نظامی بدانیم، بیها و پدیدهو حدوث جریان

كربال و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن، دومین عامل مهّم پیدایش حوادث سیاسی در 
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ها و مراسم دو امل آن در جهان تشیّع است.در این آیینجهان اسالم و نخستین ع

ها و ها و شورشها نمود دارد: یكی از آنها قیاممشخصّه مهم، بیش از دیگر مشخّصه

خواهی شهیدان عاشورا در طول حوادث خونینی است كه به نام و یاد و به انگیزه خون

حاكم ستمگر و ناعادلی  ها هرخواهیتاریخ تشیّع به وجود آمده است. در این خون

نمادی از یزید، عبید اللَّه بن زیاد، شمر بن ذی الجوشن و دیگر جنایتكاران حادثه مزبور 

مه ای از گزارش ه، گزیده«كلّ یوم عاشورا و كلّ أرض كربال»شد و به واقع، تعبیر: می

خّصه شهای سیاسی در تشیّع است كه از حادثه كربال الهام گرفته است. دومین مپدیده

ریزی و یادآوری مداوم و همه ساله حادثه مزبور حادثه مزبور، آیین سوگواری و اشك

است. مشخّصه دوم، موضوعی است كه این نوشتار در پی بازكاوی مستندات روایی آن 

است.در راستای تشویق برای گریه كردن بر امام حسین علیه السالم و یاران آن 

ر كتب روایی و تاریخی وجود دارد و اهل منبر، حضرت، روایات و احادیث بسیاری د

مدّاحان، مرثیه سرایان و نیز نویسندگان و شاعران به بسیاری از آنها اشاره كرده، برای 

شوند. این احادیث و روایات، همچون همه روایات و احادیث در مخاطبان یادآور می

اتی وجود دارد كه ای از روایات راست و دروغ است. روایموضوعات گوناگون، آمیزه

از سند و متن معتبر و قابل دفاعی برخوردار هستند. نیز روایات و احادیثی وجود دارند 

كه یا به خاطر سند آن و یا به علّت محتوای آن، قابل دفاع و پذیرش نیستند. اختالط این 

شوار د دو گونه احادیث، افزون بر آن كه كار را برای مدّاحان و منبریان متدیّن و با تقوا

كند، گاه به صورت ناخودآگاه موجب تحریف و تخریب جریان سالم و درست می

ه و رو، شایستكشاند.از اینمندان به آن حضرت را به بیراهه میگردد و عالقهحادثه می

ها، هم از نظر سند و هم از دید محتوا، بلكه بایسته است این قبیل احادیث و گزارش

به قدر امكان و توان و فهم، سره از ناسره جدا گردد تا كار  مورد بازكاوی قرار گیرد و

تر گردد. پیش از پرداختن به اصل بحث ها آسانگیران و كاربران آن گزارشبرای بهره

كنم كه نقد حدیث و گزارش درباره حادثه كربال و بلكه هر موضوع و یادآوری می
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هد؛ بلكه آن را استوارتر و پر كاای، نه تنها از ارزش آن حادثه و موضوع نمیحادثه

كند. همچنین نیازمند یادآوری است كه نباید شهرت و آوازه یك گزارش و نفوذتر می

آمد آن، تضعیف سند یا متن حدیث مزبور حدیث، ما را از نقد آن باز دارد و اگر پی

هایی كه در آن احساس و عاطفه، نقش گشت، هراسان و دلگیر كند؛ زیرا در پدیده

ه و گیران از این عاطفتر و كار برای بهرهسازان فزونی دارد، زمینه حضور حدیثكلید

ره و هایی از گستپذیرتر و سودمندتر است. بدیهی است كه چنین گزارشاحساس، دل

ها در تری برخوردار است.از سوی دیگر، وجود این قبیل احادیث و گزارششیوع فزون

ی از نقد پوشبرجسته، نباید ما را به سوی چشم هایكتب روایی مهم و در آثار شخصیت

طور ممكن است چنین اشتباهاتی در پایه را ایجاد كند كه چهسوق دهد و این باور بی

هایی پیدا شود. زیرا اشتباه، همزاد بشر است و شهرت و آوازه آثار چنان شخصیت

ابزار گردد، بخصوص كه دامنه شخصیتی الزاماً مصونیت از خطا را موجب نمی

ها محدود بود و چه بسا دانشوری به خاطر فقدان ابزار دستیابی و اطّالعاتی در گذشته

ماند كه در روزگار ما و عدم وفور كسب اطالع و آگاهی، از اطالعاتی محروم می

فراوانی ابزار اطالعاتی كاری ساده و قابل دسترس است.از آن گذشته، در چنین 

هایی سازد، شخصیتمایه آن را میی و احساس بنمندموضوعاتی كه عاطفه، عالقه

ها تحت تأثیر و عملكرد احساس و عاطفه قرار دارند و آوازهپرآوازه هم، همچون بی

مانند و خیلی از چیزها را ها به دور میناخودآگاه از بسیاری دقّت نظرها و مو شكافی

 مد آن بیمناك بود؛ زیراگیرند. بنابراین نباید از نقد هراس داشت و از پیاندیده می

تر است.درباره گریه بر امام حسین علیه حقیقت و واقعیت از هر چیزی دوست داشتنی

السالم، بیش از چهل حدیث وجود دارد كه به طور مستقیم به این موضوع پرداخته 

است و در بسیاری از احادیث به موضوع اشاره شده و یا محتوای خبر و حدیث به 

تشویق به گریه برای امام حسین علیه السالم و یارانش از آن فرا چنگ ای است كه گونه

ای از این روایات در كامل الزیارات ابن قولویه آمده است و آید. بخش عمدهمی
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بخشی دیگر نیز، در كتب دیگر بزرگان از قبیل صدوق، شیخ طوسی، برقی و غیر آنان 

كامل الزیارات در این خصوص  رو، نخست به گزارش احادیثوارد شده است. از این

پردازیم و سپس به كتب دیگر خواهیم پرداخت.ابن قولویه شماری از احادیث را می

توان به این نتیجه رسید كه احادیث مزبور در آورده است كه در مقایسه با یكدیگر می

واقع تقطیع بعضی احادیث دیگر است كه گاه با یك سند و گاه با سندهای گوناگون 

رسند و تبدیل به ای از رجال به همدیگر میرده است و زمانی هم حدیث در پارهنقل ك

علیه السالم به شوند. از جمله این احادیث روایتی است از امام صادقیك حدیث می

این سند:حدّثنی حكیم بن داوود، عن سلمة، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی 

ار، عن أبی عبداللَّه.متن حدیث به این شرح عمیر، عن بكر بن محّمد، عن فضیل بن یس

[ غُِفر له ذنوبه ولو كان 1است:قال: من ذُكِرنا عنده ففاضت عیناه ولو مثل جناح الذباب ]

[ .هر كس كه در پیش او یاد شویم و از دیدگانش اشك جاری 9مثل زَبَد البحر؛ ]

دار گرچه به مقگردد، گرچه به مقدار پر مگسی باشد، گناهانش بخشیده خواهد شد؛ 

كف دریاها باشد.در این روایت گرچه حكیم بن داوود مشخّص نیست؛ امّا عمده ایراد 

سند آن، به خاطر وجود سلمة بن خطاب است. این شخص از یكی از روستاهای منطقه 

ری به نام براوستان است و رجالیان از قبیل نجاشی، ابن غضائری و دیگران او را ضعیف 

منطقه  ای ازقریه -اند: وی ابو الفضل براوستانی ازدورقانی ره او گفتهاند و درباشمرده

در حدیثش ضعف است. ابن غضائری گفته: او ابو محمّد است و ضعیف  -ری 

[ .امّا همین روایت را برقی در المحاسن خود از یعقوب بن یزید، از محمّد 3باشد. ]می

ر، از امام صادق علیه السالم نقل كرده بن ابی عمیر، از بكر بن محمّد، از فضیل بن یسا

تر به حدیث [ .در كامل الزیارات نقلی با مضمونی نزدیك1است كه جای ایراد ندارد. ]

یاد شده، از فضیل بن فضاله آورده است كه با توجّه به دیگر افراد سند پیداست كه 

ا حكیم رفضیل بن فضاله اشتباه است و همان فضیل بن یسار صحیح است. این روایت 

بن داوود از سلمه از علی بن سیف از بكر بن محمّد از فضیل نقل كرده است كه به 
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جای محمّد بن ابی عمیر،علی بن سیف در سند روایت قرار گرفته است و محتوای 

حدیث چنین است:هر كس كه در نزدش یاد شویم و از دیدگانش اشك جاری شود، 

[ .این حدیث گرچه عام است و ۴] كند.اش را بر آتش حرام میخداوند چهره

اختصاص به امام حسین علیه السالم ندارد؛ اّما محدّثان عمومًا آن را در باب مربوط به 

ری تدهند. در قرب االسناد این روایت به صورت كاملامام حسین علیه السالم قرار می

لیه ن عآمده است كه البته این كمال، موجب خروج روایت از تخصیص آن به امام حسی

گردد. این گزارش از گردد و بلكه مظلومیت همه جریان علوی را شامل میالسالم می

این قرار است:حدّثنا أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبی عبداللَّه علیه السالم 

قال: قال لفضیل: تجلسون وتحدّثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال: إنّ تلك المجالس 

نا. یا فضیل! فرحم اللَّه من أحیا أمرنا. یا فضیل! من ذكّرنا أو ذُكرنا عنده، اُحبّها فأحیوا أمر

[ 3فخرج من عینه مثل جناح الذّباب، غفر اللَّه له ذنوبه ولو كانت أكثر من زَبَد البحر؛ ]

كنید؟ آیید و گفت و گو می.... امام صادق علیه السالم به فضیل فرمود: آیا گرد هم می

دارم. ای فضیل! امر ما ها را دوست میگردم. فرمود: من این نشست گفت: آری، فدایت

را زنده كنید. خداوند، رحمت كند كسی را كه امر ما را احیا كند. ای فضیل! هر كس 

اش به مقدار پر مگسی، اشك جاری شود، ما را یاد كند و یا نزد او یاد شویم و از دیده

گونه كه مالحظه از كف دریا باشد.همانبخشد؛ گرچه بیش خداوند گناهان او را می

كنید، روایت، به جریان امام حسین علیه السالم و عاشورا اختصاص ندارد؛ بلكه می

عاشورا و حادثه كربال یكی از مصادیق این جریان است و حدیث، افزون بر تشویق به 

ارد كه دیاد كرد دیگر شهیدان علوی از قبیل زید، یحیی و غیره و حتّی عموم شیعیانی 

های مخالف تشیّع و علویان ای تحت شكنجه، آزار، آوارگی و كشتار قدرتبه گونه

قرار گرفته بودند. همچنین به یادكرد حقوق از دست رفته امامان علیهم السالم اشاره 

دارد. البته مصداق برتر برای این حدیث، همان حادثه كربال و شهادت امام حسین علیه 

ند.كامل الزیارات، حدیث دیگری از امام زین العابدین علیه السالم السالم و یارانش هست
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كه از امام تر است و البته با توجّه به اینكند كه به محتوای این حدیث نزدیكنقل می

. این تر استزین العابدین علیه السالم روایت شده است، برای حادثه كربال متناسب

باشد. سند و متن آن به این شرح ف میحدیث، از نظر سند قابل دفاع نیست و ضعی

است:حكیم بن داوود بن حكیم، از سلمة بن خطّاب و وی از بكّار بن احمد قسّام و 

ه از كند كحسن بن عبد الواحد، از مخول بن ابراهیم، از ربیع بن منذر، از پدرش نقل می

ای طرهقفرمود: هر كس كه دیدگانش علی بن الحسین علیه السالم شنیده است كه می

درباره ما اشك ریزد و سرشكی از دیدگانش درباره ما جاری گردد، خداوند در بهشت 

[ .در این ۳كند كه سالیان سال در آن ساكن خواهد بود. ]ای برایش آماده میخانه

روایت افزون بر سلمة بن خطاب یاد شده، افرادی چون مخول بن ابراهیم، ربیع بن منذر 

قسّام و حسن بن عبد الواحد وجود دارند كه ناشناخته و دست  و پدرش، بكّار بن احمد

كم فاقد توثیق هستند.كامل الزیارات محتوای حدیث مزبور را با تفاوتی در سند و متن، 

كند كه در آن تصریح شده است كه اگر گریه برای امام از امام باقر علیه السالم نقل می

این شرح است:حكیم بن داوود، از سلمة بن  حسین علیه السالم باشد....سند و متن آن به

خطاب، از حسن بن علی، از عالء بن رزین القال، از محمّد بن مسلم، از ابو جعفر علیه 

كند كه فرمود: هر مؤمنی كه از دیدگانش برای كشته شدن امام السالم نقل می

 هشتاش جاری گردد، خداوند، در بعلیه السالم اشكی بیرون آمده، بر گونهحسین

[ .در این 3ها در آن سكونت خواهد داشت. ]بیند كه سالای را تدارك میبرای او غرفه

روایت گریه برای امام حسین علیه السالم مطرح است. در این سند هم، سلمة بن خطاب 

تر درباره آن سخن گفتیم.در كتاب كامل الزیارات روایت دیگری وجود دارد كه پیش

ین علیه السالم نقل شده است. در این روایت امام حسین علیه وجود دارد كه از امام حس

السالم خودش را كشته اشك شمرده است.این روایت به سه سند نقل شده است. در 

یكی از سندها آمده است:ابن قولویه از پدرش و او از سعد بن عبداللَّه، از حسن بن 

ند كه كاز ابو بصیر نقل میموسی الخشاب، از اسماعیل بن مهران، از علی بن ابی حمزه 
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گفت: من كشته اشك هستم؛ هیچ آن حضرت فرمود: حسین بن علی علیه السالم می

[ .در دو نقل دیگر، قسمت اخیر 2۱ریزد. ]كه اشك میكند، جز آنمؤمنی مرا یاد نمی

[ در این سند، دو نفر وجود دارند كه سند آن را با مشكل 22روایت وجود ندارد. ]

نند: یكی از آن دو، اسماعیل بن مهران است كه مورد اختالف است. درباره كمواجه می

ر زید كه نام ابو نص -وی گفته شده:اسماعیل بن مهران بن محمّد بن ابی نصر سكونی 

ثقه و مورد اعتماد است. از گروهی از  -اش ابو یعقوب بود بود، مولی و كوفی و كنیه

كند.این دیدگاه خالصة الرجال، م نقل روایت میاصحاب ما از ابو عبداللَّه علیه السال

رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی است. در الفهرست آمده است:وی امام رضا 

علیه السالم را هم مالقات كرده و از او روایت نقل كرده است.ابو عمرو كشّی هم وی 

ن حسین بن را از اصحاب امام رضا علیه السالم آورده است. شیخ ابو الحسین احمد ب

گوید:وی مكنّی به ابا محمّد بود و حدیث او عبید اللَّه غضائری رحمه اهلل درباره او می

شسته و رفته نیست. گاهی مضطرب و گاه درست است. بسیار، از افراد ضعیف نقل 

توان احادیث منقول از طرف وی را به عنوان شاهد آورد.صاحب كند. میحدیث می

توان بر روایت او اعتماد كرد؛ چون شیخ و لی به نظر من میگوید:وخالصة الرجال می

اند.كشّی گفته است:محمّد بن مسعود نقل كرده كه نجاشی گواهی به ثقه بودن وی داده

از علی بن الحسن، درباره اسماعیل بن مهران پرسیدم. وی گفت: به غلو نسبت داده شده 

ار اند. او فردی متّقی، موثّق، نیكوكتهگفت: بر او دروغ بساست. امّا محمّد بن مسعود می

ای از این اظهار نظرها، گرچه نوعی تضعیف و نسبت غلو به [ .در پاره21و فاضل بود. ]

توان كفّه اعتبار را درباره او اسماعیل بن مهران داده شده است؛ امّا در مجموع می

باره رجالیان در تر دید. راوی دیگر این روایت علی بن ابی حمزه است. دیدگاهسنگین

او بسیار تند و سخت است.در رجال النجاشی درباره او آمده است:وی ابو الحسن علی 

بن ابی حمزه سالم بطائنی، موالی انصار و كوفی بود. وی چراغ كش ابو بصیر یحیی بن 

قاسم بود. برادری به نام جعفر بن ابی حمزه داشت. از امام صادق و امام موسی 
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های اصلی واقفیان م روایت نقل كرده است و یكی از پایهعلیهما السالكاظم

گوید:علی بن حسن بن فضال گفته: علی بن ابی حمزه است.خالصة الرجال می

دروغگو، متّهم و ملعون است. از او روایات بسیاری نقل شده است و یك تفسیر كامل 

رم. همچنین در شماقرآن هم دارد؛ ولی من حتّی نقل یك روایت را هم از او روا نمی

، -كه خدا لعنتش كند  -این كتاب آمده كه ابن غضایری گفته: علی بن ابی حمزه 

ترین افراد با امامان پس از موسی بن جعفر علیه السالم است.شیخ ریشه واقفیان و دشمن

علیه السالم ذكر كرده است. كّشی در مّذمت او طوسی، وی را از اصحاب امام صادق

گوید:احمد بن محمّد گفت: ابو كه میل كرده است، از جمله آنروایات بسیاری نق

علیه السالم]علی بن موسی [مرا دید و با صدای بلند گفت: ای احمد! گفتم: بلی. الحسن

گفت: وقتی پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله درگذشت، مردم در راه خاموش ساختن نور 

وسیله امیر مؤمنان علیه السالم كامل خدا تالش كردند. امّا خداوند خواست نور او به 

گردد. و زمانی كه ابو الحسن علیه السالم]موسی بن جعفر [در گذشت، علی بن ابی 

حمزه و یارانش در راه خاموش كردن نور خدا تالش كردند؛ امّا خدا خواست كه 

اعتباری علی بن ابی ها، ناشایستگی و بی[ .از این دست روایت29نورش كامل گردد. ]

مون توان اعتماد كرد. گرچه مضهای او نمیمزه بطائنی كامالً پیداست. بنابراین به نقلح

این حدیث هیچ ایراد محتوایی ندارد. بویژه كه در همین كامل الزیارات از طریق 

دیگری هم بخش اوّل روایت نقل شده است. در نقل دوم حسن بن موسی خشاب 

كند؛ بلكه از محمّد بن سنان و وی از اسماعیل روایت را از اسماعیل بن مهران نقل نمی

[ .درباره محّمد بن سنان 23كند. ]بن جابر و او از امام صادق علیه السالم نقل می

 شود واند كه از مجموع آنها عدم اعتماد به وی فهمیده میرجالیان بسیار بحث كرده

 شهور شمرده است.حتّی از فضل بن شاذان نقل شده كه وی او را یكی از دروغگویان م

، او دانم و گروهیهای محمّد بن سنان را برایتان روا نمینیز گفته است كه نقل روایت

اند. از جمله، شیخ مفید او اند؛ امّا شماری هم او را مورد اعتماد دانستهرا از غالیان شمرده
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یدش یكند كه گویا تأرا مورد وثوق شمرده است و خود محمّد بن سنان روایتی نقل می

از سوی امام موسی بن جعفر است؛ امّا چون راوی آن، خود محمّد بن سنان است. 

اند. چندان قابل اعتماد نیست و در مجموع، رجالیان توقف درباره وی را سفارش كرده

هایی مبنی بر ذّم او [ در مورد اسماعیل بن جابر، فرد دیگر در این سند گرچه نقل21]

تر است.این روایت را كامل الزیارات به بودن او قابل دفاعاست، امّا موثوق و ممدوح 

سند دیگری هم نقل كرده است كه در آن، محمّد بن جعفر رزّاز، از محمّد بن حسین و 

[ 2۴وی از حكم بن مسكین و او از ابو بصیر از امام صادق علیه السالم نقل كرده است. ]

كه رجسته شیعه هستند. جز آنهای باشكال است و رجال آن از شخصیتاین سند بی

اگر محمّد بن جعفر رزّاز، همان محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون اسدی است كه این 

بعید نیست. در مورد وی شماری از رجالیان از قبیل صاحب خالصة الرجال اعتقاد به 

كه خودش موثّق و صحیح الحدیث است، از ضعیفان توقّف دارند؛ زیرا وی در عین آن

كه در این [ البته با توجّه به این23كند و اعتقاد به جبر و تشبیه داشت. ]ت میروای

روایت، وی از افراد مورد اعتماد و وثوق نقل كرده است، این ایراد جایی ندارد. از 

توان این روایت را از جمله روایات صحیح دانست.صاحب كامل الزیارات رو میاین

ن كند كه مضامیبر امام حسین علیه السالم نقل می چهار روایت طوالنی، درباره گریه

ها در بین مّداحان و ذاكران امام حسین علیه السالم و اهل منبر بسیار شیوع این روایت

ها به خاطر وجود یك فرد شاخص در دارد. امّا با كمال تأسف سند این روایت

و  پردازیممی هادروغگویی از اعتبار ساقط است. نخست به بررسی سند این روایت

ها به گاه متن آنها را به طور كامل، نقل و نقد و بررسی خواهیم كرد.سند این روایتآن

این شرح است:محمّد بن عبداللَّه، عن أبیه، عن علی بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن 

ن بخالد، عن عبداللَّه بن حمّاد بصری، عن عبداللَّه بن عبد الرحمان المأصم، عن عبداللَّه 

مسكان، عن أبی بصیر.در روایتی عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم روایت را از ابو یعقوب 

كند. و در روایت دیگری از مسمع بن عبد و وی از ابان بن عثمان و او از زراره نقل می
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الملك كردین بصری و در روایت چهارم، سند بدین شرح است:عن حسین بن حسن 

عن عبداللَّه بن مغیره، عن عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم، بن ابان، عن حسین بن سعید، 

عن عبداللَّه بن بكیر ارجانی.همچنین این روایت، سند دیگری به شرح ذیل دارد:سعد 

بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عبداللَّه بن زراره، عن عبداللَّه بن عبد 

كه به طور جدّی مشكل این چند روایت، آن الرحمان األصم، عن عبداللَّه بن بكیر.در

آفرین است، عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم مسمعی است. این شخص، اهل بصره بود كه 

رفت و كتابی در به قول صاحب خالصة الرجال از دروغگویان بصره به شمار می

 احبكند. صخصوص زیارات دارد كه داللت بر خباثت بسیار و اعتقاد متهاتف وی می

 ارزششمارند و روایاتش را بیخالصة الرجال و نجاشی او را فردی ضعیف و غالی می

[ .به احتمال بسیار، این چند روایت با توجّه به موضوع آن از همین كتابی 2۳دانند. ]می

یر ارزش و غها بیرو، این روایتباشد كه دلیل بر خبث و باور متهاتف او است. از این

ها و پرهیز از به كار بردن آنها ت. برای آگاهی خواننده از این روایتقابل بهره و نقل اس

ها را با همه طوالنی بودن آنها ها و مجالس ذكر و عزاداری، ترجمه روایتدر سخنرانی

علیه كنیم. حدیث نخست چنین است:ابو بصیر گفت: پیش امام صادقجا نقل میدر این

رزندش وارد شد. امام به او فرمود: آفرین. او را گفتم كه فالسالم بودم و با او سخن می

بغل كرد و بوسید و فرمود: خدا كسی را كه شما تحقیر كرده، تحقیر كند و از كسی كه 

كه خوارتان ساخت، خوارش بسازد. خدا قاتالن بر شما ضربه زده، انتقام بگیرد و آن

، گریه پیامبران، شما را لعنت كند. خداوند ولی، حافظ و یاور شماست. گریه زنان

گاه خود گریست و صدّیقین، شهدا و فرشتگان آسمانی به درازا كشیده است. آن

ان و نگرم به خاطر آنچه كه بر پدران آنفرمود: ای ابو بصیر! وقتی به فرزندان حسین می

آید كه توان كنترل ندارم.ای ابو بصیر! فاطمه علیها خود آنان آمده، اشك چنان می

ان كشد كه اگر نگهبانكشد و جهّنم چنان نعره میگرید و شیون میاو میالسالم برای 

شدند، بیم آن است كه از شنیدند و برای آن آماده نمیها را نمیها و نالهآن، آن گریه
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ای زبانه كشد و یا دود آن پخش گردد و همه زمینیان را بسوزاند. نگهبانان، جهنّم شعله

 كنند ودارند و دور میكند، نگه میها السالم گریه میعلیآن را تا زمانی كه فاطمه

گیرد تا ترسند. جهنّم آرام نمیبندند؛ چون بر اهل زمین میدرهای آن را محكم می

خواهند از یكدیگر بگسلند كه صدای فاطمه زهراعلیها السالم آرام شود. و دریاها میآن

وكّل ای بر آن مكه فرشتهجز آنای از دریا نیست و به همدیگر بپیوندند و هیچ قطره

های خودش آتش خروش آن را شنود، با بالاست. هرگاه فرشته، صدای آن را می

دارد؛ چون بر دنیا و آنچه كه در آن است و آنچه كند و از همدیگر باز میخاموش می

ترسد. فرشتگان همواره دلسوزی كرده، به گریه فاطمه بر كه بر روی زمین است، می

انی نمایند و نیز عرشیان و كسكنند و تضرّع میگریند و به درگاه الهی دعا مییحسین م

كنند و گروهی از فرشتگان با صدای بلند، كه اطراف او هستند، همگی تضرّع می

ترسند. اگر صدایی از صداهای آنان بر نمایند؛ چون بر زمینیان میتقدیس خداوند را می

گردد و زمین به ها از هم جدا میگردند، كوهوش میزمین برسد، همه ساكنان زمین بیه

افتد؟فرمود: برد.گفتم: فدایت گردم! این اتّفاق بزرگ میزلزله، ساكنانش را از بین می

ی گاه به من فرمود: اای!آنتر از این است و تو نشنیدهچیزهای دیگری است كه بزرگ

خن كمك كنی؟ وقتی این س ابو بصیر! آیا دوست نداری از كسانی باشی كه فاطمه را

گاه را فرمود، گریستم و نتوانستم حرفی بزنم و به خاطر گریه زبانم بسته شد. و آن

ای برخاست و برای نماز فرا خواند. با همان حال، از نزد او بیرون آمدم. نه از غذا بهره

م. كه نزد او آمددار و در خوف بودم تا آنبردم و نه خواب به چشمانم آمد و روزه

وقتی دیدم آرام شده است، من نیز آرام گشتم و سپاس خدا را گفتم كه بر من كیفری 

های عبداللَّه بن عبد الرحمان است. با [ .این نخستین روایت از روایت23فرو نفرستاد! ]

گویی را در آن دید. خواننده متن باال احساس سرایی و افسانهتوان قصّهاندك دقّتی می

یی خداوند به همراه فرشتگان، دوزخ و دریاها واقع شده و در سوی كند كه در سومی

ای در جریان است و دیگر، ساكنان روی زمین و در واقع جنگی دائمی و اعالم نشده
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رو، نكند. از ایگویی كه آتش دوزخ از فرشتگان موكّل بر آن، درد را بیشتر حس می

صلحت ساكنان روی زمین، جلو كند و فرشتگان به خاطر مگیرد و فوران میخشم می

بو كه ا -ها نه به شأن شنونده آن گیرند. چنین داستان سراییخشم و خروش آن را می

، تناسب دارد و نه با مقام امام صادق علیه السالم همخوانی دارد و ادبیات -بصیر است 

روایت و مباحثی كه در آن مطرح است، خود گویای ساختگی بودن آن است و همان 

ه كه صاحب خالصة الرجال یادآور گشته، خود كتاب، گواه بر خبث بزرگ و باور گون

كه از طریق زراره از امام صادق علیه  -متهاتف است.ترجمه متن روایت دیگر وی 

، به این شرح است:امام صادق علیه السالم به زراره فرمود: ای -كند السالم نقل می

سالم خون گریست و زمین، چهل روز به زراره! آسمان، چهل روز بر حسین علیه ال

پاره  ها از همتیرگی گریست و خورشید چهل شب با كسوف و سرخی گریست. كوه

شدند و پخش گشتند، دریاها منفجر شدند و فرشتگان چهل روز بر حسین علیه السالم 

گریستند.هیچ یك از زنان ما حنا نبست؛ روغن نمالید؛ سرمه نزد و گیسو شانه نكرد تا 

كه سر عبید اللَّه بن زیاد را برایمان آوردند. پس از او همواره ما در حال گریه بودیم آن

ه اشك ای كگریست؛ به گونهكرد، میو پدر بزرگم، هرگاه یاد حسین علیه السالم می

دید، به خاطر ترحّم بر كرد و هر كس كه او را میدیدگانش، محاسن او را خیس می

. فرشتگانی كه در نزد قبر امام حسین علیه السالم هستند، گریستاش میاو، به گریه

گرید. ای كه در آسمان و هوا هست، میگریند و به خاطر گریه آنان، هر فرشتهمی

ای كشید كه به خاطر ناله آن، زمین وقتی آن حضرت جان داد، جهنّم چنان ناله

یاد و یزید بن معاویه از خواست از هم بریده شود. و زمانی كه جان عبید اللَّه بن زمی

ای كشید كه اگر خداوند به وسیله نگهبانان جهنّم، آن بدن خارج شد، جهنّم چنان شیهه

سوخت و اگر به جهنّم كرد، از فوران آن همه آنچه بر روی زمین بود میرا كنترل نمی

 بلعید. ولی دوزخ مأموركه آن را میماند جز آنداد، هیچ چیزی باقی نمیرخصت می

یل آمد و كه جبرئبود و در زنجیر، چندین بار دوزخ بر نگهبانان خود نافرمانی كرد تا آن
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گریست و نوحه سرایی با بال خود بر آن زد و آرام گرفت. دوزخ به خاطر حسین می

های خدا نبود، زمین كشید.اگر بر روی زمین حجّتكرد و بر قاتالن او زبانه میمی

ها جز به هنگام نزدیك پیچید. و زلزلهبود، در خود می شكست و آنچه بر روی آنمی

تر نیست و هیچ اشكی از گردند. هیچ چشمی نزد خدا محبوبشدن قیامت فراوان نمی

ای برای او كنندهگرید و هیچ گریهریزد و بر آن حضرت نمیچشمی فرو نمی

امبر رساند و به پییپیوندد و او را بر این كار یاری مكه به فاطمه میگرید، جز آننمی

ای محشور كند. و هیچ بندهپیوندد و حقّ ما را ادا میخدا صلی اهلل علیه وآله می

كه دیدگانش گریان است. مگر گریه كنندگان بر جدّم حسین علیه گردد، جز آننمی

گردند كه دیدگانشان روشن و درخشان است و السالم كه در حالی محشور می

تابی خواهند بود؛ ولی آنان در آسایش هستند. است. مردم در بیشان شادمانی در چهره

نند كگذرند؛ ولی آنان در زیر عرش و در سایه عرش با حسین گفت و گو میمردم می

آنان  شود، وارد بهشت شوید؛ ولیو از سختی حساب بیمناك نیستند. به آنان گفته می

د. دهنو با او را ترجیح میزنند و مجلس حسین علیه السالم و گفت و گسر باز می

فرستند كه ما به همراه نوباوگان مخلّد شیفته دیدارتان هستیم ولی آنان حوریان پیام می

نگرند. بینند، به سوی آنان نمیشان میبه خاطر شادمانی و ارجمندی كه در مجلس

چ یگویند كه ما هشوند و یا میدشمنان آنان یا جبین دربند به سوی دوزخ كشانده می

نان توانند به ایبینند؛ ولی نمیشفیع و دوست جانی نداریم. آنان جایگاه اینان را می

ای تر شوند و به ایشان برسند. فرشتگان از سوی زنان و خدمتكاران آنان نامهنزدیك

گویند: ان شاء اللَّه آورند؛ ولی آنان میدرباره كرامتی كه به آنان عطا شده است، می

آورند و زنانشان آمد. فرستادگان سخنان آنان را به زنانشان می پیش آنان خواهیم

گردند؛ زیرا به آنان درباره كرامتی كه در آن هستند و با حسین علیه السالم تر میشیفته

گویند: سپاس خدایی را كه ما را از بیم بزرگ دهند. آنان میباشند، خبر مینزدیك می

یل گاه اسبان اصترسیدیم، نجات داد. آنمی و ترس قیامت كفایت كرد و از آنچه كه
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گویند و شوند و در حالی كه ثنا و حمد خدا را میها سوار میآورند و آنان بر اسبمی

[ .این 1۱كنند. ]فرستند، به سوی جایگاهشان حركت میبر محمّد و آل او درود می

ار ر دارد كه آشكروایت هم، از نظر متن بسیار ناهماهنگ و آشفته است و مطالبی در ب

پردازی چون عبداللَّه بن عبد الرحمان دروغ و ساختگی است و تنها از ذهن افراد دروغ

تواند تراوش كند. این شخص فكر نكرده است كه گرفتن خورشید در اصم كوفی می

چهل روز پشت سر هم، پس از شهادت امام حسین علیه السالم كاری ناممكن است و 

اشدنی است و اگر همچنین امر ناممكن به فرض محال تحقّق در نظام طبیعت امری ن

اد. و دای را تحت الشعاع قرار میكرد كه هر حادثهیافت، چنان صدایی در تاریخ میمی

در این عبارت خودش نیندیشیده است كه چهل روز خون گریه كردن آسمان برای 

عی همه اینها در واقع نوامام حسین علیه السالم به چه معنایی است؟ اگر فرض كنیم كه 

مجازگویی و برای تصویر اوج غم حاكم بر جهان بشری در پی شهادت امام حسین 

علیه السالم است، از فردی چون امام صادق علیه السالم كه در اوج بالغت و فصاحت 

هایی ترفت و نه این عباراست، انتظار بیانی زیباتر و در تصویر غم یاد شده كاراتر می

های بالغی رعایت نشده است، تصویری كه از جنگ و گونه زیباییهیچ كه در آن

دهد و در نهایت جبرئیل را به یاری نگهبانان جدال دوزخ با نگهبانان آن ارائه می

شباهت به دعوای دو نفر نیست كه فرد سومی از راه فرستد تا جهنّم را آرام سازد، بیمی

های ها و پیك فرستادننگاری. داستان نامهدهدرسد و به نوعی نزاع را فیصله میمی

حوریان و مهرویان نوباوه و ناز و كرشمه گریه كنندگان بر امام حسین علیه السالم در 

قیامت نیز نوعی كپی برداری از ماجراهای عاشقانه دنیوی است كه در ذهن عبداللَّه بن 

ه یه السالم نسبت دادعبد الرحمان نقش بسته و آن را در شكل روایت به امام صادق عل

هایشان كه خود، است و در نهایت صحنه اسب سواری آنان و حركت به سوی منزل

تواند از آن حدیث مفصّل بخواند.در هر حال، این فصل دیگری است و خواننده می

گزارش به هر چیزی شباهت داشته باشد، به حدیث امام صادق علیه السالم شباهت 
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كند كه مندان او ایجاد نمیرای امام حسین علیه السالم و عالقهندارد و نه تنها فضیلتی ب

گردد و باید همان سخن صاحب خالصة الرجال را موجب جاری شدن عرق شرم می

گفت كه نوشته عبداللَّه بن عبد الرحمان گویای سخافت وی و تهافت اعتقادات او 

لَّه این شرح است:عبدال است.ترجمه متن روایت دیگر عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم به

ه علیه السالم حج گذاشتم و بگوید: من با امام صادقبن بكیر]ضمن حدیث طوالنی[می

او گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! اگر قبر حسین بن علی علیه السالم گشوده شود، در قبر 

های تو بزرگ قدر پرسشاو چیزی یافت خواهد شد؟ امام فرمود: ای ابن بكیر! چه

حسین علیه السالم به همراه پدر، مادر و برادرش در منزل پیامبر خدا صلی اهلل علیه است. 

كنند. او در سمت راست عرش خورند و شادمانی میوآله هست. به همراه او روزی می

گوید: ای پروردگار من! آنچه را كه به من وعده داده بودی، و پیوسته به آن است و می

نگرد. او به آنان، نامشان، نام پدرانشان و آنچه ائران خود میبرایم برآورده كن. او به ز

ش تر است. او به كسی كه برایشان دارند، از شما نسبت به فرزندانتان آگاهكه درباره

كند  خواهد كه بر او استغفاركند و از پدرش مینگرد و برایش استغفار میگرید، میمی

ی كه خدا چه چیزی برای تو آماده كرده دانستگوید: ای گریه كننده! اگر میو می

شد. برای او نسبت به هر گناه و خطایی طلب ات میتر از غمگینیات فزوناست، شادی

های [ .گرچه در این گزارش، مطالب ناموزون موجود در روایت12كند. ]استغفار می

یست؛ ی ندیگر عبداللَّه بن عبد الرحمان نیست و یا دست كم به آن غرابت و ناهماهنگ

امّا پرسش چنان پرسشی از سوی فردی چون عبداللَّه بن بكیر از حضرت امام صادق 

نماید و بخصوص تعبیر منسوب به امام صادق علیه السالم علیه السالم چندان شایسته نمی

های عبداللَّه بن بكیر با توجّه به این پرسش عوامانه، دور از ذهن درباره نوع پرسش

توان به امام علیه السالم نسبت داد و تناسب آن، این روایت را نمیاست.در هر صورت، 

با ذهن فردی چون عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم بیشتر است.ترجمه متن روایت چهارم 

عبداللَّه بن عبد الرحمان اصم بدین شرح است:مسمع بن عبد الملك كردین بصری 
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ای مسمع! تو عراقی هستی. آیا قبر  گوید كه امام صادق علیه السالم به من فرمود:می

هستم  ها فرد مشهوریكنی؟ گفتم: نه. من در بین بصریحسین علیه السالم را زیارت می

مند به این خلیفه است و دشمنان ما در بین قبایل از و در بین ما كسانی هست كه عالقه

ندان كه اوضاعم را نزد فرزناصبیان و غیر ناصبیان بسیار است. و من از این

سلیمان]خلیفه[مطرح كنند و دشمنی ایجاد نمایند، بیمناك هستم. فرمود: آیا به یاد آنچه 

ی؟ كنافتی؟ گفتم: چرا. فرمود: برای آن زاری هم میكه بر سر آن حضرت آمد، نمی

ر آن ام اثای كه خانوادهریزم؛ به گونهگفتم: آری سوگند به خدا! و برای آن اشك می

ام آشكار ای كه آثار آن در چهرهمانم؛ به گونه. از غذا خوردن باز میبینندرا در من می

گردد. امام فرمود: خدا رحمت كند گریستن تو را. تو از كسانی هستی كه در شمار می

آیند. افرادی كه به خوشی ما خوش، و به اندوه تابی برای ما به شمار میاهل جزع و بی

و به شوند. تیمناك، و به آسایش ما در آسایش میگردند. به بیم ما بما اندوهگین می

هنگام درگذشتت، حضور پدرانم را خواهی دید و سفارش آنان به فرشته مرگ، درباره 

تر از انتر و مهربنازكدهند و فرشته مرگ برای تو دلتو و بشارت برتری كه به تو می

من نیز گریستم و گاه امام گریست و مهر مادر مهربان بر فرزندش خواهد بود. آن

فرمود: سپاس خدایی را كه ما را به رحمت بر دیگر مخلوقاتش برتری داد و ما خاندان 

را به مرحمت ویژه ساخت.ای مسمع! زمین و آسمان از زمان قتل امیر مؤمنان علیه 

گریند. بسیاری از فرشتگان برای ما گریستند و اشك السالم برای دلسوزی به ما می

ی كه كشته شدیم، قطع نشده است و هیچ كس نیست كه به خاطر فرشتگان از زمان

كه خداوند، پیش از فرو ریختن دلسوزی به ما و به آنچه كه دیدیم، بگرید؛ جز آن

اش جاری شد كند. وقتی كه اشكش بر گونهاشك از دیدگانش، او را رحمت می

وش آن را خام افتد تا آتشگرچه یك قطره از اشكش باشد، آن یك قطره بر جهنّم می

كند تا هیچ حرارتی برای آن وجود نداشته باشد. هر كس دلش برای ما درد گیرد، در 

بیند، چنان شادی خواهد دید كه همواره در دلش هنگام مرگش، روزی كه ما را می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

باقی بماند تا در حوض بر ما وارد شود. كوثر، وقتی دوستدار ما در آن در آید، شادمان 

رفت از آن حوض چشاند كه انتظار نمیگوناگون غذاها را به او میگردد و انواع می

و  شودای از آن بنوشد، هرگز پس از آن تشنه نمیبیرون زند. ای مسمع! هر كس جرعه

خواهد و چون سردی كافور، خوشبویی مشك، طعم هرگز پس از آن، آب نمی

ر است. تر از عنبك و پاكتر از اشتر از كره، زاللتر از عسل، نرمزنجبیل است. شیرین

هایی از كند. بر سنگ ریزههای بهشت جریان پیدا میزند و در جویاز تسنیم بیرون می

تر از شمار ستارگان است. بوی آن، هایی فزونكند. در آن جامدرّ و یاقوت حركت می

های آن از طال، نقره و جواهرات رنگارنگ رسد. جاماز مسیر هزار ساله به مشام می

ای كه نوشنده شود؛ به گونهاست. همه نوع از عطرها بر چهره نوشنده از آن افشانده می

خواهم و جا رها شوم. من چیزی به جای آن نمیگوید: ای كاش در همیناز آن می

عوضی از آن را انتظار ندارم.امّا تو ای فرزند كردین! از كسانی هستی كه از آن 

 كه نگاه به كوثر به او ارزانیما بگرید، جز آن نوشی. هیچ چشمی نیست كه برایمی

خواهد گشت و دوستداران ما از آن نوشانده خواهند شد. نوشنده از آن، لذّت، طعم و 

تر از آنچه به فردی كه كمتر از او ما را دوست دارد، چشانده ای فزونچسبیدل

كه  ز خاربن استشود. بر كوثر امیر مؤمنان علیه السالم است و در دستش عصایی امی

ام. در گوید: من شهادتین را گفتهكند. فردی از آنان میبا آن دشمنان ما را دور می

گوید: به سوی امامت فالنی برو و از او بخواه كه برای تو شفاعت كند. پاسخ به او می

گوید كه گویی، از من بیزاری جست. به او میگوید: آن امامی كه میآن شخص می

داشتی و او را بر مردم مقدّم داشته بودی، بگو و از كه او را دوست میآن برگردد و به

او بخواه؛ زیرا اگر او بهترین افراد در نزد توست، باید از تو شفاعت كند. چون بهترین 

گوید: من از تشنگی هالك شدم. امام در پاسخ افراد باید شفاعت كند. آن شخص می

طور تر كند.به امام عرض كردم: چهو را فزونگوید: خداوند گرسنگی و تشنگی تمی

توانند؟ فرمود: چون از تواند نزدیك آن حوض بیاید ولی دیگران نمیآن شخص می
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شد، از بدگویی ما خودداری كارهای زشت پرهیز كرده و هر گاه نام ما برده می

رای ب كرد و از كارهایی كه دیگران بدان جری بودند، دست شسته است. البته اینهامی

دوستی با ما و عالقه به ما نبوده است؛ بلكه به خاطر شدّت تالش او در عبادت خدا و 

كه به وسیله این عبادت، خودش را از یادكرد مردم باز تدیّن او است و به خاطر آن

داشته است. ولی قلب او منافق، دین او ناصبی و پیروانش اهل نصب هستند و والیت آن 

[ .قسمت نخست روایت، 11آن دو را بر همه مقدّم داشته است. ]دو گذشته را دارد و 

خالف روش امامان علیهم السالم نیست و مطالب یاد شده قابل دفاع است؛ امّا در ادامه 

دهد. های وضع خودش را نشان میبحث از روند عادی آن خارج شده، كم كم نشانه

ان ه عبداللَّه بن عبد الرحمگردد كگویی آشكار میدر قسمت آخر روایت، چنان تناقض

گردد آن را در شكل پرسشی از زبان مسمع بن عبد الملك از امام صادق مجبور می

نها اشكال كند، نه تعلیه السالم بپرسد و جوابی را كه عبداللَّه برای این پرسش مطرح می

د، اشكند. چگونه ممكن است فردی متدیّن بكند؛ بلكه شدیدتر میپیشین را مرتفع نمی

ها پرهیز كند، به امامان علیهم السالم ناروا نگوید و به عیوب مردم نپردازد و به از زشتی

عبادت بپردازد و در این راه تالش بسیار كند و در عین حال در دل منافق باشد؟ تدیّنی 

سازد، رساند و با امیر مؤمنان علیه السالم هم سخن میكه او را تا كنار حوض می

روی نفاق باشد. بگذریم كه اگر چنین شخصی والیت آن دو فرد پیشین را تواند از نمی

دهد كه ناآگاهانه بوده و تقصیری در این كار ندارد. بنا هم داشته باشد، قراین نشان می

بر این چرا مورد نفرین علی علیه السالم قرار گیرد و آن هم نفرینی كه موجب ازدیاد 

شخص مزبور فردی منافق بود و با اهل بیت،  اش باشد؟ آری، اگرگرسنگی و تشنگی

 هایی توجیه داشت؛ امّا دركرد، چنین نفرینعناد و دشمنی داشت و آنان را بدگویی می

این مورد، چنین شرایطی وجود ندارد.این روایت هم در حدّی نیست كه بشود آن را به 

های عبداللَّه بن یپردازرسد از خیالامام صادق علیه السالم منسوب كرد و به نظر می

ای كه حایز اهمّیت است، آن است كه عبداللَّه بن عبد عبد الرحمان اصم است.نكته
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های معتبر و مورد وثوق چون ابو های ساختگی خودش را به شخصیتالرحمان روایت

تواند آن كرد تا بهتر ببصیر، ابن بكیر، مسمع بن كردین، زراره و امثال آنان منسوب می

های ناآگاه شیعه گسترش دهد.در كتاب كامل الزیارات، چند روایت توده را در بین

دیگری درباره گریه بر امام حسین علیه السالم آمده است كه در سند آنها نیز شخصی 

غیر قابل اعتماد وجود دارد و از این نظر حدیث را از اعتبار انداخته است. در كتاب 

ه، از حسین بن عبید اللَّه از حسن بن علی بن ابی مزبور آمده كه: پدرم از سعد بن عبداللَّ

عثمان، از عبد الجبار نهاوندی، از ابو سعید، از حسین بن ثویر، از یونس و ابی سلمه 

سرّاج و مفضل بن عمر نقل كرده كه گفتند: از امام صادق علیه السالم شنیدیم كه 

و های خداوند بر اگفت: وقتی حسین بن علی علیه السالم درگذشت، همه آفریدهمی

[ .در این 19گریستند؛ جز سه گروه بصریان، دمشقیان و آل عثمان كه نگریستند. ]

روایت فردی به نام حسن بن علی بن ابی عثمان وجود دارد كه ملقّب به سجّاده است و 

آید. كنیه او ابو محمّد علیهما السالم به شمار میاز اصحاب امام جواد و امام هادی

ها است. خالصة الرجال از قول مرحوم كشّی ردی غالی و از گروه قمیاست. وی ف

كنندگان، فرشتگان و همه مردم بر نویسد:نفرین خدا و نفرین نفریندرباره وی می

ها بود. كسانی كه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله را بد سجّاده باد. او از گروه علیانیه

دارند.در رجال النجاشی آمده است:ابو محمّد ای از اسالم نكردند و هیچ بهرهگویی می

اعتباری كه از [ .فردی با چنین بی13اند. ]كوفی است. اصحاب ما او را ضعیف شمرده

گیرد. این روایت را از عبد الجبار سوی فردی چون كشّی، مورد لعن و نفرین قرار می

سند  دفاع است؛ امّا كه از نظر محتوایی قابل توجیه وكند. حدیث با آننهاوندی نقل می

دهد.كامل الزیارات از طریق همین شخص، اعتبار آن، فرصت بررسی متن را نمیبی

كند:گروهی از اساتید من از محمّد بن روایت دیگری به این سند و مضمون نقل می

یحیی عطار، از حسین بن عبداللَّه، از حسن بن علی بن ابی عثمان، از حسن بن علی بن 

كند كه وی گفت: هیچ گاه نام امام حسین مغیره، از ابو عماره منشد نقل میعبداللَّه بن 
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كه در آن روز امام صادق شد، جز آنعلیه السالم پیش امام صادق علیه السالم برده نمی

فرمود: دیدی و آن حضرت میعلیه السالم را تا شب هیچ گاه شادمان و متبسّم نمی

شود، در [ .چنان كه مالحظه می11من است. ]حسین علیه السالم اشك و سرشك هر مؤ

شد و كاماًل طبیعی است كه امام صادق گونه ایرادی دیده نمیمحتوای این روایت هیچ

فتد و گداز آن حضرت بیعلیه السالم با شنیدن نام حسین علیه السالم به یاد شهادت جان

ه السالم حسین علی كه فرموده باشد:در نتیجه تا شب لبخند بر لبش ننشیند و یا این

ای جا است كه ناقل این حدیث، فرد نفرین شدهسرشك هر مؤمن است. امّا ایراد در این

چون حسن بن علی بن ابی عثمان است. جالب آن است كه بخشی از همین روایت، به 

طریق نزدیك به صحیح از امام صادق علیه السالم نقل شده است و كامل الزیارات 

ای از آن سندها، دكی اختالف از چند طریق نقل كرده كه پارهمضمون آن را با ان

نویسد:پدرم و علی بن حسین و كه میصحیح و یا قریب به صحیح است. از جمله آن

، همگی از سعد بن عبداللَّه، از احمد بن -كه رحمت خدا بر آنان باد  -محمّد بن حسن 

ای از اصحاب ما نقل ، از پارهمحمّد بن عیسی، از سعید بن جناح، از ابو یحیی حذّاء

كند كه امام صادق علیه السالم فرمود: امیر مؤمنان علیه السالم نگاهی به حسین علیه می

السالم كرد و فرمود: ای سرشك هر مؤمن! امام حسین علیه السالم گفت: ای پدرم! 

ا تا [ .این روایت، گرچه مرفوعه است؛ ام1۴ّگویی[؟ فرمود: آری، فرزندم. ]من]را می

ابو یحیی حذّاء همگی افرادی جلیل القدر هستند.درباره وصف امام حسین علیه السالم 

، در همین كتاب روایت -كه مضمون حدیث فوق است  -« سرشك مؤمنان»به 

صحیحی بود كه قبالً نقل كردیم و روایت صحیح دیگری با این سند وجود دارد:محمّد 

حمد بن محمّد بن عیسی، از محمّد بن خالد بن حسن، از محمّد بن حسن صفّار، از ا

برقی، از ابان االحمر، از محمّد بن حسین حّزار، از هارون بن خارجه، از امام صادق علیه 

السالم نقل شده كه گفت: ما خدمت امام صادق علیه السالم بودیم. یادی از حسین علیه 

لسالم گریست و ما نیز السالم كردیم و بر قاتالن نفرین خدا باد. امام صادق علیه ا
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گاه امام سرش را بلند كرد و فرمود: امام حسین علیه السالم فرموده است: گریستیم. آن

[ .با توجّه 13گرید. ]كه میكند، جز آنمن كشته اشك هستم؛ هیچ مؤمنی مرا یاد نمی

 ، تا حدودی با اطمینان-تر نقل كردیم كه پیش -به این روایت و چند روایت دیگر 

ها دست كم به طور اجمال، از معصوم علیه توانیم بگوییم كه مضمون این روایتمی

طرح م« كشته اشك»السالم نقل شده و در زبان آنان، امام حسین علیه السالم به عنوان 

بوده است.در كامل الزیارات روایت دیگری درباره گریه بر امام حسین علیه السالم نقل 

زیر است:پدرم، از سعد بن عبداللَّه، از ابو عبداللَّه شده كه سند و متن آن به شرح 

جامورانی، از حسن بن علی بن ابی حمزه، از پدرش، از امام صادق علیه السالم نقل 

تابی، در هر چیزی برای بنده مكروه است، كند كه آن حضرت فرمود: گریه و بیمی

[ .متن 1۳ن مأجور است. ]تابی بر حسین بن علی علیه السالم كه عبد در آجز گریه و بی

روایت، مطلبی ناروا و غیر قابل دفاع ندارد؛ امّا در سند آن، شخصی به نام حسن بن علی 

وضیح تر تبن ابی حمزه و پدرش علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد. درباره پدر پیش

می كاند. اّما فرزندش حسن نیز دست دادیم و یادآور شدیم كه رجالیان او را لعن كرده

نویسند كه وی واقفی بوده و در رجال الكشّی از او در دروغگویی ندارد. درباره او می

آمده است كه:محمّد بن مسعود گفت: از علی بن حسن بن فضال، درباره حسن بن علی 

بن ابی حمزه بطائنی پرسیدم. گفت: دروغگو و ملعون است. از او احادیث فراوان نقل 

ن كامل را از او آوردم، امّا اكنون نقل یك حدیث را هم از ام و كتاب تفسیر قرآكرده

ن بن اند:حسای از اساتیدش نقل كرده كه گفتهشمارم.نیز حمدویه از پارهوی حالل نمی

گوید:وی، واقفی فرزند علی بن ابی حمزه آدم بدی بود.ابن غضائری درباره وی می

ته ر بود و علی بن حسن گفواقفی است. خودش ضعیف است. پدرش از او قابل اعتمادت

كنم كه از او نقل حدیث كنم.همچنین حدیث امام رضا علیه است: من از خدا شرم می

 گفتند: وی ازالسالم درباره او مشهور است. در رجال النجاشی آمده است:اساتید ما می

[ .بنا بر 13های واقفه بود و كتابی نیز دارد و پدرش چراغ كش ابو بصیر بود. ]شخصیت
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این، این روایت از نظر سند، دارای اعتبار نیست.آنچه كه نقل شد، بخشی از 

هایی بود كه ابن قولویه در كتاب كامل الزیارات درباره گریه بر امام حسین علیه روایت

السالم نقل كرده است. بخش دیگری از روایات مربوط به گریه بر امام حسین علیه 

قل كرده و یا در كتب احادیثی دیگر آمده است، السالم را كه مؤلف كامل الزیارات ن

 ای دیگر مورد گزارش قرار خواهد گرفت.در مقاله

 بندیجمع

توان تالش معاندان و مخالفان فرهنگ اصیل عاشورا و جریان از آنچه گذشت می

امامت را در به انحراف كشاندن آن، از راه جعل و تحریف در روایات به خوبی دید. 

. تبدیل شدن جریان حماسی و 2گذارد:د نكته را فراروی ما میاین واقعیّت چن

آفرین عاشورا به جریان زاری خواری و كاال شدن آن برای خرید بهشت و حركت

. در فرهنگ عاشورا حتماً باید به 1امثال آن، یكی از اهداف دشمنان عاشورا بود.

ل ه آن، مطلبی را نقها توجّه داشته باشیم و بدون توجّه بدرستی و نادرستی گزارش

ریزی تنها مالك برای نقل حوادث عاشورا نكنیم و بیانگر مظلومّیت و تأثیر در اشك

. در نقل حادثه تاریخی حتی بزرگانی چون ابن قولویه هم به نقل روایات 9نباشد.

ل اند، بنابراین، این قبیناصحیح از اشخاص مشهور به دروغگویی و غلّو، مبادرت كرده

اید از نقد و بررسی دور بماند.امید آن است كه این قبیل نقدها در حوزه آثار هم نب

 فرهنگ عاشورا رواج یافته و سره از ناسره بازشناخته شود.

 پاورقی

 .۴3۱، ص 2[ دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 2]

 آمده است.« الذباب»به جای « بعوضه )پشه(»ها [ در برخی نسخه1]

 .۳ح  ،222[ كامل الزیارات، ص 9]
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 .931، ص 2[ جامع الرواة، ج 3]

 .۴9، ص 2[ المحاسن ج 1]

 .21، ح 1۱3[ كامل الزیارات، ص ۴]

 .223، ح 9۴[ قرب األسناد، ص 3]

 .3، ح 2۱3[ كامل الزیارات، ص ۳]

 .3، ح 222[ همان، ص 3]

 .9، ح 22۴[ همان، ص 2۱]

 .1، ح 223و ص  3، ح 22۴[ همان، ص 22]

 .2۱9 ، ص2[ جامع الرواة، ج 21]

 .133، ص 2[ همان، ج 29]

 .3، ح 22۴[ كامل الزیارات، ص 23]

 .219 - 21۳، ص 1[ ر. ك: جامع الرواة، ج 21]

شود كه در چاپ مكتبة الصدوق، به . یادآودری می1، ح 223[ كامل الزیارات، ص 2۴]

 سند حدیث چهارم در حدیث پنجم نیز تكرار شده است.اشتباه

 .۳۴، ص 1ج [ ر. ك: جامع الرواة، 23]

 .333، ص 2[ همان، ج 2۳]

 .3، ح ۳1[ كامل الزیارات، ص 23]

 .1، ح ۳9[ همان، ص 1۱]

 .3، ح 22۱[ همان، ص 12]

 .۴، ح 2۱۳[ همان، ص 11]

 .3، ح ۳9[ همان، ص 19]

 .1۱۳، ص 2[ ر. ك: جامع الرواة، ج 13]

 .1، ح 22۴[ كامل الزیارات، ص 11]
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 .2[ همان، ح 1۴]

 .۴ح  ،223[ همان، ص 13]

 .1، ح 2۱3[ همان، ص 1۳]

 .1۱۳، ص 2[ ر. ك: جامع الرواة، ج 13]

 . داستانهایی از گریه بر امام حسین علیه السالم24

 مشخصات كتاب

 2939 -زاده علی سرشناسه : میرخلف

السالم تالیف علی عنوان و نام پدیدآور : داستانهایی از گریه بر امام حسین علیه

 .29۳۱ -یار، : قم مهدی زاده مشخصات نشرمیرخلف

 (2)ج 1-91-3۴39-3۴3( ؛ 2)ج 1-91-3۴39-3۴3شابك : 

بن علی وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : كتابنامه موضوع : حسین

 23قرن  --داستان موضوع : داستانهای مذهبی  --ق 3 - ۴2ع ، امام سوم 

 23قرن  --موضوع : شعر مذهبی 

 1د39/مBP32/3رده بندی كنگره : 

 133/3193رده بندی دیویی : 

 1۳3۴۴-۳2شماره كتابشناسی ملی : م

 مقدمه

الحمد هلل رب العالمین ، الصلوة و السالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین حبیب اله 

العالمین ابی القاسم محمد المعصومین الذین اذهب اهلل عنهم الرجس اهل البیت و 

 ن الحسن العسكری روحی وارواح العالمین له الفداء ،طهرهم تطهیرا ، سیما حجة ب

قال اهلل تبارك وتعالی فی محكم كتابه العظیم ))ومن یعظم شعائر اهلل فانها من تقوی 
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 (2القلوب (()

هر كس شعائر و نشانه ها و عالمتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد شایسته تكریم 

 اشناسی است .و احترام بوده و از كماالت پاكدلی و خد

یكی از اعمالی كه شعائر و نشانه ها و زمینه های تقوی و رشد معنوی و روحی را فراهم 

می كند ، عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و مرثیه خوانی و ناله و زاری وبی 

تابی و شیون و جزع وفزع و گریه كردن برای حضرت امام حسین )ع ( است ، چه 

تر چه یادی از این بهتر چه ذكری از این مهمتر چه عالمتی از این شعاری از این باال

واضحتر كه انسان یاد حسین )ع ( كه یاد خداست كند ، چه ذكری از ذكر حسین )ع ( 

مهمتر كه خدا از اول ما خلق اهلل همه اش یاد حسین )ع ( بوده و به همه عرشیان و انبیاء 

وذكر وگریه و عزاداری حسین )ع ( را كرده ، و واوصیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد 

 خود خدا به حضرت موسی ع خطاب كرد :

ای موسی كسیكه گریه كند و یا بگریاند و یا خود را شبیه به گریه كنندگان در آورد 

 (1بدنش به آتش جهنم حرام میشود . )

خود پیغمبر خدا)ص ( فرمود : هرچشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی كه 

رای حسین )ع ( گریه كند كه در آن روز خندان و مژده به نعمتهای بهشت به او داده ب

 می شود .

خود حضرت امیر المؤ منین علی )ع ( وقتی به امام حسین نظر كرد فرمود : ای گریه هر 

 مؤ من .

 خود حضرت زهرا)علیهاالسالم ( برای امام حسین )ع ( اشك ریخت .

ود : هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای حسین خود حضرت امام حسن )ع ( فرم

 نمی شود .

خود امام حسین )ع ( فرمود : من كشته اشكهای شما هستم . هیچ بنده ای نیست كه 

برای ما یك قطره اشك از چشمش بریزد یا گریان شود ، جز اینكه خداوند جای او را 
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 همیشه در بهشت قراردهد .

می دید همه اش برای باباش امام حسین )ع (  خود امام سجاد)ع ( وقتی طعام و آب

 گریه می كرد .

خود امام باقر)ع ( فرمود : هر مؤ منی كه برای كشته شدن امام حسین )ع ( چشمهاش 

گریان بشود بطوری كه اشك بر صورتش جاری بشود خدا او را برای همیشه در 

 غرفهای بهشت جا می دهد .

ندبه و گریه كند و خانواده و فامیل ودوستان و اگر كسی برای امام حسین )ع ( نوحه و 

شیعیان را برای اقامه عزا دعوت كند و بعد به هم تسلی بدهند ، من ضامن هستم كه خدا 

ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جنگ در راه خودش )خدا( را در نامه 

 عملش بنویسد .

مالئكه  تد و دلش برای ما بسوزد ،هركس كه بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهلبیتش بیف

 تمام گناهانش را می آمرزند .

خود امام صادق )ع ( فرمود : هركس كه مصیبتهای ما را یاد كند یا ما پیش او یاد آور 

شویم و به اندازه پر مگسی برای ما اشك بریزد خدا تمام گناهان او را اگر چه به اندازه 

 كف دریا هم باشد می بخشد .

ی مظلومی ما و ظلمی كه به ما شده ، مهموم و مغموم و گریان شود و برای هر كس برا

ما آه بكشد خدای سبحان ثواب تسبیح به او می دهد . و حزنش برای ما عبادت است . . 

. 

هر كس چشمش گریان شود برای خونی كه از ما ریخته شده یا حقی كه از ما گرفته 

، خداوند همیشه جای او را در بهشت  شده یا حرمت و شخصیت ما را هتك كرده شده

 قرار می دهد .

هر جزع و گریه مكروه است ، مگر برای حسین )ع ( كه ثواب هم دارد . امام حسین )ع 

( برای زوار و گریه كنندگانش طلب مغفرت می كند . اگر زائر یا گریه كننده بداند چه 
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 مقامی پیش خدا دارد . . .

ای حسین )ع ( شعر بگوید و پنجاه نفر را بگریاند هر كسی كه در مرثیه و نوحه سر

بهشت برای اوست تا میرسد به ده یا و یك نفر و یا خودش برای ما گریه كند و خود را 

 شبیه گریه كنندكان در آورد جایش در بهشت است . . .

ویا خود حضرت موسی بن جعفر)ع ( برای جدش عزاداری و گریه سرایی می كردند . 

. . . 

امام رضا)ع ( میفرماید : هر كس بیاد مصیبتهای ما و آنچه كه به سرما آورده اند  یا خود

گریه كند ، روز قیامت در درجه و مقام ما هست و هر كس بیاد مصبیتهای ما بگرید و 

 بگریاند ، در روزیكه تمام چشمها گریان است چشم او گریان نمی شود .

میكنند ، بنشیند ، خدا قلب او را نمی هر كس در مجلسی كه امر ما را احیاءو زنده 

 میراند در روزی كه همه قلبها مرده است .

اگر گریه بر امام حسین )ع ( كنی و اشكت روی صورتت جاری بشود حق تعالی همه 

گناهان كبیره و صغیر ترا می آمرزد خواه كم باشد یا زیاد ، اگر هنگامی كه می خواهی 

گناهی نداشته باشی ، پس بر امام حسین )ع ( خدا را مالقات كنی می خواهی هیچ 

 زیارت بخوان و گریه كن .

خود امام جواد و امام هادی و امام عسگری و خود امام زمان )ع ( برجد خودشان امام 

حسین گریه می كردند . اصال خود امام زمان فرمودند : اگر اشكهای چشمم تمام شود 

 جایش خواهد آمد .برایت خون گریه می كنم . كه انشااهلل در 

این اوراق آغشته به تحریر را كه در مقابل می خوانید ))ثواب گریه و تاریخچه گریه و 

روضه بر امام حسین )ع ( است (( كه برای ما روشن می كند كه عزاداری و روضه و 

گریه برای امام حسین )ع ( از زمان حضرت آدم بوده نه از زمان صفویها كه یكسری 

می گویند : روضه خوانی از زمان صفویها بوده كه آنها درست كرده  آدمهای كج فكر

 اند .
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با تحقیق و بررسی هایی كه به عمل آمده از زمان آن حضرت )آدم ( بوده و اولین 

 روضه خوان حضرت جبرئیل )ع ( و اولین گریه كن حضرت آدم بوده تا اال ن .

باعبداهلل قرار دهد و اگر هم این انشاءاهلل خدا همگی ما را جزو گریه كنندكان حضرت ا

جزو )داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول ( ثوابی داشته باشد ، آن رابه روح امام 

راحل ، شهدا ، علما ، بزرگان ذوالحقوق ، همچنین برادر شهیدم آشیخ احمد میرخلف 

 زاده هدیه می نمایم .

 السالم علیكم و رحمة اهلل .

 ستان حسین آل محمد)ص (نوكر و روضه خوان آ

 علی میرخلف زاده

 گریه حضرت آدم

وقتی كه حضرت آدم )ع ( از بهشت بیرون شد از كاری كه كرده بود و از فراق حوا و 

بهشت ، آنقدر گریه كرد ، كه روی صورتش دو شیار مثل جوی درست شد و اشك 

 چشمش از آن جاری می شد كه پرنده ها از آن میآشامیدند .

سال این گریه ادامه داشت ، و از كرده خود پشیمان و تائب بود . و توبه كرد و تا چهل 

. خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل )ع ( را فرستاد كه كلماتی به 

 حضرت آدم )ع ( بیاموزد و آن كلمات همان بود كه قبال در عرش دیده بود .

ید بحق محمد ، یا عالی بحق علی ، حضرت جبرئیل )ع ( به او فرمود : بگو : یا حم

یافاطر بحق فاطمه ، یامحسن بحق الحسن و )یاذ االحسان بحق ( الحسین منك االحسان 

. 

وقتی حضرت آدم )ع ( به اسم امام حسین )ع ( رسید ، اشكش جاری شد و قلبش به 

 درد آمد . فرمود :

م جاری ست و اشكای برادر جبرئیل چرا در ذكر پنجمین اسم كه حسین است قلبم شك
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 شد ؟

حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصبتی وارد می شود كه تمام دردها و 

غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ حضرت آدم )ع ( فرمود : ای برادر آن مصیبت 

چیست ؟ حضرت جبرئیل )ع ( واقعه كربال را برای او می گوید ، و میفرماید : او را 

ب و بیكس و تنها و بی یار و یاور شهید می كنند ، ای آدم ؛ اگر او را در تشنه و غری

حالی كه می فرمود : واعطشاه ، واقلة ناصراه می دیدی . . . بطوری كه تشنگی میان او و 

 آسمان مثل دود حایل شده بود . . . . هیچكس جواب او را نمی دهد .

شت سر ذبح می كنند و مال و كاروانش را مگر با شمشیر و . . . او را مانند گوسفند از پ

 بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش را شهر به شهر می گردانند . . .

حضرت آدم )ع ( تا این واقعه را شیند مثل مادری كه جوانش را از دست داده بلند بلند 

 (9گریه كرد . )

 ای در عزایت آدم و حوا گریست

 گریستهیا كه ساكنان عالم باال 

 پیمبران مرسل و ذرات كائنات ،

 از هفت ارض تا به ثریا گریسته

 این بس برای غریبیت ای باعث نجات

 گبر و یهود و قوم نصاری گریسته

 هم ساكنان معبد و هم واقفان دیر

 هم جاثلیق پیر كلیسا گریسته

 آن ظلمها كه شد بتو در دشت كربال

 هم دوست گریه كرد و هم اعدا گریسته

 باغ خلد برین تو ای شهید حوران

 اندر جنان بهره لعیا گریسته
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 بر كشته تو ای شه بی غسل و كفن

 مجنون وار زینب و لیال گریسته

 ما دام عمر ، سیّد سجاد ناتوان

 (3اندر عزات ای شه واال گریسته )

 نفرین آدم به یزید

د ، ناراحت وقتی كه حضرت آدم )ع ( به زمین آمد ، حضرت حوا)علیهاالسالم ( را ندی

شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت كه مرورش بكربال افتاد ، وقتی كه به 

زمین كربال رسید ، مریض احوال شد و عقب افتاد و سینه اش تنگ و بی جهت به زمین 

افتاد ، اتفاقا آنجایی كه زمین خورد قتگاه حضرت سیدالشهدا)ع ( بود و از پای حضرت 

رت ناراحت سرش را بآسمان بلند كرد و عرضكرد : ای خدای من آدم خون آمد . حض

مگر چه گناهی از من سرزده كه اینجور ببالء گرفتار شدم ، در حالی كه تمام زمین را 

گشتم اینطور بالیی به من نرسید ولی تا پایم را به این سرزمین گذاشتم ، به این بالها 

 گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی است ؟ !

طاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده ، لیكن اینجا سرزمین كربالست خ

سرزمینی است كه فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی می كشند ، و این خونی كه از 

پای تو جاری شد بخاطر اینستكه با خون حسین موافقت كند و با او هم پیمان گردی . 

 ر است ؟حضرت آدم )ع ( عرض كرد : آیا حسین پیغمب

 خطاب رسید : خیر ، ولیكن نوه پیغمبر اسالم حضرت محمد)ص ( است .

 عرض كرد : قاتل و كشنده او كیست ؟

 فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن كن .

حضرت آدم چهار مرتبه او را لعن كرد و چند قدمی كه رفت بكوه عرفات رسید و حوا 

 (1را پیدا كرد . )
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 ه می كنممیسوزم و زسوزش جان نال

 در قلبم آتشی است از آن ناله می كنم

 در ماتم خزان زده گلهای پرپری

 چون بلبلی زپرده جان ناله می كنم

 دارم خبر زنای گلوی بریده ای

 زین رو چو نی به آه و فغان ناله می كنم

 آثار طبع من نبود شعر ساده ای

 (۴با اشك و خون دیده حسان ناله می كنم )

 نوح گریه و نفرین حضرت

وقتی كه حضرت نوح )ع ( سوار كشتی شد ، همه دنیا را سیر كرد ، تا به سرزمین كربال 

رسید ، همینكه به سرزمین كربال رسید ، زمین كشتی او را گرفت ، بطوری كه حضرت 

نوح )ع ( ترسید غرق شود ، دستها را به دعا و نیایش برداشت ، وپروردگارش را خواند 

همه دنیا را گشتم ، مشكلی برایم پیدا نشد ، ولی تا به این  و عرضكرد : خدایا ، من

سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت ، و بدنم لرزید و خوف 

شدیدی تمام وجودم را گرفت ، كه تا بحال اینجوری نشده بودم ، خدایا علتش چیست 

 ؟

و  بط خاتم پیغمبرانحضرت جبرئیل )ع ( نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین س

 فرزند خاتم اوصیاء كشته می شود . و روضه كربال را خواند .

حضرت نوح )ع ( منقلب گشته و اشكهایش سرازیر شد و فرمود : ای جبرئیل قاتل او 

 كیست كه اینطور ناجوان مردانه حسین )ع ( را بشهادت میرساند ؟ !

اهل هفت آسمان و هفت زمین  حضرت جبرئیل )ع ( فرمود : او را كسی كه نفرین شده

 است می كشد .
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حضرت نوح )ع ( )درحالیكه ناراحت وگریان بود( قاتلین او را لعنت كرد ، و كشتی 

براه افتاد تا به كوه جودی )حرم شریف حضرت امیرالمؤ منین علی )ع ( است ( رسید و 

 (3در آنجا ایستاد . )

 زخم ترا شویم از اشك دودیده

 بریدهبوسه بگیرم زرگهای 

 وای حسینم وای حسینم

 شكوه برم بر خدا با دل خسته

 یك بدن و این همه نیزه شكسته

 وای حسینم وای حسینم

 بسكه مرا زد عدو از ره كینه

 سوخت به حال دلم قلب سكینه

 وای حسینم وای حسینم

 قاتل تو می برد محمل ما را

 گوشه ویران دهد منزل ما را

 وای حسینم وای حسنیم

 بهای تو خنده نباشدخواست به ل

 بعد تو زینب دگر زنده نباشد

 وای حسینم وای حسینم

 موسم دوری ما و تو رسیده

 همسفرم شو به رگهای بریده

 وای حسینم وای حسینم

 داغ تو دیشب چراغ دل ما بود
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 خیمه آتش زده منزل ما بود

 (۳وای حسینم وای حسینم )

 حزن حضرت آدم

تان او اشراق نمود ، نور جناب امام حسین )ع ( در وقتی كه انوار خمسه طاهره در انگش

ابهام قرار گرفت ، و هر وقت چشم حضرت آدم )ع ( به ابهامش می افتاد مهموم و 

محزون می شد . و این اثر تا حال باقی است كه هر كس ، خنده بر او غالب شود وقتی 

 (3كه به انگشت ابهام نگاه كند حزن بر او غالب می شود . )

 در عزای تو خون می گریستمایكاش 

 دمساز زخمه های جنون می گریستم

 یك سینه داشتم به زاللی آسمان

 از ابرهای تیره فزون می گریستم

 همناله با تمامی یاران تو حسین

 ایكاش در تمام قرون می گریستم

 سر چشمه های اشكم اگر خشك می شدند

 آنگاه می نشستم و خون می گریستم

 ت مرا گرفتعشقت مگر نبود كه دس

 وقتی زپا فتاده نگون می گریستم

 این گریه آبروی من است و دلیل عشق

 ای عشق بی نگاه تو ، چون می گریستم

 ایكاش در ترنم شعر زالل اشك

 (2۱از مرزهای واژه برون می گریستم )
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 حزن نوح

حضرت جبرئیل )ع ( بنام آن حضرت ) حسین)) ع ((( میخی به كشتی حضرت نوح )ع 

 .( كوبید 

از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر شد كه موجب حزن و 

 (22اندوه حضرت )ع ( و نوحه او گردید . )

 قطره ای اشك تو یك دریا عطش

 هرم لبهای تو یك صحرا عطش

 در نگاه گرم تو حس می شود

 یك جهان ایثار ، یك دنیا عطش

 تانبینی عاشقان را تشنه كام

 یرت با عطشآمدی دریای غ

 تا كویر خشك لبهای تو دید

 سوخت چون خورشید سر تا پا عطش

 تشنه بیرون آمدی تا از فرات

 بی تو دارد آب هم حّتی عطش

 بی تو در میخانه خُّم می شكست

 علقمه شد بزم غم ، سقّا عطش

 بعد تو روح بلند عاطفه

 (21قطره قطره آب میشد با عطش )

 گذر حضرت ابراهیم بكربال
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براهیم )ع ( سوار براسب بود كه گذرش به سرزمین كربال افتاد تا به محل حضرت ا

شهادت حضرت ابی عبداهلل )ع ( رسید ، اسب حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم 

)ع ( از اسب بزمین افتاد و سرش شكست و خونش جاری گشت و اشكش آمد و 

 مخزون گردید .

یا مگر چیزی از من سرزده كه دچار این در آن حال شروع باستغفار كرد و فرمود : خدا

 بال شدم ؟

حضرت جبرئیل )ع ( نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو سر نزد لیكن در 

اینجا نوه دختر پیغمبر خاتم انبیاء صلی علیه و پسر خاتم اوصیا كشته می شود و این 

 خونی كه از تو جاری شد با خون او موافقت كرد .

)ع ( با حالت حزن و اندوه فرمود : ای جبرئیل چه كسی او را می كشد  حضرت ابراهیم

 ؟

جبرئیل فرمود : آن كسی كه اهل آسمان و زمین او را لعنت كرده اند و قلم بدون اذن 

بر لوح به لعن او جاری شده ، و خداوند وحی فرمود : به قلم كه تو مستحق ستایش و 

 را نوشتی .مدح و ثنا هستی ، بخاطر اینكه این لعن 

حضرت ابراهیم )ع ( )محزون و گریان ( دستهایش را بلند كرد و یزید را زیاد لعن كرد 

 و اسبش بازبان فصیح آمین گفت .

 حضرت ابراهیم )ع ( به اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی

 را متوجه شدی كه آمین گفتی ؟

ه به من شوی و وقتی كگفت : ابراهیم یكی از افتخارات من اینستكه كه تو سوار بر 

زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت كشیدم ، و مسببش هم یزید 

 (29لعنتی بوده . )

 دلی خونین چو باغ الله دارم

 به سینه زخم چندین ساله دارم
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 به نای دل بیاد نینوایت

 نوای هفت بند ناله دارم

 زاشكت ژاله ها را آفریدند

 زداغت الها را آفریدند

 یادت هر نیستان نینوا شدب

 (23به سوگت ناله ها را آفریدند)

 گریه ابراهیم

وقتی كه پرورگار متعال به حضرت ابراهیم )ع ( دستور داد كه بجای حضرت اسماعیل 

)ع ( این گوسفند را ذبح كند . )خواست او را امتحان كند كه آیا بدستور پرورگارش 

د یا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را فرزند دلبندش حضرت اسماعیل را ذبح می كن

 می گیرد و آن چیزی كه در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد یا نه . (

حضرت ابراهیم )ع ( محكم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی نمود تا به آن ثواب 

 عالی كه به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق پیدا كند .

خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم رسید و خداوند هم گوسفندی كه الحمدهلل هم 

 برای او فرستاد و فرمود :

این گوسفند را بجای اسماعیل ذبح كن و جهت ارتفاء درجه به حضرت ابراهیم )ع ( 

 وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو كیست ؟

ن محبوب تر از حبیب تو محمد عرض كرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی كه پیش م

 )ص ( باشد .

پروردگار عالم فرمود : آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را ؟ عرض كرد : او را 

 بیشتر دوست دارم .

خطاب رسید : آیا فرزندت را بیشتر دوست داری یا فرزند او را ؟ عرض كرد : فرزند او 
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 محبوتر است .

ظلم و ستم به دست دشمنان پیش تو درد آورتر  خطاب رسید : آیا ذبح فرزند او به

 است یا ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟ !

فرمود : خدایا خب معلوم است كشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای قلبم درد 

 آورتر و محزون تر است .

در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم )ع ( روضه خوانی كرد و فرمود : ای 

براهیم گروهی كه خود را از امت پیغمبر اسالم محمد)ص ( می پندارند ، فرزندش ا

حسین )ع ( را بعد از او به ظلم و ستم می كشند و بخاطر این كارشان سزاوار خشم و 

 غضب من می گردند . . .

حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد آمد و صدای خود را به 

 نمود . گریه بلند

خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و هَمَّت را كه برای فرزندت اسماعیل كه می 

خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح كنی ، بر حسین و كشته شدن حسین فدا 

كردم و بخاطر این گریه و ناله هایی كه برای حسین كردی ، باالترین درجات اهل 

 (21و فدیناه بذبح عظیم . )ثواب بر مصیبت واجب كردم 

 ای در غمت همین نه دو عالم گریسته

 چندین هزار عالم و آدم گریسته

 عالم چگونه بر تو نگرید كز این عزا

 جد تو مهتر همه عالم گریسته

 تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر

 كاروان انبیاء همه با هم گریسته

 ادریس و شیث و یوشع و داود و هود و لوط

 س و خضر و صالح و آدم گریستهالیا
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 در صحن خلد موسی عمران شكسته دل

 در بام چرخ عیسی مریم گریسته

 تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین

 (2۴خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته )

 نفرین حضرت اسماعیل

گوسفندان حضرت اسماعیل )ع ( كنار شط و نهر و آب فرات میچریدند كه چوپان 

 رآورد كه چند روز است گوسفندان از این مشرعه آب نمی خورند .برای حضرت خب

حضرت اسماعیل )ع ( سبب آن را از خداوند متعال پرسید ؟ ! حضرت جبرئیل )ع ( 

نازل شد و فرمود : ای اسماعیل سبب آن را از گوسفندان سئوال كن آنها به تو میگویند 

. 

 چه جهت آب نمی خورید ؟حضرت اسماعیل )ع ( از گوسفندان سئوال كرد كه به 

گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده كه فرزند تو حسین )ع ( كه نوه 

دختری پیغمبر محمد صلی علیه و آله است در اینجا تشنه كشته می شود . پس ما هم 

بخاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از این شریعه آب نمی خوریم بیاد آن 

 ه ای كه برامام حسین )ع ( وارد شده .اندوه و غم و غص

حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه كسی او را بقتل می رساند . گوسفندان 

 گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمین ها و همه خالیق است .

 .حضرت اسماعیل )ع ( ناالن و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین حضرتش لعنت فرست 

(23) 

 فاش از فلك بر آن تن بی سرگریستی

 ز آنروز تا به دامن محشر گریستی

 زاشك ستاره دیده ی گردون تهی شدی
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 بروی بقدر زخم تنش گر گریستی

 ایكاش چون فلك بدی اعضا تمام چشم

 تا بهر نور چشم پیمبر گریستی

 كشتند و از نشان ز مسلمانی ایدریغ

 آنرا كه از غمش دل كافر گریستی

 از دمی كه بادل چاك از پی دفاعآه 

 (2۳خواهر بنعش چاك برادر گریستی )

 مرور حضرت موسی و نماینده اش

یك روز حضرت موسی )ع ( با حضرت یوشع بن نون )ع ( در اطراف زمین سیر 

میكرند كه به سرزمین كربال رسیدند ، اتفاقا كفش حضرت موسی )ع ( پاره و كف آن 

اثابت كرد و پایش خونی شد و درد كشید ، ناراحت  جدا شد و خاری به پای حضرتش

و محزون سر بطرف آسمان بلند كرد و فرمود : خدا چه بدی از من سرزده بود كه دچار 

 این بلیه شدم .

خداوند متعال به او وحی ، و روضه كربال را فرمود : اینجا حسینم را شهید می كنند ، 

حزون و ناالن می كنند و من می خواستم اینجا خونش را می ریزند ، اینجا حسین را م

 خون و حزن تو با او موافق باشد .

حضرت موسی )ع ( فرمود : خدایا حسین كیست ؟ ! وحی رسید : او سبط محمد 

 مصطفی )ص ( و پسر حضرت علی مرتضی )ع ( است .

موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او كیست ؟ خطاب رسید : او نفرین شده 

 ریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست .ماهی د

حضرت موسی ناالن و گریان دستها را باال برد و یزید را لعنت و نفرین كرد و حضرت 

یوشع بن نون )ع ( هم گریان به دعای حضرت موسی )ع ( آمین گفت و بعد رفتند . 
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(23) 

 فغان ز سینه بر آمد ، زماجرای حسین

 حسین بیا قیامت خون بین ، به كربالی

 به نینوای شهادت نگر شهیدان را

 بخاك و خون شده غلطان ، به امرورای حسین

 قلم چگونه نویسد ، حدیث عاشورا

 كه دیده خون شود از شرح ماجرای حسین

 دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد

 ستارگان همه یك یك نشسته در عزای حسین

 به روز حادثه ، باران تیغ و نیزه گرفت

 ینه و پشت و به دست و پای حسینهمی به س

 به بام نیزه بر آمد ، چو آن سر خونین

 شفق به سرزد و آسیمه شد برای حسین

 زسوز سینه زینب خبر نداری تو

 درون خیمه نشسته كند دعای حسین

 خوشا تالوت قرآن ، به بام نیزه و تیغ

 چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین

 ستكنون كه خون خدا در رگ زمان جاری ا

 بیا بزن به قلّه خون پرچم و لوای حسین

 خوشا به كرب و بالی وطن شوم كشته

 كه جان كوچك خود را كنم فدای حسین

 رضای درگه حقم زحق نخواهم هیچ

 بجز رضای خدا و به دل والی حسین
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 موسی و مناجات

حضرت موسی )ع ( در مناجات خود عرضكرد : خدایا به چه جهتی امت پیغمبر آخر 

 )ص ( را بر سائر امتها فضیلت و شرافت دادی ؟ !الزمان 

 خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی كه دارند .

عرض كرد : آن ده خصلت و خوبی كدامند كه بنی اسرائیل را به آن امر كنم كه انجام 

 دهند ؟ !

 پروردگار متعال فرمود : نماز و زكوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن

 و علم و عاشوراء .

 حضرت موسی )ع ( فرمود : خدایا عاشورا دیگر چیست ؟ !

خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی )ص ( است ، 

ای موسی هر كس از بندگانم كه در آن زمان گریه و عزاداری كند و بر فرزند مصطفی 

را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده  صلی علیه وآله مهموم و مغموم گردد ، بهشت

ای كه مال خود را در محبت فرزند پیغمبر)ص ( صرف نماید از هر چه باشد از طعام و . 

. . . من به او بركت دهم و در برابر هر درهمی كه خرج كرده هفتاد برابر به او عنایت 

 بهشت شود .كنم . و او را عافیت دهم و او را از گناهانش می آمرزم تا وارد 

قسم به عزت و جاللم هر كس كه در روز عاشورا یا در غیر آن یك قطره اشك برای 

 (12حسینم بریزد ، ثواب صد شهید را برای او می نویسم . )

 باشد فزون زگوهر غلطان بهای اشگ

 خلد برین نهفته بود البالی اشگ

 ای دل بكوش سنگ جهان بشكند ترا

 آری دل شكسته بود رهنمای اشگ

 نشكن بخیره قیمت این پربها گهر

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 زیرا كه فوق عرش برین است جای اشگ

 یك قطره اش هزار در بسته وا كند

 غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ

 هرگز كسی بقیمت او پی نمیبرد

 نشناخت قدر اشگ كسی جز خدای اشگ

 گرگوش دل بزمزمه اشگ وا كنی

 آید همی نوای انالحق زنای اشگ

 ل دهد جالاشگ سحر به آینه د

 صافی دل است آنكه بداند بهای اشگ

 اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل

 گردد سرای دل چمن با صفای اشگ

 ما و تو قدر اشگ ندانیم ای دریغ

 جان میدهند اهل دعا از برای اشگ

 رونق خدا باشگ بصر داده در جهان

 گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشگ

 ))ثابت (( اگر سعادت دارین طالبی

 (11امن بریز از سر شفقت بپای اشگ )د

 حضرت موسی در مناجات

حضرت موسی )ع ( در مناجات خود از پروردگار متعال برای یكنفر از بنی اسرائیل در 

 خواست آمرزش نمود .

خداوند تبارك و تعالی فرمود : ای موسی هر كس از من در خواست آمرزش و 

 قرار میدهم ، مگر قاتلین حسین )ع ( .بخشش كند من او را می بخشم و مورد عفو خود 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

حضرت موسی )ع ( عرض كرد : پروردگارا این حسین كیست ؟ ! خداوند متعال فرمود 

: 

همان كسی است كه در كوه طور ذكری از او شنیدی . عرضكرد : قاتلین او چه كسانی 

 هستند ؟ !

كربال او را می خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 

كشند و اسب او ناله می كند و فریاد می زند الظلیمة الظلیمة من امة قتلت ابن بنت نبیها 

)فریاد ، فریاد ، از امتی كه پسر دختر پیامبرشان را كشتند . ( پس بدن او بدون غسل و 

ری یكفن برروی ریگها می گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اس

می برند و یار و یاورانش را می كشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی نیزه می 

 گذارند و می گردانند .

ای موسی ؛ اطفال كوچكش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانشان از تشنه گی 

جمع می شود ، هر چه استغاثه و امان می خواهند كسی آنها را یاری نمی كند و امان 

 د .نمی ده

حضرت موسی )ع ( گریه كرد و عرضكرد؛ ای پروردگارا چه عذابی برای قاتلین او 

هست . خداوند متعال فرمود : عذابی كه اهل آتش از شدت آن عذاب بآتش پناه میبرند 

رحمت من و شفاعت جدش بآنها نخواهد رسید و اگر برای كرامت و بزرگواری آن 

 ی بردم .حضرت نبود من همه آنها را بزمین فرو م

حضرت موسی )ع ( فرمود ؛ پروردگا را از آنها و كسانیكه راضی بكار آنها باشند 

 بیزارم . خداوند متعال فرمود : من برای تابعین آن حضرت رحمت قرار دادم .

و بدان : هركس كه بر او گریه كند و یا دیگری را بگریاند یا خود را مانند گریه 

 (19ر آتش حرام میگردانم . )كنندگان در آورد ، بدن او را ب

 حضرت خضر
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حضرت موسی )ع ( به حضرت حضر نبی علی نبینا وآله و )ع ( رسید و بعد از احوال 

پرسی ، حضرت موسی )ع ( برای حضرت خضر )ع ( از فضائل و مناقب آل محمد)ص 

( فرمود و بعد از مصائب و ابتالئات آنها نقل كرد تا به قضیه حسین )ع ( رسید صدای 

 (13نها به ناله و گریه بلند شد . )آ

 گریه در ماتمت از شادی دوران خوشتر

 آری از عیش جهان دیده گریان خوشتر

 غمت ای الله خونین به دل ماست هنوز

 بر دل این مُهر غم از مُهر سلیمان خوشتر

 خاك كوی توبه هر درد شفابخش بود

 كوی دلجوی تو از روضه رضوان خوشتر

 شت عجین باخونتخاك آن وادیه چون گ

 آن تراب آمده از الله نعمان خوشتر

 تا كه شاداب شود مزرعه دین گفتی

 خفتن اندر یم خون با تن عریان خوشتر

 همه جا بود شعار تو حسین جان برخلق

 مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر

 مرگ یكبار بود ناله و شیون یكبار

 گردهم زود بر این مخمصه پایان خوشتر

 فس تن نشكستی پیمانبشكستی ق

 گفتی از جان برود بر سر پیمان خوشتر

 ببریدی ز جوانان نبریدی ز خدا

 كه تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر

 اذن میدان به پسر دادی و گفتی بخرام
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 در برم ای قدت از سرو خرامان خوشتر

 نشدی تابع زور و سخنت بود چنین

 مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر

 رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی تا

 سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر

 خوش بود از لب لعل تو شنیدن قرآن

 لیك از عرشه نی خواندن قرآن خوشتر

 ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم وبس

 (11این متاعم بود از نعمت امكان خوشتر )

 حضرت سلیمان ع

روی فرش و بساطش با لشكریان نشسته روزی حضرت سلیمان علی نبینا وآله و )ع ( 

 بود و در هوا سیر می كرد ، باد بساط آن حضرت را بسوی مقصد حركت می داد .

در مسیر راه گذرش به سرزمین كربال افتاد ، ناگاه بساط حضرت سه مرتبه دور خودش 

پیچید بطوری كه حضرت و لشكریانش همه ترسیدند كه سقوط كنند . بعد باد آرام 

 ساكت شد و بساط و فرش را در سرزمین كربال فرود آورد .گرفت و 

حضرت سلیمان )ع ( ناراحت شد و باد را توبیخ كرد و فرمود : چرا اینجوری شدی و 

چرا اینجا فرود آمدی ؟ ! باد بامر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرثیه خوانی 

ا ن در همینجا حسین )ع ( رو ذكر مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای سلیما

بقتل رسانیدند . همینجا بود كه نوه پیغمبر اسالم محمد مختار )ص ( و پسر علی كرار را 

 شهید كردند .

 حضرت سلیمان )ع ( گریه كرد و بعد فرمود : چه كسی او را شهید می كند ؟ !

 گفت : یزید پلید كه نفرین شده تمام آسمان و زمین است .
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( هر دو دستشان را باال بردند . و یزید و اتباعش را نفرین كردند و حضرت سلیمان )ع 

تمام لشكریان از انس وجن . . . آمین گفتند . سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش 

 (1۴را بحركت در آورد . )

 دلم از واقعه كرببال پر خون است

 زین الم ز ابر بصر دامن من جیحون است

 اغ حسینمیطپد مرغ دل اندر برم از د

 دیده از اشگ بصر تا به ابد گلگون است

 شد كمان قامت كلثوم زداغ عباس

 زینب زار از این واقعه دل پر خون است

 آه از آندم كه زدند آتش كین در حرمش

 دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است

 یاد سرو قد اكبر چو نماید بجهان

 ام لیالی ستم دیده زغم مجنون است

 غمگین ز غم داغ پدرهم سكینه شده 

 عابدین همدم رنج والم آن دلخون است

 شد رباب از غم مرگ علی اصغر بی تاب

 ناله او ز زمین تا زبر گردون است

 هم رقیه زغم مرگ پدر گریه كنان

 زینبش مویه كنان سر بسوی هامون است

 خامه منشق شد از این شرح الم )مرتضوی (

 (13قلم افتاد زبس شرح غمش افزون است )

 حضرت عیسی ع
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حضرت عیسی )ع ( با حواریون در بیابان سیاحت می كردند ، در اثناء راه مسیرشان به 

 سرزمین كربال افتاد . دیدند ، شیری دستهای خود را پهن كرده و راه را برآنها گرفته .

حضرت عیسی )ع ( جلوی شیر آمد و فرمود : چرا اینجا نشسته ای و ما را رها نمی كنی 

م ؟ ! شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی دهم ، تا اینكه یزید قاتل امام كه بروی

 حسین )ع ( را لعن كنید .

 حضرت عیسی )ع ( فرمود : حسین كیست ؟

شیر گفت : او نوه دختری حضرت محمد )ص ( و آله نبی امی و پسر حضرت علی ولی 

 )ع ( است .

اتلش كیست ؟ ! شیر گفت : او یزید است حضرت عیسی )ع ( ناالن و گریان فرمود : ق

 كه نفرین شده همه وحشیها و درندگان است ، خصوصا در ایام عاشورا .

)خالصه روضه كربال را خواند كه حضرت عیسی و حواریون گریه زیادی نمودند . بعد 

حضرت عیسی )ع ( دستهایش را باال برد و با حال گریه یزید را لعن كرد و یارانش هم 

 (1۳ی حضرت آمین گفتند . سپس شیر از آنجا دور شد . )به دعا

 ایدوست در هوای تو می سوزم

 می سوزم و برای تو می سوزم

 چون ابر از فراق تو می گریم

 چون شمع در هوای تو می سوزم

 پروانه وار از شرر عشقت

 تا جان كنم فدای تو می سوزم

 دل با تو آشنا شد و می سوزد

 ممن هم ز آشنای تو می سوز

 دارم به سینه داغ عزیزانت

 چون الله در عزای تو می سوزم
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 از درد اشتیاق تو می نالم

 از داغ كربالی تو می سوزم

 من ذرّه حقیر و تو خورشیدی

 در سایه لوای تو می سوزم

 مهرت بهشت و این عجب ای موال

 كه امروز با والی تو می سوزم

 در حسرت حریم تو روز و شب

 سوزم تا سر نهم بپای تو می

 فردا مرا سزد كه نسوزانند

 (13كه امروز از برای تو می سوزم )

 غم درد حسین

در تفسیر آیه )واذكر من الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد و كان رسوال( اسماعیل 

بن ابراهیم علیهماالسالم نبود ، بلكه مقصود از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده كه حق 

قومش مبعوث فرمود ، متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و  تعالی وی را به طرف

 صورتش را كندند .

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال مرا به سوی تو 

فرستاده و امر كرده كه به تو عرض كنم كه هر چه می خواهی از او بخواه تا به تو 

 عنایت شود .

حال گریه فرمود : از خدا بخواه كه آنچه از بال و محنت به حسین حضرت اسماعیل با 

 )ع ( می رسد مرا پیرو آن حضرت كن و به من آن توجه را عنایت فرما .

 نوحه سرایی حضرت زكریا
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حضرت زكریا )ع ( از پروردگار متعال خواست كه اسماء خسمه پنج تن آل عبا )علیهم 

بر آن حضرت نازل شد و اسم پنج تن )علیهم السالم ( السالم ( را به او بیاموزد . جبرئیل 

 را به او یاد داد .

وقتی كه حضرت زكریا )ع ( اسم حضرت محمد)ص ( و فاطمه )علیهاالسالم ( و حسن 

)ع ( را می فرمود ، هم و غم او برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت ، ولی 

وگیر او می شد و پشت سر هم وقتی كه اسم حضرت حسین )ع ( را فرمود ، گریه گل

 نفس می زد .

روزی فرمود : خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با نام آنها غم و 

غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم اشك از چشمانم سرازیر می 

 شود . و نفسم منقطع و هیجانی می شود ؟ !

یا را از قصه امام حسین )ع ( با خبر كرد و روضه خداوند تبارك و تعالی ، حضرت زكر

كربال را برای آن حضرت تعریف كرد . و به او فرمود : كهیعص . كاف : اسم 

 كربالاست .

 هاء : هالك عترت طاهره .

 یاء : یزید قاتل ظلم كنند بر حسین )ع ( .

 عین : عطش حسین )ع ( .

 صاد : صبر حسین )ع ( بر مصائب .

كریا )ع ( این كلمات را شنید ، سه روز درب مسجد را بست و از وقتی كه حضرت ز

رفت و آمد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول گریه وزاری و مرثیه خوانی شد . 

(9۱) 

 ای حسینی كه جهان در محنت خون گرید

 آسمان بر تو و قبر و وطنت خون گرید

 گلشن عشق بود كرببالیت اما
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 ریدعوض خنده گل این چمنت خون گ

 بود آخر سخنت زمزمه واعطشا

 دل هر سوخته بر آن سخنت خون گرید

 جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع

 دید بر پیكر تو پیرهنت خون گرید

 بسكه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند

 هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید

 شد كفن كهنه حصیری به تن صد چاكت

 زخمهای بدنت بر كفنت خون گرید

 همه از داغ تو گریند ولی باز حسین

 دیده تو به یتیم حسنت خون گرید

 در شب یازدهم انجمنی بود ترا

 دل ما از غم انجمنت خون گرید

 نیمی از راه بال را تو بسر پیمودی

 عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید

 زغمت بسكه دل ما و ))مؤ یّد(( خون است

 (92)دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید 

 گریه حوریه

حضرت خاتم انبیاء محمد صلی علیه و آله فرمود : شب معراج حضرت جبرئیل )ع ( 

دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من مسرور بودم ، سپس دیدم درختی از نور در 

 آنجاست كه دو ملك زیر آن تا روز قیامت به درست كردن زیور و حلّه مشغولند .

یب بزرگی كه به بزرگی آن ندیده بودم آنجاست ، پس سپس جلو رفتم ، دیدم یك س
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یك دانه از آن را گرفتم و شكافتم . ناگهان حوریه ای از آن ظاهر شد كه مژگانش 

 مانند اطراف سر بال بود .

 گفتم : تو مال كیستی ؟

حوریه گریه ای كرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی )ع ( هستم . 

(91) 

 ایكه ز داغت در و دیوار گریست ای حسین ،

 هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست

 انبیاء را همه دل سوخت به مظلومی تو

 اولیاء را همگی دیده و ، دل زار گریست

 در دل نوح غم تشنگیت طوفان كرد

 كه به طوفان زد و چون موج گرانبار گریست

 گفت چون واقعه كرببال را جبریل

 مختار گریست فاطمه ناله زد و ، احمد

 دید در خواب ترا چون بدل لُجّه خون

 با دلی غرقه بخون حیدر كرار گریست

 بود ذكر عطشت پیشتر از خلقت آب

 ایكه ابر ، از غم تو بر سر كهسار گریست

 پیش دریا چو نظر كرد بحالت عباس

 خون دل در عوض اشك ، علمدار گریست

 گرچه از تاب تب و سوز عطش اشك نداشت

 سیت نرگس بیمار گریستاز غم بیك

 برزمین ماند تنت ثابت و سیار سرت

 هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست
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 از همه بیش ))مؤ یّد(( دل زینب می سوخت

 (99كه چو شمعی كه بگرید به شب تار گریست )

 مجلس گریه

مرحوم آیة اهلل آشیخ جعفر شوشتری رضوان اهلل تعالی علیه در كتاب خصائص الحسینه 

ر ارتباط با گریه پیغمبر اكرم )ص ( قبل از تولد امام حسین )ع ( می فرماید : مسجد د

پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی جبرئیل )ع ( بود ، و گاهی پیغمبر )ص ( و گاهی 

ملك قطر زمین ، و گاهی دوازده ملك كه بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را 

كه در خبر است كه هیچ ملكی باقی نماند ، مگر اینكه گفتند ، و گاهی همه مالئكه چنان

آمد و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین )ع ( گفت . و این مجالس در تحت 

ضبط و حصر نیامده ، و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این مجالس نبویّه را از حیثیت 

 ه از تتبع اخبار چنیناحوال ، امكنه و ازمنه و غیر آن ، می بینم ممكن نیست ، زیرا ك

ظاهر می شود كه از اول والدت حسین )ع ( بلكه از اوّل حملش تمام مجالس 

 پیغمبر)ص ( به مجلس مرثیه آن سرور بود .

در شب و روز ، در مسجد و خانه ، و بساتین و كوچه و بازار ، و سفر و حضر ، در 

گاهی از مالئكه استماع  خواب و بیداری ، گاهی خود بیان میفرمود از برای اصحاب ، و

می نمود ، گاهی به خاطر می آورد ، پس آه می كشید ، گاهی تصور حاالت او را می 

نمود . پس گاهی می فرمود : گویا می بینم او را كه استغاثه می كند و كسی یاریش 

نمی كند ، و گاهی می فرمود : گویا می بینم اسیران را كه بر شتران سوارند ، و گاهی 

مود : گویا می بینم كه سر او را هدیه از برای یزید میبرند ، پس هر كس نظر كند می فر

به آن سرو فرحناك شود ، در میان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد ، گاهی می فرمود 

 (93: صبركن ای اباعبداهلل . )

 چشم ما چشمه اشك است و دل ما خون است
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 ز حدیثی كه از آن خاطره دلها خون است

 توان بود به جز واقعه كرببالچه 

 كه زیادش دل هر بنده و موال خون است

 تا ابد نهضت مردانه و خونین حسین

 ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است

 هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی

 بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است

 چه بال خواست كه در ساحل دریای فرات

 دریا خون استزكران تا به كران ساحل 

 گوش تا می شنود ، زمزمه واعطشاست

 چشم تا می نگرد دامن صحرا خون است

 تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود

 آب نایاب و بود آنچه كه پیدا خون است

 ساقی تشنه لبان خفته بر آب ولی

 عوض آب روان بر لب سقا خون است

 وه چه زیباست رخ شبه پیمبر اما

 صورت زیبا خون استزچه رو پرده آن 

 زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم

 (91كه ))مویّد(( دلم از این غم عظمی خون است )

 گریه هنگام تولد

حضرت صفیه دختر عبدالمطلب علیهماالسالم فرمود : من قابله حضرت امام حسین )ع ( 

را  مبود . وقتی كه آن حضرت متولد شد ، حضرت رسول )ص ( فرمود : ای عمه فرزند
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 بیاور ببینم .

 گفتم : یا رسول اهلل هنوز آن را پاكیزه نكرده ام .

 حضرت فرمود : تو آن را پاكیزه كنی ؟ ! خدا آن را پاكیزه و مطهر خلق كرده .

وقتی كه قنداقه حضرت امام حسین )ع ( را خدمت آن حضرت بردم ، قنداقه را در 

مام حسین )ع ( نهاد ، دامن گذاشت و زبان مبارك خود را در دهان حضرت ا

آنحضرت چنان می مكید كه گویا شیر و عسل از زبان آن حضرت بدهان آقازاده میآید 

. 

بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد ، در این هنگام 

صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدالعنت كند گروهی را كه تو را 

 كنند .شهید می 

گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند ، چه كسی او را خواهد كشت ؟ ! فرمود : باقی 

 (9۴مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه . )

 ایكه چشم ملك العرش برای تو گریست

 در فلك عیسی مریم به عزای تو گریست

 چون علی چشم خدا بود برایت گریان

 ریستمیتوان گفت برای تو خدای تو گ

 آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا

 چونكه بشنید ز جبریل رثای تو گریست

 بسكه جانسوز بود واقعه كرببالت

 آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست

 تا سرت را به بسر نیزه اعداد دیدند

 آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست

 چه مگر دید در آن روز امام سجّاد
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 رببالی تو گریستكه چهل سال پس از ك

 بیشتر از همه كس ای پسر خون خدا

 (93پسرت مهدی موعود برای تو گریست )

 فطرس ملك

وقتی كه حضرت سیدالشهداء )ع ( متولد شد ، خداوند تبارك و تعالی حضرت جبرئیل 

 )ع ( را با هزار ملك بر پیغمبر )ص ( نازل فرمود كه به پیغمبر)ص ( تهنیت گوید .

جبرئیل )ع ( بر پیغمبر )ص ( نازل می شد گذرش به جزیزه ای  همینطوری كه حضرت

كه فطرس یكی از ملك مقرب كه از حامالن عرش الهی بود كه بر اثر اشتباهی كه از 

او سرزده بود و در آن جزیزه زندان شده بود و بالش شكسته بود و به عذاب گرفتار بود 

د و از زیر او دود بدبویی می و در بعضی روایات بمژه های چشمش معلق و آویزان بو

 آمد افتاد .

فطرس وقتی كه جبرئیل )ع ( را با مالئكه ها دید ، گفت : ای جبرئیل با این همه ملك 

 كجا می روی ؟ ! آیا خبری شده ؟

حضرت جبرئیل )ع ( فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد)ص ( نعمتی كرامت 

 او مبارك باد بگویم .فرمود . و مرا فرستاده كه از جانب خودش به 

فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت محمد)ص ( 

 برای من دعا كند و من از این گرفتاری نجات پیدا كنم .

حضرت جبرئیل )بقول ما دلش سوخت و( فطرس را با خودش به محضر مقدس 

از طرف حق تعالی حضرت رسول اهلل )ص ( آورد . وقتی كه خدمت حضرت رسید 

 تنهیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را هم خدمت آن بزرگوار كرد .

حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارك بمال كه انشاء اهلل حالت 

خوب می شود . فطرس ، میگریست و خود را به قنداقه حضرت اباعبداهلل )ع ( مالید ، 
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خوب شد و خدا بخاطر حضرت امام حسین )ع بمحض مالیدن متوجه شد پرشكسته اش 

 ( توبه اش را قبول كرد .

خالصه باال رفت و چون به آسمان رسید گریه می كرد و صدا می زد : ای مالئكه ها 

من آزاد شده حسینم . كیست كسی مثل من كه آزاد كرده حسین باشد ، بعد برگشت ، 

این مولود را خواهند كشت  و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیكی های می آید كه

و روضه كربال را برای پیغمبر )ص ( تعریف كرد ، هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام 

مالئكه ها گریه كردند و بعد گفت : یا رسول اهلل در مقابل این حقی كه این مولود 

گردن من دارد من ضامن می شوم كه هر كس بزیارت این شهید غریب برود یا اشكی 

ریزد چه از راه دور و نزدیك آن سالم و گریه را به حضرتش ابالغ كنم . . . برای او ب

(9۳) 

 اشكم ز هجر روی تو خوناب شد حسین

 مویم ز غصّه رشته مهتاب شد حسین

 هر جا كنار آب نشستم زداغ تو

 از بسكه سوختم جگرم آب شد حسین

 جانسوزتر ز داغ تو دیگر كسی ندید

 حسین خورشید هم ز داغ تو در تاب شد

 یادت كه بود مونس جانم به روزها

 شبها چراغ گوشه محراب شد حسین

 باز آمدم به شام كنار رقیه ات

 جائی كه نور چشم تو در خواب شد حسین

 تو غرق خون به خاك فتادی و تشنه كام

 (93اما بنای زینبت از آب شد حسین )
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 خبر جبرئیل

بر حضرت رسول اكرم )ص حضرت جبرئیل )ع ( پیش از والدت حضرت سیدالشهداء 

( نازل شد ، و فرمود : خداوند متعال به تو پسری میدهد كه امت تو بعد از تو او را شهید 

 خواهند كرد .

حضرت رسول )ص ( صدای گریه شان بلند شد و فرمود : ای جبرئیل ما به اینچنین 

 فرزندی احتیاج نداریم . این حرف و بحث سه مرتبه تكرار شد .

ص ( ، حضرت امیرالمؤ منین علی )ع ( را طلبید و موضوع را با حضرت رسول )

حضرتش در میان گذاشت . حضرت علی )ع ( هم گریه ای كرده فرمود ما به اینچنین 

 فرزندی احتیاج نداریم . و این بحث سه مرتبه تكرار شد .

حضرت رسول )ص ( فرمود : یا علی در عوض از حسین )ع ( فرزندانی خواهند آمد 

 مه امام و وارث آثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و آخرین خواهند بود .كه ه

حضرت امیرالمؤ منین )ع ( خدمت حضرت بی بی دو عالم فاطمه زهرا)علیهاالسالم ( 

تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف كردند ، حضرت زهرا)علیهاالسالم ( 

 احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم .خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرموند : ما 

این بحث و گفتگو سه مرتبه بین حضرت علی )ع ( و بی بی دو عالم رد و بدل شد و 

حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و وارثان و خازنان علم نبوت . . . 

 (3۱دادند . تا حضرت زهرا سالم اهلل علیها راضی شد . . . )

 ك چشم تشنگان دریاخیمه شد از اش

 داده پیغام اصغر از گهواره بر سقّا

 العطش العطش یا ابوفاضل

 جسم اصغر گشته آب از قحط آب امشب

 اشك خجلت ریزد از چشم رباب امشب
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 العطش العطش یا ابوفاضل

 از لب خشك سكینه این ندا آید

 ناله هر طفل معصومی جدا آید

 العطش العطش یا ابوفاضل

 ده سخن گویدبا اشاره مشگ خشكی

 كودكی با ناله و رنج و محن گوید

 العطش العطش یا ابوفاضل

 خون غیرت در رگ سّقا بجوش آید

 از تمام خیمه ها او را بگوش آید

 العطش العطش یا ابوفاضل

 نو نهال كوچكی از گلبن زهرا

 زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا

 العطش العطش یا ابوفاضل

 ریاتشنگی افكنده آتش در دل د

 مانده تصویر سكینه بر دل دریا

 (32العطش العطش یا ابوفاضل)

 گریه حضرت زهرا علیهاالسال

حضرت رسول اكرم )ص ( به حضرت زهرا سالم اهلل علیها والدت حضرت سیدالشهدا 

)ع ( و بعد قضیه كربال را تعریف نمود و شهادت آن حضرت را بازگو كرد چنانچه 

شاره فرمود : ))و وصینا االنسان بوالدیه حسنا حملته امه خداوند متعال در قرآن به آن ا

كرها و وضعته كرها(( یعنی ما به انسان وصیت كردیم كه به پدر و مادرش نیكی كند ، 

زیرا مادر ، او را با كراهت وضع حمل كرد . . . در تفسیر دارد كه او را با كراهت حمل 
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)ع ( بود كه وقتی فهمید اینكه می نمود ، حضرت زهرا )ع ( آن مولود حضرت حسین 

 حمل می كند به شهادت می رسد .

 (31بی بی دو عالم )ع ( خیلی ناراحت و مهموم و مغموم و گریان شدند . . )

 دوست دارم در غم ساالر مظلومان بگریم

 بوسه باران سازم آن لعل لب عطشان بگریم

 دوست دارم بر تن پاكی كه شد بعد از شهادت

 زیر سم اسبان بگریم استخوانش خرد در

 دوست دارم بر لب خشكیده ای كاندر سر نی

 پیش دشمن خواند با آوای خوش قرآن بگریم

 دوست دارم كربال بودم در آن روز مصیبت

 تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم

 دوست دارم خیمه ماتم كنم بر پا بهر جا

 تا بیاد خیمه سوزان او از جان بگریم

 انوی غم و ماتم گذارمدوست دارم سر بز

 تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم

 دوست دارم نوحه خوان محفل اُنس تو باشم

 (39یا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بگریم ***)

 گریه پیغمبر

چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء )ع ( شد ، حضرت رسول )ص ( تشریف 

بیاور . قنداقه حضرت را به دست حضرت رسول آوردند و فرمودند : فرزندم را نزدم 

)ص (دادند و حضرت گوسفند سیاه و سفیدی برای امام عقیقه كرد و یك رانش را 

بقابله داد و سر مبارك حضرت حسین )ع ( را تراشید و بوزن موی حضرتش نقره 
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تصدق كرده و خلوق بر سر مباركش مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گریه 

 كردند و فرمود : ای اباعبداهلل خیلی بر من گرانست كشتن تو .زیادی 

اسماء می گوید : گفتم پدر و مادرم فدای شما باشد این چه خبری است كه شما می 

 فرمائید ؟ و عوض شادی گریه می كنید ؟ !

حضرت رسول )ص (فرمود : گریه ام برای این فرزند دلبندم است كه گروهی كافر و 

میه او را خواهند كُشت و خدا شفاعت مرا به آنها نمی رساند ، و آنها ستمكار از بنی ا

رخنه در دین خواهند كرد ، خداوندا از تو مسئلت میكنم آنچه را كه حضرت ابراهیم 

در حق فرزندان وذریه اش از تو در خواست كرد ، خداوندا دوست بدار دوستان او را و 

 (33زمین را پر كند . . . ) لعنت كن دشمنان آنها را لعنتی كه آسمان و

 چشم گریان چشمه فیض خداست

 هم پشیمانی از جرم و گناهست

 گریه كن از ترس و از خوف خدا

 گریه بر هر درد بی درمان دواست

 در قیامت چشمها گریان بود

 جز همان چشمی كه گریان از خوف خداست

 دیگر آن چشمی كه شادان باشد او

 آن عزادار حسین مصطفی است

 آن چشمی كه شاد و خرم است دیگر

 آن چشمی كه از حرام پوشاست

 گریه كن بهر حسین شاه شهید

 اشك چشم تو شفای دردهاست

 هر كسی كوثر ببیند خرم است

 (31كوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است )
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 اشك رسول اهلل ص

ام الفضل دختر حارث گفت : خدمت حضرت رسول اهلل )ص ( بودم ، عرض كردم یا 

 سول اهلل دیشب خواب بدی دیدم .ر

حضرت فرمود : چه خوابی دیدی ؟ گفتم ، خواب خیلی بد و سختی بود . حضرت 

فرمود : چه دیدی ؟ عرضكردم : در خواب دیدم كه پاره ای از بدن شما جدا شد و در 

 آغوش من افتاد .

حضرت فرمود : خواب خوبی دیدی ، از حضرت فاطمه پسری متولد می شود كه در 

آغوش تو می باشد . بعد امام حسین )ع ( متولد شد و همانطور كه حضرت فرموده 

 بودند ، در آغوش من بود .

یكروز بر پیامبر)ص (وارد شدم و حضرت سیدالشهداء را هم با خود برداشته بودم و در 

آغوش پیغمبر)ص (گذاشتم ، یك وقت دیدم حضرت دارد اشك می ریزد . 

ربانت گردد یا رسول اهلل چه شده كه شما را در حال گریه عرضكردم ، پدر و مادرم ق

 می بینم ؟ !

حضرت فرمود ، جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد كه گروهی از امتّم این پسرم را 

 می كشند .

عرض كردم : این حسین ؟ ! فرمود : بلی ، همین حسین را ، و مقداری تربت سرخ بود 

 (3۴برایم آورد . )

 بگرفته روی گنبد گردون غبار غم چرا

 چرا از دیدگان جاری شده سیالب اشك و خون

 چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم

 چرا اوضاع واحوال جهان گردیده دیگرگون

 امشب
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 چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلك

 مالیك از چه ماتم زار و گریانند برگردون

 شده برپا عزا در بارگاه كبریا گویی

 عزاداری شد از نه آسمان بیرونكه غوغای 

 مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی كز غم

 (33هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون )

 خاك كربال

عایشه می گوید : حضرت پیغمبر اكرم )ص (در حال وحی بودند كه حضرت حسین 

 )ع ( وارد شد . و از پشت پیغمبر باال رفت نشست و مشغول بازی شد .

مود : ای محمّدامت تو بعد از تو فتنه بپا می كنند و این فرزندت را بعد از تو جبرئیل فر

به قتل می رسانند ، آنگاه حضرت جبرئیل دست دراز كرد مقداری خاك سفید آورد و 

 فرمود :

در این زمین فرزندت را می كشند كه اسم آن طف است ، بعد وقتی كه حضرت 

 جبرئیل )ع ( رفت .

خاك در دست مباركشان بود با حالت گریه به طرف اصحابش )كه پیغمبر در حالیكه 

 ابوبكر و عمر و حضرت امیر المؤ منین و حذیفه و عمّار و ابوذر در میان آنها بود( آمد .

 اصحاب عرض كردند : یارسول اللّه چرا گریه می كنید ؟ !

مین ز حضرت فرمود : حضرت جبرئیل به من خبر داد كه فرزندم حسین بعد از من در

طّف كشته خواهد شد . و این تربت را برای من آورد و خبر داد كه همان جا هم دفن 

 (3۳می گردد . )

 از دیده اهل حرم خون گشته جاری

 شد وقت میدان رفتن و وقت سواری
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 بسته صف كودكان مو پریشان زنان

 اهلل اهلل یا ثاراهلل

 گفتا كمی آهسته تر آیم بسویت

 گلویتكرده وصیت مادرم بوسم 

 من ترا زینبم زغم جان بر لبم

 اهلل اهلل یا ثاراهلل

 از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد

 آئینه عرش الهی غرق خون شد

 از حرم شد بپا بانگ وا غربتا

 اهلل اهلل یا ثاراهلل

 گلهای باغ مصطفی گردیده پرپر

 صد پاره تن روی زمین عباس و اكبر

 شد به دشت بال حق ز باطل جدا

 (33اهلل یا ثاراهلل)اهلل 

 صدای ناله جانسوز

امّ سلمه می فرماید : روزی حضرت رسول اهلل )ص ( در خانه من نشسته بود فرمود : 

هیچكس نزد من نیاید ، من منتظر نشسته بودم كه حضرت سیدالشهداء)ع ( داخل شد ، 

 ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اكرم )ص (را شنیدم كه گریه میكرد .

من با خبر شدم ، دید حضرت حسین )ع ( در آغوش و پهلوی حضرت نشسته و  وقتی

حضرت دست به سر مبارك حسین )ع ( می كشد و گریه می كند رفتم جلو و 

 عرضكردم : آقاجان

 بخدا قسم وقتی كه وارد شد من متوجه نشدم .
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یا آحضرت رسول )ص ( فرمود : اآلن حضرت جبرئیل )ع ( با ما در خانه بودو گفت : 

حسین را دوست داری ؟ گفتم : بله . دوستش دارم نه بخاطر دوستی دنیا . حضرت 

جبرئیل )ع ( فرمود : امت تو در سرزمین كربال او را می كشند . بعد مقداری از خاك 

 (1۱آن زمین را آورد و به پیامبر )ص ( نشان داد . )

 قبیله بنی اسد با اشگ دیده

 در جستجوی پیكری در خون طپیده

 تا نماید كفن بوریا بر بدن

 اهلل اهلل یا ثاراهلل

 سرتای دشت بال محراب خونست

 پوشیده از گلهای سرخ و الله گونست

 اكبر و اصغرش جسم آب آورش

 (12اهلل اهلل یا ثاراهلل )

 خاك اشك زا

حضرت علی )ع ( فرمود : یكروز خدمت حضرت پیغمبراكرم )ص ( وارد شدم ، دیدم 

ریان است ، عرضكردم : پدر و مادرم فدای شما ای پیغمبر چشمان مبارك حضرت گ

خدا چه شده ؟ ! آیا كسی شما را ناراحت كرده ؟ ! چرا گریه می كنید ؟ ! حضرت 

رسول )ص ( فرمود : چند لحظه قبل حضرت جبرئیل )ع ( نزد من آمده بود و به من 

بتش می خواهی از ترفرمود : حسین در )كنار( شّط فرات كشته می شود بعد فرمود : آیا 

استشامم كنی ؟ گفتم : بله دستش را دراز كرد و مشتی از آن خاك برداشت و آن را به 

من داد مقداری بوئیدم ، بی اختیار اشكم جاری شد و اسم آن سرزمین كربال است . 

(11) 

 هر كه شد از سر اخالص عزادار حسین
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 نام او ثبت نمایند به طومار حسین

 تی كه غم خود بنهادای خوش آن پاك سرش

 شد در این عمر پریشاندل و غمخوار حسین

 ای خوش آنكس كه حسینی شد و از روی خلوص

 پیروی كرد زاندیشه و افكار حسین

 گر بخوبان جنان فخر فروشند رواست

 روز محشر همه یاران و فادار حسین

 یارب این منصب شاهانه زما باز مگیر

 تا كه پیوسته بمانیم عزادار حسین

 ر چه هستیم گنه كار خدایا مگذارگ

 (19در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین )

 شهید كربال

چون دو سال از والدت حضرت سیدالشهداء )ع ( گذشت ، حضرت رسول اهلل )ص ( 

به سفری رفت ، پس روزی در اثناء راه ایستاد و فرمود )اناهلل وانا الیه راجعون ( ))ما از 

 ردیم (( . و گریه زیادی كرد .خدائیم و بسوی او باز می گ

چون سببش را سئوال كردند : فرمود : جبرئیل مرا از زمینی كه نزد شّط فراط است خبر 

داد كه آن را كربال میگویند ، فرزندم حسین )ع ( را در آنجا شهید می كنند ، گویا می 

ار می سوبینم محل شهادتش و موضع دفنش را ، و گویا اسیران را سوار بر جهاز شتران 

 (13بینم و سر فرزندم حسین را به هدیه می برند . . . )

 چونكه یاد آرم زدشت كربال با شور و شین

 مینمایم گریه از بهر علمدار حسین

 هر كس آرد در نظر لب تشنگان كربال
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 میشود آگاه بر اطفال بی یار حسین

 روز عاشورا سكینه تشنه لب مشكی گرفت

 حسیننزد عمویش اباالفضل وفادار 

 گفت عموجان تو سقّا باشی و ما تشنه لب

 فكر آبی كن عموجان ای سپهدار حسین

 حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن

 مشك بگرفت از سكینه آن علمدار حسین

 گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان

 مشك را از آب پر كرد آن وفادار حسین

 كف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات

 آنزمان از دختر زار حسینیاد آورد 

 مشك بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون

 شد سوار آنگاه گفت ای حی دادار حسین

 من رسانم آب را در خیمه آل رسول

 (11بهر آن لب تشنگان اطفال بی یار حسین )

 سیدالشهدا

پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اكرم )ص ( با حزن و اندوه باالی منبررفت 

و حسین )ع ( را هم به همراهش باالی منبر برد ، پس خطبه ای خواند و حضرت حسن 

موعظه نمود ، پس دست راست بر سر حسن )ع ( و دست چپ را بر سر حسین گذاشت 

و فرمود : خدایا ، محمد بنده و پیغمبر تو است ، و این دو نفر از نیكان عترت منند . و 

كه بعد از خود در میان امت می گذارم و  اخیار عشیره من ، و بهترین ذریه من و كسانی

بدرستی كه جبرئیل به من خبر داد كه این پسر را به زهر می كشند ، و این دیگری را به 
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شمشیر شهید می كنند . خدایا شهادت را بر او مبارك گردان و او را سید الشهدا قرار 

وی گوید : سپس ده به قاتل او بركت مده و آنها را به اسفل درك جهیم برسان . را

صدای ناله و گریه از اهل مسجد بلند شد ، حضرت فرمود : ایها الناس بر او گریه می 

كنید و او را یاری نمی كنید ؟ خدایا تو یاور او باش ، ای مردم من دو چیز نفیس یا 

سنگین در میان شما می گذارم ، یكی كتاب خدا و دیگری عترت خود را كه میوه دل 

 هستند و آن دو از هم جدا نمیشوند ، تا بر حوض به من وارد شوند . و ثمره فواد من

آگاه باشید كه از شما سئوال نمی كنم ، مگر آنچه مرا خدا امر كرده است ، و آن این 

است كه سئوال می كنم از شما مودّت و دوستی آنها . پس بترسید از اینكه به نزد من 

 (1۴باشید و به ایشان ظلم تعدی كرده باشید) آیید و حال اینكه به عترت من اذیتی كرده

 می روم از سر كوی تو و خون میگریم

 با دل غم زده از سوز درون میگریم

 همه اشیا نگرانند به گرییدن من

 تو هم از خاك به بین عمه كه چون میگریم

 كاروان عازم راه است و من خسته هنوز

 بر سر قبر تو افتاده و خون میگریم

 این غمكده شام ولی آمدم با تو در

 میروم بی تو و از سوز درون میگریم

 عمه جان منكه بهر رنج و غمی كردم صبر

 دیگر از هجر تو بی صبر و سكون میگریم

 همچو مرغ سحر از داغ غمت مینالم

 همچو ابر از ستم چرخ نگون میگریم

 آنچه در سینه غم عقده بهم پیوستم

 چون مجال آمده در دست كنون میگریم
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 از گریه و زاری نكند كس منعم دیگر

 فارغ از سرزنش دشمن دون می گریم

 خود بدست خودم ایدختر ناكام حسین

 كردمت دفن وزین درد فزون می گریم

 هر زمان سوگ رقیه ز )مؤ ید( شنوم

 (13سخت مینالم و زاندازه برون می گریم )

 گل خوشبو

تند ، درحالی كه روزی رسول خدا )ص ( در منزل حضرت زهرا )ع ( تشریف داشت

حضرت امام حسین )ع ( در دامن آن جناب بود ، حضرت گریه زیادی كردندو به 

سجده رفتند و بعد فرمودند : ای فاطمه ، ای دختر در این ساعت و در همین مكان 

خداوند علی اعال به توسط جبرئیل به من فرمود : ای محمد آیا حسین را دوست داری 

 ؟

گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من است . جبرئیل گفتم : بلی نور دیده و 

در حالی كه دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود : ای محمد او را در سرزمین كربال 

 (1۳شهید . . . )

 من از بهر غریبان ناله ها اندر جگر دارم

 بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم

 شددل زارم بسی پر خون برای بیكسان با

 بدامن هر زمان جاری مدام اشك از بصر دارم

 به بینم گر غریبی را بكنجی واله و محزون

 بیاد غربت طفل حسین خون جگر دارم

 فغان زاندم كه طفل نورس شاهنشه خوبان
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 بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم

 ز وصل روی بابم عمه جان خونشد دل زارم

 ر دارمشب و روز از غم هجرش دو چشم پر گُه

 ندارم آرزوئی غیر وصل باب اندر دل

 بسی شكوه از این قوم لعین پر شرر دارم

 مگر ما را نباشد خانه كاندر كنج این ویران

 كه خشت خام جای بستر اندر زیر سر دارم

 در آندم راءس پر خون پدر شد در برش حاضر

 (13بگفتا جان بابا از فراقت دیده تر دارم )

 گریه پدر و دختر

زهرا )ع ( حضرت سیدالشهدا را بغل كرده بودند ، حضرت رسول اهلل )ص (  حضرت

حضرت را از بغل دختر گرامشان گرفتند گریه كردند و فرمودند : خدا قاتلین تو را 

 لعنت كند .

 خدا كسانی را كه لباسهایت را از تنت در آورند لعنت كند .

 می كنند . حضرت زهرا )ع (خدا بكشد آن كسانی را كه همدیگر را بر علیه تو كمك 

ناراحت و گریان شدند و فرمودند : ای پدر چه می فرمائید ؟ حضرت فرمودند . دخترم 

مصیبت هائی كه بعد از من و تو به او می رسد و اذّیتها و ظلم ها و مكرها و تعّدی هائی 

كه متوجهش می گردد را به یاد آوردم ، او در آن روز در میان جمعی مردان كه 

لگی همچون ستارگان درخشانند بوده و همگی به طرف مرگ و كشتن حركت می جم

 كنند ، گویا اكنون لشكرآنهارا كامال می بینم و به جایگاه و محل دفن ایشان می نگرم .

حضرت زهرا )ع ( گریان فرمودند : ای پدر جائی را كه می فرمائید كجاست ؟ حضرت 

زمین برای ما و امت موجب اندوه و بالست ،  فرمود : به آنجا كربال می گویند . و آن
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 بدترین افراد امت من بر آنها خروج می كنند .

اگر تمام اهل آسمانها و زمین شفیع یك نفر از این گروه شرور باشند ، شفاعتشان 

 پذیرفته نمیشود و بطور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند ماند .

ل كشته خواهد شد ؟ ! حضرت فرمود : بله حضرت فاطمه )ع ( فرمود : پدر این طف

دخترم ، قبل از او كسی اینطور كشته نشده كه آسمانها و زمین و فرشتگان و حیوانات 

وحشی و ماهی های دریا كوهها برایش گریه كنند . اگر این موجودات ماءذون بودند 

پس از شهادت این طفل هیچ نفس كشی روی زمین باقی نمی ماند و گروهی از 

ستان خواهند آمد كه در روی زمین كسی از آنها اعلم به خدا نبوده و . . . و حضرت دو

 (۴۱رسول )ص ( و حضرت زهرا )ع ( صدای به گریه بلند نمودند . . . )

 كاش بودم تا كنم جانرا فدایت یا حسین

 چون نبودم اشك ریزم در عزایت یا حسین

 كاش اندر كربال بودم تو را یاری كنم

 و در راهت فدا كاری كنم گویمت لبیك

 در ره عبد سیاهت خون خود جاری كنم

 چون نبودم كربال شاها عزاداری كنم

 كاش بودم زائر كرببالیت یا حسین

 كاش بودم تا بالگردن اصغر می شدم

 یابقربان قد رعنای اكبر میشدم

 یا فدای دست عباس دالور میشدم

 یا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم

 بخاك كشته هایت یا حسین میشدم ملحق

 كاش بودم میخریدم تیر عشقت را بجان

 دست از جان میكشیدم بر حیات جاودان
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 مینهادم سر بكویت بر طفیل عاشقان

 مشت خاكی میشدم در سایه این آستان

 بر امید عزّت روز لقایت یا حسین

 كاش بودم از غالمان سیاه و موكبت

 كاش بودم جبهه سای خاك سم مركبت

 ودم تا رسانم آب سردی بر لبتكاش ب

 كاش بودم تا رهانم آتش تاب و تبت

 (۴2كاش بودم آشنای آشنایت یا حسین )

 ریحانه پیامبر

 حدیث مفصلی از ابن عباس نقل كرده اند كه :

گریه كنان خدمت مادرش فاطمه آمد و عرضكرد : جدم پیامبر از من  3روزی حسین 

حضرت فاطمه )علیهاالسالم ( فرمود : مادرت  سیر شده از بس كه به خدمتش رفته ام ،

 فدایت شود مگر چه شده ؟

عرض كرد : امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و دهان او را 

بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض كرد زیر گلوی مرا بوسید ، ای 

 د كه جدم دهان مرا نبوسیده .مادر بیا دهان مرا بو كن ببین بوی بدی می ده

حضرت فاطمه )علیهاالسالم ( فرمود : نه ای فرزندم جدت از تو ماللت پیدا نمی كند به 

خدا قسم بسیار شنیده ام كه جدت می فرمود : حسین از من است و من از حسین می 

باشم تو در گهواره گریه می كردی پدرم وارد خانه شد فرمود : ای فاطمه ، حسین را 

اكت كن آیا نمی دانی گریه او مرا اذیت می كند مكرر جدت می فرمود : ))اللهم س

انی احبّه و احب من یحبه (( خدایا من حسین را دوست می دارم و دوست می دارم 

 كسیكه حسین را دوست دارد .
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حضرت فاطمه )علیهاالسالم ( : دست حسین )ع ( را گرفت و حضور پیامبر)ص ( آورد 

با آیا شما نمی فرمودی حسین ریحانه من است ، آیا نفرمودی حسین و عرضكرد : با

 زینت زمین و آسمان است ، آیا نفرمودی بوی بهشت را از حسین می شنوم .

فرمود : بلی . عرض كرد : حسین از این رنجیده كه چرا دهان او را نبوسیده ای مثل 

ست كه می ترسم دلت آنكه دهان برادرش را بوسیده ای فرمود در این مطلب سرّی ا

 بشكند و طاقت نیاوری ، عرض كرد شما را به حق خدا سرّش را بفرما .

زهر می خورانند و من محل زهر  3فرمود : اینك جبرئیل به من خبر داد كه به حسن 

را با تیغ جفا نحر می كنند ، پس جای نحر او را بوئیدم  3خوردن او را بوسیدم و حسین 

علیهاالسالم ( این قضیه را شنید بلند بلند گریه كرد و به . همینكه حضرت فاطمه )

فرمود : حسین را كجا می كشند ؟  9صورت خود لطمه زد و خاك به سر كرد ، فاطمه 

فرمود : در زمینی كه آنجا را كربال می گویند ، عرضكرد : به چه سبب او را شهید می 

د كه تو از جانب خدا و پیامبر كنند ؟ فرمود : اهل كوفه نامه هایی برای او می نویسن

 خلیفه می باشی به سوی ما بیا ، همینكه می رود او را با لب تشنه شهید می كنند .

هر چه صدا می زند آیا كسی هست ما را یاری كند كسی جوابش نمی دهد عاقبت او 

 را مثل گوسفند ذبح می كنند ، برادران و فرزندان او را شهید می كنند ، سرهای آنها را

باالی نیزه می كنند ، فاطمه فریاد برآورد پس تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل 

شد یا محمد خدا به تو سالم می رساند و می فرماید فاطمه را ساكت كن كه مالئكه 

آسمانها را به گریه درآورد و می فرماید و به عزت و جاللم قسم كه شیعیانی برای او 

جانهای خود را در راه عزا و زیارت او انفاق كنند ، آگاه باش خلق می كنم كه مالها و 

كه هر كس او را بعد از شهادتش زیارت كند به هر قدمی كه برمی دارد ثواب یك 

حج مقبول برایش نوشته می شود و هر كس برایش گریه كند مالئكه اشكهای او را در 

د جهنم شعله می كش شیشه های بلور ضبط می كنند و روز قیامت كه می شود و آتش

به او می گویند : ای دوست خدا بگیر این اشكی است كه در مصیبت موالیت حسین 
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ریخته ای و از آتش آزاد شدی ، پس یك قطره از آن اشكها را به آتش جهنم می زنند 

 آتش جهنم پانصد سال راه از آن بنده دور می شود .

ین بشارتها را داد فاطمه سجده شكر پیامبر خدا)ص ( به حضرت فاطمه )علیهاالسالم ( ا

به جای آورد حسین عرضكرد یا جداه جزای آنها در نزد شما چیست ؟ فرمود : من آنها 

را در نزد خدا شفاعت می كنم رو به پدر بزرگوارش كرد و فرمود : شما چه می كنی ؟ 

سید پر 3فرمود : من هم آنها را از آب كوثر سیراب می كنم ، از برادرش امام حسن 

 شما چه می كنی ؟ فرمود : من داخل بهشت نمی شوم مگر با آنها داخل شوم .

حضرت فاطمه )علیهاالسالم ( هم فرمود : به عزت پروردگارم قسم و به حق پدر و 

 شوهرم من جلوی در بهشت با چشم گریان می ایستم تا خداوند مرا شفیع آنها كند .

و پدرم قسم من هم از خدا سؤ ال می هم فرمود : به حق جد  3حضرت سیدالشهداء 

 (۴1كنم كه قصرهای آنها در بهشت مقابل قصر خودم باشد . )

 همه را فدای حسین

ابن عباس می گوید : یك روز خدمت پیغمبر )ص ( خدا مشرف بودم و آن حضرت ، 

حسین )ع ( را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر خود را روی زانوی 

ه بود ، گاهی حسین را و گاهی ابراهیم را می بوسید ، ناگاه آثار وحی بر آن چپ نشاند

حضرت ظاهر شد بعد از آن فرمود : جبرئیل از جانب پروردگار بر من نازل شد كه خدا 

به تو سالم می رساند و می فرماید : ما این دو فرزند را برای تو با هم نمی گذاریم یكی 

 . از آنها را فدای دیگری گردان

حضرت نگاهی به صورت حسین )ع ( كرد و گریه كرد و نگاهی به صورت ابراهیم و 

گریه كرد ، پس فرمود : ابراهیم مادرش كنیز است هرگاه بمیرد كسی غیر از من برای 

او محزون نمی شود ، اما حسین مادرش فاطمه و پدرش علی است كه به منزله گوشت 

رم فاطمه محزون و غصه دار می شود پسر و خون من هستند هرگاه حسین بمیرد دخت
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عمم علی هم محزون می شود ، من نیز محزون می شوم و من حزن خود را بر حزن آنها 

انتخاب می كنم . حضرت فرمود : من به جبرئیل عرض كردم : ای جبرئیل ابراهیم 

 بمیرد من او را فدای حسین كردم ، ابراهیم پس از سه روز از دنیا رفت .

ردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را به سینه خود می چسبانید و می بعد از م

بوسید و می فرمود : من به فدای كسی شوم كه پسرم ابراهیم را فدای او گردانیدم . از 

بس كه پیامبر در فوت ابراهیم محزون و غصه دار شد خداوند سوره كوثر را در تسلی 

 (۴9قلب آن حضرت نازل كرد . )

 جای شمشیر

هر وقت حضرت سیدالشهداء )ع ( بر پیامبر اكرم )ص ( داخل می شدند حضرت او را 

 به خود می چسباندند و سپس به حضرت امیرالمومنین علی )ع ( می فرمودند :

 او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می كردند .

 امام حسین )ع ( می فرمود : ای پدر چرا گریه می كنی ؟

 ت رسول )ص ( فرمود : فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گریه ام گرفت .حضر

حضرت امام حسین )ع ( فرمود : ای پدر من كشته خواهم شد ؟ حضرت رسول )ص ( 

 فرمود : بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت همگی كشته خواهید شد .

 راكنده می باشد ؟حضرت امام حسین )ع ( فرمود : پدر ، قبور ما از هم متفرق و پ

 حضرت رسول )ص ( فرمود : بلی پسرم .

حضرت امام حسین )ع ( فرمود : از امت شما چه كسانی به زیارت ما میآیند ؟ حضرت 

رسول )ص ( فرمود : من و پدرت و برادرت و تو را زیارت نخواهد نمود مگر راست 

 (۴3گویان امت من . )

 آمده ام بقتلگه بابا عزا بپا كنم

 از برای تو زجور اشقیا كنمدرد دل 
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 بابا نگر حزینه ام من دخترت سكینه ام

 آوردی از مدینه ام بی تو سفر چرا كنم

 بابا گلی گم كرده ام چون اصغر شیرین زبان

 میگردم اندر كشتگان شاید گلم پیدا كنم

 هم سفرم شمروسنان گریه كنم بر تو چنان

 سیلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا كنم

 ه بین كه من شدم عازم كوفه خرابخیز و ب

 بگو چسان در این سفربی تو دلم رضا كنم

 خیز وزخاك و خون شها مرا بدامنت نشان

 اگر كه شب رسد پدر دامن كه ماءوی كنم

 نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دشمنان

 نه مرحمی مرا بود گذارم و دوا كنم

 اسباب حزن

 یه پیغمبربود .جمیع حاالت امام حسین )ع ( اسبات حزن و گر

چنانكه هر وقت او را به دوش مبارك بر میداشت و سرش بر دوش او تكیه می كرد 

 بیاد می آورد سر او را بر روی نیزه ها . . . . ، پس می گریست .

و به اصحاب می فرمود : گویا می بینم اسیران را بر شتران و سر فرزندانم را بصورت 

 هدیه برای یزید می برند .

دامان می نشاند نظر به صورت او می نمود و می گریست ، و می فرمود : یابن چون به 

عباس گویا می بینم او را كه ریشش را به خونش خضاب نموده اند و هر چند طلب 

یاری می كند كسی یاریش نمی كند و چون روز عید جامه )لباس ( جدید می پوشید 

بر خاك می اندازند ، و چون بر میگریست ، گویا به یاد می آورد كه او را برهنه 
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سرسفره می نشست با جد و پدر و مادر و برادر ، طعام میخورد ، پیغمبر )ص ( اول 

خوشحال می شد ، بعد به گریه در می آمد ، و گویا به یاد می آورد تشنگی خود و 

اطفالش را كه دنیا جلو چشمشان از شدت عطش سیاه می شود ، و همه متفرق می شوند 

ضی را می كشند ، و بعضی را اسیر می نمایند . و چون گلویش را می بوسید می ، و بع

گریست ، و گاهی با امیرالمؤ منین )ع ( می فرمود : او را نگاه دار ، آنگاه تمام بدنش را 

می بوسید و می گریست ، عرض كرد : چرا گریه می كنید ؟ میفرمود : موضع شمشیرها 

انش را می بوسید ، گویا یاد می آورد چوب خیزران را می بوسم ، و گاهی لب و دند

در مجلس یزید و ابن زیاد )لعنة اهلل علیهما( را ، چنانكه زیدبن ارقم در نزد ابن زیاد 

حاضر بود ، چون این حركت شنیع را دید ، فریاد برآورد كه چوبت را از این لبهای 

ص یدم دندانهای پیغمبر )مبارك بردار كه قسم به آن خدائی كه غیر او خدائی نیست د

 (۴1( را كه بر این دندانها گذاشته شده بود و آن را می بوسید . )

 نام تو هست زنده و جاوید یا حسین

 عشق تو هست مایه امّید یا حسین

 با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم

 جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین

 در باغ آرزو كه بروید گل امید

 ید یا حسینوصل تو هست غایت امّ 

 از عطر جانفزای تو سرمست می شود

 هر كس زباغ عشق تو گل چید یا حسین

 هر كس شنید قصه جانسوز نینوا

 سیالب اشك از مژه بارید یا حسین

 جانم فدای آن كه به دنیا هر آن چه داشت

 در راه دوستی تو بخشید یا حسین
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 ای جان فدای نام تو كز نام تو به جاست

 حید یا حسیننام بلند مكتب تو

 با چشم اشكبار به یادت ))نوید(( گفت

 (۴۴نام تو هست زنده جاوید یا حسین )

 سر روی نیزه

روزی پیغمبر اكرم )ص ( در مسجد نشسته بودند ، كه جمعی از قریش وارد شدند و با 

 آنها ابن سعد ملعون هم بود .

دند : رنگ پیغمبر )ص ( متغّیر شد و حالش دگرگون گردید ، اصحاب عرضكر

یارسول اهلل تو را چه می شود ؟ ! حضرت فرمود : به یاد آوردم آنچه بر اهل بیت من 

وارد می شود از كشتن وزدن و سّب و شتم و پریشان و در بدری و اّول سری كه بر سر 

 (۴3نیزه می شود سر فرزندم حسین خواهد بود . )

 شوری به اشك می دهد آوای یا حسین

 یاحسینامشب شب دعا شب پرواز 

 امشب كه میهمان گل منور می كند

 لب تشنگان خیمه خورشید را حسین

 نجوای زینب است در آشوب اشك ها

 با پاره های آن تن تب دار یا حسین

 می گفت : نیزه ها مگر از یاد برده اند

 جاری ست در وجود تو خون خدا حسین

 این سو كبود می شود از درد گونه ها

 ا حسینآن سوی دشت زیر سم اسب ه

 یك سو كبوتران حرم تشنه و اسیر
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 یك سو وداع زینب بی یار با حسین

 فردا خراب خطبه تقدیر كوفه ها

 فردا شكوه جاری فریادها حسین

 فردا كه روح تازه به پرواز می دهند

 (۴۳پروانه های سوخته در كربال حسین )

 حال احتضار

یغمبر )ص ( چنین بود ، حتی تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر ، حال پ

در حال احتضار امام حسین )ع ( را به سینه چسبانیدو عرق آن حضرت بر حسین )ع ( 

جاری بود و میفرمود : مرا با یزید چه كار است ، خدا یزید را لعنت كند و به او بركت 

ندهد . پس غش كرد ، باز بحال آمد ، بعد امام حسین )ع ( را بوسید و اشك میریخت 

 (۴3می فرمود : مرا با قاتلین تو نزدخدا موقفی خواهد بود . ) و

 ای كه چشم ملك العرش برای تو گریست

 در فلك عیسی مریم به عزای تو گریست

 آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا

 چون كه بشنید ز جبریل رثای تو گریست

 چون علی چشم خدا بود برایت گریان

 و گریستمی توان گفت كه بهر تو خدای ت

 بس كه جانسوز بود واقعه كرب و بال

 آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست

 تا سرت را به سر نیزه اعداء دیدند

 آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست

 چه مگر دید در آن روز امام سجّاد
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 كه چهل سال پس از كرب و بالی تو گریست

 بیشتر از همه كس ای پسر خون خدا

 ود برای تو گریستپسرت مهدی موع

 گر نبودی تو در آن دشت بال یازهرا

 دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست

 می رود روز جزا خّرم و خندان به بهشت

 هر كه شد پیرو و در زیر لوای تو گریست

 نه همین دیده ))خسرو(( زغمت گریان است

 (3۱هر كسی داشت به دل مهر و والی تو گریست )

 اشك علی ع

می گوید : در ركاب حضرت امیرالمؤ منین )ع ( بودم در زمانی كه به صفین ابن عباس 

تشریف می بردند ، وقتی كه به نینوا رسیدیم ، نزدیك شط فرات بود ، با صدای بلند 

فرمود : یابن عباس آیا این مكان را می شناسی ؟ عرضكردم : خیر نمی شناسم ! فرمود : 

ذشتی مگر مثل من گریه می كردی . پس اگر می شناختی مثل من ، از آن نمی گ

حضرت علی )ع ( گریه شدیدی نمود ؟ تا اینكه محاسن شیریفش تر شد و اشكها 

 برسینه اش جاری گردید .

 ما هم به تبع آن حضرت گریه كردیم .

سپس حضرت فرمود : ُاوّه اُوّه ، مرا با آل سفیان چكار است كه جنگ كنیم آنها از 

، ای اباعبداهلل صبر كن زیرا هر بالئی كه بسرت اینها می آورند ، جنود سپاهیان شیطانند 

سر من آوردند ، سپس حضرت آبی جهت وضو گرفت و وضویی ساخت و چند نماز 

خواند ، باز آن حرفها را زد ، بعد یك مقدار خواب رفته و بعد بیدار شد ، سپس فرمود : 

 نم ؟ عرض كردم : انشاءاهلل كه خیریابن عباس آیا از خوابی كه دیده ام تو را با خبر ك
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است ! بفرمایید ، حضرت فرمود : دیدم گویا مردانی با علمهای سفید از آسمان به زمین 

آمدند ، شمشیرهای سفید و درخشنده بر كمر داشتند ، سپس گرد این زمین خطی 

كشیدند ، فرمودند : دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین رسیده و در میان خون 

ناور شد ، و گویا فرزندم حسین )ع ( و میوه دلم ، و نور بصرم ، در آن غرق شده و هر ش

چه استغاثه میكند . كسی به فریادش نمی رسد ، و گویا آن مردانی را كه از آسمان 

 آمده بودند . ندا می كردند و می گفتند : ای آل رسول صبر كنید .

مردم شر كشته خواهید شد . و كه شما را خواهند كشت . و شما بدست یك مشت 

 اینك بهشت مشتاق شما است . ای اباعبداهلل .

 سپس رو به سوی من كردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند :

 یا اباالحسین به تو بشارت باد و خدا روز قیامت چشمت را روشن كند .

 از خواب بیدار شدم . بخدا قسم كه قبال حضرت رسول صادق ابوالقاسم )ص ( بمن

 خبر دادند .

 كه من به سوی اهل بغی می روم . و به این زمین میرسم . . .

آه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اوالد من واز اوالد فاطمه )ع ( دفن می شوند . 

و این زمین در آسمان معروف به كربال است ، چنانكه در زمین حرمین و بقعه بیت 

یابن عباس ببین در این نواحی فضوالت آهوان المقدس معروف است . سپس فرمود : 

را می بینی ؟ به خدا قسم به من دروغ نگفته اند ، و آنها زرد شده اند به رنگ زعفران ، 

ابن عباس گفت : بررسی كردم و پیدا كردم و فریاد زدم : یاامیرالمؤ منین این را پیدا 

وله كشان به سمت آنها كردم كه فرمودید . حضرت فرمود : صدق اهلل و رسوله . هر 

دوید . و آنها را بوئیده و فرمود : این همان است . آیا میدانی قضیه اینها چیست ؟ عرض 

 كردم : خیر آقا نمی دانم .

حضرت فرمود : این سرزمین ، زمینی است كه وقتی كه حضرت عیسی )ع ( با حواریین 

شده اند و گریه میكنند ، به این زمین رسید ، دید در اینجا چند تا آهو دور هم جمع 
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 سپس حضرت عیسی )ع ( نشست و حواریین هم نشستند و مشغول گریه شدند .

حواریین گفتند : یا روح اهلل سبب گریه شما چیست ؟ فرمود : این زمین كربال است كه 

در آن فرزند پیغمبر خدا احمد )ص ( و فرزند بتول عذرا )علیهاالسالم ( شبیه مادرم 

یهاالسالم ( است كشته خواهد شد و در اینجا مدفون میگردد . تربتی حضرت مریم )عل

است كه از مشك معّطرتر است ، زیرا كه تربت آن جناب است و این آهوان با من 

 سخن گفتند : كه مادراینجا بخاطر شوق به آن جناب مانده ایم و در امان هستیم .

د و فرمود : خوشبویی آن حضرت عیسی )ع ( مقداری از فضوالت را برداشته و بوئی

بخاطر علفهای این صحرا است . خدایا اینها را باقی بگذار تا اینكه پدرش ببوید و 

تعزیت او شود . و این است كه تا حال مانده است و رنگش از طول مدت زرد شده ، و 

این زمین كرب و بال است ، پس با صدای بلند فرمود : ای خدای عیسی بن مریم ، 

 بر كشندگانش و كسا نیكه آنها را یاری می كنند .مبارك مكن 

سپس حضرت مدت مدیدی گریست تا اینكه به رو افتاد و غش كرد ، ما هم گریه 

كردیم . چون به حال آمد چند بعره برداشت و در گوشه ردا پیچید ، و به من فرمود : تو 

شود ، بدانكه  هم بردار و نگه دار اگر دیدی كه از آن خون تازه میجوشد و جاری می

 حسینم شهید شده .

ابن عباس می گوید : من هم برداشتم و از آن نگه داری كردم تا اینكه یك روز خواب 

بودم ، وقتی كه از خواب بیدار شدم ، دیدم از آن خون تازه ای جاری گردید . و 

آستینم مملو از خون است پس نشستم و گریه كردم و با خودم گفتم : یقینا حسین را 

 شتند . البته علی )ع ( تا بحال خبری به من نداده بود كه واقع نشده باشد .ك

پس بیرون آمدم ، دیدم شهر مدینه گویا ابر نازكی آن را فرا گرفته آفتاب ظاهر شده 

 گویا كسوف گرفته ، گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد .

و مضمونش این است كه ای از زاویه خانه صدایی شنیدم كه شخصی مرثیه می خواند 

آل پیغمبر صبر كنید كه فرزند زهرای بتول را كشتند . و روح االمین با گریه و افغان 
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نازل شد و با صدای بلند گریه می كرد . من هم گریه ام گرفت و آن روز را كه روز 

عاشورا بود ضبط كردم و بعد بعضی از افراد و كسانیكه همراهم بودند این قضیه را 

 آنها هم حرف مرا تصدیق كردند . گفتم

و گفتند ما هم این صدا را شنیدیم . ولی گوینده اش را ندیدیم شاید حضرت خضر 

 (32بوده . )

 حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین

 نمیرد آن كه دلش با غم تو زیست حسین

 صفای عمر ابد یافت هر كه در غم تو

 به قدر یك مژه بر هم زدن گریست حسین

 حشر كه محشر كند شفاعت توبه روز 

 كسی كه سایه نشین تو نیست كیست حسین

 جهنم است بهشتی كه خالی از تو بود

 بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین

 تویی كه آیت حُرّیت از رُخت پیداست

 خوشا كسی كه چو حّر بر تو بنگریست حسین

 گدای راه تو هر كس كه گشت آقا شد

 سینكه گرد خاك رهت تاج سروریست ح

 نشسته بر سر راه تو ))رستگار(( مدام

 (31به دستگیری او لحظه ای بایست حسین )

 گریه جبرئیل

یك روز عید حضرت امام حسن )ع ( و امام حسین )ع ( به حجره جدشان حضرت 

رسول اهلل )ص ( وارد شدند و فرمودند : یا جدّاه امروز روز عید است و فرزندان عرب 
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خود را آراسته اند و لباسهای نو پوشیده اند و ما لباس نو همه با لباسهای رنگارنگ 

 نداریم و برای همین كار هم خدمت شما آمده ایم كه فكری بحال ما كنید .

حضرت حال آنها را بررسی كرد و گریه ای نمود . . . تا آنجا كه دو قطعه لباس از 

گری و دیبهشت كه به كمك حضرت جبرئیل )ع ( یكی برای امام حسن لباس سبز 

برای امام حسین )ع ( لباس سرخ آورد و آنها پوشیدند و خوشحال شدند حضرت 

 جبرئیل وقتی این حاالت را مشاهده نمود ، گریه نمود .

حضرت رسول )ص ( فرمود : ای برادرم ای جبرئیل در یك مثل امروزی كه فرزندان 

 و محزون هستی ؟ !من شاد و خرسند هستند ، تو چرا گریه می كنی و مهموم و مغموم 

ترا بخدا قسمت می دهم كه اگر خبری هست به من بگو و مرا از این ناراحتی برهان . 

حضرت جبرئیل فرمود : ای رسول خدا بدان اینكه برای دو فرزندت رنگ مختلف 

اختیار گردید . یكی حضرت حسن ناچار است زهر بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز 

بح می كنند و بدنش را با خونش خضاب می كنند . در می شود . و حضرت حسین را ذ

 (39اینجا پیامبر )ص ( خیلی گریه كرد . )

 جان جهانیان به فدای تو یا حسین

 باید گریست خون به عزای تو یا حسین

 باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز

 دنیا به ماتمند برای تو یا حسین

 بر ضّد ظلم پیشه به پا خاستی به جا

 به همّت و رای تو یا حسین صد آفرین

 افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد

 بر ضّد ظلم قّد رسای تو یا حسین

 بشكافت گرچه فرق علی اكبرت زتیغ

 (33نشنید كس به شكوه صدای تو یا حسین )

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 توفیق ندانست

هرثمه ابن ابی مسلم نقل كرده كه با حضرت امیرالمؤ منین )ع ( از صفین مراجعت می 

سر زمین كربال رسیدیم پس حضرت از نماز صبح فراغ شد ، و قدری از كردیم ، 

خاك آنجا برداشت و گریه كرد و فرمود : عجب خاكی هستی ، كه از تو جمعی 

محشور خواهند شد بدون حساب وارد بهشت می شوند . هرثمه می گوید : ما برگشتیم 

: هر چه امیرالمؤ منین  و این ماجرا را برای همسر شیعه ام بازگو كردم ، همسرم گفت

بگوید؛ حق است ، تا اینكه آن روز گذشت و بعدها حضرت سیدالشهدا )ع ( وارد 

سرزمین كربال شدند هرثمه جزء لشكر عمر سعد بود و حرف حضرت امیر)ع ( را یاد 

آورد بعد سوار شتر شده و محضر مقدش امام حسین )ع ( مشرف شد و حدیث 

حضرت فرمودند : حاال خیال تو چیست ؟ با ما هستی یا حضرت علی )ع ( را نقل كرد . 

 بر ما . گفت : نه با شما و نه با آنها .

اوالد كوچكی را در كوفه گذاشته ام و برای آنها می ترسم كه این زیاد آنها را اذیت 

كند حضرت فرمود : پس بیرون برو و بجای برو كه مقتل ما را مشاهده نكنی و صدای 

بخدا قسم اگر كسی امروز صدای استغاثه ما را بشنود ، ما را یاری  ما را نشنوی زیرا

 (31نكند حتما به رو در آتش جهنم خواهد افتاد . )

 هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید

 به یاد شام غربیان زمانه می گرید

 زحج نیمه تمام توای تمامی حج

 صفا و مروه غمین است و خانه می گرید

 تو گل سرخ دمیده از سر زلف سیاه

 به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید

 به قامتی كه به قدقامتش قیامت كرد
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 صفیر تیر بال بی بهانه می گرید

 شكسته چوبه محمل از آن شكسته دلی

 كه بار غم كشد و فاتحانه می گرید

 همین نه من زفراق تو سوختم تنها

 كه نینوا ز غمت جاودانه می گرید

 یاس های كبودتو رفتی و حرمت ماند و 

 به حال اهل حرم تازیانه می گرید

 مصیبت تو به عالم چنان گذاشت اثر

 كه در عزای تو چشم زمانه می گرید

 گلوی گلین ششماهه ات چو گلگون شد

 نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید

 حسین من چه بگویم كه چارده قرن است

 (3۴هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید)

 پی نوشتها

 . 91:  حج -2

 . 1۳معرفت الحسین : -1

 .131، 33بحاراال نوار، -9

 .19الله های عشق ، ص -3

 .13۱/ 2ناسخ  3۳، منتخب طریحی ، ص ۳۱اسرار الشهاده ، ص -1

 . 2۳2الله های عشق ، ص -۴

 .3۳منتخب  132، 2. ناسخ 193، 33بحار -3

 .۳۴گلچین گل نغمه ص -۳
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 .212و 21۱/ 22راالنوار: ، نقل از بحا33ترجمه خصائص حسینیه ، -3

 .29گلچین گل نغمه ص -2۱

 .19۱، 33نقل بحاراالنوار،  31همان -22

 .13گلچین گل نغمه ، ص -21

 .33متخب طریحی ، -29

 .32گلچین گل نغمه ، ص -23

 .111، 33بحار اال نوار: -21

 .21۴شمیم والیت ، ص -2۴

 .33منتخب طریحی  139، ناسخ 119، 33بحار اال نوار: -23

 .31نوحه سینه زنی و زنجیرزنی ، ص -2۳

 .1۳3، 2ناسخ  133، 33بحار اال نوار: -23

 .33۳، ص 3گلواژه ، -1۱

 مجمع البحرین لغت عشر.-12

 .23گلزار ثابت ، ص -11

 .9۱۳، ص 33بحار اال نوار: ج -19

 .9۱2، 39بحار، ج -13

 .33گلزار ثابت ، ص -11

 .133، 2ناسخ  1۱منتخب  133، 33بحار، -1۴

 .129مصائب االئمه ، -13

 .133، 33بحار،  131، 2ناسخ ،  1۱منتخب طریحی -1۳

 .1۳گلهای اشك ، ص -13

 . 119، 33بحار اال نوار: -9۱

 .222گلهای اشك ، ص -92
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 .12۴. خصائص  132، 33بحار اال نوار: -91

 .2۱2گلهای اشك ، ص -99

 .113ترجمه خصائص الحسینه ، -93

 .2۱1گلهای اشك ، ص -91

 .399، 1جالءالعیون ، -9۴

 .۴1الله عشق ، ص -93

 .1۱3ترجمه كامل الزیارات ،  399، 1جالء العیون ، -9۳

 .93آینه عزا، ص -93

 .393، 1جالء العیون ، -3۱

 .2۱۳آینه عزا، ص -32

 .391، 1جالء -31

 .31، ص 1نغمه كربال، -39

 .39۴جالءالعیون ، -33

 .2۴1، ص 1گلهای باغ محمدی ، ج -31

 .333، 1العیون ، ج جال-3۴

 .31اهلبیت ، ص -33

 .9۱نقل شد اقناع الالئم علی اقامة المات  1۱تاریخچه عزاداری ، -3۳

 .2۴3اهلبیت ، ص -33

 .92، همان 11همان -1۱

 .2۴1اهلبیت ، ص -12

 .11۴ترجمه خصائص الحسینه  ۳1، 2مسند احمد بن حنبل  1۴همان -11

 .۴3منتخب المصائب ، -19

 .11۴ئص الحسینه ، ترجمه خصا-13
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 .۳3، ص 9متخب المصائب ، ج -11

 همان .-1۴

 .29۴، ص 9منتخب المصائب ، ج -13

 .1۱۴ترجمه كامل الزیات ، -1۳

 .29۳، ص 9منتخب المصائب ، ج -13

 .121كامل الزیارات ، -۴۱

 .2۳2، ص 9منتخب المصائب ، ج -۴2

 .3۳، ص 2ثمرات الحیوة : ج -۴1

 .2۱1، ص 2ثمرات الحیوة : ج -۴9

 .121ترجمه كامل الزیارات ، -۴3

 .11۳خصائص حسینیه ، -۴1

 .91رستاخیز الله ها، ص -۴۴

 .113همان -۴3

 .99رستاخیز الله ها، ص -۴۳

 همان .-۴3

 .13رستاخیز الله ها، ص -3۱

 .3۳ 3 3۳، ۳3امالی صدوق مجلس  111، 33بحاراالنوار، -32

 .33رستاخیز الله ها، ص -31

 .131، 33بحار اال نوار: -39

 .۳۳رستاخیز الله ها، ص -33

 .223، ص 1۳اعالی صدوق مجلس :  111، 33بحار اال نوار: -31

 .293رستاخیز الله ها، ص -3۴
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و  گیری تعزیه و تجزیههایی درباره چگونگی شكل. از مرثیه تا تعزیه: بررسی25

 هایی از اشعار...همراه نمونههای آن بهتحلیل نسخه

 مشخصات كتاب

 2993 -زواره غالمرضا، ناسه : گلیسرش

یری تعزیه گهایی درباره چگونگی شكلعنوان و نام پدیدآور : از مرثیه تا تعزیه بررسی

 زواره هایی از اشعار.../ غالمرضا گلیهمراه نمونههای آن بهو تجزیه و تحلیل نسخه

 .29۳1مشخصات نشر : قم حسنین علیهاالسالم 

 13۳مشخصات ظاهری : ص 

 ریال 121۱۱۱-۱2-۳1۴1-3۴3ریال ؛ 121۱۱۱-۱2-۳1۴1-3۴3شابك : 

 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

 صورت زیرنویس یادداشت : كتابنامه به

 گیری تعزیه و تجزیه هایی درباره چگونگی شكلعنوان دیگر : بررسی

 تاریخ  --ایران  --موضوع : تعزیه 

 های خطی فارسی نسخه --ها نامهموضوع : تعزیه

 تاریخ  --ایران  --موضوع : نمایش 

 39الف۳/گBP1۴۱/1رده بندی كنگره : 

 133/333رده بندی دیویی : 

 99۱33-۳1شماره كتابشناسی ملی : م

 مشعل عاشورا

با گذشت حدود نیم قرن از زمان رحلت خاتِم رسوالنِ الهی، به دلیل استیالی ظالمانه 

میه، ابرهای تیره و تار تحریف، آسمان حقیقت را فرا گرفت. شرایط اشجره خبیثه بنی
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آن چنان آشفته و دگرگون گردید كه نشانه مسلمانی مخالفت با مظهر اسالم و جانشین 

آمد. مشتاقانِ خاندان عصمت و راستین پیامبرصلی اهلل علیه وآله به شمار می

ی اصیل، در محاق اختناقی هاعلیهم السالم و شیفتگان حقایق ناب و ارزشطهارت

كننده و ناگواری را سپری ها، روزگار نگرانشدید، رنجی جانكاه و شدیدترین مجازات

ای از خواص با چاپلوسی به نفع نظام حاكم، به نمودند.در آن یلدای بیداد و اموی، عده

جعل احادیث و مدح ستمگران روی آوردند و تمجید و ستایش دشمنان خاندان وحی 

ها به كودكان و نوجوانان خانهچون مبانی آموزشی و تربیتی، در مكتبرا هم

دادند. های پرهیزگاری و پارسایی پرورش میآموختند و آنان را برای مقابله با اسوهمی

فضایِ آلوده و آشفته جهان اسالم، چون توفانی مهیب هر گونه آرامش و امنیت را از 

گ واال و پویای اسالم كه منشأ تحرك، حامیان راستین حقیقت گرفته بود. فرهن

سازندگی و تحول بود، به صورت قوانینی خشك و بی مغز و آمیخته به جمود و خمود، 

گردید و مجال هرگونه تفكر، تعقل و بحثهای زاینده و رشددهنده از تبلیغ و ترویج می

اموشی خ شد و به موازات این میرایی وفرزانگان، صاحبان خرد و اهل معرفت گرفته می

های قومی و چراغ اندیشه رو به افول و آداب و رسوم زمان جاهلیت، خرافات و تعصب

علیه ای همچون قارچهای مسموم در حال احیا بود.با شهادت امام حسن مجتبیقبیله

ها رو السالم و فرارسیدن دوران امامت سومین اختر فروزان آسمان والیت، این آشفتگی

ود، در های عنكبوتی و پوشالی خحاكم، به منظور تثبیت پایهبه فزونی گذاشت. قدرت 

های مسلم دینی و صدد ایجاد بدعت و انحراف از موازین قرآنی و روایی و سنّت

ای گردید كه فروغ معنویت كه رسول خداصلی اهلل اعتقادی برآمد و اوضاع به گونه

ه بود، رو به خاموشی های زیادی را تحمل كردعلیه وآله برای برپا داشتن آن مرارت

علیه السالم در مدت ده كننده شد كه حضرت امام حسیننهاد. اوضاع آن چنان نگران

سال از دوران امامت خود كه با حكمرانی تبهكاری چون معاویه مصادف شد، شرایط 

را برای ایجاد یك جنبش و قیام در مقابل توفان استبداد و تباهی مناسب ندید و چنین 
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صالح اجتماع اسالمی ندانست.با روی كار آمدن جنایتكاری چون یزید و  حركتی را به

های غیرقابل اغماض، تعلیمات و آشكار شدن فساد و ابتذال و علنی گشتن آلودگی

ای جدی قرار گرفت. از این جهت موضع امام در مقابل فرهنگ اسالمی در مخاطره

به دنبال داشت، برپا كردن  چنین شرایطی، كه استمرار آن محور دیانت و معنویت را

مشعل عاشورا بود تا در آن تاریكی دهشت زا، روشنی بیافریند و نیز از لهیب آن 

ه در صلی اهلل علیه وآلآذرخش، كاخ استبداد بسوزد. به همین دلیل حضرت رسول اكرم

 اند؛ إِنَّعلیه السالم را چراغ هدایت و كشتی نجات معرفی كردهروایتی امام حسین

علیه السالم نیز در این خصوص [ امام حسین2سَیْنَ مِصْباحُ الْهُدی وَ سَفِینَةُ النَّجاةِ. ]الْحُ

اند:أَ ال َترَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ ال یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ اْلَباطِلَ ال یُتَناهَی عَنْهُ. لِیَرَْغبَ الْمُؤْمِنُ فِی فرموده

[ .آیا 1ی الْمَوْتَ إِلَّا سَعاَدةً وَ ال الحَیوَة مَعَ الظَّالِمِینَ إال َبرَمًا؛ ]لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً فَإِنی ال اَرَ 

این  آید. درشود و از باطل جلوگیری به عمل نمیكنید كه به حق عمل نمیمشاهده نمی

صورت به طور مسلم انسان باایمانِ جوینده حق، باید طالب دیدار خدا و لقای حق باشد. 

بینم و زندگی با ستمگران را جز ماللت و كسالت ادت نمیمن مرگ را جز سع

ای پرشكوه و سرنوشت ساز جامعه نگرم.از این جهت آن خورشید فروزان با حماسهنمی

اسالمی را متوجه اسالم واقعی نمود و به اتفاق اهل بیت، یاران و اصحاب فداكارش، به 

چشمه ناب حقیقت را از  داد اسالم رسید و مكتب حیات بخش اسالم را احیا كرد و

غباری كه گرفته بود، رهایی بخشید و در واقع خداوند مكتب وحی را از طریق قیام 

[ ما قرآن را 9؛ ]«و لَحَفِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ»عاشورا حفظ كرد و تعبیر قرآنی: 

را  مصداق پیدا كرد:مصطفی اشفرو فرستادیم و به تحقیق حافظ آن هستیم. درباره

رحمه اهلل خاطرنشان وعده داد الطاف حق گر بمیری تو، نمیرد این سبقامام خمینی

علیه السالم نجات داد اسالم را، ما برای یك آدمی كه نجات اند:... امام حسیننموده

برای  مداده اسالم را و رفته كشته شده، هر روز باید گریه كنیم، ما هر روز باید منبر بروی

حفظ این مكتب. محرم و صفر است كه اسالم را نگه داشته است. فداكاری 
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[ .بر این 3سیدالشهداعلیه السالم است كه اسالم را برای ما زنده نگه داشته است ... ]

اساس نهضت مقدس كربال، فرازی درخشان و باشكوه در تاریخ اسالم است و چون 

ر و تگذرد انوارش افزونو هرچه از آن می خورشید پر فروغ در حال پرتوافشانی است

ریخ های گوناگونی در تابخش قیامای كه مبدأ و منشأ و الهامشود؛ حماسهتر میگسترده

های سلحشوران علوی را در ستیز با ستمگران تقویت نمود.آن اسالم گردید و نهضت

دارید، اگر دین نمرگ با شرافت بهتر از زندگی ننگین است و »امام بزرگوار با فریاد 

های غافل را از خواب گران بیدار نمود.پدیدآورنده قیام [ انسان1« ]الاقل آزاده باشید

كربال در این ماجرای جاویدان، حقیقت ایمان و واقعیت بندگی را به نمایش گذاشت و 

های معنوی در عرصه اندیشه و عمل نظر در تمامی لحظات این قیام مقدس، به ارزش

یت اخالص را از خویشتن بروز داد و كوشید تا از سیرت جدش پیروی داشت و نها

كند و سنّت با بركت امر به معروف و نهی از منكر را احیا نماید: أُرِیدُ أَنْ آمَُر بِالْمَعْرُوفِ 

سخنی  [ و در۴وَ اَنْهَی عَنِ الْمُنْكَرِ َو أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّی وَ أَبِی عَِلیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ. ]

علیه السالم فرمود: اللّهُمَّ اِنّی اُحِبُّ الْمَعْرُوفَ وَ اَنْكَرُ جاویدان، حضرت امام حسین

خوانیم: اَشْهَدُ اَنَّكَ َقدْ اَقَمْتَ الصَّلوةَ وَ [ به همین دلیل در زیارت عاشورا می3الْمُنْكَرَ. ]

عَنِ الُْمنْكَر... .مناجات آن حضرت نیز چنین آتَیْتَ الزَّكوَة وَ اَمَرْتَ بِاْلمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ 

كسب رضایت تو  -است:ای پروردگار بزرگ، همه مردم را جملگی در راه دوستی تو 

قطعه رها كردم و خانواده ام را برای دیدارت آوردم. اگر مرا در راه وصالت قطعه -

ان جهت كه خود [ .حادثه عاشورا بد۳كنی، قلبم به غیر تو تمایلی پیدا نخواهد كرد. ]

های الهی و زنده نمودن مكتب اسالم صورت گرفته حق است و در جهت حفظ ارزش

ماند. از این است در اوج قله ایثار و با صالبت و خروشان همچنان باقی مانده و می

ها، جهت با ارج نهادن به حماسه سازان عاشورا و بزرگداشت این قیام شكوهمند انسان

نس یافته و در مكتب حسینی خوب زیستن و نیكو زندگی كردن، با فضایل و كماالت ا

روی آوردن به معروف و اعراض از منكرات را فرامی گیرند و فرهنگ فضایل و مكارم 
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 علیه السالم با آنیابد. از سویی امام حسیندر جامعه به صورت سنتی حسنه رواج می

 ؤمنین برمی افروزد و اینهای محبت را در قلوب مهای ذاتی و نسبی، شعلهشایستگی

صلی اهلل علیه وآله است كه كننده فرمایش رسول اكرمنكته در واقع تداعی

[ .كشته شدن امام 3اند:إِنَّ لِقَْتلِ الُْحَسیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ الُْمؤْمِنِینَ ال تَْبرُدُ أَبَداً؛ ]فرموده

كرد كه هیچ گاه به سردی  های اهل ایمان حرارتی ایجادعلیه السالم در دلحسین

 گراید.نمی

 سوگواری در سیره اهل بیت

علیهم السالم در برپا نمودن مجلس سوگواری برای ساالر شهیدان، سیره ائمّه هدی

علیه السالم، و تشویق و تحریض شیعیان در احیای این برنامه، بدان حضرت امام حسین

ن ی طالب فضایل باشد و گریستهاجهت است كه واقعه كربال روشنی بخش جان انسان

ها صیانت نمود، فریاد قلب و برای امامی كه در مقابل باطل مقاومت كرد و از ارزش

های مبارزه عاطفی با ستمگران در همیشه تاریخ است. امام سجادعلیه السالم در فرصت

داشت و مقتضی و به صور گوناگون خاطره عاشورا را در اذهان مردم زنده نگاه

آورد و سرها را پرشور ها را به جوش میای طوالنی آن امام همام بود كه خونهگریه

نمود و این موضوع موجب گردید تا مشعل حماسه جاوید كربال هیچ گاه خاموش می

نمود و با این گزارش سوزناك دل نشود.نخستین كسی كه وقایع عاشورا را بیان می

علیها السالم بود. رت زینب كبریگداخت، امام چهارم و پس از او حضسنگ را می

روایاتی كه از حضرت امام سجادعلیه السالم در این خصوص در مآخذ روایی ضبط 

باشد و هر آنچه آن فروغ امامت درباره حوادث گردیده، همه از منابع معتبر و موثق می

ها و منقوالت دیگران.تشكیل مجلس نینوا فرمود، از شهودات خودش بود نه از شنیده

زاداری برای شهیدان كربال، از همان زمانی كه این رویداد اسفناك به وقوع پیوست با ع

های بومی علیهم السالم آغاز گردید و به تدریج با تأثیرپذیری از سنّتدستور اهل بیت
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ضور های گوناگون حو مقتضیات زمان در سیر تاریخ تا امروز استمرار یافت و در شكل

علیه السالم از شام به مدینه است كه چون اهل بیت امام حسین خود را نشان داد. مشهور

بازگشتند، در حوالی این شهر مدتی كوتاه اقامت نمودند، ساكنین مدینه با هیجان و 

التهاب خاصی به استقبال آن عزیزان شهرشان رفتند. امام سجادعلیه السالم بشیر بن 

را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای بشیر جَذْلَمْ را در میان مستقبلین مشاهده نمود و او 

ای داری؟ او پاسخ داد: آری خود نیز پدرت شاعر بود، آیا تو هم از این توانایی بهره

شاعرم. حضرت فرمودند: در حالی كه ابیاتی راسرایی جلوتر از ما به مدینه برو و خبر 

هر جدم نبی علیهم السالم و مصیبت جانگداز كربال را به مردم شورود اهل بیت

صلی اهلل علیه وآله اعالن كن. بشیر فرمایش امام را اجابت كرد و اشعاری سرود و اكرم

با گریه و صدای بلند به حالت نوحه و ندبه برای مردم مدینه خواند كه دو بیت از آن 

مِْدرَارٌأَلْجِسُْم مِنْهُ  [2۱چنین است:یَا أَهْلَ یَثِْربَ ال مُقَامَ لَكُْم بِها قُِتلَ الْحُسَیْنُ فَأَْدمُعِی ]

[ .یعنی: ای اهل مدینه دیگر در این شهر 22بِكَرْبَالءَ مُضَرَّجٌ وَ الرَّْأسُ مِنْهُ عَلَی الْقَنَاةِ یُدارُ ]

علیه السالم را كشتند. بدین سبب سرشك از جای ماندن برای شما نیست؛ چون حسین

خون گردید و سرش را بر  دیدگان من روان است، بدنش در زمین كربال آغشته به

 ۴2ه سال سرایی بر مصایب كربال، مربوط بها گردانیدند.بنابراین نخستین مرثیهروی نیزه

م بر علیها السالهجری بوده است.در برخی منابع آمده است: وقتی حضرت زینب كبری

علیه السالم آمد، جمالتی بر زبان جاری نمود كه بالین بدن برادرش حضرت امام حسین

حالت مرثیه داشت و با شنیدن آن، دوست و دشمن گریست و در واقع در همان 

ن را علیها السالم آصحرای كربال، نوعی ماتم سرایی صورت گرفت كه زینب كبری

آن  «بِأَبِی الْمَهْمُوم حَّتی قَضی بِأَبی الْعَْطشان حَتّی مَضی»ترتیب داد. او با گفتن عبارت 

[ با این وصف اولین مجلس 21كَتْ وَ اللَّهِ كُلَّ عَدُوٍّ َوصدِیقٍ. ]چنان دلسوز نالید كه فَأَبْ

سر آن حضرت خواهرش زینب علیه السالم را آن هم بر بالین بدن بیعزای امام حسین

علیها السالم پدید آورد.شیخ مفید در كتاب امالی خود به اسنادی از ابراهیم بن كبری
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د، علیه السالم سروده شر رثای حسین بن علیداحه ذكر نموده كه نخستین شعری كه د

مرثیه عقیة بن عمرو سهمی است كه در بیتی از آن سروده است:مِرْتُ عَلی قَبْرِ الْحُسَیِْن 

وقتی بر مرقد امام حسین در كربال عبور [ .»29بِكَرْبَال فَفاضَ عَلَیْهِ مِنْ ُدمُوعِی غَذِیُرها ]

هجری(  ۳9 - 23۳ابومخنف اَزْدی )«.گشتكردم، اشك فراوانی از دیدگانم جاری 

صاحب مقتل معروف كه اصل آن مفقود گردیده و برخی گزارشهایش از كربال در 

علیه منابعی چون تاریخ طبری درج گردیده است، از مورخان و اصحاب امام صادق

باشد. وی موفق گردید یك جلد كتاب درباره حادثه كربال بنویسد.ابوالفرج السالم می

هجری(  233انی در كتاب االغانی نوشته است: روزی سیّد حِمْیَری )متوفی به سال اصفه

علیه السالم مشرف گردید. حضرت با مشاهده وی به زنان اهل به محضر امام صادق

منزل دستور دادند پشت پرده نشسته و آن وقت از سید مذكور خواستند شعری در رثای 

امام را تحقق بخشید و اشعاری سوزناك سرود كه  علیه السالم بگوید. او امرامام حسین

علیه السالم بگذر و خطاب به بر مزار حسین»... ترجمه بخشی از آنها چنین است: 

های مطهرش بگو: ای ابرهای پر باران، سیراب شوید. هرگاه بر آرامگاه او استخوان

ه باختپاكای درنگ نما و آنگاه از چشمان پاك خود بر این انسان گذر كنی لحظه

گوید با شنیدن این اشعار مشاهده كردم كه چون ابر سید حمیری خود می«.اشك بریز

ریخت و صدای ضجه زنان های مباركشان فرو میبهاری اشك از دیدگان امام بر گونه

م به علیه السالرسید تا آنكه امام فرمودند كافی است. امام صادقاز اندرون به گوش می

بصری فرمود:به من خبر رسیده كه در نیمه ماه شعبان گروهی از  عبداللَّه بن حماد

ربال علیه السالم در كساكنین نواحی كوفه و مردمی از دیگر نقاط بر سر مزار امام حسین

خوانند و ای قرآن میكنند، عدهگری میآیند و نیز زنانی برای آن حضرت نوحهمی

ای افراد ای نوحه گری كرده و پارهستهكنند و دگروهی دیگر حوادث كربال را بیان می

خوانند. عبداللَّه عرض كرد: فدایت شوم. آری من نیز بخشی از آنچه مرثیه می

ام. امام فرمود: سپاس خداوندی را كه در میان مردم گروهی را قرار داد اید دیدهفرموده
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ر ی قرار داد كه بخوانند و دشمنان ما را كسانآیند و برایمان مرثیه میكه به نزد ما می

[ .همچنین از ششمین 23گیرند. ]آنان گروهی از خویشاوندان ما یا غیر آنها، خرده می

اند: وَ مَنْ بَكی أَوْ اَبْكی واحِداً فَلَهُ الْجَنَُّة وَ فروغ امامت نقل شده كه آن حضرت فرموده

اند یا خود را گریان [ یعنی: كسی كه گریه كند یا بگری21مَنْ تَباكی فَلَُه الْجَنَّهُ؛ ]

اند:هر كس بنمایاند، جزایش بهشت است.حضرت امام رضاعلیه السالم نیز فرموده

مصیبت ما را یادآور شود و گریه كند بر آنچه بر ما گذشته است، در روز قیامت با ما و 

در درجه ما خواهد بود و هر كه مصیبت ما به او تذكر داده شود و گریه كند و دیگری 

ها گریان است، چشمانش اشكبار نخواهد بود و یه وادار نماید، روزی كه دیدهرا به گر

ها مرده است قلب او شود، بنشیند، روزی كه قلبهر كه در مجلسی كه امر ما احیا می

ها در برپایی مراسم [ .راز این تأكیدها و توصیه2۴میرد و زنده دل خواهد بود. ]نمی

ر آن است كه مردم در چنین مجالسی با فداكاران سوگ و ماتم برای شهیدان كربال د

از  تواند موجب جذب معنویاتنمایند كه این ارتباط مینینوا پیوندی عاطفی برقرار می

های تشنه حقیقت را های عاشورا گردد. همچنین تشكیل چنین اجتماعاتی جاناسوه

 نماید و باعث رویش وها را هوشیار مینماید، افراد فرو رفته در انواع غفلتسیراب می

گردد. در مجالس عزاداری اهتمام بر آن است كه مردم به سرسبزی بوستان فضیلت می

ریسمان الهی چنگ زنند و اتحاد خویش را برای محو آثار شرك، ستم و نفاق افزون 

نموده و اجر رسالت را با دوستی دودمان پیغمبر از این طریق به خاتم رسوالن بپردازند. 

های ایثار گردیدن با حماسه حسینی و خود را نزدیك نمودن به تندیس هم احساس

آورد و سوگواری اگر این ها، اصالح جامعه را نیز پدید میها و روانضمن پاالیش جان

مزایا و محسنات را دربر نداشته باشد، از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و در مسیر 

 د، قرار گرفته است.دیگری كه با مقاصد كربالییان مغایرت دار

 ماتم داری در مقیاسی وسیع
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ن دانستند و ایشود ملت اسالم همواره عاشورا را بزرگ میابوریحان بیرونی یادآور می

علیه السالم در این زمان روی داد و از روز برایشان خجسته بود تا آنكه قتل امام حسین

 امیه در این روزند، ولی بنیاین تاریخ مسلمانان، عاشورا را روزی شوم و منفور دانست

لباس نو بر تن كردند، زیب و زیور نمودند و آن را عید گرفتند. شیعیان در روز عاشورا 

از راه تأسف و ماتم سرایی نسبت به شهادت سید شهیدان در شهرهای اسالمی گریه و 

ایند. نمكنند و تربت مسعود حسینی را در كربال، در این روز، زیارت میسرایی مینوحه

نشین، حكایت دارد. [ این گزارش از رسمی شدن مراسم سوگواری در مناطق شیعه23]

اما به گفته برخی مورخان، آل بویه نخستین كسانی بودند كه دامنه سوگواری بر 

ا علیه السالم و یارانش رشهیدان كربال را گسترش دادند و مجالس عزا برای امام حسین

د، به گردیا و احیانًا در محافلی غیر علنی برگزار میهكه به صورت خصوصی در خانه

سوگواری در بازارها و معابر عمومی به طور آشكار و همراه با جوش و خروش مبدل 

هجری  911نگاران دیگر، در سال ساختند.موافق نوشته ذهبی و برخی تاریخ

وی امر احمدمعزالدوله دیلمی، عزاداری رسمی عاشورا را در بغداد متداول ساخت. 

نمود در دهه اول ماه محرم باید مردم تمامی بازارها و محل كسب و كار را بسته، لباس 

های دیگر تا هنگام [ بعد از آن در سال2۳عزا بپوشند و به تعزیه سیدالشهدا بپردازند. ]

 نشین یا مناطقیانقراض دولت دیالمه شیعیان در دهه اول محرم الحرام در شهرهای شیعه

آوردند و در بغداد این سنّت تا با شیعیان بود رسم سوگواری بجای می كه اكثریت

اوایل حكمرانی سلجوقیان برقرار بود. حاج شیخ عباس قمی ضمن اشاره به این نكته 

افزاید: علمای اهل سنّت با چنین فرمانی مخالفت كردند، ولی چنین تخلفی مؤثر می

ن منظور خود مبنی بر رسمی ساختن واقع نگردید و معزالدوله دیلمی در عملی ساخت

[ .ادوارد براون در تاریخ ادبیات خود به نقل از تاریخ 23مراسم عاشورا، پیروز گردید. ]

تح در كند: احمد بن ابوالفابن كثیر شامی این نكته را مورد تأیید قرار داده و اضافه می

معزالدوله بویه  م. در بغداد توسط 3۴9كتاب احسن القصص نوشته كه عزاداری در سال 
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هجری  9۴9نویسد: در سال اجرا شده است. مقریزی هم در كتاب الخطط خود می

المعزالدین هلل فاطمی، از حكمرانان فاطمیان در مصر، سوگواری روز عاشورا را در 

قلمرو دولت خویش كه مصر و سودان و توابع آنها بود، مرسوم ساخت.صاحب بن عباد 

ی ای در تبلیغ و ترویج سوگواری آل بویه كه اشتیاق ویژهوزیر دانشمند و مرثیه سرا

هایی چند در منقبت آن امام تصنیف كرد كه علیه السالم داشت، چكامهبرای امام حسین

ها شد. در یكی از این مرثیهدر ایام عزاداری عاشورا جهت تشویق سوگواران خوانده

هایمان آكنده از است. اشكآمده است:خون دوستان محمّدصلی اهلل علیه وآله جاری 

درد است. لعن و ننگ بر دشمنان گذشته و آینده باد. سینه بسوزانید از آنچه كه بر 

كودكان كربال گذشته است. فرشتگان آسمان بر شهادت شهیدان كربال شیون كردند. 

پس تو باید چندی سرشك را از دیدگان خویش جاری نمایی، زیرا پس از واقعه 

[ .بنا به نوشته ابوبكر خوارزمی، در مقتل خود، 1۱شادی حرام است. ]عاشورا، خنده و 

صاحب بن عباد در عمومیت بخشیدن تعزیه و مرثیه سرایی تالش زیادی نمود و ارزش 

علیه السالم را فزونی بخشید. ابن عمید از بزرگان و نامداران سوگواری برای امام حسین

لمی، نیز در ترویج و اقامه عزای حسین قرن چهارم هجری قمری، وزیر ركن الدوله دی

نقش فعال و تأثیرگذاری را بر عهده داشت. در برخی منابع آمده است كه دیلیمیان 

سم خوانی مجامیه و حوادث جانگداز كربال را به صورت شبیهشیعه مذهب، مظالم بنی

در  پیاده ها صامت بود و افراد نمایش با لباس مناسب سوار ونمودند، اما این نمایشمی

 [ .12یافتند. ]صحنه حضور می

 اقتباس و الهام از كتاب روضة الشهداء

ها راه یافت و مأخذی مهم برای تنظیم ها و مرثیهیكی از منابعی كه به مضامین نوحه

های عاشورا تلقی گردید، كتاب روضةالشهدا تألیف كمال الدین حسین اشعار شبیه نامه

باشد. وی این كتاب را به دستور هجری( می 32۱سال  بن علی واعظ كاشفی )متوفی به
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سید مرشدالدین عبداللَّه معروف به سید میرزا داماد سلطان حسین پایقرا تألیف نمود. 

كتاب مورد اشاره شامل یك پیشگفتار و ده باب است كه هر باب اختصاص به حاالت 

ختصاص دارد. باب هفتم یكی از انبیا و اولیا و یا افرادی از خاندان عصمت و طهارت ا

تا دهم این كتاب به حوادث و وقایع كربال اختصاص یافته است. مرحوم خوانساری در 

 روضةالشهدا نخستین كتابی»... كتاب روضات الجنات در معرفی این اثر می نویسد: 

الم آن علیهم الساست در مقاتل كه به فارسی تصنیف شده. ذاكرین مصائب اهل بیت

[ در واقع 11«. ]كردندبه قبول نموده و در رؤس منابر آن را قرائت میكتاب را تلقی 

چون افرادی بر سر منابر از روی این كتاب برای مردم مطالبی را در سوگ اهل 

خواندن كتاب  -خوانی اند از آن زمان سّنت روضهخواندهعلیهم السالم میبیت

 نویسد:... مال حسین كاشفیمرسوم و متداول گردید. سعید نفیسی می -روضةالشهدا 

ترین دانشمندان قرن نهم و مؤلفان زبان فارسی است. كاشفی در شعر یكی از معروف

 ترین كتاب فارسی در واقعهكرده است ... روضةالشهدا كه معروفكاشفی تخلص می

 خوانیخواندند، اصطالح روضههای مدید آن را بر سر منبر میكربالست و چون مدت

ترین ماخذ مورد [ .این كتاب بعدها به عنوان مهم19كتاب آمده ]است[ ... ] از نام همین

ه از های تعزیه، تأثیر پذیرفتای از نسخهنویسان قرار گرفت و بخش عمدهمراجعه تعزیه

مندرجات آن است و در مواقعی عین مطالب منثور آن توسط شاعران به صورت نظم 

ه است. روی آوردن به این اثر در اشعار رثایی و درآمده و در تعزیه از آنها استفاده شد

های نمایشی محتوا و مضامین آنها را مورد تأمل و خدشه قرار داد، چرا كه سوگواری

امالً گردد، كمطالب روضةالشهدا وقتی به منابع موثق روایی و مقاتل معتبر عرضه می

آن راه یافته و این  های جعلی و غیر واقعی بهبازد و متأسفانه اخبار و قصهرنگ می

نوشتار را از اعتبار انداخته است. محدث نوری نخستین كسی است كه تحریفات این 

های راه یافته بدان همچون كتاب را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان ساخت دروغ

داستان زعفر جنی و عروسی قاسم و ... اولین بار در كتاب این نویسنده آمده است. 
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اند كه مسلك مالحسین كاشفی چه بوده مدارك تاریخی مشخص نكرده [ .منابع و13]

است. اما از برخی قرائن برمی آید كه مالحسین مذهب شافعی داشته است، زیرا چون 

گوید: امیرالمؤمنین و این رسم متداول در بین برد و میعلیه السالم نام میاز امام حسین

كته دیگر گویند. نالسالم امیرالمؤمنین می علیههاست و شیعیان تنها به حضرت علیسنی

اینكه نامبرده تفسیر مواهب علیه را با گرایش به مذهب تسنن تألیف نمود. استاد شهید 

مرتضی مطهری درباره این مؤلف و كتابش این گونه اظهارنظر كرده است:... تاریخش 

وده است، ون صفتی بخوانیم معلوم نیست شیعه بوده یا سنی و اساساً مرد بوقلمرا كه می

ها نیكرد و بین سرفته خودش را شیعه صد در صد و مسلم معرفی میبین شیعه كه می

داده است ... وقتی كه این كتاب ]روضةالشهدا[ را رفته خودش را حنفی نشان میكه می

ها جعلی است ... از وقتی كه این كتاب به دست مردم افتاد خواندم دیدم حتی اسم

[ .موالنا محمّد بن 11علیه السالم را مطالعه نكرد ... . ]اقعی امام حسینكسی تاریخ و

های تركی، عربی و فارسی هجری(، شاعری كه به زبان 3۴1سلیمان فضولی )متوفی

مسلط بود، روضةالشهدا را با همان سبك و سیاق و افزودن تعلیقاتی بر آن به زبان 

.مال آقای دربندی تمام مطالب تركی درآورد كه به حدیقة السعداء معروف است

روضةالشهدا را به انضمام مطالبی دیگر تدوین كرد و كتابی به زبان عربی با نام اسرار 

گوید: داند و میالشهادة نگاشت. شهید مطهری مطالب این اثر را مخدوش و جعلی می

[ به 1۴. ]...«كند كه به ]حال[ اسالم بگرید واقعاً مطالب این كتاب انسان را وادار می»

علیه اعتقاد شهید مطهری پدیدآورنده این اثر انسانی خوبی بوده و نسبت به امام حسین

شنیده اشكش جاری السالم اخالص داشته و هر وقت نام آن امام شهید را می

گردید. اما به كتابش كذب و تحریف راه یافته است. حتی مرحوم محدث نوری در می

د از مضامین اسرارالشهادة مؤلفش را مورد تأیید قرار كتاب لؤلؤ و مرجان ضمن انتقا

با اینكه ]مرحوم دربندی[ مرد »شود: داده است. استاد شهید مرتضی مطهری یادآور می
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عالمی است ولی اسرارالشهادة را نوشته كه به كلی حادثه كربال را تحریف كرده است. 

 [ .13...«. ]كتابش مملو از دروغ است 

 فویهعزاداری در عصر ص

با روی كار آمدن دولت صفویه و رسمی گردیدن مذهب تشیع توسط حكمرانان این 

خوانی، نوحه تر مراسم عزاداری در اشكال روضهسلسله، برگزاری هرچه باشكوه

زنی در قالب اجتماعات وسیع شكل فراگیری سرایی و سینهخوانی، مرثیهخوانی، واقعه

ی، رستادگان سیاسی، نظامی، بازرگان، مبلغ مذهببه خود گرفت. اروپاییان كه در قالب ف

ها و گزارشهای خود به چنین اند، در سفرنامهدر این دوران به دربار ایران آمده

های ها به صحنهای از این یادداشتاجتماعاتی اشاره دارند. اما گرچه در پاره

ی هااساند كه با لبها توجه شده و از اشخاصی سخن گفتهگونه سوگوارینمایش

اند و نبردهای ساختگی توسط صدها تن عزادار رنگارنگ مشغول عزاداری بوده

وانی، به خگرفته است، ولی با كاوشی در این منابع، ردپایی از مراسم تعزیهصورت می

وآر شود. آنتونیودی گوشكل تكامل یافته در اعصار بعد، در زمان صفویه مشاهده نمی

)Antoniode Goure انیایی كه از طرف فیلیپ پادشاه اسپانیا در عهد ) كشیش اسپ

 2۱22حكومت شاه عباس اول، چندین بار به دربار ایران مسافرت نموده، در سال 

هجری از مشاهدات خود در شیراز چنین گزارش ارائه داده است:... در پیشاپیش 

ه، دای سبزرنگ افكنشد كه بر پشت هر یك پارچههای عزادار شترانی دیده میدسته

زنان و كودكان را بر آنها سوار كرده بودند، سر و روی زنان و كودكان گویی توسط 

[ .پیتر دالواله مبلغ مسیحی و 1۳كردند ... ]نیزه زخمی شده بود و تظاهر به گریه می

هجری از طریق قصرشیرین به اصفهان آمد و با  2۱1۴سیاح ایتالیایی در محرم سال 

به نگارش آنچه دیده بود پرداخت و نوشت:... از تمام  مشاهده عزاداری در این شهر

های های بزرگی به راه افتادند. بر روی اسبان آنان سالحاطراف و محالت اصفهان دسته
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 ها هستندهای متعدد قرار دارد و به عالوه چندین شتر نیز همراه دستهمختلف و عمامه

سه چهار بچه به عالمت  شود كه درون هریكهایی حمل میكه بر روی آنها جعبه

[ .توماس هربرت سیاح انگلیسی 13های اسیر حسین شهیدعلیه السالم قرار دارند ... ]بچه

اش كه در عصر شاه عباس اول به ایران آمد، با وجود آنكه مطالب دقیقی را در سفرنامه

های عزاداری را از روی سرگرمی مشاهده نموده و نتوانسته است مطرح كرده، صحنه

 Adamویر درستی از این مراسم بر روی كاغذ بیاورد.آدام اولئاریوس (تص

Olearius هجری در عصر شاه صفی در اردبیل به سر  2۱33) كه در ایام محرم سال

برده است، نسبت به دیگر سیاحان اروپایی این دوره، گزارش نسبتاً دقیقی از مراسم می

ها روی بعضی از شترها و اسب سوگواری در ایام عاشورای شهر اردبیل دارد:...

ها را به عنوان بازماندگان شهیدان كربال نشانده بودند و به زین و كودكان و پسربچه

ها و شترها تیرهایی فرو رفته بود كه به منزله تیرهایی بود كه روپوش نیلگون این اسب

ز ا علیه السالم به طرف آنها پرتاب كرده بودند. روی بعضیكفار و دشمنان حسین

های قدیمی ها و شترها هم تیر و كمان و شمشیر و كاله خود و زره و سایر سالحاسب

[ .سر ژان شاردن كه در این 9۱كردند. ]را به عنوان سالح باقی مانده از شهدا حمل می

اش به فارسی ترجمه شده، در جلد عصر به ایران مسافرت كرده و گزارش سفرنامه

ه عزاداری عصر صفوی دارد:... در جلو هر دسته بیست چهارم این مجموعه اشاراتی ب

های فلزی مزین به نقوش رمزی كنده كاری شده از ]حضرت[ علم، بیرق، هاللی، پنجه

كردند. این های نیزه مانند حركت میمحمّد]ص[ و ]حضرت [علی]ع [سوار بر دسته

دیك، سیاح  وسایل برای مسلمانان نمادی مقدس بود از غزوات صدر اسالم ...پتروس

ای با عنوان آب فرات اروپایی كه در عهد شاه صفی به ایران آمده، به اجرای تعزیه

كند، ولی گزارشی از چگونگی اجرای این نمایش نیاورده است به نظر اشاره می

یان بوده سراانگیز مرثیهخوانی و گفتگوهای حزنرسد او شاهد برگزاری مراسم واقعهمی

وان یك نمایش تعزیه تلقی كرده است. چون سیاحان دیگر از و این حالت را به عن
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، اند.ژان باتیست تاورنیهخوانی در هنگام حكومت شاه صفی گزارش ارائه ندادهتعزیه

بار به ایران  ۴هجری به مدت  22۱2تا  2۱33های جهانگرد فرانسوی كه بین سال

های واریمسافرت نموده، در بخش هفتم از كتاب چهارم خود به برخی سوگ

كند:... هر دسته ]عزادار[ یك عماری سازی اشاره میگونه و عملیات شبیهنمایش

ها طفلی شبیه نعش خوابیده بود و آنهایی كه دور داشت، در بعضی از آن عماری

كردند. آنها كه به عدد كثیری برای عماری را احاطه كرده بودند گریه و زاری می

از دیدن این اطفال یك مرتبه به اجماع فریادكنان گریه  تماشا در میدان ایستاده بودند،

ها همه گناهانشان آمرزیده كردند و عقیده ایشان این است كه به واسطه این گریهمی

[ .آخرین گزارش مهم از مراسم عزاداری در عهد صفوی به قلم 92شود ... ]می

كوه رو به افزایش م گواه ش23۱3جهانگردی است به نام كورنی یل البرون كه در سال 

گوید كه از طریق حركات این مراسم در عصر صفوی است. وی از عزادارانی سخن می

نان اند و برخی از آكشیدهانگیز كربال را به تصویر میهای حزننمایش صامت صحنه

برای نشان دادن چگونگی و شدت ضربات و جراحات وارده پیكرهای خود را به رنگ 

یافته توسط سیاحانی كه در [ .با بررسی گزارشهای نگارش91] كردند.سرخ و سیاه می

اند، ما شاهد رشد تقریبی ساالنه و شكوه و جالل مراسم دوران صفویه به ایران آمده

ر آن ها بیانگباشیم. همچنین این نوشتهعزاداری برای شهیدان كربال در این دوران می

و با  تر شدهاقتدار صفویان متنوع های عزادار در سیر تقویمی دورانهستند كه دسته

اند وقایع عاشورا را در اذهان زنده نگاه دارند. گرچه تمامی كوشیدهاشكال نمایشی می

دهند، این مراسم سیر تكامل سوگواری را در شكل و محتوا مورد تأیید قرار می

نشان رتوان از این آداب و رسوم به عنوان نمایش تعزیه سخن گفت و تنها باید خاطولی

های نمایش مورد اشاره فراهم های اجرای تعزیه از طریق صحنهساخت كه زمینه

ها به قول )البرون( جای متن و اشعار سوزناك كامالً گردیده است. در این عزاداری

 آورد.خالی بوده است؛ همان كه در تعزیه ركن اصلی و اساسی را به وجود می
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 هایی از مقدمات شبیه خوانینشانه

الدین عاملی عقیده دارد اصل تمثیل و شبیه خوانی در اللَّه سید عبدالحسین شرفآیة

[ مرحوم حسن مشحون در مقدمه كتاب خود، 99زمان صفویه مرسوم شده است. ]

گوید: اولین كسی كه تأسیس اساس شبیه و ، موسیقی تعزیه( می2موسیقی مذهبی )ج 

هجری( بود. رضا خاكی از  2222)متوفی تشبیه واقعه كربال را نمود، محمّدباقر مجلسی 

های شناخته شده تعزیه را به حدود اوایل قرن یازدهم پژوهندگان تئاتر مذهبی، متن

ها و مجالس هیجان نویسد: نمایش صحنه[ اما ادوارد براون می93گرداند. ]هجری برمی

زمنه و در اخوانی موسوم است در اوایل دوره صفویه معمول نبوده انگیزی كه به تعزیه

بعد مرسوم شده است. چنانكه یكی از مورخین اروپایی كه در زمان سلطنت شاه صفی 

برده است، شرح مبسوطی از مشهودات خود داده و ترتیب در اردبیل به سر می

ی اعزاداری، شیون و نوحه گری عاشورا یا روز قتل را ذكر نموده است، ولی هیچ اشاره

« تعزیه و فلسفه آن»[ .مایل بكتاش در مقاله 91]كند. به نمایش و تعزیه نمی

های سوگواران توام با وصف خوانینویسد:تصویر نمایش واقعه عاشورا از رسم نوحهمی

از  ها پدید آمد. این وضعخوانیآشكار واقعه، به زبان اول شخص و نیز از نخستین مقتل

[ 9۴قاجار... ادامه داشت ... ]اواخر دوره صفویه آغاز و با طی دوره زندیه تا اوایل عهد 

هایی انجام داده است، در مقاله .دكتر محمّدجعفر محجوب كه در باب تعزیه پژوهش

نكه نویسد:برای اثبات ایهای نمایش آن در تعزیه میتأثیر تئاتر اروپایی و نفوذ روش

تعزیه در دوره صفویه وجود داشته، هیچ مدرك مستندی در دست نداریم، در عوض 

افزاید:از ل قوی برای رد وجود آن در آن دوره داریم ...وی در ادامه این مقاله میدالی

بینیم كه تا سده هفدهم میالدی، تعزیه، یعنی بازنمایی نمایش وقایع كربال، یك سو می

در ایران وجود نداشت، در حالی كه از دیگرسو به استناد مدارك در دسترس مشهور 

م به 23۳۱نمایشی از واقعه كربال را در خالل سال های است كه یك اروپایی صحنه
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[ بنابراین چنین دگرگونی بزرگی كه در آن مجالس سوگواری و 93چشم دید. ]

زن به صورت نمایش تئاتری درآمدند، باید در سده هیجدهم میالدی رخ های سینهدسته

رائه [ .اما نامبرده در جای دیگر نظر خویش را به صورت ذیل ا9۳نموده باشد. ]

دهد:تعزیه به احتمال قوی به صورت هیئت فعلی خویش در پایان عصر صفوی پدید می

خوانی و موسیقی خوانی و فضایل و مناقبهای كهن نقالی و روضهآمد و از همه سنّت

مدد گرفت و تشكیالتی محكم برای خود ترتیب داد و كارگردانان ورزیده، اداره آن 

ر د -خوانی از پژوهندگان شبیه -عنایت اللَّه شهیدی  [ .دكتر93را در دست گرفتند. ]

نوشته است:... تعزیه پدیده « دگرگونی و تحول در ادبیات و موسیقی تعزیه»مقاله 

فرهنگی ساده یا مشخصی نیست كه در مقطع تاریخی خاصی به ظهور رسیده باشد، 

ری فرهنگی، هن ها به واسطه عوامل مختلف اجتماعی، مذهبی،بلكه تدریجاً پس از سده

های آخر دوران شود كه شكل رایج آن در خالل سالو فلسفی پدید آمد. گفته می

های مذهبی پور كه در خصوص نمایش[ .جمشید ملك3۱صفوی به وجود آمده است. ]

خوانی تحقیقاتی دارد و مقاالت و آثاری در این مورد انتشار داده است، یادآور و شبیه

ن دولت صفویه و رسمیت یافتن تشیع و نزدیكی حكومت و شود:با روی كار آمدمی

دیانت، جریان سرودن اشعار داستانی و به نظم داستانی درآوردن واقعه كربال، گسترش 

زن و زنجیرزن و های سینهعظیمی یافت؛ به طوری كه در كوچه و برزن دسته

كردند. نطفه نمایش افتادند و در سوگ واقعه كربال عزاداری میها به راه میخواننوحه

[ .از مواردی كه این نكات را تأیید 32های عزاداری بسته شد ... ]تعزیه در همین آیین

باشد كه تصویری است از های دیواری امامزاده زید اصفهان میكند نقاشیمی

كننده حاالت روحی و احساساتی مراسم تعزیه. ها و تداعیهای تعزیه و شبیه نامهصحنه

هجری هستند، طی آنها صحنه شهادت حضرت  2۱33ها كه مربوط به سال این نقاشی

ه علیه السالم و عبداللَّه بن حسن به تصویر كشیدعلی اكبرعلیه السالم، قاسم بن حسن
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شده و آندره گدار فرانسوی به بحث و بررسی پیرامون این مدرك ارزشمند پرداخته 

 [ .31است. ]

 های نمایشیپیدایش سوگواری

های )ساالمون انگلیسی( و )وان گوگ هلندی( كه در جهانگرد اروپایی به نام دو نفر

اند، از اجرای بردهم در ایران به سر می 239۴ - 2393های دوران افشاریه و طی سال

من اند. نویسندگان ضگرفته خبر دادهها صورت میخوانی كه روی ارابهیك نوع تعزیه

ها، های این برنامهترین بخشاند: جالبتهشرح مفصلی از مراسم سوگواری، نوش

آید و در آن ها به اجرا درمینمایشی است كه در مجالس مجلل عزاداری روی ارابه

ود. شعلیه السالم به نمایش گذاشته میها، جنگها و زندگی امام حسیناعمال، رشادت

ی را به خوانتعزیه كه -اند [ .این نظر را كه این دو سیاح، نخستین اروپاییانی بوده39]

اند و یا این وصف این نمایش مذهبی ایرانی در ای نمایشی ضبط نمودهعنوان صحنه

دهد، دكتر پرویز ممنون مورد تأمل قرار می -دوران نادرشاه افشار پدید آمده است 

زیرا قرائن حاكی از آن است كه در این عصر، تعزیه به شكل تكامل یافته امروزین اجرا 

ی از هایها حالت منظومی را فاقد بوده است، بلكه صحنهنامهو مضامین شبیهشده نمی

گری اجرا حوادث محرم در كوچه و بازار به حالت نمایش نزدیك به زبان حال و نوحه

م از جنوب ایران دیدار 2331 - 233۱های شده است. ساموئل هملین كه طی سالمی

خود از نخستین نوع تكیه در شمال ایران  كرده و ناظر مراسم محرم بوده است، در اثر

ای برای خود اماكنی خاص داشت كه هر قصبه»افزاید: گوید و می)رشت( سخن می

ای از واقعه كربال در آنجا های زندهرسید، صحنهوقتی دسته رَوی محرم به پایان می

ن آمده م. به ایرا2339[ .ساموئل گوتلیب گملین كه به سال 33«. ]شدنمایش داده می

های نمایشی مطالبی در سفرنامه خود آورده است. است، در خصوص سوگواری

كارستن نیبور سیاح آلمانی كه در دوران كریم خان زند به جزیره خارك رسیده است، 
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در ایران ناظر چندین مجلس تعزیه بوده، ولی در انتقال گزارشهای تعزیه دچار اشتباه 

كردند، با بازی می -شمر را  -زید و سردار او شده است:... كسانی كه نقش سپاه ی

كردند كه پی كسی دویدند و چنین وانمود میشمشیرهای برهنه دور میدان می

گردند. بعد ]حضرت امام[ حسین]ع[ با چند نفر از دوستانش وارد صحنه شد و می

دا یبالفاصله مورد حمله شدید دشمن قرار گرفت. از چهره و همچنین رفتار این دسته پ

اند و تصمیم دارند به هر قیمتی شده جان خود را نجات بود كه به شدت ناامید شده

كردند. یكی از مبارزین كه قاسم]ع بدهند و به همین دلیل به شدت از خودشان دفاع می

خواست دوباره بر اسب خود [بود، چند بار از اسب به پایین انداخته شد و وقتی او می

[ با ناله و زاری از او خواهش كردند كه دست از جنگ سوار شود، دخترهایش]؟!

كردند كه گویی پدرشان در خطر مرگ قرار دارد بردارد. آنها چنان از ته دل گریه می

ترین گزارشهای تعزیه در دوران زندیه، مشاهدات ویلیام فرانكلین [ .از جالب31... ]

ه وستان بود و سفری بیكی از افسران ارتش انگلستان است كه مأمور خدمت در هند

ایران انجام داد. وی كه در شهر شیراز شاهد اجرای كامل مراسم تعزیه عروسی 

علیه السالم بوده است، تعزیه را به عنوان زیباترین و واالترین نمونه تئاتر بشری، قاسم

مایش هایی كه به ننویسد:یكی از مؤثرترین صحنهاش میكند و در سفرنامهمعرفی می

علیه السالم و برادرزاده شود، صحنه عروسی قاسم جوان، پسر امام حسنمیگذارده 

علیه السالم است. این ازدواجی است كه هرگز به علیه السالم با دختر حسینحسین

علیه السالم در روز هفتم محرم در كنار رود فرات به شهادت رسد، زیرا قاسمفرجام نمی

پوشانند و او را به شكل باس عروسی زنانه میای لرسد. در این نمایش به پسربچهمی

 كنند،سرایی میآورند. این پسر توسط زنان خانواده كه نوحهنوعروسی جوان درمی

نان دیسرایی سرنوشت دلخراش شوهر او را كه توسط بیاحاطه شده است. در این نوحه

ن داده كنند. جدایی بین نوعروس و شوهرش نیز نشابه وجود آمده است، بازگو می

رود، زن به مؤثرترین وجه شود و به هنگامی كه شوهر جوان به صحنه نبرد میمی
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كند، زن كفنی به وی هدیه دهد و وقتی شوهر تركش میناراحتی خود را بروز می

[ .گزارش دیگر وی از اجرای تعزیه 3۴بندد ... . ]كند و آن را به دور گردنش میمی

ها، آوازها و مكالمات غمگین ها، بازیشخصیت آب فرات در شیراز است كه طی آن

این نمایش را مورد بررسی قرار داده است.كریمسكی و برتلس كه آثاری درباره تعزیه 

اند؛ در این خصوص كه چرا دارند، از اجرای این نمایش در دوره زندیه سخن گفته

زمان تعزیه در این دوران حضور خود را نشان داد؟ حسن مشحون نوشته است:در 

خان زند، سفیری از انگلستان به ایران آمد و در خدمت او شرحی در تعریف كریم

هایی از تئاترهای حزن انگیز بیان كرد. شاه با شنیدن سخنان وی دستور داد كه صحنه

وقایع كربال و سرگذشت هفتاد و دو تن از شهیدان عاشورا ساختند و از این حوادث 

[ .نصراللَّه 33رتیب دادند كه به تعزیه معروف گشت. ]هایی تانگیز مذهبی، نمایشغم

فلسفی ضمن اشاره به نكته مزبور و تأیید آن، به نقل از یك نسخه خطی، اجرای این 

نمایش مذهبی را مربوط به عصر زندیه دانسته است. مرحوم دكتر محمّدحسین 

از زمان ام كه ای نوشته است:در میان اخبار شفاهی شنیدهمحجوب نیز در مقاله

اند، اما از آنجا م( چندین تعزیه نامه در فارس وجود داشته2333 - 231۱خان زند (كریم

یل ها را به دلنویسبرداری شد و دستهایشان نسخهكه كاغذ آنها پوسیده بود، از متن

[ .سعید 3۳آنكه نام خدا و معصومین دین رویشان گذاشته بودند، با آب شستشو دادند. ]

گوید: تعزیه در اواخر قرن هیجدهم میالدی در ایران نقد )محقق عرب( میعطیه ابوال

[ .هانس 33پس از آنكه تشیع را به عنوان مذهب رسمی پذیرفت، نمایش داده شد. ]

گار گرداند:به روزروبرت رویمر پیدایش تعزیه را به ابتدای قرن نوزدهم میالدی برمی

بت كرد كه وقف تحقیق در اوضاع توان از آثاری صحصفویه بازگردیم. هنوز می

 ای درباره تعزیه ذكر كرد؛اجتماعی و اقتصادی ایران آن عهد است. بدواً باید از نوشته

یعنی صورت خاصی از نمایش كه تا به امروز نیز برای تجدید خاطره كربال بر صحنه 

اند، تهشآید. در این اثر، ثابت شد كه تعزیه نه آن طور كه بعضی از نویسندگان پندامی
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به دوره رواج تشیع در ایران ]عصر صفویه[ راجع است، بلكه باید ابتدای آن را سال 

[ .هرمان اته هم عقیده دارد، تعزیه در آغاز قرن نوزدهم میالدی 1۱م. دانست ... ] 2۳۱۱

درست از آغاز این قرن در ایران مانند یونان »حضور خود را در ایران نشان داده است: 

های كثر ملل مغرب زمین، به مناسبت بعضی از مراسم مذهبی، نمایشو آلمان و ا

[ .از بررسی نظراتی 12«. ]ای پیدا شده و مقدمه اشعار نمایشی فراهم آمده استصحنه

توان این گونه برداشت نمود و نتیجه گرفت كه مراسم ها اشاره شد، میكه بدان

ها را سپری كرد و در اواخر این هخوانی در دوران افشاریه و زندیه نخستین تجربشبیه

داً های عاشورایی با آنچه كه بعای دست یافت، اما این نمایشدوران به نوع تكامل یافته

ای رسید، از لحاظ شكل ظاهر، امكانات، نوع در دوره قاجاریه به شكوه و رواج فزاینده

كاری داشته های عمده و آشهای هنری، تفاوتاجرا، محتوای اشعار، مضامین و جلوه

 است.

 فراز و نشیب در تعزیه خوانی

در عصر قاجار و به خصوص در زمان حكمرانی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار، 

ای یافت و اجرای آن در سراسر ایران متداول گردید، اما تعزیه رونق فزاینده و گسترده

ین، حكام سته به سالطخوانی، واباندركاران و برگزاركنندگان شبیهغالباً مجریان، دست

اند؛ به نحوی كه نفوذ فرهنگ شاهان را به خوبی مناطق و وابستگان دربار قاجاریه بوده

توان در مجالس تعزیه این عصر شاهد و ناظر بود. از شواهد رواج تعزیه در چنین می

ترین باشد؛ اما مشهورترین، مجللدورانی برپا شدن تكیه و مرسوم شدن تكیه سازی می

ترین این بناها تكیه دولت است. هنگامی كه ناصرالدین شاه برای نخستین بار به همو م

هجری،  213۱فرنگ رفت و تئاترهای اروپا را دید، پس از مراجعت به ایران در سال 

این تكیه را تأسیس نمود كه رضا قلی خان هدایت در كتاب روضةالصفا گزارش 

ری این بنا بیانگر آن است كه از مراكز [ معما11مفصلی از این مكان آورده است. ]
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نمایش اروپاییان و به خصوص از ساختمان دولتی رویال آلبرتهال تأثیر پذیرفته است. 

ای بود كه طبقه باالی آن را به صورت غرفه غرفه تكیه دولت، محوطه وسیع دوطبقه

 تصاصساخته بودند كه هریك از این فضاها به شاه، بانوان حرمسرا و درباریان اخ

ترین داشت و در صحن آن جایگاهی برای اجرای تعزیه در نظر گرفته بودند و باشكوه

خوان را از نقاط گوناگون كشور آمد و بهترین افراد تعزیهها در آن به اجرا درمیتعزیه

برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم به تهران فراخوانده بودند. ناصرالدین شاه این 

ای برای نمایش قدرت دربار به كار گرفت. چنانچه عبداللَّه مستوفی حركت را وسیله

، در این تراشیدای برای تفریح میناصرالدین شاه كه از همه چیز وسیله»... نوشته است: 

خوانی را وسیله اظهار تجمل و نمایش شكوه و كار هم سعی فراوان به خرج داد و شبیه

درباریان به تقلید از شاه و برخی از تاجران و [ شاهزادگان و 19«. ]جالل سلطنتش كرد

كسبه نیز به منظور خودنمایی و تثبیت اعتبار خویش و در مواردی هم به قصد ثواب، 

احداث تكیه و اجرای تعزیه را رونق بخشیدند و در این برنامه از یكدیگر سبقت گرفتند 

[ .سیاحان 13خته شد. ]و تنها در شهر تهران متجاوز از سیصد تكیه، در مدتی كوتاه، سا

خوانی این عصر ارائه های شبیههای جالب و نسبتاً دقیقی از صحنهمتعددی گزارش

اند. جیمز موریه كه در اوایل قرن نوزدهم از ایران دیدن نمود، مجلس تعزیه داده

علیه السالم را در تهران مالحظه كرد و در كتاب خود، سفر شهادت حضرت امام حسین

م. در لندن انتشار 2۳21رمنستان و آسیای صغیر تا قسطنطنیه، كه در سال از ایران، ا

كه در اواسط قرن  -جهانگرد فرانسوی  -یافت، شرحی از آن را آورد. كنت دوسر سی 

نوزدهم میالدی به عنوان سفیر مخصوص به ایران آمد، به دعوت مقامات ایرانی در 

ه مشاهده نمود، در سفرنامه اش آورد مراسم تعزیه ایام محرم حضور یافت و آنچه را ك

كه گزارش ارائه شده توسط وی به لحاظ تاریخی آمیخته به مطالب غلط و غیر واقع 

است:... ما وارد میدان بزرگی شدیم كه در میان آن سكوی بلندی با چوپ برپا كرده 

بودند و در آنجا نمایشگران و پسربچگانی كه لباس دختران را پوشیده بودند، مرگ 
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ند. دادعلیه السالم را نشان میانگیز داماد حضرت علی]؟![ یعنی حضرت امام حسینغم

[ .اوژن فالندن جهانگرد فرانسوی كه در عصر محمّدشاه قاجار از سوی انجمن 11]

صنایع مستظرفه فرانسه، مأموریت سفر به ایران را به دست آورد، با وجود آنكه خود 

هجری در تهران بوده است و حتی بخشی از  211۳تماشاگر تعزیه در محرم سال 

اند تا نقش فرنگی را در تعزیه به خوبی ایفا كنند، در تهیه هایش را از او گرفتهلباس

ه ها باید در درجدر بین عادات عجیب ایرانی»گزارش از تعزیه دچار اشتباه شده است: 

روز اول محرم است، اول اعیاد مذهبی را مورد توجه قرار داد كه در اول هر سال، كه 

علیه و مجلس تعزیه حضرت امام حسین«.نامند]؟!![...ایرانیان این اعیاد را قتل یا تعزیه می

كند:در آخر این نمایش حادثه عاقبت وخیم، لیكن السالم را این گونه معرفی می

ای با مشت سخت به سینه كوبیده و در نتیجه سایرین را داری روی داد؛ یعنی عدهخنده

عف ای ضانگیخته، شورش در جمعیت و بازیگران برپا نمودند. در اثر این كار عدهبر

. كنندگان را شفا دهندرفتند تا ضعفها میكردند و دیگران عجله نموده به خرابهمی

[ .ساموئل گرین 1۴یافتند ... ]ای شفا میپس از اندكی مریضان بدون هیچ درد و عارضه

 - 2۳۳1ی هایی بود كه به عنوان سفیر امریكا طی سالویلر بنجامین نخستین امریكا

 اش را به تعزیه اختصاص دادهبرد. وی فصل سیزدهم سفرنامهم. در ایران به سر می2۳۳1

[ معاصر وی، چارلز جیمز ویلز در اثر 13و شرح مبسوطی از تكیه دولت آورده است. ]

ر لندن به طبع رسیده م. د2۳۳۴كه به سال  -ایران آن گونه كه هست  -معروف خود 

خوانی عصر قاجاریه دارد. خانم لیدی شیل كه در نیمه دوم است، مطالبی درباره شبیه

قرن نوزدهم به ایران آمده، در دنباله گزارشی كه درباره مراسم سوگواری نوشته، شرح 

علیه السالم ارائه داده است. كارال نسبتاً جالبی از مجلس تعزیه حضرت امام حسین

اش نوشته است:... م. تماشاگر تعزیه در ایران بود. وی در سفرنامه2۳۳9م در سال سرناه

شوند. آنان را مدتی خیل اسیران مركب از زنان و كودكان خانواده امام، وارد صحنه می

ره پرانند. باالخسر و پا به سویشان سنگ میگردانند و مردم بیهای شام میدر كوچه
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 شوند.ایین آمده و با غل و زنجیرهایی روی سكو ظاهر میهای خود پاسیران از مركب

گوید. سربازان او سرهای بریده امام و یارانش آید، میسردار یزید هر چه به دهنش می

د، حمل اناند و بر رویشان تور نازكی كشیدهای گذاشتههای نقرهرا كه آنها را در سینی

ه از سوی انگلستان در عصر ناصرالدین ك -[ .كلنل چارلز ادوارد پیت 1۳كنند ... ]می

ای كه در درباره تعزیه -شاه قاجار به سمت كنسول بریتانیا در مشهد منصوب شده بود 

این شهر دیده، نوشته است:... بعد از ظهر مردم در مراسم شبیه شركت جستند. هر روز 

وج این نمایش، كنند و امروز اای مربوط به همان روز از واقعه كربال را اجرا میصحنه

گفتند كسی كه نقش امام علیه السالم بود. مییعنی شهادت حضرت امام حسین

افتد و در حالی كه با علیه السالم را بر عهده دارد، سرانجام از اسب بر زمین میحسین

های مربوط به جدا كردن سر آن حضرت اجرا ای روی او راپوشانند، صحنهپارچه

كنند ... ای را به عنوان سمبل بر سر نیزه حمل میجسمهگردد. در آخر یك سر ممی

م. در ایران بوده(، اوژن 23۱3 - 23۱۴های [ .سرهنگ گاسپار درویل )كه طی سال13]

م( نیز در این عصر، 2391 - 2۳3۳ها( و فرد ریچاردز (اوبن )سفیر فرانسه در همین سال

گزارش مشاهدات خود را از  های خود،اند و در سفرنامهناظر تعزیه در ایران بوده

[ .همین كه اشرافیت، فرهنگ رفاه طلبی و شاهی به ۴۱اند. ]نمایش مذكور ذكر نموده

ان نویسهای آن دچار خدشه و تحریف گردید و شاعران و نسخهتعزیه راه یافت، نسخه

آمد عوامل حكومتی و تأمین مقاصد و اهداف سالطین، مضامینی را تعزیه، برای خوش

های هایی را بدان اضافه كردند كه ارتباطی به سوگوارییه وارد نمودند و صحنهبه تعز

های مضحكی چون تعزیه درةالصدف، امیر محرم و فرهنگ عاشورا نداشت. نمایش

ای داشت، آور و افسانههای خندهتیمور گوركانی، عروسی دختر قریش كه صحنه

، برخی مضامین را جای دادند تدارك دیده شد. حتی در مجالس تعزیه شهیدان كربال

 های نمایشی تفریحی، یكیهای كمیك و شادی آور داشت و در آخر این تكهكه جنبه

[ .مجالس ۴2نمودند تا جنبه عزاداری آن حفظ شود! ]از رویدادهای كربال را ترسیم می
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ران به های رسید كه بنا به اظهارات بهرام بیضایی، تعداد آنها در تخوانی به اندازهتعزیه

رسید. عالقه مندی پادشاهان، رجال و اعیان قاجاریه در گسترش سیصد مجلس می

ظاهری این مراسم، بسیار مؤثر بود. اما برخالف این رونق ظاهری و شكوفایی استعداد 

های هنری از آنان، خوانان در ایفای نقش خویش و بروز ابتكارها و خالقیتتعزیه

ها ها مسیری نزولی را طی كرد؛ به نحوی كه برخی سرودهمضامین و محتوا و پیام تعزیه

های تعزیه با فرهنگ قرآن و عترت مغایرت پیدا كرد و ای از نمایشو نیز اجرای پاره

خوانی را مورد انتقاد این روند مخدوش و پر آفت، علمای شیعه را وادار نمود تا شبیه

یه و سد:مخالفت برخی از فقها با تشبنویقرار دهند. استاد سید محمّد محیط طباطبایی می

درآری و برخی از مراسم تعزیه از اهمیت آن در كار عزاداری محرم كاست و به شبیه

هایی گرفت كه در تدریج از حوزه دولتی بركنار رفت و جای آن را حركت دسته

ها حفظ شده بود و هنوز هم خوانیضمن آنها، برخی از مراسم صوری این تعزیه

[ .دلیل مخالفت علما با ۴1خورد ... ]ی از آن در برخی نقاط كشور به چشم میهایگوشه

تعزیه آن بود كه در وهله اول مطالب تحریفی گوناگونی به آن راه یافت و از مقصد 

كننده و اصلی آنكه سوگواری برای خامس آل عبا بود، فاصله گرفت و جنبه سرگرم

های پیشی گرفت و حتی اجرای تعزیه سراییتفریحی آن بر حالت سوگواری و ماتم

ها عمومیت یافت. اعتمادالسلطنه در های وهن انگیز در برخی تكیهمضحك و نمایش

نویسد:شنیدم دیشب در هجری( می 29۱۴روزنامه خاطرات خود )جمعه هفتم محرم 

تكیه دولت، تعزیه دیر سلیمان بود و سفرای انگلیس و ایتالیا با اتباعشان آمده بودند 

ماشا. بعد از ختم تعزیه، اسماعیل بزاز مقلد معروف با قریب بیست هزار مقلدین و عمله ت

های مختلف از فرنگی و رومی و های سفید و عاریه و لباسطرب بودند كه با ریش

ایرانی ورود به تكیه كردند و حركات قبیح از خودشان بیرون آوردند؛ به طوری كه 

خان امیركبیر كه مشاهده [ .میرزا تقی۴9ده بود ... . ]مجلس تعزیه از تماشاخانه بدتر ش

انگیز به مجالس تعزیه و سوگواری راه یافته است، تصمیم كرد، خرافات و مطالب وهن
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ای از خرافات و به اصالح آن گرفت:امیر مثل یك مسلمان روشن و معتقد، با پاره

ان رواج یافته بود، اباطیل كه توسط جهال و مغرضان، به نام دین در میان مسلمان

كرد؛ و در عین حال به بسیاری از امور كامالً تعبدی اسالم كه سند محكم مخالفت می

داری خوانی و تعزیهدینی دارند ... معتقد بود ... امیر درصدد بوده است كه وضع روضه

 [ )متوفی۴3را به صورت آبرومند و دنیاپسندی درآورد ... به یكی از شعرا به نام شهاب ]

ا ای بسراید تهجری( دستور داد كه اشعار شیوا با مضامین عالی و آموزنده 2132به سال 

[ .در تذكره گنج شایگان ۴1اشعار نارسا و سبك را از مراثی سیدالشهدا حدف كنند ... ]

آمده است:... از آنجا كه در مجالس تعزیت و محافل شبیه ماتم و مصیبت حضرت 

اشعاری كه فی مابین اشباه اهل بیت مكالمه  -تحیة والثنا علیه آالف ال -خامس آل عبا 

شد، غالباً سست و غیر مربوط و مهمل و مغلوط بود، میرزا تقی خان وی ]شهاب[ را می

مأمور داشته چنین گفت كه دوازده مجلس از آن وقایع را متضمناً بالبدایع والصنایع به 

 ند، موزون سازد. شهاب نیز آن اشعاراسلوبی كه خواص بپسندند و عوام نیز بهره مند شو

انگیز بپرداخت كه اگر دل سامع به سختی را چنان گریه خیز ساخت و بدانگونه غم

[ .دكتر رضا ۴۴حجر موسی است، استماعش را اثری است كه در همان عصاست ... . ]

ها كه در كتابخانه های خطی از شبیه نامهخاكی عقیده دارد مجموعه باارزش نسخه

ای است كه شهاب به تشویق امیركبیر تدوین و شود، همان مجموعهنگاهداری می ملك

شنا ها آهای اروپایی[ .به تدریج ایرانیان با تئاتر غربی و نمایش۴3تنظیم كرده است. ]

های غربی نیز وضع جدیدی را پدید آورد. این وضع ادامه یافت تا شدند. ترجمه نمایش

ست و نوعی تجدد ظهور خود را نشان داد كه از رونق انقالب مشروطیت به وقوع پیو

تعزیه به شدت كاست. با روی كار آمدن رضاخان، اجرای تعزیه و مراسم سوگواری 

خوانی، ش در اثر جلوگیری از تعزیه 2921مشابه آن ممنوع گردید و از سال 

فتاده اندركاران این نمایش، شهرها را رها كرده، روانه روستاها و نقاط دور ادست

ن خوانی برای در اختیار گرفتخوانان و مجریان شبیهكشور شدند.در وضع جدید، تعزیه
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اماكن پر سود، جهت اجرای تعزیه با هم در رقابتی شدید قرار گرفتند كه این 

های شدید و خشن نیز در زوال تعزیه مؤثر واقع گردید؛ چرا كه دست بردن در رقابت

ها، روی آوردن به آداب و رسوم آمیخته به متنهای اصیل، دگرگون نمودن نسخه

ها به منظور تأمین اهداف خوانین و حكمرانان خرافات و ایجاد تحریف در برخی صحنه

رفت. گرچه در این انتقال تعزیه از محلی، از آفات غیر قابل اغماض آن به شمار می

تاها گرفتار های درباریان و امیران مصون ماند، ولی در روسفرهنگ شاهی و سنّت

هایی عامیانه گردید كه از آسیب اولی كمتر نبود. از تأثیرات مطالب موهوم و فرهنگ

نشینی كه بگذریم باید به این واقعیت اذعان نمود كه همان وضع منفی این عقب

 291۱نامطلوب سبب ماندگاری نمایش تعزیه گشت.پس از سقوط رضاخان و از سال 

ازمانده های هنری ببیشتر و تجدید حیات گذشته و جلوهش به این طرف، تعزیه با قوت 

های قبل، حضور خود را در برخی محافل شهری نشان داد؛ ولی به دوران اوج از دهه

خود یعنی عهد ناصری نرسید و همچنان به صورت موروثی و عاداتی مذهبی با 

ازی تنوع، بازس شد و اثری از تكامل،های ابتدایی و امكانات بسیار ساده اجرا میشیوه

گردید. با به اجرا درآمدن مجلس تعزیه های اساسی در آن مشاهده نمیمتون و پاالیش

ش در تهران و نیز به نمایش گذاشتن چند مجلس تعزیه  2933عبداللَّه عفیف در سال 

در شیراز، تعزیه در شهرهای بزرگ متداول گردید. اما رونق آن چنانی نداشت. با 

وهمند اسالمی و بر اثر تأكیدهای مكرر رهبری انقالب، حضرت پیروزی انقالب شك

رواج  خوانیامام خمینی، مبنی بر اجرای عزاداری سنتی باشكوه هرچه افزون تر، تعزیه

ل اندركاران تعزیه حمای یافت و بیانات آن فروغ فروزان از سوی برخی دستفزاینده

ای از ای قبلی گردید و حتی پارهبر تشویق و تكریم تعزیه بر همان نهج و روال آفت ز

های مخدوش تعزیه روی آوردند و به ربط، به انتشار متنمراكز فرهنگی و نهادهای ذی

های سنتی و بهانه نشر میراث ملی و ذخایر هنرهای مردمی و حمایت از سوگواری

 هایی از خود نشان دادند.بومی، در این راستا تالش

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 مردم و تعزیه

اند تعزیه را در اختیار بگیرند و رأساً در كوشیدهان در قرون اخیر میاگرچه حاكمان ایر

اجرای آن نظارت كنند و فرهنگ خویش را به متون تعزیه و ظاهر و محتوای آن راه 

اند توان از این حقیقت چشم پوشید كه مردمانی صادق نیز در تكاپو بودهدهند، اما نمی

شوق و اشتیاق افزون تری برگزار كنند و از كه عزاداری ساالر شهیدان را با شور و 

زنی و خوانی، مرثیه سرایی، و به راه انداختن دستجات سینهطریق برپایی مجالس روضه

علیهم السالم به زنجیرزنی، ارادت خود را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت

تا  كه چه كننداند ثبوت رسانند.آنان به تدریج این اندیشه را در ذهن خود پرورش داده

بتوانند عزاداران را نسبت به وقایع كربال بیش از گذشته متأثر كنند و با تداعی 

هایی رقت انگیز و جنایی به تحریك و تحریض احساسات حاضرین بپردازند. از صحنه

 ها و الهام از تاریخ پیامبران وزنی، روضههای سینهاین رهگذر تعزیه با اقتباس از نوحه

های پهلوانان ایرانی قبل از اسالم، حضور دینی و تأثیرپذیری از اسطورههای حماسه

گردد. دكتر محمّد كند و با استقبال گرم و پر هیجان مردم مواجه میخود را اعالم می

ها را به پذیرش مشتاقانه همه این موضوعات نویسد:آنچه تودهجعفر محجوب می

هر عامل دیگر در انتشار تعزیه و پذیرش  انگیخت، یعنی عاملی كه واقعاً بیش ازبرمی

ترین تأثیر را داشت، عشق غیرتمندانه و ارادت پایدار عوام به آن از سوی مردم بزرگ

امامان و اعضای خاندان پیامبر و باالخص شهیدان كربال بود. در حقیقت مردم در انتظار 

[ .نمایش تعزیه ۴۳اخگری بودند كه باروت احساسات و عواطف آنان را منفجر سازد. ]

نخست، سوگواری ساده و در عین حال سوزناكی بود كه به ترسیم وقایع كربال 

پرداخت. نقال تعزیه برای جلب نظر عزاداران و برانگیختن عواطف آنان اغلب آه و می

آمیخت و موسیقی آن براساس های بومی و عامیانه درهم میناله و اشارات را با واژه

یه های تعزشد و روابط منطقی بین حوادث داستاننواخته می نوعی صدای خوانندگان
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هایی است كه مردم ای پرثمر از نوحهچندان مشهود نبود. در واقع تعزیه ادامه و میوه

خواندند؛ ولی رفته رفته از سوگوار در مراسم عزاداری با نوایی سوزناك می

د. ای حضور خود را اعالم كرخوانی فاصله گرفت و با استقالل ویژهسرایی و واقعهنوحه

خوانی هسرایی یك نفر و مرثیتعزیه به صورت فعلی از نوحه« كنت دوگو بینو»به نظر 

هایی بر آن افزوده گشت تا صورت ساده شروع شد و به مرور ایام، شاخ و برگ

امروزین خود را به دست آورد. به نظر وی، تعزیه از ایمان و ایقان مذهبی، تنفر از ظلم 

كند و آمیختن تمام این احساسات گوناگون در بیزاری از ستمگری حكایت میو 

[ در تعزیه ۴3آمیز است. ]كند كه واقعاً اعجابضمیر ایرانیان، ایجاد تأثراتی می

آمیزند و آن را تبدیل به اعتقادات مذهبی و مسائل اجتماعی با یكدیگر درهم می

ردم است و هم توقعات اجتماعی و كند كه هم تجلی جهان بینی عامه منمایش می

، نمایش نویسد:... تعزیه ایرانباورهای سنتی را متبلور نموده است. پیتر چلكووسكی می

دار متأثر است. این نمایش، آیین است كه قالب و مضمون آن از سنن مذهبی ریشه

 اگرچه در ظاهر اسالمی است اما قویاً ایرانی است كه در اصل از میراث خاص سیاسی

های بومی و باورهای مذهبی در تعزیه [ .آمیختگی سّنت3۱و فرهنگی خود ملهم است. ]

زنی اند.سینهچنان قوی است كه از آن به عنوان تنها نمایش بومی جهان اسالم یاد كرده

های سنتی است كه تأثیرپذیری تعزیه از آن كامالً مشهود و محسوس از سوگواری

 شود، مواردی قابلزنی خوانده میكه در دستجات سینهاست. در تعزیه هم از مضامینی 

شود. معموالً ها دیده میخوانیمشاهده است و هم خود برنامه مذكور در برخی شبیه

كند و شهادت خوان با خواندن ابیاتی، حاضران در مجلس را به سینه زدن دعوت می

مال اند. سید محمّدعلی جرسزنی كاماًل به اثبات میاین پدیده قرابت تعزیه را با سینه

نویسد:كسانی كه من در ایران شناخته ام و هنوز زیاد پیر و سالخورده نیستند، به زاده می

خوبی به خاطر دارند كه تعزیه در ابتدای كار عبارت بود. از اینكه یك تن از شهدای 

ه بود، دخوانی مطالبی را كه بر او وارد آمگردید و به زبان مرثیهقدسی مرتبت ظاهر می
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ه با هم گرفت كها فزونی میخوانكم عده این مرثیهكرد؛ كمبرای شیعیان حكایت می

پرداختند، ولی هنوز بجایی نرسیده بود كه به صورت یك مجلس خوانی میبه مصیبت

[ .ویلیام.ا. بیمن در این باره نوشته است:شاید 32آمد ... . ]و پرده تام و تمام درمی

زنی مانند نمایش تعزیه، عالمت نمادین سینهای شناخت ساخت بیبارزترین نمونه بر

ه ام، تعزیه گردان با زدن بر سینه خود، بهایی كه من شاهد آنها بودهباشد. در اكثر تعزیه

خوانان یهگردان را شبزنی آغازین تعزیهدهد، سپس سینهزنی میخوانان عالمت سینهشبیه

 ای به عالمت نمایش تبدیلز حالت دستور صحنهزنی اگیرند. پس از آنكه سینهپی

رفته سراسر حسینیه را دربرمی گیرد تا اینكه به صورت عملی نمادین همه شود، رفتهمی

سازد. در كنندگان در تعزیه تبدیل میتماشاگران را یكپارچه نموده و آنها را به شركت

ای ینهود و به عنوان زمشزنی گسترده حسینیه به صحنه حاكم میاین لحظه، نوای سینه

زنی در [ .سینه31شود. ]خوانان میقدرتمند منجر به حركت نمایشی و سوگواری شبیه

ی از خوانان است و این ویژگی هنری یكتعزیه، نوعی یگانگی بین مردم تماشاگر و شبیه

آید و قدرت معنوی و تأثیر آن را بر اذهان های جالب نمایش مذكور به شمار میجلوه

دهد.تأثیر اشعار سوزناك محتشم كاشانی در متون تعزیه در حدی است كه زایش میاف

اگر محركی مانند هفت بند محتشم كاشانی كه »ژان كالمار در این مورد گفته است: 

بسیاری از آن تقلید نموده و در گسترش بعدی ذكر مصائب اهمیت شایانی داشته، 

[ .اشتیاق مردم برای مشاركت در 39«. ]رسیدخوانی بجای مهمی نمیبود، تعزیهنمی

اند تا بر رواج و رونق این ای است كه از نان و آب خود مایه گذاشتهتعزیه به اندازه

طر شود، به خاهایی در آن دیده میها و نارساییگونه مجالس بیفزایند و اگر كاستی

میران و خوانین استفاده از منابع و مأخذ مخدوش و یا اجرای آن در حضور پادشاهان، ا

ها به هیچ عنوان از میزان اخالص، صداقت و ارادت بوده است و این گونه كاستی

های كند و اصوالً چنین شیفتگی و هیجانمردمان عاشق و عاشورایی، چیزی كم نمی

های تعزیه را به دید اغماض بنگرند و چون به مقدس و معنوی موجب شده كه كاستی
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ناخودآگاه موارد ضعف را هم حسن بشمارند. دكتر جابر  اندیشندفضیلت و خوبی می

د:تعزیه، گویشناسی دانشگاه، میگر برجسته و تنها مدرس درس تعزیهعناصری پژوهش

ای بوده است برای تشفی خاطر و برای آسایش مردم كوچه و بازار و حتی همیشه وسیله

لوت سرای خودشان اجرا بینیم به دربار كشیده، مردم اینها را در خاگر یك موقع می

اند. اند و شبیه خوانان هم خودشان بودهاند و مجریان تعزیه هم خود مردم بودهكرده

[33. ] 

 برخی مزایا و محاسن شبیه خوانی

اریخی های تپردازد و طیف وسیعی از صحنهتعزیه صرفاً به تشریح وقایع كربال نمی

ه علییع امامان پس از امام حسینصدر اسالم و حتی حوادث عصر پیامبران و نیز وقا

گیرد. با این حال، كربال كانون و مركز و هسته اصلی این نمایش است السالم را دربرمی

ود. شو در هركدام از مجالس تعزیه قبل و بعد از عاشورا به حوادث نینوا گریز زده می

ی، شود. در این شیوه هنرهای مضحك و كمدی این حالت دیده میحتی در تعزیه

از  گیرند.حوادث دیگر نقش فرعی دارند و همچون جویباری از چشمه كربال منشأ می

انگیز آن، تمامی های هیجانای از صحنههای جالب تعزیه این است كه در پارهجنبه

العمل نشان تماشاگران در تعزیه دخالت دارند و با دیدن برخی وقایع از خود عكس

كشند، دستخوش هیجان ریزند، فریاد می، اشك میزننددهند: بر سر و سینه میمی

ه علیه السالم آنان صحن حسینیكنند، فریاد یا حسینگردند، از جای خود حركت میمی

دت فرستند و شدهد، بر دشمنان اهل بیت لعن و نفرین میرا تحت الشعاع خود قرار می

شوند و یخود میهیجان و شور و التهاب آنان در حدی است كه در مواردی از خود ب

زیه دانند كه سیر نهایی تعای واقعی هستند. آنها میكنند، ناظر صحنهگویی احساس می

انجامد، ولی این شكست ظاهری را یك پیروزی به كشته شدن اولیا، نیكان و پاكان می

دانند و از این لحاظ در تالشند خود را با شهادت جویان یكی كنند و غرورآفرین می
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تواند فضیلت را در آنان پدید آورد.از این جهت است كه گوبینو اعتقاد می چنین حالتی

دارد، تعزیه برای ایرانیان در حكم یك تئاتر و تماشای معمولی و صرف نیست، بلكه در 

تر است و با اجر جمیل و تر و مهمتر و با فخامتنظر آنها از هر تظاهر دیگری مقدس

اعتنا باقی رانیان نمی توانند در مقابل تعزیه سرد و بیثواب و پاداش بسیار توأم است. ای

بمانند و نزد آنان كسی را كه اشك نریزد، نشاید كه نامش نهند آدمی، و بر این باورند 

كه هركس در مقابل ستمگری و قساوت، دستخوش تأثر عمیق نگردد و سر تا پای 

[ وی 31ن واقعی نیست. ]وجودش جوالنگاه تنفر و انزجار و شعله انتقام نگردد، مسلما

[ .در تعزیه بازیگر و 3۴داند كه صبغه حقیقت دارد. ]تعزیه را تئاتری پر قدرت می

نمایند و همه جا را كربال و همه روزها را تماشاگر، حالت نمایشی ماجرا را فراموش می

های به ناحق ریخته را گواه ستم اشقیا و استمرار نمایند و همه خونعاشورا تصور می

های نمایند. تركیبی از باورهای مذهبی و مقدس با خواستخون سیدالشهدا قلمداد می

ای اجتماعی در پدید آمدن این حالت كه نوعی هیجان مقدس است، دخالت عمده

 «های نشانه شناختی تعزیهجنبه»دارند. آندره زیچ ویرث در نوشتاری تحت عنوان 

ندارد. در اجرای تعزیه، گذشته، حال و نویسد:هیچ زمان نمایشی در تعزیه وجود می

یابند. مكان نیز منحصر بجای خاصی نیست؛ بلكه آینده به طور همزمان جریان می

[ .وی در ادامه 33شوند. ]تمامی جاها به طور هم زمان بر صحنه نمایش داده می

كان مزنی ارتباط دوجانبه میان بازیگران و تماشاگران را اافزاید:شعار دادن و سینهمی

سازد. در حقیقت لحظات این ارتباط دو جانبه از نقاط اوج تعزیه به شمار پذیر می

دهند كه هدف اصلی تعزیه، تقویت و تحكیم یگانگی میان مؤمنان آید و نشان میمی

روی صحنه و حاضران در حسینیه است. این هدف در تعزیه شكل عرفانی به خود 

[ .برخی ادوات و 3۳دهد. ]ی را تشكیل میگیرد و جزء الینفك این آیین مذهبمی

 شود، برای مردم جنبه مقدس دارد؛ حتیامكاناتی كه در مجلس تعزیه به كار گرفته می

نگرند.به عنوان نمونه طشت پایه داری كه نمادی از فرات ها میبه قصد تشفی بدان
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چار د است، برای تماشاگران متبرك است و افرادی كه مشكلی در زندگی دارند، یا

ند. نوشهای زندگی و بهبودی، از آب این طشت میبیماری هستند، به قصد حل گره

 ای دارد وكند، برای مردم ارزش ویژهخوان به عنوان كفن دربرمیای كه شهادتپارچه

صد ای از آن را به قپاره كرده و هركدام از افراد، تكهبا پایان گرفتن تعزیه، آن را پاره

خوانان برای ترسیم مصائب كربال و سایر وقایع صدر اسالم، در .تعزیهدارندتبرك برمی

 پردازند. نوع لباس، رنگدو جبهه كامالً مشخص، اولیا و اشقیا، به ایفای نقش خود می

جامه، صوت )موسیقی صدا( مضامین مورد استفاده، همراهی گروه موزیك )طبال، 

كند. ن صف حق و باطل روشن میزن( با بازیگر، موضع او را در ایشیپورزن و نی

ای برجسته در گروه موافق خوان به هنگام روبه رو شدن با شهادت خوان به عنوان چهره

ود گوید؛ نفرت خگیرد؛ از مكارم اهل بیت سخناشقیا كاماًل حالت حماسی به خود می

ن در نماید؛ امام را با احترام و تعظیم مورد خطاب قراردهد و چورا از ستم اعالم می

نماید. گیرد با صدایی سوزناك و تأثر برانگیز تكلم میمقابل اطفال و زنان حرم قرار می

شهادت خوان برای آنكه تماشاگران را با خود همگام نماید و مظلومیت خود را به 

گوید. در مواقعی با ادوات رزم، مناظر طبیعی اثبات برساند، گاهی با خویشتن سخن می

 كند و درو صحرا و باغ و بوستان( و مركب خویش صحبت می)چون رودخانه، دشت 

كوشد، پیامی معنادار را به تماشاگر منتقل كند.روبه روی صف این جلوه هنری می

اولیا، اشقیا قرار دارند. اشقیاخوان )مخالف خوان( با صدایی بریده، مطنطن، نعره 

دن، و در خیام حرم دویكشیدن، پای به زمین كوبیدن، حالت جانیان را به خود گرفتن 

نفرت تماشاگران را نسبت به ستمگران برمی انگیزد و ترحم آنان را در خصوص اهل 

كند. مخالف خوان ضمن آنكه به حربگاه و علیه السالم تقویت میبیت امام حسین

طلبد و درنده خویی نقش اصلی خویش را شتابد و )هل من مبارز( میمیدان رزم می

كند و ضمن تأیید عظمت و مقام قدسی را با ستایشی عالی وصف می دهد، امامبروز می

اهل بیت پیامبر، به حقارت، دنائت و ستمگری خود و اربابان خویش اعتراف 
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كوشد با جوالن دادن اسب در میدان جنگ، كوبیدن كند.شبیه اشقیا ضمن آنكه میمی

نتكاران گستری خیابر طبل شقاوت، اشتلم و هیاهوی گستاخانه، مكر و نیرنگ و ستم

گیرد تا به حاضرین القا كند هایی را به خود میكربال را در اذهان تداعی كند، حالت

رید؛ گعلیه السالم است و شبیه شمر بر احوال حضرت عباسكه او تنها عزادار حسین

 فرستد وخوان بر خود لعنت میچرا كه او مسلمان است و دوستدار اهل بیت. مخالف

رسد كه ها به حدی میكند و گاه این شماتتیا هم را مذمت و مالمت میاصوالً اشق

یا برای های اشقها و ناسزاگوییگیرد. این گریهتعزیه شكل كمدی و فكاهی به خود می

آن است كه از نقش اصلی خود فاصله گیرند، چون از درون نفرتی آشكار از ستمگران 

صلی او دل خوشی ندارند.در تعزیه، امكانات كربال دارند و نیز تماشاگران هم از نقش ا

ای با اندك تغییری چندین كاربرد دارد. به به سادگی قابل تهیه است و گاهی وسیله

شود و در عنوان نمونه یك صندلی چوبی معمولی گاهی به تخت شاهی تبدیل می

آن  یكنند. گاهی مؤذن بر روخوانی استفاده میمواقعی از آن به عنوان منبر و خطبه

گوید. قاصدی كه از شام یا كوفه به كربال رسد، بجای رفتن بر فراز رود و اذان میمی

ای را برای اهل مجلس قرائت گیرد و نامهساختمانی مرتفع، روی صندلی قرار می

خواهد از مظلومیت و تشنگی كودكان كربال سخن خوان وقتی میكند. شهادتمی

ودك های آن كبر روی صندلی رفته و از ناگواریبگوید، طفلی را در آغوش گرفته و 

گوید. مخالف خوان وقتی به جنایتی دست با حالتی سوزناك و غمگین سخن می

وی گیرد و ركند، تندیسی از سری بریده را به دست میزند و سری را از تن جدا میمی

وان ادت خگیرد و از جنایت خود و اربابان ستم و نیز اوضاع غمبار شهصندلی قرار می

های هنری این دهد. عالئم نمادین در تعزیه از جلوهو اهل و عیالش گزارشی ارائه می

اهد خوكند، زمانی است كه میخوان كفن بر تن میای كه شهادتنمایش است. لحظه

های سرخ رنگ روی به سرای دیگر كوچ كند و كفن نشان از شهادت او دارد. لكه

كند. كاه و شن بر سر ریختن عالمت فرا رسیدن می كفن از شدت جراحات او حكایت
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باشد. مشك خشكیده، نشانه تشنگی، بی آبی و عطش طفالن زمان حزن و اندوه می

ای از درخت نمادی از نخلستان یا باغستان است. طشتی آب، یادآور است. شاخه

ی تجلخوان رودخانه فرات است. گاهی عالیم نمادین در رفتار و حركات افراد تعزیه

ای شگفت انگیز یا یابد. دست را سایبان چشم قرار دادن، نشان تماشای صحنهمی

كند. نگریستن بجایی دور است. انگشت بر لب گرفتن، از بهت زدگی حكایت می

سبك  نوشته است:سبك نمایشی به -از پژوهشگران تئاتر ایرانی  -عبدالحسین نوشین 

فرات به وسیله یك طشت پر از آب و یا سمبولیسم بود. بدین معنی كه مثالً رود 

ان نیز شد. تماشاچینخلستان به وسیله یك شاخه كه در گلدانی قرار داشت نمایانده می

 [ .33ها تعجب نداشتند. ]كامالً با این سبك آشنایی پیدا كرده بودند و از این سمبل

 های شیعهشبیه خوانی و ارزش

رشددهنده، در احیای فضایل و روی آوردن  ها به عنوان شعائر شعورآفرین وسوگواری

هایی كه رسول تواند از ارزشها مؤثرند و سنّت عزاداری میها و خوبیمردم به درستی

صلی اهلل علیه وآله و جانشینان راستین او برای استواری و گسترش آنها اهتمام اكرم

، باید احكام اند، صیانت كنند. در این رسم دینی همچون دیگر آداب مذهبیورزیده

های مذهبی عاشورا باید الهی مراعات شود و مردم با روی آوردن به نمایش

تر از گذشته شوند و روح معنویت در آنان احیا گردد و مجالس سوگواری شناسدین

آید، تنها موقعی موجب خشنودی خداوند و ای كه به اجرا درمیدر هر شكل و شیوه

ت كه در حدود بندگی خداوند به انجام برسد و قبول و سبب ثواب و اجر اخروی اس

ور ای دمشتمل بر دروغ و حرامی نباشد و از تحریفات و خرافات و امور موهوم و افسانه

تواند در پرورشهای های معنوی و مقدسی كه دارد، میگردد. چنین مراسمی با آن جنبه

ن ید و هرگاه غیر از ایاخالقی مردم مؤثر باشد و بر صالح و سالمت افراد اجتماع بیفزا

های آن را شناخت و نسبت به پاالیش و پیرایش آنها اقدام باشد، باید آفات و ناگواری
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نمود.همان گونه كه وظیفه شیعیان زنده نگاه داشتن عاشوراست، بر آنان فرض است كه 

های آن را از مجرایی صحیح و منطبق بر شئونات اسالمی اجرا كنند و نباید اجازه سنّت

 آفرینان كربالهای اصیل حماسهدهند این سنّت معطر به عطر عترت و عاشورا از آرمان

فاصله گیرد و با مفاهیم و اعتقادات اسالمی در تباین باشد. تعزیه باید شعله محبت اهل 

ای زنده كند كه مردم همنوا با زندگی عملی های تماشاگران به گونهبیت را در دل

مامت و والیت، برنامه زندگی فردی و اجتماعی خود را ستارگان درخشان آسمان ا

تنظیم نمایند و به فضایل روی آورده و از رذایل پرهیز كنند.چون تعزیه هنری مذهبی 

است. باید عنصری سازنده از اندیشه اسالمی در آن نهفته باشد و حقیقتی زنده و پویا را 

ید. ه فرهنگ عاشورا بیفزانوید دهد و بر معرفت و بصیرت حاضران در مجلس نسبت ب

ها باید به سوی حقایق ناب سوق داده شود و خون های مردم نیز طی این برنامههیجان

آنان برای حفظ مقاصد اسالم و پاسداری از مكتب تشیع به جوش آید. این تصور غلط 

و دور از منطق است كه اگر سنتی قیافه مذهبی دارد، پسندیده بوده و متضمن اجر و 

ست، اگرچه روح دین و آورنده آیین اسالم از آن نفرت داشته باشد. برخی از ثواب ا

اند كه وقتی تشریفاتی نام مقدس امام های محرم ذكر كردهاندركاران عزاداریدست

علیه السالم را داشته باشد، موجب سربلندی دنیا و آخرت است، هرچند آن حسین

هایی د و خاطر امام را به دلیل كژرویمراسم آلوده به بدعت، خرافات و تحریفات باش

كه دارد برنجاند و آن روح قدسی را در فشار قرار دهد. استاد شهید مطهری از روند 

ها برآشفته و به شدت چنین مراسمی را كه از فرهنگ و فضیلت آغشته به تحریف تعزیه

الم كار یه السعلحسینی دور باشد، مورد انتقاد قرار داده است:... گریستن بر امام حسین

خوبی است و باید گریست. به چه وسیله بگریانیم؛ به هر وسیله كه شد؟ هدف كه 

آور. همین مقدس است، وسیله هرچه شد، شد. اگر تعزیه درآوردیم یك تعزیه اهانت

بكنیم. به  كاریقدر كه اشك جاری شد، اشكال ندارد! شیپور بزنیم. طبل بزنیم. معصیت

انیم. عروسی قاسم درست كنیم. جعل كنیم. تحریف كنیم! ... بدن مرد لباس زن بپوش
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[ ۳۱كند ... . ]در نتیجه افرادی دست به جعل و تحریف زدند كه انسان تعجب می

علیه السالم در واقعه كربال نیز انسانی است در اوج عظمت و همان .حضرت امام حسین

از دهان  یت قرآنیای برخالف سیر طبیعی هداشكیبای محتسبی است كه حتی كلمه

های آن امام برای گیریها و تصمیمشود و قول، رفتار و حركتمباركش خارج نمی

 ها در نظر وپیروانش حكم قانون و سنتی مسلم را دارد و امام در تمامی شرایط و لحظه

بدیل است. در همان لحظات حساس و مصیبت بار كربال كه عمل شخصیتی جامع و بی

دهد، شخصیت امام از حقیقت، آرامش و صالبت كننده رخ میگرانحوادث ناگوار و ن

زند و از هرگونه قباحت و گستاخی، پاك و پاكیزه و مبراست. حتی نسبت به موج می

خورد و دشمنان به دلیل غوطه خوردن آنان در گرداب ضاللت و گمراهی تأسف می

راه فطرت درونی كوشد تا آنها را به سوی مسیر هدایت و رستگاری كه همان می

ای معرفی خوانی امام به گونههاست، رهنمون سازد. اما در برخی مضامین شبیهانسان

های باشد و متأسفانه صحنهشود كه شایسته شأن و مقام آن وجود ملكوتی نمیمی

ه شده به نمایش گذاشتآور و تحریفآفرین كربال به صورت ذلتشكوهمند و حماسه

گردد كه به دلیل برخی رخدادهای ناگوار، ت انسانی معرفی میشود و امام به صورمی

شكیبایی خود را از دست داده و از نفله شدن خود و یارانش در رنج و مشقت به سر 

برد؛ ولی چون فلك غدار و روزگار ناگوار سرنوشتی محتوم را برایش ترسیم كرده می

بیتش، گناهكاران را از دهد تا با كشته شدن و اسارت اهل است، تن به حوادث می

عذاب دوزخ نجات دهد و در واقع فدای امت گنه كار شود؟!آیا غم انگیز و تأسف بار 

آفرین دشت نینوا را كه بر كالبدهای اجتماعات فرو رفته در های حیاتنیست كه خاطره

دمد و حوادثی كه در های ستمدیده، روح آزادگی و زندگی میخواب غفلت و ملت

ترین درس عزت و فضیلت به جهان دل و آزادی واقع شد هریك عالیآن سرزمین ع

آوری یاد كنیم و به بهانه زبان حال از قول دهد، به صورت مبتذل و ذلتانسانیت می

[ .زبان حال امام باید ۳2ساالر شهیدان بخوانیم كه: شدم راضی كه زینب خوار گردد!؟ ]
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 جود مقدس باشد. به همین دلیل فقهایمنطبق با واقعیت و مطابق با شأن و شوكت آن و

اند و از نظر برخی شیعه نسبت دادن دروغ به شخص امام را گناه و مبطل روزه دانسته

مراجع تقلید، جعل مطالب زائد و افزودن آن بر تاریخ زندگی معصومین و نسبت دادن 

گر اهای معصومان، كذب و افترا و حرام است. البته آن به صاحب حكایت در داستان

ها و ازدیادها از باب بیان حال و یا به صورت توضیح، شرح و بسط قصه و صحنه آرایی

نمایش در تعزیه باشد، بدون آنكه مطالب زائدی در كنار اصل قصه جعل نمایند، 

گردد كه امامی كه شهادتش سبب اشكال ندارد. در تعزیه به تماشاگران چنین القا می

اریخ شد، نفله گردید )از دستمان رفت( و باید برای لرزش كاخ ستمكاران در همیشه ت

علیه السالم آرزوی شهادت نفله شدن امام سوگوار باشیم! در حالی كه امام حسین

كرد و با جان خویش مكتب اسالم را احیا كرد و زنده نمودن نام و یادش در مراسم می

بر روح و ذهن و محرم برای این است كه پرتوهایی از آن خورشید فروزان، معنویت 

قلب آدمیان بتابد و اشك ریختن برای امامی كه حماسه آفرید و موجب اعتال و عزت 

اسالم و مسلمین گردید، حاوی مفاهیمی ارزشمند و فضیلت آفرین است و سوگواری 

ای از هماهنگی با برنامه برای عظمت قیام حسینی و حماسه پر شكوه كربال، نشانه

رهبر این نهضت است و ارزش واالیی دارد. اما گریستن برای  عاشورا و پیروی از پیام

رین آن آفكسی كه نفله شده و از دستمان رفته و دیگر از فرهنگ و معرفت بصیرت

خبری نیست. نه تنها خاصیتی ندارد، بلكه موجب جمود، ركود و سكون اجتماع اسالم 

هد آورد. متفكر شهید گردد و محرومیت از شمس پر تابش عاشورا را به دنبال خوامی

سالم را علیه المطهری در این بار گفته است: )غلطترین غلطها این است كه ما امام حسین

علیه السالم به عكس، به هر قطره خون خود یك دنیا نفله شده حساب كنیم. امام حسین

های كاخ ها پس از ]شهادت[ او، پایهارزش داد. ]آیا[ كسی كه موج ایجاد كرد كه قرن

ستمگران را متزلزل كرد و از جا كند و حتی در قرون خود ما غالب حوادث داغ در 

ها نفر نمازخوان و محرم ایجاد می شود، خون او هدر رفته است؟! كسی كه میلیون
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[ .عظمت معنوی و ملكوتی حضرت امام 9گیر و فداكار ساخت، هدر رفت[؟! ]روزه

رگوار در پیشگاه آفریدگار جهان دارد و علیه السالم و قرب و منزلتی كه آن بزحسین

مقام شفاعت عظمایی كه خداوند به آن حضرت در قیامت عنایت فرموده، قابل انكار 

 باشد. تردیدی نیست كه آن چشمی كه برنبوده و حقیقتی مسلم و اجتناب ناپذیر می

چشم و  ،علیه السالم نگرید و آن دلی كه برای مصایب شهیدان كربال نسوزداباعبداللَّه

باشد. اما این مطلب از آن سخن موهوم و باطل و بیهوده جداست كه امام دل بشری نمی

علیه السالم به شهادت رسید تا مردم دور هم جمع شوند و بر مصیبت او گریه حسین

علیه السالم كشتی نجات است، اما نه برای كنند و بعد هم آمرزیده شوند! امام حسین

علیه السالم عمری را در نافرمانی و عصیان به فرزند حضرت نوحهایی كه همچون انسان

اند. امامی كه در آن شرایطِ بحرانی و ناگوار با آن همه مشكالت جنگ و بردهسر می

كند تا با خدای خویش راز و نیاز كند و دفاع، برای چند لحظه نبرد با اشقیا را قطع می

كه كسی بجای انجام دادن عبادات و شود نمازش را اقامه نماید، چگونه راضی می

های الهی و اجتناب از معاصی، برایش عزاداری كند و یا به اطمینان بجای آوردن فریضه

شود شفاعت و حمایت آن امام، واجب شرعی را انجام ندهد. گناه آن وقت بخشیده می

كه روح آدمی با حماسه حسینی پیوند بخورد و عالمت عفو الهی آن است كه دیگر 

دنبال آن گناه نرویم. اصوالً كسی كه فضیلت را دوست ندارد و با رفتار و اخالقش 

 تواندباشد، نمیهای مقدس احترامی قائل نمیكند و برای ارزشرذایل را ترویج می

علیه السالم است؛ چرا كه چنین انسانی با هدف و ادعا كند كه مرید حضرت امام حسین

توان با قیام كرد، خیلی فاصله دارد. این تصور كه میمقصدی كه سید شهیدان برای آن 

یك سالم و تعارف امام معصوم را طرفدار خود نمود و با اعتماد به شفاعتش به امور 

ایم و در مكتب حسینی خالف روی آورد، به آن جهت است كه راهش را نشناخته

ر است و وند استواعلیه السالم بر پایه بندگی خداایم. عظمت امام حسینپرورش نیافته

توانند مرید او شوند؛ چنان كه پیروان و سوگوارانش هم از راه عبادت، ذكر و تقوا می
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[ شیعه و 3حضرت امام باقرعلیه السالم فرموده اند: ما شیعتنا اال من اتقی اللَّه واطاعه؛ ]

ه بپیروان واقعی ما، كسی است كه از مخالفت با خداوند بپرهیزد و او را اطاعت كند.

 ها باید از سیره ائمّهنماید كه در عزاداریهمین دلیل علّامه سید محسن امین، تأكید می

ای اند، باید از شیوهپیروی كرد و اگر آن بزرگواران تصریحی در این مورد نكرده

[ مرحوم آیةاللَّه سیّد عبدالحسین شرف الدین عاملی، 1منطقی و عاقالنه متابعت نمود. ]

انگیز اهل بیت به صورت نمایش برگزار اید: اگر رویدادهای ماللنمخاطرنشان می

ها خواهد گذاشت، ولی این برنامه باید از روی اصول صحیح به شود، اثر خوبی بر دل

تی خوانی را در صور[ آیةاللَّه كاشف الغطاء نیز سوگواری به شكل شبیه۴اجرا درآید. ]

ی در ادامه افزوده است:سعی كنید دانست، ولكه درست برپا شود، بدون اشكال می

آید، جدا كنید. زیرا عزاداری عزاداری را از كارهایی كه با حزن و عزا جور درنمی

ی، نمایش و گویعلیه السالم است، نه برای قصهبرای زنده ساختن فلسفه قیام امام حسین

ا به رگذرانی. بكوشید مراسم سوگواری را بدون نقطه ضعف برگزار كنید و مردم وقت

 -آبادی [ .آیةاللَّه میرزا محمّدعلی شاه3یاد خدا بیندازید و ایمان آنها را زیاد كنید. ]

كه به خاطر مبارزه با رضاخان در حرم حضرت عبدالعظیم  -استاد عرفان امام خمینی 

حسنی در شهرستان ری تحصن كرده بود، وقتی مشاهده نمود در صحن مطهر امامزاده 

شود، مانع اجرای خوانی با تحریفات و مضامین موهن برگزار میمراسم تعزیه 3حمزه

[ آیةاللَّه ۳آن گردید و مجلس مذكور را به كانون وعظ و خطابه تبدیل نمود. ]

وأم ای دارند و تكنندههای قم وضع نگرانخوانیبروجردی نیز وقتی مالحظه نمود شبیه

 ا فراخواند و به آنان تأكید نموداندركاران تعزیه ربا بدعت و تحریف اجراشوند، دست

خوانی با این شكل حرام است و باید یا اصالح گردد و یا از برگزاری آنها با این شبیه

[ 3زده اجرا شود. ]های آفتدادند عزاداریروند مخرب اجتناب شود و اجازه نمی

آن  خوانی، موجبپیدایش برخی تحریفات معنوی و لفظی در عزاداری خصوصاً شبیه

گردید كه شهید مطهری هشدارهای جدی در خصوص پاالیش و پیرایش تعزیه، مطرح 
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كند و خاطرنشان نماید:علما باید با عوامل پیدایش تحریف مبارزه كنند. جلو تبلیغات 

ها مبارزه كنند. مثالً كتاب لؤلؤ و مرجان حاجی سازیدشمنان را بگیرند. با اسطوره

و شایسته است كه این مرد بزرگ كرده است و ما نوری یك نوع قیام به وظیفه به نح

كنیم. علما باید فضایح و رسوایی امروز از نتیجه كار این مرد بزرگ استفاده می

دروغگویان را رسوا كنند. علما باید متن واقعی احادیث معتبر، سیمای واقعی 

 های بزرگ، متن واقعی حوادث تاریخی را در اختیار مردم بگذارند و بهشخصیت

[ .متأسفانه توصیه به حق شهید 2۱ها اشاره و تصریح كنند ... . ]دروغ بودن دروغ

 ها به همان شكل قبلی و آمیخته بهخوانیمطهری كمتر مورد توجه قرار گرفت و تعزیه

شوند. از این جهت است كه های موهن اجرا میتحریف و مطالب غیر واقع و صحنه

باید قبول كنیم ما اهل علم در »لما یادآور شد: علّامه سید مرتضی عسكری خطاب به ع

علیه السالم ها پیرامون عزاداری اباعبداللَّه الحسینها و تحریفمورد برخی بدعت

 رحمه اهلل[ .این نوشتار را با درج بخشی از بیانات امام خمینی22«. ]ایم ... كوتاهی كرده

ن اسالمی شهرداری تهران در جمع گویندگان، وعاظ و خطبای مذهبی و اعضای انجم

آوریم:اینجا باید سخنی هم در خصوص ش به پایان می 29۴۱در تاریخ چهارم آبان ماه 

هیچ  شود بگوییم. ما وعلیه السالم به پا میعزاداری و مجالسی كه به نام حسین بن علی

كند خوب است. چه گوییم كه با این اسم هر كس هر كاری مییك از دینداران نمی

علمای بزرگ و دانشمندان، بسیاری از این كارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از بسا 

دانیم كه در بیست و چند سال پیش از این، عالم آن جلوگیری كردند. چنانچه همه می

 هجری[ 2911 - 213۴بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبدالكریم )حائری( ]

 پاورقی

 .۴۱، ص 2[ عیون اخبار الرضا، ج 2]

؛ تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 2۳1كشف الغمه، علی بن عیسی اربلی، ص [ 1]
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؛ احقاق الحق، ج 22۴ - 223، ص 3۳؛ بحاراالنوار، ج 12۳، ص 1؛ عقد الفرید، ج 131

 .3۳، ص 3؛ مناقب ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، ج ۴1، ص 22

 .3[ سوره حجر، آیه 9]

 .33كالم و بیان امام خمینی، ص  ، قیام عاشورا در۴3، ص ۳[ صحیفه نور،ج3]

 .13۱[ نفس المهموم، محدث قمی، ص 1]

، ص 22؛ ملحقات احقاق الحق، ج2۳۳، ص 2؛ مقتل خوارزمی، ج31[ همان، ص ۴]

۴۱1. 

 .2۳3، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 3]

 .233[ همان، ص ۳]

 .123، ص 1[ مستدرك الوسائل، محدث نوری، ج 3]

 دَمْع است(. [ اَدْمُع: یعنی اشكها )جمع2۱]

 .113، ص 23[ بحاراالنوار، طبع كمپانی، ج 22]

 .1۴[ اللهوف فی قتلی الطفوف، سید بن طاووس، ص 21]

 .93۱[ امالی، شیخ مفید، ص 29]

 ، به نقل از كامل الزیارات، ابن قولویه.9[ لؤلؤ و مرجان، محدث نوری، ص 23]

 .1۳۳، ص 33[ بحاراالنوار، ج 21]

 مجلس هفدهم. [ امالی شیخ صدوق،2۴]

 113[ آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ابوریحان بیرونی، ترجمه اكبر داناسرشت، ص 23]

- 111. 

؛ حبیب 33، ص 3الحدید، ج ؛ شرح نهج البالغه، ابن ابی21، ص 3[ المنتظم، ج 2۳]

 .213، ص 1السیر، خواندیر، ج 

 .39۱، ص 1[ الكنی وااللقاب، شیخ عباس قمی، ج 23]

 .ك: مقتل ابوبكر خوارزمی.[ ر1۱]
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 .213، ص ۴1، بهار۴2، زمستان1[ فصلنامه هنر، ش 12]

[ مقدمه كتاب روضةالشهدا، به تصحیح و مقابل حاج محمّد رمضانی، چاپ 11]

 .۳اسالمیه، تهران، ص 

 .131 - 133، ص 2[ تاریخ نظم و نثر در ایران، سعید نفیسی، ج 19]

 .[ ر. ك: لؤلؤ و مرجان، محدث نوری13]

 .19 - 13، ص 2[ حماسه حسینی، شهید مطهری، ج 11]

 .11[ همان، ص 1۴]

 .2۱۴[ همان، ص 13]

[ تعزیه هنر بومی ایران، گردآورنده پیتر چلكووسكی، ترجمه داود حاتمی، ص 1۳]

212 - 21۱. 

 .219[ سفرنامه پیتر دالواله، ترجمه شجاع الدین شفا، ص 13]

 .3۳۳، ص 1مهندس حسین كردبچه، ج  [ سفرنامه آدام اولئاریوس، ترجمه9۱]

 .323[ سفرنامه تاورینه، ترجمه ابوتراب حیدری، ص 92]

 .9۴۳[ تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران، ص 91]

علیه السالم، شرف الدین عاملی، ترجمه [ فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی99]

 .2۱1علی صحت، ص 

 .1۳ها، ص مقاله تعزیه و تعزیه نامه ،32، بهار9و1[ سوره )ویژه تئاتر(، شماره 93]

، ۴1بهار - ۴2، زمستان 1خوانی( فصلنامه هنر، ش[ مقاله )پژوهشی در تعزیه و تعزیه91]

 .2۴۱ص 

 .219[ تعزیه هنر بومی و پیشرو ایران، ص 9۴]

 باشد.[ منظور وی ویلیام فرانكلین می93]

 .231و 2۳۳[ تعزیه هنر بومی ایران، ص 9۳]

 .2۴1خوانی(، همان، ص ژوهشی در تعزیه و تعزیه[ مقاله )پ93]
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 .32[ تعزیه هنر بومی ایران، ص 3۱]

 .129، ص 2[ ادبیات نمایش در ایران، جمشید ملك پور، ج 32]

ماكسیم سیرو و ...، ترجمه دكتر  -یدُگدار  -[ ر. ك: آثار ایران، آندره گدار 31]

 .2۴1 - 232، ص 1ابوالحسن سروقد مقدم، ج 

 خوانی(، همان.ه )پژوهشی در تعزیه و تعزیه[ مقال39]

 .2۳۳[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 33]

 [ ر. ك: سفرنامه كارستن نیبور، ترجمه پرویز رجبی.31]

 .31[ مشاهدات سفر از بنگال به ایران، ویلیام فرانكلین، ترجمه محسن جاویدان، ص 3۴]

 ون، مقدمه مؤلف.موسیقی تعزیه(، حسن مشح 2[ موسیقی مذهبی، ج 33]

 .2۳۳[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 3۳]

 [ تئاتر شرق، ترجمه جالل ستاری، مقاله میراث نمایشی مصر و عرب.33]

[ تحقیقات مربوط به ایران در فرایبورگ آلمان، هانس روبرت رویمر، ترجمه 1۱]

، 21و22، شماره1۱، سال1۴كیكاووس جهانداری، مجله راهنمای كتاب، بهمن و اسفند

 .۳21ص 

 .1۱3[ تاریخ ادبیات فارسی، هرمان اته، ترجمه دكتر رضازاده شفق، ص 12]

 .39، اسفند13[ ر. ك: تكیه دولت، دكتر مهدی فروغ، مجله هنر و مردم، شماره 11]

 .1۳۳، ص 2[ شرح زندگانی من، عبداهلل مستوفی، ج 19]

یدی، روزنامه همشهری، ، محمّدمهدی شه2[ تعزیه تراژدی كهن جهان اسالم، بخش13]

 .31۳شماره 

 [ سفرنامه كنت دوسرسی، ترجمه احسان شرقی.11]

 [ سفرنامه اوژن فالندن، ترجمه حسین نورصادقی.1۴]

 [ این سفرنامه با ترجمه مهندس حسین كردبچه در ایران انتشار یافته است.13]

 .233و  2۴2ها در ایران )سفرنامه مادام كارالسرنا(، ص ها و آیین[ آدم1۳]
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 -[ سفرنامه خراسان و سیستان، كلنل چارلز ادوارد، ترجمه قدرت اللَّه روشنی 13]

 .291مهرداد رهبری، ص 

 - 23۱[ ر. ك: سفر در ایران، گاسپار درویل، ترجمه منوچهر اعتمادی مقدم، ص ۴۱]

 - 233م( اوژن اوبن، ترجمه علی اصغر سعیدی، ص 23۱۴ - 23۱3؛ ایران امروز (293

 .232 - 233م، ترجمه مهیندخت صبا، ص 2۳۳9سفرنامه فرد ریچاردز، ؛ 2۳3

 .9۳3[ شرح زندگانی من، همان، ص ۴2]

خوانی از زمان دیلمیان تا امروز، سید محمّد محیط طباطبایی، داری و شبیه[ تعزیه۴1]

 .233۱۴روزنامه اطالعات، شماره 

 .132[ روزنامه خاطرات، محمّدحسن خان اعتمادالسلطنه، ص ۴9]

نویسان مشهور عصر قاجاریه است كه به تاج الشعرا موسوم گشت. شرح [ از تعزیه۴3]

شود. دیوان اشعاری دارد كه در سال های این عصر دیده میحال وی در اغلب تذكره

 هجری به اهتمام فرزند شاعرش میرزا اسماعیل ثابت انتشار یافت. 2923

 223، 212، 213ار، اكبر هاشمی رفسنجانی، ص [ امیركبیر یا قهرمان مبارزه با استعم۴1]

 .21۳و 

[ تذكره گنج شایگان، میرزا طاهر دیباچه نگار اصفهانی )چاپ سنگی( ذیل شرح ۴۴]

 حال شهاب اصفهانی.

 .۴۱ - ۴2، ص 32، بهار 9و  1[ سوره، ویژه تئاتر، شماره۴3]

 .23۳[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۴۳]

 .3۱۳، ص ۴ان، مرتضی راوندی، ج [ تاریخ اجتماعی ایر۴3]

 .3[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 3۱]

، تیر 3 - ۴، مجله راهنمای كتاب، سال نوزدهم، شماره «خوانیتعزیه و تعزیه»[ مقاله 32]

 .2911و شهریور

 .۴1[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 31]
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 .2۴1[ همان، ص 39]

، 13ه نامه فرهنگ آفرینش، سال دوم، شماره[ گفتگو با دكتر جابر عناصری، هفت33]

 .1ص 

 .3۱3، ص 2911، تیر و شهریور 3 - ۴، شماره 23[ مجله راهنمای كتاب، سال31]

 .3۱۳، ص ۴[ تاریخ اجتماعی ایران، ج 3۴]

 .13[ تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 33]

 .۴۱ - ۴2[ همان، ص 3۳]

 ش، مقاله عبدالحسین نوشین. 2913، تهران3[ ر. ك: نشریه پیام نو، شماره 33]

 .33، ص 2[ حماسه حسینی، ج ۳۱]

د، نژاها آموخت. شهید سید عبدالكریم هاشمی[ ر. ك: درسی كه حسین به انسان۳2]

 .931ص 

 .۳9 - ۳3، ص 9[ حماسه حسینی، ج ۳1]

 .131العقول، ص [ تحف۳9]

ش( كه در 29۱3( هجری 2933[ ر. ك: التنزیه العمال الشیبه، تألیف شده به سال ۳3]

های نامشروع ترجمه وانتشار ش توسط جالل آل احمد با عنوان عزاداری2911سال 

 یافت.

[ ر. ك: المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة، سید عبدالحسین شرف الدین، ۳1]

علیه مقدمه. ضمنًا این مقدمه تحت عنوان فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی

 علی صحت نشر یافته است.السالم با ترجمه 

 .31الغطا سوره خشم، محمّدرضا سماك امانی، ص [ كاشف۳۴]

 .32، ص 2۴۱[ روایت فضیلت، مقاله نگارنده، مجله پاسدار اسالم، شماره ۳3]

؛ اظهارات حسین انصاریان، روزنامه رسالت، شماره 2۳1، ص 2[ حماسه حسینی، ج ۳۳]

1219. 
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 .139، ص 9[ همان، ج ۳3]

 .139۴، شماره 39خرداد  13نامه رسالت، [ روز3۱]

 .31رحمه اهلل، ص [ قیام عاشورا در كالم و پیام امام خمینی32]

 . سیر تاریخی عزاداری تا دوره قاجاریه26

 مشخصات كتاب

 نویسنده : محمد صالح جوینی 

 ناشر : محمد صالح جوینی 

 چكیده

م از مرحله پس از شهادت آن در این نوشتار، تاریخچه عزاداری امام حسین علیه السال

حضرت تا پایان دوران صفویه بررسی شده است.اولین كسانی كه به اقامه عزا پرداختند، 

اهل بیت امام حسین علیه السالم بودند و امامان پس از آن حضرت نیز به فراخور اوضاع 

سیاسی و اجتماعی عصر خود مجالس عزا برپا كرده و شیعیان را بدین امر تشویق 

نمودند.شیعیان در دوران غیبت، از هیچ تالشی در این راه فروگذار ننموده، با می

گیری دولت شیعی در قرن چهارم عزاداری شكل رسمی به خود گرفت و در شكل

های تحت حاكمیت آل بویه و فاطمیان عزاداری به اشكال مختلف برگزار سرزمین

ت حاكمان غیر شیعی مانع از های حاكمیهای شیعی در دورههای گروهشد. تالشمی

تعطیلی این مراسم شد و با روی كار آمدن صفویان این عزاداری مجدداً شكل رسمی به 

ها: قیام امام حسین علیه السالم، اهل بیت علیهم السالم، عزاداری، خود گرفت.كلیدواژه

، مهای شیعی، آل بویه، فاطمیان، مغول، صفویه.عزاداری امام حسین علیه السالدولت

های مذهبیِ جهان است كه مورد توجّه اندیشمندان و ترین آیینامروزه از باشكوه

هایی را در اذهان پدید آورده است؛ مانند روشنفكران، قرار گرفته است و پرسش

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

چیستی ماهیت آن، خواستگاه و پیشینه تاریخی آن، ضرورت آن، هدف از برگزاری و 

به خواستگاه تاریخیِ آن به طور خالصه  آثار آن. ما در این نوشتار برآنیم كه

بپردازیم.تاریخچه عزاداری امام حسین علیه السالم در چندین مرحله، قابل بررسی 

. مرحله تأسیس 1. مرحله پس از شهادت آن حضرت تا كشته شدن قاتالن ایشان.2است:

عزاداری به صورت آیین مذهبی از سوی ائمه علیهم السالم كه خود دارای مراحلی 

سازی برای پی ریزی سنّت و آیین عزاداری از سوی امام زین العابدین زمینه -بود:الف 

دوران تأسیس و پی ریزی اركانِ آن، در زمان امام باقر و امام صادق  -علیه السالم.ب 

دوران تكمیل و توسعه آن در زمان امام كاظم و امام رضا علیهما  -علیهما السالم.ج 

. مرحله رسمی شدن عزاداری با 3تأسیس تا زمان رسمیت یافتن. . مرحله پس از9السالم.

های مقتدر . مرحله خأل دولت1های چهار و پنج.های مقتدر شیعی در سدهتشكیل دولت

. مرحله پس 3های دهم و یازدهم.. مرحله صفویه، سده۴های ششم تا دهم.شیعی، سده

ایان دوره صفویه، مورد بررسی قرار از صفویه تا امروز.در این مقاله، تاریخ عزاداری تا پ

شویم كه جریان شهادت امام گیرد.نكتهپیش از بررسی این مراحل، یادآور میمی

ای حسین علیه السالم و قربانی شدن آن بزرگوار در راه دین، از چنان اهمّیت و ویژگی

های الهی و آسمانی را حتّی پیش از شهادتش، گریانده برخوردار بوده كه شخصیت

[ محمّد 1[ عیسی و حواریانش، ]2ست. روایاتی نقل شده كه از گریه ابراهیم خلیل، ]ا

[ و فاطمه زهراعلیها السالم، 3[ علیّ مرتضی علیه السالم ]9مصطفی صلی اهلل علیه وآله، ]

جا كه در این بررسی تاریخی، به سیر طبیعی آیین اند. امّا از آن[ گزارش داده1]

ای تاریخی و اجتماعی، نظر داشتیم، به آنچه كه پس از هعزاداری به عنوان پدید

ررسی ایم.اكنون به بشهادت ایشان، به صورت رفتار سوگواران، اتّفاق افتاده، پرداخته

 پردازیم:این شش مرحله می

 مرحله پس از شهادت تا كشته شدن قاتالن ایشان
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گان یك عزیز، وابست بر اساس سنّت رایج در بین جوامع بشری، به دنبال از دست دادن

پردازند. خاندان و وابستگان معاصر امام حسین علیه السالم نیز از این او به سوگواری می

پدیده مستثنی نبودند؛ بلكه به دلیل وابستگی آن حضرت به پیامبرصلی اهلل علیه وآله و 

جایگاه اجتماعی حضرت، سوگواری برای ایشان از گستره بیشتری برخوردار بود و به 

حتّی سال  ای كهمیان دیگر مردمان بخصوص صحابه و تابعین نیز كشیده شد؛ به گونه

كه تا  -ها [ .این گونه سوگواری۴نامیده شد. ]« سال اندوه )عامّ الحُزن(»شهادت امام 

[ به جهت همانند بودن 3] -زمان كشته شدن قاتالن امام حسین علیه السالم ادامه داشت 

نداشتن شكل آیین مذهبی، سوگواری شخصی خاندان امام بوده ها و با سایر عزاداری

است و با سوگواری آیینی آن، فرق دارد.لذا آنچه اهمّیت دارد، پس از این دوران است 

كه امامان علیهم السالم تالش كردند تا سوگواری امام حسین علیه السالم به صورت 

مراحل دوم به بعد، به آنها  آیین مذهبی درآید و در بین توده مردم راه یابد كه در

. عزاداری خاندان امام 2اند از:های مرحله نخست عبارتخواهیم پرداخت.امّا گزارش

حسین علیه السالم در كنار قتلگاه ایشان، هنگام دیدن پیكرهای خونین امام و دیگر 

. گریه كردن مردم كوفه هنگام دیدن خاندان امام 1[ .۳شهدا در غروب روز عاشورا. ]

. اقامه ماتم 9[ .3های این خاندان. ]لیه السالم به صورت اسیر و به هنگام شنیدن خطبهع

. 3[ .2۱در شام هنگام حضور اسیران اهل بیت علیهم السالم در مجلس و منزل یزید. ]

. 1[ .22اقامه ماتم بر سر قبر امام علیه السالم در وقت بازگشت از شام در راه مدینه. ]

[ كه در عالم رؤیا از شهادت امام 21های امّ سلمه ]زمان شنیدن گریهماتم مردم مدینه، 

[ و مردم مدینه، در پی اعالم 23. عزاداری امّ سلمه ]۴[ .29علیه السالم باخبر شده بود. ]

. اقامه ماتم از سوی 3[ .21رسمی خبر شهادت امام علیه السالم از سوی حكومت. ]

[ و ماتم 23نشستن ابن عبّاس و محمّد بن حنفیه ][ مانند به سوگ 2۴خاندان بنی هاشم، ]

. عزاداری مردم مدینه به هنگام ۳[ .23[ و زنان بنی هاشم. ]2۳برای دختران عقیل ]

سرایی و سوگواری همسران . مرثیه3[ .1۱بازگشت اهل بیت علیهم السالم به مدینه. ]
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مؤمنین برای فرزندان . سوگواری امّ البنین همسر امیر ال2۱[ .12امام علیه السالم. ]

. گریه و زاری و ماتم سراییِ همه روزه خاندان عبد المطلّب، 22[ .11شهیدش در بقیع. ]

روز شهادت امام به مدت سه در سالی كه امام علیه السالم به شهادت رسید و در سال

[ و شركت برخی از صحابه و تابعین در این مجالس. 13[ . در مدینه، برای امام ]19سال ]

. ماتم نگه داشتن اهل بیت علیهم السالم تا زمان رسیدن خبر مرگ ابن زیاد. 21[ .11]

. گریه و اندوه 23[ .13. پوشیدن لباس عزا از سوی اهل بیت علیهم السالم. ]29[ .1۴]

.گریه و زاری توّابین بر 21[ .1۳برخی از صحابه و تابعین برای امام حسین علیه السالم. ]

 [ .13السالم به هنگام حركت به سوی نبرد با شامیان. ] سر مزار امام علیه

 تأسیس عزاداری به صورت آیینی مذهبی كه خود در سه مرحله به وجود آمده است

 زمینه سازی برای پی ریزی سنت و آیین عزاداری

پس از شهادت امام حسین علیه السالم، امام سجاد علیه السالم در مدینه ساكن شدند و 

رای یادآوری ماجرای كربال استفاده كردند تا جایی كه هرگاه از هر فرصتی ب

[ 9۱د. ]داشتنكردند و یاد شهدای كربال را زنده میخواستند آب بیاشامند، گریه میمی

های فراوان ایشان، مشهود اطرافیان و مردم مدینه بود و حتّی از ایشان خواسته شد .گریه

گریه كنند. ایشان با اشاره به عمق فاجعه به خاطر سالمتی خودشان هم كه شده، كمتر 

كربال و جایگاه و موقعیت اشخاصِ به شهادت رسیده در كربال، گریه برای آنها را 

ا پس از هدانستند و این كار را تا پایان عمر، یعنی سالامری منطقی و الزم و شایسته می

[ نیز عالوه بر 92دادند. ]به قتل رسیدن ابن زیاد و قاتالن امام حسین علیه السالم، ادامه 

ات كردند و آن را مایه نجخود، دیگران را نیز برای گریه بر امام علیه السالم ترغیب می

[ 91دانستند. ]از عذاب الهی و قرار گرفتن در دایره امن الهی و وارد شدن در بهشت می

ان یافت و ایش .با توجّه به این كه این شیوه امام سجاد علیه السالم تا پایان عمر ادامه
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بوده( خود دارای پایگاه  33كم در دهه آخر عمر )شهادت حضرت در سال دست

 توان این مقطع از تاریخاجتماعی باالیی بودند و حركات ایشان تأثیرگذار بود، می

ریزی سنّت عزاداری امام حسین علیه السالم سازی برای پیزندگی ایشان را، زمان زمینه

 [ .99دانست. ]

 امام باقر و امام صادق، تأسیس و پی ریزی اركان عزاداری دوران

 عصر امام باقر

در آغاز دوران امامت امام باقر علیه السالم، حدود سه دهه از واقعه كربال گذشته بود و 

وارد عرصه اجتماع شده بود. در  -كه از آن دوران، چیزی به یاد نداشت  -نسلی جدید 

یام لخ دیگری نیز اّتفاق افتاد. مثل: قیام توّابین، قیام زبیر، قها و وقایع تاین سی سال، قیام

مختار، قیام مردم مدینه و واقعه حرّه كه همگی آنها در نهایت، با شكست همراه بود و 

ی به دو حرمتكنندگان و بیدر سركوب آنها بنی امّیه از هر نوع قساوت نسبت به قیام

. گذشت زمان، وقایع تلخ دیگر پس از حرم مقدّس مكّه و مدینه، دریغ نورزیدند

عاشورا و كشتار قاتالن امام حسین علیه السالم از سوی مختار، مانع از آن نشدند كه امام 

باقر علیه السالم واقعه عاشورا را به فراموشی بسپارند؛ بلكه همچون پدر گرامی خود 

ا علیه السالم و های به وجود آمده برای احیای نام سیّدالشهددرصدد بودند از فرصت

زنده نگه داشتن فاجعه كربال و مصیبت امام علیه السالم استفاده كنند و این به معنای 

جا كه در زمان ایشان، تالش برای آیینی كردن عزاداری امام علیه السالم است.از آن

مردم نسبت به خاندان علوی شناخت بیشتری پیدا كرده بودند، ایشان از جایگاه 

های یی برخوردار شدند و مرجعیت علمی و دینی برای جویندگان دانشاجتماعی باال

شان دینی یافتند. لذا، حوزه نفوذ كالم و گستره تأثیرگذاری ایشان از پدر گرامی

تر بود. از این رو، شاهد تالش بیشتری از سوی ایشان در پی ریزی آیین عزاداری افزون
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بر نقل گفتارِ شاهد ماجرای كربال یعنی امام در مذهب تشیّع هستیم. در این زمینه، عالوه 

[ در منزل خود نیز 93سجاد علیه السالم در فضیلت گریه بر امام حسین علیه السالم، ]

[ و شیعیان 91كردند ]سرایان را تشویق میدادند و مرثیهخوانی تشكیل میمجلس مرثیه

عایت بته این كار را با ركردند. الرا نیز به تشكیل مجلس عزا در منازل خود، ترغیب می

[ .در آن دوران، كه 9۴كردند تا از برخورد حكومت با آنها در امان باشند. ]احتیاط می

 گرفتند، اقامه عزا بیش از این مقدار ممكن نبود وبنی امیّه بر شیعیان و علویان سخت می

عزاداری  جا كه مقدور آنان است، برای سید الشهداخواستند تا آنامام از شیعیان می

ن مقداری كه در توا -كنند.بنابر این در زمان ایشان، تشكیل مجلس عزاداری در منازل 

گذاری شد و حتّی ادب تعزیت گفتن به یكدیگر در این مجالس بیان بنیان -شیعیان بود 

سرایی برای امام حسین علیه [ )روایت مالك جهنی(. و شاعران توانا، به مرثیه93شد ]

[ )روایت كمیت(. و برای نخستین بار، تعطیل كردن روز 9۳شدند ]السالم تشویق 

تر توجّه دادن [ از همه اینها مهم93عاشورا و روز عزا دانستن آن درخواست شد. ]

رساند و شیعیان به این نكته است كه عزاداری سیّدالشهدا در دنیا به دین آنها یاری می

 [ .3۱د. ]شوجواری با پیامبر خدا میدر آخرت، موجب هم

 عصر امام صادق

دوران امامت آن حضرت، با گذشت نیم قرن از شهادت سیّدالشهدا آغاز شد. در زمان 

های علمی شیعه، رو به فزونی نهاد و این امر، باعث باال ایشان شمار شیعیان و شخصیت

رفتن آمار مراجعات به امام شد. از طرف دیگر دولت بنی امیّه دوران انحطاط و ضعف 

گذرانْد تا آن كه سقوط كرد و دولت جدید عبّاسی شكل گرفت؛ از این د را میخو

های بیشتری برخوردار شدند و فرصتی فراهم شد تا امام، رو، ایشان و شیعیان از آزادی

اصول و قالب كلّی عزاداری را برای شیعیان تبیین كند. آنچه از گفتار و رفتار حضرت، 

ر كنار تواند دیم كننده ساختار كلّی عزاداری است كه میدر این باره به ما رسیده، ترس
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های تكمیلی امام كاظم و امام رضا علیهما السالم، معیار سنجش رفتارهای آیینی، تالش

توصیه به اصل گریستن بر امام  -اند از:در امر عزاداری قرار گیرد. این موارد عبارت

ها و كیل مجالس عزاداری در فرصتتش -[ .32حسین علیه السالم و گریاندن دیگران. ]

توصیه به یادآوری مصائب امام حسین علیه السالم )حدیث  -[ .31های مختلف. ]زمان

توصیه به یادآوری مصائب امام علیه السالم به هنگام نوشیدن  -[ .39مسمع كردین(. ]

ام مسرایی برای اتشویق شاعران به استفاده از هنر شعر خود، در مرثیه -[ .33آب. ]

 -[ .3۴سرا برای خواندن مرثیه در منزل. ]درخواست از مرثیه -[ .31حسین علیه السالم. ]

 -[ .33سرا برای خواندن مرثیه به صورت حزین و تأثرانگیز. ]درخواست از مرثیه

تشویق به گریه و  -[ .3۳خوانی. ]درخواست از خانواده برای نشستن در مجلس مرثیه

سر مزار آن حضرت، و تأیید و تشویق و دعا در حقّ كسانی كه سرایی بر زاری و مرثیه

ای به عزاداری در [ .در مورد روز عاشورا نیز حضرت عنایت ویژه33كنند. ]چنین می

توصیه به حضور بر سر مزار.  -اند و موارد ذیل از ایشان به ما رسیده است:آن داشته

ا و اهمّیت این روز و لزوم توجّه دادن به عظیم بودن مصیبت روز عاشور -[ .1۱]

خودداری از لذایذ در این روز و امساك ]پرهیز از خوردن غذا  -[ .12بزرگداشت آن. ]

 -[ .19دیدگان. ]توصیه به داشتن پوشش عزا همانند مصیبت -[ .11و آب[ تا غروب. ]

وز توصیه به عزاداری در این ر -[ .13توصیه به تصوّر و تجّسم حادثه عاشورا در ذهن. ]

 [ .11حتّی به صورت فردی. ]

 مرحله تكمیل و توسعه عزاداری در زمان امام كاظم و امام رضا

 اشاره
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های مختلف و لزوم در این دوران تا حدودی لزوم یادكرد مصیبت حضرت در زمان

بزرگداشت و عزاداری روز عاشورا برای شیعیان، مشخّص شده بود و زمینه، برای 

 پردازیم.بود. اینك به بحث درباره این مرحله میگسترش و تكمیل آن فراهم 

 دوران امام كاظم

ان را خوانسرایان و مرثیهشان مرثیهامام كاظم علیه السالم از طرفی همچون پدر گرامی

[ و از سوی دیگر با آشكار كردن حزن خود از اوّل محرّم تا روز 1۴تشویق كردند ]

[ .ایشان در حقیقت ادب 13ی نمودند. ]گذارعاشورا، عزاداری دهه محرّم را پایه

عزاداری روز عاشورا را برای شیعیان ترسیم نمودند، بدین معنا كه آنان باید به استقبال 

روز عاشورا بروند و از ُنه روز قبل به این مهم توجّه داشته باشند تا این كه روز عاشورا 

این حال، چون این عزاداری در حدّ عالی و مطلوب و در اوج خود برگزار شود.با 

دوران مصادف بود با بازگشت شرایط خفقان برای امام كاظم علیه السالم و شیعیان، كه 

حتّی به زندانی شدن حضرت نیز انجامید، روایات رسیده از ایشان، در این زمینه زیاد 

می های علهایی داشت. در این زمان شخصیتنیست؛ ولی شرایط با گذشته، تفاوت

تربیت شده بودند كه در مناطق مختلف دارای موقعیت و نفوذ بودند و در شیعیِ بسیاری 

اداره جامعه شیعی از طریق ساز و كار ارتباطی با وكالی امامان، نقش بسیار مهمی ایفا 

ری و كادادند كه به دلیل مخفیكردند. طبعاً در امر عزاداری نیز، كارهایی انجام میمی

ب، انعكاس نیافته است.بهترین دلیل بر این مطل پراكندگی شیعیان در كتب تاریخی

سرایی كسانی چون دعبل خزاعی در دوران امام رضا علیه السالم و دوران پس از مرثیه

مرگ هارون است و گسترش و شهرت مردمی آن است كه نشان از وجود بستر و 

پیشین  مانفضای آماده و مناسب برای این گونه مراثی دارد. این شرایط، نتیجه تالش اما

 و ساز و كار یاد شده در بین شیعیان است.
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 دوران امام رضا

 اشاره

 توان به دو دسته تقسیم كرد:های امام رضا علیه السالم را میتالش

 های امامان پیشینتالش برای تحكیم آموزه

وی خوانان، از سسرایان و مرثیهاهمّیت روز عاشورا و لزوم بزرگداشت آن، تكریم مرثیه

دیدند برای ین علیهما السالم برای شیعیان تبیین شده بود؛ امّا ایشان باز هم الزم میباقر

ها وتبدیل شدن آنها به آیینی استوار، بر آنها تأكید بورزند. در همین تحكیم این آموزه

سرای معروف آن جهت است كه شاهد توجّه و احترام فراوان امام علیه السالم به مرثیه

ل خزاعی هستیم. قصیده طوالنی او در رثای اهل بیت پیامبر علیهم دوران، جناب دعب

های گوناگونی از این السالم خصوصاً امام حسین علیه السالم است. گزارش

خوانی به دست ما رسیده كه برخی از آنها حاكی است امام پس از شنیدن ابیات مرثیه

به وی  ی تجلیل كردند و هدایاییمربوط به حادثه كربال، به گریه افتادند و در پایان از و

ای عمومی و نزد مأمون ای در جلسهبخشیدند.گفتنی است خوانده شدن چنین مرثیه

و گریه(  خوانیخلیفه عباسی، نشانگر فراهم شدن زمینه گسترش عزاداری )از نوع مرثیه

است.از سوی دیگر، شاهدیم، امام رضا علیه السالم همانند امامان پیشین، عظمت 

كنند كه این روز را شوند و شیعیان را تشویق میت روز عاشورا را یادآور میمصیب

های دیگری از تالش ایشان برای زنده ماندن یاد امام حسین [ .نمونه1۳تعطیل نمایند. ]

نقل گریه حضرت ابراهیم علیه السالم بر ساالر  -علیه السالم در روایات آمده است.

[ امام حسین علیه السالم 13، ]«وَ فَدَیْنَهُ ِبذِبْحٍ عَظِیمٍ»آیه  در« ذبح عظیم»شهیدان و این كه 

[ ۴2گریه امام رضا علیه السالم پس از دریافت تربت از هدیه كننده آن. ] -[ .۴۱است. ]

. 
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 تالش برای گسترش

م خود ای كه هتشویق و توصیه به یادآوری مصیبت اهل بیت علیهم السالم به گونه

توصیه به یاد مصیبت حضرت و گریه بر ایشان  -[ .۴1ا بگریاند. ]بگرید و هم دیگران ر

آور، به خاطر عمق فاجعه كربال و شایستگی شهدای آن. آمدهای( گریهدر امور )پیش

[ .این سفارش امام باعث گسترش ذكر مصیبت امام حسین علیه السالم به حوزه ۴9]

سنّت رایج بین شیعیان در  تواند خواستگاههای شخصی شد و این میها و سوگاندوه

ها و مراسم ختم درگذشتگان آنها باشد كه معموالً سخنران یا مداح به سخن سوگواری

توجّه دادن به اهمّیت ماه  -كند.پردازد و یادی از مصیبت امام حسین علیه السالم میمی

محرّم، كه در آن دو گونه حرمت الهی شكسته شد؛ یعنی حرمت ماه حرام و حرمت 

تأكید بر سیره عملی پدر بزرگوارشان در سوگوار  -[ .۴3مبرصلی اهلل علیه وآله. ]پیا

بودن از اوّل محرّم تا روز عاشورا كه خود تالشی است در جهت گسترش سوگواری از 

[ .این دو مورد اخیر، در گسترش حال و هوای ۴1روز عاشورا به ده روز اوّل محرّم. ]

وّل محرّم و اهمّیت پیدا كردن ماه محرّم در نزد سوگواری از روز عاشورا به دهه ا

گذاری به ماه محرّم را، شیعیان، تأثیرگذار بوده و فرهنگ سوگ دهه محرّم و حرمت

های بعد، ایجاد كرده و تا دوران معاصر، تداوم یافته است.پایان دوران امام در سده

داریگفتار و كردار كاظم و امام رضا علیهما السالم و مشّخص شدن ساختار كلّی عزا

امامان بعد از امام حسین علیه السالم تا امام رضا علیه السالم، موارد ذیل را برای 

توجّه به این كه گریه بر امام و ذكر  -عزاداری امام حسین علیه السالم ترسیم نمود:

داشتن برنامه جهت یادكرد مصیبت  -[ .۴۴سازد. ]مصیبت ایشان، دین الهی را یاری می

آداب یاد  -[ .۴3حسین علیه السالم حتّی به صورت فردی )حدیث مسمع كردین(. ] امام

گریستن  -[ .۴3یاد مصیبت ایشان به هنگام نوشیدن آب. ] -[ .۴۳كردن آن حضرت. ]

گریاندن  -[ .3۱بر مصائب حضرت هر چند به اندازه یك قطره و ارزشمندی آن. ]
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« حالت گریه»ارزشمند بودن  -[ .32دیگران در مصیبت حضرت و ارزش اخروی آن. ]

ارزشمندی متأثّر بودن تمام روزی كه در آن  -[ .31در هنگام ذكر مصیبت حضرت. ]

سفارش به استفاده از شعر در بیان مصیبت و گریاندن  -[ .39ذكر مصیبت شده. ]

حضور بانوان در این گونه  -تشكیل مجالس خانگی ذكر مصیبت. -[ .33دیگران. ]

خوانی ثیهمر -مجالس ذكر مصیبت و تعزیت گفتن حاضران به یكدیگر.ادب  -مجالس.

ند شدن مجایز بودن جزع بر ایشان و بهره -برای حضرت به صورت حزین و تأثّرانگیز.

جواز و شایستگی لطم خدود ]گونه خراشیدن[ و شقّ جیوب  -از پاداش اخروی.

ولویت گریه بر امام حسین ا -[ .21[ ]كه از انواع جزع است. ]23]گریبان چاك كردن ]

حضور بر  -[ .2۴آید. ]آوری پیش میعلیه السالم در مواردی كه برای انسان امر گریه

های جا و گریه برای آن حضرت در زمانسرایی در آنسر مزار آن حضرت و مرثیه

[ .روز عاشورابرای روز عاشورا نیز مواردی از سیره و گفتار ائمه را در 23مختلف. ]

د، این كنروز این حادثه را برای ما تبیین میریم كه چگونگی اقامه عزا در سالدست دا

با آغاز محرّم به استقبال روز عاشورا  -اهمّیت دادن به ماه محرّم. -اند از:موارد عبارت

اهمّیت دادن  -به اوج رسیدن اندوه و سوگواری در روز عاشورا. -رفتن با حزن و اندوه.

یبت و روز مص -ترین مصیبت اتّفاق افتاده است.جهت آن كه عظیم ویژه، به این روز به

 -حاضر شدن بر سر مزار حضرت در كربال در صورت امكان. -اندوه دانستن این روز.

آغاز این روز با سالم بر امام و لعن قاتالن و نماز برای آن حضرت و سپس گریه و اقامه 

صورت جمعی در صورتی كه امكان  ماتم در منازل و اظهار جزع و گریه و زاری، به

تشكیل مجلس عزا در  -[ .23تعطیل كردن این روز. ] -[ .2۳حضور بر سر مزار نیست. ]

م تجسّ -به یاد مصیبت امام بودن حتّی به صورت فردی. -منزل و گریه اهل مجلس.

خودداری از  -همانند شدن به صاحبان عزا از جهت پوشش. -حادثه عاشورا در ذهن.

 آشامیدن و خوردن تا به هنگام غروب و سپس تغذیه با غذای اهل مصیبت. لذایذ و
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 دوران پس از تأسیس تا زمان رسمی شدن آن در نیمه سده چهارم

قمری به امامت رسید؛ در آن دوران، كه  1۱9امام جواد علیه السالم در كودكی در سال 

ز امام با دعوت مأمون ا گیری از تجربه نظارت دائمی بر ائمه كهدستگاه خالفت با بهره

رضا علیه السالم به مرو آغاز شده بود، سعی داشت ارتباط شیعیان با امام علیه السالم را 

قطع نماید. از طرف دیگر امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا علیهم السالم از 

و  ساسیهای دوران خود به خوبی استفاده كرده بودند و آنچه در نزد ایشان، افرصت

الزم و قابل انتقال بود، به شیعیان منتقل كرده بودند.شیعیان نیز از نظر جمعیتی و 

شت توانستند شرایط جدید را پای كه میكردند؛ به گونهسازماندهی، با گذشته فرق می

سر بگذارند و با استفاده از محضر عالمانی كه ائمه علیهم السالم تربیت كرده بودند، به 

خود ادامه دهند. در چنین شرایطی كه، هم ارتباط با امام كمتر شده بود و حیات مذهبی 

هم مراجعه شیعیان به علما طبیعی و رایج شده بود، بدیهی است كه كالم و سیره این 

امامان كمتر گزارش شود. خصوصاً در مسائل مربوط به عزاداری كه در دوران امثال 

ی رسد با توجّه به شخصیتا این حال، به نظر مینماید.بمتوكّل، انتظاری دور از واقع می

كه شیعیان در اثر تربیت امامان پیشین یافته بودند، در منازل و محافل خصوصی، 

كم به همان شكلی كه در منازل امام باقر و امام صادق كردند. دستعزاداری برپا می

لی به دلیل گرفت؛ وعصر آن دو امام انجام میعلیهما السالم و برخی شیعیان هم

كاری و فاصله داشتن از نهادهای رسمی و حكومتی، توسّط موّرخان گزارش مخفی

های دوازده امامی، زیدی و اسماعیلی و نشده است.نفوذ تشیّع از نوع مذهبی با گرایش

 -كه صرفاً دوستدار ائمه و خاندان پیامبرصلی اهلل علیه وآله بود  -از نوع گرایش حبّی 

در متن جامعه اسالمی آن روز، به نفع گرایش شیعی ایجاد كرد. این ای قدرت بالقوه

راهم شده، های شیعی فامر، گروهی را بدین باور رساند كه زمینه برای به بار نشستن قیام

 - با گرایش تشیّع زیدی -هایی صورت گرفت و حتّی سادات حسنی بدین جهت قیام
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زمان با امامت امام هم 11۱هند )سال توانستند در محدوده طبرستان، حكومتی تشكیل د

هایی از عزاداری در حكومت علویان حسن عسكری علیه السالم(. هر چند گزارش

طبرستان نیافتیم، ولی این امر، حاكی از گسترش تشیّع و حتّی قدرت یافتن آن دارد. از 

 توان این دوران را خالی از عزاداری دانست، بخصوص در برخی مناطقاین رو، نمی

شمال  هایی ازشیعه نشین كه از مركز خالفت نیز دور بودند؛ مثل: قم، ری، یمن و بخش

ی هایی كه درباره اقدامات منتصر عباسآفریقا كه در آنها شیعیان حضور داشتند.گزارش

پس از مرگ پدرش متوكّل، به دست ما رسیده، حاكی است كه وی از  13۳در سال 

[ وی حتّی دستور داد مرقد 31رت كربال بروند. ]مردم خواسته همچون گذشته به زیا

[ از سوی دیگر، آزار رساندن به شیعیان را 3۴امام حسین علیه السالم را دوباره بسازند. ]

هایی بوده )مانند دوران گیری[ پس از وی نیز هر چند، گاه سخت33ممنوع كرد. ]

[ امّا خلفای دیگر هرگز 3۳سلطه حنابله بر بغداد، پیش از به قدرت رسیدن آل بویه(؛ ]

گونه برای زائران حسینی ایجاد نكردند و شیعیان به همانند متوكّل نبودند و مزاحمت آن

رفتند؛ خصوصاً در روزهای عاشورا، عرفه و نیمه شعبان. زیارت بر سر مزار زیارت می

 كانیگری همراه بوده و این محل، مخوانی و نوحهنیز معموالً با گریه و زاری و مرثیه

آمده است.در مورد عصر همیشگی برای عزاداری امام حسین علیه السالم به شمار می

غیبت صغری نیز متونی در دست داریم كه به گریه و زاری مردم بر سر قبر امام علیه 

خوانی در این دوران داللت دارند. ابن اثیر در السالم و عزاداری به صورت مرثیه

هجری(، از حضور شیعیان بر سر مزار و  13۴وم )سال های پایانی قرن سحوادث سال

گریه و زاری برای امام علیه السالم گزارشی دارد كه در آن حال، یك یمنی شیعی را 

ق( نیز در نشوار 9۳3[ .قاضی ابو علی المحسن بن علی تنوخی )م 33دیده است. ]

غداد، ط حنابله بر بدر زمان تسلّ « ابن اصدق»گر به نام المحاضرة نقل كرده كه یك نوحه

گری برای امام حسین علیه السالم اشتغال داشته است و راوی ماجرا، برای این به نوحه

زار كه شیعیان بر سر م -خوانی ببیند، شب نیمه شعبان كه او را جهت سفارش مرثیه
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یابد؛ با آن كه حاضر گردد و او را بر سر مزار میبه دنبال وی می -شدند حاضر می

گری گذرانده و حاضران سر مزار خطرناك بوده، وی آن شب را به نوحه شدن بر

 «بربهاری»[ .گزارش دیگری نیز از اواخر دوره غیبت صغری داریم كه ۳۱اند. ]گریسته

را داد كه در « خلب»گری به نام ق( دستور قتل نوحه913[ رییس حنابله بغداد )م ۳2]

[ .ابن حجر در ۳1كرد. ]گری میه السالم نوحهطور مخفیانه برای امام حسین علیمنازل به

نامه یك شاعر شیعی )الناشئ الصغیر ابو الحسن الحال علی لسان المیزان در بیان زندگی

هجری گزارش كرده كه 93۴خوانی با اشعار او در سال ( از مرثیه132بن عبد اللَّه متولد 

[ ۳9اند. ]ه و زاری پرداختهدر آن، خود وی و مردم پیرامون او تا ظهر آن روز به گری

ها حكایت از آن دارد كه شیعیان، در حدّ توان خود از گریه و زاری و .این گزارش

شدند و از هر فرصتی برای علنی كردن آن، عزاداری امام حسین علیه السالم غافل نمی

كردند.گزارشی دیگر از مصر، مؤید این نظر است و آن، به عزاداری مردم استفاده می

زادگان )امّ كلثوم و نفیسه( در روز عاشورا، در دوران سلطه ین سامان بر سر قبر اماما

جا هجری( مربوط است. تا آن919 - 91۳های های سنّی اخشید و كافور )سالحكومت

كه كافور، برای جلوگیری از حضور عزاداران حسینی بر سر این دو مزار، در صحرا 

رسد اگر دوران رسمی شدن [ .به نظر می۳3شته بود. ])مسیر عبور عزاداران( مأمور گذا

ها را نیز، انعكاس آمد، مورّخان همین گزارشعزاداری در بغداد و مصر پیش نمی

های شیعی تشكیل شدند، نهادهای رسمی را در اختیار گرفتند و دادند. وقتی دولتنمی

داری بود و پیرو آن، مورّخان ناچار از گزارش احوال آنان شدند كه یكی از موارد عزا

 های پیشین نیز مورد توجّه قرار گرفت و گزارش شد.عزاداری

 های چهارم و پنجمهای شیعی در سدهدوران رسمی شدن عزاداری با تشكیل دولت

 اشاره
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های شیعی در دنیای اسالم رسمی شدن عزاداری مربوط به دورانی است كه حكومت

[ در ایران و دولت فاطمیان در ۳1آل بویه ] شكل گرفتند. با آغاز سده چهارم، دولت

[ پدید آمدند و به مرور به قلمرو خود افزودند. در نیمه دوم این سده، ۳۴شمال آفریقا ]

ایران )بجز مناطق شرقی( و مركز عراق در اختیار دولت آل بویه و شمال شرق آفریقا، 

ل ن رسمیت، از سامصر، شام و فلسطین نیز در اختیار دولت فاطمی قرار گرفت.دورا

گردد كه در آن معز الدوله دیلمی حاكم بویهی بغداد، طیّ فرمانی از ق آغاز می911

مردم خواست در روز عاشورا در معابر حاضر شوند و به عزاداری برای امام حسین علیه 

[ یك دهه بعد، دولت فاطمیان در مصر نیز عزاداری امام حسین ۳3السالم بپردازند. ]

كه قلمرو وسیعی از جهان اسالم را  -[ بجز این دو دولت ۳۳را رسمی كرد. ] علیه السالم

های های دیگری نیز، دارای گرایش شیعی بودند؛ ولی گزارشدر اختیار داشتند، دولت

عزاداری از سرزمین آنها، به دست ما نرسیده؛ اّما كسانی چون ابو ریحان بیرونی )م بعد 

[ به طور كلی به وجود عزاداری در شهرهای 3۱زلی ][ و عبد الجبار معت۳3ق( ]3۱9از 

 های شیعی در سده چهار و پنج اشاره دارند.بزرگ دنیای اسالم؛ در دوران حكومت

 عزاداری در بغداد

هجری فرمان عزاداری علنی از سوی معز الدوله صادر شد،  911پس از آن كه در سال 

ساله در روز عاشورا شیعیان به  این امر به صورت آیین و سنّت ساالنه در آمد و هر

[ .این امر بر جامعه اهل سنّت 32پرداختند. ]آمدند و به عزاداری میها و بازار میخیابان

آمد و گاهی به درگیری آنان با ، گران می-كه ساكن مركز خالفت بودند  -بغداد 

ی هالفت[ و به مرور كه دولت بویهی رو به ضعف گرایید، مخا31شد ]شیعیان منجر می

 های شدید بین سنّیان و شیعیان در این روزخود را بیشتر كردند كه پیامد آن، درگیری

جا كه در بازگرداندن نظم و آرامش، از دولت نیز كاری ساخته نبود.بدین بود تا آن

كه وزیران آنها بر بغداد حكم  -های آخر حكومت آل بویه جهت بود كه در دهه
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ز خواستند اها، از شیعیان میبه دلیل رعایت نظم و حفظ خون، برخی وزرا -راندند می

[ 39ها نیز آن را تعطیل كردند. ]عزاداری خودداری كنند و حتّی در برخی سال

ها در كتب تاریخی، مثل المنتظم ابن جوزی )جلد های مفصّل این كشمكشگزارش

آل بویه در بغداد،  پانزدهم( آمده است. با وجود تمام این مشكالت، عزاداری تا سقوط

هجری ابراز  333ادامه یافت و با روی كار آمدن دولت متعصّب سنّی سلجوقی در سال 

و اظهار تمام شعائر شیعی و از آن جمله عزاداری ممنوع شد. با این حال، گزارشی 

 31۳داریم از یك دهه پس از سقوط آل بویه، كه شیعیان بغداد به بهانه روز عاشورای 

اند و این تأیید كننده همان حركت كلّی شیعیان در طول داری پرداختههجری به عزا

های كردند و از فرصتتوانستند، عزاداری خود را علنی میتاریخ است كه هر گاه می

كه در  -[ .شیخ مفید عالم بزرگ شیعی این دوران 33كردند. ]پیش آمده استفاده می

درباره  -سهم بزرگی بر شیعیان دارد گیری باورهای شیعی دوره غیبت، تدوین و شكل

شود و بر نویسد: در این روز، اندوه خاندان پیامبر و شیعیان تازه میروز عاشورا می

ها دوری كنند؛ آیین سوگواری شیعیان است كه به پیروی از فرمایش امامان از لذّت

 [ .31]جای آورند و در خوردن و آشامیدن به مانند مصیبت دیدگان رفتار كنند. به

 عزاداری در مصر

گونه كه گفتیم پیش از استیالی فاطمیان بر مصر، گروهی از شیعیان این دیار بر همان

« یسهنف»و « اّم كلثوم»زاده اساس سنّت موجود در بین آنها، روز عاشورا بر سر قبر دو امام

پرداختند.با تصرّف مصر از سوی دولت شیعی شدند و به عزاداری میحاضر می

میان، آنان بدین مراسم رسمیت بخشیدند و از آن پس، این مراسم با تشریفات فاط

های مورّخان انعكاس پیدا كرده است. [ كه در گزارش3۴شد ]خاصّ حكومتی اجرا می

ی به طور شد؛ ول[ در این دولت نیز گاه بنا به دالیلی، عزاداری به تعطیلی كشانده می33]

[ ادامه یافت.در مصر، با روی كار آمدن 3۳هجری ] 1۴3كلّی تا سقوط فاطمیان در سال 
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های فراوانی برای از بین بردن فرهنگ تشیّع انجام دولت ایّوبی به جای فاطمیان، تالش

های عزاداری از شیعیان انتظار بجایی نیست؛ امّا [ بدین جهت انتظار گزارش33گرفت. ]

ه هایی كشتند و در فرصتدر مناطق شام و حلب و شمال عراق هنوز شیعیان حضور دا

كردند شعائر خود را اظهار كنند. مثالً وقتی سلطان ایّوبی برای آمد، سعی میپیش می

جا لشكر كشید، حاكم از مردم كمك خواست و سركوبی حاكم سركش حلب به آن

حیّ علی خیر »شیعیان كمك خود را مشروط به اظهار شعائر خود از آن جمله بانگ 

امع شدند و حاكم نیز پذیرفت.هر چند كه پس از روی كار آمدن در مسجد ج« العمل

ایّوبیان در مصر، با شعائر شیعی به سختی مبارزه شد و طبیعتاً نباید انتظار ماندگاری 

د آیهای عاشورای حسینی را در آن دیار داشت. امّا از برخی قراین چنین بر میعزاداری

ی در مصر، باق« نفیسه»زادگانی چون و امامكه علقه مردمی به امام حسین علیه السالم 

مندان امام حسین علیه تر، در بین عالقهبوده و شاید سوگواری نیز به شكل مخفی

السالم، رایج بوده است. ابن تیمیه از نویسندگان قرن هشتم، در كتاب رأس الحسین به 

قل را از آنان ن كند و در ضمن كالم ذیلمباحثات مسلمانان با مسیحیان قاهره اشاره می

 گفتند: ما شبیه هم هستیم. ما یك آقا و یكبرخی از مسیحیان به مسلمانان می»كند: می

بانو داریم و شما هم یك آقا و یك بانو دارید. ما عیسی و مریم را داریم و شما حسین 

 [ .این گفته آنان، دلیل بر این است كه در آن دوران، مردم مصر2۱۱«. ]و نفیسه را دارید

این  اند وكردهابراز ارادت می« نفیسه»زاده حسنی هنوز به امام حسین علیه السالم و امام

ر اند و دای كه مسیحیان نیز از آن آگاهی داشتهامر، پدیده آشكاری بوده به گونه

 كردند.مباحثات خود با مسلمانان بدان اشاره می

 های ششم تا دهمهای مقتدر شیعی، سدهدوران خأل دولت

 6سده 
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نشین ایران و عراق، سده ششم را با ادامه سلطه سلجوقی آغاز كردند، در مناطق شیعه

حالی كه در مصر هنوز دولت شیعی اسماعیلی فاطمیان بر پا بود. سلجوقیان نیز به مرور 

هایی یافتند و به همان های خود كاستند و شیعیان به تدریج آزادیگیریاز سخت

های این سده هایی كه از عزادارید را نیز علنی كردند. گزارشهای خوتناسب عزاداری

به دست ما رسیده، حاكی از آن است كه عزاداری امام حسین علیه السالم در بین عقاید 

ای و افكار شیعیان جایگاه خود را یافته و به عنوان یك آیین، تثبیت شده است؛ به گونه

كردند و هرگاه پنهانی برگزار می كه در شرایط سخت و فشارهای حكومتی، آن را

هایی كردند.درباره عزاداری در این سده، به گزارشیافتند، آن را علنی میفرصتی می

دهند. دست یافتیم كه برخی از آنها به صراحت از عزاداری در این دوران خبر می

نها، توان از آهای شیعیان در بروز شعائر خود اشاره دارند و میبرخی نیز به آزادی

های رازی . گزارش2اند از:ها عبارتوجود عزاداری را استنباط كرد. این گزارش

قزوینی در كتاب نقض، از عزاداری شیعیان و پاسخگویی وی به شبهات مطرح شده 

درباره عزاداری و اشاره به عزاداری سّنیان در مناطق مختلف، از جمله مجالس 

قطب الدین مظفّر »و « بن حسین غزنویعلی »سوگواری دو واعظ معروف این دوران 

تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد با »، در بغداد. و این كه «امیر عبادی

گفتنی است نویسنده، این كتاب را برای پاسخ گویی به ایرادها و «. نوحه و فریاد

زارش ین گجا كه اعصر خود نوشته است. از آنانتقادات یك نویسنده متعصّب سنّی هم

كند، مناسب دیدیم متن آن در این به خوبی گستره عزاداری در این دوره را بازگو می

جا بیاید:و امّا آنچه درین فصل و در دگر مواضع بر طریق تشنیع یاد كرده است كه: 

این طایفه روز عاشورا اظهارِ جزع و فزع كنند، و رسم تعزیت را اقامت كنند، و »

ازه گردانند بر منبرها، و قصّه گویند و علما سر برهنه كنند، و مصیبتِ شهدای كربال ت

و این معنی را به تهمت و « عوام جامه چاك كنند، و زنان روی خراشند و مویه كنند

بدعت منسوب كرده و نامرضی دانسته از غایت بُغضِ آل رسول، و از فرط عداوت 
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و معتبران ائمّه فریقین از اصحاب اوالد بتول، اوّالً معلوم همه جهانیان است كه بزرگان 

امام مقدّم بو حنیفه، وامام مكرّم شافعی، وعلما و فقهاء طوایف خلفاً عن سلف این سنّت 

اند. و این طریقت نگاه داشته، اوّالً خود شافعی كه اصل است و مذهب را رعایت كرده

ت و بسیار اسبدو منسوب است بیرون از مناقب؛ او را در حسین و شهدای كربال مراثی 

گوید:أبكی الحسین وأرثی ]منه[ جحجاحا من أهل ای است كه مییكی از آن قصیده

ای كه بیت رسول اللَّه مصباحاتا آخر قصیده با مبالغتی تمام و كمال، و دیگر قصیده

گوید:تأوّب همّی فالفؤاد كئیب وأرّق نومی فالرّقاد عجیبتا آخر، همه مرثیه اوست به می

نان معانی دگران قادر نباشند، و مراثی شهدای كربال كه اصحاب صفتی كه بر چ

ه نهایت است. پس اگر عیب است اوّل بر بوحنیفعدد و بیبوحنیفه و شافعی را هست بی

گه چون فروتر آیی معلوم است گه بر ما. آناست و بر شافعی و بر اصحاب ایشان؛ آن

ب سنّت در عهد خود مقتدا بوده كه در مذه -كه خواجه بومنصور ماشاده به اصفهان 

اند و هر كه ، هر سال این روز، این تعزیت به آشوب و نوحه و غریو داشته-است 

ر گه بغداد كه مدینة السّالم ومقرّ دارسیده باشد دیده و دانسته باشد و انكار نكند.و آن

حدّی  هالخالفه است خواجه علی غزنوی حنیفی دانند كه این تعزیت چگونه داشتی! تا ب

یه را كرد. سائلی برخاست و گفت: معاوكه به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی می

؟ پرسد كه: معاویه را چه گوییچه گویی؟ به آوازی بلند گفت: ای مسلمانان از علی می

آخر دانی كه علی معاویه را چه گوید؟ و امیر عبّادی كه علّامه روزگار و خواجه معنی 

بود، او را در حضرت المقتفی ألمر اللَّه پرسیدند. این روز كه فردا و سلطان سخن 

عاشورا خواست بودن كه: چه گویی در معاویه؟ جواب نداد تا سائل سه بار تكرار كرد. 

دانم كه كدام معاویه را پرسی!؟ نمیبار سوم گفت: ای خواجه! سؤالی مبهم می

شكست، و مادرش جگر حمزه گویی؟ این معاویه را كه پدرش دندان مصطفی بمی

بخایید، و او بیست و اند بار تیغ در روی علی كشید، و پسرش سرِ حسین ببرید ای 

مسلمانان! شما این معاویه را چه گویید؟ مردم در حضرت خالفت حنیفی و سنّی و 
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شافعی زفان به لعنت و نفرین برگشودند، این و مانند این بسیار است و تعزیت حسین هر 

ورا به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد.و امّا به همدان اگر چه مشبّهه را غلبه موسم عاش

باشد، برای حضور رایت سلطان و لشكر تركان، هر سال مجد الدّین مذكّر همدانی در 

موسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد كه قُمیان را عجب آید، و خواجه امام نجم 

ه غایت كه حنیفی مذهب بود، این تعزیت ببه نیسابور با آنبُلمعالی بن ابی القاسم ُبزاری 

كمال داشتی و دستار بگرفتی و نوحه كردی وخاك پاشیدی و فریاِد از حد بیرون 

كردی، و به ری كه از امّهات بالد عالم است، معلوم است كه شیخ ابو الفتوح 

كوشك و  سراینصرآبادی و خواجه محمود حدّادی حنیفی وغیر ایشان در كاروان

اند؟ از ذكر تعزیت و لعنت ظالمان، و درین مساجد بزرگ، روز عاشورا چه كرده

روزگار آنچه هر سال خواجه امام شرف االئمّة ابو نصر الهسنجانی كند. در هر عاشورا 

به حضور امرا و تركان و خواجگان و حضور حنیفیان معروف، و همه موافقت نمایند و 

خود به وجهی گوید كه دگران خود ندانند و نیارند گفتن، و یاری كنند. در این قصّه، 

خواجه امام بومنصور حفده كه در اصحاب شافعی معتبر و متقدّم است به وقت حضور 

او به ری دیدند كه روز عاشورا این قصّه بر چه طریق گفت و حسین را بر عثمان درجه 

و قاضی عمده ساویی حنیفی  و تفضیل نهاد، و معاویه را یاغی خواند در جامعِ سرهنگ،

كه صاحب سخن و معروف است، در جامع طغرل با حضور بیست هزار آدمی این قصّه 

به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سربرهنه كردن و جامه دریدن كه مانند 

آن نكرده بودند. و مصّنف كتاب اگر رازی است، دیده باشد و شنوده، و خواجه تاج 

یسابوری روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدند كه چه مبالغت شعری حنیفی ن

[ به اجازت قاضی با حضور كُبرا و اُمرا، 2۱2كرد در سنه خمس وخمسین و خمسمائه ]

كه خواجه مجبّر انتقالی گفته است، چنان مفتی پس اگر این بدعت بودی، چنان

ه انتقالی به مجلس حنیفیان و رخصت ندادی و چنین ائمّه روا نداشتندی. و اگر خواج

شیعیان نرفته باشد، آخر به مجلس شهابِ مشّاط رفته باشد كه او هر سال كه ماه محرّم 
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درآید، ابتدا كند به مقتل عثمان و علی، و روز عاشورا به مقتل حسینِ علی آورد تا سال 

ی فت كه بسوجهی گپیرار به حضور خاتوناِن امیران و خاتونِ امیر اجلّ، این قصّه به

ها كردند كه ها چاك كردند و خاك پاشیدند و عالم سر برهنه شد و زاریمردم، جامه

گفتند: زیادت از آن بود كه به زعفران جای كنند شیعت، وگر این علما و حاضران می

كنند از بیم تركان و خوف سلطان، موافقت قُضات این معنی به تقیّه و مداهنه می

كنند خالف ایشان را، خواجه را نقصان باشد ایمان را، ه اعتقاد میرافضیان باشد، و گر ب

و الّا در بالد خوارج و مشبّهه كه روا ندارند كردن، دگر همه حنیفیان و شفعویان و 

شیعت این سنّت را متابعت كنند پس خواجه پنداری ازین هر سه مذهب بیزار است و 

ود ود كه خارجیانند تا نبیند و نشنخارجی است، پس باید كه به خوزستان و لرستان ش

كه تعصّب كه او راست كس را نیست و تعزیتِ حسینِ علی داشتن متابعت قول خدا 

[ و موافقت قول مصطفی 2۱1« ]قُل لَّآ أَسَْْلُُكمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ِإلَّا الْمَوَدََّة فِی الْقُرْبَی»است: 

ا هم گوینده ت« وجبت له الجنّة من بكی علی الحسین أو أبكی أو تباكی»است كه گفت: 

و هم شنونده در رحمتِ خدای باشد و منكرش الّا منافق و مبتدع و ضالّ و گمراه نباشد 

و خارجی و مبغضِ فاطمه و آلش و علی و اوالدش، و الحمد للَّه بل أكثرهم ال یعقلون. 

 فضیحت چهل و»گه گفته است: نویسد:آن[ .وی در جای دیگری از كتاب می2۱9]

هفتم: رافضی روز عاشورا خاك بر سر كند از دستِ كرده پدران خود رافضیاِن سلف 

ایشان  گه بكشتند، و علمای بدكه گفتیم حسین را به نامه بخواندند، آندر كوفه، چنان

 گویند و تشنیع بر خود و اسالف خودبر دیری شوند و مقتِل به دروغ و راست لختی می

 كنند و عالمان رافضیها میگوی نوحهكنند و زنكان مویهیزنند و لختی ُمنكَرها ممی

كنند، مردان زنان را خوانند و زن و مرد به هم ورشده باشند، عشرت میمویه باز می

كنند و پیرِ دانشمند رافضی سر برهنه بكند و لختی لعنت بر خویشتن آراسته می

باره این مُعاند مكابر  كنند....امّا جواب این سودای طبع و حشو مذهب كه دگرمی

ناصبی مجبّر یاد كرده است، و عداوت علی و حسین ظاهر گردانیده است، اوّل آن 
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ه صلی اهلل علیه وآله است كاست كه تعزیت حسینِ علی داشتن متابعت فرمان رسول

ه معنی آن است كه: هر كس ك«. من بكی علی الحسین أو أبكی وجبت له الجنّة»گفت: 

علیه السالم بگرید یا كسی را بر وی بگریاند، واجب است او را  بر حسین بن علی

بهشت؛ تا هم علما داخل باشند و هم مستمعان ردّاً علی النّواصب و الخوارج. و شیعه 

بدین جزع و فزع مخصوص نیستند در همه بالدِ اصحابِ شافعی و بالدِ اصحابِ بو 

ی، و خواجه علی غزنوی، و صدر حنیفه فحول علما چون محمّدِ منصور، و امیر عَّباد

خجندی، و ابو منصور ماشاده، و مجدّ همدانی و خواجه بو نصر هسنجانی، و شیخ بو 

الفضائل مشّاط، و ابو منصور حفده، و قاضیِ ساوه، و سمعانیان، و خواجه ابو المعالی 

ع و زجوینی و نزاری و علما رفته و باقیان از فریقین در موسم عاشورا این تعزیت، با ج

اند و بر شهدای كربال گریسته و این معنی از آفتاب ظاهرترست. نوحه و زاری داشته

. 9(1۴2. گزارش ذهبی در سیر أعالم النبالء، از اقامه ماتم در بغداد در سال )1[ .2۱3]

و درخواست مردم از رضی الدین  13۱تصریح ذهبی به شیوع تشیّع در حدود سال 

[ در این دوران خلیفه عباسی 2۱1د بر منبر در روز عاشورا. ]طالقانی قزوینی در لعن یزی

الناصر لدین اهلل بود كه در ظاهر به تشیّع گرایش داشت. وی بر آن بود تا قدرت و 

عظمت خالفت عباسی را دوباره احیا كند. در این زمینه، به شیعیان كه قدرت و توان 

ست مردم از سبط ابن جوزی برای . درخوا3داد.نهفته در عراق داشتند، توجّه نشان می

خوانی و گریه زاری سبط ابن جوزی در زمان ملك خوانی و اجابت او در مقتلمقتل

( در كمك به او برای 13۱. درخواست شیعیان از حاكم حلب )سال 1[ .2۱۴ناصر. ]

. ابن جوزی در المنتظم ۴[ .2۱3مقابله با صالح الدین به شرط علنی شدن شعائر شیعی. ]

به حركت عدّه زیادی برای زیارت مرقد امام علی علیه السالم و  113وادث سال در ح

ه به علنی شدن رفتارهای شیعی اشاره دارد ك« وظهر التشیّع»كربال اشاره دارد و با تعبیر 

نیز  119. در حوادث سال 3[ .2۱۳های نسبی در این دوران دارد. ]نشان از وجود آزادی

ه عباسی المقتفی المر اللَّه اشاره دارد و این كه به نیازمندان به زیارت كربال رفتن خلیف

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. گزارش ابن حجر از ۳[ .2۱3علوی ساكن در اطراف حرم كمك مالی كرده است. ]

ق( برای حضرت فاطمه علیها السالم در نظامیه بغداد و 13۴خوانی واعظ بلخی )م روضه

 ن نتیجه گرفت به طریق اولیتواگریه و زاری شیعیان حاضر در مجلس وعظ او، كه می

. دولت آل باوند با گرایش 3[ .22۱برای امام حسین علیه السالم نیز رایج بوده است. ]

شیعی در طبرستان شكل گرفت و تا پایان قرن ادامه یافت. در زمان حكومت سیّد بهاء 

 ای نوشته شده كهرساله«شاه مهراج»الدین الحسن بن مهدی مامطیری، برای حاكم هند 

 كند كه شامل مناطق عراق، شام، حجاز،میزان نفوذ و گسترش جمعیت تشیّع را بیان می

[ .و معموالً هر 222شود. ]شهرهای مكّه، مدینه و شهرهای خراسان، عراق و طبرستان می

توانستند جا شیعه بوده، به عزاداری امام حسین علیه السالم عنایت داشته است و اگر نمی

 كردندری كنند، در منازل و محافل خصوصی بدین كار اقدام میعلنی و رسمی عزادا

 خصوصاً روزهای عاشورا.

 7سده 

قرن هفتم، در شرق با روی كار آمدن دولت خوارزمشاهیان همراه بود و در بغداد با 

های رسیده از این حذف دولت سلجوقی و احیای مجدّد خالفت عباسی.از گزارش

ر سده پیشین از عزاداری امام حسین علیه السالم رایج آید كه آنچه دسده، چنین بر می

یمه اوّل های نبوده در این سده نیز ادامه یافته؛ بلكه در مواردی توسعه یافته است.از دهه

این سده، كه هنوز مغوالن بر بغداد استیال نیافته بودند، گزارشی داریم كه نشان از وجود 

الفت عباسی حكایت دارد. المستعصم خوانی در پایتخت خمراسم عزاداری و مقتل

جمال الدین عبدالرحمن  -از محتسب بغداد  ۴32( در سال ۴3۱عباسی )آغاز خالفت 

خواست تا روز عاشورا مردم را از خواندن مقتل باز دارد؛ ولی اجازه داد  -بن الجوزی 

دارد [ احتمال 221در كنار مرقد امام موسی بن جعفر علیه السالم مقتل خوانده شود. ]

یج كرد، راكه اظهار تمایل به تشیّع می -این مراسم از دوره خالفت الناصر لدین اهلل 
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خواسته در ابتدای روی كار آمدن خود و برای رضایت شده باشد و المستعصم می

متعصّبان سنّی، آن را محدود كند.گزارش دیگری از ابن عدیم داریم كه شیعیان مدینه 

خواندند. آمدند و مقتل میاس واقع در بقیع، گرد هم میدر روز عاشورا در قبّه عب

های خود در مثنوی معنوی به [ .مولوی شاعر قرن هفتم نیز، در یكی از تمثیل229]

[ و دست آخر آن كه سیّد بن 223كند. ]اشاره می« حلب»وجود عزاداری علنی در شهر 

ل األعمال خود به قدر شیعی قرن هفتم در كتاب إقباطاووس، عالم مشهور و گران

[ وی حتّی 221كند. ]كند و از آن دفاع میوجود دهه محرّم برای عزاداری اشاره می

[ كه این امر، 22۴توصیه می كند كه كتاب لهوف وی در روز عاشورا خوانده شود ]

خوانی و عزاداری دهه محرّم در دوره مؤّلف یعنی قرن حكایت از وجود فرهنگ مقتل

ین، عزاداری به روز عاشورا منحصر نگشته؛ بلكه دهه اوّل محرّم نیز، هفتم دارد.بنابر ا

آمده است.نتیجه آن كه عزاداری از جهت كیفیت و كمّیت ایّام سوگواری به شمار می

یزه و های گذشته و انگگسترش یافته و در این راه از پشتوانه فرهنگی عزاداری، در سده

های شیعی در سده پنجم و ه سلطه حكومتشور و عالقه شیعه بهره برده است؛ چرا ك

ششم پایان یافت و این سنّت، با نفوذ در بین توده مردم توانست مسیر پر فراز و نشیب 

ها طی كند.نیمه دوم این سده و سلطه مغوالن بر ایران و خود را در طول سال

عراقلشكركشی مغوالن به طرف عراق و بغداد،به فرماندهی هوالكو، شماری از 

های شهرهای بزرگ جنوب عراق را بر آن داشت تا با تدبیری از یتشخص

وكشتار و غارت این شهرها توسّط مغوالن جلوگیری كنند. بدین جهت با ارسال كشت

هیئت دیپلماتیك از هالكو خواستند خون ایشان را حفظ كند و به آنان امان دهد و 

نوب بغداد ین ترتیب، شیعیان جهالكو پذیرفت و محافظانی برای ایشان، تعیین كرد و بد

[ از طرف دیگر با سقوط خالفت عباسی، شیعیان 223از فتنه مغوالن مصون ماندند. ]

های پایانی این سده، یكی از هایی در ابراز عقاید و شعائر خود یافتند. در دههآزادی

ربال و كنام غازان خان شیعه شد و در این راستا چندین بار به زیارت جانشینان هالكو به
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نجف رفت و در عمران و آبادانی حائر حسینی كوشید. این وقایع زمینه آزادی شیعیان 

تواند به معنای علنی شدن شعائر شیعی در در ابراز شعائر خود را فراهم نمود و می

شهرهایی مثل حلّه و كربال و نجف باشد، هر چند كه گزارش تاریخی از آن در دست 

 نداریم.

 8سده 

سده مصادف بود با دوران حكومت غازان خان كه گرایش شیعی داشت و آغاز این 

اقداماتی نیز برای ترویج آن انجام داد. پس از وی برادرش سلطان محمّد خدابنده به 

قدرت رسید. وی نیز پس از مدّتی شیعه شد و در ترویج و رسمی كردن آن تالش 

این مذهب بدین معنا است بسیاری نمود. گرایش حكّام مغول به تشیّع و رسمی شدن 

توانستند آزادانه شعائر خود را كه یكی از آنها عزاداری امام حسین علیه كه شیعیان می

ها در عراق به حكومت رسیدند السالم بود، ابراز كنند. پس از وی نیز سلسله جالیری

 لهای همین سلطان بودند و گرایش شیعی داشتند و حكومت اینان تا اوایكه خواهرزاده

ق( در گزارش سفر خود، از شهرهای 333( ادامه یافت.ابن بطوطه )م ۳23قرن نهم )سال 

[ .ابن خلدون نیز 22۳برد. ]شیعه نشین حلّه، بحرین، قم، كاشان، ساوه و طوس نام می

فی  وهذا المذهب»نویسد: درباره مناطقی كه ساكنان آنها شیعه اثنی عشری هستند، می

[ .نفوذ تشیّع در خراسان بخصوص سبزوار 223«. ]الحلة والعراقالمدینة والكرخ والشام و

ق( یكی از امرای سربداران از 393و حوالی آن باعث شد كه خواجه علی مؤید )م 

شهید اوّل در شام بخواهد كه به خراسان سفر كند و نیازهای علمی و فقهی آنان را 

الم فرستد.از كنویسد و میبرآورده كند؛ ولی ایشان كتاب لمعه خود را برای آنان می

[ نیز 21۱ق( در ردّیه نویسی بر عزاداری امام حسین علیه السالم ]31۳ابن تیمیه )م 

كه ابن  ایتوان فهمید كه این كار، نزد شیعیان در آن دوران رایج بوده است؛ به گونهمی

مر بدین ا« ما یفعله الشیعة من إظهار الجزع والفزع»[ با تعبیر 212ق( نیز ] 333كثیر )م 
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تواند اشاره كرده است.تشكیل حكومت مرعشیان در طبرستان، با گرایش شیعی نیز می

های عزاداری در این دوران باشد.از اشعار فراوانی كه در به معنای فراهم شدن زمینه

همید توان فخورد، نیز میكتاب روضة الشهداء كاشفی )از واعظان قرن نهم( به چشم می

ن، اشعار فراوانی در رثاء و مصیبت امام حسین علیه السالم سروده و قبل از این دورا

شده است كه كاشفی آنها را در كتاب خود آورده و جمع كرده است.سیف خوانده می

فرغانی عارف شیعه مذهب این قرن نیز در قصیده كوتاهی، در این باره سروده است كه 

 [ .211یدبر كشته كربال، بگریید ]بیت آغازین آن چنین است:ای قوم در این عزا بگری

 9سده 

شود و عراق و شام نیز از حمالت او های تیمور لنگ شروع میاین قرن، با ترك تازی

مانند. با مرگ تیمور و بر تخت نشستن فرزند وی شاهرخ، فضای ترویج نصیب نمیبی

 زیفرهنگ و عمران در مناطق تحت سلطه تیموریان آغاز گشت و خود وی، در بازسا

های پدر كوشید و حتّی همسر وی اقدام به ساختن مسجد گوهر شاد در كنار خرابی

آید كه در این زمان، حرم رضوی در مشهد نمود. از این گونه حركات بر می

های نسبی برای شیعیان وجود داشته تا شعائر خود را بروز دهند؛ چرا كه خانواده آزادی

كنون كه هم ا -ن، در كنار حرمش مسجد باشكوهی سلطنتی، با احترام به امام هشتم آنا

سازد.از دیگر نكاتی كه وجود عزاداری را در این قرن تأیید كند، ، می-نیز پابر جاست 

است.شاهد دیگر، آن كه یك « آق قویونلو»نام وجود حكومتی شیعی در غرب ایران به

فری به شهر ری از ق( در س۳۳۱، اواخر این قرن )«نی كی تین»نام ایرانگرد روسی به

[ .نكته دیگر 219جات عزاداری در این شهر گزارش كرده است. ]حركت دسته

[ .وی در بین منابع نقل 213اشارات كاشفی در مقدمه كتاب روضة الشهداء است. ]

خود، به كتب مقتلی مثل مصابیح القلوب مولی حسن شیعی سبزواری و مقتل الشهداء 

، اشاره كرده كه نشان از وجود -ارنده اشعار نغز است كه در بر د -ابوالمفاخر رازی 
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محبّان اهل بیت هر سال كه محرّم در آید »مقتل در عصر او دارد. همچنین از تعبیر: 

مصیبت شهدا را تازه سازند و به تعزیت اوالد حضرت رسالت پردازند... و اخبار مقتل 

مقدمه كتاب او آمده [ كه در 211« ]شهدا كه در كتب مسطور است، تكرار نمایند

آید كه عزاداری در این دوران، همانند آنچه كه سیّد بن طاووس در است، چنین بر می

 خوانیشده است و مقتلقرن هفتم اشاره كرده، قبل از عاشورا در آغاز محرّم شروع می

[ .آنچه گفته شد، مربوط به شیعیان در شرق است و از آنچه 21۴نیز رایج بوده است. ]

 نشین عراق رایج بوده، فعالًعراق مثل حلّه، كوفه، كربال و دیگر شهرهای شیعه كه در

ها را، از حال و هوای این دوران كه توان وجود عزاداریمتنی در دست نداریم؛ ولی می

 با گسترش تسنّن مالیم و دوازده امامی در مناطق اسالمی همراه بود، استنباط كرد.

 یازدهمهای دهم و دوران صفویه، سده

چنان كه یادآور شدیم، در سده نهم كتاب روضة الشهداء نگاشته شد و از آن جا كه 

ها را گرفت. بنابر این عزاداری امام شیوه نگارش آن، روان و زیبا بود، جای دیگر مقتل

شت؛ امّا نشین رواج داخوانی در بسیاری از نقاط شیعهحسین علیه السالم به صورت مقتل

در تبریز، دولتی بر سركار آمد كه به  3۱3اه اسماعیل صفوی در سال گذاری شبا تاج

تشیّع رسمیت بخشید و برای ترویج شعائر آن، تالش بسیار نمود. در زمان وی، حسین 

فدایی نیشابوری، كتاب روضة الشهداء كاشفی را به شعر درآورد و از آن، منظومه 

دوران، از جهت علنی شدن و  [ .این213حماسی دینی ساخت و به شاه تقدیم كرد. ]

های شیعی آل بویه و تظاهرات عمومی عزاداران و شدّت آن، به دوران حكومت

های چهار و پنج شباهت دارد. با این تفاوت كه مناطق تحت حكومت فاطمیان در سده

های فراوانی از های این دوران، گزارشاین دولت، عمدتاً شیعی بودند.درباره عزاداری

های دهم و یازدهم داریم كه به توصیف عزاداری رایج در آن ن اروپایی سدهایرانگردا

های خود مأموریت داشتند جا كه ایرانگردان از طرف دولتاند. از آنزمان پرداخته
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اوضاع ایران و دولت صفوی را به دقّت زیر نظر بگیرند و حتّی گاه از برخی جزئیات، 

های امام حسین علیه السالم كه یكی از اریگزارش تهیه كنند. آنان به مسئله عزاد

. انداند و در ترسیم كامل آن كوشیدههای باشكوه آن دوران بود، توجّه نمودهمراسم

آیند و ما در گزارش بدین جهت، از منابع بسیار خوب در این زمینه به شمار می

عزاداری امام های عمومی این دوران از آنها بهره خواهیم برد.شاهان صفوی به عزاداری

نانچه ها، چها و جنگجا كه در لشگركشیحسین علیه السالم اهتمام ویژه داشتند تا آن

ق 2۱29شدند. در محرّم سال رسید، از این امر غافل نمیایّام محرّم و روز عاشورا فرا می

كه شاه عبّاس قلعه ایروان را در محاصره داشت، در شب عاشورا، عزاداری امام حسین 

السالم را بر پا كرد و چنان شیون و فریاد، از لشگر وی برخواست كه ساكنان قلعه علیه 

گمان كردند فرمان حمله شبانه به آنها صادر شده است. لذا آنان پیك فرستادند و 

نیز كه به جنگ  2۱22[ .وی در سال 21۳آمادگی خود را برای تسلیم اعالم نمودند. ]

ورا كنار آب خطب توقّف نمود و عزاداری امام رفته بود، روز عاش« ازبك»سپاهیان 

[ .در مورد قصیده معروف محتشم كاشانی چنین 213حسین علیه السالم را بر پا نمود. ]

ای در مدح فرزند شاه طهماسب صفوی سرود، شاه از كنند كه وقتی وی قصیدهنقل می

[ و او نیز 29۱او خواست به جای این گونه اشعار، در رثا و مدح ائمه شعر بسراید. ]

تركیب بندی در مدح امام علی علیه السالم سرود و پس از آن در پی دیدن خوابی، 

را سرود.در دربار صفوی نیز ایّام محرّم « باز این چه شورش است...»بند معروف تركیب

[ عالوه بر آن، شاهان در مراسم 292شد. ]و عاشورا، كتاب روضة الشهداء خوانده می

جات عزاداری از جلوی شدند و دستهرا در میدان شهر نیز حاضر میعمومی روز عاشو

[ 291پوشیدند. ]كردند. از حیث ظاهر نیز در دهه محرّم لباس عزا میشاه عبور می

هاست نویسد:سالهای پایانی دوره صفویه نیز درباره عزاداری می.افندی، نویسنده سال

محرّم بویژه روز عاشورا در همه  كه در آیین ملوك و سالطین صفویه در دهه اوّل

[ .و در 299مناطق ایران برای امام حسین علیه السالم بدین شیوه عزاداری شده ]است[. ]
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نویسد:این رویه حسنه و پسندیده در میان امامیه، در عرض این مدّت جای دیگر می

بیر [ .از تع293مدید بسیار مشهور، بلكه خود به منزله شعار شیعه نیز شده است. ]

اند، شكوه و شور ایرانیان در روز مخالفانی كه به عزاداری در این دوران اعتراض كرده

شود. بر اساس آنچه مرحوم افندی در تحفه عاشورا، در دوران صفوی هویدا می

ایت شر و شور شیعیان در حك»فیروزیه آورده و به آن پاسخ گفته است. آنان با تعبیر 

سنّت رایج عزاداری در ایّام محرّم، در این دوران یاد از « تعزیت در ایّام عاشورا

های ایرانگردان اروپایی را از [ .در این جا بهتر دیدیم متن برخی گزارش291اند. ]كرده

هجری به ایران سفر  21۱3م / 2۴2۳برپایی این آیین بیاوریم.پیترو دالواله كه در سال 

ل محرّم( دهه اوّل محّرم كه عاشورا نویسد:با این روز )اوّكرده، در سفرنامه خود می

 كنندگردد.ایرانیان تمام این مدّت را به طور مداوم عزاداری میشود، آغاز مینامیده می

انگیز زندگی حسین فرزند علی و فاطمه و ضمن تظاهرات عمومی عظیم، از پایان غم

ولی در  ان مقدّس،یگانه دختر پیغمبر اسالم ]صلی اهلل علیه وآله[ كه در نظر همه مسلمان

نظر ایرانیان امام بر حق نیز هست و شاه فعلی از اعقاب او است، یاد و به این مناسبت، 

كنند.تشریفات و مراسم عزاداری به این قرار است كه همه غمگین و سوگواری می

رسند و لباس عزاداری به رنگ سیاه یعنی رنگی كه در مواقع دیگر مغموم به نظر می

كنند. هیچ كس سر و ریش خود را گیرد، بر تن میاستعمال قرار نمی هیچ وقت مورد

كند؛ عالوه نه تنها از ارتكاب هرگونه گناه پرهیز میرود و بهتراشد و به حمّام نمینمی

 ها وسازد....جمعی دیگر در میدانبلكه خود را از هرگونه خوشی و تفریح محروم می

م، برهنه و عریان، در حالی كه فقط به پارچه های مردهای مختلف و جلوی خانهكوچه

برّاق  ای سیاه وسیاه یا كیسه تیره رنگی ستر عورت كرده و سر تا پای خود را با ماده

گ زده و كنیم، رنشبیه آنچه ما برای رنگ زدن جلد شمشیر یا فلزات دیگر استعمال می

اری و غم اندوه كنند و تمام این تظاهرات برای نشان دادن مراتب سوگوحركت می

روند كه تمام ای برهنه نیز راه میآنان در عزای حسین است. به همراه این اشخاص، عدّه
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هایی كه به زمین ریخته و اعمال اند تا نشانی از خونبدن خود را به رنگ قرمز در آورده

های زشتی كه آن روز نسبت به حسین انجام گرفته است، باشد و همه با هم، آهنگ

خوانند و دو قطعه چوب یا یز در وصف حسین و مصائبی كه بر او وارد شد، میانگغم

كوبند و از آن صدای حزن انگیزی به استخوانی را كه در دست دارند، به یكدیگر می

ایان پدهند كه عالمتی از اندوه بیعالوه حركتی به سر و تن خود میآورند. بهوجود می

هایی كه در دست دارند، د و در همین حال ظرفآنهاست و بیشتر به رقص شباهت دار

برند و مردم به عنوان اند، میدار دور آنها جمع شدهجلو اشخاصی كه در میدان حلقه

اندازند.هنگام ظهر در وسط میدان، در بین جماعتی كه گرد صدقه در آن پول می

د و در ایران به او سیّ اند، یك ملّا كه غالباً از نسل محمّد ]صلی اهلل علیه وآله[ استآمده

ه به رود. در تركیاش عمّامه سبز است، باالی منبر میگویند و عالمت ممیّزهیعنی آقا می

كه  -گویند و من بر خالف تركیه این گونه اشخاص امیر و در مصر به آنان شریف می

ه م بدر ایران ندید -اعقاب محمّد]صلی اهلل علیه وآله[ همیشه عمامه سبز بر سر دارند 

ای با این رنگ بر سرگذارد.منبر، مشرف بر همه غیر از این گونه مواقع، كسی عمّامه

زنان و مردانی است كه بعضی بر روی زمین و بعضی بر روی چهارپایه كوتاهی 

رح كند و به شخوانی و توصیف حسین میاند و ملّا بر روی آن، شروع به روضهنشسته

روی  دهد وپردازد و گاهی نیز شمایلی چند نشان مییوقایعی كه منجر به قتل او شد، م

بندد تا هر چه ممكن است بیشتر هم رفته تمام سعی و كوشش خود را به كار می

ها در حاضرین را وادار به ریختن اشك كند.همین مراسم، روزها در مساجد و شب

های رچمهای فراوان و عالمات عزاداری و پها با چراغجاهای عمومی و بعضی خانه

تر ادامه دارد خوانی با شدّت هر چه تمامشود و روضهاند و تكرار میسیاه مشخّص شده

كوبند و كنند بخصوص زنان به سینه خود میو مستمعین با صدای بلند گریه و زاری می

شود، تكرار ای را كه خوانده میبا نهایت حزن و اندوه و همه با هم آخرین بند مرثیه

شاه حسین پس از این كه روز دهم ماه محرّم یعنی  -گویند: آه حسین كنند و میمی
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روز قتل فرا رسید )این روز، امسال مصادف با هشتم ژانویه شد( از تمام اطراف و 

های محلّات اصفهان )به طوری كه قبالً به مناسبت روز قتل علی توصیف كردم( دسته

كنند و بر روی لم با خود حمل میافتد كه به همان نحو بیرق و عبزرگی به راه می

عالوه چندین شتر های متعدّد قرار دارد و بههای مختلف و عمامههای آنان سالحاسب

شود كه درون هر یك، سه هایی حمل میها هستند كه بر روی آنها جعبهنیز همراه دسته

ك ها هر یهای اسیر حسین شهید قرار دارند. عالوه بر آن دستهچهار بچه به عالمت بچه

پردازند كه دور تا دور آنها مخمل سیاه رنگی پیچیده شده و در هایی میبه حمل تابوت

اند روی آنها یك عمامه كه احیاناً به رنگ سبز است و همچنین یك شمشیر جای داده

ام، چیده شده است های گوناگونی كه قبالً شرح آن را دادهو دور تا دور تابوت، سالح

ای قرار دارد كه به آهنگ سنج و نای، های متعدّد بر سر عدّهیا روی طبقو تمام این اش

 چرخد وزنند. تمام طبق نیز به این نحو میكنند و دور خود چرخ میجست و خیز می

م به ایران 2۴۴3[ .ایرانگرد دیگر تاروینه است و در سال 29۴كند. ]منظره جالبی پیدا می

نویسد:اكنون از تشریفات بزرگ مذهبی ین باره میسفر كرده وی در سفرنامه خود در ا

ها كه مربوط به حسن و حسین علیهما السالم پسرهای علی علیه السالم است، ایرانی

یعیان ترین شمتعصّب« عاشورا»گفتگو نماییم: هشت تا ده روز قبل از آن روز مخصوص 

فقط با پارچه  شوند.كنند و برهنه و عریان میتمام صورت و بدن خود را سیاه می

نمایند و سنگ بزرگی به هر دستی گرفته، در كوچه و معبر كوچكی ستر عورت می

ها را به یكدیگر زده، انواع تشنّجات به صورت و بدن خود گردش نموده، آن سنگ

كنند: حسن حسین، حسن حسین و به قدری این حركت را تكرار داده، متصل فریاد می

ن ها مردماكند و تا غروب مشغول این كار هستند. شبنمایند كه دهانشان كف میمی

نمایند و در این ایّام های خود برده، اطعام شایانی میمقدّسی هستند كه آنها را به خانه

ها منبری نصب شده واعظین همین كه آفتاب غروب كرد در اغلب گذرها و میدان

درباره عزاداری  مشغول موعظه و حاضر كردن مردم برای روز مخصوص هستند....او
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نویسد:... مدّتی است كه شاه، ریاست و نظم این كار را به بیكلی بیگی روز عاشورا می

نماید و همچنین ترتیب حركت آید جای هر كس و هر محلّه را معیّن میسپرده، كه می

د.... كندسته محلّات شهر را كه دوازده دسته هستند و جای هر یك از آنها را تعیین می

ز آن ]بعد از حمل سرهای كشتگان ازبك و عبور پناهنده شدگان عثمانی[ بیكلی بعد ا

ها نموده، هر دسته یك عماری داشت كه هشت تا ده بیگی شروع به داخل كردن دسته

كردند... و چنانچه سابقاً ذكر شد، جماعتی برهنه و عریان بودند و نفر آن را حمل می

ن كردند: حسن حسین، حسجستند و فریاد میمی ها را به یكدیگر زده، به هواآن سنگ

كرد. بعد از آن كه این دسته دو سه دور میدان حسین؛ تا به حدّی كه دهانشان كف می

ها شد و این یدكگردیدند، دسته دیگری به همان ترتیب با سه یدك وارد میمی

 باز همان رفتند و آنها همهایی هستند كه شهدا سوار شده، به جنگ مینماینده اسب

نمودند. وقتی كه دسته تازه وارد میدان حركات دسته اوّل و جست و خیز را تجدید می

داشتند كه راه را برای دسته جدید باز كند. در شد، دسته قبل را در گوشه نگاه میمی

ها طفلی شبیه نعش شده، خوابیده بود و آنانی كه دور عماری را بعضی از آن عماری

كردند. و این اطفال شبیه دو طفل امام د، گریه و نوحه و زاری میاحاطه كرده بودن

حسین علیه السالم هستند كه بعد از شهادت امام علیه السالم خلیفه بغداد ]منظور وی 

شام است[ یزید، آنها را گرفت و به قتل رسانید.... پهلوی تاالر شاه، تخت بلندی زده 

ده بود. تر واقع شپنج شش پا از تاالر پایین رویش را قالی انداخته بودند؛ به طوری كه

داری با روپوش سیاه گذارده بودند كه مّلایی روی آن روی آن تخت، صندلی دسته

نشسته و شش نفر ملّای دیگر هم پای صندلی روی فرش قرار گرفته بودند. آن ملّا به 

ش به ققدر نیم ساعت حكایت قتل و شهادت حسن و حسین را بیان كرد. همین كه نط

پایان رسید، شاه به او خلعت داد. همین طور به آن شش نفر دیگر؛ امّا خلعت ملّای ناطق 

های شاهانه را پوشیدند، آن ملّا خیلی فاخرتر از دیگران بود. پس از آن كه خلعت

دوباره روی صندلی نشسته، برای سالمتی و طول عمر و سلطنت شاه دعا خواند. تمام 
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اعت قبل از ظهر تا ظهر طول كشید. پس از آن، شاه به این تشریفات از پنج س

ها در میدان نماندند و تمام روز آن سرای خود مراجعت كرد. مردم و دستهحرم

[ .ایرانگرد دیگر كارِری )جملی كارِری(است كه 293ها را در شهر گرداندند. ]عماری

وی در مورد  در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران سفر كرد. 22۱1در سال 

ماه اوت با طلوع ماه نو ]قمری[ برگزاری  19نویسد:روز دوشنبه عزاداری محرّم می

انگیز آغاز گردید. ایرانیان به یاد درگذشت دو تن از امامان خود حسن مراسم بسیار غم

كنند... این مراسم، ده روز و حسین، فرزندان علی، این مراسم را همه ساله برگزار می

ر اند كه ههایی گذاشتهها، صندلیها و گذرگاهو تمام این مدت در میدان كشدطول می

نشیند و سخنانی در منقبت و مصیبت كشته شدگان چندگاه یك ملّا بر روی آن می

گوید. همه ساكنان محلّات، در حالی كه به عنوان سوگواری جامه كبود یا سرخ بر می

[ .عالوه بر ایران، شیعیان 29۳نشینند. ]ن میاند، در پای كرسی وعظ و مرثیه آناتن كرده

در نقاط دیگر بخصوص عراق، شام، حلب و حتّی شرق امپراطوری عثمانی حضور 

 نگار ونیزی در آستانه قرن دهم هجری چهارداشتند. حتّی به گفته مارینو سانوتو وقایع

جاها زاداری در آن[ بنابر این، قاعدتاً باید ع293پنجم ساكنان آسیای صغیر شیعه بودند. ]

 های دولت عثمانی، گزارشیگیرینیز رواج داشته باشد، همان گونه كه با تمام سخت

اسناد  در بین« هابكتاش»از عزاداری امام حسین علیه السالم در روز عاشورا توسّط طایفه 

[ .و به طور طبیعی عزاداری باید در شهرهای جنوب 23۱دولت عثمانی موجود است. ]

ل حلّه، كربال و نجف رایج بوده باشد. ابن طولون )وقایع نگار قرن دهم( در عراق مث

زمان ( كه با دوران سلطنت شاه اسماعیل در ایران هم313( و )3۱3های )حوادث سال

بوده از عزاداری ایرانیان )اعاجم( مقیم شام در روز عاشورا و روز هفتم محرّم و برخورد 

ش داده است. هر چند كه ممكن است اینان واقعاً اهل سنّت و حكومت با آنان گزار

اند، ولی به دلیل آن كه عزاداری در ایران و دولت تازه تأسیس صفوی رایج عجم نبوده

بوده، عزاداری شیعیان ساكن دمشق را نیز ایرانی به شمار آورده است.عزاداری در این 
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ری چنان تنوّع و های سوگوادوران كه با حمایت حكومت همراه بود، از حیث شیوه

اند عزاداری در این دوران پدید آمده است و حال گسترش یافت كه برخی گمان كرده

آن كه وقتی صفویه به قدرت رسیدند، هشت قرن از پیدایش و نفوذ آن در جوامع 

گذشت.رسمی شدن تشیّع در ایران و گسترش آن در تمام مناطق ایران كه شیعی می

چه شیعی در اكثر نقاط كشور شد و باعث شد كه توده منجر به تشكیل جامعه یكپار

یعنی همانانی كه در گذشته عزاداری امام حسین علیه السالم را در نهان و  -مردم 

یمی های قدفارغ از نقد جوامع غیر شیعی به گسترش شیوه -آشكار به عهده داشتند 

 -ه گفته افندی های جدید، روی آورند تا آن جا كه، بعزاداری و پدید آوردن شیوه

شد های پیشین افزوده میای جدید برگونههر روزه گونه -نویسنده دوره پایانی صفویه 

ه، های برجسته و علمی شیعه نیز نبودو چه بسا برخی از آنها چندان مورد پسند شخصیت

كند. ولی در آن حد نبوده یاد می« اطوار غریب»همان گونه كه خود وی از آنها با تعبیر 

[ این گسترش از جهت كیفیت و كمیّت، 232عالمان مردم را از آنها باز دارند. ]كه 

ی ملّ -های بومی و ملّی كشاند و از آن آیینی مذهبی عزاداری را آرام آرام به میان آیین

[ و از آن جمله، میان 231ساخت.فرهنگ رایج عزاداری در بین ایرانیان به مناطق دیگر ]

جا با رنگ و بوی محلّی رواج پیدا كرد و سپس از و در آن شیعیان هند انتقال یافت

جا، همپای مهاجران هندی به كشورهایی مثل اندونزی و حتّی كشورهای آمریكای آن

های رایج عزاداری در این دوران را كه در مركزی انتقال یافت.اكنون فهرستی از شیوه

آن  آوریم و تفصیلاین جا می ها و تألیفات آن دوران، انعكاس یافته است، درسفرنامه

. سیاهپوش كردن 1. به حالت عزا در آمدن چهره شهرها.2آید.ها میدر بخش شیوه

. پوشش لباس سیاه و نرسیدن به 9ها، تكایا و معابر در آغاز محرّم.مساجد، حسینیه

آراستگی ظاهر، مثل نتراشیدن ریش و نچیدن موها و... و برخی پوست بدن خود را 

خوانی در دهه محرّم و روز . روضه3آمدند.كردند و در معابر به حركت در میسیاه می

های عزا در معابر، در دهه محرّم . حركت دسته1عاشورا در منازل، مساجد و تكایا.
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. آویختن پرچم عزا بر دَر ۴زن و سنگ زن.زن، زنجیرزن، تیغهای سینهشامل دسته

. جمع شدن 3. اطعام شام عزاداران.۳مجالس.خوانی در خوانی و نوحه. مرثیه3منازل.

های كربال . حركت شبیهات شخصیت2۱ها در مكانی )مثل تكیه( خارج از شهر.دسته

مانند امام حسین علیه السالم و فرزندان و خانواده ایشان در معابر، كه گاه با ظاهری 

ت و آمدند و گاه كودكان نیمه لخخونین و ساكت در جمع مردم به حركت در می

سوار بر شتر به صورت وارونه، اسارت كودكان اهل بیت علیهم السالم را تداعی 

. حمل تابوت امام حسین علیه السالم در حالی كه شمشیر، عمّامه و 22كردند.می

سوار به نشان امام و های دیگر روی آن قرار داشت و حركت دادن چند اسب بیسالح

. حمل عماری 21و عمامه گذاشته شده بود. هایارانش كه بر روی آنها انواع سالح

)نخل گردانی( كه شبیهان طفالن امام حسین علیه السالم درون آن نشسته بودند و 

. نمایش پوستین 29ها روی آن قرار گرفته بود.حركت دادن چند شتر كه عماری

. 23گوسفند تازه ذبح شده بر روی شتر، در حالی كه تیرهایی بر آن فرود آمده است.

. گریه و زاری زنانی 21مایش سرهای بریده با استفاده از مجسّمه یا با بازی هنرمندانه.ن

. حركت 2۴جات عزاداری، ایستاده بودند.كه در طرف معبر به تماشای حركت دسته

زنان كه با زدن دو قطعه سنگ به یكدیگر صدای حزن انگیزی تولید سنگ

ها و حمل علَم، بیرق، توق در جلو دسته .2۳. كاه ریختن بر سر عزاداران.23كردند.می

. حركت طبقداران كنار تابوت امام حسین علیه السالم در 23گاه حمل مشعل و شمع.

ها گذاشته شده بود و طبقداران با صدای سنج و ها انواع سالححالی كه بر روی طبق

ه های كبود رنگ یا سرخ رنگ در ده. پوشیدن لباس1۱چرخیدند.نای، دور خود می

. حركت یدك كشی 11های سبز رنگ فاخر یراق دوزی شده.. پوشیدن لباس12محرّم.

ها با تیر و كمان و شمشیر و ها و زینت یدكمجلّل با زین و یراق اعال در جلو دسته

زره پوش در صفوف  31. حركت 13. پرواز دادن دوازده كبوتر.19ادوات جنگی.

 ن ملجم در معابرها و آتش زدن آن در آخر.. گرداندن آدمك ابن زیاد و اب11عزاداران.
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 پاورقی

؛ بحاراألنوار، ج 2، ح 1۱3، ص 2؛ عیون أخبار الرضا، ج 33، ح 1۳[ الخصال، ص 2]

 .۴، ح 111، ص 33

؛ بحاراألنوار، ج 312، ح ۴33؛ األمالی للصدوق، ص 2، ح 191[ كمال الدین، ص 1]

 .1، ح 111، ص 33

 .23، ح 1۴2، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 231، ح 23۴[ كامل الزیارات، ص 9]

، 2۱2؛ بحاراألنوار، ج ۴۳1، ح 319؛ كامل الزیارات، ص 33[ خصائص األئمة، ص 3]

 .33، ح 22۴ص 

، 39؛ بحاراألنوار، ج 9۴، ح 1۳1؛ كمال الدین، ص 9۱، ح 2۱1[ دالئل االمامة، ص 1]

 .23۱، ح 233؛ كامل الزیارات، ص 13، ح 133ص 

 .319، ص 1؛ التذكرة للقرطبی، ج 3۱، ص 1خوارزمی، ج [ مقتل الحسین لل۴]

ها، چنانچه كسی [ الزم است یادآور شویم كه بر اساس سنت رایج در بین عرب3]

شد، وابستگان وی تا زمان مرگ قاتل و یا انتقام از او، مراسم سوگواری را كشته می

ین گیری در بانتقامانداختند تا بدین وسیله روحیه دادند و به تأخیر میانجام نمی

وابستگان، حفظ و منجر به انتقام شود؛ زیرا گمان داشتند كه سوگواری و گریه، باعث 

شود.جواد علی در كتاب المفصل فروكش كردن احساس انتقام و خشم از قاتالن می

وكانت العرب ال تندب قتالها و التبكی »نویسد: ( می21۴، ص 1فی تاریخ العرب )ج 

ین گفته وی توان بر امی«. ر بها، فإذا قتل قاتل القتیل، بكت علیه و ناحتعلیها حتّی یثأ

را شاهد آورد، امّا اهل بیت « ممنوعیت گریه بر كشتگان كفّار قریش در جنگ بدر»

پیامبرصلی اهلل علیه وآله و خاندان بنی هاشم، بر خالف سنت عرب جاهلی، در این 

ا كشته شدن قاتالن، از زینت كردن و دوران، عزاداری كردند؛ ولی از این كه، ت

آید كه رفتار آنان در این مدّت متأثر كردند، چنین بر میآراستگی ظاهر خودداری می
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بته با ورزیدند و الاز همان سنّت عربی بوده كه بر زنده نگه داشتن حادثه قتل، اهتمام می

 ی.نوعی ویرایش در این سنّت، یعنی خودداری نكردن از گریه و سوگوار

؛ األمالی للصدوق، ص ۳۳و  ۳3و  ۳9و  33؛ مثیر األحزان، ص 2۳۱[ اللهوف، ص ۳]

؛ تاریخ الطبری، 93و ص  93، ص 1؛ مقتل الحسین، ج 1۱3؛ روضة الواعظین، ص 19۴

 .239، ص ۳؛ البدایة والنهایة، ج 31۴، ص 1ج 

؛ 23۱ ح 2۱3و  2۱۳و  2۱3، ص 1؛ االحتجاج، ج 231، ح 32[ األمالی للطوسی، ص 3]

 . ]3۴؛ مطالب السؤول، ص 23۳؛ اللهوف، ص 93بالغات النساء، ص 

؛ أنساب 2۱۱؛ مثیر األحزان، ص 129؛ اللهوف، ص 211، ص 1[ االحتجاج، ج 2۱]

؛ الكامل فی التاریخ، 3۴3و ص 3۴1، ص1؛ تاریخ الطبری، ج323، ص 9األشراب، ج 

؛ سیر أعالم 122ص؛ روضةالواعظین، 131، ح19۱؛ األمالی للصدوق، ص133، ص1ج

؛ الطبقات الكبری الطبقة الخامسة، 233، ص ۴3؛ تاریخ دمشق، ج 1۱9، ص 9النبالء، ج 

 .3۳3، ص 2ج 

 .23۴، ص 31؛ بحاراألنوار، ج 111[ اللهوف، ص 22]

( سبب گریه وی، خونین شدن تربت 131، ص 1[ در گزارش تاریخ یعقوبی )ج 21]

ا به عنوان عالمت شهادت آن حضرت در موجود در نزد وی، بوده كه پیامبر، آن ر

 آینده به وی سپرده بود.

؛ بحاراألنوار، ج 23۱، ح 3۱؛ األمالی للطوسی، ص ۴، ح 923[ األمالی للمفید، ص 29]

 .2، ح 19۱، ص 31

 .2323، ح 232، ص 9؛ شرح األخبار، ج 2۴3، ص 2[ األمالی للشجری، ج 23]

 .۳3؛ األمالی للطوسی، ص 923؛ األمالی للمفید، ص 1۱3[ اللهوف، ص 21]

، ص 1؛ تاریخ الطبری، ج 1۳۱، ص 1؛ كشف الغمّة، ج 219، ص 1[ اإلرشاد، ج 2۴]

 .133، ص 1؛ الكامل فی التاریخ، ج 3۴1

؛ تاریخ دمشق، ج 312، ح 331و ص  333، ح 339، ص 3[ الطبقات الكبری، ج 23]
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 .19۳، ص 23، و ج 123، ص 93

؛ تاریخ الطبری، 31؛ مثیر األحزان، ص 1۱3هوف، ص ؛ الل213، ص 1[ اإلرشاد، ج 2۳]

؛ البدایة 23۳، ص ۴3؛ تاریخ دمشق، ج 313، ص۴؛ تهذیب الكمال، ج 3۴۴، ص 1ج 

 .233، ص ۴والنهایة، ج 

 .99، ح 2۳۳، ص 31؛ بحاراألنوار، ج 21۴3، ح 231، ص 1[ المحاسن، ج 23]

 .23۳، ص 31؛ بحاراألنوار، ج 11۴[ اللهوف، ص 1۱]

، ص ۳؛ البدایة والنهایة، ج 21۱، ص ۴3؛ تاریخ دمشق، ج 233، ص 2۴ألغانی، ج [ ا12]

؛ األمالی، للشجری، 133، ص 1؛ الكامل فی التاریخ، ج 1۴1؛ تذكرة الخواص، ص 12۱

؛ بحاراألنوار، ج 3، ح 3۴۴، ص 2؛ الكافی، ج 3۱؛ مقاتل الطالبیّین، ص 231، ص 2ج 

 .2۳، ح 23۱، ص 31

 .3۱، ص 31؛ بحاراألنوار، ج 3۱ین، ص [ مقاتل الطالبی11ّ]

 سال آمده است. 1( 231، ص 2[ در األمالی، للشجری )ج 19]

 .3۳، ح 2۱1، ص ۳1؛ بحاراألنوار، ج 113، ص 2[ دعائم االسالم، ج 13]

 .2۱9[ كتاب المجالس و المسایرات، للقاضی النعمان بن محمّد، ص 11]

؛ ذوب 1۱1، ح 932، ص 2لكشی، ج ؛ رجال ا123، ح 2۴3[ كامل الزیارات، ص 1۴]

 .233النضار، ص 

 .21۴3، ح 231، ص 1[ المحاسن، برقی، ج 13]

؛ 1۴، ص 1؛ الفتوح، ج 22۱؛ مقاتل الطالبّیین، ص 193[ تذكرة الخواص، ص 1۳]

؛ اإلرشاد، 311و  933، ص 9؛ أنساب األشراب، ج 193، ح 123األمالی للصدوق، ص 

؛ تذكرة 91۱، ص 2؛ لباب االنساب، ج 921، ص 9 ؛ سیر أعالم النبالءج223، ص 1ج 

 .1۴۳الخواص، ص 

 .1۳3، ص 1[ تاریخ الطبری، ج 13]

 .2۴۴، ص 3[ المناقب البن شهر آشوب، ج 9۱]
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؛ 112، ح 1۱3؛ األمالی للصدوق، ص 21ح  131و ص  3، ح 123[ الخصال، ص 92]

؛ 193ص  و 199؛ اللهوف، ص 9۱۴، ح 129و ص  123، ح 2۴۳كامل الزیارات، ص 

، ص 32؛ تاریخ دمشق، ج 933، ص 1۱؛ تهذیب األحكام، ج 31مسكن الفؤاد، ص 

 .2۱3، ص 3؛ البدایة والنهایة، ج 29۳، ص 9؛ حلیة االولیاء، ج 9۳۴

؛ كامل الزیارات، ص 132، ص 1؛ تفسیر القمی، ج 2، ح 2۱۳[ ثواب األعمال، ص 91]

 .۳۴؛ اللهوف، ص 1۳1، ح 1۱2

ق( این رفتار امام سجاد علیه السالم را این گونه به نظم در 2۱33 [ واعظی قزوینی )م99]

آورده است: چراغ دیده عبّاد، حضرت سجّاد كه آفتاب چو مه نور از او نمای وام ز 

ذكر واقعه كربال نیاسودی دلش كه مقری تسبیح ناله بود مدام دیوان واعظی قزوینی، 

 .333ص 

 .3، ح 123[ الخصال، ص 93]

، 93۱، ص 9۴؛ بحاراألنوار، ج 13۳؛ كفایة األثر، ص 131، ص 9لذهب، ج [ مروج ا91]

 .1ح 

در متن  «یأمر من فی داره ممّن ال یتّقیه، بالبكاء علیه»[ این نكته از تعبیر حضرت 9۴]

آید. حدیث موجود در مصباح المتهجّد، شیخ طوسی به نقل از پدر صالح بن عقبه بر می

 (.331)مصباح المتهجّد، ص 

 .339؛ مصباح المتهجّد، ص 11۴، ح 91۴[ كامل الزیارات، ص 93]

 .1، ح 932، ص 9۴؛ بحاراألنوار، ج 13۳[ كفایة األثر، ص 9۳]

؛ بحاراألنوار، ج 339؛ مصباح المتهجّد، ص 11۴، ح 91۴[ كامل الزیارات، ص 93]

 .2، ح 13۱، ص 2۱2

 .11، ح 3۳[ فضل زیارة الحسین، ص 3۱]

، 12۱و ص  1۳۴، ح 1۱2الزیارات، ص ؛ كامل22۱، ص 2۱3[ ثواب األعمال، ص 32]

 .9۱۱ح 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

؛ رجال الكشی، 9۱2، ح 12۱؛ كامل الزیارات، ص 1، ح 2۱3[ ثواب األعمال، ص 31]

 .1۴9، ح 12۴، ص ۳؛ الكافی، ج 1۴۱، ص 3؛ االغانی، ج 1۱۳، ح 133، ص 1ج 

 .132، ح 1۱9[ كامل الزیارات، ص 39]

؛ المناقب البن ۴، ح 932، ص ۴؛ الكافی، ج 119ح ، 1۱1[ األمالی للصدوق، ص 33]

 .3۴3؛ المصباح للكفعمی، ص 2۴۴، ص 3شهر آشوب، ج 

 .22۱و  2۱3؛ ثواب األعمال، ص 1۱۳، ح 133، ص 1[ رجال الكشی، ج 31]

 .2۱3[ ثواب األعمال، ص 3۴]

 [ همان.33]

 .1۴9، ح 12۴، ص ۳؛ الكافی، ج 1۴۱، ص 3[ األغانی، ج 3۳]

 .۳13، ح 193زیارات، [ كامل ال33]

؛ المزار للمفید، 21۱، ح 12، ص ۴؛ تهذیب األحكام، ج 331[ مصباح المتهجّد، ص 1۱]

؛ بحاراألنوار، ج ۴3، ص 9؛ إقبال األعمال، ج 332؛ مصباح المتهجّد، ص2، ح 12ص 

 .22، ح 2۱1، ص 2۱2

ئر، ص ؛ مصباح الزا339؛ مصباح المتهجّد، ص 2، ح 111، ص 2[ علل الشرائع، ج 12]

1۴3. 

 .39[ مسارّ الشیعة، ص 11]

؛ ۴1، ص 9؛ اإلقبال، ج ۴، ح 339؛ المزار الكبیر، ص 3۳1[ مصباح المتهجّد، ص 19]

 .3، ح 9۱9، ص 2۱2بحاراألنوار، ج 

 [ همان.13]

 [ همان.11]

 .399، ص 9[ المناقب البن شهر آشوب، ج 1۴]

 .1۳، ص 9؛ اإلقبال، ج 233، ح 23۱[ األمالی للصدوق، ص 13]

؛ األمالی 13، ح 13۳، ص 2؛ عیون أخبار الرضا، ج 1، ح 113[ علل الشرائع، ص 1۳]
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؛ المناقب 2۳3؛ روضة الواعظین، ص ۳2، ص 9؛ اإلقبال، ج 1۱2، ح 232للصدوق، ص 

 .2۳، ح 1۳3، ص 33؛ بحاراألنوار، ج ۳۴، ص 3البن شهر آشوب، ج 

 .2۱3[ سوره صافّات، آیه 13]

؛ بحاراألنوار، ج 2، ح 1۱3، ص 2؛ عیون أخبار الرضا، ج 33، ح 1۳[ الخصال، ص ۴۱]

 .۴، ح 111، ص 33

 .1۴، ح 292، ص 2۱2؛ بحاراألنوار، ج 319، ح 333[ كامل الزیارات، ص ۴2]

 .3۳، ح 133، ص 2[ عیون أخبار الرضا، ج ۴1]

؛ روضة الواعظین، ص 1۳، ص 9؛ اإلقبال، ج 233، ح 23۱[ األمالی للصدوق، ص ۴9]

؛ 23، ح 1۳9، ص 33؛ بحاراألنوار، ج ۳۴، ص 3لمناقب البن شهر آشوب، ج ؛ ا2۳3

؛ اإلقبال، 1۱1، ح 231؛ األمالی للصدوق، ص 1۳، ح 133، ص 2عیون أخبار الرضا، ج 

.و نیز، ر ك: عیون أخبار الرضا عن 19، ح 1۳1، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 13، ص 9ج 

م فی أّول یوم من المحرّم فقال:...یا بن الریّان بن شبیب:، دخلت علی الرضا علیه السال

بح ء فابك للحسین بن علیّ بن أبی طالب علیه السالم، فإنّه ذشبیب، إن كنت باكیاً لشی

كما یذبح الكبش، وقتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجالً ما لهم فی األرض شبیهون، 

عة رض من المالئكة أربولقد بكت السماوات السبع و األرضون لقتله، ولقد نزل إلی األ

، فیكونون من 3آالف لنصره فلم یؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلی أن یقوم القائم

 أنصاره و شعارهم: یا لثارات الحسین علیه السالم.

؛ 1۱1، ح 231؛ األمالی للصدوق، ص 1۳، ح 133، ص 2[ عیون أخبار الرضا، ج ۴3]

 .19، ح 1۳1ص ، 33؛ بحاراألنوار، ج 13، ص 9اإلقبال، ج 

؛ روضة الواعظین، ص 1۳، ص 9؛ اإلقبال، ج 233، ح 232[ األمالی للصدوق، ص ۴1]

 .23، ح 1۳3، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 2۳3

 .11، ح 33[ فضل زیارة الحسین، ص ۴۴]

 .132، ح 1۱9[ كامل الزیارات، ص ۴3]
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 .1، ح 131، ص 3[ الكافی، ج ۴۳]

؛ كامل 119، ح 1۱1لی، للصدوق، ص ؛ األما۴، ح 932، ص ۴[ الكافی، ج ۴3]

، 3۴3، ص ۴۴؛ بحاراألنوار، ج 2۳3؛ روضة الواعظین، ص 9۱3، ح 121الزیارات، ص 

 .23ح

؛ ثواب 2۳2، ح 223؛ األمالی، للطوسی، ص ۴، ح 932[ األمالی، للمفید، ص 3۱]

 .1۳3، ح 1۱1؛ كامل الزیارات، ص 2، ح 2۱3األعمال، ص 

؛ بحاراألنوار، ج 9۱۱، ح 12۱؛ كامل الزیارات، ص 9۱، ح 22۱[ ثواب األعمال، ص32]

 .13، ح 1۳3، ص 33

؛ نحوه، األمالی، 13۳، ح 1۱3؛ كامل الزیارات، ص 1، ح 2۱3[ ثواب األعمال، ص 31]

 .1۳1، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 111، ح 1۱1للصدوق، ص 

 .22، ح 1۳۱، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 9۱3، ح 123[ كامل الزیارات، ص 39]

 .2۴، ح 1۳1، ص 33؛ بحاراألنوار، ج 1۱۳، ح 133، ص 1[ رجال الكشّی، ج 33]

های گذشته و برخی مناطق در دوره معاصر نیز، به صورت زدن و [ در سوگواری31]

یقه پاره كردن مرسوم بوده است. در روایت مزبور، ضمن اشاره به احكام فقهی این 

شمارد؛ بلكه به لیه السالم جایز میرفتارها، آنها را در خصوص عزاداری امام حسین ع

 داند.نوعی شایسته می

؛ 21، ح 3۱3، ص 9؛ عوالی الآللی، ج 21۱3، ح 911، ص ۳[ تهذیب األحكام، ج 3۴]

 .2۱۴، ص ۳1بحاراألنوار، ج 

 .1۱1، ح 231؛ األمالی، للصدوق، ص 1۳، ح 133، ص 2[ عیون أخبار الرضا، ج 33]

 .12، ح 33، ص 2۱2؛ بحاراألنوار، ج ۳13، ح 193[ كامل الزیارات، ص 3۳]

؛ ۴1، ص 9؛ اإلقبال، ج ۴، ح 339؛ المزار الكبیر، ص 3۳1[ مصباح المتهجّد، ص 33]

 .3، ح 9۱9، ص 2۱2بحاراألنوار، ج 

 كه گذشت در سخنان امام باقر و امام رضا علیهما السالم خواسته شده بود.[ چنان۳۱]
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 .911، ص 3[ الكامل فی التاریخ، ج ۳2]

 .911، ص 3؛ الكامل فی التاریخ، ج 12، ص 3[ مروج الذهب، ج ۳1]

 .291، ص 3[ مروج الذهب، ج ۳9]

 .229، ص 3[ الكامل فی التاریخ، ج ۳3]

 .23، ص 1[ الكامل فی التاریخ، ج ۳1]

 .1۴13، ص ۴؛ بغیة الطلب فی تاریخ الحلب، ج 19۱، ص 1[ نشوار المحاضرة، ج ۳۴]

؛ معجم األدیان، 9۱3، ص ۳؛ الكامل فی التاریخ، ج 911 ، ص2[ تجارب األمم، ج ۳3]

 .39۴، ص ۴ج 

 .199، ص 1[ نشوار المحاضرة، ج ۳۳]

 .19۳، ص 3[ لسان المیزان، ج ۳3]

 .1۳3، ص 1[ الخطط المقریزیة، ج 3۱]

[ زادگاه دولتمردان آل بویه منطقه دیلم ایران بود. این منطقه و مناطق پیرامونی آن 32]

نیز  آمدند. بویژه كه مدتیز گذشته جزو مناطق شیعه نشین به شمار میچون طبرستان ا

حكومت علویان را تجربه كرده بود. از این روست كه آنان به دیلمی نیز مشهورند، 

 اند.گونه كه به داشتن مذهب تشیّع شهرههمان

ید به ثمر رسید و عب 13۴های داعیان اسماعیلی در سال [ دولت فاطمیان مصر: تالش31]

اللَّه المهدی دولت اسماعیلیان، معروف به فاطمیان را با گرایش شیعه اسماعیلی در 

ریزی و تأسیس كرد. خأل دولت مقتدر در مصر، زمینه استیالی فاطمیان بر مغرب پایه

فراهم كرد و آنان مركز خالفت خود را به فسطاط مصر منتقل  9۴1این دیار را در سال 

بر قلمرو خود افزود و شام و حجاز را نیز متصرف شد.  كردند. این دولت به مرور

دوران حكومت فاطمیان بیش از دو قرن طول كشید و با مرگ العاضد آخرین خلیفه 

 ، به پایان رسید.1۴۳فاطمی در سال 

، ص 23؛ المنتظم فی تاریخ االمم والملوك، ج 992، ص 1[ الكامل فی التاریخ، ج 39]
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 .13۴، ص 22؛ البدایة والنهایة، ج 993ص ، 9؛ النجوم الزاهرة، ج 21۱

 .1۳3، ص 1[ الخطط المقریزیّة، ج 33]

 .۴3۱، ص 3به نقل از موسوعة االمام الحسین، ج  913[ آثار الباقیة، ص 31]

.از 923، ص 2به نقل از تاریخ تشیّع در ایران، ج  339[ تثبیت دالئل النبوة، ص 3۴]

رد توان استنباط كعلیها السالم میرت فاطمهرواج عزاداری در مناطق یاد شده برای حض

« ریهسرایی و گگری و مرثیهنوحه»كه به طریق اولی عزاداری به اَشكال یاد شده یعنی 

 گداز عاشورا نیز رایج بوده است.برای حادثه جان

 .11۱، ص۳؛ البدایة والنهایة، ج 12۱، ص 23[ المنتظم فی تاریخ االُمم والملوك، ج 33]

 .1۳۴، ص 22؛ البدایة والنهایة، ج 99۴، ص 1مل فی التاریخ، ج [ الكا3۳]

 . ]93، ص21[ المنتظم فی تاریخ االمم والملوك، ج 33]

، ص 21؛ البدایة والنهایة، ج 33، ص 2۴[ المنتظم فی تاریخ االمم والملوك، ج 2۱۱]

223. 

 .39[ مسارّ الشیعة، ص 2۱2]

 .219، ص 1الزاهرة،ج  ؛ النجوم132، ص 1[ الخطط المقریزیة، ج 2۱1]

 .132و  13۱و ص  1۳3، ص 1[ الخطط المقریزیة، ج 2۱9]

 .91۴، ص 1[ النجوم الزاهرة، ج 2۱3]

 .9۳3، ص 1[ الخطط المقریزیة، ج 2۱1]

 .231[ رأس الحسین علیه السالم، ص 2۱۴]

 .19[ سوره شوری، آیه 2۱3]

 .93۱ - 939[ نقض، ص 2۱۳]

 .13۱ - 131[ نقض، ص 2۱3]

 .29، ص 29؛ البدایة والنهایة، ج 23۱ -239، ص 12یر أعالم النبالء، ج [ س22۱]

 .233، ص 29[ البدایة والنهایة، ج 222]
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 .911، ص 21[ همان، ج 221]

 .9۱1، ص 2۳[ المنتظم، ج 229]

 .211، ص 2۳[ همان، ج 223]

 .123، ص 1[ لسان المیزان، ج 221]

به نقل از تاریخ طبرستان تألیف ابن  123، ص 9[ تاریخ تشیّع رسول جعفریان، ج 22۴]

 .22۴ - 22۳اسفندیار، ص 

 .39[ الحوادث الجامعة، ص 223]

 .2۱12، ص 1[ بغیة الطلب، ج 22۳]

 .33۳[ مثنوی معنوی، ص 223]

 .3۱، ص 9[ إقبال األعمال، ج 21۱]

 .1۴[ همان، 212]

 .213[ الحوادث الجامعة، ص 211]

 .2۳3[ سفرنامه ابن بطوطة، ص 219]

 .9۱، ص 3[ تاریخ ابن خلدون، ج 213]

 .39[ كتاب جامع المسائل البن تیمیة، المجموعة الثالثة، ص 211]

 .1۱9، ص ۳[ البدایة والنهایة، ج 21۴]

 .29۳، ص 9؛ تاریخ ادبیات ایران، ج ۳۴[ دیوان سیف فرغانی، قصیده 213]

اب، متن پایان . این كت21 - 2۴[ تاریخ و جنبه ادبی تعزیه، پیتر چلكوفسكی، ص 21۳]

 33نامه دكتری وی در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

 است. 3۴ -

گویند كاشفی، روضة »نویسد: می ۴[ مرحوم شعرانی مصحّح این كتاب، در ص 213]

 32۱جا كه وی متوفی از آن«.الشهداء را، دو سال پیش از وفات تألیف كرده است

 یعنی در دهه اوّل قرن دهم بوده است. 3۱۳ألیف این اثر، در سال است، بنابر ت
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 .21[ روضة الشهداء، ص 29۱]

گوید: در آن [ آقای رسول جعفریان در نقد و بررسی كتاب روضة الشهداء می292]

 شده و این پیشزمان همه ساله در سالگرد قیام عاشورا در ماوراء النهر مراسمی بر پا می

گوید: روضة الشهداء سند مهمّی شهداء بوده است.و در جای دیگر میاز تألیف روضة ال

است بر این كه مجالس ساالنه سوگواری عاشورا، به شكل بسیار حاّد آن، در آن زمان 

شایع بوده است... ساختار كتاب وی، حكایت از وجود چنین فرهنگی دارد. اشعاری كه 

اشورایی در زبان فارسی دارد. در این كتاب نقل شده، حكایت از حضور ادب قوی ع

 (.93و  9۴، ص 99، شماره 33)مجله آئینه پژوهش، مرداد و شهریور سال 

. آقا 1392، ص 3ها(، احمد منزوی، ج های خطی فارسی )منظومه[ فهرست نسخه291]

به این منظومه فدایی با  123، ص 23و ج 2233، ص 3بزرگ تهرانی نیز در الذریعة، ج 

 ة و مشهد الشهداء اشاره كرده است.عنوان سیف النبو

 .۴11، ص 1[ تاریخ عالم آرای عباسی، ج 299]

 .۴13[ همان، ص 293]

 .339، بخش دوم، ص 1[ تاریخ ادبیات ایران، ج 291]

 .99[ دستور شهریاران تألیف نصیری ص 29۴]

به نقل از سفرنامه نیكالس همیوس )سفر در  13[ تاریخ و جنبه ادبی تعزیه، ص 293]

 میالدی(. 2۴99ل سا

به نقل از صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج  2۴۴[ تحفه فیروزیه، ص 29۳]

 .3۴3، ص2

 .2۴۳[ تحفه فیروزیه، ص 293]

 .221[ همان، ص 23۱]

؛ از فرح آباد...، ترجمه شعاع 211[ سفرنامه پیترو دالواله، مكتوب چهارم، ص 232]

 الدین شفا.
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 .321ب چهارم، فصل هفتم، ص [ سفرنامه تاروینه، كتا231]

، ترجمه عباس 211[ سفرنامه جملی كارِری، بخش دوّم، فصل نخست، ص 239]

 نخجوانی.

؛ شاه اسماعیل اوّل، از منوچهر 9۳3[ اسالم در ایران، پطروشفسكی، ص 233]

 پارسادوست.

 .۴1 - 22۴، ص 2931تیر  -، فروردین 2[ مجله معارف، دوره دهم، شماره 231]

، به نقل از صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2۴۴فه فیروزیه، ص [ تح23۴]

 .3۴1، ص 2

[ به تعزیه مشغول گردیدند و این بندگان را هر روز تكلیف كرده به آن مسجد 233]

كرد و در پرستان و كافران به آواز بلند میو لعن بر بتبرند و خطیب بر منبر رفتهمی

د و به كرایستاد و سیر و تماشا میر روی فیل سواره میها بسنوات سابقه خود در شب

نوعی كه رسمی است دیرین و قاعدهای است متین در اوّل و آخر، فاتحه سالمتی 

پیشوای دنیا و دین ولی نعمت تحقیقی و استفناء و استعدام دشمنان اهل بیت را خوانده 

، 31و  33سلیمانی، ص خوانند. )سفینه و بعد از آن فاتحه، در باب استهداء او می

 تصحیح دكتر عباس فاروقی(.

 . مجلس روضه 27

 ی روش مرثیه خوانییكصد و بیست و هشت نكته درباره

 با استفاده از كتاب:

 سرشك خون

 توكل كنیم.« خدا»در مرثیه خوانی به  -2

 ی زهرا ودر مرثیه خوانی توسل به معصومان و كمك از آنان بویژه حضرت فاطمه -1
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 را فراموش نكنیم. -السالم علیهم -ین و حضرت مهدی امام حس

با احترام یاد كنیم،  -السالم علیهم -در مرثیه خوانی، از خاندان عصمت و طهارت  -9

 السالم( و برای زن )علیهاالسالم( را به كار بریم.مثال برای مرد )علیه

 -السالم لیهمع -از خدا بخواهیم تا خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت مهدی  -3

به جلسات مرثیه خوانی ما عنایت كنند و در این گونه مجالس تشریف بیاورند و 

 چشمان گنهكار ما را به جمال دل آرای خویش نورانی بفرمایند.

اگر به مرثیه خوانی عالقه داریم از خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت  -1

ی بخواهیم تا ما را در زمره -لسالم اعلیهم -ی زهرا و امام حسین و امام زمان فاطمه

 مرثیه خوانان واقعی خود قرار دهند.

 -مرثیه خوانی از نعمتهایی است كه خداوند و خاندان عصمت و طهارت  -۴

به دوستان خود عطا می كند، پس آن را دست كم نگیریم و كم ارزش  -السالم علیهم

 نكنیم.

 -ید یا مراجع تقل -السالم علیهم -عصومان می توانیم ثواب مرثیه خوانی خود را به م -3

 و یا پدر و مادر و فامیل و مانند آن هدیه كنیم. -رضوان اهلل علیهم 

 ی شرعی بدانیم.خواندن مرثیه را به عنوان انجام عبادت و وظیفه -۳

 در هنگام مرثیه خوانی با طهارت و با نظافت باشیم. -3

ركعت نماز بخوانیم و از خدا بخواهیم تا ما را می توانیم پیش از مرثیه خوانی دو  -2۱

 در مرثیه خوانی موفق بدارد.

یا »ی یا جمله« یا اباعبداهلل ادركنا»ی شایسته است پیش از خواندن مرثیه جمله -22

را از قلب خود بگذرانیم « یا فاطمة الزهراء ادركینا»ی و یا جمله« صاحب الزمان ادركنا

 ییم.و یا بر زبانمان جاری نما

ی آن فكر نماییم كه چگونه آن را آغاز كنیم، چگونه پیش از مرثیه خوانی درباره -21

 آن را ادامه دهیم و چگونه آن را به پایان بریم و بطور كلی چگونه آن را بیان نماییم.
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لیه صلی اهلل ع -مرثیه را با نام و حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسالم  -29

و بیزاری از دشمن آنان آغاز كنیم. مثال  -السالم علیهم -ی معصومین ائمه و -و آله 

 بگوییم:

بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمن، ثم الصلوة و السالم علی سیدنا و نبینا »

 ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین

 «.ام یوم الدینو لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی قی

 می توانیم مرثیه را نیز با نام خدا و یاد صفات خدا آغاز كنیم. مثال بگوییم: -23

 «.…بسم اهلل الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم »

پس از ذكر نام و صفات و حمد خدا و درود بر معصومان می توانیم چند بیت شعر  -21

 سپس اصل مرثیه را بازگو نماییم.بخوانیم و یا خاطره و داستانی را ذكر كنیم و 

اگر شعر یا خاطره و یا داستانی پیش از خواندن اصل مرثیه مورد استفاده قرار می  -2۴

گیرد، سعی شود آن قدر طوالنی نگردد كه از اصل مرثیه بیشتر شود و اصل مرثیه و 

 هدف و محتوای آن را تحت الشعاع خود قرار دهد.

اطره و یا نظایر آن در مرثیه خوانی مورد استفاده قرار چناچه شعر یا داستان یا خ -23

 گرفتند، باید از نظر محتوا درست و از نظر مدرك صحیح و معتبر باشند.

شایسته است از اشعار عرفانی مربوط به مرثیه در همه جا استفاده نشود، زیرا عرفان،  -2۳

 زمینه و یا زمینه سازی می خواهد.

خواندن مرثیه، آن را در خانه یا مانند آن تمرین و حفظ در آغاز راه و پیش از  -23

 كنیم، تا در هنگام خواندن مرثیه دچار اشتباه و یا فراموشی نشویم.

ان از اند، در صورت امكاگر شنوندگان برای شنیدن مرثیه بطور پراكنده نشسته -1۱

 آنان بخواهیم به صورت جمعتر بنشینند.

مقدمه چینی و زمینه سازی شروع ننماییم. به قول سعی كنیم تا مرثیه را بدون  -12

 نرویم.« گودال قتلگاه»معروف، فوری به 
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برای مقدمه چینی و زمینه سازی می توان مرثیه را با عرض سالم بر معصوم یا شهید  -11

ای مورد نظر، و یا همان گونه كه گفته شد با خواندن شعر و ذكر داستان و خاطره

 نظر آغاز كنیم. ی موردمربوط به مرثیه

 ی سرور شهیدان می توانیم این سالمها را بخوانیم:گاهی برای آغاز یا پایان مرثیه -19

السالم علیك یا اباعبداهلل و علی االرواح التی حلت بفنائك علیك منی سالم اهلل ابدا ما »

لحسین و ابقیت و بقی اللیل و النهار و ال جعله اهلل اخر العهد منی لزیارتكم السالم علی 

علی علی بن الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین ]و رحمة اهلل و 

 «.بركاته[

می توانیم قسمتی از دعای  -السالمعلیه -ی هر معصومی در آغاز یا پایان مرثیه -13

 -ی امام حسین توسل را كه مربوط به آن معصوم است بخوانیم، مثال برای مرثیه

 كنیم: عرض -السالمعلیه

السالم علیك[ یا اباعبداهلل یا حسین بن علی ایها الشهید یابن رسول اهلل یا حجة اهلل علی »]

خلقه یا سیدنا و مولینا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الی اهلل و قدمناك بین یدی 

 «.حاجاتنا یا وجیها عند اهلل اشفع لنا عنداهلل

 ت:معموال مرثیه دارای سه مرحله اس -11

 یك: مقدمه،

 دو: اوج

 و سه: فرود.

ی اوج و سوزناك خود، آن را زیاد طول ندهیم، یعنی بعد از رسیدن مرثیه به مرحله

ی فرود مرثیه را كوتاه كنیم، كه گاهی مرثیه حتی بدون فرود نیز خوانده می مرحله

 شود.

زناك ای است كه گره مرثیه گشوده می شود و سوی اوج مرثیه، مرحلهمرحله -1۴

 ی اوج مرثیه را زود بیان نمی كنیم.ترین قسمت مرثیه است. بدین جهت مرحله
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ی اوج خود رسید سوز و گدازی را در شنوندگان برانگیزانیم وقتی مرثیه به مرحله -13

ای كه حالت توجه به معارف بلند در آنها به وجود آوریم به گونه« تحولی درونی»و 

 مراه گردد.عاشورایی با آن سوز و گداز ه

 یم.توسل را بیشتر و داغتر كن« یا زهرا»و « یا حسین»در اوج مرثیه با كلماتی مانند  -1۳

اگر مرثیه را همراه با سخنرانی انجام می دهیم شایسته است كه ارتباط موضوع  -13

سخنرانی با موضوع مرثیه را فراموش نكنیم و ارتباط بین آن دو را در نظر داشته باشیم، 

 بزنیم.« گریز»صطالح سخنوران مرثیه خوان و به ا

شایسته است مرثیه را با خواندن دعا و فاتحه و صلوات و قیام برای حضرت مهدی  -9۱

 به پایان بریم. -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  -

 و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون:»ی پس از پایان مرثیه می توان آیه -92

ال لعنة ا»ی و یا آیه« هند دانست كه به چه مكانی باز می گردند.و ستمكاران بزودی خوا

 اهلل علی الظالمین:

 ، را خواند.«آگاه باشید نفرین خدا بر سمتمكاران است

امن »ی بعد از خواندن آیاتی كه گفته شد می توانیم برای استجابت دعا پنج بار آیه -91

 .را بخوانیم« یجیب المظطر اذا دعاه و یكشف السوء

اللهم انا نسئلك و ندعوك »این دعا را بخوانیم « امن یجیب»می توانیم پس از  -99

باسمك العظیم االعظم االعز االجل االكرم بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و 

م و آن گاه بگویی« یا اهلل»و سپس ده بار « الحسین و التسعة المعصومین من ذریة الحسین

 دعاهای دیگر را بخوانیم.

اگر هنگام مرثیه خوانی، مطلب یا شعر بعدی را فراموش كردیم، مطلب یا شعر  -93

قبلی را تكرار می كنیم و شرح می دهیم و در ضمن این كار به جستجوی مطلب یا شعر 

 بعدی می پردازیم تا آن را به یاد آوریم.

ن ابرای مرثیه خوانی اگر می توانیم در جایی قرار گیریم كه مشرف بر شنوندگ -91
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 باشیم.

شایسته است موانع تمركز حواس را از محل مرثیه خوانی حذف كنیم. گاهی این  -9۴

 كار با تذكری از سوی مرثیه خوان می تواند انجام گیرد.

در آغاز مرثیه می توانیم از شنوندگان بخواهیم تا سرها را به زیر بیندازند، دلها را  -93

 بگیرند.ی كربال كنند و زانوی غم در بغل روانه

اند انجام دهیم، تا می توانیم مدت و مقدار مرثیه را در مدت زمانی كه از ما خواسته -9۳

 یعنی مرثیه را بموقع شروع كنیم و بموقع خاتمه دهیم.

ی مرثیه در ابتدای مرثیه صدای خود را خیلی باال نبریم و بلند نكنیم، تا برای ادامه -93

 نیز نفس داشته باشیم.

لو و دهان مرثیه خوانهای مبتدی خشك می شود و یا نفس آنان كم می گاهی گ -3۱

آید، این امری طبیعی است كه به مرور زمان از بین می رود. ولی نكات مرثیه خوانی 

 ی قبلی را نیز باید رعایت كرد، تا با چنین مشكلی روبرو نشد.مانند نكته

ت، چنانچه می توانیم در رفع اگر صدای شما گرفته یا سرما خورده و یا ناصاف اس -32

 آن بكوشیم و یا خودمان پیش از خواندن مرثیه به شنوندگان آن را بگوییم.

 سعی كنیم برای خواندن مرثیه، شروع خوب، گیرا و جذابی داشته باشیم. -31

تالش كنیم خودمان نیز همراه خواندن مرثیه بسوزیم و اشك بریزیم و گریه كنیم  -39

 اند:كه گفته

 «.ه از دل برآید، ال جرم بر دل نشیندآنچ»

اگر هنگام خواند مرثیه، خودمان گریه نمی كنیم )بكاء(، دست كم حالت گریه به  -33

 خود بگیریم )تباكی(.

 -السالم علیهم -سوز و حال و گریه در مرثیه خوانی را از خود خدا و معصومان  -31

 طلب كنیم.

 ندانیم و متواضع باشیم. مثال نگوییم: خود را برتر از مرثیه خوانهای دیگر -3۴
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 «.من یك ساعت مرثیه خوانی كردم ولی فالنی كم آورد»

عالقه و تمرین و صدق و اخالص و تقوا از عوامل موثر در مرثیه خوانی است؛  -33

 پس به آنها توجه بیشتری كنیم.

 . مثالتعداد كم یا زیاد جمعیت در اخالص ما برای مرثیه خوانی تأثیر نگذارد -3۳

 نگوئیم:

 .«دیشب در مجلسی مرثیه خوانی كردم كه غلغله بود و جای سوزن انداختن نبود»

 اگر از مرثیه خوانی ما انتقاد سودمندی كردند، ناراحت نشویم و آن را بپذیریم. -33

 های مختلف خودداری كنیم، مثال نگوئیم:از تحقیر مرثیه خوانهای دیگر به گونه -1۱

 «.م كردمروی فالنی را ك»

ای ندادند ناراحت نشویم، زیرا پاداش اصلی و اگر برای مرثیه خوانی به ما هدیه -12

 حقیقی این كار نزد خدا است.

برای مرثیه خوانها  -علیهاالسالم  -ی زهرا و امام حسین به خاطر حضرت فاطمه -11

 ای قائل باشیم.احترام ویژه

 خود برخیزیم و یا دست آنان را ببوسیم.پس حداقل می توانیم به احترامشان از جای 

هنگام مرثیه خوانی با مدیریت خود، كنترل مجلس را به عهده بگیریم، زیرا ممكن  -19

است در بعضی موارد، كنترل مجلس را از دست بدهیم و یا دیگران بخواهند نظم 

 مجلس را به هم بزنند.

ر دهیم و در این مورد نیز تجربیات مرثیه خوانی خود را در اختیار دیگران قرا -13

 سخاوتمند باشیم، كه خیر و بركت نزد خداست.

حتما بر موضوع و محتوای مرثیه تسلط كافی داشته باشیم. مثال بدانیم در آغاز و  -11

ی مرثیه چه چیزهایی را باید بخوانیم و در اوج و فرود مرثیه چه چیزهایی را باید مقدمه

 بگوییم.

از خواندن مرثیه، یك بار دیگر مرثیه را مطالعه و مرور كنیم تا در آغاز راه و پیش  -1۴
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 مرتكب اشتباهی نشویم.

می توانیم در ابتدای مرثیه خوانی موضوع مرثیه را به شنوندگان بگوییم، مثال به  -13

 آنان بگوییم:

 «.را برای شما بخوانم -السالمعلیه-ی حضرت علی اكبر امشب می خواهم روضه»

های مجلس مرثیه خوانی خاموش شوند، شاید حزن و اندوه بیشتری بر اگر چراغ -1۳

 آن مجلس حاكم گردد؛ پس در مواردی به این نكته توجه داشته باشیم.

در مرثیه خوانی از طرح سئواالت و شبهات بدون پاسخ پرهیز نماییم. مثال در  -13

كنیم كه چگونه این سوال را مطرح ن -علیهاالسالم  -ی زهرا ی حضرت فاطمهمرثیه

بعد از مرگش، دستهای خود را از  -علیهاالسالم  -ی زهرا ممكن است حضرت فاطمه

را در آغوش بگیرد و بعد  -علیهاالسالم  -كفن بیرون آورد و امام حسن و امام حسین 

 پاسخ آن را هم ندهیم.

 -مطالب احتمالی و مشكوك در مرثیه خوانی مانند حضور حضرت لیال  -۴۱

در كربال را به صورت قطعی و یقینی ذكر نكنیم و یا حتی از ذكر آنها  -سالم علیهاال

 خودداری نماییم.

 بدون ضرورت، مرثیه را تكرار نكنیم و از دوباره خوانی بپرهیزیم. -۴2

می توانیم از آیات، روایات، شعر، داستان و خاطره، مثال و تشبیه، ضرب المثل،  -۴1

خنان عالمان و بزرگان و دانشمندان نظیر حضرت امام آمار و اخبار صحیح و دقیق، س

های ادبی و زیبایی كه متناسب با و جمالت و قطعه -قدس سره الشریف  -خمینی 

 موضوع و محتوای مرثیه باشند استفاده نماییم.

اگر در خواندن مرثیه دارای سبك خاصی هستیم، آن قدر تمرین و ممارست  -۴9

 ز دست ندهیم.داشته باشیم تا آن سبك را ا

در آغاز راه می توانیم پیش از مرثیه خوانی چند نفس عمیق بكشیم، تا ترس و  -۴3

 ی ما از بین برود و آرامش جای آن را بگیرد.دلهره
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 بطور طبیعی مرثیه خوانی كنیم و خود را به تكلف و زحمت نیندازیم. -۴1

مرثیه خوانی  ی خاص و محلی درنزد عموم از به كارگیری كلمات و لهجه -۴۴

 خودداری كنیم و از داشتن تكیه كالم پرهیز نماییم.

ی خود و دیگران در انتخاب تا می توانیم از ابتكار و خالقیت و ذوق و سلیقه -۴3

 ی آغاز و پایان آنها استفاده كنیم.مراثی و كیفیت بیان و شیوه

ی هوانستیم در جلساگر در خواندن مرثیه اشتباهی كردیم، در همان جلسه و اگر نت -۴۳

 بعد، آن اشتباه را تصحیح نماییم.

می توانیم هنگام خواندن مرثیه، تحمل در برابر مشكالت و صبر در مقابل مصایب  -۴3

 فرموده است: -السالم علیه -را برای شنوندگان زمینه سازی كنیم، زیرا معصوم 

 «.صبر نیمی از ایمان است»

دمان اعتقاد داشته باشیم، تا این اعتقاد در شنوندگان ای كه می خوانیم، خوبه مرثیه -3۱

 نیز تأثیر معنوی و عاطفی بگذارد.

 نیم.هایی خودداری ككیفیت بعضی گریه كردنها زننده است، از انجام چنین گریه -32

ها صورت گرفته است با اطالع باشیم تا آنها را از دروغها و تحریفاتی كه در مرثیه -31

 نخوانیم.

ها را كم و زیاد و تحریف نكنیم تا مثال ظب باشیم برای گریاندن مردم، مرثیهموا -39

 سوزناك شوند و مردم را به گریه اندازند.

اگر نگاه جمعیت یا افراد خاصی مانع مرثیه خوانی ما می شود، می توانیم گاهی  -33

 چشمان خود را روی هم بگذاریم.

وانی با تر از مرثیه خای دلنشینبان محاورهتوجه داشته باشیم كه مرثیه خوانی با ز -31

 ای است.زبان مكاتبه

 ای می گفت:مرثیه خوان با تجربه -3۴

مراثی و اشعار مربوط به آن را پیش از خواب حفظ كنید تا در ذهن شما كامال نقش »
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 «.ببندد

از هر حالت و یا حركتی كه متناسب با مرثیه خوانی و شخصیت مرثیه خوان نباشد  -33

 خودداری كنیم.

برای مرثیه خوانی و جاری ساختن اشكها، سعی كنیم احساسات و عواطف  -3۳

 شنوندگان را برانگیزانیم.

برای برانگیختن شور و احساس شنوندگان باید خودمان در هنگام مرثیه خوانی  -33

 شور و سوز و احساس نیز داشته باشیم.

 دگان ارتباط برقرار كنیم، تا غم وبین محتوای مرثیه و شرایط و احساسات شنون -۳۱

 اندوه بیشتری را احساس نمایند و اشك بیشتری را جاری سازند.

ی جمعیت نگاه كنیم تا توجه همگان را جلب نماییم. و هنگام مرثیه خوانی به همه -۳2

نیز برای جلب توجه و تأثیر بیشتر می توانیم در حد ضرورت و متناسب و هماهنگ با 

 از حركات سر و صورت و دست استفاده كنیم.محتوای مرثیه 

برای مرثیه خوانی ترس به خود راه ندهیم، و از جمعیت زیاد شنوندگان و -۳1

 شخصیت آنان هراسان نشویم.

در آغاز مرثیه خوانی ترس و لرز و دلهره و ضربان شدید قلب امری طبیعی است،  -۳9

و در حضور « جاهای مختلف»را در از این رو یاس را به خود راه ندهیم و مرثیه خوانی 

 ی ما از بین برود.تمرین و دنبال كنیم تا ترس و دلهره« جمعیتهای گوناگون»

واندن ی ما به مرثیه خآثار و فواید معنوی مرثیه خوانی را به خاطر بیاوریم، تا عالقه -۳3

 بیشتر شود كه نعمتی بزرگ است و متاسفانه برخی از آن غافلند.

ی ما ناقض ه را همراه با سخنرانی می خوانیم مواظب باشیم كه مرثیهاگر مرثی -۳1

 اگر در سخنرانی می گوییم: -بنا به فرض  -مان نباشد و بعكس، مثال سخنرانی

ی حضرت حر را در این صورت نباید مرثیه« توبه در آخر عمر پذیرفته نمی شود»

ی وبهت -السالمعلیه -سین بخوانیم، زیرا حضرت حر در آخر عمرش توبه كرد و امام ح
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 او را پذیرفت.

ی همراه با گریه نیست، اگر چه مرثیه« گریاندن»هدف نهایی از مرثیه خوانی  -۳۴

 بهترست.

مرثیه خوان باید آن چنان ورزیده باشد كه اگر به او گفتند در سه دقیقه مرثیه  -۳3

 هم بتواند. خوانی كند بازخوانی كند بتواند، و چنانچه به وی گفتند در سی دقیقه مرثیه 

كنیم كه می توانیم مرثیه خوانی نماییم، « تلقین»اگر در آغاز راه هستیم به خود  -۳۳

 زیرا تلقین یكی از راههای تعلیم و تعلم است.

در همه جا نباید مرثیه خواند، بلكه باید یا شرایط مرثیه خوانی موجود باشد و یا  -۳3

 س مرثیه خواند.شرایط آن را به وجود آورد و سپ

ها را مطابق فهم و موقعیت فردی، سنی، زمانی و مكانی شنوندگان انتخاب مرثیه -3۱

ای و بر -السالمعلیه -ی حضرت قاسم كنیم و بخوانیم. مثال برای نوجوانان مرثیه

 -ب ی حضرت زینو برای بانوان مرثیه -علیهاالسالم  -ی حضرت رقیه كودكان مرثیه

 ا بخوانیم.ر -علیهاالسالم 

ها نكات اخالقی، تربیتی، سیاسی، تاریخی و نظامی را استفاده می توانیم از مرثیه -32

 ی نظامی می گفت:كنیم و آنها را برای شنوندگان بازگو نماییم. یك فرمانده

و پیكار او با دشمنانش، نكات نظامی  -السالمعلیه -گاهی مواقع از مراثی امام حسین »

 «.یمرا برداشت می كن

معموال از تعابیری كه مخصوص همان زمانها بوده است استفاده كنیم، مثال به جای  -31

 ی گرز را به كار نبریم.ی چادر یا سنگر و به جای عمود، كلمهخیمه كلمه

ی خوبی برای یادگیری و شروع مرثیه خوانی مجالس دعا، ختم و مانند آن زمینه -39

 است.

نخوانیم، بلكه در بعضی اوقات و در تنهایی برای خود یا  فقط برای دیگران مرثیه -33

 مان نیز مرثیه بخوانیم.خانواده

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی توبه و بازگشت به سوی خدا نیز ی مرثیه می تواند برای مخاطبان، جلسهجلسه -31

 باشد، به آن توجه كنیم و از آن استفاده نماییم.

ابل نظر دروغ و غیر صحیح یا غیر قها( كه به مرثیه خوان نباید بر مسموعاتی )شنیده -3۴

 قبول است تكیه كند.

در مجالس مرثیه خوانهای خبره و مشهور شركت نماییم، تا از روش و كیفیت  -33

 مند شویم. یكی از مرثیه خوانها می گفت:مرثیه خوانی آنان نیز بهره

م خود شبرای یادگیری مرثیه خوانی باید در جلسات مرثیه خوانها شركت كنید تا با چ»

 «.ببینید كه چگونه مرثیه می خوانند

ی یكی از وقایع ی محرم، مرثیهمرسوم است كه در هر یك از روزها یا شبهای دهه -3۳

یا شهدای كربال را می خوانند، از مرثیه خوانان با تجربه این را سوال كنیم كه مثال در 

ین امر در جاهای مختلف ای باید خوانده شود؛ البته اشب تاسوعا یا عاشورا چه مرثیه

 متفاوت است.

داگانه ی جاگر مثال در دو جا مرثیه خوانی می كنیم بهتر است برای هر كدام مرثیه -33

و یا دو قسمت مختلف از یك مرثیه را بخوانیم، زیرا در بعضی موارد ممكن است 

 برخی از شنوندگان هر دو جا یكی باشند.

 -كه خواری و ذلت خاندان عصمت و طهارت ها را طوری بازگو نكنیم مرثیه -2۱۱

 از آن برداشت شود. -السالم علیهم

در مرثیه می توان به جای آمار و اعدادی كه از نظر صحت مورد تردید و یا انكار  -2۱2

ود، ای زیاد(، )تعدادی فراوان( اكتفا نماست، به كلماتی از قبیل )جمعیتی بسیار(، )عده

 مثال به جای اینكه بگوییم:

 :، بهتر است بگوییم«چندین هزار نفر از دشمنان را كشت -السالمعلیه -امام حسین »

 «.تعداد فراوانی از دشمنان را كشت -السالمعلیه -امام حسین »

شایسته است از ذكر مراثی یا آماری كه موجب انكار یا عكس العمل منفی  -2۱1
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دگانی كه كمتر از اعتقاد شنوندگان می شود خودداری كنیم. بویژه در مقابل شنون

 راسخ و ایمان باال برخوردار هستند. مثال در چنین مجالسی شاید الزم نباشد كه بگوییم:

 .«سی و پنج نفر از دشمنان را كشت -السالم علیه -نوجوان كربال حضرت قاسم »

می توانیم برخی از قسمتهای مرثیه یا اشعار و رجزهای آن را با همان زبان عربی  -2۱9

 ی آنها الزم نباشد.بخوانیم و سپس آنها را ترجمه كنیم، مگر در مواردی كه ترجمه

اگر از كلمات و جمالت عربی در مرثیه خوانی استفاده می كنیم آنها را بطور  -2۱3

صحیح تلفظ كنیم، بویژه در مجالسی كه آشنایان به زبان عربی مانند علما و طالب 

 حضور دارند.

در  -علیهاالسالم  -ی زهرا بی آشنایی داریم، مراثی حضرت فاطمهاگر به زبان عر -2۱1

در جلدهای  -السالم علیهم --( بحار االنوار و مراثی امام حسین و اصحابش 39جلد )

 اند.( بحار االنوار گردآوری شده31( و )33)

اگر بعد از غذا و یا با حالت كسالت، بیماری، خستگی، عصبانیت، ناراحتی،  -2۱۴

آلودگی و مانند آن مرثیه خوانی نكنیم، بهتر و موثرتر است. از این رو آرامش،  خواب

 سالمت و استراحت كافی پیش از مرثیه خوانی را فراموش ننماییم.

ها و اشعار زیبا دفتری مانند كالسور را تهیه كرد و می توان برای یادگیری مرثیه -2۱3

ها و خوانی به تناسب موضوع از مرثیه آنها را در آن دفتر نوشت، تا در هنگام مرثیه

 اشعار آن استفاده نمود.

 كسب تجربه از خود و دیگران از رموز موفقیت در امر مرثیه خوانی است. -2۱۳

دقت كنیم محتوای مرثیه را اشتباه نگوییم. مثال توجه داشته باشیم كه حضرت  -2۱3

 و یا به دست چپش؟مشك آب را اول به دست راستش گرفت  -السالمعلیه -عباس 

 -الم السعلیه -زبانش را در دهان حضرت علی اكبر  -السالم علیه -یا مثال امام حسین 

 گذاشت و یا بعكس؟

در مرثیه خوانی از این شاخه به آن شاخه نپریم، بلكه همان موضوع و محتوای  -22۱
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 مرثیه را برای شنوندگان بازگو كنیم.

 نماییم.« مجسم»ندگان سعی كنیم مرثیه را برای شنو -222

 در مرثیه خوانی مواظب باشیم به جای تقویت روحیه، تضعیف روحیه نكنیم. -221

اگر مرثیه خوانهای دیگری برای خواندن در مجلس حضور دارند، وقت آنان را  -229

 نیز در نظر داشته باشیم.

خواندن مرثیه را بیش از حد، طوالنی نكنیم، تا موجب مالل و خستگی  -223

ی شنوندگان نشود و بر آنان اثر منفی نگذارد؛ بویژه در مجالسی كه عالقه و زمینه

 كمتری نسبت به مرثیه در آنها وجود دارد، از طوالنی كردن مرثیه خودداری نماییم.

در غیر موارد ضروری، مرثیه را متناسب با زمان خود بخوانیم، مثال مرثیه ورود  -221

ی ورود جابر بن ه كربال را در همان اوایل محرم و مرثیهب -السالمعلیه -امام حسین 

 عبداهلل انصاری به كربال را در روز اربعین بخوانیم.

سعی كنیم حتما در ایام خاص و ویژه ماند ماههای محرم و صفر و ایام فاطمیه و  -22۴

اح زشبهای قدر و وفات و شهادت مرثیه بخوانیم. و شایسته است در این ایام از خنده و م

 پرهیز كنیم.

هایی كه دارای مدرك و سند و مأخذ صحیح و از كتابهای مقتل )مقاتل( و مرثیه -223

یگران ها را نقل ننماییم و برای دمعتبر هستند استفاده كنیم، و از هر مرثیه خوانی، مرثیه

نخوانیم. كتابهای منتهی االمال، نفس المهموم و بیت االحزان محدث قمی، لهوف سید 

 ی مرثیه خوانی كتابهایطاووس، جالء العیون مجلسی و ارشاد شیخ مفید در زمینهبن 

 خوب، مفید و معتبری هستند.

اگر مأخذ و مدرك مرثیه را به شنوندگان بگوییم بهتر است، بخصوص در  -223

 مجالسی كه طالب، علما و بزرگان حضور دارند.

ریاد و با شتاب و سرعت بیش از حد، آرام و شمرده شمرده مرثیه را بخوانیم و با ف -21۱

 مرثیه خوانی نكنیم.
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ی مناسب دهان خود با میكروفون را رعایت كنیم، تا هنگام خواندن مرثیه فاصله -212

صدا خوب منتقل شود و بلندگو سوت نكشد. و توجه داشته باشیم كه صدای بلندگو 

 بیش از اندازه، كم یا زیاد نباشد.

رثیه تر است. و اگر صوت زیبا نداریم، مزیبا بخوانیم دلنشین اگر مرثیه را با صوت-211

را به صورت عادی و معمولی و بدون صوت بخوانیم، ولی مرثیه خوانی را به خاطر 

 نداشتن صوت زیبا ترك و رها نكنیم.

در جاهایی كه مرثیه، سوزناك و حزین می باشد، بهتر است هماهنگ با آن،  -219

 مان را اندوهناك نماییم.ین و چهرهصدایمان را سوزناك و حز

شایسته است صوت ما هنگام خواندن مرثیه یكنواخت نباشد، بلكه صوت خود را  -213

ته ای كه زننده نباشد باال و پایین ببریم و بلند و آهسبه تناسب محتوای مرثیه و به گونه

 كنیم.

مان را به مرور زاگر در شیوه و سبك مرثیه خوانی از كسی تقلید می كنیم آن  -211

رثیه اند در آغاز راه، تقلید از مترك نماییم تا خودمان صاحب سبك شویم، البته گفته

 خوانهای دیگر اشكالی ندارد.

اگر مرثیه خوانهای دیگری نیز در مجلس حضور دارند از روی احترام، از آنان  -21۴

 كسب اجازه كنیم و به آنها تعارف نماییم.

مرثیه و نوحه خوانی را مطالعه كنیم، و به نوارهای مرثیه و نوحه كتابها و اشعار  -213

 خوانی گوش فرا دهیم.

از بانی و مؤسس و دست اندركاران مجلس روضه خوانی تشكر و قدردانی  -21۳

 نماییم، اما به صورت مبالغه آمیز و خارج از حد و فراتر از واقعیت نباشد.

 چهل نكته برای حضور در مجلس روضه
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 دی دانشمندشیخ مه

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 آداب شركت در مجالس اهل بیت علیهم صلوات اهلل

 . با نیت پاك و خالص باید شركت كرد.2

مبادا به خاطر آشنایی با صاحب منزل و مجلس و یا رودربایستی با كسی و یا اجبار و 

 اكراه در كار باشد.

 . با وضو از منزل خارج شویم.1

مناسب ترین لباسها در مجلس شركت كنیم )اگر ایام عزاداریست با لباس . با بهترین و 9

مشكی و اگر ایام جشن و سرور و شادی اهل بیت علیهم السّالم است با لباسهای روشن 

 و تمیز و معطّر(

 . با زدن عطر دیگران را در مجلس امام حسین علیه السّالم آزرده خاطر نكنیم.3

واب حضور در مجلس اهل بیت علیهم السّالم شریك . ارواح گذشتگانمان را در ث1

 كنیم.

. تهیه كیسه یا پالستیك برای كفش های خود. مبادا با كفش به روی فرش مجلس ۴

 امام حسین علیه السّالم پای گذاریم و مطمئن باشیم بر بال مالئك جسارت كرده ایم.

شك و ه السّالم دستمال ا. به دلیل ارزش فراوان اشك و گریه بر اباعبداهلل الحسین علی3

دستمالی دیگر برای آبریزش بینی تهیه كنیم، كه مبادا با دستمالی كه صورتتان را تمیز 

 می كنید اشكهایتان را نیز با همان دستمال پاك كنید!

. داشتن یك مهر و تسبیح كه اگر زیارت عاشورا خوانده شد برای سجده زیارت مهر ۳

 خود مشغول ذكر گفتن شوید.همراه داشته باشید و با تسبیح 

. یك دفتر كوچك یا داشتن یك سررسید و قلم سعی كنید مطالبی كه در مجلس 3

بیان می شود را یاداشت كرده و با ذكر تاریخ و نام سخنران و مكان سخنرانی یك 

 مجموعه فرهنگی مذهبی برای خود باقی بگذارید.
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 یهم السّالم تشویق كنید.. دیگران را نیز برای شركت در مجالس اهل بیت عل2۱

. اگر وسیله ای دارید و افرادی را می شناسید كه به دلیل بعد مسیر قادر به شركت در 22

مجالس اهل بیت علیهم السّالم نیستند به دنبال آنان رفته تا در ثواب حضور دیگران در 

 مجلس اهل بیت علیهم السّالم نیز شریك باشید.

یا وسیله نقلیه خود برای مردم سد معبر و مزاحمت  . مبادا در پارك كردن ماشین21

 ایجاد كنید.

. اگر با خانواده و یا دوستان هستید برای زمان برگشت وعده گذاشته و به وعده خود 29

 عمل كنید كه مبادا با معطل كردن دیگران ثواب مجلستان را از بین نبرید.

سّالم برمی دارید صدها گناه . بدانید هر قدمی كه به طرف مجلس اهل بیت علیهم ال23

 محو صدها حسنه ضبط و صدها مقام و درجه برای شما نوشته خواهد شد.

. برای داشتن حضور ی بیشتر و خشوعی بهتر و اشكی ریزان می بایست حداقل از 21

 ساعت قبل آمادگی روحی و معنوی را در خود ایجاد كنید. 13

ه بهترین عامل پاك كننده قلب و . نباید فراموش كنیم كه حضور در مجلس روض2۴

 روح آدمیست.

. به محض ورود به مجلس روضه تلفن همراه خود را خاموش كنید كه مبادا باعث به 23

 هم خوردگی هواس دیگران باشد.

. اگر در زمان ورود به مجلس سخنران یا مداح مشغول اجرای برنامه بود با سالم 2۳

هواس همه را پرت كرده و تشویش خاطر و  نكردن ادب خویش را نشان دهید كه مبادا

 ذهن به وجود آورید.

 . هر كجا كه جا بود بنشینید نه هر جا كه خواستید.23

. مبادا در زمان ورود به مجلس دیگران را اذیت كنید و یا مجلس را به هم بزنید به 1۱

 دلیل اینكه می خواهید در نزدیك ترین جای جایگاه بنشینید.

 و صدا كردن توجه دیگران را به خود جلب كنید.. مبادا با سر 12
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. مبادا به هنگام برنامه مجلس با كنار دستی خود صحبت كنید كه هم خودتان از 11

اید و هم مزاحم دیگری بوده و به دلیل بی توجهی به مجلس مرتكب فیض محروم شده

 گناه و معصیت شوید.

ته كه حالت بكاء و حزن از كسی گرف. مبادا در حال گریه دیگران به مردم نگاه كنید 19

 شود.

. مبادا به خصوص در زمان خواندن مرثیه به مزاح و یا خندیدن و یا خنداندن كسی 13

 مشغول شوید كه عقوبتی سخت در پیش خواهید داشت.

 . به هنگام پذیرایی در مجلس روضه با احترام و دقت و با نیت شفاء پذیرایی شوید.11

 دن مجلس اهل بیت علیهم السّالم مرتكب گناهی بزرگ شوید.. مبادا با كثیف كر1۴

. اگر فرزند خردسالی به همراه دارید قبالً از ورود به مجلس برای آرام بودن و 13

ساكت بودن او با فرزند خود صحبت كنید و در مجلس روضه فرزندان خود را كنترل 

علیهم السّالم را به هم كرده تا مبادا با شیطنت و بازی های خود نظم مجلس اهل بیت 

 بریزد.

. از داشتن گریه صدا دار خود خجالت نكشید كه به طور قطع و یقین با حال حزن و 1۳

اندوه شما دیگران را نیز به اندوه و حزن برای اهل بیت علیهم السّالم تشویق خواهید 

 كرد.

 )مجلس را با ناله های سوزان خود گرم كنید(

شینید كه اگر مجلس به كمبود جا دچار مشكل باشد . به گونه ای در مجلس بن13

دیگری را نیز كنار خود جای دهید تا با حضور او در مجلس روضه شما نیز در ثواب او 

 شریك باشید.

 . به هنگام روضه و مقتل خوانی چیزی میل نفرمائید.9۱

 و. سعی كنید چنان برنامه ریزی كنید كه نخواهید وسط مجلس جلسه را ترك كنید 92

 دیگران را نیز به ترك مجلس تحریك نمائید.
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. فراموش نكنید مهم ترین زمان مجلس روضه دعا می باشد مبادا به هنگام دعا كردن 91

 با بی توجّهی از مجلس خارج شوید.

. فراموش نكنید كه با حضور خود در مجلس اهل بیت علیهم الّسالم ثوابها برای خود 99

با بی توجهی اجر و ثواب روضه را از بین نبرده و آثار  اید پس مواظب باشیدجمع كرده

 معنوی و روحی جلسه اهل بیت علیهم السّالم را از دست ندهید.

. بعد از اتمام مجلس سعی كنید كسانی كه وسیله ندارند و مسیرشان به شما نزدیك 93

 است را برای رساندن آنان كمك كرده و از ثواب این عمل نیز محروم نشوید.

توجه داشته باشید فلسفه حضور در مجالس اهل بیت علیهم الّسالم باال بردن سطح  .91

معلومات و اطالعات علمی و دینی می باشد پس با بیان مطالب ذكر شده برای دیگران 

 و غائبان در مجلس زكات علم خود را نیز پرداخت كنید.

ی با كنید با هماهنگ. اگر احیاناً نقصی و یا كمبودی در مجلس احساس كردید سعی 9۴

 مسئول و بانی مجلس در رفع آن مشكل كوشا و شریك باشید.

. به گونه ای عمل كنید كه در درجه اول خودتان و بعد خانواده شما و سپس دیگران 93

متوجه تأثیر گذاری مجلس اهل بیت علیهم الّسالم در رفتار و افكار شما باشند تا 

 دینی واقف گشته و تشویق گردند.اطرافیان به لزوم و حضور در مجالس 

. مبادا با بی توجهی به آداب مجلس و تاثیرات روضه مردم و اطرافیان خود را به 9۳

 مجالس اهل بیت علیهم السّالم بدبین كنیم.

. فراموش نكنیم كه عمل به واجبات و ترك محرمات مقدمه ای برای دعوت مجدد 93

 ائمه اطهار علیهم صلوات اهلل خواهد بود.ما به مجالس اهل بیت علیهم السّالم توسط 

. سعی كنید در مواقع بیكاری و یا استراحت با شنیدن سخنرانی های مفید وعظ و 3۱

موعظه و خطابه اطالعات دینی و معنوی و فرهنگی خود را باالتر برده و با مطالعه كتب 

ی یك آماده سازتاریخی از سیره اهل بیت علیهم السّالم و یا تاریخچه شهادت آنان به 

 فكری برای حضور در مجالس اهل بیت علیهم السّالم نائل آییم.
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ترین تاریخ . اشكهای خونین در سوگ امام حسین )ترجمه ذریعة النجاة( جامع28

 كربال

 مشخصات كتاب

 ؟ق 299۱ -بن قهرمان سرشناسه : گرمرودی محمدرفیع

 اقعه كربال. فارسی عنوان قراردادی : ذریعة النجاة التاریخ الكامل لو

السالم )ترجمه ذریعة عنوان و نام پدیدآور : اشكهای خونین در سوگ امام حسین علیه

ترین تاریخ كربال/ تالیف محمدرفیع گرمرودی تبریزی تحقیق و بازنویسی النجاة( جامع

 محمدحسین رحیمیان 

 .29۳۱مشخصات نشر : قم نشر حاذق 

 ص.11۳مشخصات ظاهری : 

 ریال)چاپ سوم(91۱۱۱: ؛ 1-۴3-133۱-3۴3ریال2۴۱۱۱شابك : 

 یادداشت : ترجمه فارسی این كتاب توسط خود نویسنده صورت گرفته است 

 .29۳1یادداشت : چاپ سوم: 

 صورت زیرنویس ؛ همچنین به11۳ - 113یادداشت : كتابنامه ص 

 سی عنوان دیگر : ذریعة النجاة التاریخ الكامل لواقعه كربال. فار

 ق.۴2 - 3بن علی ع ، امام سوم موضوع : حسین

 ق.۴2موضوع : واقعه كربال 

 مصحح  - 2931شناسه افزوده : رحیمیان محمدحسین 

 29۳۱ 3۱32ذ3/گBP32/1رده بندی كنگره : 

 133/3193رده بندی دیویی : 

 11۴۴۳-۳۱شماره كتابشناسی ملی : م

 تقدیم به پیشگاه مقدس
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ن، قطب عالم امكان، شریك قرآن، امام عصر و زمان، منتقم خون جد موالی انس و جا

السالم كسی كه برای روشن كردن جهان ظلمانی ظهور بزگوارش امام حسین علیه

زند:أال یا أهل العالم! أنا كند و در آن هنگام میان ركن و مقام ایستاده و فریاد میمی

المنتقمأال یا أهل العالم! ان جدی الحسین االمام القائمأال یا أهل العالم! أنا الصمصام 

قتلوه عطشاناأال یا أهل العالم! ان جدی الحسین طرحوه عریاناأال یا أهل العالم! ان جدی 

[ .آگاه باشید ای مردم جهان! من امام قائم هستمآگاه باشید ای 2الحسین سحقوه عریانا ]

م جهان! جدم حسین را تشنه گر هستمآگاه باشید ای مردمردم جهان! من شمیشیر انتقام

شهید كردندآگاه باشید ای مردم جهان! جدم حسین را با بدن عریان رها كردندآگاه 

 [ 12باشید ای مردم جهان! از روی دشمنی بدنش را خرد كردند. ] صفحه 

 پیشگفتار

های دردناك و بسم اهلل الرحمن الرحیم... مصیبت بس عظیم است و جانكاه، ناله

رسد كه در دست گرگهای بیابان نینوا گرفتار شده، و ه گوش میدلخراش كسی ب

ی گوش انسانهای انداز است، و پردهی او و خاندان گرامش طنینهمینك صدای ناله

بارحمت و رأفت را به حركت درآورده، و فطرت و احساسات پاك آنها را بارور 

ات و عواطف ورای نماید، كه راستی مهر و محبت، اشك و گریه، و ابراز احساسمی

زمان و مكان است، و زمان و مكان را در این وادی عاشقانه راهی نیست.شخصیتی كه 

قلم از شناسایی او ناتوان، و بشر از درك و معرف مقام او عاجز تا چه رسد كه او را 

توصیف نماید. چنین شخصیت عظیمی را بایستی خالق او؛ خدای متعال، پیامبران الهی و 

اوصیای او معرفی نمایند.آخر او كیست؟و كدام نور الهی است؟و كدامین  خاتم آنها و

ی پر فروغ دنیای ظلمانی است؟و كدامین كشتی نجات است؟آری؛ او حسین بن ستاره

د: ] فرمایالسالم است، كسی كه حضرت باری تعالی در مقام و منزلت او میعلی علیه

، و أكرمته بالشهادة، و أعطیته [ یا محمد!... و جعلت حسینا خازن وحیی11صفحه 
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دار وحی خود قرار [ .ای محمد!... حسین را خزانه1مواریث األنبیاء، فهو سیدالشهداء... ]

دادم، و او را با شهادت گرامی داشتم، و مواریث پیامبران را به او عطا نمودم، پس او 

سلم در  و آله والشأن صلی اهلل علیه سید و آقای شهیدان است...كسی كه پیامبر عظیم

فرماید: حسین منی و أنا من حسین... اسمه مكتوب عن یمین العرش: ان توصیف او می

[ .حسین از من است و من از حسین، نام او 9الحسین مصباح الهدی، و سفینة النجاة،... ]

بر سمت راست عرش نوشته شده است: همانا حسین چراغ پر فروغ هدایت و كشتی 

السالم در موردش پدر بزرگوارش امیرمؤمنان علی علیهنجات است...كسی كه 

[ .پدر و مادرم فدای حسینی كه 3فرماید:بأبی و امی الحسین المقتول بظهر الكوفة ]می

السالم مصیبت او را بزرگ شود.كسی كه امام حسن علیهدر پشت كوفه كشته می

داهلل! هیچ روزی به روز تو [ .ای اباعب1فرماید:ال یوم كیومك یا أباعبداهلل! ]شمرده و می

فرماید:أنا قتیل العبرة، ال یذكرنی مؤمن رسد.كسی كه خود در توصیف خویش مینمی

ند كی منسوب به اشك و گریه هستم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی[ .من كشته۴اال بكی ]

: ] فرمایدی او میالسالم دربارهگرید.كسی كه امام سجاد علیهجز آن كه برای من می

[ .من فرزند كسی هستم كه با 3[ أنا ابن من قتل صبرا، و كفی بذلك فخرا ]19فحه ص

زحمت كشته شد و این افتخار برای من كافی است. شخصیتی كه امام صادق 

[ .حسین ۳السالم عبرة كل مؤمن ]فرماید:الحسین علیهالسالم در مورد حضرتش میعلیه

او را  السالم مصیبتسی كه امام رضا علیهی هر مؤمن است.كی گریهالسالم وسیلهعلیه

عنا، السالم أقرح جفوننا، و أسبل دموفرماید:ان یوم الحسین علیهچنین تصویر كرده و می

و أذل عزیزنا بأرض كرب و بالء، أورثتنا الكرب و البالء الی یوم االنقضاء، فعلی مثل 

السالم پلكهای ما را حسین علیه [ .همانا روز امام3السالم فلیبك الباكون... ]الحسین علیه

مجروح، و اشك ما را جاری نمود، و عزیز ما را در سرزمین كرب و بال ذلیل كرده و تا 

اید السالم بروز قیامت كرب و بال را بر ما به ارث گذاشت، پس بر همچو حسین علیه

كنندگان گریه نمایند.كسی كه منتقم خون پاك او یعنی حضرت مهدی گریه
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فرماید:فلئن أخرتنی الدهور، و عافنی عن سالم در خطاب به آن حضرت میالعلیه

نصرك المقدور، و لم أكن لمن حاربك محاربا، و لمن نصب لك العداوة مناصبا، 

فألندبنك صباحا و مساء، و ألبكین لك بدل الدموع دما، حسرة علیك، و تاسفا علی ما 

[ .اگر روزگار مرا به 2۱الكتیاب ]دهاك و تلهفا، حتی أموت بلوعة المصاب، و غصة ا

تأخیر انداخت، و دست تقدیر مرا از یاری تو بازداشت، و نشد كه با كسانی كه با تو 

پیكار نمودند بستیزم، و با كسانی كه با تو دشمنی داشتند به نبرد برخیزم، اكنون هر 

وی ز ركنم، اكنم، و به جای اشك برایت خون گریه میصبح و شام برای تو ناله می

هایی كه بر تو وارد شد، تا این كه در اثر سوز حسرت بر تو و تأسف بر مصیبت

[ جانكاه و اندوه فراوان بمیرم.شخصیتی كه عقول 13ی ] صفحه ها و غصهمصیبت

بشریت از كار، حماسه و مظلومیت او متحیر مانده، و در مقابل او جز ابراز عواطف و 

ری و سوگواری برای او چیز دیگری ندارند.آری؛ احساسات، اشك، گریه، ناله، عزادا

زنی و... همه و همه برای عشق و محبت به چنین خوانی، گریه، سینهعزاداری، مقتل

ی مصایب او را برای پیامبر خویش وجود نازنین است، جایی كه خدای متعال قصه

ند و در كمی نماید، و او صدا به گریه و ناله بلندالسالم بازگو میحضرت زكریا علیه

گوید:الهی! أتفجع خیر جمیع خلقك بولده؟...الهی! أتلبس علیا و فاطمة رثاء او می

[ .خدایا! آیا دل بهترین مخلوق خود در عزای 22علیهماالسالم ثبات هذه المصیبة؟... ]

السالم و فاطمه علیهاالسالم لباس این مصیبت را آید؟آیا علی علیهفرزندش به درد می

خوان او خدای متعال، انبیا و پیامبران الهی و شید؟آری! اول عزادار و مقتلخواهند پو

السالم خون خداست و خدایش به دست خلف مالئك آسمانها هستند.حسین علیه

السالم انتقام خون او را خواهد گرفت، ان شاء اهلل.و صالح و فرزند او مهدی منتظر علیه

مبران و ی پیاباید همچنان فرزندی كه همهراستی چنان شخصیتی اگر مظلوم واقع شود 

اولیا منتظر او هستند منتقم خون او باشد...اینك چهارده قرن از آن مصیبت اندوهناك 

گذرد، كاروانهای عزاداری و سوگواری عاشقان و دلدادگان آن حضرت همواره می
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، و پردازندبهتر از قبل، عاشقانه و مخلصانه به عزاداری و ابراز عواطف و احساسات می

دارد.آنچه در این وادی ی معرفت و شناختش در این وادی گام برمیهر كسی به اندازه

كند و نقش مهمی دارد قلم بدستان و نویسندگانی است عاشقانه بیشتر جلب توجه می

ی این حادثه و مصیبت عظیم جهان خلقت، این كه با ترسیم و تصویر لحظه به لحظه

[ فطرت پاك و 11دارند، و این ] صفحه داخته و به حركت وامیكاروانها را به راه ان

آوردند.در این میان، دانشمندان مكتب اهل احساسات آنها را به جوش و خروش می

، و اندفرسایی كردهی خود قلمالسالم هر كدام به نوبهبیت عصمت و طهارت علیهم

.از جمله كسانی كه با عشق و اندكتابهای ارزشمندی مانند: الهوف، االرشاد و... نوشته

ب فرسایی نموده دانشمند محترم خطیالسالم، قلمی وافر به مكتب امام حسین علیهعالقه

گرانقدر موال محمد رفیع بن قهرمان گرمرودی تبریزی است، وی دانشمندی سخنور و 

السالم ی خاصی نسبت به ساحت اقدس امام حسین علیهخطیبی شهیر بود، عشق و عالقه

دارد كه عالوه بر ارشاد ی همین كتاب ابراز میاشت، و این عشق و عالقه را در مقدمهد

اثری  خواسته در این موضوعالسالم اهتمام داشته، میو تبلیغ، بر مكتب امام حسین علیه

عبداهلل بیاد ماندنی نیز از خود به یادگار گذاشته و آن را به پیشگاه با عظمت حضرت ابی

د:شیخ نویسلسالم تقدیم نماید.عالمه آقا برزگ تهرانی در این زمینه میاالحسین علیه

هجری، او خطیبی كامل و فاضلی ادیب بود،  299۱محمد رفیع تبریزی، متوفی نزدیك 

 است كه« ذریعة النجاة»وی از فضال و خطیبان پارسای عصر خویش بود، از آثار او 

م اقر دهدشتی است كه وی پس از تنظیمولی محمد ب« دمعة الساكبة»بازنویسی از كتاب 

هجری به  29۱1و ترتیب، به زبان فارسی ترجمه كرده است. و این كتاب را در سال 

[ .كتاب حاضركتابی كه پیش رو دارید كتاب ارزشمندی است 21پایان رسانده است ]

آوری شده، و مؤلف محترم رحمة اهلل سعی داشته كه ها و مقاتل مهم جمعكه از كتاب

ان اهل مندان به خاندهای معتبر نقل كرده تا به صورت زیبایی در اختیار عالقهتاریخ از

 ی خویشتوان گفت: در مقولهالسالم قرار گیرد، و میبیت عصمت و طهارت علیهم
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رود كه مورد توجه نظیر است، و یكی از مصادر و مراجع این عنوان به شمار میكم

.تألیف این كتاب با ارزش، پس از آن كه به زبان علما و دانشمندان بزرگ بوده است

عربی پایان یافته توسط مؤلف محترم به فارسی برگردان شده و پس از آن به صورت 

[ چاپ شده است، این اثر نفیس، به صورت 1۴ی فارسی بین السطور ] صفحه ترجمه

[ 29چاپ گردیده است ] 2923و  29۱۱ � 29۱3چاپ سنگی سه مرتبه در تاریخ 

االر السالم به ویژه ساكنون با توفیقات الهی و عنایت خاص حضرات معصومین علیهم.

السالم و صاحب عصر و زمان حجت بن الحسن العسكری شهیدان امام حسین علیه

اب با ی این كتالسالم این كتاب ارزشمند تحقیق شده است.از آنجایی كه ترجمهعلیه

ظ زبانان محترم نبود به همین جهت، با حفی عموم فارسیكیفیت مذكور قابل استفاده

ی مؤلف محترم بازنویسی و تصحیح شده است و برای این كه حجم اسلوب ترجمه

كتاب بیش از حد معمول نشود بخش عربی و عمده تحقیقات آن را از بخش فارسی 

السالم و قسمتهای مهم جدا نمودیم. و روایات و سخنان حضرات معصومین علیهم

ا به بخش فارسی اضافه كردیم كه اینك به صورت جداگانه در دو جلد بخش عربی ر

 عبداهللعربی و فارسی در اختیار عاشقان، دوستداران و عزاداران مولی الكونین ابی

ی عاشقان و دوستداران خاندان گیرد.امید است كه همهالسالم قرار میالحسین علیه

ان امام ی امكضرتش یعنی قطب دایرهعصمت و طهارت، با تنها فرزند غریب و منتقم ح

ناله شده و به همراه آن حضرت از منتقمان و خونخواهان خون پاك السالم همزمان علیه

محمد حسین رحیمیان ] 2311ی زهرا علیهاالسالم باشیم.قم المقدسة محرم الحرام سالله

 [ 13صفحه 

 پیشگفتار مؤلف

ست كه اشك چشمان گریان را، بسم اهلل الرحمن الرحیمحمد و سپاس خدایی سزا

ح و ی رسیدن به روی آرزوی باغهای بهشت خویش، و اندوه شایستگان را وسیلهوسیله
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ریحان قرار داده است، حمد و سپاسی كه با گذشت عصرها و روزگاران ادامه یافته و با 

ها مكرر شود.و درود و سالم من، بر پیامبر ما، حضرت محمد مصطفی تكرار تنفس سینه

لی اهلل علیه و آله و سلم، بهترین فردی كه در میدان رسالت و هدایت گام برداشت، و ص

ای نورانی نمود، و سالم و درود بر عترت و فرزندان ملك نبوت را با هر معجزه و نشانه

او، كه بهترین فرزندان هستند، كسانی كه مترجمان وحی خدا و حجتهای او بر بندگان 

بود كه آرزو داشتم كه فرصتی را از حوادث بدست آورده، و  او هستند.اما بعد، مدتی

زمانی را از این روزگار خاین بربایم، تا اندك زمانی از عمرم، و اوقاتی از روزگارم را 

در تحقیق كتب مقاتل و اخبار گذرانده و زمام چشم را در میدان نوشتار علما و 

امس آل عبا، حجت مردم از ای از مصایب خدانشمندان اخیار صرف نمایم، تا گوشه

ه عبداهلل الحیسن صلوات اهلل و سالمی خدا، سید كونین، امام ثقلین، حضرت ابیناحیه

ای برای روز رستاخیز قرار داده و برای سرای آوری كرده و آن را ذخیرهعلیه جمع

[ در این میان، كه چنین فكر پاكی ذهن مرا 9۱همیشگی آخرت، بفرستم. ] صفحه 

ده بود به اثر زیبایی برخوردم كه روایات را همچون در گرانبها در احوال مشغول كر

 ایجمع كرده و مشتمل بر گوشه -كه درود خدا روز و شب بر آنها باد  -امامان پاك 

السالم بود. این اثر گرانقدر، جلد از مصایب سومین امام پاك مظلوم و شهید مغموم علیه

این كتاب را مصداق آنچه در ذهن من بود، و در  بود. من« دمعة الساكبة»دوم كتاب 

همه حال فكر مرا اشغال كرده بود؛ یافتم.ولیكن نظم و ترتیب این كتاب مانند تسبیحی 

ای كه درها بر بود كه لؤلؤهای آن از هم پاشیده، و پراكنده شده بود، و همچون سفره

را منظم كردم، و با آن پخش شده بود. به همین جهت، با بهترین نظم و تألیف آنها 

ها زینت دادم، و از دو روایتی كه از نظر مفهوم و داللت متحد بودند زیباترین زینت

یكی را نقل كردم، و مراثی و قصائدی كه از سعادتمندان ذكر شده بود و حذف آنها 

رساند، حذف نمودم، در عوض روایاتی كه هر چند اندك و اخاللی بر مقصود نمی

السالم به آن اضافه رسید، در بیان سر شهادت امام حسین علیهیآنچه به خاطرم م
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گذاری نمودم.آن گاه به نظرم رسید كه كلمات آن را با حركات و سكنات اعراب

ی صفحات یادآور شوم، و پرده از مشكالت لغاتش نمایم، و بیاناتی را در حاشیه

قرار دهم، تا این كه عموم  بردارم، و آن را به زبان فارسی ترجمه كرده و در میان سطور

مند شده و به شرف عایدات آن خواهند با فوائد آن انس بگیرند بهرهكسانی كه می

برسند.سپاس خدای را كه با حسن توفیقش، این كتاب، مانند ماه چهارده شبه از زیر 

ابرها درخشید، و همه فوائد را در خود جمع كرده و باعث شگفتی و تعجب گردید، و 

خواهم كه این اثر را [ نامیدم، از خداوند متعال می23« ]ذریعة النجاة»اثر را من این 

ای برای رسیدن به درجات عالی قرار بدهد. و این كتاب را با یك مقدمه، و چند وسیله

 [ 92[ . ] صفحه 21فصل و خاتمه مرتب نمودم. ]

 مقدمه

و  مدینه به سوی مكهالسالم از اگر كسی گوید: حكمت و علت خروج امام حسین علیه

 دانستند، و نیز دراز آنجا به طرف كوفه چه بود؟ در حالی كه ایشان با علم امامت می

موارد زیادی جد بزرگوارش و پدر عزیزش خبر داده بودند كه گروهی ظالم و ستمگر 

او را خواهند كشت، و خود آن حضرت را نیز، از این جریان باخبر كرده بودند، كه این 

گاهی حضرت، از چیزهایی است كه شك و تردید در آن راه ندارد.چگونه علم و آ

داران علم خدا هستند،و به آنچه كه شود كه آگاه نباشد؟ در حالی كه آنان خزانهمی

دهد، اطالع دارند، و علم به وقت مرگها و اجلها واقع شده و اموری كه تا قیامت رخ می

نزد آنان است، و آنان كلیدهای علم و دانش،  شوند()ی مردم( و بالهایی كه )مبتال می

 هستند.پس -ی حق و باطل است كه تمیز دهنده -و درهای حكمت و كالم اهلل تعالی 

ی هایی كه از سینههای بران و افتادن در فتنهچگونه حضرت خروج به سوی تیغ

یش حفظ وها را تك تك دشمنان در دل خها و فتنهطغیانگران برخاسته بود كه آن كینه

گوییم:اول این كه: [ )در جواب این شبهه( می91كرده بودند؛ اختیار فرمودند؟ ] صفحه 
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ای است كه تكلف و زحمت بحث در آن مسایل، از این مسأله از جمله مسایل مشكله

ی ما برداشته شده است، بنابراین؛ كسانی كه طالب راه راست نجات هستند الزم عهده

السالم ارجاع یل را به خود حضرات معصومین علیهماست حكمت این گونه مسا

چه  چه صغیره و -دهند.دوم این كه: )بنابر اعتقاد ما(، آنان معصوم هستند و هیچ گناهی 

شود. پس هر گفتاری بفرمایند، و هر عملی انجام دهند، و به از آنان صادر نمی -كبیره 

رد رضایت خداوند متعال شود همان محبوب و موطور كلی هر چه از آنان ظاهر می

از جهت شدت عداوت و دشمنی، و  -این گروه ملعون  -امیه است.سوم این كه: بنی

آن كفر و حسادت زیادی كه داشتند، مترصد و منتظر بودند كه به هر نحوی و به هر 

 دانستند كه به هیچشود حضرت را به قتل برسانند. و آن حضرت میای كه میحیله

كنند، و هرگز دست از این كار )شوم( ن مصالحه و مدارا نمیعنوان، آن مالعی

دارند. چه حضرت در مدینه باشند یا در غیر آن.چنانچه خود حضرت )به این برنمی

اگر من در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین باشم »مطلب اشاره كرده و( فرمودند: 

عهد  نویسند وها میكوفه نامه عالوه بر این؛ اهل«كشند.امیه( مرا بیرون آورده و می)بنی

 كنند.بنابراین؛ تشریفبندند و آن حضرت را به سوی خودشان دعوت میو پیمانها می

بردن آن حضرت به سوی اهل كوفه اتمام حجتی بر علیه آنان بود.چهارم این كه: در 

شود كه قدرت بشری از آوردن هایی از آنان صادر میبرخی از اوقات، امور و معجزه

ها ل آن عاجز و ناتوان است، و محال است كه عقول مردم به كنه ذات آن معجزهمث

 كنند،برسد، اما در بعضی مواقع، از طریق عرف و عادت )و علم عادی بشری( عمل می

و اگر چنین نبوده هر آینه حكمت فرستادن پیامبران و هدایتگران از نوع انسان، باطل 

« ععلل الشرائ»روایتی است كه مرحوم صدوق در گشت.شاهد و گواه بر این مطلب، می

به سندش از محمد بن « احتجاج»و شیخ طبرسی در « اكمال الدین[ »99و ] صفحه 

از جمله علی بن  -ابراهیم طالقانی روایت كرده است كه گوید:با گروهی از مردم 

خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره بودم، كه مردی به پا  -موسی قصری 
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خواهم در مورد چیزی سؤال كنم؟شیخ گفت: آنچه به ذهنت خاست و گفت: می

السالم ولی خدا رسیده سؤال كن.مرد سائل گفت: بگو به من: آیا امام حسین علیه

بود؟گفت: آری.گفت: بگو به من: آیا قاتل آن حضرت، دشمن خدا بود؟گفت: 

ست خودش مسلط آری.آن مرد گفت: آیا جایز است خداوند دشمن خود را بر دو

گویم )خوب گوش كن( تا مطلب را نماید؟ابوالقاسم قدس سره گفت: آنچه به تو می

بفهمی؛ بدان كه خداوند متعال مردم را به صورت آشكار و عیان مورد خطاب قرار 

گوید، بلكه پیامبرانی از جنس و نژاد خود بشر، دهد، و رو به رو با مردم سخن نمینمی

اد، مردم از فرستاست.اگر پیامبرانی از غیر جنس و نژاد بشری می به سوی آنان فرستاده

كردند. با این كردند، و از آنان )اوامر و نواهی خداوند را( قبول نمیآنان دوری می

حال، وقتی پیامبران از جانب خدای متعال آمدند و در حالی كه از جنس بشر بودند، 

كردند، آنان گفتند:شما مثل فت و آمد میر -مثل مردم  -خوردند و در بازارها غذا می

ای بیاورید كه ما از پذیریم مگر این كه معجزهخود ما هستید، از شما )نبوت را( نمی

دانیم كه شما )از جانب خدا( به این كاری آوردن آن عاجز هستیم، و بدین وسیله می

 وند متعالاید.)اینجا بود كه( خداكه ما قادر به انجام آن نیستیم مخصوص گشته

معجزاتی را بر پیامبران قرار داد كه مردم از آوردن آن عاجز بودند.پس بعضی از آنان، 

ی طوفان را آورد، بعد از این كه حجت را بر السالم( معجزه)مثل حضرت نوع علیه

ردند، كی افرادی كه طغیان و گردنكشی میمردم تمام كرد و آنان را ترسانید، پس همه

به  السالم( وقتی[ و بعضی از پیامبران )مثل حضرت ابراهیم علیه93حه غرق شدند. ] صف

ی الهی،( آتش بر او سرد و سالم شد.و بعضی از آنان، مثل آتش انداخته شد )به معجزه

السالم از سنگ سخت، شتری بیرون آورد و از پستان آن، شیر حضرت صالح علیه

السالم كه خدا بر او دریا را جاری ساخت.و بعضی از آنان، مثل حضرت موسی علیه

هایی جاری ساخت، و عصای )چوب( خشكیده را شكافت و برای او از سنگ، چشمه

بر او اژدها نمود، كه به سرعت آنچه ساحران برای فریب مردم درست كرده بودند؛ 
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 السالم كه به اذن خدا، كور را بینا، مرضبلعید.و بعضی از آنان، مثل حضرت عیسی علیه

خوردند و از آنچه در كرد، و مردم را از آنچه میا شفا و مردگان را زنده میپیسی ر

ساخت.و برخی از آنان، مثل پیامبر گرامی اسالم كردند؛ آگاه میهایشان ذخیره میخانه

حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم كه خداوند ماه را بر او پاره و منشق نمود و 

 گفتند.پس چون پیامبران چنینبا او سخن می -غیره مثل شتر، گرگ و  -حیواناتی 

های بشری از آوردن چنین ی ملتمعجزاتی را )از جانب خدا( آوردند كه همه

معجزاتی عاجز و ناتوان هستند، تقدیر و مشیت خداوند متعال و لطف حضرت باری 

ین نتعالی به بندگان خود و حكمت حضرت حق بر این شد كه پیامبرانی را كه داری چ

معجزاتی بودند در برخی اوقات غالب و پیروز شوند و در برخی موارد دیگر مغلوب، و 

ی اوقات و احوال، در حالی قاهر و در حال دیگر مقهور باشند.اگر پیامبران الهی در همه

فرمود، و آنان را غالب، قاهر و پیروز بودند )خداوند متعال( آنان را بال، مبتال نمی

خدای خود  -غیر از خدای متعال  -در این صورت، مردم آنان را  كرد.امتحان نمی

پنداشتند، و هرگز مردم آنان را در مقابل بالها، محنتها و امتحانات )الهی( صبور و می

شناختند.اما خداوند متعال، احوال آنان را در مورد رسالت و ابالغ تكالیف شكیبا نمی

قرار  -و قاهر و گاهی صابر و شاكراند  كه گاهی غالب -مانند احوال سایر مردمان 

داد؛تا این كه در حاالت محنت و بال صابر بوده و در حال سالمتی، عافیت، و پیروزی 

 ی حاالتشان فروتن و متواضع بوده و هرگزبر دشمنان شكرگزار باشند؛تا این كه در همه

دانند كه آنها [ و تا این كه مردم ب91متكبر و اظهار منیت و بزرگی نكنند؛ ] صفحه 

الهی  یخدایی دارند كه او آفریننده و مدبر آنها است.بنابراین، پیامبران دارای معجزه

بوده و حاالتشان مثل حاالت بشری است و بدین جهت مردم، خدای را بپرستند و از 

پیامبران الهی اطاعت كنند تا این كه حجت و برهان الهی بر كسانی كه از حدود الهی 

نمایند، یا با عناد، مخالفت و نافرمانی كنند و ادعای ربوبیت بر انبیا می تجاوز و غلو

كنند؛ ثابت شود كه در نتیجه، آن كه هالك اند انكار مینموده و آنچه پیامبران آورده
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شود با حجت و برهانی روشن هالك شده و آن كه با دعوت پیامبران زندگی می

ندگی كند، یعنی هیچ كدام را عذری نماید با دلیل و برهان روشن زمعنوی می

نباشد.محمد بن ابراهیم بن اسحاق گوید: فردای آن روز، خدمت شیخ ابوالقاسم حسین 

گفتم: آیا سخنانی كه دیروز برای ما بیان بن روح قدس سره برگشتم، و با خودم می

كرد از جانب خودش بود؟ )در این فكر بودم( كه پیش از من فرمود:ای محمد بن 

هیم! اگر مرغی از آسمان فرودآید و مرا برباید، یا طوفانی درنوردد و مرا به مكان ابرا

تر از آن است كه در دین خدا دوری پرتاب كند برای من محبوبتر و دوست داشتنی

ی خود، یا از جانب خودم گفته باشم، بلكه آنچه دیروز بیان چیزی را به رأی و عقیده

السالم شنیده ی حضرت حجت علیه، و همه از ناحیهكردم همه از اصل و سرچشمه بوده

 [ .2۴شده بود ]

 سخنی از سید مرتضی علم الهدی

 )در این مورد تحت عنوان« تنزیه االنبیاء»الهدی قدس سره در كتاب سید مرتضی علم

ز السالم با خاندانش افرماید:اگر كسی بگوید در خروج امام حسین علیهای( میمسأله

فه چه عذری است؟ درحالی كه والی كوفه از دشمنان حضرت بوده، مكه به سوی كو

حاكم و امیر از طرف یزید ملعون كه بر امر و نهی آن سامان تسلط داشت. حضرت 

السالم بودند و شاهد رفتار اهل كوفه با پدر بزرگوارش و برادر گرامش علیهم

ن توصیف، چگونه ظن و [ با ای9۴گر و خاین هستند. ] صفحه دانستند كه آنان حیلهمی

عباس ی اصحابش در خروج گردید؟ و ابنگمان حضرت، مخالف ظن و گمان همه

كرد كه از خروج صرف نظر كند، و یقین داشت كه اگر حضرت خروج كند اشاره می

رسد، و پسر عمر لعنه اهلل به هنگام خداحافظی با حضرت گفت: تو را به خدا به قتل می

وی، و افراد دیگر نیز در این مورد سخنانی گفتند.عالوه بر این؛ شسپارم كه كشته میمی

السالم باخبر شد در حالی كه او را به وقتی حضرت از كشته شدن حضرت مسلم علیه
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عنوان قاصد و سفیر از جانب خود فرستاده بود، چگونه بازنگشت و متوجه به فریب این 

ر این؛ چگونه به خودش اجازه داد تا گروه نشد و از حیله و كید آنان مطلع نشد؟مضافا ب

با جمعی اندك به جنگ گروه زیادی برود كه لكشر زیادی آنان را پشتیبانی 

زیاد ملعون اظهار داشت كه اگر با یزید لعین بیعت كند كردند؟همچنین وقتی كه ابنمی

در امان خواهد بود چرا حضرت قبول نكرد تا این كه خون خود و خون اشخاصی كه با 

ریخته نشده و حفظ شود؟چرا حضرت  -از خاندان، شیعیان و دوستانشان  -بودند  او

السالم علیهخود را به دست خود به هالكت انداخت، در حالی كه برادرش امام حسن 

ی ملعون صلح نموده و امر را به او بدون این كه این همه ترس و خوف باشد با معاویه

ود؟در شتسیلم نمود؟ پس صحت و درستی عمل این دو امام بزرگوار چگونه توجیه می

دانیم كه هرگاه امام به ظن قوی بداند كه اگر گوییم: در واقع میپاسخ )این شبهات( می

تواند به حق خودش برسد و بر آنچه از جانب خداوند بر او واگذار شده تالش كند، می

قیام نماید؛ در این صورت، بر امام الزم است كه اقدام نماید، گر چه در این راه مشقاتی 

متحمل شود.بنابراین؛ سید و آقای ما، حضرت اباعبداهلل  -كه قابل تحمل هستند  -را 

ها، ركت نفرمود مگر این كه اطمینان به پیمانالسالم به طرف كوفه حالحسین علیه

عهدها و عقدهای آنان كرد، و بعد از این كه ابتداءا و بدون اكراه، با میل و رغبت 

ی لعین و بعد از صلحی كه خودشان به حضرتش نامه نوشتند.در واقع در دوران معاویه

سوی اعیان، اشراف و  ها و مكاتباتی ازالسالم واقع شد؛ نامهبین او و امام حسن علیه

قاریان اهل كوفه به حضرت ارسال شد، كه حضرت دعوت و التماس آنان را رد كرده؛ 

[ فرمودند.اهل كوفه، پس از شهادت امام 93و آنچه الزم و گفتنی بود، جواب ] صفحه 

ی ملعون زنده بود، نامه نوشتند باز حضرت السالم نیز در حالی كه معاویهحسن علیه

ده داده و امیدوار كرد. چرا كه دوران معاویه، دوران سخت و مشكلی بود، و آنان را وع

ی چنین كارهایی در آن زمان ممكن نبود.هنگامی كه معاویه درگذشت، باز اهل زمینه

كوفه با آن حضرت مكاتبه نمودند، و اطاعت از حضرتش را یادآوری كرده، و مكررا 
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نشان دادند.حضرت متوجه این بودند  از حضرت خواهش نمودند و به این عمل، رغبت

كه آنان در مقابل حاكمی كه از طرف یزید است، قوت و غلبه داشته و بر او تسلط 

دارند. حاكم وقت، در مقابل آنان ضعیف است، و این مسایل، ظن حضرت را قوی 

كرده و رفتن به سوی آنان را الزم و واجب دانست، پس به سبب بذل وسع، تحمل 

و علت امر را جویا شدن آنچه كه حضرت آن را انجام داد بر حضرت مشقت و سبب 

 كرد كه بعضی از افراد آن گروه، برخی دیگر را فریبمتعین شد.البته حضرت فكر نمی

داده، و اهل حق را از یاری او تضعیف كنند، تا در نتیجه اتفاقات عجیبی كه رخ داد، 

 م وارد شهر كوفه شد از اكثریت جمعیتالسالواقع شود؛ زیرا وقتی مسلم بن عقیل علیه

زیاد لعین وارد كوفه شد در حالی كه خبر ورود مسلم آنها بیعت گرفت.هنگامی كه ابن

 - ی مرادی است شنیده بودی هانی بن عروهالسالم به كوفه و این كه ایشان در خانهعلیه

در  -د كه مریض بو -و شریك بن اعور  -چنانچه در تواریخ و كتب سیره آمده 

زیاد به عنوان عیادت به منزل هانی آمد، مسلم با شریك موافقت ی هانی بود، ابنخانه

زیاد را به قتل برسانند.این كار برای مسلم كردند كه وقتی برای عیادت او آمد ابن

السالم ممكن شد، و اسباب آن نیز فراهم گشت اما او این كار را انجام نداد و بعد از علیه

زیاد به شریك عذر آورد كه این كار، كشتن در حال غفلت است و همانا رفتن ابن

 ؛همانا ایمان قید«ان االیمان قید الفتك»رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:

[ 23كشد ][ نمی9۳فتك است، یعنی شخص مؤمن، كسی را در حال غفلت ] صفحه 

یط زد یعنی با توجه به این كه شراالسالم دست به چنین كاری می.اگر جناب مسلم علیه

كشت، كار دشمن باطل زیاد را میمساعد بود و شریك با او موافقت كرده بود؛ ابن

شد، و كسی نبود كه مانع او شود. و السالم وارد كوفه میگشت، و امام حسین علیهمی

ی مردم، نقاب خود را در یاری آن حضرت باز نموده، و حضرتش را یاری همه

خواستند او را یاری نمایند ولی در ظاهر با ی كسانی كه در دل میردند، و همهكمی

زیاد ملعون، هانی را زندانی شدند.وقتی ابندشمنان بودند، به دور آن حضرت جمع می
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زیاد را السالم با گروهی از مردم كوفه، برای یاری او رفت، آنها ابنكرد خود مسلم علیه

د، و هر لحظه، آنها محاصره را تنگ و شدید نمودند، تا در قصر خودش محاصره كردن

 خواست مردمزیاد از ترسش درهای قصر را بست، و به هر نحوی كه بود میآن كه ابن

ترسانید، و از یاری پسر عقیل رحمة اهلل را پراكنده كرده، و آنها را می

 رت مسلمداشت.مردم، متقاعد شده و اكثرشان متفرق شدند. تا این كه حضبازمی

السالم موقع شب؛ با افرادی اندك مراجعت نمود، و واقع شد از امرش آنچه واقع علیه

خواهیم این قضایا را به صورت اختصار شد.اكنون این سؤال مطرح است؛ چرا ما می

یادآور شویم؟ برای آن كه از اول امر اسباب غلبه و پیروزی بر دشمنان ظاهر و روشن 

ار را بر عكس نموده، و آن را برگرداند تا این كه تمام شد در بود، اما سوء اتفاق، ك

از جریان  السالمآنچه به آخر رسید.وقتی سید و آقای ما، حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

السالم باخبر شدند تصمیم گرفتند كه برگردند. در این حال؛ قتل مسلم بن عقیل علیه

ود را گردیم تا قاتل خبه خدا! برنمیفرزندان حضرت عقیل بپاخاسته و گفتند: قسم 

ال »بكشیم و از او انتقام بگیریم و آنچه پدر ما چشیده به او بچشانیم.حضرت فرمودند:

؛بعداز كشته شدن اینها، خیری در زندگانی نیست. ] صفحه «خیر فی العیش بعد هوالء

سید و ر -زیاد بودند كه از طرف ابن -[ آن گاه حر بن یزید ریاحی با گروهی 93

زیاد حضرت را از مراجعت به سوی مدینه منع كرد، و خواست حضرت را به نزد ابن

ملعون ببرد تا به حكم او گردن نهد، و حضرت امتناع فرمودند.وقتی حضرت دیدند نه 

راهی برای بازگشت به مدینه است و نه راهی برای ورود به كوفه به حركت خود ادامه 

ملعون با لشكری عظیم رسید، و كار حضرت به جایی رسید دادند... تا این كه عمر سعد 

شود كه كه در كتب )سیره و تاریخ( مذكور و مسطور است.بنابراین؛ چگونه گفته می

حضرت، با دست خودش، خود را به هالكت انداخت؟ در حالی كه روایت شده كه 

ام آمده حضرت به عمر سعد ملعون فرمود:از من بپذیرید: یا به مكانی كه از آنجا

برگردم، یا مرا به سر حدی از سرحدات مسلمانان بفرستید تا این كه شخصی از اهالی 
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آنجا باشم و آنچه نفع و ضرر است بر من باشد.اما عمر سعد لعین، درخواست حضرت 

زیاد ملعون نوشت، و او امتناع كرد، و با تمثل به بیت معروف، دستور قتل را به ابن

نوشت:االن قد علقت مخالبنا به یرجو النجاة و الت حین حضرت را صادر كرده و 

همانا اآلن چنگالهای ما به او باز شده است؛ او امید نجات دارد و حال آن كه مناص

ه او السالم متوجه شدند كه لشكری بر علیاآلن، وقت گریز نیست.وقتی امام حسین علیه

از طرفی، دانست كه اگر تحت اند. و آمدند، كه آنان دین را به پشت سرشان انداخته

زیاد ملعون برود ذلت و عار است، بعد از این، امر به كشته شدن برگشت، فرمان ابن

ی كار را در این دیدند كه با آنان جنگ نموده و از جان خود، خانواده، و شیعیان چاره

كه بر بالها صبر كرده و از خون خودشان برای حفظ جان حضرتش گذشته  -خودش 

دفاع كنند.حضرت در میان یكی از دو راه خوب، قرار گرفته بودند:یا ظفر و  - بودند

د؛یا به شونپیروزی بر دشمنان، كه بسا گروه ضعیف و اندك بر گروه قوی پیروز می

شهادت رسیدن و مرگ با تكریم و نیكویی.اما این كه ظن و گمال حضرت در مورد 

عباس و دیگران واقع شد؛ ] نظیر ابنعدم خروج از مدینه مخالف ظن و گمان اصحابی 

[ در جواب این )شبهه( باید گفت: گاهی ظن و گمانها به حسب قراین غلبه 3۱صفحه 

شود؛ و نزد دیگری شود، و گاهی پیش یكی، ظن قوی میكرده و قوی می

هایی است كه از كوفه برای حضرت نوشته بودند و عهد و ضعیف.شاهد این مطلب نامه

كه گرفته بودند، و این در حالی بود كه اصحاب از این قضایا خبر  پیمانهایی بود

نداشتند. البته اینها كارهایی هستند كه حاالت مردم در درك اینها متفاوت است، و جز 

شود تفصیال اشاره كرد.و اما این كه چرا آن حضرت، بعد از كشته برخی از آنها نمی

نان كه همچ -ود؟در جواب باید بگوییم: السالم مراجعت نفرمشدن مسلم بن عقیل علیه

روایتی وارد شده كه حضرت تصمیم به مراجعت نمودند اما آنها مانع  -قبال گفتیم 

شدند، و نگذاشتند حضرت مراجعه نمایند.اما این كه چگونه حضرت؛ با افراد اندك به 

جنگ با گروه زیادی، اقدام نمودند؟در جواب باید بگوییم: ضرورت داعی شد كه 
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حضرت چنین اقدامی بنمایند، بدیهی است كه دین و عقل نیز در چنین مواردی همین 

ورد ای كه منامهزیاد ملعون نیز امانكند كه حضرت انجام دادند.البته ابنرا اقتضا می

اطمینان باشد نداد، بلكه هدفش ذلیل كردن حضرت و پایین آوردن قدر و منزلت ایشان 

تحت فرمان خود درآورد، و بعد از ذلیل نمودن حضرت،  بود، به خاطر این كه او را

السالم منجر شود.اگر هدف آن ملعون، خیر بود طوری كه برای كار به قتل امام علیه

رسید، امكان حركت به سوی یزید را حضرتش از یزید ملعون، ظلم و ضرری نمی

ر و حقد و های جنگ بدطلبید.لیكن كینهداد و بر این كار از اشخاص یاری میمی

حسدهایی كه از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم داشتند در این اوضاع و احوال 

ظاهر شد، و محال نبود در این احوال و شرایط مجوزی درست شود تا این كه گروهی 

كه با حضرت بیعت كرده بودند و عهد و پیمان بسته بودند و بعد از آن، نشسته بودند؛ به 

ای شود تا به سبب آنچه از صبر و شكیبایی و صلح ند، و انگیزهیاری حضرت بشتاب

دیدند، به خاطر دینشان یا نمودن و دست از كار كشیدن او و كمی یاران او را می

[ این كار را افرادی از آنان انجام دادند تا 32غیرتشان به طرف حق برگردند. ] صفحه 

شدت و بال، همچون انتظاراتی این كه در ركاب حضرتش شهید شدند، كه در روزهای 

السالم با كار برادرش امام حسن متوقع است.و اما این كه چگونه كار امام حسین علیه

السالم قابل جمع و توجیه است؟در جواب باید بگوییم: این مسأله پر واضح است، علیه

السالم به جهت جلوگیری از فتنه و آشوب، ترس از كشته شدن زیرا امام حسن علیه

ود و خاندان و شیعیانش، و احساس حیله از جانب یارانش؛ صلح نمود، اما امام حسین خ

السالم وقتی ظن قوی داشت افرادی كه برای او نامه نوشتند و عهد و پیمان بستند علیه

كنند، و از طرف دیگر، اسباب قوت یاران حق و ضعف یاران باطل را كه او را یاری می

ید كه حق را طلب كرده و برای برپایی حكومت الهی مشاهده كرد بر خود الزم د

ی اهل كوفه، و اتفاق بد های حیلهخروج نماید.اما وقتی كار به عكس شد، و نشانه

آشكار گردید، حضرت تصمیم گرفتند كه برگردند و از حق خود دست كشیده و 
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دند مانع ش السالم چنین نمودند، ولی آنهاصلح نمایند، چنان كه برادرش امام حسن علیه

و بین او و حق مانع ایجاد كردند.در هر صورت؛ حال دو برادر؛ برابر است، مگر این كه 

صلح كردن و دست از جنگ برداشتن هنگام ظهور اسباب ترس، از او نپذیرفتند و 

حضرتش را برای صلح دعوت نكردند؛ بلكه شخص حضرت را خواستند تا ذلیل و 

ود و با تمام سعی و كوشش از آن منع نمودند تا این خوار نمایند، و حضرت با تمام وج

كه در حالت عزت و شرف به سوی بهشت خدا و رضوان او تشریف فرما شدند، و این 

 [ .2۳مطلب برای اهل تأمل واضح و آشكار است ]

 ی مجلسیسخنی از عالمه

تاب ر كگوید: احادیث و اخبار زیادی د« بحاراألنوار»عالمه مجلسی رحمة اهلل در كتاب 

امامت و نیز كتاب فتن گذشت كه همگی بیانگر این نكته بودند كه هر كدام از اهل 

كه در كتابهای آسمانی نوشته شده و به رسول  -السالم به امور مخصوصی بیت علیهم

مأمور بودند، و آنان به  -[ نازل شده بود 31خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم ] صفحه 

دند، و سزاوار نیست كه احكام مربوط به آنها را با احكام و كرمأموریت خود عمل می

افعال خود مقایسه كرده و بسنجیم.بعد از اطالع و آگاهی از حاالت پیامبران، و این كه 

شدند، بتها و خدایان كفار را سب تعداد زیادی از آنان بر هزاران نفر از كفار مبعوث می

از  -رسید مودند، و آنچه را از آنان مینكردند، آنان را بر دین خود دعوت میمی

 باكی نداشتند؛ سزاوار نیست در -بدیها، ضرب، حبس، قتل و انداختن در آتش و غیره 

این امور بر پیشوایان دین اعتراض شود، با این كه بعد از ثبوت عصمت آنان با دالیل 

گردن  م شدن و)عقلی(، و اخبار متواتر، راهی برای ایراد و اعتراض نیست، بلكه تسلی

شود، واجب و الزم است.عالوه بر ی آنان صادر میی اموری كه از ناحیهنهادن بر همه

اك السالم جان پشوی كه آن حضرت علیهاین؛ اگر تو به راستی تأمل كنی متوجه می

امیه متزلزل نگشت مگر خود را فدای دین جد بزرگوار خود نمود، و اركان دولت بنی
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بزرگوار، و كفر و گمراهی آنان بر مردم روشن و آشكار نشد مگر بعد از شهادت آن 

كرد و بعد از آن كه آن حضرت به فوز و سعادت نایل گردید.و اگر با آنان مصالحه می

گرفت، و امر آن مالعین بر مردم مشتبه نمود سلطنت آنان قوت میجنگ را ترك می

اندك زمانی، عالیم و گردیدند( و پس از شد )مردم دچار شك و تردید میمی

ا شد.برفت، و آثار هدایت و راهنمایی مردم كهنه و مندرس میهای دین از بین مینشانه

توجه به این كه اخباری نقل شد و این امر بر تو روشن گردید كه آن حضرت 

السالم به خاطر ترس از كشته شدن، از مدینه به سوی مكه خروج فرمودند.همچنین علیه

خواهند با حیله و نیرنگ حضرتش مكه خارج شدند فهمیدند دشمنان می هنگامی كه از

كه جان و پدر و ماردم فدای او باد  -را در مكه به قتل برسانند، تا جایی كه آن حضرت 

نتوانستند حج خود را تمام كنند، بناچار از احرام خارج شده و در حالی كه  -

رصه ون رفتند.به راستی كه آن مالعین، عترسیدند و مترقب و منتظر بودند از مكه بیرمی

ی اطراف بر آن حضرت تنگ كرده،و راه فراری بر آن حضرت باقی نگذاشته را از همه

گوید: در برخی از كتابهای ی گفتار خود میی مجلسی رحمة اهلل در ادامهبودند.عالمه

لشكری  [ یزید ملعون؛ عمرو بن سعد بن عاص را با39معتبر نقل شده است: ] صفحه 

ی عظیم به طرف مكه روانه كرد، و امور موسوم حج را به او سپرد، و او را امیر همه

السالم را در پنهانی و خفا حاجیان قرار داد، و به او مأموریت داد كه امام حسین علیه

دستگیر كرده و در صورت امكان، به حیله و نیرنگ آن حضرت را به قتل برساند.عمرو 

در  امیه را مخفیانه مأمور كرده بود كهین سال؛ سی نفر از شیاطین بنیبن سعد نیز در هم

ی السالم را بكشند.اما وقتمیان حاجیان باشند، و به هر نحوی كه هست امام حسین علیه

السالم جریان را فهمیدند از احرام حج خارج شدند، و حج خود را به امام حسین علیه

گوید: روایتی با ی مجلسی رحمة اهلل میز عالمه[ .با23ی مفرده تبدیل نمودند ]عمره

سندهای گوناگون از حضرت نقل شده كه وقتی محمد بن حنفیه، حضرتش را از 

 و اهلل؛ یا أخی! لو كنت فی»السالم فرمود:حركت به سوی كوفه منع كردند، امام علیه
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ن! ادر م؛سوگند به خدا! ای بر«جحر هامة من هوام االرض، الستخرجونی حتی یقتلونی

امیه(مرا خارج كرده و اگر در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین قرار گیرم هر آینه )بنی

از كردند بخواهند كشت.بدیهی است كه اگر حضرت با آنان مصالحه و بیعت هم می

حیایی كه داشتند دست از حضرت آنان به جهت شدت عداوت، دشمنی و بی

ه بود دفع ای ككشتند، و به هر وسیلهبود او را میای كه داشتند بلكه به هر حلیهبرنمی

ی اول فقط به خاطر این بود كه آنان كردند، و قطعا پیشنهاد بیعت، در وهلهمی

بینی میفرمایند.آیا ننمایند و بیعت را قبول نمیدانستند حضرت با آنها موافقت نمیمی

ن به والی مدینه اشاره ی بیعت پیشنهاد شود چگونه مروان لعیقبل از آن كه مسأله

ت بر كه لعنت خدا تا روز قیام -كند كه حضرت را به قتل برساند؟عبیداهلل بن زیاد می

گوید: بیعت را بر او عرضه كنید تا تحت فرمان ما باشد و ما بعدا رأی خود می -او باد 

م را السالبینی چگونه آنان، جناب مسلم علیهكنیم.آیا نمیی او مالحظه میرا درباره

ی لعین با آن عداوت و دشمنی و بغضی امان دادند و بعد شهیدش كردند؟ولی معاویه

[ صاحب تدبیر )شیطانی( و محتاط 33السالم داشت ] صفحه كه نسبت به اهل بیت علیهم

السالم به صورت علنی باعث اعتراض مردم دانست كه كشتن اهل بیت علیهمبود، او می

وی، و نیز باعث قیام و خروج مردم بر علیه اوست، به  و سبب نابودی ملك و سلطنت

كرد.به همین جهت بود كه همین جهت، در صورت ظاهر با آنان در هر حال، مدارا می

ض السالم نیز معترالسالم با آن ملعون مصالحه فرمود، و امام حسین علیهامام حسن علیه

ود سفارش كرد كه به امام او نشد.و به همین خاطر، معاویه ملعون به فرزند لعین خ

دانست این كار، سبب از بین رفتن السالم تعرض نكند، چرا كه خوب میحسین علیه

گوید:اللهم العن شود.عالمه مجلسی رحمة اهلل در آخر این بحث چنین میدولت او می

كل من ظلم أهل بیت نبیك و قتلهم، و أعان علیهم و رضی بما جری علیهم من الظلم و 

 صلوات اهلل -عنا وبیال، و عذبهم عذابا ألیما، و اجعلنا من خیار شیعة آل محمد الجور ل

و أنصارهم، و الطالبین بثارهم مع قائمهم صلوات اهلل تعالی و سالمه علیه و  -علیه و آله 
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علیهم أجمعین.خدایا! كسانی كه بر اهل بیت پیامبر تو ظلم كردند و آنان را كشتند؛ و 

كرده و بر ظلمها و ستمهایی كه بر آنان وارد شد خشنود  دشمنان آنان را كمك

گردیدند؛ لعنت كن، لعنتی شدید و آنان را با عذابهای دردناكی معذب نما.خدایا! ما را 

كنندگان و السالم، و از جمله یاریی برگزیدگان شیعیان آل محمد علیهماز جمله

ر ر بده، صلوات و سالم خدا بر او بالسالم آنان قراكنندگان خون ایشان با قائم علیهطلب

 [ 33[ . ] صفحه 1۱السالم باد ]همه اهل بیت علیهم

 حكمت و علت خروج امام حسین

در اموری كه در مدینه منوره بر امام حسین واقع گردید و چگونگی خروج آن حضرت از 

 مدینه به سوی مكه

 ی ملعون به فرزندش یزید لعینوصیت معاویه

ی السالم روایت شده:هنگامی كه معاویهاز امام جعفر صادق علیه« األمالی»در كتاب 

ملعون به بستر مرگ افتاد، پسر خود یزید را صدا زده و در رو به روی خود نشاند و 

گفت: پسرم! همانا من گردن گردنكشان را برای تو ذلیل كردم، شهرها را برای تو مهیا 

برای تو، طعمه قرار دادم، من از  ی امكاناتشساختم، و ملك و سلطنت را با همه

كه با  -عبداهلل بن عمر بن الخطاب، عبداهلل بن زبیر، و حسین بن علی  -مخالفت سه نفر 

شود ترسم.اما عبداهلل بن عمر؛ پس او با تو رفیق میخیزند، میتمام قوا بر علیه تو بپا می

افتی ر؛ پس اگر بر او دست یو تو هم با او رفیق باش و او را ترك مكن.اما عبداهلل بن زبی

زند همچنان كه شیر او را پاره پاره كن، چرا كه او برای هالكت و نابودی تو زانو می

دهد همچنان كه روباه، سگ زند، و تو را فریب میی خود زانو میبرای خوردن طعمه

دهد.اما حسین بن علی؛ همانا مقام و منزلت او را در پیشگاه رسول خدا را فریب می

دانی، او از گوشت و خون او به وجود آمده است، و به زودی اهل عراق با او بیعت می
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نمایند، پس اگر بر او دست نمایند، و حق او را پایمال میكنند، اما او را یاری نمیمی

یافتی حق او و مقام و منزلت او را نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بشناس، و 

كار )عدم بیعت( مؤاخذه مكن )!!(عالوه بر این؛ ما با وی دوستی و  او را به سبب این

قرابت داریم! مبادا به او ضرری برسانی؟ یا این كه او، از تو در حق خود عمل مكروه و 

ی مجلسی رحمة اهلل )در توضیح [ ... تا آخر حدیث.عالمه12ناپسندی مشاهده نماید ]

عین از این سخن؛ حفظ و نگهداری فرماید:غرض و هدف معاویه لاین حدیث( می

[ برای یزید ملعون بود، زیرا او به خاطر تدبیر )شیطانی( 3۳حكومت و سلطنت ] صفحه 

الم السی امام حسین علیهدانست اگر یزید امر بدی را دربارهو زیركی كه داشت، می

های حكومت او سست شده، و مردم از دور او پراكنده خواهند اراده كند پایه

بدیهی است كه سخن او از باب تقرب به خدا و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شد.

یز السالم نعلیه-نبوده، و همچنین سخن او از باب شفقت و مهربانی برای امام حسین 

نبوده است، چرا كه آن لعین، كافر و زندیقی بود كه به خدا و پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

 [ .11و سلم اعتقاد نداشت ]

 ی ملعون و بیعت برای یزید لعینمرگ معاویه

 و سید« االرشاد»و شیخ مفید رحمه اهلل در « بحاراالنوار»ی مجلسی رحمه اهلل در عالمه

اند:هنگامی كه و دیگران چنین روایت كرده« لهوف»بن طاووس رحمه اهلل در كتاب 

را پسرش یزید به  ی ماه رجب سال شصت هجری از دنیا رفت، حكومتمعاویه در نیمه

 -كه والی و حاكم مدینه از طرف معاویه بود  -دست گرفت، یزید به ولید بن ابوسفیان 

السالم برای من، بیعت ی مردم مدینه عموما به ویژه از امام حسین علیهنوشت:از همه

بگیر، و در این امر برای او فرصتی برای تأخیر نده، و اگر از بیعت امتناع ورزد گردن او 

را زده و به من بفرست.پس از آن كه نامه به دست ولید رسید، او مروان را احضار نمود، 

السالم با او مشورت نمود.مروان ملعون گفت: او هرگز از تو ی امام حسین علیهو درباره
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 زدم.ولید گفت: ایكند، و اگر من به جای تو بودم گردن او را میبیعت را قبول نمی

[ .شیخ مفید رحمه 19نبودم، یعنی ای كاش! به دنیا نیامده بودم ] كاش! چیز قابل ذكری

ی یزید به ولید و مشورت او با چنین گوید:)پس از وصول نامه« االرشاد»اهلل در كتاب 

السالم فرستاد، امام حسین مروان( ولید شبانه مأموری برای احضار امام حسین علیه

خبردار شد.بنابراین؛ گروهی از دوستان خود را  السالم از اراده و ما فی الضمیر ولیدعلیه

خواست و دستور داد تا مسلح شوند، بعد فرمود: ولید در این هنگام از شب، مرا احضار 

[ من آن را نپذیرم، او شخصی 33كرده و ایمن نیستم كه كاری را بخواهد كه ] صفحه 

دم من وارد مجلس او شنیست كه به او اطمینان شود، پس شما به همراه من بیایید، وقتی 

شما پشت در منتظر باشید، اگر شنیدید )كه در موقع مذاكره( صدای من بلند شد، پس 

ی ولید بن عتبه السالم به داراالمارهداخل شده و از من دفاع نمایید.امام حسین علیه

رفت، وارد مجلس او شد، مروان نیز حاضر بود، ولید خبر مرگ معاویه را به استحضار 

رساند، حضرت فرمودند: انا هلل و انا الیه راجعون.سپس ولید، نامه یزید را  حضرتش

السالم خواسته بود بیان كرد.امام حسین خواند و آنچه در مورد بیعت امام حسین علیه

ه در شوی تا این كالسالم فرمود: تو به بیعت با یزید، در پنهانی و خفا قانع نمیعلیه

امر را مشاهده نمایند.ولید گفت: آری چنین است.امام آشكار بیعت كنم و مردم این 

د دانی كه چه بایالسالم فرمود: هنگام صبح رأی و نظر مرا در این مورد میحسین علیه

كرد.ولید گفت: با نام خدای متعال برگرد تا بیایی و در حضور مردم كه شاهد این امر 

و گفت: اگر حسین از پیش ت باشند، بیعت نمایی.در این هنگام، مروان لعین به ولید

برود، و همین االن بیعت نكند، هرگز مثل حاال به او دست نخواهی یافت تا این كه بین 

شما، افراد زیادی كشته شود، او را زندانی كن و تا بیعت نكرده نگذار بیرون برود، و 

پا خاست بالسالم با سرعت اگر امتناع كرد گردن او را بزن.اینجا بود كه امام حسین علیه

بود كنی ای پسر زن كو رو به مروان لعین كرد و فرمود:آیا تو دستور قتل مرا صادر می

)كور( چشم! یا او؟ سوگند به خدا! دورغ گفتی و با این سخن، مرتكب گناه شدی 
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شهراشوب گوید: مروان لعین شمشیر خود را كشید و گفت: قبل از این كه از [ .ابن13]

ی من است.در این بده جالد او را بكشد، و خون او به عهدهخانه خارج شود دستور 

هنگام، داد و فریاد بلند شد، نوزده نفر از اهل بیت آن حضرت كه پشت در منتظر بودند 

ه ی ولید ] صفحالسالم با آنان از خانهبا شمشیرهای خود وارد شدند، و امام حسین علیه

ید، او ولید را از كار بركنار و مروان [ خارج شدند.این قضیه به گوش یزید پلید رس1۱

ی این قضیه گوید:حضرت با [ .شیخ مفید رحمه اهلل در ادامه11را فرماندار مدینه نمود ]

ی ولید خارج شده و به منزل خود رفتند، مروان رو به ولید كرد و یاران خود از خانه

ت ه او دسگفت: به نصیحت من گوش نكردی، قسم به خدا! هرگز مثل این موقع، ب

، دین و كنی با این كارنخواهی یافت.ولید گفت: وای بر تو ای مروان! به من پیشنهاد می

دنیای خود را از دست بدهم، به خدا سوگند! دوست ندارم كه شرق و غرب عالم و 

پادشاهی و اموال آن، از آن من باشد و من حسین را بكشم.سبحان اهلل! حسین را بكشم 

سی كه كنم ككنم. به خدا قسم! گمان میگوید: با یزید بیعت نمیبه خاطر این كه می

بسیار  ی حسناتشخون حسین را به گردن داشته باشد روز قیامت در پیشگاه الهی كفه

سبك خواهد شد.مروان گفت: اگر نظر تو چنین است آنچه انجام دادی كار صحیحی 

[ 1۴پسندید ]ولید را نمی یگفت در حالیكه نظر و عقیدهبود. مروان این سخن را می

گوید:آن شب گذشت، اول صبح ی این قضیه می.سید بن طاووس رحمة اهلل در ادامه

ای بشنود، مروان او را ی خویش خارج شد تا اخبار تازهالسالم از خانهامام حسین علیه

 مالقات كرد و گفت: یا اباعبداهلل! من خیرخواه و ناصح تو هستم، نصیحت مرا بپذیر تا

السالم فرمود: نصیحت تو چیست، بگو تا به سعادت و نجات برسی )!(امام حسین علیه

دهم كه با یزید، امیرمؤمنان )!!( بیعت كنی، بشنوم؟مروان گفت: من به تو دستور می

انا الیه  السالم فرمود:انا هلل وزیرا این كار برای دین و دنیای تو بهتر است!!امام حسین علیه

االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید، و لقد سمعت جدی  راجعون، و علی

[ 12رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم یقول: الخالفة محرمة علی آل ] صفحه 
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سفیان؛انا هلل و انا الیه راجعون، و بر اسالم سالم باد )یعنی باید با دین اسالم واع أبی

 علیه و آله و سلم به خالفت همچو یزیدی كرد(، زیرا كه امت رسول خدا صلی اهلل

مبتال و گرفتار شده است، همانا از جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شنیدم كه 

سخنان بسیاری بین امام حسین «.خالفت بر فرزندان ابوسفیان حرام است»فرمود: 

غضبناك بود از السالم و مروان ملعون رد و بدل شد، تا آن كه مروان در حالی كه علیه

 [ .13السالم جدا شد ]امام علیه

 كندامام حسین از دست امت به رسول خدا شكایت می

نویسد: محمد بن ابوطالب موسوی گوید: می« بحاراالنوار»عالمه مجلسی رحمة اهلل در 

ی خویش خارج و به زیارت قبر مطهر جد بزرگوار السالم از خانهشبی امام حسین علیه

ألسالم علیك یا »ا صلی اهلل علیه و آله و سلم مشرف شد، و عرض كرد:خود رسول خد

رسول اهلل، أنا الحسین بن فاطمة فرخك و ابن فرختك، و سبطك الذی خلفتنی فی 

امتك، فاشهد علیهم یا نبی اهلل أنهم قد خذلونی، و ضیعونی و لم یحفظونی، و هذه 

م.یا من حسین فرزند فاطمه هست السالم علیك یا رسول اهلل!«.شكوای الیك حتی ألقاك

باشم كه مرا در میان امت خود گذاشتی، اینك گواه باش كه رسول اهلل! من سبط تو می

آنان مرا ضایع كردند و تنها گذاشتند، و از من نگهداری نكردند، و این شكایت من به 

گوید: [ .باز سید بن طاووس رحمة اهلل 1۳سوی توست تا آن گاه كه تو را مالقات كنم ]

السالم همان شب را در كنار قبر مطهر جدش به سر برد و همواره در امام حسین علیه

ی ی سخن خود گوید: ولید، افرادی را به خانهحال ركوع و سجود بود.سید در ادامه

السالم از مدینه خارج شده یا نه، السالم فرستاد تا ببینند امام علیهامام حسین علیه

ی خود نیافتند.ولید گفت: خدای را سپاس ت را در مدینه در خانهفرستادگان ولید حضر

 [ 11گویم كه حسین از مدینه خارج شد و من گرفتار خون او نشدم. ] صفحه می
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 بیندامام حسین جد بزرگوارش رسول خدا را در خواب می

السالم از كنار قبر مطهر جدش به خانه محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه

عت كرد تا صبح شد، شب دوم نیز حضرتش به زیارت قبر جد بزرگوارش آمد، مراج

چند ركعت نماز خواند، وقتی از نماز فارغ شد فرمود:اللهم هذا قبر نبیك محمد صلی 

اهلل علیه و آله و سلم، و انا ابن بنت نبیك، و قد حضرنی من األمر قد علمت.اللهم انی 

سألك یا ذالجالل و االكرام بحق القبر و من فیه اال احب المعروف و انكر المنكر، و أنا أ

اخترت لی ما هو لك رضی، و لرسولك رضی.خداوندا! این قبر پیامبر تو محمد صلی 

اهلل علیه و آله و سلم و من پسر دختر پیامبر تو هستم، تو از بالهایی كه به من رسیده 

آید، از تو منكر بدم میدارم، از آگاه هستی.خداوندا! همانا من معروف را دوست می

خواهم ای صاحب جالل و احسان! به حق این قبر و آن وجودی كه در این قبر می

آرمیده است، آنچه كه رضایت و خشنودی تو و رسول تو در آن است برای من اختیار 

نمایی.محمد بن ابوطالب گوید: حضرت آن شب را كنار قبر جد بزرگوارش بود، دعا 

نزدیك صبح، سر مبارك خود را به قبر مطهر گذاشت و  گریست،كرد و میمی

ه بیند كخوابش برد، ناگاه در عالم خواب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را می

اند، رسول خدا در میان گروهی از مالئكه است آنها اطراف حضرتش را احاطه كرده

م را به آغوشش كشید و السالصلی اهلل علیه و آله و سلم جلو آمد، و امام حسین علیه

میان دو چشمانش را بوسید، و فرمود:حبیبی یا حسین! كأنی أراك عن قریب مرمال 

بدمائك، مذبوحا بارض كرب و بالء،من عصابة من امتی، و أنت مع ذلك عطشان ال 

تسقی، و ظمآن ال تروی، و هم مع ذلك یرجون شفاعتی یوم القیامة، ال أنا لهم اهلل 

حسین! ان أباك و امك و أخاك قدموا علی و هم مشتاقون الیك، و  شفاعتی.حبیبی یا

بینم به ان لك فی الجنات لدرجات لن تنالها اال بالشهادة.حبیب من ای حسین! گویا می

زودی به دست گروهی از امت من به خون خود آغشته و سر مطهر تو را در سرزمین 
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اب ای سیردهند، و تشنهی آب نمیاند، و تو در حالی كه عطشانكربال از تن جدا كرده

[ با این كارشان در روز قیامت به شفاعت من 19كنند، آن گروه شقی، ] صفحه نمی

امیدوار هستند، خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند.حبیب من ای حسین! همانا پدر، مادر 

بهشت اند، آنان مشتاق دیدار تو هستند، همانا برای تو در و برادر تو نزد من آمده

شوی.محمد بن ابوطالب درجات و مقاماتی است كه به آن، جز با شهادت نایل نمی

السالم در عالم خواب به جد بزرگوارش نگاه كرد و فرمود:یا گوید: امام حسین علیه

جداه! ال حاجة لی فی الرجوع الی الدنیا، فخذنی الیك و أدخلنی معك فی قبرك.ای 

یا برگردم دست مرا بگیر و همراه خودت ببر.رسول خواهم به دنجد بزرگوار! من نمی

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:البد لك من الرجوع الی الدنیا حتی ترزق 

الشهادة، و ما قد كتب اهلل لك فیها من الثواب العظیم، فانك و أباك و أخاك و عمك 

یا .تو باید به دنو عم أبیك تحشرون یوم القیامة فی زمرة واحدة، حتی تدخلوا الجنة

برگردی، تا این كه شهادت نصیب تو گردد، و آنچه خداوند احدیت برای تو از اجر و 

پاداش نوشته است نایل شوی، همانا پدر، برادر، عمو و عموی پدر تو روز قیامت در 

شوید تا همگی وارد بهشت شوید.محمد بن ابوطالب گوید: امام یك گروه محشور می

با ترس و رعب از خواب بیدار شد، و خواب خود را بر اهل بیت خود السالم حسین علیه

ی آنها )از این خواب( غمگین شدند. در آن و پسران عبدالمطلب تعریف كرد، همه

ی پیامبر صلی تر از خانوادهتر و گریانای غمگینروز، در شرق و غرب جهان خانواده

 1پله=-اهلل علیه و آله و سلم نبود.

 ی منورهین از مدینهحركت امام حس

ی منوره شد، ی حركت از مدینهالسالم آمادهراوی گوید: پس از این؛ امام حسین علیه

ی زهرا علیهاالسالم شتافت و خداحافظی كرد. بعد به او شبانه به سوی قبر مادرش فاطمه

السالم آمده و وداع نمود، سپس موقع صبح به كنار قبر برادرش امام حسن مجتبی علیه
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[ در این هنگام، برادرش محمد بن حنفیه آمد و گفت:ای 13نزل برگشت، ] صفحه م

ی افراد به من عزیزتری سوگند ترین خلق نزد من هستی و از همهبرادر من! تو محبوب

به خدا! من كسی نیستم كه نصیحت خود را از تو دریغ داشته باشم، و بر پند من كسی 

و جان و روح و چشمانم از محبت تو آمیخته، و تو سزاوارتر از تو نیست، زیرا كه جسم 

مهتر و بزرگ خاندان ما هستی، پیروی و اطاعت تو بر من الزم و واجب است، زیرا كه 

خداوند تو را بر من شرف داده و تو را از آقایان اهل بهشت قرار داده است.محمد بن 

اهی از مدینه خوی سخن خود گفت: )حال كه عزم سفر داری و میحنفیه در ادامه

حركت كنی( به مكه برو و در آنجا ساكن شو، و اگر اهل مكه با تو موافق نبودند )و 

وفایی كردند( به سوی شهرهای یمن برو، زیرا كه اهل آن شهر، از یاران و شیعیان بی

ه وفایی كردند، بهای رحیم و رؤوفی دارند. اگر آنها نیز بیجد و پدر تو هستند، و دل

های كوهها پناه ببر، و از شهری به شهر دیگر حركت ی بیابانها و درههاطرف ریگ

و گروه  شود، و تا خداوند بین ماكن، تا این كه ببینی عاقبت كار مردم به كجا منتهی می

شدگان از راه حق( حكم و داوری كند.راوی گوید: امام حسین فاسق )و بیرون

 ن فی الدنیا ملجأ و ال مأوی لما بایعت یزید بنالسالم فرمود:یا أخی! و اهلل، لو لم یكعلیه

معاویة.ای بردار من! سوگند به خدا! اگر در دنیا هیچ پناهگاه و منزلی نداشته باشم هرگز 

با یزید بن معاویه بیعت نخواهم كرد.ناگاه محمد بن حنفیه سخن او را قطع كرد و 

السالم هسپس امام حسین علیالسالم نیز با او ساعتی گریه كرد.گریست، امام حسین علیه

فرمود:یا أخی! جزاك اهلل خیرا، فقد نصحت و أشرت بالصواب، و أنا عازم علی الخروج 

الی مكة، و قد تهیأت لذلك أنا و اخوتی و بنو أخی و شیعتی، و أمرهم أمری، و رأیهم 

 الرأیی، و أما أنت یا أخی! فال بأس علیك أن تقیم بالمدینة، فتكون لی عینا علیهم 

ی من تخفی شیئا من امورهم.ای برادر من! خداوند تو را جزای خیر دهد )كه درباره

ی خود و سخنان صوابی را [ نصیحت نمودی و نظریه11مهربانی كردی(، كه ] صفحه 

ام، باشم و خود را برای این سفر آمده و مهیا نمودهبیان كردی،اینك من عازم مكه می
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كنند، )ما ان برادرم و گروهی از شیعیانم مرا همراهی میدر این سفر، خواهران و فرزند

همه دارای یك هدف و مقصود هستیم( امر آنها امر من، و رأی آنها رأی من است.اما 

توانی در مدینه بمانی و اوضاع و احوال اینجا را تحت نظر گرفته، و تو ای برادر من! می

 مرا از امور باخبر نمایی.

 درش محمد بن حنفیهوصیت امام حسین به برا

السالم كاغذ و قلمی خواستند و این وصیت را برای برادرش آن گاه امام حسین علیه

طالب محمد نوشتند.بسم اهلل الرحمن الرحیمهذا ما أوصی به الحسین بن علی بن أبی

علیهماالسالم الی أخیه محمد المعروف بابن الحنفیة:ان الحسین یشهد أن ال اله اال اهلل 

 شریك له، و أن محمدا عبده و رسوله، جاء بالحق من عند الحق، و أن الجنة وحده ال

حق، و النار حق، و ان الساعة آتیة ال ریب فیها، و أن اهلل یبعث من فی القبور.و انی لم 

أخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما، و انما خرجت لطلب االصالح فی امة جدی 

ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنكر، و أسیر بسیرة جدی  -صلی اهلل علیه و آله  -

من  .فمن قبلنی بقبول الحق فاهلل أولی بالحق، و-علیهماالسالم  -طالب و أبی علی بن أبی

رد علی هذا، اصبر حتی یقضی اهلل بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاكمین.و هذه 

من  علیه توكلت و الیه انیب.بسم اهلل الرحوصیتی یا اخی الیك، و ما توفیقی اال باهلل

طالب علیهماالسالم به برادرش الرحیماین آن چیزی است كه حسین بن علی بن ابی

دهد به [ همانا حسین گواهی می1۴حنفیه وصیت نمود. ] صفحه محمد معروف به ابن

 این كه هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست كه او یكتا و شریكی ندارد، و آن كه

ی اوست كه دین حق را از جانب حق محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم بنده و فرستاده

آورده است، و این كه بهشت حق است، دوزخ حق است، و این كه )روز( قیامت 

فراخواهد رسید و شكی در آن نیست، و خداوند كسانی را كه در قبرها هستند؛ 

یان و برای فساد و ظلم )از مدینه( بیرون انگیزاند.همانا من برای اظهار كبر و طغبرمی
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هم خوانیامدم، بلكه برای اصالح امت جدم صلی اهلل علیه و آله و سلم خارج شدم، می

امر به معروف و نهی از منكر كنم، و به سیره و روش جدم صلی اهلل علیه و آله و سلم و 

ول كند پذیرش حق قب السالم رفتار نمایم.پس هر كس مرا باطالب علیهپدرم علی بن ابی

كنم، تا خداوند میان من خداوند به حق سزاوارتر است، و هر كس مرا رد كند صبر می

كنندگان و داوران است.این وصیت من و این قوم به حق داوری كند، و او بهترین حكم

به سوی توست ای برادر! و توفیقی برای من نیست جز به رحمت خدا، به سوی او 

سوی او مراجعت خواهم كرد.آنگاه نوشته را پیچید و با مهر مبارك توكل كردم و به 

خود ممهور كرده و مهرش زد، و به برادرش محمد داد، سپس با او خداحافظی كرد و 

 [ .13شبانه از مدینه خارج شد ]

 مالقات ام سلمه با امام حسین

كند: یت مینویسد: قطب راوندی روامی« بحاراالنوار»ی مجلسی رحمة اهلل در عالمه

ر سلمه )مطلع شد و به محضالسالم عازم سفر از مدینه بود امهنگامی كه امام حسین علیه

آن حضرت( آمد و گفت: ای فرزندم! با عزم سفر به طرف عراق قلب مرا غمگین 

فرمود:یقتل ولدی الحسین بأرض العراق فی مكن، من از جد بزرگوار تو شنیدم كه می

ه كشت« كربال»فرزندم حسین در عراق در سرزمینی بنام «.كربالء»أرض یقال لها: 

شود.حضرت فرمود:یا اماه! و أنا و اهلل؛ أعلم ذلك، و انی مقتول ال محالة، و لیس لی می

[ بد، و انی و اهلل؛ ألعرف الیوم الذی اقتل فیه، و أعرف من یقتلنی، 13من هذا= ] صفحه 

من یقتل معی من أهل بیتی و قرابتی و و أعرف البقعة التی ادفن فیها، و انی أعرف 

شیعتی، و ان اردت یا اماه! اریك حفرتی و مضجعی.ای ماد! سوگند به خدا! من نیز 

ای غیر از این نیست.سوگند به دانم، كه قطعا كشته خواهم شد، و برای من چارهخود می

 شناسم،می شوم خبر دارم، و قاتل خود را نیزخدا! من روزی را كه در آن روز كشته می

شناسم، و كسانی را كه از اهل بیت شوم؛ میای كه در آن به خاك سپرده میو آن بقعه
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شناسم.ای مادر! اگر شوند؛ میو از خویشان و شیعیان من، به همراه من كشته می

خواهی قبر و مقام خودم را برای تو نشان بدهم.سپس حضرت )با دست مبارك می

سلمه قبر و مدفن رمود و زمین هموار گردید، و به امخود( به طرف كربال اشاره ف

خویش را نشان داد، حتی جای لشكر و محل ایستادن آنها و محل شهادت خود را نیز 

سلمه بسیار گریست، و امر آن حضرت را به خدا سپرد.امام نشان داد.اینجا بود كه ام

ا ظلما الی أن یرانی مقتوال مذبوحسلمه فرمود:یا اماه! قد شاء اهلل تعالسالم به امحسین علیه

و عدوانا، و قد شاء ان یری حرمی و رهطی و نسائی مشردین، و أطفالی مذبوحین 

مظلومین، مأسورین مقیدین، و هم یستغیثون فال یجدون ناصرا و ال معینا.ای مادر! مشیت 

خدای متعال چنین تعلق گرفته كه مرا كشته و ذبح شده به ظلم ظالمان و عداوت 

منان ببیند، و خواسته كه حرم، طایفه و زنان مرا از محل خود رانده شده، و فرزندان دش

كنند مرا كشته و مظلوم و اسیر و به زنجیر ستم بسته شده و در حالی كه آنها استغاثه می

« االرشاد»[ .شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب 9۱نماید، ببیند ]ولی كسی آنان را یاری نمی

السالم از مدینه به سوی مكه حركت كرد، شب امام حسین علیهگوید:شبی كه می

[ ماه رجب مانده بود. در این سفر؛ پسران، پسران برادر، 1۳یكشنبه دو روز از ] صفحه 

كردند.باز ی اهل بیت بجز محمد بن حنفیه، حضرت را همراهی میخواهران، و همه

الم از السكه امام حسین علیه كند:زمانیشیخ مفید رحمة اهلل در همان كتاب روایت می

مدینه به سوی مكه خارج شد این آیه را تالوت فرمود:)فخرج منها خائفا یترقب قال 

ترسید و منتظر حضرت موسی( در حالی كه می[ .»)92رب نجنی من القوم الظالمین( ]

بود كسی او را دستگیر كند از آن شهر خارج شد، و گفت: پروردگارا! مرا از گروه 

السالم )در هنگام حركت از مدینه( راه اصلی امام حسین علیه«.و ستمگر رهایی ده ظالم

را انتخاب فرمود و حركت كرد. اهل بیت حضرتش گفتند: كاش از راه اصلی حركت 

كردی تا دشمنان تعقیب نكنند، چنان كه فرزند زیبر چنین كرد.حضرت فرمود:ال، نمی
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و قاض.چنین نیست، سوگند به خدا! از این راه كنار و اهلل؛ ال افارقه حتی یقضی اهلل ما ه

 [ .91خواهد، حكم كند ]روم تا آنچه را كه خداوند مینمی

 مالقات گروهی از فرشتگان با امام حسین

نوسید:محمد بن ابوطالب، از شیخ می« بحاراالنوار»ی مجلسی رحمة اهلل در كتاب عالمه

ام كند: امالسالم چنین نقل میصادق علیه مفید رحمة اهلل با سلسله سند خود از امام

السالم عبداهلل الحسین علیهالسالم فرمود:هنگامی كه سیدالشهدا حضرت ابیصادق علیه

ی طیبه حركت كرد و بیرون آمد، فوجهای بسیاری از فرشتگان با عالمتهای از مدینه

ودند هشتی سوار بمحاربه و جنگ، در حالی كه در دستان آنان، نیزه بود و بر اسبهای ب

بر سر راه آن حضرت آمده و سالم كردند، و گفتند: ای حجت خدا بر جمیع خالیق 

ی ما در موارد بعد از جد و پدر و برادر خود همانا خدای متعال، جد تو را به وسیله

[ حضرت 13زیادی یاری كرد، اكنون خداوند ما را به یاری تو فرستاده است. ] صفحه 

تی و بقعتی التی استشهد فیها و هی كربالء، فاذا وردتها فرمود:الموعد حفر

ای است كه من در آنجا شهید خواهم شد، و فأتونی.وعدگاه من و شما در آن قبر و بقعه

تند: ی شریفه برسم نزد من بیایید.فرشتگان گفآن سرزمین كربال است، چون به آن بقعه

اوند ما را به اطاعت تو امر خواهی امر بفرما كه خدای حجت خدا! هر حكمی كه می

ترسی ما به همراه تو رو شود میخواهد با تو روبهكرده است، اگر از دشمنی كه می

نماییم؟حضرت فرمود:ال سبیل لهم علی و ال یلقونی بكریهة أو هستیم و ضرر را دفع می

ود خ توانند هیچ گونه آزاری به من برسانند تا به محل شهادتأصل الی بقعتی.اینان نمی

 برسم.

 مالقات مسلمانان جن با امام حسین
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شماری از مسلمانان جنیان ظاهر شدند و به محضر آن پس از این واقعه؛ گروههای بی

ما  خواهی برایحضرت آمده و گفتند: ای آقای ما! ما از شیعیان و یاران توئیم، آنچه می

ما در همین جا هستید، امر كن )و ما در اطاعت تو هستیم(، و اگر اجازه بفرمایی تا ش

كنیم.حضرت به آنها دعای خیر كرد و تمام دشمنان شما را در همین ساعت، هالك می

فرمود:أوما قرأتم كتاب اهلل المنزل علی جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم: 

[ ؛و قال سبحانه تعالی: 99« ]أینما تكونوا یدرككم الموت و لو كنتم فی بروج مشیدة»

[ ؟و اذا أقمت بمكانی فبماذا یبتلی هذا 93« ]ز الذین كتب علیهم القتل الی مضاجعهملبر»

الخلق المتعوس؟ و بماذا یختبرون؟ و من ذا یكون ساكن حفرتی بكربالء؟ و قد اختارها 

اهلل لی یوم دحا األرض، و جعلها معقال لشیعتنا ]و محبینا، تقبل أعمالهم و صالتهم، و 

شیعتنا[، فتكون لهم أمانا فی الدنیا و فی االخرة. ولكن تحضرون یجاب دعائهم و یسكن 

[ یبقی بعدی ۴۱یوم السبت، و هو یوم عاشوراء الذی فی آخره اقتل، و ال ] صفحه 

مطلوب من اهلی و نسبی و اخوانی و اهل بیتی، و یسار برأسی الی یزید بن معاویة لعنه 

ل اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم نازل ای را كه در كتاب خدا به جدم رسواهلل.آیا آیه

، یابدهر كجا كه باشید مرگ شما را درمی»فرماید:( اید )كه خداوند میشده، نخوانده

ینه هر آ»فرماید: ی دیگر میو در آیه«.اگر چه در برجهای محكم و استوار ساكن شوید

لگاه و محل قت كسانی كه )در لوح محفوظ( كشته شدن بر آنان نوشته شده بود به طرف

اگر من در جای خود بمانم پس این مردم هالك شده )و «.استراحت خود بیرون آمدند

 ای امتحان شوند؟ و چه كسی در قبرننگین( به چه چیزی آزمایش شوند؟ و به چه وسیله

من در كربال ساكن شود؟ خدای متعال در روز دحواألرض آن سرزمین را برای من 

پناهگاه شیعیان ]و دوستان من قرار داده تا اعمال و نمازهای  برگزیده است، و آنجا را

آنان پذیرفته، دعای آنان مستجاب شود، و شیعیان در آن ساكن شوند[، تا موجب امان 

آنان در دنیا و آخرت شود.لیكن روز شنبه كه روز عاشورا است و من در آخرین 

كسی بعد از من، از اهل شوم، نزد من آیید، و در آن روز ساعات آن روز، كشته می
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برند.جنیان ی پلید میماند، و سر مرا برای یزید بن معاویهبیت و منسوبین و برادرانم نمی

گفتند: ای حبیب خدا و فرزند حبیب او! سوگند به خدا! اگر نه آن بود كه اطاعت امر 

به  هی دشمنان تو را قبل از آن كتو واجب است و مخالفت تو جایز نیست هر آینه همه

یهلك من ل»كشتیم.حضرت فرمود:و نحن و اهلل؛ اقدر علیهم منكم، ولكن تو برسند؛ می

قسم به خدا! قدرت ما بر دشمنان، از قدرت شما «.هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینة

و  خواهم بر خلق اتمام حجت كنم(بیشتر است )و ما بر این كار تواناتریم(، ولیكن )می

ه شود با بینا بینه هالك گردد، و آن كه در زندگی موفق میشود بآن كه هالك می

 [ ۴2[ . ] صفحه 91موفق گردد ]

 ی مكرمهورود امام حسین به مكه

ماه  السالم شب جمه، سومگوید:امام حسین علیه« االرشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب 

مدین قال عسی أن شعبان وارد مكه شده و این آیه شریفه را خواند:)و لما توجه تلقاء 

السالم به طرف شهر مدین و چون حضرت موسی علیه[ .»9۴یهدینی ربی سواء السبیل( ]

سپس حضرت «.رو آورد گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست رهنمون فرماید.

در مكه فرودآمد، آن گاه مردم مكه و آنان كه برای عمره به مكه آمده بودند و مردم 

ز در زبیر نیآمدند.ابندر مكه بودند؛ پیوسته نزد آن حضرت می شهرهای دیگری كه

كرد. او هم در میان خواند، طواف میمكه بود، او مالزم كعبه ایستاده و نماز می

رفت، گاهی دو روز متوالی و گاهی هر روز السالم میجمعیت نزد امام حسین علیه

السالم در مكه برای رفت، ولیكن بودن امام حسین علیهیكبار خدمت حضرت می

دانست تا آن حضرت در شهر مكه است كسی از شد، زیرا او میزبیر گران تمام میابن

السالم در مردم، از او اهل حجاز با او بیعت نخواهد كرد. چرا كه نفوذ امام حسین علیه

 [ .93بیشتر و آن حضرت بزرگوارتر بود ]
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 ارسال نامه از طرف كوفیان و پاسخ امام حسین

هنگامی كه خبر مرگ معاویه به كوفه رسید، مردم در مورد یزید سخنان بسیاری گفتند، 

چنین است، و همالسالم از بیعت یزید امتناع نمودهآنها باخبر شدند كه امام حسین علیه

نزل اند، شنیدند.بنابراین؛ شیعیان كوفه در مزیبر را و این كه هر دو به مكه رفتهخبر ابن

خزاعی اجتماع نمودند، هالكت معاویه را یاد كرده و خدای را سپاس  سلیمان بن صرد

گفته و ستایش نمودند.)در این هنگام،( سلیمان )لب به سخن گشود و( گفت: معاویه به 

السالم بیعت او را شكسته )و از بیعت او سرباز زد( و به هالكت رسید، امام حسین علیه

ید كه او دانی پدر او هستید اگر واقعا میشیعهی او و مكه رفته است، )اینك( شما شیعه

نمایید، به سوی او )نامه( بنویسید [ دشمن او جهاد می۴1كنید و با ] صفحه را یاری می

د، او ترسید در كارتان سستی نمایی)و به او اطالع دهید كه به سوی شما بیاید(، و اگر می

یان گفتند: نه، )ما او را یاری ی شیعرا )برای از بین بردن خودش( فریب ندهید.همه

ه كنیم، پس بنماییم، و در مقابل او، خودمان را فدا میكنیم( و با دشمنان او جهاد میمی

ای بدین مضمون به حضرتش( نوشتند:بسم اهلل سوی او نامه بنویسید.)سپس آنها نامه

ن مان بای است به سوی حسین بن علی علیهماالسالم از سلیالرحمن الرحیماین نامه

صرد، مسیب بن نجیه، رفاعة بن شداد، حبیب بن مظاهر و شیعیان وی از مؤمنان و 

 گوییم كه معبودیمسلمانان اهل كوفه.سالم بر تو، همانا ما با تو، خدای را سپاس می

غیر از او نیست.اما بعد؛ سپاس خدایی را كه دشمن گردنكش و ستیزجو را شكست و 

امت پیشی گرفت و با ظلم و ستم امر آنان را ربود، و هالك ساخت، دشمنی كه بر این 

حق آنان را غصب كرد، و بر آنان بدون رضایت خودشان، حكومت كرد. سپس بهترین 

آنان را كشت، و بدترین اشرار را باقی گذاشت، و مال خدای را در اختیار جباران، 

ه قوم ثمود از گردنكشان و ثروتمندان قرار داد. پس، از رحمت خدا دور باد! چنانچ

رحمت حق دور شدند. او برای ما، امام و پیشوا نبود، پس شما به سوی ما حركت 
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فرمایید، امید است خدای متعال، ما را به سبب تو بر حق جمع نماید.نعمان بن بشیر، 

)والی كوفه( در قصر حكومتی خود، در نهایت ذلت و بدبختی نشسته و خود را امیر 

كنیم، و ی او شركت نمیدانیم، و در نماز جمعها او را امیر نمیداند، ولیكن ممردم می

خوانیم، و اگر آگاه شویم كه شما به سوی ما عازم هستید او را از نماز عید را با او نمی

كنیم تا به اهل شام ملحق گردد، ان شاء اهلل.سپس نامه را توسط عبداهلل كوفه بیرون می

م السالل با سرعت تمام به محضر امام حسین علیهبن مسمع همدانی، و عبداهلل بن وأ

فرستادند، و آنان با شتاب و عجله به سوی مكه حركت كرده و در روز دهم ماه رمضان 

السالم شرفیاب شدند.اهل كوفه، پس از ارسال نامه، دو در مكه، خدمت امام حسین علیه

ة داد ارجی، عمارروز صبر كردند، و توسط قیس بن مسهر صیداوی، عبدالرحمان بن ش

ی دیگر نیز كه به طور انفرادی یا با امضای دو نفر یا بن عبد سلولی، صد و پنجاه نامه

[ .سید بن 9۳[ حضرتش ارسال نمودند ]۴9چهار نفر نوشته شده بود، به سوی ] صفحه 

 فرمود وها امتناع میطاووس رحمة اهلل گوید: با این حال، حضرت از پاسخ به این نامه

ها زیاد شد( تا این كه در یك روز، ششصد نامه به آن حضرت داد، )نامهنمیپاسخ 

وازده ها به دهای متفرقه مجموع نامهرسید تا این كه در نوبترسید، و پیوسته نامه می

هزار بالغ گردید.شیخ مفید رحمة اهلل گوید: اهل كوفه، دو روز دیگر صبر كردند و بعد 

بیعی و سعید بن عبداهلل حنفی برای حضرتش ارسال ای توسط هانی بن هانی سنامه

كردند، در آن نامه نوشتند:بسم اهلل الرحمن الرحیمبه سوی حسین بن علی علیهماالسالم 

از شیعیان وی از مؤمنان و مسلمانان.اما بعد؛ پس به سوی ما بشتاب و عجله كن، زیرا 

ن، ندارند، پس شتاب كمردم منتظر قدوم تو هستند، آنان جز تو، به كس دیگری نظر 

ت بن ی دیگری توسط شبشتاب كن، باز شتاب كن، و شتاب كن، والسالم.سپس نامه

ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروة بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی 

ا هو محمد بن عمر تیمی بدین مضمون نوشته شد:اما بعد؛ باغها سبز و خرم، و میوه

داری قدم رنجه فرما و به سوی ما رو آور، كه برای تو لشكری كه رسیده، هرگاه میل 
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مظفر و پیروزند، آماده شده است، و السالم.همه قاصدان نزد حضرت جمع شدند، 

ها را خواند و از قاصدان در مورد احوال اهل كوفه و اوضاع آن، سؤاالتی حضرت نامه

هانی وسعید بن عبداهلل كه ای به شرح زیر نوشته و توسط هانی بن نمود. سپس نامه

آخرین قاصدان بودند به سوی اهل كوفه فرستاد:بسم اهلل الرحمن الرحیممن الحسین بن 

علی الی المالء من المؤمنین و المسلمین.أما بعد؛ فان هانیا و سعیدا قدما الی بكتبكم، و 

[ رسلكم، و قد فهمت كل الذی قصصتم و ۴3كانا آخر من قدم علی من ] صفحه 

تم، و مقالة جلكم أنه لیس علینا امام، فأقبل لعل اهلل ]أن[ یجمعنا بك علی الحق و ذكر

الهدی.و انا باعث الیكم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل، فان كتب 

الی أنه قد اجتمع رأی مالئكم، و اولی الحجی و الفضل منكم، علی مثل ما قدمت به 

نی أقدم الیكم وشیكا، ان شاء اهلل.فلعمری ما االمام اال رسلكم و قرءت فی كتبكم، فا

الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسه علی ذلك هلل، 

السالم به سوی گروه مؤمنان و والسالم.بسم اهلل الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیه

آوردند، آنها آخرین فرستادگان شما  های شما رامسلماناناما بعد؛ همانا هانی و سعید نامه

كه:  ی شما این استی مطالبی را كه بیان كرده بودید، فهمیدم. گفتار همهبودند، و همه

ی تو ما را به حق و هدایت و امام و پیشوایی نداریم، سوی ما بیا، شاید خدا به وسیله

رد ن من ثقه و موراستی جمع كند.من برادر و پسرعمویم مسلم بن عقیل را كه در خاندا

اطمینان من است به سوی شما فرستادم )و به او امر كردم كه حال و رأی شما را برای 

من بنویسد(، پس اگر برای من بنویسد كه رأی گروه شما و خردمندان و اهل فضل و 

اند، و در رأی و مشورت شما، متحد و یكی است و چنان است كه فرستادگان شما گفته

آیم، إن شاء اهلل،سوگند به جان ام، پس من به زودی نزد شما میاندههای شما خونامه

خودم! امام و پیشوا نیست مگر كسی كه به كتاب خدا حكم كند، عدل و داد را بر پای 

دارد، به دین حق عمل نماید، و خویشتن را به خاطر خدا و بر رضای او نگه دارد، 

 [ ۴3[ . ] صفحه 93والسالم ]
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 امام حسین پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به سوی كوفه در بیان فرستادن

 حركت حضرت مسلم به سوی كوفه

گوید:چون ارسال قاصدان اهل مكر و حیله به پایان رسید ی مجلسی رحمة اهلل میعالمه

السالم پسرعموی خود مسلم بن های آنان از نهایت گذشت، امام حسین علیهو تعداد نامه

راخواند، او در میان اقران خود، در شجاعت و سخاوت برتری السالم را فعقیل علیه

داشت، او شخصی ممتاز و نمونه بود، حضرت او را به جهت دانش و عقل بیشتر، و 

حسن تدبیری كه داشت برگزید و به سوی اهل كوفه فرستاد، تا از آنان بر حضرتش 

ه الم حضرت مسلم را بالس[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:امام حسین علیه3۱بیعت بگیرد ]

همراه قیس به مسهر صیداوی، عمارة بن عبداهلل سلولی و عبدالرحمان بن عبداهلل ازدی 

ساخته  ی خودبه سوی كوفه روانه ساخت و به او دستور داد: تقوا و پرهیزكاری را پیشه

ود های خو كار خود را پنهان نموده و مهربانی كند، اگر دید كه مردم كوفه بر گفته

السالم از مكه تماع كرده و آماده هستند سریعا به حضرت اعالم نماید.مسلم علیهاج

حركت كرد تا به شهر مدینه رسید، وارد مسجد پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ی اش خداحافظی كرد، او از طایفهشد، و نماز خواند، بعد با دوستان خود از خانواده

ه و به همراه آن دو، به سوی كوفه حركت كرد، آنها از قیس دو نفر راهنما اجیر كرد

راه اصلی دور شده، و راه را گم كردند، تشنگی سختی بر آنها روی آورد، طوری كه 

، و السالم نشان دادندبعد از این كه راه را پیدا كردند با اشاره، جهت راه را به مسلم علیه

د م به طرف راه اصلی حركت كرالسالخودشان از شدت تشنگی جان باختند.مسلم علیه

« مضیق»ای از محلی كه معروف به )و از مرگ آن دو راهنما پریشان خاطر شد( و نامه

به  السالم فرستاد:اما بعد؛ منبود، نوشته و توسط قیس بن مسهر برای امام حسین علیه

ی تشنگمدینه آمدم، و دو نفر راهنما اجیر كرده و حركت كردم، آنها راه را گم كردند، 

سختی بر ما چیره شد طوری كه هر دو راهنما مردند، با آخرین رمقی كه مانده بود 
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[ ۴۳، واقع در ] صفحه «مضیق»خودمان را به آب رساندیم، و این آب در جایی به نام 

است، من این پیش آمد را به فال بد گرفتم، اگر صالح بدانید استعفای مرا « خبت»بیابان 

 السالم در پاسخ ویرا بفرستید، والسالم.امام حسین علیه بپذیرید و فرد دیگری

نوشت:اما بعد؛ فقد خشیت أن ال یكون حملك علی الكتاب الی فی االستعفاء من الوجه 

الذی وجهتك له اال الجبن، فامض لوجهك الذی وجهتك فیه، والسالم.اما بعد؛ فكر 

س را بخواهی، ترس باشد، پ ای فرستاده و استعفای خودكنم آنچه باعث شده تا نامهمی

السالم به سوی مأموریتی كه تو را به آن فرستادم حركت كن، والسالم.وقتی مسلم علیه

نامه را خواند گفت: من از این مأموریتی كه در پیش دارم هراسی بر خود ندارم، )بلكه 

ود تا مالسالم اطاعت كرده و حركت نترسم(.مسلم علیهالسالم میبر آن امام مظلوم علیه

رسیده و در آنجا فرودآمد. در این هنگام،  -ی طی بود كه مال قبیله -ای به چشمه

صیادی را دید كه در حال شكار آهو است، صیاد تیر را رها كرد، تیر به هدف خورد و 

السالم این جریان را به فال نیك گرفت، و گفت: ان شاء اهلل آهو كشته شد، مسلم علیه

 كشیم.شویم و آنان را میمیبر دشمنانمان چیره 

 ورود حضرت مسلم به كوفه

السالم از آنجا حركت كرد و به مسیر خود ادامه داد تا به كوفه سپس حضرت مسلم علیه

ای كه امروز به عبیده اجالل نزول فرمود، همان خانهی مختار بن ابیرسید، او در خانه

ای كردند، هر دستهو آمد می ی مسلم بن مسیب معروف است.شیعیان نزد او رفتخانه

ا گریستند، و بخواند و آنها میالسالم را میی امام حسین علیهآمدند، مسلم نامهكه می

دادند( تا آن كه هیجده هزار نفر با وی بیعت ی یاری میاو بیعت كرده )و وعده

یجده ه السالم نوشت و خبر بیعتای به امام حسین علیهالسالم نامهنمودند.مسلم علیه

هزار نفر از أهل كوفه را به حضرت رساند و اعالم كرد كه حضرت به كوفه تشریف 

، تا این كردندالسالم رفت و آمد میی مسلم علیهفرما شوند.شیعیان كوفه، مدام به خانه
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كه  -كه مكان و جای او )برای دشمنان( معلوم شد، این خبر به گوش نعمان بن بشیر 

از طرف معاویه بود و یزید ملعون نیز او را در همین مقام ابقاء  والی و فرماندار كوفه

رسید، نعمان باالی منبر رفت، حمد و ثنای خدای را به جا آورده سپس  -كرده بود 

[ اما بعد؛ بندگان خدا! از خدا بترسید، و بر فتنه و تفرقه شتاب نكنید؛ ۴3گفت: ] صفحه 

 رود تاشود، اموال به غارت میریخته میشوند، خونها زیرا در فتنه، مردم كشته می

كنم، و كسی كه از راه خصومت و دشمنی با فردی با من جنگ نكند، من جنگ نمی

 كنم، شما را به فتنه وشوم، خفتگان شما را بیدار نمیمن وارد نشود من نیز وارد نمی

نمایم، و شما را از روی تهمت، بهتان و بدگمانی مؤاخذه آشوب ترغیب نمی

 -كنم.ولیكن اگر از من روگردان شوید، و بیعت خود را بشكنید، و پیشوای خود!! مین

را مخالفت نمایید، سوگند به خدایی كه غیر از او معبودی نیست؛ شما را از دم  -یزید 

ی شمشیر دستم است، اگر چه كسی یاریم نكند، گذرانم مادامی كه قبضهتیغ خود می

طل اند بیشتر از آنان باشند كه بای از شما كه حق را شناختهآگاه باشید! امید دارم افراد

ان پیمهم -كند.در این هنگام، عبداهلل بن مسلم بن ربیعه حضرمی آنان را هالك می

كند بینی، آن را اصالح نمیبپاخاست و گفت: آشوبی كه از اهل كوفه می -امیه بنی

خود و دشمن خود داری، رأی و مگر كارزار و ظلم؛ و این نرمی و حالتی كه تو بین 

نظر شخص عاجز است.نعمان گفت: اگر من در اطاعت خدا از اشخاص ضعیف و 

عاجز باشم بهتر است برای من كه عزیزترین مردم در حالت معصیت خدا باشم، سپس 

ه ای )بدین مضمون( باز منبر پایین آمد.عبداهلل بن مسلم از مجلس بیرون رفت و نامه

:اما بعد؛ همانا مسلم بن عقیل وارد كوفه شد، شیعیان برای حسین بن یزید ملعون نوشت

خواهی، مردی قوی كه فرمان تو را پیاده كند و علی با او بیعت كردند، اگر كوفه را می

مانند تو با دشمنانت رفتار نماید؛ بفرست، زیرا كه نعمان بن بشیر، یا مردی ضعیف و 

زند.البته پس از او، عمارة بن عقبه و بعد از او، عمر ناتوان است، یا خود را به ناتوانی می

 هایی بدین مضمون نوشتند.وقاص نیز نامهبن سعد بن أبی
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 شودابن زیاد لعین فرماندار كوفه می

 را صدا زد« سرجون»ها به دست یزید ملعون رسید، غالم معاویه به نام هنگامی كه نامه

همانا حسین، مسلم بن عقیل را برای بیعت  )و در این مورد با او مشورت كرد( و گفت:

به كوفه فرستاده، و خبر رسیده كه نعمان فردی عاجز و بدسخن است، به نظر تو چه 

و این هنگامی بود كه یزید ملعون بر عبیداهلل  -[ 3۱كسی را به كوفه امیر كنم؟ ] صفحه 

را  ود رأی او.سرجون گفت: اگر معاویه زنده ب-بن زیاد لعین خشم و غضب كرده بود 

كردم.راوی گوید: در این هنگام، سرجون عهدنامه و پذیرفتی؟گفت: آری قبول میمی

زیاد را بر حكومت كوفه بیرون آورد، و گفت: این نظر و رأی معاویه فرمان امیری ابن

است، وی به هنگام مرگ خود، دستور داد كه به این عهدنامه عمل شود، و حكومت 

هدنامه و دهم، عیداهلل واگذار كرد.یزید گفت: این كار را انجام میكوفه و بصره را به عب

ای به فرمان را به عبیداهلل بن زیاد بفرست.سپس مسلم بن عمرو باهلی را صدا زد و نامه

زیاد نوشته و توسط او فرستاد:اما بعد؛ پیروان من از اهل كوفه به من نوشته و خبر ابن

كند تا عصای مسلمانان را بشكند، كوفه جمع می اند كه پسر عقیل مردم را درداده

)یعنی جماعت آنان را بهم بزند(، هنگامی كه نامه را خواندی به سوی كوفه حركت 

كن. وقتی به كوفه رسیدی در جستجوی پسر عقیل، مانند جستجو كردن جواهر نفیس 

د كن، یباش، بعد او را دستگیر كرده و دست و پایش را ببند، یا او را بكش یا تبع

ی معاویه بر حكومت كوفه را به مسلم بن عمرو داد، مسلم بن والسالم.آن گاه عهدنامه

عمرو حركت كرده و در بصره نزد عبیداهلل آمد، عهدنامه معاویه و نامه یزید را به او 

داد، وقتی عبیداهلل نامه را دریافت كرد بالفاصله دستور داد تا برای سفر آماده شده و 

اهم شود و فردا به طرف كوفه حركت كنند.او برادر خود، عثمان را لوازم آن فر

جانشین خود در بصره قرار داده و به همراه مسلم بن عمرو باهلی، شریك بن اعور 

ی خود به طرف كوفه حركت كرد، وی در حالی كه عمامه حارثی و غالمان و خانواده
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د كوفه شد.مردم كوفه سیاه در سر داشت و به صورت خود نقاب انداخته بود وار

السالم به طرف كوفه تشریف فرما هستند. به خبردار شده بودند كه امام حسین علیه

همین جهت، به استقبال حضرتش آمده بودند، وقتی عبیداهلل ملعون را با این قیافه دیدند 

ه زیاد به هر گروهی كالسالم است. به همین جهت، ابنفكر كردند كه امام حسین علیه

[ 32گفتند: مرحبا به تو ای فرزند ] صفحه كردند، و میرسید به او سالم میمردم میاز 

زیاد، از خوشحالی و سرور مردم كوفه برای امام رسول خدا! آمدی، خوش آمدی.ابن

كردند السالم ناراحت شد. و چون مردم از هر طرف اظهار شادی و سرور میحسین علیه

این؛ امیر عبیداهلل بن زیاد است.گروهی از مردم دور مسلم بن عمرو گفت: كنار روید! 

م است. السالعبیداهلل را احاطه كرده بودند و تردیدی نداشتند كه این؛ امام حسین علیه

كرد و شب هنگام، به قصر حكومتی كوفه رسید.نعمان عبیداهلل با این گروه حركت می

اد و اطرافیانش بست، برخی از زیبن بشیر، والی كوفه، درب داراالماره را به روی ابن

زیاد صدا زدند تا درب را باز كنند.نعمان، از باالی قصر نمایان شد و در همراهان ابن

ه خدا! دهم بالسالم است گفت: تو را قسم میكرد كه او، حسین علیهحالی كه خیال می

مرا بر  كنم، واز اینجا دور شو، سوگند به خدا! من امانت خود را به تو واگذار نمی

گفت، سپس نزدیك قصر رفت و نعمان از زیاد سخن نمیجنگ با تو نیازی نیست.ابن

زیاد حرف زد و گفت: درب را باز كن، خیری به روی خود پنجره قصر نگاه كرد، ابن

اده بود این زیاد ایستنگشایی! زیرا كه از شب تو بسیار گذشته.مردی كه پشت سر ابن

د به طرف مردم كوفه كه به پندار خود او را امام حسین گفت و شنود را شنید، رو كر

دانستند و گفت: ای مردم! سوگند به خدایی كه جز او معبودی نیست! السالم میعلیه

زیاد پسر مرجانه است.اینجا بود كه نعمان درب قصر را باز كرد، و آن ملعون این؛ ابن

 دند.وارد شد، درب را به روی مردم بستند و آنان پراكنده ش

 سخنرانی ابن زیاد و تهدید مردم كوفه
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زیاد بیرون آمد و بامدادان منادی، مردم را به نماز جماعت ندا داد، مردم جمع شدند، ابن

باالی منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت، سپس گفت:اما بعد؛ امیرمؤمنان یزید! مرا 

ا با مظلوم با انصاف رفتار والی و حاكم شهر، مرز و غنایم شما نمود، و به من امر كرد ت

كنم، و از محروم و فقیر دستگیری نمایم، كسی كه گوش به فرمان است و از من 

ی است ی من بر كسكند مانند پدر نیكوكار احسان نمایم!! و شمشیر و تازیانهاطاعت می

[ بعد به 31كه از فرمان من اطاعت نكرده و با پیمان من مخالفت كند. ] صفحه 

به راستی هر كسی بر خود بترسد نه این كه صرف »معروف متمثل شد كه: المثل ضرب

گویم راست است نه افسانه و دروغ. آن گاه از منبر ، یعنی هرچه می«ترسانیدن است

فرودآمد، و از بزرگان، برای مردم پیمان محكمی گرفت و گفت: بنویسید: بر بزرگان و 

كه اهل حروریه معروف بودند  -شهر  كسانی كه از هواخواهان یزید هستید، و خوارج

پس  -كه كارشان ایجاد خالف و دورویی و دشمنی است  -و از اهل شك و تردید  -

ی تكلیف ما بری است، و هر كس برای ما هر كس از این گروه به ما بیاورد از عهده

 اسم یكی از دشمنان ما را ننویسد، باید ضامن شود كه در قلمرو او كسی با ما مخالفت

نكند، و خائنی بر ما طغیان و خیانت نكند، پس هر كس از رؤسا از فرمان من اطاعت 

نكرده و چنین نكنند ذمه و دامان ما از او بری و كنار است، و خون و مال او حالل 

است. و هر رئیسی كه در قلمرو او خائن برای یزید باشد و او را تحویل ندهد، كنار 

شود، و از بذل و بخشش خودم، او را از ریاست عزل اش به دار آویخته میدرب خانه

 كنم.می

 ی هانیحضرت مسلم در خانه

زیاد ملعون به كوفه خبردار شد و السالم از آمدن ابنچون جناب مسلم بن عقیل علیه

سخنانی كه گفته بود شنید، و از پیمانی كه از بزرگان و مردم كوفه گرفته بود، مطلع 

ی هانی مستقر ی هانی بن عروه نقل مكان كرد، و در خانهه خانهی مختار بشد؛ از خانه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 كردند، وزیاد، نزد او رفت و آمد میشد، و شیعیان به صورت مخفی و پنهانی از ابن

كه معقل نام  -زیاد، غالم خود را نمودند.ابنهمدیگر را به كتمان این راز، سفارش می

بگیر و مسلم بن عقیل را پیدا كرده و طلبید و گفت: این سه هزار درهم را  -داشت 

یاران او را شناسایی كن، اگر یكی از آنها یا گروهی از آنها را شناسایی كردی، این سه 

هزار درهم را به او بده و بگو: با این مبلغ بر علیه دشمنتان كمك بجویید، و بر آنان 

شوند بدهی مطمئن می چنان بفهمان كه تو از آنان هستی، زیرا اگر این مبلغ را به آنان

كنند، و چیزی از كارها و اخبارشان را از تو كه تو از آنها هستی و به تو اعتماد می

نمایند. پس از آن، روز و شب نزد آنان برو تا مكان مسلم بن عقیل را شناخته مخفی نمی

 ی شیطانی را بكار بست، آمد و واردزیاد ملعون( این نقشهو نزد او بروی.)غالم ابن

یعنی مسلم بن  -گویند: این شخص مسجد جامع كوفه شد، از مردم شنید كه می

[ مسلم، 39گیرد. ] صفحه السالم بیعت میبرای امام حسین علیه -عوسجه رحمة اهلل 

مشغول نماز بود، معقل در كنار او نشست تا نمازش را تمام كند، مسلم نمازش را تمام 

ردی از اهل شام هستم كه خداوند متعال محبت ی خدا! من مكرد معقل گفت: ای بنده

اهل بیت و دوستان آنان را برای من ارزانی داشته است!!آن گاه خودش را به گریه زد و 

خواهم با آن مردی كه از اهل بیت است گفت: مبلغ سه هزار درهم همراه من است، می

ی اهلل پیامبر صل مالقات كنم، خبردار شدم كه او به شهر كوفه آمده و برای پسر دختر

خواهم او را مالقات كنم، اما كسی را پیدا گیرد، من هم میعلیه و آله و سلم بیعت می

شناسم، اآلن كه در مسجد نشسته بودم نكردم تا مرا راهنمایی كند، منزل او را هم نمی

گفتند: این شخص، از فردی كه دادند و میشنیدم كه گروهی از مؤمنان تو را نشان می

اهل بیت است و به این شهر آمده، خبر دارد. اینك من خدمت شما آمدم تا مبلغ مرا از 

دریافت نمایی و مرا به حضور صاحب خود ببری، زیرا كه من برادری از برادران تو و 

خواهی، قبل از مالقات با او، از من بیعت بگیر.پسر مورد اطمینان هستم، و اگر می

یم كه با تو مالقات كردم، من از این جهت، گوعوسجه گفت: خدای را سپاس می
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داری؛ مالقات خواهی كرد، خوشحال و شاد شدم، تو نیز، كسی را كه دوست می

كند، اما پیش از آن كه ترس و وحشت خداوند به وجود تو، اهل بیت خود را یاری می

را ه می او تمام شود، مردم مرا به این جهت شناختند، و این مسألاین طغیانگر و غلبه

غمگین نموده است.معقل گفت: جز خیر و نیكی چیز دیگری نخواهد شد، از من بیعت 

بگیر.)مسلم بن عوسجه( از او بیعت گرفت و عهد و پیمانهای سخت و شدیدی بست كه 

همواره خیرخواهی كند و حتما این مطلب را مخفی و پنهان نگه دارد.معقل آن چنان 

را راضی شده و خاطر جمع باشد.آن گاه پسر سوگند خورد و پیمانها بست كه او 

 ی مالقات بهی من رفت و آمد كن، تا برای تو اجازهعوسجه گفت: چند روزی به خانه

السالم بگیرم.معقل شروع به تردد با شیعیان كرد، حضور صاحب تو، جناب مسلم علیه

م از السالهپسر عوسجه برای او اجازه گرفت، اجازه داده شد، جناب مسلم بن عقیل علی

 -ی صیداوی دستور داد تا مبلغ او را دریافت كند.او بیعت گرفت، و به ابوثمامه

كرد ت میكردند دریافابوثمامه كسی بود كه پولهایی را كه بعضی از شیعیان كمك می

ی شجاعان عرب بود، و جزو برزگان خرید، او شخصی دانا، و از جملهو اسلحه می

كرد و در [ معقل ملعون با شیعیان رفت و آمد می33] صفحه  -آمد. شیعه به شمار می

 شد و آخرین نفرینمود و اولین نفری بود كه وارد جلسه میجلسات آنان شركت می

خواست فهمید، و گاه گاهی زیاد از او میشد، تا آن كه آنچه ابنبود كه خارج می

 [ .32رساند ]زیاد میاخبار را به عرض ابن

 ی قتل ابن زیادنقشهشریك اعور و 

شهراشوب گوید:هنگامی نویسد: ابنمی« بحاراألنوار»ی مجلسی رحمة اهلل( در )عالمه

ی سالم بن مسیب مستقر گردید، و السالم وارد شهر كوفه شد در خانهكه مسلم علیه

زیاد ملعون وارد كوفه شد مسلم دوازده هزار تن با او بیعت كردند.هنگامی كه ابن

ی هانی نقل مكان كرده و تحت امنیت او قرار ی سالم به خانهم شبانه از خانهالسالعلیه
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ه بیست و كنندگان بنمودند تا این كه تعداد بیعتگرفت، مردم پیوسته با او بیعت می

السالم تصمیم بر خروج و قیام پنج هزار تن رسید. در این موقع، جناب مسلم علیه

به  كه -طرف دیگر؛ شریك بن اعور همدانی  گرفت.هانی گفت: عجله نفرمایید.از

ی هانی افتاده بود، شریك به مریض شده و در خانه -زیاد از بصره آمده بود همراه ابن

آید، و من سخن را با او به درازا السالم گفت: عبیداهلل به عیادت من میمسلم علیه

 قتل برسان، و عالمت كشم. در این هنگام، تو با شمشیر خود بیرون آمده و او را بهمی

گویم: به من آب بدهید.ولی هانی از اجرای این بیرون آمدن تو هم این باشد كه من می

زیاد به عیادت شریك آمد، و از درد او پرسید، پرسش و پاسخ به نقشه نهی كرد.ابن

درازا كشید، شریك دید كسی نیامد، ترسید كه این نقشه فراموش شده و از بین برود و 

ن جهت، برای فهماندن مطلب، شروع به خواندن این شعر كرد:ما االنتظار بسلمی به همی

ء بها كأس المنیة بالتعجیل اسقوهابرای چه سلمی منتظر است از آوردن آن؛ به أن تجی

زیاد از این جریان واهمه [ ابن31[ . ] صفحه 31ی مرگ سیراب كند ]زودی مرا با كاسه

 ای كه ازوقتی داخل قصر شد مالك بن یربوع با نامهكرد و از منزل هانی خارج شد، 

عبداهلل بن یقطر گرفته بود؛ آمد، و مضمون نامه چنین بود:به سوی حسین بن علی 

رسانم كه از مردم كوفه فالن تعداد با شما بیعت علیهماالسالماما بعد؛ به اطالع شما می

نید؛ شتاب كنید، شتاب كی من بدست شما رسید، به سوی كوفه نموده است، وقتی نامه

 زیادی مردم با شما هستند، و آنان برای یزید میل و رغبتی ندارند.ابنزیرا كه همه

مثیر »نما رحمة اهلل در كتاب [ .ابن39ملعون، فرمان قتل عبداهلل بن یقطر را صادر كرد ]

ه لی كالسالم در حازیاد از منزل هانی بیرون رفت، مسلم علیهگوید:چون ابن« األحزان

شمشیر به دستش بود بیرون آمد، شریك گفت: )چرا سستی كردی( و چه مانع شد كه 

السالم گفت: تصمیم گرفتم خارج شوم، ولی زن هانی دست به او را نكشتی؟مسلم علیه

ی ما به قتل زیاد را در خانهدهم تو را به خدا كه ابندامن من زد، و گفت: سوگند می

ریست، من شمشیر را كنار انداخته و نشستم.هانی گفت: مرسان.او در پیش روی من گ
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كردم، گرفتار شدم وای بر او! هم خود و هم مرا به هالكت انداخت، از آنچه فرار می

نویسد: ابوالفرج گوید:وقتی مسلم می« بحاراألنوار»[ .عالمه مجلسی رحمة اهلل در 33]

فت: از كشتن او بازداشت؟گ السالم بیرون آمد شریك به او گفت: چه چیزی تو راعلیه

ی به دو علت )از قتل او صرف نظر كردم(:نخست آن كه، هانی دوست نداشت در خانه

[ دوم آن كه، حدیثی است كه از حضرت پیامبر 3۴زیاد كشته شود. ] صفحه او ابن

االیمان  ان»اند؛ و به من رسیده كه حضرتش فرمود:صلی اهلل علیه و آله و سلم نقل كرده

ا شود و مؤمن كسی رهمانا ایمان مانع قتل ناگهانی می«.»لفتك فال یفتك مؤمنقید ا

[ .هانی به او گفت: سوگند به خدا! اگر او را كشته بودی در 31« ]رساندغفلتا به قتل نمی

 [ .3۴واقع فاسق، فاجر و كافری را به قتل رسانده بودی ]

 گفتگوی هانی با ابن زیاد

 زیاد فهمید كه مسلم بنگوید:چون ابن« اللهوف»ر كتاب سید ابن طاووس رحمة اهلل د

ی هانی است، محمد بن اشعث، اسماء بن خارجه و عمرو بن السالم در خانهعقیل علیه

لی دانیم، وآید؟گفتند: نمیحجاج را خواست و گفت: چرا هانی بن عروه پیش ما نمی

خوب شده و صحت  ام كه حالشزیاد گفت: خبردار شدهگویند: مریض است.ابنمی

دانستم كه مریض است او را نشیند، اگر میاش مییافته، و هنگام غروب درب خانه

كردم، بروید و به او امر كنید كه آنچه از حق ما بر گردن اوست ترك نكند، عیادت می

زیرا من دوست ندارم شخصی همانند او كه از بزرگان عرب است حقش ضایع 

اش نشسته بود نزد او آمده و گفتند: چرا نی درب خانهشود.آنان، موقع غروب كه ها

دانستم هانی مریض است او كنی؟ او از تو یاد كرد و گفت: اگر میامیر را مالقات نمی

زیاد كردم.هانی گفت:مریضی من، مانع این كار شده است.گفتند: به ابنرا عیادت می

و سستی تو باعث تأخیر نشینی، ات میخبر رسیده كه شما شامگاهان بر درب خانه

یرا كه كند، زمالقات شده است، و سلطان از مثل تو، سستی، تأخیر و جفا را تحمل نمی
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دهیم كه همین اآلن با ما سوار شوی تا ی خود هستی، و ما سوگند میتو آقای طایفه

های خود را خواست و پوشید، آن گاه استر خود را طلبید، پیش امیر برویم.هانی لباس

[ حركت كرد تا نزدیك قصر رسید. در این هنگام، بعضی از 33شد و ] صفحه  سوار

مسایل را فهمید و احساس خطر كرد، و به حسان بن اسماء بن خارجه گفت: پسر 

ترسم، نظر تو در این باره چیست؟گفت: برادرم! سوگند به خدا! من از این مرد می

رسم، چرا برخی خیاالت را بر دل تسوگند به خدا! ای عمو! من از چیزی برای تو نمی

دانست چرا عبیداهلل به احضار دهی؟ و این در صورتی بود كه حسان نمیخود راه می

ای از نزدیكان عمویش امر كرده است.هانی وارد قصر عبیداهلل شد، همان وقت عده

ی حضور داشتند چون چشم آن ملعون به هانی افتاد گفت: خائنی به پای خود به خانه

كت وارد شد.هنگامی كه هانی نزدیك پسر زیاد رسید رو كرد به شریح قاضی كه هال

در نزد او نشسته بود و بیت عمرو بن معدی كرب زبیدی را خواند:ارید حیاته و یرید 

خواهم و او كشته شدن مرا قتلی عذیرك من خلیلك من مرادمن زندگی او را می

 مراد بیاور كه عذر خطایی بنیطایفه پسندی كسی ازخواهد؛ اگر این نظر مرا نمیمی

خواهم هانی گفت: من میزیاد از این شعر این بود كه میخود را بخواهد.)منظور ابن

كند(.هانی گفت: ای امیر! ی خود، بر علیه من توطئه میزنده بماند ولی او در خانه

چه مقصود تو از این حرفها چیست؟گفت: آرام باش ای هانی! این چه عملیات و 

جام ی مسلمانان انی تو بر علیه امیرالمؤمنین! و به ضرر همههایی است كه در خانهفتنه

ی خود جای داده و برای او اسلحه و مردان جنگجو گیرد؟ مسلم بن عقیل را در خانهمی

كنی كه این ای، گمان میهای اطراف خود جا دادهای و آنها را در خانهفراهم آورده

اد زیام.ابنماند؟هانی گفت: من چنین كارهایی را انجام ندادهیده میاخبار بر من پوش

ای.هانی گفت: خدای امر امیر را اصالح كند! گفت: آری! تو این كارها را انجام داده

زیاد معقل جاسوس ابن -غالم من بیاید.« معقل»زیاد گفت: بگویید ام.ابنمن انجام نداده

زیاد معقل آمد و رو به روی ابن-كشف كرده بود  بود، او بسیاری از اسرار آنها را
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ایستاد، وقتی هانی او را دید، دانست كه او جاسوس بوده است.گفت: ای امیر! خدا امر 

ی خود نیاورده و دعوت امیر را اصالح كند، سوگند به خدا! من مسلم را به خانه

[ 3۳رگردانم، و ] صفحه ی من پناه آورد، من حیا كردم او را بام، ولی او به خانهنكرده

دار شدم و او را مهمان نمودم، اكنون كه تو پناهش دادم. بدین جهت، حفظ او را عهده

ی من خارج شود و به هر كجا كه دانستی بگذار بروم پیش او و بگویم كه از خانه

ام؛ بیرون ام و او را پناه دادهی خود گرفتهخواهد برود، تا من از آنچه به ذمهمی

شوی مگر این كه مسلم را زیاد لعین گفت: به خدا قسم! هرگز از من جدا نمیابنآیم.

آورم، آیا مهمان خود را حاضر كنی.هانی گفت: به خدا قسم! هرگز او را به نزد تو نمی

به دست تو بدهم كه او را بكشی؟گفت: به خدا سوگند! باید او را نزد من بیاوری.هانی 

آورم.چون سخن میان آنها بسیار شد، مسلم بن عمرو میگفت: به خدا سوگند! او را ن

باهلی برخاست و گفت: خدا امر امیر را اصالح كند! اجازه بده من در خلوت با او 

ای ای از داراالماره رفتند و در گوشهسخن گویم.پس مسلم بن عمرو، با هانی به گوشه

صدای  زدندبلند حرف می دید و هنگامی كهزیاد لعین آنها را مینشستند طوری كه ابن

دهم كه باعث قتل خود شنید.مسلم گفت: ای هانی! تو را به خدا سوگند میآنان را می

ی خود را گرفتار بال نكنی، به خدا سوگند! من تو را از مرگ نجات نشوی، و طایفه

 رسانند، اوكشند و نه به او ضرر میی این قوم است نه او را میدهم. مسلم، عموزادهمی

 شود، زیرا كه او را به سلطانرا تسلیم كن، و این عمل باعث خواری و كسر شأن تو نمی

ای )و این عیب نیست(.هانی گفت: به خدا سوگند! این كار سبب رسوایی و تسلیم كرده

ی فرزند رسول خدا صلی ننگ است، كسی را كه در پناه من و مهمان من، و فرستاده

 های من سالم، وه دست دشمن بسپارم، در حالی كه دستاهلل علیه و آله و سلم است ب

یاوران زیادی دارم، به خدا سوگند! اگر تنها باشم و هیچ یاوری نداشته باشم تا مرا یاری 

كنم تا این كه پیش از او بمیرم.مسلم بن عمرو، شروع كرد او را كند او را تسلیم نمی

ی را به دست او نخواهم گفت: به خدا قسم! هرگز وقسم دادن، ولی هانی می
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زیاد، سخنان هانی را شنید و گفت: او را نزدیك من بیاورید.هانی را به نزد آن داد.ابن

زیاد گفت: سوگند به خدا! باید او را نزد من بیاوری وگرنه سر از ملعون بردند، ابن

كنم.هانی گفت: به خدا سوگند! اگر چنین كنی شمشیرها در اطراف بدنت جدا می

زیاد ملعون گفت: آیا مرا با شمشیر [ خواهد شد.ابن33ات زیاد ] صفحه خانه

 شنوند.ی او صدای او را میكرد كه طایفهترسانی؟هانی گمان میمی

 مجروح شدن هانی

زیاد گفت: او را نزدیك من بیاورید.پس هانی را نزد آن ملعون بردند، او با چوبی ابن

وسته با آن، بینی، پیشانی و صورت او را كه در دستش داشت بر صورت او زد، و پی

زد تا این كه بینی او را بشكست، و خون بر لباسهایش جاری شد، و گوشت صورت می

ی و پیشانی او بر محاسنش ریخت تا آن كه چوب شكست.هانی دست انداخت و قبضه

اد زیشمشیر یكی از پاسبانان او را گرفت، ولی پاسبان تیغ را به طرف دیگر كشید.ابن

فریاد زد: او را بگیرید.پس او را كشان كشان آوردند تا این كه در یكی از اتاقهای 

زیاد گفت: نگهبانی بر او بگمارید، و داراالماره انداخته و در را به روی او بستند.ابن

چنین آمده است:)هنگامی كه « منتخب»[ .در كتاب 33آنان به دستور او عمل كردند ]

ی زیاد خشمگین شد، هانی با شمشیرالسالم امتناع ورزید( ابنلیههانی از تسلیم مسلم ع

زیاد حمله كرد و لباسهای او را پاره نمود و جراحات كه در نزد خود داشت به ابن

كاری بر او رسانید. معقل لعین با شمشیر، مقابل هانی ایستاد.پس هانی شروع كرد به 

ن كه از آن گروه، مردان زیادی را زد تا ایشمشیر زدن و آنان را از راست و چپ می

گفت: سوگند به خدا! اگر پای من برای حفظ كودكی از كودكان اهل كشت، و می

 كشم تا این كه قطعه قطعه شود، پسالسالم باشد پایم را كنار نمیبیت رسالت علیه

[ .سپس 3۳جمعیت زیادی به او حمله نمودند و او را دستگیر كرده و به زنجیر بستند ]

و به قولی حسان بن  -د بن طاووس رحمة اهلل گوید:در این هنگام، اسماء بن خارجه سی
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[ گفت: ای امیر! آیا ما در روزهای دیگر هم ۳۱از جای برخاست و ] صفحه  -اسماء 

ی تو شویم( به فرستادگان مكر و حیله باشیم؟ )یعنی دیگر انتظار نداشته باش كه فریفته

ه نزد تو آوریم، اكنون او را حاضر ساختیم و تو استخوان ما دستور دادی تا هانی را ب

نمایی و اعتقاد كشتن او را شكنی و خون او را به محاسنش جاری میصورتش را می

زیاد حرامزاده از سخن او غضباك شد و گفت: تو در نزد من جرأت چنین داری؟ابن

كت شد، سپس سخنان را داری؟پس دستور داد آن چنان او را زدند تا این كه سا

ای از داراالماره محبوس كردند.وقتی حسان این حال های( او را بسته و در گوشه)دست

را دید گفت )انا هلل و انا الیه راجعون(، )و به یاد سخنان هانی قبل از ورود به داراالماره 

دهم كه تو را خواهند كشت.سید افتاده( و گفت: ای هانی! خبر مرگ تو را به خودم می

زن هانی بن عروه « رویحه»كه دخترش  -ة اهلل گوید: آن گاه به عمرو بن حجاج رحم

ی فهی افراد طایخبر رسید كه هانی كشته شده است، پس عمرو بن حجاج با همه -بود 

مذحج آمد و داراالماره را محاصره كرد و فریاد زد: من عمرو بن حجاج هستم، و این 

ایم و ج هستند، ما از اطاعت امیر سرپیچی نكردهی مذحجمعیت سواران و بزرگان قبلیه

ایم كه صاحب ما، هانی كشته شده ایم، ولی شنیدهاز جماعات مسلمانان جدا نشده

زیاد ملعون از اجتماع و سخنان آنان باخبر شد، به شریح قاضی دستور داد: برو است.ابن

ع بده.شریح همین كار را ی او اطالهانی را ببین و سالمتی و زنده بودن او را به طایفه

كرد، و به آنان سالمتی هانی را خبر داد، و آنان )به همین قدر( راضی شده، و برگشتند 

[33. ] 

 خروج حضرت مسلم و بی وفایی مردم كوفه

گوید:چون خبر گرفتار شدن هانی و آنچه از می« الهوف»سید قدس سره دركتاب 

الم رسید، خود با كسانی كه با او بیعت السصدمات بر او وارد شده بود به مسلم علیه

زیاد از خانه خارج شد، عبیداهلل بن زیاد از ترسش به كرده بودند برای جنگ با ابن
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السالم به جنگ و [ مسلم علیه۳2داراالماره پناه برد، و افراد آن ملعون، با یاران ] صفحه 

در داراالماره فقط سی [ .در نقل شیخ مفید رحمة اهلل آمده است:1۱قتال مشغول شدند ]

 ی خود و خادمان او بودند، و ایناننفر پاسبان، بیست نفر نیز از بزرگان مردم و خانواده

تا هنگام غروب آفتاب در محاصره بودند.سپس سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:افراد 

م لبر بام قصر رفته، اصحاب مس -كه باالی داراالماره بودند  -عبیداهلل بن زیاد ملعون 

 كردند، به همینترسانیدند، و آنها را به آمدن لشكر شام تهدید میالسالم را میعلیه

منوال بود كه تا این كه آن روز پایان یافت.هنگامی كه شب فرارسید، اصحاب مسلم 

نه و گفتند: چه كار داریم كه در فتالسالم كم كم پراكنده شده و به یكدیگر میعلیه

 های خود بنشینیم، و كاری با این قوم نداشته باشیماست در خانهفساد عجله كنیم، بهتر 

تا این كه خداوند امر این گروه را اصالح كند.در روایت شیخ مفید رحمة اهلل آمده 

ازگرد، گفتند: بآمدند و میاست:كار به جایی رسید كه زنان نزد فرزند یا برادر خود می

آمدند و به برادران و فرزندان خود دان میدیگران هستند و به تو احتیاجی نیست، و مر

آید، تو با جنگ و شر چه خواهی كرد؟ برگرد. و آنها گفتند: فردا سپاه شام میمی

 [ .12گشتند ]برمی

 تنها شدن حضرت مسلم

اكنده السالم پرسپس سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:)مردم پیشوته از دور مسلم علیه

م، جز ده نفر باقی نماند، هنگامی كه مغرب شد و مسلم السالشدند( با مسلم علیهمی

السالم برای نماز مغرب وارد مسجد شد آن ده نفر نیز پراكنده شدند، مسلم علیه

ت گشهای كوفه سرگردان میالسالم یكه و تنها از مسجد خارج شد و در كوچهعلیه

رسید، در آنجا « وعهط»ی زنی به نام دانست به كجا رود؟( تا این كه بر در خانه)نمی

السالم نوشید.در روایت توقف كرد، از او آب خواست، آن زن آب آورد و مسلم علیه

شیخ مفید رحمة اهلل چنین آمده:آن زن، ظرف آب را به خانه برد، بعد بیرون آمد )و او 
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[ فرمود: ۳1ی خدا! مگر آب نیاشامیدی؟ ] صفحه اش دید( گفت: ای بندهرا درب خانه

السالم ساكت شد و روی؟مسلم علیهی خود نمیپس چرا به نزد خانواده آری.گفت:

« طوعه»م ی سوالسالم ساكت شد، دفعهچیزی نگفت.باز آن زن تكرار كرد و مسلم علیه

ی خدا! خداوند تو را از بدیها دور كند، از اینجا برخیز و نزد گفت:سبحان اهلل! ای بنده

ی من توقف كنی و من دوست ست جلو درخانهی خود برو، زیرا كه خوب نیخانواده

السالم برخاست و ی من باشی.جناب مسلم علیهندارم در این وقت شب، كنار خانه

گفت:یا أمة اهلل! مالی فی هذا المصر أهل و ال عشیرة، فهل لك فی أجر و معروف، و 

یا دارم، آی خدا! من در این شهر خانه و فامیلی نلعلی مكافئك بعد هذا الیوم؟ای بنده

توانی در حق من احسان نموده و امشب در منزل خود جای دهی؟ شاید پس از این، می

ی خدا! چگونه خانه پاداش احسان تو را داده و جبران نمایم؟طوعه گفت: ای بنده

السالم گفت:أنا مسلم بن عقیل، كذبنی هؤالء القوم، و غرونی و نداری؟جناب مسلم علیه

عقیل هستم، این مردم به من دروغ گفتند، و مرا فریب داده و أخرجونی.من مسلم پسر 

سرانجام )یكه و تنها( بیرونم كردند.گفت: به راستی تو مسلم هستی؟گفت: آری.گفت: 

السالم را به یكی از اتاقهایی كه خود سكونت بفرمایید.آن گاه حضرت مسلم علیه

شام آورد، ولی حضرت نداشت، راهنمایی كرد و لوازم استراحت را فراهم نمود و 

السالم شام میل نفرمود.در این هنگام، بالفاصله فرزند آن زن آمد و متوجه مسلم علیه

« المنتخب»[ .در كتاب 11كند ]شد كه مادرش به یكی از اتاقها زیاد رفت و آمد می

[ )وقتی فرزندش این جریان را مشاهده كرد( به روی خودش ۳9نویسد: ] صفحه می

ت این كار را از مادرش پرسید، و اصرار كرد كه چرا به آن اتاق رفت و نیاورد، و عل

كند.مادرش از او پیمان گرفت كه این راز را فاش نكند تا جریان را به او آمد می

بگوید. فرزند آن زن تا صبح، این راز را پنهان كرد.هنگام صبح، وقتی طوعه برای 

ت: ای موالی من! چرا دیشت را السالم آب وضو برد، به او گفحضرت مسلم علیه

نخوابیدی؟فرمود: لختی خوابم برد، و در عالم خواب عموی خود امیرمؤمنان علی 
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فرمود:ألوحا ألوحا، العجل العجل، و ما أظن اال أنه آخر السالم را دیدم كه به من میعلیه

 نكنم كه ای؛و گمان می«زود باش، زود باش! شتاب كن شتاب كن!»أیامی من الدنیا.

گوید:پس از آن [ .شیخ مفید رحمة اهلل بعد از این می19روز؛ آخرین روزم از دنیا باشد ]

السالم متفرق شدند، مدت زیادی گذشت كه سر و كه مردم از دور حضرت مسلم علیه

رسید، و دیگر صدای زیاد ملعون نمیالسالم به گوش ابنصدای اصحاب مسلم علیه

شنید، به مأموران خود گفت: از شنید، نمیبال مییاران آن حضرت را آن طور كه ق

ی را بینید؟آنان نگاه كردند و كسپشت بام قصر نگاه كنید آیا از یاران او كسی را می

های هاند؟آنها تختگاه كمین كردهزیاد گفت: نگاه كنید شاید در مخفیندیدند.ابن

 كردند، گاهی روشنیهای آتش كه در دست داشتند نگاه ممسجد را كندند و با شعله

ها را افروخته و شد، پس قندیلخواستند روشن نمیشد و گاهی آن طور كه میمی

بستند آتش زدند، و نگاه كردند، این كار را در تاریكترین هایی كه بر سر آنها نخ مینی

نقاط سایبانها نیز انجام دادند حتی اطراف منبر را بررسی كردند كسی را ندیدند، و به 

زیاد درب پیشگاه داراالماره را اند.ابنی یاران او پراكنده شدهزیاد خبر دادند كه همهابن

گشود و با یارانش وارد مسجد شد، سپس بر باالی منبر رفت، و دستور داد افرادش 

[ ۳3گرداگرد منبر او بنشینند، آنان تا قبل از وقت نماز عشا در مسجد نشستند. ] صفحه 

دستور داد كه میان مردم ندا دهد: آگاه باشید! كسانی از پاسبانان یا او به عمرو بن نافع 

بزرگان یا كدخدایان یا از اهل جنگ و لشكریان درامانند كه نماز عشا را در مسجد 

« صالةقد قامت ال»بخوانند.ساعتی نگذشت كه مسجد از جمعیت پر شد، سپس منادی او 

اف، او را محافظت كنند كه مبادا كسی زیاد دستور داد نگهبانانش از اطرگفت، و ابن

غفلتا او را بكشد، نماز را با مردم خواند بعد منبر رفت و حمد و ثنای خدا را بجای آورد 

عقیل سفیه و جاهل!! چه مخالفت و عداوتی به وجود سپس گفت:اما بعد؛ دیدید كه ابن

دا شود. هر كس ی او پیآورد، در امان خدا نخواهد بود كسی كه فرزند عقیل در خانه

ی او جایزه دارد، ای بندگان خدا!! از خدا بترسید!! و ی دیهاو را دستگیر كند به اندازه
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ثابت و استوار باشید، و نگذارید شبهه و فساد  -)برای یزید(  -بر اطاعت و بیعت خود 

 ایوچهی كبر دل شما راه یابد!ای حصین بن نمیر! مادرت به عزایت بنشیند! اگر دروازه

 -السالم یعنی جناب مسلم علیه -های كوفه بدون نگهبان بماند، یا این شخص از كوچه

های اهل كوفه مسلط خواهم كرد، پس فرار كند و او را به نزد من نیاوری، تو را به خانه

 ها را تفتیش كن، و بهها بفرست، و فردا صبح، خانهها و خانهپاسبانان را بر كوچه

ی حصین بن نمیر از قبیله -مرد را دستگیر كرده و بیاوری. جستجو بپرداز تا آن

زیاد حرامزاده داخل قصر شد و برای عمرو بن آن گاه ابن-تمیم، رئیس پاسبانان بود بنی

ای زیاد بر تخت نشسته و برحریث؛ علمی داده و او را رئیس شهر كرد، هنگام صبح، ابن

ی واردین محمد بن اشعث از جملهی ورود داد، مردم وارد قصر شدند.مردم اجازه

زیاد او را در كنار خود جای داد و گفت: مرحبا به ملعون بود، وقتی وارد شد ابن

كند، و در امری كه به او سپرده شده سر به فرمان است.از سوی شخصی كه خیانت نمی

 دیگر، بامدادان پسر آن پیرزن، نزد عبدالرحمان پسر محمد بن اشعث آمده و او را از

السالم در نزد مادرش، آگاه كرد، عبدالرحمان نزد پدرش كه محل مسلم بن عقیل علیه

زیاد حرامزاده از زیاد حضور داشت آمد و آهسته خبر را به او رسانید.ابندر مجلس ابن

جریان آگاه شد، و با چوب به ران او زده و گفت: برخیز و همین اآلن او را نزد من 

 [ ۳1بیاور. ] صفحه 

 های كوفهحضرت مسلم در كوچهجنگ 

 ی او را بهزیاد، افراد طایفهی انجام وظیفه شد. ابنمحمد بن اشعث برخاست و آماده

ای كراهت دارند كه مثل جناب مسلم دانست هر قبیلههمراه او فرستاد زیرا كه می

اد نفر تالسالم در میان آنها مقهور و مغلوب شود. و عبیداهلل بن عباس سلمی را با هفعلیه

ای كه حضرت مسلم ی قیس همراه او كرد.آنان آمده تا به درب خانهاز طایفه

السالم در آنجا بود رسیدند، چون حضرتش صدای سم اسبان و صدای مردان را علیه
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شنید، فهمید كه دشمن نزدیك است، شمشیر از نیام كشیده به سوی آنان حمله كرد، 

السالم بر آنان حمله كرد و با حضرت مسلم علیه آنها با ازدحام به خانه هجوم بردند،

زد تا این كه از خانه بیرونشان كرد.دوباره به سوی او برگشتند، شمشیر بر پیكر آنان می

السالم به آنان حمله كرد. در این میان، بكر بن حمران احمری رو باز حضرت مسلم علیه

ن رد و بدل شد، بكر ی شمشیر میان ایشادر روی آن حضرت ایستاد، و دو ضربه

ای به دهان مبارك حضرت زد و لب باالیش را قطع نمود و شمشیر با سرعت به ضربه

لب زیرین حضرت اصابت كرد و دو دندان پیشین حضرتش افتاد.در این هنگام، 

د، ای محكم بر او زالسالم شمشیری بر سر آن ملعون حواله و ضربهحضرت مسلم علیه

ملعون فرودآورد كه نزدیك بود به شكمش برسد.چون آن  ای دیگر بر كتف آنضربه

ه بام رفته و شروع بالسالم دیدند، به پشتها این شجاعت را از جناب مسلم علیهملعون

سالم الریختند، مسلم علیهزدند و روی سر او میها را آتش میپرتاب سنگ كردند، نی

مشاهده كرد( با شمشیر كشیده،  چون این صحنه را دید )و این گونه نامردی را از آنان

 از خانه خارج شده و در كوچه بر آنها حمله كرد.

 شجاعت حضرت مسلم

گوید:در برخی از كتابهای مناقب از علی بن « بحاراالنوار»عالمه مجلسی رحمة اهلل در 

احمد بن اسحاق، از حمیدی، از سفیان بن عیینه، از عمرو بن دینار روایت شده كه 

السالم حضرت مسلم را به كوفه فرستاد، او مانند شیر بود. ] ین علیهگوید: امام حس

ی شجاعت به حدی بود [ عمرو و دیگران گویند: قوت و قدرت آن شیر بیشه۳۴صفحه 

[ .همچنین در كتاب 13كرد ]گرفت و به باالی بام پرتاب میكه مردی را به دست می

السالم بر آن مالعین ه مسلم علیهشهراشوب نقل شده:هنگامی كاز ابن« بحاراالنوار»

خواند:هو الموت فاصنع ویك ما أنت صانع فأنت بكأس حمله كرد این شعر را می

آن مرگ فصبر األمر اهلل جل جالله فحكم قضاء اهلل فی الخلق ذائعالموت ال شك جارع
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 ونخواهی انجام بده؛ پس تو بداست كه در پیشاپیش ایستاده است وای بر تو! هرچه می

ی مرگ خواهی نوشید.پس به امر و قضای خداوند جلیل صبر كن؛ كه تردید از كاسه

السالم چهل و یك نفر از حكم قضای خدا در میان خلق شایع است.حضرت مسلم علیه

آمده است:گروه زیادی از « منتخب»[ .در كتاب 11آن مالعین را به هالكت رساند ]

 زیاد ملعونین صحنه را دید قاصدی به ابناشعث اآنان را به هالكت رساند، چون ابن

زیاد در جواب گفت: ی كمكی خواست.ابنسوار و نیروی پیادهفرستاد و از وی اسب

مادرت به عزایت بنشیند! یك نفر به تنهایی، این همه كشتار به راه انداخته؟ چگونه 

لشهداء ایعنی حضرت سید -است كه تو را به سوی شخصی كه از او قویتر و دلیتر است 

السالم بفرستم؟محمد بن اشعث در جواب او گفت: گویا تو مرا به سوی بقالی از علیه

ای، )نه( بلكه مرا به سوی ی شهر حیره فرستادههای كوفه یا جرمقانی از جرامقهبقال

[ .در 1۴ای ]شمشیری از شمشیرهای محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم فرستاده

كه  دانیاشعث گفت، ای امیر! آیا نمینماید:ابنشهراشوب نقل میاز ابن« بحاراالنوار»

مرا به سوی شیر شجاع و شمشیر برانی كه در دست مرد شجاعی از فرزندان بهترین 

ه گوید:(هنگامی ك)می« منتخب»گردیم به روایت ای؟!باز برمیخلق است؛ فرستاده

 لشكر بسیاری را به یاری او فرستاد، وزیاد ملعون رسید، پاسخ محمد بن اشعث به ابن

ی آن زن برگشت و خود را السالم این لشكر را دید به خانهچون حضرت مسلم علیه

السالم گروه زیادی ] ور شد، حضرت مسلم علیهآماده كرده و به سوی آن مالعین حمله

از  [ از آنان را به هالكت رساند، در اثر حمالت آن مالعین، بدن مباركش۳3صفحه 

 اصابت تیرهای زیادی مانند بدن خارپشت گردید.

 ی كوفیان و دستگیری حضرت مسلمحمله

السالم را دستگیر كنند. به همین جهت، دوباره آنها نتوانستند حضرت مسلم علیه

ی زیادی زیاد فرستاد تا افراد سواره و پیادهاشعث قاصدی برای كمك به سوی ابنابن
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ری را فرستاد و گفت: وای بر شما! )از راه حلیه( به او امان زیاد لشكر دیگبفرستد.ابن

ی شما را نابود خواهد كرد.شیخ مفید رحمة اهلل گوید: در دهید؛ و اگر چنین نكنید همه

السالم كرد و گفت: خود این هنگام، محمد بن اشعث ملعون رو به حضرت مسلم علیه

 كرد ود كه آن حضرت جنگ میرا به كشتن مده، تو در امان هستی.این در حالی بو

گفت:أقسمت ال اقتل اال حرا و ان رأیت الموت شیئا نكراو یخلط البارد سخنا مرا رد می

ام شعاع الشمس فاستقراكل امرئ یوما مالق شرا أخاف أن اكذب أو اغراسوگند خورده

جز به آزادگی و مرادنگی )نه به ذلت و خواری( كشته نشوم؛ گرچه مرگ را امری 

آمیزد؛ پرتو آفتاب رد دانم.و روزگار امر گوارا و پسندیده و تلخی را میمیسخت 

ی مردم جهان، روزی بدی و سختی را گردد.همهشود و ظلمت و تاریكی مستقر میمی

ترسم هرگاه به امان شما تن دهم دروغ گفته باشید یا مالقات خواهند كرد؛ من می

لیه و خوری، و حشوی، فریب نمینمی فریب بخورم.محمد بن اشعث گفت: دروغ گفته

مكری در كار نیست، زیرا كه این قوم، پسران عموی تو هستند و قاتل و ضرر رساننده 

به تو نیستند.حضرت در حالی كه از زیادی زخم بدنش سست، و از جنگ ناتوان شده 

 ارهاشعث دوبی طوعه تكیه زد.ابنزد بر دیوار خانهبود و ضربان قلبش به شدت می

ن السالم گفت: مسخن خودش را تكرار كرد كه: تو در امان هستی.حضرت مسلم علیه

السالم رو به گروهی كه با محمد [ حضرت مسلم علیه۳۳در امانم؟گفت: آری. ] صفحه 

بن اشعث بودند كرد و فرمود: آیا مرا امان هست؟همگی گفتند: آری، جز عبیداهلل بن 

ای د و گفت: در این كار، نه برای من شتر مادهعباس سلمی كه او بدین مثل تمثل كر

هست نه شتر نر كه سوار شده پی او بروم، یعنی من كاری با امان دادن ندارم، این سخن 

السالم گفت:أما لو لم تأمنونی ما وضعت را گفت و از آنها دور شد.حضرت مسلم علیه

ر نیستم دست خود د دهید من حاضریدی فی أیدیكم.آگاه باشید! اگر به من امان نمی

آمده است: حضرت به آن مالعین « منتخب»[ .در كتاب 13دستان شما بگذارم ]

فرمود:ال أمان لكم یا أعداء اهلل و أعداء رسوله!ای دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا! 
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 ای عمیقشما را امان نیست و شما امان نخواهید داد.سپس آن مالعین حلیه كرده و چاله

های درخت و خاك پوشاندند، آن گاه از روی مكر و روی چاه را با شاخهبر او كندند، 

و حیله، آن گروه شیاطین پا به فرار گذاشتند، آن مظلوم )در تعقیب آنها بود( به آن 

ای ای بر صورت زیباشعث ملعون ضربهی عمیق افتاد، آنها دور او را گرفتند، ابنچاله

فرماید:اطراف او را [ .شیخ مفید رحمة اهلل می1۳]آن جناب زد، بعد او را دستگیر كردند 

احاطه كردند، شمشیرش را گرفتند، و استری آوردند و بر آن سوارش نمودند. در این 

هنگام، از خویشتن مأیوس شد، اشك از چشمان مباركش جاری نمود و فرمود: این 

ه نداشت اولین مكر و حیله است.محمد بن اشعث ملعون گفت: امیدوارم با تو كاری

انا »باشند.فرمود: سخن تو غیر از امید چیز دیگری نیست، پس امان دادن شما كجاست؟

آن گاه بگریست.عبیداهلل بن عباس ملعون گفت: هر كس آن « هلل و انا الیه راجعون

خواستی اگر )به مرادش نرسد( و چنین پیش آمدی برای او رخ چیزی را كه تو می

السالم گفت: به خدا قسم! برای [ حضرت مسلم علیه۳3 دهد، نباید گریه كند. ] صفحه

م ی یك چشم برهكنم، و از كشته شدن باكی ندارم، گرچه به اندازهخودم گریه نمی

ی من برای خاندان خودم است دارم؛ ولی گریهزدن هالكت را بر خویشتن دوست نمی

و اهل بیت امام  السالمكنم برای امام حسین علیهآیند، گریه میكه به سوی من می

السالم روی به محمد بن اشعث كرده و فرمود:ای السالم.سپس مسلم علیهحسین علیه

ای بینم كه تو از زنده نگه داشتن من و امانی كه به من دادهی خدا! قسم به خدا! میبنده

توانی كار خیری انجام دهی، و مردی را به سوی حسین عاجز و ناتوانی، آیا می

كنم مان میچون گ -بفرستی كه از زبان من این پیام را به حضرتش برساند؟  السالمعلیه

ه و ب -او و اهل بیتش از مكه به سوی شما حركت كرده یا فردا حركت خواهد كرد 

حضرتش بگوید: پسر عقیل هنگامی كه به دست كوفیان اسیر شده بود مرا نزد تو 

 شما گفت:فدای تو شوم؛ با اهل بیتكرد تا شب زنده بماند، او به فرستاد، یقین نمی

خود بازگردید، و اهل كوفه شما را فریب ندهند، اینان همان همراهان پدرت بودند كه 
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كرد، همانا اهل كوفه به آن حضرت جدایی از آنان را با مرگ یا كشته شدن آرزو می

یعنی در یك رأی پایدار  -تو دروغ گفتند، و شخص دروغگو رأی و تدبیر ندارد 

زیاد هم .پسر اشعث گفت: سوگند به خدا! این پیام را خواهم رساند، و به ابن-ماند ینم

ه السالم بام.آن گاه پسر اشعث با جناب مسلم علیهخواهم فهماند كه من تو را امان داده

زیاد ملعون شد، بعد ی ورود خواست، وارد مجلس ابندرب قصر آمدند، خودش اجازه

 السالم به دست بكر، و امان دادن اودن حضرت مسلم علیهخبر دستگیری و ضربت خور

زیاد حرامزاده گفت: تو كیستی كه امان بدهی؟ مگر ما تو را زیاد رساند.ابنرا به ابن

اكت اشعث سفرستادیم كه امان بدهی؟ ما تو را فرستادیم كه او را نزد ما بیاوری.ابن

آوردند، تشنگی بر آن حضرت  السالم را به طرف درب قصرشد، مسلم بن عقیل علیه

ی ورود به قصر بودند. در این ای كنار درب نشسته و منتظر اجازهغلبه كرده بود، عده

ی آب خنكی كنار درب گذاشته بودند، مسلم بن عمرو ملعون به حضرت حال، كوزه

ز این ای ابینی این آب چقدر سرد و خنك است؟ سوگند به خدا! هرگز قطرهگفت: می

خواهی چشید تا این كه از آب گرم جهنم در میان آتش بچشی.حضرت مسلم آب را ن

السالم گفت: وای بر تو! تو كیستی؟گفت: من كسی هستم كه حق را شناخت در علیه

 -یزید  -[ خیرخواهی برای امام خود! 3۱وقتی كه تو آن را انكار كردی، و ] صفحه 

اعت نمود در حالی كه تو او را كرد در حالی كه تو به او خیانت كردی، و از او اط

عصیان نموده، و مخالفت كردی، من مسلم بن عمرو باهلی هستم.جناب مسلم 

م و تو چه اندازه ظال -یعنی خدا تو را بكشد  -فرزند شود! السالم گف: مادرت بیعلیه

دل هستی! و چه قدر قساوت قلب داری! ای پسر باهله! تو سزاوار آب گرم جهنم سنگ

و بر  السالم نشستدر آتش جهنم همیشگی بمانی.آن گاه حضرت مسلم علیههستی كه 

ی آبی كه دستمالی روی آن بود با دیوار تكیه نمود، عمرو غالم خود را فرستاد كوزه

ای آورد، در آن كاسه آب ریخت و آن جناب گفت: بیاشام.جناب مسلم كاسه

د، شاز خون دهانش پر میخواست بخورد ظرف السالم كاسه را گرفت و چون میعلیه
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توانست آب بخورد، و این كار دوبار تكرار شد، بار سوم حضرتش خواست آب و نمی

بخورد دندانهای پیش آن جناب به كاسه افتاد، و فرمود: خدای را سپاس كه اگر این 

خوردم.در این هنگام، شد هر آینه آن را میآب از جمله روزی من بود و قسمتم می

اد ملعون آمد و دستور داد او را وارد قصر كنند، وقتی آن حضرت وارد زیمأمور ابن

 -یعنی نگفت: السالم علیك أیها األمیر  -زیاد به عنوان امیر سالم نداد مجلس شد به ابن

رمود: اگر السالم فیكی از پاسبانان گفت: چرا بر امیر سالم نكردی؟حضرت مسلم علیه

خواهد مرا بكشد پس بعد از او بكنم، و اگر نمی خواهد مرا بكشد چه سالمی بهاو می

زیاد ملعون گفت: به جان خودم قسم كه تو را این سالم من بر او بسیار خواهد شد.ابن

 خواهم كشت.فرمود: چنین خواهد شد؟گفت: آری.

 وصیت حضرت مسلم

فرمود: پس بگذار من به برخی از خویشان خود وصیتی بنمایم.گفت: مهلت دادم، 

ر السالم به همنشینان عبیداهلل بن زیاد نگاه كرد دن.آن گاه حضرت مسلم علیهوصیت بك

بود، فرمود: ای عمر! میان من و تو  -لعنهم اهلل  -وقاص میان آنان عمر بن سعد بن ابی

قرابت و خویشی است، من به تو حاجتی دارم و الزم است كه حاجت مرا قبول كنی و 

[ عمر به جهت 32كسی از آن مطلع شود. ] صفحه  برآوری، و آن رازی است كه نباید

رفتن زیاد گفت: چرا از پذیالسالم توجه نكرد.ابنزیاد به سخن مسلم علیهخوشنودی ابن

زیاد گرفت( زنی؟)عمر سعد چون دستور را از ابنحاجت پسرعموی خود سرباز می

زیاد هر نایی كه ابای از قصر رفته و در جالسالم به گوشهبرخاست و با جناب مسلم علیه

السالم بعد از گواهی دادن به وحدانیت خدا و دید؛ نشستند، جناب مسلم علیهدو را می

 -السالم پیامبری محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و والیت علی مرتضی علیه

گفت:)من سفارشی چند بر تو دارم()اول این  -ذكر شده « منتخب»چنان كه در كتاب 

این شهر كوفه قرضی دارم، از زمانی كه وارد این شهر شدم هفتصد درهم  كه(من در
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قرض كردم، پس شمشیر و زره مرا بفروش و قرض مرا ادا كن.)دوم این كه( چون 

زیاد بگیر و دفن كن.)سوم این كه( شخصی را نزد امام حسین كشته شدم، بدن مرا از ابن

ه اهل ام كبازدارد، زیرا من به او نوشتهالسالم بفرست كه او را از آمدن به كوفه علیه

نزد  آید.عمر سعدكنم كه آن حضرت به طرف كوفه میكوفه با او هستند، و گمان می

دانی چه چیزهایی به من وصیت كرد؟ و آنچه زیاد آمد و گفت: ای امیر! آیا میابن

كن گاهی لكند، وزیاد گفت: شخص امین خیانت نمیزیاد خبر داد.ابنگفته بود به ابن

شود )یعنی تو در افشای اسرار او خیانت كردی(. اما در مورد شخص خائن امین می

وصیت او: ما با مال او كاری نداریم هر چه گفته است انجام بده. اما بدن او، چون او را 

كشتیم باكی نداریم كه با جسد او چه شود. و اما حسین، اگر او كاری با ما نداشته باشد 

 او نداریم!!ما كاری با 

 گفتگوی حضرت مسلم با ابن زیاد ملعون

السالم كرد و گفت: ساكت باش ای پسر عقیل! آمدی در زیاد رو به مسلم علیهسپس ابن

ی آنان را بهم زدی و برخی حالی كه مردم یكدل بودند تفرقه انداختی و وحدت كلمه

، من فرمود: چنین نیست السالماز آنان را به جان برخی دیگر انداختی؟جناب مسلم علیه

كردند كه پدر تو، بهترین افراد آنان را كشته، و برای این نیامدم، اهل كوفه گمان می

خونهای آنان را ریخته و در میان آنان مانند پادشاه كسری و قیصر رفتار كرده است، ما 

[ 31آمدیم تا آنان را به عدالت امر نموده و به سوی حكم قرآن دعوت كنیم. ] صفحه 

زیاد حرامزاده گفت: تو كجا و این كار كجا ای فاسق؟!! چرا هنگامی كه در مدینه ابن

السالم فرمود: من شراب خوردی! به عدالت حكم نكردی؟!!جناب مسلم علیهشراب می

گویی، و تو داند كه تو دروغ میخوردم!! آگاه باش سوگند به خدا! همانا خدا میمی

خواری ی، من چنان نیستم كه تو گفتی، و تو به شرابزنبدون فهم و آگاهی حرف می

تر به این كار كسی است كه خون مسلمانان را جانانه از من سزاورتری، و شایسته
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 كشد، و ازلیسد، و نفس محترمی كه خدای متعال كشتن آن را حرام فرموده؛ میمی

ده؛ روی غضب، دشمنی و بدگمانی خونی را كه ریختن آن را خدای حرام فرمو

شود؛ گویا كه كاری نكرده ریزد، و با وجود این؛ مشغول لهو و لعب و بازی میمی

زیاد ملعون گفت: ای فاسق! نفس تو به آرزویش نرسید، و خدا مانع گشت و است.ابن

السالم فرمود: اگر ما نگذاشت به آن برسی، و خدا تو را اهل آن ندانست!مسلم علیه

باشیم پس چه كسی اهلیت و شایستگی آن را  اهلیت و شایستگی آن را نداشته

را  السالم فرمود: خدایزیاد ملعون گفت: امیرالمؤمنین!! یزید!!جناب مسلم علیهدارد؟ابن

گویم، خشنود هستم كه خداوند میان ما و شما حاكم در همه حال سپاس می

سی را ك زیاد ملعون گفت: خدای مرا بكشد اگر تو را نكشتم، چنان كشتنی كهباشد.ابن

السالم فرمود: آگاه باش! تو سزاواری كه در اسالم چنان نكشته باشند!جناب مسلم علیه

در دین اسالم چیزی را كه هرگز واقع نشده انجام دهی، و همانا تو بدترین كشتن، 

كنی ترین قهر و غلبه را ترك نمیترین روش و ناجوانمردانهترین عقوبت، خبیثقبیح

، زیاد حرامزاده و ملعوناین كارها از تو سزاوارتر نیست.آن گاه ابنكه كسی از مردم به 

: و گفتالسالم ناسزا میالسالم و حضرت امیرالمؤمنین علیهبه او و امام حسین علیه

 زد.داد و حرف نمیالسالم جواب نمیحضرت مسلم علیه

 شهادت حضرت مسلم

سرش را ردن او را بزنید، و بدن بیزیاد ملعون گفت: او را باالی بام قصر ببرید و گابن

السالم فرمود: سوگند به خدا! اگر میان من و تو پیوند به زیر اندازید!جناب مسلم علیه

زیاد ملعون گفت: كجاست كردی؟ابن[ من امر نمی39خویشی بود به قتل ] صفحه 

 :كسی كه با شمشیر گردن پسر عقیل را بزند؟بكر بن حمران احمری را طلبید، و گفت

رد، السالم را به بام قصر ببر بام قصر برو و گردن او را بزن.آن ملعون جناب مسلم علیه

لی اهلل كرد و بر پیامبر صگفت و استغفار میدر اثنای راه، آن مظلوم خدای را تكبیر می
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فرمود:اللهم احكم بیننا و بین قوم غرونا و كذبونا فرستاد و میعلیه و آله و سلم درود می

ونا.بار خدایا! تو میان ما و این گروهی كه ما را فریب دادند، و دروغ گفتند و و خذل

دست از یاری ما برداشتند، داوری كن.حمران، آن مظلوم را بر محلی كه مشرف بر 

بازار كفشگران بود برد و سر مبارك آن حضرت را از تن جدا و آن سر نازنین به زمین 

[ 13از بام قصر به زمین انداختند. پایان این روایت ]افتاد. به دنبال آن، بدن شریفش را 

كند، .سید بن طاووس رحمة اهلل بعد از این كه برخی از موارد مذكوره را بیان می

گوید: هنگامی كه حمران ملعون، سر از تن آن مظلوم جدا كرد، ترسان و لرزان می

ای امیر! هنگام  زیاد حرامزاده گفت: چرا به این حالت هستی؟گفت:پایین آمد.ابن

كشتن مسلم، مرد سیاه مهیبی را دیدم كه در برابر من ایستاده و انگشت خویش را به 

گزید، و من چنان از او ترسیدم كه تا به حال چنین نترسیده خود می -یا لب  -دندان 

زیاد ملعون گفت: شاید دهشت و هراسی به تو روی آورده است، )و خیاالتی بودم.ابن

[ .در روایت دیگری ۴۱این كه در واقع چنین باشد. پایان روایت دیگر ]ای( نه شده

آمده است:چون آن ملعون قبل از كشتن آن حضرت این قضیه را مشاهده كرد دستش 

زیاد رسید او را خواست، و این قضیه را از خشك گردید، و چون این خبر به گوش ابن

ری را بر خالف عادت انجام خواستی كاوی پرسید، بعد تبسم كرد و گفت: چون می

زیاد دهی وحشت بر تو مستولی گردیده و خیالی در نظر تو مجسم شده است.پس ابن

خواست آن حضرت را لعین، مرد دیگری را به باالی بام قصر فرستاد، و چون او می

بكشد پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را دید كه متصور شده و در آنجا تشریف دارد، 

[ ترسید و در همان ساعت مرد، و به جنهم واصل گردید.بعد از او، 33فحه پس ] ص

ی آن السالم به وسیلهزیاد ملعون، ملعونی از اهل شام را فرستاد، و حضرت مسلم علیهابن

 جالء»ی شهادت رسید.این روایت را عالمه مجلسی رحمة اهلل در كتاب ملعون به درجه

از مسعودی « بحاراالنوار»ه مجلسی رحمة اهلل در [ .عالم۴2نقل كرده است ]« العیون

زیاد حرامزاده، بكر بن حمران را كه قاتل كند، كه مسعودی گوید:ابنچنین روایت می
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السالم بود خواست و پرسید: آیا او را كشتی؟گفت: آری.گفت: جناب مسلم علیه

: زبان به فتگفت؟گبردید، چه میهنگامی كه او را برای كشتن بر باالی بام قصر می

خواستیم گردن او را بزنیم تكبیر، تسبیح و تهلیل جاری نمود، هنگامی كه می

گفت:اللهم احكم بیننا و بین قوم غرونا و كذبونا ثم خذلونا فقتلونا.خداوندا! میان ما و 

میان این گروهی كه ما را فریب داده، دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند و ما را 

ای به ی كن.گفتم: سپاس خدای را كه قصاص مرا از تو گرفت، بعد ضربهكشتند، داور

او زدم ولی تأثیر نكرد.او گفت: ای بنده! آیا این ضربه كه عضوی از مرا خراشید در 

كرد و زیاد بدبنیاد گفت: آیا هنگام مرگ، افتخار میازای خون تو كافی نیست؟ابن

ی دومی را زدم و او را كشتم ضربهنمود؟بكر ملعون گفت: اظهار شأن و جاللت می

[۴1. ] 

 شهادت هانی

شیخ مفید رحمة اهلل گوید:محمد بن اشعث نزد عبیداهلل بن زیاد ملعون رفت و در مورد 

[ صبحت كرد و گفت: تو مقام و منزلت هانی را در شهر 31هانی بن عروه با او ] صفحه 

د كه من با دو نفر از یارانم او را نزد داننی او میدانی، قبیلهی خود میو خانواده و قبیله

دهم تو را به خدا كه او را به من ببخشی، زیرا من دوست ندارم اهل تو آوردیم، قسم می

ی او با من دشمن شوند.آن حرامزاده وعده داد كه هانی را آزاد كند، شهر و خانواده

ن او ببرید و گرداش را عوض كرد و گفت: او را به بازار سپس بالفاصله رأی و عقیده

های او را از پشت بسته بودند، او را را بزنید.هانی رحمة اهلل را بیرون آوردند، دست

ریاد كردند، او فبردند تا به جایی از بازار رسیدند كه گوسفندان را خرید و فروش می

كنند، یا مذحجاه! كجا هستند اهل زد: وا مذحجاه! امروز قبیله مذحج مرا یاری نمیمی

كند، دست خود را كشید و از ی مذحج؟!هنگامی كه دید كسی او را یاری نمییلهقب

ریسمان بیرون آورد، بعد گفت: آیا عصایی نیست؟ آیا كاردی یا سنگی یا استخوانی 
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های زیاد ملعون ریختند و دستنیست كه انسان بتواند از خودش دفاع كند؟مأموران ابن

د به او گفتند: گردنت را دراز كن )تا سرت را آن مظلوم را دوباره محكم بستند، بع

بزنیم(؟گفت: من در دادن گردنم سخاوتمند نیستم، و برای قتل خود شما را یاری 

زیاد بنام رشید، شمشیری به او حواله كنم.در این حال، یكی از غالمان ترك ابننمی

ت، داوند اسكرد ولی مؤثر واقع نشد.هانی رحمة اهلل گفت: معاد و بازگشت به سوی خ

ی دیگری را به او روم.آن غالم حرامزاده ضربهخدایا! به سوی رحمت و رضوان تو می

از « تظلم الزهراء علیهاالسالم»[ .در كتاب ۴9ی شهادت رسانید ]زد و او را به درجه

زیاد ملعون دستور داد هانی را در مكانی كه گوسفندان كند:ابننقل می« مناقب»كتاب 

كردند بكشند، بعد دستور داد به صورت واژگون به دار بكشند ش میرا خرید و فرو

مة السالم و هانی رحآمده است:بعد از كشته شدن مسلم علیه« منتخب»[ .و در كتاب ۴3]

های مبارك آن دو مظلوم را برداشته و در بازارها زیاد ملعون، بدناهلل مأموران ابن

[ آنها بر اسبان خویش 3۴رسید، ] صفحه ی مذحج كشیدند، این خبر به گوش قبیلهمی

های آن دو مظلوم را از آن شیاطین سوار شده و با آن مأموران درگیر شدند، جنازه

 [ .۴1گرفته، غسل دادند و دفن كردند. خدای هر دو را رحمت فرماید ]

 فرستادن سر حضرت مسلم و هانی برای یزید ملعون

زیاد نی ابنویسد:هنگامی كه نامههلل میگوید: عالمه مجلسی رحمة ا« منتخب»صاحبت 

معلون با سرهای آن دو مظلوم به یزید لعین رسید بسیار شاد و مسرور شد، دستور داد 

ی شام به دار آویزان كنند، و در جواب نامه، ضمن تشكر و كه سرها را در دروازده

عراق  ه طرفی او نوشت:به من خبر رسیده كه حسین بقدردانی از رفتار، قدرت و غلبه

حركت كرده، پس افراد مسلح را در كمینگاهها و حد و مرز والیات بگمار و مواظبت 

كن، و به هر كسی كه سوءظن داری دستگیر و زندانی كرده و با متهم كردن، او را 

نما رحمة [ .ابن۴۴ای از اخبار را برای من بنویس، ان شاء اهلل!! ]بكش، و هر خبر و حادثه
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زیاد حرامزاده چنین نوشت: به من خبر گوید:یزید ملعون به ابن« األحزان مثیر»اهلل در 

رسیده كه حسین به طرف كوفه حركت كرده، زمان تو در بین زمانها، شهر تو در بین 

رو شده است، و در این حوادث شهرها و شخص تو در بین حاكمان، با این مسأله روبه

شوی، و یا )اگر مغلوب شوی( بلند میاست كه )اگر غالب و پیروز شوی( آزاد و سر

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:حضرت مسلم ۴3شوی ]مانند بردگان ذلیل و خوار می

الحجة سال شصت هجری در كوفه خروج كرد، شنبه، هشتم ذیالسالم در روز سهعلیه

[ رحمت ۴۳به شهادت رسید ] -یعنی روز عرفه  -و در روز چهارشنبه نهم همان ماه 

 [ 33بر او باد. ] صفحه خدا 

ف ی معظمه تا تشریدر وقایع حركت حضرت سید الكونین ابی عبداهلل الحسین از مكه

 فرمایی آن حضرت به كربال

 حركت امام حسین از مكه

م ماه شنبه، هشتالسالم روز سهشیخ مفید رحمة اهلل روایت كرده است:امام حسین علیه

ی ماه شعبان، رمضان، شوال، آنی كه بقیهبعد از  -یعنی روز ترویه  -الحجة ذی

ی معظمه را به الحجه را در مكه اقامت فرمودند، مكهالقعده و هشت روز از ذیذی

سوی كوفه ترك نمودند. در مدتی كه در مكه حضور داشتند افرادی از اهل حجاز، 

اهل بصره به جمع اهل بیت و دوستان حضرت اضافه شدند.هنگامی كه امام حسین 

ی خدا را طواف فرمود، سعی میان السالم خواستند به سوی عراق حركت كنند خانههعلی

دو كوه صفا و مروه را انجام داده و از احرام حج بیرون آمده، و احرام حج را تبدیل به 

ی مفرده كرد، زیرا كه اتمام حج بر آن حضرت امكان نداشت، ترس آن بود كه عمره

ن، حضرت ببرند.بنابرای -لعنهمااهلل  -ه نزد یزید بن معاویه او را در مكه دستگیر كرده و ب

با سرعت مبادرت به خروج نمود، و با اهل بیت و فرزندان و گروه یاران و شیعیان 

الم السخویش حركت كرد، و این در حالی بود كه هنوز خبر شهادت جناب مسلم علیه
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:علت این كه امام حسین نویسدمی« منتخب»[ .در كتاب ۴3به آن حضرت نرسیده بود ]

السالم با این كیفیت از مكه خارج شد این بود كه: یزید ملعون، عمر بن سعد بن علیه

العاص را با لشكری عظیم به سوی مكه فرستاد و او را امیر حجاج نموده و تولیت مراسم 

یانه السالم را به صورت مخفحج را به او سپرده بود، به او دستو داده بود كه حسین علیه

دستگیر كند، و اگر نتوانست، به صورت ناگهانی او را به قتل برساند.عالوه بر این؛ در 

امیه را در میان حاجیان گمارده، و دستور داده بود كه همین سال، سی نفر از شیاطین بنی

ی آن السالم را بكشند.از طرفی، چون آن حضرت از توطئهدر هر حال؛ حسین علیه

ی مفرده قرار [ آمده و آن را عمره2۱۱احرام حج بیرون ] صفحه  مالعین مطلع شد از

 [ .3۱داد ]

 سخنان امام حسین به هنگام حركت از مكه

گوید: روایت شده است:چون امام حسین « لهوف»سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

اد كرد و ای ایرالسالم تصمیم گرفت به سوی عراق حركت نماید برخاست و خطبهعلیه

مود:الحمد هلل، و ما شاء اهلل، و ال قوة اال باهلل، و صلی اهلل علی رسوله، خط الموت علی فر

ولد آدم مخط القالة علی جید الفتاة، و ما أولهنی الی أسالفی اشتیاق یعقوب الی 

یوسف، و خیر لی مصرع أنا االقیه، كأنی بأوصالی تتقطعها عسالن الفلوات، بین 

منی أكراشا جوفا، و أجربة سغبا ال محیص عن یوم خط  النواویس و كربال، فیمالن

بالقلم.رضی اهلل رضانا أهل البیت، نصبر علی بالئه، و یوفینا أجر الصابرین، لن یشذ عن 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم لحمته، بل هی مجموعة له فی حظیرة القدس یقر 

حل ته و موطنا علی لقاء اهلل نفسه فلیربهم عینه، و ینجز بهم وعده.من كان باذال فینا مهج

معنا فانی راحل مصبحا، ان شاء اهلل.حمد و سپاس مخصوص خداوند است، و مشیت از 

شود( و هیچ قدرتی جز از خدای نیست، و آن اوست )یعنی آنچه خدا خواسته واقع می

درود خدای بر پیامبر خود.خط مرگ بر فرزندان آدم حتمی و كشیده شده، مانند 
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ی دختران و زنان جوان، )یعنی مرگ را مانند گردنبند بر دنبند بر گردن و سینهگر

اند(، و چه قدر واله و مشتاق نیاكان و پدران گرام خود گردن فرزندان آدم انداخته

لسالم.برای االسالم به فرزندش جناب یوسف علیههستم مانند اشتیاق جناب یعقوب علیه

نگرم به بندهای را مالقات خواهم كرد.گویا می من قتلگاهی برگزیده شده كه آن

[ كوفه( در میان 2۱2اعضای خودم كه آنها را گرگهای بیابانها )یعنی اشقیای ] صفحه 

های تن كنند، تا شكمهای گرسنه و تهی خود را از پارهپاره پاره می« كربال»و « نواویس»

در لوح محفوظ نوشته كنند، از روزی كه قلم تقدیر و سرنوشت مرگ من، من پر می

ای نیست.خشنودی خداوند خشنودی ما اهل بیت است )از هر چه او شده جز این چاره

كنیم، او به ما راضی است ما هم راضی هستیم(، بر بالها و امتحانات الهی صبر می

های تن )فرزندان( رسول خدا صلی اهلل علیه و پاداش كامل صابران را خواهد داد.پاره

های پراكنده در پیشگاه قدس ز او جدا و دور نخواهند ماند، بلكه آن رشتهآله و سلم ا

الهی )بهشت( پیوسته و جمع خواهند شد كه چشمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به 

های او بر آنان وفا خواهد شد.آگاه باشید! هر كس در خصوص آنها روشن و به وعده

نماید كند، و خود را مهیای مالقات خداوند میما، خون دل و روح خود را بذل و عطا 

 [ .32با ما كوچ كند، زیرا كه من همین بامداد كوچ خواهم كرد، ان شاء اهلل ]

 ای از امام حسین به هنگام حركت از مكهمعجزه

« دالئل االمامة»آمده است: ابوجعفر محمد بن جریر طبری در كتاب « لهوف»باز در 

ومحمد سفیان بن وكیع از اعمش نقل كرده كه او گوید: روایتی آورده كه گوید: اب

 السالم بهابومحمد واقدی و زراة بن صالح گویند:ما پیش از آن كه امام حسین علیه

 -سوی عراق حركت كند حضرتش را مالقات كردیم، ما ضعف و سستی اهل كوفه را 

علیه آن  ها با اوست ولی شمشیرهای آنها برو این كه دلهای آن -در خصوص او 

دانند و محبت دارند ولی باز بر حضرت است )یعنی در دل گرچه حضرت را حق می
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حضرت شمشیر خواهند كشید( به حضور حضرتش عرضه داشتیم.حضرت با دستان 

 -مباركشان به طرف آسمان اشاره فرمودند، درهای آسمان باز شد، فرشتگان بسیاری 

[ حضرت 2۱1فرودآمدند. ] صفحه  -داند كه جز خدای متعال كسی تعداد آنها را نمی

فرمود:لو ال تقارب األشیاء، و نزول األجر لقاتلتهم بهؤالء، ولكن أعلم علما یقینا أن 

هناك مصرعی، و هناك مصارع أصحابی، ال ینجو فیهم اال ولدی علی.اگر 

و فرودآمدن اجر و پاداش از جانب  -یا اجلهای حتمی  -هایی كه مقدور شده مصیبت

دانم كردم، ولی به یقین مینزدیك نبود هر آینه با این فرشتگان با آنها جنگ می خدا

كه عراق و سرزمین كربال قتلگاه من است، آنجا قتلگاه یاران و اصحاب من است، و 

 [ .31سالم نخواهد ماند ] -السالم جز فرزندم علی علیه -كسی از یاران من 

 گفتگوی امام حسین با محمد بن حنفیه

د بن طاووس رحمة اهلل گوید: این روایت، از كتاب اصل احمد بن داوود قمی با سی

السالم، برای من نقل شده است.در كتاب )منتخب( سلسله سند خود از امام صادق علیه

ی روایت چنین است:چون محمد بن نیز، نظیر همین روایت نقل شده است. خالصه

مان بامداد عازم عراق است، تصمیم گرفت السالم در هحنفیه شنید كه امام حسین علیه

السالم شرفیاب شود، در مقابل او تشت آبی بود، او وضو كه به حضور امام علیه

 شد، اشكی او شینده میكرد و صدای گریهگرفت در حالی كه سخت گریه میمی

چكید، پس از گرفتن وضو نماز مغرب بجای چشمانش مانند باران به درون تشت می

السالم شتافت و عرض كرد:ای برادرم! عد به حضور برادرش امام حسین علیهآورد، ب

ند ترسم حال تو نیز ماندانی، میی اهل كوفه را نسبت به پدر و برادرت میمكر و حیله

دانی در مكه اقامت فرما، زیرا كه تو، عزیزترین حال گذشتگان باشد، اگر صالح می

ت فرمود:یا أخی! قد خفت ان یغتالنی یزید ترین آنان هستی.حضراهل حرم، و محكم

[ 2۱9فی الحرم، فأكون الذی یستباح به حرمة هذا البیت. ] صفحه  -لعنه اهلل  -بن معاویة 
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ترسم یزید بن معاویه لعنهما اهلل با مكر و حیله و ناگهانی مرا در حرم ای برادر من! می

رد: حنفیه عرض كردد.ابنی خدا مباح و زایل گالهی بكشد، و بدین سبب حرمت خانه

ترسی پس به سوی یمن یا بعضی از نواحی بیابان تشریف ببرید، اگر از این موضوع می

ت تواند بر تو دستوانی از خود دفاع كنی، و كسی نمیزیرا كه در آنجا تو بهتر می

نمایم.هنگام بامداد، امام حسین یابد.حضرت فرمود: در این كه گفتی تأمل می

 حنفیه رسید، او با شتاب به حضور حضرتشحركت فرمود، این خبر به ابن السالمعلیه

آمد و افسار شتری را كه حضرت سوار آن بود گرفت و گفت: برادر جان! مگر وعده 

ندادی در آنچه كه گفتم فكر كنی؟حضرت فرمود: آری.عرض كرد: پس برای چه با 

عد ما  علیه و آله و سلم بكنی؟حضرت فرمود:أتانی رسول اهلل صلی اهللشتاب كوچ می

فارقتك، فقال صلی اهلل علیه و آله و سلم: یا حسین! اخرج، فان اهلل شاء أن یراك 

قتیال.بعد از این كه از تو جدا شدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تشریف فرما 

شد و فرمود:ای حسین! به سوی عراق حركت كن كه مشیت خدا عالقه گرفته است كه 

را كشته ببیند.محمد بن حنفیه گفت: )انا هلل و انا الیه راجعون( اینك كه تو بر این تو 

بری؟راوی گوید: حضرت فرمود: رسول سفر عازمی، پس چرا این زنان را با خود می

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به من فرمود:ان اهلل قد شاء ان یراهن سبایا.خداوند 

و غارت شده ببیند.بعد حضرت به او سالم كرد و حركت  خواسته است كه آنان را اسیر

[ .سید بن طاووس رحمة اهلل باز در كتاب )لهوف( با سلسله سند خود حدیثی 39فرمود ]

[ در حضور امام صادق 2۱3از حمزة بن حمران نقل كرده، كه حمزه گوید: ] صفحه 

فیه با حنكه چرا ابن السالم صحبت كردیم، و اینالسالم از خروج امام حسین علیهعلیه

السالم فرمود: ای حمزه! آن حضرت حركت نكرد و در مكه باقی ماند؟امام صادق علیه

گویم كه بعد از این مجلس، در آن مورد از من نپرسی، همانا امام من به تو حدیثی می

خواست از آنها جدا شده و به طرف عراق برود، دستور داد السالم وقتی میحسین علیه

غذی آوردند، و در آن نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحیممن الحسین بن علی تا كا
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هاشمأما بعد، فانه من تحول منكم استشهد، و من تخلف لم یبلغ علیهماالسالم الی بنی

الفتح، والسالم.بسم اهلل الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیهماالسالم به سوی فرزندان 

ركت كند و بیاید شهید خواهد شد، و هر كس هاشم.أما بعد؛ هر كس از شما با من ح

 [ .33تخلف نماید و نیاید به فتح و پیروزی و نجات نخواهد رسید، و السالم ]

 سخنان امام حسین به ابن عباس و غیره

ت از خواسالسالم میی فاضل، مجلسی رحمة اهلل گوید:زمانی كه امام حسین علیهعالمه

عبیداهلل بن زیبر آمدند و اشاره كردند كه حضرت مكه حركت نماید عبداهلل بن عباس و 

در مكه بمانند.حضرت فرمود:ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم قد أمرنی بأمر و 

أنا ماض فیه.همانا رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا به امری مأمور كرده و من 

ر حضرت بیرون آمد در عباس از حضودر پی آن امر رفتنی هستم.راوی گوید: ابن

[ سپس عبداهلل ابن عمر لعنه اهلل آمد و اشاره 2۱1گفت: وا حسیناه! ] صفحه حالی كه می

كرد كه حضرت با مردم گمراه مصالحه و آشتی كند، و حضرت را از جنگ و كشته 

شدن برحذر داشت.حضرت فرمود:یا أباعبدالرحمان! أما علمت أن من هوان الدنیا علی 

أن  اسرائیل؟!أما تعلمأن رأس یحیی بن زكریا اهدی الی بغی من بغایا بنیاهلل تعالی 

اسرائیل كانوا یقتلون مابین طلوع الفجر الی طلوع الشمس سبعین نبیا، ثم یجلسون فی بنی

أسواقهم یبیعون و یشترون كأن لم یصنعوا شیئا؟فلم یعجل اهلل علیهم، بل أخذهم أخذ 

باعبدالرحمان! و ال تدع نصرتی.ای ابوعبدالرحمان! آیا عزیز ذی انتقام، اتق اهلل یا أ

ارزشی دنیا نزد خداوند متعال همین بس كه سر مبارك دانی كه از خواری و بیمی

د؟!آیا اسرائیل هدیه فرستادنالسالم را به سوی زن زناكاری از بنییحیی بن زكریا علیه

تند بعد به كشتاد پیامبر را میاسرائیل از طلوع فجر تا طلوع آفتات هفدانی كه بنیمی

كردند مثل این كه هیچ كار و نشستند و خرید و فروش میبازارها رفته و در بازار می

اند؟!پس خداوند در عقوبت آنان شتاب نفرمود، بلكه آنان را عمل قبیحی را انجام نداده
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از خدا مؤاخذه نمود مؤاخذه كردن پیروزمندانه و صاحب انتقام.ای ابوعبدالرحمان! 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید: از فرزدق 31بترس و نصرت و یاری مرا ترك نكن! ]

ی خدا مشرف شدم، در اثنایی روایت شده كه گوید:سال شصتم هجری با مادرم به خانه

السالم را دیدم، یاران و شدم، امام حسین علیهراندم و وارد حرم میكه شتر مادرم را می

به شمشیرها و سپرها بودند و آنها از مكه خارج انصار آن حضرت مسلح 

شدند.گفتم: این قطار شتران از آن كیست؟گفتند: از آن حسین بن علی علیهماالسالم می

[ خدمت حضرتش آمده، سالم كردم، و گفتم: خداوند حاجت و 2۱۴است. ] صفحه 

فدای تو  مرادت را عطا فرماید، و در آنچه دوست داری امیدوارت سازد، پدر و مادرم

باد ای فرزند رسول خدا! چه چیز باعث عجله و شتاب شما از حج شد؟فرمود: لو لم 

شوم.سپس فرمود: تو كسیتی؟عرض كردم: اعجل الخذت؛ اگر شتاب نكنم گرفتار می

مردی از عرب هستم.سوگند به خدا! بیش از این از من نپرسید و تفتیش نكرد.سپس 

كه پشت سر گذاشتی، آگاه كن.عرض كردم: این  فرمود: مرا از خیال و حال مردمانی

مطلب را از اهل خبره پرسیدی، دلهای مردم با تو است )یعنی تو را در دل دوست 

دارند( و شمشیر آنان بر ضرر تو كشیده شده است، و قضای الهی از آسمان نازل می

قت، دهد.حضرت فرمود:صدخواهد انجام میشود، و خداوند متعال آنچه را كه میمی

هلل األمر من قبل ]و من بعد[، و كل یوم هو فی شأن، ان نزل القضاء بما نحب؛ فنحمد اهلل 

علی نعمائه و هو المستعان علی أداء الشكر، و ان حال القضاء دون الرجاء؛ فلم یبعد من 

كان الحق نیته، و التقوی سیرته.راست گفتی،كارها از قبل برای خدا است، و اوست كه 

ر یك حكم و شأنی است، اگر قضای الهی بر آنچه ما دوست داریم نازل در هر روز د

گزاریم، و او بر ادای شكر، یاری كننده شود پس خدا را در مقابل نعمتهای او سپاس می

است، و اگر قضای الهی مانع از امید و رسیدن به مرام و مقصود شود، پس كسی كه 

هیزكاری و تقوا است از خداوند ی او حق است و سیرت و روش او پرنیت و سریره

داری شود.عرض كردم: آری، چنین است، خداوند تو را به آنچه دوست میدور نمی
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ترسی برحذر دارد.فرزدق گوید: آن گاه در مورد مسایلی از نذر برساند، و از آنچه می

و اعمال حج از حضرتش پرسیدم، و حضرت جواب آنها را فرمودند، سپس مركب 

داده و فرمود: السالم علیك، آن گاه از همدیگر جدا شدیم. ] صفحه خود را حركت 

2۱3 ] 

 درگیری اصحاب امام حسین با افراد یحیی بن سعید

هنگامی كه حضرت حسین بن علی علیهماالسالم از مكه حركت كردند یحیی بن سعید 

بن عاص ملعون با گروهی كه عمرو بن سعید فرستاده بود، مانع از حركت حضرت 

روی؟حضرت به آنان اعتنا نكرد و و گفتند: برگرد و مراجعت كن، كجا می شدند

حركت نمود، دو گروه در مقابل هم ایستاده و از خود دفاع كردند و زد و خوردی با 

السالم و اصحابش با قدرت تمام از خود دفاع نمودند و تازیانه آغاز شد. امام حسین علیه

دامه داده تا به محلی به نام )تنعیم( رسیدند.در آنان را عقب رانده و به حركت خود ا

نما در ذیل این خبر اضافه شده:حضرت با تصمیم خود حركت كردند، آن روایت ابن

ترسی و از میان مردم دستی كرده و گفتند: ای حسین! آیا از خدا نمیمالعین پیش

كم عملكم، اندازی؟!!!حضرت فرمود:لی عملی، و لروی، و بین این امت تفرقه میمی

ء مما تعملون.مرا عملی است و شما را عمل دیگر، شما أنتم بریئون مما اعمل، و أنا بری

دهید، جدا هستم دهم جدا هستید و من از آنچه شما انجام میاز عملی كه من انجام می

[3۴. ] 

 مالقات امام حسین با كاروان یمنی

آمدند مالقات فرمود. از من میشیخ مفید رحمة اهلل گوید:حضرت، با كاروانی كه از ی

اهل كاروان، برای مایحتاج خود و یارانش چند شتر كرایه كرد و به صاحبان شترها 

فرمود:من أحب أن ینطلق معنا الی العراق وفیناه كراه و أحسنا صحبته، و من أحب ان 
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 [ كسی2۱۳یفارقنا فی بعض الطریق أعطیناه كراه علی قدر ما قطع من الطریق. ] صفحه 

پردازیم و با او ی او را میی كرایهكه دوست دارد با ما به سوی عراق برود همه

مصاحبت نیكویی داریم، و كسی كه دوست دارد در قسمتی از راه از ما جدا شود به آن 

پردازیم.گروهی از اهل كاروان با آن حضرت ی او را میمقداری كه راه آمده، كرایه

 اع ورزیدند.حركت كردند و گروه دیگری امتن

 ی عبداهلل بن جعفر به امام حسین توسط دو فرزندشنامه

ای به سوی امام حسین عبداهلل بن جعفر طیار دو فرزند خود عون و محمد را با نامه

السالم روانه ساخت، مضمون نامه چنین بود:اما بعد، من از حضور شما درخواست علیه

مباركتان رسید و از موضوع آن مطلع  ام به دستكنم كه به خاطر خدا وقتی نامهمی

شدید، برگردید، زیرا من بر جان شما از مسیری كه به طرف آن در حركت هستید 

ترسم شما در آن مسیر كشته شوید، و اهل بیت شما همگی كشته شوند. بیمناكم. می

ی شود، زیرا كه شما عالمت و نشانهاگر امروز كشته شوید، نور روی زمین خاموش می

ی خود به یافتگان و امید مؤمنان هستید، در رفتن شتاب مكن كه من به دنبال نامهیتهدا

حضور شما خواهم رسید، والسالم.عبداهلل بن جعفر بعد از آن كه نامه را نوشت و توسط 

پسران خود به سوی حضرت فرستاد، نزد عمرو بن سعید آمده و درخواست نمود كه 

السالم بنویسد و او را خاطرجمع سازد تا حضرت یهای برای امام حسین علنامهامان

ی نیكی و احسان به ای برای حضرت نوشت و وعدهنامهبرگردد.عمرو بن سعید امان

ساخت، و نامه را حضرت داد، و او را بر نفس نفیس خود امیدوار و خاطرجمع می

ر پس فتوسط برادرش یحیی بن سعید به حضور حضرتش فرستاد.یحیی و عبداهلل بن جع

ی عمرو را به حضور مباركش از رسیدن پسران عبداهلل، به خدمت حضرت رسیدند، نامه

رسانیدند، و سعی كردند كه حضرت را برگردانند.حضرت فرمود:انی رأیت رسول اهلل 

صلی اهلل علیه و آله و سلم فی المنام، و أمرنی بما أنا ماض له.من رسول خدا صلی اهلل 
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[ 2۱3ر خواب دیدم، ایشان مرا به آنچه من به سوی آن ] صفحه علیه و آله و سلم را د

كنم امر فرمودند.گفتند: آن خواب چیست؟فرمود:ما حدثت أحدا بها، و ال حركت می

ام، و به احدی أنا محدث بها أحدا حتی ألقی ربی عزوجل.من آن را به كسی نگفته

بن جعفر از بازگشت  نخواهم گفت تا پروردگار خود را مالقات نمایم.چون عبداهلل

حضرت مأیوس شد به دو فرزند خود، عون و محمد دستور داد تا در خدمت حضرتش 

بوده و در حضور ایشان به سوی عراق حركت كرده و در پیشگاه آن حضرت جهاد 

 نمایند، و خود عبداهلل با یحیی بن سعید به سوی مكه بازگشتند.

 مالقات امام حسین با بشر بن غالب

رعت تمام به سوی عراق حركت فرمود و منتظر چیزی نبود تا این كه در حضرت با س

[ .سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:)در این منزل،( 33منزل )ذات عرق(فرودآمدند ]

آمد مالقات نمود، و هنگامی كه از وضع اهل حضرت با بشر بن غالب كه از عراق می

گذاشتم كه دلهای آنان با تو و عراق از وی سؤال كرد.عرض كرد: افرادی را پشت سر 

است كنند(.حضرت فرمود: رامیه را یاری میامیه است، )یعنی بنیشمشیرهای آنان با بنی

دهد، و آنچه را خواهد انجام میاسد! همانا خدای متعال آنچه را كه میگفتی برادر بنی

 كند.فرماید، حكم میكه اراده می

 رزندش حضرت علی اكبرمنزل ثعلبیه و سخنان امام حسین با ف

ی نقل حركت این كاروان( گوید:آن گاه حضرت سید بن طاووس رحمة اهلل )در ادامه

[ آنجا 22۱حركت كرده و نزدیك ظهر به منزل )ثعلبیه(رسیدند، كاروان در ] صفحه 

فرودآمد، حضرت سر مبارك خود را به بالین نهاد و اندكی به خواب رفت، چون بیدار 

ت هاتفا یقول: أنتم تسرعون، والمنایا تسرع بكم الی الجنة.فقال له ابنه شد فرمود:قد رأی

علی: یا أبه! أولسنا علی الحق؟فقال: بلی یا بنی! والذی الیه مرجع العباد.فقال: یا أبه! اذا ال 
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ما روید و مرگ به سرعت شگفت: شما با شتاب میابالی بالموت.هاتفی را دیدم كه می

السالم گفت: پدر جان! آیا ما بر حق ندش علی )اكبر( علیهبرد.فرزرا به بهشت می

نیستیم؟فرمود: آری! ای پسرم! سوگند به خدایی كه بازگشت بندگان به سوی اوست 

)ما بر حق هستیم(.گفت: پدر جان! در این هنگام از مرگ باكی ندارم.امام حسین 

د.ای پسرم! خداوند السالم فرمود:جزاك اهلل یا بنی! خیر ما جزی ولدا عن والعلیه

 دهد، به تو برساند.عالم،بهترین اجر و پاداشی را كه از جانب پدر به فرزند می

 مالقات اباهره با امام حسین

السالم شب را در این مكان سپری كردند، چون صبح شد ناگاه مردی از امام حسین علیه

 م كرد و عرضبه خدمت حضرت رسید و سال -گفتند كه به او اباهره می -اهل كوفه 

كرد: ای فرزند رسول خدا! برای چه از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت محمد 

حك یا السالم فرمود:ویمصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم بیرون شدی؟امام حسین علیه

امیة أخذوا مالی فصبرت، و شتموا عرضی فصبرت، و طلبوا دمی فهربت، و أباهرة! ان بنی

لیهم الفئة الباغیة، و لیلبسنهم اهلل ذال شامال، و سیفا قاطعا، و لیسلطنهم اهلل عأیم اهلل لتقتلنی 

من یذلهم حتی یكونوا أذل من قوم سبأ، اذ ملكتهم امرأة منهم، فحكمت فی أموالهم و 

امیه اموال مرا غصب [ ای اباهره! رحمت خدا بر تو باد، همانا بنی222دمائهم. ] صفحه 

م دادند صبر نمودم، خواستند خونم را بریزند )از دست آنان( كردند صبر كردم، دشنام

فرار كردم.سوگند به خدا! مرا ظالمان و ستمگران خواهند كشت، و خداوند عالم لباس 

ذلت و خواری را بر اندام آنان خواهد پوشانید، و تیغ بران، آنان را احاطه خواهد كرد، 

ن را خوار و ذلیل نماید تا آنها از خداوند كسی را بر آنان مسلط خواهد كرد كه آنا

تر شوند، زیرا برای گروه سبا زنی از خودشان را حكمران قرار گروه سبا خوارتر وذلیل

 [ .3۳داد و او اموال آنان را غصب و خون آنان را مباح ساخت ]
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 ابن عمر و منع از حركت امام حسین

لحسین علیهماالسالم نقل شیخ صدوق رحمة اهلل در كتاب )امالی( روایتی از علی بن ا

د، السالم آگاه شكند كه آن حضرت فرمود:عبداهلل بن عمر از خروج امام حسین علیهمی

مركب خود را آماده و با شتاب پشت سر آن حضرت بیرون آمد، تا این كه در بعضی 

از منازل به خدمت حضرتش رسیده و عرض كرد: كجا عازم هستید ای فرزند رسول 

عراق.عرض كرد: آرام باش، به سوی حرم جدت برگرد.حضرت امتناع  خدا؟!فرمود: به

عمر امتناع حضرت را دید، عرض كرد: ای اباعبداهلل! عضوی از فرمود، و چون ابن

 بوسید برای من نشاناعضای بدن شما را كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم می

رتبه آن رابوسید و گریست!! و عمر سه مبده.حضرت ناف مبارك خود را نشان داد، ابن

سپارم ای اباعبداهلل! زیرا كه تو در این سفر كشته خواهی عرض كرد: تو را به خدا می

السالم به همراه یاران خود حركت كردند، چون به منزل )تعلبیه( شد!!امام حسین علیه

 گفتند به حضور مبارك حضرتش شرفیاب شدرسیدند مردی كه او را بشر بن غالب می

[ عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! مرا از معنی فرمایش خدا كه 221و ] صفحه 

ی انسانها را با امام و [ .)روزی كه همه33فرماید:)یوم ندعوا كل اناس بامامهم( ]می

خوانیم(، آگاه فرما.حضرت فرمود:امام دعی الی هدی، فأجابوه پیشوای خودشان می

الیها، فهؤالء فی الجنة، و هؤالء فی النار، و هو قول  الیه، و امام دعی الی ضاللة فأجابوه

[ .)امام دو نوع است( امامی كه ۳۱اهلل عزوجل: )فریق فی الجنة و فریق فی السعیر( ]

پذیرند، و كند و مردم دعوت او را میخواند و دعوت میمردم را به سوی هدایت می

عوت او را قبول كند و مردم دامامی كه مردم را به سوی گمراهی دعوت می

كنند.پس گروه اولی در بهشت، و گروه دومی در دوزخ جای دارند، و این است می

فرماید:)گروهی در بهشت و گروه دیگری در دوزخ معنی فرمایش خدای متعال كه می

 هستند(.
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 منزل عذیب و خواب امام حسین

، حضرت در السالم حركت كرد تا در منزل )عذیب( فرودآمدآن گاه امام حسین علیه

گریستند بیدار شدند.فرزندش گفت: آنجا نزدیك ظهر خوابیدند بعد در حالی كه می

كنی؟فرمود:یا بنی! انها ساعة ال تكذب الرؤیا فیها، و انه عرض پدر جان! چرا گریه می

فی منامی عارض فقال: تسرعون السیر و المنایا تسیر بكم الی الجنة.ای فرزندم! این 

شود، در خواب فردی بر من ظاهر شد، و كه خواب آن دروغ نمیساعت، ساعتی است 

 برد.سپسكنید، و مرگ شما را به سوی بهشت میگفت: شما در رفتن شتاب می

[ در 229[ . ] صفحه ۳2كاروان حضرت حركت كرد تا به منزل )رهیمه( رسید ]

سال در گوید:آن كند و می)بحاراالنوار( آمده: ریاشی از ناقل حدیث خود نقل می

موسم حج شركت كرده بودم، از یاران خود دور شدم تا به طرف منزل )رهیمه( آمدم، 

ها از آن هایی دیدم(، گفتم: این خیمهوقتی نزدیك این منزل رسیدم )خیمه

السالم است.گفتم: فرزند علی و فاطمه كیست؟گفتند: از آن حسین علیه

در  م خیمه تشریف دارند؟گفتند:علیهماالسالم؟گفتند: آری.گفتم: آن حضرت در كدا

السالم را در حالی كه به درب ی بزرگ.به طرف آن خیمه رفتم، حسین علیهاین خیمه

ودند، فرمای بود كه قرائت میخیمه تكیه داده بودند؛ دیدم، پیش روی آن حضرت نامه

سالم كردم، جواب سالم عنایت فرمودند.عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! پدر و 

آب و گیاه فرودآورده؟ ای شما را در این سرزمین بیفدای شما باد! چه مسأله مادرم

سرزمینی كه نه كشتزاری دارد و نه دارای كوه و حصاری محكم است كه دشمن را 

دفع نماید؟حضرت فرمودند:ان هؤالء أخافونی، و هذه كتب أهل الكوفة، و هم قاتلی، 

  انتهكوه، بعث اهلل الیهم من یقتلهم حتی یكونوافاذا فعلوا ذلك و لم یدعوا اهلل محرما اال

امیه مرا به قتل تهدید كردند، )و به كشتن، مرا ترسانیدند(، أذل من قوم األمة.همانا بنی

باشد. آنان قاتالن های )دعوت( اهل كوفه میهایی كه پیش روی من است نامهاین نامه
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كشند( و كاری را كه خداوند میدهند )و مرا من هستند، وقتی این كار را انجام می

درند در این هنگام، خدای ی آن را میحرام كرده است هتك حرمت كرده و پرده

زان كشد تا این كه از كنیفرستد كه آن چنان آنها را میمتعال كسی را به سوی آنان می

 [ 223[ . ] صفحه ۳1تر و خوارتر گردند ]ذلیل

 مالقات طرماح با امام حسین

رحمة اهلل در كتاب )مثیر األحزان( گوید:به من روایت شد كه طرماح بن حكم نما ابن

بردم كه امام حسین گفت: من توشه و آذوقه جمع كرده بودم و برای عیال خود می

دهم، تو را اهل السالم را مالقات كردم،گفتم: در مورد خودتان به شما تذكر میعلیه

ترسم د كوفه شوی تو را خواهند كشت، میكوفه فریب ندهد، سوگند به خدا! اگر وار

به كوفه نرسیده تو را بكشند، پس اگر واقعا تصمیم بر جنگ داری در كنار این كوه 

فرودآی، زیرا كه آن كوه، كوهی است محكم، سوگند به خدا! هرگز در این كوه به ما 

 دامی كهی من نظرشان بر یاری تو است و مای اهل قبیلهذلت و خواری نرسیده، و همه

كنند.حضرت فرمود:ان بینی و بین القوم موعدا أكره در میان آنان باشی از تو دفاع می

أن اخلفهم، فان یدفع اهلل عنا فقدیما ما أنعم علینا و كفی، و ان یكن ما البد منه، ففوز و 

دارم كه شهادة، ان شاء اهلل.همانا میان من و اهل كوفه وعدگاهی است، دوست نمی

كنم )یعنی باید به كوفه بروم(، پس اگر خداوند از ما دفاع كند این نعمتی خلف وعده 

است كه از قدیم، خدا به ما التفات فرموده، و شر دشمن را از ما كفایت نموده است، و 

ای از آن نیست، آن رستگاری و شهادت است، ان شاء اگر غیر آن باشد كه چاره

هل و عیال خود بردم، و كارهایی را به آنان اهلل.طرماح گوید: سپس آذوقه را به سوی ا

السالم حركت كردم، در اثنای راه، سماعة بن سفارش كردم، و به سوی امام حسین علیه

یزید نبهانی را مالقات كردم، او خبر شهادت حضرت را به من رساند، و من بازگشتم 

[۳9. ] 
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 ی ولید به ابن زیاد لعیننامه

محمد بن ابوطالب موسوی گوید:خبر حركت امام حسین نویسد: در )بحاراالنوار( می

دین ای برسید، ولید نامه -امیر مدینه  -السالم به سوی عراق، به ولید بن عتبه علیه

[ اما بعد، همانا حسین به سوی 221زیاد حرامزاده لعنه اهلل نوشت: ] صفحه مضمون به ابن

ختر رسول خدا صلی اهلل علیه عراق در حركت است، او فرزند فاطمه است، و فاطمه، د

زیاد! حذر كن و بترس از این كه بر او آزاری برسانی، تا و آله و سلم است. ای ابن

ی خود كاری انجام دهی كه چیزی نتواند آن را بدین وسیله در این دنیا بر خود و قبیله

دفع كند، و هرگز تا دنیا هست احدی از عوام و خواص آن را فراموش نكند.راوی 

امه زیاد لعین اعتنایی به آن نزیاد لعین رسید، ولی ابنی ولید به دست ابنوید: نامهگ

 [ .۳3نكرد ]

 نزول امام حسین در منزل حاجز

نویسد:چون عبیداهلل بن زیاد ملعون از حركت امام شیخ مفید رحمة اهلل در )االرشاد( می

ی ركردهكه س -نمیر را  السالم از مكه به سوی كوفه خبردار شد، حصین بنحسین علیه

فرستاد تا در منزل )قادسیه( فرودآمده و مابین قادسیه تا خفان و  -افراد آن ملعون بود 

ها، مال امام حسین قادسیه تا قطقطانه را خیمه زنند و به مردم بگوید: این خیمه

 السالم است كه به سوی عراق حركت كرده است.علیه

 ه اهل كوفهی امام حسین بمنزل حاجز و نامه

دند رسی -كه از اراضی سرزمین رمه بود  -السالم به حاجز هنگامی كه امام حسین علیه

را به  -اند: عبداهلل بن یقطر، برادر رضاعی خودش بعضی گفته -قیس بن مسهر صیداوی 

یده السالم به حضرت نرسسوی اهل كوفه فرستاد، و هنوز خبر كشته شدن مسلم علیه

 الرحمن ی او فرستاد:بسم اهللای به این مضمون نوشته و به وسیلهلسالم نامهابود، امام علیه
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الرحیممن الحسین بن علی الی اخوانه المؤمنین و المسلمین.سالم علیكم؛ فانی احمد اهلل 

الذی ال اله اال هو.اما بعد، فان كتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبر ]نی[ فیه بحسن رأیكم، 

[ 22۴صرنا و الطلب بحقنا، فسألت اهلل أن یحسن لنا ] صفحه و اجتماع مالئكم علی ن

الصنیع، و أن یثیبكم علی ذلك أعظم األجر، و قد شخصت الیكم من مكة یوم الثالثاء، 

الحجة یوم الترویة، فاذا قدم علیكم رسولی فانكمشوا فی أمركم لثمان مضمین من ذی

 كم و رحمة اهلل و بركاته.بسم اهللوجدوا فانی قادم علیكم فی أیامی هذه، و السالم علی

الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیهماالسالم به سوی برادران مؤمن و مسلمان 

ی گزارم.اما بعد؛ نامهخود.سالم علیكم؛ من خدای را كه جز او خدایی نیست سپاس می

مسلم كه حاكی از خوبی رأی شما و اجتماع جمعیت شما بر یاری ما، و طلب حق و 

نمایم كه این كار را نیك و بود؛ برای من رسید، از خداوند متعال درخواست می امامت

مبارك گرداند، و برای شما در مقابل این نیكویی، پاداش بزرگی عطا فرماید.من روز 

از مكه به طرف شما حركت كردم،  -یعنی روز ترویه  -الحجه شنبه، هشتم ذیسه

ا رسید در كار خود بشتابید و سعی و كوشش ی من نزد شمهنگامی كه قاصد و فرستاده

آیم، و سالم و رحمت و بركات خدا بر شما كنید كه من در این روزها به سوی شما می

ی خود را بیست و هفت روز قبل السالم نامهباد.این در حالی است كه جناب مسلم علیه

ه نیز فاز كشته شدن خودش به سوی حضرت نوشته و فرستاده بود.در ضمن؛ اهل كو

نوشته بودند: اینجا هزار شمشیر به دست منتظر نصرت و یاری شما هستند پس تأخیر 

 نكنید.

 ی امام حسیندستگیری قیس بن مسهر فرستاده

السالم نامه را به قیس بن مسهر داد، او به سوی كوفه حركت كرد وقتی امام حسین علیه

زیاد حصین او را نزد ابن به قادسیه رسید توسط حصین بن نمیر ملعون دستگیر شد،

بن علی  حسین -زیاد ملعون به او گفت: برو باالی منبر و دروغگو حرامزاده فرستاد.ابن
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[ .سید بن طاووس رحمة اهلل در این مورد ۳1[ دشنام بده ]223را ] صفحه  -علیهماالسالم 

 اگوید:چون قیس بن مسهر به نزدیك كوفه رسید حصین بن نمیر جلو آمد و او رمی

تفتیش كرد، او به ناچار نامه را درآورد و پاره كرد )تا دشمنان از مضمون آن آگاه 

زیاد حرامزاده فرستاد، هنگامی كه نشوند(.حصین ملعون او را دستگیر و به سوی ابن

زیاد قرار گرفت، گفت: تو كیستی؟گفت: من مردی از شیعیان قیس در برابر ابن

زیاد بنالسالم هستم.االسالم و فرزند او امام حسین علیهطالب علیهامیرمؤمنان علی بن ابی

گفت: چرا نامه را پاره كردی؟گفت: برای این كه تو از مضمون آن باخبر 

السالم به زیاد گفت: نامه از كه و برای چه كسی بود؟گفت: از امام حسین علیهنشوی.ابن

ه عصبانی شده و گفت: ب زیادشناسم.ابنسوی گروهی از اهل كوفه كه نام آنان را نمی

دارم، یا اسامی این گروه را بگویی، یا باالی منبر رفته و خدا سوگند! دست از تو برنمی

س كنم.قیحسین بن علی، پدر و برادر او را لعن كنی وگرنه بدن تو را پاره پاره می

رادر ب السالم،گویم، و اما لعن امام حسین علیهگفت: اما اسامی آن گروه را برای تو نمی

و پدر او چرا؟قیس باالی منبر قرار گرفت، حمد و سپاس خدای را به جای آورد و بر 

السالم و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم درود فرستاد، و رحمت بسیاری بر علی علیه

ه را امیی ستمگران بنیزیاد و پدر او را لعن كرد، و همهفرزند او فرستاد.آن گاه ابن

ن ی حسین بفرین خود قرار داد، بعد گفت:)ای اهل كوفه!( من فرستادهمورد لعن و ن

علی علیهماالسالم به سوی شما هستم، در فالن مكان از او جدا شدم، و آن حضرت در 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:)چون ۳۴آنجا است. پس به او جواب دهید و او را دریابید ]

[ 22۳یاد ملعون دستور داد قیس ] صفحه زقیس شجاعانه دست به چنین كاری زد( ابن

مظلوم را از باالی بام قصر به پایین اندازند.آن مالعین، او را از باالی بام قصر به پایین 

انداختند، بدن او پاره پاره شد، رحمت خدا بر او باد.در نقل دیگری آمده است:قیس را 

خوانهای ه زمین رسید و استدست بسته از باالی قصر به زمین انداختند و با چنین حالی ب

بدن او بشكست، ولی رمقی در جان او باقی مانده بود كه ملعونی به نام عبدالملك بن 
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عمیر لخمی آمد و سر از تن آن بزرگوار جدا كرد. آن ملعون را به خاطر این كار 

 مذمت كردند، او در جواب گفت: خواستم او را راحت نمایم!!

 مام حسینمالقات عبداهلل بن مطیع با ا

ای از به طرف كوفه حركت كرد، در بین راه به چشمه« حاجز»السالم از امام حسین علیه

های عرب رسید. در كنار چشمه، عبداهلل بن مطیع عدوی فرودآمده بود، چون چشمه

السالم را دید به سوی حضرت آمده و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد امام حسین علیه

ای؟امام ای؟ چرا اینجا فرودآمدهبرای چه اینجا تشریف آوردهای فرزند رسول خدا! 

السالم به او فرمود:كان من موت معاویة ما قد بلغك، فكتب الی أهل العراق حسین علیه

اهل عراق به من  -كه تو نیز خبر داری  -یدعوننی الی أنفسهم.از هنگام مرگ معاویه 

بداهلل بن مطیع گفت: خدا را به یادت نامه نوشته و مرا به سوی خودشان دعوت كردند.ع

آوردم ای فرزند رسول خدا! و حرمت دین اسالم از این كه هتك حرمت شود، می

دهم به خدا! در حرمت قریش و عرب، سوگند به خدا! اگر ریاست و امامتی سوگند می

امیه است بخواهی تو را خواهند كشت، و اگر تو را بكشند بعد از را كه در دست بنی

ترسند، سوگند به خدا! حرمت اسالم، قریش و عرب هتك ، هرگز از كسی نمیتو

خواهد شد، پس غفلت نفرمایید و به سوی كوفه نروید و نفس مبارك خود را مورد 

ی او امتناع فرموده، و از آنجا حركت امیه قرار ندهید.حضرت از گفتهتعرض بنی

تا شام و بصره را بستند و احدی حق ] « واقصه»زیاد ملعون دستور داد: مابین راه كرد.ابن

[ ورود و خروج نداشت.حضرت بدون این كه از این قضیه مطلع باشد روی 223صفحه 

ای از اعراب برخوردند، و از آنان به سوی كوفه در حركت بودند، تا این كه به عده

 و پرسیدند.آنان گفتند: سوگند به خدا! از چیزی اطالع نداریم جز این كه حق ورود

 خروج نداریم.حضرت در عین حال به طرف مقصود و هدف خویش حركت فرمودند.
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 مالقات امام حسین با زهیر بن قین

نقل كردند: ما به همراه زهیر بن قین بجلی در « بجیله»و « فزاره»ی ای از اهل قبیلهعده

فر، سالسالم از مكه حركت كردیم. در این مكه بودیم، ما نیز همچون امام حسین علیه

ین آمدیم كه امام حسچیزی برای ما ناگوارتر از این نبود كه به ناچار در منزلی فرودمی

السالم حركت فرمود و در منزلی آمد.امام حسین علیهالسالم نیز آنجا فرودمیعلیه

ای جز فرودآمدن در آن منزل نداشتیم. به همین جهت فرودآمد، ما نیز رسیدیم و چاره

مدیم.هنگامی كه نشسته بودیم و مشغول خوردن غذا بودیم ناگاه ای فرودآدر ناحیه

السالم آمد و بر ما سالم كرد، سپس وارد )خیمه( ای از طرف امام حسین علیهفرستاده

السالم مرا فرستاد و تو را به شد و گفت: ای زهیر بن قین! ابوعبداهلل حسین علیه

داشتیم انداخته و چنان سكوت بر  ی ما آنچه در دستحضورش خواند.در این اثنا، همه

فرما شد گویا این كه مرغی بر سر ما نشسته است.زن زهیر رو به او كرد و جمع ما حكم

گفت: سبحان اهلل! آیا فررزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم برای تو قاصد 

 اشوی؟ دوست دارم نزد او رفته و سخن او رفرستد و تو به حضورش شرفیاب نمیمی

بشنوی، بعد بازگردی.زهیر به خدمت حضرت شرفیاب شد، اندكی نگذشت با 

ها را برچیده و بار و خوشحالی، سرور و با بشاشی چهره بازگشت. دستور داد خیمه

السالم حركت كرد.بعد رو به ی خود را جمع كنند، آنگاه به سوی امام حسین علیهبنه

ی خود ملحق شو، زیرا ] صفحه نوادهزن خود كرد و گفت: تو را طالق دادم، به خا

[ .سید بن طاووس رحمة ۳3دارم بر تو به سبب من ضرری برسد ][ من دوست نمی21۱

گوید:زهیر به همسرش گفت: من تصمیم گرفتم كه اهلل در این مورد اضافه كرده و می

تا روح و  -یعنی از یاران آن حضرت باشم  -السالم باشم در خدمت امام حسین علیه

انم را فدای او كرده و با جسمم او را نگهبان باشم، آن گاه مال و دارایی آن زن را به ج

او داده و او را به پسرعموهایش سپرد تا به عشیره و خویشانش برسانند.در این حال، زن 
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او برخاست و گریست و با او خداحافظی كرد، و گفت: خداوند این عزم تو را خیر و 

كنم كه مرا در روز قیامت نزد جد امام حسین رخواست میمبارك فرماید، از تو د

 [ .۳۳السالم یاد كرده و فراموش ننمایی ]علیه

 سخنان زهیر با اصحاب خود

شیخ مفید رحمة اهلل گوید: آن گاه زهیر رو به اصحاب و یاران خود كرد و گفت: هر 

ن آخرین وصیت من خواهد ایخواهد به ما بپیوندد چه بهتر، و هر كه نمیكه از شما می

كنم: ما با او است كه بعدا یكدیگر را نخواهیم دید.اینك حدیثی را برای شما نقل می

ی دریایی جهاد كردیم، در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در یك منطقه

خداوند پیروزی را از آن ما قرار داد. در این جنگ، ما غنایم بسیاری را از دشمن بدست 

.سلمان رحمة اهلل به ما گفت: آیا از این كه خداوند شما را پیروز كرد و غنایم آوردیم

بسیاری به دست آوردید شاد و مسرور شدید؟گفتیم: آری.گفت: هنگامی كه آقای 

را درك كنید، و در ركاب و  -السالم امام حسین علیه -السالم محمد علیهمجوانان آل

امروز غنایمی به دست آوردید شادتر و مسرورتر  حضور او به جهاد بپردازید از این كه

 -سپارم.گویند: بعد از این جریان خواهید بود.بعد زهیر گفت: اما من، شما را به خدا می

السالم بود تا [ حسین علیه212سوگند به خدا! زهیر همواره در میان یاران امام ] صفحه 

 [ .۳3ی شهادت رسید ]این كه به درجه

 در منزل خزیمیه نزول امام حسین

م در السالكند:هنگامی كه امام حسین علیهنقل می« المناقب»از كتاب « بحاراالنوار»در 

منزل خزیمیه فرودآمد یك شبانه روز در آنجا اقامت فرمود.بامدادان خواهرش حضرت 

السالم آمد، و عرض كرد: ای برادرم! آیا خبری را زینب كبری علیهاالسالم نزد امام علیه

بر السالم فرمود: آن خشب گذشته آن را شنیدم برای شما بگویم؟امام حسین علیهكه 
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چیست؟عرض كرد: پاسی از شب گذشته بود، برای انجام كاری از خیمه بیرون آمدم، 

گفت:أال یا عین فاحتفلی بجهد و من داد و میصدای هاتفی را از غیب شنیدم كه ندا می

قهم المنایا بمقدار الی انجاز وعدآگاه باش ای علی قوم تسویبكی علی الشهداء بعدی

چشم! پر از اشك باش و با رنج گریه كن؛ و كیست كه بعد از من برای شهدا چنین 

راند؛ به آن مقدار از زندگی كه به گریه كند؟گریه كن بر گروهی كه آنان را مرگ می

فرمود:یا ی مرگ داده است(.حضرت ی الهی وفا شود )یعنی:این كه خدا وعدهوعده

اختاه! كل الذی قضی فهو كائن، و ال حول و ال قوة اال باهلل.ای خواهر من! هر چیزی كه 

 [ .3۱ای نیست مگر از خدای متعال ]مقدر شده واقع خواهد شد، و هیچ حول و قوه

 امام حسین و خبر شهادت حضرت مسلم

 -معل منذر بن مش گوید:عبداهلل بن سلیمان و« االرشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب 

گویند:پس از آن كه [ می211روایت كرده و ] صفحه  -ی اسدی بودند كه از قبیله

ی سعی ما این بود كه خود را به امام حسین اعمال حج را به اتمام رسانیدیم همه

السالم رسانده و وقایع و حوادث را از نزدیك ببینیم.بنابراین؛ سوار بر شتران خود علیه

به امام حسین « زرود»ی رعت تمام حركت كردیم تا این كه در منطقهشده و با س

السالم رسیدیم، هنگامی كه به حضرت نزدیك شدیم مردی از اهل كوفه را دیدیم علیه

السالم توقف السالم را دید راه خود را عوض كرد.امام حسین علیهكه چون امام علیه

كند، بعد او را واگذاشت و حركت خواست آن مرد كوفی را مالقات فرمود، گویا می

كرد، ما نیز به طرف حضرت آمدیم یكی از ما به رفیق خود گفت: بیا به طرف این مرد 

برویم و از او در مورد اهل كوفه بپرسیم، كه او از اخبار كوفه مطلع است.آن گاه به 

طرف او رفتیم، سالم كردیم، او نیز جواب سالم داد.گفتیم: از كدام طایفه 

تو  اسد هستیم،ی بنیاسد.گفتیم: ما نیز از طایفهی بنی؟گفت: از طایفههستی

كیستی؟گفت: من بكر فرزند فالنی هستم.ما نیز خود را معرفی كردیم، بعد گفتیم: از 
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دهم(، ما را باخبر كن.گفت: آری! )خبر می -كه پشت سرت بودند  -حال مردم كوفه 

 السالم و هانی رحمة اهلل را كشتهقیل علیهاز كوفه خارج نشدم مگر این كه مسلم بن ع

ن كشیدند.پس از شنیدن ایبودند، دیدم كه به پاهای آن دو ریسمان بسته و در بازار می

السالم رو آوردیم، و به آن حضرت ملحق شدیم و با او به خبر به سوی امام حسین علیه

د، فرودآمدن« لبیهثع»حركت خود ادامه دادیم، تا این كه حضرت، شب هنگام در منزل 

آن گاه به خدمتش رسیده سالم كردیم، حضرت جواب سالم عنایت فرمودند.به 

حضرتش عرض كردیم خدای تعالی تو را رحمت فرماید! نزد ما خبری است كه اگر 

خواهید به صورت آشكار و یا در پنهانی به خدمت شما برسانیم.حضرت نگاهی به می

در پیش اصحاب من، سخن سری و پنهانی نیست. ] ما و یاران خود كرده و فرمودند: 

[ گفتیم: سواری را كه دیروز غروب رو به شما آورد، دیدید؟حضرت 219صفحه 

خواستم از او سؤاالتی بنمایم.گفتیم: سوگند به خدا! خبر او فرمودند: آری، دیدم و می

 ما بود، یرا به دست آوردیم و زحمت سؤال را از شما برداشتیم. او شخصی از طایفه

دارای رأی )درست(، راستی و عقل است، او به ما خبر داد كه از كوفه خارج نشد مگر 

السالم و هانی رحمة اهلل كشته و شهید شده بودند، و دیده بود كه این كه مسلم علیه

 كشیدند.حضرت فرمودند:انا هلل و اناریسمان به پاهای آن دو، بسته و در بازار كوفه می

رحمت خدای بر آنان باد.آن گاه « انا هلل و انا الیه راجعون»رحمة اهلل علیهما. الیه راجعون،

این فرمایش را چندین مرتبه تكرار فرمودند.عرض كردیم: شما را در مورد خود و اهل 

دهیم كه از این مكان برگردید، زیرا شما در كوفه یاور بیت خودتان به خدا سوگند می

آنها بر علیه شما و بر دشمنی شما باشند.حضرت به فرزندان ترسیم ای ندارید، میو شیعه

ته السالم كشعقیل نگاه كرده و فرمودند: در این مورد شما چه نظری دارید؟ مسلم علیه

 گردیم تا این كه انتقام خویش را بگیریم، یاشده است.گفتند: قسم به خدا! ما بازنمی

ت رو به سوی ما كرده و فرمودند:ال آنچه برادر ما چشیده )شهادت( ما نیز بچشیم.حضر

ی خیری در زندگ -پسران عقیل  -خیر فی العیش بعد هؤالء.بعد از كشته شدن اینان 
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نیست.در این موقع، ما یقین كردیم كه آن حضرت تصمیم گرفته بر مسیر خود ادامه داه 

و به طرف كوفه حركت كنند.گفتیم: خدای به شما خیر و نفع برساند.فرمود: خدای 

تعالی به شما رحمت كند.یاران حضرت گفتند: سوگند به خدا! شما مانند مسلم بن 

[ كوفه شوید مردم كوفه با شتاب به 213السالم نیستید اگر وارد ] صفحه عقیل علیه

 [ .32سوی شما خواهند آمد ]

 تمجید امام حسین از مقام حضرت مسلم

این كه خبر شهادت حضرت در روایت سید بن طاووس رحمة اهلل آمده است:بعد از 

السالم رسید، فرزذق شاعر، حضرتش را مالقات نمود، سالم مسلم به امام حسین علیه

الی كنی در حكرد، سپس گفت: ای فرزند رسول خدا! چگونه به اهل كوفه اعتماد می

ی او هانی رحمة اهلل را السالم و شیعهكه آنان پسرعموی تو، مسلم بن عقیل علیه

گوید: حضرت گریست و اشكی از چشمان مباركش جاری شد، سپس  كشتند؟فرزدق

فرمود:رحم اهلل مسلما، لقد صار الی روح اهلل و ریحانه، و تحیته و رضوانه، أما انه قد 

قضی ما علیه، و بقی ما علینا.خدای متعال، مسلم را رحمت كند، یقینا او به سوی 

آنچه بر او مقدر شده و بر رحمت، ریحان، جنت و رضوان خدا رفت، آگاه باشید! 

ی ما ادا كرد، و آنچه بر ما مقدر شده و بر عهده -مرگ و شهادت  -ی او بود عهده

است، باقی مانده است.آن گاه حضرت این اشعار را انشاء فرموده و گفت:فان تكن 

مرء و ان تكن األبدان للموت انشأت فقتل االدنیا تعد نفیسة فدار ثواب اهلل أعلی و أنبل

و و ان تكن األرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء فی السعی أجملبالسیف فی اهلل أفضل

ه و اگر دنیا چیز پسندیدان تكن األموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء یبخل

كنند؛ پس بهشت )اجر و آید و به این جهت مردم به آن تمایل میمرغوب به شمار می

ها تر است و باید به سوی آن حركت كرد.و اگر بدنو عالی پاداش( خدا، از دنیا افضل

اند؛ پس كشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا افضل از برای مرگ و مردن خلق شده
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[ و اگر رزق و روزیها از جانب خدا تقسیم و 211مردن در رختخواب است. ] صفحه 

رای زندگی، مقدر شده است؛ پس كمی حرص و آز مرد در سعی و كوشش فراوان، ب

نیكوتر است.و اگر جمع كردن اموال و متاع دنیا برای گذاشتن به دیگران پس از مردن 

 ورزد؟!است؛ پس برای چه شأن و عزتی انسان به چیز متروك بخل می

 منزل زباله و خبر شهادت قاصد امام حسین

ارسید، رالسالم منتظر ماند تا وقت سحر فشیخ مفید رحمة اهلل گوید:اامام حسین علیه

خواست حركت كند به جوانان و غالمان خود فرمود: آب بسیار هنگامی كه می

بردارید.آنان آب زیادی از چاه كشیده و با خود برداشتند، بعد حركت كردند تا به 

رسیدند. در این منزل، خبر كشته شدن عبداهلل بن یقطر به حضرتش « زباله»منزل 

نگامی كه خبر شهادت عبداهلل به حضرتش رسید.سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:ه

رسید گریست و اشك از چشمان مباركش جاری شد سپس فرمود:اللهم اجعل لنا و 

لشیعتنا منزال كریما، واجمع بیننا و بینهم فی مستقر ]من[ رحمتك، انك علی كلی شی 

و آنان قدیر.خداوندا! بر ما و شیعیان ما منزل كریم و گرانمایه در آخرت قرار ده. و ما 

[ 31را در آرامگاه رحمت خود جمع فرما، زیرا كه تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی ]

ای را بیرون آورد و برای مردم .شیخ مفید رحمة اهلل گوید: آن گاه حضرت، نامه

ء خواند:بسم اهلل الرحمن الرحیمأما بعد؛ فقد أتانا خبر فظیع: قتل مسلم بن عقیل، و هانی

اهلل بن یقطر، و قد خذلنا شیعتنا، فمن أحب منكم االنصراف، فلینصرف بن عروة، و عبد

[ بسم اهلل الرحمن الرحیماما بعد؛ از خبر 21۴فی غیر حرج، لیس علیه ذمام. ] صفحه 

دلخراش كشته شدن مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و عبداهلل بن یقطر آگاه شدیم. 

دارد بازگردد، دام از شما دوست میشیعیان ما، دست از یاری ما برداشتند، پس هر ك

ی او حق و حرمتی نیست.در این هنگام، بدون دلتنگی و معصیتی بازگردد كه بر ذمه

ی دیگر راه ای راه راست و عدهی مردم از دور آن امام مظلوم پراكنده شدند، عدههمه
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ودند اه بچپ را پیش گرفته و رفتند و حضرت در میان یاران خود كه از مدینه با او همر

و تعداد كمی از افرادی كه در طول راه به آن حضرت ملحق شده بودند؛ تنها ماند.چرا 

السالم یاران خود را از شهادت آن جوانمردان باخبر ساخت؟ زیرا امام حسین علیه

كنند، اند كه گمان میدانست این جمعیت به آن جهت با حضرت همراه شدهمی

نمایند )و حضرت، ن شهر از حضرت اطاعت میرود و مردم آحضرت به شهری می

رسند(. به همین جهت، حضرت شود و آنها نیز به نوایی میامام و پیشوای آن سامان می

ن دانند اقدام نمایند )و بدودوست نداشتند كسانی كه با او همراه هستند جز بر آنچه می

وفایی مردم كوفه بی اطالع از چنین اتفاقی با آن حضرت همراه شوند، لذا آنان را از

 باخبر نمود تا آگاهانه به مقصد خود روانه شوند(.

 امام حسین و نوازش از دختر حضرت مسلم

ه السالم دختری یازده سالنویسد: گفته شده:جناب مسلم علیهمی« منتخب»در كتاب 

السالم بود. چون حضرت از این گفتگو داشت كه به همراه اهل بیت امام حسین علیه

شد از جا برخاست و به سوی آن دختر آمد،او را به نزد خود خواند و نوازش فارغ 

فرمود، حضرت دست مهر و محبت بر سر و روی او كشید، چنانچه با یتیمان این گونه 

نمایند.آن دختر مظلومه احساس كرد كه اتفاق بدی افتاده به همین جهت، مهربانی می

درم كنم كه پچنین رفتار نمایی، گمان میگفت: عمو جان! پیش از این، ندیدم با من 

السالم نتواست جلوی گریه خود را بگیرد و فرمود: ] شهید شده است.امام حسین علیه

[ یا بنیة! أنا ابوك، و بناتی أخواتك.دخترم! من، پدر تو، و دخترانم 213صفحه 

ند كرد لخواهران تو هستند.آن نازدانه چون این فرمایش حضرت را شنید صدا به گریه ب

السالم صدای واویال را شنیدند و و فریاد زد: واویال! وا هالكا!فرزندان جناب مسلم علیه

 ی شدیدی را آغاز كردند.آه سرد و عمیقی از دل غمگین خود كشیده و گریه
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 نزول امام حسین در بطن عقبه

 گوید:چون وقت سحر شد حضرت به اصحابشیخ مفید رحمة اهلل بعد از این مطلب می

خود دستور داد كه آب زیادی )از چاه( كشیده و با خود بردارند. سپس كاروان 

رسید و در آنجا فرودآمد.در آنجا پیرمردی از « بطن عقبه»حضرتش حركت كرد تا به 

عكرمه به نام، عمر بن لوذان، حضرت را مالقات كرد و پرسید: به كجا عازم ی بنیطایفه

دهم پیرمرد عرض كرد: شما را به خدا سوگند میام.هستید؟حضرت فرمود: عازم كوفه

ن و های دشمناكه از این تصمیم منصرف شده و برگردید، قسم به خدا! به جانب نیزه

ند اگر به اتیزی شمشیرهای آنان عازم هستید، اشخاصی كه به شما نامه و قاصد فرستاده

ه سازند و با این حال، راستی در جنگ، شما را یاری كنند و امور را بر شما مهیا و آماد

رفتی، در این صورت رفتن شما مصلحت بود، اما تشریف بردن شما را به سوی آنان می

 بینم.حضرتدانم و صالح نمیوفایی آنها كه فرمودید، من مصلحت نمیبا این بی

ی فرمود:یا عبداهلل! لیس یخفی علی الرأی، ولكن اهلل تعالی ال یغلب علی أمره.ای بنده

ین رأی و مصلحت بر من هم پنهان نیست، ولكن بر امر و قضا و قدر الهی خدا! ا

توان غلبه كرد.سپس فرمود:و اهلل؛ ال یدعوننی حتی یستخرجوا هذه العلقة من نمی

[ اهلل علیهم من یذلهم، حتی یكونوا أذل فرق 21۳جوفی، فاذا فعلوا سلط ] صفحه 

جز این كه خون مرا از اندرونم  االمم.به خدا سوگند! اهل كوفه مرا دعوت نكردند

ان كند كه آنان را چنبیرون آورند، اگر چنین كنند خداوند كسی را بر آنان مسلط می

روایتی « كامل الزیارات»[ .در كتاب 39تر شوند ]ذلیل و خوار سازد كه از هر امتی ذلیل

 حضرتشالسالم نقل كرده كه قولویه با سلسله سند خود از امام صادق علیهاز ابن

صحاب رسیدند رو به ا« ی بطنعقبه»السالم به بلندی فرمود:هنگامی كه امام حسین علیه

ند: و بینم.عرض كردخود كرده و فرمودند:ما أرانی اال مقتوال.خویشتن را جز كشته نمی

ما ذاك یا أباعبداهلل! برای چه ای اباعبداهلل!فرمودند: رؤیا رأیتها فی المقام؛ به جهت 
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در این مكان دیدم.عرض كردند: و ما هی؟ آن خواب چیست؟فرمودند: خوابی كه 

رأیت كالبا تنهشنی، أشدها علی كلب أبقع.در خواب دیدم سگانی گوشت تن مرا به 

 [ .33ترین آنها سگی پیس بود ]گیرند، سختدندان می

 منزل شراف و استقبال حر از امام حسین

حركت فرموده و در منزل « عقبه بطن»شیخ مفید رحمة اهلل گوید:سپس حضرت از 

فرودآمدند، چون موقع سحر شد به جوانان دستور فرمود كه با خود آب « شراف»

بردارند.آنها آب زیادی برداشته و حركت كردند، تا این كه ظهر شد، در اثنایی كه 

كرد ناگاه یكی از یاران حضرت تكبیر گفت. حضرت رو كاروان حضرت حركت می

د: چرا تكبیر گفتی؟گفت: )از دور( نخلستانی را دیدم )و تعجب به او كرد و فرمو

ای از اصحاب گفتند: سوگند به خدا! ما در این مكان حتی [ عده213كردم(. ] صفحه 

بینید؟عرض ایم.حضرت فرمود: پس چه چیزی را مییك درخت خرما هم ندیده

ن یم.حضرت فرمود: مبینها و گوشهای اسبان را میكردند: سوگند به خدا! سرهای نیزه

بینم.سپس حضرت به یاران خود فرمود: آیا در این بیابان، برای ما هم آنها را می

پناهگاهی هست كه به آن پناه برده و آن را پشتیبان خود قرار دهیم و از یك جهت با 

است كه در سمت چپ شما قرار « ذوخشب»رو شویم؟گفتیم: آری! این كوه آنان روبه

زودی به طرف آن حركت و تمایل كنید به مقصود خود خواهیم گرفته، اگر به 

رسید.حضرت به طرف چپ توجه فرموده و ما نیز به پیروی از آن حضرت به طرف 

یدا شد، ما زیاد هوای نگذشت كه گردنهای اسبان لشكر ابنچپ برگشتیم، پس فاصله

های آنان دادند، سر نیزه مسیر خود را تغییر دادیم، آنان نیز ما را دیدند و مسیر را تغییر

[ .آن گاه ما 31ی زنبوران و پرچمهای آنان مانند بالهای مرغان در اهتزاز بود ]مانند ملكه

رسانده و زودتر از آنها به آنجا رسیدیم، امام حسین « ذوخشب»به سرعت خود را به 

دهی ه فرمانها را بر پا كردند، آن گروه با هزار سواره بالسالم دستور فرمود خیمهعلیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

حر بن یزید تمیمی از راه رسیدند، هنگام ظهر حر با سوارانش رو به روی امام حسین 

بر  السالم و اصحابش عمامهالسالم ایستادند، و این در حالی بود كه امام حسین علیهعلیه

به  السالم به جوانان خود فرمود:سر نهاده و شمشیر بر كمر بسته بودند.امام حسین علیه

آب دهید و آنها را سیراب كنید، و به اسبهای آنان نیز آب بدهید.پس آنان را  اینان

بردند، و كردند و نزد دهان اسبها میها را از آب پر میسیراب نمودند، آن گاه ظرف

رفتند تا این كه خوردند به سراغ اسب دیگری میچون سه یا چهار یا پنج دفعه می

ان محاربی گوید: من در آن روز جز یاران حر ی اسبها سیراب شدند.علی بن طعهمه

بودم، و آخرین نفری بودم كه خودم را به آنجا رساندم، خیلی تشته بودم، چون امام 

[ اسبم را مشاهده كرد فرمود: راویه )شتر( 29۱السالم تشنگی من و ] صفحه حسین علیه

ت، به همین جهت شتر اس« راویه»دانستم كه منظور از را بخوابان.من تا آن روز نمی

السالم نشدم.حضرت فرمود: شترت را بخوابان، شتر را متوجه سخن امام علیه

را  ی مشكتوانستم به خوبی دهانهخوردم و نمیخوابانیدم.فرمود: بیاشام.چون آب می

ی مشك را ریخت، حضرت فرمود: دهانهدر اختیار بگیرم آب از كنار مشك می

تم چه كنم، حضرت خودش برخاست و با دستان دانسبرگردان.از شدت تشنگی نمی

ی مشك را برگرداند، و من آب خوردم و اسبم را نیز سیراب كردم.حر مبارك دهانه

زیاد ملعون، حصین بن نمیر را آمده بود. ابن« قادسیه»ی بن یزید با سوارانش از ناحیه

ال ار سوار به استقبفرودآمده، و حر را با هز« قادسیه»فرستاده و دستور داده بود كه در 

 السالم اعزام نماید.امام حسین علیه

 سخنان امام حسین در جمع یاران حر

آرایی كرده بود تا این كه وقت نماز ظهر السالم صفحر همواره برابر امام حسین علیه

السالم دستور داد حجاج بن مسروق اذان بگوید، چون وقت فرارسید، امام حسین علیه

السالم در حالی كه قبایی را پوشیده و عبایی را از روی امام حسین علیهی نماز شد اقامه
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آن انداخته و نعلین به پا كرده بود از خیمه خارج شد و در برابر مردم ایستاد و حمد و 

ثنای خدای را بجا آورده و فرمود:أیها الناس! انی لم آتكم حتی اتتنی كتبكم، و قدمت 

نه لیس علینا امام، لعل اهلل أن یجمعنا بك علی الهدی و أقدم علینا، فا»علی رسلكم أن: 

، فان كنتم علی ذلك، فقد جئتكم، فأعطونی ما أطمئن الیه من عهودكم و «الحق

مواثیقكم، و ان لم تفعلوا، و كنتم لمقدمی كارهین، انصرفت عنكم، الی المكان الذی 

ا نامه فرستادید و جئت منه الیكم.ای مردم! من به سوی شما نیامدم جز این كه شم

ما امام »قاصدان شما پیش من آمدند كه به سوی شما بیایم، زیرا كه نوشتید: 

«. ] نداریم،امیدواریم به سبب شما خدای متعال ما را بر هدایت و حق داللت نماید

[ پس اگر بر این گفتارتان ثابت و پا بر جا هستید اینك من به سوی شما 292صفحه 

نهای خودتان را برای من ثابت كنید تا من مطمئن گردم، و اگر ام، عهد و پیماآمده

توانید بر عهد و پیمان خود وفا كنید و از آمدن من ناراحت هستید و دوست نمی

ای هم ام.مردم سكوت كردند حتی كلمهگردم به آنجایی كه آمدهندارید، من برمی

ی نماز را گفت، ن اقامهی نماز را بگو.مؤذحرف نزدند، حضرت به مؤذن فرمود: اقامه

حضرت رو به حر كرد و فرمود: آیا دوست داری با یاران خودت نماز بخوانی؟حر 

ها كنیم.حضرت نماز را با آنخوانید و ما به شما اقتدا میگفت: نه، بلكه شما نماز را می

ی خود تشریف برد و اصحاب و یارانش دور حضرت جمع شدند، خواند، بعد به خیمه

ای كه برای او برپا كرده بودند؛ شد. پانصد مكان خودش رفته و وارد خمیه حر نیز به

ی آنان در قرارگاه خودشان بودند، كه هركدام نفر از یارانش دورش جمع شدند و بقیه

ی مركب خود نشست.چون وقت عصر از آنان افسار مركب خود را گرفت و در سایه

ی حركت و كوچ باشند. فرمان فرارسید حضرت امر فرمودند كه یارانش آماده

السالم به منادی خود دستور داد كه به نماز حضرتش را اجرا كردند.سپس امام علیه

السالم جلو آمده و ی نماز را گفت.امام حسین علیهعصر ندا دهد، او ندا داده و اقامه

ه و حمد و نماز را با آن گروه اقامه فرمودند، بعد از سالم و فراغ از نماز رو به مردم كرد
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ثنای الهی را به جای آورده و فرمود:أما بعد؛ أیها الناس! فانكم ان تتقوا اهلل و تعرفوا 

الحق ألهله، یكن أرضی هلل عنكم، و نحن أهل بیت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم 

أولی بوالیة هذا األمر علیكم من هوالء المدعین ما لیس لهم، و السائرین فیكم بالجور و 

وان، فان أبیتم اال الكراهة لنا و الجهل بحقنا، و كان رأیكم االن غیر ما اتتنی به العد

كتبكم، و قدمت علی به رسلكم انصرفت عنكم.ای مردم! اگر شما از خدا بترسید و حق 

گردد، و ما اهل بیت محمد صلی را به اهل خود بسپارید خدای متعال از شما خشنود می

[ سزاوارتر از این مدعیان هستیم، 291والیت این امر ] صفحه اهلل علیه و آله و سلم بر 

مدعیانی كه اهلیت این امر را ندارند، و كسانی هستند كه با شما با ستم، دشمنی و 

ورزید و جز این را كنند. اگر ما را دوست ندارید و به حق ما جهل میعداوت رفتار می

اند؛ هایتان نوشته و قاصدانتان آمدههپذیرید، و رأی شما غیر از آن است كه در نامنمی

ها و دانم این نامهگردانم.حر گفت: سوگند به خدا! من نمیمن از شما روی برمی

فرمایید چیست؟حضرت به یكی از اصحاب خود فرمود:یا عقبة بن قاصدانی كه می

سمعان! أخرج الخرجین اللذین فیهما كتبكم الی.ای عقبة بن سمعان! دو خورجینی كه 

ها را در برابر های آنان در آن است؛ بیاور.عقبه دو خورجین پر از نامه آورده، و نامهامهن

ستیم، اند نیها را به شما نوشتهحر به زمین ریخت.حر گفت: ما جزو كسانی كه این نامه

ما مأموریت داریم كه هر كجا شما را مالقات كردیم از شما جدا نشده و دست از شما 

ت أدنی السالم فرمود:المورا نزد عبیداهلل بن زیاد ببریم.امام حسین علیه برنداریم تا شما

الیك من ذلك.مرگ برای تو، از این هدفت نزدیكتر است.آن گاه رو به اصحاب خود 

 كرد و فرمود: برخیزید و بر مركبهایتان سوار شوید.

 جلوگیری حر از حركت امام حسین

تا زنان نیز سوار شوند، حضرت به اصحاب ی اصحاب سوار شدند و منتظر ماندند همه

خود فرمود: برگردید، چون خواستند برگردند، لشكر حر مانع از بازگشت آنان 
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السالم رو به حر كرد و فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چه شدند.امام حسین علیه

خواهی؟حر گفت: اگر غیر از شما از عرب چنین حرفی آن هم در همچون موقعیتی می

كردم، گفت؛ من مادر او را این گونه خطاب میاید برایم میشما در آن واقع شدهكه 

ای ندارم جز این كه به ] خواست هر كسی كه باشد، ولی سوگند به خدا! من چارهمی

سالم التوانم مادر شما را یاد نمایم.امام حسین علیه[ نیكوترین وجهی كه می299صفحه 

خواهم شما را نزد امیر عبیداهلل بن زیاد من میخواهی؟حر گفت: فرمود: چه می

دا! شوم.حر گفت: سوگند به خببرم.حضرت فرمود: سوگند به خدا! هرگز تابع تو نمی

دارم.این سخنان سه مرتبه رد و بدل شد. چون كنم، و دست از تو برنمیتو را ترك نمی

ر به جنگ با سخنان بسیاری میان آن حضرت و حر رد و بدل شد، حر گفت: من مأمو

شما نیستم، من مأمورم از شما جدا نشوم تا شما را به كوفه ببرم، حال كه شما 

خواهید نزد عبیداهلل بروید كار منصفانه میان من و شما آن است كه راهی را انتخاب نمی

 بن زیاد ای به امیر عبیداهللكنید كه نه به كوفه برسد و نه به مدینه برگردید، تا من نامه

م، و جریان را گزارش كنم، شاید كه خدای تعالی از بالیی كه در مورد شما به بنویس

ام عافیت و سالمتی عنایت فرماید، پس این راه را بپذیرید و از راه آن مبتال شده

ا السالم از مسیری و حر نیز بعزیمت فرمایید.آن گاه امام حسین علیه« قادسیه»و « عذیب»

گفت: ای حسین! من شما كردند، وی به حضرت می یاران خود در همان مسیر حركت

دهم اگر با آنان بجنگی دهم، من گواهی میی جان خودتان به خدا سوگند میرا درباره

السالم فرمود:أفبالموت تخوفنی؟ و هل یعدو قطعا تو را خواهند كشت.امام حسین علیه

و هو یرید نصرة بكم الخطب أن تقتلونی؟ و سأقول كما قال أخوا األوس البن عمه 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم فخوفه ابن عمه، و قال: أین تذهب فانك 

ترسانی؟ آیا اگر مرا بكشید كارهای شما رو به راه مقتول؟آیا مرا از مرگ می

 خواستگویم كه برادر اوس به پسرعموی خود گفت: اوس میشود؟سخنی را میمی

و سلم را یاری كند، پسرعمویش از این كار او را رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
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روی؟ تو كشته خواهی شد.اوس گفت:سأمضی و ما بالموت ترساند، و گفت: كجا می

عار علی الفتی اذا ما نوی حقا و جاهد مسلماو واسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق 

عیش و مثبورا و ودع مجرمافان عشت لم أندم و ان مت لم ألم كفی بك ذال أن ت

روم و مرگ بر جوان عار نیست؛ اگر نیت حق و رستگاری ترغمابه سوی جهاد می

[ و در حالی كه مسلمان است و در راه خدا جهاد نماید.مردان 293داشته باشد ] صفحه 

نیكوكار و صالح را با جان خود مواسات نمود؛ و از مردان رانده شده از رحمت خدا، 

رم را وداع نمود.اگر زندگانی كنم نادم و پشیمان نیستم، كار و مججدا شد، و مردان گنه

گیرم؛ بس است برای تو كه در میان مردم با و اگر بمیرم مورد مالمت و مذمت قرار نمی

گوید: محمد بن [ .عالمه فاضل مجلسی رحمة اهلل می3۴ذلت و خواری زندگی كنی ]

ید فزوده است:اقدم نفسی ال ارابوطالب در نقل خود، قبل از بیت آخری این بیت را نیز ا

ا فرستم و بقای آن ربقائها لتلقی خمیسا فی الوغی و عرمرماجان خودم را از پیش می

خواهم؛ تا این كه در جنگ با دشمنان سختی را تحمل كنم )یعنی خودم را در میان نمی

رو الم الساندازم(.سپس محمد بن ابوطالب گوید:آن گاه امام حسین علیهاین سختی می

به اصحاب خود كرد و فرمود:هل فیكم أحد یعرف الطریق علی غیر الجادة؟آیا در میان 

ی معروف بشناسد؟طرماح عرض كرد: آری! ای شما كسی هست كه راهی غیر از جاده

السالم فرمود: سر بین أیدینا؛ تو شناسم.امام حسین علیهفرزند رسول خدا! من راه را می

الم و السحركت كرد و پشت سر او امام حسین علیهپیشاپیش ما حركت كن.طرماح 

د و خوانكرد و رجز میاصحابش به راه افتادند، طرماح پیشاپیش كاروان حركت می

گفت:یا ناقتی ال تذعری من زجری وامضی بنا قبل طلوع الفجربخیر فتیان و خیر سفر می

ن لرماح السمرالضاربیآل رسول اهلل ]آل[ الفخرالسادة البیض الوجوه الزهر الطاعنین با

بالسیوف البتر حتی تحلی بكریم الفخرالماجد الجد رحیب الصدر أصابه اهلل لخیر 

ی اهلل بقاء الدهر یا مالك النفع معا و الضرأید حسینا سیدی بالنصر علی الطغاة أمرعمره

لعهر بن زیاد امن بغایا الكفرعلی العینین سلیلی صخر یزید ال زال حلیف الخمرو ابن
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[ ای مركب من! از راندن من نترس )یعنی از این كه به زحمت 291عهر ] صفحه ال

افتی نترس(؛ و ما را پیش از طلوع فجر )صبح( از این مكان ببر.به همراه بهترین می

جوانان و نیكوترین مسافران؛ كه آنان اوالد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و 

یدانی هستند كه صورتشان )از زیبایی( صاحب مفاخر هستند.آنان آقا و روسف

؛ تا این كه زنندزنند.با شمشیرهای برنده ضربه میهایی تیره ضربه میدرخشد؛ با نیزهمی

شوی ای شتر! به همراهی كسی كه از جهت فخر، شخص كریم و شریف مزین می

است؛ كه  -داری حلم و علم  -است.از جهت جد خود كه بزرگوار و سینه فراخ 

تعالی او را به بهترین امر برگزیده است.خدای متعال تا پایان روزگار به او عمر خدای 

كرامت فرماید؛ ای خدایی كه صاحب اختیار و مالك نفع و ضرر هستی!آقای من 

السالم را با یاری خود مؤید فرما؛ بر ظالمان و ستمگران زنازادگانی كه از حسین علیه

ری فرما( بر دو لعینی كه پسران صخر هستند؛ یكی اند.)او را یازنان كافر متولد شده

.و دیگری -یعنی دائم الخمر است  -عهد شراب است یزید لعین است كه همواره هم

 اند.زیاد ملعون است كه هم خود و هم پدرش زنازادهابن

 ورود امام حسین به قصر بنی مقاتل

از  السالم را شنید ویهشیخ مفید رحمة اهلل گوید:هنگامی كه حر سخنان امام حسین عل

گیری كرد، و خود با یارانش از یك تصمیم آن حضرت باخبر شد، از حضرت كناره

تا این  بردند،السالم از سوی دیگر تشریف میكردند، و امام حسین علیهسو حركت می

السالم از آنجا نیز حركت فرموده تا رسیدند.امام علیه« عذیب الهجانات»ی كه به منطقه

السالم در آنجا رسیدند و در آنجا فرودآمدند.امام حسین علیه« مقاتلصر بنیق»به 

ای افتاد، پرسید: این خیمه از آن كیست؟عرض شد: مال عبیداهلل بن حر چشمش به خیمه

[ حضرت فرمود: از او دعوت كنید كه نزد من 29۴جعفی است. ] صفحه 

ست : این حسین بن علی علیهماالسالم االسالم آمد و به او گفتی امام علیهبیاید.فرستاده
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كند.عبیداهلل گفت )انا هلل و انا الیه راجعون( سوگند به خدا! از كه اینك تو را دعوت می

كوفه خارج نشدم جز به جهت این كه دوست نداشتم در جایی باشم كه امام حسین 

و نه او مرا  خواهم او را ببینمالسالم نیز در آنجا باشد، به خدا سوگند! نه میعلیه

الم السببیند!!قاصد به نزد حضرت آمد و سخن او را به عرض رساند، امام حسین علیه

ی عبیداهلل شده و سالم فرمود، بعد او را برخاست و خود تشریف آورد تا داخل خیمه

دعوت كرد كه همراه حضرت خروج كند.عبیداهلل بن حر، سخن خود را كه به قاصد 

فرمود عذر خواست و طلب عفو از آنچه حضرت دعوت می گفته بود تكرار كرد، و

السالم فرمود:فان لم تنصرنا فاتق اهلل تعالی أن تكون ممن یقاتلنا، فو كرد.امام حسین علیه

 كنی بترس از خدایاهلل؛ ال یسمع واعیتنا أحد فال ینصرنا اال هلك.اگر یاری ما نمی

اگر كسی صدای استغاثه و فریاد  متعال از این كه با ما جنگ كنی، به خدا سوگند!

ا سعادت گفت: من هرگز بشود.آن بیكسی ما را بشنود و ما را یاری نكند هالك میبی

ه السالم برخاست، و بتو جنگ نخواهم كرد، ان شاء اهلل تعالی.آن گاه امام حسین علیه

[ .در روایت شیخ صدوق رحمة اهلل چنین آمده است:حضرت 33كاروان خود پیوست ]

ای كه برپا بود نگاه كرد بعد فرمود: این خیمه از آن كیست؟عرض شد: از آن به خیمه

عبیداهلل بن حر حنفی است.حضرت قاصدی به سوی او فرستاد كه: ای مرد! تو فرد 

كار و خطاكار هستی، و خداوند به جهت آن گناهان، تو را مؤاخذه خواهد نمود، گنه

وبه كنی و مرا یاری نمایی جد من در پیشگاه اگر همین اآلن به سوی خدای متعال ت

خدای متعال تو را شفاعت خواهد نمود.عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! به خدا 

[ قربانی در حضور شما بودم؛ ولی 293كردم اولین ] صفحه سوگند! اگر تو را یاری می

بال ناین اسب من است، آن را بگیرید، سوگند به خدا! هیچ وقت سوار آن نشدم كه د

چیزی بودم جز این كه به آن چیز رسیدم، و كسی دنبالم نكرد جز آن كه با آن اسب 

خواهم(!!حضرت روی دهم )اما خود عذر مینجات یافتم، واین اسب را به شما می

سعادت برگرداند، آن گاه فرمود:ال حاجة لنا فیك و ال فی فرسك، مبارك را از آن بی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

لكن فال لنا و ال علینا، فانه من سمع واعیتنا أهل البیت، و ال كنت متخذ المضلین عضدا، و

ثم لم یجبنا، أكبه اهلل تعالی علی وجهه فی نار جهنم.ما را نه بر تو، و نه بر اسب تو نیازی 

نیست. من از كسانی نیستم كه از گمراهان یار و یاور بخواهد، ولی )حال كه چنین شد( 

یت را ی ما اهل بزیرا كسی كه فریاد و استغاثه نه به نفع ما و نه به ضرر ما سعی نكن،

اندازد بشنود و جواب ندهد و یاری ننماید، خدای تعالی او را با صورت در دوزخ می

گوید:عمرو بن با سلسله سند خود می« عقاب االعمال»[ .شیخ صدوق رحمة اهلل در 3۳]

ن مت امام حسیهمراه با پسرعموی خودم خد« مقاتلقصر بنی»قیس مشرفی گوید: در 

السالم شرفیاب شدیم، به حضرتش سالم كردیم.پسرعمویم گفت: ای اباعبداهلل! این علیه

بینم آیا اثر خضاب است یا این كه موی شما به همین كه در محاسن شریف شما می

رسد.آن هاشم زود میرنگ است؟حضرت فرمود: خضاب است، پیری به سوی ما بنی

اید؟عرض كردم:من مردی برای نصرت و یاری من آمده گاه رو كرد به ما و فرمود:

هایی از مردم در اختیار دارم كه سالمند، دارای قرض زیاد، و عیالوار هستم، سرمایه

اند، ضایع دانم چه خواهد شد، دوست ندارم امانات مردم را كه به من سپردهنمی

قا فال رمود:فانطلكنم.پسرعموی من نیز چنین سخنانی را گفته )و عذر آورد(.حضرت ف

[ رأی سوادنا 29۳تسمعا لی واعیة و ال تریا لی سوادا، فانه من سمع واعیتنا، أو ] صفحه 

فلم یجبنا و لم یعنا كان حقا علی اهلل عزوجل أن یكبه علی منخریه فی النار.پس بروید و 

د، یا وی مرا نشنوید، و شخص مرا نبینید، زیرا كسی كه فریاد ما را بشنفریاد و استغاثه

شخص ما را ببیند و ما را جواب ندهد و به یاری ما نشتابد، بر خدای تعالی الزم است 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل بعد از این، 33كه او را با خوای و ذلت به آتش بیاندازد ]

گوید:چون شب به انتها رسید حضرت به جوانان خویش امر فرمودند كه آب بردارند، 

 را صادر فرمودند.« مقاتلبنی قصر»سپس دستور حركت از 

 خواب امام حسین و سخن حضرت علی بن الحسین
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السالم راه پیمودیم، حضرت در حالی عقبة بن سمعان گوید: ساعتی با امام حسین علیه

انا  فرمود:)انا هلل وكه روی اسب بود خوابش برد و اندكی خوابید، بعد بیدار شد و می

عالمین.حضرت این سخن را دو یا سه مرتبه تكرار الیه راجعون( و الحمد هلل رب ال

 -د كه سوار بر اسب بو -كردند، بعد فرزندش حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم 

رو به حضرتش كرد و گفت:مم حمدت اهلل و استرجعت؟برای چه خدای را سپاس 

خفقت  نیگفتی، و )انا هلل و انا الیه راجعون( را بر زبان آوردی؟حضرت فرمود:یا بنی! ا

خفقة فعن لی فارس علی فرس و هو یقول: القوم یسیرون، و المنایا تسیر الیهم، فعلمت 

ر من سواری را دیدم كه بأنها أنفسنا نعیت الینا.فرزندم! اندكی خوابیدم، در خواب اسب

پیمایند در حالی كه مرگها به دنبال اینان گفت: این گروه راه مینمایان شد و می

های ما است كه خبر مرگ ما را دهد.عرض كرد:یا أبت! ال م كه آن، جانرود، دانستمی

[ پدر جان! خدای بدی برای شما نیاورد، 293أراك اهلل بسوء، ألسنا علی الحق؟ ] صفحه 

آیا ما بر حق نیستیم؟حضرت فرمود:بلی، و اهلل الذی مرجع العباد الیه.آری! سوگند به 

 ؛ )ما برحقیم(.عرض كرد:فاننا اذا ال نبالی أنخدایی كه بازگشت بندگان به سوی اوست

نموت محقین.در این هنگام كه ما بر حق هستیم از مرگ باكی نداریم.امام حسین 

السالم فرمود:جزاك اهلل من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده.خدای تو را نیكوترین علیه

 رسد؛ عطا فرماید.پاداشی را كه از جانب پدر به فرزند می

 ابن زیاد لعین به حری نامه

السالم از اسب فرودآمد و نماز صبح را خواند، بعد چون صبح فرارسید امام حسین علیه

با عجله بر مركب خود سوار شد. حضرت با اصحاب خود به سمت چپ حركت 

آمد و حضرت و اصحابش را خواستند از گروه اشقیا دور شوند، حر میكردند و میمی

خواستند به طرف كوفه حركت كنند شدند.اگر میو مانع می كردنداز آن جهت رد می

گرداندند، و نمی گذاشتند بر آن سمت حركت كنند. شدند و برمیبه شدت مانع می
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دند رسی« نینوا»نمودند تا این كه به حضرت و یارانش همواره به سمت چپ حركت می

در این هنگام،  -السالم در آنجا فرودآمدند همان محلی كه امام حسین علیه -

نمایان شد، وی سالح جنگی داشت و  -آمد كه از طرف كوفه می -شترسواری از دور 

كمانی به دوش انداخته بود، همگی توقف كردند و منتظر رسیدن او شدند.سواره چون 

السالم و اصحاب او سالم نزدیك آمد به حر و یارانش سالم كرد، اما به امام حسین علیه

از جانب عبیداهلل بن زیاد ملعون تسلیم حر نمود، در آن نامه نوشته  اینكرد، و نامه

ی من به دست تو رسید كار را بر بود:اما بعد؛ همین كه قاصد من، نامه را آورد و نامه

حسین سخت بگیر، و او را در صحرایی كه خالی از آب و گیاه باشد فرودآر، و من ] 

از تو جدا نشود و چگونگی اجرای  [ قاصدم را بر تو مأمور كردم كه23۱صفحه 

دستورات مرا، به من گزارش كند، والسالم.چون حر نامه را خواند رو به امام حسین 

 ی امیر عبیداهلل است كه به من دستور دادهالسالم و اصحابش كرد و گفت: این نامهعلیه

شما اش به دست من رسید شما را محاصره كرده و در فرودآمدن برای هر موقع نامه

سخت بگیرم، و این فرستاده و مأمور اوست كه مأموریت داده تا از من جدا نشود تا 

 حكم او را نسبت به شما اجرا كنم.

 نزول امام حسین در كربال

ی السالم بود به فرستاده)در این حال،( یزید بن مهاجر كه از اصحاب امام حسین علیه

او گفت: مادرت به عزایت بنشیند! این چه زیاد لعین نگاهی كرد و او را شناخت، به ابن

كردم و بر بیعتم وفا  -یزید  -بود كه آوردی؟گفت: اطاعت از امام خود!! 

مهاجر گفت: بلكه به پروردگار خود عصیان نمودی، و امام خودت را در نمودم.ابن

هالكت و نابودی خودت پیروی نمودی، و ننگ را در دنیا، و آتش دوزخ را در 

خود كسب كردی، امام و پیشوای تو چه بد امامی است؟! خدای متعال آخرت برای 

و آنان را [ .»2۱۱فرماید:)و جعلناهم أئمة یدعون الی النار و یوم القیامة ال ینصرون( ]می
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كنند، آنان در روز قیامت یاری امامانی قرار دادیم كه آنان را به سوی آتش دعوت می

آن پیشوایان است.آن گاه حر كار را سخت گرفت و و امام و پیشوای تو، از «.شوندنمی

در همین مكانی كه نه آب داشت و نه آبادی بود مجبور كرد كه فرودآیند.امام حسین 

أو  -یعنی نینوا و الغاضریة  -السالم فرمود:دعنا ویحك؛ ننزل فی هذه القریة أو هذه علیه

ا در ی -نینوا و غاضریه  -ر آن .وای بر تو! بگذار ما در این ده یا د-یعنی شقینة  -هذه 

توانم چنین [ حر گفت: به خدا سوگند! نمی232فرودآییم. ] صفحه  -شقینه  -این یكی 

كنم؛ زیرا این مرد جاسوسی است كه برای من فرستاده شده است.زهیر بن قین رو به 

ز االسالم نمود و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! كار امام حسین علیه

بینید شدیدتر خواهد شد. همانا جنگ با این گروه در همین ساعت این كه اكنون می

آیند، به جان خودم قسم! بعد از این تر از جنگ با كسانی است كه بعد از این میآسان

لشكری بر آنها خواهد رسید كه ما تاب مقاومت آنان را نخواهیم داشت.امام حسین 

ن كنم.آن گاه در همابدأهم بالقتال.من جنگ را شروع نمیالسالم فرمود:ما كنت ألعلیه

مكان فرودآمدند، و در این روز پنجشنبه، دوم محرم سال شصت و یكم هجری بود 

[2۱2. ] 

 كربال و سخنان امام حسین در جمع یاران خود

السالم برخاست و در میان اصحاب سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:امام حسین علیه

ایراد فرمود، حمد و سپاس خدای تعالی را بجای آورد و بر او ثنا گفت، ای خود خطبه

جد بزرگوارش را یاد نمود و بر او درود و صلوات فرستاد، آن گاه فرمود:انه قد نزل بنا 

من األمر ما قد ترون، و ان الدنیا قد تغیرت و تنكرت و أدبر معروفها، واستمرت حدا و 

الناء، و خسیس عیش كالمرعی الوبیل.اال ترون الی الحق لم یبق منها اال صبابة كصبابة ا

ال یعمل به؟ و الی الباطل ال یتناهی عنه؟ لیرغب المؤمن فی لقائه محقا، فانی ال أری 

ی شما آنچه را كه بر ما نازل شده الموت اال سعادة، والحیاة مع الظالمین اال برما.همه
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امه ده، نیكی و معروف آن پشت نموده و ادبینید، همانا دنیا تغییر یافته و زشت گردیمی

ی ظرفی، و آن، [ كه از آن، حز مانند ته مانده231پیدا كرده تا به حدی رسیده ] صفحه 

ینید بجز زندگانی زبونی مانند چراگاه زبون و بدهوا، چیزی نمانده است.آیا حق را نمی

ردد؟! گجلوگیری نمیبینید كه از آن نهی و شود؟ آیا باطل را نمیكه بدان عمل نمی

مؤمنی كه بر حق است باید در مالقات با خدا میل و رغبت داشته باشد، همانا من مرگ 

بینم.آن گاه زهیر بن را جز سعادت، و زندگانی با ستمگران را جز غصه و ماللت نمی

قین برخاست و گفت: در هدایت خدا باشید ای فرزند رسول خدا! سخنان شما را 

ماند و ما برای همیشه در آن بودیم، قیام و حركت با نیا برای ما باقی میشنیدیم، و اگر د

دادیم.سید بن طاووس رحمة اهلل شما را، بر ماندن همیشگی در آن، ترجیح می

گوید:پس از او، هالل بن نافع بجلی از جای برخاست و گفت: به خدا سوگند! ما 

نیت و بصیرتهای خود ثابت و  داریم، و ما برمالقات پروردگار خود را مكروه نمی

داریم، و دشمنان تو را دشمن استوار هستیم، كسی كه تو را دوست دارد، دوست می

داریم.باز سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از او، بریر بن خضیر برخاست و می

گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! خدای متعال بر ما منت گذارده و احسان 

در حضور شما جنگ نماییم، تا به خاطر شما اعضای بدن ما پاره پاره شود،  فرموده كه

[ .عالمه مجلسی رحمة اهلل در 2۱1آن گاه در روز قیامت، جد شما، ما را شفاعت نماید ]

گوید:زهیر بن قین رو به حضرت كرد و نقل كرده و می« مناقب»از كتاب « بحاراالنوار»

 فرودآمده و در آنجا باشیم، زیرا كه« كربال»تا در كنیم گفت: به همراه شما حركت می

آنجا در كنار فرات واقع است، و اگر آنان با ما جنگ كردند از خداوند كمك 

الم سخن السگوید:)وقتی امام حسین علیه« مناقب»جنگیم.صاحب گیریم و با آنان میمی

انی أعوذ بك  زهیر را شنید( اشك از چشمان مباركش جاری شد، آن گاه فرمود:اللهم

برم.حضرت در [ خدایا! بر تو از اندوه و بال پناه می239من الكرب و البالء. ] صفحه 

همین موضع فرودآمد، حر نیز با هزار نفر سوار در رو به روی حضرت فرودآمد.آن گاه 
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ای را با همان مضمونی كه به حر و السالم قلم و كاغذی خواست، و نامهامام حسین علیه

داد با نظر حضرتش كه احتمال می -فرمودند به اشراف و بزرگان كوفه  افراد او

نوشت، آن گاه فرمود:اللهم انا عترة نبیك محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم  -همراهند 

و قد اخرجنا و طردنا و زعجنا عن حرم جدنا، و تعدت بنوامیة علینا، اللهم فخذ لنا بحقنا، 

داوندا! ما عترت و فرزندان پیامبر تو هستیم كه از حرم وانصرنا علی القوم الظالمین.خ

امیه لعنهم اهلل بر ما تعدی و ستم جد خویش بیرون و جدایمان كردند، و بنی

نمودند.خدایا! حق ما را از آنان بگیر، و ما را بر گروه ستمگران پیروز فرما.صاحب 

این كه در روز  السالم از همین مكان حركت فرمود، تاگوید:امام علیه« مناقب»

فرودآمد. و این، در روز دوم محرم سال « كربال»در  -یا روز پنجشنبه  -چهارشنبه 

شصت و یك هجری واقع شد.آن گاه حضرت رو به اصحاب خود كرد و فرمود:الناس 

عبید الدنیا، و الدین لعق علی ألسنتهم، یحوطونه ما درت معایشهم، فاذا محصوا بالبالء 

نی دین یع -ای در زبانهای آنان است بندگان دنیا هستند، و دین لقلقهقل الدیانون.مردم 

آنها دین را مادامی كه معیشت و زندگی آنان را وسعت  -آنها فقط در زبان است 

كنند، و چون با بال امتحان دهند و آن را حفظ میدهد به خودشان نسبت میمی

ه كربالء؟ آیا اینجا كربال شوند.آن گاه فرمود: أهذگردند دینداران كمتر میمی

است؟عرض كردند: نعم؛ یابن رسول اهلل! آری! ای فرزند رسول خدا!حضرت 

فرمودند:هذا موضع كرب و بالء، هاهنا مناخ ركابنا، و محط رحالنا، و مقتل رجالنا، و 

مسفك دمائنا.اینجا محل محنت و بال است، اینجا محل خواباندن شتران ما، محل 

[ بارهای ما، قتگاه مردان ما، و محل ریختن خونهای ما است 233گشودن ] صفحه 

[ .ابومخنف در مقتل خود روایتی را با سند خودش از كلبی نقل كرده است كه 2۱9]

« كربال»السالم با یارانش حركت كردند تا به سرزمین كلبی گوید:امام حسین علیه

السالم از حركت ن علیهرسیدند. آن روز؛ روز چهارشنبه بود، در آنجا اسب امام حسی

بازایستاد، حضرت از آن اسب فرودآمد و به اسب دیگری سوار شد، آن نیز قدمی 
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كردند تا این كه به هفت اسب سوار شدند و برنداشت.حضرت همچنین اسب عوض می

ی آنها از حركت بازایستادند.چون حضرت این امر عجیب و غریب را دید فرمود: همه

فرمود: آیا جز این، «.غاضریه»ین چیست؟عرض كردند: سرزمین ای قوم! نام این سرزم

ی شود.فرمود: آیا جز این، اسم دیگرنیز نامیده می« نینوا»اسم دیگری نیز دارد؟گفتند: 

نیز نام دارد.فرمود: آیا جز این، اسم دیگری « ء الفراتشاطی»هم دارد؟عرض كردند: 

ید: در این هنگام، امام حسین شود.راوی گونیز نامیده می« كربال»دارد؟گفتند 

السالم آه سردی از ته دل خودش كشیده و فرمود: سرزمین غصه و بال است.آن گاه علیه

فرمود:قفوا و ال ترحلوا، فهاهنا و اهلل؛ مناخ ركابنا، و هاهنا و اهلل؛ سفك دمائنا، و هاهنا و 

ذبح اطفالنا، و هاهنا تزار  اهلل، هتك حریمنا، و هاهنا و اهلل؛ قتل رجالنا، و هاهنا و اهلل؛

قبورنا، و بهذه التربة وعدنی جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم، و ال خلف 

لقوله.توقف كنید، و دیگر حركت ننماید، سوگند به خدا! اینجا محل خواباندن شترهای 

[ سوگند به خدا! اینجا محل ریخته شدن خون ما است.سوگند به 231ما است. ] صفحه 

شود.سوگند به خدا! در خدا! این، همان مكانی است كه به حریم ما هتك حرمت می

شود، و شوند.سوگند به خدا! در اینجا گلوی اطفال ما بریده میاینجا مردان ما كشته می

شود، و جد بزرگوارم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و در این مكان قبور ما زیارت می

را وعده فرموده است، و در گفتار او خلف وعده سلم به همین خاك و تربت م

 السالم از اسب خود فرودآمدند.نیست.آن گاه امام حسین علیه

 ی ابن زیاد لعین به امام حسیننامه

السالم از اسب خود ی مجلسی رحمة اهلل گوید:بعد از آن كه امام حسین علیهعالمه

دند. حر نیز با هزار نفر سوار، فرودآمد، اصحاب و یاران حضرتش نیز از اسبها فرودآم

زیاد ملعون نوشته، و ای به ابندر برابر حضرت، از اسبهایشان فرودآمدند، بعد نامه

ن ای بدیزیاد ملعون نامهفرودآمدن حضرت را در كربال به اطالع آن ملعون رساند.ابن
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در  توالسالم نوشت:اما بعد؛ ای حسین! از فرودآمدن مضمون به سوی امام حسین علیه

كربال باخبر شدم، امیرالمؤمنین!! یزید به من نوشته: سر به بالش نگذارم و از نان سیر 

نشوم یا تو را به مالقات خدای لطیف ملحق كنم و بكشم، و یا به حكم من و حكم یزید 

السالم ی آن ملعون به دست مبارك امام علیهبن معاویه تن دهی، والسالم.چون نامه

را خوانده و آن را از دست مباركش انداخت، آن گاه فرمود:ال رسید، حضرت نامه 

أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.گروهی كه خشنودی مردم را به غضب 

الهی خریدند، رستگار نخواهند شد.قاصد نامه گفت: ای اباعبداهلل! جواب نامه را 

مة العذاب.برای این بدهید.حضرت فرمود:ما له عندی جواب، النه قد حقت علیه كل

ی عذاب، ثابت شده است.قاصد كلمه -زیاد ابن -نامه، نزد من جوابی نیست؛ زیرا بر او 

به سوی آن ملعون آمد و جریان را گزارش داد. در این هنگام، دشمن خدا از ] صفحه 

[ این جریان به شدت غضبناك شده، و رو به عمر سعد لعین كرد و به او دستور داد 23۴

السالم برود.عمر سعد كه قبال به عنوان والی و امیر والیت جنگ امام حسین علیه تا به

زیاد ملعون ری، منصوب شده بود، از این مأموریت پوزش طلبیده و عذر خواست.ابن

گفت: فرمان حكومتی ما را به ما برگردان.عمر سعد ملعون، برای این كار مهلت 

ز حكومت ری عزل شود این مأموریت را خواست، بعد از یك روز، از ترس این كه ا

 [ .2۱3پذیرفت ]

 ی امام حسین به بنی هاشم از كربالنامه

باسلسله سند خود از میسر بن عبدالعزیز، از امام باقر « كامل الزیارات»در كتاب 

ال به ای از كربالسالم نامهالسالم روایت كرده كه حضرتش فرمود:امام حسین علیهعلیه

السالم نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحیممن الحسین بن علی الی ی علیهسوی محمد بن عل

هاشم.أما بعد؛ فكأن الدنیا لم تكن و كأن االخرة لم محمد بن علی و من قبله من بنی

 السالم به سوی محمد بنتزل، والسالم.بسم اهلل الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیه
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در نزد او هستند.اما بعد؛ گویا دنیا نبوده و  هاشمالسالم و اشخاصی كه از بنیعلی علیه

 [ 233[ . ] صفحه 2۱1خلق نشده است، و گویا آخرت همیشه بوده است، والسالم ]

در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به كربال تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع 

 پیوست

 ورود عمر سعد ملعون به كربال

عبیداهلل بن زیاد ملعون یاران خود را به جنگ امام سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:

ی آنها از فرمان او پیروی كرده و دست السالم دعوت و ترغیب نمود، همهحسین علیه

از رستگاری برداشته و از او اطاعت كردند.وی آخرت عمر سعد لعین را به دنیای او 

ذیرفت و برای خرید و او را به سركردگی و فرماندهی جنگ دعوت كرد، او نیز پ

السالم خارج شد. شیخ مفید رحمة اهلل گوید:فردای همان جنگ با امام حسین علیه

السالم وارد كربال شده بود؛ عمر سعد لعین نیز با چهار هزار روزی كه امام حسین علیه

 سوار از كوفه حركت كرده و در نینوا فرودآمد.اسب

 ضرتابالغ پیام عمر سعد به امام حسین و پاسخ آن ح

و السالم فرستاد و به اآن گاه عمر سعد عروة بن قیس احمسی را پیش امام حسین علیه

خواهد؟عروه از جمله كسانی بود كه گفت: نزد او برو و بپرس برای چه آمده؟ و چه می

السالم نامه نوشته بود. به همین جهت از این كار حیا كرد!عمر برای امام حسین علیه

ان امتناع ی آنی بزرگانی كه نامه نوشته بودند پیشنهاد كرد، همهمهسعد، این كار را به ه

كردند و این كار را دوست نداشتند.در این هنگام، كثیر بن عبداهلل شعبی كه 

م، روباك بود به پاخاست و گفت: من به سوی او میسواری بنام، شجاع و بیاسب

خواهم او را ین گفت: نمیكشم.عمر لعسوگند به خدا! اگر بخواهی او را غفلتا می

ناگهانی به قتل برسانی، ولی نزد او برو و بپرس برای چه آمده است؟كثیر به طرف 
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ی صیداوی او را دید رو به امام السالم به راه افتاد، چون ابوثمامه)خیام(امام حسین علیه

داهلل! بالسالم كرد و گفت: خدایتعالی كار تو را به نیكی پایان دهد ای اباعحسین علیه

 آید.آن گاه ابوثمامهترین و خونریزترین آنان به نزد شما میبدترین اهل زمین، جری

[ كنار 21۱صیداوی برخاست و رو به روی او ایستاد و گفت: شمشیرت را ] صفحه 

بگذار.گفت: نه، به خدا سوگند! و كرامتی در این كار نیست چرا كه من قاصدی بیش 

رسانم، و اگر پیام مرا نپذیرید آنچه مأموریت دارم مینیستم، اگر سخن مرا بشنوید 

ا دارم بعد تو پیامت ری شمشیر تو را نگه میگردم.صیداوی گفت:من قبضهبازمی

توانی دست به آن بزنی.صیداوی گفت: پیام خود برسان.گفت: نه؛ سوگند به خدا! نمی

ه تو دهم كالسالم راه نمیرا به من بگو تا از طرف تو برسانم، هرگز تو را نزد امام علیه

فاجر و از اطاعت خدا روگردان هستی.پس كار به جدال و ناسزاگویی كشید، و او به 

سوی عمر سعد لعین برگشت و جریان را بازگو كرد.عمر سعد لعین قرة بن قیس 

حنظلی را طلبید و گفت: وای بر تو ای قره! حسین را مالقات كن و بپرس برای چه 

السالم دید او خواهد؟قره به راه افتاد، هنگامی كه امام حسین علیهمیآمده است؟ و چه 

شناسید؟حبیب بن مظاهر گفت: آری، او آید فرمود: آیا این مرد را میاز رو به رو می

[ ، من او را مردی 2۱۴ی حنظله از تبار تمیم است. او پسر خواهر ماست ]مردی از قبیله

كردم كه در این معركه حاضر كر نمیشناختم، فخوش عقیده و خوش رأی می

السالم سالم كرد و پیام عمر سعید لعین را به محضر شود.قره آمد و به امام حسین علیه

السالم رو به او كرد و فرمود:كتب الی أهل مصركم حضرتش رساند، امام حسین علیه

ه به تند كهذا أن أقدم، فأما اذا كرهتمونی فأنا أنصرف عنكم.مردم شهر شما به من نوش

ردم.حبیب بن مظاهر رحمة اهلل رو به گسوی آنان بیایم، اگر دوست ندارید من بازمی

روی؟ سوی گروه ستمگران؟ )اینجا بمان قره كرد و گفت: وای بر تو ای قره! كجا می

و( این شخصیتی را كه به سبب پدران بزرگوار او خدای تعالی تو را به كرامت و 
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گردم تا جواب پیام [ قره گفت: برمی212ری كن. ] صفحه بزرگواری تأیید كرد؛ یا

 صاحب خود را بدهم آن گاه ببینم رأی و نظرم چیست؟

 ی عمر سعد ملعون به ابن زیاد لعین از كربالنامه

قره نزد عمر سعد علیه اللعنه برگشت و جریان را به او بازگو نمود.عمر سعد لعین گفت: 

ای به سوی و قتال او آسوده كند. آن گاه نامهامیدوارم خدای متعال مرا از جنگ 

عبیداهلل بن زیاد ملعون بدین مضمون نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحیم، اما بعد؛ من از 

وقتی كه در نزد حسین فرودآمدم قاصدانی به سوی او فرستادم كه از او بپرسند برای 

ا برای من نامه خواهد؟ او گفت: مردم این شهرهچه به این سرزمین آمده؟ و چه می

نوشتند و قاصد فرستادند و از من درخواست كردند كه به میان ایشان بروم، و من هم 

دارید و رأی و نظرتان غیر از آمدم، اینك اگر از آمدنم ناراحت هستید و دوست نمی

 گردم.ها و قاصدانتان هست، من بازمینظر نامه

 ی عمر سعد ملعونپاسخ ابن زیاد لعین به نامه

 ی عمر سعد ملعون رسید من نزد عبیداهلل بنان بن قائد عبسی گوید: هنگامی كه نامهحس

زیاد لعین بودم، چون نامه را خواند متمثل به این شعر شد و گفت:االن قد علقت مخالبنا 

االن او گرفتار چنگالهای ما شده است؛ امید رهایی به یرجو النجاة و الت حین مناص

ای به عمر سعد لعین هایی نیست. این سخن را گفت و نامهدارد، ولكن دیگر وقت ر

ی تو را دریافت كردم و از مضمون آن، آگاه شدم. پس بر حسین، نوشت:اما بعد؛ نامه

ی یارانش بیعت نماید، اگر بیعت نمودند بیعت با یزید را پیشنهاد كن كه او با همه

نامه به عمر سعد ملعون رسید ی كار او مالحظه خواهم كرد، والسالم.چون پاسخ درباره

[ .عالمه فاضل مجلسی رحمة 2۱3زیاد سر سازش نداشته باشد ]ترسیدم كه ابنگفت: می

[ عمر سعد 211كند كه ابوطالب گوید: ] صفحه اهلل از محمد بن ابوطالب روایت می
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انست دالسالم پیشنهاد نكرد، چون او میزیاد ملعون را به امام حسین علیهلعین پیغام ابن

 كند.السالم با یزید بیعت نمیكه هرگز امام حسین علیه

 كندابن زیاد مردم را بر جنگ با امام حسین تحریك می

ی مردم كوفه را در مسجد جامع آن شهر جمع نمود، و زیاد لعین همهاز سوی دیگر؛ ابن

را چنان  نسفیان را امتحان كردید و آناباالی منبر رفت، بعد گفت:ای مردم! شما آل ابی

كه دوست داشتید؛ یافتید، این امیرالمؤمنین!!! یزید است كه او را به نیكویی روش و 

، كند، و بر آنها در حق خودشناسید، او بر رعیت و مردم نیكی میطریقت پسندیده می

ها امن شده است، كه در عصر پدرش معاویه نیز چنین نماید، در زمان او راهاحسان می

 دارد و با مال و ثروت آناناو یزید، بعد از پدرش بندگان را گرامی می بود، اینك پسر

دارد، و ارزاق شما را صد برابر و صد برابر افزایش داده. و به من نیاز و گرامی میرا بی

دستور داده تا چندین برابر دیگر افزایش داده و شما را به جنگ با دشمن او حسین، 

ن مرا اطاعت نمایید.آن گاه از منبر پایین آمد و سوق دهم، اینك گوش كنید و فرما

تا  السالم فرمان داداموال فراوانی به مردم بخشید، و آنان را بر جنگ با امام حسین علیه

 سعد ملعون را یاری نمایند.این كه در این جنگ، ابن

 خروج شمر لعین و اعزام لشكرهای متعدد به كربال

الجوشن ملعون بود كه با چهار د گروه شمر بن ذیاولین گروهی كه از كوفه اعزام شدن

سعد لعین با آنان، به نه هزار نفر هزار نفر حركت كردند، كه تعداد لكشر ابن

رسید.سپس گروهای دیگری به آنان ملحق شدند از جمله: یزید بن ركاب كلبی با می

ر، و هزار نف دو هزار نفر، حصین بن نمیر سكونی با چهار هزار نفر، فالن مازنی با سه

رسید.آن نصر بن فالن با دو هزار نفر كه مجموعا نفرات این لشكر به بیست هزار تن می

زیاد ملعون، قاصدی به سوی شبث بن ربعی فرستاد و پیغام داد كه به لشكر ما گاه ابن
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ملحق شو كه ما به جنگ با حسین عازم هستیم.شبث خود را به تمارض و بیماری زد و 

زیاد دوباره پیغامی [ ابن219زیاد از او دست بردارد. ] صفحه سیله، ابنخواست بدین و

بدین مضمون به او فرستاد: اما بعد؛ قاصد من مرا از تمارض و اظهار مرض تو خبردار 

ان را هنگامی كه مؤمن»گوید: ترسم تو از جمله كسانی باشی كه در این آیه میكرد، می

وردیم، و چون با شیاطین و پیشوایان خود خلوت گویند: ایمان آكنند میمالقات می

گر در ا«!! كنیمگویند: ما با شما هستیم، و ما مؤمنان را مسخره و استهزا میكنند میمی

ورت او زیاد آمد تا به صفرمان ما هستی با شتاب خود را به ما برسان.شبث، شبانه نزد ابن

لعون شد به او مرحبا گفت و در نگاه نكند و اثر مریضی نبیند. چون وارد مجلس آن م

یعنی امام  -نزد خود جای داد و گفت: دوست دارم شخصا به جنگ این مرد 

سعد را یاری نمایی.شبث گفت: ای امیر! چنین خواهم بروی و ابن -السالم علیه

فرستاد یسعد لعین مكرد و به سوی ابنزیاد پیوسته لشكرهای متعددی آماده میكرد.ابن

نفرات لشكر عمر سعد حرامزاده، به سی هزار تن از سواره و پیاده رسید.بعد تا این كه 

ای بدین مضمون به عمر سعد نوشت:من برای تو عذری در زیادی زیاد لعین، نامهابن

باقی نگذاشتم، صبح و شام اخبار تو به من گزارش  -چه سواره و چه پیاده  -لشكر 

السالم در روز ر سعد را بر جنگ امام علیهزیاد، عمشود.و این تحرك و ترغیب ابنمی

[ .ابومخنف گوید:اولین پرچمی كه بر جنگ با امام حسین 2۱۳ششم محرم الحرام بود ]

السالم باال رفت پرچم عمر سعد ملعون بود كه شش هزار نفر سواره نظام تحت علیه

ار هزار با چه زیاد، شبث بن ربعی را طلبید و پرچمیفرماندهی او بودند. پس از او، ابن

نفر سواره به او داد. بعد عروة بن قیس را طلبید و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او 

داد. بعد سنان بن انس نخعی حرامزاده را طلبید و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او 

زیاد، تنها از شهر كوفه، لشكری با هشتاد هزار سواره نظام داد. ابومخنف گوید:ابن

رتیب داد كه در میان آنان، كسی از اهل شام و حجاز نبود. و این لشكر، حركت كرد ت

 السالم فرودآمد.[ نزدیكی لشكر امام حسین علیه213تا این كه در ] صفحه 
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 استمداد حبیب بن مظاهر از قبیله بنی اسد

نویسد: محمد بن ابوطالب گوید:)هنگامی كه لشكریان عالمه مجلسی رحمة اهلل می

اب السالم شرفیمن در كربال فرودآمدند،( حبیب بن مظاهر خدمت امام حسین علیهدش

ند، اسد ساكن هستای از بنیشد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! در نزدیكی ما قبیله

فرمایید نزد آنها رفته و آنان را به یاری شما دعوت كنم؟ شاید خداوند متعال اجازه می

از شما دفع نماید.حضرت فرمود: برای تو اجازه  به سبب یاری آنان، دشمن را

دادم.حبیب شبانه و به صورت ناشناس به سوی آنان حركت كرد، اهل قبیله فهمیدند كه 

خواهی؟گفت: من با بهترین چیزی كه هر اسد است، گفتند: چه میی بنیاو از قبیله

را به یاری فرزند پسر  ام تا شماام، نزد شما آمدهآید، نزد شما آمدهقاصد بر گروهی می

ز كه یك نفر از آنها بهتر ا -دختر پیامبرتان دعوت نمایم، او به همراه گروهی از مؤمنان 

گذارند و هرگز او را به دست دشمن یاور نمیهزار مرد است كه او را تنها و بی

است، اكنون این عمر سعد ملعون است كه او را محاصره كرده است.شما  -سپارند نمی

ام، امروز در ی من هستید، من با این پند و اندرز، به سوی شما آمدهشان و عشیرهخوی

یاری او از من اطاعت كنید كه به سبب این یاری و نصرت، به عزت و شرف دنیا و 

خورم! كسی از شما در راه خدا و به همراه آخرت نایل شوید.من به خدا سوگند می

در حالی كه شكیبا و خواستار  -آله و سلم  فرزند دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و

كشته نخواهد شد جز این كه در مقام علیین با حضرت محمد صلی اهلل  -پاداش است 

اسد به ی بنیعلیه و آله و سلم رفیق خواهد شد.محمد بن ابوطالب گوید: مردی از قبیله

وت را ن دعنام عبداهلل بن بشر از جای برخاست و گفت: من اولین كسی هستم كه ای

پذیرم، آن گاه شروع به خواندن رجز كرد و گفت:قد علم القوم اذا تواكلوا و أحجم می

دانند ی مردم میهمهالفرسان اذ تثاقلواانی شجاع بطل مقاتل كأننی لیث عرین باسل

[ 211كنند و كار را به گردن هم ] صفحه هنگام جنگ كه افراد به همدیگر تكیه می
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ی كه سواران بنام، از آن، سنگین شده و شانه خالی كنند.من شجاع، بیندازند؛ و هنگام

آور هستم؛ گویا این كه شیر بیشه و شجاع دلیر هستم. بعد از او، مردان پهلوان و جنگ

قبیله اعالم آمادگی كردند تا این كه، یك گروه نود نفری تشكیل داده، و به سوی امام 

قع، مردی از اهل قبیله خارج شده و خود را السالم حركت كردند.در این موحسین علیه

سعد لعین، از افراد خود مردی به سعد ملعون رساند، و جریان را گزارش داد.ابنبه ابن

اد.افراد اسد فرستی بنینام ازرق را طلبید، و او را با چهار صد نفر سواره به طرف قبیله

آمدند، م میالسالحسین علیه قبیله كه به همراه حبیب، به هنگام شب به سوی لشكر امام

سالم الی اندكی با لشكر امام حسین علیهدر حالی كه فاصله -ناگاه در كنار فرات 

سعد حرامزاده رو به رو شدند. درگیری رخ داد و كشتار با لشكر اعزامی ابن -داشتند 

ده؟ با شسختی به راه افتاد، حبیب بن مظاهر به ازرق حرامزاده فریاد زد: وای بر تو! چه 

ما چه كار داری؟ از سر راه ما برگرد، بگذار فرد دیگری به سبب جنگ با ما، بدبخت 

شود.ازرق از برگشتن امتناع ورزید،اهل قبیله فهمیدند كه توان مقاومت در برابر آنان را 

ی خودشان بازگشتند، سپس شبانه از ترس این كه ندارند، پس گریختند و به قبیله

شبیخون بزند از آن مكان كوچ كردند.حبیب بن مظاهر به سوی امام زیاد به آنان ابن

مود السالم رساند، حضرت فرالسالم بازگشت، و جریان را به محضر امام علیهحسین علیه

 «.ال حول و ال قوة اال باهلل»

 لشكر ابن سعد لیعن و مانع شدن از آب فرات

د و و در كنار فرات فرودآمسعد لعین برگشت گوید: لشكر ابنمحمد بن ابوطالب می

السالم و اصحابش، مانع شدند.تشنگی بر امام حسین میان آب و امام حسین علیه

السالم كلنگی برداشته و به پشت السالم و یارانش غلبه كرد، امام حسین علیهعلیه

ی اهل حرم آمد، و نوزده خط به سمت قبله ایجاد كرد، آن گاه آنجا را كند تا خیمه

ی یارانش السالم و همهای از آب گوارا جوشید.امام حسین علیهناگاه چشمهگود شد، 
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[ چشمه فرورفت و اثری 21۴از آن آب نوشیدند، و مشكها را پر كردند، سپس ] صفحه 

ای بدین زیاد ملعون رسید، او نامهاز آن باقی نمانده و دیده نشد.این جریان به ابن

كند و آب :خبردار شدم كه حسین چاه میمضمون به سوی عمر سعد ولدالزنا نوشت

ی مرا دریافت نوشند، مالحظه كن! هنگامی كه نامهجوشد و خود و اصحابش میمی

ی محاصره را بر آنان تنگ بگیر، و كردی با تمام توان او را از این كار منع كن، و دایره

لعنه  -!! نیكوكار ای از آب بچشند، و با او همان گونه رفتار كن كه با عثماننگذار قطره

رفتار كردند.پس از آن كه این نامه به عمر سعد ملعون رسید، با تمام توانش عرصه  -اهلل 

« اداالرش»تر كرد.شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب السالم تنگرا بر امام حسین علیه

گوید:عمر سعد لعین، در همان ساعت، عمرو بن حجاج ملعون را با پانصد نفر سواره 

 السالم وی فرات فرودآمده و میان آب و امام حسین علیهتا در كنار شریعه فرستاد

اصحابش حایل شوند و نگذارند یك قطره آب از آنجا بردارند.این جریان، سه روز 

السالم رخ داد.از طرفی، عبداهلل بن حصین ازدی ملعون پیش از شهادت امام حسین علیه

 با صدای بلندی فریاد زد: ای حسین! آیا آب -فت ربه شمار می« بجیله»ی كه از قبیله -

بینی كه در درخشندگی )یا صافی یا در رنگ( مانند وسط آسمان است؟ سوگند را نمی

ای نخواهید چشید تا این كه از تشنگی بمیرید!امام حسین به خدا! از آن آب قطره

ران، و او را از تشنگی بمیالسالم فرمود:اللهم اقتله عطشا، و ال تغفر له أبدا.خداوندا! علیه

هرگز او را نیامرز.حمید بن مسلم گوید: سوگند به خدا! پس از نفرین حضرت، در 

همان مكان نزد او رفتم، سوگند به خدایی كه جز او خدایی نیست! او را دیدم در حالی 

زد: كرد و صدا میشد، بعد قی میشد ولی سیر نمیخورد و شكمش پر میكه آب می

نگی كرد، و از تششد و باز قی میخورد و شكمش پر میام، دوباره آب میتشنه ام،تشنه

[ بدین حالت بود تا این كه هالك شد، از رحمت خدای 213سوخت، پس ] صفحه می

 [ .2۱3تعالی دور باد ]
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 اعزام حضرت ابوالفضل با افرادی برای طلب آب

بن ابوطالب گوید:چون تشنگی  نویسد: محمدی مجلسی رحمة اهلل میبعد از این، عالمه

السالم فشار آورد، برادر خود حضرت عباس فرسایی بر امام حسین علیهطاقت

السالم را طلبید و با سی نفر سواره و بیست نفر پیاده، و با بیست عدد مشك، به علیه

طرف فرات فرستاد.آنان در تاریكی شب، خودشان را به نزدیكی فرات رسانیدند. عمرو 

ه نام السالم بحرامزاده گفت: شما كیستید؟شخصی از یاران امام حسین علیه بن حجاج

هالل بن نافع بجلی گفت: پسرعموی تو هستم، آمدم از این آب بنوشم.عمرو ملعون 

بنوشم  گویی آبگفت: بنوش كه گوارا باشد.هالل گفت: وای بر تو! چگونه به من می

میرند؟عمرو راهان او از تشنگی میو حال آن كه حسین بن علی علیهماالسالم و هم

ای نداریم جز آن كه آن گویی، ولی ما مأمور شدیم به امری كه چارهگفت: راست می

را به پایان برسانیم.هالل بن نافع با صدای بلند به یاران خود فریاد زد تا وارد فرات 

دو شدند، عمرو ملعون نیز افرادش را صدا زد. جنگ شدیدی درگرفت، یاران هالل 

ز نمودند، و كسی اكردند و گروه دیگر مشكها را پر میگروه شدند، گروهی جنگ می

السالم كشته نشد.پس از آن، به طرف قرارگاه خودشان اصحاب امام حسین علیه

السالم و همراهانش آب نوشیدند، و )این عملیات تحت بازگشتند، امام حسین علیه

م، الساله همین جهت، حضرت عباس علیهالسالم بود( بفرماندهی حضرت عباس علیه

 سقا نامیده شد.

 گفتگوی امام حسین با عمر سعد لعین

با تو  خواهمالسالم پیامی به عمر سعد ملعون فرستاد كه: من میآن گاه امام حسین علیه

[ عمر سعد ملعون با 21۳گفتگو كنم، امشب در میان دو لشكر مرا مالقات كن. ] صفحه 

السالم نیز با همین تعداد و نفرات هان خود خارج شد، امام حسین علیهبیست نفر از همرا
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السالم به از قرارگاه خود، بیرون آمد. چون به نزدیك هم رسیدند امام حسین علیه

السالم و اصحاب خود فرمودند كه دور شوند، فقط برادرش حضرت عباس علیه

به  دند.عمر سعد لعین نیزالسالم در خدمت حضرتش مانفرزندش حضرت علی اكبر علیه

افرادش دستور داد كه دور شوند و فقط پسرش حفص و غالمش با او بودند.امام حسین 

السالم رو به عمر سعد ملعون كرد و فرمود: وای بر تو! ای پسر سعد! آیا از خدایی علیه

ی كنی در حالترسی؟ آیا با من، جنگ میكه معاد و بازگشت تو به سوی اوست نمی

 دانی كه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیهدانی من پسر چه كسی هستم؟ )یعنی میكه می

و آله و سلم هستم(؟ این گروه را رها كن و با ما باش كه بودنت با ما تو را به خدا 

ی مرا ویران كنند.امام حسین ترسم خانهكند.عمر سعد ملعون گفت: مینزدیك می

ی مرا ترسم مزرعهسازم.گفت: میكنم و میو بنا میالسالم فرمود: من آن را برای تعلیه

السالم فرمود: من بهتر از آن را، از اموالی كه در حجاز دارم به بگیرند.امام حسین علیه

ترسم.حضرت سكوت اختیار فرموده و چیز دیگری دهم.گفت: بر عیال خود میتو می

ن رو گردانده در حالی كه السالم از آن ملعوپاسخ ندادند.پس از آن، امام حسین علیه

فرمودند:تو را چه كار؟ خداوند به زودی تو را در رختخوابت بكشد، و در روز حشر می

نیامرزد، سوگند به خدا! امیدوارم از گندم عراق، جزاندكی نخوری )یعنی تو را بعد از 

جز اندكی نخواهی  -كوفه  -زمان اندكی خواهند كشت و از گندم عراق 

ملعون جهت استهزای سخن حضرت، گفت: در جو برای من، كفایت سعد خورد(.ابن

نم( كاز گندم است )یعنی اگر گندم ملك ری به من نرسد به خوردن جو كفایت می

[22۱. ] 

 ای دیگر از عمر سعد لعین به ابن زیاد ملعوننامه

ای گوید:پس از آن، عمر سعد به جایگاه خود بازگشت و نامهشیخ مفید رحمة اهلل می

[ ملعون نوشت:اما بعد؛ همانا خدای تعالی آتش 213زیاد ] صفحه بدین مضمون به ابن
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جنگ را خاموش، و وحدت كلمه را برقرار و كار امت را اصالح نمود، )یعنی عداوت 

و دشمنی را برداشت(، اینك حسین با من پیمان بست كه یا از مكانی كه آمده است به 

سرحدی از سرحدات رفته و مانند یكی از مسلمانان آنجا بازگردد، یا این كه به سوی 

عنه اهلل ل -بوده و در سود و زیان آنان شریك باشد، و یا این كه نزد امیرالمؤمنین!! یزید 

برود و دست در دست او گذاشته و هر چه آنها صالح دانند، انجام دهند )یعنی  -

و اصالح كار امت  [ ، كه در این پیمان، خشنودی تو222خودشان مالحظه كنند( ]

 است.

 ی ابن زیاد لعین به عمر سعد ملعونپاسخ نامه

ی شخصی پنددهنده و سعد را خواند، گفت: این نامهی ابنچون عبیداهلل ملعون، نامه

الجوشن ولدالزنا كه ناصح است كه بر افراد خودش دلسوز و مهربان است.شمر بن ذی

یری و پذ: آیا این سخن را از حسین میزیاد لعین بود بپا خاست و گفتدر مجلس ابن

حال آن كه در سرزمین تو فرودآمده و در نزدیكی توست؟ سوگند به خدا! اگر از 

سرزمین تو برود و دست در دست تو نگذارد او نیرومندتر گشته و تو، ناتوانتر خواهی 

و ) شوی(. پس، این فرصتكند و تو در دست او ناتوان میشد )یعنی او قدرت پیدا می

ی ضعف رأی تو، یا سستی سلطنت تو است، باید منزلت( را بر او نده كه این كار نشانه

او و اصحابش بر حكم تو گردن نهند كه اگر مؤاخذه كنی، تو به عقوبت كردن سزاوار 

زیاد لعین گفت: این [ ابن2۴۱هستی، و اگر ببخشی آنهم در دست توست. ] صفحه 

ای ز همین است كه تو گفتی )باید چنین شود(، من نامهپیشنهاد خوبی است، و تدبیر نی

نویسم و تو آن را نزد عمر سعد ببر كه او باید بر حسین و اصحابش پیشنهاد كند كه می

بر حكم من گردن نهند، اگر قبول كردند آنان را سالم به سوی من بفرستد، و اگر امتناع 

از امر من اطاعت كرد تو از او فرمان  سعدورزیدند با آنان جنگ نماید.و اما تو؛ اگر ابن

ببر و اطاعت كن، و اگر از جنگ با آنان امتناع نمود تو سردار لشكر هستی، گردن عمر 
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د ای بدین مضمون به عمر سعزیاد لعین، نامهسعد را بزن و سر او را برای من بفرست.ابن

 با او بازداری وحرامزاده نوشت:من تو را به سوی حسین نفرستادم كه خود را از جنگ 

مسامحه كنی و جنگ با او را به درازا بكشی، و برای او آرزوی سالمتی و زندگی داشته 

باشی، یا از جانب او عذر بخواهی و از او به من، شفاعت نمایی، بنگر و مالحظه كن! 

اگر حسین و اصحابش به حكم من فرودآمدند، گردن نهادند و تسلیم شدند آنان را 

ن بفرست، و اگر امتناع ورزیدند با لشكر بسیاری بر آنان هجوم آور تا سالم به سوی م

این كه آنان را كشته و مثله كنی )یعنی اعضای بدن آنها را ببر(، زیرا آنان سزاوار این 

و زیر ی او بتازان تا سینه و پشت اكارند.هنگامی كه حسین كشته شد اسبان را بر جنازه

پیشه افكن و قاطع پیوندها و ستمفرمان!! و تفرقهبیسم اسبان لگدمال شود، زیرا او 

پندارم كه این لگدمال كردن بعد از كشته شدن، ضرری به حال او داشته و است!! و نمی

ی ازهام كه اگر او را بكشم با جناین كار ثمری داشته باشد؛ ولی سخنی است كه گفته

اطاعت نمایی پاداش فرمانده او چنین رفتار خواهم كرد.و اما تو؛ اگر از فرمان ما 

فرمانبردار و مطیع را به تو خواهم داد، واگر از فرمان ما سرپیچی كنی از پرچم و لشكر 

الجوشن واگذار، كه ما او را بر مأموریتی ما دوری گزین و لشكر را به شمر بن ذی

یاد  بن زی عبیداهللالجوشن ولدالزنا با نامهایم، والسالم.آن گاه شمر بن ذیفرمان داده

ملعون به سوی عمر سعد لعین حركت كرد، و چون نزد عمر سعد رسید نامه را به او 

داد.عمر، نامه را خواند و رو به شمر ملعون كرد و گفت: تو را چه شده؟ وای بر تو! خدا 

ات كند و بااین بالیی كه بر سر من آوردی روی تو را زشت گرداند. سوگند به آواره

كنم از آنچه به او نوشته بودم تو بازداشتی، و امری كه امید به اصالح خدا! من گمان می

آن داشتم تو آن را به فساد و تباهی كشاندی، سوگند به خدا! هرگز حسین تسلیم ] 

[ نخواهد شد، و همانا غیرت و حمیت پدرش در دل او جای گرفته )یعنی 2۴2صفحه 

است(شمر ملعون گفت: اكنون غیرت پدرش در جان او است و او مانند پدرش غیور 

ی؟ جنگبری و با دشمن او میبگو تو چه خواهی كرد؟ آیا از دستور امیرت فرمان می
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وگرنه میان من و حسین و میان لشكر را رها كن و این امر را بر من واگذار.عمر لعین 

كنم، خودم این گفت: هرگز، چنین نخواهم كرد و امارت لشكر را به تو واگذار نمی

تظلم الزهراء »[ .در كتاب 221دهم و تو امیر بر پیادگان لشكر باش ]را انجام میكار 

سعد زیاد ملعون، فرمان حكومت ری را برای ابنكند:ابننقل می« مناقب»از « علیهاالسالم

لعین نوشته بود، عمر لعین شروع به گفتن این ابیات كرد:فو اهلل ما أدری و انی لحائر 

ءأترك ملك الری و الری منیتی أم أرجع مذموما ی علی خطرین[ . أفكر فی أمر229]

[ .به خدا 223ففی قتله النار التی لیس دونها حجاب و ملك الری قرة عینی ]بقتل حسین

دانم و حیران هستم؛ در حالی كه میان دو خطرم، بر كار خود سوگند! من نمی

آرزوی من است؛ یا به اندیشم.آیا من حكومت ری را رها كنم و حال آن كه این می

سبب كشتن حسین با مذمت مردم، بازگردم.در كشتن حسین آتشی است كه باالتر از 

ای نیست كه از سوزاندن آن مانع شود، و حكومت ری موجب آن؛ حجاب و پرده

ی ابیات آن لعین را همه« مخنفمقتل ابی»روشنی من است.در كتاب سرور و چشم

وید:حسین بن عمی و الحوادث جمة لعمری ولی فی الری دیدم، كه بعد از این ابیات گ

یر معجل و أال انما الدنیا بخلعل اله العرش یغفر زلتی و لو كنت فیها أظلم الثقلینقرة عین

دقوا فان صیقولون: ان اهلل خالق جنة و نار و تعذیب و غل یدینما عاقل باع الوجود بدین

یم و ان كذبوا فزنا بری عظیمة و ملك عقببینفیما یقولون اننی أتوب الی الرحمان من س

[ و انی سأختار التی لیس دونها حجاب و تعذیب و غل 2۴1دائم الحجلین ] صفحه 

حسین پسرعموی من و حوادث در این امر بسیار است؛ به جان خودم قسم! سرور یدین

و شادی قلب من در حكومت ری است.شاید كه خدای عرش، خطای مرا بیامرزد؛ گر 

ه در این خطا؛ از ظالمترین جن و انس باشم.آگاه باش! كه دنیا خیر و سود نقدی چ

گویند: خدا بهشت را آفریده فروشد.مردم میاست؛ و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی

ها را به زنجیر است؛ و اوست كه آتش و عذاب را آفریده كه در آنجا دست

همانا من؛ از دو جهت به سوی خدا توبه  گویند راستگو باشندكشند.اگر در آنچه میمی
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السالم كه سبب محرومی از آخرت است، و كنم )یكی برای كشتن امام حسین علیهمی

دیگری برای حكومتی كه سبب رسیدن به لذات دنیا است(.و اگر دروغ بگویند، ما به 

حكومت عظیم ری نائل شدیم؛ حكومتی كه عقیم است و بجز صاحبش نفعی 

ی عروس و همواره دارای دو حجله است )یعنی همیشه مانند دو حجلهرساند، نمی

است، یكی برای آسایش زمستان، و دیگری برای آسایش تابستان( و من حكومت ری 

ای نیست كه مانع شود، و عذاب و زنجیری گزینم كه باالی آن؛ حجاب و پردهرا برمی

 ها را ببندد.نیست كه دست

 شمر به حضرت ابوالفضل و برادرانشی عصر تاسوعا و امان نامه

 -سعد ملعون عصر روز پنجشنبه، نهم ماه محرم الحرام شیخ مفید رحمة اهلل گوید:ابن

السالم شد.در این هنگام، شمر ملعون ی جنگ با امام حسین علیهآماده -روز تاسوعا 

آنان ما ) السالم ایستاد و گفت: فرزندان خواهرآمد و در برابر اصحاب امام حسین علیه

، السالم، جناب جعفری ما است( كجا هستند؟حضرت عباس علیهكه مادرشان از قبیله

السالم از خمیه بیرون آمده جناب عبداهلل، و جناب عثمان از فرزندان حضرت علی علیه

خواهی؟گفت: ای خواهرزادگان من! شما در امان هستید.آن جوانان و گفتند: چه می

[ 2۴9ی تو! آیا به ما ] صفحه نامهن و لعنت خدا بر تو و بر امانبزرگوار فرمودند: نفری

دهی در حالی كه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در امان نیست؟ امان می

[ .در روایت سید بن طاووس رحمة اهلل چنین آمده است:حضرت عباس 221]

عن ما ین فریاد زد:تبت یداك، و لالسالم بر شمر لعالسالم، پسر امیرمؤمنان علی علیهعلیه

جئت به من أمانك یا عدو اهلل! أتامرنا أن نترك أخانا و سیدنا الحسین بن علی 

السالم و ندخل فی طاعة اللعناء و أوالد اللعناء؟دستان تو همیشه در زیان و خسران علیه

 خواهی كهمیای ای دشمن خدا!آیا ای كه آوردهنامهبریده باد! و نفرین و لعنت بر امان

ما برادر و آقای خودمان، حسین بن علی علیهماالسالم را رها كنیم و در فرمان لعینان و 
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دورشدگان از رحمت الهی و فرزندان آنان باشیم؟شمر ملعون، از این جواب 

 شكن خشمگین شد و به سوی لشكر خود بازگشت.دندان

 تابی حضرت زینبعصر تاسوعا و هجوم لشكر و بی

گوید:آنگاه عمر سعد حرامزاده صدا زد: ای لشكر خدا!! سوار رحمة اهلل می شیخ مفید

دهم!!لشكر سوار شده و در هنگام عصر به ی بهشت میشوید، كه اینك به شما مژده

السالم و اصحابش هجوم آوردند. در آن هنگام، امام حسین سوی امام حسین علیه

ها مشیر تكیه داده و سر مبارك بر زانوی خویش نشسته و بر شالسالم در جلو خمیهعلیه

سعد را شنید و گذاشته و خوابش برده بود، ناگاه خواهرش آواز و خروش لشكر ابن

خدمت برادرش آمده و گفت:یا أخی! أما تسمع هذه األصوات؟ قد اقترب العدو.ای 

شنوی؟ كه اینك دشمن نزدیك برادر! آیا این هیاهو و آواز و خروش را نمی

السالم سر برداشت و فرمود:انی رأیت رسول اهلل صلی اهلل علیه و ام حسین علیهشود.اممی

[ همانا من 2۴3آله و سلم الساعة فی المنام و هو یقول لی: انك تروح الینا. ] صفحه 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را همین االن در خواب دیدم كه به من فرمود: تو 

رش این سخن را شنید بر صورت زده و واویال گفت.امام آیی.چون خواهبه نزد ما می

السالم به او فرمود:لیس لك الویل یا اخیه! اسكتی رحمك اهلل.خواهرم! ویل حسین علیه

[ .در روایت 22۴و عذاب بر تو نیست، آرام و خاموش باش، خدای تو را رحمت كند ]

الم فرمود:یا أختاه! انی السسید بن طاووس رحمة اهلل چنین آمده است:امام حسین علیه

السالم، و هم رأیت الساعة جدی محمدا و أبی علیا و أمی فاطمة و أخی الحسن علیهم

یقولون: یا حسین! انك رائح الینا قریب.خواهرم! من همین االن جدم محمد صلی اهلل 

السالم مادرم فاطمه علیهاالسالم و بردارم حسین علیه و آله و سلم، پدرم علی علیه

فرمودند: ای حسین! تو به زودی نزد ما السالم را در خواب دیدم كه آنان به من میهعلی

آیی.سید بن طاووس آیی.و در برخی روایات آمده است: فرمودند: فردا نزد ما میمی
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رحمة اهلل گوید:در این هنگام، حضرت زینب علیهاالسالم بر صورد خود زد و فریاد 

! او فرمود:مهال ال تشمتی القوم بنا.آرام بگیر شتاب مكن السالم بهكشید.امام حسین علیه

 [ .223ما را دشمن شاد نكن ]

 فرستادن حضرت ابوالفضل به سوی لشكر و تقاضای مهلت

السالم به نزد امام گوید:در این هنگام، حضرت عباس علیهشیخ مفید رحمة اهلل می

! لشكر دشمن به شما السالم آمد و عرض كرد:أتاك القوم؛ برادر جانحسین علیه

نزدیك شده.حضرت برخاست، و فرمود:]یا عباس![ اركب ]بنفسی[ أنت یا أخی تلقاهم 

[ لكم؟ و ما بدالكم؟ و تسألهم عما جاء بهم؟]یا عباس[ 2۴1و تقول لهم: ما ] صفحه 

برادرم! ]جانم به قربانت[ سوار بر اسب شو و به نزد آنان برو و به ایشان بگو: چه كار 

السالم با خواهید؟ و بپرس از آنها برای چه آمدند؟حضرت عباس علیهچه میدارید؟ 

بیست نفر سواره، از جمله: زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر به سوی دشمن آمدند، 

السالم رو به آنان كرد و فرمود: چه كار دارید؟ چه حضرت عباس علیه

ر حكم به شما پیشنهاد كنیم یا برسیده كه  -زیاد ابن -خواهید؟گفتند: دستور از امیر می

نید السالم فرمود: شتاب نكنماییم.حضرت عباس علیهاو گردن نهید یا با شما جنگ می

السالم برگردم و پیام شما را به عرض آن حضرت برسانم.آن تا این كه نزد اباعبداهلل علیه

به ما  سخی دادمالعین توقف كردند و گفتند: برو و پیام ما را به او برسان، بعد هر پا

ت تا السالم بازگشالسالم به تنهایی نزد امام حسین علیهابالغ كن.حضرت عباس علیه

جریان را به حضرتش برساند. همراهان او، در برابر لشكر ایستادند و آن گروه اشرار را 

دادند، و آنان را از جنگ با امام حسین مورد خطاب قرار داده و پند و اندرز می

الم رسید و السالسالم محضر امام حسین علیهداشتند.حضرت عباس علیهبازمی السالمعلیه

عت السالم فرمود:ارجع ]الیهم[ فان استطپیام لشكر را به حضرتش گفت.امام حسین علیه

أن تؤخرهم الی غد، و تدفعهم عنا العشیة، لعلنا نصلی لربنا اللیلة، و ندعوه و نستغفره، فهو 
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لصالة له، و تالوة كتابه، و كثرة الدعاء و االستغفار.به نزد آنان یعلم أنی قد كنت أحب ا

توانی تا فردا را از آنها مهلت بگیر و آنها را امشب از ما دفع نما، كه بازگرد، و اگر می

ما امشب برای پروردگارمان نماز بگزاریم، و او را بخوانیم، و از او طلب آمرزش 

من همیشه نماز، تالوت قرآن، دعای بسیار و  داند كهنماییم، زیرا خدای تعالی می

السالم به نزد دشمن آمد و پیام حضرتش دارم.حضرت عباس علیهاستغفار را دوست می

این  السالمكند:حضرت عباس علیه[ .سید بن طاووس رحمة اهلل اضافه می22۳را رسانید ]

[ كرد و 2۴۴مهلت را از آنها درخواست كرد، عمر سعد لعین ایستادگی ] صفحه 

نپذیرفت.عمرو بن حجاج زبیدی رو به آن ملعون كرد و گفت: سوگند به خدا! اگر 

یم و پذیرفتكردند ما میآنان را از كفار ترك و دیلم بودند و از ما چنین درخواست می

دادیم، چگونه درخواست آنان را نپذیریم در حالی كه آنان اوالد و اهل بیت مهلت می

[ .شیخ مفید رحمة اهلل 223یه و آله و سلم هستند؟ ]رسول خدا صلی اهلل عل

السالم به همراه قاصدی از جانب عمر سعد لعین برگشت، گوید:حضرت عباس علیه

قاصد گفت: ما تا فردا صبح به شما مهلت دادیم اگر تسلیم شدید شما را به سوی 

ت ( و بازگشداریم. )این پیغام را گفتبریم، وگرنه، دست از شما برنمیزیاد میابن

سعد لعین به منادی خود دستور داد صدوق رحمه اهلل آمده است:ابن« امالی»[ .در 21۱]

كه ندا كند: ما امروز و امشب را به حسین و اصحاب او مهلت دادیم.و این امر بر امام 

 [ .212السالم و اصحابش دشوار و گران آمد ]حسین علیه

 شب عاشورا و سخنان امام حسین

السالم در اول شب، شیخ مفید رحمة اهلل آمده است:امام حسین علیه« اداالرش»در 

السالم العابدین علیهاصحاب و یاران خود را دور هم فراخواند.علی بن الحسین زین

فرماید: من در آن موقع، مریض بودم، نزدیك آمدم تا آنچه پدرم به اصحابش می

ی علی فرماید:أثنود كرده و چنین میفرماید بشنوم، شنیدم كه پدرم رو به اصحاب خمی
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اهلل أحسن الثناء، و أحمده علی السراء و الضراء.اللهم انی أحمدك علی أن أكرمتنا 

بالنبوة، و علمتنا القرآن، و فهمتنا فی الدین، و جعلت لنا أسماعا و أبصارا و أفئدة، فاجعلنا 

ال خیرا من أصحابی. و ال  من الشاكرین.أما بعد؛ فانی ال أعلم أصحابا أوفی و ال أبر و

أهل بیت أبر و أوصل من أهل بیتی، فجزاكم اهلل تعالی عنی خیرا.أال و انی ال أظن یوما 

[ أال و انی قد أذنت لكم، فانطلقوا عنی جمیعا فی حل لیس 2۴3لنا من هؤالء. ] صفحه 

رین تعلیكم حرج منی و ال ذمام، هذا اللیل قد غشاكم فاتخذوه جمال.خدای را به نیكو

گویم، و او را در نعمت، شدت و بال سپاسگزارم.بار خدایا! من تو را سپاسها؛ ثنا می

گویم بر این كه ما را به نبوت و پیامبری گرامی داشتی، و قرآن را به ما تعلیم سپاس می

های بینا و دلهای آگاه فرمودی، و دین خود را به ما فهماندی، و گوشهای شنوا و دیده

ی شكرگزاران قرار ده.اما بعد؛ همانا من، یاران و داشتی، پس ما را از جمله به ما ارزانی

اصحابی باوفاتر و نیكوكارتر و بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، و همچنین اهل بیت و 

خاندانی نیكوكارتر و مهربانتر از خاندانم سراغ ندارم، خدای تعالی آنان را از جانب من 

كنم بیش از یك روز، از این مالعین مهلت د! من گمان نمیپاداش نیكو دهد.آگاه باشی

ی شما ی شما رخصت و اجازه رفتن دادم، همهداشته باشم.آگاه باشید! من به همه

توانید بروید و من بیعت خود را از گردن همگی شما برداشتم، و از جانب آزادید و می

ی شب همه جا را ی شما نیست. اینك سیاهی و تاریكمن حرجی بر ذمه و عهده

كند: [ .شیخ صدوق رحمة اهلل اضافه می211توانید شتری گرفته و بروید ]فراگرفته می

بعد از این؛ حضرت فرمود:و تفرقوا فی سواده، فان القوم انما یطلبونی، و لو ظفروا بی 

لذهلوا عن طلب غیری.در تاریكی شب پراكنده شوید، زیرا كه این گروه، فقط مرا 

 [ .219دارند ]و اگر بر من پیروز شده و دست یابند از دیگران دست برمیخواهند، می

 هاشم برای یاری امام حسینشب عاشورا و اعالم وفاداری بنی
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شیخ مفید رحمة اهلل گوید:پس از آن؛ برادران، فرزندان، برادرزادگان و پسران عبداهلل 

دهیم نین كاری را انجام نمیالسالم كرده و گفتند: ما چبن جعفر رو به امام حسین علیه

[ 2۴۳تا پس از شما زنده بمانیم، خداوند هرگز آن روز را بر ما پیش نیاورد. ] صفحه 

یشی السالم بود، او از همگان پنخستین كسی كه این سخن را گفت حضرت عباس علیه

گرفت. پس از او، دیگران نیز از او پیروی كرده و آغاز به سخن كرده و چنین سخنانی 

السالم رو به فرزندان عقیل كرد و فرمود: ای فرزندان ا ایراد نمودند.امام حسین علیهر

عقیل! برای شما كشته شدن مسلم بن عقیل بس است، به شما اجازه دادم، شما 

گویند: ما گویند؟ میبروید.عرض كردند: سبحان اهلل! اگر چنین كنیم مردم به ما چه می

بهترین عموها بود تنها، رها كردیم، و حتی یك تیر با  ی خود كهبزرگ، آقا و عموزاده

آنان نیانداختیم، و یك نیزه به طرف دشمن پرتاب نكردیم، و شمشیری با آنان نزدیم، 

دانیم دشمنان با او چه كردند؟نه؛ سوگند به خدا! ما هرگز چنین كاری را اصال نمی

كنیم، در ركاب شما می دهیم؛ بلكه جان، مال و عیال خود را فدای شماانجام نمی

نماییم تا به سرنوشت شما نایل شویم، خداوند زندگانی بعد از شما را زشت جنگ می

 گرداند.

 شب عاشورا و اعالم وفاداری اصحاب برای یاری امام حسین

آن گاه مسلم بن عوسجه رحمة اهلل برخاست و گفت:آیا ما از تو جدا شویم؟ و با كدام 

وی خدای تعالی پوزش طلبیم؟ نه؛ سوگند به خدا! )دست از عذر در ادای حق تو به س

مشیر ی شی دشمنان را هدف قرار دهم، و تا قبضهام سینهدارم( تا با نیزهیاری تو برنمی

در دست من است دشمنان را خواهم زد، و اگر سالحی نداشته باشم با سنگ جنگ 

تعالی بداند كه ما در نبود  خواهم كرد.سوگند به خدا! از تو جدا نخواهیم شد تا خدای

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تو را حفظ كردیم )و حرمت پیامبرش را 

ی تو رعایت نمودیم(.آگاه باش! سوگند به خدا! اگر یقینا بدانم كه كشته خواهم درباره
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ین دهند، و اشوم سپس زنده مرا بسوزانند، و خاكستر مرا به باد میشد سپس زنده می

كنند، از تو جدا نخواهم شد تا در پیشگاه تو بمیرم. چگونه ر را هفتاد بار تكرار میكا

یاری نكنم؟ و حال آن كه فقط یكبار كشته شدن است. پس از آن، كرامت و سعادتی 

است كه هرگز پایان ندارد.پس از او، زهیر بن قین به پا خاست و عرض كرد:دوست 

[ 2۴3بعد زنده شوم دوباره به همین كیفیت ] صفحه دارم كشته شوم، بعد پاره پاره شوم 

كشته شوم، و این كار هزار مرتبه تكرار شود و خداوند به سبب این گونه كشته شدن 

ی من، بال را از جان تو و از جان این جوانان از اهل بیت تو بردارد.پس از آن، بقیه

دند، اداری و جانفشانی نموالسالم نیز با چنین سخنانی، اظهار وفاصحاب امام حسین علیه

ی آنها سپاسگزاری فرمود و برای آنان دعای خیر نمود السالم از همهامام حسین علیه

 السالم[ .سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:هنگامی كه اصحاب امام حسین علیه213]

سرگرم اظهار وفاداری به حضرتش بودند به یكی از اصحاب، به نام محمد بن بشر 

ند: پسر تو در سرحد ری به اسارت گرفته شده.گفت: برای اسارت او، و حضرمی گفت

رم داخواهم، دوست نمی)صبر( خودم )بر این مصیبت( در پیشگاه خدا جزای خیر می

السالم سخن او را شنید و كه او اسیر شود و من بعد از او زنده بمانم.امام حسین علیه

شتم، تو برای آزادی پسرت اقدام فرمود: خدای تو رحمت كند! بیعت از تو بردا

كن.گفت: مرا درندگان زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم.حضرت فرمودند: پس 

ی ی آن برای رهایاین لباسهای بردی را بگیر، و به فرزند دیگرت بده تا به وسیله

برادرش اقدام نماید.سپس حضرت پنج عدد لباس فاخر و قیمتی به او بخشید كه قیمت 

 [ .211هزار دینار بود ]آنها 

 شب عاشورا به روایت حضرت سكینه

با سلسله سند خودش روایتی از حضرت سكینه علیهاالسالم « نور العیون»مؤلف كتاب 

كند، در آن نقل آمده است كه حضرت سكینه السالم نقل میدختر امام حسین علیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگاه نشسته بودم. ن علیهاالسالم گوید:شب عاشورا، شب مهتابی بود، من در وسط خیمه

ام گرفت، ترسیدم كه اهل حرم، به از پشت خیمه صدای گریه و ناله شنیدم، گریه

ی من، از آن ناله باخبر شوند، در تاریكی شب در حالی كه دامن خود را گریه

كشیدم از خیمه بیرون آمدم ناگاه پدرم را دیدم كه نشسته و اصحابش دور او حلقه می

فرمود:اعلموا [ شنیدم كه پدرم به اصحابش می23۱كرد، ] صفحه میاند و او گریه زده

انكم خرجتم معی لعلمكم أنی أقدم علی قوم بایعونی بألسنتهم و قلوبهم، و قد انعكس 

األمر، ألنهم استحوذ علیهم الشیطان، فأنساهم ذكر اهلل، و االن لیس لهم مقصد اال قتلی، و 

بعد سلبهم، و أخشی أن تكونوا ما تعلمون، أو قتل من یجاهد بین یدی، و سبی حریمی 

تعلمون و تستحون، و الخدع عندنا أهل البیت محرم.فمن كره منكم ذلك فلینصرف، 

فان اللیل ستیر، و السبیل غیر خطیر، و الوقت لیس بهجیر.و من واسانا بنفسه كان معنا غدا 

و آله و سلم: ولدی فی الجنان، نجیا من غضب الرحمان.و قد قال جدی صلی اهلل علیه 

السالم یقتل بأرض كربالء غریبا وحیدا عطشانا فریدا، فمن نصره فقد الحسین علیه

ید! السالم، و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامة.بداننصرنی، و نصر ولده القائم علیه

ا روم كه بدانستید من به سوی گروهی میشما با من حركت كردید در حالی كه می

ان و دلشان با من بیعت كردند، اینك كار بر عكس شد، زیرا شیطان بر آنان غلبه كرد زب

و یاد خدا را از دلهای آنان فراموش گردانید. اكنون آنان هدفی جز كشتن من و كشتن 

كسی كه در پیشگاه من جهاد كند، و اسارت اهل حرم من، بعد از غارت كردن آنها؛ 

مسأله آگاهی نداشته باشید، یا آگاه باشید ولی از رفتن  ترسم كه شما از اینندارند. می

خجالت بكشید، و فریب دادن در نزد ما اهل بیت حرام است.پس هر كس از شما این 

دارد برگردد، زیرا كه در تاریكی شب همه جا را پوشانده است، و امر را دوست نمی

با جان خود؛ ما  خواهدراه خطرناك نیست، و هنوز وقت نگذشته است.و كسی كه می

را همراهی كند و آن را فدای ما بنماید فردای قیامت در حالی كه از خشم خدا نجات 

یافته است در بهشت با ما خواهد بود.همانا جد بزرگوارم فرمود: فرزندم حسین 
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كه  یاور كشته خواهد شد، كسیالسالم در سرزمین كربال غریب و تنها، تشنه و بیعلیه

را یاری  -صلوات اهلل علیه  -د مرا یاری كرده است، و فرزندش قائم او را یاری نمای

ه ی گروكرده است، و كسی كه ما را با زبان خود یاری كند او در روز قیامت در جمله

[ حضرت سكینه علیهاالسالم گوید: سوگند به خدا! هنوز 232ما خواهد بود. ] صفحه 

 ورت ده نفری و بیست نفری پراكندهسخن پدرم به پایان نرسیده بود كه مردم، به ص

شدند، و جز هفتاد و یك مرد، كسی از آنها نماند. در این حال، به پدرم نگاه كردم، او 

ی سر مبارك خود را پایین انداخته بود، بغض گلویم را گرفت، ترسیدم صدای گریه

مرا بشنود، با چشمان خود به طرف آسمان نگریستم و گفتم:اللهم انهم خذلونا 

اخذلهم، و ال تجعل لهم دعاءا مسموعا، و سلط علیهم الفقر، و ال ترزقهم شفاعة جدی ف

یاور گذاشتند و پراكنده شدند آنان را مخذول فرما. یوم القیامة.خدایا! آنان ما را بی

دعای آنان را مستجاب نكن، و فقر و مسكنت را بر آنان مسلط فرما، و شفاعت جدم را 

صیب مفرما.در حالی كه اشك چشمانم بر صورتم جاری بود، در روز قیامت بر آنان ن

كلثوم علیهاالسالم مرا با این حال دید و گفت: دخترم! از چه به ام امبرگشتم. عمه

ای؟قضیه را به او گفتم، پس فریاد زد:وا جداه! وا علیاه! وا حسناه! وا وحشت افتاده

هم یقنعون بالفداء، تركت جوار حسیناه! واقلة ناصراه! أین الخالص من األعداء؟ لیت

جدك و سلكت بنا بعد المدی.وا جداه! وا علیاه! وا حسناه! وا حسیناه! وای از كمی 

ناصر و یاور! رهایی از دشمنان كجا است؟ كاش دشمنان بر فدیه و عوض قناعت 

كردند، جوار جد خود را واگذاشتی، و با ما مدت طوالنی راه آمدی.پس از آن، می

ها را شنید، در حالی كه لباس مباركش را ای ما بلند شد، پدرم نالهگریه و صد

كشید، و اشك از چشمانش جاری بود به سوی ما آمد، و فرمود: چرا گریه می

كلثوم علیهاالسالم عرض كرد:یا أخی! ردنا الی حرم جدنا.برادر كنید؟حضرت اممی

لیس لی الی ذلك جان! ما را به سوی حرم جدمان برگردان.فرمود:یا أختاه! 

[ عرض كرد:أجل؛ ذكرهم محل 231سبیل.خواهرم! راهی به این كار ندارم. ] صفحه 
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السالم.آری! پس مقام و منزلت جد بزرگوار، جدك و أبیك و أمك و أخیك علیهم

پدر، مادر و برادرت را بر دشمنان یادآور شو )شاید تو را نكشند(.فرمود:ذكرتهم فلم 

تعظوا، و لم یسمعوا قولی، فما لهم غیر قتلی سبیل، و البد أن یذكروا، و وعظتهم فلم ی

ترونی علی الثری جدیال، ولكن اوصیكن بتقوی اهلل رب البریة، و الصبر علی البلیة، و 

كظم نزول الرزیة، و بهذا أوعد جدكم و ال خلف لما أوعد، ودعتكم الهی الفرد 

ندرز دادم ولی پند مرا نپذیرفتند، الصمد.تذكر دادم ولی متذكر نشدند، آنان را پند و ا

ای نیست، مرا در حالی كه سخن مرا نشنیدند. آنان هدفی جز كشتن من ندارند. چاره

ی ام خواهی دید، ولی شما را به تقوای خدا كه آفرینندهروی خاك افتاده و كشته شده

ان است ن همنمایم.و ایخلق است، و بر شكیبایی بر بال و فرونشاندن مصیبت سفارش می

كند، و شما را به خدای كه جد شما وعده فرموده، و آنچه وعده داده خلف وعده نمی

، سپارم.پس از آن، ساعتی با همدیگر گریستیمخودم كه یكتا و پناه نیازمندان است، می

فرمود:)و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ی مباركه را تالوت میالسالم این آیهو امام علیه

 «.آنان بر ما ستم نكردند، بلكه بر جانهای خودشان ستم نمودند»[ ؛21۴یظلمون( ]

 شب عاشورا به روایت امام سجاد

با سلسله سند خودش از امام علی بن الحسین « االمالی»شیخ صدوق رحمة اهلل در 

فرماید:شب دهم محرم؛ شب السالم میكند: امام سجاد علیهعلیهماالسالم نقل می

ها گودالی مانند خندق، حفر كرده، و آن را با رمود تا اطراف خیمهعاشورا، پدرم امر ف

 السالم امر فرمود كه با سی نفرهیزم پر كنند، و به فرزندش حضرت علی اكبر علیه

[ در 239سواره و بیست نفر پیاده حركت كرده و از فرات آب بیاورند. این ] صفحه 

ته بود، )آنها حركت كردند و حالی بود كه ترس و وحشت سختی، همه جا را فراگرف

آب آوردند(.پس از آن، حضرت به اصحاب خود فرمود:قوموا فاشربوا من الماء، یكن 

[ .برخیزید و از 213آخر زادكم، و توضأوا واغتسلوا، و أغسلوا ثیابكم لتكون أكفانكم ]
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ی شما )از این دنیا( است. از آن وضو بگیرید و این آب بنوشید كه این آخرین توشه

 [ .21۳های شما خواهد بود ]غسل نمایید، و لباسهایتان را بشویید كه آنها كفن

 شب عاشورا آخرین شب زندگانی امام حسین

ید:من در آن فرماالسالم میالعابدین علیهشیخ مفید رحمة اهلل گوید:علی بن الحسین زین

الم نزد علیهاالسام زینت شبی كه پدرم فردای آن شهید شد، )در خیمه( نشسته بودم. عمه

ی مخصوص خود كرد، در همین موقع، پدرم در خمیهمن بود و از من پرستاری می

ی ابوذر غفاری نیز در حضور مباركش بود، او سرگرم اصالح و بود، و غالم آزاد كرده

فرمود:یا دهر اف لك من خلیل كم لك تمیز كردن شمشیر آن حضرت بود و پدرم می

ی و انما األمر الاحب أو طالب قتیل و الدهر ال یقنع بالبدیلمن صباالشراق و األصیل

ای روزگار! اف باد بر تو از دوستی، )كه تو بد دوستی الجلیل و كل حی سالك سبیل

هستی(؛ چه بسیار هستند كه هنگام طلوع و غروب آفتاب.از یاران یا خواهان حق را 

؛ و روزگار به عوض و بدل قانع ای(ای، )یعنی چه بسیاری از یاران خود را كشتهكشته

ای راه ی كارها به سوی خداوند جلیل است؛ و هر موجود زندهشود.بازگشت همهنمی

مرگ و آخرت را طی خواهد نمود.حضرت، این اشعار را دو یا سه بار تكرار فرمود تا 

این كه من آن را فهمیدم و از منظور حضرتش آگاه شدم. در این حال، بغض گلویم را 

[ ولی خودداری نموده و سكوت اختیار 233ت و خواستم گریه كنم ] صفحه گرف

ام زینت علیهاالسالم، هنگامی كه كردم، و یقین نمودم كه بال نازل شده است.اما عمه

باشند، تر میتاباین سخنان را شنید، چون او زن بود و زنان دل نازك دارند و بی

شید كر حالی كه لباس خود را بر زمین مینتوانست خودداری كند، از جای خود پرید د

السالم رساند و گفت:وا ثكاله! لیت و سر مباركش باز بود، خود را به سوی امام علیه

م، السالالموت أعدمنی الحیاة، الیوم ماتت أمی فاطمة، و أبی علی، و أخی الحسن علیهم

ای كاش مرگ من  یا خلیفة الماضی، و ثمال الباقی.وا ثكاله )ای عزا و مصیبت من(!
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رسیده بود و زنده نبودم! گویا امروز مادرم فاطمه، پدرم علی و برادرم حسن 

اند، ای یادگار گذشتگان! و فریادرس بازماندگان.امام حسین السالم از دنیا رفتهعلیهم

السالم نگاهی به او كرد و فرمود:یا أخیة! ال یذهبن بحلمك الشیطان.خواهر جانم! علیه

ایی تو را شیطان نرباید.]زینب كبری علیهاالسالم عرض كرد:بأبی انت و صبر و شكیب

امی یا أباعبداهلل! استقتلت؟ نفسی فداك؛پدر و مادرم فدایت ای اباعبداهلل! آیا كشته 

[ .در این هنگام اشك در چشمان مبارك امام حسین 213شوی؟ جانم به قربانت[ ]می

[ را در 29۱طا ]لیال[ لنام.اگر مرغ قطا ]السالم حلقه زد و فرمود:لو ترك القعلیه

خوابید.زینب كبری گذاشتند هر آینه )آسوده( میاش به حال خود میآشیانه

علیهاالسالم گفت:یا ویلتاه! أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذلك أقرح لقلبی، و أشد علی 

را ای؟ این بیشتر قلب م[ ای وای! آیا به ناچار تن به مرگ داده231نفسی. ] صفحه 

سازد و تحملش بر من سخت است.آن گاه بر صورد خود زد و دست به مجروح می

ت، السالم برخاسهوش به زمین افتاد.امام حسین علیهگریبان خود برد و چاك زد و بی

آب به صورت مباركش پاشید و فرمود:یا أختاه! اتقی اهلل و تعزی بعزاء اهلل، و اعلمی أن 

ء هالك اال وجه اهلل تعالی، ماء ال یبقون، و أن كل شیأهل األرض یموتون، و أهل الس

الذی خلق الخلق بقدرته، و یبعث الخلق و یعودون، و هو فرد وحده. جدی خیر منی، و 

أبی خیر منی و أمی خیر منی، و أخی خیر منی، و ]لی و[ لكل مسلم برسول اهلل صلی اهلل 

ا را در نظر آور، و با صبری كه علیه و آله و سلم أسوة.خواهرم! آرام باش! تقوای خد

خدا داده صبر نما )یعنی چنان صبر كن كه محبوب خدا است( و بدان كه اهل زمین 

مانند، و همه چیز هالك خواهند شد جز خدای میرند، اهل آسمان باقی نمیهمه می

كند و واال مقامی كه خلق را با قدرت خویش آفرید، و آنان را بعد از مرگ زنده می

گرداند، و اوست خدای فرد و یكتا، جدم از من بهتر بود، پدرم از من بهتر بود، برمی

مادرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود )همه اینها دنیا را وداع گفتند( و من و هر 

مسلمانی در رفتن از دنیا باید به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تأسی كند.امام 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

با این سخنان و مانند آن، خواهر عزیزش را تسلی داد و فرمود:یا السالم حسین علیه

أختاه! انی أقسمت علیك، فأبری قسمی، ال تشقی علی جیبا، و ال تخمشی علی وجها، و 

ند كه سوگ -دهم ال تدعی بالویل و الثبور اذا أنا أهلكت.خواهرم! من تو را سوگند می

چاك مكن، و صورت خود را مخراش،  وقتی من شهید شدم بر من گریبان -مرا بپذیر 

فرماید: پس از آن امام حسین السالم میو واویال و وا هالكاه مگو.امام سجاد علیه

[ .سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: ] 292السالم خواهرش را آورد و نزد من نشانید ]علیه

ذا [ چون حضرت زینب علیهاالسالم این اشعار را شیند گفت:یا أخی! ه23۴صفحه 

كالم من أیقن بالقتل.بردار جان! این سخن كسی است كه یقین به كشته شدن داشته 

باشد.حضرت فرمود: نعم یا أختاه! آری! ای خواهرم!زینب علیهاالسالم گفت:وا ثكاله! 

 السالم است كه خبر مرگهذا الحسین ینعی الی نفسه.وای حبیب من! این حسین علیه

ووس رحمة اهلل گوید:در این هنگام، حضرت زینب دهد.سید بن طاخود را به من می

ی زنان اهل حرم گریستند، بر صورت خود زدند، و علیهاالسالم گریست و همه

زد:وا محمداه! وا كلثوم علیهاالسالم ناله میگریبانهای خود را چاك زدند، حضرت ام

ه! محمدا! وا علیا! وا اما علیاه! وا اماه! وا أخاه! وا حسیناه! وا ضیعتنا بعدك یا أباعبداهلل!وا

وا أخاه! وا حسیناه! وای بر ضایع شدن ما بعد از تو ای اباعبداهلل!سید بن طاووس رحمة 

كلثوم علیهاالسالم را تسلی داد و السالم خواهرش حضرت اماهلل گوید:امام حسین علیه

كلهم فرمود:یا اختاه! تعزی بعزاء اهلل، فان سكان السماوات یفنون، و أهل االرض 

 ی خود ساز! زیرا كهیموتون، و جمیع البریة یهلكون.خواهرم! در راه خدا صبر را پیشه

ی مخلوقات میرند، و همهساكنین آسمانها، همه نابود شدنی هستند، و اهل زمین همه می

كلثوم! و أنت یا زینب! و أنت یا هالك خواهند شد.پس از آن فرمود:یا اختاه! یا ام

رباب! انظرن اذا أنا قتلت فال تشققن علی جیبا، و ال تخمشن علی وجها، فاطمة! و أنت یا 

كلثوم! و تو ای زینبم! و تو ای فاطمه! و تو ای رباب! و ال تقلن هجرا.ای خواهرم! ای ام
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متوجه باشید؛ وقتی كه من كشته شدم گریبان چاك نكنید، صورت خودتان را 

 [ 233] صفحه مخراشید، و سخنی كه خدا راضی نیست مگویید. 

 شب عاشورا شب عبادت

السالم به سوی اصحاب خود شیخ مفید رحمة اهلل گوید:پس از آن امام حسین علیه

ها را نزدیك یكدیگر قرار دهند، و تشریف آورد و به آنان دستور فرمود كه خیمه

طنابهایی از داخل خیام به همدیگر متصل نمایند، و خودشان در میان خیمه در جهتی 

قابل دشمن است بایستند، و خیام را از پشت سر و از راست و چپ جز طرفی كه كه م

ی ی خود برگشت، و همهمقابل دشمن است؛ احاطه كنند.آن گاه حضرت به خیمه ویژه

شب را به نماز، استغفار، دعا و تضرع به پایان برد، اصحاب و یارانش نیز نماز 

 [ .291دند ]نموكردند و استغفار میخواندند، دعا میمی

 سحر شب عاشورا و رؤیای امام حسین

گوید:هنگام سحر لختی امام حسین كند و مینقل می« مناقب»از « بحاراالنوار»در كتاب 

دانید همین االن چه خوابی السالم خوابید، بعد بیدار شد و فرمود: آیا میعلیه

البا قد شدت دیدم؟عرض كردند: چه دیدی ای فرزند رسول خدا؟!فرمود:رأیت كأن ك

علی لتنهشنی، و فیها كلب أبقع، رأیته أشدها علی، و أظن أن الذی یتولی قتلی رجل 

أبرص من بین هؤالء القوم.در خواب دیدم؛ گویا سگانی بر من حمله كردند تا مرا 

ر اش شدیدتی آنها حملهدندان بگیرند، در میان آنها سگ پیسی بود كه دیدم از همه

میان دشمن، مردی است كه مبتال به بیماری پیس است.آن گاه  كنم دراست، گمان می

جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را با جمعی از اصحابش دیدم كه 

السالم، و قد استبشر بك أهل السماوات و فرمود:یا بنی! أنت شهید آل محمد علیهممی

زل أخر، فهذا ملك قد نأهل الصفیح األعلی، فلیكن افطارك عندی اللیلة، عجل و ال ت
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[ ای فرزندم! تو شهید آل 23۳من السماء لیأخذ دمك فی قارورة خضراء. ] صفحه 

السالم هستی، و حقیقتا به وجودت اهل آسمانها، و اهل آسمان واال، محمد علیهم

مسرور شدند. امشب افطارت نزد من خواهد بود، بشتاب و تأخیر نكن. این ملكی است 

ی سبزی پر كند.این همان است كه مده تا خون پاك تو را در شیشهكه از آسمان فرودآ

در خواب دیدم. بدون تردید، این امر نزدیك شده و به زودی از این دنیا كوچ خواهم 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:ضحاك بن عبداهلل گوید: )در آن شب،( 299كرد ]

ر این از كنار ما عبور كردند. د سعد لعین كه ما را تحت نظر داشتندسوارانی از لشكر ابن

فرمود:)فال تحسبن الذین كفروا أنما السالم این آیات را تالوت میحال امام حسین علیه

ذر مان كان اهلل لی -نملی لهم خیر ألنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین 

البته آنان كه كافر »[ .293المؤمنین علی ما أنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب( ]

دهیم به حال آنها بهتر خواهد شد، بلكه ما به شدند گمان نكنند كه ما به آنها مهلتی می

دهیم تا به سركشی و طغیان خود بیافزایند، و برای آنان عذابی سخت و آنان مهلت می

خداوند هرگز مؤمنان را به حال خود نگذاشته است كه  -خواركننده مهیا شده است 

حال كنونی )كه مؤمن و منافق به یكدیگر مشتبهند( تا آن كه به آزمایش، خبیث و  بدین

 -مردی از سواران، به نام عبداهلل بن سمیر «.بدسرشت از پاك گوهر و طیب جدا شود

 این آیات را شنید، ایستاد و -باك، دلیر و سوار بنامی بود كه شخصی مضحك، بی

ریر بن ایم!بپاكها هستیم كه از شما جدا شده گفت: سوگند به پروردگار كعبه! ما آن

خضیر رو به او كرد و گفت: ای فاسق! آیا خدا تو را از پاكان قرار داده است؟او گفت: 

وای بر تو! تو كیستی؟گفت: من بریر بن خضیر هستم، پس كارشان به ناسزاگویی منجر 

 [ 233شد. ] صفحه 

 امام حسینشب عاشورا و پیوستن افرادی از دشمن به لشكر 
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در روایت سید بن طاووس رحمة اهلل آمده است:شب عاشورا، سی و دو نفر از لشكر 

ی یاران آن حضرت السالم پیوسته و از جملهسعد به لشكر امام حسین علیهابن

ای برپا نمودند، و در السالم دستور داد خیمهگشتند.صبح عاشورا، آن حضرت علیه

ردند، و حضرتش وارد آن خیمه شد تا به نظافت ظرفی با مشك زیادی نوره تهیه ك

 بپردازد.

 شب عاشورا و مزاح بریر با عبدالرحمان انصاری

روایت شده: بریر بن خضیر همدانی و عبدالرحمان بن عبدربه انصاری پشت خیمه منتظر 

السالم اقدام به نظافت كنند. در این هنگام، بریر شروع بودند كه بعد از امام حسین علیه

ع خندی، اكنون كه موقمزاح با عبدالرحمان كرد.عبدالرحمان گفت: ای بریر! آیا میبه 

ند كه دانی من همه میآمیز نیست؟!بریر گفت: طایفهخنده و جای گفتن سخنان خنده

گویی را دوست نداشتم، ولكن به جهت من چه در پیری و در چه در جوانی بیهوده

دهم. سوگند به خدا! این عمل را انجام میخوشحالی كه از رسیدن به شهادت دارم، 

چیزی در پیش نداریم جز این كه با این گروه با شمشیر خود رو به رو شویم، و ساعتی 

 [ .291با آنها بجنگیم، سپس دست بر گردن حورالعین بیندازیم ]

 صبح عاشوار و آمادگی لشكر امام حسین

 سله سند خودش روایتی از امام صادقبا سل« كامل الزیارات»قولویه در شیخ بزرگوار ابن

روز  السالم در آنالسالم فرمود:امام حسین علیهكند، امام صادق علیهالسالم نقل میعلیه

مصیبت، روز عاشورا را با اصحاب خود نماز خواند و آن گاه فرمود:أشهد أنه قد أذن 

ه شما مباح شدن بدهم كه كشته لكم فی قتلكم یا قوم، فاتقوا اهلل و اصبروا.گواهی می

[ خود سازید، و از خدا بترسید، و 2۳۱ی ] صفحه شده است، پس تقوای خدا را پیشه

گویم:چون در صبح روز عاشورا، [ .صاحب اصل رحمة اهلل گوید: می29۴صابر باشید ]
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السالم اصحاب و یاران خود را جمع كرد، تعداد آفتات طلوع كرد امام حسین علیه

از امام  «اللهوف»روایتی كه سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب  بنا به -یاران حضرت 

عبارت از چهل و پنج نفر سواره و صد نفره پیاده بودند  -السالم نقل كرده باقر علیه

[ .و در 29۳چنین گفته است ]« مثیر االحزان»نما رحمه اهلل نیز در كتاب [ . شیخ ابن293]

قل شده است كه: تعداد یاران حضرت سی و دو از محمد بن ابوطالب ن« بحار االنوار»

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:بامداد آن روز، امام 293نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند ]

السالم پس از نماز صبح، اصحاب خود را برای جنگ آماده نمود، تعداد حسین علیه

ین السالم زهیر بن قهیاران حضرت سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند. امام علی

را فرمانده سمت راست لشكر خود، و حبیب بن مظاهر را فرمانده سمت چپ لشكر قرار 

ها را السالم سپرد.آنان خیمهداد، پرچم جنگ را به دست برادر خود حضرت عباس علیه

پشت سر خود قرار دادند. و حضرت دستور داد خندقی كه در پشت خیام كنده بودند 

 آن را آتش بزنند تا دشمن نتواند از پشت سر به خیام نفوذ كند. هیزمهای داخل

 صبح عاشورا و آمادگی لشكر دشمن و تعداد نفرات آنها

و بنا به قولی: روز شنبه  -از طرف دیگر؛ عمر سعد ملعون در روز عاشورا كه روز جمعه 

بود لشكریان خود را آماده جنگ كرد، و با لشكر خود به سوی امام حسین  -

السالم یورش برد، و فرماندهی سمت راست لشكر آن ملعون را عمرو بن حجاج لیهع

ها الجوشن ولدالزنا بر عهده داشتند، و فرمانده سوارهلعین و سمت چپ را شمر بن ذی

« یددر»ها شبث بن ربعی ملعون بود، و پرچم را هم به غالم خود عروة بن قیس، و پیاده

از محمد بن ابوطالب نقل كرده است: « بحاراالنوار»در  [2۳2[ . ] صفحه 23۱داده بود ]

تعداد نفرات لشكر آن ملعون، متجاوز از بیست و دو هزار نفر بودند.در روایتی از امام 

[ 232السالم آمده است: تعداد نفرات لشكر آن ملعون، سی هزار نفر بودند ]صادق علیه

اد نفرات آن مالعین هشتاد هزار نویسد:تعد.نگارنده گوید: ابومخنف در مقتل خود می
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سواره از اهل كوفه بود كه كسی از اهل شام و حجاز در میان آنان نبود.پس از آن؛ عمر 

ی جنگ نمود، راست و چپ لشكر را آراست و شمر بن سعد لعین، لشكر خود را آماده

الجوشن لعین را با بیست هزار سواره در طرف راست، و خولی بن یزید اصبحی ذی

راد در ی افن را با بیست هزار سواره در چپ لشكر قرار داد، و خود آن ملعون با بقیهلعی

العابدین مركز لشكر ایستاد.شیخ مفید رحمة اهلل گوید:از حضرت علی بن الحسین زین

السالم روایت شده كه حضرتش فرمود:هنگامی كه لشكریان ستمگران به طرف علیه

د، حضرت دستان مبارك خود را به سوی آسمان بلند السالم حمله كردنامام حسین علیه

كرد و فرمود:اللهم أنت ثقتی فی كل كرب، و رجائی فی كل شدة، و أنت لی فی كل 

أمر نزل بی ثقة و عدة، كم من كرب یضعف فیه الفؤاد، و تقل فیه الحیلة، و یخذل فیه 

سواك،  ك عمنالصدیق، و یشمت فیه العدو، أنزلته بك و شكوته الیك رغبة منی الی

ففرجته و كشفته، فأنت ولی كل نعمة، و صاحب كل حسنة، و منتهی كل رغبة.خداوندا! 

گاه و پشت پناه من، و در هر شدت و سختی امید من هستی. تو تو در هر مصیبتی تكیه

گاه من هستی، چه بسیار مصیبت و گاه و پناهشود تكیهدر هر امری كه بر من نازل می

یاور، در آن ناتوان، و چاره در آن كمتر، و صدیق و دوست در آن بیاندوهی كه دلها 

گردد از طرف تو نازل شده و به سوی تو شكوه و دشمن در آن شماتت كرده و شاد می

كردم، به جهت میل و رغبتی كه به تو دارم، و از غیر تو روگردانم؛ و تو آن را دفع 

صاحب هر حسنه؛ و سرانجام هر كردی و آن را برداشتی، پس تو صاحب هر نعمت و 

فرماید: لشكر دشمن السالم میالعابدین علیه[ امام زین2۳1میل و رغبت هستی. ] صفحه 

كردند. آنان السالم جوالن میهای امام حسین علیههجوم آورده و در اطراف خیمه

ور بود، دیدند. شمر بن خندقی را كه در پشت خیام حفر شده و آتش از آن شعله

لجوشن ملعون با صدای بلند فریاد زد: ای حسین! آیا پیش از روز قیامت به آتش اذی

الجوشن السالم فرمود: این كیست؟ گویا او شمر بن ذیشتاب نمودی؟!!امام حسین علیه

است.عرض كردند: آری.حضرت به آن ملعون فرمود: ای پسر زن بزچران! تو برای 
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ه خواست او را با تیری هدف قرار سوختن در آن آتش سزاوارتری.مسلم بن عوسج

السالم او را از این كار بازداشت.مسلم به حضرت عرض كرد: دهد، امام حسین علیه

اجازه بفرمایید آن ملعون را با تیری هدف قرار دهم، زیرا او فاسقی از دشمنان خدا و 

 سركردگان ستمگران است. اكنون خدا مرا بر كشتن او توانا ساخته است.امام حسین

السالم به او فرمود:ال ترمه! فانی أكره أن أبدءهم بقتال.به سوی او تیراندازی مكن! علیه

 [ .231كه من دوست ندارم قبل از آنان جنگ را آغاز نمایم ]

 سخنان اصحاب امام حسین با لشكریان

كر های لشنویسد: محمد بن ابوطالب گوید:سوارهی فاضل مجلسی رحمة اهلل میعالمه

الم السلعین بر مركبهای خود سوار شدند. در این حال، اسب امام حسین علیهعمر سعد 

را آوردند، حضرت بر مركب خود سوار شده، و با تعدادی از یاران خود در حالی كه 

د، كرد، به طرف جمعیت لشكر حركت فرمودنبریر بن خضیر پیشاپیش آنها حركت می

خن بگوی.بریر جلو آمده و گفت ای حضرت رو به بریر كرد و فرمود: با این گروه س

مردم! از خدای بترسید، زیرا اكنون فرزندان رسول خدا محمد مصطفی صلی اهلل علیه و 

آله و سلم در میان شما هستند. اینان ذریه، عترت، دختران و حرم رسول اهلل صلی اهلل 

ید؟ ] ه بكنخواهید با اینان چعلیه و آله و سلم هستند. هدف خودتان را بیان كنید، می

زیاد گردن نهند، و خواهیم آنان بر فرمان امیر، ابن[ آن مالعین گفتند: می2۳9صفحه 

امیر خود در مورد آنان تصمیم بگیرد.بریر رحمة اهلل به آن مالعین گفت: آیا از آنان 

پذیرید كه از آن جایی كه آمدند بازگردند؟ وای بر شما ای اهل كوفه! آیا نمی

شتید و عهد و پیمانهایی كه بستید و خدا را بر آن شاهد گرفتید و با هایی كه نونامه

قسمهایی آن را تأكید كردید؛ فراموش نمودید؟آیا اهل بیت پیامبر خودتان را دعوت 

ان را خواهید آنخواستید خودتان را فدای آنان بكنید، اكنون كه آمدند میكردید و می

تان با نمایید.در غیاب پیامبراز آب فرات منع میزیاد لعین تسلیم كنید و آنان را به ابن
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كنید؟ شما را چه شده است؟ خداوند در روز قیامت شما فرزندان او چه بد رفتاری می

را سیراب نكند، كه شما چه گروه بد و زشت هستید؟!افرادی از آن مالعین گفتند: ما 

یرت ه بینش و بصگویی.بریر رحمة اهلل گفت: سپاس خدای را كفهمیم تو چه مینمی

مرا در مورد شما فزونی داد، خداوندا! من از كارهای این جمعیت به سوی شما دوری 

نمایم.خداوندا! عذاب و ضرر را در بین آنها بینداز تا در حالی كه تو بر آنان می

خشمناك هستی به مالقات تو آیند.آن مالعین شروع به تیراندازی به طرف بریر كردند. 

رابر السالم جلو آمده و در بی نمود و بازگشت.پس از آن؛ امام حسین علیهنشینبریر عقب

اه زد نگآن لشكر شیاطین ایستاد، حضرت به صفوف آنان كه مانند سیل موج می

سعد ملعون كه در میان بتان و بزرگان كوفه ایستاده بود؛ افتاد كرد، چشمش به ابنمی

[239. ] 

 منسخنان امام حسین در برابر لشكر دش

شیخ مفید رحمة اهلل گوید:حضرت با صدای بلندی فریاد زد:ای مردم عراق! و در حالی 

شنیدند، فرمود: أیها الناس! اسمعوا قولی و ال ی مردم، صدای حضرت را میكه همه

تعجلوا حتی أعظكم بما یحق لكم علی و حتی أعذر علیكم، فان أعطیتمونی النصف، 

[ تعطونی النصف من أنفسكم، فأجمعوا آرائكم 2۳3 كنتم بذلك أسعد، و ان لم ] صفحه

ثم ال یكن أمركم علیكم غمة ثم اقضوا الی و ال تنظرون )ان ولیی اهلل الذی نزل الكتاب 

و هو یتولی الصالحین(.ای مردم! سخن مرا بشنوید، و در كار خود شتاب نكنید، تا این 

ر شما را تمام كرده و اتمام كه شما را به آن حقی كه بر من دارید؛ پندتان دهم، و عذ

حجت نمایم، اگر انصاف داشته باشید و با من منصفانه رفتار كنید سعادتمند خواهید 

بود، و اگر منصفانه رفتار نكنید پس نظر و آرای خودتان روی هم بریزید تا این كه 

ن ی مكنید(، پس از آن؛ دربارهكارتان مبهم و پوشیده نباشد )و بدانید كه چه كار می

قضاوت كنید و مرا مهلت ندهید.بعد حضرت این آیه را تالوت فرمودند:)ان ولیی اهلل 
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همانا ولی و موالی من خدایی است »[ ؛233الذی نزل الكتاب و هو یتولی الصالحین( ]

پس از آن؛ حضرت، «.داردكه قرآن را نازل فرموده و او نیكوكاران را دوست می

اند، و چنان كه شایسته خداوند است او را یاد كرد خدای را سپاس گفت و او را ثنا خو

و بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و فرشتگان خدا و پیامبران او درود فرستاد، كه 

ای نه پیش از آن و نه پس از آن چنین سخنان فصیحی را نشنیده بود كه هیچ شنونده

أحمد صلی اهلل علیه و آله  السالم فی الحروب شجاعة و منشاعر گوید:له من علی علیه

السالم در جنگها شجاعت؛ و از رسول خدا صلی او از علی علیهو سلم عند الخطابة قیل

اهلل علیه و آله و سلم در موقع سخنرانی فصاحت و بالغت را به ارث برده بود.شیخ مفید 

ی أنفسكم لرحمة اهلل گوید: سپس فرمود:أما بعد؛ فأنسبونی فانظرونی من أنا؟ ثم راجعوا ا

و عاتبوها فانظروا هل یصلح لكم قتلی و انتهاك حرمتی؟ ألست ابن بنت نبیكم؟ و ابن 

وصیه؟ و ابن عمه؟ و أول مؤمن مصدق لرسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم بما جاء به 

من عند ربه؟أو لیس حمزة سیدالشهداء عمی؟أو لیس جعفر الطیار فی الجنة بجناحین 

[ أولم یبلغكم ما قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم لی و 2۳1عمی؟ ] صفحه 

ألخی: هذان سیدا شباب أهل الجنة؟فان صدقتمونی بما أقول و هو الحق، و اهلل؛ ما 

تعمدت كذبا منذ علمت أن اهلل یمقت علیه أهله، و ان كذبتمونی فان فیكم من ان 

 األنصاری، و أباسعید الخدری، و سهلسألتموه عن ذلك أخبركم.اسألوا جابر بن عبداهلل 

بن سعد الساعدی، و زید بن أرقم، و أنس بن مالك یخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة 

من رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم لی و ألخی، أما فی هذا حاجز لكم عن سفك 

د ودمی؟اما بعد؛ نسب مرا مالحظه كنید و بنگرید كه من كیستم؟ سپس به وجدان خ

مراجعه كنید و خودتان را مورد عتاب و مالمت قرار دهید ببینید آیا قتل من و هتك 

حرمت من به صالح شماست؟آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟آیا من فرزند وصی 

و پسرعموی پیامبر و اولین كسی كه به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم ایمان 

ی دا آورده بود؛ تصدیق كرد، نیستم؟آیا حمزهآورد و آنچه را كه از جانب خ

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

سیدالشهدا، عموی من نیست؟آیا جعفر طیاری كه با دو بال خود در بهشت پرواز 

كند، عموی من نیست؟آیا از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در مورد من و می

 ن اهلبرادرم به شما نرسیده است كه حضرتش فرمود: این دو فرزند من؛ آقای جوانا

گویم تصدیق نمایید كه همان حق است، به خدا سوگند! از بهشت هستند؟اگر آنچه می

دارد، دروغ وقتی كه دانستم خدای تعالی كسی را كه عمدا دروغ بگوید دشمن می

ام، و اگر مرا و كالم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را تكذیب كنید، در نگفته

داهلل دهند.از جابر بن عبگر از آن بپرسید به شما خبر میمیان شما هستند كسانی كه ا

انصاری، ابوسعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالك بپرسید 

ی من و برادرم از پیامبر خدا صلی اهلل تا به شما خبر دهند كه آنان این سخن را درباره

ل خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم اند، آیا همین فرمایش رسوعلیه و آله و سلم شنیده

الجوشن ولدالزنا گفت: او )شمر( شود؟شمر بن ذیشما را از ریختن خون من مانع نمی

پرستد، اگر بداند كه چه [ تردید می2۳۴خدای را با یك حرف، و شك و ] صفحه 

[ .حبیب بن مظاهر روی به آن ملعون كرد و گفت: سوگند به خدا! 231گویی ]می

ادی پرستی )یعنی اصال اعتقتو را كه خدا را با هفتاد حرف و شك و تردید میبینم می

گوییم، دانی ما چه میدهم كه در این سخنت كه: نمیبه خدا نداری(، و من گواهی می

راستگو هستی، چرا كه حقیقتا خدای متعال، مهر قساوت و سنگدلی را بر دل تو زده 

به آن مالعین فرمود:فان كنتم فی شك من هذا  السالماست.پس از آن، امام حسین علیه

أفتشكون أنی ابن بنت نبیكم؟ فو اهلل؛ ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیكم 

و ال فی غیركم.ویحكم! أتطلبونی بقتیل منكم فقتلته؟ أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص 

ه و سلم تردید دارید، آیا من جراحة؟اگر در این فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه و آل

در مورد این كه من فرزند دختر پیامبر شما هستم نیز تردید دارید؟ سوگند به خدا! مابین 

مشرق و مغرب در میان شما و غیر شما جز من؛ فرزند دختر پیامبر نیست.وای بر شما! 

را تلف  خواهید؟ یا مالی از شماام كه خون او را از من میآیا من كسی از شما را كشته
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ام كه قصاص خواهید؟ یا كسی از شما را مجروح كردهام كه تاوان آن را میكرده

كنید؟آن مالعین هیچ سخنی نگفتند.آن گاه حضرت صدا زد:یا شبث بن ربعی! و یا می

حجار بن أبجر! و یا قیس بن األشعث! و یا یزد بن الحارث! ألم تكتبوا الی أن قد أینعت 

ات، و انما تقدم علی جند الك مجندة؟ای شبث بن ربعی! ای الثمار، و اخضرت الجن

حجار بن ابجر! ای قیس بن اشعث! و ای یزید بن حارث! آیا شما نبودید كه به من 

های ما رسیده و باغهای ما سبز و خرم گردیده، كه به لشكری آماده و مهیا نوشتید: میوه

گویی، ولی بر م تو چه میدانیشوی؟قیس بن اشعث ولدالزنا گفت: ما نمیوارد می

حكم پسران عمویت فرودآی، زیرا كه آنها، آنچه را كه دوست داری بر تو حكم 

السالم فرمود:ال و اهلل؛ ال أعطیكم بیدی اعطاء [ امام حسین علیه2۳3كنند. ] صفحه می

الذلیل، و ال أفر فرار العبید.نه هرگز؛ سوگند به خدا! دست خودم را ذلیالنه به شما 

كنم.آن گاه فریاد زد:ای بندگان خدا! و این دهم، و هرگز مانند بردگان فرار نمینمی

[ .، )و أعوذ 23۴آیه مباركه را تالوت فرمود:)انی عذت بربی و ربكم أن ترجمون( ]

من بر پروردگار خودم و [ .»233بربی و ربكم من كل متكبر ال یؤمن بیوم الحساب( ]

من به پروردگان خود و « »و سنگسار كردن مرا داریدبرم اگر عزم آزار شما، پناه می

ر برم )و از او، دآورد؛ پناه میشما از شر هر كافر متكبری كه به روز حساب ایمان نمی

پس از آن، حضرت مركب خود را خوابانید و دستور داد كه «.طلبم(دفع شما یاری می

[ 23۳رت روی آوردند ]عقبة بن سمعان پاهای آن را ببندد، و آن مالعین به طرف حض

نویسد:هشام بن محمد گوید: چون .ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی در تاریخ خود می

السالم دید آن مالعین بر كشتن او اصرار و پافشاری دارند قران را به امام حسین علیه

دست گرفت و آن را گشود، و باالی سر مباركش گذاشت، و فریاد زد:بینی و بینكم 

و جدی محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.یا قوم! بم تستحلون دمی؟ كتاب اهلل 

ألست بن بنت نبیكم؟ ألم یبلغكم قول جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم فی و 

فی أخی: هذان سیدا شباب أهل الجنة؟فان لم تصدقونی فاسألوا جابر و زید بن أرقم و 
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ار عمی؟میان من و شما، كتاب خدا و جدم محمد أباسعید الخدری.ألیس جعفر الطی

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم حكم كند.ای مردم! چرا خون مرا حالل 

دانید؟آیا من فرزند پیامبر شما نیستم؟ آیا سخن جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می

ین فرزندان، آقای اید كه فرمود: ا[ و برادرم نشنیده2۳۳ی من ] صفحه و سلم را درباره

جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر سخن مرا باور ندارید از جابر، زید بن ارقم و اباسعید 

خدری بپرسید.آیا جعفر طیار عموی من نیست؟شمر حرامزاده صدا زد: همین ساعت 

السالم فرمود:اهلل اكبر! أخبرنی جدی رسول اهلل شوی.امام حسین علیهوارد جهنم می

ا اخالك اال و م« رأیت كأن كلبا ولغ فی دماء أهل بیتی»و آله و سلم فقال: صلی اهلل علیه 

ویا گ»ایاه.اهلل اكبر! جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا خبر داد و فرمود: 

كنم كه تو همان سگ ، گمان می«لیسدبینم كه سگی خون اهل بیت مرا میمی

 پرستم اگر بدانم كهو شك و تردید میهستی.شمر ملعون گفت: من خدا را با حرف 

به اسناد خود از محمد بن « مناقب»از صاحب « بحاراالنوار»[ .در 233گویی؟ ]چه می

سلیمان بن عبداهلل بن حسن از پدرش از جدش از عبداهلل روایت كرده كه عبداهلل 

 دهالسالم آماگوید:چون عمر سعد لعین افراد خود را برای جنگ با امام حسین علیه

های خود قرار داد، و پرچمها را در جاهای خود برافراشت، و كرد، و آنان را در رتبه

لشكر سمت راست و چپ را مهیا و مرتب نمود، رو به افرادی كه در مركز لشكر قرار 

ی جوانب احاطه داشتند كرد و گفت: در جای خود استوار بمانید و حسین را از همه

السالم را احاطه كرده و مانند حقله دور تا دور ن علیهكنید.لشكریان دشمن، امام حسی

حضرت را گرفتند.حضرت از خیمه بیرون آمد تا نزد آن مالعین رسید، و از آنان 

خواست تا به سخن او گوش دهند، ولی آنان نپذیرفتند و ساكت نشدند، تا این كه 

لی سبیل أدعوكم ا حضرت فرمود:ویلكم! ما علیكم أن تنصتوا الی فتسمعوا قولی؟ و انما

الرشاد، فمن أطاعنی كان من المرشدین، و من عصانی كان من المهلكین، و كلكم 

عاص ألمری غیر مستمع قولی، فقد مألت بطونكم من الحرام، و طبع علی قلوبكم، 
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د تا كنیویلكم! أال تنصتون؟ أال تسمعون؟وای بر شما! چرا به سخنان من گوش نمی

كنم، كسی كه از من پیروی را به راه رستگاری دعوت میسخن مرا بشنوید، من شما 

[ خواهد شد و كسی كه از فرمان من سرپیچی نماید 2۳3كند از رستگاران ] صفحه 

دهید، كنید و سخن مرا گوش نمیی شما از امر من سرپیچی میهالك خواهد شد. همه

مراهی زده شده همانا شكمهای شما از حرام پر شده، و بر دلهای شما مهر شقاوت و گ

دهید؟پس لشكریان عمر شوید؟ آیا گوش فرانمیاست، وای بر شما! آیا ساكت نمی

سعد لعین، همدیگر را مالمت كردند و گفتند: آرام باشید و سخن او را گوش كنید.آن 

السالم برخاست و فرمود:تبا لكم أیتها الجماعة! و ترحا، أفحین گاه امام حسین علیه

نا، متحیرین فأصرخناكم مؤدین مستعدین، سللتم علینا سیفا فی رقاب استصرختمونا ولهین

و حششتم علینا نار الفتن جناها عدوكم و عدونا.فأصبحتم البا علی أولیائكم، ویدا علیهم 

ألعدائكم، بغیر عدل أفشوه فیكم، و ال أمل أصبح لكم فیهم، اال الحرام من الدنیا 

ر حدث كان منا و ال رأی تفیل لنا.فهال لكم أنالوكم، و خسیس عیش طعمتم فیه، من غی

الویالت! تركتمونا و السیف مشیم، فهال لكم الویالت! اذ كرهتمونا و تركتمونا 

تجهزتمونا، و السیف لم یشهر، و الجاش طامن، و الرأی لم یستحصف. ولكن أسرعتم 

واغیت األمة، ط الینا كطیرة الذباب، و تداعیتم كتداعی الفراش، فقبحا لكم! فانما أنتم من

و شذاذ األحزاب، و نبذة الكتاب، و نفثة الشیطان، و عصبة اآلثام، و محرفی الكتاب، و 

ء السنن، و قتلة أوالد األنبیاء، و مبیری عترة األوصیاء، و ملحقی العهار بالنسب، و مطفی

مؤذی المؤمنین، و مصرخی أئمة المستهزئین، الذین جعلوا القرآن عضین.و أنتم ابن 

رب و أشیاعه تعتمدون، و ایانا تخاذلون، أجل، و اهلل؛ الخذل فیكم معروف، وشجت ح

علیه عروقكم، و توارثته أصولكم و فروعكم، و ثبتت علیه قلوبكم، و غشیت صدوركم، 

فكنتم أخبث ثمر شجی للناطور و أكلة للغاصب.أال لعنة اهلل علی الناكثین، الذین ینقضون 

جعلتم اهلل علیكم كفیال، فأنتم و اهلل؛ هم.أال ان الدعی بن  األیمان بعد توكیدها، و قد

[ آخذ الدنیة، أبی 23۱الدعی قد ركز بین اثنین: بین القلة و الذلة، و هیهات ما ] صفحه 
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اهلل ذلك و رسوله و المؤمنون وجدود طابت، و حجور طهرت، و أنوف حمیة، و نفوس 

.أال قد أعذرت و أنذرت، أال انی زاحف أبیة، ال تؤثر مصارع اللئام علی مصارع الكرام

بهذه األسرة علی قلة العتاد، و خذلة األصحاب.ننگ بر شما باد ای گروه هالكت! و غم 

و اندوه بر شما چیره شود! آیا زمانی كه سرگردان و حیران بودید از ما فریاد خواستید و 

یم و به فریادتان ما آماده قیام بر احقاق حق شما بودیم و مهیای اصالح كار شما شد

ه ای كه دشمن شما و ما آن را تهیرسیدیم؛ شما به روی ما شمشیر كشیدید، و آتش فتنه

ور نمودید؟ و بر دوستان خودتان ستمگر، و بر دشمنان خودتان دیده است شما شعله

یاور و معین شدید؟ دشمنانی كه نه عدالتی را برای شما برپا نمودند، و نه آرزویی از 

رده كردند، جز حرامی كه از دنیا به شما داده و زندگی ناچیزی به شما شما برآو

ای از ما واقع شود، و نه رأیی كه از ما به خطا رود.وای اند، بدون این كه حادثهچشانده

بر شما! چرا دست از یاری ما كشیدید در حالی كه شمشیر دشمن در غالف و نیام 

خواستید و رها كردید، )برای یاری ما( آماده بود؟وای بر شما! چرا هنگامی كه ما را ن

نشدید در حالی كه هنوز دشمن به شما شمشیر نكشیده بود و دلها آرامش داشت و از 

ترس دشمن در اضطراب نبودید، و هنوز نظر دشمن بر ضرر شما مستحكم نشده بود؟ 

هم دولی مانند پریدن مگس با سرعت به جنگ ما شتاب نمودید، و بر جنگ با ما، گر

ها دور چراغ.پس روی شما زشت باد! شما از طاغوتها و آمدید مانند گرد آمدن پروانه

ها هستید، شما از رهاكنندگان قرآن، شیاطین امت هستید، شما از افراد پست قبیله

 كنندگان سنن وكنندگان قرآن، خاموشكاران و تحریفساحران شیطان، گروه گنه

 كنندگان فرزندان جانشینان پیامبران،مبران، هالكها، كشندگان فرزندان پیاشریعت

كنندگان زنا به نسب، آزاردهنگان مؤمنان و یاری رسانندگان پیشوایان، الحق

بده یعنی به سحر و كهانت و شع -استهزاكنندگان كسانی كه قرآن را پاره پاره كردند 

و تابعین او [ شما كسانی هستید كه به پسر حرب 232هستید. ] صفحه  -نسبت دادند 

د به كنید.آری! سوگنكنید و به عهد خود وفا نمییاور رها میكنید، و ما را بیاعتماد می
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وفایی شما معروف است و رگهای شما با آن پیوند خورده است، شما و خدا! بی

وفایی را از اجدادتان به همدیگر به ارث بردید، و دلهای شما با آن استوار فرزندانتان بی

تید كه ای هسترین میوههای شما كشیده شده، شما خبیثی قساوت بر سینهپردهشده، و 

ا گردد.آگاه باشید! لعنت خدباغبان را غمگین سازد و خوراك غاصبین و متجاوزین می

ند، و شكنشكنان است، كسانی كه عهدهای خود را بعد از محكم كردن آن میبر پیمان

ضامن ساختید، سوگند به خدا! شما همان شما خدای را بر علیه خودتان كفیل و 

شكنان هستید.آگاه باشید! یزید حرامزاده، فرزند حرامزاده مرا در میان دو رده قرار پیمان

داده است: یا آن كه شمشیر از نیام كشیده شود، و یا تن به خواری و ذلت داده شود. و 

را بر ما نپسندیده، و  چه دور است كه خود را ذلیل و خوار گردانم! خدا و پیامبرش آن

های پاك مادران و جوانان مردمان با ایمان به آن تن ندهند، و اجداد پاك و دامن

باغیرت و رادمردان باحمیت، هرگز تا راه مرگ و شهادت كریمانه به روی آنها باز 

است از راه پستی و ذلت و اطاعت فرومایگان نخواهند رفت )یعنی مانند كریمان با 

شوند، نه مانند فرومایگان كه با ذلت و خواری كشته كشته می حمیت و غیرت

ود ی تكلیف بشوند(.آگاه باشید! كه آنچه عذر آوردنی بود گفتم، و آنچه الزمهمی

ی انجام دادم، و ترسانیدم و اتمام حجت كردم.آگاه باشید! اكنون من با این عشیره

 ام.سپس، برای جنگ آمادهوفاخویش با وجود یاران كم و پراكنده شدن اصحاب بی

این اشعار را انشاء فرمود و گفت:فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمیناو ما ان 

طبنا جبن ولكن منایانا و دولة آخریناپس اگر بر دشمنان غالب و پیروز شدیم از قدیم 

 نعادت ما بر غلبه و پیروزی بود؛ و اگر از آنان شكست خوردیم و مغلوب شدیم ای

شود.كه این شكست به خاطر ترس ما نبوده است، بلكه شكست بر ما نسبت داده نمی

[ دنیا برویم و دشمنان به دولت 231قضای الهی بر این عالقه گرفته كه ما از ] صفحه 

برسند.آن گاه فرمود:أال! ثم ال یلبثون بعدها اال كریث ما یركب الفرس، حتی تدور بكم 

أبی عن جدی، فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم كیدونی دور الرحی، عهد عهده الی 
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جمیعا فال تنظرون، انی توكلت علی اهلل ربی و ربكم ما من دابة اال هو آخذ بناصیتها ان 

ربی علی صراط مستقیم.اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث علیهم سنین كسنی 

یهم أحدا و ال یدع ف السالم، و سلط علیهم غالم ثقیف یسقیهم كأسا مصبرة،یوسف علیه

اال قتله، قتله بقتلة، و ضربة بضربة، ینتقم لی و ألولیائی و أهل بیتی و أشیاعی منهم، فانهم 

غرونا و كذبونا و خذلونا، و أنت ربنا علیك توكلنا و الیك أنبنا و الیك المصیر.آگاه 

تا این  كرد، ی سوار شدن بر اسب، درنگ نخواهیدباشید! بعد از این قضیه، جز به اندازه

كه روزگار شما را مانند گرداندن آسیاب بگرداند، )یعنی هر لحظه شما را به بال گرفتار 

امری است معهود كه پدر آن را از جدم به  -هالك شدن شما  -خواهد كرد،( و این 

من خبر داده است، پس در امرتان مصمم باشید و با شریكانتان گردهم آیید، سپس 

ام كه حیله كنید و مرا مهلت ندهید.من بر خدای توكل نمودهدل مكر و همگی یك

ای نیست جز این كه خدای من بر او مسلط است، پروردگار من و شماست، هیچ جنبنده

ی قدرت اوست، همانا پروردگار من بر طریق عدل است و جزای هر كس را و در قبضه

بر آنان سالهای قحطی و  دهد.خداوندا! باران و بركت آسمانی را از آنان حبس كن،می

مختار  -السالم برانگیز، و غالم ثقیف خشكسالی مانند سالهای قحطی عصر یوسف علیه

آنان  یی زهرآلود تلخ مرگ را بر آنان بیاشامد، و همهرا بر آنان مسلط فرما، تا كاسه -

ز آنان ارا بكشد، و با كشتن و زدن آنها انتقام من و دوستانم و اهل بیتم و شیعیانم را 

ند.و یاور گذاشتبستاند چرا كه آنان ما را فریب دادند، و بر ما دروغ گفتند، و ما را بی

ای تویی پروردگار ما، بر تو توكل كردیم و به سوی تو روآوردیم كه بازگشت هر بنده

 [ 239به سوی توست. ] صفحه 

 سخنان امام حسین به عمر سعد لعین

عمر سعد كجاست؟ عمر را صدا بزنید.عمر ملعون را  السالم فرمود:آن گاه امام علیه

صدا زدند، او اكراه داشت و دوست نداشت كه نزد حضرت بیاید.حضرت رو به عمر 
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ملعون كرد و فرمود:یا عمر! أنت تقتلنی و تزعم أن یولیك الدعی ابن الدعی بالد الری 

ح ت صانع، فانك ال تفرو جرجان؟ و اهلل؛ ال تتهنأ بذلك أبدا، عهدا معهودا، فاصنع ما أن

بدنیا و ال آخرة، و كأنی برأسك علی قصبة قد نصب بالكوفة، یتراماه الصبیان و یتخذونه 

ی پسر حرامزاده كنی كه آن حرامزادهكشی و خیال میغرضا بینهم.ای عمر! تو مرا می

كند؟ سوگند به خدا! هرگز این حكومت بر تو تو را حاكم شهرهای ری و جرجان می

و خوش نخواهد شد، كه این عهدی است معهود كه از پدرم به من رسیده  گوارا

خواهی انجام ده، زیرا كه تو بعد از من، نه به دنیا و نه به آخرت است.پس آنچه كه می

ان ای كه در كوفه نصب شده و كودكبینم سر تو را باالی نیزهشد. گویا میشاد نخواهی

كنند.عمر ملعون از كالم حضرت به خشم ی میدهند و با آن بازآن را هدف قرار می

آمد و صورت نحس خود را برگرداند و افراد خود را صدا زد: منتظر چه هستید؟ 

ب السالم، اسای بیش نیست.پس از آن؛ امام حسین علیههمگی حمله كنید كه او لقمه

 شد نام داشت، طلبید و سوار« مرتجز»رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را كه 

[21۱. ] 

 ای از افراد دشمن و نفرین امام حسینجسارت عده

با سند خود از علی بن الحسین علیهماالسالم نقل « االمالی»شیخ صدوق رحمة اهلل در 

السالم یاران خود را السالم فرمود:پدرم امام حسین علیهكرده كه حضرت سجاد علیه

ر، خندقی حفر شود و داخل آن ی جنگ نمود و دستور داد تا در پیرامون لشكآماده

[ در این هنگام، 233آتشی بیفروزند كه دشمن از یك جهت وارد جنگ شود. ] صفحه 

ی مزنی به طرف خندق آمد، و مردی از لشكر عمر سعد ملعون به نام ابن ابوجویریه

ور افتاد، دستان خود را برهم زد و فریاد زد: ای حسین! و ای چون نگاهش به آتش شلعه

ب حسین! مژده باد بر شما آتش، شما در دنیا برای آتش شتاب نمودید.امام حسین اصحا

جویریه است.امام حسین السالم فرمود: این مرد كیست؟عرض كردند: ابنعلیه
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السالم فرمود:اللهم أذقه عذاب النار فی الدنیا.خداوندا! عذاب آتش را در دنیا به او علیه

ن رم كرد و او را در میان آتش خندق انداخت، و بچشان.در این هنگام، اسب آن ملعو

آن ملعون سوخت.پس از آن؛ مرد دیگری به نام تمیم بن حصین فزاری از لشكر 

آب  بینیدسعد لعین بیرون آمد و صدا زد: ای حسین! و ای اصحاب حسین! آیا نمیابن

شید تا ای از آن نخواهید چدرخشد؟ به خدا سوگند! قطرهفرات مانند شكم مارها می

: السالم فرمود: این كیست؟عرض شداین كه با سختی مرگ را بچشید.امام حسین علیه

السالم فرمود:هذا و أبوه من أهل النار، اللهم اقتل تمیم بن حصین است.امام حسین علیه

هذا عطشا فی هذا الیوم.این مرد و پدرش از اهل آتش و جهنم هستند. خداوندا! امروز 

فرماید: تشنگی او را گلوگیر السالم میهالك كن.امام سجاد علیهاو را با لب تشنه 

ساخت تا این كه از اسب خود به زمین افتاد، و زیر سم اسبان لشكر لگدمال شده و به 

جهنم واصل گردید.سپس مرد دیگری به نام محمد بن اشعث بن قیس كندی از لشكر 

دام حرمت برای تو از رسول عمر سعد لعین بیرون آمد و گفت: ای حسین بن فاطمه! ك

الم این السخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است كه به غیر تو نیست؟امام حسین علیه

ی شریفه را تالوت فرمود:)ان اهلل اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی آیه

ح و آل همانا خداوند، آدم و نو»[ ؛212[ ذریة بعضها من بعض( ]231] صفحه  -العالمین 

ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید، در حالی كه برخی از آنان ذریه و فرزند 

سپس فرمود:و اهلل؛ ان محمدا صلی اهلل علیه و آله و سلم لمن آل «.برخی دیگر است

ابراهیم، و ان العترة الهادیة لمن آل محمد، من الرجل؟سوگند به خدا! همانا محمد صلی 

و سلم از فرزندان ابراهیم است، همانا عترت هدایتگر از فرزندان محمد اهلل علیه و آله 

صلی اهلل علیه و آله و سلم هستند.)بعد فرمود:( این مرد كیست؟عرض شد: محمد بن 

السالم سر مبارك خود را به جانب آسمان اشعث بن قیس كندی.امام حسین علیه

لیوم ذال ال تعزه بعد هذا الیوم برداشت و فرمود:اللهم أذل محمد بن األشعث فی هذا ا

أبدا.خداوند! امروز؛ محمد بن اشعث را ذلیل و خوار فرما، ذلت و خواری كه هرگز بعد 
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ای بر او عارض شد، از میان لشكر بیرون آمد، از امروز، عزیزش نگردانی.پس عارضه

 ةخداوند بر آن ملعون عقربی مسلط كرد و او را گزید، و در حالی كه مكشوف العور

فرماید:( تشنگی بر امام حسین السالم میبود به جهنم واصل شد.)امام سجاد علیه

: حضرت، -نوسید می« منتخب»در كتاب  -[ .211السالم و اصحابش فشار آورد ]علیه

السالم را خواست و به او فرمود: اهل بیت خود را جمع كرده و برادر خود عباس علیه

هی حفر كردند، اما آن مالعین فهمیدند و آن را پر چاهی حفر كن.آنان جمع شده و چا

كردند، سپس چاه دیگری حفر كردند، باز آن مالعین پر كردند، تا این كه تشنگی 

ند كروایتی از مفضل نقل می« مسند البتول»[ .در كتاب 219شدیدی بر آنان چیره شد ]

ش السالم و اصحابهالسالم فرمود:هنگامی كه امام حسین علیكه گوید: امام صادق علیه

[ اصحابش صدا زد: هر كه تشنه 23۴از آب ممنوع شدند حضرت در میان ] صفحه 

آمدند و حضرت انگشت مبارك خود را در است بیاید.اصحاب حضرت یكی یكی می

نوشیدند تا این كه همگی گذاشت، و یكی پس از دیگری آب میكف دست آنان می

ز گفت: به خدا سوگند! به راستی ایگر میسیراب شدند.بعضی از اصحاب به برخی د

 اند.آبی نوشیدیم كه تا حال كسی از مردم جهانیان از آن ننوشیده

 سخنان ابن حصین همدانی با مردم كوفه

بن  السالم به نام یزیدشیخ صدوق رحمة اهلل گوید.شخصی از شیعیان امام حسین علیه

ید: آن شخص دایی ابواسحاق راوی حدیث؛ ابراهیم بن عبداهلل گو -حصین همدانی 

خدمت حضرتش شرفیاب شد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! آیا  -همدانی بود 

فرمایید من بروم و با آنان سخن بگویم؟حضرت به او اجازه دادند، او به سوی اجازه می

لشكر حركت كرد و گفت:ای مردم! همانا خدای متعال، محمد صلی اهلل علیه و آله و 

حالی كه مژده دهنده و ترساننده است به پیامبری مبعوث نمود، او به سوی سلم را در 

خدا دعوت كننده و چراغی روشن است، و این آب فرات است كه خوكان و سگان 
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شوند، در حالی كه میان آب فرات و فرزند رسول خدا صلی اهلل آبادی از آن سیراب می

: ای یزید! بسیار حرف زدی، خاموش اند.آن مالعین گفتندعلیه و آله و سلم مانع شده

باش و بس كن، سوگند به خدا! باید حسین تشنه بماند چنان كه كسی كه پیش از او بود 

الم السنیز، تشنه ماند. )منظورشان عثمان لعین بوده(.در این هنگام، امام حسین علیه

 فرمود: بنشین ای یزید!

 سخنان دیگری از امام حسین با لشكریان

السالم برخاست و در حالی كه بر شمشیر خود تكیه كرده بود با م حسین علیهآن گاه اما

صدای بلند فریاد زد و فرمود:أنشدكم اهلل تعالی؛ هل تعرفون أن جدی رسول اهلل صلی 

[ قال: أنشدكم اهلل تعالی؛ هل تعلمون 233اهلل علیه و آله و سلم؟قالوا: اللهم نعم. ] صفحه 

ی اهلل علیه و آله و سلم؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ أن أمی فاطمة بنت محمد صل

السالم؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل طالب علیههل تعملون أن أبی علی بن أبی

تعلمون أن جدتی خدیجة بنت خویلد أول نساء هذه األمة اسالما؟قالوا: اللهم نعم.قال: 

ء حمزة عم أبی؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ أنشدكم اهلل؛ هل تعلمون أن سیدالشهدا

هل تعلمون أن جعفرا الطیار فی الجنة عمی؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل 

تعلمون أن هذا سیف رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و أنا متقلده؟قالوا: نعم.قال: 

لی اهلل علیه و آله و سلم أنا أنشدكم اهلل؛ هل تعلمون أن هذه عمامة رسول اهلل ص

السالم كان أولهم البسها؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل تعلمون أن علیا علیه

اسالما، و أكثرهم علما، و أعظمهم حلما، و هو ولی كل مؤمن و مؤمنة؟قالوا: اللهم 

 یذاد نعم.قال: فبم تستحلون دمی و أبی الذائد عن الحوض غدا یذود عنه رجاال كما

البعیر الصادر عن الماء؛ و لواء الحمد فی ید جدی یوم القیامة؟قالوا: قد علمنا ذلك كله، 

دهم! آیا مرا و نحن غیر تاركیك حتی تذوق الموت عطشا.شما را به خدا سوگند می

ی او هستی.فرمود: شما را به خدا شناسید؟گفتند: آری! تو فرزند رسول خدا و نوادهمی
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دانید كه جد من رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم آیا میدهم! سوگند می

دانید كه مادرم فاطمه دهم! آیا میاست؟گفتند: آری.فرمود: شما را به خدا سوگند می

[ گفتند: آری.فرمود: شما را 23۳دختر محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم است. ] صفحه 

السالم طالب علیهعلی بن ابی دانید كه پدر مندهم! آیا میبه خدا سوگند می

ام دانید كه جدهدهم! آیا میاست؟گفتند: آری.فرمود: شما را به خدا سوگند می

خدیجه دختر خویلد، اولین بانویی كه از این امت اسالم آورده است؟گفتند: 

كه در بهشت با دو  -دانید كه جعفر دهم! آیا میآری.فرمود: شما را به خدا سوگند می

دهم! عموی من است؟گفتند: آری.فرمود: شما را به خدا سوگند می -كند از میبال پرو

ام شمشیر رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و دانید این شمشیری كه من حمایل كردهآیا می

ای دانید این عمامهدهم! آیا میسلم است؟گفتند: آری.فرمود: شما را به خدا سوگند می

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است؟گفتند: ام عمامه كه بر سرم بسته

السالم در میان مردم دانید علی علیهدهم! آیا میآری.فرمود: شما را به خدا سوگند می

اولین كسی بود كه اسالم آورد، و او دانشمندترین و شكیباترین آنان بود، و او موالی 

شمارید؟ خون مرا حالل میباشد؟گفتند: آری.فرمود: پس چرا هر مرد و زن مؤمن می

راند چنان كه شتر از آب رانده فردای قیامت پدرم، منافقان را از حوض كوثر می

شود، و در روز قیامت پرچم حمد در دست جد بزرگوار من خواهد بود.گفتند: ما می

داریم تا این كه با لب تشنه مرگ را دانیم، ولی دست از تو برنمیی اینها را میهمه

السالم محاسن شریف خود را به [ در این هنگام، امام حسین علیه233] صفحه  دریابی.

 آن گاه -در آن روز، آن بزرگوار، در سن پنجاه و هفت سالگی بود  -دست گرفت 

فرمود:اشتد غضب اهلل علی الیهود حیث قالوا: عزیز بن اهلل، واشتد غضب اهلل علی 

د غضب اهلل علی المجوس حین عبدوا النار من النصاری حین قالوا: المسیح ابن اهلل، واشت

دون اهلل، واشتد غضب اهلل علی قوم قتلوا نبیهم، واشتد غضب اهلل علی هذه العصابة الذین 

یریدون قتل ابن نبیهم.غضب و خشم خدا بر گروه یهودیان موقعی سخت شد كه آنان، 
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ر خشم خدا ب برای خدا فرزندی قائل شدند و گفتند: عزیر، پسر خداست. و غضب و

گروه نصاری زمانی سخت شد كه گفتند: مسیح پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر 

ی مجوس هنگامی سخت شد كه از عبادت خدا دست برداشته و به عبادت آتش طایفه

پرداختند. و غضب و خشم خدا بر گروهی كه پیامبر خود را شهید كردند سخت است، 

ند فرزند پیامبر خود را بكشند سخت است خواهو غضب خدا بر این گروهی كه می

[213. ] 

 تابی اهل حرمسخنان امام حسین و بی

 السالم این خطبه را ایرادسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:هنگامی كه امام حسین علیه

فرمود، و دختران و خواهرش زینب علیهاالسالم سخنان آن حضرت را شنیدند، 

ت، ی آنان بلند شد.حضرود زدند، و صدای گریهگریستند و ندبه كردند و بر صورت خ

ه السالم را به سوی اهل بیت فرستاد و بالسالم و فرزندش علی علیهبرادر خود عباس علیه

آنان فرمود:سكتاهن، فلعمری لیكثرن بكائهن.آنان را ساكت و آرام نمایید و نگذارید 

ه خواهند كرد.سید بن نوحه و گریه كنند، به جان خودم سوگند! بعد از من زیاد گری

دون ء مما یریطاووس رحمة اهلل گوید: سپس حضرت فرمود:أم و اهلل؛ ال أجیبهم الی شی

[ سوگند به خدا! پیشنهاد این قوم را 1۱۱حتی ألقی اهلل و أنا مخضب بدمی. ] صفحه 

 ی آغشته به خون، خدا را مالقاتكنم( تا با چهرهپذیرم، )یعنی با یزید بیعت نمینمی

السالم روایت شده است كه حضرتش [ .و از موالی ما، امام صادق علیه211ایم ]نم

السالم با عمر سعد فرمود:هنگامی كه امام حسین علیهفرمود: از پدرم شنیدم كه می

ولدالزنا رو به رو شدند و جنگ آغاز شد، خداوند عالم برای یاری و نصرت حضرت، 

ا این كه باالی سر مبارك پرواز كرده، و امام جمعی از فرشتگان را از آسمان فرستاد ت

السالم از جانب خداوند بین دو چیز مخیر گردید: یا او را یاری كنند تا بر حسین علیه

دشمنان پیروز شود، یا شهید شود و خداوند را مالقات كند، بدون این كه از پاداش آن 
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مة ن طاووس رححضرت چیزی كاسته شود، حضرت مالقات خدای را برگزیدند.سید ب

وایت ر« معالم الدین»اهلل گوید: این حدیث را ابوطاهر محمد بن حسین نرسی در كتاب 

السالم فریاد زد:أما من مغیث یغیثنا كرده است.راوی گوید: پس از آن، امام حسین علیه

لوجه اهلل؟ أما من ذاب یذب عن حرم رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله؟آیا كسی هست 

را یاری كند؟آیا كسی هست كه دشمنان را از حرم رسول خدا صلی اهلل  برای خدا ما

 [ 1۱9[ . ] صفحه 21۴علیه و آله و سلم دور سازد؟ ]

 ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آناندر مبارزه

 آغاز جنگ از طرف دشمن

 السالم اسب رسول خدا صلی اهللسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:سپس امام حسین علیه

طلبید، سوار شد و یاران خود را برای  -نام داشت « مرتجز» -علیه و آله و سلم را كه 

جنگ آماده كرد.راوی گوید: عمر سعد لعین جلو آمد و تیری به سوی اصحاب امام 

السالم پرتاب كرد و گفت: ای مردم! نزد امیر گواهی دهید كه من اولین حسین علیه

اختم.به دنبال آن، تیرها مانند باران از طرف سپاه كسی بودم كه به سوی حسین تیر اند

لسالم به االسالم باریدن گرفت.امام حسین علیهاشقیا به سوی اصحاب امام حسین علیه

اصحاب خود فرمود:قوموا رحمكم اهلل! الی الموت الذی البد منه، فان هذه السهام رسل 

ت ای از آن نیسكه چاره -گ القوم الیكم.خدای شما را بیامرزد! برخیزید و به سوی مر

آوران این گروه هستند كه شما را به جنگ پیش بروید، زیرا كه این تیرها پیام -

السالم حمله نمودند. ساعتی از روز، با خوانند.پس از آن؛ اصحاب امام حسین علیهمی

السالم كشته حمالتی مكرر جنگیدند، تا این كه جمعی از یاران امام حسین علیه

السالم دست ید بن طاووس رحمة اهلل گوید: در این هنگام؛ امام حسین علیهشدند.س

مباركش را بر محاسن شریفش زد و فرمود:اشتد غضب اهلل علی الیهود اذ جعلوا له ولدا، 
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واشتد غضب اهلل علی النصاری اذ جعلوه ثالث ثالثة، واشتد غضبه علی المجوس اذ 

ه علی قوم اتفقت كلمتهم علی قتل ابن بنت عبدوا الشمس و القمر دونه، و اشتد غضب

نبیهم.خشم و غضب خداوند بر جماعت یهودیان موقعی سخت شد كه برای خدا 

فرزندی قائل شدند، و خشم و غضب خداوند بر گروه نصاری وقتی سخت شد ] صفحه 

[ كه خدا را سومین سه قرار دادند )یعنی گفتند: خدای ما سه تا است: عیسی، 1۱3

ی مجوس زمانی سخت شد كه از ا(، و خشم و غضب خداوند بر طایفهمادرش، خد

عبادت خدا دست برداشته و به پرستش آفتاب و ماه پرداختند، و خشم و غضب خداوند 

القول دست به دست هم دادند و برای كشتن پسر پیامبر سخت شد بر مردمی كه متفق

از محمد بن ابوطالب روایت ی فاضل مجلسی رحمة اهلل [ .عالمه213خود آماده شدند ]

كند:هنگامی كه تیرها از طرف سپاه عمر سعد لعین مانند باران باریدن گرفت كسی می

از اصحاب حضرت نماند مگر این كه تیری بر بدنش اصابت كرد.گفته شده: چون 

السالم از طرف سپاه عمر لعین تیرباران شدند، اصحاب اصحاب امام حسین علیه

[ .سید 21۳ر این حمله، پنجاه نفر از یاران حضرت كشته شدند. ]حضرت كم شدند، و د

السالم فریاد زد:أما من مغیث بن طاووس رحمة اهلل گوید: پس از آن؛ امام حسین علیه

یغیثنا لوجه اهلل؟ أما من ذاب یذب عن حرم اهلل؟آیا كسی هست كه برای خدا ما را یاری 

 [ .213دور سازد؟ ] كند؟ آیا كسی هست كه دشمنان را از حرم خدا

 حر و سخنان او با عمر سعد لعین

نگ با ی جشیخ مفید رحمة اهلل گوید:هنگامی كه حر بن یزید دید لشكر اشقیا آماده

السالم هستند، رو به عمر سعد لعین كرد و گفت: ای عمر! آیا تو با امام حسین علیه

كنم، خت با او میجنگی؟گفت: آری! سوگند به خدا! جنگی سالسالم میحسین علیه

ها از پیكرها قطع ها جدا شود و دستجنگی كه آسانترین آن، این كه سرها از بدن

گردد.حر گفت: آیا همین كه به شما پیشنهاد كرد كه بر مكان خودش بازگردد راضی 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

تم، ولكن پذیرفنیستید؟عمر لعین گفت: آگاه باش! اگر كار به دست من بود، آن را می

 [ 1۱1د، آن را قبول نكرد. ] صفحه زیاامیر تو ابن

 توبه و بازگشت حر

ای رفت. مردی با نام حر، پس از شنیدن این سخنان، از یاران خود جدا شده و به گوشه

به همراه او بود، حر به او گفت: ای قره! آیا امروز  -اش بود كه از طایفه -قرة بن قیس 

اهی آبش بدهی؟قره گوید: خوای؟گفت: نه.گفت: آیا نمیاسب خود را آب داده

خواهد در خواهد از لشكر جدا شود، و نمیسوگند به خدا! من گمان كردم او می

جنگ شركت كند، و دوست ندارد من در این حال او را ببینم به او گفتم: من اسبم را 

روم آب بدهم.حر، از آن جایی كه بود، دور شد، به خدا سوگند! اگر ام میآب نداده

ی او خبر داشتم، هر آینه من هم با او به سوی امام حسین و از ارادهدانستم می

[ .نگارنده گوید؛ ابومخنف گوید:)در این هنگام،( حر رو به 2۴۱رفتم ]السالم میعلیه

الم السبینی امام حسین علیهپسرعموی خود )قره( كرد و گفت: ای پسرعمو! آیا می

 خواهی با هم به سویرود؟ مییاری او نمیطلبد و كسی به كند و یاری میاستغاثه می

او برویم و در پیشاپیش او جهاد كنیم؟ زیرا مردم از این دنیا كوچ خواهند كرد، و 

ی شهادت فائز شده و از كرامات و عزتهای این دنیا زایل خواهد شد، شاید ما به درجه

دارم می میی اهل سعادت باشیم.آن فرزند )قره( گفت: آری! دوست دارم و گراجمله

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید:حر، آرام آرام به 2۴2گویی قبول است( ])یعنی هرچه می

السالم نزدیك شد.مهاجر بن اوس گفت: ای فرزند ریاحی! چه امام حسین علیه

خواهی حمله كنی؟ حر به او پاسخ نداد. لرزه به اندام حر افتاده بود خواهی؟ آیا میمی

جر گفت: كار تو مرا به شك انداخت، به خدا سوگند! در هیچ لرزید.مهاو بدنش می

ترین مردم كوفه ای تو را به این حال ندیده بودم، و اگر از من بپرسند شجاعمعركه

ی شجاعان اهل كوفه ترجیح گذرم و تو را بر همه[ نمی1۱۴كیست؟ از تو ] صفحه 
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لرزی؟(حر گفت: به می كنم؟ )چرادهم، این چه حالتی است كه از تو مشاهده میمی

بینم )یعنی در میان بهشت و جهنم خدا قسم! خودم را در میان بهشت و دوزخ متحیر می

ام و االن به یكی از آنها خواهم رسید(، به خدا سوگند! چیزی را بر بهشت قرار گرفته

دهم گرچه بدنم پاره پاره شود و مرا بسوزانند.سپس اسب خود را حركت ترجیح نمی

السالم ملحق شد.سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: پس از به لشكر امام حسین علیهداد و 

السالم حركت آن نهیبی بر اسب خود زد و به قصد آمدن به درگاه امام حسین علیه

 گفت: خداوندا! به سویكرد. او در حالی كه دو دست خود را بر سرش گذاشته بود می

زیرا من دوستان تو و فرزندان دختر پیامبر تو را ی مرا بپذیر، كنم، توبهتو انابه می

ض السالم عرترسانیدم.شیخ مفید رحمة اهلل پس از آن گوید:حر، به امام حسین علیه

كرد: فدای تو گردم ای فرزند رسول خدا! من آن رفیق و مصاحب تو هستم كه تو را از 

تو  م. و در این مكان،بازگشتن بازداشتم و در این راه، دست از تو برنداشتم و جدا نشد

كردم آنان پیشنهاد تو را را محاصره كرده و كار را بر تو دشوار گرفتم. گمان نمی

ینجا دانستم كه كار را به انپذیرند، و كار را به اینجا برسانند، به خدا سوگند! اگر می

ی خود به سوی خدا توبه شدم، من از كردهكشد به چنان عملی مرتكب نمیمی

ی هالسالم فرمود: آری! خداوند توبی من پذیرفته است؟امام حسین علیهآیا توبهكنم، می

پذیرد، پیاده شو.حر گفت: اگر سواره در راه تو بجنگم بهتر است تو را از فضل خود می

جنگم كه سرانجام از اسب فرودخواهم كه پیاده باشم، ساعتی باالی اسبم با آنان می

 گوید: با سلسله سند خودم چنین روایت شده:حر، به امام نما رحمة اهلل[ .ابن2۴1آمد ]

زیاد لعین مرا از قصر خود به جنگ تو فرستاد، السالم عرض كرد: ابنحسین علیه

ی گفت: اشدم صدایی از پشت سر خودم شنیدم كه میهنگامی كه از قصر خارج می

ه خدا خودم گفتم: بحر! مژده باد به تو خیر.پست سرم نگاه كردم و كسی را ندیدم، با 

وم، رالسالم میای است؟ در حالی كه من به سوی امام حسین علیهسوگند! این چه مژده

كردم كه یاور تو خواهم شد.حضرت فرمود: به [ نمی1۱3و پیش خود فكر ] صفحه 
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[ .ابومخنف گوید: پس از آن، حر به 2۴9راستی كه هم به پاداش و هم به خیر رسیدی ]

پسرم! تو بر گروه ستمكاران حمله كن.فرزند حر، بر آن گروه حمله  فرزند خود گفت:

كرد و كشتاری به راه انداخت تا این كه هفتاد نفر سواره را به هالكت رساند، پس از 

آن شهید شد، خدای او را رحمت كند.ابومخنف گوید: هنگامی كه پدرش حر، 

ا یی را كه شهادت ری فرزندش را دید خیلی خوشحال شد، و گفت: سپاس خداكشته

السالم نصیب تو گردانید.آن گاه حر به خدمت در پیشگاه موالمای ما امام حسین علیه

خواهم اجازه بفرمایید تا به سوی السالم آمد و گفت: ای موالی من! میامام حسین علیه

میدان بروم، زیرا من اولین كسی بودم كه سر راه تو را گرفتم، و دوست دارم در پیشگاه 

السالم فرمود: برو به سوی كارزار! خداوند بر تو مبارك ما كشته شوم.امام حسین علیهش

 [ .2۴3گرداند ]

 سخنان حر با مردم كوفه

السالم حركت كرد و در مقابل شیخ مفید رحمة اهلل گوید:حر از خدمت امام حسین علیه

ی بنده آیا این لشكر ایستاد و گفت:ای مردم كوفه! مادران شما به عزای شما بنشینند!

ی خدا را دعوت كردید كه میان شما آید و او را یاری كنید و خیال صالح و شایسته

كنید، بعد او را فریب دادید كه او را بكشید؟ در مقابل كردید كه در راه او جانبازی می

ی جهات او را محاصره كردید، تا این كه او ایستادید و از گریبانش گرفتید، و از همه

رید به شهرهای وسیع خدا برود، اینك مانند اسیر در دستان شما گرفتار است، نه نگذا

تواند مالك سودی شود، و نه ضرری از خود دفع كند.حرم و دختران و اهل بیتش را می

از آب فرات منع كردید، آبی كه جریان دارد و یهود، نصاری و مجوس از آن 

خورند. اكنون آگاه باشید كه بر اثر ن مینوشند، و خوكان آبادی و سگان آنها از آمی

[ شما نسبت به پیامبر خدا 1۱۳اند. ] صفحه حال روی زمین افتادهی آنان بیتشنگی همه

ی اهل بیتش بدرفتاری در پیش گرفتید، و چه بد رفتار كردید، امید دارم خداوند درباره
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به اینجا رسید  شما را در روز قیامت از آب رحمتش سیراب ننماید. وقتی سخن حر

تیراندازان لشكر عمر سعد لعین، بر او حمله كرده و او را مورد هدف تیرباران شدید 

السالم بازگشت و در قرار دادند. او سخن خود را ادامه نداد و خدمت امام حسین علیه

برابر حضرتش ایستاد.شیخ مفید رحمة اهلل گوید: در این هنگام؛ مبارزان لشكر اشقیا 

ر سفیان وارد میدان شد، عبداهلل بن عمیر از لشكیدند، و یسار، غالم زیاد بن ابیمبارز طلب

السالم برای مبارزه با او به میدان شتافت.یسار گفت: كیستی؟عبداهلل، امام حسین علیه

نگ شناسم، باید به جنسب خود را به آن ملعون بیان كرد.آن ملعون گفت: من تو را نمی

ب بن مظاهر آیند.عبداهلل بن عمیر گفت: ای زنازاده! آیا از من؛ زهیر بن قین یا حبی

خواهی؟سپس بر او حمله كرد و كنی و دیگری را میی شخصی اعراض میمبارزه

ای بر او زد كه به درك واصل شد. در این هنگام كه مشغول جدا كردن سر چنان ضربه

مله كرد، یارانش فریاد زدند: از تن او بود، سالم، غالم عبداهلل بن زیاد ولدالزنا بر او ح

 دستی نمود وعمیر متوجه نشد، تا این كه آن غالم، پیشغالم، به تو حمله كرد.ابن

 ی شمشیر را دفع كرد، وعمیر حواله كرد، او با دست چپ خود، ضربهشمشیری بر ابن

ای او را كشته و وارد درك انگشتانش قطع شد، آن گاه بر او حمله نمود و با ضربه

السالم ود.او در حالی كه هر دوی آن مالعین را كشته بود روی به سوی امام علیهنم

و گفت:ان تنكرونی فأنا ابن الكلب انی امرء ذومرة و عصبخواند و میآورد رجز می

شناسید من پسر كلب هستم؛ من مردی قوی و لست بالخوار عند النكب اگر مرا نمی

توان و ضعیف نیستم.در این هنگام؛ عمرو بن صاحب ضرب هسستم، و در موقع حادثه نا

السالم حمله حجاج با گروهی از اهل كوفه بر سمت راست لشكر امام حسین علیه

[ نشسته 1۱3كردند، چون نزدیك شدند اصحاب حضرت روی زانوهای خود ] صفحه 

بناچار  نندها عبور كهای خود را به طرف آنان گرفتند. اسبان آنان نتوانستند از نیزهو نیزه

پشت سر،  السالم ازگشتند اصحاب امام حسین علیهنشینی كردند.هنگامی كه برمیعقب
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ی دیگر زخمی ی زیادی از آن مالعین هالك شده و عدهآنان را تیرباران كردند، عده

 [ .2۴1شدند ]

 ی حر و شهادت آن بزرگوارمبارزه

 اثیر در، و نیز ابن«مناقبال»نویسد: محمد بن ابوطالب، صاحب می« بحاراالنوار»در 

م آمد السالكنند:حر به حضور امام حسین علیهدر یك روایت مشابهی نقل می« الكامل»

و گفت: ای فرزند رسول خدا! من اولین كسی بودم كه سر راه تو را گرفتم، اجازه فرما 

اولین كسی باشم كه در راه تو كشته شوم، و فردای قیامت اولین كسی باشم كه با 

ت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم مصافحه نمایم.چرا حر گفت: اولین كسی باشم جد

ای از یاران امام حسین كه در راه تو كشته شوم؟ در حالی كه تا آن موقع عده

السالم شهید شده بودند؟مقصود حر این بود كه: اولین مبارزی باشم كه در مبارزه علیه

ر اولین السالم دگروهی از یاران امام حسین علیه -چنان كه گفتیم -كشته شوم، وگرنه 

حمله كشته شده بودند.بنابراین؛ حر اولین كسی بود كه به میدان آمد و مبارز طلبید، و 

شروع به خواندن رجز كرد و گفت:انی أنا الحر و مأوی الضیف أضرب فی أعناقكم 

 م كه صاحبمن حرعن خیر من حل بأرض الخیف أضربكم و ال أری من حیفبالسیف

زنم.از جانب بهترین كسانی نواز هستم، كه گردن شماها را با شمشیر میكرم و مهمان

[ 2۴۴زنم و از چیزی باكی ندارم ]اند؛ من شما را میكه در سرزمین منی وارد شده

گوید: روایت شده است:چون حر به یاران « بحاراالنوار».عالمه مجلسی رحمة اهلل در 

وگند ی تمیم به نام یزید بن سفیان گفت: سالم پیوست مردی از قبیلهالسامام حسین علیه

ا نیزه دیدم برفت؛میالسالم میبه خدا! اگر موقعی كه حر به سوی یاران امام حسین علیه

[ در این اثنا؛ كه حر مشغول جنگ بود و اسب او 12۱آوردم. ] صفحه او را از پای درمی

، و خونش جاری بود، حصین گفت: ای یزید! ی گوش و ابروان زخمی شدهاز ناحیه

كردی؟گفت: آری! پس به سوی حر این همان حری است كه آرزوی كشتن او را می
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حمله كرد، حر او را مهلت نداده و از پای درآورد و به جنگ خود ادامه داد تا این كه 

ید تا گجنی دشمن را كشت. او پیوسته میچهل نفر از شجاعان و دلیران سواره و پیاده

گفت:انی أنا الحر و نجل الحر این كه اسب او را پی كردند، از اسب پیاده شد و می

أشجع من ذی لبد هزبرو لست بالجبان عند الكر لكننی الوقاف عند الفرمنم آزادمرد و 

دار هستم.من در هنگام حمله بر دشمنان ترسو فرزند آزادمرد؛ كه دلیرتر از شیر یال

ایستم )و گریزند؛ من ثابت و استوار میجویان از شدت جنگ مینیستم؛ و هنگامی جنگ

جنگید تا این كه شهید شد، خدای او را رحمت نمایم(.او پیوسته میپشت به جنگ نمی

السالم به سوی او شتافته بدن شریف او را برداشتند و در برابر كند.یاران امام حسین علیه

م السالی در بدن داشت، امام حسین علیهالسالم گذاشتند، هنوز رمقامام حسین علیه

فرمود:أنت الحر كما سمتك أمك، و كشید و میدست مباركش را بر صورت او می

أنت الحر فی الدنیا، و أنت الحر فی االخرة.تو واقعا آزادمرد و حر هستی، چنان كه 

[ .شیخ 2۴3مادرت نامیده، و تو هم در دنیا آزادمرد و حر هستی و هم در آخرت. ]

صدوق رحمه اهلل گوید:)حر، جنگ سختی با سپاه عمر سعد لعین نمود، بعد به زمین 

السالم باالی سر او آمد، خون از زخمهای او كربال افتاد( در این هنگام، امام حسین علیه

جاری بود حضرت فرمود:بخ بخ لك یا حر! أنت حر كما سمیت فی الدنیا و 

نیا و آخرت حر و آزاده هستی چنان كه نامیده اآلخرة.مرحبا مرحبا تو ای حر! تو در د

[ 122السالم اشعاری انشا فرمود و گفت: ] صفحه [ .آن گاه امام حسین علیه2۴۳ای ]شده

 و نعم الحر اذ نادی حسینا فجاد بنفسهریاح صبور عند مختلف الرماحلنعم الحر حر بنی

ها هنگام آمدن نیزهچه بسیار خوب است حر، حر فرزند ریاحی؛ كه در عند الصیاح

صبور و شكیباست.چه نیكو آزادمرد است حر، هنگامی كه حسین صدا زد؛ با فدای 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل گوید: دو نفر در قتل آن 2۴3جانش ندای او را پاسخ داد ]

بزرگوار دست داشتند كه یكی ایوب بن مسرح بود، و دیگری شجاعی از سواران اهل 

نویسد:پس از آن؛ می« بحاراالنوار»[ .در 23۱را لعنت كند ]كوفه بود. خدای آن دو 
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السالم به طرف میدان جنگ روانه اند: هر كدام از اصحاب امام حسین علیهراویان گفته

گفت: سالم بر تو ای فرزند كرد و میالسالم خداحافظی میشد با امام حسین علیهمی

تو؛ ما نیز پشت سر تو خواهیم داد: سالم بر رسول خدا!حضرت نیز به او پاسخ می

فرمود:)فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ی شریفه را تالوت میآمد.بعد این آیه

[ ؛برخی از آنان به عهد خود وفا كردند و جنگیدند و شهید شدند، 232ما بدلو تبدیال( ]

 و برخی دیگر منتظر شهادت هستند و عهد و پیمان خود را تغییر ندادند.

 ی بریر همدانیزهمبار

پس از حر؛ بریر بن خضیر همدانی قدم به میدان كارزار گذاشت، او كه خود از بندگان 

خواند وارد میدان جنگ شد، و ی خداوند عالمیان بود در حالی كه رجز میشایسته

گفت:أنا بریر و أبی خضیر لیث یروع االسد عند الزئریعرف فینا الخیر أهل الخیر می

أری من ضیركذاك فعل الخیر من بریر من بریر فرزند خضیر هستم؛ أضربكم و ال 

[ اهل خیر در ما، خیر را 121ترساند. ] صفحه شیری كه به هنگام نعره، شیران را می

بینم.و كار خیر از بریر چنین زنم و در این كار ضرری نمیشناسند؛ من شما را میمی

فت: جلو آیید، ای كشندگان مؤمنان! گكرد و میاست.او بر آن جمعیت اشقیا حمله می

جلو آیید، ای كشندگان فرزندان جهادگران بدر! جلو آیید، ای كشندگان فرزندان و 

ی پیامبر پروردگار جهانیان.بریر از بهترین قاریان قرآن در زمان خودش بود. او ذریه

ال، حكرد تا این كه سی نفر را به هالكت رساند. در این پیوسته بر دشمن حمله می

دهم مردی به نام یزید بن معقل به میدان آمد و در برابر بریر ایستاد و گفت: گواهی می

كه تو از گمراهان هستی.بریر گفت: بیا مباهله كنیم؛ خدا دروغگو را لعنت كند و آن 

كه به راه حق است اهل باطل را بكشد.پس بر همدیگر حمله كردند، یزید لعین، 

شمشیر،  ای بر او زد كهه تأثیری نكرد، ولی بریر چنان ضربهای خفیف بر او زد كضربه

كاله او را پاره كرده و به مغزش رسید و به هالكت رسید و بر زمین افتاد.راوی گوید: 
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زیاد ملعون، بر بریر حمله كرد و او را شهید نمود، در این حال؛ مردی از یاران ابن

نام داشت، او در میدان جنگ جوالن رحمت خدای بر او باد.قاتل بریر، بحیر بن اوس 

ألم آت گفت:سلی تخبری عنی و أنت ذمیمة غداة حسین و الرماح شوارعزد و میمی

معی مزنی لم تحنه كعوبه و أقصی ما كرهت و لم یحل غداة الوغی و الروع ما أنا صانع

و عنفجردته فی عصبة لیس دینهم كدینی و انی بعد ذلك لقاأبیض مشحوذ الغرارین قاطع

یته فأبلغ عبیداهلل اذ ما لققد صبروا للطعن و الضرب حسرا و قد جالدوا لو أن ذلك نافع

ای قتلت بریرا ثم جلت بهمة غداة الوغی لما دعی من یقارعبأنی مطیع للخلیفة سامع

 كنی )ونفس! بپرس از من تا به تو بگویم كه تو روز جنگ حسین را مالمت می

ها برافراشته شده.آیا از آنچه كه دوست نداری بجا یزهگویی خطرناك است( و نمی

، ترسندنیاورم و به سوی شجاعان تو گام برندارم؟ در روزی كه شجاعان در آن روز می

های شهر مزنی است كه ای دارم كه از نیزه[ من نیزه129ترسم. ] صفحه ولی من نمی

طرف آن تیز و برنده اند، و با من شمشیری است كه دو مردمان آن خیانت نكرده

است.شمشیرم را در میان گروهی از نیام كشیدم كه دین آنان مانند دین من نبود؛ و من، 

كنم.آنها به راستی در حالی كه لباس رزم به بعد از این؛ در اظهار شجاعت قناعت می

ها و شمیشرها صبر كردند، و حقیقتا چاالكی و زیركی از خود تن نداشتند در مقابل نیزه

ای داشت.وقتی كه با عبیداهلل مالقات كردی به او برسان شان دادند، اگر این كار فایدهن

ی ه مبارزهطلبید بكه من فرمانبر خلیفه و شنوای سخن او هستم. روزی كه بریر مبارز می

ی مجلسی رحمة اهلل او آمده و او را كشتم بعد اسبم را در میدان جوالن دادم.عالمه

ی خدا هی بندگان شایستریر، به آن ملعون گفتند: بریر از جملهگوید:پس از كشتن ب

بود. پسرعموی او نزدش آمد و گفت: وای بر تو، ای بحیر! بریر بن خضیر را كشتی، 

 یفردای قیامت چگونه خدایت را مالقات خواهی كرد؟راوی گوید: آن شقی از كرده

و ال جعل النعماء عند گفت:فلو شاء ربی ما شهدت قتالهم خود پشیمان شده و می

جائرلقد كان ذا عارا علی و سبه یعیر بها األبناء عند المعاشرفیالیت أنی كنت فی ابن
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الرحم حیضة و یوم حسین كنت ضمن المقابرفیا سوأتا ماذا أقول لخالقی؟ و ما حجتی 

م؛ شدگرفت در جنگ آنان حاضر نمییوم الحساب القماطر؟اگر مشیت خدا عالقه می

تن داد كه به آنها فریب بخورم.كشقرار نمی -یزید لعین  -را نزد پسر ستمكار  و نعمتها

ها بازگو خواهند برای من ننگ و عار است؛ ننگی كه ابنای روزگار در میان قبیله

السالم كرد.ای كاش من در رحم مادرم خون حیض بودم؛ و در روز جنگ حسین علیه

ی من! به پروردگار خودم چه عذری خواهم در قبر جای داشتم.وای از رسوایی و بدنام

چه خواهد بود؟  -كه روز سختی است  -آورد؟ و حجت و دلیل من در روز حساب 

 [ 123[ . ] صفحه 231]

 ی وهب بن حباب كلبیمبارزه

ی فاضل مجلسی رحمة اهلل گوید:پس از او؛ وهب بن عبداهلل حباب كلبی به میدان عالمه

درش در سرزمین كربال حضور پیدا كرده بود، مادرش شتافت. وی در آن روز، با ما

گفت: پسرم! برخیز! و فرزند دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را یاری 

كنم، و در این مورد كوتاهی نخواهم كرد.آن كن.گفت: مادر جان! حتما او را یاری می

لب الكأنا ابنگفت:ان تنكرونی فگاه رو به سوی میدان جنگ نهاد در حالی كه می

و و حملتی و صولتی فی الحرب أدرك ثاری بعد ثار صحبیسوف ترونی و ترون ضربی

ر شناسید من پساگر مرا نمیأدفع الكرب أمام الكرب لیس جهادی فی الوغی باللعب

كلب هستم؛ به زودی مرا و ضربت شمشیرم را خواهید دید.شما به زودی با حمالت و 

د؛ من انتقام خون خودم و یارانم را خواهم گرفتپیوسته با ی من آشنا خواهید شغلبه

كنم؛ كه جهاد من در میدان جنگ، بازی كودكانه كشتن شما غم و غصه را زایل می

جنگید تا این كه گروهی از آن نیست.پس از آن بر دشمن حمله كرده و پیوسته می

: ایستاد و گفت مالعین را كشت و به سوی مادر و زن خودش برگشت، در برابر آنان

شوم تا این كه در پیشگاه امام ای مادر! آیا از من راضی شدی؟گفت: از تو راضی نمی
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دهم! السالم كشته شوی.در این حال؛ زنش گفت: تو را به خدا سوگند میحسین علیه

مرا با كشته شدنت به غم و اندوه مبتال نكن.مادرش گفت: ای فرزندم! سخن زنت را 

ر پیشگاه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جنگ كن تا مپذیر، برگرد و د

فردا در روز قیامت، او در پیشگاه خداوند شفیع تو گردد.وهب در حالی كه این اشعار 

وهب بالطعن منی تارة و خواند به میدان نبرد بازگشت:انی زعیم لك أمرا می

انی امرؤ ذو مرة و عضب و ضرب غالم مؤمن بالرب حتی یذیق القوم مر الحربالضرب

[ حسبی الهی من علیم حسبی ای مادر وهب! من 121لست بالخوار عند النكب ] صفحه 

ضامنم كه دشمنان را گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر بزنم.مانند زدن غالمی كه ایمان به 

خدا دارد؛ تا این كه این گروه، تلخی جنگ را بچشند.من مردی قوی و دارای ضرب و 

هستم؛ كه در هنگام حادثه عاجز و ناتوان نیستم.خداوند عالم و دانا، برای من  طعن

ا این كشت تكرد و میكافی است.عالمه مجلسی رحمة اهلل گوید:او پیوسته جنگ می

سعد لعین؛ نوزده نفر سواره و دوازده نفر پیاده را از پای درآورد، سپس كه از لشكر ابن

گام، زن وهب عمودی را برداشته و به كمك او هایش بریده شد. در این هندست

گفت: پدر و مادرم فدای تو باد! در پیشگاه پاكیزگان از شتافت، در حالی كه آن زن می

خواست حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جهاد كن.در این حال كه وهب می

رگز ت و گفت: هی لباس او را گرفاو را به طرف زنها برگرداند آن زن نیكوكار گوشه

ار السالم به آن زن نیكوكگردم تا این كه همراه تو كشته شوم.امام حسین علیهبرنمی

فرمود: از اهل بیت، پاداش خیر داده شوید! به سوی اهل حرم برگرد، خدای تو را 

ها بازگشت.وهب همچنان مشغول جنگ بود تا رحمت كند.آن مخدره به سوی خیمه

ی مجلسی رحمة اهلل گوید:در رحمت خدا بر او باد.عالمه این كه شهید شد، رضوان و

كرد. ی او رساند، و خون صورت او را پاك میاین حال، زن وهب خود را به جنازه

شمر ملعون متوجه شد و به غالم خودش دستور داد كه او را بزند. آن ملعون، با عمودی 

السالم كشته ین علیهاو را زد و كشت، و او اولین زنی بود كه از لشكر امام حس
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وهب نصرانی بود، او ی مجلسی رحمة اهلل گوید: در حدیث دیگری دیدم:ابنشد.عالمه

السالم مسلمان شدند. او در میدان جنگ، بیست و و مادرش به دست امام حسین علیه

چهار نفر پیاده و دوازده نفر سواره را به هالكت رسانید. سپس آن بزرگوار توسط 

د، او را نزد عمر سعد لعین آوردند، عمر لعین گفت: چه حمله و قهر و دشمن دستگیر ش

ی سخت و شدیدی داری؟بعد دستور داد سر از تن او جدا كرده سرش را به سوی غلبه

[ انداختند.مادرش، سر فرزندش را برداشت و 12۴السالم ] صفحه لشكر امام حسین علیه

پرتاب كرد و به مردی از لشكر  سعد ملعونآن را بوسید، سپس به طرف لشكر ابن

سعد برخورد و او را به قتل رسانید سپس عمود خیمه را برداشت و بر دشمن حمله ابن

و السالم به اكرد و دو نفر از اشقیا را به هالكت رسانید.در این حال؛ امام حسین علیه

 اهللفرمود: ای مادر وهب! برگرد، تو و فرزندت در بهشت همراه جدم رسول خدا صلی 

علیه و آله و سلم خواهید بود،زیرا كه بر زن جهاد واجب نیست.آن زن سعادتمند، 

ی السالم فرمو: اگفت: خدایا! مرا از امیدت ناامید مفرما.امام حسین علیهبرگشت و می

 [ .239مادر وهب! خداوند امیدت را ناامید نفرماید ]

 ی عمرو بن خالد و فرزندشمبارزه

حمة اهلل گوید:پس از او؛ عمرو بن خالد ازدی به میدان نبرد عالمه فاضل مجلسی ر

شتافت و جنگید تا این كه به شهادت رسید، رضوان الهی بر او باد.پس از او؛ فرزندش 

ه جنگید تا این كخالد بن عمرو گام در پپش گذاشت و به میدان آمد و پیوسته می

 [ .233شهید شد، خدای او را رحمت كند ]

 تمیمیی سعد مبارزه
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ی طالب گوید:پس از او؛ سعد بن حنظلهنویسد: محمد بن ابیمی« بحاراالنوار»در 

خواند به دشمن حمله كرد و تمیمی به میدان نبرد شتافت، او در حالی كه رجز می

 جنگ سختی نمود، سپس شهید شد، رضوان خدا بر او باد.

 ی عمیر بن عبداهلل مذحجیمبارزه

 مذحجی رجزخوانان روی به سوی میدان كارزار نهاد، و پس از او؛ عمیر بن عبداهلل

جنگید تا این كه به دست مسلم ضیابی و عبداهلل بجلی به شهادت رسید. ] پیوسته می

 [ 123صفحه 

 ی مسلم بن عوسجه و وصیت او به حبیبمبارزه

 خواند:ان تسألو عنیپس از او؛ مسلم بن عوسجه قدم به میدان نبرد گذاشت، او رجز می

أسدفمن بغانا حائد عن الرشد و كافر بدین جبار فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی

صمداگر كسی از شجاعت من بپرسد من چون شیر ژیان هستم؛ و از نسل قومی كه آنان 

اسد هستند.كسی كه به ما ستم نماید، از راه رشد و رستگاری به ی بنیاز بزرگان قبیله

نیاز نیز كافر است.آن گاه حمله نموده و خداوند جبار و بی دور است؛ و نسبت و به دین

جنگ سختی كرد تا این كه از پشت اسب بر زمین افتاد، هنوز رمقی در جان داشت كه 

السالم به همراه حبیب بن مظاهر به بالین او آمد، حضرت فرمود: خدا تو امام حسین علیه

:)فمنهم من قضی نحبه و منهم من را رحمت كند ای مسلم! و این آیه را تالوت فرمود

[ ؛برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی دیگر منتظر 231ینتظر و ما بدلوا تبدیال( ]

شهادت هستند، و در این راه ثابت و استوارند.آن گه حبیب به او نزدیك شد و گفت: 

ای مسلم! كشته شدن تو بر من سخت است، مژده باد تو را بهشت.مسلم با صدای 

م كه من دانستفی به او گفت: خدای تو را به خیر مژده دهد.حبیب گفت: اگر نمیضعی

هم به زودی از پی تو خواهم آمد، دوست داشتم آنچه برای تو مهم است برایم سفارش 
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سالم كرد الو اشاره به امام حسین علیه -كنم به این آقا كنی.مسلم گفت: من سفارش می

كه كشته شوی.حبیب گفت: تو را به آنچه دوست در پیشگاه او جنگ كن تا این  -

نمایم.سپس مسلم جان به جان آفرین داری مسرور ساخته و چشمان تو را روشن می

تسلیم كرده و شهید شد، رضوان الهی بر او باد.محمد بن ابوطالب گوید: در این هنگام؛ 

سجه!لشكر [ من! ای فرزند عو12۳مسلم كنیزی داشت، او فریاد زد: ای آقای ] صفحه 

سعد ملعون، صدای او را شنیدند و با خوشحالی فریاد زدند: ما مسلم بن عوسجه را ابن

كشتیم.شبث بن ربعی ملعون، رو به بعضی از اطرافیانش كرد و گفت: مادرتان به 

كشید، و عزیزانتان را خوار عزایتان بنشیند! همانا با دستان خودتان، خودتان را می

یم دین كنید؟ سوگند به خدایی كه تسلمسلم بن عوسجه شادی میكنید آیا به كشتن می

ام؛ او در جنگهای مسلمانان كریم و بزرگوار بود. او را در جنگ مشركان او شده

والیت آذربایجان دیدم كه شش نفر از آنان را كشت پیش از آن كه صفوف سواران 

 [ .23۴مشركان آراسته شود ]

 ی نافع بن هالل بجلیمبارزه

مه مجلسی رحمة اهلل گوید:پس از او، نافع بن هالل بجلی قدم به میدان كارزار نهاد عال

و گفت:أبی هالل البجلی أنا علی دین علیخواند و میو جنگ سختی نمود، او رجز می

 السالم هستم.و دین اودینه دین النبی پدر من، هالل بجلی است؛ من بر دین علی علیه

 یعلیه و آله و سلم است.در این هنگام، مردی از قبیلههمان دین پیامبر صلی اهلل 

شیخ مفید رحمة اهلل گوید: آن مرد مزاحم بن حریث بود  -ی او آمد قطعیه به مبارزهبنی

و گفت: من بر دین عثمان هستم.نافع به آن ملعون گفت: تو بر دین شیطان هستی، و  -

جاج به لشكر فریاد زد: ای بر او حمله كرد و او را كشت.در این حال، عمرو بن ح

كنید؟ شما با شجاعان و سواران نامی كه دانید با چه كسی جنگ میها! آیا میاحمق

جنگید. گروهی كه جان بركفند و آرزوی مرگ دارای بینش و آگاهی هستند می
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ند ی كمی هسترود جز آن كه آنان، با این كه عدهكنند، و كسی به جنگ آنان نمیمی

ها هدف قرار ندهید كشته خواهید د. سوگند به خدا! اگر آنان را با سنگكشناو را می

[ پس 123شد.عمر سعد لعین گفت: راست گفتی، پیشنهاد تو خوب است. ] صفحه 

ی السالم اخطار كند كه افراد یكی یكفردی را فرستاد تا به لشكریان امام حسین علیه

زه اگر به صورت انفرادی مبارجنگ نكنند بلكه به صورت گروهی جنگ نمایند، چون 

السالم آنان را از پای در خواهند آورد.در این هنگام، عمرو كنند، یاران امام حسین علیه

السالم نزدیك شد و رو به یاران شیطان صفت بن حجاج به اصحاب امام حسین علیه

خود كرد و گفت: ای مردم كوفه! در اطاعت و جمعیت خود ثابت و استوار باشید، در 

كشتن كسی كه از دین خارج شده و از امام! مخالفت كرده است تردید نكنید.امام 

الحجاج! أعلی تحرض الناس، أنحن السالم در پاسخ آن ملعون فرمود:یابنحسین علیه

مرقنا من الدین و أنتم ثبتم علیه؟ و اهلل؛ لتعلمن أینا المارق من الدین؟ و من هو أولی 

 كنی؟ آیا ما از دینا مردم را به كشتن من تشویق میبصلی النار؟ای پسر حجاج! آی

كه  دانیایم و شما در آن ثابت و استوار هستید؟ سوگند به خدا! تو خود میخارج شده

كدامیك از ما، از دین خارج شده است؟ و چه كسی سزاوار سوختن در آتش جهنم 

الم از سمت الساست؟پس از آن؛ عمرو ملعون به سمت راست لشكر امام حسین علیه

ردند نشینی كفرات حمله كرد، ساعتی با همدیگر جنگیدند. پس عمرو و یارانش عقب

[ .محمد بن ابوطالب گوید: پس از آن؛ شمر 233و گرد و غبار میدان جنگ فرونشست ]

ه السالم حملالجوشن ملعون با یاران خود به سمت چپ لشكر امام حسین علیهبن ذی

السالم مقاومت نشان داده و دشمن را با نیزه راندند.و ین علیهكرد. دالور مردان امام حس

السالم و آمده است؛ دشمن از هر طرف به امام حسین علیه« االرشاد»چنان كه در 

یارانش حمله نمود، اصحاب حضرت در مقابل آنان ایستادگی نشان دادند، جنگ 

اری در با استوسختی درگرفت، اصحاب حضرت كه سی و دو نفر سواره بیش نبودند 

جنگیدند، و از هر جانبی به صفوف لشكریان اهل كوفه حمله مقابل دشمن ایستاده و می
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ی شكستند.عمر سعد ملعون وقتی چنین مبارزهبردند و صفهای آنها را درهم میمی

السالم دید حصین بن نمیر را با پانصد نفر از امانی را از اصحاب امام حسین علیهبی

[ جنگیدند تا نزدیك امام 11۱كمك لشكریان خود فرستاد، آنان ] صفحه  تیراندازان به

السالم و اصحابش رسیدند و آنان را تیرباران كردند، و پیوسته جنگیدند تا حسین علیه

تر این كه اسبهای اصحاب را پی نمودند.جنگ تا ظهر ادامه پیدا كرد، و هر لحظه سخت

رو به اصحاب حمله كنند فقط از روبه توانستند از هر طرفشد، دشمنان نمیمی

ها كنار هم و به هم متصل بودند.عمر سعد ملعون لشكر پیاده را جنگیدند، چون خیمهمی

مأمور كرد كه از طرف راست و چپ حمله كرده و اصحاب حضرت را از پای 

های السالم در گروهدرآورند با بتوانند آنان را محاصره كنند.اصحاب امام حسین علیه

ها و كردند، و كسی كه قصد تعرض به خیمهسه نفری و چهار نفری بر آنان حلمه می

سعد ساختند.در این حال، ابنزدند و هالك میغارت آن را داشت فورا با تیر می

ها را به آتش كشیدند.امام ها را آتش بزنید.آن مالعین خیمهحرامزاده فرمان داد: خیمه

انند به تورید آتش بزنند، چون دیگر از آن سمت نمیالسالم فرمود: بگذاحسین علیه

سوی شما حمله و تجاوز كنند.و همین طور هم شد كه حضرت فرموده بود.گویند: در 

سعد ملعون آمد و گفت: مادرت به عزایت بنشیند! زنان این حال، شبث بن ربعی نزد ابن

. هت حمله كردندرا ترسانیدیم.آن ملعون حیا كرد و آن گروه شیاطین فقط از یك ج

در این هنگام، زهیر بن قین با یارانش بر دشمن حمله كرده و یكی از افراد شمر ملعون، 

به نام ابوعذره ضبابی را كشتند.جنگ شدت گرفت و پیوسته از یاران امام حسین 

شدند، و چون تعداد یاران آن حضرت كم بود السالم یك نفر یا دو نفر كشته میعلیه

شدند، به خاطر كثرت آنان، ما اگر از افراد عمر معلون ده نفر كشته میشد. امعلوم می

 شد.مشخص نمی

 امام حسین و نماز ظهر عاشورا
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السالم عرض كرد: ی صیداوی چون این صحنه را دید به امام حسین علیهابوثمامه

ر دشوند، به خدا سوگند! تا جان قربانت گردم! این مالعین هر لحظه به شما نزدیكتر می

گذارم تو كشته شوی تا در پیشگاه شما كشته شوم، دوست دارم در حالی بدن دارم نمی

[ خدای خود را مالقات كنم كه نماز ظهر را با شما بخوانم.امام حسین 112] صفحه 

السالم سر مباركش را به طرف آسمان بلند كرد و فرمود:ذكرت الصالة، جعلك اهلل علیه

وقتها.نماز را یادآوری كردی، خداوند تو را از نمازگزارن من المصلین. نعم، هذا أول 

قرار دهد، آری! این اول وقت نماز است.آن گاه حضرت فرمود: از آنان بخواهید تا 

دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم. حصین بن نمیر حرامزاده گفت: این نماز شما 

ند كنی كه نماز فرزدر درگاه خدا پذیرفته نیست.حبیب بن مظاهر گفت: گمان می

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در درگاه الهی پذیرفته نیست اما از تو پذیرفته 

است ای غدار مكار! در این هنگام، حصین بن نمیر ملعون بر حبیب حمله كرد و حبیب 

ای حواله كرد و آن به صورت اسبش خورد، اسب رم نیز بر او حمله نمود، حبیب ضربه

حصین بن نمیر ملعون را از پشت اسب سرنگون شد. افراد آن ملعون دور او را كرده و 

عید السالم به زهیر بن قین و سگرفتند و او را از دست حبیب رها كردند.امام حسین علیه

بن جبیر فرمود: شما جلو بایستید تا من نماز ظهرم را بخوانم.آنان با جمعی از اصحاب 

یاران خود نماز را به صورت نماز خوف اقامه  جلو ایستادند و حضرت با بقیه

السالم كردند.روایت شده است: سعید بن عبداهلل حنفی در پیش روی امام حسین علیه

ایستاد و خود را در تیررس دشمنان قرار داد. هر تیر كه از سمت راست و چپ به امام 

ه گذاشت بو نمیداد شد او خود را هدف آن تیر قرار میالسالم پرتاب میحسین علیه

 شد تا این كه زخمی شده، و برای برسد، و پیوسته تیرباران میالسالم صدمهامام علیه

گفت:خدایا! آنان را لعن كن مانند لعن عاد و ثمود، خدایا! سالم مرا به زمین افتاد و می

پیامبر خودت برسان، و آنچه از دردها و زخمها بر من رسیده است به او ابالغ كن، كه 

من این كار را برای دفاع و یاری از فرزندان پیامبرت انجام دادم.این كلمات را بگفت و 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی شهادت نایل گردید، خدای او را رحمت كند. عالوه بر زخم ی رفیعهبه درجه

[ شیخ 111[ . ] صفحه 23۳ها، سیزده تیر نیز بر بدن او اصابت كرده بود ]شمشیرها و نیزه

ما و السالم و یارانش به طریق ایگفته شده است:امام حسین علیه نما رحمة اهلل گوید:ابن

 [ .233اشاره و به صورت فرادی نماز خواندند ]

 امام حسین و بشارت بهشت به اصحاب

ابومخنف گوید: چون حضرت از نماز فارع شد، اصحاب خود را بر جنگ تشویق و 

وابها، و اتصلت أنهارها، و ترغیب نمود و فرمود:یا أصحابی! ان هذه الجنة قد فتحت أب

أینعت ثمارها، و زینت قصورها، و تألفت ولدانها و حورها، و هذا رسول اهلل صلی اهلل 

علیه و آله و سلم و الشهداء الذین قتلوا معه و أبی و أمی یتوقعون قدومكم و یتباشرون 

 علیه لی اهللبكم، و هم مشتاقون الیكم، فحاموا عن دین اهلل، و ذبوا عن حرم رسول اهلل ص

و آله و سلم.این یاران من! این بهشت است كه درهای آن گشوده شده، نهرهای آن 

های آن رسیده، قصرهای آن آراسته و غلمانها و حوریان آن مزین جاری، میوه

اند.و این رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است كه به همراه شهدایی كه در شده

رم و مادرم منتظر قدوم شما هستند و ورود شما را به اند، و پدركابش شهید شده

دهند، و آنان مشتاق دیدار شما هستند. پس، از دین خدا حمایت همدیگر مژده می

كنید، و از حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم دفاع نمایید.ابومخنف گوید: در 

ه بودند بیرون آمده و های خودشان را چاك زداین موقع، اهل حرم در حالی كه گریبان

زدند:یا معشر المسلمین! و یا عصبة المؤمنین! حاموا عن دین اهلل، و ذبوا عن فریاد می

حرم رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و عن امامكم ابن بنت نبیكم، فقد امتحنكم 

هلل فیكم ك ااهلل، فأنتم جیراننا فی جوار جدنا، و الكرام علینا، و أهل مودتنا، فدافعوا بار

عنا.ای گروه مسلمانان! و ای جماعت مؤمنان! از دین خدا حمایت كنید، و از حرم 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و امام خودتان كه فرزند دختر پیامبر شماست، 
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دفاع نمایید. خداوند شما را امتحان فرمود و دلهای شما را خالص گردانید، شما 

د ما هستید. شما بر ما عزیز و گرامی و از اهل مودت هستید، ] همسایگان ما در جوار ج

[ پس دفاع كنید كه خداوند از جانب ما برای شما پاداش مباركی عطا 119صفحه 

 السالم سخنان اهلكند.ابومخنف گوید: چون اصحاب و یاران باوفای امام حسین علیه

ما فدای جان شما، خون ما  حرم را شنیدند، با ناله و زاری فریاد زدند و گفتند: جان

فدای خون شما، و روح ما فدای روح شما باد، سوگند به خدا! تا ما جان در بدن داریم 

گذاریم كسی به شما آسیبی برساند، همانا ما جان خودمان را به شمشیرها ایم نمیو زنده

م و شما یو جسم خودمان را به پرندگان بخشیدیم، تا شاید بتوانیم جلو این صفها را بگیر

فدایی شما شربت مرگ را بنوشیم، به راستی كسی كه را حفظ نماییم، و برای جان

 امروز خیر و شهادت را كسب نمود و حوادث را از شما دفع كرد؛ رستگار شد.

 ی عبدالرحمان یزنیمبارزه

عالمه فاضل مجلسی رحمةاهلل گوید:آن گاه عبدالرحمان بن عبداهلل یزنی قدم به 

عبداهلل من آل یزن دینی علی دین گفت:أنا ابنان جنگ گذاشت و میی میدعرصه

سر من، پأضربكم ضرب فتی من الیمن أرجو بذاك الفوز عند المؤتمنحسین و حسن

عبداهلل از خاندان یزن هستم؛ دین من مطابق با دین امام حسین و امام حسن علیهماالسالم 

وانمرد یمنی است؛ كه امیدوارم با این ی جزنم مانند ضربهاست.ضرباتی كه به شما می

نبرد، من در نزد خدای مؤتمن رستگار شوم.آن گاه بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این 

 [ .2۳۱ی رفیع شهادت رسید ]كه به درجه

 ی عمرو انصاریمبارزه

ی انصاری از امام حسین سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از او؛ عمرو بن قرطه

ی میدان خواست، حضرت اذن میدان دادند.او با شهامت وارد میدان اجازهالسالم علیه
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شد و مانند كسانی كه مشتاق به پاداش خیر هستند؛ جنگید، و در خدمتگزاری به سلطان 

زیاد ملعون را آسمان، كوشش فراوان نمود تا این كه گروه زیادی از نفرات حزب ابن

راستی كه او با این شهامت، میان رستگاری و [ به 113كشته و به جهنم فرستاد. ] صفحه 

آمد جز آن كه با دستانش السالم نمیجهاد را جمع كرد، تیری به طرف امام حسین علیه

شد جز آن كه با جان گرفت، و شمشیری به جانب آن حضرت حواله نمیجلو آن را می

گذاشت بود و نمی السالمایستاد.او پیوسته مدافع امام حسین علیهخود، در مقابل آن می

كمترین آسیبی به حضرتش برسد، تا این كه به شدت زخمی شد، توان و نیرویش كم 

السالم كرد و گفت: ای فززند رسول شد. در این حال، رو به جانب امام حسین علیه

خدا! آیا به پیمان خودم وفا كردم؟حضرت فرمود: آری! تو در بهشت نزد من هستی، 

صلی اهلل علیه و آله و سلم برسان، و بگو كه من، پشت سر تو سالم مرا به رسول خدا 

السالم جنگید تا این كه شهید شد، رضوان خواهم آمد.آن یار باوفای امام حسین علیه

 خدا بر او باد.

 ی جون غالم ابوذرمبارزه

ی میدان طلبید.امام پس از او؛ جون، غالم ابوذر رحمة اهلل كه غالمی سیاه بود، اجازه

دهم كه برگردی و جهاد نكنی، تو به جهت السالم فرمود: من به تو اجازه میعلیه حسین

ها عافیت و سالمتی با ما همراه شدی اینك كه كار به اینجا كشید خود را به مصیبت

گرفتار نكن.جون عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! من در روزهای رفاه و نعمت، 

یاور رها كنم؟ آیا دست از محنت؛ شما را بیلیس شما بودم، آیا در این شدت و كاسه

دامن رحمت شما بردارم؟به خدا سوگند! بوی بدن من بد است، حسب و شأن من تباه، 

داری كه من به بهشت بروم بوی من، پاكیزه و شأن و و رنگ من سیاه است، آیا روانمی

 حسب من شریف و روی من سفید گردد. نه هرگز؛ به خدا سوگند! از شما دست

[ 2۳2شوم تا این كه خون سیاهم را به خون شما مخلوط نمایم ]دارم و جدا نمیبرنمی
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نویسد: محمد بن ابوطالب گوید:جون، این سخنان را گفت .عالمه مجلسی رحمة اهلل می

گفت:كیف تری الكفار ضرب خواند و میو قدم به میدان نبرد گذاشت، او رجز می

[ أذب عنهم باللسان و الید أرجو به 111] صفحه األسود بالسیف ضربا عن نبی محمد 

بینند؛ كه با شمشیرش از های غالم سیاه را چگونه میالجنة یوم الموردكفار، ضربه

كند؟دشمنان را با زبان و دست خود فرزندان محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم دفاع می

یبم گردد.پس از آن؛ نمایم؛ به این امید كه در روز قیامت بهشت نصاز آنان دور می

السالم باالی سر او آمد، ایستاد و جنگید تا این كه كشته شد، امام حسین علیه

فرمود:اللهم بیض وجهه، و طیب ریحه، واحشره مع األبرار، و عرف بینه و بین محمد و 

آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم.خدایا! صورت او را سفید گردان، بوی او را 

فرما، و او را با نیكوكاران محشور فرما، او را با محمد صلی اهلل علیه و آله  پاكیزه و نیكو

و سلم و آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم آشنا كن، )یعنی او را از آنان جدا 

السالم روایت شده است كه فرمود: امام علی بن الحسین مساز(.از امام باقر علیه

جنگ پایان یافت مردم برای دفن شهدا در میدان و علیهماالسالم فرمود:بعد از این كه 

ی جون را نمودند. پس از ده روز جنازهی نبرد حاضر شده و شهدا را دفن میمعركه

 [ .2۳1ی او، فضا را عطرآگین كرده بود ]پیدا كردند كه بوی مشك جنازه

 ی عمرو صیداویمبارزه

ی جهاد شد و د صیدوای آمادهسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از او؛ عمرو بن خال

ام كه السالم عرض كرد:ای اباعبداهلل! جانم فدای شما! تصمیم گرفتهبه امام حسین علیه

به یاران خود ملحق شوم، دوست ندارم پس از شما زنده بمانم و شما را تنها، جدای از 

ت كن كه كالسالم فرمود: به سوی میدان نبرد حراهل خود و كشته ببینم.امام حسین علیه

ما نیز همین ساعت به تو ملحق خواهیم شد.پس عمرو پا به میدان نبرد گذاشت و جنگید 

 [ 11۴تا این كه شهید شد، رحمت خدا بر او باد. ] صفحه 
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 ی شامی و سخنان او با لشكری حنظلهمبارزه

د را السالم ایستاد و خوآن گاه حنظلة بن سعد شامی جلو آمد و در برابر امام حسین علیه

ها و شمشیرها را با صورت و سینه خود دفع كرده و همچون سپر قرار داد تا تیرها، نیزه

خواند:)یا قوم انی زد و این آیات را میالسالم را حفظ نماید، او فریاد میامام علیه

مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و  -أخاف علیكم مثل یوم األحزاب 

ن مالكم یوم تولون مدبری -و یا قوم انی أخاف علیكم یوم التناد  -ظلما للعباد ما اهلل یرید 

[ .ای گروه اشقیا! من بر شما از همانند روزهای هالكت امتهای 2۳9من اهلل من عاصم( ]

گذشته مانند عذاب قوم نوح، عاد، ثمود و امتهای بعدی؛ بیمناكم، و خداوند بر بندگان 

ترسم، روزی ت.ای قوم! من از عذاب روز قیامت بر شما میخود ستم اراده نفرموده اس

كنید، و كسی از جانب خدا نیست كه شما را از عذاب خدا كه روی گردانید و فرار می

السالم را نكشید، خدا شما را هالك خواهد نمود، و كسی نگه دارد.ای قوم! حسین علیه

نویسد: مجلسی رحمة اهلل میی [ .عالمه2۳3كه بر خدا افترا ببندد، زیانكار است ]

السالم رو به حنظلة بن سعد كرد و فرمود ای پسر صاحب مناقب گوید:امام حسین علیه

سعد! خدای تو را رحمت كند؛ آنان مستحق عذاب هستند چرا كه تو آنان را به سوی 

حق دعوت كردی و آنان نپذیرفتند، و در مقابل تو ایستادند و تو و یارانت را دشنام 

د. اكنون چگونه سزاوار عذاب الهی نباشند در حالی كه برادران نیكوكار تو را دادن

كشتند.حنظله گفت: راست فرمودی، فدایت گردم! آیا به سوی پروردگار خود نرویم، 

و به یاران خود ملحق نشویم؟حضرت فرمود: برو به سوی آنچه كه برای تو از دنیا و 

لطنت آخرت كه هرگز از بین آنچه در آن است، بهتر است. و به سوی س

رود.عرض كرد: سالم بر تو ای فرزند رسول خدا! سالم و درود خدا بر تو و بر اهل نمی

[ تو، خداوند ما را در بهشت خود، كنار هم قرار دهد.امام حسین 113بیت ] صفحه 

السالم فرمود: آمین، آمین، )خداوند دعای تو را قبول فرماید(.آن گاه قدم به علیه
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ور شدند و آن ی سختی را آغاز كرد، دشمنان بر او حملهگاه گذاشت، و حملهرزم

 [ .2۳1بزرگوار را كشتند، رضوان خدا بر او باد ]

 ی سوید بن عمرومبارزه

رد المطاع به میدان نبسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از او؛ سوید بن عمرو بن ابی

جاع خواند، مانند شیر شماز بسیار میشتافت. او كه شخصی شریف و بزرگوار بود و ن

كرد، و در مقابل حمالت سخت دشمنان مقاومت نموده و شكیبایی خشمناك حمله می

شدگان بر زمین افتاد.ضعف و كرد، او در اثر زخمها ناتوان شده و در میان كشتهمی

ند: گویناتوانی بر او غلبه كرده بود و حركتی نداشت وقتی از آن مالعین شنید كه می

السالم كشته شد. با حال ضعف، خود را به زحمت انداخته و كاردی از میان حسین علیه

كفشش بیرون آورد و با آن، شروع به جنگ نمود تا این كه كشته شد، رضوان خدا بر 

 او باد.

 ی اصحاب برای جانبازی در پیشگاه امام حسینمسابقه

السالم برای كشته شدن در لیهسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:اصحاب امام حسین ع

كردند، چنان كه شاعر در وصف حال السالم شتاب و عجله میپیشگاه امام حسین علیه

لی لبسوا القلوب عایشان گفته:قوم اذا نودوا لدفع ملمة و الخیل بین مدعس و مكردس

ودند السالم كسانی بیاران امام حسین علیهالدروع و أقبلوا یتهافتون علی ذهاب األنفس

زد؛ در حالی كه دشمنان به دو كه وقتی كسی آنها را برای دفع امر سختی صدا می

بندی شده بودند؛آنان دلهای خود را همانند لباس، از روی زن و غیره گروهگروه نیزه

[ كشته شدن از همدیگر 11۳آوردند گویا؛ برای ] صفحه ها پوشیده و روی میزره

 گرفتند.سبقت می

 ی مازنیی یحیمبارزه
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 خواند به میدان نبردصاحب مناقب گوید: یحیی بن سلیم مازنی در حالی كه رجز می

 شتافت و بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه كشته شد، رحمت خدا بر او باد.

 ی قرة بن ابی قرةمبارزه

 زخواند به میدان نبرد حركت كرد، او نیقرة در حالی كه رجز میپس از او؛ قرة بن ابی

 حمله كرد و جنگید تا این كه به شهادت رسید، رحمت خدا بر او باد.

 ی مالك بن انسمبارزه

ی كارزار گذاشت، بر دشمن حمله كرد پس از او؛ مالك بن انس مالكی قدم به عرصه

اهلل  نما رحمةو جنگید تا این كه شربت شهادت نوشید، رحمت خدا بر او باد.شیخ ابن

[ .شیخ صدوق رحمة اهلل 2۳۴س بن حارث كاهلی بوده است ]گوید: نام این شخص، ان

 گوید: او هیجده نفر از لشكر اشقیا را به هالكت رساند.

 ی عمرو بن مطاع جعفیمبارزه

گوید:پس از او؛ عمرو بن « المناقب»نویسد: صاحب عالمه فاضل مجلسی رحمة اهلل می

دا كه كشته شد، رحمت خ مطاع جعفی به میدان شتافت، و حمله كرد و جنگید تا این

 بر او باد.

 ی حجاج بن مسروق مؤذن امام حسینمبارزه

 - السالممؤذن امام حسین علیه -محمد بن ابوطالب گوید:پس از او؛ حجاج بن مسروق 

رو به سوی میدان نبرد نهاد، و بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه شهید شد، 

 [ 113رضوان خدا بر او باد. ] صفحه 

 ی زهیر بن قینارزهمب
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ا گفت:أنخواند و میپس از او؛ زهیر بن قین قدم به میدان رزمگاه گذاشت، او رجز می

تقی ان حسینا أحد السبطین من عترة البر الالقین أذودكم بالسیف عن حسینزهیر و أنا ابن

 یا لیت نفسی قسمت قسمینذاك رسول اهلل غیر مین أضربكم و ال أری من شینالزین

السالم دفاع م زهیر، كه فرزند قین هستم، كه با شمشیر، از امام حسین علیهمن

السالم یكی از دو سبط رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و نمایم.همانا امام حسین علیهمی

سلم است؛ كه از عترت، شخص نیكوكار، پرهیزكار و دارای خلق نیكو است.بدون 

كنم لیه و آله و سلم است؛ من بر شما حلمه میتردید، این صفات رسول خدا صلی اهلل ع

شد: یكی همواره در خدمت و در این كار عیبی نیست.ای كاش! جان من دو قسمت می

رسید.محمد بن ابوطالب السالم بود و دیگری در راه او به شهادت میامام حسین علیه

اشقیا را به  پاهگوید: زهیر بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه صد و بیست نفر از س

هالكت رساند. از افراد دشمن، كثیر بن عبداهلل شعبی به همراه مهاجر بن اوس تمیمی بر 

[ .شیخ صدوق رحمة اهلل گوید: زهیر، 2۳3او حمله كرده، و او را به شهادت رساندند ]

نوزده نفر از آن مالعین را كشت، و نه نفر از دشمنان بر او حمله كردند تا این كه او را 

نوسید: محمد بن ابوطالب شهید كردند.عالمه فاضل مجلسی رحمة اهلل می

السالم فرمود:ای زهیر! خداوند گوید:هنگامی كه زهیر به شهادت رسید امام حسین علیه

تو را از رحمت خود دور نفرماید، و بر قاتل تو لعنت كند، لعنتی كه آنان را به صورت 

 میمونها و خوكها مسخ نماید.

 حبیب بن مظاهر یمبارزه

ی مبارزه گذاشت. او جنگ سختی به پس از او؛ حبیب بن مظاهر اسدی قدم به عرصه

تمیم با نیزه بر او حمله كرد و او را از پای انداخت، ] راه انداخت، سپس مردی از بنی

ر ی شمشیری ب[ خواست از جای برخیزد كه حصین بن نمیر ملعون، ضربه19۱صفحه 

كرد و او بر زمین افتاد، ملعون تمیمی خود را باالی سر او رساند و سر مبارك او حواله 
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سر او را از تن جدا كرد.هنگامی كه حبیب كشته شد، كشته شدن او، شكستی بر امام 

السالم وارد كرد كه حضرت فرمود: در پیشگاه خداوند، بر كشته شدن حسین علیه

است: حبیب را شخصی به  خودم و اصحاب حمایتگرم اجر و پاداش خواهم.گفته شده

نام بدیل بن حریم كشت، و سر او را از تنش جدا كرد و آن را بر گردن اسب خود 

كه هنوز به سن بلوغ  -[ شد، فرزند حبیب 2۳۳انداخت، چون آن ملعون وارد مكه ]

او را دید، پس به طرف آن ملعون پرید و او را به هالكت رساند، و سر را  -نرسیده بود 

بن ابوطالب گوید: حبیب رحمة اهلل، شصت و دو نفر از سپاه عمر سعد گرفت.محمد 

لعین را كشت. پس از آن؛ حصین بن نمیر بر او حمله كرده و او را كشت، و سر از تن 

 [ .2۳3او جدا كرد، و آن را بر گردن اسب خود آویزان نمود ]

 ی هالل بن نافع بجلیمبارزه

بجلی قدم به میدان مبارزه گذاشت. او پرورش  ابومخنف گوید:پس از او؛ هالل بن نافع

نوشت السالم بود، تیرانداز ماهری كه اسم خود را بر تیر میی امیرمؤمنان علی علیهیافته

كرد.هالل تیری در كمان گذاشت و این اشعار را خواند:أرمی بها و آن را پرتاب می

القها فالنفس ال ینفعها معلمة أفواقها مسمومة تجری علی اخفاقهاألمألن األرض من اط

اندازم كه اشفاقهااذا المنایا حسرت عن ساقها لم یثنها اال الذی قد ساقهاتیری می

دار است؛ سر آن با زهر مسموم شده كه در فضا با اضطراب حركت عالمت

فحه فایده است. ] صكنم؛ پس ای نفس! ترس تو بیكند.زمین را از آن تیرها پر میمی

گ ساق خود را برای رسیدن به صاحبش برهنه كرده و آماده شده [ موقعی كه مر192

گیرد جز خدایی كه آن را به سوی انسانها است، جلو این مرگ را كسی نمی

ور شد، راند.ابومخنف گوید: آن گاه با شهامت و شجاعت تمام بر دشمن حملهمی

ون ز اسب سرنگمردان جنگی بسیاری را به هالكت رساند و پهلوانان نامی بسیاری را ا

ه نویسد:هالل، پیوستمی« بحاراالنوار»كرد تا این كه هفتاد سواره را از پای درآورد.در 
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ه كرد تا این كه تیرهای او تمام شد، دست بدشمنان را به تیر بسته و آنان را تیرباران می

 نگفت:أنا الغالم الیمنی البجلی دینی علی دیشمشیر برد و آن را از نیام كشید، و می

 من غالم یمنی و ازان اقتل الیوم فهذا أملی فذاك رأیی و أالقی عملیالحسین بن علی

ه السالم است.اگر امروز بی بجلی هستم؛ دین من همان دین حسین بن علی علیهقبیله

شهادت برسم این نهایت آرزوی من است؛ و این شهادت هدف من است، و من به 

ان جنگید و سیزده نفر از آن مالعین را كشت، رسم.پس با دشمنپاداش عمل خودم می

دشمنان بازوان او را شكسته و او را دستگیر كردند. شمر حرامزاده بپا خاست و آن 

 مظلوم را گردن زد.

 ی جوانی كه پدرش در میدان جنگ شهید شده بودمبارزه

 ی رزم در میدانی جنگ شهید شده بود آمادهپس از او؛ جوانی كه پدرش در معركه

نبرد شد، او به همراه مادرش در كربال حضور داشت، مادرش گفت: فرزندم! برو و در 

پیشگاه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جنگ كن.هنگامی كه از خیمه 

السالم فرمود: این جوانی است كه پدرش كشته شده، شاید بیرون آمد، امام حسین علیه

یدان جنگ برود.جوان فداكار گفت: مادرم مرا به مادرش دوست نداشته باشد كه به م

خواند قدم به میدان نبرد كارزار مأمور كرده است.پس او در حالی كه رجز می

گفت:أمیری حسین و نعم األمیر سرور فؤاد البشیر النذیرعلی و فاطمة گذاشت، و می

میر من منیراوالده فهل تعلمون له من نظیر؟له طلعة مثل شمس الضحی له غرة مثل بدر ال

السالم است و خوب امیری است؛ او موجب سرور و خوشحالی دل پیامبر ] حسین علیه

[ مژده دهنده و ترساننده است.حضرت علی و فاطمه علیهماالسالم پدر و 191صفحه 

دانید؟او دارای طلعتی همانند مادر او هستند؛ آیا نظیر و مانندی بر او سراغ دارید و می

برای او پیشانی سفید و نورانی همانند ماه تمام نورافشان است.وی با  آفتات روز است؛ و

شهامت تمام جنگید تا این كه كشته شد، رحمت خدا بر او باد.دشمنان زبون سر او را از 
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السالم پرتاب كردند. مادر مهربانش سر تن جدا كرده و به طرف لشكر امام حسین علیه

! و ای نور چشمم!بعد از نوازش آن، سر را به گفت: ای سرور دلماو را برداشته و می

طرف دشمن انداخت و به یكی از افراد دشمن اصابت كرده و او را به هالكت 

سعد ملعون حمله كرد و رسانید.آن گاه مادرش عمود خیمه را برداشت و بر لشكر ابن

اطمة فگفت:أنا عجوز سیدی ضعیفة خاویة بالیة نحیفةأضربكم بضربة عنیفة دون بنیمی

الشریفةای آقای من! من پیرزنی ناتوان هستم؛ كه در اثر پیری افتاده، الغر و نحیف 

زنم؛ و این كار را در پیشگاه فرزند حضرت ای سخت میام.اما دشمنان را با ضربهشده

دهم.سپس بر دشمن حمله كرد و دو نفر را از پای ی شریفه علیهماالسالم انجام میفاطمه

ها برگردانند، و در السالم دستور داد كه او از میدان به خیمهن علیهدرآورد. امام حسی

 [ .23۱حق او دعا فرمود ]

 ی غفاریی جابر بن عروهمبارزه

كه در مدایح و مناقب آل رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم و « شرح شافیه»در كتاب 

مقتل »د از ا سند خوفراس است، مؤلف آن بالعباس نوشتته شده، و تألیف ابیمعایب بنی

ی غفاری عازم میدان نبرد شد. او كند:پس از او؛ جابر بن عروهچنین نقل می« خوارزمی

پیرمردی بزرگوار و از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بود، كه در 

[ جابر؛ روز 199ركاب آن حضرت در جنگ بدر و حنین حاضر شده بود. ] صفحه 

ی خود را به كمر نمود، او عمامهسعد ملعون میی نبرد با لشكر ابنهعاشورا خود را آماد

السالم ای بست تا جلو دید او را نگیرند، امام حسین علیهبسته و ابروان خود را با پارچه

فرمود: خداوند به سعی تو، پاداش خیر عطا نماید ای كرد و میاین منظره را تماشا می

 جنگید تا این كه شصت نفرو بر دشمن حمله نمود و میی نبرد شد پیرمرد!جابر آماده

 از لشكریان را به خاك انداخت و بعد به شهادت رسید، رحمت خدا بر او باد.
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 ی مالك بن داوودمبارزه

پس از او؛ مالك بن داوود به میدان آمد و بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه 

 پانزده نفر را كشت و بعد شهید شد.

 طرماح بن عدی یمبارزه

طرماح بن عدی شروع به جنگ كرد و گروه زیادی را كشت، او در اثر جنگ زخمی 

 را نداشت. شدگانشد و از پشت اسبش بر زمین افتاد، كه توان برخاستن از میان كشته

 ی انصاریی جنادهمبارزه

م صاری قدكند:پس از او؛ جنادة بن حارث انچنین نقل می« المناقب»از « بحاراالنوار»در 

 ی نبرد گذاشت و بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه كشته شد.به عرصه

 ی عمرو بن جنادهمبارزه

گوید: پس از او؛ عمرو بن جناده به میدان شتافت، و بر دشمن حمله « المناقب»صاحب 

 كرد و جنگید تا این كه كشته شد.

 ی عبدالرحمان بن عروهمبارزه

ن عروه به میدان آمد و بر دشمن حمله كرد جنگید تا این كه پس از او؛ عبدالرحمان ب

 [ 193[ . ] صفحه 232كشته شد ]

 ی عابس شاكری و غالم اومبارزه

غالم  -محمد بن ابوطالب گوید: عابس بن شبیب شاكری كه به همراه شوذب 

 خواهیدر كربال حاضر شده بود، به شوذب گفت: ای شوذب! می -آزادكرده شاكر 
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خواهم بجنگم تا این كه كشته خواهم چه كار كنم؟ میكنی؟گفت: میچه كار 

دهی. پس به خدمت شوم.گفت: نظر من هم این بود كه تو همین كار را انجام می

از خداوند  -مانند دیگران  -السالم برو تا به كشته شدن تو نیز اباعبداهلل الحسین علیه

ت كه سزاوار است آنچه كه توان متعال، طلب پاداش نماید، زیرا امروز؛ روزی اس

داریم در طبق اخالص بگذاریم و از خدای پاداش بخواهیم، زیرا كه بعد از امروز؛ 

دیگر عملی نیست، و پس از این، موقع حساب است.او رفت و در پیشگاه امام حسین 

السالم قرار گرفت و بر حضرت سالم نمود و گفت: ای اباعبداهلل! سوگند به خدا! علیه

گر تر از تو باشد؛ نیست. اای كه بر من عزیزتر و محبوبروی زمین فامیل و بیگانهدر 

توانستم ستمی را از تو دفع نمایم و جلو كشته شدن تو را بگیرم با چیزی كه عزیزتر می

دادم.سالم بر تو ای اباعبداهلل! شاهد باش كه من به از جان و خون خودم باشد، انجام می

تو و پدرت هستم.سپس شمشیر را به دست گرفته و به سوی آن  ی حق و هدایتطریقه

كافران روانه شد.ربیع بن تمیم گوید: چون او را از رو به رو دیدم شناختم، من در 

جنگها او را دیده بودم، وی از شجاعان لشكر بود، گفتم: ای لشكر! این شخص شیر 

ر رج نشود.او شجاعانه دشیران است، این پسر شبیب است، كسی از شما به نبرد او خا

مقابل لشكر ایستاد و فریاد زد: آیا مردی نیست به نبرد من بیاید؟ آیا مردی نیست؟عمر 

باران كنید.لشكر از هر جهت، شروع به پرتاب سعد لعین گفت: او را از هر طرف سنگ

اله كنند زره خود را پوشید و كباران میسنگ كردند، چون شبیب دید كه لشكر سنگ

بر سر گذاشت و بر لشكر حمله نمود.ربیع گوید: سوگند به خدا! با چشمان خود جنگی 

شكند، بیش از [ را درهم می191ی خود، صفوف لشكر ] صفحه دیدم كه در حمله

ه ی جهات بر او حملدویست نفر از لشكر پا به فرار گذاشتند. سپس، لشكر از همه

شهادت رسید، رضوان خدا بر او  یكردند و دور او را گرفتند تا این كه به درجه

باد.راوی گوید: سر او را در دستان مردان جنگی كه صاحب سالح بودند، دیدم كه 

گفت: من او را كشتم )و بر كشتن چنین گفت: من او را كشتم و دیگری مییكی می
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سعد ملعون گفت: با نمودند(.ابنكردند و با همدیگر مخامصه میشجاعی افتخار می

وا و بگو مگو نكیند، این كسی نبود كه تنها یك نفر او را كشته باشد. و با همدیگر دع

 [ .231این حرف، آنان را از همدیگر جدا كرد ]

 ی عبداهلل و عبدالرحمان غفاریمبارزه

نویسد: محمد بن ابوطالب گوید:پس از او؛ عبداهلل و عالمه مجلسی رحمة اهلل می

آن امام مظلوم شرفیاب شدند، و عرض كردند: عبدالرحمان غفاری به خدمت با سعادت 

ایم كه در پیشگاه تو بجنگیم و از تو دفاع ای اباعبداهلل! سالم بر تو، ما آمده

دند به كركنیم.حضرت فرمود: مرحبا بر شما! نزدیك آیید.آنان در حالی كه گریه می

خدا  هكنید؟ بحضرت نزدیك شدند.حضرت فرمود: ای فرزندان برادرم! چرا گریه می

سوگند! من امیدوارم كه پس از ساعتی چشمانتان از شادی روشن خواهد شد.عرض 

كنیم، كنیم، ولی برای تو گریه میكردند: جان ما فدای شما! ما برای خودمان گریه نمی

توانیم برای شما كاری بینیم كه دشمن تو را از هر طرف محاصره كرده و ما نمیمی

تو دفع نماییم.حضرت فرمود: ای فرزندان برادرم! خداوند به انجام داده و دشمنان را از 

شما بهترین پاداش پرهیزكاران را عطا نماید كه به سبب این بلیه اندوهگین هستید، و با 

كنید.آن گاه پیش آمده و عرض كردند: سالم بر تو ای فرزند جانتان مرا یاری می

خداوند بر شما باد.پس قدم  رسول خدا!حضرت فرمود: سالم بر شما و رحمت و بركات

به میدان نبرد گذاشتند و بر دشمن حمله كردند و جنگیدند تا این كه كشته شدند. ] 

 [ 19۴صفحه 

 ی غالم ترك امام حسینمبارزه

السالم غالم تركی داشت، او از قاریان قرآن محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه

جنگید و رجز بر دشمن حمله كرده، او میی میدان نبرد گذاشت و بود، پا به عرصه
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اذا گفت:البحر من طعنی و ضربی یصطلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلیخواند و میمی

من، دریا  ی شمشیراز نیزه و ضربهحسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجل

در دست شود.هنگامی كه شمشیرم شود؛ و هوا از تیرهای من پر میگرم و سوزان می

ین شود.او جنگید تا اراست من آشكار شود؛ دل هر شخص حسود و متكبر شكافته می

افت و السالم به بالین او شتكه گروهی را كشت، سپس به زمین افتاد، امام حسین علیه

گریست، و صورت مبارك خود را بر صورت او گذاشت.آن غالم باوفا، چشمان خود 

السالم را دید و تبسمی مهربان خود، امام حسین علیه را باز كرد، و جمال دلربای آقای

 كرد و به سوی رحمت پروردگار خود شتافت.

 ی یزید بن زیادمبارزه

محمد بن ابوطالب گوید:پس از آن؛ یزید بن زیاد بن شعشاء شروع به تیراندازی به 

طرف دشمنان كرد، او هشت تیر به طرف دشمن پرتاب كرد كه پنج تای آن به هدف 

سالم الكرد امام حسین علیهرد و بر دشمن اصابت نمود.و هر دفعه كه تیراندازی میخو

فرمود: خداوندا! تیر او را به هدف برسان و پاداش او را بهشت قرار بده.پس دشمنان می

 [ .239بر او حمله كردند و او را شهید نمودند ]

 ی ابوعمرو نهشلیمبارزه

كاهل به من خبر داد و گفت: ی بنی؛ غالم آزادكردهنما رحمة اهلل گوید:مهرانشیخ ابن

السالم در كربال حضور پیدام كردم، مرد [ من به همراه امام حسین علیه193] صفحه 

نمود جنگید، و بر هر صفی از صفوف لشكر حمله میشجاعی را دیدم كه سرسختانه می

و رجز  گشتم برمیالسالنمود، سپس به پیشگاه امام حسین علیهآنان را پراكنده می

گفت:أبشر هدیت الرشد تلقی أحمدا فی جنة الفردوس تعلو صعدامسرور خواند و میمی

باش به رستگاری )خدا تو را رستگار كند( كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را؛ 
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خص نمایی.گفتم: این شی بهشت صعود میكنی و به مراتب عالیهدر بهشت مالقات می

الالت از یی بنپس شخصی از قبیله -یا خثعمی  -شد: ابوعمرو نهشلی  كیست؟گفته

ی به نام عامر بن نهشل با او درگیر شده و او را كشت، و سر از تنش جدا كرد. ثعلبیه

 خواند.داران بود و بسیار نماز میابوعمرو جزو شب زنده

 ی یزید بن مهاجرمبارزه

شتافت و با تیر، پانزده نفر از لشكریان عمر  پس از او؛ یزید بن مهاجر به میدان نبرد

زید گفت:أنا یخواند و میالسالم رجز میملعون را كشت، او در پیشگاه امام حسین علیه

سعد تارك و و أبی مهاجر كأننی لیث بغیل خادریا رب انی للحسین ناصر و البن

ه در منزل هاجرمن یزید و پدرم مهاجر است؛ من مانند شیری هستم كه از شدت حمل

م السالخود نیزار، قرار گرفته است.ای پروردگار من! من یار و یاور امام حسین علیه

بهدله یی بنی او ابوشعثاء و از طایفهام.كنیهسعد را رها نموده و ترك كردههستم؛ و ابن

 [ .233بود ] -ی كنده ای از قبیلهشاخه -

 ی سیف بن حارث و مالك بن سریع جابریمبارزه

گوید:سیف بن حارث بن سریع و مالك بن عبداهلل نما رحمة اهلل پس از آن مییخ ابنش

ی همدان، و به نام بنوجابر معروف بودند به ای از قبیلهبن سریع جابری كه از طایفه

السالم شرفیاب شده و عرض كردند: سالم بر تو ای فرزند رسول پیشگاه امام حسین علیه

رمود: سالم بر شما.سپس آن دو یار باوفا به میدان نبرد [ حضرت ف19۳خدا! ] صفحه 

 [ .231شتافتند و بر دشمن حمله كردند و جنگیدند تا این كه كشته شدند ]

 امام حسین و پاسخ به سالمهای اصحاب
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نویسد: محمد بن ابوطالب و دیگران گویند:یاران ی فاضل مجلسی رحمة اهلل میعالمه

ر كدام شتافتند، و هس از دیگری به حضور حضرتش میالسالم یكی پامام حسین علیه

داد و گفت: سالم بر تو ای فرزند رسول خدا!حضرت به او پاسخ میكرد و میسالم می

فرمود: و سالم بر تو، و ما پشت سر تو خواهیم آمد، سپس این آیه را تالوت می

از آنان به شهادت [ ؛ پس بعضی 23۴فرمود:)فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر( ]می

اب و ی اصحرسیدند و برخی دیگر منتظر شهادت هستند.این چنین بود تا این كه همه

السالم همگی كشته شده و جان خودشان را فدای جان یاران باوفای امام حسین علیه

و كسی  -رضوان و رحمت خدا بر آنان باد  -اطهر و اقدس آن امام انس و جان كردند 

السالم نماند.آری! مؤمن چنین است كه در السالم با امام حسین علیهجز اهل بیت علیهم

كند، و راه خدا، دین خود را بر دنیای خود، و مرگ خود را بر زندگی خود ایثار می

فرماید:)ال نماید گر چه كشته شود، كه خدای متعال در قرآن میحق را یاری می

[ ؛آنان كه در 233اء عند ربهم یرزقون( ]تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل أمواتا بل أحی

اند و در پیشگاه راه خدا كشته شدند هرگز آنان را مرده مپندارید، بلكه آنان زنده

 [ 132[ . ] صفحه 23۳پروردگارشان متنعم هستند ]

 ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آناندر بیان مبارزه

 مبارزهاهل بیت امام حسین و آمادگی برای 

گوید: محمد بن ابوطالب و دیگران چنین روایت ی فاضل مجلسی رحمة اهلل میعالمه

های چاك چاك بر روی خاك السالم با بدناند:یاران باوفای امام حسین علیهكرده

افتاده و شهید شدند، و به جز اهل بیتش كسی نمانده بود. اهل بیت حضرت كه همان 

السالم، فرزندان جعفر، فرزندان عقیل، فرزندان امام حسن فرزندان امیرمؤمنان علی علیه

السالم و فرزندان خود حضرت بودند؛ آنان پس از شهادت یاران امام حسین علیه
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ی جنگ كردند، و خود را آمادهالسالم گردهم آمده و با یكدیگر وداع میعلیه

 نمودند.می

 ی عبداهلل بن مسلممبارزه

 السالم به سوی میدان آمد عبداهلل بن مسلم بن عقیلعلی علیهاولین كسی كه از اهل بیت 

گفت:الیوم ألقی مسلما و هو أبی وفیتة بادوا خواند و میطالب بود، او رجز میبن ابی

ادات أهل من هاشم السلیسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خیار و كرام النسبعلی دین النبی

خود را فدای دین پیامبر صلی اهلل علیه و آله الحسب امروز پدرم مسلم را با جوانانی كه 

كنم.آنان گروهی معروف به كذب نبودند، بلكه برگزیدگانی و سلم كردند؛ مالقات می

از نسل گرامی سادات هاشمی و اهل شرافت بودند.او بر دشمن حمله كرد و جنگید تا 

[ .شیخ 233ند ]این كه در سه حمله؛ نود و هشت نفر از سپاه عمر سعد را به هالكت رسا

مفید رحمة اهلل گوید:در حین جنگ عبداهلل؛ عمرو بن صبیح صیداوی تیری به طرف او 

نشانه رفت، عبداهلل دست به پیشانی گرفت تا از اصابت تیر جلوگیر كند، تیر به دست او 

اصابت كرد و چنان دست او را بر پیشانیش دوخت كه نتوانست دست خود را حركت 

 ای بر دل او زد وسپس ملعون دیگری با نیزه بر او حمله كرد و نیزه[ 131دهد. ] صفحه 

نویسد: ابوالفرج گوید: مادر [ .عالمه فاضل مجلسی رحمة اهلل می1۱۱او را شهید كرد ]

 السالم بود.عبداهلل بن مسلم؛ رقیه دختر حضرت امیرمؤمنان علی علیه

 ی محمد بن مسلممبارزه

م بن عقیل به سوی میدان آمد، چنان كه از امام محمد پس از او؛ برادرش محمد بن مسل

السالم روایت شده، مادر او كنیز بود. او بر دشمن حمله كرد و جنگید و باقر علیه

ی ابوجرهم اسدی و لقیط بن ایاس گروهی را به هالكت رساند.آن گاه مورد حمله

 [ .1۱2جهنی قرار گرفته و كشته شد ]
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 ی جعفر بن عقیلمبارزه

كه  السالم در حالیبن ابوطالب و دیگران گویند: پس از او؛ جعفر بن عقیل علیه محمد

گفت:أنا الغالم األبطحی الطالبی من ی نبرد گذاشت، او میخواند قدم به عرصهرجز می

ر من عترة البو نحن حقا سادة الذوائب هذا حسین أطیب األطائبمعشر فی هاشم و غالب

و از فرزندان ابوطالب هستم؛ گروهی كه از هاشم و غالب  التقی العاقب من فرزند مكی

سالم است الاند. به راستی ما آقایان، بزرگان و اشراف هستیم؛ این حسین علیهمتولد شده

ترین پاكیزگان است.از اوالد پیامبر نیكوكار و خاتم پیامبران است.او بر كه پاكیزه

[ 1۱1به خاك انداخت ]دشمن حمله كرد و جنگید و پانزده نفر سواره را 

نویسد: گفته شده:جعفر بن عقیل دو نفر را كشت، سپس شهراشوب رحمه اهلل می.ابن

[ . ] صفحه 1۱9بشر بن سوط همدانی ملعون بر او حمله كرد و او را به شهادت رساند ]

 ثغر، دختر عامر عامری بود. و قاتل او ملعونی به نام عروة[ ابوالفرج گوید: مادر او ام139

 [ .1۱3اهلل بن عبداهلل خثعمی بوده است ]

 ی عبدالرحمان بن عقیلمبارزه

، او السالم به میدان نبرد شتافتاند: پس از او؛ برادرش عبدالرحمان بن عقیل علیهگفته

كهول صدق سادة األقران گفت:أبی عقیل فأعرفوا مكانی من هاشم و هاشم اخوانیمی

ب مع الشبان پدرم عقیل است، مرتبه و منزلت مرا و سید الشیهذا حسین شامخ البنیان

تی و ی هاشم هستند.پیران آنان به راسبشناسید؛ كه از هاشم هستم و برادرانم نیز از قبیله

السالم است كه دارای نسب صدق معروف و آقایان اقران خود هستند؛ این حسین علیه

د جنگیكرد و میشمن حمله میباشد.و آقا و موالی پیران و جوانان است.او بر دواال می

تا این كه هفده نفر از سواران لشكر اشقیا را كشت، سپس عثمان بن خالد جهنی ملعون 

 بر او حمله كرد و او را شهید كرد.
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 ی عبداهلل بن عقیلمبارزه

كه  - السالمطالب علیهابوالفرج گوید: پس از او؛ برادرش عبداهلل بن عقیل ابن ابی

به سوی میدان آمد و بر دشمن حمله  -نان بود و مادرش كنیز بود بزرگترین برادر آ

كرد و جنگید تا این كه به دست عثمان بن خالد بن اشیم جهنی و بشر بن حوط قابضی 

 به شهادت رسید.

 ی محمد بن ابوسعید بن عقیلمبارزه

 مورد هدف تیر -كه مادرش كنیز بود  -پس از او؛ محمد بن ابوسعید بن عقیل احول 

لقیط بن یاسر جهنی قرار گرفت و از پای درآمده و شهید شد.سپس ابوالفرج گوید: 

محمد بن علی بن حمزه گوید: به دنبال محمد بن ابوسعید؛ جعفر بن محمد بن عقیل نیز 

كند: شنیده شده كه جعفر بن محمد در حمزه اضافه می[ ابن133كشته شد. ] صفحه 

نویسد: ابوالفرج گوید: مجلسی رحمة اهلل می[ كشته شده است.عالمه 1۱1جنگ حره ]

در كتابهای انساب ندیدم كه محمد بن عقیل فرزندی به نام جعفر داشته باشد.او اضافه 

كند: محمد بن علی بن حمزه از عقیل بن عبداهلل بن عقیل بن محمد بن عبداهلل بن می

ز بود مادرش كنیكند: علی بن عقیل كه طالب نقل میمحمد بن محمد بن عقیل بن ابی

 [ .1۱۴در این روز كشته شد ]

 ی محمد بن عبداهلل بن جعفرمبارزه

به سوی  طالباند: پس از او؛ محمد بن عبداهلل بن جعفر بن ابیابوالفرج گوید: گفته

قد تركوا گفت:نشكو الی اهلل من العدوان قتال قوم فی الردی عمیانمیدان شتافت؛ او می

و أظهروا الكفر مع الطغیان به سوی خداوند از تنزیل و التبیانمعالم القرآن و محكم ال

كنم؛ از جنگ گروهی كه در وادی ضاللت كور و ستم ستمگران شكایت می

سرگردان هستند.به راستی آنان راههای قرآن؛ و محكمات تنزیل و فرقان را رها 
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ید ه كرد و جنگاند.پس از آن، حملاند.و كفر را با طغیان و سركشی آشكار نمودهكرده

تا این كه ده نفر از اشرار را به هالكت رساند، سپس به دست ملعونی به نام عامر بن 

 نهشل تمیمی كشته شد.

 ی عون بن عبداهلل بن جعفرمبارزه

ابوالفرج گوید: پس از او، عون بن عبداهلل بن جعفر به سوی میدان نبرد قدم گذاشت، او 

جعفر شهید صدق فی الجنان أزهریطیر فیها أنا ابن[ ان تنكرونی ف131گفت: ] صفحه می

م؛ شناسید من فرزند جعفر هستبجناح أخضر كفی بهذا شرفا فی المحشراگر مرا نمی

جعفری كه شهید راه صدق و راستی است و در بهشت درخشنده و نورانی؛با بالهای سبز 

اه فی است.آن گكند؛ و همین مقام برای افتخار در صحرای محشر كافام خود پرواز می

بر دشمن حمله كرد و جنگید تا این كه سه نفر سواره و هیجده نفر پیاده را كشت. 

 ی طائی به شهادت رسید.عالمه مجلسیای به نام عبداهلل بن بطهسپس به دست حرامزاده

گوید:قاتل عون، نویسد: ابوالفرج بعد از ذكر شهادت محمد و عون میرحمة اهلل می

ن جعفر بن كند: عبیداهلل بن عبداهلل بی تیهانی بود.او اضافه میبداهلل قطنهملعونی به نام ع

 [ .1۱3السالم كشته شد ]طالب نیز در كربال به همراه امام حسین علیهابی

 ی فرزندان امام حسنمبارزه

السالم شهید ی یاران امام حسین علیهنوسید:هنگامی كه همهمی« منتخب»در كتاب 

به فرزندان برادر حضرتش رسید.ابومخنف گوید: امام حسین  شدند نوبت جهاد

السالم به طرف راست و چپ نگاه كرد و یار و یاوری ندید، آن گاه فریاد زد:وا علیه

غربتاه! وا قلة ناصراه! أما من معین یعیننا! أما من ناصر ینصرنا! أما من خائف من عذاب 

كسی نیست كه ما را یاری كند؟آیا یاوری  اهلل فیذب عنا.وا غربتاه! وا قلة ناصراه! آیا

نیست كه ما را یاری نماید؟آیا كسی نیست كه از عذاب خدا بترسد و این ستمكاران را 
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از ما دفع كند؟در این هنگام؛ دو نوجوان كه در زیبایی مانند ماه بودند از خیمه بیرون 

السالم بودند، آنان هآمدند، یكی از آنان احمد و دیگری قاسم از فرزندان امام حسن علی

گفتند:لبیك لبیك ای آقا و موالی ما! اینك ما در پیشگاه تو هستیم، هر فرمانی می

[ امر كن كه رحمت و درود خدا بر تو باد!حضرت فرمود: بر 13۴داری به ما ] صفحه 

عمویتان سخت است كه به شما بگوید به سوی میدان بروید و از حرم جدتان حمایت 

 السالم به طرف میدان شتافت.قاسم علیه كنید، پس حضرت

 ی حضرت قاسم بن حسنمبارزه

گویند: نویسد: ابوالفرج و محمد بن ابوطالب و دیگران میی مجلسی رحمة اهلل میعالمه

در  -طالب علیهماالسالم عازم میدان شد.پس از او؛ عبداهلل بن حسن بن علی بن أبی

ه .او نوجوانی بود ك-السالم بود حسن علیه روایات بسیاری آمده است كه او قاسم بن

ی نبرد السالم دید او خود را آمادههنوز بالغ نشده بود، هنگامی كه امام حسین علیه

حال كند او را در بغل گرفت و شروع به گریه كردند، آن قدر گریستند تا این كه بیمی

م از امام حسین السالشده و از هوش رفتند.وقتی به هوش آمدند حضرت قاسم علیه

ی السالم امتناع فرمود كه اجازهی جنگ خواست، ولی امام حسین علیهالسالم اجازهعلیه

نمود و دست و پای امام السالم التماس كرد و اصرار میجنگ دهد.حضرت قاسم علیه

آمده است: « منتخب»[ .در كتاب 1۱۳بوسید تا این كه حضرت به او اجازه دادند ]را می

او فرمود:یا ولدی! تمشی برجلك الی الموت؟فرزندم! آیا با پای خود به حضرت به 

روی؟عرض كرد:و كیف ال یا عم! و أنت بین األعداء وحید فرید، و لن سوی مرگ می

تجد محامیا و ال صدیقا، روحی لروحك الفداء، و نفسی لنفسك الوقاء.عمو جان! 

یاور هستی، و نان تنها و بیچگونه به سوی مرگ نروم در حالی كه تو در میان دشم

برای تو حمایتگر و دوستی نیست، روحم فدای روح شما و جانم سپر بالی جان شما 

ا شكافت السالم رالسالم به او اذن میدان داد، سپس گریبان قاسم علیهباد.امام حسین علیه
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. آن ی نازنین او انداختی او را به دو قسمت كرد و به صورت نقاب، بر چهرهو عمامه

[ صورت كفن بر او پوشاند و شمشیر خود را به كمر 133گاه لباس او را به ] صفحه 

 [ .1۱3ی جنگ روانه كرد ]السالم بست، و او را به سوی معركهقاسم علیه

 شجاعت حضرت قاسم بن حسن

ها بیرون آمد، اشك از زاده از خیمهی فاضل مجلسی رحمة اهلل گوید:آن شاهعالمه

 گفت:این تنكرونی فأنا بن الحسن سبط النبیرتش سرازیر بود و میچشمانش به صو

اگر مرا هذا حسین كاألسیر المرتهن بین أناس السقوا صوب المزنالمصطفی و المؤتمن

ین ی پیامبر برگزیده و امالسالم هستم؛ كه نوادهشناسید من فرزند امام حسن علیهنمی

سیر در گرو شما است؛ در میان مردمانی كه السالم است كه مانند ااست.این حسین علیه

السالم نوجوانی كه صورتش مانند شوند.حضرت قاسم علیهاز نزول باران سیراب نمی

ی ماه بود، بر دشمن حمله كرد؛ و جنگ سختی به راه انداخت تا این كه با كمی پاره

« منتخب»[ .در كتاب 12۱سن و سالش، سی و پنج نفر از دشمنان را به هالكت رساند ]

یا ترسی؟ آزاده به نزد عمر سعد رفت و گفت:ای عمر! آیا از خدا نمینویسد: آن شاهمی

كنی؟عمر سعد از خدا واهمه نداری ای كوردل! آیا احترام پیامبر خود را مراعات نمی

گفت: آیا سرپیچی از اطاعت امیر برایتان بس نبود؟ آیا از یزید اطاعت 

سالم فرمود: خدا تو را پاداش خیر ندهد! تو ادعای الكنید؟حضرت قاسم علیهنمی

كنی در حالی كه فرزندان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تشنه مسلمانی می

هستند و چنان تشنگی بر آنان غلبه كرده كه دنیا در جلو دیدگانشان تاریك شده 

ر هزار كه براب السالم مبارز طلبید، شخصیگوید: پس از آن؛ قاسم علیهاست؟!راوی می

السالم بر او حمله كرد و كشت. آن شخص ی او آمد، قاسم علیهسواره بود به مبارزه

ی مبارزه شدند و به دست توانای چهار فرزند داشت آنها یكی پس از دیگری آماده

السالم نهیبی به [ كشته شدند.قاسم علیه13۳السالم از پای درآمده و ] صفحه قاسم علیه
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و مشغول مبارزه با سواران گردید، آن قدر جنگید تا این كه خسته شده و اسب خود زد 

ها برگردد ناگاه ازرق شامی ملعون، راه را بر آن ناتوان گردید. خواست به طرف خیمه

السالم ضربتی بر مغز او وارد زاده گرفت و با وی درگیر شد، حضرت قاسم علیهشاه

السالم آمد و عرض م به سوی امام حسین علیهالسالكرد و او را هالك نمود.قاسم علیه

السالم او را كرد: عمو جان! تشنگی! تشنگی! مرا با شربتی از آب دریاب.امام حسین علیه

تسلی فرموده، و امر به شكیبایی نمود، و انگشتر خود را به او داد و فرمود: آن را در 

م آن انگشتر را در دهان السالم گفت: چوندهانت بگذار و بمك.راوی گوید: قاسم علیه

ی آبی بود، سیراب شدم، و به سوی میدان بازگشتم.او دوباره بر گذاشتم گویا چشمه

خواست پرچمدار لشكر را هدف قرار داده و بكشد، آن روبه صفتان حمله كرد و می

 [ .122دشمنان او را با تیر احاطه كرده و تیرباران نمودند ]

 شهادت حضرت قاسم بن حسن

نوسید: حمید بن مسلم گوید:من در سپاه ی فاضل و متبحر مجلسی رحمة اهلل میعالمه

كردم، او شلوار و پیراهنی به تن داشت عمر بن سعد لعین بودم و به این نوجوان نگاه می

ه بندش كنم آن كو نعلینی داشت كه بند یكی از آنها پاره شده بود، هرگز فراموش نمی

بن سعد ازدی به من گفت: سوگند به خدا! من بر این  پاره شده بود پای چپ بود.عمر

خواهی؟ و چرا بر او نوجوان حمله خواهم كرد.گفتم: سبحان اهلل! از این نوجوان چه می

شایم گكنی؟ به خدا سوگند! اگر او بر من حمله كند من دست به سوی او نمیحمله می

 اند برای وی كافیره كردهبینی او را محاصكنم، این گروهی كه میو بر او حمله نمی

السالم كنم.سپس آن ملعون بر قاسم علیهاست. گفت: سوگند به خدا! بر او حمله می

[ صورت بر زمین افتاد 133حمله نمود و ضربتی بر سر مباركش زد و او با ] صفحه 

ی خود آمده است: شیبة بن سعد شامی لعین، با نیزه« المنتخب»[ .در كتاب 121]

ی مباركش خارج شد، او در خون السالم زد كه از سینهپشت، به قاسم علیهای از ضربه
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زد: عمو جان! مرا دریاب.در بعضی روایات آمده خود غلطید و بر زمین افتاد و صدا می

السالم اصابت كرده بود.و در روایت است: سی و پنج تیر بر بدن مبارك قاسم علیه

ن، شكم مبارك او را پاره كرد، و یحیی دیگری آمده است: سپس سعید بن عمرو ملعو

ی مجلسی رحمة اهلل در كتاب شریف بن وهب لعین با نیزه او را مجروح نمود.عالمه

السالم صدا زد: عمو جان! مرا دریاب.وقتی امام حسین گوید:قاسم علیه« بحاراألنوار»

، ی او آمدآید به سوالسالم صدای او را شنید مانند عقابی كه از آسمان فرودمیعلیه

حضرت بر دشمن حمله نمود و صفوف آنها را شكافت.حضرت مانند شیر غضبناك 

زاده حواله كرد، آن ملعون، نمود، شمشیری به طرف عمر لعین، قاتل آن شاهحمله می

ای زد دست خود را سپر قرار داد، شمشیر دست او را از بازو جدا كرد.آن ملعون نعره

حضرت از او دور شد، سواران اهل كوفه حمله كردند  ی لشكر آن را شنیدند،كه همه

السالم برهانند. آن ملعون در زیر سم اسبان قرار تا عمر را از دست امام حسین علیه

گرفت و اسبان با سمهای خود، او را زخمی كرده و لگدمال شد تا به جهنم واصل 

م حسین [ .گرد و غبار میدان جنگ فرونشست كه ناگاه دیدند اما129گردید ]

السالم پایش را بر زمین زاده ایستاده، و قاسم علیهالسالم بر بالین آن شاهعلیه

السالم فرمود:یعز و اهلل؛ علی عمك أن تدعوه فال یجیبك، أو سایید.امام حسین علیهمی

یجیبك فال یعینك، أو یعینك فال یغنی عنك، بعدا لقوم قتلوك.به خدا سوگند! بر 

[ نتواند تو را 11۱ه او را به یاری خود بخوانی، او ] صفحه عمویت سخت است این ك

جواب دهد، یا جواب دهد اما نتواند تو را یاری نماید، یا تو را یاری كند ولی سودی به 

حال تو نداشته باشد. از رحمت خدا دور باد گروهی كه تو را كشتند.آن گاه امام حسین 

ها حمل نمود.حمید بن مسلم گوید: یمهالسالم او را بر سینه گرفت و به طرف خعلیه

شد و زمین را خط بینم كه پاهای آن نوجوان از زمین كشیده میگویا هنوز می

 ی مبارك خودی او را در سینهالسالم سینهكشید، و در حالی كه امام حسین علیهمی

ا ی او ری مطهر او چه خواهد كرد؟حضرت جنازهنهاده بود، با خودم گفتم: با جنازه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

آورد و در میان كشتگان و شهدای اهل بیت خود قرار داد.پس از آن؛ امام حسین 

السالم فرمود:اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، و ال تغادر منهم أحدا، و ال تغفر لهم علیه

أبدا، صبرا یا بنی عمومتی! صبرا یا أهل بیتی! ال رأیتم هوانا بعد هذا الیوم أبدا.خداوندا! 

گروه كفار را هالك گردان، و یكایك آنان را بكش، و احدی از آنان را ی این همه

باقی مگذار، و هرگز آنان را نیامرز.ای فرزندان عمویم! صبر كنید، ای اهل بیتم! صبر 

 كنید كه پس از این روز، هرگز ذلت و خواری نخواهید دید.

 ی ابوبكر بن حسنمبارزه

هاد السالم رو به سوی میدان نابوبكر بن حسن علیهنوسید: پس از او؛ می« بحاراالنوار»در 

و مبارزه آغاز كرد و جنگید تا این كه گروهی از آن مالعین را كشت، مادر او كنیز 

ی غنوی بر او حمله كرد و او را شهید نمود بود.سپس ملعونی به نام عبداهلل بن عقبه

[123. ] 

 ی احمد بن حسنمبارزه

انزده السالم كه شالسالم؛ برادرش احمد بن حسن علیهلیهابومخنف گوید: پس از قاسم ع

ی كارزار گذاشت، و بر دشمن حمله كرد و پیوسته سال سن داشت، قدم به عرصه

[ او به سوی عموی بزرگوار 112جنگید تا این كه هشتاد سواره را كشت. ] صفحه می

ه بود تی سرش فرورفخود برگشت در حالی كه از شدت تشنگی چشمانش در كاسه

زد: عمو جان! آیا شربتی از آب هست تا با آن توانایی جنگ با دشمنان خدا را صدا می

داشته باشم؟حضرت به او فرمود: لختی صبر كن تا این كه جدت رسول خدا صلی اهلل 

علیه و آله و سلم را مالقات كنی، او تو را با شربتی از آب سیراب كند كه هرگز بعد از 

ی عالی مقام، به سوی گروه كافران برگشت و در زاده.آن امامآن تشنه نخواهی شد

خواند بر آنان حمله كرد:اصبر قلیال فالمنا بعد العطش فان روحی فی حالی كه رجز می
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ای نفس! ال أرهب الموت اذ الموت وحش و لم أكن عند اللقاء ذا رعشالجهاد تنكمش

؛ زیرا كه روح من، در جهاد لختی تشنگی را تحمل كن كه آرزو بعد از تشنگی است

كند.موقعی كه مرگ خطرناك گردد؛ از مرگ واهمه ندارم و در زیاد كوشش می

موقع مبارزه و جنگ با دشمنان ترسان و لرزان نیستم.روای گوید: آن گاه در پی 

خواندن این اشعار بر دشمنان زبون حمله نمود، و این اشعار را انشا كرده و 

فار جمعا یبید معاشر الكالمختار ضربا یشیب لهوله رأس الرضیعخواند:الیكم من بنیمی

برای شما از فرزندان پیامبر برگزیده ضربتی است؛ كه از ترس آن بكل مهند عضب قطیع

كند؛ با ی گروههای كفار را هالك میگردد.همهموهای سر طفل شیرخوار سفید می

است.راوی گوید: پس از آن؛ هر شمشیری كه از آهن هندی ساخته شده و تیز و بران 

بر لشكر كفار حمله آورد و شصت نفر از سواران آنان را به هالكت رساند، آن گاه به 

زاده را ملعونی به نام هانی ی شهادت رسید.در برخی روایات آمده است: آن شاهدرجه

 [ 111[ . ] صفحه 121بن شبیب خضرمی كشت، و روی آن ملعون سیاه گردید ]

 زندان امیرمؤمنان علیی فرمبارزه

عالمه فاضل و متبحر مجلسی رحمة اهلل گوید: از موثقین بسیاری چنین نقل شده 

السالم و همچنین فرزندان ی اصحاب و یاران امام حسین علیهاست:هنگامی كه همه

و فرزندان برادرش امام حسن  -عقیل و جعفر علیهماالسالم  -عموهای آن حضرت 

و به شهادت رسیدند، برادران حضرت جلو آمده و عازم پیكار و السالم كشته شده علیه

 جانبازی در پیشگاه آن حضرت شدند.

 ی ابوبكر بن علیمبارزه

ی كارزار نهاد ابوبكر، فرزند امیرمؤمنان علی اولین كسی كه از آنان قدم به عرصه

می بود. او میالسالم به نام عبداهلل، و مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن ربعی تعلیه
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گفت:شیخی علی ذوالفخار األطول خواند و میقدم به میدان نبرد گذاشت و رجز می

هذا حسین بن النبی المفضل عنه نحامی بالحسام من هاشم الصدق الكریم المفضل

السالم كه دارای فخز نفدیه نفسی من أخ مبجل بزرگ و آقای من علی علیهالمصقل

م كه دارای صدق، راستی، كرم و اهل فضل احسان بیشمار است؛ از نسل پاك هاش

السالم فرزند پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم كه افضل از همه است.این حسین علیه

كنیم.و جان خودم را فدای پیامبران است؛ و ما با شمشیرهای بران از او حمایت می

ا این جنگید تسته مینمایم.او بر دشمن حمله كرد و پیوهمچو برادر باعزت و محترم می

كه به دست ملعونی به نام زجر بن بدر نخعی به شهادت رسید.بعضی گویند: قاتل او، 

كه  السالم روایت شده استی غنوی بود.از امام باقر علیهلعینی به نام عبداهلل بن عقبه

ی شریف نویسد: جنازهحضرتش فرمود: قاتل او؛ مردی از اهل همدان بود.مدائنی می

[ كه چه كسی او را كشته 119زاده در كنار نهری پیدا شد، و معلوم نبود ] صفحه هآن شا

 [ .12۴است ]

 ی عمر بن علیمبارزه

السالم به سوی میدان اند: پس از او؛ برادرش عمر بن علی علیهنویسان گفتهتاریخ

ز را هدف قرار داده بود رج -قاتل برادر خود  -شتافت، او در حالی كه زجر ملعون 

گفت:أضربكم و ال أری فیكم زجر ذاك الشقی بالنبی قد كفریا زجر! یا خواند و میمی

زجر! تدانی من عمر لعلك الیوم تبوء من سقرشر مكان فی حریق و سعر ألنك الجاحد 

بینم؛ زجری كه بدبخت است و زنم و در میان شما زجر را نمییا شر البشر!شما را می

! ای زجر! نزد عمر بیا؛ كه شاید امروز در جهنم جای منكر پیامبر شده است.ای زجز

های آن؛ زیرا كه تو ها و شرارهگیری.آن هم در بدترین مكانهای آن، در میان شعله

منكر حقی هستی ای شرورترین بشر!آن گاه بر زجر حمله كرد، و او را به جهنم 

در حالی كه سخت رو بر او حمله كردند، او فرستاد.در این هنگام، لشكریان از روبه
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گفت:خلوا عداة اهلل خلوا عن عمر خلوا عن اللیث زد، میآنان را با شمشیر خودش می

العبوس المكفهریضربكم بسیفه و ال یفر و لیس فیها كالجبان المنجحركنار بروید ای 

دشمنان خدا! از جلو راه عمر دور شوید؛ از جلو راه شیر غضبناك و خشمگین و عبوس 

 كند؛ وكه شما را مورد هدف شمشیر خود قرار داده و هرگز فرار نمی دور شوید.شیری

ی خود بخزد.او پیوسته در میدان جنگ با دشمنان؛ ترسویی نیست كه در خانه

جنگید تا این كه به شهادت رسید.عالمه مجلسی رحمة اهلل گوید: ابوالفرج، نام عمر می

 [ 113[ . ] صفحه 123است ] السالم را جزو كشتگان كربال نیاوردهبن علی علیه

 ی عثمان بن علیمبارزه

ام البنین و دختر حزالسالم كه مادرش حضرت امپس از او؛ برادرش عثمان بن علی علیه

خواند و كالب بود، قدم به میدان نبرد نهاد، او رجز میی بنیبن خالد و از قبیله

هروابن عم للنبی الطاهر گفت:انی أنا عثمان ذوالمفاخر شیخی علی ذوالفخار الظامی

أخی حسین خیرة األخایرو سید الكبار و األصاغر بعد الرسول و الوصی الناصرمن 

السالم كه دارای افتخارات عثمان؛ دارای فضایل هستم؛ بزرگ و آقای من علی علیه

سالم الآشكاری است.او فرزند عموی پیامبر پاك و طاهر است؛ برادرم امام حسین علیه

نیكوكاران است.او آقا و موالی هر كوچك و بزرگ است؛ و پس از پیامبر، ی برگزیده

كننده اوست.در این هنگام؛ خولی بن یزید اصبحی تیری پرتاب وصی و جانشین یاری

ن ی ابان بای از قبیلهزاده خورد و از اسب افتاد. حرامزادهكرد كه به پیشانی آن شاه

ی واالتبار در آن روز؛ بیست زادهرد، آن امامحازم آمد و سر مبارك او را از تن جدا ك

 [ .12۳و یك سال عمر داشت ]

 ی جعفر بن علیمبارزه
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ود و البنین علیهاالسالم بالسالم كه مادر او نیز امپس از او؛ برادرش جعفر بن علی علیه

گفت:انی أنا جعفر ذوالمعالی ی جهاد گذاشت، او مینوزده سال داشت قدم به عرصه

من حسبی بعمی شرفا و خالی أحمی حسینا ذالندی المفضالالخیر ذی النوال ابن علی

السالم كه داری جعفر، دارای بزرگواریها و واالییها هستم؛ فرزند حضرت علی علیه

كند؛ من از بخشش و جود بود.در شرافت و عزت من، عمو و دایی من كفایت می

حه كنم. ] صفن است حمایت میكراالسالم كه دارای بخشش و احسان بیحسین علیه

داخت زاده ان[ آن گاه جنگید تا این كه خولی اصبحی ملعون تیری به سوی آن شاه111

 [ . 123و به شقیقه، یا چشم مباركش اصابت كرد ]

 ی عبداهلل بن علیمبارزه

دان السالم قدم به مینویسد:پس از او؛ برادرش عبداهلل بن علی علیهمی« بحاراالنوار»در 

برد گذاشت. او بیست و پنج سال داشت و هنوز فرزندی نداشت.حضرت عباس ن

السالم به او فرمود: برادرم! در برابر من جهاد كن تا این كه تو را ببینم و در پیشگاه علیه

خدا به شهادت تو پاداش طلبم، زیرا كه تو فرزندی نداری. او در برابر برادر خود، قدم 

فت:أنا بن ذی النجدة و االفضال ذلك علی الخیر گبه میدان جنگ نهاد، و می

ه من فرزند كسی هستم كسیف رسول اهلل ذوالنكال فی كل یوم ظاهر األهوالذواألفعال

السالم است كه نیكو مرد و صاحب دارای شجاعت، فضل و احسان است؛ او علی علیه

كه دارای كارهای پسندیده است.او شمشیر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

عقوبت و عذاب بر دشمنان است؛ كه هر روز، رعب و وحشت او بر دشمنان ظاهر 

شد.عبداهلل بر دشمن حمله كرد و گروهی از آن مالعین را به هالكت رساند، آن گاه می

به دست ملعونی به نام هانی بن شعیب كه برادر او را نیز كشته بود؛ به شهادت رسید 

[11۱. ] 
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 علی ی محمد بنمبارزه

ز كه مادرش كنی -نویسد:پس از او؛ برادرش محمد بن علی االصغر می« بحار االنوار»در 

ی تمیم از فرزندان ابان بن دارم بر او حمله به میدان آمد و جنگید. مردی از طایفه -بود 

كرد و او را به شهادت رساند.ابوالفرج گوید: محمد بن علی بن حمزه گوید: در روز 

السالم كه مادرش كنیز بود؛ كشته شد. ] طالب علیهیم بن علی بن ابیعاشوار، ابراه

ام، و در هیچ كدام از [ و این نقل را جز از محمد بن علی از كسی نشنیده11۴صفحه 

كتابهای انساب یادی از ابراهیم نشده است.و یحیی بن حسن گوید: ابوبكر بن عبیداهلل 

السالم در كربال با امام حسین علی علیه نماید: عبیداهلل بنطلحی از پدرش نقل می

[ به 112« ]دار»السالم شهید شد.این قول صحیح نیست، چون عبداهلل در روز جنگ علیه

 [ .111دست یاران مختار كشته شد و او را در آن روز دیدم ]

 شودحضرت ابوالفضل عازم میدان می

السالم كشته شدند خود نویسد:چون برادران حضرت عباس علیهمی« بحار االنورا»در 

السالم اذن میدان آن حضرت عازم میدان نبرد شد، و از امام حسین علیه

خواندند، مادر بزرگوارش حضرت السالم را ابوالفضل میخواست.حضرت عباس علیه

مار البنین علیهاالسالم به شالبنین علیهاالسالم بود. او بزرگترین فرزند حضرت امام

داده « قاس»ری بود كه از برادرانش كشته شد.به آن بزرگوار لقب رفت، و آخرین نفمی

حال،  شد در عینبودند، او شخصی خوشرو و زیبا بود، سوار بر اسب تنومند بلندی می

ی دلربا و زیبایی داشت كه به شد.آن حضرت چهرهپاهای مباركش از زمین كشیده می

گفتند، و در اثر كثرت عبادت و می -« هاشمماه درخشان بنی»یعنی  -هاشم او: قمر بنی

سجود در پیشگاه الهی، آثار سجده در پیشانی او نمایان بود، و او پرچمدار امام حسین 

برادرش را  یاوریالسالم چون تنهایی و بیالسالم بود.حضرت ابوالفضل العباس علیهعلیه
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من اجازه جهاد السالم شرفیاب شده و عرض كرد: برادرم! آیا به دید خدمت امام علیه

ی! ی سختی نمود، سپس فرمود:یا أخالسالم گریست و گریهفرمایید؟امام حسین علیهمی

أنت صاحب لوائی و اذا مضیت تفرق عسكری.برادر جان! تو علمدار و پرچمدار من 

[ حضرت عباس 113شود. ] صفحه هستی، اگر تو بروی لشكر من پراكنده می

ی و سئمت من الحیاة، و أرید أن أطلب ثاری من السالم عرض كرد:قد ضاق صدرعلیه

خواهم ام، میهؤالء المنافقین.راستی دلم تنگ شده و از زندگی خسته و ملول شده

لیال السالم فرمود:فاطلب لهوالء األطفال قانتقامم را از این منافقان بگیرم.امام حسین علیه

 كودكان بیاور. من الماء.حال كه عازم میدان هستی، پس قدری آب برای این

 حضرت ابوالفضل و حركت به سوی لشكر

السالم به سوی گروه كافران حركت كرد و در برابر آنان حضرت ابوالفضل العباس علیه

ایستاده و آنان را پند و اندرز داد، از عواقب كارشان ترسانید. ولی در دل سنگ آن 

ضیه را لسالم بازگشت و قامالعین تأثیر نكرد.حضرت به جانب برادرش امام حسین علیه

 طش!زدند: العطش! العبازگو كرد. در این هنگام، صدای كودكانی را شنید كه فریاد می

 حضرت ابوالفضل و حركت به سوی فرات

فت و ای به دست گرالسالم بر اسب خود سوار شد، نیزهحضرت ابوالفضل العباس علیه

مجلسی رحمة اهلل گوید: چهار  مشك آبی برداشت و به سمت فرات به راه افتاد.عالمه

هزار نفر مأمور فرات بودند، آنها دور حضرتش را گرفته و او را تیرباران كردند.بنابر 

آنچه روایت شده: آن شیر اسداللهی بر آنان حمله نمود و هشتاد نفر از آن مالعین را به 

 ،ی فرات گردید. تشنگی بر حضرتش غلبه كرده بودخاك انداخت، و وارد شریعه

ای از آب بیاشامد، ولی تشنگی امام انس و جان و موالی مهربان، خواست جرعه

السالم و اهل بیت آن حضرت را به یاد آورد و نخورد و حضرت اباعبداهلل الحسین علیه
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آب روی آب ریخت و مشك را پر كرد و آن را بر دوش راست خود انداخت، و به 

ین این صحنه را دیدند، راه را بر آن ها حركت كرد.هنگامی كه آن مالعسمت خیمه

[ سمت محاصره نموده و بر او حمله 11۳حضرت بستند و او را از هر ] صفحه 

صفتان زبون حمله كرد و جنگید، در این ی شجاعت بر آن روبهكردند.آن شیر بیشه

گفت:ال أرهب الموت اذالموت رقا حتی اواری فی المصالیت خواند و میحال رجز می

ی لنفس المصطفی الطهر وقا انی أنا العباس أغدوا بالسقاو ال أخاف الشر یوم نفسلقی

آید من از مرگ هراسی ندارم؛ تا این كه خود را الملتقی موقعی كه مرگ به سراغم می

كه  السالم استعبداهلل علیهكنم.جان من؛ سپر بالی جان ابیداخل صفوف دلیران می

لیه و آله و سلم است؛ من عباس هستم كه با مشك جان او جان پیامبر خدا صلی اهلل ع

ی آن رو شدن با دلیران هراسی ندارم.حضرت با شجاعت تمام همهآیم.و از شر روبهمی

مالعین را پراكنده كرد و به حركت خود ادامه داد. زید بن ورقاء ملعون با همكاری 

ای ا ضربهغفلتحكیم بن طفیل سنبسی حرامزاده در پشت درخت خرمایی كمین كرد، و 

بر دست راست آن حضرت زد و دست از بدن مباركش جدا كرد.حضرت شمشیر را به 

گفت:و اهلل ان قطعتم یمینی انی خواند و میدست چپ گرفت، و حمله كرد و رجز می

گر به خدا سوگند! او عن امام صادق الیقین نجل النبی الطاهر األمینأحامی أبدا عن دینی

د؛ من همواره از دین خودم؛و از امام و پیشوای صدق و یقین؛ كه دست راست مرا ببری

كنم.حضرت جنگید تا این كه ضعف بر او فرزند پیامبر پاك و امین است؛ حمایت می

عارض گردید، ملعونی به نام حكم بن طفیل طائی پشت درخت خرمایی كمین كرده 

حضرت رجز  بود، ضربتی بر دست چپ آن حضرت وارد نمود و از تن جدا كرد،

گفت:یا نفس! ال تخشی من الكفار و أبشری برحمة الجبارمع النبی السید خواند و میمی

فأصلهم یا رب حر النار ای نفس! از گروه كفار واهمه به المختار قد قطعوا ببغیهم یساری

دل خود راه مده؛ و به رحمت خدای جبار؛همراه با پیامبر، آقا و برگزیده مسرور باش؛ 
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[ پروردگارا! آنان را در 113ستمگری دست چپ مرا قطع كردند. ] صفحه  آنان با

 [ .119های آتش جنهم وارد كن ]شعله

 شهادت حضرت ابوالفضل العباس

الم السعالمه مجلسی رحمة اهلل گوید:در این هنگام؛ حضرت ابوالفضل العباس علیه

ن كه آب را به دواند تا ایمشك را به دندانهای مبارك خود گرفت و اسب را می

السالم برساند.ناگاه تیری از جانب دشمن پرتاب و به مشك تشنگان اهل بیت علیه

 ی مبارك آناصابت كرد و آب مشك ریخت، پس از آن تیر دیگری آمد و به سینه

د و السالم نموبزرگوار اصابت كرد.حضرت از باالی اسب رو به طرف امام حسین علیه

ی؛ دریاب مرا.فخر لالرض مقطوع الیدین له من كل مجد برادر خود را صدا زد:ادركن

های بریده بر زمین افتاد؛ و دست راست او آری؛ آن بزرگوار، با دستیمین غیر منخذم

دستی است كه از هر مجد و بزرگواری بریده نشده است.در روایت دیگری آمده 

نی با عوی مبارك آن حضرت اصابت كرد ملاست: هنگامی كه تیر دیگری بر سینه

عمودی آهنین، حضرت را مورد حمله قرار داد و شهیدش كرد.چون امام حسین 

ی فرات حركت كرد( و چون دید كه السالم )صدای برادر را شنید به جانب شریعهعلیه

ی فرات افتاده، سخت گریست و بدن شریف او را به طرف برادرش در كنار شریعه

خواند:تعدیتم یا شر قوم ببغیكم و خالفتم دین ها حمل نموده، و این اشعار را میخیمه

النبی محمدأما كان خیر الرسل أوصاكم بنا؟ أما نحن من نسل النبی المسدد؟أما كانت 

الزهراء أمی ویلكم؟ أما كان من خیر البریة أحمد؟لعنتم و أخزیتم بما قد جنیتم فسوف 

جاوز كردید؛ و با دین تالقوا حر نار توقدای گروه اشرار! با ظلم و ستمگری از حق ت

پیامبر خدا محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم مخالفت نمودید.آیا بهترین پیامبران در مور 

[ نیستیم؟وای 1۴۱ما، به شما سفارش نكرده بود؟ آیا ما از نسل پیامبر درستكار ] صفحه 

و  مردمان ی زهرا علیهاالسالم مادر من نیست؟ آیا پدر من، از بهترینبر شما! آیا فاطمه
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خالیق نیست؟به سبب جنایاتی كه مرتكب شدید مورد نفرین و لعنت خدا قرار گرفتید 

های آتش جهنم خواهید سوخت.سپس ی شعلهو رسوا شدید؛ پس به زودی در شراره

السالم فرمود:أالن انكسر ظهری، و قلت حیلضتی.اكنون كمرم شكست امام حسین علیه

صاحب اصل گوید: در بعضی از كتابهای معتبر [ .113ی من گسسته گشت ]و چاره

السالم به قدری زخمی بود كه امام حسین است:بدن مبارك حضرت عباس علیهآمده

ی برادر خود را به سوی محل شهدا حمل كند، به السالم نتوانست بدن پاره پارهعلیه

 به سوی ناچار بدن شریف او را در كنار فرات گذاشت، و با حال گریه و حزن و اندوه

 ها بازگشت.خیمه

 شودحضرت علی اكبر عازم میدان می

نویسد: روایت شده است:چون حضرت عباس بن علی می« المنتخب»در كتاب 

مله السالم حعلیهماالسالم به شهادت رسید، لشكر كفار بر اصحاب امام حسین علیه

ثنا؟أما من كردند، چون حضرت این منظره را دید صدا زد:یا قوم! أما من مغیث یغی

طالب حق فینصرنا؟أما من خائف فیذب عنا؟أما من أحد فیأتینا بشربة من الماء لهذا 

الطفل فانه ال یطیق الظماء؟ای قوم! آیا فریادرسی نیست كه به فریاد ما برسد؟آیا خواهان 

حقی نیست كه ما را یاری كند؟آیا خائفی از غضب خدا نیست كه دشمن را از ما دفع 

ی آبی برای این كودك شیرخوار كه تاب و توان نیست كه جرعهكند؟آیا كسی 

[ در این هنگام؛ فرزند بزرگ آن امام مظلوم، 1۴2تشنگی را ندارد، بیاورد؟ ] صفحه 

السالم كه هفده سال داشت به پا خاست، و گفت: ای آقا و حضرت علی اكبر علیه

السالم مشك را یهآورم.راوی گوید: علی اكبر علموالی من! من برای تو آب می

برداشت و وارد شریعه شد و مشك را پر كرد و رو به طرف پدر بزرگوار، طیب و طاهر 

خواستی، برادرم را سیراب خود نمود، و عرض كرد: پدر جان! این آب است كه می

كن و اگر باقی ماند بر صورت من بریز كه سوگند به خدا! تشنه هستم.امام حسین 
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رزند شیرخوار خود را گرفت و در بغلش نشاند و ظرف را السالم گریست و فعلیه

گرفت و نزد دهان كوچك آن شیرخوار آورد، چون آن شیرخوار خواست آبی بنوشد 

ای از آن بنوشد به گلوی آن تیر مسمومی از طرف دشمن آمد و پیش از آن كه جرعه

ست السالم گریست و ظرف آب را از دطفل مظلوم اصابت كرد.امام حسین علیه

ن ی ایمبارك خود بینداخت، و صورت مبارك خود را به سوی آسمان گرفت... تتمه

« بحاراالنوار»روایت بعد از این خواهد آمد.و این روایت؛ روایت غریبی است.در 

نویسد: ابوالفرج گوید:علی بن حسین علیهاالسالم همان علی اكبر و بزرگترین پسر می

یلی شد، مادرش لندی نداشت و ابوالحسن نامیده میالسالم است كه فرزامام حسین علیه

دختری ابومرة بن عروة بن مسعود ثقفی است، و او اولین كسی بود )از اهل بیت 

[ .صاحب اصل گوید: در برخی از تألیفات 111السالم( كه در كربال شهید شد ]علیهم

به  السالم و حبیب بن مظاهراصحاب ما روایت شده است:چون حضرت عباس علیه

د. السالم پدیدار شی مبارك امام حسین علیهشهادت رسیدند آثار شكستگی در چهره

حضرت غمگین و اندوهگین نشسته بود و قطرات اشك از دیدگانش به صورت 

كه معروف به علی اكبر  -نازنینش جاری بود. در این حال، فرزندش جناب علی اصغر 

السالم یا أبتاه! قتل عمی العباس علیهنزد حضرت آمد و عرض كرد: -السالم است علیه

فال خیر لی فی الحیاة بعده، فقد ضاق صدری لفراقه، فهل من رخصة؟پدر جان! عمویم 

السالم كشته شد، پس از او خیری در زندگی نیست، از فراق او دلم تنگ عباس علیه

السالم ه[ امام حسین علی1۴1فرمایید به میدان بروم؟ ] صفحه شده است، آیا اجازه می

گریست و فرمود:یا بنی! یعز علی و اهلل؛ فراقك.فرزند عزیزم! به خدا سوگند! فراق و 

جدایی تو بر من سخت است؟عرض كرد: كیف یا أبتاه! و أنت وحید بین األعداء فرید 

ال ناصر لك و ال معین، روحی لروحك الفداء، و نفسی لنفسك الوقاء.پدر بزرگوارم! 

ای، نه یاوری، نه معینی حال آن كه در میان دشمنان تنها مانده چگونه به میدان نروم؟

مهیج »داری، روحم فدای روح شما و جانم سپر بالی جان شما است.در كتاب 
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خواست به طرف السالم مینویسد:هنگامی كه حضرت علی اكبر علیهمی« االحزان

د ی واالتبار را گرفتندهوار دور آن شهزامیدان نبرد برود، اهل حرم و بانوان محترم حلقه

و گفتند: به غریبی ما رحم كن و به سوی جنگ شتاب مكن، زیرا كه ما تاب و توان 

رد و كزاده پیوسته اصرار میگوید: آن شاه« مهیج االحزان»جدایی تو را نداریم.صاحب 

ی میدان دادند. خواست تا این كه حضرت به او اجازهاز پدر بزرگوارش اذن میدان می

[ 11۴گاه پدر بزرگوارش و اهل حرم را وداع گفت، و به سوی میدان روانه شد ]آن 

نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: در آن می« بحاراالنوار»ی مجلسی رحمة اهلل در .عالمه

ی مجلسی رحمة اهلل السالم هیجده سال داشت.عالمهروز، حضرت علی اكبر علیه

شده: سن شریف آن حضرت بیست و پنج  نویسد: گفتهشهراشوب مینویسد: ابنمی

سالم به السال بود.سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:هنگامی كه حضرت علی اكبر علیه

السالم از پشت سر او نگاهی مأیوسانه بر اندام طرف میدان به راه افتاد امام حسین علیه

 شاش بر صورتبیناختیار اشك چشمان حقآن خورشید فلك امامت انداخت و بی

سالم النویسد: مورخان گویند:امام حسین علیهمی« بحاراالنوار»جاری شد و گریست.در 

[ اللهم اشهد علی 1۴9محاسن شریف خود را به سوی آسمان گرفت و فرمود: ] صفحه 

هؤالء القوم، فقد برز الیهم غالم أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك، و كنا اذا 

لی وجهه.اللهم امنعهم بركات األرض، و فرقهم تفریقا، و مزقهم اشتقنا الی نبیك نظرنا ا

تمزیقا، واجعلهم طرائق قددا، و ال ترض الوالة عنهم أبدا، فانهم دعونا لینصرونا ثم عدوا 

رین مردم از تعلینا یقاتلوننا.خداوندا! شاهد باش! جوانی به سوی این سپاه رفت كه شبیه

ر توست، و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر تو لحاظ صورت، سیرت و گفتار به پیامب

نگریستیم.خداوندا! بركات زمین را از آنان بازدار، و جمعیت شدیم به این جوان میمی

ی اتفاق آنان را پاره كن، و آنان را در راههای تفرقه و آنان را پراكنده ساز، و پرده

ردان، زیرا كه این گروه جدایی قرار ده، و هرگز حاكمان را از آنان راضی و خشنود مگ

از ما دعوت كردند تا یاری كنند چون اجابت كردیم آنان با ما عداوت و دشمنی نموده 
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السالم رو به عمر سعد لعین كرد و فریاد و با ما جنگ نمودند.آن گاه امام حسین علیه

زد:مالك قطع اهلل رحمك! و ال بارك اهلل لك فی أمرك! و سلط علیك من یذبحك 

ی فراشك! كما قطعت رحمی و لم تحفظ قرابتی من رسول اهلل صلی اهلل علیه و بعدی عل

آله و سلم.تو را چه شده؟ خداوند رحم )نسل( تو را قطع كند و هیچ امر و آرمانی را بر 

تو مبارك نفرماید، و بر تو كسی را مسلط كند كه تو را در رختخواب بكشد، چنان كه 

ابت و خویشی مرا با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله تو رحم )نسل( مرا قطع نمودی و قر

السالم با صدای بلند این آیه را و سلم مراعات نكردی.پس از آن؛ امام حسین علیه

 -تالوت فرمود:)ان اهلل اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین 

آدم و نوح و آل ابراهیم و  [ .همانا خداوند،113ذریة بعضها من بعض و اهلل سمیع علیم( ]

آل عمران را بر مردم جهانیان برگزید، فرزندانی كه برخی از دیگری بودند و خداوند 

 [ 1۴3شنوا و دانا است. ] صفحه 

 ی حضرت علی اكبرمبارزه

السالم در میدان نبرد قرار گرفت و به جنگ در این هنگام، حضرت علی اكبر علیه

گفت:أنا علی بن الحسین بن علی من عصبة جد أبیهم یخواند و مپرداخت، او رجز می

السیف أحمی أضربكم بو اهلل؛ ال یحكم فینا ابن الدعی أطعنكم بالرمح حتی ینثنیالنبی

 السالم هستم؛ ازمن علی، فرزند حسین بن علی علیهعن أبی ضرب غالم هاشمی علوی

ا تواند در خصوص منمیگروهی كه جد آنان پیامبر است.به خدا سوگند! پسر زنازاده 

ام بشكند.در حمایت از پدرم شما را با زنم كه نیزهحكم كند؛ و چنان شما را با نیزه می

زند.آن گاه مانند شیر بر دشمن زنم؛ ضرباتی كه جوان هاشمی علوی میشمشیر می

زبون حمله كرد و جنگ سختی نمود و گروه زیادی را به خاك انداخت تا این كه از 

نقل شده  «فوادح القوادح»ته، ضجه و فریاد لشكریان كافر بلند شد.از كتاب زیادی كش

سعد ی جنگ نهاد مبارز طلبید، ابنی شجاعت قدم به عرصهاست:چون این شیر بیشه
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زیاد حرامزاده، طارق بن كثیر را صدا زد و گفت: هر چقدر جایزه بخواهی از ابن

سر او را برای من بیاور. طارق گفت: تو ی این جوان بشتاب و خواهی گرفت، به مبارزه

ی او بروم؟ اگر حكومت موصل را در نزد شوی و من به مبارزهصاحب حكومت می

كنم.عمر سعد لعین ضامن شد شوی با او مبارزه میبرای من ضامن می -زیاد ابن -امیر 

ن یو او به سوی میدان آمد، آن ملعون شروع به مبارزه كرد.جنگ سختی درگرفت تا ا

ی مهلكی بر او وارد نمود و او را به جهنم فرستاد.پس از ی واالتبار ضربهكه آن شهزاده

ای به چشم او زد و او را هالك او؛ برادر آن ملعون به میدان آمد، حضرت ضربه

نمود.پس از او؛ فرزندش به مبارزه برخاست، حضرت او را نیز از پای درآورد، كسی از 

م او را السالمد جز این كه شیر شجاع، حضرت علی اكبر علیهآآن لشكر به میدان نمی

كشت.در این هنگام؛ عمر لعین فریاد زد: آیا مردی كشید و میبه خاك و خون می

ی [ پس بكر بن غانم را صدا زد تا برای مبارزه1۴1ی او برود؟ ] صفحه نیست به مبارزه

ن با این جوانی بیش نیست، م آن حضرت قدم به میدان مبارزه بگذارد.بكر ملعون گفت:

كنم، ولی چون گفتی: آیا مردی نیست به دو هزار مرد جنگی برابر هستم و مبارزه می

 -روم.بكر ملعون قدم به میدان نهاد، در این هنگام ی او میی او برود؟ به مبارزهمبارزه

 شالسالم پرید و متغیر گردید، مادررنگ امام حسین علیه -چنان كه گفته شده 

ای به فرزندم رسیده كه رنگ شما حضرت لیال علیهاالسالم عرض كرد: نكند صدمه

م، تو ترسی او آمد كه از او بر فرزندم میپرید؟حضرت فرمود: نه، ولی كسی به مبارزه

خدای را بخوان و دعا كن، زیرا كه از جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

یستجاب لولدها.دعای مادر؛ در حق فرزندش مستجاب  فرمود:دعاء الوالدةشنیدم كه می

شود.حضرت لیال علیهاالسالم وارد خیمه شد، سر خود را گشود، دست دعا به طرف می

خدای عالم دراز كرد و گفت:یا من رد یوسف علی یعقوب و رجع الیه بصره أردد علی 

ا ندی، تولدی واحفظه من بكر بن غانم.ای خدایی كه یوسف را بر یعقوب برگردا

چشمانش روشن گشت، فرزند مرا برگردان و او را از گزند بكر بن غانم حفظ فرما.آن 
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ارزه السالم با آن ملعون به مبگاه بر آن ملعون نفرین كرد.آری! حضرت علی اكبر علیه

پرداخت، ضرباتی چند بین آن دو رد و بدل شد، با نیزه بر همدیگر حمله كردند، میان 

عظیمی درگرفت، تا این كه حضرت متوجه زیر بغل او شد، كه آن دو نبرد سخت و 

ی شمشیری حواله اش پاره شده بود. حضرت زیر بغل او را هدف قرار داده و ضربهزره

ی كاری، آن ملعون را به دو قسمت تقسیم كرد، و فوری روح پلید او را كرد، آن ضربه

اده با تشنگی كه داشت زبه سوی آتش جهنم روانه ساخت.روایت شده است: آن شاه

صد و بیست نفر از مالعین را كشت، سپس با شدت عطش و زیادی جراحت به محضر 

پدر بزرگوار خود آمد و عرض كرد:یا أبه! العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد أجهدنی، 

[ ای پدر جان! 1۴۴فهل الی شربة ماء من سبیل أتقوی بها علی جهاد األعداء؟ ] صفحه 

ا به لب رسانیده، و سنگینی آالت و سالح آهنین، مرا به زحمت و مشقت تشنگی جانم ر

توان دست یافت كه با آن قدرتی به دست آورم و ی آبی میانداخته است، آیه به جرعه

كند كه از حمید بن مسلم نقل می« مهیج االحزان»با دشمنان جهاد نمایم؟در كتاب 

! أثقلنی الحدید و أخنقنی العطش.ای السالم عرض كرد:یا أباهحضرت علی اكبر علیه

السالم كند.امام حسین علیهپدر! سنگینی سالح آهنین مرا آزرده، و تشنگی مرا خفه می

گریست و فرمود:وا غوثاه یا بنی! اصبر قلیال یسقیك جدك شربة ال ظمأ بعدها.وا غوثاه! 

له و لیه و آای فرزندم! بازگرد و لختی صبر كن، كه به زودی جدت محمد صلی اهلل ع

[ .در 11۳سلم تو را سیراب خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد ]

نویسد: حضرت فرمود:ای فرزندم! بر محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم می« بحاراالنوار»

السالم و بر من گران و سخت است كه تو آن مالعین را دعوت طالب علیهو علی بن ابی

ستغاثه كنی و به فریاد تو نرسند.یا بنی! هات لسانك.ای فرزندم! كنی و پاسخ ندهند، ا

السالم زبان او را به دهان گرفت و مكید، زبانت را نزدیك بیاور.آن گاه امام حسین علیه

و انگشتر خود را به او داد، و فرمود:آن را در دهانت بگذار، و به سوی جنگ دشمنت 

جد بزرگوارت تو را با جام سرشاری  برگرد كه من امیدوارم كه امروز و تا شب،
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سیراب خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد.حضرت علی اكبر 

گفت:الحرب قد بانت لها خواند و میالسالم به سوی میدان بازگشت، او رجز میعلیه

و اهلل رب العرش، ال نفارق جموعكم أو تغمد الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق

دن یعنی آراسته ش -جنگ آشكار شده است، كه پس از آن مصادیق آن حقایق البوارق

[ سوگند به خدایی كه 1۴3شود. ] صفحه نیز نمایان می -صفوف و كشیدن شمشیرها 

دارم تا این كه شوم؛ و دست از شما برنمیمالك عرش است از گروه شما جدا نمی

ت نفر از این كه دویس جنگید تاشمشیرها به غالف گذاشته شود.آن حضرت پیوسته می

 [ .113آنان را كشت ]

 شهادت حضرت علی اكبر

نویسد:اهل كوفه از كشتن او اجتناب خود می« االرشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب 

زاده افتاد. آن حضرت باشجاعت منقذ عبدی ملعون بر آن شاهنمودند، ناگاه چشم ابنمی

عرب بر گردن من؛ اگر این جوان با این  یجنگید، آن ملعون گفت: گناه همهتمام می

شجاعت ضرب و قتل از كنار من عبور كند، پدر او را به عزا خواهم نشاند.حضرت بر 

ای بر جنگید تا این كه مرة بن منقذ بر او تاخت و نیزهكرد و میصفوف دشمن حمله می

آمده است:حضرت علی اكبر « بحاراالنوار»او زد.در روایت دیگری در كتاب 

كرد تا این كه تیری از طرف دشمن آمد و بر السالم مكرر بر آن بزدالن حمله میعلیه

« بحاراالنوار»[ .باز در 19۱گلوی آن حضرت اصابت كرد و گلوی او را پاره كرد ]

جنگید، السالم باالی اسب با آن مالعین مینویسد:موقعی كه حضرت علی اكبر علیهمی

بر سر مبارك آن حضرت زد كه او از شدت ضربه، ای ی عبدی، ضربهمنقذ بن مره

زدند تا این كه حضرت ناتوان دین از اطراف با شمشیر او را میروی زمین افتاد.مردم بی

شد و دست به گردن اسب انداخت، اسب در میان سواران او را به سوی لشكر دشمن 

نازنین او را  كرد تا این كه بدنبرد، پس هر سواری، بر آن حضرت زخمی وارد میمی
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با تیغ پاره پاره كردند، و چون روح او به گودی گلویش رسید با صدای بلند فریاد زد:یا 

أبتاه! هذا جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم قد سقانی بكأسه األوفی شربة ال 

أضمأ بعدها أبدا! و هو یقول: العجل العجل! فان لك كأسا مذخورة حتی تشربها 

ر جان! اینك جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا با جام سرشاری الساعة.پد

[ سیراب كرد، شربتی كه پس از آن هرگز تشنه نخواهم 1۴۳با شربتی گوارا ] صفحه 

فرمود:حسین جانم! شتاب كن و زود باش كه برای تو نیز جامی ذخیره شد. و او می

طاووس رحمة اهلل گوید:سپس حضرت [ .سید بن 192ام كه همین ساعت بنوشی ]كرده

السالم فریادی كشید و روح پر فتوحش از جسد مباركش جدا گردید، علی اكبر علیه

السالم آمد و بر بالین فرزند خود ایستاد، و روی مبارك خود را بر امام حسین علیه

ن و اصورت نازنین او نهاد، و فرمود:قتل اهلل قوما قتلوك یا بنی! ما أجراهم علی الرحم

علی انتهاك حرمة رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.پسر جانم! خدا بكشد كسانی را 

كه تو را كشتند. چقدر بر خدا و بر هتك حرمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

جری و گستاخند!اشك از دیدگانش سرازیر شد و آن گاه فرمود:علی الدنیا بعدك 

[ .ابومخنف گوید: سپس امام حسین 191ر دنیا باد ]العفاء.پس از تو خاك بر س

ای او را هالسالم در بالین فرزندش نشست و سر جوانش را بغل گرفت و خون دندانعلیه

فرمود:یا ولدی! أما أنت فقد استرحت من هم الدنیا و بوسید و میپاك نمود، او را می

ما أسرع اللحوق  غمها و شدائدها و صرت الی روح و ریحان، و قد بقی أبوك و

های آن راحت شدی و به سوی رحمت و بك.پسر جانم! تو از هم و غم دنیا و سختی

 روزی پاكیزه رفتی، ولی پدر تو ماند، به زودی به تو ملحق خواهم شد.

 حضرت زینب بر بالین حضرت علی اكبر

ین سی امام حبینم زنی را كه از خیمهابومخنف گوید: عمارة بن واقد گوید:گویا می

فحه زد: ] صالسالم بیرون آمد، او در حسن و زیبایی مانند ماه درخشید، او فریاد میعلیه
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[ وا ولداه! وا قتاله! وا قلة ناصراه! وا غریبا! وا مهجة قلباه! لیتنی كنت قبل هذا الیوم 1۴3

ام! وای از كمی یاوران! وای از عمیا، لیتنی و سدت الثری.وای فرزندم! وای كشته

! وای از خون دل من! كاش پیش از این روز، نابینا بودم، كاش من مرده بودم.در غریبی

بینم زنی را كه با اضطراب و نویسد: حمید بن مسلم گوید:گویا میمی« بحاراالنوار»

شتاب از خیمه بیرون دوید، او مانند آفتات طلوع كرده بود، و فریاد واویال و وا هالكا 

ی دل من! ! یا ثمرة فؤاداه! یا نور عیناه!ای حبیب من! ای میوهگفت:یا حبیباهنمود، میمی

ای نور چشمان من!پرسیدم: این خانم كیست؟گفتند: این زینب علیهاالسالم دختر علی 

السالم السالم است.او آمد و خود را روی نعش مبارك حضرت علی اكبر علیهعلیه

و را گرفت و به خیمه بازگردانید، السالم دست اانداخت. در این هنگام، امام حسین علیه

هاشم، نعش و رو به جوانان خود كرد، و فرمود: برادر خود را بردارید.جوانان بنی

ش ای كه نعالسالم را برداشتند و آوردند تا این كه در خیمهحضرت علی اكبر علیه

 [ .199شهدا در آنجا بود، گذاشتند ]

 حضرت سكینه و شهادت حضرت علی اكبر

از كتابهای معتبر از شیخ مفید رحمة اهلل نقل شده: شیخ از جابر بن عبداهلل نقل  در برخی

السالم السالم شهید شد امام حسین علیهكند: جابر گوید:چون حضرت علی اكبر علیهمی

گریست، غمگین بود و از جان خود مأیوس و سیر شده بود، وارد خیمه در حالی كه می

ای بینم از خود مأیوس شدهرض كرد: چه شده كه میشد.حضرت سكینه علیهاالسالم ع

كنی؟ برادرم علی اكبر خواهی و به این طرف و آن طرف نگاه میو مرگ خود را می

[ 13۱السالم كجاست؟حضرت فرمود: پست فطرتان و لئیمان او را كشتند. ] صفحه علیه

! وای چون حضرت سكینه علیهاالسالم این را شنید فریاد زد: وای بردار جان

السالم آمد و مانع شد، خواست از خیمه بیرون رود كه امام حسین علیهام!میجگرگوشه

به او فرمود: ای سكینه! تقوای خدا را پیشه كن، و شكیبایی نما.عرض كرد: پدر جانم! 
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كند كسی كه برادرش كشته، و پدرش از شهر خود رانده شده چگونه صبر می

ود:)انا هلل و انا الیه راجعون(؛ما از خدا هستیم و به سوی السالم فرماست؟امام حسین علیه

رون ها بینویسد:در آن هنگام، كودكی از خیمهمی« بحاراالنوار»او بازخواهیم گشت.در 

ی در در گوش او بود، او مضطرب بود و به چپ و راست نگاه آمد كه دو گوشواره

ه نام هانی بن بغیث بر او حمللرزید.پس ملعونی به كرد و از ترس، گوشوارهایش میمی

كرد و از شدت ناراحتی مانند نمود و او را شهید كرد.مادرش شهربانو به او نگاه می

 [ 139[ . أال لعنة اهلل علی القوم الظالمین. ] صفحه 193زد ]هوش حرفی نمیشخص بی

ی امام حسین و كیفیت شهادت آن ی كبری و جهاد و مبارزهدر مصیبت عظمی، واقعه

 مظلوم

 روز عاشورا و تنهایی امام حسین

ی اصحاب و یاران، برادران و های بسیاری نقل شده است:هنگامی كه همهدر كتاب

دند، السالم شهید شالسالم و همچنین فرزندش علی اكبر علیهخویشان امام حسین علیه

حضرت نگاهی به سمت راست و چپ نمود و در اطراف خود كسی از اصحاب و 

برادر و اهل بیتش را ندید سر مبارك خود را به سوی آسمان بلند كرد و فرزندان 

فرمود:اللهم انك تری ما یصنع بولد نبیك.خدایا! تو شاهدی كه با فرزند پیامبر تو 

شود؟آن گاه صدا زد:هل من راحم یرحم آل رسول المختار؟ هل من چگونه رفتار می

لبتول؟ هل من ذاب یذب عن حرم ناصر ینصر ذریة األطهار؟ هل من مجیر ألبناء ا

الرسول؟ هل من موحد یخاف اهلل فینا؟ هل من مغیث یرجو اهلل فی اغاثتنا؟آیا رحم 

ای هست تا به فرزندان پیامبر برگزیده رحم نماید؟ آیا یاوری هست تا فرزندان كننده

هد؟ دپاكیزگان را یاری كند؟آیا كسی هست تا فرزندان فاطمه زهرا علیهاالسالم را پناه 

آیا مدافعی هست تا از حریم پیامبر دفاع نماید؟ آیا خداپرستی هست تا در حق ما از 

 خدا بترسد؟ آیا فریادرسی هست كه به پاداش خدا امید داشته و به فریاد ما برسد؟
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 امام سجاد و یاری از امام حسین

ضرت حنشینان و بانوان عصمت و طهارت به گریه بلند شد،در این هنگام، صدای پرده

السالم از خیمه بیرون آمد، آن حضرت مریض بود و العابدین علیهعلی بن الحسین زین

نظره كلثوم علیهاالسالم چون این مقادر نبود تا این كه شمشیری از نیام بكشد.حضرت ام

ار السالم فرمود: عمه جان! بگذالعابدین علیهرا دید فریاد زد: ای فرزندم! برگرد.امام زین

شگاه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جنگ نمایم.امام حسین تا در پی

كلثوم! خذیه لئال تبقی األرض خالیة من نسل آل محمد السالم فرمود:یا أمعلیه

كلثوم! او را بگیر )و نگذار به طرف میدان برود( تا [ ای ام133السالم. ] صفحه علیهم

 [ .191ی نماند ]السالم خالزمین از نسل آل محمد علیهم

 شهادت حضرت علی اصغر

 السالم دربنویسد:امام حسین علیهمی« اللهوف»سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

خیمه آمد و به حضرت زینت علیهاالسالم فرمود:ناولینی ولدی الصغیر حتی 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل در 19۴أودعه.فرزند كوچك مرا بده تا با او وداع نمایم ]

نویسد:فرزندش عبداهلل را كه كودكی شیرخوار بود، آوردند و او را در می« شاداالر»

ا فرمود:ویل لهؤالء القوم اذبوسید، و مینویسد: او را میمی« بحاراالنوار»بغل گرفت.در 

كان جدك محمد المصطفی خصمهم.وای بر این گروه! در آن هنگامی كه جد تو 

لم خصم و دشمن آنان باشد.و كودك در بغل محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و س

ها نقل شده است: حضرت زینت علیهاالسالم [ .در برخی از كتاب193حضرتش بود ]

خواهر گرام آن امام مظلوم، كودكی از خیمه آورد و گفت:یا أخی! هذا ولدك له 

وز ه رثالثة أیام ما ذاق الماء فاطلب له من الناس شربة ماء. ای برادر! این فرزند تو س

ای آب طلب كن.حضرت است كه آبی نچشیده است، برای او از این مردم جرعه
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فرزندش را روی دستان مبارك خود گرفت و فرمود:یا قوم! قد قتلتم شیعتی و أهل 

بیتی، و قد بقی هذا الطفل، ویلكم! أسقوا هذا الرضیع، أما ترونه یتلظی عطشا من غیر 

هل بیت مرا كشتید، اینك تنها این كودك برایم ذنب أتاه الیكم.ای مردم! یاران و ا

ی بنید چگونه از تشنگمانده است، وای بر شما! این طفل شیرخوار را آب دهید، آیا نمی

سوزد بدون این كه برای شما نافرمانی كرده باشد؟راوی گوید: در [ می131] صفحه 

ه بود ناگاه حرملة بن السالم آنان را مورد خطاب قرار داداین اثنا كه امام حسین علیه

كاهل اسدی ملعون با تیری گلوی آن طفل را هدف قرار داد و او را در آغوش امام 

السالم دست خود را زیر خون پاك گلوی السالم ذبح كرد.امام حسین علیهحسین علیه

[ .سید بن طاووس 19۳پاشید ]شد به سوی آسمان میگرفت و چون از خون پر میاو می

فرمود:و هون علی ما نزل بی أنه بعین اهلل.این مصایب بر من ید: آن گاه میرحمة اهلل گو

« تظلم الزهراء علیهاالسالم»[ .در كتاب 193بیند ]سهل است چون خدا می

نویسد:حضرت دست خود را زیر گلوی كودك گرفت تا این كه هر دو دستش از می

كن و  بك.ای نفس! صبرخون لبریز شد و فرمود:یا نفس! اصبری و احتسبی فیما أصا

این مصایب را اجر و پاداش بپندار.پس از آن فرمود:الهی تری ما حل بنا فی العاجل، 

فاجعل ذلك ذخیرة لنا فی اآلجل.خدایا! شاهدی كه این گروه در دنیا با ما چه كردند؟ 

فرماید: از خون السالم میاین مصایب را در آخرت برای ما ذخیره كن.امام باقر علیه

د، السالم به سوی آسمان پاشیالسالم كه امام حسین علیهی حضرت علی اصغر علیهگلو

السالم نویسد: آن گاه امام حسین علیهمی« االرشاد»[ .در 13۱ای به زمین بازنگشت ]قطره

فرمود:یا رب! ان تكن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خیر منه، وانتقم 

المین.پروردگارا! اگر یاری و نصرت آسمانی را از ما منع لنا من هؤالء القوم الظ

ای این مصایب را بهتر از آن قرار ده و انتقام ما را از این گروه ستمگر بگیر.آن فرموده

[ در 13۴گاه آن كودك را آورد و در میان كشتگان اهل بیت خود قرار داد. ] صفحه 

أهون علیك من فصیل.این  نویسد: سپس حضرت فرمود:ال یكونمی« بحاراالنوار»
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« منتخب»[ .در 132ی صالح، كمتر نیست ]ی ناقهكودك شیرخوار نزد تو از بچه

بین خود به سوی آسمان نگاه كرد و فرمود:اللهم أنت نویسد: حضرت با چشمان حقمی

الشاهد علی قوم قتلوا أشبه الناس بنبیك و حبیبك و رسولك محمد صلی اهلل علیه و آله 

و ترین مردم به پیامبر و حبیب و رسول توندا! تو شاهدی بر گروهی كه شبیهو سلم.خدا

 گوید:امام حسین« االحتجاج»محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را كشتند.در كتاب 

السالم از اسب خود پایین آمد و با غالف شمشیر خود قبری حفر كرد و كودك را علیه

انشا فرمود  آیدبرخاست و ابیاتی كه بعدا میكه آغشته به خونش بود دفن كرد، آن گاه 

[131. ] 

 وداع امام حسین با اهل حرم

ز السالم به قتلگاه نگاه كرد و دید هفتاد و دو نفر انویسد:امام حسین علیهمی« منتخب»در 

 ها آمد، و صدا زد:یا سكینة!اند، آن گاه به سوی خیمهیاران و اهل بیتش به خاك افتاده

كلثوم! علیكن منی السالم.ای سكینه! ای فاطمه! ای زینب! ای زینب! یا امیا فاطمة! یا 

كلثوم! سالم بر شما.سكینه علیهاالسالم عرض كرد:یا أبه! استسلمت للموت؟پدرجان! ام

ای؟حضرت فرمود:كیف ال یستسلم من ال ناصر له و ال آیا به مرگ تن داده

د و نه یاوری.عرض كرد: ] صفحه معین.چگونه تن به مرگ ندهد كسی كه نه یاری دار

[ یا أبة! ردنا الی حرم جدنا.پدر جان! ما را به سوی حرم جد ما برگردان.حضرت 133

خود  یداشتند در آشیانهفرمود:هیهات! لو ترك القطا لنام.اگر دست از مرغ قطا برمی

ن ی اهل حرم و بانوان ناله و شیون زدند، امام حسیخوابید.در این هنگام، همهمی

ها نویسد: حضرت به خیمه[ .باز در همین كتاب می139السالم آنان را ساكت نمود ]علیه

آمد و عبای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را خواست، و آن را بر دوش 

انداخت و زره فاضل او را پوشید، و شمشیر او را حمایل كرده و بر اسب خود سوار 

ی رزم شد، آن گاه رو ره آهنی و اسلحه بود آمادهشد. حضرت در حالی كه در میان ز
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كلثوم علیهاالسالم كرد و فرمود:أوصیك یا اخیة! بنفسك خیرا و انی بارز الی هؤالء به ام

نمایم، من به سوی این گروه القوم.ای خواهر مهربانم! تو را به خیر و نیكی سفارش می

الم رو به سوی امام حسین دین عازم هستم.در این حال، حضرت سكینه علیهاالسبی

الم او السكرد. امام حسین علیهزد و گریه میالسالم آمد، وی با صدای بلند ناله میعلیه

 ی خود چسبانید و اشكداشت، حضرت او را نوازش كرد و بر سینهرا بسیار دوست می

م اچشمان او را پاك كرد و فرمود:سیطول بعدی یا سكینة فاعلمی منك البكاء اذا الحم

ولی فاذا قتلت فأنت أال تحرقی قلبی بدمعك حسرة مادام منی الروح فی جثمانیدهانی

تو طوالنی  یسكینه جانم! هنگامی كه كشته شدم گریهبالذی تأتینه یا خیرة النسوان

خواهد بود.با حسرت اشك خود، قلب مرا مسوزان، مادامی كه روح در جسم من 

وارترین كسی هستی كه بر من گریه كنی ای است.هنگامی كه من كشته شدم تو سزا

نویسد: حضرت به خواهر گرامش فرمود:یا أختاه! بهترین زنان!باز در همین كتاب می

ایتینی بثوب عتیق ال یرغب فیه أحد من الناس، أجعله تحت ثیابی، ألن ال أجرد بعد 

ر ] ا از زیی مرا بیاور تا كسی در آن رغبت نكند، آن رقتلی.خواهر جانم! لباس كهنه

پوشم تا كسی آن را غارت نكند كه بعد از كشته شدنم های خود می[ لباس13۳صفحه 

گوید: هنگامی كه اهل حرم و بانوان محترمه این « منتخب»عاری از لباس نمانم.صاحب 

[ .در برخی از كتب 133ی آنها بلند شد ]صحنه را دیدند صدای شیون، ناله و گریه

السالم بر آنان فرمود:مهال؛ فان البكاء أمامكن.آرام باشید! لیهآمده است: امام حسین ع

نویسد: پس از آن؛ می« منتخب»[ .در كتاب 131ی شما بعد از این است ]زیرا كه گریه

هایش ای آوردند، حضرت اطراف آن را پاره كرد و آن را از زیر لباسلباس كهنه

كرد تا این كه غارت نكنند.هنگامی ای نیز داشت آن را هم پاره پوشید، و شلوار تازه

كه حضرت شهید شد، مرد ملعونی آن لباسها را غارت كرد و بدن مباركش را در 

صحرا بر روی زمین گرم و سوزان كربال عریان گذاشت. پس دستان آن ملعون شل 

گوید: چون « منتخب»گردید و عذاب و عقوبت الهی بر آن حرامزاده نازل شد.صاحب 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

السالم این لباس پاره پاره را پوشید، با اهل بیت و فرزندان خود وداع امام حسین علیه

[ .عالمه مجلسی رحمة اهلل گوید:پس از آن؛ 13۴كرد وداعی كه بازگشتی در آن نبود ]

السالم را خواند و اسرار امامت و السالم، فرزندش امام سجاد علیهامام حسین علیه

السالم پیش از رد.و چون امام حسین علیهخالفت را به او سپرد، و بر او سفارش ك

حركت به سوی عراق از شهادت خویش آگاه بود به همین جهت، كتابها و سایر 

ی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلمه، همسر محترمههای انبیا و اوصیا را به امودیعه

ی راق، به سوالسالم از عسلم سپرد تا این كه آنها را بعد از بازگشت امام سجاد علیه

السالم مریض بود به همین جهت، امام حضرتش تحویل دهد.و چون امام سجاد علیه

ای نوشت و آن را امانت نزد دختر خود، فاطمه علیهاالسالم نامهالسالم وصیتحسین علیه

[ .چنان كه 133السالم تحویل دهد ]گذاشت تا این كه آن را به برادرش امام سجاد علیه

با سند خود از ابوجارود نقل ] صفحه « كافی»ة اهلل در كتاب شریف شیخ كلینی رحم

 السالمالسالم فرمود:هنگامی كه امام حسین علیهكند: امام محمد باقر علیه[ می133

ی خواست از مدینه حركت كند دختر بزرگ خود فاطمه علیهاالسالم را خواست و نامه

السالم مریض بود و از شدت علیه پیچیده و وصیت آشكاری به او داد، و امام سجاد

السالم آن مرض به خودش مشغول بود.فاطمه علیهاالسالم دختر امام حسین علیه

ا! السالم داد. پس از آن؛ سوگند به خدالعابدین علیهنامه را به علی بن حسین زینوصیت

نامه چه  نهمان نامه با اضافاتی به ما داده شد.ابوجارود گوید: گفتم: قربانت گردم؛ در آ

نوشته شده است؟حضرت فرمود: سوگند به خدا! آنچه فرزندان آدم از روزی كه 

 شود به آن نیاز دارند درخداوند متعال آنان را آفریده تا روزی كه دنیا فانی و نابود می

 آن نامه نوشته شده است، تا آخر حدیث.

 امام حسین در برابر دشمن
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السالم برخاست و بر اسب خود ، امام حسین علیهنویسد:پس از آنمی« بحاراالنوار»در 

فرمود:كفر القوم و قدما رغبوا عن سوار شد، و قدم به سوی میدان نبرد گذاشت، و می

هنم و قالو حنقا مقتلوا القوم علیا و ابنه حسن الخیر كریم األبوینثواب اهلل رب العالمین

ناس رذل جمعوا الجمع ألهل یا لقوم من أاجمعوا و احشروا الناس الی حرب الحسین

ك لم یخافو اهلل من سفثم صاروا و تواصووا كلهم باجتیاحی لرضاء الملحدینالحرمین

ء ال لشیسعد قد رمانی عنوة بجنود كوكوف الهاطلینو ابندمی لعبیداهلل نسل الكافرین

شی ربعلی الخیر من بعد النبی و النبی القكان منی قبل ذا غیر فخری بضیاء النیرین

أنا فضة قد خلصت من ذهب فخیرة اهلل من الخلق أبی ثم امی فأنا ابن الخیرتینالوالدین

فاطم من له جد كجدی فی الوری أو كشیخی فأنا ابن العلمینالفضة و ابن الذهبین

ن ] عبداهلل غالما یافعا و قریش یعبدون الوثنیالزهراء أمی و أبی قاصم الكفر ببدر و حنین

قمر  فأبی شمس و أمیبدون الالت و العزی معا و علی كان صلی القبلتین[ یع1۳۱صفحه 

ثم فی و له فی یوم احد وقعة شفت الغل بفضل العسكرینو أنا الكوكب بین القمرین

وء معا فی سبیل اهلل ماذا صنعت أمة الساألحزاب و الفتح معا كان فیها حتف أهل الفیلقین

[ این گروه به خدا 13۳و علی الورد یوم الحجفلین ] عترة البر النبی المصطفیبالعترتین

كافر شدند، و از زمان قدیم نیز از پاداش خداوند، پروردگار جهانیان روی 

د كه مر -السالم را السالم و فرزندش امام حسین علیهگرداندند.این گروه علی علیه

ای اطر كینهبه خكشتند.این گروه  -نیكوكار بود و پدر و مادرش كریم با شرافت بودند 

كه در دل داشتند گفتند: آماه شوید و مردم را برای جنگ حسین جمع كنید.ای نفرین 

 -مكه و مدینه  -بر گروهی رذل و پست كه جماعتی را برای جنگ با اهل حرمین 

یزید و  -گردهم آوردند.پس از آن، همگی یكدل شده، و به خاطر خشنودی دو ملحد 

تن مرا سفارش كردند.آنان از ریختن خون من، به خاطر به همدیگر كش -زیاد ابن

از روی  سعد ملعون،عبیداهلل كه از نسل كافران است از خدا شرم نكرده و نترسیدند.ابن

قهر و غلبه تیری به سوی من انداخت و با لشكری كه در زیادی مانند قطرات بارانها 
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ن كردند.و این ستم، در حالی است مرا تیربارا -یا این كه آنان مانند بارش باران  -است 

كه پیش از آن كاری از من سر نزده، جز آن كه من به روشنایی دو آفتات عالمتاب 

ه و السالم كه بهترین فرد بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آلكنم.یكی علی علیهافتخار می

ا از خد یسلم است؛ و دیگری پیامبری كه پدر و مادرش قرشی هستند.پدرم برگزیده

میان مردمان، پس از او؛ مادرم، پس من فرزند دو شخص برگزیده هستم.من بسان 

ای هستم كه از طالی ناب به دست آمده؛ پس من همانند نقره هستم و ] صفحه نقره

[ فرزند دو طال هستم.كیست در روی زمین كه جد او مانند جد بزرگوار من باشد؟ 1۳2

من باشد؟ من فرزند دو انسان شاخص، برجسته و كیست كه پدرش مانند پدر عالی مقام 

فر در ی كی زهرا علیهاالسالم مادر بزرگوار من، و پدر من شكنندهبزرگوار هستم.فاطمه

جنگ بدر و حنین است.پدر من كسی است كه خدای را در نوجوانی كه هنوز به سن 

ت الت و عزی ب پرستیدند.آنانبلوغ نرسیده بود؛ پرستید در حالی كه قریش بتها را می

! پدر خواند.آریالسالم به سوی دو قبله نماز میپرستیدند، در حالی كه علی علیهرا می

ای در میان آفتاب من همچون آفتاب است و مادر من همچون مهتاب، و من بسان ستاره

كفار  یای كه از ناحیهو مهتابم.شجاعتی كه پدر بزرگوار من در جنگ احد آفرید غصه

نان به وجود آمده بود شفا داد و بهبودی بخشید، و سبب درهم شكستن دو در دل مؤم

لشكر كفار گردید.دلیری و شجاعتی كه پدر من در جنگ احزاب و فتح مكه از خود 

ی این رنجها، نشان داد باعث نابودی نفرات هر دو لشكر گردید.آری! پدرم همه

ر مقابل، این امت بد، با دو ها را در راه خدا پذیرفت؛ دشجاعتها و از خودگذشتگی

عترت چگونه رفتار كردند؟یكی عترت نیكوكار پیامبر مصطفی صلی اهلل علیه و آله و 

السالم كه همواره در مقابل انبوه لشكریان سلم، و دیگری عترت علی مرتضی علیه

بر ر براالسالم دنویسد:آن گاه امام حسین علیهمی« بحاراالنوار»دشمن پیشقدم بود.باز در 

حیا در حالی كه شمشیر از نیام كشیده بود ایستاد، آن حضرت از زندگی آن لشكر بی

علی فرمود:أنا ابنمأیوس شده و مصمم بر مرگ و جان بر كف بود، در همین حال می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

الطهر من آل هاشم كفانی بهذا مفخرا حین أفخرو جدی رسول اهلل أكرم من مشی و 

م أمی من ساللة أحمد و عمی یدعی ذاالجناحین نحن سراج اهلل فی األرض نزهرو فاط

جعفرو فینا كتاب ]اهلل انزل صادقا و فینا الهدی و الوحی بالخیر یذكر[]و نحن أمان اهلل[ 

للناس كلهم نسر بهذا فی األنام و نجهرو نحن والة الحوض نسقی والتنا بكأس رسول اهلل 

 ة و مبغضنا یوم القیامة یخسر]و[ و شیعتنا فی الناس أكرم شیع1۳1ما لیس ینكر ] صفحه 

السالم، از طوبی لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها ال یكدر[من فرزند علی پاك علیه

فرزندان هاشم هستم؛ به هنگام افتخار همین فخر مرا بس است.جد بزرگوار من رسول 

ا ؛ و مرفتترین افرادی كه روی زمین راه میخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم گرامی

درخشیم.فاطمه علیهاالسالم مادرم من كه چراغ هدایت خدا در روی زمین هستیم كه می

از سالله و نسل احمد صلی اهلل علیه و آله و سلم است؛ و عموی من جعفر كه به 

معروف است.آری! كتاب  -كند( )دو بال دارد و در بهشت پرواز می -ذوالجناحین 

ه نزد ما است؛ و هدایت، وحی با خیر در نزد ما یاد خدا كه با صدق و راستی نازل شد

ی مردم هستیم؛ كه در میان مردم گاهی پنهان و شود.ما ایمنی و امان خدا بر همهمی

شویم.ما صاحبان و مالكان حوض هستیم كه دوستان خود را با جام گاهی آشكار می

ین غیر قابل انكار كنیم، و ارسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از آن سیراب می

ترین شیعیان و پیروان هستند، و دشمنان ما در روز است.شیعیان ما در میان مردم، گرامی

ای را كه بعد از مرگ ما را كاران و نابودشوندگان هستند.مرحبا بندهقیامت، از زیان

 [ .133گردد ]زیارت كند، بر او است بهشتی كه صفای آن هرگز كدر و تیره نمی

 شتگان و جنیان به یاری امام حسینآمدن فر

ید: كند، ابان گوروایتی را از ابان بن تغلب نقل می« االمالی»شیخ صدوق رحمة اهلل در 

السالم فرمود:روز عاشورا؛ چهار هزار ملك از آسمان برای یاری امام امام صادق علیه

آنان  السالم بهیهالسالم فرودآمدند تا با آن كفار جهاد نمایند، ولی امام علحسین علیه
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ی جنگ نداد، آنان بازگشتند تا از خدای تعالی اذن بگیرند، هنگامی فرودآمدند اجازه

السالم شهید شده بود.آنان در كنار قبر مطهر حضرت هستند و با كه امام حسین علیه

كنند، رئیس و بزرگ آنان وضع و حال غبارآلود و پریشان، تا روز قیامت گریه می

نویسد، روایت شده است: ] صفحه می« منتخب»است.در كتاب « منصور» ملكی به نام

ی میدان كربال قرار گرفت السالم روز عاشورا در عرصه[ چون امام حسین علیه1۳9

گروههایی از جن به پرواز درآمده و عرض كردند: ای حسین! ما یاوران تو هستیم، 

ی دشمنان تو را نابود نی كه همهخواهی برای ما دستور بده، اگر به ما امر كآنچه می

دهیم.حضرت برای آنان پاداش خیر و نیكو خواست، و فرمود:من با جد كنیم، انجام می

نمایم، ایشان به من امر خودم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مخالفت نمی

فرمودند كه به زودی حركت كنم. من همین االن لختی خوابیدم، پس جدم رسول خدا 

 ی مبارك خود چسبانید واهلل علیه و آله و سلم را در خواب دیدم كه مرا به سینه صلی

میان دو چشمانم را بوسید و فرمود:یا حسین! ان اهلل عزوجل قد شاء أن یراك مقتوال 

ملطخا بدمائك، مذبوحا من قفاك، و قد شاء اهلل أن یری حرمك سبایا علی أقتاب 

یحكم اهلل بأمره و هو خیر الحاكمین.ای حسین! مشیت  المطایا.و انی و اهلل؛ سأصبر حتی

خداوند بر این بوده كه تو را كشته، در خون خود غلطان و از قفا مذبوح ببیند. مشیت 

خدا بر این عالقه بسته كه حرم تو را بر روی جهاز شتران اسیر ببیند.سوگند به خدا! من 

د كه او بهترین حاكمان است كنم تا این كه خداوند به امر خود حكم فرمایصبر می

السالم به مخنف آمده است: راوی گوید: آن گاه امام حسین علیه[ .در روایت ابی11۱]

لشكر نزدیك شد و فرمود:یا ویلكم! علی م تقاتلونی؟ علی حق تركته؟ أم علی سنة 

 را نمایید؟ آیا حقیغیرتها؟ أم علی شریعة بدلتها؟وای بر شما! برای چه با من جنگ می

گفتند:  ام؟آن مالعینام؟ یا شریعتی را تبدیل نمودهام؟ یا سنتی را تغییر دادهترك كرده

بلكه ما به جهت بغض و عنادی كه نسبت به پدر تو داریم، و آنچه او در جنگ بدر و 

جنگیم.چون حضرت سخن آن حنین نسبت به نیاكان ما انجام داده است با تو می
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 یدید كه همهنگریست و میبه راست و چپ میمالعین را شنید سخت گریست و 

اند... تا آنجا كه راوی یارانش در خاك و خون غلطیده و پیشانی بر زمین گذاشته

 [ 1۳3گوید: ] صفحه 

 ی امام حسینآغاز مبارزه

بر  -ی عالمیان فدای او باد كه جان من و جان همه -آن گاه حضرت با جان شریفش 

ی سختی بر آنان كرد كه در این حمله، د شیر غضبناك حملهدشمنان حمله نمود، و مانن

« المنتخب»[ .در كتاب 112هزار و پانصد نفر سواره را به خاك انداخت و هالك نمود ]

السالم رو به عمر سعد ولدالزنا كرد و فرمود: تو را در سه امر نویسد: امام حسین علیهمی

ود: از من دست بردار، بگذار به دهم.گفت: آن سه امر چیست؟حضرت فرماختیار می

حرم جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم برگردم.گفت: راهی بر این كار 

ای آب به من بدهید كه جگرم از شدت تشنگی ندارم.حضرت فرمود: جرعه

ای جز سوزد.آن ملعون گفت: بر این كار هم راهی ندارم.حضرت فرمود: اگر چارهمی

پذیرم ی من بیایید.گفت: این را مییك نفر یك نفر به مبارزهكشتن من ندارید، پس 

نویسد:)در این هنگام( حضرت مبارز طلبید، و هر كس از می« بحاراالنوار»[ .در 111]

نمود و السالم او را هالك میآمدند امام علیهمردان و جنگجویان بنام، به مبارزه می

د آنان در میدان جنگ فراهم آمد كشت، تا این كه كشتار عظیمی از اجساد پلیمی

فرمود:القتل أولی من نویسد: حضرت در این هنگام میمی« اللهوف»[ .در كتاب 119]

ركوب العار و العار أولی من دخول الناركشته شدن بهتر از سوار شدن بر ننگ و عار و 

تحمل آن است؛ و تحمل عار بهتر از داخل شدن به آتش جهنم است.باز در 

سعد السالم به سمت راست لشكر ابننویسد:آن گاه امام حسین علیهمی« واربحاراالن»

[ الموت خیر من ركوب 1۳1فرمود: ] صفحه ور شد در حالی كه میملعون حمله

العار.مرگ بهتر از سوار شدن بر ننگ و عار و تحمل آن است.سپس به سمت چپ 
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أبی  أحمی عیاالتأن ال أنثنیفرمود:أنا الحسین بن علی آلیت نمود و میلشكر حمله می

كه از  امالسالم هستم؛ سوگند خوردهمن حسین فرزند علی علیهأمضی علی دین النبی

جنگ روی نگردانم.از اوالد فرزندان پدرم حمایت كنم؛ و بر دین پیامبر صلی اهلل علیه 

 «اللهوف»[ .سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 113روم ]و آله و سلم از دنیا می

نویسد:برخی از راویان اخبار شجاعت آن فرزند حیدر كرار را چنین بیان می

د ی سپاه دشمن باشاند:سوگند به خدا! هرگز ندیده بودم كسی را كه در محاصرهكرده

تر ازامام حسین دلو فرزندان و اهل بیت و اصحابش كشته شوند با این حال، قوی

جنگجویان لشكر بر آن حضرت حمله السالم باشد.آری! همین كه مردان و علیه

نند شكافت ماها را میكرد و صفكشید و چنان بر آنان حمله میكردند شمشیر میمی

ی بزها بیفتد.هنگامی كه حضرت بر لشكر سی هزار باك كه در میان گلهگرگی بی

كنند از كرد آنان مانند ملخهایی كه از دیدن اشخاص فرار مینفری دشمن حمله می

مود:ال فرگشت و میكردند، سپس حضرت به مركز خود برمیحضرت فرار می مقابل

ای نیست جز از خدای علی و عظیم حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم؛هیچ حول و قوه

نویسد: حمید بن مسلم گوید:سوگند به خدا! آن حضرت می« المعدن»[ .در كتاب 111]

آغشته شده بود، زره وی آن قدر به خون گر بودم، محاسن شریفش به خون را نظاره

آغشته بود مثل بنایی كه اصل آن نمایان نباشد. در عین حال، وقتی آن حضرت حمله 

كرد آن مالعین از مقابل حضرت مانند گوسفندانی كه از مقابل گرگ فرار می

تا جنگید نویسد:حضرت پیوسته با آنها میمی« بحاراالنوار»كردند.در كنند؛ فرار میمی

[ نفر را به هالكت رسانده 1۳۴آن كه غیر از مجروحین، هزار و نه صد و پنجاه ] صفحه 

نویسد:حضرت پیوسته بر آن گروه حمله می« المنتخب»[ .در 11۴و به جهنم فرستاد ]

جنگید تا آن كه هزاران نفر از آنها را كشت.هنگامی كه شمر نمود و با آنها میمی

به عمر سعد لعین كرد و گفت: ای امیر! سوگند به خدا!  ملعون این منظره را دید رو

ی آنها را نابود خواهد كرد، ی حسین بروند همهی اهل زمین به مبارزهاگره همه
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پر  داران و تیراندازانمصلحت این است كه متفرق شویم و میدان نبرد را از سواران، نیزه

ین كردند، امام حسین كنیم و او را از هر سمت محاصره نماییم.آن مالعین چن

نمود ی دیگر بر سمت چپ لشكر حمله میالسالم یك دفعه بر سمت راست و دفعهعلیه

هزار نفر سواره را كشت، و از بس آن لشكر زیاد بودند كه  -بنابر روایتی  -تا آن كه 

[ .صاحب اصل گوید: در تأیید این روایت كه 113كشتن شدن افراد محسوس نبود ]

ی كربال، مردم جنگهای امام است نقل شده است: پس از واقعه حاكی از شجاعت

السالم را فراموش كردند، و شجاعت و شهامت امام حسین امیرمؤمنان علی علیه

كردند.باز صاحب اصل گوید: در برخی از كتب السالم در روز عاشورا را یاد میعلیه

الم را السام حسین علیهمعتبر آمده است:هنگامی كه گروه كافران، شهامت و شجاعت ام

ذكر « بحاراالنوار»گفته شده: عمر سعد ملعون چنان كه در  -دیدند ملعونی از آنها 

زع جنگید؟ این فرزند مردی اندانید با چه كسی میگفت: وای بر شما! آیا می -گردیده 

ی جهات بر او حمله ی عرب است، پس از همه[ ، این فرزند كشنده11۳بطین است ]

السالم را تیرباران كردند، و میان آن ر این هنگام، چهار هزار تیرانداز امام علیهكنید.د

ابوطالب و گوید:ابن« بحاراالنوار»[ .پس از آن؛ در 113ها حایل شدند ]حضرت و خیمه

[ امام حسین 1۳3و سید بن طاووس رحمة اهلل گویند: ] صفحه « مناقب»صاحب 

ال  سفیان! ان لم یكن دین و كنتمم یا شیعة آل أبیالسالم بر آنها فریاد زد:ویحكعلیه

تخافون المعاد، فكونوا أحرارا فی دنیاكم هذه، و ارجعوا الی أحسابكم اذ كنتم 

ید در ترسأعرابا.وای بر شما! ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین ندارید و از روز معاد نمی

د؛ اگر شما از اعراب دنیای خود آزادمرد باشید، و به اصل و حسب خود بازگردی

گویی؟حضرت فاطمه فرمود: هستید.شمر ولدالزنا گفت: ای فرزند فاطمه! چه می

گویم:أنا الذی اقاتلكم، و تقاتلونی، و النساء لیس علیهن جناح، فامنعوا عنانكم عن می

 جنگید، زنها كه گناهیجنگم و شما با من میالتعرض لحرمی ما دمت حیا.من با شما می

پس تا من زنده هستم نگذارید این سركشان و یاغیان بر حرم من متعرض ندارند، 
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شوند.شمر ملعون گفت: این مطلب تو رواست، آن گاه شمر لعین فریاد زد: از حرم این 

مرد دور شوید و خود او را مورد هدف قرار دهید، به جان خودم كه او شخص كریم و 

سالم روآوردند. در این حال حضرت البزرگوار است.راوی گوید: لشكر بر امام علیه

ای از آب فرات بیاشامند، و هر وقت با اسب خود به سوی فرات خواستند جرعهمی

كردند نمود آن مالعین بر حضرتش حمله نموده و او را از فرات دور میحمله می

ایتی رو« فتوحات القدس»از كتاب « انساب النواصب»از كتاب « معدن»[ .در كتاب 1۴۱]

رد، مرد السالم غلبه ككند:هنگامی كه تشنگی بر امام حسین علیهمضمون نقل میبدین 

سیاحی ظرفی چوبین را كه پر از آب بود به حضرتش تعارف كرد. حضرت آن را 

آب  یكنی كه ما قادر بر تهیهگرفت و به زمین ریخت، و فرمود: ای سیاح! خیال می

های آب جاری است.حضرت ظرف نیستیم؟ نگاه كن.چون سیاح نگریست، دید چشمه

نویسد: می« بحاراالنوار»او را با ریگ پر كرد، ناگاه دید كه همه جواهر شدند.در 

[ روایت كرده است:امام 1۳۳شهراشوب گوید: ابومخنف از جلودی چنین ] صفحه ابن

السالم بر اعور سلمی و عمرو بن حجاج زبیدی كه با چهار هزار مأمور حسین علیه

بودند حمله كرد و با اسب خود وارد شریعه شد، چون اسبش خواست آب  شریعه فرات

بخورد حضرت فرمود:أنت عطشان و أنا عطشان و اهلل؛ ال ذقت الماء حتی تشرب.تو تشنه 

خورم تا این كه تو آب بخوری.چون ام، به خدا سوگند! آب نمیهستی من نیز تشنه

را بلند كرد و آب نخورد، گویا  السالم را شنید سر خوداسب سخن امام حسین علیه

السالم فرمود: بیاشام كه من نیز السالم را فهمیده بود.امام حسین علیهسخن امام علیه

آشامم.بعد دست مبارك خود را دراز كرد و كفی از آب برداشت.سواری از گروه می

 بری در حالی كه دشمن به اهلكفار گفت: ای اباعبداهلل! تو از خوردن آب لذت می

كنند.حضرت آب را از دست خود ریخت و بر دشمن حرم تو حمله كرده و غارت می

[ .در نقل 1۴2ها سالم است ]حمله كرد و آنان را پراكنده نمود ناگاه دید كه خیمه

السالم خواست آب بخورد حصین بن نمیر دیگری آمده است:چون امام حسین علیه
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السالم تیر را از ران مباركش كشید و هملعون تیری به ران مبارك حضرت زد، امام علی

دستش پر از خون شد، آن را به طرف آسمان انداخت و عرض كرد:یا رب! الیك 

المشتكی من قوم أراقوا دمی، و منعونی من شرب الماء.پروردگارا! به سوی تو از 

كنم.حضرت نمایند؛ شكایت میریزند و از خوردن آب منع میگروهی كه خون مرا می

دوباره آب بیاشامد، عمر سعد لعین فریاد زد: سوگند به پیمانی كه با یزید بن خواست 

ها برگرد كه با آتش سوزاندند، و تو آزادمرد ام؛ ای حسین! به خیمهمعاویه بسته

ها بازگشت، دید هستی.حضرت آب از دستان مبارك بر زمین ریخت و به خیمه

مالعین بوده است، خدای آنها را لعنت ی آن ها سالم است، فهمید كه مكر و حیلهخیمه

 [ 1۳3كند. ] صفحه 

 امام حسین و وداع دیگر

راوی گوید: در این هنگام، بانوان و كودكان رو به سوی حضرت كردند و از آن امام 

خواستند، چون دیدند حضرت زخمی شده و بدن مباركش آغشته به مظلوم آب می

ی آنها باال گرفت.امام ضجه و ناله خون است فریاد زدند و بر صورت خود زدند و

السالم به آنها فرمود:مهال فان البكاء أمامكن.آرام باشید! كه گریه شما در حسین علیه

نویسد: در این هنگام، حضرت صدا زد:یا زینب! یا می« معدن»پیش است.در كتاب 

ثوم! یا سكینه! یا كلمكلثوم! یا سكینة! یا رقیة! یا فاطمة! علیكن منی السالم. یا زینت! یا اام

رقیه! یا فاطمه! سالم بر شما.حضرت زینب علیهاالسالم آمد و عرض كرد:یا أخی! 

ال  ای؟حضرت فرمود:كیفأیقنت بالقتل.برادر جان! آیا بر كشته شدنت یقین كرده

أیقن و لیس لی معین و ال نصیر.چگونه یقین ننمایم كه یار و یاوری ندارم.عرض كرد:یا 

لی حرم جدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.بردار جان! ما را به سوی أخی! ردنا ا

حرم جدمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بازگردان.حضرت فرمود:هیهات! لو 

تركت ما ألقیت نفسی فی المهلكة، و كأنكم غیر بعد كالعبید یسوقونكم أمام الركاب، و 
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ور است، اگر كاری با من نداشتند خود را به مهلكه یسومونكم سوء العذاب.چه بسیار د

بینم كه به زودی شما را مانند بردگان در پیش اشتران سواری انداختم. گویا مینمی

دهند.چون حضرت زینب علیهاالسالم این برند، و به شما شكنجه و رنج سختی میمی

ا زد:وا سخن را شنید گریست و اشك از چشمان پاك و انورش سرازیر شد و صد

[ وای از تنهایی! 13۱وحدتاه! وا قلة ناصراه! وا سوء منقلباه! وا شوم صباحاه! ] صفحه 

یاوری! وای از بدی روزگار! وای از شومی صباح!پس لباس خود را پاره وای از بی

كرد، موهای خود را پریشان نمود و بر صورت خود زد.حضرت فرمود:مهال یا بنت 

ی زیادی السالم! همانا گریهآرام باش! ای دختر مرتضی علیهالمرتضی! ان البكاء طویل.

خواست از خیمه بیرون رود، حضرت زینب السالم میدر پیش دارید.چون امام علیه

علیهاالسالم دامنش را گرفت و گفت:مهال یا أخی! توقف حتی أزود من نظری، و 

وب نگاهت كنم، از أودعك وداع مفارق ال تالقی بعده.مهلت بده برادرم! بایست تا خ

نگاهم توشه بگیرم، و با تو وداعی كنم، وداعی كه دیگر پس از آن مالقاتی 

 برادر جان! پیش از مرگنیست.فمهال أخی قبل الممات هنیئة لتبرد منی لوعة و غلیل

لختی مهلت بده؛ تا این سوزش عشق و تشنگی من سرد و خنك گردد.حضرت زینب 

بوسید. اهل حرم نیز دور حضرت السالم را میسین علیهعلیهاالسالم دست و پای امام ح

بوسیدند.صاحب اصل گوید: در برخی از را گرفتند آنها نیز دست و پایش را می

نوشتجات علمای ما دیدم كه نوشته بود:هنگامی كه لشكر كفار كار را بر امام حسین 

بیت(  ی برادران و )اهلهاالسالم سخت گرفتند، و در كربال یكه و تنها ماند به خیمهعلیه

های اصحاب باوفای خود خود روی آورد و آنها را خالی دید. پس از آن، به خیمه

گفت:ال حول و ال قوة اال باهلل العلی نگریست، كسی را ندید، پس حضرت بسیار می

 ای نیست جز از خدای علی و عظیم.العظیم؛حول و قوه

 وداع امام حسین با فرزندش امام سجاد
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ی فرزندش های اهل حرم و بانوان محترم رفت، پس به خیمهه به سوی خیمهآن گا

السالم آمد، دید او روی فرشی پوستین افتاده است. العابدین علیهحضرت علی، زین

امام  كرد.وقتیوارد خیمه شد، حضرت زینب علیهاالسالم نزد او بود و از او پرستاری می

خواست بلند شود ولی از شدت بیماری نتواست  السالم بابای غریبش را دیدسجاد علیه

م ] جان! بلندم كن تا بر تو تكیه كناش زینب علیهاالسالم فرمود: عمهبلند شود به عمه

 فرما شد.حضرت[ كه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تشریف132صفحه 

 السالم از او وعلیهزینب علیهاالسالم او را بلند كرد و بر او تكیه نمود، امام حسین 

السالم عرض كرد:یا گفت.امام سجاد علیهپرسید، و او خدا را سپاس میمریضی او می

أبتاه! ما صنعت الیوم مع هؤالء المنافقین؟پدر جان! امروز با این مردم منافق چه كار 

 والسالم فرمود:یا ولدی! استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذكر اهلل كردی؟امام حسین علیه

قد شب الحرب بیننا و بینهم حتی فاضت األرض بالدم منا و منهم.فرزندم! شیطان بر آنان 

ی جنگ میان ما و آنان برافروخته شد غبله كرد، آنان یاد خدا را فراموش كردند، شعله

السالم عرض و جنگ شد و خون ما و آنان در روی زمین جاری گشت.امام سجاد علیه

جا السالم كالسالم؟پدر جان! عمویم عباس علیهالعباس علیه كرد:یا أبتاه! و أین عمی

است؟چون از عمویش پرسید بغض گلوی حضرت زینب علیهاالسالم را گرفت، 

اب نگریست كه چگونه جوالسالم میخواست گریه كند. او به برادرش امام حسین علیه

د برای این كه السالم را به او نداده بودهد؟ چون خبر شهادت عمویش عباس علیهمی

ء بیماری او شدید نشود.حضرت فرمود:با بنی! ان عمك قد قتل، قطعوا یدیه علی شاطی

الفرات.فرزندم! عموی تو را كشتند، دستان او را در كنار شط فرات از تنش جدا 

هوش شد، چون به هوش السالم با شدت گریست تا این كه بیكردند.امام سجاد علیه

فرمود: كشته السالم میپرسید و امام حسین علیهمیآمد از یكایك عموهایش 

شد.عرض كرد:و أین أخی علی، و حبیب بن مظاهر، و مسلم بن عوسجة، و زهیر بن 

السالم كجا است؟ حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و زهیر قین؟برادرم علی اكبر علیه
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أنت،  ی اال أنا وبن قین كجا هستند؟حضرت فرمود:یا بنی! اعلم أنه لیس للخیام رجل ح

[ تسأل عنهم فكلهم صرعی علی وجه الثری.فرزندم! 131و أما هؤالء الذین ] صفحه 

ی این افرادی ای غیر از من و تو نیست، همهها مرد زندههمین قدر بدان كه در این خیمه

یست، السالم سخت گراند.امام سجاد علیهپرسی كشته شده و بر روی زمین افتادهكه می

اش زینب علیهاالسالم فرمود: عمه جان! برای من شمشیر و عصایی به عمه آن گاه

خواهی با آنها چه كنی؟عرض كرد: به السالم فرمود: میبیاور.پدرش امام حسین علیه

 ی شمشیر در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آلهكنم و به وسیلهعصا تكیه می

كنم، زیرا كه پس از او خیری در زندگانی نمایم و از او دفاع میو سلم جنگ می

ی السالم او را از این كار بازداشت، او را نوازش كرد و به سینهنیست.امام حسین علیه

خود چسبانید و فرمود:یا ولدی! أنت أطیب ذریتی، و أفضل عترتی، و أنت خلیفتی علی 

 و الیتم، و شماتة األعداءهؤالء العیال و األطفال، فانهم غرباء مخذولون قد شملتهم الذلة 

و نوائب الزمان، سكتهم اذا صرخوا، و آنسهم اذا استوحشوا، وسل خواطرهم بلین 

الكالم، فانه ما بقی من رجالهم مما یستأنسون به غیرك، و ال أحد عندهم یشكون الیه 

حزنهم سواك، دعهم یشموك و تشمهم، و یبكوا علیك و تبك علیهم.فرزندم! تو 

رزندان من، و بهترین عترت من هستی، تو جانشین من بر این اهل و عیال و ترین فپاكیزه

یاورانی هستند كه ذلت، یتیمی، شماتت دشمنان و كودكان من هستی، آنان غریب و بی

كنند آرامشان كن، و چون مصایب زمان، آنها را فراگرفته است.هنگامی كه ناله می

و خنان نرم از آنان دلجویی كن، زیرا جز توحشت كنند با آنان انس و الفت بگیر. با سس

برای آنان از مردان كسی نمانده تا با او انس بگیرند، و كسی جز تو ندارند كه حزن و 

اندوه خود را به او شكوه كنند.بگذار تو را ببویند و انس بگیرند و تو نیز آنان را ببوی، 

ا صدای ت او را گرفت و ببگذار آنان بر تو گریه كنند و تو بر آنها گریه كن.سپس دس

كلثوم! و یا سكینة! و یا رقیة! و یا فاطمة! اسمعن كالمی و بلند صدا زد:یا زینب! و یا ام

[ یا زینب! یا 139أعلمن أن ابنی هذا خلیفتی علیكم و هو امام مفترضة الطاعة. ] صفحه 
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ه این انید ككلثوم! و یا سیكنه! و یا رقیه! و یا فاطمه به سخن من گوش فرادهید بدام

االطاعه است.آن گاه فرمود:یا ولدی! فرزندم، جانشین من برای شما است، او امام واجب

بلغ شیعتی عنی السالم فقل لهم: ان أبی مات غریبا فاندبوه، و مضی شهیدا 

فابكوه.فرزندم! سالم مرا به شیعیانم برسان، و به آنان بگو: پدرم غریبانه كشته شد پس بر 

 و با شهادت از دنیا رفت پس بر او گریه كنید. او نوحه كنید،

 سخنان امام حسین با اهل حرم

نویسد:پس از آن؛ با اهل بیت خود می« جالء العیون»عالمه مجلسی رحمة اهلل در ترجمه 

ی پاداش و اجر داد، و امر فرمود تا وداع كرد، آنان را به صبر امر نمود، و بر آنان وعده

، و فرمود:استعدوا للبالء، و اعلموا أن اهلل تعالی حافظكم و چادرهای خود را سر كنند

حامیكم و سینجیكم من شر األعداء، و یجعل عاقبة أمركم الی خیركم، و یعذب 

أعادیكم بأنواع البالء و یعوضكم اهلل عن هذه البلیة بأنواع النعم و الكرامة، فال تشكوا و 

فظ  شوید، و بدانید كه خداوند متعال حای بالال تقولوا بألسنتكم ما ینقص قدركم.آماده

و حامی شما است، و به زودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد، و سرانجام كار 

شما، به خیر خواهد انجامید. او دشمنان شما را به انواع بالها عذاب خواهد كرد، و به 

 رمود، پس شكوهشما در عوض این بالها، بهترین نعمتها و كرامتها را كرامت خواهد ف

[ .امام مظلوم 1۴1نكنید و چیزی را كه از قدر و منزلت شما بكاهد بر زبان نیاورید ]

 السالم این سخنان فرمود و به سوی میدان جنگ حركت كرد.علیه

 امام حسین و عطش آن حضرت

طلبید، شمر السالم )از آن اشقیا( آب مینویسد:امام حسین علیهمی« بحاراالنوار»در 

خوری تا این كه وارد آتش [ آب نمی133گفت: به خدا سوگند! ] صفحه ن میملعو

بینی كه فرات چگونه مانند شكم مار شوی.مرد كافری گفت: یا حسین! آیا نمی
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چشی تا این كه تشنه، كشته شوی.امام حسین درخشد، سوگند به خدا! از آب نمیمی

ا تشنه بمیران.راوی گوید: سوگند به السالم فرمود:اللهم أمته عطشا.خداوندا! او رعلیه

دادند آن گفت: به من آب دهید، آب میخدا! من دیدم كه آن مرد ملعون را كه می

گفت: آبم دهید كه از تشنگی ریخت، باز میخورد كه از دهانش بیرون میقدر می

د رمردم، پیوسته چنین بود تا این كه به هالكت رسید.راویان اخبار گویند: پس از آن؛ م

پلیدی از كفار به نام ابوحتوف جعفی، تیری به سوی حضرت انداخت كه به پیشانی 

یاور اصابت كرد، حضرت تیر را از پیشانی خود بیرون آورد، خون مبارك آن امام بی

پاكش بر صورت و محاسن شریفش جاری شد، فرمود:اللهم انك تری ما أنا فیه من 

واقتلهم بددا، و ال تذر علی وجه األرض  عبادك هؤالء العصاة.اللهم أحصهم عددا،

كارت چه منهم أحدا، و ال تغفر لهم أبدا.خداوندا! تو شاهدی كه از این بندگان گنه

ی آنان را به هالكت برسان، ی آنان را نابود كن، همهمصایبی بر ما رسید.خداوندا! همه

یامرز.آن گاه مانند شیر و كسی از آنان را بر روی زمین زنده نگه ندار، و هرگز آنان را ن

زد السالم، آن فرزند حیدر كرار چنان شمشیر میخشمگین بر آنان حمله كرد، امام علیه

كشت.دشمنان در مقابل شمشیر كرد و میخورد او را پاره میكه به هر كسی می

كردند، و امام حضرتش ناتوان شدند، لذا از اطراف آن حضرت را تیرباران می

فرمود:یا أمة السوء! داد و میه و گلوی خود را سپر آن تیرها قرار میالسالم سینعلیه

بئسما خلفتم محمدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فی عترته، أما انكم لن تقتلوا بعدی عبدا 

من عباد اهلل فتهابوا قتله، بل یهون علیكم عند قتلكم ایای، و أیم اهلل! انی ألرجو أن 

كم، ثم ینتقم لی منكم من حیث ال تشعرون.ای امت یكرمنی ربی بالشهادة بهوان

بدسرشت! در غیاب پیامبر خدا محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم با عترت او بد 

ای از [ رفتار كردید؟ آگاه باشید! شما بعد از كشتن من، از كشتن هیچ بنده131] صفحه 

ید كشت، سوگند به خدا! بندگان خدا پروا نخواهید كرد، بلكه به آسانی او را خواه

امیدوارم خداوند مرا با شهادت گرامی بدارد، و شما را خوار و ذلیل كند، و سرانجام، 
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انتقام مرا بدون این كه بفهمید از شما خواهد گرفت.حصین بن مالك سكونی فریاد زد 

و گفت: ای فرزند فاطمه! چگونه انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟حضرت فرمود:یلقی 

م بینكم و یسفك دمائكم ثم یصب علیكم العذاب األلیم.در میان شما سختی و بأسك

اندازد تا این كه خون همدیگر را بریزید، آن گاه عذاب سخت و دردناكی اختالف می

 ریزد.بر شما فرومی

 تعداد زخمهای بدن شریف امام حسین

دن بر بشماری جنگید تا این كه زخمهای كاری بیپس از آن، حضرت پیوسته می

حضرتش رسید، كه گفته شده: هزار و نهصد زخم بر بدن آن حضرت رسیده بود 

نویسد: در روایتی آمده می« عین الحیاة»ی مجلسی رحمه اهلل در كتاب [ .عالمه1۴9]

است:چهار هزار زخم تیر، هشتاد هزار زخم شمشیر و نیزه بر بدن مبارك آن حضرت 

شهراشوب گوید: ابومخنف از امام نویسد: ابنمی« بحاراالنوار»[ .در 1۴3رسیده بود ]

كند كه حضرت فرمود:در بدن مطهر امام حسین السالم روایت میصادق علیه

السالم سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم شمشیر پیدا كردیم.امام باقر علیه

ست یالسالم بیش از سیصد و بالسالم فرمود: روز عاشورا در بدن امام حسین علیهعلیه

ی اینها در اثر نیزه، شمشیر و تیر بود.در روایت دیگری آمده زخم پیداشد كه همه

است: سیصد و شصت زخم بر بدن آن حضرت رسیده بود.در نقل دیگری آمده: غیر از 

زخم تیرها؛ سی و سه زخم شمشیر بر بدن آن امام مظلوم رسیده بود.و گفته شده است: 

[ حضرت، 13۴سیده بود، و تیرها در زره ] صفحه هزار و نهصد زخم بر بدن حضرتش ر

ی زخمها از رو به رو به آن مانند خارهای خارپشت بود.و روایت شده است: همه

 حضرت اصابت كرده بود.

 آخرین لحظات زندگی امام حسین
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ای راویان اخبار گویند: آن مظلوم كربال، از شدت جنگ و زیادی زخم ایستاد و لحظه

بر حضرت عارض شده بود، در این حال كه حضرت ایستاده  استراحت نمود، ضعف

بود ناگاه از طرف دشمنان سنگی آمد و بر پیشانی آن بزرگوار اصابت كرد. خون به 

ی خود پاك كند، ناگاه خواست خون را با لباسش از چهرهصورتش جاری شد، می

هرش اصابت ی اطتیری سه شعبه، تیز و زهرآلود از طرف آن مالعین آمد و به سینه

در این  -در برخی روایات آمده است: آن تیر، بر قلب حضرت اصابت كدر  -نمود.

السالم فرمود:بسم اهلل و باهلل و علی ملة رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و حال امام علیه

سلم.و سر خود را به سوی آسمان بلند كرد و فرمود:الهی! انك تعلم یقتلون رجال لیس 

ه غیر كشند كدانی كه اینان، كسی را میض ابن نبی غیره.خداوندا! تو میعلی وجه األر

از او در روی زمین فرزند پیامبری نیست.آن گاه تیر را از پشت سر بیرون آورد، خون 

مانند ناودان جاری شد، دست خود را زیر همان زخم قرار داد و چون از خون پر شد 

از آن خون بر زمین بازنگشت.و تا آن ای آن را به سمت آسمان بینداخت، و قطره

السالم خون خود را به آسمان نیانداخته بود سرخی در آسمان موقعی كه امام حسین علیه

شد.حضرت دوباره دست خود را از آن خون پر نمود، سر و محاسن خود را دیده نمی

آله و  وبه آن آغشته كرد و فرمود:هكذا أكون حتی ألقی جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه 

سلم، و أنا مخضوب بدمی، و أقول: یا رسول اهلل! قتلنی فالن و فالن.با همین حال جدم 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را مالقات خواهم كرد، من در حالی كه به خون 

گویم: ای رسول خدا! فالنی و فالنی مرا كشت.آن گاه حضرت از ام میخود آغشته

[ 133ردید، ایستاد، هر نامردی به سوی آن مظلوم ] صفحه ی جنگ ناتوان گادامه

 [ .1۴1گشت ]شد و بازمیرسید منصرف میآمد و به او میمی

 شهادت عبداهلل بن حسن
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گویند:در می« لهوف»و سید بن طاووس رحمة اهلل در « ارشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در 

ام عبداهلل بن حسن بن علی السالم به ناین هنگام، یكی از فرزندان امام حسن علیه

از پیش اهل حرم بیرون  -نوجوانی كه هنوز به سن بلوغ نرسیده بود  -علیهماالسالم 

السالم رسید، حضرت دوید تا نزد عمویش امام حسین علیهآمده و به طرف میدان می

السالم فرمود: آمد تا نگذارد برود.امام حسین علیهزینب علیهاالسالم دنبال او می

زاده قبول نكرد و به شدت از برگشتن رم! او را برگردان و نگذار بیاید.آن شاهخواه

شوم.در این هنگام، ابجر امتناع نمود، و گفت: سوگند به خدا! از عموی خود جدا نمی

ود و السالم حمله نمبر امام حسین علیه -گفته شده: حرملة بن كاهل  -بن كعب ملعون 

نوجوان گفت: وای بر تو ای زنازاده! آیا عموی مرا شمشیری بر آن حضرت حواله كرد.

كشی؟آن ملعون شمشیری بر او زد، او دست خود را سپر قرار داد، شمشیر دست او می

السالم را صدا زد: عمو را تا پوست برید و دست او آویزان ماند، نوجوان امام حسن علیه

بن أخی! اصبر علی ما نزل السالم او را در بغل كشید و فرمود:یاجان!امام حسین علیه

]بك[ و احتسب فی ذلك الجزاء، فان اهلل تعالی یلحقك بآبائك الصالحین.پسر برادرم! 

یعنی پاداش  -بر مصیبتی كه به تو رسید صبر كن، و این مصیبت را به خیر حساب كن 

 ی تو الحقزیرا كه خدای متعال تو را به پدران شایسته -تو در این بال، خیر است 

السالم آن نویسد:در این اثنا كه امام حسین علیهمی« منتخب»[ .در 1۴۴د نمود ]خواه

زد ناگاه حرملة بن كاهل تیری به سوی آن نوجوان داد و حرف مینوجوان را تسلی می

السالم شهید نمود، حضرت زینب پرتاب كرد و او را در كنار عمویش امام حسین علیه

ه! لیت الموت أعدمنی الحیاة، لیت السماء أطبقت علی ] علیهاالسالم فریاد زد:وا ابن أخا

[ االرض، و لیت الجبال تذكدكت علی السهل.وای فرزند برادرم! ای كاش! 13۳صفحه 

آمد، و ای كاش! كرد، ای كاش! آسمان به زمین فرودمیمرگ، زندگی مرا نابود می

 [ .1۴3ریختند ]شدند و به صحراها میها تكه تكه میكوه
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 سین و نفرین بر دشمنانامام ح

 السالم دستان خود را به سوینویسد:امام حسین علیهمی« ارشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در 

آسمان بلند كرد و فرمود:اللهم فان متعتهم الی حین ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، 

ندا! اگر خداوو ال ترضی الوالة عنهم أبدا، فانهم دعونا لینصرونا، ثم عدوا علینا فقتلونا.

آنان را مدتی مهلت دادی تا زندگی كنند پس میان آنان تفرقه و جدایی بینداز، و آنان 

را فرقه فرقه كن و رأی و نظر آنها را دگرگون گردان، و هرگز حاكمان را از آنان 

خشنود و راضی مكن، زیرا آنان ما را دعوت كردند تا ما را یاری كنند، ولی با ما 

نویسد:حضرت با آن حال ضعف می« بحاراالنوار»ما را كشتند.اما در دشمنی كردند و 

مد و به آ -به نام مالك بن نسر  -ی كنده در میدان ایستاده بود، ناگاه ملعونی از قبیله

السالم ناسزا گفت، و شمشیری بر سر مباركش فرودآورد، كاله حضرت پر از امام علیه

فرمود: هرگز نتوانی با آن دستت بخوری و  السالم به آن ستمكارخون شد.امام علیه

بیاشامی، خداوند تو را با ستمكاران محشور نماید.آن گاه، كاله را بینداخت، و 

عرقچینی بر سر گذاشت و بر روی آن عمامه بست، به راستی كه آن امام مظلوم خسته و 

 ه غارتناتوان شده بود.كندی ولدالزنا آمد و آن كالهی كه از خز بافته شده بود ب

ی خود برد، خواست خون آن كاله را بشوید، ی عاشورا كاله را به خانهبرد.بعد از واقعه

ی فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به زنش گفت: آیا با لباس تاراج رفته

شوی؟برو بیرون! خداوند قبر تو را از آتش پر نماید.آن كافر پلید ی من وارد میخانه

[ 133كرد، ] صفحه قر و فالكت بود و در بدترین حال زندگی میهمواره در ف

ریخت و در تابستان های او خشك شد، طوری كه در زمستان خون از آنها میدست

نویسد: پس از آن كه می« منتخب»[ .در 1۴۳شدند ]ی چوب خشك میمانند دو شاخه

اله حسین است، ی خود آمد به زنش گفت: این ككندی ملعون با آن كاله به خانه

تی و السالم را كشخونش را بشوی!آن زن گریست و گفت: وای بر تو! امام حسین علیه
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كاله او را ربودی، سوگند به خدا! هرگز با تو زندگی نخواهم كرد.آن ملعون برخاست 

تا زنش را بزند دستش منحرف شد و به درب خانه خورد، مسماری به دستش فرورفت، 

انست آن را در بیاورد، در همان لحظه دستش قطع شد، آن و هرچه تالش كرد نتو

 ملعون همواره فقیر بود تا این كه مرد، خدای از او راضی و خشنود نگردد.

 امام حسین در محاصره دشمن

و محمد بن ابوطالب « المناقب»از صاحب « بحاراالنوار»عالمه مجلسی رحمة اهلل در 

ز السالم غلبه كرد، او ار امام حسین علیهچنین نقل كرده است:چون ضعف و ناتوانی ب

ظر چه اید؟ منتجنگ خسته شد. شمر ولدالزنا رو به لشكر كرد و فریاد زد: چرا ایستاده

ها و تیرها ضعیف و خسته شده است، مادران شما به هستید؟ این مرد از زیادی زخم

ردند، ا حمله كعزایتان بنشینند! بر او حمله كنید.لشكر اشقیا از هر جهت بر حجت خد

[ 1۴3حصین بن نمیر ولدالزنا تیری انداخت و به دهان مبارك حضرت اصابت نمود ]

ر كند:ابوایوب غنوی نیز تیر مسمومی باضافه می« المناقب»به نقل از « المعدن».در كتاب 

السالم زد، حضرت فرمود:بسم اهلل و باهلل، و ال حول و گلوی مبارك آن امام مظلوم علیه

اال باهلل، و هذا قتیل فی رضاء اهلل.بسم اهلل و باهلل و ال حول و ال قوة اال باهلل )و اشاره ال قوة 

ی در راه رضا و خشنودی خدا است.زرعة بن به وجود خود كرد و فرمود:(این كشته

[ 9۱۱شریك تمیمی ولدالزنا ضربتی بر كتف چپ حضرت، و عمر بن خلیفه ] صفحه 

گردن آن حضرت زد، و سنان بن انس نخعی ملعون جعفی حرامزاده ضربتی بر رگ 

نویسد: راوی گوید: هنگامی كه می« لهوف»[ .در 13۱اش را مورد هدف قرار داد ]سینه

السالم از كثرت زخمها ناتوان و ضعیف شد و بدنش از زیادی تیر مانند امام حسین علیه

 ر پشت آن حضرتای بآمد صالح بن وهب مزنی ملعون، نیزهبدن خارپشت به نظر می

زد و حجت خدا صلوات اهلل علیه از اسب خود با روی راست بر زمین كربال فرودآمد، 

 رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.فرمود:بسم اهلل و باهلل و علی ملة هدر این حال می
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 واپسین لحظات زندگی امام حسین

م برخاست و نشست و تیر را از السالنویسد:آن گاه امام حسین علیهمی« بحاراالنوار»در 

حلق خود بیرون كشید، سپس عمر سعد ولدالزنا به حضرت نزدیك شد.حمید بن مسلم 

 السالم در حالی كه ازگوید: آن گاه زینب كبری علیهاالسالم دختر امیرمؤمنان علیه

[ 132خورد، از خمیه بیرون آمد ]هایش در گوشش تكان میكثرت اضطراب گوشواره

ا زد:وا أخاه! ودر این حال زینب كبری علیهاالسالم فریاد می -نویسد: می« هوفل»در  -.

سیداه! وا أهل بیتاه! لیت السماء أطبقت علی االرض! و لیت الجبال تدكدكت علی 

افتاد، السهل.وای برادرم! وای آقای ما! وای اهل بیت ما! ای كاش! آسمان بر زمین می

« بحاراالنوار»[ .در 131ریخت ]ر صحراها میها تكه تكه شده و بای كاش! كوه

نویسد:حضرت زینب علیهاالسالم رو به عمر سعد ملعون كرد و فرمود:یا عمر بن می

شود و تو سعد! أیقتل أبوعبداهلل و أنت تنظر الیه؟ای عمر سعد! آیا اباعبداهلل كشته می

شد، او كنی؟اشك چشمان نحس عمر لعین بر صورتش جاری ای نگاه میایستاده

صورت نحس خود را از آن بانوی عصمت علیهاالسالم برگرداند. حجت خدا امام 

السالم در حالی كه لباس خزی بر تن داشت؛ نشسته بود، و لشكریان از حسین علیه

[ شیخ مفید رحمة اهلل در 9۱2[ . ] صفحه 139نمودند ]كشتن آن حضرت اجتناب می

پاسخی به حضرت زینب علیهاالسالم نداد.در گوید: عمر ملعون خود می« ارشاد»كتاب 

نویسد:راوی گوید: شمر ولدالزنا به افراد خود فریاد زد: منتظر چه می« اللهوف»

هستید؟در این هنگام، لشكریان گمراه از هر طرف بر آن حضرت حمله كردند، و او را 

 ری چپ حضرت زد، آن فرزند حیدمحاصره نمودند. زرعة بن شریك ضربتی بر شانه

كرار نیز با آن حال خستگی و كثرت زخمها چنان ضربتی بر آن ملعون زد كه او را بر 

خاك انداخت.ملعون دیگری شمشیری بر دوش مقدس آن حضرت زد كه در اثر آن، 

السالم به صورت بر زمین افتاد. در این حال، بدن مباركش را ضعف و ناتوانی امام علیه
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اهی خاست، و گستولی شده بود كه گاهی برمیفراگرفته بود، رنج و تعب بر او م

 ای بر گلوی حضرت زد و به این اكتفاافتاد.در این هنگام؛ سنان بن انس نخعی نیزهمی

ان، آن ی او فروبرد، سپس سننكرد بار دیگر آن را بیرون كشید و بر استخوانهای سینه

ابت رت اصمشرك لعین تیری به سوی آن حضرت انداخت و آن تیر بر گلوی آن حض

السالم، آن مظهر غیرت و مردانگی نمود و در اثر آن، حضرتش بر زمین افتاد.امام علیه

برخاست و بر روی زمین نشست و تیر را از گلوی خود خارج نمود، آن گاه هر دو 

شد بر سر و گرفت و چون از خون پر میدست خویش را زیر گلوی مبارك می

ذا ألقی اهلل مخضبا ]بدمی[ مغصوبا علی حقی.با این فرمود:هكمالید و میمحاسن خود می

[ 133اند ]نمایم كه به خون خود آغشته و حق مرا غصب كردهحال خدا را مالقات می

هوش شده و بر زمین افتاد، و چون به هوش مخنف آمده است: حضرت بی.در خبر ابی

 توانست، پسآمد برخاست تا جنگ نماید ولی ضعف و ناتوانی بر او چیره شده و ن

حضرت با صدای بلند گریه كرد و صدا زد:وا جداه! وا محمداه! وا ابتاه! وا علیاه!با 

هوش شده و به روی خود بر زمین افتاد، سه ساعت از روز گذشت و هنوز حضرت بی

در همین حال بود. دشمن در كشتن آن حضرت متحیر بودند از ترس این كه ] صفحه 

« مناقب»از صاحب « بحاراالنوار»[ .در 131د شده است ][ حضرت زنده است یا شهی9۱1

كند:شمر ملعون فریاد زد: وای بر شما! منتظر چه و محمد بن ابوطالب چنین نقل می

ای بر آن هستید؟ مادرانتان به عزایتان بنشینند! او را بكشید.پس زرعة بن شریك ضربه

ی مباركش شانه ای برحضرت زد كه سمت چپ حضرت را جدا كرد، آن گاه ضربه

ین خاست.در همافتاد و گاهی برمیزد، لشكر عقب نشست. حضرت گاهی بر زمین می

ای بر حضرت حمله كرد و او را بر زمین انداخت، آن ملعون حال، سنان حرامزاده با نیزه

به خولی بن یزید گفت: سر او را از تن جدا كن.آن ملعون سست و ضعیف شد، و 

[ 13۴گفت: خدا بازویت را بشكند و دستت را جدا سازد ] دستش لرزید.سنان به او

السالم بر روی زمین افتاد و با صورت آغشته به خون .ابومخنف گوید: امام حسین علیه
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فرمود:صبرا كرد و میسه ساعت از روز به همین حال بود، او به طرف آسمان نگاه می

و صبر پروردگارا! بر قضای تعلی قضائك یا رب، ال معبود سواك، یا غیاث المستغیثین.

نمایم، معبودی جز تو نیست، ای فریادرس فریادخواهان.آن گاه چهل نفر از آن می

نامردان برای بریدن سر مطهر آن حضرت به سوی او آمدند، عمر سعد ولدالزنا 

گفت: وای بر شما! عجله كنید.اولین كسی كه بر این كار مبادرت كرد شبث بن می

د، او با شمشیر تیزی نزدیك شد تا سر شریف حضرت را از تنش جدا ربعی حرامزاده بو

نماید. حضرت نگاهی بر آن ستمكار نمود. آن ملعون، از رعب و سطوت حجت خدا 

 [ .133شمشیر از دست بینداخت و فرار كرد ]

 قاتل امام حسین كیست؟

ن امام حسیصاحب اصل گوید: علما و دانشمندان ما رضوان اهلل علیهم در این كه قاتل 

« امالی»[ مرحوم صدوق در 9۱9السالم چه كسی بود؟ اختالف نظر دارند. ] صفحه علیه

كند كه حضرت فرمود:دشمن خدا، السالم نقل میالعابدین علیهبا سند خود از امام زین

ر با چند نف -لعنت خدا بر آنها باد  -الجوشن عامری سنان بن انس ایادی و شمر بن ذی

تند: گفالسالم ایستادند، به همدیگر میمدند و باالی سر امام حسین علیهاز اهل شام آ

منتظر چه هستید؟ این مرد را راحت كنید.پس سنان بن انس ایادی از اسب فرودآمد و 

السالم رفت، محاسن مباركش را گرفت و با شمشیر بر كنار بدن شریف امام حسین علیه

كنم، و خدا! سرت را از تن جدا میگفت: سوگند به زد و میگلوی مباركش می

دانم كه تو فرزند رسول خدا، و بهترین مردم از جانب پدر و مادر هستی.سید بن می

طاووس رحمة اهلل گوید: سنان بن انس نخعی حرامزاده از اسب پیاده شد و شمشیر بر 

ه دانم ككنم و میگلوی شریف آن حضرت زد، و گفت: به خدا قسم! سر تو را جدا می

تو پسر پیامبری و از جهت پدر و مادر بهترین مردم هستی.پس از آن؛ سر مقدس آن 

از بدن جدا كرد. شاعر در این مورد  -درود و سالم خدا بر او باد  -بزرگوار را كه 
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یبت كدام مصیبت است كه با مصگوید:فأی رزیة عدلت حسینا غداة تبیره كفا سنانمی

های ناپاك سنان بن انس او را د؟ در آن روزی كه دستالسالم برابر باشامام حسین علیه

سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: روایت شده است:مختار، سنان را  -به شهادت رسانید.

گی را ها و پاهای او را برید و دیدستگیر نمود و بند بند انگشتان او را برید، سپس دست

انداخت. آن ملعون آن قدر از روغن زیتون پر كرد و به جوش آورد و او را در آن 

.راوی گوید: در این هنگام؛ غبار سیاه و تاریكی آسمان را -دست و پا زد تا هالك شد 

وزید كه هوا تیره و تار شد، چشمها فراگرفت، باد سرخی در آن تاریكی و غبار می

دید، لشكر گمان كردند كه بر آنها عذاب نازل شده. ساعتی بر این حال جایی را نمی

وش هالسالم بینویسد:امام حسین علیهمی« منتخب»ند تا آن كه هوا روشن شد.در ماند

افتاده بود، شمر ملعون آمد و خود را كنار آن عزیز زهرا علیهاالسالم رساند و با 

ی انورش نشست. حضرت این جسارت عظیم را حیایی و جسارت تمام بر سینهبی

[ وای بر 9۱3ت مرتقا عظیما؟ ] صفحه احساس كرد و فرمود:ویلك! من أنت فقد ارتقی

ن شمر ای؟آن ولدالزنا گفت: متو! تو كیستی؟ تو به جای بلند و مرتفعی قدم گذاشته

هستم.حضرت فرمود: وای بر تو! من كیستم؟آن حرامزاده گفت: تو حسین، فرزند علی، 

ر ب السالم فرمود: وایی زهرا و جدت محمد مصطفی است.امام حسین علیهفرزند فاطمه

كشی؟شمر ولدالزنا گفت: اگر من تو را شناسی چرا مرا میتو! اگر شأن و نسب مرا می

تر نكشم پس چه كسی از یزید جایزه بگیرد؟!حضرت فرمود: كدام یك نزد تو محبوب

ی یزید یا شفاعت جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم؟آن لعین است: جایزه

تر از تو و از جد تو است!امام حسین من محبوب حرامزاده گفت: دانگی جایزه نزد

فرمود:اذا كان البد من قتلی فاسقنی  -جانم به فدایش  -السالم آن مظلوم كربال علیه

ای از آب مرا سیراب كن.آن شربة من الماء.اگر حتما مرا خواهی كشت پس با جرعه

چشید تا این كه  ای از آب نخواهیلعین حرامزاده گفت: هیهات! سوگند به خدا! قطره

السالم فرمود: وای بر تو! مرگ را با اندوهی پس از اندوهی بچشی.امام حسین علیه
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صورت و شكم خود را به من نشان بده.آن ملعون نشان داد، ناگاه حضرت دید كه آن 

ها ها و خوكولدالزنا ابلق و به مرض پیسی مبتال است، و صورت او به صورت سگ

السالم فرمود: آنچه جدم فرموده بود راست بود.آن لعین ولدالزنا یهماند.امام حسین علمی

مود:یا فرالسالم میگفت: جدت چه گفته بود؟حضرت فرمود: جدم به پدرم علی علیه

علی! یقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص أشبه الخلق بالكالب و الخنازیر.یا علی! فرزند 

ا هها و خوكترین مردم به سگتو را مردی ابلق و مبتال به مرض پیسی و شبیه

ها و كشد.شمر ولدالزنا از این سخن حضرت به خشم آمد و گفت: مرا به سگمی

نمایی؟ سوگند به خدا! تو را از پشت سر ذبح خواهم كرد.آن گاه آن ها تشبیه میخوك

[ 9۱1ملعون ولدالزنا، حضرت را برگرداند، و رگهای مبارك گردنش را ] صفحه 

[ .بأبی أنت و أمی! یا لیتنا كنا معكم فنفوز 13۳و أرواح العامین فداه ] برید. روحیمی

بالشهادة بین یدیك، یا موالی! یا اباعبداهلل! صلوات اهلل و سالمه علیك و لعنة اهلل و 

عذابه علی قاتلیك و ظالمیك، )و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون(.ابومخنف 

گفت:أقتلك الیوم و نفسی تعلم علما یقینا لیس فیه گوید: آن ولدالزنا در این حال می

ان  أقتلك الیوم و سوف أندم وأن أباك خیر من تكلم بعد النبی المصطفی المعظممزعم

دانم و تردیدی ندارم؛كه كشم و حال آن كه یقینا میامروز تو را میمثوای غدا جهنم

ه است.امروز ار سخن گفتپدر تو بهترین كسی است كه بعد از پیامبر مصطفی و بزرگو

كشم، و پس از این، از كار خود پیشیمان خواهم شد؛ و جای من فردا جهنم تو را می

كند: هر رگی از رگهای شریف آن امام مظلوم خواهد بود.ابومخنف اضافه می

زد:وا محمداه! وا جداه! وا ابتاه! وا حسناه! وا برید حضرت فریاد میالسالم را میعلیه

نویسد: می« المنتخب»[ .در 133ا عقیاله! وا عباساه! وا قتیال! وا قلة ناصراه! ]جعفراه! و

فرمود:أقتل عطشانا و جدی محمد المصطفی، أذبح عطشانا و أبی علی حضرت می

شوم و حال آن كه جدم محمد المرتضی، و أمی فاطمة الزهراء.من تشنه كشته می

ی شوم، حال آن كه پدرم علنه ذبح میمصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم است، من تش
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ی زهرا علیهاالسالم است.و چون آن ملعون، سر اطهر، السالم و مادرم فاطمهمرتضی علیه

ای زد و آن را بلند كرد و تكبیر گفت، اقدس و انور را از بدن مباركش جدا كرد به نیزه

است:در این  مخنف آمده[ .در خبر ابی1۳۱و لشكر كفار همگی تكبیر گفتند )!!( ]

هنگام؛ لشكر كفار سه بار تكبیر گفتند، زمین لرزید، شرق و غرب عالم تاریك شد، 

[ 9۱۴ای بارید، و ] صفحه زلزله و رعد و برق مردم را فراگرفت، و از آسمان خون تازه

منادی از جانب آسمان ندا داد:قتل و اهلل؛ االمام بن االمام، أخو االمام أبواالئمة الحسین 

السالم.به خدا سوگند! كشته شد امام فرزند امام، برادر امام، طالب علیهمی بن أبیبن عل

تاریخ »از « بحاراالنوار»[ .در 1۳2السالم ]طالب علیهمپدر امامان حسین بن علی بن ابی

السالم گوید: ابوقبیل گوید:هنگامی كه امام حسین علیهكند و می[ نقل می1۳1« ]نبوی

ه ما ها آشكار شدند كت، طوری در وسط روز از تاریكی، ستارهكشته شد آفتاب گرف

 [ .1۳9گمان كردیم قیامت بر پا شده است ]

 غارت لباسهای امام حسین

نویسد:پس از كشته شدن امام حسین می« لهوف»سید بن طاووس رحمة اهلل در 

اهن ودند، پیرالسالم نمالسالم، آن مالعین اقدام به برهنه كردن آن امام مظلوم علیهعلیه

او را ملعونی به نام اسحاق بن حویه حضرمی برداشت و پوشید، او مبتال به برص شد، و 

موهای بدنش ریخت.در برخی كتب آمده است: پیراهن او را اشعث بن قیس 

نویسد: روایت شده كه در پیراهن آن حضرت نزدیك صد می« لهوف»برداشت.باز در 

السالم فرمود: در بدن امام حسین ود.امام صادق علیهو نوزده جای شمشیر، تیر و نیزه ب

ی نیزه و سی و چهار زخم شمشیر بود.شلوار حضرتش را السالم سی و سه ضربهعلیه

[ بن كعب تمیمی برداشت.روایت شده: آن ملعون پس از آن كه شلوار 1۳3بحر ]

د بن مرثی آن حضرت را اخنس گیر شد و از پای افتاد.عمامهحضرتش را ربود، زمین

و  گرفت، و آن بر سر بست -و گفته شده: جابر بن یزید اودی  -ی حضرمی بن علقمه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دیوانه شد. پایان كالم سید بن طاووس رحمة اهلل.در روایت دیگر آمده است: به مرض 

جذام مبتال گردید.زره آن حضرت را مالك بن بشیر كندی گرفت، او نیز دیوانه شد. ] 

های آن حضرت را اسود بن خالد رحمة اهلل گوید: كفش [ سید بن طاووس9۱3صفحه 

برد.انگشر مباركش را بجدل بن سلیم كلبی گرفت. آن ملعون انگشت حضرت را به 

خاطر انگشتر برید.این ولدالزنا را مختار رحمة اهلل دستگیر كرد و هر دو دست و پای او 

غلطید تا پای خود می را قطع نمود و به همان حال او را رها كرد، او در خون دست و

ی حضرت را كه از خز بود، قیس این كه هالك گردیده، و به جهنم واصل شد.قطیفه

بن اشعث گرفت.زره خوشرنگ حضرت را عمر سعد لعین گرفت، چون عمر سعد 

عمره بخشید.شمشیر آن حضرت را، ولدالزنا كشته شد مختار آن زره را به قاتل او ابی

 -تمیم به نام اسود بن حنظله ی بنیولی: شخصی از قبیلهبه ق -جمیع بن خلق ازدی 

سعد آمده است: شمشیر حضرت را، قالفس نهشلی برد.محمد گرفت.در روایت ابن ابی

كند: آن شمشیر بعد از او به دختر حبیب بن بن زكریا پس از نقل این روایت اضافه می

قار با بوده، زیرا ذوالفبدیل رسید.گفتنی است كه این شمشیر غارت شده، ذوالفقار ن

 [ .1۳1سایر ذخایر نبوت و امامت ذخیره و محفوظ است ]

 اسب امام حسین

 «منتخب»و ممكن است از مضمون روایت  -های معتبر آمده است در برخی از كتاب

 السالم كشته شد و به فیض شهادت و مالقات:هنگامی امام حسین علیه-نیز استفاده شود 

زد. كرد و صدا میكشید و همهمه می، اسب حضرت شیهه میرب العزة فائز گردید

گذاشت و ی قتلگاه و كارزار میگویا دنبال چیزی بود، آن حیوان قدم در عرصه

كرد تا این كه باالی سر بدن شریف و مطهر حضرت كشتگان را یكی یكی جستجو می

 رخید و یال وچایستاد، و چون او را پیكری بدون سر دید، به دور آن بدن شریف می

كرد و بلند بلند شیهه السالم آغشته میپیشانی خود را از خون امام حسین علیه
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كشید.عمر سعلد ملعون شاهد این منظره بود، به افراد خود فریاد زد: وای بر شما! می

[ حسین را بگیرید و آن را پیش من بیاورید.آن اسب، از جمله 9۱۳اسب ] صفحه 

صلی اهلل علیه و آله و سلم بود، سواران به سوی آن اسب های نجیب رسول خدا اسب

خواهند او را بگیرند از خود دفاع كرد، با تاختند، چون آن اسب احساس كرد كه می

زد. بر ها و پاهایش به آنها لگد میگرفت، و با دستدهن خود، آنها را دندان می

 كرد تا این كهبش میانداخت و لگدكوجست و او را از اسب پایین میسوار میاسب

ها و بیست نفر از شجاعان سواره را به قتل رسانید و نتوانستند اسب را چهل نفر از پیاده

ند؟افراد كسعد ملعون فریاد زد: وای بر شما! از او دور شوید تا ببینم چه میبگیرند.ابن

من ای لشكر از او دور شدند، چون از اطراف آن اسب پراكنده شدند و او از دست لشكر

كرد تا السالم را جستجو میگردید شروع به حركت در قتلگاه نمود و امام حسین علیه

بویید و پیشانی خود را از خون پاكش این كه جسد مطهر حضرت را پیدا كرد. او را می

و  كشیدی بلندی میبوسید. در این حال، شیههنمود و با چشمانش او را میخضاب می

 ی حاضرین از این منظره تعجب كردند.كرد. همهه ناله میمانند زنان فرزند مرد

 اسب امام حسین و اهل حرم

ی اسب را شنید، رو به سكینه راوی گوید: چون حضرت زینب علیهاالسالم شیهه

آید.سكینه علیهاالسالم با یاد پدرش و علیهاالسالم نمود و گفت: پدرت آب آورده و می

آمد. ناگاه دید زین اسب واژگون و سوار آب آوردنش خوشحال از خیمه بیرون 

های بلندی نمود و فریاد زد:وا قتیاله! وا ندارد، معجر و روسری خود را پاره كرد و ناله

أبتاه! وا حسناه! وا حسیناه! وا غربتاه! وا بعد سفراه! وا طول كربتاه! هذا الحسین بالعراء، 

اء.بأبی من رأسه بأرض و جثته مسلوب العمامة و الرداء، قد أخذ منه الخاتم و الحذ

بأخری؛بأبی من رأسه الی الشام یهدی؛بأبی من أصبحت حریمه مهتوكة بین األعداء؛بأبی 

من عسكره یوم االثنین مضی.وا قتیاله! وا ابتاه! وا حسناه! وا حسیناه! وا غربتاه! وا بعد 
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روی زمین السالم است كه بر [ كربتاه! این حسین علیه9۱3سفراه! وا طول ] صفحه 

افتاده، و عمامه و عبایش ربوده شده، و انگشتر و نعلینش به غارت رفته است.پدرم فدای 

كسی كه سر او در جایی و بدن او در جای دیگری است.پدرم فدای كسی كه سرش به 

شود.پدرم فدای كسی كه حرم او در میان دشمنان ماندند.پدرم سوی شام هدیه برده می

در روز دوشنبه كشته شدند.آن گاه با صدای بلندی گریه كرد فدای كسی كه لشكر او 

 و أغلق اهللو گفت:مات الفخار و مات الجود و الكرم واغبرت األرض و اآلفاق و الحرم

یا أخت قومی أنظری هذا الجواد أتی أبواب السماء فال ترقی لهم دعوة تجلی بها الهمم

مة هفی لمصرعه و صار یعلو ضیاء األمات الحسین فیالینبئك أن ابن خیر الخلق مخترم

مفاخر، جود، یا موت هل من فدی؟ یا موت هل عوض؟ اهلل ربی من الفجار ینتقمالظلم

ی آفاق و حرم غبارآلود شد.خداوند درهای سخا و بزرگی از دنیا رفت؛ و زمین و همه

ای شود.رود و نه غمهای آنان زایل میآسمان را بست؛ نه دعایی از آنان باال می

ترین دهد كه فرزند بهخواهرم! برخیز و به این اسبی كه آمده نگاه كن؛ او به تو خبر می

السالم شهید شد ای حزن و اندوه من بر قتلگاه او؛ كه مردم كشته شده است.حسین علیه

پس از این، تاریكی و ظلمت بر روشنایی امت غلبه خواهد كرد.ای مرگ! آیا تو را 

پروردگار من است كه از فاجران انتقام خواهد  فدیه و عوضی هست؟ خدا،

ها و اشعار سكینه علیهاالسالم را شنیدند و گرفت.راوی گوید: هنگامی كه اهل حرم ناله

به اسبی كه عریان و بدون زین و سوار بود نگاه كردند به صورت خود زدند، و گریبان 

وا حسیناه! الیوم مات  خود چاك نمودند و صدا زدند:وا محمداه! وا علیاه! وا حسناه!

محمد المصطفی، الیوم مات علی المرتضی، الیوم ماتت فاطمة الزهراء.وا محمداه! وا 

علیاه! وا حسناه! وا حسیناه! امروز محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم وفات كرد، 

السالم كشته شد، امروز فاطمه زهرا علیهاالسالم كشته شد.آن امروز علی مرتضی علیه

كلثوم علیهاالسالم گریست و اشاره به خواهرش حضرت زینب علیهاالسالم نمود گاه ام

[ به گفتن اشعاری كرد كه این اشعار در جای خود خواهد آمد 92۱و شروع ] صفحه 
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السالم را زیر نظر داشتم، آن [ .عبداهلل بن قیس گوید: من اسب امام حسین علیه1۳۴]

ات رفت و خود را به آب انداخت.گفته شده است: اسب از خیمه دور شد و به طرف فر

[ .در 1۳3آن اسب نزد صاحب الزمان عجل اهلل فرجه آشكار و ظاهر خواهد شد ]

كند كه آن دو و محمد بن ابوطالب نقل می« مناقب»از صاحب « بحاراالنوار»

السالم از دست آن مالعین گریخت و خود را به كنار بدن گویند:اسب امام حسین علیه

السالم رساند، پیشانی خود را به خون مبارك آن حضرت مالید، سپس شریف امام علیه

كشید، و آن قدر در كنار دوید و شیهه میروی به خیمه گذاشت، به طرف خمیه می

السالم و خمیه سر خود را بر زمین زد كه مرد.هنگامی كه خواهران امام حسین علیه

این حال دیدند كه كسی بر آن سوار نیست،  دختران و اهل بیت آن حضرت اسب را با

كلثوم علیهاالسالم دستان خود را بر سر گذاشت شروع به گریه و ناله كردند، حضرت ام

و فریاد زد:وا محمداه! وا جداه! وا نبیاه! وا أباالقاسماه! وا علیاه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا 

س من القفا، مسلوب العمامة و حسنا! هذا حسین بالعراء، صریع بكربال، محزوز الرأ

الرداء.وا محمداه! وا جداه! وا نبیاه! وا اباالقاسماه! وا علیاه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا 

السالم است كه در صحرا و بر روی زمین كربال افتاده، و سرش حسناه! این حسین علیه

مه انوی مظلواز پشت بریده شده، و عمامه و لباسش به تاراج رفته است.آن گاه آن ب

 [ 929[ . ] صفحه 1۳۳هوش شد ]بی

در مصایبی كه پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل سوزاندن 

 ها، غارت اموال، و غیرهخیمه

 های اهل بیتغارت خیمه

دت السالم به شهاكند:هنگامی كه امام حسین علیهسید بن طاووس رحمة اهلل روایت می

السالم بیرون آمد، مردی به او گفت: ای های امام علیهاز جانب خمیهرسید كنیزی 

ی خدا! آقای تو حسین كشته شد.كنیز گوید: با شنیدن این خبر، با شتاب و بنده

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی من از جای برخاستند و ی آنها از صیحهزنان به سوی زنان اهل حرم رفتم همهصیحه

رحمة اهلل گوید:در این هنگام؛ گروه  صدا به شیون و ناله بلند نمودند.سید بن طاووس

اشقیا برای غارت اموال آل رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم و نور دیدگان زهرای بتول 

گرفتند طوری كه حتی چادر زنها را نیز از سرشان علیهاالسالم از همدیگر سبقت می

از  و اهل بیت اوربودند.در این حال؛ دختران پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم می

ها بیرون آمدند با همدیگر صدا به گریه بلند نموده، و در فراق حامیان و دوستان خمیه

ر بن ی بكگوید:زنی از قبیلهكند و میكردند.حمید بن مسلم روایت میخود ندبه می

امام  هایوائل با شوهرش در سپاه عمر سعد لعین بود، چون دید لشكر به بانوان و خیمه

السالم حمله كرده و به غارت و تاراج مشغول هستند، شمشیری به دست علیهحسین 

ها آمد و گفت: ای فرزندان بكر بن وائل! آیا از غیرت مردانگی گرفته و به سوی خیمه

است كه دختران پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را غارت كنند؟! خدای را حكمی 

ن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم.شوهر نیست جز در مورد قاتالن ذریه و فرزندا

« امالی صدوق»[ .در 1۳3ی خود برگردانید ]آن زن آمد و دست او را گرفته و به خیمه

كند كه السالم نقل میروایتی به سند خود، از فاطمه علیهاالسالم دختر امام حسین علیه

ن دختر كوچكی ها ریختند، می عصمت گوید:لشكر اهل خالف، به خیمهآن مخدره

د كربودم، در پاهایم دو خلخال از طال بود. یكی از آن نامردان، در حالی كه گریه می

كنی؟ ] شكست، گفتم: ای دشمن خدا! برای چه گریه میهای پای مرا میخلخال

[ گفت: چگونه گریه نكنم؟ حال آن كه من دختر رسول خدا را غارت 923صفحه 

ترسم دیگری بیاید و غارت نماید.فاطمه می نمایم.گفتم: غارت نكن.گفت:می

ها بود به تاراج بردند حتی چادرها را نیز از سر علیهاالسالم گوید: آنها هر چه در خیمه

و محمد بن ابوطالب نقل « مناقب»از صاحب « بحاراالنوار»ربودند.در ما می

ه با آنان بود ها را محاصره كردند، شمر حرامزاده نیز ككند:دشمنان آمدند و خیمهمی

ها ریختند و ها شوید و هر چه دارند غارت كنید.آن مالعین به خیمهگفت: وارد خیمه
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كلثوم علیهاالسالم، ای كه در گوش امآنچه در خیمه بود ربودند تا آن كه گوشواه

ن ی مظلومه را پاره كردند. آالسالم بود گرفتند و گوش آن سیدهخواهر امام حسین علیه

نان بر غارت مصر بودند كه خانمی به خاطر لباس تن خود، با آن ناكسان شرمان چبی

ربودند.آن گاه آن مردم اشقیا، شد و لباس او را میكرد و مغلوب میحیا مقاومت میبی

 [ .13۱ی آنها را غارت كردند ]به غارت زیورآالت و شتران روی آوردند و همه

 های اهل بیتآتش زدن خیمه

سعد حرامزاده ی مخدرات و اهل حرم بلند شد ابنون شیون و نالهابومخنف گوید: چ

ای جمع كنید بعد خیمه و هر چه در آن ی آنها را در خیمهفریاد زد: وای بر شما! همه

است آتش بزنید.مردی از آن كفار گفت: وای بر تو ای پسر سعد! آیا كشتن حسین و 

كودكان و زنان او را آتش بزنی؟ خواهی اهل بیت و یارانش تو را كافی نبود كه می

ارت حیا به سوی غشرم و بیخواهی خداوند ما را بر زمین فرودبرد؟پس آن لشكر بیمی

الم السزنان طاهرات شتافتند.زینب كبری علیهاالسالم دختر امیرمؤمنان علی علیه

 ای ایستادهكردند من در خیمهها را غارت میفرماید:موقعی كه لشكر دشمن خیمهمی

بودم، ناگاه مردی كبود چشم وارد شد و هر چه در خیمه بود ربود. بعد نگاهی به علی 

السالم كرد، او مریض بود و بر روی تشكی پوستین افتاده [ حسین علیه921بن ] صفحه 

بود. آن ملعون پوستین را از زیر او كشید و او را به زمین انداخت.بعد نگاهی به من كرد 

های من كرد و آنها را از گوش من ن ربود و نگاهی به گوشوارهو روسری مرا از سر م

كنی؟!گفت: بر كنی و گریه میكرد.گفتم: مرا غارت میآورد و گریه میدر می

ها و پاهای تو را قطع نماید، و كنم.گفتم: خدا دستمصایب شما اهل بیت گریه می

نویسد: در این می« نمعد»[ .در كتاب 132پیش از آتش آخرت به آتش دنیا بسوزاند ]

السالم را كه بیمار بود بكشد، زینب هنگام؛ شمر ملعون خواست علی بن حسین علیه

السالم آمد و خود را بر روی او انداخت طالب علیهكبری علیهاالسالم دختر علی بن ابی
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گذارم او را بكشی تا این كه خودم كشته شوم.آن حرامزاده و گفت: به خدا قسم! نمی

نویسد: حمید بن مسلم می« االرشاد»دست برداشت.شیخ مفید رحمة اهلل در از وی 

ی كوفیان بودم. بانوان، اهل گوید:به خدا سوگند! من در آن روز شاهد غارت وحشیانه

لوب كردند و مغالسالم به خاطر لباسهای خود، با آنها منازعه میبیت و دختران امام علیه

 ها رای خیمهبردند.لشكریان، همهها را به تاراج میشدند و آن مالعین لباسهای آنمی

ی علی بن الحسین علیهماالسالم شدند، او سخت بیمار غارت كردند، آن گاه وارد خیمه

بود و بر بستری افتاده بود. شمر ملعون نیز با پیادگان لشكر به خیام هجوم آورده بود، 

م : سبحان اهلل! آیا كودكان را ههمراهان وی گفتند: آیا این بیمار را نكشیم؟من گفتم

رار كند، و آن قدر اصكشند؟ او كودكی بیمار است و همین بیماری او را كفایت میمی

كردم تا آنها را از كشتن او منصرف نمودم.در این هنگام، عمر سعد ملعون آمد، بانوان 

ود راد خشرم فریاد زدند و گریستند، آن ملعون به افمخدرات و مطهرات به روی آن بی

های این زنان وارد نشود، و كسی به این نوجوان بیمار متعرض گفت: كسی به خیمه

اند ] نشود.پس از آن، بانوان اهل حرم از عمر ملعون خواستند كه آنچه به غارت برده

[ برگردانند تا خود را با آن بپوشانند.عمر ملعون گفت: هر كه چیزی از 92۴صفحه 

ده به خودشان برگرداند.به خدا سوگند! كسی از آنان چیزی لباس و متاع آنان را ربو

ها و اهل حرم و علی بن برنگرداند.سپس آن ملعون، گروهی از افراد خود را بر خیمه

السالم مأمور كرد و گفت: مواظب باشید تا كسی از آنها بیرون نرود، و الحسین علیه

 [ .131آنها را آزار ندهید!! ]

 ی صغریفاطمه ها به روایتغارت خیمه

اده گوید:من كنار در خمیه ایستی صغری علیهاالسالم مینوسید: فاطمهمی« المنتخب»در 

های داغ ی پدرم و یاران او كه مانند قربانی بر روی ریگبودم و متحیرانه به جنازه

ر این نگریستم.دكردند؛ میها بر اجساد پاك آنها جوالن میكربال افتاده بودند و اسب
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امیه چه بالیی بر سر ما خواهند آورد؟ آیا ما بودم كه پس از كشته شدن پدرم بنیفكر 

را خواهند كشت؟ یا اسیر خواهند نمود؟در این هنگام؛ مردی را كه سوار بر اسب بود، 

پناهان به همدیگر پناه راند، و آن بیای میدیدم. او بانوان مخدرات را با كعب نیزه

 های آنها به تاراج رفته بود،آنها مثل دستبند، حتی روسریبردند، تمام زیورآالت می

زدند:وا جداه! وا أبتاه! وا علیاه! وا قلة ناصراه! وا حسناه! أما من مجیر آنها فریاد می

یجیرنان؟! أما من ذائد یذود عنا؟!وا جداه! وا ابتاه! وا علیاه! وا قلة ناصراه! وا حسناه! آیا 

ا پناه دهد؟ آیا كسی نیست كه این دشمنان را از ما دفع ای نیست كه ما ردهندهپناه

كند؟فاطمه علیهاالسالم گوید: دلم از جایش كنده شد، اعضای بدنم لرزید، از ترس 

ی گرداندم مبادا كسكلثوم علیهاالسالم میام امچشمانم را به چپ و راست، به سوی عمه

ونی به طرف من آمد با خودم از آن ملعونها به طرف من آید. در این حال، ناگاه ملع

كردم كه از دست او رها ای جز فرار ندارم.به صحرا فرار كردم، گمان میگفتم: چاره

[ من آمد، از ترس ساكت شدم و ایستادم. 923خواهم شد، ناگاه او پشت سر ] صفحه 

 هایم حواله كرد، من با صورت به زمین افتادم. آنای را میان شانهآن ملعون، كعب نیزه

ام را ربود و روسری از سر من برداشت، خون بر ملعون گوش مرا درید و گوشواره

هوش افتادم.در سوخت و من بیصورتم جاری بود و سرم از شدت حرارت آفتات می

ام را نزد خود دیدم این حال، دیدم آن ملعون عقب عقب به خیمه برگشت كه ناگاه عمه

دانم بر سر دختران و برادر بیمارت چه میگفت: برخیز برویم، نگریست و میكه می

ای است كه با آن خود را از چشم نامحرمان آمد؟گفتم: عمه جانم! آیا جامه

ی تو نیز مانند توست.ناگاه دیدم كه سر او نیز مكشوف بپوشانم؟گفت: دخترم! عمه

م م دیدیها برگشتیی ستمكاران سیاه شده است، به خیمهاست، و بدنش از ضرب تازیانه

هر چه بوده غارت شده و برادرم علی بن الحسین علیهماالسالم به روی خود بر زمین 

ما بلند شد،  یافتاده و از شدت گرسنگی و تشنگی توان نشستن ندارد. پس شیون و ناله

به سند « بحاراالنوار»[ .در 139گریست ]كردیم و او به حال ما میما به حال او گریه می
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ی سعد ملعون، شتركند، جمیل گوید:روز عاشوا، سپاه ابننقل میخود از جمیل بن مره 

السالم را ربودند و آن را كشته و گوشت آن را پختند، گوشت از لشكر امام حسین علیه

آن مانند درخت حنظل تلخ شد حتی نتوانستند چیزی از آن را بو كنند.گفته شده: امام 

د كه خیمه و اساس خود را با آن حمل السالم شتری برای خود تهیه كرده بوحسین علیه

سعد و سپاه او ایستاد و آنها را كرد. و حضرت بر همان شتر سوار شد و در برابر ابنمی

گاه بود، هنگامی كه صیحه و پند و اندرز داد.روز عاشورا، آن شتر در نزدیكی خیمه

رد تا ن حركت كفریاد بلند شد و صدای سم اسبها و فریاد نامردان را شنید به طرف میدا

گر به نگریست و بار دیبه قتلگاه رسید در آنجا ایستاد. آن حیوان، یكبار به شهدا می

كرد.سه نفر از سواران دشمن به دنبال آن حیوان رفته و آن طرف راست و چپ نگاه می

ها به راه افتاد و هر چه خواستند [ طرف خیمه92۳را حركت دادند، آن شتر به ] صفحه 

ها شوند نتوانستند، ناچار به دنبال او به راه افتادند.آن حیوان مدن به طرف خیمهمانع از آ

السالم رسید خیمه را ندید، به اطراف ی اباعبداهلل حسین علیهباوفا، چون به محل خیمه

زد، هر ای از زمین را بوسید و با صدای بلند فریاد و صیحه مینگاه كرد و سپس گوشه

د از جای خود برنخاست و صدای خود را بلندتر كرد آن گاه در چه آن را با نیزه زدن

السالم غارت ی امام حسین علیههمانجا خفت.گویا آن حیوان فهمیده بود كه خیمه

كوبید و پشت و پهلوی خود را به دندان شده، به همین جهت، سرش را بر زمین می

ن در همانجا، آن را آورد، و چون ناتوان و ضعیف شد افراد دشمگرفت و خون میمی

پشت شتر  السالم را بری امام علیهكشتند و گوشت آن را تقسیم نمودند.گفته شده: خمیه

الم السگذاشتند و آن حیوان حركت كرد آن گاه به طرف قتلگاه امام حسین علیه

م را دید كه السالكند.هنگامی كه آن شتر امام حسین علیهرهایش كردند تا ببینند چه می

ی خاك افتاده است به طرف آن حضرت رفت و باالی سرش ایستاد بدن مبارك بر رو

زد، چون دید حضرت برنخاست و حركت نكرد بویید و صدا میالسالم را میامام علیه

در كنار حضرت خوابید تا سایه بر جسم شریف او بیاندازد، آن حیوان ناله و شیون 
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مین جهت ناتوان شد، لشكریان در كوبید، و به هكرد، سر خود را بر زمین میمی

همانجا آن را كشتند و گوشتش را تقسیم نمودند و پختند، ولی نپخت.گفته شده: 

 ای گردید و دیگ و محتویاتش را سوزاند.گوشت آن حیوان شعله

 مال عینی كه بر جسد شریف امام حسین با اسب تاختند

السالم كشته شد عمر لیهسید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از آن كه امام حسین ع

سعد ولدالزنا در میان سپاهیان خود فریاد زد: چه كسی حاضر است با اسب بر بدن 

حسین بتازد؟ده نفر سوار از گروه طاغیان این كار را پذیرفتند، نامهای آن مالعین چنین 

اخنس بن  - 1السالم را ربود.اسحاق بن حربه، كه پیراهن امام حسین علیه - 2است:

رجاء  - 1عمر بن صبیح صیداوی. - 3[ 923حكیم بن طفیل سنبسی. ] صفحه  - 9.مرثد

واعظ بن  - ۳صالح بن وهب جعفی. - 3سالم بن خیثمه جعفی. - ۴بن منقذ عبدی.

اسید بن مالك، خدای آنها را لعنت كند.آن  - 2۱هانی بن ثبیت حضرمی. - 3ناعم.

سالم را پایمال كردند و استخوانهای المالعین زیر سم اسبهای خود بدن امام حسین علیه

ی حضرت را درهم شكستند.سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: این ده نفر پشت و سینه

زیاد ایستادند، اسید بن مالك حرامزاده كه یكی از مالعین به كوفه آمدند و در برابر ابن

سرما األ آنها بود این شعر را خواند:نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل یعبوب شدید

كسانی هستیم كه استخوانهای سینه را بعد از خورد كردن پشت؛ با اسبانی تندرو و قوی 

ه با زیاد ولدالزنا گفت: شما كیستید؟گفتند: ما كسانی هستیم كهیكل درهم شكستیم.ابن

ا خورد ی او راسب بر بدن حسین تاختیم و او را لگدكوب كردیم و استخوانهای سینه

ی اندكی به آنها زیاد لعین اعتنایی به آنها نكرد و جایزهد: ابننمودیم.راوی گوی

ی ده نفر را مالحظه كردیم و از حال آنها تفحص داد.ابوعمرو زاهد گوید: ما سابقه

ی آنها زنازاده بودند.مختار این ده نفر ملعون را دستگیر كرد و نمودیم و دیدیم كه همه
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ین به زمین كوبید، و دستور داد با اسب بر بدن ها و پاهای آنها را با میخهای آهندست

 آنها بتازند تا هالك شدند، خدای آنها را لعنت كند.

 جسم شریف امام حسین و پرندگان

نویسد:از طریق اهل بیت می« بحاراالنوار»و « المنتخب»و « العوالم»در كتاب 

رسید  به شهادت السالمالسالم چنین روایت شده است:هنگامی كه امام حسین علیهعلیهم

[ زمین افتاد و خونش بر زمین 91۱و جسم شریف او در سرزمین كربال بر ] صفحه 

ی سفیدی آمد و خود را به خون حضرت آغشته كرد و پرواز نمود. ریخت ناگاه پرنده

ی درختان و بر چكید، او پرندگانی را دید كه در سایهخون از بالهای آن پرنده می

ای كه خود را به زدند.پرندهدام، از دانه، علف و آب حرف میها نشسته و هر كشاخه

السالم آغشته كرده بود به آنان گفت: وای بر شما! آیا به بازی، یاد دنیا و خون امام علیه

السالم در این هوای گرم و سوزان در مالهی آن مشغولید در حالی كه امام حسین علیه

خون مباركش جاری است بر روی خاك  سرزمین كربال با لب تشنه و سر بریده كه

گرم افتاده است؟پرندگان به طرف كربال به پرواز درآمدند، وقتی رسیدند دیدند كه 

ه سر، بدون غسل و كفن بر زمین افتادالسالم را با تن بیسید و آقای ما امام حسین علیه

سته رهم شكها دهای آن زیر سم اسباست، بدنی كه غبار آن را در برگرفته و استخوان

ان او كنندگآب و علف، و ندبهاست، زائرین او حیوانات وحشی بیابانها و صحراهای بی

جنیان دشتهای نرم و سخت است، تربت سرزمین كربال از انوار او نورانی و فضا از 

درخشش پرتو او نورافشانی شده است.هنگامی كه پرندگان این منظره را دیدند صیحه 

صدای خود را به شیون و ناله بلند كرده، و در خون آن حضرت،  زدند، فریاد كشیدند و

از ای پروغلطیدند وقتی كه بالهای خود را به خون آغشته نمودند، هر كدام به ناحیه

السالم، باخبر كنند.از قضای كردند تا اهل آن دیار را از كشته شدن امام حسین علیه

لی ی حضرت پیامبر صطرف مدینه الهی و تقدیر حضرت باری یكی از این پرندگان به
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اهلل علیه و آله و سلم پرواز كرد، او به مدینه رسید، در آسمان شهر مدینه بالهای خود را 

چكید و دور قبر مطهر آقای ما رسول خدا داد و خون از بالهایش به زمین میتكان می

ه باشید! كه زد: آگازد و )با زبان خود( صدا میصلی اهلل علیه و آله و سلم دور می

السالم در كربال كشته شد، آگاه باشید! در كربال سر از تن او جدا حسین علیه

كردند.پرندگان مدینه وقتی صدای او را شنیدند دور او جمع شده و بر آن امام مظلوم 

كردند.مردم مدینه چون این منظره را دیدند كه پرندگان ناله و گریستند و نوحه میمی

چكد نفهمیدند كه چه شده است، مدتی ون از بال آن پرنده میكنند و خشیون می

السالم رسید آن موقع گذشت و روزهایی سپری شد و خبر شهادت امام حسین علیه

ی بتول [ فرزند فاطمه912فهمیدند كه آن پرندگان، خبر كشته شدن ] صفحه 

لم ه و آله و سی حضرت رسول را به پیامبر خدا صلی اهلل علیعلیهاالسالم و نور دیده

دادند.در نقل دیگری آمده است: در همان روزی كه آن پرنده به مدینه آمده بود، می

كرد. او دختری داشت كه كور، كر و فلج بود، در این شهر، مردی یهودی زندگی می

ی بدن او را فراگرفته بود. به همین جهت، یهودی دختر خود را در بیماری جذام همه

نمود.از سوی دیگر؛ آن پرنده به سوی آن داری میمدینه داشت نگهباغی كه در بیرون 

 یچكید و همهی درختی نشست و خون از بالهایش میباغ به پرواز درآمد و در شاخه

گریست.از قضا و قدر الهی، در آن شب پیشامدی برای یهودی زد و میشب را ناله می

همان شب را به باغی كه دختر رخ داد كه به خاطر آن به مدینه برگشت و نتوانست 

بیمارش در آنجا بود، برگردد.آن شب، دختر بیمار در باغ تنها ماند و از تنهایی نتوانست 

ابش داد تا خوگفت و او را تسلی میبخوابد، زیرا شبهای دیگر پدرش به او قصه می

ا به ر ای را شنید، خودبرد.نزدیك سحر بود، دختر بیمار، صدای ناله و شیون پرندهمی

هر نحوی بود روی زمین كشید و به طرف صدا آمد تا به زیر درختی كه پرنده در آن 

داد و از دلی های پرنده گوش میبود؛ رساند، و چون خود قلبی حزین داشت به ناله

ای خون، كرد.در این اثنا؛ قطرهشد و شیون میناله میمحزون و سوزان، با آن پرنده هم
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یگرش ای دیگر بر چشم دد و بر چشم نابینای دخترك افتاد، قطرهاز بالهای پرنده چكی

 ای دیگر بر پاهای او افتاد وها و قطرهای بر دستافتاد. چشمان او باز و بینا شد، قطره

كات افتاد از برای از آن خون پاك بر جسم دخترك میبهبودی یافت، باالخره هر قطره

یافت.دختر بیمار از بركت خون ماریها شفا میی بیالسالم از همهخون امام حسین علیه

هایش شفا یافت، آفتاب دمید و صبح شد پدرش ی بیماریالسالم از همهسیدالشهدا علیه

رود متوجه نشد كه دختر خودش از مدینه به سوی باغ آمد، دید دختری در باغ راه می

او  كت نداشت آیااست، از او پرسید: من در این باغ دختری بیمار داشتم كه قدرت حر

را ندیدی؟دخترش گفت: سوگند به خدا! من دختر تو هستم.چون یهودی این سخن را 

هوش شد، وقتی حالش خوب شد برخاست. دخترك، بابای یهودی را به كنار شنید بی

ای است غمگین، از ی آن النه كرده بود، برد. دید پرندهدرختی كه آن پرنده در شاخه

السالم [ حسین علیه911مصایب مظلوم كربال امام ] صفحه  دل محزون و سوزناك بر

دهم به آن خدایی كه تو را آفرید، با زند.یهودی گفت: ای پرنده! قسمت میناله می

ی گریان سخن گفت، آن گاه قدرت خدا با من حرف بزن.پرنده به قدرت الهی با دیده

ن در باالی درختی النه ای از پرندگای خود را تعریف كرده و گفت: من با عدهقصه

ای در میان ما آمد و گفت: ای پرندگان! شما داشتم، هنگام عصر بود كه پرنده

السالم در سرزمین برید در حالی كه امام حسین علیهخورید و از زندگی لذت میمی

كربال در این هوای گرم و سوزان، با لب تشنه بر زمین افتاده، خون از گلویش جاری و 

ی بلندی قرار دارد، زنان و اهل حرم او با پای از تن جدا و بر باالی نیزهسر مباركش 

اند.هنگامی كه پرندگان این سخن را شنیدند همگی به طرف برهنه و غریبانه اسیر شده

كربال به پرواز درآمدند وقتی به آنجا رسیدند، دیدند بدن شریفی در آن بیابان افتاده كه 

آن  ی ما بر رویه بر بدن او ریخته شده كفنش بود.همهغسل او از خونش و ریگهایی ك

بدن مبارك افتادیم و نوحه كرده و خود را به خون شریف او آغشته نمودیم، و هر 

ای به پرواز درآمدیم و من به این مكان آمدم.چون یهودی این قضیه كدام از ما به ناحیه
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ب قدر و خدای متعال صاح السالم در پیشگاهرا شنید تعجب كرد گفت: اگر حسین علیه

شد.آن گاه یهودی و دخترش به ی دردها نمیمنزلت واالیی نبود خون او درمان همه

كند: همزمان با اضافه می« بحاراالنوار»دین اسالم مشرف شده و آن را پذیرفتند.]در 

نگیز به دین ایهودی و دخترش پانصد نفر از خویشان او نیز به بركت این شفای شگفت

 [ .133مشرف شدند[ ] اسالم

 فرستادن سر اطهر امام حسین به سوی ابن زیاد لعین

این « مثیر االحزان»نما رحمة اهلل در و شیخ ابن« لهوف»سید بن طاووس رحمة اهلل در 

ید:عصر گوكنیم كه میاند، البته ما روایت سید رحمة اهلل را نقل میروایت را نقل كرده

السالم را توسط خولی بن یزید مقدس امام حسین علیه روز عاشورا، عمر سعد لعین، سر

زیاد ملعون فرستاد.آن ملعون، دستور داد سرهای بقیه و حمید بن مسلم ازدی نزد ابن

[ كرده و بشویند، بعد توسط 919ها جدا ] صفحه اصحاب و اهل بیت حضرت را از بدن

نها را فرستاد تا آ الجوشن، قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج به سوی كوفهشمر بن ذی

زیاد ملعون ببرند.عمر سعد لعین، روز عاشورا و روز یازدهم را تا ظهر در كربال نزد ابن

رد. السالم به سوی كوفه حركت كماند، سپس با بازماندگان از اهل بیت امام حسین علیه

ای باز هالسالم را در میان دشمنان آنها با صورتآن ملعون، بانوان و اهل حرم امام علیه

هودج سوار كرد كه آنان امانات و ودایع اشرف پیامبران بودند و آنان را بر شتران بی

[ 131ترین شرایط و با غم و اندوه به اسیری بردند ]چون اسیران ترك و روم در سخت

.سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: روایت شده است:سرهای مقدس اصحاب و یاران 

اد و هشت سر بودند، قبایلی كه در كربال شركت كرده بودند السالم هفتامام حسین علیه

ی حرامزاده، آنها را بین خود تقسیم زیاد ولدالزنا و یزید بن معاویهبرای تقرب به ابن

ی هوازن ی كنده به سركردگی قیس بن اشعث ملعون، سیزده سر؛ قبیلهكردند.قبیله

یله ی تمیم، هفده سر؛ قبسر؛ قبیلهالجوشن ولدالزنا، دوازده تحت فرماندهی شمر بن ذی
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ی مذحج هفده سر و بقیه كوفیان نیز سیزده سر به كوفه اسد، شانزده سر؛ قبیلهبنی

 [ .13۴آوردند ]

 سر اطهر امام حسین و تنور خولی

مخنف نقل نما رحمة اهلل و ابیو شیخ ابن« المناقب»از صاحب « العوالم»در كتاب 

السالم را توسط خولی بن یزید س امام حسین علیهكند: عمر سعد لعین سر مقدمی

 زیاد لعین ببرد.خولی حرامزاده، موقع شب به كوفهاصبحی به كوفه فرستاد تا نزد ابن

. ی خود آوردزیاد رفت، دید بسته است. سر مقدس را به خانهرسید و به در قصر ابن

ی مش از طایفهاسد بود، زن دوی بنیخولی ملعون، دو زن داشت: یكی از طایفه

بود.آن شب، خولی ملعون نزد نوار رفت، او پرسید: چه خبر « نوار»حضرمیه به نام 

ی ی حسین است كه در خانهام، این سر بریدهاست؟گفت: برای تو طال آورده

زند رسول ی فرآیند و تو با سر بریدهتوست.زن گفت: وای بر تو! مردم با طال و نقره می

ای، به خدا سوگند! دیگر سر من و اهلل علیه و آله و سلم آمده [ خدا صلی913] صفحه 

تو بر روی یك بالش قرار نخواهد گرفت.زن حضرمیه گوید: این سخن را گفتم و از 

بستر برخاستم و از اتاق خارج شدم. آن لعین، زن اسدی را كنار خود خواند.من به اتاقی 

كردم، آن را در تشتی گذاشته ه میكه سر اطهر در آن بود؛ رفتم، به آن سر اطهر نگا

بود به خدا سوگند! دیدم نوری از ستون از آن تشت به سوی آسمان كشیده شده، 

 [ .133كردند ]پرندگان سفیدی در اطراف سر مقدس پرواز می

 سر اطهر امام حسین و جد بزرگوارش

ن ام حسیگوید:شمر ملعون، سر مطهر امنویسد: واقدی میمی« التبر المذاب»در كتاب 

ی ای گذاشته و به خانهالسالم را به كوفه آورد. آن ملعون، سر مقدس را در توبرهعلیه

خود برد و آن را در زیر تشتی بر روی خاك قرار داد.هنگام شب، زن آن ملعون بیرون 
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تابد. او كنار آن تشت آمد، از زیر آن آمد نوری از سر مقدس دید كه به آسمان می

د شمر آمد و قضیه را گفت و پرسید چه چیزی زیر تشت است؟آن ای شنید، نزناله

خواهم او را نزد یزید ببرم تا به من ام، میملعون گفت: سر خارجی است كه او را كشته

مال فراوانی ببخشد.زن گفت: او كیست؟گفت: حسین بن علی.آن زن فریاد زد و 

از خدای آسمان و زمین هوش افتاد، چون بهوش آمد گفت: ای بدتر از مجوس! آیا بی

نترسیدی و چنین كاری را انجام دادی؟آن گاه با گریه از نزد آن ملعون خارج شد و 

خود را كنار آن سر مطهر رساند، او سر مقدس را برداشت و بوسید و در دامن خود 

قرار داد. آن گاه زنان همسایه را صدا زد و مجلسی بر پا كرده و با هم بر او گریه 

گفت: خدا قاتل تو را لعنت كند.شب فرارسید، كرد. میزن، گریه میكردند. آن 

[ و 911خوابش برد، در عالم خواب دید؛ گویا دیوار اتاقش دو نصف شده ] صفحه 

نوری اتاق را فراگرفته، ناگاه ابری از آسمان فرودآمد، در میان ابر، دو بانوی بزرگوار 

جه و د.پرسید: اینان كیا هستند؟گفتند: خدیبودند، آن دو بانو سر مطهر را به دامن گرفتن

فاطمه علیهماالسالم.سپس آقایانی را دید، شخصیتی در میان آنها بود كه صورتش مانند 

ماه بود، پرسید: او كیست؟گفتند: او محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم است.در 

 طرف راست آن حضرت، حمزه، جعفر و اصحابش بودند، آنان سر مطهر را

كردند.آن گاه آن دو بانوی بزرگوار؛ خدیجه و فاطمه بوسیدند و گریه میمی

خواهی از ما بخواه، علیهماالسالم به سوی زن شمر لعین آمدند و فرمودند: هر چه می

زیرا برای تو در عوض آن كار خوبی كه انجام دادی، نزد ما احسان و نیكی است، و 

اشی كار خود را اصالح كن كه منتظر تو خواهی در بهشت از رفیقان ما باگر می

السالم در دامن هستیم.آن زن، از خواب بیدار شد و سر مقدس امام حسین علیه

داشت.شمر ملعون آمد تا سر مطهر را از او بگیرد، سر را به او نداد و گفت: ای دشمن 

 مخدا! مرا طالق بده، زیرا كه تو یهودی هستی، به خدا سوگند! هرگز با تو نخواه

بود.آن ملعون او را طالق داد، بعد زن گفت: به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم این 
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ای او را كشت و خداوند دهم.آن حرامزاده به او حمله كرد و با ضربهسر را به تو نمی

 روح او را به بهشت فرستاد.

 پیامبران بزرگوار و زیارت امام حسین در قتلگاه

: طرماح بن عدی گوید:روز عاشورا بود، من نیز مخنف آمده استدر روایت ابی

السالم در قتلگاه افتاده بودم، جراحات زیادی بر همچون یاران دیگر امام حسین علیه

بدن من رسیده بود و با ضعف و ناتوانی بر زمین افتاده بودم.اگر قسم یاد كنم سوگند 

بوی  های سفید كهباسام، من بیدار بودم ناگاه بیست نفر سواره با لراست یاد كرده

شد وارد قتلگاه شدند. با خودم گفتم: شاید عبیداهلل بن زیاد مشك از آنها شنیده می

[ 91۴السالم پیدا كرده و ] صفحه ملعون با افرادش آمده تا جسد مطهر امام حسین علیه

مثله نماید )یعنی عضوهای او را تكه تكه كند(آنها به جسد شریف حضرت نزدیك 

از آنها كنار جسد شریف رفت و او را نشاند و با دست خود به طرف كوفه  شدند، یكی

اشاره نمود. ناگاه سر مطهر حضرت آمد. سر مطهر را بر جسم مقدس حضرتش قرار داد 

فرمود:یا ولدی! قتلوك و از قدرت خدای متعال مانند موقع زنده بودن شد، و او می

]و[ ما أشد جرأتهم علی اهلل ]أتراهم ما عرفوك[، و من شرب الماء منعوك، 

تعالی.فرزندم! تو را كشتند، دیدی نشناختند؟ و از آب مانعت شدند، چه سخت است 

جرأت آنان بر خدای تعالی؟آن گاه رو به همراهان خود كرد و فرمود: ای پدرم آدم! و 

ای پدرم ابراهیم! و ای پدرم اسماعیل! و ای برادرم موسی! و ای برادرم عیسی! آیا 

 اند؟ خداوند روز قیامت، شفاعت مرا بهبینید طاغیان و ستمكاران با فرزندم چه كردهمی

آنها نصیب نكند.)راوی گوید:( من با دقت او را نگریستم، ناگاه دیدم او رسول خدا 

بعد « انوار نعمانیه»[ .سید جزائری رحمة اهلل در 13۳باشد ]صلی اهلل علیه و آله و سلم می

كند:آن بزرگواران گریه كردند، و پیامبر صلی اهلل علیه و اضافه می از نقل این روایت،

آله و سلم را تسلی داده و تعزیت گفتند: پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بر سر و 
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السالم مصایبی را كه از ریخت، و امام حسین علیهمحاسن پاك خود خاك عزا می

ریه مبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم گنمود و پیاظالمین برایش رسیده بود تعریف می

دیدم و صدای هوش شد.)راوی گوید:( من آنان را میكرد، آن قدر گریه كرد تا بیمی

شنیدم، بعد آنها رفتند، و جسد شریف، مثل اول شد و با حالت اولی خود كه آنها را می

 [ .133شهید شده بود؛ بر زمین افتاد ]

 ربان ملعونقتلگاه امام حسین و قضیه سا

كند، سعید گوید:پس از از سعید بن مسیب نقل می« المنتخب»و « بحاراالنوار»در 

ی سفر حج شدند، من ] السالم بود كه مردم آمادهشهادت آقا و موالیم، امام حسین علیه

السالم شرفیاب شدم و عرض كردم: موالی [ نیز حضور حضرت سجاد علیه913صفحه 

فرمایید )آیا به حج مشرف شوم؟(حضرت چه امر میمن! موسم حج نزدیك شده 

فرمود: بر نیت خود ثابت باش و حج را انجام بده.پس از كسب اجازه از محضر مقدس 

امام زمانم، به سوی مكه حركت كردم، وارد مسجدالحرام شدم در اثنایی كه مشغول 

ای هقطع هایش بریده و صورتش مانندطواف كعبه بودم ناگاه مردی را دیدم كه دست

گفت: خدایی كه پرودگار ی كعبه آویزان شده و میاز شب، تاریك بود، او بر پرده

اكنین ی سكنم كه مرا ببخشی، و اگر همهالحرام هستی! مرا بیامرز، گمان نمیاین بیت

ی آفریدگان تو در مورد جرم من شفاعت كنند مرا نخواهی آسمانها و زمین تو و همه

و جرم من خیلی بزرگ است.سعید بن مسیب گوید: من و مردم  بخشید، زیرا كه گناه

دست از طواف برداشتیم، مردم دور او را گرفتند و به او گفتیم: وای بر تو! اگر تو 

شیطان باشی سزاوار نیست كه این چنین از رحمت خدا مأیوس و نومید شوی، تو 

اترم، و اه خود دانكیستی؟ گناه تو چیست؟آن مرد گریست و گفت: ای مردم! من به گن

 تر هستم.به او گفتیم: گناهت را برای ما بیانام آگاهخودم بر جنایتی كه مرتكب شده

 السالم از مدینه به سوی عراق حركتعبداهلل الحسین علیهكن.گفت: هنگامی كه ابی
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گذاشت و كرد من ساربان او بودم، حضرت در اوقات نماز لباسهایش را نزد من می

دیدم و آروز كرد میمن كمربند او را كه نور آن چشم را خیره می گرفت.وضو می

السالم در نمودم كه آن مال من باشد.با این آرزو بودم و كاروان امام حسین علیهمی

م كشته السالحركت بود، تا این كه به كربال رسیدیم، روز عاشورا شد، امام حسین علیه

را جایی پنهان كردم، هنگام شب به  شد.من كه در آروزی آن كمربند بودم، خودم

سوی قتلگاه رفتم، قتلگاه چنان روشن بود كه خبری از تاریكی نبود و مانند روز روشن 

بود و كشتگان بر زمین افتاده بودند.در آن حال، به علت خباثت و بدبختی خودم، به یاد 

را كه  یكنم و كمربندكمربند افتادم، و گفتم: به خدا سوگند! حسین را پیدا می

این كه  گشتم تاربایم.همین طور در قتلگاه در میان كشتگان میكردم، میآرزویش می

[ صورت بر زمین افتاده بود، سر در بدن نداشت، نور 91۳او را پیدا كردم، او به ] صفحه 

ها را بر جسم او ریخته درخشید، بر خون خود آغشته بود و باد، خاكاز بدنش می

قسم! این حسین است، بر لباس او نگاه كردم همان طور بود كه دیده بود.گفتم: به خدا 

بودم. نزدیك شدم، دست به كمربند زدم دیدم با بندهای زیادی بسته است. بندها را باز 

خواستم بند آخری را باز كنم كه دست راست خود را دراز كرد و كمربند را كردم می

و با  عونم مرا واداشت تا چیزی پیدا كنمگرفت و من نتوانستم از دست او بگیرم.نفس مل

ای پیدا كردم آن قدر بر دست او زدم تا های او را قطع كنم. شمشیر شكستهآن، دست

خواستم كمربند را باز كنم دست چپش را دراز كرد و آن را از مچ، دستش را بریدم.می

ز كمربند ا گرفت و نتوانستم بگیرم. باز شمشیر شكسته را برداشتم و آن قدر زدم تا

دست برداشت. خواستم كمربند را باز كنم، ناگاه زمین به حركت درآمد و آسمان 

گفت:وا ای میی عظیمی به وقوع پیوست، گریه و فریادی شنیدم، گویندهلرزید، غلغله

ابناه! وا مقتواله! وا ذبیحاه! وا حسیناه! وا غریبا! یا بنی! قتلوك و ما عرفوك، و من شرب 

.وا ابناه! وا مقتواله! وا ذبیحاه! وا حسیناه! وا غریباه! فرزندم! تو را كشتند الماء منعوك

ولی نشناختند، و از آشامیدن آب منعت كردند.چون این منظره را دیدم فریاد زدم و 
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خود را در میان قتلگاه انداختم. در این اثنا، سه نفر آقا و یك خانم ظاهر شدند، كه در 

ی ایستاده بودند، روی زمین از انسان و بالهای فرشتگان پر گرداگرد آنها جمعیت زیاد

گفت:یا ابناه! یا حسین! فداك جدك ]و شده بود.در این هنگام، یكی از آنها می

أبوك[ و أمك و أخوك.ای فرزندم! ای حسین! جدت، ]پدرت[، مادرت و برادرت 

بیك یا فرمود:لالسالم نشست، سرش بر بدنش بود و میفدای تو.ناگاه امام حسین علیه

جداه! یا رسول اهلل! و یا أبتاه یا أمیرالمؤمنین! و یا أماه یا فاطمة الزهراء! و یا أخا المقتول 

بالسم! علیكم منی السالم.لبیك ای جدم! ای رسول خدا! و ای پدرم! ای امیرمؤمنان! و 

س بر شما.پ ای! سالمی زهرا! و ای برادرم! كه با سم ستم كشته شدهای مادرم! ای فاطمه

[ ای جد بزرگوار! به خدا سوگند! مردان 913از آن؛ حضرت گریست و گفت: ] صفحه 

ما را كشتند. به خدا سوگند! زنان ما را غارت كردند. ای جد بزرگوار! ]به خدا سوگند! 

فرزندان ما را كشتند، ای جد بزرگوار![ برای تو سخت است ما را بر این حال و آنچه 

ردند، ببینی.در این هنگام، كسانی كه در اطراف او ایستاده بودند بر كفار بر سر ما آو

گفت:یا أباه! یا رسول اهلل! أما ی زهرا علیهاالسالم میمصایب او گریه كردند و فاطمه

تری ما فعلت امتك بولدی؟ أتأذن لی أن آخذ من دم شیبه و أخضب به ناصیتی، و ألقی 

السالم؟ای پدرم! ای رسول خدا! آیا ین علیهاهلل عزوجل و أنا مختضبة بدم ولدی حس

دهی از خون محاسن او بگیرم و بینی امت تو با فرزندم چه كردند؟ آیا اجازه میمی

السالم پیشانی خود را آغشته نمایم و در حالی كه آغشته به خون فرزندم حسین علیه

مود: از خون او هستم خدا را مالقات نمایم؟!رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فر

گیریم ای فاطمه!دیدم آنها خون محاسن شریف امام بگیر، ما نیز از خون او می

مالید، ی زهرا علیهاالسالم بر پیشانی خود میگرفتند، حضرت فاطمهالسالم را میعلیه

السالم آن السالم و امام حسن علیهپیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، امیرمؤمنان علی علیه

مالیدند.و از رسول خدا صلی اهلل علیه و را بر گلو و سینه و دستان خود تا مرفق می خون

فرمود:یا حسین! فدای تو گردم، به خدا سوگند! بر من شنیدم كه میآله و سلم می
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سخت است كه تو را با سر بریده، پیشانی به خون آغشته، گلوی خونین و با صورت بر 

های تجان تو با دسدنت را با ریگها پوشانده و بدن بیخاك افتاده؛ ببینم، كه باد، ب

بریده بر زمین افتاده است.فرزندم! چه كسی دست راست تو را برید و با دست چپت 

السالم فرمود:ای جد بزرگوار! ساربانی از مدینه با من همراه جفت كرد؟امام حسین علیه

بند من از آن او باشد، چیزی كرد كه كمردید آرزو میبود، هنگامی كه لباسهایم را می

دانستم او مرتكب چنین كاری مانع از این كه آن را به او بدهم نبود مگر این كه می

ربند سر مرا پیدا نمود، كمشود.چون كشته شدم مرا در قتلگاه جستجو كرد، بدن بیمی

حه فمرا دید، من با بندهای زیادی آن را بسته بودم، دست زد و بندی از آن را باز ] ص

نگ ای از میدان ج[ كرد، دستم را دراز كردم و كمربند را گرفتم، شمشیر شكسته99۱

پیدا كرد و دست راست مرا برید.سپس بند دیگری باز كرد با دست چپم كمربند را 

گرفتم تا نتواند باز كند و من برهنه نمانم، دست چپ مرا نیز برید. چون خواست 

اس كرد و خود را در میان قتلگاه انداخت.چون كمربند را باز كند وجود تو را احس

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم این سخن را شنید سخت گریست و در میان 

قتلگاه، به طرف من آمد، روی به جانب من ایستاد و فرمود:مالی و مالك یا جمال؟! 

سماوات أهل ال تقطع یدین طال ما قبلهما جبرئیل و مالئكة اهلل أجمعون، و تباركت بهما

هایی را بریدی كه اكثر اوقات جبرئیل و و األرضین؟!مرا با تو چه كار ای ساربان! دست

ها به آن تبرك ها و زمینبوسیدند، و اهل آسمانفرشتگان خدا، آنها را می

نمودند.آیا برای تو بس نبود آن گروه مالعین با او چه رفتار كردند؟ و چه ذلت و می

ی عفت داشتند، و به اهل حرم او بعد از این كه در حجاب و پرده خواری به او روا

حرمتی نمودند؟خداوند روی تو را در دنیا و آخرت سیاه كند ای ساربان! و بودند؛ بی

ها و پاهای تو را قطع نماید، و تو را جزو گروهی كه خون ما را ریختند و بر دست

ضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و خداوند عالم جرأت كردند؛ قرار دهد.هنوز دعای ح

ای از سلم به پایان نرسیده بود كه دو دستم شل شد، حس كردم كه صورتم مثل تكه
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ی خدا آمدم كه طلب شفاعت شب تاریك شده، و چنین شد، اینك به سوی خانه

ی ی مردم مكه قصهشوم.)راوی گوید:( همهدانم كه هرگز آمرزیده نمینمایم، و می

جستند و شنیدند، و همه با لعن كردن بر او به سوی خدا تقرب می آن ملعون را

ای همین است ای لعین! و این آیه را گفتند: جزای جنایتی را كه مرتكب شدهمی

[ ؛و زود باشد كسانی 9۱۱كردند:)و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون( ]تالوت می

 [ 992[ . ] صفحه 9۱2اند به كدام مكانی بازخواهند گشت ]كه ستم كرده

 دفن شهدای كربالی معلی

ی سعد ملعون از كربال كوچ كرد، گروهی از قبیلهشیخ مفید رحمة اهلل گوید:چون ابن

السالم و بودند به سوی قتلگاه امام حسین علیه -كربال  -اسد كه ساكن غاضریه بنی

ها نماز های شریف آنها را پیدا كرده و بر آناصحاب آن حضرت آمدند، جنازه

السالم را همان جایی كه اآلن قبر مقدس اوست، دفن خواندند.آنها امام حسین علیه

الم است السالسالم را كه كوچكتر از امام سجاد علیهكردند، و فرزندش علی اكبر علیه

لسالم به ادر طرف پایین پا دفن نمودند.شهدای اهل بیت و اصحابی كه در كنار امام علیه

شریف  هایالسالم قبری كنده، و بدندند، در پایین پای امام حسین علیهخاك افتاده بو

آنها را جمع كرده و با هم دفن نمودند.حضرت ابوالفضل عباس بن علی علیهماالسالم را 

كه همین اآلن قبر مقدس اوست،  -در راه غاضریه  -در همانجایی كه كشته شده بود 

شهراشهوب گوید:اهل غاضریه برای نویسد: ابنمی« بحاراالنوار»[ .در 9۱1دفن نمودند ]

ان سخن دیدند، پایكردند، آنها پرندگان سفیدی نیز میاكثر شهدا، قبور آماده پیدا می

نقل شده « اسرار الشهادات»های معتبر از كتاب [ .در برخی از كتاب9۱9« ]بحاراالنوار»

یت ، و با اسیران اهل بسعد ملعون از كربال كوچ كرداست:روایت شده: هنگامی كه ابن

ان اسد به مكی بنیالسالم و سرهای مطهر به سوی كوفه حركت كرد، قبیلهعلیهم

خودشان آمده و خیمه زدند. زنان آنها برای آوردن آب به سوی فرات آمدند، ناگاه 
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ی فرات و اجسادی را كه دور از فرات بودند، دیدند. در اجسادی را در اطراف شریعه

بدنی بود كه انوارش آنها را روشن كرده و عطر و بوی خوشش آنها را میان اجساد، 

اسد با دیدن این منظره شروع به ناله و شیون كردند، و گفتند: معطر ساخته بود.زنان بنی

السالم و اینها اجساد اهل بیت اوست.آنها به خدا قسم! این جسد شریف امام حسین علیه

آرامش در  اسد! شما باگفتند: ای مردم بنیرگشتند و میهای خود ببا ناله و فریاد به خانه

السالم و اهل بیت و اصحاب ] اید در حالی كه امام حسین علیههای خود نشستهخانه

 اند، وها افتادهاند و بر روی ریگها سرهایشان را بریده[ او را مانند قربانی991صفحه 

ا بر آن عهد و پیمانی كه در محبت و ریزد، اگر شمهایشان میها را بر بدنباد، خاك

اگر  های پاك را دفن كنید، والسالم هستید، برخیزید و این بدنپیروی اهل بیت علیهم

دفن نكنید ما خود اقدام به دفن آنها خواهیم كرد.برخی از افراد قبیله گفتند: ما 

ند، و یا را غارت كنسعد ملعون بر سر ما بریزند و ما زیاد لعین و ابنترسیم سواران ابنمی

یكی از ما را بكشند.رئیس قبیله گفت: رأی و صالح این است كه دیدبانی بر راه كوفه 

بگماریم و ما مشغول دفن آنها بشویم.گفتند این رأی درستی است.آنها دیدبانی را به 

، السالم آمدندسوی راه كوفه گماشتند، بعد به طرف جسد شریف امام حسین علیه

سر دیدند همگی ناله ن شریف حجت خدا را با آن همه زخم و با تن بیهنگامی كه بد

سرزدند و گریه كردند.سپس هر چه خواستند جسد مطهر را از مكانش حركت داده و 

برای او قبری بكنند ولی از كثرت جراحات نتوانستند عضوی از اعضای مبارك را 

ین است كه اول اهل حركت دهند.رئیس آنها گفت: نظرتان چیست؟گفتند: رأی ما ا

بیت )و یاران( حضرت را دفن كنیم، بعد در مورد دفن آن حضرت تصمیم 

توانید آنها را دفن كنید در صورتی كه در میان بگیریم.رئیس آنها گفت: چگونه می

ت؟ و آن ی كیسشما كسی نیست كه این اجساد شریف را بشناسد و بگوید: این جنازه

سری هستند كه حرارت های بیبینید آنها بدنیی كیست؟ همان گونه كه مجنازه

آفتاب آنها را تغییر داده و باد روی آنها را با خاك پوشانده اگر از ما بپرسند اینان كیا 
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دهیم؟آنها مشغول این گفتگو بودند كه ناگاه عربی، سوار بر هستند؟ چه جواب می

اك دور شدند.یكی از آنها های پاسب نمایان شد، وقتی او را دیدند با عجله از آن بدن

گوید: آن عرب آمد و از اسب خود پیاده شد، او مانند كسی كه ركوع نماید خم می

بوسید و گاهی شد و با همین حال آمد و خود را روی جسم شریفی انداخت، گاهی می

بویید، آن قدر گریه كرد كه نقابی كه بر صورت بسته بود از اشك چشمانش خیس می

[ آن گاه سر خود را باال گرفت و نگاهی به ما كرد و فرمود: چرا در 999شد. ] صفحه 

 ایم تا اینان را تماشا كنیم و بنگریم.فرمود:اید؟گفتند: آمدهاطراف این جسدها ایستاده

اید.گفتند: آری! ای برادر عرب! اكنون از آنچه در دل ما است شما برای این كار نیامده

م، السالم را دفن كنییم تا جسم شریف امام حسین علیهكنیم. ما آمدشما را باخبر می

ولی نتوانستیم عضوی از اعضای مباركش را حركت دهیم.آنگاه خواستیم كه اهل بیت 

)و یاران( او را دفن كنیم، دیدیم در میان ما كسی نیست كه این اجساد شریف را 

مچنان كه ی دیگری از آن كیست؟ هی كیست؟ و آن جنازهبشناسد كه این جنازه

سری هستند كه آفتاب و خاك آنها را دگرگون ساخته است، های بیبینید آنها بدنمی

باشید، به  زیاددر این گفتگو بودیم كه شما نمایان شدید و ما ترسیدیم شما از یاران ابن

ها دور شدیم.راوی گوید: آن عرب بزرگوار برخاست و خطی همین جهت از این بدن

و  دادها را نشان میجا را حفر كنید.ما آن مكان را كندیم.او جنازهكشید و فرمود: این

سر را در قبر فرمود: این را مقدم بدارید و این را به تأخیر اندازید.ما هفده تن بیمی

نهادیم، سپس خط دیگری برای ما كشید و فرمود اینجا را نیز بكنید.ما آنجا را نیز 

 ها؛ بدن شریفی را كنارانجا دفن كردیم.از آن بدنها را نیز در همی بدنكندیم و بقیه

گذاشت، و به ما امر فرمود كه برای آن، از طرف باالی سر مقدس، ظریحی بكنیم. ما 

م او السالانجام دادیم.سپ دست به كار شدیم تا در دفن جسم شریف امام حسین علیه

ن م به تنهایی او را دفرا یاری كنیم، ناگاه او با خضوع و فروتنی به ما فرمود: من خود

توانی او را دفن كنی؟ ما هر كنم.عرض كردیم: ای برادر عرب! چگونه به تنهایی میمی
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چه سعی كردیم عضوی از اعضای او را حركت دهیم، نتوانستیم.او سخت گریست و 

های خود زیر كمر شریف حضرت فرمود: كسی هست كه مرا یاری كند؛آن گاه دست

 و باهلل و فی سبیل اهلل و علی ملة رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و برد و فرمود:بسم اهلل

[ اهلل و رسوله و صدق اهلل و رسوله ما شاء اهلل ال حول و 993سلم، هذا ما وعدنا ] صفحه 

ال قوة اال باهلل العلی العظیم؛به نام خدا، و در راه خدا، و بر ملت رسول خدا صلی اهلل علیه 

ت آنچه خدا و رسول او به ما وعده داده بود، و خدای و رسول او و آله و سلم این اس

ای جز از خدای پذیرد(، حول و قوهراست فرموده، آنچه مشیت خدا است )انجام می

علی و عظیم نیست.پس از آن؛ به تنهایی جسم شریف را به قبر گذاشت، و كسی از ما 

شریف حضرت نهاد و در این كار شركت نكردیم. آنگاه صورت خود را به گلوی 

فرمود:طوبی ألرض تضمنت جسدك الشریف، اما الدنیا؛ شنیدیم كه میگریست و می

فبعدك مظلمة، و اآلخرة فبنورك مشرقة، اما الحزن فسرمد، و اللیل فمسهد حتی یختار 

اهلل لی دارك التی انت مقیم بها، فعلیك منی السالم یابن رسول اهلل و رحمة اهلل و 

ه سعادت زمینی كه جسد شریف تو را در بر گرفته، دنیا پس از تو بركاته.خوشا ب

تاریك است، آخرت به نور تو روشن. حزن و اندوهم دائمی است و شبم بدون تو 

بیداری است، تا این كه خدای تعالی برای من منزلی در آن جایی كه تو مقیم هستی، 

ات آله و سلم و رحمت و برك برگزیند. سالم بر تو ای فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و

ها را بر روی قبر چید و بر روی آن خاك ریخت، سپس خدا بر تو باد.پس از آن خشت

دست خود را بر زمین نهاد و با انگشتان خود نوشت:هذا قبر الحسین بن علی بن 

طالب طالب علیهماالسالم الذی قتلوه عطشانًا غریبًا.این قبر حسین بن علی بن ابیابی

االسالم است كه او را با لب تشنه و غریبانه كشتند.آنگاه رو به ما كرد و فرمود: علیهم

بنگرید آیا جسدی مانده كه دفن نكرده باشیم.عرض كردند: آری! ای برادر عرب! 

جسد پهلوان شجاعی در كنار نهر فرات به زمین افتاده و در كنار او، دو جسد دیگر نیز 

بت شمشیر زده شده و تیر خورده كه ما نتوانستیم هست. به آن بدن شریف، آن قدر ضر
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افتاد. ] داشتیم قسمت دیگر بر زمین میآن را حركت دهیم، چون قسمتی از بدن را برمی

[ فرمود: برویم به كنار آن بدن.پس همگی به سوی آن بدن شریف حركت 991صفحه 

آن انداخت، و كردیم، هنگامی كه آن بزرگوار، آن بدن شریف را دید خود را به روی 

علیك منی هاشم! ففرمود:علی الدنیا بعدك العفا یا قمر بنیگریست و میبوسید و میمی

السالم من شهید محتسب و رحمة اهلل و بركاته.پس از تو خاك بر سر دنیا ای قمر 

هاشم! سالم من بر تو شهیدی كه در راه خدا است، و رحمت و بركات خدا بر تو بنی

رمود تا برای او قبری بكنیم، ما انجام دادیم، سپس خودش به تنهایی باد.آن گاه امر ف

ی شریف را وارد قبر كرد، بعد بدون این كه احدی از ما او را یاری كنیم؛ جنازه

ها را روی قبر چید و خاك بر آن ریخت.سپس امر فرمود آن دو جسدی كه در خشت

متثال نمودیم.آنگاه به طرف اسب خود كنار او بودند دفن نماییم، و ما نیز امر ایشان را ا

رفت، ما نیز به دنبال او به راه افتادیم، دور او را گرفتیم كه از او بپرسیم كیست؟در این 

السالم را كه شناختید.در گودال اولی؛ اهل بیت هنگام فرمود: اما قبر امام حسین علیه

السالم كبر علیهترین فرد به حضرت، فرزندش علی احضرت را دفن كردیم، و نزدیك

است.و در گودال دوم، اصحاب و یاران آن حضرت را دفن كردیم.قبری كه تنها بود، 

السالم حبیب بن مظاهر بود.آن پهلوان شجاعی كه در كنار قبر پرچمدار حسین علیه

فرات افتاده بود او حضرت عباس فرزند امیرمؤمنان علیهماالسالم بود.و دو جسد دیگر؛ 

السالم بودند.پس اگر كسی از شما پرسید چنین امیرمؤمنان علی علیهنیز از فرزندان 

ق دهیم به حپاسخ دهید و قبور را به او نشان دهید.گفتیم: ای برادر عرب! قسمت می

جسد شریفی كه خودت به تنهایی آن را دفن كردی و كسی را در این كار شریك 

ا، علی بن الحسین ننمودی، تو كیستی؟او سخت گریست؛ و فرمود: من امام شم

علیهماالسالم هستم.عرض كردیم: تو علی هستی؟فرمود: آری، و از چشمان ما غایب 

 [ 99۴شد. ] صفحه 
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 عبور اهل بیت از كنار قتلگاه

« المعدن»؛ و همچنین در كتاب «المنتخب»از كتاب « تظلم الزهراء علیهاالسالم»در كتاب 

 السالم و اصحابش را بر رویسین علیهامیه جسد شریف امام حروایت شده:منافقان بنی

های پاك را دفن نمایند.هنگامی كه ها رها كردند، و حاضر نشدند آن بدنخاك

خواستند از كربال كوچ كنند از روی عمد و دشمنی، زنان و اهل حرم را از قتلگاه می

د وكلثوم علیهاالسالم بدن برادر خالسالم عبور دادند، چون حضرت امآل رسول علیهم

ا ریزد، بدنی كه بها را بر جسم شریفش میرا دید كه بر روی زمین افتاده، باد خاك

های آن غارت شده؛ خود را از باالی شتر بر زمین صورت بر زمین افتاده و لباس

غسل گفت:ای رسول خدا! به جسد فرزند خود بنگر كه بیانداخت، و با ناله و شیون می

ریگهایی است كه بر روی اوست. غسل او خونی است كه بر روی زمین افتاده، كفن او 

د. برنهای او جاری است، و اینان اهل بیت او هستند كه با خواری به اسیری میاز رگ

كسی نیست از آنها حمایت كند و ستم ستمگران را منع نماید، و سرهای فرزندان او با 

 هاست.سر شریف خودش مانند ماه بر باالی نیزه

 نب كبری به هنگام عبور از قتلگاههای زیناله

نویسد:هنگامی كه چشمان بانوان و اهل حرم به كشتگان قتلگاه افتاد می« اللهوف»در 

نب ی زیصیحه كشیدند و سیلی بر صورت خود زدند.راوی گوید: به خدا قسم! ندبه

ادرش ركنم، او بر بالسالم را در قتلگاه فراموش نمیكبری علیهاالسالم دختر علی علیه

 زد:یا محمداه!كرد و با صدای حزین و غمین فریاد میالسالم ندبه میامام حسین علیه

صلی علیك ملیك السماء، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع األعضاء، و بناتك سبایا، الی 

اهلل المشتكی، و الی محمد المصطفی، و الی علی المرتضی، و الی حمزة سیدالشهداء.وا 

[ حزناه! 993بالعراء یسفی علیه الصبا، قتیل أوالد البغایا، یا ] صفحه  محمداه! هذا حسین
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یا كرباه! الیوم مات جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله، یا أصحاب محمداه، هؤالء 

ذریة المصطفی یساقون سوق السبایا.ای جد بزرگواری كه فرشتگان بر تو درود 

ان است، اعضایش از یكدیگر جدا فرستادند، این حسین توست كه در خون خود غلط

اند، از این همه ستم به خداوند تعالی و شده. و اینان دختران تو هستند كه اسیر شده

الزهرا  یالسالم و فاطمهمحمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و علی مرتضی علیه

ست وكنم.ای جد بزرگوار! این حسین تی سیدالشهداء شكایت میعلیهاالسالم و حمزه

ن ریزد، )ایكه در زمین كربال برهنه و عریان افتاده، باد صبا خاكها را بر بدن او می

حسین توست كه( از ستم زنازادگان كشته شده است.یا حزناه! یا كرباه! امروز جدم 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از دنیا رفت، ای اصحاب محمد مصطفی صلی اهلل 

ان فرزندان پیامبر مصطفی هستند كه مانند اسیران به اسارت علیه و آله و سلم! این

برند.در برخی روایات آمده است: زینب كبری علیهاالسالم فرمود:یا محمداه! بناتك می

سبایا، و ذریتك مقتلة، تسفی علیهم ریح الصبا،و هذا حسین مجزوز الرأس من القفاء، 

 ثنین نهبا؛بابی من فسطاطه مقطعمسلوب العمامة و الرداء،بابی من عسكره فی یوم اال

العری؛بابی من ال هو غائب فیرتجی، و ال جریح فیداوی؛بابی من نفسی له الفداء؛بابی 

المهموم حتی قضی؛بابی العطشان حتی مضی؛بابی من شیبته تقطر بالدماء؛بابی من جسمه 

حمد مطرح بالعراء؛بابی من جده رسول اله السماء؛بابی من هو سبط نبی الهدی؛بابی 

[ بابی علی المرتضی؛بابی فاطمة الزهراء 99۳المصطفی؛بابی خدیجة الكبری؛ ] صفحه 

سیدة نساء؛بابی من ردت علیه الشمس حتی صلی.یا محمداه! دختران تو اسیر و فرزندان 

ریزد.این حسین است كه سرش را از تو كشته شده كه باد صبا خاك را بر روی آنها می

ردای او را به غارت بردند.پدرم فدای كسی كه ظهر دوشنبه اند، عمامه و قفا بریده

های او را برهم زدند.پدرم فدای لشكرش را غارت كردند.پدرم فدای كسی كه خیمه

كه  ای استكسی كه نه غایب است تا امید به آمدن او باشد، و نه زخم بدنش به گونه

از غم  كسی كه با دل پر مرهم بپذیرد.پدرم فدای كسی كه جانم فدای او باد.پدرم فدای

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

و غصه خدا را مالقات نمود.پدرم فدای كسی كه با لب تشنه شهیدش كردند.پدرم 

چكید.پدرم فدای كسی كه جسم او در فدای كسی كه از محاسنش قطرات خون می

ها آب و علف افتاده.پدرم فدای كسی كه كه جدش، پیامبر خدای آسمانصحرای بی

د پیامبر هدی است.پدرم فدای فرزند محمد مصطفی است.پدرم فدای كسی او فرزن

ی كبری علیهاالسالم.پدرم فدای صلی اهلل علیه و آله و سلم.پدرم فدای فرزند خدیجه

ی نساء السالم.پدرم فدای فرزند فاطمه زهرا سیدهفرزند علی مرتضی علیه

خواند.راوی بعلیهاالسالم.پدرم فدای فرزند كسی كه آفتاب بر او برگردانده شد تا نماز 

گوید: به خدا سوگند! آن خانم غمدیده آن قدر ناله زد و گریست و دوست و دشمن را 

نویسد: زینب كبری علیهاالسالم دختر علی می« المنتخب»[ .در 9۱3به گریه انداخت ]

[ ]یا محمداه! صلی علیك ملیك السماء، هذا حسین 993السالم فریاد زد: ] صفحه علیه

لدماء، معفر بالتراب، مقطع األعضا[ یا محمداه! بناتك فی العسكر سبایا، بالعراء، مرمل با

و ذریتك مقتولة، تسفی علیهم الصبا، هذا ابنك مجزوز الرأس من القفا، ال هو غائب 

فیرجی، و ال جریح فیداوی.یا محمداه! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند، این 

ه به خاك است، و اعضایش از یكدیگر حسین تو است كه در خون خود غلطان و آغشت

جدا شده است.یا محمداه! اینها دختران تو هستند كه در میان لشكر اسیر هستند، 

كه  ریزد، این فرزند تو استاند كه باد صبا بر روی آنها خاك میفرزندان تو كشته شده

خم بدنش زاند، نه غایبی است كه امید بازگشت داشته باشد، و نه سرش را از قفا بریده

السالم آن قدر ناله زد و طوری است كه مرهم بپذیرد.آن شریك غم امام حسین علیه

نویسد: می« منتخب»[ .باز در همین 9۱1گریست و دوست و دشمن را به گریه انداخت ]

د شهای جانسوز آن بانوی عصمت دیدیم كه اشك از چشمهای اسبها سرازیر میاز ناله

 [ .9۱۴یخت ]رهای آنها میو به ناخن

 حضرت سكینه كنار بدن شریف امام حسین
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سید بن طاووس رحمه اهلل گوید:پس از آن، سكینه علیهاالسالم جسد مطهر پدر 

ها جمع شدند تا ای از عربالسالم را به آغوش گرفت، عدهبزرگوارش امام حسین علیه

نه علیهاالسالم [ .در نقل دیگری آمده است:سكی9۱3ی بابا جدا كنند ]او را از جنازه

سوزی از دل كشید و های جانكنار جسد شریف پدر بزرگوارش گریست و ناله

سد گوید: روی جالسالم میهوش افتاد.سكینه علیهاالسالم، دختر امام حسین علیهبی

رمود: ] فهوش افتاده بودم، در این حال، از پدر بزرگوارم شنیدم كه میمطهر بابایم بی

ان شربتم ماء عذب فاذكرونی أو سمعتم بغریب أو شهید  [ شیعتی ما93۱صفحه 

و أنا السبط الذی من غیر جرم قتلونی و بجرد الخیل بعد القتل عمداً فاندبونی

لیتكم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی كیف استسقی لطفلی فأبوا أن سحقونی

و سقوه سهم بغی عوض الماء المعین یا لرزء و مصاب هد أركان یرحمونی

ویلهم! قد جرحوا قلب رسول الثقلین فالعنوهم ما استطعتم شیعتی فی كل لحجونا

ای شیعیان من! اگر آب شیرین گوارا را نوشیدید مرا یاد كنید؛ یا اگر شنیدید كسی حین

غریب یا شهید شده به من ندبه كنید.من همان سبط و فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و 

گناه مرا كشتند؛ و عمدا بدن مرا بعد از كشتن زیر سم جرم و آله و سلم هستم كه بی

دیدید؛ چگونه برای اسبها پایمال كردند.كاش همه شما در روز عاشورا بودید و می

كودك خودم آب خواستم ولی آنها ندادند و به من رحم نكردند.آنها كودك مرا به 

وه كه اركان كجای آب پاك و روان با تیر ستم سیراب كردند؛ وای از این مصیبتی 

حجون را شكست.وای بر آنها! آنها قلب پیامبر انس و جن را مجروح كردند؛ پس ای 

ه او ریاح نقل شده كتوانید آن دشمنان را لعنت كنید.از ابنشیعیان من! هر موقعی، تا می

م السالی كربال حاضر بودم، چون آقا و موالیم امام حسین علیهگوید: من در واقعهمی

كشید آمد و بر زمین افتاد، آن خانمی در حالی كه لباسهایش را بر زمین میشهید شد 

زد:وا درخشید و فریاد میگاه برخاست در حالی كه صورتش باز بود و مانند آفتاب می

سد السالم كه جحسیناه! وا اماماه! وا قتیاله! وا اخاه!آنگاه به سوی جسد شریف امام علیه
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دید به آغوش كشید، و افتاد و فریاد زد و ناله نمود، آن سری بود، آمد چون او را بی

سوز زد كه حاضران را به گریه انداخت.پرسیدم: این خانم های جانقدر ناله

 [ 939السالم است. ] صفحه كیست؟گفتند: این زینب، دختر امیرمؤمنان علی علیه

به سوی شام واقع در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر كوفه تا خروج آنها 

 شد و...

 ورود اسرای اهل بیت به كوفه

ن با سعد لعیگوید:ابن« اللهوف علی اهل الطفوف»سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

السالم به طرف كوفه حركت كرد، چون به نزدیك كوفه رسیدند اهل اهل بیت علیهم

ی از زنان كوفه جلو كردند.راوی گوید: زنكوفه جمع شده بودند و بر آنها تماشا می

 السالممحمد علیهمآمد و گفت: شما از كدام اسیران هستید؟گفتند ما اسیران آل

بام خود پایین آمد و لباس، چادر و مقنعه فراهم كرد و به آنان هستیم.آن زن از پشت

الم با السالعابدین علیهداد، و آنان پوشیدند.راوی گوید: حضرت علی بن الحسین زین

كرمات و اهل حرم بود. بیماری، آن حضرت را سخت ضعیف و ناتوان مخدرات م

السالم نیز همراه اهل حرم بود، او نیز در كرده بود، و حسن مثنی، فرزند امام حسن علیه

دفاع از عموی بزرگوارش جراحات سختی برداشته و با بدنی زخمی از میدان نبرد 

و عمرو از فرزندان امام حسن برگشته و ضعیف و ناتوان شده بود، و همچنین زید 

السالم سبط رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز همراه آنان مجتبی علیه

بودند.هنگامی كه اهل كوفه این منظره را دیدند شروع به گریه كرده و نوحه 

السالم فرمود: آیا شما به العابدین علیهنمودند، حضرت امام علی بن الحسین زینمی

نمایید، پس چه كسی )اهل بیت( ما را كشته است؟ كنید و گریه میحه میخاطر ما نو

[9۱۳. ] 
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 سخنان حضرت زینب كبری در جمع مردم كوفه

ی گوید:هنگامكند، جذلم میاز جذلم بن بشیر اسدی روایت می« االحتجاج»در كتاب 

ه بال وارد كوفالسالم را همراه بانوان محترمه و اهل حرم از كرالعابدین علیهكه امام زین

نمودند، آن حضرت بیمار بود. در این حال، زنان كوفه گریبان چاك كرده همراه 

با  -كه بیماری او را ناتوان كرده بود  -السالم العابدین علیهگریستند.امام زینمردان می

كنند، پس چه كسی )اهل [ اینان كه بر ما گریه می933صدای ضعیفی فرمود: ] صفحه 

جز اینها كشته است؟ در این هنگام حضرت زینب علیهاالسالم دختر بیت( ما را 

السالم مردم را اشاره به سكوت و آرامش طالب علیهامیرالمؤمنان علی بن ابی

نمود.جذلم اسدی گوید: به خدا سوگند! هرگز چنان زن سخنور و فصیح و بلیغی ندیده 

كوبید. ها را میگفت و گوشمی السالم سخنبودم، گویا با زبان امیرالمؤمنان علی علیه

ها در آن بانوی عالی مقام به مردم اشاره فرمود كه ساكت باشید و آرام گیرید.نفس

گاه بعد از حمد خدای تعالی و ها و آوازها ساكن گردید، آنسینه حبس شد و جرس

وفة! یا كدرود و صلوات بر پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:اما بعد؛ یا أهل ال

أهل الختر و الغدر و الختل و المكر! أال فال رقأت العبرة، و ال هدأت الزفرة، انما مثلكم 

كمثل التی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أیمانكم دخالً بینكم.أال و هل فیكم 

اال الصلف و العجب، و الشنف و الكذب، و ملق االماء و غمز االعداء، أو كمرعی علی 

ة، أو كفضة علی ملحودة؟أال بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل علیكم و فی دمن

العذاب أنتم خالدون.أتبكون أخی! أجل و اهلل؛ فابكوا، فانكم و اهلل؛ أحریاء بالبكاء، 

فابكوا كثیراً و اضحكوا قلیالً، فقد بلیتم بعارها، و منیتم بشنارها، و لن ترحضوها أبداً، و 

سلیل خاتم النبوة، و معدن الرسالة، و سید شباب أهل الجنة، و مالذ أنی ترحضون قتل 

حربكم، و معاذ حزبكم، و مقر سلمكم، و آسی كلمكم، و مفزع نازلتكم، و المرجع الیه 

عند مقالتكم، و مدرة حججكم، و منار حجتكم؟!أال ساء ما قدمتم ألنفسكم، و ساء ما 
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، و ساً، و لقد خاب السعی، و تبت األیدیتزرون لیوم بعثكم، فتعسا تعساً و نكساً نك

خسرت الصفقة، و بؤتم بغضب من اهلل، و ضربت علیكم الذلة و المسكنة.أتدرون ویلكم! 

أی كبد لمحمد صلی اهلل علیه و آله و سلم فریتم؟و أی عهد نكثتم؟و أی كریمة له 

اداً، تكاد  [ و أی دم سفكتم؟لقد جئتم شیئا931ًأبرزتم؟و أی حرمة له هتكتم؟ ] صفحه 

السماوات یتفطرن منه، و تنشق األرض، و تخر الجبال هداً، لقد جئتم بها شوهاء ]صلعاء، 

ء[ السماء.أفعجبتكم أن قطرت السماء عنقاء، سوداء، فقماء[ خرقاء، طالع األرض و ]مل

دماً؟ و لعذاب اآلخرة أخزی، و هم ال ینصرون، فال یستخفنكم المهل، فانه عزوجل ال 

لبدار، و ال یخشی علیه فوت النار، كال ان ربك لنا و لهم لبالمرصاد.اما بعد؛ ای یخفزه ا

یاد های ما و فروفایی و حیله! آگاه باشید! هنوز اشك چشماهل كوفه! ای اهل مكر و بی

ناله و شیون ما از ستم شما آرام و ساكن نشده است. مثل شما مثل زنی است كه ریسمان 

خورید و بندید و سوگوند میاز آن بشكافت، شما پیمان می خود را محكم بافت و بعد

گویی، خودپسندی، بغض و كنید.آگاه باشید! در میان شما جز هرزهبعد خیانت می

دشمنی، دروغگویی، تملق و چاپلوسی كنیزان، و چشمك زدن دشمنان، چیز دیگری 

ای است كه انند نقرهنیست. یا مثل شما؛ مثل گیاهی است كه در مزبله روییده باشد، یا م

زینت قبر شده باشد.آگاه باشید! بد چیزی جلوتر از خودتان فرستادید، خشم و غضب 

خدا بر شما است، و شما در عذاب جاودانه خواهید ماند.آیا برای برادر من گریه 

كنید؟! آری! به خدا سوگند! گریه بكنید، به خدا سوگند! شما سزاوار گریه هستید، می

ترین نمایید و كمتر بخندید، شما گرفتار ننگ و عار شدید و مبتال به قبیحگریه بسیار 

كشتن  توانید ننگتوانید لوث آن ننگ را بشویید.چگونه میننگ شدید كه هرگز نمی

فرزند خاتم پیامبران، معدن رسالت، آقای جوانان اهل بهشت، پناهگاه شما در جنگ، 

ن آشتی شما، باعث آرامش شما، طبیب پناه شما در حزبتان، محل استقرار در زما

دردهای شما، پناهگاه در بالهای شما، مرجع در سخنان شما، محل جریان دلیل و 

های شما را؛ بشویید؟آگاه باشید! چه بد چیزی های شما، و محل روشنایی حجتبرهان
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جلوتر از خودتان فرستادید! و چه ورز و وبال بدی برای روز رستاخیز خودتان فراهم 

[ سرنگون شوید! سعی و كوشش 93۴ردید! هالك شوید! هالك شوید! و ] صفحه ك

شما خسران شود، و دست احسان شما قطع گردد، و سودی از تجارت خودتان نبرید 

كه به غضب الهی برگشتید، و ذلت و خواری، فقر و فالكت بر شما زده شد.وای بر 

مصطفی صلی اهلل علیه و آله و  ی پیامبر خدا محمددانید كدام جگرگوشهشما! آیا می

ستر سلم را پاره كردید؟و كدام عهد و پیمان را شكستید؟و كدام كریمه و مخدره را بی

معجر نمودید؟و كدام حرمت او را هتك نمودید؟و كدام خون را ریختید؟شما و بی

كاری كردید و مرتكب عمل بسیار زشتی شدید كه نزدیك است از قباحت كار شما 

مین شكافته شود، كوهها منهدم گردد، شما مرتكب چنین جنایتی شدید، و آسمان و ز

كنید كه از آسمان خون از قبح و گناه آن، زمین و آسمان را پر كردید.آیا تعجب می

تر است، كه در آن روز آنان را ببارد؟ و عذاب آخرت رسوا كننده و هالك كننده

به شما داده شما را مغرور نسازد، زیرا  ای كه خدانمایند، این مهلت چند روزهیاری نمی

گز چنین ترسد، هركند، و از فوت و فرار قاتل نمیكه پیشی گرفتن خدای را ناتوان نمی

گاه است.آن گاه این اشعار را انشاء فرمود و نیست، پروردگار ما و شما در كمین

والدی و بیتی و أ گفت:ماذا تقولون اذ قال النبی لكم ماذا صنعتم و أنتم آخر االمم؟بأهل

مكرمتی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم؟ما كان هذا جزائی اذ نصحت لكم أن 

انی ألخشی علیكم أن یحل بكم مثل العذاب الذی أودی تخلفونی بسوء فی ذوی رحم

ها با اهل بیت و هنگامی كه پیامبر شما از شما بپرسد؛ شما ای آخرین امتعلی ارم

ردید؟ چه پاسخ خواهید داد؟كه برخی از آنان را اسیر و فرزندان و عزیزان من چه ك

برخی دیگر را آغشته به خون كردید.پاداش من این نبود، من شما را نصیحت كردم كه 

ترسم بالیی بر شما نازل شود؛ مانند ها را بعد از من و از اوالد من دور سازید.من میبدی

ه زینب كبری علیهاالسالم روی از [ آن گا933بالئی كه بر قوم ارم فرودآمد. ] صفحه 

اهل كوفه برگردانید.جذلم گوید: پس از آن كه سخنان آن بانوی بزرگوار تمام شد، 
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های خود را به دهان خودشان اند، كه از سردرگمی دستدیدم مردم حیران و سرگشته

و ن انگریست، محاسنهاده بودند، متوجه پیرمردی شدم كه در كنار من ایستاده بود و می

ر و گفت: پدهای خود را به سوی آسمان بلند كرده و میاز گریه خیس شده بود، دست

مادرم فدای شما! پیران شما بهترین پیران، جوانان شما بهترین جوانان، و نسل شما 

نیكوترین نسلها است، و فضل شما فضل بزرگی است، آنگاه این شعر را انشاء كرد و 

رین پیران شما بهتاذا عد نسل ال یبور و ال یخزی گفت:كهولكم خیر الكهول و نسلهم

ی آنها؛ در موقع شمارش نسلها عیب و نقصانی ندارند.امام پیرها، و نسل و ذریه

ی بزرگوارش نمود و فرمود:یا عمة! اسكتی ففی السالم رو به عمهالعابدین علیهزین

اء و همة غیر مفهمة، ان البكالباقی عن الماضی اعتبار، و أنت بحمد اهلل عالمة غیر معلمة، ف

الحزن ال یردان من قد أباده الدهر.ای عمه جان! آرام باش؛ از گذشته عبرتی برای آینده 

اید اند عبرت و نصیحتی باست، )یعنی از گذشتگانی كه مصایب روزگار را كشیده

گرفت، یا این كه: آنهایی كه بودند رفتند، چنان كه گذشتگانی بر آنها سابق بودند، 

ه ای كه تفهیم ندادای هستی، و فهمیدهاند،( و تو بحمد اهلل دانای تعلیم ندیدهرفته

ای. همانا گریه و اندوه، كسی را كه روزگار او را از بین برده است؛ شده

العابدین گرداند.حضرت زینبت علیهاالسالم ساكت شد، سپس امام زینبرنمی

ا نمود و اهل بیت خود را نیز فرودآورد، و ای برپالسالم از مركب فرودآمد و خیمهعلیه

 [ .9۱3وارد خیمه شدند ]

 سخنان حضرت فاطمه صغری در جمع مردم كوفه

روایتی از زید بن موسی بن جعفر از پدرش از پدران گرامش « االحتجاج»همچنین در 

ری ی صغكند و گوید:هنگامی كه اسرا وارد كوفه شدند فاطمهالسالم نقل میعلیهم

لسالم این خطبه را خواند:الحمد هلل عدد الرمل و الحصی، و زنة العرش الی الثری، علیهاا

[ به و أتوكل علیه، و أشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال شریك 93۳أحمده و أومن ] صفحه 
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له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله صلی اهلل علیه و آله و سلم، و أن جمع الطغاة ذبحوا 

ت من غیر ذحل و ال تراث.اللهم انی أعوذ بك أن أفتری علیك أوالده بشط الفرا

طالب الكذب، و أن أقول خالف ما أنزلت علیه من أخذ العهود لوصیه علی بن ابی

السالم، المسلوب حقه، المقتول من غیر ذنب كما قتل ولده باالمس فی بیت من علیه

ه، و ال فعت عنه ضیمًا فی حیاتبیوت اهلل، و بها معشر مسلمة بالسنتهم.تعساً لرؤسهم ما د

عند مماته حتی قبضته الیك محمود النقیبة، طیب الضریبة، معروف المناقب، مشهور 

المذاهب لم تأخذه فیك لومة الئم، و ال عذل عاذل، هدیته یا رب لالسالم صغیراً، و 

حمدت مناقبه كبیراً، و لم یزل ناصحًا لك و لرسولك صلواتك علیه و آله حتی قبضته 

الیك زاهداً لك فی الدنیا غیر حریص علیها، راغباً فی اآلخرة، مجاهداً لك فی سبیلك، 

رضیته فاخترته و هدیته الی صراط مستقیم.أما بعد؛ یا أهل كوفة! یا أهل المكر و الغدر و 

الخیالء!، انا أهل بیت ابتالنا اهلل تعالی بكم، و ابتالكم بنا، فجعل بالءنا حسناً، و جعل 

دنا و فهمه لدنیا، فنحن عیبة علمه، وعاء فهمه، ]و نحن تراجمة وحی اهلل[ و علمه عن

حكمته، و حجته فی االرض فی بالده ]لعباده[.أكرمنا اهلل بكرامته، و فضلنا بنبیه صلی اهلل 

علیه و آله و سلم علی كثیر من خلقه تقضیالً، فكذبتمونا، و كفرتمونا، و رأیتم قتالنا 

هباً، كانا اوالد ترك او كابل.]كما[ قتلتم جدنا باالمس، و سیوفكم تقطر حالالً، و اموالنا ن

من دمائنا اهل البیت لحقد متقدم قرت بذلك عیونكم ]و فرحت به قلوبكم[ اجتراءً منكم 

علی اهلل، و مكراً مكرتم، و اهلل خیر الماكرین.و ال تدعونكم انفسكم الی الجذل بما 

من اموالنا، فان ما اصابنا من المصائب الجلیلة، والرزایا  اصبتم من دمائنا، و نالت ایدیكم

ا علی ما لكیال تاسو -العظیمة )فی كتاب اهلل من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اهلل یسیر 

[ تباً لكم! 933فاتكم و ال تفرحوا بما آتاكم و اهلل ال یحب كل مختال فخور(. ] صفحه 

بما  كم، و تواترت من السماء نقمات فیسحتكمفانتظروا اللعنة و العذاب، فكان قد حلت ب

كسبتم، و یذیق بعضكم باس بعض، ثم تخلدون فی العذاب االلیم یوم القیامة بما 

ظلمتمونا، اال لعنة اهلل علی الظالمین.ویلكم! اتدرون أیة ید طاعنتنا منكم؟و أیه نفس 
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م، و غلظت لوبكنزعت الی قتالنا؟ام بایة رجل مشیتم الینا، تبتغون محاربتنا؟قست ق

اكبادكم، و طبع علی افئدتكم، و ختم علی سمعكم و بصركم، و سول لكم الشیطان، و 

املی لكم، و جعل علی بصركم غشاوة، فانتم ال تهتدون.تباً لكم یا اهل الكوفه! كم تراث 

لرسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم قبلكم؟ و ذحول له لدیكم؟ ثم غدرتم باخیه علی 

السالم جدی و بنیه عترة النبی الطاهرین االخیار، فافتخر بذلك مفتخر طالب علیهبن ابی

طحناهم و سبینا نساءهم سبی ترك و نفقال:قد قتلنا علیا و بنی علی بسیوف هندیة و رماح

فقالت: بفیك ایها القائل! الكثكث، و لك االثلب أفتخرت بقتل قوم زكاهم اهلل، ای نطاح

الرجس، فاكظم و اقع كما اقعی ابوك، و انما لكل امرء ما  و طهرهم و اذهب عنهم

قدمت یداه، حسدتمونا، ویالً لكم علی ما فضلنا اهلل تعالی.فما ذنبنا ان جاش دهراً بحورنا 

و بحرك ساج ال یواری الدعا مصا)ذلك فضل اهلل یوتیه من یشاء(، )و من لم یعجل اهلل 

ی ریگها و سنگها، و هموزن آنچه از شمارهله نوراً فماله من نور(.سپاس خدای را به 

نمایم، و به او ایمان دارم، و توكلم به اوست، روی زمین تا عرش است. او را حمد می

دهم كه محمد دهم كه خداوند یكی است و شریكی ندارد و گواهی میشهادت می

ندان او زصلی اهلل علیه و آله و سلم بنده و پیامبر اوست.آری! گروهی ستمگر و طاغی فر

را در كنار فرات سر بریدند بدون این كه خیانتی كرده و یا خونی ریخته باشند )یعنی 

برم بر تو از این كه به تو دروغ و افترا زنم، و یا گناه(.خداوندا! من پناه میجرم و بیبی

ها برای وصی [ آنچه بر پیامبرت نازل فرمودی كه عهد و پیمان91۱بر خالف ] صفحه 

ه شد گناه كشتالسالم گرفت كه حقش غصب شده و بیطالب علیهبن ابی خود علی

های خدا كشته شد. حال آن كه در آنجا ای از خانهچنان كه فرزندش دیروز در خانه

كردند.هالكت بر بزرگان آنها باد! كه گروهی به زبان مسلمان بودند و ادعای اسالم می

ها را از او دریغ نكردند، تا آن كه او را به در زندگانی و وقت جان دادن، ظلمها و ستم

سوی خود قبض روح نمودی و در حالی كه ستوده منقبت، پاكیزه طبیعت، با معارف 

ای و سرزنش كنندهمعروف و مناقب مشهور بود نزد خویش بردی.مالمت هیچ مالمت
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ی به ودكای او را از عبودیت تو بازنداشت.پروردگارا! تو او را در ككنندههیچ سرزنش

اسالم راهی كردی، و در بزرگی مناقب او را ستودی، او همواره در راه تو و برای 

خشنودی پیامبر تو، امت را نصیحت كرد تا آن كه او را قبض روح نمودی.او به خاطر 

عالقه، و به آخرت راغب بود، و در راه تو همواره با دشمنانت اعتنا و بیتو به دنیا بی

كرد، تو از او خشنود شده او را برگزیدی، و به راه راست هدایت مبارزه و جهاد می

فرمودی.اما بعد؛ ای اهل كوفه! ای اهل مكر، حیله، كبر، و خدعه! ما خاندانی هستیم كه 

ی ما امتحان نمود، و ما را به این خداوند ما را به شما مبتال ساخت، و شما را به وسیله

و  ی علمخویش را نزد ما نهاد.پس ماییم گنجینهامتحان نعمت داد و ستود، علم و فهم 

مخزن فهم او، و ماییم مفسرین وحی و حكمت او، و ماییم حجت خدا در روی زمین 

ی پیامبر ی شهرها.خداوند ما را به كرامت خود بزرگ داشت، و به واسطهبرای همه

كذیب و ا را تصلی اهلل علیه و آله و سلم خود بر بسیاری از خلق خود تفضیل داد، شما م

تكفیر نمودید، و جنگ با ما را مباح و حالل، و غارت اموال ما را جایز دانستید، و گویا 

ما از اسیران ترك و یا كابل هستیم.چنانچه شما دیروز جد ما را كشتید، و هنوز خون ما 

چكد، از جراتی كه بر خداوند عالمیان های دیرین شما از شمشیرهایتان میدر اثر كینه

[ 912باشد. ] صفحه دید و مكری كه نمودید، ولی خدا بهترین مكركنندگان میكر

اكنون شما از ریختن خون ما و غارت اموال ما خوشنود نباشید، زیرا آنچه به ما رسید، 

های عظیم پیش از این كه این مصایب به وجود آید در از مصایب بزرگ و محنت

خداوند سهل و آسان است: )لكیال تاسوا  كتاب خدای تعالی نوشته شده است، و این بر

ها ملول و محزون نباشید، و از منافع خشنود نشوید، [ .تا از زیان92۱علی ما فاتكم...( ]

[ .ای اهل كوفه! 922دارد ]زیرا كه خداوند هر متكبر و فخرفروشی را دوست نمی

پی  ودی پی درهالكت باد شما را! اكنون منتظر لعنت و عذاب خدا باشید كه به همین ز

از آسمان بر شما فرودآمده و به سبب آنچه كردید شما را به كیفرهای خود معذب و از 

كند، و برخی از شما را به دست بعضی دیگر مبتال نموده كه با هم بیخ و بن برمی
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خصومت كرده و شمشیر بر علیه هم بكشید و انتقام بگیرید، آن گاه به جزای این 

اید روز قیامت در عذاب دردناك دوزخ مخلد و جاویدان نمودهظلمهایی كه در حق ما 

با كدام  دانیدخواهید بود، آگاه باشید! لعنت خدا بر ستمكاران است.وای بر شما! آیا می

دانید با كدام جان به جنگ ما پرداختید؟و یا با كدام پا دست ما را با نیزه زدید؟و آیا می

ای شما را قساوت گرفته، و جگرهای شما هبه سوی ما آمدید كه جنگ كنید؟ قلب

سخت و خشن شده، و بر دلهای شما مهر قساوت زده شده و چشم و گوش شما از كار 

ی جهل افتاده است.شیطان شما را فریب داده، و از راه راست منحرف ساخت، و پرده

در مقابل دیدگان شما كشید كه دیگر شما هدایت نخواهید شد.ای اهل كوفه! هالكت 

دانید كدام خون از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به ] صفحه شما! آیا می بر

هایی كه با برادرش [ گردن شماست؟ و چه قدر بر او خیانت كردید؟ آن دشمنی911

السالم جد من، و فرزندان او كه عترت پیامبر صلی اهلل علیه و آله طالب علیهعلی بن ابی

موده و ها افتخار ن، كردید، و بعضی از شما به این جنایتو سلم و پاك و برگزیدگانند

تیم.و ها كشالسالم را؛ با شمشیرهای هندی و نیزهگویید:ما علی و فرزندان علی علیهمی

اهل بیتش را مانند اسرای ترك اسیر كردیم، و كوبیدیم آنها را چه كوبیدنی.آن گاه 

 كنی به كشتن مردمانی كهمیفرمود: سنگ و خاك بر دهان تو ای كسی كه افتخار 

خداوند آنان را از هر رجسی پاك و پاكیزه گردانید.ای شخص ناپاك! خشم خود را 

بخور، و مانند سگ بر جای خود بنشین، چنانچه پدرت نشست. همانا برای هر كسی 

برید؛ همان است كه به جا آورده و از پیش فرستاده است.وای بر شما! آیا به ما حسد می

كه خداوند متعال ما را تفضیل داده است؟فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا و  به چیزی

ی روزگار، دریاهای بزرگ بحرك ساج ال یواری الدعامصاگناه ما چیست اگر در همه

آب باشد و نتواند جانوری همچون علم و دانش ما بجوشد؛ و دریای تو ساكن و كم

[ )و 921اء و اهلل ذو الفضل العظیم( ]دعموص را بپوشاند؟)ذلك فضل اهلل یؤتیه من یش

[ .این فضل خداوند است و او صاحب فضل 929من لم یجعل اهلل له نوراً له من نور( ]
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بهره كند. و كسی را كه خدا از نور خود بیبزرگ است و به هر كه خواهد عطا می

ی غری صی فاطمهكند، در ظلمت و تاریكی خواهد بود.راوی گوید: هنگامی كه خطبه

علیهاالسالم به اینجا رسید، مردم با صدای بلند گریستند و گفتند: ای دختر پاكان! بس 

های ما را آتش زدی، و جگرهای ما را به آتش حزن و اندوه است، همانا دل

سوزاندی.پس فاطمه صغری علیهاالسالم ساكت شد، درود بر او و پدر بزرگوار و جد 

 [ 919[ . ] صفحه 923انورش باد ]

 ان حضرت ام كلثوم در جمع مردم كوفهسخن

كلثوم علیهاالسالم در حالی گوید:در آن روز، امنویسد: راوی میمی« لهوف»در كتاب 

، ی هودج این خطبه را قرائب كردكه صدایش را به گریه بلند كرده بود، از پشت پرده

واله و تهبتمامفرمود:یا اهل الكوفة! سوءةً لكم، مالكم خذلتم حسیناً، و قتلتموه، و ان

ورثتموه، و سبیتم نساءه و بكیتموه؟ فتبا لكم و سحقاً.ویلكم! اتدرون ای دواه دهتكم؟و 

ای وزر علی ظهوركم حملتم؟و ای دماء سفكتموها؟و ای كریمة اصبتموها؟و ای صبیة 

سلبتموها؟و ای اموال انتهبتموها؟قتلتم خیر رجاالت بعد النبی صلی اهلل علیه و آله و 

زعت الرحمة من قلوبكم، اال ان حزب اهلل هم الفائزون، و حزب الشیطان هم سلم، و ن

و یاور نمودید و االسالم را بیالخاسرون.ای اهل كوفه! بدا به حال شما! چرا حسین علیه

ه گاه بر او گریرا كشتید، و اموال او را به غارت بردید، و زنان او را اسیر نمودید، و آن

گی دانید چه داهیه و كار بزرالكت و بدبختی بر شما باد! آیا میكنید؟وای بر شما! همی

؟و چه هایی به ناحق ریختیدرا مرتكب شدید؟و چه جنایتی به گردن گرفتید؟و چه خون

را به  ایای را از پرده بیرون افكندید؟و لباس چه دختران و خانوادهنشینان كریمهپرده

كسی را كشتید كه بعد از رسول خدا صلی تاراج بردید؟و چه اموالی را غارت نمودید؟

های شما رسید.مهر و رحمت از دلاهلل علیه و آله و سلم هیچ فردی به مقام او نمی

برداشته شد. آگاه باشید! كه حزب خداوند رستگارانند، و گروه شیطان زیانكاران. ] 
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اً حرها ر[ سپس این اشعار را خواند:قتلتم اخی صبرا فویل المكم ستجزون نا913صفحه 

یتوقدسفكتم دماء حرم اهلل سفكها و حرمها القرآن ثم محمداال فابشروا بالنار انكم غدًا 

لفی سقر حقاً یقینًا تخلدواو انی البكی فی حیاتی علی اخی علی خیر من بعد النبی 

[ لیس یجمدبرادر مرا با 921سیولدبدمع غزیر مستهل مكفكف علی الخد منی دائماً ]

بر مادران شما؛ به زودی پاداش شما كه آتشی برافروخته است سختی كشتید وای 

خواهد رسید.شما خونهایی را به ناحق ریختید كه خداوند متعال، قرآن و پیامبر گرامی 

 اند.آگاه باشید! مژدهحضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم ریختن آن را حرام كرده

و حقیقتاً در دوزخ جاودانه خواهید باد بر شما آتش جهنم در روز قیامت، كه یقیناً 

ام بر برادر خودم كه از بهترین كسانی بود كه پس از پیامبر ماند.من در تمام زندگی

ر كه جلو ای با اشك بسیاكنم.گریهصلی اهلل علیه و آله و سلم متولد شده بود، گریه می

ید: در این شود.راوی گوریزد و خشك نمیگیریم؛ آن دائماً بر صورتم میآن را می

زدند، زنان گیسوان خود را پریشان كردند، خاك هنگام، مردم از گریه و ناله، ضجه می

ریاد زدند، و فخراشیدند، سیلی به صورت میپاشیدند، صورت خود را میعزا بر سر می

د به كندنگریستند، موهای محاسن خود را میواویال واثبورا بلند نمودند. مردها نیز می

و ناله بود كه هیچ موقعی دیده نشده بود كه مردم بیش از آن روز، گریه  قدری گریه

 [ .92۴كنند ]

 سخنان امام سجاد در جمع مردم كوفه

ن العابدینویسد:حزام بن بشیر گوید، پس از آن؛ امام زینمی« االحتجاج»در كتاب 

شدند، آن [ مردم ساكت 911السالم به مردم اشاره كرد كه خاموش باشید. ] صفحه علیه

حضرت ایستاد و حمد و ثنای خداوند را به جا آورد، و بر رسول خدا صلی اهلل علیه و 

آله و سلم درود فرستاد، سپس فرمود:ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی 

 طالب صلوات اهلل علیهم[ المذبوح بشط الفرات منفانا علی بن الحسین ]بن علی بن ابی
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 تراث.انا ابن من انتهك حریمه، و سلب نعیمه، و انتهب ماله، و سبی غیر ذحل و ال

عیاله.انا ابن من قتل صبراً، فكفی بذلك فخراً.ایها الناس! ناشدتكم باهلل هل تعلمون انكم 

كتبتم الی ابی و خدعتموه، و اعطیتموه من انفسكم العهد و المیثاق و البیعة و قتلتموه؟فتبا 

، و سوأةً لرأیكم، بایة عین تنظرون الی رسول اهلل صلی اهلل علیه لكم لما قدمتم النفسكم

و آله و سلم اذ یقول لكم: قتلتم عترتی و انتهكتم حرمتی، فلستم من امتی؟ای مردم! 

ناسد ششناسد نیازی به معرفی و شناسایی نیست، و هر كس مرا نمیكسی كه مرا می

السالم طالب علیهمسین بن علی بن ابینمایم. من علی، فرزند حخود را به او معرفی می

هستم ]كه او را در كنار شط فرات بدون آن كه از او خونی طلب داشته باشند به قتل 

رساندند[.من فرزند كسی هستم كه بر حریم او هتك حرمت نمودند، اموال او را به 

 غارت بردند، و اهل بیتش را اسیر كردند.من فرزند كسی هستم كه با زجر و زحمت

دهم! كشته شد، و همین افتخار برای ما كافی است.ای مردم! شما را به خدا سوگند می

ها نوشتید، و چون به سوی شما آمد با او خدعه و دانید كه شما برای پدر من نامهآیا می

مكر نمودید، و شما از جان خود بر او عهد و پیمان بستید و بعیت نمودید آنگاه او را 

ا باد! كه این عمل را برای خود به عالم آخرت فرستادید، چه كشتید.هالكت بر شم

ی رسول خدا صلی اهلل ای دارید! شما با كدام چشم در چهرهآرای زشت و ناپسندیده

كنید؟ وقتی كه به شما بگوید: فرزندان مرا كشتید و حرمت علیه و آله و سلم نگاه می

در این موقع، از هر طرف  مرا هتك نمودید، شما از امت من نیستید؟راوی گوید:

[ دیگر گفتند: هالك شدید و 91۴صدای گریه بلند شد، و بعضی به برخی ] صفحه 

السالم فرمود:رحم اهلل تعالی امرءا قبل نصیحتی، و حفظ وصیتی دانید.امام سجاد علیهنمی

لم س فی اهلل، و فی ]رسوله، وفی[ اهل بیتی، فان لنا فی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و

اسوه حسنة.خدا رحمت كند كسی را كه نصیحت مرا بپذیرد، و وصیت مرا در راه خدا 

و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و اهل بیتش حفظ كند، زیرا كه ما را با رسول 

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم اقتدا و تاسی نیكویی هست.مردم یك صدا گفتند: ای 
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هد و پیمان ی عبه فرمان تو هستیم و مطیع توییم، و نگاه دارندهپسر پیامبر! ما همه گوش 

خواهی امر كن كه گردانیم، پس به هر چه میتو هستیم، و هرگز از تو روی بازنمی

م، و هر جنگیكنیم، خدای تو را رحمت فرماید هر كسی كه با تو بجنگد میاطاعت می

 كسانی كه به تو و به ما ظلم نماییم، تا ازكسی كه با تو مسالمت كند مسالمت می

السالم فرمود:هیهات! كردند انتقام خون تو و خون خودمان را بگیریم.امام سجاد علیه

هیهات! ایتها الغدرة المكرة! حیل بینكم و بین شهوات انفسكم، اتریدون ان تأتوا الی 

لما [ ، فان الجرح 923كما اتیتم الی آبائی من قبل؟كال و رب الراقصات الی منی ]

یندمل!! قتل ابی باالمس و أهل بیته معه، فلم ینسنی ثكل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 

سلم، و ثكل ابی و بنی ابی، و وجده بین لهازمی و مرارته بین حناجری و حلقی، و 

غصصه تجری علی فراش صدری، و مسالتی ان ال تكونوا لنا و ال علینا.هیهات، هیهات 

! كه جز خدعه و مكر خصلتی در شما نیست، كه در میان شما و گرای غدارهای حیله

خواهید آنچه را كه بیش از این، با پدران من شهوات نفس شما حایل شده است. آیا می

ها قسم! چنین امری ممكن نیست كه به قول نمودید با من روا دارید؟به پرورگار آسمان

بیت پدرم بر دل من وارد آمده،  شما اعتماد كنم، زیرا هنوز جراحاتی را كه از اهل

بهبودی نیافته، و مصیبت جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم، پدرم و برادرانم 

فراموش نشده، و هنوز تلخی آن در دهان من موجود است، و سینه و گلویم را تنگ ] 

ه خواهم كی من جریان دارد. من از شما میی آن در سینه[ گرفته، و غصه913صفحه 

السالم این اشعار را خواند و نه ما را یاری كنید، و نه ما با ما بجنگید.آن گاه امام علیه

فرمود:ال غزو ان قتل الحسین و شیخه قد كان خیراً من حسین و اكرمافال تفرحوا یا آل 

كوفان بالذی اصیب حسین كان ذلك اعظماقتیل بشط النهر نفسی فداؤه جزاء الذی 

ا ی شما كشته شد جای تعجب نیست؛ زیرالسالم به وسیلهحسین علیه ارداه نار جهنمااگر

ود، السالم بهتر و بزرگوارتر بالسالم كه از حسین علیهطالب علیهپدرش علی بن ابی

اشید، السالم رسید خوشحال نبهایی كه به حسین علیهكشته شد.ای اهل كوفه! از مصیب
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 حسینی كه در كنار شط فرات كشته ی مصایب بزرگتر بود.آنكه مصیبت او از همه

 [ .92۳شد، جانم فدای او باد؛ كیفر كشندگان او آتش دوزخ است ]

 اسرای اهل بیت و رفتار مردم كوفه

ند و كی اسدی نقل میدر بعضی كتابها آمده است: سهل بن سعید شهرزوری از جدیله

 قمری هنگامگوید:جدیله به من گفت: ای برادر! من در سال شصت و یكم هجری می

های چاك كرده، و بازگشت اسرا از كربال، در كوفه بودم، زنانی را با گریبان

خورده دیدم، به پیرمردی از اهل كوفه گفتم چه شده است؟گفت آیا های سیلیصورت

رد ناگاه كبینی؟در این اثنا كه قضیه را بر من نقل میالسالم را نمیسر امام حسین علیه

از رنج سفر و حرارت آفتاب صورتش( مانند طال گداخته بود، او خانمی را دیدم كه )

بر كوهان شتری بدون جهاز سوار و بدون پوشش بود، پرسیدم این كیست؟گفته شد: 

[ در این هنگام، پشت سر او فرزندی بود 91۳كلثوم علیهاالسالم است. ] صفحه این ام

شتری الغر سوار كرده بودند و كه درد، او را ناتوان كرده بود او را با سر گشاده بر 

ریخت، پرسیدم: این جوان كیست؟گفت: این علی بن خون از پاهای مباركش می

السالم است.بغض و گریه گلوگیرم كرد. در این هنگام، زنان اهل كوفه را الحسین علیه

های نان دیدم كه به كودكانی كه در كنار بانوان مطهره بودند چندی خرما و پاره

زد: چه كسی بر اهل بیت كلثوم علیهاالسالم رو به آنها كرده و صدا میامدادند.می

دهد؟ صدقه بر ما حرام است.آن بانوی بزرگوار خرما و نان را از دست و صدقه می

انگیز را های غمانداخت. مردم این صحنهگرفت و به زمین میدهان كودكان می

د را های خوكردند، گریبان، شیون میزدندكردند و با گریه و ناله ضجه میمشاهده می

زدند: وا بنت نبیاه! وا حسناه! وا حسیناه!ناگاه بانویی را با كردند و فریاد میپاره می

پوشانید، های خود صورت خود را میسرگشاده و موهای پریشان دیدم، او با آستین

ه نای نداشت كه خود را بپوشاند، گفتم: این كیست؟گفت: سكیزیرا كه جامه
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 های به چپاول رفته، وعلیهاالسالم.ناگاه سه دختر خانمی كه مانند ماه بودند با لباس

موهای پریشان كه پوشش و چادری نداشتند، سوار بر شتر بودند، دیدم، پرسیدم: این 

آن صحنه  السالم.از مشاهدهی صغری علیهمدختران كیستند؟گفتند: رقیه، صفیه و فاطمه

در گریه كردم كه نزدیك بود چشمانم از گریه، كور گردد. در به گریه افتادم، آن ق

زد: آیا چشمهایتان را از حرم رسول خدا گریست و فریاد میاین هنگام، خانمی می

پوشانید؟مردم با شیون و ناله و گریه ضجه زدند، گفتم: صلی اهلل علیه و آله و سلم نمی

 .از شدت ناراحتی بر صورتاین خانم كیست؟پیرمرد گفت: زینب علیهاالسالم است

كلثوم علیهاالسالم سر خود را بلند كرد و فرمود:صه؛ یا اهل خود زدم و گریستم، پس ام

الكوفه! تقتلنا رجالكم، و تبكینا نساؤكم، ما لنا؟ و ما لكم؟ بیننا و بینكم اهلل وقت فصل 

اما علمتم ای  [ یا اهل الجدل و الصلف! لقد تعدیتم عدوناً میبناً،913القضاء. ] صفحه 

كبد لرسول اهلل فریتم؟ ام ای رحم له قطعتم؟ ام ای بناء له هدمتهم؟ لقد جئتم و اهلل؛ شیئاً 

كشند، و زنانتان بر ما گریه اداً.خاموش باشید؛ ای اهل كوفه! مردان شما، ما را می

ند كنند؟ ما را با شما و شما را با ما چه كار است؟ میان ما و شما روز قیامت خداومی

وفا! شما آشكارا در حق ما ستم كردید، حكم خواهد كرد.ای اهل عداوت، مكر و بی

ای از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را پاره نمودید؟ دانید چه جگرگوشهآیا نمی

و كدام رحم او را قطع نمودید؟ و كدام عمارت و بنای او را منهدم و ویران كردید؟ به 

اص از مسلم جص« المنتخب»بزرگی را مرتكب شدید.در كتاب  خدا سوگند! شما گناه

زیاد حرامزاده مرا برای تعمیر و گچكاری به روایت كرده است، مسلم گوید:ابن

داراالماره خواند، من مشغول گچكاری بودم ناگاه سر و صدا و غوغایی از گوشه و 

تم: چرا كردم و گف كرد؛كنار شهر كوفه به گوشم رسید، رو به خادمی كه با من كار می

كوفه یكپارچه غوغا و ضجه شده است؟گفت: همین االن سر خارجی را كه بر یزید بن 

آورند.گفتم: این خارجی كیست؟گفت: حسین معاویه علیهما اللعنه خروج كرده بود می

انگیز، بن علی.مسلم گوید: صبر كردم تا خادم بیرون رفت، پس به جهت این خبر غم
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تم زدم ترسیدم كه چشمانم كور شود. دست از كار كشیدم، چنان سیلی به صور

در  كه اسم محلی -هایم را از گچ شستم و از پشت قصر بیرون آمدم و به كناسه دست

آمدم.در این اثنا كه من ایستاده بودم و مردم منتظر آمدن اسرا و سرها  -كوفه است 

كه اهل حرم و بانوان  بودند؛ ناگاه چهل محمل دیدم كه بر چهل شتر بار شده بود،

عصمت و طهارت و فرزندان فاطمه علیهاالسالم را بر آنها سوار كرده بودند؛ 

ز سوار جهاالسالم را دیدم كه بر شتری بیآمدند.ناگاه علی بن الحسین امام سجاد علیه

كرد و چكید و او با این حالت گریه میكردند و از رگهای مباركش خون می

[ لو أننا و 9۴۱ال سقیاً لربعكم یا امة لم تراع جدناً فینا ] صفحه  گفت:یا امة السوءمی

رسول اهلل یجمعنا یوم القیامة ما كنتم تقولونا؟تسیرونا علی االقتاب عاریة كاننا لم نشید 

 امیة ما هذا الوقوف علی تلك المصائب ال تلبون داعیناتصفقون علینا كفكمفیكم دینابنی

تؤذوناالیس جدی رسول اهلل ویلكم؟ اهدی البریة من سبل  فرحا و انتم فی فجاج االرض

المضلینایا وقعة الطف! قد اورثتنی كمداً ]و[ اهلل یهتك استار المسیئیناای امت بد! خدا 

مراتع شما را سیراب نكند )یعنی شما را خیر ندهد(؛ ای امتی كه حق جد ما را در مورد 

ا و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و ما مراعات نكردید.اگر خداوند در روز قیامت م

سلم را در یك جا جمع كند شما چه پاسخی برای او دارید؟ما را بر روی شترهای 

امیه! چرا برید؛ گویا این كه به نظر شما، دین نداریم.ای بنیكنید و میجهاز سوار میبی

 دهد؟ازما را بر این مصایب واداشتید؟ مصایبی كه هیچ فریادرسی ما را جواب نمی

دهید. آیا جد زنید؛ و در رهگذرها و راهها ما را آزار میشادی و سرور بر ما كف می

من رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نبود! وای بر شما! كه آن حضرت مردم را از 

ی كربال! اندوه و غم را بر من به ارث گذاشتی؛ و ها هدایت كرد؟ای واقعهگمراهی

درد.مسلم گوید: اهل كوفه به كودكانی كه در ی بدكاران را میخداوند قهار پرده

كلثوم علیهاالسالم به آنها صدا دادند. حضرت اممحملها بودند خرما، نان و گردو می

گفت: ای اهل كوفه! صدقه بر ما حرام است، و آنها را از دست و دهان آنها زد و میمی
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م بر مصایبی كه به آنها رسیده بود انداخت.مسلم گوید: مردگرفت و بر زمین میمی

كلثوم علیهاالسالم سر از محمل بیرون آورد و فرمود:صه، یا گریستند، حضرت اممی

اهل الكوفة! تقتلنا رجالكم، و تبكینا نساؤكم، فالحاكم بیننا و بینكم اهلل یوم فصل 

ه ما گریكشند و شما زنان به القضاء.ساكت باشید ای اهل كوفه! مردان شما ما را می

 [ 9۴2كنید، حكم كننده میان ما و شما در روز قیامت خداست. ] صفحه می

 كوفه و گفتگوهای زینب كبری با سر اطهر امام حسین

در این اثنا كه آن خاتون مكرمه اهل كوفه را مورد خطاب قرار داده بود ناگاه غوغایی 

دس امام حسین بپا شد كه دیدم سرهای مطهر را آوردند، پیشاپیش آنها سر مق

ول ترین مردم به رسدرخشید. شبیهالسالم بود، سر مقدس آن حضرت مانند ماه میعلیه

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بود، رنگ محاسن شریفش مانند سیاهی شب بود كه 

كرد، و باید ی مباركش مانند ماه نورافشانی میخضاب آن را پوشانده بود، و چهره

داد.در این هنگام، حضرت زینب پ و راست حركت میمحاسن شریف را به چ

علیهاالسالم متوجه شد و سر مبارك برادرش را دید، پس پیشانی خود را به چوب 

ی او بیرون ریخت، و محمل زد خون جاری شد، حتی دیدیم كه خون از زیر مقنعه

ای را روی خون و زخم گذاشت، آن خانم غمدیده رو به سر اطهر ی پارهپارچه

زیزش كرد و گفت:یا هالال لما استتم كماال غاله خسفه فابدی غروباما توهمت یا ع

شقیق فؤادی كان هذا مقدراً مكتوبایا اخی! فاطم الصغیرة كلمها فقد كاد قلبها ان یذوبایا 

أخی! قلبك الشفیق علینا ما له قد قسی و صار صلیبا؟یا اخی! لو تری علیا لدی االسر مع 

اكلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل یفیض دمعًا سكوبایا اخی! ضمه الیتم ال یطیق وجوب

الیك و قربه و سكن فؤاده المرعوباما اذل الیتیم حین ینادی بابیه و ال یراه مجیباای ماهی 

ی دل من! كه چون به حد كمال رسیدی، خسوف آن را گرفت و غروب كرد.ای پاره

؛ این امر مقدری بود كه در لوح ای باشمكردم كه شاهد چنین صحنههرگز گمان نمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

تقدیر الهی نوشته شده بود.برادرم! با دختر كوچكت فاطمه، تكلم كن؛ كه نزدیك 

است دلش از جدایی تو ذوب شود.برادرم! تو كه دلت بر ما مهربان بود؛ چه شده كه 

االن سخت شده و از ما دور شدی.برادرم! ای كاش فرزندت علی را در حال اسیری و 

ا آزردند بزدند و بدنش میدیدی كه توان سخن نداشت. و هر موقع او را میییتیمی م

[ برادرم! او را به 9۴1شد. ] صفحه زد و اشك چشمش جاری میخواری تو را صدا می

خود بچسبان و نزدیك خود قرار ده؛ و دل او را كه ترسیده تسكین بده. چه قدر یتیم 

[ .در 923دهد ]ند، و كسی او را جواب نمیزشود وقتی كه پدرش را صدا میخوار می

رقد او را كه م -كتاب دیگری از تالیفات شیخ حسن بن شیخ علی ملقب به ابوقطان 

نویسد:یكی از شیعیان روایتی را به صورت مرسل می -سیراب كند رحمت و رضوان 

 رگوید:خطا و اشتباهی از من سر زد و جنایتی را مرتكب شدم كه اگنقل نموده و می

آمرزیده نشوم تردیدی ندارم كه از اهل دوزخ باشم.گناهم این بود كه من در كوفه 

السالم و اهل بیت او آمده بود، خبر نداشتم، من در بودم و از آنچه بر امام حسین علیه

بازار كوفه نشسته بودم و از تغییر و دگرگونی كه در شب و روز ایجاد شده بود به 

ای رنگین شده است. م گویا دیوارهای كوفه با خون تازهدیدوحشت افتاده بودم، می

ی جهات غبارآلود است، گویا لباسها و صورت آفاق و نواحی عالم تاریك، و همه

مردم به خون آغشته شده بود، مردم در حیرت و سرگردانی شدیدی بودند، و وجود 

امر را  همه را وحشت بزرگی فراگرفته بود، و این در حالی بود كه من علت این

دانستم.در این اثنا كه بر این حالت بودم ناگاه صدای تكبیر، تهلیل، هیاهو و فریادها نمی

را شنیدم كه همه جا را به لرزه درآوردند، برخاستم كه ببینم چه شده است؟ ناگاه 

جهاز اند، زنان طاهرات را بر شترهای بیها زدهسرهای مباركی را دیدم كه بر باالی نیزه

 هایاند. در میان آن زنان، دختران كوچكی هستند كه صورترده سوار نمودهپو بی

دهد، و هر كدام از آنها بر باالی شترهای درخشد و روشنایی میآنها مانند قندیلها می

الغر سوار هستند، موهای آنها پریشان است و از كثرت حیا از مردم، سرهای خود را 
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از  اند، پاهای ا و رای است كه سوار بر شتری كردهپایین انداختند.در میان آنها فرزند

اند، و از رانهای مباركش خون جاری است، او با سر برهنه و تن شكم شتر با زنجیز بسته

كردند، در میان حاملین، نامردی بدون لباس است.نامردانی سرهای مطهر را حمل می

تر بوده، ی سرها نورانیكرد كه از همهی خود حمل می[ نیزه9۴9سری را بر ] صفحه 

گفت:أنا صاحب كرد و میشد، آن حرامزاده اظهار شجاعت میآثار قتل بر آن دیده می

ی أنا قاتل ذی الدین االصیل من صاحب نیزهالرمح الطویل أنا صاحب السیف الصقیل

بلندی هستم؛ منم صاحب شمشیر تیز و بران.من قاتل صاحب دین اصیل و محكم 

آن حرامزاده ساكت شد، خانمی از این بانوان به آن حرامزاده هستم.آن گاه كه 

گفت:وای بر تو! بگو: من قاتل كسی هستم كه جبرئیل بر او در گهواره الالیی گفت، و 

ئیل های او صلصامیكائیل و اسرافیل و عزرائیل از خدمتگزاران او بودند، و از آزادكرده

رش خداوند جلیل به لرزنده بود، و من قاتل كسی هستم كه به جهت قتل او ع

ی زهرا، حسن درآمد.وای بر تو! بگو: من قاتل محمد مصطفی، علی مرتضی، فاطمه

یا ی آسمان، پیامبران و اوصالسالم مالئكهی هدی علیهممجتبی، پیشوایان هدایت؛ ائمه

هستم.پس نزدیك آمدم و از یكی از آن زنان طاهرات پرسیدم: این سرها چه كسانی 

این اسیران از كدام اسرا هستند؟آن بانوی عصمت و حیا؛ چنان فریادی بر من  هستند؟ و

فرمود: آیا از خدا حیا ای به قلب من رسید و او میكشید كه خیال كردم كه صاعقه

ن هوش شدم و بر زمین افتادم، چوكنی؟از فریاد و سخن او بیكنی كه به ما نگاه مینمی

اند، سیلی بر صورت خودم زدم و گفتم: به دور شدهبهوش آمدم و ایستادم دیدم از من 

خدای كعبه سوگند كه هالك شدم.برخاستم و با سرعت به طرف آنها دویدم تا خود 

را به آنها رساندم، مؤدبانه در برابر او ایستادم، از شرمندگی سر خود را پایین انداختم، 

رفتم ولی جرأت و میكرد، و من با ااشك از چشمانم سرازیر بود، او نیز گریه می

؟گفتم كنیپرسیدن نداشتم، عنایتی به من فرمود و گفت: ای مرد! برای چه گریه می

خواهم، خودتان را برای شما ای بانوی من! و بر مصایبی كه به شما رسیده، ولی می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی ها است، سرهای چه كسانمعرفی كنید، شما كیستید؟ و این سرهایی كه باالی نیزه

شود، بینم، و از دیدن شما دلم پاره پاره میما هیبت و شأن بزرگی میهستند؟ من در ش

[ 9۴3گردد. من تا به ] صفحه و از حزن و اندوه شما، اشك از چشمان من سرازیر می

های اشك دیدگان آنها جاری ام، و تشنگانی كه چشمهحال اسیرانی همانند شما ندیده

تید؟او به جهت حیا از من خجالت كشید و دانم شما اهل كجا هسام، و نمیشود، ندیده

هذه  السالم، وطالب علیهسر خود را به زیر انداخت و فرمود:أنا زینب بنت علی بن ابی

السبایا بنات رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم، و بنات علی و فاطمة الزهراء، و ذلك 

الم الذی ذبحوه فی السالرأس االزهر المتقدم علی الرؤوس رأس أخی الحسین علیه

أرض كربالء، و ذبحوا اوالده و بنی اخیه و اصحابه عن آخرهم، و هذه رؤوسهم، و 

ذلك الصبی المقید من تحت بطن الناقة علی بن الحسین امام العصر بعد ابیه.من زینب، 

السالم هستم، و این اسیران؛ دختران رسول خدا، علی طالب علیهدختر علی بن ابی

السالم هستند. و این سر مطهر و نورانی كه پیشاپیش ی زهرا علیهممرتضی و فاطمه

السالم است كه او را در ی سرها است سر اقدس و اطهر برادرم امام حسین علیههمه

ی فرزندان و برادرزادگان و اصحاب او را سر بریدند، سرزمین كربال ذبح كردند، و همه

اند علی بن از شكم شتر به زنجیر ستم بستهو اینها سرهای آنها است، و این فرزندی كه 

سوز آن السالم امام زمان پس از پدر بزرگوارش است.چون سخنان جانالحسین علیه

خاتون مكرمه را شنیدم سنگی برداشتم و بر سر خود زدم و سرم را شكستم و لباسهایم 

به  را كهرا پاره كردم، و سیلی بر صورت خود زدم و گفتم: ای بانوی من! خدا چشمی 

خیانت به شما نگاه نماید؛ بكند، من از دوستان و پیروان شما هستم، مصایبی كه به شما 

رسیده و آنچه بر شما نازل شده بر من سخت و ناگوار است، ای حزن و ای اندوه من! 

وای بر من كه بر مصایبی كه بر شما رسیده است، متأسف هستم.آن خاتون مكرمه 

هستی پس چرا ما را یاری نكردی و از ما حمایت  دار مافرمود: اگر دوست

ننمودی؟گفتم ای بانوی من! بدبختی من، مرا از یاری شما به تأخیر انداخت.آری! آن 
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السالم را وارد قصر داراالماره نمودند، و چنان مصایبی را بر گاه اهل بیت اطهار علیهم

های اطهر و اسرای آل آنها روا داشتند.ابومخنف گوید: شهرزوری گفته: سالی كه سر

 آمدم، وارد شهر كوفه شدم،السالم را وارد كوفه نمودند من از سفر حج میپیامبر علیهم

گر كنند و برخی دیها بسته است، بعضی از مردم گریه میدیدم بازارها تعطیل و مغازه

 [ كنار پیرمردی رفتم و به او گفتم: چه شده كه گروهی از مردم9۴1خندند. ] صفحه می

دانم؟پیرمرد خندند؟ آیا عیدی دارید كه من نمیكنند و گروه دیگری میگریه می

دست مرا گرفت و به جای خلوتی برد، آنگاه بلند بلند گریست و گفت: ای آقای من! 

ی مردم به خاطر دو لشكر است: یكی از آنها ما عید نداریم، ولی به خدا سوگند! گریه

افرادش كشته شده است؟گفتم این دو لشكر  پیروز شده و دیگری شكست خورده و

ین پیروز زیاد لعالسالم كشته شده، و لشكر ابنكدامند؟گفت: لشكر امام حسین علیه

م را السالشده است. آنگاه گفت: وای از سوزش قلبم! اینك سر مطهر امام حسین علیه

 بوق وكنند. شهرزوری گوید: هنوز سخن پیرمرد تمام نشده بود كه صدای وارد می

انند، جنبها را میزدند و شیپورها و پرچمكرنای آنها شنیده شد، لشكریان شیپور می

ناگاه لشكری وارد كوفه شد، هیاهوی عظمیمی شنیدم. در این هنگام، سر مطهر امام 

تابد، چون چشمم به سر درخشید و نور از آن میالسالم را دیدم كه میحسین علیه

گرفت و گریستم.آن گاه اسرا را آوردند كه پیشاپیش آنها مقدس افتاد بغض گلویم را 

ای از خز، كلثوم علیهاالسالم بود كه مقنعهالسالم بود، پس از او امعلی بن الحسین علیه

زد:یا اهل الكوفة! غضوا ابصاركم عنا، اما مایل به رنگ سیاه بر سر داشت و فریاد می

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم، و هن تستحون من اهلل و رسوله ان تنظروا الی حرم 

 كنید وعرایا؟ای اهل كوفه! چشمان خود را از ما ببندید، آیا از خدا و رسول او حیا نمی

ری كنید؟شهرزومعجرند نگاه میبه حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم كه بی

 السالم برخدا علیهخزیمه نگه داشتند. سر مطهر حجت گوید: آها را كنار درب بنی

ی فرمود، تا آن كه به این آیهی كهف را تالوت میی بلندی بود، او سورهباالی نیزه
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[ .آیا 91۱مبارك رسید:)ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجباً( ]

صد و نه سال در غار خوابیدند( از پنداری كه اصحاب كهف و رقیم )كه سیچنین می

و  ی آنها نسبت به سایر آیاتانگیز بودند؟ )یعنی قصهقدرت ما چیزی شگفتدالیل 

[ غریب نیست(.سهل 9۴۴قدرت الهی از آفرینش آسمان و زمین و غیره چندان ] صفحه 

ر انگیزتگوید: من گریستم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! سر اطهر تو شگفت

ین كه سر اقدس سوره را به آخر هوش شدم و بهوش نیامدم تا ااست.آنگاه افتادم و بی

 رساند.

 مجلس ابن زیاد لعین و اسرای اهل بیت

السالم را وارد كوفه نمودند، شیخ مفید رحمة اهلل گوید:چون سر مطهر امام حسین علیه

السالم و سعد حرامزاده به همراه اسرا و دختران امام حسین علیهفردای همان روز؛ ابن

زیاد لعین در داراالماره نشست و به مردم اذن شد.ابناهل بیت آن حضرت وارد كوفه 

عمومی داد كه در مجلس حاضر شوند و دستور داد سر اطهر حضرت را آورده و در 

نمود، و در كرد و تبسم میپیش روی خود گذاشت. آن ملعون به سر مطهر نگاه می

این قضیه را [ .912زد ]های آن حضرت میدست آن ولد الزنا، چوبی بود كه به دندان

خود، به سندش از دربان ابن زیاد لعین چنین نقل « امالی»شیخ صدوق رحمة اهلل در 

ردند، زیاد لعین آوالسالم را به مجلس ابنكند:هنگامی كه سر مقدس امام حسین علیهمی

آن حرامزاده دستور داد سر مطهر را در تشتی زرین بگذارند، و شروع كرد با چوبی كه 

گفت: ای اباعبداهلل! چه زود پیر زد و میبه دندانهای آن حضرت میدر دست داشت 

دار! من دیدم جایی را كه تو چوب شدی! مردی از میان جمعیت گفت: دست نگه

بوسید.آن ملعون گفت: امروز، روزی زنی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم میمی

 [ .911است در عوض جنگ بدر ]
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 ابن زیاد لعیناعتراض زید بن ارقم به 

 ی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلمشیخ مفید رحمة اهلل گوید:زید بن ارقم؛ صحابه

[ نشسته بود، چون دید آن 9۴3كه پیرمردی سالمند بود در كنار آن ملعون ] صفحه 

زند، گفت: چوب از این السالم میملعون با چوب به دندانهای مبارك امام حسین علیه

قسم به خدایی كه جز او خدایی نیست من بارها دیده بودم كه رسول خدا لبها بردار، 

فت بوسید.زید این بگها را میصلی اهلل علیه و آله و سلم با لبهای مبارك خود، این لب

زیاد حرامزاده گفت: خداوند دیدگان تو را بگریاند، آیا و آن گاه بلند بلند گریست.ابن

ر كنی؟ به خدا سوگند! اگا را پیروز كرد!!( گریه میبرای فتح و پیروزی خدا )كه خدا 

ارقم  زدم.پس زید بنپیرمردی سالمند و خرفت نبودی كه عقلت پریده، گردن تو را می

التبر »[ .در كتاب 919برخاست و از مجلس آن ملعون خارج شد و به منزل خود رفت ]

مردم! پس از این گفت: ای نویسد: آنگاه زید برخاست در حالی كه میمی« المذاب

روز؛ مانند بردگان خواهید بود، شما فرزند حضرت فاطمه علیهاالسالم را كشتید، و پسر 

ه كشند، و اشرار شما را بمرجانه را امیر كردید، به خدا سوگند! برگزیدگان شما را می

و  شودگیرند، از رحمت خدا دور باد كسی كه به ذلت و خواری راضی میبندگی می

ثی زیاد! حدیزیاد ملعون كرد و گفت ای ابندهد.آن گاه رو به ابنعار تن میبه ننگ و 

تر است:روزی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و بر تو گویم كه بر تو از این كار سخت

السالم را بر ران راست خود نشانده و امام حسین سلم را دیدم كه امام حسن علیه

خود را بر ایشان گذاشت و فرمود:اللهم  السالم را بر ران چپ، سپس دستعلیه

استودعك ایاهما و صالح المؤمنین.خداوندا! آنها را به تو و به مؤمنان نیكوكار و شایسته 

های رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نزد تو زیاد! ودیعه و امانتسپارم.ای ابنمی

 [ .913چگونه شد؟ ]

 گفتگوی زینب كبری با ابن زیاد لعین
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السالم را وارد مجلس خ مفید رحمة اهلل گوید:آن گاه اهل حرم امام حسین علیهشی

یان السالم در مزیاد لعین كردند، زینب كبری علیهاالسالم؛ خواهر امام حسین علیهابن

های كهنه، وارد شده [ لباس9۴۳السالم به صورت ناشناس و با ] صفحه اهل بیت علیهم

ن زیاد ولدالزنا گفت: ایكنیزان دور او را گرفتند. ابنای از قصر نشست و و در گوشه

ای نشست و دور او را زنان و كنیزان گرفتند؛ كیست؟زینب كبری زنی كه در گوشه

علیهاالسالم جواب نداد.آن ملعون دوباره سؤال كرد، پاسخ نشنید،بار سوم از او 

اطمه تر فپرسید.یكی از كنیزان زینب كبری علیهاالسالم گفت: این زینب، دخ

ینب زیاد لعین رو به زعلیهاالسالم دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است.ابن

كبری علیهاالسالم كرد و گفت، حمد و سپاس خدایی را كه شما را رسوا كرد و كشت 

و سخنان شما را تكذیب نمود.زینب كبری علیهاالسالم فرمود:الحمد هلل الذی اكرمنا 

 علیه و آله و سلم، و طهرنا من الرجس تطهیراً، و انما یقتضح الفاسق بنبیه محمد صلی اهلل

و یكذب الفاجر، و هو غیرنا و الحمد هلل.حمد و سپاس خدایی را كه ما را به بركت 

پیامبر خود حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم گرامی داشت، و ما را از هر 

شود، و فاجر دروغ وا میرجس و شك و گناهی پاك گردانید. فقط فاسق رس

: زیاد ولدالزنا گفتگوید، و او هم دیگران هستند، و حمد و سپاس بر خدا است.ابنمی

كار خدا را بر اهل بیت خود، چگونه دیدی؟زینب كبری علیهاالسالم فرمود:خداوند 

كشته شدن در قتلگاه را برای آنها نوشته بود و از مرگ و اجل گریزی نیست )و آنها به 

های خود روآوردند( و به زودی خداوند شما و آنها را در یك جا جمع خواهد گاهقتل

نمود، و به سوی خدا محاجه خواهند كرد و در پیشگاه او مخاصمه خواهند 

زیاد حرامزاده از این سخنان زینب كبری علیهاالسالم به خشم آمد و آتش نمود.ابن

ای امیر! او زن است، و زن به خشم از درونش جوشید، عمرو بن حریث به او گفت: 

زیاد لعین رو به شود.ابنخاطر سخن خود مؤاخده، و به جهت خطایش مذمت نمی

زینب كبری علیهاالسالم كرد و گفت: خداوند جان مرا از برادر طغیانگر تو و از 
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عاصیان از اهل بیت تو؛ شفا داد!!زینب كبری علیهاالسالم دلش شكست و گریست و 

[ به جان خودم قسم! تو بزرگ خاندان مرا كشتی، و اهل بیت مرا 9۴3فرمود: ] صفحه 

از بین بردی، و فرع مرا بریدی، و اصل مرا انداختی، اگر این تو را تسلی و شفا دهد، 

در او نیز پرداز است، و پساز و سجعزیاد لعین گفت: این زن قافیهپس شفا گرفتی.ابن

ار؟ فكر سازی چه كلسالم فرمود:زن را با قافیهساز و شاعر بود.زینب كبری علیهااقافیه

اندیشم، ولی آنچه گفتم از سازی مشغول است و من برای مصایب خود میمن از قافیه

 ی پردردم دمیده شد.سینه

 گفتگوی امام سجاد با ابن زیاد لعین

العابدین علی بن الحسین علیهماالسالم را به آن ملعون نشان در این هنگام؛ امام زین

السالم كرد و گفت: تو كیستی؟فرمود: من علی دادند، آن ملعون رو به امام سجاد علیه

السالم هستم.گفت: آیا خدا علی بن الحسین را نكشت؟!!امام سجاد بن الحسین علیه

گفت:  زیاد لعینالسالم فرمود: مرا برادری بود به نام علی كه مردم او را كشتند.ابنعلیه

السالم این آیه را خواند:)اهلل یتوفی االنفس حین مام سجاد علیهبلكه خدا او را كشت!ا

زیاد حرامزاده از این كند.ابن[ .خداوند در هنگام وفات، جانها را قبض می911موتها( ]

ی دهی؟ آیا كسكنی و به من پاسخ میپاسخ به خشم آمد، و گفت: چگونه جرأت می

[ .سید بن 91۴رید و گردن او را بزنید ]از تو باقی مانده است تا جواب مرا رد كنی؟ بب

اش زینب كبری علیهاالسالم این سخن را طاووس رحمة اهلل گوید:در این هنگام؛ عمه

زیاد كرد و فرمود: ای پسر زیاد! تو از ما، جز این نوجوان را باقی شنید و رو به ابن

[ امام 93۱صفحه خواهی او را بكشی، مرا نیز با او به قتل برسان. ] نگذاشتی، اگر می

خواهم با او حرف بزنم، اش فرمود: عمه جان! آرام باش، میالسالم رو به عمهسجاد علیه

زیاد لعین كرد و فرمود:أبالقتل تهددنی یابن زیاد؟! اما علمت ان القتل لنا آنگاه رو به ابن

كه  دانیكنی؟ آیا نمیعادة، و كرامتنا الشهادة.ای پسر زیاد! آیا مرا با قتل تهدید می
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[ .شیخ مفید رحمه اهلل گوید:در 913كشته شدن عادت ما، و كرامت ما، شهادت است؟ ]

السالم انداخت و اش زینب علیهاالسالم خود را بر روی امام سجاد علیهاین هنگام؛ عمه

فرمود: ای پسر زیاد! آیا آن همه خون از ما ریختی بست نبود؟آن گاه دست بر گردن 

السالم افكند و فرمود: نه؛ به خدا سوگند! هرگز از او جدا لیهمبارك امام سجاد ع

ظاتی به زیاد لعین لحخواهی او را بكشی مرا نیز با او به قتل برسان!ابنشوم، اگر مینمی

آن دو بزرگوار نگاه كرد و سپس گفت: از رحم و خویشاوندی در شگفتم!! به خدا 

بكشم، با آن جوان كاری نداشته باشید، كنم كه دوست دارد او را با او قسم! گمان می

صر زیاد ملعون برخاست و از قبینم كه او به بیماری خود مشغول است.سپس ابنزیرا می

نویسد: یكی از حاضران در مجلس می« منتخب»[ .در كتاب 91۳بیرون رفت ]

زیاد حضور داشتم، ناگاه دیدم آتشی از قصر شعله كشید كه گوید:من در مجلس ابنمی

زیاد لعین چون این منظره را دید از تخت خود برخاست زدیك بود قصر را بسوزاند.ابنن

ی مردم این معجزه را دیدند و آن و فرار كرد و به یكی از اتاقهای قصر پناه برد همه

[ 913لعین حرامزاده با دیدن این معجزه نیز از گمراهی و شقاوت خود دست برنداشت ]

. 

 كلم سر اطهر امام حسینمجلس ابن زیاد لعین و ت

گوید:یكی از كسانی كه در آن روز در كند و میمخنف نقل میاز ابی« شرح شافیه»در 

[ روزی كه سر مطهر امام 932زیاد لعین حاضر بود به من گفت: ] صفحه مجلس ابن

زیاد لعین كردند من حاضر بودم، دیدم كه از قصر السالم را وارد مجلس ابنحسین علیه

یرون شد، عبداهلل بن زیاد ولدالزنا از تخت خود برخاست تا به یكی از اتاقهای آتشی ب

زیاد لعین كه ابن -قصر فرار كند. در این هنگام؛ سر شریف با صدایی فصیح و آشكار 

و كنی؟ تگریزی و فرار میفرمود:ای ملعون! از آتش به كجا می -و همه آن را شنیدند 

انی، همانا آن آتش در آخرت منزل و محل بازگشت كه از آن در دنیا عاجز و ناتو
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ی اهل قصر به سبب اعجاز و كرامتی كه از سر مطهر امام توست.راوی گوید: همه

السالم دیدند به سجده افتادند، و چون آتش بلند شد سر مقدس امام حسین حسین علیه

 السالم سكوت اختیار فرمود.علیه

 ینی خولی لعسر اطهر امام حسین و خانه

زیاد لعین خولی اصبحی حرامزاده را طلبید و گفت: ابومخنف گوید: ژس از آن؛ ابن

برد،  ی خوداین سر را بگیر تا موقعی كه از تو بخواهم.او سر مطهر را گرفت و به خانه

ی تغلب ی مضر بود، و دیگری منسوب به قبیلهآن ملعون دو زن داشت، یكی از قبیله

ی شد زنش گفت این سر كیست؟گفت: این سر حسین ی مضربود، چون داخل خانه

است.گفت: او را بازگردان.سپس آن زن، عمودی برداشت و بر آن ملعون حمله كرد و 

او را مجروح نمود و گفت: به خدا سوگند! دیگر من زن تو نیستم و تو شوهر من 

ین سر ای زن تغلبی آمد، به او گفت: نیستی.آن ملعون از نزد مضری برگشت و به خانه

را بگیر.گفت: این سر كیست؟گفت: این سر خارجی است كه در سرزمین عراق خروج 

كرده بود، و عبیداهلل بن زیاد او را كشته است.گفت: نامش چیست؟او از گفتن نامش 

امتناع ورزید، آنگاه سر مطهر را در زیر تشتی گذاشت و شب را نزد او خوابید. ] صفحه 

كرد و من صدای تالوت او دس تا صبح قرآن تالوت میگوید: سر مق[ آن زن می931

ی شریفه بود كه:)و سیعلم الذین ای كه تالوت كرد این آیهشنیدم، آخرین آیهرا می

[ .و به زودی آنان كه ستم نمودند بدانند كه به چه 99۱ظلموا ای منقلب ینقلبون( ]

یی مانند صدای رعد و بازگشتنگاهی راه خواهند برد. پس از آن در پیرامون او صداها

[ .در روایت شیخ 992شنیدم، و فهمیدم كه آن صدا، صدای تسبیح مالئكه بود ]برق می

زیاد لعین دستور داد صدوق رحمة اهلل پس از آن چه نقل كردیم آمده است:سپس ابن

ی اسرا به السالم را به زنجیر بسته و با زنان و مخدرات طاهرات و همهامام سجاد علیه

كردیم جز آن كه ای عبور نمیبردند.روای گوید: من با اسیران بودم، از كوچه زندان
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ا كردند. آنها رزدند، و گریه میمملو از مردان و زنانی بود كه بر صورت خود سیلی می

ها عبور دادند و در زندانی محبوس كرده و درب زندان را بستند.پس از آن؛ از كوچه

مجلسی تشكیل داد، و امام سجاد  -ن و شداد لعین بدتر از فرعو -زیاد لعین ابن

السالم را حاضر كردند.در السالم و اسرا را فراخوانده و سر مطهر امام حسین علیهعلیه

ود، السالم نیز حاضر باین مجلس زینب كبری علیهاالسالم دختر امیرمؤمنان علی علیه

 كرد و بكشت... تا آنجاییزیاد لعین گفت: حمد و سپاس خدای را كه شما را رسوا ابن

زیاد لعین دستور داد آنها به زندان برگردانند، تا آخر خبر.سید بن گوید: ابنكه می

زیاد لعین دستور داد امام سجاد علی بن الحسین طاووس رحمه اهلل گوید:سپس؛ ابن

 بای كه در جنب مسجد اعظم بود؛ ببرند، زینالسالم را با اهل بیت اطهارش به خانهعلیه

السالم فرمود: زنان عرب نزد ما نیایند، جز كبری علیهاالسالم، دختر علی مرتضی علیه

داد  زیاد حرامزاده دستورایم.آن گاه ابناند و ما نیز اسیر شدهكنیزان، زیرا آنها اسیر شده

[ . ] صفحه 991های كوفه بگردانند ]السالم در كوچهكه سر مقدس امام حسین علیه

رحمة اهلل گوید:چون صبح شد، عبیداهلل بن زیاد لعین سر مقدس امام  [ شیخ مفید939

 گردانند.های كوفه بهای كوفه و در میان قبیلهالسالم را فرستاد تا در كوچهحسین علیه

 سر اطهر امام حسین و قرائت قرآن

از زید بن ارقم روایت شده كه گوید: من در اتاق خودم نشسته بودم، سر مقدس 

دادند، چون برابر اتاقم رسید شنیدم ای از مقابل اتاق من عبور میالی نیزهحضرت را با

فرمود:)ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم كانوا من آیاتنا كه این آیه را تالوت می

پنداری كه اصحاب كهف و رقیم از آیات عجیب و غریب [ .آیا چنین می999عجباً( ]

د! موهای بدنم راست شد و صدا زدم: ای فرزند ما بودند؟در این هنگام، به خدا سوگن

تظلم »[ .در كتاب 993انگیزتر است ]رسول خدا! به خدا قسم! سر مطهر تو شگفت

به سند خود از حارث بن وكیده « سیده بتول علیهاالسالم»از مسند « الزهراء علیهاالسالم
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م را السالیهكند، حارث گوید:من در میان كسانی كه سر مقدس امام حسین علنقل می

خواند ولی ی كهف را میشنیدم كه سر مقدس، سورهحمل می كردند؛ بودم. من می

عبداهلل حسین ی تالوت حضرت ابیدر دل خودم شك و تردید داشتم، ولی نغمه

ما  دانی كهوكیده! آیا نمیشنیدم.پس حضرت به من فرمود: ای ابنالسالم را میعلیه

شویم؟حارث گوید: ویش زنده هستیم و روزی داده میگروه امامان نزد پروردگار خ

برم.سر مقدس دزدم و میوقتی این سخن را شنیدم با خودم گفتم: سر مطهر را می

وكیده! تو را بر این كار راهی نیست، ریختن خون من نزد خدای حضرت فرمود: ای ابن

 ن واگذار، به زودیگردانند، آنها را به حال خودشامتعال بزرگتر از آن است كه مرا می

های آتشین و زنجیرها را به گردنشان عاقبت گناه خود را خواهند فهمید، موقعی كه غل

از « العوالم»كشند.در كتاب اندازند، و آنها را به سوی آب گرم دوزخ میمی

[ گوید:چون سر 933كند، شعبی ] صفحه مخنف از شعبی نقل میشهراشوب از ابیابن

ی صرافان كوفه، باالی نیزه قرار گرفت، سر السالم در كوچهیهمطهر امام حسین عل

ی شریفه تالوت فرمود:)انهم فتیة ی كهف را تا این آیهمقدس تنحنحی كرد و سوره

[ .آنها جوانانی بودند كه به پروردگار خود ایمان آوردند و 991آمنوا و زدناهم هدی( ]

اهل كوفه( جز ضاللت و گمراهی چیز  ما هدایت را به آنها افزودیم.پس این اعجاز )به

م را السالدیگری نیفزود.در روایت دیگری آمده است: چون سر مقدس امام حسین علیه

بر باالی درختی قرار دادند این آیه از آن سر مقدس شنیده شد:)و سیعلم الذین ظلموا 

 [ .993[ . ]99۴ای منقلب ینقلبون( ]

 بن عفیف سخنان ابن زیاد لعین و اعتراض عبداهلل

زیاد لعین بر باالی منبر رفت و حمد و سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:پس از آن؛ ابن

ثنای خداوند نمود. او در ضمن سخنانش گفت: سپاس خدای را كه حق را آشكار و 

امیرالمؤمنین!! یزید و تابعان او را یاری كرد و دروغگو را كشت!!هنوز سخنی بیش از 
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بود  او از نیكان و زاهدین شیعه -هلل عفیف ازدی از جا برخاست این نگفته بود كه عبدا

و چشم چپش را در جنگ جمل و چشم دیگرش را در جنگ صفین از دست داده بود، 

و  -پرداخت و پیوسته مالزم مسجد اعظم كوفه بود و همه روز تا شب آنجا به نماز می

 و را والی كوفه نموده وگفت:ای پسر مرجانه! دروغگو تو و پدر تو، و آن كسی كه ت

كشید و بر منبر مؤمنان این سخنان را پدر اوست. ای دشمن خدا! آیا فرزندان انبیا را می

ی این سخن زیاد غضبناك شد و گفت: گویندهگویید؟راوی گوید: ابنمی

ی این سخن من هستم ای دشمن خدا! آیا ذریه و اوالد كیست؟عبداهلل فریاد زد: گوینده

[ طاهرین را، كه خداوند آنان را از هر گونه آلودگی پاك و پاكیزه 931] صفحه 

كنی كه هنوز مسلمانی؟ واغوثاه! كجا هستند فرزندان كشی و گمان میگردانیده؛ می

مهاجرین و انصار كه از این ستمكاری كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم او را 

[ .راوی گوید: این سخن بر غضب 99۳؟ ]ملعون پسر ملعون خوانده است، انتقام بگیرند

زیاد افزود، رگهای گردن آن حرامزاده از خون پر شد و گفت: عبداهلل را نزد من ابن

ها از هر طرف به سوی او شتافتند تا او را دستگیر كنند. ولی بزرگان آورید.پاسبان

ها بانز دست پاساز جا برخاستند و او را ا -كه پسرعموهای عبداهلل بودند  -ی ازد قبیله

ه زیاد دستور داد: بروید باش رساندند.ابنرها كردند و از در مسجد بیرون برده و به خانه

كه خدا دلش را كور كند چنان كه چشمش را كور نموده!!  -ی این نابینای ازدی خانه

ی عبداهلل رفتند.چون و او را نزد من حاضر كنید.افرادی به این منظور به سوی خانه -

ی ازد رسید همه جمع شدند، و قبایل یمن نیز به آنها ملحق گردیدند تا ین خبر به طایفها

 از عبداهلل دفاع كنند.

 ی عبداهلل بن عفیفمبارزه

های مضر را جمع نمود و به زیاد رسید، قبیلهراوی گوید: چون خبر اجتماع آنها به ابن

و  ی بین آنها درگرفتسرگردگی محمد بن اشعث به جنگ آنان فرستاد.جنگ سخت
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فیف ی عبداهلل بن عزیاد به خانهگروهی از اعراب كشته شدند.راوی گوید: سپاهیان ابن

رسیدند و درب خانه را شكستند و به خانه هجوم آوردند.دختر عبداهلل فریاد زد: پدر 

جان! لشكر دشمن وارد خانه شدند.عبداهلل گفت: مترس؛ شمشیر مرا بده.راوی گوید: 

نمود و این شعر را بداهلل شمشیر را به پدرش داد، عبداهلل از خود دفاع میدختر ع

[ كم 93۴عامر ] صفحه الفضل العفیف الطاهر عفیف شیخی و ابن امخواند:أنا ابن ذیمی

دارع من جمعكم و حاسر و بطل جدلته مغادرمنم فرزند صاحب فضل و باعفت و پاك؛ 

ه، زرپوش، بین افراد زیادی مثل شما كه زرهعامر هستم. معفیف پدر من و فرزند ام

زیاد، از گفت: سپاه ابنام.راوی گوید: دختر عبداهلل میدلیر و جنگجو را بر زمین انداخته

كرد. و از هر جانب كه به او آوردند، و او از خود دفاع میهر طرف بر عبداهلل هجوم می

پدر جان! از فالن طرف  گفت:نمود و میشدند دخترش او را آگاه مینزدیك می

ی خود افزودند و او نمود، تا آن كه لشكریان بر فشار حملهآمدند و او از خود دفاع می

را از هر طرف احاطه كردند.دخترش فریاد زد: وای از ذلت و خواری! كار بر پدر من 

سخت شده و یار و یاوری ندارد.در این حال؛ عبداهلل شمشیر خود را به دور سرش 

گفت:أقسم لو یفسح لی عن بصری ضاق علیكم موردی و انید و میگردمی

كار بر  یافت،شد، و بینایی خود را بازمیسوگند به خدا! اگر دیدگان من باز میمصدری

ه با زیاد، پیوستگردید.راوی گوید: لشكر ابنشما از ورود و خروج من بسیار سخت می

: زیاد او را دید، گفتبردند.چون ابنزیاد او جنگیدند تا دستگیرش نموده و نزد ابن

سپاس خداوندی را كه تو را خوار كرد.عبداهلل گفت: ای دشمن خدا! به چه چیز 

به خداوند مرا ذلیل نمود؟و اهلل؛ لو یفرج لی عن بصری ضاق علیك موردی و مصدری

: گفت زیاد لعینكردم.ابنخدا سوگند! اگر چشم من بینا بود؛ جهان را بر تو تاریك می

ی گویی؟عبداهلل گفت: ای غالم قبیلهای دشمن خدا! در حق عثمان بن عفان چه می

: تو را با عثمان چه كار؟ اگر -و او را دشنام داد و گفت  -عالج! و ای پسر مرجانه! بنی

بد كرد خداوند ولی حق خویش است و بین آنها و عثمان به عدل و حق حكم خواهد 
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زیاد حرامزاده و از یزید و پدرش سؤال كن.ابن كرد. ولیكن تو از خودت، پدرت

[ 933كنم تا شربت مرگ را بنوشی. ] صفحه گفت: به خدا قسم! از هیچ چیز سؤال نمی

عبداهلل بن عفیف گفت: حمد و سپاس پروردگار جهانیان را. من، پیش از آن كه تو 

ن را به كردم كه شهادت را روزی من كند و آمتولد شوی، از خداوند درخواست می

ترین خلق خویش اجرا نماید، ولی چون از دو چشم نابینا ترین و دشمندست ملعون

كنم خداوندی را كه پس از شدم از درك شهادت ناامید گردیدم، اینك حمد می

ناامیدی مرا به آرزویم رسانید، و به من نشان داد كه دعای قدیم من به اجابت رسیده 

و را بزنید.افراد نابكار او، عبداهلل را به قتل رساندند و زیاد لعین گفت: گردن ااست.این

به دار آویختند، رحمت خدا بر او باد « سبخه»های كوفه بنام بدنش را در یكی از كوچه

[993. ] 

 عمر سعد لعین و محرومیت او از حكومت ری

نویسد: از راویان اخبار نقل شده است:هنگامی كه عمر سعد می« المنتخب»در كتاب 

السالم فارغ شد و سرهای مطهر را به همراه اسرای عین از جنگ با امام حسین علیهل

محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم نزد عبیداهلل بن زیاد ملعون آوردند، عمر سعد لعین آل

زیاد ملعون آمد و از او خواست تا حكومت ری را به او پس از این جریانات، نزد ابن

زیاد لعین گفت: فرمانی كه در مورد قتل حسین و ن نماید.ابنواگذارد و او را امیر آ

ملك ری به تو نوشته بودم، بیاور.عمر سعد ملعون گفت: به خدا سوگند! آن فرمان گم 

زیاد لعین گفت: امروز حتماً باید آن را نزد من بیاوری، و دانم كجاست؟ابنشده و نمی

، زیرا من تو را در روزهای جنگ ای پیش من نیستاگر نیاوری هرگز برای تو جایزه

:فواهلل؛ ما گفتیدانستم، آیا تو نبودی میفردی شرمگین و عذرآور از پیرزنان قریش می

ءاترك ملك الری و الری منیتی ام ادری و انی لصادق افكر فی امری علی خطرین

دانم كه من به راه راست هستم؛ فكر به خدا سوگند! نمیارجع مأثوماً بقتل حسین
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[ آیا حكومت ری را رها 93۳كنم در كارم میان دو خطر )و دو راه( هستم. ] صفحه یم

كنم كه ری آرزوی من است؟ یا با گناه كشتن حسین بازگردم؟و این سخن كسی است 

كه عذر آورد و شرم داشته و در رأی خود مردد باشد.عمر سعد ملعون گفت: به خدا 

حسین صادقانه نصیحت نمودم، اگر پدرم  قسم! ای امیر! من تو را در خصوص كارزار

كردم )و سخن او كرد هرگز حق را او را ادا نمیسعد مرا به سوی این جنگ دعوت می

دادم( چنان كه سخن تو را در جنگ با حسین پذیرفتم.عبیداهلل بن زیاد را گوش نمی

ه در ك زیادگویی ای پست و فرومایه!عثمان بن زیاد، برادر ابنملعون گفت: دروغ می

مجلس حضور داشت گفت: به خدا سوگند! ای برادر! عمر سعد در سخن خود راست 

ی پسران زیاد تا روز قیامت افساری در بینی گوید، من دوست داشتم كاش همهمی

عد شد.عمر سو هرگز حسین كشته نمی -یعنی كاش همیشه ما ذلیل بودیم  -داشتند 

اد! كسی شرورتر و بدتر از من، از قاتالن حرامزاده گفت: به خدا سوگند! ای پسر زی

زیاد گفت: چطور؟گفت: چون من خدای را نافرمانی كردم و حسین برنگشته است.ابن

از عبیداهلل اطاعت نمودم، و حسین فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را 

س ودم. و پیاور گذاشتم و دشمنان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را یاری نمبی

از ارتكاب چنین عملی، رحم و خویشاوندی را قطع نمودم و به دشمن خود پیوستم و با 

پروردگار خود، مخالفت نمودم، پس وای از بزرگی گناهم! و وای از طول مصیبت من 

م زیاد با خشم، غدر دنیا و آخرت.عمر سعد لعین این بگفت و برخاست و از مجلس ابن

 [ 9۳2[ . ] صفحه 93۱گفت: این كار؛ زیان آشكار است ]یو اندوه بیرون رفت و م

 در كیفیت شهادت دو فرزند واالمقام حضرت مسلم بن عقیل

 شهادت فرزندان حضرت مسلم
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به سند خود از حمران بن اعین، از ابومحمد شیخ « امالی»شیخ صدوق رحمه اهلل در 

 مام حسین بن علیبزرگ اهل كوفه نقل كرده است، كه ابومحمد گوید:هنگامی كه ا

علیهماالسالم به فیض مالقات پروردگار خود فائز آمد و شهید شد از لشكر آن مظلوم، 

دو فرزند صغیر اسیر شده و به نزد عبیداهلل بن زیاد لعین آوردند.آن ملعون زندانبان خود 

را طلبید و به او گفت: این دو فرزند را بگیر و به آنها غذای لذیذ نده، و از آب خنك 

آنها را سیراب نكن، و در شرائط سختی آنها را زندانی كن.زندانبان این دو فرزند را 

گرفتند، و چون تاریكی شب همه جا تحویل گرفت و به زندان برد. آنها روزها روزه می

آورد و آنها ی آب خالصی میگرفت، زندانبان دو گرده نان و كوزهرا فرامی

ا این كه یك سال بدین منوال گذشت، یكی از خوردند.مدتی در زندان ماندند تمی

برادران به دیگری گفت: ای برادر! مدتی است كه در زندان هستیم و نزدیك است كه 

عمر ما فانی شده، و بدن ما بپوسد، هنگامی كه زندانبان آمد شأن و منزلت ما را به او 

ش به كن، شاید )دل ی محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم به او تقرببفهمان، و به وسیله

حال ما بسوزد( و كمی در غذا به ما توسعه داده، و آب زیادی به ما دهد.تاریكی شب 

ای از آب خالص به نزد همه جا را فراگرفت، زندانبان پیر، با دو قرص نان جو و كوزه

آنها آمد، پسر كوچك به او گفت: شیخ! آیا محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ن شناسم و حال آاسی؟گفت: چگونه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را نمیشنرا می

عفر را شناسی؟گفت: چگونه جطالب را میكه او پیامبر من است.گفت: آیا جعفر بن ابی

شناسم و حال آن كه خداوند )در بهشت( دو بال به او عطا فرموده كه با فرشتگان نمی

السالم را طالب علیهت: آیا علی بن ابیكند.گفخواهد پرواز میهر كجا كه می

شناسم و حال آن كه پسر عمو و برادر السالم را نمیشناسی؟گفت: چگونه علی علیهمی

پیامبر من است.گفت: ای شیخ! ما از فرزندان پیامبر تو، محمد صلی اهلل علیه و آله و 

ب هستیم كه اینك طال[ بن عقیل بن ابی9۳1سلم هستیم، و ما از فرزندان مسلم ] صفحه 

كنی، و آب سرد و خواهیم به ما اطعام نمیدر دست تو اسیریم. از تو غذای لذید می
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نمایی، در عین حال، زندان را بر ما تنگ خواهیم ما را سیراب نمیخنك می

ای؟هنگامی كه پیرمرد زندانبان، این سخنان را از آنها شنید بر قدمهای آنها افتاد و گرفته

گفت: جانم فدای جان شما، روحم فدای روح شما، ای بوسید و میرا میپاهای آنها 

ی خدا! این درب زندان است كه پیش روی شما باز است پس فرزندان پیامبر برگزیده

خواهید انتخاب كنید و بروید.شب فرارسید و تاریكی آن همه جا را هر راهی كه می

ب آورد، و راه را بر آنها نشان داد و ای از آفراگرفت، پیرمرد دو قرص نان جو با كوزه

ها را حركت كنید و روزها پنهان شوید تا این كه خداوند گفت: ای حبیبان من! شب

متعال برای شما فرج و گشایی قرار دهد. آن دو فرزند واالمقام چنین كردند، هنگامی 

 كه تاریكی شب همه جا را فراگرفت حركت كردند و به در پیرزنی رسیدند به او

گفتند: ای پیرزن! ما دو فرزند صغیر، غریب و خردسال هستیم كه راه را بلد نیستیم، 

اینك تاریكی همه جا را فراگرفته و شب فرارسیده ما را در تاریكی شب مهمان كن، 

دهیم.پیرزن گفت: ای حبیبان من! شما كیستید؟ من چون صبح شد به راه خود ادامه می

: ای تر نبوییدم؟گفتندولی عطری مانند عطر شما پاكیزه ی عطرها و بوها را بوییدمهمه

پیرزن! ما از ذریه و فرزندان پیامبر تو هستیم، از زندان عبیداهلل بن زیاد لعین از ترس 

ایم.پیرزن گفت: ای حبیبان من! من دامادی فاسق دارم كه با كشته شدن فرار كرده

سد و ترسم دستش به شما برته، میی كربال حضور داشعبیداهلل بن زیاد لعین در واقعه

ویم.پیرزن رشما را بكشد.گفتند: ما در تاریكی شب مهمان تو هستیم چون صبح شد می

اه كنم، آنگپذیرفت و آنها را مهمان كرد و گفت: به زودی غذائی برای شما تهیه می

رفت و غذا و آبی آورد.آن دو فرزند عزیز خوردند، موقع خواب شده وارد رختخواب 

دند، برادر كوچكتر به برادر بزرگتر گفت: ای برادر من! امیدواریم كه امشب را با ش

آرامش و امنیت استراحت نماییم، بیا دست به گردن هم بیندازیم و عطر و بوی همدیگر 

را ببوییم، پیش از آن كه مرگ میان ما جدایی بیندازد.آن دو فرزند چنین كردند و با 

بیدند. چون پاسی از شب گذشت، داماد پیرزن آمد و درب همدیگر معانقه نموده و خوا
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[ گفت: من فالنی هستم.پیرزن 9۳9را به آرامی كوبید، پیرزن گفت: كیست؟ ] صفحه 

گفت: برای چه در این ساعت آمدی، این موقع، موقع آمدن نیست؟گفت: وای بر تو! 

ن یی كه بر مدرب را باز كن پیش از آن كه عقل و هوشم بپرد، و به جهت مشقت بال

ترك شوم.پیرزن گفت: وای بر تو! چه بالیی بر سرت نازل شده است از درونم زهره

اند، آمده است؟گفت: دو غالم صغیری از لشكر عبیداهلل بن زیاد گریخته و فرار كرده

امیر در میان لشكرگاه خود فریاد زد: هر كسی سر یكی از این دو را بیاورد، برای او 

كه سر هر دو را بیاورد دو هزار درهم برای او جایزه است، من اسب هزار درهم و كسی 

خود را به زحمت انداختم و تاختم و خسته شدم و چیزی به دست من نرسید.پیرزن 

گفت: بترس ای داماد من! از این كه حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم روز 

به دنیا حرص و رغبت  قیامت خصم و دشمن تو باشد.گفت: وای بر تو! همانا مردم

خواهی چه كار در حالی كه تو آخرت نداری؟گفت: ورزند.گفت: دنیا را میمی

كنی، گویا از مطلب امیر نزد تو خبری است، برخیز كه بینم كه تو از آنها حمایت میمی

خواند.پیرزن گفت: امیر با من چه كار دارد؟ من در میان مردم، پیرزنی امیر تو را می

من در جستجوی آنها هستم، و مرا بااین حرفها چه كار؟ درب را باز كن تا  هستم.گفت:

كنم، و ببینم در طلب آنها به این كه راحت شده و استراحت كنم. بامدادان حركت می

كدام راهی بروم؟پیرزن )از ترس آن ملعون( درب را باز كرد و غذا و آبی به آن ملعون 

اسی از شب گذشت، صدای خورنای آن آورد. آن ملعون خورد و خوابید چون پ

زده مضطرب بود و مانند زاده را شنید، برخاست در حالی كه مانند شتر هیجانشاه

كرد تا این كه های خود، دیوار خانه را لمس میزد و با كف دستی گاو نعره مینعره

ی كوچك خورد، به او گفت، تو كیستی؟گفت: من های او به پهلوهای شهزادهدست

ب این خانه هستم، شما كیستید؟برادر كوچك رو به برادر بزرگتر كرد و او را صاح

كردیم حركت داد و گفت برخیز ای حبیب من! به خدا سوگند! از آن كه حذر می

گرفتار شدیم.به آن دو گفت: شما كیستید؟گفتند: ای شیخ! اگر ما راست بگوییم آیا 
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ند: امان خدا و امان رسول خدا صلی [ گفت: آریگفت9۳3امانی برای ما هست؟ ] صفحه 

اهلل علیه و آله و سلم، و عهد و پیمان خدا و عهد و پیمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

و سلم.گفت: آری.گفتند: محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم از شاهدان امان 

ندیم وكیل بنی میگوییم و عهد و پیماتو است؟گفت: آری.گفتند: خدا نیز بر آنچه می

و شاهد است؟گفت: آری.گفتند: ای شیخ! ما از فرزندان پیامبر تو، حضرت محمد 

صلی اهلل علیه و آله و سلم هستیم، از زندان عبیداهلل بن زیاد لعین، از ترس كشته شدن 

ایم.آن شقی به آنها گفت: از مرگ گریختید و در مرگ افتادید، سپاس خدایی گریخته

غالب و پیروز گردانید.آن گاه برخاست و دستان آن دو فرزند مظلوم را  كه مرا بر شما

بست و رفت و خوابید، آن دو مظلوم آن شب را تا صبح با دستان بسته سپری 

صدا زد و گفت: این دو پسر را « فلیج»كردند.چون صبح شد غالم سیاه خود را به نام 

 و سرهایشان را برای من بیاور تا اینبگیر و آنها را كنار فرات ببر و گردن آنها را بزن 

كه آنها را به عبیداهلل بن زیاد تحویل دهم و دو هزار درهم جایزه بگیرم.غالم شمشیر 

برداشت و در جلو آن دو پسر مظلوم حركت كرد، هنوز اندكی راه نرفته بود كه یكی 

ول مؤذن رسزاده گفت: ای غالم سیاه! سیاهی تو چقدر شبیه سیاهی بالل، از آن دو شاه

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است؟گفت: آقای من، مرا مأمور كشتن شما كرده، شما 

كیستید؟گفتند: ای سیاه! ما از فرزندان پیامبر تو، محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم 

هستیم، از زندان عبیداهلل بن زیاد از ترس كشته شدن فرار كرده و گریختیم و این پیرزن 

خواهد ما را بكشد.غالم سیاه چون این بشنید به ا مهمان نمود، و آقای تو میشما، ما ر

گفت: جانم فدای جان شما، و صورت من سپر بالی بوسید و میقدمهای آنها افتاد و می

شما است ای ذریه پیامبر برگزیده! به خدا سوگند! حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و 

شود.آن گاه با سرعت دوید و شمشیر از دستش یسلم روز قیامت دشمن و خصم من نم

[ موالی شقی 9۳1انداخت و خود را به فرات زد و از جانب دیگر عبور كرد. ] صفحه 

او فریاد زد: ای غالم! مرا معصیت نمودی؟گفت: ای آقای من! تا زمانی تو را اطاعت 
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یا و كنم كه خدای را معصیت نكنی، پس اگر خدا را معصیت نمایی من در دنمی

آخرت از تو بیزارم.آن كافر شقی فرزند خود را صدا زد و گفت: پسرم! حالل و حرام 

ا شود، این دو پسر ركنم، كه بر دنیا حرص و رغبت میدنیا را فقط برای تو جمع می

زیاد تحویل بگیر و ببر كنار فرات و گردن آنها را بزن و سر آنها را بر من بیاور تا به ابن

درهم جایزه بگیرم.فرزندش شمشیر را گرفت و در پیشاپیش آن دو داده و دوهزار 

ت: ای ها گفزادهفرزند واالمقام به راه افتاد. اندكی راه نرفته بودند كه یكی از آن شاه

ترسم؟گفت:ای حبیبان من! شما كیستید؟گفتند: جوان! بر جوانی تو از آتش دوزخ می

هلل علیه و آله و سلم هستیم، پدر تو ما از فرزندان پیامبر تو، محمد مصطفی صلی ا

بوسید و مانند غالم خواهد ما را بكشد.آن جوان بر قدمهای آن شهزادگان افتاد و میمی

سیاه به آنها عرض ادب نمود و شمشیرش را به طرفی انداخت و وارد فرات شد و از 

ر اگآنجا عبور كرد.پدرش صدا زد: پسرم! از من نافرمانی كردی و عاق شدی.گفت: 

خدای تعالی را اطاعت و تو را نافرمانی كنم بهتر از این كه خدای تعالی را معصیت و تو 

كشد، آن گاه را اطاعت كنم.آن شیخ كافر گفت: كسی جز خودم شما را نمی

شمشیرش را برداشت و جلو آنها به راه افتاد، چون به كنار فرات رسید، شمشیر از 

پسر مظلوم به شمشیر كشیده افتاد رقت كرده و غالف كشید.هنگامی كه چشمان آن دو 

اشك در چشانشان حلقه زد، به او فرمودند: ای شیخ! ما را به بازار ببر و به عنوان غالم 

بفروش و از قیمت ما استفاده كن، كاری مكن كه روز قیامت حضرت محمد صلی اهلل 

 بن زیاد را به عبیداهللكشم و سرتان علیه و آله و سلم دشمن تو باشد.گفت: نه شما را می

گیرم.گفتند: ای شیخ! آیا خویشاوندی ما را با رسول برم و دوهزار درهم جایزه میمی

كنی؟گفت: شما را با رسول خدا صلی اهلل خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مراعات نمی

اد یعلیه و آله و سلم خویشاوندی نیست.گفتند:ای شیخ! ما را زنده به نزد عبیداهلل بن ز

[ گفت: راهی به سوی تقرب به او 9۳۴ببر تا خودش در امر ما حكم كند. ] صفحه 

ت: كنی؟گفندارم جز با خون شما.گفتند: ای شیخ! به كمی سن و سال ما ترحم نمی
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نسبت به شما خداوند در دل من چیزی از رحم قرار نداده است!گفتند: ای شیخ! اگر 

 ركعت نماز بخوانیم.گفت: هر چه قدر دلتان ناگزیر از كشتن ما هستی پس بگذار چند

می خواهد نماز بخوانید، اگر نماز نفعی به حال شما داشته باشد.آن دو پسر مظلوم، 

چهار ركعت نماز خواندند، سپس به جانب آسمان نگاه كردند و چنین خواندند:یا حی 

 زنده! اییا حكیم، یا احكم الحاكمین! احكم بیننا و بینه بالحق.ای خداوند حی و 

كنندگان! میان ما و او به حق حكم بفرما.آن ملعون برخاست و حكیم! ای بهترین حكم

به طرف برادر بزرگ رفت و و گردن او را زد، و سرش را برداشت و در توبره 

ی برادر بزرگتر انداخت و در حالی گذاشت. برادر كوچك آمد و خود را روی جنازه

خواهم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را میگفت: غلطید میكه در خون او می

در حالی كه آغشته به خون برادرم هستم؛ مالقات نمایم.آن كافر عنود گفت: باكی بر 

تو نیست به زودی تو را نیز به برادرت ملحق خواهم ساخت.سپس برخاست و گردن 

مبارك آن های برادر كوچك را نیز زد و سرش را برداشت و در توبره گذاشت. بدن

چكید به آب انداخت، سرهای مبارك را شهزادگان را در حالی كه خون از آنها می

برداشت و نزد عبیداهلل بن زیاد لعین آمد.عبیداهلل كافر در تخت خود نشسته و چوب 

 زیاد بر آن دو سرخیزرانی در دستش بود، سرها را در برابر او گذاشت. چون چشم ابن

شد و( برخاست و نشست، باز برخاست و نشست، سه مرتبه این  زدهمبارك افتاد )هیجان

كار را تكرار كرد و گفت: وای بر تو! در كجا بر اینها دست یافتی؟گفت: پیرزنی از ما، 

آنها را میهمان كرده بود.گفت: حق مهمانی را بر آنها مراعات نكردی.گفت: نه.گفت: 

ش و از ما را به بازار ببر و بفروچه پیشنهادی برای تو كردند؟گفت: گفتند: ای شیخ! 

[ مكن كه روز قیامت حضرت محمد صلی اهلل 9۳3قیمت ما سود ببر، و كاری ] صفحه 

زیاد گفت: تو در جواب آنها چه گفتی؟گفت: علیه و آله و سلم دشمن تو باشد.ابن

برم و دوهزار كشم و سرهای شما را نزد عبیداهلل بن زیاد میگفتم: نه؛ من شما را می

زیاد گفت: پس از آن، چه پیشنهادی به تو كردند؟گفت: گیرم.ابندرهم جایزه می
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زیاد گفتند: ما را زنده نزد عبیداهلل بن زیاد ببر تا خودش در خصوص ما حكم كند.ابن

گفت: در جواب آنها چه گفتی؟گفت: گفتم: راهی به سوی تقرب به او ندارم جز با 

آوردی من دو ها را زنده نیاوردی؟ اگر زنده میزیاد لعین گفت: چرا آنخون شما.ابن

دادم.گفت: من راهی به دادم، و جایزه را چهارهزار درهم قرار میبرابر به تو جایزه می

هادی زیاد لعین گفت: باز برای تو چه پیشنسوی تقرب به تو جز به خون آنها نیافتم.ابن

یه و ز رسول خدا صلی اهلل علكردند؟گفت: گفتند: ای شیخ! قرابت و خویشاوندی ما را ا

زیاد لعین گفت: در جواب آنها چه گفتی؟گفت: آله و سلم نگهدار و مراعات كن.ابن

زیاد گفتم: شما با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم قرابت و خویشاوندی ندارید.ابن

و  یگفت: وای بر تو! باز به تو چه پیشنهادی كردند؟گفت: گفتند: ای شیخ! به خردسال

زیاد ملعون گفت: به آنها رحم نكردی؟گفت: گفتم: خداوند كم سنی ما رحم كن.ابن

زیاد ملعون گفت: وای بر تو! نسبت به شما در دل من چیزی از رحم قرار نداده است!ابن

آخرین پیشنهادشان به تو چه بود؟گفت: گفتند: بگذار چند ركعت نماز بخوانیم.گفتم: 

نماز بخوانید، اگر نماز به حال شما نفعی داشته باشد، پس  خواهدهر چه قدر دلتان می

زیاد لعین گفت: پس از نماز چه چیزی آن دو پسر، چهار ركعت نماز خواندند.ابن

گفتند؟گفت: با چشمهای خود به طرف آسمان نگاه كردند و گفتند:یا حی یا حكیم، یا 

ن ه! ای حكیم! ای بهتریاحكم الحاكمین احكم بیننا و بینه بالحق.ای خدای حی و زند

[ عبیداهلل بن زیاد لعین 9۳۳كنندگان! میان ما و او به حق حكم بفرما. ] صفحه حكم

گفت: آری! احكم الحاكمین در میان شما حكم كرده است، آنگاه رو كرد به افرادی 

كه در مجلس او بودند و گفت: كیست این فاسق را به سزای اعمالش برساند؟راوی 

زیاد لعین گفت: او را اهل شام گفت: من حاضرم او را مجازات كنم.ابن گوید: مردی از

به همان محلی كه آن دو پسر را در آنجا كشته ببر، و گردنش را بزن و نگذار خون این 

با خون آن دو مخلوط شود و زود سرش را نزد من بیاور.آن مرد شامی او را برد و سر 

ها با سنگ و تیر آن سر نحس را ای زد، بچهیزهنحس او را برید و آن را آورد و باالی ن
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گفتند: این قاتل فرزندان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله دادند و میمورد هدف قرار می

 [ .932و سلم است ]

 شهادت فرزندان حضرت مسلم به روایت دیگر

ر دنویسد: این قصه را با اندك تفاوتی می« بحاراالنوار»عالمه مجلسی رحمة اهلل در 

اند، صاحب مناقب گوید:سعد االئمه؛ سعید بن محمد بن مناقب قدیمی روایت كرده

[ از احمد بن یعقوب، از ظاهر بن 931بكر فقیهی، از محمد بن عبداهلل برخنكی ]ابی

محمد حدادی، از محمد بن علی بن نعیم، از محمد بن حسین بن علی، از محمد بن 

السالم یی گوید:هنگامی كه امام حسین علیهكند؛ محمد بن یحیحیی ذهلی روایت می

ی شهادت رسید و اهل بیت آن حضرت به اسارت لشكر عبیداهلل بن در كربال به درجه

های ابراهیم و محمد از لشكر زیاد لعین درآمد، دو نوجوان از فرزندان جعفر طیار به نام

د، آن زن نگاهی به دارای رسیدند و دیدند زنی آب برمیها به سرچشمهفرار كردند.آن

آن شهزادگان و به حسن جمال آنها كرد و گفت: شما كیستید؟گفتند: ما از فرزندان 

ایم.زن زیاد لعین گریختهكند؛ هستیم، از لشكر ابنجعفری كه در بهشت پرواز می

آید، شما ترسیدم كه شب میگفت: شوهر من از لشكر عبیداهلل بن زیاد است، اگر نمی

ی نمودم.گفتند: ای زن! ما را به خانهدم و خوب از شما پذیرائی میكررا مهمان می

[ آن زن قبول كرد و با 9۳3خود ببر، امیدواریم امشب شوهرت به خانه نیاید. ] صفحه 

ی او رسیدند، آنها را به اتاقی برد و غذایی برایشان شهزادگان به راه افتاد تا به خانه

 ی خود راای بیاور تا نمازهای فوت شدهم، سجادهآورد.گفتند: ما نیازی به غذا نداری

ای آورد و آنها به نماز مشغول شدند. و بعد به سوی رختخواب بخوانیم.آن زن، سجاده

رفتند؛ برادر كوچك به برادر بزرگتر گفت: برادرم! و ای فرزند مادرم! مرا به آغوش 

 عمر ما باشد و پس كنم امشب، آخرین شب ازبگیرد و عطر مرا ببوی كه من گمان می

این روایت را مانند روایتی كه نقل كردیم « مناقب»از این دیگر صبحی نبینیم.صاحب 
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گوید:آن گاه آن كافر شقی، شمشیر خود را حركت داد و دهد تا آنجا كه میادامه می

گردن برادر بزرگتر را زد و بدن مباركش را به فرات انداخت، برادر كوچكتر گفت: از 

هم به خاطر خدا، بگذار من ساعتی خود را به خون برادرم آغشته نمایم.آن خواتو می

به  دارم.پس ساعتیشقی گفت: این كار چه نفعی به تو دارد؟گفت: چنین دوست می

خون برادر خود غلطید و خود را به خون او آغشته نمود.سپس آن كافر گفت: 

دن او گذاشت و از پشت زاده برنخاست، آن كافر عنود شمشیر بر گربرخیز.آن شاه

ی بزرگتر در روی آب گردن او را زد و بدن مباركش را به فرات انداخت. بدن شهزاده

ی كوچكتر را نیز زد و بدن او را نیز به آب انداخت، بدن برادر بود و چون سر شهزاده

آمد تا این كه خود را به بدن برادر كوچكتر زد و به طرف او میبزرگتر آب را كنار می

چسبانید و با هم در آب رفتند.این ملعون مطرود از رحمت خدا، در میان آب صدایی از 

گفتند:رب! تعلم و تری ما فعل بنا هذا الملعون، فاستوف لنا حقنا منه آنها شنید كه می

بینی كه این ملعون با ما چه كار كرد؟ حق ما را دانی و مییوم القیامة.پروردگارا! تو می

و بگیر.آن گاه راوی گوید: چون آن ملعون این قصه را بر عبیداهلل بن روز قیامت از ا

زیاد ملعون تعریف كرد، او غالم سیاه خود را كه به نام نادر بود، طلبید و گفت: ای 

های او را ببند، و ببر به همان مكانی [ ملعون را و دست93۱نادر! بگیر این شیخ ] صفحه 

است، و گردنش را بزن، و لباس او مال توست، و بر  كه او در آنجا، آن دو پسر را كشته

تو، دوهزار درهم جایزه است و تو برای رضای خدا، آزاد هستی.پس آن غالم؛ آن 

كافر نحس را به همان محلی كه گردن آن دو شهزاده را زده بود؛ برد، آن ملعون گفت: 

 ، و جسد نحسای نادر! آیا ناگزیر از كشتن من هستی؟گفت: آری.پس گردن او را زد

زیاد لعین او را به آب انداخت، آب جسد او را نپذیرفت و به كناری انداخت، ابن

دستور داد كه جسدش را با آتش بسوزانند، و چنین كردند و بدین وسیله آن ملعون به 

همین روایت را با اندكی « المنتخب»[ .در كتاب 939عذاب خداوند قهار گرفتار شد ]

زیاد لعین، نگاهی به ندیمان خود كرد، كند: آن گاه ابناضافه میكند و تفاوت نقل می
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ن السالم بود، به او گفت: این ملعودر میان آنها شخصی بود كه دوستدار اهل بیت علیهم

را بگیر و ببر به همان مكانی كه در آنجا دو پسر را كشته، و گردنش را بزن، و نگذار 

این پسر را هم بگیر و در محلی كه  خونش با خون آن دو پسر مخلوط شود و سر

م؛ آن السالهای آنها انداخته شده است بینداز.راوی گوید: دوستدار اهل بیت علیهمبدن

ی اد همهزیگفت: به خدا سوگند! اگر ابنبرد و میكافر لعین را تحویل گرفت و می

ای یلههر قبكردم.او به بخشید با این عطیه و احسان عوض نمیسلطنت خود را به من می

ی مجازات كرد، و نحوهداد و قصه را حكایت میرسید سرهای مبارك را نشان میمی

كرد.به همان جایی كه آن دو مظلوم را كشته و كشتن آن كافر لعین را نیز تعریف می

بود؛ رسیدند، آن حرامزاده را با درآوردن چشمهایش و بریدن گوش و دست و پا 

تل رسانید.آن گاه سرهای مبارك را به فرات انداخت.راوی شكنجه داد، پس از آن به ق

های مبارك از توی آب بیرون آمده و به قدرت خداوند متعال بر سرها گوید: بدن

چسبیدند، آن گاه در آب غوطه خورده و در فرات فرورفتند.آن گاه این شخص 

كرد،  ای نصبهالسالم سر نحس آن كافر لعین را آورد و بر نیزدوستدار اهل بیت علیهم

 [ 939زدند. ] صفحه ها با سنگ آن را میبچه

 در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از كوفه تا ورود به شام

 فرستادن سر اطهر امام حسین به نزد یزید لعین

های السالم و سرزیاد ملعون، سر مقدس امام حسین علیهشیخ مفید رحمة اهلل گوید:ابن

حضرت را به زجر بن قیس حرامزاده داد، و او را با ابوبردة بن مبارك اصحاب آن 

عوف ازدی و طارق بن ابوظبیان به همراه گروهی از اهل كوفه، راهی شام كرد، تا آنها 

[ .شیخ مفید رحمة اهلل پس از این 933ی ولدالزنا ببرند ]را به نزد یزید بن معاویه

لسالم و ادن سر مقدس امام حسین علیهگوید:عبیداهلل بن زیاد لعین، پس از فرستامی
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ی سفر اسارت سرهای مبارك اصحاب دستور داد اهل بیت و اطفال حضرت را آماده

ه ی آنها را بالسالم را نیز زنجیر ستم به گردنش انداخته و همهنمایند، امام سجاد علیه

بن  رالسالم با مخفر بن ثعلبه عائدی لعین و شمدنبال سر مقدس امام حسین علیه

؛ بردندالجوشن ملعون به سوی شام، راهی كرد تا خود را به گروهی كه سرها را میذی

زیاد لعین، شمر، خولی و شبث بن ربعی را نویسد:ابنمی« المنتخب»[ .در 931برسانند ]

صدا زد و هزار سواره را زیر نظر آنها قرار داد، و دستور داد كه اسرا و سرهای مطهر را 

سند آنها ررای یزید ولدالزنا ببرند، و دستور داد كه به هر شهری كه میبه سوی دمشق ب

« رسی»نویسد: هشام در كتاب می« تبر المذاب»[ .در كتاب 93۴را آشكار و ظاهر سازند ]

ك كند كه عبدالملمحمد عبدالملك بن هشام نحوی بصری نقل میبه سند خود از ابی

السالم را با اسرای اطهار به سوی یزید ن علیهزیاد لعین، سر مبارك امام حسیگوید:ابن

و  ها بسته بودند، بانوان مكرمهبن معاویه علیهما اللعنة فرستاد، آنها اسرا را با ریسمان

جهاز با اطفال از دختران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را بر شترهای برهنه و بی

رسیدند سر مطهر را از منزلی كه می صورت و سر گشاده، سوار كرده بودند، آنها به هر

چ زدند، و تا موقع كوآوردند، و بر باالی نیزه میصندوقی كه تهیه كرده بودند؛ درمی

كردند، سپس به صندوق [ حراست می933از آن سر مقدس حفظ و ] صفحه 

اه نویسد:آنها از كنار فرات به رمی« المنتخب»كردند.در كتاب گذاشتند، و كوچ میمی

ای بود، سر مطهر امام حسین ادند و در اولین منزل فرودآمدند، آن منزل خرابهافت

ر السالم نیز با سالسالم را در پیش روی خود گذاشتند، اسیران اهل بیت علیهمعلیه

مقدس بودند، ناگاه دستی را دیدند كه از دیوار بیرون آمده و قلمی با خون چنین 

ع و فال و اهلل؛ لیس لهم شفیفاعة جده یوم الحسابنویسد:أترجوا امة قتلت حسیناً شمی

ه در السالم را كشتند؛ امید دارند؛ كآیا كسانی كه حسین علیههم یوم القیامة فی العذاب

روز قیامت به شفاعت جدش نایل شوند؟نه به خدا سوگند! بر آنها شفیعی نیست؛ و آنها 

عین، از این امر ترسیدند، و در روز قیامت در عذاب خواهند بود. راوی گوید: آن مال
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[ .ابومخنف گوید: هنگامی كاروان در 933وحشت كرده و از این منزل كوچ نمودند ]

كلثوم علیهاالسالم این اشعار را خواند:ماتت رجالی منزل قادسیه فرودآمد حضرت ام

 تصال اللئام علینا بعد ما علموا انا بناوأفنی الدهر ساداتی وزادنی حسرات بعد لوعات

علیك  یعزیسیرونا علی االقتاب عاریة كاننا بینهم بعض الغنیماترسول بالهدی آت

 كفرتم برسول اهلل ویلكم هداكم منرسول اهلل ما صنعوا باهل بیتك یا خیر البریات

مردان من مردند و روزگار، آقایان و بزرگواران مرا فانی كرد؛ و سلوك فی الضالالت

ها را افزود.آن گروه و جماعت شوق آنها حسرتپس از سوختن بسیار، به آتش 

دانستند؛ ما دختران پیامبری هستیم كه ناكس، بر ما حمله كردند بعد از این كه می

رانند؛ گویا این كه ما در ی هدایت است.ما را بر روی جهازها، بدون معجر میآورنده

ر است آنچه بر های غنیمت هستیم.ای رسول خدا! بر تو سخت و دشوامیان آنها پاره

[ خلق جهان!وای بر شما! بر رسول 931اهل بیت تو وارد كردند، ای بهترین ] صفحه 

ها خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم كافر و عاق شدید؛ كسی كه شما را از گمراهی

 هدایت فرمود.

 ورود اسرای اهل بیت به تكریت

به سمت شرقی جصاصه پس از آن، ابومخنف گوید: سرهای مطهر را به همراه اسرا 

عبور كنند به حاكم آنجا نوشتند: ما را با « تكریت»خواستند از بردند، آن گاه كه می

نامه را  چون« تكریت»توشه و علوفه استقبال كنید، زیرا سر حسین با ماست.حاكم 

خواند دستور داد علمها را به اهتزاز درآورند، شیپورها دمیده شد، شهر زینب داده شد و 

از هر سمت و از هر مكان آمدند.حاكم آن شهر بیرون آمد و با آنها مالقات كرد، مردم 

گفتند، این سر خارجی است پرسید میو هر كسی از آن كافران در مورد سر مطهر می

كه بر یزید بن معاویه در سرزمین كربال خروج كرده، و عبیداهلل بن زیاد او را كشته، 

ه فرستاده است.مردی نصرانی به آنها گفت: ای مردم! اینك سر او را به یزید بن معاوی
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من در كوفه بودم، و این سر مطهر را وارد كردند، این سر خارجی نیست، بلكه سر 

السالم است جدش محمد مصطفی صلی اهلل علیه و مطهر حضرت حسین بن علی علیه

خن را آله و سلم و مادرش فاطمه زهرا علیهاالسالم است.چون نصارای دیگر این س

یت ی كشیشان در كلیسای تكرها رفته و در آنها بدمیدند، و همهشنیدند به سوی ناقوس

به احترام سر مطهر جمع شدند، و گفتند: ما از گروهی كه فرزند دختر پیامبرشان را 

كشتند؛ بیزار هستیم.این خبر به گوش آن مالعین رسید، و آنها از ترس وارد شهر 

دیر »ن بر پس از آ« اعمی»ابان را پیش گرفتند، سپس به منزل نشدند، و راه بی« تكریت»

رسیدند، و در آن « وادی نخله»پس از آن، بر « صلینا»رسیدند، آن گاه بر « عروه

 فرودآمده و شب را در آنجا خوابیدند.

 ی جنیان برای امام حسینعزاداری و ندبه

كنند و السالم ندبه میلیهابومخنف گوید: صدای زنان جن را شنیدند كه بر امام حسین ع

[ نساء الجن اسعدن نساء الهاشمیات 93۴گویند: ] صفحه این اشعار را انشاء كرده و می

 یولولن و یندبن بدور الفاطمیات و یلبسن ثیاتبنات المصطفی احمد یبكین شجیات

ویلطمن خدوداً كالدنانیر نقیات و یندبن حسیناً عظمت تلك السود من عظم المصیبات

زنان جن، زنان هاشمی را كه دختران پیامبر مصطفی احمد صلی اهلل علیه و آله رزیاتال

های كنند.آنها به فرزندان فاطمه، كه مانند ماهو سلم هستند در گریه و ناله یاری می

 ها،كنند؛ و به جهت بزرگی مصیبتچهارده شبه هستند؛ ولوله، ندبه و نوحه می

ند؛ اهای خود كه مانند دینارها پاك و نظیفبر صورتپوشند.آنها های سیاه میلباس

 كنند.های بزرگ؛ ندبه و شیون میالسالم از این مصیبتزنند؛ و بر حسین علیهسیلی می

 ورود اسرای اهل بیت به لینا
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را پیش گرفتند « لینا»كوچ كرده و راه « وادی نخله»ابومخنف گوید: پس از آن از 

ده بود.زنان، پیران و جوانان آن شهر بیرون آمده و سر شهری كه به همت مردم آباد ش

كردند، و بر او و جد و پدر بزرگوار او صلوات السالم را نگاه میمطهر امام حسین علیه

دگان گفتند: ای كشنفرستادند، و بر قاتالن آن حضرت نفرین و لعنت كرده، و میمی

عین چنین حركتی را از مردم آن فرزندان پیامبران! از شهر ما بیرون روید.چون آن مال

ی به ارسیدند، از آنجا نامه« جهینه»را پیش گرفته و به منزل « كحیل»شهر دیدند، راه 

 فرستادند كه ما را استقبال كنید چون سر حسین با ما است.« موصل»سوی حاكم 

 ورود اسرای اهل بیت به موصل

را به اهتراز درآورده و شهر  هنگامی كه حاكم موصل نامه را خواند دستور داد پرچمها

را زینت كنند. مردم از هر سو و از هر مكان اجتماع كردند، حاكم شهر بیرون آمد و در 

شش میلی به استقبال آنها رفت، بعضی از مردم چون این صحنه را دیدند از آنها 

گفتند: سر خارجی است كه در سرزمین عراق خروج پرسیدند: چه خبر است؟میمی

[ یكی از 933زیاد او را كشته و سر او را به سوی یزید فرستاده است. ] صفحه نكرده، اب

السالم است.چون این مسأله را آنها گفت: ای مردم! این سر مقدس حضرت حسین علیه

ی اوس و خزرج در تحقیق كردند و فهمیدند كه چنین است، چهل هزار سوار از طایفه

ن مالعین را بكشند، و سر مقدس امام قسم شدند كه آمحلی اجتماع كرده و هم

السالم را از آنها بگیرند و در شهر خودشان دفن نمایند تا بدین وسیله در روز علیه

 قیامت، باعث افتخار آنها گردد.

 ورود اسرای اهل بیت به نصیبین

ند، آن را پیش گرفت« تل اعفر»آن اشقیا این خبر را شنیدند به آن شهر وارد نشدند، و راه 

مدند، رسیده و در آنجا فرودآ« نصیبین»به راه افتاده و به شهر « سنجار»ه به طرف كوه گا
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السالم را به مردم آن شهر نشان آنها سرهای مطهر و اسرای اهل بیت عصمت علیهم

دادند. ابومخنف گوید: هنگامی كه حضرت زینب علیهاالسالم سر مطهر برادر خود را 

زد و فرمود:أنشهر ما بین البریة عنوة و والدنا اوحی الیه دید گریست و از جان و دل ناله 

عرش یا شر نحاكم اله الكفرتم برب العرش ثم نبیه كان لم یجئكم فی الزمان رسولجلیل

؛ و شویمآیا ما میان مردم به زور و جبر و آشكار میامة! لكم فی لظی یوم المعاد عویل

او وحی فرستاده است.شما به  حال آن كه جد ما كسی است كه خداوند جلیل بر

پروردگار عرش و پیامبرش كافر شدید؛ گویا این كه هیچ زمانی به شما پیامبری 

! بریم ای امت شرفرستاده نشده است.شكایت خود را از شما، به سوی خداوند عرش می

 كه بر شما است كه در میان آتش، در روز قیامت با صدای بلند گریه كنید.

 یت به دعواتورود اسرای اهل ب

به راه افتادند، تا این كه به نزدیكی « عین الورده»ابومخنف گوید: آن گاه به طرف 

نوشتند كه به استقبال ما بیایید، زیرا سر حسین با « دعوات»رسیدند. به حاكم « دعوات»

نامه را خواند دستور داد كه در شیپورها « دعوات»ما است.راوی گوید: چون حاكم 

خودش بیرون آمده و به استقبال آنها رفت، آن اشقیا سر مطهر را آشكار بدمند، آن گاه 

وارد شهر شدند، و سر را از اول « دعوات»ی اربعین [ از دروازه93۳كرده و ] صفحه 

ظهر تا موقع عصر در میدان شهر نصب كردند.اهالی آن شهر دو گروه شدند، یك 

 زدند: این سراهلل و فریاد میخندیدند لعنهم گریستند، و گروه دیگر میگروه می

خارجی است كه بر یزید بن معاویه خروج كرده است.راوی گوید: میدانی كه سر 

السالم را در آن نصب كرده بودند به بركت آن مطهر امام مظلوم حضرت حسین علیه

ه كند مگر این كسر مطهر دارای كرامت است و تا روز قیامت، كسی از آنجا عبور نمی

شود.آن مالعین در حالی كه از شرب خمر مست شده بودند، رآورده میحاجت او ب

شب را در آنجا تا صبح بیتوته كردند و بامدادان از آنجا كوچ نمودند، در این هنگام 
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السالم از كثرت مصایب گریست و فرمود:لیت شعری هل عاقل بود كه امام سجاد علیه

االمام ما بال حقی ضائع بین عصبة  أنا نجلفی الدیاجی بات من فجعة الزمان یناجی

بح ها، شب را به صدانستم كه آیا عاقلی هست كه در میان تاریكیای كاش! میاالعالج

برساند و از مصیبتی كه زمانه بر من وارد كرده، شكایت نماید؟من فرزند امام هستم، 

 چرا باید حق من در میان گروه كفار ضایع شود؟

 رینورود اسرای اهل بیت به قنس

 رسیدند، شهری كه« قنسرین»دینان حركت كرده و تا به راوی گوید: آن گاه آن بی

های توسط اهل خودش آباد بود، چون مردم آنجا از آمدن آنها خبردار شدند دروازه

د: ای گفتنزدند و میكردند و با سنگ میشهر را به روی آنها بستند، آنها را لعنت می

دگان فرزندان پیامبران! به خدا سوگند! حق ندارید به شهر كاران!ای كشنفاجران و گنه

 ی ما كشته شویم.وایستیم گر چه همهما وارد شوید، اگر وارد شوید در برابر شما می

دینان این سخن بشنیدند از ترس وارد شهر نشده و از آنجا كوچ چون آن بی

 فرمود:كممی كلثوم علیهاالسالم گریست وكردند.راوی گوید: آن گاه حضرت ام

تنصبون لنا االقناب عاریة كاننا من بنات الروم فی البلدالیس جدی رسول اهلل؟ ولیكم! هو 

الذی دلكم قصد الی الرشدیا امة السوء! ال سقیاً لربعكم اال عذاباً كما احنی علی البلد ] 

ا یكنید؟! گوجهاز بدون چادر و معجر سوار می[ چه قدر ما را بر شترهای بی933صفحه 

ما از دختران روم در شهر هستیم.آیا جد من رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

نیست؟ وای بر شما! او كسی است كه شما را به راه رشد و رستگاری راهنمایی كرد.ای 

های شما را جز با عذاب؛ سیراب نكند چنان كه سایر شهرها را امت بد! خداوند چراگاه

 [ .93۳فرستد ]بازمی

 طهر امام حسین در دیر نصرانیسر ا
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كند:چون سر مقدس نقل می« خصایص»نویسد: نطنزی در كتاب می« بحاراالنوار»در 

فرودآمدند، عابدی از نصاری سر « قنسرین»السالم را آوردند و در منزل امام حسین علیه

ی خویش بیرون نموده و به سر مقدس نگاه كرد، او نوری را دید كه خود را از صومعه

رود.چون عابد این منظره را از دهان مبارك سر مطهر خارج و به طرف آسمان باال می

ی خود دید، ده هزار درهم به آن مالعین داد، و سر مطهر را گرفت و وارد صومعه

ال تو! و گوید: خوشا به حكرد، ناگاه صدایی را شنید بدون این كه كسی را ببیند كه می

 حترام او را بشناسد.خوشا به حال كسی كه حرمت و ا

 گفتگوی سر اطهر امام حسین با نصرانی

دهم به حق حضرت وی سر خود را بلند كرده و گفت: پروردگارا! تو را سوگند می

السالم امر فرما تا این سر با من سخن گوید.پس سر مطهر به سخن درآمد، و عیسی علیه

محمد أنا ابنخواهی؟راهب گفت: تو كیستی؟فرمود:فرمود: ای راهب چه می

المصطفی، و أنا بن علی المرتضی، و أنا ابن فاطمة الزهراء، و أنا المقتول بكربالء، أنا 

المظلوم، أنا العطشان.من، فرزند حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم 

الم ی زهرا علیهاالسالسالم هستم، و من فرزند فاطمههستم، من فرزند علی مرتضی علیه

[ مظلوم و ستمدیده، و منم تشنه و 3۱۱منم كشته شده در كربال، منم ] صفحه هستم، و 

عطشان.آن گاه سر مطهر سكوت اختیار فرمود.راهب نصاری صورت خود را به 

دارم تا بفرمایی كه در روز صورت حضرت نهاد و گفت: صورت از صورت تو برنمی

دین جدم محمد مصطفی قیامت شفیع تو هستم.سر مطهر به سخن درآمد و فرمود: به 

صلی اهلل علیه و آله و سلم بازآی.راهب گفت:اشهد ان ال اله اال اهلل، و اشهد ان محمدًا 

دهم كه خدایی جز خدای یگانه نیست، رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلمگواهی می

دهم كه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر خداست.حضرت شفاعت و گواهی می

ها از او گرفته و حركت ها سر مطهر را با درهما پذیرفت.چون صبح شد، آن ملعوناو ر
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ی آنها سنگ شده است ها نگاه كردند دیدند كه همهكردند، وقتی در بیابان به درهم

[933. ] 

 ورود اسرای اهل بیت به معره نعمان

دینان بیدرآمدند، اهل آنجا از آن « معره نعمان»ابومخنف گوید: آن گاه به شهر 

استقبال كردند، و درهای شهر را به روی آنها گشودند، و غذا و آب برای آنها مهیا 

« شیرز»ی روز را در آنجا ماندند.از آنجا كوچ كردند و در شهر كردند. آنها بقیه

فرودآمدند، در آنجا پیرمرد بزرگی بود، او گفت: ای مردم! این سر نورانی امام حسین 

قسم شده و پیمان بستند كه نگذارند آن كافران از شهر دم آنجا همالسالم است.مرعلیه

ایشان عبور نمایند.چون آن مالعین این وضعیت را دیدند، داخل آن شهر نشدند، و به 

حركت كردند، آنجا حصار كوچكی بود. اهل حصار درها را « كفر طاب»سوی منزل 

؟ گفت: آیا در اطاعت ما نیستیدبه روی آنها بستند.خولی حرامزاده به سوی آنها رفت و 

دهیم، شما امام حسین ای آب به شما نمی[ گفتند: قطره3۱2به ما آب بدهید. ] صفحه 

 السالم و اصحاب او را از آب ممنوع كردید.علیه

 شهر سیبور و اشعار امام سجاد

به  السالم شروع كردرسیدند، امام سجاد علیه« سیبور»از آنجا نیز كوچ كرده و به شهر 

ا یخواندن این اشعار:ساد العلوج فما ترضی بذا العرب و صار یقدم راس االمة الذنب

آل الرسول علی االقتاب للرجال و ما یاتی الزمان به من العجیب الذی ما مثله عجب

ی كنند؛ ولمردان كافر، بزرگی و آقایی میعاریة و آل سفیان تسری تحتهم نجب

شود، و چنین شد كه از سر آقای امت، مردم میی عرب به این امر راضی نطایفه

رد! از آونماید.شگفتا از مردان و آنچه زمانه بر سر آنها میكار و ناكس سبقت میگنه

چیز عجیب و غریب، كه مانند آن چیز عجیبی نیست.فرزندان رسول خدا صلی اهلل علیه 
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ان و فرزندان سفی - معجرنددر حالی كه بی -جهاز سوارند و آله و سلم بر شترهای بی

ه عثمان ك -بر شترهای برگزیده سوار هستند.راوی گوید: در آنجا پیرمرد بزرگی بود 

ی مردم سیبور را از پیر و جوان جمع نمود و او همه -بن عفان را مشاهده كرده بود 

السالم است كه این مالعین او را گفت:ای مردم! این سر حسین بن علی علیه

 گذاریم اینان از شهر ما عبوراتفاق گفتند: به خدا سوگند! نمی اند.همگی بهكشته

ن دارد، و ایكنند.بزرگان شهر گفتند: ای مردم! همانا خداوند عالم فتنه را دوست نمی

ی شهرها عبور كرده است، پس بگذارید از شهر شما نیز عبور كنند. جوانان سر از همه

 گاه به طرف پل شهردهیم، آنی را نمیگفتند: سوگند به خدا! هرگز اجازه چنین كار

رفتند و آن را منهدم كردند و با سالح كامل بر ایشان بیرون آمدند. خولی ولدالزنا به 

آنها گفت: از ما دور شوید.آن جوانان غیور، بر خولی و یاران او حمله كردند و با آنها 

ند، و را كشتجنگ نمودند، جنگ سختی درگرفت و از یاران خولی ششصد نفر سواره 

كلثوم علیهاالسالم فرمود: نام [ جناب ام3۱1از جوانان، پنج سواره كشته شدند. ] صفحه 

این شهر چیست؟عرض كردند: سیبور.فرمود: خداوند، آب آنها را گوارا و شیرین 

های ستمكاران را از آنها های آنها را ارزان فرماید، و دستسازد، و نرخ

دنیا را ظلم و ستم فراگیرد هر آینه به آنان جز قسط و بردارد.ابومخنف گوید: اگر 

 رسد.عدالت نمی

 ورود اسرای اهل بیت به حماة

رسیدند. اهل آنجا درهای شهر را بر روی « حماة»پس از آن به راه افتادند تا به شهر 

م وارد گذاریایشان بستند، و بر باالی حصار شهر آمده و گفتند: به خدا سوگند! نمی

 ی ما كشته شویم.وید گر چه همهشهر ما ش

 ورود اسرای اهل بیت به حمص
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رفتند، چون به « حمص»چون آن كافران این را شنیدند، كوچ كردند و به سوی 

نزدیكی آن شهر رسیدند به والی آنجا نوشتند: سر حسین با ما است.امیر آنجا خالد بن 

، و شهر زینت داده شد، مردم ها را گشودندنشیط بود، چون نامه را خواند، امر كرد علم

از هر سوی اجتماع كردند و والی بیرون آمد، و سه میل راه به استقبال آنها رفت.آنها 

د خواستنرسیدند، وقتی آنها می« حمص»سر مطهر را آشكار نموده و روانه شدند تا به 

این كه باران كردند تا از دروازه، وارد شهر شوند مردم ازدحام نمودند و آنها را سنگ

ی شهر، بیست و شش نفر سواره كشته شدند و در را بر روی آن مالعین در دروازه

اید؟ و پس از بستند.اهل حمص گفتند: ای مردم! آیا بعد از ایمان آوردن كافر شده

اید؟چون آن مالعین این صحنه را دیدند از دروازه خارج شده و در هدایت گمراه شده

ی خالد بن نشیط بود.اهل شهر نیز قسم آن معبد، خانهكنار معبد كشیشی ایستادند. 

خوردند كه خولی حرامزاده را بكشند و سر مطهر را از او بگیرند و بدین وسیله تا روز 

 [ 3۱9قیامت برای این كار افتخار نمایند. ] صفحه 

 ورود اسرای اهل بیت به بعلبك

چ كردند، و به سوی این خبر به گوش آن كافران رسید، آن ها با ترس و وحشت كو

به راه افتادند در نزدیكی آنجا به والی شهر نوشتند: همانا سر حسین با ما « بعلبك»

ها را به دست گرفته و به استقبال است.والی ملعون آن شهر، امر كرد تا دختران دف

ه ك -ها را گشودند، در شیپورها دمیده شد، آن مالعین برای خودشان خلوق آیند، علم

شكر و آرد خواستند، و شب را با مستی و میخوارگی به سر  -خوشبو است دارویی 

كلثوم علیهاالسالم فرمود: نام این شهر چیست؟گفتند: بعلبك.فرمود: آوردند.جناب ام

های های آنها را نابود و فاسد سازد، و خداوند نوشیدنیخداوند سبزیجات و زراعت

ران را از سر آنها كوتاه ننماید.ابومخنف آنها را شیرین و گوارا نسازد، و دست ستمكا

 رسد.گوید: اگر دنیا از عدالت و داد پر شود، هر آینه به آنها جز ظلم و ستم نمی
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 ی راهب و اشعار امام سجادصومعه

آن مالعین شب را در آن شهر به سر بردند، آن گاه از آنجا كوچ كردند. شب هنگام به 

السالم شروع به خواندن این اشعار كرد و دیر كشیشی رسیدند، امام سجاد علیه

م ذا فلیت شعری الی كفرمود:هو الزمان فما تفنی عجائبه عن الكرام و ال تهدی مصائبه

تجاذبنا صروفه و الی كم ذا نجاذبه؟یسیرونا علی االقتاب عاریة وسائق العیس یحمی عنه 

لكم! یا كفرتم برسول اهلل ویكاننا من اساری الروم بینهم او كلما قال المختار كاذبهعازبه

زمان و روزگار است كه امور عجیب آن، از بزرگوارانی امة السوء قد ضاقت مذاهبه

ی دانستم كه روزگار تا كشود.كاش میشود و مصایب آن هدیه فرستاده نمیفانی نمی

[ بود؟ )یعنی 3۱3با ما نزاع خواهد كرد؟ و ما تا كی با حوادث آن خواهیم ] صفحه 

جهاز سوار های روزگار تا كی با ما خواهد گشت؟(ما را بر روی شترهای بیمحنت

شوند ما را از كنند، )یعنی مانع میدهند؛ و ساربانان از ما حمایت نمیكرده و سیر می

گذارند كه به راحت سوار آن شویم(.گویا كه سوار شدن بر دوش و كوهان آن، و نمی

روم هستیم؛ یا این كه هر چیزی كه آن را رسول ی اسیران ما، در میان آنها از جمله

برگزیده صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده است، دروغ بوده است. وای بر شما! شما بر 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم كفر ورزیدید و عصیان نمودید؛ ای امت بد! شما 

: هنگامی كه شب، های شریعت بر شما تنگ شده است.راوی گویدگمراه شدید و راه

ی بلندی در كنار دیر بلند ی ظلمت خود را بر آنها كشید، سر مطهر را بر نیزهپرده

كردند، و چون تاریكی شب فرارسید راهب، از سر مطهر آوازی مانند آواز رعد و 

رود.راهب سر خود را از صدای تسبیح و تقدیس شنید، و دید نورهایی از آن باال می

و به سوی سر مطهر نگاه كرد، ناگاه دید كه از سر مطهر نوری صومعه بیرون آورد 

درخشد، كه به صفحات آسمان رسیده، نگاه كرد دید دری از آسمان باز شده و می

گویند:السالم علیك یابن رسول اهلل، السالم شوند و میمالئكه دسته دسته نازل می
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 بر تو ای اباعبداهلل!راهب علیك یا اباعبداهلل.سالم بر تو ای فرزند رسول خدا! سالم

سخت ترسید و مضطرب شد.شب به پایان رسید و صبح فرارسید، آن مالعین قصد 

كوچ كردند، راهب به سوی آنها آمد و گفت: بزرگ و رئیس قوم كیست؟گفتند: 

خولی بن یزید اصبحی.راهب به او گفت: این سر كه با شماست سر كیست؟آن مالعین 

ر سرزمین عراق خروج كرد، و عبیداهلل بن زیاد او را گفتند: سر خارجی است كه د

مادرش  طالب، وكشته است.گفت: او چه نام دارد؟گفتند: نامش حسین بن علی بن ابی

ی زهرا، و جدش محمد مصطفی است.راهب گفت: هالك و اندوه باد بر شما! و فاطمه

 دادید، به راستی آنچه كه در طاعت جناب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم انجام

[ درآمدند كه وقتی 3۱1كه احادیث و اخبار در گفته و معنای خویش، درست ] صفحه 

بارد، و این امر جز در كشتن پیامبر و یا این مرد كشته شود، از آسمان، خون تازه می

خواهم این سر مطهر را به مدت یك شود.سپس راهب گفت: میوصی پیامبری نمی

گردانم.خولی ملعون گفت: من آن را نزد عد آن را به شما برمیساعت به من بدهید، ب

ی تو چه قدر گشایم تا از او جایزه بگیرم.راهب گفت: جایزهیزید بن معاویه می

ای كه شامل ده هزار درهم است.راهب گفت: من آن است؟آن ملعون گفت: كیسه

 .كنم.آن ملعون گفت: آنچه را گفتی حاضر كنكیسه را به تو عطا می

 سر اطهر امام حسین نزد راهب

ها را حاضر كرد و به آنها داد، آنها سر مقدس را كه بر سر نیزه بود، به راهب درهم

گریست و راهب دادند.راهب سر مقدس را گرفت و شروع كرد به بوسیدن، می

گفت: یا اباعبداهلل! به خدا! خیلی بر من سخت است كه با جانم از تو دفاع مواسات می

م، ولكن یا اباعبداهلل! وقتی كه به حضور جد خودم محمد مصطفی صلی اهلل علیه و ننمای

دهم به این كه الهی جز خدا نیست سلم رسیدی برای من شاهد باش كه من شهادت می

دهم كه حضرت محمد صلی اهلل و او تنها است و برای او شریكی نیست، و شهادت می
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السالم ولی خدا دهم كه علی علیهدت میعلیه و آله و سلم رسول خدا است، و شها

ا ها راست.این بگفت و سر مطهر را به سوی آن كافران تحویل داد، آن مالعین درهم

ی آنها در دستشان سفال شده، و بر در میان خود تقسیم كردند، ناگاه دیدند كه همه

ی لعنة اهلل به [ .خول91۱آنها نوشته شده است:)و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون( ]

افراد خود گفت: این قضیه را پنهان دارید، وای بر شما از خواری و ذلت در میان 

مردم.سهل گوید: آن گاه صدای هاتفی از غیب شنیده شد كه این ابیات را 

[ و قد غضبوا 3۱۴خواند:أترجوا أمة قتلت حسیناً شفاعة جده یوم الحساب ] صفحه می

زیاد و أسكنهم جهنم فی اال لعن االله بنیمن یوم الماباالله و خالفوه و لم یخشوه 

السالم را كشتند به شفاعت جد او در روز رستاخیز امید آیا امتی كه حسین علیهالعذاب

دارند؟در حالی كه آنها خدا را به غضب آورده و با خدا مخالفت كردند، و از شدت 

 ان زیاد باد كه آنها را در جهنمروز قیامت نترسیدند.آگاه باش! كه لعنت خدا بر فرزند

در عذاب جای خواهد داد.سهل گوید: هنگامی كه آن مالعین این صدای غیبی را 

آمده است: آنها « منتخب»[ .در 912شنیدند با وحشت و به سرعت حركت كردند ]

ر گوید:و اهلل؛ ما جئتكم حتی بصرت به بالطف منعفصدای هاتف غیبی را شنیدند كه می

وراو حوله فتیة تدمی نحورهم مثل المصابیح یغشون الدجی نوراكان الخدین منح

الحسین سراجًا یستضاء به اهلل یعلم أنی لم أقل زورابه خدا سوگند! به نزد شما نیامدم جز 

آلود و های مباركش خاكالسالم را دیدم در زمین كربال، كه گونهاین كه حسین علیه

و جوانانی بودند كه خون از گلوی آنها گلوی مطهرش بریده شده است.در اطراف ا

جاری بود و آنها مانند چراغهایی بودند كه ظلمت و تاریكی را از نور خویش روشن 

كرد، خدای السالم چراغی بود كه همه جا را نورافشانی میكرده بودند.حسین علیه

رمود: فكلثوم علیهاالسالم گویم.جناب امداند كه من در این سخنم دروغ نمیتعالی می

ی جنیان هستم، من و خدایت رحمت كند، تو كیستی؟گفت: من پادشاهی از طایفه

السالم را یاری نماییم ولی وقتی به خاكپای مباركش قومم آمدیم تا امام حسین علیه
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رسیدیم، دیدیم شهید شده است.راوی گوید: وقتی آن كافران این سخن را شنیدند 

دانیم كه بدون شك از اهل آتش گفتند: ما می ترس و وحشت در دلهای آنها افتاد و

های قدیمی آمده است:از برخی موثقین به نحو مرسل [ .در برخی از كتاب911هستیم ]

[ من در میان كفار و ناكسانی 3۱3سعید شامی گوید: ] صفحه روایت شده است كه ابی

د؛ بردنم میكردند و اسیران اهل بیت عصمت را به شهر شاكه سرهای مطهر را حمل می

بودم، هنگامی كه به دیر نصاری رسیدند، در میان آنها این خبر شایع شد كه نصر 

خواهد نصف شب، بر آنها هجوم آورده و خزاعی لشكری را فراهم كرده و می

شجاعان آنها را بكشد و دلیران را بر زمین زده و سر مطهر و اسیران را بگیرد.رؤسا و 

ب برویم ی راهاضطراب و خوف گفتند: به سوی صومعهبزرگان لشكر كفار، از كثرت 

و آن را پناهگاه قرار دهیم، زیرا كه جای محكمی است و امكان ندارد دشمن از آن 

طریق بر ما تسلط یابد.آنها به طرف صومعه رفتند، شمر ملعون و یاوران او كنار در 

زرگ آمد، چون صومعه ایستاد، ]و با صدای بلندی فریاد زد: ای اهل دیر![.راهب ب

خواهید؟شمر ولدالزنا گفت: ما از لشكر لشكر را دید، گفت: شما كیستید؟ و چه می

رویم. راهب گفت: برای چه؟گفت: شخصی عبیداهلل بن زیاد هستیم و به سوی شام می

در عراق یاغی شد، و بر یزید بن معاویه خروج كرد، لشكرهای زیادی جمع شدند، و 

ی جنگ با او فرستاد، و آنها را كشتند، اینك اینها سرهای آنها زیاد لشكر عظیمی براابن

و این اسیران اهل حرم او هستند.راوی گوید: راهب، به سر مقدس جناب حجت خدا 

ود، پس شصلوات اهلل علیه نگریست، ناگاه دید كه نوری از آن به سوی آسمان بلند می

ا گنجایش لشكر شما را ی مدر دلش هیبتی از سر مطهر افتاد.راهب گفت: صومعه

ندارد. شما، سرها و اسیران را وارد صومعه نمایید و خودتان از بیرون، صومعه را حفظ 

كنید.آن مالعین سخن راهب را پسنیدند و گفتند: نظر شما خوب است.آنگاه سر مطهر 

السالم را در صندوقی گذاشته و در آن را بستند، و آن را به همراه مخدرات امام علیه

السالم وارد صومعه كردند و در جای مناسب قرار دادند.راوی ره و امام سجاد علیهطاه
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خواست سر شریف را ببیند، او به گوید: وقتی آنها از صومعه خارج شدند، راهب می

ای داشت، سرش را در طرف اتاقی كه صندوق در آنجا بود؛ رفت. آن اتاق روزنه

ق از نور روشن است، سقف اتاق دو قسمت شد، روزنه قرار داد، ناگاه متوجه شد كه اتا

تخت بزرگی كه اطرافش نورانی است از آسمان فرودآمد.ناگاه خانمی را دید كه از 

[ شخصی فریاد 3۱۳حوری بهشتی زیباتر است، او بر روی تخت نشسته، ] صفحه 

رون بیهای خود را ببندید و نگاه نكنید!در این اثنا، بانوانی از آن اتاق زند: دیدهمی

آمدند، متوجه شد كه آنها جناب حوا؛ صفیه، مادر اسماعیل؛ راجیل، مادر یوسف؛ مادر 

موسی؛ آسیه؛ مریم و حرمهای حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله و سلم 

گوید: آن بانوان محترمه سر مطهر را از میان صندوق بیرون آوردند، و هر هستند.می

ام جناب بوسیدند. نوبت به سیدهاز دیگری سر مطهر را می كدام از این بانوان، یكی پس

هوش شد.راهب نیز ی زهرا علیهاالسالم رسید، بوسه بر آن سر مطهر زد و بیفاطمه

دید، بلكه سخنان آنها را هوش گردید، آن گاه به هوش آمد ولی با چشم نمیبی

ا فرمود:السالم علیك یشنید، در این اثنا شنید كه حضرت زهرا سالم اهلل علیها میمی

قتیل االم، السالم علیك یا مظلوم االم، السالم علیك یا شهید االم، ال یتداخلك هم و ال 

غم، و ان اهلل سیفرج عنی و عنك ]و یأخذلی بثأرك[.یا بنی! من ذا الذی فرق بین 

رأسك و جسدك؟یا بنی! من ذا الذی قتلك و ظلمك؟یا بنی! من ذا الذی سبی 

الم بر ی مادر، سی! من ذا الذی أیتم أطفالك؟سالم بر تو ای فرزند كشتهحریمك؟یا بن

تو ای فرزند مظلوم مادر، سالم بر تو ای فرزند شهید مادر، غم و اندوه در دل تو داخل 

شود، كه همانا خدای متعال غم و اندوه را از من و تو خواهد برد ]و انتقام تو را نمی

ت را از بدنت جدا كرد؟فرزندم! چه كسی تو را خواهد گرفت[.فرزندم! چه كسی سر

كشت و ستم كرد؟فرزندم! چه كسی حرم و اهل بیت تو را اسیر كرد؟فرزندم! چه كسی 

ی مكرمه گفت و ناله زد و سخت گریست.چون فرزندان تو را یتیم نمود؟آن سیده

وارد  هوش افتاد، چون به هوش آمدها را شنید عقل از سرش پرید و بیراهب این ناله
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اتاق شد و صندوق را شكست و سر شریف را بیرون آورد، غسل داد و با كافور، مشك 

گفت: ] گریست و میو زعفران معطر نمود، و آن را در برابر خود گذاشت، او می

ی كسانی [ ای سر! كه از سرهای بنی آدم هستی، و ای كریم و بزرگ همه3۱3صفحه 

انی باشی كه خدا در تورات و انجیل مدح فرموده كنم از كساند، گمان میكه در عالم

های است، و تویی آن كسی كه تو را فضیلت تأویل عطا فرموده است، زیرا كه خاتون

كنند. من! نمایند، و نوحه میسیده از فرزندان آدم در دنیا و آخرت بر تو گریه می

ه سخن داوند اكبر بخواهم تو را به نام و صفت تو بشناسم.ناگاه سر مطهر به قدرت خمی

آمد و فرمود:أنا المظلوم، أنا المهموم، أنا المغموم، أنا الذی بسیف العدوان و الظلم 

قتلت، أنا الذی بحرب أهل البغی ظلمت، أنا الذی علی غیر جرم نهبت، أنا الذی من 

الماء منعت، أنا الذی عن االهل و االوطان بعدت.منم مظلوم، منم مهموم، منم مغموم، 

آن كسی كه به تیغ ستم و ظلم كشته شدم.منم آن كسی كه به محاربه و جنگ اهل منم 

جرم و گناه غارت شدم.منم آن كسی كه از آب ستم مظلوم شدم.منم آن كسی كه بی

منع شدم.منم آن كسی كه از اهل و وطن خویش رانده شدم.راهب گفت: ای سر مطهر! 

رفی كن.سر مطهر فرمود:ان كنت تسأل دهم كه بیشتر خودت را معتو را به خدا قسم می

محمد المصطفی، أنا ابن علی المرتضی، أنا ابن فاطمة عن حسبی و نسبی، فانا ابن

ا العروة الوثقی.أنا شهید كربالء، أنا قتیل كربالء، أنخدیجة الكبری، أنا ابنالزهراء، أنا ابن

یب كربالء، أنا وحید مظلوم كربالء، أنا عطشان ]كربالء[، أنا ظمئان كربالء، أنا غر

كربالء، أنا سلیب كربالء، أنا الذی خذلونی الكفرة بأرض كربالء.اگر از شأن و نسب 

پرسی؛ پس منم فرزند محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم، منم فرزند علی من می

ی كبری سالم اهلل علیهم.منم فرزند ی زهرا، منم فرزند خدیجهمرتضی، منم فرزند فاطمه

ی [ دستگیره32۱ی كه چنگ زدن به دین و مودت او مانند چنگ زدن به ] صفحه كس

ربال، ی كشود، منم شهید كربال، منم كشتهمحكم و استوار است كه بریده و جدا نمی

ی ی كربال، منم غریب كربال، منم تنهامنم مظلوم كربال، منم عطشان ]كربال[، منم تشنه
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ربال ی كفار در سرزمین ك، منم آن كسی كه طایفهی كربالكربال، منم به تاراج رفته

 یاور گذاشتند.بی

 سر اطهر امام حسین و مسلمان شدن نصاری

السالم این سخنان راوی گوید: هنگامی كه راهب بزرگ، از سر مطهر حجت خدا علیه

آنها هفتاد نفر  -را شنید، شاگردان خود را جمع كرد و قضیه را برای آنها نقل نمود 

ها را از سرهای خویش انداختند و ی آنها ضجه زدند، گریه كردند و عمامههمه - بودند

السالم، های خودشان را چاك نمودند.آن گاه خدمت آقای ما، امام سجاد علیهگریبان

بریدند، و ناقوس را  -كه عالمت مسیحیت است  -شرفیاب شدند، آنها زنارها را 

ت برداشتند و به دست مبارك امام شكستند، و از كارهای یهود و نصاری دس

السالم مسلمان شده و عرض كردند:ای فرزند رسول خدا! دستور بفرمایید بر علیه علیه

این كافران قیام كنیم و با آنها بجنگیم و زنگ كدورت دلهای خود را كه به سبب آنها 

م السالعارض شده است، صاف نماییم، و انتقام خون آقا و موالی خود امام حسین علیه

السالم به آنها فرمود: شما این كار را نكنید، زیرا كه خدا به زودی از را بگیریم.امام علیه

آمده است: راوی گوید: آن « منتخب»[ .در 919آنها با غلبه و قهر انتقام خواهد گرفت ]

گاه، آن مالعین حركت كردند تا این كه به شام نزدیك شدند، در این اثنا هاتفی از 

منظر و المسلمون بگفت:رأس ابن بنت محمد و وصیه یا للرجال علی قناة یرفعغیب می

كحلت بمنظرنا الجفون عماءها و أصم رزءك كل و بمسمع ال جازع منهم و ال متوجع

منعوا زالل الماء آل ما روضة اال تمنت أنها لك تربة ولحظ جنبك مضجعاذن تسمع

ة كحل فیه تفرقت وید تصافح فی البریعین عالها المحمد وغدت ذئاب البرفیه تكرع

ای مردان! سر فرزند دختر محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و فرزند وصی او بر تقطع

دیدند، و فریاد [ و حال آن كه مسلمانان این صحنه را می322شود. ] صفحه سر نیزه می

نها به ی از مصایب آرسید و نه دل كسشنیدند، نه كسی به فریاد آنها میی او را میو ناله
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ی كوری كشیده شد؛ و مصیبت های چشمان، با دیدن آن نیزه سرمهآمد.به پلكدرد می

ن ای نبود مگر ایشنوند كر و ناشنوا كرد.هیچ روضه و بقعهها را كه میی گوشتو همه

كه آرزو كرد این كه تربت تو باشد و لذت و نصیب گرفتن از پهلوی مبارك محل 

السالم را از آب زالل صاف منع كردند؛ ، درك نماید.آل محمد علیهمخوابیدن تو را

نوشیدند.چشمی كه بر آن سرمه كشیده در حالی كه گرگان بیابان از آن آب می

كرد، گشت، در آن صحرا با اشك پر گردید، و دستی كه در میان خلق مصافحه میمی

 [ .913شد ]بریده می

 وندشاسرای اهل بیت به دمشق نزدیك می

سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:هنگامی كه كاروان اسرا نزدیك دمشق رسیدند 

ی آن مالعین بود، نزدیك كلثوم علیهاالسالم به شمر حرامزاده كه از جملهحضرت ام

شد و به او فرمود: حاجتی نسبت به تو دارم؟آن ملعون گفت: حاجت تو چیست؟فرمود: 

ای ببرید كه تماشاگرانش كمتر نمایید از دروازهخواهم وقتی كه ما را وارد شهر میمی

رها ها بیرون كنند و بین ما و سباشند، و تو به افرادت بگو كه این سرها را از میان محمل

فاصله باشد، چرا كه ما از نگاه كردن زیاد مردم، با این حالی كه داریم، احساس ذلت 

ه خاطر ظلم و كفری كه داشت نماییم.آن معلون در جواب سؤال آن خاتون مكرمه بمی

ها قرار دهند، و آن مخدرات را از دستور داد، سرها را بر نیزه كرده و در وسط محمل

[ . ] صفحه 911میان تماشاگران روانه كرد و آنها را با این حال به شهر شام وارد كردند ]

321 ] 

 تذییالت

 اقع شدكرامات و معجزاتی كه از اهل بیت در میان راه كوفه و شام و
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و سید بن طاووس رحمة اهلل « مناقب»آمده است: روایتی را صاحب « بحاراالنوار»در  -2

غیر  لهیعه و:ابن-كنیم را نقل می« مناقب»كه ما در اینجا روایت صاحب  -اند نقل كرده

گوید: بیت خدا را می -نماییم كه ما موارد نیاز آن را بیان می -اند او روایت كرده

گوید: خداوندا! مرا ببخش و حال آن كه ردم ناگاه مردی را دیدم كه میكطواف می

ی خدا! از خدا بترس و این گونه سخن بخشی.به او گفتم: ای بندهدانم كه مرا نمیمی

های درختان باشد و از ها و برگهای بارانی قطرهمگو، زیرا اگر گناهان تو به اندازه

بخشد، چرا كه او بخشنده و رحیم اهان را میخدای عزوجل طلب مغفرت نمایی آن گن

ی خودم را به تو تعریف كنم.نزد او آمدم آن گاه گفت: ما است.او گفت: بیا تا قصه

السالم را به سوی شهر شام پنجاه نفر از كسانی بودیم كه سر مطهر امام حسین علیه

در اطراف آن  نهادیم، وبردیم. در طی راه، هنگام شب سر مطهر را در صندوقی میمی

ی یاران من شراب خورده و مست شدند. من شراب خوردیم.شبی همهشراب می

نخوردم، چون تاریكی شب همه جا را فراگرفت، صدای رعدی را شنیده و برقی را 

دیدم. ناگاه درهای آسمان گشوده شد و حضرات آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل و 

حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و السالم به همراه پیامبر ما اسحاق علیهم

السالم و گروهی از فرشتگان فرودآمدند.جناب جبرئیل سلم و جناب جبرئیل علیه

السالم به صندوق نزدیك شد، سپس سر انور و اطهر را بیرون آورد، و او را به خود علیه

عرض  به سر اطهرالسالم مانند او نسبت ی انبیا علیهمچسبانید و بوسید. بعد از او، همه

ارادت كردند، و حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بر سر مطهر امام حسین 

ی پیامبران او را تسلی داده و به او تسلیت گفتند.آن گاه السالم گریه نمود، و همهعلیه

جبرئیل به ایشان عرض كرد: یا محمد! خداوند در خصوص امت تو مرا امر فرموده 

[ 329و اطاعت نمایم، پس اگر امر نمایی زمین را به لرزه درآورده ] صفحه است كه از ت

و آن را بر آنها ویران سازم، چنان كه در مورد قوم لوط چنین نمودم.پیامبر خدا صلی 

اهلل علیه و آله و سلم فرمود: نه، یا جبرئیل! زیرا در روز قیامت من و آنها در پیشگاه 
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.راوی گوید: آن گاه حضرات بر سر مطهر آن خدای تعالی توقفی خواهیم داشت

حضرت نماز گزاردند، سپس گروهی از فرشتگان آمدند و عرض كردند: خداوند 

تبارك و تعالی به ما امر كرده است كه این پنجاه نفر را بكشیم.پیامبر صلی اهلل علیه و 

 نه به جان مای خود را انجام دهید.آنها با تازیاآله و سلم به ایشان فرمود: شما وظیفه

ول ی خود بزند، گفتم: االمان االمان یا رسافتادند، یكی از آنها مرا قصد كرد تا با تازیانه

ی یارانم اهلل!حضرت فرمود: برو، خداوند تو را نبخشد.هنگام صبح شد دیدم، همه

صاحب اصل گوید: در یك كتاب قدیمی  -1[ .91۴اند ]خاكستر شده و بر زمین افتاده

اند كه فرموده است:هنگامی كه اسیران اهل بیت ید رحمة اهلل نقل كردهاز شیخ مف

بردند آنها را به طرف قصر السالم و سرهای طاهرین را به سوی دمشق میعصمت علیهم

مقاتل حركت دادند. روز بسیار گرمی بود، مشكی كه با ایشان بود واژگون شد و بنی

ی از سعد ملعون به گروهلبه كرد.ابنآب آن بر زمین ریخت، تشنگی سختی بر آنها غ

ای به وسعت چهل ذراع بر پا افراد خود دستور داد تا در طلب آب باشند، و خیمه

كردند و خود آن حرامزاده و یارانش در آن نشستند. آنها اسیران آل اهلل و كودكان اهل 

 آفتابالسالم را بر روی خاك سوزان رها كردند، و این در حالی بود كه بیت علیهم

گداخت.حضرت زینب كبری تابید و آن را میسوزان بر بدن آن مظلومان می

السالم را در كناب خود نشانده و از شدت علیهاالسالم در حالی كه امام سجاد علیه

ی اشتری كه در آنجا بود حركت كرد، و در تشنگی مشرف بر هالك بود به سوی سایه

لی گفت:یعز عزد و میز شدت گرما باد میدستش بادبزنی بود كه با آن، حضرت را ا

أن أراك بهذا الحال یابن أخی!بر من دشوار است كه تو را با این حال ببینم ای فرزند 

برادرم.بعد از آن؛ حضرت سكینه علیهاالسالم به سوی درختی كه در آنجا بود رفت و 

 ت ناگاه[ بالشی از خاك ترتیب داد و خوابید، اندكی نگذش323برای خود ] صفحه 

ی صغری گروه اشرار كوچ كردند.راوی گوید: وی با خواهرش جناب فاطمه

ی صغری علیهاالسالم به ساربان شتر فرمود: خواهرم شد، فاطمهعلیهاالسالم سوار شتر می
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شوم تا این كه خواهرم را سكینه علیهاالسالم كجاست؟ به خدا سوگند! سوار نمی

دانم كجا رفته است.ساربان شتر با مود: نمیبیاوری.آن ملعون گفت: او كجاست؟فر

صدای بلند فریاد زد: ای سكینه! بیا و با زنان سوار شو.حضرت سكینه علیهاالسالم به 

جهت مشقت و رنج سفر، از خواب بیدار نشد، آفتاب باال آمد و گرما آزارش نمود از 

هرم ای فاطمه! آیا من، زد: خواخواب بیدار شد و به دنبال آنها به راه افتاد، و فریاد می

ام.دل هم سوار تو در محمل نبودم؟ اكنون تو سوار بر اشتری و من پابرهنه مانده

خواهرش برای او سوخت و به ساربان شتر فرمود: به خدا سوگند! اگر خواهر مرا برایم 

اندازم، و در روز قیامت خون خود را در نیاوری، خود را از باالی این شتر پایین می

خواهم.آن ملعون گفت: ه جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از تو میپیشگا

فت: داشت.گخواهر تو كیست؟فرمود: سكینه، همانی كه پدرم او را بسیار دوست می

ای كه در آن سكینه و رباب باشد من آن گفت: خانهای كه پدرت در مورد او میسكینه

ربان شتر به او رقت نمود و او را با دارم؟فرمود: آری.پس ساخانه را دوست می

شماتت كننده از خواهرش سوار كرد.رق لها الشامت مما بها ما حال من رق لها الشامت

جهت آن محنتی كه در او بود برایش رقت كرده، و دلش سوخت؛ چگونه است حال 

 در اصل آمده است: در كتابی كه قبالً نام -9كسی كه شماتت كننده به او رقت نماید؟

بردیم نقل شده است:هنگامی كه سرهای مبارك و اسیران اهل بیت عصمت 

رسیدند، رئیس آنجا امر كرد كه شهر را زینت كرده و « عسقالن»السالم به منزل علیهم

به بازیگران و رقاصان آنجا امر كرد كه بازی كرده و طبل و ساز بزنند و مشغول لهو 

[ در آن شهر، مرد 321ل شدند. ] صفحه گردند، آنها در قصرها به زدن سازها مشغو

بود، او در بازار ایستاده بود،هنگامی كه متوجه شادی و « زریر خزاعی»تاجری به نام 

گفت: این روزها بر تو مبارك باشد.به خوشحالی مردم شد كه هر كدام به دیگری می

ین یكی از مردم گفت: برای چه مردم شاد و مسرور هستند؟ و چرا بازارها را تزی

اند؟گفتند: گویا كه تو در این شهر غریب هستی؟گفت: بلی.گفتند: ای شخص! كرده
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بدان، در عراق، گروهی مخالف یزید بودند، كه با او بیعت نكردند. یزید به سوی آنها 

لشكری فرستاد، آنها را كشتند و اینها سرهای آنها و اینان اسیران آنها هستند.زریر 

یا مسلمان؟شخصی گفت: آنها بزرگان و آقایان زمان گفت: این گروه كافر بودند 

ت: من گفبودند.گفت: پس برای چه بر یزید خروج نمودند؟گفت: پیشوای آنها می

فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم هستم و من به خالفت سزاوارترم.خزاعی 

ام او ریر! نگفت: پدر او كه بود؟ مادر او كه بود؟ و نام او چیست؟شخصی گفت: ای ز

السالم و نام مادرش فاطمه زهرا السالم بود، و نام برادرش حسن علیهحسین علیه

علیهاالسالم دختر محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و پدرش علی مرتضی 

صلوات اهلل علیه.هنگامی كه خزاعی این سخن را شنید، دنیا در برابر چشمان او سیاه و 

ی وسعتش در برابر او تنگ شد، پس به نزد اسرای اهل با همهتاریك گردید، و دنیا 

آن  السالم افتادالسالم آمد، چون چشم او بر آقای من امام سجاد علیهبیت عصمت علیهم

ی اهل شهر در شادی و كنی و حال آن كه همهحضرت فرمود: فالنی چرا گریه می

و امروز وارد این شهر سرور هستند؟زریر عرض كرد: ای آقای من! من مرد غریبم، 

شوم و نامبارك شدم. من تاجر هستم، و از اهل شهر، از سبب شادی و سرور آنها 

پرسیدم. جواب دادند: شخص یاغی بر یزید خروج كرد پس یزید او را بكشت و سر او 

[ پس چون از اهل شهر، از 32۴را به شهر شام بفرستاد و زنان او را اسیر نمود. ] صفحه 

د او السالم، و جطالب علیهم پدرش پرسیدم.گفتند: حسین بن علی بن ابینام او و نا

حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم است.گفتم: سزاوارتر از او به 

العابدین صلوات اهلل علیه خالفت كیست؟ خاموش شدند و جواب ندادند.آقایم زین

كنم، خدای تعالی تو را هده میفرمود: ای تاجر! معرفت حق و بوی محبت را از تو مشا

خیر دهد.عرض كرد: ای آقای من! امر بفرمایید تا خدمتی برای شما انجام دهم.امام 

السالم فرمود: به آن كسی كه حامل سر مطهر پدر بزرگوار من است بگو: از زنان علیه

 های آنها تمام شود؛طاهرات جلوتر رود و از آنها فاصله بگیرد، برای این كه حجاب
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)یعنی كسی به آنها نگاه نكند و به نگاه كردن بر سر مقدس مشغول شوند و از نگریستن 

جاه السالم را اجابت نمود، پنبه سوی زنان اعراض كنند(.پس بالفاصله زریر امر امام علیه

خواهم جلوتر بروی و در مثقال زر و نقره به حامل سر مطهر عطا كرد و به او گفت: می

 هایحامل سر مطهر از آنها فاصله گرفت و مخدرات طاهرات از نگاهمیان زنان نباشی.

كردند.آن گاه زریر دین سر مقدس را تماشا مینامحرمان راحت شدند، و مردمان بی

السالم فرمود: اگر لباس عرض كرد: ای آقای من! آیا حاجت دیگری ندارید؟امام علیه

آمد و برای هر كدام از مخدرات  اضافه داری برای من بیاور.پس زریر به محل اقامتش

ای آورد.زریر گوید: ما در این حال السالم عمامهطاهرات، لباسی، و برای امام علیه

ای از در بازار بلند شد، دقت كردم دیدم صدای شمر ملعون بودیم، ناگاه فریاد و صیحه

است.رگ غیرت و حمیت من به جوش آمد، به سوی آن ملعون آمدم و او را لعنت 

رده و دشمنام دادم، و افسار اسب او را گرفتم و گفتم: خدا تو را لعنت كند ای شمر! ك

 ای و اسیرهایی كه غارت كردهای؟ و این خاتوناین سر كیست كه او را بر نیزه زده

جهاز سوار باشند كه ایشان را بر شترهای بیای فرزندان كدام شخص مینموده

را قطع كند و قلب و چشمهای تو را كور سازد.شمر ها و پاهای تو ای؟ خدا دستكرده

[ پس 323ولدالزنا چون این سخنان شنید به لشكر خود فریاد زد كه او را بزنید. ] صفحه 

او را احاطه كردند و با شمسشیر و نیزه به جان او افتادند، اهل شهر نیز بر سر آن بیچاره 

ه اد. آن قدر زدند گمان كردند كهوش افتگرد آمده و سنگبارانش كردند تا این كه بی

ز ها سپری شد و او همچنان ااو كشته شده است، پس دست از او برداشته و رفتند.ساعت

ی شب شد، زریر به هوش آمد، هوش بود، شب فرارسید و نیمهشدت ضرب و شتم بی

رفت، و كشید و راه میاو از شدت جراحات گاهی مانند كودكان خود را در زمین می

غلطید. هر طوری بود خود را به مسجد از شدت زخمها بر پشت و شكم خود میگاهی 

السالم رسانید، ناگاه در مسجد، مردمی را دید كه با سرهای باز و سلیمان پیامبر علیه

های چاك چاك و چشمهای گریان و دلهای سوزان مشغول عزاداری گریبان
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كنید و حال آن كه مردم این یهستند.زریر رو به آنها كرد و گفت: چرا شما گریه م

شهر شاد و مسرور هستند؟یكی از آنها گفت: نكند كه از گروه خوارج باشی، اگر از 

دوستداران مؤمنان هستی بنشین و با ما در مصیبت شریك باش.زریر گفت: معاذ اهلل! این 

، و والسالم و اهل بیت اكه از اهل شقاوت باشم، و اآلن به خاطر محبت امام حسین علیه

به خاطر مصایبی كه بر آنها و بر زنان مخدرات آنها وارد شده است؛ به قصد كشته 

دارنده مرا حفظ شدن مورد ضرب و شتم دشمنان قرار گرفتم، ولیكن خدای نگه

هایی كه از نیزه در بدنش بود به آنها نشان داد، و همگی مشغول فرمود.آن گاه زخم

« خرایج»قطب راوندی در كتاب  -3ا نمودند.گریه كردن شدند و مجلس عزاداری برپ

به اسناد خودش از سلیمان بن مهران اعمش روایت كرده است كه سلیمان گفت:من در 

گفت: خدواندا! كرد و میموسم حج بودم در اثنای مراسم مردی را دیدم كه دعا می

خن سبخشی.سلیمان گفت: از شنیدن این دانم كه مرا نمیمرا ببخش و حال آن كه می

لرزه بر اندامم افتاد، به او نزدیك شدم و گفتم: تو در حرم خدا و حرم رسول او صلی 

و در ماه بزرگ  -یا احرام  -اهلل علیه و آله و سلم هستی، و این روزها؛ روزهای محترم 

[ گفت: ای 32۳است، پس چرا از مغفرت خدای تعالی مأیوس هستی؟ ] صفحه 

های تهامه بزرگتر است؟گفت: آیا از كوه شخص! گناه من بزرگتر است.گفتم:

وزن و برابر است.گفت: آری، اگر های محكم و استوار همآری.گفتم: آیا با كوه

خواهی گناه خودم را به تو تعریف نمایم؟گفتم: مرا از گناهت باخبر كن.گفت: بیا می

و  از حرم بیرون رویم.آن گاه از حرم بیرون رفتیم، او قضیه خود را تعریف كرد

گفت:من جزو لشكریان شوم و نامبارك عمر سعد ملعون بودم، وقتی كه امام حسین 

ی چهل نفری بودم كردم، و از جملهالسالم كشته شد من در آن لشكر خدمت میعلیه

بردند.ما با سر مطهر به سوی شام به راه كه سر مطهر را از كوفه به سوی یزید لعین می

ی نصاری فرودآمدیم، و سر مقدس در حالی كه بر سر نیزه افتادیم. در راه، كنار صومعه

بود به همراه ما بود، نگهبانان مواظب آن بودند، موقع غذا، طعام را آماده كردیم و 
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رجو أمة نویسد:أتنشستیم كه بخوریم، ناگاه دستی را دیدم كه در روی دیوار صومعه می

د، امیدوار السالم را كشتنعلیه قتلت حسینًا شفاعة جده یوم الحساب؟آیا امتی كه حسین

شفاعت جد او در روز حساب هستند؟آن ملعون گوید: ما از این امر سخت ترسیدم و 

وحشت نمودیم و یكی از ما به سوی آن دست پرید كه آن را بگیرد ولی غایب 

شد.سپس یاران من به سوی طعام آمدند، ناگاه دیدیم باز دست ظاهر شد و مانند دفعه 

برای  به خدا سوگند!ال و اهلل لیس لهم شفیع و هم یوم القیامة فی العذابقبل نوشت:ف

ای نیست، و آنها در روز قیامت در عذاب خواهند آنها در روز قیامت شفاعت كننده

بود.باز یاران ما به سوی دست پریدند،باز غایب گردید، سپس به سوی طعام برگشتند، 

سین بحكم جور و خالف حكمهم حكم باز دست ظاهر شد و نوشت:و قد قتلوا الح

السالم را به حكم جور و ستم كشتند؛ و [ به تحقیق حسین علیه323الكتاب ] صفحه 

حكم آنها با حكم كتاب خدا مخالف شد.من از خوردن غذا دست برداشتم و غذا برای 

ی خود سر بیرون آورد، او نوری را دید كه از من گوارا نشد.آن گاه راهبی از صومعه

الی سر مقدس به سوی آسمان امتداد دارد.راهب از نگهبانان پرسید: از كجا با

اید؟گفتند: از عراق، با حسین محاربه و جنگ كردیم.راهب گفت: فرزند فاطمه، آمده

دختر پیامبر شما و فرزند پسرعموی پیامبر شما؟گفتند: آری.گفت: هالك و خسران بر 

م فرزندی داشت ما او را در چشمهای خود شما باد! به خدا سوگند! اگر عیسی بن مری

داشتیم، ولیكن من از شما حاجتی دارم.گفتند: حاجت تو دادیم و برمیجای می

چیست؟گفت: به رئیس و بزرگ خود بگویید: من ده هزار درهم كه آنها را از پدران 

وقت  ام، دارم. آنها را از من بگیرد و این سر مطهر را به من بدهد تاخود به ارث برده

ه دهم.این پیشنهاد را بكوچ شما نزد من باشد، هنگام كوچ شما، آن را به شما تحویل می

[ رساندند، آن ملعون گفت: از راهب پولها را بگیرید و سر را تا 913عمر سعد لعنة اهلل ]

وقت كوچ به او بدهید.آن مالعین به نزد راهب آمدند و گفتند: پولها را بیاور تا سر 

تو عطا كنیم.راهب از باالی صومعه دو كیسه به آنها داد كه در هر كدام از مقدس را به 
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ها را صرافی كرد و آنها پنج هزار درهم بود.عمر ملعون صراف را طلبید، او درهم

دار خود تحویل داد و دستور داد كه سر مقدس را به راهب سنجید و آنها را به خزینه

ر مطهر حجت خدا را از گرد و غبار بدهند.راهب سر مقدس را گرفت، آن گاه س

[ داد و آن را با مشك و كافوری كه داشت معطر نمود، و در میان 31۱شستشو ] صفحه 

كرد و گریه ی حریری گذاشته و در برابر خود قرار داده و پیوسته نوحه میپارچه

 نمود، تا این كه آن مالعین او را صدا زدند و سر مطهر را از او خواستند.راهبمی

خواهم در عرض كرد: ای سر مطهر! من جز نفس خودم مالك نیستم، پس از تو می

هنگام قیامت در پیشگاه جدت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم برای من 

دهم به این كه جز از خدا، الهی نیست، و این كه محمد گواهی دهی كه من شهادت می

است، من به دست تو مسلمان شدم، و من صلی اهلل علیه و آله و سلم عبد و رسول خدا 

خواهم كمی با بزرگ شما سخن ی تو هستم.آن گاه راهب به آن مالعین گفت: میبنده

بگویم و سر مبارك را به او عطا كنم.پس عمر سعد ملعون را طلبید و گفت: تو را به 

ر این س دهم كه بعد از این، باخدا و به حق محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم قسم می

مطهر رفتار سابق را نداشته باشی و این سر مقدس را از این صندوق بیرون نیاوری.عمر 

دهم.او سر مطهر را به آن ملعون تحویل داد گویی انجام میملعون گفت: آنچه را تو می

و از صومعه فرودآمد تا به یكی از كوهها برود و خدا را عبادت كند.عمر سعد حرامزاده 

ش حركت كرد و در مورد سر مطهر حجت خدا به سخن او گوش نداده و نیز با افراد

مثل سابق رفتار نمود.چون آن ملعون به شهر شام نزدیك شد، به افراد خود گفت: 

ها را خواست. آنها را حاضر كرده و در برابر او فرودآیید.آن گاه از خادم خود كیسه

ها را سهها گشاده شود.سر كیسر كیسهگذاشتند، بعد به مهر آنها نگاه كرد، و دستور داد 

رد دید ی آنها نگاه كاند.بعد به سكهی دینارها سفال گشتهباز كردند ناگاه دید كه همه

كه بر یك روی آنها این آیه نوشته شده است:)و ال تحسبن اهلل غافالً عما یعمل 

ر فل است.و بكنند غا[ .البته گمان مكن كه خدا از آنچه ستمكاران می91۳الظالمون( ]
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[ )و سیعلم الذین ظلموا 312ی شریفه نوشته شده است: ] صفحه روی دیگر آنها این آیه

[ .آن ملعون گفت:)انا هلل و انا الیه راجعون(، زیانكار دنیا و 913ای منقلب ینقلبون( ]

آخرت شدم. سپس به غالمان خود گفت: آنها را به نهر بیندازید غالمانش نیز آنها را به 

انداختند.آن ملعون، فردای آن روز به شام وارد شد... تا آنجا كه راوی حدیث نهر 

السالم را به اتاقی كه در گوید: در شهر شام یزید لعین دستور داد سر مطهر امام علیه

خورد، وارد كردند، ما را مأمور مقابل مجلس شراب آن ملعون بود و در آنجا شراب می

این امور و كرامات در دل من بود، من نتوانستم در  یحفاظت از سر مطهر نمود، همه

این اتاق بخوابم.چون شب فرارسید، باز ما را مأمور حفاظت از سر مقدس نمود، چون 

ای از جانب آسمان شنیدم، ناگاه دیدم كه منادی ندا پاسی از شب گذشت، صدا و غلغله

ی بسیاری از دهالسالم به همراه عكند:یا آدم! فرودآی.پس حضرت آدم علیهمی

فرشتگان فرودآمدند.بعد از آن، شنیدم منادی را كه ندا كرد: یا عیسی! فرودآی.پس 

ی بسیاری از فرشتگان فرودآمدند.بعد از السالم نیز به همراه عدهحضرت عیسی علیه

كرد: یا محمد! فرودآی.آن ی عظیمی شنیدم، كه منادی ندا میآن، آواز و غلغله

جمعیت زیادی اجالل نزول فرمود، فرشتگان زیادی اتاق را احاطه حضرت نیز به همراه 

كردند، آن گاه حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم وارد اتاق شد و سر 

مطهر را برداشت.راوی گوید: در روایت دیگری آمده است:حضرت محمد صلی اهلل 

بر باالی آن بود، خم ای كه سر مطهر علیه و آله و سلم در زیر سر مطهر نشست، نیزه

شد و سر مقدس در بغل آن حضرت افتاد، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم آن را 

بینی امتم، پس از السالم آمد و فرمود: ای پدر من! میگرفت و نزد حضرت آدم علیه

من با فرزندم چگونه رفتار كردند؟از این سخن، بدن من لرزید. بعد از آن، جبرئیل 

ها هستم، به من امر فرمایید كه زمین را بر م گفت: یا محمد! من صاحب زلزلهالسالعلیه

ای بزنم كه از آن هالك شوند.حضرت فرمود: نه. امت تو متزلزل نمایم، و به آنها صیحه

[ عرض كرد: یا محمد! اجازه بفرما این چهل نفر را كه مأمور سر مطهر 311] صفحه 
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السالم ضرت فرمود: اجازه دادم.آن گاه جبرئیل علیههستند به سزای اعمالشان برسانم.ح

شدند، پس به من نزدیك شد و دمید و آنها هالك میبا نفس خود به یكایك ما می

بینی؟حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: او شنوی و میفرمود: آیا می

پس مرا رها كردند و سر را رها كنید و به حال خود بگذارید، خدای تعالی او را نبخشد.

مبارك را گرفتند و رفتند.از آن شب به بعد، سر مقدس مفقود شد، و از آن خبری 

نشد.از طرفی، عمر سعد ملعون به دنبال حكومت ری رفت، و به سلطنت موفق نشد و 

خدا عمر او را گرفت و در راه هالك شد.سلیمان بن اعمش گوید: پس از شنیدن این 

سوزان. ای نون گفتم: دور شو! مرا به آتش جنایتی كه مرتكب شدهقصه به آن مرد ملع

 [ 311[ . ] صفحه 9۴۱دانم آن ملعون كجا رفت ]از او روی گردانیدم و نمی

 ورود اهل بیت به شهر شام

 اسرا و سرهای مطهر در بازار شام

ه ك گوید: كاروان اسرا را با جدیت تمام حركت دادند تا اینابومخنف در این مورد می

شود، مردم گویا مست وارد شهر شام شدند. بازارها تعطیل است و داد و ستد نمی

 آمد و گفت: خدا چشم تو را -علیهما اللعنه -هستند، ملعونی به سوی یزید بن معاویه 

 -روشن نماید ای خلیفه!یزید گفت: برای چه؟آن ملعون گفت: به خاطر سر حسین 

ه آن شخص گفت: خدا چشم تو را روشن ننماید.آن یزید حرامزاده ب-صلوات اهلل علیه 

گاه دستور داد آن لعین را زندانی كنند.از طرفی، دستور داد صد و بیست علم برافراشته 

ها ها برافراشته شد، در زیر علمنموده و به استقبال سر اطهر و اقدس حضرت بروند.علم

ناگاه هاتفی صدا زد و این اشعار را گفتند!!می« ال اله اال اهلل»و « اهلل اكبر»آن مالعین، 

خواند:جاؤوا برأسك یابن بنت محمد! مترمالً بدمائه ترمیالال یوم اعظم حسرة من یومه 

و اراه رهنا للمنون قتیالفكأنما بك یابن بنت محمد! قتلوا جهاراً عامدین رسوالو یكبرون 
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تو را در حالی  ل خدا! سربأن قتلت و انما فتلوا بك التكبیر و التهلیالای فرزند دختر رسو

كه بخونت آغشته بود آوردند.هیچ روزی بزرگتر و شدیدتر از جهت حسرت و اندوه 

بینم كه در گرو مرگ و كشته شدن از روز شهادت آن حضرت نیست؛ و من او را می

است.گویا به سبب كشتن تو ای پسر دختر پیامبر! به آشكار و عمد رسول خدا صلی اهلل 

ه جز این گویند؛ و حال آن كسلم را كشتند. و به كشته شدن تو تكبیر میعلیه و آله و 

ی خیزران نیست كه با كشتن تو تكبیر و تهلیل را كشتند.سهل گوید: مردم از دروازه

وارد شهر شدند، من هم به همراه آنها وارد شدم، ناگاه دیدم هیجده سر كه بر باالی 

جهاز سوار كرده بودند، سر اطهر امام شترهای بی ها بودند، آوردند، اسرا را بر پشتنیزه

[ 31۴گفت: ] صفحه السالم در دست شمر لعین بود، آن ولدالزنای ملعون میحسین علیه

أسه أنا قتلت ابن سید الوصیین و أتیت برأنا صاحب الرمح الطویل أنا قاتل الدین االصیل

ی دین اصیل.فرزند سید دهی بلند، منم كشنمنم صاحب نیزهالی یزید امیرالمومنین

كلثوم الوصیین را من كشتم كه اینك سر او را به یزید امیرالمؤمنین!! آوردم.حضرت ام

علیهاالسالم در پاسخ آن فرمود: ای ملعون فرزند ملعون! در نسبت لقب امیرالمؤمنین به 

آگاه باش كه لعنت خدا -و یا در اظهار شجاعت خود دروغ گفتی  -یزید دروغ گفتی 

بر قوم ستمكاران است.وای بر تو! در نزد یزید ملعون فرزند ملعون؛ بر كشتن كسی 

گفتند؛ كنی كه جبرئیل و میكائیل علیهماالسالم او را در گهواره الالیی میافتخار می

ی عرش پروردگار عالمیان نوشته شده است، كسی كه كسی كه نام او بر سراپرده

او ختم كرده است، و كفار را به دست پدر او مقهور  خداوند عالمیان پیامبران را به جد

و مغلوب كرده است.پس مانند جد من محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم، و 

ی زهرا علیهاالسالم كجا السالم، و مانند مادر من فاطمهمانند پدر من علی مرتضی علیه

شد و عرض كرد: كلثوم علیهاالسالم شود؟خولی ملعون متوجه حضرت امپیدا می

كنی و حال آن كه تو دختر مرد شجاع هستی.آن گاه سرهای اطهر شجاعت را انكار می

الرحمه را پس از سر را یكی پس از دیگری آوردند كه سر حر بن یزید ریاحی علیه
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السالم آوردند. پس از آن، سر مبارك حضرت ابوالفضل العباس اطهر امام حسین علیه

د كه ملعونی به نام قشعم جعفی برداشته بود.بعد از آن، سر عون بود السالم نمایان شعلیه

نمایان  های سرهای انور پس از آنكه سنان بن انس نخعی ولدالزنا برداشته بود، و بقیه

شدند.سهل گوید: دختری كه بر شتری الغر و بدون جهاز سوار بود روی آورد، آن 

زد:وا محمداه! سیاه بود، او صدا می مخدره، روسری از خز داشت كه رنگ خز مایل به

وا علیاه! وا حسناه! وا حسیناه! وا عقیاله! وا عباساه! وا بعد سفراه! وا سوء صباحاه.سهل 

هوش شدم، وقتی كه به هوش آمدم ای بر من زد كه بیگوید: به طرف او رفتم، صیحه

ا نی؟ فرمود: آیزی من! چرا بر من صیحه مینزدیك رفتم و به او عرض كردم: ای سیده

كنی و به اهل و عیال رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از خدا و رسول او حیا نمی

كنی؟عرض كردم: قسم به خدا! من نظر بدی نسبت به شما نداشتم. ] صفحه نگاه می

ان و ی بندگ[ فرمود: تو كیستی؟گفتم: من سهل بن سعید شهرزوری؛ و از جمله313

شدم  -صلوات اهلل علیهما  -ن گاه متوجه حضرت علی بن الحسین دوستان شما هستم.آ

و عرض كردم: ای آقای من! آیا حاجتی دارید؟فرمود: آیا چیزی از درهم نزد تو 

هست؟عرض كردم: آری! هزار دینار و هزار درهم سكه دارم.فرمود: مقداری از آن 

ا از زنان دور نماید تا مردم پولها را به حامل سر مطهر بده و به آن ملعون بگو: سر اطهر ر

السالم نگاه نكنند.سهل گوید: امر مشغول نگاه كردن آن شده و به زنان اهل بیت علیهم

السالم را اطاعت كرده و انجام دادم، آن گاه به سوی حضرت بازگشتم، عرض امام علیه

ر روز كردم: ای آقای من! آن كاری را كه امر فرمودی انجام دادم.فرمود: خدا تو را د

السالم شروع به خواندن این اشعار كرد:أقاد قیامت با ما محشور نماید.آنگاه امام علیه

ذلیال فی دمشق كاننی من الزنج عبد غاب عنه نصیرو جدی رسول اهلل فی كل مشهد و 

شیخی امیرالمؤمنین امیرفیالیت لم ادخل دمشق و لم یكن یرانی یزید فی البالد اسیربا 

ی ای از طایفهو خواری در شهر شام اسیرم كردند؛ گویا من، بنده دستان بسته و ذلت

ی او غایب شده است.در حالی كه جد من رسول خدا سودان هستم كه یاری كننده
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صلی اهلل علیه و آله و سلم )كه مردم در جمیع مجالس و محافل او را رسول خدا صلی 

السالم كه پادشاه امیر نان علیهنامند(؛ و بزرگ من امیرمؤماهلل علیه و آله و سلم می

دید كه در شهرها سیر شدم؛ و یزید لعین مرا نمیاست.ای كاش به شهر شام داخل نمی

 كنم.می

 رفتار شامیان با اسرا و سرهای مطهر

ردند كه كی بلندی نگاه میسهل گوید: در این میان؛ پنج نفر زنی را دیدم كه از پنجره

 روحنا -ای بود. چون سر اطهر حجت خدا ه و پشت خمیدهی آنها پیرزنی ملعوناز جمله

گی را برخاست و سن -لعنها اهلل  -در برابر آن قرار گرفت پیرزن  -و روح العالمین فداه 

دم ی خبیثه دیالسالم زد.چون این جسارت را از آن ملعونهبه دندانهای پیشین امام علیه

آن ملعونه هستند هالك گردان، به حق  عرض كردم: خدایا! او را و آن زنهایی را كه با

[ سهل گوید: هنوز سخن من تمام 31۳محمد و اوالد او، صلوات اهلل علیهم. ] صفحه 

نشده بود كه پنجره خراب شد و سقوط كرد و آن پیرزن ملعونه با آن زنان ملعون 

[ .در روایت دیگر آمده است: وقتی كه اهل 9۴2هالك گردیدند، پایان این روایت ]

به  -ا اهلل لعنه -هجام ای به نام امالسالم كنار آن پنجره رسیدند، پیرزن ملعونهت علیهمبی

كردند، وقتی كه آن خبیثه سر مقدس امام همراه كنیزان و دختران خویش نگاه می

ی بلندی بود و محاسن مباركش به خون آغشته السالم را كه در باالی نیزهحسین علیه

ی سرهاست سر چه كسی است؟ و این كه پیشاپیش همهبود؛ دید گفت: این سر 

سرهایی كه بعد از او هستند، سرهای چه كسانی هستند؟گفتند: این سر؛ سر اطهر حسین 

السالم است، و این سرها، سرهای اصحاب )و اهل بیت( او طالب علیهمبن علی ابی

دهید تا به ن بهستند.آن ملعونه، خیلی خوشحال شد و به كنیزان خود گفت: سنگی به م

سر حسین بزنم، چون پدر او، پدر و شوهر مرا كشته است.یكی از كنیزان سنگی به او 

السالم زد كه در اثر آن، خون به بداد، او سنگ را به صورت نورانی و مطهر امام علیه
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كلثوم علیهاالسالم متوجه محاسن شریفش جاری شد.پس از این كار، حضرت ام

صورت انور و محاسن شریف آن حضرت جاری است. پس  برادرش شد، دید خون از

سیلی به صورت خود زد، و گریبانش را چاك نمود و فریاد زد:وا غوثاه، وا مصیبتاه، وا 

هوش افتاد، چون به هوش آمد فرمود: محمداه، وا علیاه، وا حسناه، وا حسیناه!آن گاه بی

شد: این پیرزن.حضرت  چه كسی این جسارت را به برادر و نور چشم من نمود؟گفته

كلثوم علیهاالسالم از سوز دل نفرین كرد و فرمود:اهلل اهجم علیها قصرها، و احرقها ام

ی او را بر سرش ویران كن، و آن ملعونه را پیش از بنار الدنیا قبل نار اآلخرة.خدایا خانه

آتش آخرت با آتش دنیا بسوزان.راوی گوید: به خدا قسم! هنوز كالم آن مخدره 

د و ی ملعونه ویران شعلیهاالسالم تمام نشده بود كه ساختمان فروریخت و بر سر عجزه

قصرش آتش گرفت و شعله بلند شد و در همین ساعت سوختند و مردند، خدا آنها را 

از  روایتی« مصابیح»نویسد: در كتاب می« اقبال»[ در كتاب 313رحمت نكند. ] صفحه 

 -شده كه: حضرت فرمود:پدرم محمد بن علی  السالم نقلحضرت امام صادق علیه

فرمود: از پدر بزرگوارم حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم  -صلوات اهلل علیها 

لنگید سوار پرسیدم: یزید لعین تو را به چه شتری سوار نمود؟فرمود: مرا بر شتری كه می

ای زهبر باالی نی السالمكرد، و آن شتر برهنه بود و جهاز نداشت، سر مطهر حسین علیه

زین سوار كرده بودند، و قرار دادند و زنان و اهل حرم ما پشت سر من، بر استران بی

و یا جماعت پیش روندگان به سوی  -كنندگان و یا گروه شتاب -گروه ستمگران 

ت نمودند، و ما را با این حالپشت سر ما بودند، یعنی در رفتن شتاب می -تحصیل آب 

ها احاطه كرده بودند.اگر كسی از ما گریه بردند اطراف ما را با نیزهشتاب، راه می

زدند.و با این حال وارد دمشق شدیم وقتی ریخت با نیزه بر سر او میكرد و اشك میمی

كه وارد دمشق شدیم ملعونی فریاد زد: ای اهل شام! اینها اسیران اهل بیت ملعون!! 

است:هنگامی كه وارد شهر شام شدیم، زنان و آمده « امالی صدوق»[ .و در 9۴1هستند ]

اسیران را در روز با روی گشاده وارد شهر كردند، و چون چشم ناپاك مردم شام 
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السالم افتاد گفتند: ما اسیرانی نیكوتر از اینها پیشه به اسرای اهل بیت علیهمستم

ل محمد آ ایم، شما كیستید؟سكینه دختر حسین علیهماالسالم فرمود:نحن سبایاندیده

های در السالم هستیم.آن گاه آنها را روی پلهالسالم.ما اسیران آل محمد علیهمعلیهم

داشتند؛ نگاه داشتند، و در میان ایشان، امام سجاد مسجد در مكانی كه اسیران را نگاه می

 [ .9۴9السالم بود، و آن حضرت در این روز جوان بود ]علیه

 میگفتگوی امام سجاد با پیرمرد شا

گوید:هنگامی كه مخدرات طاهرات امام مظلوم كربال سید بن طاووس رحمة اهلل می

السالم و عیالش در آنجا ایستاده بودند، پیرمردی نزدیك آمد و گفت: ] صفحه علیه

[ خدا را سپاس كه شما را كشت و هالك ساخت، و شهرها را از مردان شما راحت 39۱

السالم به او فرمود: آیا قرآن داد.امام سجاد علیه كرد، و یزید را بر شما قدرت و تسلط

ای:)قل ال أسالكم علیه ای؟عرض كرد: آری.فرمود: آیا این آیه را تالوت كردهخوانده

كنم كنم و توقع نمی[ .بگو یا محمد از شما سؤال نمی9۴3اجراً اال المودة فی القربی( ]

 ت من، )یعنی توقع من این استكه بر تبلیغ احكام الهی مزدی، مگر دوستی اهل قراب

 ام.امامكه خویشان نزدیك مرا دوست بدارید(.پیرمرد گفت:آری! این آیه را خوانده

یل )و آت ذا اسرائالسالم به او فرمود:فنحن القربی یا شیخ! فهل قرأت فی بنیسجاد علیه

ی در سوره االقربی(؟مائیم قربی و خویشان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ای شیخ! آی

[ .و بده خویشاوندان خویش را 9۴1ای:)و آت ذا القربی( ]اسرائیل این آیه را خواندهبنی

ام.حضرت فرمود: مائیم قربی و آنچه حق اوست؟پیرمرد گفت: آری این آیه را خوانده

ء فان هلل خمسه ای:)و اعلموا انما غنمتم من شیخویشان ای شیخ! آیا این آیه را خوانده

اید از كافران از [ .و بدانید از مؤمنان آنچه غنیمت گرفته9۴۴سول و لذی القربی( ]و للر

روی قهر از هر چه باشد یك پنجم آن از برای خدا و رسول خدا و خویشان رسول 

السالم به او فرمود: مائیم قربی و خویشان رسول خدا است؟پیرمرد گفت: بلی.امام علیه
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ای:)انما یرید اهلل لیذهب عنكم الرجس اهل البیت واندهای شیخ! ولكن آیا این آیه را خ

خواهد كه از شما اهل بیت [ ؟همانا خداوند می9۴3[ تطهیراً( ]392و یطهركم ] صفحه 

هر پلیدی را بزداید، و شما را چنان كه باید و شاید پاكیزه بدارد.پیرمرد گفت: این را 

ی اهلل تعالی بآیة الطهارة یا شیخ!ا ام.حضرت فرمود:فنحن اهل البیت الذین خصناخوانده

ی طهارت مخصوص فرموده است.پس شیخ! مائیم اهل بیتی كه خدای عزوجل به آیه

عاً دهم! آیا واقهای خود پشیمان شد و گفت: تو را به خدا سوگند میپیرمرد از گفته

شما آنهایی هستید كه در این آیات ذكر شده است؟حضرت فرمود: به حق خدا، بدون 

دید ما آنهایی هستیم كه در این آیات ذكر شده است.پس پیرمرد گریه كرد و عمامه تر

را از سرش انداخت، آن گاه سر خود را به سوی آسمان بلند نمود و عرض كرد: بار 

 -از جن و انس  -الها! من به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم 

السالم نمود و عرض كرد: آیا من از این سجاد علیهجویم.سپس رو به امام بیزاری می

ا قبول ی تو رتوانم توبه كنم؟حضرت فرمود: آری! اگر توبه نمایی خدا توبهكارم می

شوی.عرض كرد: من پشیمان هستم.گفتگوی امام سجاد فرماید، و تو از یاران ما میمی

سید، آن ر -علیهما اللعنه -ی او به گوش یزید بن معاویه السالم با پیرمرد و توبهعلیه

[ 9۴۳ملعون دستور قتل پیرمرد را صادر كرد و او را كشتند، رحمت خدا بر او باد ]

نقل كرده است، ولیكن كشتن شیخ را ذكر « امالی».مرحوم صدوق این روایت را در 

گوید:آن گاه پیرمرد گفت: خداوندا! همانا من ی روایت میننموده است، وی در ادامه

نمایم.و این جمله را سه مرتبه تكرار كرد، آن گاه گفت: خداوندا! تو، توبه می به سوی

همانا من به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و از كشندگان اهل 

[ قرآن را 391جویم، من ] صفحه بیت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم بیزاری می

 [ .9۴3جه این امر نشده بودم ]خوانده بودم ولی تا امروز متو

 ی كهف در شامسر اطهر امام حسین و قرائت سوره
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روایتی را از منهال بن عمرو نقل كرده است، منهال گوید: سوگند به « خرایج»در كتاب 

السالم را كه باالی نیزه خدا! من در دمشق بودم، هنگامی كه سر مقدس امام حسین علیه

خواند تا به این آیه ی كهف را میزد سر مطهر سورهكردند؛ دیدم، شخصی نحمل می

[ 93۱مباركه رسید كه:)أم حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجباً( ]

.خداوند عزوجل سر مبارك را به زبانی فصیح و رسا، ناطق و گویا فرمود و سر مطهر 

زه است من باالی نی انگیزتر از امر اصحاب كهف، كشتن من، و بردن سرفرمود: شگفت

[932. ] 

 بشارت بنی امیه به قتل امام حسین و اسارت اهل بیت

 نویسد:هنگامی كهمی« منتخب»شیخ فخرالدین طریحی نجفی رحمة اهلل در كتاب 

السالم را وارد دمشق نمودند، قاصدی وارد قصر یزید لعنة اهلل اسرای اهل بیت علیهم

ها و پاهای او در میان تشتی از آب ود، و دستشد، آن ملعون دستمالی بر سرش بسته ب

نمود، و در این محفل گروهی از گرم، كه طبیبی آن ولدالزنا را مداوا و معالجه می

گفتند. در این هنگام، قاصد رو به یزید امیه حضور داشتند كه با وی سخن میبنی

اید.آن حرامزاده كرد و گفت: خدا چشمان تو را به سبب ورود سر حسین روشن نم

صد آلود به قای چشم نگاهی غضبملعون با شنیدن این خبر وحشت كرد و با گوشه

كرد و گفت: خدا چشمان تو را روشن ننماید.آن گاه رو به طبیب كرد وگفت: سریعتر 

مداوای خود را انجام بده.راوی گوید: طبیب پس از مداوای آن ملعون، از قصرش 

زیاد لعین به او فرستاده بود، داد، آن را را كه ابن ایبیرون رفت. پس از آن، قاصد نامه

خواند، چون نامه را تا آخر خواند و از مطالب آن آگاه شد، انگشتان خود را به دندان 

گرفت طوری كه نزدیك بود كه آنها را قطع كند، بعد از آن گفت: انا هلل و انا الیه 

د كه در مجلس حاضر بودند؛ داد [ آن گاه نامه را به اطرافیان خو399راجعون. ] صفحه 

تا آن را بخوانند، وقتی آنها نامه را خواندند برخی به برخی دیگر گفتند: این همان 
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[ .شیخ مفید رحمة اهلل این 931های شما كسب كرده است ]چیزی است كه دست

نماید: عبداهلل بن ربیعه حمیری گوید:من در دمشق، نزد یزید بن روایت را چنین نقل می

بودم، ناگاه زجر بن قیس وارد مجلس او شد، یزید حرامزاده به او  -لعنهما اهلل  -اویه مع

ای؟گفت: یا گفت: وای بر تو! پشت سر تو چه خبر است؟ و چه خبر آورده

دهم، حسین بن علی با هیجده نفر از امیرالمؤمنین! تو را به فتح و نصرت خدا مژده می

بر ما وارد شدند، ما از آنها خواستیم یا بر حكم  اهل بیت خود و شصت نفر از شیعیانش

ی جنگ و قتال شوند، آنها جنگ را بر گردن امیر عبیداهلل بن زیاد گردن نهند یا آماده

زیاد، اختیار كردند.لشكر ما با طلوع آفتاب، بر آنها هجوم آورد و نهادن بر حكم ابن

ا در باالی سر آنها قرار آنها را از هر ناحیه محاصره كردیم، هنگامی كه شمشیره

ها و خواستند به جایی پناه ببرند، و به تلگرفت، آنها شروع به فرار كردند و می

برد.به خدا بردند، چنان كه كبوتر از دست مرغ شكاری پناه میها پناه میگودال

ا این ی خواب طول نكشید تی كشتن شتر یا حتی به اندازهسوگند! این جنگ به اندازه

ی آنها را هالك كردیم، اینك اجساد آنها عریان، لباسهای آنها آغشته به خون هكه هم

تابد و حرارتش ابدان آنها را آلود است كه آفتاب بر آنها میهای آنها خاكو صورت

ها ها و كالغریزد، زوار آنها عقابگدازد، و بادها، و ریگها را بر روی آنها میمی

را پایین انداخت، آن گاه سر خود را بلند نمود و  است.یزید ملعون اندكی سر خود

شدم، اگر من با او رو به رو گفت: من بدون كشتن حسین نیز از اطاعت شما راضی می

 [ 393[ . ] صفحه 939دادم ]شدم، او را مورد عفو قرار میمی

 ی ساعات شامسر اطهر امام حسین و دروازه

ی ساعات وارد شهر شام لسالم را از دروازهاابومخنف گوید: سر شریف امام حسین علیه

نمودند، مدت سه ساعت در آنجا نگاه داشتند، آن گاه آن را وارد مجلس یزید لعنة اهلل 

نمودند كه مروان بن حكم لعین كنار آن ملعون نشسته بود، از آنها پرسید: چگونه با آنها 
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به  ه و اندی نفر از یارانشجنگ نمودید؟گفتند: او با هیجده نفر از اهل بیت خود و پنجا

ی آنها را كشتیم، و اینها سرهای آنهاست، سوی ما آمد، ما با آنها جنگ كردیم و همه

ر و و یا از كب -و اسیران بر پشت اشترانند.مروان بن حكم لعین از خوشحالی و سرور 

های خود را تكان داد و گفت:یا حبذا بردك فی الیدین و لونك االحمر شانه -غرور 

لباس  ای مرحبا بهشفیت نفسی من دم الحسین اخذت ثاری و قضیت دینیفی الخدین

 پوشانید(؛ و مرحبا به رنگها و بدن تو را میها )یعنی لباسی كه دستبرد تو در دست

ات.جگرم را از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود را سرخ تو در دو طرف گونه

 گرفته، و قرض خود را ادا نمودم.

 اطهر امام حسین در مجالس یزید لعین سر

السالم را وارد مجلس یزید لعین نمودند، من نیز به سهل گوید: سر مطهر امام حسین علیه

همراه مردم وارد شدم، تا از نزدیك شاهد كارهای یزید ملعون شوم. آن ملعون دستور 

ال زارند و با دستمداد كه سر مطهر را از نیزه پایین آورده، و در میان تشتی از طال بگ

مصری روی آن را بپوشانند، آن گاه سر مبارك را به مجلس آن ملعون وارد 

نمایند.مالعین دستورات او را اجرا كردند و با همان كیفیت سر مطهر را وارد مجلس 

نمودند، هنگامی كه سر مطهر را در برابر آن ولدالزنا گذاردند متوجه صدای، كالغی ] 

زد، یزید در پاسخ صدای كالغ این اشعار را خواند:یا نگ می[ شد كه با391صفحه 

كل ملك و نعیم زائل و بنات الدهر غراب البین! ما شئت فقل انما تندب امرا قد فعل

رحا ثم ألهلوا واستهلوا فلیت اشیاخی ببذر شهدوا جزع الخزرج من وقع االسلیلعبن بكل

هاشم  لعبتاحمد ما كان فعلقم من بنیلست من خندف ان لم انتقالوا! یا یزید! ال تشل

و قد اخذنا من علی ثارنا و قتلنا الفارس اللیث البطلبالملك فال خبر جاء و ال وحی نزل

و؛ خواهی بگای كالغ جدایی! هر چه میقتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا هم ببدر فاعتدل

ها فانی و نابود نعمتها و ی حكومتكنی كه واقع شده است.همهتو، به امری نوحه می
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ی آنها بازی خواهند با همه -یعنی حوادث آن  -خواهند شد؛ و دختران روزگار

كرد.كاش نیاكان من كه در جنگ بدر به دست مسلمانان به هالكت رسیدند؛ شاهد 

زدند، ی خزرج و زدن نیزه بودند.آنها از شادی و سرور فریاد میجزع و ناشكیبایی قبیله

تقام ی خندف نیستم اگر انای یزید! دست تو شل نشود. من از قبیلهگفتند: سپس می

نگیرم از فرزندان احمد در مقابل آنچه او كرده.فرزندان هاشم با ملك و حكومت بازی 

كردند، و گرنه؛ نه خبری حقی از گذشتگان رسیده، و نه وحیی از جانب خدا نازل شده 

.ما ی دلیر را كشتیمر بنام، شیر درندهاست.ما از علی خونبهای خود را گرفتیم؛ و سوا

مهتر و سید بزرگان آنها را كشتیم؛ و در مقابل جنگ بدر با آنها برابر شدیم، پس امر به 

نما رحمة اهلل گوید: از تاریخ دمشق روایتی را از ربیعة بن عمر [ .ابن933اعتدال رسید ]

اه زید لعین بودم، ناگجرشی برای من نقل كردند كه ربیعه گوید:من در مجلس، نزد ی

گفت: این مخفر بن ثعلبه است كه گروه لئیمان صدای مخفر حرامزاده را شنیدم كه می

فاجران!! را نزد امیرالمؤمنین!! آورده است.یزید ولدالزنا در پاسخ آن ملعون گفت: آنچه 

یخ [ .و در روایت ش931تر است ][ ناكس39۴تر و ] صفحه مادر مخفر زائیده بدتر و لئیم

السالم در پاسخ مخفر ملعون فرمود: آنچه مفید رحمة اهلل آمده است:امام سجاد علیه

پس از نقل سخن  -[ .ابومخنف 93۴تر است ]مادر مخفر زائیده است شرورتر و ناكس

كسی كه قضایای روز كربال را به یزید لعین رساند، و پس از نقل سخن یزید لعین كه 

گوید: سهل این روایت را  -شدم از شما راضی میگفت: من بدون كشتن حسین نیز 

چنین ادامه داد:آن گاه زن یزید كه دختر عبداهلل بود این خبر را شنید كه یزید لعین 

خیلی به او محبت داشت و مفتون او بود.سهل گوید: زن یزید لعین چادری را خواست 

 نزد تو كسی و آن را پوشید و در پشت پرده ایستاده و به یزید لعین گفت: آیا

است؟گفت: آری، آن گاه یزید لعین به كسانی كه نزد او بودند امر كرد تا از مجلس 

بیرون روند. وقتی آنها بیرون رفتند به زنش گفت: وارد شو، پس زن وارد شد.سهل 

السالم افتاد فریاد زد و گوید: زن یزید وارد شد چون چشمش به سر مطهر امام علیه
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هل طالب است.سملعون گفت: سر حسین بن علی بن ابیگفت: این سر كیست؟آن 

گوید: زن یزید چون این سخن را شنید گریست و گفت: به خدا سوگند! بر فاطمه 

علیهاالسالم سخت است كه سر فرزند خود را در برابر تو ببیند، ای یزید! تو مرتكب 

ه خدا! من بای كه به سبب آن مستحق لعنت خدا و رسول او هستی، سوگند جنایتی شده

دیگر زن تو نیستم، و تو نیز شوهر من نیستی.یزید ملعون در پاسخ او گفت: تو با فاطمه 

ی پدر، شوهر و فرزندان او ما را هدایت فرموده و چه كار داری؟گفت: خدا به وسیله

این پیراهن هدایت را بر اندام ما پوشانیده. وای بر تو ای یزید! با چه رویی خدا و رسول 

مالقات خواهی كرد؟آن ملعون به او گفت: ای هند! این سخنان را واگذار، زیرا او را 

كنان از پیش آن ولدالزنا بیرون كه من كشتن او را اختیار نكردم.آن گاه آن زن گریه

[ هنگامی كه شمر ولدالزنا وارد مجلس آن ملعون شد این اشعار را 393رفت. ] صفحه 

قتلت السید المهذباقتلت خیر الناس أما و أبا و أكرم  خواند:امأل ركابی فضة او ذهبا انی

الناس جمیعاً حسباسید اهل الحرمین و الوری و من علی الخلق معا منتصباطعنته بالرمح 

حتی انقلبا ضربته بالسیف كانت عجباشتر بار مرا از نقره و یا طال پر كن، زیرا كه من، 

ا از جهت مادر و پدر كشتم؛ كسی كه ام. من؛ بهترین مردم رسید و آقای پاكی را كشته

 -ی مردم از حیث شأن و بزرگی بود.كسی كه آقای اهل دو حرم بزرگوارترین همه

ی خلق برتری ی خلق بود؛ و كسی را كه بر همهو آقای همه -یعنی مكه و مدینه 

 هی شمشیری بر او زدم كداشت.من با نیزه او را زدم تا كه بر زمین افتاد، و چنان ضربه

آور بود.سهل گوید: چون اشعار شمر ملعون به آخر رسید یزید لعین ضربت من شگفت

دانستی او بهترین مردم از جهت پدر و مادر نگاه غضبناكی به او كرد و گفت: اگر می

است پس چرا او را كشتی؟ خدا بار شتر تو را از آتش و هیزم پر كند؟شمر گفت: 

گیرم.یزید لعین با سر شمشیر خود او را به عقب خواستم بدین وسیله از تو جایزه بمی

دهم.پس شمر پشت كرد و پا به فرار ای نمیراند و گفت: من برای تو جایزه

گوید:هنگامی كه سرهای اطهر را با سر امام حسین گذاشت.شیخ مفید رحمة اهلل می
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اعزة علینا  لالسالم در برابر یزید لعین گذاشتند، یزید لعین گفت:نفلق هاماً من رجاعلیه

شكافیم، در و هم كانوا اعق و اظلماما سرهای مردانی كه بر ما غالب آمده بودند؛ می

عنتهما ل -گر بودند.یحیی بن حكم؛ برادر مروان بن حكم حالی كه آنها نافرمان و ستم

كه در مجلس یزید لعین حضور داشت در پاسخ یزید گفت:لهام بادنی الطف ادنی  -اهلل 

سمیة امسی نسلها عدد الحصی و بنت رسول زیاد العبد ذی الحسب الوغلنقرابة من اب

ی كربال كه [ آنها سرهایی هستند كه در جای بلند عرصه39۳اهلل لیس لها نسل ] صفحه 

رومایه و ای پست، فزیاد كه بندهاز حیث قرابت و خویشی نزدیكتر هستند، توسط ابن

به  -سفیان است ر زیاد كه منسوب به ابیماد -رذل و زبون؛ بریده شدند.نسل سمیه 

ها گردید؛ در حالی كه نسلی برای دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله تعداد سنگریزه

ی یحیی و سلم نیست.یزید لعین از این پاسخ یحیی ناراحت شد و با دست خود به سینه

با چوب به [ .ابومخنف گوید: آن گاه یزید لعین 933بن حكم زد و گفت: ساكت شو ]

زد و آن ولدالزنای ملعون این شعار را السالم میهای مبارك امام علیهدندان

خواند:نفلق هاما من رجال اعزة علینا و هم كانوا اعف و اصبراو اكرم عنداهلل منا محلة می

و افضل فی كل االمور و افخراعدونا و ما العدوان اال ضاللة علیهم و من یعدوا علی 

تعدلوا فالعدل القاه آخراً اذا ضمنا یوم القیامة محشراولكننا فزنا بملك  الحق یخسرافان

معجل و ان كان فی العقبی نار تشعراما سرهای مردانی را كه بر ما غالب و پیروز بودند؛ 

شكافیم، كسانی كه پرهیزكارتر و شكیباتر در مصایب بودند.آنها در نزد خدای می

ی امور برتر و قابل فخر هستند.ما هستند؛ و در همه ترتعالی از حیث مكان از ما گرامی

بر آنها ظلم كردیم و ظلم بر ایشان نیست مگر گمراهی و نارستگاری؛ و كسی كه بر 

شود.اگر با عدل و انصاف رفتار حق ستم نماید و یا از حق تجاوز نماید زیانكار می

یامت حشر نمایند به اندازد، در آن موقعی كه ما را در روز قنمایید پس در آهر می

عدالت خواهیم رسید.ولی ما به حكومت حاضر رسیدیم، اگر چه این حكومت در 

های كتاب ابومخنف این شعار شود.و در برخی از نسخهآخرت آتشی برافروخته می
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تین كانما حف بوردذكر شده است:یا حسنه یلمع بالیدین یلمع فی طشت من اللجین

قلبی من دم الحسین اخذت ثاری و قضیت دینی ]  شفیتكیف رایت الضرب یا حسین

ن و ای كسی كه حس[ یا لیت من شاهد فی حنین یرون فعلی الیوم بالحسین393صفحه 

درخشد؛ االن حسن و روشنی او در میان تشتی زرین زیبایی او در دو دست او می

ین! ی حسی دو تا گل زینت داده شده است، اهای او به وسیلهدرخشد.گویا كه گونهمی

ضربت شمشیر را چگونه دیدی؟من، دلم را از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود 

از او گرفته و دین خود را ادا كردم.ای كاش! كسانی  -خونبهای خویشان خود را  -را 

دیدند.آن ملعون شقی با كه در جنگ حنین حاضر بودند؛ امروز كار مرا با حسین می

از شیخ مفید « بحاراالنوار»نازید.دربا خوردن شراب میكرد و شادی و سرور فخر می

نماید:آن گاه یزید لعین رو به اهل مجلس خود كرد و گفت: رحمة اهلل چنین نقل می

گفت: پدر من از پدر یزید بهتر است و مادر من، از كرد و میاین شخص بر من فخر می

ها بهتر هستم، پس این گفته مادر او بهتر است و جد من از جد او بهتر است و من از وی

است كه او را كشت.اما این كه او گوید: پدرم از پدر یزید بهتر است، پدرم با پدر او 

محاجه نمود، پس خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حكم فرمود.و اما این كه او 

 گوید: مادر من بهتر از مادر یزید است، قسم به جان خودم حقیقتاً راست گفته است،

زیرا كه فاطمه، دختر رسول خدا از مادر من بهتر است.و اما این كه او گوید: جد من 

تواند بهتر از جد اوست، پس كسی كه ایمان به خدا و روز قیامت آورده است نمی

بگوید: او بهتر از محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم است.و اما این كه وی گوید: او بهتر 

ین آیه را نخوانده كه:)قل اللهم مالك الملك تؤتی الملك از من است، پس شاید او ا

من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء(بگو ای پروردگار مالك ملك! ملك را به كسی كه 

تبر »[ .در كتاب 93۳كنی! ]خواهی بر میفرمایی و از كسی كه میخواهی عطا میمی

در تاریخ خود آمده است: عین القضاة ابوالقاسم علی بن محمد سمانی « مذاب

السالم در برابر یزید [ هنگامی كه سر مطهر حجت خدا علیه33۱نویسد: ] صفحه می
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های مبارك امام لعین نهاده شد، در دست آن ملعون چوبی بود، او لبها و دندان

زد و به این ابیات مشهور تمثل كرد:لیت السالم را بگشود و آنها را با چوب میعلیه

ی اهل شام از عملی كه از آن ملعون اگاه متوجه دگرگونی چهرهاشیاخی ببدر شهدوا.ن

السالم جاری شد بر آنها مشاهده كردند؛ شد و این حوادثی كه بر اهل بیت علیهم

دانید ای به كار بسته و گفت: آیا میالعمل مردم ترسید، و حیلهسنگین آمد. او از عكس

گرفتار  خیر.گفت: او فقط از جهت فقه كه ابوعبداهلل از كجا گرفتار این امر شد؟گفتند:

گفت: من از یزید بهتر هستم، و پدرم بهتر از پدر این امر شد، گویا من با او بودم كه می

او، و مادرم بهتر از مادر او و جدم بهتر از جد او و عم من بهتر از عم او، و خال من بهتر 

دید و بغل گرفت و بر پشت  از خال اوست، و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا

ی خود گردانید، و برای من گواهی داد كه من آقای جوانان خود حمل نمود، و ریحانه

اهل بهشت هستم، و برای من و نسل من به بركت دعا نمود، پس من به این امر از یزید 

سزاوارترم.ولكن این قول خدا را مالحظه نكرد كه: )قل اللهم مالك الملك تؤتی 

[ .او با 933من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء( ]الملك 

ی اهل شام را باز كرد، و آنها چون این سخنان این سخنان، دگرگونی و گرفتگی چهره

گوید.در صورتی را از آن ملعون شنیدند گمان كردند امر چنان است كه آن ملعون می

ند ی خداوه آن ملعون ذكر كرد؛ نیست و ارادهی شریفه به آن گونه ككه تأویل آیه

عالم غیر آن بود كه این جاهل ملعون اراده كرده بود.همانا آنچه را كه خدای تعالی 

اراده فرموده است ملكی است كه به خویش اضافه نموده است، یعنی ملك به حق، 

 آن در یخواهد به خاطر طاعتی كه خدا به وسیلهاستحقاق و عدل، و كسی را كه می

فرماید، و كسی را كه بخواهد شود با بهشت و ثواب، عزیز میدنیا و آخرت اطاعت می

ی معصیت، و اجرای حد در دنیا و با عذاب آتش در آخرت ذلیل و خوار به وسیله

گرداند.و اما به دست آوردن و غالب شدن به ملك و حكومت و تصرف آن بدون ] می

شود.و خدای عزوجل از ی شریفه نمیاخل در آیه[ استحقاق، این مورد، د332صفحه 
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السالم اعانت كردند و بر علیه آن حضرت ی كسانی كه بر قتل امام حسین علیههمه

انی را كه ی كسی ثقفی انتقام گرفت، و همهعبیدهخروج نمودند به دست مختار بن ابی

تها ین عقوبترین و بدترالسالم حاضر شده بودند، به سختبه قتل حجت خدا علیه

در آخر خبر سهل بن ساعدی آمده است:یزید « تیر مذاب»مؤاخذه كرد.در كتاب 

ملعون دستور داد سر مطهر را بر ظرفی زرین بگذارند، سپس شراب خواست و آن را 

ای از آن را بر سر مطهر حضرت ریخت!!آن ولدالزنا گفت: یا نوشید، آن گاه جرعه

ی كه پدر تو ساقی حوض كوثر است، وقتی در كنحسین! چگونه دیدی! آیا گمان می

گویی: جدم ظروف آن روز از كنار او عبور كنم مرا از حوض سیراب ننماید. تو می

طال و نقره را بر امت حرام كرده است، آگاه باش! سر تو را در میان ظرفی زرین قرار 

در  ، و امروزكرد كه شجاعان و دلیران را در جنگ بدر كشتهدادم، و پدر تو افتخار می

ی قبلی این اشعار را بخواند:هالل عوض آن روز است.آن گاه بالبدیهه و بدون اندیشه

لئن سائنا ان جیشاً مضی لقد سرنا ان جیشا بدا و هالل افل كذلك تجری صروف الدول

ها چنین جاری نماید؛ حوادث دولتشود و هاللی غروب میهاللی ظاهر میقتل

ما را ملول كرد؛ ولی كشته شدن لشكر دیگری ما را شاد و  شود.اگر رفتن لشكریمی

ه گویند:روایتی كگوید: علما و دانشمندان می« تبر مذاب»مسرور نمود.صاحب كتاب 

السالم شراب ریخت و آن حضرت را گوید: یزید لعین بر سر مطهر امام حسین علیهمی

 علیه ن كه پیامبر صلی اهللالسالم ساقی حوض كوثر است، و ایاستهزا نمود كه علی علیه

و آله و سلم ظرف طال و نقره را حرام كرده است، و در انتقام از فرزندان احمد مختار 

صلی اهلل علیه و آله و سلم به طلب خون از جانب بزرگان كافر خود كه در روز بدر 

[ آن -كه صحیح است  -كشته شده بودند شعر گفت، اگر این روایت صحیح باشد ]

افر است و شكی در این نیست، زیرا آن ملعون مرتكب این جنایات نشده مگر ملعون ك

این كه آنچه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم آورده است انكار نموده است، 

بدیهی است كه تصدیق نكردن به شریعت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم موجب كفر 
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رد علی المتعصب »جوزی در كتاب است.در همان كتاب آمده است: ابوالفرج بن 

زیاد لعین با امام [ جنگ ابن331گوید: ] صفحه « العنید فی تصویب فعل یزید لعنه اهلل

السالم، مسلط كردن او عمر سعد لعین را بر كشتن آن حضرت، مسلط كردن حسین علیه

ها جای تعجب و شگفتی ی اینشمر لعین، و حمل سرهای مقدس به سوی او؛ همه

تعجب و شگفتی ریختن شراب توسط یزید لعین بر سر مطهر امام حسین نیست.

السالم و دستور های مبارك امام علیهالسالم و زدن آن ملعون با چوب به دندانعلیه

زیاد لعین به این كه آل بیت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم اسیر دادن به ابن

ی یزید ملعون كه حضرت فاطمه ارادهكرده و بر شتران بدون كجاوه حمل كنند، و 

السالم به مردی كه آن خاتون مكرمه را از یزید لعنة اهلل علیهاالسالم دختر امام علیه

خواست؛ ببخشد و سرودن و خواندن اشعار: لیت اشیاخی ببدر شهدوا؛ توسط آن 

ملعون. آیا انجام این كارها نسبت به خوارج جایز است؟مگر اجماع مسلمین بر این 

نیست كه كشتگان مسلمانان كفن شوند و بر آنها نماز خوانده شده و دفن شوند؟این كه 

ه مردی وقتی ك -السالم یزید ملعون به حضرت فاطمه علیهاالسالم دختر امام حسین علیه

توانم شما را اسیر گوید: من میمی -از اهل شام آن خاتون مكرمه را به كنیزی خواست 

ه ی آن بو این سخنی است كه برای گوینده و عمل كننده كرده و به كنیزی بدهم؛

در های جنگ بهای جاهلیت و كینهشود.اگر در قلب آن ملعون، كینهلعنت قناعت نمی

نمود، او را با چوب نبود وقتی كه سر مطهر حجت خدا را نزد او آوردند احترام می

ه كرد، و بود و دفن مینمریخت، بلكه آن را كفن میزد، و شراب بر روی او نمینمی

دلیل  نمود.و بهترینفرزندان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم احسان و نیكویی می

بر صحت این روایات و این كه آن ملعون به چنین جنایاتی دست زد آن است كه آن 

گزاری نمود، اموال زیادی و زیاد لعین را طلبید و به خاطر كارش از او سپاسملعون، ابن

المال مسلمانان به او بخشید، در مجلس، او را كنار خود نشاند، های بسیاری از بیتتحفه

گوی شب خود مقام و منزلت او را بلند نمود، و پیش زنان خود برد، و ندیم و افسانه
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ای دستور خواندن داد و بالبداهه خودش این اشعار نشینی به خوانندهنمود، و در آن شب

زیادصاحب السر و االمانة عندی و ء فسق ابنة فرو فؤادی ثم ملیرا خواند:سقنی شرب

قاتل الخارجی اعنی حسیناً و مبید االعداء و االضدادمرا با لتسدید مغنمی و جهادی

. ] زیاد را سیراب كنشرابی سیراب كرده، و دلم را خنك نما؛ سپس جامی پر كرده ابن

ها و جهاد كسی است كه غنیمت[ او كه صاحب سر و امانت من است؛ و 339صفحه 

ی ی خارجی یعنی، حسین است؛ و هالك كنندهمرا محكم نموده است.او كشنده

« المالسعیون اخبار الرضا علیه»دشمنان و اضداد است.شیخ صدوق رحمة اهلل در كتاب 

كند: فضل گوید: از امام رضا با اسناد خود از فضل بن شاذان چنین روایت می

السالم فرمود:لما حمل رأس الحسین علیهمورد مجلس یزید شنیدم كه میالسالم در علیه

الی الشام أمر یزید لعنة اهلل فوضع ]و نصبت علیه مائدة، فأقبل هو لعنه اهلل و اصحابه 

یأكلون و یشربون الفقاع، فلما فرغوا امر بالراس فوضع[ فی طست تحت سریره، و بسط 

السالم و اهلل یلعب بالشطرنج، و یذكر الحسین علیه علیه رقعة الشطرنج، و جلس یزید لعنه

و یستهزئ بذكرهم، فمتی قمر صاحبه تناول الفقاع،  -صلوات اهلل علیهم  -اباه و جده 

فشربه ثالث مرات، ثم صب فضلته مما یلی الطست من االرض.فمن كان من شیعتنا 

نج ع و الی الشطرفلیتورع عن شرب الفقاع، و اللعب بالشطرنج، و من نظر الی الفقا

السالم ولیلعن یزید و آل زیاد لعنهم اهلل یمحو اهلل بذلك ذنوبه و لو فلیذكر الحسین علیه

السالم را وارد شام نمودند، كانت كعدد النجوم.هنگامی كه سر مطهر امام حسین علیه

ت نكه لع -ی غذا گستردند، او یزید ملعون دستور داد آن را در ]كناری نهادند، و سفره

با یارانش مشغول خوردن غذا و نوشیدن شراب آبجو شدند، چون فارغ  -خدا بر او باد 

السالم را در[ میان تشتی قرار داده و در زیر ی امام حسین علیهشدند امر كرد سر بریده

تختش بگذارند، وبر روی آن میز بساط شطرنج را به راه انداخت، آن گاه یزید لعین 

السالم، پدر و جد بزرگوارش را نج شد، او امام حسین علیهنشست و مشغول بازی شطر

كرد، شراب؛ نمود، پس هر موقع بر طرف بازی خود غلبه میكرد و استهزا مییاد می
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السالم در ی آن را در كنار تشتی كه سر امام علیهو بقیه -نوشید )آبجو( را سه مرتبه می

اید از خوردن فقاع پرهیز نماید، و ریخت.پس هر كسی از شیعیان ما است بآن بود می

از بازی كردن با شطرنج اجتناب كند، و هر كسی به فقاع و شطرنج نگاه كند و حسین 

ی لعن نماید، خدای تعال -لعنهم اهلل  -السالم را یاد نماید و بر یزید و فرزندان زیاد علیه

[ 333صفحه ی ] كند گرچه مانند شمارهبه سبب این عمل، گناهان او را محو می

از علی بن الحسین صلوات اهلل علیهما نقل « منتخب»[ .در كتاب 9۳۱ستارگان باشند ]

شده است كه آن حضرت فرمود:هنگامی كه ما را به سوی یزید بن معاویه لعنهما اهلل 

هایی آوردند و ما را مانند گوسفندان بستند، یك طرف ریسمان حركت دادند، ریسمان

كلثوم علیهاالسالم و در دوش ر آن در گردن حضرت امدر گردن من و طرف دیگ

السالم حضرت زینب علیهاالسالم و جناب سكینه علیهاالسالم و دختران اهل بیت علیهم

 شدیم ما راقرار داشت. ما را بدین كیفیت راندند، و هر وقت كه از رفتن خسته می

رابر او نگاه داشتند، من در زدند، تا این كه ما را وارد مجلس یزید لعین كرده و در بمی

[ 9۳2حالتی وارد مجلس آن ملعون شدم كه او بر تخت سلطنت خود تكیه داده بود ]

 السالم درروایت شده است:هنگامی كه اهل بیت امام علیه«: انوار نعمانیه».در كتاب 

حالت اسیری بر یزید بن معاویه لعنهما اهلل وارد شدند، آن ملعون از آنها پرس و جو 

پرسید و آن مظلومان را به ریسمان درازی بسته بودند، كه كرد و از فرد فرد آنها مییم

كشید، تا این كه نزد خانمی آمد كه صورت خود را با زجر بن قیس ولدالزنا آنها را می

ای نداشت كه با آن، صورت خود را زانویش پوشانیده بود، زیرا او تكه پارچه

 ده گفت: این زن كیست كه پوششی ندارد؟گفتند: سكینهبپوشاند.یزید ملعون و حرامزا

السالم است.آن ملعون گفت: تو سكینه هستی؟در این هنگام، دختر امام حسین علیه

های آن مظلومه جاری شد، بغض گلویش را گرفت، و سكوت نمود، نزدیك بود اشك

ت: چرا كه روح آن مخدره از شدت گریه از تنش بیرون رود.آن ولد الزنا به او گف

كنی؟فرمود: چگونه گریه نكند كسی كه پوششی ندارد كه با آن صورت و سر گریه می
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خود را از تو و همنشینانت بپوشاند.یزید لعین و اهل مجلس او لعنهم اهلل از این سخن 

گریه نمودند، آن گاه آن ملعون گفت: خدا پسر مرجانه؛ عبیداهلل بن زیاد را لعنت نماید، 

[ پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم چه سخت و 331رزندان ] صفحه دل او نسبت به ف

آمده است: نقل شده:هنگامی كه مخدرات « منتخب»[ .در كتاب 9۳1باقساوت است؟ ]

مطهره را وارد مجلس یزید بن معاویه لعنهما اهلل كردند، آن ملعون به نوامیس خدا نگاه 

حالتی بود كه آنها به ریسمان درازی بسته  پرسید، و این دركرد و از فرد فرد آنها میمی

 كلثومكردند كه: این زن امبودند.در پاسخ آن ملعون، بانوی محترمه را معرفی می

هانی، این رقیه كه از دختران كلثوم صغری، این زن صفیه، این زن امكبری، این زن ام

اهلل  ن هستند، سالمالسالم است، این سكینه، و این فاطمه از دختران امام حسیعلی علیه

علیهم.پس آن لعین رو به حضرت سكینه علیهاالسالم كرد و گفت: ای سكینه! پدر تو 

كسی است كه در مورد حق من كفران نمود، و قرابت و خویشی مرا برید، و با من در 

ملك و حكومتم منازعه كرد.حضرت سكینه علیهاالسالم با شنیدن این سخن گریست و 

تن پدر من شاد مباش، زیرا او مطیع خدا و رسول او بود، خدای فرمود: به خاطر كش

تعالی او را به سوی خود خواند و او اجابت نمود و بدین وسیله به سعادت رسید.تو ای 

 گوی اعمال خود باشی، پسیزید! در پیشگاه خدای تعالی، جایی است كه باید پاسخ

گو باشی؟آن ملعون به او وابتوانی جبرای پاسخ به سؤاالت مهیا باش، و چگونه می

 [ .9۳9گفت: ای سكینه! ساكت باش، برای پدر تو نزد من حقی نیست ]

 گفتگوی ام كلثوم با یزید لعین

ت: كلثوم علیهاالسالم كرد و گفابومخنف گوید: در این هنگام یزید لعین نگاهی به ام

كلثوم رت امكلثوم! آنچه را كه خدا در حق شما روا داشت، چگونه دیدی؟حضای ام

[ اینها حرم و كنیزان تو هستند 9۳3علیهاالسالم فرمود: ای فرزند طلقاء و آزادشدگان! ]

اند، در حالی كه دختران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بر كه در پس پرده
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ا كند، و یهود و نصاری بر آنهكجاوه سوارند، كه خوب و بد به آنها نگاه میشترهای بی

دین، از این پاسخ با شهامت ناراحت شد و با [ یزید بی33۴دهد. ] صفحه صدقه می

غضب به آن خاتون نگاه كرد، یكی از اهل مجلس به آن ملعون گفت: او زن است، و 

[ .علی بن محمد مالكی در 9۳1شود، پس خشم آن ملعون فرونشست ]مؤاخده نمی

م السالت امام حسین علیهنویسد:هنگامی كه مخدرات طاهرامی« فصول المهمه»كتاب 

را وارد مجلس یزید نمودند، سر مطهر و شریف آن حضرت در برابر یزید لعین 

بود.وقتی اهل حرم این منظره را دیدند حضرت سكینه و حضرت فاطمه سالم اهلل علیهما 

كردند كه به سر مقدس و شریف نگاه كنند، ولی یزید ولدالزنا سر را از آنها سعی می

.در این هنگام، سر مطهر را دیدند، صیحه كشیدند و با صدای بلند گریه پوشانیدمی

ی آنها زنان یزید و دختران معاویه گریه كردند، پس با صدای بلندشان نمودند، از گریه

ای برپا كردند.حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود: دختران رسول خدا صلی اهلل علیه ولوله

ینه .حضرت سك-یا روا است كه آنها اسیر باشند؟ یعنی آ -و آله و سلم اسیر هستند 

علیهاالسالم كه دختر جوانی نیكو بود، رو به یزید كرد فرمود: ای یزید! آیا این عمل تو 

نماید؟آن حرامزاده گفت: به خدا سوگند! من از این عمل شاد نشدم، و من را شاد می

ه از آنچه از شما گرفته دارم، آنچه از مصایب بر شما وارد شداین عمل را مكروه می

السالم شده، بزرگتر است.سید بن طاووس رحمة اهلل در توصیف ورود اهل بیت علیهم

السالم را با زنان مخدرات و باقی به مجلس یزید گوید:آن گاه كه سر امام حسین علیه

 االسالم را وارد مجلس یزید لعین نمودند، در حالی كه آنهی از اهل بیت امام علیهمانده

ها بسته بودند، هنگامی كه با این حال، در برابر آن ملعون ایستادند، را محكم به ریسمان

حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم به یزید ولدالزنا فرمود: ای یزید! تو را به خدا 

دهم! گمان تو بر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم چگونه است اگر ما سوگند می

ها را بریدند و آنان را از قید یند؟!پس یزید لعین دستور داد ریسمانرا با این حال بب

السالم در برابر آن حرامزاده نهادند، و طناب رها ساختند، آن گاه سر مطهر امام علیه
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مخدرات مطهره را در پشت سر خود نشاند تا مخدرات مطهرات به سر مطهر نگاه 

السالم بر سر مطهر پدرش افتاد، و بعد ه[ سجاد علی333نكنند، ولیكن چشم امام ] صفحه 

 [ .9۳۴ی دلخراش هرگز گوشت كله )حالل گوشتی( نخورد ]از آن صحنه

 امام سجاد در مجلس یزید لعین

فرماید:ما السالم در توصیف مجلس یزید لعین مینما رحمة اهلل گوید: امام سجاد علیهابن

ن با این حال ما را وارد مجلس یزید لعیدوازده مرد بودیم كه به زنجیر ستم بسته بودند و 

نمودند، چون در پیش یزید لعین ایستادیم، رو به یزید كردم و گفتم: ای یزید! تو را به 

دهم! چه گمان داری به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم خدای تعالی سوگند می

یا فت: ای یزید! آالسالم گاگر ما را با این حال ببیند؟فاطمه، دختر امام حسین علیه

رواست كه دختران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم اسیر باشند؟با شنیدن این 

ی یزید نیز گریستند، تا این كه صدا به ی مردم گریه كردند و اهل خانهسخن، همه

د فرماید: مرا به زنجیر ستم بسته بودند، به یزیالسالم میگریه بلند شد.امام سجاد علیه

دهی چند كلمه حرف بزنم؟گفت: بگو ولی سخن بیهوده فتم: آیا اجازه میلعین گ

مگو!!گفتم: من در موقعیتی هستم كه سزاوار نیست سخن بیهوده بگویم، گمان تو به 

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم چگونه است اگر مرا در زنجیر ببیند؟آن حرامزاده 

[ .علی بن ابراهیم رحمة اهلل 9۳3را بگشایید ] رو به اطرافیان خود كرد و گفت: زنجیر او

السالم در توصیف مجلس یزید لعین نویسد:امام جعفر صادق علیهدر تفسیر خود می

السالم را وارد مجلس یزید لعین فرماید:هنگامی كه سر مطهر امام حسین علیهمی

 صلوات اهلل السالم و دختران حضرت امیرالمؤمنیننمودند، و از طرفی امام سجاد علیه

السالم را به زنجیر ستم بسته بودند، پس یزید لعین رو علیه وارد كردند، امام سجاد علیه

به آن حضرت كرد و گفت: یا علی بن الحسین! سپاس خدایی را كه پدر تو را 

السالم فرمود: خدا لعنت كند كسی را كه پدر مرا كشت.یزید كشت.امام سجاد علیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

حه السالم را بزنند. ] صفشم آمد و دستور داد كه گردن امام علیهلعین از این پاسخ به خ

[ حضرت فرمود: اگر مرا بكشی، پس چه كسی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 33۳

گرداند؟ آنها كه جز من محرمی ندارند.آن سلم را به سوی منازل و اوطان خود بازمی

 گاه یزید ملعون سوهانی خواست و گردانی.آنملعون گفت: تو آنها را به وطنشان بازمی

السالم برید، بعد گفت: یا ی آن با دست خود زنجیرها را از گردن امام علیهبه وسیله

دارم، منظورم دانی این كه خودم زنجیر را از گردنت برمیعلی بن الحسین! آیا می

خواهی احدی را جز تو بر ذمه من منتی نباشد.یزید چیست؟حضرت فرمود: آری، می

لعین گفت: سوگند به خدا! جز این منظوری نداشتم.سپس یزید لعین گفت: یا علی بن 

ه سبب مصایبی كه به شما رسیده ب»الحسین! )ما اصاب من مصیبة فبما كسبت ایدیكم(؛ 

السالم فرمود: هرگز امام علیه«های شما آن را كسب كرده است.چیزی است كه دست

ای كه در شأن ما نازل شده این آیه نشده، بلكه آیه چنین نیست، این آیه در شأن ما نازل

شریفه است:)ما أصاب من مصیبة فی االرض و ال فی انفسكم اال فی كتاب من قبل أن 

[ ؛هر مصیبتی در زمین یا از نفس خویش به شما رسد همه در كتاب، پیش 9۳۳نبرأها( ]

ه از ی هستیم كه بر آنچاز آن كه همه را در دنیا ایجاد كنیم، ثبت است.پس ما آن كسان

شویم، و آنچه از دنیا به ما رسیده است، شاد ما فوت شده است اندوهگین نمی

[ .سید بن طاووس رحمة اهلل گوید:هنگامی كه حضرت زینب كبری 9۳3شویم ]نمی

السالم را در مجلس یزید لعین دید، دست به علیهاالسالم سر مبارك امام حسین علیه

را پاره كرد آن گاه با سوزدل و با صدای حزین و غمین كه دلها  گریبان خود برد و آن

سوزاند فریاد زد:یا حسیناه! یا حبیب رسول اهلل! یابن مكة و منی! یابن فاطمة را می

الزهراء سیدة نساء! یابن بنت المصطفی!ای حسین! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مكه 

ی زنان! ای فرزند دختر یده[ س333ی زهرا ] صفحه و منی! ای فرزند فاطمه

مصطفی!سید بن طاووس رحمة اهلل گوید: سوگند به خدا! آن بانوی محترمه با گریه و 

ی كسانی را كه در مجلس یزید بودند به گریه آورد، و یزید ملعون ساكت اش همهناله
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هاشم كه در آن مجلس حضور داشت شروع به ندبه بر امام بود.آن گاه خانمی از بنی

زد:یا حبیباه! ای آقای اهل بیت من! ای فرزند پیامبر! السالم نمود، و فریاد میعلیه حسین

 ی فرزندان پیامبران!سید بن طاووس رحمة اهللای سرپرست بیوه زنان و یتیمان! ای كشته

 ی او را شنیدند، گریه نمودند.ی كسانی كه ناله و ندبهگوید: همه

 عینی اسلمی بر یزید لاعتراض ابو برزه

آنگاه یزید ولدالزنا چوب خیزرانی خواست، وقتی چوب به دست گرفت شروع كرد با 

ی اسلمی این صحنه را دید زد.وقتی ابابرزهالسالم میهای مبارك امام علیهآن به دندان

رو به آن ملعون نموده و گفت: وای بر تو ای یزید! آیا با چوب بر دندان حسین بن 

دهم كه دیدم رسول خدا صلی اهلل علیه و زنی؟ من گواهی میفاطمه علیهاالسالم را می

مكید و السالم را میهای او و برادرش امام حسن علیهآله و سلم را كه دندان

فرمود:انتما سید شباب اهل الجنة، فقتل اهلل قاتلكما، و لعنه و اعد له جهنم و سائت می

تالن شما را بكشد، و آنها را لعنت مصیراً.شما آقایان جوانان اهل بهشت هستید، خدا قا

نماید، و آنها را در روز رستاخیز در جهنم قرار دهد كه بد جایگاهی است.داوودی 

گوید: یزید لعین، از اعتراض آن مرد به خشم آمد و دستور داد او را بیرون كنند، 

 ماموران آن ملعون، كشان كشان او را بیرون كردند.

 د لعینسخنان زینب كبری در مجلس یزی

نویسد:آن گاه حضرت زینب در وصف مجلس یزید لعین می« احتجاج»در كتاب 

السالم كه مادرش فاطمه علیهاالسالم دختر طالب علیهعلیهاالسالم دختر علی بن ابی

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است برخاست و فرمود:الحمد هلل رب العالمین، و 

صدق اهلل سبحانه كذلك یقول: )ثم كان عاقبة الذین  الصالة علی جدی سید المرسلین،

[ بآیات اهلل و كانوا بها یستهزؤون(.اظننت یا یزید! 31۱ء ان كذبوا ] صفحه اساؤا السوی
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حیث اخذت علینا اقطار االرض، و ضیقت علینا آفاق السماء، فاصبحنا لك فی اسار 

، ان بنا علی اهلل هواناً، و علیك الذل، نساق الیك سوقاً فی قطار، و انت علینا ذو اقتدار

منه كرامة وامتناناً، و ان ذلك لعظم خطرك و جاللة قدرك.فشمخت بانفك و نظرت 

الی عطفك تضرب اصدریك فرحاً، و تنفض مذرویك مرحاً حین رایت الدنیا لك 

مستوسقةً، و االمور لدیك متسقةً، و حین صفی لك ملكنا، و خلص لك سلطاناً؟فمهال 

سیت قول اهلل عزوجل: )و ال تحسبن اهلل غافالً عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم مهالً! ان

لیوم تشخص فیه االبصار(.و قال عز من قائل: )و ال یحسبن الذین كفروا انما نملی لهم 

خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین(.امن العدل یابن الطلقاء! 

، و سوقك بنات رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم تخدیرك حرائرك و امائك

سبایا؟ قد هتكت ستورهن، و ابدیت وجوههن، تحدوا بهن االعداء من بلد الی بلد، و 

یستشرفهن اهل المناقل، و یبرزن الهل المناهل، و یتصفح وجوههن القریب و البعید، و 

لیس معهن من رجالهن، و ال من الغائب و الشهید، و الشریف و الوضیع، و الدنی و الرفیع.

حماتهن حمیم، عتوا منك علی اهلل، و جحوداً لرسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم من 

عند اهلل.و ال غرو منك، و ال عجب من فعلك، و انی یرتجی ]مراقبة[ ممن لفظ فوه اكباد 

، االحزاب الشهداء، و نبت لحمه بدماء السعداء، و نصب الحرب لسید االوصیاء، و جمع

و شهر الحراب، و هز السیوف فی وجه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.اشد العرب 

هلل جحوداً، و انكرهم له رسوالً، و اظهرهم له عدوناً، و اعتاهم علی الرب كفراً و 

طغیاناً.اال انها نتیجة خالل الكفر، و صب یجرجر فی الصدر لقتلی یوم بدر، فال یستبطئ 

اهل البیت، من كان نظره الینا شنئًا و شنئآنًا و احناً و اضغاناً یظهر كفره برسوله،  فی بغضنا

و یفصح ذلك بلسانه، و هو یقول فرحاً بقتل ولده، و سبی ذریته غیر متحور و ال مستعظم 

لی منحنیاً ع[ الهلوا، واستحلوا فرحا و لقالوا: یا یزید ال تشل312یهتف باشیاخه: ] صفحه 

السالم، و كان مقبل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم ینكتها عبداهلل علیهثنایا ابی

بمخصرته قد التمع السرور بوجهه.لعمری لقد نكأت القرحة و استأصلت الشافة باراقتك 
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دم سید شباب اهل الجنة، و ابن یعسوب الدین و العرب، و شمس آل عبدالمطلب.و 

لكفرة من اسالفك، ثم صرخت بندائك.]و[ هتفت باشیاخك، و تقربت بدمه الی ا

لعمری لقد نادیتهم لو شهدوك، ]و[ و شیكاً تشهدهم، و لن یشهدوك، و لتودن یمینك 

كما زعمت شلت منك عن مرفقها و جذت، واحببت امك لم تحملك، و اباك لم 

یلدك، حین تصیر الی سخط اهلل تعالی، و مخاصمك ]و مخاصم ابیك[ رسول اهلل صلی 

یه و آله و سلم.اللهم خذ بحقنا، و انتقم لنا ممن ظلمنا، و احلل غضبك علی من اهلل عل

سفك دماءنا، و نقص ذمارنا و قتل حماتنا، و هتك عنا سدولنا.و فعلت فعلتك ]التی 

فعلت[ و ما فریت اال جلدك، و ما جزرت اال لحمك، و سترد علی رسول اهلل صلی اهلل 

ذریته، و انتهكت من حرمته، و سفكت من دماء  علیه و آله و سلم بما تحملت من دم

عترته و لحمته، حیث یجمع به شملهم، و یلم شعثهم، و ینتقم من ظالمهم، و یأخذ لهم 

بحقهم من اعدائهم.فال یستفزنك الفرح بقتلهم، )و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل 

لیاً و ن فضله(. و حسبك باهلل وفرحین بما آتاهم اهلل م -امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون 

حاكماً، و برسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم خصیما، و بجبرئل ظهیراً، و سیعلم من 

بوأك و مكنك من رقاب المسلمین ان بئس للظالمین بدالً، و انكم شر مكاناً و اضل 

یك ف سبیالً.و ما استصغاری قدرك، و ال استعظامی تقریعك، توهما النتجاع الخطاب

بعد ان تركت عیون المسلمین عبری، و صدورهم عند ذلك حری، فتلك قلوب قاسیة، 

و نفوس طاغیة، و اجسام محشوة بسخط اهلل و لعنة الرسول قد عشش فیها الشیطان و 

فرخ، و من هناك مثلك ما درج و نهض. فالعجب كل العجب! لقتل االتقیاء، و اوالد 

ن الطلقاء الخبیثة، و نسل العهرة الفجرة، تنطف اكفهم م االنبیاء ]و سلیل االوصیاء[ بایدی

[ و تتحلب افواهم من لحومنا، و للجثت الزاكیة علی الجبوب 311دمائنا، ] صفحه 

[ و شیكًا 93۱الضاحیة، تنتابها العواسل، و تعفرها الفراعل.فلئن اتخذتنا مغنمًا لتجد بنا ]

 بظالم للعبید، فالی اهلل المشتكی و مغرماً، حین ال تجد اال ما قدمت یداك، و ما اهلل

المعول، و الیه الملجأ و المؤمل.ثم كد كیدك، واجهد جهدك، فوالذی شرفنا بالوحی 
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و الكتاب، و النبوة و االنتخاب، ال تدرك امدنا، و ال تبلغ غایتنا، و ال تمحو ذكرنا، و ال 

اال بدد، یوم ترحض عنك عارنا.و هل رأیك اال فند، و ایامك اال عدد، و جمعك 

ینادی المنادی: اال لعن الظالم العادی.و الحمد هلل الذی ختم الولیائه بالسعادة، و حكم 

الصفیائه ببلوغ االرادة، و نقلهم الی الرحمة و الرافة، و الرضوان و المغفرة، و لم یشق بهم 

غیرك، و ال ابتلی بهم سواك.و نساله ان یكمل لهم االجر، و یجزل لهم الثواب و 

الذخر.و نساله حسن الخالفة، و جمیل االنابة، انه رحیم ودود.حمد و سپاس مر خدا را 

كه پروردگار عالمیان است، و درود بر جدم كه آقای پیامبران است، خداوند متعال 

پس عاقبت كسانی كه بد كردند آن است كه آیات خدا را تكذیب »فرماید: راست می

ای یزید! آیا گمان كردی زمانی كه اطراف زمین «. ندگرفتكرده و آنها را به استهزا می

را گرفتی، و اطراف آسمان را بر ما تنگ كردی و ما در دست تو با ذلت و خواری اسیر 

شویم، در حالی كه تو بر ما مقتدر و شدیم، و به سوی تو مانند قطار شتران رانده می

و از جانب خدا كرامت و توانا هستی، این كه برای ما نزد خدا ذلت و خواری و بر ت

امتنان است؛ و این كه برای بزرگی منزلت تو و جاللت قدر تو است؟آیا چنین گمان 

ا خوشحالی كنی و بكنی؟ و با كبر و غرور با بینی پر باد به سر و گردن خود نگاه میمی

جنبانی، وقتی دهی و با حالت شادی سر خود را میهای خود را تكان میو سرور كتف

بینی بینی دنیای تو فراهم شده، و كارهای تو منسجم و درست شده، وقتی كه مییكه م

[ پادشاهی تو بالنزاع شده است؟!پس 319حكومت ما خالص برای تو شده، و ] صفحه 

در این غرور و نخوت و تكبر؛ شتاب مكن، آیا سخن خدای عزوجل را فراموش كردی 

دهند غافل مپندار، جز این نیست كه جام میخدا را از آنچه ستمكاران ان»فرماید:كه می

ا آنج«.شودعذاب آنها را به تأخیر انداخته برای روزی كه دیدگان در آن روز خیره می

و ال یحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم »كه خدای عزیز كه: 

به راه كفر بازگشتند كه [ ؛گمان نكنند آنان كه 932لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین( ]

ی سعادت آنهاست! نه، بلكه این مهلت ایم مقدمهاین چند روزه كه مهلتی به آنها داده
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برای این است كه بر گناهان خود بیفزایند. و برای آنها عذابی خوار كننده در پیش 

است.آیا از دادگری و عدالت است ای پسر آزادشدگان كه زنان و كنیزان خویش را 

چادر و پوشش، به های باز و بیه پرده جای دهی و دختران پیامبر را با صورتدر پنا

همراه دشمنان، شهر به شهر بگردانی و اهل منزلها آنان را ببینند و دور و نزدیك و پست 

 كنندگان آنان كسی باقیو شریف بر آنها بنگرند، در صورتی كه از مردان و حمایت

م و مهربانی باشد از كسی كه جگر آزادمردان را در نمانده است؟!آری! چگونه امید رح

دهان بمكد و بیرون اندازد و گوشتش از خون شهیدان بروید؟ و چرا در دشمنی ما 

ی اعتراض و دشمنی و كینه و عداوت به ما كوتاهی كند كسی كه پیوسته با دیده

 زشت و نگرد؟!اكنون هم، مست و مغرور بدون آن كه پنداری گناهی كرده یا عملمی

عبداهلل سید جوانان اهل بهشت ای، با چوب به دندانهای ابیای انجام دادهناپسندیده

ا این سخن چرگویی:الهلوا و استهلوا فرحاً ثم قالوا یا یزید ال تشلكوبی و آشكار میمی

را نگویی؟ و این شعر را نخوانی؟! در صورتی كه دست به خون فرزندان محمد صلی 

و سلم فروبردی و ستارگان درخشان زمین را كه دودمان عبدالمطلب  اهلل علیه و آله

[ خود 313بودند، خاموش كردی. ولی با این اقدام موجبات مرگ و بدبختی ] صفحه 

ان كنی كه آنزنی و گمان میی خود را صدا میرا فراهم ساختی.اكنون هم پیران طایفه

كنی ای شوی، و در آنجا آرزو میشنوند. ولی به همین زودی تو به آنان ملحق میمی

نچه را كردم آگفتم آنچه را گفتم، و نمیبود و نمیهایم شل و زبانم الل میكاش دست

كه كردم. )اینجا زینب كبری علیهاالسالم لب به نفرین گشود و فرمود:(ای خدای توانا! 

ا در تان و ایشان رانتقام ما را از آنهایی كه به ما ظلم كردند بگیر و حق ما را از آنان بس

آتش غضب بسوزان.]دیگر باره یزید را مخاطب ساخته و فرمود:[ای یزید! از این 

كارهای خود نشكافتی مگر پوست خود را، و پاره نكردی جز گوشت خویش را. و 

كشد با این بار سنگینی كه از ریختن خون فرزندان پیامبر و هتك حرمت طولی نمی

شوی. در آن روزی كه خداوند بر آن حضرت وارد میای اهل بیتش به گردن گرفته
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آنان را جمع فرماید و پراكندگی آنان را تبدیل به اجتماع گرداند و حق آنها را 

[ ؛ و 931بگیرد.)و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون( ]

كه آنها زنده و نزد پروردگار اند، بلگمان نكن آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده

خود از روزی او كامیابند...كافی است برای تو آن هنگامی كه خداوند داور باشد و 

محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم با تو مخاصمه كند و جبرئیل یاوری نماید. به همین 

ار ا سوهفهمند آن كسانی كه تو را بر این مسند نشانیدند و بر گردن مسلمانزودی می

ك دانند كه كدام یكردند، چه نكوهیده بدلی از میان ستمكاران اختیار نمودند؟! و می

تر خواهید بود.اگر چه فشارهای روزگار مرا به سخن گفتن تر و بدفرجاماز شما بدبخت

پندارم و سرزنش تو را با تو وادار كرده است، ولی من قدر و مقدار تو را كوچك می

و  ریزدها اشك میدانم. لیكن چشمنمودن تو را ستوده می شمارم و توبیخبزرگ می

انگیزی است كه سپاه سوزد.آه! چه امر عجیب و شگفتها میها از آتش غمسینه

ریزد و ها میخداوند به دست لشكریان شیطان كشته شوند. خون ما از این دست

های طیب و بدن شود! و آنها جویده و مكیده می[ دهان311گوشت ما در این ] صفحه 

كنند! و های بیابان به نوبت آنان را زیارت میطاهر، در روز زمین مانده و گرگ

سایند.ای یزید! اگر امروز ما را به قهر و غلبه، غنیمت درندگان بر خاك آنها جبین می

انگاشتی؛ زود باشد به غرامت، مأخوذ گردی و چیزی نداشته باشی مگر آنچه پیش 

ریم و او ببه بندگانش ستمكار نیست و ما شكایت خود را نزد او میفرستادی. خداوند 

پناه ماست.تو ای یزید! به كار خود مشغول باش و كید و مكر خود را به كار بر و 

توانی ما را محو كنی و وحی ما را خاموش كوشش كن، ولی به خدا سوگند! تو نمی

گ و عار را از دامان خود بشویی، گردانی و بمیرانی و به منتهای كار ما برسی و این نن

زیرا عقل تو علیل است و ایام زندگانی تو اندك و قلیل، و جمع تو پراكنده است 

روزی كه منادی فریاد زند لعنت خدا بر ستمكاران.سپاس خداوندی را كه ابتدای كار 

ما را به سعادت و مغفرت، و پایان آن را به شهادت و رحمت ختم نمود.ما از خداوند 
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كنیم كه نعمت خویش را بر شهیدان ما تكمیل فرماید و بر اجر و مزد رخواست مید

آنها بیافزاید و ما را به جانشینان نیكو مخلف دارد، زیرا او خدای بخشنده و مهربان 

است. و حسبنا اهلل و نعم الوكیل.یزید لعین در جواب آن خاتون مكرمه این شعر را 

 ای كه ازای صیحه و نالهاهون الموت علی النوائح خواند:یا صیحة تحمد من صوائح ما

پس گر.سگر پسندیده و غیر مكروه است؛ چه آسان است مرگ، بر زنان نوحهزنان نوحه

[ .در كتاب 939السالم را از مجلس خارج نمایند ]آن ملعون دستور داد اهل بیت علیهم

الم را السبیت علیهم نویسد: نقل شده:هنگامی كه یزید لعین اسرای اهلمی« منتخب»

خواست، و آنها را به آن ملعون نشان دادند، حضرت زینب علیهاالسالم دختر 

الم را السالسالم به او فرمود: ای یزید! آیا از این كه امام حسین علیهامیرالمؤمنین علیه

[ آیا این كار برای تو كافی نبود تا این كه اهل و 31۴ترسی؟ ] صفحه كشتی از خدا نمی

رم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را از عراق به سوی شام خواستی؟آیا ح

السالم برای تو بس نبود كه ما را احترامی و هتك حرمت اهل بیت اطهار علیهمبی

همچون كنیزان بر پشت شتران برهنه سوار كرده و از شهری به شهر دیگر اسیر 

در گفت: من از یزید بهترم، پادر تو مینمودی؟یزید لعین به آن مظلومه گفت: همانا بر

من بهتر از پدر او، و مادرم بهتر از مادر او، و جدم بهتر از جد اوست.او در برخی 

گفت، ولی در بعضی دیگر خطا رفته است؛ اما جدش رسول خدا هایش راست میگفته

ر از رش بهتی خلق است، و اما این كه مادصلی اهلل علیه و آله و سلم پس او بهتر از همه

شود و حال آن كه پدر او پدر مادر من و پدرش بهتر از پدر من است چگونه چنین می

[ .حضرت 933گاه این آیه را خوند: )قل اللهم مالك الملك( ]مرا حاكم نمود؟آن

زینب علیهاالسالم در پاسخ آن ملعون این آیه شریفه را خواند و فرمود:)و ال تحسبن 

 من فرحین بما آتاهم اهلل -هلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون الذین قتلوا فی سبیل ا

السالم را جز تو كسی دیگر [ .آنگاه فرمود: ای یزید! امام حسین علیه931فضله( ]

ن بود كه تر از آتر و ذلیلتر و ضعیفمرجانه لعین كوچكنكشت، و اگر تو نبودی ابن
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عالی نترسیدی و حال آن كه رسول آن حضرت را بكشد، آیا به كشتن او از خدای ت

 السالم فرمودهخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در خصوص او و برادرش امام حسن علیه

است:الحسن و الحسین علیهماالسالم سید الشباب اهل الجنة؟حسن و حسین 

علیهماالسالم آقایان جوانان اهل بهشت هستند؟اگر بگویی: نفرموده است، قطعاً دروغ 

ن این ای.پس یزید لعی، و اگر بگویی: آری، پس در واقع با خود، دشمن گشتهایگفته

، آن «اندای هستند كه بعضی از ایشان از بعضی دیگر به وجود آمدهذریه»آیه را بخواند: 

ملعون از این سخنان خجل و شرمنده شد، ولی با این حال، او از گمراهی و ضاللت 

 های مبارك امامدست آن ولدالزنا بود بر دندان خود دست بر نداشت و با چوبی كه در

 [ 313زد. ] صفحه السالم میعلیه

 اعتراض كنیزی از قصر یزید بر آن لعین

ابومخنف گوید: سهل در وصف مجلس یزید لعین گوید:آن گاه كه یزید با چوب 

 نزد كنیزی از قصرش بیرون آمد و آالسالم میخیزران بر لب و دندان امام حسین علیه

ها و پاهای تو را قطع كند، آیا صحنه را دید، رو به آن ملعون كرد و گفت: خدا دست

بوسید با دندانهایی را كه هموارها رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم آنها را می

زنی؟یزید ملعون گفت: خدا سر تو را قطع نماید، این چه سخنی است كه چوب می

ن بین خواب و بیداری بودم، ناگاه دیدم دری از گویی؟كنیز گفت: ای یزید! ممی

آسمان باز شد و نردبانی دیدم كه از نور از آسمان به زمین فرودآمد. در این هنگام، دو 

نفر جوانی را مشاهده كردم كه هنوز موی در صورت آنها نروییده بود، آنها لباسهای 

ی ل؛ فرشی از زبرجد بهشتسبزی پوشیده بودند. از این نردبان پایین آمدند، در این حا

برای آنها گسترده شد، كه نور و روشنایی این فرش از مشرق تا مغرب عالم را فراگرفته 

ای زیبا روی آورد و در وسط این بود.در این هنگام، مرد بلند قامتی را دیدم با قیافه

فرش نشست، آن گاه صدا زد: ای پدرم آدم! فرودآی.پس مردی سفیدپوست با قامتی 
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د فرودآمد.پس از آن صدا زد: ای پدرم سام! فرودآی. پس او نیز فرودآمد.بعد از آن بلن

صدا زد: ای پدرم ابراهیم! فرودآی، او نیز فرودآمد.پس از آن صدا زد: ای پدرم 

اسماعیل! فرودآی، پس فرودآمد.بعد از آن صدا زد: ای برادرم موسی! فرودآی، پس 

عیسی! فرودآی، پس فرودآمد.آنگاه خانمی را  فرودآمد.پس از آن صدا زد: ای برادرم

زند: ای مادرم حوا! فرودآی؛ ای مادرم دیدم كه با موهای پریشان ایستاده و صدا می

خدیجه؛ ای مادرم هاجر! فرودآی؛ ای خواهرم ساره! فرودآی؛ ای خواهرم مریم! 

هرا ی زگفت: این خانم؛ فاطمهفرودآی.ناگاه صدای هاتفی را از آسمان شنیدم كه می

علیهاالسالم دختر محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم همسر علی مرتضی 

ا ی كربال است.آن گاه حضرت زهرالسالم، كشته شدهالسالم مادر سیدالشهداء علیهعلیه

علیهاالسالم رو به طرف رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نمود و فرمود:یا ابتاه! اما 

بینی امت تو [ ای پدر! آیا می31۳امتك بولدی الحسین؟ ] صفحه تری الی ما فعلت 

السالم چه كردند؟رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نسبت به فرزندم حسین علیه

گریه كرد، و فرمود:یا ابی آدم! اال تری الی ما فعلت الطغاة بولدی؟ای پدر آدم! آیا 

السالم رفتار كردند؟حضرت آدم علیه بینی كه ظالمان و ستمگران با فرزندم چگونهمی

ی كسانی كه در آنجا بودند گریه كردند تا آنكه فرشتگان از سخت گریست، و همه

ی آنها به گریه افتادند.آن گاه مردان زیادی را در اطراف سر مطهر دیدم كه گریه

 !گفت: صاحب این خانه را بگیرید و خانه را با آتش بسوزانید.ای یزیدای میگوینده

گفتی: آتش! آتش، كجاست آمدی در حالی كه میدیدم كه تو از خانه بیرون می

گریزگاه از آتش؟آن ملعون با شنیدن این قصه، دستور داد گردن كنیز را بزنند.كنیز 

 های كتابگفت: آگاه باش! لعنت خدا بر ستمكاران است.پس در برخی از نسخه

ه را گفت، یزید لعین به او رو كرد و مخنف آمده است:پس از آن كه كنیز این قصابی

خواهی مرا در میان اهل مملكت خودم گفت: وای بر تو! این چه سخنی است؟ می
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[ 93۴را بزنند ] -رضی اله عنها  -شرمنده نمایی؟آن گاه دستور داد كه گردن آن بیچاره 

. 

 گفتگوی امام سجاد با یزید لعین

سالم كرد و گفت: ای جوان! تو كسی هستی الآن گاه یزید لعین رو به امام سجاد علیه

خواست، و حمد و سپاس خدای را كه خون او را كه پدر تو خالفت و ملك مرا می

السالم در پاسخ او فرمود: ای یزید! چه كسی بر خالفت از پدر ریخت.امام سجاد علیه

كن امور یتر بود؟ و حال آن كه او فرزند دختر پیامبر شما بود، ولمن سزاوارتر و مستحق

ای كه به تقدیر خدای عزوجل جاری گردید، آیا سخن خدای تعالی را نشنیده

[ . ] 933فرماید:)ما اصاب من مصیبة فی االرض... و اهلل ال یحب كل مختال فخور( ]می

د و در كرهای نفیس به تن میپوشید، و لباس[ یزید ملعون كفش زرین می313صفحه 

 السالم این آیه را خواند.جهت امام علیه ورزید، بدینراه رفتن كبر می

 دستور قتل امام سجاد توسط یزید لعین

السالم به خشم آمد و گفت: او را بگیرید و یزید حرامزاده از این پاسخ امام علیه

 السالم گریست، و به سویگردنش را بزنید.در این هنگام؛ امام علی بن الحسین علیه

خواند:انادیك یا جداه! یا خیر مرسل! حبیبك مقتول و  آسمان نگاه كرد و این اشعار را

موا فینا اللئام لقد حكاقاد ذلیاًل فی دمشق مكبالً و مالی من بین الخالئق شافعنسلك ضائع

ای جد بزرگوار! ای بهترین پیامبر! تو را صدا و شتتوا لنا شملنا من بعد ما كان جامع

گشته است.من در شهر شام ذلیالنه در زنم؛ حبیب تو كشته شده، و نسل تو ضایع می

ای شوم؛ و در میان مردم كسی نیست كه برام اسیر میحالی كه به زنجیر ستم بسته شده

اند؛ و اجتماع ما را بعد از آن كه من شفاعت كند.مردم پست و لئیم بر ما حاكم شده

تل امام ق جمع بود؛ پراكنده ساختند.ابومخنف گوید: در این هنگام كه یزید لعین حكم
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وم كلثهای آن حضرت دور او را گرفتند.حضرت امالسالم را صادر كرد عمهسجاد علیه

علیهاالسالم رو به یزید كرد و فرمود: وای بر تو ای یزید! آیا جنایاتی كه نسبت به ما 

السالم سیراب نمودی، مرتكب شدی كافی نبود؟ تو زمین را از خون اهل بیت علیهم

خواهی نسل حضرت رسول خدا صلی ای ما باقی مانده است؟ آیا میاینك این جوان بر

ت ی حضراهلل علیه و آله و سلم را قطع نمایی؟ابومخنف گوید: از این سخن دلسوزانه

ی كسانی كه حاضر بودند، گریه كردند.در این هنگام، یكی از كلثوم علیهاالسالم همهام

یزید به خاطر خدا از تو درخواست  نشینان آن ملعون به او گفت: ایاهل مجلس و هم

كنم كه او را ببخشی، زیرا او جوانی بیش نیست، كشتن او الزم نیست.پس یزید لعین می

السالم برای این كه [ امام سجاد علیه3۴۱دستور داد تا حضرت را رها كنند. ] صفحه 

دا از خاطر خ مطمئن شود یزید لعین كاری با او ندارد رو به او كرد و فرمود:ای یزید! به

ای جز كشتن من نداری پس شخصی را مامور كن تا كنم اگر چارهتو درخواست می

این زنان را به حرم جدشان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم برساند.ابومخنف 

م ی مردگوید: در این موقع، مردم گریه و ناله نموده و ضجه زدند، یزید ملعون از فتنه

ات روشن باشد، سوگند به خدا! جز ان! خاطر جمع باش و دیدهترسید و گفت: ای جو

 رساند.تو كسی اینها را به حرم جدشان نمی

 سخنان یزید لعین و اعتراض حضرت سكینه

آن گاه یزید ملعون رو كرد به مردی از اصحاب خود كه در فحاشی و هتاكی زبان 

اسزا ، حسن و حسین را نگویایی داشته و جسور بود و گفت: به باالی منبر برو و علی

ها و عیوب را مگذار مگر این كه آن را در مورد آنها بیان كنی.آن بگو، و چیزی از بدی

ملعون اطاعت كرد، در این موقع حضرت سكینه علیهاالسالم رو به یزید ملعون كرد و 

ها بر پدر و جد من وارد است؟آن ها و عیبفرمود: وای بر تو ای یزید! كدام نقص

گفت: خاموش باش ای دختر خارجی!حضرت سكینه علیهاالسالم فرمود: ای  ملعون
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یزید! چقدر حیای تو اندك و روی تو سخت است؟! كدامین شخص به خالفت 

زهرا  یطالب و مادرش فاطمهسزاوارتر است؛ تو یا پدرم، كسی كه پدرش علی بن ابی

الفت از پدر تو السالم است؟یزید ملعون گفت: من به خو جدش رسول خدا علیهم

سزاوارترم، زیرا كه خالفت از پدرم به من به ارث رسیده است.شیخ مفید رحمة اهلل 

طع السالم كرد و گفت: پدر تو قگوید:آن گاه یزید ملعون رو به علی بن الحسین علیه

رحم كرد و حق مرا انكار نمود و با من در سلطنت و خالفت نزاع نمود، پس خدا آنچه 

السالم در پاسخ او این آیه را قرائت بت به او انجام داد.امام سجاد علیهرا كه دیدی نس

فرمود:)ما اصاب من مصیبة فی االرض و ال فی انفسكم اال فی كتاب من قبل ان نبراها 

[ یزید ملعون به پسرش خالد گفت: جواب 3۴2[ . ] صفحه 93۳ان ذلك علی اهلل یسیر( ]

یزید لعین به خالد گفت: )و ما اصابكم من مصیبة  او را بده، خالد نتوانست پاسخ بدهد.

[ .آنچه به شما از مصیبت رسیده است به 933فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر( ]

های شما آن را كسب كرده است، و خدا بسیاری از گناهان سبب آن است كه دست

از این مكالمه بعد « مناقب»نویسد: صاحب می« بحاراالنوار»[ .در 3۱۱بخشد ]شما را می

السالم فرمود: ای فرزند معاویه و هند و صخر! نبوت و امیری گوید:امام سجاد علیهمی

همواره مختص آبا و اجداد ما بوده است پیش از این كه تو زائیده شوی، همانا در روز 

بدر، احد و احزاب علم حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در دست جد 

 های كفر در دست پدر و جد تو بود.آنالسالم بود. علمطالب علیهن ابیبزرگوارم علی ب

السالم این اشعار را خواند:ماذا تقلولون اذ قال النبی لكم ماذا فعلتم و انتم گاه امام علیه

ه هنگامی كآخر االمم؟بعترتی و باهلی عند مفتقدی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم

و آله و سلم از شما بپرسد ای آخرین امتها! رفتار شما حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه 

با اوالد و اهل من در غیاب من چگونه بود؛ برخی از فرزندان مرا اسیر و برخی دیگر را 

السالم فرمود:ویلك یا یزید! لو به خون آغشته نمودید؟سپس علی بن الحسین علیه

اخی و عمومتی؟ اذا لهربت  تدری ماذا صنعت؟ و ما الذی ارتكبت من ابی و اهل بیتی و
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ین الحسفی الجبال، و افترشت الرماد، و دعوت بالویل و الثبور، ان یكون راس ابی

السالم منصوبًا علی باب مدینتكم، و هو ودیعة رسول اهلل فاطمه و علی علیهالسالم ابنعلیه

لیوم  ع الناسصلی اهلل علیه و آله و سلم فیكم، فابشروا بالخزی و الندامة غداً اذا اجتم

م و ای، و نسبت به پدر، اهل بیتدانستی چه كار كردهالقیامة.وای بر تو ای یزید! اگر می

كردی و خاكستر ای؟! به كوهها فرار میبرادر و عموهای من مرتكب چه جنایتی شده

دادی. این كه سر پدر دادی، و واویال و واثبورا سر میرا فرش خویش قرار می

ما ی شهر شالسالم فرزند فاطمه و علی علیهماالسالم بر دروازهلیهبزرگوارم حسین ع

نصب شده، و حال آن كه او امانت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در میان شما 

[ مژده باد بر شما رسوایی و پشیمانی فردا، در آن هنگام كه 3۴1بود، پس ] صفحه 

اهلل گوید:آن گاه یزید لعین مردمان در روز قیامت جمع شوند.شیخ مفید رحمة 

مخدرات اهل بیت و كودكان را به مجلس خود فراخواند، و آنها را در نزد آن ملعون 

ای را مالحظه كرد )و ی ناراحت كنندهنشاندند، آن ملعون، از اسرا هیئت و منظره

احساس كرد كه مردم به جنایات او پی خواهند برد، لذا( گفت: خداوند روی پسر 

ا زشت و سیاه گرداند، اگر میان شما و او خویشی و قرابتی بود شما را به این مرجانه ر

 فرستاد.آورد، و با این وضع شما را به نزد من نمیحال در نمی

 طلبدمرد شامی دختر امام حسین را به كنیزی می

فرماید:هنگامی كه ما را وارد مجلس السالم میفاطمه علیهاالسالم دختر امام حسین علیه

از  بار به ما نگاه كرد، مردیی رقتیزید لعین كردند، و ما در مجلس نشستیم، او با دیده

رو بود برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین!! این دختر را به من اهل شام كه سرخ

ببخش.منظور آن ملعون، من بودم، و من دختر نظیف و زیبایی بودم، وقتی این سخن را 

ام گمان كردم كه این كار شدنی است. دامن عمه شنیدم مضطرب شدم و لرزیدم،

دانست كه این كار شدنی نیست.در روایت حضرت زینب علیهاالسالم را گرفتم و او می
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ام گفتم: عمه جان! یتیم شدنم بس نبود حاال به كنیزی سید آمده است: به عمه

د! تو سوگن ام به مرد شامی گفت: به خدا سوگند! دروغ گفتی! به خداخواهند؟!عمهمی

توانی این كار را بكنی، نه یزید.یزید حرامزاده از این پاسخ، ای؛ نه تو میلئیم و فرومایه

خشمگین شد و گفت به خدا سوگند! تو دروغ گفتی! این كار من است، و اگر بخواهم 

توانم انجام دهم.زینب كبری علیهاالسالم فرمود: به خدا سوگند! هرگز چنین نیست؛ می

امر را برای تو قرار نداده است، مگر این كه از ملت ما خارج شده و به دین خدا این 

دیگری ایمان بیاوری.یزید ملعون خشم خود را فروخورد و گفت: با من چنین سخن 

گویی؟ پدر و برادر تو از دین خارج شدند)!!(حضرت زینب علیهاالسالم فرمود: تو و می

و دین برادرم، هدایت یافتید، اگر مسلمان ی دین خدا و دین پدرم پدر تو به وسیله

[ آن ملعون گفت: ای دشمن خدا! دروغ گفتی.حضرت زینب 3۴9باشی. ] صفحه 

ی دهی، و به سبب قدرتعلیهاالسالم به او فرمود: تو امیر هستی، از روی ستم فحش می

شوی.گویا آن ملعون از این سخن حیا كرد و ساكت شد.شامی كه داری غالب می

گفت: این دختر را به من ببخش.یزید ملعون به او گفت: دور شو! خدا مرگ دوباره 

آمده است: حضرم « منتخب»[ .در 3۱2ای برای تو برساند ]هالك كننده و كشنده

كلثوم علیهاالسالم به آن مرد شامی فرمود:ساكت شو ای مرد پست و فرومایه! خدا ام

دستانت را خشك نماید، و تو را در زبانت را قطع كند، و چشمانت را كور گرداند، و 

شوند.راوی آتش جای دهد، همانا فرزندان پیامبران خدمتكار فرزندان زنازادگان نمی

گوید: سوگند به خدا! هنوز كالم آن خاتون معظمه به پایان نرسیده بود كه خداوند 

كلثوم عالم دعای او را در مورد آن مرد اجابت نمود.در این هنگام، حضرت ام

هاالسالم فرمود:الحمد هلل الذی عجل لك العقوبة فی الدنیا قبل االخرة، فهذه جزاء علی

من یتعرض لحرم رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.حمد و سپاس خدای را كه پیش 

از آخرت، در دینا تو را عقاب نمود و این است جزای كسی كه به اهل حرم رسول خدا 

عرض شود.در روایت سید رحمة اهلل آمده است:مرد شامی صلی اهلل علیه و آله و سلم مت
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گفت: این دختر كیست؟یزید لعین گفت: این فاطمه؛ دختر حسین است و این زینب 

طالب طالب.مرد شامی گفت: حسینی كه فرزند فاطمه و علی بن ابیدختر علی بن ابی

امبر دان پیاست؟گفت: آری.مرد شامی گفت: خدا تو را لعنت كند ای یزید! آیا فرزن

ه كردم كنمایی به خدا سوگند! من گمان میكشی، و اهل بیت او را اسیر میخود را می

اینها اسیران روم هستند.یزید لعین از این سخن به خشم آمد و گفت: سوگند به خدا! تو 

سازم.آن گاه دستور قتل او را صادر كرد و او را [ می3۴3را نیز به آنها ملحق ] صفحه 

 [ .3۱1كشتند ]

 سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد

راوی گوید: آن گاه یزید حرامزاده خطیب را خواند و به او امر كرد كه بر باالی منبر 

رفته و امام حسین و پدر بزرگوارش صلوات اهلل علیهما را بد گوید. خطیب پست باالی 

ی السالم و مدح معاویهعلیه منبر رفت و در ذم و بدی حضرت امیرالمؤمنین و امام شهید

روی كرد.در این هنگام، علی بن الحسین لعین و یزید حرامزاده مبالغه و زیاده

علیهماالسالم بر او فریاد زد:ویلك ایها الخاطب! اشتریت مرضات المخلوق بسخط 

الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.وای بر تو ای خطیب! خشنودی مخلوق را در مقابل 

سنان خفاجی در وصف یار كردی، كه جایگاه تو آتش است.ابنغضب خدا اخت

د:أعلی گویحضرت امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه چه زیبا گفته! آنجا كه می

المنابر تعلنون بسبه و بسیفه نصبت لكم اعوادهاآیا در باالی منبرها آشكارا به او ناسزا 

ی شمشیر آن حضرت برای بر به واسطههای مناها و چوبگویند؛ و حال آن كه پایهمی

 [ .3۱9شما نصب شده است ]

 ی شاماسكان اسرای اهل بیت در خرابه
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ه السالم وعده داد كه سراوی گوید: یزید لعین در این روز، به امام علی بن الحسین علیه

 السالم را به منزلی منتقل كنندحاجت او را برآورد!آن گاه دستور داد تا اهل بیت علیهم

السالم مظلومانه در آن كرد و نه از سرما.اسرای اهل بیت علیهمكه نه از گرما حفظ می

منزل ماندند تا این كه از شدت حرارت صورتشان پوسته پوسته شد، و در آن مدتی كه 

السالم مشغول بودند. ] صفحه در آن شهر اقامت داشتند به عزاداری سیدالشهداء علیه

خود از جناب فاطمه دختر امیرالمؤمنین « امالی»در [ شیخ صدوق رحمة اهلل 3۴1

كند كه گفت:پس از آن كه مجلس یزید لعین تمام شد دستور داد تا السالم نقل میعلیه

السالم را با امام سجاد در مكانی كه آنها را نه مخدرات مكرمات جناب سیدالشهدا علیه

 كه صورتشان پوسته پوسته داشت؛ حبس كردند تا ایناز سرما و نه از گرما نگاه می

شد...باز در همان كتاب آمده است: آن گاه یزید لعین دستور داد سر اقدس و اطهر امام 

نویسد: صاحب می« بحاراالنوار»السالم را بر در مسجد شام نصب كردند.در علیه

اند:یزید لعین دستور داد تا سر مطهر و گوید: ابومخنف و دیگران نقل كرده« مناقب»

اش آویزان كرده و دستور داد تا اهل بیت السالم بر درب خانهامام حسین علیه مقدس

ی اش شوند، هنگامی كه مخدرات مطهرات وارد خانهالسالم وارد خانهامام حسین علیه

سفیان همگی با گریه و ناله و نوحه به یزید لعین شدند، زنان و فرزندان معاویه و ابی

ر و های فاخالسالم گریستند و لباسرای امام حسین علیهاستقبال آنها آمدند، آنها ب

زیورآالت خود را كندند و سه روز بر آن بزرگوار عزا و ماتم گرفتند.هند، دختر عبداهلل 

و پیش از این، در تحت نكاح حضرت  -بن عامر بن كزیر كه زن یزید لعین بود 

ن پاره كرد و به طرف یزید لعی سرای یزید، پرده رااز حرم -السالم بود سیدالشهداء علیه

كه مجلسی عمومی ترتیب داده بود، رفت و به او گفت: ای یزید! آیا سر حسین 

السالم فرزند فاطمه علیهاالسالم دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بر علیه

ی من به دار كشیده شده؟یزید حرامزاده برخاست و او را پوشانید و ی خانهآستانه

؛ ی قریشكنندهآری، ای هند! با آواز بلند بر فرزند دختر رسول خدا و نوحه گفت:
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زیاد بر كشتن او شتاب كرد، و او را به قتل رساند، خدا او را هالك گریه كن، ابن

خورد ی مختص خود جای داد، و غذایی نمیسازد.آن گاه یزید لعین آنها را در خانه

آمده « بحاراالنوار»[ .در 3۱3د او حاضر باشد!! ]السالم نزجز این كه امام سجاد علیه

السالم نسب خود را به جد است: مداینی گوید:هنگامی كه كه امام سجاد علیه

بزرگوارش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم رساند، یزید ملعون به مامور خود 

مور لعین، او [ ما3۴۴گفت: او را وارد این باغ كن و بكش و در آنجا دفن نما. ] صفحه 

خواند چون السالم نیز نماز میرا وارد باغ نمود و مشغول كندن قبر شد امام علیه

السالم را بكشد دستی از هوا پیدا شد و به آن ملعون زد، پس آن خواست امام علیه

هوش شد و به جهنم واصل گردید.خالد بن ملعون به رو بر زمین افتاد و نعره زد و بی

لعون را دید رنگ پریده به سوی پدرش آمد و قصه را تعریف كرد، یزید لعین، آن م

السالم را رها نمایند، یزید لعین دستور داد مامور را در همان قبر دفن كنند و امام علیه

السالم را در آن حبس كرده بودند جزو العابدین علیهامروزه محلی را كه امام زین

 باشد.مسجد می

 اعتراض امام سجاد به روایت دیگر سخنرانی خطیب یزید لعین و

: اندو دیگران گفته« مناقب»آمده است كه صاحب « عوالم العلوم»و « بحاراالنوار»در 

روایت شده:یزید ولدالزنا دستور داد تا منبری آماده كنند و خطیبی باالی منبر رفته مردم 

اند !!( و آنچه كردهعبداهلل و امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیهما)را از بدیهای حضرت ابی

آگاه نماید.خطیب پست، باالی منبر رفت و خدا را حمد كرد! و بر او ثنا خواند! آن گاه 

روی كرد، و سخن را به آن دو بزرگوار سالم اهلل علیهما ناسزا گفت و در این امر زیاده

 تدر مدح معاویه و یزید لعین به درازا كشاند و كارهای نیكویی به آن دو ملعون نسب

السالم بر آن خطیب فریاد زد:ویلك ایها داد.راوی گوید: در این هنگام امام سجاد علیه

الخاطب! اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوء مقعدك من النار.وای بر تو ای 
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خطیب! خشنودی مخلوق را به غضب پروردگار عالم خریدی، پس جایگاه و منزل تو 

السالم رو به یزید كرد و فرمود: ای یزید! آیا بدین علیهالعاآتش است.آن گاه امام زین

دهی باالی این چوبها بروم و سخنانی ایراد كنم، سخنانی كه باعث خشنودی و اجازه می

رضایت خدا است و اجر و ثوابی برای حاضران در مجلس داشته باشد؟روای گوید: 

او اجازه بده باالی منبر رود،  یزید ملعون از این كار امتناع نمود.مردم به او گفتند: به

[ یزید ملعون گفت: اگر او باالی منبر رود، 3۴3شاید ما از او چیزی بشنویم. ] صفحه 

سفیان را رسوا سازد.به یزید ملعون گفته شد: آید جز آن كه من و فرزندان ابیفرودنمی

كه  ای استتواند سخن نیكو بیان نماید.یزید گفت: همانا كه او از خانوادهاو كه نمی

 اند(.كام آنها با علم باز شده )یعنی در شیرخوارگی به علم آراسته شده

 سخنان امام سجاد در مجلس یزید

راوی گوید: مردم اصرار كردند تا این كه یزید به حضرت رخصت داد.امام سجاد در 

یراد ای را اباالی منبر قرار گرفت، خدا را حمد نمود و او را ثنا خواند، آن گاه خطبه

فرمود كه با آن دیدگان حاضران را گریان كرد، و دلهای آنان را ترساند، حضرت 

فرمود:أیها الناس! أعطینا ستا و فضلنا بسبع: أعطینا العلم، و الحلم، و السماحة، و 

الفصاحة، و الشجاعة، و المحبة فی قلوب المؤمنین.و فضلنا بأن منا النبی المختار محمد 

و سلم و منا الصدیق، و منا الطیار، و منا اسد اهلل و اسد رسوله، و منا  صلی اهلل علیه و آله

سبطا هذه االمة، و منا مهدی هذه االمة، من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی انباته 

بحسبی و نسبی.أیها الناس! أنا ابن مكة و منی، أنا ابن زمزم و الصفا، أنا ابن من حمل 

ابن خیر من ائتزر و ارتدی، أنا ابن خیر من انتعل و احتفی، أنا  الزكاة بالطراف الرداء، أنا

بن خیر من طاف و سعی، أنا ابن خیر من حج و لبی.أنا بن من حمل علی البراق فی 

الهواء، أنا ابن من اسری به من المسجد الحرام الی المسجد االقصی، أنا ابن من بلغ به 

تدلی فكان قاب قوسین أو ادنی.أنا ابن من جبرئیل الی سدرة المنتهی، أنا ابن من دنی ف
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صلی بمالئكة السماء، أنا بن من اوحی الیه الجلیل ما اوحی، أنا ابن محمد المصطفی، أنا 

ابن علی المرتضی.أنا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا: ال اله اال اهلل.أنا ابن من 

هاجر  ن، و طعن برمحین، وضرب بین یدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم بسیفی

الهجرتین، و بایع البیعتین، و قاتل ببدر و حنین، و لم یكفر باهلل طرفة عین.أنا ابن صالح 

[ المسلمین، و نور 3۴۳المؤمنین، و وارث النبیین، و قامع الملحدین، و یعسوب ] صفحه 

مین من آل لقائالعابدین، و تاج البكائین، و اصبر الصابرین، و افضل االمجاهدین، و زین

یاسین رسول رب العالمین.أنا ابن المؤید بجبرئیل، المنصور بمیكائیل، أنا ابن المحامی 

عن حرم المسلمین، و قاتل المارقین و الناكثین و القاسطین، و المجاهد اعداءه الناصبین، 

و افخر من مشی من قریش اجمعین.و اول من اجاب و استجاب هلل و لرسوله من 

و اول السابقین، و قاصم المعتدین، و مبید المشركین، و سهم من مرامی اهلل المؤمنین، 

علی المنافقین، و لسان حكمة رب العالمین.و ناصر دین اهلل، و ولی امر اهلل، و بستان 

حكمة اهلل، و عیبة علمه، سمح سخی، ]بهی[ بهلول، زكی، ابطحی، رضی، مقدام، همام، 

االصالب، و مفرق االحزاب.اربطهم عناناً، و اثبتهم صابر، ]صوام[ مهذب، قوام، قاطع 

جناناً، و امضاهم عزیمة، و اشدهم شكیمة، اسد باسل، یطحنهم فی الحروب، اذا ازدلفت 

االسنة، و قربت االعنة، طحن الرحا، و یذروهم فیها ذرو الریح الهشیم.لیث الحجاز، و 

[ شجری مهاجری.من كبش العراق، مكی مدنی حنفی ]خیفی[، عقبی، بدری، ]احدی

العرب سیدها، و من الوغی لیثها، وارث المشعرین، و ابو السبطین الحسن و الحسین، 

طالب.ثم قال: أنا ابن فاطمه الزهراء، أنا ابن سیدة النساء.ای مردم! ذاك جدی علی بن ابی

م: عطا ایشش خصلت به ما عطا شده و با هفت فضیلت بر سائر مردم ترجیح داده شده

یم به علم، بردباری، جوانمردی، فصاحت، شجاعت، محبت در دلهای مؤمنان؛و اشده

ایم به این كه از ما است پیامبر برگزیده حضرت محمد صلی ترجیح و زیادتی داده شده

السالم، و از ما است جعفر اهلل علیه و آله و سلم، و از ما است صدیق امیرالمؤمنین علیه

حمزه، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و  السالم، و از ما استطیار علیه
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سلم، و از ما است حسن و حسین علیهماالسالم دو سبط این امت، و از ما است مهدی 

شناسد خود را به او معرفی شناسد و هر كه مرا نمیشناسد كه میاین امت.هر كه مرا می

نم فرزند مكه و منی، منم كنم.ای مردم! منمایم و حسب و نسب خود را بیان میمی

[ زكات را با اطراف عبایش 3۴3فرزند زمزم و صفا منم فرزند كسی كه ] صفحه 

برداشت، منم فرزند بهترین كسی كه ازار پوشید، منم فرزند بهترین كسی كه نعلین به پا 

كرد و پای برهنه رفت، منم فرزند بهترین كسی كه طواف و سعی نمود، منم فرزند 

كه حج و تلبیه گفت.منم فرزند آن كه بر براق سوار شد و در هوا حركت بهترین كسی 

داده شد، منم فرزند آن كه او از مسجدالحرام به مسجد اقصی برده شد، منم فرزند 

السالم او را به سدرة المنتهی رسانید، منم فرزند حضرت رسالت كسی كه جبرئیل علیه

به قرب منزلت، مكانت و مقرب درگاه صلی اهلل علیه و آله و سلم كه در شب معراج 

الوهیت گردید و برای سجده عبودیت سر فرودآورد و در حالی كه میان پیامبر و 

ی حضرت رب العزه مقدار دو كمان بلكه كمتر از آن بود.منم فرزند كسی كه با مالئكه

خواست آسمان نماز گزارد، منم فرزند كسی كه خداوند جلیل به سوی او آنچه می

فرمود، منم فرزند حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم، منم فرزند وحی 

ند را بگویند.منم فرز« ال اله اال اهلل»ی كسی كه بینی مردم را به خاك مالید تا كلمه

كسی كه در پیشگاه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به دو شمشیر، شمشیر زد و به 

رت هجرت فرمود، و به دو بیعت بیعت نمود، و در جنگ دو نیز نیزه زد، و به دو هج

بدر و حنین مقاتله نمود، و در یك چشم بهم زدن به خدا كافر نگشت.من فرزند صالح 

ی ملحدان، پادشاه مسلمانان، نور جهادكنندگان، مؤمنان، وارث پیامبران، براندازنده

دان ازگزاران از فرزنكنندگان، بهترین صابران، بهترین نمزینت عابدان، تاج گریه

حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم هستم.منم فرزند مؤید به جبرئیل 

لمانان، كننده از حرم مسالسالم، منم فرزند حمایتالسالم، و منصور به میكائیل علیهعلیه

اهل جنگ  -و شكنندگان بیعت  -اهل نهروان  -شدگان از دین ی خارجو كشنده
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و  توزو جهادكننده با دشمنان ناصبی و كینه -اهل جنگ صفین  -ن و یاغیا -جمل 

سرافرازترین فرد قریش.نخستین كسی كه دعوت خدا و رسول او را اجابت نمود، و 

ی ی ظالمان، و هالك كنندهكنندگان به سوی ایمان، و شكنندهنخستین سبقت

ن حكمت پروردگار مشركان، و تیری از تیرهای خدای تعالی بر جان منافقان، و زبا

ی دین خدا، و ولی امر خدا، و گلستان حكمت خدا، و صندوق عالمیان.یاری كننده

رو، آقایی كه جامع [ فرزند كسی كه جوانمرد، سخی، گشاده33۱علم خدا. ] صفحه 

ی خیرات است، پاك، ابطحی، رضی، شجاع، پادشاه، صبركننده، پاكیزه اخالق، همه

 ها و احزابی گروههای كافران، و متفرق كنندهپشت یكثیر القیام، قطع كننده

س ترین كترین مردمان از حیث خودداری بر ترك محارم، حفظ كنندهمنحرفان.ثابت

تر از همه كس از تر، و گدازندهبر نفس خویش از مردمان، و دلش از همه كس ثابت

ردد گا نزدیك میشود و افسارهها آماده میحیث اراده.شیر شجاعی است كه وقتی نیزه

كند و آنان را در جنگها ها مانند خورد كردن آسیاب خورد میدشمنان را در جنگ

كند.شیر حجاز و آقای عراق، مانند پراكنده كردن باد گیاهیان خشك را پراكنده می

منسوب به مكه و مدینه، منسوب به راستی در دین، بیعت كننده در عقبه، شهسوار 

ی طیبه كه عبارت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به شجرهجنگ بدر، احد، منسوب 

و سلم است، كه از مكه به مدینه هجرت فرمودند.از اعراب، آقای ایشان است، و از 

جنگ شیر آن، وارث مشعرین و پدر دو سبط رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

السالم.آن گاه علیهطالب حسن و حسین علیهماالسالم.این است جد من علی بن ابی

ی زنان.حضرت پیوسته ی زهرا علیهاالسالم، منم فرزند سیدهفرمود: منم فرزند فاطمه

فرمود: منم، منم تا كه این خروش مردم به گریه و فریاد برخاست، و یزید لعین از فتنه و 

السالم قطع آشوب ترسید، پس مؤذنی را امر داد تا اذان بگوید، و سخن امام علیه

ء اكبر من اهلل السالم فرمود:ال شیامام علیه«.اهلل اكبر»د.چون مؤذن گفت: نمای

.امام «اشهد ان ال اله اال اهلل»تعالی.چیزی بزرگتر از خدای تعالی نیست.مؤذن گفت: 
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السالم فرمود:شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی.موی و پوست و گوشت و علیه

اشهد ان محمدًا »دهد.وقتی مؤذن گفت: خونم شهادت و گواهی بر یگانگی خدا می

[ محمد 332السالم از باالی منبر رو به یزید كرد و فرمود: ] صفحه امام علیه«.رسول اهلل

هذا؛ جدی ام جدك یا یزید؟ فان زعمت انه جدك فقد كذبت و كفرت، و ان زعمت 

من  لم جدانه جدی فلم قتلت عترته؟ای یزید! آیا این محمد صلی اهلل علیه و آله و س

ر شوی، و اگگویی، و كافر میاست یا جد تو؟! اگر بگویی: او جد تو است، دروغ می

بگویی: او جد من است، پس چرا فرزندان او را كشتی؟راوی گوید: مؤذن، اذان و اقامه 

[ .در روایت 3۱1را تمام كرد و یزید لعین در پیش ایستاد و نماز ظهر را خواند ]

ید ملعون به مردی دستور داد تا باالی منبر رفته و امام حسین مخنف آمده است: یزابی

السالم را ناسزا گوید، آن ملعون، این كار را انجام داد، خدا لعنتش كند.آن گاه امام علیه

دهم رخصت بده باالی السالم به آن ملعون فرمود: تو را به خدا سوگند میسجاد علیه

ی خدا و رسول او در آن باشد.آن ملعون به منبر روم و سخنانی ایراد كنم كه خشنود

خواهی بگو، و از حضرت السالم گفت: ای جوان! باالی منبر رو و هر چه میامام علیه

السالم بر باالی منبر رفت و با زبان شیوا و عذر خواست.روای گوید: امام سجاد علیه

مام ی به طرف افصاحت و بالغت، مانند سخنان پیامبران سخنرانی كرد، مردم از هر سو

السالم فرمود:ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی، و من السالم روی آوردند امام علیهعلیه

لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی،فانا علی بن الحسین بن علی المرتضی صلوات اهلل و سالمه 

اطمه ف علیهما.أنا ابن من حج و لبی، أنا ابن من طاف و سعی، أنا ابن زمزم و الصفا. أنا ابن

الزهرا، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتی قضی، أنا ابن من منعوه من الماء و 

احلوه علی سائر الوری.أنا ابن محمد المصطفی، أنا ابن صریع كربال، أنا ابن من راحت 

انصاره تحت الثری، أنا ابن من غدت حریمه اسری، أنا ابن من ذبحت انصاره من غیر 

نا ابن من اضرم االعداد فی خیمته لظی، أنا ابن من اضحی صریعاً بالعری.أنا ابن ء، أسوی

من ال غسل له و ال كفن یری، أنا ابن من رفع رأسه علی القنا، أنا ابن من هتك حریمه 
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[ باخری، أنا ابن من ال یری 331بارض كربال، أنا ابن من جسمه بارض و رأسه ] صفحه 

من سبیت حریمه الی الشام تهدی، أنا ابن من ال له ناصر و ال  حوله غیر االعداء، أنا ابن

انتحب و بكی، ثم قال:ایها الناس! فضلنا اهلل تعالی  -صلوات اهلل علیه  -حمی.ثم انه 

بخمس خصال: فینا و اهلل؛ مختلف المالئكة، و معدن الرسالة، و فینا نزلت االیات، و نحن 

فلم نخف بأساً، و البراعة و الفصاحة اذا افتخر  قدنا العالمین للمهدی، و فینا الشجاعة

الفصحاء.و فینا الهدی الی سواء السبیل، و العلم لمن اراد ان یستفید علماً، و المحبة فی 

قلوب المؤمنین من الوری، و لنا الشان االعلی فی االرض و السماء.لوالنا ما خلق الدنیا، و 

غضنا یوم القیامة یشقی.ای مردم! هر كه كل فخر دون فخرنا یهوی، و محبنا یسقی، و با

م، كنشناسد، من خودم را به او معرفی میشناسد و هر كه مرا نمیشناسد كه میمرا می

منم علی بن الحسین بن علی المرتضی صلوات اهلل و سالمه علیهم.منم فرزند كسی كه 

مزم و ز حج كرد و لبیك گفت، منم فرزند آن كه طواف كرد و سعی نمود، منم فرزند

ی زهرا علیهاالسالم، منم فرزند سربریده از قفا، منم فرزند كسی صفا.منم فرزند فاطمه

كه تشنه از دنیا رحلت فرمود، منم فرزند آن كه او را از آب منع كردند، در حالی كه 

آن را بر سایر خلق مباح نمودند.منم فرزند محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم، 

ی كربال، منم فرزند آن كه یاران او در زیر خاك مدفون زمین افتاده منم فرزند بر

اه گنشدند، منم فرزند آن كه اهل حرم او اسیر گردید، منم فرزند آن كه یاران او بی

ی او آتش زدند، منم فرزند آن كه او را ذبح شدند، منم فرزند آن كه دشمنان به خیمه

نه او را غسل دادند و نه كفنی نمودند، منم در روی ریگ انداختند.منم فرزند آن كه 

فرزند آن كه سر مطهر او را باالی نیزه زدند، منم فرزند آن كه حرمت مخدرات او را 

در سرزمین كربال هتك نمودند، منم فرزند آن كه بدن مقدس او در جائی است و سر 

شد، منم مطهرش در جای دیگر، منم فرزند آن كه در اطراف او جز دشمنان دیده نمی

فرزند آن كه اهل بیت او اسیر گردیده و به شام فرستاده شدند، منم فرزند آن كه نه او 

با  -صلوات اهلل علیه  -[ آنگاه امام 339ای بود. ] صفحه كنندهرا یاوری و نه حمایت
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صدای بلند گریست و فرمود:ای مردم! خدا ما را به پنج خصلت تفضیل و ترجیح داده 

خدا! در ما است رفت و آمد مالئكه، معدن رسالت، و آیات الهی در  است: سوگند به

دهیم، و در ما خصوص ما نازل شده است، و ما عالمیان را به سوی هدایت سوق می

ترسیم، و براعت و فصاحت در نزد ماست، آن گاه است شجاعت، از بأس و شدت نمی

علم و دانش برای كسی كه فصحا فخر نمایند.هدایت به سوی راه راست در ما است، 

كه بخواهد از علم ما استفاده نماید، در ماست، و محبت ما در دلهای مؤمنان است، و 

ی شد، و همهبرای ما شأن واالتر در زمین و آسمان است.اگر ما نبودیم دنیا آفریده نمی

 -ی فخرهاست یعنی فخر ما برتر از همه -شود فخرها در ورای فخر ما نازل و ساقط می

 افتد.شود، و دشمن ما در روز قیامت به صعوبت و بال میدوست ما سیراب می

 وحشت یزید لعین از سخنان امام سجاد

السالم را شنیدند، با گریه و ناله، ضجه راوی گوید: هنگامی كه مردم سخنان امام علیه

های دلزدند، و صدای ناله از مسجد بلند شد. یزید لعین، از فتنه و آشوب و از این كه 

السالم میل كند ترسید، به مؤذن دستور داد با گفتن اذان سخنان مردم به سوی امام علیه

السالم لیهامام ع«.اهلل اكبر»السالم را قطع كند.مؤذن بر جای بلندی رفت و گفت: امام علیه

فرمود:كبرت كبیراً، و عظمت عظیماً، و قلت حقاً.خدای بزرگ را بزرگ داشتی و 

اشهد ان ال اله اال »تعظیم كردی، و سخن بحق گفتی.مؤذن گفت:  خدای عظیم را

السالم فرمود:اشهد بها مع كل شاهد، و اتحملها مع كل جاحد.با هر امام علیه«.اهلل

شوم با هر دهم، و متحمل و مقر آن میی توحید شهادت میای به كلمهشهادت دهنده

[ در این هنگام، 333صفحه «. ] هللاشهد ان محمداً رسول ا»ای.مؤذن گفت: انكاركننده

السالم گریه نمود و صدای ناله و شیون او بلند شد، و رو به یزید لعین كرد و امام علیه

فرمود:سالتك باهلل یا یزید! یا محمد جدی ام جدك؟ای یزید! تو را به خدا! از تو سؤال 

ت: یزید لعین گفكنم: آیا محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم جد من است یا جد تو؟می
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السالم فرمود:فلم قتلت اهل بیته، و قتلت ابی، و ایتمتنی علی صغر جد توامام علیه

سنی.پس چرا اهل بیت او را كشتی، چرا پدر مرا كشتی، و مرا در كودكی یتیم نمودی. 

ی خود شد و گفت: السالم را نداد و برخاست و وارد خانهآن ملعون پاسخ امام علیه

 ز ندارم.نیازی به نما

 گفتگوی امام سجاد با منهال

السالم آمد و عرض كرد: ای فرزند راوی گوید: آن گاه منهال به نزد امام سجاد علیه

السالم به او ؟امام علیه-یعنی حالت چگونه است  -رسول خدا! چگونه صبح كردی 

فرمود:كیف حال من اصبح و قد قتل ابوه، و قل ناصره، و ینظر الی حرم من حوله 

اساری، قد فقدوا الستر و الغطاء، و قد اعدموا الكافل و الحمی، فهل ترانی اال اسیرًا ذلیالً 

قد عدمت الناصر و الكفیل، قد كسیت أنا و اهل بیتی ثیاب االسی، و قد عدمت علینا 

جدید العری، فان تسال فها أنا كما تری قد شمت فینا االعداء، و نترقب الموت صباحًا و 

ل: قد اصبحت العرب تفتخر علی العجم، بان محمداً صلی اهلل علیه و آله و مساءً.ثم قا

سلم منهم، و اصبحت قریش تفتخر علی سائر الناس، بان محمداً صلی اهلل علیه و آله و 

سلم منهم، و نحن اهل بیته اصبحنا مقتولین مظلومین، قد حلت بنا الرزیات، نساق سبایا، 

قط الحسب، و منتسبنا من ارذل النسب، كان لم نكن و نجلب هدایا، كان حسبنا من اس

هام المجد ]و[ رقینا، و علی بساط الجلیل سعینا، و اصبح الملك لیزید لعنه اهلل و جنوده، 

[ چگونه باشد حال كسی كه صبح 331و اضحت بنوالمصطفی من ادنی عبیده. ] صفحه 

ه اهل حرم اسیر خود نگاه كند در حالی كه پدر او كشته شده، و یاوران او كم شده، و ب

اند، و كفیل و حامی خود را كند، اسیرانی كه پوشش و حجاب آنها را به غارت بردهمی

ام كه یاور و حامی خود را از دست بینی مرا كه اسیر ذلیلی شدهاند.آیا نمیاز دست داده

را به تاراج  های نو ماایم، و لباسام. من و اهل بیتم لباس اندوه و غم بر تن كردهداده

نند، و كبینی، دشمنان به ما شماتت میپرسی من چنانم كه میاند، اگر حال مرا میبرده
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صبح و شام در انتظار مرگ هستیم.آنگاه فرمود: عرب در حالتی قرار گرفتند كه بر 

كنند به این كه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم از آنها است، و قریش بر عجم فخر می

نمایند به این كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از آنها است، در م فخر میسایر مرد

زل شده ایم، مصیبتها بر ما ناحالی كه ما اهل بیت او هستیم كه اینك كشته و ستم دیده

برند، گویا گمان دهند، و ما را به عنوان تحفه میاست، ما را اسیر كرده و سوق می

ه ما بر ترین نسبهاست.گویا كها، و نسب ما از پستترین شانینكنند كه شان ما از پایمی

رگ یا بر فرش بز-ایم، و بر روی فرش خدای جلیل مراتب مجد و بزرگورای بلند نشده

ایم.اینك حكومت از آن یزید لعین و لشكریان او گردیه است، و راه نرفته -و شان واال 

ه و سلم از كمترین بندگان او فرزندان حضرت رسول مصطفی صلی اهلل علیه و آل

السالم را شنیدند از هر سو، صدا اند.راوی گوید: چون مردم، این سخنان امام علیهگشته

السالم سخنان شگفتی ایراد فرمود، و حق و حقیقت به گریه بلند شد، چرا كه امام علیه

مردم  یهمهرا بیان نمود.راوی گوید: یزید لعین، از فتنه وآشوب مردم ترسید، چرا كه 

های آنها السالم گوش دادند، و نهال محبت آن حضرت در دلبه سخنان امام علیه

ر باال السالم بر منبكاشته شد.یزید لعین، رو به آن شخصی كه اصرار نمود تا امام علیه

استی خورود كرد و گفت:چرا اصرار كردی این جوان باالی منبر رود، تو با این كار می

دانستم كه این جوان، چنین گردانی؟وی گفت: به خدا سوگند! نمی حكومت مرا زایل

دانستی كه این؛ از اهل بیت نبوت و سخنرانی خواهد كرد.یزید لعین گفت: آیا نمی

معدن رسالت است؟در این هنگام او به یزید ملعون گفت: پس اگر چنین بود؛ چرا پدر 

[ راوی گوید: یزید لعین از 33۴او را كشتی و او را در كودكی یتیم نمودی؟ ] صفحه 

 [ .3۱۴پاسخ آن مرد ناراحت شد و دستور داد تا گردن او را بزنند ]

 اعتراض سفیر روم بر یزید لعین
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السالم روایت شده كه حضرتش فرمود:هنگامی كه سر مقدس العابدین علیهاز امام زین

 شراب بر پا كرد و السالم را نزد یزید لعین آوردند، آن ملعون مجالسامام حسین علیه

نهاد و شراب آورد و در پیش روی خود میالسالم را میسر اطهر امام علیه

خورد.روزی سفیر پادشاه روم، در مجلس او حاضر شد، او از بزرگان و اشراف روم می

بود، رو به یزید لعین كرد و گفت: ای پادشاه عرب! این سر كیست؟یزید لعین گفت: تو 

گردم او از هر اری؟گفت: وقتی كه من به نزد پادشاه خود بازمیبا این سر چه كار د

ی این سر و صاحب آن رانیز به كند، دوست دارم قصهام از من سؤال میچیزی كه دیده

او بگویم تا با تو، در شادی و سرور تو شریك باشد.یزید لعین گفت: این سر حسین 

ر و كیست؟گفت: فاطمه، دختطالب است.سفیر رومی گفت: مادر افرزند علی بن ابی

رسول خدا.سفیر رومی كه نصرانی بود گفت: اف بر تو و دین تو! دین من از دین شما 

باشد، میان من و حضرت السالم میهای حضرت داوود علیهبهتر است، پدر من از نبیره

 نند،كالسالم پدران و نیاكان زیادی است، در عین حال؛ نصارا مرا تعظیم میداوود علیه

حضرت  هایگیرند، به این سبب كه )پدر( من از نبیرهخاك قدم مرا به عنوان تبرك می

 كشید در حالی كه میان او والسالم است، شما فرزند دختر پیامبر خود را میداوود علیه

ای جز یك مادر نیست، خدا دین شما را زشت و زبون نماید.آن گاه پیامبر شما واسطه

گفت:  ای؟یزید لعینگفت: آیا حدیث كلیسای حافر را شنیده رو به یزید لعین كرد و

ای است كه یك سال راه جزیره« صین»و شهر « عمان»بگو تا بشنوم.گفت: میان شهر 

مسافت دارد، در آنجا آبادی نیست مگر یك شهر كه در میان آب قرار داد، طول آن 

 ن، شهری بزرگتر از[ هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است. در روی زمی333شهر ] صفحه 

شود و درختان آن آن نیست، كافور و یاقوت از آنجا به مناطق دیگر حمل و نقل می

شهر عود و عنبر است.آن شهر در دست نصاری است، حكومت و پادشاهی آنجا در 

ر ترین آنها كلیسای حافدست آنها است. آن شهر، كلیساهای بسیاری دارد، كه بزرگ

ای از طال آویزان است كه در میان آن سم؛ ناخنی است كه است. در محراب آن، جعبه
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السالم بر آن سوار گویند: این سم، سم االغی است كه حضرت عیسی علیهمی

اند، هر سال بسیاری از مردم شده.اطراف آن جعبه را، با طال و دیباج زینت دادهمی

های آن را ونگردند، و ستكنند، و دور آن مینصاری به سوی آن كلیسا حركت می

كنند.این شان و عادت آنها بوسند و در آنجا حاجتهای خود را از خدا طلب میمی

كنند ناخن و سم االغ حضرت عیسی نسبت به ناخن و سم االغی است كه گمان می

شده، در حالی كه شما فرزند دختر پیامبر خود را السالم است كه بر آن سوار میعلیه

شما را مبارك نگرداند.در این هنگام، یزید لعین گفت: این كشید، خدا شما و دین می

نصرانی را بكشید تا مرا در شهرهای خود رسوا نكند.وقتی نصرانی این سخن را شنید به 

خواهی مرا بكشی؟گفت: آری.گفت: بدان كه من شب گذشته یزید گفت: آیا می

! تو از اهل بهشت پیامبر شما را در خواب دیدم، آن حضرت به من فرمود: ای نصرانی

هستی.من از فرمایش حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم تعجب كردم، اینك 

دهم كه خدایی جز خداوند عالمیان نیست، و این كه محمد صلی اهلل علیه و شهادت می

ت، السالم برجسی او است.آنگاه به سوی سر مطهر امام علیهآله و سلم رسول و فرستاده

بوسید ی خود چسبانید و شروع كرد به بوسیدن آن، او آن سر مطهر را میینهو او را به س

به صورت ارسال روایت « منتخب»[ .شیخ در 3۱3گریست تا این كه كشته شد ]و می

كرده است:نصرانی به عنوان سفیر پادشاه روم، به سوی یزید لعین آمد و وارد مجلس 

به آن مجلس آوردند، چون نصرانی سر السالم را آن ملعون شد، سر مطهر امام علیه

السالم را دید، گریست و فریاد زد و ناله نمود تا این كه ریش او از مقدس امام علیه

اشك چشمش تر شد. آن گاه رو به یزید لعین كرد و گفت: ای یزید بدان كه من به 

د شهر [ حیات پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم وار33۳عنوان تاجر در زمان ] صفحه 

ای به او تقدیم نمایم، از اصحاب او پرسیدم: در میان هدایا، خواستم هدیهمدینه شدم می

دارد؟گفتند: عطر برای او از هر چیز دیگری محبوبتر كدام هدیه را بیشتر دوست می

است، آن حضرت میل و رغبتی به عطر دارد.سفیر روم گوید: من از مشك دو نافه، و 
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ی اشتم، و به سوی آن حضرت به راه افتادم، آن روز او در خانهمقداری عنبر اشهب برد

سلمه، بود هنگامی كه جمال او را مشاهده كردم، از جمال نورانی او، نور همسر خود، ام

ای دیدم كه از آن، شادی و فرح من زیاد گردید و قلب من به محبت او عالقه درخشنده

و نهادم.فرمود: این چیست؟عرض كردم: گرفت، بر او سالم كردم و عطر را در برابر ا

ی ناقابلی است كه به حضور شما آوردم.به من فرمود: نام تو چیست؟عرض كردم: تحفه

نام من عبدالشمس است.فرمود: نام خود را تغییر بده، من نام تو را عبدالوهاب نهادم، 

در  گاه كردم وكنم.من به او نات را قبول میاگر دین اسالم را از من قبول نمایی، تحفه

ی مبارك او تأمل نمودم. فهمیدم كه او پیامبر است و او همان پیامبری است كه چهره

ا من به شما رسولی ر»السالم به ما خبر داده است، آنجا كه گفت: حضرت عیسی علیه

پس به او اعتقاد نمودم و در «.دهم و نام او احمد استآید بشارت میكه بعد از من می

ه دست مبارك او مسلمان شدم.به روم بازگشتم، در حالی كه دین اسالم همان ساعت ب

داشتم، مدتی است كه من به همراه پنج نفر از پسران و چهار نفر از را مخفی می

دخترانم مسلمانم، و من امروز وزیر پادشاه روم هستم، و هیچ كس از نصاری از حال ما 

ضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و خبر ندارد.ای یزید! بدان، من روزی در حضور ح

سلمه بود، این عزیزی را كه سر او در نزد تو قرار داده ی امسلم بودم، و او در خانه

شده، در آنجا دیدم، او از در حجره خدمت جد بزرگوارش آمد، در حالی كه رسول 

یرد و بگخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم آغوش خویش را باز كرده بود تا او را در بغل 

فرمود:مرحباً بك یا حبیبی!آفرین بر تو ای حبیب من!تا جایی كه حضرت او را می

[ لبهای او، و 333گرفت و در كنار خود نشاند و شروع كرد به بوسیدن ] صفحه 

فرمود:بعد عن رحمة اهلل من قتلك، لعن اهلل من قتلك یا مكید، و میدندانهای او را می

كشد از رحتمش دور نماید. ای تعالی كسی كه تو را میحسین! و اعان علی قتلك.خد

كشد و بر قتل تو یاری نماید، لعنت كند!پیامبر ای حسین! خدا كسی را كه تو را می

لیه كرد، روز دوم نیز با پیامبر صلی اهلل عصلی اهلل علیه و آله و سلم با این حال گریه می
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 السالم با برادرش امام حسن بهلیهو آله و سلم در مسجد حضرتش بودم كه امام حسین ع

السالم عرض كرد: یا جداه! من با برادرم حسن نزد آن حضرت آمدند، امام حسین علیه

ه كدام خواهیم بدانیم ككشتی گرفتیم و هیچ كدام از ما بر دیگری غلبه نكردیم، می

رمود: ای فتر از دیگری است.پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به ایشان یك از ما قوی

 ی شما نیست، بروید و خط بنویسید، هرحبیبان من! ای روح و روان من! كشتی شایسته

تر است.راوی گوید: آن دو بزرگوار رفتند كدام از شما كه خطش نیكوتر باشد او قوی

و هر كدام سطری خط نوشتند و به سوی جد خویش آمده و لوح را به آن حضرت 

ی نماید.پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم مدتی به نوشته دادند تا در میان آنها قضاوت

آنها نگاه فرمود، و نخواست دل یكی از آنها را بشكند، پس به آنها فرمود: ای حبیبان 

شناسم به سوی پدر خویش بروید تا میان ام و خط را نمیمن! من پیامبر درس نخوانده

ها به گوید: آنش زیباتر است.میشما قضاوت نماید و ببیند كه كدام یك از شما خط

ی السالم روانه شدند، و همگهمراه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به سوی علی علیه

ی فاطمه علیهاالسالم شدند، ساعتی نگذشت كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و وارد خانه

داقت ستی و صی دوسلم تشریف آورد كه سلمان نیز با او بود، میان من و سلمان رابطه

وجود داشت، از او پرسیدم: چگونه پدرشان میان آنها قضاوت فرمود و خط كدام یك 

از آنها بهتر بود؟سلمان گفت: پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به آنها جوابی نداد، او 

 السالم زیباتر است، حسیندر امر آنها تامل نمود، و فرمود: اگر بگویم: خط حسن علیه

سالم الالسالم بهتر است، حسن علیهشود، و اگر بگویم: خط حسین علیهیناراحت م

شود، پس آنها را به سوی پدرشان فرستاد.به او گفتم: ای سلمان! تو را به غمگین می

دهم حق صداقت و برادری كه میان من و تو وجود دارد و به حق دین اسالم قسمت می

فرمود؟سلمان گفت: وقتی آنها به سوی  كه به من بگو چگونه پدرشان میان آنها حكم

[ دلش به حال آنها 3۳۱پدرشان آمدند، پدرشان در حال آنها تامل نمود، و ] صفحه 

خواست دل یكی از آنها را بشكند. به همین جهت، به آنها فرمود: به سوخت، او نمی
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و سوی مادر خود بروید تا میان شما قضاوت كند.آنها به سوی مادر خودشان آمدند، 

آنچه را كه در لوح نوشته بودند به او نشان دادند و فرمودند: ای مادر! جد بزرگوار ما، 

تر به ما امر كرد تا هر كدام خطی بنویسیم، كه هر كدام خطش زیباتر باشد او قوی

است، ما خط نوشتیم و به او نشان دادیم ما را نزد پدرمان فرستاد، پدر نیز ما را به نزد تو 

ی زهرا علیهاالسالم كمی به فكر فرورفت و متوجه شد كه جد و پدر اطمهروانه كرد.ف

اند دل آنها را بشكنند، من چه كار كنم؟ و چگونه در میان آنها قضاوت آنها نخواسته

كنم و آن را بر سر شما نمایم؟فرمود: ای دو چشمان من! من گردنبند خود را پاره می

ردنبند بیشتر بردارد، خط او زیباتر و قدرت او ریزم، هر كدام از شما كه لؤلؤهای گمی

ی زهرا علیهاالسالم هفت دانه لؤلؤ بود، بیشتر است.راوی گوید: در گردنبد فاطمه

حضرت برخاست و گردنبند خویش را پاره كرد و بر سر آنها ریخت.امام حسن 

ند كه هر قی ماها باالسالم سه لؤلؤ و امام حسین نیز سه لؤلؤ برداشتند، یكی از دانهعلیه

خواستند آن را بردارند. خداوند به جبرئیل امر فرمود كه به زمین آید و آن را كدام می

با بال خویش دو قسمت نماید تا هر كدام از آنها نصفی را بردارند، تا دل هیچ كدام از 

السالم در عرض یك چشم بهم زدن به آن دو بزرگوار غمگین نشود.پس جبرئیل علیه

آمد، و لؤلؤ را دو نصف كرد و هر كدام نصفی را برداشتند.ای یزید! نگاه زمین فرود

كن چگونه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم راضی نشد هیچ كدام آنها به خاطر 

نوشتن خط ناراحت شوند و نخواست دل آنها را بشكند؟ و همچنین امیرالمؤمنین 

ن خداوند رب العزه نخواست قلب السالم و حضرت فاطمه علیهاالسالم و همچنیعلیه

یكی از آنها را بشكند، بلكه امر فرمود: لؤلؤ دو قسم شود، تا دل آنها نشكند.ولی تو ای 

ی؟ اف بر كنیزید! با فرزند دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم چنین رفتار می

ا در تو و دین تو!آن گاه نصرانی برخاست و به سوی سر مقدس امام رفت و آن ر

گفت: ای حسین! نزد جد خود كرد و میبوسید و گریه میآغوش خویش گرفت، می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و پدرت علی مرتضی، و مادرت فاطمه زهرا 

 [ 3۳2صلوات اهلل علیهم اجمعین برای من شهادت بده. ] صفحه 

 امام سجاد و توصیف مصایب شام بر منهال به روایت دیگر

گوید: من در از منهال بن عمرو چنین روایت نموده: منهال می« انوار نعمانیه»ر كتاب د

 السالم را دیدم كه بر عصاییرفتم، ناگاه امام علی بن الحسین علیهبازار دمشق راه می

های مباركش جاری تكیه كرده، و پاهای مباركش مانند دو نی شده و خون از ساق

ن گشته، چون این حال را دیدم بغض در گلویم گیر است و زردی رنگ صورتش افزو

السالم كرد، جلوتر رفتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح كردی؟امام علیه

گریست و فرمود:كیف حال من اصبح اسیراً لیزید بن معاویة لعنة اهلل، و نسائی الی االن 

.و نحن یا منهال! كمثل ما شبعن بطونهن، و ال كسین رؤوسهن، نائحات اللیل و النهار

اسرائیل فی آل فرعون، یذبحون ابنائهم، و یستحیون نسائهم امست العرب تفتخر علی بنی

العجم بان محمداً صلی اهلل علیه و آله و سلم نبی عربی، و أمست القریش تفتخر علی 

ن یالعرب بان محمداً صلی اهلل علیه و آله و سلم منهم، و أمسینا معشر اهل البیت مغصوب

مقتولین مشردین ما یدعونا یزید الی مرة اال و نظن القتل، إنا هلل و إنا الیه راجعون.چگونه 

است حال كسی كه اسیر یزید بن معاویه لعین باشد، مخدرات و اهل بیت من، تا حال 

شكمهای آنها از غذا سیر نشده و هنوز سرهای آنها پوشیده نشده، و شب و روز ناله 

اسرائیل در آل فرعون هستیم، آنها خوانند.ای منهال! ما همانند بنیكنند و نوحه میمی

 داشتند، عرب بر عجمكشتند، و زنانشان را زنده نگه میاسرائیل را میفرزندان بنی

كند كه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر عربی است، و قریش بر عرب افتخار می

و آله و سلم از ایشان است، و این در حالی است كند كه محمد صلی اهلل علیه افتخار می

ه یزید ای كایم. هر مرتبهكه حق ما اهل بیت غصب شده و افراد ما كشته و پراكنده شده

 و إنا هلل»خواهد ما را به قتل برساند، كنیم كه میخواند گمان میما را به سوی خود می
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ا بروید؟فرمود:المجلس الذی خواهید كجعرض كردم: موالی من! می«.إنا الیه راجعون

نحن فیه لیس له سقف، و الشمس تصهرنا به و ال نری الهواء، فافر منه سویعة لضعف 

[ منزلی كه ما در آنجا هستیم سقف 3۳1بدنی، و ارجع خشیة علی النساء. ] صفحه 

گدازد، و هوای خوبی ندارد، ساعتی به جهت ضعف ندارد، گرمای آفتاب ما را می

ردم.در گآیم، ولی به جهت حفاظت از بانوان به سوی ایشان بازمییرون میبدنم از آن ب

السالم با نمود، خانمی او را صدا زد.امام علیهالسالم با من گفتگو میاین اثنا كه امام علیه

من خداحافظی كرده و به سوی او رفت، وقتی با دقت به او نگاه كردم دیدم او زینب 

روی فرماید: كجا میالسالم میالسالم است كه به امام علیهعلیهاالسالم دختر علی علیه

ای سرور دل من؟آن حضرت به كنار آن بانوی محترمه بازگشت، و از او دور نشد، من 

 [ .3۱۳كردم ]آوردم و بر مصایب آنها گریه میپیوسته او را به خاطر می

 پایان مجلس یزید لعین و گفتگوی او با امام سجاد

م و السالگوید:روزی یزید لعین علی بن الحسین علیهرحمة اهلل می سید بن طاووس

و به نزد خود خواند، و ر -ای یازده ساله بود كه پسربچه -السالم را عمرو بن حسن علیه

توانی با پسرم خالد كشتی بگیری؟عمرو گفت: نه، ولیكن به عمرو كرد و گفت: آیا می

او مقاتله كنم.یزید لعین مصرعی از یك بیت را  كاردی به من بده و كاردی به او، تا با

شناسم، و آیا مار جز مار بدین مضمون خواند: طبیعتی است كه آن را از اخزم می

آمده است:هنگامی كه یزید لعین به منزل خود « احتجاج»زاید؟در آخر روایت می

ن خالد م السالم را خواست و گفت: ای علی! آیا با پسربازگشت، علی بن الحسین علیه

السالم فرمود: منظور تو از كشتی گرفتن ما چیست؟ كاردی گیری؟امام علیهكشتی می

السالم را تر را بكشد.یزید لعین، امام علیهترین ما ضعیفبه من و كاردی به او بده تا قوی

 دهم كه تو فرزند علیزاید! شهادت میی خود چسباند و گفت: مار جز مار نمیبه سینه

ر السالم به او فرمود: ای یزید! به من خبالب هستی.آنگاه علی بن الحسین علیهطبن ابی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خواهی مرا بكشی، اگر حتمًا چنین تصمیم داری پس شخصی را مامور رسیده كه تو می

[ بانوان را به سوی حرم جدشان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 3۳9كن تا این ] صفحه 

السالم گفت: آنها را كسی جز تو ه امام علیهو سلم بازگرداند.یزید حرامزاده ب

گرداند، خدا پسر مرجانه را لعنت كند، به خدا سوگند! من او را به قتل پدر تو برنمی

« بحاراالنوار»[ .در 3۱3كشتم ]مامور نكردم!!! و اگر من مباشر به قتال او بودم، او را نمی

زینب علیهاالسالم گفت:  چنین روایت كرده است:یزید ملعون به حضرت« مناقب»از 

یعنی امام  -سخن بگو.حضرت زینب علیهاالسالم فرمود: اوست سخن گوی 

السالم این اشعار را بخواند:ال تطمعوا آن گاه امام سجاد علیه -السالم العابدین علیهزین

تهینونا فنكرمكم و ان نكف االذی عنكم و توذوناو اهلل یعلم انا ال نحبكم و ال نلومكم ان 

 تحبوناطمع مدارید كه به ما اهانت نمایید و ما شما را اكرام نماییم؛ و این كه اذیت را ال

داریم؛ و داند كه ما شما را دوست نمیاز شما بازداریم، و شما ما را اذیت كنید.خدا می

كنیم.یزید ملعون گفت: راست دارید، مالمت نمیشما را به این كه ما را دوست نمی

خواستند امیر باشند، حمد و سپاس خدای را كه لكن پدر و جد تو میگفتی ای جوان! و

السالم فرمود: همواره پیامبری و امیری از آنان را كشت، و خون آنها را ریخت.امام علیه

از  «بحاراالنوار»آن پدران و اجداد من بوده است پیش از این كه تو به دنیا بیایی.در 

 السالم را به نزدالعابدین علیهامی كه امام زینروایت كرده است:هنگ« دعوات راوندی»

جهت  السالم را بزند، به همینیزید لعین بردند. آن لعین، تصمیم گرفت گردن امام علیه

ای آن حضرت را در برابر خویش نگاه داشت و با او سخن گفت تا بلكه از او كلمه

گفت مان طور كه او سخن میالسالم های برای قتل او گردد.امام علیهبشنود و این بهانه

السالم تسبیح كوچكی بود و آن را با انگشتان فرمود، در دست امام علیهبه او پاسخ می

ا السالم گفت: من با شمگفت.یزید لعین به امام علیهگردانید، و سخن میخویش می

ین ویی، آیا اگگردانی و به من پاسخ میگویم و شما تسبیح را با انگشتانت میسخن می

السالم فرمود: پدرم از جد بزرگوارم نقل [ امام علیه3۳3كار روا است؟ ] صفحه 
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 فرمودكرد، سخن نمیخواند، و تمام مینمود:هنگامی كه آن حضرت نماز صبح را می

فرمود:اللهم انی اصبحت اسبحك، و احمدك و امجدك و گرفت و میتا تسبیحی می

نمایم در حالی كه تو را من صبح آغاز می أهللك بعدد ما ادیر به سبحتی.خداوندا!

ه تعداد نمایم بكنم و تهلیل میگویم و تمجید مینمایم، و حمد و سپاس میتسبیح می

خواست گرداند، و آنچه میگرفت و میگردانم.و تسبیح را میآنچه با این تسبیح می

مل برای ن عفرمود: ایگفت، بدون این كه با تسبیح خود ذكری بگوید، و میسخن می

شود، و آن حرزی برای او است تا هنگامی كه به رختخواب خویش او حساب می

برود.هنگامی كه به رختخواب رفت دوباره آن عمل را انجام دهد، و تسبیح خویش را 

زیر سر بگذارد، باز ثواب آن عمل، از آن هنگام تا اول بامداد برای او محسوب 

دهم.یزید قتدا و پیروی از جد خویش انجام میشود. و من این عمل را به جهت امی

گویم مگر این كه با چیزی كه به آن نفع ملعون گفت: من با احدی از شما سخن نمی

السالم منصرف شد و به آن حضرت دهد.آن گاه از كشتن امام علیهرساند؛ پاسخ میمی

 [ 3۳3[ . ] صفحه 32۱احسان كرد! و دستور آزادی او را صادر نمود ]

بیان برخی رؤیاها، گفتگوها و اموری كه سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید  در

 و در حركت اهل بیت از شام به سوی مدینه، و بازگشت آنها از راه مدینه به سوی كربال

 اعتراض جاثلیق نصرانی بر یزید لعین و اسالم آوردن او

گوید:من در مجلس یزید  های كتاب ابومخنف آمده است: سهلدر بعضی از نسخه

رابر السالم در بحضور داشتم، آن ملعون در تخت خود نشسته بود و سر مقدس امام علیه

زد.جاثلیق السالم میآن ملعون بود، او با چوب به دندانهای مبارك امام مظلوم علیه

نصرانی وارد شد، او لباس سیاهی پوشیده بود، و بر سرش كاله بلند و در دستش 

افتاد،  السالمود، او پیرمرد بزرگی بود، وقتی چشمش به سر مقدس امام علیهعصایی ب

گفت: ای یزید! این سر كیست؟گفت: سر خارجی است كه در سرزمین عراق بر علیه 
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فت: نام طالب.گما خروج كرده بود.گفت: نام وی چیست؟گفت: حسین بن علی بن ابی

ی.جاثلیق گفت: برای چه ی زهرا، دختر محمد مصطفمادرش چیست؟گفت: فاطمه

مستحق كشته شدن بوده است؟گفت: چون اهل عراق او را دعوت نمودند، و برای او 

خواستند او را خلیفه نمایند. به همین جهت، والی من، عبیداهلل بن زیاد نامه نوشتند و می

او را كشت، و سرش را به سوی من فرستاد.جاثلیق گفت: ای یزید! آن را از پیش روی 

رسی.بدان! من خوابیده بودم ناگاه، صدای بلندی را از بردار و گرنه به هالكت میخود 

جانب آسمان شنیدم، مردی را دیدم كه از آسمان فرودآمد، او مانند ماه بود، و نور از 

درخشید، و مردان زیادی با او بودند، به یكی از آنها گفتم: این شخص صورتش می

 اهلل علیه و آله و سلم، و این فرشتگان از آسمانكیست؟گفته شد: محمد مصطفی صلی 

اند كه به او در مورد قتل فرزندش تسلیت دهند. خداوند در روز قیامت، فرودآمده

شفاعت او را شامل حالشان نكند.یزید لعین گفت: وای بر تو! اینجا آمدی تا ما را از 

زنم.آن را می [ خدا سوگند! گردنت3۳۳خوابهای دروغ خود آگاه كنی؟ به ] صفحه 

گاه دستور داد با تازیانه او را مورد ضرب و شتم قرار دهند، ماموران ستمگر او، آن قدر 

م السالاو را زدند كه تن او را به درد آوردند.در این هنگام، جاثلیق رو به سر امام علیه

أنی  ،كرد و گفت:یا اباعبداهلل! اشهد لی عند جدك رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم

اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریك له، و أن محمداً عبده و رسوله.ای اباعبداهلل! برای 

من نزد جدت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم گواهی ده كه اینك شهادت 

دهم كه خدایی جز خدای عالمیان نیست، و شریكی ندارد، و این كه محمد صلی می

ده و رسول اوست.یزید لعین از اسالم آوردن او خشمگین شد و اهلل علیه و آله و سلم بن

به ماموران خود گفت: او را بزنید.ماموران ستمگر او، آنقدر زدند تا این كه بدنش را 

خواهی نزن. این خواهی بزن و میخورد كردند.او به یزید ملعون گفت: ای یزید! می

ار من ایستاده است، و در دست او رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است كه در كن

فرماید:هنیئاً لك یا هذا بالجنة، و خیر خروجك من پیراهن و تاجی از نور است و می
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الدنیا نلبسك هذا التاج و القمیص، و تكون معنا فی الجنة.ای شخص! بهشت گوارایت 

وشانیم، و با پباد، و با بهترین وضع كه از دنیا بیرون شدی، این تاج و پیراهن را به تو می

باشی.سهل گوید: من از سخنان او تعجب نمودم، هنوز سخنش به پایان ما در بهشت می

 نرسیده بود كه روحش از بدنش جدا شد. خدایش او را رحمت كند.

 رؤیای حضرت سكینه

نویسد:هنگامی كه مخدرات مكرمات را وارد مجلس یزید می« انوار نعمانیه»در كتاب 

ه كرد، و از هر كدام از آنها بدند، آن پلید بر آن اسرا سركشی میی لعین كربن معاویه

نویسد: یزید لعین به پرسید.تا آنجا كه صاحب كتاب مذكور میصورت معین می

حضرت سكینه علیهاالسالم گفت: با زنان برگردید تا در مورد شما دستور دهم. ] صفحه 

ی زیاد من به جهت خوابی [ حضرت سكینه علیهاالسالم فرمود: ای یزید! گریه3۳3

ام.یزید لعین گفت: آن را برای من نقل كن. و به ساربان است كه دیشب آن را دیده

دستور توقف داد.حضرت سكینه علیهاالسالم فرمود: من از روزی كه پدرم امام حسین 

كجاوه  توانستم بر شتر الغر و بدونالسالم كشته شد نخوابیده بودم، چرا كه من نمیعلیه

 1شدزجر بن قیس خشمگین می 1افتادم وار شوم و هر موقع از پشت شتر بر زمین میس

زد، كسی هم نبود مرا از دست او رها سازد.در این هنگام، یزید لعین و مرا با تازیانه می

زجر را مورد لعن و نفرین خود قرار دادند.حضرت سكینه علیهاالسالم  1و همنشینان او

های آن اگاه در عالم خواب قصری از نور دیدم كه كنگرهفرمود: امشب خوابیدم، ن

[ است.همان طور 322های آن از زبرجد، و درهای آن از عود قماری ]یاقوت و ركن

كردم، ناگاه در آن باز شد و پنج نفر شخصیت بزرگوار از آن خارج كه به آن نگاه می

 تم: این قصر از آنشدند، در پیشاپیش آنها جوان خادمی بود، به سوی او رفتم، گف

دم السالم.گفتم: این بزرگواران كیانند؟گفت: این آكیست؟گفت: پدر تو حسین علیه

السالم، و این موسی السالم، و این ابراهیم علیهالسالم است، و این نوح علیهعلیه
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السالم.من مشغول تماشای قصر و شنیدن كالم او بودم كه السالم، و این عیسی علیهعلیه

مردی كه دست بر محاسن خویش داشت، و محزون و اندوهگین بود؛ آمد، ناگاه 

و شناسی؟گفتم: نه.گفت: این شخص، جد تگفتم: این شخص كیست؟گفت: او را نمی

حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم است.نزدیك شدم و عرض كردم یا 

[ حجاب بر شترهای 33۱معجر و بی ] صفحه دیدی كه ما را برهنه، بیجداه! اگر می

كنند؛ امر عظیم و موضوع اند، كه مردان خوب و بد به ما نگاه میكجاوه سوار نمودهبی

ی خویش چسبانید، دیدی.آن حضرت به طرف من خم شد، و مرا به سینهبزرگی را می

و سخت گریست، من قضایا و مصایبی كه بر ما وارد شده بود، برای او تعریف 

السالم گفت: ای دختر برگزیده! بس كن، و صدای ام، یحیی علیهكردم.در این هنگمی

ی ما را به گریه خود را پایین آور كه دلهای ما و دل آقای ما را به درد آورده، و همه

آوردی.آن گاه خادم دست مرا گرفت، و داخل قصر نمود، ناگاه پنج نفر خانم را دیدم 

بر صورت خود پریشان نموده، و  كه در میان آنها خانمی بود كه موهای خویش را

خاست زنان های سیاه پوشیده و در دست او، لباسی آغشته به خون بود، وقتی برمیلباس

ورت خود نشستند، او بر صنشست آنها نیز میخاستند، موقعی كه میدیگر نیز با او برمی

.به خادم دادندخواند و زنان جوابش میزد، و اشك او جاری بود، او نوحه میسیلی می

گفتم: این خانمها، كیا هستند؟گفت: ای سكینه! این حواست، این مریم، و خانمی كه 

السالم است، و این در نزد اوست آسیه، دختر مزاحم است، و این مادر موسی علیه

ی كبری علیهاالسالم است.گفتم: خانمی كه در دستش پیراهنی آغشته به خون خدیجه

ی زهرا علیهاالسالم است.نزدیك و حضرت فاطمهی تاست، كیست؟گفت: این جده

شدم، و گفتم: سالم بر تو ای مادر بزرگوار!آن حضرت سر خود را بلند كرد و فرمود: 

كرد زد و ناله میسكینه؟عرض كردم: بلی.در حالی كه به صورت خود سیلی می

ی خود برخاست، بعد فرمود: بیا نزدیك، من نزدیك رفتم و او مرا به سینه

اند.عرض كردم: مادر جان! در سنین كودكی یتیم شدم؟فرمود:وا ویلتاه! وا مهجة چسب
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قلباه! من احنی علیكن بعد القتل؟ من جمعكن عن الشتات بین الرجال؟ بشرینی یا 

سكینة! عن حال العلیل.وا ویلتاه! وای روح قلب من! چه كسی پس از كشتن، بر شما 

دگی شما را جمع كرد؟ مردان شما [ كسی پراكن332مهربانی كرد؟ چه ] صفحه 

كجایند؟ ای سكینه! مرا از حال علیل و بیمار آگاه كن.گفتم: مادر جان! بارها 

خواستند او را به قتل برسانند، ولیكن بیماریش مانع از قتل او شد، چرا كه او بر روی می

كاش های او را غارت كردند، و توانایی برخاستن را ندارد، خود افتاده است، لباس

دیدی او را هنگامی كه بر پشت شتری الغر و بدون كجاوه سوار كردند، و زنجیری می

ریه كرد.به او گفتیم: چرا گسنگین بر گردن او انداختند.او از این مصیبت گریه می

بینم، زنجیرهای اهل جهنم را به یاد فرمود: وقتی این زنجیرهایم را میكنی؟میمی

تیم تا زنجیرش را باز كنند. آنها، پاهای او را نیز از زیر آورم.از آن مالعین خواسمی

های او جاری شد، او شب و روز گریه شكم شتر بستند. در این هنگام، خون از ران

كرد؛ چه هنگامی كه به سر مطهر پدر بزرگوار خود و سرهای یاوران او كه آشكار می

رد.هر كاب بودیم؛ نگاه میستر و حجنموده بودند، و چه هنگامی كه به سوی ما كه بی

شد.در این هنگام؛ حضرت اش زیادتر میافتاد گریهها میگاه نگاهش به این صحنه

فاطمه علیهاالسالم بر صورت خویش سیلی زد و فریاد زد: وا ولداه! وا هالكاه! و فرمود: 

 ؟این بالها بعد از ما بر سر شما آمد؟آن گاه فرمود:و جسد القتیل من غسله؟ من كفنه

من صلی علیه؟ من دفنه؟ من زاره؟بدن كشته شده را چه كسی غسل داد؟ چه كسی 

كفن نمود؟ چه كسی بر او نماز خواند؟ چه كسی او را دفن كرد؟ چه كسی او را 

زیارت نمود؟گفتم: غسل او اشكهای ما بود، كفن او ریگهایی است كه بادها بر آن 

زوار او مرغها و وحوش بودند.پس ندا  ریخت، ما از نزد او كوچ كردیم در حالی كهمی

سر داد:وا حسیناه! وا ولداه! وا قلة ناصراه!در این هنگام، بانوان دیگر نیز به خاطر گریه و 

نمودند.آن گاه آن بانوان، رو كردند و ناله میی حضرت زهرا علیهاالسالم گریه میناله

[ مصایب 331این ] صفحه به من كرده و گفتند: بس كن ای دختر برگزیده! تو با ذكر 
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ی ما را هالك كردی، و ما را نیز هالك نمودی.پس از آن؛ از خواب جانسوز سیده

نهم اهلل با امیه لعبیدار شدم.این در حالی بود كه یزید لعین و همنشینان او و بزرگان بنی

 ،كردند، پس یزید لعین دستور داد آنها را نزد وی بازگردندشنیدن این خواب، گریه می

آمده است، راوی گوید:هنگامی كه یزید « منتخب»[ .در كتاب 321و آنها بازگشتند ]

لعین آن قصه را شنید، بر صورت خود سیلی زد و گریه نمود، و گفت: مرا با كشتن 

 حسین چه كار بود؟

 رؤیای زن یزید

نویسد: از هند، زن یزید لعین نقل شده كه گوید: به می« منتخب»همچنین در كتاب 

ف رختخواب خود رفتم، دیدم دری از آسمان گشوده شد، و مالئكه دسته دسته به طر

گویند:السالم علیك یا آیند و میالسالم فرودمیسوی سر مقدس امام حسین علیه

اباعبداهلل، السالم علیك یابن رسول اهلل.سالم بر تو ای اباعبداهلل! سالم بر تو ای فرزند 

سمان پایین آمد كه مردان بزرگوار بسیاری در آن رسول خدا!ناگاه دیدم ابری از آ

بودند، در میان آنها مردی گندمگون ماه روی بود، او با سرعت در پیشاپیش آنها 

السالم انداخت و شروع كرد به كرد، آمد تا خود را بر سر مبارك امام علیهحركت می

عرفوك، و من  فرمود:یا ولدی! قتلوك، اتراهم مابوسیدن دندانهای آن حضرت، و می

شرب الماء منعوك.یا ولدی! انا جدك رسول اهلل، و هذا ابوك علی المرتضی، و هذا 

اخوك الحسن، و هذا عمك جعفر، و هذا عقیل، و هذان حمزة و العباس.فرزندم! تو را 

كشتند؟ آیا آنها تو را نشناختند؟ و از نوشیدن آب تو را بازداشتند.ای فرزندم! من جد 

[ برادرت حسن، و 339تم، و این پدرت علی مرتضی، و این ] صفحه تو رسول خدا هس

این عموی تو جعفر، و این عقیل، و اینها حمزه و عباس هستند.آنگاه اهل بیت خود را 

شمرد.هند گوید: هراسان و ترسان از خواب بیدار شدم، ناگاه یكی پس از دیگری می

درخشد، شروع كردم به یالسالم منوری دیدم كه بر سر مطهر امام حسین علیه
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جستجوی یزید، ناگاه دیدم كه او به اتاق تاریكی رفته و صورت خود را به دیوار 

گوید: مرا با كشتن حسین چه كار بود؟و این در حالی بود كه هم و غم، گذاشته و می

بر او غلبه كرده بود، پس خواب خویش را برای او بازگو كردم و او سرش را پایین 

 [ .329] انداخته بود

 عزاداری اهل بیت در شام و شهادت حضرت رقیه

راوی گوید: بامدادان یزید لعین، اهل بیت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را 

طلبید و به آنها گفت: كدام از این دو امر را بیشتر دوست دارید: اقامت در نزد من، یا 

ا بر امام تند: اوالً دوست داریم تی نفیسی است.گفبازگشت به مدینه كه برای شما جایزه

السالم عزاداری نماییم.گفت: آنچه دوست دارید انجام دهید، آن گاه حسین علیه

ی بانوان هاشمی و قریشی برای امام اتاقهایی برای آنها در دمشق تهیه كردند، و همه

لی: هفت قالسالم لباس سیاه پوشیدند و ندبه كرده و عزاداری نمودند.و بنابر نحسین علیه

روز بر آن حضرت عزاداری كردند.همچنین در آن كتاب آمده است: روایت 

ای را شده:هنگامی كه آل اهلل و آل رسول او، در شام بر یزید لعین وارد شدند، خانه

مستقل برای آنها در نظر گرفت، كه در آن مشغول عزاداری شدند.موالی ما؛ امام 

هید السالم شت، او از روزی كه امام حسین علیهالسالم دختری سه ساله داشحسین علیه

شده بود آن حضرت را ندیده بود، و این امر بر آن نازدانه گران آمد و در فراق پدر 

[ او هر موقع سراغ پدر خویش 333بزرگوارش، وحشت وجود او را فراگرفت. ] صفحه 

آورد. تا این می خواهی با خودآید، و هر چه میگفتند: فردا میگرفت به او میرا می

كه شبی از شبها، پدر خویش را در خواب دید، وقتی از خواب بیدار شد فریاد زد و 

كنی؟ چرا ناله گریه كرد و آرام نگرفت، آرامش كردند و گفتند: چرا گریه می

زنی؟گفت: پدر بزرگوارم و نور چشمم را برای من بیاورید.هر چه او را آرام می

. السالم گران آمدشد. این امر، بر اهل بیت علیهمزیادتر میاش كردند حزن و گریهمی
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ی دلشان واشده و همگی ضجه زدند، گریه نمودند، غم و اندوه را تازه یك مرتبه عقده

كردند، بر صورت خویش سیلی زدند، خاك غم بر سر خود ریختند، موهای خویش را 

ی آنها را عین صدای ناله و گریهپریشان نمودند، و صدای ناله و گریه بلند كردند. یزید ل

شنید و گفت: چه خبر است؟گفتند: دختر كوچك حسین، پدرش را در خواب دیده 

نماید و فریاد خواهد و گریه میاست، اینك از خواب بیدار شده و پدرش را می

كشد.وقتی یزید لعین این را شنید، گفت: سر پدرش را بردارید و در پیش روی او می

ت السالم را در تشبه آن نگاه كند و تسلی یابد.آنها سر مقدس امام علیه قرار دهید تا

گذاشته و دستمالی مصری بر آن كشیدند، آوردند و در برابر آن نازدانه نهادند، او 

پوشش را از روی آن برداشت، و گفت: این سر كیست؟گفتند: سر مطهر پدر 

گفت:یا یش قرار داد، و میتوست.آن نازدانه سر را از تشت برداشت و در آغوش خو

ابتاه! من ذا الذی خضبك بدمائك؟یا ابتاه! من ذا الذی قطع وریدك؟یا ابتاه! من ذا 

الذی ایتمنی علی صغر سنی؟یا ابتاه! من بقی بعدك نرجوه؟یا ابتاه! من للیتیمة حتی 

لعیون لتكبر؟یا ابتاه! من للنساء الحاسرات؟یا ابتاه! من لالرامل المسبیات؟یا ابتاه! من 

[ یا ابتاه! من للغریبات الضایعات؟یا ابتاه! من للشعور 331الباكیات؟ ] صفحه 

المنشورات؟یا ابتاه! من بعدك؟ واخیبتاه!یا ابتاه! من بعدك؟ وا غربتاه!یا ابتاه! لیتنی كنت 

لك الفداء.یا ابتاه! لیتنی كنت قبل هذا الیوم عمیا.یا ابتاه! لیتنی وسدت الثری، و ال اری 

ك مخضباً بالدماء.ای پدر! چه كسی تو را به خونت آغشته نموده است؟ای پدر! چه شیب

كسی رگ حلقوم تو را بریده است؟ای پدر! چه كسی مرا در كودكی یتیم نموده 

است؟ای پدر! پس از تو؛ به چه كسی امید داشته باشیم؟ای پدر! چه كسی برای یتیم 

كش باشد؟ای پدر! چه ان حسرتاست تا او بزرگ شود؟ای پدر! چه كسی برای زن

زنان اسیر سرپرست باشد؟ای پدر! چه كسی برای چشمان گریان تسلی كسی برای بیوه

دهد؟ای پدر! چه كسی برای زنان غریب و وامانده یاور باشد؟ای پدر! چه كسی برای 

موهای پریشان باشد؟ای پدر! چه كسی پس از توست؟ وای از ناامیدی!ای پدر! چه 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 شدم؟ای پدر! ایوست؟ وای از غریبی!ای پدر! ای كاش من فدای تو میكسی پس از ت

مردم و محاسن تو را كاش من قبل از این روز نابینا بودم!ای پدر! ای كاش من می

م السالدیدم.آنگاه آن نازدانه، دهان خود را بر دهان شریف امام علیهآغشته به خون نمی

هوش شد، وقتی او را تكان دادند، دیدند كه ی سختی نمود تا این كه بینهاد، و گریه

 السالم این صحنه را دیدند،روح پاكش دنیا را وداع گفته است.وقتی اهل بیت علیهم

ی خویش را آشكار كردند، غم خود را تازه كرده و مجددًا عزاداری نمودند، هر گریه

د در آن [ عزاداری مشغول ش33۴كسی از اهل دمشق در آنجا حاضر بود، به ] صفحه 

روز، هیچ مردی و زنی دیده نشد جز آن كه از آن مصیبت، گریه كرد.پیشتر روایتی را 

از علی بن احمد مالكی نقل كردیم، در آن روایت آمده است:وقتی زنان امام حسین 

السالم و سر مبارك حضرت را به نزد یزید لعین آوردند، فاطمه و سكینه علیه

به سر مطهر پدر بزرگوارشان نگاه كنند، ولی یزید لعین كردند تا علیهماالسالم سعی می

پوشاند.تا آنجا كه راوی گوید: آن گاه اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و او را از آنها می

ی اهل و عیال یزید، نزد آله و سلم را در میان اهل و عیال یزید لعین وارد كردند، و همه

دی كرده و بر مصایب آنها محزون شدند، و السالم آمده و اظهار همدراهل بیت علیهم

السالم از طال و جواهر و لباس غارت رفته بود، چند برابر چیزهایی كه از اهل بیت علیهم

 آنها را به ایشان عطا كردند.

 گفتگوی ام كلثوم با خواهر یزید لعین

م اآمده است:یزید لعین خواهری به ن« اكسیر العبادات فی اسرار الشهادات»در كتاب 

السالم را دید برخاست داشت، هنگامی كه وی اهل بیت علیهم -غیر از همسرش  -هند 

الم كلثوم علیهاالسكلثوم خواهر حسین هستید؟حضرت امو گفت: كدام یك از شما ام

منم دختر امام صالح و پادشاه بزرگ همت و  -وای بر تو  -فرمود:آگاه باش منم 

السالم، دختر شخصی هستم كه طالب علیهابیپرهیزكار امیرمؤمنان حضرت علی بن 
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خداوند اطاعت خود را با اطاعت او، و عذاب خود را به معصیت او، مقرون فرموده. 

ی اهل آبادی و اهل شهر الزم دانسته دختر كسی هستم كه خداوند والیت او را بر همه

و عزی و ی الت ی پهلوانان، تاجدار فتح و نصرت، و شكنندهاست، او هالك كننده

ه كلثوم! و بهبل است.خواهر یزید لعین روی بر آن مخدره مكرمه كرد و گفت: ای ام

خاطر این كارها، شما مؤاخذه شدید، و به مثل این كار شما خوار و ذلیل شدید، ای 

ا های آنهفرزندان عبدالمطلب! آیا خون افرادی همانند ربیعه، عتبه، ابوجهل، و گروه

پدر تو را كه در روز جنگ بدر مردانی از ما را كشت فراموش باید ریخته شود؟ آیا 

[ ای مادر فرزندان خبیث و 333كلثوم علیهاالسالم فرمود: ] صفحه كنیم؟حضرت اممی

ناپاك! و ای دختر زن جگرخوار! ما همانند زنان شما، به زنا مشهور نیستیم. و مردان ما، 

نیستند.مگر نه این است كه جد تو های الت و عزی همانند مردان شما در عبادت بت

ابوسفیان در دشمنی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم احزاب و طوایف را جمع 

كرد؟مگر نه این است كه مادر تو، خودش را به غالم سیاه وحشی بخشید و به صورت 

السالم را خورد؟مگر نه این است كه پدر تو، رو در روی علنی جگر حضرت حمزه علیه

السالم ایستاد و شمشیر كشید؟مگر نه این است كه برادر تو، م خود امیرالمؤمنین علیهاما

با ظلم و ستم برادر مرا كشت، در حالی كه برادر من، آقای جوانان اهل بهشت و آقای 

اهل قرآن و شریعت نبوی و پسر دختر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است كه 

او بودند.آری! بسیاری از چیزهایی كه در دنیا مالك جبرئیل و میكائیل در خدمت 

اید در آخرت چیز اندكی است.شعبی گوید: هند نتوانست جوابی به حضرت شده

 كلثوم علیهاالسالم بدهد.ام

 گفتگوی سكینه با دختر یزید لعین

آن گاه عاتكه، دختر یزید لعین برخاست و فریاد زد: كدام یك از شما سكینه، دختر 

ید؟سكینه علیهاالسالم فرمود: منم كه به خاطر خونبهای جنگ بدر و حنین، حسین هست
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دهید؟ و به آنچه ام. وای بر شما! آیا ما را مورد استهزا قرار میمورد ستم واقع شده

نمایید؟ مااز اهل بیت مصیبتها هستیم، و پدر ما خدای تعالی بر ما نازل نموده شماتت می

، است، تو كیستی؟ وای بر تو!گفت: من عاتكه، دختر یزید السالمطالب علیهعلی بن ابی

كه صاحب عزت عالی، نام بلند، و اهل حق و دیانت است؛ هستم!!!حضرت سكینه 

علیهاالسالم فرمود: وای بر تو! خاموش باش! همانا خداوند متعال، دنیا را محل امتحان 

[ وای 33۳كند. ] صفحه  قرار داده، و آخرت را برای كسی قرار داده كه با دنیا دشمنی

بر تو! شما همانند ما نیستید، آیا پدر تو كسی نیست كه به خاطر كشتن فرزندان رسول 

 ی بهكند؟ و مادرت اطاعت كنندهخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به ظلم؛ فخر می

ی خود است، خدا بر تو و او لعنت نماید؟!ولی ما از خاندان احقاف هستیم، و بنده

ی عبدمناف هستند.عاتكه بزرگوار ما از اهل اعراف و از فرزندان برگزیدهمردان 

 نتوانست به آن مخدره جوابی بدهد، گویا به دهنش سنگ زده شد.

 گفتگوی شهربانو با زن یزید لعین

حبیب، زن یزید، فوراً برخاست و گفت: كدام یك از شما شعبی گوید: پس از او؛ ام

ن است.حضرت شهربانو علیهاالسالم فرمود: منم دختر شهربانو، دختر كسری انوشیروا

ام، و پادشاه، و منم كسی كه برای او فخر دنیا و آخرت جمع شد، در پادشاهی پا گرفته

ام، و من همسر فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و در میان امامت و پیشوایی هدایت یافته

؟ وای بر تضی هستم، تو كیستیآله و سلم كه با ظلم و ستم كشته شد، و فرزند وصی مر

حبیب، زن یزید كه صاحب عزت و فخر كه به طاعت او اهل شهرها تو!گفت: من ام

ه السالم رو باند؛ هستم.شعبی گوید: در این هنگام، همسر محترم امام علیهگردن نهاده

حبیب كرد و فرمود: عجبا! شتر كجا و اسب كجا؟ پرتو آفتاب كجا و ظلمت و ام

ترین امیه پستا؟ ما پادشاهان شهرهاییم، مردان ما؛ آقایان پاك، و شما بنیتاریكی كج

های آتش جهنم هستید.آن گاه این آیه را تالوت نمود:)و كان الكافر علی ربه سگ
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پشت و معاون شیطان است.وای بر [ ؛و كافر بر نافرمانی پروردگار خود، هم323ظهیراً( ]

غلبه  نمایید؟ یا به قهر وكفر فرزندان خود افتخار می تو! آیا به نیاكان دوران جاهلیت و

حبیب ساكت شد و [ شعبی گوید: ام333كنید؟! ] صفحه خود احسان پیروزی می

 سخنی نگفت.

 رؤیای كنیز زن یزید و اعتراض او

حبیب كنیزی داشت كه خوابیده بود، او از خواب بیدار شد و بر روی در این هنگام؛ ام

های نفیس بر تن داشت پاره نمود، و گفت:ای فرزندان نچه از لباسخود سیلی زد، و آ

ی ملعونه در قرآن! و ای فرزندان ناپاك و طغیان! رویتان سیاه، و بخت شما شجره

 های قبیح خودهای خود متهم، و به شأنسفیان! كه در نسبسرنگون شود!ای آل ابی

و ایمان شما در نزد خدای  معروف هستید، چرا كه اسالم شما درست و صحیح نبوده،

تعالی ثابت نبوده است.وای بر شما! اینان فرزندان پیشوای پاك، نیكوكار، و پرهیزكار 

السالم هستند.آن گاه آن كنیز با معرفت این اشعار را حضرت امیرمؤمنان علی علیه

رسول اهلل و الطهر خیار الجن و خواند:وجوه نورها یزهو كنور البدر و الشمس

ها اشخاصی كه نور صورت زیبای آنحسین السبط مقتول بسیف الفاسق الرجساالنس

درخشد.رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم كه پاك و مانند پرتو ماه و آفتاب می

ی تن رسول خدا صلی اهلل علیه و السالم پارهی جن و انس است.و حسین علیهبرگزیده

ای شده است.شعبی گوید: آن گاه با موه آله و سلم است كه به تیغ فاسق پلید كشته

پریشان وارد اتاق شد، به سوی یزید لعین رفت رو به لعین كرد و گفت: وای بر تو ای 

ی زهرا علیهاالسالم دست بردار، من همین اآلن خوابیده بودم، یزید! از فرزندان فاطمه

اند، طه كردهدر خواب دیدم؛ گویا درهای آسمان باز شده و چهار ملك قصر تو را احا

گویند: این خانه را آتش بزنید، كه خداوند جبار بر اهل آن خشم نموده و می

است.سهل گوید: این زن، كنیز یزید ملعون نیز بود، یزید لعین به او گفت: وای بر تو! 
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خوانی؟ سوگند به خدا! تو را به كنی و مرثیه میی زهرا ترحم میبرای فرزندان فاطمه

[ كنیز گفت: چه چیزی مرا از كشتن نجات 1۱۱رسانم. ] صفحه تل میبدترین شكل به ق

دش طالب و اوالایستی و بر علی بن ابیدهد؟یزید لعین گفت: بر دو پای خود میمی

یابی.گفت: آری! این كار را انجام گویی، و بدین وسیله از كشتن نجات میناسزا می

احضار كنی كه سخن را دهم؛ به شرطی كه مجلسی ترتیب دهی و مردم را می

بشنوند.یزید لعین، دستور داد تا مردم حاضر شوند.هنگامی كه مردم جمع شدند، كنیز 

برخاست و گفت:ای گروه حاضران! این یزید بن معاویه به من امر كرد تا بر علی بن 

ش گویم گوالسالم ناسزا گویم، آگاه باشید و به آنچه میطالب و اوالد او علیهمابی

ید كنندگان، فرشتگان و مردم بر یزی لعنت: آگاه باشید! لعنت خدا و لعنت همهفرادهید

سفیان و تابعان او تا روز جزا باشد.سهل گوید: چون مردم سخن او و پدر و جدش ابی

را شنیدند، یزید ملعون شدیداً به خشم آمد و گفت: چه كسی شر او را از من دور 

با ضربتی او را زد و بر زمین انداخت، پس روح  كند؟ملعونی از اهل شام برخاست، ومی

 او به سوی رحمت خدای تعالی پرواز نمود.

 بیداری اهل شام از خواب غفلت و عزاداری آنها بر امام حسین

ها را دیدند و سخنان اهل مخنف آمده است:وقتی اهل شام این صحنهدر روایت ابی

 یدار شدند. بازارها را تعطیل كردند، والسالم را شنیدند، گویا كه از خواب ببیت علیهم

السالم عزاداری نمودند، و گفتند: به خدا به صورت علنی بر مصیبت اهل عبا علیهم

السالم است، به ما گفتند: سر دانستیم كه آن سر مطهر حسین علیهسوگند! ما نمی

خارجی است كه در سرزمین عراق خروج كرده است.هنگامی كه یزید زنازاده و 

ون، از كار مردم خبردار شد، دستور داد قرآن را جزء جزء كرده و آنها را در مسجد ملع

خوانند و نماز را تمام پخش نموده و در اختیار مردم بگذارند!وقتی كه مردم نماز می

نهادند كه با خواندن آن از یاد امام حسین ها را در برابر آنها میكردند جزوهمی
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[ منقلب شده بودند كه 1۱2ی مردم شام، چنان ] صفحه السالم دست بكشند. ولعلیه

داشت.به همین جهت برای این كه السالم بازنمیچیزی آنها را از یاد امام حسین علیه

یزید ولدالزنا خود را از این ننگ تبرئه كند دستور داد مردم در مسجد حاضر 

یید كه من گوشوند.وقتی مردم جمع شدند برخاست و گفت: ای مردم شام! شما می

اه مرجانه او را كشته است.آن گام، ابنام، یا دستور قتل او را صادر نمودهحسین را كشته

السالم حاضر بودند به نزد خود احضار كرد و به كسانی را كه در هنگام كشتن امام علیه

شبث بن ربعی رو كرد و گفت: وای بر تو! آیا تو حسین را كشتی، یا من تو را به قتل او 

ر كردم؟شبث ملعون گفت: سوگند به خدا! من او را نكشتم، و خدا لعنت كند كسی ام

را كه او را كشته است.یزید لعین گفت: چه كسی او را كشت؟گفت: مصابر بن وهیبه 

او را كشت.پس یزید ملعون رو به او كرد وگفت: آیا تو حسین را كشتی؟ یا من تو را 

به خدا! من او را نكشتم، و خدا لعنت نماید به كشتن او امر نمودم؟گفت: نه؛ سوگند 

كسی را كه او را كشته است.یزید لعین گفت: چه كسی او را كشت؟گفت: شمر بن 

الجوشن ضبابی او را كشت.آن ملعون متوجه شمر شد و گفت: وای بر تو! آیا تو او ذی

خدا!  بهرا كشتی، یا من تو را به كشتن او امر نمودم؟!آن حرامزاده گفت: نه؛ سوگند 

من او را نكشتم.یزید لعین گفت: پس چه كسی او را كشت؟گفت: سنان بن انس نخعی 

او را كشت.یزید لعین رو به سنان كرد و گفت: تو او را كشتی؟گفت: نه.گفت: چه 

[ یزید لعین به خولی 1۱1كسی او را كشت؟گفت: خولی بن یزید اصبحی. ] صفحه 

عنت نماید كسی را كه او را كشته است.یزید گفت: تو او را كشتی؟گفت: نه، و خدا ل

بینم كه برخی از شما را كه به برخی دیگر حواله نموده و ملعون گفت: وای بر شما! می

ا نمایید.گفتند: قیس بن ربیع او را كشت.یزید ملعون به او گفت: آیبه یكدیگر نگاه می

س چه بر شما! پتو حسین را كشتی؟گفت: من او را نكشتم.گفت: آگاه باشید! وای 

گویم چه كسی او را كشت؛ آیا كسی او را كشت؟قیس ملعون گفت: ای یزید! من می

دهی؟گفت: بگو، تو در امان هستی.گفت: به خدا قسم! حسین و اهل بیت او مرا امان می
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ها را به یكدیگر پیوند داد، و درهم و دینار را بر روی را نكشت جز كسی كه علم

و لشكریان را یكی پس از دیگری روانه ساخت.یزید های پوست ریخت، سفره

ی ملعون گفت: این شخص كیست؟گفت: به خدا سوگند! تویی ای یزید!.یزید زنازاده

ی خود شد، و سر مطهر را در تشتی از سخن او به خشم آمد، و برخاست و وارد خانه

شروع كرد به گذاشت و آن را با دستمال مصری پوشانید، و او را در كنار خود نهاد و 

گفت: مرا با كشتن حسین چه كار؟! روی خود سیلی زدن، در حالی كه آن ملعون می

ی سید بن [ .با توجه به نقل فوق؛ در حالی كه جمعی از ارباب مقاتل از جمله321]

ن اند:یزید لعینقل كرده« مثیر االحزان»نما در و ابن« لهوف»طاووس رحمه اهلل در كتاب 

السالم ام، نام ببر.امام علیهالسالم گفت: سه حاجت كه به تو وعده دادهیهبه امام سجاد عل

السالم را فرمود: حاجت اولی این كه؛ روی انور آقا، موال و پدر خودم امام حسین علیه

به من نشان دهی، تا از وی توشه بگیرم و به سوی او نگاه كنم، و با او وداع نمایم. ] 

چیزهایی كه از ما به تاراج رفته، برگردانی.حاجت  [ حاجت دوم آن كه؛1۱9صفحه 

خواهی مرا به قتل برسانی، كسی را با این زنان بفرستی تا آنها را به سوم آن كه؛ اگر می

سوی حرم جدشان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بازگرداند.یزید ملعون گفت: 

گذشتم، و اما اهل حرم را  بینی. و اما كشتن تو، پس از تواما روی پدرت هرگز نمی

گرداند، و اما آنچه از شما به تاراج رفته است، پس من در كسی جز تو به مدینه بازنمی

السالم فرمود:اما مالك فال دهم.امام علیهعوض آنها چند برابر قیمت آنها را به شما می

نت االسالم بنریده، و هو موفر علیك، فانما طلبت ما اخذ منا، الن فیه مغزل فاطمة علیه

یم و خواهمحمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و مقنعتها و قالدتها و قمیصها.مال تو را نمی

آن بر تو زیاد است. من از تو چیزهایی كه از ما به تاراج رفته است، خواستم؛ چرا كه 

هایی بود كه به دست حضرت فاطمه علیهاالسالم دختر رسول خدا در میان آنها، لباس

 علیه و آله و سلم بافته شده بود و در میان آنها مقنعه، گردنبند و پیراهن شریف صلی اهلل

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بود.آن ملعون دستور داد آنها را باز پس دهند. و دویست 
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السالم آن زرها را گرفت و میان العابدین علیهدینار نیز از خودش اضافه نمود.امام زین

ی م كرد.پس از آن؛ یزید لعین دستور داد تا اسیران حضرت فاطمهفقرا و مساكین تقسی

بتول علیهاالسالم به سوی وطن خود مدینة الرسول صلی اهلل علیه و آله و سلم بازگردانند 

فراس و كتابهای دیگری آمده است:هنگامی كه علی بن ابی« شرح شافیه»[ .در 32۴]

سالم الم روی پدر و آقایم امام حسین علیهخواهالسالم فرمود: ای یزید! میالحسین علیه

را به من نشان بدهی و آن ملعون گفت: هرگز او رانخواهی دید، در این هنگام؛ سر 

السالم كه در میان تشتی زرین بود و بر روی آن دستمال مصری كشیده مقدس امام علیه

السالم جاد علیهشده بود، ناگاه دستمال بلند شد و به كناری رفت، و سر مطهر به امام س

السالم فریاد زد:و علیك [ امام سجاد علیه1۱3فرمود:السالم علیك یا علی! ] صفحه 

السالم و رحمة اهلل و بركاته یا ابتاه! ایتمنی علی صغر سنی، و ذهبت یا ابتاه! عنی، و فرق 

ك تبینی و بینك، فها انا راجع الی حرم جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم اودع

اهلل تعالی و استرعیك و اقرء علیك السالم.و علیك السالم و رحمة اهلل و بركاته. ای 

پدر! مرا در كودكی یتیم گذاشتی، ای پدر! از برم رفتی، و میان من و تو جدایی 

انداختند، اینك من به سوی حرم جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

 نمایم، وسپارم، و از وی طلب حفظ تو را میال میگردم، و تو را به خداوند متعبازمی

خوانم.وقتی اهل مجلس، این صحنه را دیدند فریاد ناله و گریه بلند بر تو سالم می

كردند و شیون نمودند، طوری كه از صدای آنها زمین، به لرزه درآمد، یزید لعین از 

 ی خود شد.انقالب و آشوب مردم ترسید، برخاست و وارد خانه

 زگشت اهل بیت به مدینهبا

السالم هشت روز در شام مشغول آمده است:اهل بیت علیهم« منتخب»در كتاب 

السالم بودند، روز هشتم یزید لعین آنها سرایی بر امام شهید مظلوم علیهعزاداری و نوحه

ه خواستند بالسالم امتناع نمودند و میرا خواست و پیشنهاد اقامت داد.اهل بیت علیهم
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هایی آماده شود و آنها را ها و كجاوهه بازگردند.آن ملعون دستور داد تا محملمدین

های ابریشم حاضر كرده و درهم و دینار بر آنها مزین نمایند، و دستور داد تا سفره

كلثوم! این مال را در عوض آن مصایبی كه به شما رسیده بریزند، آنگاه گفت: ای ام

االسالم فرمود:یا یزید! ما اقل حیائك؟! و اصلب كلثوم علیهاست، بگیر!!حضرت ام

وجهك؟! تقتل اخی و اهل بیتی، و تعطینی عوضهم ماالً؟! و اهلل؛ ال كان ذلك ابداً.ای 

كشی آن یزید! چه قدر حیای تو كم و روی تو سخت است!؟برادر و اهل بیت مرا می

رگز شدنی نیست [ سوگند! این ه1۱1بخشی، به خدا ] صفحه گاه در عوض آنها مال می

السالم، و عوض آنچه از [ .ابومخنف گوید: اموال زیادی را به اهل بیت علیهم323]

مخدرات طهارت به تاراج رفته بود، داد و بر آن، زیورآالت، لباس و اثاث اضافه كرد، 

آن گاه دستور داد شترها را آورده، و خوابانیدند، بهترین پوششها را بر آنها كشیدند، 

ز ماموران خود را خواست و با پانصد نفر سواره همراه، و به سوی مدینه سپس یكی ا

روانه كرد.در این هنگام كه یزید لعین دستور داد وسایل سفر را برای اهل بیت 

السالم را خواست و در مجلس خلوتی، به امام السالم آماده سازند، امام سجاد علیهعلیهم

عنت كند! به خدا سوگند! اگر من با پدر تو بودم، السالم گفت: خدا پسر مرجانه را لعلیه

دادم، و مرگ را با هر چه كه در توان داشتم از او خواست به او میو از من چیزی می

كردم، ولی خدا آنچه را كه دیدی، جاری ساخت، از مدینه برای من نامه دفع می

و اهل بیت او  ی اوبنویس، و هر آنچه حاجت داری برآورده خواهد شد!!آن گاه كسوه

را پیش آورد، و نعمان بن بشیر را با جماعتی فرستاد و به او دستور داد تا شب حركت 

السالم در پیشاپیش حركت نمایند طوری كه از چشم او دور كنند، و اهل بیت علیهم

خواهند جایی فرودآیند، از آنها دور شود و در اطراف اهل بیت نشوند، وقتی كه می

ایی السالم هر جنند پاسبانان متفرق شوند، و هر كدام از اهل بیت علیهمالسالم ماعلیهم

كه خواست وضو بگیرد یا قضای حاجتی نماید بدون ناراحتی بایستد.نعمان با گروهی 

كرد همان طوری كه یزید لعین برد و با آنها مدارا میحركت كرد و پیوسته آنها را می
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نویسد: حضرت فاطمه می« فصول المهمه»[ .در كتاب 32۳او را سفارش كرده بود ]

یعنی  -السالم به خواهر خود فرمود: این مرد ی امام حسین علیهعلیهاالسالم دختر مكرمه

در حق ما نیكی كرده است، آیا چیزی داری كه به او صله و احسان  -نعمان 

نمایی؟گفت: سوگند به خدا! چیزی نداریم تا صله نماییم جز این زیورآالت.گفت: 

اشكالی ندارد، آن گاه برای نعمان دو تا دستبند و دو تا بازوبند فرستادند.راوی گوید: 

[ 1۱۴نعمان آنها را نپذیرفت و برگرداند و گفت: اگر آن خدمتی كه كردم ] صفحه 

برای دنیا بود، این قدر هدیه كافی بود و بسیار، ولیكن به خدا سوگند! این كار را جز 

و خویشی شما از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم انجام برای خدا و برای قرابت 

 [ ..323ندادم ]

 اربعین امام حسین و ورود اهل بیت به كربال

آمده است:به هنگام حركت كاروان، در طی راه، مخدرات « منتخب»در كتاب 

ه ما دهیم كات دارد، سوگند میمطهرات به نعمان گفتند: تو را به حقی كه خدا بر ذمه

را از راه كربال عبور دهی.او این كار را كرد، و كاروان را از راه كربال حركت داد، و 

السالم به قتلگاه شهدا؛ یعنی كربال روز بیستم ماه صفر بود كه اهل بیت علیهم

هاشم در آنجا بودند كه در ای از زنان بنیرسیدند.جابر بن عبداهلل انصاری نیز با عده

ردند. آنها شروع به گریه و ناله كردند و تا سه روز به نوحه، یك وقت با هم مالقات ك

 گریه و عزاداری مشغول شدند.

 عزاداری اهل بیت در كربال

گوید:هنگامی كه كاروان اهل بیت صاحب اصل به نقل از برخی كتب قدیمی می

شم هانیای از بالسالم به سرزمین كربال رسیدند، در محل قتلگاه پیاده شدند، عدهعلیهم

السالم آمده بودند آنجا بودند، آنها و افراد دیگری نیز كه برای زیارت امام حسین علیه
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زنی در یك وقت با هم مالقات نمودند، و با هم به گریه و نوحه پرداختند و سینه

[ .در این هنگام، زنان آبادی نیز به آنها 31۱كردند، و به مدت سه روز عزاداری نمودند ]

زینب علیهاالسالم در جمع آنها آمد، و دست به گریبان زد و آن  ملحق شدند، حضرت

د كرد فریاسوزاند و مجروح میرا پاره نمود و با آواز حزین و اندوهگینی كه دلها را می

زد:وا اخاه! وا حسیناه! وا حبیب رسول اهلل! و ابن مكة و منی! و ابن فاطمة الزهراء! و ابن 

كلثوم علیهاالسالم نیز در حالی كه بر فتاد، حضرت امهوش اعلی المرتضی! آه آه.و بی

[ بیرون آمد و با آواز بلند فریاد زد:الیوم مات 1۱3زد ] صفحه روی خود سیلی می

محمد المصطفی، الیوم مات علی المرتضی، الیوم ماتت فاطمة الزهراء.امروز محمد 

م از دنیا السالضی علیهمصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم از دنیا رفت، امروز علی مرت

السالم به سر و صورت ی زهرا از دنیا رفت.بانوان اهل بیت علیهمرفت، امروز فاطمه

گفتند:وا مصیبتاه! وا حسناه! نمودند و میسرایی میكردند، و نوحهزدند، عزاداری میمی

ن دید با نواوا حسیناه!هنگامی كه سكینه علیهاالسالم این همه شیون و ناله را از زنان و با

صدای بلند فریاد زد:وا محمداه! وا جداه! یعز علیك ما فعلوا باهل بیتك ما بین مسلوب 

و جریح، و مسحوب و ذبیح، وا حزناه وا اسفاه!وا محمداه! وا جداه! سخت است بر تو 

مصایبی كه بر اهل بیت تو وارد شده، برخی را غارت كردند، و برخی را مجروح، 

 ( كشیده شده، و بعضی را سر بریدند، وا حزناه! وا اسفاه!بعضی )بر روی زمین

 وداع اهل بیت از كربال

ی حركت به سوی السالم دستور داد تا بارها را ببندند و آمادهآنگاه امام سجاد علیه

مدینه شوند، بارها را بستند، در این هنگام، حضرت سكینه علیهاالسالم زنان را صدا زد 

ه ی بانوان دور قبر شریف را گرفتند، سكینش وداع نمایند، و همهتا با قبر پدر بزرگوار

علیهاالسالم قبر شریف را به آغوش گرفت، و سخت گریه كرد، و ناله زد، و سوگواری 

نمود و این گونه با قبر پدرش وداع نمود:أال یا كربال! نودعك جسما بال كفن و ال غسل 
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وصی مع االمیناای كربال! آگاه باش! جسمی دفینااال یا كربال! نودعك روحاً الحمد و ال

سپاریم. ای كربال، آگاه باش! غسل مدفون شده است، به تو میكفن و بیرا كه بی

ه سپاریم. ] صفحروحی را كه متعلق به احمد و وصی و جبرئیل امین است به تو می

1۱۳ ] 

 ی منورهورود اهل بیت به مدینه

حركت كرده و به طرف مدینه به راه افتادند، سید بن طاووس گوید:آن گاه از كربال 

السالم توقف كرده و [ گوید: در نزدیكی شهر مدینه امام سجاد علیه312بشر بن خزام ]

ی مخدرات و بانوان هایی بر پا نمایند، و همهاز مركب فرودآمد، آنگاه دستور داد خیمه

ی بشر! خدا پدرت را از مركبها فرودآمدند.در این موقع، رو به من كرد و فرمود: ا

توانی چیزی از شعر بگویی؟عرض كردم: رحمت كند، او شاعر بود، آیا تو هم می

آری! ای فرزند رسول خدا! من نیز شعر بلد هستم.فرمود: وارد شهر مدینه شو، و خبر 

 السالم را اعالم كن.عبداهلل الحسین علیهشهادت حضرت ابی

 خبر شهادت امام حسین در مدینه

د: سوار بر اسب خودم شدم، تاختم تا وارد مدینه شدم، هنگامی كه به مسجد بشر گوی

حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم رسیدم، با صدای بلند گریه كردم و این اشعار 

را گفتم:یا اهل یثرب ال مقام لكم بها قتل الحسین فادمعی مدرارالجسم منه بكربالء 

ی اهل مدینه؛ شما دیگر در آن اقامت ننمایید؛ چون مضرج و الراس منه علی القناة یدارا

السالم كشته شده است، و به همین جهت اشك از چشمان من سرازیر حسین علیه

است.جسم او در كربال آغشته به خون است؛ و سر او باالی نیزه در شهرها گردانیده 

ه به همراه كشود.بشر گوید: آن گاه گفتم: اینك علی بن الحسین علیهماالسالم است می

ها ها و خواهران خود در سرزمین شما فرودآمده است، و در نزدیكی شما از مركبعمه
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ی او به سوی شما هستم تا شما را از مكان او باخبر سازم. ] اند، من فرستادهپیاده شده

شین ن[ بشر گوید، وقتی این خبر جانسوز را رساندم، در مدینه هیچ زن پرده1۱3صفحه 

های خراشیده و ها با موهای پریشان، صورتای نماند جز این كه از خانهو محجوبه

سیلی بر صورت زنان بیرون آمدند و صدای واویال و وامصیبتا بلند كردند.من هیچ 

كردند و هیچ روزی روزی را ندیدم كه مثل آن روز، گریه كنند، زن و مرد گریه می

ی دختری را شنیدم كه بر امام حسین الهتر از آن روز نبود. صدای نبرای مسلمانان تلخ

گفت:نعی سیدی ناع نعاه فاوجعا وامرضنی ناع نعاه كرد و میالسالم نوحه میعلیه

فافجعافعینئ جودا بالدموع و اسكبا وجودا بدمع بل بدمعكما معاعلی من دهی عرش 

ن كان ا الجلیل فزعزعا فاصبح انف المجد والدین اجدعاعلی ابن نبی اهلل و ابن وصیه و

عنا شاحط الدار اشسعاخبر مرگ آقای مرا قاصدی آورد، كه من از این خبر به درد 

ای ببار آورد.ای چشمان من! اشك آمدم و بیمار شدم كه قاصد مرگ با این خبر، فاجعه

خود را بذل نمایید و بریزید؛ و اشك بذل نمایید، بلكه هر دو با هم گریه كنید.بر كسی 

، عرش خدا لرزید و به حركت درآمد؛ و از این مصیبت، بینی كه به سبب مصیبت او

بزرگی و مجد و دین بریده و ناقص گردید.بر فرزند پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و 

سلم و بر فرزند وصی او؛ گرچه منزلش از ما دور بوده است.سپس آن دختر گفت: ای 

السالم تازه عبداهلل علیهبیآور مرگ! حزن و اندوه ما را بر مصیبت سرورمان اپیام

ناپذیر ما را خراشیدی، تو كیستی؟ خدای تعالی تو را رحمت كردی، و زخمهای التیام

رستاد، السالم مرا فكند؟گفتم: من بشر بن خزام هستم، موالی من علی بن الحسین علیه

السالم و مخدرات عصمت او، در فالن موضع عبداهلل علیهاو با خاندان حضرت ابی

جالل نزول فرموده است.بشر گوید: اهل مدینه از من جدا شدند و با سرعت به طرف ا

بیرون مدینه حركت نمودند. من اسب خود را نهیب زدم و تاختم و به سوی آنها 

ی امام سجاد ها را بسته و امكان ورود به نزد خیمهبازگشتم، دیدم ازدحام جمعیت راه

 [ 12۱ا گرفته بودند. ] صفحه ها و مواضع رالسالم نیست، راهعلیه
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 سخنان امام سجاد در مدخل شهر مدینه

ی امام از اسب فرودآمدم و از سر و گردن مردم عبور كرده و خود را به خیمه

ر های گریان دالسالم در اندرون خیمه بود، او با چشمالسالم رساندم، حضرت علیهعلیه

كرد بیرون آمد. پشت سر ك میی خود را پاهای دیدهحالتی كه با دستمالی اشك

السالم بر روی آن حضرت خادمی با یك صندلی آمد، آن را زمین گذاشت و امام علیه

السالم ی امام علیهتوانست خودداری كند. از گریهكرد و نمینشست، حضرت گریه می

های زنان، كنیزان و دختران فضا را پر ی مردم بلند شد و نالهصدای گریه و ناله

گفتند، و آن مكان یك پارچه السالم تسلیت میمردم از هر طرف به امام علیهكرد.

السالم با دست مباركش به سوی مردم تبدیل به فریاد و شیون و ضجه شد، امام علیه

اشاره فرمود این كه ساكت شوند، ناله و خروش مردم ساكت گردید، لبان امام 

 رب العامین ]الرحمان الرحیم[، مالك السالم به حركت درآمد و فرمود:الحمد هللعلیه

ء الخالئق اجمعین، الذی بعد فارتفع فی السماوات العلی، و قرب فشهد یوم الدین، باری

النجوی، و نحمده علی عظائم االمور، فجائع الدهور، و ألم الفجائع، و مضاضة اللواذع، و 

حة.ایها الناس! ان اهلل جلیل الرزء، و عظیم المصائب، القاطعة الكاظمة، الفادحة الجائ

ابتالنا بمصائب جلیلة، و ثلمة فی االسالم عظیمة، قتل ابوعبداهلل  -و له الحمد  -تعالی 

السالم و عترته، و سبی نسائه و صبیته، و داروا براسه فی البلدان فوق عالی السنان، و علیه

ن بقتله؟ ام أیة عیهذه الرزیة التی ال مثلها رزیة.ایها الناس! فای رجاالت منكم یسرون 

تحبس دمعها و تضن عن انهمالها؟ فلقد بكت السماوات السبع الشداد لقتله، و بكت 

البحار بامواجها، و السماوات باركانها، و االرض بارجائها، و االشجار باغصانها، و 

الحیتان فی لجج البحار، و المالئكة المقربون، و اهل السماوات اجمعون.ایها الناس! ای 

 یتصدع لقتله؟ ام ای فؤاد ال یحن الیه؟ ام ای سمع یسمع بهذه الثلمة التی ثلمت قلب ال

فی االسالم؟ایها الناس! اصبحنا مطردین مشردین شاسعین عن االمصار، كانا أوالد ] 
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[ ترك و كابل، من غیر جرم اجترمناه، و ال مكروه ارتكبناه، و ال ثلمة فی 122صفحه 

هذا فی آبائنا االولین، ان هذا اال اختالق.فو اهلل؛ لو ان النبی االسالم ثلمناها، ما سمعنا ب

صلی اهلل علیه و آله و سلم تقدم الیهم ]فی قتالنا كما تقدم الهیم[ فی الوصایة بنا لمازدادوا 

علی ما فعلوا بنا، فانا هلل و انا الیه راجعون، من مصیبة ما اعظمها، و اوجعها و افجعها، و 

امرها و افدحها، فعند اهلل نحتسبه فیما اصابنا، و ما بلغ بنا انه عزیز ذو  اكظها، و اقطعها، و

انتقام.حمد و سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان، ]بخشنده و مهربان[ است، پادشاه 

های بلند ی مخلوقات است، خدای واالیی كه در آسمانی همهروز جزا و آفریننده

رازها و نجواها است. او را بر امور بزرگ، مقام رفیعی دارد، نزدیك شده و شاهد 

های دردآورنده، درد مصیبت بزرگ، برنده، حبس های روزگاران، دردها، فاجعهمحنت

كه حمد و  -گویم.ای مردم! همانا خدای متعال كننده، سنگین و براندازنده حمد می

 گ دری بزرهای بزرگ، و به رخنهی مصیبتما را به وسیله -سپاس برای او است 

السالم و عترت او كشته شدند، مخدرات اسالم، امتحان نمود. حضرت ابوعبداهلل علیه

ی بلند در ی او اسیر گردیدند، و سر اطهر او را در باالی نیزهطاهره و دختران مطهره

شهرها گردانیدند، و این مصیبتی است كه مانند آن مصیبتی نیست.ای مردم! كدام یك 

گردد؟ كدام چشمی است كه از ریختن اشكش و مسرور میاز شما به كشته شدن ا

ی محكم و استوار برای شهادت های هفتگانهورزد؟ آسمانخودداری كرده و بخل می

ی نواحی خود، ها با اركانش، زمین با همهاو گریستند، دریاها با امواجش، آسمان

ها ، و اهل آسمانهای دریاها، فرشتگان مقربها در لجههایش، ماهیدرختان با شاخه

همه و همه برای او گریستند.ای مردم! كدام دل است كه برای كشته شدن او پاره 

نشود؟ یا كدام قلب است كه بر او رحم نكند و نسوزد؟ یا كدام گوش است كه توان 

ای را كه در اسالم به وجود آمد، داشته باشد؟ای مردم! اینك ما طرد شنیدن این رخنه

، ما را دور شهرها گردانیدند، گویا كه ما از فرزندان ترك و كابل شده و رانده شدیم

[ آن كه جرم و گناهی 121هستیم؛ و این مصایب را بر ما روا داشتند بدون ] صفحه 
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ای در اسالم به وجود آوردیم. ما مرتكب شویم، نه مكروهی را انجام دادیم، و نه رخنه

نیدیم، این نیست جز این كه از نزد خود همانند این مصایب را در آبا و اجداد خود نش

یه و .به خدا سوگند! اگر پیامبر صلی اهلل عل-یعنی دروغی كه ساخته شده است  -بافتند 

همچنان كه در مورد  -نمود آله و سلم در ]مورد جنگ با ما[ به آنها سفارش می

انا هلل »د. پس دادنبیش از آن كه بر ما ستم كردند؛ انجام نمی -)محبت( ما سفارش نمود 

از مصیبتی بزرگ، دردناك، فجیع، با مشقت، برنده و تلخ.پس از « و انا الیه راجعون

ه او طلبیم كمصایبی كه به ما رسیده و ما را احاطه كرده در پیشگاه خدا اجر خود را می

غالب و صاحب انتقام است.بشر گوید: در این هنگام، صوحان بن صعصعة بن صوحان 

 السالم به جهتاز امام به خاطر یاری نكردن اهل بیت علیهم -فلج بود  كه پاهای او -

السالم عذر او را قبول كرد و به حسن ظن فلج بودن پاهایش عذرخواهی كرد، امام علیه

[ .استقبال محمد بن حنفیه 311وی جواب داد و تشكر نمود و بر پدرش رحمت فرستاد ]

روایتی كه صاحب اصل آن را از برخی كتب  السالمدر ذیلاز كاروان امام سجاد علیه

 یقدیمی از بشر بن خزام نقل كرده، گوید:محمد بن حنفیه اطالعی از این فاجعه

 ی بزرگ مردمهای بلند، و حركت و صیحهدلخراش نداشت، هنگامی كه فریاد و ناله

روزی  ررا شنید، گفت: به خدا سوگند! من تا به حال چنین تزلزل و داد و فریاد را جز د

كه حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم رحلت فرمود، ندیدم، این داد و فریاد برای 

چیست؟از طرفی، به سبب بیماری ناتوان شده بود و كسی جرات نداشت كه این خبر بد 

نمود.یكی از غالمانش ترسیدند بمیرد، و او در سؤال اصرار میرا به او بدهد، چون می

[ 129فدایت شوم، ای فرزند امیرمؤمنان! برادر تو امام ] صفحه پیش آمد و گفت: 

حسین صلوات اهلل علیه را اهل كوفه دعوت كردند و او را فریب دادند و پسر عمویش 

مسلم بن عقیل را كشتند، اینك آن حضرت با اهل و اصحاب خود، سالم از كوفه 

د؟گفتند: آیمن نمی بازگشتند.محمد بن حنفیه به غالمش گفت: پس چرا برادرم پیش

منتظر است تا تو به نزد او بروی.آن گاه محمد بن حنفیه با حالت بیماری برخاست، 
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ال حول و ال قوة اال باهلل العلی »گفت: افتاد، سپس میخاست و گاهی میگاهی برمی

، قلب او چیزی را احساس كرد و گفت: سوگند به خدا! كه در این ضجه و «العظیم

 ی دلمی اوالد یعقوب است.آنگاه گفت: برادرم كجاست؟ میوههاشیون، مصیبت

السالم خبر السالم كجاست؟ولی از شهادت امام علیهكجاست؟ حسین علیه

نداشت.گفتند: ای آقای ما! برادرت در فالن جا است.آن گاه او را به اسبش سوار 

كه دید  قتیكردند، بعد غالمانش پیشاپیش او حركت كردند تا از مدینه خارج شدند، و

های سیاه برای چیست؟ سوگند به اند، پرسید: این علمهای سیاه را برافراشتههمه علم

ید، و ای بلند كشاند.آنگاه صیحهالسالم را كشتهامیه لعنهم اهلل حسین علیهخدا! بنی

 العابدینهوش شد و از اسب خود بر زمین افتاد.غالم به سرعت خود را به امام زینبی

سالم رساند، و عرض كرد: موالی من! عموی خود را پیش از آن كه روح او از العلیه

ود ی سیاهی بالسالم در حالی كه در دستش پارچهدنیا مفارقت نماید؛ دریاب.امام علیه

فرمود از خیمه بیرون آمد و بر بالین عموی خود ایستاد، كه با آن اشك خود را پاك می

وش آمد گفت:یابن اخی! این اخی؟ این قرة عینی؟ سر او را در دامن گرفت.چون به ه

این نور بصری؟ این ابوك؟ این اخی الحسین؟ای فرزند برادرم! برادرم كجاست؟ سرور 

م السالدل من كجاست؟ نور چشم من كجاست؟ پدرت كجاست؟ برادرم حسین علیه

اال نساء  یالسالم فرمود:یا عماه! اتیتك یتیماً لیس معالعابدین علیهكجاست؟امام زین

[ باكیات نادبات، و للمحامی فاقدات.یا عماه! 123حاسرات فی الذیول، عاثرات ] صفحه 

لو تنظر الی اخیك و هو یستغیث، فال یغاث، و یستجیر، فال یجار، مات عطشاناً و الماء 

یشربه كل حیوان.عمو جان! من یتیمانه پیش تو آمدم و با من نیست جز بانوان 

اند.عمو جان! كنندگان كه حامیان خویش را از دست دادهندبه كشان، گریه وحسرت

 رسید، و امانكرد و كسی به دادش نمیای كاش برادرت را موقعی كه او استغاثه می

دیدی. او را با لب تشنه كشتند و حال آن كه داد، میخواست و كسی امانش نمیمی

هوش شد، چون د و بینوشیدند.محمد بن حنفیه فریادی زی حیوانات آب میهمه
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بهوش آمد گفت: ای فرزند برادرم! مصایبی كه به شما رسیده برای من تعریف كن.امام 

السالم ی كربال نمود، و اشك از دیدگان مبارك امام علیهالسالم شروع به نقل قصهعلیه

مانند ناودان سرازیر بود، در دست حضرت دستمالی بود كه با آن اشك را از دیدگان 

انی كرد تا این كه دیگر تونمود. حضرت پیوسته جریان كربال را نقل میاك میخود پ

در او نماند.ساعتی نگذشت كه زنان مدینه آمدند، و بر سر و صورت زنان از مخدرات 

السالم استقبال نمودند و چنان مصیبتی بر پا شد كه عبداهلل الحسین علیهمطهرات ابی

 شود. نزدیك بود سنگ از این مصیبت پاره

 های جانسوز ام كلثوم در هنگام ورود به مدینهمرثیه

هر خواستند وارد شالسالم مینویسد:هنگامی كه اهل بیت علیهممی« منتخب»در كتاب 

كلثوم علیهاالسالم شروع به گریه كرد و این مرثیه را مدینه شوند حضرت ام

ا قد فاخبر رسول اهلل عنا بانخواند:مدینة جدنا ال تقبلینا فبالحسرات و االحزان جئنااال 

فجعنا فی اخیناو ان رجالنا بالطف صرعی بال رؤوس و قد ذبحوا البنیناو اخبر جدنا انا 

اسرنا و بعد االسر یا جدا سبیناو رهطك یا رسول اهلل! اضحوا عرایا بالطفوف مسلبیناو قد 

نظرت عیونك  [ فلو121ذبحوا الحسین و لم یراعوا جنابك یا رسول اهلل! فینا ] صفحه 

لالساری علی اقتاب الجمال محملینارسول اهلل! بعد الصون صارت عیون الناس ناظرة 

الیناو كنت تحوطنا حتی تولت عیونك ثارت االعداء علیناافاطم! لو نظرت الی السبایا 

بناتك فی البالد مشتتیناافاطم! لو نظرت الی الحساری و لو ابصرت زین العابدیناافاطم! لو 

سهاری و من سهر اللیالی قد عمیناافاطم! ما لقیت من عداك و ال قیراط مما قد  رایتینا

لقینافلو دامت حیاتك لم تزال الی یوم القیامة تندبیناو عرج بالبقیع وقف و ناد ایا 

حبیب رب العالمیناو قل یا عم! یا الحسن الزكی عیال اخیك اضحوا ضائعیناایا عماه! ابن

بالرمضا رهینابال راس تنوح علیه جهراً طیور و الوحوش  ان اخاك اضحی بعیدًا عنك

الموحشیناو لو عاینت یا موالی! ساقوا حریما ال یجدن لهم معیناعلی متن النیاق بال وطاء 
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و شاهدت العیال مكشفینامدینة جدنا ال تقبلینا فبالحسرات و االحزان جئناخرجنا منك 

ا فی الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرین باالهلین جمعاً رجعنا ال رجال و ال بنیناو كن

مسلبیناو كنا فی امان اهلل جهراً رجعنا بالقطیعة خائفیناو موالنا الحسین لنا انیس رجعنا و 

الحسین به رهینافنحن الضائعات بال كفیل و نحن النائحات علی اخیناو نحن السائرات 

ابیناو  ن الباكیات علیعلی المطایا نشال علی جمال المبغضیناو نحن بنات یس و طه و نح

نحن الطاهرات بال خفاء و نحن المخلصون المصطفوناو نحن الصابرات علی البالیا و 

نحن الصادقون الناصحونااال یا جدنا! قتلوا حسینا و لم یرعوا جناب اهلل فینا]اال یا جدنا 

قهراً  ببلغت عدانا مناها و اشتفی االعداء فینا[لقد هتكوا النساء و حملونا علی االقتا

[ و زینب اخرجوها من خباها و فاطم واله تبدی االنیناسكینة 12۴اجمعینا ] صفحه 

 العابدین یقید ذل وراموا قتله اهلتشتكی من خر و جد تنادی: الغوث رب العالمیناو زین

الخؤونافبعدهم علی الدنیا تراب فكاس الموت فیها قد سقیناو هذی قصتی مع شرح 

ی جد ما! ما را قبول نكن؛ زیرا كه ما با حسرت كوا علیناای مدینهحالی اال یا سامعون اب

ایم.آگاه باش! به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از ما خبر ده؛ به ها آمدهو اندوه

زده شدیم.مردان ما، در كربال با پیكرهای این كه ما در خصوص برادر خود مصیبت

ما را سر بریدند.جد ما را خبر ده كه ما اسیر شدیم؛ و اند، و فرزندان سر بر زمین افتادهبی

ی تو در ای جد ما! پس از اسارت به غربت رانده شدیم.ای رسول خدا! عترت و ذریه

 السالم را سر بریدند؛ و مقامكربال غارت شده و بدون مقنعه گردیدند.همانا حسین علیه

دیدی اسیران را كه كاش میو منزلت تو را ای رسول خدا! در مورد ما رعایت نكردند.

كردند.ای رسول خدا! بعد از حفظ و مستوری، دیدگاه بر باالی كوهان شتران حمل می

ا های تو از منمودی؛ ولی تا چشمكردند.تو از ما نگاهبانی میمردم به سوی ما نگاه می

دیدی اسیرانی را كه دختران دور شد،دشمنان بر ما هجوم آوردند.ای فاطمه! كاش می

 دیدی، و كاشاند.ای فاطمه! كاش آوارگان را میتو هستند كه از شهرها پراكنده شده

دیدی ما را در حال بیداری؛ كه دیدی.ای فاطمه كاش میالسالم را میالعابدین علیهزین
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ی ی قیراطشد.ای فاطمه، تو از دشمنان خود به اندازهاز شب بیداری دیدگان ما كور می

ته تا كرد؛ پیوسدیدیم؛ ندیدی.اگر عمر و زندگیت ادامه پیدا می هایی كه مااز مصیبت

برو در بقیع و بایست و فریاد بزن؛  -ای امام سجاد!  -كردی.روز قیامت بر ما ندبه می

كه كجاست حبیب پروردگار عالمیان؟و بگو: ای عمو! ای حسن طیب طاهر! خاندان 

دور از چشمان تو در سرزمین گرم برادر تو ضایع گردیدند.ای عمو! همانا برادر تو، 

ن نوحه آفریسر كه آشكارا بر او پرندگان، وحشیان وحشتماندگار شد؛ كه با تن بی

شدند و دیدی اهل حرم كه رانده می[ ای موالی من! كاش می123كنند. ] صفحه می

 دیدی كهراندند، و كاش مییار و یاوری نداشتند.آنها را بر پشت شتران برهنه می

ی جد ما! ما را قبول نكن؛ زیرا كه با حسرت و مقنعه بودند.ای مدینهچادر و بیبی

ی اهل و عیال از تو خارج شدیم، ولی اینك بدون مردان و ایم.ما با همهها آمدهاندوه

فرزندان به سوی تو بازگشتیم.جمیعت ما در هنگام خروج از تو گرد هم بود؛ ولی 

شدیم؛ به سوی تو بازگشتیم.هنگام خروج از تو،  اینك با حسرت و در حالی كه غارت

ما آشكارا در امان خدا بودیم؛ ولی اینك با ناامیدی و ترس به سوی تو بازگشتیم.آقای 

دگار السالم در آنجا مانالسالم انیس ما بود؛ اینك در حالی كه حسین علیهما حسین علیه

رمان گران بر برادوحهكفیل هستیم؛ و ما نشدگان بیشد، بازگشتیم.پس ما ضایع

هستیم.ما كسانی هستیم كه ما را بر باالی شترها سیر دادند؛ و بر بالی شتران بر ما خشم 

هستیم؛ و ما  -یعنی جناب اشرف كائنات  -نمودند.ما دختران یس و طه می

كنندگان بر پدر خود هستیم.ما كسانی هستیم كه پاكی ما بر كسی مخفی نیست؛ و گریه

حت گویان نصیوحد و برگزیدگانیم.صبركنندگان بر بالها؛ و ما راستما مخلصان م

ا السالم را كشتند؛ و خدای عالم ركنندگانیم.آگاه باش! ای جد بزرگوار ما، حسین علیه

در مورد ما رعایت نكردند.]آگاه باش! ای جد بزرگوار ما! دشمنان در مورد ما به 

خدرات عصمت، هتك احترام نمودند، آرزوهای خود رسیده و تشفی كردند[.آنها به م

د ی خوی ما را با قهر بر كوهان شتران سوار كردند.زینب علیهاالسالم را از خیمهو همه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كرد.سكینه از شدت حرارت شكوه بیرون كشیدند؛ و فاطمه واله و حیران ناله می

السالم یهعل العابدینزد: به فریاد برس ای پروردگار عالمیان!امام زینكرد؛ و فریاد میمی

فحه خواستند او را بكشند. ] صرا به زنجیر ستم و خواری بسته بودند؛ و خیانتكاری می

ی ی طاهرین، خاك بر سر دنیا باشد؛ كه ما در دنیا از كاسه[ پس از شهادت ذریه12۳

مرگ سیراب شدیم.و این است قصه و حكایت من با شرح و بیان حال خودم؛ آگاه 

[ .ابومخنف گوید: هنگامی كه اهل بیت 319بر ما گریه كنید ]باشید از شنوندگان 

ن لقمان، ناله و شیوالسالم وارد مدینه شدند و صدای ناله و شیون آنها بلند شد امعلیهم

كلثوم علیهاالسالم، جناب عاتكه علیهاالسالم، صفیه حضرت زینب علیهاالسالم، جناب ام

هانی، رمله مقنعه با اطرافیان خود و امد، با سر بیعلیهاالسالم، و سكینه علیهاالسالم را شنی

م بیرون السالالسالم به استقبال اهل بیت علیهمطالب علیهو اسماء دختران علی بن ابی

السالم نمودند.راوی گوید: ورود اهل آمد، و شروع به گریه و نوحه بر امام حسین علیه

امام  خواند، پسیب بر مردم خطبه میالسالم به مدینه، در روز جمعه بود، خطبیت علیهم

بود،  السالم وارد آمدهالسالم را ذكر نمودند و مصایبی كه بر امام شهید علیهحسین علیه

ها تازه شد، و مصیبت همه را فراگرفت، گروهی از مردم گریه تذكر دادند. غم

داری آن ی مردم مدینه به عزادادند، همهكردند و گروهی دیگر فریاد نوحه سر میمی

حضرت روی آوردند، و آن روز مانند روز وفات حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 

كلثوم علیهاالسالم با چشمان گریان و قلبی سلم شده بود.سپس ابومخنف گوید: ام

غمگین به سوی مسجد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم روی آورد، عرض كرد: 

ام السالم را به تو آوردهن خبر مرگ فرزندت حسین علیهالسالم علیك یا جداه؛ همانا م

ی بلندی كرد و صدای مردم به گریه و [ .راوی گوید: در این هنگام، قبر مطهر ناله313]

ی در فریاد بلند شد.شیخ راوندی رحمة اهلل گوید: حضرت زینب علیهاالسالم؛ چارچوبه

السالم را به تو رم حسین علیهمسجد را گرفت و فریاد زد:یا جدا! من خبر مگر براد

شد، و از شدت گریست و اشك دیدگانش قطع نمیام.آن خاتون مكرمه میآورده
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كرد السالم نگاه میگرفت، و هر وقت به امام علی بن الحسین علیهگریه و ناله آرام نمی

 [ در123[ . ] صفحه 311گردید ]شد و ناله و فریادش زیادتر میغم و اندوهش تازه می

سلمه اصل به نقل از برخی كتب معتبره آمده است، راوی گوید:در این هنگام، خانم ام

ای را كه خاك درون آن ی خود بیرون آمد، او در یك دستش شیشهاز حجره طاهره

خون شده بود گرفته بود، و با دست دیگرش، دست فاطمه علیهاالسالم دختر امام حسین 

م السالگرفته بود. هنگامی كه اهل بیت علیهم -كه مریض بود  -السالم را علیه

ای كه خاكش مبدل به خون شده بود؛ دیدند، گریه و ناله آنها المؤمنین را با شیشهام

آغوش شدند، و از حال فاطمه علیهاالسالم المؤمنین همزیاد شد، و بانوان محترمه با ام

نف شكیبایی امر نمود.ابومخسلمه آنها را به صبر و كه مریض بود، سؤال نمودند، پس ام

السالم به سوی قبر مطهر جد بزرگوار خود گوید: آن گاه امام علی بن الحسین علیه

حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم روی آورد و او روی مبارك خود را بر 

گریست.سپس از كنار قبر مطهر جدش گذاشت و میآستان مقدس آن حضرت می

ی عموی خود، محمد بن و آله و سلم بیرون آمد، و وارد خانه رسول خدا صلی اهلل علیه

حنفیه شد، و او را از كشته شدن پدر بزرگوار خود باخبر كرد، محمد بن حنفیه با 

هوش شد.چون بهوش آمد برخاست و زره شنیدن این خبر غمبار چنان گریست كه بی

شد، و از كوهی باال  خود را پوشیده و شمشیر خود را حمایل كرد و بر اسب خود سوار

رفت، و مردم شاهد این صحنه بودند و غایب شد، و آشكار نشد، جز هنگامی كه مختار 

[ .مردان و زنان مدینه، به مدت پانزده روز عزاداری كردند، و بر امام 31۴خروج كرد ]

 [ 11۱[ . ] صفحه 313السالم ماتم گرفتند ]حسین علیه

 پایان كتاب و بیان چند امر

 كشته شدگان اهل بیت امام حسینتعداد 
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و محمد بن ابوطالب چنین « مناقب»شهراشوب و صاحب مجلسی رحمة اهلل از ابن

السالم اختالف نظر كند:علما و روات در تعداد شهدای اهل بیت علیهمروایت می

یست و السالم بشدگان اهل بیت علیهمی زیادی از آنها قائلند كه تعداد كشتهدارند، عده

 -السالم نفر بودند.هفت نفر از فرزندان عقیل كه عبارتند از: حضرت مسلم علیههفت 

جعفر، عبدالرحمان از پسران عقیل، محمد بن مسلم، عبداهلل بن  -كه در كوفه شهید شد 

افه شهراشوب اضسعید بن عقیل.و ابنمسلم، جعفر بن محمد بن عقیل و محمد بن ابی

الب طقیل.و سه نفر از فرزندان جناب جعفر بن ابیكند: عون و محمد از فرزندان عمی

كه عبارتند از: محمد بن عبداهلل بن جعفر، عون اكبر بن عبداهلل، و عبیداهلل بن عبداهلل.و از 

السالم، السالم نه نفر كه عبارتند از:امام حسین علیهفرزندان حضرت امیرالمؤمنین علیه

شده: فرزندش محمد بن العباس  السالم، و گفتهحضرت ابوالفضل العباس علیه

السالم، عثمان بن علی عمر بن علی علیه -السالم نیز در كربال شهید شده علیه

لی السالم، عبداهلل بن عالسالم، ابراهیم بن علی علیهالسالم، جعفر بن علی علیهعلیه

ن ابوبكر دالسالم و ابوبكر، البته در كشته شالسالم، محمد بن علی اصغر علیهاالصغر علیه

اند.و چهار نفر از فرزندان امام حسن صلوات اهلل علیه كه عبارتند از: ابوبكر، تردید كرده

نیز، از  -كه صغیر بود  -السالم.و گفته شده: بشر و عمر عبداهلل و حضرت قاسم علیهم

السالم در كربال به شهادت رسیدند.و شش نفر از فرزندان امام فرزندان امام حسن علیه

بر كه عبارتند از: حضرت علی اك -البته در این مورد اختالف است  -السالم ن علیهحسی

[ زید 112السالم، عبداهلل، ابراهیم، محمد، حمزه، علی، جعفر، عمر، ] صفحه علیه

[ 31۳السالم ذبح گردید ]السالم كه در آغوش امام علیهالسالم و عبداهلل علیهعلیه

از فرزندان امام حسین « مناقب»ید: البته صاحب ی مجلسی رحمة اهلل گو.عالمه

السالم جز علی و عبداهلل را ذكر نكرده است.و محمد بن ابوطالب نیز، حمزه، علیه

السالم ذكر ننموده است ابراهیم، و زید و عمر را تحت عنوان فرزندان امام حسین علیه

الم السی علیهشهراشوب گوید: گفته شده: محمد اصغر فرزند حضرت عل[ .ابن313]
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دارم شود: مردی از بنیبجهت بیماری كه داشت، كشته نشد، و در مقابل این، گفته می

 گوید:نویسد: ابوالفرج میشهرآشوب میبا تیری او را هدف قرار داد و كشت.ابن

كه  غیر از آنهایی -السالم شهید شدند ی كسانی كه در روز كربال از ابوطالب علیههمه

نما رحمة اهلل گوید: [ .ابن39۱بیست و دو نفر بودند ] -اختالف شده است  در امر ایشان

السالم از شهادت امام اند: هنگامی كه ما در حضور امام محمد باقر علیهراویان گفته

ی كردیم، حضرت فرمود: هفده نفر انسان كشته شدند كه همهالسالم یاد میحسین علیه

الم، دختر اسد، مادر حضرت امیرمؤمنان علی آنها در رحم حضرت فاطمه علیهاالس

 [ .392السالم پرورش یافته بودند، یعنی از فرزندان او بودند ]علیه

 تعداد فرزندان امام حسین

رزند السالم شش فنویسد:امام حسین علیهخود می« ارشاد»شیخ مفید رحمة اهلل در كتاب 

محمد و ی او ابولسالم، كه كنیهاالعابدین علیهداشت: حضرت علی اكبر یعنی امام زین

 یعنی -السالم مادرش شاه زنان دختر كسری یزدگرد است.حضرت علی اصغر علیه

ه كه با پدر بزرگوارش در كربال كشت -السالم معروف است همان كه به علی اكبر علیه

مادر بزرگوارش حضرت لیلی دختر  -و سابقاً در مورد آن مطالبی گذشت  -شد، 

ضاعی السالم كه مادرش قعروة بن مسعود ثقفی است.جعفر بن السحین علیهمرة بن ابی

السالم از دنیا [ امام حسین علیه111بوده و فرزندی نداشت و در زمان حیات ] صفحه 

ا پدر السالم كه بالسالم یعنی حضرت علی اصغر علیهرفت.عبداهلل بن الحسین علیه

و در حالی كه در آغوش پدرش بود، بزرگوارش در سن كودكی كشته شد، تیری آمد 

 السالم، كه مادرشاو را سر برید.حضرت سكینه علیهاالسالم، دختر امام حسین علیه

ی كلب معدی بود. و همو، مادر عبداهلل بن رباب، دختر امرءالقیس بن عدی از قبیله

الم كه السالسالم نیز بود.حضرت فاطمه علیهاالسالم، دختر امام حسین علیهالحسین علیه

و « بحاراالنوار»[ .در 391ی تمیم بود ]اسحاق، دختر طلحة بن عبداهلل از قبیلهمادرش ام

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نقل شده است:فرزندان امام حسین « مناقب»شهراشوب در كتاب از ابن« عوالم العلوم»

السالم كه در كربال شهید شد و مادرش السالم عبارتند از:حضرت علی اكبر علیهعلیه

مان امام السالم كه هة بن مسعود ثقفی است.حضرت علی بن الحسین علیهبرة، دختر عرو

السالم كه مادر هر دو السالم و او علی اوسط است، و حضرت علی اصغر علیهسجاد علیه

شهربانو علیهاالسالم است.و محمد و عبداهلل كه در كربال شهید شدند و مادرشان از 

م است.و جعفر كه مادرش قضاعی السالالرباب، دختر زن امام حسن علیهام

السالم عبارتند از: حضرت سكینه علیهاالسالم كه مادرش است.دختران امام حسین علیه

ر اسحاق دخترباب دختر امرءالقیس كندی است.حضرت فاطمه علیهاالسالم، مادرش ام

از م تنها السالی امام حسین علیهطلحة بن عبداهلل.حضرت زینب علیهاالسالم.نسل و ذریه

السالم است و نوادگان دختری آن العابدین علیهباشد و او امام زینیك فرزندش می

السالم رشید ی امور امام حسین علیهباشد.و دربان و واسطهحضرت از دو دختر می

 [ 119[ . ] صفحه 399هجری رحمة اهلل بود ]

 مدت عمر شریف امام حسین

ین گوید:قبالً مطالبی در مورد والدت امام الدنویسد: كمالمی«مطالب السؤال»در كتاب 

السالم در سال چهارم از هجرت بود، السالم بیان شد كه والدت امام علیهحسین علیه

شود.آن السالم، پنجاه و شش سال و چند ماه میبنابراین؛مدت عمر شریف امام علیه

ه ه و آلحضرت، شش سال و چند ماه با جد بزرگوار خود، حضرت رسول صلی اهلل علی

و سلم زندگی كرد، و پس از رحلت پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مدت سی 

السالم زندگی كرد و پس از سال با پدر بزرگوار خود حضرت امیرالمؤمنین علیه

السالم زندگی كرد، و شهادت پدر بزرگوارش، مدت ده سال با برادرش امام حسن علیه

هادتش ده سال زندگی نمود.ابوالفرج عبدالرحمان بن پس از وفات برادرش تا هنگام ش

السالم اختالف نظر نویسد:در سن شریف امام حسین علیهجوزی در تاریخ خود می
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است و در این مورد چند قول ذكر شده:اول: پنجاه و شش سال، كه قوی و اقدی است، 

 این قول را زیرا كه حضرت در سال چهارم هجری متولد شد.دوم: پنجاه و پنج سال، كه

السالم سدی گفته است.سوم: پنجاه و هشت سال.سپس ابوالفرج گوید: امام حسین علیه

السالم نماز خوف را در روز جمعه، بین ظهر و عصر به شهادت رسید، زیرا كه امام علیه

خود گوید:امام حسین « ارشاد»با اصحاب خود خواند.شیخ مفید رحمه اهلل در كتاب 

ز شنبه دهم محرم سال شصت و یك هجری پس از نماز ظهر مظلومانه السالم در روعلیه

ین جویی از خدا، به چنو با لب تشنه به شهادت رسید و با صبر و شكیبایی و پاداش

كاری اقدام كرد، چنان كه شرح آن گذشت.عمر شریفش در روز شهادت، پنجاه و 

علیه و آله و سلم  هشت سال بود، هفت سال آن را با جد خود حضرت رسول صلی اهلل

 السالم و ده سال با برادرگذراند، و سی سال را با پدر بزرگوار خود امیرالمؤمنین علیه

السالم بود.دوران خالفت آن حضرت، بعد از برادر بزرگتر خود امام حسین علیه

السالم با حنا و رنگ [ آن حضرت علیه113بزرگوار خود، یازده سال بود. ] صفحه 

اش جدا كرد، و روزی كه شهید شد، خضاب از دو گونهخضاب می محاسن خود را

ی زمانی خضاب، مقداری از موهای محاسن حضرت، شده بود یعنی به خاطر فاصله

 سفید بود.

 فضیلت زیارت امام حسین

السالم آمده است: روایات بسیاری در فضیلت زیارت امام حسین علیه« ارشاد»در كتاب 

السالم روایت شده كه ه است، از جمله:از امام صادق علیهبلكه در وجوب آن نقل شد

السالم السالم واجبة علی كل من یقر للحسین علیهحضرتش فرمود:زیارة الحسین علیه

السالم بر هر كسی كه به امامت حسین باالمامة من اهلل عزوجل.زیارت امام حسین علیه

است.و نیز آن حضرت فرمود:زیارة السالم از جانب خداوند عالم اقرار دارد؛ واجب علیه

السالم تعدل مائة حجة مبرورة، و مائة عمرة متقبلة.زیارت امام حسین الحسین علیه
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و صد  -كه پاكیزه شدن از گناهان است  -السالم با صد حج مبرور و خالص علیه

ی پذیرفته شده، برابر است.و حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم عمره

سالم را الالسالم بعد موته فله الجنة.هر كس امام حسین علیهن زار الحسین علیهفرمود:م

بعد از مرگش زیارت كند، بهشت برای اوست.البته اخبار و احادیث در این مورد بسیار 

است « مناسك مزار»است، و ما تعداد زیادی از آنها را در كتاب خودمان كه معروف به 

 [ .393كه مقام او در بهشت بلند مرتبه شود ] ایم.پایان كالم شیخنقل كرده

 فضیلت گریه بر امام حسین

السالم نقل نموده كه حضرتش فرمود:من از امام جعفر صادق علیه« منتخب»در كتاب 

[ ذنوبه، و 111ذكرنا عنده ففاض من عینیه و لو مثل راس الذبابة غفراهلل تعالی ] صفحه 

د او از ما یادی شود و از دیدگان وی بر مصایب لو كانت مثل زبد البحر.كسی كه در نز

ای، اشك جاری شود، خدای تعالی گناهان او را گرچه مانند ی سر پشهما ولو به اندازه

: كندبا اسناد خود از زید شحام روایت می« منتخب»بخشد.و در كف دریا باشد؛ می

لسالم بودیم، ناگاه اای از اهل كوفه در حضور امام صادق علیهشحام گوید:ما با عده

السالم شرفیاب شد، حضرت او را نزدیك خود جعفر بن عفان حضور امام صادق علیه

جای داد و فرمود: ای جعفر!عرض كرد: بلی، خدا مرا فدای تو گرداند.فرمود:بلغنی 

السالم و تجید.خبردار شدم كه تو در مصیبت امام انك تقول الشعر فی الحسین علیه

سرایی؟عرض كرد: بلی، خدا مرا فدای تو گویی و نیكو میشعر می السالمحسین علیه

گرداند.حضرت فرمود: از اشعارت بخوان.او شروع به خواندن اشعار نمود و امام 

ی كسانی كه در خدمت آن حضرت بودند، گریه كردند، السالم گریه كرد و همهعلیه

شد.آن گاه  حضرت آن قدر گریه كرد كه اشك بر روی و محاسن شریفش جاری

فرمود:یا جعفر! و اهلل؛ لقد شهد المالئكة المقربون هاهنا یسمعون قولك فی الحسین 

السالم، و لقد بكوا كما بكینا او اكثر، و لقد اوجب اهلل لك یا جعفر! فی ساعته الجنة علیه
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باسرها، و غفر لك.ای جعفر! سوگند به خدا! هر آینه، فرشتگان مقرب در اینجا حاضر 

السالم گوش فرادادند، آنها گریه های تو در خصوص امام حسین علیهبه مرثیه شدند و

كردند، چنان كه ما گریستیم یا بیشتر از ما.ای جعفر! خدای تعالی برای تو در همین 

ساعت بهشت را تمام و كمال واجب گردانید و تو را بخشید.و باز حضرت فرمود: ای 

[ فرمود:ما من احد قال فی 11۴آقای من! ] صفحه جعفر! آیا باز هم بگویم؟فرمود: بلی، 

السالم شعراً فبكی و ابكی به، اال اوجب اهلل تعالی له الجنة و غفر له و الحسین علیه

ی این السالم شعری بگوید و به وسیلهعنه.كسی نیست كه در مصیبت امام حسین علیه

ماید، و ناو واجب می شعر گریه كند و بگریاند جز این كه خدای تعالی بهشت را برای

گذرد.حضرت فرمود:اذا كان یوم العاشر من المحرم تنزل بخشد و از گناه او میاو را می

المالئكة من السماء، و مع كل ملك قارورة من البلور االبیض، و یدورون فی كل بیت و 

السالم، فیجمعون دموعهم فی تلك القواریر.فاذا مجلس یبكون فیه علی الحسین علیه

ن یوم القیامة فتلتهب نار جهنم فیضربون من تلك الدموع علی النار، فتهرب النار عن كا

السالم مسیرة ستین الف فرسخ.به هنگام روز عاشورا، در ماه الباكی عن الحسین علیه

ت، آنها ای از بلور سفید اسآیند، و با هر فرشته شیشهمحرم، فرشتگان از آسمان فرودمی

ردند، گنمایند؛ میالسالم گریه میه در آنجا بر امام حسین علیهدر هر خانه و مجلسی ك

كنند.هنگامی كه روز قیامت ها جمع میهای دیدگان عزاداران را در این شیشهو اشك

ریزند، كشد، فرشتگان این اشكها را بر آتش میفرارسد، و آتش جهنم شعله و زبانه می

هزار  ی شصتگریه كرده به فاصله السالمو آتش از شخصی كه بر امام حسین علیه

ی این اثر، محمد رفیع بن قهرمان گرمرودی شود.نگارندهفرسنگ فرار كرده و دور می

 -كه متولد گرمرود و ساكن تبریز است و محل دفنش ان شاء اهلل نجف اشرف است  -

و  فی این اثر مرا مسرور نمود، تألیی اتمام تألیف و ترجمهگوید:خداوند به وسیلهمی

پایان پذیرفت، از خداوند متعال  29۱1ی این اثر در روز سوم از ماه... سال ترجمه

خواهم با رضایت خویش آن را بپذیرد، و آن را خالص از غیر خود، قرار دهد، و می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی كسانی كه در شرق و غرب عالم به والیت امامان گناهان من و پدر و مادرم و همه

هم صل و سلم علی اشرف االنبیاء محمد و آل المعصومین اند، بیامرزد.اللحق چنگ زده

 الطاهرین، العن علی اعادیهم و ظالمیهم و غاصبی حقوقهم اجمعین.

 پاورقی

 .1: 1۳1[ الزام الناصب:2]

 .3[ مثیر األحزان: 1]

 .۳ح  9۴:  1۱1[ بحاراالنوار: 9]

 .3[ مثیر األحزان: 3]

 .31: 12۳[ بحاراالنوار: 1]

 .1ح  33:  133: [ بحاراالنوار۴]

 .3[ مثیر األحزان: 3]

 .22ح  1۳۱:33[ بحاراالنوار: ۳]

 . ]23ح  33:  1۳9[ البحار: 3]

 .39۱[ الصحیفة المباركة المهدیة: 2۱]

 .2ح  33:  119[ بحاراالنوار: 22]

 .2۱:  91، الذریعة: 1:  3۳۳[ نقباء بشر: 21]

، فهرست كتابهای 3:  131م: السال[ معجم ما كتب عن الرسول و اهل البیت علیهم29]

 .1:  13۱1چاپی: 

كهای اش»السالم [ نام ترجمه این كتاب را با توسل به ذیل عنایات اهل بیت علیهم23]

ی های از زیارت ناحیالسالم نامیدم، و این اشاره به فقرهخونین در سوگ امام حسین علیه

الم السرش امام حسین علیهالسالم است كه خطاب به جد بزرگوامقدسه امام زمان علیه

« كنمبجای اشك برای تو خون گریه می»؛ «و البكین لك بدل الدموع دما»فرمایند: می
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 «..بازنویس»

[ گفتنی است كه مقدمه مؤلف رحمة اهلل به زبان عربی بود كه به صورت آزاد 21]

 «.بازنویس»ترجمه شد 

، بحاراألنوار: 1:  1۳1، االحتجاج:1:  2۳3الدین: ، كمال2ح  2:  19۱[ علل الشرائع: 2۴]

 .2ح  33:  139

، با اندكی 13۴3ح  9:  ۳3داود: ، سنن ابی2313ح  2: 13۱[ مسند احمد بن حنبل: 23]

 تفاوت.

 .31:  3۴، بحاراألنوار: 231 -23۳[ تنزیه األنبیاء: 2۳]

 .313[ مراجعه شود به المنتخب: 23]

 .31: 3۳ - 2۱۱[ بحاراألنوار: 1۱]

؛ با اندكی 2ح  33:  92۱، بحاراألنوار: 9۱مجلس  193ح  121الی الصدوق: [ ام12]

 تفاوت.

 .12۱، جالء العیون: 31:  2۱۱[ بحاراألنوار: 11]

 .1ضمن ح  33:  913[ بحاراألنوار:19]

 .33:  913[ بحاراألنوار: 13]

 .33:  911[ بحاراألنوار: 11]

 .91۴و  911:33[ بحاراألنوار: 1۴]

 .33:  91۴وار: [ بحاراألن13]

 .33:  913[ بحاراألنوار: 1۳]

 .33:  913 - 99۱[ بحاراألنوار: 13]

 .33:  992[ بحاراألنوار: 9۱]

 .2۳ی ی قصص آیه[ سوره92]

 ، با اندكی تفاوت.33:  991[ بحاراألنوار: 91]
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 ..3۳ی ی نساء آیه[ سوره99]

 ..213ی عمران آیهی آل[ سوره93]

 .992و  99۱:  33[ بحاراألنوار: 91]

 .11ی ی قصص، آیه[ سوره9۴]

 .33:  991[ بحاراألنوار: 93]

 .33:  991 - 993[ بحاراألنوار: 9۳]

 .991و  993:  33[ بحاراألنوار: 93]

 .11۱[ جالء العیون: 3۱]

 .33:  93۱ - 939[ بحاراألنوار: 32]

بدل « بها ءتجی»قوله  [ یعنی بعد از این؛ برای من وصال سلمی فایده ندارد. بنابراین؛31]

اشتمال است از سلمی و كأس المنیة مشتمل عنه عامل است، مثل: زیدا مررت به، و 

تقدیرش چنین است: كأس المنیة اسقونی بها بالتعجیل. و احتمال دارد چنین معنی شود: 

راب ی مرگ سیی مرگ به سلمی، زود او را با كاسهبرای چه منتظرید به رسیدن كاسه

این مناسب حال عشاق نیست، چون سابق و ال حق بیت معلوم نیست، و معنی كنید. و 

باشد، می« أن تحیتها«: »ءأن تجی»شعر بخوبی روشن نیست. و در بعضی نسخ به جای 

شود: برای چه منتظر هستی به این كه به سالم تحیت و پس معنی مصراع اول چنین می

 «.مؤلف رحمة اهلل»سالم كنی، 

 .33:  939وار: [ بحاراألن39]

 .13[ مثیر األحزان: 33]

 .2313ح  2: 13۱[ مسند أحمد بن حنبل: 31]

 .33:  933[ بحاراألنوار: 3۴]

 .92 - 99[ اللهوف: 33]

 .321[ المنتخب: 3۳]
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 .33: 933[ بحاراألنوار: 33]

 .93و  99[ اللهوف: 1۱]

 .33:  91۱[ بحاراألنوار: 12]

 .33: 91۱[ بحاراألنوار: 11]

 .321لمنتخب: [ ا19]

 .33:  913[ بحاراألنوار: 13]

 .33:  913[ بحاراألنوار: 11]

 .32۴[ المنتخب: 1۴]

 .33:  911[ بحاراألنوار: 13]

 .32۴[ المنتخب: 1۳]

 .33: 91۱ - 913[ بحاراألنوار: 13]

 .33:  913[ بحاراألنوار: ۴۱]

 .192[ جالء العیون: ۴2]

 .33:  91۳[ بحاراألنوار: ۴1]

 .33:  91۳األنوار: [ بحار۴9]

 .231[ تظلم الزهرا علیهاالسالم: ۴3]

 .33:  91۳[ بحاراألنوار: ۴1]

 .33:  913[ بحاراألنوار: ۴۴]

 .32و  3۱[ مثیر األحزان: ۴3]

 ..33: 9۴9[ بحاراألنوار: ۴۳]

 .33:  9۴9[ بحاراألنوار: ۴3]

 .313[ المنتخب 3۱]

 .9۴3و  9۴1:  33[ بحاراألنوار: 32]
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 ، با اندكی تفاوت.33:  9۴3ألنوار: [ بحارا31]

 .313، المنتخب: 33: 9۴3[ بحاراألنوار: 39]

 ، با اندكی تفاوت.33:  99۱[ بحاراألنوار: 33]

 .9۴1و  9۴3:  33[ بحاراألنوار: 31]

 .93[ مثیر األحزان: 3۴]

 .9۴۴و  9۴1:  33[ بحاراألنوار: 33]

 .9۴۳و  9۴3:  33[ بحاراألنوار: 3۳]

 .32ی اسراء آیهی [ سوره33]

 .3ی ی شوری آیه[ سوره۳۱]

 .9۱مجلس  193ضمن ح  123[ امالی الصدوق: ۳2]

 .33:  9۴۳[ بحاراألنوار: ۳1]

 .33:  9۴3، بحاراألنوار: 3۱و  93[ مثیر األحزان: ۳9]

 .33:  9۴۳[ بحاراألنوار: ۳3]

 .93۱و  9۴3: 33[ بحاراألنوار: ۳1]

 .۴3و  ۴۴[ اللهوف: ۳۴]

 .33:  93۱ -931ألنوار: [ بحارا۳3]

 .33:  931[ بحاراألنوار: ۳۳]

 .33:  931[ بحاراألنوار: ۳3]

 .931:33، با اندكی تفاوت، بحاراألنوار: 31:3[ المناقب: 3۱]

 .939و  931:  33[ بحاراألنوار: 32]

 .33: 933[ بحاراألنوار: 31]

 .33:  931[ بحاراألنوار: 39]

 .13ح  31:  ۳3بحاراألنوار: ، 233ح  21۴[ كامل الزیارات: 33]
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ی زنبوران شاید به جهت درازی قد و نازكی و تیزی آنها ها به ملكه[ تشبیه سرنیزه31]

ی زنبور در میان زنبوران نازك و بلند است... مؤلف رحمة بوده باشد، چنان كه ملكه

 اهلل.

 .33: 933-93۳[ بحاراألنوار: 3۴]

 .33:  933[ بحاراألنوار: 33]

 .9۱مجلس  193ح  123الی صدوق: [ ام3۳]

 .2ح  9۱۳[ عقاب األعمال: 33]

 .32ی ی قصص آیه[ سوره2۱۱]

 .9۳2و  933:33[ بحاراألنوار: 2۱2]

 .33:  9۳2[ بحاراألنوار: 2۱1]

 .9۳1و  9۳2:  33[ بحاراألنوار: 2۱9]

 .9۳3و  9۳9:  33[ بحاراألنوار: 2۱3]

 .23۴ح  213[ كامل الزیارات: 2۱1]

 «..مؤلف رحمة اهلل»ید مراد این باشد كه با او از یك قبیله هستیم. [ شا2۱۴]

 .9۳1و  9۳3:  33[ بحاراألنوار: 2۱3]

 .9۳۴و  9۳1:  33[ بحاراألنوار: 2۱۳]

 .33:  9۳3[ بحاراألنوار: 2۱3]

 .9۳3و  9۳۳:  33[ بحاراألنوار: 22۱]

ت آید این اسه دست میالسالم ب[ آنچه از روایات و تاریخ زندگی امام حسین علیه222]

كه آن حضرت، هرگز حاضر نبود نزد یزید رفته و با آن ملعون بیعت نماید. عقبة بن 

سمعان گوید: من از مدینه تا مكه، و از مكه تا عراق، تا موقعی كه امام حسین 

ی سخنان او را در السالم به شهادت رسید همه جا به همراه آن حضرت بودم، و همهعلیه

من حاضرم دست خود را »راه شنیدم، هیچگاه حضرت چنین سخنی نفرد كه: تمام این 
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. بنابراین؛ عمر 2۱۱السالم: رجوع شود به مقتل الحسین علیه«. در دست یزید بگذارم

ی آخری را از خودش در نامه افزوده، شاید بتواند كار را بدون سعد این جمله

ود كه شالل سخنان او نیز معلوم میخونریزی و كشتار به پایان برساند، چنان كه از خ

 دوست نداشت با آن حضرت جنگ كند. )بازنویس(..

 .33:  9۳3 -932[ بحاراألنوار: 221]

 «.لواقف»[ در این منبع آمده: 229]

 [ تظلم الزهراء علیهاالسالم.223]

 .33۱و  393:  1[ االرشاد: 221]

 .1:  33۱[ االرشاد: 22۴]

 .33:  932[ بحاراألنوار: 223]

 .931و  932:  33، بحاراألنوار: 332و  33۱:  1[ االرشاد: 22۳]

 .33:  931[ بحاراألنوار: 223]

 .332:1[ االرشاد: 21۱]

 .9۱مجلس  11۱[ امالی الصدوق: 212]

 .939و  931:  33، بحاراألنوار: 1: 331[ االرشاد: 211]

 .9۱مجلس  11۱[ امالی الصدوق: 219]

 .933و  939:  33، بحاراألنوار: 333و  339:  1[ االرشاد: 213]

 .33:  933[ بحاراألنوار: 211]

 ..13ی ی بقره آیه[ سوره21۴]

 :.9۱المجلس  112[ أمالی الصدوق: 213]

 .9۱مجلس  112[ امالی الصدوق: 21۳]

 .222السالم: [ مقتل الحسین علیه213]

دان زیادی در [ در برخی از كتب مقاتل آمده است: قطا نام مرغی است كه صیا29۱]
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خوابد، و قطا قطا كمین دارد، به همین جهت از اول شب تا صبح از ترس صیاد نمی

گوید. و منظور حضرت این است كه با وجود صیادانی كه در كمین من هستند و مرا می

 «..مؤلف رحمة اهلل»توانم شما را به حرم جدم برگردانم؟ اند چگونه میاحاطه كرده

 .31:  2 - 9 [ بحاراألنوار:292]

 .31:  9[ بحاراألنوار: 291]

 .31: 9[ بحاراألنوار: 299]

 .233و  23۳های عمران آیهی آل[ سوره293]

 .31: 2، و 33:  933[ بحاراألنوار: 291]

 .23۳ح  211[ كامل الزیارات: 29۴]

 .31:  3[ بحاراألنوار: 293]

 .13[ مثیر االحزان: 29۳]

 .3:31[ بحاراالنوار: 293]

 .31:  3[ بحاراألنوار: 23۱]

 .31:  3[ بحاراألنوار: 232]

 .31و  1:  3، بحاراألنوار: 1:  333[ االرشاد: 231]

 .31: 1[ بحاراألنوار: 239]

 ..23۴ی ی اعراف آیه[ سوره233]

 «.مؤلف رحمة اهلل»[ این قبیل تعابیر، از نوع التفات و یا حكایات است. 231]

 .1۱ی ی دخان آیه[ سوره23۴]

 .13ی ی غافر آیه[ سوره233]

 .۳و  3:  31[ بحاراألنوار: 23۳]

 ، با اندكی تفاوت.3و  ۴:  31[ بحاراألنوار: 233]

 .31:  ۳ - 2۱[ بحاراألنوار: 21۱]
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 ..93و 99های عمران آیهی آل[ سوره212]

 .9۱مجلس  111و  112[ امالی الصدوق: 211]

 .39۱[ المنتخب: 219]

 .9۱مجلس  111 [ امالی الصدوق:213]

 ، با اندكی تفاوت.31:  21[ بحاراألنوار: 211]

 .۴2[ اللهوف: 21۴]

 .21و  2۱:  31، بحاراألنوار: ۴۱[ اللهوف: 213]

 .31:  21[ بحاراألنوار: 21۳]

 .21:31[ بحاراألنوار: 213]

 .31:  2۱[ بحاراألنوار: 2۴۱]

 .21۱السالم: [ مقتل الحسین علیه2۴2]

 .31:  22: [ بحاراألنوار2۴1]

 .۴۱و  13[ مثیر األحزان: 2۴9]

 .212و  21۱السالم: [ مقتل الحسین علیه2۴3]

 .31:  22 - 29[ بحاراألنوار: 2۴1]

 .31و  23:  29[ بحاراألنوار: 2۴۴]

 .31:  23[ بحاراألنوار: 2۴3]

 .9۱مجلس  119[ امالی الصدوق: 2۴۳]

 .31:  23[ بحاراألنوار: 2۴3]

 .21و  23:  31[ بحاراألنوار: 23۱]

 ..19ی ی احزاب آیه[ سوره232]

 .2۴و  21:  31[ بحاراألنوار: 231]

 .23و  2۴:  31[ بحاراألنوار: 239]
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 .31:  2۳[ بحاراألنوار: 233]

 ..19ی ی احزاب آیه[ سوره231]

 .31:  2۳ - 1۱[ بحاراألنوار: 23۴]

 ، با اندكی تفاوت.1۱و  23:  31[ بحاراألنوار: 233]

 .12و  1۱:  31بحاراألنوار: [ 23۳]

 .۴1[ مثیر األحزان: 233]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 2۳۱]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 2۳2]

 .19و  11: 31[ بحاراألنوار: 2۳1]

 .9۱ - 99های ی غافر آیه[ سوره2۳9]

 .31:  19[ بحاراألنوار: 2۳3]

 .13و  19:  31[ بحاراألنوار: 2۳1]

 .۴9[ مثیر األحزان: 2۳۴]

 .1۴و  11:  31[ بحاراألنوار: 2۳3]

[ ظاهرا اشتباه شده، منظور كوفه است، چنان كه در نقل ابومخنف آمده است 2۳۳]

 )بازنویس(..

 .31:  13[ بحاراألنوار: 2۳3]

 .1۳و  13:  31[ بحاراألنوار: 23۱]

 .31:  1۳[ بحاراألنوار: 232]

 .13و  1۳:  31[ بحاراألنوار: 231]

 .9۱و  13: 31وار: [ بحاراألن239]

 .۴2و  13[ مثیر األحزان: 233]

 .۴۴[ مثیر األحزان: 231]
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 ..19ی ی احزاب آیه[ سوره23۴]

 ..2۴3ی عمران آیهی آل[ سوره233]

 .31:  92[ بحاراألنوار: 23۳]

 .31:  91[ بحاراألنوار: 233]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 1۱۱]

 .31:  91[ بحاراألنوار: 1۱2]

 .99و  91:  31راألنوار: [ بحا1۱1]

 .31:  99[ بحاراألنوار: 1۱9]

 .31:  99[ بحاراألنوار: 1۱3]

ال بر ی كرب[ جنگ حره؛ جنگی بود كه در آن، لشكریان یزید دو سال بعد از واقعه1۱1]

اهل مدینه حمله كرده و آنان را كشته و جان، مال و ناموس آنان را مورد هتك قرار 

 «..مؤلف رحمة اهلل»داده و به تارج بردند. 

 .31:  99[ بحاراألنوار: 1۱۴]

 .31:  93[ بحاراألنوار: 1۱3]

 .31:  93[ بحاراألنوار: 1۱۳]

 .933[ المنتخب: 1۱3]

 .91و  93:  31[ بحاراألنوار: 12۱]

 .933[ المنتخب: 122]

 .31:  91[ بحاراألنوار: 121]

ها بدن زیر سم اسبالسالم باشد كه در [ و شاید منظور حضرت قاسم علیه129]

 «.مؤلف رحمة اهلل»مباركش پایمان گردید 

 .9۴و  91:  31[ بحاراألنوار: 123]

 .31:  9۴[ بحاراألنوار: 121]
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 .93و  9۴:  31[ بحاراألنوار: 12۴]

 .31و  9۳:  9۴[ بحاراألنوار: 123]

 .31:  93[ بحاراألنوار: 12۳]

 .31:  9۳[ بحاراألنوار: 123]

 ، با اندكی تفاوت.31: 9۳: [ بحاراألنوار11۱]

[ در بحاراألنوار آمده است: جنگ مذار، و آن نام شهری میان واسط و بصره 112]

 است. )بازنویس(..

 .31:  93[ بحاراألنوار: 111]

 .31:  93 - 32[ بحاراألنوار: 119]

 ، با تفاوت در الفاظ.31و  32:  31[ بحاراألنوار: 113]

 .31:  31[ بحاراألنوار: 111]

 .31:  31[ بحاراألنوار: 11۴]

 .93و  99عمران آیات ی آل[ سوره113]

 .31:  39[ بحاراألنوار: 11۳]

 .33و  39:  31[ بحاراألنوار: 113]

 .31:  31[ بحاراألنوار: 19۱]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 192]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 191]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 199]

 .3۴و  31:  31[ بحاراألنوار: 193]

 .3۴و  31:  31[ بحاراألنوار: 191]

 .31:  3۴[ بحاراألنوار: 19۴]

 .31:  3۴[ بحاراألنوار: 193]
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 ، با اندكی تفاوت.31:  3۴[ بحاراألنوار: 19۳]

 .31:  3۴[ بحاراألنوار: 193]

 .31:  3۴، بحاراالنوار: 1۱9[ تظلم الزهراء علیهاالسالم: 13۱]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 132]

 .31:  33، بحاراالنوار: 1:  11[ االحتجاج: 131]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 139]

 .393و  39۳[ المنتخب: 133]

 .319[ المنتخب: 131]

 .393[ المنتخب: 13۴]

 .131[ جالء العیون: 133]

 .3۳و  33:  31[ بحاراألنوار: 13۳]

 .31:  33 - 33[ بحاراألنوار: 133]

 .31۱[ المنتخب: 11۱]

 .293و  291السالم: [ مقتل الحسین علیه112]

 .393[ المنتخب: 111]

 .31:  33[ بحاراألنوار: 119]

 ، با اندكی تفاوت.31:  33[ بحاراألنوار: 113]

 .31:  1۱[ بحاراألنوار: 111]

 .31: 1۱[ بحاراألنوار: 11۴]

 ، با اندكی اختالف.1۱[ المنتخب: 113]

ی سر او از دو طرف پیشانی نروئیده باشد، و بطین [ انزع: مردی را گویند كه مو11۳]

البته در روایات دیگری مراد از انزع بطین « مؤلف رحمة اهلل»مرد بزرگ شكم را گویند. 

این است كه: كنده شده از شرك و مملو و پر از علم و ایمان و آن وجود نازنین علی 
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 .«.بازنویس»ی نزع( السالم بود، )مجمع البحرین: مادهعلیه

 .12و  1۱:  31[ بحاراألنوار: 113]

 .31:  12[ بحاراألنوار: 1۴۱]

 ، با اندكی تفاوت.31: 12[ بحاراألنوار: 1۴2]

 .13۴[ جالء العیون: 1۴1]

 .11و  12:  31[ بحاراألنوار: 1۴9]

 .113[ عین الحیاة: 1۴3]

 .19و  11:  31[ بحاراألنوار: 1۴1]

 .13:  31[ بحاراألنوار: 1۴۴]

 .393نتخب: [ الم1۴3]

 .31:  19[ بحاراألنوار: 1۴۳]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 1۴3]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 13۱]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 132]

 .13:31[ بحاراألنوار: 131]

 .31:  11[ بحاراألنوار: 139]

 ، با تفاوت.11و  13:  31[ بحاراألنوار: 133]

 .232السالم: [ مقتل الحسین علیه131]

 .1۴و  11:  31[ بحاراألنوار: 13۴]

 .239و  231السالم: [ مقتل الحسین علیه133]

 .311و  312[ المنتخب: 13۳]

 .31:  1۴، بحاراألنوار: 233و  23۴السالم: [ مقتل الحسین علیه133]

 .311[ المنتخب: 1۳۱]
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 .233السالم: [ مقتل الحسین علیه1۳2]

 خ نسوی..[ در بحاراألنوار آمده است: تاری1۳1]

 .93ذ ح  31:  12۴[ بحاراألنوار: 1۳9]

 است..آمده« بجر»[ در بحاراألنوار 1۳3]

 ، با اندكی تفاوت.1۳و  13:  31[ بحاراألنوار: 1۳1]

 .212السالم: [ مراجعه شود به: مقتل الحسین علیه1۳۴]

 .319و  311[ مراجعه شود به: المنتخب 1۳3]

 .31:  ۴۱[ بحاراألنوار: 1۳۳]

 ، با اندكی تفاوت.31:  1۳بحاراألنوار:  [1۳3]

 .31: ۴۱[ بحاراألنوار: 13۱]

 .211و  213السالم: [ مقتل الحسین علیه132]

 ، با اندكی تفاوت.31:  ۴2[ بحاراألنوار: 131]

 ، با تفاوت.۴2و  ۴۱:  31[ بحاراألنوار: 139]

 .2۱ح  23:  339م: با اندكی تفاوت، عوالم العلو 31:  232 - 239[ بحاراألنوار: 133]

 .۳3، مثیر األحزان: 31:  2۱3[ بحاراألنوار: 131]

 .31:  ۴1[ بحاراألنوار: 13۴]

، با اندكی ۳1، مثیر األحزان: 23:  9۴۳، عوالم العلوم: 31:  211[ بحاراألنوار: 133]

 تفاوت.

 .213السالم: [ مقتل الحسین علیه13۳]

 .113و  119:  9[ انوار نعمانیه: 133]

 ..113ی ی شعراء آیه[ سوره9۱۱]

 .31:  92۴ - 923، بحاراألنوار: 3۱ - 31[ المنتخب: 9۱2]

 .1:  223[ االرشاد: 9۱1]
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 .31:  ۴1[ بحاراألنوار: 9۱9]

 .13و  1۳:31[ بحاراالنوار: 9۱3]

 .313و  31۴[ المنتخب: 9۱1]

 .313و  31۴[ المنتخب: 9۱۴]

 .13:31[ بحاراالنوار: 9۱3]

 ، با اندكی تفاوت.2۱۳:31ار: [ بحاراالنو9۱۳]

 ، با اندكی تفاوت.31: 2۴1-2۴3، بحاراالنوار: 1: 13-92[ االحتجاج: 9۱3]

 .19و  11ی حدید آیات [ سوره92۱]

ی شریفه است، حاصل مضمون [ این كالم آن خاتون مكرمه اقتباس و اشاره به آیه922]

ره قحطی و تلف اموال و غی مانند -آیه شریفه این است كه: هیچ مصیبتی در روی زمین 

رسد مگر این كه در لوح به شما نمی -چون امراض و فوت احباب  -و در نفس شما  -

ثبت شده است، برای این كه بر  -یا ایجاد مصایب  -محفوظ پیش از آفرینش شما 

شود از مال، ارزانی، صحت و سالمت غمگین نباشید، و آنچه به آنچه از شما فوت می

شود شادمان نگردید، چون نه بر این اندوه پایداری است و نه ها داده میشما از نعمت

شود، و بر شادی فخرفروشی آن شادمانی را اعتباری. در این حال مصیبت آسان می

 «.مولف رحمة اهلل»دارد. شود كه خداوند هر متكبر فخرفروش را دوست نمینمی

 ..3ی ی جمعه آیه[ سوره921]

 .3ی آیهی نور [ سوره929]

 با اندكی تفاوت. 31: 22۱-221، بحاراالنوار: 1: 13-13[ االحتجاج: 923]

 آمده است..« ذائبا»[ در بحاراالنوار: 921]

 .221:31[ بحاراالنوار: 92۴]

 در بحاراالنوار نیامده است..« الی منی»[ عبارت: 923]

العابدین م زینكند: امااضافه می« لهوف»[ سید بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 92۳]
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السالم پس از خواندن اشعار، این شعر را نیز قرائت كرد:ما راضی شدیم از شما سر علیه

به سر، كه نه با ما باشید و نه بر علیه ما. )یعنی: نه ما را یاری كنید و نه ما را به قتل 

 «.مؤلف رحمة اهلل»برسانید( 

 با اندكی تفاوت. 31: 223-221، بحاراالنوار: 3۴9-3۴1[ المنتخب: 923]

 .3ی ی كهف: آیه[ سوره91۱]

 .223:1[ االرشاد: 912]

 .213:31[ بحاراالنوار: 911]

 .22۴:31[ بحاراالنوار: 919]

 .22۳و  223:31[ بحاراالنوار: 913]

 .31ی ی زمر آیه[ سوره911]

 .22۴و  221:1[ االرشاد: 91۴]

 .22۳و  223:31[ بحاراالنوار 913]

 .22۳و  223:31ر: [ بحاراالنوا91۳]

 .3۴۴[ المنتخب: 913]

 .113ی ی شعرا آیه[ سوره99۱]

 .2۴3و  2۴۳السالم: [ مقتل الحسین علیه992]

 .213:31[ امالی صدوق، بحاراالنوار: 991]

 .3ی ی كهف آیه[ سوره999]

 .212:31، بحاراالنوار: 223:1[ االرشاد:993]

 .29ی ی كهف، آیه[ سوره991]

 .113ی شعراء آیهی [ سوره99۴]

 .9۳۴:23[ عوالم العلوم: 993]

ف مؤل»زیاد لعین باشد، و احتمال دارد یزید ملعون باشد [ شایدمراد از طاغیه، ابن99۳]
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 «.رحمة اهلل

 .31: 223-212[ بحاراالنوار: 993]

 .913و  913[ المنتخب: 93۱]

 .31: 2۱۱ -2۱1[ بحاراالنوار: 932]

 آمده است..« تكیسر خ»[ در بحاراالنوار: 931]

 با اندكی تفاوت. 31: 2۱1-2۱3[ بحاراالنوار: 939]

 .22۳:1[ االرشاد: 933]

 .223:1[ االرشاد: 931]

 .3۴۴[ المنتخب: 93۴]

 .3۴3و  3۴۴[ المنتخب: 933]

 با تفاوت. 2۳۱-2۳1السالم:[ مقتل الحسین علیه93۳]

 .9۱3و  9۱9:31[ بحاراالنوار: 933]

 .113ی ی شعراء آیه[ سوره91۱]

 ، با تفاوت.2۳1-239السالم: [ مقتل الحسین علیه912]

 ، با اندكی تفاوت.13۱و  193:31، بحاراالنوار: 3۴۳[ المنتخب: 911]

 .2299ح  21۴:3[ مدینة المعاجز: 919]

 با اندكی تفاوت. 111:31، بحاراالنوار: 3۴3[ المنتخب: 913]

 .213:31[ بحاراالنوار: 911]

 .21۴و  211:31: [ بحاراالنوار91۴]

زیاد، سرهای مطهر و اسرای اهل بیت [ ظاهرا اشباهی رخ داده، چرا كه ابن913]

 السالم را توسط فرد دیگری به یزید لعین فرستاد. )بازنویس(..علیهم

 .31ی ی ابراهیم آیه[ سوره91۳]

 .113ی شعراء آیه: [ سوره913]
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 .1ح  93۳:23، عوالم العلوم: 31: 2۳3-2۳۳، بحاراالنوار: 1: 13۳ - 1۳1[ الخرائج: 9۴۱]

 - 22۱با اندكی تفاوت، مدینة المعاجز:  239 - 233السالم: [ مقتل الحسین علیه9۴2]

2۱۳ :3. 

 .213:31[ بحاراالنوار: 9۴1]

 .211:31[ بحاراالنوار: 9۴9]

 .99ی ی شوری آیه[ سوره9۴3]

 .1۴ی ی اسرا آیه[ سوره9۴1]

 .32ی ی انفال آیه[ سوره9۴۴]

 ..99ی ی احزاب آیه[ سوره9۴3]

 .213:31، بحاراالنوار: 39[ اللهوف: 9۴۳]

 .211:31[ بحاراالنوار: 9۴3]

 .3ی ی كهف: آیه[ سوره93۱]

 .91ح  2۳۳:31، بحاراالنوار: 2ح  133:1[ خرائج: 932]

 .3۴3[ المنتخب: 931]

این روایت، از یاران ، گفتنی است: توصیفی كه در 29۱و  213:31[ بحاراالنوار: 939]

السالم شده با روایات دیگر سازگاری ندارد، روایات باوفا و شجاع امام حسین علیه

دهد كه حتی دشمن با آن همه معتبری كه خبر از دلیری و شجاعت آن دلیر مردان می

تجهیزات و انبوه لشكریان در مقابل فرد فرد آنها عاجز و ناتوان بودند تا جایی كه 

السالم مبارز طلبید، هر شجاعی قدم به عرصه : هنگامی كه امام حسین علیهنویسندمی

مبارزه گذاشت به هالكت رسید، عمر سعد ملعون گفت: وای بر شما به تنهایی به جنگ 

ی عرب است. بنابراین، شكی نیست كه زجر بن قیس ملعون او نروید او فرزند كشنده

ا شجاع قلمداد نموده است، برای اطالع برای دلگرمی یزید لعین، لشكریان خودشان ر

های مختلف این كتاب ارزشمند كه حاكی از شجاعت بیشتر در این مورد به فصل

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

هاشم و یاران باوفای آن حضرت است، السالم و جوانان بنیاباعبداهلل الحسین علیه

 مراجعه نمایید. )بازنویس(.

 تی در الفاظ.، با تفاو233 - 233السالم: [ مقتل الحسین علیه933]

 .292:31بحاراالنوار:  3۳[ مثیر االحزان: 931]

 .292:31[ بحاراالنوار: 93۴]

 با تفاوت. 292و  29۱:31[ بحاراالنوار: 933]

 .292:31[ بحاراالنوار: 93۳]

 .1۴ی عمران آیهی آل[ سوره933]

 .23۴:31، بحاراالنوار: ۴31:2السالم: [ عیون اخبار الرضا علیه9۳۱]

 .339لمنتخب: [ ا9۳2]

 .112:9[ انوار نعمانیه: 9۳1]

 ، با اندكی تفاوت.339و  331[ المنتخب: 9۳9]

[ طلقا كسانی بودند كه در روز فتح مكه به اسارت درآمدند، ولی حضرت رسول 9۳3]

اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم آنها را آزاد كرد و معاویه و ابوسفیان لعنهما اهلل نیز از 

كلثوم علیهاالسالم به آن واقعه اشاره ودند. به همین جهت، حضرت امی آنها بجمله

 «..مؤلف رحمة اهلل»نماید. كرده و یزید را با این صفت، خطاب می

 ، با اندكی تفاوت.1۱۳السالم: [ مقتل الحسین علیه9۳1]

 .291و  292:31[ بحاراالنوار: 9۳۴]

 .291:31، بحاراالنوار: 33و  3۳[ مثیر االحزان: 9۳3]

 ..11ی ی حدید آیه[ سوره9۳۳]

 .23ح  2۴۳:31، بحاراالنوار: 9۴3و  9۴9:1[ تفسیر القمی، 9۳3]

 آمده است..« لتتخذنا»[ در بحاراالنوار: 93۱]

 ..23۳ی عمران آیهی آل[ سوره932]
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 ..2۴3ی عمران آیهی آل[ سوره931]

 اندكی تفاوت. با 31: 213-2۴۱، بحاراالنوار: 1: 91 - 93[ االحتجاج: 939]

 .1۴ی عمران آیهی آل[ سوره933]

 .23۱و  2۴3عمران آیات ی آل[ سوره931]

 ،با اندكی تفاوت.1۱3و  1۱۴السالم: [ مقتل الحسین علیه93۴]

 .19و  11ی حدید آیات [ سوره933]

 .11ی ی حدید آیه[ سوره93۳]

 .9۱ی ی شوری آیه[ سوره933]

 .291:31[ بحاراالنوار: 3۱۱]

 .29۴و  291:31[ بحاراالنوار: 3۱2]

 .293:31، بحاراالنوار: 331[ المنتخب: 3۱1]

 .293:31[ بحاراالنوار: 3۱9]

 .239و  231:31[ بحاراالنوار: 3۱3]

 ، با اندكی تفاوت.31: 293-293[ بحاراألنوار: 3۱1]

 با اندكی تفاوت در الفاظ. 129 - 12۳السالم: [ مقتل الحسین علیه3۱۴]

 .231و  232:31اراالنوار: [ بح3۱3]

 .119و  111:9[ انوار نعمانیه: 3۱۳]

 .231:31، بحاراالنوار: 3۱و  93:1[ االحتجاج: 3۱3]

 .1۱۱:31[ بحاراالنوار: 32۱]

 «..مؤلف رحمة اهلل»[ قماری: اسم محلی از بالد هند است. 322]

 .31: 233 - 23۴، بحاراالنوار: 111و  113:9[ انوار نعمانیه: 321]

 ، با اندكی تفاوت.23۴:31[ بحار: 329]

 ..11ی ی فرقان آیه[ سوره323]
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 ، با اندكی تفاوت در الفاظ.12۳-11۱السالم: [ مقتل الحسین علیه321]

 .233:31[ بحاراالنوار: 32۴]

 .233و  23۴:31[ بحاراالنوار: 323]

 .23۴و  231:31با تفاوت و اختصار، بحاراالنوار:  192السالم: [ مقتل الحسین علیه32۳]

 با اندكی تفاوت. 23۴:31[ بحاراالنوار: 323]

 ، با اندكی تفاوت.23۴:31[ بحاراالنوار: 31۱]

آمده است، و مؤلف رحمة اهلل نیز در « بشر بن حذلم»[ در اللهوف و بحاراالنوار: 312]

 ی كتاب اشاره كرده كه در این دو لفظ، در منابع اختالف است..حاشیه

 .31: 233 - 233، بحاراالنوار: 233[ اللهوف: 311]

 .31: 233- 23۳[ بحاراالنوار: 319]

 ، با تفاوتی در الفاظ.11۴و  113السالم: [ مقتل الحسین علیه313]

 .23۳:31[ بحاراالنوار: 311]

 [ الزم به تذكر است كه این روایت با روایت سابق، سازگاری ندارد. )بازنویس(.31۴]

 با اختصار. 113لسالم: ا[ مقتل الحسین علیه313]

 .۴9و  ۴1:31، بحاراالنوار: 9۴۱:9[ المناقب: 31۳]

 .۴1:31[ بحاراالنوار: 313]

 .۴9:31، بحاراالنوار: ۴1[ مقاتل الطالبیین: 39۱]

 .۴9:31[ بحاراالنوار: 392]

 .2ح  913:31، بحاراالنوار: 19۳[ االرشاد 391]

 .3ح  99۱:31، بحاراالنوار: 3۳:3[ المناقب: 399]

 .13۳:31[ بحاراالنوار: 393]

 . مقتل29
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 روضه شب اول مصیبت مسلم بن عقیل

از بزرگان بنی هاشم و پسر عموی حضرت « عقیل بن ابی طالب»فرزند « مسلم»جناب 

 اباعبداهلل الحسین علیه السالم بود.

امام حسین علیه السالم از مدینه خارج شده و در مكه بود كه نامه های مردم كوفه و 

اران ها كه به هزت از ایشان بسیار زیاد شد. آخرین نامه كه به امام رسید و تعداد نامهدعو

درخواست بالغ شد، امام بین ركن و مقام دو ركعت نماز گزارد و از خداوند متعال 

 طلب خیر كرد.

 ها را نوشت و در آن آورد:سپس مسلم را خواست و پاسخ نامه

 سخن شما این است كه:»

 م، به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و متحد كند.امامی نداری

من، مسلم بن عقیل برادر و پسر عموی خود را كه مورد اطمینان من است به سوی شما 

فرستادم، پس اگر برای من نوشت كه رأی خردمندان و اهل فضل و مشورت شما همان 

 «…آمد است كه در نامه هایتان خواندم بزودی نزد شما خواهم 

مسلم در نیمه رمضان از مكه خارج شد و به مدینه آمد. در مسجد پیامبر صلی اهلل علیه و 

آله نماز خواند و با خانواده خود وداع كرد و با چند راهنما و همراه به سوی كوفه رفت. 

شرایط این سفر بسیار سخت بود و مسلم و همراهان راه را گم كردند و دو راهنما از 

 باختند. تا اینكه مسلم سرانجام در روز پنجم شوال به كوفه رسید.تشنگی جان 

مردم كوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه السالم را بر آنان 

 خواند گریستند.

 نفر از اهل كوفه با مسلم بیعت كردند. 2۳۱۱۱سپس 

ان را ین تعداد را خبر داد و ایشای به امام علیه السالم نوشت و بیعت ادر نتیجه او نیز نامه

 به حركت به سوی كوفه ترغیب كرد.
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هنگامی كه خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید، وی عبیداهلل بن زیاد را كه حاكم 

دار گردد. عبیداهلل با حیله به شهر بصره بود مأمور كرد تا حكومت كوفه را نیز عهده

 را تهدید كرد. وارد شد و حكومت را در دست گرفت و مردم

كه از بزرگان كوفه بود و مسلم بن عقیل در منزل او پناه گرفته « هانی بن عروة»سپس 

 بود را شكنجه و زندانی كرد.

مسلم هنگامی كه خبر شكنجه شدن هانی را شنید از كوفیان خواست كه به یاریش 

ر حالی شد د بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر از جمعیت

 كه یاران عبیداهلل بیش از پنجاه نفر نبودند.

عبیداهلل چند نفر را بین قبایل مختلف كوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع كنند و 

های دار االماره مردمی ای از اشراف كه در قصر او بودند را مأمور نمود كه از بامعده

 ریب دهند.كه قصر را محاصره كرده بودند بترساند یا ف

 اهل كوفه هنگامی كه سخن رؤسا و اشراف خود را شنیدند سست شدند.

 كم كم نجوای خناسان زیاد شد كه به هر یك به دیگری می گفتند:

 «!!برگردیم، دیگران هستند و كفایت می كنند»

اندك اندك جمعیت از پیرامون مسلم پراكنده شد و تنها حدود سی نفر در مسجد 

ی ماندند. مسلم كه با این پیمان شكنی روبرو شد به همراه آن سی نفر برای یاری او باق

 به سوی ابواب كنده حركت كرد.

هنگامی كه به آنجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از آن منطقه 

 عبور كرد هیچكس همراه او نبود.

ی د كه وی را راهنمایمسلم غریبانه به این سو و آن سو نگاه كرد ولی حتی كسی نبو

های تاریك اش او را پنهان نماید. سفیر حسین سرگردان در كوچهكند و یا در خانه

 كوفه راه می رفت و نمی دانست كجا برود.

 ای رسید كه پیرزنی بر در آن ایستاده بود.تا اینكه به خانه
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 ود.بیرون رفته ببود و منتظر فرزندش بود كه به همراه مردم از خانه « طوعه»نام این زن 

مسلم بر زن سالم كرد و از او آب خواست. طوعه به او آب داد و به داخل خانه رفت. 

 دوباره كه بیرون آمد مسلم را دید كه بر در منزل نشسته است. گفت:

مسلم خاموش ماند. زن، دوباره و «. ای بنده خدا اگر آب نوشیدی نزد خانواده خود رو»

 كرد. باره سخن خود را تكرارسه

 مسلم برخاست و گفت:

ای ندارم. من مسلم بن عقیلم. این قوم به من دروغ من در این شهر خانه و خانواده»

پیرزن مسلم را به داخل خانه « گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند.

برد؛ فرشی برایش گسترد و طعامی فراهم نمود. اما مسلم شام نخورد و خوابید و در 

 عالم رؤیا عموی خود امیرالمؤمنین علی علیه السالم را دید كه به وی گفت:

 «.بشتاب كه تو فردا نزد ما خواهی بود»

از سوی دیگر، عبیداهلل كه پراكنده شدن مردم را دید جرأت پیدا كرد از قصر خارج 

 شد و به مسجد آمد و برای پیدا كردن مسلم هزار دینار جایزه تعیین كرد.

عه كه به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با طلوع فجر خبر فرزند طو

ها سپاهی را برای دستگیری او را به دشمنان رساند. عبیداهلل گروهی متشكل از ده

 فرستاد.

مسلم مشغول عبادت بود كه لشگریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی كه وی صدای 

شتاب تمام كرد و زره پوشید و از طوعه تشكر كرد  شیهه اسبان را شنید دعای خود را به

 و به مقابله با لشگر شتافت مبادا كه خانه پیرزن را بسوزانند.

نفر از نامردان كوفی را كشت تا اینكه آنان  3۱مسلم كه مردی جنگاور بود بیش از 

ر ثها نیز سنگ بر او می زدند تا سرانجام بر ادسته جمعی بر او حمله كردند و از بام

 ای كه از پشت بر او فرود آمد بر زمین افتاد و اسیر شد.شدت جراحات و تشنگی و نیزه

اند كه وقتی دیدند نمی تواند آن جناب را دستگیر كنند با )برخی از منابع نیز نقل كرده
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 نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از این طریق ایشان را به دارالحكومه بردند.(

 می كه دربند شد گفت:مسلم بن عقیل هنگا

 و شروع به گریه كرد.« انا هلل و انا الیه راجعون»

یكی از لشگریان از گریستن ایشان با آن همه جنگاوری تعجب كرد و از سبب آن 

 برسید. مسلم گفت:

به خدا سوگند كه از كشته شدن باك ندارم و برای خود گریه نمی كنم من برای »

 «.یند و برای حسین و آل او گریه می كنمخاندان پیامبر كه به اینجا می آ

 قرار مننام خوشت قرار دل بی

 های تار منروی تو شمع روشن شب

 ام ولی به دلم كرده خانه غمخانهبی

 نبود كسی به جز در و دیوار، یار من

مسلم را به دستور عبیداهلل بر بام قصر داراالماره بردند، در حالی كه تسبیح خداوند می 

 غفار می كرد.گفت و است

 من انتظار می كشم اما نمی كشد

 غیر از طناب دار، كسی انتظار من

 هم خود به روی بامم و هم آفتاب عمر

 ای باغبان!

 بیا كه خزان شد بهار من

سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر افكندند تا مردم 

 ن شكنان كوفه آویزان كردند.ببیند و سپس بدن مباركش را در انظار پیما

 من از فراز بام كنم جان نثار تو

 كوفی ز بام، سنگ نماید نثار من

ساله بود را به بازار كوفه بردند و با وضعی دلخراش كشتند  ۳3هانی را نیز كه پیر مردی 
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و به دار آویختند در حالی كه یاران خود را صدا می كرد و هیچكس به یاری او بر 

 نخاست.

 ابن زیاد سرهای مبارك هانی و مسلم را به شام نزد یزید فرستاد. آنگاه

بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از بنی هاشم بود كه آویخته گشت و رأس او اولین رأسی 

 بود كه به دمشق فرستاده شد.

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی،  .2

1. 

شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات 

 .293۳ذوی القربی، 

 روضه شب دوم ورود كاروان عشق به كربال

ار قرار یعت تحت فشپس از آنكه بنی امیه، امام حسین علیه السالم را برای گرفتن ب

دادند، ایشان از مدینه به سمت مكه مكرمه خارج شد و بقیه ماه شعبان و ماه های 

رمضان، شوال، ذو العقده را در جوار بیت اهلل سپری كرد و با آمدن ذو الحجة، احرام 

 حج نیز بست.

از سوی یزید مأمور شد كه برای دستگیری یا « عمرو بن سعید بن عاص»از سوی دیگر 

 ذوالحجة( به مكه رسید. ۳جنگ با حضرت به مكه برود. وی در روز ترویه )

امام علیه السالم كه می دانست این دشمنان، حرمتی برای حرم خداوند قائل نیستند حج 

تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به عمره مفرده تبدیل كرد و از مكه خارج 

 ه كه خود فرمود، حفظ حریم بیت اهلل بود.شد. انگیزه امام برای این كار، همانگون
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كه او را از ترك مكه برحذر و به اقامت در این شهر « محمد حنیفه»ایشان در پاسخ 

 ترغیب می كرد فرمود:

 ای برادر!»

. «ترسم یزید ناگهان مرا در حرم بكشد و به سبب من حرمت این خانه شكسته شودمی

« زبیر عبیداهلل بن»و « فرزدق»، «ابن عباس» همچنین حضرت در پاسخ افراد دیگری مانند

كه همین خواسته را تكرار می كردند و می پنداشتند كه دشمن، حرمت مكه را نگه می 

 دارد می فرمود:

یك وجب دورتر از خانه كعبه كشته شوم و حرمت مكه به خاطر من پایمال نگردد »

 «.بهتر است

امیه كعبه را با منجنیق مورد حمله قرار  بن زبیر، بنی …بعدها كه در جریان قیام عبدا 

دادند و عبداهلل را در مسجدالحرام كشتند، معلوم شد كه ابن عباس با آن فطانت و ابن 

زبیر با آن زیركی اشتباه می كردند و امام آینده را به روشنی در خشت خام می دید و 

 دشمنان اسالم را بخوبی می شناخت.

ن برای ادای مناسك حج تمتع به سوی منا می رفتند بهرحال، امام هنگامی كه حاجیا

طواف كرد، سعی بین صفا و مروه به جای آورد، موی چید، از احرام عمره بیرون آمد 

 و رو به سوی كوفه گذارد.

 ما كاروان كعبه عشقیم، هر كجا

 رو آوریم كعبه بود روبروی ما

 ی دلِ عشاقِ باوفاماییم كعبه

 ی ماهر جا رویم كعبه كند جستجو

چون خبر به محمد حنفیه رسید خود را به كاروان رساند و زمام ناقه امام را گرفت و 

 گفت:

 ای برادر!»
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 «چه باعث شد كه با این شتاب خارج شوی؟

 حضرت فرمود:

 دیشب رسول خدا به خوابم آمد و گفت:»

 ای حسین!

 ابن حنیفه گفت:«. بیرون رو كه خدا خواست تو را كشته ببیند

 و انا الیه راجعون.انا هلل »

 «پس این زنان و كودكان را چرا با خود می بری؟

 امام پاسخ داد:

 «.جدم فرمود خداوند می خواهد آنها را اسیر ببیند»

 احرام ما كفن شود اندر منای عشق

 خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما

 ی شهادت عشقیم، می رویمما تشنه

 تا پر شود ز خون دل ما، سبوی ما

بود كه امام علیه السالم به خاطر حفظ حریم خدا، به دستور رسول خدا و برای اینگونه 

زنده كردن امر خدا، به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی و یاران از مكه خارج شد 

 و به سوی عراق عزیمت كرد.

به نقل از « ابن قولویه»روز خروج را برخی از مورخان روز ترویه )هشتم ذوالحجة( و 

 اند.م باقر علیه السالم روز هفتم این ماه نقل كردهاما

 ما را منای عشق، صف كربال بود

 رنگین شده فرات ز خون گلوی ما

حر بن »امام علیه السالم به سوی كوفه حركت كرد اما در نزدیكی این شهر به وسیله 

ه كو سپاهیانش كه مأمور راه بستن بر كاروان امام بودند متوقف شد )« یزید ریاحی

 تر آن در روضه فردا ذكر خواهد شد(.حكایت مفصل
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پس از مذاكرات طوالنی كه بین امام علیه السالم و حر صورت گرفت و بعد از آنكه 

حر گفت اكنون كه از كوفه آمدن ابا داری راهی برگزین كه نه به كوفه روی و نه به 

 اه قادسیه را انتخابمدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم، حضرت علیه السالم ر

 فرمود.

لشكر ظلمت و كاروان نور چند روز سایه به سایه یكدیگر حركت می كردند تا اینكه 

ای از عبیداهلل به حر رسید كه در آن نوشته روز دوم محرم در نزدیكی روستای نینوا، نامه

 بود:

ر و او را دهمان هنگام كه نامه من به تو رسید حسین را نگاهدار و بر او تنگ بگیر »

 «.آب فرود آورپناه و بیبیابانی بی

حر بر امام و اصحاب او سخت گرفت تا آنها را مجبور نماید در همان مكان بی آب و 

 آبادی كه نامه به دستش رسیده بود اتراق كنند.

 امام به او فرمود:

 وای بر تو!»

 حر گفت:« بگذار در آبادی و روستایی فرود آئیم

اند و باید در همینجا می توانم. این نامه رسان را بر من جاسوس كردهنه، به خدا قسم ن»

 «.بمانی

 كه یكی از یاران امام بود گفت:« زهیر»

 ای پسر رسول خدا!»

جنگ با این جماعت آسانتر از نبرد با كسانی است كه بعدا به آنها ملحق می شوند. 

 «.بگذار با آنها بجنگیم

 امام فرمود:

 «.نخواهم بود من آغاز كننده جنگ»

است. دوباره پرسید آیا نام « عقر»آنگاه نام آن سرزمین را پرسید. گفتند نام اینجا 
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 دیگری ندارد. گفتند به اینجا نینوا نیز می گویند. نام دیگری هم دارد كه كربالست.

 پس حضرت شروع به گریستن كرد و گفت:

آنگاه یاران را « و اندوه است. اللهم انی اعوذ بك من الكرب و البالء. اینجا مكان رنج»

 فرمود:

همینجا فرود آیید كه جدم رسول خدا به من خبر داد كه خون ما بر این زمین ریخته »

 «.می شود و در اینجا دفن خواهیم شد

 ها را در همان سرزمین بی آب و علف برپا كردند.سپس دستور داد كه خیمه

 كربال بر تو مهمان رسیده

 سیدهی وصل جانان روعده

 كربال وا كن آغوش خود را

 بر پذیرایی آل طاها

در روایت دیگری نیز آمده است هنگامی كه به امام علیه السالم گفتند نام اینجا 

 كربالست حضرت خاك آنجا را بویید و گریست و گفت:

ام سلمه مرا خبر داد كه روزی جبرئیل نزد رسول خدا بود و من تو را نزد او بردم و تو »

 كردی. پیامبر تو را گرفت و در دامن نشاند. جبرئیل گفت: گریه می

 آیا او را دوست داری؟

 پیامبر فرمود:

 آری. جبرئیل عرض كرد:

 امت تو او را می كشند. و سپس خاك كربال را به پیامبر نشان داد.

 «.واهلل این همان خاك است

ی نینوا به حوالهمچنین در حدیث است هنگامی كه علی علیه السالم به صفین می رفت 

 رسید. پرسید این سرزمین را چه می گویند؟

 گفتند:
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 كربال. امیرالمومنین علیه السالم آنقدر گریست كه زمین از اشكش نمناك شد.

مین ها و زو اكنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن كس كه آسمان

 در مصیبتش گریانند.

 المین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.اال لعنة اهلل علی القوم الظ

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، 2

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

 .1تا؛ ج مم و الملوك؛ بیروت: دارسویدان، بی. محمد بن جریر طبری؛ تاریخ اال9

 روضه شب سوم حكایت حر؛ حماسه توبه و تصمیم

 ترین و عبرت آموزترین وقایع عاشوراست.یكی از عجیب« حر»داستان 

 وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود.

د كه وبرخی او را دلیرترین مرد كوفه می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می ش

بدانیم كوفه شهری نظامی بود كه به عنوان اولین دژ اسالم در برابر ابر قدرت اول آن 

زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر ساكنان آن را سپاهیان و سرداران نامی 

 عرب و عجم تشكیل می دادند.

وی  عراق رسیده استهنگامی كه به عبیداهلل خبر دادند كه امام حسین علیه السالم به 

سرباز فرستاد تا راه را بر ایشان ببندد و یا او را به  2۱۱۱را به همراه حدود « حر»

 داراالماره ببرد.

 هنگامی كه حر از قصر عبیداهلل خارج شد صدایی از پشت سرش شنید كه گفت:

 حر به سوی صدا برگشت و كسی را ندید. با«. حرّ! شاد باش كه به سوی خیر می روی!»

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 تعجب از خود پرسید:

 این چه بشارتی بود؟»

 «.و این چه خیری است كه به جنگ حسین بروم؟

 در گرمای نیمروز، سپاه حر به كاروان امام رسید.

 امام هنگامی كه تشنگی آنان را دید به یاران فرمود:

و وقتی مشاهده كرد كه یكی از سربازان نمی « به این جماعت و اسبانشان آب دهید»

آب بخورد و آب از مشك بیرون می ریزد خود برخاست و با دستان مباركش تواند 

 وی را سیراب كرد.

این مهر و عطوفت امام علیه السالم را ببینید و با آنچه همین سپاهیان كوفه با وی كردند 

مقایسه كنید. حسین اسبان آنان را سیراب كرد اما آنان آب را از فرزندان حسین دریغ 

 كردند.

 ی لشگریان آب نوشیدند وقت نماز شد.تا تمام

 ای كوتاه خواند و گفت:امام از خیمه بیرون آمد خطبه

 ای مردم!»

های شما رسید و فرستادگان شما آمدند و گفتند نزد من نزد شما نیامدم تا وقتی كه نامه

ن اما بیا كه ما امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان هستید بگویید و اگر بر عهدت

 «نیستید و آمدن مرا ناخوش دارید از همینجا باز می گردم

 سپس به حر فرمود:

 خواهی با اصحاب خود نماز گزاری؟می

 گفت:

 نه، ما همه با تو نماز می گزاریم.

امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش برگشت. هنگام 

 ز خواند و سپس روی به كوفیان كرد و فرمود:نماز عصر، دوباره امام بیرون آمد و نما
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 ای مردم!»

اگر از خدا بترسید و حق را برای اهلش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما راضی می 

گردد. ما اهل بیت محمد علیه السالم به تصدی امر خالفت از مدعیانی كه این مقام از 

ندید و یم. اما اگر ما را نمی پسترآن آنها نیست و با شما به ستم رفتار می كنند شایسته

ها فرستادید و حق ما را نمی شناسید و رأی شما غیر از آن چیزی است كه در نامه

 حرّ گفت:« گردم.نمایندگان شما گفتند، از نزد شما بر می

ام به ام« ها و نمایندگان كه می گویی چیزی نمی دانم.سوگند به خدا كه من از این نامه»

 های كوفیان بود.گفت تا خورجینی را بیاورد كه انباشته از نامهیكی از همراهان 

 ها به حر نشان داد.امام نامه

 حر گفت:

ا دیدم اند كه وقتی تو رها را نوشتند نیستم. به من دستور دادهمن از كسانی كه این نامه»

 «.از تو جدا نشوم تا نزد عبیداهلل به كوفه برویم

 روان دستور داد كه سوار شوند و فرمود:امام به یاران و نیز زنان كا

 اما سپاهیان حر راه برگشت را نیز سد كردند.« باز گردید.»

گفتگو میان امام و سپاهیان كوفه به نتیجه نرسید و سرانجام كاروان امام مجبور به فرود 

 …آمدن در سرزمین كربال شد 

 فرمود: اما در روز عاشورا هنگامی كه حر، فریاد امام را شنید كه می

 اما من مغیث یغیثنا لوجه اهلل؟»

 اما من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اهلل؟

 آیا فریادرسی هست كه به خاطر خدا ما را یاری كند؟

 «آیا مدافعی هست كه از حرم رسول خدا دفاع كند؟

 نزد عمر سعد رفت و گفت:

 «آیا واقعا می خواهی با این مرد بجنگی؟»
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 عمر پاسخ داد:

 د:حر پرسی« آری»

 «چرا پیشنهاد او را كه می خواهد باز گردد نمی پذیری؟»

 عمر گفت:

 .«اگر كار به دست من بود می پذیرفتم ولی عبیداهلل به این امر راضی نمی شود»

اینجا بود كه حر فهمید یزیدیان برای كشتن امام علیه السالم مصمم هستند. از این فكر 

فرزند پیامبر صلی اهلل علیه و آله و خاندان  در یك سوی میدان، …لرزه بر اندامش افتاد 

وحی را می دید و در سوی دیگر دشمنان رسول خدا را؛ در یك سوی میدان بنده 

صالح خداوند را می دید و در سوی دیگر خلیفه غاصبی را كه علنا شراب می نوشید و 

 محرمات را حالل و حالل خدا را حرام می كرد؛ در یك سوی میدان عشق و شهادت

را می دید و در دیگر سوی آن پلیدی و خیانت؛ در یك سو سعادت می دید و در 

 …دیگر سو شقاوت 

حر تصمیم نهایی خود را گرفت و در حالی كه فرمانده هزاران سوار بود بدنیا پشت پا 

حق  گاهزد و به بهانه آب دادن به مركب خود از لشگر یزید دورتر و دورتر.و به خیمه

 تر شد.كتر و نزدینزدیك

 كه همراه حر بود از وی پرسید:« مهاجر بن اوس»

 چه فكری در سر داری؟»

 «آیا می خواهی به حسین حمله كنی؟

 حر جواب نداد و لرزه تمام اندام او را گرفته بود.

 مهاجر گرفت:

ل ام. اگر از من نام دلیرترین اهبه خدا سوگند كه تو را تا به حال در چنین حالتی ندیده»

 حر پاسخ داد:« ا می پرسیدند از تو نمی گذشتمكوفه ر

واهلل خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم، و اگر مرا پاره پاره كنند یا بسوزانند »
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 «.چیزی را بر بهشت نمی گزینم

 آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی كاروان امام علیه السالم شتافت.

 دامت دست بر سر گذاشت و گفت:حر، وقتی به امام علیه السالم رسید با ن

 اللهم الیك أنبت فتب علی فقد ارعبت قلوب اولیائك و أوالد بنت نبیك»

خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم كه هول و هراس در دل 

 «.دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افكندم

 سپس شرمگینانه به امام علیه السالم عرض كرد:

 فدای تو شوم ای پسر رسول خدا!»

من بودم كه راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ كردم چرا كه هرگز فكر 

نمی كردم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند و كار را به اینجا بكشانند. به خدا سوگند كه 

از كرده  و اگر می دانستم چنین می شود هرگز راه را بر تو نمی گرفتم. اینك پشیمانم

 خویش نزد خداوند توبه می كنم.

 «آیا من امكان توبه دارم؟

 میهمان بودی تو، اول من به رویت راه بستم

 چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم

 آمدم اكنون كه قلب زینبت را شاد سازم

 تا كه از زهرا به محشر سر خط غفران بگیرم

 آمدم تا اصغرت را عذرخواه خویش سازم

 م تا اكبرت را دست بر دامان بگیرمآمد

 امام فرمود:

 آری. خداوند توبه تو را بپذیرد!»

 حر عرض كرد:« از اسب فرود آی.

چون من نخستین كسی بودم كه به رویارویی تو آمدم می خواهم پیش از همه در »
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 «.مقابل تو كشته شوم، شاید كه در روز حساب دستم در دست جدت قرار گیرد

 ام مگذار و بگذر از خطایمهدست رد بر سین

 تا به راهت سینه را در معرض پیكان بگیرم

 امام علیه السالم به حر اذن جهاد داد.

 حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب به لشگر كوفه فریاد زد:

 ای اهل كوفه!»

 این بنده صالح خدا را دعوت كردید و وقتی آمد او را رها كردید؟!

جانبازی می كنیم و وقتی آمد شمشیر بر او كشیدید و نمی  به او گفتید ما در راه تو

 گذارید در زمین پهناور خداوند به سویی رود؟

یهود و نصاری و مجوس از آب فرات می نوشند و شما او را و زنان و دختران و خاندان 

 اید؟او را از آن محروم كرده

محمد را  خداوند روز تشنگی بزرگ، شما را سیراب نكند چرا كه پاس حرمت

 سپاه دشمن كه تاب و تحمل سخنان حر را نداشتند.او را تیرباران كردند.«. نداشتید

به لشگر دشمن حمله نمود و بسختی « زهیر»پس حر، رجز خواندن آغاز كرد و همراه با 

جنگید و عده زیادی از دشمنان را كشت تا اینكه دسته جمعی بر او حمله كردند و وی 

 .را به شهادت رساندند

 امام علیه السالم خود را به پیكر پاك حر رساند و خطاب به او گفت:

 ای حر!»

 «.اند در دنیا و آخرت حر هستیبراستی همانگونه كه نامت را نهاده

 آنگاه با دستمالی سر حر را كه از آن خون جاری بود بست.

ند می آری؛ امام حسین علیه السالم خود را به هر كدام از یارانش كه شهید می شد

رساند و پیكر پاكشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و چشمان بگریند برای او 

 …اش نشسته بود كه تنها و بی كس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن بر سینه
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 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3س؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، . سید بن طاوو2

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

 روضه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب )س(

نده شتند كه تا زروز عاشورا هنگامی كه ناگزیر بودن كارزار مسجّل شد، اصحاب نگذا

هستند فرزندان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به میدان روند و كشته شوند. اما هنگامی 

كه تمامی یاران امام علی علیه السالم جانفشانی كردند و به شهادت رسیدند، نوبت اهل 

 بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله شد كه خود را فدای حق و حقیقت نمایند.

سخت فرزندان علی )ع(، جعفر طیار، عقیل، امام حسن علیه السالم و  در این لحظات

سید الشهداء علیه السالم گردهم آمدند، یكدیگر را در آغوش كشیدند و با هم وداع 

 كردند.

در حدیثی است از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله روزی به چند تن از جوانان قریش 

آنان  ند. پیامبر صلی اهلل علیه و آله با دیدننگریست كه صورتهایی زیبا و نورانی داشت

 اندوهگین شد. پرسیدند:

 یا رسول اهلل!»

 «تو را چه شد؟

 فرمود:

ما خاندانی هستیم كه خداوند، آخرت را برای ما برگزیده است نه دنیا را. یه یاد آوردم »

می آنچه را كه امت من بر سر فرزندانم خواهند آورد و آنان را می كشند یا آواره 
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 «.سازند

از بین افراد خاندان نبوت كه در كربال به دست لشگر یزید به شهادت رسیدند سه نفر 

فرزندان عبداهلل بن جعفر طیار )همسر حضرت زینب( و سه نفر دیگر از آنان برادران 

 العباس علیه السالم )یعنی برادران حضرت زینب( بودند.تنی حضرت ابوالفضل

 فرزندان زینب )س(

سه پسر عبداهلل بن جعفر )شوهر حضرت زینب سالم اهلل « عبیداهلل»و « محمد» ،«عون»

 علیها( بودند كه به همراه مادر خویش در ركاب امام علیه السالم به كربال آمده بودند.

آنان وقتی كه تنهایی دایی و امام خویش را دیدند یك به یك به میدان رفتند و جان 

 خود را فدای اسالم كردند.

در مقابل چشمان نگران مادرش زینب به سوی میدان تاخت در حالی كه می « عون»

 خواند:

 إن تنكرونی فانا ابن جعفر

 شهید صدق فی الجنان ازهر

 یطیر فیها بجناح اخضر

 كفی بهذا شرفا فی المحشر

 یعنی:

اگر مرا نمی شناسید بدانید كه من پسر جعفر طیارم؛ همان كه در راه حق و حقیقت به 

سبز  هاییرسید و در فردوس برین می درخشد؛ و همو كه بر فراز بهشت با بالشهادت 

 به پرواز در می آید، و همین نسب و شرف برای روز محشر كافی است.

عون سه سوار و هجده پیاده از لشگریان دشمن را كشت تا اینكه سر انجام به دست 

 لشگر یزید به شهادت رسید.

 بیداهلل نیز در راه حق جنگیدند و شهید شدند.پس از وی، دو برادرش محمد و ع

 برادران زینب )س(
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 و زینب كبری« ع»چهار برادر ناتنی امام حسین « عثمان»و « جعفر»، «عبداهلل»، «عباس»

 بودند.« فاطمه ام البنین»)س( از 

اند هنگامی كه ابوالفضل العباس مشاهده كرد كه بسیاری از اهل بیت به شهادت رسیده

 ادر مادری خود گفت:با سه بر

 برادران عزیزم!»

دوست دارم كه در مقابل من به میدان روید تا اخالص شما را در راه خدا و رسول 

 «.ببینم

سه برادر یك به یك به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را فرزند علی معرفی كردند 

 و پس از كارزاری قهرمانه به شهادت رسیدند.

 مومنین فرمود:عثمان بن علی كه امیرال

وانی ج« او را به یاد برادرم عثمان بن مظعون )صحابی صدیق رسول اهلل( عثمان نامیدم»

 ساله بود. 12

 هنگامی كه جنگ قهرمانه او را دیدند برای كشتن او به تیر اندازی متوسل شدند.

 تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد.« خولی»

او تاخت و وی را به شهادت رساند و سرش را از تن جدا سپس یكی از دشمنان بر 

 نمود.

برادر، تنها چند نفر از خویشانی بودند كه زینب، شهادت آنان را به چشم دید؛  ۴این 

شیر زنی كه در یك نیمروز، پسران و برادران و برادر زادگان و پسر عموهایش را بر 

 …امان از دل زینب  …خاك و خون مشاهده كرد و سر آنان را بر نیزه دید 

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، 2
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. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، یانتشارات ذو

 روضه شب پنجم مصیبت عبداهلل بن حسن علیه السالم

امشب و فرداشب را میهمان سبط اكبر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و یكی از دو سید 

جوانان اهل بهشت، یعنی امام مجتبی علیه السالم هستیم كه دو پسرش قاسم و عبداهلل در 

 كربال در ركاب عمو به شهادت رسیدند.

اهلل بن حسن فرزند كوچك امام حسن مجتبی علیه السالم یكی از نوجوانان نابالغی عبد

بود كه به همراه خانواده خود و عمویش حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم به سوی 

 كوفه آمده بود.

از صبح تا عصر عاشورا، ابتدا اصحاب امام حسین علیه السالم و سپس اهل بیت آن 

یا دسته جمعی به میدان رفتند و به شهادت رسیدند؛ و سرانجام حضرت یك به یك و 

زمانی رسید كه امام علیه السالم یكه و تنها در میان هزاران هزار دشمن مسلح باقی ماند 

 و گهگاه فریاد بر می آورد:

ای هست كه به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله دفاع آیا یاری كننده»

 «.كند؟

برای آن كه كار را تمام كند به همراه پیاده نظام لشكر، به امام « بن ذی الجوشنشمر »

علیه السالم هجوم آوردند، دور آن حضرت را گرفتند و از پس و پیش ایشان را مورد 

 حمله قرار می دادند.

ها و زنان، در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل دیدن غربت عبداهلل كه در بین بچه

ها بیرون آمد. زینب )س( او را گرفت خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه عموی تنهای

شاید كه بتواند مانع رفتن وی شود و نگذارد یادگار برادر طعمه گرگهای گرسنه 

 یزیدی گردد؛ ولی عبداهلل گفت:
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 «.نه، به خدا سوگند عمویم را تنها نمی گذارم»

یدان دوید و خود را به امام سپس دست خود را از دست عمه رها ساخت، به سوی م

 علیه السالم رساند تا با بدن كوچك و ظریفش از او دفاع كند.

در غوغایی كه دور امام علیه السالم ایجاد شده بود یكی از لشكریان یزید شمشیر خود 

را به قصد ضربه زدن به آن حضرت فرود آورد. عبداهلل دست خود را سپر كرد تا 

 د.شمشیر به امام اصابت نكن

شمشیر، بران و ضربه، سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی اهلل علیه و آله را از بدن 

جدا كرد؛ آنگونه كه فقط به پوستی آویخته شد. عبداهلل یتیم از شدت درد ناله ای 

 برآورد و پدرش را صدا كرد:

 «…وا ابتاه »

رپر و عبداهلل را نیز پ اینك، حال امام را تصور كنید كه هر دو امانت برادر شهیدش قاسم

 …شده می دید 

 اش بر خاك ریختاشك و خون از دیده

 باك ریختاشك بر آن كودك بی

 امام علیه السالم او را در آغوش گرفت، به خود چسباند و در گوشش زمزمه كرد:

 فرزند برادرم!»

 .«صبر داشته باش و خداوند بزرگ را بخوان؛ تا او ترا به پدران صالحت ملحق كند

 بسته شد چشمش، ولی لب باز شد

 آخرین نجوای شه آغاز شد

 كای خدا گر چه مرادت حاصل است

 دیدن مرگ یتیمان مشكل است

 ام از دست رفتدر ره تو هستی

 حیف شد، عبدالَهَم از دست رفت
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 انداین دو بر من، روح پیكر بوده

 اندیادگاران برادر بوده

 ت و گفت:امام علیه السالم سپس دست به دعا برداش

 خداوندا!»

اگر مقدر كرده ای كه این قوم را تا مدتی زنده نگهداری در بین آنان تفرقه ای سخت 

كه آنان را ما را دعوت كردند و وعده یاری دادند اما به ما حمله كردند و ما  …بیانداز 

 «.را كشتند

 ام صد چاك شدآن برادرزاده

 ام بر خاك شداین برادرزاده

 م سرمست رفتاآن برادرزاده

 دست رفتام بیاین برادرزاده

 امتا ابد مجروح زخم كاری

 اموای من از این امانتداری

گلوی نازك عبداهلل را نشانه « حرملة ابن كاهل»در این هنگام تیرانداز سپاه دشمن 

 …گرفت و او را در دامان عمویش ذبح كرد 

 وا أی منقلب ینقلبون.اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، 2

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

 تر از عسلروضه شب ششم مصیبت قاسم )س(؛ بالی خوش
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های تاریخ انسان است. شبی كه بشریت، بر سر دو ترین شبرا، از شگفتشب عاشو

راهی خیر و شر قرار گرفت؛ و چه بسیار انسانها كه تا آن شب در اردوگاه كفر بودند 

 ولی یك شبه ره صد ساله طی نمودند و به حق و حقیقت پیوستند.

و پس از ستایش  شب عاشورا، امام حسین علیه السالم یاران را نزد خود جمع نمود

 خداوند فرمود:

براستی كه من اصحابی از شما باوفاتر و خاندانی از شما فرمانبردارتر نمی شناسم. این »

لشكر، من را می خواهند و با من سر ستیز دارند و كار من با آنان فردا به جنگ و 

 كارزار خواهد كشید.

می دهم كه مرا ترك كنید. دارم و به همه شما اجازه پس بیعت خویش را از شما برمی

 «…از تاریكی شب بهره گیرید و بروید 

از سخنان امام، ابتدا حضرت اباالفضل العباس )س(، سپس دیگر بنی هاشم و بعداز پس

 آنها، یاران حضرت لب به سخن گشودند و گفتند:

 از تو را برای چه می خواهیم ای فرزند رسول خدا؟زنده ماندن پس»

ها و بارها كشته شویم و زنده گردیم، باز هم دست از یاری تو بر براستی كه اگر بار

 «.نخواهیم برداشت

 شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل

 مملوك این جنابم و محتاج این دَرَم

 گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر

 این مهر بر كه افكنم، این دل كجا برم؟

 ود:امام كه این كلمات را از آنها شنید فرم

 «.من فردا كشته خواهم شد و شما نیز همه با من كشته خواهید شد»

اینجا بود كه اوج كرامت انسانی آشكار گردید و اصحاب و خاندان در واكنش به خبر 

 مرگ قطعی خویش گفتند:
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خدای را سپاس كه به ما توفیق یاری كردن تو را ارزانی داشت و به شهادت در ركاب »

 «.تو گرامی نمود

از آنكه حجت را بر آنان تمام كرد و بیعت مستحكم آنان را آشكار علیه السالم پس امام

سر بلند كنید و جایگاه خویش را در روضه »نمود، در حق آنان دعا كرد و سپس فرمود 

و اینگونه بود كه یكایك یاران با چشم بصیرت، جای و منزل « و رضوان الهی ببینید

 اخروی خویش را مشاهده كردند.

فرزند بزرگ امام حسن مجتبی علیه السالم كه نوجوانی تازه بالغ شده « قاسم بن الحسن»

 های شور و شیدایی را مشاهده می كرد.بود نیز در آن جمع حضور داشت و این صحنه

 وی از عمو پرسید:

 «آیا من هم به همراه یارانت كشته خواهم شد؟»

 پرسید: دل امام علیه السالم برای یادگار برادر سوخت و

 ای پسرك من!»

 «مرگ، نزد تو چگونه است؟

 قاسم شجاعانه پاسخ داد:

 «.تر استاحلی من العسل ای عمو از عسل شیرین»

 دادن جان، گر به رهبر است

 تر استاز عسل ناب مرا خوش

 جام اگر جام شهادت ُبوَد

 مرگ، به از روز والدت بُوَد

 امام با رقت و شفقت فرمود:

 ود!عمویت فدای تو ش»

دامه داد و آنگاه ا« از آنكه بالیی عظیم بر تو وارد آیدآری، تو نیز كشته می شوی پس

فرزند كوچكم علی اصغر هم كشته خواهد شد. غیرت و مردانگی قاسم تازه جوان 
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 جوشید و پرسید:

 عمو جان!»

گاه زنان هم خواهد رسید كه اصغر شیرخواره را هم می مگر دست دشمنان به خیمه

 امام پاسخ داد:« كشند؟!

 عمو به فدای تو!»

فاسقی از میان دشمنان، تیر به گلوی اصغر خواهد زد و او را در آغوش من به شهادت 

پس آن « …خواهد رساند در حالی كه او می گرید و خونش در دستان من روان است 

دو گریستند و دیگر اصحاب و یاران از گریه آنان گریه كردند و بانگ شیون خاندان 

 گاه به آسمان برخاست.رسول خدا صلی اهلل علیه و آله از خیمه

 كه امام وعده آن را به قاسم داد چه بود؟« بالی عظیم»اما آن 

 …شاید نحوه شهادت آن حضرت، راز آن بال را بر ما آشكار سازد 

 از آنكه علی اكبر علیه السالم به میدان رفت واند پسبرخی از نویسندگان روایت كرده

 گاه بیرون شد.شهادت رسید، قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه به

چون امام حسین علیه السالم یادگار برادر را دید كه برای جنگ بیرون آمده، او را در 

 آغوش گرفت و با یكدیگر گریستند آن چنان كه از شدت گریه از حال رفتند.

 هر دو بریدند دل از بود و هست

 ه دستهر دو گشودند به یكبار

 هر دو ربودند ز سر هوش هم

 هر دو فتادند در آغوش هم

 رفت ز تن، تاب و ز سر، هوششان

 سوخت وجود از لب خاموششان

 قاسم پس از آنكه آرام شد از عمو اذن جهاد خواست.

 ی من تنگ بُوَدای عمو سینه
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 ام منتظر سنگ بَُودشیشه

 نیزه كو؟

 تا كه ز من سینه دَرَد

 تیر كو؟

 وجم ببردتا كه به ا

 ها كو؟اسب

 كه مرا گرم كنند

 های مرا نرم كنند؟استخوان

 آن حضرت اذن نداد.

پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می بوسید و التماس می كرد تا باالخره 

 اجازه گرفت و به سوی میدان جنگ شتافت.

ه سمت ها بخیمه اند كه پسری ازاسناد تاریخی از قول یكی از سپاهیان دشمن نقل كرده

 ما بیرون تاخت كه رویش چون پاره ماه زیبا بود.

 هایش روان بود رجز می خواند و می گفت:قاسم در حالی كه اشك بر گونه

 ان تنكرونی فانا ابن الحسن

 سبط النبی المصطفی المؤتمن

 هذا حسین كاالسیر المرتهن

 بین اناس السُقوا صوب المزن

بدن، جنگی سخت كرد و تعدادی از لشگر یزید را پس با وجود كمی سن و كوچكی 

به خاك و خون كشید. سپاهیان دست جمعی دور او را گرفتند و یكی از آنان بر او 

تاخت و ضربتی شدید بر او وارد آورد. قاسم با صورت به روی زمین افتاد و فریاد یاری 

 كشید كه:

، شكاری، تیز به میدان نگریست، پس امام علیه السالم سر برداشت و چون باز «یا عماه!»
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آنگاه همچون شیری خشمگین به سرعت به میدان حمله كرد و ضارب قاسم را با 

ای كشید كه سواران شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. وی از درد عربده

 دشمن شنیدند و به سوی میدان تاختند تا او را از دست امام علیه السالم برهانند.

ط سخت، جنگی بین امام علیه السالم و كوفیان درگرفت در حالی كه قاسم در این شرای

 و شاید این، همان بالی عظیم بود. …بر زمین افتاده بود 

آنگاه كه غبار میدان فرو نشست، امام علیه السالم را دیدند كه سینه بر سینه قاسم نهاده و 

قاسم شاید از شدت ها باز می گرداند در حالی كه دو پای وی را به سوی خیمه

 ها بر زمین كشیده می شد؛ و امام علیه السالم می فرمود:شكستگی

این قوم از رحمت خدا دور باشند و جدت پیامبر صلی اهلل علیه و آله دشمن آنان باشد »

 «در روز قیامت

 كاش نمی دید عمو پیكرت

 تا ببرد هدیه بر مادرت

 كاش نمی دید تنت كاین چنین

 ی بر زمینجان دهی و پای زن

 دیده به روی عمو انداختی

 صورت او دیدی و جان باختی

 و سپس زمزمه كرد:

به خدا سوگند برای عمویت سخت است كه تو او را بخوانی ولی نتواند تو را نجات »

 .…« …دهد 

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، . سید 2

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

 .1تا؛ ج . محمد بن جریر طبری؛ تاریخ االمم و الملوك؛ بیروت: دارسویدان، بی9

 .293۱ای؛ تهران: انتشارات كتابچی، آیةاهلل كمره. شیخ صدوق؛ أمالی؛ ترجمه 3

. شیخ مفید؛ االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد؛ قم: انتشارات كنگره جهانی هزاره 1

 ق.. 2329شیخ مفید، 

 اصغر )س(؛ داغی بر دل اهل بیتروضه شب هفتم علی

 حضرت «باب الحوائج كوچك كربال»مرسوم است كه شب هفتم محرم، به در خانه 

علی اصغر )س( می روند و روضه آن طفل شهید را می خوانند. شهیدی كه به ظاهر، 

 كودك است؛ ولی به واقع پیر عشق است.

 اتپارهحوریان محو رخ مه

 اتی خیل ملك گهوارهكهبه

 آفرینگردش چشمان تو عشق

 ات حبل المتینی قنداقهرشته

 زینت آغوش و دامان رباب

 تابآینه گردان رویت آف

 عالم و آدم همه محتاج تو

 بر سر دوش پدر معراج تو

 بسته بر هر تار موی تو نجات

 های تو آب حیاتی لبتشنه

 كودكی، اما به معنا پیر عشق

 روی دستان پدر، تفسیِر عشق
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ترین لحظات تاریخ نزدیك می شد؛ تمامی یاران و اصحاب امام حسین علیه السالم تلخ

 بودند. در اردوگاه حق تنها دو مرد باقی مانده بود: به میدان رفته و كشته شده

اباعبداهلل الحسین علیه السالم و امام سجاد علیه السالم كه آن روز به اراده الهی بیمار بود 

 تا زنده بماند و رهبری امت را پس از امام حسین علیه السالم به دست بگیرد.

ید آخرین حجت را بر مردم تمام كرد امام علیه السالم چون خویشتن را تنها و بی یاور د

 و بانگ برآورد:

 هل من ذاب یذب عن حرم رسول اهلل؟»

 هل من موحد یخاف اهلل فینا؟

 هل من مغیث یرجو اهلل باغاثتنا؟

 «هل من معین یرجو ما عنداهلل فی اعانتنا؟

 یعنی:

 آیا مدافعی هست كه از حریم رسول خدا دفاع كند؟»

 دا بترسد و ما را یاری دهد؟آیا یكتاپرستی هست كه از خ

 آیا فریادرسی هست كه به خاطر خدا ما را یاری رساند؟

 «.آیا كسی هست كه به خاطر روضه و رضوان الهی به نصرت ما بشتابد؟

ها رسید و بانوان دریافتند كه حسین دیگر صدای این كمك خواهی امام كه به خیمه

 .یاوری ندارد، صدایشان به شیون و گریه بلند شد

ها كرد، شاید كه زنان با دیدن او اندكی آرام گیرند؛ كه ناگاه صدای امام روی به خیمه

كه به علی اصغر معروف بود را شنید كه از « عبداهلل بن الحسین»اش فرزند شش ماهه

 شدت تشنگی می گریست.

 هها بود تا وی را سیراب كنند، و نعلی اصغر طفلی شیرخواره بود؛ كه نه آبی در خیمه

 شیری در سینه داشت كه به وی دهد.« رباب»مادرش 

امام علیه السالم قنداقه علی اصغر را در دست گرفت و به سوی دشمن رفت؛ در مقابل 
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 لشكر یزید ایستاد و فرمود:

 ای مردم!»

 …« …اگر به من رحم نمی كنید بر این طفل ترحم نمایید 

بود و تمامی رذالت دنیا در اعماق  اما گویی كه بذر رحم بر دل سنگ آنان پاشیده نشده

وجودشان ریشه دوانده بود؛ زیرا به جای آنكه فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را 

« بن كاهل حرملة»به مشتی آب میهمان كنند، تیراندازی از بنی اسد )كه گفته شده است 

م علیه نه امابود( تیری در كمان نهاد و گلوی طفل را نشانه گرفت. ناگاه دستان و سی

سر كوچك و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا  …السالم به خون رنگین شد 

 …شده بود 

 ور بود ای پدرآتش عشق تو در من شعله

 پیش تیر عشق تو، قلبم سپر بود ای پدر

 شد گلویم روی دستت ذبح، می دانی چرا؟

 پیش تیر عشق تو، قلبم سپر بود ای پدر

 دستان خود را از خون علی اصغر پر كرد و به آسمان پاشید و گفت:امام علیه السالم 

هون علی ما نزل بی انه بعین اهلل تحمل این مصیبت بر من آسان است چرا كه خدای آن »

ام تیر دیگری افكند كه بر لبان مبارك ام« حصین بن تمیم»در همین حال،  …« را می بیند

 ری شد.علیه السالم نشست و خون از دهان حضرت جا

 امام روی به آسمان كرد و اینگونه نیایش نمود:

 خدایا!»

 … «سوی تو شكایت می كنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خویشانم می كنند

 اصغر كه به چهره ز عطش رنگ نداشت

 یارای سخن با من دلتنگ نداشت

 یا رب!
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 ی منتو گواه باش، شش ماهه

 اشتی ظلم و با كسی جنگ ندشد كشته

آنگاه از سپاه دشمن دور شد؛ با شمشیرش قبر كوچكی كند؛ بدن علی اصغر را به خون 

 …او آغشته نمود؛ بر او نماز گزارد و جنازه كوچك را دفن كرد 

رین ترین و جانگدازتبه روایت منابع تاریخی، شهادت علی اصغر علیه السالم از سخت

الم به می گوید امام باقر علیه الس« اسدی عقبة بن بشیر»مصیبتها در نزد ائمه بوده است. 

 من فرمود:

و سپس داستان ذبح شدن علی اصغر را بر من « ما از شما بنی اسد خونی طلب داریم!»

 خواند.

قام از هنگامی كه خبر انت« مختار بن ابی عبیده ثقفی»اند كه پس از قیام همچنین آورده

 اندند آن حضرت سوال كرد:قاتالن كربال را به امام سجاد علیه السالم رس

 «.بر سر حرمله چه آمد؟»

ها، نشان دهنده آن است كه این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه السالم مانده این نمونه

 …است 

محمد )عج( و این داغ بر دل ما نیز هست؛ و بر دل انسانیت نیز؛ تا زمانی كه مهدی آل

 …قیام كند و انتقام از ظالمان بستاند 

 نة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.اال لع

***** 

 منابع اصلی:
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های اسالمی آستان قدس س قمی؛ سفینة البحار؛ مشهد: بنیاد پژوهش. شیخ عبا9

 .2ق.؛ ج  232۳رضوی، 

 اكبر علیه السالم؛ شبیه پیامبرروضه شب هشتم مصیبت علی

اند؛ براستی كه زمین و زمان، اصحابی باوفاتر از یاران حسین علیه السالم به خود ندیده

گذارند  ت پیامبر علیه السالم پای به میدانكسانی كه تا زنده بودند نگذاشتند كه اهل بی

اما لختی، بعد از آنكه آخرین آنان در خون خویش غلتید، زمان آن رسید كه جوانان  …

 بنی هاشم نیز به مسلخ عشق روانه شوند.

عروف م« لیال بنت ابی مره بن عروه بن مسعود»)علی بن الحسین( فرزند آن حضرت از 

 خاندان امام علیه السالم بود كه اجازه گرفت به میدان برود.اكبر، اولین نفر از به علی

ترین مردم علی اكبر علیه السالم چه ازطرف پدری و چه از طرف مادری، به شریف

 نسب می رساند:

پدر و اجداد پدری وی كه نیاز به معرفی ندارد. اما از جانب مادر، پدربزرگ مادری 

د كه در راه تبلیغ دین اسالم به شهادت رسیكسی بود « عروه بن مسعود ثقفی»وی یعنی 

 و پیامبر صلی اهلل علیه و آله در وصفش فرمود:

؛ «تتر اسمن عیسی بن مریم را مشاهده كردم و عروه بن مسعود از همه كس به او شبیه»

 و نیز او را یكی از چهار مهتر عرب برشمرد.

راوان به دلیل شباهت فعلی اكبر به غایت نیكو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله، هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله تنگ 

 می شد به وی نگاه می كردند.

 تنها دانستن ماجرای زیر، معرفت امام گونه وی را بر ما معلوم می كند:

كه بود، هنگامی در یكی از روزهایی كه كاروان عشق از مكه به سوی كربال در حركت

نزدیكی ظهر در یكی از منازل اتراق كرده بودند، امام علیه السالم به خواب سبكی فرو 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 رفت و پس از لختی سر بر آورد و فرمود:

 هاتفی دیدم كه ندا می داد:»

علی اكبر )س( به امام علیه «. شما می روید و مرگ به دنبال شما در حركت است

 السالم عرض كرد:

 پدر جان!»

 «یا ما بر حق نیستیم؟آ

 امام علیه السالم پاسخ داد:

 علی اكبر)س( با رشادت گفت:«. چرا پسرم، به خدا سوگند كه ما بر حقیم»

امام علیه السالم را احساسی از تحسین فرا گرفت و « پس از مرگ هراسی نداریم»

 فرمود:

 پسرم!»

 «.ه تو عطا نمایدخدا بهترین جزایی كه می تواند از پدری به فرزندش بدهد را ب

 …اما روز عاشورا 

سیره امام حسین علیه السالم آنگونه بود كه از روی رحم و شفقت، به كسانی كه اذن 

 میدان رفتن می گرفتند، در ابتدا اذن نمی داد.

اما این بار تفاوت داشت. به محض آنكه علی اكبر اجازه خواست، امام به وی اذن داد 

 اهلل علیه و آله بود. و این سنت رسول اهلل صلی …

ایشان بر خالف رهبران دیگر كه نزدیكان خویش را از معركه دور می دارند در 

تر بود را قبل از دیگران به جنگ غزوات هر كس كه به او صلی اهلل علیه و آله نزدیك

 می فرستاد.

حسین علیه السالم سپس نگاهی ناامیدانه بر قد و باالی فرزند رشیدش كرد و آنگاه 

 …چشم به زیر انداخت و گریست 

 گمان مدار كه گفتم برو، دل از تو بریدم
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 نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم

 دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت

 خدای داند و دل شاهد است من چه كشیدم

اكبر را روانه میدان ساخت، انگشت به آسمان بلند امام علیه السالم پس از آنكه علی

 و محاسن مبارك را به دست گرفت و اینگونه با خدای خویش راز ونیاز نمود: كرد

 ای خدا!»

شاهد باش كه جوانی برای جنگ با این قوم به سوی آنان رفت كه شبیه ترین مردم در 

خلقت و خوی و گفتار، به رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله است كه هرگاه مشتاق دیدار 

 «.تو می شدیم به صورت وی نگاه می كردیمرسول صلی اهلل علیه و آله 

 شه عشاق، خالق محاسن

 به كف بگرفت آن نیكو محاسن

 به آه و ناله گفت:

 ای داور من

 سوی میدان كین شد اكبر من

 به خلق و خوی آن رفتار و كردار

 «شاه مختار»بُد این نورسته همچون 

 آنگاه این آیه را قرائت كرد:

آل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض  ان اهلل اصطفی آدم و نوحا و»

خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان »یعنی « واهلل سمیع علیم

برتری داد؛ آنها فرزندان )و دودمانی( بودند كه )از نظر پاكی و تقوا و فضیلت( بعضی 

 «.انا استاز بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنوا و د

اكبر به سوی سپاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت كرد و بسیاری از علی

 سپاهیان یزید را به خاك انداخت.
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های متعدد، می رفت كه تاب و توان از كف اكبر برباید كه یكی كم تشنگی و زخمكم

ز ای بر سر آن حضرت وارد آورد. خون صورت وی را پوشاند و او را ادشمنان ضربه

پای درآورد. علی اكبر دست دور گردن اسب حلقه كرد تا بر زمین نیفتد و اسب در 

گاه باز گرداند به قلب دشمن ازدحام دشمن و دشنه، به جای آنكه وی را به سوی خیمه

برد. دژخیمان یزیدی دور اسب را گرفتند و از هر سوی بر پیكرش شمشیر وارد آوردند 

 ریز )ارباً ارباً( گردید. اند بدنش ریزآنگونه كه نوشته

 اكبر، پدر را صدا كرد كه:اینجا بود كه علی

 …یا ابتاه علیك منی االسالم هذا جدی رسول اهلل »

پدرجان، خداحافظ، این جدم رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله است كه به بالینم آمده و 

 …« جامی پر از آب به من می نوشاند

را به پیكر اكبر رساند و صورت به صورت وی گذاشت امام علیه السالم به سرعت خود 

 و فرمود:

 …« علی الدنیا بعدك العفا بعد از تو ای پسرم اف بر این دنیا باد»

 دو چشم خویش بگشا و سؤال كن كه بگویم

 ز خیمه تا سرِ نعش تو من چگونه رسیدم

به آسمان آنگاه مطابق زیارت مروی از امام صادق علیه السالم مشتی از خون وی را 

 …پرتاب كرد و شگفت آنكه قطره ای از آن به زمین برنگشت 

ها بیرون آمد در حالی كه حضرت زینب )س( كه این صحنه را دید شتابان از خیمه

 فریاد می زد:

 یا اخیاه و یابن اخیاه»

 «وای برادركم و ای وای بر فرزند برادرم

 و خود را بر پیكر علی اكبر افكند.

 ها بازگرداند و به جوانان فرمود:م وی را گرفت و به خیمهامام علیه السال

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 …« ها برسانیدبرادر خویش را بردارید و به خیمه»

 آری!

ها می آورد؛ به جز آن دو كشته امام علیه السالم تمامی شهدا و كشتگان را خود به خیمه

العباس  لاكبر )س(؛ و برادرش ابوالفضكه با شهادتشان كمر او را شكستند؛ پسرش علی

 …)س( 

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.
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 منابع اصلی:

 .29۴3. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، 2

1. 

شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات 

 .293۳ربی، القذوی

 روضه شب نهم مصیبت ساقی لب تشنگان

ابوالفضل العباس، جوانی زیبا و رشید بود كه از شدت زیبایی، به او قمر بنی هاشم )ماه 

هاشمیان( می گفتند و از شدت رشادت هنگامی كه بر اسب می نشست پایش به زمین 

یه امام حسین علمی رسید. وی به دلیل شجاعت و جنگاوری بی همتا كه داشت، علمدار 

السالم بود و هنگامی كه امام علیه السالم لشگر كم تعداد خود را آماده جنگ می كر، 

پرچم را به او سپرد. شجاعت و دالوری عباس علیه السالم ریشه در آباء و اجداد او 

داشت؛ كه از پدر به اسد اهلل الغالب علی بن ابی طالب علیه السالم نسب می رساند و از 

 ادر به بنی كالب كه شجاع ترین عرب بودند.جانب م

 ای حرمت قبله حاجات ما

 یاد تو تسبیح و مناجات ما
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 تاجِ شهیدانِ همه عالمی

 دست علی، ماهِ بنی هاشمی

 ماه كجا؟

 روی دالرام تو؟

 سرو كجا؟

 قامت رعنای تو؟

 شمع شده، آب شده، سوخته

 روح ادب را ادب آموخته

كه حضرت فاطمه )س( اندكی پیش از شهادتش به اند منابع معتبر تاریخی آورده

 امیرالمؤمنین علی علیه السالم وصیت فرمود كه:

 چند روز پس از رحلت وی، ازدواج كند.

پس از آنكه حضرت زهرا )س( به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از آن سپری 

گشت، حضرت علی علیه السالم از برادر خویش عقیل كه مردی نسب شناس بود و 

صوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب را بخوبی می شناخت، خ

خواست زنی برای او انتخاب كند كه در خاندانی بزرگ و شجاع متولد شده باشد و 

 فرزندی دلیر و جنگجو برای وی به دنیا آورد.

عقیل نیز فاطمه بنت حزام بن خالد از بنی كالب را برای آن حضرت انتخاب كرد و 

 ت:گف

امیر المومنین علیه «. در بین عرب، شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود ندارد»

السالم او را از پدرش خواستگاری و با او ازدواج كرد و فاطمه چهار پسر دالور به 

برای آن حضرت به دنیا آورد؛ و از این « عثمان»و « جعفر»، «عبداهلل»، «عباس»نامهای 

 ور گشت.مشه« ام البنین»روی به 

شاید آن زمان، كسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست ولی در آن 
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هنگام كه در كربال، حسین علیه السالم بی یار و یاور شد و این برادران شجاع و بویژه 

علمدار كربال ابوالفضل العباس )ع(، یك به یك در راه او جانبازی كردند، كرامت 

 علوی آشكار گردید.

ن عمرب»از سوی عبیداهلل بن زیاد مامور شد كه اگر « شمربن ذی الجوش»م محرم روز نه

از دستور سرپیچی كرد، خود فرماندهی را برعهده بگیرد و به امام علیه السالم « سعد

 حمله كند.

بود و نسبت دوری با حضرت عباس علیه السالم و « ام البنینفاطمه»وی كه از قبیله 

ه ای از عبیداهلل گرفت تا به خیال خود آنان را از حسین علیه برادرانش داشت امان نام

السالم جدا كند و هم، باعث ضعف امام علیه السالم گردد و هم جان بستگانش را 

 نجات دهد!

شمر در واپسین ساعات روز نهم محرم به نزدیكی خیمه های امام علیه السالم آمد و 

 «خواهرزادگان من كجا هستند؟»فریاد زد 

 ، عبداهلل، جعفر و عثمان بیرون آمدند و گفتند:عباس

 «چه می خواهی؟»

 شمر گفت:

 چهار جوان پاسخ دادند:« برایتان امان نامه آورده ام. شما در امانید!»

 لعنت بر تو و بر امان تو.»

 آیا ما را امان می دهی و فرزند پیغمبر در امان نباشد؟!

 و عباس بانگ برآورد:« …

چه بد امانی آورده ای!، ای دشمن خدا، آیا می گویی برادر و  دستت بریده باد كه»

 .«سرور خود حسین پسر فاطمه را رها كنیم و در فرمان لعینان و لعین زادگان در آییم؟

 شمر خشمناك به لشگر دشمن بازگشت.

عصر عاشورا، هنگامی رسید كه تمامی اصحاب و خاندان امام علیه السالم به شهادت 
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باقی مانده بودند. عباس چون تنهایی  -علیهما السالم–سین و عباس رسیدند و فقط ح

 برادر را دید، نزد امام آمد و گفت:

 ای برادر!»

 «آیا رخصت می دهی به جهاد روم؟

 امام سخت بگریست و گفت:

 برادرم!»

 عباس پاسخ داد:«. تو علمدار منی و اگر بروی كاروان پراكنده می شود

. «دگی بیزارم و می خواهم از این منافقین خونخواهی كنمام تنگ شده و از زنسینه»

عباس از سوی لشكر دشمن رفت و آنان را نصیحت و تحذیر كرد ولی در دل سنگ 

 آنان اثری نگذاشت.

 ها آمد و خبر به برادر داد.پس به سوی خیمه

 در همین حین صدای دلخراش كودكان را شنید كه از تشنگی فریاد می زدند:

 «.عطشالعطش، ال»

سپس بر اسب نشست، نیزه و مشك برداشت و رجزخوانان آهنگ فرات كرد در حالی 

 كه می خواند:

 ال ارهب الموت اذا الموت زقا

 حتی اواری فی المصالیت لقا

 نفسی لنفس المصطفی الطهر وقا

 انی انا العباس اغدو بالسقا

 وال اخاف الشر یوم الملتقی

 یعنی:

 انگ زنداز مرگ نمی ترسم هنگامی كه ب

 تا وقتی كه میان مردان كارآزموده افتاده و به خاك پوشیده شوم
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 جان من، بالگردان جان پاك مصطفی است

 من عباس هستم با مشك می آیم

 و روز نبرد از شر نمی ترسم

چهار هزار نفر دور او را گرفتند و به سوی او تیر می انداختند تا مانع رسیدن وی به آب 

 شوند.

 تشنگی و جنگ، عطش بر تمام وجودش چنگ انداخته بود.پس از ساعتها 

آب از زیر پای اسب روان بود و عباس را به خود می خواند. عباس مشتها را پر از آب 

كرد و به لب نزدیك نمود تا بیاشامد، اما به یاد تشنگی حسین علیه السالم و اهل بیت او 

انداخت و مركب را به  افتاد. آب از كف بریخت، مشك را پر كرد، بر دوش راست

 ها تازاند.طرف خیمه

لشگر دشمن برای آنكه همین چند جرعه آب به كام كودكان رسول اهلل نرسد راه را بر 

 او گرفتند و از هر طرف بر او حمله كردند.

عباس با آنها پیكار می كرد تا اینكه یكی از لشگریان با شمشیر دست راست وی را قطع 

 كرد.

 د برآورد:عباس قهرمان فریا

 واهلل ان قطعتموا یمینی

 انی احامی ابدا عن دینی

 و عن امام صادق الیقین

 نجل النبی الطاهر االمین

 یعنی:

 به خدا سوگند حتی اگر دست راستم را قطع كنید

 تا ابد از آیینم دفاع خواهم كرد

 و از امامی كه صادق الیقین است
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 همان فرزند پیامبر پاك و امین

دوش چپ انداخت و شمشیر به دست چپ گرفت و از بین دشمن به  آنگاه مشك را به

راه خود ادامه داد كه ناگهان، تیغی بر دست چپ حضرت وارد شد و آن را نیز قطع 

 كرد.

 اما غریو شیر حیدر آسمان را پر كرد كه:

 یا نفس ال تخشَی من الكفار

 و ابشری برحمة الجبار

 مع النبی السید المختار

 یساری قد قطعوا ببغیهم

 فاصلهم یا رب حر النار

 یعنی:

 ای نفس!

 از كافران هراس به دل راه مده

 و مژده باد بر تو كه شایسته رحمت خداوند دستگیر شدی

 در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار

 )خداوندا( دشمنان، با شقاوت دست چپم را نیز قطع كردند

 پس ای خدا، آنان را به آتش خشمت دچار كن

 نشد و مشك را به دندان گرفت تا به خیمه رساند. عباس ناامید

 ای مشك!

 تو ال اقل وفاداری كن

 من دست ندارم، تو مرا یاری كن

 ی آبِ تو به اصغر دادممن وعده

 یك جرعه برای او نگهداری كن
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اما تیر بعدی مشك را از هم درید و آبها را بر زمین داغ كربال ریخت تا عباس علیه 

 شود.السالم دیگر مأیوس 

 ای مشك!

 نگه كن تو به باالی سَرم

 )زهرا( ست نشسته، آبروداری كن

لختی بعد، تیری به سینه مبارك حضرت علیه السالم نشست و وی را از اسب به زیر 

انداخت، تا كار تمام شود و لب تشنكان بی ساقی و حسین علیه السالم بی علمدار 

 گردد.

ر زنین حضرت حمله كرد و با عمود آهنین بسرانجام یكی از لشگریان دشمن به پیكر نا

د و شكافت و بر زمین افتا -مانند فرق مبارك پدرش علی )ع( -فرق عباس زد كه سر او

 فریاد زد:

 «.یا ابا عبداهلل علیك منی السالم برادرم خداحافظ»

امام علیه السالم خود را به پیكر بی دست برادر رساند و چون وی را دید كه به شهادت 

 ه است، فرمود:رسید

 … «االن آن كسر ظهری و قلت حیلتی اكنون كمرم شكست و راه چاره بر من بسته شد»

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 ق.. 23۱9. سید محسن امین؛ اعیان الشیعة؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 2

 .29۴3طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی،  . سید بن1

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 9

 .293۳القربی، انتشارات ذوی
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 روضه شب عاشورا ذكر مصائب امام حسین )ع(

بن ذی  شمر»شب عاشورا بود و خیمه گاه حق در تب و تاب. در عصر روز تاسوعا 

را « دعمر بن سع»به همراه هزاران نفر نیروی كمكی به صحرای كربال رسید و « الجوشن

 برای حمله به امام علیه السالم تحت فشار قرار داد.

 عمر سعد دستور حمله را صادر كرد.

صدای همهمه لشگر كه به گوش امام حسین علیه السالم رسید، برادرش عباس )س( را 

چند تن از بزرگان كوفه كه خود را به كاروان حق رسانده بودند  صدا كرد و به همراه

 به نزد دشمن فرستاد تا از قصد آنان آگاه شود.

حضرت ابوالفضل )س( بازگشت و به برادر عرضه داشت كه دشمن آمده است تا یكی 

 از این دو كار را انجام دهد:

 یا اخذ بیعت یا آغاز جنگ.

 امام فرمود:

رگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و امشب را از آنان مهلت بیعت با یزید كه ه»

بگیر و نبرد را به فردا موكول كن؛ تا نماز و قرآن بخوانیم. به خدا سوگند كه من 

 «.عبادت خدا را بسیار دوست می دارم

فرماندهان یزیدی، ابتدا پیشنهاد حضرت را قبول نكردند؛ اما یكی از آنان دیگران را 

 د كه:مالمت كر

 وای بر شما!»

اگر در جنگ با كفار، آنان یك شب از ما مهلت بخواهند درخواستشان را اجابت می 

 «كنیم. چگونه است كه به پسر پیغمبر شبی را رخصت نمی دهید؟

… 
 …و اینگونه بود كه شب عاشقانِ بی دل آغاز شد 
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 روز تاسوعا گذشت و شب رسید

 تشنه كامان جانشان بر لب رسید

 د آب و حرم بی تاب بودبسته بو

 ی طفالن به راه آب بوددیده

 ها از فرط بی آبی كبابسینه

 بود ذكر تشنه كامان آب، آب

 گرچه بود از تشنگی لبها كبود

 مادران را با عطش كاری نبود

 مادران در ماتم فرزندها

 دل پریشان در غم دلبندها

 بهر اسماعیل های فاطمه

 هاجران، بی زمزم و بی زمزمه

 چشم مادرانِ پر ز درد بود

 اشك ریزان، بهر فردای نبرد

 بود گریان، چشمِ پر خونِ رباب

 ی بی تابِ آببهر آن شش ماهه

 وای اگر فردا، گهِ ماتم شود

 تارِ مویی زین عزیزان كم شود

 سرش گردد جدا« اكبر»وای اگر 

 وای اگر در خون شود خونِ خدا

 ای سپیده!

 جلوه بعد از شب نكن

 ای فلك!
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 نكن« زینب»بر دل  خون

 …و سواران عشق، یك به یك پای به مسلخ نهادند  …اما سپیده عاشورا دمید 

 …و باالخره می رفت كه تلخ ترین لحظات تاریخ فرا رسد 

 آری!

عصر عاشورا شد؛ و زمین كربال غرق در نیزه و شمشیر و جنازه. از سپاه كوچك حق 

گرسنه همچنان در لشگر شیطان منتظر چیزی باقی نمانده بود اما هزاران هزار گرگ 

 طعمه بودند.

 دیگر كسی برای حسین )ع( باقی نبود.

، «قاسم»، «اكبر»و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. « حر»، «بریر»، «زهیر»، «حبیب»

نیز جان خود را فدای « اصغر شش ماهه»و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی « جعفر»، «عون»

ها به دیدار خدای خویش ، بی سر و دست، دور از خیمه«عباس» اسالم كرده بودند؛ و

 رفته بود.

 حسین علیه السالم به این سو و آن سو نظر افكند.

در تمامی دشت پهناور، حتی یك نفر نبود تا از او و حریم رسول خدا صلی اهلل علیه و 

 آله دفاع كند.

 ت وداع كند.امام علیه السالم به خیمه گاه آمد تا با بانوان اهل بی

 صحنه ای دلخراش و جانسوز بود.

كودكان و دختركان دور امام را گرفته بودند و نمی دانستند آخرین كالم را چگونه 

 دختر امام علیه السالم فریاد زد:« سكینه»بگویند. 

 پدر جان!»

 «آیا تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟

 امام پاسخ داد:

 «ه یار و یاوری ندارد؟چگونه تن به مرگ ندهد كسی ك»

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 پس صدای به گریه بلند شد.

امام آنان را ساكت كرد و به آنها وصیت نمود و سپس ودایع امامت و مواریث پیامبران 

را به علی بن الحسین السجاد علیه السالم كه سخت بیمار بود سپرد و به سوی میدان 

 رهسپار شد.

هزاران هزار سپاهی دشمن جنگی دالورانه امام علیه السالم با وجود تنهایی و تشنگی، با 

 كرد.

 گاه به میمنه لشگر )سمت راست لشگر دشمن( حمله می كرد و می خواند:

 الموت خیر من ركوب العار

 و العار اولی من دخول النار

 یعنی:

 مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است

 و ننگ سزاوارتر از آتش جهنم است.

 مله می كرد و میخواند:سپس به میسره لشگر )جناح چپ لشگر( ح

 انا الحسین بن علی

 آلیت ان ال انثنی

 احمی عیاالت ابی

 امضی علی دین النبی

 یعنی:

 من حسین پسر علی هستم

 كه هیچگاه سازش نخواهم كرد

 از حریم پدرم دفاع میكنم

 و بر طریقت پیامبر ره می سپارم.

 یكی از اهل كوفه روایت كرده است:

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

مه دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و یارانش كشته شده من ندیدم كسی را كه اینه»

 باشد اما اینگونه شجاع و پر جرأت باشد.

مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر آنان حمله میكرد و لشكر را مانند گله بزی 

كه شیری درنده در آن افتاده باشد پراكنده و تار و مار می ساخت، سپس به جای 

 ز می گشت و می گفت:خویش با

 ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم.

نفر از سپاه یزید را كشت،  1۱۱۱اند كه آن حضرت نزدیك به در منابع تاریخی آورده

 تا اینكه عمر سعد بر لشكریانش فریاد كشید:

 وای بر شما!»

 آیا میدانید با چه كسی كارزار می كنید؟

مانان عرب است. دسته جمعی و از تمامی جهات بر او این فرزند علی و پسر كشنده قهر

و به چهار هزار تیر انداز سپاه دستور داد كه از هر سوی بر امام علیه السالم « حمله كنید

 تیر ببارند، و عده ای نیز با سنگ به حضرت حمله آوردند.

در برخی روایات آمده است كه از شدت اصابت تیر، بدن امام مظلوم، همانند بدن 

 91زخم بر تن امام شمردند كه  2۱۱۱خارپشت شده بود، و پس از شهادت، بیش از 

 ضربه آن، غیر از زخم تیر بود.

امام علیه السالم كشته و مجروح و خسته، اندكی ایستاد تا نفسی تازه كند و دمی از 

خستگی جنگ بیاساید. در این لحظه یكی از دشمنان سنگی زد كه به پیشانی حضرت 

 د و خون بر صورت وی جاری شد.اصابت كر

امام خواست آن خون را پاك كند كه تیری سه شاخه و زهر آلود بر سینه و قلب 

 حضرت نشست.

 امام گفت:

 «بسم اهلل و باهلل و علی ملة رسول اهلل»
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 و سر به سوی آسمان بلند كرد و گفت:

و ی غیر از اخدایا تو می دانی این قوم مردی را می كشند كه روی زمین پسر پیغمبر»

 «.نیست

 به مركز باز شد سلطان ابرار

 كه آساید دمی از رزم و پیكار

 فلك، سنگی از دست دشمن

 به پیشانی وجه اهلِل احسن

 كه گلگون گشت روی عشقِ سرمد

 چو در روز احد، روی محمد

 به دامان كرامت خواست آن شاه

 كه خون از چهره بزداید، بناگاه

 یكی الماس وش تیری ز لشگر

 رفت اندر دل شه جای، تا پرگ

 كه از پشتِ پناه اهل ایمان

 عیان گردید زهر آلود پیكان

آنگاه تیر را گرفت و از پشت بیرون كشید خون مانند ناودان بیرون جست، پس امام 

دست خود را از آن خون پر كرد و به سوی آسمان پاشید. حاضران می گویند حتی 

 از آن لحظه، آسمان كربال سرخ شد. یك قطره از آن خون به زمین برنگشت و

سپس دوباره دست خود را از آن خون پر كرد و صورت و محاسن خویش را با آن 

 آغشته نمود و فرمود:

جد خود رسول اهلل را اینچنین خضاب شده دیدار می كنم و از دست اینان به او »

 «.شكایت می كنم

كی از آنان با شمشیر به آن حضرت عده ای از پیاده نظام دشمن، دور امام را گرفتند. ی
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زد كه بر اثر آن، كاله امام دریده شد و تیغ به سر مبارك وی رسید و خون روان 

 گشت.

 با عده ای از سپاهیان دشمن به سوی خیمه گاه حمله كردند.« شمر»سپس 

ها را آتش زند، امام )ع(سر برداشت و چون این صحنه دید شمر خواست كه آن خیمه

 د و آن جمله تاریخی خویش را بر زبان آورد كه:بانگ برآور

 وای برشما!»

 «اگر دین ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید، الاقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید

 آنگاه خطاب به فرماندهان لشگر یزید نهیب زد:

 «.اهل و عیال مرا از دست سركشان و بی خردان خود حفظ كنید»

ساند و با تندی او را از این كار بر حذر داشت. شمر خجالت خود را به شمر ر« شبث»

كشید و به سپاهیانش دستور داد كه از حرم دور شوید و به سوی خود حسین بروید كه 

 حریفی بزرگ و جوانمرد است.

ها فرزند امام مجتبی علیه السالم كه نوجوانی نابالغ بود از خیمه« عبداهلل»در همین حین، 

ز عموی خویش دفاع كند؛ اما وی نیز با وضعی دلخراش به شهادت بیرون دوید تا ا

 رسید )و مصیبت آن در روضه شب پنجم گذشت(.

سپاه دشمن به امام علیه السالم نزدیك شد و دایره محاصره را بر وی كه از شدت 

 زخمها و هرم تشنگی، تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر كرد.

 شد و شمشیری به دست چپ آن حضرت زد.)زرعه بن شریك( به حضرت نزدیك 

سپس شخصی دیگر، از پشت، تیغ بر شانه امام علیه السالم وارد آورد كه حضرت از 

 شدت آن ضربت، با صورت بر خاك افتاد.

این دو ملعون عقب نشستند، در حالی كه امام افتان و خیزان بود؛ گاه به مشقت از جای 

 …اد برمی خاست ولی دوباره بر زمین می افت

بر امام حمله كرد و با نیزه خویش بر پشت امام زد، آنقدر سخت كه « سنان بن انس»
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 نوك نیزه از سینه حضرت بیرون آمد.

 امام در گودال قتلگاه افتاد و واپسین راز و نیاز خود با خدای خویش را آغاز كرد.

 :استیكی از راویان نوشته  …و هر چه می گذشت زیباتر و برافروخته تر می شد 

به خدا قسم، هیچ كشته به خون آغشته ای را نیكوتر و درخشنده روی تر از حسین »

ندیدم. ما برای كشتن وی رفته بودیم ولی رخسار و زیبایی هیئت او، اندیشه قتل وی را 

 «.از یاد من برد

دژخیمان، همچون گرگان گرسنه، دور امام حلقه زدند تا به خیال خود كار را تمام و 

 رای همیشه ذبح نمایند.حق را ب

ی امام را نمی شنید فهمید كه ماه زینب )س( كه دیگر صدای تكبیر و ال حول و ال قوه

 ها بیرون دوید در حالی كه شیون می كشید:فاطمه در محاق رفته است؛ پس از خیمه

 وا اخاه، وا سیداه، وا اهل بیتاه!»

 ای كاش آسمان بر زمین می افتاد!

و خود را به تلی )تپه ای( « …و پراكنده بر دشت می ریخت ای كاش كوهها خرد 

 مشرف بر گودال رساند و آن صحنه دلخراش را مشاهده كرد.

 ب زد:نهی« عمر سعد»وی با دیدن گرگانی كه برای قتل امام در آنجا جمع شده بودند به 

 وای بر تو ای عمر!»

 «آیا ابا عبداهلل را می كشند و تو نگاه می كنی؟

اش جاری شد اما پاسخی نداد و روی از زینب شك عمر سعد بر گونهقطرات ا

 برگرداند. زینب )س( فریاد زد:

 وای بر شما!»

 «آیا مسلمانی میان شما نیست؟

 هیچكس جواب نگفت.

 شمر بر سر یارانش فریاد كشید:
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 و خواست كه یكی از آنان كار را تمام كند.« چرا این مرد را منتظر گذاشته اید؟!»

با شتاب از اسب فرود آمد تا سر مبارك آن حضرت را جدا كند، اما « بن یزید خولی»

 تا به امام علیه السالم نزدیك شد بر خود لرزید و نتوانست. شمر گفت:

 بازوی تو ناتوان باد!»

 «چرا می لرزی؟

آنگاه خود تیغ به دست گرفت و به همراه سنان برای بریدن رأس مطهر امام علیه السالم 

 …شد  رهسپار

 زیر خنجر بود، اما دیده باز

 اشك او بر گونه، سرگرم نماز

 اشك او می شست خونِ گونه را

 شرمگین می كرد این گردونه را

 مست بود و اشك دیده، باده اش

 خاك گرم كربال سجاده اش

 در دل گودال كرد از بس سجود

 شد ز فرط سجده چشمانش كبود

 در برش« پهلو شكسته»یك نفر 

 این، به غیر از مادرش؟كیست یارب 

 مادرش آمد و لیكن مضطر است

 ی او خنجر استبر گلوی تشنه

 خنجر از بس بوسه زد بر حنجرش

 رفت تا گردون صدای مادرش

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 
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 منابع اصلی:

 .29۴3قم: منشورات الرضی، . سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ 2

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

زوه اند از ج. اشعار قرمزرنگ، زبان حال هستند و سندیت قطعی ندارند. )و بر گرفته9

مرتضی وافی؛ قم:  خوانی با عنوان طنین عشق؛ تهیه و تنظیمآموزشی آداب مرثیه

 (.29۳۱انتشارات شفق، 

 روضه شب یازدهم مصیبت شام غریبان

ای خواند؛ و مصیبت كدامین دانم امشب باید از كدام غربت گفت؛ چه روضهنمی

 غریب را بازگو نمود.

 آیا از بدن پاره پاره حسین علیه السالم بگوییم كه عریان در گودال قتلگاه افتاده است؟

 علمدار كه نه سر در بدن دارد و نه دست؟ یا از بدن عباس

 آیا از علی اكبر بگوییم كه صورت پیامبرگونش را بر نیزه برافراشته اند؟

 یا از علی اصغر شش ماهه كه اینك در گهواره خاكی خویش به خواب ابدی رفته؟

 ؟دآیا از یاران حسین علیه السالم بگوییم كه غریبانه در گوشه گوشه میدان جان باخته ان

 یا از كودكان حسین علیه السالم كه غم یتیمی و اسیری، یكجا بر آنان وارد شده است؟

 از غریبی بگوییم یا از مظلومیت؟

 شكنی؟از وفا بگوییم یا از پیمان

 از عطش بگوییم یا از آتش؟

 از عشق بگوییم یا از زینب؟

 …خوب نامی بر قلم گذشت.. زینب 

 آری!
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ربال، از اینجا به بعد، از آنِ زینب است و پیام كربال، بگذار از زینب بگوییم؛ كه ك

 مرهون زینب.

های زینب. از زینب و از های زینب. از زینب و از غصهبگذار از زینب بگوییم و از رنج

و امان از  …های زینب؛ و از زینب و از دل زینب های زینب. از زینب و از حماسهقصه

 …دل زینب 

 گوییم؟اما از كدامین غم زینب ب

 از برادرانی كه از دست داد؟

 یا از برادر زادگانش كه یك به یك به میدان رفتند و باز نگشتند؟

 یا از پسرانش كه جلوی چشمان گریانش ذبح شدند؟

های فراوان دیده ابتدا داغ بزرگ است و از كودكی داغ« ام المصائب»اگر چه زینب 

سپس مصیبت شهادت مادر جوان و در رحلت جدش پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و 

جوانی فرق شكافته پدرش علی علیه السالم را دیده است و سپس جگر پاره پاره برادر 

 …اما روزی مانند عاشورا نبود، و داغی مانند كربال  …معصومش حسن مجتبی را 

 ی بی سر و سامانی من گوش كنیدقصه

 ی تنهایی من گوش كنیددوستان، غصه

 ی پر غصه به گفتن نتوانهگر چه این قص

 نه به گفتن نتوان، بلكه شنفتن نتوان

 نامم« امِ مصائب»دختر دخت نبی، 

 كرده لبریز ز غم، ساقی گردون جامم

 صبر، بی تاب شد از صبر و شكیبایی من

 ناتوان شد خَِرد از درك و توانایی من

 باغبانم من و یك سر شده غارت باغم

 غمچرخ بگذاشته بس داغ به روی دا
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 نه كه چون جد عزیزی چو پیمبر دادم

 پدر و مادر و فرزند و برادر دادم

 پیشِ من، در پسِ در، مادرِ من آزردند

 ریسمان بسته به مسجد، پدرم را بردند

 من هم اِستاده و این منظره را می دیدم

 مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم

 بود در سینه هنوز آتش داغ مادر

 ریخت مرا سوخت جگركه فلك زهر دگر 

 دیدم آن تاج سرم را كه دو تا گشته سرش

 بسته خونِ سر او هاله به دورِ قمرش

 بعد از آن بود دلم خوش كه برادر دارم

 ی دو سرو صنوبر دارمبه سرم سایه

 غافل از آنكه غم و درِد من آغاز شده

 به دلم تازه درِ غصه و غم باز شده

 سینرفت از دست حسن گشت دلم خوش به ح

 شد مرا روح و روان، قوت دل، نور دو عین

 ی كرب و بال پیش آمدبعد از آن واقعه

 راه جانبازی در راه خدا پیش آمد

حضرت زینب )س( از صبح تا عصر عاشورا، داغ پنج برادر، پنج برادرزاده، چهار پسر 

 شعمو و سه پسرش را مشاهده كرد و شهادت دهها تن دیگر از بستگان و یاران برادر

را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در به دری كه تازه از امشب آغاز شد 

 …بسیار اندك بود 

 روز طی گشت و نگویم كه چه بر ما آمد
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 شب جانكاه و غم افزا و محن زا آمد

 آن زمان كو كه بگویم چه بدیدم آن شب

 خارها بود كه از پای كشیدم آن شب

 سحر آوردمچه بگویم چه شبی را به 

 كوه غم شد دل و چون كوه به پای استادم

چون جنگ به پایان رسید و رأس مطهر حسین علیه السالم را از بدن جدا كردند؛ به 

های پاره پاره آن حضرت نیز رحم نكردند و عمامه، پیراهن، شلوار و كفشهای لباس

را  تا انگشتر حضرتنیز هجوم آورد « بحدل»امام علیه السالم را ربودند. شخصی به نام 

بدزدد اما بر اثر شدت جراحات و متورم شده انگشتان، نتوانست آن را بیرون آورد، پس 

 …خنجر كشید و انگشت مبارك را برید و انگشتر را درآورد 

ها رفت. زنان و دختران اهل بیت علیه اسب امام، با سر و مویی خون آلود به سوی خیمه

اند و صدا كس و یتیم شدهی سوار، فهمیدند كه دیگر بیالسالم با دیدن اسب خونین و ب

 به گریه و شیون بلند كردند.

 خواهر امام علیه السالم فریاد كشید:« ام كلثوم»

 یا محمد!»

 یا علی!

 یا جعفر!

 یا حسن!

 «…كجایید كه ببینید با حسین چه كردند؟

 د.پس لشكر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی اهلل علیه و آله حمله كردن

ها را آتش می زدند و از سوی دیگر هر آنچه می دیدند غارت می از یك سو این خیمه

 كردند.

های بانوان اهل بیت علیه السالم آنان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی كردند و لباس
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ها فرار می را می كشیدند و می بردند. زنان و دختركان، سربرهنه و هراسان، از خیمه

 …ه خار و خس بیابان، پای برهنه آنان را می درید كردند در حالی ك

ها به سوی بیابان دویده بودند، ناگاه با گودال قتلگاه و پیكر بانوان حرم، كه از خیمه

 سر حسین علیه السالم روبرو شدند.بی

 راوی می گوید:

به خدا فراموش نمی كنم زینب دختر علی علیه السالم را كه زاری می كرد و به آواز 

 زناك می گفت:سو

 یا محمداه!»

صلی علیك ملیك السماء، هذا حسین مُرمل بالدما مقطع االعضاء، و بناتك سباتا، و إلی 

 یعنی:« …اهلل المشتكی 

 یا محمد!»

 فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند!

بنگر كه این حسن توست، به خون آغشته، با اعضایی از هم جدا گشته. بنگر كه این 

ها رها گشته. به خدا شكایت بریم، و به علی ند، اسیر شده و در بیاباندختران تو هست

 مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. یا محمد!

این حسین توست كه در این دشت افتاده، به دست زنازادگان كشته شده و باد صبا گرد 

 و غبار بر پیكر او می پراكند.

 ای اصحاب محمد!

مویه زینب « …اند ها فرزندان مصطفایند كه اینگونه اسیر شدهبرخیزید و ببینید كه این

 آنقدر دلخراش بود كه دشمنان و دژخیمان را نیز گریان كرد.

پیكر مبارك پدرش حسین علیه السالم را در آغوش گرفت و شروع به « سكینه»آنگاه 

پدر  دنزاری كرد؛ تا اینكه جماعتی از اعراب چادر نشین ریختند او را كشیدند و از ب

 جدا كردند.
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بن  ای رسیدند كه علیها مشغول شده بودند، به خیمهلشكریان یزید كه به غارت خیمه

 الحسین السجاد علیه السالم در آن بیمار و تب آلود افتاده بود.

ای از همراهانش به او نهیب شمشیر كشید تا او را بكشد، اما عده« شمر بن ذی الجوشن»

 زدند:

 «و می خواهی این جوان بیمار را هم بكشی؟ آیا شرم نمی كنی»

 شمر گفت:

همراهان با شدت مانع وی شدند تا «. فرمان امیر است كه همه فرزندان حسین را بكشم»

و خداوند در زرهی از بیماری، جان ولی خویش  …سرانجام دست از این كار برداشت 

 را حفظ فرمود.

ریانش در بین لشگ« عمر سعد»اند؛ سپس دشمن دنی، رذالت و پستی خویش به منتها رس

 فریاد كشید:

 «چه كسی حاضر است كه بر پیكر حسین، اسب بتازاند؟»

اند هر ده، حرامزاده بودند حاضر شدند كه این جنایت و ده نفر كه راویان شهادت داده

 وقاحت بزرگ را انجام دهند.

امام علیه السالم  سر و قطعه قطعهها را آماده كردند و آنان را بر پیكر بیپس اسب

 …های سینه امام شكست و نرم شد تازاندند؛ آنگونه كه استخوان

 )ای قلم!

 چگونه این جمالت را می نگاری و از شدت مصیبت، خشك نمی شوی؟

 ای دست!

 …چگونه می نویسی و نمی شكنی؟!( 

های پی در پی و از یك سو، شاهد این مصیبت …اینك، حال زینب را تصور كنید 

ز است؛ از سوی دیگر باید مراقب فرزند بیمار برادر باشد؛ و از سوی دیگر باید جانسو

 …های نیم سوخته گرد آورد ها جمع نماید و زیر خیمهدختران و زنان حرم را از بیابان
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تر شود؛ و گرگان گرسنه، در جای جای صحرای كربال می رفت كه تاریك و تاریك

د یا ای از گوش آنان بكشنیدند تا شاید گوشوارهآن به دنبال دختركان و طفالن می دو

 …خلخالی از پای آنان بربایند 

 زینبا!

 …چه كشیدی آن شب، در آن شام سیاه غریبان 

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

 .29۴3شورات الرضی، . سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: من2

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 1

 .293۳القربی، انتشارات ذوی

 ای؛ تهران:. شیخ صدوق؛ أمالی؛ ترجمه آیةاهلل كمره9

 .293۱انتشارات كتابچی، 

 روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین )ع(

، «نسید ساجدی»، و «زین العابدین»، «سجاد»ه السالم ملقب به امام علی بن الحسین علی

 سال سن داشت. 11در كربال حدود 

آنچه باید بدان توجه فراوانی داشت اینكه آن حضرت، فقط در سفر همراه با كاروان 

 امام حسین علیه السالم از مكه به كربال، و در روزهای منتهی به عاشورا بیمار بود.

ن زمان آشكار شد كه تمامی فرزندان و اهل بیت امام علیه السالم حتی راز این امر هم آ

با اراذلش « شمر»علی اصغر شش ماهه در روز عاشورا به شهادت رسیدند. در آن هنگام 

ها حمله كرد و می خواست آن حضرت را بكشد كه یكی از لشگریان دشمن به به خیمه

بیماری حضرت را به شمر « بن سعدعمر »اند خود و نیز گفته« حمید بن مسلم»نام 
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 یادآور شد و با تالش بسیار، مانع از شهادت ایشان گردید.

پس بیماری حضرت سجاد علیه السالم تنها منحصر به همان چند روز بود؛ و زشت 

است برای شیعه اهل بیت علیه السالم كه این را نداند و از آن حضرت با القابی همچون 

 د كند!یا« زین العابدین بیمار»

 …و اما بعد 

های لشكر خویش را جمع كرد و بر آنان نماز جنازه« عمر بن سعد»فردای روز عاشورا 

خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السالم و اصحاب او را همچنان در بیابان 

 باقی گذاشت.

د، نعزیز كن« ابن زیاد»سپس هر یك از قبایل كوفه و عرب، برای آنكه خود را نزد 

سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم كردند و آنها را بر نیزه زدند و آماده حركت 

 شدند.

آنگاه زنان و كودكان اهل بیت علیه السالم را بدون حجاب مناسب بر شتران و چارپایان 

 بدون زین نشاندند و همچون اسرای كفار به سوی كوفه بردند.

د، مردم شهر برای تماشا جمع شده بودند. چون ابن سعد با اسیران نزدیك كوفه رسی

 زنی از اهل كوفه كه از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید:

 «اید؟شما اسیران كدام طایفه»

 گفتند:

هایی آورد تا زنان اهل بیت آن زن فرود آمد و چادر، مقنعه و جامه« اسیران آل محمد!»

 عصمت خود را بپوشانند.

یه السالم را تصور كنید؛ از یك سو بیماری بر آن اینك خود، حال امام سجاد عل

حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد؛ از سوی دیگر غمِ 

از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش را می فشارد؛ از طرف دیگر 

اینكه امام  ترتر و دردناكسر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ و از همه سخت
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ها و خواهران خود را می بیند كه با آن وضع در معرض دید این مظهر غیرت الهی عمه

 …خائنان و دشمنان هستند 

پیش از ورود اسرا به دارالحكومه، رأس مطهر امام حسین علیه السالم را در مقابل ابن 

و دندان  لبزیاد گذاشتند. وی عصایی از چوب خیزران به دست گرفته بود و با آن بر 

 امام می زد.

ابی كه صح« زید بن ارقم»این جسارت وی، اعتراض بسیاری از حاضران را برانگیخت. 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و از یاران امیرالمؤمنین علیه السالم در جنگ صفین بود و در 

 آن هنگام پیرمرد شده بود به عبیداهلل نهیب زد:

 چوب خود را بردار!»

به  و سپس شروع« د پیغمبر را دیدم كه همین جای چوب تو را می بوسیدبه خدا سوگن

 گریستن كرد.

 ابن زیاد گفت:

ت زید برخاس«. ای گردن تو را می زدماگر نه این بود كه پیرمردی خرف و دیوانه شده»

 و در حالی كه بیرون می رفت گفت:

 ای عرب!»

نه را امارت دادید. به خدا قسم از امروز بنده شدید. پسر فاطمه را كشتید و پسر مرجا

 «.نیكان شما را خواهد كشت و اشرار را به كار خواهد گرفت

بود كه با دیدن سر مطهر امام علیه « انس بن مالك»دیگر از كسانی كه حضور داشت 

 السالم و جسارت عبیداهلل گریست و گفت:

 «.شبیه ترین مردم است به پیغمبر»

 كردند.سپس اسرا را بر ابن زیاد وارد 

 وی هنگامی كه امام سجاد علیه السالم را دید پرسید:

 «كیستی؟»
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 فرمود:

 آن ملعون گفت:«. علی بن الحسین»

 «مگر علی بن الحسین را خدا نكشت؟»

 امام فرمود:

 «.برادری داشتم كه علی نام داشت. مردم او را كشتند»

 ابن زیاد گفت:

 امام فرمود:« خدا كشت»

 ابن زیاد خشمگین شد و گفت:«. موتهااهلل یتوفی النفس حین »

 در پاسخ من دلیری می كنی و هنوز شجاعت داری؟»

 «.او را ببرید و گردن بزنید

 پس حضرت زینب گفت:

 ای پسر زیاد!»

 و امام را در آغوش گرفت و فرمود:« هر چه خون از ما ریختی بس است

ه ابن زیاد كمی ب«. بكش واهلل از او جدا نمی شوم. اگر می خواهی او را بكشی مرا نیز»

 آن دو نگریست و گفت:

 اش كشته شود!عجبا كه این زن دوست دارد با برادرزاده»

 …« او را رها كنید كه با این بیماری كه دارد خواهد مرد

امام سجاد علیه السالم سپس رنج سفر به شام و غم اسیری و عذاب در دربار یزید را 

 …همواره در اندوه مصیبت كربال بود  و تا پایان عمر شریفش، …تحمل كرد 

اند كه مردی بطّال و دلقك در مدینه زندگی می كرد كه به هزل و مزاح روایت كرده

 خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت:

علی بن الحسین مرا درمانده و عاجز كرده است؛ چرا كه هر چه تالش كردم هیچ »

 «.نتوانستم وی را به خنده افكنم
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سال داشت، با  13( هجری، هنگامی كه 31)یا  33ام سجاد علیه السالم در محرم سال ام

 مسموم شد و در بستر احتضار افتاد.« عبدالملك مروان»زهر یكی از فرزندان 

محمد بن »حضرت در این ایام، تمامی فرزندان خود را جمع كرد و فرزند بزرگوارش 

 3ربال حضور داشت و در آن زمان كودكی كه او نیز در مصیبت ك -« علی علیه السالم

نامید و امر سایر فرزندان خود را به آن « باقر»را وصی خود قرار داد و وی را  –ساله بود 

 جناب واگذار كرد و به آنان موعظه و وصیت نمود.

 سپس امام باقر را به سینه چسباند و فرمود:

گام شهادت خود و گفت تو را وصیت می كنم به آنچه وصیت كرد مرا پدرم در هن»

 كه پدرش او را وصیت كرده بود به این وصیت در هنگام وفات خود كه:

 .«بر حذر باش از اینكه ستم كنی بر كسی كه یاوری بر تو غیر از خداوند ندارد

اند كه چون حضرت علیه السالم وفات كرد، تمامی مدینه در ماتمش عزادار آورده

صغیر و كبیر در مصیبتش ناالن شدند و از زمین و  گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و

 …آسمان آثار اندوه نمایان بود 

 اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

***** 

 منابع اصلی:

. شیخ عباس قمی؛ منتهی اآلمال؛ با كوشش و تلخیص آیةاهلل رضا استادی؛ قم: دفتر 2

 .29۳۱نشر مصطفی، 

 .29۴3. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، 1

. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق عالمه ابوالحسن شعرانی؛ قم: 9

 .293۳انتشارات ذوی القربی، 

 ی اشك )شعر(. گریه31
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 مشخصات كتاب

 گریه ی اشك

 گردآورنده : محمد علی مجاهدی

 قم -ناشر : سرور 

 شمسی 2933پ اول، چا

 نوع جلد : شومیز

 قطع : وزیری

 13۴تعداد صفحه 

 نوع چاپ : چاپی

 زبان : فارسی

 گرم 9۴۱وزن : 

 3-2۱-۴923-3۴3شابك : 

 پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیممعارف اسالمی از گنجینه های بسیار غنی و ناشناخته ی فرهنگ 

ه و منثور گرانسنگی در این زمینو تمدن بشری است، و با آنكه تا كنون متون منظوم 

توسط پژوهشگران و سخنوران بنام در دسترس شیفتگان این مكتب قرار گرفته است، 

های بسیاری وجود دارد كه ناشناخته باقی مانده است.هر چند با تالش ولی هنوز گستره

 هایدر مسیر شناخت و معرفی اندیشه -متفكران و اندیشمندان بزرگ اسالمی از دیرباز

 ها برداشته شده و قلمروهایپرده از روی بسیاری از این ناشناخته -ناب و اصیل اسالمی

بسیاری به تسخیر درآمده است، ولی كدام پژوهشگر منصفی است كه نداند هنوز قلل 

ی بسیار مرتفعی وجود دارد كه جای پای اندیشه یی را تجربه نكرده، و در انتظار لحظه
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ر اساس این دیدگاه است كه انتشارات سرور از آغاز كار شورآفرین تسخیر نباشد؟!ب

هم خود را به چاپ و نشر آثار ارزشمندی مصروف داشته است كه این آفاق را در 

ی دید شیفتگان معارف اسالمی قرار دهد و تشنگان وادی معرفت را از زالل زاویه

م سخنوران بنام و توان آثار منظوجاری معارف اسالمی سیراب سازد.در این راستا، نمی

متعهد این مرز و بوم را در نمایاندن گوشه یی از این واقعیتها و نشر معارف الیزالی كه 

السالم دارد، نادیده ریشه در قرآن و مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم

گرفت.انتشارات سرور با عنایت به این واقعیت عینی و تاریخی و با استفاده از آثار قلمی 

های منظومی را [ صاحبنظران و اساتید شعر و ادب، موجبات تدوین مجموعه23] صفحه 

از « كی اشگریه»ی انقالبی ما باشد.فراهم آورده است كه پاسخگوی نیاز فعلی جامعه

های شعری است كه حاوی تازه ترین و پرشورترین اشعار عاشورایی این دست مجموعه

عصمت و طهارت آقای محمد علی  است،این مجموعه به همت شاعر بنام اهل بیت

مجاهدی )پروانه( تدوین یافته است، و تردیدی نیست كه با محتوای واالیی كه دارد، 

 [ 23مورد اقبال شیفتگان مكتب حسینی قرار خواهد گرفت. ] صفحه 

 هادو بیتی

 صادق رحمانی

 زد!عالم سینه می

زدنه تنها خاك آن شب، گریه زد خدا داند، كه عالم سینه مینم سینه مینگاه شمع، نم

 كردكرد برایت آسمان هم، گریه میمی

 زد!نم نم سینه می
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زد!غریبانه، دل من نوحه زد نگاهم، شعله در آئینه میچو حرف ازغربت دیرینه می

 زد!خواند دو دسته اشك، نم نم سینه میمی

 گلوی زخمی!

از تمام حزن زینب را بخوان بستاره گریه و الماس، با من شبست و، بوی زخم یاس، با من

 [ 2۳گلوی زخمی احساس با من! ] صفحه 

 صمد پرویس

 وضو در مهتاب!

كردتنی بیدست، با كرد گل شش ماهه را بیتاب میعطش، خورشید را سیراب می

 كرد!ی مهتاب میمشگی پر از آب وضو در چشمه

 مسلخ عشق

لخ و با عاشقان: در مسزمرگ سرخ، ایمان سبزپوشست امامت تا قیامت در خروشستبگ

 عشق به گوش جان طنین نوش، نوشست!

 نماز عشق

نماز عشق، در صحرا به پا بود امام عاشقان، خون خدا بودسری كه بر سر نی آیه 

 خواند به هفتاد و دو ملت آشنا بود!می

 محمود سنجری

 كو دستهایش؟!
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چه كس گوید به [ 23نوای العطش باشد به نایش عمو رفته كه آب آرد برایش ] صفحه 

 این طفل عطشناك: عمو آمد، ولی كو دستهایش؟!

 خورشید نیزه!

تو شور عاشقی در سر نداری به دل، غیر از غم دلبر نداریدال! خورشید را بر نیزه كردند 

 تو صبح عشق را باور نداری؟!

 یداهلل گودرزی )شهاب(

 رگهای بریده!

رزیدن ی لندیدهچه كرد آن لحظه هال! روشنتر از متن سپیده صبوری این چنین را كس

 عرش لبانت روی رگهای بریده؟!

 اال ای تیرها!

اال ای تیرها! از سر بگیرید به سوی خاندانم پر بگیریداگر با كشتن من، عشق برپاست 

 مرا شمشیرها! در بر بگیرید

 چه تنها بود زینب!

[ به هنگام 1۱مآل اندیش فردا بود، زینب در آن صحرا، چه تنها بود زینب ] صفحه 

 غروب تنگ آن روز تمام غربت ما بود زینب!

 علیرضا صائب فسانی

 دو ركعت گفتگو!
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دلی پر های و هو با عشق دارم حضوری در وضو، با عشق دارمبروای غصه خلوت كن! 

 كه امشب دو ركعت گفتگو با عشق دارم!

 پائیز( -محمد رضا سهرابی نژاد )م

 بمیرم...!

د نگاه مهربانان، غرق غم شدز مرگ سرخت ای ماه خروش و ناله، آوای حرم ش

 عطشناك بمیرم، قامت خورشید خم شد!

 سید مهدی حسینی

 عطش!

بردبیابان را، سراسر برد غمش، رنگ از رخ مهتاب میعطش از چشم اصغر، خواب می

 [ 12برد! ] صفحه برد علی را تشنگی از تاب میآب می

 تیر و چشم!

و خون جاریست جای آب چشممكنار رود با یاد لبانت  گرفته تیر دشمن جا به چشمم

 دو چشمه اشك شد دریا به چشمم

 سوخت ساقی!می

سوخت زدز سوز تشنگی میزد دل دریا برایش موج میعطش در چشمهایش موج می

 زدساقی و دریائی بپایش موج می

 سیراب شد، آب!
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لبهای خود آبی ز شرم روی ماهش آب شد، آب ز شوق دیدنش بیتاب شد، آبنه بر 

 رسانید نه از لبهای او سیراب شد آب

 نصیب!

[ فراتی 11كویری بود، سر تا پا عطش بود تمام حرف این صحرا، عطش بود ] صفحه 

 داشت چون دریا خروشان نصیب ما از این دریا، عطش بود

 احمد مشجری )محبوب(

 شفا

فی در مطاف اهل دل، خاك حسینست ملك در عرش: غمناك حسینستشنیدم هات

 [ 11گوش جان گفت: شفا در تربت پاك حسینست ] صفحه 

 رباعی ها

 احمد رضا زارعی

 صدای پا!

شنوماین طرفه صدائی كه مرا شنوم آواز نگار آشنا، میی دل، صدای پا میدر كوچه

 شنومخواند از نای شهید كربال میمی

 سید علی میرافضلی

 روح آب

ی آفتاب رانه های پر شور شدیمدر سایههنگام سپیده، غرق در نور شدیم آهنگ ت

 عاشورایی با روح زالل آب، محشور شدیم
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 منطق خون

از آتش عشق، آب شد این دل تنگ در جوشش می، خراب شد این دل تنگچون تیغ 

 [ 1۴برهنه، در تب و تاب جنون با منطق خون مجاب شد این دل تنگ! ] صفحه 

 ی هاشمیسیده راضیه

 باغ شهادت

روی گلها وا بود از اشك، زمین كربال دریا بودوقتی كه در باغ شهادت آغوش بهشت، 

 وا شد انگار میان الله ها دعوا بود!

 محمد عباسیه )كهن(

 با حسین!

« ا حسینب»بیشرمی شمر، اگر چه بدنامی بود همنام یزید بودن، از خامی بودای كاش كه 

 نامیدند آن مرد كه )بایزید بسطامی( بود!می

 نماز!

ست، كه سوز و ساز را ترك نكرد در راه خطر، حجاز را ترك نكرداین عشق چه شمعی

 عشقیست كه در جنگ، حسین سر داد، ولی نماز را تكرد نكرد؟!

 ی خون!فواره

[ ناگاه 13ی خون گرم، سیرابش كرد! ] صفحه آن طفل كه بوی آب، بیتابش كرد فواره

 خوابش كرد! ز سمت كوفه تیری برخاست الالئی گرم خواند و، در

 سلمان هراتی
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 ورد سبز!

بیزارم از آن حنجره، كو زارت خواند چون الله عزیز بودی و، خارت خواندپیغام تو، 

 ورد سبز بیدارانست بیدار نبود، آنكه بیمارت خواند!

 حمایت!

زان دست، كه چون پرنده بیتاب افتاد بر سطح كرخت آبها، تاب افتاددست تو، چو رود 

 زان روی كه در حمایت آب افتاد!تا ابد جاری شد 

 تصویر

ی فتهی گرباالی تو مثل سرو، آزاد افتاد تصویری از آن حماسه، در یاد افتاددر حنجزه

 صبح غریب تا افتادی، هزار فریاد افتاد!

 مشفق كاشانی

 ی حق نماآیینه

[ بشنو ز 1۳نما، سراپای حسین ] صفحه ی حقدر خون خدا، شكفته سیمای حسین آئینه

 ی اعصار و قرون توفنده بسان رعد، آوای حسینسراپرده

 یا رب!

ق، به ی حیا رب برخ نشسته در خون حسین بر زخم تن از ستاره افزون حسیندر جبهه

 طاعتی دست بگیر ما را برسان به خاك گلگون حسین

 محمد علی مجاهدی )پروانه(

 بفریاد آمد!
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الم به فریاد آمدزهرا به وداع تو چنان  چون درد تو دید، غم به فریاد آمد وز ماتم تو،

 زار گریست كز حالت او، حرم به فریاد آمد!

 غربت معصوم!

رفتآن غربت رفت آه، از دل خاكیان به گردون میروح حرم از حرم چو بیرون می

 رفت؟!داند چون آمده بود و، از حرم چون میمعصوم، خدا می

 وداع

اهل حرم، كعبه غمین بود و حسین ] صفحه با كعبه وداع آخرین بود و، حسین چون 

 شد تكبیر نماز واپسین بود و، حسین![ بشكوه ترین لحظه، تداعی می13

 قنوت!

ی ال، در ملكوتش جاریستمردی كه صد دجله خروش، در سكوتش جاریست گلنغمه

 [ .2عطش ازو بلند آوازه ست )صد رشته قنات در قنوتش جاریست!( ]

 شیون! نذر حضرت زهرا

فت و، ربود و، دو چشم اشكباری كه مپرس در بهت سكوت شام تاری، كه مپرسمی او

 گشت بلند، از مزاری كه مپرس!صدای شیون مادر او می

 ای روح بزرگ!

در صبر تو، روح استقامت دیدند آثار بزرگی و كرامت، دیدندآن دم كه بپاخاستی ای 

 [ 9۱ات، قیامت دیدند! ] صفحه روح بزرگ! در قامت خطبه

 فریاد سرخ عاشورا
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رشور ی پآن روز كه شهر، از تو پر غوغا بود در خشم تو، هیبت علی پیدا بودآن خطبه

 تو در كوفه و شام فریاد بلند و سرخ عاشورا بود!

 ی طوفانی!خطبه

ی توان پنهان كردتوفندگی خطبهواالئی قدر تو، نهان نتوان كرد خورشید ترا، نمی

 را، ویران كرد!طوفانی تو كاخ ستم یزید 

 ی تو با من!همه

را  -رقیه -ی تو با من!تو دختر خودی من، همهی تو با من با تو همههمراه بود، زمزمه

 ی تو، با من!راضی كن راهی شدن فاطمه

 ی تب!شعله

ی عشق هر چه مردی ای دوست ] تو، رهبر هر چه رهنوردی ای دوست تو، كعبه

ی تب با آنكه طبیب هر چه دردی، ای شعله [ چون شمع، برافروختی از92صفحه 

 دوست!

 هرم تب!

اش، از هرم تب افتاد آتش! زین شعله، به دامان شب افتاد آتش!بنشست چو در خیمه

 آتش به پرستاری او در خرمن صبر زینب افتاد، آتش!

 سرگرم شد آتش...!

سر  كسی برآگه چو شد، از حالت بیماری او دامن به كمر بست، پی یاری اوچون دید، 

 بالینس نیست سرگرم شد آتش، به پرستاری او!
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 ی آفتابپنجه

آن شب، كه فروغ مه بر افالك دمید با حالتی آشفته و غمناك، دمیدهفتاد و دو قرص 

 ی آفتاب، از خاك دمید!ماه، در آن دل شب چون پنجه

 هفتاد و دو خورشید!

[ 91آه، آن شب ماه ] صفحه  چون كرد نظر به قتلگاه آن شب، ماه تا صبح كشید از دل

 كرد نگاه آن شب ماه!هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را حیرت زده می

 ی تو!شرمنده

ر، ی تو!حر بود اسیاش، آمیخت شكرخندهی تو با گریهآمد و، سر به زیر و، شرمندهمی

 ی تو!كرد! آن لحظه امیر شد، كه شد بندهتا امیری می

 اسباب سرافرازی!

یش، تهی شد از تو پر شد، ای دوست یك قطره نبود بیش و، در شد ای دوستآن از خو

 سر كه ز شرمندگی افكند به زیر اسباب سرافرازی حر شد، ای دوست!

 لبخند!

باید دل خود به عشق، پیوند زدن دم از تو، از تو ای خون خداوند! زدناز تو، ره و رسم 

 دن!عشق باید آموخت وز اصغر تو، به مرگ لبخند ز

 زالل كوثر!

[ آن دم 99در هیبت تو، سطوت حیدر دیدند در خشم تو، التهاب آذر دیدند ] صفحه 

 كه حسین را برادر خواندی در جاری تو، زالل كوثر دیدند!
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 اگر برخیزد!

از قهر تو، شاهین قدر پر ریزد وز هیبت تو، شیر قضا بگریزدماند به تو كوه، اگر به رفتار 

 ماند، اگر برخیزد!آید! دریا به تو می

 كو شیردلی؟!

حمله، ره هزار نخجیر زندماند به تو خورشید، اگر كو شیردلی كه پنجه با شیر زند بی

 بخروشد! ماند به تو شیر، اگر كه شمشیر زند!

 مشگ بدوش

آن روز كه شط در تب و تاب آمده بود وز سوز عطش در التهاب، آمده بوددیدند كه 

 بر لب شط رساند آب، آمده بود!آن بحر كرم، مشگ بدوش تا 

 دریا نشنیدم كه...!

[ 93ای كعبه به داغ ماتمت نیلی پوش وز تشنگیت، فرات در جوش و خروش ] صفحه 

 جز تو كه فرات رشحه یی از یم تست دریا نشنیدم كه كشد مشگ بدوش!

 حریر نور!

ریر چون دید به نوك نی سرش را، خورشید بر خاك، تن مطهرش را خورشیدآرام، ح

 نور خود را گسترد پوشاند برهنه پیكرش را، خورشید!

 تالوت!

كرد؟!گوئی كه به كرد؟ یا از عطش آب، روایت میهرم سخن از داغ حكایت می

 كرد!ی عشق هفتاد و دو آیه را تالوت میعرش نیزه از سوره
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 ی تو با من!فاصله

ت !خورشید من! ار نیسی تو با منی تو با من: هم قافله شد سلسلهگفت دل یكدلهمی

 ی تو با من؟!قیامت ز چه رو یك نیزه بود فاصله

 عرش نی!

خورشید، بر این تیره مغاك افتاده ست یا بر سر نی، آن سر پاك افتاده ست؟! ] صفحه 

 [ بر عرش نی، از تالوت او پیداست هفتاد و دو سوره رو خاك افتاده ست!91

 عریانی!

از عابس و، آن مایه پریشانی اوبرخاست خروش او،  گفتم چو به )طاهر( غم حیرانی او

 كه هرگز نرسد عریانی من، به گرد عریانی او

 عریانتر ازین؟!

از شور تو پر، كون و مكان شد عابس! در سوگ تو خون، دل جهان شد عابس!تن از 

 توان شد عابس!تو و، تو برهنه تر از تن خویش عریانتر ازین نمی

 عباس براتی پور

 داغ!

چند قدش خمیده، اما برپاست رنگ از رخ او پریده، اما برپاستاین سرو كه در میان هر 

 [ 9۴بینید هفتاد و دو داغ، دیده اما برپاست! ] صفحه خود می

 تقدیم تو!
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بركند دل از جهان و، تقدیم تو كرد خون ریخت ز دیدگان و، تقدیم تو كردچون تیر 

 د جان و، تقدیم تو كرد!به مشگ خورد و، رفت آب از دست بر دست نها

 آب آوردند!

ی ی نوراناو را به شكوه بیحساب، آوردند از پا تا سر به خون خضاب، آوردندتا چهره

 ی آفتاب، آب آوردند!او را، شویند از چشمه

 خواند!قرآن می

خوانددرطشت خواند با نای ز هم گسسته، قرآن میآن جان ز جسم رسته، قرآن می

 خواند!یشان خورشید به خون نشسته، قرآن میطال، به بزم شب اند

 كشتی طوفان زده!

[ طوفان 93ی غم شده بود خورشید، سیاهپوش ماتم شده بود ] صفحه تا ماه، اسیر پنجه

 زده، كشتی نجات امت بشكسته كنار نهر علقم شده بود!

 كنار شط!

 كنار شط آن دم كه ز غربت آشكارا دم زد طومار ستمگران دون، بر هم زدلب تشنه،

 مواج فرات پا بر سر زندگانی عالم زد

 خنجر بگذاشت!

به هر  پنداشتغافل! كهدشمن كه به حنجر تو، خنجر بگذاشت خاموش، طنین نای تو می

 پنداشتكجا روان بود سرت بند ستم از پای جهان بر می

 حسین اسرافیلی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 شط عرفان

كیب شودندهر چند كه بیی عاشقان، نگهبان بایثارگران شط عرفان بودند بر خیمه

 وعطشان بودند مانند هزار چشمه، جوشان بودند

 چاووش!

[ 9۳چاووش قطار خون و دردی، مسلم! خورشید شب سیاه و سردی، مسلم! ] صفحه 

 در كوفه حضور غیرت و بیعت نیست تنها تو وفا به عهد كردی، مسلم!

 در مسلخ!

سازی كردندهفتاد و دو در مسلخ خویش، عشقبازی كردند با خون گلو، حماسه 

 ی عطشناك، آن روز با حلق بریده، سرفرازی كردند!خیمه

 شرمسار!

ی كوفه، سوگوارست هنوزاز سوز لبان زان فاجعه، دیده اشكبارست هنوز دروازه

 ی عاشورا دریای فرات، شرمسارست هنوز!تشنه

 با پای برهنه!

 سر دار آمده بودبا پای برهنه،ی خونین كه به بار آمده بود خورشید وال، بر زآن فتنه

 دشتها را زینب دنبال حسین، سایه وار آمده بود!

 آزادترین!

ی [ در صحنه93ی پارساترین یاران، بود ] صفحه آزادترین غالم، در میدان بود از زمره

 حق و باطل عاشورا حر بود كه بازگشته بر ایمان بود
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 احد ده بزرگی

 سفیر خورشید

ید تویی مشغل كش جیش شیر توحید، توییمانند سهیل سرخ در در كشور دل، امیر ام

 زدگان، سفیر خورشید توییباغ فلق بر شب

 شعله ور!

یكباره چو مهر، شعله ور گشت عباس سوزنده تر از خشم شرر، گشت عباسبا یاد لب 

 ی عشق از شط فرات، تشنه برگشت عباسخشك جگرگوشه

 شعر بیداری

ی خوش برد به سر، طریق دینداری راشد حر و، درید پردهافراشت ز مهر، بیرق یاری را 

 [ 3۱ظلمت را شد مست و، سرود شعر بیداری را ] صفحه 

 گریست!

ی بیتاب گریست چون چشم فرات، مشگ پر آب گریستدر دامن بر تشنه لبان، دجله

 كهكشانی دشت عطش خورشید، كنار نعش مهتاب گریست!

 بیدست!

گذشت بر تن، زره از ستاره پوشید و، گذشتبیدست، كنار از ساغر ماه، باده نوشید و 

 شط خونین فرات خورشید صفت به شب خروشید و، گذشت

 گل سربدار!

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی گیر و دار، تنها شده بودبربام سیاه كوفه، دریا دل تكسوار، تنها شده بود درعرصه

 تنها شده بود -گل سربدار -چون مهر منیر مسلم

 خندید علی!

خویش پیچید، علی دامن ز سرای خاك، برچید علی ] صفحه  ی گل، بهچون غنچه

 زد خورشید صفت به مرگ خندید، علی![ آنگه كه شفق ز حنجرش سر می32

 اما خندید!

سلطان  یگل غنچه رگش گسست، اما خندید آیینه صفت شكست، اما خندیدبر شانه

 والیت، اصغر تیرش به گلو نشست، اما خندید!

 گلبوسه!

زدگردید فضا زد خون، خنده به برق برق خنجر مییده، دل سر میاز مشرق سرخ د

 زد!معطر، آنگاه كه تیغ گلبوسه به پیشانی اكبر می

 در قحط وفا!، پیغام بشیر به مردم مدینه

خون، رنگ سیاه دل صحرا را، برد موج عطش، آبروی دریا را بردزد نعره بشیر و، 

 [ 31را برد! ] صفحه  گفت: در قحط وفا عشق آمد و، الله های زهرا

 دختر عشق!

ق بوسیدقربانی راه عشبوسید كوكب، رخ رخشان قمر میگل را به چمن، مرغ سحر می

 بوسید!شد، دختر عشق وقتی كه لب لعل پدر می

 بهار قرآن
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در ظلمت شب، شهاب ایمان گل كرد بر نی، سر آفتاب ایمان، گل كردتا همسفران، 

 هار قرآن، گل كردطریق را گم نكنند بر لعل لبش ب

 ی دل!، برای حضرت سجاددر خیمه

ی خسته دل، مشوش سوخت پروانهی سركش، میچون شمع كه در شعله

 سوخت!ی دل میان آتش میی اشك در خیمهسوختسجاده نشین عشق، چون اللهمی

 قرآن گسسته!

ی خون [ ا39مانی! ] صفحه مانی! قرآن ز هم گسسته را، میی دلشكسته را، میآیینه

 مانی!ی من خورشید به خون نشسته را میخدا! در افق دیده

 رو سپیدم كردی!، برای جناب جون سیاهپوست

ی زیر لب شهیدم كردی!با آنكه چو ای عشق! چه خوش مست امیدم كردی با خنده

 ی خویش، روسپیدم كردی!شب، سیاهرو بودم من از بوسه

 ی خونینقنداقه

ی خون، قرص قمر را بوسیددر خیمه، حسین بوسید سیاره ی سحر راتیر آمد و: غنچه

 ی خونین پسر را، بوسید!پیش چشم زینب قنداقه

 چرخ در خون!، برای جناب عباس

زداز بهر رضای زد لبخند جنون، به عقل مجنون میی گلگون میی خون، بادهدر حجله

 [ 33زد! ] صفحه عشق و لیالی دلش عریان شده بود و، چرخ در خون می

 مرد نبرد، برای جناب بریر ابن خضیر
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ی جنگ تن به تن، مرد توییآن كس كه چهل ای مرد نبرد! جوهر فرد، تویی درعرصه

 سال نماز شب را پیوند نماز صبحدم كرد، تویی!

 ایمجتبی تونه

 حضرت غم

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است این رسم ز حضرت غم، آموخته استای سرو 

 ، عباس! دل، شعله به شعله در غمت سوخته استتماشائی ایمان

 در محضر آفتاب!

دادیآن روز به دست كربال دادی در آتش التهاب، جان میدر محضر آفتاب، جان می

 دادی!ای عباس! لب تشنه، كنار آب جان می

 جالل محمدی

 كوی حسین

دور  [ ره،31ی روی حسین ] صفحه یا رب بشهیدان ره كوی حسین بر سوختگان جلوه

 و شب تار و، بیابان در پیش ما را برسان به خاك گلبوی حسین

 پیشقدم!

ه خون ی عشق را بهنگام سفر، پیشقدم شد، دستم قربانی قامت علم شد، دستمتا نامه

 بنگارم در محضر وصل او، قلم شد دستم!

 اكبر بهداروند

 های سرخ!خطبه
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سرخش، بر لبپایش به ركاب های آمد و، خطبهی شب میمانند ستاره، از سراپرده

 گفت پیام عشق و خون با زینبذوالجناح، از سر درد می

 هادی وحیدی

 خون بارید!

آن روز، ز دشت كربال خون بارید از ابر سیاه نینوا، خون باریدآن لحظه كه شد شهید، 

 ها، خون بارید!فرزند رسول از زخم دل ستاره

 محمد حسن مومنی تنكابنی

 یك سینه عطش!

[ 3۴داد ] صفحه داد یك سینه عطش، ندای ایمان میی دشت عشق، جوالن میهنهدر پ

 داد!دیدم خورشید به روی خاكها، جان میزدگان، میی شبدرهلهله

 در راه سپیده

بر مرگ، نگاه آسمانی كردند یعنی كه به عشق، مهربانی كردندآن روز، فرشتگان 

 !خاكی چه غریب در راه سپیده، جانشفانی كردند

 در بهت غروب

رفتبا آنكه حصار رفت آن رود زالل رو به دریا میدر بهت غروب، سمت فردا می

 رفت!سنگ رو در رو بود آئینه، صبور تا تماشا می

 كنار دریا جان داد!
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ی آسمان، به صحرا جان داداسرار شگفت آن روز، غریبانه و تنها، جان داد پرورده

 [ 33دریا، جان داد! ] صفحه  شد وقتی كه عطش كنارعشق، معنا می

 بهنام پازوكی

 سرشك حسرت!

ی مه، باریداز چشمهبارید بر دامن دشت، شور و شر میاز پلك سیاه شب، شرر می

 بارید!سرشك حسرت نم نم بر دشت فرات، تا سحر می

 حسن حسینی

 خورد!فراوان می

خوردلب می خورد آب از لب جوی لب و دندان،آن نی، كه بر آن خشك نیستان می

 خورد!خورد فراوان، و فراوان میخورد میتشنه، ز جویبار قرآن می

 پرسش سوزان!

ام، از سپیده آبم بدهید جامی ز زالل آفتابم، بدهیدمن پرسش سوزان حسینم، لب تشنه

 ی عشق، جوابم بدهیدیاران! با حنجره

 در جواب بابا!

[ تنها ز 3۳ی ال جوشید! ] صفحه عرهآن جمله چو بر زبان موال جوشید از نای زمانه، ن

 ماهه خون بود كه در جواب بابا، جوشید!گلوی اصغر شش

 تفسیر قرآن!
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یده كردبا نای بركرد هفتاد و دو فصل سرخ، عنوان میشورید سری كه شرح ایمان می

 كرد!نیز، بر منبر نی تفسیر خجسته یی ز قرآن می

 زاده )آشفته(جعفر رسول

 !در كنارش جان داد

ی احمدی، شكست و افتاد! بر دامن الله آسمان، داغ نهادآن دم كه نهاد چهره بر آئینه

 ی او گفتند: حسین در كنارش، جان داد!چهره

 باور داشت!

آمد و: آفتاب را باور داشت مفهوم حضور آب را، باور داشتایمان به شكوه عشق، در می

 جانش بود آن خواهش مستجاب را، باور داشت!

 سپیده مانند

[ در پیش نگاه 33آئینه شدند و، تابناك افتادند مانند سپیده، سینه چاك افتادند ] صفحه 

 مهربان خورشید هفتاد و دو آسمان، به خاك افتادند!

 شط عطش سوز!

رفتیك جوی از آن رفت نهر كلماتش، از عطش پر میروزی كه ز دریای لبش، در می

 رفتمیشط عطش سوز زالل آهسته به آبیاری حر 

 ایمان طرفه

 غبار روبی!
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 آئیمای مدفن التهاب ایمان وی جنوبیت، میمائیم و جواب خوبیت، می آئیم تا غمكده

 آئیمعطش! روزی به غبار روبیت، می

 یك قافله بغض!

خون نغمه ترین قصیده را خواند، رهید یك قافله، بغض و اشك و غم راند، رهیدیا 

 [ 1۱ینكه تنش درین قفس ماند، رهید! ] صفحه للعجب، این كبوتر زخمی عشق با ا

 پائیز( -محمد رضا سهرابی نژاد )م

 قبر شش گوشه!

ه قبر روئیمگردی كه گرفتهای تو، میبوئیم با خون حماسهعمریست كه راه سرخ تو می

 شوئیمی تو فردا به گالب دیدگان، میشش گوشه

 قنداقه!

ی طفل تا نهادی ی ترا پژمردندقنداقهچهآن روز، تمام عرشیان آزردند زآن قوم، كه غن

 بر خاك تا پیش خدا، فرشتگانش بردند!

 آب شد، آب!

بسیار گریست تا كه بیتاب شد آب خون ریخت ز دیدگان و، خوناب شد آباز شدت 

 تشنه كامیت ای سقا! آن روز ز شرم روی تو، آب شد آب!

 علقمه!

[ 12بوسید ] صفحه ریده را، میبوسید آن مشگ ز هم دآن نخل به خون طپیده را، می

 بوسید!خورشید، كنار علقمه خم شده بود دستان ز تن بریده را، می
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 ای جاری روسیاه!

سوختای جاری سوخت هفتاد و دو حنجره، به پایت میدر آتش تب، زهای هایت می

 سوخت!رو سیاه! ای شط فرات! لبهای حسین از برایت می

 در كنج خرابه!

ك و آه آمده بود جبریل پریشان به نگاه، آمده بوددر كنج خرابه، زهرای حزین به اش

 در میان طبقی خورشید به مهمانی ماه آمده بود!

 خون زالل!

 ی ماستهرگز ندهیمی ماست جان در ره دوست دادن، اندیشهپیكار علیه ظالمان، پیشه

 ی ماستتن به ذلت، هرگز! در خون زالل كربال ریشه

 ساعد باقری

 دی!یا رب مد

[ آنگاه 11یا رب مددی! كه گرم، پابگذارم هر آنچه نبرد نیست، جا بگذارم ] صفحه 

 كه وصل خود نصیبم سازی رخساره به خاك كربال بگذارم

 رسول آه!

شكستی ای آنسو نگران، نگاه پیغمبر بود خورشید، رسول آه پیغمبر بودای تیغ پلید! می

 كاش آن حنجره، بوسه گاه پیغمبر بود!

 كی منش كاشانی )مشفق(عباس 

 بارقه
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مه، بارقه ییست در شبستان حسین شب، حادثه یی ز درد پنهان حسینهر صبح، ز دامن 

 افق، خون آلود خورشید برآید از گریبان حسین!

 صادق رحمانی

 ی دل!ای كعبه

ی دل! قلب سلیم تو شكست پیشانی تو، دست كریم تو، شكست!زمزم، به ای كعبه

 بود آن روز كه حرمت حریم تو، شكست ی عزا گریاننشانه

 حسن صفوی پور )قیصر(

 دشت الله گون!

مانست ] صفحه مانست دامان شفق، به رنگ خون میخورشید، به طشت واژگون می

 مانست!دیدی واهلل! به دشت الله گون می[ گر ساحت قتلگاه را می19

 در تنگ غروب

مرغ حق، خون ریخت از زخم گلوی در تنگ غروب، از شفق خون می

 ریختخورد كتاب عشق در باد، ورق! از دیده به روی هر ورق، خون میریختمیمی

 محمد جواد غفورزاده )شفق(

 فریادگر!

آیدگلپوش كنید شهر آید و ز باغ به گوش، نام خون میآالله به چشم، جام خون می

 آیدرا، چون زینب فریادگر قیام و خون، می

 در بهت سكوت!
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، نوای عشقی زینب! دلداده و، جانفدای عشقی زینب!در بهت سكوت بر حنجر خون

 كوفه، در ظلمت شام پیغامبر خدای عشقی، زینب!

 ای پرچم كربال!

[ تا 13ای پرچم كربال به دوشت، زینب! قربان تو و، خشم و خروشت، زینب! ] صفحه 

 ی دل، سیاهپوشت زینب!موی سرت، سپید شد از غم دوست شد كعبه

 انقالبی گلواژه

ی زهرائیدر مكتب عارفان و، در زینب! تو كه در حنجر حق، آوائی تندیس علی، آینه

 ی انقالب عاشورائیدفتر عشق گلواژه

 طبیب دلها

ی عشقیم و، مسیحائی، توای چشم و چراغ ای آنكه عزیز خاطر مائی، تو ما خسته

 عارفان، ای سجاد! بیمار نیی، طبیب دلهائی تو

 رساترین فریاد!

نجا كه، سكوت مرگ و استبدادست خون شهدا، رساترین فریادستبا اینهمه، در قیام آ

 ی سجادست!ثاراللهی فریاد حسین، خطبه

 ی من!شش ماهه

اصغر، كه به چهر از عطش، رنگ نداشت یارای سخن، با من دلتنگ نداشت ] صفحه 

 !نداشتی ظلم و، با كسی جنگ ی من شد كشته[ یارب تو گواه باش! شش ماهه11

 ساقی نیست!
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ام آرزوی مشتاقم و، غیر من كسی ساقی نیست در هیچ دلی اینهمه مشتاقی، نیستدر سینه

 سقائی، هست افسوس كه دست در تنم، باقی نیست!

 علی پورحسن آستانه

 آیا تو برادر منی؟!

آمد به كنار قتلگاه و، پرسید: آیا تو برادر منی ای خورشید؟!هر لحظه به فكرم، به چه 

 بوسید؟!ی ترا میحالی زینب رگهای بریده

 به دنبال حسین!

 گشتدیدم كهآن روز، كه خون عاشقان ریخت به دشت دریای فرات، غرقه در خون می

 [ 1۴گشت! ] صفحه به دنبال حسینش، زینب سرتاسر دشت كربال را، می

 غالمرضا رحمدل

 در ساكت شب!

خواهددر ساكت شب، ری سحر، میخواهد گل، لطف صحاققنوس ستاره، بال و پر می

 خواهد!رقیه از خواب پرید از زینب خون جگر، پدر می

 ای وای!

آغشته به خون، سپیده دم شد ای وای! یك الله ز باغ عشق، كم شد ای وای!بر 

 ی والقلم، قلم شد ای وای!مصحف خون، رسول تاریخ نوشت: اسطوره

 محمد فكور

 او، همه من!
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مست شدم مجذوب رخش گشتم و، از دست شدممن، او همه  یك بوسه زدم بر رخ او،

 گشته بودم و، او همه من! در او، همه نیست گشتم و، هشت شدم

 شكراهلل شیروانی )خندان(

 ی عشقاسطوره

[ در 13تر از شیر، حسین ] صفحه در روز قیام خون و شمشیر، حسین غران و خروشنده

 ن، حرمت تكبیر، حسین!ی عشق بنوشت به خوپویش هفتاد و دو اسطوره

 عبدالرضا رادفر

 بذر خون!

در دشت بال، كه بذر خون كاشت حسین رسمی ز حماسه جای بگذاشت، حسینهنگام 

 عروج، با لبی شكرگزار هفتاد و دو هدیه با خودش داشت، حسین!

 بر مخمل خاك خون!

فتخار بر مخمل خاك و خون، فتادند همه جان بر سر ایثار، نهادند همههفتاد و دو ا

 همراه حسین در روز شرف دوباره زادند همه

 قیصر امین پور

 در اوج عطش!

نامیدند رفتند و، به كوی دوست آرامیدندسیراب شدند، زانكه خود را چو ز نسل نور می

 در اوج عطش آن حادثه را به شوق، آشامیدند!

 اسب بی سوار!
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[ زین 1۳ اینست ] صفحه این خاك، به خون عاشقان رنگینست اینست درین قبیله آئین،

 گردد اسب تو، كه زین و یال او خونینست!سوار برمیروست كه بی

 رحیم زریان

 سردار قضا!

ی عشق، تشنه لب آمده بودبا خون گلو، تیغ آمده بود در عرصه -میر ادب -سردار قضا

 ستم را بشكست! خورشید خدا به جنگ شب آمده بود

 حسین یاری

 بوسه

خدا زد بوسه صد حیف كه شمشیر جفا زد بوسهدر كرب وبال،  دستی كه بر آن، دست

 حسین از روی زمین برداشت و، با قد دو تا زد بوسه!

 ریخت!اختر می

ریختدر ساحل ریخت بر دامن دشت، الله پرپر، میآن روز، عطش به سینه آذر می

 ریخت!دیدند خورشید به روی ماه، اختر میعقلمه، همه می

 وحید امیری

 آبخنكای 

[ بیتابی 13كرد ] صفحه كرد در حادثه، التهاب را حس میاو غربت آفتاب را، حس می

 كرد!زد وقتی خنكای آب را حس میكودكانش آتش می

 پاسدار( -تقی پورمتقی )م
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 سقا

بر دامن او، گرد مدارا ننشست سقا، نفسی ز كار خود وا ننشستهر چند قلم شد علم 

 پا ننشست!بازوی او با دست بریده باز از 

 گودال!

اش گودال كه تشنه بود، خونش نوشید از رگ رگ سنگ، باز خونش جوشیدتا خاطره

 ز یادهامان نرود از درد شفق لباسی از خون پوشید

 شهاب یزیدی

 اسباب شفاعت!

عباس! دلی كه پایبست تو بود مشتاق لقای حق پرست تو بودامروز چه كرده یی كه 

 ست بود؟!فردا زهرا اسباب شفاعتش دو د

 امین شیرازی

 تصویر آفتاب!

در رود زمانه، پیچ و تاب افتاده ست خورشید، به خوف و اضطراب افتاده ست ] صفحه 

 ی چشمان فرات تصویر بلند آفتاب افتاده ست![ ظهرست و، در آئینه۴۱

 عزیزاهلل خدامی

 دو دست آب آور!

 ی تشنهر توخود، چارهای خون خدا! خدا بود یاور تو توحید، چه خوش نشسته در باو

 كامی اصغر كن كافتاده ز پا، دو دست آب آور تو!
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 ی سرخ!قطعه

آن روز كه آهنگ سفر داشت حسین از راز شهادتش، خبر داشت حسیناز بهر سرودن 

 ی سرخ هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین!یكی قطعه

 جواد محقق همدانی

 هفتاد و دو الله!

ی عشق، پرچم افراشت حسینتا حاصل ، حسین بر قلهدل، غیر خدا زهر چه برداشت

 انقالب خود بردارد هفتاد و دو الله در زمین كاشت حسین

 غالمرضا كافی

 ای وای!

[ از ۴2ی شب، سپیده دارد در دست یا خنجر آبدیده دارد، در دست؟! ] صفحه آن زاده

 گودی قتلگاه، بیرون آمد ای وای! سر بریده دارد در دست!

 ریمحمود سنج

 ای تیغ!

مهرست رخش، بر او سحر بوسه زده ست بر هر قدمش، دو صد خطر بوسه زده ستای 

 اش، پیامبر بوسه زده ستتیغ! ازین خیال بد بیرون شو! بر حنجره

 محمد رضا محمدی نیكو

 پایان سرود!
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دانستچون شاعر چیره دانست گودال فرود خویش را، میاو، روز شهود خویش را می

 [ ۴1دانست! ] صفحه سخن پایان سرود خویش را مییی، از آغاز 

 غزلها

 خسرو احتشامی

 ظهر عشق

ی محبت تو تا قیامت، آبدر ظهر عشق، ای بسته بر زیارت قد تو قامت، آب شرمنده

ی حماسه ز جوش شهامت، آبدستت به موج، داغ عكس تو لغزید در فرات شد چشمه

آببر دفتر زاللی شط، خط ال  حباب طلب گذاشت اوج گذشت دید و، كمال كرامت،

كشید لعلی كه خورده بود ز جام امامت، آبلب تر نكردی از ادب، ای روح تشنگی! 

 سر -ز گریزی كه از تو داشت -آموخت درس عاشقی و استقامت، آبترجیع درد را

زند هنوز به سنگ ندامت، آبسوگ ترا ز صخره چكد قطره قطره، رود زین بیشتر می

مت، آباز ساغر سقایت فضلت، قلم چشید گسترد تا حریم تغزل، سزاست به اشك غرا

زعامت آبزینب، حسین را به گل سرخ خون شناخت بر تربت تو بود نشان و عالمت، 

[ از جوهر شفاعت تیغت بعید نیست گر بگذرد ز آتش دوزخ، سالمت ۴۴آب! ] صفحه 

انمت خوقامت، آبمیبوسی و، قصد اآب!آمد به آستان تو گریان و عذرخواه با عزم پای

 به نام ابوالفضل و، شوق را در دیدگان منتظرم بسته قامت، آب!

 یوسفعلی میر شكاك )بیدل(

 دور عاشقان آمد

خیز و جامه نیلی كن، روزگار ماتم شد دور عاشقان آمد، نوبت محرم شدنبض جاده 

مد، آبیدار از، بوی خون خورشیدست كوفه رفتن مسلم، گوئیا مسلم شدماه خون گواه 
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جوش اشك و آه آمد رایت سیاه آمد، كربال مجسم شدپای خون دل واكن، دست 

به  افشان، گلموج پیدا كن رو به سوی دریا كن، ساحلی فراهم شدگریه كن، گالب

افتد باد مهرگان آمد، قامت علی خم شدقاسم و طپیدنها، الله و دمیدنها خاك می

شود عباس گو ضطراب آورد، آب میمجتبی و چیدنها، گل دوباره خرم شد!تشنه، ا

فرات، خیبر شو! مرتضی مصمم شدخادم برادر بود، از ره پرستاری در قدم موخر بود، 

[ نوبت حسین آمد، كآورد به میدان رو نه فلك به جوش ۴3از وفا مقدم شد ] صفحه 

آمد، منقلب دو عالم شدچرخ در خروش آمد، خاك شعله پوش آمد آسمان به جوش 

كند مریم با مصیبت خاتم، تازه اسم اعظم شدبر سر از غم زهرا، خاك میآمد، كشته 

ی كوثر، گریه آب داغ آدم شددشمن حسین افگند ار به چاه، یوسف را چاه، چشمه

 ها، این فغان فراهمی دل بود، آبروی )بیدل( بود كز هجوم فرصتزمزم شدگرچه عقده

 شد

 مهدی حسینی

 ی آئینهشعله

ین طوفان، كه خواب از چشم دریا برد؟ و شب را از سراشیب سكون كه بود این موج، ا

تا اوج فردا، برد؟كدامین آفتاب از كهكشان خود فرود آمد كه اینگونه زمین را تا عمیق 

آسمانها برد؟صدای پای رودی بود و، در قعر زمان پیچید و بهت تشنگی را از 

را به سمت مشرق عطشناك دل ما بردكسی آمد، كسی آنسان كه دیروز توهم 

وی حیرت، روئید و تا آنسی آئینه میترین فردای زیبا بردكسی كه در نگاهش شعلهآبی

[ خود حق بود او آری! كه از مرز یقین آمد ۴۳تا خدا، تا عشق، ما را برد ] صفحه 

گمانها را ز شك آگند، آن را تا به حاشا بردبه خا افگند ذلت را، شرف را از زمین 

را تا بلندای شكوه نیزه، باال برد!دوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش مرا برداشت و او 
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كه بود  دانمتا بیكران آرزو، تا مرز رؤیا، بردبگو با من! بگو ای عشق! اگر چه خوب می

 این موج، این طوفان، كه خواب از چشم دریا برد؟!

 سراب آب

بوتراب، آبدر وادی پیچیده در فضای حرم بانگ آب، آب بسته چو خصم بر حرم 

زده، دریا خروش داشت اما به چشم تشنه لبان شد سراب، آبآوای العطش به ثریا عطش

روی  ی طفالن بلند بود ازرسیده بود از سوز قصه آمده در پیچ وتاب، آبفریاد استغاثه

ها تشنگان ز خجالت شد آب، آب!عباس، این شرار عطش را كند خموش در خیمه

، آبآن ماه هاشمی چو به دریا نهاد پای الماس نور سفت از آن رساند اگر با شتاب

[ در التهاب داغ عطش بر لب فرات از حنجری فسرده شنید ۴3ماهتاب، آب ] صفحه 

سوزد از برای تو و، شد كباب ی حسین میاین خطاب، آب:ای روسیاه! حنجر خشكیده

 ب، آب!این خیلآب!پژمرده نوگالن حسینی ز تشنگی از روی تشنگان حرم رخ متا

دهی تو به زهرا جواب، آب؟!بیرون شد از تشنگان همه از آل كوثرند فردا چه می

هاست، بر او همركاب، آبآنجا كه تیر خصم، فرات، ابوالفضل با شتاب رو سوی خیمه

تن مشگ را درید ساقی فسرده گشت و گرفت اضطراب، آببا آنهمه امید، دگر ناامید 

ی طفالن در حرم لب آن مشگ آب، آببا یاد كام تشنهشد ساقی چو دید ریخت از 

تشنه داد جان و نخورد آن جناب، آبدر دشت كربال گذری كن، هنوز هم پیچیده در 

 فضای حرم بانگ آب، آب

 غربت ساقی

آلود صحرا یك بیابان عطش گشته آسمان، مات و مبهوت مانده ست، در سكوت مه

ور مانده در حیرت دشت، پیكر مردی غوطه [3۱جاری، پای دیوار تردید دریا ] صفحه 

هاكربال غوطه ور ی روشنیی خون و آتش، مردی از تیرهاز نسل طوفان مردی از دوده
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در غم اوست، او كه نبض بلوغ زمانه ست غربت ساقی تشنگانست، آنچه در دشت 

های جاریست هر جاهفت پشت عطش سخت لرزید، آسمان ابرها را فروریخت شانه

ی تلخ سقاآه ای غربت بینهایت! آه ای خواهش تكان داد، هق هق گریه زمین را

اجابت! زخمهای بیابان شكفته ست، دشت در دشت، صحرا به صحراشرمسار لبانت بی

فراتست، بر دل آب افتاده آتش كرده دریا به روی نگاهت، باز آغوش گرم 

رهایم من، این شع تمنازخمهایم دوباره شكفتند، آنچه باید بگویند، گفتند زخمهای

زخمهایی همیشه شكوفادر دل: اندوه، اندوه، اندوه! درد: انبوه، انبوه، انبوه! عشق: 

 بشكوه، بشكوه، بشكوه! كه نبرده ست از یاد، ما را

 باغی از آتش!

هابوی های آسمان لرزید، روی نیزهها شانهعشق، تا گل كرد چون خورشید روی نیزه

 هاباغی از آتشسمان ابرهای غصه تا بارید، روی نیزههای آخون پیچید در پس كوچه

[ یك 32ها ] صفحه رقصید، روی نیزهفراهم بود و، در آشوب خون شعله های داغ می

طرف فوج ستاره، خسته در شوالی خون یك طرف انبوهی از خورشید، روی 

 یهااین كدامین دست گلچین بود آیا كاین چنین دسته گلها را یكایك چید رونیزه

ی خون خدا جوشید، روی دید در بهت عطش چشمهها؟!چشمهایی مضطرب مینیزه

های خون و، در حجم سكوت بانگ سرخ نینوا پیچید، روی هادر میان پردهنیزه

هازخمه زخمه در سكوت و، پرده در پرده غروب آسمان در آسمان خورشید، روی نیزه

ر هاداز گلهای پرپر دید، روی نیزههادر طلوع داغ زینب، چشم مبهوت زمان باغی نیزه

 ها!هجوم بادهای فتنه، در طوفان خشم باغ سرخ كربال روئید، روی نیزه

 مرتضی عصیانی )آئینه(

 خدا جدا نكند...!
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ام نبرد شور نینوای ترافدای مردم چشمی شوم، خدا جدا نكند، از دلم، والی ترا ز سینه

به دردهای دل من امید درمان نیست ریزد مذاب اشك چو آتشفشان، عزای تراكه می

[ هراس روز قیامت كجا به دل دارد؟ به 31خدا نصیبت كند تربت شفای ترا ] صفحه 

دوش خویش كشد هر كسی لوای ترابه هر دیار كه مظلومی از نفس افتاد شنید گوش 

دلم بانگ آشنای ترانشست بر لب من ذكر یا حسین، حسین! كجا برون كنم از سر دگر 

راچه الله ها كه نشاندیم در مسیر رهت ولی نشد كه ببوسیم خاك پای ترااگر هوای ت

ی ی دلها مزار تست حسین! كرامتی! كه ببینیم كربالی ترامگر تو باز كنی عقدهچه خانه

زبان مرا كه باز هم بسرایم ز غم رثای تراوگرنه )آینه( را جز زبان حیرت نیست كه واژه 

 واژه دهد شرح ماجرای ترا

 مد رضا محمدی نیكومح

 شمشیر و شهادت

ای كه پیچید شبی در دل این كوچه صدایت یك جهان پنجره بیدار شد از بانگ 

رهایتتا قیامت همه جا محشر كبرای تو بر پاست ای شب تار عدم، شام غریبان 

ی كرب و عزایتعطش آتش و تنهائی و شمشیر و شهادت خبری مختصر از حادثه

هانت صفی از آینه بودند و، خوش آن روز كه درخشید خدا [ همر39بالیت! ] صفحه 

كتر ز فشاندیم سبی آینه هایتكاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل میدر همه

رود دایره در دایره پژواك كفی آب، برایتاز فراسوی ازل تا ابد، ای حلق بریده! می

 صدایت

 محمد علی مجاهدی )پروانه(

 ی اهل صفاقبله
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ی تیر بال، نكردتا دست رد به د خود ز روی محبت وفا نكرد تا سینه را نشانهبر عه

ی بیگانگان نزد خود را مقیم درگه آن آشنا، نكردتا هر دو دست ر به ره حق ز سینه

ی دولت به پا نكردتا از صفای دل، نگذشت از صفای كف نداد در كوی عشق، خیمه

ح غم شهادت او را به نینوا نشنید كس، كه ی اهل صفا، نكردشرآب خود را مدام، قبله

چون نی محزون نوا نكرددر كارزار عشق، چو عباس نامدار جان را كسی فدای شه 

كربال نكردتا داشت جان، ز جانت مقصد نتافت رخ تا دست داشت، دامن همت رها 

[ در راه دوست از سر كون و مكان گذشت وز بذل جان خویش 33نكرد ] صفحه 

ا نكردخالی نگشت كشور اال ز خیل كفر تا دفع خصم دوست به شمشیر ال درین ره، اب

نكرداز پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد از روی غم، برادر خود را صدا نكرد!ره را به 

خصم، با تن بیدست بست، لیك لب را به آه و ناله و افسوس، وانكرددل سوخت زین 

 به او زد، خطا نكرد!الم، كه به میدان كارزار دشمن هر آنچه تیر 

 در سوگ عشق

مد خواستآخواست خود را ز تاب تشنگی، بیتاب میمردی كه اهل هیمه را سیراب می

گ خواستبا مشسراغ شط، ولیكن تشنه برگشت مردی كه حتی خصم را سیراب می

خواست!دشمن ازو كرد دریا تماشا كن كه از شط آب میخالی، امتحان دجله می

خواست!عمری چو او در گردد بیعت ز دریای شرف، مرداب می خواست تا تسلیممی

[ در 31خواست! ] صفحه خدمت خفاش بودن این را، شب از خورشید عالمتاب می

شست مردی كه باغ عشق را شاداب قحط آب، از دست خود هم دست می

خواستدیشب كه شوری در دلم افگنده بودند طبعم به سوگ عشق، شعری ناب می

 خواستمی

 جعت سرخر
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 ها!نینوائیدار، روی نیزهها! با دو صد ایهام معنیسرود این بار، روی نیزهكربال را می

وج و ی اها!صحنهشعر او، از نای هفتاد و دو نی مثل یك )ترجیع(، شد تكرار، روی نیزه

بندند ها!زنگیان آیینه میعروجست و طلوع و روشنی سیر كن! سیر تجلی زار، روی نیزه

ها؟!چوب خشك نی به هفتاد و دو دارد از رخسار، روی نیزهیا خدا پرده برمی بر نی؟

ها!زخمی داغند این گلهای ها را سر به سر بشمار، روی نیزهگل، آذین شده ست الله

ها!یا بر این نیزار خون امشب متاب ای پرپر، ای نسیم! گام خود آرامتر بگذار روی نیزه

ست و، جاده فتنه ها!قافله، در رجعت سرخر، روی نیزهتر برداماهتاب! یا قدم آهسته

[ صوت قرآنست این، یا با خدا 3۴ها! ] صفحه جوش چشم میر كاروان بیدار، روی نیزه

ها!یاد داری آسمان! با اختران، پرده، در انظار، روی نیزهدر گفتگوست روبرو، بی

دار گفت زینب راه دین ها!با بری دیدارمان این بار، روی نیزهخورشید گفت: وعده

ها!خواهرش بر چوب محمل زد سر خود هموار شد گر چه راه تست ناهموار، روی نیزه

ها!چشم ما آئینه آسا غرق حیرت شد، چو را، كه آه! تیره تر بادا ز شام تار، روی نیزه

 ها!دید آنهمه خورشید اختربار روی نیزه

 ای اسب بی صاحب من!

خواهم اینجا نباشی، وقتی كه جان كاری ندارم میصاحب من برگرد! ای اسب بی

خواهی از من بخشم ترا التیامی، یا آنكه مرهم سپارمبا آنكه زخمی رینی، اما نمیمی

دانی ای اسب زخمی! هنگام رفتن رسیده ست گاه وداع من و تست، دیگر گذارممی

 یبی، از روینصداد رخصت تا در كنارش بمانم داغم ازین بیمجالی ندارمای كاش می

ها را خبر كن اكنون كه گودال خون را در ی غربت من! رو خیمهاو شرمسارمای شیهه

نشیند در [ تصویری از دود و آتش در چشم من می33گذارم ] صفحه پشت سر می

ی شمسی انگار، پاشیده از هم درین خیمه آتش فتاده ست یا من سراپا شرارم؟!منظومه

ها، بر اینهمه ت یا من برون از مدارم!از هرم دل واپسیدشت یا طاق گردون شكسته س
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ها آیا نباید بسوزم؟ آیا نباید ببارم؟زینب! خدا حافظ تو، رفتم كه از جانب تو بر بیكسی

شناسم، از عطر یاسی كه دارد ی زخمی او، آالله ای را بكارمآن كشته را میسینه

ز شمارست، زخمش فزون از خواهم آنجا بمیرم، آنجا كنار سوارمداغش برون امی

گفت: شمارم!او را به غربت سپردم وقتی كه میستاره آغاز كارست و دارم هفتاد را می

 سپارمبرگرد! منهم درین دشت حسرت خود را به او می

 اسبی كه تنهای تنهاست!

در  -كه رفته ست -آید از سمت غربت، اسبی كه تنهای تنهاست تصویری مردیمی

الش، كه همزاد موجست دارد فراز و فرودی اما فرازی كه بشكوه، چشمهایش هویداستی

اما فرودی كه زیباستدر عمق یادش نهفته ست، خشمی كه پایان ندارد در زیر خاكستر 

[ در جان او ریشه كرده ست، عشقی كه زخمی 3۳او، گلهای آتش شكوفاست ] صفحه 

سراید مردی م او، میترینست زخمی كه از جنس گودال، اما به ژرفای دریاستدر چش

ست، اما در اوج بلنداستداغی كه از جنس الله كه شعر رسایش با آنك كوتاه و ژرف

های آتش در آب و آیینه پیداست؟!هم ست، در چشم اشكش شكفته ست یا سركشی

زین او واژگونست، هم یال او غرق خون ست جایی كه باید بیفتد از پای زینب، همین 

با خود سالم و پیامی گویی سالمش به زینب، اما پیامش به  جاستدارد زبان نگاهش،

هایی كه امروز، در دنیاست:از پا سوار من افتاد، تا آنكه مردی بتازد در صحنه

صاحب انگار، در انتظار سواریست تا كاروان را هایی كه فرداستاین اسب بیعرصه

 براند، در امتدادی كه پیداست

 خلیل عمرانی )پژمان(

 تاب!سیاوش آف
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ی شكفته در آغوش آفتاب!بر ساحل ای در دیار حادثه همدوش آفتاب گل غنچه

شریعه، عطشناك و حلق چاك از جنس خون و شعله، كفن پوش آفتاب!جاریست نام 

[ آمادگی سرخ 33پاك تو با نور، تا ابد در هر سپیده بر لب چاووش آفتاب ] صفحه 

آفتابلبیك تابناك تو، زان لحظه تا ی نبرد زد در دل سیاهی شب، جوش تو، در لحظه

م ها ای پرچی عروج تو خورشید لحظهخدا دارد طنین عاطفه در گوش آفتابشد لحظه

، ی بزرگوفای تو بر دوش آفتاب!باور مكن، دمی شود ای طفل شیرخوار! آن لحظه

 فراموش آفتاب

 ادیب الممالك فراهانی

 مسكین، سرم!

وز مهر و آشتی سخنی در میانه نیستكردار، جز در كوفه از وفا و محبت نشانه نیست 

خالف و عمل جز نفاق، نی! گفتار، جز دروغ و سخن جز فسانه، نیست!یا كوفیان 

اند از وفا نشان یا آنكه از وفا اثری در زمانه نیست!ای شه! میا به كوفه كه این نیافته

وی شت دوری هالك گرداب حایلی ست كه هیچش كرانه نیستاین مردم منافق زورطه

را خوف از خدای واحد فرد یگانه نیست!دارند تیرها به كمان برنهاده، لیك جز پیكر 

[ بهر گلوی اصغر تو، تیر كینه هست! وز بهر ۳۱تو، ناوكشان را نشانه نیست! ] صفحه 

كودكان تو، جز تازیانه نیست!هشدار ای كبوتر بام حرم! كه بس دامست در طریق و اثر 

ان بهانه ی تو، در دل ایشس عذرها به كشتنت آراستند، لیك جز كینهز آب و دانه نیستب

 نیستجانم فدای خاك قدوم تو شد، ولی مسكین، سرم! كه بر در آن آستانه نیست

 محمد جواد غفورزاده )شفق(

 آخرین سالم
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به زیر تیغم و، این آخرین سالم منست سالم من به حسینی كه او امام منستكجائی ای 

حضور تو این زندگی حرام منستلبم به ذكر تو گویا نجات؟ بیا! كه بیهمه را كشتی 

تو  الدوام منستبه كوی عشق، نخستین فدائیبود، دلم با تست كه ذكر خیر تو كار علی

منم سفیر خاص توام، وین صالی عام منستهال! كه زندگی من عقیده است و جهاد 

اروی ذار تو اوفتد، بینی كه برج و بحسینیم من و، این ایده و مرام منستاگر به كوفه گ

[ از آ گروه منافق یكی بجا نبود! حصار كوفه كنون ۳2آن شاهد قیام منست ] صفحه 

اند به بند حمایت از تو و عشق تو، [ و دام منست!مرا به جرم محبت كشیده1شهربند ]

اتهام منست!به خاك و خون كشدم گر كه دست ظلم، چه باك؟ كه در حمایت دین 

[ . در آخرین نفس، این 9وار، گام منستازین سفر كه در او خیر نیست، دیده بپوش ]است

آخرین پیام منستمن این چكامه سرودم كه مسلم بن عقیل به روز حشر بگوید: )شفق(، 

 غالم منست

 آفتاب محمل

ما را كه غیر داغ غمت بر جبین نبود نگذشت لحظه یی كه دل ما غمین نبود ] صفحه 

آسمان به صبوری چو ما ندید ما را غمی نبود كه اندر كمین، نبودراهی [ هر چند ۳1

اگر نداشت به آزادی و امید رنج و اسارت، اینهمه شورآفرین نبودای آفتاب محمل 

زینب! كسی چو من از خرمن زیارت تو خوشه چین نبودتقدیر، با سر تو مرا همسفر 

ام و گرفت در شگرم تو آتش نمی نمود در این سفر مقدر من غیر ازین نبودگر از نگاه

تو  ام؟! عهدی كه بای من آتشین نبوددر حیرتم كه بیتو چرا زنده ماندهكوفه، خطبه

ی فراق تو، عمری به ما گذشت یك عمر بود هجر تو، بستم از اول، چنین نبود!ده روزه

 یك اربعین نبود!

 پیراهن آوردم!
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دم بود اشكی، كه دامن دامن آورمدینه! كاروانی سوی تو با شیون آوردم ره

آوردممدینه! در به رویم وا مكن! چون یك جهان ماتم نیاورد ارمغان با خود كسی، تنها 

من آوردم!مدینه! یك گلستان گل اگر در كربال بردم ولی اكنون گالب حسرت از آن 

[ اگر موی سیاهم شد سپید از غم، ولی شادم كه مظلومیت ۳9گلشن آوردم ] صفحه 

گواهی روشن آوردم!اسیرم كرد اگر دشمن، بجان دوست، خرسندم به پایان خود را 

خدمت خود را به وجه احسن آوردممدینه! یوسف آل علی را بردم و، اكنون اگر او را 

هاشم نگردد با خبر یك تن كه من از كوفه نیاوردم، ازو پیراهن آوردم!مدینه! از بنی

ویت زنده برگشتم، مكن منعم كه من این پیغام سر دور از تن آوردم!مدینه! گر به س

ها نشد سد رهم، بنگر چها با نیمه جان را هم به صد جان كندن آوردم!مدینه! این اسیری

 های خود به روز دشمن آوردم؟خطبه

 ی شامخرابه

بلبلی بود و آشیانه نداشت به قفس مبتال و، النه نداشتاوفتاده به دام عشق حسین احتیاجی 

ی نداشتبود در یتیم، جز زهرا صدق، این گوهر یگانه نداشتخفته در گوشهبه آب و دانه 

كرد [ درد دل با سر پدر می۳3ی شام میل رفته به سوی خانه نداشت ] صفحه خرابه

خون دل از مژه روانه نداشتگفت: بابا! اگر چه سوخت مرا آتش عشق من زبانه 

ل داشت؟!من یتیم و شكسته دی غمگین سر سازش چرا زمانه ننداشت!با من دلشكسته

بودم تن من تاب تازیانه نداشتخواست تا جان دهد كنار حسین بهتر از این دگر بهانه 

 نداشتشمع، خاموش شد )شفق(! زیرا بیش ازین مهلت شبانه نداشت

 جعفر رسول زاده )آشفته(

 طناب و تیغ بیارید، نذر حضرت مسلم
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دیدار روی جانانستمیان جمعم و، از  طناب و تیغ بیارید! عید قربانست دلم، هوائی

روشنائی نگهت فضای خلوت چشمان من چراغانستشكسته بالی و، پرواز تا حوالی عشق 

[ تمام غربتم اینست كز تو بیخبرم ۳1بریدن از قفس تنگ تن چه آسانست! ] صفحه 

قم و، ی دوست خلیل عشهوای ابری چشمم به یاد بارانستاسیر دشمنم اینجا و، سرسپرده

آتش مرا گلستانستبه جرم عشق تو، در چنگ دشمنم امروز به دست اهرمنان، خاتم 

 ات را كه در بیابانست!شنوم درای قافلهسلیمانستفراز بامم و، از دوردست می

 رود!چه آسان می

رودحنجر سرخ اذان عشق و خون رود سرو آزادم خرامان میاكبرم یا رب! به میدان می

روداكبرم، تفسیر آیات خداست از برم سی جزو قرآن تا مصالی دل و جان، می

رود!رنگ و بوی افشان میكنم سویش نگاه او ز دستم، دامرودمن به حسرت میمی

اند! رودگرگها اما به خونش تشنهمصطفی در حسن اوست یك سبد گل از گلستان، می

م از دستم [ زندگی بی او برایم مشكلست جان۳۴رود ] صفحه یوسف قرآن ز كنعان می

 رود!چه آسان می

 سرود حماسی حبیب بن مظاهر

قد برافرازید! یك عالم شقاوت پیش روست پرده بردارید! صد آئینه حیرت، پیش 

روستای حسینی مشربان! در معبد آزادگی تا نماز آرید، محراب عبادت پیش روستعقل 

ل پیش روستعقغرد: نظرگاه شهادت اند عشق مینالد: حریفان تیغ در خون شستهمی

بالد كه: اوجی بینهایت پیش گوید كه: بال خسته را، پرواز نیست عشق میمی

دارم، كه در هرم عطش سایه ساری در گذرگاه محبت، پیش روستدوستی را پاس می

رویم كه باران طراوات، پیش مانم، كه در حال و هوای رستنم تشنه میروستسبز می
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ا حسین! با تو باید آشنا بودن، كه غربت پیش روستای تمام مهربانی در نگاهت، ی

 روست

 جان سبز! در حال و هوای زهیر بن قین

توان با بال خون، تا بیكران پرواز كرد ] توان خورشید شد، با روشنی آغاز كرد میمی

شود عشق را با نای عاشورائیان آواز ی من صد نیستان ناله دارد، می[ سینه۳3صفحه 

، چشمی توان اینجا به روی دوستن فصل شكفتن، فرصتیست میكرداین تماشائی تری

باز كرداز نگاهت زندگی روئید و، جانم سبز شد چشمهای مهربانت ای مسیح! اعجاز 

ی دلواپسی را هر كه از خود باز كشد رشتهكردمثل من، تا وسعت آزادگی پر می

 ردمت دمساز ككردای فروغ آفتاب آشنائی، یا حسین! روشنا بختی كه خود را با غ

 ی امام حسینسهم تماشا، در وداع نازدانه

ام، رسد؟!غبار راهت شدهرسد؟! خوشه، كجا به خرمنت میدست مگر به دامنت می

نت زنم كسی به شوق دیدام، نفس نفس میرسد؟دویدهپای من مگر به گرد توسنت می

[ ۳۳ه ] صفح رسد؟!رسد؟!دولت وصل تو نصیبم كه نیست! سهم تماشا به منت میمی

رسد!دامنی از عطر شوی ز بس كه زخم بر تنت میی خورشیدی خون میچشمه

نت رود تا به نگاه روشی دلواپسیم میرسدگریهشهادت تراست بوی اویس از قرنت می

 رسدمی

 معراج حضور

طپد ها!میها شد تماشائی خدا انگار روی نیزهیك فروغ و آنهمه رخسار، روی نیزه

هاآسمان!، من آنهمه روی نیزه -صد آئینه در تكرار -ی نامردمان عشقدهپیش نگاه مر

ل ها!پیش ازین بر خاك مقتخورشید در خون خفته را یافتم با چشم اختربار، روی نیزه
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ها!آستینم را، كالف اشك اند این بار روی نیزهبود معراج حضور خوش تجلی كرده

ها!كاروان را، منزل غربت جدا افتاده بود زهام یوسفند و گرمی بازار، روی نیگوهر كرده

ها!تا بمانی سرخ رو تا صبح محشر، ای شفق! بوسه همرهان را تازه شد دیدار، روی نیزه

[ آسمان! اگر اختران خویش را گم كرده یی ۳3ها ] صفحه از لبهایشان بردار روی نیزه

بود و، از آل علی ها!كوفه كوفه داس و خنجر شرحه شرحه، عشق را بشمار روی نیزه

 هاصد گلستان الله شد تبدار، روی نیزه

 یك آسمان ستاره

به آستان تو، شایستگان شرفیابند همه، صداقت نور و، لطافت آبندحسین! ای كه 

تابی و، اینان ی آفشهادت نگین خاتم تست مصاحبان تو، این برگزیده اصحابندامیر قافله

ز جام نگاهت چه باده نوشیدند كه پیش چشم سپرده دل به هوای تو همچو مهتابندمگر 

تو سرمست از می نابند؟به لوح خون و شرف از ازل چنین خواندند كه پا به پای تو، تا 

وصل دوست بشتابندشكوه سرخ تو نازم، كه كربالیت را نظاره گر همه عالم به چشم 

ند ] صفحه باعجابندپناهمند تو )آشفته(ام، كه اهل كرم شكستگان محن را به لطف دریا

3۱ ] 

 شرحه شرحه درد!

هایم، های های زخم تو!در سكوت هفت بند عق دارد نینوای زخم تو ای تمام گریه

خوانم برای زخم تواز وداعت اشك، پژواك دایم گم شده ست شرحه شرحه درد می

است داغ من شد تازه در حال و هوای زخم توبا در دلم صد پاره خون گل كرده

ر شد رونمای زخم تو!بوسه بیابد تماشایت كنم؟ هستیم ای كاش میكدامین دیده می

ه جای زخم توتو شكیبائی برگهای خونین تو جانم زنده كرد عمر خود را یافتم در جای
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دهی، اما چه سود من صبوری كی توانم در عزای زخم تو؟!كاشكی! در قلبم می

 ی زخم تو!شد آشناآباد دل من خانه داشت داغ آن خنجر، كه میغربت

 به سوی دوست

ی خداآنكه مهر ز نور شد تهی، روح شد از بدن جدا خانه نهاده پشت سر، صاحب خانه

[ 32شود از بد قضا! ] صفحه ی حكمت قدر از حرم خدا برون، میبدست او بود، نقشه

كند؟ سوی كدام منزلش قافله میزند شور كجاست در سرش؟ از چه شتاب می

؟: حافظ عزت حرم جان نماز و صوم و حج، روح عبادت و درا؟كیست امیر كاروان

له رفت االنبیاقافها بسته و در میانشان بردگیان آل حق، عصمت ختمها به ناقهدعاكجاوه

ی دوست در قفاكجا گریزد ساربان! حدی بخوان، ناقه بران! منزل عشق پیش رو، خانه

كنم قضاآنچه ز بیش و كم  ی ازل؟ تا نرسد به دین خلل، حج ادااز اجل هژبر بیشه

رسد، رنج رسد، الم رسد جان مرا چه غم رسد، چون به خداست التجامن ز تبار 

ایم جان به كف، در ی هدایتم قبول بیعت ستم، مرا كجا بود روا؟!نهادهاحمدم، سالله

پی مردی و شرف گر هم خصم، صف به صف تیغ كشد به روی ماای گل باغ عاشقی! 

شود جدا؟ای حرم تو كوی دل، با دل ما چه كرده یی كز تو نمی چشم و چراغ عاشقی!

ی ی غمت، گریهی سراچهمهر تو آبروی دل میزنم از سبوی دل، می به محبت شماسینه

 [ 31نثار ماتمت وین دل )آشفته( كند مویه به یاد كربال ] صفحه 

 علیرضا قزوه

 اما حیف

ع عشق و آغاز عزل شاید همان نخستین كس كه در مدح تو شعری گفت، آدم بود شرو

دم بودنخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ كه پشت عرش را خم كرد، یك ظهر 

محرم بودمدینه نه، كه حتی مكه دیگر جای امنی نیست تمام كربال و كوفه غرق ابن 
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ملجم بودفتاد از پا كنار رود، در آن ظهر دردآلود كسی كه عطر نامش آبروی آب 

خواست صد شد آب شد از شرم، اما حیف! دلش میخواست مییزمزم بوددلش م

 فهمید چرا یكشد، كس نمیجان داشت، اما بازهم كم بود!اگر در كربال طوفان نمی

 عمر پشت ذوالفقار مرتضی خم بود؟!

 یغمای جندقی )یغما(

 مسلمان سوخت، كافرهم

اهلل، مسلمان سوخت، درین ماتم، خلیل از دیده خون افشاند، آزر هم به داغ این ذبیح

كافر همشگفتی نایدت، بینی چو در خون دامن گیتی كزین سوك، آسمان افشاند خون 

از دیده، اختر هممكید آن تاجدار مل دین تا از عطش خاتم ز دست و فرق جسم 

[ به خونش تا قبا شد لعل گون دستار گلناری به 39انشگتری افتاد و افسر هم ] صفحه 

نیلی كرد، معجر همز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرابش  باغ خلد، زهرا جامه

علی زد جامه را در اشك یاقوتی، پیمبر همچو فرق كوكب برج اسد از كین دو پیكر 

شد ز سر بشكافت فرق صاحب تیغ دو پیكر همفلك آل علی را جا كجا زیبد به 

غما(! برق آه ار ویرانه؟! نه آخر غیر این ویرانه بودی جای دیگر هم!ز ابر دیده )ی

 بازننشانی ز نی تا چشم برهم، خامه خواهد سوخت، دفتر هم!

 اكبر دخیلی )واجد(

 پاس حریم كعبه

ی پر جوش، كعبه رابا زان ماتمی كه كرد سیه پوش، كعبه را جاریست خون ز دیده

جشم دل به كعبه نظر كن كه بنگری با ماتمی بزرگ، همآغوش كعبه راپاس حریم 

كربال آنكس كه بود زینت آغوش، كعبه راای خاك كربال كه به  كعبه كشیدش به
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معیار آبرو تنها تراست پاس فرادوش، كعبه را:گر در تو بارور نشدی نهضت حسین 

[ هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست گر 33رفت تا كنند فراموش، كعبه را ] صفحه می

مال ازل نمود كرد از یكی بود یك ذبیح در آغوش، كعبه رازان جلوه یی كه در تو ج

مشاهده، مدهوش كعبه را)واحد( به پاس حرمت آن پاك نهضتست بینی اگر مدام سیه 

 پوش كعبه را

 تقی قریشی )فراز(

 كربال بود و حسین

ظهر عاشورا، زمین كربال بود و حسین پیش خیل دشمنان، تنها خدا بود و حسینهر طرف 

ها بود و حسینداشت در ن گلشن خزان اللهی افتاده بود و اندر آپرپر گلی از شاخه

اصغر بجا بود و حسین!آخرین آغوش گرمش، آخرین سرباز را زآن همه یاران، علی

ها ماتمسرا بود و حسینیك طرف سرباز هم غلطید در خون گلو بعد از آن گل، خیمه

جسم علمدار رشید كربال غرقه در خون، دستش از پیكر جدا بود و حسین!عون و 

زاران با صفا بود و اكبر و اصغر به خون خود خضاب كربال چون الله جعفر،

حسینتیرباران شد تن ساالر مظلومان )فراز(! هر طرف از شش جهت بال بود و حسین ] 

 [ 31صفحه 

 غالمرضا محمدی )كویر(

 شبنم خجلت

شبی كه از رخ آالله آب جاری بود ز ماه عارض گل، ماهتاب جاری بودز موج موج 

كرد به قلب فاجعه، سرب مذاب، جاری بودز نینوای تو ای میر تهاب، گل میخطر ال

عاشقان شهید! نوای سرخ دم بوتراب، جاری بودز بس كه شبنم خجلت ز شاخ گل 
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ه خورد بی تاریخ غم، به هم میزار شهیدان، گالب جاری بودروند تیرهریخت ز اللهمی

 لبان، آفتاب جاری بودكام تشنه

 د كرمانی )فواد(فتح اهلل فوا

 قیامت برخاست!

قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست با قضا گفت مشیت كه: قیامت برخاست!هر 

نگرم، روی دلم جانب تست عارفم بیت خدا را، كه دلم قبله نماستدشمنت طرف می

كشت، ولی نور تو خاموش نشد آری آن نور، كه فانی نشود نور خداستبیدق سلطنت 

كیان سلطنت، سلطنت تبت كه پاینده لواستنه بقا كرد ستمگر، نه بجا  افتاد كیان را، ز

[ زنده را، زنده 3۴ی مظلوم بجاست ] صفحه ماند ستم ظالم از دست شد و، خانه

نخوانند كه مرگ از پی اوست بلكه زنده ست شهیدی كه حیاتش ز قفاستدولت آن 

ر هر بیسر و پاسترفت ب یافت كه در پای تو سر داد ولی این قبا، راست نه بر قامت

 ی نی تا سرت ای عرش خدا كرسی و لوح و قلم بهر عزای تو بپاستعرشه

 علی جلوه

 فصل خون

ابر بخون آلوده گرید در بهاران در شط خون جاریست، روح سرخ باراندر كوچه باغ 

ی سبز چناراندر فصل خون، داس مه نو در چكد از پنجهكربال بر پای گلها خون می

شد پر ستاره از ریزش از اختران، در آسمان سوگوارانباغ و بسیط خاك، می درو بود

غ ی گل، داآواز خون آبشاراندر قتلگه، بوی بنفشه بود و الله در خیمه بر رخساره

یارانباران بروی برگ برگ نازك گل با خون نویسد، داستان داغداراننطع چمن، صحرا 

 [ 33له زاران ] صفحه عام دردناك البه صحرا، غرق خونست از قتل
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 قیصر امین پور

 گیرددلم می

گیردمثل یك قرن شب تاریكست گیرد دلم از شوق حرم، میچند وقتست دلم می

گیردمثل اینست كه دارد كم كم هستیم رنگ عدم دوسه روزی كه دلم می

ان ام، یعنی: بارگیردگریهخواند و دم میی سینه زنی در دل من نوحه میگیرددستهمی

گیرد!بسكه دلتنگی من بسیارست دلم از وسعت كم گیرد و هم میبهار هم نمی

 گیردگیردلشكر عشق، حرم را بخدا بخود عشق قسم، میمی

 ملك الشعراء صبوری خراسانی )صبوری(

 ظلم و ستم اندازه یی دارد!

 فلك! با عترت آل علی لختی مدارا كن مدارا كن به آل اهلل و، شرم از روی زهرا كنره

شامست در پیش و، هزاران محنت اندر پی به اهل بیت رحمی ای فلك در كوه و 

ی عریان، به آرامی بران اشتر، نگویم [ شب تاریك و مركب ناقه3۳صحرا كن ] صفحه 

مهد زرینشان مهیا كن!شب ار طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد به آرامی بگیرش 

ه خرگاه والیت را زدی آتش دو دست و، بیورن خارش از پا كنفلك! آن شب ك

كودك زان میان گم شد، بگرد ای چرخ پیدا كن!شود مهر و مهت گم ای فلك! از 

مشرق و مغرب بجوی این ماهرویان و، دل زینب تسال كنبه صحرا ام كلثومست و 

زینب، هر دو در گردش تو هم با این دو بانو جستجو در خار و خارا كناگر پیدا نگشتند 

بی پدر امشب مهیای عقوبت خویش را از بهر فردا كنگمانم زیر خاری هر این دو طفل 

دو جان دادند با خواری به زیر خار، گلهای نبوت را تماشا كناگر چه هر نفس، دور تو 

 ظلم تازه یی دارد بس ست ای آسمان! ظلم و ستم اندازه یی دارد!
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 دشتی تهرانی

 خرابه نشین

چون صبح، چاك بود گریبان جانشانبی آب  روزی كه شد به شام روان كاروانشان

[ 33ی خورشید زالتهاب از تشتنگی به چرخ چو شد االمانشان ] صفحه گشت چشمه

طفالن نازنین همه با آه آتشین كردند همچو اشك از آنجا روانشان!در موسم وداع 

 شهیدان، ز اشك و آه پیچید در گلوی ز حسرت فغانشانرفتند با هزار غم و محنت و الم

حاجب و حجاب، خرابه نشین شدند جمعی كه یك قصه سر نرفته، ز صد داستانشانبی

حنت ی مبود خیل ملك پاسبانشانآنان كه جا ز رفعتشان بود ال مكان دادند در خرابه

 مكانشان!

 عباسعلی مهدی

 بی قراری آب

 یتا حشر از لب تو بود شرمسار آب زین روست همچو عاشق تو، بیقرار، آببر تشنه كام

تو نه تنها گریست ابر این ماجرا نمود دل كوهسار، آباز كین، گهی مزار تو بر آب بسته 

شد گه بسته شد بروی تو در كارزار، آبسقای با وفای تو لب تشنه شد شهید زین غصه تا 

به جای  نشستای ای كاش میهمیشه بود سوگوار، آبدر قتلگاه بر لب خشك تو قطره

ران آنكه از تو جدا گشت مدتی همراه نام تست كنون سایه [ جب2۱۱غبار، آب ] صفحه 

یك كند شماره به روز شمار، وار، آبآن ظلمها كه بر لب شط بر تو رفته است یك

 بارد از دو دیده چو ابر بهار، آبكند میآب)مهدی( چو یاد از لب خشك تو می

 مشكوه كاشمری

 به دندان گرفت مشگ
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دست بگشود خصم او ز یمین و یسار، دستناچار، شد  افتاد تا كه از تن آن جان نثار،

دچار اجل، تن به مرگ داد بیدست چون جدال كنند با هزار دست؟آن میر نامدار، به 

دندان گرفت مشگ دندان دهد مدد، چو بیفتد ز كار دستچشم شریف او هدف تیر و 

ون بر ه خنیزه شد باد سموم یافت بر آن الله زار، دستاز ضربت عمود، رخش گشت غرق

چهر ماه یافت خسوف غبار، دستافتاد روی خاك و ندا زد كه یا اخا! دریاب از وفا و، به 

یاری برآر دست!جانا بیا! كه جان كنم ایثار مقدمت آنسان كه در ره تو نمودم نثار، 

 [ 2۱2دست ] صفحه 

 حسین صفوی پور )قیصر(

 گوهر نایاب

یك را جمله از سوز عطش بیتاب تشنگان چون مجمع احباب دید یكی به ساقی لب

هاشم، ابوالفضل رشید روی زینب را پریده رنگ چون مهتاب دیدبود دیدماه تابان بنی

دست اصغر از غم، گردن آویز رباب دامنش از اشك حسرت پر ز در ناب دیدچون كه 

راه دجله را دشمن به رویش بسته بود خویشتن را الجرم ملزم به فتح باب دیدیا لبی 

به دریای خروشان پا نهاد موج موج آب را در گردش چرخاب دیددست چون  عطشان

ی اشكی فرو از بهر نوشیدن درون آب برد نقش زیبای رخ اصغر درون آب دیدقطره

غلطید از چشمش بر آب آب شد شرمنده تا آن گوهر نایاب دیدمشگ آبی برگرفت و 

ب ر ستیزی نابرابر، قلگشت از دریا برون خویش را در منتهای تشنگی سیراب دیدد

لشكر را شكافت خصم شد حیران چو از عباس این اعجاب دیدكرد بیحاصل توانش را، 

[ واپسین دم 2۱1عمودی آهنین ای دریغ این نامرادی را مگر در خواب دید! ] صفحه 

 چشم خود بگشود ماه هاشمی سر به دامان حسین آن مهر عالمتاب دید

 حسین پروین مهر )رودی(
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 سوخت!سقا می 

صفت تشنه به صحرا سوخت حرمش اللهی زهرا میاز عطش تا جگر زاده

ی زهرا و در آن دشت بال از چه رو گلشن او بر لب دریا سوختآب، مهریهمی

سوخت؟!همچو مجنون كه شكیبا نبود در غم عشق در فراق رخ اكبر، دل لیال می

نوازشگر بابا ی گلزار رباب بر سر دست ی نشكفتهسوختاصغر آن غنچهمی

ی آن گنبد خضرا سوختحرم آل علی سوخت چنان زآتش كین كه ز هر شعلهمی

ی سقا ی علقمه چون سینهسوختاز غم تشنگی و سوز جگرهای كباب سینهمی

ی ساقی كوثر ز عطش بر لب آب بعد هفناد و دو تن، یكه و تنها سوختزادهمی

ختكربال سوزده چون شمع، سراپا میی عشق زینب غمسوختدر كنار بدن بیسر پروانهمی

ر سوختچشم خونبای سینا میها چون شجر سینهدشت بال بود و، چنان وادی طور خیمه

 [ 2۱9سوخت ] صفحه گفت: كاش از آتش این واقعه، دنیا میقلم از دل )رودی( می

 صادق رحمانی

 یك چمن گلهای سرخ، نذر حضرت ابوالفضل

های ظهر عاشورا، هنوز دیدم عزای دست توخیمهمیگشتم فدای دست تو تا نكاش می

ت های دستكیه دارد بر عصای دست تواز درخت سبز باغ مصطفی تا فتاده شاخه

ریزد، ز چشم اهل دل در عزای غم فزای دست تویك چمن گلهای سرخ تو:اشك می

 های زخم شد ابتدا تا انتهای دستگردد به پای دست توگلشنی از اللهنینوا سبز می

 شددر شفگتم از تو ای دست خدا چیست آیا خونبهای دست تو؟!

 مهدی طباطبایی نژاد

 كویر غربت
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ای فصل بلند و بینهایت! طوفان غرور و كوه غیرت!دریای به خاك و خون نشسته در 

[ افسانه ترین حكایت عشق آغوش صمیمی 2۱3ی كویر غربت ] صفحه گستره

 ی غروب، جاریستو استقامتدر خاطرهی آسمانی خاك تندیس شكوه صداقتاسطوره

 اجابتجا داشتهای تلخیست ای خواهش سرخ بیپرواز تو در طلوع هجرتیادآور لحظه

 شد با یاد لب تو از خجالتفرات، خشك می

 مرتضی جام آبادی

 پیوند

میان حنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ كز آن یك، اشك روان و بر این دو، 

مستت ای ساقی دو چشمم من به دو جام شكسته  ی چشملبخندست!ز سنگ خاطره

ی والشمس كه موی و روی تو زیباترین ی وللیل و سورهمانندستقسم به سوره

ونه در ی دل چگسوگندستبه گیسوئی كه زدی شانه دست زهرایش ببین كه قافله

بندستسرت چنین كه شتابان به روی نی تازد بگو به وصل كه در شام، آرزومندست؟ ] 

[ به بندبند وجودت همیشه دربندم جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندستبه 2۱1صفحه 

 مجمعی كه ترا مدحت و ثنا گویند چه جای بنده، كه مداح تو خداوندست

 شهاب موسوی یزدی

 دست و مشگ و علم

چشمم از اشك پر و، مشگ من از آب تهیست جگرم غرقه بخون و تنم از تاب 

دل را خاموش پر ز خوناب بود، چشم من از آب، تهیستگفتم از اشك كنم آتش 

تهیست!به روی اسب، قیامم به روی خاك، سجود این نماز ره عشقست، ز آداب 

برد، آبی كه ازین مشگ چكد كشتیم غرق در آبی كه ز گرداب، تهیست!جان من می
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ت از خواب، ای اصغر لب تشنهتهیستهر چه بخت من سرگشته به خوابست حسین! دیده

ی هر سقاست دست عباس تو از اینهمه اسباب تدست و مشگ و علمم، الزمهتهیس

 سبب نیست اگر مشگ من از آب،ریزد بیتهیست!مشگ هم اشك به بیدستی من می

 تهیست!

 اسماعیل پورجهانی

 یك جهان ایثار

[ در 2۱۴ی اشك تو، یك دریا عطش هرم لبهای تو، یك صحرا عطش ] صفحه قطره

كام شود یك جهان ایثار، یك دنیا عطشتا نبینی عاشقان را تشنهنگاه گرم تو حس می

آمدی دریای غیرت! با عطشتا كویر خشك لبهای تو دید سوخت چون خورشید، سر تا 

پا عطش!تشنه بیرون آمدی تا از فرات بی تو دارد آب هم حتی عطش!بی تو در میخانه، 

 ند عاطفه قطره قطره آبخم می شكست علقمه شد: بزم غم، سقا: عطشبعد تو، روح بل

 شد با عطشمی

 جواد محقق همدانی

 عاشقانه قرآن خواند!

اگر چه داد براه خدای خود، سر را ولی شكست به خون، خنجر ستمگر راسرش چو بر 

ر، اند: سرش در تنوسر نی عاشقانه قرآن خواند شكست رونق باراز هر سخنور رانوشته

ر راولی شگفت نباشد، كه افگند بر مهمان بود اگر چه حرف گرانست سخت، باو

[ دریغ آنكه ندانست قدر او 2۱3خاك كسی كه شامه ندارد گل معطر را ] صفحه 

دشمن خزف فروش، چه داند بهای گوهر را؟به روز حادثه، در گیرودار بود و نبود 

های پرپر رادریغ آنكه بجز خواهرش كسی نشناخت بلند قامت آن خجل نمود تنش الله
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پیكر رانشست بار رسالت به دوش، بر سر خاك نمود گریه، غم نخل سایه  خون گرفته

گستر راسرود: بی تو اگر چه بسیط دل تنگست ولی مباد كه خالی كنیم سنگر راپیام 

 خون ترا با گلوی زخمی خویش چنان بلند بخوانم كه ابر، تندر را

 قادر طهماسبی )فرید(

 ی فریادچشمه

ی هرهماند، اگر زینب نبودچر زینب نبود كربال در كربال میماند، اگسر نی در نینوا می

ی ماند، اگر زینب نبودچشمهسرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا، می

ی ماند، اگر زینب نبودزخمهفریاد مظلومیت لب تشنگان در كویر تفته جا می

ر زینب نبود ] صفحه ماند، اگترین فریاد در چنگ سكوت از طراز نغمه وا میزخمی

ماند، اگر زینب نبوددر لگام در بیابانها رها میسوار و بی[ ذوالجناح دادخواهی، بی2۱۳

 ماند، اگر زینب نبودها میعبور از بستر تاریخ، سیل انقالب پشت كوه فتنه

 ی كاشانی )وارسته(محمد وارسته

 كربالی حسین

ی چشمه عاشقان جهان نبود سینسرمهآرزومند نینوای حسین سر كند همچو نی، نوای ح

غیر خاك پای حسینصاحب تاج، پیش او محتاج هر توانگر، بود گدای حسینمطلب 

خود، ز غیر او مطلب تا دهد حاجتت خدای حسینزنده، اسالم از شهادت اوست باد جان 

جهان، فدای حسینلرزه افتد به جان دشمن دین تا وزد باد بر لوای حسینكوه، زانو گرفت 

دامن چرخ، نیلی شد از عزای حسیناشك ریزد ز دیده همچون شمع بشنود هر كه  بر

[ هیچ صوتی به گوش دلها نیست خوشتر از نام جانفزای 2۱3ماجرای حسین ] صفحه 

دهد بوی كربالی حسینجنت و عرش و فرش و حسینگر نسیمی وزد ز باغ بهشت می
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ام به جهان دست، از دامن هحور و قصور نیست در حد خونبهای حسیننكشم تا كه زند

 والی حسینطبع )وارسته( باد گویاتر تا كند مدحت و ثنای حسین

 حسین اسرافیلی

 فرود آفتاب

فلك به چهره كشد از حیا نقاب مگر وگرنه، دید توان اینهمه عذاب مگر؟به كام فاجعه 

ن به الی دریادی خراب مگر؟لبان تشنهریزد آسمان و زمین نشسته جغد بر این خانهمی

كنی ها سراب مگر؟صاله ظهر و، تو در عرش میفریادست خدای را، شده دریاچه

اند مالیك ترا ركاب مگر؟امیر قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ زمانه پرواز گرفته

[ سرت به نیزه اذان گفت، كاروان لرزید 22۱الل شد از دادن جواب مگر؟ ] صفحه 

نگاهت از سر نی بیمناك طفالنست گشاده بال نشسته هیبت طوفان درین خطاب مگر؟

سراغ  اند از آنجابه ره، باز اضطراب مگر؟دوان به سوی پدر، كودكان آبله پای گرفته

 آب مگر؟فراز نیزه چه غوغای عالم افروزیست! فرود آمده تا نیزه، آفتاب مگر؟!

 حسین اخوان كاشانی )تائب(

 كبوتران حرم

كردمبرای رفتن دم به دامن از مژه، جاری ستاره میكربه زخمهای تنت چون اشاره می

ان خویش ی لرزكردم!ز سیل گریهتا كوفه، داشتم تردید به مصحف بدنت استخاره می

كردمكبوتران حریم ترا به هر منزل به قصد منزل ی داراالماره میدر كوفه خراب، پایه

بر پاره سینه، پیرهن ص كردمشبی كه یك تن از آنان میان ره گم شد بهدیگر، شماره می

ردم ] كزد یزید و، من به تحیر نظاره میكردمبه طشت زر، به لبت چوب خیزران میمی
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شدم به رباب چو یاد تشنگی شیرخواره زنان خیره می[ به سینه چنگ222صفحه 

 مكردی اشكم ازین سفر )تائب(! هماره آب دل سنگ خاره میكردمبه قطره قطرهمی

 عباس براتی پور

 یادگاری، برای حر شهید

باری از درد من من ماندم و، كوه شرمساری من ماندم و، دشت بیقراریمن ماندم و، كوله

ماندم و اشك و آه و زاریسر در قدمت نهم كه حرم تا بر سر من قدم گذاریشرمنده و 

زار و ناتوانم آیا ز دلم خبر نداری؟!خشكیده نهال روحم از شرم از مغفرتش كن 

ی من قبول افتد آسوده شوم ز شرمساریبا سرخی خون خود بشویم رخسار توبه آبیاریگر

[ 221خود از گناهكاریبخشید امام و رخصتش داد شد عازم رزم و جانسپاری ] صفحه 

جان داد به راه عشق و بگرفت جا در ملكوت قرب باریچون دید فتاده خودش از سر 

 فرقش دستار، به رسم یادگاری! خون از سر و روی اوست جاریبست از ره مرحمت به

 ی سیدالشهداءگل انتظار، در مصائب نازدانه

شهید عشق كه پروانه وار آمده بود به غمگساری آن غمگسار، آمده بودحضور صبح 

تجلی كه پشت شب بشكست به دلنوازی، آن دلفگار آمده بودبه روی نیزه شكوفاتر از 

بودز داغ الله رخان، چهره یی پر از غم گل خورشید به شام تیره، برون از حصار آمده 

ی خزان زدگان گلی، نشانه داشت عجب مدار اگر داغدار آمده بودبه بزم ماتم و آشفته

ی سوگوار، ز فصل بهار آمده بوددر انزوای عطشناك سوگ محرومان نسیم عاطفه

 [ 229 ی مهر، با ترنم لطف به جستجوی گل انتظار آمده بود ] صفحهآمده بودامیر قافله

 عباس حداد كاشانی )حداد(

 گل ستاره

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی عشقست، خال روی حسین صفای خالق و خلقست، خلق و خوی حسینگل گل ستاره

ی محمدی از رنگ احمرش پیداست كه خورده لعل لبش آب، از سبوی حسیننشان الله

ی او سپند آتش دل، خال مشكبوی حسینبیا، بگو، بشنو، كاین حدیث باغست، داغ سینه

ینست به كام ما و تو، قندست گفتگوی حسینهمیشه چشم من، آیینه دار طلعت شیر

اوست همیشه اشك من آید، در آرزوی حسینفرات، ز آب گل آلود هم مضایقه كرد! 

ها ز فراتست، در گلوی حسیندرست، اول خردی دلم فتاد و، شكست كه بست گالیه

وضو، كه وقت صلوه ز  ی دل كنی خود را به تار موی حسین!به خون چشمهشیشه

مهر، مهر نمازست خاك كوی حسینخدا كند كه شوی پاك از گنه، )حداد(! بآبروی 

 محمد، بآبروی حسین

 الدین همایی )سنا(جالل

 ی سرخالله

خون خورم در غم آن طفل، كه جای لبنش ریخت دست ستم حرمله خون در دهنش! ] 

گشت از سوز عطش آب، خورد ی وحدت می[ كودكی، كآب ز سرچشمه223صفحه 

ی سرخ از چه آغشته به خون گشت چنین روان در بدنشگر تن نوگل لیال نبود الله

ی زهرا بشكفت كه شد از زخم سنان، چون گل صد پیرهنش؟غنچه یی از چمن زاده

م و اش اصغر و گل، قاسبرگ، تنشگلشنی ساخته در دشت بال گشت، كه بود غنچه

بر  ن شاه، كه با خنجر و تیر گشت ببریده و شد دوختهاكبر، سمنشتشنه لب كشته شد آ

می به ی چشتن، كفنشآنكه باشد نظرش داروی هر درد )سنا(! چشم دارم كه فتد گوشه

 منش

 هالل محرم
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از آسمان، هالل محرم چو شد برون رفت از دل زمین و زمان، طاقت و سكونماه نو آمد 

ت طشت خونبا پیكر خمیده عیان گشاز شفق سرخ، آشكار چون خنجر برهنه كه افتد ز 

در سپهر شكل هالل، چون رقم حرف حا و نونبر لوح چرخ با قلم نور، این دو حرف ما 

[ یعنی كه تا قیامت از آن ماجرا كه رفت 221را به نام پاك حسینست رهنمون ] صفحه 

رمزی بود نوشته بر این چرخ نیلگوندر كربال چو شد علم شاه دین بلند گردید رایت 

ستم و كفر، سرنگونفریاد از آن ستم كه به آل عبا رسید از شامیان ناكس و از كوفیان 

 دون

 محمد حسین شهریار تبریزی

 بخواب اصغر!

گشودی چشم در چشم من و، رفتی به خواب اصغر! خداحافظ! خداحافظ! بخواب 

اصغر! بخواب اصغر!بدست خود به قاتل دادمت، هستم خجل اما ز تاب تشنگی آسودی 

به  ی خالیت بگریند اختران شبو از التهاب، اصغر!به شب تا مادرت گیرید ببر قنداقه

الالی رباب، اصغر!تو با رنگ پریده غرق خون، دنیا به من تاریك كجا دیدی شب 

آمیزد شفق با ماهتاب، اصغر؟!برو سیراب شو از جام جدت ساقی كوثر كه دنیا و سر 

انها ی بشكافته بنمای با زهرا بگو كز زهر پیكآبش ندیدی جز سراب، اصغرگلوی تشنه

ی پژمرده، بهارت كو؟ كه در رفتن به ی نشكفتهبه ما دادند آب! اصغر!اال ای غنچه

ی دین [ خراب از قتل ما شد خانه22۴تاراج خزان كردی شتاب، اصغر ] صفحه 

اشك ی دین هم، جهان بادا خراب! اصغربه چشم شیعیانت مسلمانان كه بعد از خانه

خونین!  یحسرت یادگار تست بلی در شیشه ماند یادگار از گل، گالب اصغراال ای الله

كنی تا دامن محشر كباب، اصغر!تو آن ذبح چه داغی آتشین داری؟ جگرها می
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عظیمستی كه قرآن را شدی ناطق اال ای طلعت تأویل آیات كتاب، اصغر!خدا چون 

 چه خواهد داد این امت جواب، اصغر؟!دانم پرسد از حق رسول و آل در محشر نمی

 شهاب تشكری آرانی

 ی سرخغنچه

چه بود جان پدر! حرف تیر در گوشت كه زود از جزع و گریه كرد خاموشتبه خیمه 

ی نوشتبجای آنكه در آغوش مادر چشم به راه ست مادر زارت برای دیدن لبخند غنچه

نه اقت نوازش نیست چگوآسائی گرفت پیك اجل ناگهان در آغوشت!نهال سبز ترا ط

ارد به دارد چگونه خاك فشتیر زند بوسه بر بناگوشت؟!تن لطیف ترا، بوسه رنجه می

ی [ همیشه طوطی طبع )شهاب(، ناالنست به یاد غنچه223هم بر و دوشت؟! ] صفحه 

 خاموش و، روی گلپوشت

 ی نجاتیپروانه

 الالیی!

ه هافردا كنار علقم، طپش گاهوارهها افتاده از نفسامشب به خواب رفته نگاه ستاره

هاشبناله یی غریب درین دشت الله ی خون نگارهشود طرح شگفت حادثهتصویر می

ی ام، بخواب! اهاالالی الی كودك لب تشنهخیز آشفته، خواب سنگی این سنگواره

ها!مادر بخواب! تا رود از یاد نازكت آوای جانگداز ی دشت شرارهغنچه! گل شكفته

هادنیا به ام در حیرت شكستن بغض منارههامادر بخواب! تا كه نبینی نخفتهره پارهگلو پا

 هاخواب رفته، تو هم لحظه یی بخواب! بنگر به خواب رفته نگاه ستاره

 حسین عبدی

 هفتاد و دو ستاره
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خونی كه روی یال تو پیداست، ذوالجناح! خون همیشه جاری موالست، ذوالجناح! ] 

ه آفتاب به روی تنت نشست بوی خدا زیال تو برخاست، [ یك قطر22۳صفحه 

ی میدان شهید شد خفاش در هیاهو و غوغاست، ذوالجناح!خورشید در میانه

ذوالجناح!چون گردباد خشم، مپیچ و فرو بمان! اینجا سوار تست كه تنهاست، 

 ی حماسی فرداست، ذوالجناح!ذوالجناح!هفتاد و دو ستاره و یك آفتاب سرخ منظومه

 حمد موحدیان قمی )امید(م

 تماشایی ترین میعاد!

هاخشم در خون ها نینوا! درنی، نوا افتاد روی نیزهكربال را، كربال سر داد روی نیزه

ها!آسمان، خم شد به صدای ناله، شد فریاد روی نیزهی مظلوم عاشورائیان بیخفته

خصم را، عمق سقوط های ایجاد، روی نیزهپابوس زمین، آنجا كه دید چرخ را منظومه

هااز صمیمیت، گره گر شد با همه ابعاد، روی نیزهو، دوست را اوج عروج جلوه

هاحنجر فریاد سرخ از زیر تیغ ترین میعاد روی نیزهخورد دلها، با نگاه در تماشائیمی

تعارف داشت هفتاد و [ بی223ها! ] صفحه اختناق رفت، تا حق را شهادت داد روی نیزه

ی ها!صوت قرآن، از گلوی تشنهعطش: میزبانی كردن جالد روی نیزهدو مهمان 

ی مظلومی، از آنسوی ناپیدای عشق هاجلوهحنجره غربت اسالم را، سر داد روی نیزهبی

 ها!پایداری را جهت میداد، روی نیزه

 محمد حسن مؤمنی تنكابنی

 ها!روی نیزه

یاسهای  هااگر چهم، ببار! روی نیزهها ببار آسمان غنشست بر جبین عشق، غبار روی نیزه

وزد، ز هاغریو دشنه میشود، بهار، روی نیزهعشق، شدند پرپر از خزان ببین كه سبز می
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هاشكست قامت دلم، ز غربت بادهای خوفناك درین میانه نغمه یی برآر، روی نیزه

هاسكوت و وحشت و عطش، دگر كه كبوتران كه مانده است روبرو، بهار روی نیزه

 هامانده است باز گلی ز دامن بهار، بكار روی نیزه

 علی اكبر خوشدل تهرانی )خوشدل(

 شیواترین حماسه

ی تاریخ، آفرید ] صفحه نازم حسین را، كه چو در خون خود طپید شیواترین حماسه

[ دیدی دقیق باید و، فكری دقیقتر تا پی برد به نهضت آن خسرو شهیدقامت چو 21۱

خم نكرد در پیش عزم و همت وی آسمان خمیدبرگی بود ز دفتر زیر بار زر و زور 

خونین كربال هر الله و گلی كه به طرف چمن دمیداز دامن سپید شریعت زدود و شست 

با خون سرخ خویش، سیهكاری یزیدیكسان رخ غالم و پسر بوسه داد و گفت: در دین 

وز عطش كه از دل پرسی عدالت و آزادی بشر آن الما سیه نكند فرق با سپیدبد تشنه

شنیدچونانكه گفت خواهر خود را: اسیر باش! آزاد تا جهان شود از قید هر پلیدبانوی می

بانوان جهان، آنكه روزگار بعد از علی، خطابه سرائی چو وی ندیدلطف كالمش از 

ی اهل ستم دریدخوشبخت ملتی كه ازین العدل بین، كه ساخت رسوا یزید و، پردهامن

گردد ز روی معرفت و عقل، و مستفید)خوشدل(! دریغ و درد، كه ما نهضت بزرگ 

 [ 212بهره كم بریم زین نهضت مقدس و زین مكتب مفید ] صفحه 

 ی نهضت حسینیفلسفه

ی نهضت حسین اینست كه مرگ سرخ به از زندگی ننگینستحسین، مظهر بزرگ فلسفه

ی بریز لم كن به كسی، نآزادگی و آزادیست خوشا كسی كه چنینش مرام و آئینستنه ظ

ظلم برو كه این مرام حسینست و منطق دینستهمین نه گریه بر آن شاه تشنه لب كافیست 

اگر چه گریه بر آالم قلب، تسكینستببین كه مقصد عالی نهضت او چیست كه درك آن 
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سبب عز و جاه و تمكینستفراز نی سر وی گر رود نباشد باك كه سرفرازی طاها و آل 

چه داغ جوان تلخكام كردش، گفت كه مر در ره حفظ شرف چه شیرینستز  یاسینستاگر

خاك مردم آزاده بوی خون آید نشان شیعه و آثار پیروی اینستز خاك سرخ شهیدان 

 كربال، )خوشدل(! دهان غنچه و دامان الله، رنگینست

 نیر تبریزی

 گفت ای گروه....

[ 211رود از كربالی ما ] صفحه  گفت: ای گروه! هر كه ندارد هوای ما سرگیرد و برون

رو  وناداده تن به خواری و ناكرده ترك سر نتوان نهاد پای به خلوتسرای ماتا دست

گه نیافت كس راه طواف بر حرم كبریای مااین عرصه نیست جلوهنشست به خون، می

 ی ابتالی مابرگدد آنكه با هوس كشور آمده سر ناورد بهروبه و گراز شیرافگنست بادیه

افسر شاهی، گدای ماما را هوای سلطنت ملك دیگرست كاین عرصه نیست در خور فر 

 همای مایزدان ذوالجالل به خواتسرای قدس آراسته ست بزم ضیافت برای ما

 ی نورآیه

ی صورخاك ی حور بیتو عالم همه ماتمكده تا نفخهای ز داغ تو روان خون دل از دیده

ریزان ببر از سوك تو شعرای عبورز نماشای شكبیزان بسر اندر سر نعش تو بنات ا

ها گو همه دریا ی طوردیدهتجالی تو مدهوش، كلیم ای سرت سر اناهلل و، سنان نخله

[ شمع 219شو و، دریا همه خون كه پس از قتل تو منسوخ شد آئین سرور ] صفحه 

پای در انجم همه گو اشك عزا باش و بریز بهر ماتمزده، كاشانه چه ظلمات و چه نور

سلسله سجاد و بسر تاج، یزید خاك عالم به سر افسر و دیهیم و قصوردیر ترسا و سر 

سبط رسول مدنی؟! آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبورتا جهان باشد و بوده ست، 

یده ست تن كه شنكه داده ست نشان میزبان خفته به كاخ اندر و، مهمان به تنور؟!سر بی
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ی نور؟!جان فدای تو، كه از ا كه دیده ست به مشكوه تنور آیهی كهف؟! یبه لب آیه

حالت جانبازی تو در طف ماریه از یاد بشد شور نشورقدسیان سر به گریبان به حجاب 

ملكوت حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصورغرق دریای تحیر ز لب خشك تو، 

نان ه، ال حول كنوح دست حسرت به دل، از صبر تو ایوب صبورمرتضی با دل افروخت

مصطفی با جگر سوخته حیران و حصوركوفیان دست به تاراج حرم كرده دراز آهوان 

حرم از واهمه در شیون و شورانبیا محو تماشا و مالئك، مبهوت شمر، سرشار تمنا و تو 

 [ 213سرگرم حضور ] صفحه 

 قدرت قمی

 زوار سیدالشهداء

ود از كار سیدالشهداء!فلك تبرك چه جای خلق؟ كه دادار سیدالشهداء به حیرتست خ

جوید، فرشته كحل بصر ز خاك مقدم زوار سیدالشهداءسزد كه جوید همچون مسیح 

روح اهلل شفای درد ز بیمار سیدالشهداء!كرم ببین و فتوت، كه كام تر نكند میان بحر، 

 علمدار سیدالشهداء!

 عباس كی منش كاشانی )مشفق(

 شور ساختن

 ی تاختن باید بیابانیست ماالمال دل، جان باختن بایدمشو غافلبه جوالنگاه دشت بی نیاز

آسا به سر افتان و خیزان تاختن بایدگرت زین برق دمی، تا منزل جانان به رهپوئی نسیم

گیر، شور ساختن بایدبت ما و منی آزرده سوز بال سوختن باشد درین پرواز طاقتعالم

یغ آختن بایداگر همچون شهید نینوا دارد خاطر ما را به روی این حریف فتنه گر ت
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[ مگر روزی به 211افروختن خواهی سری در سروری باالی نی افراختن باید ] صفحه 

 دامانش توانی دست دل یازی غریب از خویشتن، بر آشنا پرداختن باید

 غالمرضا قدسی )قدسی(

 ساز مخالف

سوخت،  چون در عراق، ساز مخالف عدو نواخت شاه حجاز گر چه از این ساز

ش شناختدستكرد خود قیام امروز كس به دهر خدا را نمیساختآن روز اگر حسین نمی

دالن تا به بریده اهرمنی كز ره عناد تیغ ستم به روی سلیمان عشق، آختآتش زدند تیره

خرگهش چون شمع انجمن، دل آزادگان گداختناپاكباز عشق شود در قمار عشق در 

داشت باختسلطان المكان چون مكان كرد روی خاك راه دوست از دل و جان هر چه 

 خاكم به سر، كه بر بدنش خصم، باره تاخت

 عارف بجنوردی

 شور حسینی

مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود با دشمنان محاربه كردن بهانه بودهل من مغیث 

[ حق خواست باب 21۴گفتن فرزند بوتراب باهلل كه آزمایش اهل زمانه بود ] صفحه 

شاید به روی خلق نای و نوای شور حسینی بهانه بودگردید دشت كرب و بال، فیض گ

ساحل نجات هر چند بحر عشق، یمی بیكرانه بودشد یكه تاز رزم، شهی كز علو قدر 

ی ی امكان یگانه بودجز نای نینوای حسینی، به روزگار هر نغمهواجب صفت به عرصه

 دگر كه شنیدم فسانه بود

 ابوتراب جلی

 حبتعرفات م
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ی عشق و وفا كند احرام خود ز كسوت صبر و رضا كنددر پیش، عاشق چو رو به كعبه

افرت اعتنا به زحمت و رنج مسوار ترك عشیره و بلد و اقربا كندبیراه بادیه گیرد غریب

در هر قدم تحمل خار جفا كندآنجا كه موقف عرفات محبتست در پیشگاه دوست سر 

ی حیات خود از كف رها قدم در منای عشق نقدینه و جان فدا كنداز صدق چون نهاد

كنددر مشعرالحرام وفا چون گشود بار از آه خویش، مشعل سوزان بپا كند ] صفحه 

ی خیام، گاه بگردد پی وداع یا چشم اشكبار طواف النسا كنداز مروه[ بر گرد خیمه213

شنه لب م اخالص، تشتابان به قتلگاه رو آرد و به هروله قصد صفا كندپس در كنار زمز

بنشیند و به زمزمه یاد خدا كندآنگاه دست و روی بشوید به خون خویش برخیزد و نماز 

اختیار شهادت بپا كندقربان عاشقی كه حدیث مصیبتش ایام را هرآینه ماتمسرا كندبی

 ی كربال كندی )جلی( هرگه كه یاد واقعهخون چكد از دیده

 محمد عابد تبریزی

 ی محبتكشته

قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: )منم كه دیده بدیدار دوست كردم باز(بدین به 

ی محبت تو )چه شكر گویمت ای كارساز بنده نواز(ز شاهراه شرف كه شدم كشته

شهادت چو بگذری ای دوست )بسا كه بر رخ دولت كنی كرشمه و ناز(به خون، وضو 

[ به آستان 21۳نماز( ] صفحه نكند گر قتیل راه وفا )به قول مفتی عشقش درست نیست 

جاللت جبین به عجز نهم )كه كمیای مرا دست خاك كوی نیاز(سرم به عرش سنان به، 

تنم به فرش تراب )كه مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز(ازل به گوش دلم پیر میفروشان 

ی بازیچه غیر عشق، مباز!(بجز خیال تو اسرار دل كرا گویم؟ )چو گفت: )درین سراچه

رو راست در این باغ نیست محرم راز(بعشق دوست قسم، هر بال رود به سرم )من آن س
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ی ناجور چون توئی )عابد(؟ )در آن مقام نیم كه ازین عشقبازی آیم باز(چه جای گفته

 [ .3كه حافظ برآورد آواز( ]

 محمد علی ریاضی یزدی

 پیغام عطش

و تاج و، نهد بر سر خویشتا نازم آن زنده شهیدی كه بر داور خویش سازد از خون گل

دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد بر سر دست برد نعش علی اكبر خویشتا شود مهر نماز 

رود راه [ می213اصغر خویش ] صفحه ملك اندر ملكوت ریخت تا بام فلك خون علی

خدا با سر خود بر سر نی! چون به زیر سم اسبان نگرد پیكر خویشاز پی حفظ حریم 

دوست به اسارت، سر بازار برد دختر خویشروی گلگون شفق، سرخ شد از  حرم حرمت

رد ی زر كخون حسین تا شود شاهد این خون به بر داور خویشآن كریمی كه اگر بدره

عطا پوشد از شرم گدا، ماه رخ انور خویشآن سلیمان كه اگر خاتم ازو خواهد دیو بند 

بی به خدا خواهد داد قاتل او چو انگشت دهد همره انگشتر خویش!در شگفتم چه جوا

ی كشد زادهدرآید به صف محشر خویش؟!در اذان، نام پیمبر برد و، وقت، نماز می

ز دهد ای او باز پیغام عطش میی زهرا و، جگرگوشهی پیغمبر خویش!آب، مهریهآزاده

ی آن شاه ی چشم )ریاضی(، گهر از خون جگر ساخت، تا هدیهحنجر خویش!چشمه

 ر خویشكند گوه

 عبدالعلی نگارنده خراسانی

 بابی انت و امی

همه جسمیم و توئی جان، بابی انت و امی همه دردیم و تو درمان، بابی انت و امی ] 

[ بابی انت و امی كه ز پیمان تو با حق همه گریان و تو خندان، بابی انت و 29۱صفحه 
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بابی انت و امیجان  امیز وجودت به وجود آمده شور و هیجانی در همه عالم امكان،

فدایت كه شد از روز نخستین والدت كربالی تو نمایان، بابی انت و امیتو حسینی، تو 

تو، سر  یحسینی، تو سراپا همه حسنی معدن جودی و احسان، بابی انت و امیآنكه دیوانه

به بیابان بگذارد بگذرد از سر و سامان، بابی انت و امیخرد ای خسرو خوبان كه بود 

انسان مانده در كار تو حیران، بابی انت و امیسر آن كشته بنازم كه دم مرگ  شاخص

ببیند تو گرفتیش بدامان، بابی انت و امیچون )نگارنده( به آن كو شده در ظل لوایت 

 دادن جان بود آسان، بابی انت و امی

 احمد مهران

 گاه حقجلوه

ای حسینی كه اكبر تستلیگه حق و حقیقت سر تست معنی مكتب تفویض، عتا ابد جلوه

[ درس 292توئی مظهر آیات خدای این صفت از پدر و جد تو در جوهر تست ] صفحه 

آزادگی عباس به عالم آموخت زانكه شد مست از آن باده كه در ساغر تستطفل شش 

رب اصغر تستای كه در كماهه تبسم نكند، پس چه كند؟! آنكه بر مرگ زند خنده علی

ات دید گشتی چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور تستخواهر غمزده و بال بیكس و یاور

سرت بر نی و گفت: آنكه باید به اسیری برود خواهر تستای حسینی كه به هر كوی 

عزای تو بپاست عاشقان را نظری در دم جانپرور تستخواست )مهران( بزند بوسه سراپای 

 ترا دید هر جا اثر تیر ز پا تا سر تست

 الی )مذنب(محمد خلیل جم

 دعوت
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خون در دل خون، زمزمه جوشست، بیائید گوش از همه دل ناله نیوشست، بیائیدساز دل 

عشاق به آهنگ حسینی در زیر و بم جوش و خروشست، بیائیددر خم وال كوثر ایثار 

زند جوش فرزند علی باده فروشست، بیائیدموج نفس داغ گل باغ رسالت پیچیده به هر 

آتش عشقی كه شماراست به سینه در محفل ما [ بی291ید ] صفحه ی گوشست، بیائالله

الله خموشست، بیائیددنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن دیوانه شدن غایت هوشست، 

 ی ما، آینه پوشست، بیائیدبیائیدپائی به سر چشم )جمالی( بگذارید گلخانه

 پارسای تویسركانی )پارسا(

 تنور خولی

 برد بر این تنورگر،تا چرخ، نور آفتاب چرخ، حسرت می روداز تنور خولی امشب می

نه ظاهر شد قیامت، ورنه روز محشرست از چه رو كرد آفتاب از جانب مغرب، 

ظهور؟!این همان نورست كز وی لمعه یی در لحظه یی دی موسای كلیم اهلل شبی در 

كه  كوه طوراین همان نور خدا باشد كه ناگردد خموش این همان مشكوه حق باشد

نایابد فتورمطبخ امشب، مشرقستان تجلی گشته است زین سر بی تن، كزو افالك باشد 

پر ز شوراز لبان خشك و از حلقوم خونین گویدت: قصه كهف و رفیم و رمز انجیل و 

 زبور

 احمد كمالپور خراسانی )كمال(

 مهمان كه بودی؟!

صفحه  ان كه بودی؟ ]ای شمع فروزان! به شبستان كه بودی؟ دیشب به كجا رفتی و مهم

[ از دوری روی تو، من آرام ندارم ای جان من! آرام دل و جان كه بودی؟من، 299

دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم ای یوسف گمگشته! به زندان كه بودی؟بردند به 
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یغما سر و سامان ترا، دوش خود زیور و زیب سر و سامان كه بودی؟بعد از تو برادر! 

خار تو ای گل بیخار! به بستان كه بودی؟شب تا به سحر اشك به  ام خوارتر ازشده

 دامن بفشاندم ای گوهر یكدانه! به دامان كه بودی؟

 نظام موال هویزه

 آرزو

گریستمیك سینه های جنون، میگریستم دمساز زخمهای كاش در عزای تو خون می

، ا تمامی یاران توگریستمهمناله بداشتم به زالالی آسمان از ابرهای تیره، فزون می

د شدنهای اشكم اگر خشك میگریستمسرچشمهحسین! ای كاش در تمام قرون می

گریستمعشقت مگر نبود كه دست مرا گرفت وقتی ز پا نشستم و، خون میآنگاه می

[ این گریه، آبروی منست و دلیل عشق ای عشق! 293گریستم؟ ] صفحه فتاده، نگون می

ای كاش در ترنم شعر زالل اشك از مرزهای واژه برون، گریستم؟نگاه تو چون میبی

 گریستممی

 حبیب اهلل بخشوده

 نذر اباعبداهلل

تشم شدم!آزدم در خون، كه پرپر میشدم آنقدر پر میزیر ایوانت اگر روزی كبوتر می

ر شدمكاش دها كاش چون پروانه در آتش شناور میگل كرد و، بالم سوخت با پروانه

های شدمپرچمی بر شانهالود خنجر میتر از شرم بغضها سرخاه نیزههنگام طوفان سی

شدمای سرانگشت جنون در فصل چاك چاك نینوا مرهمی بر زخم خونین برادر می

 زدم، با بویشدم:سوی تو پر میزدی تا شعله ورتر میرقص عاشقان زخمه یی گر می

 گفت زینب: كاش بیتو در شدمبا برادرزدم از شمیم روح انگیزت معطر میتو پر می
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رسند شدمدر حریم تو، كبوترها به باران میجهان مرغ بی پر، باغ بی بر، نخل بی سر می

 [ 291شدم! ] صفحه بردم، كبوتر میگر به كویت راه می

 حسین دارند

 ی امام حسینمهر عاشورا، برای كودك شش ماهه

خم كاری شد!ضریح زخم هوای العطش نای گل، اناری شد ترانه، خشك شد و آب، ز

اش بلندش، در آن تبسم سرخ هوای بال هزار آسمان قناری شدز تشنگی لب چون غنچه

ش های آتچنان پژمرد كه از نگاه فرات آب شرم جاری شدگلی كه تشنگیش شاخه

داشت به دست حرمله یكباره آبیاری شد!به استناد گلویش، كه مهر عاشوراست حروف 

داد تمام وسعت به روی دست پدر، یك ستاره جان میسرخ لبش، خط یادگاری شد

 قنداقه، الله كاری شد

 به پیر میدان عشق، حبیب بن مظاهر

سد ریك علم بی صاحب افتاده ست، چشمش اما رو به صحراهاست گفت: اینك می

های حیرتش لرزید، اشك خود را در علم مردی، كاین علم بر دوش او زیباستشانه

یست او كاینجا نیست، اما مثل ما با ماست؟آسمان دستی تكان پیچید گفت با خود: ك

داد ناگهان فریاد: زد: ای عشق! گرد مردی از كران داد، ماه چیزی را نشان میمی

آید ولی بی سر! بر نشسته، آهنین پیكر گفت: آری [ گفت: می29۴پیداست ] صفحه 

یك مردست،  كار عشقست این، او سرش از پیشتر اینجاست!گفت: در چشمم نه

آسمان انگار گل كرده ست كهكشان در كهكشان موجست، مثل خورشید آسمان 

پیماستوقتی آمد عطر گندم داشت، كوفه كوفه زخم مردم داشت عشق زیر لب به 

ی اسبی ترنم شد، در غباری ناگهان گم سرخی گفت: آری، آری او حبیب ماستشیهه

 «ی فرداستگرد او آیینه»گفت: شد یك صدا از پشت سر می
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 رضا معتقد

 سرباز كوچك!

پوشید سرباز كوچك، قنداقه، یعنی كفن را پیمود یاس سپیدی، راه شقایق شدن رانالید، 

 ام جان و تنیعنی: مرا هم در كاروانت نصیبیست! یعنی كه: در پیبشگاهت آورده

رابگذار تا روی دستت، قدری عطش را بگریم بگذار تا خون ببارد بر پیكرم، پیرهن 

ی خویش تا حس كنم در نگاهت لب تشنه پرپر راقدری بنوشان مرا از اشك غریبانه

بینی افتاده بر خاك، یاران زدن را!تا چند اینجا بمانم وقتی درین ظهر غربت می

ك ی كوچشمشیرزن را؟!یك سینه داری پر از داغ، دست تو بگذارد ای كاش بر شانه

گاه در دست موال یك چشمه جوشید از [ نا293من، این داغ قامت شكن را ] صفحه 

ی نسترن راگهواره خالی خدایا! تنها دلی ماند و خون بوسید تیری گلوی آن شاخه

 داغی داغی كه از من گرفته ست، پروای دل سوختن را

 جلیل دشتی مطلق، نذر حضرت ابوالفضل

 آبروی میدان

پنجه او حیرانستی او طوفانست؟ آسمان زیر سم مركب این جوان كیست كه در قبضه

ی آتش فگند گاه نبرد دشت از هیبت این معركه، سرگردانستمشك بر دوش در پنجه

مانند تشنه نگرفته ست، ودل را در مشت كوهمردی كه همه آبروی میدانستتا كه لب

رود در دل آتش، به سر پیمانستاین طرف: كوه جوانمردی، ایثار، غریبان امروز می

شب  شكند پشت سپاهو سنگستانست!صف به صف میشرف روبرو: قوم جفاپیشه 

گرد نی زینب شده و میتر از شیرانستخیره بر خیمهكیش آذرخشیست كه غرنده

كودكی را كه تمامی عطش و، گریانستسمت خون علقمه در آتش و، در سمت عطش 
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ی پیشانی او [ این كه بر صفحه29۳ور، و بادیه اشك افشانست ] صفحه ها شعلهخیمه

 ی )الرحمن( استهاییست كه در سورهشده است آیهحك 

 حسن حسینی

 تاریخ ساز كربال

خواندممهلت خواندم از دیار دوست، یار آشنا میروم مادر! كه اینك كربال میمی

خواندموای من چون و چرائی نیست مادر! الوداع زانكه آن جانانه، بی چون و چرا می

نجا روم آخواندممییار با بانگ رسا می گر در طریق عشق كوتاهی كنم خاصه وقتی

خواندمذوالجناح رزم را گاه كه مشتاقانه با حلقوم خون جاودان تاریخ ساز كربال می

 خواندمروم آنجا كه نای نینوا میكنم میسحر زین می

 محمد شریف سعیدی افغانی، تقدیم به سیدالشهداء

 میدان در باد

رود... از پشت زین خشم دگر دارد، توفان در بادمیدود اسبی، با یال پریشان در باد می

اش، سوار اما، آن سوخته یكران در باداز شرار نفس سوختهگردد بیجگر معركه برمی

سوزد و، [ خیمه می293گیرد گیسوی بیابان در باد ] صفحه چون خورشید شعله می

معركه،  یند عطشدود تلخ و برافروخته دامان، در بادتا نشطفلی كه تمامی عطشست می

ی خوانند از دلتنگبارد باران در بادرودها مرثیه میاینك زینب كوهه ابریست كه می

آسمان نیز دریده ست گریبان در بادمرقدش مشرق گلهای فروزان بادا آن كه جان داد 

 چو فانوس فروزان، در باد

 یداهلل گودرزی

 در مصاف گلوی تو
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های عرش تشین و، سراسر سوخت آیینهخورشید، سر برهنه برون آمد چون گوی آ

چه  ی نوبنیاد، آتش به هرهای فرقهی حیدر سوختاز فتنهترك برداشت، قلب هزار پاره

بود و نبود افتاد تنها نه روح پاك شقایق مرد، تنها نه بالهای كبوتر سوخت!حالت 

سرو  آن آلود،ی خوندیدی بر ساحل شریعهدانم، وقتی میان معركه میچگونه بود! نمی

سربلند تناور سوختجنگاوری ز اهل حرم كم شد، از این فراق قامت تو خم شد آری! 

میان آتش نامردان، فرزند نازنین برادر سوختهنگام ظهر، كودك عطشان را، بردی به 

دست خویش به قربانگاه جبریل پاره كرد گریبان را وقتی كه حلق نازك اصغر 

قدر داغ و غرق عطش بودی تا آنكه در مصاف ی آتشناك، آنسوختدر آن كویر تفته

[ چشمان سرخ و ملتهبی آن 23۱ی خنجر سوخت ] صفحه گلوی تو، حتی گلوی تشنه

روز، چشم انتظار آمدنت بودند اما نیامدی و ازین اندوه، آن چشمهای منتظر آخر 

خواستم برای تو ای موال! شعری به رنگ مرثیه بنویسم اما قلم در اول ره سوختمی

 [ 239ی دفتر سوخت ] صفحه شكید، اوراق ناگشودهخ

 مثنویها

 نادر بختیاری

 خورشید در تنور

یكبار دیگر، العطشم شعله ور شده ست چشمانم از تراوش اندوه، تر شده ستای ذوالفقار 

در تف خون خفته! ای حسین! ای حیدر دوباره برآشفته! ای حسین!مظلومی از درون تو 

خواندم به خویشمن، این من همیشه ن معین خون تو، میخواندم به خویش هل ممی

مسافر به سوی تو من، آنكه مانده بر دل او، آرزوی توالل تحیر، آینه سان شب نداشتم 

ی خون آشنا شوم هفتاد و خواستم بتازم و، مركب نداشتممی خواستم به خلسهمی

بت برخاست از مهاسومین سر از تن جدا، شوموقتی كه تاخت، تشنه به سوی معاد خون 
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او، گردباد خونآنگاه، عرصه بر نفس او سپند شد بانگ فیا سیوف خذینی! بلند شداسالم 

[ 233كفر، تن به مجوس و مجوسه زد دیدم كه تیغ: بر رگ خورشید بوسه زد ] صفحه 

روحی بلند، همچو مالئك، خروج كرد روحی كه بال و پر زد و قصد عروج كردآن 

مام شد و آن حج ناتمام بدینسان تمام شدوقتی سر مبارك او را روح در طواف به گرد ا

برید، مرگ صدبار مردو زنده شد و، وارهید مرگشب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم 

 امزند از دخمه یی برون دل، خستهمطبخ نه، سوی راز نهانخانه آمدمدیدم كه، نور می

؟ یا علی! خورشید، در تنور چه كردكشاند به دنبال رد خونخون در میان نور چه می

كرد؟ یا علی!اف بر چنان كسان كه نكردند یاریت آنان كه بودشان خبر از زخم می

تار شعار جنگمخ -كاریتابن بصیرهای هراسیده از خدنگ و آن ابن ربعی، آن سیاست

هم اگر چه كشید انتقام تو در ظهر مرگ، تیغ نشد در نیام توای ذوالفقار در تف خون 

ای حسین! ای حیدر دوباره برآشفته، ای حسین!بانگ شراره گون تو، پیچیده در  خفته،

 [ 231جهان تا حشر، بوی خون تو پیچیده در جهان ] صفحه 

 محمد علی مجاهدی )پروانه(

 محشر آفرین!

ی روز قیامت، آفریدشد قد و باالش، چون خدا، آن قد و قامت آفرید نسخه

كرد پنهان در نقاب تا خجل فرین!روی خود میمحشرآفرین قامتش را گفت محشر: آ

از او نگردد آفتاب!شیر حق، چون شد روان سوی فرات چرخ گفت آباء را: 

واامهات!هر چه روبه بود، از پیشش گریخت تار و پود دشمنان از هم گسیختدید شط 

 گوید مدام: بیش ازینكندبا زبان حال میكند آرزوی جانسپاری میبس بیقراری می

د ما را تشنه كام!پس درون شط ز رحمت پا نهاد پا به روز قطره، آن دریا مپسن

نهادمشگ را، زآب یقین پر آب كرد آب را، از آب خود سیراب كرد!پس ز شفقت 
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كرد با مركب خطاب: كام خود تر كن ازین دریای آب!مركب از جانب ساحل دوید 

رفراز پشت من پیش دشمن [ كای ترا جا ب23۴ی دل بركشید ] صفحه شیهه یی از پرده

وا چه خواهی مشت من؟!كام اگر خشكست، گامم سست نیست تا ترا بر دوش دارم، 

ی آبم، ولی دریا دلم جانب دریا مخوان از ساحلمای تو شط و بحر و آب چیست؟!تشنه

اقیانوس من جز تو حرفی نیست در قاموس من!بر تنش از بس كه تیر آمد فرود 

جود!چون فتاد آن سرو قامت بر زمین شد به پا شور قیامت در ركوع آمد تن او در سبی

ی زمینبسكه از جام بال، سرمست شد هم ز پا افتاد و، هم از دست شد!عمر او، در پرده

اسرار بود در عدد با دل به یك معیار بودیعنی آن دم كو به سوی دوست راند قلب عالم 

 از طپیدن بازماند!

 عریانی خوشست!

[ 233گرمی هنگامه دید خون غیرت در رگ جانش دوید ] صفحه چون كه عابس، 

گفت با خود: با مرد باید بود، مرد! خوش بود از مرد، استقبال دردچون به جانش، 

آفتاب عشق تافت در حریم باده خواران، باریافتدست شوقش، دامن ساقی گرفت وز 

ن و، گفت كفش جام هوالباقی، گرفتگفت: خواهم در رهت قربان شدن ترك هستی

عریان شدن!ساقی از روی عنایت، خنده كرد كشت عابس را و، از نو زنده كرد!گفت: 

كای آشفته حال پاكباز زود آوردی به ما، روی نیاز!این چه راه و رسم مستی كردنست 

كی زمان ترك هستی كردنست؟گفت: ای جانم فدای جان تو دست كی بردارم از 

ت مذهب من: غیر دین عشق نیست!خواهم اینك دامان تو؟كربال جز سرزمین عشق نیس

در دل آتش شدن چون طالی ناب، پاك ازغش شدندید ساقی مستیش افزون شده 

[ بهر جانبازی ز جان آماده است 23۳ست پاك از عشق خدا مجنون شده ست ] صفحه 

خود نخورده باده، مست افتاده است!تا دل او بیش ازین باید به درد رفت و فرمان 

كه شكیب كاین منم من: عابس بن بوشبیببسهر كردرفت عریان سوی میدان بیشهادت م
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كشت و ریخت خون از حد فزون كشتی خود دید در گرداب خونالجرم رو جانب 

ای باید پرست پكشان میاش، بیتاب كردگفت: ای دردیاحباب كرد جمله را از گفته

دم مانده ست تا كوی زد به فرق هر چه هستراه كوتاه ست و منزل بس قریب یك ق

حبیبچو علم از شوق دل افراشتم این قدم را، زودتر برداشتم!شوق او از كف عنان من 

ربود و آن زره انداختن، از من نبود!دست اگر از خویش افشانی، خوشست جامه بیرون 

 [ 233كن، كه عریانی خوشست! ] صفحه 

 یا حبیب!، نذر حبیب بن مظاهر

دید خود بساط عمر را، برچیده دیدگفت با آن والی  چون كه او خوان تجلی چیده

ملك وجود حكمران عالم غیب و شهود:تو حسینی، من حسینی مشربم عشق پرورده 

ست در این مكتبمتو امیری، من غالم پیر تو خار این گلزار و، دامنگیر تواز خدا در تو 

ب ن كیستم؟! تو حبیامگر حبیبی تو، بگو مام من خدا را در تو، ظاهر دیدهمظاهر دیده

ست و توئی از میان بردار آخر این مطلقی، من نیستم!عاشقان را، یك حبیب

دوئیرخصتم ده تا به میدان رو كنم رو به میدان لقای او كنمرخصتش داد آن حبیب 

ی اهل یقین دست غیرت را عالمین سرور و سرخیل مظلومان، حسینكرد آن سرحلقه

د محشر را چو در باالی خون زورق خون راند در [ دی21۱برون از آستین ] صفحه 

دریای خوندر تنش گلزخم خون، گل كرده بود در بهار او، جنون گل كرده بودرفت و 

جان خود فدای دوست كرد آن نكومرد، آنچه را نیكوست كردنخل پیر كربال، از پا 

ا حبیبی! یا ی گفت آن دم با حبیب: یا حبیبی!فتاد سروها را، سرفرازی یاد دادزیر لب می

حبیب!در غروب آفتاب عمر من یافت فصل خون كتاب عمر من!این كتاب از عشق تو 

شیرازه یافت اعتباری بیش از اندازه یافتبار عشقت، قامتم را راست كرد در حق من، 

پرده دیدن یاد داد!پرده ام را، رخصت فریاد داد دیده را، بیخواست كرد!نالهآنچه را می

 یدم هست و نیست! راستی، نادیدنیها دیدنیست!باال رفت و، د
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 اهلل اكبر!

[ بانگ 212روز عاشورا، كه روز عشق بود جان یاران پر ز سوز عشق بود ] صفحه 

ام خواران الست! باید از جزد ساقی بزم بال عاشقان را، آشكارا و برمالكای گروه بادهمی

مدم خواران! هل شما را، مبتال!بادهبارد بال تا كند خیبال گردید، مستاز در و دیوار می

ساقی شوید سرخوش از جام هوالباقی شویدهمتی! هنگام مستی كردنست وقت رو 

سوی بال آوردنستنیست هشیاری ز سرمستان، روا ترسم از یزدان بدا آید، 

خواران گرد او گشتند جمع جانشان پروانه شد برگرد شمعهر كرا در حد خود بدا!باده

كند این راه را، مستانه طیتا مبادا مستیش افزون شود حالتش از باده، ریخت می تا می

ه می ربود!هر چدیگرگون شودمستی اكبر ز یاران، بیش بود جام را، از دست ساقی می

[ ساغرم پر 211شنید از او كه: ساقی! باده كو؟ ] صفحه ریخت، او میدر ساغرش می

بكی توان سرمست شد زین یك دو جام؟! ام را آفتاكن دمادم از شراب تا كند هر ذره

نوشی خوش بود، اما مدامخوش بود با می، مدام آمیختن باده را دائم به ساغر باده

اندازه باشد، خوشترست مرد این میدان، علی اكبرست!ساقی دانا دل ریختنمی كه بی

 صافی ضمیر گفت با او: هر چه خواهی باده گیر!آنقدر می از سبوی هر، كشید تا كه

رنگ او گرفت و، هو كشید!رو سپس بر جمع میخواران نمود پرده از راز دل خود، 

خواران! الوداع ترسم این مستی، مرا آرد صداع!صحتم، آهنگ برگشودكای گروه باده

بیماری كند مستیم، رو سوی هوشیاری كندترك جان گفتن، به مستی خوشترست بهر 

یدان رو نهاد پا به میدان لقای او، نهاد ] او مردن، ز هستی خوشترستاین بگفت و، سوی م

[ هستی موهوم را، معدوم كرد خویش را، قربانی قیوم كردرفت بیرون از 219صفحه 

جهات و از قیود طلعت حق گشت در چشم شهود!چون حسین این جلوه را نظاره كرد 

جامه بر تن از تحیر، پاره كردكاین چه رسم عشقبازی با خداست؟! اكبرست این در 

تجلی، یا خداست؟!چون شنید انی انا اهلل از درون كرد خود نعلین را، از پا برونسربرهنه 
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گر گاه اوست دیجانب یاران دوید پابرهنه سوی میخواران دویدكاینك اكبر در تجلی

بینید، آیات ویست عالم امكان، ظهورات اكبر نیست آنجحا، بلكه هوستهر چه می

خواران الی ما، اال درآرد در ظهوربنگرید ای باده ویستدر فنای ما، بقا دارد حضور

آشكار در جمال اكبرم، رخسار یارهر كرا میل تماشای خداست رو كند آنجا، كه طور 

خواران، اكبر اللهی [ جمله مست از جام آگاهی شدند باده213كبریاست! ] صفحه 

ی هان سپس در عرصكشید!زاكبر میی اهللكشید نعرهشدند!هر كه از آن باده، ساغر می

 غیب و شهود ذكر تسبیح ملك، تكبیر بود!

 خواه باش!خاطر

پیمائی كه بودآستین افشان و پاكوبان و روز عاشورا به پای خم غنود هر حریف باده

 های غیبمست شسته دست از غیر جانان، هر چه هستجمله از جام بال، صهبا زده پرده

ود جام، ماالمال و میخواری نبودغیر او بزم بال، را، باال زده!غیر ساقی، هیچ هشیاری نب

ساقی نداشت در خور جام هوالباقی نداشتآن خم لبریز، شد لبریزتر آتش عشق خدائی، 

[ لیك 211زد صال ] صفحه ی ناب بال همچنان بر ما سوا میتیزترواندر آن خم، باده

بال زد  ظور صهبایمنظورش بجز ساقی نبود كز حریفان غیر او، باقی نبودساقی، آن من

دل خود را به دریای بال!از خم آن میخواره، صهبانوش شد رشگ اقیانوس، دریانوش 

شد!كرد آن خم را ز می ساقی تهی وجه باقی، آن می باقی، تهیكآن خم می، در خور 

ی هستی نبود!قتلگاه از نور، رشك طور شد مصحف فرش، مستی نبود در خور میخواره

یم كبریائی، قتلگاه آه ازین فر خدائی، آه! آه!جبرئیل آورد های نور شد!شد حرآیه

پیغامی ز دوست تا بدو گوید كه حق مشتاق اوستگفت با خود كاین حریم كبریاست! 

جویم، كجاست؟!پاسخ آمد كاین گرانجانی ز چیست؟! دیده پس حسینی را كه می

ما، با ما بگو! ]  یغامواكن! تا ببینی دوست كیستنیست اینجا، فرق بین ما و او نك بیا پ

[ جبرئیل از این سخن در شرم شد پای تا سر شعله از آزرم، شدتا نسوزد، 21۴صفحه 
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گفت كای رب ودود!كرده یی مست از می آگاهیم شهپر خود را گشود پرزنان می

شود پروانه اینجا، شمع سازد ز شمع! میات، پروانه میروشن از اشراق ثاراللهیمجلوه

مرا از گمرهی اللهی و، كسوت ثاراللهی؟!جبرئیل از این نمط گوید  جمع!وارهانیدی

سخن بهر من دیگر چه ماند! وای من!بزم حق را نیست ساقی، جز حسین نیست آری 

 ی درگاه ثاراهلل باشوجه باقی، جز حسینهر چه خواهی باش، خاطرخواه باش! بنده

 بهروز سپیدنامه

 نینوا

برد تا بیسر و سامانیمانتظاری تازه دارد چشم من باز، این دل، این دل طوفانیم می

[ در عزای آل شبنم، سوختم آه! ای اندوه 213های خشم من ] صفحه شكوفد خوشهمی

تراود كربال از نای منآه ای من! ای من مبهم، سوختم!سوختم، آتش گرفتم، وای من می

هایش، خطبه ه استامزینب اینجا، بس غریب افتادام! باز امشب كربالئی گشتهگمگشته

بدینخطبه یعنی: العانصیب افتاده استخطبه یعنی: اعتراض آتشین خطبه یعنی: درد زینبی

همچو زینب، استوار با تبسم ایستادن پای دارخطبه یعنی: تشنگی آموختن در كنار آب، 

لب را دوختنخطبه یعنی: زن حریم پاكیست جلوه یی از حجب و از بیباكیستآنكه مست 

 ست آشنا كی با صدای زینب است؟ی تلخ شباز باده

 حكیم قاآنی شیرازی )قاآنی(

 اهل درد

[ تنی 21۳پرده جان برفشاند درست ] صفحه كسی راز این پرده داند درست كه بی

گردد آگه ز سر خدای كه از جان و دل سر نماید فدایپسر را اگر كشته بیند به پیش غم 

ند برادر به تیغ بندد زبان از فسوس و دریغچنین دل نهان دارد از جان خویشوگر خسته بی
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ی درد در خورد هر مرد نیست كسی جز حسین اهل این درد نیستندیدی كه در عرصه

كربال چسان بود صابر به چندین بال؟!لب تشنه جان داد نزد فرات چو اسكندر از شوق 

پوش از آب حیاتز یكسو تنش گشته آماج تیر ز یكسو شده خواهرانش اسیرزنان سیه

گاه سیه كرده آفاق از دود آهسكینه به زنجیر و زینب به بند رقیه به غل، عابدین خیمه

در كمندچو برگ گل از غم، خراشیده روی چو اوراق سنبل، پریشیده مویولی اینهمه ز 

 [ 213اجر نیست كه زخمی كه جانان زند، زجر نیست ] صفحه جر، بی

 محمد علی ریاضی یزدی

 شور حسینی

بو كن زمین كربال را كز آنجا بنشوی بوی خدا رامگر ای كربال خاك بهشتی كه  برو

خامی مشكبو، عنبر سرشتیاگر خاكی، به معجز، كیمیائی بهشتی، كعبه یی، عرض 

خدائیزمین كعبه هم، چون كربال نیست كه او آغشته با خون خدا نیستاگر خاك ترا 

ند بر اهل حرم آب ترا اشك دستی ببیزد بجای خاك، اشك و خون بریزداگر بست

یتیمان كرد سیراب!نه از آب فراتست این نم تو كه گرید آسمان زین ماتم توترا دیگر 

ی چه حاجت بر فراتست كه پیش اشك ما صد دجله ماتستچه زیورها كه زیب سینه

ی تستیكی یاقوت خون حلق اصغر یكی نافه ز مشكین تست چه گوهرها كه در گنیجه

[ درخشد 2۴۱یدق سبزی نگونسار فتاده دست عباس علمدار ] صفحه موی اكبركنار ب

چون ثریا در دل شب چو مروارید غلطان، اشك زینبتو در گنجینه داری گوشواره بیاد 

پارهاز آن روزی كه او شد كربالئی نهان شد در تو اوصاف خدائیفلك گوشهای پاره

گو ای خاك با خورشید ی شمسی نداردبصد ماه و خورشید ار برآرد چو تو منظومه

گاه شرق بیرونكه اینجا روی نی خواهد درخشید سری روشنتر از گردون میا از حجله

صد ماه و خورشیدكه یك نی آفتاب روز محشر بلندست از زمین، اهلل اكبر!كنار آفتاب 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی این ماهپاره كند گردش سر دهها هاشم دهد نوربه گرد نیزهی نور سر ماه بنیو قله

[ 2۴2ست؟ ] صفحه لیال به زلف او زده دست كه ماه روی اكبر در خسوف ستارهمگر

خداوندا! باین انوار رحمت باین شیران میدان شهامتباین خورشید و این ماه و ستاره باین 

 فروزشكه: این شوری عالمسوزش بخون جبهههای نیمپارهبدود خیمهتنهای پاك پاره

 در امان بادحسینی جاودان باد جهان از یمن خونش 

 مكتب عشق

ی حاجات ما یاد تو، تسبیح و مناجات ماتاج شهیدان همه عالمی دست ای حرمت قبله

هاشمیماه كجا، روی دالرای تو؟! سرو كجا، قامت رعنای تو؟!ماه علی، ماه بنی

تر از آفتاب مطلع تو، جان و تن بوترابهمقدم قافله ساالر عشق ساقی عشاق و، درخشنده

[ عم 2۴1رور و ساالر سپاه حسین داده سر و دست به راه حسین ] صفحه علمدار عشقس

امام و اخ و ابن امام حضرت عباس، علیه السالمای علم كفر نگون ساخته! پرچم اسالم، 

برافراخته!مكتب تو، مكتب عشق و وفاست درس الفبای تو، صدق و صفاستمكتب 

ح ادب ه، آب شده، سوخته روجانباری و سربازیست بیسری، آنگاه سرافرازیستشمع شد

را، ادب آموختهآب فرات از ادب تست، مات موج زند اشك به چشم فراتیاد حسین و 

ی طفالن اوتشنه برون آمدی از موج آب ای جگر آب لب عطشان او وآن لب خشكیده

برایت كباب!ساقی كوثر، پدرت مرتضیست كار تو، سقائی كرب وبالستمشك پر از 

نوشدرگه واالی تو، در نشأتین هست ل حقیقت ز كفت آبآب حیاتت به دوشت طف

[ هر كه به دردی، به غمی شد دچار گوید اگر 2۴9در رحمت و باب حسین ] صفحه 

بارای علم افراخته در عالمین اكشف یا كاشف كرب الحسیناز كرم و و سهیكصد و سی

 بدانجا كه لطف، جوابش دهی تشنه اگر آمده، آبش دهیچون نهم ماه محرم رسید كار

ی صدر جهان شاه فلك جاه ملك پاسبانشمر، به آواز ترا زد نباید، كشید!از عقب خیمه

رنگ اتات داد نشان، خط امان نامهصدا گفت: كجائید بنو اختنا؟!تا برهانند ز هنگامه
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پرید از رخ زیبای تو لرزه بیفتاد بر اعضای تومن به امان باشم و، جان جهان از دم 

نامه را تا كه شد از پیكر پاكت جدامزد امان؟!دست تو نگرفت امان، بیشمشیر و سنان

[ دست تو شد، 2۴3تو، زین سوختن و ساختن دست سپر كردن و سر باختن: ] صفحه 

تو،  گیراند دست علمدست شه الفتی خط تو شد، خط امان خداپنج امامی كه ترا دیده

، اشك ز چشمش چكیدبا لب اندچشم خداوند چو دست تو دید بوسه زد وبوسیده

آغشته به زهر جفا بوسه به دست تو بزد مجتبیدید چو در كرب وبال شاه دین دست تو 

شحضرت ااش بوسه بزد با لب خشكیدهافتاده به روی زمینخم شد و بگذاشت سر دیده

سجاد هم، آن دست پاك بوسه زد و، كرد نهان زیر خاكحضرت باقر، به صف كربال 

بزد بارهامطلع شعبان همایون اثر بر ادب تست دلیلی دگرسوم این ماه، بوسه به دست تو 

ی صبح حسینی دمیدچارم این مه كه پر از عطر و بوست نوبت چو نور امید شعشعه

[ شد به هم آمیخته از مشرقین نور ابوالفضل و، شعاع 2۴1میالد علمدار اوست ] صفحه 

یشترای به فدای سر و جان و حسینوقت والدت، قدمی پشت سر وقت شهادت، قدمی پ

تنت وین ادب آمدن و رفتنتمدح تو این بس كه شه ملك جان شاه شهیدان و، امام 

زمانگفت به تو گوهر واالنژاد: جان برادر به فدای تو باد!شه چو به قربان برادر رود 

 كیست )ریاضی( كه فدایت شود

 محمد خلیلی جمالی )مذنب(

 شبی برای روز

تازه بست دفتر عشاق را شیرازه بستعشق، دلها را بهم پیوند زد دست  نینوا با عشق عهدی

رد بر عقل پا دربند، زدعاشقان، شب محفلی آراستند از خدا، تنها خدا را 

[ خواند 2۴۴خواستندغیرت عشق خدا، عشق غیور آفتاب شرق ایمان، كان نور ] صفحه 

ویش ت با یاران حدیث كار خای داغ و بلیغ داد آبی از زبان خود به تیغگفخونین خطبه
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ی پیكار خویشگفت: فردا روز در خون خفتنست هر تن اینجا، بیسر و كرد روشن نقشه

هوش و از حق غافلندخواهم دین و دلند جاهل و بیتنستدشمنان: غدار و بیسر، بی

ت گزندقتل من، تنها مراد دشمنسقید و بند بگذرید از این بیابان، بیاینك از شما بی

ی خون منستهر كه دارد پای دل دربند خویش خوش رود نزد زن و دون تشنه دشمن

هاشم شكفت سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت:بی تو ما ی ماه بنیفرزند خویشچهره

را در جهان هستی مباد! اینهمه باالئی و پستی مباد!من ترا همخوی و خونم، خون تست 

دشمن زنم كافران را تیغ بر گردن زنم ]  عقل من دیوانه و مجنون تستاذن ده تا بر صف

[ در سیاهی بركشم تیغ هالك زین خبیثان پاك سازم روی خاكهر یك از 2۴3صفحه 

یاران در آن بزم حضور گفت ازین مضمون سخن با شوق و شورصاحب خون خدا 

چون گل شكفت صحبت اصحاب خود را چون شنفتبرده باال زد ز روی سرنوشت داد 

اغ بهشتشب، شبی پرماجرا و جوش بود مست ازجام شهادت، هوش بر هر یك نشان ب

ی خورشیدیان كفرسوزخیمه پشت خیمه ی شب، همچو روز خیمهبودبود دور از خیمه

ی سبز ی زین العباد و زینبین بود جفت خیمهبسته بندبند بود از هر خیمه آوائی بلندخیمه

در خون می طپیدزینب آنجا  كشید دل در درون سینهی خون میحسینعشق در دل نقشه

ی مدهوش بودناگهان از سینه آهی بركشید پای تا سر گوش بود هوش سر پوشیده

[ زد به سر، دور آمد از صبری كه داشت از 2۴۳ی فردای عاشورا شنید ] صفحه قصه

حصار خیمه پا بیرون گذاشتوا اخا گفت و چو دریا زد خروش دیده، پر خونابه و دل، 

دامان برادر تاب داد شرح احوال دل بیتاب دادجیب طاقت چاك پر ز جوشرفت و 

خورد از دست داغ هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغاشك در چشم خدابین 

ی حسین رخ نهفت از شرم شیرین حسینآسمان بر چهر زینب آب زد شبنمی بر گونه

د چون مهتاب زدهوش از خود رفته باز آمد به هوش داشت شور ناله، اما شد خموشدی

كند بیتابی خواهر، حسین داد او را دل، دلی دیگر حسینگفت هر كس عشقبازی می

كنداز تو خواهم در بال باشی صبور كوه باشی پیش سیل عشق، او را چاره سازی می
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[ 2۴3ظلم و زوركشته گشتن از بال آسودنست هر بالئی در نظام بودنست ] صفحه 

ت مزن، شیون مكنراه ما، از راه تو خویش را كوچك بر دشمن مكن لطمه بر صور

هموارتر كار تو، از كار ما دشوارترداغها را با تحمل چاره كن دشمنان را زین روش، 

بیچاره كنپرچم خون، بعد ما بر دوشت تست جای امن كودكان آغوش تستزینب آن دم 

ز شام را فروجسم و جانی تازه یافت ناتوان بود و، توانی تازه یافترفت تا فردا شود گیتی

 رسوا كند در پیش روز

 شهاب موسوی آرانی

 این عاشق شیدا كه بود

 امیاد جانان، غافلم از خویشام بیخبر از هر چه هست افتادهباز امشب مسب مست افتاده

كرد فارغم، از عقل دوراندیش كردآشنا، جانم چو با جانانه شد در جهان با غیر او، 

[ 23۱ن پیش مستان، صحبت هستی مكن ] صفحه بیگانه شدهوشیارا! منعم از مستی مك

پیشه، هیچ دانی عشق و مستی ساده نیست؟ مستی عاشق ز سكر باده نیست؟خواب عاشق

بیداری بود مستی او، عین هوشیاری بودكیست جز عاشق ز سامان بگذرد؟ در ره جانانه 

تدمبدم ساز جان، بگذرد؟سر فرود آرد به پیش رای دوست افسر و سر، افگند در پای دو

خواهد فنای خویش را در فنا جوید، بقای خویش راجز حسین، این عاشق شیدا كه 

بود؟ غیر او، بر این سر و سودا، كه بود؟با سر خونین و جسم چاك چاك سر نهاد آن 

عاشق شیدا، به خاكبا تبسم گفت: جانا! این سرم این سر و، این پاره پاره پیكرماین علی 

علمدار سپاه، این لشكرمهر چه بودم در رهت بی واهمه دیده اكبر و، این اصغرم این 

ند ] كنكنند تا به جانان، راه پیدا میپوشیدم خدایا! از همهعاشقان، اینگونه سودا می

 [ 232صفحه 

 محمد كاظم كاظمی )شاعر افغانی(
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 هفتاد و دو تیغ!

ی هده استطعمای دوزخ سفران! گاه دریغ آمده است سر بدزدید، كه هفتاد و دو تیغ آم

نید؟ سرازیر شده!فوج فرعو -كه كوفه ست -تلخ جحیمید، گلوگیر شده! چرك زخمید

ی قابیلید؟! ننگ محضید، ندانم ز كدامین ایلید؟!ره مبندید! كه ما كهنه سواریم یا قافله

ای قوم! سر برگشت نداریم، نداریم ای قوم!حلق بر نیزه اگر دوخته شد، باكی نیست 

غمی نیست، گالب آلوده استخیمه تشنه ست، نه بیمار! شراب آلوده خیمه تشنه ست، 

است! سجده بیمار، نه بیمار! شراب آلوده ست!آب این بادیه، خونست كه وانوشد كس 

زهر باد آن آب كز دست شما نوشد كسراه، سختست اگر سر برود نیست شگفت 

یزه بر بر نكاروان با سر رهبر برود نیست شگفتتن به صحرای عطش سوخته، سر 

سوزیم با مشگ درین خونین دشت دست گردیم زین دشت، مگر بر نیزه!تشنه مینمی

[ آی دوزخ سفران! گاه سفر آمده است 231كاریم تا مرد بروید زین دشت ] صفحه می

 سر بدزدید كه هفتاد و دو سر آمده است

 پرویز بیگی

 پیشگامان رهایی

داغداران قرونكاروان اشك و محملهای آه نویسم نامه یی با اشك و خون از زبان می

ی گلگون دمید از سینهچاك میهای چاكها از سینهجست راهاللهها میدر میان الله

های آه در آواز بودكاروان را طاقت این راه نیست خاكبالهای سوگ در پرواز بود پرده

پرنددشت  ل وبااز دل زینب كسی آگاه نیستدستها در آرزوی پیكرند مرغكان عشق، بی

های نیزه، گل داده ست گرید در آغوش غروب وای از سیمای مدهوش غروبساقهمی

ها خون حسین وای از رخسار دود در اللهآه! دستها، هر سوی افتاده ست، آه!می

[ زینب و بدرود مهمانان خاك زینب و گلزخمهای 239گلگون حسین ] صفحه 
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ان رهائی، نامشانهر طرف سروی به خاك های زخم بر اندامشان پیشگامچاكجامهچاك

ن، رویااند اللهافتاده است وین طلوع سرخ هر آزاده استپیشگامان، ارغوانی گشته

 اندجاودانی گشته

 علی موسوی گرمارودی

 چشمان علیست در نگاهش!

ی كائنات، زینب!ای جوهر مردی زنانه مردی ز تو ی شب! ای پردهی پاك پردهمستوره

ای چادر عفت تو لوالك از شرم تو شرم را جگر، چاك!یك دشت یافت پشتوانه

قیق ی درد بر دشت عشقایق بهشتی بر سینه ز داغ و درد، كشتیای بذر غم و، شكوفه

[ از پشت 233ست پرچم ] صفحه خون، گل زرد!افراشته باد قامت غم! تا قامت زینب

 نگاهش توفانعلی، حسین دیگر؟ یا آنكه علیست زیر معجر؟!چشمان علیست در 

پر  ی داغنوردی سرمشق كمال، شیرمردیآن لحظهی سرخ، غمخداست، ابر آهشدر بیشه

ی رفتن برادر آن دم كه طپید عرش ی درد و عشق و سوزشآن لحظهفروزش آن لحظه

جدائی آن  ی دوری وی دشت تفته، خفتنآن لحظهی واپسین رفتن در سینهاكبرآن لحظه

لی ز پشت معجر افتاده به دیدگان حیدر!خورشید ستاده بود ی خدائیچشمان عآن اراده

ی آبیك بیشه نگاه شیر ماده افتاده به قامت اراده ] صفحه ی ماه، غرقهبیتاب و آن دیده

در  موج[ این سوی، غم ایستاد واال آن سوی، شرف بلندباالدریای غم ایستاد، بی231

 ی اوج استواریاین،، قلهپیش ستیغ رفعت و اوجاین، دشت شكیب و غمگساری آن

فاطمه در علی ستاده وان، حیدر فاطمی نژادهشمشیر فراق را زمانه افگند، كه بگسلد 

میانه!خورشید شد و، شفق بجا ماند اندوه، سرود هجر برخوانداین ماند، كه با غمان 

 بسازد وان رفت، كه نرد عشق بازد

 از قامت او دو نیزه كم شد!
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! برخیز و به عاشقان بپیونددر جاری مهر، شستشو كن وانگاه ی عشق روی دلبندای تشنه

ز خون خود وضو كنزان پا كه درین سفر درآئی گردست دهی سبكتر آئی ] صفحه 

ی پاك ی وفا كن با دل سفری به كربال كنبنگر به نگاه دیده[ رو جانب قبله23۴

ی كرده منزالی عشق ی خاكعباس علی، ابوالفضائل در خانهخورشید به خون طپیده

سرو بلند باغ ایمان! وی قمری شاخسار احساندستی كه ز خویش وانهادی جانی كه به 

ه ی باغ كبریائیسترفتی كه براه دوست دادی!آن، شاخ درخت با وفائیست وین، میوه

تشنگان دهی آب خود گشتی از آب عشق، سیرابآبی ز فرات تا لب آورد آه از دل 

ین فرو ریخت وآن آب دو دیده با وی آتشین برآوردآن آب ز كف: غم

آمیختبرخاست ز بار غم خمیده جان بر لبش از عطش رسیدهبر اسب نشست و، بود 

[ ناگاه یكی دو روبه خرد دیدند كه شیر 233بیتاب دل در گرو رساندن آب ] صفحه 

بردآن آتش حق خمید بر آب وز دغدغه و تالش، بیتابدستان خدا ز تن جدا آب می

مت حیدری دو تا شدبگرفت بناگزیر، چون جان آن مشگ ز دوش خود به شد و آن قا

دندانو آنگاه به روی مشگ، خم شد وز قامت او دو نیزه كم شد!جان در بدنش نبود و 

ساختاز خون، تن او به گل نشسته صد خار بر آن ز تیر، تاخت با زخم هزار نیزه میمی

كان هستچون عمر گل، این بستهدلشاد، كه گر ز دست شد دست آبیش برای كود

نشاط، كوتاه تیر آمد و مشگ بردرید، آه!این لحظه چه گویم او چها كرد تنها، نگهی 

[ ای مرگ! كنون مرا ببر گیر از دست شدم كنون، ز سر 23۳ها كرد! ] صفحه به خیمه

ی تفته بر لب آهشخونابه و آب گفت و بر آب و خون، نگاهش وز سینهگیرمی

ریختچون سوی زمین خمید آن ماه عرش و شگ و بدن به خاك میآمیخت وز مبرمی

ی كائنات، مایلحق، ساقی خویش را ملكوت بود همراهتنها نفتاد بوفضائل شد كفه

فراخواند بر كام زمانه تشنگی مانددر حسرت آن كفی كه برداشت از آب و، فرو فگند 

ب ر سنگكف بر لو، بگذاشتهر موج به یاد آن كف و چنگ كوبد سر خویش را به ه

رود و، در تكاپوست هر آب رونده در پی اوستچون مه، شب چارده برآید دریا به 
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[ ای بحر! بهل خیال باطل این ماه كجا و بوفضائل؟گیرم 233گمان، فراتر آید ] صفحه 

 دو سه گام، برتر آئی كو حد حریم كبریائی؟

 حبیب بیگی

 داغ، سنگین بود

داشت ز تیر فاجعه، زینب دلی پر از خون غروب بود، و افق حرفهای گلگون 

سوخت كرانه، چشم بدان حزن بیكران ها میداشتغروب بود و غریبانه خیمه

داد به این بهانه، گل زخم را نشان دوختنسیم، گیسوی خون را دمی تكان میمی

گشت چو چشم طفل به سودای آب، تر تر میی زینب، شكستهداددل شكستهمی

ی ی عشق شكسته بود به یك گوشه، گاهوارهزواج فلك، ستارهگشتفتاده بود می

عشقستاده اسب و، شكوه سوار را كم داشت افق به سوگ شقایق لباس ماتم داشتدر آن 

[ 2۳۱غروب كه آیات عشق شد تفسیر در آن دیار كه رؤیای اشك شد تعبیر: ] صفحه 

به شستره را میرست سرشك بود كه زخم ستاحماسه بود كه از بطن خاك و خون می

ه راندندنبود دست، كراندند هزار باره به نعش ستاره میروی دست و سر و پای، باره می

گیرد ستاره در آغوش میان تیر، تن پاره پاره در آغوشنبود دست كه بیرون ز زخم آرد 

تیر به خیمه آب رساند، اگر گذارد تیر!سوار آب چو پرواز را تجسم كرد چه صادقانه 

ها تبسم كردز خون الله تمام كرانه رنگین بود خمیده بود افق بسكه داغ، بدان زخم

سنگین بودهزار زخم به عبرت چو چشم، وامانده ست كه عشق، بیسر و دست و كفن 

رها مانده ستفراز با همه قامت، فرود آمده بود قیام، حمدكنان در سجود آمده 

 !رفتوان بود و كاروان، میخرفت درای، مرثیهبودصدای سوگ ز محمل به آسمان می

 حسین صفوی پور )قیصر(

 نماز آخر
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ی زمان پیداست كه نبض فاجعه، هنگام ظهر عاشوراست ] صفحه هالكه از طپش سینه

[ به دشت كرب وبال حرف، حرف خنجر بود تمام دشت پر از الله های پرپر 2۳2

زین  راند نماز آخر خود را به پشتبودسوار عشق، تكاور به دشت خون می

اش دوخت ز تاب درد، گل زخم سینهها میخواندنگاه تا كه به گل میخ خیمهمی

سوختدرون خیمه حكایت ز سوگواری بود سرشك دیده سوی گاهواره جاری می

داد كه داشت تشنه در آن گاهواره، جان بودتب كشنده ز سوز عطش نشان می

رخ پر از درد و داغ و ماتم فضال چ« ی غم بودی خورشید، هالهبه گرد چهره»دادمی

شسته كردندزمین نكردند از آن سوار تقاضای آب میبودزنان ز خیمه به رفتن شتاب می

شنه در تبه خون در عزای این منظر زمان ستاده واین صحنه را تماشاگركه پای ساقی لب

 ،ركاب نهاد روند حادثه را در مسیر آب نهادنگاه زینب غمگین به گرد راهش بود امید

ا دو ی امید صدای فاطمه را بی برقی كه در نگاهی بودكنار علقمه آن گل شكوفهشعله

[ حضور آب، عطش از درون او سر كرد نگاه ژرف به 2۳1ی تر دید ] صفحه دیده

دریای سینه گستر كردچو پای بر سر دریای بیكرانه گذاشت هالل خشك لبش داغی 

دید به پیش منظر چشمش جهان سیه  عطش برداشتبه آب چون نظر افگند روی اصغر

ی اصغر بیاد آمدش آن ماه هاشمی منظرچكید قطرهی علیگردیدوفای عهد و لب تشنه

اشكش ز چشم او بر آب كه آب در بر آن قطره شد ز خجلت آبشد از شریعه برون، 

ی اطفال مانده در گوششكه راه از همه سو بر جناب مشگ آب بر دوشش نوای ضجه

تیغ و تیر و سنان و جان او خستندسوار عشق چو بیدست و سر به خون غلطید  او بستند به

یده، ی آفاق سایه گستر شد به باغ دی امیدچو شب به پهنهز هم گسست بیكباره رشته

ماه  ی خود را زجستند نشان كشتهگل انتظار پرپر شدبه رهروان كه غریبانه راه می

كردند! ] كردند نظاره بر بدنی پاره پاره مییها به سر انگشت اشاره مجستندستارهمی

[ روایت )قیصر( ازین سوگ، وای وای كنیم ز داغ تشنه لبان گریه، های 2۳9صفحه 

 های كنیم
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 حسین فرید زاده

 دست داد!

ست كاندر دیده است؟!هر چه این ی چشمم دگر خشكیده است این چه قحطابچشمه

ند آتش كشها ناخن به جانم میكندمویهیكند اشك هم با من غریبی مدل ناشكیبی می

بار درد بر دوش كشندیك بغل حسرت در آغوش منست كولهاندر استخوانم می

منستحسرت آن جان جان افزاست، این درد عشق آن خدا سیماست، اینآنكه مهر از چهر 

ها از مهر او افروخته ستدر سخاوت، هیچ همتائی نداشت جز او افروخته ست چهره

ی، تمنائی نداشتچون كه خالی بود دستش، دست داد جرعه یی بر عاشقان مست وفادار

 داد

 عبدالجبار كاكائی

 موج نام كیست این؟

[ عقلها، 2۳3باز هم پژواك گام كیست این؟ بر علمها موج نام كیست این؟ ] صفحه 

وج های دل چراست؟ ممست جنون كیستند؟ عشقها گریان خون كیستند؟بر علمها پاره

ها یكدست شد باد از بوی علمها مست ها از دستها ابافاضل چراست؟كوچهنام ی

از  رسند(كوچه ییپرستان میرسند( )اندك اندك بتشد)اندك اندك بوی مستان می

رم زنان، رقصان و واویال كنان! نرسند(دفسینه هاتان واكنید )نك بتان با آبدستان می

 یوندها درو اندازند، گیسوبندها!بیخبر ازنرمك، بند گیسو واكنان!بیخبر از بندها، پ

ورزند با دیوانگیتكیه در بوی شهادت، بوی خون موج گیسو، عقلهای خانگی عشق می

وزد یك طرف، طوفان غمها موج رگ، موج جنون!یك طرف، بوی علمها می

 [ 2۳1وزدباز هم پژواك گام كیست این؟ بر علمها موج نام كیست این؟ ] صفحه می
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 زگار )میثم(غالمرضا سا

 یا حبیب!

باز سینای دلم را طورهاست باز در نای وجودم شورهاستكیست كامشب در تكلم با 

؟ دهدمنست؟ با منست این یار شیرین، یا منست؟كیست كامشب شور و حالم می

دهدچند كوشی بر مداوا ای طبیب؟ درد من باشد غم روی ی صبح وصالم میوعده

ام، مشتاق حبیب )یا حبیبی! یا حبیبی! یا حبیب!(سینهحبیببوده هر شب ورد وذكرم با 

پیكان بالست پیر عشق من، حبیب كربالستآن جوانمردی كه آمد پیر عشق عاشق، اما 

تر پیر، اما از همه شاداب ترآن چنان گردیده عاشق شمشیر عشقتشنه، اما از همه سیراب

و خون، ساز و برگ گنجد به پوستساخته از آتش محو روی دوست كه ز شوق او نمی

[ دست از جان شسته، قید تن زده دوست 2۳۴جنگ را كرده بهانه، بهر مرگ ] صفحه 

گشته، بر صف دشمن زدهپیش تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بر لبش بانگ رجز در حال 

نصیب من حبیبم، من حبیبم، من حبیبخشم حق گردید جنگ:كای گروه از محبت بی

هر بنگریدهان مخوانیدم نزار و پیرمرد شیرمردم، ظاهر، بنگرید جنگ فرزند مظا

شیرمردم، شیر مرد!شرط ما در وصف جانان خواستن بود زاول، رخ به خون 

پیراستنكیست تا در ساغر من خون كند؟ چهره از خون سرم گلگون كند؟آنكه سوزاند 

مرا حاصل، كجاست؟ منت قاتل كشم، قاتل كجاست؟تشنه و مظلوم و تنها و غریب شد 

ی راه حبیبتا ابد از خلق و خالق ودود بر حسین و بر حبیب او درود! ] یبی، كشتهحب

 [ 2۳3صفحه 

 الدین همایی )سنا(جالل

 ورق در ورق!
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اال ای فروزنده دل آفتاب! به جسم شهیدان سبكتر بتابشهدان قربانگه راستین فشانده به 

، همهجگر حق بر دو كون آستینجگرگوشگان پیمبر همه گل باغ زهرای اطهر

های رسول خدا زده تشنه در موج خون، دست و پاز خون شهیدان، زمین گوشه

ی پوش زآه یتیمان، فلك در خروشازین سرزمین تا به روز شمار نروید، مگر اللهسرخ

ور آتش داغدارتنوریست از كینه، افروخته سر و دست پاكان در آن سوختهبرین شعله

روز!تو افزون مكن تاب این گرمگاه به نرمی بیفزا، ز فخانه سوز مزن دامن ای مهر گیتی

گرمی بكاه!ز تو رحمت و مهربانی سزاست ترا مهر خوانند، مهرت كجاست؟! ] صفحه 

[ نبینی تن نوگالن، چاك چاك برهنه فتاده ست در خون و خاك؟!دوم مصحف 2۳۳

ر كارفرمای حق پریشان به هر سو، ورق در ورق!قلم رفته از خنجر آبدار چه ب

شیرمردان، چه بر شیرخوار!نداری اگر پاس تیمارشان مكن گرم، بازار آزارشان!گزندش 

لی زدوده كن بزم آب و گی مصطفیست ستم بر پیمبر، ستم بر خداستتو روشنمده! زاده

روانی و، روشندلیبه خیره سران باز نه خیرگی نزیبد ز روشندالن، تیرگیبر افتادگان، 

، گه عاشقان خداست قدم سست كنجانی مكنتجلیتیرهسرگرانی مكن تو روشندلی، 

تن و جسم بی سر شده به دریای خون در، شناور شدهز طوفان ی كربالستسر بیعرصه

[ نترسی كه آه دل 2۳3ی سهمگین سبگ بگذر ای كشتی آتشین! ] صفحه این لجه

 عدردمند بسوزد ترا چون بر آتش، سپند؟!ز طوفان آه دل سوخته مشو ایمن ای شم

افروخته!نماند نشانی ازین دستگاه نه گردون بماند، نه خورشید و ماه)سنا(! زین مصیبت 

 فروبند لب برین در نگهدار، شرط ادب

 مخبر فرهمند

 بزم الست
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متاب امشب ای مه! كه این بزمگاه ندارد دگر احتیاجی به ماهزهر سوی مهپاره یی 

معی برافروخته ز هر شعله، تابناك درخشد چو خورشید بر روی خاكبه هر گوشه، ش

ها سوختههمه جرعه نوشان بزم الست تهی كرده پیمانه، افتاده مستبه پایان رسانیده پروانه

پیمان خویش همه چشم پوشیده از جان خویشنه تنها ز جان، بلكه از هر چه هست بجز 

[ دگر تا جهانست بزمی چنین نبیند به خود 23۱دوست، یكباره شستند دست ] صفحه 

گونه ای نور ماه! براین جسم مجروح و عریان شاهفلك! مان و زمینمتاب امشب اینآس

پوش كنبپوشان تو امشب رخ ماه شمع خود را تو خاموش كن جهان را در این غم سیه

 را مگر ساربان گم كند راه را!مبادا كه از بهر انگشتری به غمها فزاید غم دیگری!

 حسین مسرور

 موج خون

ی ای روی ماه كه روشن كنی روی این بزمگاهبسا شمع رخشنده نكوتر بتاب امشب

تابناك زباد حوادث فرو مرده پاكحریفان به یكدیگر آمیخته صراحی شكسته، قدح 

ریختهبه یك سوی، ساقی برفته ز دست ز سوی دگر مطرب افتاده مستبتاب امشب ای 

یند كزین موج خون [ مگر نوح ب232مه! كه افالكیان ببینند جانبازی خاكیان ] صفحه 

چسان كشتی آورد باید برون؟!ببیند خلیل خداوندگار ز قربانی خود شود شرمسار!كند 

چاك عصا بشكند بر سر آب و خاكمسیحا ببیند گر این جامه موسی به تن، چاك

اش رستخیر صلیب و سلب را كند ریز ریزمحمد سر از غرفه آرد برون ببیند جگرگوشه

 غرق خون

 علی معلم

 د خورشیدگل كر
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ها، گل كرد چوب نیزهروزی كه در جام شفق، مل كرد خورشید بر خشك

خورشیدشید و شفق را چون صدف در آب دیدم خورشید را بر نیزه، گوئی خواب 

دیدم!خورشید را بر نیزه، آری این چنینست خورشید را بر نیزه دیدن سهمگینستمن 

بال شبگیر كردمآن روز در جام زخم خوردم، صبر كردم، دیر كردم من با حسین از كر

[ 231ها گل كرد خورشید ] صفحه چوب نیزهشفق، مل كرد خورشید بر خشك

فریادهای خسته سر بر اوج میزد وادی به وادی خون پاكان موج میزدبیدرد مردم ما، 

خدا! بیدرد مردم نامرد مردم ما، خدا! نامرد مردماز پا حسین افتاد و، ما بر پای بودیم! 

سیری رفت و، ما بر جای بودیم!از دست ما بر ریگ صحرا نطع كردند دست زینب ا

علمدار خدا را قطع كردندنوباوگان مصطفی را سر بریدند! مرغان بستان خدا را پر 

بریدند!در برگریز باغ زهرا، برگ كردیم! زنجیر خائیدیم و صبر مرگ كردیم!چون 

قیامت ماند بر ما!روزی كه در جام بیوگان، ننگ سالمت ماند بر ما تاوان این خون تا 

 ها گل كرد خورشیدچوب نیزهشفق مل كرد خورشید بر خشك

 محمد علی صفیر )صفیر(

 كو خداوند حرم؟

از خروش اسب شاهنشاه عشق زلزله افتاد در خرگاه عشقبانوان از خیمه بیرون ریختند 

اب یا كه افشاندند [ ریختند اختر به روی آفت239در زمان، شور نشور انگیختند ] صفحه 

ها از اشك خونین، پر همه گنج دامن پبر ز لعل و در، همهسیل اشك بر گلها، گالبدیده

و، تیر آه تیزپر این گذشت از چرخ و، آن یك از كمرگلرخان بر برگ گل، شبنم زدند 

ی ماتم زدنددختران یك سوی و دیگر سو، زنان بر سرو بر پیكرش، گرد اسبش حلقه

ش در زیر بوسه گشت گم پایمال بوسه، از سر تا به دمدخت حیدر زان زنانپیكربوسه
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میان كردش خطاب كآسمانا! گو كجا شد آفتاب؟!راست برگو، كو خداوند حرم؟! گو 

 كجا شد آن امام محترم؟!ماتم شه آتشی افروخته كز فروغش خرمن مه، سوخته

 ابوالحسن ورزی

 عمر سرمدی

[ ای شده سرمشق 233ی افتادگان ] صفحه جملهای حسین! ای سرور آزادگان ای پناه 

ی فخر سرافرازان همهدل ز جان برداشتن آسان نبود كس بجز تو مرد جانبازان همه مایه

ی آزردگان، فریاد شدخرمن آزادگی این میدان نبودچو جهان، آشفته از بیداد شد ناله

 كشی برد حقپرستان تیره شبر باد رفت مردمان را مردمی از یاد رفتروزگار حق

پرستی چیره شدچون به سر شور شهادت داشتی مرگ را عمر ابد انگاشتیجنگ تو، حق

پیكار نیكی با بدیست مرگ در این جنگ، عمر سرمدیستهر كه در این عرصه جانبازی 

كند گر ز پا افتد، سرافرازی كندزنده ماندن گر به شرط بندگیست مردن آزادمردان، 

ز هست تست پرچم آزادگی در دست تستگرچه در ظاهر زندگیستبردگی را، نیستی ا

[ گر جهان چندی به كام 231اند ] صفحه اند جام پیروزی بدستت دادهشكستت داده

های جان تو جان فدا ظالمست كفر، محكومست و ایمان، حاكمستپیش چشمت، پاره

 كردند با فرمان تواشتیاق مرگ چون بیشی گرفت هر یكی بر دیگری پیشی گرفتتا

تازی گشود از بهر مرگ آغوش رادیدی از بس یكهبنوشد زودتر این نوش را می

 خواستند مرگ خونین راكنندچون حیات جاودان میكنند گوئیا با مرگ، بازی میمی

خواستندگرچه بیمی در تو از ماتم نبود مرگ فرزند و برادر، كم نبودچون به به جان می

ه تر شد مشت توعشق تو، یك عشق پنهانی شد پشت تو الجرم كوبندقدرت خم نمی

آسا سوختی تا چراغ عشق را نبود جز درخشان مهر یزدانی نبودخویشتن را شعله

 [ 23۴افروختیتا دلی در ماتم تو سوخته ست این چراغ ایزدی، افروخته ست ] صفحه 
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 حسین اسرافیلی

 هاسردار خیمه

را داننداگر امیر سپاهم، ترا قبیله میهاشمم همه خوانند غالم اكبرم، این اگر چه ماه بنی

غالمم من مطیع امرم و، شیدای آن امامم مناجازه خواهم، ازین كفر تا سراندازم میان 

ی معركه، تكبیر حیدراندازمركاب باره به پیكار این خطر بندم دوباره تیغ، چنان شیوه

ر فتاب نیمپدگاه تو، همدوش آپدر، بندماگر چه الیق جانبازی ركاب، نیم به جلوه

گاه سفر، صحبت تمامت كرد ترا سپرد و، مرا كمترین غالمت كردسفارش پدرست به

ها، تنهاسترسیده وقت بلی، این، نه جای چون و چراست خیام، تشنه و سردار خیمه

دار، مرا فرصت سرافرازیست وصیت پدرم، منتهای جانبازیستمخواه تشنه درین بحر موج

ام به خطر، شوق ماجرای شما دوانده عشق، مرا كنار مراكشیدهچو ماهی از دل این آبها، 

[ تو نوح مذهبی، ای كشتی نجات! امام! بمان تو، تا كه 233پای شما ] صفحه تشنه پابه

 بماند شرافت اسالم

 جلیل واقع طلب

 یك نم غیرت!

كس در فصل ما، بیداغ نیستریگها از مخمل خون، داغبارانست اینجا، باغ نیست! هیچ

لب، خپوش سینه سرخان، بال باالن در خروشیك نفر خورشید ما را سر برید تشنهسر

گرفت ابر، یك نم غیرت از حر خون خدا را سر بریدكاش دریا از غمت گر می

ن شدندكاش باراشدند آبها، همچون تو گلگون میگرفتكاش اقیانوسها خون میمی

ید از نگاه طپب ای كاش در خون میپرداز زخم الله بودآفتایك نیستان ناله بود تعزیت

ی مهتاب، آتش گرفت بركهسبز گل خون می چكیدكاش ذهن آب، آتش می

[ 23۳ی زخم توایم ] صفحه ی زخم توایم خشم در خون خفتهگرفتما هنوز آشفتهمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

هاست شعله در شعله، تب و تابیم ما سوختن در سوختن آبیم مابیرقت بر دوش زخم الله

هاستآتشست آن زخم بر پیشانیت رشك آبست آنهمه م اللهزخم تو آغوش زخ

 [ 1۱2چكد ] صفحه ها خون میچكد از دل آئینهها خون میعطشانیتباز هم، از سینه

 هاقصیده

 محمد علی ریاضی یزیدی

 روح بزرگ

سالم ایزد منان، سالم جبرائیل سالم شاه شهیدان به مسلم بن عقیلبه آن نیابت عظمای 

آن جالل خدائی، به آن جمال جمیلشهید عشق كه سر در منای دوست سیدالشهدا به 

ی او ام بقعهنشین به بنهاد به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیلبر آستان درش آفتاب، سایه

ماه آسمان، قندیلزهی مقام كه فرش حریم حرمت او شكنج طره حورست و بال 

لهوای بیح و خواندن تهلیمیكائیلسالم بر تو! كه دارد زیارت حرمت ثواب گفتن تس

[ تو 1۱1ی سجیل ] صفحه گلشن مهرت، نسیم پاك بهشت شرار آتش قهرت، حجاره

ی قرآن و مصحف و انجیلببین دنائت [ آیه1بر حقی و مرام تو حق، امام تو حق بآیه ]

وفه، ترا ییست ذلیل!محیط كدنیا، كه از تو بیعت خواست كسی كه پیش جالل تو بنده

بزرگ از آن به بام شدی كشته ای سلیل خلیل!فراز بام، سالم امام  كوچكست و روح،

دادی و، داد میان لجه یی از خون جواب، شاه قتیلبه پای دوست فگندی سر از بلندی بام 

كه نقد جان بر جانان بود متاع قلیلشروع نهضت خونین، كربال ز تو شد به نطق زینب 

 كبری به شام، شد تكمیل

 (محمد موحدیان )امید

 پیمان عشق
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دار قیام محرمم نایب مناب سبط رسول مكرممتنها سفیر رهبر آزادگان، مسلم، طالیه

 یحسین بنیانگذار نهضت سرخ محرممدر كاروان كرب وبال، اولین شهید از دوده

ریزی قیام آنجا كه خاست شور محرم ز رسول گرانقدر خاتممرفتم به كوفه از پی پی

ای كوفه بجا مانده جاودان داغ هزار خاطره از شرح ج[ درجای1۱9مقدمم ] صفحه 

ماتممبا آنهمه حمایت و اكرام، ای دریغ یك تن نبود تا به حقیقت خورد غمم!چندین 

كس نشد از صدق، همدممغمها همه به هزار كوفی پیمان شكن، شكست پیمان و، هیچ

ربت یك طرف، اما غم حسین بود آن زمان سرآمد غمهای عالممداغ و فراق و غ

خویشم زیاد رفت تا سوی كوفه آمدنش شد مسلممافسوس! بهر بردن پیغام سوی او 

یك تن نماند معتمد و یار و محرممجان باختم به راه وی و، دارم افتخار اول شهید خون 

خدا، فخر آدممدر جنگ خصم و یاری رهبر، )امید( گفت: دارد خدا به قدرت خود 

 سخت محكمم

 محمود شاهرخی )جذبه(

 ی نیكوییاچهدیب

ی شیداییرخسار ی زیبایی وی عشق جهانسوزت، سرمایهای روی دل افرزوت، آئینه

ت به ی زیباییدام دل مشتاقان، زلفی نیكویی اخالق شریف تو، مجموعهبدیع تو، دیباچه

[ گر سرو ترا گویم، زین گفته 1۱3دالویزی سرو چمن گیتی، قدت به دالرایی ] صفحه 

ی دیده ست با اینهمه رعنایی؟!گر ماه ترا خوانم، از عجز خجل گردم كی سرو كس

ی هاشم! كفرومانم زیرا كه ندارد ماه، این جلوه ورخشاییای مهر سپهر حسن، ای ماه بنی

دل نالم داغ تو، بگریم، وز درد تو میماه كند هرگز با روی تو همتایی؟در سوگ تو می

 ته كه در عالم لب تشنه كسی ماند باگنجد این نكی صحراییدر عقل نمیدارم چون الله

آید كز بهر خدا، مردی از خصم نجوید كین در عین منصب سقایی!در وهم نمی
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توانایی!تا گشت جدا دستت، در راه رضای دوست چون دست خدائی یافت واالیی 

وباالییشد چشم فلك خیره، شد عقل ملك حیران تا در تو پدید آمد، آن صبر و 

از دریا، با كام و دهان خشك آتش به دل دریاست از آن دل شكیبایی!بیرون شدی 

دریاییتا گشت دو تا از درد، آن قامت دلجویت نام تو علم گردید، در عالم یكتاییدر 

پیش امام خود، بودی چو كمین بنده با حشمت سلطانی، با شوكت موالیی! ] صفحه 

جم این گنبد [ از حسرت داغ تو، در دامن خود هر شب ریزد چو سرشك، ان1۱1

 ی( مسكین را، در حشر نگیری دست سر بر نكند انجا، از غایت رسواییمیناییگر )جذبه

 سروش اصفهانی

 ی زینبهدیه

سود روی خویش به پای امام دینگفت: ای زینب گرفت دست دو فرزند نازنین می

فدای اكبر تو، جان صد چو آن گفت: ای نثار اصغر تو، جان صد چو اینعون و محمد 

آمده از بهر عون تو فرمای تا روند به میدان اهل كینفرمود: كودكند و ندارند حرب را 

الخصوص كه با لشكری چنین!طفالن ز بیم جان نسپردن براه شاه گه سر بر طاقت، علی

آسمان و، گهی چشم بر زمین!گشت التماس مادرشان عاقبت قبول پوشیدشان سالح و 

دوانید از یسار و آن یك، پی جدال برانگیخت از  نشانیدشان به زیناین یك، پی قتال

[ 1۱۴یمینبر این یكی، ز حیدركرار، مرحبا! بر آن دگر ز جعفرطیار، آفرین! ] صفحه 

 اكبر، كسی معینگشتند كشته هر دو برادر به زیر تیغ شه را نماند جز علی

 حسین ثابت محمودی )سهیل(

 آفرین باد! آفرین بر چشم!
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ر، چشم ریزد از ماتم تو، گوهر چشمكور باد ز چشم زخم زمان گر با صدف تا بود براب

نگرید به سوگ تو، هر چشمدر رثای تو گرددم خون، دل در عزای تو گرددم تر، 

چشمهر دمم از غمت مكدر، روی هر دمم از غم تو احمر، چشمخون بگرید به سوگ 

ست ا كه مه بتو خورشید تا گشاید ز بام خاور، چشمگشت خورشید عشق همچو هالل ت

از جهان بر، چشمبا تو گفتا امام: تا از رزم كه بپوش اینك ای دالور! چشمادبت را فلك 

سراپا گوش شد، چو گفتی تو با برادر: چشم!تا خرامان شدی به سوی فرات نخلها 

[ عرش تیغت آن چنان بر گوش جا گرفت و فروغ 1۱3ساختند از سر، چشم ] صفحه 

هر دو خموش تا گشودند برق و تندر، چشمگفتی: آن بر چشم:كز خجالت شدند 

اردست نیست در دستم هست ما را به چشم، ایدر چشمآب را بر دهان گرفتی و بود 

آتش اشتیاقت اندر چشمتا كه بر مشگ، ناجوانمردی دوخت آندم ز خیل لشكر، 

چشمآب تا ریخت، گفتی: آبرویم ریخت، یا رب مدار دیگر چشم:كه: گشاید ز شرم 

ن دیگر این ناامید مضطر چشمتیر دیگر گذاشت اندر زه دوخت بر چشم خصم بر طفال

كافر، چشمناگه آغوش خویش را وا كرد تیر را برگرفت در بر، چشم!خون به رویت 

ی خون خویش، بستر چشمچشم نگذاشت شرمگین باشی روانه شد، چون كرد چشمه

 [ 1۱۳آفرین باد! آفرین بر چشم! ] صفحه 

 )جهان آرا( جواد جهان آرائی

 برادر، آب!

لب، بر آبكربال بود و جنگ و هرم دوخت تشنهآنكه را بود مهر مادر، آب دیده می

زد رباب بر دل ریش: كه خدا! كی رسد عطش داشت آنجا بهای گوهر، آب!چنگ می

شود میسر، آب؟!برد او را به اصغر، آب؟!مانده حیران درین میان چكند؟ از كجا می

 ی تیر نرسیدزم تا دهد جای شیر مادر، آبوه! كه سیراب شد ز جرعهی رپدر به عرصه
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آه! بر لبش گر آب!دید تا كودكان تشنه، حسین گفت از سوز جان: برادر! آبای بهین 

ها بیاور آبرفت آن میر عشق سوی فرات تا كه بنهاد پای آبیار گلشن عشق! بهر این غنچه

[ 1۱3صویر كودكان در آب! ] صفحه جان، بر آبكفی از آب برگرفت و، شگفت دید ت

لب بود و، لب بر آب نزد تا بنوشد ز حوض كوثر، آبخواست تا نوشد از فرات، اما تشنه

بر دلش زد شرر چو آذر، آب!مشگ را پر ز آب كرد و شتافت تا دهد باغ را سراسر، 

آبتیرها سوی او روانه شدند گاه در چشم رفت و گه، در آب!تا تهی مشگ شد از آب، 

 افسوس گشت از شرم پورحیدر، آب!

 محمد جواد غفورزاده )شفق(

 عطر عترت

سحر چون پیك غم از در درآید شرار از سینه، آه از دل برآیدمرا از دیدگان یك 

بوس رهبر آیدجدا زین كاروان اشك و حسرت درای كاروان اشك به شوق پای

ب ل با سر آیدگالی دبیت است ك سوی كعبهكاروانی دیگر آیدگمانم كاروان اهل

[ به رسم دیده بوسی 12۱از دیده افشان همچو جابر كه عطر عترت پیغمبر آید ] صفحه 

با عزیزان به حسرت از مدینه مادر آیدپس از یك اربعین هجران و دوری به دیدار 

های پرپر آیدهمان برادر، خواهر آیدهمان خواهر، كه كس نشناسد او را به باغ الله

ر بیانش به هر جا آفریده محشر، آیدهمان خواهر، كه غوغا كرده در خواهر، كه با سح

ی پیغمبر آیدهمان ویرانگر بنیان تزویر همان رسواگر زور وزر آیدهمان شام همان آئینه

جامه، بنفشه پیكر آیدنوای وای وای از قلب زهرا صدای خواهر، ولی گیسوپریشان سیه

را همه خون دل از چشم تر آیدمیان جبهه با های حیدر آیدازین دیدار طاقتسوز، ما های

حال آن كبوتر كه خونین یاد شهیدان نوائی خوش ز یك همسنگر آیدسرودش، حسب

[ سرودش را بیا با هم بخوانیم به امیدی كه شام غم 122بال و بشكسته پر آید ] صفحه 
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ربال شد [ .)گمانم ك۴سرآید:)شمیم جانفزای كوی بابم( )مرا اندر مشام جان برآید( ]

ی گور( عمه! نزدیك( )كه بوی مشك ناب و عنبر آید()به گوشم عمه! از گهواره

دار!( )به استقبال لیال، اكبر )درین صحرا، صدای اصغر آید()مهار ناقه را یك دم نگه

 آید!(

 امافتخار آفریده، آمده

راق رنج و امزینبم من، كه از دیار عام دل ز هستی بریده، آمدهاز سفر، داغدیده آمده

ی دهر امشادسپیده آمدهاماینك از شام با لباس سیاه چون شب بیحسرت كشیده، آمده

[ گر چه با قامتی رسا، رفتم نك به 121ام ] صفحه را ز كف داده غم عالم خریده، آمده

گلهای امدستهروی خاك دیده آمدهامپیكر پاك سروقدان را بهقدی خمیده آمده

ام یك چمن گل پرپر خار در دل خلیده، امدیدهچیده، آمده نازنینم را دست بیداد

امسربلندم كه با اسارت ی من با تأثر چكیده، آمدهامپای هر گل، گالب دیدهآمده

امپی امتار و پود ستم به تیغ سخن با شهامت دریده آمدهخویش افتخار آفریده، آمده

ر مجاهدان شهید وز جهاد عقیده اماز كنامحو ستم، اگر رفتم با همان عزم و ایده آمده

ام، نه امگر رود خون ز دیدهامبارها از سر حسین عزیز صوت قرآن شنیده، آمدهآمده

[ هدفم اعتالی قرآن بود به مرادم 129ام ] صفحه نور دیده آمدهعجب من كه بی

 امامشاهد صبح و شام من )شفق(ست كز سفر، داغدیده آمدهرسیده، آمده

 قاسم رسا )رسا(

 كودكی شوریده حالم

باغ رسولم،  یمن، رقیه دختر ناكام شاه كربالیم بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایممیوه

ی بلهی صاحبدالنم، قپرورد حسینم، نور چشم مصطفایمكعبهی قلب بتولم دستپاره

اهل نیازم مستمندان را پناهم، دردمندان را دوایممن یتیمم، من اسیرم، كودكی 
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 یی ایوان عصمت، میوهپایمزهرهطایری بشكسته بالم، رهروی آزردهحالم شوریده

بستان رحمت منبع فیض و عنایت، مطلع نور خدایمگلبنی از شاخسار قدس و تقوی و 

فضیلت كوكبی از آسمان عفت و شرم و حیایمشعله بر دامان خاك افگنده، آه آتشینم 

ج، ام چون گنن شام ویران گشتهلرزه بر اركان عرش افتاده از شور و نوایمگرچه در ای

[ من گالبم، بوی گل جوئید از من، 123پا و بینوایم ] صفحه پنهان دستگیر مردم افتاده

زانكه آید بوی دلجوی حسین از خاك پاك باصفایمای )رسا(! از آستانش هر چه 

 خواهی آرزو كن عاجز از اوصاف این گل، مانده طبع نارسایم

 ناصر فیض

 زیارت

د دلم گنجام نمیاز محبت تست هر چه دارم ز یمن دولت تستكینه در سینه دلم آگنده

آگنده از محبت تستای حسین! ای هماره شاهد عشق! عشق، پاینده از شهادت تستلوح 

، ی جراحت تستموی صبح از غم تو گشته سپید شبآئین سرخ تست، فلق شفق، آئینه

ستای پرداز داغ غربت تداز نوحهسیه پوش از مصیبت تستالله، دلخون ولی به سوز وگ

ق روشن از ی عشابر كریم برگی از دفتر سخاوت تستدل اهل یقین به سایهابرمرد! دست

ی عنایت [ هر سحرگه كه میدمد خورشید همه در سایه121پرتو هدایت تست ] صفحه 

تستاز تو سبزست نخل غیرت و عشق كربال، شعر سرخ همت تستگرچه در چرخ 

كی از خادمان حضرت تستكربال، این قیامت خونین واژه یی از چارمست مسیح ی

حدیث قامت تستقامتی در منای خون بستی كه قیامت از آن قیامت تستنای قرآن كجا 

شود خاموش؟ اوج نی، منبر تالوت تستبیتو، هستی گل خزان زده است كه بهار از تو و 

ستچه كنم؟ راه كربال طراوت تستاینكه از دوزخم امان دارد دیدن روی رشگ جنت ت

یم روبسته ست آرزوی دلم زیارت تستمهر پاكت چه كرده با دل خلق؟! هر كجا می
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[ روز 12۴صحبت تستشعرم، آهنگ نینوا دارد گرچه این روزها، والدت تست ] صفحه 

عیدست و روز شادی و شور شعر من در غم شهادت تستروز محشر به )فیض( عشق، 

 [ 123ت تست ] صفحه حسین! چشم من بر تو و شفاع

 هاقطعه

 ناصر فیض محمد علی مجاهدی )پروانه(

 زبان علی!

ه كشد ات زبانی حماسی عشق ای به كام علی، زبان علی!باش كز خطبهزینب! ای خطبه

 آتش خفته در بیان علی

 رحمت عام

 نامی كه در شمار شهیدان كربال بعد از حسین آمده، نام رقیه استبعد از قیام سرخ حسینی

سوز در ترین قیام، قیام رقیه استجانسوز و، كفرسوز و، روانسوز و، ظلمبه كربال برحق

ی خرابه، كالم رقیه استچو او كسی به عهد محبت وفا نكرد این سكه تا به محشر گوشه

تیك ترین مرام، مرام رقیه اسبه نام رقیه استبا دستهای كوچك خود، بیخ ظلم كند عالی

[ آن 11۱ترین پیام، پیام رقیه است ] صفحه را به باد داد خونین جمله گفت و، كاخ ستم

ه ی شام رقیه است)هرگز نمیرد آنكی خرابهانگیز كربالست افسانهقصه یی كه خاطره

[ .عشق حسین، رمز دوام رقیه استفیضش رسد به خلق 3دلش زنده شد به عشق( ]

 خداوند، بیدریغ عالم، رهین رحمت عام رقیه است

 جری كاشانی )محبوب(احمد مش

 غربت!
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های پرپر عشق قلم، اشك الم به دفتر ریختاز سموم خزان به گلشن دین بلبل در غم الله

ی خونبار زینب از داغ شش برادر افغان كشید و، گل پر ریختاشك ماتم، ز دیده

ریختخون پاك حسین و یارانش از دم تیر و تیغ و خنجر ریختاصغرش همچو غنچه، 

حسرت ز چشم، مادر ریختشاه دین، سوی آسمان پاشید آنچه خون از  پرپر شد اشك

گلوی اصغر ریختاز غم نوجوان خود، لیال گشت ناالن و خاك بر سر ریخت ] صفحه 

[ دید منشق چو فرق اكبر را مهر بر روی ماه، اختر ریخت!مشگ چون دید غربت 112

 عباس اشك از بهر آن دالور ریخت!

 آزرم مشهدی -م

 عباس یسراپرده

ی اوستآن تا ابد برخی آن تشنه شهیدم كه فرات شاهد همت سیراب و لب تشنه

جوانمرد كه لب تشنه ز دریا بگذشت زانكه دریا به بر همت او كم از جوستغرق آتش 

كه مگر آب رساند به حرم خونفشان از سر و از بازوی آویزه به پوستدل دشمن، شده از 

ند از بانگ عموستبخدا، دست ز دامان امامم این رجز او در بیم گوش طفالن خرس

ام دست ببرند و برآرندم پوستبه مثل، دوست بود به ز برادر، اما جان به نكشم گرچه

ی قربان برادر كه چنین باشد دوستهر خروشی كه به گوش آید از امواج فرات عقده

كه ز  یماتم عباسش گوئی به گلوستای صبا! هر سحر از جانب من بوسه بزن بر زمین

[ هر كجا پرچم افراشته یی دیدی سرخ به یقین دان 111بوست ] صفحه خون شهدا غالیه

 ی عباس، هموستكه سراپرده

 ایرج میرزا

 در سوگ حضرت علی اكبر
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رسم است هر كه داغ جوان دید، دوستان رأفت برند حالت آن داغدیده رایك دوست، 

كند اشك دیده راالقصه هر كسی به  زیر بازوی او گیرد از وفا و آن یك، ز چهره پاك

طریقی ز روی مهر تسكین دهد مصیبت بر وی رسیده راآیا كه داد تسلیت خاطر 

حسین؟ چون دید نعش اكبر در خون طپیده راآیا كه غمگساری و انده بری نمود لیالی 

ریده ی مرغ پكشیده را؟بعد پسر، دل پدر آماج تیر شد آتش زدند النهداغدیده و محنت

 را

 آتش خیام

هااطفال خردسال، ز سرگشته بانوان وسط آتش خیام چون در میان آب، نقوش ستاره

[ غیر از جگر كه 119ها ] صفحه ها هر سو دوان چو از دل آتش، شرارهاطراف خیمه

ه باد ها!انگشت رفت در سر انگشتری بدسترس اشقیا بود چیزی نماند در بر ایشان ز پاره

ها!سبط شهی كه نام همایون او برند هر صبح و ظهر و وارهشد گوشها دریده پی گوش

ها:در خاك و خون فتاده و، تازند بر تنش با نعلها، كه ناله برآرد ز شام، فراز مناره

 ها!خاره

 عبدالعلی نگارنده )نگارنده(

 سر آورده یی؟!

به خولی بگفت آن زن پارسا كرا باز از پا درآورده یی؟!كه: در این دل شب چو 

رتگران برایم زر و زیور آورده یی؟!به همراهت امشب چه بوی خوشیست! مگر بار غا

مشك تر آورده یی؟!چنان كوفتی در، كه پنداشتم ز میدان جنگی، سر آورده یی!!چو 

پیكر آورده ییچو بشناخت سر را بگفت ای دانست آورده سر، گفت: آه! كه مهمان بی

شب از كجا سر [ بمیرم! درین نیمه113عجب سری باشكوه و فر آورده یی ] صفحه 

سبط پیغمبر آورده یی؟!چه حقی شده در میان پایمال كه تو رفته یی داور آورده 
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یی؟!گل آتشست این، كه از كوه طور تو با خاك و خاكستر آورده یی)نگارنده(! با 

 گفتن این رثا خروش از مالیك برآورده یی

 رضا ثقفی

 برد!گوییا سر می

بردگشته صحرا غرق بوی بانی مخوف اسب را چون باد صرصر میتكسواری در بیا

دمد گوئیا برد؟نوری از خورجین اسبش میخوش، مگر بار عود و مشك و عنبر می

!آری، او بردشتابد، گوئیا سر میزند مهمیز بر پهلوی اسب میبرد!میخورشید انور، می

دی، كه ابراهیم را تا برد!همچو نمروخولیست، بر مهمانیش رأس آواره ز پیكر می

[ صد ره از نمرود هم بدتر، بلی چون ز ابراهیم 111برد! ] صفحه بسوزاند در آذر، می

 برد؟!ی آید به گوش جان، مگر همره فرزند، مادر میبرد!نالهبهتر، می

 علی اكبر خوشدل تهرانی )خوشدل(

 سر شهادت

سر  و دین نمیرد این دلهای همه خداپرستان كانون محبت حسینستشد كشته، كه عدل

 شهادت حسینستبوسید غالم را چو فرزند این حد مروت حسینست

 محمد علی گویا

 یك مرد مانده بود

های غروری نوین، زمانخورشید ساخت پایهسوخت در لهیب تبی آتشین، زمین میمی

ساخت خون و تیغ [ . آواره بود در دل دریای آسمانمی۳همچو كشتی آتش گرفته یی ]

[ مردی بپای 11۴مت، حماسه یی با عشق و با حقیقت و ایثار، توامان ] صفحه و شها
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نی ی نبرد، تخاست، كه افتد ز پا ستم جانی ز دست رفت، كه ماند بجا جهاندر عرصه

چند جان به كف چون كوه، در برابر دریای بیكرانیكسوی، اوج رایت و ایمان و افتخار 

ر گداخت دنیمروز گرم، كه هر لحظه می یكسوی، موج لشكر خونخوار و جانستاندر

زیر آفتاب گدازنده، جسم و جانیك مرد مانده بود و، كران تا كران عدو! یك تیر 

مانده بود و، جهان تا جهان نشان!از دست داده یار و برادر،پسر، سپاه از پا فتاده، پیر و 

ده بود به های او آنجا كه داجوان، خرد با كالندر این چنین دمی، به سوی خیمه

نوباوگان، امان:دشمن به پیش تاخت كه یابد غنیمتی! جز این نبود مقصد آن لشكر 

گرانبر پای خاست، از دل دریای پر ز خون افراشت قامتی كه قیامت شدی عیانفریاد زد: 

بهوش! اگر نیست دین ترا آزاده باش و توسن آزادگی بران!این آخرین پیام خداوند 

 [ 113ذشت ازین تیره خاكدان ] صفحه گعشق بود آن دم كه می

 اشعار متفرقه

 عباس شب خیز

 هر پنج!

هر چند زده آه درون خیمه به گردون وز سوز عطش جام دلت گشته پر از خونلیك 

آب همه عالم امكان به تو مرهون جیحون و فرات و ارس و دجله و كارونهستند 

ف تو محتاجآن را كه عطشناك لب جوی تو هر پنج! ای كون و مكان بر كرم و لط

نهاده به سر از مكرمتت، تاج از جور عدو گشت به تیر ستم، آماجمشگ و علم و جان و 

 دل و دیده، به تاراج رفت از سر شوق رخ نیكوی تو، هر پنج!

 مهدی احمدی

 نذر كربال!
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؟بر آن شدم ها كنمام كجاست، نذر كربال كنم واین گلوی تشنه را، اسیر نیزهدل شكسته

 [ 19۱ض سرد این گلوی خسته را شبی دوباره وقف آن صدای آشنا كنم ] صفحه كه بغ

 نعمت آزرم

 ی شگفت!صحنه

ی های تاریخیش هنوزوز شعلهسوزد از شرارهخورشید رفته است ولی ساحل افق می

ی آسمان هنوزگرد غروب ریخته در سرخ شفق، نقش یك نبرد تابیده روی آینه

ش كارزارآنجا كه برق نیزه و، فریاد حمله بود پیچیده پهندشت رزم پایان گرفته جنب

سوارپایان گرفته رزم و به هر گوشه و كنار غلطید روی بستر ی اسبان بیبانگ شیهه

روزی و ی پیخون، پیكر شهیدخاموش مانده صحنه و، گوئی ز كشتگان خیزد هنوز نغمه

ك دو آن جاودانه رزماینی گرفته كه بنشسته سوگوار امروز بوده پهنهامیداین دشت غم

سوی صحنه، دو هنگامه، دیدنیست یك سو لهیب آتش و، یك سو غریو بزم!این دشت 

خون گرفته كه آرام خفته است امروز بوده شاهد رزم دالوراناین دشت، دیده است 

ه اماناین دشت، دیده است كی شگفت این دشت، دیده است یكی رزم بییكی صحنه

[ این دشت، دیده است 192اند ] صفحه در برابر دشمن ستادهمردان راه حق چون كوه، 

انداین دشت، دیده است كه هفتاد كه پروردگان دین چان بر سر شرافت و مردی نهاده

از پای  اند از سر و سامان، كه بگسلنداند از سر و سامان زندگیبگذشتهتن غیور بگذشته

د نمیروز برپا شده ست رایت ی خورشیی زنجیر بندگیامروز، زیر شعلهخلق، رشته

بشكوه انقالببالیده است قامت آزادگی و عشق تا بر فراز معبد زرین آفتاباز پرتو 

های دلیران راه ی شمشیرهای تیز خورشیدها دمیابه هنگام كارزاربانگ حماسهجهنده

ی آفاق روزگارخورشید رفته است و بپایان رسیده، رزم اما نبرد حق رفته ست تا كرانه
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ی شگفت به گوش جهانیان تا روز رستخیر، صال طل و حق مانده ناتماموین صحنهبا

 دهد: قیام!می

 نصراهلل مردانی

 علمدار

آنچه در سوگ تو ای پاكتر از پاك گذشت نتوان گفت كه هر لحظه چه غمناك، 

گفت كه چها بر سر آن پیكر صد چاك، ی خونین میگذشتسر خورشید بر آن نیزه

ی ایثار علمدار تو شد كه چرا تشنه ازو اینهمه [ آب، شرمنده191گذشت ] صفحه 

 بیباك، گذشت؟!

 هفتاد و دو آذرخش

ی هفتاد و دو كوكب فروزان تابنده در آسمان اسالمرفتند زالل عشق نوشند از چشمه

ی تابناك الهامهفتاد و دو آذرخش سوزان از دامن ابر خاك رستندرفتند به سوی چشمه

هست، هستندهفتاد و دو آفتاب تابان بر بام سپیده سر  نور تا دور زمانه

صفت میان آتش در گلشن شعله پر كشیدنددر سوگ حسینیان عاشق كشیدندققنوس

ی ما درفش غم زد ] صفحه گل خیمه به وادی عدم زدبر طارم بیكران هستی منظومه

ون از خ [ بر بام بلند روشنائی خورشید، برهنه سر برآمدبر لشكریان شب خروشید199

ی شب تخم گل آفتاب كشتندمعنای چگونه نفس سحر برآمدرفتند و به دشت تیره

 زیستن را با سرخی خون خود نوشتند

 نیر تبریزی

 ز جای خیز!
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زینب چو دید پیكر آن شه بروی خاك از دل كشید ناله به صد آه سوزناككای خفته 

 ناز كناز وارث سریرخوش به بستر خون! دیده باز كن احوال ما ببین و سپس خواب 

بال نگر  ی بحركفن خود نماز كنطفالن خود به ورطهامامت! ز جای خیز بر كشتگان بی

دستی به دستیگری ایشان، دراز كنسیرم ز زندگانی دنیا، یكی مرا لب بر گلو رسان و 

[ برخیز! صبح، شام شد ای میر كاروان ما را سوار بر شتر 193نیاز كن ] صفحه زجان بی

 از كنیا دست ما بگیر و ازین دشت پرهراس بار دگر روانه بسوی حجاز كنبی جه

 راهی

 ی قبیلهقبله

ه اقتدای ی اشك!بی اشك مگر وصال میسر كنی، به حیلهبیا به خلوت عشاق در قبیله

 ی اشكی قبیلهارادت، ببند قامت عشق به سوی كرب وبال، قبله

 فریده برازجانی

 از كعبه تا كربال!

ی هگریزم!به پای تو ای اسوگریزم من از كعبه تا كربال، میكجا تا كجا میببین از 

مرد  -گریزمز عمق شقاوت، به سوی حقیقت چو حرام، تا بال میعشق، زینب! بلی گفته

 گریزممی -از خود رها

 هادی سعیدی كیاسری

 كو ادا فهمی؟

حه كربال؟! ] صف داند زبانای شبستانهای حیرت آستان كربال! كو ادا فهمی كه می

[ كهكشان در كهكشان چشم تماشا، چشم ما چون زمین گسترده زیر آسمان 191
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كربالكیست این ذات مشعشع؟ چیست این شرح شگفت چلچراغ مصطفی بر خیزران 

 كربال!

 حسین اسرافیلی

 ای آب!

ای تیر! سوی مشگ من، اینسان بال مریز بر من ببار، بهر خدا آب را مریز!هر چند مشگ 

 ها، مریز!دلم را دریده است ای آب! همتی كن و، تا خیمهو 

 ای مشگ!

های مرا در گیو مریز ای تیر! آب چشم منست این، فرو مریزدر خیمه، ای اشك! عقده

 كودكان به عذابند از عطش ای مشگ زخمدار! مرا آبرو مریز!

 جعفر رسول زاده )آشفته(

 مهمان تنور

، هایم همدم نازك خیالیستدریای چشممت اندیشهوقتی دلم در پیچ و تاب خسته حالیس

م محو ی خورشید پاكام، دلدادهبستر اشك زاللیست قد بلند آرزوهایم، هاللیستآئینه

ی من پر شد [ آن شب كه با سر آمدی در خانه19۴جمال آفتابم من كه خاكم! ] صفحه 

ریخت در می ی من انگار گلی منجانم اسیرت بود ای جانانهز صهبای غمت پیمانه

بردم گمان در زندگانی ناخوانده آئی در سرایم میهمانیآن شب ی منبرخود نمیگلخانه

ی اشكم سرای من، صفای دیگری داشت مرغ دلم حال و هوای دیگری داشتآئینه

ر ام باغ خدا بود دجالی دیگری داشت نای تمنایم، نوای دیگری داشتكنج تنور خانه

نوا بوددیدم سری كس در جهان چون او ندیده چون ماه از سینه، دل همناله با شور و 

مهتاب، خاكستر دمیدهدست ستم سرو چمن سر بریده آن پیكر چون گل به خاك و 
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خون كشیدهپیشانیت مهر نشان سنگ دیدم جان جهان را از غمت دلتنگ دیدمتو بودی 

تو  خونین و غم بود و زهرا بود آن شب در گریه، ذكر واحسینا داشت بر لبگه با سر

گفت مطلب كه در دلش یاد اسیران بود و زینبآشفته دیدم عالمی را از غم تو انگار می

 [ 193هستی مویه زد در ماتم تو ] صفحه 

 خلیل شفیعی

 آنچه خدا گفته بود، شد!

چكید داغ، ز باالی آفتاب آئینه، مات گرم تماشای آفتاببشنو حدیث سرخ خون می

لیب ز عشق، تمنای آفتاباینجا سخن ز خون مسیح و صشكفتن به فصل تیغ تفسیر سب

ی خون، نای آفتاباز كوهسار عشق برون آمد و شكفت هفتاد نیست بر نیزه خواند سوره

بار شوق، سفر كرد تا هنوز! در كهكشان زخم، و یك ستاره به شوالی آفتاببا كوله

فتابطوفانیست آب پای آبلندای آفتابسیراب از سراب، به پابوسی فنا رفتند خیل شبپره تا 

چكد ز ابر سیاه تحملمآنك شتاب كرد امام شهید عشق با در و هوای تغزلم خون می

ی تالقی تیغ و نگاه مرد بر ذوالجناح، غیرت حیدر ركاب كرد اما شهید عشقدر نقطه

ی فریاد را گرفت از چنگ دیوهای قرون، [ خون خدا هزاره19۳ظهور كرد ] صفحه 

ز سجده گاه اناالحق قیام كرد آهنگ كوچ، تیغ علی از نیام كرددر داد را گرفتوقتی 

ی نانجیب داشتاكبر، شوره زار حنجره، شوری عجیب داشت كین سه زخم، حرمله

ی مست حسین بود عباس سبزپوش به دست حسین بود!من با خدای خروش دیده

ر براب كنم حسینامروز دركنم حسین دل از دو دست خسته، رها میخویش، صفا می

یش را ككنم حسینتا خانقاه خون، دل درویشچشمان منكران محشر ز شور عشق بپا می

ام اینك، بهانه سوز! سر را فدای كنم حسینپا در رهی نهادهدر خلسه یی شگرف، رها می

بیت دست و، صناعات مشك و لب آغاز شعر ناب وفا كنم حسین!با شاهمقدم پا، می
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نم كر به چشمم به جرم عشق آرام مثل آه، صدا میكنم حسین!وقتی نشست تیمی

[ آنك دمید غیرت حق از دو چشم او زد خیمه بر ستیغ فلك برق 193حسین! ] صفحه 

خشم اواز جوی تیغ، آب به تاك پلید داد پاداش فتنه های سپاه یزید داد!رودی عفن ز 

ه مژده، ك خون پلیدان روانه كرد كركس به بام خاطرشان، آشیانه كردوآنگه رسید

پرده یار شد قرآن به نیزه خواند كه میعاد دار شدخون می چكید داغ: ز باالی آفتاب بی

آئینه، مات گرم تماشای آفتاباینك شتاب كرد امام شهید عشق پا در ركاب كرد امام 

 شهید عشقبگسست قید تاری ودر نور، پود شد آری حسین آنچه خدا گفته بود، شد

 فق(محمد جواد غفورزاده )ش

 به هنگام بازگشت به مدینه، زبان حال حضرت سجاد

بشیر! اینجا كه عقل و عشق ماتست مدینه، وادی صبر و ثباتستمدینه، شهر خون، شهر 

ام من كربالئی كه چشمم تا ابد شط شهادت مدینه، ساحل عشق و نجاتستمدینه! دیده

رنج و خاطراتستچه  [ مدینه! با هزار اندوه و حسرت مرا یك سینه13۱فراتست ] صفحه 

زاد از ازل كاش!مدینه! من كه با غم گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

همنشینم جهان سوزد ز آه آتشینمشمیم بوستان طا و هایم شكوه الله زار یا وسینمببین 

ی زهرای مظلوم پناه شور حسینی در نگاهم بخوان شوق شهادت از جبینمفروغ دیده

زاد از ازل ینمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمیخلق، زین العابد

آسا به همت بت شكستم كه فرزند منا و مكه هستمبه روز من چه آوردند كاش!خلیل

ی عریان این قوم! بجرم اینكه من یكتاپرستمفضا پوشیده از ابر ستم بود كه روی ناقه

یث ا و دستمچه گویم از حدنشستمچه شبهائی كه با من گریه كردند غل و زنجیرهای پ

[ كسی نگرفت غیر از غم، 132زاد از ازل كاش! ] صفحه هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

ی صحرا به داغممن آن مرغ شباهنگم كه باشد بلور اشك زینب سراغم نشسته الله
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ام شبچراغماز آن روزی كه گلچین غنچه را چید سیه پوش غم گلهای باغمشهید زنده

ی من، درد و داغمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا شهادتنامهمن، شاهدم من 

زاد از ازل كاش!اگر چه الله، خود را وقف غم كرد چو من كی در صبوری مادر نمی

اش را گریه، كم كردمرا هفناد قد علم كرد؟اگر از هجر یك فرزند، یعقوب فروغ دیده

ار والیت هر چه گل بود به و دو داغ جگرسوز پریشان روزگار و پشت خم كردبه گلز

زاد از شمشیر ستم، گلچین قلم كردچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

ازل كاش!كسی گل را به چشم تر نبوسید كسی گل را ز من بهتر نبوسیدكسی چون من 

[ كسی غیر از من 131گلش نشكفت در خون كسی چون من گل پرپر نبوسید ] صفحه 

به تنهائی تن بی سر نبوسیدبه عزم بوسه، لعل لب نهادم به آنجائی و زینب در آن دشت 

زاد از ازل كاش!چو كه پیغمبر نبوسیدچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

گل در بستر خون دیدم او را چو برگ یاسمن بوسیدم او راگل حسرت به دست، آسان 

دل نشاندم كنار گلبن امیدم او  ی غم چیدم او رابه سروستان سبزنیامد سحر از شاخه

راگل صد برگ زهرا بی كفن بود خودم در بوریا پیچیدم او راچه گویم از حدیث هجر 

زاد از ازل كاش!فلك، كوس وداع آخرین زد ملك بر صبر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

صاحب كه آمد به تصویر گمان، رنگ یقین زدسكینه زینب آفرین زدز میدان، اسب بی

[ خبر دارم 139وشش چه رمزی كه آتش در دل آن بیقرین زد؟ ] صفحه گفت در گ

ها سر بر زمین زدچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ كه آن اسب وفادار كنار خیمه

زاد از ازل كاش!مكن منعم، مدام ار گریه كردم غم خود را نهان در گریه مرا مادر نمی

ال با ر گریه كردمبه باغ كربكردمگالب اشك من گلگون اگر بود به آن گلهای پرپ

همسرایان به داغ شش برادر گریه كردمشب تنهائیم در خلوت خویش بر آن تنهای 

زاد از ازل سر گریه كردمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمیبی

ی دلخواه ما بوداگر كاخ ستم زیر و زبر كاش!سعادت، منتهای راه ما بود شهادت، قصه

ودر آه ما بودپی روشنگری از كوفه تا شام سر فرزند زهرا، ماه ما  شد اثر در ناله
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بودگهی دیر نصاری، مجلس انس! گهی ویرانه، خلوتگاه ما بود!چه گویم از حدیث 

[ اگر خونین، دل غمباورم 133زاد از ازل كاش! ] صفحه هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

سرم  ی او بربه رأفت، سایه ی آتش گرفتهبود محبتهای زینب یاورم بودمیان خیمه

اریخ، ی تبوداگر چون شمع از تب سوختم من همین پروانه، دور بسترم بودشهید زنده

زینب نه تنها همسفر، همسنگرم بودچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر 

زاد از ازل كاش!اگر با صد مصیبت روبرو بود پرستار من غمدیده، او بودنگاه نمی

غ امید حضور او بهشت آرزو بودبهارش را خزان كردند، اما مپنداری اسیر روشن او، با

رنگ و بو بودگهی چون گل، ز گریه غرق شبنم گهی چون غنچه، عقده در گلو 

زاد از ازل كاش!نه تنها زینب از بودچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

اسارت، با یتیمان نوازشها به  دین یاوری كرد به همت كاروان را رهبری كردبه دوران

[ چنان كوشید در ابالغ پیغام كه در هر راه، پیغام آوری 131مهر مادری كرد ] صفحه 

افشان كرد محمل را، كه باید به روی ماه نو، نوآوری كرد!چه گویم از حدیث كردگل

زاد از ازل كاش!نه سروستان بجا و نه چمن بود مصیبت هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

پیش چشمش موج زن بوداگر چه از دیار كوفه تا شام به هرجا سر زدم رنج و محن 

ی بودپریشان خاطرم از شام، از شام! كه آنجا خون روان از چشم من بوددم دروازه

ساعات، دیدم به شادی كار مردم كف زدن بود!چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 

بوب، سختست فراق مهربان خوب، زاد از ازل كاش!محبان را غم محمرا مادر نمی

ختی كندن از محبوب، سختستاگر در سسختستزهستی دل بریدن، نیست مشكل ولی دل

[ خدا داند كه پیش چشم 13۴دوران شنیدی صبوری كردن ایوب سختست ] صفحه 

زینب لب لعل حسین و چوب، سختستچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر 

، ساربانها را بیارید درای كاروانها را بیاریدمن از یغماگران زاد از ازل كاش!ز صحرانمی

خواهش نكردم كه خلخال جوانها را بیاریدبه تاراج آنچه را بردید، بردید امید خسته 

هائی كه زهرا رشته، آنها را بیاریدچه گویم از جانها را بیاریدبه غارت رفته از ما جامه
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ازل كاش!به خاك غم، جبین سودیم و  زاد ازحدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی

ودیم و آسا، نیاسی گل نسیمرفتیم طریق عشق پیمودیم و رفتیمز تیغ خارها در سایه

رفتیمبه باغ سبز هستی، تا قیامت به داغ الله افزودیم و رفتیمبروی مرگ خندیدیم و 

 گفتیم: اگر بار گران بودیم و رفتیمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر

 زاد از ازل كاش!نمی

 پاورقی

سرای، آقای سید حسن حسینی: صد رشته قنات در قنوت تو [ از شاعر موفق رباعی2]

 گذشت.

 [ شهربند: زندان.1]

شود كه: اگر در سفر كربال، خیری [ در این مقام برای خواننده، این سوال مطرح می9]

ی السالم!! پس از كدام سفر منبوده است! آنهم برای ساالر شهیدان، حسین بن علی علیه 

ت ی حضرتوان چشم خیر داشت؟! با توجه به اینك شاعر در این بیت، فرازی از نامه

مسلم بن عقیل را به امام حسین علیه السالم، بصورتی بسته و فشرده و نه به تفصیل، 

 دتوان به مفهوم واقعی این فراز از نامه پی برد مگر اینكه دقیقا مورآورده است، نمی

ی مطالعه و بررسی قرار گیرد. وقتی كه حضرت زینب سالم اهلل علیها بعد از مشاهده

ر باید د« ما رایت اال جمیال!»فرماید كه: های درد آفرین، خطاب به یزید میآنهمه پرده

نیافتنی، دست بدامان ارباب معرفت زد. مسلم بن عقل، ی اینگونه فرازهای دستترجمه

شهیدان است و در گفتار و نوشتار این محرمان درگاه، راز و از اصحاب خاص ساالر 

 گنجد.ی سخن نمیرمزی وجود دارد كه اغلب در محدوده

[ مصاریعی كه داخل كمانك )مساوی است با پرانتز( قرار دارند، از لسان الغیب 3]

 حافظ شیرازی است.

خود  ی بعد ازمه[ باء قسم باید حتما بدون حرف غیرملفوظ )ه( نوشته شود و به كل1]
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 متصل گردد، مانند همین مورد.

 [ چهار بیت آخرین این اثر، از مرحوم جودی خراسانی است.۴]

 الغیب حافظ شیرازی است.[ از لسان3]

در  الدین همائی )سنا(ست[ این تعبیر، وام گرفته شده از این بیت مرحوم استاد جالل۳]

ی سهمگین سبگ بگذر ای ن این لجهخطاب به آفتاب در بعد از ظهر عاشورا: ز طوفا

 كشتی آتشین!.

 . آثار و بركات حضرت امام حسین علیه السالم31

 مشخصات كتاب

 293۳ -سرشناسه : باقی اصفهانی محمدرضا، 

السالم : عزاداری زیارت عنوان و نام پدیدآور : آثار و بركات حضرت امام حسین علیه

 .29۳۱انی مشخصات نشر : قم نصایح توسل حاجات شفا، غفران محمدرضا باقی اصفه

 ۴91مشخصات ظاهری : ص 

-۴933-3۴3ریال ؛ ۱23۱۱۱-13-۴933-3۴3ریال ؛ ۱23۱۱۱-13-۴933-3۴3شابك : 

ریال وضعیت فهرست نویسی : ۱23۱۱۱-13-۴933-3۴3ریال ؛ 13-۱23۱۱۱

ریال یادداشت : كتابنامه  29۳1: 11۱۱۱فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم زمستان 

 كرامتها --ق 3 - ۴2بن علی ع ، امام سوم صورت زیرنویس موضوع : حسینهب

 كرامتها --ق ۴2 -؟ 1۴بن علی ع ، موضوع : عباس

 1آ1/بBP32/31رده بندی كنگره : 

 133/319رده بندی دیویی : 

 1۱1۳3-۳۱شماره كتابشناسی ملی : م

 اهداء
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ودة! ایها الدالئل المشهلموجودة! یابنالمعجزات االسالم علیك یا بقیة اهلل فی ارضه! یابن

الطالب بذحول األنبیاء و ابناء االنبیاء!ایها الطالب بدم المقتول بكربالء!نفس زمین و 

زمینیان،در آرزوی دیدارتان،به شماره افتاده است!حاشا كه این آرزو را به گور 

را به  ی شرمساریخواهم، تا این صحیفهبریم؟!از ساحت قدس حضرتتان اجازه می

ای كه در خرابه، سر بابا را در آغوش پیشگاه با عظمت عمه و عمویتان اهداء كنم.عمه

داشت و سر بر زمین نهاد!و عمویی كه در برهوت بی آبی سر در آغوش پدر داشت و 

ء را ثواب این اهداالسالمپرواز كرد!حضرت رقیه علیهاالسالم و حضرت علی اصغر علیه

مندم، كه مرا با مكتب اشك و خون آشنا ساختند و دعای نیز به پدر و مادر ارج

 [ 3كنم. ] صفحه ی راهم بوده است، نثار میخیرشان همواره توشه

 گفتار نخست

الحمد هلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی اشرف االنبیاء و بسم اهلل الرحمن الرحیم

م و د صلی اهلل علیه و آله و سلالقاسم المصطفی محمخاتم المرسلین، سیدنا و موالنا ابی

علی اهل بیته االطهرین االنجبین، الهداة الغر المیامین ال سیما علی باب حكمة رب 

العالمین و باب حطة الذی من دخله كان من االمنین، موالنا و مولی الكونین، اباعبداهلل 

مناقبهم  ائلهم والسالم و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و منكری فضالحسین علیه

و مدعی شؤونهم و مخربی شریعتهم اجمعین، من الیوم الی قیام یوم الدین، اللهم الذین 

حملوا الناس علی اكتاف آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم آمین آمین.خداوند اهل 

بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را كشتی نجات و چراغ هدایت قرار داده است، 

انما مثل اهل بیتی فی هذه االمه مثل [ »2« ]الهدی و مصابیح الدجی و اعالم التقیائمة »

الفلك الجاریة [ ... »1« ]سفینة نوح فی لجة البحر، من ركبها نجی و من تخلف عنها غرق

[ .اما در این میان 9« ][ یأمن من ركبها و یغرق من تركها۳فی اللجج الغامرة ] صفحه 

ر در اقیانوس تتر و كشتی شتابانالسالم مشعلی فروزانن علیهحضرت اباعبداهلل الحسی
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هاست. چراغی نور افشان كه بر اصحاب خود چنان روشنایی داد كه ها و حیرتهراس

انی ال اعلم اصحابا اوفی و ال خیرا »ی آنها فرمود: به مقام بلندی رسیدند و خود درباره

ه شاه فرد عالم خلقت در قرون [ آنان آنچنان درخشنده گشتند ك3« ]من اصحابی

 هایگریدهند.هدایتمعاصر، حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداه بر آنان سالم می

السالم در كوفه و شام و مدینه پرتوی از حضرت زینب علیهاالسالم و امام سجاد علیه

 ی این مصباح هدایت بود. تا انقراض عالم هر كس راه سعادت و هدایت را پیدااشعه

دار این چراغ پرتو الهی است. این قیام از عاشورای سال شصت و یك هجری كرد، وام

آغاز شد و در زمانی كه خدای حكیم فرمان دهد، به دست با كفایت حسین زمان، 

الم السالسالم به فرجام خواهد رسید.امام حسین علیهحضرت مهدی صاحب الزمان علیه

و »بندگان خدا را از بندگی غیر خدا نجات بخشد  خون خود را در راه خدا اهدا كرد، تا

[ اما حكمت خدا بر 1« ]بذل مهجته فیك، لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الضاللة

ی آن قیام و شهادت و سلحشوری، در زمان ظهور حضرت آن قرار گرفته بود تا نتیجه

بمهدینا »ان انقاذ شوند. السالم به بار بنشیند و بندگان خدا تحت لوای ایشامام زمان علیه

[ .هنگامی كه لشكر ۴«. ]تقطع الحجج، فهو خاتم األئمة و منقذ االمة و منتهی النور

سعادتمند پادشاه سریر عدالت، حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداه به دنبال لوای 

انیان [ جه3 به ] صفحه« السالمیا لثارات الحسین علیه»افتند، با فریاد نصرتش به راه می

 ی مصباح هدایتالسالم نیز پرتوی از اشعهدارند كه قیام حضرت مهدی علیهاعالم می

السالم است.از این رو به عنوان خاكساری و عرض حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

توسل، به جمع آوری و دسته بندی قضایایی مستند، از آثار و بركات این مصباح 

بیكران كرمشان تقاضا دارم كه در دنیا و آخرت ما را هدایت الهی پرداختم و از دریای 

مشمول عنایات بی انتهایشان قرار دهند. اكنون به چند نكته پیرامون این نوشتار توجه 

ی اول: در این كتاب قضایای مختلف در موضوعهای جداگانه دسته بندی كنید:نكته

د، به انتبط بودهشده است و در پایان هر بخش، موضوع قضایایی كه به آن بخش مر
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ایا ها، دستیابی بهتر به قضصورت جدول تنظیم گشته است. هدف از این دسته بندی

بوده است؛ افرادی كه قضایای مختلفی را  -كثراهلل امثالهم  -برای سخنوران مذهبی 

ی آن موضوع ی یك موضوع بخوانند یا بشنوند، اعتقاد و باور آنها دربارهدرباره

ی دوم: با توجه به اینكه شیاطین انسی و جنی از دیرباز شد.نكتهتر خواهد مستحكم

ی الهی، تمام های مختلف در دور ساختن مردم از درگاه رحمت واسعهتاكنون، به بهانه

اند و هر از گاهی اشك و سوگواری و شفا و شفاعت را تالش خود را به كار گرفته

ا السالم ری خود، ایتام اهل بیت علیهمهای كودكانهدهند و با شبههمورد هجمه قرار می

ه السالم و توجكشانند، موضوعهای مهمی چون زنده بودن امام حسین علیهراهه میبه بی

به ایشان به عزاداران و زوارشان و توفیق هدایت و توبه برای افرادی كه در راه امام 

جه این تر مورد تواند و بخشش آنان در عالم آخرت، بیشالسالم قدم گذاشتهحسین علیه

نوشتار بوده است.نكته سوم: در جمع آوری مطالب كتاب، غالب اصل قضیه از یك 

كتاب انتخاب شده است و سند آن قضیه از كتابهای دیگر در پاورقی ذكر شده است، 

[ اندك اسناد، تصریح نشده است.در پایان از همه كسانی 2۱ولی به اختالف ] صفحه 

كنند، تشكر و قدرانی چاپ و نشر این كتاب همكاری می كه در مراحل جمع آوری و

نمایم، به ویژه از برادر بزرگوارم آقای محمد علی باقی كه پژوهش در برخی از می

ا كنم. امید آنكه خداوند همه ما راند، سپاسگزاری میمنابع این نوشتار را بر عهده داشته

دارد السالم ثابت قدم بسین علیهی زندگی در راه راستین حضرت امام حتا آخرین لحظه

و این نوشتار را مورد توجه فرزند برومندشان حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه قرار دهد.قم 

 [ 21] صفحه  29۳۱مهرماه المقدسةمحمد رضا باقی اصفهانی

 امداد های ائمه اطهار برای رونق عزای امام حسین )ع(

 اداران امام حسین در شب عاشوراباز شدن درهای حرم امیرالمؤمنین به روی عز
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این قضیه توسط شهید بزرگوار، آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب قدس سره نقل شده 

ه ق از طرف  291۳است:در اوقات مجاورت ما در نجف اشرف، در ماه محرم 

جات منع شده حكومت وقت عراق اكیدا از قمه زدن و سینه زدن و بیرون آمدن دسته

 زنی نشود؛ از طرفا، برای اینكه در حرم مطهر و صحن شریف سینهبود.در شب عاشور

حكومت عراق در اول شب درهای حرم و رواق و همچنین درهای صحن را بستند. 

ته ی آن را بسآخرین دری را كه مشغول بستن آن بودند، در قبله بود كه یك لنگه

صحن شدند و رو به زن هجوم آوردند و وارد بودند و ناگهان جمعیت عزاداران سینه

حرم مطهر آوردن و چون درها را بسته دیدند، در همان ایوان مشغول عزاداری و سینه ] 

ای شرطی )پلیس( همراه با رئیس آنها آمدند و آن [ زنی شدند.ناگهان عده2۴صفحه 

ای كه به پا داشت در ایوان آمد و بعضی را كتك زد و امر كرد آنها را رئیس با چكمه

زنها بر او هجوم آوردند و او را بلند كردند و در صحن انداختند و سخت ینهبگیرند. س

او را مجروح و ناتوان ساختند و چون دیدند ممكن است قوای دولتی تالفی كنند و 

ی ستهی در بباالخره مزاحمشان شوند؛ با كمال التجاء و شكستگی خاطر، همگی متوجه

گفتند: )یا علی فك الباب( یا علی در را باز زدند و میحرم مطهر شدند و به سینه می

السالم هستیم.پس ناگهان در یك لحظه، درهای كن؛ ما عزاداران فرزند امام حسین علیه

حرم و رواق و صحن گشوده شد و میلهای آهنین كه بین درها و دیوارها بود، وسط آن 

ز ها نیزكه انجفیی سینه زنان وارد حرم مطهر شدند.سایر بریده شده بود! خالصه همه

ها پنهان شوند و شرطیشوند، همگی در صحن و حرم جمع میاین اعجاز با خبر می

شود كه دهند و از بغداد دستور داده میگردند و موضوع را به بغداد گزارش میمی

مزاحم آنها نشوند.در آن سال در نجف و كربال بیش از سالهای گذشته اقامه عزاداری 

باهره را شعراء در اشعار خود نقل نمودند و منتشر ساختند. یكی از  یشد و این معجزه

فضالی عرب، اشعار یكی از شعرا را بر لوحی نوشته بود و به دیوار حرم مطهر چسباند و 

السالم صنو النبی صلی اهلل [ .من لم یقر بمعجزات المرتضی علیه3آن اشعار این است. ]
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[ فتحت لنا األبواب راحة كفه اكرم بتلك 23 علیه و آله و سلم فلیس بمسلم ] صفحه

فاذا الوصی اذ قد ارادوا منع ارباب العزاء بوقوع ما یجری الدم بمحرمالراحتین و انعم

 براحتیه ارخوا او ما ففك الباب حفظا للدم 

 از ضریح مطهر امام حسین در هنگام عزاداری اهالی كرمانشاه« یا خلیل»فریاد 

ل كه اند:تقریبا شصت سال قباهلل شمس دولت آبادی نقل فرموده این قضیه را سید عطاء

طفلی بودم، با مرحوم پدرم به عزم زیارت به كربال مشرف شده بودیم. چون در آن 

د.در آن رفتنزمان، هواپیما و ماشین مسافربری نبود، مردم با اسب و كجاوه به زیارت می

دند افتای دست جمعی به راه میافلهزمان مرسوم بود كه از هر شهری، مردم به صورت ق

رسیدند، برای خود هیئتی و در شبهای جمعه كه زوار و اهل هر شهر به كربال می

شدند.هر نقطه از حرم و دادند و به سینه زنی و عزاداری مشغول میجداگانه تشكیل می

 رواق و ایوان، به یكی از شهرستانها اختصاص داشت و چون اهل كرمانشاه خیلی به

كربال نزدیكتر بودند و اغلب آنها با اهالی كربال مربوط بودند و رفت و آمد داشتند، 

بهترین محل را )یعنی حرم مطهر و اطراف آن را( مخصوص اهل كرمانشاه معین كرده 

بودند. لذا از ساعت دوازده شب به بعد، سینه زدن و عزاداری كردن در حرم مطهر 

ی از شبهای جمعه، در حدود دو ساعت بعد از مخصوص زوار كرمانشاهی بود.در یك

ی زیادی از متدینین نیز با آنها به نصف شب، جمعی از اهالی كرمانشاه كه اتفاقا عده

زیارت مشرف شده بودند، در حرم جمع گشته و مشغول عزاداری شدند.غیر از این 

[ 2۳ كرد. وضع عجیبی بود! رجال ] صفحهعده، احدی در حرم مطهر رفت و آمد نمی

ای و متدینین و بزرگان اطراف حرم نشسته و در میان آنها یعنی دور ضریح مقدس، عده

 كه خیلی مورد توجه مردم بود و -مشغول سینه زدن بودند و سید پیرمرد بزرگواری هم 

ی سینه زنی بود.ناگاه مرثیه خوان سكوت مرثیه خوان آن دسته -صاحب نفس هم بود 

شد. در همان حال كه صدای زدن دستها به سینه، شنیده می نمود و از سینه زنان فقط
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سكوت محض حرم مطهر را فراگرفته بود؛ ناگهان از ضریح مطهر صدایی حزین شنیده 

یعنی ای دوست! جمعیت یك مرتبه دستهایشان سست شده و « یا خلیل!»شد كه فرمود: 

ا ه شدند كه این صدها متوقف شد و همگی متوجها قطع گردید و زمزمهنفسها در سینه

 شنیده شد و همگی فهمیدند كه بدون« یا خلیل»ی از كجا بلند شد.بار دیگر همین جمله

السالم است. گویا همه سینه زنان تردید این صدا از ضریح مطهر آقا سیدالشهداء علیه

ی ان براای بود، بشنوند.ناگهی معجزهانتظار داشتند كه بار دیگر این صدا را كه به منزله

مرتبه ی سوم آن صدا از ضریح مطهر شنیده شده و جمعیت از هر سو خود را به طرف 

ضریح پرتاب نمودند. در همین بین سرپایی به شدت به پهلوی من رسید و فورا غش 

های كردم.وقتی كه به هوش آمدم، خود را روی دست پدر مشاهده كردم كه با چشم

هوش آمدم و سالم هستم، صدا زد: عزیزم! نگریست و چون دید من به گریان به من می

بگو ببینم تو چه دیدی؟ چرا به این حال افتادی؟ گفتم: من در حرم متوجه سینه زدن 

ی گوشه و كنار حرم بودم، ناگاه صدائی از میان ضریح شنیدم كه جمعیت و زمزمه

ریح ض بار دوم كه این جمله را شنیدم، دیدم تمام این جمعیت متوجه« یا خلیل!»گفت: 

ی سوم كه آن صدا از ضریح مطهر بلند شد،یك مرتبه دیدم طمهر گردیدند.اما مرتبه

[ خود كنده شدند و خود را به ضریح پرتاب نمودند، ولی 23جمعیت ازجای ] صفحه 

ناگهان لگدی به پهلوی من خورد و دیگر چیزی نفهمیدم.مرحوم پدرم گفت: عزیزم 

، چه كسی بود؟ گفتم: نه. گفت: او خود آقا ی آن جمله و صدادانی كه گویندهمی

ریای آن جمع را به السالم بودند كه چون وضع اخالص و عزاداری بیاباعبداهلل علیه

 «ای دوست!»طور مخصوصی احساس كردند، ناگهان از شدت شوق، سه بار فرمودند: 

 [ .۳و این كلمه اظهار تشكری از عزاداران بود. ]

 ی پدر حاج شیخ محمد طاهر شوشتریمجلس روضه شركت كردن حضرت صدیقه در
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عالم متقی، شمس المحدثین حسینی فرمود: معاصر جلیل حاج شیخ محمد طاهر روضه 

خوان شوشتری كه از متدینین و موثقین در نجف اشرف است، این قضیه را برای ما نقل 

 ت ششای ساعفرمود:من در هنگامی كه در سن دوازده سالگی بودم، در شب دوشنبه

الم الساز شب گذشته، به اتفاق پدرم به مجلسی از مجالس عزاداری امام حسین علیه

رفتیم تا پدرم روضه بخواند. چون وارد آن مجلس شدیم، صاحب مجلس كه مشهدی 

د آینرحیم نام داشت، به پدرم اعتراض كرد كه چرا دیر آمدی؟ مردم در این وقت نمی

ن ساعت قرار دهیم. از اعتراض او دل پدرم شكست و و باید آغاز مجلس را زودتر از ای

گفت: ای مشهدی رحیم، بدان كه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و حضرت علی و 

ی فاطمه بكنم كه بیالسالم حاضر هستند و سوگند یاد میامام حسن و امام حسین علیهم

م حاضر هستند. شما غم السال[ معصومشان علیهم1۱زهرا علیهاالسالم و فرزندان ] صفحه 

تر از این خواهد شد.پس ی آینده مجلس شما بهتر و مرتبنخورید! انشاءاهلل تا هفته

پدرم با دل شكسته )به خاطر سخنان صاحب مجلس( منبر رفت و مشغول به خواندن 

مصیبت شد. هنگامی كه به خواندن مصیبت آغاز كرد و به خواندن اشعار دعبل بن علی 

من در طرف راست منبر نشسته بودم. ناگاه پدرم به این بیت رسید:افاطم خزاعی رسید، 

یك وقت ناله ضعیفی از طرف لو خلت الحسین مجدال و قد مات عطشانا بشط فرات

 كند. چون گوش دادم،راست منبر بلند شد و به گوشم رسید كه گویا زنی زمزمه می

ی سخنانش این بود كه فرمود و از جملهكرد و سخنانی میشنیدم كه گریه می

السالم! چون من متوجه فرمود: یا ولدی، یا حسین! یعنی ای فرزندم، ای حسین علیهمی

سمت چپ و راست شدم كسی را ندیدم و از این مسئله تعجب نمودم!! آنگاه یقین 

بی دو عالم حضرت زهرای اطهر علیهاالسالم است. پس نمودم كه این صدای بی

ی خود زدم كه پدرم از باالی منبر متوجه من شد و ن بر سر و سینهاختیار شدم و چنابی

نكه آمد، تا ایكنی؟من ساكت شدم، ولی صدای ناله پی در پی میگفت: چرا چنین می

پدرم از منبر فرود آمد و آن ناله قطع شد. چون از آن مجلس خارج شدیم، پدرم به من 
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طاقت شدی و حال اندن من بیفرمود: به تو چه رسیده بود كه در وقت مصیبت خو

دانی؟!قصه را برای مرحوم پدرم نقل كردم. آن مرحوم اینكه این گونه اشعار را تو می

طاقت شد و گریست و مرا دعا نمود كه با محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و آل او بی

 . ]السالم محشور شوم. آنگاه فرمود: من هم با تو باشم و با آنها محشور شومعلیهم

ی گذشته به آن مجلس رفتیم. [ چون هفته دیگر شد، در همان وقت هفته12صفحه 

شناسم و نور از صورتهای ناگاه دیدم مجلس مملو از جمعیت است و من ایشان را نمی

ایشان متصاعد بود!پس تعجب كردم و با خود گفتم: اینان مردمان نجف نیستند! و یقین 

ند. و اد كه برای خوشنودی صاحب آن مجلس حاضر شدهنمودم كه اینها انوار اهلل هستن

شد هایی كه مشهدی رحیم روضه داشت، ازدحام كثیری میبعد از آن قضیه تمام هفته

گویم تا اینكه بانی مجلس فوت شد و مجلس تعطیل گردید. و من این سرگذشت را می

 [ .3. ]گیرم بر اینكه در گفتار خود صادق هستمدر حالی كه خدا را شاهد می

 به سر و سینه زدن حضرت بقیة اهلل با سر و پای برهنه، در میان عزاداران طویریج

ردان متوجه خاین قضیه توسط آقای سید حسن ابطحی بیان شده است:شاید بعضی از بی

السالم نشوند و ندانند كه دهها حدیث در اهمیت عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه

السالم رسیده است و حتی تمام عبداهلل الحسین علیهبیاهمیت عزاداری برای حضرت ا

اند و یكی از وسائل تشرف به محضر كردهعلما و مراجع تقلید به آن مبادرت می

السالم ی بر حضرت سید الشهداء علیهحضرت بقیة اهلل روحی فداه را گریه

مشرف  رفاند.در سال هزار و سیصد و سی و سه كه برای تحصیل به نجف اشدانستهمی

رفتم. در بین راه به محلی به نام بودم؛ با جمعی از علمای اعالم پیاده به كربال می

 -[ كه با كربالی معال بیشتر از چهار فرسخ فاصله نداشت 11] صفحه  -طویریج 

ز های سینه زن ارسیدیم. در آنجا یكی از علمای بزرگ به من گفت:روز عاشورا دسته

كنند و جمعی از علما و حتی بعضی از مراجع به آنها ملحق اینجا به كربال حركت می
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زنند. سپس آن عالم بزرگ به من گفت: روز عاشورایی بود شوند و با آنها سینه میمی

ع رفتیم، در میان سینه زنان یكی از مراجی طویریج به سوی كربال میكه همراه با دسته

شد؛ با كمال اخالص و سوب میتقلید فعلی كه آن وقت از علمای بزرگ اهل معنی مح

اشك جاری مشغول سینه زدن بود. من از آن عالم بزرگ سئوال كردم كه شما به چه 

دهید؟فرمود: مرحوم عالمه سید بحرالعلوم قدس سره روز دلیل این كار را انجام می

روند، ی سینه زنی طویریج میای از طالب از كربال به استقبال دستهعاشورائی با عده

بینند مرحوم سید بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمی، عمامه و هان طالب میناگ

عبا و قبا و عصا را كنار انداخت و مثل سایر سینه زنها لخت شده و خود را میان 

زند.طالبی كه با معظم له به استقبال عزاداران و سینه زنان انداخت و به سر و سینه می

كه مانع از آن همه احساس پاك و ابراز محبت بشوند،  كنند،آمده بودند؛ هر چه می

ای از طالب برای حفظ سید بحرالعلوم ایشانرا گردد. باالخره عدهمؤثر واقع نمی

ی گیرند، كه مبادا زیر دست و پا بیفتد و ناراحت شود، تا اینكه بعد از اتمام برنامهمی

یار وارد اختنه شد كه شما بیپرسند: چگوسینه زنی، بعضی از خواص از آن بزرگوار می

ی سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری مشغول شدید؟مرحوم سید فرمود: وقتی دسته

ی سینه زنی رسیدم، دیدم حضرت بقیة اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریف با سر و به دسته

من  كنند![ می19زنند و گریه ] صفحه پای برهنه میان سینه زنها به سر و سینه می

خود شدم و در خدمت آن حضرت به سینه زنی و نتوانستم طاقت بیاورم، لذا از خود بی

 [ .2۱عزاداری مشغول شدم. ]

 ی امام زمان در مصیبت حضرت اباالفضل در تشرف حاج محمد علی فشندیگریه

فرماید: من در تهران از جناب جناب حجة االسالم آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می

ن از گفت: ممحمد علی فشندی كه یكی از اخیار تهران است، شنیدم كه می آقای حاج

اول جوانی مقید بودم كه تا ممكن است گناه نكنم و آن قدر به حج، بروم تا به محضر 
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موالیم حضرت بقیة اهلل روحی فداه مشرف گردم! لذا سالها به همین آرزو به مكه 

دار پذیرائی جمعی از حجاج هم عهده شدم.در یكی از این سالها كهمعظمه مشرف می

بودم، شب هشتم ماه ذیحجه با جمیع وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم یك شب 

روند، برای زواری كه با من بودند جای بهتری تهیه قبل از آنكه حجاج به عرفات می

رای ما بكنم. تقریبا عصر روز هفتم بارها را پیاده كردم و در یكی از آن چادرهایی كه 

مهیا شده بود، مستقر شدم. ضمنا متوجه شدم كه غیر از من هنوز كسی به عرفات نیامده 

هایی كه برای محافظت چادرها در آنجا بود، نزد من است. در آن هنگام یكی از شرطه

دانی ممكن ای؟ مگر نمیآمد و گفت: تو چرا امشب این همه وسائل را به اینجا آورده

ای، باید بیابان بیایند و وسائلت را ببرند؟ به هر حال حاال كه آمده است سارقین در این

تا صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بكنی. گفتم: مانعی ندارد، بیدار ] 

كنم.آن شب در آنجا مشغول عبادت مانم و خودم از اموالم محافظت می[ می13صفحه 

ری های شب دیدم سید بزرگوام تا آنكه نیمهو مناجات با خدا بودم و تا صبح بیدار ماند

ی من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: كه شال سبز به سر دارد، به در خیمه

حاج محمد علی، سالم علیكم. من جواب سالم را دادم و از جا برخاستم. ایشان وارد 

، روییده بود خیمه شدند و پس از چند لحظه جمعی از جوانها كه تازه مو بر صورتشان

مانند خدمتگزار به محضرش رسیدند. من ابتدا مقداری از آنها ترسیدم، ولی پس از چند 

جمله كه با آن آقا حرف زدم، محبت او در دلم جای گرفت و به آنها اعتماد كردم. 

جوانها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه تشریف آورده بود. ایشان به 

فرمود: حاج محمد علی خوشا به حالت! خوشا به حالت! گفتم: من رو كرد و 

ای كه جدم حضرت سیدالشهداء چرا؟فرمودند: شبی در بیابان عرفات بیتوته كرده

السالم هم در اینجا بیتوته كرده بود. من گفتم: در این شب چه اباعبداهلل الحسین علیه

ن نماز پس از حمد، یازده مرتبه خوانیم، در ایباید بكنیم؟ فرمودند: دو ركعت نماز می

قل هواهلل بخوان.لذا بلند شدیم و این عمل را همراه با آن آقا انجام دادیم. پس از نماز 
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آن آقا یك دعایی خواندند. كه من از نظر مضامین مانند آن دعا را نشنیده بودم! حال 

حفظ  خوشی داشتند و اشك از دیدگانشان جاری بود. من سعی كردم كه آن دعا را

كنم ولی آقا فرمودند: این دعا مخصوص امام معصوم است و تو آن را فراموش خواهی 

كرد! سپس به آن آقا گفتم: ببینید آیا توحیدم خوب است؟ فرمود: بگو. من هم به آیات 

آفاقیه و انفسیه بر وجود خدا استدالل كردم و گفتم: من معتقدم كه با این دالئل، 

ی تو همین مقدار از خداشناسی كافی است. سپس اعتقادم خدایی هست. فرمودند: برا

[ مسئله والیت برای آن آقا عرض كردم. فرمودند: اعتقاد خوبی داری. 11را به ] صفحه 

السالم در كجا بعد از آن سئوال كردم كه: به نظر شما االن حضرت امام زمان علیه

كردم: روز عرفه، كه  هستند. حضرت فرمودند: االن امام زمان در خیمه است!سئوال

باشند؟ السالم در عرفات هستند، در كجای عرفات میگویند حضرت ولی عصر علیهمی

مود: بیند؟ فرفرمود: حدود جبل الرحمة. گفتم: اگر كسی آنجا برود آن حضرت را می

شناسد!گفتم: آیا فردا شب كه شب عرفه است، حضرت ولی بیند ولی نمیبله، او را می

آورند و به آنها توجهی دارند؟ فرمود: های حجاج تشریف میسالم به خیمهالعصر علیه

الم السآید، زیرا شما فردا شب به عمویم حضرت ابوالفضل علیهی شما میبه خیمه

شوید!در این موقع، آقا به من فرمودند: حاج محمد علی، چای داری؟ ناگهان متوسل می

ام! عرض كردم: آقا اتفاقا چای چای نیاوردهام! ولی متذكر شدم كه من همه چیز آورده

روم و برای مسافرین ام و چقدر خوب شد كه شما تذكر دادید! زیرا فردا مینیاورده

كنم.آقا فرمودند: حاال چای با من! از خیمه بیرون رفتند و مقداری كه به چای تهیه می

ین بود كه من یقصورت ظاهر چای بود، ولی وقتی دم كردیم، به قدری معطر و شیرین 

باشد، آوردند و به من دادند. من از آن چای دم های دنیا نمیكردم، آن چای از چای

كردم و خوردم. بعد فرمودند: غذایی داری، بخوریم؟ گفتم: بلی نان و پنیر هست. 

خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاور، من مقداری نان و فرمودند: من پنیر نمی

گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند.سپس به من فرمودند: ماست خدمتشان 
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[ پدر من یك 1۴دهم، تو برای ] صفحه حاج محمد علی، به تو صد ریال )سعودی( می

« سید حسن»عمره بجا بیاور؟ عرض كردم: اسم پدر شما چیست؟ فرمودند: اسم پدرم 

ول را گرفتم و در این است. گفتم: اسم خودتان چیست؟ فرمودند: سید مهدی! من پ

موقع، آقا از جا برخاستند كه بروند. من بغل باز كردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل 

ی گرفتم. وقتی خواستم صورتشان را ببوسم، دیدم خال سیاه بسیار زیبائی روی گونه

راستشان قرار گرفته است. لبهایم را روی آن خال گذاشتم و صورتشان را بوسیدم.پس 

از چند لحظه كه ایشان از من جدا شدند، من در بیابان عرفات هر چه این طرف و آن را 

نگاه كردم كسی را ندیدم! یك مرتبه متوجه شدم كه ایشان حضرت بقیة اهلل ارواحنا 

زدند! نامشان مهدی دانستند و فارسی حرف میاند، بخصوص كه اسم مرا میفداه بوده

السالم بودند!باالخره نشستم و زار زار حسن عسكری علیهالسالم بود و پسر امام علیه

ی مرا كردند كه من خوابم برده است و سارقین اثاثیهها فكر میگریه كردم. شرطه

اند، دور من جمع شدند، اما من به آنها گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و برده

آمدند، من برای روحانی ام شدید شد!فردای آن روز كه اهل كاروان به عرفات گریه

كاروان قضیه را نقل كردم، او هم برای اهل كاروان جریان را شرح داد و در میان آنها 

شوری پیدا شد.اول غروب شب عرفه، نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد از نماز با 

آیم، ی شما میفردا شب من به خیمه»اند: آنكه من به آنها نگفته بودم كه آقا فرموده

خود به خود روحانی « شویدالسالم متوسل مییرا شما به عمویم حضرت عباس علیهز

السالم را خواند و شوری برپا شد و اهل كاروان ی حضرت ابوالفضل علیهكاروان روضه

حال خوبی پیدا كرده بودند. ولی من دائما منتظر مقدم مقدس حضرت بقیة اهلل روحی و 

[ مقدمه الفدا بودم.باألخره نزدیك بود روضه تمام 13ارواح العالمین لتراب ] صفحه 

ی صبرم لبریز شد! از میان مجلس برخاستم و از خیمه بیرون آمدم، شود كه كاسه

 اند و به روضه گوشالسالم بیرون خیمه ایستادهناگهان دیدم حضرت ولی عصر علیه

ی آقا اینجاست، ولكنند، خواستم داد بزنم و به مردم اعالم كنم كه دهند و گریه میمی
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ایشان با دست اشاره كردند كه چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم 

چیزی بگویم! من این طرف در خیمه ایستاده بودم و حضرت بقیة اهلل روحی فداه آن 

كردم و السالم گریه میطرف خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل علیه

السالم حركت م كه حتی یك قدم به طرف حضرت ولی عصر علیهمن قدرت نداشت

 [ .22كنم. باالخره وقتی روضه تمام شد، حضرت هم تشریف بردند. ]

 تشریف فرمایی حضرت امام زمان در مجلس روضه خوانی در كرمانشاه

مرحوم آیة اهلل حاج سید حسین حائری كه در مشهد مقدس ساكن بودند و به قول 

او » حاج شیخ علی اكبر نهاوندی قدس سره در كتاب عبقری الحسان: مرحوم آیة اهلل

هجری قمری در  2931كرد: من در سال ، نقل می«افتخار علمای عاملین بوده است

لسالم در اكرمانشاه ساكن بودم و منزلی داشتم كه اكثر زوار حضرت سیدالشهداء علیه

د و هر چند روزی كه شدنوقت رفتن و برگشتن از كربال، وارد آن منزل می

اختم، شنماندند. در اوائل محرمی، سید غریبی كه او را قبال نمیخواستند در آنجا میمی

در منزل ما وارد شد و چند روزی در آنجا ماند و ما هم طبق معمول، پذیرایی 

[ در این بین، یكی از اهالی شهر نجف كه به ایران آمده بود، به 1۳كردیم. ] صفحه می

ن آمد و وقتی چشمش به آن سید افتاد، به من با اشاره گفت: این سید را دیدن م

ای با ایشان ندارم. گفت: این سید یكی از كسانی شناسی؟ گفتم: نه، چون سابقهمی

ی ی نفس و ریاضت مشغول بوده است و به ظاهر در كوچهاست كه سالها به تزكیه

بوده است و هر چند یك بار مفقود مسجد هندی دكان عطاری داشته و غالبا در دكان ن

بیند كه او در مسجد كوفه در یكی كنند، میشود و وقتی كسانش از او تجسس میمی

از اطاقها مشغول ریاضت است. )بعدها معلوم شد كه اسم این شخص سید محمد و اهل 

رشت است(. من وقتی از حال او اطالع پیدا كردم به او بیشتر محبت نمودم و گفتم: 

دانند. سید محمد اول انكار كرد؛ ولی پس از ی از مردم شما را از اولیاء خدا میبعض
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اصرار، به من گفت: بله، من دوازده سال در مسجد كوفه و غیره مشغول ریاضت بودم و 

این طور به من گفته بودند كه شرایط تكمیل ریاضت دوازده سال است و در كمتر از 

من از او خواستم كه چیزی به من بگوید.سید محمد رسد. آن، كسی به مقام كمالی نمی

گویند به دانم، ولی چون آنها گاهی راست و گاهی دروغ میگفت: احضار جن می

آنها اعتماد نیست. و نیز احضار مالئكه هم صالح نیست، چون آنها مشغول عبادتند و از 

 كنم، كه از آنهامانند. ولی برای شما روح علمای بزرگ را احضار میعبادتشان باز می

دهند.ضمنا من در چند سال اخیر كه هر چیز كه سئوال كنیم، به درستی جواب می

دینی زیاد بند و باری و بیدولت به جوانها و زنها، به اصطالح آزادی داده بود و بی

گردیده بود )یعنی در دوران رضاشاه( و به مجالس سینه زنی و روضه خوانی توهین 

ودم كه به خاطر تقویت اساس روضه خوانی، مجلس مفصل عزاداری كردند، مقید بمی

در منزل اقامه نمایم و آن مجلس از اول طلوع فجر تا یك ساعت بعد از ظهر ادامه 

آمدند كه سی نفر از آنها [ در آن مجلس شصت نفر روضه خوان می13داشت. ] صفحه 

داده  فتند و به تمام آنها پولررفتند و بقیه به نوبت در روزهای دیگر منبر میمنبر می

ت شد.طبیعی اسخواندند و ساعتی هم سینه زنی میشد، پنج نفر مداح هم تعزیه میمی

دانستم كه آیا این كه چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج بود، ولی من نمی

مجلس در عین حال مورد قبول حضرت بقیة اهلل روحی فداه هست یا نه.لذا از آقای سید 

د خواستم كه او از ارواح علما سئوال كند كه آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت محم

السالم هست یا نه؟او گفت: بسیار خوب، من امشب از چهار عصمت و طهارت علیهم

ول كنم؛ تا ببینم كه آیا این مجلس مورد قباند، سئوال مینفر از علمایی كه از دنیا رفته

فر عالم عبارتند از: مرحوم آیة اهلل میرزا حبیب اهلل رشتی آنها هست یا خیر؟ و آن چهار ن

و مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سید اسماعیل صدر و مرحوم سید علی داماد.فردا 

صبح كه نزد او رفتم، گفت: دیشب روح این چهار نفر را احضار كردم و از آنها پریدم 

السالم هست یا خیر؟ مكه آیا این مجلس مور قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیه
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آنها به اتفاق آراء گفتند: بله، این مجلس مورد توجه و مقبول اهل بیت عصمت 

باشد و روز نهم )تاسوعا( یا دهم محرم )عاشورا( حضرت بقیة اهلل السالم میعلیهم

آورند. من خیلی خوشحال شدم و به او گفتم: روحی فداه هم به این مجلس تشریف می

نم و كاند؟گفت: مانعی ندارد، باز امشب از آنها سئوال مییین نفرمودهچرا روزش را تع

كنم كه روز و ساعتش را هم تعیین كنند.ضمنا وضع من در آن مجلس خالف تقاضا می

دهند بود، كه در یك قسمت مجلس، در كنار علمای مجالسی كه اكثر علما تشكیل می

[ بنشینند. بلكه من غالبا دم در 9۱صفحه ی مردم در قسمتهای دیگر ] دیگر بنشینم و بقیه

منزل ایستاده بودم و برای همه، احترام قائل بودم. لذا این مجلس مورد توجه عموم مردم 

شدند های اطراف، منتظر میشد و جمعی در كوچهبود و بلكه راه عبور و مرور بسته می

جای آنها  تا جمعیتی كه در داخل منزل هستند بیرون بروند و بعدا اینها در

بنشینند.باالخره فردای آن روز، آقا سید محمد گفت: دیشب از همان علما، مطلب شما 

السالم در روز نهم را سئوال كردم. آنها جواب دادند كه حضرت ولی عصر علیه

)تاسوعا( و در فالن ساعت و فالن دقیقه، وقتی كه شما كنار چاه كه نزدیك در منزل 

آورند؛ در آن وقت یك مرتبه حال شما تغییر شریف میاید، به مجلس تاست نشسته

خورد! در آن وقت نگاه كنید، در این نقطه معین )اشاره كند و تمام بدنتان تكان میمی

ای حدود دوازده نفر به هیئت خاص و لباس بینید كه عدهبه قسمتی از منزل كرد( می

لفداء است. یك ساعت اند! یكی از آنها حضرت بقی اهلل روحی له امخصوص نشسته

ی توجهی كه خواهید كرد، روند و شما با همهآنجا هستند و بعد با مردم بیرون می

شوید. شما مقید باشید كه در آن وقت با وضو باشید و شما متوجه رفتن آنها نمی

روید كه خدمتی بكنید مثل چای دادن و استكان برداشتن، آنها برای شما قیام می

ی خودمان است، شما بروید دم در خانه و از مردم یند: اینجا خانهگوكنند و مینمی

ان در السالم و همراهانشپذیرایی بكنید.در مدت یك ساعتی كه حضرت ولی عصر علیه

روند و آنها با آنكه مصیبت مجلس تشریف دارند، دو نفر روضه خوان منبر می
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ه و ی مردم به گریای ضجهنهشود، به گوخوانند، مجلس بسیار با حال و پر شور مینمی

شود كه با روزهای دیگر خیلی فرق دارد. و آقای اشرف الواعظین كه هر ناله بلند می

گردد، آن روز كشد و مجلس دو بعد از ظهر ختم میروز منبرش یك ساعت طول می

ی حضرت بقیة اهلل رود و دربارهآید و منبر میدر این ساعت بر خالف عادت می

[ به هر حال آقا سید محمد این مطلب را روز 92كند. ] صفحه م صحبت میالسالعلیه

كردم. روز تاسوعا پنجم محرم برای من گفت: و من تا روز تاسوعا ساعت شماری می

اتفاقا جمعیت عجیبی به مجلس آمده بود. من در اثر كثرت جمعیت، در آن ساعت 

را به فتاد و تكان عجیبی خوردم. فومعین كنار چاه نشسته بودم كه ناگاه بدنم به لرزه ا

! اندوار دور یكدیگر نشستهی معین نگاه كردم، دیدم دوازده نفر حلقههمان نقطه

ی آنها لباسشان متعارف بود و همه كاله نمدی كرمانشاهی به سر داشتند، همه

ی آنها در حدود سن چهل سالگی بودند، موهای گندمگون و قوی هیكل بودند، همه

ن و موهای سرشان سیاه بود.من فورا جمعیت را شكافتم و خدمتشان رسیدم و با ابرویشا

فریاد صدا زدم: برای آقایان چای بیاورید. آنها به روی من تبسم كردند، ولی احترامی 

كردند آنها نسبت ی مردم از من میكه در آن مجلس حتی افراد حكومت و امراء و همه

د، انی خودمان است. برای ما همه چیز آوردهنجا خانهبه من ننمودند و به من گفتند: ای

شما دم در خانه بروید و از مردم پذیرایی كنید.من بدون اختیار برگشتم و دم در خانه 

دانستم كه آنها از كجا وارد شدند؟ ولی احتمال دادم كه از در اطاق بین ایستادم و نمی

اعت، دو نفر از وعاظ به منبر رفتند و بیرونی و اندرونی آمده باشند. به هر حال در آن س

الم السبا آنكه رسم است كه در روز تاسوعا باید از حاالت حضرت ابوالفضل علیه

تند و گفبخوانند، ناخود آگاه آنها خطاب به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مطالبی می

ز ا گفتند وكردند، آنها به آن حضرت تسلیت میمردم در فراق آن حضرت گریه می

كردند. مجلس هم شور عجیبی داشت و از آن حضرت در فشارهای دنیا استمداد می

ای برپا بود.آقای اشرف الواعظین كه باید بعد از ظهر بیاید و نظر گریه و زاری، هنگامه
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ی آقای سید، محمد در همان اول صبح آمد و بر خالف مجلس را ختم كند. طبق گفته

[ برود، كنار من دم درب خانه نشست 91نها ] صفحه عادت كه باید به اطاق روضه خوا

ام كه رفع خستگی كنم، زیرا فردا كه عاشورا است، و گفت: من امروز تعطیل كرده

مجالس زیادی دارم و باید خود را برای فردا مهیا كنم. ولی این مجلس را نتوانستم 

ممتدی  وتتعطیل كنم و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر نشست سك

ی معمولی داند چه باید بگوید، سپس با صدای بلند بدون مقدمهكرد! مثل كسی كه نمی

ی بیابانها روی سخن ما با تو است! مردم كه اهل منبر به آن مقیدند؛ گفت: ای گمشده

ثر آنها ریختند كه اكزدند و اشك میتابانه به سر و صورت میبه قدری از این كلمه، بی

، من مرتب چشمم به آن دوازده نفر بود، ولی ناگهان دیدم آنها نیستند و حال شدندبی

 [ .21اند ]از مجلس خارج شده

 ی توسل به حضرت اباالفضل را یاد دادندامام زمان طریقه

حجة االسالم و المسلمین آقای حاج سید محمد تقی حشمت الواعظین طباطبائی قمی، 

 2323صفر المظفر  3)متوفی « قدس سره»نجفی  داستانی را از آیت اهلل العظمی مرعشی

اند:یكی از علمای نجف اشرف، كه مدتی به قم آمده بود، قمری( این چنین نقل كرده

برای من چنین نقل كرد كه: من مشكی داشتم. به مسجد جمكران رفتم و درد دل خود 

ی تعال عجل اهلل -را به محضر حضرت بقیة اهلل حجة بن الحسن العسكری امام زمان 

عرضه داشتم و از ایشان خواستم كه نزد خدا شفاعت كنند تا مشكلم  -فرجه الشریف 

ای حل شود. برای این منظور چندین دفعه به مسجد جمكران رفتم، ولی نتیجه

ندیدم.روزی هنگام نماز دلم شكست و عرض كردم: موال جان، آیا جایز است كه در ] 

اشم و به دیگری متوسل شوم؟ شما امام من [ محضر شما و در منزل شما ب99صفحه 

باشید، آیا زشت نیست كه با وجود امام، حتی به علمدار كربال قمر بنی هاشم )ع( می

متوسل شوم و او را نزد خدا شفیع قرار دهم؟!از شدت تأثر بین خواب و بیداری قرار 
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 حسنی نورانی قطب عالم امكان حضرت حجت بن الگرفته بودم. ناگهان با چهره

العسكری عجل اهلل تعالی فرجه الشریف مواجه شدم. بدون تأمل به حضرتش سالم 

عرض كردم. حضرت با محبت و بزرگواری جوابم را دادند و فرمودند: نه تنها زشت 

شوم كه به علمدار كربال متوسل شوی، بلكه شما را نیست و نه تنها ناراحت نمی

ی. چون خواستی از حضرت ابوالفضل كنم كه به حضرتش چه بگویراهنمایی هم می

 [ .29ای فریادرس، مرا دریاب. ]« یا أبالغوث أدركنی!»حاجت بخواهی، این چنین بگو: 

 حضرت صدیقه مردی را كه منكر فضیلت گریه بر امام حسین بود، توبیخ فرمودند

ی بزرگوار و عالم جلیل القدر شیعه، محدث اهلبیت عصمت و طهارت عالمه

ی مجلسی رضوان اهلل تعالی علیه از بعضی از اهل وثوق از مرحوم عالمه السالمعلیهم

رحمة اهلل علیه این قضیه را نقل فرمود:من مجاور بر قبر موالیم « سید علی حسینی»

السالم بودم،چون روز عاشورا شد مردی از دوستان الرضا علیهحضرت علی بن موسی

خواند تا به این روایت را برای ما میالسالم ما، كتاب مقتل حضرت امام حسین علیه

[ حضرت 93السالم فرمودند: هر كس در مصائب ] صفحه رسید كه حضرت باقر علیه

آمرزد، اگر چه بقدر كف السالم اشك ریزد، حق تعالی گناهان او را میامام حسین علیه

دریا باشد.در آن مجلس مرد جاهلی كه مدعی علم بود، حاضر بود و چون به عقل 

كنم این حدیث صحیح باشد! زیرا اقص خود اعتماد تمام داشت گفت: گمان نمین

چطور ممكن است كه گریه كردن بر آن حضرت اینقدر ثواب داشته باشد؟ ما با او به 

بحث و مجادله زیادی پرداختیم ولی او دست از ضاللت خود برنداشت و برخاست و 

صی آمد و نزد ما نشست و از ما رفت.چون صبح شد دیدیم او با اضطراب و حالت خا

های دیروز خود نادم و پشیمان بود! علت پشیمانی او را معذرت خواست و از گفته

سؤال كردیم. گفت: وقتی از شما جدا شدم و شب شد، به بستر رفتم و خوابیدم. در 

اند و ی مردم را در یك صحرا جمع كردهعالم خواب دیدم قیامت برپا شده است و همه
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اند و دیوانهای عمل را اند و صراط را بر روی جهنم كشیدههای اعمال را آویختهترازو

ر اند.داند و قصرهای بهشت را به جلوه درآوردهاند و آتش جهنم را برافروختهگشوده

آن هنگام تشنگی شدیدی بر من غالب شد. چون به طرف راست خود نظر كردم، دیدم 

اند كه نور جمال یك زن مجلله ایستاده حوض كوثر است و بر لب حوض دو مرد و

اند و های سیاه پوشیدهایشان صحرای محشر را روشن كرده است و آنها لباس

گریند.از مردی كه نزدیكم بود، پرسیدم: اینها كیستند كه كنار حوض كوثر می

اند؟ گفت: حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و حضرت ایستاده

ی زهرا علیهاالسالم هستند. السالم و آن زن مجلله حضرت فاطمهی علیهامیرالمؤمنین عل

دانی كه گریند؟ گفت: مگر نمیاند و میگفتم: چرا لباسهای مشكی و سیاه پوشیده

م السالامروز روز عاشورا است و روز شهادت آقا سید الشهداء اباعبداهلل الحسین علیه

[ علیهاالسالم نزدیك 91زهرا ] صفحه  یاست؟ من جلو رفتم. وقتی به حضرت فاطمه

ام! آن حضرت از روی غضب به من بی جان، دختر رسول اهلل، تشنهشدم، گفتم: ای بی

تو آن كس نیستی كه فضیلت گریه كردن بر مصیبت فرزند دلبندم، »نظر كرد و فرمود: 

از «دی؟رالسالم را انكار كی من، شهید مظلوم حضرت اباعبداهلل الحسین علیهنور دیده

ی خود پشیمان شدم و حاال از شما معذرت وحشت از خواب بیدار شدم و از گفته

 [ .23خواهم و تقاضا دارم كه از تقصیر من بگذرید ]می

 شهدای كربالی آرزومند شركت در مجالس عزای امام حسین 

السالم را در خواب دید كه در مظاهر علیهیكی از علمای بزرگ حضرت حبیب ابن

های بهشتی به انواع نعمتهای پروردگار متنعم هستند. پس از عرض ارادت، به غرفه

كنی كه در جوانی ای حبیب، چگونه شكر این نعمت را ادا می»ایشان عرض كرد: 

خدمت حضرت رسول خدا بودی و در پیری موی سفید خود را در راه یاری فرزند 

نمودی؟ آیا آرزوی دیگر هم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به خون خود خضاب 
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ی السالم فرمود: آرزو دارم به دنیا برگردم و در جملهمظاهر علیهداری؟حبیب ابن

هر »السالم داخل شوم! زیرا از سید دو عالم شنیدم كه فرمودند:عزاداران امام حسین علیه

السالم از روی معرفت اشك بریزد، خداوند كس در مجلس عزای فرزندم حسین علیه

[ . ] 21« ]یمه ثواب صد شهید به او عطا فرماید و درجات او را در بهشت بیفزایدكر

 [ 9۴صفحه 

 ی حضرت خاتم االنبیاء از كسی كه زیارت امام حسین را ترك كردگالیه

الحسن قادسی، نقل شده است كه گفت: من بسیار به زیارت امام حسین به سندی از ابی

مال و پیر شدم وباالخره ترك زیارت كردم.شبی  رفتم، تا اینكه كمالسالم میعلیه

حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را در خواب دیدم و حسنین علیهماالسالم 

السالم فرمود: یا رسول اهلل، همراهشان بودند. چون به آنها گذر كردم، امام حسین علیه

 ضرت پیامبر صلی اهللكرد و اكنون از من بریده است. حاین مرد بسیار مرا زیارت می

السالم رویگردانی و زیارتش را ترك علیه و آله و سلم فرمودند: از مثل حسین علیه

كنی؟!گفتم: یا رسول اهلل، حاشا كه آقایم را ترك كنم! ولی ناتوان و پیر شدم و می

زیارت بر من سخت است و مالم كم شده است، به این خاطر زیارت را ترك كردم. 

ات برو )و زیارت مختصری نقل كرده( و هر صبح به پشت بام خانه حضرت فرمودند:

فرمودند این زیارت را بخوان، آنگاه حاجت بخواه؛ كه زیارتت از دور و نزدیك قبول 

 [ .2۴است ]

 گالیه امیرالمؤمنین از عالمی كه رفتن به كربال را ترك كرد

مرحوم مال فتحعلی سلطان مرحوم نوری در كتاب ارزشمند دار السالم، این قضیه را از 

كند:در سالی كه مرحوم صاحب جواهر قدس سره مرجع تقلید شیعه آبادی نقل می

السالم مشرف شدم و تمام هم و شدند، من نیز به زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه
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گیرم. به اند، فراها نوشته نشدهی مورد نیاز را كه در رسالههمتم آن بود كه مسائل متفرقه

[ نوشتم و مرحوم صاحب جواهر قدس سره جواب 93جهت نهصد سؤال ] صفحه هیمن 

ی آنها را به خط مبارك خودشان نوشتند.هنگامی كه ماه محرم شد، مرحوم همه

صاحب جواهر به خاطر گرفتار بودن به تنظیم مسائل فقه، به كربال مشرف نشدند. ما هم 

سوعا و عاشورا حضرت علی از ایشان پیروی كردیم و در نجف ماندیم. در شب تا

 آیا زیارت حسین»السالم را در عالم رؤیا دیدم كه از من گالیه كردند و فرمودند: علیه

 [ .23« ]شود؟!در عاشورا ترك می

 امام حسین فرمود: ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید

دین ناین قضیه توسط خطیب محترم، آقای حاج سید عبداهلل تقوی نقل شده است:چ

روم و افتخار نوكری جد سال است كه در تهران در مجالس و محافل حسینی منبر می

السالم را دارم.یكی از شبها كه حدود ساعت نه، پس از تمام مظلومم امام حسین علیه

شدن منبر به منزل برگشتم، تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم، دیدم یكی از دوستان 

بازاری به رحمت خدا رفته است و فردا بعد از ظهر  است. ایشان فرمود: فالن شخصی

شود؛ من شما را جهت سخنرانی در مجلس در فالن مسجد، مجلس ترحیم او برگزار می

ام. سر ساعت سه بعدازظهر در آنجا حاضر ختم آن مرحوم، به فرزندانش معرفی كرده

ی ماهیانهی باشید.در همان حال به یادم آمدم كه روز گذشته، در مجلسی، روضه

فردا عصر، در همین »خانگی خواندم و خانمی در آن مجلس با التماس به من گفتند: 

یه ی حضرت رقام سفرهساعت به منزل ما تشریف بیاورید، من حاجتی دارم و نذر كرده

[ سالم اهلل علیها بیندازم و شما باید روضه توسل به حضرت رقیه 9۳خاتون ] صفحه 

من به آن خانم قول دادم كه سر ساعت موعود به منزل آنها  «علیهاالسالم بخوانید.

 یام كه در منزلی روضهمن برای فردا قول داده»بروم.به هر حال به دوستم گفتم: 

دوستم گفت: ای آقا! من خواستم به شما خدمتی « حضرت رقیه سالم اهلل علیها بخوانم.
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با خود فكر كردم كه باید كنید؟!در این هنگام، بنده كرده باشم، شما چه فكر می

چندین مجلس روضه حضرت رقیه و حضرت علی اصغر علیهماالسالم بخوانم، تا سی 

تومان پول به من بدهند! اكنون این تاجر سرمایه دار فوت شده است و برای سخنرانی 

دهند. به هر حال از رفتن به منزل آن زن منصرف شدم و در مجلس او، پول زیادی می

م قول دادم.هنگامی كه به خواب رفتم، در عالم رؤیا دیدم، در خیابان، برای مجلس خت

ای كه دیروز در آنجا روضه خوانده بودم، یك سید نورانی در سر نبش همان كوچه

ای را هم در دست داشت. با هم سالم و تعارف ایستاده بود و دست یك دختر سه ساله

و در كجای تهران سكونت دارید؟  كردیم و من از ایشان پرسیدم: نام شریفتان چیست

شوم و این دختر هم ی مجالس سوگواری خودم حاضر میمن در همه»ایشان پاسخ داد: 

ی من رقیه است. شما، ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید. چرا این دختر سه ساله

زن را پس از آنكه به وی قول دادید كه در منزلش روضه بخوانید، چشم انتظار 

ذاشتید؟ چرا به خاطر اینكه آن حاجی بازاری كه فوت شد وراثش پول بیشتری به تو گ

خواهی خلف وعده بكنی؟! و بنا كردند به شدت گریه كردن و با آن دهند، میمی

ای كه آن زن منتظر من بود، رفتند.من بیدار شدم وبه دوستم دختر به سمت همان خانه

شب بود. با گریه به او گفتم: فالنی، فردا برای بعد از نصف  1تلفن كردم. حدود ساعت 

[ هیچ وجهی نخواهم آمد. 93مجلس ترحیم آن حاجی، منتظر من نباشد، كه به ] صفحه 

فردا نیز سر ساعت به منزل آن خانم رفتم و مصیبت حضرت رقیه خاتون علیهاالسالم را 

شدیدا منقلب  خواندم و این قضیه را هم روی منبر گفتم. هم خودم و هم مستمعین،

ای بر ما حاكم شد، به طوری كه بعد از ختم روضه هم، باز سابقهی بیگشتیم و گریه

كردیم و بوی عطر خوشی فضای خانه را فراگرفته بود و من تا همگی به شدت گریه می

 [ .2۳به حال چنین حالی در خود ندیده بودم. ]

 ل پیر زن را كوچك شمرده بودتوبیخ حضرت صدیقه به واعظی كه مجلس عزاداری در منز

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

جة ح -دانشمند محترم حاج شیخ محمد مهدی تاج لنگرودی فرمود: یكی از دوستانم 

برای حقیر نقل كرد كه در مسجد حضرت صاحب الزمان  -االسالم آقای امامی ثیلی 

السالم واقع در خیابان هالل احمر، چهار راه عباسی، پای منبر آقای حاج میرزا علی علیه

ث زاده بودم، كه ایشان بر فراز منبر فرمود:یكی از وعاظ مشهور تهران، عصر روز محد

ی عاشورا كه آخر ذی الحجة از منزل بیرون آمد كه شب اول محرم به منبرهای دهه

وعده داده بود، برسد. در وسطهای كوچه پیر زنی آمد و گفت: آقا من از امشب تا ده 

مام شبها را تشریف بیاورید و برای ما روضه شب در منزل خودم روضه دارم؛ لطفا ت

بخوانید.واعظ گفت: من وقت ندارم. پیرزن گفت: هر وقت از شب، كه به منزل 

ردی ی چند دقیقه باشد! واعظ با كمال خونسبرگشتید، تشریف بیاورید اگر چه به اندازه

وقت  [ شب اول محرم كه دیر3۱آیم. ] صفحه میلی جواب مثبت داد و گفت: میو بی

از روضه برگشته بود، به همان منزل رفت. پرچم سیاه كوچكی دید كه باالی در آویزان 

نوشته شده بود. چون در باز بود، با گفتن « سالم بر حسین شهید»است و روی پرچم 

وارد شد و وی را به درون اطاقی راهنمایی كردند، وقتی وارد شد دید سه « یا اهلل»یك 

اند و چون صندلی نداشتند، خشت و آجر را بر روی كی نشستهیا چهار زن با چادر مش

اند تا به عنوان منبر، از آن استفاده شود.آقای واعظ روی منبر نشست و بعد هم گذاشته

السالم گفت و روضه خواند و از خطبه، چند جمله از فضائل حضرت سید الشهداء علیه

و دعا  «اهلل علیك یا اباعبداهلل صلی»ی زنهای حاضر در مجلس، گریه كردند و با جمله

كردن، به مجلس خاتمه داد.این كار تا چند شب ادامه داشت. ولی شب پنجم یا ششم، 

وقتی از مجالس مهم شهر برگشت، با خود گفت: خوب است امشب منزل پیرزن را 

نادیده انگاشته و نروم!او به منزل خود رفت و شام خورد و به درون بستر رفت كه 

ی زهرا علیهاالسالم را ی طاهره فاطمهبه محض آنكه خوابید، حضرت صدیقهبخوابد. 

بی نسبت به واعظ، در خواب دید و خدمت آن حضرت عرض ادب كرد. ولی بی

اعتنا بودند! واعظ لرزید و گفت: مگر از من خطایی سر زده است كه این گونه به من بی
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 نتظر نگهداشتی و نرفتی؟!واعظ ازمهر هستید؟ حضرت فرمودند: چرا آن پیر زن را مبی

خواب برخاست و تند تند لباس پوشید و به مجلس پیرزن رفت. در آنجا دید، پیرزن دم 

كند و به محض آنكه آقا را دید، گفت: چرا اینقدر در ایستاده است و به راه نگاه می

 هبارید، چیزی نگفت و بطپید و از چشمانش اشك میدیر كردی؟ واعظ كه قلبش می

درون منزل رفت و از هر شب بهتر روضه خواند و برگشت. او فهیمد كه هر جا 

السالم هست، آنجا صاحب عزا، حضرت فاطمه زهرا ی امام حسین علیهروضه

 [ .23[ هستند. ]32علیهاالسالم هم ] صفحه 

 شودپول روضه خوانی توسط حضرت سیدالشهداء مقرر می

اج سید رضا سعادت مازندرانی، بیان شده این قضیه توسط عالم بزرگوار مرحوم ح

ند مهای مشهور ایران بود و آنچنان از شهرت بهرهاست:آقای تاج نیشابوری از منبری

آمد و مجالس مهمی بود، كه هر سال محرم و صفر با دعوت مردم تهران، به تهران می

معمول، با شد.سالی طبق كرد و در آن مجالس اشكها از چشمها سرازیر میرا اداره می

آمد، شب قبل از حركت در عالم خواب بایست از خراسان به تهران میدعوت قبلی می

اند و بزرگان در خدمت آن السالم در جایی نشستهدید حضرت سیدالشهداء علیه

حضرت هستند. در این حال، شخصی آمد و دفتری آورد كه در آن دفتر نام وعاظ و 

السالم خواست كه تردار از حضرت امام علیهمداحان و ذاكرین ثبت شده بود. دف

السالم ها را مقرر فرمایند، تا در دفتر نوشته شود.حضرت امام حسین علیهی منبریسهمیه

شد، یها گفته مها را بخوان! وقتی كه نام هر یك از منبریفرمودند: نام یكایك منبری

كردند و او هم ن میآن حضرت مقداری را كه باید در طول محرم و صفر بگیرد، بیا

.شایان «بنویس: دو قران!»نوشت. تا آنكه به نام نیشابوری رسید، حضرت فرمودند: می

، واحد پول آن زمان بود و هر واعظی در مقابل هر منبری چند «قران»ذكر است كه 

[ 31گرفت وتاج نیشباوری باید بیش از همه بگیرد و در طول محرم و ] صفحه قران می
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السالم دو قران ی موال علیهها تومان درآمد داشته باشد. ولی حوالههصفر، باید د

است.پس از آنكه از خواب بیدار شد، نتوانست چنین خوابی را رؤیای صادقه به حساب 

ی آن روز به ی نقلیهداد، تا آنكه با وسیلههای زیادی میآورد. لذا به خودش وعده

زدیك تهران بیمار شد و به محض ورود به طرف تهران حركت كرد. ولی در بین راه، ن

تهران بستری شد. او همچنان بیمار بود، تا اینكه آخر ماه صفر، قدری در خودش 

احساس بهبودی كرد. عصا به دست گرفت تا در كوچه قدری قدم بزند.وقتی كه قدم 

 یزد، خانمی كه كارگر یك خانه بود، جلو آمد و گفت: خانم من.در منزل، سفرهمی

نم. خوان دعوت كالسالم دارد به من گفته است كه یك روضهرت ابوالفضل علیهحض

اگر ممكن است شما قبول بفرمایید! آقای تاج به همان منزل رفت و بعد از منبر، دو قران 

 [ .1۱كرد. ]به ایشان دادند و این تعبیر خوابش بود كه باور نمی

 شد خرج مجلس روضه خوانی توسط حضرت اباالفضل تأمین

ر بال اند:سالها قبل، كربال دسید اجل، آقای سید ولی اهلل طبسی این قضیه را نقل كرده

غرق و مبتال بود. اواخر دولت عثمانی بود و اهالی كربال در مجادله به حكومت، گرفتار 

ر بردم، ولی هر هفته عصبودند. من در نهایت فقر و سختی با چند سر عائله به سر می

در مجلس  -ولو خرما  -شد كردم و هر چه میسر میه برگزار میجمعه، مجلس روض

آوردم.یك هفته قدری خرمای زاهدی برای مجلس ذخیره كرده بودم. از قضا، چند می

به عنوان میهمان، به منزل ما آمدند. آنان از « ی شفاته از توابع كربالقصبه»نفر از اعراب 

الم پناه آورده بودند و چون منزل ما الس[ جنگ به حضرت عباس علیه39ترس ] صفحه 

ی ما آمدند. چیزی در بساط نبود، و مجبور شدم با در جوار آن حضرت بود به خانه

خرماهای مذكور از ایشان پذیرایی كنم.چند روزی گذشت. صبح جمعه شد و در فكر 

قران  خواستم دوی یكی از رفقا رفتم و میی وسائل آن افتادم. به در خانهروضه و تهیه

قرض بگیرم، ولی او پولی نداشت. در راه بازگشت، وارد صحن حضرت سیدالشهداء 
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السالم شدم. گفتم: وقت غنیمت است و خوب است كه زیارتی بكنم. بعد از بیرون علیه

گاه به طرف صحن مواجه شدم! زیرا منزل سید آمدن، با هجوم مردم از سمت خیمه

زل گردیده بود، خراب شد و از صدای تخریب ی توپ متزلگو كه از صدمهعلی مسئله

اند و لذا در داالن صحن هجوم آوردند و در آن، مردم خیال كردند توپ دیگری زده

نتیجه پوست ساق پایم خراش برداشت. ناچار از طرف كوچه و بازار به منزل برگشتم، 

رت حض در آنجا با حال زار و نهایت انكسار با خود گفتم: بهتر آن است كه به حرم

السالم مشرف شوم وعرض حال نمایم. محل جراحت را شستم و به حرم ابوالفضل علیه

السالم پناه جستم، هیچ ذی حیاتی جز دو كبوتر، در محترم حضرت باب الحوائج علیه

حرم ندیدم.عرض كردم: موالی من، پایم مجروح شده است؛ تا مخارج خود را از آن 

م و بیرون نخواهم رفت! مجلس روضه دارم و عالی جناب نگیرم دست بردار نیست

وسائل آن مهیا نیست.سپس با خود گفتم: دو كلمه روضه بخوانم، شاید فرجی شود. 

ایستادم و شروع به خواندن روضه كردم. در همان حال ملتفت شدم كه اگر كسی بیاید 

 خوانی؟ چه بگویم؟! روضه را ترك كردم و مشغولو بگوید برای چه كسی روضه می

نماز هدیه شدم. از نماز كه فارغ گردیدم. دیدم متصل به من در كنار دیوار، مانند 

چیند، یك دسته دو قرانی [ خود، پول را مرتب می33صراف كه روی صندوق ] صفحه 

السالم مرحمت فرمود؛ زیرا اگر از جیب اند!گفتم: به به! موال ابوالفضل علیهگذارده

ال گرفت. به هر حع دسته كرده روی زمین قرار نمیكسی ریخته شده بود، به این وض

آنها را برداشتم و به خانه آمدم و در میان صندوق گذاردم و به كسی هم ماجرا را 

كردم، و داشتم و خرج میشد، برمینگفتم. تا یك سال هر وقت پول الزم می

ر ا ظهام خیلی معمولی و ساده بود كه از صبح تمخصوصا روزهای جمعه، مجلس روضه

و شد.از اكشید و غیر چای و نان و سیگار و قلیان، یك حقه شیر مصرف میطول می

شد دانم، لیكن بعضی اوقات میكردی؟ گفت: نمیپرسیده شد: روزی چقدر صرف می

داشتم، و معاش من نیز منحصر به همان وجه بود و خیلی كه چهار عدد دو قرانی برمی
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مدت یك سال هیچ التفاتی نداشتم، بعد یك روز  رسید.كم از جایی به من پولی می

انی دو قر»گفتم: خوب است این پولها را بشمارم، ببینم چقدر است؟! شمردم هفتاد 

 [ .12، پس از آن صرف كردم و تمام شد. ]«بود

 آورده شدن قند و چای برای مجلس سوگواری، در منزل حاج شیخ علی تاكی شهرضایی

ی تاكی شهرضایی كه خانمی مؤمنه و صالحه هستند، این ی حاج شیخ علهمسر محترمه

اند:در حدود پانزده سال قبل، پانزده روز نقل نموده 2311ی محرم قضیه را در دهه

مجلس روضه خوانی و سوگواری در منزلمان برگزار كردیم. روز پانزدهم این مجلس، 

ج آقا )حاج شیخ [ چهارشنبه من به حا31مصادف با روز چهارشنبه بود. شب ] صفحه 

ه روز ی پنجشنبه بانی شود، تا اینكعلی تاكی( گفتم: خوب است یك نفر برای جلسه

ی حضرت رقیه علیهاالسالم بیندازم.حاج آقا جمعه را من بانی مجلس شوم و سفره

مخالفت كردند و فرمودند: همین پانزده روز كافی است. من از این مسئله ناراحت شدم 

در همان شب، در عالم رؤیا دیدم كه سر مقدس حضرت اباعبداهلل و خیلی گریه كردم. 

السالم در طشت طال بود و من و حاج آقا مرتب و دست به سینه در مقابل الحسین علیه

كردیم. موهای سر مبارك آن آن طشت نشسته بودیم و به آن سر مقدس نگاه می

رت ین هنگام حضحضرت بلند و مشكی بود و محاسن شریفشان نیز مشكی بود.در ا

سپس !« كنی؟چرا با خانمت دعوا می»السالم به حاج آقا فرمودند: اباعبداهلل الحسین علیه

ما به آن طرف اتاق نگاه « اینها را نگاه كنید!»به طرف اتاق اشاره كردند و فرمودند: 

های بزرگ چای بود!در این حال از های قند و پالستیككردیم. در آن جا پر از گونی

گفتم: چرا از حضرت امام حسین ب بیدار شدم و تا صبح گریه كردم و با خود میخوا

السالم حاجتی درخواست نكردم؟در بامداد روز چهارشنبه در حدود ساعت نه علیه

صبح، زنگ منزل به صدا درآمد. چون شخص دیگری در منزل نبود، طبق معمول چادر 

یبت داری، از پشت در فرمود: بر سر انداختم و پشت در آمدم. شخصی با صدای ه
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در را باز كردم و به داخل كوچه نگاه كردم. « سالم علیكم، حاج خانم اینها را بردارید!»

هیچ كس در كوچه كوچه نبود! فقط یك گونی بزرگ قند و یك پالستیك پر از 

چای پشت در بود، آنها را به داخل منزل كشیدم و در داالن نشستم و شروع به گریه 

نگامی كه حاج آقا به منزل بازگشتند، به ایشان گفتم، آیا شما بانی برای روضه ] كردم.ه

اید یا خودتان كسی را فرستادید تا قند و چای بیاورد؟ [ خوانی پیدا كرده3۴صفحه 

اطالعی كردند و من دوباره گریه كردم.به هر حال، آن مجلس روضه حاج آقا اظهار بی

 یم و پس از آن تا حدود یك سال آن قندها را داشتیم.را یك ماه و پنج روز ادامه داد

 ی محتشم كاشانی را تكمیل فرمودندحضرت بقیة اهلل االعظم مرثیه

محتشم كاشانی پسری داشت كه از دنیا رفت، چند بیت شعر در رثای وی گفت. شبی 

 تو»حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را در خواب دید كه به او فرمودند:

م محتش«.گویی!گویی، ولی برای فرزند من مرثیه نمیبرای فرزند خود مرثیه می

ی گوید: بیدار شدم، ولی چون در این رشته كار نكرده بودم، ندانستم چگونه مرثیهمی

چرا در »آن حضرت را شروع نمایم.شب دیگر، باز آن حضرت در عالم رؤیا فرمودند: 

ام. آن م: چون تاكنون در این وادی قدم نزدهمصیبت فرزندم مرثیه نگفتی؟ عرض كرد

 بیدار شدم و«.باز این چه شورش است كه در خلق عالم است»حضرت فرمودند: بگو: 

همان مصرع را مطلع قرار دادم و آنچه را مقرر شده بود، سرودم. تا به این مصرع رسدم: 

ونه این مصراع ، در این جا فرو ماندم كه چگ«هست از مالل گرچه بری ذات ذوالجالل»

را به آخر برسانم، كه به مقام خداوند جسارتی نكرده باشم؟!شب حضرت بقیة اهلل 

ی خود را به اتمام چرا مرثیه»االعظم ارواحنا فداه را در خواب دیدم و فرمودند: 

او در دل است و »ام.فرمودند بگو: رسانی؟ عرض كردم: در این مصرع فروماندهنمی

[ بیدار شدم و این مصرع را ضمیمه نمودم و بیت را 33صفحه « ] لمالهیچ دلی نیست بی

 [ .11به پایان رساندم. ]
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 محتشم كاشانی و مقبل اصفهانی در حضور خاتم االنبیاء مرثیه خواندند

مقبل )شاعر اصفهانی( در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، در ایام محرم به 

السالم به سینه زنی مشغول بودند. علیه جمعی رسید كه در عزای حضرت سیدالشهداء

وی از روی استهزاء چیزی خواند كه عزاداران ناراحت شدند. مقبل پس از چندی به 

مام ی حبیماری جذام مبتال شد، به طوری كه مردم از او متنفر شدند و وی در آتشخانه

عی از مای نشسته بود، جقرار گرفت.سال دیگر، روزی با دلی شكسته در كنار خرابه

خواندند:چه كربالست امروز چه پر بالست امروزسر حسین سینه زنان این شعر را می

مظلوم از تن جداست امروزآتش در نهاد مقبل افتاد و با نظر حسرت به آنها نگاه كرد و 

گفت:روز عزاست امروز جان در بالست امروزفغان و شور محشر در كربالست 

صلی اهلل علیه و آله و سلم را در خواب دید، ایشان امروزمقبل همان شب، پیامبر اكرم 

آن  بود و« محمد شیخنا»وی را نوازش كردند و از تقصیرش درگذشتند. گویند: نام او 

[ لذا شروع به سرودن قضایای حضرت 3۳لقب دادند. ] صفحه « مقبل»جناب او را 

م كردم، شب ی شهادت را تماالسالم كرد.مقبل گوید: چون واقعهسیدالشهداء علیه

جمعه بود. چندان خواندم و گریستم تا آنكه در بستر به خواب رفتم. در عالم خواب، 

السالم دیدم كه منبری گذارده و جناب خود را در حرم منور حضرت سیدالشهداء علیه

خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله و سلم تشریف داشتند، در آن اثناء محتشم را حاضر 

لی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: امشب شب جمعه است، بر منبر برو و كردند.پیامبر ص

در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت. خواست در 

ی اول بنشیند، ولی حضرت فرمودند: باال برو، چون به پله دوم رفت، باز فرمودند: پله

ا ی آخر منبر نشست و اشعاری خواند تكه بر پلهباال برو؛ و همچنان به او فرمودند، تا این

یا ایها  ی بتول رو در مدینه كرد كهبه این بند معروف رسید:پس با زبان پر گله آن بضعه

ی فتاده به هامون حسین تست وین صید دست و پا زده در خون حسین این كشتهالرسول
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تنش افزون حسین این ماهی فتاده به دریای خون كه هست زخم از ستاره بر تست

مقبل گوید: پس از پایان تعزیه داری و سوگواری، حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل تست

علیه و آله و سلم خلعتی به محتشم عطا فرمودند.من با خود گفتم: البته اشعار من مورد 

ای قبول آن حضرت قرار نگرفته است، زیرا به من دستور خواندن ندادند. ناگاه حوریه

گویند: ی زهرا علیهاالسالم میآن حضرت آمد و عرض كرد: حضرت فاطمه به خدمت

صفحه  السالم بخواند. ]ی سیدالشهداء علیهای در مرثیهدستور بفرمایید كه مقبل واقعه

ن ی اول ایستادم و چنی[ پس آن حضرت به من امر فرمودند و بر منبر رفتم و بر پله33

او میدان فتاد از حركت ذوالجناح وز  خواندم:روایت است كه چون تنگ شد بر

كشید نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشتجوالن

ی ایجاد به رنگ پرتو خورشید، بر زمین افتادهوا ز جور خالف، پا ز ركاب آن خالصه

ن یچو قیرگون گردید عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردیدبلند مرتبه شاهی ز صدر ز

افتاد اگر غلط نكنم، عرش بر زمین افتادناگاه كسی اشاره كرد كه فرود آی! دختر پیامبر 

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بیهوش گشته است! من از منبر فرود آمدم و منتظر عطای 

باز شد  السالمحضرت خیرالبرایا بودم. ناگاه دیدم ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا علیه

اش از ستاره افزون و جراحات ری از آن بیرون آمد. اما زخم سینهو شخص جلیل القد

بدنش از شماره بیرون است. ایشان خلعت فاخری به من عطا فرمودند.عرض كردم: 

[ . ] 19السالم هستم. ]فدایت گردم، شما چه كسی هستید؟! فرمودند: من حسین علیه

 [ 1۱صفحه 

اداری و گریه بر امام حسین در رؤیای برداشته شدن عذاب از مردم تهران به خاطر عز

 مرحوم لحسایی

ود: در كند كه فرمحاج شیخ باقر ملبوبی رضی اهلل عنه از جناب ثقة لحسائی نقل می

خواب دیدم حضرت زهرای مرضیه علیهاالسالم پیراهنی از فرزندشان به دست دارند و 
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خواهد ند متعال میفرمود:در خواب دیدم خداوكنند.و نیز میاز ظلم امت شكایت می

م السالبر ساكنان تهران عذاب نازل فرماید. در این هنگام حضرت سید الشهداء علیه

عرضه داشتند: خدایا آنان را به من ببخشای! زیرا آنان برای من عزاداری و گریه 

 [ 12[ . ] صفحه 13كنند. ]می

 در این كتاب 11ملحقات بخش 

عمش و تشویق به زیارت قبر امام حسین ی سلیمان ارؤیای همسایه -2موضوع: 

ی زیارت و عالمه امینی در عالم برزخ درباره -1موضوع: 12السالم، شماره قضیه: علیه

حضرت  -9موضوع: 9۱۱گویند، شماره قضیه: السالم سخن میعزاداری امام حسین علیه

 -3موضوع: 293السالم كاروان زوار یزدی را نجات دادند، شماره قضیه: ابوالفضل علیه

 -1موضوع: 299السالم سپاه وهابی را عقب راندند، شماره قضیه: حضرت ابوالفضل علیه

حضرت ابوالفضل و حضرت علی اكبر علیهماالسالم به استقبال زائر امام حسین 

نجات شیعیان كربال از دست  -۴موضوع: 23۱آیند، شماره قضیه: السالم میعلیه

 -3موضوع: 291السالم، شماره قضیه: حسین علیه سربازان عثمانی توسط حضرت امام

السالم، شماره قضیه: السالم به زوار حضرت امام حسین علیهالطاف امام زمان علیه

حضرت زهرا علیهاالسالم به خانم روضه خوان مرثیه یاد دادند، شماره  -۳موضوع: 2۱3

این  دند كهحضرت ابوالفضل برای مرحوم سبتی پیغام فرستا -3موضوع: 223قضیه: 

عطای حافظه و ذكاوت و دقایق و  -2۱موضوع: 211روضه را بخوان، شماره قضیه: 

اشاراتی در ذكر مصیبت به مرحوم شیخ جعفر شوشتری قدس سره، شماره قضیه: 

ی السالم به دوستان و امناء ما بگو در اقامهپیام امام حسین علیه -22موضوع: 193

شركت حضرت بقیة اهلل  -21موضوع: 11۱ه: مصیبت ما هتمام ورزند، شماره قضی

ارواحنا فداه در مجلس عزاداری، و دعا برای مردم و درخواست دعا برای فرج، شماره 

السالم فرزند مرد هندی را خریدند و جهت امام حسین علیه -29موضوع: 22۱قضیه: 
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شكر  آورده شدن قند و -23موضوع: 21۴ی عزای خود، پول دادند، شماره قضیه: اقامه

و چای برای كارگران بیت العباس گچساران توسط شخصی بزرگوار، شماره قضیه: 

السالم )كشتن دو قاتل و زنده كردن ی امام حسین علیهبا معجزه -21موضوع: 239

هندو( از طرف حكومت هند به عزاداری ماه محرم كمك شایان شد، شماره قضیه: 

ام فرمودند: شیعیان، خدا را به حق عمه السالمحضرت بقیة اهلل علیه -2۴موضوع: 23۳

موضوع: 11۳زینب علیهاالسالم قسم دهند كه فرجم را نزدیك گرداند، شماره قضیه: 

السالم به سید رشتی فرمودند، عاشورا، عاشورا، عاشورا، شماره امام زمان علیه -23

و به سید جلیلی برای مال علی كازورنی زیارت وارث خواند  -2۳موضوع: 1۳1قضیه: 

السالم به احترام حضرت بقیة اهلل علیه -23موضوع: 132او عنایاتی فرمود، شماره قضیه: 

 [ 11] صفحه  1۳۱تربتی كه بر دیوار مالیده شده بود، شماره قضیه: 

 احترام و عزاداری ارواح انبیاء و ائمه و مالئكه و اموات مؤمنین

 هبوط فرشتگانعزاداری حضرت زهرا و حضرت خدیجه در منزل خولی و 

السالم را به او سپرد و او سر را به زیاد خولی را خواست و سر امام حسین علیهابن

د زن ی مضر.نزی تغلب و دیگری از قبیلهاش برد و او دو زن داشت یكی از قبیلهخانه

مضریه رفت. آن زن گفت: این چیست؟ خولی گفت: این سر حسین است كه ملك 

ت. زن گفت: فردای قیامت دشمنت جد او محمد مصطفی ی آن اسجهان در جایزه

صلی اهلل علیه و آله و سلم است. به خدا دیگر نه تو شوهر منی و نه من زن تو هستم، و 

عمود آهن برداشت و بر سر خولی زد و او را از نزد خود بازگردانید.خولی نزد زن 

 زیادر ابندیگرش رفت و او گفت: چه با خود داری؟ گفت سر یك خارجی كه ب

خروج كرده است. نامش را پرسید. خولی نام او را نگفت و آن سر مقدس را روی 

خاك نهاد و طشت رختشویی رویش گذاشت!زن خولی شب بیرون رفت و دید نوری 
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ا ای شنید كه تاز آن سر تا به آسمان باال رفته است! او آمد و طشت را برداشت و ناله

[ )و سیعلم الذین ظلموا أی 1۴نش این بود كه ] صفحه خواند و پایاسپیده دم قرآن می

منقلب ینقلبون(! در اطراف آن سر بانگی چون بانگ رعد شنید و دانست كه تسبیح 

ها است. نزد شوهرش آمد و گفت: چنین و چنان دیدم، سر چه كسی در زیر فرشته

 را خواهم آنزیاد او را كشته است و میطشت است؟گفت: سر یك خارجی كه ابن

نزد یزید ببرم و جایزه كالنی بگیرم.گفت آن خارجی كیست؟ گفت: حسین بن علی 

السالم. زن فریاد زد و از هوش رفت و روی آن سر افتاد. چون به هوش آمد، علیه

 ی خاندانش آزردیگفت: ای بدتر از گبر، محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را درباره

خواهی در برابر سر پسر سیده زنان جهان می و از خدای زمین و آسمان نترسیدی؟

جایزه بگیری؟آن زن گریان بیرون رفت و سر را برداشت و بوسید و به سینه نهاد و او را 

ات، دشمنش جدت حضرت مصطفی صلی گفت: لعنت خدا بر كشندهبوسید و میمی

قف ساهلل علیه و آله و سلم است.سپس در تاریكی شب خوابش برد، در خواب دید كه 

خانه دو پاره شده و نوری آن را فراگرفت و ابر سفیدی آمد و از میان آن دو زن بیرون 

آمدند و سر را از دامن او گرفتند و گریستند. زن خولی از آنها پرسید: شما را به خدا، 

چه كسی هستید؟یكی گفت: من خدیجه دختر خویلدم و این دخترم فاطمه زهرا 

ی قدس در بهشت از كار تو قدردان هستیم، تو در درجه علیهاالسالم است ما از تو و

رفیق ما هستی.او از خواب بیدار شد. هنگام صبح شوهرش آمد كه سر را بگیرد، اما او 

لی مانم. خونداد و گفت: وای بر تو، مرا طالق بده! بخدا دیگر با تو در یك خانه نمی

نه به خدا آن را به تو  گفت: سر را به من بده و هر كاری بخواهی بكن. زن گفت:

[ سر را گرفت و روح آن زن به 13دهم. باالخره خولی زن را كشت و ] صفحه نمی

 [ .11ی نساء علیهاالسالم در بهشت شتافت. ]جوار سیده

 ی سلیمان اعمشهای امان برای زوار امام حسین در شب جمعه، در رؤیای همسایهرقعه
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م و با رفتای داشتم كه گاهی شبها نزدش میسلیمان اعمش گفت: من در كوفه هسمایه

ها اتفاقا صحبت كربال كردیم. یك شب، در میان صبحتهم صحبت و اختالط می

آورد! من از او سئوال كردم كه پیش آمد. الكالم یجر الكالم، حرف حرف را می

ت؟ م چیسالسالعبداهلل الحسین علیهی زیارت حضرت سیدالشهداء ابیی تو دربارهعقیده

السالم بدعت است و هر بدعتی گمراهی و ضاللت است و او گفت: زیارت حسین علیه

فرجام گمراهی نیز آتش جهنم است. من خیلی ناراحت و خشمگین شدم و از نزد او 

رت ای از فضائل حضروم و شمهبرخاستم و با خود گفتم: وقتی كه سحر شد نزدش می

كنم و اگر او بر عناد و انكارش اصرار ورزید، می السالم را برای او نقلسیدالشهداء علیه

اش آمدم و دق الباب كشم.سلیمان گفت: وقتی كه سحر شد، پشت در خانهاو را می

كردم. همسرش پشت در آمد. شوهرش را خواستم. زن گفت: از اول شب به زیارت 

ه ب السالم رفته است. تعجب كنان از او خداحافظی كردم وحضرت سیدالشهداء علیه

طرف كربال رهسپار شدم. با خود گفتم: اوال زیارتی كنم و ثانیا دوستم را ببینم.وقتی كه 

كند ام سر به سجده گذاشته است و پیوسته گریه میوارد حرم مطهر شدم، دیدم همسایه

كند! بعد از مدت زیادی سر از سجده برداشت و مراد و ار خدا طلب استغفار و توبه می

[ 1۳، دیدم حالش منقلب است. پس به او گفتم: ای مرد، تو ] صفحه دید نزد او رفتم

السالم بدعت است و هر بدعتی گفتی: زیارت حضرت امام حسین علیهدیروز می

بینم برای زیارت گمراهی است و فرجام گمراهی آتش دوزخ است، اما امروز می

مت و والیت اهل ای؟!گفت: ای سلیمان، مرا سرزنش نكن! زیرا من قائل به اماآمده

السالم نبودم. تا اینكه امشب خوابم برد و خوابی دیدم كه به وحشت افتادم! بیت علیهم

انم توگفتم: چه خوابی دیدی؟ گفت: در عالم خواب دیدم مردی جلیل القدر كه نمی

وصف جمال و جالل و كمالش را بیان كنم، اطراف او را جمعیتی احاطه كرده بودند و 

اری بود و آن سوار تاجی بر سر داشت و آن تاج دارای چهار ركن بود در جلوی او سو

ه نمود!بها راه را روشن میو بر هر ركن گوهری درخشان نصب شده بود كه تا مسافت
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یكی از خدمتگزاران آن حضرت گفتم: این آقا كیست؟ گفت: حضرت رسول اهلل 

فت: آقا ی اوست كیست؟! گصلی اهلل علیه و آله و سلم هستند. گفتم: آنكه در پیش رو

السالم وصی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم هستند. بعد نگاه امیرالمؤمنین علی علیه

ای از نور پیدا شد و بر آن ناقه هودجی از نور بود و ناقه در میان زمین و كردم، دیدم ناقه

رت كبری و حضی كرد! پرسیدم این ناقه از كیست؟! گفت: از خدیجهآسمان پرواز می

ی زهرا سالم اهلل علیهما است. پرسیدم: این جوان كیست؟! گفت: حضرت امام فاطمه

ی آنها برای زیارت مظلوم كربال حضرت سیدالشهداء السالم هستند و همهحسن علیه

هایی از طرف آن بر روند.در این هنگام متوجه هودج شدم و دیدم نوشتهالسالم میعلیه

نار امان من ال»پرسیدم: اینها چیست؟ گفت: در اینها نوشته شده شود. زمین پخش می

كسانی كه در شب جمعه به زیارت امام حسین « السالم لیلة الجمعةلزوار الحسین علیه

آیند از آتش جهنم در امان هستند.من خواستم یكی از آنها را بردارم اما السالم میعلیه

و السالم بدعت است، این نوشته بدست تیهگفتی: زیارت امام حسین علاو گفت: تو می

[ آن حضرت، ایشان را 13رسد! مگر آنكه با اعتقاد به فضیلت و شرافت ] صفحه نمی

زیارت كنی.با حالت جزع و گریه و ترس و وحشت، از خواب بیدار شدم و در همان 

به والسالم مشرف شدم و تساعت به زیارت حضرت سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین علیه

ح شدم تا روالسالم جدا نمیكردم. ای سلیمان، به خدا قسم، من از قبر امام حسین علیه

 [ .1۴از بدنم جدا شود. ]

 عزاداری حضرت زهرا در شب اربعین در رؤیای همسر یحیی برمكی

فاضل برغانی در كتاب مخزن از مرحوم مقدس اردبیلی رحمه اهلل نقل كرده است كه 

كی از پادشاهان )كه مقدس اردبیلی نخواسته است اسم آن پادشاه ی یفرمود: در خزینه

را بگوید( كتابی دیدم، كه این قضیه را در آن كتاب با آب طال نوشته بودند.یحیی 

السالم برمكی گفت: با جابر بن عبداهلل انصاری برای زیارت حضرت سید الشهداء علیه
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 كربال رسیدیم و در آنجا فرمودبه كربال رفتم. شب نوزدهم ماه صفر، به یك منزلی 

ای بر آمدیم و منزل كردیم. همسرم خدیجه در آن سفر همراهم بود، لهذا برای او خیمه

ال ی فردا كه وارد كربای نشسته بودم و با هم دربارهپا نمودیم و من با جابر در گوشه

 السالم فایزشویم و به زیارت آقا و موالی خود حضرت سید الشهداء علیهمی

ها بودیم كه ناگهان صدای [ در این صحبت۴۱كردیم. ] صفحه گردیم، گفتگو میمی

دویدم  ی اوی همسرم را با صدای بلند شنیدم؛ پس مضطربانه به سوی خیمهناله و گریه

و خدیجه را سر برهنه و بر سینه كوبان و مو پریشان، مثل آدمهایی كه مصیبتی به آنها 

همین جهت پریشان خاطر شدم و سبب گریه را پرسیدم؟ وارد شده باشد، دیدم و به 

خدیجه گفت: یحیی، بنشین تا برایت بگویم.وقتی نشستم، گفت: ای یحیی، االن در 

ی زهرا علیهاالسالم را دیدم كه لباس سیاه پوشیده بودند و عالم رؤیا حضرت فاطمه

زمین كربال شدند و موهایشان پریشان بود و گریان و ناالن با چهار هزار حوریه، وارد 

د، خود السالم افتاچون چشم حضرت زهرا علیهاالسالم بر قبر فرزندشان امام حسین علیه

: فرمودندرا بر باالی قبر آن سرور انداختند و نوحه و گریه سر دادند و از سوز دل می

مادر، مادر، ای غریب بیی مادر، ای شهید بیی مادر، ای فرزند برگزیدهای نور دیده

ا بر تو وفات شوم. بعد از من این مردم بیی مادر، فدای حلقوم بناحق بریدهای لب تشنه

رحم نكردند و از جد بزرگوارت شرم ننمودند، ای فرزندم ترا با فرزندان و برادران و 

برادرزادگان و یاورانت لب تشنه مانند گوسفندان سر بریدند؛ عزیز گرامی، بعد از تو 

چه كسی غمخواری نمود و خواهرانت را چه بر سر آمد؟ ای  فرزندان خردسالت را

سرت را در میان خاك و خون چگونه ببینم؟ای یحیی، آن مظلومه پس فرزند، بدن بی

از گریه و زاری بسیاری، پیش كسوت حوریان را كه طیبه نام داشت احضار نمودند، و 

آله و  صلی اهلل علیه و فرمودند: ای طیبه، برو سر قبر پدر بزرگوارم حضرت رسول اهلل

ست تا السالم آمده اسلم و بگو كه فاطمه علیهاالسالم بر سر قبر فرزندش حسین علیه

 كشند. سپستعزیه داری و عزداری كند و انتظار قدوم شما را می -روز اربعین  -فردا 
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السالم را ی دیگر فرمودند:برو نجف اشرف و حضرت امیرالمؤمنین علیهبه حوریه

ها رفتند، باز حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم خود را بر قبر كن! چون آن حوریه خبردار

[ انداختند و شروع به گریه و نوحه ۴2السالم ] صفحه فرزندشان امام حسین علیه

كردند.در این هنگام، ناگهان مرد محاسن سفیدی با سرعت تمام آمد و بعد از آن یك 

پرسیدم: آنها چه كسانی هستند؟ حوریه گفت: ای بزرگوار دیگر رسید. من از حوریه

آنكه اول آمد، حضرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم هستند و آن دیگری 

السالم هستند و آن مرد سبزپوش، حضرت امام حسن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه

م وقتی لالسالم هستند.سپس دیدم كه، حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله و سعلیه

 السالمكه فاطمه زهرا علیهاالسالم را دیدند كه خود را بر روی قبر امام حسین علیه

كنند فرمودند: ای فاطمه، اینقدر گریه و اند و آنطور نوحه و زاری و بیقراری میانداخته

زاری مكن! زیرا ساكنان مأل اعلی را به گریه و نوحه و خروش آوردی.حضرت زهرا 

شدت پریشانی خاطر، ملتفت كالم پدر بزرگوار خود نشدند، پس علیهاالسالم از 

الم شد السحضرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم متوجه فرزندش امام حسن علیه

و فرمود: ای فرزندم، به مادرت بگو كه از سر قبر برادرت برخیزد و كمتر گریه كند! 

رض كردند: ای مادر: منم فرزندت السالم به خدمت مادر آمدند و عپس امام حسن علیه

حسن، كه جگرم را پاره پاره كردند و از گلویم بیرون آمده. ای مادر، دیگر بس است! 

از روی قبر برادرم سر بردارید.حضرت صدیقه علیهاالسالم سر از قبر برداشتند و در 

 ی پر از آبی در دست داشتند، فرمودند: ای فرزندم، فدای جگر پارهحالی كه شیشه

ی برادرت شوم! سپس آن شیشه را به دست امام حسن ات و حلقوم بنا حق بریدهپاره

السالم دادند و فرمودند: ای فرزندم، این شیشه را نگهدار، كه آب چشم عزاداران علیه

ام!در این وقت ارواح پیغمبران ورسوالن و مؤمنان، گروه برادرت را در آن جمع كرده

ای پرسیدم كه اینها چه كسانی هستند؟ آن و من از حوریهگروه با هودجها حاضر شدند 

[ كه جلو هستند، ارواح پیغمبران هستند و آنان كه ۴1حوریه گفت: آنهایی ] صفحه 
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پشت سر آنها هستند، ارواح مؤمنین هستند و آنها كه در هودجها هستند، ارواح زنان 

لیهاالسالم در عزاداری مؤمنه هستند كه به خاطر كمك و یاری به حضرت فاطمه زهرا ع

اند.سپس زنان از هودجها بیرون آمدند و در السالم آمدهفرزندانشان امام حسین علیه

برابر حضرت زهرا علیهاالسالم ایستادند و بر آن مظلومه سالم كردند و تسلیت و تعزیت 

ی ماتم زدند و مشغول عزاداری شدند و من از خواب گفتند و دور قبر آن مظلوم حلقه

 [ .13یدار شدم ]ب

 یزیارت حضرت موسی كلیم اهلل و مالئكه از قبر حضرت امام حسین به روایت ابوحمزه

 ثمالی 

عبداهلل ی زیارت آقا ابیی ثمالی فرمود: در اواخر سلطنت بنی مروان، اردهابوحمزه

شدم هان ای پنالسالم را نمودم و پنهانی خود را به كربال رساندم و در گوشهالحسین علیه

و اینكه شب از نیمه گذشت. پس به سوی قبر شریف روانه شدم تا آنكه نزدیك قبر 

آید و گفت: خدا ترا مقدس و شریف رسیدم. ناگهان مردی را دیدم كه به سوی من می

رسی.من وحشت زده و ترسان اجر و پاداش دهد، برگرد! زیرا به قبر شریف نمی

م، تا آنكه نزدیك طلوع صبح شد. باز به مراجعت كردم و دوباره خود را پنهان كرد

جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیك شدم، باز همان مرد آمد و ممانعت كرد و 

رسم و توانی برسی. به او گفتم: عافاك اهلل، چرا من به آن قبر نمیگفت: به آن قبر نمی

شو، ن قبر حائل نام؟ بین من و آحال اینكه از كوفه به قصد زیارت قبر آن حضرت آمده

ترسم كه صبح شود و اهل شام مرا ببیند و مرا در اینجا به قتل برسانند! ] زیرا من می

[ وقتی این سخن را از من شنید، گفت: یك مقدار صبر كن، چون حضرت ۴9صفحه 

السالم از خدای خود اجازه گرفته است كه به زیارت حضرت موسی بن عمران علیه

م بیاید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار مالئكه به زیارت آقا السالسیدالشهداء علیه

اند و از اول شب تا به حال در خدمت قبر شریف هستند و تا طلوع صبح كنار قبر آمده
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كنند.ابوحمزه ثمالی گوید: از آن مرد پرسیدم كه تو هستند و بعد به آسمان عروج می

رت م كه مأمور پاسبانی و پاسداری قبر حضكیستی؟ گفت: من یكی از آن مالئكه هست

ن كنیم. چوالسالم هستیم و برای و از آن حضرت، طلب مغفرت میسیدالشهداء علیه

این سخن را شنیدم برگشتم و پنهان شدم.در هنگام طلوع صبح، سر قبر حضرت 

 السالم آمدم و دیگر كسی را ندیدم كه مانع شود. پس زیارتم را انجام دادم و برعلیه

كشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه كردم و از ترس مردم 

 [ .1۳شام، سریعا به كوفه برگشتم ]

 مكاشفه مال علی كازرونی در شب بیست و سوم ماه رمضان

این قضیه توسط مرحوم شهید دستغیب شیرازی نقل شده است: جناب حاج مال علی 

از افراد با ایمان و با اخالص بود، نقل فرمود: شب  كازورنی رحمة اهلل علیه كه یكی

بیست و سوم ماه رمضان در باالی منزل به تنهایی احیاء داشتم و در هنگام سحر ناگاه 

خودی به من دست داد.در آن حال متوجه شدم كه تمام عالم اعال حالت سستی و بی

ه یی كه فصیحتر و بمملو از جمعیت و غلغله است و سر و صدای فراوانی است! از صدا

السالم هستم! من نزدیكتر بود، پرسیدم: تو را به خدا كیستی؟ فرمود: من جبرائیل علیه

[ حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم با ۴3گفتم: امشب چه خبر است؟ فرمود: ] صفحه 

م السالمریم و آسیه و خدیجه و كلثوم برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء علیه

جمعیت نیز ارواح پیغمبران و مالئكه هستند.گفتم: برای خدا مرا هم با روند. و این می

خود ببرید! فرمود: زیات تو از همین جا قبول است و سعادتی داشتی كه این منظره را 

ی ببینی.حضرت آیة اهلل شهید دستغیب قدس سره فرمود: براستی حاجی مزبور عالقه

ش شده بود، كه در همان مجلس دو السالم نصیبشدیدی به حضرت سیدالشهداء علیه

اختیار برد، بیالسالم را میساعتی چند مرتبه كه اسم مبارك حضرت امام حسین علیه
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توانست سخن بگوید و فرمود: من طاقت ذكر شد و تا چند دقیقه نمیگریان و ناالن می

 [ .13مصیبت آن حضرت را ندارم ]

 و پشت به قبله شده استی امام حسین، رو به امام جنازه در سمت قبله

مرحوم حاج عبدالعلی معمار عالم فرد رضی اهلل عنه این قضیه را نقل كرد:در اوقاتی كه 

م نشسته السالموفق به زیارت كربال بودم، روزی در صحن مقدس حضرت اباعبداهلل علیه

بودم و یك نفر هم نزدیك من نشسته بود. اسم او را پرسیدم. گفت: خراسانی. از شغل 

او پرسیدم؟ گفت: سالهاست در این مكان شریف، سرگرم بنایی هستم.گفتم: در این 

ای، برایم نقل كن. بنای خراسانی گفت: متصل به صحن شریف مدت اگر عجائبی دیده

در سمت قبله، قبری است كه مشهور به قبر دده است. چون مشرف به خرابی بودم چند 

ه من مراجعه نمودند و من اقدام نمودم و برای نفر حاضر شدند كه آن را تعمیر كنند و ب

ی قبر، به كارگرها دستور دادم كه اطراف قبر، را بكنند. در اثناء محكم شدن شالوده

حفر اطراف قبر جسد آشكار گردید و كارگران به من خبر دادند.چون مشاهده كردم، 

صورتش  [ یعنی۴1دیدم جسد تازه است و لكن به سمت چپ خوابیده است! ] صفحه 

السالم و پشت او به سمت قبله است و به همان رو به قبر مطهر حضرت سیدالشهداء علیه

حالت قبر را پوشاندم و تعمیر آن را به اتمام رساندم. بله، به احترام حضرت سیدالشهداء 

 [ .9۱ی مردگان رو به حضرت بودن ]السالم همهعلیه

شده بودند، سرشان به طرف ضریح برگشته هایی كه باال سر حضرت امام حسین دفن جنازه

 است

 یاند كه استاد ما عالمهعالم بزرگوار، حاج میرزا حسین نوری قدس سره نقل نموده

ر ی سمت غربی صحن مطهبزرگوار، شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره برای توسعه

یب رهایی خرید و جزء صحن شریف قرار داد و قالسالم خانهحضرت سید الشهداء علیه
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شصت سرداب برای دفن اموات، در همان قسمت قرار داد و روی آنها طاق زدند و 

مردم مردگان خود را در آن سردابها دفن كردند.چون مدتی گذشت، دانسته شد كه 

طاق روی سردابها، در اثر كثرت عبور مردم، توان تحمل را ندارد و ممكن است فرو 

شیخ عبدالحسین تهرانی امر فرمود كه ریزد و سبب زحمت و هالكت مردم شود.لذا 

طاق سردابها را بردارند و از نو با استحكام بیشتری بنا كنند. چون جماعت بسیاری در 

سردابها دفن شده بودند، ایشان امر فرمود كه یك سرداب را خراب كنند و بنا نمایند و 

ن پاییكردند یك نفر سپس سرداب دیگر را خراب كنند و هر سردابی را خراب می

ریخت به مقداری كه كشف نشود و هتك حرمت ها میرفت و خاك بر جسد مردهمی

اموات نگردد.پس مشغول تخریب وتعمیر شدند، تا اینكه به سردابی رسیدند كه مقابل 

ضریح مقدس بود. چون برای پوشانیدن جسدها پایین رفتند، دیدند تمام جسدهایی كه 

یشان كه در جهت غرب بوده است، به جای [ این قسمت هست، سرها۴۴در ] صفحه 

پایشان كه رو به قبر شریف بوده، قرار گرفته است و پایشان به سمت غرب است!مردم با 

كردند. آن ی عجیب را مشاهده میآمدند و این منظرهشمار میخبر شدند و جماعت بی

ز آنها اجسدهایی كه در این قسمت بوده و منقلب گردیده است، سه جسد بود كه یكی 

جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود كه او در صحن مقدس مشغول نقاشی بوده 

 دهد كه من هنگام دفنبیند، گواهی میی جسد پدر را میاست.پسرش وقتی كه منظره

كردند، پاهایش رو به ضریح مقدس بود پدرم حاضر بودم وبدن پدرم را كه دفن می

ضریح است! و مردم دانستند كه این تغییر وضع جسد بینم كه سرش رو به والحال می

با  ی معاشرتچند مرده، تأدیبی از طرف خداوند برای بندگان است تا راه ادب و طریقه

 [ .92السالم را بشناسند ]ائمه علیهم

توانم پایم را )به طرف ضریح( خواهر زن مال ابوالحسن مازندرانی، در عالم رؤیا گفت: نمی

 دراز كنم
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ی فرمود:مدتل صالح عالم متقی حاجی مال ابوالحسن مازندرانی قدس سره نقل میفاض

پیش از ظهور این معجزه )داستان قبل( خوابی دیدم كه در تعبیر آن حیران بودم. تا آن 

روزی كه این معجزه تغییر مردگان را دیدم، تعبیرش آشكار گردید. و آن خواب این 

)خواهر خانم مرحوم مازندرانی( چون فوت شد؛ او ی فرزندم ی صالحه، خالهبود:تقیه

ی داستان قبل( دفن كردم. ] را در همین قسمت ازصحن مقدس )سرداب مورد اشاره

[ شبی او را در خواب دیدم و از حالش پرسیدم و از آنچه برایش پیش آمده ۴3صفحه 

را در م است، پرسش كردم.او گفت: در خیر و خوبی و سالمتی هستم، غیر از اینكه تو

توانم پایم را دراز كنم و دائما باید سرم را به زانو مكان تنگی دفن كردی كه نمی

ها را ی جابجا شدن جنازهبگذارم!چون بیدار شدم علت آن را ندانستم؛ تا آن معجزه

ادبی به ساحت قدس امام حسین دیدم و فهمیدم پا را به سمت قبر مطهر دراز كردن، بی

 [ .91السالم است ]علیه

 عزاداری اموات در قبرستان شیخان قم برای امام حسین در روز عاشورا

را نشنیده باشد. مسجد نامبرده امام « مسجد مجد»در تهران كمتر كسی است كه نام 

كه مجتهد جامع « مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی قدس سره»جماعتی داشت به نام 

فرمود: مرحوم حاج شیخ محمد می« وشوقتآیة اهلل خ»الشرائط بود. یاد دارم كه شیخ ما 

تقی شایستگی مرجعیت داشت، ولی به عنوان آنكه در این رابطه مطرح نباشد، فقط به 

پرداخت.در بعضی از كتابهایی كه حاالت علمای امامت مسجد مجد و تدریس می

 هاند، آمده است كه مرحوم آیة اهلل شیخ محمد تقی آملی از جملبزرگ و عرفا را نوشته

كسانی است كه به تشرف به خدمت حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

نویسد: مرحوم آیة اهلل ی پنجاه و یك میی حوزه شمارهمفتخر گردیده است.مجله

گذشت، روزی به قم مشرف شدم، روز فرمود: حدود چهل سال از سن من میآملی می

االسالم عزاداری مفصلی برگزار عاشورا بود و در صحن مطهر حضرت معصومه علیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ و من هم خیلی متأثر شدم و زیاد گریه كردم. ۴۳خواندند ] صفحه بود. روضه می

سپس به قبرستان شیخان رفتم و زیارت اهل قبور خواندم: السالم علی اهل ال اله اال 

د: گفتناند و همگی میاهلل...در این هنگام دیدم تمام ارواح روی قبرهایشان نشسته

م و السالی امام حسین علیههایی شنیدم مثل آنكه دربارهعلیكم السالم! آنگاه زمزمه

به این معنی كه «! ای حسین، ای حسین، ای حسین جان»گفتند: عاشورا بود. آنها می

 [ .99نمودند ]السالم عزاداری میآنها هم برای امام حسین علیه

 حضرت ابوالفضل العباس سالم دادمرحوم شیخ ذاكری در هنگام تلقین در قبر، به 

جناب حجة االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ عبداهلل مبلغی آبادانی، این قضیه را نقل 

به بندر « شیخ ذاكری»شمسی، یكی از وعاظ شهر یزد به نام  2911اند:در سال كرده

م در اطراف این شهر، عاز« سیاهو»ی آید و از آنجا جهت تبلیغ به دهكدهعباس می

ی آن گذرد. جنازهی قلبی درمیگردد و در روز نهم محرم الحرام در اثر سكتهمی

ها به خاك كنند و در جوار یكی از امامزادهمرحوم را به بندرعباس منتقل می

ی ماجرا را از زبان حضرت حجة االسالم و المسلمین آقای مبلغی سپارند.اینك بقیهمی

لقین خواندن، قسمت دست راست مرحوم ذاكری را گوید:من موقع تبشنوید. ایشان می

ه ای كه همدادم كه ناگاه چشمان خود را باز كرد و با صدای بلند، به گونهتكان می

انش را و سپس چشم«! السالمالسالم علیك یا اباالفضل العباس علیه»شنیدند، گفت: 

ام من و ی شگفت، بوی عطر خوشی به مش[ همزمان با این حادثه۴3بست. ] صفحه 

حضار رسید كه بر اثر آن افراد حاضر شورع به فرستادن صلوات بر پیامبر صلی اهلل علیه 

و آله و سلم و خاندان معصوم وی )سالم اهلل علیهم اجمعین( نمودند. این بود مشاهدات 

 [ 3۱[ . ] صفحه 93این جانب كه خودم در حال تلقین میت، ناظر آن بودم ]

 تابدر این ك 12ملحقات بخش 
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سیاه پوشیدن حضرت خاتم االنبیاء و امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه  -2موضوع: 

پیامبر و حضرت صدیقه  -1موضوع: ۳السالم در كنار حوض كوثر، شماره قضیه: علیهم

السالم در رؤیای مقبل اصفهانی، شماره قضیه: علیهماالسالم عزادار امام حسین علیه

نبیاء صلی اهلل علیه و آله و سلم با شنیدن اشعار ی حضرت خاتم االگریه -9موضوع: 2۳

ی حضرت صدیقه صدای گریه -3موضوع: 9۱3خزاعی در قبر او، شماره قضیه: 

ی پدر حاج شیخ محمد طاهر شوشتری، شماره قضیه: علیهاالسالم در مجلس روضه

السالم در دست حضرت صدیقه علیهاالسالم در پیراهن امام حسین علیه -1موضوع: 9

حضرت صدیقه علیهاالسالم در  -۴موضوع: 23ؤیای مرحوم لحسایی، شماره قضیه: ر

های جمعه شب -3موضوع: 31كنند، شماره قضیه: مجلس روضه خوانی شركت می

ی گریه -۳موضوع: 2۱1آیند، شماره قضیه: حضرت زهرا علیهاالسالم به كربال می

موضوع: 223السالم، شماره قضیه: حضرت زهرا علیهاالسالم در كنار قبر امام حسین علیه

گریه و نوحه خوانی حضرت زهرا علیهاالسالم در میان جمعی از زنان، شماره قضیه:  -3

السالم برای حضرت قاسم گریه و نوحه خوانی ائمه اطهار علیهم -2۱موضوع: 22۳

ن و السالم و مؤمناارواح انبیا و ائمه علیهم -22موضوع: 1۱۴السالم، شماره قضیه: علیه

آیند، شماره قضیه: السالم میصالحان و علما و شیعیان، به زیارت امام حسین علیه

دیدار باحضرت صدیقه علیهاالسالم و ارواح گذشتگان در محل  -21موضوع: 11۱

حضرت حبیب بن مظاهر  -29موضوع: 31سرهای شهدا در شام، شماره قضیه: 

موضوع: 3السالم، شماره قضیه: یهالسالم آرزومند شركت در عزای امام حسین علعلیه

السالم در تشرف آیة اهلل ارواح علما در حال قرآن خواندن در حرم امام حسین علیه -23

 [ 39] صفحه  13۱السالم، شماره قضیه: العظمی مرعشی نجفی به حسین علیه

 احترام و عزاداری حیوانات و جمادات

 الوندجمع شدن حیوانات و عزاداری آنها در كنار كوه 
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عالم جلیل و كامل نبیل، صاحب كرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند زین العابدین 

السالم سلماسی )اعلی اهلل مقامه( فرمود: چون از سفر زیارت حضرت امام رضا علیه

مراجعت كردیم؛ عبور ما به كوه الوند افتاد كه در نزدیكی همدان واقع شده است. پس 

ی سم بهار بود.همراهان مشغول خیمه زدن شدند و من به دامنهدر آنجا فرود آمدیم و مو

كردم. ناگاه چشمم به چیز سفیدی افتاد، چون تأمل كردم پیرمرد محاسن كوه نظر می

ی كوچكی بر سر داشت و بر سكویی كه قریب به چهار ذرع سفیدی را دیدم كه عمامه

 بود كه به جز سرش ارتفاع داشت، نشسته بود و بر دور آن سنگهای بزرگی چیده

چیزی نمایان نبود.پس نزدیك او رفتم وسالم كردم و مهربانی نمودم. با من انس گرفت 

و از جای خود فرود آمد و مرا خبر داد كه از گروه ضاله )صوفیه( نیست كه به جهت 

های اند و با قیافهی تكالیف، اسمهای مختلف بر خود گذاشتهبیرون رفتن از عهده

آیند! بلكه برای او اهل و اوالد بوده است و پس از [ می33] صفحه عجیب بیرون 

اصالح امور ایشان، برای فراغت در عبادت، از آنها عزلت اختیار كرده است. و در نزد 

گفت هیجده سال است كه در آنجا های علمیه از علمای آن عصر بود و میاو رساله

ا ماه رجب بود، چون پنج ماه و گفت: اول آمدن من به اینجساكن شده است.او می

ی عظیمی آمد و اندی گذشت؛ شبی مشغول نماز مغرب بودم، ناگاه صدای ولوله

آوازهای غریبی شنیدم! پس ترسیدم و نماز را كوتاه كردم و در این دشت نگاه كردم. 

آیند! اضطراب و خوفم ی آنها رو به من میدیدم بیابان از حیوانات پر شده است و همه

شد و از آن اجتماع حیوانات تعجب كردم. و چون دیدم در میان ایشان حیوانات  زیاد

مختلفه و متضاده چون شیر و آهو و گاو كوهی و پلنگ و گرگ با هم مختلط هستند و 

زنند! سپس در این محل دور من جمع شدند و سرهای با صداهای عجیبی صیحه می

!با خود گفتم: دور هم جمع شدن این زدندخود را به سوی من بلند كرده و فریاد می

وحوش و درندگانی كه با هم دشمن هستند. برای دریدن من نیست. زیرا اگر برای 

اشد! بدریدند. پس این اجتماع برای امر بزرگی میدریدن من بود، باید همدیگر را می
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ی عجیبی در دنیا رخ داده باشد.وقتی خوب فكر كردم، فهمیدم امشب باید یك حادثه

باشد و این فریادها و سر و السالم میشب عاشورای حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

صداها و فغان و اجتماع و نوحه گری و گریه و ناله برای مصیبت حضرت سیداالشهداء 

السالم است. وقتی مطمئن شدم، عمامه را از سر برداشتم و با دست بر سر خود زدم علیه

و امثال  «حسین، حسین، شهید كربال حسین»گفتم: م و میو خود را از این مكان انداخت

گفتم. پس حیوانات در میان خود جایی برایم خالی كردند و دورم این كلمات را می

زدند و بعضی خود را در خاك حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می

پس آنها كه كردیم!س[ می31انداختند و همین طور تا طلوع فجر عزاداری ] صفحه می

تر از همه بودند، رفتند و به همین ترتیب یك یك حیوانات رفتند و متفرق وحشی

شدند. از آن سال تا به حال كه مدت هیجده سال است، این عادت آنها است و هر وقت 

شود، آنها با جمع شدنشان به من كنم و یا بر من مشتبه میكه من محرم را فراموش می

 [ .91دهند ]توجه می

 ی كوهی در كشمیرعزداری شیر بر بام حسینیه در دامنه

عالم بزرگوار جناب حاج سید محمد رضوی كشمیری، فرزند مرحوم آقا سید مرتضی 

ای ای است و اطراف آن به گونهی كوهی حسینهكشمیری فرمود:در كشمیر در دامنه

 روشنایی و هو توان از بیرون، داخل آن را دید و پشت بام آن نیز به جهتاست كه می

ی عزای حضرت مقداری باز است.هر سال در ایام عاشورا، در آن حسنیه اقامه

نند. كشوند و عزداری میشود و گروهی از شیعیان جمع میالسالم میسیدالشهداء علیه

د و روآید و به پشت بام حسینیه میی نزدیك، شیری میاز شب اول محرم از بیشه

نگرد و قطرات اشك پشت سر كند و عزاداری را میاخل میسرش را از همان روزنه، د

و پس از  آیدریزد و تا شب عاشورا، آن شیر به همین كیفیت بر پشت بام میهم فرومی

رود. ایشان فرمود: در این قریه هیچ وقت شب اول محرم مشتبه و مورد پایان مجلس می
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م، ماه عزاداری امام حسین شود شب اول محرشود وبا آمدن شیر معلوم میاختالف نمی

 [ 3۴[ . ] صفحه 9۴است. ]

 گرگها گوسفند نذری حضرت ابوالفضل را پس دادند

جناب حجة االسالم آقای سید علی موسوی، یكی از ذاكرین حضرت اباعبداهلل الحسین 

كند، كه یكی از اهالی كرمجگان به نام آقای محمود بابایی گفت:در شب نقل می

مسی، گوسفندی كه یكی از اهالی ده آن را نذر حضرت ش 2933تاسوعای سال 

السالم كرده بود، فرار كرد.بنده و برادرم به دنبال گوسفند فراری ابوالفضل العباس علیه

حركت كردیم تا او را بگیریم و ذبح كنیم. اما هر چه به دنبال آن رفتیم؛ موفق به 

د به دنبال آن گوسفن گرفتنش نشدیم. ناگهان دو گرگ از سمت كوه پیدا شدند و

رفتند. ما هم به دنبال آن بودیم تا مبادا آن دو گرگ، گوسفند را از بین ببرند. وقتی به 

حدود ده متری آن گوسفند رسیدیم آن دو گرگ گوسفند را گرفتند.یكی از آنها از 

 كرد. وقتی كه من به گوسفند نزدیكگردن گوسفند گرفته بود و دیگری نگاه می

دن گوسفند را رها كرد و من به طور معجزه آسایی دیدم كه حتی یك شدم، گرگ گر

خراش بر بدن گوسفند وارد نشده است و این در حالی بود كه خودم مشاهده نمودم كه 

[ 93جای چهار نیش گرگ بر گردن گوسفند پیدا بود، اما به هیچ عنوان فرونرفته بود! ]

. 

 ی امام حسینخون گریستن درخت چنار زرآباد قزوین، در عزا

السالم تاكنون، پس از آثار دگرگونی اجسام از زمان شهادت حضرت حسین علیه

خورد، یكی از آنها جاری گذشت چهارده قرن، هنوز در گوشه و كنار به چشم می

 یشدن خون از درخت چنار زرآباد است. زرآباد از قصبات قزوین در نزدیكی قلعه

ی چنار خونبار به شورا هزاران نفر برای مشاهده[ هر سال روز عا33موت است. ] صفحه 
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بینند.آیة اهلل فقید، روند و روان شدن خون را از آن درخت، به چشم خود میآنجا می

به تفصیل از جاری شدن خون از درخت چنار « كرامات»سید موسی زرآبادی در كتاب 

نقل كرده  در روز عاشورا، گفتگو كرده و از پدرش سید علی و از جدش سید مهدی

ی است كه در هیچ سالی این موضوع تعطیل نشده است. این كتاب چاپ شده و نسخه

ی پسرش سید جلیل زرآبادی در قزوین، موجود است. آیة اهلل خطی آن نیز در كتابخانه

آورده است.مرحوم آیة اهلل « ایضاح الحجة»ی آن مطالب را در كتاب مظفری خالصه

 هایبه هنگام بر شمردن خون« حاشیه عروه»نیز در  العظمی مرعشی نجفی قدس سره

ی زرآباد از توابع همچنین است خونی كه از درخت موجود در قریه»نویسند: پاك می

از  سال گذشته با جمعی« خصائص الحسینیه»ی ی مقدمهنویسنده«.شودقزوین خارج می

خود دیده است و از دوستان به زرآباد رفته و روان شدن خون را از این درخت با چشم 

كند كه روز عاشورا به زرآباد بروند و این درخت را با خوانندگان كتاب دعوت می

ی بن عل»ای مشهور به نویسد: این درخت در كنار قبر مطهر زادهچشم خود ببینند.او می

قرار دارد و ظاهرا بیش از ششصد یا هفتصد سال از عمرش « السالمموسی بن جعفر علیه

ت. در سال گذشته كه این ناچیز افتخار حضور در آنجا را داشتم، درست در گذشته اس

[ . ] صفحه 9۳ی اذان صبح خون جاری شد و بیش از چهار ساعت ادامه داشت. ]لحظه

3۳ ] 

 خون گریستن درخت سدر در فداغ الرستان، در روز عاشورا

قل فرمود:در ایام جناب حجة االسالم و المسلمین آقای شیخ علی موحد، این قضیه را ن

عاشورا به قصد ترویج و نشر احكام دین، به سمت الرستان رفته بودم و در فداغ )پانزده 

فرسخی غرب شهر الر( اقامت داشتم. روز تاسوعا چند نفر خبر آوردند كه شب 

گذشته، از درخت سدری كه در چهار فرسخی اینجا است؛ نوری شبیه ماهتاب ظاهر 

ی آن درخت رفتند.فردا خبر، جمعی از اهالی محل، برای مشاهدهشد. پس از انتشار این 
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یعنی روز عاشورا، خبر آوردند كه شب گذشته )شب عاشورا( نوری ظاهر نشد؛ ولی در 

ریخت و قطعه كاغذی كه چند هنگام صبح، قطرات خون از آن درخت بر زمین می

بودند. جماعتی از قطره خون از آن درخت بر آن ریخته شده بود، همراه خود آورده 

ی آن خون، مشغول لعن بر یزید )لعنة اهلل علیه( و های آن محل، پس از مشاهدهسنی

 ی عزای آن بزرگوار شركتالسالم شدند و با شیعیان در اقامهقاتلین امام حسین علیه

 [ .93نمودند. ]

 خون گریستن درختی در یكی از بالد روم در روز عاشورا

مسطور است:در یكی از بالد روم، درختی بود كه « اض الشهادةری»این قضیه در كتاب 

ریخت و بنده از جمعیت كثیری از تجار و در روز عاشورا پیوسته از آن خون می

ای از آن ام:در روز عاشورا نزدیك به زوال آفتاب، شاخهمترددین این گونه شنیده

چكد و تا غروب می[ برگهای آن قطرات خون 33شود و از ] صفحه درخت سرازیر می

شود تا اینكه باز سال آفتاب ادامه دارد. بعد از غروب روز عاشورا، درخت خشك می

دهد و دوباره روز عاشورا در همان وقت بهمان گونه دیگر شاخه و برگ می

روند و در آن روز، اطراف آن آید.هر سال جمع كثیری به زیارت آن درخت میدرمی

 [ .3۱نمایند. ]السالم اقامه میحضرت سیدالشهداء علیه درخت تعزیه و عزاداری برای

اثر شاهرگهای امام حسین بر روی سنگی در مسجدالحسین شهر حماء، و خون گریستن آن 

 در شب عاشورا

مال حسن قزوینی قدس سره در كتاب ریاض عالم جلیل، حجة االسالم صدرالدین ابن

« حماء»كه به مكه رفتم، عبورم به شهر االحزان، این قضیه را ذكر نموده است:در سفری 

افتاد. در میان باغات و بستانهای آن شهر، مسجدی را مشاهده كردم كه مسمی به 

السالم بود.وارد آن مسجد شدم؛ در بعضی از عمارات آن مسجد، مسجدالحسین علیه
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ا رپرده كشیده شده بود و آن رده را از سقف تا پایین آویخته بودند و چون كنار پرده 

باال زدم، دیدم سنگی به دیوار نصب شده است و اثر موضع گلوی بریده و شریان، در 

آن سنگ نقش بسته بود و خون خشكیده در موضع گلو بر آن سنگ موجود بود.از 

باشد؟ گفتند: چون لشكر خدام مسجد پرسیدم: این سنگ چیست؟ و این خون چه می

رفتند و سرهای شهیدان و كوفه به دمشق می زیاد )علیه اللعنة والعذاب االلیم( ازابن

[ ۳۱بریدند، به این شهر وارد شدند و سر مطهر حضرت سید ] صفحه اسیران را می

السالم را روی این سنگ نهادند! فاثر فی هذا الحجر ما تراه، پس آن سر الشهداء علیه

ه در دل ریدبینی اثر كرده است، یعنی اوداج )شاهرگهای( بمقدس در این سنگی كه می

سنگ كارگر شده است.یكی از آن خدام گفت: من سالها است خادم این مسجد 

بینم و شنوم و كسی را نمیهستم. پیوسته از میان عمارت مسجد، صدای قرائت قرآن می

ذرد، گشود، وقتی شب از نیمه میالسالم میدر هر سال كه شب عاشورای حسینی علیه

شوند و در كه بدون چراغ، مردم در مسجد جمع میشود نوری از این سنگ ظاهر می

كنند و در اواخر شب عاشورا از موضع اطراف این سنگ گریه و زاری و عزاداری می

شود! و یبقی كذلك و ینجمد و همین طور كه گردن، خون ترشح كردن آغاز می

شود و احدی جرأت و جسارت ندارد كه از ماند و خشك میها میبینی آن خونمی

ن خون بردارد.سپس آن خادم گفت: خدامی كه قبل از من در این مسجد خدمت آ

كردند هم سالهای سال، این سنگ را به همین حالت، با این اثر، با این خون منجمد می

اند.پس از مسجد كردهو با صورت قرآن و نور در نصف شب عاشورا، مشاهده می

ی و سنگ را سئوال نمودم، همه بیرون آمدم و از اهالی آن شهر كیفیات آن مسجد

 [ .32های آن خادم را گفتند و تأیید كردند. ]اهالی آنجا گفته

 خون گریستن شیر سنگی در روز عاشورا
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این قضیه در ریاض الشهادة نقل شده است:در بلدی از بالد روم، سنگی است كه 

مهای آن [ عاشورا، از چش۳2اند. هر سال در روز ] صفحه صورت شیری بر آن كنده

گردد؛ تا اینكه آن روز، شب شود.مردم آن بلد بقدری گریه و شیر خون جاری می

كنند، كه هر كس در آنجا حاضر شود و آن منظره را مشاهده زاری و ناله و بیقراری می

 [ .31گردد. ]خود مینماید، از خود بی

ی هی دو نفر بوسیلی تهران و شفاخون ریختن دست فلزی در باالی علم، در شهرك مسعودیه

 آن

جناب حجة االسالم آقای سید مصطفی مستجاب الدعوه، این قضیه را بازگو 

ه كرد ككرد كه روزی در تهران نقل میاند:آقای نوبهاری ساكن تهران نقل میكرده

كنند. به عنوان روزی در تهران در حال قدم زدن بودم و دیدم دو جوان با هم دعوا می

عركه شدم، تا آنها را از هم جدا كنم. یكی از آنها از روی میانجیگری وارد م

ناجوانمردای، تیغ بدست به من حمله كرد و زخمی به بازویم زد كه آن را مقداری برید 

و خون جاری شد.بعد از مداوا، متوجه شدم مقداری از دستم قطع شده است، به حدی 

اه معالجه كردم و كه دو انگشت كوچك دستم از كار افتاده بود. حدود شش م

ی دكترها از عالج آن اظهار عجز كردند.چون ایام محرم نزدیك شد، سرانجام همه

 كنند، نذر حضرت اباالفضل العباسی برنجی كه بر سر علم نصب میمادرم یك پنجه

ی جوانان بنی هاشم، تكیه»السالم كرد. پنجه را خرید و به هیئت محل به نام علیه

 واقع در شهرك مسعودیه، برد و به متولیان« السالمی اكبر علیهمتوسلین به حضرت عل

[ آقای نوبهاری گفت: شب هشتم ۳1آنجا داد و بر سر علم نصب كردند. ] صفحه 

محرم یا شب نهم )البته شك از ناقل قضیه است( متوسل به حضرت ابوالفضل 

ل العباس الفضالسالم شدم، تا اینكه ناگهان یك نفر گفت: حسن آقا، حضرت ابوعلیه

چكد!مردم در كنار ی برنجی خون میالسالم تو را شفا دادند، نگاه كن، از پنجهعلیه
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علم ازدحام كردند و جناب آقای محمد اژدری، كه از بزرگان و محترمین هیئت است، 

 پس خود وی نیز كه مبتال« خون است!»جلو آمد و به آن مایع قرمز انگشت زد و گفت: 

ی چشیدن اندكی از آن خون، شفا یافت.خالصه، آن بود، به واسطه به زخم اثنی عشر

توانستم حركت دهم. تا شب درد دست من خوب شد، ولی هنوز انگشت دستم را نمی

اینكه در شب یازدهم محرم )شب شام غریبان(، در عالم رؤیا دیدم كه دو نفر زن آمدند 

ود و شره كرد. صبح كه از رود كه حنا شل بو در دست من حنا گذاشتند؛ یادم نمی

خواب بیدار شدم، خواب را فراموش كرده بودم. اما در وقت وضو گرفتن، دیدم دستم 

چسبناك است، خوب كه دقت كردم دیدم هنوز حنا به دستم هست! و تا چند وقت 

رنگ حنا در دستم بود و از آن لحظه به بعد، دستم بكلی خوب شد و تا به حال كه 

ام و گذرد؛ دیگر درد و اذیتی از آن ناحیه احساس نكردهآن زمان میتقریبا دو سال از 

ی مزبور را )كه روی علم است( دستم كامال خوب شده است.جالب آن است كه پنجه

گردد! افراد خانواده این مطلب را اقرار كردند به هر طرف بگذارند، به سمت قبله برمی

بود و خود ما این امر را امتحان و  ی مای برنجی در خانهو گفتند: چند روز پنجه

 [ ۳9[ . ] صفحه 39مشاهده كردیم. ]

ر واقع در شه« مأتم العباس»نوری محیر العقول بر روی شبیه ضریح حضرت ابوالفضل در 

 ی عمانخابوره

این قضیه توسط حضرت حجة االسالم و المسلمین شیخ سعید سعیدی، نقل شده 

خابورة در كشور عمان[ ضریح كوچكی به ابعاد  است:در مأتم العباس ]واقع در شهر

ن، اند، و مردم با نگاه به آیك متر در یك متر مربع ساخته و آن را به دیوار نصب كرده

دست  افتند، و گاهی هم باالسالم میبه یاد ضریح مقدس حضرت اباالفضل العباس علیه

. پس از اتمام منبر و ه ق 232۳جویند.در روز هفتم محرم الحرام زدن به آن تبرك می

شروع مراسم سینه زنی، یك مرتبه تمام كسانی كه در داخل مأتم العباس حضور 
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داشتند، با چشمان خود مشاهده كردند كه یك نور قرمز رنگ بسیار قوی، روی دیوار 

ای نمایان شد! و همچنین روی آن ضریح كوچك نیز كه بر دیوار نصب شده است، قبه

آن ضریح كامال در تحت آن قبه قرار گرفت! نور قرمز رنگ  نورانی ظاهر گشت، كه

روی دیوار، به قدری قوی و شدید بود كه با وجود آنكه ظهور آن در روز بود نه در 

شب، آجرها و خطوط فاصل بین آجرها در پرتو آن ظاهر شدند.در خور ذكر است كه 

ن هم ملون به دو ی یك سانت سیمان وجود دارد، و پس از آروی آجرها، به اندازه

رنگ شده است: اول سفید، بعد سیاه؛ قابل تصور نیست كه از زیر این رنگها و سیمانها، 

آجرها ظهور و بروز پیدا كند. البته از این صحنه كال فیلمبرداری شد و فیلم آن در 

شود كه، هنگام خابوره موجود است و به جاهای دیگر نیز برده شده است.یادآوری می

ی كسانی كه حاضر بودند، دستمالها و نور عجیب و تابش آن به دیوار، همهظهور این 

مالیدند و [ می۳3های خود را به آن موضع نور محیر العقول ] صفحه لباسها و پارچه

 [ .33كردند. ]متبرك می

 سیاه شدن علم، در درگاه حضرت عباس در شهر لكهنو، در كشور هند

این قضیه را « الواعظ»ی و مشهور، مدیر مجله سید حسن اكمال واسطی، شاعر بزرگ

السالم ]در شهر لكهنو، درگاه حضرت عباس علیه»كند:مطلع شدم كه علمهای نقل می

« رگاهد»اند. با شنیدن این خبر، بالفاصله خود را به دفعتا سیاه شده« در كشور هند[

د ا ترس و لرز، واررساندم. وقتی به باب درگاه رسیدم، لرزه بر اندامم مستولی شد. ب

ی علمها به حال خود ی شش متری نگاه كردم، دیدم همهصحن درگاه شدم و از فاصله

باشند ولی علم بزرگ، سیاه شده است.وقتی دقت كردم، متوجه شدم تمام علم سیاه می

ی آن نور باقی مانده است! علمهای دیگر نیز هیچ گونه شده است، و فقط در یك نقطه

اند. در این اثنا، ناگهان دیدم در وسط علم بزرگ كه سیاه شده بود، كردهتغییری پیدا ن

نمودار شد كه با حروف جلی نوشته شده بود. تمام حضار و زائرین نیز آن « محمد»لفظ 
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لفظ را مالحظه و مشاهده نمودند. این كیفیت تقریبا پانزده دقیقه طول كشید و همه نگاه 

برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهای دیگر صاف كردند. پس از آن به حال خود می

و تمیز شد.این هم یك نوع كرامتی است، كه انواعی از آن در هند و پاكستان دیده 

 [ ۳1[ . ] صفحه 31شود. ]می

 كندآب در مقابل قبر حضرت ابوالفضل احترام می

 عاز علمای بزرگ و پروا پیشه و از مراج« حضرت آیت اهلل العظمی حكیم قدس سره»

را به عهده داشتند و در « نجف اشرف»ی كهنسال تقلید بودند، كه سالها زعامت حوزه

حضرت »ی راه نگهبانی از دین خدا رنجها را به جان خریدند.آن بزرگوار درباره

و سرداب مقدس و قبر مطهر آن حضرت داستانی دارند، كه « السالمابوالفضل علیه

در ماه ربیع االول « ید عباس كاشانی حائریحاج س»شنیدنی است و آن را آیت اهلل 

 اند:روزیی قم، اینگونه نقل كردهی علمیهقمری، برای گروهی از فضالی حوزه 23۱3

آیت اهلل العظمی آقای حكیم قدس سره بودم، كه كلیدار آستان قدس حضرت »در بیت 

السالم را السالم تلفن كرد و گفت: سرداب مقدس حضرت ابوالفضل علیهابوالفضل علیه

ها نیز رود كه ویران گردد و به حرم مطهر و گنبد و منارهآب گرفته است و بیم آن می

آسیب كلی وارد شود، بنابراین شما كاری بكنید و نسبت به تعمیر آن سرداب مطهر 

اقدام نمایید.آیت اهلل حكیم فرمودند: من جمعه به آنجا خواهم آمد و هر آنچه در توان 

اهم داد. آنگاه گروهی از علمای نجف از جمله اینجانب، همراه ایشان به دارم، انجام خو

رای السالم رفتیم.آن مرجع بزرگ بكربال و به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه

بازدید به طرف سرداب مقدس رفتند و ما نیز به دنبال ایشان بودیم. اما آیة اهلل حكیم 

 ند و با صدای بسیار بلندی كه تا آن روز ندیدههمین كه چند پله پایین رفتند، نشست

ی ما شگفت زده و هراسان شدیم كه چه شده است؟ بودم، شروع به گریه كردند. همه

را ی عجیبی است كه ممن گردن كشیدم و در سرداب نگاه كردم، دیدم شگفتا، منظره
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لسالم در اهم گریان ساخت.منظره این بود كه، دیدم قبر شریف حضرت ابوالفضل علیه

ی دیوار بتونی بسیار محكم [ كه از هر سو به وسیله۳۴میان آب، مثل جایی ] صفحه 

گیرد! درست همانند قبر حفاظت شود، در وسط آب قرار دارد. اما آب آن را نمی

السالم كه متوكل بر آن آب بست، اما آب به سوی ساالرش، حضرت امام حسین علیه

یر حسینی نامیدند. سالم خدا بر او و ساالرش امام قبر پیش روی نكرد و آنجا را حا

 [ .3۴السالم. ]حسین علیه

 رفتن عزاداران حسینی در آتش در دكن از توابع حیدر آباد هند

مرحوم فاضل دربندی رضی اهلل عنه در كتاب اسرار الشهادة، از سید اجل و فاضل متقی 

و اوثق اصحاب ایشان بوده ی احباب كه از اجله« سید محمد علی مولوی هندی دكنی»

كرده زندگی می« حیدرآباد هند»و بعد در قریه « دكن»است و در اول عمر در شهر 

ی دكن از توابع حیدرآباد هند، در شب هفتم اند.در قریهاست، این قضیه را نقل كرده

كنند، كه عمق آن گودال تقریبا پنجاه متر ماه محرم گودال بزرگ و مدوری حفر می

سپس درختان بزرگی از اشجار تمر هندی، كه استقامت در آتش و سوزندگی  شود!می

 كنند و در آن گودالكنند و آن را تكه تكه میآن غیر قابل وصف است؛ از ریشه می

زنند و از شب هفتم تا شب دهم چوبها را ها را در همان شب آتش میاندازند و آنمی

ور است و ل مانند دریایی از آتش، شعلهسوزانند؛ تا آنكه آن گودادر آن گودال می

شود، اهل آن قریه از پیر و جوان و ی شب عاشورا نزدیك میزند!چون نیمهموج می

آیند و در چاهی كه در آن نزدیكی است بزرگ و كوچك از منزلهای خود بیرون می

 كنند سپس هر یك لنگی برای ستر عورت به كمراست، غسل می« بیت العاشورا»و بنام 

 «شاه حسین، شاه حسین»[ و با پای برهنه، فریاد زنان و نوحه كنان و ۳3بندند ] صفحه می

شوند و علمها و پرچمها در جلوی آنها برده گویان بسوی آن گودال روانه می

شود.در كنار گودال افرادی ایستاده و با بادبزنهایی كه در دست دارند آتش را باد می
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تر گردد و حرارت آن های آن سوزاناز روی آن برود و شعلهزنند تا خاكستر و غبار می

سوزاند آتش آن چوبها هم در اصل ها را میای است كه از ده متری پرندهبه گونه

ای از آن بر بدن انسان افتد، تا استخوانش را ای است كه اگر ذرهطبیعت به گونه

 شاه حسین گویان بر آن رسند،سوزاند!وقتی كه جمعیت عزادار به كنار گودال میمی

ی بلندی كه در دست دارد، داخل گودال شوند، اول بزرگ ایشان با نیزهآتش وارد می

همگی بر روی آتش مانند روی « شاه حسین، شاه حسین گویان»شود و سایرین نیز می

روند، بدون آنكه پاهای آنها در آتش فرورود یا آنكه بر بدن یا پای آنها زمین راه می

افتد و بسوزاند! این عادت هر ساله در میانشان جاری است و من بارها با چشم آتشی 

 [ ۳۳[ . ] صفحه 33ام ]خود دیده

 در این كتاب 13ملحقات بخش 

احترام  -1موضوع: 1۴اسب، مأمور دولتی گستاخ را كشت!، شماره قضیه:  -2موضوع: 

ساكن شدن  -9موضوع: ۳3السالم، شماره قضیه: مرغان به گنبد حضرت ابوالفضل علیه

 -3موضوع: 33السالم، شماره قضیه: ی حضرت ابوالفضل علیهطوفان به احترام روضه

انگشت بریده شده،  -1موضوع: 133آرامش دریا با ریختن تربت در آن، شماره قضیه: 

ی آتش دست و سینه -۴موضوع: 19خونی بر ضریح مطهر نریخت!، شماره قضیه: 

خونین شدن تربت حضرت  -3موضوع: 131اند، شماره قضیه: هندوی سینه زن را نسوز

خونین شدن  -۳موضوع: 13۱السالم در روز عاشورا، شماره قضیه: امام حسین علیه

 -3موضوع: 132السالم در روز عاشورا، شماره قضیه: تربت حضرت امام حسین علیه

]  131ه قضیه: السالم در روز عاشورا، شمارخونین شدن تربت حضرت امام حسثین علیه

 [ 32صفحه 

 احترام و توهین به امام حسین )ع( و آثار آن حضرت
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ی سوراوی، كه یك زیارت كربال را به نه حج و توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به این ثویره

 چهار مثقال طال فروخت

قمری  331علی بن عبدالحمید نجفی در كتاب انوار المضیئة فرموده است: در سال 

از عموی پدرش )سید حسن( نقل كرد كه گفت:با جماعتی به « بن علیسید جعفر »

ی سوراوی )فقیه(، متولی و معلم و راهنمای حج و احرام ثویرهی خدا رفتیم و ابنخانه

ما بود. در آنجا مردی به نام اسعد بن اسد كه از اهل یمن بود، با ما دوست شد و پیشنهاد 

هم پذیرفتیم و با او حركت كردیم و به منزلش  كرد كه به منزل او در مكه برویم. ما

رفتیم.او غالمها و تجمالت و ثروت زیادی داشت و برای ما غذایی حاضر كرد و از ما 

به گرمی پذیرایی نمود. بعد از صرف غذا، برای بازگشتن آماده شدیم، اما او فقیه را 

د كه به منزل خونگه داشت و گفت: با تو كاری دارم. ما حركت كردیم و قبل از این

برسیم؛ فقیه نیز به ما ملحق شد و سپس همگی با هم به طرف ابطح به راه افتادیم. چون 

[ نیمه گذشت، ناگهان دیدیم فقیه از خواب بیدار شده است و گریه 31شب از ] صفحه 

ی داد كه برگردیم و در همان نیمهگوید! او ما را قسم میی استرجاع میكند و كلمهمی

برسانیم.هر چه عذر آوردیم كه این كار خطر « اسعد بن اسد»ی را به خانه شب خود

جانی دارد، زیرا دزدان و راهزنان در آنجا زیاد هستند؛ فقیه قبول نكرد و به خاطر اصرار 

و التماس او، با او همراهی كردیم تا به سرای اسعد بن اسد رسیدیم و دق الباب 

عرفی كردیم. او گفت: در این وقت شب كردیم.اسعد پشت در آمد و خود را م

ترسیم كه در را به روی شما باز كنم. اما ما زیاد مبالغه نمودیم تا اینكه در را باز كرد می

داد. ولی اسعد و فقیه به صورت محرمانه با او به گفتگو پرداخت و او را قسم می

روز  گفت: گفت: هرگز این كار را نخواهم كرد!من پرسیدم: قضیه چیست؟ اسعدمی

قبل، من به ایشان گفتم: تو به كربال نزدیك هستی و زیاد به زیارت حضرت 

روی. ولی من از كربال دور هستم و توفیق زیارت آن السالم میسیدالشهداء علیه
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حضرت را ندارم، ولی در عوض من زیاد به زیارت بیت اهلل الحرام و حج مشرف 

دارم و آن اینكه یكی از زیارتهایی را كه به  ام، بنابراین از تو تقاضا و خواهشیشده

ای، در مقابل یك حج بفروشی! اما فقیه قبول نكرد، تا باالخره راضی شدم كربال رفته

كه نه حج و چهار مثقال طالی سرخ به او بدهم و او هم یك زیارت كربال در مقابل 

وید: معامله را گآنها به من واگذارد. او در آن وقت راضی شد ولی اكنون به من می

گوید و من حاضر نیستم این معامله را بهم بزنم!ما به فسخ كن و سبب فسخ را هم نمی

كنی؟ فقیه جوابی نداد، تا اینكه اصرار زیادی فقیه گفتیم: چرا معامله را قبول نمی

كردیم و او قضیه را به این نحو نقل كرد: امشب در عالم رؤیا دیدم كه قیامت بر ] 

اشده است و مردم به طرف بهشت و جهنم روانه هستند. من هم به طرف [ پ39صفحه 

بهشت روانه شدم، تا اینكه به حوض كوثر رسیدم و از موال حضرت امیرالمؤمنین 

السالم تقاضای آب كردم. حضرت فرمودند: برو نزد حضرت فاطمه زهرا علیه

ه ایشان ند. پس باعلیهاالسالم. پس متوجه شدم كه حضرت زهرا لب حوض كوثر نشسته

سالم كردم، ولی ایشان صورت مبارك از من برگردانیدند و اعتنایی به من نفرمودند! 

بی، من یكی از موالیان و دوستان و از شیعیان شما و فرزندان شما بی»عرض كردم: 

السالم اهانت حضرت فرمودند: تو به ساحت مقدس فرزندم امام حسین علیه« هستم.

السالم را پایین آوردی! خدا در آنچه فرزندم حسین علیه كردی و ارزش زیارت

ای، به تو بركت ندهد!با كمال ترس و وحشت از خواب برخاستم و حاال هر چه گرفته

پذیرد. اسعد تا این قضیه را شنید، گفت: حاال كه قضیه كنم، این شخص نمیالحاح می

دهی؛ معامله را فسخ نخواهم اینطور است، اگر تمام كوههای مكه را طال كنی و به من ب

كرد...دو سال از این داستان گذشت و فقر و بیچارگی به فقیه رو آورد و كارش به 

 ی نفرین حضرتی این بالها به واسطهگفت: همهگدایی و سؤال از مردم كشید و می

 [ .3۳زهرا علیهاالسالم است. ]
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م حسین و جسارت به مال سزای تعلل كردن معمار، در ساختن آب انبار برای زوار اما

 فتحعلی سلطان آبادی

این قضیه توسط مرحوم مال فتحعلی سلطان آبادی قدس سره نقل شده است:چشمم درد 

سختی گرفتم و تا دو سال طول كشید و بیتاب شدم و اندوهم از اینكه نتوانم مطالعه 

ی هكنم، زیاد شد و از درمان پزشك نومید شدم.شبی در هنگام خواب صدبار سور

، در ها هستندتوحید را خواندم، به قصد اینكه یكی از اولیاء اهلل را كه دادرس بیچاره

خواب ببینم. آن شب در خواب مجلسی دیدم كه سه نفر در آن بودند؛ یكی مال نصراهلل 

بود و دیگری حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بودند و نفر سوم حضرت علی 

صر شناسی؟ گفتم: آری. پس مال نال نصر اهلل به من گفت: آنها را میالسالم بودند. معلیه

اهلل به یكی از آنها اشاره كرد و سه معجزه از او ذكر كرد و سپس برای دیگری هم سه 

معجزه ذكر كرد. سپس از خواب بیدار شدم، در حالی كه فراموش كرده بودم كه 

ی چشمم درد نكند و اصال به شفای چشمم را بخواهم و راضی بودم كه كور شوم، ول

دیدم.هنگام صبح، زن پرستارم گفت: فردا در این خاطر شدت درد، جلوی پایم را نمی

یابد! من از سخن او تعجب كردم و گفتم: با نومیدی پزشك وقت چشم درد تو، شفا می

ی تردید گفتی؟ گفت: به خاطر خواباز درمان شدن من، از كجا شفایم را دانستی كه بی

دیشب دیدم و سپس خوابش را به من گفت. باالخره همان گونه كه گفته بود، شفا كه 

[ پس از آن در دلم افتاد كه به خاطر این لطف بزرگ، بر سر راه زوار 3۴یافتم. ] صفحه 

آنجا، كه از آب دور است؛ آب انباری بسازم و عجب اینكه چون رفتم كه آجر بخرم، 

بود  ایی به آجر فروش داد. آن پول به همان اندازهسواری از بیابان رسید و كیسه پول

خواست و باالخره از غم پول آن رها شدیم.و عجبتر آنكه: چون كه آجر فروش می

معمار را خواستم و اندازه آب انبار و بهای ساختمان و مدت اتمام را با او قرار كردم، او 

ا ی او به قرار خود وفقبول كرد؛ ولی در كارش سستی كرد و مدت قرار داد گذشت ول
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نكرد و جمعی كارشناس نزد او بردم، و همگی از كارش و تخلفش گله كردیم و میان 

خواستند او را كیفر دهند، ولی ما گفتگو شد و سخن زشتی به من گفت.آن جمع می

دانی كه این آب انبار برای زائران امام حسین من مانع شدم و گفتم: بار خدایا اگر می

م است و ما قصد دیگری نداریم او نزد تو مقامی پسندیده دارد، خودت سزای السالعلیه

معمار را بده! فردا كه تاسوعا بود، خاندان آن معمار شتابان و هراسان نزدم آمدند و 

گفتند: وقتی كه به خانه برگشته است، دلش به سختی درد گرفته است و درمانی جز 

ری است كه نسبت به شما انجام داده است.من دعای شما ندارد و یقینا این كیفر كردا

گفتم: خدایا اگر این حق از من است، من از او گذشتم. ولی معمار در همان شب مرد و 

كه  السالم این بودگرفتار سطوت ملك جلیل شد. همچنین از كرامات امام حسین علیه

ش از م و بیدر روزی كه بازدید آن محل رفتیم، خوراك هفت هشت نفر را با خود بردی

 [ 33[ . ] صفحه 1۱شصت نفر در آنجا گرد آمدند و همه خوردند و آنها را بس بود. ]

ی حضرت ابوالفضل در مجلس ساكن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضه

 سخنرانی میرزا رضا همدانی

« مالسالاسجاد عالم به خاطر پنج تن آل عبا علیهم»آقای عطاری نژاد در كتاب 

نویسند:از قدما و معمرین شنیدم كه اصناف محترم بازار شهر ری )حضرت ] صفحه می

ی عتیق آن شهر، كه فعال به مدرسه برهانیه مشهور السالم( در مدرسه[ عبالعظیم علیه33

است، مجلس عزا و سوگواری برپا كرده و از مرحوم حاج میرزا رضا همدانی، پدر 

باشد، دعوت نموده بودند مد كه صاحب كتاب صالة میبزرگوار مرحوم حاج میرزا مح

ی آن مجلس را بر عهده گیرد.آن هنگام فصل بهار و مقتضی باد و كه وعظ و خطابه

شد و تغیر داشت. مشهور است كه یك روز، باران بود و هوا گاه ابری و گاه آفتابی می

شود و ن هوا طوفانی میاند، ناگهاهنگامی كه ایشان بر فراز منبر مشغول سخنرانی بوده

د و آینوزد كه بر اثر آن دچار پوشش با دیركهای آن به حركت درمیباد شدیدی می
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د كنند و دقیقه به دقیقه، باد بر شدت خوطناب دیركها به طرف یسار و یمین حركت می

ی آن صحنه دستهای مبارك را از آستین عبا افزاید.این عالم ربانی با مشاهدهمی

گیرد و با انگشت سبابه اشاره به باد ، دو زانو و مؤدب بر روی منبر قرار میآورددرمی

كشی؟! اینقدر یاغی و سركش فرماید: ای باد، حیا نداری و خجالت نمیكند و میمی

شنوی كه من مشغول ذكر مصیبت حضرت عباس قمر بنی بینی و نمیهستی؟! مگر نمی

ت چادر خواسباد شدید كه برخاسته بود و می گویند: آنباشم؟!میالسالم میهاشم علیه

با آن عظمت را از بیخ و بن بركند، آرام آرام، ساكت شد، تا اینكه ایشان با كمال 

ی خود را خواندند و مجلس را به پایان رساندند.پس از پایین آمدن آرامش روضه

ودند بایشان از منبر، مجددا طوفان شدیدی برخاست و هنوز نصف جمعیت خارج نشده 

های سیاهی را كه بر در ی پارچهكه چادر در اثر شدت باد، پاره پاره گشت و همه

[ ذكری از اهل بیت 31هایی كه در آن ] صفحه ودیوار نصب كرده بودند )جز كتیبه

 [ .33السالم رفته بود( از جا كند و پاره پاره نمود. ]السالم و امام حسین علیهعلیهم

 كنندحضرت ابوالفضل، به خادم او احترام میدزدان سنی نیز از ترس 

پدر شهید حجة االسالم والمسلمین حضرت حاج شیخ عبدالرضا صافی كه از روحانیون 

السالم بود، این قضیه را نقل ی حضرت اباالفضل علیهكربالی معلی و از خدمه

نی به س آمدیم! ناگهان دزدانفرمود:یك روز در بیابان بودیم و داشتیم به طرف شهر می

انا من »ما حمله كردند. وقتی كه خواستند اسباب و اثاثیه را از ما بگیرند، من گفتم: 

م السالالسالم من از خادمهای حضرت عباس فرزند علی علیهخدام عباس بن علی علیه

وقتی این حرف را زدم، آنها دست از من برداشتند و با من كاری نداشتند و تمام «.هستم

سابش با این ح»را به من برگرداندند و به من مهربانی كردند و گفتند:  اسباب و اثاثیه

 [ .12«. ]السالم استحضرت عباس علیه
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 رویای ابن رباح قاضی، كه سیاهی لشكر ابن زیاد بود و پیامبر او را كور كردند

ی پرسیدند: چرا كور شدی؟ گفت: در جبهه« رباح قاضیابن»در بحار است كه از 

و جنگ نكردم. پس از آن شخصی مهیبی را در خواب دیدم كه گفت: كربال بودم 

و مرا توانم.اما احضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را اجابت كن! گفتم: نمی

ای در دست كشید و نزد آن حضرت برد و دیدم كه ایشان غمناك هستند. و حربه

ه ا شمشیری از آتش ایستادای بدارند و جلو ایشان نطعی گسترده شده است و فرشته

شوند و سوزند و باز زنده میگیرند و میزند و آنها آتش میاست و گردن مردم را می

كشد.من گفتم: السالم علیك یا رسول اهلل! به خدا سوگند من نه شمشیر او باز آنها را می

تند ا گرف[ بكار نبردم. فرمودند: سیاهی لشكر شدی! پس مر3۳و نه نیزه و نه تیر ] صفحه 

و از خونی كه در طشت بود، به چشمم كشیدند و چشمم سوخت و چون بیدار شدم، 

طاوس قدس سره این قضیه را با اندك اختالفی در ملهوف آورده كور بودم!سید ابن

 [ .11است. ]

 دانستتنبیه عالمی كه خود را باالتر از حضرت ابوالفضل می

ت:یكی از طالب در نجف اشرف، مدتی علم یكی از موثقین این قضیه را نقل كرده اس

بهره بوده است. وی در بعضی از نمود و لیكن از علم اخالق بیفقه و اصول تحصیل می

ی نسب بر ما شرافت دارد، و اال دارد كه اباالفضل العباس به واسطهمجالس اظهار می

او  ایم و ازدهمقام علم و اجتهاد ما باالتر است و ما در علوم دینیه بیشتر زحمت كشی

بیند و السالم را در خواب میفهمیم!گویند: شبی حضرت اباالفضل علیهبیشتر می

ت، و اید ظنیات اسفرماید:آنچه شما تحصیل كردهحضرت قریب به این بیان به وی می

 ام.سپس یك سیلی به صورت اومن از مقام علم و یقین، علوم یقینیه را تحصیل نموده

شود و تب شدیدی بر او الت خوف و وحشت از خواب بیدار میشود و با حزده می
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گوید: مرا به حرم حضرت شود؟!میگویند: ترا چه میعارض شده است! به او می

ند و شفا داده كالسالم ببرید! او در آنجا توبه و انابه و استغاثه میاباالفضل العباس علیه

 [ 33[ . ] صفحه 19شود. ]می

 هلل سرپولكی به خاطر اینكه ادعا كرد از حضرت ابوالفضل برتر استسیلی خوردن شیخ اسدا

عالم متقی، فقیه بزرگوار، آیت اهلل العظمی سید محمد علی كاظمینی بروجردی دام ظله 

العالی، كه صاحب تألیفات سودمند و از علمای تهران و مدافعین مكتب تشیع هستند، 

ی در نجف اشرف، از عرفا و سلسله این قضیه را نقل كردند:شیخ اسداهلل سرپولكی

ند: ما گفتتصوف بود. هر هفته دو شب جلسه داشتند و در آن جلسات، به همدیگر می

ایم!شیخ اسداهلل در یكی از عیوب را از خود دور كرده و صاحب مقام و صفایی شده

از  ام كهام و حاال فهمیدهگوید: من در این ماه دو عیب از خودم دور كردهجلسات، می

ن ای به وی پرخاش كردند و گفتند: ایالسالم باالتر هستم!عدهحضرت ابوالفضل علیه

زنید؟! گفت: دلیل دارم؛ برای اینكه حضرت عباس چه حرفی است كه شما می

باشم. ضمنا استادی هم مثل فالن عارف صوفی السالم مجتهد نبود، من مجتهد میعلیه

رفقایش در آن مجلس، خیلی به او خندیده دارم و آن حضرت چنین استادی نداشت! 

بودند.آن شب گذشت و فردا در مجمعی كه بنا بود جمع بشوند همه آمدند، ولی از 

او را چوبی  السالمشیخ اسداهلل خبری نشد. به همدیگر گفتند: شاید حضرت عباس علیه

ا اش برویم و حالش را جویا شویم.وقتی كه آمدند و احوالش رزده است، به خانه

 هوش بوده است، حاال كه بهپرسیدند، در جواب گفته شد: شیخ از دیشب تا حاال بی

[ رفته است. 2۱۱السالم ] صفحه هوش آمده، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

السالم رفتند و دیدند كه او در آنجا در حال گریه رفقای او به طرف حرم حضرت علیه

السالم گفتی من از حضرت علیهفتند: تو كه دیشب میبرد! به او گو ناراحتی به سر می

ای؟! در جواب گفت: رفقا، باالترم، پس حاال چه شده است كه متوسل به حضرت شده
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غلط كردم! رفقایش گفتند: تا مطلب را نگویی، تو را رها نخواهیم كرد.شیخ گفت: 

ن هم رفتم. اند. مدیشب كه خوابیدم، در عالم خواب دیدم مردم در باغی جمع شده

طولی نكشید كه دیدم سیدی بلند باال و قوی هیكل وارد شد. همه به آن آقا تعظیم 

كردند و من هم عرض ارادت كردم. آن بزرگوار بالدرنگ فرمود: شیخ اسد اهلل، بیا 

اینجا! من به خدمتش رفتم. ایشان فرمود: دیشب شما گفتی كه من از حضرت اباالفضل 

پس سؤالی فرمود و من نتوانستم جواب بگویم. فرمود: استادت، باالترم و من مجتهدم! س

فالن عیب و فالن عیب و فالن عیب را دارد، اما استاد من حضرت امیرالمؤمنین علی بن 

السالم و حضرت امام حسین السالم، و برادرم حضرت امام حسن علیهطالب علیهابی

! و زود: دیگر از این جسارتها نكنیاند. سپس یك كشیده به من زد و افالسالم بودهعلیه

من از هوش رفتم.وقتی بیدار شدم، نزدیك ظهر بود )ناگفته نماند كه شیخ، نماز صبح 

السالم وارد شدم و عرض را هم نخوانده بود!( وضو گرفتم و به حرم حضرت علیه

شود؟! من غرضی نداشتم، بلكه كردم: آقا جان، فدایت شوم، شما شوخی هم سرت نمی

ام عرض كنم كه غلط ی كردم، شما با كشیده پدرم را درآوردی! اكنون آمدهشوخ

 [ 2۱2[ . ] صفحه 13كنم! ]كردم و توبه می

كرد در ثواب مانند شهدای كربال است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت مردی كه گمان می

 امام حسین را دزدیده و فرار كرد

اشتباه بودم و خود را با شهدای كربال،  گفت: سالها در غرور ویك نفر از اهل علم می

ی كه ی كربال را به تفصیلدانستم! تا اینكه شبی در خواب، صحنهدر ثواب شریك می

م السالدر كتب مقاتل است، مشاهده كردم و خود را نزدیك حضرت امام حسین علیه

 هالسالم را دیدم كه به میدان رفتند و كشتدیدم. پس حضرت قاسم بن الحسن علیه

السالم دیگر یاور ندارد، االن به شدند.در این هنگام به خاطرم گذشت كه چون امام علیه

فرماید. بنابراین از ترس به عقب رفتم تا خود را پنهان نمایم. اسبی را من امر به جهاد می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دیدم و بر آن سوار شدم و به سرعت فرار كردم. تا اینكه از شدت هول از خواب بیدار 

م عمری در اشتباه بودم و تمنای كشته شدن در راه خدا كه ورد زبانم بود، شدم و دانست

 [ .11دروغ و خالی از حقیقت بوده است. ]

 حسن طفاسی كه با حضرت ابوالفضل شوخی كرد و در حوض آب افتاد

ای ساكن نجف بود و االن اوالد او نیز از طالب نجف شیخ حسن طفاسی، طلبه

شد. در  السالم مشرف كرد و به صحن حضرت عباس علیهباشند. وی سفری به كربالمی

 شد.شیخ در حالی كهآن ایام، از حوض آب میان صحن برای وضو گرفتن استفاده می

هل علم كه بهترین كفش ا« كار محمد نو»لباس مرتبی پوشیده بود و یك جفت نعلین 

 ه وبود، به پا داشت، لب حوض نشست و چون چشمش به حوض آب تازه و دستگا

[ 2۱1یا ] صفحه »السالم افتاد، به ایشان خطاب كرد: بارگاه حضرت ابوالفضل علیه

ای عباس شما هم اهل سیاست هستید! خوب فكری «. عباس انت هم من اهل السیاسة

كردید كه نگذاشتید شما را به خیمه گاه ببرند، برای اینكه دستگاه مستقلی داشته باشید! 

شدید...هنوز حرفهایش تمام نشده بود، اصحاب حساب می یاگر برده بودند، در زمره

 چاره بعد ازكه ناگاه كسی گویی او را بلند كرد و در حوض آب انداخت! شیخ بی

چند مرتبه غوطه خوردن در آب، به زحمت بیرون آمد، در حالی كه یك لنگه كفش 

رد ضرت كوی گم شده بود و هر چه آن را جستجو كرد به دست نیاورد! سپس رو به ح

عنی كنند، ی)این عبارتی است كه عربها به حضرت خطاب می« ابورأس الحار»و گفت: 

 [ .1۴آتشین مزاج( شما شوخی بردار هم نیستید، من مالطفه و مزاح كردم. ]

 ای كه نسبت به حضرت عباس شوخی جسارت آمیز كرد و در چاه دستشویی افتادطلبه

ی ینی زنجانی این قضیه را نقل كردند:ابوالزوجهحجة االسالم و المسلمین شیخ علی خوئ

د: با گفتناین جانب، آیت اهلل آقای حاج شیخ میرزا محمد باقر زنجانی قدس سره، می
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السالم وارد كربال شدیم و در ای از نجف اشرف برای زیارت امام حسین علیهعده

والفضل رت حضرت ابایها اقامت كردیم. به رفقا گفتیم: اكنون به زیای بادكوبهمدرسه

السالم ها گفت: حضرت ابوالفضل العباس علیهالسالم برویم. یكی از طلبهالعباس علیه

آیم، شما بروید و بیایید، بعدا با هم كه امام نیست! من خسته هستم و حرم حضرت نمی

[ باری، او نیامد و ما رفتیم. 2۱9السالم ] صفحه رویم برای زیارت امام حسین علیهمی

تی برگشتیم، دیدیم مدرسه شلوغ است. پرسیدیم: چه شده است؟ گفتند: شیخی به وق

مستراح رفته و در چاه افتاده است. وقتی كه او را از مبرز در آوردند، دیدیم همان رفیق 

ها! شیخ گفت: من با ماست! یكی از رفقا به وی گفت: دیگر از این غلطها نكنی

ز رفقا گفت: حضرت ابوالفضل العباس السالم شوخی كردم. یكی احضرت علیه

 [ .13كردند! ]السالم هم با شما شوخی كردند و اال شما را هالك میعلیه

 قطع انگشت كوچك دست، به خاطر اهانت به حضرت ابوالفضل

این قضیه توسط سید نصر اهلل مدرس حایری نقل شده است:با جمعی از خدام در صحن 

السالم نشسته بودم. ناگهان دیدم مردی از حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه

رود و یك دست خود را بر جای انگشت مطهر بیرون آمده است و با شتاب می

كوچك دست دیگرش گذاشته است. ما با عجله خود را به او رساندیم و دیدیم كه 

ریزد.چون به حرم شریف برگشتیم، دیدم انگشت او قطع شده است و خون از آن می

های ضریح مطهر قرار دارد و هیچ خونی از آن ظاهر نیست، او میان شبكهانگشت 

ی یك شب، آن مرد از دنیا رفت و گویی از آدم مرده جدا شده است!سپس به فاصله

بعدا دانستیم كه وی، به علت اهانتی كه به آن حضرت كرده بود، مورد غضب حضرت 

 [ 2۱3[ . ] صفحه 1۳السالم قرار گرفته است. ]ابوالفضل العباس علیه

تصادف كردن مردی كه گفت: اگر حضرت عباس قدرت داشت، دست خودش را حفظ 

 كردمی
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ی معارف جناب حجة االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ محصل یزدی، صاحب مجله

جعفری، چنین فرمودند:روزی چند نفر در مهریز یزد، برای تقسیم ارث پدرشان پیش 

ث كه زن بود به برادرها گفت: حضرت عباسی، به همدیگر من آمدند. یكی از این ورا

فت: اگر شرمی گخیانت نكنید!یكی از برادرها زبان به گستاخی گشود و با كمال بی

السالم قدرت داشت، دست خودش را حفظ حضرت ابوالفضل العباس علیه

كرد!دیری نگذشت كه این فرد گستاخ تصادف كرد و دست و پایش خرد شد، در می

 [ .13جه به وضع فالكت باری افتاد و تمام زندگیش از بین رفت. ]نتی

كشته شدن ژاندرمی كه به زوار قاچاقی كربال گفت: ابوالفضل نیز مثل من، یك چكمه پوش 

 بوده است

این قضیه توسط مرحوم حجة االسالم حاج شیخ محمد تقی امینی اراكی انجدانی نقل 

نوعا به طور قاچاق به عتبات عالیات شده است:چهل سال قبل كه مردم مسلمان 

د.در شورفتند، یك ماشین اتوبوس پر از مسافر، به طور قاچاقی عازم كربال میمی

ی كرمانشاه قرار دارد، ژاندارمی به نام ی سر سرخ، كه در نزدیكی صحنهگردنه

 ر ]دهد كه راننده، زوار را برگرداند. هگیرد و دستور میجلوی ماشین را می« نریمان»

كنند كه بگذارد آنها به زیارت امامان شیعه در [ چه زوار به او التماس می2۱1صفحه 

ق گویند: به حدهند و میكند؛ تا اینكه زوار او را قسم میعراق بروند، او اعتنایی نمی

گوید: السالم بگذار ما برویم.آن خبیث میحضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه

هم مثل من یك چكمه پوش بوده است! )نعوذباهلل(. به محض اینكه عباس كیست؟ او 

را  آید و اوآید، تیری میاین كالم زشت و كفرآمیز از زبان ژاندارم مزبور بیرون می

كند. هرگز معلوم نشد آن تیر از كجا آمد و تیرانداز آن كه بود؟پس از این سرنگون می

ریمان ی نگردنه»از آن پس، آن گردنه به كنند و واقعه، زوار به سمت كربال حركت می

 [ .۴۱شود. حقیر این قضیه را از زبان یكی از موثقین شنیدم. ]معروف می« كش
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مامور مالیات بگیر در تبریز، به حضرت ابوالفضل العباس اهانت كرد و زیر دستهای اسب 

 خود جان داد

یك مغازه دار مالیات در زمان ناصرالدین شاه، در تبریز، یكی از مأمورین دولت از 

كند. مأمور، یك روز صبح زود درب مغازه كند. اما مغازه دار امروز و فردا میطلب می

روم. مرد كاسب گوید: امروز تا مالیات را از تو نگیرم از اینجا نمیآید و میمی

گوید: السالم، مرا معاف دار. مأمور گستاخ میگوید: تو را به حضرت ابوالفضل علیهمی

كشد و السالم قدرت دارد، شر مرا از سر تو كم كندكاسب آهی میگر ابوالفضل علیها

[ 2۱۴السالم، به دادم برس! فورا اسب مأمور ] صفحه گوید: یا ابوالفضل علیهمی

 زند. بعد از آنرود كه مأمور را به زمین میكند و آن قدر باال و پایین میسركشی می

( كند. او هم صدای سگ )عو عوی مأمور میدن بر سینهنیز با دستهایش شروع به كوبی

بینند فك باالی وی پایین آمده و فك پایینش جلو رفته آیند، میكند. وقتی میمی

است و وضع بسیار زاری دارد. دیری نگذشت كه با این وضع اسفبار، به درك واصل 

 [ .۴2شد. ]

 ه حضرت ابوالفضل جسارت كردسزای پلیسی كه در تبریز، چادر از سر زنی برداشت و ب

اند كه آقای حاج شیخ محمود وحدت، آقای مهدی پور در یادداشتهای خویش نوشته

از وعاظ محترم آذربایجانیهای مقیم تهران این قضیه را نقل كردند:در عهد ستم شاهی 

ی پل داشتند، روزی خانمی در محلهرضا خان، كه چادر از سر زنها به اجبار برمی

گیرد. شود و چادرش را به زور از او میرفته، كه با پاسبانی مصادف مییز میسنگی تبر

كرده است كه پاسبان چادر را از او نگیرد و وی را در آن زن به شدت التماس می

كرده است.در این ستر و حجاب نسازد ولی او اعتنایی نمیمعرض دید نامحرمان، بی

 یرسد و با مشاهدهخر دوزدوزانی، از راه میموقع یكی از محترمین محل، به نام حاج ف

رود تا از او خواهش كند كه چادر را به زن پس بدهد در این صحنه، به سوی پاسبان می
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السالم، چادرم را به من بیند زن داد زد: ترا به حضرت ابوالفضل علیههمین لحظه می

یاید و چادر را لسالم بابده؛ ولی آن پاسبان با كمال گستاخی گفت: بگو ابوالفضل علیه

كند. به او [ در این هنگام حاج فخر راهش را كج می2۱3از من بگیرد! ] صفحه 

گوید: او را به مرد بزرگی حواله گویند: چرا جلو نرفتی تا وساطت كنی؟ او میمی

السالم خودش مشكل را كردند؛ اینجا دیگر جای من نیست، حضرت ابوالفضل علیه

ه به حال غرور ایستاده بود و بر تفنگ خویش تكیه داده بود، یك كند.پاسبان كحل می

و به  شودخورد و در نتیجه تیری از آن شلیك میی تفنگ میمرتبه پایش به ماشه

دود و چادرش را از روی شود! زن نیز میكند و نقش زمین میاش اصابت میچانه

ب ادناظر گستاخی آن بینهد.آری، افرادی كه دارد و بر سر میجسد آن پلید برمی

ل السالم چگونه مشكل را حبینند كه حضرت ابوالفضل علیهبودند، با چشم خود می

 [ .۴1ادب را به سزای خود رساند. ]كرد و بی

 سزای پلیس خبیثی كه برای گرفتن اسب مردم، به حضرت ابوالفضل توهین كرد

ش مربوط به محرم الحرام به این قضیه در وقایع االیام مرحوم خیابانی قدس سره در بخ

ی مال ابراهیم قلم یكی از شاهدان عینی آن، به نام سید حسین آقا از طالب مدرسه

ی طرف عصر در بلده 2932ی اردبیل، نگاشته شده است:روز هشتم شوال از سنه

ی مال ابراهیم نشسته بودم و ناگهان دیدم كه اهل شهر با اضطراب از اردبیل، در مدرسه

دوند. گفتم: چه چیزی واقع شده است؟! گفتند: حضرت ابوالفضل می هر طرف

اند! وقتی ماجرا را تحقیق كردم، چنین گفتند:درشهر السالم به شخصی غضب كردهعلیه

گیرند، دو نفر پلیس به حكم ] صفحه مالگیری است و مركبهای مردم را به زور می

ر شش صغیر داشته و معاش آنها منحص اند، كه پنج،ای رفته[ نظمیه، به خانه ضعیفه2۱۳

با  اند تا ببرند، ضعیفه آمده وبه یك اسب بوده است. اسب را از طویله بیرون كشیده

ها السالم را شفیع آورده است، و پلیسكمال عجز التجا نموده و حضرت ابوالفضل علیه
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اه مد از راند. در این حال پلیس خبیثی به نام احدست از اسب او كشیده و خارج شده

ن خانه كنید؟ گفتند: در ایرسیده است و به این دو نفر گفته است كه اینجا چه كار می

السالم را اسبی هست و ما خواستیم آن را بیاوریم، ولی ضعیفه حضرت ابوالفضل علیه

ه شده ی ضعیفشفیع آورد و ما دست كشیدیم.احمد به آن دو نفر تغیر كرده، داخل خانه

آورده است. ضعیفه باز آمده و عجز و التجا نموده، ولی آن شقی قبول  و اسب را بیرون

السالم را شفیع آورده و آن خبیث گفته نكرده است، باالخره حضرت ابوالفضل علیه

السالم مردی بود كه در سابق مرده و درگذشته است! اگر حضرت ابوالفضل علیه»است: 

ل ضعیفه گفته است: یا اباالفض«بدهد! تواند، بیاید اسب را از من بگیرد و به تومی

گوید، دیگر چاره از دست من رفته دانی كه این پلیس چه میالسالم، خودت میعلیه

آمده  -ی آن ضعیفه همسایه -است خودت حكم كن! در این حال، پسر مجید خان 

است و چهار قران به احمد پلیس داده و گفته است: از اسب دست بكش؛ ولی احمد 

كرده است و اسب را از خانه بیرون آورده و تقریبا بیست قدم پیش رفته است قبول ن

مجید خان خودش با پلیس مصادف شده و چهار قران اضافه كرده و هشت قران داده 

است. ولی آن خبیث باز قبول نكرده و به یكی از آن دو پلیس گفته است: بیا سوار شو 

ناگهان، احمد به او گفت: چرا من  و اسب را ببر.وقتی آن شخص خواست سوار شود

این طور شدم؟! سپس عطسه نمود و دو مرتبه سرفه كرد و فی الفور روی او سیاه شد و 

[ افتاد و به درك واصل گردید. وقتی آن دو پلیس حال را 2۱3بر روی زمین ] صفحه 

هان نبدین منوال دیدند، فرار كردند و به نظمیه خبر دادند. نظمیه حكم كرد قضیه را پ

كنید و مخفیانه او را غسل دهید و دفن نمایید!پلیسها آمدند و خلق را، كه برای تماشا 

ی خود بردند تا غسل دهند. ازدحام كرده بودند، كنار زدند و نعش آن خبیث را به خانه

ی او را بگیرید و بگذارید مردم ها مطلع شد و حكم كرد كه بروید جنازهرئیس قزاق

[ با ی[ شیخ ]صفی الدین اردبیلینند. قزاقها آمدند و درمقابل ]مقبرهببینند و تماشا ك

كنند!  ی شیخ صفی دفنخواستند جنازه را در مقبرهپلیسها برخورد كردند و پلیسها می
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قزاقها مانع شدند و نعش او را گرفتند و كفنش را پاره كردند تا مردم نگاه كنند.آقا سید 

جواد و آقا سید ابراهیم در مدرسه بودیم و مردم حسین آقا گوید: بنده و آقا سید 

اند هی شیخ انداختاند و میدان عالی قاپو در مقابل مقبرهگفتند: نعش او را قزاقها آورده

كه مردم تماشا كنند. ما هم رفتیم كه جنازه را ببینیم. جمعیت زیادی در آنجا بود. با 

دیدم صورت نحس او سیاه صعوبت و زحمت، خود را سر نعش آن خبیث رسانیدیم، 

اده از ی آن خبیث، زیشده و به رنگ آلبالو بود و از كثرت تعفن و شدت رایحه كریهه

ه، دیدیم گوید: بعضی از موثقین تجار گفتند كیك دقیقه نتوانستیم توقف بكنیم.او می

فك اسفل او عقب رفته و فك اعال پایین آمده بود و دهنش مثل دهن سگ شده 

دیگر نوشته بودند: تمام مرد و زن و بزرگ و كوچك آمدند و تماشا  بود!در مكتوب

زدند. جنازه تا عصر ماند، بعد به پایش ریسمان انداختند و كردند و جنازه را با سنگ می

در تمامی بازار و محالت گردانیدند، وقت غروب بدن نحس او را در صحرا بردند و در 

[ تا حال كرامتی به این آشكاری ظاهر نشده 22۱چاه انداختند و خاك ریختند. ] صفحه 

ها بود. از دوشنبه هشتم شوال تا امروز، هفت شبانه روز است كه بازار و دكان و كوچه

 [ .۴9چراغانی شده و شب و روز در بازار و محالت مجالس روضه خوانی برپا است. ]

ناگهان جسد از  ی ترك عثمانی را برای دفن به صحن حضرت ابوالفضل آوردند، اماجنازه

 درون كفن ناپدید شد

حجة االسالم والمسلمین آقای حاج سید حسن فالی، اظهار داشتند كه از جد مادری 

ایشان نقل شده است كه گفت:در ابتدای جوانی، روزی در صحن حضرت ابوالفضل 

كه حكومت عراق در دستشان قرار داشت و  -السالم بودم، دیدم تركهای عثمانی علیه

ای از افراد خویش را آوردند تا در صحن جنازه -ن نیز مذهب اهل سنت بود مذهبشا

حضرت ابوالفضل دفن كنند. من هم، همانند دیگر مردم ایستاده بودم و آنها را تماشا 

ی عجیبی مشاهده شد:وقتی آنان جنازه را به طرف قبر كردم، كه یك مرتبه صحنهمی
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ر ای وجود ندارد! دكفن خالی است و جنازه بردند و خواستند در خاك بسپارند، دیدند

ی این امر، عثمانیها پریشان گشتند و به زبان تركی عثمانی، چیزی به هم گفتند و نتیجه

هایشان را برای تابوت را برداشتند و رفتند! پس از آن نیز دیگر هیچ وقت جنازه

 [ 222[ . ] صفحه ۴3خاكسپاری به صحن مطهر و اطراف آن نیاوردند. ]

 قبل از رسیدن جنازه به كربال، سگی از تابوت خارج شد

جناب ساللة السادات آقا میرزا ابوالقاسم تفرشی كه به زیور صالح و سداد آراسته است 

ی رجال دولت ناصریه، به ی بعضی از اعزهفرمود: شخصی خواجه كه همراه جنازه

عی بعضی از منازل با جمآمد تا جنازه را در كربال دفن كنند گفت: در طرف كربال می

از همراهان، نزدیك آن تابوت نشسته بودیم؛ ناگاه دیدیم كه تابوت حركت و سگی بد 

ی ما تعجب كردیم، چون برخاستیم و صورت از میان تابوت بیرون آمد و برفت!همه

تحقیق كردیم، چیزی در تابوت ندیدیم! ناچار به خاطر حفظ از رسوایی، چیزی از 

و در داخل كفن و مشمع گذاشتیم و محكم با ریسمان بستیم تا  چوب تعبیه كردیم

ی مصنوعی را به كربال حمل كردیم و دفن نمودیم كسی بر آن اطالع نیابد و آن جنازه

شناختم و ظاهر حال فرماید: من آن صاحب جنازه را میو برگشتیم! مرحوم عراقی می

 [ .۴1كند. ]او این سخنان را تأیید می

ی امام حسین را غارت كند، با شمشیر حضرت خواست خزانه و موزهكه میای سر كرده

 ابوالفضل دو نیم شد

این قضیه توسط حجة االسالم مرحوم حاج شیخ محمد تقی امینی اراكی انجدانی نقل 

 ی حرمها آمده بود كه خزانه و موزهشده است:در جنگ بین المللی، یكی از سركرده

الم را به غارت ببرد. كلید دار از دادن كلید به وی السحضرت سید الشهداء علیه

السالم كند كلیدار ناگزیر متوسل به امام حسین علیهكند، و او هم اصرار میخوداری می
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بیند السالم را می[ شب كلیددار در عالم خواب امام حسین علیه221شود. ] صفحه می

 مطهر حضرت اباالفضل العباسفرمایند: فردا كلید را ببر و روی ضریح كه به وی می

لیددار آید، كی مزبور برای گرفتن كلید میالسالم بگذار!وقتی فردا سر كردهعلیه

رو و السالم قرار دارد، بگوید: كلید روی ضریح مطهر حضرت اباالفضل العباس علیهمی

 بردار! آن خبیث برای برداشتن كلید، با چكمه وارد حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس

كند و جسد پلیدش را در صحن شود. ناگهان شمشیر او را دو قطعه میالسالم میعلیه

 [ .۴۴افكند. ]می

خواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون بریده شدن سر كسانی كه می

 ببرند

 السالم اهدایك قالی بسیار زیبا و عتیقه و قیمتی به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه

خواست آن را به جهت تماشا از كرده بودند. سلطان عراق طمع به آن قالی كرد و می

حرم مطهر بیرون ببرد. خدام حرم جلوگیری كردند و مانع از بردن آن شدند، كشمكش 

الم به السادامه داشت، تا اینكه متولی شب در خواب دید كه حضرت سید الشهداء علیه

. خدام «السالم بیندازیددر حرم برادرم حضرت عباس علیهقالی را ببرید و »وی فرمودند: 

 السالم انتقالدستور آقا را اجرا كردند و قالی را به حرم حضرت قمر بنی هاشم علیه

دادند. چند نفر از طرف شاه رفتند، تا قالی را ببرند. به مجرد نزدیك شدن به قالی 

[ . ] ۴3ی این چنین یافت! ]رفت، فرجامشد، و هر كس نزدیك میسرهایشان بریده می

 [ 229صفحه 

 كرد، به هوا بلند شدزنی كه در حرم حضرت ابوالفضل دزدی می

مرحوم حجة االسالم و المسلمین آقای حاج جواد افضل هرندی فرمودند:بیش از سی 

السالم مشغول زیارت سال قبل، روزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه
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ای برپا شد. هر چه به اطراف نگاه كردم، علت این غوغا و همهمهبودم، كه ناگاه دیدم 

همهمه معلوم نشد. تا اینكه دیدم نزدیك ضریح مطهر، زنی از زمین به طرف هوا بلند 

كم باال رفت تا به سقف كند.كمشده و در هوا معلق مانده است و پیوسته وق وق می

گاهی تا نزدیك ضریح مطهر  رفت وگنبد رسید و در فضا معلق شد؛ گاهی باال می

، فریاد السالمآمد. در اینجا بود كه از زائرین حضرت ابوالفضل العباس علیهپایین می

رای ی بلندی را كه بی حرم چهار پایهتكبیر و تسبیح همراه با گریه بلند شد.خدمه

بعدها .كردند آوردند و زن را گرفتند. و از حرم بیرون بردندغبارروبی از آن استفاده می

كه سر ماجرا را پرسیدم، گفتند: این زن دو سه روزی بود كه در حرم مطهر دزدی 

ی صبر حضرت قمر بنی هاشم كردیم، تا اینكه پیمانهكرد و ما او را پیدا نمیمی

السالم لبریز شد و چنانكه دیدی به او غضب كردند. وی را از حرم بیرون انداختند. علیه

 [ .۴۳دادند. ] سپس خبر از هالكت آن زن

 خشم حضرت ابوالفضل، جیب بری را در حرم حضرت امام رضا فلج كرد

السالم، شنیده شده است كه در شهر مشهد، به هنگام زیارت قبر امام رضا علیه

ای د و لحظهرباییكنفرجیب بر، پول یكی از زائرین را با تردستی خاصی از جیب او می

شود.دزد بیچاره كه از این پیشامد غیر مترقبه یبر فلج م[ این جیب223بعد، ] صفحه 

شفا  رود و برایالسالم میخودش را باخته بود، با حالتی پریشان به حرم امام رضا علیه

السالم بندد.در شب بعد، حضرت امام علیهالسالم مییافتن، خودش را به ضریح امام علیه

السالم، مجازات من به ضا علیهگوید: یا امام رآید. دزد با التماس میبه خوابش می

خاطر سرقت پول مختصری از یك زائر، بسیار سنگین است. برای این دزدی ناچیز، 

ون پس فرمایند: چالسالم در پاسخش میچرا باید بدین گونه مفلوج بشوم؟امام رضا علیه

السالم از این امر از دزدی، به نام من به دروغ قسم خوردی، حضرت ابوالفضل علیه

ر بر از غضب پساند!هنگامی كه مرد جیببناك شده و ترا به این صورت درآوردهغض
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شود، شفای خود را از حضرت باب الحوائج السالم آگاه میامیرالمؤمنین علی علیه

كند كه از آن پس گرد كارهای ناروا نگردد. حضرت خواهد و توبه میالسالم میعلیه

هند. و بدین ترتیب مردی كه عمر خود را با دزدی و دالسالم او را شفا میابوالفضل علیه

 [ .۴3گردد. ]بری گذرانده بود، به راه راست هدایت میجیب

ی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور سیاه شدن چهره

 متوكل

كه « ریمعهارون »عبداهلل باقطانی نقل كرد كه پسر یحیی بن خاقان مرا جزء كادر ابی

ی او بودم.سراسر تن هارون معری و یكی از افسران سلطان بود، قرار داد و من نویسنده

ی [ سیاه بود و ماده221دست و پای او به شدت سفید بود ولی رویش چون قیر ] صفحه 

كرد.باقطانی گفت: چون هارون با من همدم و مأنوس شد، از سیاهی گندویی قی می

ب نگفت. تا اینكه به مرض مرگ دچار شد و به عیادت او رویش پرسیدم، ولی جوا

رفتم و دوباره پرسیدم و او از من خواست كه این قضیه را پنهان كنم و من هم قول 

ب السالم و آدادم.او به من گفت: متوكل مرا با دیزج مأمور نبش قبر امام حسین علیه

ه، را ی اهلل علیه و آلبستن بر آن كرد و چون آهنگ رفتن كردم، حضرت رسول خدا صل

ن. السالم را قبول مكدر خواب دیدم كه فرمود:با دیزج مرو و مأموریت قبر حسین علیه

اما صبح آمدند و مرا به رفتن تشویق كردند و من هم با آنها به كربال رفتم و مأموریت 

ا ررا از طرف متوكل انجام دادیم.پس از آن، حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

در خواب دیدم كه فرمود: مگر به تو نفرمودم: با آنها مرو و كار آنها را مكن، ولی تو 

نپذیرفتی و انجام دادی! پس یك سیلی به من زدند و آب دهن به رویم انداختند و 

 [ .3۱بینی سیاه شد و تنم بحال نخست سفید ماند. ]صورتم چنان كه می

 یحی انجام داد، دیوانه و مجزوم و مبروص شدشخصی كه در كنار قبر امام حسین كار قب
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عالم كبیر و نویسده متتبع، مرحوم شیخ محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی 

بطه و نطنزی )از اهل سنت( هر دو از ابوعبدالرحمان ابن»نویسد:ق( می 1۳۳)متوفای 

سین ح اند كه اعمش گفت: مردی كنار قبر حضرت امامفرزند احمد بن حنبل نقل كرده

شد انجام داد. )نویسنده [ توهین محسوب می22۴السالم عملی ناپسند كه ] صفحه علیه

ی این كار زشت دیوانگی و برص و جذام دامنگیر او از ذكر آن معذور است(به واسطه

 «اش شد، تا جایی كه به نسل و تبار او تا این زمان نیز سرایت كرده است.و خانواده

[32. ] 

 م حسین جایز نیستفروش تربت اما

كه از اصحاب خاص میرزای شیرازی  -عالم بزرگوار مرحوم میرزا هادی خراسانی 

از سید احمد بهبهانی، كه او نیز عالمی بزرگوار بوده است، چنین نقل  -بزرگ بود 

كند:در كربال شخصی بود به نام حاج حسن كه در بازار زینبیه نزدیك صحن مطهر، می

ت؛ وی تربت مخصوصی داشت كه هر مثقال آن را به یك فروخمهر و تسبیح می

السالم، هنگامی كه یكی از فروخت.روزی در حرم مطهر امام حسین علیهاشرفی می

ی پول او را كه چهل زوار كنار ضریح مطهر مشغول دعا بود، متوجه شد كه كیسه

ما و در پناه ش اشرفی در آن بود دزدیدند. فریادش بلند شد: یا اباعبداهلل، در حرم شما

خرجی مرا بدزدند؟! این شكایت را كجا برم و به كه بگویم؟ مردم اجتماع كردند و 

آمد.حاج حسن مذكور آن شب در عالم بسیار متأثر شدند، ولی كاری از دستشان برنمی

السالم مشرف شده است، عرض رؤیا دید كه حضور مبارك حضرت سیدالشهدا علیه

از حال زائرتان خبر دارید، دزد او را رسوا كنید، تا پول را كرد: ای آقای من، شما كه 

[ حضرت فرمودند: مگر من دزد بگیرم؟ اگر قرار باشد )دزد 223برگرداند. ] صفحه 

بگیرم(، اول باید تو را بگیرم! عرض كرد: ای سرور من، مگر من چه چیزی 

 فروشی و پولام؟حضرت فرمودند: دزدی تو این است كه خاك و تربت مرا میدزدیده
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دهی؟ و اگر مال من، است چرا گیری! اگر مال تو است چرا به اسم من به مردم میمی

كنم، آیا قبول گیری؟ حاج حسن عرض كرد: سیدی توبه میپول در عوض آن می

فرمایید؟حضرت فرمود: االن كه توبه كردی، من نیز دزد آن زائر را به تو نشان می

دایی را كه در زمستان با بدن عریان نزدیك سقاخانه دهم. سپس آن حضرت مرد گمی

كرد، معرفی كردند و فرمودند: كیسه را زیر پایش لرزید و گدایی مینشست و میمی

دفن كرده و چیزی از آن برنداشته است.حاج حسن گوید: هنگام سحر كه به صحن 

و خواب مشرف شدم، دیدم آن گدا همان جا مشغول گدایی است. مردم را صدا كردم 

ی اشرفی ر از خاكهای زیر خود را برای آنها گفتم. مردم آن گدا را عقب زدند و كیسه

پای او درآوردند و به صاحبش رساندند.پس از آن حاج حسن مردم را صدا زد و وقتی 

آمدند، گفت: یك دزد دیگر هم هست! و پس از آن در مغازه را باز كرد و گفت: این 

رای شما حالل است، و مردم تمام تربتها را بردند. او هم اموال هم از من نیست و ب

 [ 22۳[ . ] صفحه 31دكانداری را رها كرد و به دست فروشی مشغول شد. ]

 مرگ ذلت بار موسی بن عیسی هاشمی، به سبب بی احترامی به تربت امام حسین

ا به حق رمرا دید و گفت: تو « یوحنای نصرانی»موسی بن عبدالعزیز نقل نمود:در بغداد 

دهم كه این شخص كه در كربال است و مردم او را زیارت دین و پیغمبرت قسم می

ط پیامبر السالم است و سبطالب علیهكنند، كیست؟گفتم: پسر حضرت علی بن ابیمی

باشد و اسمش حضرت آخر الزمان حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم می

پرسی؟!یوحنا گفت: ا این سؤال را از من میالسالم است. حاال چرسیدالشهداء علیه

ی ی عجیبی دارم. گفتم: بگو! گفت: خادم هارون الرشید نصف شبی درب خانهقضیه

[ .خادم 39ی موسی بن عیسی هاشمی رسیدیم. ]من آمد و مرا با عجله برد تا به خانه

. ج كنیهارون گفت: امر خلیفه این است كه این مرد را كه قوم و خویش او است، عال

فایده است و سودی وقتی كه نشستم و او را معاینه كردم، دیدم مداوا كردن بی
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ندارد.پرسیدم: چه مرضی دارد و چگونه این طور گردید؟ در آن هنگام، دیدم طشتی 

حاضر كردند و هر آنچه درون شكمش بود، در طشت خالی شده بود. گفتم: چه امری 

حبت ی خود صاین، نشسته بود و با خانوادهواقع شده است؟ گفتند: ساعتی پیش از 

كرد و الحال به این حال افتاده است! وقتی سبب آن را پرسیدم، گفتند: شخصی قبل می

ی بنی هاشم بود و در اثناء مجلس، صحبت از حضرت از این در مجلس بود، كه از قبیله

ها در یعهفت: شالسالم و خاك قبر او به میان آمد.موسی بن عیسی گحسین بن علی علیه

[ خاك قبر او را 223السالم تا حدی غلو دارند كه ] صفحه باب حسین بن علی علیه

كنند.آن شخص بنی هاشمی گفت: مداوا با تربت بر من واقع برای مداوا استفاده می

السالم آن درد به شده است. مرا فالن مرض بود، اما با تربت حضرت امام حسین علیه

ی آن تربت نفع كلی بخشید.موسی بن و حق تعالی مرا به وسیله كلی از من زایل شد

عیسی گفت: از آن تربت نزد تو چیزی هست؟ گفت: بلی. موسی گفت: بیاور. آن 

شخص رفت و بعد از چند لحظه آمد و اندكی از آن تربت را آورده بود و به موسی بن 

به آن شخص، تربت عیسی داد. موسی هم آن را برداشت و از روی استهزاء و تمسخر 

 ای نگذشت كه فریاد و فغانشرا در جایی گذاشت كه زبان از بیانش شرم دارد. و لحظه

و وقتی طشت را آوردند، از اندرون، « النار، النار، الطست، الطست»گفت: برآمد و می

ی هارون گفت: هیچ عالجی در آن بینی بیرون آمده است.فرستادهاین چیزها كه می

وبی را برداشتم و دل و جگر او را نشانش دادم و گفتم: مگر عیسی بینی؟من چمی

كرد، این مرض را عالج كند!سپس از خانه بیرون ها را زنده میالسالم كه مردهعلیه

آمدم و آن بدبخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم. چون سحر شد، صدای نوحه و 

 به این سبب مسلمان گردید و اسالم شیون و زاری از آن خانه بلند گردید.باالخره یوحنا

م السالرا به عنوان دین خود قبول كرد و مكرر به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه

نمود. این سزای كسی ی شریف طلب میرفت و آمرزش گناهان خود را در آن بقعهمی

 [ 21۱[ . ] صفحه 33السالم استهزاء نماید. ]است كه به تربت امام حسین علیه
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 ی توهینی مرد سنی با یك دانه تسبیح و بازگشت بیماری بواسطهمداوا

مرحوم شیخ طوسی قدس سره نقل فرموده كه حسین بن محمد از پدرش نقل نموده 

خواندم. مردان غریبی را دیدم كه در یك است كه گفت:در مسجد جامع مدینه نماز می

: هیچ گفتیگری میكردند.یكی از آنها به دطرف نشسته بودند و با هم صحبت می

دانی كه بر من چه واقع شده است؟ دیگری گفت: نه. گفت: مرا مرض داخلی بود می

كه هیچ دكتری آن مرض را نتوانست تشخیص بدهد، تا اینكه ناامید شدم.روزی پیرزنی 

ی من آمد و چون مرا مضطرب و ناراحت دید، ی ما بود، به خانهبه نام سلمه كه همسایه

گویی؟ گفتم: به غیر از این آرزویی ندارم.سپس و را مداوا كنم، چه میگفت: اگر من ت

ای از آب پر كرد و آورد و گفت: این را بخور تا شفا ی خود رفت و پیالهپیرزن به خانه

یابی! من آب را خوردم و بعد از چند لحظه، خود را صحیح و سالم یافتم و دیگر آن 

چند ماه از آن قضیه گذشت و مطلقا اثری از  درد و مرض در من وجود نداشت تا اینكه

ی من آمد، به او گفتم: ای سلمه، آن مرض، در من نبود.روزی همان عجوزه به خانه

بگو ببینم آن شربت چه بود كه به من دادی و مرا خوب كرد و از آن روز تا به حال 

بیح سكنم و آن مرض برطرف گردید؟ گفت، یك دانه از این تهیچ دردی احساس نمی

كه در دست دارم! پرسیدم: این چه تسبیحی بود؟ گفت: این تسبیح از تربت امام حسین 

[ و من یك دانه از این تسبیح تربت را در آن آب حل 212السالم است ] صفحه علیه

ی كردم و به تو دادم.من به او پرخاش كردم و گفتم: ای رافضه )ای شیعه(، مرا به وسیله

سالم مداوا كرده بودی؟! پرزن غضبناك شد و از خانه بیرون الخاك قبر حسین علیه

ی خود نرسیده بود، كه آن مرض بر من برگشت و الحال به آن رفت و هنوز او به خانه

م و تواند عالج بكند و من بر خود ایمن نیستمرض گرفتار هستم و هیچ طبیبی آن را نمی

سخن بودند كه مؤذن اذان  دانم كه حال من چه خواهد شد.آن دو مرد در ایننمی
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دانم كه حال آن مرد به كجا گفت و ما به نماز مشغول شدیم و بعد از آن دیگر نمی

 [ .31انجامید! ]

 خشك شدن پلیسی كه در زمان رضا خان در بابل قصد تخریب پیر علم را داشت

ام شمسی، عمال رضاخان در مسیر اهانت و انهد 292۱ی در آن روزها، ظاهرا اوایل دهه

دند كه در ای رسیها، به تكیهبسیاری از علمهای جلوی تكایا و همچنین تخریب حسینیه

ای اثر معجزه، بعدها آن تكیه به پیر علم مشهور گشت.جریان از این قرار بود كه عده

قزاق و سرباز به همراه مأموری خبیث كه رذالت او زبانزد مردم شهر بابل بود، جلوی 

ت كردند! جمعیها این بود كه ابتدا علم را شكسته و خرد میرسند. رسم آنتكیه می

دیدند كه سربازی كلنگ را به دست گرفت و برای تخریب  -حیران و پریشان  -مردم 

علم جلو رفت، ولی بالفاصله به عقب برگشت! آن مأمور كثیف گفت: چرا عقب 

بر اندام من  [ لرزه211آمدی؟ سرباز جواب داد: به محض بلند كردن كلنگ، ] صفحه 

كنم.مأمور پلید گفت: این حرفها چیست؟ االن من افتاد و ترسیدم و من این كار را نمی

ای شرمانه آن را بلند كرد تا ضربهكنم. كلنگ را برداشت، جلو رفت و بیخرابش می

زده و ترسناك مردم و سربازان، كاری بر علم فرود آورد، كه ناگاه درمیان نگاه حسرت

راه كلنگ،قبل از رسیدن به علم در هوا معلق ماند وخشك و فلج گردید و دستش به هم

ی شگفت، جمعیت تماشاچی و سربازان ی این صحنهصورتش هم سیاه شد!با مشاهده

السالم پا به فرار گذاشتند و كلنگ از دست از ترس غضب حضرت قمر بنی هاشم علیه

، و خشك شده و صورتی سیاه نحس این مأمور به زمین افتاد. سپس وی با دستی فلج

در حالیكه نه او و نه احدی از عالمیان جرئت سوء قصد به آن علم را نداشتند، آرام 

آرام به طرف محل كار خود یعنی شهربانی حركت كرد.به طور طبیعی، قبل از رسیدن 

سالم به المأمور پلید به شهربانی، خبر ظهور معجزه و انتقام حضرت قمر بنی هاشم علیه

وش همكارا او و رئیس شهربانی نیز رسیده بود. لذا پس از اینكه این مأمور نگون گ
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ها باال برود، ناگهان رئیس شهربانی جلو آمد و بخت به شهربانی رسید و خواست از پله

مدال خدمت و سر دوشی را از لباس او كند و گفت: وارد شهربانی نشو كه ما از انتقام 

رسیم! و باالخره او را به شهربانی راه ندادند و اخراج كردند. تالسالم میابوالفضل علیه

ی این ملعون هم او را به خانه راه ندادند.بعدها این شود كه حتی زن و بچهنقل می

 كرد و مردم هنگام عبوربدبخت با همان دست خشكیده در كوچه و خیابان گدایی می

ت، تا بار زیسالی به این وضع نكبتكردند. چند ساز كنار او، و بر او لعن و نفرین می

جان به آتش جهنم برد.ازآن تاریخ به بعد، چون این علم تنها علمی بود كه در شهر بابل 

[ علنی از آن به وقوع پیوست، به عنوان رمز پیروزی 219این طور اعجاز ] صفحه 

 هی خداوند در حفظ شعائر حسینی بعلمدار كربال تا روز قیامت و سمبل صدق وعده

ای كه شرافت جای داشتن این علم معجزنشان را نام گذاری شد و نیز محله« پیر علم»

 [ .3۴موسوم گشت. ]« ی پیر علممحله»دارد به 

ای كه به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، راننده

 دو نیم شد

ر ای چند سال قبل داند: حادثهتهجناب آقای حاج ابوالحسن شریفی از كرج مرقوم داش

خوانید:در تهران میدان قزوین، خیابان تهران رخ داده است كه شرح آن را ذیال می

ی مشروب فروشی وجود داشت كه جمشید )كه در آن زمان محل فساد بود( یك مغازه

های تریلی )تریلر( و باری و صاحب آن یك نفر ارمنی بود و آن مغازه پاتوق راننده

رفت. مرد ارمنی، كه صاحب مغازه بود، به خاطر ارادتی كه به حضرت ره به شمار میغی

السالم داشت، عكسی كه آن حضرت را سوار بر اسب نشان اباالفضل العباس علیه

داد، باالی سر خود نصب كرده بود و برای آن احترام خاصی قائل بود.روزی سه نفر می

خواهند. فروشنده سه و ازفرد ارمنی مشروب میشوند ی تریلی وارد مغازه میراننده

كند و آورد. یكی از آنان یك لیوان دیگر درخواست میلیوان شراب برایشان می
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[ معتقد بود 213ورزد. زیرا ] صفحه ی ارمنی از دادن لیوان اضافه خودداری میفروشنده

ی و مشكالت شودكه نباید به هر راننده بیش از یك لیوان مشروب داد، چون مست می

خواهم! باالخره وقتی دارد: برای خودم نمیفراهم خواهد كرد. فرد راننده اظهار می

گیرد، )نعوذباهلل( به روی عكس مبارك حضرت اباالفضل العباس لیوان شراب را می

گوید: این هم سهم ایشان!شخص ارمنی وقتی كه این جسارت پاشد و میالسالم میعلیه

شود و آنان را از مغازه بیرون بیند، خیلی ناراحت میدین میبی یفجیع را از راننده

نماید. سپس از شدت ناراحتی، در داخل مغازه كند و مغازه را تعطیل اعالم میمی

شود. آن سه نفر بعد از خارج شدن از مغازه، با یكدیگر مشاجره مشغول گریه می

كه  گیرندآنان، با هم تصمیم می كنند كه چرا این عمل انجام شد؟ نهایتا دو نفر ازمی

ی جسور را بكشند و هایشان از شهر خارج شدند؛ در بیابان، رانندهوقتی با تریلی

جسدش را نیز در بیابان بیندازند.این دو نفر قبل از آن مرد خبیث راه افتادند، تا با هم 

های خود یتصمیم الزم را بگیرند. وقتی كه وارد خیابان قزوین شدند تا به طرف تریل

بروند، نفر سوم )كه همان فرد گستاخ بود و از آنان عقب مانده بود( وقتی خواست از 

جوی آب كار خیابان بگذرد، پایش به جدول كنار خیابان برخورد كرد و با صورت به 

وسط خیابان افتاد. در همین حال یك تریلی آهن كش، كه با بار آهن در حال عبور 

ی او را از كمر دو نیم ساخت! مردم جمع شدند و راننده بود، از روی شخص گذشت و

تریلی هم توقف كرد.پلیس نیز سر رسید و بزودی جمعیتی انبوه آمدند. آن دو نفر 

ای از آن جمعیت داشتند، وقتی متوجه این حادثه شدند، جلو ی دیگر، كه فاصلهراننده

سارتی اند به علت جداشته آمدند و شرح ماجرا را به پلیس گفتند و افزودند كه تصمیم

 السالم انجام داده بود در بیابان او را بكشند، وكه وی به حضرت اباالفضل العباس علیه

السالم زحمت آنها را كم [ حضرت اباالفضل العباس علیه211اظهار داشتند كه ] صفحه 

نفر  وكرد.وقتی كه پلیس این مطلب را از آنها شنید؛ برای روشن شدن قضیه همراه آن د

و جمعی دیگر به خیابان جمشید، كه محل شراب فروشی بود، رفتند. دیدند مغازه 
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تعطیل است! وقتی در زدند، صاحب مغازه كه همان ارمنی بود در را باز كرد. پلیس و 

ها باشد. وقتی چشمش به رانندههمراهان وارد شدند و دیدند مرد ارمنی مشغول گریه می

د: آن مرد كافر چه شد؟! وقتی آنان گفتند: كه وی به جزای افتاد، از آن دو نفر پرسی

خود رسیده و به جهنم وارد شده است، ارمنی صاحب مغازه مشغول شكر گزاری به 

السالم را نشان داد كه هنوز خشك درگاه خداوند متعال شد و عكس حضرت علیه

د و گفت: ها را مرخص نموای تهیه كرد و رانندهنشده بود. پلیس هم صورت جلسه

ی مسئولیت این با خودم و خودم جوابگوی قانون خواهم بود. وقتی ماجرا را به بقیه

اداره گزارش كرد، خود او مورد تشویق هم قرار گرفت و هیچ گونه مسئولیتی 

 [ .33متوجهش نگردید. ]

توهین و شرابخواری جوانی در شب تاسوعا در تهران و غیب شدن او در یك لحظه و صدای 

 انگیز اوشگفت

این قضیه توسط حجة االسالم آقای حاج شیخ فضل اهلل شفیعی قمی نقل شده 

است:یكی دو سال به انقالب مانده بود. در تهران، خیابان غیاثی، در شب تاسوعا 

لسالم اها، به مقام شامخ حضرت ابوالفضل العباس علیهشخصی پس از دیدن سقاخانه

بیند مادرش مشغول خوردن آید و میخانه میكند. سپس به [ می21۴جسارت ] صفحه 

گوید: مادر دست از خرافات بردار، امشب من زرد است و در آنجا نیز میشله

كند ولی او خواهم مشروب بخورم و كیف كنم! مادر او را از این كار منع میمی

شود و مشغول كار خود شناسم.مادر از او جدا میگوید: من ابوالفضل را نمیمی

شود: سوختم! سوختم! وقتی كه مادرش گردد، كه ناگهان صدای فرزندش بلند میمی

د، آیبیند بساط مشروب پهن است، ولی جوان نیست و فقط صدای او میآید، میمی

رد. آمد، ولی كسی او را پیدا نكگویی به زمین فرورفته بود. تا یك ماه صدای جوان می

 [ .3۳به عكس جلوه دادند. ] های آن روز، قضیه رامتأسفانه روزنامه
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 مردن یك سنی به خاطر استهزاء به عزداران سامرا

یكی از علمای موثق اصفهان نقل كرد: در سر من رأی )سامرا( جمعی از دوستان آل 

كرد. زدند و شخصی سنی به آنها استهزا میمحمد صلی اهلل علیه و آله و سلم سینه می

گون زند. آن سنی ناس یضربك، یعنی عباس ترا میگوید: عبیكی از عزادارها به او می

كند.سپس آن سنی منزل خود گوید و جسارت میای توهین آمیز میبخت كلمه

میرم. و سپس گوید: عباس ضربنی و أموت، یعنی عباس مرا زد و من میرود و میمی

رایش ب بینند مرده است.بعد از آن بستگان اوروند، میخوابد. چون به بالین او میمی

[ برای شركت 213ع در سامرا نیز ] صفحه گذارند واز طالب شیهمجلس ترحیمی می

 [ .33كنند. ]كنند، ولی آنها از رفتن ابا میی ختم وی دعوت میدر جلسه

 خندیدن مردم با استماع مصیبت حضرت ابوالفضل، كه توسط روضه خوان مبتدی انجام شد

ج شیخ عبداالوحد خورشیدی بخشایشی نقل این قضیه توسط حضرت حجة االسالم حا

ر فرمود: دشده است:جناب حجة االسالم آقای حاج شیخ علی قاسمی غریبدوستی می

هجری شمسی، بنده در ركاب حضرت آیة اهلل آقای حاج شیخ هدایت  299۳تاریخ 

ی صلح بین یك نفر روحانی و مالك به غروی قدس سره به مناسبت برگزاری جلسه

رت نمودیم.بعد از برگشت از روستای جیران، چند روز در غریبدوست گرمرود مساف

در منزل پدر آقای غروی ماندیم. علمای محترم روستای غریبدوست به دیدن مرحوم 

حاج شیخ آمدند و حاج شیخ نیز از ایشان بازدید نمودند. شبی از شبها، كه پدران 

نام مشهدی اسماعیل  طالب آن روستا در محضر حاج شیخ حضور داشتند، شخصی به

كمال به خدمت حاج شیخ آمد و به ایشان عرض كرد: ما در منزل روضه داریم. حاج 

شیخ به بنده و حجة االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ عمران علیزاده فرمودند: در 

رمودند: ایم. فی ایشان منبر بروید! ما عرض كردیم: آقا جان ما تا به حال منبر نرفتهخانه
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ی ما اطاعت از فرمایش حاج شیخ بود. شود. طبعا وظیفهسخنرانی، منبر اول شما میاین 

[ در بین راه، بنده به 21۳و لذا برای روضه خواندن به منزل آقای كمالی رفتیم. ] صفحه 

آقای علیزاده گفتم: شما باید منبر بروید، زیرا من صالحیت منبر ندارم. بعد از مذاكره، 

قرار شد من هم به ایشان اجماال كمك كنم و البته منبر را ایشان  ایشان قبول كردند و

السالم تشریف ببرند. آقای مشهدی اسماعیل گفت: به حضرت ابوالفضل العباس علیه

وسل پیدا السالم تتوسل پیدا كنید و آقای علیزاده هم به حضرت ابوالفضل العباس علیه

خواندم. ولی چون اولین منبر ما بود،  كردند. پس از منبر ایشان، من هم چند قطعه شعر

كشیدیم و در وقت ذكر مصیبت، چشممان را بسته بودیم. یكوقت متوجه خجالت می

خندند! در خاتمه نیز چند قران )ریال( به شدیم كه مردم عوض اینكه گریه بكنند، می

شیخ  جعنوان اجرت توسل، به ما دادند.با ناراحتی زیاد، نزد حاج شیخ برگشتیم. ولی حا

گفتند: بارك اهلل پسرانم! ولی از ناراحتی درونی ما خبر ما را تشویق كردند و مرتبا می

نداشتند. آن شب را صبح كردیم و فردای آن روز دیدیم كه صاحب منزل در اول 

ی وی را پرسید و وی گرید! حاج شیخ علت گریهصبح، وارد اطاق ما شده است و می

دیده است كه آقا حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی توضیح داد كه دیشب در خواب 

نید؟! كاند: عجب مجلس توسلی برپا میالسالم در حال غضب، به وی فرمودههاشم علیه

ه شده آقا جان اشتبا»سپس افزود، من از ترس به پای آقا افتادم و به ایشان عرض كردم: 

م، مرا كنبرپا می كشم و مجلس توسلاست! تا زنده هستم، هر سال یك گوسفند می

ببخشید. حضرت فرمودند: بروید در مجالس توسل، مواظب خودتان باشید!وی گفت: 

خدا تا  یكنم. باالخره آن بندهوقتی از خواب بیدار شدم، دیدم مثل آدم بیدار گریه می

السالم كشت و برای حضرت ابوالفضل العباس علیهزنده بود، هر ساله یك گوسفند می

دهند.سپس مرحوم حاج . و بعد از او، فرزندانش نیز همان برنامه را ادامه میداداطعام می

[ مواظب 213ی خدا و حاضرین توصیه فرمودند كه، همیشه. ] صفحه شیخ به آن بنده

باشید كه محبت اهل بیت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را به خودتان جلب 
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اینكه انسان در مجالس سوگواری ایشان آید، مگر نمایید و این محبت به دست نمی

مؤدب داخل شود و مؤدب خارج گردد و همواره متوجه این باشد كه این مجالس، 

فرمود: ای مردم، صاحب نظاری دارد.مرحوم مال حسینقلی تكمداشی نیز همیشه می

السالم حضور دارند. ایشان، كه از بنی اعمام مرحوم آیة مجلس، یعنی حضرت موال علیه

بیابان  كرد و در حاج میرزا فتاح شهیدی بود، از این روستا به آن روستا مسافرت میاهلل

داد. سپس به آنان داد و یك مسأله به آن دهاتیها یاد میآب را بهانه خود قرار می

گفت كه اگر تمایل دارید، در این بیابان یك توسل به حضرت موال امام حسین می

 كرد، وی در آن بیابانن باغبان یا زارع اظهار تمایل میالسالم پیدا كنیم. اگر آعلیه

خدایا در این بیابان به یك نفر یك مسأله یاد »كرد: جست. سپس عرض میتوسلی می

گریست.روحانی نباید بیكار كرد و میو سپس در بین منازل راه، زمزمه می« دادم

ا )نه واقعا آن مرحوم وصف بنشیند، بلكه باید همیشه در حال انجام مأموریت ابالغ باشد.

 [ .۳۱اسما( روحانی بود. ]

 ی آقا سید حبیب چاووشی را گرفتسقوط و مرگ هادی خان، كه به زور عمامه

زمان رضاخان، در ایام متحدالشكل نمودن لباس و ممنوعیت عزاداری، روزی در 

ه ی روضراه را بر آقا سید حبیب چاووشی كه برا« هادی خان نایب»چهارسوق بازار قم، 

ی خود را تحویل بدهد و خواهد كه عمامهگیرد و از او میرفته است، میخوانی می

[ سید فوق الذكر، كه مردی جلیل القدر بوده و در بین 29۱متحدالشكل شود! ] صفحه 

خواهد كه از او درگذرد و این كار را نكند، مردم محبوبیتی داشته است، از نایب می

دارد. سید دلش دری در حضور مردم، عمامه را از سر سید برمیولی نایب با اصرار و قل

شكسته شده و در حالیكه اشك از دیدگانش سرازیر بوده است، خطاب به نایب 

السالم عوضش را بگیری!همان شاءاهلل از جدم ابوالفضل علیهگوید: برو نایب، انمی

ی بام چهارسو به شب هادی خان كشیشك بازار بوده است. او در حالی كه از دریچه
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بازار چشم دوخته بود، ناگهان از باال به زیر افتاد و مغزش با زمین اصابت نمود و فورا 

 [ .۳2مرد. ]

و  ای از جوانان،شكایت شیخ هادی حائری شیرازی به حضرت ابوالفضل به خاطر توهین عده

 مرگ سه جوان در سه روز

 -ی، فرزند مرحوم مال امین شیرازی مرحوم آیة اهلل آقای حاج شیخ هادی حائری شیراز

هجری قمری متولد شده  29۱۳در سال  -یكی از عالمان وارسته و متقی كربالی معلی 

ی نجف اشرف و كربال به تحصیل و سپس به ی علمیهبود. ایشان مدتها در حوزه

تدریس سطوح عالیه اشتغال داشت و در جمع حضرات آیات عظام میرزا مهدی 

خ یوسف بیارجمندی، حاج شیخ محمدرضا اصفهانی و دیگران، از شیرازی، حاج شی

مشاوران نزدیك و خواص اصحاب فقیه زاهد، مرحوم آیة اهلل العظمی حاج آقای 

شد. فرزند ایشان آقای حاج محمد حسن حسین طباطبائی قمی قدس سره محسوب می

ادرشان بازگو جریان زیر را به نقل از م -كه اكنون یكی از بازاریان تهران است  -

ای پشت در كوچه« ی جیهمحله»[ منزل مرحوم والد سابقا در 292نموده است: ] صفحه 

در خیابان سر سدر قرار داشت. روزی جمعی « ی الخدیجة الكبری علیهاالسالممدرسه»

شناختند و از از اشرار وابسته به یكی از خاندانهای معروف، كه حرمت علم را نمی

شوند و عاجز و بیگانه بودند، در راه خانه متعرض مرحوم والد میدرك منزلت عالمان 

ی ایشان از سر مبارك بر دارند، تا آنجا كه عمامهادبی روا میبه ایشان جسارت و بی

چد و از پیرود و دوباره عمامه را به سر میافتد!پدرم با ناراحتی تمام به منزل میزمین می

اینكه او قصد شكایت به كالنتری دارد، دیگر بار راه شود. آنان به گمان منزل خارج می

گوید: خیر، من تنها به حرم پرسند. پدرم میكنند و مقصدش را میرا بر او سد می

ته و ها قضیه را سبك انگاشمعرفتروم. آن بیالسالم میحضرت اباالفضل العباس علیه

گردند و پس از عرض حال، كنند و ایشان به طرف حرم مطهر، رهسپار میراه را باز می
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ی گردند.در همان شب یكی از جوانان آنان خاندان، بدون آنكه سابقهبه منزل باز می

شود. فردای آن روز، هنوز از كار تجهیز او بیماری داشته باشد، ناگهان گرفتار مرگ می

آید، و روز كامال فارغ نشده بودند كه باز هم مرگ سراغ جوانی دیگر از ایشان می

شوند و به منزل مرحوم حاج شیخ هادی وم هم...باالخره عاقالن قوم باالتفاق جمع میس

افتند و طلب آیند، و ضمن گریه و زاری، به دست و پای ایشان میقدس سره می

ی های خانهخواهید همهمگر شما می»گویند: كنند، و میحاللیت و كسب رضایت می

گوید: من فقط خدمت آقا عرض حال كردم و ایشان در پاسخ می« ما را تاریك كنید؟

بس! و درخواست انجام كار معینی نكردم و آن را به خود آقا واگذار كردم.سرانجام با 

 29۴3یابد.آن بزرگوار در سال انجام عذرخواهی، جریان مرگ و میرها خاتمه می

داهلل [ حضرت اباعب291هجری قمری دار فانی را وداع گفتند و در صحن مطهر ] صفحه 

 السالم مدفون شدند.الحسین علیه

ام و او آبستن شده است كشته شدن مرد عرب كه ادعا داشت من با همسرم آمیزش نكرده

 )در كنار ضریح حضرت ابوالفضل(

ی اجتهاد بود، این قضیه را نقل مرحوم مبرور حاج میر باقر آقا صادقی كه حائز مرتبه

كنند، متأسفانه پس از اندك زمانی م وصلت میی بزرگ در كربال با هكرد:دو خانواده

گردد و هر چه ی پدرش برمیدهد و دختر به خانهدر میانشان اختالف سلیقه رخ می

شود. پس از گذشت یك سال از این قضیه، كنند، مؤثر واقع نمیدیگران وساطت می

ه ی او بی دختر، به استثناآید و تمام افراد خانوادهی نجف اشرف پیش من میوقفه

آید ی دختر میفهمد و به در خانهشوند.داماد این مطلب را مینجف اشرف مشرف می

شود و با قسمهای دروغ، به كند و وارد خانه میو به هر وسیله كه هست، او را قانع می

ی خود كند. سپس داماد به خانهدهد، باألخره با وی آمیزش میهای پوچ میاو وعده

كند و كسی را برای آوردن دختر های خود وفا نمیوعدهگردد ولی به برمی
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ن گردد. كسافرستد!دختر بیچاره كه حامله شده بود، آثار حمل در او نمایان مینمی

كند. كنند و آن بیچاره قضیه را چنانكه بوده، نقل میدختر وی را تعقیب و تهدید می

كنند و دختر، قصد قتل او میافزاید. برادران كند و بر اصرارش میولی پسر انكار می

گوید: دستم را به دامن او كند و میآن بیچاره با ناله و زاری، اظهار مظلومیت می

آیند و برسانید تا من صدق گفتارم را به ثبوت برسانم. باز كسان دختر به نزد پسر می

خره ماند. باأل[ پسر به عناد خود باقی می299كنند، ولی ] صفحه مطلب را اظهار می

كنیم، تا حقیقت امر روشن گردد. برخیز تا پیش گویند: شما را با همدیگر روبرو میمی

و را كنند و اكند، ولی بزرگان هر دو طرف مجبورش میدختر برویم، پسر قبول نمی

آید پس از اعتذار از كنند.در این حال دختر میی دختر میآورند و داخل خانهمی

كند كه از خدا بترس و آبروی ما مبر، اما داماد باز قبول حضار، اول به او نصیحت می

د و شوكند. یكدفعه آن دختر با حالت فوق العاده ناراحتی از جای خود بلند مینمی

گوید: برخیز! من در حضور حضرت ابوالفضل العباس گیرد و میگریبان پسر را می

ند، ولی طرفین اجبارش كالسالم اثبات خواهم كرد! پسر از آمدن خودداری میعلیه

نمایند.باألخره به همان طریق كه دختر او را گریبانگیر كرده است، كشان كشان به می

برد و به محض ورود به حالت زاری و تضرع و عصبانیت و ناراحتی تا حرم مبارك می

ا كشد و بی پسر، فریادی میحرم، یك دست به ضریح مقدس و یك دست به یقه

گوید: آقا اگر شما قبول دارید، آبروی من برود! واال حكم كن بین یحالتی غیر عادی م

من مظلوم و این ظالم!ناگهان ضریح مقدس به حركت آمد. پسر بدبخت به مقدار چند 

متر به طرف باال رفت و به زمین زده شد. و مردم پا به فرار گذاشتند! بعد از مدتی، 

آن بدبخت خرد شده و آثار استخوان در بینند بدن شوند و میخدمه و دیگران وارد می

او پیدا نیست و رنگش سیاه شده است.باالخره دختر را با نهایت عزت و احترام 

ی احسانت آقا خانه»گوید: گردانند و او در موقع خروج از درب حرم مطهر میبرمی

د و وشای در شهر ایجاد میبرند.ولولهو بدن نحس پسر را نیز از حرم بیرون می« آباد!
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دهد و به تمام روستاها و ریزند. اجتماع عجیبی رخ میتمامی مردم به حرم مبارك می

كنند. باالی [ خیلی مفصل می293های ] صفحه رسد و چراغانیشهرستانها خبر می

شود. و شود و كرامات و فضائلی نقل میها داده و اشعاری خوانده میها بشارتمأذنه

نهند!این قضیه در زمان استیالی دولت تركیه بر عراق واقع مردم رو به سوی كربال می

شان رسد. بزرگان ایشده و بغداد مقر قدرت و حكومت ایشان بوده و خبر به آنجا نیز می

ام دهند و از آناطولی )نآیند و پس از تحقیق، قضیه را به دولت متبوع خود خبر میمی

و  نظامی ایشان، لباس تازه بپوشند رسد كه تمام قوایشهری است در تركیه( دستور می

آمدند و به كربال بیایند. قوای نظامی با ادب و نظم مخصوص، از درب ورودی می

 [ .۳1دادند. ]مقابل حرم مطهر شعارهای مخصوص می

مردی كه در كنار ضریح حضرت ابوالفضل نسبت ناروا به همسرش داد و سوگند یاد كرد و 

 همان جا مرد

شان، حضرت آیت اهلل ج سید محمد فاطمی ابهری از قول پسر خالهآیت اهلل آقای حا

آقای حاج شیخ ضیاءالدین، نقل كردند كه گفت:شخصی نسبت خالف عفت به زنش 

ای. بنا شد به حرم داده بود و گفته بود: حملی كه تو داری از من نیست؛ تو زنا داده

را بزنند و حضرت  السالم بروند و حرفهایشانمطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه

گوید: یا گیرند، ابتدا زن میالسالم قضاوت كنند.وقتی كنار ضریح مطهر قرار میعلیه

آید. اما زمانی كه نوبت ای پیش نمیاباالفضل، این حمل من از شوهر من است. و حادثه

یا »خورد كه ایستد و قسم می[ مقابل ضریح مطهر می291شوهر رسیده و او ] صفحه 

تاد بینند صورتش سیاه شد و به زمین افیكدفعه می« ، این حمل زنم از من نیستابالفضل

 [ .۳9و جا به جا مرد! ]

 اش را بیرون آوردندقاتل در حرم ابوالفضل به دروغ قسم خورد و جنازه
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این قضیه توسط حضرت حجةاالسالم والمسلمین حاج شیخ حسن بصیری نقل شده 

ئی این قضیه را نقل كرد:در زمان رضاشاه، به است:مرحوم محمد ابراهیم زرگر خو

ی مكرمه مشرف شدم و در هنگام برگشتن، موفق به زیارت عتبات عالیات مكه

الم السعبداهلل الحسین علیهگردیدم. طبق معمول، اول صبح به زیارت حضرت ابی

دم.در روز شالسالم نائل میشرفیاب و سپس به زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه

 -السالم، به آقای حاج عباس تبریزی ای بعد از خروج از حرم آن بزرگوار علیهنجشنبهپ

برخورد كردم. وی در  -السالم دكان عطاری داشت كه در نزدیكی باب العباس علیه

جلوی دكان خود صندلی گذاشت و مرا روی آن نشانید و در ضمن صحبت، مشغول 

صدایی برخاست.از صدای مزبور، مردم به  اصالحات دكانش شد. در این هنگام، ناگاه

ی دویدند. من كه به زبان عربالسالم میتكاپو درآمدند و به طرف حرم آن بزرگوار علیه

دانستم چه خبر است، سر از دكان بیرون كردم و منتظر اخبار تازه بودم آشنا نبودم و نمی

ه ی زیاد ببا عجلهكه باز صدا بلند شد و آقای حاج عباس نیز دكان را ترك كرد و 

[ حضرت 29۴سوی حرم مطهر رهسپار شد و به من هم گفت: بیا كه ] صفحه 

السالم كرامتی نشان داده است.من همراه ایشان با عجله داخل صحن مقدس شدم و علیه

ای را كشان كشان از حرم مبارك بیرون آوردند و مورد لعنت در آنجا دیدم كه جنازه

ا آن بدبخت با دو نفر دیگر مرتكب قتلی شده بود و پس از و نفرین قرار دادند. گوی

گرفتار شدن، انكار كرده بود و نهایتا، امر منجر به این شده بود كه وی قسم بخورد. 

اینك، مأمورین دولت او را برای قسم خوردن آورده بودند واین بدبخت قبل از 

یده فته و به جزایش رسدیگران، ابتدا به سوگند كرده بود و مورد غضب الهی قرار گر

 [ .۳3بود. سپس آن دو نفر دیگر به جرم خود اقرار كردند. ]

مردی كه در حرم حضرت ابوالفضل سوگند به ناحق یاد كرد و مورد غضب قرار گرفت، به 

 روایت حاج مال آقا جان زنجانی
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این قضیه توسط عالم متقی حاج سید محمد علی میالنی نقل شده است:از مرحم ثقة 

محدثین حاج شیخ محمود، معروف به حاج مال آقا جان زنجانی قدس سره شنیدم كه ال

گفت: در یك شب زمستان بسیار سردی، در ایوان مطهر حضرت سیدالشهداء می

ی درب حرم گذاشته بودم. در بسته بود. مرد عربی را دیدم كه السالم سر به پاشنهعلیه

ی بدنش كوبیده شده بود. چنان بلند نفس هوش آنجا افتاه و گویی تمام استخوانهابی

رسید. نزدیك سحر تكانی به خود داد كشید كه صدای آن به طرف دیگر ایوان میمی

برخاستم و جلو رفتم، حالتی در او دیدم كه گویا «. اوالد عمی -اوالد عمی »و صدا زد: 

[ 293صفحه از خواب بیدار شده است. چند نفر جوان كه در اطراف بودند آمدند، آن ] 

مرد به عربی به آنها گفت: ریسمان بیاورید.گفتند: این موقع شب از كجا ریسمان 

السالم مرا به پایم ببندید و به طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه« عگال»بیاوریم؟!گفت: 

بكشانید. آنها چنین كردند و او را به طرف آن حضرت كشیدند. من هم با آنها به راه 

السالم كه تازه باز شده بود، رسیدیم و ن حضرت ابوالفضل علیهافتادم. به درب صح

وارد صحن شدیم. آن مرد بلند شد و جلوی ایوان ایستاد و از حضرت ابوالفضل 

السالم عذرخواهی كرد. از همراهان و بستگانش سؤال كرد كه قضیه چیست؟آنها علیه

مت رویم خده بود: میگفتند: این مرد شخصی را به دزدی متهم كرده بود. او هم گفت

خوریم. طرفین آمدند. متهم قسم خورد و السالم و قسم میحضرت ابوالفضل علیه

طوری نشد، ولی وقتی این مرد قسم خورد، یك مرتبه نقش زمین گردید. معلوم شد كه 

او به دروغ قسم خورده است. با خود گفتیم: چگونه او را به محل ببریم؟ بدنی را كه 

و گویا تمام استخوانهایش شكسته شده است او را خدمت حضرت  كشدفقط نفس می

السالم ببریم، تا شفایش را بگیریم. لذا او را به ایوان حضرت سیدالشهداء علیه

السالم بردیم و آنجا گذاشتیم.از خود آن مرد پرسیدم: چه شد و سیدالشهداء علیه

رت ی از طرف حرم حضچگونه شفا یافتی؟ گفت: من افتاده بودم، ناگهان دیدم شخص

او  رود بلكه زمین زیر قدمهایآید، ولی گویا بر زمین راه نمیالسالم میابوالفضل علیه
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پیچد، وقتی به ایوان رسید، با سرپا به من زد و فرمود: اگر برادرم از خدا بخواهد كه می

آسمان را زمین و زمین را آسمان كند، چیزی نیست! تو كه...سپس ایشان وارد حرم 

 [ 29۳[ . ] صفحه ۳1شدند و من هم شفا یافتم. ]

 سه بار زمین خوردن در كنار ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر قسم دروغ

السالم مرحوم سید صالح، معروف به ابوسعید، از خدام حضرت اباالفضل العباس علیه

ا بكند كه گفت: روزی پدرم وارد خانه شد و بود. فرزند سید صالح، از قول وی نقل می

: چه شده اند. گفتیمالسالم معجزه كردهخوشحالی فراوان گفت: حضرت ابوالفضل علیه

است؟ او ماجرا را چنین تعریف كرد:شخصی را نزد ضریح مطهر حضرت اباالفضل 

گویی، قسم بخور! و آن شخص السالم آوردند و گفتند: اگر راست میالعباس علیه

قسم خوردن، سه بار از زمین بلند شد و دست به ضریح گذاشت و قسم خورد.به مجرد 

گویم! و به آرامی روی زمین قرار از ضریح باالتر رفت و به زمین خورد! بار سوم، می

گفت. سپس اقرار كرد كه قسم دروغ خورده است. همه خوشحال شدند و پول و نقل 

 [ .۳۴پخش كردند. ]

ل در شهر لكنهو، مرد سوگند دروغ شیعه در مقابل شخص سنی در درگاه حضرت ابوالفض

 شیعه را نابینا ساخت

شخصی از اهل سنت، از یك شیعه مبلغی طلبكار بود و هر چه طلب خود را از وی 

كرد. آن دو با هم پرداخت و حاشا میكرد، آن فرد شیعه بدهی خود را نمیمطالبه می

قای آ مشاجره زیادی داشتند تا كار به اینجا كشیده شد كه مرد سنی گفت: باید این

السالم )در شهر لكنهو هند( برود و دست شیعه به درگاه حضرت اباالفضل العباس علیه

 السالم بگذارد و بگوید كه من مقروضبه علم مبارك حضرت ابوالفضل العباس علیه

نیستم، تا من از طلب خود صرفنظر كنم.بدهكار حاضر شد به درگاه برود و قسم یاد 
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او  اندیشید كه: من شیعه هستم، ویست، و پیش خود میكند كه به فرد سنی بدهكار ن

السالم قضاوت را به سود من انجام خواهند داد! مرد سنی است. بنابراین حضرت علیه

سنی باز تكرار كرد كه اگر او دست به علم بگذارد و بگوید من مقروض نیستم، من هم 

ا خیر، این كار ر: »كنم.همسر مرد بدهكار به شوهرش گفتاز تعقیب وی خودداری می

ولی او نپذیرفت و به زنش گفت: حضرت ابوالفضل العباس « نكن، صالح نیست!

السالم هیچ وقت شیعه را در مقابل سنی سرافكنده نخواهد ساخت.باألخره مرد شیعه علیه

السالم رفت و دست به علم مبارك گذاشت و به درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه

تی از آنجا ام. وقاین مرد سنی بدهكار نیستم و پولی از وی نگرفته به دروغ گفت: من به

برگشت هنوز به صحن مبارك درگاه و به كنار حوض نرسیده بود، كه پسرش را صدا 

زد و دست خود را بر كتف او گذاشت و آهسته به راه افتاد بزودی معلوم شد كه مورد 

ی یجهه و نابینا شده است.این نتالسالم قرار گرفتغضب حضرت ابوالفضل العباس علیه

م السالای از عدالت حضرت قمر بنی هاشم ابالفضل العباس علیهقسم دروغ و نمونه

 [ .۳3است. ]

مسلمانی در دادگاه قفقاز به حضرت ابوالفضل قسم یاد كرد و در همان لحظه هالك شد، و 

 این نوع قسم در دادگاه ممنوع شد

از علمای عامل و سادات بزرگوار و از مهاجرین فی  -مرحوم آقا میر اسد میر بابائی 

كرد:بین دو نفر مسلمان اهل قفقاز، نقل می -سبیل اهلل بعد از انقالب لنین ملعون 

[ روسیه بردند. مدعی، 23۱اختالفی رخ داد كه شكایت آن را به دادگاه دولت ] صفحه 

د و به حضرت ضمن محاكمه گفت: متهم باید هفت قدم به سمت قبله گام بردار

 سخنانش از روی صداقت و راستی است و»السالم قسم بخورد كه ابوالفضل العباس علیه

 دهم.رئیس دادگاه مسلمان نبود و بنابر؛ اگر چنین كند من رضایت می«باشدحق با او می

گوید: چون توافق دارند، از طرف ما بالمانع فهمد، ولی میاین قضیه را درست نمی
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آورد و در اثنای آن، در قدم پنج به زمین مراسم قسم را به جا می« یهمدعی عل»است. 

خورد و دكتر قانونی شود. با این حادثه، وضع دادگاه به هم میخورد و هالك میمی

كند.پس از این كند و برگ فوت وی را صادر میآید و شخص مزبور را معاینه میمی

شود كه بعد از این، در این دادگاه ر میپیشامد، از سوی اولیای امور، آگهی رسمی صاد

 [ .۳۳السالم ممنوع است! ]ی حضرت ابوالفضل العباس علیهمحاكمه

 روانی شدن كسی كه به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد كرده بود

از قول  -منبری معروف اصفهان  -حضرت حجةاالسالم و المسلمین حاج آقا نمازی 

دو قضیه را نقل فرمود:دو چیز در حرم حضرت عباس  یكی از دوستانشان این

السالم در شب هاشم علیهالسالم دیدم:یكی این كه در صحن حضرت قمر بنیعلیه

ی دیگری مشغول كار بودیم، دیدیم یك دسته پرنده كه مثل ای كه من و عدهجمعه

ت ضرالسالم آمدند و سپس دور گنبد حمرغابی بودند، دور گنبد امام حسین علیه

وردند خواستند تعظیم كنند! سر فرود آالسالم نیز دور زدند. مثل اینكه میاباالفضل علیه

ی كردیم.قضیه[ صحنه نگاه می232و رفتند، ما دست از كار كشیدیم و به این ] صفحه 

السالم آمدیم، جوانی را مشاهده دوم اینكه: شب كه به حرم حضرت اباالفضل علیه

آمدند، و با زنجیر پایش را ی او برنمیو سه چهار نفر هم از عهدهكردیم كه روانی بود 

به ضریح بسته بودند.ما زیارت و كارهایمان را انجام دادیم و به منزل رفتیم و هنگام 

صبح كه به حرم آمدیم، تا زیارت كنیم و به كار مشغول شویم، دیدیم این جوانی كه 

ست، ولی هنوز زنجیر به پایش بسته آمد، آرام شده ای او برنمیهیچكس از عهده

است؛ اما طرف دیگر زنجیر كه به ضریح بسته بود، باز شده است.خادم حرم زنجیر را از 

ه فرزند شما چ»دادند.به پدرش گفتیم: پایش نیز باز كرد، و زوار به جوان پول می

قسم لسالم ااین فرزند به ناحق به حضرت ابوالفضل علیه»پدرش گفت: « مرضی داشت؟!

 ایخورده بود، و از آن ساعت حواس پرتی پیدا كرد! هر جا هم كه او را بردیم نتیجه
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السالم شدیم نگرفتیم، باالخره او را به اینجا آوردیم و متوسل به حضرت ابوالفضل علیه

ه گرفت تا بفردا شب كه آن جوان را دیدیم، داشت وضو می« و حضرت شفایش دادند.

 [ .۳3السالم برود. ]یهحرم حضرت امام حسین عل

غاصب زمین، دست بر سر پسرش گذاشت و به حضرت ابوالفضل قسم یاد كرد و در همان روز 

 پسرش مرد

ی علی نظر، از توابع ماكو، یك نفر فالح یك قطعه از اراضی زراعتی خود را به در قریه

اشت ] برددهد، تا بعد از یك نفر فقره رعیت، برای یك فقره زراعت بهاره تحویل می

[ محصول، زمین را به وی تحویل بدهد.چندی بعد مأمورین اصالحات 231صفحه 

ود ششوند و آن بدبخت مدعی میاراضی برای ثبت اراضی با اسامی زارعین وارده می

كه این قطعه زمین، از اول در اختیار من بوده و از آن من است. هر چه هم وی را توبیخ 

د. به او شوبخشد، تا باألخره امر به قسم خوردن منجر مینمیای كنند، فایدهو تهدید می

ای كه در كنارت قرار دارد، بگذار و بگو: ی دوازده سالهگویند: دستت را بر سر بچهمی

او  یكنم، به مردهی او را نگاه میاگر این زمین ملك من نیست، چنانكه اینك زنده

من، به حضرت »گوید: و میكند بنگرم.آن بدبخت، به روی پسرش نگاهی می

خورم كه این زمین از ابتدا مال من بوده السالم قسم میابوالفضل العباس علیه

كنند ولی پس از آن، تا وقت غروب آفتاب آن پسر مأمورین سخن او را قبول می«است.

 [ .3۱میرد. ]می

 كردقطع شدن شست آن كسی كه انار را خورده بود و انكار می

ر اند:قریب شصت سال قبل، دابوالحسن شكری این قضیه را نقل كرده جناب آقای حاج

باغی را اجاره كرده بودیم و كارگزاری  -كه یكی از روستاهای قم است  -چشمه علی 

به نام حبیب نیز داشتیم. به كارگری به نام حبیب نیز داشتیم. به كارگرها سفارش كرده 
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دهد )تا كند و در اجازه قرار نمیستثنا میبودیم، به چند درختی كه معموال صاحب باغ ا

خودش از آن استفاده كند( دست نزنند و تأكید كرده بودیم كه از بقیه درختهای انجیر 

و انار استفاده كنند، اما به این چند درخت، كه صاحب باغ آن را منها كرده است، 

ی م برای سركشنزدیك نشوند، زیرا استفاد از آنها حرام است.خالصه یك روز كه مادر

های [ چند عدد انار پای آن درخت239درختها رفته بود، مشاهده كرده بود كه ] صفحه 

بیند پوك است؛ كارگرها از دارد و میموجر ریخته شده است. یكی از آنها را برمی

اند!پدرم پس از آگاهی از قضیه، به آبش استفاده كرده و آن را در آنجا انداخته

ها نزدیك نشوید و از انار آن نچیند؟! مگر من نگفتم به این درختگوید: كارگرها می

كارگری كه اسمش حبیب بود، گفت: اگر شما نظرتان به من است، ابوالفضل 

السالم شستم را بزند، اگر من انار چیده باشم!فردا صبح، یك دفعه ناله حبیب بلند علیه

)نظرك نوعی زخم آری، دستش نظرك شده بود « وای شستم!»گفت: شد كه می

است( و آن زخم باعث گشت كه انگشت شستش بیفتد و دیگر نتواند كارگری كند. 

لذا مزدش را دادیم و رفت. این بود كرامتی از حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس 

 [ .32السالم. ]علیه

 دای كه یك كبوتر حرم امام حسین را به جهت خوردن، كشته بومقرری گوشت برای طلبه

مرحوم آخوند مال علی محمد طالقانی قدس ستره از یكی از طالبی كه ساكن در صحن 

زی از فرمود:روالسالم بود، این قضیه را نقل میعبداهلل الحسین علیهمطهر حضرت ابی

خواندیم، امر معاش بر روزهای كه در اوایل طلبگی، در حجره صحن بودیم و درس می

ن بر خریدن قدری گوشت كه یك شب بپزم و صرف ای كه تمكمن تنگ شد. به گونه

رسید، بدنم كنم، نداشتم و بوی گوشت كه از حجره همسایه به مشامم می

آیند و لرزید!یك روز به این فكر افتادم كه كبوترهای زیادی به صحن و حجره میمی

آیند و صید [ كه صاحب و مالكی ندارند. زیرا از صحراها می233اینها هم ] صفحه 
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ردن حیوان صحرایی هم جایز است. خوب است. ما از این كبوترها بجای گوشت ك

استفاده كنیم و دلی از عزا درآوریم! پس تصمیم گرفتم كه كبوترها را صید كنم.به 

همین منظور ریسمانی به در حجره بستم، سپس كبوتری به عادت سابقش وارد حجره 

را گرفتم و سر آن را بردیم و  شد و من ریسمان را كشیدم و در بسته شد. كبوتر

پرهایش را كندم و كبوتر را زیر ظرفی گذاشتم. تا بعدا آن را بپزم و بخورم.نزدیكیهای 

ظهر با خود گفتم: با خیال راحت یك خواب قیلوله كنم و بعد آن را بپزم و بخورم و با 

 عبداهللهمین خیال به خواب رفتم. یك وقت در عالم رویا، دیدم كه حضرت ابی

اند و با حالت خشم آلود و غضبناك به من نگاه السالم وارد حجره شدهالحسین علیه

كنند و فرمودند: چرا كبوتر را گرفتی و كشتی؟! )یعنی این كبوترها در پناه من می

هستند و من صاحب آنها هستم.(من به خاطر كار زشتی كه كرده بودم، از خجالت سرم 

ا السالم فرمودند: مگر با تو نیستم؟ چردوباره حضرت علیهرا زیر انداختم و حرفی نزدم. 

كبوتر را گرفتی و كشتی؟! من باز سكوت كردم. حضرت فرمودند: دلت گوشت 

خواست كه این كار را كردی؟ دیگر این كار را مكن! من روزی یك وقیه گوشت می

و هراسان  دهم.من از خواب بیدار شدم در حالی كه از زیادی خجالت، لرزانبه تو می

بودم و از عمل خود نادم و پشیمان بودم. پس برخاستم و وضو گرفتم و به حرم مقدس 

السالم رفتم، و فریضه ظهر و عصر را بعد از زیارت ادا عبداهلل الحسین علیهحضرت ابی

م، از السالكردم و از عمل خود توبه نمودم.بعد به قصد حرم شریف حضرت عباس علیه

رفتم، عبورم به دكان قصابی افتاد و ناگهان قصاب مرا بازار كه می حرم خارج شدم. از

[ ولی او دوباره مرا صدا زد. گفتم: بله آقا، 231صدا زد! اول اعتنایی نكردم. ] صفحه 

خواهم. گفت: چرا؟ بفرمایید. با بنده كاری داشتید؟ گفت: بیا گوشت بگیر! گفتم: نمی

خواهم.گوشت را در ترازو گذاشت و وزن كرد گفتم: پول ندارم. گفت: از تو پول نمی

 توانی بیایی وو گفت: از امروز به بعد، روزی یك وقیه گوشت پیش من داری و می

ببری و چند بار نیز تأكید كرد.گوشت را گرفتم و به حجره آوردم و پختم و یكی از 
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سؤال همسایگان حجره را هم دعوت نمودم و با هم خوردیم. بعد، آن همسایه از من 

كرد: گوشت را از كجا آوردی؟ به او گفتم: یك نفر قرارداد بسته كه روزی یك وقیه 

گوشت به من بدهد و این مقدار گوشت هم برای من زیاد است. دوستم گفت: ما كه با 

هم همسایه هستیم. گوشت از تو و سایر چیزها مثل نان و مخلفات دیگر با من. و هر 

نیم.گفتم: مانعی ندارد. و تا مدتها زندگی ما بر این منوال نشیروز با هم سر یك سفره می

ی دوستان و آشنایان فهمیدند.پس از مدتی ی گوشت را همهكم قضیهچرخید. كممی

هوای مسافرت به ایران به سرم افتاد و با خود گفتم كه مقرری گوشت خود را تا یكسال 

ت ا را پیدا كردم و مقرری گوشهبفروشم و پولش را خرج راه كنم!رفتم و یكی از طلبه

حقه  شد و هری كربال میرا به او فروختم. سیصد و شصت وقیه گوشت، كه نود حقه

شد كه مجموع آن یكصد و دوازده من تبریزی و نصف من پنج چارك من تبریز می

شود. این مقدار گوشت را به قیمت معین و معلوم فروختم. پس آن طلبه را، در مغازه می

بردم و به او گفتم: آن یك وقیه گوشت مقرری را تا مدت یكسال، به این  آن قصاب

مرد بده! قصاب وقتی این حرف را از من شنید خندید و گفت: آن كسی كه مرا به این 

كار امر كرده بود، اكنون منع نموده است! وقتی این حرف را شنیدم، آه سردی از دل 

[ شد، مهموم و متفكر خوابیدم و 23۴پر درد كشیدم و برگشتم. چون شب ] صفحه 

ند كردالسالم را در خواب دیدم كه به من نظر میموالی خود حضرت سیدالشهداء علیه

و فرمودند: خیال رفتن به ایران را داری؟!از خجالت حرفی نزدم و سرم را زیر انداختم! 

شود. یسپس فرمودند: خوب، خوددانی! اگر خواستی بمانی، اینجا نان و ماستی پیدا م

این را فرمودند و من از خواب بیدار شدم و از عمل خود نادم و پشیمان شدم كه چرا 

 [ .31دست خود را از خوان و عطای آن بزرگوار بریدم. ]

 فلج شدن ساعت ساز تبریزی به خاطر خوردن كبوترهای حرم امام حسین
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 -بریز رفقای اهل تحاج میرزا اسماعیل پسر حاج میرزا لطفعلی تبریزی فرمود: یكی از 

 عبداهللكه در صحن و سرای حضرت ابی -برادر مشهدی حسین ساعت ساز تبریزی 

كرد و از اعتبار السالم بود و در یكی از حجرات آن ساعت سازی میالحسین علیه

خوبی هم در این باب برخوردار بود، به طور اتفاقی به فلج مبتال شد و مدتی هم معالجه 

ی نگرفت و پس از آن دیگر به دكترهای مراجعه نكرد و از عافیت اكرد، ولی نتیجه

كنی؟ با اینكه این مرض مایوس گردید. مردم او را سرزنش كردند كه چرا معالجه نمی

قابل معالجه است و امید بهبودی هست.وی گفت: من از شفا مأیوسم. وقتی سبب یأس 

و این كبوترها خیلی به  كردمرا پرسیدند، گفت: من در این حجره ساعت سازی می

ا كردند. یك روز بشكستند و مرا اذیت میی مرا میآمدند و اسباب و اثاثیهحجره می

خود فكر كردم كه این كبوترها بدون صاحب و صحرایی هستند و صید كردن آنها 

گرفتم و با عیال و [ از آنها را می233جایز است. بنابراین هر روز یك جفت ] صفحه 

دیم و خورخوردیم.این كار دو سود داشت. یكی اینكه گوشت رایگان میمیاهل بیتم 

شد. پس دامی برای آنها پهن كرده بودم و آنها را صید دوم اینكه اذیت آنها كمتر می

كردم. مدتها از این كار گذشت تا اینكه یك شب در عالم خواب حضرت می

ناراحتی به من نگاه كردند و السالم را زیارت نمودم و ایشان با سیدالشهداء علیه

فرمودند: این كبوترها از تو شكایت دارند، آنها را اذیت مكن!وقتی این سخن را شنیدم، 

ی خود پشیمان و تائب گردیدم و ترسیدم و هراسان از خواب برخواستم و از كرده

ه ب مدتی این كار را رها كردم. تا آنكه نفس بار دیگر مرا اغوا نمود و با خود گفتم كه

خواب اعتباری نیست و صید این كبوتران شرعا جایز است و باز شروع به صید كبوترها 

ا السالم رخوردیم، تا آنكه باز یك شب، حضرت سیدالشهداء علیهنمودم و آنها را می

ی قبل به من نظر كردند و فرمودند: این كبوترها به من در خواب دیدم كه تندتر از دفعه

كنم؟ باز ترسان و ر نگفتم آنها را اذیت مكن و اال تو را اذیت میاند! مگپناه آورده

هراسان از خواب بیدار شدم و نادم و تائب گشتم.دوباره پس از مدتی باز نفس اماره در 
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مقام وسوسه برآمد كه این عتاب، در خواب بوده است و معلوم نیست صحیح باشد و ما 

ایم و چطور تیم و پناه به او آوردهالسالم هسی آن حضرت علیههم مجاورین خانه

شود كه كبوتر صحرایی را از ما منع نمایند و ما را به جهت آنها اذیت كنند! باز به می

عمل سابق برگشتیم، دامی گذاشتم و دوباره مشغول صید شدم و پس از آن پس 

 [ 23۳[ . ] صفحه 39ناخوشی عارضم شد، كه جزای آن كار زشت من است. ]

 در این كتاب 14 ملحقات بخش

ی دروغ روضه -1موضوع: 33مار راننده گستاخ را كشت، شماره قضیه:  -2موضوع: 

قطع  -9موضوع: 221السالم است، شماره قضیه: خواندن، خوار كردن امام حسین علیه

السالم، دستش را روی دست خانمی دست پسری كه در كنار حضرت ابوالفضل علیه

زلزله، جان افرادی كه قصد زنده به گور كردن  -3وع: موض113گذاشت، شماره قضیه: 

ی شكستن نتیجه -1موضوع: 23۱پیرمرد روضه خوان را داشتند؛ گرفت!، شماره قضیه: 

 -۴موضوع: 1۳2دو مهر تربت در رویای پدر مرحوم نوری قدس سره، شماره قضیه: 

 -3موضوع: 2۳ بیمار شدن مقبل اصفهانی، به خاطر استهزاء به عزاداری، شماره قضیه:

 -۳موضوع: 2۳۴سرهنگ روسی به خاطر توهین به عزاداران، تأدیب شد، شماره قضیه: 

السالم به مأموری كه قصد منع عزاداری داشت، موجب تهدید حضرت ابوالفضل علیه

 [ 212] صفحه  2۳3هدایت او شد، شماره قضیه: 

 ی عدم وفا به نذرهشدار درباره

الرحیم اردبیلی كه گفت: نذورات حضرت ابوالفضل را به بند آمدن زبان آقای سید عبد

 ها بدهیدطلبه

عالم گرانقدر و فقیه فرزانه، آیة اهلل حاج سید عبدالكریم موسوی اردبیلی این قضیه را از 

مرحوم پدرشان، حجة االسالم والمسلمین آقای سید عبدالرحیم موسوی قدس سره نقل 
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السالم ارادت خاصی عصمت و طهارت علیهاند:مرحوم پدر، نسبت به خاندان كرده

داد كه مثال این خوانها بعد از خواندن روضه، تذكراتی میداشت. وی اكثرا به روضه

تی ای كه روضه خوانها وقروید؟ به گونهخبر درست نیست یا چرا بدون مطالعه منبر می

ت دیدند پدرم در آن مجلس تشریف دارد ناراحشدند، اگر میوارد مجلسی می

سند را بپذیرد، و لذا از همان های بیآورد كه روضهشدند، چون او گاهی طاقت نمیمی

[ .خالصه، بعضی از 33داد. ]نمود و تذكر می[ منبر اعتراض می211پایین ] صفحه 

گفتند: خدا كند سید عبدالرحیم در روضه خوانها از دست ایشان ذله شده بودند و می

جا داشت حضرت زینب »گفت: ی روضه خوانی میمجلس نباشد! فی المثل، گاه

ب آنكه ولی عجی«!نه جا نداشت»گفت: ، او از پایین منبر می«گفتعلیهاالسالم چنین می

السالم، چیزی ی حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیهی روضهدرباره

درم پفرماید: روزی به گفت و جرئت نداشت چیزی بگوید!آیة اهلل اردبیلی مینمی

 گویید كه اینجا درست نیست یا صالح نیستگفتم شما راجع به دیگران با جرئت می

م السالاین طور روضه بخوانید؛ ولی هر وقت اسم مبارك حضرت قمر بنی هاشم علیه

كنید چیزی بگویید! سر آن چیست؟!پدرم فرمودند: برادری به نام آید، جرئت نمیمی

هم برای زیارت عتبات رفتیم. مردم نذورات زیادی به سید علی اكبر داشتم، یك سال با 

السالم بیندازیم. من در ما داده بودند كه داخل ضریح مطهر حضرت ابوالفضل علیه

علوم اندازید و مالسالم گفتم: شما پولها را در ضریح میصحن مطهر حضرت عباس علیه

نید و و یك طوافی بك كنند. اینها را توی جیب بگذاریدنیست كه خدمه با آنها چه می

كردم كه این راه، شرعی است. اما پس از ها بدهید.من پیش خود فكر میبعد به طلبه

آنكه این سخن را در صحن مطهر گفتم و سپس داخل حرم شدیم تا اذن دخول 

توانم اذن دخول بخوانم! اخوی هم از وضع بخوانیم، دیدم زبانم بند آمده است و نمی

[ باألخره قطع پیدا كردم كه زبانم بند آمده است و 219حه من خبر نداشت. ] صف

توانم صحبت بكنم. لذا آمدم و با اشاره به اخوی گفتم كه جواهرات را داخل نمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی نذورات را داخل ضریح ریخت، زبانم باز شد.من خودم ضریح بیندازد. وقتی همه

اهده كردم، لذا پسرم، السالم مشاین ماجرا را در حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه

 [ .31مواظب باش با مطالب مربوط به آن حضرت كاری نداشته باشی! ]

 ها داده شودحضرت ابوالفضل اجازه ندادند كه پول نذری برای حرم مطهر، به طلبه

سید سند، آقا سید جعفر نجفی آل بحرالعلوم، از مرحوم آقا شیخ حسن نجل صاحب 

خ محمد طه حكایت نمود كه شیخ محمد طه جواهر، از فقیه بزرگوار آقا شی

فرمود:در ایام طلبگی و افالس، روزی از نجف به كربال مشرف شدم و با رفیقی كه می

السالم مشغول زیارت بودم. از خودم مفلستر بود، در حرم مطهر حضرت عباس علیه

 ری عثمانی كه ربع مثقال طال ارزش داشت( دناگاه دیدم مرد عربی یك مجیدی )سكه

خواهد در ضریح مقدس بیندازد. من پیش از او رفتم و گفتم: من دست دارد و می

ای مستحق و در امور معیشت معطل هستم، مجاهده در راه علم ثوابش بیشتر است! طلبه

، ترسمالسالم میخواهد به شما بدهم، ولی از حضرت عباس علیهعرب گفت: دلم می

م السالخواهند.من گفتم: حضرت عباس علیها میام و ایشان آن رچون نذر ایشان كرده

[ كردم، قبول نكرد. 213چه نیازی به این پول دارند؟! باالخره هر چه اصرار ] صفحه 

بنابراین فكر دیگری به خاطرم رسید. نخ قندی در جیب داشتم، به مرد عرب گفتم: ما 

یح را به داخل ضر بندیم، تو سر نخ را در دست بگیر و مجیدیاین مجیدی را با نخ می

او «خواهی به این طلبه بده!خواهی بگیر و اگر مینذرت را دادم؛ اگر می»بینداز و بگو: 

این پیشنهاد را قبول كرد. مجیدی را محكم با نخ بستم و به او دادم. آن را در ضریح رها 

كرد و در حالیكه سر نخ را در دست داشت، چند مرتبه كشید و ول كرد تا صدای سكه 

ا شنید و مطمئن شد كه به ته ضریح رسیده است. سپس كالم مزبور را گفت و آنگاه، ر

د و باال ی راه گیر كرهمان گونه كه قرار بود پول را باال بكشد، نخ را كشید. نخ در نیمه

نیامد! باز نخ را شل كرد و سكه به زمین رسید! مجددا باال كشید و باز وسط راه گیر 
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ه از ضریح ای نبخشید و سكند مرتبه پایین و باال كرد، ولی فایدهكرد! به همین ترتیب چ

آید! یخواهد، باال نمالسالم مجیدی را میبیرون نیامد!مرد عرب گفت: ببین، عباس علیه

سپس سر نخ را به ما داد و ما آن قدر كشیدیم كه نزدیك بود پاره شود!من رو به ضریح 

شرعی دارم! مجیدی مال شما است، ولی  كردم و عرضه داشتم: موالنا، من یك سخن

نخ ما را بدهید! مرد عرب نخ را گرفت و شل كرد و سكه به زمین خورد؛ اما این دفعه 

چون كشید، نخ خالی باال آمد! نخ خودمان را گرفتیم و از حرم بیرون آمدیم.باالخره 

 ی صحن نشستیم و به چپق كشیدن مشغول شدیم.در صحن مطهر آمدیم و یك گوشه

وقتی كه چپق را آتش زدم، چوب كبریت روشن را به زمین انداختم. و باد آن آتش را 

نوا در اثر سوختن با آن به موضعی كه مرد عربی در آنجا خوابیده بود برد. عرب بی

[ من پیش از آنكه 211آتش، از خواب پرید و با عصبانیت پیش ما آمد! ] صفحه 

رادر عرب! ما گناهی نداشتیم، باد آتش را نزد شما ی اعتراض به او بدهم، گفتم: باجازه

شود حال و روز شما خراب است!من گفتم: بله، ما مفلس آورد! عرب گفت: معلوم می

جامع الشرائط هستیم! عرب گفت: بسیار خوب، من یك مجیدی نذر دارم و آن را به 

 ت عباسپولی درآیید!بله، بدین ترتیب موال حضردهم تا از افالس و بیشما می

 [ .3۴پولی نجات دادند. ]السالم ما را از بیچارگی، و بیعلیه

هشدار به شیخ نصرت اهلل میانجی كه جاجیم نذری حضرت ابوالفضل را برای خود برداشت 

 و قیمتش را به فقرا داد

جناب مستطاب حجة االسالم والمسلمین آقای حاج سید محمد آل طه، از خطبای نامی 

لمیه و شهر مذهبی قم، به نقل از حجة االسالم و المسلمین آیة اهلل ی عو افتخار حوزه

د. مرحوم خوانیاند كه ذیال میشیخ نصرت اهلل میانجی قدس سره حكایتی را نقل فرموده

یمانجی گفتند:یكی از سالها برای تبلیغ دین مقدس نبوی صلی اهلل علیه و آله و سلم به 

وظیفه، وقتی كه عازم شهر مقدس قم بودم، شخصی آذربایجان رفته بودم. بعد از انجام 
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آمد و یك جاجیم دست بافت محلی را به عنوان اینكه نذر حضرت ابوالفضل 

السالم است، به من داد. جاجیم را با خود به قم آوردم.سپس به محضر مبارك علیه

متوفای جمادی  -مرحوم آیت اهلل العظمی سید محمد حجت كوه كمری قدس سره 

[ 21۴رفتم و گفتم: آقا، ] صفحه  -شمسی  2992دیماه،  13قمری، مطابق  2931االول 

ام، اند، از آذربایجان به قم آوردهالسالم كردهجاجیمی را كه نذر حضرت ابوالفضل علیه

السالم به اینك چه باید بكنم؟ فرمودند: آن را به نیت حضرت ابوالفضل العباس علیه

ه كر كردم این جاجیم فرش نفیسی است و حیف است كفقیری بده تا استفاده كند.من ف

آن را از دست بدهم! لذا آن را قیمت كردم و مبلغی را برابر قیمت آن، به فقیر دادم و 

جاجیم را خودم برداشتم. بعد از مدتی شب در عالم رؤیا دیدم كه من به صورت گاو 

راند، كسی كه مرا میزنم! آن اند و زمین را شخم میام و مرا به خیش بستهدرآمده

گیرند و سر آن چوبی در دست دارد كه معموال گاورانان چنین چوبی به دست می

راند تا خیشی كه به من زنند. باری شخص مزبور، مرا با آن وسیله میمیخی هم می

ام راند، گفتم: آخر من چه گناهی كردهمتصل بود زمین را بشكافد! به كسی كه مرا می

ر در عذاب سخت گرفتار باشم، و این كار تا كی ادامه خواهد كه باید این جو

داشت؟وی گفت: تا این زمین را تماما بشكافی! به او التماس كردم كه برای تخلص من 

ای نماید تا از گرفتاری نجات پیدا كنم. شخصی كه آن طرف زمین تشریف چاره

ن ا قرار دارد، روشداشت، به من گفت: تكلیف شما را باید آن شخصی كه در مقابل م

كند.وقتی كه به خدمت آن بزرگوار رسیدم، عرض كردم: این بدبختی تا كی ادامه 

اش را هم خواهد داشت؟ در جواب فرمود: جاجیمی را كه مربوط به ما بود و مسئله

پرسیده بودی، چرا برای خودت برداشتی؟! در این گیرودار بودم كه از خواب بیدار 

باشم. باالخره جاجیم را بردم و به فقیر دادم. پول من هم رق میشدم، و دیدم غرق در ع

 یاز بین رفت!آری این است نتجیه و فرجام خوردن مال غیر، بدون رضایت و اجازه
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ی ما چشم بینا و دلی آگاه شاءاهلل تعالی به همه[ خداوند ان213صاحب مال ] صفحه 

 [ .33عنایت فرماید تا در یوم الحسرة گرفتار نباشیم. ]

 چسبیدن زنی به ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر بی اعتنایی شوهرش به نذر

عالم بزرگوار آقای شیخ مهدی كرمانشاهی از پدر عالیقدرش حكایت كرد كه گفت: 

السالم مشرف بودم. ایام زیارتی بود و ازدحام الفضل علیهدر حرم مطهر حضرت ابی

ردی عرب با زنش مشغول زیارت و طواف زوار در حرم خیلی زیاد بود. در این بین م

 ی اول از پیش رو رسیدند، یكمرتبه زن بلند شد و بهبودند، تا آنكه به باالی سر، پنجره

ضریح چسبید! به طوری كه تمام اعضایش از پیشانی و دماغ و شكم و دست و پا همه به 

 چه خواستندضریح چسبیده بود. از هول این حادثه، شیون از مرد و زن برخاست و هر 

او را حركت دهند ممكن نشد، ناچار فریاد شوهرش بلند شد و گفت:یا اباالفضل 

آروم! معلوم شد كه او روم و گاو میش را میالعباس! زن من نزد شما گروباشد؛ االن می

كم گاو میشی نذر كرده، اما بعدا پشیمان شده و نیاورده است!مرد عرب بیرون رفت. كم

طوری كه حرم و رواق و ایوان طال پر از جمعیت شد و راه رفت و  مردم جمع شدند، به

كردیم منزل این شود؟ ما خیال میآمد مسدود شد. همه منتظر بودند كه آخر چه می

مرد عرب دو سه فرسخ از شهر دور است و رفتن و آمدنش چند ساعت طول خواهد 

 ، دیدیم افسار یككشید. ولی مثل اینكه منزل او نزدیك بود، چون بعد از ساعتی

آید. به مجرد وارد شدن او در صحن، زن از ضریح گاومیش چاق را گرفته است و می

 [ .3۳[ بیرون آمد. ]21۳رها شد و با هلهله و شادی و صلوات، و سالم از حرم ] صفحه 

 خوب شدن بیمار، پس از ادای نذر حضرت ابوالفضل 

 2۴ستانی قدس سره )متوفی مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید محمود مجتهدی سی

فرمود:یكی از دوستان ما بشدت مریض شد، به هجری قمری( می 2323رمضان سال 
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ای كه چند ماه گویی در حال جان كندن بود و همه دوستان از این امر ناراحت گونه

آورد، از او علت این وضع را بودند. پیرمردی بود كه گاهی برای ما خبرهایی می

پیرمرد گفت: این شخص گوسفندی را برای حضرت ابوالفضل استفسار نمودم. 

السالم نذر كرده و سپس فراموش كرده است و باید آن را انجام دهد؛ اگر به علیه

شود.این قضیه را به برادر آن شخص گفتم. او گفت: شما نذرش عمل كند، خوب می

السالم رت علیهاش را در راه خاندان عصمت و طهای زندگیدانید كه برادرم همهمی

خرج كرده است. گفتم: به هر حال این كار باید بشود! اگر برای سالمتی و بهبودی 

برادرتان ارج قائلید، باید این كار را انجام دهید.باالخره او قانع شد و از منزل ما رفت. 

وقتی كه گوسفندی خرید و به منزل برادرش برد تا در آنجا ذبح كند، مشاهده كرد كه 

نشسته است و مشغول غذا خوردن است!معلوم شد كه وقتی او گوسفند را  برادرش

خریداری كرده است، در همان لحظه بیمار بلند شده است و پس از گذشت چندین 

[ غذا خوردن شده 213ی غذا نشسته ومشغول ] صفحه ماه، برای اولین بار سر سفره

 [ .33است! ]

ابوالفضل قول داد كه فرزندش را فاضل  مرد مسیحی برای بچه دار شدن، در حرم حضرت

 نام نهد

آیة اهلل نور الدین میالتی فرمودند كه حاج علی قنادی كربالیی برای من این قضیه را 

 ای مسیحی داشتم كه پسری به نام فاضلنقل كرد:زمانی كه ساكن بغداد بودم، همسایه

فت: ای؟!همسایه گهداشت. از او سؤال كردم به چه مناسبت اسم پسرت را فاضل گذاشت

واستم كه السالم خمن فرزند نداشتم. به كربال رفتم و از حضرت اباالفضل العباس علیه

نزد خدای بزرگ واسطه بشود، تا خدا پسری به من عنایت كند و در آنجا عهد كردم 

كه اگر دارای پسری شدم، اسمش را فاضل بگذارم.خدا به من فرزند پسری عنایت 

سیحیان، او را به كلیسا نزد كشیش بردم، تا مراسم الزم را انجام دهد كرد. طبق مراسم م
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و اسم وی را در دفتر ثبت نماید. به او گفتم اسمش را فاضل بگذارد. او قبول نكرد و 

گفت: این اسم از اسامی مسلمانهاست، و خودش یك نام دیگر برای فرزندم گذاشت و 

م شدم و السالوسل به حضرت اباالفضل علیهباالخره بعد از مدتی آن بچه مرد!دوباره مت

باز عهدی بستم و خدا به من فرزندی داد وپس از تولد وی دوباره به كلیسا رفتم. این 

بار نیز قبول نكرد كه وی را در لیست اسامی مسیحی با نام فاضل ثبت كنند، و مجددا 

 باز آنخود كشیش نامی روی او گذاشت و من هم چیزی نگفتم. ولی پس از مدتی 

[ بار سوم به حرم مطهر رفتم و ضمن توسل به حضرت 2۴۱بچه هم فوت شد! ] صفحه 

دهم كه السالم گفتم: این دفعه اگر پسری به من عنایت فرمایید، قول میعباس علیه

دیگر وی را به كلیسا نخواهم برد!این دفعه كه خدا این فرزند را به من داد، دیگر به 

دم اسمش را فاضل گذاشتم. به بركت آن حضرت، این بار كلیسا مراجعه نكردم و خو

 [ .2۱۱او زنده ماند و نمرد. ]

 حضرت صدیقه از وفا نكردن به نذر، خبر دادند

ای كه برای زیارت حضرت زینب علیهاالسالم و حضرت رقیه حاجیه خانم علویه

ای من م برالسالگفت: محل رأس الشهداء علیهمعلیهاالسالم به شام مشرف شده بود، می

خواندم و با حال رفتم و زیارت میحالت خاص روحی داشت، بنابراین همیشه آنجا می

ای از كردم.روزی در موقع زیارت، حال خاصی پیدا كردم و دریچهخوشی گریه می

عالم دیگر برای من گشوده شد! در آن حال كه بیدار بودم، مثل خواب دیدن، این 

ی زن در آنجا بودند. مادرم نیز در میان آنها بود. او از من امنظره و واقعه را دیدم. عده

ه و ام.در این اثناء خانم چهار شانتشكر كرد به خاطر اینكه به نیابت از او، زیارت خوانده

كردند و من بلند قامتی تشریف آوردند، زنها خدمت ایشان حاجت خود را عرض می

س روضه خوانی داریم و در آن هم حاجت خود را عرض كردم، و سپس گفتم: ما مجل

كنید؟آن بزرگوار خوانیم، چرا شما در آن مجلس شركت نمیزیارت عاشورا نیز می
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ی شما ] صفحه كنم، به آن نشانی كه پسرخالهآیم و شركت هم میفرمودند: من می

[ با عیالش یك جعبه شیرینی در مجلس شما آوردند و برای رفع مشكل منزلشان 2۴2

ی در مجلس زیارت عاشورای شما شركت كنند. مشكل آنها به واسطه نذر كردند كه

زیارت عاشورا رفع شد و منزل جدید را ساختند و در آن نشستند، اما بعد از آن، دیگر 

در جلسه زیارت عاشورا شركت نكردند...حضرت حاج آقا ابطحی فرمودند: من 

ه گریه نگش تغییر كرد و بشناختم، وقتی این قضیه را به او گفتم، رصاحب نذر را می

دهند! و با تأسف و حزن افتاد و همسرش را صدا كرد و گفت: بشنو از كجا خبر می

گفت: مطلب دقیقا همین گونه است كه شما گفتید. چه كنم؟ مشكالت زندگی 

 [ .2۱2نگذاشته است كه به نذر خود وفا كنم. ]

 پیغام برای حاج ابوالحسن شكری، جهت ادای نذر

ق كرامت زیر را نقل  2323ی حاج ابوالحسن شكری، در ماه رمضان جناب آقا

ی دو كرد. یكاند:چهل سال قبل، زخمی در پای چپم پیدا شد و پیوسته اذیتم میكرده

سال بدین منوال گذشت. پس از معالجات زیاد، وقتی كه از همه جا مأیوس شدم، 

از مدتی  دم. الحمد هلل بعدالسالم نذر كرگوسفندی برای حضرت ابوالفضل العباس علیه

زخم پایم درست شد و كسی هم از نذر من اطالعی نداشت. دو الی سه ماه از ماجرا 

كردم.یك روز ای كار میگذشت. همان زمانها بود كه بنده در دكان حاج آقا مغازه

ای به دكان آمد، و ابتدا بساكن، خطاب به بنده گفت: آقا صبح آقای حاج آقا مغازه

م: ] ای؟ گفتالسالم كردهمگر تو نذری برای حضرت ابوالفضل العباس علیهمیرزا، 

[ چه طور؟گفت: دیشب، سیدی را در خواب دیدم و فرمود: به ابوالحسن 2۴1صفحه 

كنی؟ در جواب گفتم: بلی، نذری برای حضرت ابوالفضل بگو: چرا نذرت را ادا نمی

م، گوسفندی را خریدم و كشتم و ام. فردای همان روز رفتالسالم كردهالعباس علیه

 [ .2۱1السالم به فقرا دادم. ]گوشتش را به نام حضرت ابوالفضل علیه
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 جدا شدن دستبند از دست زنی و رفتن آن به داخل ضریح حضرت ابوالفضل

ن فرماید: راوی ایاین قضیه توسط جناب آقای وحید لطفی نقل شده است؛ ایشان می

یشان از نزدیك شاهد آن بوده است.در زما اقامت در باشد و خود احكایت مادرم می

ت السالم، به سمت حرم حرككربال، روزی برای زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه

كردیم. هنوز وارد صحن نشده بودیم كه دیدم در داخل حرم، هلهله و سر و صدا 

 داشته است البرپاست. جلوتر رفتیم و از جریان با خبر شدیم. دیدیم زنی دستبندی از ط

و در حین زیارت و گرفتن ضریح، ناگهان دستبند وی باز شده و به داخل ضریح رفته 

است.مردم نیز به علت اینكه این دستبند به صورت خود به خود و اتفاقی وارد ضریح 

اند.از آن زن پرسیدم كه به چه علت این اتفاق شده است، به شادی و هلهله پرداخته

: من حاجتی داشتم كه از برآورده نشدن آن به تنگ آمده بودم؛ افتاده است؟ وی گفت

وسل السالم متشد. تا اینكه به آقایم قمر بنی هاشم علیهكردم حاجتم روا نمیهر چه می

[ همین دستبند را نذر ایشان كنم 2۴9شدم و نذر كردم كه اگر حاجتم روا شد، ] صفحه 

ا عنایت آن حضرت حاجتم روا شد و مرادم و آن را به داخل ضریح بیندازم. بحمد اهلل ب

را گرفتم. مدتی از این قضیه گذشت و نذرم را ادا نكردم.امروز نیز كه برای زیارت 

ه ام و دیگر نیازی نیست كحضرت آمده بودم، با خود گفتم: من حاجتم را از آقا گرفته

شود و آن را میاین دستبند را به درون ضریح بیندازم. ضمنا معلوم نیست كه دستبند چه 

برند؟در همین افكار بودم كه وارد حرم شدم و پس از خواندن زیارتنامه، به كجا می

خود را به ضریح حضرت نزدیك كردم و پس از تشكر و قدردانی ضریح را گرفتم و 

بوسیدم. لیكن در همان هنگام كه ضریح را گرفته بودم، دیدم دستبند خود بخود و به 

بندی كه باز كردن آن مشكل است و خود من هم باز شد و دست طور ناگهانی از دستم

برای باز كردن آن باید وقت صرف كنم، به صورت عجیبی حركت كرد وبه داخل 

ضریح رفت!خانمهایی كه در اطراف من بودند با دیدن این منظره شروع به شادی 
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ار مشغول ی زوكردند. و سپس این هلهله و شادی به دیگران نیز سرایت كرد و همه

خواستم به نذر خود وفا كنم، معذرت هلهله شدند. من هم از آقا به خاطر اینكه نمی

السالم در حق من لطف و عنایت بسیار خواهی كردم. آقا حضرت ابوالفضل العباس علیه

نه ی ناچیزی بود كه متأسفاكرده بودند، این دستبند در مقابل لطف آن حضرت، هدیه

[ . ] 2۱9السالم مانع شده بود. ]ش از تقدیم آن به حضرت علیهی خویشیطان با وسوسه

 [ 2۴3صفحه 

 ی نذری و رفتن به باالی ضریح حضرت ابوالفضلپرواز كردن پارچه

حجة االسالم شیخ محمد رضا خورشیدی مازندرانی، این قضیه را از مرحوم حاج كریم 

: روزی در حرم فرموداند:مرحوم حاج كریم جعفری میجعفری بابلی نقل كرده

السالم مشرف شده بودم، ناگهان سر و صدای زوار مرا متوجه حضرت ابوالفضل علیه

اند و او هم مانند خود كرد، دقت كردم، دیدم زوار اطراف زائری ایرانی را گرفته

گوید: برد، مرتب میاشخاص دیوانه، در حالی كه دستهای خود را باال و پایین می

گرفت، ابوالفضل مال خودش را گرفت!همه از كار وی  ابوالفضل مال خودش را

تعجب كردند و زمانی كه علت این امر را پرسیدند، باالخره جواب داد: هنگام عزیمت 

من به سمت كربالی معلی، شخصی نزد من آمد و ظاهرا دو تومان )تردید از حقیر 

ال، ف به كرباست، مرحوم جعفری مبلغ را یادآور شد( به من داد و گفت: پس از تشر

ی مخمل خریداری كن و به نیابت از من یك تومان )یا نصف پول( را بده و پارچه

السالم بینداز و یك تومان )یا نصف دیگر( را نیز باالی ضریح حضرت ابوالفضل علیه

 ی مخملی را كه به نیابتی پارچهبرای خودت بردار.اكنون كه مشرف شده بودم، قطعه

ذری بود، آوردم كه باالی ضریح بیندازم. اما هنگام زیارت، از او خریده بودم و ن

ی شود كه تو پارچهحاال چه كسی متوجه می»شیطان مرا گول زد و با خود گفتم: 

ای؟! او كجا از ایران السالم ندادهی خدا را به حضرت ابوالفضل علیهنذری آن بنده
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و لذا  «ل نیز مال خودت باشدی مخمشود؟! بنابراین بهتر است قطعهمتوجه این عمل می

ی مخمل نذری كه از انداختن مخمل بر روی ضریح منصرف شدم. ولی ناگهان پارچه

در دستم بود )ظاهرا زیر بغل( مانند كبوتری به پرواز درآمد و مستقیما به طرف باالی 

 [ .2۱3[ گرفت...! ]2۴1ضریح آقا رفت و روی ضریح قرار ] صفحه 

زن و مردی را كه جهت كمك به ضریح حضرت ابوالفضل آورده ای كه جواهرات راننده

 بودند، ربود و هر دو نفر را در چاه انداخت

ی علمیه قم مرقوم حجة االسالم و المسلمین آقای سید فخر الدین عمادی، از حوزه

اند:این جانب سید فخر الدین عمادی، در زمانی كه ضریح حضرت ابوالفضل داشته

ی خود كمك ساختند و مردم هر كدام به نوبهرا در اصفهان می السالمالعباس علیه

كردند، این قضیه را شنیدم:یك حاجی از اهل تهران با همسرش، به عنوان كمك به می

ین كنند تا به اصفهان بروند. در بضریح آن حضرت، ماشین سواری دربستی را كرایه می

گردن زن حاجی، كه بسیار  ی ماشین از توی آینه چشمش به جواهراتراه، راننده

 روید؟پرسد: شما برای چه به اصفهان میافتد. از حاجی میگرانبها بوده است، می

السالم گوید: قصد ما دو نفر، كمك كردن به ضریح حضرت ابوالفضل العباس علیهمی

فهمد كه حاجی و زن حاجی، هم رویم.راننده میباشد و به این منظور به اصفهان میمی

راوانی به همراه دارند و هم جواهرات گرانبهایی به دست و گردن زن آویخته پول ف

گوید: چه خوب است كه در بین راه اینها را از بین ببرم و هر چه دارند است. با خود می

، به شود در میان بیابانبردارم و از این رانندگی خالص بشوم! وقتی كه از دلیجان رد می

دارد و زن و [ پیدا كرده، ماشین را نگاه می2۴۴ی ] صفحه عنوان اینكه ماشین نقص فن

د تا كشگیرد از جاده كنار میی حاجی را میكند و سپس یقهمرد را از ماشین پیاده می

كند: تو ما را نكش، هر چه بخواهی بیند، اظهار میاش بكند!.زنش كه ماجرا را میخفه

گیرد و خود آنها را نیز در از آنها می انددهیم. ولی آن خبیث، هر چه داشتهبه تو می
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اندازد كه شاید تا صبح بمیرند. سپس چاهی كه در صد قدمی جاده بوده است؛ می

خواهد رود. در اثر خستگی میشود و به خانه میكند و وارد اصفهان میحركت می

میرند ن گوید: امكان دارد كه آنها در میان چاهبرد و با خود میبخوابد، ولی خوابش نمی

و كسی آنها را نجات بدهد و در نتیجه من گرفتار شوم. خوب است به همان جا برگردم 

 اند، خیالم راحت باشد.نزدیكیهای صبح بهتا اگر زنده هستند، آنها را بكشم و اگر مرده

كند. چون به همان مكان كند و ضمنا چند مسافر هم سوار میطرف تهران حركت می

ی دیگر گوید اینجا باشید، چند دقیقهدارد و به مسافرین میه میرسد ماشین را نگامی

گردم. زمانی كه نزدیك كنم. مقداری كار دارم و االن بر میآیم و حركت میمن می

گویند: مردم به داد ما برسید، مردم مردیم؛ ی آنها بلند است میبیند نالهرسد، میچاه می

گویند: ما را راننده لخت كرده و به كه هستید؟ میگوید: شما زنند.راننده میو ناله می

چاه انداخته و خودش رفته است تا ما بمیریم. ای مسلمان! ما را نجات بده كه ما برای 

گوید: رفتیم. راننده میالسالم به اصفهان میكمك به ضریح حضرت ابوالفضل علیه

را كه نزدیك چاه بود،  رود تا سنگیگوید و میكنم! این را میاالن شما را خالص می

آید بلند كند و به چاه بیندازد و آنها را بكشد، كه یكدفعه ماری از زیر سنگ بیرون می

كشد و از اثر صدای او، كند!راننده فریاد میو نیش خود را فورا در بدن وی فرومی

ند بینكنند و می[ صدا حركت می2۴3مسافرین كه منتظر راننده بودند، به دنبال ] صفحه 

گوید: مردم، مار مرا كشت!در این حین، از زند و میراننده افتاده است و فریاد می

مند كه فهروند، میشنوند و وقتی كه به دنبال آن صدا میطرفی دیگر نیز صدایی می

كنند و حاجی و زنش را از میان چاه باشد. ریسمانی تهیه میصدای دوم از میان چاه می

كند پرسند چه شده است؟ حاجی جریان مسافرتش را بیان میمی آورند و آنهابیرون می

لسالم اگوید: چقدر به راننده التماس كردیم كه ما را به حضرت ابوالفضل علیهو می

گویند: راننده را ببخش، اما او قبول نكرد و ما را به چاه انداخت.مسافرین می

گویند: ند، حاجی و زنش میآیگویند: آری، و چون به نزد راننده میشناسی؟ میمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

میرد و چون لباس آن راننده، همین شخص است!در همین حال راننده از اثر سم مار می

بینند كه هنوز پول و جواهرات زن حاجی در جیب او است و گردند، میوی را می

جایی پنهان نكرده است! قربانت ای باب الحوائج!این موضوع را حتی یكی ازآقایان 

ام روی منبر بیان كردند ومن هم شنیدم. یز، كه نامش را االن فراموش كردهاهل منبر ن

[2۱1. ] 

 ی حضرت ابوالفضل بكار بردسیاه شدن و مرگ زرگری، كه طالی ناخالص برای مناره

نویسد:دائی جدم، حاجی شكراهلل افشار ارومی، ایوان حضرت ی ارومی میعالمه

[ گرفت و مرحوم آیت اهلل العظمی حاج شیخ 2۴۳السالم را طال ] صفحه ابوالفضل علیه

ق( در این كار او را تشویق و كمك  29۱3زین العابدین مازندرانی )متوفی ذی القعده 

: نویسدكردند و نام او در طرف غربی دیوار، با طال نوشته شده است.وی همچنین می

ه رگری كالسالم را طال گرفت، ولی زنصیر الدوله، مناره حضرت ابوالفضل علیه

متصدی این كار بود، طالی بد مصرف كرده بود و رنگ طال به زودی سیاه شد. چون 

آن زرگر از بغداد به كربال آمد و داخل صحن شد، ناگهان مضطرب گشت و رنگش 

 [ .2۱۴پرید و رویش سیاه شد و مرد. ]

نجاه ی پضامن قرار دادن حضرت ابوالفضل برای مادر و عمل نكردن به عهد خود درباره

 سال نماز او

ی یكی از اهل علم )حاج میرزا خلیل یكی از تالمیذ صاحب ریاض گفت: والده

اش را به كربال آوردند تا دفن كنند. هنگامی تهرانی( در تهران فوت كرده بود و جنازه

كه وی جنازه مادر را دید متوجه شد كه دماغ او شكسته است. چون از سبب آن سؤال 

از باالی اسب بر زمین افتاد و دماغ او شكست.باالخره فورا جنازه را  كرد، گفتند: تابوت

السالم آورد و عرض كرد: آقا، نماز مادرم برای طواف به حرم حضرت ابوالفضل علیه
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صحیح نبود، شما شفاعت كنید كه او را عذاب نكنند، من ضامن هستم كه پول پنجاه 

و سپس جنازه را دفن نمود.مدتی گذشت، سال نماز او را بدهم تا بخوانند. این را گفت 

[ گفت: 2۴3زنند. ] صفحه اند و میشبی در خواب دید مادرش را بر درختی آویخته

ت: السالم حكم فرموده است. گفزنید؟! گفتند: ابوالفضل العباس علیهچرا مادر مرا می

نیم، را نز خواهی وی نجات یابد، فالن مبلغ را بده تا اوآخر برای چه؟!گفتند: اگر می

چون از خواب بیدار شد و اجرت پنجاه سال نماز استیجاری را به قرار مرسوم آن زمان 

اند! لذا آن وجه را نزد حساب كرد، دید مطابق با همان مبلغ است كه در خواب گفته

صاحب ریاض، مرحوم آقا سید علی طباطبائی قدس سره برد كه ایشان به افرادی 

از بخوانند.در این خواب، عبرتی است برای توجه به حقوق بدهند، تا برای مادرش نم

ی اعتبار در آن نگرد. الهی و ترك مسامحه در ادای آنها، برای هر كسی كه به دیده

 [ 23۱[ . ] صفحه 2۱3]

 در این كتاب 15ملحقات بخش 

 -1موضوع: 91گرگ به گوسفند نذری آسیب نرساند!، شماره قضیه:  -2موضوع: 

ی نذری را به سنی بخشیدند و او توفیق هدایت السالم گوسالهعلیه حضرت ابوالفضل

السالم صد دینار نذری را حضرت ابوالفضل علیه -9موضوع: 2۳1یافت، شماره قضیه: 

گاو نذری را ذبح كردند، عبایه  -3موضوع: 231به شخصی حواله دادند، شماره قضیه: 

السالم امام حسین علیه -1موضوع: 11۳پیدا شد و جوان نیز شفا یافت!، شماره قضیه: 

ای فراموش مكن!، شماره فرمودند: خدا تو را شفا داد، اما ختم انعامی را كه نذر كرده

بیماری چشم حاج شیخ علی تاكی بر اثر عمل نكردن به عهد  -۴موضوع: 23۴قضیه: 

السالم، شماره قضیه: خود و شفای چشم ایشان در حرم حضرت ابوالفضل علیه

ی حضرت زینب علیهاالسالم و شفای مرحوم نذر نوشتن كتابی درباره -3وع: موض191

نذر ضریح جواهر نشان برای حضرت  -۳موضوع: 1۴۱فیض االسالم، شماره قضیه: 
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با نذر صد لیره  -3موضوع: 1۴9زینب علیهاالسالم و شفای دختر هندی، شماره قضیه: 

نسوی را برگرداند، شماره قضیه: ی جواهرات فراطال برای روضه خوانی، دزد صندوقچه

ی فرزند راجه شفا یافت، شماره با نذر چهل گوسفند، سرطان حنجره -2۱موضوع: 133

شفای فرزند یهودی در اصفهان با نذر یك گوسفند برای  -22موضوع: 112قضیه: 

طبیعی شدن زایمان زن  -21موضوع: 113السالم، شماره قضیه: حضرت عباس علیه

] صفحه  1۴3ر دو قالیچه برای حضرت رقیه علیهاالسالم، شماره قضیه: فرانسوی، با نذ

239 ] 

 احترام عزاداران و زائران

 سوء ظن سید محمود عطاران به جوان عزادار و كتك زدن او و تورم دستش

سید بزرگوار مرحوم سید محمود عطاران رضوان اهلل تعالی علیه فرمود:سالی در ایام 

ی سردزك بودم. جوانی زیبا در اثناء زنان و عزاداران محلهعاشورا در هیئت سینه 

زنجیر زدن به زنان نگاه میكرد. باالخره من طاقت نیاوردم و غیرت كردم و به او سیلی 

زدم و از صف خارجش كردم.چند دقیقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت كرد تا 

 و جهت آن را نفهمیدم، ولیاینكه ناچار به دكتر مراجعه كردم. دكتر گفت: علت درد 

كند.آن روغن را به كار بردم ولی نفعی روغنی تجویز كردم كه دردش را ساكت می

خانه  شود!بهنبخشید، بلكه دیدم هر لحظه دردش شدیدتر و ورم و آماسش بیشتر می

ای خوابم برد. زدم و آن شب خواب نرفتم. فقط در آخر شب لحظهآمدم و فریاد می

السالم را در عالم رؤیا دیدم كه فرمودند: باید آن جوان ] صفحه علیهحضرت شاهچراغ 

[ را راضی كنی.چون به خود آمدم، دانستم كه سبب درد چیست. رفتم و جوان را 233

پیدا كردم و معذرت خواستم و باالخره راضیش كردم و در همان لحظه درد ساكت و 
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فقط سوءظن بوده است و من  ورمها تمام شد و معلوم شد كه من خطا كرده بودم و

 [ .2۱۳السالم توهین كرده بود. ]بدون علت به عزادار حضرت سیدالشهداء علیه

 سیلی به زائر حضرت ابوالفضل، صورت آن حضرت را كبود كرد

جناب ساللة السادات آقای سید مصطفی مستجاب الدعوة، به نقل از پدرشان، مرحوم 

قل السالم( این قضیه را نحضرت عباس علیهسید تقی مستجاب الدعوة )كفشدار حرم 

شود. با پای برهنه، دوان دوان به كربال اش مریض میاند:عربی بادیه نشین بچهكرده

رساند و در مقابل السالم میآید و خود را به حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیهمی

 خون آلود و كثیفگیرد.یكی از خدام، آن عرب را با پای برهنه و ضریح مطهر قرار می

گوید: تو ادب را زند و میبیند، لذا سیلی محكمی به عرب میدر كنار ضریح می

مباالتی ای! اینجا جای بسیار حساس و با اهمیتی است و نباید این طور بیرعایت نكرده

د و كنكند. عرب اشاره به ضریح میكرد. و خالصه،، به زائر عرب توهین بسیار می

ی شماست، ولی حاال السالم، من خیال كردم اینجا خانهاالفضل علیهگوید: یا ابمی

گوید و با ناراحتی كند!این جمله را میبینم این شخص در اینجا امر و نهی میمی

د كه بینكند. خادم مزبور، شب در عالم رؤیا میگردد و در كاروانسرایی منزل میبرمی

دهند. او هم جلو ، عطایا و هدایایی میالسالم به خدامحضرت اباالفضل العباس علیه

[ از وی رو 231السالم ] صفحه ای بگیرد. اما حضرت قمر بنی هاشم علیهرود تا صلهمی

كند: آقا جان چرا به من توجه ندارید؟ حضرت گردانند! خادم عرض میبرمی

لی یفرماید: صورتم را ببین، كبود شده است! كبودی آن، در اثر آن سالسالم میعلیه

ای، ولی در واقع به من خورده است! چرا او را از حرم است كه تو به آن عرب زده

 گوید: یا سیدی،بیرون كردی؟! تا او را راضی نكنی از تو راضی نخواهم شد!خادم می

السالم آدرس محل سكونت من او را در كجا پیدا كنم؟! حضرت قمر بنی هاشم علیه

ات را شفا دادیم! خادم نیمه شب از د: به او بگو بچهگویندهند و میعرب را به او می
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خواب بیدار شد و خود را به كاروانسرا رساند و عرب را بیدار كرد. عرب بیچاره دوباره 

كه  دانستترسید! زیرا گمان كرد كه دوباره آمده است تا او را تنبیه كند! ولی نمی

كند.باری، خادم دست و صورت مرد اند تا از او دلجویی آقای مهربان، خادم را فرستاده

 طلبدكند و از عرب پوزش میبوسد و جریان خواب را برای او تعریف میعرب را می

ا گوید: آقرساند و میالسالم را به او میو پیام مسرت آمیز حضرت اباالفضل علیه

دهند. در این هنگام، عرب بسیار فرمودند به شما بشارت بدهم كه فرزندت را شفا می

كند كه مورد لطف و عنایت آقا قمر بنی هاشم شود و خدا را شكر میخوشحال می

 [ .2۱3السالم قرار گرفته است. ]علیه

 امام حسین به خادم فرمودند: امشب عزیزترین میهمان مرا از حرم بیرون كردی

آقای حاج سید عبدالرسول خادم، این قضیه را از سید عبدالحسین، كلیددار حضرت 

السالم و پدر كلیددار فعلی نقل فرمود:مرحوم سید عبدالحسین شبی در داء علیهسیدالشه

[ آلود، پای خونین و 23۴بیند كه عربی با پای برهنه و خون ] صفحه حرم مطهر می

دهد كند. آن مرحوم او را نهیب میكثیف خود را به ضریح زده است و عرض حال می

بیرون نمایند!در حال بیرون رفتن، آن عرب رو به كند كه او را از حرم و باالخره امر می

كه  كردمالسالم كرد و گفت: یا حسین، من گمان میضریح حضرت امام حسین علیه

ی شخص دیگری است، و سپس با ی شما است، اما حاال معلوم شد كه خانهاینجا خانه

 بیند كهحال منقلب از حرم بیرون رفت.در همان شب، آن مرحوم در خواب می

السالم روی منبر در صحن مقدس تشریف دارند و ارواح حضرت امام حسین علیه

كنند. كلیددار مؤمنین در خدمت ایشان هستند و حضرت از خادم خود شكایت می

كند: یا جداه! مگر چه خالف ادبی از ما صادر شده ایستد و عرض میمی

را از حرم من، با زجر فرمایند: امشب عزیزترین مهمان مالسالم میاست؟حضرت علیه

بیرون كردی و من از تو راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست! مگر اینكه او را 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دانم كجاست؟حضرت شناسم و نمیكند: یا جداه، او را نمیراضی كنی. عرض می

گاه( خوابیده است و دیشب به حرم ما فرمودند: االن در خان حسین پاشا )نزدیك خیمه

او را با ما كاری بود كه برایش انجام دادیم! حاجت او شفای فرزند  آمده بود، زیرا

آید. پس تو از آنان استقبال كن.چون سید اش میمفلوجش بود. او فردا همراه با قبیله

رود و آن می« خان حسین پاشا»شود، با چند از خادمها به سوی عبدالحسین بیدار می

بوسد و او را با احترام یابد و دستش را میغریب را در همانجا كه حضرت فرمودند، می

[ فردا هم به 233نماید. ] صفحه آورد و از او به خوبی پذیرایی میی خود میبه خانه

ی بیند كه جمعرود، میرود، چون مقداری راه میاتفاق سی نفر از خدام به استقبال می

 یافته بود، همراه خودی مفلوج را كه شفا آیند و آن بچههوسه كنان )شادی كنان( می

 [ .22۱شوند. ]السالم مشرف میاند و به اتفاق به حرم مطهر آقا امام حسین علیهآورده

آیند و برای پیرمرد كفش جفت كن، امام حسین به بازدید مال عباس مازندرانی و زوار می

 فرستندسالم می

فی خراسانی واعظ شهیر، مرحوم حجة االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ احمد كا

رضوان اهلل تعالی علیه فرمود: مرحوم حاج شیخ مهدی مازندرانی رضوان اهلل تعالی علیه 

ت و رفالسالم منبر میدر كربال بود، پنجاه سال صبحها در رواق حرم امام حسین علیه

آدم خوب و معروفی بود. چند جلد كتاب به نامهای كوكب دری، معالی السبطین، 

السالم نوشته است. وی در كتاب آثار الحسینش این ر الحسین علیهی طوبی و آثاشجره

قضیه را نقل كرده است:در مازندران، یك نفر به نام مال عباس چاوش بود، او هر سال 

رفت و یك عده از مردم نیز به گرفت و به طرف كربال مییك پرچم روی دوشش می

گوید: یك سال مال عباس می رفتند.مرحوم مازندرانیدنبال این پرچم به كربال می

تصمیم گرفت به كربال نرود، چون یك گرفتاری برایش پیش آمده بود. در آن سال 

سی و دو نفر از جوانهای اطراف روستایش آمدند و گفتند: مال عباس، بیا به كربال 
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یم. توانم به كربال بیابرویم! مال عباس گفت: من امسال یك گرفتاری دارم كه نمی

[ مال عباس چاوش، پرچم را 23۳فتاریش را برطرف كردند. ] صفحه جوانها گر

مال عباس چاوش به راه افتاد « هر كه دارد هوس كربال خودش باشد!»برداشت و گفت: 

و جمعیتی از مردم، از این ده و آن شهر نیز جمع شدند و شهر به شهر آمدند تا به 

آنها در اول شب دور هم نشستند  های كربال رسیدند و در منزلگاه منزل كردند.نزدیكی

كه ناگهان مال عباس گفت: رفقا امشب چه شبی است؟!مردم گفتند: امشب شب جمعه 

بینید؟ گفتند: آری. گفت: آنها چراغهای است. مال عباس گفت: رفقا آن چراغها را می

السالم است. یك منزل بیشتر نمانده است. های حرم حضرت امام حسین علیهگلدسته

نم كه خسته و مانده و ناراحتید، اما چون شب جمعه است، بیایید این منزل دیگر را دامی

قا السالم بكنیم.رفهم برویم، تا اینكه در شب جمعه یك زیارتی از امام حسین علیه

رویم! همه راه افتادند و آمدند. در آن زمان مسافرخانه و هتل نبود، بله گفتند: باشد، می

ون به كربال رسیدند، با اسبها و االغها توی سرای رفتند. اسبهایشان سراهایی بود. اینها چ

را در طبقه پایین بستند و خودشان هم در اطاقهای باال منزل كردند و آنها را گذاشتند. 

مال عباس گفت: رفقا اكنون اثاثها را رها كنید! باید تا صبح نشده است، به حرم آقا امام 

یك  السالم رسیدند،ی آنها در صحن امام حسین علیههمهالسالم برویم.وقتی حسین علیه

ا ای كه معده از جوانها آمدند و دورش را گرفتند و گفتند: مال عباس آن شبهای جمعه

خواندی شدیم و تو یك نوحه میدر مازندران بودیم، توی روستایمان دورت جمع می

خواهیم شب جمعه است و میزدیم، حاال هم السالم سینه میو ما برای امام حسین علیه

در صحن و حرمش عزاداری كنیم.مال عباس گفت: چشم. امشب هم برایتان نوحه 

ایشان السالم برگوید: با خودم گفتم: در حرم آقا امام حسین علیهخوانم.مال عباس میمی

السالم و رویم باالی سر امام حسین علیهخوانم و بعد می[ می233زیارت ] صفحه 

ای آمد، همان نوحه را كنم و هر نوحهآورم و آن را باز میام را درمینوحهی دفترچه

السالم دفترچه را درآوردم و آن را باز خوانم.وقتی آمدم باالی سر امام حسین علیهمی
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السالم آمد. فهمیدم كه این ی حضرت علی اكبر علیهكردم، دیدم سر صفحه نوحه

ا السالم ری حضرت علی اكبر علیهم است. نوحهالسالعبداهلل علیهی خود ابیاشاره

خواندم.حاال شما مناسبتها را ببینید. یك مشت جوان و سفر اول آنتها و توی حرم امام 

السالم! یك حالی پیدا كرده ی علی اكبر علیهالسالم و شب جمعه و نوحهحسین علیه

م. همه افراد را بودند. بعد مال عباس صدا زد: رفقا بس است! برویم استراحت كنی

برداشت و به سرا بازگشت. همه خسته و مانده افتادند و خوابشان برد.مال عباس 

ن زند. مگوید: وقتی كه خوابم برد، در عالم خواب دیدم كه یك نفر در سرا را میمی

بلند شدم و آمدم تا ببینم كیست؟ دیدم یك غالم سیاهی پشت در است. به من سالم 

س چاوش شما هستید؟! گفتم: بله. گفت: آقا فرمودند: به رفقا كرد و گفت: مال عبا

خواهیم به دیدن شما بیاییم! گفتم: آقا كیست؟!گفت: آقا بگویید مهیا بشوید، ما می

ی او آمدی. گفتم: آقا امام حسین همان كسی است كه این همه راه، به عشق و عالقه

رویم. د؟ برای پابوسی ایشان میگویی؟! گفت: آری!گفتم: كجا هستنالسالم را میعلیه

گوید: در عالم خواب آمدم و رفقا آیم!مال عباس میاند: خودم میگفت: نه، آقا فرموده

ید آیند. طولی نكشی ما مؤدب نشستیم، به خاطر اینكه االن آقا میرا خبر كردم و همه

د، ظاهر شای كه دیدم در سرا باز شد! مثل اینكه خورشید طلوع كند، نور خیر كننده

خواستیم بلند شویم اما آقا اشاره كردند و فرمودند: مال عباس، ناگهان من و رفقایم می

اید، راحت اید و تازه رسیده[ حسین، بنشینید! شما خسته2۳۱تو را به جان ] صفحه 

باشید. سپس احوال یك یك ما را پرسیدند و بعد فرمودد: مال عباس! گفتم: بله آقاجان. 

دانی چرا من امشب به اینجا آمدم؟! گفتم: نه آقا جان. فرمودند: من با شما فرمودند: می

سه كار داشتم. گفتم: آن سه كار چیست آقا جانم؟فرمودند: اوال، بدان كه هر كس زائر 

رویم!ثانیا، شبهای جمعه وقتی در مازندران هستی و جلسه دارید ما باشد، به دیدنش می

الم كند، سها را درست مینشیند و كفشدی دم در مینشینید، یك پیرمرو دور هم می

حسین را به او برسان!سپس فرمودند: مال عباس! كار سوم هم این است كه آمدم به تو 
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ی دیگر رفقا را در شب جمعه به حرم آوردی،... گفتم بله آقا؟ یك بگویم كه اگر دفعه

گر مودند: مال عباس اوقت دیدم بغض راه گلویشان را گرفت. گفتم: آقا چی شده؟ فر

ی دو مرتبه رفقایت را شب جمعه به حرم آوردی و خواستی نوحه بخوانی، دیگر نوحه

علی اكبر را نخوانی! گفتم: چرا نخوانم؟ مگر بد خواندم؟ غلط خواندم؟! فرمودند: نه. 

دانی شبهای جمعه مادرم فاطمه گفتم پس چرا نخوانم؟!فرمودند: مال عباس! مگر نمی

 [ .222آیند؟! ]هاالسالم به كربال میزهرا علی

 آمدن حضرت ابوالفضل و حر و اصحاب به دیدن زوار، در رؤیای مال عباس

این قضیه توسط حجة االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ محمد علی برهان نقل شده 

شمسی، كه جواز سفر به عتبات مقدسه به مبلغ ]  93یا  299۴است:این حقیر، در سال 

ی محرم، به اتفاق یك نفر زائر، از طریق [ پانزده تومان بود، بعد از دهه2۳2صفحه 

خرمشهر با موتور آبی به حله و از آنجا به نجف اشرف و سایر عتبات مقدسه )كربال، 

كاظمین و سامرا( مشرف شدیم.مدتی به قصد زیارت، خوصا در كربالی معلی، ماندیم 

ه نماز السالم، بسالم یا حضرت ابوالفضل علیهالو همیشه پس از زیارت امام حسین علیه

شدیم. یك روز جماعت مرحوم آیت اهلل شیخ محمد علی سیبویه قدس سره حاضر می

ه كردم، در آن كتاب دیدم ككتابی را كه تألیف مرحوم آقای سیبویه بود مطالعه می

ده بود كربال آماند:كاروانی از ایران به قصد زیارت به ایشان این قضیه را مرقوم فرموده

كرد. مال عباس، كه خیلی و یك نفر روحانی به نام مال عباس آن كاروان را همراهی می

اهل والء و دارای خلوص نیت بود، نقل كرد: روز اول كه به كربال وارد شدیم، به 

آن  السالم رفتیم.شبالسالم و حضرت ابوالفضل علیهزیارت حضرت امام حسین علیه

رند. آوا دیدم كه آقایی با نوكر و نفرات دارند به اطاق ما تشریف میروز، در عالم روی

آیند و اینقدر نورانی هستند، نامشان چیست؟ یكی از پرسیدم: این آقا كه جلوی همه می

السالم بود، گفت: این آقا، همه همراهانشان، كه گویا از اصحاب امام حسین علیه
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ه به السالم هستند كنی حضرت اباالفضل علیهالسالم، یعی دربار امام حسین علیهكاره

اند!من از جا بلند شدم و به استقبالشان رفتم و عرض كردم: دیدن شماها تشریف آورده

آقا، ما چه قابلیتی داریم كه شخصیتی مثل شما بزرگوار و همراهان محترمتان به دیدن ما 

هستید و  ن و محبین ماالسالم فرمودند: شما شیعیابیایید و زحمت بكشید؟!حضرت علیه

خیلی در نزد ما احترام دارید. من و این اصحاب برادرم، به امر برادرم امام حسین 

خواهند آییم و سر چهار فرسخی كه می[ می2۳1السالم به دیدن زوارمان ] صفحه علیه

تیم.در این فرسبه سرزمین كربال وارد بشوند، حر بن یزید ریاحی را به استقبالشان می

 [ .221ی شوق از خواب بیدار شدم. ]ام، من از شدت خوشحالی و با گریههنگ

شفای چشم آیت اهلل حاج میرزا مهدی بروجردی توسط گل پای زوار امام حسین در قطار 

 باربری

ی علمیه و آقای حاج میرزا مهدی بروجردی ساكن شهر قم، كه از علما و بزرگان حوزه

هستند، این قضیه را در آن « اسالم و مستمندان»صاحب تألیفات عدیده همچون كتاب 

اند:در سن بیست سالگی در اثر ضعف چشم محتاج به عینك شدم و كتاب نقل فرموده

بالنتیجه الزم دانستم كه برای عالج آن اقدام عاجلی به عمل آورم. برای این منظور به 

ه دست مثبتی بی پزشكان متخصص چشم مراجعه كردم، ولی بعد از مداوای زیاد نتیجه

نیامد و برای خواندن خطوط و دیدن افراد عینك نیازمند بودم.باالخره سالی بعد از 

مراجعت از مكه، از طرف كویت به كاظمین مشرف شدم. نزدیك اربعین، كه شب 

ا از رفتند تالسالم است؛ مردم از اطراف به كربال میزیارتی حضرت امام حسین علیه

وند. مند شالسالم بهرهالطاف الهی در حرم امام حسین علیه فیوضات آن شب و عنایات و

من هم به همین منظور، عازم كربال شدم تا بتوانم شفای چشم خود را در كنار آن مرقد 

 السالماز خدای متعال بخواهم و با توسل به ذیل عنایت حضرت سید الشهداء علیه

[ عصر روز 2۳9آورد. ] صفحه السالم، خداوند حاجتم را براباعبداهلل الحسین علیه
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بود  ی سفر ما قطار راه آهننوزدهم صفر، به عزم كربال، كاظمین را ترك گفتم: وسیله

و معلوم است كه قطار برای پیاده كردن و سوار كردن مسافرین، ایستگاههای متعدد 

آمدند، برای سوار دارد. چون شب اربعین بود، جمعیت زیادی كه از دهات مجاور می

در هر ایستگاهی ایستاده بودند.به هر حال جمعیت زیادی داخل قطار را پر كرده شدن 

بودیم  ایهای مسافربری جای خالی نبود و ما در كوپهای كه داخل كوپهبودند، به گونه

كه محل چهار پایان بود و صندلی هم نداشت! مردم اكثرا سراپا ایستاده بودند و در 

ی نبود! در عین حال، باز در هر ایستگاه بر جمعیت و ها هیچ جای اضافراهرو و كوپه

 ها بعضی از اعراب بدوی و كثیف، باشد.خصوصا در یكی از ایستگاهتزاحم افزوده می

ای كه ما بودیم، جا دادند. آلود سوار شدند و بعضی از آنها را در كوپهپای برهنه و گل

واقعا از آنها متنفر بودم و با خود ای بود كه من البته وضع لباس و اندام آنها به گونه

ن وضع خواهد به كجا بروند؟!با ایآلود كثیف میگفتم: اینها كی هستند و با پای گلمی

شوند؟! دراین فكر بودم كه ناگاه به فكرم چه زیارتی؟ آیا اینها هم از زوار محسوب می

ه علوم كی آدمیت نیست!از كجا مرسید كه لباس و صورت و تجمالت ظاهری نشانه

السالم نباشند؟ چه بسا مردم خوش ظاهری كه به زیارت اینها زائر واقعی امام حسین علیه

روند، ولی در اثر خبث باطنی زائر نیستند! پس اینها را سبك نشمار! شاید تقربشان می

نزد حق زیادتر از دیگران باشد. با این اندیشه كمی آرام گرفتم.بعد به یاد آوردم كه من 

ود به من شام. خدایا میبیست سالگی و گل جوانی، به ضعف چشم گرفتار شدهدر سن 

السالم سالمت چشم را به من باز توجهی كنی و در اثر توسل به امام حسین علیه

یتی السالم به من عناای دارد؟ آیا امام حسین علیهگردانی؟ آیا توسل من در امشب نتیجه

[ 2۳3آورد؟ اجابت دعا كه در ] صفحه برمیفرمایند؟ آیا خدا امشب حاجتم را می

های حق است!ناگاه با خود السالم از وعدهتحت قبه و بارگاه حضرت امام حسین علیه

روم تا عرض حاجت كنم! وه چه مقام بزرگی! وه چه حاجت گفتم: به زیارت می

فای السالم جانباز كوی حق كجا و شكوچكی! مقام رفیع و بلند حضرت اباعبداهلل علیه
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ی كوچكی؟! برای نیل به این حاجت ضعف چشم من كجا؟! چه انتظار و خواسته

توانم به خواست خدا، از زوار حضرتش استفاده كنم!در این حال با قلبی دور از می

شائبه و با صفای باطنی و معنوی و با توجه به مقام زائران آن حضرت، چشمم به پای 

ود بود، افتاد. آهسته دست بردم و به مقدار آلیكی از مسافران كربال كه پایش گل

ی پای او را برداشتم و آن را در دستم سرمه كردم و با دست عدسی از گل خشكیده

چپ عینك از چشم برداشتم و با دست راستم آن خاك را به چشمم مالیدم.مالیدن آن 

خاك همان و خوب شدن و رفع ضعف چشم همان! دیگر هرگز نیازی به عینك پیدا 

 [ .229كردم. اللهم ارزقنا زیارة قبره و شفاعة جده آمین رب العالمین. ]ن

توجه امام حسین به سید نورالدین نهاوندی كه با حالت جنابت به صحن آمد، حمامها بسته 

 بود و او برای فوت زیارت وداع اضطراب داشت

. وی اگر مرحوم حاج سید نورالدین نهاوندی از تجار معروف و متدین اراك بوده است

چه سواد نداشته است، لكن بسیار با ایمان و خوش عقیده و صادق بوده است و مردم 

اند و كراماتی نیز به او منسوب است. عالم جلیل القدر حضرت اراك به او عقیده داشته

حجة االسالم جناب آقا علی میر یحیی این قضیه را از آن سید بزرگوار نقل ] صفحه 

ورالدین گفت: قبل از اینكه متأهل شوم، به اتفاق مادرم همراه با اند:سید ن[ كرده2۳1

 السالم به طرف كربال حركتای به عزم زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین علیهقافله

كردم. مدتی در كربال بودیم و كردیم و البته من در راه، خیلی به مادرم خدمت می

ت مقدسه را نیز زیارت كردیم و در السالم و سایر عتباحضرت امیرالمؤمنین علی علیه

پایان، برای آخرین مرتبه به عنوان زیارت وداع به كربال بازگشتیم.از طرف رئیس قافله 

ابالغ شد كه فردا عازم حركت باشیم و آن شب هم شب جمعه بود. به مادرم خبر دادم 

ند چ تا برای زیارت وداع برویم، لكن مادرم قبول نكرد و گفت: االن خسته هستیم.

هم  شویم. منكنیم و سپس در هنگام سحر، به زیارت مشرف میساعتی استراحت می
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رضایت مادرم را ترجیح دادم و خوابیدم. هنگام سحر از خواب بیدار شدم و متأسفانه 

ی زیادی به عزم غسل كردن، به طرف ام! با عجلهدیدم كارم خراب شده و جنب شده

! به حمام دیگری رفتم و آن هم باز نبود!خالصه به هر حمام رفتم، اما در حمام بسته بود

هر ای به صحن مطكجا رفتم، در حمام برویم باز نشد و باالخره با ناراحتی فوق العاده

ای ی ما، همه به زیارت وداع مشغول هستند. به اندازهروانه شدم و دیدم همراهان قافله

م! از روی تأسف و نارحتی، چندان توانم توصیف نمایغم و اندوه مرا فراگرفت كه نمی

به پشت دست خود زدم كه دستم مجروح شد! سپس با حالت بیچاركی و اضطرار، 

پشت پنجره آمدم.ناگهان چشمم افتاد به جمال دل آرای حضرت سیدالشهداء 

گاه آمدند! نالسالم در حالی كه ایشان از باالی ضریح مطهر، آهسته به طرف من میعلیه

من فرمودند، و دست محبت به صورتم كشیدند و فرمودند: سید  محبت آمیزی به

[ ناراحتی؟! برو غسل كن! تا به حمام برسی، حمام باز 2۳۴نورالدین! خیلی ] صفحه 

شود!ناگهان به خود آمدم و دیدم از آقا خبری نیست! با كمال عجله به طرف حمام می

باز كند. با كمال شوق غسل خواهد، درب حمام را روانه شدم و دیدم تازه حمامی می

 [ .223كردم و سپس به زیارت وداع موفق شدم. ]

 غسل و نماز بر بدن زائر امام حسین توسط حضرت امام زمان

مرحوم آیة اهلل حاج میرزا محمد علی گلستانه اصفهانی، در آن وقتی كه ساكن مشهد 

من مرحوم  بودند؛ برای یكی از علمای بزرگ مشهد نقل فرموده بودند كه، عموی

در كرد.آقای سید محمد علی كه از مردان صالح و بزرگوار بود، این قضیه را نقل می

گفت: ال میزد. مثبود كه حرفهای غیر متعارفی می« جعفر نعلبند»اصفهان شخصی به نام 

و طبعا با « امام و طی االرض كردهالسالم رسیدهمن به خدمت حضرت امام زمان علیه»

زدند.روزی گرفت و حتی گاهی مردم پشت سر او حرف میتماس میمردم هم كمتر 

ه رفتم، در بین راه دیدم آقا جعفر نیز ببرای زیارت اهل قبور به تخت فوالد اصفهان می
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رود. من نزدیك او رفتم و به او گفتم: دوست داری با هم راه برویم؟ آن طرف می

سیدم: مردم درباره شما حرفهایی گفت: مانعی ندارد. باالخره در میان راه از او پر

السالم گویند كه تو به خدمت حضرت امام زمان علیهزنند! آیا راست میمی

خواست جواب بدهد، لذا گفت: آقا، از این حرفها ای؟!آقا جعفر ابتدا نمیرسیده

[ مسائل دیگری را با هم مطرح كنیم! اما من اصرار كردم و گفتم: 2۳3بگذریم ] صفحه 

 اهل هستم. باالخره آقا جعفر گفت: بیست و پنج بار به كربال مشرف شده بودم؛ انشاءاهلل

تا آنكه در سفر بیست و پنجم، شخصی كه اهل یزد بود، در راه با من رفیق شد. چند 

كم مرضش شدت كرد تا به منزلی رسیدیم كه منزل با هم رفتیم و او مریض شد و كم

د و ی دیگری رسیز در آن منزل ماند. تا اینكه قافلهقافله به خاطر ناامن بودن راه، دو رو

هر دو قافله با هم جمع شدند و حركت كردند.حال مریض بزودی رو به سختی گذاشته 

توان او را خواست حركت كند، من دیدم كه به هیچ وجه نمیبود وقتی قافله می

 كنم كه خوبمی روم و برای تو دعاحركت داد. لذا نزد او رفتم و به او گفتم: من می

كند! من متحیر شدم، از شوی.وقتی خواستم با او خداحافظی كنم، دیدم او گریه می

طرفی روز عرفه نزدیك بود و بیست و پنج سال، همه ساله در روز عرفه در كربال 

توانستم این رفیق را در این حال تنها بگذارم و بروم؟!به هر ام و از طرفی نیز نمیبوده

ریخت، به من گفت: فالنی من تا یك تم چه كنم و همینطور كه اشك میدانسحال نمی

میرم! این یك ساعت را هم صبر كن و وقتی من مردم، هر چه دارم از ساعت دیگر می

را ی مرا به كربال برسان و مقبیل خورجین و االغ و سایر اشیا، مال تو باشد. فقط جنازه

ود در كنار او ماندم، تا او از دنیا رفت. اما در آنجا دفن كن! من دلم سوخت و هر طور ب

ی او را به االغش بستم و به طرف قافله برای من صبر نكرد و حركت نمود. من جنازه

كربال حركت كردم. از قافله اثری جز گرد و غباری باقی نمانده بود. و من به آنها 

 هر طور كه آن ]نرسیدم. حدود یك فرسخ كه راه رفتم، هم خوف مرا گرفته بود و هم 

اد افتبستم، پس از یك مقدار راه پیمودن، باز جنازه می[ جازه را به االغ می2۳۳صفحه 
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توانم او را ببرم، گرفت.باالخره چون دیدم كه نمیو به هیچ وجه روی االغ قرار نمی

ردم السالم سالمی عرض كخیلی پریشان شدم و ایستادم و به حضرت سیدالشهداء علیه

گریان گفتم: آقا، من با این زائر شما چه كنم؟! اگر او را در این بیابان  و با چشم

م و درمانده و توانبینید كه نمیبگذارم، مسئول هستم و اگر بخواهم به كربال بیاورم، می

ام؟!ناگهان دیدم، چهار سوار كه یكی از آنها شخصیت بیشتری داشت، پیدا بیچاره شده

كنی؟عرض كردم: آقا چه مودند: جعفر! با زائر ما چه میشدند و آن بزرگوار به من فر

دانم چه كنم؟ در این اثناء آن سه نفر پیاده شدند، یكی از ام و نمیكنم؟ درمانده شده

ی آبی ظاهر شد! سپس آن ای در دست داشت و با آن نیزه به زمین زد و چشمهآنها نیزه

نار او ایتسادند و بر جنازه نماز میت را غسل دادند و آن آقا جلو ایستاده و بقیه ك

خواندند و بعد او را سه نفری برداشتندو محكم به االغ بستند و ناپدید شدند!من حركت 

ای رسیدم كه آنها قبل از ما حركت رفتم، دیدم به قافلهكردم و با آنكه معمولی راه می

از  یدم، كه آنها قبلای را دكرده بودند! از آنها عبور كردم و پس از چند لحظه باز قافله

پل  ی دیگر بهها هم عبور كردم و بعد از چند لحظهاین قافله حركت كرده بودند! از آن

سفید كه نزدیك كربال است، رسیدم! سپس وارد كربال شدم و خودم از این سرعت 

كردم!باالخره او را بردم، و در وادی ایمن )قبرستان كربال( دفن كردم و سیر تعجب می

[ ماندم. پس از بیست روز، رفقایی كه در قافله بودند به 2۳3در كربال ] صفحه سپس من 

كردند: تو كی آمدی! و چگونه آمدی! من برای كربال رسیدند! آنها از من سئوال می

ها به اجمال، مطالبی را گفتم و آنها تعجب كردند!باالخره روز عرفه شد و وقتی به آن

السالم رفتم، دیدم بعضی از مردم را به صورت ین علیهحرم سیدالشهداء اباعبداهلل الحس

[ خانه برگشتم. 23۱[ از شدت وحشت به ] صفحه 221بینم. ]حیوانات مختلف می

ی دوم نیز در همان روز از خانه بیرون آمدم و باز هم آنها را به صورت حیوانات دفعه»

به  هم در ایام عرفه تر این بود كه بعد از آن سفر، چند سال دیگرمختلف دیدم!عجیب

ام؛ ولی تنها در روز عرفه، بعضی از مردم را به صورت حیوانات كربال مشرف شده
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ر شود. لذا تصمیم گرفتم كه دیگبینم و در روزهای دیگر، آن حالت برایم پیدا نمیمی

گفتم، در روز عرفه به كربال مشرف نشوم.من وقتی این مطالب را برای مردم اصفهان می

زدند! باالخره تصمیم گرفتم كه دیگر كردند و یا پشت سر من حرف میور نمیآنها با

با كسی از این مقوله حرف نزنم و مدتی هم چیزی برای كسی نگفتم. تا آنكه یك شب 

خوردیم، كه ناگهان صدای در حیاط بلند شد. من رفتم و در را باز با همسرم غذا می

السالم تو را احب الزمان علیهگوید: جعفر! حضرت صكردم؛ دیدم شخصی می

ی اصفهان خواهند!من لباس پوشیدم و در خدمت او رفتم وی مرا به مسجد جمعهمی

برد، در آنجا دیدم كه آن حضرت در مكانی كه منبر بسیار بلندی در آن هست، 

اند و جمعیت زیادی هم در خدمتشان بودند. من با خود گفتم: در میان این نشسته

[ چگونه آقا را زیارت كنم و چگونه خدمتشان برسم؟ اما ناگهان 232 جمعیت، ] صفحه

دیدم كه حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه به من توجه فرمودند و صدا زدند: جعفر، بیا! من 

ل ای، برای مردم نقبه خدمتشان مشرف شدم و ایشان فرمودند: چرا آنچه در كربال دیده

را برای مردم نقل كردم. ولی از بس مردم  كنی؟!عرض كردم: ای آقای من، آنهانمی

السالم پشت سرم بدگویی كردند، گفتن آنها را ترك نمودم! حضرت بقیة اهلل علیه

فرمودند: تو كاری به حرف مردم نداشته باش! تو آن قضیه را برای آنها نقل كن، تا 

السالم هعلیعبداهلل الحسین مردم بدانند كه ما چه نظر لطفی به زوار جدمان حضرت ابی

 [ 231[ . ] صفحه 22۴داریم! ]

 در این كتاب 16ملحقات بخش 

السالم دل او را بدست ی اطهار علیهدل روضه خوان شكسته شد، ولی ائمه -2موضوع: 

السالم در احترام مالئكه به منبری امام حسین علیه -1موضوع: 9آوردند، شماره قضیه: 

لبخند امام حسین و جواب سالم به جوانی  -9موضوع: 9۱1شب اول قبر، شماره قضیه: 

حضرت ابوالفضل و  -3موضوع: 211كه پدر و مادرش را به كربال آورد، شماره قضیه: 
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ند، شماره آیالسالم میحضرت علی اكبر علیهماالسالم به استقبال زائر امام حسین علیه

ات دادند، السالم كاروان زوار را نجحضرت ابوالفضل علیه -1موضوع: 23۱قضیه: 

السالم از گرفتاری خانم زائر حضرت امام حسین علیه -۴موضوع: 293شماره قضیه: 

فرستند، شماره قضیه: السالم را به كمك میگریند و حضرت ابوالفضل علیهمی

السالم موجب هدایت یونس ارمنی سیراب نمودن زائر امام حسین علیه -3موضوع: 29۴

السالم موجب هدایت غبار زوار امام حسین علیه -۳موضوع: 231شد، شماره قضیه: 

جوان نصرانی كه به  -3موضوع: 232جمال الدین خلیعی موصلی شد، شماره قضیه: 

خاطر همراهی با دوستانش به كربال وارد شده بود نیز به عنوان زائر محسوب شد، 

د، سوب شی امین الدوله بود نیز به عنوان زائر محترسایی كه در خانه -2۱موضوع: 23۴

شیعه شدن حكیم غالمحسین هندی توسط حضرت  -22موضوع: 233شماره قضیه: 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به سبب بذل مال در عزاداری، شماره قضیه: 

السالم فرمودند: چون شخص غاصب، خادم امیرالمؤمنین علیه -21موضوع: 239

 -29موضوع: 2۳3گذر!، شماره قضیه: السالم است، از او در عزاداران امام حسین علیه

شفای چشم حضرت آیة اهلل العظمی حاج آقا حسین بروجردی به بركت گل عزادار 

السالم به خاطر حضرت ابوالفضل علیه -1۱323السالم، شماره قضیه: امام حسین علیه

ی شخص سنی برای امام حسین، گوساله را به او بخشیدند و او شیعه شد، شماره گریه

  231] صفحه  2۳1: قضیه

 اطعام در مجالس امام حسین )ع(

شركت حضرت امام زمان در مسجدی در لبنان و خوردن از اطعام حضرت ابوالفضل و 

 ی ایشان به شیعیاننامه

ا و های متعددی به علمدر طول تاریخ غیبت كبری حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه، نامه

هجری قمری،  23۱3سالهای اخیر یعنی در سال اند. اما در دوستان خود مرقوم فرموده
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ای با یك دنیا محبت به شیعیان خود فرستادند. شرح این نامه را از اینجا آغاز ایشان نامه

هجری قمری بود كه یكی از علما بزرگ اهل معنی  232۱كنیم كه حدودا سال می

السالم همی زیر را برای من و جمعی از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیقضیه

ی یهای از لبنان با قضاین چنین نقل فرمودند:یكی از دوستان امام عصر ارواحنا فداه، نامه

اند:اما جماعت یكی از مساجد لبنان به مربوط به آن را برایمان به این شرح ارسال نموده

[ حضرت نرگس مادر 23۴)یعنی مسجد ] صفحه « مسجد السیدة نرجس علیهاالسالم»نام 

ر حضرت امام عصر ارواحنا فداه( وافراد هیئت امنای مسجد، قسم مؤكد یاد بزرگوا

م، السالاند كه در این مسجد در ماه محرم به نام حضرت ابوالفضل العباس علیهنموده

نمودیم.برای این منظور و به عنوان شركت مردم در ثواب این عمل، مؤمنین را اطعام می

و چنانكه معمول است، صندوق دارای قفل صندوقی در آن محل نصب كرده بودیم 

ی باریكی داشت كه بتوانند سكه یا اسكناسی تا كرده را داخل آن بود و فقط روزنه

ای به همراه یك بیندازند.پس از مدتی كه آن را باز نمودیم، با كمال تعجب نامه

 لشكالت بزرگ لبنانی در آن یافتیم كه به هر صورت بخواهیم محاسبه نماییم، محا

ی باریك، در صندوق داخل نموده باشند و فقط باید با است كه آن دو را از روزنه

ای این كار انجام شده باشد، زیرا كلید آن نیز فقط در دست خودمان بود.وقتی معجزه

نامه را باز نمودیم این جمالت با ترتیب خاصی در آن نوشته شده بود: )الزم به تذكر 

كرد(.بسم اهلل و عظمتی را در دل انسان ایجاد میاست كه آن خط مبارك، هیبت 

صدق اهلل العلی « الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسیری اهلل عملكم و رسوله و المؤمنون

ت و دعو«»و اكلت مما اكلتم«»اقمت الصالة فی مسجدكم«»العظیم انا المهدی المنتظر

ی ام خداوند بخشندهبه ن»ی این جمالت:[ ترجمه233صفحه « ] فادعوا لی بالفرج«»لكم

خواهید انجام دهید، اما بدانید ای پیامبر ما به مردم بگو:( هر عملی را كه می«)مهربان

بینند.راست فرموده السالم( میعمل شما را خدا و رسول او و مؤمنون )ائمه هدی علیهم

ی با عظمت.من مهدی منتظر هستم.در مسجد شما نماز را برپا است خداوند بلند مرتبه
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داشتم.و از آنچه شما خوردید، من هم خوردم.و برای شما دعا نمودم.پس شما هم برای 

فرج من دعا كنید.پس از نقل این نامه، دوستان آن حضرت، از این همه لطف، اشك 

كردند.در تأیید این نامه، چند روز بعد یكی از روحانیون ریختند و گریه میشوق می

ه السالم به طور اتفاقی، تشرفی بسی الرضا علیهمعظم در حرم مطهر حضرت علی بن مو

پیدا نموده و از آن « عجل اهلل تعالی فرجه الشریف»محضر مقدس حضرت بقیة اهلل 

ی فوق سؤال كرده بود كه آن حضرت در جواب فرموده بودند: ی نامهحضرت درباره

و دوباره از باشد.و من خودم آن روحانی عزیز و متقی را دیدم بلی آن نامه از ما می

ایشان همان تشرف را پرسیدم و ایشان آن را برایم همانگونه كه در باال ذكر شد، بازگو 

 [ 23۳[ . ] صفحه 223فرمودند. ]

 نبود« آب كوب»ی گذشته قند هفته

حجة االسالم والمسلمین آقای صادقی واعظ از شیخ غالمرضا یزدی، كه عالمی عارف 

زیست، نقل كردند كه گفت:من در شبهای جمعه در و زاهد و متقی بود و در یزد می

خواندم. یك شب در عالم خواب دیدم كه صحرای منزل شخصی قصابی روضه می

اند و حضرت السالم در یك جا نشستهمحشر برپا است. حضرت امام حسین علیه

السالم منشی ایشان هستند و صورت مجالس و محافلی را كه برای اهل ابوالفضل علیه

نویسند م میالسالاند و حضرت ابوالفضل علیهالسالم برپا شده است، گرفتهلیهمبیت ع

ه، السالم، طبق معمول هر هفتباالخره به روضه قصاب رسیدند. حضرت ابوالفضل علیه

ه السالم فرمودند: نه برادر، این هفتنوشتند: كله قند سه شاهی.حضرت امام حسین علیه

د دینار خریده بود. سپس من از خواب بیدار قندش آب كوب نبود و به قیمت ص

وب نبود؟ ی گذشته، آب كشدم.هفته بعد كه به منزل قصاب رفتم به او گفتم: قند هفته

گفت: قند جلوی شما آب كوب بود. گفتم: قند روضه چگونه بود؟ قصاب گفت: روز 

ندگان نقبلش آمدم كه بخرم ولی قند آب كوب نیافتم، بنابراین قند ارزان خریدم.خوا
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[ . ] 22۳السالم چقدر دقیق است! ]توجه داشته باشند كه تشكیالت امام حسین علیه

 [ 233صفحه 

 توجه امام حسین به مقدار اطعام حاج محمدرضا بقال در روز اربعین

مرحوم حاج محمدرضا بقال ساكن شیراز، كوی آستانه، هر ساله در روز اربعین، چهل 

ار شود، همان مقدداد.سالی كه به كربال مشرف میم میكرد و به مردمن برنج طبخ می

كند كه در روز اربعین، این چهل كند و به فرزندش سفارش میچهل من را معین می

من برنج را طبخ كند و به مردم بدهد.شب بعد از اربعین، در كربال در خواب حضرت 

بال درضا، امسال كه كرفرمایند: محمبیند و آن حضرت میالسالم را میسیدالشهداء علیه

 فهمد تا اینكهشود، معنای این سخن را نمیآمدی؛ اطعام را نصف كردی!چون بیدار می

پس از مراجعت به شیراز و گذشتن سه روز از ورودش و اطعام در آن سه روز، از 

پرسد: امسال در روز اربعین چه كردی؟ گفت: به سفارش شما عمل فرزندش می

صرار زیاد، فرزندش اقرار كرد كه بیست من بیشتر طبخ نشد و كردم!باالخره پس از ا

بیست من دیگر را گذاردم برای ولیمه دادن در هنگام مراجعت شما، كه آنها در این سه 

 [ 1۱۱[ . ] صفحه 223روز طبخ شد. ]

اید، اما از اطعام آن مصرف خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شركت كرده

 ایدنكرده

هور و های مشتقی، ساللة السادات، عالمه سید مرتضی برقعی قدس سره از منبریعالم م

ی قم بودند و به لحاظ روحیات خاص والیی و كثرت علم، جلسات سخنرانی پر مایه

ایشان غالبا مملو از طالب و روحانیون بود.این بزرگوار در سالهای پایان عمرشان، در 

. رفتندعلی فرجی واقع در قم، گذرخان، منبر میی دوم ماه صفر در منزل حاج غالمدهه

قبل از منبر ایشان مرحوم حاج آقا مؤمن كربالیی )امام جماعت مسجد رضویه( منبر 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

فرمودند و پس از منبر حاج آقا برقعی، جناب آقای حاج رفتند و مسائل شرعی را میمی

نی علی كوچك زاده و جناب آقای حسین آقا شكروی )نقاش( به مرثیه خوا

شد و پس از آن با آبگوشت از مردم پرداختند و مراسم سینه زنی پر شوری انجام میمی

شد.مرحوم آقای برقعی كه پیرمردی در حدود نود ساله بودند، پس از اتمام پذیرایی می

ی شدند، زیرا در آن كهولت سن، توان نشستن در جلسهمنبرشان از مجلس خارج می

انجامید را نداشتند.در یكی از این شبها، مرحوم ه طول میسینه زنی كه گاهی ساعتها ب

آقای برقعی رؤیای خود را بر فراز منبر فرمودند كه به شرح زیر است:دیشب در عالم 

رؤیا دیدم كه در همین منزل، یك حوض پر از آب زالل و یك پاتیل پر از شربت قرار 

ند و اظهار آیمردم یكی یكی میاند و گرفته است. خانم سیاه پوشی در كنار آن ایستاده

[ به 1۱2كنند و ] صفحه كنند و آن مخدره لیوانی را از پاتیل، پر از شربت میعطش می

دهند.در این هنگام من جلو رفتم و به آن خانم عرض كردم: دست هر یك از آنها می

ر پ خانم من هم تشنه هستم. آن خانم بزرگوار لیوان را برای اولین مرتبه، از آب حوض

[ به 21۱كنید؟! ]كردند و به دست من دادند. من عرض كردم: خانم چرا پارتی بازی می

دهید؟آن بزرگوار فرمودند: این مردم هم در دهید و به من آب میهمه شربت می

اند. بنابراین به آنها شربت اند و هم از اطعام آن خوردهمجلس عزاداری شركت كرده

اید، اما از طعام آن مصرف س شركت كردهدهیم! اما شما فقط در مجلمی

ن ی كهولت ساید!مرحوم آقای برقعی پس از نقل این رؤیا فرمود: من به واسطهنكرده

م كنتوانم تا پایان مجلس در اینجا بمانم. لذا از حاج غالمعلی فرجی خواهش مینمی

مقداری نان و السالم را، اگر چه ای از غذای امام حسین علیهكه اگر ممكن است، لقمه

سبزی باشد، برای من مهیا كنند، تا در هنگام پایین آمدن از منبر، آن را بگیرم و همراه با 

 خود ببرم.

 اطعامی با بركت در منزل جناب آقای سید علی شاهرودی
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این قضیه توسط آیة اهلل آقای سید علی شاهرودی بیان شده است:این جناب در مجلس 

[ در شب 1۱1ند، به عنوان یكی از خدام بودم. ] صفحه ی بزرگ آخوسوگواری مدرسه

السالم مجلس روضه هفتم محرم، نوعا در عراق به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه

 یشود. در چنان شبی من چند نفری را كه در چایخانه با هم مشغول ادارهگرفته می

ه منزل خودم )كه شد( برای شام بچای بودیم )كه تعداد آنها با خودم هفت نفر می

ی مختصری هم گذاشتم ی دوم، یعنی میالن دوم بود( دعوت كردم. ضمنا روضهجاده

و به آقای شیخ عبدالحسین خراسانی گفتم كه بیاید و ذكر مصیبتی كند.آن شب، 

مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سید محمود قدس سره نیز همراه اخوی بزرگ حضرت 

 و دو تن از داییها« دامت بركاته»حسینی شاهرودی  آیت اهلل العظمی آقای سید محمد

تشریف داشتند.آقای شیخ عبدالحسین، مجلس را تمام كرد و همه برای صرف شام 

نشستند. برخی از آقایان هم كه برای شام دعوت نشده بودند، و در روضه شركت كرده 

لمای مشهد بودند، باقی ماندند، یكی از آنها جناب آقای روحانی بود كه االن از ع

دهد. به دانم چه كسی به آنها خبر داده بود كه سید علی امشب شام میاست.نمی

ام، آقای محمد تقی نیشابوری، و به اخوی اشاره كردم و آنها از اطاقی كه در آن دایی

روضه خوانده شده بود، بیرون آمدند و هر سه نفر به اطاقی كه هم اطاق بود و هم 

جا دیگ برنج و خورش را به آنها نشان دادم: یك دیگ برنج كه آشپزخانه رفتیم. در آن

فقط غذای ده نفر را در خود داشت و مقداری خورش نیز متناسب با همان بود.به 

شوند. نفر می 13همسرم گفتم: غیر از این غذا چه داری؟ تعداد اینها زیاد است و بالغ بر 

ت: دیر وقت است و از ] صفحه خانم گفتند: همین برنج و خورش است و دایی نیز گف

توان غذا تهیه كرد )در آن زمان، چلوكبابی و اینها، در نجف مرسوم [ بازار هم نمی1۱9

نبود( سپس فرمود: حاال همین غذا را بكش، خدا كریم است! و بعد رفت و در مجلس 

 منشست.بنده در وسط خیابان رفتم و عمامه را از سرم برداشتم و رو به طرف كربال كرد

و گفتم: یا اباالفضل، این مجلس شماست و من هم سمت نوكری شما را دارم. اگر 
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رود! خواهی آبروی من برود، به من مربوط نیست؛ آبروی خادم و مجلس شما میمی

البته، حالم هم منقلب شد.سپس به داخل منزل برگشتم و به خانواده گفتم: شما غذا را 

آن وقت كارد و چنگال مرسوم نبود و ظروف  در ظرفها بریزید، خدا كریم است! در

چینی هم نداشتیم؛ ظرفهایی بود فافونی )از جنس روی(، و دیس، هم مرسوم نبود؛ 

شقابها ی بكردند و به وسیلهعوض دیس سینی بود و آن هم فافونی بود. آنها را پر می

 سید علی،كردند.ناگهان مرحوم دایی و اخوی، از اطاق مهمانی صدا كردند: تقسیم می

نه  ایم، پیدا نكردیم؛بس است! ما هم التفات به اینكه چطور شد و چه قدر غذا كشیده

من و نه اهل بیت من، نفهمیدیم كه چه شد؟!آنها گفتند: دیگر بس است، تو هم بیا! من 

هم سر سفره رفتم و دیدم غذا زیاد است و حتی آن سینی هم كه به عنوان دیس بود، پر 

م و مشغول خوردن شدم. قبال مرحوم پدرم فرموده بودند: سید علی، بود! آمدم نشست

اگر شامی داری بیاور، دیر شده است، نزدیك چهار بعد از مغرب است. و دیگران، كه 

خواهی به آقایان شام بدهی و ما را از شام [ می1۱3خبر نداشتند، گفتند: هان! ] صفحه 

ا را خواستی ماین همه شام داشتی و می محروم كنی؟!آنها بعد از دیدن شام گفتند: تو

السالم ادب كنی؟! من گفتم: بیایید دیگ را نگاه كنید! به خود حضرت ابوالفضل علیه

بینید و السالم بوده است و اال دیگ همین است كه میقسم كه نظر خود اباالفضل علیه

ند: مدند و گفتهنوز دیگ نصفه بود و خالی نشده بود!مرحوم پدرم آمدند و آقایان هم آ

السالم بوده است كه این دیگ محدود، سبحان اهلل! نظر لطف حضرت اباالفضل علیه

بتواند این همه جمعیت را غذا بدهد و باز نصفش باقی بماند! و هر یك نیز مختصری از 

الم قسم، السآن غذا را به عنوان استشفا، به منزل خود بردند.به خود آقا اباالضفضل علیه

ا ها تقسیم كردیم و تقریبا تیاد آمد، به طوری كه فردا مازاد آن را میان همسایهكه غذا ز

خوردیم!همین قضیه سبب شد كه هر سال شب هفتم دو سه روز هم خودمان از آن می

محرم مردم را دعوت كنیم و تعداد مدعوین نیز تا آنجا افزایش یافت كه سالی 
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االن هم در  كردیم ووساله قیمه درست میپختیم و تقریبا یك گچهارصد كیلو برنج می

 [ 1۱1[ . ] صفحه 212شاهرود همین رویه را داریم. ]

 در این كتاب 17ملحقات بخش 

غذای هفت نفر به بركت آب انبار امام حسین، شصت نفر را سیر كرد،  -2موضوع: 

از عالم غیب، قند وشكر و چای برای كارگران بیت  -1موضوع: 31شماره قضیه: 

از عالم غیب، قند و چای  -9موضوع: 239باس گچساران آورده شد، شماره قضیه: الع

برای مجلس سوگواری در منزل حاج شیخ علی تاكی شهرضایی آورده شد، شماره 

هوس نوشیدن چای از مجلس سوگواری، باعث هدایت شد،  -3موضوع: 2۴قضیه: 

ایت و توبه شد، دود زیر دیگهای اطعام، موجب هد -1موضوع: 2۴1شماره قضیه: 

 [ 1۱3] صفحه  2۴3شماره قضیه: 

 چگونه مصیبت بخوانیم

 خواندی حساب كشیدن از كسی كه به دروغ روضه میرویایی درباره

یكی از سادات روضه خوان در خواب دید كه قیامت برپا شده است و مردم هراسان و 

ساب ا به پای حها مردم رپریشان هستند، هر كس به كار خویش مشغول است و گماشته

ی فرجام كارم بودم، ناگهان دو نفر گوید: در این هنگام كه در اندیشهرانند.وی میمی

از آنها مرا به حضور حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله و سلم احضار كردند، 

من به خاطر ترس، از رفتن امتناع ورزیدم؛ اما آن دو به زور و اجبار مرا بردند.ناگاه 

مجللی دیدم كه جمعی خدمتكار در سمت راست راه، آن را به دوش  هودج

ی زهرا علیهاالسالم در آن هودج هستند. چون به كشیدند. فهمیدم حضرت فاطمهمی

نزدیك هودج رسیدم، فرصتی به دست آوردم و زیر آن هودج گریختم. آنجا بست 

ی [ همه12۱] صفحه محكمی بود و گروه گناهكاری چون من به آن پناه آورده بودند. 
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رفتند و نیروی نزدیك شدن به ما را نداشتند، آنها دور از ها دور از هودج راه میگماشته

ه كردند و ما نیز مقابله بكردند كه نزد آنها برویم و تهدید میما بودند و به ما اشاره می

الم آمد السای از طرف حضرت خاتم االنبیاء علیهكردیم! در این هنگام، فرستادهمثل می

اند، آنها را برای حساب گروهی گناهكار به شما پناهنده شده»و عرض كرد: 

ها حضرت صدیقه علیهاالسالم به ما اشاره فرمودند كه برویم. ناگهان گماشته«بفرستید!

ود كه ای باز هر طرف ریختند و ما را به پای حساب كشیدند.در آنجا منبر بلند پر پله

ی اول صلی اهلل علیه و آله و سلم بر فراز آن نشسته بودند. بر پله حضرت خاتم االنبیاء

السالم مشغول حسابرسی مردم بودند و مردم در برابر آن نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه

آن حضرت صف بسته بودند.هنگامی كه نوبت به من رسید؛ حضرت امیرالمؤمنین 

در جواب گفتن متحیر « مردی؟!چرا فرزندم حسین را خوار ش»السالم فرمودند: علیه

شدم و این مطلب را انكار كردم. ناگهان بازویم به شدت درد گرفت! به پهلویم نگاه 

كردم، دیدم مردی طوماری در دست داشت و به من داد؛ آن طومار را باز كردم. 

صورت مجالس و محافل من بود و آنچه در هر محفل و در هر زمان گفته بودم در آن 

ده بود، آن چیزی كه انكار كرده بودم نیز در آن وجود داشت!در این شرح داده ش

ی دیگری در دلم افتاد و برای فرار از جواب دادن به سؤال آن حضرت، هنگام حیله

مجلسی قدس سره این مطلب را در جلد دهم بحار ذكر كرده »عرض كردم:

ودند: ره كردند و فرمالسالم به یكی از خدمتگزاران اشاحضرت امیرالمؤمنین علیه«است!

در این هنگام به طرف راست منبر نگاه كردم. « برو كتاب را از مجلسی بگیر و بیاور!»

دیدم صفوف طوالنی بسیاری از علما وجود دارد و كتابهای هر عالمی در جلو او چیده 

[ بود. شخص اول در صف اول، عالمه مجلسی قدس سره 122شده ] صفحه 

اب السالم كتكتاب را به آن شخص داد و به فرمان امام علیه ی مجلسی آنبودند.عالمه

را به دست من دادند )تا آن مطلب را پیدا كنم.(كتاب را گرفتم و حیران شدم! زیرا 

ام و این نیرنگ را فقط برای رهایی از پاسخ دادن به كار دانستم كه به او دروغ بستهمی
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دن آن پرداختم! در این حال باز نیرنگ بسته بودم. با حالت گیجی و بازیچه، به ورق ز

دیگری به ذهنم خطور كرد و گفتم: این مطلب در مقتل حاج مال صالح برغانی، یعنی 

ذكر شده است. باز آن حضرت به آن مأمور فرمودند كه آن كتاب را نیز « منبع البكاء»

أمور، م بیاورد.مرحوم برغانی در صف ششم یا هفتم، یا در ردیف ششم یا هفتم بود، آن

كتاب را از او گرفت و آورد و به دستم داد. ترس و پریشانی به دلم چنگ انداخت، 

ای از جانب خدای زدم...ناگاه فرستادهكتاب را با دلهره و حواس پریشان ورق می

حضرت  اگر»مهربان به سوی پیامبر بزرگوار صلی اهلل علیه و آله و سلم آمد و گفت: 

در این « دیابقت مردم را حسابرسی كند، یكی از آنها نجات نمیالسالم با این دعلی علیه

هنگام آن بزرگوار بر سر مهر و مسامحه آمدند و ترس من زایل شد و از خواب بیدار 

شدم.آن سید روضه خوان پس از دیدن این رؤیای ترسناك، همكاران خود را جمع 

شرائط آن را ندارم! و كنم، زیرا تاب كرد و به آنها گفت: من كار خود را ترك می

روضه خوانی را به كلی ترك كرد، با اینكه هر سال مبلغ كالنی از این راه در آمد 

 [ 121[ . ] صفحه 211داشت. ]

 مصیبت دروغ خواندن مثل كندن گوشت بدن امام حسین با دندان است

ی نشخص ناشناس نزد حضرت آیة اهلل آقا محمد علی فرزند آیة اهلل العظمی وحید بهبها

ا السالم را بقدس سرهما آمد و گفت: در خواب دیدم كه گوشت بدن امام حسین علیه

كشم!مرحوم آقا محمد علی مدتی سر خود را پایین انداخت و سپس نیش و دندان می

سر برداشت و فرمود: شاید روضه خوان هستی؟! آن شخص گفت: بله، روضه خوان 

ترك كن، یا به همان مطالبی كه در كتب  هستم. آقا محمد علی فرمود: روضه خوانی را

[ 219ی دروغ بستن به آن حضرت است. ]معتبره است، اكتفا كن. زیرا این خواب نتیجه

. 
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 حضرت زهرا به یك خانم روضه خوان مرثیه آموختند

كرده و عزای حضرت گری به نام زره، در مجالس زنانه شركت میخانم نوحه

نموده است. وی خانمی متقی و السالم را برپا میلیهسیدالشهداء اباعبداهلل الحسین ع

 نموده وپرهیزگار و اهل والء بوده و مخدرات دیگر را تشویق به عزاداری و گریه می

آمده، انجام السالم هر كاری كه از دستش برمیخالصه برای عزاداری اهل بیت علیهم

ردد، با حال خسته به گداده است.یك شب بعد از جلسات عزاداری به منزلش برمیمی

بیند كه به محضر مقدس حضرت رود و در عالم خواب میرود و به خواب میبستر می

ی زهرا علیهاالسالم شرفیاب شده است. حضرت صدیقه علیهاالسالم نزد قبر فاطمه

نند كاند و گریه و زاری میالسالم نشسته[ سیدالشهداء علیه129مقدس حضرت ] صفحه 

ریان رو به این مخدره كردند و فرمودند: ای زره! در مجالس عزای و بعد با چشم گ

السالم این اشعار را بخوان:ایها العینان فیضا و استهال ال فرزند دلبندم سید الشهداء علیه

تغیضاو ابكیا بالطف میتا ترك الصدر رضیضالم امرضه قتیال! ال و ال كان مریضایعنی: 

زیاد گریه كنید، و به اشك كم اكتفا نكنید! و  ای دو چشمان! اشك بسیار فروریزید!

ها اش زیر سم اسبگریه كنید بر آن شهیدی كه در زمین كربال افتاده است و سینه

شكسته شده است! مریض نبود و از دار دنیا رفته است و كسی برای او بیمارداری و 

 [ .213زخم بندی نكرد! ]

 مرثیه سرایی حضرت صدیقه در سوگ امام حسین

ی از موثقین بحرین حضرت زهرا علیهاالسالم را در عالم رؤیا دید كه حضرت در یك

و  نمودندالسالم میمیان جمعی از زنان گریه و زاری و نوحه بر حضرت امام حسین علیه

خواندند:وا حسینا وا ذبیحا من قفا وا حسینا وا غسیال بالدماءوای بر این بیت را می

قفا، سر از بدنش جدا كردند!وای بر حسینم كه با خون،  ای كه ازحسینم! وای بر كشته
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گریستم و آن بیت شعر را بر غسل داده شد!گوید از خواب بیدار شدم، در حالی كه می

 [ 123[ . ] صفحه 211راندم. ]زبان می

 كنندحضرت صدیقه ذكر مصیبت وداع امام حسین را درخواست می

ی مجلسی رضوان اهلل تعالی علیه در المهمیرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید كه ع

السالم در طرف پایین پای حضرت، در اطاق صحن مطهر حضرت سیدالشهداء علیه

روضة الصفا نشسته و مشغول تدریس است و سپس مشغول موعظه شد.چون خواست 

ره ی طاهشروع به خواندن مصیبت كند. ناگهان كسی آمد و گفت: حضرت صدیقه

ر كن یعنی ذك« اذكر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید»ند: علیهاالسالم فرمود

مصائبی را كه مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد.میرزا یحیی گوید: مرحوم مجلسی 

مصیبت وداع را ذكر كرد و خلق زیادی جمع بودند و گریه شدیدی نمودند و من مثل 

 [ .21۴آن مجلس را در عمرم ندیده بودم. ]

 به حاج شیخ علی اكبر ترك فرمود: مگر حسن پسر من نیستحضرت زهرا 

حضرت حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ احمد كافی قدس سره فرمود:یكی از 

های مهم تهران مرحوم حاج شیخ علی اكبر ترك بود و خیلی منبری خوبی بود منبری

اج شیخ ود. حاو دو خوبی داشت: یكی اینكه آدم رشیدی بود و دوم اینكه آدم متدینی ب

علی اكبر تبریزی در سالی كه من در نجف بودم، در ایام فاطمیه به عراق آمد. او در 

ه رفت. من این قضیی اول در كربال، و در ایام فاطمیه دوم در نجف منبر میایام فاطمیه

ه گفت: من در زمانی كرا از خود ایشان شنیدم.مرحوم حاج شیخ علی اكبر تبریزی می

رفتم. در ماه رمضان تا شب بیست و هفتم، پیش نیامد كه در تبریز منبر میجوان بودم، 

 یالسالم ببرم. غرضی هم نداشتم! زمینه[ حسن علیه121شبی نامی از آقا امام ] صفحه 

حرف جور نشده بود.ایشان گفت: در شب بیست و هفتم ماه رمضان به خانه رفتم و 
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رت فاطمه علیهاالسالم شرفیاب شدم وقتی خوابیدم و در عالم رؤیا به محضر مقدس حض

بی جان! من از آن كه سالم كردم حضرت با ناراحتی جواب فرمودند!من گفتم: بی

ی ادبی از من سر زده باشد كه شما از من كنم اسائهادب نیستم، خیال نمینوكرهای بی

! دهید؟!حضرت فرمودند: حاج شیخناراحت شده باشید. چرا این طور جواب مرا می

ی از فرمایند: چرا یادمگر حسن پسر من نیست؟فهمیدم كه اشكال كار از كجاست! می

 [ .213كنی؟ حسنم غریب است، حسنم مظلوم است. ]حسنم نمی

 مصیبت حضرت اباالفضل كه خود آن حضرت برای سید ابراهیم قزوینی نقل كردند

الم السعلیه مرحوم سید محمد ابراهیم قزوینی قدس سره در صحن حضرت ابوالفضل

ر نظیامام جماعت بودند و مرحوم شیخ محمد علی خراسانی قدس سره كه از واعظان بی

رفت.یك شب مرحوم خراسانی مصیبت حضرت بود، بعد از نماز ایشان منبر می

خوانند و از اصابت تیر به چشم مقدس آن حضرت، یادی السالم را میابوالفضل علیه

ی زیادی كرده بود، به ایشان ت متأثر شده و گریهكنند.مرحوم قزوینی، كه سخمی

گفت: چنین مصیبتهای سخت و جانسوزی را كه سند خیلی قوی هم ندارد، چرا بر فراز 

خوانید؟! شب در عالم رؤیا، مرحوم سید ابراهیم قزوینی به محضر مقدس منبر می

قمر بنی شود و حضرت السالم مشرف می[ العباس علیه12۴حضرت اباالفضل ] صفحه 

سید ابراهیم، آیا تو در كربال بودی كه »فرمایند:السالم خطاب به ایشان میهاشم علیه

بدانی روز عاشورا، با من چه كردند؟! پس از آنكه دو دستم را از بدن جدا كردند، سپاه 

دشمن مرا تیر باران نمود.در این میان تیری به چشم من رسید )شاید فرموده باشند به 

ن(، هر چه سر را تكان دادم كه تیر بیرون بیاید، تیر بیرون نیامد و عمامه چشم راست م

ی دو زانو، تیر را از نیز از سرم افتاد! زانوهایم را باال آوردم و خم شدم كه به وسیله

 [ .21۳چشمم بیرون بكشم، ولی دشمن با عمود آهنین بر سرم زد. ]
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 دند كه این مصیبت را بخوانحضرت اباالفضل برای شیخ كاظم سبتی پیغام فرستا

عالم بزرگوار، شیخ كاظم سبتی قدس سره فرمود كه یكی از علمای بزرگ و معروف 

السالم برای شما پیغامی نزد من آمد و فرمود: من از طرف حضرت عباس علیه

ام.گفتم: بفرمایید چه پیغامی است؟ من در خدمت شما هستم.فرمود: من در عالم آورده

السالم مشرف شدم و آن حضرت به من ضرت ابوالفضل علیهخواب به محضر ح

د این خوانی؟از این به بعفرمودند: به شیخ كاظم سبتی بگو: چرا این مصیبت را نمی

تد، در افمصیبت را هم بخوان، وآن اینكه هر وقت سواركاری از پشت اسب بر زمین می

ش را اول به زمین دهد. و دستهایوقت افتادن دستهای خود را مثل سپر قرار می

[ با صورت به 123رساند، تا در وقت افتادن دست او حائل شود و سواركار ] صفحه می

د و اش هدف تیرها قرار گرفته باشزمین نیفتد.چه حالی خواهد داشت آن كسی كه سینه

دستهایش هم بریده و با گرز آهنین بر سرش زده باشند؟ و امیدش را از رساندن آب به 

 [ .213طع كرده باشند و با صورت به زمین افتد؟! ]خیام حرم ق

 چرا قبر حضرت اباالفضل كوچك است

ی بحرالعلوم قدس سره، قبر مقدس حضرت ابوالفضل العباس در زمان مرحوم عالمه

ی بحرالعلوم خبر دادند كه قبر مقدس حضرت عباس السالم خراب شد. به عالمهعلیه

ه بحرالعلوم دستور داد تا قبر شریف آن حضرت، شود عالمالسالم دارد خراب میعلیه

ترمیم و تعمیر شود.بنابر این شد كه در روز معینی مرحوم عالمه به اتفاق استاد بنا، به 

سرداب مقدس بروند و قبر را تجدید بنا كنند.در روز مقرر، مرحوم عالمه همراه با استاد 

ی به قبر و نگاهی به عالمه كرد بنا، در سرداب و زیرزمین مطهر وارد شدند، معمار نگاه

ما »فرمایید كه سؤالی بكنم؟ عالمه فرمود: بپرس؟ استاد بنا گفت: و گفت: آقا اجازه می

زون و السالم اندامی موتا حاال خوانده و شنیده بودیم كه حضرت ابوالفضل العباس علیه
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اند، شدهاسب می ای كه وقتی سوار براند. به گونهرشید و قدی بلند و چهار شانه داشته

ن گرفته است. پس بنابراین باید قبر مقدس آزانوهایشان در برابر گوشهای اسب قرار می

بینم كه صورت قبر ایشان كوچك حضرت هم بزرگ و طوالنی باشد! ولی من می

های من دروغ است؟ یا كوچكی قبر علت دیگری [ آیا شنیده12۳صفحه « ] است؟!

جای جواب دادن، سر به دیوار گذاشتند و سخت گریه  دارد؟! عالمه بحرالعلوم به

ی طوالنی عالمه، معمار را نگران و ناراحت و مضطرب نمود و عرضه كردند. گریه

داشت: آقای من! چرا گریان و اندوهناك شدید و سرشك غم از دیدگان 

 ریزید؟! مگر من چه گفتم؟ آیا از سؤالی كه من كردم، تأثر در شما ایجاد شدهفرومی

های تو است؟عالمه فرمودند: استاد بنا! پرسش تو دل مرا به درد آورد. چون شنیده

درست و صحیح است، اما من به یاد مصائب و دردهای وارد شده، بر عمویم عباس 

السالم، اندامی رشید و قد و قامتی بلند السالم افتادم.آری حضرت عباس علیهعلیه

د ها، بر بدن نازنین او واریرها و گرزها و نیزهداشتند. ولی به قدری ضربت شمشیر و ت

كردند، كه بدنش را قطعه قطعه نمودند و آن اندام رشید به قطعات خونین تبدیل شد.آیا 

السالم كه توسط امام سجاد ی حضرت عباس علیهانتظار داری كه بدن پاره پاره

 [ .29۱اشد؟ ]السالم جمع آوری و دفن شد، قبر بزرگتر از این قبر داشته بعلیه

 ی مقدسهفرازهای جانسوز، از زیارت ناحیه

به نقل از « رمز المصیبة»این زیارت را عالمه سید محمود دهسرخی در كتاب شریف 

اند؛ در اینجا فرازهایی از نقل فرموده 91۳و مزار كبیر ص  923، ص 2۱2بحاراالنوار ج 

ای االعظم ارواحنا فداه براین زیارت، كه در حقیقت مصیبت سرایی حضرت بقیة اهلل 

[ ... 123شود: ] صفحه السالم است، بازگو میجد مظلومشان حضرت امام حسین علیه

السالم علی المقطوع الوتین، السالم علی المحامی بال معین، السالم علی الشیب 

الخضیب، السالم علی الخد التریب، السالم علی البدن السلیب، السالم علی الثغر المقروع 
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لقضیب،...... سالم بر آن كسی كه رگ حیاتش قطع شده است؛ سالم بر آن مدافعی با

ه ای ككه یاور ندارد، سالم بر آن محاسنی كه به خون خضاب شد، سالم بر آن گونه

خاك آلود است، سالم بر آن بدنی كه برهنه گشت، سالم بر آن دندانهایی كه با چوب 

ر، و عاقنی عن نصرك المقدور، و لم اكن لمن بر آن زده شد...... فلئن اخرتنی الدهو

حاربك محاربا، و لمن نصب لك العداوة مناصبا، فالندبنك صباحا و مساء، و البكین 

لك بدل الدموع دما، حسرة علیك و تأسفا، علی مادهاك تلهفا، حتی اموت بلوعة 

قدرات المصاب، و غصة االكتیاب...... پس اگر چه زمانه مرا به تأخیر انداخت، و م

)الهی( مرا از یاری تو بازداشت؛ و نبودم تا با كسی كه با تو جنگید، بجنگم؛ و با كسانی 

كه با تو دشمنی كردند، دشمنی كنم؛ در عوض هر صبح و شام برای تو ندبه و نوحه 

گریم! از روی حسرت و افسوس بر تو و كنم، و بجای اشك برایت خون میسرایی می

د شد تا هنگامی كه از فرط اندوه و مصیبت و غم و غصه جان مصیبتهایی كه بر تو وار

بسپارم.... وانت مقدم فی الهبوات، ومحتمل لالذیات، قد عجبت من صبرك مالئكة 

السموات، فاحدقوا بك من كل الجهات، و اثخنوك بالجراح و حالوا بینك و بین 

تهای فراوان را تحمل الرواح...... و تو در گرد و غبار جنگ، پیش تاختی! و آزار و اذی

نمودی، مالئكه آسمانها از صبر و شكیبائیت تعجب كردند؛ پس دشمنان از هر سو، تو 

را در میان گرفتند! و تو را به سبب زخمها ناتوان ساختند و راه گریز و رفتن را بر تو ] 

[ بستند...... و لم یبق لك ناصر، و انت محتسب صابر، تذب عن نسوتك و 11۱صفحه 

ك، حتی نكسوك عن جوادك، فهویت الی االرض جریحا، تطؤك الخیول اوالد

بحوافرها، و تعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبینك، و اختلفت باالنقباض 

واالنبساط شمالك و یمینك، تدیر طرفا خفیا الی رحلك و بیتك، و قد شغلت بنفسك 

 ه بود، و تو برای خدا شكیباییعن ولدك و اهالیك...... هیچ یاوری برای تو باقی نماند

كردی، تا آنكه تو را از روی اسب، سرنگون كردی، از زنان و فرزندانت دفاع میمی

ساختند! پس با بدن مجروح بر زمین افتادی، اسبها با سمهایشان تو را )زنده( پایمال 
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نمودند، و سركشان با شمشیرهای تیزشان بر تو تسلط یافتند، عرق مرگ بر پیشانیت 

ها ی چشم، نگران خیمهشد؛ با گوشهآشكار شد، و دست چپ و راستت باز و بسته می

ات بودی، در حالی كه با حال خود مشغول بودی و این مشغولیت تو را از و خانواده

كرد...... و اسرع فرسك شاردا، الی خیامك قاصدا فرزندان و عیالت روی گردان می

ادك مخزیا، و نظرن سرجك علیه ملویا، برزن من محمحما باكیا، فلما رأین النساء جو

الخدور، ناشرات الشعور، علی الخدود ال طمات، الوجوه سافرات، و بالعویل داعیات، و 

د و ها دویبعد العز مذلالت و الی مصرعك مبادرات...... و اسبت شتابان به سوی خیمه

ی دیدند، و زین تو كشید و گریان بود، پس چون زنان اسبت را در حال خوارشیهه می

های خیام به سوی صحرا دویدند و موها را را بر آن، واژگون نگریستند، از پس پرده

زدند و نقاب از چهره افكنده بودند، با پریشان كردند، و بر صورتهایشان سیلی می

[ عزتشان ذلیل و خوار شدند، و بسوی 112زدند، و بعد از ] صفحه صدای بلند شیون می

شتافتند...... و الشمر جالس علی صدرك، و مولع سیفه علی نحرك، قابض قتلگاهت می

علی شیبتك بیده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك، و خفیت انفاسك، و رفع 

ات نشسته بود و شمشیر خود را بر گلویت علی القناة رأسك!...در آن حال، شمر بر سینه

رد! تمام كشیر هندی تو را ذبح میفشرد! با دستش محاسنت را گرفته بود، و با شممی

اعضایت از حركت افتاده بود، و نفسهایت پنهان شده بود، و سرت بر روی نیزه باال 

رفت!...... و سبی اهلك كالعبید! و صفدوا فی الحدید، فوق اقتاب المطیات، تلفح 

 وجوههم حر الهاجرات، یساقون فی البراری و الفلوات، ایدیهم مغلولة الی االعناق،

یطاف بهم فی االسواق!...... اهل و عیالت چون بردگان به اسیری گرفته شدند و بر 

باالی جهاز شتران در غل و زنجیر آهنین بسته شدند! گرمای نیمروز صورت آنها را 

شدند، دستهایشان به گردنها زنجیر شده سوزاند، و در صحراها و بیابانها كشیده میمی

 [ 111[ . ] صفحه 292گرداندند!... ]یبود، و آنها را در بازارها م
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 در این كتاب 18ملحقات بخش 

حضرت صدیقه علیهاالسالم با شنیدن اشعار دعبل خزاعی گریه كردند،  -2موضوع: 

حضرت خاتم االنبیا با شنیدن شعرهای دعبل خزاعی  -1موضوع: 9شماره قضیه: 

ورد عنایت حضرت اشعار محتشم كاشانی م -9موضوع: 9۱3گریستند، شماره قضیه: 

اشعار محتشم كاشانی و مقبل  -3موضوع: 23بقیة اهلل ارواحنا فداه، شماره قضیه: 

امام زمان  -1موضوع: 2۳السالم، شماره قضیه: اصفهانی مورد توجه پیامبر و ائمه علیهم

گریند، شماره قضیه: السالم در مصیبت حضرت زینب علیهاالسالم خون میعلیه

ز رحلت حضرت زینب علیهاالسالم، اهل آسمانها چنان به در رو -۴موضوع: 11۴

كنند، شماره قضیه: السالم آنها را ساكت میآیند كه حضرت مهدی علیهخروش می

السالم فرمودند: چند جمله از مصیبت دخترم )حضرت امام حسین علیه -3موضوع: 113

بر حضرت رقیه آب گرفتن ق -۳موضوع: 1۴3رقیه علیهاالسالم( بخوان، شماره قضیه: 

 [ 111] صفحه  1۴3علیهاالسالم، شماره قضیه: 

 زندگان جاوید

 ی بخش نهمای دربارهنكته

این بخش را با دقت بخوانید و در پیام آن اندیشه كنید. در حقیقت این بخش بیت الغزل 

السالم پیشوایانی هستند كه در مقابل قبر آنها ی اطهار علیهماین نوشتار است، ائمه

شنوید و سالمم را پاسخ گوییم: شهادت میدهم كه شما كالم مرا مییستیم و میامی

؟ ی اموات دارندالسالم پس از شهادتشان، چه فرقی با بقیهی اطهار علیهمدهید. ائمهمی

دارند!؟ مگر انسانی هست كه پس از مرگ دارای « حیات روحانی»آیا آنها نیز فقط 

د در دو ی عقیدتی، بایی این نكتهی بیشتر دربارهحیات روحانی نباشد؟!برای اندیشه

( و ال تحسبن 2جهت تأمل و تعمق نمایید:جهت اول: ژرف اندیشی در آیاتی مانند:
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( و ال تقولوا لمن یقتل 1(2۴3ی الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء )آل عمران، آیه

ء هالك اال ( كل شی9(213ی آیه فی سبیل اهلل اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون )بقره،

( كل من علیها فان و یبقی وجه ربك 3[ 11۴( ] صفحه ۳۳وجهه )قصص، آیه 

( جهت دوم: ژرف اندیشی در روایاتی 13و  1۴ی ذوالجالل واالكرام! )الرحمن، آیه

 السالم انا قیم القیامة، انا مقیم الساعة، انای امیرالمؤمنین علیه( قسمتی ازخطبه2مانند:

الواجب له من اهلل الطاعة، انا حی ال اموت و اذامت ال )لم( امت، انا سر االله المخزون، 

السالم بعد ( امیرالمؤمنین علیه1(2۱انا العالم بما كان و ما یكون... )اللوامع النورانیة ص 

؛ داز شهادت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، ایشان را در مسجد قبا به ابوبكر نشان دادن

ا به السالم همان منظره رشگفت انگیزتر آنكه سالها بعد از آن قضیه، امام حسین علیه

السالم، پس از ( امام حسن علیه9(13۱ص  1نباته نشان دادند. )اثبات الهداة، ج اصبغ ابن

السالم، آن بزرگوار را به رشید هجری و دیگران نشان دادند، شهادت امیرالمؤمنین علیه

السالم فرمودند: ی بزرگ، امیرالمؤمنین علیهین است كه در این معجزهجالب توجه ا

، 1)اثبات الهداة ج «. یموت من مات منا و لیس بمیت! و یبقی من بقی منا حجة علیكم»

السالم نیز پس از شهادت برادرشان امام ( امام حسین علیه3(1۴۱، ص 113، ص 113ص 

ای نشان دادند! )اثبات السالم را به عدهیهالسالم، امیرالمؤمنین علحسن مجتبی علیه

ی خود السالم در تشییع جنازه( امیرالمؤمنین علیه1(1۳9و ص  1۳1، ص 1الهداة، ج 

ن السالم فرمودند: انت الحسن بشركت كردند و با صورتی نقاب زده به امام حسن علیه

ن و سید امیرالمؤمنیعلی، رضیع الوحی و التنزیل و فطیم العلم و الشرف الجلیل، خلیفة 

ؤمنین و امیرالمالسالم فرمودند: و هذا الحسین ابنالوصیین و با اشاره به امام حسین علیه

سید الوصیین، بسط الرحمة و رضیع العصمة و ربیب الحكمة و والد االئمة!... و در پایان 

ا ی السالم فرمودند:این گفتار، نقاب از چهره برداشتند و سپس به امام حسن علیه

ابامحمد، انه ال تموت نفس اال و یشهدها، افما یشهد جسده؟! یعنی هر كس بمیرد، 

ی [ آیا بر جنازه113شود پس ] صفحه السالم بر جنازه او حاضر میامیرالمؤمنین علیه
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( حضرت صدیقة سالم اهلل علیها، پس از شهادتشان آه و ناله ۴خودش حاضر نشود؟!

ین علیهماالسالم را در آغوش گرفتند: فقال امیرالمؤمنین كشیدند و امام حسن و امام حس

السالم انی اشهد اهلل انها قد حنت و انت و مدت یدیها و ضمتهما الی صدرها علی علیه

(والحمد 233ص  39به نقل از بحار ج  ۴۳ملیا )فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی ص 

 اهلل  هلل الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لوال ان هدانا

حضرت امام حسین هر شب جمعه، به جوانی كه پدر و مادرش را به كربال آورده، با لبخند 

 دهندجواب می

عالم زاهد و وارسته، مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشكور قدس سره فرمود:در عالم رؤیا 

السالم مشرف هستم و آن حضرت نیز در دیدم در حرم مطهر حضرت اباعبداهلل علیه

دارند. در این اثناء یك نفر جوان عرب معدی )دهاتی( وارد حرم شد و با  آنجا تشریف

لبخند به آن حضرت سالم كرد و حضرت نیز با لبخند جوابش دادند.فردای آن شب كه 

ی حرم توقف السالم مشرف شدم و در گوشهشب جمعه بود، به حرم امام حسین علیه

دیده بودم، وارد حرم شد و چون كردم. ناگهان آن جوان عرب معدی را كه در خواب 

مقابل ضریح مقدس رسید، با لبخند به آن حضرت سالم كرد! ولی حضرت سیدالشهداء 

السالم را ندیدم و مراقب آن جوان عرب بودم تا از حرم خارج شد.به دنبال او رفتم علیه

 بالسالم پرسیدم. و تفصیل خواو سبب لبخندش را در هنگام سالم دادن به امام علیه

بخند به السالم با لای كه امام علیهخود را نیز برایش نقل كردم و سپس گفتم: چه كرده

دهند؟جوان گفت: من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی كربال تو جواب می

آمدم، یك هفته پدرم [ شبهای جمعه كه برای زیارت می11۳كنیم. ] صفحه زندگی می

آوردم.تا اینكه شب آوردم و یك هفته هم مادرم را میكردم و میرا سوار بر االغ می

ای نوبت پدرم بود، چون او را بر االغ سوار كردم؛ مادرم گریه كرد و گفت: مرا جمعه

بارد و ی دیگر زنده نباشم!به مادرم گفتم: امشب باران میهم باید ببری! شاید تا هفته
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! ناچار پدرم را سوار كردم و هوا سرد است و بردن دو نفر مشكل است. اما نپذیرفت

السالم مادرم را بر دوش كشیدم و با زحمت بسیار آنها را به حرم امام حسین علیه

رسانیدم.چون در آن حالت همراه با پدر و مادرم وارد حرم شدم، حضرت سیدالشهداء 

د و نالسالم را دیدم و سالم كردم. آن بزرگوار نیز به من لبخند زدند و جوابم را دادعلیه

شوم، حضرت امام حسین از آن وقت تا به حال، هر شب جمعه كه به كربال مشرف می

 [ .291دهند. ]بینم و ایشان با تبسم جوابم را میالسالم را میعلیه

 مردی كه فرزندش را به غالمی فروخت و حضرت امام حسین او را خریدند و آزاد كردند

 -ه اهلل رحم -:شیخ عبدالحسین اعثم نجفی نویسندمرحوم نوری در كتاب دارالسالم می

ی خود به نظم آورده، و فاضل دربندی آن را در كتاب ی معروفهاین واقعه را در قصیده

اسرارالشهاده روایت نموده است، و آن واقعه این است:مردی صالح و دوستدار اهل 

رد و از ك[ می113السالم، كه در بعض بالد هند زندگی ] صفحه بیت رسالت علیهم

ارباب عزت و ثروت بود، چنین عادت داشت كه هر سال در ایام محرم، مجلس عزا 

ی شیعیان آن بالد را در آن مجلس نمود و عامهبرای عزیز زهرا علیهماالسالم اقامه می

كرد. منبری معتبر نیز نمود و قراء و تعزیه خوانها و اهل مرثیه را دعوت میجمع می

رسانید.آن بسیاری به صرف اطعام و احسان و انعام ایشان مینمود و اموال نصب می

مجلس در آن ایام و در آن بالد، مجمع عام و محل انتفاع فقرا و مساكین و خواص و 

عوام بود و از ماكول و مشروب ملوكانه و فروش نفیسه و آالت و ادوات معتبره مضایقه 

نمود و این اران انفاق و اطعام مینمود، و در تمام شب و روز تعزیه داری، به عزادنمی

ی خود قرار داده بود و ترك عادت و سجیه را در جمیع سنوات از امور حتمیه

نمود.اتفاقا در روزی از ایام تعزیه داری، حاكم بلد با جمعی از توابع و رجال نمی

ای عجیب در آنجا ی آن مرد عبور كرد و اوضاعی غریب و هنگامهدولت، بر در خانه

هده نمود. اجتماع خلق و آواز صیاح و نیاح و ازدحام رجال و نسوان و نحو آن به مشا
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ای بود كه گویا بنیان آن عرصه متحرك و زمین آن متزلزل شده است.حاكم گونه

ی مشوش و مضطرب گردید و از آن غوغا ترسید و سبب آن را پرسید. گفتند: این خانه

ی عزای شهید كربال عاشورا اقامه شخصی رافضی مذهب است كه هر سال در ایام

نماید. چون این سخن شنید، به عبد و غالم خود امر كرد كه او را دست بسته از خانه می

حد و شمار داد و امر به ضرب و اذیت و سلب و بیرون كشیدند، پس او را دشنام بی

بردند و آزار او نمود، و آالت و اسباب و اموال و منقوالت، او را به غارت و تاراج 

جمیع امالك و مستغالت و خانه و خانات و دكاكین و اموال غیر منقول او را تصرف 

نمودند، به طوری كه او را در عداد احوج فقرا داخل نمودند.وآن بیچاره، جمیع آن 

[ بر او 19۱واردات را در طول سال تحمل نمود، تا آنكه یك سال تمام ] صفحه 

د و آن مرد صالح متذكر اوقات گذشته و حالت ی آتیه رخ نموگذشت و محرم سنه

تعزیه داری خود گردید. بنابراین مهموم ومغموم شد و سر به جیب تفكر فروبرد و آواز 

ای به گریه و ناله بلند كرد و قطرات اشك از دیده به دامن فروریخت.اتفاقا او را زوجه

نمود، سبب و باعث آن را عاقله و كامله و صالحه بود. چون این حالت را از او مشاهده 

ی فقر و شدت و زوال عزت و نعمت و پرسید و آن حالت را در او ناشی از مشاهده

ثروت سابق دانست، و در مقام موعظه و دلداری و تسلی خاطر او برآمد. آن مرد گفت 

 ی فوات اسبابكه باعث بر این حالت، نه آن است كه تو گمان داری، بلكه مالحظه

مصیبت، باعث آن شده است.چون آن صالحه این سخن بشنید، گفت: ی مجلس اقامه

غم مخور كه تدبیری به خاطرم آمده و آن این است كه، الحمد هلل خداوند به ما 

فرزندی عطا فرموده است كه اگر او را در بازار برده فروشان درآوریم، به قیمت بسیار 

اه مده، برخیز و این پسر را با خرند. به هیچ وجه اندوه و مالل را در خاطر خود رمی

ی هند ببر و او را به قیمت عادله بفروش و ثمن او را خود بردار و به بعض نواحی بعیده

بیاور و به مصارف مجلس مصیبت فرزند فاطمه و حیدر كرار و احمد مختار برسان. 

د و ح، اجر و عوض بی«ال ینفع مال و ال بنون»شاءاهلل خداوند غفار در روزی كه ان
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ی خود شنید، شمار عطا خواهد نمود.آن مرد صالح، چون آن سخن را از زن صالحه

بسیار شاد و مسرور گردید، و او را تحسین كرد و آفرین گفت، و رأی او را پسندید. 

ی وارده را بر او اظهار پس هر دو آرمیدند تا آنكه فرزند دلبندشان به خانه آمد و واقعه

رح و سرور نمود و بر روی ایشان بخندید و رأی ایشان را نمودند. پسر هم اظهار ف

پسندید و گفت: جان فدای عزیز زهرا علیهاالسالم!پس پدر و مادر، از سخن آن پسر، 

[ روز آینده، پدر دست 192مسرور شدند و او را دعا كردند. باالخره در صبح ] صفحه 

بازار  شناختند، دراو را نمیپسر را گرفت و از آن شهر بیرون برد تا در شهر دیگری كه 

فروشان برد و او را بفروشد!ناگاه در اثنای راه، جوانی جلیل و جمیل را با آثار برده

بزرگی و مهابت و صباحت، كه نور جمال عدیم المثال او آفاق را پر كرده بود، مالقات 

بری؟ روی و این پسر را چرا مینمود. آن بزرگوار از آن مرد صالح پرسید: كجا می

ی رفتن به فالن شهر را دارم تا این غالم را بفروشم. آن بزرگوار گفت: به گفت: اراده

ی فروختن او را داری؟ گفت: به فالن قیمت. فرمود: من او را خریدم و چه قیمتی اراده

از آن قیمت نیز امتناعی ندارم. پس زر را از كیسه یا بغل بیرون آورد و تسلیم آن مرد 

ن آن مرد ثمن را گرفت و غالم را به او تسلیم كرد، به زودی مراجعت صالح نمود.چو

ی خود حكایت نمود. هر دو ی خود گردید و واقعه را از برای زوجهنمود و وارد خانه

مد و السالم، حی مجلس مصیبت امام حسین علیهبر دریافت این نعمت و توفیق اقامه

پسر را دیدند كه به خانه داخل  آوردند، كه ناگاهثنای حضرت احدیت به جا می

گردید! آنها گمان كردند كه آن پسر از آقای خود گریخته، یا آنكه آن خریدار از 

ی خود نادم گردیده، یا آنكه آن پسر را آزاد دانسته و از برای پس گرفتن ثمن، معامله

 ااو را برگردانیده است. پس آنها افسرده خاطر شدند و از آن پسر سبب بازگشتش ر

پرسیدند.پسر جواب داد: ای پدر، چون تو پول را گرفتی و برگشتی، گریه گلوی مرا 

فشرد و اشك از چشمم به خاطر مفارقت تو جاری گردید. پس آن جوان بزرگوار 

ی من را پرسید. گفتم: از برای مفارقت موال و آقای خود گریه كردم، زیرا سبب گریه
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نمود. آن جوان گفت: این چنین احسان می كه بر من مشفق و مهربان بود و نیكی و

نیست كه تو عبد و او آقای تو باشد! بلكه او پدر، و تو فرزند و پسر او هستی. من شما 

[ گفتم: پس بفرما كه شما كیستی ای آقا و 191شناسم! ] صفحه هر دو را خوب می

جا آورد! منم  ی عزای او در اینموالی ما؟فرمود: من همانم كه پدرت تو را برای اقامه

غریب! منم شهید! منم عطشان! منم عریان! منم عزیز زهرا علیهاالسالم! منم حسین، شهید 

گردانم. چون ایشان را كربال! گریه مكن! من تو را به زودی به پدر و مادرت برمی

دیدی، بگو كه مهموم نباشند! زیرا كه حاكم به زودی اموال شما را رد خواهد نمود و 

احسان نیز خواهد كرد، و بر آنها خواهد افزود. پس مرا امر به بستن چشم به عالوه، 

ی خود دیدم!چون والدین این مطب نمود! چون چشمم را گشودم، خود را در باب خانه

ی در خانه بلند را شنیدند، شادان و خندان گردیدند. در این هنگام ناگاه صدای حلقه

را  گفت: والی، مرد صالحدر باب دیدند كه میگردید، چون بیرون رفتند مالزم والی را 

احضار نموده است. پس بر والی داخل شد و تعظیم نمود. والی از او عذر خواست و 

طلب عفو نمود و جمیع اموال او را رد كرد و هر چه تلف شده بود، عوض و قیمت آن 

لسالم نمود، و بر ی عزای عزیز زهرا علیهماارا داد و تدارك نمود و او را مأمور به اقامه

وجه استمرار، سالی ده هزار درهم در حق او مقرر فرمود و او را بشارت داد به آنكه 

السالم را در اند! زیرا امام مظلوم علیهخود والی و عیال و اوالد و اقارب او شیعه گردیده

ی عزای من كرده، خواب دیده بود كه از او مؤاخذه نمود كه، چرا كسی را كه اقامه

ذیت و آزار كردی و اموال او را گرفتی؟ البته باید بزودی اموال و امالك او را رد ا

فرمایم كه تو را با كنی و از او عذر بخواهی و طلب عفو نمایی و اال زمین را امر می

كنم و توبه اموال تو فروبرد!بعد از آن، والی گفت: من از خداوند طلب مغفرت می

 السالم مرا هدایت فرمودم كه به بركت آن بزرگوار علیهكنكردم و خداوند را حمد می

و از تو هم انتظار عفو و گذشت دارم. پس آن مرد صالح والی را عفو نمود و اموال 
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[ منزل خود برگردید و این واقعه در آن بلد 199خود را تحویل گرفت به ] صفحه 

 [ .299معروف و مشهور گردید. ]

 ل در مجلس عزای خرمشهرشفای مخیلف توسط حضرت اباالفض

عالم جلیل القدر شیخ حسن، فرزند عالمه شیخ محسن، از نوادگان صاحب جواهر 

قدس سره از حاج منشید بن سلمان، از اهل فالحه كه شخصی عارف و بصیر و مورد 

كند كه گفت:مردی از اعتماد بود و خود این كرامت را مشاهده كرده بود، نقل می

ی به مرضی در پا دچار شد كه همه« مخیلف»شهر، به نام ی براجعه در خرمطایفه

پاهایش را فراگرفت و آنها را از حركت انداخت. سه سال بدین ترتیب گذشت و اكثر 

كردند كه در بازار و مجالس سوگواری سیدالشهداء مردم خرمشهر او را مشاهده می

 از مردم در راه رفتن كشید والسالم در حالیكه خود را بر روی دست و پاهایش میعلیه

اشت، ای دگرفت، در رفت و آمد بود.شیخ خزعل كعبی در خرمشهر حسینیهكمك می

از جمله  -ساخت و جمع بسیاری ی اول محرم در آن مجلس عزاداری برپامیكه دهه

نطقه یافتند. در آن مدر آنجا حضور می -نشستند ی باالی حسینیه میزنان كه در طبقه

 رسید،ی خود به ذكر شهادت میه چون شخص مدیحه خوان در نوحهرسم چنین بود ك

زدند. مخیلف در های مختلف به سر و سینه میخاستند و با لهجهاهل مجلس به پا می

توانست پاهای خود را جمع كند، در پای منبر جست و چون نمیاین مجلس شركت می

الم السالفضل علیهنشست.در روز هفتم محرم، كه رسم بود مصیبت حضرت ابومی

[ زمانی كه خطیب به ذكر سوگواری قمر بنی هاشم 193خوانده شود، ] صفحه 

ر ی معمول، با شوالسالم پرداخت، حضار مجلس از مرد و زن، برخاستند و به شیوهعلیه

و حرارت به عزاداری پرداختند. در آن حال، ناگهان مخیلف را هم مشاهده كردند كه 

نی انا مخیلف قیم»خواند: زند و چنین نوحه میست و بر سر و رو میبر روی پا ایستاده ا

مردم كه این معجزه را از حضرت «.العباس! منم مخیلف كه عباس مرا بر سر پا داشت
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السالم مشاهده نمودند، بر او هجوم آوردند و او را در آغوش گرفتند و ابوالفضل علیه

ردند. شیخ خزعل كه چنین دید، به بوسیدند و لباسهایش را هم برای تبرك پاره ك

خدمتكارانش دستور داد كه او را از میان مردم خارج كنند و به یكی از اطاقهای مجاور 

ببرند.آن روز در خرمشهر از روز عاشورا پر غوغاتر گشت و گریه و فریاد و فغان از زن 

 -رمشهر یكی از اهل منبر خ -و مرد، شهر را به لرزه درآورد!مال عبدالكریم خطیب 

ت ساخبرایم تعریف كرد كه شیخ خزعل هر روزه برای حضار مجلس طعامی فراهم می

و آن روز، به سبب گریه و سوگواری مردم، افتادن سفره چند ساعت به تأخیر 

افتاد.سپس از مخیلف سؤال شد: كه قضیه چگونه اتفاق افتاد؟ گفت: آن هنگام كه 

زدند، من در حالیكه پای منبر صورت می السالم بر سر ومردم در عزای عباس علیه

بودم، حالت خاصی پیدا كردم. در آن حال خاص، مردی نیكو و بلند قامت، و سوار بر 

 مخیلف! لم ال تلطم»اسبی سپید و درشت هیكل را در مجلس دیدم كه به من فرمود: 

السالم بر سر و علی العباس مع الناس؟ مخیلف، چرا در عزای حضرت عباس علیه

گفتم: ای آقای من، در این حال توانایی ندارم.آن بزرگوار فرمود: « زنی؟ورت نمیص

[ صورت 191السالم بر سر و ] صفحه برخیز و برای عباس علیه« قم والطم علی العباس!»

برخیز و بر سر و صورت « قم والطم!»توانم برخیزم.فرمود: بزن!گفتم: موالیم نمی

سرورم دستت را به من بده تا « ك ال قوم!یا موالی، اعطنی ید»بزن!گفتم: 

الزم »من دست ندارم.گفتم: چگونه برخیزم؟فرمود: « انا ما عندی یدین»برخیزم.فرمود: 

ركاب اسب را بگیر و برخیز. من ركاب اسب را گرفتم و اسب وی « ركاب الفرس و قم

المت جهشی كرد و مرا از پای منبر خارج نمود و سپس غایب شدند و من دیدم كه س

 [ .293ام. ]خود را بازیافته

 در لكنهو نوجوان بیمار را شفا دادند« درگاه»حضرت عباس سوار بر اسب در كنار 
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این قضیه به قلم حضرت آیة اهلل حاج سید طیب جزائری مدظله نگاشته شده است:این 

شمسی واقع شده است؛ وقتی كه در هند )شهر لكهنو( اقامت  2911قصه تقریبا در سال 

اشتم و تازه در بهار جوانی قدم گذاشته بودم. ولی بهاری كه برای من بدتر از خزان د

بود، زیرا كه آن وقت انواع و اقسام مصائب و آالم بر وجودم هجوم آورده بودند، از 

[ 19۴ی آنها این بود كه، مرضی گرفته بودم كه اطبا از عالج آن عاجز ] صفحه جمله

دم.آن وقت به خود گفتم كه: چنانچه عالج این همه بودند من از زندگی مأیوس بو

نور ی اخواهی، به كربال برو و خودت را به زیر آن قبهآالم و گرفتاریها را یكجا می

ی اجابت دعا داده است.بنابراین خود را بعد از طی مراحل برسان كه خدا در آنجا وعده

ربال ای كه به كم كه لحظهو عبور از مشاكل، به كربال معلی رساندم.آه! چگونه بگوی

ادب رسیدم بر من چه گذشت؟!وقتی كه آن گنبد طال را دیدم، زیر لب زمزمه كردم:بی

د سپس خوپا منه اینجا كه عجب درگاهست سجده گاه بشر و جن و ملك اینجا هست

عالم  یرا به سوی ضریح اقدس افكندم، و با چشم تر و دل مضطر عرض نمودم:ای قبله

ی نجات! ای نور ثقلین و سید كونین! ای امام م! ای منبع حیات و سفینهو فرزند خات

ی شفا! ای دلبند زهرا! من مسكین، با دل غمگین، از دیار دور رو به حسین! ای چشمه

ام، با مسائلی چون كوه گران و مشاكلی مانند دریا بیكران، ولی اگر شما شما آورده

رآید، یك نظر شما گل را گالب، و ذره را بخواهید كوه كاه شود و دریا در كوزه د

كند.به ذره، گر نظر لطف بوتراب كند به آسمان رود و، كار آفتاب آفتاب می

كندخالصه، مدتی خود را به ضریح اقدس بستم و چند شبانه روز همان جا ماندم. كار 

در قمن آه و زاری و شغل من گریه و بیقراری بود!ولی هر چه ریسمان خیال بافتم و هر 

ی ایمانی كه عمارت امید ساختم، گوهر مقصود را نیافتم، تا اینكه نزدیك بود كه پایه

[ شیطان در دلم وسوسه 193ی روحانی متزلزل گردد! ] صفحه مضمحل، و عقیده

دهند؟ چرا به دهند؟ چرا مراد نمیالسالم چرا جواب نمیانداخت كه امام حسین علیه

ی قارون یا قدرت هارون نخواسته بودم! از طرف من آیند؟ من كه خزانهخوابم نمی
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همواره گریه و زاری، و از آن طرف پیوسته سهل انگاری! من شب و روز التماس و 

د؟! اساس باشنتوجهی و عدم اعتنا! نكند این همه شایعات بیالتجا، و از آن آقا مدام بی

زبانزد خاص و عام  السالم همان شوكت و اقتداری را دارد كهاگر امام حسین علیه

شود؟از این آید؟ چرا یك معجزه ظاهر نمیاست، پس چرا گوهر مراد به دستم نمی

قبیل چراهای زیاد در ذهنم آشكار شده بود و عقل را دچار انتشار، و عقیده را بیمار 

كرد! غافل از اینكه افعال اهل بیت طاهرین سالم اهلل علیهم اجمعیت تابع حكمتها و 

كه عقل بشری از درك آنها عاجز و از فهمشان قاصر است. بعضی از مصالحی است 

ی كه اسازد.مانند بچهاوقات، نیل فوری به مراد، انسان را دچار خطر و مبتال به ضرر می

شود! غافل از اینكه اگر رسد و از كوتاهی دست خود آزرده میدستش به طاقچه نمی

ن گذاشته باشند و آن بچه آن را به پاییدستش برسد و چه بسا در آنجا شیشه و ابزاری 

بیندازد، یا شاید تیزابی در آنجا گذاشته باشند و اگر دستش به آن برسد، روی خود 

رسد و از آن طاقچه سوزد. ولی كه عقلش زیاد شد، دستش هم میریزد و میمی

م تكند.برای من هم همینطور شد، زیرا اگر چه مقصودم را در آن وقت نگرفاستفاده می

ولی بعد از مدتی هر چه از موالیم امام  -به علت اینكه هنوز سنم كم بود و خام بودم  -

خواستم، به مراتب بیشتر و بهتر از آن، به من دادند و دارند السالم میحسین علیه

دهند و له المنة علی و علی والدی سابقا و ال حقا.طبیعی است وقتی كه از امام حسین می

ت ای به من بدهد، سخاد نگرفتم و كسی هم نبود كه جواب قانع كنندهالسالم مرعلیه

[ در همین اثنا خدا 19۳حیران شدم و نزدیك بود كه در چاه ضاللت بیفتم! ] صفحه 

كمك كرد و یك چراغ هدایت برایم فرستاد.وقتی كه خود را به ضریح بسته بودم، به 

خودش را بسته است و راز و  طرف راست خود نگاه كردم. در آنجا یك نفر دیگر هم

دانم تا كی ما هر دو خود را به ضریح بسته بودیم؟ تا اینكه برای كند. نمینیاز می

تجدید وضو از حرم بیرون آمدیم. به آن شخص سالم كردم و پرسیدم: شما اهل كجا 

هستید؟گفت: اهل لكهنو )هندوستان( یعنی همان جایی كه من از آنجا آمده بودم. من 
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د را معرفی كردم. او مرا كامال شناخت و احترام كرد. سن او از من بیشتر بود، هم خو

لذا مانند یك برادر بزرگتر با من رفتار كرد و مرا با كمال مهربانی به قرارگاهش برد. 

گرسنه بودم و او برای من ناهار آماده كرد. از این جهت با او بسیار مأنوس شدم، تا 

و چرا  ایدز او پرسیدم كه: برادر! شما برای چه به اینجا آمدهاینكه جرأت پیدا كردم و ا

تان خواهم. گفتم: اگر مقصوداید؟گفت: مریضم و شفا میخود را به ضریح اقدس بسته

ل كنید؟گفت، چه بكنم؟! گفتم: آیا در دالسالم نگرفتید، آن وقت چه میرا از امام علیه

گفتم: چرا؟گفت: كسی كه روز  شود؟گفت: ابدا.شما شكی یا تردیدی عارض نمی

ز السالم را با چشم باز دیده و با او گفتگو كرده و اروشن حضرت ابوالفضل العباس علیه

وی حاجت گرفته باشد، چطور ممكن است در دلش شك و تردیدی راه پیدا 

كند؟!گفتم: لطفا برای من تفصیل ماجرا را بیان كنید.گفت: این قضیه در خردسالی من 

ولی آن قدر هم كوچك نبودم كه این قصه یادم نباشد، بلكه سنم آن قدر روی داد، 

[ ثبت كنم.او گفت: در 193ام ] صفحه بود كه این واقعه را با تمام جزئیات در حافظه

كودكی به مرض اسهال دچار شدم و هر چه مداوا كردند، فایده نبخشید. تا اینكه 

رف به موت شدم، مادرم مرا بغل والدین از زندگی من مأیوس گشتند. وقتی كه مش

آورد و چون بدنم نجس بود، دم در « السالمدرگاه حضرت عباس علیه»كرد و به 

ورودی آن، مرا به زمین انداخت و خودش به داخل رفت و مشغول گریه و زاری 

« المالسدرگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه»شد.در شهر لكهنو زیارتگاهی به نام 

یشه زیارتگاه خاص و عام است و افراد زیادی از آن كرامات وجود دارد كه هم

از  شود و تعداد كثیریاند.اولین پنجشنبه در هر ماه عربی، آنجا بسیار شلوغ میدیده

آیند.من پهلوی در بزرگ آن مقام مقدس های عزاداری و سینه زنی به آنجا میدسته

پهلوی من سینه زنان و نوحه های عزا از دیدم كه دستهروی خاك افتاده بودم و می

ی آن صحنه، گاهی بر گذرند ولی كسی به حال من توجهی ندارد. از مشاهدهكنان می

كردم.در هیمن اثنا یك اسب سوار السالم و گاهی بر حال خود گریه میامام حسین علیه
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ا دآید. سوار مزبور نزد من آمدند و ایستادند و مرا به اسم صرا دیدم كه به طرف من می

ای؟ چرا گریه كنی؟ چرا روی خاك افتادهكردند و فرمودند: تو اینجا چكار می

كنی؟ گفتم: آقا! من مریضم و توان ایستادن ندارم.فرمودند: مادرت كجاست؟ گفتم: می

وانم آقا، من تداخل بارگاه رفته تا برایم دعا كند. فرمودند: برخیز بایست! گفتم: نمی

ای! آن وقت من به فرمان ایشان یم بلند شو! تو خوب شدهگومریضم! فرمودند: من می

بلند شدم! دیدم پاهایم قوت پیدا كرده و اثری از آن سستی و ناتوانی نمانده است. 

خوشحال شدم و گفتم: آقا! شما كیستی؟ فرمودند: این بارگاه مال كیست؟ گفتم: این 

ت. فرمودند: من ابوالفضل [ اس13۱السالم ] صفحه درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه

زند، برو او را صدا كن. زیرا تو خوب العباس هستم! مادرت داخل این روضه فریاد می

 [ .291ای و دیگر بیمار نیستی!این را فرمودند و از من پنهان شدند. ]شده

 ی فلج را شفا دادندحضرت ابوالفضل پسر یازده ساله

اشانی، مدح اهل بیت عصمت و طهارت ساللة السادات جناب آقای سید علی صفوی ك

السالم از جناب آقای هارونی نقل كرد كه گفتند:یكی از عزیزان سقای هیئتی كه علیهم

كند كه: خدا داد، نقل میها میزد و آب به دست بچهدر ایام محرم )عاشورا( دور می

عا بود ویك پسر به من داد كه یازده سال فلج بود.یكی از شبها كه مقارن با شب تاس

خواستم از خانه بیرون بیایم، مشك آب روی دوشم بود؛ یكدفعه پسرم صدا وقتی می

روی؟ گفتم: عزیزم، امشب شب تاسوعاست و من در هیئت سمت زد: بابا كجا می

سقایی دارم؛ باید بروم آب به دست هیئتیها بدهم. گفت: بابا، در این مدت عمری كه از 

ای. بابا، مگر اربابت باب الحوائج ت به هیئت نبردهخدا گرفتم، یك بار مرا با خود

نیست؟ امشب مرا با خودت بین هیئتیها ببر و شفای مرا از خدا بخواه و شفای مرا از 

گوید: خیلی پریشان شدم. مشك آب را روی یك دوشم، و عزیز اربابت بگیر.وی می

كه هیئت  فلجم را هم روی دوش دیگرم گذاشتم و از خانه بیرون آمدم. زمانی
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خواست حركت كند، جلوی هیئت ایستادم و گفتم هیئتیها بایستید! امشب پسرم می

ام [ من گفته كه دلم را سوزانده است. اگر امشب اربابم بچه132ای را به ] صفحه جمله

و  كنمآیم در وسط هیئتیها، این مشك آب را پاره میرا شفا داد كه داد، واال فردا می

گذارم. این را گفتم و هیئت السالم را كنار میباالفضل علیهسمت سقایی حضرت ا

های شب عزاداری در هیئت تمام شد ولی از شفا خبری نشد! پریشان حركت كرد.نیمه

و منقلب بودم، با خود گفتم: خدایا، این چه حرفی بود كه من زدم؟ شاید خودشان 

ا خدا بر این است! سپس بام را به این حال ببینم، شاید مصلحت دوست دارند كه بچه

ام، اگر شفای او عملی نشد، فردا مشك را پاره خود گفتم: دیگر حرفی است كه زده

كردم و هم پسرم كنم! آمدم به منزل و وارد حجره شدیم و نشستم. هم من گریه میمی

ی بسیار كردم، یكدفعه پسرم صدا زد: بابا، بس است گوید: گریهكرد.وی میگریه می

لند شو بابا! بابا، هر چه رضای خدا باشد، من هم راضی هستم!من بلند شدم و دیگر، ب

بیرون آمدم و به اتاق دیگر رفتم و نشستم. ولی مگر آرام داشتم؟! مستمرا گریه 

كردم، تا اینكه خواب چشمان مرا فراگرفت. در آن هنگام ناگهان شنیدم كه پسرم می

م بابت كمكم كرد! بابا، بیا اربابت مرا شفا داد!آمدگوید: بابا، بیا ارزند و میمرا صدا می

در را باز كردم، دیدم پسرم با پای خودش آمده است! گفتم: عزیزم، چه شد؟! صدا زد: 

د! دیدم كردم كه ناگهان اتاق روشن شبابا، وقتی تو از اتاق بیرون رفتی، داشتم گریه می

. گفت یك توانم برخیزمفتم: نمیگوید: بلند شو! گیك نفر كنار من ایستاده است و می

بار بگو یا اباالفضل و بلند شو! بابا، یك بار گفتم یا اباالفضل و بلند شدم. بابا، ببین 

 گوید: پسرم را بلند كردم و به دوشاربابت ناامیدم نكرد و شفایم داد!ناقل داستان می

یایید ببینید هیئتیها! ب گفتم: ایگرفتم و از خانه بیرون آمدم، در حالیكه با صدای بلند می

 [ .29۴ام را شفا داد! ][ بچه131وفا نیست، ] صفحه السالم بیعباس علیه

 شفای كربالیی احد اردبیلی توسط حضرت عباس و رساندن او به كاروان
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گفت: یم -ساكن روستای تازه قشالق یورتچی از توابع اردبیل  -مرحوم كربالیی احد 

از  چراندم وی سالكین كربال، چند رأس گاو مینار جادهمن در سن هشت، نه سالگی ك

كرد و خالصه، از عشق زیارت كربال صدای چاووشان، روحم به دیار عاشقان پرواز می

های كاروان پشت سر هم در حركت هستند و طبق قرار بودم.یك روز دیدم دستهبی

حضرت  معمول، هر كاروان چاووش مخصوصی دارد و در دست هر چاووشی پرچم

 السالم است. اهالی تازه قشالق به دنبال پرچم به راهاباالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه

افتادند و اشك ریزان آنان را بدرقه كردند و بعد از پیمودن مقداری از راه، بازگشتند. 

ی زوار پرداختم، اما همچون دیگران من نیز گاوها را به طرف ده رها كردم و به بدرقه

تم، و این در حالی بود كه حتی یك لحظه طاقت هجران و دوری مادرم را بازنگش

نداشتم.باری، از خانواده و بستگان دل كندم و به عشق دیدار مرقد یار، با دو قطعه نان 

خشك، در التزام ركاب زائرین، راه كربال را در پیش گرفتم و از همان آغاز، مثل یك 

ین چند ماه در كربال اقامت گزیدند و در این خادم به خدمت كاروان كمر بستم. زائر

السالم و زیارت سردار كربال مدت، هر روز به زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

رفتند و برای بوسیدن قبور و حرم آن عزیزان هیچ نظم و ترتیبی را رعایت ] صفحه می

ی چك و جثهكس با آن قد كوكردند.روزی، من عاشق دلباخته و غریب بی[ نمی139

ریز، دل به دریا زدم و از میان ازدحام جمعیت، خود را به ضریح حضرت باب الحوائج 

السالم رساندم و در اثر این امر، در زیر پا افتادم و از راه رفتن باز ماندم! در نتیجه، علیه

ی ایوان بردند و در آن هنگام مرحمت آن حضرت را لمس نمودم و مردم مرا به گوشه

ود نیروی ابدی گرفتم.همچنین به زیارت نجف اشرف رفتیم و مرقد مطهر برای خ

السالم را زیارت نمودیم، سپس به زیارت حضرت امام طالب علیهحضرت علی بن ابی

السالم و بعدا هم به زیارت عسكریین علیهماالسالم رفتیم و پس از موسی كاظم علیه

كردیم.در طول راه، من همواره زیارت سرداب مقدس، عراق را به مقصد ایران ترك 

پیاده بودم و با وجود هوای گرم تابستان و گرد و غبار ناشی از سم ستوران همواره 
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ی كاروان حركت كنم. زیرا ترس كوشیدم كه قدمهای تندی بردارم و در میانهمی

كه داستان قساوتشان ما را  -داشتم كه از كاروان عقب بمانم و به دست اعراب عنیزه 

گرفتار بشوم.سرعت و فعالیت زیاد و نیز نامناسب بودن  -نگران ساخته بود سخت 

ی غذایی، سبب شد كه در راه مسموم شوم. همراهان، مرا در حالی كه دچار برنامه

استفراغ و اسهال بودم، تا یك منزل با مشقت راه بردند و به همین علت آب بدنم كم 

را در یكی از كاروانسراهای قدیمی در شد! از آن پس، چون حالم خیلی خراب بود، م

بیابان گذاشتند و با قلب سوخته به سوی وطن حركت كردند.اینك من در حال بیهوشی 

و به طور نیمه جان، در گوشه كاروانسرا روی خاك افتادم و نه غذایی دارم و نه آبی. 

ز تا [ بیهوشی من از ظهر آن رو133بلكه هر لحظه منتظر ملك الموت هستم. ] صفحه 

صبح روز بعد به طول انجامید. صبحگاهان كه به هوش آمدم، با چشم گریان زبان به 

گالیه گشودم و این جمالت را خطاب به امیر نجف اشرف و به سردار رشید كربال 

عشق شما مرا  السالم،السالم و یا قمر بنی هاشم علیهالسالم گفتم:یا امیرالمؤمنین علیهعلیه

ر و مادر و برادر، و از تمام عالیق منقطع شوم و به كوی شما بیایم. وادار كرد كه از پد

دانم كه ی این كاروانسرا، در حال مرگ هستم و میحال، در این بیابان و در گوشه

بیش از همه، مادرم چشم به انتظار من نشسته است و اگر من با چنین حالی بمیرم و 

یچگاه پایان نخواهد پذیرفت. از رسم نام و نشان به كام خاك بروم، داغ دل او هبی

فتوت و مهمان نوازی شما دور است كه آنها بیایند و من را این چنین در بیابان 

بیابند!سپس از شدت ضعف و ناتوانی، زبان گالیه را بستم و بیهوش بر بستر خاك 

!« كربالیی احد»افتادم در همان حال صدای دلنوازی به گوشم رسید كه دوبار گفت: 

باز كردم، دیدم شخص بزرگواری سوار بر اسب، باالی سرم قرار دارد. به من  چشم

ی خیال كردم یك«. میرمآقا، دارم می»ای؟! با حالت ضعف گفتم: فرمود: چرا اینجا مانده

از زوار آشناست، گفتم: خبر مرگ مرا، تو به مادرم برسان!سوار مزبور از روی زین خم 

ای یافتم. سپس فرمود: كاروان از و من جان تازه شد، دست مرا گرفت و آرام فشرد
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رسیم. كیفیت حركت را نفهمیدم، ولی اینجا چندان دور نشده است، برخیز! به آنان می

ی آثار كسالت از من برطرف شد و پر نشاط و سر حال، چندان طول نكشید كه همه

ان م!وقتی دوستای اطراق كرده بودند، یافتخود را كنار همسفران، كه در كنار چشمه

كاروان، مرا دیدند، همگی از شوق و شعف به گریه افتادند و كیفیت آمدنم را 

پرسیدند. من هم كیفیت مرض و غربت خویش و گالیه به محضر حضرت ] صفحه 

رای السالم را بالسالم و فرزند رشیدش حضرت ابوالفضل العباس علیه[ موال علیه131

از آن وضعیت و رسیدن به كاروان را از كرامت آنان بازگو كردم. آنان نجات من 

السالم دانستند.من خیال حضرت ولی اهلل اعظم ارواحنا فداه و علمدار كربال علیه

ام، اما آنان گفتند: خیر، دور روز است كه كردم یك روز تمام از كاروان جدا نشدهمی

 زیرا من در خاك كرد.ی آنها را تصدیق میاند! قرائن هم، صحت گفتهمرا ترك كرده

عراق افتادم و از حركت باز ماندم ولی آنها را در نزدیكیهای همدان مالقات كردم! از 

آن به بعد نیز كاروان به جهت بهبودی من آهسته حركت كرد و رفقا به نوبت مرا بر 

مركوب خویش سوار نمودند و دیگر نگذاشتند حتی یك قدم پیاده راه بروم، تا اینكه 

سالم، در وطن به پدر و مادرم تحویل دادند. و ماجرای شگفت انگیز فوق مرا صحیح و 

را نیز برای بستگانم حكایت كردند.از آن پس نیز تاكنون، همواره در تمامی مشكالت 

واهش ام و ایشان نیز خالسالم را به یاری طلبیدهبدون تكلف حضرت باب الحوائج علیه

 [ .293اند. ]مرا اجابت فرموده

اس آسید حسین را در رفتن به كربال و بازگشتن به وطن، بر ترك اسب خود سوار حضرت عب

 كردند

این قضیه توسط حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ عباس الرئیس كرمانی نقل شده 

السالم در شهر راور )از شهرهای كوچك ی حضرت ابوالفضل علیهاست:متوفی تكیه

ب عباس شیخ الرئیس نقل كرد:پدر مادرم به ی كرمان( این قضیه را برای اینجانحومه
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[ قبل 13۴نام آقا سید حسین، كه در سن نود و دو سالگی از دنیا رفت، دو روز ] صفحه 

از مردنش جریان جالب و شنیدنی زیر را تعریف كرد. وی گفت:در ایام جوانی، با 

زد( منزل ی -ای از اهل راور عازم كربال شدیم. بین انار و بیاض )طریق كرمان عده

كردیم. یكی از همراهان قلم به دست گرفت و گفت: به آقا سید حسین، هر كس هر 

كند بگوید.هر كدام چیزی گفتند، یك نفر گفت: من فالن مبلغ را مقدار كمك می

دهم نه بیشتر! و باالخره با آمارگیر نزاع كردند. گفتم: من اصال چنین پولی را می

آیم! هر چه اصرار كردند، از رفتن با آنها امتناع ق نمیپذیرم و با شما هم به عرانمی

كردم. باألخره آنها رفتند و من در بیابان ماندم.دو زانو رو به قبله )عراق( نشستم و 

د، ایآقا، اگر مرا دعوت كرده»السالم شدم و عرضه داشتم: متوسل به امام حسین علیه

نار خود دیدم كه فرمود: سوار شو! كه ناگهان سواری را در ك« خرج راه را هم بدهید!

ی دوم و سوم نیز این سخن را تكرار توانستم بر اسب سوار شوم، ایشان دفعهمن نمی

دن بینی كه دست در بفرمودند. من عرض كردم: دستم را بگیرید. فرمودند: مگر نمی

 ندارم!باألخره سوار شدم و بعد از دقایقی خود را در قبرستانی دیدم. آن بزرگوار

ی كارهای خود را انجام دادی، به اینجا برگرد فرمودند: اینجا كربالست! وقتی كه همه

تا تو را به محل سكونت برسانم!من پس از زیارت اعتاب مقدسه به همان نقطه آمدم و 

السالم در آنجا پیدا شدند و مرا بعد از چند لحظه به دوباره حضرت قمر بنی هاشم علیه

روز در كربال به من ملحق  1۴! ناگفته نماند كه رفقای من پس از قبرستان راور رساندند

شدند و هر چه علت را جویا شدند، چیزی نگفتم و تا این ساعت به هیچ شخص 

ام!والسالم علی العبد الصالح موالنا دیگری هم جریان این تشرف و زیارت را نگفته

 [ 133[ . ] صفحه 29۳العباس و رحمة اهلل و بركاته. ]

ون آمدن شخص بلند قامت و شمشیر بدست، از حرم حضرت عباس و فرار سربازان بیر

 عثمانی
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آیة اهلل سید نور الدین میالنی، فرزند مرحوم آیة اهلل العظمی میالنی قدس سره این قضیه 

ی دولت عثمانی بود. استاندار كربال مالیات را نقل فرمودند:سابقا عراق مستعمره

ی عرب به مالقات او رفتند و از وی در خواست كردند كه جدیدی را وضع كرد. رؤسا

مالیات مزبور را از مردم نگیرد، ولی او قبول نكرد.عربها دستور دادند كه بازارها بسته 

شود. مردم بازار را بستند و همه جا تعطیل شد.استاندار ناچار شد كه از پادگان مسیب، 

رای ی از لشگریان عثمانی بكه شش فرسخی كربالست، كمك نظامی طلب كند! جمع

مقابله با بازاریها وارد كربال شدند تا به تعطیل عمومی خاتمه دهند.وقتی لشگر عثمانی 

وارد كربال شد، استاندار آنان را در دو طرف خیابان حضرت ابوالفضل العباس 

 ی صحن مطهر تا آخر شهر امتداد دارد، ردیف نمود به آنهاالسالم، كه از درب قبلهعلیه

رای السالم را بدستور آماده باش داد.اعراب هم پشت بام صحن حضرت ابوالفضل علیه

كردند و با این خود سنگر قرار دادند. آنها مثل قطرات باران به طرف هوا شلیك می

خواستند بفهمانند كه ما از لشگر عثمانی باكی نداریم.این مسئله یك هفته به كار می

بسته شده بود و مردم در منازل خود مانده بودند مگر طول انجامید. حرمین مطهرین 

ی كمی كه از طریقهای مختلف به باغات یا خارج شهر رفتند.باالخره روزی یك عده

[ پیراهن 13۳شخص بلند قامت كه قد و قامتی موزن و جالب داشت و یك ] صفحه 

داشت، از  ای در دستعربی پوشیده و دستمالی سفید بر سر بسته بود و شمشیر برهنه

ا السالم خارج شد. وی شمشیر ری صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیهدرب قبله

به دیوار تكیه داد و سپس دست برد و آستین خود را باال زد.با این عمل وی، لشگر 

امام عباس »زدند: خود بخود مرعوب شدند و در حالیكه با ترس و وحشت فریاد می

گریختند. در نتیجه، دولت شكست خورد و مردم  به سمت پادگان مسیب« گلدی!

 [ .293كربال، حرم و بازار را باز كردند. ]

 یك سوار دارای پوشش آهنین از حرم حضرت عباس بیرون آمد به وهابیها حمله كرد
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سید حسون براقی در تاریخ كوفه آورده است كه:ملك سعود )لع( با اسب خود داخل 

ر داد السالم بود بركند! سپس دستوی قبر حبیب علیهحرم شریف گردید و آنچه در باال

حرم را ویران كنند. اما در این هنگام از خبری كه برای او آوردند متزلزل گردید و 

برگشت.ماجرا از این قرار بود كه وی همراه قشون خود به سوی حرم حضرت 

پوشش  هالسالم حركت كرد، ولی ناگهان یك فرد اسب سوار كابوالفضل العباس علیه

آهنین داشت به آنان حمله كرد و جمعی از آنها را كشت و بقیه پا به فرار 

گذاشتند!همین كه ملك سعود این حادثه را دید، به سپاهش گفت: برگردید! و به حرم 

د و السالم برگشتنپسر خواهرمان آسیب نرسانید؟!لذا از آنجا به حرم امام حسین علیه

[ مرد و زن و صغیر و كبیر، كشتند! و 133ز ] صفحه ملتجیان به حرم آن حضرت را، ا

نیز دوباره وهابیها به نجف و  219۱دست به تخریب حرم زدند و برگشتند. در سال 

 [ .23۱كربال حمله آوردند! ولی مأیوس برگشتند. ]

 نجات كاروان زوار یزدی توسط حضرت اباالفضل العباس

را از مرحوم پدرش نقل كرد:یك مرحوم آقا میرزا حسن یزدی قدس سره این قضیه 

ه مشرف شدیم. قریب ب« كربال»سالی از یزد با اموال زیادی به همراه كاروان بزرگی به 

های طالی ای از دزدان و سارقفان بخورد كردیم. من سكههای یك شب، به عدهنیمه

باشد( « میرزا حسن»ی كودك )كه همین زیادی داشتم، فورا آنها را توی قنداقه

تم و او را به مادرش دادم.در این هنگام دزدان بر سر اهل كاروان ریختند و همه گذاش

را  ایی زوار كربال بلند شد، كه دل هر بینندهرا غارت كردند! چنان فریاد استغاثه

یا ابوالفضل! یا قمر بنی هاشم یا »زدند كرد.مردم صدا میسوزانید و گریانش میمی

هان در كردند.ناگو به شدت گریه می« بفریادمان برس!حضرت عباس! یا باب الحوائج! 

ی كوهی كه در نزدیكی ما بود، آن موقع شب، متوجه شدیم كه سواری با اسب از دامنه

سرازیر شد! جمال دلربای او در زیر نقاب بود؛ ولی نور صورت انورش از زیر نقاب، 
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رش حضرت همه جا را منور و روشن كرده بود. شمشیرش مانند ذوالفقار پد

امیرالمومنین علیه السالم بود.فریادی مانند صدای رعد و برق، تمام صحرا را پر كرد و 

دست از این قافله بردارید و از اینجا »آن سوار به سارقان و دزدان حمله نمود و فرمود 

كنم و به جهنم ی شما را هالك می[ وگرنه همه11۱بروید! دور شوید ] صفحه 

ی ی سارقان درخشندگی نور جمال آن ستارهل كاروان و همهی اههمه«فرستم!می

آسمان والیت و آن ماه بنی هاشم را مشاهده كردند و صدای دلربای آن حضرت را نیز 

شنیدند!دزدها و سارقان فورا دست از قافله كشیدند و پا به فرار گذاشتند.سپس آن 

قافله وقتی كه این حضرت در همان محل كه ایستاده بودند، غیب شدند!تمام اهل 

معجزه را دیدند، در همان مكان تا صبح به توسل به ساحت حضرت عباس و دعا و 

زیارت و روضه خوانی و گریه و زاری پرداختند!باالخره وقتی كه اهل كاروان سر اثاثیه 

خودشان آمدند، دیدند همه چیز سر جایش باقی است، مگر آن چیزهایی كه دزدها 

كه سالها  ی ما بودری انداخته و فرار كرده بودند.سیدی نیز در قافلهبرده بودند و به كنا

گنگ بود. او نیز وقتی كه در آن گیر و دار، پرتوی از نور خدا و قامت زیبای پسر 

[ 232تاد! ]فرسالسالم را دیده بود، زبانش باز شد! و پیوسته صلوات میحضرت علی علیه

. 

ه اند و خود بی خائن را كشتهابوالفضل راننده ماشین بدون راننده به سوی نجف! حضرت

 اندجای او نشسته

مؤلف حیاة العباس این قضیه را نقل فرموده است:مادر و دختری زائر، از كربال به قصد 

ر كند و بدون اینكه مسافشوند.راننده نگاهی به دختر مینجف، سوار ماشین سواری می

گوید: او خیال سوئی ادر به دخترش می[ م112كند! ] صفحه دیگری بگیرد حركت می

رسد ودر آنجا از راه شاهی ی ما دارد؟! باالخره راننده به كاروانسرای شور میدرباره

گوید: دیدی گفتم خیال سوء رود؟مادر به دختر میشود و به داخل صحرا میخارج می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كند و چون یبرد؟! در این هنگام راننده سرش را بیرون مدارد و ما را به بیراهه می

د، گوید: اگر سر و صدا كنیشود و میبیند بیابان از جاده خیلی دور است؛ پیاده میمی

د: تو گویكشتن هم در كار است و اگر ساكت باشید...!مادر بیچاره به دختر جوان می

وار و مضطر كند و بیچارهآید و سر را بلند میدر ماشین باش! و خود پیرزن می

ناگهان در «بینیم!بینی ولی ما تو را نمیالسالم تو ما را میوالفضل علیهای اب»گوید: می

شود كند و آن راننده بلند میای میشود و به آن راننده اشارهآن لحظه یك نفر پیدا می

: گویدشود! سپس آن بزرگوار به پیرزن میخورد و شكمش پاره میو به زمین می

ود و آن بزرگوار خودشان به جای راننده شپیرزن سوار می«اصعدی )سوار شو!(»

راننده و این آورند!بعدا در حرم، زنها از ماشین بینشینند و ماشین را به نجف میمی

گوید: شاید منظور آنها همان كنند! دختر به مادرش میی عجیب صحبت میقضیه

لیددار ك ماشین ماست! اجماال كلفت كلیددار كه در حرم بوده است، این قضایا را برای

رساند.بعدا، چند تن از كند و كلیددار هم آن را به عرض مقامات دولتی مینقل می

[ و 111روند ] صفحه مقامات دولتی همراه مادر و دختر و كلیددار حرم به آنجا می

 [ .231بینند. ]ی راننده را متعفن و از هم پاشیده میجنازه

 ابوالفضلنجات خانمی زائر، از دست اعراب توسط حضرت 

حجة االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ علی اكبر قحطانی كه عالمی متقی و از 

باشند، این قضیه را از كتاب نجات الخائفین السالم میمروجین مكتب اهل بیت علیهم

ش، ای با چند تن از اطفال صغاررفتند. ضعیفهاند:گروهی از زوار به كربال مینقل كرده

ی كه از مسیب كوچ كردند، آن بیچاره از قافله عقب ماند و ناگاه همراه زوار بود. وقت

جمعی از اعراب بر سر آن مظلومه ریختند و بنای هتك حرمت گذاردند.در این وقت 

آن بینوا رو به طرف كربال نمود و گفت: ای موال و سرور من، از غیرت شما دور است 

ی!در این گفتگو بود كه ناگاه كه مرا اعانت ننمایی و از دست این ظالمان نجات نده
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ای در دست داشت، نمایان شد و بعد از متفرق كردن دزدان آن سواری، در حالیكه نیزه

ی زوار رسانید. آن مؤمنه چون این كرامت را دید، عرض ضعیفه را به كربال و به قافله

كرد: ای آقا، شما از كجا دانستید كه ما در این صحرای دور، در دست اعدا 

السالم ایم؟آقا فرمودند: ای ضعیفه، من در خدمت حضرت سیدالشهداء علیههماند

ایستاده بودم، ناگهان دیدم كه اشك چشم آن امام امم جاری شد. عرض كردم 

ب بینی كه زوار من در دست اعراكنید؟! فرمودند: مگر نمیرسول اهلل! چرا گریه مییابن

ه امر موالی خودم، شما را از چنگ آنها [ پس ب119اند؟! ] صفحه حیا گرفتار شدهبی

رهانیدم. سپس آن ضعیفه عرض كرد: اجازه دهید دستتان را ببوسم! فرمودند: معذورم 

دار! زیرا دست ندارم. آن زن گریست و گفت: مگر شما موالی من حضرت عباس 

 [ .239هستید؟ فرمودند: بلی! و سپس غائب شدند. ]

 ی مرد بوشهری دفن شودتفرق كرد تا جنازهاسب سواری پیدا شد و هندوها را م

جناب آقای حاج عباس جعفرزاده، از اهالی تنگستان از توابع بوشهر این قضیه را نقل 

نند و در كای از اهالی بندر بوشهر، با كشتی به طرف بمبئی هند حركت میكردند:عده

احل سكند. در نزدیكی بازگشت از هند به طرف ایران، شخصی در كشتی فوت می

برند تا در آن آبادی دفن كنند. در راه، یك آبادی وجود داشت. آنها جنازه را می

كنند و های مختلف به ایشان حمله میاهالی آن محل با شمشیر و نیزه و اسلحه

ی خود را در این محل دفن كنید، زیرا شما كافرید.این گذاریم جنازهگویند: ما نمیمی

و به طرف عراق و كربالی معلی كردند و پس از عرض جمعیت به طور دسته جمعی، ر

ن السالم چنیارادت به محضر مبارك حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه

 السالم! آیا سزوار است كه این مرد كه از محبین شما اهلگفتند:یا اباالفضل العباس علیه

ل ریا او را بخورند؟!راوی نقباشد، به دریا افكنده شود و ماهیهای دالسالم میبیت علیهم

حه السالم ناگهان مشاهده ] صفكند: پس از توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیهمی
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ای [ كردند كه اسب سواری در آن بیابان پیدا شد و در حالیكه در دستش سر نیزه113

 ی خود رابود، به آن هندوها حمله كرد و آنان را متفرق كرد. سپس دستور داد: جنازه

دفن كنید! آنها دیگر برنخواهند گشت! جمعیت جنازه را دفن كردند و با خیال راحت 

 [ .233به كشتی برگشتند. ]

 حضرت ابوالفضل به جوانی كه در حال غرق شدن بود فرمودند: بگو یا صاحب الزمان

فرمودند:نقل شده است كه در یكی از شهرهای جناب حجة االسالم آقای مكارمی می

رود و در آنجا گیری به كنار ساحل میی همراه عمویش برای ماهیشیراز، شخص

بیند كه وی شود. عموی وی، نگران از مرگ برادرزاده، ناگهان مییكدفعه غرق می

پرسید: آید و عمویش از او میروی آب آمد!باری، شخص غرق شده كنار ساحل می

ها افتادم، پس از آن گوید: در حال غرق شدن، به یاد روضهچگونه نجات یافتی؟ می

ردند و السالم تشریف آوعرض كردم: یا اباالفضل!دیدم حضرت ابوالفضل العباس علیه

در گوشم فرمودند: بگو یا صاحب الزمان! من هم متوسل به حضرت امام زمان )عجل 

اهلل تعالی فرجه الشریف( شدم و عرض كردم یا صاحب الزمان! آقا امام زمان )عجل اهلل 

[ . ] 231یف( تشریف آوردند و مرا نجات دادند و به كنار ساحل آوردند. ]فرجه الشر

 [ 111صفحه 

 آقایی با چكمه و كالهخود روی برفها ایستاده بود و با فرمایش خود ما را نجات داد

آقای حاج مهدی اشعری قمی این قضیه را نقل كردند:در یك شب سرد برفی، در 

كت كردیم. حدود دو ساعت بعد از نصف فصل زمستان از شهركرد به طرف قم حر

ی یك خانواده و صاحب آن اثاثیه، مابین شب، در ماشین پیكان بار و به همراه اثاثیه

كردیم. هوا یخبندان بود و برف زیادی در جاده و اطراف آن بروجرد و قم حركت می

نیم  و بر زمین نشسته بود، به طوری كه در بعضی جاها اطراف جاده را تقریبا یك متر
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برف پوشانده بود!از بس جاده خطرناك بود، كنترل ماشین از دست بنده خارج شد و 

اتومبیل در یك جای خیلی خطرناكی فرورفت! مرد خانواده از ماشین پایین آمده و 

یدی گفت: دزده، مرتبا میچند لحظه بعد دوباره سوار شد و با تب و لرز، حیران و بهت

كرد. تها در آن جاده، ماشین خیلی كم رفت و آمد میچه بالیی سر ما آمد؟آن وق

گفتم: آقای مسافر، بیا باال. سپس ناگزیر دست توسل به دامان حضرت قمر بنی هاشم 

آیند و آنها را ناامید ات میالسالم زدم و عرض كردم: آقا جان، یهودیها در خانهعلیه

ا ه دیدم یك آقایی بگردانی! من كه نوكر برادر شما هستم!طولی نكشید كبرنمی

كالهخود و زره و چكمه، روی برفها ایستاده است و به من فرمود: ماشین را بگذار دنده 

عقب! وقتی دستور آن آقا را اجرا كردم و ماشین را دنده عقب گذاشتم و مقداری 

ی صاف عقب آمدم، تمام نگرانیها برطرف شد و یكدفعه دیدم ماشین روی جاده

[ هم حركت كردم و 11۴ه من فرمود: حركت كن! من ] صفحه ایستاده است. بعد ب

 [ .23۴یكدفعه هر چه نگاه كردم كسی را در آنجا ندیدم! ]

حضرت ابوالفضل و حضرت علی اكبر به فرمان امام حسین به استقبال مال عبدالحمید قزوینی 

 روندمی

قدس سره با مرحوم عراقی در كتاب دارالسالم ماجرای دیدار آخوند مال عبدالحمید 

ه نقل السالم را اینگونالسالم و حضرت علی اكبر علیهحضرت ابوالفضل العباس علیه

ی كرده است:مال عبدالحمید قزوینی كه از ابتدای مجاورات در نجف اشرف، در همه

ه السالم، با پای پیاده به كربال رفتی حضرت امام حسین علیهاوقات زیارتی مخصوصه

ی زیارت كربال از نجف اشرف بیرون رفتم. چون به بلندی اراده بود، فرمود: روزی به

ی وادی السالم رسیدم، جمعی از بزرگان و اعیان نجف را دیدم كه برای بدرقه

اند. آنها او را با كمال احترام بر كجاوه سوار كردند و دعای سفر ای بیرون آمدهآقازاده

مراه شدند. سپس با او وداع كردند و در در گوش او خواندند و مقداری از راه را با او ه
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عقب او اذان گفتند و سایر آداب آقایی را برای او به جا آوردند، و او هم با نوكر و بنه 

ی كربال گردید.چون این عزت را دیدم و ذلت خود را هم و سایر لوازم سفر روانه

 ام، بهآمده مشاهده كردم، ملول و خجل شدم و با خود گفتم: این دفعه هم كه بیرون

روم، لكن بعد از این اگر اسباب مساعدت كرد كه رفتن به كربال بر وجه ذلت كربال می

ام، كفایت روم و همان مقداری كه تا به حال رفتهروم واال دیگر نمینباشد می

كند.این دفعه به كربال رفتم و برگشتم و بعد از آن قصد كردم كه دیگر به طریق می

ی دیگر وم، و بر همان اراده بودم تا آنكه وقت زیارت مخصوصهمذلت به زیارت نر

ی زیارت [ نفر از طالب آمدند و پرسیدند: چه روزی اراده113رسید و چند ] صفحه 

داری كه ما هم با تو بیاییم؟ گفتم من اراده رفتن ندارم، زیرا كه خرج منزل و كرایه 

روم! رفتی! گفتم: دیگر نمییاده میروم! گفتند: تو كه همیشه پندارم و پیاده هم نمی

ی پیاده رفتن داریم، با ما بیا تا ما هم از راه باز نمانیم، بعد از گفتند: این دفعه كه ما اراده

ی راه دانی!باالخره، پس از اصرار و انكار، آنها رفتند و برای توشهآن را خودت می

نجف بیرون آمدیم و با ایشان چیزهایی خریداری كردند و مرا با اصرار برداشتند و از 

روانه شدیم. چون وقت رفتن برای زیارت تنگ شده بود و فردای آن روز، روز زیارت 

بود، در هنگام صبح بیرون رفتیم، كه ظهر در كاروانسرای شور بخوابیم و شب به كربال 

 ابرسیم.پس با همراهان، كه دو نفر بودند، روانه شدیم و در هنگام ظهر وارد كاروانسر

گردیدیم. زوار دیگر شب قبل بار كرده بودند، بنابراین در آن هنگام هیچ زائری در 

كاروانسرا نبود چون كه آن اوقات كاروانسرا مخروبه بود و هوا هم گرم بود و خانواری 

ماند. به عالوه آنكه، كاروانسرا هم از هم در كاروانسرا نبود، بنابراین كسی در آنجا نمی

در امان نبود، بلكه گاه گاه در داخل كاروانسرا مردم را برهنه خوف طراران عرب 

شدند و توان مبارزه كردند و احیانا اگر بعضی از طالب و مجاورین در آنجا وارد میمی

ها مستور ها، اسباب و لباس خود را در زیر زبالهبا دزدان را نداشتند، از خوف عرب

گ ی بزرون اسباب مهمی نداشتیم، در صفهكردند.ما بعد از ورود به كاروانسرا، چمی
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مسقفی كه در آنجا بود، منزل كردیم و پس از صرف غذا خوابیدیم.اتفاقا من زودتر از 

همراهان بیدار شدم و آفتابه را برداشتم و برای وضو گرفتن بیرون آمدم. بعد از انجام 

ه رو به لب آن صفای كه در وسط كاروانسرا بود، باال رفتم و بر مقدمات وضو، بر صفه

[ گرفتن كه 11۳در كاروانسرا نشستم و مشغول وضو شدم. در اثنای وضو ] صفحه 

مشغول مسح پا بودم، كه در زی لباس اعراب بود و پیاده از درب كاروانسرا داخل 

ای كه گمان كردم، او از اعراب بیابان گردید! وی با سرعت تمام نزد من آمد به گونه

مرا برهنه كند، لكن چون چیز قابلی با خود نداشتم، چندان  است و اراده كرده كه

خوف نكردم و مسح پا را تمام نمودم! چون نزدیك آمد، متوجه من گردید و گفت: 

 ی آشنایی نام مرا ذكر نمود، تعجبمال عبدالحمید قزوینی تو هستی؟!چون بدون سابقه

ر به ذلت و خواری دیگگفتی: من به این كردم و گفتم: آری منم!گفت: تویی كه می

روم، مگر آنكه به طریق عزت متمكن و قادر شوم؟! قدری تأمل كردم و با كربال نمی

خود گفتم: این شخص این واقعه را از كجا دانست؟ سپس در جواب گفتم: آری!آن 

م و آقای السالعرب گفت: اینك آماده شو كه موالی تو حضرت ابوالفضل العباس علیه

ی و به اند، تا قدر خود را بدانالسالم به استقبال تو آمدهلحسین علیهتو حضرت علی بن ا

اعتبار دنیا افسرده و مهموم نگردی!چون این سخن را شنیدم، متحیر خاطر اعتبارات بی

گوید؟! ناگاه دیدم كه دو نفر سواره با ماندم و مبهوت گردیدم كه این شخص چه می

تب اخبار و مصیبت دیده و خوانده بودم، با شمایل آن دو بزرگوار، كه شنیده و در ك

السالم در جلو بودند و در حالی كه حضرت ابوالفضل علیه -ی حرب آالت و اسلحه

 از باب كاروانسرا داخل -السالم به دنبال آن بزرگوار بودند حضرت علی اكبر علیه

ن صفه پایی اختیار خود را از باالی آنصحن آن گردیدند! چون این واقعه را دیدم، بی

انداختم و جلو دویدم و خود را به پای اسبهای ایشان انداختم و بوسیدم و به دور 

اسبهای ایشان گردیدم و زانو و ركاب و پایشان را نیز بوسیدم!بعد از آن با خود خیال 

كردم كه خوب است كه به رفقا هم خبر دهم و آنها را از خواب بیدار نمایم كه به 
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[ رفقا رفتم و 113حیدر كرار برسند. پس با سرعت به نزد ] صفحه خدمت آن دو فرزند 

بر بالین یكی از آنها كه مال محمد جعفر نام داشت، نشستم و با دست او را حركت دادم 

السالم به السالم و علی اكبر علیهو گفتم:مال محمد جعفر، برخیز كه حضرت عباس علیه

یاب شو!مال محمد جعفر چون این سخن را اند، بیا به خدمت ایشان شرفاستقبال آمده

كنی؟!گفتم: نه واهلل، راست گویی؟ مزاح و شوخی میشنید، گفت: آخوند چه می

گویم، بیا ببین هر دو تشریف دارند. چون این حالت و اصرار را از من دید، دانست می

كه چیزی هست! برخاست و به زودی دوید. چون رفتیم، كسی را ندیدیم، و از در 

روانسرا هم بیرون رفتیم و اطراف صحرا را، كه هموار بود و راه آن تا مسافت بسیار كا

شود، مشاهده كردیم و اثری یا غباری از آن پیاده و آن دو سوار ندیدیم. پس دیده می

و  ی سابق بازگشتم و تائبمتأسف و متحیر برگشتیم.پس از این ماجرا، از عزم و ارده

یارت آن مظلوم را ترك نكنم، اگر چه بر وجه ذلت و نادم شدم و قصد كردم كه ز

زحمت باشد. و اگر در اوقات زیارتی، عذر شرعی عارض شود تدارك و قضا كنم. از 

 شاءاهللآن زمان تاكنون زیارتم ترك نشده است و مادام الحیاة هم ترك نخواهد شد، ان

 [ .233تعالی. ]

 و مادر مسیحی مسلمان شد دختر سه ساله، حضرت عباس را در ضریح مطهر دید

حجة االسالم و المسلمین آقای شیخ علی صافی فرزند مرحوم آیة اهلل حاج شیخ حسن 

[ این كرامت را از پدر 1۴۱اند: ] صفحه صافی اصفهانی قدس سره این قضیه را نوشته

عیال خود، حضرت حجة االسالم والمسلمین حاج سید علیرضا حیدری یزدی شنیدم. 

تی خوانده، دوسد: دكتر علیرضا میرجلیلی هنگامی كه در خارج درس میایشان فرمودن

اند كه همسرش مسیحی و دارای دختری سه ساله بوده است.آنان، هنگام مراجعت داشته

شوند و بعد از زیارت مشاهد مقدسه و عتبات عالیات، از خارج، اول به عراق مشرف می

السالم ضل العباس علیهبه عنوان آخرین زیارت وارد حرم حضرت ابوالف
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كند و ی آنان به داخل ضریح اشاره میبینند فرزند سه سالهشوند.ناگهان میمی

گوید: مامان، مامان! این آقایی كه داخل ضریح نشسته و دو دست او از بازو قطع می

گویی؟! كدام گوید: چه كسی را میشده است، كیست؟ مادرش سراسیمه به او می

بینم، دو دست ین است، داخل ضریح نشسته است، من او را میگوید: اآقا؟! می

شود. شود و همانجا به دین اسالم مشرف میندارد!مادر مسیحی حالش دگرگون می

[23۳. ] 

 حضرت عباس در ضریح مطهر ظاهر شدند و صد دینار به مرد عرب حواله دادند

گل محمدی این قضیه توسط حضرت حجة االسالم جناب آقای حاج شیخ علیرضا 

ت بیند كه در حرم حضرابهری زنجانی نقل شده است:یكی از اهالی كربال، عربی را می

 السالم كنار ضریح مطهر ایستاده است و با حضرتقمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه

خواهم؛ اگر گفت: آقا جان، صد دینار از شما می[ او می1۴2گوید. ] صفحه سخن می

السالم دهی، در حرم حضرت سیدالشهداء امام حسین علیهر نمیدهی كه بده و اگمی

كنم!سپس سرش را به طرف ضریح مطهر روم و شكایت شما را به آن حضرت میمی

رود.پس از آن، عرب گوید: فهمیدم، فهمیدم! و سپس از حرم بیرون میبرد و میمی

فرموده است صد دینار به  گوید: آقاداران میرود و به یكی از مغازهمزبور به بازار می

گوید: به این نشان، كه پسر شما گوید: نشانی شما از آقا چیست؟ میمن بده! او می

؛ السالم كردیمریض شده بود و شما صد دینار نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه

گوید: به مرد عرب گفتم: دهد.ناقل میاكنون آن پول را بده! و او هم صد دینار را می

السالم صحبت كردی و نتیجه گرفتی؟ گفت: به ما با حضرت عباس علیهچطور ش

السالم روم شكایت شما را به برادرت امام حسین علیهحضرت گفتم اگر پول ندهی، می

كنم. در این هنگام دیدم آن حضرت، داخل ضریح ظاهر شدند و در حالیكه روی می
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[ 233فتم و پول را از بازار گرفتم. ]ای به من دادند. من هم رصندلی نشسته بودند، حواله

. 

قند و چای برای كارگران بیت العباس گچساران، توسط شخص بزرگواری كه ناگهان غایب 

 شد

نقل  -یكی از مؤسسان بیت العباس گچساران  -ی برازنده این قضیه توسط حاج حمزه

 شمسی در بین عمله و كارگرانی كه در 2911[ در سال 1۴1شده است: ] صفحه 

ساختمان بیت العباس گچساران مشغول كار بودند، شخصی روستایی از سادات موسوی 

به علت صداقت و احتیاط و امین بودن و رفتار خوبش توجه ما را به خود جلب كرد. به 

ی مواد غذایی و حراست از اثاثیه و ابزار ساختمانی و همین جهت او را مسئول تهیه

ردیم و به او توصیه نمودیم كه یك روز قبل از اتمام ها كنظارت در كار بناها و عمله

ی آنها اقدام شود و در كار مواد غذایی و لوازم ساختمانی، ما را مطلع سازد تا برای تهیه

ساختمان توقف و ركودی پیش نیاید.بعد از ظهر یك روز تابستانی، كه برای سركشی 

ل م رفتم، كارگران را مشغوالسالو پرداخت حقوق كارگر و بنا به بیت العباس علیه

نوشیدن چای و عصرانه دیدم. ضمن سالم و خسته نباشید، جویای حال سید شدم. آنها 

گفتند: احتماال سید در آشپزخانه باشد. امروز برای نوشیدن چای نزد ما نیامده و آثار 

ی او نمایان بود. گفتم مگر سید خودش ناراحتی و خستگی از همان اول صبح در چهره

ای شما صبحانه و عصرانه تهیه نكرد؟گفتند: بلی. ولی سید امروز، با سید روزهای قبل بر

رسد كه مریض است ولی به دكتر هم مراجعه بسیار تفاوت كرده است و به نظر می

نكرده است! من برای احوالپرسی و نیز برای جویا شدن از وضعیت پیشرفت كار در آن 

ر آنجا سید را دیدم كه زانوی غم در بغل گرفته و در روز، به آشپزخانه نزد سید رفتم. د

كنجی به دیوار تكیه داده است. سالم كردم. سید سر برداشت و جواب سالم داد. 

صورتش برافروخته بود، و چشمانش حالت عجیبی پیدا كرده بود.به او گفتم: برادر من، 
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به این قیافه  كنی و خود راشما اگر مریض هستی و ناراحتی داری، چرا انكار می

[ 1۴9ای؟! فورا همین االن به دكتر مراجعه كن و برو در منزل به ] صفحه درآورده

نمایی، فرد دیگری را استراحت بپرداز. در این چند روز كه شما استراحت كامل می

نماییم تا كمبودی احساس نشود.سید با شنیدن صحبتهای من، از جا جایگزین شما می

فت و به بیرون بیت العباس، چند قدمی درب ورودی در داخل برخاست و دست مرا گر

كوچه، برد و گفت: صاحب بیت العباس همین جا بود، و من كور بودم، دیوانه بودم، 

ویی؟! گفهیمدم! گفتم: آقا سید این چه ربطی به مریضی شما دارد؟ چرا هذیان مینمی

ای استراحت به منزل برو و كنم برشاید هم تب شما باال رفته است! از شما خواهش می

فردا هم نیا.سید گفت: من اكنون سالمم، اما آن موقع من كور بودم، الل بودم، كر بودم! 

آیم هیچ، بلكه تا آخر عمر هم هر گویم، من فردا كه میمن تب ندارم و هذیان نمی

اید م كردهای كه شما تنظیروز باید بیایم!گفتم: سید، ماجرا چیست؟! گفت: طبق برنامه

خواستم كه قند و شكر ام، دیروز باید از شما میو من تا امروز بر اساس آن عمل كرده

، كه باید به كارگران صبحانه 3تهیه كنید ولی بكلی آن را فراموش كردم. صبح، ساعت 

بدهم، متوجه شدم كه چای تمام شده و مثقالی از آن باقی نمانده است. تصمیم گرفتم 

خودم، كه زیاد هم با ساختمان فاصله ندارد،بیاورم وآنگاه بعد از مقداری چای از منزل 

صرف صبحانه، به بازار نزد شما بیایم و چای تهیه كنم.فورا كتری را روی اجاق گاز 

گذاشتم و به قصد خانه، از درب بیت العباس خارج شدم. اما در همین نقطه، به شخصی 

، ایستاد و پرسید: بیت العباس همین آمد. وقتی به من رسیدبرخوردم كه از روبرو می

است؟ گفتم: بله. آن آقای بزرگوار گفت: شما خادم او هستی؟ گفتم: آری، فرمایشی 

[ 1۴3ام. ] صفحه دارید؟ فرمودند: مقداری قند و شكر و چای برای بیت العباس آورده

قند های محتوی این را فرمود و آنها را روی همین زمین گذاشت. من خم شدم و كیسه

و شكر و چای را از جلوی پای ایشان برداشتم. موقعی كه بلند شدم، نگاه كردم كه از 

ایشان تشكر كنم و بر ایشان دعای خیر نمایم، اما كسی را نزد خود ندیدم! به این سو و 
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آن سو نظر انداختم و تا آخر كوچه دویدم اما اثری از آن بزرگوار ندیدم! و تمام این 

آخر، حتی یك دقیقه هم طول نكشید.اینك من به حال خودم تأسف قضیه، از اول تا 

خورم كه چرا به پای او نیفتادم و بر آن بوسه نزدم؟! چرا زیر قدمش را نشان نكردم می

ی چشم خود و عموم رهروان مكتبش نمایم؟!آری، ای تا خاك كف پایش را سرمه

ممكن است كه آقای  دانم این آقا چه كسی بود؟ چونی گرامی، من نمیخواننده

السالم و یا حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه بوده باشند. ولی ابوالفضل العباس علیه

همین قدر باید بگویم كه ما از آن سال تاكنون، به بركت دست آن بزرگوار، با وجود 

داشتن مجالس سنگین و پر جمعیت حتی یك كیلو قند و شكر و صد گرم چای 

 [ .21۱مقادیر قابل توجهی در انبار ذخیره داریم. ] ایم! و همیشهنخریده

 حضرت رقیه هم در خواب و هم در بیداری ظاهر شدند و برگ سبزی به زن بیمار عطا كردند

ی خراسانی این قضیه توسط حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد شریعت زاده

 هاالسالم درنقل شده است:این جانب روزی مشغول خواندن مصیبت حضرت رقیه علی

ی حرم مطهرشان بودم كه در اثنای آن صدای غش كردن خانمی همراه با فریاد و گریه

شدید اطرافیان به گوش رسید.خانم مذكور بعد از مجلس به هوش آمد. وی را نزد من 

ی آوردند و او به من گفت: من دارای سه فرزند هستم. مبتال به مرض قلب شدم و همه

به طوری كه ناامید شدم. به شوهرم گفتم: مرا به حرم حضرت  دكترها جوابم كردند،

رقیه علیهاالسالم ببر و امروز روز سوم است كه ما در اینجا هستیم.دیشب خواب دیدم 

 «این را بخور! خوب خواهی شد.»ای برگ سبزی را به من داد و گفت: كه دختر بچه

از خواب  «السالم هستم.یهمن رقیه دختر امام حسین عل»گفتم: شما كی هستید؟ گفت: 

ای كه شما مشغول خواندن روضه بودید، بیدار شدم و به حرم آمدم.اكنون در لحظه

ی اطرافیان نیز همان دختر را در بیداری دیدم كه همان برگ سبز را به من داد و همه
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این صحنه را دیدند! در نتیجه من نتوانستم این ماجرا را تحمل كنم و بیهوش شدم! و 

 [ 1۴3[ . ] صفحه 211ن بحمداهلل حالم خیلی خوب است. ]اال

 در این كتاب 19ملحقات بخش 

حضرت آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی قدس سره، با حضرت امام حسین  -2موضوع: 

حضرت امام حسین  -1موضوع: 13۱السالم دیدار و گفتگو كردند، شماره قضیه: علیه

موضوع: 2۱۳ورالدین كشیدند، شماره قضیه: ی سید نالسالم دست محبت به چهرهعلیه

السالم سوار بر اسب آمدند و سر دزدان را از تن جدا نمودند حضرت ابوالفضل علیه -9

و عروس را به طرفة العینی در حرم مطهر خودشان حاضر ساختند، شماره قضیه: 

انگیزی از ضریح مطهر ی قزوینی قدس سره صدای رعبعالمه -3موضوع: 11۴

حضرت زینب  -1موضوع: 113السالم شنیدند، شماره قضیه: بوالفضل علیهحضرت ا

علیهاالسالم باالی مچ فوزیه زیدان را گرفتند و فرمودند: قومی یا فوزیة!، شماره قضیه: 

حضرت زینب علیهاالسالم دست بر چشم مرحوم اسماعیل بیك  -۴موضوع: 1۴1

شفای دختر  -3موضوع: 113ضیه: كشیدند و با او سخن گفتند و شفایش دادند، شماره ق

 -۳موضوع: 2۳2مسیحی لبنانی با حضور حضرت رقیه علیهاالسالم، شماره قضیه: 

حضرت رقیه علیهاالسالم در كنار تخت آقای اكبری آمدند و با او سخن گفتند و او را 

 [ 132] صفحه  1۴۳شفا دادند، شماره قضیه: 

 ضرت ابوالفضلزنده شدن مردگان به بركت حضرت امام حسین و ح

ی توسل مادرش به امام حسین ای بواسطهزنده شدن آقا شیخ محمد حسین قمشه

 -ی امرحوم آقا میرزا محمود قدس سره فرمود: مرحوم آقا شیخ حسین قمشهالسالمعلیه

 از گور»به نام  -از فضالء و تالمیذ و شاگردان مرحوم آقا سید مرتضی كشمیری 

این شهرت، آن چنان كه از خود آن مرحوم شنیدم، آن مشهور بود و سبب « گریخته
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وز شود و هر ربود كه ایشان در سن هیجده سالگی در قمشه مبتال به مرض حصبه می

گردد.اتفاقا آن زمان، فصل انگور بوده و انگور زیادی در همان تر میمرضش سخت

نی رت پنهاگذارند. ایشان بدون اطالع دیگران به صواطاقی كه مریض بوده است می

شود، و كند و پس از آن مرضش شدیدتر میمقدار زیادی از آن انگورها را تناول می

ه شوند. در این لحظبینند، گریان میمیرد!وقتی حاضرین این صحنه را میباالخره می

گوید: كسی كند كه فرزندش مرده است. مادر میشود و مشاهده میمادرش وارد می

ست به جنازه فرزندم بزند تا من برگردم!مادر فورا قرآن [ د131حق ندارد ] صفحه 

رود و در آنجا شروع به تضرع به حضرت دارد و به پشت بام منزل میمجید را برمی

سالم الپروردگار و قرآن و علی الخصوص توسل به حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

ای حسین جان! تا گوید: دهد و میكند و وجود مقدس آن حضرت را شفیع قرار میمی

عاها ها و ددارم.چند دقیقه از این تضرعفرزندم را به من برنگردانی، دست از تو برنمی

ظر گردد و به اطراف خود ننگذشته بود، كه جان به كالبد آقا شیخ محمد حسین برمی

گوید: به والده بگویید بیاید، زیرا خداوند مرا به بیند، میكند و چون مادرش را نمیمی

السالم بخشید!حاضرین به مادرش شیخ محمد حسین خبر دادند. ضرت اباعبداهلل علیهح

ی بازگشت مجدد خویش را به این دنیا، چنین نقل سپس شیخ محمد حسین نحوه

كند:چون مرگ من رسید، دو شخص نورانی سفید پوش نزدم حاضر شدند و گفتند: می

در این هنگام یكی از آنها دست بر كند! چه باكی داری؟ گفتم: تمام اعضایم درد می

آورد، درد بدنم برطرف پایم كشید، پایم راحت شد و هر چه دست را به سمت باال می

شد. تا اینكه یكدفعه دیدم تمام اهل خانه گریان شدند. هر چه خواستم به آنها می

ركت حام، نتوانستم. تا باالخره آن دو نفر مرا به سمت باال بفهمانم كه من راحت شده

دادند و از این حركت بسیار خوشحال بودم.در بین راه شخص بزرگوار نورانی در 

جلوی من حاضر شد و به آن دو نفر فرمود: ما سی سال عمر به این شخص عطا كردیم 

و این عطای عمر در اثر توسل ماردش به ما بود. شما او را برگردانید!این دو نفر به 
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چشم خود را باز كردم و اطرافیان را گریان دیدم. ] سرعت مرا برگرداندند و ناگهان 

عبداهلل الحسین [ آنگاه به مادر خود گفتم: ای مادر، توسل شما به ابی139صفحه 

السالم پذیرفته شد و به من سی سال عمر دادند.آیت اهلل شهید دستغیب قدس سره علیه

 این داستان را از خود آقا اند كه اغلب آقایان نجف،در پایان این مطلب را اضافه فرموده

ی آنها منتظر مرگ او در رأس سی سال بودند. شیخ محمد حسین شنیده بودند و همه

باالخره حادثه ارتحال ایشان در همان رأس سی سال، در نجف اشرف اتفاق افتاد و 

 [ .219ایشان مرحوم گردید. ]

 زنده شدن پسر مال عبدالحسین خوانساری به بركت امام حسین

تربت »ة عادل، مال عبدالحسین خوانساری رحمة اهلل علیه در كربالی معلی معروف به ثق

داب السالم را از مواضع شریفه و با آعبداهلل الحسین علیهبود. زیرا تربت آقا ابی« پیچ

فرماید: من او را نمود.مرحوم عراقی قدس سره میداشت و به زوار عطا میمأثوره برمی

ی او حالت صالح و تقوی را مشاهده كردم و دم و در چهرهدر مجلسی مالقات كر

ت و السالم اسعبداهلل علیهمتوجه شدم كه سالهاست موفق به مجاورت حضرت آقا ابی

مالزم حرم مطهر بوده است. بنابراین از او خواستم كه از عجایب و غرائب و كرامات و 

جمله غرائبی كه ایشان نقل معجزاتی كه خودش مشاهده نموده است، برایم نقل كند.از 

كرد، این بود كه گفت: مسقط الرأس من خوانسار است. ولی مدتی در بعضی از قرای 

جابلق كه از توابع شهر بروجرد است، توقف داشتم. تا آنكه عشق و عالقه و شوق 

[ افتاد. هوا سرد بود و 133السالم به سرم ] صفحه مجاورت قبر مطهر آقا امام حسین علیه

شود كرد؟خالصه دو االغ تهیه كردم ات سفر هم مهیا نبود. اما عشق است! چه میمقدم

ها را روی االغ بتسم. همین كه خواستم حركت كنم، مال محمد جعفر و بارها و بچه

)كه مالی آن ده بود و آدم خیلی مهربان و خوبی بود( اطالع پیدا كرد! او آمد و سر راه 

بروی؟ در هوای به این سردی نرو! باالخره از او خواهی مرا گرفت و گفت: كجا می
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ممانعت و از من اصرار بود تا این كه مأیوس شد و با دست خود روی زمین خطی 

صه خال«دهی!ها را به كشتن میروی ولی بچهاین خط و این نشان! می»كشید و گفت: 

الم به ما هم حركت كردیم و به فضل خدا و توجه عزیز زهراء علیهاالسالم همگی س

كربال وارد شدیم. چند وقتی از آمدن ما به كربال گذشت، تا اینكه موقع زیارتی 

السالم فرارسید. چند نفر از اهل همان ده كه یكی از آنها حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

ی مال محمد جعفر مذكور بود، به كربال آمده بودند. من با خودم گفتم همشیره زاده

مان كنم و ببینند كه بحمد اهلل همه سالم رسیدیم و زندگی خوبی خوب است آنها را مه

« خط و نشان»داریم و خوف مال محمد جعفر هم درست در نیامد كه برای ما 

كشید.لهذا آنها را برای صبحانه به منزل دعوت نمودم. هنگامی كه در حال حرف زدن 

رد، از پله كاط بازی میو خوردن صبحانه بودیم، فرزند بزرگم بنام حسن كه در میان حی

شود تا ما را تماشا كند! در این هنگام، ناگهان از رود و از آنجا آویزان میباال می

كند. من چون خالف مطلوب كند و روح از بدنش مفارقت میی سوم سقوط میطبقه

خود را دیدم و عیش و سرورم مبدل بحزن و اندوه شد، به مجرد اینكه این حالت را 

ویدم و به السالم دعبداهلل الحسین علیهسر و پای برهنه به سوی حرم حضرت ابیدیدم، با 

السالم علیك یا وارث عیسی روح »محض ورود به صحن و حرم مطهر، عرض كردم: 

سپس خود را به باب ضریح مطهر چسباندم و شال را از كمرم باز كردم و یك سر «.اهلل

ش را به گردنم بستم و با صدای بلند [ را به قفل ضریح و سر دیگر131آن ] صفحه 

نشد! و بحق مادرت زهرا علیهاالسالم نخواهد شد كه »صیحه زدم و گریه كردم و گفتم: 

من خود را راضی كنم به آنكه خط و نشان مال محمد جعفر بر من راست آید و سخن 

د خدام و زوار و اهل حرم اطراف من جمع شدن«او بر كرسی نشنید! نشد و نخواهد شد!

چه »گفتند: پرسیدند و میو از حالت من متعجب بودند و سبب این حال مرا از هم می

كردند كه من دیوانه و مجنون بعضی نیز خیال می« چیزی باعث این كار شده است؟

هایی كه از اهل علم بود، برای تشییع جنازه به دنبال من آمد تا ام...یكی از همسایهشده
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با زبان خوش مرا موعظه و نصیحت كرد و گفت: ای آخوند! تو  مرا بلند كند و ببرد. او

شود! بیا تا مرد دانایی هستی و مردن برای همه هست و با این كارها مرده زنده نمی

برویم واین طفل میت را برداریم، زیرا مادرش خود را هالك كرد!هر قدر موعظه كرد 

من گشود و مردم گفتند: بله،  در من مفید واقع نشد و آخر االمر زبان مالمت به سوی

كردم و با حالت ناراحتی به آنها گفتم: به گوید! بلند شو! من لجبازی میراست می

ها مرا مسخره كردند! بعضی بر من شماها ربطی ندارم! بروید دنبال كارتان!بعضی

ه السالم را بی زیادی كردم و آقا امام حسین علیهخندیدند! من قلبم شكست و گریه

گفتم: بحق مادرت زهرا علیهاالسالم دست از ضریحت دادم و میرش قسم میماد

شوم، تا آنكه از خدا بخواهی یا مرگ مرا برساند یا كشم و از حرمت خارج نمینمی

بچه را شفا دهد! این حرف را زدم و گریبانم را چاك زدم و داد و فریاد كردم و بسرم 

من هنوز در ناله و گریه بودم.نزدیك  زدم و این كارها نصف روز طول كشید ومی

[ 13۴آید و مردم از ] صفحه ظهر، ناگهان شنیدم صدای هلهله و ضجه و سر و صدا می

دانستم چه داخل حرم به سوی صحن دویدند و تجمع كردند و ازدحامی شد و من نمی

آمدند! خوب كه شدند و به طرف من میشده است؟ سپس دیدم مردم داخل حرم می

ی اهل علم و مادرش با جمعی كردم دیدم فرزندم حسن كه مرده بود و آن همسایهنگاه 

ی فضا را پر كرده است.وقتی كه آیند و صدای صلوات همهاز زنان به دنبال هم می

ی شكر را بجا آوردم! بعد فرزندم را به حسن را مشاهده كردم، به زمین افتادم و سجده

بوسیدم!بعد چگونگی زنده شدن او را پرسیدم. آغوش گرفتم و سر و چشمهایش را می

ی اهل علم گفت: بعد از آنكه از تو مأیوس شدم، به منزلت برگشتم و آن همسایه

مصلحت دیدم كه او را برداریم و غسل دهیم و كفن كنیم و دفن نماییم! لهذا او را در 

و  آب كردیم خارج از شهر به غسالخانه بردیم و برهنه كردیم.همین كه كاسه را پر از

الش كند! گویا كسی آنها را مهای بینیش حركت میبر بدنش ریختم، ناگهان دیدم پره
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دهد! سپس سر خود را حركت داد و عطسه كرد و مانند كسی كه از خواب بیدار می

 [ .213شود، بلند شد و نشست! ما هم لباسش را به تنش كردیم و او را به حرم آوردیم. ]

 را كشتند و هندو را زنده كردند و او شیعه شد امام حسین دو قاتل

جناب حاج محمد سوداگر كه چندین سال در هند بوده است عجائبی را در ایام توقف 

در آنجا مشاهده كرده، كه یكی از آن قضایا را اینچنین نقل فرمود:روزی در بمبئی یك 

فروشد و می[ 133ی رسمی ] صفحه نفر هندو )بت پرست( ملك خود را در دفترخانه

به  آید.دو نفر شیاد منتسبگیرد و از دفترخانه بیرون میتمام پول آن را از مشتری می

فهمد و به سرعت مذهب شیعه، در كمین او بودند كه پولش را بدزدند! هندو می

 رود و پنهانرساند و فورا از درختی كه در وسط خانه بود، باال میخودش را به خانه می

ند. یابكنند، او را نمیشوند و هر چه جستجو میفرد شیاد وارد خانه میشود.آن دو نمی

گویند: ما دیدیم كه او وارد خانه شد، باید بگویی كنند و میپس به زنش عتاب می

نمایند تا اینكه مجبور دانم.پس او را شكنجه و آزار میگوید: نمیكجاست! زن می

ا سالم قسم بخورید كه او را اذیت نكنید، تالشود كه بگوید: شما به حق حسین علیهمی

ی با او كنند كه كارحیا، به حق آن بزرگوار قسم یاد میجای او را بگویم. آن دو نفر بی

نها از كند.آنداشته باشند، جز اینكه بدانند او كجاست. سپس زن به درخت اشاره می

دارند و از ترس اینكه میآورند و پولهایش را برروند و هندو را پایین میدرخت باال می

كند و برند.زن بیچاره سر را بسوی آسمان بلند میتعقیب و رسوا نشوند، سرش را می

ها، من به سبب اطمینان قسم به حق شما، شوهرم را السالم شیعهگوید: ای حسین علیهمی

 هشوند و با انگشت مبارك، به گردن آن دو نفر اشارنشان دادم!ناگهان آقایی ظاهر می

افتد. بعد سر هندو را به بدنش شود و میكنند و فورا سرهای آنها از بدن جدا میمی

 شوند!مقاماتشود و آنگاه آن بزرگوار از نظر غایب میفرمایند و او زنده میمتصل می

شوند و پس از تحقیق، به اعجاز حضرت امام حسین دولتی نیز از این قضیه باخبر می
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ند و باالخره از طرف حكومت در همان ماه محرم اطعام مفصلی كنالسالم یقین میعلیه

شود ] السالم مجانی میشود و قطار راه آهن برای عبور عزاداران امام حسین علیهمی

 [ .211شوند. ][ و آن هندو و جمعی از بستگانش شیعه می13۳صفحه 

 ن او چسباند وی شبیه خوانی در بحرین، سر شبیه حضرت عباس را به بدخانمی در جلسه

 غایب شد

حجة االسالم و المسلمین، جناب مستطاب آقای حاج سید احمد خاتمی، از قول حجة 

االسالم والمسلمین، خطیب دانشمند و توانا، صاحب تألیفات عدیده، آقای حاج شیخ 

حمید مهاجر دامت افاضاته نقل كردند كه ایشان فرمودند:در بحرین مجلس تعزیه 

( برقرار بوده است. شخصی در نقش حضرت ابوالفضل العباس خوانی )شبیه خوانی

ایفا  السالم نقشالسالم و دیگری در نقش قاتل حضرت ابوالفضل العباس علیهعلیه

اند.در اثنای تعزیه، بازیگر نقش قاتل حضرت، شمشیر را اشتباها به گردن ایفا كردهمی

د و گردن وی از بدن جدا زنالسالم میی نقش حضرت ابوالفضل العباس علیهكننده

دارد و به بدن آید و سر را برمیشود.در همان لحظه، خانمی از بین زنها میمی

زند یابد! و آنگاه آن خانم، یكدفعه غیبش میچسباند! و فرد مقتول حیاتش را بازمیمی

 [ .21۴كند...! ]و تعزیه ادامه پیدا می

 ی امام حسینزنده شدن حاج میرزا خلیل تهرانی به بركت دعا

حاج مال علی تهرانی از پدر مرحومش حاج میرزا خلیل تهرانی نقل كرد كه او همیشه 

گفت: من و فرزندانم همگی از بركت یك علویه كه در كربال بود، زنده هستیم. به می

او گفتم: چطور؟ گفت: پیش از زن گرفتنم در تهران بودم. شبی در خواب ] صفحه 

فید پوش را دیدم كه به من گفت: اگر قصد زیارت امام [ مردی خوش سیما و س133

پرنده  شود والسالم داری، زودتر بشتاب! زیرا كه دو ماه دیگر راه بسته میحسین علیه
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م ی سفر شدپرد. و من از مدتی قبل، قصد زیارت داشتم.چون بیدار شدم، آمادههم نمی

 و دقیقا سر دو ماه راه بسته شد وبه زیارت آمدم و از شب دیدن این رؤیا تاریخ برداشتم 

ی این خبر راستگو است.باالخره چون دانستم كه این خواب راست بوده است و گوینده

صاحب ریاض قدس سره از من طبابت خوبی برای معالجه بیماران دید، مردم را به 

مراجعه كردن به من فرمان داد. روزی در محل طبابت خود نشسته بودم، كه زنی با 

ارش آمدند و منتظر خلوت شدن مطب شدند. چون كسی در مطب نماند، آن خدمتك

زن دو دستش را درآورد. دیدم به سبب بیماری خوره، دستهای او به جز استخوان 

چیزی نداشت.من از دیدن او احساس نفرت پیدا كردم و به او گفتم: درمان این بیماری 

بحالش سوخت و به زنی كه  نزد من نیست! آن زن آهی كشید و افسوس خورد و دلم

همراه او بود گفتم: این زن كیست؟ گفت: این زن از طرف پدر و مادر، علویه است و 

از هند آمده و نام او صاحبه بیگم و شوهرش هم علوی است. او مال بیشماری داشته 

السالم صرف كرده و اكنون تهی دست شده و به است و همه را در راه امام حسین علیه

اری هم دچار شده است!چون دانستم كه او سیده است، گفتم: او را بخوان تا این بیم

ی قصد و حجامت و مسهل و درمانش كنم! و باالخره در درمانش تا شش ماه به وسیله

معجون تالش كردم و گوشت دستهای او شروع به روییدن كرد و بیماری به اندام دیگر 

او خوب شد و اثری از بیماری نماند. ] او سرایت نكرد! و سال تمام نشده بود، كه 

[ بعد از مداوا شدن، آن زن نزد من رفت و آمد كرد و برای من مانند مادری 1۳۱صفحه 

مهربان بود.پس از مدتی باز در عالم رؤیا، همان مردی را كه از بسته شدن راه در خواب 

از  یش از ده روزی سفر آخرت باش! ببه من خبر داد، دیدم و به من گفت: فالنی! آماده

عمرت نمانده است. ترسان و هراسان بیدار شدم و ال حول و انا هلل گفتم. دیدم آخر عمر 

ای ندارم.در آن روز تبی سخت به من عارض شد و به بستر افتادم من است و هیچ چاره

و همان علویه پرستارم شد، تا روز دهم كه دوستان در اطرافم جمع شدند و دیدم از 

بینم! ناگاه دیوار شكافت و دو عالم دیگر رفتم و كسی را در آن عالم نمیعالمی به 
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بزرگوار بیرون آمدند و یكی از آنها باالی سرم نشست و دیگری طرف پایم و با اینكه 

توانم زدند، ولی از آنها چیزی به رگهایم نفوذ كرد كه نمیاصال دست به من نمی

وباره دیوار شكافت و شخصی بیرون آمد و وصف كنم! تا جان به گلویم رسید.ناگاه د

به آنها گفت: دست از او بردارید! گفتند: ما مأموریم. او به آنها گفت: حسین 

اند كه این شخص به دنیا بازگردد سپس هر سه نفر السالم نزد خدا واسطه شدهعلیه

ی دهابرخاستند و رفتند و من به دنیا برگشتم! و دیدم جمعی كه در اطرافم بودند، آم

ی آنها شاد شدند.در این هنگام علویه وارد خانه مرگم بودند و چون چشم گشودم همه

السالم پیش خدا برای درمان او شد و گفت: مژده گیرید كه جدم امام حسین علیه

واسطه شد! رفقا گفتند: چطور؟ علویه گفت: من به حرم رفتم و زاری كردم و جدم امام 

. خواهماب دیدم و گفتم: یا جداه! درمان فالنی را از تو میالسالم را در خوحسین علیه

فهمم! من شفای او را حضرت فرمودند: عمرش به سر رسیده است! گفتم: اینها را نمی

[ آن باشد، خدا 1۳2كنم و اگر حكمت خدا بر ] صفحه خواهم! فرمودند: من دعا میمی

ند و آنگاه فرمودند:مژده كند. سپس دست به آسمان برداشتند و دعا كرداجابت می

: گوید: پدرم گفتگیر! خدا دعایم را برای شفای فالنی اجابت كرد!حاج مال علی می

ام.مال علی ها نزد خدا مقامی برتر از سادات دارند. و از آنها عجایبی دیدهپسر! علویه

گوید: عمر پدرم در زمان این حادثه بیست و هفت الی بیست و هشت سال بوده می

و پس از آن تا نود سالگی زنده ماند و عمر بخشیده شده بیش از دو برابر عمر است 

 [ .213اصلی او بود. ]

 زنده شدن فرزند مرحوم نخودكی اصفهانی، به بركت تربت امام حسین 

 گوید:حدود دو سالفرزند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودكی اصفهانی قدس سره می

من عارض شد و پزشكان از مداوای بیماری من قبل از وفات پدرم، كسالت شدیدی بر 

عاجز شدند و از حیاتم قطع امید شد!پدرم كه عجز طبیبان را دید، اندكی از تربت طاهر 
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السالم به كامم ریخت و خودش از كنار بسترم دور شد.در حضرت سید الشهداء علیه

پید وری سروم و كسی كه نآن حالت بیخودی و بیهوشی دیدم كه به سوی آسمانها می

كرد. چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان، دیگری از سوی باال ام میتافت، بدرقهاز او می

دستور است كه »آمد، گفت: فرود آمد و به آن شخص نورانی سپید كه همراه من می

[ 1۳1روح این شخص را به كالبدش باز گردانی! زیرا كه به تربت حضرت ] صفحه 

، روح ام و ایندر آن هنگام دریافتم كه مرده«.اند!ستشفا كردهالسالم اسیدالشهداء علیه

من است كه به جانب آسمان در حركت است! به هر حال، همراه آن دو شخص نورانی 

خودی، به خود آمدم و با شگفتی دیدم كه اثری از به زمین بازگشتم و از حالت بی

 [ .21۳و پریشان هستند. ] ی اطرافیانم به شدت منقلببیماری در من نیست! لیكن همه

زنده شدن نوجوانی كه در اثر برق گرفتگی خشك شده بود، به بركت حضرت حضرت 

 ابوالفضل

از مرحوم پدرشان،  -واعظ قمی  -جناب حجة االسالم آقای شیخ محمد تقی نحوی 

آقای حاج شیخ ابوالقاسم نحوی، ماجرای زیر را نقل كردند:مرحوم حاج شیخ 

در آن زمانكه به امر حضرت آیة اهلل العظمی بروجردی قدس سره ابوالقاسم نحوی، 

ی حضرت همراه پسرشان در نجف اشرف اقامت داشتند در ایام زیارتی مخصوصه

ده است، به ی شعبان بوالسالم كه مصادف با شب نیمهسیدالشهدا اباعبداهلل الحسین علیه

ردار السالم سپس به حرم سهاند.ایشان نخست به حرم حضرت امام حسین علیكربال رفته

اند. یك روز كه برای عتبه شدهالسالم مشرف میكربال حضرت قمر بنی هاشم علیه

 كنند نوجوان سیزده، چهاردهبوسی به حرم حضرت ابوالفضل رفته بودند، مشاهده می

فرمود: پدر بچه داشت با حضرت ای را برق گرفته و خشك كرده است.ایشان میساله

دانی گفت: آقا جان! تو می[ می1۳9زد و ] صفحه السالم حرف میشم علیهقمر بنی ها

خواستم به پابوس شما بیایم اما مادر این بچه راضی نبود كه او را با خود كه من می
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بیاورم! حاال اگر بدون او به خانه برگردم، جواب مادرش را چه بگویم؟!مرحوم نحوی 

سالم به البه كرامت حضرت قمر بنی هاشم علیه ی مرده،فرود: یكدفعه دیدم كه بچهمی

 [ .213حركت آمد! آری، نوجوان زنده شد و همراه پدرش به منزل بازگشت. ]

زنده شدن كودكی كه روی سیمهای برق افتاده بود و خشك شده بود به بركت حضرت 

 ابوالفضل

یی ااین قضیه توسط حجة االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمود حسنی طباطب

بروجردی نقل شده است:پدرم مرحوم مغفور حاج سید ضیاء الدین حسنی طباطبائی 

قدس سره فرمودند: در دوران جوانی، كه به قصد زیارت اعتاب متبركات عراق به آن 

 السالم همراه جمعیدیار رفته بودم، روزی به قصد زیارت حضرت قمر بنی هاشم علیه

خواستیم وارد حرم مطهر مرد بودیم كه می ای زن ووارد صحن مطهر شدیم.ما عده

شویم. در آن روزها سیمهای قطور برق در كنار صحن مطهر قرار داشت و چند سیم 

گذشت.آن روزها تازه بادبادك در عراق ای اندك از كنار هم میلخت برق، با فاصله

و د كردند. آنهاآمده بود. چند طفل عرب تعدادی بادبادك داشتند و با هم بازی می

عدد از این بادبادكها را به هوا كرده بودند و یك عدد آنها روی سیم برق گیر كرده 

[ بادبادك خود را 1۳3رود تا خم شود و ] صفحه ها باالی بام میبود. یكی از این بچه

افتد و در آنجا خشك بردارد، ولی از باالی بام روی این سیمهای لخت می

د دیدم كه زنی اعرابی سراسیمه خود را به جلوی شود!پدرم فرمودند: به چشم خومی

السالم رسانید و در حالیكه انگشت خود را به حالت تهدید ایوان حضرت عباس علیه

السالم اشاره زد و به ضریح حضرت قمر بنی هاشم علیهداد و فریاد میحركت می

 هنمود، سخنانی گفت! سپس به سوی كودكش برگشت و جمعیت هم به دنبالش بمی

 ی فرزندش كه باالی سیمهای برقراه افتاد.هنوز دو سه قدم فاصله بود تا به زیر جنازه

بود برسد، ناگاه مثل اینكه كسی كودك را بردارد و جلوی مادر بر زمین بگذارد، آن 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كودك از باال جلوی مادرش افتاد و شروع به فرار كردن نمود! اما جمعیت به او مجال 

وردند و در مدت كوتاهی تمام لباسهای این كودك تكه تكه ندادند و بر او هجوم آ

 [ .2۴۱گردید و آنها را به عنوان تبرك بردند. ]

 افزودن سی سال بر عمر او، به بركت حضرت ابوالفضل

حجة االسالم آقای حاج شیخ عبدالرحمن بخشایشی، از جناب آقای حاج نقی دباغی، 

گفت: در  -حاج علی اكبر دباغی  -تند:پدرم اند: آقای دباغی گفاین قضیه را نقل كرده

گوید: آقا، السالم بودم، دیدم كسی میحرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه

السالم، از عمر من بیست و هشت سال باقی مانده است، از خدا بخواهید ابوالفضل علیه

یم كه دكه در این بیست و هشت سال معصیت نكنم!ما با او آشنایی نداشتیم و نفهمی

[ حرم مطهر خارج شد، با او 1۳1گوید؟ وقتی كه از ] صفحه قصدش چیست وچه می

سال از عمرت باقی مانده  1۳دانی كه همراه شدیم و به او گفتیم: تو از كجا می

اهیم خوگفت: شما را چه به این كار؟ گفتیم: میاست؟!خیلی اصرار كردیم اما او می

یض شدم، به طوری كه دكترها جوابم كردند. روزی ی تو را بدانیم. گفت: من مرقصه

دیدیم كه در حال مرگ كردند و من میتمام اهل منزل در اطراف بسترم گریه می

هستم. در همین وقت دیدم آقایی باالی سرم ایستاده است. ایشان به من فرمودند: بلند 

ن به دنبال م توانی، حركت كن! سپسشو! گفتم: قادر نیستم كه برخیزم. فرمودند: می

آقا حركت كردم! وقتی به راه افتادیم و از منزل خارج شدیم، یكوقت دیدم آن 

بزرگوار پاهایش از زمین كنده شد و به طرف آسمان باال رفت و من هم پشت سرش به 

طرف باال صعود كردم.باالخره به یك جایی رسیدیم كه دیدم تمام شخصیتها دور هم 

نیز یك شخصیت با عظمتی قرار دارد. آن بزرگواری كه اند و در باالی مجلس نشسته

 دانستم آن بزرگوارمرا برده بود، به طرف آن شخصیت بزرگ رفت. تا آن زمان نمی

كند، و از صحبتشان همین چه كسی است؟ دیدم كه وی با آن شخصیت صحبت می
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ن آ قدر فهمیدم كه آن شخصیت بزرگ فرمودند: عمر او تمام شده است.اینجا بود كه

بزرگوار عبا را از دوش نازنینشان به كناری انداختند )و دیدم دست در بدن ندارند( و به 

فرمایید عمرش تمام شده است، ولی آن شخصیت صدر نشین اظهار داشتند: شما می

مادرش در آشپزخانه صورت به زمین گذاشته است، جوابش را چه كسی خواهد داد و 

رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: سی من به او چه بگویم؟! لذا حضرت 

ام. از آن تاریخ دو سال گذشته است، پس نتیجه این ] سال از خدا برایش عمر گرفته

 [ .2۴2[ است كه بیست و هشت سال از عمرم باقی مانده است. ]1۳۴صفحه 

 گرددروح سید محمود محدث اشكوری، به بركت حضرت ابوالفضل به بدن برمی

ن قضیه توسط حجةاالسالم آقای محدث اشكوری نقل شده است:پدرم، مرحوم حجة ای

االسالم آقای سید محمود محدث اشكوری، از پدرش حضرت آیت اهلل سید ابوالحسن 

اشكوری نقل كرد كه: در نجف اشرف فرزندش سید محمود خیلی سخت مریض 

یره به آشپزخانه گیرد. مادرش را برای غذا و غشود و در شرف مرگ قرار میمی

آید فرزندش را در حال مرگ فرستاده بوده است، پس از مدت كمی كه مادر می

بیند.مادر با دارد او را مرده میكند و وقتی روپوش از صورتش برمیمشاهده می

 ی جانسوزیكند و نالهشود و رو به طرف كربال میی این صحنه سراسمیه میمشاهده

خواهم!چند لحظه كه از : یا اباالفضل، فرزندم را از شما میگویدكشد و میاز دل برمی

رت، گذرد، به عنایات آن حضالسالم میتوسل ایشان به حضرت ابوالفضل العباس علیه

 [ .2۴1یابد. ]گردد و حیات خویش را بازمیروح به بدن فرزندش برمی

 امچ كاری انجام ندادهآید و من هییا اباالفضل، زود این بچه را زنده كن! االن شوهرم می

حجة االسالم سید مهدی امامی اصفهانی اظهار داشتند:مرحوم حاج شیخ مهدی سدهی 

[ اصفهان بود، 1۳3ی ] صفحه ی سدهاصفهای، كه یكی از خطبای معروف منطقه
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كرامتی از حضرت ابوالفضل العباس را كه خود شاهد آن بوده است چنین نقل كرده 

غول السالم مشزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیهگوید:رواست. ایشان می

 ی تمام آمدی حضرت بودم كه یكوقت دیدم یك زن عرب با عجلهخواندن زیارتنامه

ای را به دوش گرفته بود وارد حرم مطهر شد. سپس بچه را به ی مردهو در حالیكه بچه

این بچه مرده است.  ضریح زد و با لحن تندی به حضرت خطاب كرد: یا اباالفضل،

ان هایم نپدرش هم از صبح سر كار رفته و من هم خمیر آماده كرده بودم كه برای بچه

آید بپزم و كارهای دیگرم نیز مانده است؛ زود این بچه را زنده كن كه االن شوهرم می

خواهم ام. عجله دارم و میام و نه كاری در خانه انجام دادهو من نه نان پخته

ی مرده شروع به سخن گوید: یكوقت متوجه شدیم كه آن بچهحوم سدهی میبروم!مر

 [ .2۴9گفتن كرد و زنده شد و همراه مادر به منزل رفت. ]

 خانمی به آیت اهلل العظمی میرزا محمد حسن شیرازی گفت: یا خادم العباس

مرحوم آیت اهلل العظمی اراكی قدس سره از مرجع بزرگ حضرت آیت اهلل العظمی 

رزا محمد حسن شیرازی قدس سره صاحب فتوای معروف تنباكو، نقل كردند كه می

السالم از سامرا به ایشان فرمودند:من برای زیارت مرقد منور حضرت امام حسین علیه

سوی كربال روانه شدم، در مسیر راه به یكی از طوایفی كه در آنجا سكونت داشتند، 

[ رئیس طایفه از من پذیرایی 1۳۳] صفحه ی آنها وارد شدم. رسیدم و به ضیافتخانه

السالم علیك یا خادم العباس! سالم »گرمی كرد. در این میان زنی نزد من آمد و گفت: 

من از این طرز سالم كردن متعجب شدم و از رئیس طایفه «بر تو ای خادم عباس.

پرسیدم: این زن كیست؟ او گفت: خواهر من است. گفتم: چرا اینطور به من سالم 

كند؟! گفت: این نوع خطاب علتی دارد. گفتم: علتش چیست؟ گفت: زمانی من می

 ی زندگیم ناامید شدندی بستگانم از درمان و ادامهسخت بیمار بودم. به طوری كه همه

شد.وقتی كه در حال حاضر احتضار بودم، ناگهان و مرگ هر لحظه به من نزدیك می
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ای كه جلو محل م خواهرم بر باالی تپهای در برابر چشمم آشكار شد، دیدمنظره

السالم كرد و با ی ما قرار دارد رفت و رو به سوی بارگاه حضرت عباس علیهطایفه

یا اباالفضل! از خدا بخواه كه به برادرم شفا »ی گریان گفت: گیسوی پریشان و دیده

فرمود:  دیگریناگهان دیدم دو بزرگوار به بالین من آمدند، یكی از آنها به «عنایت كند.

ی برادرش نموده است. شما از خدا بخواهید كه او را برادرم حسین! این زن مرا وسیله

السالم فرمودند: برادرم عباس! این شخص باید از دنیا شفا دهد! حضرت امام حسین علیه

برود، كار از كار گذشته است.باز خواهرم برای دومین بار و سومین بار از موالنا العباس 

السالم السالم تقاضای عنایت و لطف كرد، در این هنگام دیدم حضرت عباس علیهعلیه

السالم فرمود: برادرم، از خدا بخواهید كه ی اشكبار به حضرت امام حسین علیهبا دیده

[ 1۳3را از من بردارید! ] صفحه « باب الحوائجی»این بیمار شفا یابد و گرنه لقب 

توجهی كامل فرمودند: ای برادر! خدایت سالم  السالم باحضرت امام حسین علیه

ی وجود توست و تا قیامت پابرجاست و ما به این لقب برازنده»فرماید: رساند و میمی

در آن لحظه من سالمتی خود را باز یافتم! از آن زمان «احترام تو این بیمار را شفا دادیم!

مقام نورانی او در قلبش به بعد، خواهرم به هر كس كه ارادت خاصی داشته باشد و 

 [ .2۴3خواند. ]می« خادم العباس»جای بگیرد، او را 

 طفل در كنار ضریح حضرت ابوالفضل جان داد و فریاد اعتراض مادر بلند شد

اند، این قضیه را نقل مرحوم شیخ محمد طه كه یكی از علمای بزرگ متأخرین بوده

السالم از نجف اشرف داء علیهاند:در سفری به قصد زیارت حضرت سیدالشهفرموده

، السالمبیرون آمدم و با جمعی از علما و طالب دینی به جهت احترام امام حسین علیه

پیاده به جانب كربال رهسپار شدیم.فقط چیزی كه باعث تعجب و شگفتی ما شده بود، 

ز ای ما كرد و همهخطاب می« خادم العباس»این بود كه آن زن در بین تعارفات، به ما 

اب خط« خادم العباس»زده بودیم كه چرا این زن به یك عده از علما، این عنوان شگفت
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[ وقتی كه صاحب خانه یعنی شوهر آن زن به خانه آمد، خیلی 13۱نماید؟ ] صفحه می

گرم به ما خوش آمد گفت و از پذیرایی اهل خانه نسبت به ما سئوال كرد؟ بسیار اظهار 

ی ی این نكته سئوال كردیم كه چرا خانوادهد و فقط دربارهسپاسگزاری و امتنان نمودن

زند، در حالیكه ما از خدام حضرت عباس شما ما را با عنوان خادم العباس صدا می

السالم نیستیم!صاحب خانه گفت: آقایان همسر بنده نهایت احترام را بری شما قائل علیه

نابر السالم دارد و ببوالفضل علیهاند! زیرا او یك داستان عجیبی راجع به حضرت اشده

همین اصل، برای هر كس كه بخواهد عنوان مهمی قائل شود، او را خادم العباس 

كند.سپس او به شرح قضیه پرداخت و گفت: فرزند این جانب به مرض خطاب می

ی دكترها از معالجه او عاجز ماندند. ما دسته صعب العالجی مبتال گشته بود و همه

ه ی ما بود، ببال مشرف شدیم و فرزندم را كه یكتا پسر و مورد عالقهجمعی به كر

السالم بستیم و برای او ناله و گریه و دعای بیسار ضریح مطهر حضرت اباالفضل علیه

رد!در ی كمی فرزندم از دنیا رفت و جان تسلیم كنمودیم. ولی نتیجه نگرفتیم و به فاصله

در حرم مطهر كاری كرد كه تمام زوار  -مادر همان طفل  -این وقت، عیال من 

ای كه صدای ضجه از میان جمعیت برخاست. اختیار به حالش گریان شدند، به گونهبی

زد: ای ابوالفضل، تو باب الحوائج بودی! من فرزندم را در پناه تو همسرم فقط فریاد می

جای شفا، ی تو آمدم! عجب شفایش دادی! به قرار دادم و برای شفای طفلم در خانه

ام را كشتی!در همین وقت جوانی وارد شد و بر ما سالم كرد و فورا صاحب خانه بچه

متوجه ما شد و گفت: آقایان، این جوان همان طفل مریض مذكور است كه مجددا خدا 

او را زنده گردانده است! و البته بقیه احوال را از خودش سئوال كنید. سپس رو به جوان 

ماجرا را خودت بگو!جوان گفت: بلی من در كنار ضریح مطهر ی كرد و گفت: بقیه

[ روح من داشت باال 132السالم قبض روح شدم و ] صفحه حضرت عباس علیه

رفت! ناگهان در آسمان به انواری رسیدم كه كسی گفت: اینها انوار محمد و آل می

ه و سلم علیه و آلالسالم هستند.یكی از آنها حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل محمد علیهم
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السالم دیگری حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم و و یكی حضرت علی مرتضی علیه

السالم و پنجمی حضرت سیدالشهداء دیگری حضرت امام حسین مجتبی علیه

باشند. سپس نور دیگری دیدم كه گفتند: این حضرت قمر بنی هاشم السالم میعلیه

السالم السالم نزد حضرت امام حسین علیهعلیهالسالم است.آقا حضرت اباالفضل علیه

و  كنددر حرم چه می -مادر طفل  -آقا! شما ببینید كه این زن »آمدند و عرض كردند: 

كنم كه شما از خدا بخواهید كه این لقب مرا چگونه رسوا نموده است؟! من استدعا می

است!حضرت امام حسین  را از من بردارد. زیرا این زن آبروی مرا برده« باب الحوائجی»

السالم نزد حضرت امیرالمؤمنین سكوت نمودند! سپس حضرت ابوالفضل علیه

پس السالم نیز سكوت فرمودند! سالسالم رفتند شكایت نمودند. حضرت علی علیهعلیه

ی آن انوار فرمودند: ما در ایشان نزد حضرت زهراء علیهاالسالم رفتند. خالصه، همه

توانیم بكنیم.باالخره حضرت اباالفضل گونه اقدامی نمیبرابر مشیت خدا هیچ 

السالم نزد حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم رفتند و با چشم گریان و علیه

را از من « باب الحوائجی»التماس كنان تقاضا كردند كه شما از خدا بخواهید لقب 

یاء صلی اهلل علیه و آله و بردارید، زیرا این زن مرا رسوا كرده است.حضرت خاتم االنب

سلم سكوت فرمودند و سپس همان جواب را دادند. در این وقت كه حضرت اباالفضل 

السالم محزون بودند یك مرتبه خطابی به ملك السالم گریان و انوار مقدسه علیهمعلیه

ی قرب و منزلت قمر بنی هاشم الموت رسید كه روح این طفل را برگردان، به واسطه

[ در آن حال روح من به بدنم برگشت و احساس 131لسالم در درگاه ما! ] صفحه اعلیه

 [ .2۴1كردم كه هیچ گونه كسالتی ندارم. ]

 ی لقب باب الحوائجیجلوگیری از مرگ جوان در حال احتضار، بواسطه

عالم ربانی حاج شیخ مرتضی آشتیانی قدس سره فرمود كه حجة االسالم حاج میرزا 

احب ص»كه با همدیگر سر درس « شیخ جلیل»رانی قدس سره فرمود: حسین خلیلی طه
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شدیم، این قضیه را نقل كرد:یكی از تجار كه رضوان اهلل تعالی علیه حاضر می« جواهر

اش كه بود، پسر جوان و خوش صورت و مؤدبی داشت. والده« الكبه»رئیس خانواده 

ود و شاین پسر هم مریض می ای بود، فقط همین یك پسر را داشتند.ی محترمهعلویه

افتد.باالخره چشم و پای شود كه به حال مرگ و احتضار میبقدری مرضش سخت می

زند. مادر رود و به سر و سینه میبندند و پدرش از اندرون خانه به بیرون میاو را می

د و از شوالسالم مشرف میاش نیز به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیهعلویه

كند كه اجازه دهد شب را تا صبح درون حرم ددار آن آستان خواهش و تمنا میكلی

كند و كند، ولی آن علویه خودش را معرفی میمطهر بماند.كلیددار اول قبول نمی

ای جز توسل به ساحت مقدس حضرت باب پسرم محتضر است و چاره»گوید: می

دهد كه به مستخدمین دستور می كند وكلیددار قبول می« السالم ندارم.الحوائج علیه

فرمود: بنده در همان شب به « شیخ جلیل»اجازه دهند آن علویه در حرم بیتوته كند.

[ مرض پسرش اطالع نداشتم. وقتی به 139كربال مشرف شدم و اصال از تاجر و ] صفحه 

السالم مشرف شدم خواب رفتم، در عالم خواب به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه

السالم وارد شدم.دیدم در باالی سر طرف مرقد مطهر حضرت حبیب بن مظاهر علیه و از

حرم، زمین تا آسمان مملو از مالئكه است و در مسجد باال سر حرم، حضرت پیغمبر 

اند. هالسالم روی تخت نشستصلی اهلل علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤنین علی علیه

السالم علیك یا رسول »آمد و عرض كرد:در همان موقع ملكی خدمت آن حضرت 

ا رسول اهلل السالم فرمود: یحضرت باب الحوائج اباالفضل العباس علیه»سپس گفت: « اهلل

مریض است و او به من متوسل شده است. شما به  -عیال حاجی الكبه  -پسر این علویه 

هلل علیه صلی ا حضرت رسول«درگاه خدا دعا كنید تا پروردگار به او شفا عنایت فرماید.

و آله و سلم دستها را بلند كرد و بعد از چند لحظه فرمودند: مرگ این جوان رسیده و 

ی دیگر آمد و پس از عرض توان كاری كرد! ملك رفت و بعد از چند لحظهدیگر نمی

سالم همان پیغام را آورد. حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم باز دستها را به دعا 
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در  اید و باز همان جواب را فرمودند و ملك برگشت.ناگهان دیدم مالئكهبلند كردن

ای در بین آنها به وجود آمد. با خود گفتم: چه خبر حرم بودند، مضطرب شدند ولوله

 السالم با همان حالیشده است؟! خوب كه نگاه كردم، دیدم حضرت باب الحوائج علیه

آورند! ایشان به حضرت رسول شریف میاند، دارند تكه در كربال به شهادت رسیده

ده فالن علویه به من متوسل ش»صلی اهلل علیه و آله و سلم سالم كردند و بعد فرمودند: 

خواهد. شما از حضرت حق سبحانه بخواهید كه یا است و شفای جوانش را از من می

یغمبر پوقتی حضرت «این جوان را شفا دهد و یا اینكه دیگر مرا باب الحوائج نگویید.

صلی اهلل علیه و آله و سلم این حرف را شنیدند، چشمان مباركشان پر از اشك شد و رو 

السالم نمودند و فرمودند: یا علی، تو هم با من دعا كن. هر به حضرت امیرالمؤمنین علیه

ها را رو به آسمان كردند و دعا فرمودند.بعد از [ دو بزرگوار دست133] صفحه 

سمان نازل شد و به محضر مقدس حضرت رسول اكرم صلی اهلل ای ملكی از آلحظه

علیه و آله و سلم مشرف شد و سالم كرد و عرض كرد: حضرت حق سبحانه و تعالی 

گیریم و آن جوان ما لقب باب الحوائجی را از عباس نمی»فرماید: رساند و میسالم می

از این ماجرا نداشتم،  من فورا از خواب بیدار شدم و چون اصال خبری«را شفا دادیم!

خیلی تعجب كردم! ولی با خود گفتم: این خواب صادقه است و در آن حتما سری 

هست.وقتی كه برخاستم دیدم سحر است و بیش از یك ساعت به صبح نمانده است. 

 ی او شدم پدربراه افتادم.وقتی وارد خانه« حاجی الكبه»ی در همان وقت به طرف خانه

زند. به حاجی رود و به سر و صورت مین خانه دیدم كه راه میآن جوان را در میا

خواهی چطور بشود؟ جوانم از گفتم: چطور شده چرا ناراحت هستید؟! گفت: دیگر می

دستم رفت!دست او را گرفتم و گفتم آرام باش و ناراحتی نكن! خدا پسرت را شفا داده 

ده است! او تعجب كنان مرا به ای هم نداشته باش، زیرا خطر رفع شاست، ترس و واهمه

 بند خود رااش برد، وقتی كه وارد اتاق شدیم، آن جوان نشست و چشماطاق جوان مرده

باز كرد. حاجی تا این منظره را مشاهده كرد، دوید و جوانش را بغل كرد.جوان اظهار 
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[ . ] 2۴۴گرسنگی كرد، برایش غذا آوردند و خورد! گویا اصال مریض نبوده است! ]

 [ 131فحه ص

 ، طفل چهار ساله را از مرگ حتمی نجات دادند«باب الحوائج»حضرت ابوالفضل 

اق اند به اتفسید جلیل، آقای حاج سید محمد علی ضوابطی این قضیه را نقل كرده

ه ام، كی چهار سالهام به زیارت عتبات و عالیات مشرف شدم. نوهخانواده و فرزند زاده

شد و به تدریج حال او وخیم شد و به حال بیهوشی افتاد.دكتر با ما همراه بود، بیمار 

ای نوشت و به دست ما داد حافظه الصحه را به بالین وی آوردیم. او پس از معاینه نسخه

و حركت كرد و بیرون اطاق، در حال بدرقه، به من اظهار كرد حال این بچه بسیار بد 

واستم نزد خانم شما حرفی بزنم. رود، من نخی او نمیاست و امید بهبودی درباره

درنگ چادر بر سر كرد و گفت: اكنون همسرم از اطاق دیگر سخن دكتر را شنید و بی

كنم!او رفت و پس از لحظاتی دیدم طفل بیمار سر از بستر روم و كار را درست میمی

گوید: آقا جان مرا در آغوش بگیر! تعجب كردم كه كودك برداشته است و می

ونه ناگهان به هوش آمد؟! او را در برگرفتم. آب خواست و من به او آب هوش چگبی

آید. هنوز در حال بی خانم )همسرم( كجاست؟گفتم: اآلن میدادم.سپس گفت: بی

تعجب بودم كه خانم وارد شد و با دیدن كودك در آغوش من گفت: دیدی كار را به 

تم چه كردی و كجا سامان آوردم و برای مریض در شرف مرگ شفا گرفتم؟! گف

زوار  السالم رفتم و گفتم:یا اباالفضل! منرفتی؟ گفت: به حرم مطهر موالنا العباس علیه

خطر  ام درآوردم. اینك بچههستم، اگر باب الحوائج نبودید من بدین آستان روی نمی

خواهم و گرنه من جواب پدر او را چه دهم؟! این مرگ است، شفای او را از شما می

[ در اثر توجه 13۴گفتم و از حرم بیرون آمدم. اینك فهمیدم كه ] صفحه  سخن را

 [ .2۴3السالم، نوه بیمارم شفا یافته است. ]خاص موالنا العباس علیه
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 در این كتاب 11ملحقات بخش 

زنده شدن حضرت آیة اهلل العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری با توسل به  -2موضوع 

نجات از مرگ در  -1.موضوع 2۳3م، شماره قضیه السالحضرت امام حسین علیه

 -9.موضوع 232السالم، شماره قضیه رودخانه، با توسل به حضرت امام حسین علیه

بیرون آوردن عبدالخالق باقی از چاه و نجات او از مرگ حتمی، شماره قضیه 

زلزله در یك منطقه، ارزنده به گور شدن پیرمرد روضه خوان مانع  -3.موضوع 239

زنده شدن جوانی كه او را به ضریح حضرت  -1.موضوع 23۱د!،شماره قضیه ش

نجات آقای احمد  -۴.موضوع 193السالم دخیل بسته بودند، شماره قضیه ابوالفضل علیه

] صفحه  1۴۳اكبری از مرگ حتمی، توسط حضرت رقیه سالم اهلل علیه.، شماره قضیه: 

133 ] 

 ن )ع( و حضرت اباالفضل و شهدای كربالتوفیق هدایت و توبه به بركت امام حسی

نجات حاج محمد رحیم ایزدی از احتضار و افزوده شدن ده سال به عمر او جهت انجام حج 

 واجب

مرحوم حاج محمد رحیم ایزدی مشهور به حاج محمد رحیم آبگوشتی اخالص و 

 السالم داشت و مواظب مداومت برارادت زیادی نسبت به حضرت سید الشهداء علیه

خواندن زیارت عاشورا بود. هر روز در مسجد گنج كه به خانه حاج محمد رحیم متصل 

خواندند و پس از روضه خوانی سفره بود پس از نماز جماعت، یك یا دو نفر روضه می

گذاشتند. هر كس مایل بود كردند و مقداری زیاد نان و آبگوشت در سفره میپهن می

برد. و چون حاج محمد همراه خود به خانه می خواستخورد و هر كه میهمانجا می

رحیم بانی این مجلس بود به آبگوشتی مشهور شده بود.فرزند او مرحوم حاج میرزا 

قمری سخت مریض شد و بما امر نمود  2913گوید: پدرم در اواخر سال علی ایزدی می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

! چون و [ هتك است9۱۱كه او را به مسجد ببریم. گفتیم: این كار برای شما ] صفحه 

آیند و در مسجد مناسب نیست.میرزا محمد رحیم گفت: اشراف به عیادت شما می

خواهم در خانه خدا بمیرم!! او عالقه شدیدی به مسجد داست و ناچار او را به مسجد می

بردیم. تا اینكه شبی مرضیش خیلی شدید شد در حال اغما بود و ما او را به منزل 

ت مرگ بود و ما به مردنش یقین كردیم، پس در آوردیم و آن شب در حال سكرا

ای از حجره نشسته و گریان بودیم و درباره تجهیزات و محل دفن و مجلس گوشه

كردیم.باالخره در هنگام سحر، ناگاه پدرم من و برادرم را صدا ترحیمش مذاكره می

د و یزد. وقتی نزدش رفتیم، دیدیم عرق بسیاری كرده است و به ما گفت: آسوده باش

تن شوم! ما از شفا گرفمیرم و از این مرض خوب میبروید بخوابید و بدانید كه من نمی

او حیران شدیم!در هنگام صبح هیچ اثری از آن مرض در او نبود و بسترش را جمع 

قمری اتفاق  299۱كرد. سپس او را به حمام بردیم.این قضیه در شب اول ماه محرم سنه 

اینكه از او بپرسیم خوب شدن و نمردنش چه بود؟!وقتی موسم  افتاد و حیاء مانع شد از

حج نزدیك شد، پدرم به تصفیه حساب و اصالح كارهایش پرداخت و مقدمات و 

لوازم سفر حج را تدارك دید و باالخره با نخستین قافله حركت كرد. ما به عنوان 

او در آنجا اش، در باغ جنت واقع در یك فرسخی شیراز رفتیم و شب را با بدرقه

بودیم.وی ابتدا به ما گفت: از من نپرسیدید كه چرا نمردم و خوب شدم؟ اینك خودم 

دهم. آن شب مرگ من رسیده بود و من در حالت سكرات مرگ بودم. به شما خبر می

پس در آن حال خود را در محله یهودیها دیدم و از بوی گندم و هول منظره آنها سخت 

[ پس در 9۱2وقتی مردم یكی از آنها خواهم بود! ] صفحه ناراحت شدم و دانستم كه 

 اینجا محل ترك كنندگان»آن حال به پروردگار خود نالیدم. سپس ندایی شنیدم كه: 

گفتم: پس تو سالت و خدمات من نسبت به حضرت سید الشهداء « حج است.

ه من ب انگیز به منظره فرح بخش مبدل شد والسالم چه شد؟ناگاه آن منظره هولعلیه

گفتند: تمام خدمات تو پذیرفته شده است و به شفاعت آن حضرت ده سال بر عمر تو 
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افزوده شد! در مرگت تأخیر افتاد تا حج واجب را بجا آوری! و باالخره اینك عازم 

قمری مرض مختصری  293۱ام حاج میرزا علی فرمود: پیش از محرم سال حج شده

وعد مرگ من است و همان طور كه خبر داده عارض پدرم شد و گفت: شب اول ماه، م

 [ .2۴۳بود در شب اول محرم، هنگام سحر از دار دنیا رحلت فرمود. رحمة اهلل علیه. ]

 شفای بیماری آقای مهدی تعجبی و توفیق توبه او از معاصی، به بركت حضرت ابوالفضل

ن اند:ایشتهآقای مهدی تعجبی، مداح و شاعر اهل بیت علیهم السالم این قضیه را نو

جانب مهدی تعجبی )آواره( در آغاز جوانی شخصی منحرف و گمراه بودم.رژیم 

شاهنشاهی و آن همه مظاهر فساد و انحراف، اكثر جوانان را به انواع تباهیها دچار كرده 

وریم، آبود. به طور اختصار عرض كنم: به هر طرف كه برای سرگرمی و تنوع روی می

تم گفو ضد اخالق نبود.من طبع شعر داشتم و شعر هم میچیزی جز مطالب ضد مذهب 

همكاری داشتم، تا آنكه به یك بیماری غیر قابل « توفیق»و مدتی هم با روزنامه فكاهی 

[ بود كه تمام دوستان و بستگان، 9۱1عالج دچار شدم، و این ابتال به حدی ] صفحه 

د و به طور خیلی ملموس حتی نزدیكان اقوامم، از وجود من بیزار و خسته شده بودن

دیدم كه به مردنم راضی هستند.در آن دوران فقر و درماندگی، یك روز با خود می

تصمیم گرفتم به یكی از بیابانهای اطراف تهران بروم و آنجا بمانم تا بمیرم. بعد از این 

تصمیم خواستم از مادرم درخواست چای كنم، ولی آن قدر آنها را اذیت كرده بودم 

 خانه وجودم كردم مادرم را صدا كنم. حدود صد متر باالتر از خانه ما، یك قهوهكه شر

ی روم و چاگیرم و به آنجا میداشت. با خود گفتم: هر طور شده دستم را به دیوار می

متر كه از خانه دور شدم، به درب یك خانه كه هیئت سقای كربال  1۱نوشم.حدود می

 شد و امروزه خیلی مشهورم در آنجا تشكیل میالسالحضرت ابوالفضل العباس علیه

ا خود شد شنیدیم، باست، رسیدم. صدای برخورد استكانها را كه در آبدارخانه شسته می

گفتم، من كه راه رفتن برایم مشكل است خوب است به این خانه كه مردم در آن چای 
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مداحی مشغول نوشند بروم و من هم پذیرایی شوم، باالخره به درون خانه رفتم.می

السالم بود. شعر وی بسیار زیبا و پر از خواندن شعری بلند در مدح حضرت عباس علیه

كردند و من السالم بود. مردم گریه میذكر معجزات و كرامات حضرت العباس علیه

ای؟!بعد از اتمام مداحی، همه ساكت شدند و به نوشیدن چای هم گریه كردم؛ چه گریه

شدت گریه لباسم خیس شده بود، ناچار چون همه به من نگاه  مشغول شدند. ولی از

كردند؛ از آنجا بیرون آمدم و با خود گفتم كه اگر حضرت ابوالفضل العباس می

السالم این همه كرامت دارد، خوب مرا هم شفا بدهد!خالصه خیلی فشرده بگویم، علیه

بر پا كردند. ] صفحه  آقا شفایم داد! به طوری كه اطبا و همه حیران ماندند و جشن

نشناسی، باز هم به دنبال انحراف رفتم و به جای شكرگزاری [ ولی من به خاطر حق9۱9

األسف به به درگاه خدای متعال، كه به وسیله این بزرگوار مرا شفا داده بود، مع

ای به اندازه خطاهای گذشته ادامه دادم تا اینكه شبی در عالم خواب دیدم محوطه

اند و داخل مجدیه تهران وجود دارد و جمعیت بیشماری روی بام آن ایستادهورزشگاه ا

لرزند. من هم نگاه كردم. شیری به كنند و از شدت وحشت همه میمحوطه را تماشا می

كرد و از صدای غرش رفت و غرش میبزرگی یك اسب را دیدم كه دور میدان راه می

شد و مردی قوی هیكل، زیبا و پر صالبت لرزید.ناگاه درب محوطه باز او همه چیز می

زد. حیوان خود را روی پای وارد شد كه یك دنیا وقار و شوكت در سیمایش موج می

كرد و دست دیگرش مرد انداخت و او نشست و با یك دست پشت شیر را نوازش می

بوسیدند! من هم میان جمعیت جلو رفتم و وقتی خواستم دستش را را مردم به ترتیب می

بوسم، او دستش را كشید و روی خود را از من برگرداند! من خیلی غمگین و شرمنده ب

گذارد من دستش را ببوسم؟ ناگاه شنیدم شدم. از جمعیت سؤال كردم چرا این آقا نمی

كشی؟ مگر این آقا تو را شفا نداده است؟! حیا كن!از خواب كه گفته شد: خجالت نمی

نیایی به دنیای دیگر برگشتم و همانجا به درگاه بیدار شدم. خواب یعنی چه؟! از د

پروردگار مهربان از همه چیز توبه كردم. تمام اشعار فكاهی و هجویات و هزلیاتم را كه 
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مشتری خوبی هم داشت آتش زدم و عهد كردم كه دیگر بجز مدح آل رسول علیهم 

ز عمرم السالم شعر نگویم و به لطف پروردگار تا امروز كه پنجاه و شش سال ا

ام و به لطف خدا باز هم خواهم ماند.شعر زیر، گذرد بر عهد خود پایدار ماندهمی

[ ای ابوالفضل كه 9۱3خوانید: ] صفحه سروده صاحب همین داستان است، كه ذیال می

آسمان شرفی، طارم محبوب خداوند جهانی مرتضی را تو فروغ بصر و راحت جانی

سالها بگذرد از كرب و بال باز در ایثار و توانیاجالل و شكوهی مظهر كامل حریت و 

در شگفتند خالیق همگی از ادب تو به وفا عالم همه جا دادرس و یاور محنت زدگانی

از تو زیبنده بود، ای سر و جانم به فدایت كه علی رغم مظهر و ضرب المثل پیر و جوانی

ن شد ورنه امروز خون پاك تو و موالی تو احیاگر دیعطش، زآب روان اسب برانی

دشمنت خط امان دارد در آن معركه، غافل كه به مخلوق، تو بود ز اسالم نشانینمی

قام ز م« بابی انت و امی»هست از قائم آل نبی و حجت برحق خود كاتب سر خط امانی

[ سزد )آواره( كه بر منزلت خویش ببالد اگر او را ز كرم، خادم 9۱1تو بیانی ] صفحه 

 [ .2۴3] درگاه بخوانی

 ی جوانی در مجلس ذكر مصیبت حضرت اباالفضلتوبه

كی رفتیم.یای از وعاظ به شهری میگفت: به همراه عدهیكی از گویندگان مذهبی می

از وعاظ به جوانی كه راننده ماشین بود، پرخاش كرد. اما راننده جوان هیچ گونه عكس 

وقتی به مقصد رسیدیم، من به العملی از خود نشان نداد و به سكوت مؤدبانه گذراند.

ام جای دوست واعظم از راننده عذرخواهی كردم. راننده گفت: من با خود عهد كرده

كه به آقایان علما، مخصوصا گویندگان مذهبی، احترام كنم. هر چند از ناحیه آنها 

ناراحتی ببینم! آنگاه سرگذشت خود را این طور تعریف كرد:من یك نوازنده و مطرب 

ای شدم و اصال با دین و نماز و روزه رابطهمرتكب هر گونه گناه و آلودگی می بودم و

السالم فرارسید. شب تاسوعا نداشتم، تا اینكه ایام عاشورا و عزاداری امام حسین علیه
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ام سر رفت، بلند خانواده من همگی به مسجد رفتند و من تنها ماندم. در خانه حوصله

ای كرد و من در گوشهد آمدم.واعظی بر منبر موعظه میاختیار به طرف مسجشدم و بی

نشستم و گوش دادم. حرفهای او مرا منقلب كرد، مخصوصا موقعی كه به ذكر مصیبت 

السالم رسید و آن شعر عربی را از زبان حضرت نقل حضرت ابوالفضل العباس علیه

] صفحه  كرد، كه در موقعی كه دست راست آن بزرگوار را قطع كردند، فرمودند:

یعنی: به خدا قسم، اگر دست [ واهلل ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدا عن دینی9۱۴

كنم و دست از یاری دینم راست مرا هم قطع كنید، من تا ابد از دین خودم حمایت می

دارم.این كالم مرا تكان داد و منقلب شدم، اندكی فكر كردم و با خود گفتم: برنمی

السالم از دین خود آن قدر حمایت كرد كه شهید شد. آیا من هابوالفضل العباس علی

مند به حضرت ابوالفضل العباس ام؟ در حالیكه خود را عالقهبرای دین خود چه كرده

ام!اینجا بود كه به خود آمدم و در همان دانم، اما دین خود را ویران كردهالسالم میعلیه

 -ی وسایل و آالت و اسباب معصیت را مجلس توبه كردم. سپس به منزل آمدم و تمام

خرد كردم و بیرون ریختم و به دنبال رانندگی رفتم. خداوند هم یاریم  -هر چه داشتم 

كرد و اكنون وضع زندگیم بسیار خوب است.اگر با آن شغل در میان مسلمانان احترامی 

و عزت و آبرویی نداشتم، اكنون در میان برادران و همسایگان خویش دارای احترام 

هستم و به مسائل دینی هم سخت پای بند هستم و این بركت ارشاد و هدایت و گفتار 

 [ .23۱آن عالم است. من نوكر همه شما علما هستم. ]

ی زن گناهكار به واسطه اشكی كه به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران توبه

 حسینی، از چشمش جاری شد

د كه روزی خود را از راه خودفروشی به دست كردر مدینه زن بدكاری زندگی می

السالم مشغول آورد! در منزل همسایه او، مردم اغلب به عزاداری امام حسین علیهمی

شدند و برای مصایب [ و جمعی در آن خانه گرد هم جمع می9۱3بودند ] صفحه 
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ه تهیه ككردند و بعد از اتمام مجلس غذایی را السالم گریه میحضرت سیدالشهداء علیه

كردند.در همان خانه دیگی بر روی آتش نهاده بودند و دیده بودند، به آنها اطعام می

كردند و اتفاقا آتش زیر دیگ خاموش شده طعام جهت جمعیت عزادار درست می

ی آنها آمد و دید كه آتش زیر بود!زن بدكار برای برداشتن آتش از زیر اجاق به خانه

ول روشن كردن آتش زیر دیگ شد و در حالی كه دیگ خاموش شده است. او مشغ

كرد، دود به چشم او رفت و چند قطره اشك از چشمان او داشت آتش را روشن می

ی خود جاری شد.چون آتش روشن شد، آن زن مقداری از آن را برداشت و به خانه

 مبرد. باالخره پس از ساعتی بواسطه گرمی هوا، استراحت نمود و به خواب رفت.در عال

رؤیا مشاهده كرد كه قیامت برپا شده است! ناگهان آتش زبانه گرفت و با غلها و 

زد زنجیرهای آتشین، او را بستند و به سوی دوزخ كشاندند.در این وقت زن فریاد می

رسید. چون خواستند او را به آتش جهنم اندازند، ناگهان ولی كسی به دادش نمی

رسول اهلل، این زن مالئكه عرض كردند: یابن«از او دست بردارید.»شخصی صدا زد: 

گذارند. حضرت امام حسین بدكار است و جمیع اوقات خود را به فسق و فجور می

اش جمعی از شیعیان ما مشغول السالم فرمودند: بلی، ولی امروز در همسایگیعلیه

 یعزاداری من بودند، او رفته بود كه آتش بردارد، چند قطره اشك از چشمانش جار

[ شد؛ او را ببخشید!زن از خواب 9۱۳شد و قدری از دستش برای ما سوخته ] صفحه 

كند و باالخره رساند. و توبه و انابه میشود. فورا خود را به آن مجلس میبیدار می

 [ .232شود. ]مؤمنه می

ی حضرت اباالفضل، و نجات او در ی گوش دادن به روضهبه واسطه« داش علی»توبه كردن 

 م برزخعال

« داش علی»این قضیه در كتاب معراج االولیاء نقل شده است:یكی از جاهلهای محل ما 

بود، كه چند سال پیش فوت شد.در زمان حیاتش یك روز من از توی بازار رد 
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بازار را قرق كرده و چاقویش را هم به دستش گرفته است و « داش علی»شدم، دیدم می

اشت. آن روزها هنوز ماشین و اتومبیل نبود، یك نفس كش هم جرأت نطق كردن ند

ذر رفتم.از سر گالسالم میمن با قاطر به مجالس سوگواری حضرت سیدالشهداء علیه

اطر از ق»كه رد شدم متوجه شدم كه داش علی مرا دید و تا چشمش به من افتاد، گفت: 

 مستروی؟من دیدم داش علی مست من پیاده شدم. سپس گفت: كجا می« پیاده شو!

ت: روم. داش علی گفاست، و باید با او مدارا كنم. بنابراین گفتم: به مجلس روضه می

ك ای نداشتم، یالسالم در همینجا برایم بخوان! چون چارهی ابوالفضل علیهیك روضه

بنا كرد گریه « داش علی»السالم برایش خواندم و ی حضرت اباالفضل علیهروضه

ریخت! چاقویش را غالف كرد غلتید و روی زمین میاش میكردن. اشكها روی گونه

[ كارش را درست كرده و 9۱3و قرق تمام شد. بعدها فهمیدم كه همان روضه ] صفحه 

اش شده بود.چند سال بعد داش علی مرد. چند شب بعد از فوتش او را در باعث توبه

اول قبرش خواهم وضع شب دانست كه میخواب دیدم و حال او را پرسیدم؛ گویا می

را بپرسم.داش علی گفت: راستش اینست كه تا آمدند از من سؤاالتی بكنند، سقایی 

داش غالم ما است، كاری »السالم بود( و فرمود: آمد )مقصودش حضرت ابوالفضل علیه

 [ .231« ]به كارش نداشته باشید!

 ی فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضلبه واسطه« لوطی عظیم»توبه كردن 

ی طال را از السالم رفت و پنجهبه حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه« عظیم لوطی»

یا اباالفضل، تو با فتوتی و دست و دل باز هستی! از تو »ضریح دزدید و عرض كرد: 

خواست در بازار كربال بفروشد، ولی ترسید او را دستگیر ی طال را میپنجه«ترسم.نمی

كه چه كند؟ بار دوم به بازار آمد، باز جرأت كنند، بنابراین برگشت و متحیر ماند 

فروش پنجه را پیدا نكرد. بار سوم كه به بازار رفت، مردی به او گفت: دنبال چه 

جوابی نداد و داستان را مخفی و پوشیده نگه داشت. دوباره آن مرد « لوطی»گردی؟ می
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ود دعوت كرد، و ی خگردی؟ باز جوابی نداد.آن مرد او را به مغازهگفت: دنبال چه می

اند هپنجه را به من بده! به من گفت»به او ناهار داد و از او پذیرایی كرد و بعد چنین گفت: 

و بعد در صندوقها را باز كرد و مبلغ زیادی « كه هر قدر پول الزم داری به تو بدهم!

چه خوب »[ لوطی عظیم گفت: 92۱پول، در اختیار لوطی عظیم گذاشت. ] صفحه 

ود های خم با اهل فتوت و با جوانمرد سر و كار داشته باشد!سپس از كردهاست كه آد

 [ .239پشیمان و نادم شد و توبه كرد. ]

 خواست بدون درس خواندن مجتهد شودای كه میاتمام حجت حضرت ابوالفضل برای طلبه

دانشجویی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف رفت و پس از چند ماه فهمید كه 

اندن كار پرمشقتی است! با خود گفت: خوب است در حرم حضرت باب درس خو

السالم بروم و از ایشان بخواهم كه در حق من دعا كنند و الحوائج ابوالفضل العباس علیه

ی اجتهاد برسم! سپس چند شبی در حرم من بدون زحمت درس خواندن، به درجه

 ی مطلوباینكه به نتیجه مطهر رفت و مشغول گریه و دعا و درخواست شد، به امید

برسد.یك شب پس از ساعتها گریه و زاری، به خواب رفت و در عالم رؤیا حضرت 

السالم را دید كه به خادمان خود فرمودند: زود چوب و فلك بیاورید! ابوالفضل علیه

خواهم این جوان را شالق بزنم!جوان با ترس و وحشت عرض كرد: چه گناهی می

چه گناهی باالتر از این كه به جای درس خواندن و مطالعه »دند: ام؟!حضرت فرموكرده

، برو خواهی مجتهد شویای؟ اگر میی خود ساختهپروری را پیشهو تحقیق، تنبلی و تن

رس فهمیم كه باید داز این داستان می«مثل دیگران درس بخوان تا ما هم كمكت كنیم!

[ تحصیل علوم كوشش كرد. و 922خواند و در حد توان زحمت كشید و در ] صفحه 

السالم و مقربان درگاهش را در كنار آن نباید توسل به حضرات معصومین علیهم

ی مطلوب فراموش كرد، تا بتوانیم با مدد و یاری آنان بر مشكالت فائق آییم و به نتیجه

 [ .233برسیم. ]
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 زد آیت اهللنجات و هدایت افسر روسی بلشویك توسط حضرت ابوالفضل و فرستادن او ن

 سید ابوالحسن اصفهانی

، این قضیه را مرقوم ۳1ی ی دانشمندان در جلد سوم، صفحهصاحب كتاب گنجینه

اند:حكایت كرد برای ما عالم ربانی، محدث جلیل، مرحوم حاج مال محمود فرموده

زنجانی، مشهور و معروف به حاج مال آقا جا، كه پس از جنگ بین المللی اول پیاده به 

ق برای زیارت عتبات عالیات مسافرت نمودم و در خانقین برای خواندن و ادای عرا

ی نماز به مسجد رفتم.در آنجا مرد بسیار سفیدپوست و فربهی را دیدم كه به طریق شیعه

خواند. تعجب كردم، زیرا دانستم او از اهالی شمال روسیه است. لذا صبر حقه نماز می

ه اش دانستم كگاه نزدش رفتم و سالم كردم و از لهجهكردم تا از نمازش فارغ شود. آن

روسی است، از محل و از اسالم و تشیعش پرسیدم.او جواب داد: من اهل لنینگراد 

هستم و در جنگ بین المللی افسر و فرمانده دو هزار سرباز روسی بودم ومأموریت 

ه شهر دستور حمله بگرفتن كربال را داشتم. در خارج شهر كربال اردو زده بودم وانتظار 

[ شخصی روحانی و بزرگوار را 921را داشتم، كه ناگهان شبی در عالم خواب ] صفحه 

دیدم كه به زبان روسی با من تكلم نمود و گفت: دولت روس در این جبهه شكست 

شود و جمیع سربازان روسی كه در عراق خورده است و فردا همین خبر منتشر می

و شوند! حیف است تو كشته شوی، بیا مسلمان شو تا تته میباشند به دست عربها كشمی

را نجات دهم.گفتم: شما كیستید كه مانند شما را در اخالق و زیبایی و شجاعت 

پس خورند. سام؟فرمود: من ابوالفضل العباس هستم كه مسلمین به من قسم میندیده

مود: وردم. آنگاه فرمجذوب و مرعوب بیاناتش گردیدم و به تلقین آن بزرگوار اسالم آ

یكی دانم.فرمود: نزدبرخیز و از میان اردو بیرون برو!گفتم: به كجا بروم؟ جایی را نمی

نزد وكیل ما سید  -نجف  -خیمه تو اسبی است، سوارش شو؛ او تو را به شهر پدرم 

ابوالحسن اصفهانی خواهد برد.گفتم: من ده نفر سرباز مراقب دارم!فرمود: آنها فعال 
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ی خود كنند.سپس برخاستم و خیمهاند و رفتن تو را احساس نمیمخمور افتادهمست و 

را منور و معطر یافتم. با عجله لباس پوشیدم و بیرون آمدم، دیدم مراقبینم همگی با 

شدم و  باشد. سواراند. از میان آنها بیرون رفتم و دیدم اسبی آماده میحالت مستی افتاده

ها و پس از چند ساعت به شهری وارد شد و از كوچهآن اسب به شتاب حركت كرد 

گذشت و درب خانه ایستاد. متحیر بودم، كه ناگهان دیدم درب منزل باز شد و سید پیر 

نورانی از منزل بیرون آمد. شیخی با او همراه بود، كه با زبان روسی به من تعارف كرد 

همان كسی است كه و مرا به منزل بردند.گفتم: آقا كیست؟ آن شیخ جواب داد: 

[ پس 929اند. ] صفحه اند و سفارش تو را به آقا نمودهالسالم فرمودهحضرت عباس علیه

 -دانست كه زبان روسی می -مجددا به دست آقا اسالم آوردم و آقا به آن شخص 

فرمود كه احكام اسالم را به من تعلیم دهد. در روز بعد نیز خبر شكست دولت روس، 

سید. تمام سربازان روسی به دست عربها نابود شدند و جز من كسی به گوش عربها ر

كنی؟جواب داد: هوای نجف گرم است، آیت جان به سالمت نبرد.گفتم: اینجا چه می

ا خنك فرستد كه هوایش نسبتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی در تابستان مرا به اینجا می

كنم. جف اشرف زندگی میاست و در سایر اوقات، به خرج حضرت آیت اهلل، در ن

[231. ] 

 اعتراف سفیر فرنگی به اینكه تربت امام حسین، خاك بهشت است و شیعه شدن او

در زمان شاه صفوی، سفیری كه در علوم ریاضی و نجوم مهارتی تمام داشت و گاهی 

داد، از طرف دولت استعمارگر فرنگ به هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه خبر می

د. در آن زمان پایتخت ایران اصفهان بود، سفیر وارد اصفهان شد تا تحقیقی ایران آم

ی اسالم كند و دلیلی برای آن پیدا نماید.سلطان وقتی او را دید و از منظور او درباره

آگاهی پیدا كرد، تمام علمای شهر اصفهان را برای ساكت كردن و محكوم كردن آن 

ا مرحوم آخوند مال محسن فیض كاشانی شخص خارجی دعوت نمود كه از جمله آنه
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[ مرحوم فیض 923قدس سره معروف به فیض كاشانی نیز حضور پیدا كرد. ] صفحه 

كاشانی رو به آن سفیر فرنگی نمود و فرمود: قانون پادشاهان آن است كه برای 

كنند. چطور سفارت، مردان بزرگ و حكیم و دانا و فهمیده و با سواد را انتخاب می

كه پادشاه فرنگ، آدمی مثل تو را انتخاب كرده است؟!سفیر فرنگی خیلی  شده است

ناراحت شد و بر آشفت و گفت: من خودم دارای علوم و سرآمد تمام عالمها هستم، 

گویی كه حكیم و دانا نیستم؟!مرحوم فیض كاشانی فرمود: اگر آن وقت تو به من می

 دانی، بگو ببینم درتحصیل كرده می خود را آدم دانا و فهمیده و دارای اسرار غیبی و

ورتش ای رنگ صدست من چیست؟سفیر مسیحی به فكر فرورفت و پس از چند دقیقه

زرد شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد.مرحوم كاشی لبخندی زد وفرمود: این بود 

 گفتی از نهان و اسراركماالت تو، كه از دانستن این امر جزئی عاجز شدی؟ تو كه می

دهم! پس چه شد؟سفیر گفت: قسم به مسیح بن مریم، كه من متوجه انها خبر میانس

ام كه در دست تو چیست و آن خاكی از خاكهای بهشت است، لكن در حیرتم كه شده

ای؟!مرحوم آخوند فیض كاشانی فرمود: شاید در تربت بهشت را از كجا بدست آورده

ای، ناقص ستكشاف این مسئله بكار بردهای و قواعدی را كه در امحاسباتت اشتباه كرده

بوده است؟! سفیر مسیحی گفت: خیر اینطور نیست! لكن تو بگو تربت و خاك بهشت 

ای؟!مرحوم فیض فرمود: آیا اگر بگویم اقرار بحقیقت دین اسالم را از كجا آورده

، السالم استكنی؟! آنچه در دست من هست تربت پاك حضرت سیدالشهداء علیهمی

ست خود را باز كرد و تسبیحی را كه از تربت كربال ساخته شده بود به سفیر سپس د

ای از هاند كه كربال قطعنشان داد و فرمود: پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده

[ توست. تو خود اقرار كردی و 921بهشت است. این روایت مطابق با سخن ] صفحه 

د پس بنابراین به صدق حدیث حضرت پیغمبر كنگفتی قواعد و علوم من خطا نمی

صلی اهلل علیه و آله و سلم اقرار و اعتراف كردی؟پسر پیغمبر ما در این تربت كه 

ای از بهشت است، مدفون هستند و اگر دارای حقانیت نبود، در بهشت و تربت آن قطعه
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لمان ، مسشد! سفیر فرنگی چون قاطعیت این برهان و دلیل را مشاهده نمودمدفون نمی

 [ .23۴شد. ]

شفای چشم شریف مكه با تربت امام حسین در زمان ناصرالدین شاه قاجار و شیعه شدن 

 شریف

یكی از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه، عالمه بزرگوار، حضرت آیة اهلل العظمی 

كه از سادات  -مرعشی نجفی قدس سره این قضیه را نقل كرده است:شریف مكه 

در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر  -مذهب اهل سنت داشت  حسنی بود و

كرد. او مهمان امیر كبیر شد و امیركبیر به احترام او جمعی از علما و بزرگان را دعوت 

كرد. هنگام صرف غذا، امیر كبیر شریف مكه را به حاضر شدن بر سر سفره دعوت 

مرسوم است كه اگر مهمان از كرد، اما شریف عذر خواست و گفت: در میان عرب 

كند، تا اینكه میزبان برآوردن میزبان خواهشی داشته باشد از صرف غذا امتناع می

خواهش او را به عهده بگیرد! اكنون من از شما خواهشی دارم...امیركبیر پرسید: چه 

[ بتواند برایم 92۴خواهم كه ] صفحه خواهشی دارید؟ شریف گفت: از شما آشپزی می

غذاهایی تهیه كند!امیركبیر خواهش او را به عهده گرفت و پس از صرف غذا به چنین 

كرد، این قضیه را اطالع داد. وی بسیار متأثر شد و گفت: خانمی كه برای او آشپزی می

توانم در میان اهل سنت زندگی كنم؟! ولی كار از كار من شیعه هستم و چگونه می

خود به حجاز برد.پس از مدتی شریف مكه به گذشته بود و باالخره شریف او را با 

چشم درد شدیدی مبتال شد و پزشكان از معالجه او ناتوان شدند. شریف به دعا و توسل 

روی آورد اما سودی نبخشید و باالخره نابینا شد. در این هنگام به خاطرش رسید كه از 

ا او در میان ی مداوای چشمش سؤال كند. وقتی قضیه را بآشپز ایرانی نیز درباره

السالم بر دیدگان شریف مالید و پس از گذاشت، آشپز مقداری تربت امام حسین علیه

آن، شریف بینایی خود را باز یافت!شریف پرسید: آیا تو جادوگری كردی؟!آشپز 
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برم.شریف پرسید: پس چه چیزی بود؟آشپز گفت: از این مطلب گفت: به خدا پناه می

یف در دانستن این راز اصرار زیادی كرد و آن بانوی بگذر! )الزم نیست بدانی(شر

ی ایرانی گفت: به من قول بده كه در امان هستم، تا حقیقت مطلب را شیعه

بگویم.شریف گفت: تو در امان هستی و هرگز از جانب من آزاری به تو نخواهد 

ام مرسید.آشپز گفت: ما شیعیان هنگامی كه خود را مضطر و ناچار ببینیم، به تربت ا

كنیم. و این هم تربت آن بزرگوار، از زمین كربال السالم استشفا میحسین علیه

بود.شریف پس از این قضیه، مذهب تشیع را اختیار كرد و به نزدیكان خویش خبر داد ] 

 [ .233[ و از آنها درخواست كرد كه به مذهب شیعه درآیند. ]923صفحه 

 به بركت غبار زوار امام حسینی جمال الدین خلیعی موصلی هدایت و توبه

در آخر كتاب مجالس المؤمنین در ذیل  -رضوان اهلل تعالی علیه  -مرحوم قاضی نوراهلل 

نویسد:پدر جمال الدین خلیعی موصلی، حاكم موصل و ناصبی و حاالت شعراء می

السالم بود. مادرش هم ناصبیه بود و چون پسری برایش یكی از دشمنان اهل بیت علیهم

ی فاسد خویش، نذر كرد كه اگر خدای به او پسری شد؛ به مقتضای عقیدهلد نمیمتو

ستد، تا السالم بفری او، پسر را سر راه زوار حضرت اباعبداهلل علیهعطا كند؛ به شكرانه

آیند و عبور آنها از موصل است به قتل برساند )و زواری را كه از شام و جبل عامل می

شود! چون جمال (باالخره بعد از مدتی جمال الدین متولد میاموال آنها را غارت كند.

كند. الجرم او همراه رسد، مادرش او را از نذر خود خبردار میالدین به حد جوانی می

با مادرش، به دنبال زواری كه از موصل عبور كرده بودند؛ رفت.هنگامی كه به مسیب 

ر همان جا توقف كرد تا هنگامی كه اند. بنابراین درسید، دید زوار از جسر عبور كرده

زوار مراجعت كردند، آنها را به قتل برساند.جمال الدین در كناری كمین كرده بود و 

در همان حال به خواب فرورفت. در عالم رؤیا دید قیامت برپا شده است و مالئكه 

 نكرد. ]آمدند و او را گرفتند و در آتش انداختند. اما آتش او را نسوزاند و به او اثر 
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سوزانی؟!آتش [ ملك موكل جهنم به آتش خطاب كرد: چرا او را نمی92۳صفحه 

گفت: غبار )زوار( كربال بر او نشسته است! پس او را از جهنم بیرون آوردند و شستشو 

دادند و دوباره او را درآتش انداختند ولی باز هم آتش او را نسوزاند.ملك گفت: چرا 

ی؟!تش گفت: شما ظاهر بدن او را شستید، اما غبار داخل در حاال دیگر او را نمی سوزان

ی فاسد برگشت و جوف او شده است!جمال الدین از خواب بیدار شد و از آن عقیده

السالم شد. مذهب تشیع را اختیار كرد و مشغول مداحی حضرت امیرالمؤمنین علیه

اند:اذا شئت او نسبت دادهنویسند: او به كربال آمد و بعضی شعرا این شعر را به بعضی می

فان النار لیس تمس جسما علیه غبار زوار النجاة فزر حسینا لكی تلقی االله قریر عین

السالم را خواهی، پس حضرت امام حسین علیهیعنی اگر نجات از آتش میالحسین

، السالم بر آن نشسته باشدزیارت كن! زیرا آتش به بدنی كه غبار زوار حسین علیه

 [ .23۳رساند. ]میآسیب ن

مسلمان شدن یونس ارمنی توسط مرحوم بافقی به بركت حضرت ابوالفضل، در ازای سیراب 

 نمودن زائر امام حسین

[ كه از 233حجة االسالم والمسلمین، جناب آقای حاج شیخ محمد شریف رازی، ]

 باشند و كتب ]شاگردان درس اخالق مرحوم آیة اهلل حاج شیخ محمد تقی بافقی می

 اند، نقلی دانشمندان تألیف كرده[ ارزشمندی چون آثار الحجة و گنجینه923صفحه 

 -آقای حاج عباس یزدی  -فرمودند كه:استادمان مرحوم آقای بافقی، به خادمش می

دستور داده بود كه شبها در خانه را باز بگذارد و مواظب باشد كه اگر ارباب حوائج 

ت بدهد. حتی اگر الزم شد، در هر موقع شب او را مراجعه كردند، به آنها جواب مثب

ی او برنگردد.آقای حاج عباس بیدار كند، تا كسی بدون دریافت جواب از در خانه

كند كه، نیمه شبی در اطاق خودم، كه در كنار در حیاط منزل آقای حاج یزدی نقل می

را از حیاط، م شیخ محمد تقی بافقی بود؛ خوابیده بودم. ناگهان صدای پایی در داخل
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خواب بیدار كرد. من فورا از جا برخاستم. دیدم جوانی وارد منزل شده و در وسط 

ه خواهید؟مثل آنكحیاط ایستاده است! نزد او رفتم و گفتم: شما كه هستید و چه می

نتوانست فورا جواب مرا بدهد. حاال یا زبانش از ترس گرفته بود و یا متوجه نشد كه من 

گویم! )زیرا بعدها معلوم شد كه او اهل بغداد است و عرب است( چه می به فارسی به او

ولی مرحوم آقای بافقی قبل از آنكه او چیزی بگوید، از داخل اطاق صدا زد و فرمود: 

حاج عباس، او یونس ارمنی است و با من كار دارد! او را راهنمایی كن كه نزد من 

ق آقای بافقی رفت. مرحوم آقای بافقی وقتی بیاید.من او را راهنمایی كردم و او به اطا

خواهی مسلمان شوی؟! چشمش به او افتاد، بدون هیچ سؤالی به او فرمود: احسنت، می

ام؟!مرحوم او هم بدون هیچ گفتگویی به ایشان گفت: بلی، برای تشرف به اسالم آمده

ان عرضه ایش آقای بافقی، بدون معطلی، بالفاصله آداب و شرایط تشرف به اسالم را به

ی جریانات برایم غیرعادی نمود و او هم مشرف به دین مقدس اسالم شد! من كه همه

بود، از یونس تازه مسلمان سؤال كردم كه جریان تو چه بوده و چرا بدون مقدمه به ] 

[ دین مقدس اسالم مشرف گشتی و چرا این موقع شب را برای این عمل 91۱صفحه 

من اهل بغداد هستم و ماشین باری دارم و غالبا از شهری انتخاب نمودی؟!یونس گفت: 

اده رفتم، دیدم در كنار جبرم. یك روز از بغداد به سوی كربال میبه شهر دیگر بار می

پیرمردی افتاده و از تشنگی نزدیك به هالكت است. فورا ماشین را نگه داشتم و 

وار ماشین كردم و به طرف مقداری آب كه در قمقمه داشتم، به او دادم. سپس او را س

دانست كه من مسیحی و ارمنی هستم، وقتی پیاده شد گفت: برو كربال بردم. او نمی

السالم اجر تو را بدهد!من از او خداحافظی كردم جوان، حضرت ابوالفضل العباس علیه

و جدا شدم. پس از چند روز باری به من دادند كه به تهران بیاورم. امشب سر شب به 

رسیدم و چون خسته بودم خوابیدم. در عالم رؤیا دیدم در منزلی هستم و شخصی  تهران

كوبد. پشت در رفتم و در را باز كردم. دیدم شخصی سوار اسب در آن منزل را می

یدا ام حقی را كه بر ما پالسالم هستم، آمدهگوید: من ابوالفضل العباس علیهاست و می
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فرمود: حق زحمتی كه برای آن پیرمرد كشیدی!  ای، ادا كنم. گفتم: چه حقی؟!كرده

ی روی و شخصسپس اضافه كرد و گفت: وقتی از خواب بیدار شدی، به شهر ری می

. وقتی نزد بردتو را، بدون آنكه تو سؤال كنی؛ به منزل آقای شیخ محمد تقی بافقی می

 آنگردی! من گفتم: چشم قربان، و ایشان رفتی، به دین مقدس اسالم مشرف می

حضرت از من خداحافظی كرد و رفت.من از خواب بیدار شدم و شبانه به طرف حرم 

السالم حركت كردم. در بین راه آقایی را دیدم كه با من حضرت عبدالعظیم حسنی علیه

آورند! ایشان بدون اینكه چیزی از وی سؤال كنم، مرا راهنمایی كردند و به تشریف می

گوید: وقتی ما از مرحوم ن مسلمان شدم.حاج عباس میاینجا آوردند و چنانكه دیدی م

 شناختید وآقای حاج شیخ محمد تقی بافقی سؤال كردیم كه شما چگونه او را می

[ بشود؟ ایشان فرمود: آن كسی 912دانستید كه او آمده است كه مسلمان ] صفحه می

م الم، به من هالسكه او را به اینجا راهنمایی كرد، یعنی حضرت حجة بن الحسن علیه

 [ .2۳۱خواهد. ]آید و چه نام دارد و چه میفرمودند كه او می

شیعه شدن حكیم غالمحسین هندی در عالم رؤیا توسط حضرت خاتم االنبیاء به خاطر بذل 

 مال در عزای امام حسین

حكیم غالمحسین هندی، اهل ملتان كه یكی از بالد هند و نزدیك كشمیر است، بود و 

ستی، شیعه شده بود. وی بیش از هفتاد سال داشت و من برای درمان طبی پس از بت پر

تم تا دانسكردم و مدتی رفیق من بود، ولی سبب مسلمان شدن او را نمیبه او مراجعه می

اینكه مردی سنی و متعصب برای مناظره مذهبی، به كربال نزد ما آمد. روزی او در 

ته بود و مناظره شروع شد و سخن میان ما ی من بود و آن حكیم هم در آنجا نشسخانه

داد.وقتی حكیم دید كه آن مرد به طول انجامید و آن حكیم سخنان ما را گوش می

ی خود اصرار دارد، سخت به معانداست و برهان و دلیل را باور ندارد و بر سخن بیهوده

نی سخشم آمد و رگهایش برآمده شد و به آن مرد گفت: من بت پرست بودم و معنی 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دانستم و نام علی و عمر را هم نشنیده بودم. آن كسی كه مرا به مسلمانی و شیعی را نمی

السالم و مذهب او و روش كسانیكه برای او راهنمایی كرد، او مرا به حسین علیه

كنند، هدایت فرمود. چون خشم حكیم را در برابر ناباوری آن مرد دیدم، عزاداری می

سلمان شدن خود و شرح رؤیایش را بگوید.حكیم غالمحسین از او خواستیم كه سبب م

[ پنهان دارم! 911خواستم خوابم را نگویم و سبب مسلمانیم را ] صفحه گفت: من می

ولی این مرد مرا واداشت كه آنچه را در خواب دیدم و مسلمان شدم: بگویم.بدان كه 

. من در آن شهر، از پرستیدم و زاد و بومم شهر ملتان هند بودمن بت و آتش را می

ام در كوی مسلمانان بود و آن محله بزرگان و سروران و كارمندان پادشاه بودم و خانه

ام ی اهل محل این بود كه در ایكسی واالتر و ثروتمندتر و آبرومندتر از من نبود. شیوه

كردند و عزای امام حسین كردند و در مسجد خود صرف میعاشورا پولی جمع می

كردند.من به خاطر دشمنی با مسلمانها، با آنها كاری نداشتم و الم را برپا میالسعلیه

كردم و گاهی نیز كه به مجلس آنها گذر پرسشی از آن محل و از پیشوایان اسالم نمی

كه  ی پولیگرداندم، تا آنرا نبینم! ولی من در هر سال برابر همهكردم، رویم را برمیمی

دادم تا در مجلس عاشورا مصرف دادند، به آنها میا میاهل محل برای مصارف عاشور

كنند! چون مقام و اعتبارم مقتضی این بخشش بود.سی سال یا بیشتر به همین شیوه عمل 

كردم تا اینكه فرنگیها بالد ما را گرفتند و شاه را عزل كردند و كاركنان او پنهان می

فرنگیها امان خواستم و آنها به من شدند. چون من هم از آنها بودم، پس از چند روز از 

امان دادند و به كار تجارت پرداختم. این تجارت نه برای نیاز بود، بلكه به خاطر اینكه 

مال مرا به عنوان اینكه از پادشاه است نگیرند و مصادره نكنند.تجارتم این بود كه از 

نجا شهر میبردم و آ خریدم و از راه دریا به بمبئیملتان جنس مناسب فروش در بمبئی می

ی كنند.در بمبئی به خانهو بندر بزرگی است و از همه مذاهب و ملل در آن زندگی می

[ او علویه 919شدم، كه پس از مسلمانی دانستم كه ] صفحه یك پیرزن مسلمان وارد می

عه دانستم كه سنی است یا شیدانستم و اصال نمیاست و پیش از آن تنها او را مسلمان می
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ی او یك بیرون ی مذهب او چیزی نپرسیده بودم. خانهیا علویه؟ و هرگز دربارهو 

ماندم و سپس به شهر خود كردم و چند روزی در آنجا میداشت كه آن را كرایه می

گشتم. من در آخرین مسافرت، كاالیم را در بمبئی فروختم و جنس جدید خریدم برمی

مان كشتی بودم.بیشتر مسافران كشتی مسلو به كشتی بردم و تنها در انتظار حركت 

بودند. چون ماه روزه شد، آنها از كاپیتان كشتی خواستند كه در بمبئی بماند تا ماه 

ی خود را بگیرند. كاپیتان هم پذیرفت و من هم در بمبئی رمضان بگذرد و آنها روزه

و در  نگ بودمتوانستم سفر كنم. ولی از ماندن در آنجا دلتماندم، چون به تنهایی نمی

انتظار ماه نو بودم.دیگران هم گر چه در شهر بمبئی ماندند، ولی در كشتی منزل كردند 

بح به رفتند و صو سراسر شب بیدار بودند و برای تفریح و انس تا صبح به شهر می

نها دار بودند. من هم با آخوابیدند، چون روزهگشتند و تا نزدیك شب میكشتی برمی

كردم.دلم از ماندن در بمبئی تنگ فتن، در همه چیز دیگر همكاری میجز در روزه گر

شده بود. باالخره دو سوم ماه رمضان گذشت و كاپیتان دستور داد كه كشتی را برای 

حركت آماده كنند. من با خود گفتم: فرج نزدیك است و روزشماری و ساعت 

د د و اهل كشتی قصكردم. تا اینكه شب بیست و سوم ماه رمضان فرارسیشماری می

شهر كردند و مرا هم، دعوت كردند كه با آنها همراه شوم.اما چون كسل بودم عذر 

خواستم و آنها مرا تنها گذاشتند و همگی به شهر رفتند و من به پشت بام كشتی رفتم و 

به چیزی )كه او نام برد ولی من نام آن را فراموش كردم( تكیه زدم و دریا را تماشا 

اندیشیدم! ] در حال خود و طول سفر و دوری از اهل و فرزند و وطن می كردم ومی

[ در این میان كه ندانستم خوابم یا بیدار، شخصی آمد و مرا نزد رسول اهلل 913صفحه 

صلی اهلل علیه و آله و سلم دعوت كرد! من گفتم: رسول اهلل كیست و از من چه 

دعوت او را پذیرا شو! من به هراس خواهد؟ او گفت: او پیغمبر مسلمانها است، می

افتادم و نتوانستم رد كنم و باالخره با او به راه افتادم تا به باغ بزرگی رسیدیم! و مرا بر 

در باغ متوقف ساخت و خودش رفت و برایم اجازه گرفت و سپس وارد آن باغ بزرگ 
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 ه بودم و هرگزشدم. آن باغ پر از انواع درخت و كاخهای بیشمار بود و مانندش را ندید

در دنیا نظیر نداشت.عقلم پرید و مبهوت شدم و ندانستم كه باید چه كنم؟ آن یارم نیز 

در كنارم بود و گفت: به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم سالم كن! گفتم: او كجا 

است؟ آن شخص اشاره به ایوانهایی كرد كه در برابر بود و تختی طال و جواهر نشان در 

ب اش چون ماه شوان بود! پیش رفتم، شخصی زیبا منظر و سفید رنگ، كه چهرهآن ای

درخشید و هیبت او مانع از تامل در رویش بود، بر آن تخت نشسته بود و در چهارده می

لكه ی سبز نشسته بود.من به هراس افتادم و نتوانستم بایستم بكنارش نیز شخصی با عمامه

با پادشاهان خود داشتیم به او سالم دادم! او جواب داد به رو درافتادم و طبق رسمی كه 

و فرمود: ای فالن پسر فالن! و نام من و پدرم را ذكر كرد! من با دلهره گفتم: لبیك یا 

دانی كه تو را برای چه خواستیم؟ گفتم: نه! فرمود: برای اینكه رسول اهلل! فرمود: می

فتم: فرمان از تو است یا رسول اهلل! و با احسانت را به ما، پاداش دهیم و جبران كنیم! گ

ام؟ با اینكه پیش از این هرگز او را ندیدم؟!حضرت خود گفتم: چه احسانی به او كرده

دانی احسانت به ما چیست؟ گفتم: نه یا رسول اهلل پیامبر به من رو كردند و فرمودد: می

[ 911نها در عزای ] صفحه دادی و آات میفرمود: هر ساله آن مبلغ را به مسلمانان محله

كردند ]و مبلغ هر سال را نام برد.[با خود گفتم: السالم صرف میفرزندم حسین علیه

، ام. سپس گفتم: آری یا رسول اهللشناسم و نامش را نشنیدهحسین كیست؟ من او را نمی

داش اتوانم به تو پكنم! فرمود: با این دینی كه تو داری، نمیهر چه فرمائی، اطاعت می

بدهم!گفتم: یا رسول اهلل چه كنم؟ فرمود: مسلمان شو و پاداش بگیر! گفتم: به چشم، یا 

رسول اهلل. سپس ایشان به شخصی كه همراهش آمده بودم، فرمودند: اسالم را به او 

بیاموز و هر مشهدی )زیارتگاهی( كه پس از مسلمانی باید زیارت كند، به او بنما! آن 

سپس دوباره رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا خواست شخص گفت: با من بیا.

السالم اند و تو به مذهبی باش كه عزادار حسین علیهو فرمود: فالنی مسلمانان دو دسته

 السالم بچسب! گفتم: به چشم، یا رسول اهللباشند و او را امام دانند، به روش حسین علیه
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اشهد ان ال اله اال اهلل و »و او به من كلمه  فرمانبردارم!سپس با آن شخص بیرون آمدم

را آموخت. سپس « السالم خلفاء رسول اهللاشهد ان محمدا رسول اهلل و ان االئمه علیهم

از همراهم پرسیدم: آن مردی كه كنار رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نشسته بود، 

اش. او فرمود: به روش او ب السالم است كه رسول خدا بهكه بود! گفت: پدر حسین علیه

السالم است و او عموزاده و داماد رسول خدا صلی اهلل علیه و نام آن شخص علی علیه

ی رسول خدا است.سپس همراهم به من السالم دخترزادهآله و سلم است. و حسین علیه

شان ن دستور سیر داد. و مرا به كاظمین برد و حرم دو امام علیهماالسالم را در آنجا به من

السالم را به من نشان داد و در میان راه، داد و سپس به كربال برد و حرم امام حسین علیه

السالم را دیدم ولی همراهم نگذاشت كه وارد آنها بشوم و صحن حضرت عباس علیه

گفت: بعدها این مشاهد را زیارت خواهی كرد. سپس مرا به نجف برد و مرقد حضرت 

من نشان داد و از آنجا مرا به حرم عسكریین علیهماالسالم برد و السالم را به علی علیه

ی اینها را [ غیبت امام عصر ارواحنا فداه را به من نمود و گفت: همه91۴جای ] صفحه 

زیارت خواهی كرد! سپس رفتیم تا به كوه بزرگی رسیدیم كه جمعی در آنجا آتش 

این كوه چیست؟ گفت: اینجا افروخته و اطراف آن نشسته بودند.به همراهم گفتم: 

السالم است. و از دور گنبد مبارك آن حضرت را به من نزدیك مشهد امام رضا علیه

نمود. سپس با هم به همان كشتی برگشتیم و همراهم از دید من نهان شد و سپس 

لرزیدم و در كار هراسان و ترسان بیدار شدم و از هراس آنچه دیده بودم، بر خود می

ن شده بودم. تا اینكه باالخره نتوانستم خود را نگاه دارم و از جای خود خود سرگردا

برخاستم و به انتظار سپیده دم در كشتی به قدم زدن پرداختم.هنگام صبح به شهر رفتم و 

ی همان پیرزن منزل گرفتم و به او گفتم: خوراكی از شیر برای من بپز و من در در خانه

ی من متعجب شد. زیرا هنود و بت پرستان رزن از گفتهآیم. پیهنگام شب برای شام می

ی آنها خورند و چه بسا اگر مسلمانی به آشپزخانهملتان، خوراك مسلمان را نمی

ی ظرفها و غذاها بگذرد، و سایه آن مسلمان روی دیگهاشان افتد، پندارند كه همه
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آشپزخانه را ویران  شویند و یاریزند و ظرفها را مینجس شده است و غذاها را دور می

خوری؟! گفتم: آری. سازند!آن پیرزن گفت: دست پخت مرا میكنند و از نو میمی

گفت: از دینت برگشتی؟! گفتم: این سئوالها چه ربطی به تو دارد؟ آنچه را گفتم، انجام 

و به  ی او بیرون آمدمبده. این نخستین چیزی از دینم بود كه ترك كردم.سپس از خانه

گشتم كه آداب مسلمانی را به من بیاموزد. مسجدی نزدیك آن منزل سی میدنبال ك

كرد. من قصد داشتم خواند و پس از نماز موعظه میبود و شیخ مسلمانی در آن نماز می

[ در بین 913كه به آن مسجد گذر كنم و از آن شیخ معالم دینم را یاد بگیرم. ] صفحه 

یال و اندیشه كه از هراس آن خواب در دل راه به آن مسجد گذر كردم و از كثرت خ

داشتم، قصد خود را فراموش كردم و از آن مسجد گذشتم و به مسجد دیگری 

رسیدم.صبر كردم تا امام از مسجد بیرون آمد و او كور بود. با خود گفتم: نیاز مرا 

م، تآورد و نه چشمش، پس نابینا بودن او عیبی ندارد.باالخره به دنبالش رفزبانش برمی

اش رسیدیم. سپس گفتم: ای شیخ، من مردی ملتانی و هندو هستم و تا به خانه

خواهم مسلمان شوم! او مرا به خانه برد و در را بست و من نزد او نشستم. سپس می

خواهی؟ گفتم: اسالم. گفت: اسالم دو طریقه دارد، كدام فرقه را گفت: چه می

اهم خوالسالم را میی حسین علیهن طریقهگویی؟ مدانم چه میخواهی؟ گفتم: نمیمی

ی كسانی را كه عزادار او هستند.شیخ گریست و پیشانی مرا بوسید و گفت: بر و شیوه

تو گوارا باد، ای برادر! سپس نشانی منزلم را پرسید و من گفتم: در خانه فالن زن هستم. 

ه! گفت: از كجا او گفت: آن پیرزن تو را به آمدن نزد من راهنمایی كرد؟ گفتم: ن

م، بلكه، دانستالسالم هستم؟ گفتم: من نمیی امام حسین علیهدانستی كه من بر طریقه

قصد داشتم به فالن مسجد بروم و از امام آن مسجد، مسلمانی را آموزم، ولی فراموش 

ی شكر كرد و گفت: امام آن مسجد یك كردم و به مسجد شما رسیدم!شیخ سجده

 داند و چه بسا به كفرالسالم را حرام میداری امام حسین علیهسنی متعصب است و عزا

دهد! خدا رسیدن به آن مسجد را از یاد تو برد! السالم فتوی میعزاداران حسین علیه
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ی امام سپس به شیخ گفتم: آن كسی كه مرا به سملمانی داللت كرد، مرا به طریقه

 بم را به او گفتم و او گریست وی خواالسالم رهنمایی نمود و سپس قضیهحسین علیه

من هم گریستم.سپس او مسلمانی را به من آموخت و فرمود: این روز را روزه بدار! 

ی خو را شستم و غسل كردم و جامه پوشیدم سپس از نزد او به طرف دریا آمدم و جامه

 [ برگشتم و همه داستانم را به آن پیرزن گفتم.پیرزن گریست و91۳و به منزل ] صفحه 

 السالم هستم. من در آنگفت: بدان كه من شیعه و علویه و از فرزندان امام حسین علیه

روز در اندیشه كار خود بودم و به خاطر مسلمان شدنم شاد بودم. سپس با خود گفتم: 

خواهم و همه اموال را نزد فرزندانم ام و دیگر آن را نمیمالم را در كفر به دست آورده

م ام. تا نگویند مسلمانینوشتم: مالم از شما باشد و من مسلمان شدهفرستادم و به آنها 

ام را هم درآوردم و با برخی از مالم كه برای این بود كه این مال را تنها بخورم. و جامه

مانده بود، صدقه دادم تا اینكه چیزی از اموال زمان كفر نزدم نماند.مسلمانان مالی جمع 

ای به من دادند تا كسب و كار كنم و زندگی سرمایه كردند و برایم جامه خریدند و

ای از فرزندانم رسید كه نوشته بودند: تو كیش نیاكان ما را ترك كنم. مدتی بعد، نامه

وشیم تا كدانیم و اگر برنگردی میكردی، اگر دوباره به دینمان برگردی قدر تو را می

ن و دیگر هنود بر جان خود ای نابودت كنیم!پس چون از تهدید فرزندابه هر وسیله

ترسیدم، به عراق آمدم و چون به كربال رسیدیم، جمعی از زوار هندی و ایرانی با من 

بودند و گفتند: یك نفر برود و منزل مناسبی كرایه كند. من گفتم: من شما را به منزل 

 ای وكنم!آنها گفتند: تو غریبی و تاكنون به این شهر نیامدهمناسب داللت می

دانی. گفتم: آنكه مرا به مسلمانی هدایت كرد، به منزلم در كربال نیز هایش را نمیهكوچ

ی بغداد وارد شهر كربال شدیم و آن همان راهنمایی كرد. باالخره از طرف دروازه

ای بود كه در خواب با همراهم از آن به كربال وارد شده بودم و با او از راهی به دروازه

ای را كه در آن منزل كردیم در لسالم رسیده بودم و خانهاصحن حضرت عباس علیه

[ این منزل، همان منزلی است كه در 913خواب دیده بودم! به همراهانم گفتم: ] صفحه 
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ام.سپس یك نفر در را زد و صاحبخانه آمد و از او منزل خواستیم. خواب دیده

 ق كه در خواب دیدهصاحبخانه گفت: قدم به چشم! پس در آنجا منزل كردیم و آن اتا

بودم، خاكی بود و من در آن اتاق جای گرفتم. باالخره هر مشهدی را كه زیارت 

گوید: خودم برخی كردم، مانند همان بود كه در خواب دیده بودم.ناقل قضیه می

ام و گفتند: مطلب همان گونه است كه حكیم همراهان او را در ورود به كربال دیده

 ی او شك كردیم ودانست كه ما دربارهاو راههای كربال را میای گفته است، به گونه

گفتیم: این سفر اول او به كربال نیست! چون مانند كسی است كه بارها به كربال سفر 

شناسد.زیرا چون داند و راه صحن را نیز میهایش را میها و خانهكرده است و كوچه

ن. ا را به راه صحن مطهر راهنمایی كخواستیم به صحن برویم، به صاحبخانه گفتیم: ممی

كنم! و سپس جلو ما رفت تا به درگاه حضرت حكیم گفت: من شما را راهنمایی می

السالم رسید، بدون آنكه از كسی بپرسد.مهمترین دلیل بر صدق قاضی الحاجات علیه

ی حكیم این است كه ثروتمند و مستطیع شد و ما او را بر ترك حج سرزنش گفته

گفت: آنكه در خواب همراهم بود، هر جایی را كه زیارتش نصیبم بود، او میكردیم. 

به من نشان داد و مكه و مدینه را به من نشان نداده است. گفتیم: این كه عذر شرعی و 

فق ی رفتن به حج شد ولی مومسقط تكلیف نیست!باالخره او سه سال پی در پی آماده

از راه باز ماند چون به حالت مرگ رسید. سال نشد! بار اول در نجف سخت بیمار شد و 

دوم وقتی به نجف رفت، از طرف سفیر انگلیس او را به اتهام واهی برگرداندند و وقتی 

[ وقت سفر حج منقضی شده بود. در سال سوم نیز به فرمان 99۱اشتباه رفع شد، ] صفحه 

ال و باالخره او در س سلطان، راه جبل بسته شد و وقت رفتن از راه دریا هم گذشته بود.

 [ .2۳2چهارم مرد و به حج موفق نشد. آنچنان كه خودش گفته بود. ]

 شفا و هدایت افتخارالدوله به بركت امام حسین
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ندو ی هنویسد:شخصیتی از طایفهمرحوم فاضل دربندی در كتاب اسرار الشهادة می

هر  - الكی داشتهكه قبال در دولت هند منصب مستوفی المم -ملقب به افتخارالدوله 

السالم بذل ی عزای حضرت امام حسین علیهسال در ماه محرم مال زیادی در اقامه

كرد. در یكی از سالها دو برابر سال قبل عطا نمود و اتفاقا به مرض شدیدی مبتال می

گردید، به طوری كه به حالت احتضار و اغما افتاد!ناگاه صحت و سالمتی برای او 

جای برخاست و مسلمان شد. وقتی از او سبب شفا یافتن و مسلمان حاصل گردید و از 

قم، »السالم را دیدم كه فرمودند: شدنش را پرسیدند، گفت: حضرت سیدالشهداء علیه

تن عزای برخیز، كه خداوند به خاطر برپاداش« قد عافاك اهلل تعالی ببركة اقامتك تعزیتی

ی كرد و با خانوادهلهی كوشش میمن، تو را عافیت بخشید.وی در آموختن احكام ا

خود كه آنها نیز مسلمان شده بودند، از هند به كربال هجرت كرد، و اموال قیمتی خود 

السالم هدیه كرد و اكنون از اعبد و ازهد مردم را به آستان حضرت امام حسین علیه

 [ 992[ . ] صفحه 2۳1باشد. ]آنجا می

 ی او به كربال توسطسین، و مرگ او و نقل جنازهشیعه شدن زن روسی به بركت عزای امام ح

 ی نقالهمالئكه

این قضیه را نقل فرموده است:من در  -صاحب تصانیف كثیره  -مال محمد هزار جریبی 

كه در مسجد « مرحوم آیت اهلل وحید بهبهانی قدس سره»مجلس درس استاد اكمل 

دم. روزی كرد، شركت میشالسالم تشكیل میپایین پای صحن مقدس امام حسین علیه

مرد زائر غریبی با لباس آذربایجانی وارد شد و به مرحوم استاد سالم كرد و دست ایشان 

این »ای كه زر و زیور زنانه در آن بود، نزد استاد گذاشت و گفت: را بوسید و بسته

ی قضیه»حضرت استاد فرمود: «دانید صرف كنید!طالها را در هر جا كه مصلحت می

آن مرد پاسخ داد: این زیورها داستان عجیبی دارد! من از حوالی « یورها چیست؟این ز

شیروان و دربند هستم و به جهت تجارت به یكی از شهرهای روسیه سفر كردم و در 
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آنجا به داد و ستد مشغول شدم و صاحب ثروت و مكنتی بودم.روزی چشمم به دختری 

اف ی او كه از اشراخت. به ناچار نزد خانوادهزیبا افتاد و تمام قلب مرا به خود مشغول س

ند: ی او گفتنصاری بودند، رفتم و آن دختر را برای خود خواستگاری كردم. خانواده

در تو هیچ عیبی نیست، مگر اینكه تو در مذهب ما نیستی! اگر به مذهب نصاری داخل 

ز نزد آنها كنیم.من ناراحت و مغموم شدم و اشوی، این دختر را به تو تزویج می

مراجعت كردم. چند روز صبر نمودم، زیرا آنها مرا سر دو راهی و معلق قرار داده بودند 

شد، تا به جایی رسید كه و روز به روز، عشق و محبت آن دختر در دل من زیادتر می

دست از تجارت و شغل خود برداشتم!آخراالمر، دیدم نزدیك است كه حواسم مختل 

شوم. با خود گفتم: باكی نیست كه در ظاهر از اسالم اظهار  گردد و مشرف به هالكت

[ نزدیكان او را دیدم و گفتم: حاضرم از اسالم 991تنفر بنمایم. بنابراین رفتم و ] صفحه 

برائت بجویم و داخل دین مسیح گردم! آنها از من قبول نمودند و دختر را به من تزویج 

ن فعل قبیح، خود را سرزنش كردم. كردند.چون مدتی گذشت، پشیمان شدم و بر ای

دیگر نه قدرت داشتم كه به وطن خود برگردم و نه ممكن بود كه از دین نصرانیت 

شد جز گریه بر مصائب حضرت عدول كنم. از شرایع اسالم چیزی در من یافت نمی

ر مند گردیدم و تفكالسالم و در آن اوقات به آن حضرت خیلی عالقهسیدالشهداء علیه

كردم.عیال من از دیدن این نمودم و گریه و زاری میئب آن حضرت میدر مصا

ش دید. بنابراین حیرتی من نمیكرد! چون علت آشكاری برای گریهحالت، تعجب می

ی من سئوال كرد. من با توكل بر خدا به او گفتم كه من هنوز زیاد شد و از سبب گریه

الم السب حضرت اباعبداهلل علیهی من بر مصائبه مذهب اسالم باقی هستم و گریه

است.همین كه همسرم اسم آن بزرگوار را شنید، نور اسالم در قلبش ظاهر شد و در 

همان لحظه به شریعت اسالم داخل شد و با من در مصائب آن بزرگوار همنوا و هم ناله 

شد.یك روز من به او گفتم: بیا مخفیانه از اینجا برویم و سر قبر مطهر حضرت 

السالم اقامت كنیم تا بتوانی علنا اظهار مسلمانی بنمایی! آن زن قبول شهداء علیهسیدال
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 ی من مریض شد وی لوازم سفر كردیم.مدتی نگذشت كه زوجهنمود و شروع به تهیه

از دنیا رحلت كرد! پس اقارب و نزدیكانش جمع شدند و او را به طریق نصارا تجهیز 

هایی كه داشت دفن كردند، به همان صورتی كه نمودند و او را با جیمع زر و زیور

مقتضای مذهبشان بود!من حزن و اندوهم بعد از مفارقت او زیادتر شد و با خود گفتم: 

آورم و در بهترین شهرها ]كربال[ روم و جسد او را از قبر بیرون میشب كه بشود، می

ولی با كمال [ چون شب شد، رفتم و قبرش را نبش كردم. 999كنم! ] صفحه دفن می

ی تعجب دیدم مردی با شارب بلند و ریش تراشیده، در آنجا مدفون است.از این سانحه

ی خبیثه متحیر شدم. باالخره در آن شب در عالم ی عیالم به این جثهعجیب تبدیل جثه

ی گوید: خوشحال باش و خوشحالی تو زیاد شود! زیرا جثهرؤیا دیدم كه كسی می

كردند و در زمین كربالی معلی او را دفن كردند و قبر او در  عیالت را مالئكه حمل

السالم در طرف پایین پای آن حضرت، میان صحن مقدس حضرت سیدالشهداء علیه

ی كاشی واقع شده است. نشانی قبر هم به من داده شد. سپس آن شخص نزدیك مناره

 ال دفن كردندی فالن عشار )گمركچی( است كه امروز او را در كربگفت: این جثه

ولی مالئكه او را به قبر عیال تو نقل كردند و زحمت حمل و نقل جنازه از تو برداشته 

شد!من خوشحال شدم و از خواب برخاستم و فورا عازم حركت به كربال شدم و 

رف السالم نایل و مشخداوند توفیق كرامت فرمود و به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه

السالم سئوال ن و خدام صحن مقدس حضرت امام حسین علیهشدم.باالخره از محافظی

كردم كه در فالن روز )همان روزی كه عیالم را دفن كرده بودم( در پای منار سبز، چه 

نبش  یاند. پس من قضیهكسی را دفن كردند؟ خدام گفتند: فالن عشار را دفن كرده

را شكافتند و من به جهت روشن قبر و رؤیایم را برای آنها نقل كردم. آنها آمدند و قبر 

شدن مطلب به قبر داخل شدم.دیدم عیالم به همان صورتی كه او را در شهر خودش به 

اند، در میان لحد خوابیده است. پس من زر و زیور او را كه به گردن و خاك سپرده

ام.مرحوم آیت اهلل دستش بود برداشتم و اینها طالهای اوست كه به خدمت شما آورده
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[ مصرف 993ظمی وحید بهبهانی طالها را گرفتند و برای فقرای كربال ] صفحه الع

 [ .2۳9نمودند. ]

 ی همراه شدن با زوار عزادار و ورود به كربالی جوان نصرانی بواسطههدایت و توبه

ی زیادی داشت و از نظر معامالت در بصره یك جوان تاجر نصرانی بود كه سرمایه

 ای به اوی او را نداشت! شریكهایش از بغداد نامهمایهتجارتی، بصره گنجایش سر

ی نوشتند كه سزاوار نیست با این سرمایه هنگفت، شما در بصره باشید. بهتر است وسیله

ی معامالتش خیلی بیشتر حركت خود را به بغداد فراهم كنید، زیرا بغداد توسعه

اش به طرف بغداد یهی سرمااست.مرد نصرانی مطالبات خود را نقد كرد و با همه

حركت نمود. در بین راه دزدان به او برخورد كردند و تمام موجودیش را از او گرفتند. 

كشید با آن وضع فالكتبار وارد بغداد شود، ناچار به اعراب بادیه چون او خجالت می

ای یك خیمه كه در هر قبیله -نشین پناه برد و به عنوان مهمان در مهمانسرای اعراب 

به سر برد.باالخره روزی به یك دسته از اعراب رسید، كه در  -وص مهمانان بود مخص

میان آنها جوانانی بودند و او بر اثر تناسب اخالقی، كم كم با آنها انس گرفت و مدتی 

هم در مهمانسرای آن قبیله ماند.یك روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند و علت 

وان نصرانی گفت: مدتی است كه من در خوراك، بر اش را سئوال نمودند. جافسردگی

شما تحمیل هستم و از این جهت غمگینم.بادیه نشینان گفتند: این مهمانسرا مخارج 

گردد. اگر فرضا تو [ كم نمی991معینی دارد كه با بودن و نبودن تو اضافه و ] صفحه 

ی قبیله هم از اینجا بروی این مقدار از مخارج جزء مصرف همیشگی میهمانان

ماست.تاجر وقتی فهمید كه توقف او در آنجا، موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق 

ای از قبایل ای نیست، شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود. روزی عدهالعاده

اطراف به عنوان زیارت كربال با پای برهنه، بر این قبیله وارد شدند.جوانهای این قبیله نیز 

م، به زوار پیوستند و مرد نصرانی هم با آنها حركت كرد و در بین راه اسباب با شوق تما
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خورد.آنها ابتدا به نجف آمدند و پس از كرد و از خوراكشان میآنها را نگهبانی می

السالم در شب عاشورا وارد كربال شدند انجام مراسم زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه

صحن گذاشتند و به نصرانی گفتند: تو روی اسباب و ی خود را داخل و اسباب و اثاثیه

آییم و سپس برای زیارت به طرف حرم ی ما بنشین، ما تا فردا بعد از ظهر نمیاثاثیه

دید همراهانش با مطهر رفتند.تاجر در آن شب، وضع عجیبی مشاهده كرد! او می

م آهنگ و همنوا زدند كه گویا در و دیوار نیز با آنها هاشكهای جاری چنان ناله می

ی خستگی راه، روی اسباب و اثاثیه به خواب فرورفت. چون هستند.مرد نصرانی بواسطه

پاسی از شب گذشت، در خواب دید كه شخص بسیار جلیل و بزرگواری از حرم 

اند. آن شخص بزرگوار به هر یك از آن دو خارج شد و در دو طرف او دو نفر ایستاده

مأمور كردند كه اطراف خارجی صحن را بررسی كند و نام  نفر دفتری دادند و یكی را

اند، یادداشت نماید و دیگری را نیز برای هر زائر و مهمان را كه در آن شب وارد شده

داخل صحن مأموریت دادند.آنها رفتند و پس از مدتی كوتاهی بازگشتند و صورت 

ردند و فرمودند: هنوز اسامی را به آن بزرگوار عرضه داشتند. آنها به اسامی نگاه ك

ی دوم، آنها به اید!برای مرتبه[ را ننوشته99۴افرادی هستند كه شما نامشان ] صفحه 

جستجو شدند و باز برگشتند و اسامی را به عرض آن جناب رساندند. باز هم آن جناب 

ر اید.آن دو نففرمودند: كامال تفحص كنید! هنوز هم بعضی از اسامی زوار را ننوشته

ی سوم، عرض كردند: زائر دیگری را نیافتیم مگر ز گردش و جستجو در مرتبهپس ا

همین مرد نصرانی كه بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته است! و چون نصرانی بود، 

« نا؟!سبحان اهلل! الیس قد نزل بساحت»اسم او را ننوشتیم!حضرت فرمودند: چرا ننوشتید؟ 

ین ی ا؟ نصرانی باشد! او وارد بر ما است!تاجر از مشاهدهی ما نیامده استآیا به در خانه

از  السالم گردید؛ كه پسی توجه مخصوص حضرت اباعبداهلل علیهخواب چنان شیفته

ی مادی خود بیدار شدن، اشك از دیدگانش ریخت و باالخره مسلمان شد. او سرمایه

 [ .2۳3. ]ای بس گرانبها بدست آوردرا اگر چه از دست داد؛ ولی سرمایه
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ی امین الدوله بود، زائر خود محسوب ی خانهرا كه در طویله« ترسایی»حضرت امام حسین 

 كردند و او شیعه شد

و  السالم بیرون آمدمسید جواد گلشادی اصفهانی گفت: روزی از حرم امام حسین علیه

 ] وفایی به آداب و شروط زیارت و بیی گناهان بزرگ و كوچك خود و بیدر اندیشه

ی عاقبت خود و پذیرش یا عدم [ اعتنایی به ولی نعمت خود بودم و درباره993صفحه 

كردم. تا به ایوانی كه میرزا محمد كردم و در صحن گردش میپذیرش زیارت فكر می

نشست، رسیدم. میرزا محمد مرد خوبی بود و من با او مأنوس بودم. او جراح در آن می

ر ی خود به او خبوه مرا پرسید و من از فكر و اندیشهچون مرا دگرگون دید، سبب اند

دادم.میرزا محمد گفت: خوشحال باش كه خدا رئوف و مهربان است و من نیز برای تو 

السالم از حرم مژده آرام بخشی دارم! شبی در خواب دیدم كه حضرت امام حسین علیه

ریف بر باالی منبر تشمطهر بیرون آمدند و به ایوان مبارك رسیدند و در برابر ضریح 

بردند. اطراف منبر آن حضرت گروهی زیادی از افراد نورانی، با هیئتی كه قبال ندیده 

مام ها هستند. آنگاه ابودم؛ شرف حضور داشتند و برای من مشخص بود كه آنها فرشته

بروید، نام زائران را »السالم به آن فرشتگان نظر كردند و فرمودند: حسین علیه

ی فرشتگان فورا پراكنده و ناپدید شدند و پس از مدتی بازگشتند و دفترها همه«بیاورید!

غیر از اینها »السالم فرمودند: را به خدمت آن حضرت آوردند. حضرت امام حسین علیه

راها و ی اتاقها و مساجد و سهمه»دوباره مالئكه رفتند و بازگشتند و گفتند: « هم هستند!

لسالم احضرت امام حسین علیه«گشتیم و زائر دیگری نیافتیم! ها و مانند آنها راحمام

ی امین الدوله یك ترسا هست، نام او را نیز در ی خانهی درون طویلهدر دكه»فرمودند: 

السالم فرمودند: حضرت امام حسین علیه« او ترسا است!»فرشتگان گفتند: « دفتر بنویسید.

رفتند و نام او را نوشتند و من با خوشحالی از  فرشتگان« آیا در آستان ما نیامده است؟!»

ی امین الدوله كه منزل زوار بود رفتم و آن مرد خواب بیدار شدم.بامداد آن روز به خانه
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السالم فرموده بودند، یافتم و از او ترسا را به همان وضع و در همان مكانی كه امام علیه

به همان صورت كه در رؤیا او احوال خود را « كیستی و كارت چیست؟»پرسیدم: 

[ سپس من رؤیای خود را برای او بازگفتم و او شاد 99۳دانسته بودم، بیان كرد. ] صفحه 

 [ .2۳1شد و فورا مسلمان گشت. ]

یهودی طال فروش بغدادی پس از زیارت امام حسین به نجف آمد و طالهای خود را یافت و 

 مسلمان شد

، 2931، دی ماه 22133ایران )اطالعات شماره  های كثیراالنتشاردر یكی از روزنامه

ی زیادی ی یهودی اینچنین اعالم شده بود:عده( مسلمان شدن یك خانواده2۱ی صفحه

ی افراد یك زن و مرد در حیاط مسجد صدر االمور آبادان، جمع شده بودند و درباره

د آمده بودند؛ ی یهودی كه به دین اسالم مشرف شده و برای ادای نماز به مسجخانواده

كردند.وقتی افراد این خانواده نمازگزاردند و از مسجد خارج شدند، از آنها، گفتگو می

در مورد علت و كیفیت تشرف به دین اسالم سؤال شد و یكی از آنها كه معلوم بود 

بزرگ آن خانواده است، گفت: من و همسرم كه دارای دو فرزند هستیم، قبل از آنكه 

م مشرف شویم؛ در بغداد سكونت داشتیم.وقتی كاخ ریاست جمهوری به دین مبین اسال

عراق بمباران گردید و حكومت نظامی اعالم شد؛ من از شدت ترس، مغازه طالفروشی 

های معتبر بغداد بود، تعطیل كردم و به امید خدا رها كردم و به خانه خود را كه از مغازه

ه رفتم، متوجه شدم كه از طال آالت و پناه بردم! ولی دو روز بعد وقتی كه به مغاز

ام هیچ اثری نیست!چند روزی من و همسر و فرزندانم در ناراحتی و اندوه بسر نقدینه

ی زیادی كردم و با چشمهای اشك آلود بردیم. یك شب كه از فرط ناراحتی، گریهمی

طهر [ من گفته شد كه اگر به زیارت مرقد م993خوابیدم، در عالم رؤیا به ] صفحه 

ام را بدست خواهم آورد. پس السالم بروم، طال آالت و نقدینهحضرت امام حسین علیه

از آنكه از خواب بیدار شدم، جریان رؤیایم را با همسرم در میان گذاشتم و فردای آن 
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روز بار سفر بستم و عازم كربال شدیم و به زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین 

س با اتومبیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ضمن اقامت السالم نایل آمدیم. سپعلیه

در آن شهر به سراغ یكی از دوستان قدیمی خود، كه از زرگرهای معروف نجف است، 

ی او نشستیم.موقعی كه قصد داشتم با او خداحافظی كنم و از رفتیم و ساعتی در مغازه

تم خواستند تا مغازه بیرون آیم، زن و مرد شیك پوشی وارد مغازه شدند و از دوس

مقداری از جواهرات و طالجات آنان را خریداری كند.چون دوستم قصد خرید 

ی نداشت، من با آنان وارد معامله شدم. ولی وقتی به طالجات مذكور، كه در یك جعبه

بزرگ قرار داشت با دقت نگاه كردم، متوجه شدم كه همان طالجاتی است كه از 

فاصله جعبه را برداشتم و از مغازه بیرون رفتم، تا پلیس را اند! بالام به سرقت بردهمغازه

خبر كنم. ولی آن دو نفر قبل از آنكه به دام مأمورین بیفتند، فرار را بر قرار تریجیح 

دادند و متواری شدند.به این ترتیب همانطور كه در خواب به ذهنم خطور كرده بود، 

ره پس از این قضیه، من و فرزندانم جواهرات و طالجات مسروقه را پیدا كردم و باالخ

« ا هوسالم الی»و همسرم به دین مقدس اسالم مشرف شدیم. این مرد اضافه كرد قبال نامم 

است. « زهرا»و نام همسرم « محمد»نام داشت، ولی حاال نام من « هیالنام»بود و همسرم 

 [ 93۱[ . ] صفحه 2۳۴]

 الفضل العباسباب الحوائج ابیشیعه شدن شخص مسیحی پس از شفا گرفتن از حضرت 

این قضیه توسط حجة االسالم آقای حاج شیخ فضل اهلل نوری قمی نقل شده است:حقیر 

رفتم. در آنجا یكی از گویندگان این قضیه را برایم نقل در تهران منبر می 2911در سال 

ه ب رفتم. در یكی از شبها، بعد از منبر، نوجوانی مراكرد:در محلی ده شب منبر می

ی مزبور، ای دعوت كرد و گفت: پدرم با شما كار دارد. پس از ورود به خانهخانه

شخصی را بر روی تخت مشاهده كردم كه بیمار بود.وی مرا در كنار خود طلبید و 

گفت: آقای محترم، من شخصی مسیحی هستم و مسلمان نیستم؛ ولی به ابوالفضل شما 
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و این مرضی كه دارم خوب شدنی نیست.  اعتقاد دارم! دكتر مرا جواب كرده است

پدرم با این مرض مرد، برادرم هم با این مرض مرد، من هم با همین مرض ساعت آخر 

كنم. اگر شما شفای مرا از حضرت ابوالفضل العباس بگیری، قول عمر را سپری می

رای ب دهم كه مسلمان شوم!من بدنم لرزید! با این بیمار رو به موت چه كنم؟! باألخرهمی

 السالم شدم. یكی دو شب از مجلسشفای او متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه

مانده بود، كه همان نوجوان پیدا شد و بعد از منبر مرا به خانه دعوت كرد. پیش خود 

گفتم: حتما آن مرد مرده است و ما رسوا شدیم! متزلزل و نگران، همراه او رفتم. داخل 

مرد از روی تخت پایین آمده است! وقتی كه چشمش به من خانه كه شدم دیدم آن 

افتاد، بنا كرد گریه كردن و گفت:دیدی گفتم ابوالفضل شما باب الحوائج است! او به 

من عنایت كرد و من خوب شدم. االن شهادتین را بگو تا من مسلمان شوم. آری، از 

فتم و اكنون اسالم السالم شفا یا[ العباس علیه932بركت حضرت ابوالفضل ] صفحه 

 [ .2۳3ام! ]ام و شیعه شدهاختیار كرده

 شفای زن یهودی در عالم رویا توسط حضرت ابوالفضل و شیعه شدن او و شوهرش

گفت:من در قوچان بودم، یكی از بزرگان اهل منبر نقل كرد از واعظی شنیدم كه می

ت زده به اش دعوت كرد! من شگفیك یهودی مرا برای روضه خواندن به خانه

خواهم مسلمان شوم! علت اسالم آوردن وی را پرسیدم، اش رفتم و او گفت: میخانه

ام وارد منزل شدم، دیدم گفت: همسر من بیمار بود. دیشب موقعی كه از تجارتخانه

اش سؤال كردم.همسرم در پاسخ گفت: شوهرم، من از بسیار گریان است. از علت گریه

هفده سال است كه به مرض روماتیسم پا دچار هستم و به ام؛ زیرا حدود شما شرمنده

اید، از ی فراوانی صرف نمودهباشم و با آنكه شما هزینهكلی از حركت كردن عاجز می

ا السالم متوسل شوم، زیرالفضل علیهخواهم به حضرت ابیبهبودی ناامیدم. امشب می

چون  كردند وروضه خبر میدیدم كه زنان مسلمان یكدیگر را برای بعضی از اوقات می
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گفتند: ما در مجلس عزاداری حاضر كردم چه خبر است؟ میمن از آنان پرسش می

گردیم و خداوند به السالم میشویم و در آنجا متوسل به حضرت عباس علیهمی

سازد. من هم امشب دهد و حاجاتمان را روا میی این توسل بیماران ما را شفا میواسطه

سل به آن سرور بشوم و برای مظلومیت او اشك بریزم. چنانچه شفا یافتم خواهم متومی

گفت: آیا حاضر هستی كه مسلمان شوی؟!من گفتم: بلی. سپس دیدم كه او با گریه می

[ مرا خواب درربود و طولی نكشید كه 931یا اباالفضل، یا اباالفضل! مدتی بعد ] صفحه 

رخاستم و دیدم اطاقی كه تاریك بود، گوید: برخیز، نگاه كن! بشنیدم همسرم می

د، برپا توانست بایستام با حال سالمتی، در صورتیكه قبال نمیروشن شده است و زوجه

اجرا السالم در اینجا بود. گفتم: مالفضل علیهگوید: االن حضرت ابیایستاده است و می

ه ردم تا برا بازگو كن.همسرم گفت: شما كه خوابیدید، من آن قدر تضرع و زاری ك

خواب رفتم. در عالم رؤیا دیدم كه یك آقای جلیل القدری به من فرمود: بلند شو. 

عرض كردم: قدرت برخاستن ندارم، و افزودم دست خود را به من بدهید، شاید بتوانم 

حركتی نمایم! ناگهان مشاهده نمودم كه محزون شد. سپس مالحظه كردم و دیدم 

نقل داستان فوق افزود: اكنون ما دو نفر به شرف  دست در بدن ندارد!یهودی پس از

 دهیم و این كرامت حضرتشویم و بعدا مجلس با شكوهی تشكیل میاسالم مشرف می

كنیم و جمعیت زیادی را به السالم را برای خویشان و دیگران بازگو میعباس علیه

 [ .2۳۳دهیم. ]اسالم گرایش می

فا گرفتن دختر او با حضور آن حضرت و شیعه توسل یك مادر مسیحی به حضرت رقیه و ش

 شدن آنها

ی جناب حجة االسالم و المسلمین آقای سید عسكر حیدری، از طالب علوم دینیه

[ روزی زنی مسیحی دختر 939ی شام چنین نقل كردند: ] صفحه ی زینبیهحوزه علمیه

ا كرده بودند.زن ب آورد.زیرا دكترهای لبنان او را جوابفلجی را از لبنان به سوریه می
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ر گیرد تا ددختر مریضش نزدیك حرم با عظمت حضرت رقیه علیهاالسالم منزل می

ی فرزندش به دكترهای سوریه مراجعه كند، تا اینكه روز عاشورا آنجا برای معالجه

بیند كه مردم دسته دسته به طرف محلی كه حرم مطهر حضرت رقیه رسد و او میفرامی

نجا گویند: ایپرسید: اینجا چه خبر است؟ میروند.از مردم شام مییعلیهاالسالم است، م

ذارد گالسالم است. او نیز دختر مریضش را در منزل تنها میحرم دختر امام حسین علیه

رود. آنجا متوسل به بندد و به حرم حضرت رقیه علیهاالسالم میو درب اطاق را می

. در افتدكند و بیهوش میكه غش میكند، به حدی شود و گریه میحضرت رقیه می

گوید: بلند شو به منزل برو! دختر تنهاست و خدا او را شفا آن حال كسی به او می

گوید: بلند شو به منزل برو! دخترت تنهاست و خدا افتد. در آن حال كسی به او میمی

 لكند و وقتی به منزخیزد به طرف منزل حركت میاو را شفا داده است. زن برمی

كند!وقتی مادر جویای وضع دخترش بیند كه دخترش دارد بازی میرسد، میمی

گوید: وقتی شما رفتید، پرسد، دختر در جواب مادر میشود و احوال او را میمی

وارد اطاق شد و به من گفت: بلند شو با هم بازی كنیم! آن دختر به « رقیه»دختری به نام 

 حیم تا بتوانی بلند شوی و سپس دستم را گرفت ومن گفت: بگو بسم اهلل الرحمن الر

من بلند شدم و ناگهان متوجه شدم كه تمام بدنم سالم است. او داشت با من صحبت 

[ سرانجام مادر 933كرد كه شما به منزل رسیدید و او گفت: مادرت آمد! ] صفحه می

 [ .2۳3] السالم مسلمان شد.مسیحی با دیدن این كرامت از دختر امام حسین علیه

 «یا اباالفضل»ی غیر مسلمان در اثر گفتن نجات از مرگ و هدایت شدن راننده

ای از موثقین و افرادی كه سخنشان مورد اطمینان است این قضیه را نقل عده

ای غیر مسلمان، در هنگام رانندگی و حركت اتوبوس همراه با مسافرین، اند:رانندهكرده

بیند.چون مرگ خود و مسافرینش را در دو قدمی می شود كه ترمز ندارد ومتوجه می

شوند م میالسالشنیده بود كه مسلمانها در مواقع گرفتاری متوسل به حضرت عباس علیه
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بوس بجای گوید اتوزند یا اباالفضل! وقتی كه این كلمه را میاختیار فریاد میاو نیز بی

سیخته و پاره پاره های اتوبوس از هم گایستد! آنچنان كه الستیكخود می

 السالمی غیر مسلمان این كرامت روشن را از حضرت عباس علیهشوند.چون رانندهمی

شود و سر بر آستان مقدس آن كند، به دین مقدس اسالم مشرف میمشاهده می

 [ .23۱ساید. ]بزرگوار می

 تت یافی رانندگی نجااز سانحه« یا اباالفضل»ی ارمنی كه با گفتن شیعه شدن راننده

یكی از رانندگان اتوبوس شهرستان قم نقل كرد در ایامی كه راه عتبات عالیات باز بود، 

بردم و از آنجا نیز مسافران را به قم من مرتبا از قم به كاظمین علیهماالسالم مسافر می

، به آمدمرسانیدم. در یك نوبت كه از كاظمین علیهماالسالم مسافر زده بودم و میمی

[ در وسط گردنه 931ی سختی است؛ رسیدم. ] صفحه پاطاق، كه نسبتا گردنه یگردنه

دیدم ماشین نفت كشی از سر گردنه پیدا شد. قدری كه آمد من متوجه شدم ترمز او 

گیرد و آید و ماشین مرا زیر میبریده است و اكنون آن ماشین بر حسب عادت می

كند، و باشند له و نابود میالسالم میشصت مسافری را كه همه زوار قبر امام حسین علیه

دیدم. دستم به طرف در رفت تا آن در را كه در اصال راه فراری هم برای خود نمی

پهلوی خود بود باز نمایم و خود را به بیرون پرتاب كنم تا اقال خودم كشته نشوم، كه 

 هآمد، سرش برگشت و به كوناگاه ماشین نفت كش كه به سرعت به طرف ما می

خورد و متوقف شد!من اتوبوس را نگاه داشتم و به طرف نفتكش دویدم و دیدم درب 

یرون تواند از ماشین بای ندیده است و لكن نمیماشین به كوه گیر كرده و راننده صدمه

آید. به زحمت درب ماشین را باز كردیم و راننده را بیرون كشیدیم.به مجرد آنكه 

ؤال كرد: شما چه مذهبی دارید؟ گفتیم: مسلمان و شیعه راننده از ماشین بیرون آمد، س

باشیم. گفت: مرا به دیانت اسالم و مذهب شیعه داللت نمایید! زیرا من ارمنی هستم می

و به كیش نصرانیت معتقدم. گفتیم: بگو أشهد أن ال اله اال اهلل و أن محمدا رسول 
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السالم : حضرت عباس علیهاهلل.پس از آنكه شهادتین را بر زبان جاری ساخت، پرسید

 طالبكیست؟ ما گفتیم: حضرت عباس فرزند اولین امام، حضرت علی بن ابی

السالم سؤال السالم است. سپس سؤال كردیم: چرا تو از حضرت عباس علیهعلیه

ستند خوای شیعه میكردم، رفقای رانندهكنی؟ وی گفت: در ایران كه رانندگی میمی

 كردم. آنان از راه دلسوزیت و رهبری نمایند و لكن من قبول نمیمرا به مرام تشیع دالل

و نصیحت به من فرمودند هرگاه در جایی بیچاره شدی و خواستی خود را از گرفتاری 

السالم و او قطعا از تو دادرسی خواهد نمود.این برهانی، بگو: یا اباالفضل العباس علیه

اشین من از باالی گردنه سرازیر ] صفحه مطلب در ذهن من بود، تا اینكه اكنون چون م

ند ك[ شد؛ ناگاه ترمز آن برید و من یقین كردم كه ماشینم به ته دره سقوط می93۴

شود، لذا ناچار شدم و چند مرتبه گفتم: یا اباالفضل العباس.آری، وبدنم قطعه قطعه می

د و اهداری كرالسالم حفظ نمود و جان مرا نیز او نگماشین مرا حضرت ابوالفضل علیه

من ثلث درآمد ماشین خود را وقف او نمودم و تا زنده باشم در راه روضه خوانی او 

نمایم و همانجا با انگشت خود و مركب، در جلو ماشین نوشت: شركت با مصرف می

 [ .232السالم. ]اباالفضل العباس علیه

اینكه خادم عزاداران ی او فرمود: به خاطر هدایت شخصی غاصبی كه امیرالمؤمنین درباره

 امام حسین است، از او درگذر

هر كرد. كالنتر شمردی در بحرین ماده گاوی داشت و با استفاده از شیر آن زندگی می

آن گاو را به زور گرفت. آن شخص ابتدا به حاكم شهر شكایت كرد و سپس به حرم 

باالخره در حرم السالم آمد و شكوه به خدمت آن بزرگوار آورد. امیرالمؤمنین علیه

 السالم را در خواب دیدالسالم به حال چرت فرورفت و امام علیهمطهر امیرالمؤمنین علیه

از او بگذر و به خاطر من حقت را ساقط »السالم به او فرمودند: حضرت علی علیه

آن شخص شگفت زده شد و سبب این فرمایش را سئوال كرد. حضرت فرمودند: «كن!
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از »آن شخص بحرینی گفت: « السالم است.اداران امام حسین علیههر سال او خادم عز»

و سپس از خواب بیدار شد.در هنگام بازگشت به بحرین، به بندر ریگ « او گذشتم

رسید و با كمال تعجب دید كه آن كالنتر غاصب همراه با گاو و بهای شیر آن از روز 

السالم را حضرت علی علیه [ گفت:933غصب، به پیشواز او آمده است! كالنتر ] صفحه 

چرا به فالنی ستم كردی؟ برو و از او حاللیت »در خواب دیدم، و به من فرمودند: 

كالنتر از مرد بحرینی خواهش كرد كه ماده گاو را همراه با پول شیرش تحویل «.بطلب!

بگیرد. اما مرد بحرینی آنها را نگرفت بلكه هر دو توافق كردند كه همه را در عزاداری 

 [ .231السالم صرف كنند. ]امام حسین علیه

ی نذری را غصب كرد، به خاطر گریه بر امام شیعه شدن مردی از اهل تسنن كه گوساله

 حسین

این قضیه توسط حجة االسالم سید محمد علی جزائری آل غفور از جد اعالیشان 

همه  همرحوم سید عبدالغفور نقل شده است.طویریج دهی است در سه فرسخی كربال ك

ی هروند و دستساله در روز عاشورا دستجات عزا و سینه زنی از آنجا پیاده به كربال می

ذر ای نطویریج مشهور است. باری، زنی از اهل طریریج، حاجتی داشته است، گوساله

شود. برای زیارت اول ماه كند و حاجتش برآورده میالسالم میحضرت عباس علیه

برد.در بین راه یكی از شود، گوساله را همراه خود میرجب كه به كربال مشرف می

؟ بریپرسد گوساله را كجا میبیند و میمأمورین ژاندرمری، كه سنی بوده، او را می

یرد و گبرم. آن را از او میالسالم است و به كربال میگوید: نذر حضرت عباس علیهمی

كند، پس و خواهش می خواهد به كربال ببری! هر چه زن اصرارگوید: نمیمی

ه السالم جریان را ] صفحشود و در حرم ابوالفضل علیهدهد. زن به كربال مشرف مینمی

گوید كه من به نذر خود وفا كردم، ولی آن مرد كند و می[ به محضر آقا عرض می93۳

كند كه گوساله را از آن مأمور سنی بگیرد.شب سنی از من گرفت؛ و از آقا خواهش می
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رسد و مجددا السالم میخوابد، در خواب به خدمت حضرت عباس علیهزن می كه آن

 فرمایند: نذر توكند كه آن حضرت، گوساله را از او بگیرند و حضرت میخواهش می

خواهد گوساله را از او بگیرید. باز كند كه من دلم میرسید و قبول است! عرض می

دم و ما خانواده وقتی چیزی به كسی فرمایند: من گوساله را به او بخشیحضرت می

فرماید: آن مرد كند. حضرت میگیریم! باز زن اصرار میبخشیدیم، آن را پس نمی

سد: پرحقی به گردن من دارد و من به تالفی آن حق، گوساله را به او بخشیدم. زن می

، فرمایند: مدتی پیشالسالم میآن مرد سنی چه حقی بر شما دارد؟!حضرت عباس علیه

رفت. هوا بسیار گرم بود، و تشنگی به حدی بر او غالب شد كه آن مرد به جایی می

نزدیك بود به هالكت برسد. پس به كنار نهر آبی رسید و از آب آن آشامید. چون 

السالم، افتاد و اشك از چشمش سیراب شد، به یاد تشنگی برادرم، امام حسین علیه

رستاد. به این سبب من گوساله را به او جاری شد و بر قاتالن آن حضرت لعنت ف

بخشیدم.وقتی زن به طویریج برگشت، باز آن مرد سنی را دید و جریان خوابش را برای 

السالم هگیرم، حضرت عباس علیاو نقل كرد. مرد گفت: بیا گوساله را بگیر! گفت: نمی

ا توبه ذبه تو بخشیده است.مرد سنی گفت:به خدا كسی از این موضوع خبر نداشت. ل

كرد و گفت: این خانواده بر حق هستند. أشهد أن علیا ولی اهلل.وی شیعه شد و همان 

السالم رفت و طوایف اعراب هم كه روز، در كربال به زیارت حضرت ابوالفضل علیه

[ بعضی از 933این خبر را شنیدند، همه به زیارت آن حضرت مشرف شدند و ] صفحه 

 [ .239شیع درآمدند. ]بستگان آن مرد نیز به آیین ت

 مسلمان شدن سرهنگ روسی پس از تنبیه شدن به خاطر توهین به عزاداران حسینی

این قضیه توسط حجة االسالم والمسلمین جناب آقای حاج شیخ اسداهلل جوانمردی از 

ی قم بیان شده است:در اوائل سالهای طلبگی به جهت ی علمیهگویندگان مشهور حوزه

 ، كه زادگاه من است، رفته بودم، بعد از«غریب دوست»تابستان به گذراندن تعطیالت 
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ای را دیدم كه با چند نفر از ریش ظهر یكی از روزها، از منزل بیرون آمدم و مرد غریبه

ی درختی نشسته بودند. من هم پیش آنان آمدم، سالم كردم و در سفیدان، در زیر سایه

نمود؛ قوی هیكل و دارای و پنج ساله میكنار آنان نشستم. مرد غریب در حدود شصت 

چشمان زاغ بود، موهای سر و صورتش سفید بود. او مشغول صحبت بود و ضمنا 

رد. كبساطی هم باز كرده و بعضی از وسایل را روی آن چیده بود و دستفروشی می

وقتی احساس كرد كه من طلبه هستم، شرح تاریخ زندگی خویش را چنین شروع 

ن فكر كنند كه من یك دستفروش دوره گرد عادی هستم. خیر، من از كرد:شاید آقایا

ام و در عین حال خدا را به این حال كسانی هستم كه از باال به پایین آمده

شكرگزارم.داستان زندگی من چنین است: در آن زمانی كه كشور روسیه بلشویكی شد 

ه دریا ریخت؛ جمع زیادی را و لنین علمای اسالم و مسلمانان با نفوذ را، یا كشت و یا ب

روسیه، كه نزدیكیهای قطب و بسیار سرد است، تبعید نمود. ] « سیبری»نیز به قسمت 

[ من در آن زمان كماندوی شهربانی سیبری بودم )به اصطالح ما، سرهنگ 91۱صفحه 

شود(. دایی من، مدعی العموم آن قسمت و در عین حال پدر خانم من بود شهربانی می

السالم معتقد بودیم و از لحاظ نسل و نژاد، آن سامان به نبوت حضرت داود علیهو ما در 

شدیم.روزی به من خبر دادند كه مسلمانان تبعیدی به صورت روسی محسوب می

زنند و روند و به سر و سینه میاند و سر و پا برهنه راه میجات فشرده بیرون ریختهدسته

هفت تیر خود را برداشتم، شالق محكمی نیز به  كنند. منخوانند و گریه میشعر می

دست گرفتم و با جمعی از پاسبانان، جلوی آنان رفتم. یكی از آنان سرش را هم 

تراشیده بود و چنان كه بعدها فهمیدم قمه زن بود و در جلوی صفها با جوش و خروش 

او را كرد.من آمدم جلوی گفت و دستجات را رهبری میمی« وا حسین»، «شاه حسین»

كنید؟! این وحشیگریها و دیوانه بازیها یعنی چه؟! گفت: ها چه میگرفتم و گفتم دیوانه

امروز عاشورا، مصادف با روزی است كه پسر دختر پیغمبر ما را با لب تشنه در كربال 

كنیم. گفتم: آقای داریم و عزاداری میاند. ما هم روز شهادت او را گرامی میكشته
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، كشته شده است؟ گفت: بیش از هزار سال است!گفتم: دیگر او شما چند سال قبل

داند شما به خودتان كتك ای دارد و او چه میمرده است، برای او این كارها چه فایده

زنید؟! او در جواب گفت: ما اعتقاد داریم كه پیشوایان ما، بعد از مردن هم، آن چنان می

ی آنان یكی است! گفتم: اگر و مرده و زنده اند،آگاهند كه در زنده بودنشان آگاه بوده

خوانید كه بیایند شما را از تبعید و یا حداقل چنین است چرا آنان را به امدادتان فرانمی

 «ساباخالره»از دست من نجات بدهند؟!او در جواب گفت: ما آقایمان را برای مثل تو 

كه  به زدن وی پرداختم خوانیم! من عصبانی شدم و با شالق آنچنانیعنی سگها فرانمی

چسبید! من او را شد و به شالق می[ صورتش كنده می912پوست سر و ] صفحه 

گفت: یا اباالفضل! )در این اثنا اشك چشمان ناقل زدم و او بدون اینكه گریه كند میمی

گفت: ایا اباالفضل! زدم، او همچنان میداستان، سرازیر شد( و من هر شالقی كه می

ی محكم بر من زده شد. این سیلی آنچنان در یدم از پشت سر یك كشیدهیكمرتبه د

من اثر كرد كه دنیا در چشمان من تاریك شد و خیال كردم دنیا بر سر من فرود 

گفت: این سیلی را بظاهر دائیم، كه پدر خانمم كرد و میآمد.ناقل داستان باز گریه می

ر السالم بر من زد. به پشت سفضل علیهبود، زد ولی در معنا این سیلی را حضرت اباال

نگاه كردم و دیدم دائیم بر من سیلی زده است. به من پرخاش كرد و گفت: چه 

كشی؟!من به خانه برگشتم، ولی خیلی ناراحت و گیج كنی، و چرا این بیچاره را میمی

شده بودم و سیلی كارش را كرده بود، باری، وارد خانه شدم و بدون اینكه چیزی 

ی مردم، از اولین و ورم خوابیدم. در عالم خواب، دیدم قیامت برپا شده و همهبخ

آورند كه همه اند. مردم آنچنان به همدیگر فشار میآخرین، در یك صحرا جمع شده

طاقت اند. گویی كه آفتاب روی سر مردم قرار دارد. گرما همه را بیغرق عرق شده

بیرون آمده بود. همه به دنبال آب هستند و  كرده و زبانها از شدت تشنگی از دهانها

گویند: فقط، پیغمبر آخر زمان صلی اهلل علیه و آله و سلم به مردم مردم به همدیگر می

دهد.من هم با هر وضعی بود خود را كنار حوض رساندم، دیدم كه حضرت آب می
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هد. من دب میالسالم به فرمان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به مردم آعلی علیه

السالم فرمود: به تو آب عرض كردم: آقا، آقا، به من هم آب بدهید! حضرت علی علیه

، امای؟! گفتم: آقا، اشتباه كردهدهم كه امروز عزادار فرزندم، حسین، را كتك زده

[ 911كنم، بفرمایید چه بگویم كه مسلمان شوم تا به من آب بدهید؟! ] صفحه جبران می

كردم كه یكمرتبه دیدم همسرم مرا بیدار كرد و گفت: اله و التماس میمن، همچنان ن

پاشو، آب آوردم! گفتم: من تشنه نیستم. گفت: پس چرا از رئیس مسلمانها، با آن همه 

خواستی؟! برای اینكه او چیزی نفهمد، آب را از دستش گرفتم و تا التماس، آب می

: های فاضالب گندیده و بدبو است! گفتمبرابر لبهایم آوردم ولی دیدم این آب مثل آب

این چه آبی است كه برای من آوردی؟! گفت: مگر چگونه است؟! گفتم: بوی بد 

ای، اینها دهد، گندیده است. همسرم گفت: این آب ایرادی ندارد، تو مسلمان شدهمی

 هآوری!قانون مذهب ما این بود كه اگر كسی از دین بیرون رود، باید كشترا بهانه می

شود. من فكر كردم كه این زن را بكشم تا مرا لو ندهد. هفت تیر را برداشتم تا بزنم ولی 

ی مرا برای پدرش بازگو كرد. ی پدرش رفت و قضیهاو فرار كرد و مستقیما به خانه

های مرا كندند و مرا دست بسته به ی من ریختند و درجهچیزی نگذشت كه به خانه

فرزند پدر و مادرم بودم.من وارد زندان شدم و منتظر عواقب  زندان بردند. من هم یگانه

كار خود بودم و از طرفی ممنوع المالقات شده بودم. در مدت توقف من در زندان، 

ن كرد و مپدر و مادر تنها دو بار، از دور توانستند مرا ببینند. مادرم زار زار گریه می

م داشتم: یكی اینكه از دینم بیرون شكی نداشتم كه مرا اعدام خواهند كرد! من دو جر

ام؛ و دیگری آنكه قصد كشتن همسرم را، كه دختر مدعی العموم منطقه است، رفته

كردم و به پیامبر خدا و حضرت علی و امام ام. ولی در زندان شب و روز گریه میداشته

شدم و نجات خود را از آنان السالم متوسل میحسین و حضرت ابوالفضل علیه

ی من باقی نمانده بود، كه شبی خواب دیدم واستم.بیش از دو سه روز به محاكمهخمی

كه یكی از آن بزرگواران )البته این قسمت از یاد من رفته است، و اال خود ناقل 
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جوانمردی( به خواب من آمد و به من  -گفت: كه چه كسی آمد و چه نام داشت؟ می

ی تو باقی نمانده است و اگر محاكمه ه[ زمان محاكم919چیزی به ] صفحه »فرمود: 

شوی، كشته خواهی شد! فردا شب راه زیرزمین به پشت زندان باز خواهد بود و به پدر 

ایم كه در پشت زندان منتظرت باشند. فردا شب از زندان فرار كن و و مادرت گفته

دم. ش صبرانه، منتظر فردا شبمن، بی«همراه پدر و مادرت، به سوی ایران حركت نما!

ای به بیرون باز شده است. از آنجا بیرون سر موعد به طرف زیرزمین رفتم، دیدم روزنه

رفتم، دیدم پدر و مادرم پشت زندان منتظر من هستند! با هم حركت كردیم و خود را به 

ایستگاه قطار رساندیم و قطار به راه افتاد. پس از آنكه قطار یك شب و روز مسیر خود 

موقع قطار ایستاد. من بسیار ناراحت شدم و سؤال كردم: چرا ناگهان بیرا ادامه داد، 

خواهد با قطار از روسیه فرار كند و قطار را نگه داشتند؟ گفتند: یك نفر فراری می

ا را السالم شدم كه ممأموران دنبال او هستند!من باز متوسل به حضرت ابوالفضل علیه

قطار را گشتند ولی ما را ندیدند! از كنار ما ی نجات بدهد. عجیب اینكه مأموران همه

دیدند، تا باالخره به مرز ایران نزدیك شدیم.شب با پای پیاده گذشتند ولی ما را نمیمی

كنار رود ارس، كه در مرز ایران و شوروی قرار دارد آمدیم )در اینجا باز در یاد ناقل 

ی(. از ارس گذشتیم و خود جوانمرد -اند نمانده است كه آنها چگونه از ارس گذشته

را به اردبیل رساندیم و در اردبیل به دست یك عالم شیعه، مسلمان شدیم. آنها نام من 

را غالمحسین، نام پدرم را شیرین علی، و نام مادرم را شیرین خانم گذاشتند.سپس به 

ن م كربال رفتیم. پدر و مادرم در نجف ماندند و در همانجا مردند و به خاك رفتند، ولی

دوباره به ایران برگشتم و مدتی در فرودگاه تهران در قسمت فنی هواپیما مشغول كار 

ام، بیرونم كردند. در این مدت شدم، ولی بعد چون فهمیدند كه من از روسیه آمده

كنم و زندگی را جسمم معلول شد و االن به صورت دوره گرد دستفروشی می

[ 913ام و جزو ] صفحه م كه مسلمان شدهگذرانم، در عین حال خدا را شكرگزارمی

 [ .233السالم هستم. ]دوستداران اهل بیت رسول خدا علیهم
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 شود« درود»خواست مانع عزاداری ایام محرم در شهر هدایت مامور دولتی سنی كه می

ی عزاداری ای در نزدیكی شهر درود، آمادهشمسی، مردم قریه 293۴در ایام محرم 

السالم و شهدای كربال بودند و مخارج و وسایل الزم نیز تهیه شده یهبرای امام حسین عل

بود. لیكن یكی از مأموران دولتی، كه نفوذی در محل داشت و گویا سنی مذهب بود، 

به هیئت عزاداران پیغام داد كه آنها باید از این كار منصرف شوند و عزاداری 

كنند و ی خود را برگزار نسم همه سالهتوانستند مرای قریه، كه از طرفی نمینكنند!سكنه

از طرف دیگر از نفوذ و خشم آن مأمور دولتی بیمناك بودند، سر گردان و بالتلكیف 

كنند كه آن مأمور، خودش مانند! ولی بر خالف انتظار آنها، فردا صبح مشاهده میمی

هنه و رلباس سیاه عزا پوشیده است و مشكی پر آب بر دوش انداخته و با سر و پای ب

ایمانی غیر قابل تصور، زودتر از دیگران به عزاداری مشغول شده است!پس از تحقیق، 

م را در السالشود كه آن مأمور در شب گذشته حضرت ابوالفضل العباس علیهمعلوم می

 اند، به آنخواب زیارت كرده است و آن حضرت در حالی كه به شدت غضبناك بوده

ی عزاداری دوستان ما را بگیری، با یك ضربت شمشیر دو اگر جلو»فرمایند: مأمور می

بر اثر این خواب، آن مأمور به مذهب شیعه روی آورد و بر «ات خواهم كرد!نیمه

[ در 911خالف تصمیم قبلیش، خودش نیز در مراسم عزاداری شركت كرد. ] صفحه 

ال، در از هر سی این حادثه، مراسم عزاداری در آن سال با شكوه و حشمتی بیشتر نتیجه

 [ .231آن قریه برگزار شد. ]

 اعتنایی كردهدایت مردی از اهل تسنن كه به حرم حضرت ابوالفضل بی

ی متبحر، شیخ حسن دخیل، برای مرحوم سید عبدالرزاق مقرم ماجرای شگفتی را عالمه

گوید:در اواخر دولت عثمانی، حرم كند كه خود شاهد آن بوده است. وی مینقل می

السالم را در غیر ایام زیارت، در فصل تابستان زیارت نمودم. سیدالشهداء علیهحضرت 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

السالم شدم. در حالی كه به سپس نزدیك ظهر، متوجه حرم حضرت ابوالفضل علیه

سبب گرمی هوا كسی در صحن و حرم مطهر نبود و تنها مردی از خدام كه عمری 

د؛ كنار درب اول ایستاده كرنزدیك شصت سال داشت و گویی از حرم محافظت می

بود.من بعد از زیارت، نماز ظهر و عصر را خواندم و سپس در باالی سر مقدس نشستم 

السالم، كه آن را به سبب آن جانبازی و ی عظمت و ابهت قمر بنی هاشم علیهو درباره

 دایثارگری عظیم به دست آورده بود، به تفكر پرداختم.در این اثنا، زنی را دیدم كه وار

حرم شد، و در حالی كه سراپا محجوب، و آثار بزرگی از او آشكار بود و پسری حدود 

روع به كرد، ششانزده ساله با صورتی زیبا و لباس اشراف كرد به دنبالش حركت می

طواف در اطراف قبر نمود.سپس مردی بلند قد با صورتی سرخ و سفید و محاسن 

وانند، خت شیعه یا اهل سنت را كه فاتحه میحنایی و هیئتی كردی وارد شد، اما رسوما

[ نیاورد. وی پشت به قبر مطهر كرد و به تماشای 91۴در مورد زیارت به جا ] صفحه 

هایی كه باالی ضریح آویزان بود پرداخت، بدون اینكه هیچ شمشیرها و خنجرها و زره

ن رفتار گونه توجهی به عظمت و جالل صاحب حرم مقدس از خود بروز دهد!من از ای

ه باشد، جز اینكای میاو بسیار تعجب كردم و متوجه هم نشدم كه از چه قوم و طایفه

ی آن زن و پسر است، تعجب من آنگاه زیادتر شد، كه دیدم زن حدس زدم از خانواده

ی نماید!در اندیشهاحترامی میورزد و او اینگونه بیآنگونه در باالی سر مطهر ادب می

السالم بودم كه ناگهان مشاهده كردم آن مرد حضرت ابوالفضل علیهگمراهی او و صبر 

بلند قامت، از زمین بلند شد و ندیدم كه چه كسی وی را بلند نمود! وی در حالی كه به 

كشید، دور قبر با شدت تمام شروع به دویدن كرد! خورد و فریاد میضریح مطهر می

قبر چسبیده بود و نه از آن دور بود!  داشت، در حالی كه نه بهزد و خیز برمیچرخ می

گویی برق وی را گرفته و انگشتان دستش تشنج گرفته بود. در این حالت، صورتش 

ابتدا رو به سرخی رفت و سپس رنگ نیلی به خود گرفت. ساعتی داشت كه زنجیر 

گرفت، ساعت او به ضریح ای آن را به گردن آویخته بود و هر گاه كه خیز مینقره

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خورد تا باالخره شكست. همچنین از آن سو كه دستش را از عبا بیرون یشریف م

ن افتاد بلكه طرف دیگرش به زمیآورد تا حمایل كند و به زمین نخورد، به زمین نمیمی

ها پاره شد!آن خانم چون این كرامت را از آمد و عبایش با این خیز گرفتنفرود می

، خود را به دیوار چسبانید و پسر را در السالم مشاهده نمودحضرت ابوالفضل علیه

رم گفت: ابوالفضل، من و پسآغوش گرفت و شروع به تضرع و انابه كرد و پیاپی می

دخیل شماییم.من نیز كه چنین دیدم، از این حال بیمناك شده و ایستادم؛ در حالی كه 

رم نبود [ چه كنم. آن مرد بدنی تنومند داشت و كسی هم در ح913دانستم ] صفحه نمی

ی ساعت كه از خود اختیار ندارد، با كه مقابلش را بگیرد. دوبار دور حرم، چون عقربه

ی آن وضعیت، بیرون رفت شتاب چرخید.در آن هنگام خادم حرم وارد شد و با مشاهده

و یكی دیگر از خدام، به نام جعفر، را صدا زد و به كمك هم آن مرد را گرفتند و 

ذراع بود به گردنش بستند. و او مطیع ایستاد اما هنوز فریاد  ریسمانی را كه طولش سه

السالم بیرون كشید و از حال عادی خارج بود. او را از حرم حضرت عباس علیهمی

یاید.در السالم ببردند و به زن هم گفتند كه همراه آنها به حرم حضرت سیدالشهداء علیه

اضطراب وی توجه مردم را به خود  گذشتیم، صدای فریاد ومیاه راه كه از بازار می

كشید.چون او را وارد آن بارگاه قدسی مكان جمع كرده و آنها را به دنبال خود می

السالم بستند، حالش آرام شد و نمودند و به ضریح مطهر حضرت علی اكبر علیه

ر شد اش نشسته بود، بیداخوابید، بعد از ربع ساعت، در حالی كه عرق بسیاری بر چهره

با حالتی مرعوب و ترسان شروع به شهادت به یگانگی خداوند و نبوت حضرت و 

السالم تا حضرت طالب علیهرسول صلی اهلل علیه و آله و سلم و امامت علی بن ابی

نمود!موضوع را كه از او پرسیدند، گفت: هم  -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  -حجت 

را در خواب دیدم كه به من فرمود به این  اكنون رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم

حقایق اعتراف كن و آنها را برایم برشمرد و افزود كه، اگر چنین نكنی عباس ترا 

دهم و از غیر آنان تبری نماید! اینك من شهادت به والیت آنان میهالك می
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ند، السالم پرسیدجویم.سپس از آن افت و خیز عجیبش در حرم حضرت عباس علیهمی

السالم بودم كه مرد بلند قامتی مرا گرفت و گفت: ت: در حرم حضرت عباس علیهگف

داری؟! آنگاه مرا به قبر كوبید و با عصا از ای سگ، هنوز دست از گمراهیت برنمی

ی فرار من از دست او بود!از دیدید صحنه[ آنچه می91۳پشت سر مرا بزد و ] صفحه 

یعه و از اهل بغداد هستم، و این مرد شوهرم خانم، ماجرا را جویا شدند، گفت: من ش

باشد، اما در مذهب خود باشد كه از اهل سلیمانیه و ساكن بغداد است. وی سنی میمی

دهد، صفات نیك را دوست دارد و از خصال متدین است و گناه و معصیت انجام نمی

د و بو ی او شوم به تجارت توتون مشغولجوید.پیش از آنكه من زوجهزشت دوری می

من نیز دو برادر داشتم كه شغلشان خرید توتون از او و فروش آن به دیگران بود. زمانی 

آمدند ی آن برنمیی عثمانی به او بدهی پیدا كردند و چون از عهدهدویست لیره

ی خود را به او بدهند و خود از بغداد مهاجرت كنند. به همین تصمیم گرفتند كه خانه

ی خود فراخواندند و نظرشان را به او گفتند و اظهار ر به خانهجهت او را هنگام ظه

داشتند كه بدهكاری دیگری نیز ندارند.در آن هنگام ناگاه او شهامتی عجیب از خود 

نشان داد: اوراق بدهی آنان را بیرون آورد و ابتدا آنها را پاره نمود و سپس سوزاند و به 

ن توانند از او بگیرند. آنان چواز داشته باشند میآنان اطمینان داد كه هر مقدار هم پول نی

چنین دیدند، بسیار خوشحال شدند و تصمیم گرفتند كه در همانجا او را پاداش 

دهند.زن ادامه داد و گفت: برادرانم از من نظر خواهی كردند و چون رأی مرا، با توجه 

موافق دیدند، من را به  به این جوانمردی و با توجه به تدین و دوری او از گناه، با خود

عقد وی درآوردند.پس از مدتی از او خواستم كه مرا به زیارت كاظمین، مرقد مطهر 

السالم ببرد، اما او السالم و حضرت امام جواد علیهحضرت امام موسی كاظم علیه

نپذیرفت و مدعی خرافه بودن آن شد. چون آثار حمل در من پدیدار گشت از شوهرم 

[ اگر فرزندی نصیبش شد به زیارت رویم و 913كه نذر كند ] صفحه درخواست كردم 

او هم موافقت نمود.هنگامی كه فرزند به دنیا آمد، وفای به نذر را از او طلب كردم، اما 
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وی از قبول آن سرباز زد و آن را موكول به زمان بلوغ فرزندش نمود. برخورد او مرا 

رسید و از من خواست كه برای فرزندمان ناامید ساخت، تا اینكه پسر به سن تكلیف 

همسری بیابم! اما من به وی گفتم تا هنگامی كه به نذرش وفا نكند، چنین نخواهم 

كرد!به همین خاطر، وی با اكراه قبول نمود و ما را به زیارت آورد. در هنگام زیارت 

به تشیع  آن دو امام همام علیهماالسالم، از آن بزرگواران درخواست نمودم كه وی را

ی ادب و هدایت نمایند، اما آثاری كه خوشحالم كند مشاهده ننمودم، بلكه از اسائه

استهزای همسرم بسیار مغموم و محزون شدم. سپس وی ما را به زیارت حضرت امام 

هادی و حضرت امام عسكری علیهماالسالم در سامرا برد، و در آنجا هم دعا كردم ولی 

ی ادب شوهرم افزون گشت!چون به كربال رسیدیم، سائهمستجاب نشد، و استهزا و ا

، روم، اگر او، كه باب الحوائج استالسالم میگفتم: به زیارت حضرت ابوالفضل علیه

السالم و پدرش حضرت حاجتم را نداد، دیگر برادرش حضرت سیدالشهداء علیه

رت ون به حرم حضگردم.چكنم و به بغداد برمیالسالم را زیارت نمیامیرالمؤمنین علیه

اندم و السالم رسالسالم رسیدیم، جریان را به عرض قمر بنی هاشم علیهابوالفضل علیه

ی خود را اعالم داشتم، كه ناگهان دریای خروشان كرم وجود حضرت عباس قصه

السالم به جوش آمد و دعایم استجابت یافت و شوهرم به هدایت و سعادت ابدی علیه

 [ 9۴۱صفحه [ . ] 23۴نایل گشت. ]

 در این كتاب 11ملحقات بخش 

ماره دانست، شتوبه دادن شیخ اسداهلل سرپولكی كه خود را انسان كامل می -2موضوع: 

السالم، ی عالم مغرور، به بركت حضرت ابوالفضل علیهتوفیق توبه -1موضوع: 33قضیه: 

ل توبه از تراشیدن ریش در حرم حضرت ابوالفض -9موضوع: 3۳شماره قضیه: 

توبه و هدایت شدن سارقی كه درحرم  -3موضوع: 233السالم، شماره قضیه: علیه

هدایت  -1موضوع: ۴3كرد، شماره قضیه: بری میالسالم جیبحضرت امام رضا علیه
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ضیه: السالم بود، شماره قشدن شخصی كه منكر ثواب گریه كردن برای امام حسین علیه

ی دیدن معجزه از تربت مطهر، شماره سطهشیعه شدن یوحنا )طبیب( بوا -۴موضوع: 9

اش حضرت ابوالفضل شیعه شدن مادر مسیحی، كه دختر سه ساله -3موضوع: ۴۳قضیه: 

 [ 9۴9] صفحه  232را دید، شماره قضیه: 

 گرفتن حاجات و شفا با توسل به امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل 

 رگ نجات یافتندحضرت آیة اهلل العظمی حائری به شفاعت امام حسین از م

مرحوم آیة اهلل العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری قدس سره، در موقعی كه 

ی علمیه اراك را به عهده داشتند؛ این قضیه را برای حضرت آیة اهلل سرپرستی حوزه

حاج آقا مصطفی اراكی نقل فرموده بودند:هنگامی كه من در كربال بودم، شب سه 

صی به من گفت: شیخ عبدالكریم! كارهایت را انجام ای، در خواب دیدم كه شخشنبه

بده، سه روز دیگر خواهی مرد! من از خواب بیدار شدم و متحیر بودم و با خود گفتم: 

البته خواب است و ممكن است هیچ تعبیری نداشته باشد.روز سه شنبه و چهارشنبه 

بود،  نبه تعطیلمشغول درس و بحث بودم تا اینكه آن خواب از خاطرم رفت! روز پنج ش

با بعضی از رفقا به طرف باغ مرحوم سید جواد رفتیم و در آنجا قدری گردش و 

[ صرف كردیم و 9۴3ی علمی نمودیم، تا ظهر شد. ناهار را نیز در آنجا ] صفحه مباحثه

ی شدیدی مرا گرفت. رفقا عبا و پس از ناهار، ساعتی خوابیدیم.در همین موقع لرزه

ن انداختند ولی همچنان بدنم لرزه داشت و در میان آتش تب رواندازهایی، روی م

ه منزلم مرا ب»افتاده بودم. چون حس كردم كه حالم بسیار وخیم است، به رفقا گفتم: 

ای فراهم كردند و سریعا مرا به شهر كربال آوردند و به منزلم آنها وسیله« برسانید.

ه الم بسیار دگرگون شد. در این اثنا بحس افتاده بودم و ححال و بیرساندند.در منزل بی

یاد خواب سه شب پیش افتادم! عالئم مرگ را مشاهده كردم و با در نظر گرفتن آن 
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خواب، آخر عمر خود را احساس كردم.ناگهان دیدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف 

اجل این مرد رسیده »راست و چپ من نشستند و به همدیگر نگاه كردند و گفتند: 

در همین حال با توجه عمیق قلبی، به ساحت «.شغول قبض روحش شویم!است، م

ای حسین عزیز! »السالم متوسل شدم و عرض كردم: مقدس حضرت اباعبداهلل علیه

ام. شما را به حق مادرتان حضرت دستم خالی است و كاری نكرده و زادی تهیه ننموده

 به تأخیر اندازد، تا فكری به حالزهرا علیهاالسالم، از من شفاعت كنید تا خدا مرگ مرا 

تند مرا خواسخود نمایم!بالفاصله پس از این توسل، دیدم شخصی نزد آن دو نفر كه می

السالم فرمودند: شیخ قبض روح كنند؛ آمد و گفت: حضرت سیدالشهداء علیه

عبدالكریم به ما توسل پیدا كرده و ما هم در پیشگاه خدا از او شفاعت كردیم تا پایان 

مرش را به تأخیر اندازد!خداوند این شفاعت را اجابت فرموده است. بنابراین شما روح ع

او را قبض نكنید و در این موقع آن دو نفر به هم نگاه كردند و به آن شخص گفتند: 

( السالم )سه نفریی امام حسین علیهسپس دیدم آن دو نفر و فرستاده« سمعا و طاعة!»

[ در این موقع احساس بهبودی و سالمتی كردم و از 9۴1حه صعود كردند و رفتند. ] صف

گریه  زدند وسوی دیگر صدای گریه و زاری شنیدم! بستگانم به سر و صورت خود می

كردند. آهسته دستم را حركت دادم و چشمم را گشودم، ولی دیدم چشمم را می

شدم  ولی ملتفت اند! خواستم پایم را جمع كنم،ای روی بدنم كشیدهاند و پارچهبسته

دم! اند. دستم را برای برداشتن چیزی بلند كرشت بزرگ پا( را بستهكه شستهایم )انگ

ساكت شوید! گریه نكنید! بدن او حركت »گویند: در این هنگام شنیدم كه می

آرام شدند و رواندازی را كه بر روی من انداخته بودند، برداشتند و چشمم را «دارد.

وری باز كردند! با دست اشاره به دهانم كردم كه به من آب بدهند. گشودند و پایم را ف

كم از جا برخاستم و نشستم.تا پانزده روز ضعف و آنها آب به دهانم ریختند و كم

كسالت داشتم و بحمداهلل پس از آن، به كلی خوب شدم. این موهبت به بركت موالیم 

 [ .233السالم بود. ]حضرت سیدالشهداء علیه
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 یرمرد روضه خوان از زنده به گور شدن به دست اهل تسنن در اطراف گنابادنجات پ

ی توانا جناب حجة االسالم والمسلمین حاج سید ابوالفتح دعوتی ی زیر را نویسندهقضیه

 اند، ضمنا جناباز یكی از دوستان خودشان كه ظاهرا اهل سبزوار بوده است نقل كرده

، اند:فالن سید روحانیحب قضیه( را فراموش كردهآقای دعوتی نام پیرمرد روحانی )صا

كند و )كه من اسم او را به خاطر ندارم( در زمانهای قدیم، روزی از مشهد حركت می

شود، تا در می -كه گویا سرودشت نام داشته  -ای در اطراف گناباد عازم دهكده

[ 9۴۴تكه ] صفحه ی اول محرم در آنجا روضه بخواند. در آن ایام این راه را تكه دهه

رفتند و ماشین مستقیم، برای آن مقصد وجود نداشت.آری، ایشان كوله بار سفرش می

و  شودی راه، ماشین خراب میكند. در میانهدارد و به جانب گناباد حركت میرا برمی

ی مورد نظر برسد، در میان راه این سید روحانی برای اینكه شب اول ماه به آن دهكده

اند، آن آقای روحانی هم از آنان بیند كه دو سه نفر بر آن سوار بودها مییك گاری ر

شود.در طول راه صحبتهای مختلف ی دهكده میكند و به همراه آنان روانهتقاضا می

ی اول و دوم خبر از مسائل آن منطقه، در مورد خلیفهآید و این روحانی بیپیش می

گوید. غافل از آنكه همراهان و صاحبان گاری میكند و به آنان دشنام و ناسزا بحث می

از آن سنیهای بسیار متعصب و افراطی هستند! بنابراین صاحبان گاری با یكدیگر 

 ی خودشان ببرند وكنند كه این مرد روحانی را به دهكدهكنند و اشاره میصحبت می

آنان  خطرناك،او را در آنجا بكشند و به جزای دشنامهایش برسانند!در پی این تصمیم 

كنند كه گاری خراب شد، و اسب هم احتیاج به استراحت های راه وانمود میدر نیمه

كنند كه آقای سید روحانی امشب را میهمان آنان در دهكده باشد، تا دارد و پیشنهاد می

و شب به  پذیرداینكه فردا صبح به دهكده سرودشت بروند. سید پیرمرد هم به ناچار می

نشینند و از هر بابی صحبت رود.در آنجا آنان نزد سید مین گاری میمنزل صاحبا

آورند و شود. باالخره شام میكنند و سید هم غافل از همه جا، با آنان همسخن میمی
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گویند: جای گذرد. سپس آنان به سید میخورد و مقداری از شب میسید شام می

ید برای استراحت به آن اطاق توانخواب شما در اطاق مجاور آماده است! شما می

ر خیزند و سید را به اطاق دیگاند، برمیبروید.سپس صاحبان گاری كه سه نفر بوده

شود، اما ناگهان ] شود و سید هم وارد اطاق میكنند. درب اطاق باز میراهنمایی می

 یگویند: امشب جااند! آنان به سید میبیند كه قبری را در آنجا كنده[ می9۴3صفحه 

شما در داخل این قبر است، ای كافر مرتد و ای دشمن شیخین...! و بعد چند مشت و 

ی اندازند.حاال بقیهگیرند و داخل آن قبر میزنند و دست و پای او را میلگد به او می

گوید:وقتی كه مرا به آن اطاق بردند و در برابر داستان را از زبان سید بشنویم. سید می

دست و پای مرا گرفتند تا به داخل قبر بیندازند، من اشك در چشمانم  قبر قرار دادند و

ضل السالم گفتم:یا اباالفحلقه زد و با خود خطاب به حضرت ابوالفضل العباس علیه

ودم را ی خآید، كه من پیرمرد دلخسته، زن و بچهالعباس! به كرم و بزرگواری شما نمی

و ذكر مصیبت كنم. آن وقت شما بگذاری كه رها كنم تا بیایم برای شما روضه بخوانم 

این جماعت، این گونه از من پذیرایی كنند و مرا زنده به گور كنند! حاشا و كال از كرم 

السالم، خود دانی و خدای شما خانواده! یا اباالفضل العباس، یا قمر بنی هاشم علیه

دند ه دهان من كوبیگوید: آنها دست و پای مرا گرفتند و مشتی هم بخود!آقای سید می

و مرا محكم به درون قبر انداختند و دیگر نفهمیدم چطور شد؟تا اینكه یك وقت دیدم 

ام. لباس روی یك تخت خوابیده -خداوندا!  -چشمهایم باز شد و مشاهده كردم كه 

سبز و یا آبی بر تن دارم، در درون اطاقی هستم و یكی دو نفر پرستار زن هم در كنار 

ام؟ هدانستم زنده هستم و یا مردز این وضع، بسیار بسیار تعجب كردم، و نمیمن هستند! ا

رستار اند؟!آن پبه یكی از آن پرستارها گفتم: اینجا كجاست، و چرا مرا به اینجا آورده

كردید؟! در آن دهكده زلزله شده است و كل گفت: آقا سید، شما در آنجا چكار می

[ 9۴۳اند، مگر شما كه به طور معجزه ] صفحه همردم آن دهكده، همه و همه تلف شد

اید.بعد من، آهسته آهسته، داستان آن صاحبان گاری به یادم آمد و آسایی زنده مانده
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ماجرا را برای آنان نقل كردم و گفتم: آنان مرا در قبری كه كنده بودند، انداختند و 

فضل العباس دانم چطور شد! ولی فقط یادم هست كه گفتم: یا ابالدیگر نمی

السالم!آنان كه دور من جمع شده بودند، گفتند: در همان اطاق و در همان لحظه علیه

ی اهل آن دهكده هالك زلزله شده بود و سقف پایین آمده بود و اهل آن خانه و همه

ای؟! یقینا حضرت شده بودند، مگر تو! ما تعجب كردیم كه تو چطور زنده مانده

اند و آن دهكده نیز با خاك یكسان شده است.آن جاتت دادهالسالم نابوالفضل علیه

دن ام گفته بود:اهل آن بیمارستان از شنیآقاسید كه متأسفانه من اسمش را فراموش كرده

این واقعه بسیار در شگفت شدند و همه از این داستان به گریه افتادند، و داستان من 

 [ .23۳ی آفاق شد. ]شهره

 به بركت امام حسین از غرق شدن نجات یافت فرزند شیخ محمد انصاری

جناب حجة االسالم آقای شیخ محمد انصاری رحمة اهلل علیه ساكن سر كوه داراب این 

ق. به كربال مشرف شدم. پسرم مریض بود و او ه 293۱ی اند:در سنهقضیه را نقل فرموده

ی فرات ای از شریعهرا به قصد استشفا همراه خود بردم.روز اربعین شد. با فرزندم گوشه

برای غسل زیارت، در آب رفتیم ومشغول غسل كردن بودم كه ناگهان دیدم آب 

ی زیادی ایجاد شد و من تنها سر او را [ فاصله9۴3فرزندم را برد و بین من و او ] صفحه 

دیدم و توانایی شنا كردن نداشتم و كسی هم در آنجا نبود كه بتواند شنا كند و او را می

دهد!پس با كمال حضور قلب و خلوص و شكستگی دل، به پروردگار ملتجی نجات 

السالم قسم دادم و فرزندم را از او طلب شدم و خدا را به حق حضرت سیدالشهداء علیه

گردد تا اینكه دیدم. كه ناگاه دیدم رو به سوی من برمیكردم. هنوز فرزندم را می

یرون آوردم و از حالش پرسیدم.پسرم نزدیك من رسید! دست او را گرفتم و از آب ب

گفت: من كسی را ندیدم، ولی مثل اینكه شخصی بازوی مرا گرفته بود و مرا به شما 
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رسانید! پس در آن هنگام سجده كردم و خدا را به خاطر اجابت دعایم شكر نمودم. 

[233. ] 

 بها گذاشتندی عرامام حسین، حاج سید حسین خراسانی را از دریا نجات دادند و در حلقه

ی جلیل، حاج سید عبدالرحیم كهروردی عراقی حشره اهلل مع سید بزرگوار و ثقه

اجداده الطاهرین این قضیه را نقل فرمود:در سفر حج ما سوار كشتی شدیم و بعد از 

 ی كهرود برگشتیم در بین راه هوا طوفانی گشت واعمال حج نیز با كشتی به طرف قریه

ار افتاد.چون سفر ما به طول انجامید، كسان ما از آمدنمان كشتی ما تا مدتی، از ك

كردند كه ما در دریا گرفتار گشته و از بین مأیوس شده بودند. آنها خیال می

ی ما به آخر رسید و ما احساس ترس و ایم.باالخره به خاطر طول سفر، ذخیرهرفته

 اهل كشتی گردید [ تلف نمودیم تا اینكه فضل خداوند شامل93۱گرسنگی و ] صفحه 

ای واقع شده است، رسانیدیم و ما خود را به ساحل مخا، كه شهری است كه در جزیره

و اهل كشتی برای تجدد ذخیره، از كشتی بیرون آمدند و به شهر مخا رفتند. توقف 

كشتی در آن مكان نیز سه روز طول كشید!باالخره اهل كشتی نزد ناخدا آمدند و 

های خود ایم و سایر حجاج به خانهتی است در دریا ماندهشكایت نمودند كه ما مد

اند!ناخدا قبول كرد و به دستور او از شهر مخا به ساحل اند و خبر مرگ ما را بردهرفته

ی آمدیم و بر قایق كوچك سوار شدیم و خود را به كشتی بزرگ رسانیدیم و خدمه

باقی ماندند كه یكی از آنها كردند تا آنكه از حجاج چند نفری كشتی ما را سوار می

سیدی از اهل خراسان و مسمی به حاج حسین بود. او مردی عالم و عابد و بزرگوار بود. 

با او جمعی از بزرگان و ارحام و اهل خراسان همراه بودند و آن سید به سبب بزرگی و 

حسن اخالق، سایر همراهان و اهل كشتی را نسبت به خود رؤوف و مهربان كرده 

بعد از اهل كشتی آن جماعت آمدند و بر قایق سوار شدند و به سوی كشتی بزرگ بود!

روانه گردیدند.اتفاقا وقتی آنها مسافت كمی از ساحل جدا شدند، طوفانی شدید وزیدن 
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گرفت و قایق كوچك آنها را آورد و به كشتی بزرگ زد. قایق واژگون شد و اهل آن 

نهایی كه در كشتی بزرگ بودند، برآمد؛ بلكه ی آجمیعا به دریا ریختند! ضجه و ناله

گریستند.ناخدا غریق نجاتهایی داشت. او ی اهل كشتی به حال حاج سید حسین میهمه

ی آنها را به دریا فرستاد تا مسافران قایق را نجات دهند، ولی آنها هر چه گشتند، همه

[ اهل 932ه د! ] صفحچیزی نیافتند، بلكه فقط یك غریقی را كه مرده بود، بیرون آوردن

كشتی چون این منظره را دیدند، از حیات كسان خود مأیوس گردیدند! طبعا اگر كسی 

 كردند و دوبارهآوردند، چون مرده بود باز باید او را تثقیل میرا هم از دریا بیرون می

انداختند! بنابراین دست از جستجو كشیدند و كشتی را براه انداختند.سپس در آب می

تاریك و صاف شد و كشتی با كمال مالیمت روانه گردید. لكن كسان سید حسین هوا 

خراسانی و سایر همراهان، از غصه و اندوه مفارقت ایشان، گریان و ناالن و سر در 

ا ادا ی صبح رگریبان بودند.باالخره صبح صادق از افق دریا طالع گردید و فریضه

ی كشتی برآمد و شادان و خندان و عرشهنمودیم و سپس هوا روشن گردید و ناخدا بر 

صلوات گویان، اهل كشتی را بشارت داد كه افرادی از شما غرق شدند؛ لكن در عوض 

این مصیبت، خداوند منت گذاشته و هوا را موافق نموده است و در یك شب به اندازه 

 شتیایم! و اینك ساحل دریا نزدیك است و زمان خروج از كهیجده روز راه را پیموده

نزدیك شده است!اهل كشتی از این بشارت خوشحال شدند و اندكی آرمیده تا آنكه 

د، كرآفتاب طلوع نمود.ناگاه در جلو راه ما، یك كشتی كه در سواحل دریا كار می

د كه ی این بوای در باالی نیزه زده بود، و نشانهظاهر شد و شخصی از آن كشتی، پارچه

كشتی، قایق كوچكی به دریا انداخت و خود را به آن با كشتی ما كار دارد!ناخدای 

كشتی رسانید. وقتی مالحظه كردیم دیدیم كه سید جلیل حاج سید حسین خراسانی از 

 ی شوقی او مبهوت شدند و از گریهآن كشتی برخاست! و اهل كشتی ما از مشاهده

سید را [ از آن مردی كه 931ایشان، صدای ضجه از میان كشتی بلند شد! ] صفحه 

آورده بود شرح حال او را پرسیدیم؟او چون عرب بود و قادر به مكالمه با ما نبود، به 
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ناخدا گفت: دیشب در ساحل دریا با همراهان خود، دور هم حلقه انسی داشتیم و آتشی 

یعة هذا ود»كردیم.ناگهان صدایی شنیدیم كه فرمود: برافروخیتم و ماهی كباب می

ی ما السالم است! و ناگهان این مرد در حلقهنت امام حسین علیهیعنی این اما« الحسین!

گذاشته شد و دیگر كسی را ندیدم! وقتی لباس او را مشاهده كردیم، فهمیدیم كه او 

ی ما گذاشته شد و دیگر كسی را ندیدیم! غریق بوده است! و ناگهان این مرد در حلقه

غریق بوده است. چون او را به حال وقتی لباس او را مشاهده كردیم، فهمیدیم كه او 

آوردیم و از حال او پرسیدیم زبانش عربی نبود و همین قدر به ما فهمانید كه اهل این 

كشتی بوده و دیشب در ساحل مخا غرق شده است!ما به او گفتیم كه غم مخور! ما آن 

 نشناسیم و محل عبورش از اینجا خواهد بود و چون بیاید تو را به آكشتی را می

رسانیم، تا آنكه روز برآمد و این كشتی نمایان گردید! اگر چه طی این مسافت در می

ی هایش دانستیم كه همان كشتی عالمات و نشانهظرف یكشب بعید بود لكن از مشاهده

است، لهذا او را سوار كردیم و به شما رسانیدیم.اهل كشتی حاج سید حسین را نزد 

نعام نمودند و كشتی به راه خود ادامه داد. سپس اهل خود آوردند و او را احسان و ا

ی شوق و مصافحه و معانقه با سید، شرح حالش را كشتی بعد از پایان یافتن گریه

پرسیدند؟سید حسین فرمود: وقتی كشتی واژگون گردید، من شنا بلند بودم و دیدم كه 

ب نگه دارم ولی كردم تا خود را روی آغریق نجاتها به كمك ما آمدند. من شنا می

كنند تا هوا قدری تاریك شد و من هم صدا دیدم آنها در محل دیگری جستجو می

زدم كه مرا در اینجا دریابید! ناگاه موج دریا مرا فروبرد و دوباره با زحمت خود را می

تر شده بود و خود را از كشتی دورتر دیدم. ] از آب بیرون آوردم. این دفعه هوا تاریك

باز نفس تازه كردم و صدا زدم! ولی دوباره موج مرا فروبرد. تا آنكه در  [939صفحه 

ی سوم از آب خارج شدم و مشاهده كردم كه هوا تاریك شده است و كسی برای دفعه

نجات ما نیامد. در این لحظه مأیوس گشتم و خود را به سمت كربال و حرم عزیز زهرا 

عرض نمودم: یا جدا، یا اباعبداهلل!  السالم متوجه كردم وحضرت سیدالشهداء علیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ادركنی! مرا دریاب، زیرا عیال و اطفالم چشم به راه من هستند!این جمله را گفتم و بار 

یدم! ی عربها ددیگر غرق گشتم و دیگر حالم را نفهمیدم تا آنكه خود را در میان حلقه

[1۱۱. ] 

 بچه در چاه افتاد، اما او را در گوشه باغچه یافتند

ی علمیه قم حضرت حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ مند فرهیخته، استاد حوزهدانش

ای این قضیه را از مرحوم آقای عبدالعلی باقی نقل فرمودند:حاج آقا علی زمانی قمشه

زل السالم در منزمانی فرمودند: اینجانب در مجلس سوگواری اباعبداهلل الحسین علیه

ی شهرضا ی علمیه اقدمیهیبا در روبروی مدرسهمرحوم حاج آقا جالل چاوشی كه تقر

كردم. پس از سخنرانی اینجانب، مرحوم آقای عبدالعلی واقع شده است، سخنرانی می

باقی این قضیه را نقل كردند و صاحبان مجلس نیز آن را تأیید نمودند.آقای عبدالعلی 

ود، همراه ساله ب باقی فرمود: حدود نود سال قبل پدرم عبدالخالق باقی كه كودكی چند

م السالبا مادرش به منزل حاج آقا جالل چاوشی جهت شركت در عزای امام حسین علیه

آیند. در هنگامی كه روضه خوان مشغول مرثیه خوانی بوده است، ناگهان عبدالخالق می

[ بوده 933باقی به سر چاه آب )كه جهت برداشتن آب آشامیدنی، سر آن باز ] صفحه 

 شوند وی مردم مضطرب میافتد!صاحب مجلس و بقیهبه درون چاه می رود واست( می

ه وقتی همه در كنار چا« ام در چاه افتادیا امام حسین، بچه»زند: مادر عبدالخالق فریاد می

ه ی باغچه گذاشتتر در گوشهچند قدم آن طرف« عبدالخالق»بینند آیند، ناگاه میمی

چكد!هنگامی كه از او سؤال از لباسهایش میشده و سر تا پای او خیس است و آب 

دهد وقتی در آب چاه افتادم ناگهان كنند كه چگونه از چاه بیرون آمدی، پاسخ میمی

 دستی مرا گرفت و از چاه بیرون گذاشت!

 شفای چشم مرحوم عراقی در رؤیا، توسط حضرت امام حسین
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رماید:در سال هزار و فمرحوم شیخ محمود عراقی قدس سره در كتاب دارالسالم می

دویست و هفتاد و دوم هجری، كه اوایل مجاورتم در نجف اشرف بود، این حقیر را 

رمد )درد چشم( شدیدی عارض شد و تا آن روز مثل آن درد چشم را ندیده بودم. این 

درد تقریبا شش روز طول كشید و شاید من در این مدت اصال نخوابیدم.روزهای 

السالم هم نزدیك بود، جمعی از طالب عبداهلل الحسین علیهبیی آقا ازیارتی مخصوصه

ی حقیر را از برای رفتن به سفر خواست، ولی من به عیادتم آمدند. یكی از آنها شمسیه

فتم: توانی بیایی؟ گگفتم: خودم به آن نیاز دارم. او گفت: تو با این حال، چگونه می

د، اتفاقا منزل خالی بود و عیال هم در منزل ام!بعد از اینكه آنها رفتنهنوز مأیوس نشده

نبود. تنهایی و طول چشم درد و تنگی وقت زیارت و رفتن رفقا به كربال، باعث رقت 

قلبم شد، از جا برخاستم و به سوی كربال متوجه شدم و عرض كردم: السالم علیك یا 

ال به كارزار، [ بودم كه در روز عاشورا، در وقت اشتغ931اباعبداهلل! شنیده ] صفحه 

سلطان قیس هندی در هندوستان به چنگال شیر مبتال شد و استغاثه به شما كرد و شما او 

ی زیارتت را دارم...این جمالت را گفتم و گریه گلویم را را دریافتی! من كه اراده

گرفت. پس سر خود را بر پشتی گذاشتم و خوابم برد. در اثنای خواب، دیدم حضرت 

ر السالم بر باالی تل بلندی تشریف دارند و این حقیعبداهلل الحسین علیهسیدالشهداء ابا

به زبان  حقیر« بیا!»ام. پس آن حضرت با صدای بلندی فرمودند: در وسط آن تل ایستاده

ناگاه آن بزرگوار به «.با این چشم رمد آلود چگونه بیایم؟!»حال، گویا عرض كردم: 

و انگشت مبارك را بر پشت چشم من نهادند،  سرعت از باالی آن تل، نزد من آمدند

مانند كسی كه بر شخص خفته دست گذاشته است كه او بیدار شود! از خواب بیدار 

ی اطاق و فضای شدم و چشمم را باز كردم! هیچ دردی در آن احساس نكردم و عرصه

ا ر خانه را روشن دیدم! شكر خدا را به جا آوردم و زود برخاستم و وضو گرفتم و خود

به حرم رساندم. آن طالبی را كه به عیادتم آمده بودند، در حرم مطهر دیدم! آنها برای 

السالم آمده بودند، چون مرا دیدند تعجب كردند و وداع از حضرت امیرالمؤمنین علیه
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گفتند: تو یك ساعت پیش به آن حالت بودی! چطور شد كه این طور شدی! گفتم: 

؟ الحمد هلل خداوند به من عافیت داد!پس از حرم بیرون شنیدید كه گفتم مأیوس نیستم

آمدیم. آنها در همان روز از راه آب رفتند و حقیر فردای آن روز از راه خشكی رفتم و 

 [ 93۴[ . ] صفحه 1۱2یك روز زودتر از آنها وارد كربال شدم. ]

 شفای چشم با تكرار یك بیت شعر، كه در عالم رؤیا به او یاد دادند

ی سالم جناب آقای سید حسن صحفی قمی، از پسر صاحب داروخانهحجة اال

ی تهران نقل كرد كه گفت:مرحوم پدر به درد چشمی جوهرچی واقع در سرچشمه

ی آن بینایی خویش را از دست داد. وی پیش چند دكتر رفت و مبتال شد كه در نتیجه

شما بهبودی  دو تن از دكترهای معالجش به وی گفتند: باید عمل كنید تا چشم

كند و شد، توسل پیدا مییابد.برایش نوبت زده بودند. شبی كه فردایش باید عمل می

گفت: یكدفعه دیدیم گویند: این شعر را تكرار كن!فرزندش میدر خواب به او می

گوید:سقای دشت كربال ابوالفضل دستهای تو از نصف شب از خواب بیدار شده و می

را تكرار كرد تا صبح طالع شد. فردا كه برای عمل نزد دكتر این ذكر تن جدا ابوالفضل

ی او پرداخت و در باب بیماری وی بررسی معالجش رفت و دكتر دوباره به معاینه

باشد! با شگفتی از وی دقیقی به عمل آورد، دید اثری از بیماری در چشم او نمی

و:سقای : این ذكر را بگپرسیده بود: چه كردی؟! گفته بود: هیچ، در خواب به من گفتند

ن بیدار كه شدم، دیدم چشم مدشت كربال ابوالفضل دستهای تو از تن جدا ابوالفضل

نكرین السالم. بر مباشد! بلی این است كرامت حضرت ابوالفضل العباس علیهسالم می

 [ 933[ . ] صفحه 1۱1این گونه كرامات لعنت. ]

 در رؤیاشفای آقای عباس جاللی توسط حضرت امام حسین 
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ه نویسند:در مجلسی كه بعالم بزرگوار حاج آقای تاج لنگرودی در كتاب توسالت می

شد؛ یكی از السالم برپا میعنوان عزاداری مولی الكونین، حضرت امام حسین علیه

كه ضعف بدن و زردی صورتش  -خدمتگزاران آن مجلس را بنام آقای عباس جمالی 

ی خدا از مرضش كه هنوز دیدم كه گاهی آن بندهمی -گر ناراحتی درون او بود نمایان

كرد و التماس دعا داشت و خیلی توسل اطباء تشخیص نداده بودند، نزد من درد دل می

ی او عوض شد و در خود احساس جست.باالخره بعد از مدتی وضع مزاح و روحیهمی

انب از یافت.اینجكرد و رفته رفته از حالت اول درآمد و سالمتی كامل را ببهبودی می

كیفیت بهبودیش را از او پرسیدم و او در جواب گفت: شدت مرض، مرا به ستوه آورده 

ای جز توجه به حضرت حق ندیدم و شد و چارهبود و ناراحتی من هر روز بیشتر می

پیوسته متوسل بودم.سرانجام شبی در عالم رؤیا دیدم كه در منزل قدیمی خودم، روی 

كنم كه السالم گالیه میی اطهار علیهمنالم و به ائمهوضع ناگوارم می ام و برپله نشسته

لسالم اچرا این همه توسالت تا به حال نتیجه نداده است؟ مخصوصا به امام حسین علیه

ریختم!در چنین حالی ناگهان دیدم كه مولی الكونین كردم و اشك میتوجه می

د شدند. به محض آنكه چشمم به السالم از در خانه وارحضرت امام حسین علیه

ی دهم، دربارهالسالم قسم میحضرتش افتاد، گفتم: آقا ترا بحق برادرت ابوالفضل علیه

د، عباس، خدا ترا شفا دا»من توجهی بفرمایید و شفای مرا از خدا بخواهید. آقا فرمودند: 

 ه یادم آمداز خواب برخاستم. ب«اما ختم انعامی را كه نذر كرده بودی، فراموش نكن!

های مذهبی [ از هیئت93۳كه من قبال چنین نذری كرده بودم! به همین منظور ] صفحه 

دعوت كردم و در منزل خودم از آنان پذیرایی كردم و ختم انعام طبق دستور آن 

مند گردیدم و سالمتی كامل را حضرت برگزار گردید. بالنتیجه از الطاف الهی بهره

 [ .1۱9یافتم. ]

 علمی )مسئله ارث( توسط حضرت عباس برای آیت اهلل مامقانی حل مشكل 
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این قضیه توسط آیة اهلل سید نور الدین میالنی نقل شده است:مرحوم آیت اهلل العظمی 

هجری قمری(، در زمان  2919حاج شیخ محمد حسن مامقانی قدس سره )متوفی سال 

از طالب علوم دینی را شد. ایشان دوازده هزار نفر خود مرجع بزرگ شیعه محسوب می

ی اصول و فقه وی، و همچنین شرح مكاسب ایشان، داد و دورهدر نجف شهریه می

 كند و حلچاپ شده است.ایشان در تجزیه و تحلیل یكی از مسائل ارث، توقف می

شود! برای رفع این مشكل علمی، بناچار متوسل به حضرت مسئله بر ایشان مشكل می

لسالم را اگردد. شب در عالم رؤیا، حضرت عباس علیهلسالم میاابوالفضل العباس علیه

دانی فرمایند: میكند و سپس میی مشكل او را حل میبیند. آن حضرت ابتدا مسئلهمی

فرمایند: بدین علت كه، تو را كند: خیر.میچرا در حل این مسئله فروماندی؟ عرض می

دانیم، علمای سابق كه ضی میعجب فراگرفت و در دلت خطور كرد كه ما حساب ریا

[ 1۱3كردند؟! خدا خواست به این وسیله تو را تأدیب كند! ]دانستند، چه میریاضی نمی

 [ 933. ] صفحه 

 مهیا شدن سفر كربال برای حاج شیخ محمد شفیع جمی توسط حضرت امام حسین 

اند هحضرت آیة اهلل شیخ عبدالحسین دستغیب، از حاج شیخ محمد شفیع جمی نقل كرد

كه او فرمود:سالی در عید غدیر، به نجف اشرف مشرف شدم و پس از زیارت به سمت 

مراجعت كردم و ایام عاشورا در حسینیه، مجلس عزاداری حضرت  -جم  -شهر خود 

السالم نمودم.باالخره در روز عاشورا سخت مشتاق زیارت آن بزرگوار سیدالشهداء علیه

این آرزو استمداد نمودم. زیرا از حیث اسباب، شدم و از آن حضرت، در رسیدن به 

آمد. همان شب در عالم رؤیا جمال مبارك حضرت امیرالمؤمنین عادتا محال به نظر می

السالم السالم را زیارت كردم، حضرت امیر علیهالسالم و حضرت سیدالشهداء علیهعلیه

رت سیدالشهداء دهی؟!حضی محمد شفیع را نمیبه فرزند خود فرمودند: چرا حواله

ای به من مرحمت فرمودند كه در ام! پس ورقهالسالم فرمودند: همراه خود آوردهعلیه
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آن دو سطر، به خاط نور نوشته شده بود و از هر دو طرف هم مساوی بود! چون نظر 

كردم، دیدم دو شعر است كه نوشته شده است و با اینكه اهل شعر نبودم، با یك نظر هر 

رم ماند:از مخلصان درگه آن شاه لو كشف اسمش محمد است و شفیع دو بیت در خاط

توفیق شد رفیق، رود سوی كربال با آنكه اندكی است كه برگشته از از ره شرف

مرحوم حاج محمد شفیع فرمودند: چون بیدار شدم با كمال بهجت و یقین به روا نجف

مهیا شد و به سمت شدن حاجت، منتظر بودم. بحمداهلل در همان روز وسائل حركت 

 [ .1۱1[ حركت كردم و به آن آستان قدس مشرف شدم! ]9۳۱كربال ] صفحه 

 ای در مقابل چشم مأمور كشیده بودتوسل حاج شیخ علی تاكی شهرضایی، پرده

این قضیه را  2911ی محرم سال عالم پرهیزگار حاج شیخ علی تاكی شهرضایی در دهه

ان، در مشهد مقدس بودم و به حضرت امام رضا نقل فرمودند:سالی بنده در فصل زمست

ام و السالم مشتاق شدهالسالم عرض كردم كه من خیلی به زیارت امام حسین علیهعلیه

شوم و از شما تقاضای گذرنامه دارم! در آن كنم اگر به كربال نروم مریض میفكر می

گونه دانستم چنمی زمان فقد یكصد و هفده تومان پول داشتم و گذرنامه نیز نداشتم. و

باید به كربال بروم.باالخره به خرمشهر آمدم، سید رضا رضوانی برایم یك مكان در 

امه و خواهم بدون گذرندانست كه من میكشتی به مبلغ پانزده تومان كرایه كرد و نمی

ی دیگری در كشتی بودند همه دارای گذرنامه به صورت قاچاق به كربال بروم! عده

در وسط آب یك شرطی آمد و ما یك فلس در دست او گذاشتیم و رد بودند. جایی 

شدیم.وقتی به بصره رسیدیم. برای گرفتن بلیط قطار اقدام كردم، اما چون نزدیك 

ی اربعین و موقع ازدحام زوار بود، نتوانستم بلیط تهیه كنم و مجبور شدم به مسافرخانه

ه در اتاق رفتم و خوابیدم.همین ك سید علی حكاك بروم. در مسافرخانه اتاقی گرفتم و

گوید: به خواب رفتم، ناگاهان بیدار شدم و دیدم شخصی باالی سرم ایستاده است و می

خواستید! بلند شوید و اثاثیه را جمع كنید. در این هنگام یك بلیط قطار به شما بلیط می
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[ من 9۳2 من داد و ظاهرا پول آن را هم نگرفت و گفت: زود جمع كن و برو! ] صفحه

اثاثیه را جمع كردم و به دوش گرفتم، لحاف و وسائل را در چادر خوابی پیچیده بودم و 

ه فهمید كه ایرانی هستم.هنگامی كدید، میبر دوش گرفته بودم و یقینا هر كس مرا می

خواستیم به قطار وارد بشویم باید تك تك به اتاقی كه مأمور كنترل گذرنامه در آن می

رفتیم. شدیم و به طرف قطار میشدیم و از طرف دیگر اتاق خارج میبود وارد می

هنگامی كه به اتاق رسیدم، متوجه شدم كه هیچ مسافری در اتاق نیست و من باید به 

تنهایی وارد اتاق شوم و گذرنامه را به شرطه نشان دهم و سپس از اتاق خارج شوم. اما 

« سالمالیا امام حسین علیه»ملهم شدم كه  من چون گذرنامه نداشتم، متحیر شدم. ناگهان

بگویم و رد شوم.پس این دو اسم مبارك را پیوسته بر زبان « السالمیا اباالفضل علیه»و 

آوردم و در حالی كه اثاثیه را بر دوش گرفته بودم، وارد اتاق شدم و از طرف دیگر می

دید! ده بود و مرا نمیای كشیده شخارج شدم! اما گویا در مقابل چشم آن مأمور پرده

هیچ واكنشی نسبت به من نشان نداد و من رد شدم. تا كربال نیز كسی از ما گذرنامه 

ارد بری ونخواست.باالخره به كربال رسیدیم و در كربال نیز چون به نجاری و چوب

ی رئیس كنسولگری ایران را درست كردم و او با ما آشنا شد و فرمان بودم، سقف خانه

به من گذرنامه بدهند. و پس از آن، گذرنامه را به شیخ حسین شاهرودی دادم و داد كه 

 گرفت، و از آن روز به بعد، ما در عراق اقامت كردیم.« كارت اقامت»برایم 

 باز شدن در مسجد براثا برای شیخ غالمرضا طبسی، به بركت نام امام حسین

قدس سره فرمود:با چند نفر  زاهد عابد و واعظ متعظ، مرحوم حاج شیخ غالمرضا طبسی

از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شدیم. هنگام مراجعت برای ایران، شب 

كردیم، به یاد آوردم كه این سفر، ] صفحه آخری كه در سحر آن باید حركت می

[ مشاهده مشرفه و مواضع متبركه را زیارت كردم جز مسجد براثا كه آن را 9۳1

حیف است از درك فیض آن مكان مقدس محروم باشیم.سپس به  ام وفراموش كرده
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رفقا گفتم: بیایید به مسجد براثا برویم.آنها گفتند: وقت نیست! خالصه آنها نیامدند و 

خودم تنها، از كاظمین بیرون آمدم.وقتی به مسجد رسیدم، در را بسته دیدم و معلوم شد 

آنجا نیست. حیران شدم كه چه كنم؟  اند و كسی هم دركه در را از داخل بسته و رفته

 توانم از آنام! سپس به دیوار مسجد نگریستم، دیدم میاین همه راه را به امیدی آمده

دیوار باال بروم!باالخره هر طوری بود از دیوار مسجد براثا باال رفتم و داخل مسجد شدم 

از اند و بداخل بستهو با فراغت مشغول نماز و دعا شدم! به گمان اینكه در مسجد را از 

كردنش آسان است.در داخل مسجد هم كسی نبود. پس از فراغت از نماز و دعا، آمدم 

یز ی نردبان یا چاند و به وسیلهتا در را باز كنم ولی دیدم كه قفل محكمی بر در زده

اند!حیران شدم كه چه كنم؟ دیوار داخل مسجد هر طوری بود كه اصال دیگری رفته

زنم السالم مین باال رفت! با خود گفتم: عمری است دم از امام حسین علیهشد از آنمی

و امیدوارم كه به بركت آن بزرگوار، در بهشت برایم باز شود، با اینكه درب بهشت 

م سهل السالعبداهلل علیهیقینا مهمتر است! باز شدن این در هم به بركت حضرت ابی

و سپس آن « المالسیا حسین علیه»تم و گفتم: است.پس با یقین تمام، دست به قفل گذاش

را كشیدم و فورا در باز گردید! در را باز كردم و از مسجد بیرون آمدم و شكر خدا را 

 [ 9۳9[ . ] صفحه 1۱۴بجای آوردم و به قافله هم رسیدم. ]

باز شدن در كوچه، در شب تولد حضرت آیة اهلل حاج شیخ ابوالفضل خوانساری، با نام 

 ضرت ابوالفضلمقدس ح

حضرت آیة اهلل حاج شیخ ابوالفضل خوانساری علت نامگذاری خودشان را اینگونه بیان 

اند:مادربزرگم، كه همسر فقید سعید، آیة اهلل حاج شیخ ابوتراب كالردشتی فرموده

كردند: زمانی كه موقع وضع حمل صبیه شان )كه مادر من باشد( بودند، نقل می

های شب گردند، نیمهروند. وقتی همراه قابله به منزل برمیبله میرسد، به دنبال قافرامی

شوند )آن زمانها مرسوم بود كه شبها در كوچه را ی كوچه روبرو میبوده و با در بسته
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كردند(.ایشان فرمودند كه چون وضع بستند و تا اذان صبح، به هیچ وجه باز نمیمی

السالم رسید، به حضرت ابوالفضل علیهیاضطراری بود و هیچ راه عالجی به نظرشان نم

توسل پیدا كرده و عهد بسته بودند كه اگر این مانع برطرف شود، فرزندشان را به نام 

السالم نامگذاری كنند و از نوكران آن حضرت قرار دهند.با این حضرت ابوالفضل علیه

و نوزاد با  آیندشود و آنها به منزل میتوسل، ناگاه درب بسته، خود بخود باز می

 [ .1۱3گردد. ]سالمتی متولد می

 شمشیر حضرت عباس باعث پیروزی لشكر عرب بر لشكر انگلیس در كوت االماره

 1۳3ی ، صفحه2ی توانا، محمد علی حومانی لبنانی، در جلد دانشمند محقق و نویسنده

[ احمد حلمی مجاهد، رئیس حكومت 9۳3نویسد: ] صفحه از كتاب دین و تمدن می

گوید: در جنگ جهانی اول، لشكر ما در عراق، از ارتش فلسطین در زمان عثمانی، می

بریتانیا شكست خورد و ما عقب نشینی كردیم و به شهر سلمان پاك )مدائن( كه 

پناه  «كوت االماره»نزدیك بغداد واقع شده است؛ پناه بردیم.لشكر انگلستان نیز در 

از  ا شدند كه ما را از بین ببرند. جمعیت ما بیشگرفتند سپس جماعتی از انگلیسیها مهی

چهار هزار نفر نبود، و ما در انتظار رسیدن نیروهای كمكی بودیم تا ما را نجات بدهند. 

كوبیدند و ما از نظر تجهیزات زیرا قوای دشمن با سالحهای جنگی جدید ما را می

ین تركی، از ترس هجوم ی ما، نورالدجنگی، آمادگی رزم با آنان را نداشتیم.فرمانده

ترین روزها را طی ناگهانی دشمن خواب نداشت و من هم همانند او بودم. هردو سخت

ی ناگهانی دشمن و تار و مار شدن قوای خود، به كردیم و هر لحظه در انتظار حملهمی

بردیم.یك روز فرمانده )نورالدین تركی( مرا نزد خود احضار كرد چون با وی سر می

 ی كربال رسیده وردم، او صورت تلگرافی را به من نشان داد كه او فرماندهمالقات ك

مضمون آن چنین بود: مرجع اعالی اسالمی شیعه در عراق، حضرت آیت اهلل آقای سید 

هجری قمری(، شهید بزرگوار حضرت  299۳اسماعیل صدر قدس سره )متوفی سال 
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السالم درش امام حسین بن علی علیهالسالم پرچمدار براطالب علیهعباس بن علی بن ابی

این »را در خواب دیده كه خطاب به وی )یعنی خطاب به صدر( فرموده است: 

شمشیری كه باالی ضریح من آویزان است بردار، و برای نورالدین فرمانده لشكر 

بفرست؛ تا با این شمشیر به دشمن حمله برد، زود است كه لشكر شما پیروز 

نورالدین تركی تلگراف را به دست من داد، و رأی مرا  گوید:حلمی می«بشود!

ی او )نورالدین( خواندم كه این امر را سبك [ كرد. در چهره9۳1درخواست ] صفحه 

اش این بود كه اكنون، زمان جنگ است نه دعا و گرفته است. زیرا عقیده

وی نگوید به وی گفتم: من معتقدم كه این بزرگترین عامل معافسونگری!حلمی می

ی اینها را از بین ببرد. این رؤیا سبب خواهد همهپیروزی ما بر دشمن است كه می

شود كه عشایر نیز در این جنگ قویا به ما كمك كنند. وقتی سخن من بدینجا می

خواهی انجام ده!با رسید، او لبخندی زد و سپس گفت: بسیار خوب، آنچه را می

را در میان عشایر پخش كردیم و فردای  موافقت نورالدین، صورت تلگراف سید صدر

آن روز هجوم را آغاز نمودیم. شمشیر حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس 

السالم را با احترامی خاص، در جلو لشگر قرار دادیم و ارتش و عشایر منطقه در علیه

پشت سر آن به حركت درآمدند.لشكر انگلیس نیز، در حالی كه تمام وسایل جنگی 

ند توپ و تانك و تفنگ را همراه داشتند و از نهر دجله هم كشتیهای جنگی به آنها مان

ور شدند.در عین حال به خدا قسم، هنگامی درگیری كردند؛ به ما حملهكمك می

كند! فریادهای دیدیم، هر سربازی از ما در حمله به دشمن، همانند یك لشكر عمل می

به زمین  كردیم آسمانای كه خیال میبود، به گونهدر فضا پیچیده « اهلل اكبر، عز نصره»

آمده است! جنگ و درگیری چهار روز به طول انجامید و در نهایت، حتی یك سرباز 

از قشون بریتانیا نماند كه به كوت برگردد تا خبر شكست را به آنها برساند!حمله را 

ز ما پیروز شدیم. پس اادامه دادیم و پس از آن نیز به زودی نیروی كمكی به ما رسید و 
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ام كه این فتح ناشی از عنایات حضرت قمر بنی آن تاریخ، همیشه در این فكر بوده

 [ 9۳۴[ . ] صفحه 1۱۳السالم شهید كربال بوده است. ]هاشم ابوالفضل العباس علیه

حضرت عباس دو افسر مسلمان قفقازی را جهت همكاری برای كمك به مسلمانان افغانی، به 

 عرفی فرمودندیكدیگر م

یكی از افسران نظامی قفقاز، به نام سرهنگ علی مالیوف، در زمان اشغال افغانستان از 

یابد كه به شمسی، مأموریت می 291۳میالدی مطابق  2333سوی ارتش شوری در سال 

ور شود.ولی چون این افسر قفقازی مسلمان و مجاهدین مسلمان افغانی حمله

خواسته در جنگ با مسلمانان شركت كند. در عین حال، زاده بوده است، نمیمسلمان

ای جز حمله به مسلمین چون به اجرای دستورات دولت روسیه مجبور بوده، چاره

رده كی مزبور را فراهم میبایست مقدمات حملهنداشته است. لذا در تمام مدتی كه می

اوامر  رار از اجرایالسالم شده و برای فاست، متوسل به حضرت اباالفضل العباس علیه

كرده است.درست یك شب قبل از زمان حمله به افغانستان، جویی میمافوق، چاره

شده  السالمبیند كه وارد حرم حضرت اباالفضل العباس قمر بنی هاشم علیهخواب می

اند. حضرت به او فرمودند: تو سرباز ما هستی، ما است و آن حضرت به استقبال او آمده

ه صدا زدند و خطاب ب« احمد رحمانقلی اف»كنیم! آنگاه كسی را به نام به تو كمك می

هر دو نفر آنان فرمودند: به یكدیگر اعتماد كنید و با هم كار كنید، و برای نجات 

ود و تا شمسلمانان افغانستان جهاد كنید!شخص مزبور، علی مالیوف، از خواب بیدار می

دفتر  رود و با كمال تعجب درستاد خویش میتواند بخوابد.فردا صبح به مقر صبح نمی

بیند كه دیشب در عالم خواب، وی را در حضور آجودانی خود، همان افسری را می

زند: اختیار فریاد میالسالم مشاهده كرده بود! لذا بیحضرت ابوالفضل العباس علیه

ند و كزده، سكوت میسروان احمد رحمانقلی اف تو هستی؟! این افسر، به حالت بهت

دهد! و این در حالی بود كه سرهنگ مال یوف تا آن زمان، هرگز آن افسر جوابی نمی

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ حتی اسم وی را هم نشنیده بود!پس از آنكه آن دو مدتی 9۳3را ندیده و ] صفحه 

شود و كنند، سرهنگ علی مالیوف بر خود مسلط میخیره خیره به هم نگاه می

ام. آنگاه هر دو به من هنوز صبحانه نخورده گوید: سروان احمد رحمان قلی اف،می

ویند گروند و هر كدام برای یكدیگر خواب دیشب خود را باز میرستوران پادگان می

به  السالم به همان ترتیب آن دو نفر راشود كه حضرت اباالفضل العباس علیهو معلوم می

ا لی اف، با آنكه تهمدیگر معرفی فرموده است. با این فرق كه، سروان احمد رحمان ق

ی سرهنگ علی مالیوف را ندیده بود، به علت اطالعات نظامی آن لحظه هرگز چهره

دانسته و از مأموریت او خبر داشته است.باری، این دو افسر پس از سیاسی، نام وی را می

السالم، با طراحی و كمك معرفی حضرت اباالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه

 ی فراوان و مهماتیك طرف به مجاهدین مسلمان افغانستان اسلحه یكدیگر، همواره از

 دادندرساندند، و از طرف دیگر اطالعات درست و مفیدی در اختیار آنان میكامل می

های رسمی پاكستان كردند.آنها بعدا در روزنامهو كمكهای دیگری هم به آنها می

 السالم در این زمینه را،لیهمقاالتی درج كردند و كرامت حضرت اباالفضل العباس ع

همواره به عنوان بزرگترین سند افتخار خودشان بازگو كردند. آن دو افسر ارادت كیش 

كنند. السالم، اینك در دانشگاه پاكستان تدریس میبه حضرت اباالفضل العباس علیه

 [ 9۳۳[ . ] صفحه 1۱3]

 در این كتاب 12ملحقات بخش 

د، ای زنده شالسالم، آقا سید محمدحسین قمشهسین علیهبا توسل به امام ح -2موضوع: 

السالم دو قاتل را كشتند و هندو را زنده امام حسین علیه -1موضوع: 23۴شماره قضیه: 

رفتن سید حسین به كربال با سوار شدن بر ترك  -9موضوع: 23۳ساختند، شماره قضیه: 

قتل راننده به دست  -3موضوع: 292السالم، شماره قضیه: اسب حضرت عباس علیه

السالم و رساندن دو خانم به نجف اشرف، شماره قضیه: حضرت ابوالفضل علیه
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السالم، نجات خانمی از دست دزدان توسط حضرت ابوالفضل علیه -1موضوع: 291

السالم هندوها را دور ساختند تا حضرت ابوالفضل علیه -۴موضوع: 29۴شماره قضیه: 

السالم به حضرت ابوالفضل علیه -3موضوع: 293ره قضیه: ی شیعه دفن شود، شماجنازه

و او از غرق نجات یافت، شماره قضیه: « یا صاحب الزمان»جوانی فرمودند: بگو 

السالم،ماشین به راه افتاد، شماره با راهنمایی حضرت ابوالفضل علیه -۳موضوع: 29۳

زنده ساختند!، السالم، مرد عرب را حضرت ابوالفضل علیه -3موضوع: 293قضیه: 

هدایت یونس ارمنی با عنایت حضرت ابوالفضل  -2۱موضوع: 213شماره قضیه: 

یا »ی ارمنی با گفتن نجات و هدایت راننده -22موضوع: 231السالم، شماره قضیه: علیه

نجات مسافران هواپیما، با توسل یك ارمنی  -21موضوع: 2۳1، شماره قضیه: «!اباالفضل

اطعام با بركت با توسل  -29موضوع: 13۳سالم، شماره قضیه: البه حضرت عباس علیه

 -23موضوع: 223السالم، شماره قضیه: سید علی شاهرودی به حضرت عباس علیه

السالم، پدر شد، شماره قضیه: ی ارمنی با توسل به حضرت عباس علیهراننده

ی مرحوم محدث زاده با توسل به امام حسین شفای حنجره -21موضوع: 11۱

موضوع: 1۴3ی حضرت رقیه علیهاالسالم، شماره قضیه: السالم و درخواست روضهلیهع

الم، السی سرودن شعر در سوگ امام حسین علیهشفای مقبل اصفهانی به وسیله -2۴

در لكنهو با حضور « درگاه»شفای نوجوان بیمار در كنار  -23موضوع: 2۳شماره قضیه: 

شفای كربالیی احد اردبیلی  -2۳موضوع: 21۳ السالم، شماره قضیه:حضرت عباس علیه

شفای سید گنگ، با عنایت  -23موضوع: 29۱و رساندن او به كاروان، شماره قضیه: 

 [ 932] صفحه  293السالم، شماره قضیه: حضرت عباس علیه

 گرفتن حاجات و شفا در مراسم عزاداری

 امام حسین شفای چشم مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی به بركت گل عزادار
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این قضیه توسط مرحوم آیت اهلل العظمی حاج آقا حسین بروجردی قدس سره نقل شده 

است:معظم له فرمودند: من در زمانی كه در بروجرد بودم، به چشم درد سختی مبتال 

شد و حتی اطبای آنجا، مرا از شدم و هر چه معالجه نمودم، درد چشمم ساكت نمی

زی در ایام عاشورا كه معموال دستجات عزاداری برای معالجه شدن مأیوس نمودند.رو

آمدند نشسته بودم. مرسوم عزاداری بروجرد در عاشورا چنین بود تسلیت به منزل ما می

د. من شكردند و این مسئله، خودش موجب تأثر و ابكاء میكه خود را به گل آلوده می

ریختم از جهت شك میكردم، ادر مجلس نشسته بودم و به هیئت عزاداران نگاه می

درد چشم هم ناراحت بودم.در همان حال، گویا ملهم شدم كه قدری از آن گلهایی را 

[ مالیده شده است، به چشم خود بكشم! لذا 931كه به سر و صورت اهل عزا ] صفحه 

ای كه كسی متوجه نشد، ی یك نفر از اهل عزا را به گونهمقداری از گلهای سر شانه

شم مالیدم و فورا در چشم خود، احساس كردم كه درد آن سبك شد. و برداشتم و به چ

این گونه چشم من رو به بهبودی گذاشت. تا اینكه به كلی كسالت آن رفع شد و بعدا 

خواندم و ابدا محتاج هم در چشم خود نور و جالیی دیدم كه خط بسیار ریز را نیز می

شد ه سالگی ابدا اثر ضعف دیده نمیبه عینك نگشتم.در چشم معظه له تا سن هشتاد و ن

و پزشكان حاذق چشم، اظهار تعجب نمودند كه ممكن نیست چشم شخصی كه مادام 

ی خواندن و نوشتن برده باشد، باز در سن العمر از چشم خود به این اندازه استفاده

 [ .12۱هشتاد و نه سالگی محتاج به عینك نباشد. ]

ی حضرت عباس توسط مرحوم دربندی واندن روضهشفای بیست و هفت بیمار در هنگام خ

 تبریز

داستان زیر را یكی از وعاظ تبریز، به نقل از افراد موثق، بر فراز منبر نقل كرده 

است:مرحوم دربندی، در ایام اقامتش در عتبات، به منظور زیارت حضرت ثامن الحجج 

یجان عازم عتبات گردید. السالم، به ایران آمد و در هنگام مراجعت، از طریق آذرباعلیه
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پیش از مراجعت به عتبات، بنا به تقاضای مردم متدین تبریز، به مدت ده روز در آن 

ی ند: جاذبهگویشهر اقامت كرد و در مسجد جامع تبریز، بساط تبلیغ و ارشاد گسترد.می

ی طالبیه و مساجد موجود در ی فضای مدرسهمنبر ایشان به قدری قوی بوده كه همه

[ هر 939گشت، و ] صفحه ی ساالر شهیدان پر میاز مردم متدین و عاشق دلسوختهآن، 

كردند و روی دستها از ی ایشان غش میروز جمعی از عاشقان حسینی، در اثنای روضه

شدند.در آذربایجان مرسوم است كه در آخر هر مجلسی به قمر مسجد بیرون برده می

یند. لذا مرحوم دربندی نیز روز نهم مجلس جوالسالم توسل میمنیر بنی هاشم علیه

خوانم؛ هر كس مریضی السالم را میی حضرت ابوالفضل علیهاعالم كرد: فردا، روضه

م شان را از قمر منیر بنی هاششاءاهلل شفای همهصعب العالج دارد، به اینجا بیاورد، كه ان

ر تبریز بود، به السالم خواهیم گرفت!روز بعد، هر چه مریض و مریضه در شهعلیه

و  شمار بودمجلس ایشان آوردند؛ تعداد بیمارانی كه با پای خود به مجلس آمدند بی

تعداد كسانی كه روی تخت و یا با وسایل دیگر به مجلس آورده شده بودند به بیست و 

رسید.هنگامی كه مرحوم دربندی وارد مسجد شد نزد بیماران رفت و از هفت نفر می

 ی دیگر صبر كنید، همگی با شفای كاملو به آنان فرمود: چند لحظهآنها تفقدی كرد 

از این مجلس بیرون خواهید رفت!زمانی نیز كه بر فراز منبر قرار گرفت، خطاب به قمر 

السالم عرض كرد: ای موالی من، من به عنوان نوكر شما به اهالی منیر بنی هاشم علیه

مارانشان از این مجلس با تن سالم بیرون ی بیام، كه امروز همهاین شهر وعده داده

یار اعتروند؛ از كرم شما بسیار دور است كه نوكر خود را در میان این همه مردم، بیمی

ابی گریه تی مردم با بیی آن همهی بسیار با حالی خواند كه در نتیجهكنید.آنگاه روضه

دند. هنگامی كه كردند و جمعی هم غش كردند و روی دست مردم به بیرون برده ش

نفر با پای خود، با تن سالم و شفای كامل به منزل  13ی آن مجلس به پایان رسید، همه

السالم است كه در یك خود رفتند! و این یكی از بركات حضرت ابوالفضل علیه
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[ صعب العالج با توسل به آن باب الحوائج الی اهلل 933مجلس دهها نفر مریض ] صفحه 

 [ .122شفا پیدا كنند. ]

 ای در منزل آقای سرافراز به بركت مجلس عزاداریشفای هفت حصبه

این قضیه توسط جناب آقای سرافراز برای مرحوم آیت اهلل دستغیب نقل شده 

ی ر خانهشدند؛ داست:تقریبا بیست سال قبل، كه اغلب مردم مبتال به مرض حصبه می

م ماه طاق خوابیده بودند! شب هفتاین حقیر، هفت نفر مبتال به بیماری حصبه، در یك ا

محرم الحرام برای شركت در مجلس عزاداری، مریضها را در خانه به حال خود 

گذاشتم و پنج ساعت از شب گذشته بود كه با خاطری پریشان به مجلس تعزیه داری 

خودمان، كه مؤسس آن مرحوم حاج مال علی سیف علیه الرحمه بود؛ رفتم. موقع تعزیه 

 السالم خوانده شد.پسی حضرت قاسم بن الحسن علیهه زنی، نوحه و مرثیهداری و سین

رفتم و در دل خود، از فراغت از تعزیه داری و ادای نماز صبح، با عجله به منزل می

السالم، از خدا ی حضرت امام حسین علیهشفای هفت نفر مریض را به وسیله

صر نانی اند و مختمنقل آتش نشسته ها اطرافخواستم.وقتی به منزل رسیدم دیدم بچهمی

كنند و با اشتهای كامل را كه از روز قبل و شب باقیمانده است، روی آتش گرم می

مشغول خوردن آن نانها هستند! از دیدن این منظره عصبانی شدم. زیرا خوردن نان، آن 

هم نانی كه از روز و شب گذشته باقی مانده است برای شخص مبتال به حصبه مضر 

ست. دختر بزرگم كه حالت عصبانیت مرا دید، گفت: ما همه خوب شدیم و از خواب ا

خوریم!من گفتم: ایم، نان و چای می[ برخاستیم! اكنون چون گرسنه931] صفحه 

خوردن نان برای مرض حصبه خوب نیست! دخترم گفت: پدر، بنشین تا من خواب 

ابت را بگو.گفت: در خواب ایم! گفتم: خوخودم را تعریف كنم! ما همه خوب شده

دیدم كه این اطاق، روشنی زیادی دارد، مردی در اطاق ما آمد و فرش سیاهی در این 

قسمت از اطاق پهن كرد و مؤدبانه پهلوی در اطاق ایستاد. سپس پنج نفر با نهایت 
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ای بود. آنها اول به جاللت و بزرگواری وارد شدند كه یك نفر آنها زن مجلله

الم السهایی كه به دیوار زده بود و اسم چهارده معصوم علیهماق و كتیبههای اططاقچه

روی آنها نوشته شده بود، با دقت نگاه كردند. پس از آن اطراف آن فرش سیاه نشستند 

و قرآنهای كوچكی از بغل بیرون آوردند و قدری خواندند.پس از آن یك نفر از آنها 

السالم به زبان عربی. و من از اسم علیهی حضرت قاسم شروع كرد به خواندن روضه

السالم را ی حضرت قاسم علیهگفتند، فهیمدم روضهحضرت قاسم كه مكرر می

كردند و مخصوصا آن زن خیلی سوزناك ی آنها شدیدا گریه میخوانند و همهمی

كرد. پس از آن، مردی كه قبل از همه آمده بود، در ظرفهای كوچكی چیزی گریه می

آورد و جلو آنها گذاشت!من تعجب كردم كه اشخاصی با این جاللت چرا  مثل قهوه

ما دهم، كدام یك از شپاهایشان برهنه است؟! جلو رفتم و گفتم: شما را به خدا قسم می

السالم هستید؟ یكی از آنها جواب داد و فرمود: منم! ایشان خیلی با حضرت علی علیه

ا پاهای شما برهنه است؟ پس با حالت گریه محبت بودند، من گفتم شما را به خدا، چر

فرمود: ما در این ایام عزاداریم و پای ما برهنه است! فقط پای آن زن، در همان لباس 

ی ها همگی مریض هستیم، مادر ما هم مریض است، خالهسیاه پوشیده بود.گفتم: ما بچه

رخاستند و السالم از جای خود بما هم مریض است. دراین هنگام حضرت علی علیه

یك ما كشیدند و نشستند و [ بر سر و صورت یك93۴دست مبارك خود را ] صفحه 

فرمودند: خوب شدید. فقط بر سر مادرم دست نكشیدند. من گفتم: مادرم هم مریض 

است. فرمودند: مادرت باید برود!از شنیدن این حرف گریه كردم و التماس نمودم. پس 

د و دستی هم روی لحاف مادرم كشیدند. سپس چون ی من برخاستندر اثر عجز و البه

بر شما باد به نماز، كه تا »خواستند از اطاق بیرون روند، رو به من كردند و فرمودند: 

من تا در خانه به دنبال آنها « خورد باید نماز بخواند!ی چشمش بهم میشخص مژه

د سیاه دارد! آنها رفتناند، روپوشهای رفتم، دیدم مركبهای سواری كه برای آنان آورده

و من برگشتم.در این وقت از خواب بیدار شدم و صدای اذان صبح را شنیدم. دست بر 
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دست خودم و برادران و خاله و مادرم گذاشتم، دیدم هیچكدام تب نداریم! همه 

یم، كردبرخاستیم و نماز صبح را خواندیم، چون احساس گرسنگی زیادی در خود می

با نانی كه موجود بود، مشغول خوردن شدیم، تا شما بیایید و  لذا چای دم كردیم و

صبحانه تهیه كنید.خالصه تمام هفت نفرشان سالم بودند و احتیاجی به دكتر و دوا پیدا 

 [ .121نكردند. ]

 ای كه قوز داشت به منبر بسته شد و شفا گرفتبچه

ده شهید دستغیب نقل شاین قضیه توسط مرحوم آیة اهلل حاج آقا مولوی قندهاری، برای 

ای از اجداد ما است كه در آنجا عزای حضرت سیدالشهداء است:در قندهار حسینیه

 ی مرحوم حاج شیخكه عمه« عالم تاب»شود.دختر عموی مادرم بنام السالم برپا میعلیه

[ قندهاری بود، با اینكه به مكتب نرفته بود و درسی هم 933محمد طاهر ] صفحه 

ای كه داشت، وضو ی صفای عقیدهتوانست خط بخواند، بواسطهنمی نخوانده بود و

ا گذاشت و آن رفرستاد و دست روی سطر قرآن مجید میگرفت و یك صلوات میمی

خواند و باین ترتیب فرستاد و آن را میكرد! و برای هر سطری صلوات میتالوت می

عبدالرؤف دارد كه در  خواند و االن هم چنین است!این زن پسری بنامقرآن را می

بچگی در سینه و پشت او كامال برآمدگی )قوز( داشت و من خودم بارها او را مشاهده 

ی خودش را كرده بودم. باالخره عالم تاب شب عاشورا برای عزاداری، بچه چهار ساله

آورد.پدر و مادر عبدالرؤف، آرزوی مرگش را داشتند. چون هم به همان حسینیه می

آنان ناراحت بودند. پس از پایان عزاداری گردن عبدالرؤف را به منبر خودش و هم 

گویند: یا حسین، از خدا بخواه كه این بچه را تا فردا یا مرگ و یا شفا بندد و میمی

ی ما بیدار شدیم و دهد.در آن شب ما خواب بودیم و ناگهان با صدای غرشی همه

دن زند! ما با دیافتد و نعره میبر زمین میشود و لرزد و او بلند میدیدیم بدن بچه می

این منظره پریشان شدیم.مادر به عالم تاب گفت: بچه را به خانه برسان كه در آنجا 
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بمیرد تا پدرش كه عصبانی است، اعتراضی نكند، باالخره مادر، بچه را در برگرفت. از 

هار بچه تا سه چ لرزید تا اینكه به منزلش رفتیم. لرزششدت لرزش بچه، مادر هم می

روز ادامه داشت! پس از این لرزشهای متوالی، گوشتهای زاید آب شد و پشت او صاف 

گردید بطوریكه هیچ اثری از برآمدگی باقی نماند!چندی قبل كه عبدالرؤف به اتفاق 

[ مالقات كردم. او جوان 93۳مادرش برای زیارت به عراق آمده بود، او را ] صفحه 

 [ .129ده بود. ]رشید و بلند قدی ش

 شفای بیماری دختر آقای سردار، بوسیله اشك عزای امام حسین

این قضیه توسط عالم بزرگوار جناب آقای لنگرودی، در كتاب توسالت ذكر شده 

است:در حدود ده سال قبل، شخصی ثقه و راستگو كه معروف به سردار بود و حدود 

یوسته است، این كرامت را گذشت و فعال به رحمت ایزدی پصد سال از عمرش می

برای بنده نقل كرد:آقای سردار گفت: روزی دخترم به مرض سختی مبتال شد. به 

اش مأیوس شدند و از دادن نسخه ای كه تمام دكترهای حاذق تهران از معالجهگونه

خودداری كردند. ولی من در اثر شدت عالقه، نتوانستم از او دل برگیرم. از طرفی چون 

السالم در نهادم بود، روزی با قلبی شكسته و پریشان، و آل محمد علیهممحبت محمد 

در اطاق خلوتی نشستم و یك استكان به دست گرفتم و یك یك مصائب حضرت 

ر حال شدم و دآوردم و متأثر میالسالم را به یاد میسیدالشهداء اباعبداهلل الحسین علیه

السالم اكامی او، گاهی به یاد علی اصغر علیهالسالم و نتأثر، گاهی به یاد علی اكبر علیه

و تشنه كامی او، گاهی به یاد حضرت زینب علیهاالسالم و پریشانی او، گاهی به یاد 

 آسا جاریریختم.باالخره اشكم سیلالسالم و ناامیدی او اشك میابوالفضل علیه

ر دم و اشكها را دگردید! آنگاه موقع را مغتنم شمردم و استكان را زیر چشمهایم قرار دا

[ بعد از این عمل، به بالین دختر مریضم آمدم و از 933استكان جمع نمودم! ] صفحه 

السالم ریخته بودم، با همان اشك چشم كه در راه مصائب حضرت امام حسین علیه
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قاشق كوچكی، در دهان مریضه ریختم! طولی نكشید كه او چشمش را باز كرد و به من 

لت چطور است؟ گفت: قلبم روشن شده است. از آن روز به بعد سالم كرد!پرسیدم حا

ی بحمداهلل كم كم كسالت او مرتفع گردید و شفای كامل نصیبش شد. من هم شكرانه

 [ .123چنین موهبتی را بجای آوردم و از نگرانی و اندوه نجات یافتم. ]

داری برای نجات مولف حیاة العباس و همراهانش در كشتی طوفان زده، به بركت عزا

 حضرت عباس

هجری قمری به كربال و كاظمین  2993نویسد:در سال می« حیاة العباس»مؤلف كتاب 

مشرف شدم. عید غدیر در كاظمین بودم و به شرف زیارت آن دو امام همام 

علیهماالسالم موفق شدم. بعد از آن نزد مرحوم آقا سید اسماعیل صدر رفتم و سپس با 

م.در آنجا به انتظار كشتی دودی ماندم و انتظارم تا بیست و كشتی كوچك به بصره آمد

هشتم ذیحجه به طول انجامید زمانی كه كشتی دودی وارد شد، آن را توقیف كردند و 

ی سوار شدن ندادند.برای سفر به خرمشهر، من تنها نبودم و چهل نفر دیگر از اهل اجازه

ر به قتی كه وضع را چنین دیدیم، ناچافسا و نوبندگان وفدشكو نیز با من همراه بودند. و

هجری قمری، سوار كشتی شدیم. از این  299۳كشتی بادی نشستیم. روز اول محرم 

چهل و یك نفر مسافر، چند نفر آنها زن و بچه بودند. باالخره به سمت بوشهر حركت 

[ روز دوم محرم، همراهانم از من تقاضا كردند كه یك روضه 3۱۱كردیم. ] صفحه 

ی ورود حضرت امام حسین م. من بر روی یك بلندی، قرار گرفتم و روضهبخوان

السالم به كربال را خواندم. آنها دانستند كه من از ذاكریه حضرت امام حسین علیه

السالم هستم.شب چهاردهم محرم كشتی به گرداب افتاد و در اثر باد مخالف، علیه

دیدم كه دور سر ما دور مان را میتقریقبا دو فرسخ از راه آمده را برگشت! ماه آس

كه  ایزد! باد سخت شده بود و بادبان پاره شد و كشتی سوراخ گردید! به گونهمی

شود. كشتی بر روی آب، دو ساعت دور خود دیدم آب از زیر، به كشتی وارد میمی
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گردید و اختیار آن به كلی از دست مالح، گرفته شده بود.همه به جزع و فزع حیران می

افتادند و دل بر مرگ نهادند. حتی شهادتین را نیز گفتیم، كه ناگهان مالح وحشتزده، 

الم السگفت: مگر نه این است كه شما زوارید؟! مگر نه اینكه شما از خدمت امام علیه

اید و روضه خوان هستید؟! یك چیزی بگویید، تا از این طوفان راحت شویم!حقیر آمده

ه السالم شدم و خدا را بی ابوالفضل العباس علیهن روضهسراپا تقصیر، مشغول خواند

طلبم كه غرضی جز نجات، در دلم نبود. بعد از روضه من نیز، یك نفر شهادت می

فسایی نوحه خوانی كرد و سینه زنی مفصلی نمودیم و خسته شدیم. سپس دست به دعا 

كشتی  ی توسل، سوراخالسالم را شفیع قرار دادیم.در اثنابرداشتیم و حضرت عباس علیه

ی )بادبان( دیگر نصب نمودند. با پایان یافتن توسل، صدای را از زیر آن گرفتند و پرده

مالح بلند شد كه گفت: آسوده خاطر باشید، باد مراد آمد! با اینكه مسافت راه، زیاد 

 [ 3۱2[ . ] صفحه 121بود، فردای آن شب وارد شهر شدیم. ]

 ها و دموكراتهاایات آذربایجان از تودهتوسل به حضرت عباس برای نج

این قضیه توسط حضرت آیة اهلل حاج سید محمد مفتی الشیعة نقل شده است:ماجرای 

زیر مربوط به زمانی است كه دمكراتها بر آذربایجان مسلط شدند، آذربایجان ایران را 

ز بریاز حكومت مركزی جدا نمودند و دولت جمهوری آذربایجان را تشكیل دادند! ت

از تدریس و نوشتن لغت فارسی  -در صدر آن دولت  -وری مركز آنان گشت، و پیشه

در مدارس و دوائر، جلوگیری كرد و زبان آذری را زبان رسمی حكومت جدید قرار 

داد. ولی البته هنوز مرزها و حدود آن معین نشده بود.آن زمان من در اردبیل محصل 

ی قم،تصمیم گرفتم از اردبیل خارج ی علمیهزهی تحصیل در حوبودم. به قصد ادامه

شوم و به تهران و سپس به قم بروم. ماشین گرفتم و به طرف تهران حركت كردیم. بین 

شهرستان میانه و زنجان، راهها بسته بود و دمكراتها مانع عبور ماشینهایی كه از اطراف 

ها ضمانند پیرزنها و مری شدند. فقط به بعضی از افرادرفت، میآذربایجان به تهران می
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دار ارتش آذربایجان، كه شد.ما خواستیم برگردیم، یك درجهی عبور داده میاجازه

همراه ما بود، مرا شناخت و نزدیك سروان آذری )كه گویا او هم با ما همشهری بود( 

رای خواهد ببرد و به وی گفت: این آقا، فرزند مرحوم آقای سید تقی مجتهد است و می

ل برود، به او اجازه بدهید كه از مرز حكومت آذربایجان عبور بكند.او گفت: تحصی

صدور اجازه دست ما نیست. سپس اسم یك شخصی را ذكر كرد و ما را نزد او برد و 

خواهد برای تحصیل به قم برود.آن گفت: این آقا، محصل علوم دینی است و می

كه از افراد آذربایجان شوروی اش معلوم بود شخص، كه از قد و قامت و حتی لهجه

فهمند و ایشان را در قم بر شود اجازه داد، چون اینها جوانند و نمیاست، گفت: نمی

 -[ من متأثر شدم و مأیوسانه به زادگاه خویش 3۱1دهند. ] صفحه ضد ما پرورش می

ی نماز شدم، ولی برگشتم و در مساجد آبا و اجدادی خودمان، مشغول اقامه -اردبیل 

شد. سربازها را لخت و عریان به حمام هر روز، وضع شهرمان بدتر از روز قبل می

ها منع بردند و مردم را از تعزیه داری و اطعام و احسان و كمك به مساجد و تكیهمی

كردند و پولهای جمع شده را برای تأمین مخارج جلسات و اجتماعات خودشان می

از مساجد قدیمی و از جمله آثار باستانی  خواستند!تصادفا مسجد جمعه، كه یكیمی

ایهای متنفذ نیز كه در آن محله باشد، عالم نداشت و چند نفر از تودهشهر اردبیل می

كردند. لذا جمعی از ریش سفیدان بودند از روضه خوانی و نماز در آن، ممانعت می

یز در آن روضه ی نماز، مرا به آن مسجد بردند و بعد از نماز صبح نمحل، برای اقامه

تم خواسشدم، میرفتم و چون تهدید میگذاشته بودند. من برای نماز به آن مسجد می

ی جماعت در نروم، ولی مؤمنین به من قوت قلب دادند و مانع انصراف من از اقامه

ه، به گرفت و البتمسجد مزبور بودند.از سوی مخالفین انواع و اقسام اذیتها صورت می

ای ما، ممانعت علنی از رفتن ما به ت آباء و اجدادی و نفوذ عشیرهی موقعیمالحظه

شد. باری، یك روز بعد از نماز صبح، روضه خوان نیامد و بعدا معلوم شد مسجد نمی

اند.در مسجد مرحوم صاحب زمانی، باالی قسمتی كه كه وی را تهدید كرده بوده
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السالم كس حضرت عباس علیهدهند، عطشتهای آب را در ایام محرم در آنجا قرار می

د. انی وارده به سر مبارك ایشان بود، زدهو شمایل آن حضرت را كه نمایانگر ضربه

ی روی آن را فقط در شبهای عاشورا، البته شمایل مزبور پشت پرده قرار دارد و پرده

های مختلف شهر با تشریفات خاص برای تعزیه های مهمی از محلهزمانی كه دسته

[ و شور و احساسات عزاداران با 3۱9زنند ] صفحه آیند، كنار میآن مسجد می داری به

شود كه چندین نفر از كثرت گریه به حال غش و اغما دیدن شمایل به حدی تشدید می

ایها مانع افتد!خالصه چون روضه خوان در آن روز نیامد، مردم حدس زدند كه تودهمی

ه قبله نشستند و من هم در جلو آنها قرار گرفتم اند. برخی از آنها رو بآمدن وی شده

)مثل حالت نماز جماعت(. یكی از پیرمردان به نام كربالیی ابراهیم عالف، كه از 

ت و از ای نورانی داشمعمرین شهر ولی فردی با نشاط بود و محاسن بلند و سفید و قیافه

نابودی دشمنان اسالم  مریدها و مقلدین مرحوم ابوی بود، مردم را دعوت نمود كه برای

السالم و شعائر مذهبی، و محو دشمنان استقالل مملكت متوسل به حضرت عباس علیه

شوند و آنگاه خودش به جای روضه خواندن، پرده را از روی شمایل حضرت عباس 

السالم باال زد.با ظهور شمایل منسوب به آن حضرت، و نگاه مردم به آن؛ دلها، علیه

حضرت گردید و جمعی از كثرت بكا از حال رفتند. من چون دیدم یادآور مصائب آن 

روند و شاید بعضی از مؤمنین، به علت گریه و ناله، دچار آسیبی مردم دارند از حال می

گردند، برخاستم و پرده را پایین آوردم.به هر حال، مردم بعد از مدتی گریه، با التماس 

ای نبودند ن طرف صبح بود، مأموران تودهدعا از یكدیگر متفرق شدند. خوشبختانه، چو

ی نماز صبح، جماعتی از مؤمنین و در نتیجه مشكلی پیش نیامد.روز بعد، بعد از اقامه

ی توسل پر شور آن روز را، كه در خواب دیده بودند، به من اظهار كردند. خوابها نتیجه

د. دو نفر داایها را میمتعدد ولی شبیه هم بود! و همگی نوید نزدیكی فرج و نابودی توده

و  بود -كربالیی ابراهیم عالف  -شان همان پیرمرد از حاضرین در توسل، كه یكی

[ ما در خواب دیدیم قشون 3۱3دیگری حاج مؤمن بقال نام داشت، گفتند: ] صفحه 
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اند و مردم شدیدا مضطرب و گریان و حیران هستند. در دشمن شهرها را محاصره كرده

ورانی، كه بر اسب سفیدی سوار بود و شمشیری بران در دست این وقت شخصی ن

السالم داشت، ظاهر شد! پرسیدیم این شخص كیست؟ گفتند: او قمر بنی هاشم علیه

است، و ما خوشحال شدیم. آن حضرت بر لشگر اعدا حمله بردند و آنها فرار كردند و 

رزی نمن )كه تقریبا حدود م هایایشان هم به تعقیب آنها پرداختند تا اینكه آنها از كوه

آذربایجان است( به داخل شهر خودشان گریختند و آن حضرت پرچمی را كه در 

دست دیگر داشتند، بر باالی كوههای آنجا نصب كردند و از چشمها غائب 

ی مردم از شنیدن این خوابها از آن چند نفر مؤمن امین، خوشحال شدند و شدند!همه

سل آنها مورد توجه واقع شده است.پس از آن نیز در مدت اطمینان پیدا كردند كه تو

وری و سران دمكرات به كشور شوروی سابق فرار كردند زیادی طول نكشید، كه پیشه

 [ 3۱1[ . ] صفحه 12۴و مملكت ما از اشغال عوامل روسیه نجات یافت. ]

 در این كتاب 13ملحقات بخش 

حسینیه شهرك مسعودیه، شماره  شفای دو نفر به بركت دست فلزی در -2موضوع: 

ی ارمنی، با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل شفای دستهای بچه -1موضوع: 9۳قضیه: 

شفای مخیلف در مجلس عزای  -9موضوع: 111السالم در اصفهان، شماره قضیه: علیه

شفای پسر یازده ساله، به بركت حضور  -3موضوع: 213خرمشهر، شماره قضیه: 

شفای خانمی در مراسم  -1موضوع: 213السالم، شماره قضیه: علیهحضرت ابوالفضل 

بینا شدن  -۴موضوع: 231عزای حضرت رقیه علیهاالسالم در حرم ایشان، شماره قضیه: 

ی عزای حضرت زینب علیهاالسالم، مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ، در جلسه

بركت شركت در شفای فوزیه زیدان جبل عاملی، به  -3موضوع: 113شماره قضیه: 

شفای آقای مهدی تعجبی در مجلس  -۳موضوع: 1۴1مراسم عزاداری، شماره قضیه: 

شفای شخص  -3موضوع: 2۴1السالم، شماره قضیه: عزای حضرت ابوالفضل علیه
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ه: السالم و مسلمان شدن او، شماره قضیی توسل به حضرت عباس علیهمسیحی به وسیله

ی گوالپور هند، در مراسم عزای فرزند راجه یشفای سرطان حنجره -2۱موضوع: 233

شفای فرزند یهودی به  -22موضوع: 112السالم، شماره قضیه: حضرت ابوالفضل علیه

 [ 3۱3] صفحه  119السالم، شماره قضیه: بركت مراسم عزای حضرت ابوالفضل علیه

 گرفتن حاجات و شفا در حرم امام حسین )ع(

 به بركت دعا در حرم امام حسین ادای قرض سید محمد جعفر سبحانی، 

سید جلیل القدر جناب آقای سید محمد جعفر سبحانی )امام جماعت مسجد آقالر( این 

قضیه را نقل فرمود: در سالی همراه با مادرم به كربال مشرف شده بودم. آن مرحومه در 

آنجا مریض شد و مرضش بیش از چهل روز طول كشید و به این واسطه، به قرض 

مبتال شدم.در این مدت هم، نه از شیراز و نه از راه دیگر، هیچ پولی به من  بسیاری

مطهر  السالم پناه بردم و به حرمنرسید، بنابراین به موالی خود، حضرت سیدالشهداء علیه

السالم عرض كردم: یا موالی، مشرف شدم.همان باالی سر حضرت امام حسین علیه

تار هستم! به فریاد من برسید.وقتی از حرم مطهر دانید چقدر ناراحت و گرفشما كه می

ی مرحوم آیة اهلل آقا میرزا محمد تقی ی كمی، نمایندهخارج شدم، پس از فاصله

شیرازی قدس سره به من رسید و گفت: از طرف میرزا سفارش شده است كه هر چه 

! ] است الزم دارید، به شما بدهم! گفتم: تا چه اندازه؟ گفت: مقدار آن تعیین نشده

[ بلكه هر چه شما تعیین كنید.پس تمام قروض را ادا كردم و تا هنگامی كه 32۱صفحه 

 [ .123در كربال مشرف بودم، تمام مخارج من تأمین گردید. ]

 شاگرد شیخ انصاری متأهل و صاحب خانه شد

ای در بین طالب و شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری قدس سره، یك شیخ طلبه

ه در زمانی از وضع طلبگی ناراحت شده بود و از فقر و ناداری به تنگ بوده است ك
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به السالم، در تحت قگیرد كه نزد قبر حضرت امام حسین علیهآمده بود.او تصمیم می

برای دو حاجتی كه داشته است، دعا كند. رسم او این بوده است كه در هر شب جمعه 

ده است.باالخره در آن شب جمعه به آمها تعطیل بود، از نجف به كربال میكه درس

ی استجابت، درخواست كرد كه یا حسین! من از شما دو چیز كربال آمد و تحت قبه

خواهم: یكی خانه و دیگری زن! زیرا شیخ مرتضی انصاری به غیر از خرج نان و می

دهد.سپس پیش خود، مدتی را معین كرد كه تا یك پنیر، چیز دیگری به من نمی

السالم ر باید حاجتم داده شود و چنانچه داده نشد، شكایت امام حسین علیهی دیگهفته

السالم خواهم كرد. او گفت: شب جمعه دیگر موعد را به پدرشان حضرت علی علیه

من است و چنانچه حاجت خود را نگرفتم، دیگر به زیارتتان نخواهم آمد!پس از 

ی دیگر بنا به مرسوم فتهمراجعت به نجف اشرف و گذشتن موعد مقرر، باز در ه

خودش به جانب كربال رهسپار گردید! وقتی كه او به وادی ایمن كربال رسید و ] 

[ چشمش به گند مطهر افتاد، گفت: آقا! حاال كه شما حاجت مرا روا 322صفحه 

آیم. سپس از همانجا نساختید و یك هفته هم منقضی شد، من هم به زیارتتان نمی

السالم ه وارد نجف شد و خواست به حرم حضرت علی علیهبرگشت و خسته و ماند

برود. ولی چون خسته بود، قادر به رفتن نبود و با خود گفت: فردا صبح به حرم 

ای از طرف مرحوم شیخ با عجله آمد و گفت: شیخ روم!فردا صبح، اول آفتاب، طلبهمی

السالم المؤمنین علیهبه شما پیغام داده است كه حتما قبل از تشرف به حرم حضرت امیر

نزد من بیا، زیرا امر واجبی در كار است! پس از این پیغام، آن طلبه به خدمت مرحوم 

السالم به من امر شیخ قدس سره رفت.مرحوم شیخ فرمود: حضرت امام حسین علیه

اند كه وضع تو رسیدگی كنم و تو را راضی كنم، قبل از اینكه به حرم حضرت كرده

م مشرف شوی! مبادا شكایت حسین را به پدرش بنمایی!سپس مرحوم السالعلی علیه

ای برای او خریداری نمود و یكی از تجار را طلبید و درخواست كرد كه شیخ خانه
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دخترش را به آن طلبه تزویج نماید! خالصه او با توسل به حضرت امام حسین 

 [ .12۳السالم، به هر دو حاجت خود رسید. ]علیه

 عزیزاهلل را پیاده از كربال تا مكه در هفت روز بردند امام زمان سید

بدیل، جناب در كتاب معجزات و كرامات نقل شده است كه عالم جلیل و زاهد بی

آقای حاج سید عزیزاهلل فرمودند:من در زمانی كه در نجف اشرف مشرف بودم، برای 

ی صدر، در مدرسهالسالم در عید فطر به كربال رفتم و زیارت حضرت سیدالشهداء علیه

الم السمیهمان یكی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در حرم مطهر امام حسین علیه

[ یك روز كه به مدرسه وارد شدم، دیدم جمعی از رفقا دور 321گذارنیدم. ] صفحه می

خواهند به نجف اشرف برگردند. ضمنا از من سؤال كردند كه اند و میهم جمع شده

خواهم از همین جا به گردی؟ من گفتم: شما بروید. من مینجف برمی شما چه وقت به

ی حضرت سیدالشهداء ی خدا بروم! گفتند: چطور؟ گفتم: زیر قبهزیارت خانه

السالم دعا كردم كه پیاده، رو به سوی محبوب بروم و در ایام حج، در حرم خدا علیه

رت گفتند: مثل اینكه در اثر كث باشم.همراهان و دوستانم باالتفاق مرا سرزنش كردند و

خواهی با این ای! تو چگونه میعبادت و ریاضت، دماغت خشك شده و دیوانه شده

ضعف مزاج و كسالت، پیاده در بیابانها سفر كنی؟ تو در همان منزل اول به دست 

ه العادبرند!من از سرزنش و گفتار آنها فوقافتی و تو را از بین مینشین میعربهای بادیه

متأثر شدم و قلبم شكست و با اشك ریزان از اطاق بیرون آمدم و یكسره به حرم مطهر 

السالم رفتم و زیارت مختصری كردم. سپس به طرف باالی حضرت سیدالشهداء علیه

ای نشستم و به دعا و توسل و گریه و ناله مشغول سر مبارك رفتم و در گوشه

ی من خورد و هلل روحی فداه بر شانهشدم.ناگهان دیدم دست یداللهی حضرت بقیةا

ی خدا مشرف شوی؟! عرض كردم: بله ایشان فرمودند: آیا میل داری با من پیاده به خانه

ی تو كافی باشد و آقا! حضرت فرمودند: پس قدری نان خشك كه برای یك هفته
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لباس احرام خود را بردار و در فالن روز و فالن ساعت در همین جا حاضر باش و 

رت وداع را بخوان، تا با یكدیگر از همین مكان مقدس به طرف مقصدتان حركت زیا

كنم.سپس آن حضرت از من جدا شدند و من از كنیم! عرض كردم: چشم، اطاعت می

ای كه حضرت حرم بیرون آمدم. در روز موعود مقداری نان خشك به همان اندازه

[ و لباس احرامم را برداشتم و به 329السالم فرموده بودند، تهیه كردم ] صفحه موال علیه

حرم مطهر مشرف شدم و در همان مكان معین، مشغول زیارت وداع بودم، كه ناگهان 

آن حضرت را مالقات كردم و در خدمت ایشان از حرم بیرون آمدیم و از صحن مطهر 

و سپس از شهر خارج شدیم و ساعتی راه پیمودیم.نه آن حضرت با من صحبت 

توانستم با ایشان حرف بزنم و مصدع اوقات ایشان بشوم و خیلی با ه من میكردند و نمی

هم عادی بودیم. تا اینكه در همان بیابان به محلی كه مقداری آب بود، رسیدیم. آن 

حضرت خطی به طرف قبله كشیدند و فرمودند: این قبله است! تو اینجا بمان، نمازت را 

آیم، تا با هم به طرف مكه برویم. من می بخوان و استراحت كن. من در هنگام عصر

قبول كردم و آن حضرت تشریف بردند.هنگام عصر باز آن بزرگوار تشریف آوردند و 

فرمودند: برخیز تا برویم. من حركت كردم و خورجین نان را برداشتم و مقداری راه 

 .رفتیم. هنگام غروب آفتاب، به جایی رسیدیم كه قدری آب در محلی جمع شده بود

آن حضرت به من فرمودند: شب در اینجا باش! سپس خطی به طرف قبله كشیدند و 

آیم تا با هم بطرف مكه برویم.باالخره، تا یك فرمودند: این قبله! و من فردا صبح می

هفته به همین نحو گذشت. صبح روز هفتم آبی در بیابان پیدا شد. آن بزرگوار به من 

كنم تو هم اس احرام بپوش و هر كاری كه من میفرمودند: در این آب غسل كن و لب

ها را بگو، زیرا كه اینجا میقات است! من آنچه را حضرت انجام بده و با من لبیك

فرمودند و عمل كردند، انجام دادم و بعد دوباره مختصری راه پیمودیم و به نزدیك 

یست؟ كوهی رسیدیم.در آنجا صداهایی به گوشم رسید. عرض كردم: این صداها چ

بینی، داخل آن شهر شو! آن حضرت فرمودند: از كوه باال برو، در آنجا شهری می
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[ من از كوه باال رفتم و 323حضرت این سخن را فرمودند و از من جدا شدند. ] صفحه 

سپس به طرف آن شهر رفتم و از كسی پرسیدم: اینجا كجاست؟ او گفت: این شهر مكه 

كردم كه چرا ه به خود آمدم و خود را مالمت میی خداست! یك مرتباست و آن خانه

ای نكردم و چرا با این هفت روز در خدمت آن حضرت بودم ولی از ایشان استفاده

موضوع پراهمیت، اینقدر عادی برخورد نمودم؟به هر حال ماه شوال و ذیقعده و چند 

ند، كرده بود روز از ماه ذیحجه را در مكه بودم. بعد از آن رفقایی كه با وسیله حركت

پیدا شدند. من در تمام این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف بودم و با جمعی نیز 

آشنا شده بودم. وقتی آشنایان و دوستانم مرا در مكه دیدند، تعجب كردند.از آن زمان 

شناختند، معروف شد و این بركات از همان دعایی ی من در بین آنهایی كه مرا میقضیه

ایم را السالم كردم و خدا دعی حرم سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین علیهقبهبود كه تحت 

 [ .123السالم مستجاب كرد. ]به بركت حضرت سیدالشهداء علیه

 چهل شب جمعه زیارت امام حسین برای تشرف به محضر حضرت بقیة اهلل

و فرماید: عالم جلیل، مجمع فضائل مرحوم حاجی نوری در كتاب نجم الثاقب می

فواضل، شیخ علی رشتی رضوان اهلل تعالی علیه این قضیه را نقل كردند:زمانی از زیارت 

ر گشتم و دالسالم، از راه آب به طرف نجف برمیعبداهلل الحسین علیهحضرت ابی

افرین آن كرد، نشستم. مسكشتی كوچكی كه بین كربال و طویریج، مسافركشی می

لهو و لعب و مزاح و خنده بودند. فقط یك نفر كشتی كه همه اهل حله بودند، مشغول 

[ لهو و 321در میان آنها خیلی باوقار و سنگین نشسته بود و با آنها در مزاح و ] صفحه 

ی مذهبش شوخی و استهزاء شد و گاهی آن جمعیت با او دربارهلعب مشغول نمی

نها در غذا و كردند! در عین حال آزدند و او را اذیت میكردند و به او طعن میمی

كردم، ولی در طعام با او شریك و هم خرج بودند! من از این رفتارشان تعجب می

توانستم از او چیزی سئوال كنم.باالخره به جایی رسیدیم كه عمق آب كم كشتی نمی
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بود و چون كشتی سنگین بود و ممكن بود به گل بنشیند، ما را از كشتی پیاده كردند. 

رفتیم، من از آن مرد با وقار پرسیدم: چرا شما با آنها راه می وقتی كه در كنار فرات

ص كنند؟!آن شخكنید و آنها شما را اینطور اذیت میاینطور با وقار و احترام رفتار می

گفت: اینها اقوام من و همگی سنی هستند. پدرم هم سنی بود، ولی مادرم شیعه بود من 

عصر ارواحنا فداه به مذهب تشیع خودم هم سنی بودم، ولی به بركت حضرت ولی 

مشرف شدم!گفتم: شما چطور شیعه شدید؟ گفت: اسم من یاقوت و شغلم روغن 

فروشی در كنار جسر حله بود. چند سال قبل، برای خریدن روغن از حله همراه با 

، ی مسافت چند منزلها و مكان چادرنشینان اطراف حله رفتم و به اندازهجمعی، به قریه

خواستم خریدم و با جمعی از اهل حله ر شدم. باالخره در آنجا آنچه را میاز حله دو

برگشتم.در یكی از منازل كه استراحت كرده بودم، خوابم برد و وقتی بیدار شدم، دیدم 

ود و آب و علفی بام! اتفاقا راه ما تا حله راه بیاند و من تنها در بیابان ماندهرفقا رفته

و آبادی هم در آن نبود!به هر حال من برخاستم و آنچه درندگان زیادی هم داشت 

داشتم بر مركبم بار كردم و به دنبال آنها رفتم. ولی راه را گم كردم و در بیابان متحیر 

عاده به الكم از تشنگی و درندگانی كه ممكن بود به سراغم بیایند، فوقماندم و كم

[ بودم مثل 32۴ها معتقد ] صفحه وحشت افتادم، پس به اولیاء خدا! كه آن روز به آن

ابوبكر و عمر و عثمان و معاویه و غیر هم متوسل شدم و استغاثه كردم، ولی خبری 

گفت: ما امام زمانی داریم كه زنده است نشد!در آن هنگام یادم آمد كه مادر به من می

 رسد وكنیم، او به فریادمان میشود و یا راه را گم میو هر وقت كار بر ما مشكل می

است. من با خدای تعالی عهد بستم كه اگر او مرا از این « السالماباصالح علیه»اش كنیه

ه گردم.باالخره بگمشدگی نجات بدهد، به دین مادرم كه مذهب شیعه است مشرف می

ر ناگهان دیدم یك نف«! یا اباصالح ادركنی»زدم. آن حضرت استغاثه كردم و فریاد می

ی سبزی مانند اینها )به علفهایی كه كنار نهر و بر سرش عمامهرود كنار من راه می

به دین مادرت مشرف »روییده بود، اشاره كرد( است. او راه را به من نشان داد و فرمود: 
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اند. گفتم: ای آقای رسی، كه اهل آنجا همه شیعهای میشو! سپس فرمود: االن به قریه

نه، زیرا در اطراف دنیا »یه برسانی؟ فرمودند: آیی تا مرا به این قرمن! شما با من نمی

و  «كنند و من باید به فریادشان برسم و آنها را نجات بدهم!هزارها نفر به من استغاثه می

فورا از نظر غائب شدند.چند قدمی كه رفتم، به آن قریه رسیدم! با آنكه به قدری 

دم، نزد یدند. وقتی به حله رسیمسافت تا آنجا زیاد بود كه رفقایم در روز بعد به آنجا رس

ردم و ام را برای او نقل كسیدالفقهاء جناب سید مهدی قزوینی ساكن حله رفتم و قضیه

شیعه شدم و معارف تشیع را از او یاد گرفتم. سپس از او سئوال كردم كه من چه بكنم تا 

ی دیگر هم خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه برسم و آن حضرت را یك مرتبه

السالم القات كنم؟سید قزوینی فرمود: چهل شب جمعه به كربال برو و امام حسین علیهم

را زیارت كن! پس از آن، به این كار مشغول شدم و هر شب جمعه از حله به كربال 

ی آخری شد. تصادفا دیدم كه مأمورین برای ورود به شهر رفتم، تا آنكه شب جمعهمی

كنند. من هم نه گیری میهند و آنها این دفعه سختخوا[ می323كربال، جواز ] صفحه 

ای داشتم و نه پولی داشتم كه آن را تهیه كنم و متحیر ایستاده بودم!مردم جواز و تذكره

صف كشیده بودند و جنجالی برپا بود. هر فكری كردم كه از راهی، مخفیانه وارد شهر 

لزمان عجل اهلل تعالی كربال شوم، ممكن نشد. در این موقع از دور حضرت صاحب ا

فرجه الشریف را در لباس اهل علم ایرانی كه عمامه سفیدی بر سر داشتند، در داخل 

شهر كربال دیدم!من پشت دروازه بودم و به ایشان استغاثه كردم. ایشان از دروازه خارج 

شدند و نزد من تشریف آوردند و دست مرا گرفتند و از دروازه داخل كردند. مثل 

ی مرا ندید! وقتی كه داخل شدم و قصد داشتم با ایشان مصاحبت كنم، ایشان اینكه كس

 شویم كه حضرتناگهان غایب شدند و دیگر ایشان را ندیدم.از این داستان متوجه می

م توجه السالالسالم همیشه به مرقد جد شریفشان حضرت سیدالشهداء علیهامام زمان علیه

شوند و به كمكش شان برود، از او خشنود میخاص دارند و هر كسی كه به زیارت جد

 [ .11۱آیند. ]می
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 برای شفای امام هادی نیز باید در حائر امام حسین دعا كرد

هاشم جعفری روایت شده است كه گفت: بر در مزار بحار، از كامل الزیارات، از ابی

به  دند ودار و علیل بوالسالم وارد شدم در حالی كه آن بزرگوار تبحضرت هادی علیه

داهلل عبمن فرمودند: یا اباهاشم، مردی از دوستان ما را بفرست كه به حائر حضرت ابی

[ ابوهاشم گوید: حسب االمر، 32۳السالم برود و برای شفای من دعا كند. ] صفحه علیه

برخورد كردم و « علی بن هالل»از خدمت آن حضرت مرخص شدم و در بین راه با 

و گفتم و از او درخواست كردم كه به حائر حضرت های حضرت را به اگفته

گویم كه السالم برود. او گفت: سمعا و طاعة، چشم! ولی من میسیدالشهداء علیه

ز السالم افضل و برتر هستند.بنابراین االسالم از حائر امام حسین علیهحضرت هادی علیه

ماجرا را برای آن  السالم بازگشتم واو جدا شدم و به خدمت حضرت امام هادی علیه

الم السحضرت عرض كردم و گفتم: علی بن هالل همچنین گفت: حضرت هادی علیه

السالم افضل هستند.حضرت فرمودند: به او بگو كه حضرت از حائر امام حسین علیه

ی كعبه و از حجراالسود بهتر بودند، اما در پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از خانه

نمودند. بدان كه برای كردند و استالم حجر میی كعبه طواف میهعین حال دور خان

ها دعا شود و او اجابت فرماید. و هایی است كه خدا دوست دارد در آن بقعهخدا بقعه

هایی است كه دعا در آن السالم از آن بقعهعبداهلل الحسین علیهحائر حضرت ابی

 [ .112شود. ]مستجاب می

 ائری به بركت غبار حرم امام حسین شفای ضعف چشم مرحوم جز

سید جلیل مرحوم سید نعمت اهلل جزائری رحمة اهلل علیه فرمود: مدتها بود كه چشمهایم 

ضرت ی حضعیف شده بود، روزی برای زیارت عرفه به كربال مشرف شدم و تحت قبه

وز دوم رالسالم نشسته بودم تا اینكه زوار بیرون رفتند.خادمان حرم در سیدالشهداء علیه
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[ زمین بلند شده 323كردند و غباری از ] صفحه ی مطهر را جاروب میو سوم، روضه

دیدند! پس من و جمعی كه در آنجا بودیم بود كه مردم در میان روضه، همدیگر را نمی

به یكدیگر گفتیم: از این غبارها استفاده كنیم.سپس میان غبارها آمدیم و چشمایمان را 

یم كه غبار به داخل چشم رود. هر كس كه با من بود و ضعف چشم كردباز و بسته می

ی شریفه بیرون آمدیم، دیدم چشمهایم نورانی و داشت، نیز چنین كرد. وقتی از روضه

شفاف و روشن شده است.وقتی از رفقا پرسیدم، آنها هم گفتند: ما هم چشمهایمان 

ام و همیشه از تربت امام رفتهنورانی شده است و از آن رو تا به حال هرگز چشم درد نگ

 [ .111كشم. ]السالم مانند سرمه بر چشمهایم میحسین علیه

 شفای چشم پدر سید محمد جعفر سبحانی

عالم متقی سید محمد جعفر سبحانی، امام جماعت مسجد آقالر فرمود:در خواب محل 

ادند و آن السالم به من نشان دی حضرت امام حسین علیهاجابت دعا را در زیر قبه

قسمت باالی سر مقدس بود تا جایی كه با قبر جناب حبیب بن مظاهر اسدی )رحمة اهلل 

علیه( محاذی بود.در سفری كه با مرحوم والد به كربال مشرف شدیم، پدرم ناگهان 

چشم درد گرفت و از هر دو چشم نابینا شد!من سخت ناراحت شدم و در زحمت بودم. 

شم و دستش را بگیرم و حوائجش را برآورده كنم.یك روز به زیرا باید دائما مراقبش با

[ 31۱یا ] صفحه »حرم مطهر مشرف شدم و در همان جای اجابت دعا عرض كردم: 

در همان شب وقتی به خواب رفتم، در « خواهم!سیدالشهدا، چشم پدرم را از شما می

شم را بر چ عالم رؤیا دیدم كه شخص بزرگواری به بالین پدرم آمد و دست مباركش

پدرم كشید و به من فرمود: این چشم! ولی اصل خراب است!؟چون بیدار شدم، دیدم 

را « اصل خراب است»ی هر دو چشم پدرم خوب و بینا شده است. ولی معنی كلمه

ندانستم، تا اینكه سه روز از این قضیه گذشت و پدرم از دنیا رفت؛ آنگاه معنی آن كلمه 

 [ .119واضح شد. ]
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 خصی كه در چند فرسخی كربال فلج شده بودشفای ش

شیخ ابوجعفر نیشابوری قدس سره فرمود:سالی با جمعی از رفقا برای زیارت حضرت 

السالم از شهر و دیارمان بیرون آمدیم.چون به دو سه فرسخی شهر كربال سیدالشهدا علیه

مثل یك  و كم فلج شدرسیدیم، یكی، از رفقایی كه با ما بود، ناگاه بدنش خشك و كم

ه كرد و قسم بقطعه گوشت گردید! او از این وضع ناراحت شده بود و به ما التماس می

داد كه او را وانگذاریم، بلكه با خود به كربال ببریم.شخصی ایستادگی كرد و او خدا می

را كمك و پرستاری و محافظت نمود و او را بر روی حیوانی گذاشت تا اینكه به كربال 

ای گذاشتند و دو نفر از رفقا، دو داخل حرم شدیم، او را در یك پارچهرسیدیم.چون 

د كردند. السالم بلنسر آن پارچه را گرفتند و او را به سوی قبر حضرت سیدالشهداء علیه

نمود و خدا را به حق كرد و گریه و تضرع و ناله می[ افلیج دعا می312آن مرد ] صفحه 

اد كه او را شفا دهد.چون آن پارچه را به زمین گذاشتند دالسالم قسم میامام حسین علیه

آن مرد نشست و بعد برخاست و راه رفت! آنچنان كه گویی از بند رهایی و نجات یافته 

 [ .113است! ]

 شفای آقای ناصر رهبری با دعای سیدی بزرگوار و آمین امام حسین

این قضیه را نقل  السالمجناب آقای سید عبدالرسول، خادم حضرت اباالفضل علیه

فرمود:چند سال قبل، مرحوم حاج عبدالرسول رسالت شیرازی از تهران تلگرافا خبر داد 

ی كشاورزی تهران( جهت زیارت به كربال كه آقای ناصر رهبری )محاسب دانشكده

شود، از ایشان پذیرایی شود.پس از چند روز درب منزل خبر دادند كه زوار مشرف می

واهند. چون نزد ماشین رفتم، دیدم آنها یك مرد و یك خانم هستند. خایرانی تو را می

خانم پیاده شد و آهسته به من فهمانید كه ایشان آقای رهبری شوهر من است و مدتی 

است كه مبتال شده و استخوانهای فقرات پشت او خشكیده است و هشت ماه در 
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 هم گفته كه بیماری او عالجاند. بیمارستان لندن بیمارستان بوده و او را جواب كرده

تنهایی  ایم و او بهشود و فعال به قصد استشفاء به كربال آمدهندارد و به زودی تلف می

های او را گرفتند و رو به منزل تواند حركت كند!دو نفر حمال آوردم، زیر بغلنمی

ند چ آمدیم! سینه و پشت او را با فنرهای آهنی بسته بودند و او با نهایت سختی، هر

داشت. وقتی كه چشمش به گنبد مطهر افتاد پرسید: این گنبد امام دقیقه قدمی برمی

السالم؟ گفتم: گنبد [ حضرت قمر بنی هاشم علیه311السالم است یا ] صفحه حسین علیه

السالم است، او با دل شكسته و چشم گریان عرض كرد: آقا من قمر بنی هاشم علیه

شان السالم بخواهید تا ایالسالم ندارم، شما از امام حسین علیهآبرویی نزد امام حسین علیه

ی شما بمیرم و اگر از از خدا بخواهند كه اگر عمر من تمام است، همین جا زیر سایه

شاد شوم! و بخواهید كه مرا عمرم چیزی باقی هست، با این حالت برنگردم كه دشمن

و همراهش بود، با گریه و زاری شفا دهند.پسر كوچك او كه تقریبا هشت سال داشت 

گفت: ای قمر بنی هاشم! زود است كه من یتیم شوم! من در مجلس عزاداری شما می

نمودم! سپس آقای رهبری گفت: مرا ببرید تا كردم و استكانها را جمع میخدمت می

. با نمودشود، اما او قبول نمیحرم شریف را زیارت كنم.گفتم: با این حالت كه نمی

حالت و به سختی او را به منزل بردیم و روی تخت خوابانیدیم و بدنش طوری  همان

توانست بكند و باید دیگران او را حركت دهند.فردا آقای بود كه هیچ حركتی نمی

رهبری اصرار كرد كه مرا به نجف ببرید. با سختی او را به نجف اشرف منتقل كردیم، 

ان بیرون زیارت نمود و دوباره او را به ولی ممكن نشد كه در حرم مشرف شود، از هم

كرد كه مرا به كاظمین و سامرا ببرید! گفتم: تلف كربال برگرداندیم.باز اصرار می

خواهم اگر مردم، این مشاهد را زیارت كرده باشم! باالخره او را به شوی، گفت: میمی

ن آمدن از كاظمین و سامرا فرستادم.در مراجعت از سامرا خانمش گفت: پس از بیرو

السالم )فرزند حضرت امام هادی زاده سید محمد علیهسامرا، راننده پرسید: آیا امام

[ آقای رهبری گفت: بله 319السالم( را هم مایل هستید كه زیارت كنید؟ ] صفحه علیه
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 ی آسفالت دورمرا ببرید! )در آن زمان، قبر حضرت سید محمد چند كیلومتر از جاده

السالم را با كمال كی و خراب بود( پس حضرت سید محمد علیهبود و جاده هم خا

ی سبز بر سر داشت، جلو سختی زیارت كردیم.در مراجعت یك نفر عرب كه عمامه

ماشین ما را گرفت و به عربی با راننده سخن گفت و راننده جوابش داد. آقای رهبری 

را سوار كن و تا اول گوید: من گوید؟آقای راننده گفت: میپرسید: آقا، سید چه می

ردن ی سوار كی آسفالت برسان، من گفتم: این ماشین در بست شما است و اجازهجاده

ندارم.آقای رهبری گفت: آقا را سوار كن! چون سید سوار شد، سالم كرد و نزد راننده 

گفت: یا صاحب الزمان، سید فرمود: كرد و مینشست.در اثنای راه آقای رهبری ناله می

خواهی؟!خانم رهبری گفت: جریان بیماری آقای رهبری را برای آن چه می از آقا

اند! باالخره توبزرگوار گفتم. سید پس از شنیدن ماجرا فرمود: نزدیك بیا! گفتم: نمی

آقای رهبری نزدیك شد، سید دست خود را دراز كرد و به ستون فقرات او كشید و 

د گفت: از فرمایش سیبی!خانم رهبری مییافرمود: انشاءاهلل اگر خدا بخواهد شفا می

ود: كنیم! ایشان فرمامیدی در ما پیدا شد، به همین جهت گفتم: آقا ما برای شما نذر می

خوب است! گفتم: اسم شما چیست؟ فرمود: عبداهلل. آقای رهبری گفت: محل شما 

رسد! شما ه ما نمیی پست بكجاست تا بوسیله پست برای شما بفرستیم؟ فرمود: به وسیله

 یهر چه برای ما نذر كردید، هر سیدی را كه دیدید به او بدهید و چون نزدیك جاده

[ دارید!موقعی كه سید خواست پیاده شود، 313آسفالت رسیدیم، فرمود: نگه ] صفحه 

ی جدم فرمود: آقای رهبری، امشب شب جمعه است و خداوند اجابت دعا را تحت قبه

در تربت او قرار داده است، امشب خود را به قبر او برسان و  السالم و شفا راحسین علیه

بزرگوار  رسانم. آنفرمایید، به ایشان میپیغام مرا به او برسان! گفتم: هر پیغامی كه می

السالم، فرزندت برای من دعا كرده است و شما آمین فرمود: بگو یا امام حسین علیه

: مدم كه این آقا كه بود؟ به راننده گفتمبگویید!آن سید بزرگوار رفت و من به خود آ

ببین از كدام سمت رفت و او را پیدا كن، چون راننده نگاه كرد ابدا اثری از آن 
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بزرگوار پیدا نبود!خالصه آقای سید عبدالرسول خادم، در همان شب او را در حرم امام 

 «آمین» آقا من از شما یك»گفت: السالم برد. و آقای رهبری مكرر میحسین علیه

و حالش طوری بود كه هر كس نزدیك او بود، « خواهم! فرزندت چنین گفته است.می

گوید: سپس او را به منزل آوردم و روی ساخت.سید عبدالرسول میهمه را گریان می

تخت خواباندم. چون سختی مسافرت در او اثر كرده بود، حالش بدتر از قبل 

ام آمد و مرا ی منزل درب حجرهبودم، خادمه بود.باالخره پیش از اذان صبح خوابیده

صدا زد. از اتاق بیرون آمدم و گفتم: چه خبر است؟خادمه گفت: بیا تماشا كن كه 

ی در اتاق، نظر كردم و دیدم ایشان خواند! تعجب كردم؟! از آیینهآقای رهبری نماز می

را روی سجاده ایستاده و مشغول نماز است.از خانمش جریان شفا گرفتنش 

پرسیدم.خانمش گفت: هنگام سحر مرا صدا زد و من بلند شدم و او گفت: آب وضو 

توانی وضو بگیری. آقای رهبری گفت: [ گفتم: ناراحت هستی، نمی311بیاور! ] صفحه 

السالم به من فرمود: خدا تو را شفا داد، برخیز و در خواب، حضرت امام حسین علیه

رخیزم!پس آب وضو آوردم، او با كمال آسانی توانم بنماز بخوان و من اكنون می

برخاست و وضو گرفت و گفت: سجاده بیاور! گفتم: نشسته نماز بخوان. گفت: چون 

توانم! فنرهای آهنی سینه و پشت مرا باز كن! اند، پس البته میالسالم فرمودهامام علیه

ول نماز خواندن است! ی فنرها را باز كردم و حاال ایستاده مشغباألخره با اصرار او همه

 ی شوقبینی.سپس وارد اتاق شدم و او را در بغل گرفتم و هر دو گریهچنانكه می

كردیم و حمد خدا را بجا آوردیم.سپس تلگراف بشارت به تهران مخابره كردیم. چند 

تن از بستگان ایشان آمدند و همگی با كمال عافیت به شام مشرف شدند و سپس به 

ا این تاریخ، در كمال عافیت در تهران هستند و چند مرتبه به زیارت تهران برگشتند و ت

 [ .111اند. ]كربال و یك مرتبه به حج مشرف شده

 نفخ شكم میرزا یحیی ابهری و رفتن او به عتبات و رؤیا و شفای او در صحن امام حسین
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ا یرزاند:ماین قضیه را مرحوم حاجی نوری قدس سره در كتاب دارالسالم نقل فرموده

برای  2132یحیی پسر حاج محمد ابراهیم ابهری ازدهی میان خمسه و قزوین، در سال 

[ نزدیك دو ماه در شهر رشت ماند و استخوان و 31۴گردش به گیالن رفت. ] صفحه 

ی پشت و پایش درد گرفت و به خوردن خوراكهای گرم پرداخت. سپس به جزیره

ست، حالش دگرگون شد و استفراغ كرد انزلی در دریای خزر رفت. چون در كشتی نش

و اندكی آرام شد و باز تغییر حالش برگشت و بلكه زیادتر شد تا با حال منقلبی به انزلی 

شد.وی پنج روز دیگر نیز در شد و دوباره خوب میرسید و تا پنج روز حال او بدتر می

اه ورمی در آنجا ماند و سپس به رشت برگشت و از آنجا به وطن خود آمد. در بین ر

شد! و كم بزرگ میباالی سمت راست زهارش پدید آمد كه مانند سنگ بود و كم

السالم نذر كرد كه اگر آن ورم عافیت یابد، به زیارت حضرت امام حسین علیه

برود.چون به وطن خود رسید، تقریبا یك ماه به درمان پرداخت و ورم هر روز بیشتر 

كم را گرفت و از فشار انگشت در آن، احساس درد ی ششد، تا با همان سختی، همهمی

كرد و به خاطر تنگی مجاری هوا، دچار نفس تنگی نیز شد! درد پشت و پای او هم می

نیز  حس شد. باد شكم و تنگی نفسشد تا اینكه از پشت تا پای او بیهر روز زیادتر می

افتاد و جز هوش میداد كه بیهایش رخ میفزود و هر روز تا سه ساعت دردی در روده

آمد و باالخره از زندگی نومید شد.در اواخر ماه رمضان، با مالش زیادی به هوش نمی

از تهران آمد و با خویشان دیگر فرمود: میرزا  -معروف به نایب الصدری  -برادرش 

 -معروف به میرزا ابوتراب  -یحیی باید به قزوین برود و نزد طبیب استاد و ماهری 

خود میرزا یحیی و خاندانش از زنده ماندن او نومید بودند ولی در دلش  درمان كند.

السالم بود، با اینكه از رفتن به كربال نومید بود، همیشه هوای زیارت امام حسین علیه

زیرا راه كربال از طرف ناصرالدین شاه بسته بود.باالخره میرزا یحیی در روز دوم شوال 

[ در منزل دوم بر سر چاهی در 313یرون آمد و ] صفحه به قصد رفتن به قزوین از وطن ب

دو فرسخی قزوین، سخت تشنه شد و آب خواست و همراهانش او را فرود آوردند تا 
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از آن چاه به او آب دهند.در این میان كاروانی نزدیك آنها رسید، كه به سوی همدان 

ا از مقصد او پرسیدند. رفتند. سه نفر از آنها بر سر چاه آمدند تا آب بردارند. آنهمی

روم. سپس او از مقصد آنها پرسید و آنها گفتند: به میرزا یحیی گفت: به قزوین می

رویم، اگراز دست پاسبان راه رها شویم!میرزا یحیی السالم میزیارت امام حسین علیه

گوید: چون نام آن حضرت را شنیدم، تنم لرزید و با خود گفتم: من كه از این مرض 

م، پس چرا در قزوین بمیرم؟ طبیب مطلق او است. چرا بسوی كربالی او رو نكنم میرمی

كه اگر در راه هم مردم، به او توسل جسته باشم! سپس با گریه گفتم: ای اباعبداهلل، 

نظری به من فرما كه با این حال رو به سوی تو كردم! پس برخاستم و آنها مرا بر مركبم 

روی؟ گفتم: به كربال! ور شدم!همراهانم گفتند: كجا میسوار كردند و از راه قزوین د

! توانایی باشد ای نیستگفتند: تو برای رفتن یك فرسخ نیز توانایی نداری! گفتم: چاره

السالم به كسی یا نباشد. گفتند: پرستار نداری و راه هم بسته است، گفتم: با نظر امام علیه

خواهم در قزوین بمیرم. باالخره آنها م و نمیشونیاز ندارم، من از این بیماری خوب نمی

از من نومید شدند و من با گریه و توسل، قصد كربال كردم.در منزل دوم، آن سه نفر مرا 

ال است رفتی؟! گفتم: شنیدم طبیبی در كربدیدند و گفتند: تو به قزوین برای درمان می

ت! آنها از نامش پرسیدند، كه طب را از پدرانش به ارث برده و به پسرانش ارث داده اس

السالم. همه گریستند و به من نوید خدمت و پرستاری دادند. گفتم: امام حسین علیه

شدم، ولی نفخ شكم هر روز زیادتر باالخره تا كرمانشاه خودم در منزل جابجا می

[ چون در كرند منزل كردیم؛ هنگام شب، برف و باران فراوانی 31۳شد. ] صفحه می

رم زهار پدید آمد و پیوسته در حال زیاد شدن بود تا به بعقوبه رسیدیم و ورم بارید و و

تر از همه جا بود.چون به كاظمین ی زهار را فراگرفت و آزار و دردش سختهمه

السالم پناه بردم و هر روز و هر شب از آنها شفا خواستم. در رسیدیم، به آن دو امام علیه

فسم تنگ شد و نزدیك صبج با سختی و رنج به شب جمعه حالم بسیار سخت شد و ن

حرم رفتم و از آنها خواستم شفاعت كنند كه زنده بمانم تا عسكریین و امام حسین و 
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السالم را هم زیارت كنم. در هنگام برآمدن خورشید به خانه حضرت علی علیهم

مرا نروم، ابرگشتم و همراهانم قصد سامره داشتند.با خود گفتم: اگر با آنها به زیارت س

و  السالم را زیارت كنمتوانم عسكریین علیهماالسالم و حضرت حجت علیهدیگر نمی

شاید آنها مرا شفا دهند و اگر هم در كربال یا نجف مردم افسوسی به خاطر زیارت آنها 

ندارم. باالخره یك مركب برایم گرفتند و با آنها رفتم و مال احمد شاهرودی از 

ما بود و جمع بسیاری از اهل شوشتر و یكی از بزرگان هند هم در های نجف هم با طلبه

كردند كه من با این مرض سخت چگونه مسافرت كاروان بودند و همه تعجب می

میرزای »كنم؟پس از زیارت دو امام علیهماالسالم، در صحن مطهر سامرا به خدمت می

ا به او گفتم و او در رسیدم و سختی حال خود ر -امام جماعت آنجا  -« شیرازی بزرگ

السالم و پدرش حضرت حق من دعا كرد كه پیش از مردن به زیارت امام حسین علیه

السالم برسم. میرزا یحیی پس از شرح چگونگی بازگشت به كاظمین و سپس علی علیه

گوید: در كربال به كاروانسرای امین الدوله وارد شدیم، ولی رفقا مرا كه به كربال، می

ی كه در گوشه غرب -به حرم نداشتم در مدرسه شیخ عبدالحسین تهرانی  توان رفتن

فتم رمنزل دادند و دو شب در آنجا بر باالی پشت بام مشرف به صحن می -صحن بود 

گریستم و تا سپیده دم به حضرت امام حسین خواندم و می[ می313و زیارت ] صفحه 

قعده، سید حسین و ششم ذی شدم.در روز چهارشنبه بیستالسالم ملتجی میعلیه

به عیادتم آمد و چون بر امراضم مطلع شد، گفت: پسرم را  -مجاور نجف  -بهبهانی 

گری را ببرد و نام پزشكان دی« حاج میرزا اسداهلل طبیب شیرازی»فرستم كه تو را نزد می

هم برد، ولی من جوابی ندادم! نیم ساعت به غروب روز پنج شنبه، حالم سخت شد و 

خواست بتركد و جانم درآید و گویا كسی با كلبتین اعضاء و م از اثر نفخ میشكم

كشید!پس به مرگ خود یقین كردم از زندگی نومید شدم و با احشایم را از درون می

كشم، تا در آنجا بمیرم تا خود گفتم: اگر خدا مهلتم دهد خود را به درون حرم می

از مرگ، برایم طلب رحمت و آمرزش ای برای آخرت من باشد و مردم پس ذخیره

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كنند و پس از آن، با تصمیم مردن، قصد حرم كردم!چون دیدم زوار بسیارند، به سمت 

های ضریح چسبیدم و ضریح را بوسیدم. سپس چون از ازدحام پایین پا آمدم و به شبكه

برای  یتاب شدم، كنار آمدم و به دیوار تكیه كردم ولی باز تاب نیاوردم و ساعتمردم بی

استراحت در ایوان آمدم و نشستم. چون نماز جماعت برپا شد، مرا از آنجا راندند و 

آمدم در صحن سمت باال سر و چون قدری دردم تخفیف یافته بود، حدود نیم ساعت 

ی رفت و آمدش در حرم و صحن و استراحت كردم.وی پس از شرح مفصلی درباره

 یگوید:در صحن، در كنار پنجرهمی -د كه حرم خلوت ش -ایوان تا ساعت نه شب 

باالسر، عبا به سر كشیدم و خوابیدم. در خواب دیدم كه در اتاق هستم و شخصی 

گوید: برخیز كه وقت زیارت است. گفتم: حال ندارم! اكنون از زیارت برگشتم و می

رم [ زها39۱توانم گام بردارم، ] صفحه نفسم تنگی دارد، شكم و پشتم درد دارند، نمی

كند!باز آن شخص گفت: برخیز! وقت زیارت است. از جا برخاستم و در اتاق درد می

را باز كردم و به صحن مدرسه آمدم. دیدم دنیا روشن است! با خود گفتم: آنقدر 

خوابیدم تا روز شد و سپس از اینكه آن شخص مرا بیدار كرد، تشكر كردم و از مدرسه 

صحن رسیدم، دیدم جمعیت بسیار در صحن  بیرون آمدم.وقتی كه به باب سلطانی

هستند كه تعداد آنها را كسی جز خدا نداند. گفتم: سبحان اهلل، راه كربال برای زوار 

آزاد شده است؟ اینها كی در كربال جمع شدند؟ من كه دیشب آنها را در هنگام خروج 

ر راباز حرم ندیدم! سپس به صحن وارد شدم و تعجب كردم! زیرا بزرگی صحن ده ب

صحن كنونی و پر از جمعیت بود. پشت بام صحن هم پر از جمعیت بود و نور از 

تابید و همه جا مانند روز روشن بود. از این ازدحام جمعیت، اطراف صحن به آسمان می

تعجب كردم و از شخصی پرسیدم: شیخنا، منع زوار برداشته شده است؟ این همه خلق 

شناسی؟ گفتم: نه! ار چیست؟! مگر تو اینها را نمیاند؟!او گفت: منع زواز كجا آمده

شناسم. گفت: اینان ارواح انبیاء و اولیا و مؤمنان و بحق این امام بزرگ آنها را نمی

صالحان و علما و شیعیان حضرت علی هستند كه از وادی السالم به زیارت حضرت امام 
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من  این امام بزرگوار به السالم آمدند.چون این سخن را شنیدم، گفتم: بحقحسین علیه

السالم را زیارت كنم، آنها برای من راه باز خواهم امام علیهراه دهید، زیرا مریضم و می

ی آنها گرد ها، خود را زیر چهلچراغ رساندم و دیدم همهكردند و من با تكیه بر آن

ایستند و زیارت كنند و در زیر چهلچراغ در صف میگردند و طواف میضریح می

گردند و سپس از در قبله [ عقب برمی392كنند و عقب ] صفحه كنند و تعظیم مییم

دهند و یكدیگر را در آغوش رسند، دست میروند و وقتی كه به یكدیگر میمی

 روند؟ گفتند: به زیارت حضرت امام رضاكشند!پرسیدم: اینها از در قبله به كجا میمی

ت روم و زیارر شد و با خود گفتم: من هم میروند؟! پریشانیم بیشتالسالم میعلیه

كنم. مستقیما به سمت ایوان آمدم و كنم و اصال به كفشداران مراجعه نمیمی

خواستم به ایوان بروم، ولی نتوانستم. یكی از آنها مرا برداشت و در ایوان گذاشت. می

خود كوچه  اند و در میاندر آنجا جمعی را دیدم كه از ایوان تا در رواق صف بسته

ی آویخته اند و آثار بزرگواری از آنها نمایان است.آرام به رواق آمدم و دیدم پردهداده

ی حرم، باال زده شده و پرده دیگری برابر ضریح مطهر آویخته است و آن بر در میانه

اند و پرتو جاللشان مانع از دیدار جمال السالم در میان ضریح ایستادهامام مظلوم علیه

ل ی عربی تكیه به دیوار داده و چون بنده ذلین است. پیرمردی سپید موی نیز با جامهایشا

كم راه رفتم تا به حرم داخل در برابر آن حضرت ایستاده است. من با حال منقلب كم

بینی كه شوم. چون خواستم وارد شوم، شخصی گفت: داخل حرم مرو! گفتم: نمی

را زیارت كنم؟ دوباره او گفت: االن داخل مرو!  السالمخواهم امام علیهبیمارم و می

ی كبری علیهاالسالم و رسول گفتم: چرا؟ گفت: حضرت زهرا علیهاالسالم و خدیجه

السالم در حرم هستند. و فهیمدم كه خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و علی علیه

ر در بیرون ران دیگالسالم هستند، در حرم آمدند و پیغمبپیغمبرانی كه نیاكان ائمه علیهم

حرم هستند! چون این سخن را شنیدم، پریشان شدم و عقب عقب به در رواق برگشتم و 

پشت به دیوار دادم و خوار و متواضع و دست به سینه ایستادم و گفتم: السالم علیك یا 
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اباعبداهلل و علی االرواح التی حلت بفنائك!در این هنگام دیدم شیخ سپید مویی از حرم 

[ بیمار هستی؟ گفتم: آری. گفت: 391آمد در برابرم ایستاد و گفت: تو ] صفحه  بیرون

با اینحال و با این بیماری به زیارت آمدی؟ گفتم: آری. دو ماه است كه با این حال به 

 السالمام و اكنون كارم سخت و صبرم تمام شده است و هر چه از امام علیهزیارت آمده

اند و از ایشان مرگ خواستم، این خواسته را هم عنایت دهشفا خواستم، به من شفا ندا

نكردند. سه بار گفت: صبر كن! گفتم: شیخنا، تو از رنج بیماریم آگاه نیستی وگرنه 

توانم صبر كنم! سپس او به جای خود در گفتی صبر كن! به حق رسول اهلل، نمینمی

لی را و قبر آقا باقر و سید عحرم مطهر برگشت.من با خود گفتم: در رواق پایین پا بروم 

زیارت كنم، سپس آمدم و آنها را زیارت كردم و رواق هم پر از جمعیت بود. آنگاه 

السالم آمدم و او را هم زیارت كردم و دور زدم تا به سر قبر ابراهیم پسر امام هفتم علیه

او را  تمالسالم رسیدم. و در همان جای اول ایستادم و خواسضریح حبیب بن مظاهر علیه

زیارت كنم، باز آن شیخ آمد و دو مرتبه گفت: صبر كن!گفتم: به حق رسول اهلل صلی 

توانم صبر كنم! مرضم یكی دو تا نیست و دیگر تاب ندارم. اهلل علیه و آله و سلم نمی

ش، السالم را به حق عصمت مادرباز هم گفت: صبر كن برای تو بهتر است. باز امام علیه

ه جوان مدفون در پایین پایش قسم دادم كه مرا شفا دهد یا مرگم را شهادت پدرش و ب

بخواهد تا خالص شوم، زیرا كه دیگر تاب ندارم. آن شیخ گفت: تاب صبر نداری؟ 

گفتم: نه، ای شیخ! شیخ در این لحظه گفت: تو را شفا دادند!چون آن شیخ به حرم 

رگوار وجه كردم و شیخ بزبرگشت، با خود گفتم: شاید او متولی حرم باشد و سپس ت

سپید مویی را دیدم كه در كنارم ایستاده بود. به او گفتم: شیخنا، این شیخ محاسن سپید، 

كه از حرم بیرون آمد، متولی حرم است؟ گفت: او را نشناختی؟ گفتم: نه گفت بیش از 

یك ساعت به او متوسل شدی و او را نشناختی؟! گفتم: به حق این امام بزرگوار 

[ افسوس 399السالم او را نشناختم! گفت: او حبیب بن مظاهر است. ] صفحه علیه

خوردم كه كاش او را شناخته بودم و به دامن او چسبیده بودم! سپس دست در جیب 
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كردم، سه مجیدی در آن بود كه هر كدام پنج قران ایرانی است و با افسوس گفتم: 

ر السالم نثابودم، تا بر امام حسین علیه كاش او را شناخته بودم و اینها را به او داده

فرمود: آنها را به خدام حرم بده! گفتم: السالم میكند.در این هنگام دیدم كه امام علیه

السالم با انگشت اشاره كردند و شناسم! حضرت علیهرسول اهلل، آنها را نمییابن

ا ه، مردی ریش سفید رفرمودند: به آن كلیددار بده، رو برگرداندم و در بیرون در قبل

به : »السالم فرمودنددیدم كه دست به سینه در برابر حرم ایستاده بود آنگاه امام علیه

 به آن شیخ كه پهلویم«ی مصیبت ما اهتمام ورزند!دوستان و امنای ما بگو كه در اقامه

السالم بود گفتم: از كجا دانستی كه من بیش از یك ساعت به حبیب بن مظاهر علیه

وسل شدم؟ گفت: دیدم، شرم كردی كه از نامش بپرسی! و سپس او از من جدا شد و مت

السالم بود! دوباره از شخص دیگری نام او را پرسیدم. گفت: او هانی بن عروة علیه

پریشان شدم و افسوس خوردم كه چرا او را نشناختم و به دامن او نچسبیدم. آنگاه پشت 

یك یا اباعبداهلل.ناگاه آواز مؤذن بلند شد و من بیدار به دیوار دادم و گفتم: السالم عل

شدم و در پا و پشت و زهارم دردی نبود! و نفسم تنگ نبود و شكمم نفخ نداشت! بر 

خود لرزیدم و نشستم و كمربند روی رانم افتاد! چشمم را مالیدم و گفتم: شاید خوابم؟! 

ی هم و وضو گرفتم و قضیچون چنین دیدم، داد زدم و گفتم: یا حسین! سپس برخاست

د فرماید: خوشفای من منتشر شد و ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء.مرحوم نوری می

راوی، این بیمار را در كربال دیده بود. بسیاری از مجاوران و زوار كربال نیز او را دیده 

 تم كهپنداشبودند. سید حسن )راوی این قضیه( گفت: من كه او را روز شنبه دیدم، نمی

[ دیده بودم. زیرا آن 393ی گذشته ] صفحه او همان بیماری است كه روز چهارشنبه

اش اش تابان و سرخگون و شكمش معتدل بود با اینكه روز چهارشنبه چهرهروز چهره

 [ .11۴نهایت زرد و شكمش چون خیكی باد كرده بود. ]بی

 در این كتاب 14ملحقات بخش 
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العظمی مرعشی نجفی قدس سره، شماره قضیه:  عطای حاجات آیة اهلل -2موضوع: 

عطای پول با بركت به سید حسین، پدر یكی از خدام، شماره قضیه:  -1موضوع: 13۱

سالم، الی پول شخص زائر به بركت امام حسین علیهپیدا شدن كیسه -9موضوع: 131

 یزنده شدن پسر مال عبدالحسین خوانساری، به واسطه -3موضوع: ۴3شماره قضیه: 

زنده شدن حاج میرزا خلیل  -1موضوع: 233دعای پدرش در حرم مطهر، شماره قضیه: 

عطای  -۴موضوع: 21۱السالم، شماره قضیه: ی دعای امام حسین علیهتهرانی به واسطه

شفای فرزند  -3موضوع: 132قرائت قرآن و مفاتیح به مال علی كازرونی، شماره قضیه: 

شفای شخصی كه  -۳موضوع: 2۱3، شماره قضیه: مردی، كه خدام او را بیرون كردند

السالم قرار گرفته بود، در حرم امام حسین مورد غضب حضرت ابوالفضل علیه

 [ 393] صفحه  ۳۱السالم، شماره قضیه: علیه

 گرفتن حاجات و شفا در حرم حضرت ابوالفضل 

 عطای شدن حاجت شیخ عبدالرحیم شوشتری به دست مرحوم شیخ انصاری

( از شاگردان شیخ انصاری قدس سره 2929خ عبدالرحیم شوشتری )متوفی عالمه شی

السالم به زیارت حضرت ابوالفضل فرمود: پس از زیارت حضرت اباعبداهلل علیه

قدس ی ضریح مالسالم مشرف شدم.زائری را دیدم كه پسر مسلول خود را به شبكهعلیه

واهان بود، یك مرتبه دیدم آن حضرت ارتباط داده و با توسل و تضرع شفای او را خ

درنگ مردم زد: عباس مرا شفا داد!بیفریاد می« و یصیح: شافانی العباس!»پسر بلند شد 

ازدحام كردند و لباسش را برای تبرك قطعه قطعه نمودند.وقتی كه این كرامت را به 

چشم خود دیدم، به ضریح مطهر چسبیدم و با عصبانیت عرض كردم: عرب جاهلی را 

گردانید و من كه با تحمل زحمات علم و معرفت را تحصیل دهید و مسرور میشفا می

دهید و محرومم [ نمی39۳كنم، حاجتم را ] صفحه ام و باادب در برابرتان تمنا میكرده
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گردانید؟ اگر نیازمندی مرا رفع نكنید، ابدا به زیارتتان نخواهم آمد!وقتی از حال برمی

اسر و سوء ادب خودم، به ساحت پروردگار استغفار عصبانیت آرامش یافتم، از تج

نمودم و از محضر آن حضرت، یقین و هدایت خواستم.باالخره وقتی به نجف اشرف 

برگشتم شیخ مرتضی انصاری )قدس اهلل روحه( به مالقات مفتخرم فرمود و دو كیسه 

السالم پول به من داد و گفت: این آن چیزی است كه از حضرت اباالفضل العباس علیه

وسل و ت« مسئلت كردی )منزلی برای خود خریداری كن و به حج بیت اهلل مشرف شو!

 [ .113من به آن حضرت برای همین دو حاجت بود. ]

 برداشتن مالیات از امالك سید هادی قزوینی

عالم مهذب وثقة، آقای سید عباس بطاط البصراوی، به نقل از استادش، عالم جلیل و 

آقا شیخ عباس مظفر نجفی قدس سره از قول مرحوم شیخ محسن  فقیه نبیل مرحوم

السعدون، كرامت مهمی را به شرح زیر نقل كرد:مرحوم شیخ محسن السعدون 

 ی سید الفقهاء و المجتهدینگوید: سید جلیل القدر مرحوم سید هادی قزوینی، نوادهمی

، مجلس با ی اول محرمآقا سید مهدی قزوینی حلی قدس سره، هر ساله در دهه

بقات ی طكرد و همهالسالم برپا میشكوهی به عنوان عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه

كردند.سید هادی قزوینی، در شهر طویریج و حومه آن مردم در آن مجلس شركت می

[ و نفوذ كاملی داشت و از حیث داشتن 393)در سه فرسخی كربال(، شخصیت ] صفحه 

زراعتی، ممتاز بود. از این روی، افراد زیادی در مجلس  های وسیعثروت بسیار و زمین

جستند.من )شیخ محسن( نیز هر سال تمام ایام دهه را در مجلس وی وی شركت می

دیدم آقا سید هادی در روز هفتم محرم الحرام، وقتی كه منبری یافتم و میحضور می

شد می خواند، منقلبالسالم را میمصیبت حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه

آمد!این رفت و حدود عصر، حالش به جا میكرد، تا از حال میی عجیبی میو گریه

كردیم سؤال مطلب برای جمعی از مؤمنین موجب سؤال شده بود، ولی جرأت نمی
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ید را ها وقتی حالت سكنیم، چون سید دارای هیبت بود. تا این كه در یكی از همین سال

ی زیاد و خالف متعارف ایشان را دیدم، تصمیم گرفتم سبب گریه در روز هفتم محرم

یا السالم جودر روز هفتم، در هنگام خواندن مصیبت حضرت اباالفضل العباس علیه

شوم.وقتی از ایشان علت این امر را سؤال كردم، در جوابم گفت: چه كاری داری؟ و 

علت این امر را برایم توضیح كنی؟ و اصرار زیاد نمودم كه چرا از این مطلب سؤال می

الم السدهد. و نهایتا در جوابم فرمود: من هر چه دارم از حضرت ابوالفضل العباس علیه

ام و ی خود و خانوادهدانی كه من زمین كشاورزی دارم و كل مخارج ساالنهاست. می

بود  نیز مهمانان زیادی كه در طول سال دارم، همه از عایدات این زمین است.من سالها

پرداختم، تا این كه حاكمی از طرف حكومت عثمانی كه به حكومت مالیات نمی

بغداد، در كربال منصوب گشت و از همان آغاز اعالم كرد كه افراد باید مالیات زمین 

شان را بدهند. وی ده روز برای این های سالهای گذشتهخویش و همچنین تمامی بدهی

در ظرف این مدت، كسی مالیاتش را پرداخت  كار مهلت داد و تهدید كرد كه اگر

[ من 33۱شود و به دیگری واگذار خواهد گشت. ] صفحه نكند؛ زمینش مصادره می

االسف هیچ راهی هم نبود كه بتوان حاكم را از سخت در مشكل قرار گرفتم و مع

نظرش منصرف كرد، لذا تصمیم گرفتم برای رهایی از شر این حاكم، به نجف اشرف 

السالم متوسل گردم.از )طویریج( به نجف و به جدم حضرت امیرالمؤمنین علیهبروم 

اشرف رفتم و به مدت سه شبانه روز خودم و همراهانم در حرم ماندیم و طی این مدت 

ای ندیدم. ناراحت شدم و از نجف به كربال رفتم و آنجا به حضرت متوسل شدم و نتیجه

هلل و سالمه علیه، سه شبانه روز، با همراهان در منزل حرم حضرت سیدالشهداء صلوات ا

ای ندیدم. لذا آنجا را نیز در حرم ماندم و متوسل شدم و گریه كردم، ولی باز نتیجه

و یك  السالم رفتمترك كردم، و به حرم حضرت باب الحوائج، اباالفضل العباس علیه

توسل به شب خودم و همراهانم در حرم ماندیم و من ضریح حضرت را گرفتم و م

ایشان شدم و گریه كردم.اواخر شب خوابم برد. در عالم خواب خود را در حرم 
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یافتم، و  السالمالسالم نزدیك قبر جناب حبیب بن مظاهر علیهحضرت سیدالشهداء علیه

دیدم حضرات خمسه طیبة، پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم، حضرت امیرمؤمنان، 

اند: خواستم حركت السالم نشستهحسن و امام حسین علیهمحضرت فاطمه زهراء، امام 

كنم، و خودم را به آنها برسانم، دیدم قادر به حركت نیستم! خواستم فریاد بزنم، زبانم 

بسته شد.در این اثنا، دیدم اسب سواری وارد صحن حضرت اباعبداهلل الحسین 

یدی داشت و اوصافش السالم شد و از اسب به زیر آمد. سوار مزبور كه قد رشعلیه

م السالی شمائل حضرت ابوالفضل العباس علیههمان طور بود كه اهل منبر درباره

ی السالم سالم كردند و دست همهی طیبه علیهمگفتند، وارد حرم شدند و به خمسهمی

 السالم آمدند و نشستند و در گوش آنآنها را بوسیدند، سپس پشت سر امام حسین علیه

چیزی گفتند كه من ملتفت نشدم و آنگاه رفتند و در مقابل آنان حضرت آهسته 

السالم رو به جدشان حضرت رسول [ حضرت امام حسین علیه332نشستند. ] صفحه 

یا جداه، اباالفضل العباس »خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم كردند و عرض نمودند: 

«. خواهدجتش را میگوید امشب سید هادی آمده و به من متوسل شده است و حامی

السالم عبارتی را رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در جواب امام حسین علیه

لسالم اشود.مجددا حضرت اباالفضل العباس علیهفرمودند، كه فهمیدم حاجتم روا نمی

السالم آمدند و در گوش آن حضرت آهسته چیزی نزد برادرشان امام حسین علیه

و  السالم كردندالسالم این بار روی به حضرت عباس علیهلیهگفتند. امام حسین ع

سالم آمدند الفرمودند: شما خودتان با جدم صحبت كنید.حضرت ابوالفضل العباس علیه

و مجددا دست مبارك پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را بوسیدند و دو زانو در 

رض كردند: یا رسول اهلل، من در مقابل آن حضرت نشستند )و قریب به این مضمون( ع

ی حوائجشان به من رجوع ام و شیعیان دربارهبین مردم به باب الحوائج معروف شده

كنند. شما از خدا بخواهید كه مردم فراموش كنند من باب الحوائج هستم، تا دیگر می

ت ركسی به من رجوع نكند!در این هنگام پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله و سلم حض
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السالم را در بغل گرفتند و بوسیدند و ایشان مالطفت كردند و این ابوالفضل العباس علیه

سید هادی «.یمحو اهلل ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب»آیه شریفه را خواندند: 

گوید: وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم این آیه را خواندند، در همان عالم می

اجتم روا شده است! از خواب بیدار شدم و ضریح مقدس خواب فهمیدم كه ح

السالم را در بغل گرفتم و گریه كردم و سپس به همراهانم گفتم: ابوالفضل العباس علیه

حاجتم روا شد! آنها تعجب كردند و من در همان سحر، به طویریج برگشتم.روز سوم، 

فتم. فتن وضو كنار حوض رچنان كه عادتم بود، قبل از اذان صبح بیدار شدم و برای گر

ای آمد. نگاه كردم، دیدم حاكم كربال است ] صفحه در اثنای وضو، دیدم كالسكه

رسد! او را در مهمانخانه بردم [ و دو بچه همراه وی هستند و خیلی خسته به نظر می331

السالم و در آنجا حاكم رو به من كرد و گفت: شكایت مرا به حضرت عباس علیه

ند: فرمایآیند و میالسالم به خوابم میسه شب است حضرت عباس علیه كردی؟! االن

لذا من تمام « كنم!برو سید هادی را راضی كن، و اال این دو فرزندت را خفه می»

مالیات زمین را كه مبلغ هزار لیره طالست، به تو بخشیدم. سپس صد لیره هم هدیه به 

برای گرفتن مالیات، سراغم نیامده من داد و رفت.از آن تاریخ تاكنون دیگر كسی 

ها هم است، با این كه حكومت عثمانی منقرض شد و حكومت انگلیس آمد و انگلیسی

برای گرفتن مالیات، بعد از مدتی جای خود را به دیگران دادند.در اینجا سید هادی 

گوید: یك شب من نزد ضریح اباالفضل العباس كند و میقزوینی رو به شیخ محسن می

السالم بودم و ایشان حاجت مرا روا كردند! لذا من هر چه دارم از بركت آن یهعل

 [ .11۳حضرت است. ]

 اش را یافتبه بركت حضرت عباس مادری فرزند گمشده

نویسد:زمانی كه در آقای غالمرضا اسدی مقدم می« گلستان معارف»مؤلف كتاب 

ت. داش« عنبر»سر به نام زیست كه تنها یك پدزفول بودم، زنی در همسایگی ما می
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األسف به علت نامعلومی این تنها پسر نیز از شوهرش آن زمان وفات كرده بود و مع

خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. خانم مزبور، حدود بیست سال، تنها و با فقر و 

فالكت و گریه و زاری سر كرد، تا اینكه یك سال، همراه با دو زن دیگر از آشنایانش، 

[ روزی در كربال بعد از زیارت امام 339ارت عتبات به عراق رفت. ] صفحه برای زی

شدت  روند، مادر عنبر بهالسالم میالسالم به زیارت ابوالفضل العباس علیهحسین علیه

خواهد، ی خود را از آن حضرت میكند و در حالی كه فرزند مفقود شدهگریه می

آیند كه او را به كنند و در صدد برمیج میشود.آن دو زن او را از حرم خاربیهوش می

كند زنند. راننده آنها را سوار میدكتر برسانند.در كنار خیابان، یك تاكسی را صدا می

ی گویند: این زن كه پسرش گم شده است در حرم گریهروید؟ میپرسد: كجا میو می

د شما پرسم.راننده میخواهیم او را به دكتر برسانیزیادی كرده و از حال رفته است، می

ی دهند: محلهپرسد: كدام محله؟ پاسخ میگویند: اهل دزفول. میاهل كجایید؟ می

اش پرسد اسم پسر گمشدهگویند: فالن. میپرسد: اسم این زن چیست؟ میمسجد. می

گویند: عنبر.راننده كه فردی غیر از عنبر نبوده است، در حالی كه اشك در چیست؟ می

گوید: من عنبر كند و میزده بود، ماشین را كنار خیابان خاموش می چشمانش حلقه

شناسد. شوند و مادر، عنبر را میهستم، و این خانم هم مادر من است. هر دو پیاده می

 [ .113برد! ]كشند و سپس عنبر آنها را به منزلش میآنها یكدیگر را در آغوش می

 طفل در رحم، به پاكی مادرش شهادت داد

كرد كه ایشان كرارا وم آیت اهلل فاطمی قمی، از پدرش سید اسحق، نقل میمرح

السالم، اگر به دو چشمم ندیده باشم، فرمود:كرامت زیر را از حضرت ابوالفضل علیهمی

[ اگر به دو گوشم نشنیده باشم، كر شوم! روزی در حرم 333كور شوم! و ] صفحه 

هان دیدم جمعیت زیادی از اعراب در السالم مشرف بودم ناگحضرت ابوالفضل علیه

عقب سر دختری، سراسیمه وارد حرم مطهر شدند و حرم مملو از جمعیت شد! آن دختر 
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زائرین را  گفت و توجهبه ضریح منور چسبیده بود و با صدای بلند كلماتی جسورانه می

به خود جلب كرده بود.ناگاه دیدم اهل حرم ساكت شدند،به طوری كه گویی نفسهای 

درم، پ»همگی قطع شد!یك مرتبه صدایی كه همه آن را شنیدند برخاست كه گفت: 

صدا از همان طفلی بود كه در رحم آن دختر بود! با شنیدن صدا، «!شوهر مادر من است

آور شدند. ناگهان صدای هوسه و هلهله در حرم بلند شد و مردم به این دختر هجوم

ای بیرون آوردند و نجات دادند و به بقعه خدام حرم، دختر را به زحمت از دست مردم

یددار السالم بود، بردند. كلی حضرت ابوالفضل علیهكه مركز كلیددار آستانه مقدسه

تی ی دوسآنجا، مرحوم سید حسن )پدر محرم آقا سید عباس( بود و من با ایشان سابقه

ی یهفتم و قضداشتم. پس از آنكه آن دختر را بردند و بقعه خلوت شد، خدمت ایشان ر

ای از اعراب آن دختر را از ایشان سؤال كردم.سید حسن فرمودند: این جماعت، طائفه

 ی پسر عمویش بود. در بین اعراببادیه نشین اطراف كربال هستند و این دختر معقوده

ی نامزد بازی خیلی زشت و ننگین است، و اگر كشف شود، چه بسا منجر به قضیه

لت محروم بودن جوان از مالقات با عیال خود، یا به علت اینكه شود، به عخونریزی می

خواست او را ننگین كند.جوان مراقب دختر با پدر زنش كدورتی پیدا كرده بود، می

بوده است و یك موقع در مكان خلوتی، وی را مالقات كرده و با او همبستر شده است 

شته تا حمل دختر ظاهر و سپس از ترس اذیت پدر زن، فرار كرده و مدتی مخفی گ

[ مقام 331شوند، در ] صفحه شده است. بستگان دختر وقتی از حمل دختر مطلع می

 ام! آنها این موضوع را با جوانگوید: از شوهرم حمل برداشتهآیند و او میاستفسار برمی

نهند و او از ترس یا به خاطر ایذای عمویش، بكلی منكر قضیه در میان می

ند، كنمایند و او هر قدر التماس میی كشتن دختر را میدختر، اراده شود.بستگانمی

السالم را حكم قرار الفضل علیهگوید: حضرت ابیبخشد. آخر األمر مینتیجه نمی

ام. لذا خدمت آن حضرت آمد تا بین او و دهیم، هر چه آن جناب حكم كند، آمادهمی
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ه در رحم وی بود، اقرار به پاكی ای كدیگران حكمیت كند و با عنایت حضرت، بچه

 [ .19۱مادرش نمود. ]

 خواست از راه حرام كسب معاش نكندیاد دادن استخاره با تسبیح به خانمی كه می

حجة االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ علی اسالمی، فرزند مرحوم آیت اهلل آقای 

ظهار ا -در تهران ی تعلیمات اسالمی بنیانگذار جامعه -حاج شیخ عباس علی اسالمی 

داشتند:داستانی را بعضی از دوستان، از جناب آیة اهلل سید عبدالكریم كشمیری نقل 

نمودند كه مشتاق شدم آن را بدون واسطه از خود ایشان بشنوم. بدین منظور به 

ار ی اقشزیستند، مورد مراجعهمحضرشان مشرف شدم.آقای كشمیری، كه در نجف می

با  ی ایشانشد. ضمنا استخارهثرا از ایشان طلب استخاره میمختلف مردم بودند و اك

[ و مكنونات قلبی افرادی را كه مراجعه 33۴گرفت ] صفحه تسبیح صورت می

كردند!ایشان صبحها قریب دو ساعت به ظهر خواستند، بیان میكردند و استخاره میمی

ستند نشالسالم میعلیهمانده، در یكی از ایوانهای صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی 

ای كردند.آقو افراد مختلف در این موقع برای گرفتن استخاره به ایشان مراجعه می

دیدم زنی با عبای سیاه و حالت زنان معیدی )به كشمیری نقل كردند كه: مدتی بود می

گویند( زیر ناودان كنند، معیدی میزنانی كه در چادرها و یا در روستاها زندگی می

كنند و او نیز با تسبیحی كه به دست دارد، بر ایشان نشیند و زنها به او مراجعه مییطال م

گیرد! این حالت نظرم را جلب كرد. روزی به یكی از خدام صحن مطهر استخاره می

شود، او را نزد من بیاور، من از او سؤاالتی گفتم: هنگام ظهر كه كار این زن تمام می

ی آن زن تمام شد، او را نزد من پس از اینكه كار استخارهدارم.خادم مزبور، یك روز 

گیرم! كنی؟ گفت: برای زنها استخاره میآورد. از او سؤال كردم: تو چه می

خوانی؟ و چگونه مسائل را به گفتم:استخاره را از چه كسی آموختی؟ چه ذكری می

كرد و  گویی؟ گفت: من داستانی دارم، و شروع به تعریف آن داستانمردم می
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گذراندم. شوهرم در اثر گفت:من زنی بودم كه با شوهر و فرزندانم زندگی عادی را می

ی شوهرم، به این عنوان ای از دنیا رفت و من با چهار فرزند یتیم، ماندم. خانوادهحادثه

كه من بدشگون هستم و قدم من باعث مرگ پسرشان شده است، مرا از خود طرد 

هم اعتنایی به مشكالت مادی من نداشتند، لذا زندگی را با ی خودم كردند! خانواده

گذراندم.ضمنا از آنجا كه زنی جوان بودم، طبعا دامهایی زحمات زیاد و رنج فراوان می

[ چندین مرتبه بر اثر تنگناهای 333شد، و ] صفحه نیز برای انحرافم گسترده می

تن به  و به فساد كشیده شوم واقتصادی و احتیاجات مادی نزدیك بود كه به دام بیفتم 

فحشا بدهم. ولی خداوند كمك نمود و از گناه خودداری كردم، تا اینكه روزی بر اثر 

شدت احتیاج و گرفتاری، تصمیم گرفتم كه چون زندگی برایم طاقت فرسا شده بود و 

 زای نداشتم، تن به فحشا بدهم!من تصمیم خود را گرفته بودم! اما این بار نیدیگر چاره

خدا به فریادم رسید و مرا نجات داد. در بین ما رسم است كه اگر حاجتی داریم، به 

تمان كنیم تا حاجآییم و سه روز اعتصاب غذا میالسالم میحرم حضرت ابوالفضل علیه

گیرند. من نیز تصمیم گرفتم، به ساحت را بگیریم! و اكثرا هم حاجت خود را می

السالم متوسل شوم و اعتصاب غذا كنم!به حرم همقدس حضرت ابوالفضل العباس علی

السالم رفتم و دست توسل به دامنش زدم و كنار ضریح آن حضرت حضرت عباس علیه

اعتصاب غذا را شروع كردم. باالخره روز سوم، در كنار ضریح خوابم برد و حضرت 

مردم  برای تو»السالم به خوابم آمدند و حاجتم را برآوردند و فرمودند: ابوالفضل علیه

ح را به دست تو تسبی»عرض كردم: من كه استخاره بلد نیستم. فرمودند: « استخاره بگیر!

ا خود از خواب بیدار شدم و ب« گوییم كه چه بگویی!بگیر! ما حاضر هستیم و به تو می

ام؟! آیا به راستی حاجت من روا شده است دیگر گفتم: این چه خوابی است كه دیده

اشت؟!مردد بودم كه چه كنم؟ باألخره تصمیم گرفتم كه اعتصابم را مشكلی نخواهم د

شود؟ از حرم خارج شدم و داخل صحن بشكنم و از حرم خارج شوم و ببینم چه می

گذشتم، زنی به من برخورد كرد و گردیدم. از یكی از راهروهای خروجی كه می
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وید؟! معمول گگیری؟! تعجب كردم، كه این زن چه میگفت: خانم، استخاره می

نیست كه زن برای كسی استخاره بگیرد، آن هم زنی معیدی و چادرنشین و بیابانی! 

[ كه دیدم و دستوری كه حضرت به من دادند، 33۳ارتباط این خانم با خوابی ] صفحه 

چیست؟! آیا این خانم از خواب من مطلع است؟! آیا از طرف آن حضرت مأمور شده 

: من كه تسبیح برای استخاره ندارم. فورا تسبیحی به من داد است؟! باألخره، به او گفتم

و گفت: این تسبیح را بگیر و استخاره كن! دست بردم و با توجهی كه به حضرت 

ه آن های تسبیح را گرفتم! دیدم كالسالم داشتم، مشتی از دانهابوالفضل العباس علیه

ه این زن چه بگویم؟! مطالب السالم در مقابلم ظاهر شدند و فرمودند كه بحضرت علیه

ای یك روز به این محل زیر ناودان طال را گفتم و او رفت.از آن تاریخ، من هفته

آیند و من برایشان استخاره دانند، نزد من میی مرا میآیم و زنانی كه وضع استخارهمی

 شود، با پول حاصله،دهند. ظهر كه میگیرم و بابت هر استخاره پولی به من میمی

 گردم.داستان عجیب وكنم و به منزل برمیوسایل معیشت خود و فرزندانم را تهیه می

ر اثر تقوا، سواد، بالسالم به یك زن بیكرامت باالیی بود. توجه حضرت ابوالفضل علیه

تواند این همه اثر داشته باشد؟ اولیای ما این همه به آیا ترس از خدا و پرهیز از گناه، می

ه كنند! باری، داستان را كتوجه دارند و در پاداش آن، چه الطافی كه نمی تقوای انسانها

گفت، بلند شد و رفت.بعدا، به این فكر افتادم كه باز از این زن سؤال كنم و ببینم چه 

عنایت دیگری به او شده و چه چیزهای دیگری را دیده یا درك كرده است؟ با یكی از 

یم و شود، به دنبالش برویگر كه او كارش تمام میی درفقا، در صدد برآمدیم كه هفته

ا هم به رفت و می بعد، به دنبال او روان شدیم. او میمحل سكنایش را یاد بگیریم!هفته

كردیم و مواظب بودیم كه او را گم نكنیم. داخل بازاری شد كه دنبال او حركت می

 ك شكل و یك قواره براكثرا زنان، فروشنده و خریدار بودند. همگی، عباهای سیاه ی

تن داشتند، به نحوی كه تشخیص او بر ما مشكل شد و ناچار شدیم كه سعی كنیم از 

[ نماییم و مواظبش باشیم!او نشست تا قدری بامیه سوا 333روبرو او را شناسایی ] صفحه 
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كند و بخرد. قدری از عبایش هم از پایش كنار رفته بود. یكباره متوجه شد كه ما او را 

كنیم و مواظب او هستیم. عصبانی شد و با ناراحتی برخاست و بدون اینكه ه مینگا

چیزی بخرد از آن محل خارج شد! ما تصمیم گرفتیم باز هم تعقیبش كنیم، ولی با 

ایم و اصال توان حركت نداریم! باالخره سعیمان كمال تعجب دیدیم كه بر جا خشكیده

ا رفت تكرد. او مین آن زن را تعقیب میحاصل بود. متوقف ماندیم ولی چشمانمابی

اینكه به پیچی رسید و از نظرمان غایب شد. آنگاه پاهای ما آزاد شد و توانستیم راه 

ها، برویم، ولی دیگر او از تیررس نگاه ما دور شده بود و دسترسی به او نداشتیم!این

ید، صبورانه آثار معنوی دوری از گناه است كه اگر انسان سعی كند در مقابل شدا

گیرد كه مقاومت ورزد و گرد گناه نگردد، این چنین مورد توجه اولیائش قرار می

كند با یك توجه، دو عالم جلیل القدر را این چنین بر زمین میخكوب قدرت پیدا می

 [ .192كند! ]

 آزاد سازی عروس از دست حرامیان و رساندن او به حرم مطهر در هنگام حضور نادرشاه

السالم، آقای سید حسین فالی اظهار زرگوار و مدافع مكتب اهل بیت علیهمخطیب ب

داشتند:جد مادری این جانب، مرحوم حاج شیخ حسن حائری، كه در كربال معروف به 

شیخ حسن كوچك بود، از منبریها و خدمتگزاران با اخالص حضرت اباعبداهلل ] صفحه 

شناختند.ایشان به تقوی و ایمان میالسالم بود، كه مردم او را [ الحسین علیه31۱

ی حضرت ی خطی آن در خزانهفرمود: در كتاب اسرارالسالطین، كه نسخهمی

میرزا »السالم موجود است، خواندم: نادرشاه وزیری شیعه به نام ابوالفضل العباس علیه

داشت. زمان كه نادر هند را فتح كرد، میرزا مهدی از او اجازه خواست كه از « مهدی

ند برای زیارت عتبات مقدسه به عراق مشرف گردد. نادرشاه او را به مسخره گرفت ه

كه، شما شیعیان مرده پرست هستید! شخصی را كه صدها سال قبل از دنیا رفته است، بر 

كنید...!میرزا مهدی وزیر گفت: اینها اگر چه در روید و به وی سالم میسر قبرش می
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آید و مردم آن را ها برنمیی زندهكنند كه از عهدهاند، ولی كارهایی میظاهر مرده

 السالم این استنامند. از جمله كرامات موال امیرالمؤمنین علی علیهكرامت و معجزه می

ر، شود و از آن عجیبتكه سگ چون حیوانی نجس است به قبر مطهر ایشان نزدیك نمی

خمریت و مستی از آن  گردد و اثربرند فاسد می)شراب( است كه چون به آنجا می

گویی، شود!نادرشاه پس از شنیدن این مطلب گفت: اگر چنین است كه تو میزایل می

آیم تا از نزدیك این كرامت و معجزه را مشاهده نمایم! چند بعد نادر به من هم با تو می

السالم ی حرم مطهر موال امیرالمؤمنین علیهطرف عراق حركت كرد. چون به محدوده

شرابی را كه از قبل در ظرفی مخصوص گذاشته، و در آن را مهر كرده بودند، تا رسید، 

كسی نتواند در آن تصرف كند، طلب كرد. زمانی كه آن را آوردند دید بوی تندی 

شود و چون آن را چشید، دید سركه شده همچون بوی سركه از آن متصاعد می

عی و تالش كردند تا است!سپس یك سگ طلب كرد. سگ را آوردند، ولی هر چه س

ی حرم مطهر كنند، نتوانستند. حیوان، دستهای آن حیوان را وارد محوطه و محدوده

ای نداشت، تا كشیدند فایدهداد و هرچه، ریسمان وی را میخود را به زمین فشار می

[ ریسمان پاره شد و حیوان آزاد شد و به عقب برگشت.نادرشاه، كه 312اینكه ] صفحه 

السالم طالب علیها دید، در مقابل عظمت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیاین صحنه ر

خواهم به جای این حیوان، سر تعظیم فرود آورد و گفت: حال كه چنین است، می

زنجیری به گردن خود من بیفكنید و به كنار قبر مطهر موال امیرالمؤمنین حضرت علی 

ا به كرد آن زنجیر ری كسی جرأت نمیالسالم ببرید.زنجیری از طال تهیه شد. ولعلیه

كردند او اكنون گردن نادرشاه بیندازد و او را به سوی حرم ببرد، زیرا فكر می

آید و حالش آرام و طبیعی گوید. ولی بعد كه به خود میاحساساتی شده و چنین می

كند!در این هنگام، ناگهان شخصی ناشناس، ولی گردد، آن شخص را مجازات می

ا هیبت، نزدیك شد و زنجیر طال را به گردن نادر انداخت و او را به طرف قبر بسیار ب

السالم كشانید. وقتی نادرشاه به كنار قبر مطهر رسید، تاجی را كه امیرالمؤمنین علی علیه
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از پادشاه هند گرفته و بسیار قیمتی بود، روی قبر مطهر نهاد و عرض كرد: شاه تویی و 

باشم.سپس در نجف ی تو میتم، بلكه من سگ در خانهمن یكی از بندگان تو هس

اشرف ماند و دستور داد تا گنبد حضرت را كه كاشی بود طال كردند و بعد هم به 

السالم مشرف شد و چون حوادث عاشورا و كربال و زیارت حضرت سیدالشهداء علیه

 رایشهای دلخراش كربال و مصائب جانسوز حضرت اباعبداهلل و یارانش را بصحنه

گفتند، متأثر شد و بشدت گریست.در این میان، از علمدار كربال، حضرت ابوالفضل 

السالم، نیز سخن به میان آمد و گفته شد كه آن بزرگوار در روز عاشورا با العباس علیه

چه رنجها و مشقتهایی روبرو شد؟ نادرشاه گفت: قبر او در كجای حرم امام حسین 

[ گفتند: وی قبری جداگانه دارد، و نادر را به حرم 311السالم است؟ ] صفحه علیه

السالم هدایت كردند. وقتی كه چشم نادرشاه به دستگاه با حضرت قمر بنی هاشم علیه

السالم افتاد و دید دست كمی از حرم شكوه و حرم با صفای قمر بنی هاشم علیه

حكمت ایجاد این السالم ندارد، از حاضرین پرسید: علت و موالیش امام حسین علیه

تشكیالت جداگانه چیست و چرا حضرتش را در حرم امام عظیم حسین بن علی 

اند؟! گفتند: این امر به علت وصیت خود سردار كربال، قمر بنی السالم دفن نكردهعلیه

 السالم گفت: موال جان،السالم، بوده است كه به حضرت سیدالشهداء علیههاشم علیه

كشند؛ ام و آنها انتظار آب میی آب دادههای حرم وعدهبه بچه مرا به خیمه مبر، چون

ی آنان خواهم بود. اما هر چه علما و و اینك اگر با این وضع به خیمه برگردم، شرمنده

حاضرین برایش توضیح دادند، نادرشاه قانع نشد كه باید برای حضرت عباس 

ه ناگهان صدای فریادی همه را متوجالسالم گنبد و بارگاه جدایی باشد.در این اثنا، علیه

خود كرد. دیدند جوانی، با حالت آشفته و پریشان، كنار ضریح مطهر فرزند رشید 

ی محلی زند و با لهجهالسالم فریاد میطالب علیهمظلوم تاریخ امیرالمؤمنین علی بن ابی

رار است و قگوید: ای برادر زینب، به فریادم برس.نادرشاه گفت: ببینید مطلب از چه می

ی مسعود هستم و محل سكونت ما، خواهد؟ جوان گفت: من از قبیلهآن جوان چه می
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باشد. در میان ما رسم بر این است كه یك روز در همین دو سه فرسخی شهر كربال می

م السالقبل از عروسی، داماد همراه با عروس، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

د كه به یكدیگر خیانت نكنند و حضرت را حكم قرار خورنآیند و سوگند میمی

دهند كه هر كس به دیگری خیانت كرد حضرتش او را مجازات كند!امشب هم، می

شب عروسی و زفاف من است. لذا با همسرم از منزل بیرون آمدیم تا به حرم حضرت 

[ 319حه فبیاییم؛ ولی در بین راه هفت نفر سواركار مسلح به ما حمله كردند و زنم ] ص

مك السالم كام كه از حضرت قمر بنی هاشم علیهرا از من گرفتند و بردند. اكنون آمده

ردانم، ولی گبگیرم.نادرشاه بسیار متأثر شد و گفت: من تا شب همسرت را به تو باز می

جوان عرب، كه گویا با نادرشاه و شكوه و هیبت وی آشنایی نداشت، گفت من از تو 

خواهم، و باید هر چه از برادر زینب كبری علیهاالسالم كمك میكمك نخواستم، من 

زودتر همسرم را به من برگرداند و آن دزدها را به كیفر برساند. نادرشاه از سخنان 

ی آن جوان و اینكه او را رد كرده بود برآشفت و گفت: بسیار خوب، اگر گستاخانه

بل از امشب همسرت را به تو السالم ققمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه

نرساند من ترا كیفر خواهم كرد و به حسابت خواهم رسید.جوان با مشكل دوم كه 

همان تهدید نادرشاه بود روبرو شد و خود را به روی قبر مطهر حضرت ابوالفضل 

ای پسر  پناهان،زد، گفت: ای پناه بیالسالم انداخت و در حالی كه فریاد میالعباس علیه

السالم، به دادم برس.ناگهان صدای هلهله و فریاد زنی توجه همه لمؤمنین علی علیهامیرا

ن با آن ز«! رایتك عالیة یبو فاضل، مشكور، یخو زینب»زد: را جلب كرد كه صدا می

ی السالم، سپاسگزارم اگفت: پرچمت بلند است ای ابوالفضل علیهی محلی میلهجه

ن و همسرش را نزد او آوردند و ماجرا را از زن برادر زینب!نادرشاه دستور داد جوا

ی دزدان را بیان كرد و اضافه نمود پرسید. هم مانند شوهرش، رسم جاری قبیله و حمله

كه، چون دزدان مرا با خود بردند و شوهرم از من جدا و دور شد، فریاد برآوردم و 

م قسم علیهاالسالالسالم را به حق خواهرش زینب كبری حضرت ابوالفضل العباس علیه
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دادم تا مرا نجات دهد.ناگهان سواری از سوی كربال نمایان شد و با عجله و شتاب بسیار 

نزدیك ما آمد و به دزدان دستور داد كه مرا رها كنند، ولی آنها نپذیرفتند و حتی به آن 

[ یكمرتبه دیدم برقی همانند برق شمشیر به طرف 313سوار حمله بردند كه ] صفحه 

حركت كرد و سرهایشان را از بدنها جدا كرد و اكنون جسدها و سرهای آنها در  دزدان

 بینم!نادرشاه از دیدن این كرامتآن بیابان افتاده است، اینك نیز خودم را در اینجا می

السالم این مقدار هست كه به قانع شد كه مقام واالی حضرت ابوالفضل العباس علیه

گی نشان داده است، چنین دستگاهی در كنار برادر پاداش وفا و ایثاری كه در زند

ت ی حرم مطهر حضرالسالم داشته باشد. لذا دستور به توسعهعزیزش امام حسین علیه

السالم داد و مسجد باال سر حضرت و مسجد رواق پشت سر را ابوالفضل العباس علیه

 [ .191احداث نمود و صحن و ایوان را تزیین و تعمیر اساسی كرد. ]

 ست پسر قطع شد و دختر به عقد او درآمدد

این قضیه توسط حجة االسالم آقای شیخ محمد سمامی حائری به نقل از مرحوم آیت 

اهلل حاج سید محمد كاظم قزوینی قدس سره بیان شده است:یكی از خانهای ایران با 

اش به زیارت عتبات مشرف گردید. خان دختر زیبایی داشت كه در این سفر خانواده

 السالم مشرف شد و یكی ازهمراه او بود. دختر به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

ی جمال او گشت.خادم، در كنار ضریح مطهر دستش را روی ی خان شیفتهخدمه

دست دختر گذاشت، دختر فورا رو به قبر حضرت كرد و عرض كرد: آیا سزاوار است 

السالم، ایند؟! یا اباالفضل العباس علیهادبی نمدر كنار ضریح شما این چنین به من بی

دستش را قطع كن!پس از چند روز قرار شد كه خان حركت كند. خادم مزبور هم هر 

ای قرار داد و همراه با ی طال را در كیسه[ فروخت و پنجاه لیره311چه داشت ] صفحه 

اند هردی خان حركت كرد. در بین راه، خان متوجه شد كه پولش را به سرقت بقافله

)مبلغ پولی را كه همراه داشت، یكصد لیره بود(. قرار شد كه افراد قافله را تماما وارسی 
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ی خادم در آن بود كشف شد به خانه خبر ای كه پنجاه لیرهكنند. پس از وارسی، كیسه

ی لیره نزد این شخص كشف شد. سپس معلوم شد كه داخل كیسه پنجاه دادند كیسه

كرد كه این پول، مال اوست و دستور داد پول را گرفتند، و  لیره است. خان تصور

ان ی خدست آن خادم را به عنوان سارق قطع كردند!پس از مدتی، پول در میان اثاثیه

پیدا گردید و خان از این بابت سخت ناراحت شد و در صدد عذرخواهی برآمد. خادم 

 هی در قبال این عمل، بهكه دستش قطع شده بود، رضایت نداد. خان گفت: هر چه بخوا

خواهی راضی شوم، باید دخترت را به عقد من دهم! خادم گفت: اگر میتو می

درآوری، خان قبول كرد و دختر را به عقد آن شخص درآورد.پس از عقد، دختر به او 

ت السالم، كنار ضریح مطهر، دستگفت: چرا تو در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

! آن شخص گفت: زمانی كه دستم را روی دست تو گذاشتم، از را روی من گذاشتی؟

ی من را اجابت كرد. حضرت خواستم كه تو را به عقد من درآورد و حضرت خواسته

ی دختر گفت: من هم از آن حضرت خواستم كه دستت را قطع كند و حضرت خواسته

 [ 31۴[ . ] صفحه 199مرا نیز اجابت كرد! ]

یاد كرد و نابینا شد، چون گاو نذری ذبح شد، چشمهای جوان  مرد جوان به درستی سوگند

 نیز شفا یافت

خطیب توانا، جناب حجة االسالم والمسلمین آقای سید جاسم طویریجی نقل 

معروف است. یك روز « آل یسار»ای در عراق وجود دارد كه به نام كردند:عشیره

ست. هوا گرم و در حدود ظهر چرانده ادختری از آنها در كنار رودخانه چند گاو را می

ش اشده است، دختر عبایهبوده است. چون مسیر خلوت بوده و كسی از آنجا رد نمی

ی رود. ولی لباسهایش داخل آب میگذارد و با پیراهن و بقیه)چادر عربی( را كنار می

كند. دختر خودش را پشت شود كه جوانی از آنجا عبور مییك دفعه متوجه می

پردازد.زمانی كه از آب كند تا جوان رد شود و سپس به آب تنی مین میدرختی پنها
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اش نیست، به منزل رفته و ماجرا را برای پدر و مادرش بیند عبایهآید میبیرون می

گوید: احتمال دارد عبایه را آن جوان برداشته باشد، چون به غیر از كند و میتعریف می

ن است از روی دشمنی عبایه را برداشته او كسی از آن حوالی عبور نكرد. ممك

باشد.پدر و مادر دختر به سراغ جوان رفتند و قضیه را به او ابالغ كردند و مادر دختر هم 

نذر كرد كه اگر پاكی ساحت دخترش ثابت شد، گاوی را قربانی كند و در راه 

السالم احسان نماید.جوان در حرم حضرت العباس حضرت ابوالفضل العباس علیه

السالم قسم خورد كه من خبر ندارم. به مجرد قسم از دو چشم نابینا شد و مردم علیه

اهرا و ظ« من از عبایه خبری ندارم»ریختند و او را كتك زیادی زدند.جوان گفته بود: 

این جریان  السالم درحق با او بود. بنابراین، پیداست كه حضرت ابوالفضل العباس علیه

دختر ادای نذر كرد و گاو را سر برید و عبایه از شكم گاو نر  كاری دارد. باری، مادر

[ معطلی چشمهای آن جوان نیز بینایی 313بیرون آمد. سپس بالفاصله و بدون ] صفحه 

دید. السالم ظاهر گرخود را باز یافت و بدینگونه، كرامتی بارز از قمر بنی هاشم علیه

[193. ] 

 ی قزوینید مهدی شیرازی با توسل عالمهشفای بیماری مهلك آیة اهلل العظمی سی

خطیب بزرگوار، مرحوم حجة االسالم والمسلمین آیت اهلل آقای سید محمد كاظم 

ه ق( داماد فقیه بزرگوار شیعه مرحوم  2321جمادی الثانیه  29قزوینی قدس سره )متوفی 

ر ، دو كتابهای دیگر(« علی من المهد الی اللحد»میرزا مهدی شیرازی، )مؤلف كتاب 

ق نقل كرد:مرحوم آیت اهلل میرزا مهدی شیرازی قدس سره )متوفی شعبان  29۳3سال 

ق( حدود هشت سال قبل از فوتش به ناراحتی كبد مبتال گردید. روی این امر  29۳۱

گردید، به حدی كه بدنش سنگین نوشید آبها از بدن او دفع نمیایشان هر چه آب می

.ناراحتی مزبور شدت یافت تا اینكه حتی شد و قدرت حركت از او سلب گردید

خوابیدن هم برایش دشوار شد. یكی از شبهای ماه رمضان كه به عیادتش رفتم، ایشان را 
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خیلی ناراحت دیدم، ولی دائما صابر و شاكر بود. پس از آنكه از خدمت ایشان مرخص 

لوت خ السالم مشرف گردیدم. حرم خیلیشدم، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

رد، كبود و شاید مجموع افرادی كه در حرم بودند از عدد انگشتهای دست تجاوز نمی

[ مشغول خوردن سحری بودند.كنار ضریح 31۳زیرا تمام مردم در آن وقت ] صفحه 

السالم را مطهر نشسته، ضریح را با دستانم گرفتم و متضرعانه، حضرت اباالفضل علیه

ضل الفر این لحظه تداعی حاصل شد و قبر حضرت ابیشفیع درگاه الهی قرار دادم. د

السالم در نظرم مجسم گردید. در لحظه مزبور، كه من از تمام جهات غافل العباس علیه

بودم و عاجزانه در حال توسل و توجه قرار داشتم، ناگهان صدایی مانند صدای شیر در 

هوم دامم انداخت! صدا مفجنگل، كه در میان دو كوه بپیچد به گوشم رسید و لرزه بر ان

نبود. از جا حركت كردم، متعاقبا صدای دوم به گوشم خورد.از شدت ترس و هراس پا 

به فرار گذاردم و خود را با عجله به منزل رسانیدم، ولی از شدت ترس و وحشت، 

سحری نخوردم! اذان صبح گفته شد، نماز خواندم، ولی پس از آن هر كاری كردم كه 

ای ای خوابم برد و در عالم خواب دیدم نامهم. بعد از مدتی، لحظهبخوابم نتوانست

كوچك به دستم دادند كه دو سطر در آن نوشته بود.مضمون نوشته آن بود كه: ما، 

برای میرزا مهدی شفاعت كردیم و خداوند او را شفا خواهد داد.از خواب بیدار شدم و 

میرزا مهدی رفتم و بشارت شفای  مجددا لرزه بر اندامم مستولی گردید. خدمت مرحوم

ی داروی او را دادم و گریه كردم. خداوند وی را از آن مرض مهلك به واسطه

محمدی شفا داد و او یك سال بعد از این واقعه عمر كرد و دیگر هیچ گونه ناراحتی از 

 [ 313[ . ] صفحه 191این جهت نداشت. ]

 شفای برادر مسلول جناب آقای مولوی

االسالم والمسلمین آقای مولوی قدس سره نقل فرمود: برادرم محمد جناب حجة 

اسحاق در بچگی مسلول شد و از درمان او ناامید شدیم.پدرم او را به كربال برد و در 
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السالم او را به ضریح مقدس بست و از آن بزرگوار خواست حرم حضرت اباالفضل علیه

بچه را بست و خود در رواق، مشغول  كه از خداوند متعال شفا یا مرگ او را بخواهد!

ام! پدرم نماز شد.هنگامی كه پدرم به كنار ضریح برگشت، بچه گفت: بابا گرسنه

گفت: بصورتش نگاه كردم و دیدم رخسارش تغییر كرده و شفا یافته است. او را می

بیرون آوردم و فردای آن روز انار خواست و هشت دانه انار و یك قرص نان بزرگ 

 [ .19۴اصال از آن مرض هیچ خبری نشد! ] خورد و

 شفای كاسب نابینای بازار بین الحرمین در حرم حضرت ابوالفضل

عالم جلیل القدر، آقا شیخ مهدی كرمانشاهی حكایت كرد:یك مرد كاسب كوری بود 

 شناختند. تا یاد داشتیم، او را نابیناكه در بازار بین الحرمین دكان داشت و همه او را می

ی وابسته به خودمان، كه در رواق پایین پای بارگاه بودیم.یك روز در مقبره دیده

باشد، خوابیده بودم و چون هوا كمی گرم بود، درب مقبره را السالم میحسینی علیه

كمی باز گذاشته بودم تا باد بیاید.در این حین، ناگهان صدای هیاهو شنیدم. نگاه كردم، 

ی ما ادی به حرم داخل شدند و چون درب مقبرهدیدم از سمت صحن كوچك مردم زی

ای [ ما هجوم آوردند.در آن میان، عده3۴۱ی ] صفحه باز بود، جمعیت به سوی مقبره

دور مردی را گرفته بودند و داخل مقبره نمودند و در را بستند. خوب كه نگاه كردم 

 باز شده است دیدم آن مرد نابینای معروف و مشهور است كه هر دو چشم او به درشتی

اند و فوج های او را پاره پاره كردهدرخشد! مردم لباسی خون سرخ میو مثل كاسه

گرفتند و آورند. آنان انگشت جلو چشم او میفوج برای دیدن او هجوم می

گفت.او مدتی به همان حال، در پرسیدند: این چندتا است؟ و او درست جواب میمی

مردم آرام گرفت. از او سؤال كردم، معلوم شد حضرت مقبره ماند تا فشار و ازدحام 

السالم چشم او را بینا و روشن، و قلب مؤمنین را از سرور چون گلشن اباالفضل علیه

 [ .193اند. ]نموده
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 شفای چشم حاج شیخ علی تاكی شهرضایی در حرم حضرت اباالفضل

م حاج السالبیت علیهاین قضیه توسط عالم پرهیزگار، واعظ و نویسنده و موالی اهل ال

حرم ی مشیخ علی تاكی شهرضایی نجفی صاحب كتاب شریف زادالمتقین در دهه

ه ق بیان شده است:در زمان مجرد بودنم در عراق، با خود عهد كرده بودم  2311الحرام 

بری( انجام ندهم. بلكه فقط به شركت ی عاشورا كار )كار نجاری و چوبكه در دهه

ك السالم اشتغال داشته باشم. یسینه زنی اباعبداهلل الحسین علیه در مجالس عزاداری و

رفیقی داشتیم كه به من گفت: بیا كار كن، كار كردن اشكالی ندارد و هیچ كس نگفته 

[ باالخره در یك 3۴2ی عاشورا تعطیل شود! ] صفحه است كه باید كارها در دهه

 ای از چوب كندهه كشیدم و قطعهی عاشورا ما به كار مشغول بودیم ناگهان یك اردهه

شد و به سیاهی چشمم اصابت كرد و فرورفت، چشمم شروع به آبریزش كرد و دیگر 

گفتند: ای نگرفتم. دكترها میقابل باز شدن نبود. به هر دكتری هم مراجعه كردم نتیجه

نباید نان بخوری و به همین جهت من تا چهل روز فقط شوربا و غذاهای مایع مصرف 

داد تشویق ای نگرفتم و مرا به رفتن به بغكردم.بهرحال از طبابت پزشكان كربال نتیجهمی

نمودند. در این هنگام كه مأیوس شده بودم و تنهایی و غربت از یك سو و درد چشم از 

السالم پناه سوی دیگر مرا مستأصل ساخته بود، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

امیرالمؤمنین! من در اینجا تنها هستم و كسی را ندارم ]در ! یابنبردم و گفتم: یا اباالفضل

ی آن زمان هنوز مجرد بودم[ برای من رفتن به بغداد خیلی مشكل است. سپس گریه

 ای روی چشممالسالم التماس كردم.پنبهزیادی كردم و به حضرت ابوالفضل علیه

كه چشمم پر است و درد آن كردم گذاشته بودند و آن را بسته بودند، اما احساس می

بسیار شدید بود. خالصه همینطور كه مشغول زاری و التماس بودم، ناگهان احساس 

السالم به طرف رواق كردم كه چشمم خالی شده است! از حرم حضرت اباالفضل علیه

حركت كردم و چون به رواق رسیدم، چسب روی چشم را باز كردم و پنبه را برداشتم 
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كردم. دیدم چركها و آن قطعه چوب همه از چشمم بیرون آمده است و و به پنبه نگاه 

روی پنبه است. پنبه را در سطل آشغال انداختم و چشمم شفا گرفته و سالم شده 

السالم اینگونه است، معجزات آنها زیاد است، لطف آنها بود!البته كار ائمه اطهار علیهم

ا به ما توفیق ازدواج دادند و زندگی ما در حق ما هم خیلی زیاد بوده است، آنها در آنج

ی واقعی آنها باشیم. ] را سامان بخشیدند. آنها لطف زیادی دارند، امیدوارم كه ما شیعه

 [ 3۴1صفحه 

 ی ناقص الخلقة را به طرف ضریح پرتاب كرد و سالم بازگشتبچه

ده شاین قضیه توسط واعظ جلیل القدر جناب آقای حاج سید علی مدرسی یزدی بیان 

السالم و برادر شمسی به زیارت حضرت سیدالشهدا علیه 2931است:در سال 

السالم، موفق شدم.روزی پس از زیارت بزرگوارش، حضرت قمر بنی هاشم علیه

السالم به یكی از خدام حرم آن حضرت گفتم: یك حضرت ابوالفضل العباس علیه

م گفت: روزی یكی از ای، برایم تعریف كن. خادكرامت را كه به چشم خود دیده

ای را در بغل داشت، وقتی شیوخ عرب را دیدم كه سواره وارد صحن شد. وی كه بچه

به ایوان حضرت رسید، آن بچه را به طرف قبر مطهر حضرت ابوالفضل العباس 

ام! ی ناقص از شما نخواستهالسالم پرتاب كرد و خطاب به آقا عرض كرد: من بچهعلیه

اد، دیدم از پا علیل است، ولی پس از مدتی سالم به طرف پدر من نگاهم به بچه افت

برگشت! از آن پدر پرسیدم قضیه چه بوده است؟!گفت: من فرزند نداشتم. متوسل 

السالم شدم تا از خدا بخواهد كه خدا فرزندی به ما حضرت ابوالفضل العباس علیه

ولی پسر معلول به دنیا عنایت فرماید. در نتیجه، خدا این پسر را به ما مرحمت كرد. 

داشت تا من به نقص عضو وی پی آمده بود و همسرم آن را از من پنهان می

نبرم.باالخره روزی چشمم به پای فرزندم افتاد و فهمیدم معلول است. علت آن را 

پرسیدم. همسرم گفت: از روز تولد به همین نحو بوده است، ولی من وقتی كه او را 
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داشتم، تا امروز كه این راز فاش شد.من هم بچه را از پنهان میكردم از شما قنداق می

السالم آوردم و عرض كردم: آقا جان، همسرم گرفته و به حرم مطهر قمر بنی هاشم علیه

[ 3۴9من از شما فرزند ناقص نخواستم و او را به طرف حرم پرت كردم و ] صفحه 

 [ .19۳الم پسرم را شفا داد. ]الساكنون شما دیدید كه حضرت ابوالفضل العباس علیه

 شفای جوانی كه ظاهرا فوت كرده بود و به ضریح دخیل بسته شده بود

این قضیه توسط حضرت آیت اهلل حاج سید محمد مفتی الشیعة بیان شده است:ایامی كه 

در نجف اشرف بودم، یك روز به كربال مشرف شدم. كاری الزم داشتم و قرار بود با 

السالم دیدار كنم. پس از تشرف به حرم حضرت عباس علیهشخصی در حرم حضرت 

السالم آمدم و بعد از زیارت در باال السالم، به حرم حضرت عباس علیهسیدالشهداء علیه

ای كه السالم، مشغول خواندن قرآن شدم تا شخص مزبور سر وعدهسر حضرت علیه

مریض )حدودا سی  داده بود بیاید.در قسمت باال سر حضرت، نزدیك ضریح، جوانی

ساله( را دیدم كه گویا دكترها گفته بودند، كار او از معالجه گذشته و بهبودی پذیر 

نیست، و لذا اقوامش او را برای استشفا دخیل بسته بودند.باری، من مشغول قرآن 

ای بر خواندن بودم، كه دیدم یك زن محجبه كه عبای عربی سیاهی پوشیده و روبنده

من آمد و به فارسی گفت: آقا، این جوان ظاهرا فوت كرده است و چهره داشت، نزد 

! ولی این اید، باز كنید و ببریداند: مریضتان را كه به ضریح بستهخادمها چند بار گفته

اند كه دخیل را باز كنند، عربها با آنها اند، حتی خود خادمها خواستهعربها اعتنا نكرده

خادمها جرئت اقدامی را ندارند. شما تشریف بیاورید  اند و دیگردعوا كرده و مانع شده

و این مریض را كه مرده است باز كنید، زیرا شما سید هستید و از آنجا كه عربها برای 

شوند. من در جواب [ نمی3۴3سادات احترام خاصی قائل هستند، مانع شما ] صفحه 

همم.خانم مزبور فگفتم: خانم، من زبان آنها را در موقع صحبت كردن درست نمی

خیلی اصرار كرد، ولی من قبول نكردم و لذا رفت به خود آن عربها، به زبان خودشان، 
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سخنی گفت: كه در نتیجه دیدم چند نفر از آنها به طرف من آمدند و یكی از آنها 

 كند شالی را كه مریضدست مرا بوسید و مطلبی را گفت كه فهمیدم از من دعوت می

د.من بلند انیح بسته بودند، باز كنم، زیرا از بهبودی وی مأیوس شدهخود را با آن به ضر

شدم و نزد ضریح آمدم، جمعیت زیادی در اطراف ضریح و پیرامون شخص مریض 

بودند. دیدم ظاهرا آن مریض فوت شده و رنگش به زردی گراییده است. خواستم 

ن شما باز نكنید! ایپارچه و شال را باز كنم، ولی شخصی از زائرین به من گفت:آقا 

گونه كارها، كار این خدمه است و آنان از شما گالیه خواهند كرد كه چرا در امور 

كنید! من كنار رفتم و از رواق خارج شدم. ولی چون منتظر آن رفیقی آنان دخالت می

ی دیدار داشتم، دوباره از در دیگری وارد رواق شدم و به قصد بودم كه با وی وعده

السالم )به عنوان نیابت از ارحام و گذشتگان خودم( داخل عباس علیه زیارت حضرت

حرم شدم و زیارت كردم. سپس آمدم در كناری و مشغول نماز زیارت شدم.جمعیت 

در باالی سر زیاد شده بود. یكوقت دیدم سر و صدا بلند شد! خیال كردم آن جوان 

ولی وقتی بلند شدم و آمدم، دیدم اند. فوت كرده، و ارحام او سر و صدا به راه انداخته

كردند و اشعار عربی ی شادی میآن جوان شفا یافته و بلند شده است! زنها هلهله

ای نگذشت كه مردم به سمت جوان هجوم آوردند و به بوسیدن خواندند. لحظهمی

[ جماعتی هم كه در صحن بودند 3۴1دست و پیشانی وی مشغول شدند. ] صفحه 

از حضرت ظاهر شده است و دویدند و آمدند و به پاره كردن لباسهای فهمیدند كرامتی 

ی حرم نیز كه در اثر كثرت جمعیت خوف از وی پرداختند تا برای تبرك ببرند! خدمه

شدند. پس از آن، دیگر ی مردم میآن داشتند كه جوان صدمه ببیند مانع هجوم و حمله

 [ .193كردم و به نجف برگشتم. ]به علت ازدحام، اطالع تفصیلی از جریان پیدا ن

 شفای بیماری وسواس، با دیدن وضوی حضرت ابوالفضل
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 ۴۱السالم حاج شیخ محمد جعفر شاملی، در ص صاحب كتاب حیاة العباس علیه

ی ما، در مشهد حكایت كرد:شیخ نویسد: حاج سید موسی زیارت نیا، صاحبخانهمی

ه موفق به تحصیل علم شود. وی ضمنا محمد نامی از اهل تبت چین، بسیار شایق بود ك

افتاد و از این مشكل به دچار مرض وسوسه بود و در هنگام وضو بسیار به زحمت می

تنگ آمده بود. شیخ محمد به نجف اشرف مشرف گشت و برای روا شدن این دو 

السالم به تضرع و زاری پرداخت و از حال طبیعی حاجت، پای ضریح حضرت امیر علیه

شوی، و ای گفت: تو موفق به تحصیل علم می. در آن وقت شنید كه گویندهبیرون رفت

فت: السالم برو.شیخ محمد گبرای رفع وسوسه نیز نزد حضرت ابوالفضل العباس علیه

الم و السچون به حال آمدم، برخاستم و به كربال آمدم و به زیارت قبر امام حسین علیه

م پرداختم. آنگاه به مدرسه آمدم و شب را السالسپس به زیارت حضرت ابوالفضل علیه

ای به سر بردم.چون خوابیدم، در عالم خواب مشاهده كردم كه به حجره در حجره

السالم [ خدا صلی اهلل علیه و آله و حضرت امیر علیه3۴۴آمدم. دیدم پیغمبر ] صفحه 

سته طور كه نشاند. سالم كردم، آنها به من جواب دادند و فرمودند: بنشین! همان نشسته

السالم آمدند و به حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و بودم، حضرت ابوالفضل علیه

سلم سالم كردند و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: بنشین! سپس حضرت امیر 

السالم نزد حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به تعریف از حضرت علیه

دانم! حضرت الم پرداختند. حضرت خاتم االنبیاء فرمودند: میالسعباس علیه

 ای به او بدهید.حضرت پیغمبرالسالم عرض كردند: یك انعام و هدیهامیرالمؤمنین علیه

السالم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین هدیه این است حضرت عباس علیه

 ماعت، به او اقتدا كنیم!حضرت عباسبرخیزد، وضو بگیرد و به نماز بایستد و ما،به ج

السالم برخاستند و وضو گرفتند، آب كمی به صورت خود زدند و آن را شستند: علیه

سپس به شستن دست راست و دست چپ پرداختند و در پی آن مسح كشیدند و در 
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سپس من از « گیریم!ما این طور وضو می»پایان وضو رو به من كردند و فرمودند: 

 [ .13۱ای هنگام وضو نداشتم. ]شدم، و پس از آن دیگر وسوسه خواب بیدار

 ای كه او را به ضریح بسته بودندشفای دختر دیوانه

حجة االسالم آقای حاج شیخ محمد معین الغربائی، فرزند آیة اهلل شیخ عمادالدین و 

ل سال هی مرحوم آیة اهلل معین الغربائی خراسانی این قضیه را نقل فرمودند:تقریبا چنوه

قبل كه هنوز ازدواج نكرده بودم، یك شب جمعه، از نجف اشرف پیاده به كربالی 

معلی رفتم و دعای كمیل را در حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس 

ای السالم خواندم. وسط دعا خوابم برد و دقایقی بعد سر و صدا و شیون فوق العادهعلیه

[ دیدم دختر عربی را به ضریح مطهر حضرت 3۴3فحه مرا از خواب بیدار كرد. ] ص

اند و او كه مرض جنون دارد، به مردم جسارت السالم بستهابوالفضل العباس علیه

كند. پدر و مادر و بستگانش اطراف او را گرفته بودند و برای شفای این دختر دیوانه می

نفر كه  ده بودند.یكالسالم متوسل شبه حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه

كرد و ایرانی هم بود، به من گفت: در همان جا خود را دكتر روان پزشك معرفی می

بگو این دختر را بیاورند در فندق الحرمین، من در آنجا هستم و این مریض را معاینه 

ی دكتر ایرانی را به پدر دختر تذكر دادم. پدر دختر به زبان عربی كنم. من گفتهمی

الم ندارد!بنده السنت به پدر كسی كه عقیده به حضرت ابوالفضل العباس علیهگفت: لع

 ی دعای كمیلخجالت كشیدم و رفتم و در جای خود نشستم و مشغول خواندن بقیه

شدم، كه دوباره در حال خواندن دعا خوابم برد!مجددا به سبب سر و صدا بیدار شدم، 

ند و آن دختر مورد عنایت حضرت ااین بار دیدم كه اطراف آن دختر را گرفته

ردم هم اند، مالسالم قرار گرفته است و حضرت دختر دیوانه را شفا دادهابوالفضل علیه

كنند و او از عبای پدرش برای پوشاندن اند و لباسهایش را پاره پاره میهجوم آورده

 ودكند.در آن حال، دكتر ایرانی را دیدم، كه دو دست بر سر خخویش استفاده می
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گوید: بلی، غیر از ما، دكترهای دیگری نیز وجود دارد!. كند و میزند و گریه میمی

[132. ] 

 ی دیوانهشفای دختر هیجده ساله

ی قم، ی علمیهحجة االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ عبداهلل مبلغی آبادانی، از حوزه

شمسی  293۱[ در سال 3۴۳اند: ] صفحه موردی از مشاهدات خویش را چنین بیان داشته

ام، به آبادان سفر كردیم. با اینكه در اولین شب ورود به آبادان، قصد به اتفاق خانواده

زیارت كربال نداشتیم، ولی در صبح فردا پس از انجام فریضه، همسرم گفت: دیشب من 

السالم را دیدم كه به اتفاق ایشان همسفر بودیم و در خواب حضرت قمر بنی هاشم علیه

ن به محضرشان عرض كردم: آقا، میل داریم كه به حضورتان شرفیاب بشویم. چون م

السالم و جناب شما را در سالهاست كه آرزوی زیارت سرور شهیدان امام حسین علیه

از تعبیر كردم.شب دیگر ب« سفر عتبات در آینده»پرورانیم. من این خواب را به سر می

كرد كه گویا شب پانزدهم شعبان است و ما در خوابی شبیه همین خواب دید و مشاهده 

نده، ایم. این خواب را نیز با بالسالم ایستادهصحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه

در میان گذاشت. در باب تعبیر این خواب، دیگر حرفی نزدم.فردای آن روز به 

 حاج ی شهر آبادان، كه به همت و سرپرستی حضرت آیت اهلل آقایی علمیهمدرسه

شیخ عبدالرسول قائمی تأسیس شده بود، وارد شدم. حاج شیخ فرمود: عبداهلل، میل 

داری به عتبات بروی؟ من، كه هر دو خواب را فراموش كرده بودم، عرض كردم: آقا 

 كنم. بنده گفتم: من با خانوادهگذاری؟ ایشان فرمود: خیر، جدا عرض میسر به سرم می

فرمودند: دیشب در عالم خواب دیدم كه شما را به عتبات  ام و تنها نیستم!ایشانآمده

السالم هستید! در خواب دیدم كه ام و مهمان حضرت ابوالفضل العباس علیهفرستاده

ندایی به من داده شد و من به ایشان پاسخ مثبت دادم. پس حضرت آقای قائمی جواز 

را مهمان حجةاالسالم آقای  عبور و مبلغ ده دینار عراقی نیز لطف فرمودند.آن روز ناهار
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ی قسوه حاج سید محمد هاشمی واعظ بودیم. ناهار نخورده به طرف گاراژ قریه

[ از اذان صبح از طرف فاو 3۴3حركت كردیم. شب را در قسوه ماندیم. پس ] صفحه 

به بصره، از بصره به كاظمین، و از آنجا به كربال رفتیم و درست در شب پانزدهم شعبان 

السالم بیتوته كردیم! صبح بعد از  شدیم و شب را در حرم امام حسین علیهوارد كربال

السالم مشرف شدیم و اول طلوع آفتاب نماز صبح به حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه

از حرم خارج شدیم و در صحن مطهر مقداری استراحت نمودیم.در این موقع، خانم 

و چند مرد و دو نفر خانم وی را  گذشتجوانی كه در حدود هیجده سال از عمرش می

شد، وارد صحن گردید. كردند و حالت جنون شدیدی در او مشاهده میهمراهی می

همراهانش عبای عربی بر بدن عریان او افكنده بودند. زمانی كه او را نزدیك ایوان 

ی ما گفت: یا قمر بنی هاشم، آبروالسالم بردند، یكی از زنان میحضرت ابوالفضل علیه

ا یاری ی زهرا، ما ردر میان قبیله رفت و دیگر حیثیتی نداریم. ترا به جان مادرت فاطمه

ی ما را به ما بازگردان!دختر را به حرم بردند، من و همسرم وارد حرم ده و آبروی رفته

شدیم تا جریان را از نزدیك ببینیم؛ البته من چشمان خود را بسته بودم. دختر را نزدیك 

دند.بیش از پنج دقیقه طول نكشید كه ناگاه آن دختر ضجه زد و گفت: ضریح مطهر بر

فاطمة ما أردت منه. یعنی: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید، به غطینی! غطینی! قد أعطانی ابن

خدام حرم «خواستم به من داد!ی زهرا علیهاالسالم آنچه از او میخدا قسم پسر فاطمه

او لباس آوردند، ولی مردم با دیدن این منظره عبای فورا عبا بر سرش انداختند و برای 

او را پاره پاره كردند و دوباره عبا برایش آوردند و عبای دوم را نیز مردم به عنوان 

كه  السالم بلند شدتبرك بردند. چنان ضجه و ناله در حرم مطهر آقا قمر بنی هاشم علیه

گذاشت زائرین جای پای او می عموم مردم از زیارت باز ماندند.هر كجا آن دختر قدم

[ این جریان گذشت. ما در باب وضع مزاجی 33۱بوسیدند. یك هفته از ] صفحه را می

وی از بعضی از اهالی كربال سؤال كردیم. آنان جنون قلبی او را تأیید، و سالمتی او را 

دند كه زوالسالم مورد تأیید قرار دادند. آنها افبعد از عنایت حضرت قمر بنی هاشم علیه
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و  ی خود برگشته است و چادرنشینان به استقبال او آمدندوی پس از شفا یافتن به قبیله

برایش قربانی كردند.این بود مشاهدات حقیرت از كرامت حضرت ابوالفضل العباس 

 [ .131السالم، كه همسرم نیز شاهد آن بود. ]علیه

 دختر دیوانه صدا زد: العباس شافانی

آیة اهلل حاج سید علی شاهرودی بیان شده است:یكی از كراماتی كه این قضیه توسط 

ام، یكی دو هفته قبل این جانب حاج سید علی شاهرودی به چشم خودم شاهد آن بوده

از خروجمان از عراق رخ داد. تقریبا هر هفته، شبهای جمعه من و همسرم دو نفری برای 

ه رفتیم. ایامی بود كبه كربال میالسالم زیارت حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه

رفتیم. بعد از پیاده شدن از اتوبوس نیز احتیاطا گرفتند و لذا ما تنها میجوانها را می

پرداختم كه احیانا اگر مرا گرفتند، او خودش به ی برگشتن را به همسرم میكرایه

ود و عازم ش السالم برود و سوار ماشینی حضرت ابوالفضل علیهایستگاه واقع در فلكه

نجف اشرف گردد، چون برای ایرانیها به هیچ وجه امنیتی وجود نداشت.در همین ایام، 

السالم مشغول دعا و زیارت یك شب جمعه در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه

بودیم كه ناگهان دیدیم حرم شلوغ شد! دختری را آورده بودند كه تقریبا هیجده یا 

دور او ] صفحه  -همه  -ها ها و خالهدر و عموها و داییها و عمهنوزده ساله بود. پدر و ما

السالم آورده بودند و [ را گرفته و به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه332

خواستند.به طوری حرم شلوغ و پر سر و صدا دخیل بسته بودند و شفایش را از آقا می

دامن حضرت شدند تا شفای دختر را شد كه همه از زیارت كردن باز ماندند و دست به 

ر نیز انگیز بود. حقینمود و حالش بسیار رقتاز ایشان بگیرند، چون او سخت دیوانه می

 السالم، مدتی است كه ازدست از دعا كشیده و عرض كردم: آقا جان، یا اباالفضل علیه

بفهمیم و  نیم وایم. امشب عوض زیارت، این دختر را شفا بده تا ما ببیشما كرامتی ندیده

برایمان آشكار باشد.ناگهان همراهان وی صلوات فرستادند و هلهله كردند و دختر 
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ساكت شد. مادر دختر آمد و نگاهی به چشمهای او انداخت و گفت: هنوز خوب نشده 

انداختند و آن را به عنوان است! رسم بود كه خدام شال سبزی به گردن مریض می

ی ما ند. چون مادر گفت: نه، هنوز خوب نشده! همهبستدخیل به ضریح مقدس می

ی السالم متوسل شدیم. چندی نگذشت كه مجددا هلهللهدومرتبه به آقا ابوالفضل علیه

مردم بلند شد. باز مادر آمد، تأملی كرد و گفت: نه، هنوز خوب نشده است!سپس برای 

به خدا این مرتبه  سومین بار هلهله بلند شد و این دفعه كه مادر آمد، گفت: آری،

ام كو؟ عبایم كو؟ اینجا درست است! این وقت بود كه دخترك صدا زد: پوشیه

السالم مرا شفا داد!مردم هجوم یعنی حضرت عباس علیه«! العباس شافانی»كجاست؟ 

آوردند كه لباسهایش را به عنوان شفا و تبرك ببرند ولی خدام مانع پاره كردن 

ن زن است، پاره كردن لباسهایش صحیح نیست. سپس لباسهایش شدند و گفتند: چو

طواف  السالماقوام دختر، وی را برداشته و گرد ضریح حضرت اباالفضل العباس علیه

دادند.بنده عرض كردم: یا اباالفضل، هنوز این معجزه درست برایم آشكار نشده است! 

 رسم. با خود ]ای نبود كه من داخل جمعیت بروم و مسئله را بپموقعیت هم به گونه

آید! بعد از لحظاتی آمدند كه از كنارم رد بشوند، وی به [ گفتم: خودش می331صفحه 

و سپس در رواق رفت و « عمو جان، حالت چطور است؟»من سالم كرد و گفت: 

مشغول زیارت شد.باز هم من احتیاط كردم و برای اطمینان كامل به همسرم گفتم: برو 

اند یا نه؟ همسرم رفت و سپس آمد و گفت: آری، صحیح خوببین زیارت را درست می

 [ .139خواند! من خوشحال شدم و همراه عیال به نجف اشرف برگشتیم. ]می

 در این كتاب 15ملحقات بخش 

ماره اعتنا بود!، شالسالم بیهدایت مرد سنی كه به حضرت ابوالفضل علیه -2موضوع: 

آقا سید ولی اهلل طبسی، شماره قضیه:  عطای پول با بركت به -1موضوع: 2۳۳قضیه: 

السالم، صد دینار به مرد عرب دادند، شماره حضرت ابوالفضل علیه -9موضوع: 21
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زنده شدن نوجوانی كه در اثر برق گرفتگی خشك شده بود،  -3موضوع: 231قضیه: 

ای كه روی سیمهای برق، خشك شده زنده شدن بچه -1موضوع: 211شماره قضیه: 

ای كه در آغوش زن عرب بود، زنده كردن بچه -۴موضوع: 219قضیه:  بود، شماره

زنده كردن كودكی كه در كنار ضریح حضرت  -3موضوع: 21۴شماره قضیه: 

زنده كردن پسر  -۳موضوع: 21۳السالم جان داده بود، شماره قضیه: ابوالفضل علیه

ار ساله از مرگ نجات طفل چه -3موضوع: 213، شماره قضیه: «الكبه»ی رئیس خانواده

شفای  -2۱موضوع: 2۴۱السالم، شماره قضیه: حتمی به بركت حضرت ابوالفضل علیه

شفای  -22موضوع: 2۱9فرزند مردی كه از خادم حرم، سیلی خورده بود، شماره قضیه: 

شفای  -21موضوع: ۳3جوانی كه قسم ناحق خورده، و روانی شده بود، شماره قضیه: 

السالم سیلی خورد و بیمار شد!، شماره قضیه: ل علیهعالمی كه از حضرت ابوالفض

دكتر یوسف ارمنی، نام فرزندانش را غالمحسین و غالم عباس  -29موضوع: 3۳

 [ 331] صفحه  133گذاشت!، شماره قضیه: 

 عطایای خاص

ی امام حسین موجب حافظه و ذكاوت در مرحوم شیخ جعفر چند لقمه از غذای خیمه

 شوشتری شد

اند:شیخ جعفر شوشتری همین امسال در دارالسالم این قضیه را نقل فرموده مرحوم نوری

در نجف فرمود: چون از تحصیل علوم دینیه در نجف فارغ شدم و دوران نشر و تبلیغ و 

ی خود كه هدایت مردم با اختالف مراتب انذار فرارسید، به وطنم برگشتم و به وظیفه

ی از مواعظ و مصائب نداشتم، تفسیر صافی را آنها است، پرداختم و چون اطالعات كاف

خواندم بردم و در ماه رمضان و روزهای جمعه آن را برای مردم میبا خود روی منبر می

خواندم و و در ایام عاشورا هم از روی روضة الشهدای مال حسین كاشفی روضه می

سال گذشت و  [ یك33۴[ . ] صفحه 133توانستم موعظه و مصیبت را از بربخوانم. ]نمی
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دوباره ماه محرم نزدیك شد. شبی با خود گفتم: تا كی از روی كتاب بخوانم و از 

نیازی از كتاب و خطبه خوانی و سخنرانی افتادم و ی بیكتاب جدا نباشم؟ و در اندیشه

ی آن فكر كردم كه خسته شدم و خوابم برد!در خواب دیدم كه در به قدری درباره

رده السالم را برپا كهای امام حسین علیهآن زمانی بود كه خیمهسرزمین كربال هستم و 

بودند و قشون دشمنان در برابرشان صف زده بودند، چنانكه در روایت آمده است.من 

السالم رسیدم و بر ایشان سالم كردم، ایشان مرا به خود ی امام حسین علیهبه خیمه

 -ردند به من اشاره ك -فالنی »مودند: السالم فرنزدیك كردند و به حبیب بن مظاهر علیه

مهمان ما است، آب كه اصال نداریم! آرد و روغن داریم، برخیز و با آنها خوراكی بساز 

السالم برخاست و با آن غذایی درست كرد و مظاهر علیهحبیب ابن«.و نزد او بیاور!

ار شدم و سپس آن را با قاشقی نزد من نهاد و من چند لقمه از آن خوردم! سپس بید

ایت السالم هدناگاه به دقایق و اشاراتی در مصایب، و لطائفی در آثار ائمه اطهار علیهم

ها بر من پیشی نگرفته بود! و هر روز این قریحه در من زیادتر شدم كه كسی در آن نكته

شد تا ماه روزه فرارسید و من در وعظ و بیان، به مقصود خود رسیدم.مرحوم نوری 

گنجد و او در این میدان، برتر از آن قام او در آنچه ذكر كرد به وصف نمیفرماید: ممی

است كه شناخته شود. در این سال كه شیخ جعفر شوشتری به خاطر كثرت منكرات و 

[ 333ی ] صفحه ظلم در اهواز )كه نتوانست جلو آنها را بگیرد( به نجف كوچید، همه

رتو تحقیقاتش بهره بردند و در ماه رمضان و فضال به او روی آوردند و بزرگان علما از پ

شد كه مأل اعلی بر آن رشك عاشورا و روز جمعه و پنجشنبه پای منبر او انجمنی می

 [ .131بردند!وذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء. ]می

تشرف حضرت آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی به محضر امام حسین در كربال، و رفع 

 مشكالت ایشان
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قمری )یك سال پس از درگذشت  2993در سال »اند: رعشی نجفی فرمودهآیت اهلل م

ی قوام نجف اشرف، طلبه بودم و در آن زمان كتاب پدرشان( هنگامی كه در مدرسه

كردم، زندگیم به سختی و مشقت ی مال عبداهلل یزدی، در منطق را تدریس میحاشیه

بارت ها عنداشتم. هجوم ناراحتیشد و هیچ راه فراری از دست فقر و تنگدستی اداره می

اخالق ناپسند برخی از معممین كه به بیوت مراجع رفت و آمد داشتند. از  -2بودند از:

ی مردم پیش آمده بود، چنان رفت و آمد آنها به منزل مراجع برای من سوء ظنی به همه

یز ن كردم و حتی نماز جماعت را پشت سر افراد عادلكه با كسی ارتباط برقرار نمی

و  كردیكی از منسوبین من به شدت از تدریس من جلوگیری می -1ترك كرده بودم.

مبتال به بیماری  -9[ 33۳به استادم نیز گفته بود مرا به درس خود راه ندهد! ] صفحه 

حصبه شده بودم و بعد از شفا از آن بیماری حالت كند ذهنی و نسیان برایم پیش آمده 

گرفتار  -۴از تند نوشتن عاجز شده بودم. -1یار كم شده بود.بینایی چشمهایم بس -3بود.

 -۳نمودم.در قلبم دائما نوعی بیماری روحی احساس می -3فقر شدید و تنگدستی بودم.

امید داشتم  -3داد.ام نسبت به بعضی از امور معنوی، روی میتدریجا تزلزلی در عقیده

رم و شرط آنكه در مكه یا مدینه بمی خداوند سفر حج بیت اهلل الحرام را نصیبم كند، به

ی خداوند توفیق علم و عمل صالح را با همه -2۱در یكی از این دو شهر دفن شوم.

ای مرا آرام ی آن به من عنایت كند.آن مشكالت و این آرزوها، لحظهگستره

گذاشت، از این رو به فكر توسل به ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین نمی

م افتادم و به كربال رفتم؛ در حالی كه از مال دنیا فقط یك روپیه داشتم و با السالعلیه

ای آب خریده بودم! وقتی وارد كربال شدم به جانب نهر آن، دو قرص نان و كوزه

حسینی رفتم و غسل كردم و سپس به حرم شریف رفتم و پس از زیارت و دعا، نزدیك 

النبالء فی  بغیة»عبدالحسین، صاحب كتاب  ی كلیددار حرم، سیدغروب بود كه به غرفه

، رفتم.او از دوستان پدرم بود. و از او اجازه خواستم كه یك شب در «تاریخ كربال

ی وی بمانم. چون ممنوع بود كه كسی شبها در حرم مطهر باقی بماند! ایشان حجره
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موافقت كرد و من آن شب در حرم ماندم و پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم 

فكر كردم كه در كدام مكان از حرم شریف بنشینم. معمول این بود كه مردم در طرف 

نشستند، ولی من فكر كردم كه آن حضرت در دوران زندگی خود به باالی سر می

اند. پس قطعا السالم متوجه بوده[ علی اكبر علیه333فرزند خویش حضرت ] صفحه 

ند، از این رو در قسمت پایین پای آن پس از شهادت نیز به سوی فرزند خود نظر دار

هنگام پدرم را دیدم كه نشسته بود و تعداد سیزده رحل قرآن در كنار وی بود. در جلو 

السالم نشستم.اندكی از جلوسم او حضرت و در كنار قبر حضرت علی اكبر علیه

ی مقدسه شنیدم. به آن نگذشته بود كه صدای حزین قرائت قرآن را از پشت روضه

متوجه شدم، در آن هنگام پدرم را دیدم كه نشسته بود و تعداد سیزده رحل قرآن  طرف

در كنار وی بود. در جلو او نیز رحلی بود و قرآنی بر آن قرار داشت و پدرم قرائت 

كرد!نزد پدرم رفتم و دست ایشان را بوسیدم و از حال ایشان پرسیدم! با تبسم پاسخ می

های الهی است. پرسیدم: در اینجا چه رداری از نعمتداد كه در بهترین حالت و برخو

كنید؟ جواب داد: ما چهارده نفریم كه در اینجا مشغول تالوت قرآن مجید هستیم! می

اند. سپس با اشاره به رحلهای پرسیدم: آنها كجا هستند؟ فرمود: به خارج حرم رفته

، میرزا محمد تقی شیرازیقرآن، آن سیزده نفر را معرفی كرد كه عبارت بودند از عالمه 

ز ی آنها را نیعالمه زین العابدین مرندی، عالمه زین العابدین مازندرانی و اسامی بقیه

گفت كه به خاطرم نمانده است.سپس پدرم از من پرسید كه تو برای چه كاری به اینجا 

 ای، در حالی كه االن ایام درسی است؟ علت آمدنم را برایش شرح دادم. سپس بهآمده

السالم در میان بگذارم! پرسیدم: امام من امر كرد كه بروم و حاجتم را با امام حسین علیه

صد السالم قكجا هستند؟ گفت: در باالی ضریح هستند. تعجیل كن، زیرا امام علیه

عیادت زائری را دارند كه در بین راه بیمار شده است! بلند شدم و به طرف ضریح رفتم 

ما برایم ممكن نبود كه درست به صورت ایشان نگاه كنم. زیرا و آن حضرت را دیدم، ا

[ به حضرت 3۳۱ای از نور پنهان بود! ] صفحه ی مبارك آن حضرت در هالهچهره
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السالم سالم كردم. ایشان جوابم را دادند و فرمودند: به باالی ضریح بیا! عرض علیه

كه  اجازه دادند كه در مكانی كردم: من شایستگی ندارم كه به نزد شما بیایم! پس به من

ام، بمانم. آنگاه بار دیگر به آن حضرت نگاه كردم. در آن هنگام تبسمی ملیح بر ایستاده

خواهی؟ من این شعر فارسی را قرائت لبانشان نقش بست و از من پرسیدند: چه می

ای نبات به من كردم:آنجا كه عیان است چه حاجت به بیان است؟آن حضرت قطعه

دا چه چیزی از بندگان خ»كردند و فرمودند: تو میهمان ما هستی.سپس فرمودند:  عنایت

با این سؤال در من یك دگرگونی پیدا شد « ای؟!ای كه به آنها سوءظن پیدا كردهدیده

ی مردم ارتباط و نزدیكی و احساس كردم كه دیگر به كسی سوءظنی ندارم و با همه

خواند، اقتدا به مرد ظاهر الصالحی كه نماز می بسیاری دارم و فردا صبح، موقع نماز

 به درس خود»كردم و هیچ ناراحتی و بدگمانی در من نبود. سپس حضرت فرمودند: 

«. ندتواند كاری بكبپرداز، زیرا آن شخص كه مانع تدریس كردن تو بود، دیگر نمی

 نچون به نجف اشرف بازگشتم، همان شخصی كه از نزدیكانم بود و مانع درس م

شد، خودش به دیدنم آمد و گفت من متوجه شدم كه تو جز تدریس كردن، راه می

ی ام قویتر شد و به حافظهدیگری نداری! آن حضرت مرا شفا داد به طوری كه بینایی

این قلم »عجیبی نیز دست یافتم.سپس آن حضرت قلمی را به من بخشیدند و فرمودند: 

ناراحتی قلبیم نیز برطرف شد. همچنین آن  پس از آن،« را بگیر و با سرعت بنویس!

ام نیز ثابت قدم بمانم. دیگر حاجاتم را نیز حضرت برایم دعا كردند كه در عقیده

ی حج كه اصال متعرض آن نشدند! شاید به دلیل شرطی برآورده ساختند. غیر از مسأله

]  دند.ای به آن موضوع نكركه در سفر كردن به حج گذارده بودم، آن حضرت اشاره

[ سپس با آن حضرت وداع كردم و به نزد پدرم بازگشتم و از پدرم پرسیدم: 3۳2صفحه 

آیا حاجتی و امری دارید یا خیر؟ پدرم گفت: برای تحصیل علوم اجداد خود، بیشتر 

كوشش كن و نسبت به پدر و خواهرانت مهربان باش و بدهكاری اندكی به عبدالرضا 
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پرداخت كن!من به نجف اشرف بازگشتم، در حالی كه بقال بهبهانی دارم، كه آن را 

 [ .13۴ها و سوءظنها از بین رفته بود. ]ی آن ناراحتیهمه

 عطای توانائی قرائت مفاتیح و قرآن به مالعلی كازرونی توسط حضرت امام حسین 

ی مفاتیح و قرآن خود و توانایی قرائت جناب حاج مال علی بن حسن كازورنی درباره

پدر و مادر شدم و كسی مرا به مكتب نفرستاد و تا سالی ود: من در كودكی بیآنها، فرم

سواد بودم.در روز عرفه كه به عزم درك زیارت عرفه به كربال مشرف شدم، بی

السالم مشرف شوم، ولی به سبب كثرت خواستم به حرم حضرت امام حسین علیهمی

توانستم به حرم مشرف شوم هر جمعیت، راه عبور كردن مسدود بود، به طوری كه نمی

چه تفحص كردم كه یك نفر با سواد پیدا كنم كه مرا زیارت دهد و با او زیارت وارده 

را بخوانم، كسی را نیافتم.باالخره با دل شكسته و ناالن به حضرت سیدالشهداء 

السالم خطاب كردم: آقا، آرزوی زیارتتان مرا به اینجا آورده است ولی سواد علیه

، كسی هم نیست كه مرا زیارت دهد.ناگهان سید جلیلی دست مرا گرفت و ندارم

فرمود: با من بیا! سپس از وسط انبوه جمعیت، راهی باز شد و پس از خواندن اذن دخول 

[ وارث را با من خواند و پس از اتمام 3۳1وارد حرم شدیم، او ابتدا زیارت ] صفحه 

 توانی بخوانی وارث و زیارت امین اهلل را میزیارت، به من فرمود: بعد از این، زیارت و

تاب ك»ی آن را از آنها را ترك مكن و كتاب مفاتیح تماما صحیح است و یك نسخه

كنار درب صحن، بگیرید!در این حال لطف الهی و مرحمت « فروشی شیخ مهدی

و  دالسالم را به یاد آوردم كه چطور این آقا را برای من رسانیحضرت سیدالشهداء علیه

در چنین ازدحامی به خواندن زیارت در حرم، موفق شدم؟ پس سجده شكری بجا 

آوردم و چون سر برداشتم، آن آقا را ندیدم و سپس هر طرف كه رفتم او را نیافتم حتی 

از كفش داری نیز پرسیدم ولی او گفت: آقا، را نشناختم.خالصه چون از صحن خارج 

قبل از آنكه از او كتاب را مطالبه كنم،  را دیدم،« شیخ مهدی كتابفروش»شدم و 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ی زیارت وارث و زیارت امین ی صفحهنشانه»خودش این مفاتیح را به من داد و گفت: 

خواستم قیمت آن را بپردازم، ولی شیخ مهدی گفت: پرداخت شده « اهلل را گذاشتم!

م كه داست! و به من سفارش كرد: این مطلب را فاش نكن!چون به منزل رفتم متذكر ش

ی مفاتیح مرا به او داده است؟ ای كاش از شیخ مهدی پرسیده بودم كه چه كسی حواله

از خانه بیرون آمدم كه از او بپرسم، ولی فراموش كردم و به دنبال كار دیگری رفتم! 

ی دیگر به قصد این پرسش از خانه بیرون آمدم ولی باز فراموش كردم! خالصه تا مرتبه

ودم، به پرسیدن این سؤال موفق نشدم.در سفرهای دیگری كه به وقتی كه در كربال ب

شدم، در نظر داشتم كه این پرسش را از او بپرسم، ولی تا سه سال كربال مشرف می

هرگز به پرسیدن موفق نشدم و پس از سه سال كه دوباره به زیارت موفق شدم، شیخ 

السالم به من عنایت مهدی مرحوم شده بود.پس از این كه حضرت سیدالشهداء علیه

كردند و خواندن مفاتیح را فراگرفتم، باز به آن حضرت متوسل شدم كه چون چنین 

عنایتی را فرمودید، خوب است توانایی قرائت قرآن را نیز به من مرحمت فرمایید! ] 

[ شبی آن حضرت را در خواب دیدم ایشان پنج دانه رطب را دانه دانه به من 3۳9صفحه 

و بنده هم آنها را یكی یكی خوردم و طعم و عطر آنها قابل وصف  مرحمت فرمودند

توانی قرآن بخوانی!پس از آن، این قرآن مجید نیست. سپس آن بزرگوار فرمودند: می

 [ .133خوانم. ]را شخصی از مصر برایم هدیه آورد و من مرتب از آن می

 ط حضرت امام حسینعطای دو كیسه پول با بركت به سید حسین پدر یكی از خدام، توس

تم خواسالسالم بودم و میآقا علیرضا اصفهانی گفت: روزی در حرم امام حسین علیه

دعای سمات بخوانم و هنوز وقت وسیع بود. بنابراین چشم انداختم تا كسی را بیابم و از 

او استفاده كنم. سید مو سفیدی از خدام در باالی سر مطهر نشسته بود. نزد او رفتم و 

ها و كراماتی را كه خودت فهمیدی و دیدی، برایم بگو تا دلم بعضی از معجزه گفتم:

 -كه گویا او را به نام سید حسین نام برد  -باز و روشن شود!گفت: بسیار خوب، پدرم 
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و كار  كردندو برادرش سید حسن كه بزرگتر بود با پدرشان در یك خانه زندگی می

 یمنزل به دست پدرم بود.روزی ستیزه گذشت و خرججدم از باغ و مستقالت می

خانوادگی برپا شد و به جدال میان دو برادر منجر شد! شب كه جدم به خانه آمد عمویم 

سید حسن، پیشدستی كرد و شكایت نمود و او را به خشم آورد. جدم نزد پدرم آمد و 

[ را 3۳3باالخره آنها ] صفحه « ی من بیرون برو!دست زنت را بگیر و از خانه»گفت: 

نیمه شب از خانه بیرون كرد و هر چه داشتند از آنها گرفت! شبی سرد بود و پدرم 

سرگردان از خانه بیرون آمد و با زنش در جایی به سختی و آزار، شب را به صبح 

رساندند.سحرگاه پدرم به حرم آمد و از حالش شكوه كرد و در دعا و تضرع اصرار 

نیاز ت كه به او چیزی را بدهند كه از سئوال دیگران بیالسالم خواسكرد و از امام علیه

سر  ای از باالشود و نیاز به پدرش هم نداشته باشد!چون پدرم از دعا فارغ شد، بگوشه

السالم از ضریح آمد و آنجا نشست و خوابش برد. در خواب دید كه امام حسین علیه

ید س« خواهی؟شود و چه میمی ای سید حسین! تو را چه»بیرون آمدند و به او فرمودند: 

اج برو نزد ح»بینید. آن حضرت فرمودند: دانید و گرفتاریم را میگفت: حالم را می

 گوید:خادم پیر از قول پدرش می« كند!احمد شوشتری، كه او كار تو را درست می

ای كنار در صحن داشت. حاج احمد شوشتری مردی خیرخواه و صراف بود و دكه

اش رفت. اما ناگهان او را در به دكه آمد، او را ندید و به سوی خانه چون سید حسین

آمد و وقتی سید حسین را دید، گفت: تو سید حسینی؟ گفت: بین راه دید كه شتابان می

ی كوچكی نان جو با قهوه معمولی برایش اش برد و گردهآری!حاج احمد او را به خانه

ام این است كه چون نماز بامداد كنم و شیوهآورد و سپس دو كیسه به او داد و گفت: 

خوانم و آنگاه به از تعقیبات و اذكار وارده فراغت جویم، هر روز یك جزء قرآن می

روم.امروز در میان خواندن قرآن چرتم گرفت و آن را از خود دور دنبال كارم می

ا ، فوركردم، ولی باالخره خواب بر من غلبه كرد و پشت به بالش دادم و خوابیدم

السالم را در خواب دیدم و ایشان به من فرمودند كه آنچه را حضرت امام حسین علیه
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دیدی به تو بدهم.خادم پیر گوید: سید حسین دو كیسه را گرفت و خانه و اثاث خرید و 

[ چند ماه بخوشی گذراند و باز پول در آن كیسه بود! تا 3۳1هزینه نمود و ] صفحه 

رد و گفت: ما امسال از آن دو كیسه مبلغ بسیاری برداشتیم اینكه روزی زنش تعجب ك

كه چند برابر گنجایش آنها است! سپس زن برخاست و آنها را بیرون ریخت و شمرد. 

« یشیخ احمد احسائ»تمام پولها چهل و چند تومان بود!خادم پیر گوید: سید حسین نزد 

را سرزنش كرد و گفت:  رفت و داستان را به او گفت و افسوس خورد و شیخ احمد او

اگر زنت آنها را نشمرده بود، آن پولها تا هفت پشتت را كافی بود، ولی شمردن او، 

بركتش را برد و حقیقت چنان بود كه او گفت. پدر و مادرم از آن پولها تا حدی 

 [ .13۳توانستند فایده ببرند. ]

 در این كتاب 16ملحقات بخش 

السالم و عطای نیروی خارق حضرت عباس علیهیاد دادن اشعار توسط  -2موضوع: 

موضوع: 111خواست از راه حرام كسب معاش كند، شماره قضیه: العاده به زنی كه نمی

عطای پول با بركت به حاج سید ولی اهلل طبسی جهت انجام مراسم روضه خوانی در  -1

 [ 3۳3] صفحه  21منزلش، شماره قضیه: 

 شراكت با حضرت ابوالفضل العباس

 ی مردی كه خدمت سقاخانه را به عهده گرفته بوداخطار حضرت ابوالفضل به دزدان مغازه

ای به نام حضرت اش سقاخانهای داشت و كناز مغازهمغازه« اصفهان»كاسبی در بازار 

ت به السالم داشی زیادی به حضرت عباس علیهالسالم بود، او چون عالقهاباالفضل علیه

ی كنم و از آن بخوبن، من به عشق شما این سقاخانه را تمیز میگفت: آقا جاایشان می

كنم كه مردم جگر سوخته از آن بیاشامند و بیاد لب كنم و آن را آب مینگهداری می

السالم و فداكاری و ایثار و وفای شما بیفتند! شما هم در ی برادرت حسین علیهتشنه
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به آن نزند.هر روز كار او این بود  ی مرا نگهداری كنید، تا سارق و دزدعوض، مغازه

و  ریختكرد و آب در آن میالسالم را تمیز میی حضرت اباالفضل علیهكه سقاخانه

رفتند.یك روز صبح به مغازه آشامیدند و میگذاشت و مردم لب تشنه از آن مییخ می

شد.  اند، كاسب خیلی ناراحتآمد و مشاهده كرد، كه تمام لوازمات مغازه را دزدیده

[ آن آب 33۱كردم، در ] صفحه ی شما را تمیز میصدا زد: یا اباالفضل! من سقاخانه

ا به كردم و مردم رگذاشتم و اینقدر به شما عالقه داشتم و محبت میریختم و یخ میمی

 ی مرا بزند؟انداختم، حاال باید دزد مغازهالسالم مییاد شما و برادرت امام حسین علیه

رنگردد، دیگر نه من و نه شما...!باالخره آن كاسب با عصبانیت به خانه اگر مال من ب

كند تمام لوازم و اجناس آید و مشاهده میگردد. او روز بعد دوباره به مغازه میبرمی

 اند و رنگ صورتشان زرداش به مغازه برگشته است و دو نفر دم در مغازه ایستادهمغازه

افتد، به دست و پای او به صاحب مغازه می است و مضطرب هستند! وقتی چشمشان

ایت السالم رضای آقا، ما را ببخش! چون حضرت اباالفضل علیه»گویند: افتند و میمی

 [ .133« ]اند و اال ما هالك خواهیم شد.شما را خواسته

 ی ارمنی در راه نیشابور به خاطر شراكت با حضرت ابوالفضلنجات راننده

 ی معاصر( این قضیه را نقلومی )استاد دانشگاه و نویسندهجناب دكتر رجبعلی مظل

های خانهاند:سالها قبل، در دوران رژیم سابق، در مسیر نیشابور، در یكی از قهوهكرده

ی شاهرود با تنی چند از یاران همسفر نشسته بودیم تا ساعتی از رنج راه بیاساییم و جاده

ی ما و حاضرین و ای جانگداز، همهحادثهآنگاه به حركت ادامه دهیم... كه ناگهان 

خانه، اهل محل را به كنار رودخانه كشانید.ماجرا از این قرار بود كه در نزدیكیهای قهوه

اش خارج شده بود، از مسیر منحرف یك كامیون باری كه كنترل آن از دست راننده

یبی تولید های دره صداهای مه[ صخره332شد و در حالی كه برخورد آن با ] صفحه 

كرد، به اعماق رودخانه رفت و... جز مشتی آهن پاره از آن باقی نماند.پیداست كه می
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با تالش و كوشش  -ماند، همه چیز خود ماشین، چندان مهم نبود و اگر راننده سالم می

قابل جبران بود؛ اما با چنین سقوط و تصادف هولناكی، مسلم بود كه راننده نیز  -مجدد 

اش، گوش تكه بزرگه»ها تكه تكه شده و به قول معروف: ن پارهدر میان آه

خوردیم و در ی كامیون افسوس میباری، ما، دریغا گویان، بر حال زار راننده«!اوست

ها به ی او را از عمق دره و از میان آهن پارهاندیشه بودیم كه چگونه قطعه قطعه شده

اننده كامیون افتاد كه صحیح وسالم باال سطح جاده باال آوریم كه، ناگهان چشممان به ر

م ی كامیون، كه بزودی معلوآید: آری، اشتباه نكرده بودیم، او خود راننده بود!رانندهمی

خانه شد، ی ما وارد قهوهشد یك فرد ارمنی است، در برابر چشمان از حدقه درآمده

كرد  د دست در جیبی ارمنی، پیش از آنكه نفسی تازه كنولی بر خالف انتظار، راننده

گذاشت، خطاب و یك دسته بزرگ اسكناس بیرون آورد و در حالی كه روی میز می

به ما چنین گفت:در این سقوط مهلك كه شما شاهد آن بودید، حضرت عباس 

السالم شما مسلمانها مرا نجات داد! من یك فرد ارمنیم، اما با او حسابی دارم و این علیه

ن در عمق دره سقوط كرد، برای نجات خویش دست توسل به بار نیز، زمانی كه ماشی

دامن او زدم و نام مبارك او را به زبان آوردم، و او جان مرا نجات داد! من در این محل 

شناسم و با محیط اینجا آشنا نیستم، شما این پول را بگیرید و به مسجد یا كسی را نمی

السالم و در ن حضرت عباس علیه[ حساب و عنوا331هیئت محل بدهید كه به ] صفحه 

 [ .11۱راه وی خرج كنند...! ]

 روضه خوانی برای حضرت ابوالفضل العباس به مدت پنج روز در منزل یك ارمنی

ثقة االسالم آقای شیخ رضا فاضل، كه یكی از ثقات اهل منبر و نزیل تهران است، در 

ه یكی از خیابانهایی كه ارامن مجمعی كه متعلق به آقایان اهل منبر بود، فرمود: روزی از

ی خود گذشتم. در این حال زنی روسری به سر، كنار در خانهدر آن مسكن دارند می

خوانید؟! بعد از آنكه جواب ایستاده بود و به من سالم داد و گفت: آقا، شما روضه می
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 ومثبت دادم، گفت: بفرمایید.من به آن خانه رفتم. او مرا به اطاقی راهنمایی كرد 

السالم صندلی گذاشت و اظهار داشت كه متوسل به حضرت ابوالفضل علیه

 السالم خوانده شد. در هنگام خداحافظی،ی حضرت ابوالفضل علیهشوید!بنابراین روضه

برای چهل روز متوالی دعوتم كرد و در تمام روزها نیز متوسل به حضرت ابوالفضل 

حق القدم به من داد.وقتی كه به خانه آمدم و السالم بود. روز پنجم پاكتی به عنوان علیه

ریال نداد،  1۱۱یا  31۱ریال بود! از اینكه او  3۳۴محتوای پاكت را شمردم، جمعا 

گذشتم، كردم این پول خود چرا؟! روزی اتفاقا از همانجا میتعجب كردم. فكر می

م، اما در خواستم از چگونگی آن پول بپرسهمان زن را در همانجا ایستاده دیدم. می

ام متوجه شد كه با او حرفی دارم. نزدیك عین حال شرم مانع من بود، ولی او از روحیه

[ 339آمد، بعد از سالم گفت: آقا پول شما كم بود؟ گفتم: نه، ولی از شما ] صفحه 

ریال ندادید؟زن گفت: ما ارمنی هستیم.  1۱۱یا  31۱ریال دادید و  3۳۴پرسم چرا می

برای اینكه شكستی به كارمان وارد نیاید، به حضرت ابوالفضل  شوهرم كاسب است و

السالم متوسل شدیم و در منفعت كسب و كار با او شركت داریم و هر سالی یك علیه

ا آن برای شود، بالسالم میی حضرت ابوالفضل علیهكنیم، آنچه سهمیهمرتبه حساب می

ان السالم، همابوالفضل علیهكنیم. حساب امسال حضرت او پنج روز روضه خوانی می

 [ .112بود كه تقدیم شد! ]

 ی رانندگیشراكت یك باطری ساز ارمنی با حضرت ابوالفضل به سبب نجات از سانحه

حجة االسالم والمسلمین آقای شیخ محمدرضا خورشیدی این قضیه را از آقای رضا 

 خود )بابل( به تهران اند:روزی همراه با خانواده، از شهرمنتظری ساكن بابل نقل كرده

( شودی هراز )كه تونلهای متعدد شروع میكیلومتری بابل، جاده ۴۱آمدیم. حدود می

در داخل تونل اول، سیمهای برق ماشین اتصال پیدا كرد و آتش گرفت. فریاد و جیغ 

از آتش  ایها بلند شد كه، ماشین آتش گرفت!من دستم را در میان سیمها كه شعلهبچه
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گذاشتم و سیمها را قطع كردم. دستم سوخت، ولی ماشین سالم ماند؛ اما با  شده بود،

این كار از روشنایی چراغهای اتومبیل محروم ماندیم، و مهم این بود كه اقال حدود 

تیم. باشند( در پیش داشپانزده تا بیست تونل )كه بعضی از آنها خیلی هم طوالنی می

حركت  ماشین را تعمیر كنیم و بعد به سوی تهران گفت: بابا به بابل برگردیم وپسرم می

السالم [ است كه برای قمر بنی هاشم علیه333كنیم. گفتم: من كارم این ] صفحه 

ت كنند كه چرا این گوشها از من گله میدهم و حتی بعضی همسایهگوشت به فقرا می

السالم لفضل علیهزنم؛ از ابوارسد؟ اینك دست توسل به دامن ایشان مینذری به ما نمی

و برویم.باری به طرف تهران حركت كردیم. توجه « یا اباالفضل!»چه دیدی؟ بگو: 

دارید كه اتومبیل ما دیگر حتی یكی از چراغهای كوچك آن هم قابل روشن شدن 

ی سیمهای چراغ را برای اینكه آتش نگیرد، از باطری ماشین قطع كرده نبود، چون كلیه

اغ در داخل تونل نیز صد در صد مساوی با تصادف است، بودم و خاموش بودن چر

زیرا داخل تونل در آن زمان كه چهل سال قبل بود؛ تاریك محض بود. با این حال، به 

محض اینكه وارد تونل دوم شدیم با كمال تعجب دیدیم چراغ جلوی ماشین، مثل 

تم: پیاده پسرم گفنورافكن داخل تونل را روشن كرده است!از تونل كه بیرون آمدیم، به 

شو و چراغ را ببین! پیاده شد و گفت: چراغ خاموش است! دوباره حركت كردیم و در 

تونل بعدی هم چراغ با روشنگری عجیب خود، به حیرت ما افزود! فهمیدم لطفی از 

السالم شده است.بدون شك و تردید به راه خود ادامه جانب حضرت اباالفضل علیه

رسیدیم، چراغ با نوری خیره كننده فضا را ر تونلی كه میدادیم و خالصه، داخل ه

داد، كرد، ولی به مجرد اینكه از تونل بیرون آمدیم تأللؤ خود را از دست میروشن می

ی شگفت، حال عجیبی به من ی این صحنهمثل اینكه ماشین چراغ ندارد! در اثر مشاهده

كردم، ه بودم و مرتبا گریه میتوانم توصیف كنم! ذوق زده شددست داده بود كه نمی

دم. با خود كربایستی سیمهای سوخته را مرمت میتا باالخره به تهران رسیدیم. طبعا می

گفتم: اگر ماشین را نزد رفیقم كه باطری ساز است ببرم، اول حرفی كه میزند این است 
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ندگی من مو این باعث شر« من كه به شما گفته بودم، با این ماشین مسافرت نكن!!»كه: 

شود، لذا ماشین را در باطری سازی دیگری كه مردی میان سال ولی غریبه بود )و می

[ فردی ارمنی است( بردم.به او گفتم: بیا یك نگاهی 331بعدا فهمیدم كه وی ] صفحه 

به ماشین بینداز! آمد و نگاهی انداخت و پس از دیدن ماشین، گفت: تمام سیمهای 

طعه هم سیم ندارد كه بشود یكی از چراغهای آن را ماشین سوخته است، و یك ق

السالم داریم كه چراغهای این ماشین را، بدون روشن كرد! گفتم: ما یك ابوالفضل علیه

كرد!ارمنی باطری ساز گفت: اگر ماشین ما موتور داشتن سیم، و خودبخود، روشن می

زد و ماشین خراب هم انداالسالم آن را به راه میهم نداشته باشد، ابوالفضل علیه

شود! گفت: داخل تعمیرگاه من بیا و ببین روی آن صندوق پول چه نوشته است؟ نمی

ای را كه آنجا بود، نزد صندوقی كه در تعمیرگاه آن گفتم: سواد ندارم. باألخره بچه

شركت با ابوالفضل »ارمنی بود بردم و او عبارت روی آن را خواند كه نوشته بود: 

! تعجب من بیشتر شد و سر قضیه را از وی پرسیدم.باطری ساز ارمنی گفت: «السالمعلیه

ام از سرازیریهای پر پیچ و خم و بسیار من شوفر تریلی بودم، زمانی با زن و بچه

ی مرگ مشهور ی كندوان چالوس )كه بعضی از قسمتهای آن به جادهخطرناك جاده

، خالی كرد و ماشین، ترمز خود را از آمدم، كه ناگاه پمپ باد ترمزشده است( پایین می

دست داد. مرگ را جلوی چشم خود دیدیم. برای نجات از مخمصه، مرتب فریاد زدیم 

ای نبخشید. یكدفعه خانم من گفت: یگو یا ابوالفضل مسلمانها! یا عیسی بن مریم! فایده

ه ه محض اینكو من هم كه از همه جا ناامید شده بودم صدا زدم: یا ابوالفضل مسلمانها! ب

ای متوقف شد.این قضیه یعنی وضعیت توقف ابوالفضل را صدا زدم، تریلی در لب دره

های نآور بود كه ماشیتریلی در كنار پرتگاه و عدم سقوط آن در دره، به قدری شگفت

گفتند: چون ماشین ترمز ندارد، لذا ها میشدند و راه بندان شد. رانندهبعدی متوقف می

[ یكدفعه پسری دوازده 33۴دن باید آن را بكسل كنیم، اما ] صفحه برای حركت كر

كنم! دستی به چرخ ماشین زد ساله جلو آمد و گفت: من االن این ماشین را درست می
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)با اینكه جواب كردن ترمز هیچ ربطی به چرخ ماشین ندارد( و به من گفت: ماشین را 

 عیت ناپدید شد! من پشت فرمانروشن كن و برو! و سپس به طور ناگهانی در پیش جم

نشستم و ترمز را امتحان كردم و دیدم سالم است! حركت كردیم و به تهران آمدیم!از 

السالم ی شراكت با حضرت ابوالفضل علیهام، اما بیمههمان زمان با اینكه مسلمان نشده

 هستم، پس از مدتی تریلی را فروختم و اكنون سالهاست كه به باطری سازی ماشین

آن  بینی برایام میاشتغال دارم و وضع اقتصادیم خوب است.این صندوقی كه در مغازه

دارم و نصف كنم! نصف آن را برای خود برمیاست كه هر چه درآمد دارم، نصف می

رسد، این صندوق را خالی ریزم. وقتی ایام عاشورا فرامیدیگر را در این صندوق می

برم و به السالم كه در شمیران است میمزاده زید علیهی پولها را به اماكنم و همهمی

[ . ] صفحه 111السالم خرج شود. ]دهم تا برای حضرت ابوالفضل علیهمتولی آن جا می

333 ] 

 توجهات و عنایات به غیر مسلمانان

 با نذر صد لیره طال جهت روضه خوانی، دزد صندوقچه جواهرات فرانسوی را برگرداند

رت حجة االسالم شیخ محمدباقر واعظ این قضیه را نقل فرمود:در مرحوم مغفور حض

ماه محرمی از جانب تاجرهای ایرانی مقیم پاریس، برای خواندن روضه و اقامه عزاداری 

دعوت شدم و به فرانسه رفتم.شب اول محرم، یك نفر جواهر فروش فرانسوی با زوجه 

، آمد و از ایرانیها تمنا و درخواست و پسر خود به مركز ایرانیهایی كه من در آنجا بودم

كرد كه چون من نذری دارم، شیخ روضه خوان خود را هر شب، به این آدرس بیاورید 

تا برای ما روضه بخواند.حاضرین برای قبول درخواست او، از من اجازه گرفتند و من 

با ی ایرانیها فارغ شدم، حاضرین مرا برداشتند و همراه قبول كردم، چون از روضه

ی او بردند. در آنجا، یك مجلس روضه خواندم هم هموطنان استفاده فرانسوی به خانه
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نمودند و گریه كردند و هم فرانسوی و فامیلش، مغموم و مهموم نشستند و گوش 

 نمودند. بهرحال تافهمیدند و تقاضای ترجمه نیز نمیدادند. آنها زبان فارسی نمیمی

[ منزل او به همین منوال بود.شب عاشورا به 1۱۱شب تاسوعا مجلس ما در ] صفحه 

ی مقدسه به منزل ی انجام اعمال مستحبه و خواندن دعاهای وارده و زیارت ناحیهواسطه

فرانسوی نرفتیم.فردا فرانسوی آمد و ملول و ناراحت بود. برای او عذر آوردیم كه ما 

ا كرد كه شب یازدهم در شب عاشورا اعمال ویژه مذهبی داشتیم. او قانع شد و تقاض

محرم به جای شب عاشورا به منزلم بیایید تا ده شب نذر من كامل شود!باالخره وقتی 

ی طال برایم آورد! گفتم: تا سبب نذر خود را نگویید، كه روضه تمام شد، یك صد لیره

كنم.فرانسوی گفت: در ماه محرم سال گذشته، در بمبئی این پول را قبول نمی

ام بود، دزد برد. از غصه به حد مرگ رسیدم راتم را كه تمام سرمایهی جواهصندوقچه

ی وسیعی بود كه مسلمانان ی من جادهكه بیم سكته كردن داشتم. در زیر غرفه

زدند ذوالجناحی درست كرده و بیرون آورده بودند و سر و پای برهنه، سینه و زنجیر می

بین عزاداران مشغول عزاداری شدم و با كردند.من هم از پله فرود آمدم و در و عبور می

ام را به من برساند؛ صاحب عزا نذر كردم كه اگر به كرامت خود جواهرات سرقت شده

 پردازم. وقتی كهدر سال آینده هر جا كه باشم، صد لیره طال برای روضه خوانی او می

ا به رچند قدمی پیمودم، شخصی پهلویم آمد و با نفس تنگ و رنگ پریده، صندوقچه 

دستم داد و گریخت!حالم خوش شد و مقداری راه رفتن در هیئت عزاداری را ادامه 

ام وارد شدم. صندوقچه را باز كردم و شمردم، یك دانه از آنها را دادم و سپس به خانه

 [ .119[ نكرده بود. ]1۱2هم دزد تصرف ] صفحه 

 نجات مسافران هواپیما، با توسل یك ارمنی به حضرت عباس

ب آقای دكتر غالمرضا باهر، رئیس محترم بیمارستان آیت اهلل العظمی گلپایگانی جنا

اند:از مشهد با هواپیمایی عازم قدس سره این قضیه را از یكی از دوستانشان نقل كرده
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ان روشن شد، همگ« كمربندها را ببندید»تهران بودیم. در انتهای سفر، وقتی چراغهای 

دگوی ای بعد بلنرود هواپیما در فرودگاه شدند.اما لحظهكمربندها را بستند و منتظر ف

هواپیما، سرنشینان هواپیما را مخاطب قرار داد و گفت: ما در باالی باند فرودگاه در 

شود، لطفا حال گشت زدن هستیم و چرخهای هواپیما به علت نقص فنی باز نمی

های اضطراری ی رویارویی با پیش آمد احتمالی سقوط و خروج از پنجرهآماده

باشید!به فرودگاه نیز اعالم شده بود تا تدابیر الزم برای مبارزه با سقوط و انفجار 

احتمالی هواپیما را به كار گیرند.مردم مشغول گریه و زاری و خداحافظی با یكدیگر 

ای ابوالفضل »ی خاص خود گفت: بودند كه، ناگهان یك مسافر ارمنی با لهجه

ی این فرد دلسوخته كار خود را ناله«چرخهای هواپیما باز شود! مسلمانها! كرامت كن تا

[ . ] 113كرد و چرخها باز شد و هواپیما با سالمت كامل در فرودگاه بر زمین نشست! ]

 [ 1۱1صفحه 

 دكتر یوسف یهودی، نام فرزندانش را غالمحسین و غالم عباس گذاشت

و معروف به دكتر بود. و  كنند: در بروجرد فردی یهودی موسوم به یوسفنقل می

ثروت زیادی داشت، ولی فرزند نداشت. برای پیدا كردن فرزند، چند زن به همسری 

و  دانستگرفت، اما از هیچ كدام فرزندی به دنیا نیامد.هر دعا و دارویی كه خودش می

هر چه دیگران گفتند، به كار بست و عمل كرد، ولی اینها نیز اثری نبخشید. روزی 

ای؟! گفت: چرا سته بود، مرد مسلمانی نزد او آمد و پرسید: چرا افسردهمأیوس نش

ام برای دشمنان! زیرا فرزند افسرده نباشم؟ چند میلیون ریال مال و ثروت جمع كرده

شود.آن مسلمان ندارم كه بعد از مرگم مالك آنها شود، اوقاف وارث ثروت من می

ن طریق توانی از آفیق داشته باشی، میدانم! اگر توپاك طینت گفت: من راه خوبی می

به مقصودت نایل شوی. ما مسلمانها یك باب الحوائج داریم كه نامش ابوالفضل العباس 

رت شود.ما به آن حضالسالم است. هر كه به آن بزرگوار متوسل بشود، ناامید نمیعلیه
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مت خفیانه به خدگیریم. تو هم می او از خدا میشویم و حاجتمان را به وسیلهمتوسل می

گوید: حرف آن حضرت برو و عرض حاجت كن، تا فرزنددار شوی.دكتر یوسف می

ها و مردم، با این مرد مسلمان را به گوش گرفتم و، مخفی از چشم زنها و همسایه

ای به سوی كربال حركت كردم. در آنجا وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس قافله

ات آمده است و ا، دشمن تو و دشمن پدرت به خانهالسالم شدم و عرض كردم: آقعلیه

عرض حاجت دارد، حاشا كه شما مرا ناامید برگردانی!باری، حاجت خود را اظهار 

از  ی دیگری به بروجرد برگشتم پسداشتم و از حرم بیرون آمدم و باز پنهانی، با قافله

رد، من نامش را [ آو1۱9سه ماه، زنم حامله شد و چون فرزند پسری به دنیا ] صفحه 

غالم عباس نهادم. چندی بعد نیز برای بار دوم حامله شد و چون باز پسری به دنیا آورد 

این بار نامش را غالم حسین گذاشتم.یهودیهای بروجرد مطلب را فهمیدند و به من 

ای؟! هر چه دلیل آوردم اعتراض كردند كه چرا اسم مسلمانان را روی پسرانت گذاشته

به آنها گفتم كه قضیه از چه قرار است.به آنها گفتم كه این دو پسر را از نشد. عاقبت، 

ام و جریان را از اول تا آخر برایشان نقل السالم گرفتهحضرت ابوالفضل العباس علیه

، گذاشتكنند: آن یهودی تا زنده بود به علما و سادات احترام كامل میكردم.نقل می

 [ .111د. ]ولی همچنان در دین یهودی باقی بو

 ی مسیحی با توسل به حضرت عباس پدر شدراننده

 یقمری در تهران بودم، تصادفا در روز نهم محرم در مجلسی با گوینده 29۳۱در سال 

د.آن السالم بوداستان زیر آشنا شدم. ایشان از مداحان و ذاكران حضرت اباعبداهلل علیه

مجالس سوگواری حضرت  مداح گفت: یك روز سوار تاكسی شدم، تا به یكی از

ی تاكسی شخصی آشوری و عیسوی مذهب اباعبداهلل بروم.در طی راه فهمیدم كه راننده

است، وقتی كه به مقصد رسیدم، خواستم پول كرایه را از جیبم بیرون بیاورم. راننده 

 گیرم!گفتم: چرا؟ گفت: من بادار. من از شما پول نمیگفت: پول را پیش خودت نگه
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[ اباالفضل 1۱3ام كه از خدمتگذاران حضرت ] صفحه و پیمان بسته خودم، عهد

ام و السالم، كرایه نگیرم.گفتم: برای چه؟ گفت: بخاطر اینكه من كرامتی دیدهعلیه

ی یادگاری از آن حضرت دارم، كه به پاس همان عنایت، از خادمان آن جناب كرایه

 یف كن!گفت: من از نعمتگیرم. گفتم: داستان چیست؟ برای من تعرتاكسی نمی

های گوناگون بهره بودم، چند سال پس از ازدواج، درصدد معالجهوجود فرزند بی

ر ای نبردم، در اثای نگرفتم، به اولیاء دین متوسل شدم و باز بهرهبرآمدم و نتیجه

السالم و آبرومند بودن آن معاشرت با رانندگان مسلمان، نام حضرت عباس علیه

دا شنیده بودم.پس از ناامیدی از اولیاء دینم، به خدا توجه نمودم و حضرت را نزد خ

ی السالم در درگاه تو آبرو دارد، من بواسطهپروردگارا اگر حضرت عباس علیه»گفتم: 

بعد از مدتی زنم حامله شد و فرزندی برایم آورد و به «خواهم!او از تو فرزند می

ند شدم. از آن زمان تا حاال با خودم عهد السالم دارای فرزی حضرت عباس علیهواسطه

 [ .11۴كردم كه از خادمان حضرتش كرایه نگیرم. ]

 ی كوالپور هند، توسط حضرت ابوالفضلی فرزند راجهشفای سرطان حنجره

ی ای زندگدر یكی از شهرهای هندوستان، به نام گوالپور، پادشاه و به قول هندیها راجه

اجز ی وی عض سرطان گلو بود و تمام اطبا از معالجهكرد كه فرزندش مبتال به مرمی

ی اثنی عشری و سید بود. مانده و او را جواب كرده بودند.راجه، وزیری داشت كه شیعه

[ جان و مال و ناموس من محفوظ باشد، 1۱1وزیر سید به راجه گفت: اگر ] صفحه 

ی بچه را بگو، كه برای بهبودی فرزند شما پیشنهادی دارم. راجه گفت: زود پیشنهادت

دهد. سید گفت: امروز هشتم محرم الحرام است. و عزاداران شیعه به من دارد جان می

ان با هم آیند، شما و همسرتالسالم از حسینیه بیرون مینام حضرت ابوالفضل العباس علیه

 السالم كنید!راجه و همسرش نزدیكبروید و چیزی نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه

ادگاه آمدند و به زبان خود نذری كردند. سید نیز آمد و با خلوص قلب برایشان آن میع
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دعا كرد و گفت: یا ابوالفضل، این زن و شوهر مأیوس هستند. در این هنگام ناگهان 

زد، در حالی كه چند ماه بود اصال حرف نمی« خواهممادر آب می»مریض صدا زد: 

وقتی كه این صدا را از فرزند خود شنیدند، برای اینكه سرطان گلو داشت.پدر و مادر 

قضیه چیست؟ شما كه مدتی حرف »حیران شدند و خطاب به فرزندشان گفتند: 

من خیلی خسته هستم، برایم آب بیاورید. بعدا قضیه »پسر در جواب گفت: « زدی!نمی

را برایتان تعریف خواهم كرد.او پس از خوردن آب گفت: من خوابیده بودم كه 

جوان زیبایی را دیدم. به ایشان عرض كردم: شما كه هستید؟ دستتان را بدهید تا ناگهان 

ببوسم. اما او اشاره به طرف دستش كرد و عذر خواست! نگاه كردم، دیدم دست در 

بدن ندارد. پس از این گفتگو جوان مزبور از نظر من غایب شد!بعد از وقوع این قضیه، 

دربار راجه حضور یافت و تمام داستانهای گذشته صبح روز نهم محرم الحرام، وزیر در 

ال برای السالم را، مفصو داستان كربال، خصوصا داستان حضرت اباالفضل العباس علیه

راجه نقل كرد و افزود: جناب راجه نذر شما قبول شد. راجه پس از شنیدن سخنان وی، 

بعد نیز،  دد. سالدستور داد چهل رأس گوسفند قربانی كنند تا شفای فرزندش كامل گر

[ چهل گوسفند را برای ادای 1۱۴یك ماه قبل از محرم، حكم صادر كرد كه ] صفحه 

نذر شفای فرزندم فراهم نمایید.مخالفین اسالم و پیروان متعصب مذهب هندو، با 

یكدیگر علیه نذر راجه مشورت كردند و گفتند كه این طور قربانی كردن در آئین ما 

ای اندیشید. زمانی كه در اول محرم سال بعد، راجه از هدرست نیست و باید چار

كارمندان خود پرسید: آیا چهل گوسفند برای عمل به نذر فراهم شد یا نه؟ پیروان 

مذهب هندو كه با هم مشورت و تبانی كرده بودند، پاسخ دادند: نه امسال چهل 

دوبار جواب  گوسفند فراهم نشد.راجه دستور داد: چهل گاو میش فراهم كنید.آنان

دادند: گاو میش هم پیدا نشد.راجه امر كرد: از معبد خاص من چهل گاو بیاورید و 

دتر السالم قربانی كنید! هندوها كه دیدند كار بسیار ببرای حضرت اباالفضل العباس علیه

شد، كوتاه آمدند و دست از عناد برداشتند. بعد از این، هر سال قبل از ماه محرم برای 

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كردند.این برنامه سالهای سال ادامه داشت ر راجه، چهل عدد گوسفند مهیا میایفای نذ

ی مزبور هندو مذهب بود. از آن زمان تاكنون عزاداری امام و جالب این است كه راجه

 [ .113السالم در شهر گوالپور ادامه دارد. ]مظلوم علیه

 رستار از شرابخواریشفای مریض ارمنی، به خاطر ادب نسبت به صاحب تاسوعا و نهی پ

محقق عالی مقام، حجة االسالم والمسلمین شیخ علی ابوالحسنی )منذر( این قضیه را نقل 

[ پدرم، مرحوم ابوالحسنی، نقل كرد كه در زمان رژیم سابق، در 1۱3اند: ] صفحه كرده

یكی از بیمارستانهای تهران، شخصی ارمنی بستری بود كه گرفتار مرضی سخت بود و 

اسوعا كه با شب ت -ی یكی از شبها ماری، او را در شدت و تعب افكنده بود.نیمهرنج بی

فرد مزبور یكی از پرستاران )به اصطالح مسلمان اما الابالی( بیمارستان را  -مقارن بود 

دید، كه با یك بطری عرق داخل اتاق وی آمده و نزدیك تخت او، روی زمین بساط 

ران ی اسالمی ای، در اثر معاشرتی كه با جامعهعیش و نوش گسترده است!شخص ارمنی

دانست كه شرابخواری از دیدگاه اسالم كاری بس سخت و نكوهیده داشت، نیك می

شود و عالوه بر آن، جماعت شیعیان شب و روز تاسوعا را متعلق به یكی از قلمداد می

نند و داالسالم( میهای مقدس مذهبی خویش )حضرت ابوالفضل العباس علیهچهره

بند و بار و سست ایمان نیز در چنین اوقاتی شمرند و حتی افراد بیبسیار محترم می

كوشند كه از اعمال حرام و ناروا دوری جویند.بنابراین، بیمار ارمنی، از كار زشت می

سخت به شگفت  -شرابخواری، آن هم در چنان شبی  -آن پرستار مسلمان! و شیعه! 

مالمت او گشود و گفت:فالنی! من ارمنیم و مثل تو مسلمان  اختیار زبان بهآمد و بی

نیستم كه حرمت چنین شبی را بر خود واجب شمارم. اما تو، ناسالمتی، ملمان هستی و 

ر آید كه دشود. شرمت نمیاین شب هم، در آئین شما شیعیان شبی مقدس تلقی می

را زیر پا  مقدسات مذهب خویش -كه دینی دیگر دارم  -برابر كسی چون من 

األسف، این پند صادقانه، به جای داری؟!معگذاری و حرمت این شب را نگه نمیمی
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را به خود آورد و به توبه و تنبه وادارد، او را شدیدا خشمگین « ایمسلمان شناسنامه»آن 

ساخت و واداشت كه هر چه از فحش و فضیحت در چنته دارد، نثار بیمار كند و 

[ هذیان نگو... این فضولیها به تو نیامده 1۱۳ارمنی... ] صفحه  بگوید: ساكت شو مردك

دید به خاطر یك سوخت، از این كه میاست...!شخص ارمنی، كه در آتش مرض می

تذكر صادقانه، این چنین مورد توهین و هتاكی قرار گرفته است، سخت غمگین و 

شمش سرازیر های چناراحت شد و دلش شكست و در حالی كه قطرات اشك از گوشه

 پنهان كرد و« ننگ مسلمانی»بود، پتو یا شمد را بر سر كشید و خود را از چشم آن 

ساعتی بعد، خواب بر او مستولی شد...عالمی بود و اوضاعی! در عالم خواب، به 

األسف جزئیات آن از داد، ولی معای شگفت )كه مرحوم پدرم آن را توضیح میگونه

السالم و برادر گرامیش حضرت االر شهیدان علیهخاطرم رفته است( به حضور س

ای كه وی از حرمت السالم رسید و آن بزرگوار، به پاس دفاع جانانهابوالفضل علیه

تاسوعا و صاحب آن كرده و در این راه توهینها شنیده بود، او را مورد التفات و عنایتی 

ی مزبور از خواب بیدار خاص قرار داده و نوید شفا به وی داده بودند.زمانی كه ارمن

شد، اثری از رنج و مرض در خود ندید و فردای آن روز نیز دكترها، پس از آزمونی 

 آسا بهبود یافته است!ماجرای پند ارمنی بهدقیق، گواهی دادند كه بیمار به نحوی معجزه

بار وی و دل شكستگی ارمنی و تشرفش در خواب به پرستار مزبور و پاسخ توهین

ست السالم و خبر بهبودیش به دالسالم، و پرچمدار كربال علیهر شهیدان علیهمحضر ساال

آن بزرگواران، همچون بمبی در بیمارستان و محیط اطراف صدا كرد و نقل محفل 

مؤمنین گردید. از همین روی، پس از انتقال شخصی ارمنی به منزل، جمع كثیری از 

و شدند تا ضمن عرض تبریك شفا، از ی منزل امسلمین محل، به هیئت اجتماع، روانه

السالم تشكر كنند.پدرم، به اینجای داستان همت وی در دفاع از ساحت آل اهلل علیهم

ریخت، [ مستمعان می1۱3كه رسید، در حالی كه قطرات اشك از چشم وی و ] صفحه 

ن چنی -آن نیز هست « پیام»كه حاوی  -ی داستان را با لحنی سوزناك، آخرین پرده
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ی شخص ارمنی اجتماع كردند، او كه در ل كرد:زمانی كه مردم متدین در برابر خانهنق

د؛ كری باال ایستاده بود و از اظهار لطف آن جماعت تشكر میی طبقهكنار پنجره

ناگهان سخنی گفت كه انبوه جمعیت را غرق در ضجه و ناله كرد. او فریاد كشید:ما 

، آباد و روبراه نیست و در زندگی با هزار و یك ارمنیها، اگر دنیامان، چنانكه باید

 هاست كه چنینمشكل روبرو هستیم، عجبی نیست. عجب از شما مسلمانها و شیعه

پیشوایان كریم و آقا و بزرگواری دارید و در عین حال در مشكالت دست و پا 

 [ .11۳گیرید؟! ]زنید؟! مسلمانها، چرا شفای دردهایتان را از این بزرگواران نمیمی

مرد یهودی گفت: این پول را به حاج آقا احمد امامی اصفهانی بدهید، تا روضه حضرت 

 اباالفضل بخواند

حجة االسالم والمسلمین آقای حاج سید علی موحد ابطحی اصفهانی این قضیه را نقل 

كردند:حدود بیست و پنج سال قبل، كه مسجد الهادی )واقع در اصفهان خیابان سید 

ای داشت. بهترین های گستردهدیك چهار باغ( را ساختند، مسجد برنامهعلی خان، نز

ها و خطبای اصفهان، در این مراسم روضه خوانی داشتند و حتی محلی را برای گوینده

پذیرایی یهودیها و نصرانیها نیز قرار داده بودند و با مراعات موازین شرعی از آنها 

ز یهودیهای شركت كننده، پولی پیش [ روزی یكی ا12۱شد. ] صفحه پذیرایی می

گوید: این پول را به حجة االسالم والمسلمین حاج آورد و میمتصدی امور مسجد می

! السالم برای من بخواندی اباالفضل علیهاحمد آقا امامی بدهید و بگویید یك روضه

م هكنید؛ در روضه خوانی گوید: شما یهودیها، در هر كاری فتنه میمتصدی مسجد می

گوید: ما در هر چیزی فتنه بورزیم، نسبت به آقا فتنه؟!یهودی، به حالت گریه، می

ده است كند: پس چه شكنیم. متصدی سؤال میالسالم فتنه نمیابوالفضل العباس علیه

گوید: دیروز آقای امامی نمایی؟یهودی میدهی و چنین تقاضایی را میكه پول می

م را خواندند و در ضمن صحبت گفتند، هر كس پناه السالروضه حضرت اباالفضل علیه
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كنند؛ خواه یهودی باشد، خواه نصرانی! با شنیدن این به ایشان آورد او را محروم نمی

ی پسرم افتادم، كه در اثر نرمی استخوان و جواب یأس دكترها، ما سخن ناگاه به یاد بچه

االفضل، من شما را را ناراحت كرده بود، و گریه كردم و عرض كردم: آقا، اب

وم، مرا محروم شی این آقا برای شفای پسرم متوسل به شما میشناسم، اما بنا به گفتهنمی

ود! از رنكنید. گریان شدم و حالی پیدا كردم!وقتی به خانه آمدم، دیدم فرزندم راه می

 ردانم؛ فقط دیدم دستش را به دیوازنم پرسیدم: چه شد كه به راه افتاد؟! گفت: نمی

كنی؟! باید گرفت و شروع به راه رفتن كرد. گریه مرا گرفت. زنم پرسید: چرا گریه می

ی شوق است كه چگونه خوشحال باشی! گفتم داستان از این قرار است و این گریه

السالم مرا مورد عنایت قرار دادند و واسطه شدند و خداوند حضرت اباالفضل علیه

 [ 122حه [ . ] صف113ی مرا شفا داد. ]بچه

 شفای فرزند یهودی در اصفهان، با توسل به حضرت ابوالفضل و نذر یك گوسفند

حجة االسالم والمسلمین آقای سید محمدرضا ابطحی اصفهانی فرمودند:روزی وارد 

خواستم تا قضا نشده، اصفهان شدم. نزدیك غروب بود و هنوز نماز نخوانده بودم. می

نزل زده شد. پدرم مرحوم آیت اهلل سید مرتضی نماز را بخوانم كه یك دفعه درب م

پشت در رفتند و طولی نكشید كه برگشتند و فرمودند: بیایید، این شخص « ره»ابطحی 

السالم سؤالی دارد!سپس گفتند: وی یهودی راجع به توسل به قمر بنی هاشم علیه

اش هعالجگوید: فرزند من مریض شده بود و تمام دكترها جوابش كردند، یعنی از ممی

اه بود، ای كه در بین رگشتم، به سقاخانهعاجز ماندند. آخرین دفعه كه از نزد دكتر برمی

رسیدم و جمعی را دیدم كه مقابل سقاخانه مشغول گریه، و متوسل به حضرت عباس 

ی این صحنه بدون اختیار عرض كردم: یا اباالفضل اند.من هم بامشاهدهالسالم شدهعلیه

ی شما شما تا صبح این مریضم را شفا دادی، یك گوسفند تقدیم آستانه مسلمانها، اگر

خواهم كرد.حاال فرزندم خوب شده است و سؤال من این است كه گوسفند را خودم 
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خواهند انجام بكشم، یا آن را زنده به دست مسلمانها بدهم و دیگر خودشان هر چه می

ورند و اگر زنده به آنها بدهم، خودم خدهند؟ زیرا اگر خودم انجام بدهم مسلمانها نمی

 [ 121[ . ] صفحه 1۴۱ام؟ ]ذبح نكرده

 ی ارمنی با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل در روز تاسوعاشفای دستهای بچه

نزل ها مهای اصفهانی به محل جلفای اصفهان، كه ارمنیروز تاسوعایی یكی از هیئت

یوار مشغول عزاداری و گریه و توسل به روند. یكی از عزادارها در كنار ددارند، می

ای باز شد و یك مرد ارمنی بیند در خانهناگاه می«.السالم بودحضرت اباالفضل علیه

ی مردم تعجب كرده بود، گفت:چه خبر بیرون آمد. او كه از وضع عزاداری و گریه

السالم هامروز متعلق به باب الحوائج حضرت اباالفضل علی»است؟! آن مرد عزادار گفت: 

گوید: من بچه پسری دارم، كه دستهای او فلج است. مرا راهنمایی مرد ارمنی می«است.

ز روز گوید: امروالسالم شفای او را بگیرم! آن مرد میكن كه از حضرت اباالفضل علیه

ات را بیاور و دستهایش را به پرچم آن السالم است، برو بچهحضرت اباالفضل علیه

وسل مالد و تد ارمنی با عجله و با حال گریه دستهای بچه را به علم میبزرگوار بمال! مر

وند شكند! مردم منقلب میزند و غش میشود. سپس نعره میكند و منقلب میپیدا می

گوید: به مردم گفتم: كاری به او گویند: چه شده است؟ آن شخص عزادار میو می

ال كردیم: چه شده است؟ گفت: مگر نداشته باشید. سپس او را به حال آوردیم و سؤ

[ . ] 1۴2آورد و شفا پیدا كرده است؟! ]ام دستهایش را باال و پایین میبینید بچهنمی

 [ 129صفحه 

 در این كتاب 18ملحقات بخش 

شیعه شدن شریف مكه، پس از شفا با تربت مطهر، شماره قضیه:  -2موضوع: 

شیعه  -9موضوع: 12شماره قضیه: ی سلیمان اعمش، هدایت همسایه -1موضوع: 23۱
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السالم، شماره الدین خلیعی موصلی به بركت غبار زوار امام حسین علیهشدن جمال

السالم و شخص سنی به خاطر اشك در عزای امام حسین علیه -3موضوع: 232قضیه: 

مأمور سنی با  -1موضوع: 2۳1لعن بر دشمنانشان، توفیق هدایت یافت، شماره قضیه: 

السالم، تأدیب شد و هدایت یافت، شماره قضیه: رت ابوالفضل علیهتهدید حض

السالم را دید، هدایت خانم مسیحی، كه دخترش حضرت عباس علیه -۴موضوع: 2۳3

نجات و هدایت افسر روسی توسط حضرت ابوالفضل  -3موضوع: 232شماره قضیه: 

ی همراه شدن سطههدایت جوان نصرانی بوا -۳موضوع: 2۴۳السالم، شماره قضیه: علیه

هدایت ترسایی به خاطر وارد  -3موضوع: 23۴با زوار و ورود به كربال، شماره قضیه: 

یهودی طال فروش بغدادی، پس از  -2۱موضوع: 233شدن به كربال، شماره قضیه: 

اعتراف سفیر فرنگی به  -22موضوع: 23۳یافتن طالهای خود مسلمان شد، شماره قضیه: 

السالم، و هدایت شدن او، شماره قضیه: مام حسین علیهخاك بهشت بودن تربت ا

مسلمان شدن یونس ارمنی، به بركت سیراب نمودن زائر كربال،  -21موضوع: 2۴3

شیعه شدن غالمحسین هندی به خاطر بذل مال در عزای  -29موضوع: 231شماره قضیه: 

ی خارالدولهشفا و هدایت افت -23موضوع: 239السالم، شماره قضیه: امام حسین علیه

شیعه شدن زن روسی به بركت عزای امام حسین  -21موضوع: 233هندی، شماره قضیه: 

شفا و هدایت مرد مسیحی به بركت توسل  -2۴موضوع: 231السالم، شماره قضیه: علیه

شفای زن یهودی در رؤیا  -23موضوع: 233السالم، شماره قضیه: به حضرت عباس علیه

موضوع: 2۳۱م و هدایت او و شوهرش، شماره قضیه: السالتوسط حضرت عباس علیه

شفای دختر مسیحی توسط حضرت رقیه علیهاالسالم و هدایت او و مادرش، شماره  -2۳

طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی، به بركت حضرت رقیه  -23موضوع: 2۳2قضیه: 

سرهنگ روسی پس از تأدیب شدن،  -1۱موضوع: 1۴3علیهاالسالم، شماره قضیه: 

ی غیر مسلمان در نجات و هدایت راننده -12موضوع: 2۳۴ت یافت، شماره قضیه: هدای

ی ارمنی در راه نجات راننده -11موضوع: 2۳1، شماره قضیه: «!یا اباالفضل»اثر گفتن 
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 -19موضوع: 133السالم، شماره قضیه: نیشابور، به خاطر شراكت با حضرت عباس علیه

ی كندوان چالوس، شماره قضیه: نندگی در جادهی رای ارمنی از سانحهنجات راننده

 [ 123] صفحه  13۴

 آثار حضرت زینب و حضرت رقیه

 گریندامام زمان در مصیبت حضرت زینب خون می

م گوید: در عالحاج مال سلطانعلی، روضه خوان تبریز كه از عباد و زهاد بوده است، می

رف شدم و عرض كردم: موالنا! السالم، مشرؤیا به محضر واالی حضرت امام زمان علیه

فألندبنك صباحا و »فرمایید: ی مقدسه ذكر شده است كه میآنچه در زیارت ناحیه

صحیح است؟فرمودند: بلی! عرض كردم: آن « مساء و البكین علیك بدل الدموع دما

گریید، كدام مصیبت است؟ آیا مصیبت مصیبتی كه برای آن به جای اشك خون می

ه بود، او السالم زندالسالم است؟ فرمودند: نه! اگر علی اكبر علیهیهحضرت علی اكبر عل

كرد!گفتم: آیا مقصود شما مصیبت حضرت عباس هم در این مصیبت خون گریه می

 السالم هم در قید حیاتالسالم است؟ فرمودند: نه! بلكه اگر حضرت عباس علیهعلیه

هداء البد مصیبت حضرت سیدالش كرد.گفتم:بود، او نیز در این مصیبت خون گریه می

السالم هم اگر در حیات السالم است؟ فرمودند: نه! حضرت سید الشهداء علیهعلیه

[ پرسیدم: پس این كدام 12۳كردند. ] صفحه بودند، در این مصیبت خون گریه می

 [ .1۴1مصیبت است؟فرمودند: آن مصیبت اسیری حضرت زینب علیهاالسالم است. ]

آیند كه حضرت مهدی آنها را نب كبری اهل آسمان چنان به خروش میدر روز رحلت زی

 كنندساكت می

ی نهدر س -مجاور كربالی معلی  -ی جلیل، حاج سید اسداهلل اصفهانی سید عالم وثقه

برای مؤلف كبریت احمر در كربالی معلی نقل كرد كه حضرت حجت بن  2923
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شان ه وی فرمودند: از روز وفات عمهالسالم در عالم خواب بالحسن امام زمان علیه

ی آن مخدره را كه در شوند و خطابهحضرت زینب علیهاالسالم اهل آسمانها جمع می

السالم باید آنان را كنند! و حضرت علیهخوانند و گریه میكوفه خوانده است، می

[ .همچنین عالم 1۴9ی عالم از یكدیگر گسسته نشود! ]ساكت گردانند، كه شیرازه

زرگوار مرحوم مال علی خیابانی در كتاب وقایع األیام فی تتمة محرم الحرام داستانی ب

باشد، در كند، كه آن مقدار از آن را كه مربوط به جریان فوق میطوالنی را نقل می

گوید: در عالم رؤیا حضرت حجت بن الحسن العسكری آوریم.راوی میاینجا می

فته حالی هستند! پیش رفتم و سالم كردم و از حال السالم را دیدم كه در كمال آشعلیه

ام زینب علیهاالسالم وفات ایشان سؤال نمودم. فرمودند: بدان كه، از روزی كه عمه

گیرند و اند، همه ساله در روز وفات آن مخدره مالئكه در آسمانها مجلس میكرده

یه كنند، به طوری خوانند و گر[ كوفه، می123ی آن مخدره را در بازار ] صفحه خطبه

ام زینب كه من باید بروم و آنها را از گریه ساكت نمایم! امروز روز وفات عمه

 [ .1۴3ام. ]علیهاالسالم بود و اكنون من از آن مجلس مراجعت نموده

 فرمان امام زمان به اینكه خدا را به حق حضرت زینب سوگند دهید

از آقای شیخ حسین سامرایی كه از آیت اهلل حاج میرزا احمد سیبویه، ساكن تهران، 

اتقیای اهل منبر در عراق بودند، نقل كردند:در ایامی كه در سامرا مشرف بودم، در روز 

ای، طرف عصر به سرداب مقدس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا جمعه

 السالم شدم.در آن حال صدایی از پشتكردم و متوجه مقام حضرت صاحب األمر علیه

ام سر شنیدم كه به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید كه خدا را به حق عمه

 [ .1۴1حضرت زینب علیهاالسالم قسم دهند، كه فرج مرا نزدیك گرداند. ]

 بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیك در اثر توسل به حضرت زینب
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السالم به اهل بیت علیهممتقی صالح، مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ، كه در توسل 

السالم كم نظیر بود و از این جهت، رحمت و و عالقه قلبی به حضرت سیدالشهداء علیه

به رحمت ایزدی  29۳3بركات صوری و معنوی نصیبش شده بود و در ماه رمضان 

[ من در سن شش سالگی به درد چشم 11۱واصل شد، این قضیه را نقل فرمود: ] صفحه 

سه سال گرفتار آن بودم و عاقبت از هر دو چشم، كور گشتم.در ماه مبتال شدم و تا 

مرحوم حاج محمد تقی اسماعیل بیگ  -محرم و ایام عاشورا، در منزل دایی بزرگوارم 

روضه خوانی بود و من هم به آنجا رفته بودم. چون هوا گرم بود و مردم شربت  -

مردم شربت دهم! گفت: تو  دانند.من از دایی خواهش كردم كه اجازه دهد تا بهمی

دار با من همراه كنید، تا مرا یاری كند. توانی. گفتم: یك نفر چشمچشم نداری و نمی

دایی قبول نمود و من با كمك خودش به مردم شربت دادم... در این اثناء مرحوم معین 

و خواند ی حضرت زینب علیهاالسالم را میالشریعة اصطهباناتی منبر رفته بود و روضه

ی اخود شدم، در آن حال، زن مجللهمن سخت متأثر و گریان شدم تا اینكه از خود بی

كه دانستم حضرت زینب علیهاالسالم هستند، دست مبارك بر دو چشم من كشیدند و 

پس چشم گشودم و اهل مجلس «گیری!خوب شدی و دیگر چشم درد نمی»فرمودند: 

ویدم. تمام اهل مجلس منقلب شدند و را دیدم! شاد و فرحناك به خدمت دایی خود د

ام مرا در اطاقی بردند و مردم را متفرق اطراف مرا گرفتند. سپس به امر دایی

كند كه: چند سال قبل مشغول آزمایش بودم و نمودند.مرحوم اسماعیل بیگ نقل می

غافل بودم از اینكه در نزدیكم ظرف پر از الكل است و كبریت را روشن نمودم! ناگاه 

كل مشتعل شد و تمام بدنم را از سر تا پا آتش زد. فقط چشمانم نسوخته بود! چند ماه ال

در مریضخانه مشغول معالجه بودم. در آنجا از من پرسیدند چه شده كه چشمت سالم 

گفتم: این عطای خانم حضرت زینب علیهاالسالم و بركت مجلس مانده است؟!من می

است و حضرت زینب علیهاالسالم به من وعده السالم ی حضرت امام حسین علیهروضه

 [ .1۴۴[ چشم درد نگیرم. ]112فرمودند كه تاآخر عمر ] صفحه 
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 شفای مرحوم فیض االسالم با توسل به حضرت زینب

مرحوم فیض االسالم، از علماء وارسته و از نسل پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم هستند. 

و « عظیم ی تفسیر قرآنترجمه و خالصه»ی از آنها ایشان تألیفات بسیاری دارند كه بعض

ترجمه »و « ی سجادیهی كاملهترجمه و شرح صحیفه»و « البالغهترجمه و شرح نهج

ی است.بیش از دوازده سال پیش، به درد شكم گرفتار شدم و معالجه« خاتون دو سرا

ام به وادهیت و خاناطباء سودی نبخشید. سرانجام برای استشفا، به اتفاق و همراهی اهل ب

كربالی معلی مشرف شدیم. و آنجا هم به سختی به همان درد مبتال بودم. روزی 

دوستی از زائرین در نجف اشرف، من و گروهی را به منزلش دعوت نمود. با اینكه 

رنجور بودم، به منزل او رفتم. در بین گفتگوهای گوناگون، یكی از علما كه در آن 

ای داری، خدای تعالی را گفت: هرگاه حاجت و خواستهم میمجلس بود، فرمود: پدر

سه بار به نام حضرت زینب كبری علیهاالسالم بخوان! بدون شك، خدای عزوجل 

سازد!از این رو من چنین كردم و شفا و بهبهودی بیماریم را از ات را روا میخواسته

عهد و پیمان بستم كه  خدای تعالی خواستم، و عالوه بر آن نذر نمودم و با پروردگارم

ی معظمه [ یافتم كتابی در احوال آن سیده111اگر از این بیماری بهبودی ] صفحه 

مند گردند. حمد وسپاس خدای جل شأنه را علیهاالسالم بنویسم تا همگان از آن بهره

كه پس از زمان كوتاهی شفا یافتم.به خاطر زیادی اشتغال و كارها و نوشتن و چاپ و 

 به نذر خود وفا ننمودم، تا اینكه چند« ترجمه و خالصه تفسیر قرآن عظیم»نشر كتب 

ای!من هم از روز پیش یكی از دخترانم مرا آگاه ساخت كه به نذر خود وفا ننموده

خدای عزاسمه توفیق و كمك خواستم و به نوشتن آن شروع نمودم و آن را كتاب 

ارواحنا لتراب اقدامها الفدا « بریی خاتون دو سرا سیدتنا المعصومة زینب الكترجمه»

 [ .1۴3نامیدم. ]

 ی حضرت زینبشفای چشم سید محمد باقر سلطان آبادی به بركت مقنعه
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سید محمد باقر سلطان آبادی، كه از بزرگان ارباب فضایل و راسخین در علم بود، این 

 هقضیه را فرموده است:در بروجرد به مرض درد چشم سختی مبتال شدم، به حدی ك

علمای طب از معالجه عاجز آمدند! از آنجا مرا به سلطان آباد آوردند. مرض چشم 

شدت كرد و ورم بسیار نمود و دیگر سیاهی چشم راستم نمایان نبود! از شدت درد 

ی آنها چشم، خواب و آرام از من رفت و تمامی اطبای شهر را برای من آوردند و همه

گفتند: تا شش ماه محتاج . بعضی از آنها میی چشم، اظهار عجز نمودنداز معالجه

گفتند: تا چهل روز نیاز به مداوا دارد.این بیانات، روح مرا معالجه است و برخی می

[ نگران و 119العاده ] صفحه افسرده و خسته نموده و عرصه بر من تنگ شد و فوق

به زیارت  امهموم شدم. تا اینكه یكی از دوستان به من گفت: بهتر است برای استشف

مشرف شوی، و من عازم سفر هستم، با من بیا! و چنانچه از خاك كربال سرمه بكشی، 

 توانم حركت كنم؟ مگر اینكهشفا خواهی یافت.به او گفتم: با این حال، چگونه می

طبیب اجازه بدهد! چون به طبیب رجوع كردم، گفت: هرگز مسافرت برای شما جایز 

ه نابینا خواهی شد و به منزل دوم نخواهی رسید مگر نیست، و اگر حركت كنی، یكسر

اینكه بكلی از دیده محروم خواهی شد! باالخره رفیق من رفت و من به خانه 

برگشتم.سپس یكی دیگر از دوستان من آمد و گفت: مرض ترا، به جز خاك كربال و 

ال ه سی اولیای خدا شفا نبخشد! و ضمنا خودش شرح داد كه نمقتل شهدا و مریضخانه

ام عاجز ماندند، تنها از تربت قبر امام ی اطبا از معالجهمبتال به طپش قلب بودم و همه

السالم، شفا برایم حاصل شد؛ چنانچه میل داری، متوكال علی اهلل حركت حسین علیه

كن!من با توكل بر خدا حركت كردم و در منزل دوم مرض شدت كرد و چنان چشمم 

ی مصاحبین، مرا مالمت رد، چشم چپ نیز به درد آمد. همهبه درد آمد كه از فشار د

كردند و متفقا گفتند: بهتر است كه به وطن مراجعت كنی.چون هنگام سحر شد و درد 

ی صغری، زینب چشمم آرام گرفت، در خواب رفتم و حضرت علیا مكرمه صدیقه

ی ی مقنعههكبری علیهاالسالم را در عالم رؤیا دیدم. بر آن حضرت وارد شدم و گوش
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ایشان را گرفتم و بر چشم خود كشیدم و از خواب بیدار شدم! دیگر هیچ المی و دردی 

در چشم خود حس نكردم و سفر را به پایان رساندم و هیچ دردی در چشم خود ندیدم 

و با چشم سالم دیگرم هیچ فرقی نداشت.آن واقعه را به رفقا گفتم آنها به چشم من نگاه 

 بینیم، و هیچ فرقی بین دو چشم شما نیست! منفتند: ما آثار دردی نمیگكردند و میمی

[ زینب علیهاالسالم ظاهر گشته بود، برای 113این كرامت را كه از حضرت ] صفحه 

 [ .1۴۳ی رفقا از زوار و غیر زوار نقل كردم. ]همه

 شفای فوزیه زیدان جبل عاملی توسط حضرت زینب

، تحقیقاتی در مورد داستان ذیل «مد تقی صادقحاج شیخ مح»حضرت حجة االسالم 

كرده است و سپس آن را برای مرحوم آیة اهلل العظمی بروجردی قدس سره نوشته و 

ی آن نوشته این است كه معظم له بعد از سالم و درود به فرستاده است كه ترجمه

 ی آلمخاطب خود حضرت آیة اهلل بروجردی قدس سره، و به تمام مؤمنین و شیعه

دارم بسوی تو كرامتی را كه هیچ گونه نویسد:و تقدیم میالسالم چنین میمحمد علیهم

ای در او نباشد و آن كرامت از علیا مكرمه، حضرت زینب علیهاالسالم، شك و شبهه

« ة زیدانفوزی»ی امت است و آن قضیه این است:زنی به نام بانوی بانوان عالم و برگزیده

متقی و پرهیزكار، در یكی از روستاهای جبل عامل به نام  از خاندان مردمی صالح و

درمانی شد، تا جایی كه به عنوان عمل جراحی به مبتال به درد پای بی« جویة»

بیمارستانهای متعددی متوسل گردید، ولی نتیجه این شد كه سستی در رانها و ساق پای 

ست و به كمك دو د وی پدید آمد و اصال قادر به حركت نبود. فقط به صورت نشسته

رفت و روی همین اصل، بیست و پنج سال خانه نشین شد و به همان حال صبر راه می

السالم عبداهلل الحسین علیهكرد و مدام با این حال بود تا اینكه عاشورای حضرت ابیمی

فرارسید.او دیگر از این مرض به ستوه آمده بود و عنان صبر را از دست داده بود. ناچار 

روند، [ برادران و خواهران خود را كه از خوبان مؤمنین به شمار می111فحه ] ص
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خواست و از آنان تقاضا كرد كه او را به حرم حضرت زینب علیهاالسالم در شام ببرند، 

از  السالم شفا گیرد وتا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر كبرای حضرت علی علیه

انش پیشنهاد وی را نپذیرفتند و گفتند: خوب گرفتاری مزبور بیرون آید. ولی برادر

نیست كه تو را با این حال به شام ببریم و اگر بنابر این است كه آن حضرت تو را شفا 

ات قرار داری، شفا دادن تو برای ایشان امكان دارد!فوزیه هر دهند، همینجا كه در خانه

د را به خدا سپرد و صبر افزود! باالخره فوزیه خوچه اصرار كرد، بر اعتذار آنان می

ی عاشورا، در همسایگی او مجلس بیشتری پیشه كرد. تا اینكه در یكی از روزهای دهه

السالم برپا بود.فوزیه به حال نشسته و به كمك عزایی جهت حضرت سیدالشهداء علیه

ی همسایه رفت و بیانات وعاظ را استماع كرد و دعا كرد و توسل دو دست به خانه

ی زیادی كرد و بعد از پایان عزاداری، به همان حال به خانه برگشت.آن یهنمود و گر

شود خوابد. وی نزدیك صبح بیدار میشب فوزیه با حال گریه و توسل، بعد از نماز می

بیند هنوز فجر طالع نشده است و او به انتظار طلوع فجر كه نماز صبح را بخواند ولی می

شود كه باالی مچ او را گرفته و شخصی به او ستی میی دنشیند.در این اثنا متوجهمی

او با شنیدن این سخن و به كمك آن دست، « قومی با فوزیة! برخیز ای فوزیه»گوید: می

ایستد و به خاطر عقال و پای بندی كه از او خیزد و بر دو پای خود میفوری برمی

هنگام نگاهی به راست شود.در آن اندازه مسرور و خوشحال میبرداشته شده است، بی

بیند! سپس به مادرش كه در همان اطاق خوابیده بود كند، ولی احدی را نمیو چپ می

[ وقتی كه مادرش 11۴كند به گفتن: اهلل اكبر و ال اله اال اهلل. ] صفحه كند و بنا میرو می

ز ج ااو را در آن حال دید مبهوت شد! سپس فوزیه از نزد مادرش بیرون دودید و به خار

اتاق رفت و صدای خود را به اهلل اكبر و ال اله اال اهلل بلند كرد! برادرانش با شنیدن 

آیند آنها وقتی او را به آن حال غیر مترقبه دیدند، صدا به صدای خواهر به سوی او می

ها خبردار شدند و آنها نیز صلوات و تكبیر و تهلیل صلوات بلند كردند و آنگاه همسایه

رسد و سایر بالد و روستاهای كم به تمام شهر میاری كردند.این خبر كمبر زبان ج
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آیند و از آن شوند و مردم از هر جانب برای دیدن این واقعه میمجاور نیز خبردار می

شود. ی آنها مركز رفت و آمد مردم دور و نزدیك میجویند و خانهخانه تبرك می

باد!  ی مكتب وحی، حضرت زینب علیهاالسالمپایان بر تربیت یافتهپس سالم و درود بی

[1۴3. ] 

 شفای دختر هندی به بركت حضرت زینب، و نذر یك ضریح جواهرنشان

در یكی از كتب مسطور است: در زمانی كه متولی حرم حضرت زینب علیهاالسالم، 

كرد؛ مردم از اطراف برای آن ی مطهر آن حضرت را در شام تعمیر میصحن و بقعه

داد.روزی یك مرد هندی آمد و از آوردند او به آنها قبض میورات میحضرت نذ

حضرت زینب علیهاالسالم برای حل مشكل خود درخواست كمك كرد و گفت: من 

كنم كه اگر به حاجت خود رسیدم، شخصا یك ضریح جواهرنشان تهیه االن عهد می

بیست و چهار بانك نمایم كه بهای آن از یك میلیون دینار تجاوز كند! زیرا من در 

هندوستان سهم دارم. سپس او به طرف شهر بیروت رفت.طولی نكشید كه تلگرافی از 

[ دستور ساخت 113او به این مضمون به متولی حرم رسید كه نوشته بود: ] صفحه 

ام، ضریح مزبور را در فالن روز با تشریفات خاصی ضریح جواهرنشانی را صادر كرده

ك، ی من از فالن بانسابقه، به هزینها یك مجلس با شكوه و بیآوریم و شمبه آنجا می

فراهم كنید!چون روز موعود فرارسید، ضریح مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان 

آوری نمود، كه مفاد به آن محفل با اهمیت آوردند. آن مرد هندی شخصا نطق شگفت

ش فلج بود، با آنكه شاید آن چنین بود:من دختری دارم، كه سالیان درازی هر دو پای

فردی ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود! در این مدت هر چه توانستم طبیب 

آوردم و دارو مصرف كردم، ولی هیچ سودی نكرد. تا آنكه به زیارت حضرت زینب 

ی خود، یك علیهاالسالم آمدم و از وی درخواست كمك كردم و برای شفای صبیه

كردم.در پی این توسل به بیروت رفتم و در آنجا تلگراف ضریح جواهرنشان نذر 
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بشارت سالمتی فرزندم به دست من داده شد. لذا خود را به وطن رساندم و از نزدیك، 

شاهده م -كه بكلی شفا یافته بود  -توجه خاص حضرت زینب علیهاالسالم به او را 

دیاد محبت در شمار و باعث ازای بیكردم و همین كرامت، سبب شیعه شدن عده

 [ .13۱شیفتگان آن حضرت گردید. ]

 آب گرفتن قبر حضرت رقیه 

( در منتخب التواریخ 2911مرحوم آیت اهلل حاج میرزا هاشم خراسانی )متوفای سال 

ی علما و [ عالم جلیل، شیخ محمد علی شامی كه از جمله11۳نویسد: ] صفحه می

ی من، جناب آقای امی بال واسطهمحصلین نجف اشرف است، به این حقیر فرمود: جد 

 شود به سید مرتضی علم الهدی و سن شریفشسید ابراهیم دمشقی، كه نسبش منتهی می

از نود افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند، سه دختر داشتند و اوالد پسر 

نداشتند.شبی دختر بزرگ ایشان حضرت رقیه بنت الحسین علیهماالسالم را در خواب 

فرمودند: به پدرت بگو، به والی بگوید كه میان قبر و لحد من آب افتاده و بدن  دید كه

دختر این رؤیا را به سید ابراهیم «من در اذیت است، بیاید و قبر و لحد مرا تعمیر كند!

عرض كرد، ولی سید از ترس اهل تسنن به این خواب ترتیب اثر نداد. شب دوم، دختر 

به پدرش گفت و باز پدرش ترتیب اثر نداد. شب سوم دوم سید همین خواب را دید و 

دختر كوچكتر همین خواب را دید و به پدر گفت و باز پدر ترتیب اثر نداد. در شب 

چهارم خود سید ابراهیم آن مخدره علیهاالسالم را در خواب دید كه به طریق عتاب 

شام رفت و  صبح، سید ابراهیم نزد والی«چرا والی را خبردار نكردی؟!»فرمودند: 

روند ی شام بخوابش را برای او نقل كرد. والی امر كرد كه علما و صلحای سنی و شیعه

و غسل كنند و لباسهای نظیف در بركنند، آنگاه به دست هر كس كه قفل درب حرم 

مقدس باز شد، همان شخص برود و قبر مقدس حضرت رقیه علیهاالسالم را نبش كند و 

ورد، تا قبر مطهر را تعمیر كنند.بزرگان و صلحای شیعه و جسد مطهرشان را برون بیا
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سنی، با كمال آداب، غسل نمودند و لباس نظیف در بركردند. قفل به دست هیچ یك 

ی آنها به حرم مشرف شدند و هر باز نشد مگر به دست مرحوم سید ابراهیم! بعد هم همه

و بر  م كلنگ را گرفتشد تا آنكه سید ابراهیزد، كارگر نمیكس كلنگ بر قبر می

[ بعد حرم را خلوت كردند و لحد را شكافتند، 113زمین زد و قبر كنده شد! ] صفحه 

دیدند بدن نازنین آن مخدره در میان لحد قرار دارد، و كفن آن مخدره مكرمه، صحیح 

باشد، لكن آب زیادی در میان لحد جمع شده است.سید بدن شریف مخدره و سالم می

د بیرون آورد و بر روی زانوی خود نهاد و سه روز به همان صورت، باالی را از میان لح

كرد! تا آنكه لحد مخدره را از بنیاد تعمیر زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می

ت و گذاشء نظیفی میشد، سید بدن مخدره را بر باالی شیكردند. اوقات نماز كه می

نهاد و گریه داشت و بر زانو میمطهر را برمی گزارد. بعد از فراغ از نماز، بدننماز می

كرد، تا آنكه از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند.سید بدن مخدره را دفن كرد و از می

كرامت این مخدره، سید ابراهیم در این سه روز نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب 

 ن كند، برای پسردارخواست آن مخدره را دفو نه محتاج به تجدید وضو! بعد كه او می

به او مرحمت نمود.در  -مسمی به سید مصطفی  -شدن خود دعا كرد و خداوند پسری 

پایان، والی شام تفصیل ماجرا را به سلطان عبدالحمید عثمانی نوشت، و او هم تولیت 

زینبه و مرقد شریف حضرت رقیه علیهاالسالم و مرقد شریف حضرت ام كلثوم، و 

الم را به سید ابراهیم واگذار نمود و فعال هم آقای حاج سید حضرت سكینه علیهاالس

عباس، پسر آقا سید مصطفی، پسر سید ابراهیم سابق الذكر، متصدی تولیت این اماكن 

گوید: گویا این قضیه در شریفه است. سپس آیة اهلل حاج میرزا هاشم خراسانی می

 [ 19۱[ . ] صفحه 132ی هزار و دویست و هشتاد اتفاق افتاده است. ]حدود سنه

 ی سید ابراهیم دمشقی و نسل اوبرطرف شدن سم مار و عقرب بوسیله
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مرحوم آیت اهلل سید هادی خراسانی، در كتاب معجزات و كرامات این قضیه را نقل 

كند:روی پشت بام خوابیده بودیم، كه ناگهان ماری دست یكی از خویشان ما را می

د نبخشید. آخراألمر جوانی به نام سید عبداالمیر نزد گزید! وی مدتی مداوا كرد ولی سو

ما آمد و گفت: كجای دست او را مار گزیده است.چون محل مارزدگی را به او نشان 

داد، بالفاصله دستی به آن موضع زد و بكلی محل درد خوب شد! سپس سید عبداالمیر 

د ما به ما رسیده گفت: من نه دعایی دارم و نه دوایی؛ فقط كرامتی است كه از اجدا

است، هر سمی كه از زنبور یا عقرب یا مار باشد، اگر ما آب دهان یا انگشت به آن 

شود!علت این كرامت این است كه جد ما، موقعی كه آب به قبر بگذاریم خوب می

شریف حضرت رقیه افتاد، جسد حضرت رقیه علیهاالسالم را سه روز روی دست 

تعمیر كردند، از آن جا، این اثر در او و اوالدش گرفت تا قبر شریف آن حضرت را 

 [ .131نسال بعد نسل باقی مانده است. ]

 بچه دار شدن در اثر توسل به حضرت رقیه در حرم ایشان

عالم متقی و پرهیزگار، حضرت حجة االسالم والمسلمین جناب آقای مرتضی مجتهدی 

ل كردند:آقای حاج صادق ی قم این قضیه را نقی علمیهسیستانی از مدرسین حوزه

[ حسین 192متقیان، ساكن شهر مشهد مقدس، كه از خدمتگزاران دربار امام ] صفحه 

ه.ق برایم چنین نقل كرد:شش سال از  232۳السالم است، در ماه محرم الحرام سال علیه

ازدواج دخترم گذشت و در این مدت دارای فرزند نشده بود، مراجعه به دكترهای 

 2323های زیاد، سودی نبخشیده بود. تا اینكه در ماه صفر سال به نسخهمتعدد و عمل 

ی كوچكی درست كرد و به ه.ق عازم سوریه شدم. قبل از حركت من، مادرش گهواره

آمیز آن من گفت: آن را به ضریح مطهر حضرت رقیه علیهاالسالم ببند، تا از نگاه لطف

ی كوچك را با خود به شام گهواره مند شویم و حاجتمان روا شود.منبزرگوار بهره

ی امام حسین بردم. در شام به زیارت حضرت رقیه علیهاالسالم، دختر سه ساله

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

انگیز آن حضرت شدم. حرم آن مظلومه السالم، رفتم و وارد دربار باعظمت و غمعلیه

دهد. گهواره را نزدیك ی زیارت كنندگان را تحت تأثیر قرار میطوری است كه همه

بردم، و با توجه و امید، آن را به ضریح نورانی آن حضرت بستم.شخصی كه  ضریح

گر كارهای من بود، گفت: شما دیگر چرا به این گونه كارها آنجا ایستاده و نظاره

اعتقاد دارید؟ گفتم: اعتقاد من به شخص حضرت رقیه علیهاالسالم است، نه به گهواره؛ 

ام. تا از ی خود به آن بزرگوار قرار دادهعقیده ی اظهار اعتقادو این گهواره را وسیله

طریق آن، توجه حضرت رقیه علیهاالسالم را به خود جلب كنم. هر كسی به قدر معرفت 

كند و معرفت من در این حد است، نه در حد عظمت آن بزرگوار.پس از خود كار می

ر چند روز بیشت السالم در شام، به ایران بازگشتم. هنوززیارت مرقد اهل بیت علیهم

نگذشته بود كه مادرش گفت: باید دخترمان به آزمایشگاه برود، تا یقین كنیم كه آیا 

حضرت رقیه علیهاالسالم حاجت ما را از درگاه الهی گرفته است یا نه؟پس از آزمایش، 

ی كوچك، امید و اعتقاد خود را به آن جواب مثبت بود؛ معلوم شد با یك گهواره

[ 191ایم و نظر لطف آن حضرت را به سوی خود جلب ] صفحه دهبزرگوار نشان دا

 [ .139ایم. اینك، دخترم كودكی در گهواره دارد! ]كرده

 طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی به بركت حضرت رقیه 

این قضیه توسط عالم بزرگوار، آقای حاج سید مهدی تاج لنگرودی )واعظ( نقل شده 

ر و خطابه و گویندگی و از مشاهیر است و مكرر به است: یكی از دوستان كه اهل منب

شام و زیارت قبر حضرت رقیه علیهاالسالم رفته است، روزی بر فراز منبر نقل 

ی كرد:در حرم حضرت رقیه علیهاالسالم، یك زن فرانسوی را دیدند كه دو قالیچهمی

نستند او دای مقدسه آورده است. مردم كه میگرانقیمت به عنوان هدیه به آستانه

 گفتند: چهفرانسوی و مسیحی است، از دیدن این عمل در تعجب شدند و با خود می

ی قیمتی آورده باعث شده است كه یك زن نامسلمان به اینجا آمده و هدیه
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گونه كه است؟باالخره از او علت این كار را پرسیدند: او در جواب گفت: همان

از فرانسه به عنوان مأموریت به اینجا آمده  دانید، من مسلمان نیستم. ولی وقتی كهمی

بودم، در منزلی كه مجاور این آستانه مقدسه بود، مسكن كردم اولین شبی كه 

خواستم استراحت كنم، صدای گریه شنیدم و چون آن صداها ادامه داشت و قطع می

ر واها از جشد، پرسیدم: این گریه و صدا از كجاست؟ در جواب گفتند: این گریهنمی

ر كردم كه آن دختقبر دختری است كه در این نزدیكی مدفون شده است.من خیال می

سرایی امروز مرده و امشب دفن شده است و پدر و مادر و سایر بازماندگان او نوحه

كنند، ولی به من گفتند: االن متجاوز از هزار سال است كه از مرگ و دفن او می

[ صدها سال، 199چرا مردم بعد از ] صفحه گذرد! بر شگفتی من افزوده شد كه می

دهند؟! بعد معلوم شد كه این دختر با دختران عادی فرق اینگونه ارادت به خرج می

اند السالم است كه مخالفین و دشمنان، پدرش را كشتهدارد. او دختر امام علیه

ختر در د اند و اینفرزندانش را به اینجا كه پایتخت یزید بوده است، به اسیری آورده

هیمن جا از فراق پدر، جان سپرده و مدفون گشته است.بعد از این ماجرا روی به اینجا 

آورند ها میكنند و هدیهآیند و نذرها میآوردم و دیدم كه مردم از هر سو عاشقانه می

ا ی زیادی به او پیدشوند. محبت او چنان در دلم جا گرفته بود كه عالقهو متوسل می

مدتی برای زایمان مرا به بیمارستان )زایشگاه( بردند. پزشكان پس از  كردم.پس از

عمل  آید و ناچار بهمعاینه به من گفتند كودك شما با زایمان غیر طبیعی به دنیا می

جراحی هستیم. من همین كه نام عمل جراحی را شنیدم، دانستم كه در دهان مرگ قرار 

ی اگرفتارم، چه كنم؟ چاره چیست؟ چاره ام، خدایا چه كنم؟ خدایا ناراحت وگرفته

جز توسل ندارم. باید متوسل شوم.به ناچار دستم را به سوی این دختر دراز كردم و 

گفتم: خدایا به حق این دختری كه در اسارت كتك و تازیانه خورده است و به حق 

ا قسم تو راند، ی رسولت بوده است و او را ظالمانه كشتهپدرش كه امام بر حق و نماینده

ی هالكت نجات بدهی!آنگاه خود این دختر را مخاطب دهم كه مرا از این ورطهمی
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ی قیمتی به ی هالكت نجات یابم، دو قالچهقرار دادم و گفتم: اگر من از این ورطه

كنم!خدا شاهد است كه پس از نذر كردن و متوسل شدن، طولی ات هدیه میآستانه

د اء و متصدیان زایمان، ناگهان فرزندم به طور طبیعی متولنكشید كه بر خالف انتظار اطب

[ نجات یافتم! من هم به عهد و نذرم وفا كردم و اكنون 193شد و از هالكت ] صفحه 

 [ .133كنم. ]ها را تقدیم میقالیچه

 شفای آقای احمد اكبری در بیمارستان با توسل به حضرت رقیه

اند كه: آقای قمی واعظ، مرقوم داشته حجة االسالم آقای سید شهاب الدین حسینی

ی احمد اكبری، مداح تهرانی، برای ایشان جریان شفا گرفتن و آغاز زندگی دوباره

بی حضرت رقیه علیهاالسالم بود، این گونه تعریف كرده خود را كه از عنایات بی

است:به دردی مبتال شده بودم كه اطبا ناامیدم كردند. خالصه، كمیسیون پزشكی 

كیل دادند و بنا شد مرا عمل كنند. قبل از عمل، به من گفتند: ممكن است این عمل تش

ل ی مثبتی بعد از عمخوب باشد و ممكن است بد باشد. باالخره عمل كردند و نتیجه

كردند و سرانجام روزی به من گفتند: كه احتمال مردن حاصل نشد.آنها مرا معاینه می

ات دیدار و خداحافظی نما! من هم دست و بچه تو حتمی است! وصیت كن و با زن و

پایم بسته بود و روی تخت افتاده بودم، به دنبال آنها فرستادم و همه آمدند. وصیت 

ها دیدار و وداع كردم. از جمله، طفل كوچكی كردم و جریان را به آنها گفتم و با بچه

و افسرده از اطاق  بغلی بود كه او را خم كردند و من صورتش را بوسیدم. همه گریان

بیمارستان بیرون رفتند تا برای تحویل گرفتن جسد من و جریان مرگ و دفن و ناله 

آماده شوند.با همان وضع دردناك، به حضرت رقیه علیهاالسالم متوسل شدم و اشعاری 

خواندم و ذكر توسلی داشتم. چند لحظه نگذشت كه دیدم دختر خانمی مثل ماه پاره، 

ر شد و مرا با اسم و شهرت صدا زد و فرمود: برخیز!تعجب كردم. جلوی تخت من حاض

[ دختر 191داند؟ با خود گفتم: البد ] صفحه شناسد و اسمم را میاین كیست كه مرا می

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

یكی از هم اطاقیهای من است، كه برای احوالپرسی آمده است.دوباره فرمود: پاشو! 

ای ت ندارم. فرمود: كجا دست و پتوانم، دست و پایم بسته است و حق حركگفتم: نمی

تو بسته است؟ بلند شو! نگاه كردم، دیدم دست و پایم باز است! فرمود: چرا بلند 

ای؟ ام و نباید از جا حركت كنم.گفت: كجا را عمل كردهشوی؟ گفتم: عمل كردهنمی

ببینم.نگاه كرم، دیدم اصال اثری از عمل در بدن من نیست و جای عمل جوش خورده 

كأنه عملی واقع نشده است! تعجب كردم. پرسیدم شما كی هستید؟ فرمودند:  است،

مگر مرا صدا نكردی، و به من متوسل نشده بودی؟ و ناگهان از نظرم غایب شدند!با 

سالمت كامل از تخت برخاستم و لباسم را پوشیدم و بیرون آمدم و جریان كرامت و 

ن ی تكااز منابر و مجالس این معجزهبی را به همه گفتم. من هم در خیلی عنایت بی

 [ .131ام. ]دهنده را نقل كرده

 ی روضه حضرت رقیهی مرحوم میرزا علی محدث زاده در عالم رؤیا بواسطهشفای حنجره

زاده، فرزند محدث عالی مقام حاج شیخ عباس قمی مرحوم حاج میرزا علی محدث

فرمود:زمانی من به بیماری و قدس سره كه از وعاظ و خطبای مشهور تهران بود، می

ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتال شده بودم، تا جایی كه منبر رفتن و سخنرانی 

افتد. من كردن برایم ممكن نبود. مسلما هر مریضی در چنین موقعیتی به فكر معالجه می

[ كردم و 19۴نیز با در نظر گرفتن طبیبی متخصص و با تجربه، به او مراجعه ] صفحه 

پس از معاینه معلوم شد كه بیماری آنقدر شدید است كه بعضی از تارهای صوتی از 

كار افتاده و فلج شده است و اگر العالج نباشد الاقل صعب العالج است.طبیب معالج 

در ضمن نوشتن نسخه، دستور استراحت دادند كه تا چند ماه از منبر رفتن خودداری 

نتظار ام ازی بخواهم و یا مطلبی را از زن و بچهكنم و حتی با كسی حرف نزم و اگر چی

ی استراحت مداوم و استعمال دارو، شاید داشته باشم، آنها را بنویسم. تا در نتیجه

سالمتی از دست رفته مجددا به من برگردد.البته صبر در مقابل چنین بیماری و حرف 
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شتر انسان از همه بی نزدن با مردم حتی با زن و بچه، خیلی سخت و طاقت فرساست، زیرا

شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفی نزنم و احتیاج به گفت و شنود دارد، چطور می

پیوسته در استراحت باشم؟ در حالی كه معلوم نیست نتیجه آن چه باشد! بر همه روشن 

دهد. است كه با پیش آمد چنین بیماری خطرناكی چه حال اضطراری به بیمار دست می

اندازد. این العاده میناراحتی شدید، آدمی را به یاد یك قدرت فوق این اضطرار و

 های بشری قطع شود و به یادشود كه امید انسان، از تمام چارهحالت پریشانی باعث می

ی آنها به درگاه خداوند متعال، عرض حاجت كند و مقربان درگاه الهی افتد تا بوسیله

ی بگیرد.من هم با چنین پیش آمدی، جز توسل به اپایان لطف خداوند بهرهاز دریای بی

ای نداشتم. روزی بعد از نماز السالم چارهعبداهلل الحسین علیهذیل عنایت حضرت ابی

ظهر و عصر حال توسل به دست آمد و خیلی اشك ریختم و ساالر شهیدان حضرت 

لیه و لی اهلل عالسالم را مخاطب قرار دادم و گفتم: یابن رسول اهلل صسید الشهداء علیه

آله و سلم، صبر در مقابل چنین بیماری برای من طاقت فرسا است! عالوه بر آن، من 

اهل منبر هستم و مردم از من انتظار دارند من از اول عمر تا به حال علی الدوام منبر 

[ است كه 193رفتم و از نوكران شما اهل بیت هستم. ولی حاال چه شده ] صفحه می

ز این پست حساس، بر اثر بیمای بركنار باشم؟ به عالوه ماه مبارك رمضان یكباره باید ا

ها را چه كنم؟ آقا عنایتی بفرما، تا خدا شفایم دهد!به دنبال این نیز نزدیك است دعوت

توسل، طبق معمول هر روز، خوابیدم. در عالم خواب خودم را در اطاق بزرگی كه 

یگر اطاق، كمی تاریك بود؛ دیدم.در آن نیمی از اطاق منور و روشن بود و قسمت د

السالم قسمتی كه روشن بود، حضرت مولی الكونین سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین علیه

اند. خیلی خوشحال و خوشوقت شدم و همان توسلی را كه در حال را دیدم كه نشسته

ا صوصبیداری داشتم، در حال رؤیا نیز پیدا كردم و به ایشان عرض حاجت نمودم! مخ

ام، ولی با اصرار داشتم كه ماه مبارك نزدیك است و در مساجد متعددی دعوت شده

توانم منبر روم و سخنرانی نمایم؟ و حال آنكه ی از كار افتاده چطور میاین حنجره
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های خودم نیز حرفی نزنم! چون خیلی الحاح و دكتر مرا منع كرده است كه حتی با بچه

السالم اشاره به من كردند و فرمودند: به آن آقا سید علیهتضرع و زاری داشتم، حضرت 

كه دم در نشسته، بگو چند جمله از مصیبت دخترم )حضرت رقیه علیهاالسالم( بخواند و 

شوی!من به در اطاق نگاه كردم، دیدم شما كمی اشك بریزید، انشاءاهلل تعالی خوب می

ی جماعت ء و خطباء و از ائمهكه از علما« آقا مصطفی طباطبائی قمی»شوهر خواهرم 

السالم را به او رساندم، ولی تهران است، نشسته است. فرمان حضرت امام حسین علیه

 السالمخواست از ذكر مصیبت خودداری كند! حضرت سیدالشهداء علیهایشان می

ایشان مشغول ذكر مصیبت حضرت رقیه « ی دخترم رابخوان روضه»فرمودند: 

 ها مرا ازریختم.اما متأسفانه بچهكردم و اشك مین هم گریه میعلیهاالسالم شد و م

[ متأسف و 19۳خواب بیدار كردند و من با ناراحتی از خواب بیدار شدم و ] صفحه 

متأثر بودم كه چرا از آن مجلس پر فیض محروم ماندم؟ ولی دوباره دیدن آن منظره 

ك متخصص مراجعه نمودم. عالی امكان نداشت!همان روز یا روز بعد، به همان پزش

خوشبختانه پس از معالجه، معلوم شد كه اصال اثری از ناراحتی و بیماری قبلی نیست! 

پزشك كه در تعجب بود از من پرسید: شما چه خوردید كه به این زودی و سرعت 

نتیجه گرفتید؟من چگونگی توسل و خواب خودم را بیان كردم. دكتر قلم در دست 

ستش بر اختیار قلم از ده بود، ولی بعد از شنیدن داستان توسلم، بیداشت و سرپا ایستاد

زمین افتاد و با یك حالت معنوی كه بر اثر شنیدن نام مولی الكونین، امام حسین 

ر ی اشك بالسالم به او دست داده بود؛ پشت میز طبابت نشست و قطره قطرهعلیه

راحتی شما جز توسل و رخسارش ریخت. او گریه كرد و سپس گفت: آقا، این نا

 [ .13۴عنایات و امداد غیبی، چاره و عالج دیگری نداشت. ]

 در این كتاب 19ملحقات بخش 
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شفا و هدایت دختر مسیحی لبنانی با حضور جسمانی حضرت رقیه  -2موضوع: 

السالم روضه خوانی را كه امام حسین علیه -1موضوع: 2۳2علیهاالسالم!، شماره قضیه:

ی حضرت رقیه علیهاالسالم را ترك كند، توبیخ فرمودند، ی سفرههقصد داشت، جلس

حضرت رقیه علیهاالسالم در خواب و سپس در بیداری  -9موضوع: 21شماره قضیه: 

 [ 132] صفحه  231ظاهر شدند و با برگ سبزی، بیمار را شفا بخشیدند، شماره قضیه: 

 خواص و بركات تربت امام حسین 

 روایت حاجی مؤمن تربت خونین در كفن، به

ای به من خبر داد ی محترمهمرحوم مغفور، حاجی مؤمن رحمة اهلل علیه فرمود:مخدره

السالم به من رسیده است و آن كه مقدار نخودی تربت اصلی حضرت امام حسین علیه

 شود، به طوریام. این تربت هر سال در روز عاشورا خونین میرا در كفن خود گذاشته

ه شود.از آن مخدركند و بعد تدریجا خشك میها به كفن سرایت میكه رطوبت خون

خواهش كردم، كه روز عاشورا به منزلش بروم و آن تربت را ببینم. او قبول كرد.روز 

ن ای از خون در كفی كفنش را آورد و باز كرد. حلقهعاشورا به منزل او رفتم. او بقچه

نطوری كه آن مخدره گفته بود،تر و مشاهده نمودم و تربت مبارك را دیدم كه هما

خونین و به عالوه لرزان است. از دیدن آن منظره و تصور بزرگی مصیبت حضرت ] 

[ 133السالم، سخت گریان و ناالن و از خود بیخود شدم. ][ امام حسین علیه131صفحه 

. 

 خونین شدن خاك قبر امام حسین در روز عاشورا به روایت مال عبدالحسین خوانساری

ی عادل، مرحوم مغفور، مال عبدالحسین خوانساری رحمة اهلل علیه این قضیه را نقل ثقه

 -صاحب شرح كبیر  -فرمود:در زمانی كه مرحوم آقا سید مهدی پسر آقا سید علی 

مریض شده بود، برای استشفا، شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج مال جعفر 
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دول بودند، فرستادند كه غسل كنند و با استرآبادی را كه هر دو از فحول و علمای ع

بر السالم شوند و از تربت قعبداهلل علیهلباس احرام، داخل سرداب قبر مطهر حضرت ابی

مطهر با آداب وارده بردارند و برای مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند كه آن 

ناول ز آن تربت تالسالم است و جناب سید مقداری اتربت از قبر مطهر امام حسین علیه

نماید.آن دو بزرگوار حسب االمر رفتند و از خاك قبر مطهر برداشتند و باال آمدند. 

 یسپس قدری از آن خاك مطهر را به بعضی از حضار و اخیار عطا كردند كه از جمله

ایشان شخصی از معتبرین بود. من آن شخص را در مرض موت عیادت كردم و باقی 

ز ترس اینكه بعد از او به دست نااهل افتد، به من عطا كرد.من آن ی آن تربت را امانده

بسته را آوردم و در میان كفن والده گذاشتم. اتفاقا روز عاشورا نظرم به ساروق آن 

[ 139كفن افتاد و رطوبتی در آن احساس كرم! چون آن را برداشتم و گشودم، ] صفحه 

الت نند شكری كه رطوبت ببیند حی تربت كه در جوف كفن بوده است، مادیدم كیسه

نمناكی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره گشته و مانند خونابه شده است 

اثر آن رطوبت از درون كیسه به ظاهر آن و از آن به كفن و ساروق رسیده بود، با آنكه 

رطوبت و آبی در آن جا نبود!پس آن را در محل خود گذاشتم. سپس در روز یازدهم، 

اروق را آوردم و گشودم و آن تربت را به حالت اول خشك و سفید دیدم، اگر چه س

آن رنگ زردی در كفن و ساروق كماكان باقیمانده بود و دیگر بعد از آن در سایر ایام 

 ام و دانستمكردم، همینطور آن را متغیر به رنگ خون دیدهعاشورا كه آن را مشاهده می

 [ .13۳شود. ]شد، در روز عاشورا شبیه به خون میكه خاك قبر مطهر در هر جا با

 تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی

آقای عبدالحمید حسانی، فرزند عبدالشهید حسانی، ساكن فراشبند فارس كه قبال 

داستانهای شگفت تألیف حضرت آیة اهلل آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی 

ام كه سواد فارسی داشتیم، این كتاب را ند:من و خانوادهكرا خوانده بود، نقل می
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خواندیم و دانستیم كه در روز عاشورا، تربت مطهر به رنگ خون درآمده است.در سال 

اخیر، قبل از محرم پدرم عازم كربال شد و مقداری تربت خریداری كرد و آورد. 

 كمی از تربتی را كه پدرمالسالم متوسل شد و مقدار خواهرم )بنام ساره( به ائمه علیهم

 السالم پیچیده بود و شب عاشوراای از حرم حضرت ابوالفضل علیهآورده بود، با پارچه

ی زهرا علیهاالسالم السالم و فاطمه[ احیا داشته بود و از ائمه علیهم133را ] صفحه 

درخواست كرده بود كه اگر ما یك ذره نزد شما قابلیت داریم، این تربت به همان 

اند، تبدیل بشود!اتفاقا روز عاشورا، بعد از نماز ظهر، در كتاب نوشته« آقا»حالتی كه 

كنند و خواهر و زن برادرم نیز ساعت یك و ده دقیقه بعد از ظهر، به آن تربت نگاه می

ن بینند، هماافتند.آنها میی آنها به گریه و زاری میبینند و یك مرتبه همهآن را می

اند، اتفاق افتاده است و تربت مزبور، حالت خون پیدا در كتاب نوشته« آقا»حالتی كه 

كرده است. حقیر كه بعدا از مسجد آمدم، هم دیدم و مقداری از آن تربت را به خدمت 

حضرت آیة اهلل دستغیب دادم.تربت مزبور هنوز موجود است. در روز عاشورا رنگ 

الت بود. بعد از آن به تدریج حتربت به طور كلی جگری شده و رطوبت كمی برداشته 

خشكی پیدا كرده است و هنوز هم با همان رنگ جگری موجود است.مقداری از تربت 

قمری، در فراشبند فارس، كوی  3۳السالم نیز، در سال مطهر امام حسین علیه

مسجدالزهراء، منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی بود و در جلسه نشان دادند و آن تربت 

 [ .133ی آن را مشاهده كردند. ]شده بود و همهبه خون مبدل 

 ی امام رضاتربت حائر امام حسین، همراه با هدیه

در كتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده است كه شخصی گفت:حضرت امام 

ی متاعی فرستادند. چون بسته را باز ] صفحه السالم از خراسان برای من بستهرضا علیه

در میان آن خاكی بود! از آن مردی كه بسته را آورده بود، پرسیدم  [ كردم، دیدم131

السالم است، تا به حال نشده كه این خاك چیست؟گفت: خاك حائر امام حسین علیه
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السالم چیزی برای كسی بفرستند و در میان آن جامه و لباسها، است كه حضرت علیه

فرماید: السالم میامام رضا علیه السالم نگذارند.یك مقدار از تربت حائر حسینی علیه

 [ .1۳۱این تربت امان از بالها، به اذن و مشیت خداوند متعال است. ]

 ی تربت مطهر حضرت امام حسین شفای چشم سید نعمت اهلل جزائری، بوسیله

ز ا»... نویسد:محدث خبیر، سید نعمت اهلل جزائری قدس سره در شرح حال خویش می

لسالم قدری اه كربال رفتیم... از طرف پایین پای امام حسین علیهالسالم بكاظمین علیه

خاك برداشتم... آن را به چشم خود كشیدم. از آن روز چشمم قوت گرفت و قدرت 

بر مطالعه پیدا كرد، بلكه از اولش هم بهتر شد... تا حال هر گاه چشمم ناراحتی پیدا 

كشم و این دوای من چشم می دارم و به جای سرمه بهكند، قدری از آن خاك برمی

مدتی پیش چشمانم ضعیف شده بود، و »نویسد: [ .ایشان در جای دیگر می1۳2«. ]است

ای از السالم بودم. عدهبرای زیارت عرفه زیر گنبد و بارگاه حضرت سیدالشهداء علیه

 زائران بیرون رفتند و خادمان حرم مطهر مشغول جارو زدن شده بودند. گرد و غبار بلند

دیدند! من و گروهی دیگر ای كه مردمی كه آنجا بودند یكدیگر را نمیشد، به گونه

[ خود را باز كردیم تا گرد و غبار داخل دیدگان ما رفت و هنوز 13۴چشمان ] صفحه 

از حرم بیرون نرفته بودم كه هر دو چشمم روشن شد! و از آن زمان تاكنون چشمانم را 

السالم. كشیدن از تربت مطهر حضرت سیدالشهداء علیهام مگر به سرمه معالجه نكرده

[1۳1. ] 

 شفای دختر دكتر سید مصطفی بهشتی با آب تربت و ختم یا كاشف الكرب...

این قضیه توسط خطیب بزرگوار، حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد علی 

رام سال شمسی مطابق با ذیقعدة الح 29۴۳رسولی اراكی نقل شده است:در تیر ماه سال 

ق، در بیمارستان فیروز آبادی بستری بودم. روزی دكتر سید مصطفی بهشتی،  23۱3
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پزشك معالج من، دیر به بیمارستان آمد و در عین حال ناراحت نیز بود. سؤال كردم: 

امروز وضع و حال شما، مثل همیشه نیست؟!دكتر گفت: دخترم را، كه در یكی از 

 ای دارد!هماناند و وضع ناراحت كنندهعمل كردهبیمارستانهای تهران بستری است، 

شب بعضی از بستگانم از قم به بیمارستان فیروزآبادی آمدند و امانت حضرت آیة اهلل 

العظمی آقای گلپایگانی قدس سره را به من رساندند. ایشان شنیده بودند كه من مریض 

یدالشهداء بت حضرت سی آبی را كه با ترشده و در بیمارستان بستری هستم، لذا شیشه

السالم ممزوج شده بود، برای من فرستاده بودند. بنده مقداری از آن را خوردم و علیه

ای را نیز به چشم خود مالیدم و فردای آن روز، دكتر را صدا زدم و از وضع قطره

دخترش سؤال كردم. او توضیح داد و سپس گفت: او احتیاج به دعا دارد! ] صفحه 

دهم شما می ای بهگفتم: وقتی خواستید از بیمارستان بیرون بروی، هدیه[ به دكتر 133

كه آقا فرستاده است. او نزدیك ظهر آمد و من شیشه را به او دادم و گفتم: امشب، در 

شوم، شما ساعتی بعد از آن، مقداری از این فالن ساعت معین، من مشغول ختمی می

مؤثر است!آن شب، در ساعت مقرر، توسل به شاءاهلل آب را به او بدهید تا بخورد، ان

وجه  یا كاشف الكرب عن»السالم را شروع كردم و بعد نیز ختم حضرت ابوالفضل علیه

ار تكرار را دو سه ب« السالمالسالم اكشف كربی بحق أخیك الحسین علیهالحسین علیه

ریضه چه ال مكردم. فردا دكتر آمد و شیشه را نیاورد، ولی خوشحال بود.گفتم: دكتر، ح

طور است؟ گفت: طبق دستور شما عمل شد، یك ساعت بعد از آن مریضه چشم باز 

ه را به ام. مادرش بقیه آب شیشهوش افتاده بود( و گفت: تشنهكرد، )با آنكه سه روز بی

خواهم! به دكترش گفتند: دوباره او را معاینه كند، وقتی كه او داد. صبح گفت: غذا می

: خیلی عجیب است، حال او بهبود یافته است، چه شده؟! جریان را به معاینه كرد، گفت

وی گفتیم. گفت: مقداری سوپ هم به وی بدهید. دادیم و هیچ ناراحتی پیش 

اندازه رضایت بخش است! روز بعد دكتر آمد و به من نیامد!دكتر گفت: وضع او بی

اشف یا ك»و نیز ختم ای؟ جریان آب تربت گفت: اصل جریان را برایم بگو، چه كرده
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را « السالمالسالم اكشف كربی بحق أخیك الحسین علیهالكرب عن وجه الحسین علیه

تیجه داد. این است ناندازه خوشحال شد و بعد به این و آن تذكر میبرایش گفتم. او بی

تربت  السالم وتوسل به حضرت باب الحوائج، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه

 [ 13۳[ . ] صفحه 1۳9السالم. ]طالب علیهعلی بن ابیالشهداء امام حسین ابنحضرت سید

 شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به بركت تربت آن بزرگوار

حاج شیخ اسماعیل نائب، فاضل و عابد معاصر و دارای تالیفات فراوان، كه اینجانب 

فضل حضرت ابوال»شیخ علی فلسفی افتخار شاگردی او را داشتم فرمود:متولی حرم 

مام كم كارم به جایی رسید كه تفرمود: من به گوش دردی مبتال شدم و كم« السالمعلیه

ی من عاجز شدند و به من توصیه كردند كه به بیمارستانهای دكترهای بغداد از معالجه

خارج بروم!باالخره در یكی از بیمارستانهای خارج، طبق برنامه، بستری شدم و پس از 

و آزمایش، اعضای شورای پزشكی گفتند كه باید عمل جراحی شوم. ولی معاینه 

گفتند: نود درصد امكان خطر وجود دارد.گفتم: امشب را به من مهلت بدهید، تا فكر 

كنم و جوابتان را بدهم. در آن شب خیلی ناراحت و غمگین شدم. اما یكمرتبه با خود 

تم، و من كه خود متولی قبر مطهر هس گیرند،گفتم: تمام مریضها از خاك كربال شفا می

الم را با الساز این فیض محروم باشم؟خوشبختانه قدری از خاك قبر حضرت عباس علیه

خود داشتم. با حال و توجه خاصی، مقداری از آن خاك را در گوشم ریختم و 

شود و درد آن ساكت شده خوابیدم و هنگام صبح، دیدم كه دیگر چرك خارج نمی

برای گرفتن پاسخ پیش من آمدند. به آنها گفتم: باز گوش مرا مورد  است!دكترها

ی گوش كامل برطرف ها معاینه كردند، دیدند عارضهآزمایش قرار دهید! وقتی كه آن

شده است! فورا كمیسیون پزشكی تشكیل دادند و در باب این معجزه بحثهایی كردند، 

را نیز در این مسئله جویا شوند.من  در طول بحث نظریاتی داده شد و قرار شد نظر خودم

الم شفا پیدا السی خاك قبر حضرت ابوالفضل العباس علیهدر جواب گفتم: من به وسیله
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اقی السالم، چیزی بكردم. آنها با تعجب گفتند: آیا از خاك قبر حضرت عباس علیه

دادم.  [ است؟!گفتم: بله، و مقداری كه همراه خود داشتم. به آنها133مانده ] صفحه 

آنها سه روز تربت آن حضرت را در آزمایشگاه قرار دادند و گفتند: خاك و خون 

ی مجالس و محافل باشد!مدتی كه در آن كشور بودم، در همهاست و اثر شفا در آن می

آن  یی زیادی از كافران، شیفتهشد و عدهی این معجزه و كرامت گفتگو میدرباره

ه از نزدیك، شاهد این قضیه بودند، به اسالم گرایش بزرگوار شده بودند و گروهی ك

 [ .1۳3پیدا كردند. ]

 چسبیدن دست زن اغفالگر به ضریح حضرت معصومه، و حل این مشكل با تربت مطهر

از جناب شیخ عبدالحسین رضوی نقل شده است كه فرمود:در دوران طلبگی ما، زنی 

ر صدد اغفال بانوی پاكدامنی غیر منزه در حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم، د

بود! چون دو دستش را به ضریح مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم گرفته بود، هر دو 

از  ای نتوانسته بودند دستهایش رادستش به ضریح مطهر چسبیده بود و به هیچ حیله

ای به محضر مقدس آیت اهلل حجت قدس سره مشرف شده و حل ضریح جدا كنند.عده

از ایشان خواسته بودند. آیة اهلل حجت فرموده بودند: مقداری از تربت  این مشكل را

السالم را در آب حل كنند و روی دستهای آن زن بدفرجام حضرت سید الشهداء علیه

درمان است! ] السالم مشكل گشای هر درد بیبریزند، چون تربت امام حسین علیه

ای او ریخته بودند، دستهاش [ هنگامی كه آب محتوی تربت را روی دسته11۱صفحه 

از ضریح جدا شده بود! ولی چون این زن مورد غضب حضرت معصومه علیهاالسالم 

قرار گرفته بود، بعد از آن حادثه عقل خود را از دست داد و همواره در كوچه و بازار 

ی عبرت دیگران بود، تا روزی كه زیر ماشین رفت و عمر نامیمونش به گردید و مایهمی

 [ .1۳1«. ]مدسر آ
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 ی زن بدكار، موجب پذیرفته شدن در قبر شدتربت امام حسین همراه با جنازه

ای از طریق ای بود كه هر وقت بچهالسالم زن زانیهدر زمان حضرت صادق علیه

سوزاند! تا اینكه اجل آن زن انداخت و میكرد، او را به تنوری مینامشروع متولد می

ویشان او، زن را غسل و كفن كردند و برایش نماز خواندند و رسید و او مرد. اقربا و خ

به خاكش سپردند.ولی یك وقت متوجه شدند كه زمین جنازه این زن بدكاره را قبول 

نكرده و به بیرون انداخته است. آن عده كه در جریان دفن این زن بدكاره شركت 

دند نابراین جنازه را برداشتند، گمان كردند كه شاید اشكال از زمین و خاك باشد، و ب

ی قبل تكرار شد، یعنی زمین جسد را و در جای دیگر دفن كردند ولی دوباره صحنه

نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تكرار شد!مادرش متعجب شد و به محضر مقدس 

السالم آمد و گفت: ای فرزند پیغمبر به فریادم برسید و جریان حضرت امام صادق علیه

[ 112بازگو كرد و متمسك و ملتجی به ایشان گردید. ] صفحه را برای حضرت 

السالم وقتی این قضیه را از زبان مادرش شنیدند و متوجه شدند حضرت امام صادق علیه

های حرامزاده بوده است، فرمودند: هیچ كه كار آن زن زنا كردن و سوزاندن بچه

در آتش، فقط بدست مخلوقی حق ندارد كه مخلوق دیگر را بسوزاند، و سوزاندن 

السالم عرض كرد: حاال چه كنم؟ حضرت خالق است!مادر آن زن بدكار به امام علیه

سالم را العبداهلل الحسین علیهفرمودند: مقداری از تربت جدم حضرت سیدالشهداء ابی

ای السالم، مشكل گشاش، در قبر بگذارید. زیرا تربت جدم امام حسین علیههمراه جنازه

ر است. مادر آن زن زانیه، مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت و ی اموهمه

 [ .1۳۴دیگر آن ماجرا تكرار نشد! ]

 آرامش دریا با ریختن تربت در آن
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كنند كه فرمود:با كشتی، از بندر كویت به طرف از مرحوم حاج كاظم بوشهری نقل می

و  در بین راه طوفان شدیدی شدكراچی یا بمبئی )تردید از ناقل است( حركت كردیم. 

دریا متالطم شد. بالفاصله بلندگوی كشتی اعالم كرد كه ما این حادثه را پیش بینی 

نكرده بودیم و اگر كسی تربت كربال همراه دارد، نزد ما بیاورد!با تعجب جلو رفتم و 

مهر  .خواهیم در دریا بریزیم تا آرام شودخواهید؟ گفت: میگفتم: تربت را برای چه می

[ انداخت و 111تربت را از جیب خود درآوردم و به او دادم، در میان دریا ] صفحه 

دانم چه سر و خاصیتی همان لحظه دریا آرام شد.ناخدا كه مسیحی بود، گفت: من نمی

ایم، اند و ما هم تجربه كردهدر این خاك نهفته است؟ ولی همانگونه كه به ما خبر داده

شود.از مرحوم فرهاد میرزا صاحب مش امواج متالطم دریا میتربت كربال باعث آرا

كتاب قمقام زخار نیز نقل شده است كه: زمانی در سفر دریا گرفتار شده و دریا طوفانی 

شده است، قدری تربت در آب ریخته است و از هالكت قطعی نجات پیدا كرده است. 

وم حاج شیخ عبدالكریم كنند كه در زمان عالم گرانقدر شیعه، مرح[ .نقل می1۳3]

ی قم طغیان كرد. مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی قدری تربت حائری قدس سره، رودخانه

در آن ریخت و رودخانه ساكن شد.شیخ كفعمی فرموده است: از جمله چیزهائی كه 

برای آرامش دریا مؤثر است و به تجربه ثابت شده،این است كه قدری تربت حضرت 

 [ .1۳۳، در آن ریخته شود. ]السالمامام حسین علیه

 احترام حضرت بقیة اهلل به تربتی كه بر دیوار مالیده شده بود

ون فرزند عباسعلی كه هم اكن« خدیجه ظهوریان»یكی از بانوان مؤمنه و پرهیزگار، به نام 

قریب نود سال از عمر با بركت خود را پشت سر گذاشته و با آنكه نزدیك ده سال 

كشاند، ، از پا افتاده و با كمك عصا خود را به این سو و آن سو میاست كه بر اثر سكته

[ حدود سی سال قبر مهر 119كند: ] صفحه شود، نقل مینماز جماعتش ترك نمی

تربتی كه خودم از كربال آورده بودم، كثیف شده بود. آن را بردم و در آب روان )آب 
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ی سطل گذاشتم و برگشتم.وقتخیابان وسط شهر مشهد مقدس( شستشو دادم و در میان 

ها رسیدم، با خود گفتم: خوب است مهر را برگردانم، تا روبروی مسجد دوازده امامی

رسم طرف دیگرش نیز خشك شود، مهر را كه برگردانیدم، بر اثر وقتی كه به منزل می

خیس بودن طرف زیرین مهر، قدری تربت به انگشت بزرگم چسبیده بود. انگشتم را به 

روبروی مسجد مالیدم و رفتم.شب در خواب دیدم، آقای بزرگواری كه به ذهنم دیوار 

رسید حضرت حجة بن الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند، سرشان را به همان جای 

السالم اینجا تربت جدم حسین علیه»فرمایند: اند و به من میدیوار كه ذكر شد، گذاشته

 [ .1۳3« ]ای!را مالیده

 ستن دو مهر تربت در رؤیای مرحوم نوریی شكنتیجه

فرمایند:یكی از برادرانم، مهری از تربت حضرت مرحوم محدث نوری قدس سره می

 كرد و بعد در جیبخواند و سجده میالسالم داشت كه بر آن نماز میسیدالشهداء علیه

او  هام بافتاد، والدهپوشید و جیبهایش پشت رانش میگذاشت. چون قبا میخود می

 السالمادبی به تربت آقا سیدالشهداء علیهگفت: چرا بینمود و میگوش زد می

نمایی؟ شاید روی جیبت بنشینی و این مهر بشكند و زیر پایت بماند!برادرم گفت: می

[ 113ام، پس از آن متعهد شد كه ] صفحه بلی تاكنون دو مهر را به این كیفیت شكسته

ن قبا نگذارد.چند روز از این قضیه گذشت، والدم در دیگر تربت را در جیبهای پایی

اش السالم به دیدن او آمده و در كتابخانهعالم خواب دید كه حضرت سیدالشهداء علیه

اند و اظهار مالطفت بیش از حد به او نمودند و فرمودند: بگو پسرهایت بیایند تا نشسته

ر ی ما پنج نفهمه -حاضر ساخت  به آنها اكرام بنمایم و جایزه بدهم!پدرم پسرهایش را

السالم و ما در جلو در اطاق كتابخانه ایستادیم. در نزد حضرت امام حسین علیه -بودیم 

های فاخر و اشیای نفیسی بود.حضرت یك یك فرزندان پدرم را صدا زدند و به لباس

د.تا آمفرمودند و از اطاق بیرون میاندرون اطاق طلبیدند و جایزه به او مرحمت می
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اشت. گذآنكه نوبت به همان برادرم رسید كه مهر تربت را پیش از این در جیبش می

آنگاه حضرت نگاه غضب آلودی به سوی او نمود و به پدرم فرمودند: این پسر تو تا به 

حال، دو مهر از تربت قبر مرا در جیبش گذاشته و شكسته است! چون روی آنها نشسته 

مه در بیرون اطاق انداختند، تا او بردارد و او را مثل ای از تراست.سپس قاب شانه

سایرین به نزد خود نطلبیدند.چون پدر از خواب برخاست، خوابش را به مادرم نقل كرد 

و او پدرم را از این قضیه مطلع نمود. سپس پدرم از صدق این رؤیای عجیبه تعجب 

، واقع نشده است. نمود و حمد خدای را به جای آورد كه برادرم مورد غضب حضرت

 [ 111[ . ] صفحه 13۱]

 در این كتاب 21ملحقات بخش 

السالم، دزد است!، شماره قضیه: ی تربت امام حسین علیهفروشنده -2موضوع: 

توهین موسی بن عیسی به تربت، موجب مرگ ذلت بار او شد، شماره  -1موضوع: ۴3

ی ود بیماری به واسطهشفای مرد سنی با یك دانه تسبیح و ع -9موضوع: ۴۳قضیه: 

زنده شدن فرزند مرحوم نخودكی اصفهانی به  -3موضوع: ۴3توهین، شماره قضیه: 

غبار زوار امام حسین  -1موضوع: 212السالم، شماره قضیه: بركت تربت امام حسین علیه

 -۴موضوع: 232السالم موجب هدایت جمال الدین خلیعی موصلی، شماره قضیه: علیه

 السالم و شیعه شدن او، شماره قضیه:كه با تربت امام حسین علیهشفای چشم شریف م

اك السالم، خاعتراف سفیر فرنگی به اینكه تربت امام حسین علیه -3موضوع: 23۱

شفای چشم مرحوم جزائری به بركت غبار  -۳موضوع: 2۴3بهشت است، شماره قضیه: 

ای طپش قلب یكی از شف -3موضوع: 12۴السالم، شماره قضیه: حرم امام حسین علیه

ه: السالم، شماره قضیدوستان مرحوم سلطان آبادی به بركت تربت امام حسین علیه

را به  ی مرد فاسقالسالم به احترام غبار كربال، جنازهامیرالمؤمنین علیه -2۱موضوع: 1۴2

 [ 113] صفحه  92۱نجف راه دادند، شماره قضیه: 
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 خواص و بركات زیارت عاشورا

 ه سید رشتی فرمودند: عاشورا، عاشورا، عاشوراامام زمان ب

مرحوم حاج شیخ عباس قمی قدس سره، این قضیه را در مفاتیح الجنان، از نجم الثاقب 

 سید احمد بن سید»اند:جناب مستطاب، تقی صالح محدث نوری قدس سره، نقل كرده

ا برایم ر تاجر ساكن رشت، ایداهلل تعالی، این قضیه« هاشم بن سید حسن موسوی رشتی

نقل كرد.او گفت: در سال هزار و دویست و هشتاد، به قصد حج از رشت به تبریز آمدم 

ای برای وارد شدم و چون قافله -تاجر معروف تبریزی  -« حاج صفر علی»و در منزل 

ر سدهی حاجی جبار جلودا»رفتن به مكه نبود، متحیر بودم كه چه باید بكنم؟ تا آنكه 

به طرابوزن را داشت، من هم از او، مركبی كرایه كردم و با او قصد رفتن « اصفهانی

رفتم.در منزل اول سه نفر دیگر هم به نام حاج مال محمد باقر تبریزی و حاج سید حسین 

ی راه شدیم، تا به ارزوم تاجر تبریزی و حاج علی به من ملحق شدند و همه با هم روانه

زن شدیم.در یكی از منازل بین راه، حاج [ رسیدیم و از آنجا عازم طرابو1۴۱] صفحه 

جبار جلودار نزد ما آمد و گفت: این منزل كه در پیش داریم، بسیار مخوف است. لطفا 

قدری زودتر حركت كنید تا بتوانیم، همراه قافله باشیم. البته در سایر منزلها، غالبا ما از 

ه نیم یا سه ساعت بقافله فاصله داشتیم.ما فورا حركت كردیم، و حدود دو ساعت و 

صبح، با قافله حركت كردیم حدود نیم فرسخ كه از منزل دور شدیم، برف تندی 

فتند، ولی رباریدن گرفت و هوا تاریك شد. رفقا سرشانرا پوشانده بودند و با سرعت می

من هر چه كوشش كردم كه خودم را به آنها برسانم، ممكن نشد. تا آنكه آنها رفتند و 

العاده ناراحت و مضطرب !از اسب پیاده شدم و در كنار راه نشستم و فوقمن تنها ماندم

بودم، چون حدود ششصد تومان برای مخارج راه همراهم بود. باالخره فكرم به اینجا 

 توانم بهایم، میرسید كه تا صبح در همین جا بمانم و چون تازه از شهر بیرون آمده

و چند محافظ بردارم و خودم را به قافله  ایم، برگردمجایی كه از آنجا حركت كرده
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برسانم.ناگهان همان گونه كه در این افكار بودم، در مقابل خود، در آن طرف جاده، 

باغی دیدم و در آن باغ باغبانی به نظرم رسید كه بیلی در دست داشت و به درختها 

ان فارسی و با زب ی كمی ایستادزد كه برف آنها بریزد! باغبان نزد من آمد و با فاصلهمی

رمود: دانم!ایشان فام و راه را نمیاند و من ماندهگفت: تو كی هستی؟ گفتم: رفقا رفته

نافله بخوان تا راه پیدا كنی! من مشغول نافله شدم و پس از پایان تهجدم، باز آمد و 

 دانم.فرمود: زیارت جامعه بخوان! من با آنكهفرمود: نرفتی؟ گفتم: واهلل راه را نمی

[ حفظ نیستم، آنجا مشغول 1۴2زیارت جامعه را حفظ نبودم و هنوز هم ] صفحه 

خواندن زیارت جامعه شدم و تمام آن را بدون غلط از حفظ خواندم.باز آمد و فرمود: 

اه بلد ام گرفت، و گفتم: بله هنوز هستم، راختیار گریههنوز نرفتی و اینجا هستی؟ من بی

عاشورا را بخوان! با آنكه زیارت عاشورا را حفظ نبودم و  نیستم كه بروم! فرمود: زیارت

تا به حال هم حفظ نیستم، از اول تا به آخر با صعد لعن و صد سالم و دعای علقمه 

خواندم! پس از آنكه زیارت را تمام كردم، باز آمد و فرمود: نرفتی؟ هنوز اینجا هستی؟! 

شان سوار رسانم! سپس ایا به قافله میمن گفتم: تا صبح اینجا هستم!فرمود: من االن تو ر

االغی شد و بیلش را به روی دوشش گذاشت و فرمود: ردیف من بر االغ سوار شو! من 

سوار شدم و مهار اسبم را كشیدم، ولی اسب نیامد و از جا حركت نكرد!آن بزرگوار 

چپ  فرمود: مهار اسب را به من بده! من مهار را به او دادم. ایشان بیل را به دوش

گذاشت و مهار اسب را گرفت و به راه افتاد، اسب فورا حركت كرد. در بین راه دست 

خوانید؟ نافله، نافله، نافله! )این روی زانوی من گذاشت و فرمود: شما چرا نافله نمی

جمله را سه بار برای تأكید و اهمیت آن تكرار كرد.( باز فرمود: شما چرا زیارت جامعه 

ه، جامعه، جامعه و با این تكرار بر اهمیت آن تأكید فرمود. بعد خوانید؟! جامعنمی

خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! و با این تكرارها بر فرمود: شما چرا عاشورا را نمی

رفت و یك مرتبه برگشت و وار میاین سه موضوع تأكید زیادی فرمود.او راه را دائره

 اند و مشغول وضولب جوی آبی پایین آمده فرمود: آنها رفقای شما هستند، دیدم آنها
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گرفتن برای نماز صبح هستند. من از االغ پیاده شدم، كه سوار اسب شوم و خود را به 

آنها برسانم. ولی نتوانستم به اسب سوار شوم. آن آقا از االغ پیاده شد و مرا سوار اسب 

ن حال به فكر [ همسفرانم برگرداند! در آ1۴1كرد و سر اسب را به طرف ] صفحه 

زد، با آنكه در آن حدود افتادم كه این شخص كه بود؟ كه اوال فارسی حرف می

فارسی زبان نیست و همه ترك هستند و مذهبی جز مسیحیت در آنجا نیست، این مرد به 

داد، و مرا پس از آن همه معطلی كه در من دستور نافله و جامعه و زیارت عاشورا را می

سرعت به رفقایم رساند؟!و باالخره متوجه شدم كه ایشان حضرت  آنجا داشتم، به این

بقیة اهلل ارواحنا فداه هستند! ولی وقتی به عقب سر خود نگاه كردم، احدی را ندیدم و از 

 [ .132ایشان اثری نبود. ]

 زیارت عاشورا هدیه به حضرت نرجس وبا را دفع كرد

ه بدالكریم حائری یزدی قدس سراین قضیه توسط مرحوم آیت اهلل العظمی حاج شیخ ع

نقل شده است:اوقاتی كه در سامرا مشغول تحصیل علوم دینی بودم، اهالی سامرا به 

مردند!روزی در منزل استادم مرحوم ای میبیمای وبا و طاعون مبتال شدند و هر روز عده

گاه ناسید محمد فشاركی اعلی اهلل مقامه بودم و جمعی از اهل علم نیز در آنجا بودند، 

مرحوم آقای میرزا محمد تقی شیرازی تشریف آوردند و صحبت از بیماری وبا شد و 

ی مردم در معرض خطر مرگ هستند.مرحوم میرزا فرمود: اگر من حكمی این كه همه

ی اهل مجلس تصدیق نمودند و گفتند: بدهم، آیا الزم است انجام شود یا نه؟ همه

عیان ساكن سامرا از امروز تا ده روز همگی ] كنم كه شیبلی.سپس فرمود: من حكم می

[ مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را به روح شریف 1۴9صفحه 

السالم هدیه ی حضرت حجة بن الحسن علیهی ماجدهحضرت نرجس خانم والده

نمایند، تا این بال از آنها دور شود! اهل مجلس این حكم را به تمام شیعیان رساندند و 

ی شیعیان مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند.از فردا تلف شدن شیعیان موقوف مهه
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مردند. به طوری كه بر همه آشكار گردیده بود. ها میای از سنیشد و همه روزه عده

ها از آشناهای شیعه پرسیدند: سبب اینكه دیگر، كسی از شما تلف برخی از سنی

دند: زیارت عاشورا! آنها هم مشغول شدند و شود، چیست؟شیعیان به آنها گفته بونمی

بالء از آنها هم برطرف گردید.جناب آقای فرید سلمه اهلل تعالی فرمودند: زمانی 

گرفتاری سختی برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به یادم آمد. پس از اول محرم 

[ 131]العاده برایم فرج شد. سرگرم خواندن زیارت عاشورا شدم، روز هشتم بطور خارق

. 

 زیارت عاشورا در آفتاب، و شفای بیماری فامیل آقا زین العابدین ابرقویی

شود. یكی از فاملیهای نزدیك آقا سید زین العابدین ابرقویی، سخت دچار دل درد می

آید! دكترها مأیوس شدند و دستور ] صفحه تا حدی كه خون از گلوی او بیرون می

جراحی دادند.چون خبر را به آقا سید زین العابدین [ حركت به تهران و انجام عمل 1۴3

رساندند و درخواست دعا و توسل نمودند، ایشان به فرزندان خود دستور دادند كه 

وضو بگیرند و در میان آفتاب مشغول زیارت عاشورا بشوند، و شفای او را بخواهند و 

یرون آمدند و شوند، پس از ساعتی ناگهان از اطاق خود بخود ایشان هم مشغول می

گفتند: شفا حاصل شد، برخیزید و به مادرتان مژده دهید كه خداوند برادرت را شفا 

[ .یكی از علمای اصفهان، كه از مالزمین ایشان بودند، گفتند: آقای سید زین 139داد. ]

العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته بودند، برای رسیدن به كماالت نفسانی و رسیدن 

 [ .133ن. به این جهت، آن حاالت برای ایشان پیدا شده بود. ]به درجه یقی

 شفای پای كودك، با خواندن هشتاد زیارت عاشورا، هدیه به حضرت عباس

حجة االسالم المسلمین آقای شیخ علی صافی اصفهانی، فرزند مرحوم آیة اهلل آقای 

ی اصفهان، این قضیه را ی علمیهحاج شیخ حسن اصفهانی رئیس حوزه
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نویسم مربوط به سید محمد مهدی حیدری، فرزند حضرت اند:كرامتی را كه میوشتهن

حجة االسالم والمسلمین حاج سید علیرضا حیدری یزدی، عالم وارسته و با نفوذ استان 

یزد؛ است. بنده، كه داماد ایشان هستم این قضیه را از زبان ایشان )حاج سید علیرضا 

ای متقی و پرهیزگار است، ] عیال خود، كه علویهحیدری( و همچنین از زبان مادر 

ود، شای برای ایشان متولد میی شعبان، فرزند هفت ماههام.در نیمه[ شنیده1۴1صفحه 

كه وزنش با لباسهایی كه بر تن داشت كمتر از یك كیلوگرم بود! نامش را به میمنت 

دی، در موقعی كه گذارند.متأسفانه زانوی چپ مهاین روز خجسته، به نام مهدی می

شد. متولد شد، كشكك نداشت و در نتیجه، بر عكس پاهای سالم، به سمت جلو تا می

وی را نزد دكترهای زیادی در عراق و ایران بردند، ولی همه گفتند: این كودك، قابل 

عالج نیست مگر آنكه بزرگ شود و بعد از سن بلوغ، كشكك مصنوعی به پایش پیوند 

ام، در لت عادی برگردد )آن هم با قید احتمال(!سرانجام پدر دلسوختهزنیم تا شاید به حا

السالم گردد و در حرم حضرت اباالفضل علیهیكی از شبهای جمعه به كربال مشرف می

ز كند كه چهل روشود و نذر میالسالم میمتوسل به باب الحوائج قمر بنی هاشم علیه

السالم هدیه ر حضرت اباالفضل علیهزیارت عاشورا را بخواند و ثوابش را به محض

بیند كه پای خواند، ولی بعد از چهل روز مینماید.آنگاه چهل روز، زیارت عاشورا می

كند. چند كودك هیچ فرقی نكرد. مجددا چهل زیارت عاشورای دیگر را شروع می

بیند كه خانمی مجلله و گذرد، مادر كودك، در خواب میی دوم میشب كه از چهله

ات خوب شده است!از خواب فرمایند: بلند شو، بچهكنند و میانی او را بیدار مینور

 ی گل خوابیدهبیند بچه همچون یك دستهرود، میشود و به سراغ بچه میبیدار می

 [ 1۴۴[ . ] صفحه 131زند! ]است و با پای سالم، دارد دست و پا می

 بخوان هر روز صبح به نیابت از امام زمان، زیارت عاشورا
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 كنند كه سید جلیل، سید احمد اصفهانیمرحوم آیة اهلل شیخ علی اكبر نهاوندی نقل می

معروف به خوشنویس این قضیه را برایم نوشته است:در روز جمعه در مسجد سهله، در 

ی ای نشسته بودم، ناگاه سید بزرگوار و معممی وارد شد و به آنچه در زاویهحجره

ادی كتاب و ظرف( نظر كرد و فرمود: اینها حاجت دنیای حجره بود )یك فرش و تعد

ا السالم زیارت عاشوركند، تو هر روز صبح به نیابت امام زمان علیهتو را كفایت می

بخوان، و به قدر كفایت، معیشت هر ماه خود را از من بگیر كه اصال به احدی محتاج 

و « كندك ماه تو كفایت میاین برای ی»نباشی! و سپس قدری پول به من داد و فرمود: 

به طرف در مسجد رفتند.من به زمین چسبیده بودم و زبانم بند آمده بود و هر چه 

خواستم سخن بگویم یا برخیزم، نتوانستم! تا اینكه آن سید خارج شد. همین كه بیرون 

رفت، گویا قیودی از آهن كه بر من بود، باز شد، پس برخاستم و از مسجد خارج شدم 

 [ .13۴ه جستجو كردم، اثری از آن آقا نیافتم. ]و هر چ

 ی زیارت عاشورای روزی بواسطهتوسعه

عالم جلیل و زاهد، حاج شیخ عبدالجواد حائری مازندرانی فرمود: روزی شخصی به 

خدمت مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی قدس سره آمد و از تنگی معاش خود 

ت السالم و زیاررم حضرت اباعبداهلل علیهشكایت كرد.شیخ به او فرمود: برو در ح

عاشورا بخوان. رزق و روزی به تو خواهد رسید! اگر نرسید، نزد من بیا من به تو پول 

ی خدا رفت و بعد از زمانی خدمت آقا آمد. آقا [ آن بنده1۴3خواهم داد. ] صفحه 

ن زیارت السالم مشغول خواندفرمود: چه كار كردی؟ گفت: در حرم امام حسین علیه

ی عاشورا بودم. در آن هنگام شخصی آمد و وجهی به من داد و بعد از آن در توسعه

 [ .133معاش قرار گرفتم. ]

 بعد از چهلمین زیارت عاشورا، پول برای او حواله شد
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یكی از علما در یادداشتهای خود چنین نوشته بود: شبی از طریقی، به من الهام شد كه 

ی یكی از بندگان خدا كه مرد محترمی از مان ببر، درب مغازهمبلغ چهل و پنج هزار تو

اهل اصفهان است. صبح متحیر بودم چه كنم؟ آیا آنچه فهمیدم، صحیح است یا نه؟ و 

دانستم چقدر پول دارم؟وقتی مراجعه كردم، دیدم موجودی من چهل و پنج اصال نمی

ن شهر بود رفتم. دیدم دو هزار تومان است. اول وقت درب مغازه آن آقا كه از محترمی

ه خواهم با هم باند. به آن آقا گفتم: من با شما كاری دارم، میی او ایستادهنفر در مغازه

جایی برویم و برگردیم. او گفت: بسیار خوب.من ایشان را به مسجدالنبی، واقع در 

م و من تكردند. لب ایوان، طرف قبله نشسخیابان جی، بردم. در آنجا عمله و بنا كار می

به ایشان گفتم: من مأمور هستم كه گرفتاری شما را اصالح كنم، اگر مشكلی داری 

بگو! هر چه اصرار كردم او چیزی نگفت.باالخره آن مبلغ را به ایشان دادم، ولی نگفتم 

اختیار به گریه افتاد و گفت: من چهل و پنج هزار تومان قرض چقدر است. ایشان بی

[ كه بخوانم و امروز بعد از اذان، 1۴۳را نذر كردم ] صفحه داشتم، چهل زیارت عاشو

السالم خواستم كه عبداهلل الحسین علیهآخرین زیارت را خواندم واز حضرت ابی

 [ .13۳گرفتاریم رفع شود كه االن بحمداهلل گره باز گردید. ]

 ندحضرت امام حسین در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف حداد را زیارت كرد

كه یكی از نیكان و مجاورین نجف اشرف است و پیوسته « مال حسن یزدی»صالح متقی 

كه مرد فاضل « حاج محمد علی یزدی»ی امین مشغول عبادت و زیارت است، از ثقه

كرد و دائما مشغول اصالح امر آخرت خود بود، این صالحی بود و در یزد زندگی می

كه  -زدی كه شبها در قبرستان خارج از یزد قضیه را نقل كرده است.حاج محمد علی ی

برد، به سر می -به مزار معروف است و در آنجا جماعتی از صلحا مدفون هستند 

رفتیم و گفت:یكی از رفقای من از كوچكی با من همسایه بود و با هم نزد یك معلم می

م با هم بزرگ شدیم. پس از آن ما برای خودمان یك شغلی انتخاب كردیم و او ه
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را برای خود پیشه كرد و در همان شغل بود تا از دنیا رفت و در « مأمور گمرك»شغل 

كردم، به خاك سپرده شد.چند همان قبرستان، نزدیك محلی كه من در آن بیتوته می

روز از فوتش گذشته بود كه او را در خواب دیدم. او بسیار خوشحال بود و در جای 

دانم كه تو در دنیا كارهای تم و گفتم: من میكرد. پس نزد او رفخوبی زندگی می

خوبی نداشتی و این حاالت در شأن تو نیست و شغل تو مقتضی این مكان نبود و تو 

باید در عذاب باشی! با كدام عمل به این مقام رسیدی؟او گفت: همین طور است كه 

رفتار بودم. تا [ عذابها گ1۴3گویی! من از روزی كه از دنیا رفتم، به بدترین ] صفحه می

دیروز كه همسر استاد اشرف حداد فوت شد و در این مكان او را دفن كردند و اشاره 

به موضعی كرد كه تقریبا پنجاه متر با او فاصله داشت.سپس رفیقم گفت: در شب وفات 

مر ی سوم االسالم سه مرتبه او را زیارت كردند و در مرتبهاو حضرت اباعبداهلل علیه

عذاب از این قبرستان برداشته شود. و اكنون الحمدهلل حالم این گونه است فرمودند كه 

ایم.از خواب بیدار شدم و متحیر بودم و استاد بینی و در نعمت الهی قرار گرفتهكه می

دانستم! پس به بازار آهنگرها رفتم و ی او را هم نمیشناختم و محلهاشرف حداد را نمی

االخره او را پیدا كردم.از استاد اشرف پرسیدم: تو آدرس اشرف حداد را گرفتم و ب

ای داشتی؟!گفت: بله، دو سه روز است كه وفات كرده است و او را در فالن زوجه

ایم.به استاد اشرف گفتم: او به زیارت محل )همان موضع را اسم برد( دفن كرده

ام حسین مكربالی حضرت اباعبداهلل رفته بود؟ گفت: نه، گفتم: ذكر مصائب حضرت ا

كرد؟ گفت: نه. گفتم: مجلس عزادای داشت؟ گفت: نه.باالخره او السالم میعلیه

پرسی؟! من خوابم را برایش نقل كردم. استاد اشرف گفت: این پرسید: چرا اینها را می

 [ .133زن مواظبت بر زیارت عاشورا داشت. ]

 د اصفهانتشریف فرمایی امام حسین برای دیدار ما در قبركن، در تخت فوال
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حضرت حجة االسالم والمسلمین، حاج آقا حسین نظام الدینی اصفهانی قدس سره 

های موجه اصفهانی و مالزم یكی از حاجی -اند: روزی در منزل حاج عبدالغفور نوشته

[ آیة اهلل حاج سید محمد تقی فقیه احمد آبادی صاحب كتاب شریف 13۱] صفحه 

ام بودم.یكی از رفقای ایشان به ن -السالم للقائم علیهمكیال المكارم فی فوائد الدعاء 

گفت: برادرم را كه مدتی قبل فوت كرده بود، در خواب می« حاج سید یحیی پنبه كار»

دیدم. او وضع و لباس خوبی داشت كه موجب تعجب و شگفتی بود. به او گفتم: 

را داداش، در آن دنیا، كاله چه كسی را برداشتی؟ گفت: من كاله كسی 

شناسم! این لباس و این موقعیت از آن تو نیست. ام؟!من گفتم: من تو را میبرنداشته

بود، حضرت سیدالشهداء « مادر قبركن»برادرم گفت: آری، دیشب، شب اول قبر 

سانی كه به ك»السالم به دیدن آن زن تشریف آوردند و فرمودند: اباعبداهلل الحسین علیه

مند شدم و به این جهت، از من هم از آن عنایات بهره« د!اطراف قبر بودند خلعت ببخشن

ام.از خواب بیدار شدم، دیشب وضع و حال ما خوب شد و این لباس فاخر را پوشیده

نزدیك اذان صبح بود، كارهای خود را انجام دادم و حركت كردم و به سوی تخت 

ر قبر ن مطلب، سفوالد )قبرستان تاریخی و با عظمت اصفهان( آمدم و برای تحقیق ای

رهای ی قبخواندند. از آنها دربارهبرادرم رفتم بعضی قرآن خوانها در كنار قبر قرآن می

 را معرفی كردند. گفتم: كی دفن شده است؟« مادر قبركن»تازه پرسش كردم و آنها قبر 

ی برادرم گفتند: دیشب شب اول قبر او بوده است! متوجه شدم تاریخ دفن او، با گفته

ی مرحوم آیة اهلل میرز لم خواب مطابق است.سرانجام نزد آقای قبركن، در تكیهدر عا

ابوالمعالی )استاد مرحوم آیة اهلل العظمی بروجردی و صاحب كرامات عجیبه(، كه 

ی فوت مادرش، محاذی قبر آن زن بود، رفتم. ابتدا از او احوالپرسی نمودم و درباره

[ گفتم: ایشان روضه 132ر او بود! ] صفحه سئوال كردم. او گفت: دیشب شب اول قب

كرد؟ روضه خوان بود؟ كربال مشرف شده بود؟ گفت: خیر. سپس سئوال خوانی می
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كرد: این پرسشها برای چیست؟ آنگاه خواب خود را گفتم. گفت: مادرم هر روز 

 [ .9۱۱خواند. ]زیارت عاشورا می

 رت عاشورامقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محالتی به خاطر زیا

ی علما و فقهای نجف اشرف فقیه زاهد، مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشكور، كه از اجله

ی جماعت صحن مطهر بوده است و در و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق و از ائمه

های در حدود نود سالگی وفات نمود و در جوار پدرش، در یكی از حجره 2993سال 

در نجف اشرف، در  299۴ماه صفر  1۴فرمود:در شب  صحن مطهر مدفون گردید، نقل

السالم را دیدم. پس از سالم پرسیدم: از كجا خواب حضرت عزرائیل ملك الموت علیه

آیم و روح میرزا ابراهیم محالتی را قبض كردم.گفتم: آیی؟ فرمود: از شیراز میمی

ترین باغهای عالم روح او در برزخ در چه حال است؟ فرمود: در بهترین حاالت و در به

برزخ است و خداوند هزار ملك را برای او موكل كرده است كه فرمان او را 

برند!گفتم: برای چه عملی، به چنین مقامی رسیده است؟ آیا برای مقام علمی و می

تدریس و تربیت شاگردان؟ فرمود: نه. گفتم: آیا برای نماز جماعت و رساندن احكام 

گفتم: برای چه عملی؟ فرمود: برای زیارت عاشورا!مرحوم  دین به مردم؟ فرمود: نه.

میرزای محالتی سی سال آخر عمرش، زیارت عاشورا را ترك نكرد و هر روزی كه 

[ 131گرفت. ] صفحه توانست آن را بخواند، نایب میبیماری یا مشكلی داشت و نمی

میرزا محمد تقی شود، فردای آن روز، به منزل آیة اهلل چون شیخ از خواب بیدار می

كند.مرحوم میرزا محمد تقی گریه رود و خواب خود را برای ایشان نقل میشیرازی می

فرماید: میرزای محالتی از دنیا پرسند، میكند و چون از ایشان سبب گریه را میمی

ی فقه بود! به ایشان گفتند: شیخ خواب دیده است و واقعیت آن معلوم رفت و استوانه

فرمود: بلی خواب است، اما خواب شیخ مشكور است نه خواب افراد  نیست. میرزا
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رسد و عادی!فردای آن روز، تلگراف فوت میرزای محالتی از شیراز به نجف می

 [ .9۱2گردد. ]تصدیق رؤیای شیخ مشكور آشكار می

 مقام سه نفر به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا

اج آقا حسین خادمی و حاج شیخ عباس فرمود: مرحوم آیة اهلل حیكی از بزرگان می

السالم( را در خواب قمی و حاج شیخ عبدالجواد مداحیان )روضه خوان امام حسین علیه

های بهشت دور یكدیگر جمع بودند.از آیة اهلل خادمی ای از غرفهدیدم، كه در غرفه

خ یاحوال پرسی كردم و گفتم: با هم بودن شما سه نفر )یك آیة اهلل، آقای حاج س

السالم( عباس قمی یك محدث، و حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان امام حسین علیه

واب اید؟آیة اهلل خادمی جچه مناسبتی دارد؟ چرا شما با یكدیگر در یك جا قرار گرفته

دادند: ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن زیارت عاشورا، 

 [ 139حه [ . ] صف9۱1مثل هم بودیم. ]

 تاسف در برزخ به خاطر مداوت نداشتن بر زیارت عاشورا

مرحوم حاجی مال »عالم جلیل القدر، شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود 

نقل كردند كه فرمود: من حاجی میرزا علی تقی طباطبایی را بعد از رحلتش « ابوالحسن

هم داری؟گفت: هیچ آرزویی ندارم در خواب دیدم. به او گفتم: آیا در آنجا آرزویی 

عبداهلل الحسین جز یك چیز و آن اینكه چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورای ابی

ی محرم، زیارت عاشورا السالم را نخواندم؟رسم سید این بود كه فقط در دههعلیه

خواندم. خورد كه چرا در تمام سال نمیخواند، نه در تمام سال! و لذا افسوس میمی

 [ 133[ . ] صفحه 9۱3]

 در این كتاب 21ملحقات بخش 
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، كنندی زیارت عاشورا شركت میحضرت صدیقه علیهاالسالم در جلسه -2موضوع: 

ی امینی در عالم برزخ فرمود: مداومت بر مرحوم عالمه -1موضوع: 31شماره قضیه: 

 [ 133] صفحه  9۱۱ی خود بدان، شماره قضیه: زیارت عاشورا را وظیفه

 خ عزاداران و زواربرز

 ی هندوی سینه زن نسوختدست و سینه

سید جلیل، مرحوم دكتر اسماعیل مجاب )دندان ساز(، عجائبی را كه از ایام مجاورت 

ای از بازرگانان گفت:عدهكرد. از آن جمله میدر هندوستان مشاهده كرده بود، نقل می

رای مند هستند و بد و عالقهالسالم معتقهندو )بت پرست( به حضرت سیدالشهداء علیه

ی كنند.بعضی از آنها روز عاشورا به وسیلهبركت مالشان، با آن حضرت شراكت می

تند و آن ایسكنند و خودشان به حال عزا میشیعیان شربت و فالوده و بستنی درست می

دهند. بعضی از آنها نیز مبلغی را كه مربوط به آن چیزهای نذری را به عزاداران می

دهند تا در مراكز عزاداری خود صرف نمایند.یكی از آنها رت است، به شیعیان میحض

 زد. چون آن هندوكرد و با آنها سینه میعادتش این بود كه همراه سینه زنها حركت می

مرد، بنا به رسم مذهبی خودشان، بدنش را با آتش سوزاندند و تمام بدنش خاكستر شد. 

[ بستگانش 13۳اش در آتش نسوخته بود. ] صفحه ینهای از سفقط دست راست و قطعه

آن دو عضو را نزد قبرستان شیعیان آوردند و گفتند: این دو قطعه از بدن او مربوط به 

ی حسین شما است!وقتی كه آتش جهنم كه قابل مقایسه با آتش دنیا نیست به وسیله

نسوزاندن آتش گردد، پس السالم خاموش و برد و سالم میحضرت امام حسین علیه

 [ .9۱1ضعیف دنیوی به وسیله آن بزرگوار، جای تعجب نیست! ]

 در عالم آخرت مقام و سلطنت امام حسین را خواهی دید
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مرحوم آقای سید محمد تقی گلستان )مدیر روزنامه گلستان( این قضیه را نقل نمود:در 

دورانی اوایل سن جوانی، چند جوان همسال و یك دل و یك جهت بودیم و با هم 

رفتیم و با هم بودیم.یكی از آنان پدرش داشتیم. هر شبی در منزل یكی از دوستان می

 السالم سخت عالقمند بود و در تعزیه وحسینی بود! یعنی به حضرت سیدالشهداء علیه

اختیار بود. شبی كه نوبت میهمانی پسرش بود، گریه و زاری بر آن حضرت بی

ل من بیایید، مگر اینكه آقای روضه خوانی هم بیاید و گفت: من راضی نیستم در منزمی

السالم كند.ولذا هر شبی كه نوبت آن رفیق بود ذكری از حضرت سیدالشهداء علیه

گشت.پس از چندی آن پیرمرد محترم خوانی تبدیل میمجلس ما به تعزیه وروضه

، او را دیدم و ی ما را ناراحت كرد. تا اینكه شبی در عالم رؤیامرحوم شد و مرگش همه

[ انگشت ابهام )شست( 133در این اندیشه افتادم كه مرده است و هر كس ] صفحه 

گوید!لذا ابهام او را گرفتم و مرده را بگیرد، هرچه از او بپرسد، آن مرده جواب می

كنم، تا برایم حاالت خود را از ساعت مرگ تاكنون نقل گفتم: تو را رها نمی

دی بر او دست داد و گفت: نپرس كه گفتنی نیست! چون كنی!حالت ترس و لرز شدی

از گفتن حالش مأیوس شدم، گفتم: پس چیزی را كه در آن عالم فهمیدی برایم بگو، 

ردیم، در كالسالم را كه یادش میتا من هم بدانم.گفت: برایت بگویم: امام حسین علیه

اهده كردم و طوری است دنیا نشناختیم! اینجا كه آمدم مقام و سلطنت و عزت او را مش

توانم به تو بفهمانم. جز اینكه خودت بیایی و مقام او را در این عالم ببینی. كه آن را نمی

[9۱۴. ] 

 امام حسین فرمود: من رحمت اهلل الواسعةام

ی میرجهانی قدس اهلل نفسه الشریف فرمودند:در ابتدای منبری مرحوم آیت اهلل عالمه

مؤمن باید خوف و رجائش مساوی باشد و امروز شیعیان  شدن، با خود فكر كردم كه

اند، كه گویا هیچ خوفی از اهوال بعد از مرگ چنان رجاء به رحمت خدا پیدا كرده
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ها آیات عذاب را تفسیر كنم و ی خود دیدم كه در سخنرانیندارند! بنابراین وظیفه

م و كردرا مطرح میعقبات پس از مرگ را تذكر دهم.در اكثر سخنرانیها همین بحثها 

كردند! باالخره روزی در منزل یكی از اخیار اصفهان ی زیادی میمستمعین گریه

دم، و كری عذابی را تفسیر می)ایشان نام او را ذكر كردند( بر فراز منبر بودم و آیه

[ پوشانده بود. در این اثنا ناگهان برایم 1۳۱اشكها رخسار مستمعین را ] صفحه 

السالم را در بین زمین و آسمان دیدم ل شد و حضرت سیدالشهداء علیهای حاصمكاشفه

ترسانی! من میر جهانی! تا كی مردم را می»فرمودند: كه مطالبی به این مضامین می

ی پس از این مكاشفه، سعی كرم كه منبرهایم فقط در زمینه«.ام!رحمت اهلل الواسعه

 ایجاد خوف نباشد.

 عالم برزخ ای درسید محمد باقر درچه

السالم فرمودند:یكی از آقای امیر محمدی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم

شبهای جمعه، مقارن ساعت یك نصف شب به تخت فوالد )قبرستان مؤمنین و علمای 

مشهور در اصفهان( آمدم. دیر وقت بود و مردم خواب بودند. ماشین را خاموش كردم 

اخل كردم.چند زیلو روی هم گذاشته شده بود من آمدم و با هل دادن، آن را به تكیه د

و بر روی آنها نشستم و سیگاری روشن كردم، تا بعد از آن بروم و استراحت 

م استاد مرحو -ای قدس سره ی آقای سید محمد باقر درچهكنم.ناگهان چشمم به مقبره

دانم آقا سید یافتاد. رو به آسمان كردم و صدا زدم: خدایا من م -آیة اهلل بروجردی 

ی تو آبرو دارد. این سید امشب به خواب من بیاید و یك خبری از محمد باقر، در خانه

آن دنیا به من بدهد!سیگارم تمام شد، سپس رفتم و خوابیدم. در عالم رؤیا، دیدم كه 

جمعیتی دور تا دور یك مجلس، بعضی نشسته و برخی ایستاده بودند.در این هنگام، 

ای، یك پیراهن سفید پوشیده است و یك عرقچین بر محمد باقر درچهدیدم آقا سید 

[ امام 1۳2ای به من كرد و صدا زد: هر قدمی كه برای ] صفحه باشد. او اشارهسرش می
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كنند. السالم در دنیا برداشتم، در اینجا )عالم برزخ( دارند پایم حساب میحسین علیه

[9۱3. ] 

 به تاج الواعظین لنگرودی عطا فرمودندباغ و قصری كه حضرت امام حسین، 

، گفت:در عالم خوابفرزند سلطان الواعظین لنگرودی می« مرحوم مرتاضی لنگرودی»

دیوار باغی را دیدم. آن قدر رفتم تا به در ورودی باغ رسیدم و چون در باز بود، وارد 

 وسط باغباغ شدم. آنچنان باغ پر گل و گیاهی دیدم كه تا به حال ندیده بودم! در 

فتم: هایش بود.گقصری دیدم كه مرحوم تاج الواعظین لنگرودی، در ایوان یكی از غرفه

ات را دیده بودم، این آقای تاج، این باغ و كاخ از كیست؟ گفت: از من! گفتم: خانه

السالم چنین نبود.گفت: این باغ و كاخ را موالیم حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه

 [ .9۱۳السالم! ]ه است. خوشا به حال نوكران امام حسین علیهبه من عنایت فرمود

ی زیارت و عزاداری امام حسین سخن ی امینی در عالم برزخ، دربارهمرحوم عالمه

 گویندمی

ت نویسد:پس از گذشفرزند آیت اهلل امینی قدس سره آقای دكتر محمد هادی امینی می

ه امینی نجفی، پدر بزرگوارم و مؤلف چهار سال از فوت مرحوم آیت اهلل العظمی عالم

ای قبل از اذان فجر، وی را هجری قمری، شب جمعه 2933كتاب الغدیر، یعنی در سال 

در خواب دیدم. او را شاد و خرسند یافتم! جلو رفتم و پس از سالم و دست بوسی 

[ شما 1۳1عرض كردم: پدر جان! در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات ] صفحه 

گویی؟ مجددا عرض كردم: آقا جان! در آنجا كه اقامت دارید، گفتند: چه میگردید؟

كدام عمل موجب نجات شما شد؟ كتاب الغدیر یا سایر تألیفات یا تأسیس و بنیاد 

تر حگویی؟ قدری واضدانم چه میالسالم؟پاسخ دادند: نمیی امیرالمؤمنین علیهكتابخانه

دیگر  اید و به جهاناكنون از میان ما رخت بربستهتر بگو! گفتم: آقا جان! شما و روشن
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اید: در آنجا كه هستید، كدامین عمل باعث نجات شما گردید؟ كدام عمل منتقل شده

از میان صدها خدمات و كارهای بزرگ علمی و دینی و مذهبی؟مرحوم عالمه امینی 

فقط زیارت اباعبداهلل الحسین »درنگ و تأملی نمودند و سپس فرمودند: 

دانید كه اكنون روابط بین ایران و عراق تیره و تار عرض كردم: شما می«.السالم!علیه

است و راه كربال بسته شده است. چه كنم؟فرمود: در مجالس و محافلی كه جهت 

شود، شركت كن! كه ثواب زیارت امام حسین السالم برپا میعزاداری امام حسین علیه

س فرمودند: پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآور دهند.سپالسالم را به تو میعلیه

كنم كه زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ساختم و اكنون نیز به تو توصیه می

ترك و فراموش مكن. مرتبا زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این 

 و سعادت در دنیا وزیارت دارای آثار و بركات و فواید بسیاری است كه موجب نجات 

نویسد: باشد و امید دعا دارم فرزندم!فرزند مرحوم آیت اهلل امینی میآخرت تو می

عالمه امینی قدس سره با كثرت مشاغل و تألیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به 

[ مواظبت 1۳9السالم در نجف اشرف، ] صفحه ی امیرالمؤمنین علیهساختمان كتابخانه

ن نمودند و بدیزیارت عاشورا داشتند و سفارش به زیارت عاشورا میكامل بر خواندن 

جهت من خودم نیز حدود سی سال است كه مواظب بر خواندن زیارت عاشورا 

 [ .9۱3باشم. ]می

 ی اعمال مربوط به امام حسین پذیرفته شدهمه

مرحوم سید حسین شاهرودی قدس سره فرمود: با مرحوم شیخ علی زاهد قدس سره 

گشتیم، مرد عربی از ایشان پرسید: چرا برای شب زیارتی امام ه از مسجد سهله برمیپیاد

روید و به این ترتیب موفق به درك چهل شب در مسجد السالم به كربال میحسین علیه

دانی كنم تا بای نقل میشوید؟مرحوم شیخ علی زاهد فرمودند: برایت قضیهسهله نمی

السالم را ترك نكنم!قضیه آن است كه شخص لیهكه حق دارم زیارت امام حسین ع
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ی امالك خود را متدین و محترمی ساكن نجف اشرف بود. وی در اواخر عمر، همه

فروخت و به كربال آمد و در آنجا مسكن گزید.مردم به او گفتند: همه دوست دارند در 

لمؤمنین ای؟!او جواب داد: دستگاه امیرانجف اشرف بمیرند، اما تو به كربال آمده

كند! )یعنی افراد پاك و صالح به بارگاه حضرت علی السالم فقط مرد قبول میعلیه

قی و پذیرند! متالسالم، همه را میالسالم راه دارند.( ولی در دستگاه امام حسین علیهعلیه

[ 1۳3فاسق و حتی یهود و نصاری نیز در این باب اوسع الهی راه دارند. ] صفحه 

ای ر كربال فوت كرد و در همان جا مدفون شد. در شب دفن او، عدهخالصه، آن مرد د

او را به خواب دیدند و او گفته بود:چون مرا در قبر گذاشتند، نكیرین برای سؤال 

كرد. ابتدا نمازها را شروع آمدند، سپس یكی از آنها اعمال مرا به دیگری عرضه می

فهمیدم كه راست و خودم می كردند، ملك دیگر به نمازها اشكال كرد و نپذیرفت

گویند و آن نمازها برای خدا نبوده است!هنگامی كه نمازهایم رد شد، مأیوس شدم. می

دار كردند و نپذیرفتند! تا اینكه نوبت به بعد به همین صورت تمام اعمالم را خدشه

 السالم بود.آن ملك گفت: به زیارت كربالاعمالی رسید كه مربوط به امام حسین علیه

رفته است، و هر دو قبول كردند! در مجلس روضه شركت كرده است، هر دو قبول 

كردند! در فالن مجلس خدمتی به عزاداران كرده است، قبول كردند! و همینطور...من 

ی خدا، این اعمال و آن اعمال همه برای من در قبر عصبانی شدم و گفتم: ای مالئكه

بول نشد؛ ولی در این اعمال، هیچ چیز رد ی اعمال من چیزی قاست، چطور از بقیه

فه السالم، وظیخاموش باش! زیرا ما در دستگاه امام حسین علیه»نشد؟!به من گفتند: 

تحقیق نداریم و مأمور به ظاهر هستیم!سپس شیخ علی زاهد از آن مرد عرب پرسید: 

 عرب پاسخالسالم را ترك نكنم؟! آن حاال آیا من حق دارم كه زیارت امام حسین علیه

 [ 1۳1[ . ] صفحه 92۱داد: بلی، حق با شما است. ]

 منبری امام حسین در شب اول قبر نجات یافت
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دو نفر از معمرین و بزرگان اهل منبر یزد، كه فعال هم یكی از آنها زنده و در قید حیات 

كنند كه هر كدام از آنها زودتر از دنیا گذارند و عهد میاست، با یكدیگر قرار می

فتند، به خواب دیگری بیایند و وضع خود را به او خبر دهند.یكی از آنها فوت ر

آید. او در باغ مصفایی، قدم زنان كند، دو شب بعد از فوتش به خواب دیگری میمی

پرسد: با تو چه كردند؟آن منبری گفت: كند! پس از او میدوست خود را مالقات می

ام نكیرین برای سئوال و جواب، وارد قبر شدند و وقتی مرا در قبر نهادند؛ آن دو ملك بن

توانستم جواب بدهم!فقط یك از من هر چه سئوال كردند، زبانم بند آمده بود و نمی

تی آنها وق« السالم هستم!من روضه خوان امام حسین علیه»كلمه به زبانم آمد و گفتم: 

ال ل خودم، به این حكه این سخن را شنیدند، ساكت شدند و چیزی نگفتند و مرا به حا

 [ .922بینی، رها كردند و رفتند. ]كه می

 های امام حسین كه دارای شغل غیر حاللی بودبرزخ یكی از منبری

ی سال قبل اند:بیش از سحضرت آیة اهلل سید عبدالحسین دستغیب این قضیه رانقل كرده

حرامی  بود كه چند سال آخر عمرش را به شغل« شیخ حسن»روضه خوانی، به نام 

بیند در حالی كه او سرگرم بود! پس از مردنش، یكی از خوبان او را در خواب می

رود. این های آتش از دهان و زبان آویزانش باال میاش سیاه است و شعلهبرهنه و چهره

كند!پس از گذشتن ساعتی و طی منظره آنقدر وحشتناك بود، كه آن شخص فرار می

بخش است [ فرح1۳۴و لكن این مرتبه او در فضای ] صفحه بیند عوالمی، باز او را می

ی خواب ی سفید دارد و با لباس است و روی منبر نشسته و خوشحال است.بینندهوچهره

گوید: بلی. هستید؟ می« شیخ حسن»پرسد: شما رود و مینزد آن روضه خوان می

وید: گید؟ میپرسد: شما همان شخصی هستید كه در آن حالت عذاب و شكنجه بودمی

ت دهد: آن حالپرسد: ایشان پاسخ میبله.آنگاه كه سبب دگرگون شدن حالش را می

اولی، در برابر ساعاتی است كه در دنیا به كار حرام سرگرم بودم و این حالت خوب، 
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در برابر ساعاتی است كه از روی اخالص، از حضرت سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین 

گریاندم و تا اینجا هستم در كمال خوشی و ودم و مردم را مینمالسالم یاد میعلیه

روم حال من همان گونه است كه دیدی!به او گفت: باشم و چون آنجا میراحتی می

رند. بتوانم! آنها مرا میحال كه چنین است، از منبر پایین نیا و آنجا نرو! گفت: نمی

[921. ] 

 سید جواد سدهی در عالم برزخ

 -امام جماعت مسجد ارگ و مسجد الغدیر  -خ مهدی حائری تهرانی آقای حاج شی

برایم نقل نمود كه شبی در خواب دیدم كه برای استفاده، در این حسینیه آمدم. سید 

 یخواند و شور و انقالب عجیبی ایجاد كرده و همهجواد سدهی باالی منبر روضه می

مردم به سر و صورت و سینه ی خود قرار داده بود و حاضرین را تحت تأثیر روضه

هوش شدند.چون منبرش تمام شد و پایین كردند و بعضی هم بیزدند و گریه میمی

بوسیدند و من جلو [ می1۳3آمد مردم با او مصافحه كردند و بعضی دستش را ] صفحه 

رفتم و با او مصافحه كردم و متوجه شدم كه از دنیا رفته است. گفتم: حاج آقا، حال 

سالم، الر است؟مرحوم سدهی گفت: الحمدهلل، از بركات آقا سیدالشهداء علیهشما چطو

مؤلف كتاب »ی ما خوب است. روی كه آقای سلطان الواعظین شیرازی حال همه

 [ .929اند! ]خوانها یك درجه دادهآمدند. به هر یك از ما روضه« شبهای پیشاور

 یمقام میرزا نبی خان به خاطر تأمین خرج روضه خوان

مرحوم استاد، شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره این قضیه را نقل نمود: وقتی كه میرزا 

نبی خان، كه یكی از نزدیكان محمدشاه قاجار بود؛ وفات كرد )او در حیاتش به فسق و 

فجور در ظاهر معروف بود(، شبی در خواب دیدم كه گویا در باغها وعمارتهای بهشتی 

شناسد. پس به مراه من است كه منازل و قصرها را میكنم و كسی نیز هگردش می
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 خواهی خودشجایی رسیدیم، كه آن شخص گفت: اینجا منزل نبی خان است! اگر می

را ببینی، آنجا نشسته است. سپس به جایی اشاره كرد.من متوجه آنجا شدم كه دیدم كه 

اشاره كرد و گفت: او )میرزا نبی خان( در تاالری نشسته است. او چون مرا دید به من 

بیا باال! من نزد او رفتم. پس نبی خان برخاست و سالم كرد و مرا در صدر مجلس 

نشانید و خودش به همان عادتی كه در دنیا داشت نشست، و من در حال او متفكر 

مال كنی؟ زیرا اعبودم!او به من نگاه كرد و گفت: ای شیخ، گویا از مقام من تعجب می

ای جز عذاب دردناك نداشتم. البته اینطور هم بود! ] ود و نتیجهمن در دنیا خوب نب

[ اما من در طالقان معدن نمكی داشتم و هر سال درآمد آن را به نجف 1۳۳صفحه 

السالم فرستادم، تا صرف برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء علیهاشرف می

رد!مرحوم شیخ عبدالحسین شود. خداوند این مكان و باغ را در عوض آن به من عطا ك

تهرانی گفت: من از خواب بیدار شدم، در حالتی كه متعجب بودم. فردای آن روز این 

رؤیا را در مجلسی بازگو نمودم، پس یكی از فرزندان مال مطیع طالقانی گفت:این 

خواب رؤیای صادقانه است. او در طالقان معدن نمكی داشت و درآمد آن را كه 

فرستاد و پدر من مسئول خرج كردن آن ود، هر ساله به نجف مینزدیك صد تومان ب

السالم بود.مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی فرمود: تا آن در راه عزاداری امام حسین علیه

دانستم كه او در طالقان ملك دارد و هر سال در نجف مراسم عزاداری وقت، من نمی

 [ .923كند. ]برپا می

 ی برای حضرت ابوالفضل، پدر او را در عالم برزخ سرافراز كردیكی از اشعار صغیر اصفهان

را « مرحوم صغیر»روح پدر « مرحوم جنانی»ی اصفهانی فرمود:حاج آقا هاشم زاده

از روح پدرم سؤال كن كه این شعرهایی كه »فرماید: كند، آقای صغیر میاحضار می

در عالم برزخ برای شما  السالم گفتم: آیای عصمت و طهارت علیهممن برای خانواده

 بله بابا. یك ماده»[ روح پدر مرحوم صغیر گفته بود: 1۳3صفحه « ] ای داشته یا نه؟نتیجه
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 السالم گفته بودی، كه وقتی به این عالم آوردند، مراتاریخ برای حضرت اباالفضل علیه

 ریك بیت شعر از آن شعرهای ماده تاریخ كه بر د«.توی تمام اموات سرفراز كردی

یت السالم نوشته شده، این بصحن و حرم حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه

[ 921« ]زد صغیر اصفهانی بهر تاریخش رقم دردها بر درگه ماه بنی هاشم دواست»است:

. 

 دعبل خزاعی در برزخ مرثیه خواند و نجات یافت

ت: ( نقل شده كه گفالسالماز علی پسر دعبل خزاعی )كه شاعر معروف اهل بیت علیهم

 السالم بود و آن حضرت را بسیار دوستبا اینكه دعبل از شیعیان حضرت امام رضا علیه

داشت، ولی در وقت مرگ، رنگش تغییر یافت، زبانش بند آمد و صورتش سیاه می

شد.من از ترس مالمت دشمنان این مطلب را مخفی داشتم و در پنهانی او را غسل دادم 

ز این جریان بسیار اندوهگین بودم و نزدیك بود كه از مذهب او و دفن نمودم و ا

ی سفید برگردم! تا اینكه پس از سه روز او را در خواب دیدم و روی او نورانی و جامه

نیكویی در بر و كاله سفیدی بر سر داشت. از او پرسیدم: پدر جان خداوند با تو چگونه 

بند آمدن زبانم به جهت شرب خمر در  رفتار كرد؟پاسخ داد: فرزندم، سیاهی صورت و

دنیا بود و در همان حال بودم تا اینكه حضرت خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله و سلم با 

انت »[ تشریف آوردند و به من خطاب كردند:13۱لباس و كالهی سفید ] صفحه 

ا در رگفتی و دوستان ما دعبل؟ تویی دعبل؟ )كه برای شهیدان اهل بیت من مرثیه می

گریاندی(؟عرض كردم: بله، یا رسول اهلل.حضرت فرمودند: از آن مصیبت آنها می

ای، چیزی بخوان! در این هنگام قبر من وسیع شد و صندلی مراثی كه در حق آنها گفته

گذاردند و حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم بر آن نشستند و مالئكه بسیاری در 

ین ابیات را خواندم:ال اضحك اهلل سن الدهر ان ضحكت خدمت آن جناب بودند. من ا

و آل احمد مظلومون قدقهروامشردون نفوا عن عقر دارهم كانهم قد جنوا ما لیس 
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فیدی را ی سیغتفردر این هنگام رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم گریستند و جامه

 [ .92۴كه پوشیده بودند به من عطا فرمودند و مرا شفاعت كردند. ]

 برزخ مامور پست كه در راه زیارت امام حسین وفات یافت

كرد كه شخص مورد اطمینانی برای من، این دانشمند محترم، آقای احمد امین نقل می

قضیه را نقل نمود: دو نفر مأمور پست به منظور زیارت قبر حضرت امام حسین 

ه به عتبات مقدسه را ب ی مسافرتالسالم تهران را ترك كردند و چون دولت اجازهعلیه

به  زاری گرفتار شدند وداد، ناچار از راه قاچاق رفتند.باالخره در بیابان شورهكسی نمی

قدری تشنگی بر آنها فشار آورد، كه یكی از آنها از تشنگی مرد و دیگری به فضل خدا 

 ی خود آمد. او پس[ تندرست نزد خانواده132از مهلكه خود را نجات داد و ] صفحه 

از مدتی، دوست و همكار خود را در خواب دید كه در باغ زیبایی با كمال راحتی به 

رت كنم كه به بركت حضبرد!از حال او پرسید: گفت: خدا را شكر و ستایش میسر می

السالم كامال راحت هستم. ولی عقربی همه روزه سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین علیه

دهد، كه زند و بقدری مرا رنج میایم را نیش میآید و انگشت ابهام پپیش من می

اند كه نزدیك است جان بدهم. گفتم: ناراحتی تو برای چیست؟گفت: به من خبر داده

ی فالن دوستم مهمان شدم و ضمن این ناراحتی برای این است كه یك روز در خانه

 مودم و آنی او سرقت نخوردم، چاقوی كوچكی از خانهاینكه با دوست خود باقال می

ام!از تو انتظار دارم كه به ام، پنهان ساختهی خانهی سمت چپ فالن نقطهرا در گوشه

ی من بروی و سالم مرا به همسر و فرزندانم برسانی و از قول من به آنها بگویی كه خانه

چاقو را به تو بدهند و تو آن را به صاحبش برگردانی و از او برای من طلب بخشش 

گوید طبق خوابی كه دیده خداوند از خطای من درگذرد.این شخص می نمایی. شاید

ی دیگر، دوباره دوستم را در خواب دیدم كه در منتهای بودم، عمل نمودم. مرتبه

 [ .923راحتی و خوشی است و از من تشكر و سپاسگذاری نمود. ]
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 كوزه را از نهر برزخ زوار امام حسین پر آب كرد

 السالم این قضیه را از قول یكیتقی اهل بیت عصمت علیهمشیخ احمد معرفت، واعظ م

[ یكی از علمای نجف اشرف، كه یك شخصیت 131از مراجع تقلید نقل كرد. ] صفحه 

السالم مقید بود. وی هر هفته حركت علمی است، به زیارت هفتگی امام حسین علیه

نماز  د، اول صبحشرفت. روزهای پنجشنبه كه حوزه تعطیل میكرد و به كربال میمی

كه یك راه كویری بود و تقریبا سیزده فرسخ « راه خانه»خواند و سپس پیاده از می

آمد و بعد السالم میشود، به كربال برای زیارت حضرت سیدالشهداء علیهمی

گرما  اید. در سرما وگشت!به او گفتند: آقا شما دیگر پیر شده و ناتوان گشتهبرمی

روید آن هم با پای پیاده! الاقل سواره بروید، زیرا ربال میكنید و به كحركت می

پیمودن این همه راه برای شما زحمت است.ایشان فرمودند: آن وقتی كه چیزی ندیده 

ام، نروم؟ گفتند: چه چیزی رفتم. حاال كه چیزهایی هم دیدهبودم، به كربال می

 نماز صبح را خواندم. رسم مناید؟فرمود: یك سال در تابستان هوا خیلی گرم بود. دیده

داشتم. غذا را ی آب و یك عصا با خود برمیاین بود كه یك مقدار غذا و یك كوزه

ام گذاشتم و عصا را بر شانهی آب، بر سر عصا میبستم و با كوزهای میتوی بسته

افتادم!آن روز قدری كه از نجف بیرون آمدم، در آن هوای قلب انداختم و راه میمی

سد، تشنه شدم! با خود گفتم: از این آبها بخورم اما حیفم آمد. دیدم یك كوزه آب اال

بیشتر نیست. دوباره به راه افتادم و هوا خیلی گرم بود. یك مقدار دیگر راه آمدم و 

توانم تشنگی را تحمل كنم. گفتم: كم آفتاب باالی سرم آمد. دیدم دیگر نمیكم

صا را برگرداندم و كوزه را از سر عصا برداشتم و در خورم.عمقداری از این آبها را می

آن نگاه كردم. دیدم تمام آبها بخار شده و به هوا رفته است و یك قطره آب هم توی 

كوزه نیست! وای، من تشنه در وسط بیابان! دیگر نفهمیدم چه شد، چشمهایم سیاهی 

نم! یك وقت دیدم دارفت و به زمین افتادم و از هوش رفتم!در چه حالی بودم؟ نمی
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[ چشمهایم را باز كردم، دیدم باغ و گلستان 139نسیم خنكی به صورتم خورد. ] صفحه 

و درختها و نهرهای جاری! چقدر عالی! اینجا كجاست؟ این درختها چیست؟ و این 

نهرهای جاری از كجاست؟ این آدمهای خوشرو و زیبا چه كسانی هستند؟!از جای 

ه دستم بود ولی یك قطره آب هم داخل آن نبود. آمدم و خود بلند شدم و كوزه هم ب

به یكی از آقایانی كه تشریف داشتند، گفتم: آقا، اینجا كجاست؟ من بین نجف و 

كربال، این تشكیالت را ندیده بودم؟گفتند: حاال آب را بخور! چون تشنه هستی. 

یم كه كجا گویخورد. بعد ما به شما میات را هم پر كن، چون به دردت میكوزه

هستی. وقتی از آب خوردم، دیدم عجب آبی است؟! این چه آبی است؟! چقدر لذیذ؟! 

ام را پر كردم و سرحال شدم و جلو آمدم.باز گفتم: خوب، آقایان چقدر عالی! كوزه

عنی السالم است. یاینجا كجاست؟ گفتند: اینجا عالم برزخ زوار قبر امام حسین علیه

السالم حساب باز كردند، عالم برزخ ایشان اینجاست!یك علیه آنهایی كه با امام حسین

وقت دیدم باد گرمی به صورتم خورد چشمهایم را باز كردم، دیدم اینجا همان وسط 

صحرای نجف است و هیچ اثری از آن درختها و باغها نیست و فقط آنچه كه باقی 

ن گفت: من كه به ی پر از آب است، آن هم از آن آبها!سپس ایشامانده است، كوزه

ا السالم رام، حاال دیگر چگونه زیارت آقایم امام حسین علیهچشمم این چیزها را دیده

السالم حساب باز كردید، خیلی قدر ترك كنم؟ ای كسانی كه با امام حسین علیه

 [ 133[ . ] صفحه 92۳خودتان را بدانید. ]

 در این كتاب 22ملحقات بخش 

السالم در عالم برزخ، آرزومند شركت در مجالس علیه حبیب بن مظاهر -2موضوع: 

نجات داش علی در عالم برزخ به خاطر حضرت  -1موضوع: 3عزاداری شماره قضیه: 

به ضمانت حضرت ابوالفضل  -9موضوع: 2۴1السالم، شماره قضیه: ابوالفضل علیه

 -3وع: موض2۱2السالم، مادر را در عالم برزخ رها كرده بود!، شماره قضیه: علیه
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السالم در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف را زیارت حضرت امام حسین علیه

السالم برای تشریف فرمایی امام حسین علیه -1موضوع: 1۳3كردند، شماره قضیه: 

مقام بلند مرحوم  -۴موضوع: 13۱دیدار مادر قبركن در شب اول قبر، شماره قضیه: 

برزخ، به خاطر زیارت عاشورا، شماره قضیه:  میرزا ابراهیم محالتی در عالم

مقام سه نفر در عالم برزخ، به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا، شماره  -3موضوع: 132

آقا شیخ بزرگ انصاری فرمود: زیارت عاشورا برای آخرت  -۳موضوع: 131قضیه: 

عالم  تأسف حاج میرزا علی نقی طباطبایی در -3موضوع: 139نافع است، شماره قضیه: 

 [ 133] صفحه  133برزخ، به خاطر مداومت نداشتن بر زیارت عاشورا، شماره قضیه: 

 شفاعت امام حسین )ع(

 ی مرد فاسق را به نجف راه دادندامیرالمؤمنین به احترام غبار كربال، جنازه

:در نویسدمرحوم تاج الدین حسن سلطان محمد قدس سره در كتاب تحفة المجالس می

سقی بود، كه در هنگام احتضار وصیت كرده بود كه مرا به نجف اشرف بغداد مرد فا

ببرید و در آنجا دفن كنید. شاید خداوند مرا بیامرزد و به خاطر حضرت امیرالمؤمنین 

السالم ببخشد.چون وفات كرد، قوم و خویشان او حسب الوصیه، او را غسل دادند و علیه

نجف حمل كردند.شب، حضرت  كفن نمودند و در تابوتی گذاشتند و به سوی

السالم به خواب بعضی از خدام حرم خود آمدند و فرمودند: فردا صبح امیرالمؤمنین علیه

آورند كه در زمین نجف دفن كنند. شما بروید و مانع این نعش فاسقی را از بغداد می

 كار شوید و نگذارید كه او را در جوار من دفن كنند!فردای آن شب، خدام حرم مطهر،

ی نجف رفتند و ایستادند تا نگذارند نعش آن یكدیگر را خبر كردند وبیرون دروازه

ای نیاوردند!شب [ جنازه13۳فاسق را وارد كنند. ولی هر قدر انتظار كشیدند، ] صفحه 

 -السالم فرمود: آن مرد فاسق را بعد، باز در خواب دیدند كه حضرت امیرالمؤمنین علیه

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

قبال او آورند. به استفردا می -گذارید او در نجف دفن شود كه در شب گذشته گفتم، ن

بروید و او را با عزت و احترام بیاورید و در بهترین جاها دفن كنید!گفتند: آقا، شب قبل 

فرمایید: در بهترین جاها دفن شود؟!حضرت فرمودید: نگذارید دفن شود! و حاال می

ذشته راه را گم كردند و عبورشان به آوردند شب گفرمودند: آنهایی كه آن نعش را می

زمین كربال افتاد. باد وزیده است و خاك و غبار زمین كربال را در تابوت او ریخته 

السالم، خداوند از جمیع است. به بركت خاك كربال و احترام فرزندم حسین علیه

 [ .923تقصیرات او گذشت و او را آمرزید و رحمت خود را شامل حالش گردانید! ]

 «برندهیچكس را از كربال به جهنم نمی»مام زمان فرمودند: ا

آخوند مالمحمد كاظم هزار جریبی قدس سره فرمود: از آقای میرزا محمد شهرستانی 

ی سید بحرالعلوم نماز خواند، شنیدم كه فرمود:من كه عالم جلیل القدری بود و بر جنازه

ه بودم. رفیق صالح و پرهیزگاری در اوایل جوانی، مجاورت زمین كربال را اختیار كرد

داشتم كه مجاور نجف اشرف بود. او اهل خاتون آباد و اسمش حاج حسنعلی بود. وی 

كرد كه به نجف برویم و در آنجا مجاورت نماییم، زیرا پیوسته به من تكلیف می

آورد، و مجاورت در نجف اشرف به مراتب بهتر از كربال سكونت در كربال قساوت می

و  السالم هستمالخره شبی خواب دیدم كه در رواق حضرت امیرالمؤمنین علیهاست. با

[ را برای 133هم آنجا بود و مجاورت كربال ] صفحه  -حاج حسنعلی  -همان رفیقمان 

السالم در رواق تشریف كرد! ناگاه دیدم حضرت امام زمان علیهمن، انكار می

: شما اینجا تشریف دارید و دارند!حاج حسنعلی خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد

آیند؟! حضرت فرمودند: آنجا هم هستم! سپس با مردم برای زیارت شما، به سامرا می

بحق امیرالمؤمنین ال یقودون احدا من »دست مبارك به ضریح اشاره كردند و فرمودند: 

ه ب السالم قسم، كه هیچ كس را از كربالیعنی: به امیرالمؤمنین علیه«. كربال الی جهنم!

من «به شرط این كه شبی را در آنجا مانده باشد!»برند! سپس فرمودند: سوی جهنم نمی
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گمان كردم كه مقصود آن حضرت، از بیتوته در كربال این است كه در آنجا مشغول 

حضرت  خوابیم.عبادت باشد. بنابراین عرض كردم: ما شبها، تا هنگام طلوع آفتاب، می

به همین جهت من مجاورت «طلوع آفتاب خوابیده باشد!اگر چه تا هنگام »فرمودند: 

 [ .91۱زمین كربال را اختیار كردم. ]

 امام حسین فرمودند: كدام فرشته جرأت دارد كه از مدفون در كربال سؤال كند؟

مرحوم آیة اهلل العظمی وحید بهبهانی فرمود:من در خواب حضرت سیدالشهداء 

یا از ؟ آ«سیدی هل یسئل عمن یدفن فی جواركم یا»السالم را دیدم و عرض كردم: علیه

ت شود؟حضرشود، )به توسط نكیر و منكر( سؤال میكسی كه در جوار شما دفن می

[ . ] 912السالم فرمودند: كدام ملك جرأت دارد كه از او سؤال كند؟ ]سیدالشهداء علیه

 [ ۴۱۱صفحه 

 دفن در كربال، امان از هول قیامت

م هزار جریبی قدس سره، از عالم بزرگ شیعه مرحوم سید علی عالم جلیل القدر مرحو

نقل كرده است كه فرمود:در ایام « صاحب ریاض»طباطبائی قدس سره معروف به 

تحصیل، روزهای پنج شنبه، طرف عصر برای زیارت اهل قبور، از كربال خارج 

ام و هنجا رفترفتم. شبی در عالم رؤیا دیدم كه من به آگاه میشدم، و به طرف خیمهمی

 ها و ساختمانها نیست وشهر كربال رنگ دیگری به خود گرفته است! خبری از خانه

فقط قبوری پیدا بود كه در مكان بلندی قرار گرفته بود. من از دیدن آن منظره وحشت 

كردم و به فكر فرورفتم و در این حال بود كه شنیدم هاتفی به زبان فارسی گفت:خوشا 

ر این زمین مقدس )كربال(، مدفون شود. اگر چه با هزاران گناه به حال كسی كه د

ماند! و هیهات است كه از هول قیامت، در سالمت باشد، باشد، از هول قیامت سالم می

 [ .911كسی كه در این زمین دفن نشود! ]
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 شفاعت امام حسین پاداش زیارت

كه  اندمرحوم سید بن طاووس قدس سره از محمد بن داود نقل كرده

ن بود. ایشان برایم گفت كه م« علی بن محمد»ای داشتم كه معروف به گفت:همسایهمی

 رفتم تا اینكه سن منالسالم میاز ایام جوانی، هر ماه به زیارت حضرت امام حسین علیه

باال رفت و نیروی جسمم ضعیف شد و چند وقتی زیارت كربال را ترك كردم. پس از 

، پیاده حركت كردم. پس از چند روز به كربال رسیدم و به مدتی به قصد زیارت كربال

السالم نائل شدم. سالم دادم و دو ركعت نماز بجا زیارت حضرت امام حسین علیه

[ بعد از زیارت و نماز، از فرط خستگی راه، كنار حرم خوابم ۴۱2آوردم و ] صفحه 

هلل الحسین عبدابرد!در عالم خواب دیدم كه به خدمت آقای خودم، حضرت ابی

را ای علی، چ»ام. حضرت رویشان را به بنده كردند و فرمودند: السالم مشرف شدهعلیه

ای  عرض كردم:«.كردی؟!به من جفا كردی با اینكه نسبت به من خوبی و نیكی می

ام و توان آمدن ندارم. آقای من، بدنم ضعیف شده است و توانایی خود را از دست داده

ام كه آخر عمر من است، با آن حالی كه داشتم، این چند روز دهاكنون نیز چون فهمی

ام و دوست داشتم كه آن راه را به عشق شما به زیارت آمدم. من روایتی از شما شنیده

را از خود شما بشنوم!حضرت فرمودند: آن روایت را بگو! گفتم: چنین نقل شده است 

ته! هر كه مرا در حال حیاتش زیارت اید: من زارنی فی حیوته، زرته بعد وفاكه فرموده

كنم و به زیارت كند و به زیارت من نائل گردد، من هم بعد از وفاتش او را زیارت می

ام را( در ام! حتی اگر او را )زیارت كنندهآیم.حضرت فرمودند: بله، من گفتهاو می

 [ .919آتش ببینم، نجاتش خواهم داد. ]

هكار را از حرم خارج كنند، ولی امام حسین آنها را منع خواستند جوان گندو ملك نقاله می

 كردند

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

پدر شیخ بهایی قدس سره « شیخ حسین جبعی قدس سره»عالم جلیل القدر 

ای را برای دفن السالم بودم، كه جنازهگوید:شبی در حرم مطهر امام حسین علیهمی

م دفن كنند، و به آوردند. او جوان گنهكاری بود، كه وصیت كرده بود تا او را در حر

ی عمل پوشیده شد.سحرگاهان دیدم، دو مرد با صورتی [ او جامه۴۱1وصیت ] صفحه 

كشیدند! آن جوان رو به قبر مهیب و زنجیر آتشین آمدند و او را از قبر درآوردند و می

من  ام،انی التجأت الیك و انی ضیفك! من به شما پناهنده شده»مطهر كرد و گفت: 

خلوه، خلوه، فانه استجار »ناگهان از ضریح مطهر صدایی بلند شد: «.ممهمان شما هست

آن دو ملك گفتند: سمعا و طاعة )و به «.)بنا(. او را رها كنید، او به ما پناه آورده است

 [ .913شود( و او را برگرداندند. ]روی چشم، اطاعت می

 حضرت امام حسین مالئكه نقاله را منع كردند

نویسد: حاج میرزا مهدی آشتیانی حكایت كرد ب دارالسالم میمرحوم عراقی در كتا

السالم بود این قضیه را نقل كه شخصی بنام محمود كه خادم حرم امام حسین علیه

ای از رفقای كشیك، از حرم امام حسین كرد:شبی نوبت من بود كه همراه با عده

قفل زدیم و خدام  ی درها راالسالم محافظت كنیم. مردم بیرون رفتند و همهعلیه

خوابیدند. شب به نیمه رسیده بود و من به صورت اتفاقی بیدار بودم! ناگهان دیدم دو 

ان ای كه در هم، به صحن داخل شدند و باالی قبر تازه«زینبیه»نفر از باب معروف به 

روز، شخصی در آن دفن شده بود؛ آمدند. قبر را شكافتند و میت مدفون در آن قبر را 

كند و وردند!در این هنگام دیدم كه آن میت به آن دو نفر استغاثه و التماس میبیرون آ

 كنند. سپس او را گرفتند و خواستند ازدهند و به او ترحم نمیآنها به حرفش گوش نمی

بیرون بروند. چون صاحب قبر از ترحم آنها مأیوس « زینبیه»[ در ۴۱9همان ] صفحه 

نمود و عرض كرد: اهكذا یفعل بجارك یا  شد، روی خود را به طرف حرم مطهر

شود، ای ی )پناه آورده( شما انجام میاباعبداهلل؟! آیا چنین رفتاری با همسایه
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اباعبداهلل؟!ناگهان صدایی از حرم مطهر شنیدم، كه از هیبت آن دیوارها و قندیلها به لرزه 

آن دو نفر با عجله، !«ردوه، ردوه! او را برگردانید، او را برگردانید»درآمد و فرمود: 

جنازه را به جای خود برگرداندند و رفتند! صبح روز بعد، كنار آن قبر آمدم و دیدم اثر 

 [ .911شكافتن و تغییر در آن ظاهر است! ]

 برزخ یكی از شیوخ عرب، كه دوست داشت عزای امام حسین برپا گردد

ابهای پربهای خود شهید بزرگوار، استاد اخالق، آیة اهلل دستغیب در یكی از كت

اند: یكی از علما در حدود بیست سال پیش، برای بنده نقل ای از قرآن( فرموده)گنجینه

فرمود كه یكی از شیوخ عرب در عراق مرده بود.در خواب دیدند كه او معذب است و 

السالم حاضر كردند. های آتشین، او را در محضر حضرت امیرالمؤمنین علیهبا غل

سیدند: در دنیا، چه عمل داشتی؟!شیخ عرب گفت: خرابكاری داشتم، حضرت از او پر

داشتم و به مجالس روضه ام! مثال مردم را به خیرات وامیولی كارهای خوب هم داشته

كردم.حضرت فرمودند: آری، ولی مردم را با رودربایستی، وادار خوانی دعوت می

كردم. این كار ظاهر میكردی! عرض كرد:بلی، ولی باالخره جالل شما را با می

حضرت فرمودند: غرضت آن بود كه ریاستت محفوظ بماند! عرض كرد: صحیح است 

[ نداشتم، ولی شما خودتان شاهد هستید كه در ۴۱3كه من یك عمل خالص ] صفحه 

السالم برپا دلم خوش داشتم كه نام شما بلند شود و عزای امام حسین علیه

ب یعنی باید از با« السالم استبا حسین علیهپس حسابت »گردد!حضرت فرمودند: 

ی خواب الحسین وارد شوی ورنه از طریق عدل، راهی برای نجات تو نیست.بیننده

ای قرار السالم در گوشهگفت: در این هنگام، دیدم كه حضرت سیدالشهداء علیه

دند: والسالم فرماند و این شیخ عرب را نزد آقا آوردند.حضرت امام حسین علیهگرفته

 [ .91۴خلوه! او را رها كنید. ]
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 آیة اهلل العظمی مال علی كنی، روح فتحعلی شاه را در بیداری در حرم امام حسین دیدند

اند كه این قضیه را فقیه بزرگوار حاج مال مرحوم عراقی در كتاب دارالسالم فرموده

ربالی در ك علی كنی طهرانی به خط شریفشان مرقوم داشتند:اینجانب در سالهایی كه

شدم، ای دچار تحیر و اشكال میمعلی به تحصیل علم اشتغال داشتم، هر گاه در مسئله

السالم مانند دو سه ساعت به ظهر، به آنجا در هنگام خلوت بودن حرم سیدالشهداء علیه

نشستم و پس از دعا كردن و طلب كمك از شدم و نزدیك ضریح مطهر میمشرف می

كردم ی مورد نظر، تأمل و تفكر زیادی میالسالم، در آن مسئلهحضرت امام حسین علیه

ر كرد و بی فیض میالسالم افاضهو خداوند متعال به باطن آن حضرت و آل او علیهم

نمود. فحمدا ثم حمدا له.روزی اتفاقا در آن ساعت، حرم مطهر رفع اشكال راهنمایی می

 نشسته بودم. ناگهان دیدم خاقان بسیار خلوت بود و اینجانب نزدیك باالی سر مقدس

[ از در كوچكی كه از كنار قبر ۴۱۴مغفور فتحعلی شاه )البسه اهلل حلل النور( ] صفحه 

شود، وارد حرم شدند. مانند آن زمانی السالم به حرم محترم باز میحبیب بن مظاهر علیه

مبرور  ی خان مروی بودم و مرحوم فتحعلی شاه برای دیدن مرحومكه من در مدرسه

آوردند و من مكررا ایشان را دیده آخوند مال عبداهلل مدرس، به آن مدرسه تشریف می

و شناخته بودم. لكن در آن زمان هر چه ایشان را دیده بودم، با لباس متعارفی بودند. 

ولی این بار كه ایشان را در حرم دیدم، با همان لباسی كه عكسهای بزرگ ایشان را 

دند.اطراف دامنهای قبای بلندشان مروارید دوزی شده بود و در كشیدند، ملبس بومی

هر دو بازو، بازوبندهای جواهر بر روی قبا بسته بودند! با این هیئت و با همان ریش بلند 

همیشگی، از آن در كوچك وارد حرم شدند و به طرف باالی سر مقدس آمدند و خود 

رتی خواندند و من نشنیدم كه چه را به ضریح مقدس چسباندند و با دستها دعا و زیا

چیزی خواندند.سپس بالفاصله به سمت پشت سر مطهر آمدند، تا زیارت حضرت علی 

نجانب ای كه از كنار ایالسالم را بخوانند، به گونهالسالم و سایر شهداء علیهماكبر علیه
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.پس دكنم دامن قبایشان به زانوی من ]كه نشسته بودم[ برخورد كرگذشتند و گمان می

از آنكه فتحعلی شاه از جلو اینجانب گذشتند، من ملتفت شدم و به خود آمدم و باز 

خبر و خود گفتم: یعنی چه؟ این چه حكایتی است؟ پادشاه ایران بر خالف همیشه بی

السالم آمده است؟ نه های و هویی! نه سر و صدا به زیارت حضرت امام حسین علیهبی

روم و با عجب شدم و برخاستم و با خود گفتم: اكنون میاستقبالی! نه جمعیتی؟!من مت

ی ای نگذشته بود و به اندازهكنم. هنوز لحظه[ جواب می۴۱3ایشان سؤال و ] صفحه 

السالم وقت نگذشته بود، كه نزد پایین پای خواندن زیارت حضرت علی اكبر علیه

شهدا نیز ایشان را  ی مقاممقدس رفتم، اما فتحعلی شاه را ندیدم! در نزدیك پنجره

شوند، دو سه نفر ندیدم. از حرم بیرون رفتم، در رواقی كه از ایوان طال بر آن وارد می

شناختند. ترسیدم كه اگر از آنها سؤال كنم كه فتحعلی خادم را دیدم كه آنها مرا می

 ای من كنند. بنابراین از آنهشاه را دیدید كه كجا رفت یا نه؟ فكرهای دیگری درباره

سؤال كردم: شخصی ایرانی با ریش بلند و قبای بلند، كه اكنون از حرم بیرون آمد، 

دیدید؟خدام گفتند: ندیدیم!باز نزد كفشدارهای سمت شرقی آمدم و سؤال كردم. 

گفتند: چنین شخصی ی كفشدارهای دیگر نیز سؤال كردم، اما همه میخالصه از همه

دانم كه این ا به خاطر ندارم، اما همین قدر میایم.اینجانب زمان این واقعه ررا ندیده

واقعه پس از وفات ایشان واقع شده است! ولی هنوز خبر وفاتشان به كربال نرسیده 

بود.هنگامی كه به طهران آمدم، مرحوم حاج مال محمد نوری كه خیلی مقدس بود، نیز 

خ ود، و آن تاریفتحعلی شاه را در عالم بیداری دیده بود و تاریخ آن را ثبت كرده ب

مطابق بود با تاریخ وفات مرحوم فتحعلی شاه. غفر اهلل له و لنا بالحسین و آبائه و ابنائه 

 [ ۴۱۳[ . ] صفحه 91۳السالم. ]علیهم

روح فتحعلی شاه قاجار پس از مرگ، به خاطر آب نوشیدن به یاد امام حسین، در حرم 

 شودمطهر دیده می
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السالم روایت دار حضرت امام حسین علیهمحدث نوری این قضیه را از كلید

السالم دیدم. اند:در زمان مرحوم فتحعلی شاه قاجار، شبی او را در حرم امام علیهكرده

خیلی تعجب كردم كه چطور شده است كه شاه ایران بدون سر و صدا به كربال آمده 

ا داریهاست و به زیارت حرم مطهر مشغول است؟از حرم بیرون آمدم و از كفش

رم ی آمدن او خبری نداریم. باز به حپرسیدم. آنها گفتند: چنین چیزی نیست و ما درباره

برگشتم و او را ندیدم! سه روز بعد خبر رسید كه فتحعلی شاه مرحوم شده است!من در 

ای بود؟ تا آنكه شبی در عالم خواب دیدم فتحعلی شاه این فكر بودم كه این، چه قضیه

السالم است، به ایشان گفتم: آقا، من چند شب پیش، دا علیهدر حرم حضرت سیدالشه

[ فتحعلی شاه گفت: بلی ۴۱1السالم دیدم! ] صفحه شما را در حرم مطهر امام حسین علیه

من بودم! و علت این كه مرا در حرم دیدید، این است كه شبی در بستر در حال 

طش بر من غالب شده استراحت بودم. چون آن شب ماهی شوری خورده بودم؛ خیلی ع

بود، به قدری كه نزدیك بود هالك شوم و كسی هم به بالینم حاضر نبود!خودم 

ی امام حسین برخاستم و ظرف آبی پیدا كردم و آب خوردم و یادی از لب تشنه

السالم به پاس آنكه من در آن شب و در آن حال به السالم نمودم. حضرت امام علیهعلیه

 [ .913به اینجا آوردند. ] یادشان بودم، روح مرا

 گریه و آرزوی یاری به امام حسین، موجب نجات عمرو بن لیث شد

فقیه و محقق ربانی، دانشمند بزرگ شیعه و مربی زهد و تقوا، احمد بن محمد معروف 

به مقدس اردبیلی قدس سره این قضیه را نقل فرموده است:عمرو بن لیث امر نمود كه 

صف رژه روند. او مقرر نموده بود كه هر سرداری با خود لشكریانش از جلوی او به 

هزار نفر را مجهز نماید و در دست هر سردار لشكر، یك پرچم به عنوان عالمت باشد 

)كه این لشكر هزار نفر است( و آن تعداد از افراد را بر او عرضه نماید، یك گرز از طال 

 رچم برپا شد و هر پرچمی عالمتبه عنوان جایزه بگیرد...!در این هنگام صد و بیست پ
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ی لشكر خود فارغ گردید، صد و بیست گرز طال به آنها هزار نفر بود! چون از مشاهده

ی صد و بیست هزار مرد باشد، به او كه نشانه« صد و بیست گرز»داد. وقتی كه لفظ 

گوشزد شد، عمرولیث خود را از اسب به زمین انداخت و سر به سجده نهاد و روی 

را به خاك مالید و زار زار گریست و زمانی ممتد در آن گریه و زاری ماند و خود 

هوش گردید!بعد از آنكه عمرو به هوش آمد، هیچ كس قدرت نداشت كه علت بی

گریه و زاری را از او بپرسد. او یك ندیمی داشت كه از او پروایی نداشت. آن ندیم 

دارد، باید خوشحال و خندان  پیش آمد و گفت: ای پادشاه، كسی كه چنین لشكری

باشد و حاال كه وقت گریه نبود، چرا شما اینچنین گریستید؟!عمرو بن لیث گفت: 

 به ی كربالشنیدم كه عدد لشكریان من صد و بیست هزار نفر بودند. ناگهان واقعه

بودم و خاطرم افتاد و حسرت بردم و آرزو كردم كه ای كاش آن روز در آن صحرا می

كردم.چون السالم میآوردم! یا من نیز جانم را فدای حسین علیهفار برمیدمار از ك

عمرو بن لیث وفات نمود. او را در خواب دیدند كه تاج بر سر دارد و در جای ] صفحه 

[ بسیار رفیعی است و حوریان در خدمت او هستند! به او گفتند: از كجا به این مقام ۴۱3

قبر گذاشتند مالئكه برای سئوال از من آمدند، از رسیدی؟عمرو گفت: وقتی كه مرا در 

ی جواب برنیامدم. آنها خواستند مرا عذاب دهند كه یك وقت سمت راست قبر عهده

رو، وارد قبرم گردید و فرمود: او را واگذارید! زیرا خدا او شكافته شد و جوانی خوش

ر رفتند.من دست ب و« سمعا و طاعة یا سیدی و موالی!»را به من بخشیده است!گفتند: 

دامنش انداختم و گفتم: تو كیستی كه در این وقت به فریادم رسیدی؟!آن بزرگوار 

ی اشكی را كه برای من ریختی و ام تا آن قطرهفرمود: من حسین بن علی هستم. آمده

 [ .913آرزوی كمك مرا نمودی، تالفی نمایم و اینك به فریاد تو رسیدم. ]

 م حسیننجات مختار به شفاعت اما
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كند كه حضرت امام ی مختار، نقل میدر رجال مرحوم مامقانی قدس سره درباره

السالم فرمودند:در روز قیامت، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و صادق علیه

كنند. از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهماالسالم از كنار جهنم عبور می

اما  «یا رسول اهلل، به فریادم برس!!»شود كه صدایی بلند میمیان آتش جهنم، سه مرتبه 

ه مرتبه كنند.پس آن صدا سحضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به او اعتنایی نمی

او  السالم جوابی بهاما حضرت علی علیه« یا امیرالمؤمنین به فریادم برس!!»گوید: می

[ فریادم برس! ۴2۱یا حسین! به ] صفحه »د: دهدهند! سپس آن صدا سه مرتبه ندا مینمی

در این موقع رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم «ی دشمنان تو هستم.زیرا من كشنده

ز السالم او را افرمایند: جواب او را بده! و امام حسین علیهالسالم میبه امام حسین علیه

ب دوزخ رفتن مختار را السالم سبآورند!وقتی از امام صادق علیهآتش بیرون می

السالم فرمودند: چون مختار سلطنت را دوست داشت و خواستار دنیا پرسیدند، امام علیه

ی گناهان ی همهشود زیرا دوستی دنیا سرچشمهو نقش و نگار آن بود. مجازات می

 [ ۴22[ . ] صفحه 99۱است. ]

 دتراشیدنریش می شخص بزرگوار به منظور حسین پاكستانی فرمود: كدامیك از اینها

لمیه ی عآقای منظور حسین جابر حسین الغاری میر پور خاص سند پاكستان، از حوزه

اند:رئیس زندانهای استان سند پاكستان، در حرم مطهر ای چنین آوردهقم، در نوشته

[ بودند. ایشان در استان سند به عدالت 1۴1حضرت معصومه علیهاالسالم نشسته ] صفحه 

شوند. مردی عابد و زاهد و ف بوده، به عنوان مؤمن كامل شناخته میو وثاقت معرو

پرهیزكار هستند، و حكم علی بن یقطین عصر خویش را دارند. مؤمنین بسیاری را از 

اند. ایشان، كه از محضر آیة اهلل شیخ غالم مهدی نجفی زندانهای دولتی آزاد كرده

ی مر حسن زیدی )مؤسس مدرسهی سند( و آیة اهلل سید ث)مؤسس دانشگاه جعفریه

ند:در سال اند، به من گفتمشارع العلوم حیدرآباد سند( بسیار مستفید و مستفیض شده
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میالدی، در حرم مطهر حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس  2332ق. / ه 29۴2

السالم نشسته بودم و مشغول عبادت و زیارت بودم. در آن زمان من محاسن خود را علیه

اش مثل مهتاب روشن بود و هیبت وعظمت اشیدم.ناگاه شخصی نورانی كه چهرهترمی

كردم كه با او همكالم شوم. باألخره به من داشت جلوی من آمد. من جرئت نمی

 یمن روبروی آن جناب كلمه« ی ایمان را ورد كن!ای منظور حسین! كلمه»گفتند: 

ی به تو گفته است كه این، كلمه چه كسی»ایمان را ورود كردم. سپس از من پرسیدند: 

گفتم: حضرت پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم. پرسیدند: « ایمان و اسالم است؟

آیا صاحب والیت هستی و بر امیرالمؤمنین و امام حسین علیهماالسالم و صاحب این »

از »فتند: گالسالم( ایمان داری؟ گفتم: بلی. الحمدهلل. مشهد )حضرت قمر بنی هاشم علیه

تراشیدند؟!من جوابی ندادم و پشیمان و نادم شدم. آن اینها، كدام یك ریش می

[ . ] صفحه 212بزرگوار به طرف ضریح مقدس روانه شدند و از نظر من غایب گشتند! ]

1۴۴ ] 

 آقا شیخ بزرگ انصاری در رؤیا فرمود: زیارت عاشورا برای آخرت نافع است

شیخ مرتضی انصاری قدس »رزاده و داماد خاتم الفقهاء شیخ محمد حسن انصاری، براد

« زرگآقا شیخ ب»چند فرزند داشت، سومین فرزند ایشان شیخ مرتضی معروف به « سره

ی اهل فضل نجف اشرف بود كه در سال هزار و دویست و هشتاد و نه بود. او از اجله

ن سی و سه در نجف اشرف تولد یافت و در سال هزار و سیصد و بیست و دو در س

سالگی، در دزفول به سبب مار گزیدگی از دنیا رحلت نمود.ایشان به خواندن زیارت 

عاشورا عادت داشت و هر صبح و عصر به خواندن آن مقید بود. بعد از وفاتش او را در 

رؤیا دیدند، و از او پرسیدند: چه عملی بیشتر برای اینجا نافع است؟در جواب، سه بار 

 [ .9۱9اشورا، عاشورا! ]فرمود: عاشورا، ع
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 در این كتاب 23ملحقات بخش 

ام!، شماره قضیه: السالم فرمودند: من رحمت اهلل الواسعهامام حسین علیه -2موضوع: 

به خاطر دفن زن استاد اشرف كه بر زیارت عاشورا مداومت داشت،  -1موضوع: 133

موضوع: 1۳3ه قضیه: امام حسین تشریف آوردند و عذاب از دیگران برداشته شد، شمار

السالم برای دیدار مادر قبركن، باعث خالصی تشریف فرمایی امام حسین علیه -9

آتش بدن آلوده به غبار زوار  -3موضوع: 13۱همسایگانش از عذاب شد، شماره قضیه: 

زائران امام حسین  -1موضوع: 232سوزاند، شماره قضیه: السالم را نمیامام حسین علیه

 -۴موضوع: 12ر شب جمعه، از آتش دوزخ در امان هستند، شماره قضیه: السالم دعلیه

السالم اشك بریزد، شماره ثواب صد شهید برای كسی كه در عزای امام حسین علیه

نجات حاج محمد رحیم آبگوشتی از عالم احتضار، به جهت انجام  -3موضوع: 3قضیه: 

السالم همراه با حسین علیهتربت امام  -۳موضوع: 2۴2دادن حج واجب، شماره قضیه: 

 13۳ی زن بدكار، موجب پذیرفته شدن در قبر شد، شماره قضیه: جنازه

 پاورقی

 ی كبیره.[ مفاتیح الجنان، زیارت جامعه2]

 .3۴1، حدیث ۴3۱، ص 2[ اثبات الهداه، ج 1]

 [ مفاتیح الجنان، اعمال مشتركه شعبان، صلوات شعبانیه.9]

 .23۳، ص 1ج [ اسرار الشهادات دربندی، 3]

 السالم در روز اربعین.[ مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین علیه1]

 .22۴۴، حدیث 13۳، ص 2[ میزان الحكمه، ج ۴]

 .33، ص 2كرامات الحسینیه، ج - 29۴[ داستانهای شگفت ص 3]

 به نقل از كشكول شمس. 1۳۱، ص 2[ كرامات الحسینیه، ج ۳]
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 نقل از كتاب مناقب و معجزات االئمه. ، به13، ص 2[ كرامات الحسینیه، ج 3]

 .92۳، ص 1مالقات با امام زمان ج  - 123، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 2۱]

، ص 2السالم ج شیفتگان حضرت مهدی علیه - 232، ص 1[ كرامات الحسینیه، ج 22]

 .2۴3، ص 1مالقات امام زمان ج - 233

 - 13۱، ص 1ت با امام زمان، ج ، به نقل از مالقا23۳، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 21]

 .2۱2، المسك االذفر، ص 2العبقری الحسان ج 

 .2۳3كرامات العباسیه ص  - 323ص  2ی درخشان ج [ چهره29]

ی ترجمه - 233به نقل از تاریخ عشق ص  231، ص 1[ كرامات الحسینه ج 23]

به  2۱9 معالی السبطین ص -به نقل از منتخب طریحی  12۳، ص 2دارالسالم نوری ج 

، ص 33به نقل از بحار ج  ۳3سحاب رحمت )شیخ عباس یزدی( ص  -نقل از بحار 

 .۳9، ص 1و منتخب طریحی ج  139

 .1۴مظاهر ص به نقل از زندگانی حبیب ابن 33[ سحاب رحمت ص 21]

 .11، به نقل از بحاراالنوار ج 219، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه2۴]

 .1۴9، ص 1رحوم نوری، ج ی دارالسالم م[ ترجمه23]

 .133ی درخشان شام، ص [ ستاره2۳]

 .2۳1، به نقل از دین ما، علمای ما ص، 1۴2، ص 1[ كرامات الحسینیه، ج 23]

 .2۴3به نقل از دین ما، علمای ما ص  11۳، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۱]

ات كرام - 1۱به نقل از معجزات و كرامات ص  923ص  2ی درخشان ج [ چهره12]

 .293العباسیه ص 

ولی مرحوم  - 22۱، ص 1به نقل از الكالم بجر الكالم ج  3۱[ سحاب رحمت ص 11]

به جای حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  1۳خیابانی در وقایع االیام ص 

 السالم را در خواب دید.نویسد: محتشم حضرت امیرالمؤمنین علیهمی

 .1۳، ص 2االیام ج  وقایع - 3۱[ سحاب رحمت ص 19]
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 به نقل از كتاب الوقایع و الحوادث. 2۳3، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 13]

[11.] 

ی دار ترجمه - 12۱به نقل از زندگانی عشق ص  211، ص 1[ كرامات الحسینیه، ج 1۴]

 - 33۴دارالسالم عراقی ص  -به نقل از منتخب طریحی  111، ص 2السالم نوری ج 

سحاب رحمت  - 111، ص 2تحفة الحسینیه ج  -به نقل از بحار  ۳3معالی السبطین ص 

مشهدی و منتخب طریحی و به نقل از دار السالم و النجم الثاقب و مزار ابن 21۱ص 

بحاراالنوار. الزم به ذكر است كه در جریان تشرف حاج علی بغدادی قدس سره به 

سؤال شده است و  السالم این قضیه از حضرتمحضر حضرت بقیة اهلل االعظم علیه

آری »اند: اند: این قضیه صحیح است و سپس با اشكهای جاری فرمودهحضرت فرموده

السالم در شب جمعه را تأیید و با این سخن امان بودن زیارت امام حسین علیه« واهلل

ی السالم به علما و طالب نوشتهاند. رجوع كنید به: عنایات حضرت مهدی علیهفرموده

 2۴1السالم ص به نقل از بركات حضرت ولی عصر علیه 2۱2ی ص باقی اصفهان

و  33۳و مفاتیح الجنان ص  3۳3و النجم الثاقب ص  223، ص 1والعبقری الحسان ج 

 .33السالم ص عنایات حضرت مهدی موعود علیه

 .1۱۳، به نقل از دار السالم ص 91، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 13]

و او به نقل از  12۴به نقل از زندگانی عشق ص  2۴۱، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۳]

 .333دارالسالم عراقی ص  - 222كامل الزیارت ص 

 .221، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 912[ داستانهای شگفت ص 13]

 .21۴، ص 2كرامات الحسنینه ج  - 313[ داستانهای شگفت ص 9۱]

خاك  - 31۳گفت ص داستانهای ش - 2۴9، ص 1ی دار السالم نوری ج [ ترجمه92]

 .29۱، ص 2كرامات الحسنینه ج  -213بهشت ص 

كرامات  - 313داستانهای شگفت ص  - 2۴9، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه91]

 .291، ص 2الحسینیه ج 
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 .213، به نقل از دین ما، علمای ما ص 113، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 99]

 .9۳۱، ص 1ی درخشان، ج [ چهره93]

ی ترجمه - 213، ص 1كرامات الحسنیه ج  - 1۳1انهای شگفت ص [ داست91]

منتهی االمال ج  - 1۱۱دار السالم مرحوم عراقی ص  - 9۴۱، ص 3دارالسالم نوری ج 

 .31، راحة الروح ص ۳3۱، ص 2

 .1۳3داستانهای شگفت ص  - 2۱2، ص 2[ كرامات الحسینیه ج9۴]

 .319، ص 1ی درخشان ج [ چهره93]

 - ۴9ی خصائص الحسینیه ص به نقل از ترجمه 3۴، ص 1حسینیه ج [ كرامات ال9۳]

به نقل از ریاض  39راحة الروح ص  -به نقل از اسرار الشهادة  2۱2معالی السبطین ص 

ی چنار زرآباد فرماید: كتاب جنتان مدهامتان قضیهمی 2۴۳القدس؛ در راحة الروح ص 

زمان سلطان حسین صفوی است. خون دهد از ای نقل كرده، كه احتمال میرا از نوشته

قرار بوده السالم برگریستن درخت چنار در زرآباد، تاكنون نیز به لطف امام حسین علیه

ه ق. نیز در شب عاشورا خون  2312ی دوستان اینجانب، در محرم است، بنا به گفته

م ی ملموس را تا روز ظهور حضرت بقیة اهلل االعظباریده است. خداوند این معجزه

 ارواحنا فداه برای شیعیان باقی بدارد.

 .91، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 2۳2[ داستانهای شگفت ص 93]

 .39راحة الروح ص  -به نقل از ریاض الشهادة  ۳3، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 3۱]

 .32راحة الروح ص  -به نقل از ریاض االحزان  ۳۴، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 32]

 .31راحة الروح ص  -به نقل از ریاض الشهادة  39، ص 2ینیه ج [ كرامات الحس31]

 .9۴1، ص 1ی درخشان، ج [ چهره39]

 .1۳1، ص 1ی درخشان، ج [ چهره33]

درگاه حضرت عباس »به نقل از كتاب  113، ص 1ی درخشان ج [ چهره31]

ب تادر ك« درگاه مقدس»كه به زبان اردو است. خصوصیات و تصویر این « السالمعلیه
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 آمده است. 9۱2، ص 1ی درخشان ج چهره

 .1۳۴به نقل از كرامات الصالحین ص  32[ كرامات العباسیه ص 3۴]

معالی السبطین ص  - 19۴، به نقل از دارالسالم ص 12، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 33]

 .33راحة الروح ص  -به نقل از اسرار الشهادة  33

، به 922، ص 1ی دار السالم نوری ج هترجم - 21۴، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 3۳]

 .9، باب 2نقل از انوارالمضیئه ج 

 .213كرامات العباسیة ص  - 122، ص 2ی درخشان ج [ چهره33]

 .1۴3، ص 1ی دار السالم نوری ج [ ترجمه1۱]

 .113به نقل از داستانهای جالب ص  23۳[ كرامات العباسیه ص 12]

 .231، ص 1معالی السبطین ج  - 119 ، ص2ی دارالسالم نوری، ج[ ترجمه11]

 .112از خصائص العباسیه كلباسی ص  1۴1، ص 2ی درخشان ج [ چهره19]

 .1۳3، ص 2ی درخشان ج [ چهره13]

 .131[ داستانهای شگفت ص 11]

ی آیت اهلل به نقل از معجزات و كرامات، نوشته 13۱، ص 2ی درخشان ج [ چهره1۴]

 .33حاج میرزا هادی خراسانی ص 

این قضیه توسط آقای غروی به نقل از آیت اهلل  - 13۱، ص 2ی درخشان ج [ چهره13]

ی حاج شیخ مجتبی لنكرانی قدس سره با عباراتی دیگر نقل شده است و در چهره

 آمده است. ۴11، ص 1درخشان ج 

به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل العباس ص  1۴۳، ص 2ی درخشان ج [ چهره1۳]

به نقل از زندگانی  13۴، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 911هادة ص و اسرار الش 13

، 2معالی السبطین، ج  - 2۴1كبریت احمر ص  -السالم حضرت ابوالفضل العباس علیه

 .12۴خصائص العباسیه مرحوم كلباسی ص  - 133ص 

 .۴11، ص 1ی درخشان [ چهره13]
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 .۴1۱، ص 1ی درخشان ج [ چهره۴۱]

 .۴19، ص 1ی درخشان ج [ چهره۴2]

 .131، ص 2ی درخشان ج [ چهره۴1]

، به نقل از وقایع االیام خیابانی و به نقل از الكالم 9۱۴، ص 2ی درخشان ج [ چهره۴9]

وقایع االیام ص  - 29۱كرامات العباسیة ص  -یجر الكالم مرحوم آیت اهلل زنجانی 

3۳1. 

 .132، ص 2ی درخشان ج [ چهره۴3]

 .3۴۳اقی ص [ دار السالم مرحوم عر۴1]

 .۴1۱، ص 1ی درخشان ج [ چهره۴۴]

السالم تألیف مال رضا ترك [ معجزات الرسول و االئمة من مراقد اوالد االئمة علیهم۴3]

 آبادی كاشانی.

 .۴13، ص 1ی درخشان ج [ چهره۴۳]

 .1۳3، به نقل از كتاب باب الحوائج، ص 131، ص 2ی درخشان ج [ چهره۴3]

 .112، ص 2نوری، ج  ی دارالسالم[ ترجمه3۱]

 .3۱2، ص 31و بحار ج  ۴3، ص 3، به نقل از مناقب، ج 221[ خاك بهشت، ص 32]

 .231، به نقل از معجزات و كرامات ص 211[ خاك بهشت ص 31]

به  222[ موسی بن عیسی حاكم و فرمانروای كوفه بوده است؛ خاك بهشت ص 39]

 .31۱، ص 23نقل از عوالم ج 

خاك بهشت ص  -به نقل از تحفة المجالس.  1۴3، ص 2ج  [ كرامات الحسینیه33]

و هر دو به نقل از امالی  323ص  23و عوالم ج  933، ص 31به نقل از بحار، ج  22۱

وقایع  - ۴3، ص 3و مناقب ج  ۳39و خرائج ص  913، ص 2شیخ طوسی قدس سره ج 

، 1ینیة ج تحفة الحس - 2۱3راحة الروح ص  - 31معالی السبطین ص  - 2۴۴االیام ص 

 .3۴1ص 
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خاك بهشت ص  -به نقل از امالی شیخ طوسی  13۱، ص 2[ كرامات الحسینیة، ج 31]

و عوالم ج  933، ص 31و بحار ج  ۳39و خرائج ص  ۴3، ص 3به نقل از مناقب ج  221

معالی  - 2۴1وقایع االیام ص  - 913، ص 2به نقل از امالی شیخ طوسی ج  32۴، ص23

 .3۴1، ص 1لحسینیة ج تحفة ا - 31السبطین ص 

 .9۴۱، ص 1ی درخشان، ج [ چهره3۴]

 .۴3۱، ص 1ی درخشان، ج [ چهره33]

 .1۳3، ص 1ی درخشان، ج [ چهره3۳]

 .191حضائص العباسیة كلباسی ص  1۴1، ص 2ی درخشان، ج [ چهره33]

 .۴11، ص 1ی درخشان ج [ چهره۳۱]

 .119یا و عزاداری قم ص به نقل از تاریخ تكا 1۳9، ص 2ی درخشان ج [ چهره۳2]

ی نوشته 2۳1، ص 22به نقل از ارمغان مور ج  ۴33، ص 1ی درخشان ج [ چهره۳1]

 حاج شیخ حسن بصیری.

 .133، ص 2ی درخشان ج [ چهره۳9]

 .9۴2، ص 1ی درخشان ج [ چهره۳3]

 .131، ص 2ی درخشان ج [ چهره۳1]

 .133، ص 2ی درخشان ج [ چهره۳۴]

 .۴۴1، ص 1ج ی درخشان [ چهره۳3]

 .۴31ص  1ی درخشان ج [ چهره۳۳]

 .۴۱[ كرامات العباسیة، ص ۳3]

 .9۴1، ص 1ی درخشان ج [ چهره3۱]

 .13۴، ص 2[ چهره درخشان ج 32]

 .1۱3دار السالم عرافی، ص  - 13، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 31]

 .1۱۳دارالسالم عراقی ص  - 91، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 39]
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ای همچون آن بزرگوار بودند، تا بعضی از خوش در زمان حاضر نیز عده[ ای كاش 33]

صدایان به نام مداح و مرثیه خوان، تخیالت خود را به عنوان ذكر اهل بیت رضوان اهلل 

 تعالی علیه نخوانند! و این گونه مجالس وبال گردن ذاكر و مستمع و بانی نگردد.

 .333، ص 2ی درخشان ج [ چهره31]

الوقایع و  - 33به نقل از معجزات و كرامات ص  221ات العباسیه ص [ كرام3۴]

 1۴3، ص 2ی درخشان ج قسمت اول این داستان در چهره -31، ص 9الحوادث ج 

 ذكر شده است.

 .13۳، ص 2ی درخشان، ج [ چهره33]

به نقل از معجزات و كرامات آیت اهلل خراسانی  1۴3، ص 2ی درخشان، ج [ چهره3۳]

به نقل از الوقایع  2۱۳كرامات العباسیة ص  - 33دگانی پرچمدار كربال ص و زن 33ص 

 .33، ص 9و الحوادث ج 

 .331، ص 2ی درخشان، ج [ چهره33]

 .112، ص 2ی درخشان، ج [ چهره2۱۱]

 .32به نقل از آثار ص  13۱، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 2۱2]

 .3۴9، ص 2ی درخشان، ج [ چهره2۱1]

 .9۳3، ص 1شان، ج ی درخ[ چهره2۱9]

 .۴33، ص 1ی درخشان، ج [ چهره2۱3]

 .133، ص 2ی درخشان، ج[ چهره2۱1]

 .1۴۳، ص 2ی درخشان، ج [ چهره2۱۴]

به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل  91۳، ص 2ی درخشان، ج [ چهره2۱3]

 - 2۴1كبریت احمر ص  - 132، ص 1ترجمه دار السالم نوری ج  - ۴1السالم ص علیه

 .11۱العباسیة ص خصائص 

 .33، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 19۱[ داستانهای شگفت ص 2۱۳]
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 .1۳3، ص 2ی درخشان، ج [ چهره2۱3]

 .۳۱، ص 2كرامات الحسینیه، ج  - 193[ داستانهای شگفت ص 22۱]

 .22، ص 1[ كرامات الحسینیه، ج 222]

 .939، ص 2ی درخشان، ج [ چهره221]

استاد بزرگوار،  - ۳۱به نقل از توسالت ص  ۴1ص ، 1[ كرامات الحسینیه ج 229]

حضرت آیة اهلل العظمی اسماعیل پور مد ظله، این قضیه را بدون واسطه از مرحوم میرزا 

 مهدی بروجردی قدس سره نقل فرمودند.

 .11۴به نقل از زندگانی عشق ص  2۴1، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 223]

شود و ملكوت بعضی از اشیاء را باز می [ توضیح مطلب آنكه: گاهی چشم انسان221]

بیند. اینكه شخصی بتواند بعضی از انسانها را با صورت باطنی و حیوانی آنها ببیند، می

های فراوانی در عالم داشته و دارد. ابوبصیر در هنگام طواف از امام صادق نمونه

ق؟ ای  لهذا الخلكند: جعلت فداك یابن رسول اهلل )ص(! یغفر اهللالسالم سؤال میعلیه

ی این مردم را پسر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، فدایت گردم، آیا خدا همه

آمرزد؟! حضرت فرمودند: یا ابابصیر! ان اكثر من تری قردة و خنازیر، ای ابابصیر، می

بینی، میمون و خوك هستند! ابوبصیر گفت: ارنیهم؟ آنها را به من بیشتر افرادی كه می

ة و گوید: فتكلم بكلمات ثم امریده علی بصری فرأیتهم قردان!، سپس ابوبصیر میبنمای

خنازیر! فهالنی ذكل، ثم امر یده علی بصری فرأیتهم كما كانوا... پس حضرت امام 

السالم كلماتی را بر زبان جاری ساختند و دست مباركشان را بر چشمم صادق علیه

وك دیدم! پس این منظره مرا متوحش كشیدند، پس مردم را به صورت میمون و خ

ساخت، سپس آن حضرت دست بر چشمم كشیدند و دوباره آن مردم را به صورت 

به نقل از بحار ج  913، ص 1، حدیث 132، ص 1خودشان دیدم. )میزان الحكمة، ج 

صاحب كتاب شریف االنوار  -( حضرت آیة اهلل حاج شیخ جواد كربالیی 33ص  33

دند كه یكی از عرفا در پایان قنوت نمازش با صدای آهسته دعایی كرنقل می -الساطعة 
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ید: گوخواند و چون شاگردانش نزدیك رفتند و دقت كردند، متوجه شدند كه میمی

اللهم اجعل هذا الحمار انسانا، هنگامی كه شاگردانش با اصرار از سر این دعا پرسیدند، »

ن آمدن از حرم حضرت گفت: مرحوم مال حسینقلی همدانی در هنگام بیرو

رفت، وقتی سر آن را سؤال كردم، السالم با شتاب فراوان راه میامیرالمؤمنین علیه

بیند! پس ایشان را متوجه شدم كه ایشان در آن لحظه، مردم را به صورت دیگری می

 بینید؟ ایشان با معذرتقسم دادم و اصرار كردم كه در آن هنگام، مرا به چه صورتی می

بینم. و از آن روز من در قنوت نمازم از خدا رمود: شما را به شكل االغی میخواهی ف

ی میرجهانی خواهم كه این االغ را انسان كند! همچنین حضرت آیة اهلل عالمهمی

 فرمودند: در زمانهای قرن اخیر بودند، میصاحب تألیفات عدیده كه یكی از اعجوبه

ام در بساط نبود و من و رفیق هم حجره طلبگی در اصفهان، به مدت چند روز پولی

شدیم، تا اینكه كردیم و از مدرسه خارج نمیفقط با زردك )هویج زرد( سد جوع می

تر از قبل مانده بودیم. در این هنگام از مدرسه خارج شدم زردكها تمام شد و ما گرسنه

هلی حیوانات اتا برای طلب روزی فكری كنم. ولی ناگهان دیدم بازار اصفهان، مملو از 

كردند! فقط در دو مغازه دو انسان دیدم! و وحشی است و بعضی از آنها به من سالم می

پس از اینكه چند قدمی از مدرسه دور شده بودم، با كمال ترس و وحشت به مدرسه باز 

گشتم و نزد استاد رفتم و گفتم: چرا این همه حیوان در بازار هستند؟ استاد كه حالت 

مرا دید، مرا نزد خود نشاند و از زیر تشك خود پولی برداشت و به ترس و وحشت 

خادم مدرسه داد تا سیراب شیردان پخته بخرد. خادم مدرسه یك كاسه سیراب، شیردان 

خرید و به اطاق استاد آورد. استاد به من فرمود: میر جهانی، سیراب شیردان بخور! من 

مباالت است و ی آن بیدهم و پزندهخورم، چون احتمال شبهه در آن میگفتم: نمی

اند و... حضرت استاد با تغیر گفت: من اند و بوی آن را استشمام كردهمردم آن را دیده

نی ی میر جهاكنم، من حق استادی بر گردن تو دارم. زود باش بخور! عالمهبه تو امر می

بخوری،  خواهیفرمودند: فقط سه چهار لقمه خوردم و سپس استاد گفت: اگر نمی
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نخور! اكنون برخیز به بازار برو! دیگر حیوانی در بازار نخواهی دید!، مرحوم میرجهانی 

 ی مردم، انسان بودند!.فرمودند: این بار از در مدرسه خارج شدم و به بازار آمدم و همه

 .132، ص 2به نقل از مالقات با امام زمان، ج  233، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 22۴]

ی علیرضا به نقل از راهی به سوی نور نوشته 131، ص 1ی درخشان، ج ه[ چهر223]

 چاپ اول. ۳2نعمتی ص 

، در اینجا الزم است كه دو نكته در مورد اطعام 3۱۱، ص 2ی درخشان، ج [ چهره22۳]

ی اول: حضرت آیة اهلل العظمی السالم تذكر داده شود: نكتهدر مجالس امام حسین علیه

فرمودند: اگر افرادی كه اهل فسق و فجور هستند و حتی ه الوارف میاسماعیلپور دام ظل

نان كنند، آنها را آنچالسالم شركت میتارك الصلوة هستند، در مجلس امام حسین علیه

ند كنید. سپس فرمودند: حتی افرادی هستاحترام كنید كه مرجع تقلیدتان را احترام می

ند، بلكه كنها و سینه زنی نیز شركت نمیكه اضافه بر فسق و فجور، حتی در عزاداری

آیند، از آنها نیز السالم میفقط برای خوردن ناهار یا چای به مجلس امام حسین علیه

كنید، زیرا همین چای یا غذا باعث چنان احترام كنید، كه از مرجع تقلیدتان احترام می

اقی بمانند و ی فاسق بیعهشود كه آنها در آینده، توفیق توبه پیدا كنند یا الاقل یك شمی

ی سید كاظم قزوینی قدس سره فرمودند: روزی ی دوم: عالمهكمونیست نشوند. نكته

های صحن بزرگ حضرت معصومه نزد مرحوم آیت اهلل خاقانی )كه در یكی از حجره

السالم علیهاالسالم مدفون هستند( بودم. ایشان قرار بود در منزلشان برای امام حسین علیه

ی یك نوع برنج ارزان قیمت را نزد ایشان آورد تا ایشان م كنند، شخصی نمونهاطعا

بپسندند. آیت اهلل خاقانی برنج را كف دست خود ریختند و به آن نگاه كردند و 

السالم را در بوییدند و سپس با تغیر به آن شخص فرمودند: اگر بنا بود امام حسین علیه

كردی؟! سپس فرمودند: برای اطعام یشان پذیرایی میمنزل مهمان كنی، با این برنج از ا

السالم، باید بهترین چیزها را تهیه كرد، همان چیزهایی كه با ی امام حسین علیهدر جلسه

السالم پذیرایی كرد. بنابراین، باید توجه داشته باشیم آن بتوان از خود امام حسین علیه
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ی را كه در توان ما است، جهت كه مرغوبترین قند و بهترین چای و بهترین غذای

السالم در نظر بگیریم، مخارجی كه مصرف در مجالس حضرت اباعبداهلل الحسین علیه

شود، مانند قربانی كردن هابیل و قابیل است: اذ السالم انجام میدر عزای امام حسین علیه

 قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من االخر....

 .9۴2فت، ص [ داستانهای شگ223]

[ مرحوم آقای برقعی شخصی شوخ و خوش مشرب بودند و این جمله نیز یكی از 21۱]

 های خوش مشربی ایشان، در عالم رؤیا بوده است.جلوه

 .313، ص 2ی درخشان ج [ چهره212]

در  - 9۳وقایع االیام ص  - 191، ص 1ی دار السالم مرحوم نوری ج [ ترجمه211]

زم است كه افراد سخنور و منبری و مداح و روضه خوان باید در اینجا تذكر این نكته ال

های خود اكتفا نكنند. وای بر كسانی كه انتخاب مطالب دقت كنند و به بیان شنیده

كنند و تخیالت خود را به عنوان ذكر مصیبت اهل گوهر عمر خود و مردم را تضییع می

ن سرایند كه مقام معصومیعاری میخوانند، وای بر شعرایی كه اشالسالم میبیت علیهم

شود. وای بر كسانی كه در انتخاب شعرها، با السالم در آن اشعار، زیر پا نهاده میعلیهم

كنند. وای بر صاحبان مجالس عزا، كه بدون هیچ گونه علما و اهل خبره مشورت نمی

 كنند و چه بسا پول خود ومشورت و دقتی، از هر كسی كه هوس دارند دعوت می

 !.كنندهای جبران ناپذیر بر عقاید مردم وارد میسازند و ضربهوقت مردم را تباه می

 .93وقایع االیام ص  - 192، ص 1ی دار السالم نوری ج [ ترجمه219]

و به او به نقل  1۱3به نقل از زندگانی عشق ص  233، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 213]

معالی السبطین ص  -امالی مفید نیشابوری از  123، ص 2از دارالسالم مرحوم نوری ج 

 شهر آشوب و امالی مفید نیشابوری.از مناقب ابن ۳39، ص 2منتهی االمال ج  - 2۱1

 2۱1معالی السبطین ص  -به نقل از ظرافة االحالم  39، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 211]

 به نقل از دیوان سید نصراهلل حائری. ۳39، ص 2منتهی االمال ج  -
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ی دارالسالم ترجمه -به نقل از منتهی االمال  13۳، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 21۴]

 .1۳3، ص 1نوری ج 

هایی از بلبل بوستان حضرت به نقل از نغمه 19، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 213]

 .23۳، ص 9مهدی، ج 

 .1۳3به نقل از سردار كربال ص  13[ كرامات العباسیه ص 21۳]

 السالم.، به نقل از مقتل الحسین علیه9۱ص  [ كرامات العباسیه213]

السالم ص به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل علیه 3۳[ كرامات العباسیه ص 29۱]

213. 

 .13تا  23، برگرفته از صفحات 9[ رمز المصیبة ج 292]

 .33، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 111[ داستانهای شگفت ص 291]

 - 393ه نقل از دارالسالم مرحوم نوری ص ب 13۴، ص 2ی درخشان ج [ چهره299]

دارالسالم مرحوم عراقی ص  - 13، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 219كبریت احمر ص 

 .33سحاب رحمت ص  -به نقل از اسرار الشهادة  3۳، ص 2معالی السبطین ج  - 393

مرحوم « العباس»به نقل از سردار كربال ترجمه  922، ص 2ی درخشان ج [ چهره293]

به نقل از  111، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 12كرامات العباسیه ص  - 1۴3قرم ص م

در بعضی اسناد گفته شده است كه مخیلف به  -السالم زندگانی حضرت عباس علیه

خواب رفت و این قضایا در عالم رؤیا روی داد، رجوع كنید به سحاب رحمت ص 

حالتی بین خواب و بیداری ذكر « یةكرامات الحسین»اما در بعضی از اسناد مانند  123

 شده است.

 .93۳، ص 1ی درخشان ج [ چهره291]

 .9۳3، ص 1ی درخشان ج [ چهره29۴]

 .3۳۴، ص 1ی درخشان ج [ چهره293]

 .112، ص 1ی درخشان ج [ چهره29۳]
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 .1۳۴، ص 2ی درخشان ج [ چهره293]

السالم نوشته محمد به نقل از شهر حسین علیه 1۳1، ص 2ی درخشان ج [ چهره23۱]

 .9۴3-919باقر مدرس ص 

و معجزات و  32ص  9به نقل از الوقایع و الحوادث ج  2۱1[ كرامات العباسیه ص 232]

 .1۴۴، ص 2ی درخشان ج چهره - 3۳كرامات ص 

 .2۱۱السالم ص به نقل از حیاة العباس علیه 13۴، ص 2ی درخشان ج [ چهره231]

 .3۱3، ص 2ی درخشان ج [ چهره239]

 .۴9۳، ص 1ی درخشان ج [ چهره233]

 .93۳، ص 1ی درخشان ج [ چهره231]

 .331، ص 2ی درخشان ج [ چهره23۴]

راحة الروح ص  - 3۱1دارالسالم عراقی ص  - 9۱۳، ص 2ی درخشان ج [ چهره233]

 .211سحاب رحمت ص  - 22۴

 .113، ص 2ی درخشان ج [ چهره23۳]

 .9۳2، ص 1ی درخشان ج [ چهره233]

 .913، ص 2ی درخشان ج [ چهره21۱]

 .33۱، ص 1ی درخشان ج [ چهره212]

 .1۳1ی درخشان ص [ ستاره211]

 .22۱ص  1كرامات الحسینیه ج  - 93[ داستانهای شگفت ص 219]

در كتاب داستانهای  - 2۴ص  1كرامات الحسینیة ج  - 193[ دارالسالم عراقی ص 213]

 آمده است. ای از این داستانخالصه - 3۱شگفت ص 

 .33، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 213[ داستانهای شگفت ص 211]

 .33۳ص  1ی درخشان ج [ چهره21۴]

 .333ی طیبه ص كلمه - 132، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه213]
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و تربت امام  13به نقل از نشان از بی نشانها ص  299[ داستانهای شگفت انگیز ص 21۳]

 .3۴حسین ص 

 .933، ص 1ی درخشان ج ره[ چه213]

 .933، ص 2ی درخشان ج [ چهره2۴۱]

 .39۳ص  2ی درخشان ج [ چهره2۴2]

 .39۳، ص 2ی درخشان ج [ چهره2۴1]

 .333، ص 2ی درخشان ج [ چهره2۴9]

ی چهره - 9۴، ص 9به نقل از الوقایع و الحوادث ج  212[ كرامات العباسیة ص 2۴3]

 .- 23۳م حق ص به نقل از قیا 921ص  2درخشان ج 

 به نقل از كشكول شمس. 111، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 2۴1]

ای قضیه - 31، ص 9به نقل از الوقایع و الحوادث ج  33[ كرامات العباسیه ص 2۴۴]

به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل  ۳3شبیه به این داستان نیز در كرامات العباسیه ص 

 .333سحاب رحمت ص  - 13۴سبطین ص معالی ال -آمده است  19السالم ص علیه

به نقل  33كرامات العباسیه ص  -به نقل از قیام حق  92۴ص  2[ چهره درخشان ج 2۴3]

 .3۱ص  9از الوقایع و الحوادث ج 

 .13ص  2كرامات الحسینیة ج  -231[ داستانهای شگفت ص 2۴۳]

 .39۳ص  1[ چهره درخشان 2۴3]

« السالمدرسی از مكتب حسین علیه» به نقل از 1۱۴ص  1[ چهره درخشان ج 23۱]

 ی آیت اهلل العظمی شیرازی.نوشته

 -به نقل از منتخب  2۱9معالی السبطین ص  - 2۳۳، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 232]

 .12، ص 1به نقل از ریاض الشهادة ج  33سحاب رحمت ص 

 .31به نقل از معراج االولیاء ص  12[ كرامات العباسیه ص 231]

 .31به نقل از معراج االولیاء ص  1۴ت العباسیه ص [ كراما239]

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۴3ص  3به نقل از مردان علم در میدان عمل ج  9۳[ كرامات العباسیه ص 233]

كرامات  - 993به نقل از عدل گستر جهان ص  911ص  2ی درخشان ج [ چهره231]

 .192به نقل از كرامات الصالحین ص  ۳3العباسیه ص 

خاك بهشت ص  - 131خزینه الجواهر ص  - 1۳۴، ص 2 [ كرامات الحسینیه ج23۴]

دارالسالم  - 911و قصص العلماء ص  213-2۴۱به نقل از اسرار الشهادة ص  2۱3

 .32معالی السبطین ص  - 12۳مرحوم عراقی ص 

 .2۱3[ خاك بهشت ص 233]

داستانهای شبیه به  -به نقل از مجالس المؤمنین  1۱۳ص  2[ كرامات الحسینیه ج 23۳]

و همچنین در  - 2۴1و ص  39، ص 1ی دارالسالم نوری ره ج ن داستان در ترجمهای

 نقل شده است. 1۱1، ص 2كرامات الحسینیه ج 

دعوت حق را لبیك گفتند، روح پر  2912[ این بزرگوار در شب تاسوعای 233]

 السالم میهمان باد.فتوحشان بر سر خوان احسان امام حسین علیه

، 1السالم، ج به نقل از مالقات با امام زمان علیه 131، ص 2ج ی درخشان [ چهره2۳۱]

 .1۱9، ص 1كرامات الحسینیة ج  - 31ص 

 - 1۱1دارالسالم عراقی ص  - 1۳1، ص 1ی دارالسالم مرحوم نوری ج [ ترجمه2۳2]

 .2۱ص  2وقایع االیام ج 

ل از به نق 33معالی السبطین ص  - 21وقایع االیام ص  - ۳3[ سحاب رحمت ص 2۳1]

 اسرار الشهادة.

ی ترجمه -به نقل از جامع الدرر. 2۱۳، ص 2[ كرامات الحسینیه )چاپ اول( ج 2۳9]

به نقل از دارالسالم  229سحاب رحمت ص  - 239، ص 1دارالسالم مرحوم نوری ج 

 .311و منتخب التواریخ ص  2۴1، ص 1مرحوم نوری ج 

ی دارالسالم ترجمه -« د تاریخپن»به نقل از  112، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 2۳3]

و  931در دارالسالم مرحوم عراقی ص  - 21۳، ص 1مرحوم حاجی نوری قدس سره ج 
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فرماید: او برخی اسناد دیگر این قضیه بصورت مبسوطتر بیان شده است و در آنجا می

 السالم و دو نفر از حرم مطهر بیرون آمدند و دردر عالم بیداری دید كه امام حسین علیه

معالی  - 293ی طیبه ص كلمه -آخر ایوان شریف ایستادند و این مطلب را فرمودند. 

سحاب رحمت ص  - 213راحة الروح ص  -به نقل از اسرار الشهادة  ۳۳السبطین ص 

223. 

 .213، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه2۳1]

 .13به نقل از توسالت ص  13[ كرامات الحسینیه ص 2۳۴]

 .1۳۴، ص 1رخشان ج ی د[ چهره2۳3]

 .11۳، ص 2ی درخشان ج [ چهره2۳۳]

 .333سحاب رحمت ص  - 13۱ی درخشان شام ص [ ستاره2۳3]

 السالم ص، به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل علیه233[ كرامات العباسیه ص 23۱]

۴1. 

، به نقل از منهاج البیان علی نهج االخبار و 191، ص 2ی درخشان ج [ چهره232]

 تألیف شیخ علی قرنی گلپایگانی. 13آن ص القر

 .۳، ص 2وقایع االیام خیابانی ج  - 33، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه231]

 .129، ص 2ی درخشان ج [ چهره239]

 .133، ص 2ی درخشان، ج [ چهره233]

ی چهره - 1۳۴السالم ص ، به نقل از باب الحوائج علیه213[ كرامات العباسیه ص 231]

 .112، ص 2شان، ج درخ

كرامات  - 1۴۱به نقل از سردار كربال ص  123، ص 2ی درخشان، ج [ چهره23۴]

 السالم.به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل علیه 133، ص 2الحسینیه ج 

 ، به نقل از پند جاوید.1۴9، ص 2[ كرامات الحسینیه، ج 233]

 .913، ص 2ی درخشان، ج [ چهره23۳]
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 .۳9، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 13۴شگفت ص [ داستانهای 233]

 ، به نقل از راحة الروح یا كشتی نجات.32، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 1۱۱]

 .3۳۳دارالسالم عراقی ص  - 3۱، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۱2]

به نقل از دستانهای  1۱۱كرامات العباسیه ص  - 3۴۳، ص 2ی درخشان، ج [ چهره1۱1]

 .119جالب ص 

 .299، به نقل از توسالت ص 33، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 1۱9]

 .312، ص 2ی درخشان، ج [ چهره1۱3]

 .211، ص 1كرامات الحسینیة ج  - 219[ داستانهای شگفت ص 1۱1]

 .93، ص 2، كرامات الحسینیه ج 1۱[ داستانهای شگفت ص 1۱۴]

 .3۱۱، ص 1ی درخشان، ج [ چهره1۱3]

 .139ص ، 2ی درخشان، ج [ چهره1۱۳]

 .193، ص 1ی درخشان، ج [ چهره1۱3]

 به نقل از پند جاوید. 113، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 12۱]

 .332، ص 2ی درخشان، ج [ چهره122]

 .223، ص 1كرامات الحسینینه ج  - 31[ داستانهای شگفت ص 121]

 .2۱9، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 13۱[ داستانهای شگفت ص 129]

 .223به نقل از توسالت ص  ۴۴، ص 1حسینیه ج [ كرامات ال123]

 .333، ص 2ی درخشان، ج [ چهره121]

 .333، ص 2ی درخشان، ج [ چهره12۴]

 .31ص  2كرامات الحسینیه ج  - 133[ داستانهای شگفت ص 123]

كبریت احمر ص  -به نقل از كشكول شمس  2۳2، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 12۳]

2۴1. 

 .113، ص 1به نقل از مالقات با امام زمان ج  2۴1، ص 1ج  [ كرامات الحسینیه123]
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 به نقل از نجم الثاقب مرحوم نوری قدس سره. 2۴3، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 11۱]

 .22۴به نقل توسالت ص  39، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 112]

خزینة  - 12۱به نقل از زندگانی عشق ص  231، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 111]

 به نقل از زهرالربیع. 139ر ص الجواه

 .۴3، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 11۳[ داستانهای شگفت ص 119]

 ، به نقل از معجزات االئمة.11، ص 2[ كراما الحسینیه ج 113]

 .293، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 3۴3[ داستانهای شگفت ص 111]

 .133، ص 1[ ترجمه دارالسالم مرحوم نوری ج 11۴]

، به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل العباس 139، ص 2الحسینیه ج  [ كرامات113]

، به نقل از زندگانی و شخصیت شیخ 9۱3، ص 2ی درخشان ج چهره -السالم علیه

خصائص  - 2۴1، ص 322كبریت احمر ص  -)با تفاوت اندكی(  31انصاری ص 

ی ص دارالسالم عراق - 121سحاب رحمت ص  - 121العباسیه مرحوم كلباسی ص 

133. 

 .123، ص 1ی درخشان ج [ چهره11۳]

 .23۴، ص 1، به نقل از گلستان معارف ج 1۱1، ص 1ی درخشان ج [ چهره113]

كرامات  - 11۴، به نقل از مفاتیح الجنة ص 912، ص 2ی درخشان ج[ چهره19۱]

 - 3۱3، ص 1و جامع الدرر ج  133، ص 9به نقل از منهاج السرور ج  23۳العباسیة ص 

ی دیگری از به زبان آمدن طفل در رحم مادر قضیه 991، ص 2ی درخشان ج هرهدر چ

 السالم بیان شده است.به اعجاز حضرت عباس علیه

 .232، كرامات العباسیه ص 312، ص 2ی درخشان ج [ چهره192]

 .913، ص 2[ چهره درخشان، ج 191]

ی دیگری قضیه نیز ۴3۴در همین كتاب ص  - ۴93، ص 1ی درخشان، ج [ چهره199]

نقل شده است. كه در آن قضیه، مرد به  2۳9، ص 23نظیر همین قضیه از ارمغان مور ج 
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ی خنجر یكی از شود و دست او بوسیلهعنوان صلح دهنده در زد و خوردی وارد می

آورند! گردد، و پس از مدتی همان زن را به عقد او )به عنوان محلل( درمیآنها قطع می

 گیرند كه با هم زندگی كنند.میو آن دو تصمیم 

 .3۳۳، ص 2ی درخشان، ج [ چهره193]

 .23۴كرامات العباسیة ص  - 3۳2، ص 2ی درخشان، ج [ چهره191]

 .2۱۱، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 1۳1[ داستانهای شگفت ص 19۴]

 .33، به نقل از معجزات و كرامت ص 923، ص 2ی درخشان، ج [ چهره193]

 .3۳9، ص 2خشان، ج ی در[ چهره19۳]

 .333، ص 2ی درخشان، ج [ چهره193]

 .33۴، ص 2ی درخشان، ج [ چهره13۱]

 .93۳، ص 1ی درخشان، ج [ چهره132]

 .333، ص 2ی درخشان، ج [ چهره131]

 .311، ص 2ی درخشان، ج [ چهره139]

طالعه م[ وای به حال كسانی كه به خاطر كند ذهنی یا به سبب تنبلی، به جای اینكه 133]

كنند و دین مأثور را برای مردم بگویند، یا از روی كتاب مصیبت بخوانند، تخیالت 

كنند! ای كاش هر السالم بیان میخود را برای مردم بیچاره و ایتام آل محمد علیهم

انگیز درس گیرد و بداند كه چون مرحوم گوینده و مداحی از این سرگذشت شگفت

دانست! مورد توجه حضرات معصومین محترمتر می شوشتری، دین را از آبروی خود

 السالم واقع شد.علیهم

، به 39، ص 1كرامات الحسینیة ج  -، 13۴، ص 1ی دارالسالم نوری ج [ ترجمه131]

ی عالمه حاج شیخ محمد تقی نقل از آیات بینات فی حقیقة بعض المنامات نوشته

 .1۱ی خصائص الحسینیة ص شوشتری و ترجمه

بر »و  1۳3و شهاب شریعت ص  2۱1ص « قبسات»مات مرعشیه به نقل از [ كرا13۴]
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 12۳، ص 1، این قضیه به اختصار و تفاوت در كرامات الحسینیه ج ۳۱ص « ستیغ نور

 آمده است.

 .223و ص  2۱3، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 93۳[ داستانهای شگفت ص 133]

 .21۴، ص 1ی دارالسالم مرحوم نوری ج [ ترجمه13۳]

 .31[ كرامات العباسیه ص 133]

 .11۴، ص 2ی درخشان، ج [ چهره11۱]

، به نقل از ۳1، ص 1كرامات الحسینیه ج  - 133، ص 2ی درخشان، ج [ چهره112]

ی دیگری شبیه به نیز قضیه 131، ص 1ی درخشان، ج در چهره - 291توسالت ص 

 این قضیه آمده است.

 .11۴، ص 2ی درخشان، ج [ چهره111]

 .212، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 393[ داستانهای شگفت ص119]

 .192، ص 2ی درخشان، ج [ چهره113]

، به نقل از یادداشتهای آقای قحطانی و او به 113، ص 2ی درخشان، ج [ چهره111]

 «.فتح و فرج»نقل از كتاب 

 .93، ص 9به نقل از الوقایع والحوادث ج  22۳[ كرامات العباسیه ص 11۴]

ی كتابخانه« معجزات هند»، به نقل از كتاب 1۴9، ص 1ی درخشان، ج چهره[ 113]

 ی میرحامد حسین هندی قدس سره لكنهو.ناصریه

 .113، ص 2ی درخشان، ج [ چهره11۳]

 .1۴۱، ص 2ی درخشان، ج [ چهره113]

 .11۴، ص 2ی درخشان، ج [ چهره1۴۱]

 .39ریبان ص ، به نقل از نماز شام غ113[ كرامات العباسیة ص 1۴2]

السالم ، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه99۱ی درخشان شام ص [ ستاره1۴1]

 ، و به نقل از العبقری الحسان.231
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 ، چاپ اسالمیه.۳1، به نقل از كبریت احمر ص 991ی درخشان شام، ص [ ستاره1۴9]

 ، به نقل از وقایع االیام خیابانی.991ی درخشان شام، ص [ ستاره1۴3]

السالم ج ، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه99۱ی درخشان شام ص [ ستاره1۴1]

 .112، ص 2

 .1۳، داستانهای شگفت ص 3۱، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 1۴۴]

 .9، به نقل از خاتون دو سرا ص ۴۳، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۴3]

خشان شام ص ی درستاره - 2۴۳، ص 1ی دارالسالم مرحوم نوری ج [ ترجمه1۴۳]

 .۳92سحاب رحمت ص  - 2۴3، ص 9، به نقل از ریاحین الشریعة ج 91۴

ی درخشان ستاره - 12، به نقل از توسالت ص 11، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۴3]

 .913شام ص 

ی انوار علمی معصومین ، به نقل از مجموعه913[ ستاره درخشان شام ص 13۱]

 .۴1ص  ی شیخ علی فلسفیالسالم نوشتهعلیهم

، به نقل از منتخب التواریخ )چاپ اسالمیه( ص 22ی درخشان شام ص [ ستاره132]

، 33۴به نقل از منتخب التواریخ، در سحاب رحمت ص  333سحاب رحمت ص  - 9۳۳

كند: فنزل فی این قضیه را به اختصار نقل می 2۱2، ص 1به نقل از معالی السبطین ج 

اخرجها؛ فاذا هی بنت صغیرة دون البلوغ و كان متنها  قبرها و وضع علیها ثوبا لفهافیه و

مجروحة من كثرة الضرب! این جمالت داللت دارد كه سید ابراهیم و دیگران، بدن 

 ها و... بر آن بدن مطهر بوده است.اند و هنوز جای تازیانهشریف آن حضرت را دیده

سحاب  - 3ص ، به نقل از كرامات و معجزات 29ی درخشان شام ص [ ستاره131]

 .1۱۳، ص 1به نقل از مقتل جامع مقرم ج  33۴رحمت ص 

 .13۴[ ستاره درخشان شام ص 139]

ی درخشان ستاره - 2۴2، به نقل از توسالت ص ۳3، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 133]

 .1۴3شام ص 
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 .131ی درخشان شام ص [ ستاره131]

ی درخشان ستاره - 2۴۳ ، به نقل از توسالت ص۳۳، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 13۴]

 .1۴2شام ص 

 .۴9، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 2۳9[ داستانهای شگفت ص 133]

راحة الروح ص  - ۴1، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 2۳9[ داستانهای شگفت ص 13۳]

39. 

 .2۴۴، ص 2كرامات الحسینیه ج  - 33۱[ داستانهای شگفت ص 133]

 .۳۳قل از توسالت ص به ن 31، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 1۳۱]

، و فوائد الرضویه ص 333به نقل از قصص العلماء ص  22۴[ خاك بهشت ص 1۳2]

 .13، ص 2، داستانهای پراكنده ج ۴31

ای این قضیه به گونه - 139به نقل از خزانیة الجواهر ص  22۴[ خاك بهشت ص 1۳1]

ذكر شده « رآنهای قگنجینه»، به نقل از 239، ص 2مبسوطتر در كرامات الحسینه ج 

 است.

 .33۱، ص 2ی درخشان، ج [ چهره1۳9]

 .19۱ی انوار ص ، به نقل از مجموعه29۳[ كرامات العباسیه ص 1۳3]

 .1۳۳السالم ص ی اهل بیت علیهبه نقل از كریمه 21۱[ خاك بهشت ص 1۳1]

، ص 1، وسائل ج 3۴2، ص 2به نقل از منتهی المطلب ج  223[ خاك بهشت ص 1۳۴]

 139خزینة الجواهر ص  - 2۱۴، ص 1كرامات الحسینیة ج  - 31، ص ۳1ج  ، بحار331

و  933كبریت احمر ص  -علیهاالسالم -به نقل از تظلم الزهراء  2۴2وقایع االیام ص  -

 .3۴1ص 

 .2۴1، به نقل از نجات االمة ص 223[ خاك بهشت ص 1۳3]

 .193ص  ۳، به نقل از مستدرك الوسائل ج 22۳[ خاك بهشت ص 1۳۳]

 .23۱[ داستانهای شگفت انگیز ص 1۳3]
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به نقل از دارالسالم و  223خاك بهشت ص  - 13۱، ص 2[ كرامات الحسینیه ج 13۱]

ی دارالسالم نوری ترجمه - 139خزینة الجواهر ص  - 3۳3به نقل از مفاتیح الجنان ص 

 .131، ص 1ج 

از نجم الثاقب  به نقل 3۴9مفاتیح الجنان ص  - 2۳۴، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 132]

 مرحوم نوری.

[131.] 

 .3۳به نقل از آثار شگفت ص  131، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 139]

 .9۱به نقل از آثار شگفت ص  131، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 133]

 .1۱۱، ص 2ی درخشان، ج [ چهره131]

 .21۱سحاب رحمت ص  229، المسك االذفر ص 2[ العبقری الحسان ج 13۴]

 .23، به نقل از آثار شگفت ص 912، ص 1مات الحسینیه ج [ كرا133]

 .9۳به نقل از آثار شگفت ص  19۳، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 13۳]

، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 1۴۳، ص 1ی دارالسالم مرحوم نوری ج [ ترجمه133]

 .3۴9مفاتیح الجنان ص  - 12۱

 .۴۱شگفت ص به نقل از آثار  113، ص 1[ كرامات الحسینیه ج 9۱۱]

سحاب رحمت  - 2۱۴، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 993[ داستانهای شگفت ص 9۱2]

 .22۴ص 

 .۴3، به نقل از آثار شگفت ص 191، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 9۱1]

 .93به نقل از آثار شگفت ص  113، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 9۱9]

 .23به نقل از آثار شگفت ص  119[ كرامات الحسینیة ص 9۱3]

 به نقل از اسرارالشهادة. 3۳معالی السبطین ص  - 33، ص2[ كرامات الحسینیة ج 9۱1]

 .22۳، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 3۱9[ داستانهای شگفت ص 9۱۴]

 .99، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 9۱3]
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 .21۳به نقل از دین ما، علمای ما ص  11۴، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 9۱۳]

و  11به نقل از حكایاتی از عنایات حسینی ص  ۳۳انگیز ص  [ داستانهای شگفت9۱3]

 ، با اختصار.113، ص 1كرامات الحسینیة ج  - 113زبدة الحكایات ص 

 .211[ سحاب رحمت، ص 92۱]

 به نقل از كشكول شمس. 2۳۴، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 922]

 .213، ص 1كرامات الحسینیة ج  - 3۱۳[ داستانهای شگفت ص 921]

تألیف آقای شیخ محمد  399به نقل از اختر فروزان ص  3۴حاب رحمت ص [ س929]

 شریف رازی.

به نقل  2۴3، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 192، ص 1[ ترجمه دارالسالم نوری ج 923]

 .۳۳سحاب رحمت ص  - 23وقایع االیام ص  -از داستانهای شگفت 

 .33[ كرامات العباسیه ص 921]

)خبر  9۴حدیث  ۴۴قل از عیون اخبار الرضا باب به ن 3۴[ سحاب رحمت ص 92۴]

 .339كبریت احمر ص  - 2۴مجلس  921، ص 1دعبل عند وفاته( و ریاض الشهادة ج 

، به نقل از زندگانی عشق، او به نقل از راه تكامل 233، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 923]

 .21۱، ص 9ج 

 .133، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 92۳]

 ، به نقل از تحفة المجالس.1۱۱، ص 2ینیة ج [ كرامات الحس923]

، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 2۴1، ص 1ی دارالسالم محدث نوری ج [ ترجمه91۱]

 -به نقل از تحفة المجالس  32۴كبریت احمر ص  -، به نقل از ثمرات الحیوة 239

 .213خاك بهشت ص 

ی دارالسالم ترجمه -، به نقل از ثمرات الحیات 23۴، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 912]

ی طیبه مرحوم نوری ص كلمه - 21۳خاك بهشت ص  - 2۴2، ص 1محدث نوری ج 

293. 
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، ص 2كرامات الحسینیة ج  - 2۴1، ص 1ی دارالسالم مرحوم نوری ج [ ترجمه911]

 .293ی طیبه ص خاك بهشت به نقل از كلمه - 232

ی ترجمه - 2۳1عشق ص  ، به نقل از زندگانی23۱، ص 1[ كرامات الحسینیة ج 919]

 به نقل از دروع الواقیه مرحوم سید بن طاووس. 219، ص 1دارالسالم محدث نوری، ج 

 -به نقل از روضة الحسینیة  332كبریت االحمر ص  - 219[ خاك بهشت ص 913]

 .233، ص 2كرامات الحسینیة ج 

خاك  -راقی ، به نقل از دارالسالم ع1۴1[ خزینة الجواهر )مرحوم نهاوندی( ص 911]

 .339دارالسالم عراقی ص  - 213بهشت ص 

 .23۳، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 91۴]

، 2۱9معالی السبطین ص  -، به نقل از دارالسالم 191، ص 2[ كرامات الحسینیة ج 913]

 به نقل از اسرار الشهادة.

[91۳.] 

 ، به نقل از حدیقة الشیعة.193، ص 2[ كرامات الحسینیه، ج 913]

 به نقل از رجال مامقانی. 232، ص 2رامات الحسینیه ج [ ك99۱]

 . سوگواری بر امام حسین علیه السالم32

 مشخصات كتاب

 زبان: فارسی 

 نویسنده: سید احمد موسوی

 ناشر: سید احمد موسوی

 PDFنوع فایل: 
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  11تعداد صفحات: 

 كیلوبایت 91۴حجم كتاب: 

 مقدمه

دان، حضرت امام حسین )ع( اثری عمیق انگیز شهادت سرور شهیفاجعه خون بار و غم

های امت اسالمی و آزاد اندیشان جهان نهاد.از روز دهم ناپذیر بر دلو تألمی جبران

ه.ق كه این حادثه دل خراش روی داد تاكنون، امت اسالمی و دوست  ۴2محرم سال 

 داران آن حضرت، در شهادت مظلومانه او و یارانش و اسارت اهل بیت گرامی پیامبر

اند.تشكیل مجالس سوگواری و خواندن مرثیه و نیز عزادار بوده و اشك ماتم ریخته

سرودن شعرهای جانگدازی كه بیان كننده مظلومیت و حقانیت آن امام و منعكس 

های بی نظیر و قساوت قلب دشمنان آن حضرت باشد، همواره از سوی كننده جنایت

رناپذیر های تغیی«سنت»ترین یكی از كهنمسلمانان مورد توجه بوده و اكنون به صورت، 

های عظیم اجتماعی در تاریخ بشر )پس از الهی در آمده است.بسیاری از حركت

شهادت امام حسین )ع(( از نهضت بزرگ امام حسین الهام گرفته و از همین مجالس 

آغاز شده است.سنت سوگواری بر امام حسین و یارانش از آغازین روزهای پس از 

امام همام پای گرفت و روز به روز بر غنای آن افزوده گشت.مرحوم شیخ  شهادت آن

در  «امالی»و شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی در كتاب « مجالس»مفید در كتاب 

گویند: رسد، میروایتی كه سلسله سند آن به صورت پیوسته به ابراهیم بن راجه می

 خواند، )مردی( از قبیله بنی نخستین كسی كه در شهادت حسین بن علی )ع( مرثیه»

امام « رثای»های او در سهم بن عود بن غالب بن عقبه بن عمرو السهمی بود.از سروده

حسین این است: مررت علی قبر الحسین به كربال ففاض علیه من دموعی غزیرهاو 

یبا امازلت أرثیه و أبكی لشجوه و یُسْعِدُ عینی دمْعُها و زفیرُهاو بكیت من بعد الحسین عص

 أطافت به من جانِبَیْها قبورُهاسالم علی اهل القبور به كربال و قل لها منی سالم
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 در كربال به«یزورهاسالم بآصال العشی و باالضحی تؤدیه نكباءُ الریاح و مورها...

ای ام، برگاه حسین )ع( گذر كردم. پس از چشمانم آبی بسیار جاری شد. تا زندهآرام

كند. پس از خوانم و اشك چشم و ناله هایم مرا یاری میثیه میحزن و اندوه حسین مر

گریم، آنانی كه قبرهایشان به واسطه حسین از دو سمت حسین )ع( بر یاران او می

شوند. سالم بر شهیدان گورستان سرزمین كربال و بر اهل آن قبرستان، از من طواف می

م به هنگام عصر، شب و روز در به آنان سالمی بازگو كن كه آنان را زیارت كند. سال

وزد و غباری كه از باد برمی خیزد، آن را هنگامی كه بادهایی از شمال شرقی می

برخی از منابع، اشعار دیگری از شاعر یاد شده، نقل كرده كه محتوای آن «رساند.می

دهد در روزهای نخستین شهادت امام و پیش از به خاك سپرده شدن اجساد نشان می

ن را سروده بوده است.با گذشت زمان، برپایی مجالس سوگواری و سرودن مطهر، آ

گرفت.شاعران نام داری چون شعر در رثای امام حسین )ع(، روز به روز قوت می

فرزدق، كمیت، دعبل خزاعی و... و اندیشه ورانی چون سیّدرضی، سید مرتضی، سید 

باد، خالد بن معدان، ابن بحرالعلوم و دیگر صاحب نظران اسالمی چون اسماعیل بن ع

دادی، بن محمد قزوینی بغحماد، ابومنصور بن علی القطیفی معروف به قطان، عبدالسالم

صاحب بن عباد، عطیه كوفی، سفیان صوری، نقیب بغدادی، ابوالحسن علی بن احمد 

ها صاحب نظر دیگر كه بیشتر آنان از اهل سنت و جماعت هستند، اشعار جرجانی و ده

های فقهی چون امام اند.پیشوایان مذهبدر رثای امام حسین )ع( سرودهسودمندی 

ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالك و امام احمد بن حنبل و شاگردان برجسته آنان، در 

اند. امام شافعی در سوگ امام حسین )ع( اشعاری عزای سرور شهیدان مرثیه خوانده

 نوعی و تأوَّه قلبی و الفواد كئیب و أرّق»كنیم: سروده است كه بخشی از آن را یاد می

غ عنّی  مُبْلِفَمَن خطوب لهن لمتی تصاریف ایامو ممّا نضی جسمی و شیَّبالسُّهادُ عجیب

ماءٍ االُرجوان  ب سبیغ قمیصه كأنذبیح بال جرمالحسین رسالَة و ان كَرِهتها انفس و قلوب

یا الل تزلزلت الدنمح رَنّه و للخیل من بَعْدَ الصَّهیل نحیب و للرُّفللسیف إعوالخضیب
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  استارٌو غارت نجوم و اقشعرّت كواكب و هتك الجبال تذوبمحمد و كادت لهم صم

د و  ذا لعجبیقلبم آه كشییصلی علی المبعوث من آل هاشم و یغزی نبوه ان جیوبو شق

ر گردید و بیداری من عجیب بود. آنچه گین گردید. خوابم به بیداری منجدلم اندوه

بدنم را الغر كرد و موی سفیدم را سفیدتر نمود، حوادث روزهایی بود كه بسیار دشوار 

رساند؟ و ترس آور است. پس چه كسی از من به حسین )ع( درستی رسالت او را می

ها)ی ناپاك( از آن كراهت دارد. كشته شده بی گناهی كه ها و قلبگرچه نفس

ای اهنش با رنگ قرمز)خون بدنش( رنگین و خضاب گردید. پس برای شمشیر گریهپیر

ای ای است. دنیا برها نالهبا صدای بلند است و برای سر نیزه، نوحه و زاری و برای اسب

های در ماتم و غوغا فرو كنند. ستارهها برای آنان ندبه میآل محمد به زلزله آمد، كوه

اند. اكب راست شده و جامه بر تن دریده و گریبان چاك كردهاند و موی بر تن كورفته

یب جنگند. این عجفرستند و با فرزندان او میای از آل هاشم درودی میبر فرستاده شده

ان كنم. آناست. اگرگناه من دوستی آل محمد است، پس هرگز از این گناه توبه نمی

ه كنندگان، دشواری من آوری شفیعان من در روز محشر هستند، هنگامی كه برای نگا

باشد.سوگواری بر امام حسین )ع( تنها به آدمی زادگان اختصاص ندارد، بلكه جنیان نیز 

اند.متفكر شهید مرتضی در ماتم آن شهید بزرگ عزاداری كرده و اشعاری سروده

، قسمت زیادی از مراثی 129تا  1۱3در قمقام، صفحات »مطهری در این باره گوید: 

خاندان رسالت و پیشوایان معصوم شیعه نیز، بی «ه صورت شعر نقل شده است.ها بجنی

 های سوزناك حضرت زینباند. روضهتردید از ترویج كنندگان اصلی این سنت بوده

كبرا )س( و امام سجاد )ع( در دوران اسارت و پس از آن و نیز برگزاری مراسم 

ه این حقیقت است.از آنچه كه سوگواری توسط امام باقر و امام صادق )ع( سند زند

شود، سنت سوگواری بر شهدای كربال، از اوّلین روزهای بیان شد به خوبی فهمیده می

بعد از حادثه آغاز شده و تا این زمان، لحظه به لحظه بر شور و حال آن اضافه گردیده 

ن در گسترش ای -از فرق مختلف  -است.بسیاری از بزرگان و صاحب نظران اسالمی 
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اند. اما در عین حال، برخی از دشمنان تالش ورزیده و همواره به آن اهتمام داشته سنت

اند تا انوار الهی را خاموش نمایند، در كنار آل پیامبر )ص( كه همیشه در تالش بوده

بعضی دیگر از عقاید دینی مذهبی مسلمین، سنت سوگواری بر امام حسین )ع( را نیز 

این دسته، احمد تقی الدین ابن تیمیه كه پایه گذار مبانی  اند.در میانزیر سئوال برده

فكری و اعتقادی وهابیت بود، بیشترین لجاجت را به خرج داده است.ما در این نوشتار، 

دار مخالفت بااین سنت( و پیروان او نگاهی گذرا به دیدگاه ابن تیمیه )به عنوان علم

پردازیم و در آن از مام حسین میگاه به طرح مسئله سوگواری بر اپردازیم. آنمی

سوگواری بر امام حسین در متون معتبر شیعه و »سوگواری در كتاب و سنت، « جایگاه»

 سخن خواهیم گفت.« سنی

 دیدگاه مخالفان سوگواری

از جمله كسانی است كه بیشترین مخالفت را با برگزاری « احمد تقی الدین ابن تیمیه»

كه عزاداری بر امام حسین را رده است.او برای اینسوگواری بر امام حسین ابراز ك

كند، اصل قیام امام را زیر سوال برده است. ابن بدعت نشان دهد و حكم به حرمت آن

تیمیه معتقد است نهضت حسین )ع(، حركتی فاسد و در جهت هوای نفس بوده است. 

به  خصوصهمچنین ابن تیمیه دفاعیات سرسختانه و محكمی از یزید بن معاویه در 

شهادت رساندن امام حسین )ع( انجام داده است.ابن تیمیه و پیروانش، برگزاری هرگونه 

های برجسته و نیز عزاداری های پیشوایان دینی و شخصیتجشن و سرور در والدت

برای ارتحال آنان )حتی شخص رسول اكرم )ص(( را حرام و بدعت در دین 

عزاداری برای امام حسین و اهل بیت آن حضرت پندارند. اما درباره برپایی مجالس می

اند.ابن تیمیه، عزاداری بر امام حسین )ع( را با دالیل زیر حساسیت بیشتری نشان داده

ها برای شهید یا متوفا به جا كه مطلق عزاداریاز آن -2بدعت و حرام دانسته است: 

همان حكم  منزله پرستش و عبادت آن شخص است، عزاداری برای امام حسین نیز
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چون عزاداری بر حسین از اعمال شیعه است و از طرفی تمام عقاید و  -1حرام را دارد.

چون سایر اعمال كردار شیعیان باطل و خارج از تعلیمات دینی است، این عمل نیز هم

چون قیام امام حسین در برابر یزید، امر مطلوب و  -9آنان بدعت و باطل است.

اسدی را به همراه داشت؛ از این رو، عزاداری بر امام حسین ای نبود، بلكه مفشایسته

چون عزاداری بر حسین، همواره با لعن یزید همراه است و از طرفی  -3جایز نیست.

یزید، خلیفه مسلط به بالد اسالمی بود و لذا پیشوایان دین با اتفاق نظر، لعن او را حرام 

ای از ت.ابن تیمیه پس از ذكر پارهدانند، پس عزاداری بر حسین بن علی صحیح نیسمی

باء علی  الكفلیعلم المسلمون ان»كند: اظهارات الحادی پیرامون قیام، چنین اظهار نظر می

كفر و یوجب الخروج عن االسالم؛ الحسین یعقیده أنّه قتل مظلوماً و عدواناً لعو بل

دشمنی  مظلوم و از راهمسلمانان باید بدانند كه گریه كردن بر حسین به دلیل این كه او 

پس از ابن «شود.كشته شد، لغو، بلكه كفر است و موجب خروج از دین اسالم می

 محمد بن»تیمیه، تعدادی از پیروان او نیز سیره و سلوك او را در پیش گرفتند.

« هالرد علی الرافض»های خود به نام مؤسس فرقه وهابیت در یكی از كتاب« عبدالوهاب

عزاداری برای امام »گوید: بر امام حسین پرداخته است. وی می به مسئله سوگواری

حسین )ع( بدعت است و حسین )ع( كفر و خارج شدن از دین است. عزاداری برای

محمد بن عبدالوهاب در این باره به سخن استاد فكری خود «باید از آن جلوگیری شود.

تیمیه  باس تقی الدین احمد ابنشیخ االسالم ابوالع»گوید: كند و میابن تیمیه استنادمی

ها و منكرات و اعمال قبیح و زشت و خالف حسین از بدعتگوید: عزاداری برایمی

ها باید توبه داده شوند و اگر توبه نكنند، باید این مراسمشرع است و برگزار كنندگان

تح ف»)نوه محمد بن عبدالوهاب( در كتاب « شیخ عبدالرحمن آل شیخ«»كشته شوند.

ه شیعه قائل به عصمت ائمه است. قائل ب»گوید: كه بر ضد شیعه نوشته شده می«مجیدال

استغاثه به ائمه است. قائل به جواز زیارت قبور قاعده حسن و قبح عقلی است، قائل به

ائمه است. قائل به جواز سوگواری در ایام وفات ائمه و مخصوصاً سوگواری برای امام 
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ذكر شد، باید دید كه آیا عزاداری بر امام حسین )ع( از  با توجه به آنچه«حسین است.

ن باید چنیهای اسالمی نیز به آن اهتمام دارند؟ همهای شیعیان است؟ یا دیگر فرقهسنت

روشن شود كه سوگواری بر امام حسین بر چه مبنای دینی استوار است؟ و آیا دالیل 

می، تحقیقی و غیر مغرضانه ابن تیمیه بررد سوگواری امام حسین )ع( از مبنای عل

برخوردار است یاخیر؟پیش از وارد شدن به اصل بحث، بی مناسبت نیست كه نگاهی 

 از منظر كتاب و سنت بیفكنیم.« عزاداری برای فقید»گذرا به اصل

 عزاداری بر فقید از منظر قرآن

ین آیات اكنند. در آیاتی از قرآن كریم، سوگواری بر فقید را با صراحت تمام تأیید می

سوگواری بعضی از پیامبران در فقدان دوستان و عزیزانشان بازگو شده 

وید، گترین آیاتی كه از سوگواری پیامبری در فقدان دیگری سخن میاست.روشن

سوره مباركه یوسف است. این آیات در ضمن توصیف حالت یعقوب  ۳۴تا  ۳3آیات 

 و گریه شدید یعقوب را با بیانپس از فقدان یوسف، تأثر شدید و حزن زاید الوصف 

 من الحزن  عیناهكند: )و تولی عنهم و قال یا أسفی علی یوسف و ابیضَّتزیر ترسیم می

قال انّما لهلكین من ا حَرَضاً اَوْ تكون حتّی تكون قالوا تا اهلل تَفَْتوا تذكُرُ یوسُففَهُوَكظیم

 ما التعلمون(.یعقوب از فرزندان خویش روی اَشكُو بثّی و حزنی الی اهلل و اعلم من اهلل

برگرداند و گفت: بر فراق یوسف متأسفم و چشمانش از اندوه سفید شد. و اندوه خود 

گفتند: به خدا سوگند تو آن قدر به یاد او هستی تا خورد. فرزندان یعقوبرا فرو می

ا خدای را تنها بیعقوب گفت: شرح اندوه و پریشانی خود كه بیمار شوی یا بمیریاین

دانید.عمر دانم، آنچه را شما نمیبرم و من از رحمت خدا میخویش، شكایت می

عبدالسالم از محققان اهل سنّت و جماعت مشروعیت گریه بر فقید را از دیدگاه قرآن 

 ان»كند.كریم، آشكارا و روشن دانسته و برای اثبات آن به دو آیه یاد شده استدالل می

لكریم و السنة المتواتره شواهد جلیة علی جواز البكاء علی الفقید و اوضح ما فی القرآن ا
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نه م -بعد ضیاع یوسف )ع(  -ورد فی القرآن الكریم وضعه تعالی حالة یعقوب )ع( 

اخباره اذ یقول تعالی...؛ در قرآن كریم و سنت متواتره بر جواز گریه كردن بر فقید، 

ترین چیزی كه )بر جواز گریه بر فقید( واضح شواهدی آشكار است و در قرآن كریم،

وارد شده است، این است كه خدای تعالی پس از فقدان یوسف و قطع شدن گزارشی 

گاه آیات یاد شده را ذكر آن«كند...از اوضاع حالت یعقوب را با بیان زیر منعكس می

ف، سدانند كه یعقوب در فراق فرزندش یوكرده است.آشنایان به كتاب و سنت می

گریست. سوگواری او در فراق فرزندش به قدری شدید بود كه بینایی شب و روز می

داد. بیماری و فقدان بینایی یعقوب مایه فراموشی یوسف نگردید، خود را از دست

 بندششد، آتش عشق و محبت یعقوب به فرزند دلهرچه وعده وصال نزدیكتر می

ها راه، رآن كریم بوی یوسف را از فرسنگ قگردد و لذا به نصیوسف، شعله ورتر می

د، اگر به من نیرنگ نزده باشی» یُوسُف لَوْالَ تَُفنِّدون(؛ كرد.)اِنّی الجِد ریحاستشمام می

كه یوسف به دنبال پدرش از این رو، به جای این«كنم.من بوی یوسف را استشمام می

مصر  ود: یوسف، به سرزمینراه بیفتد، خورشید جمال یعقوب به دنبال ستاره گم شده خ

كند. قرآن كریم در حین بازگو كردن شرح حال یعقوب نه فقط انتقادی به حركت می

 ها منعكسها در همه نسلكند بلكه تاثر و اندوه او را، برای آگاهی انسانیعقوب نمی

های امروز در سرزمین نماید.بی تردید، اگر این پیامبر بزرگوار در میان وهابیمی

بود، كردند؟ یا اگر در زمان ابن تیمیه میبود، درباره او چگونه داوری میتان میعربس

 گرفت.یقیناً در باور و پندار او جزء مشركان قرار می

 عزاداری بر فقید از نگاه سنت

تراویده و از سرچشمه زالل )ماینطق « وحی»اخبار و احادیث متواتر نبوی كه از فراسوی 

وحی یوحی( جوشیده و از گفتار و رفتار آن بنی رحمت سخن عن الهوی ان هو الّا 

گویند و نیز روایت هایی كه از اهل بیت مطهر پیامبر خدا و صحابه مكرم آن می
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ده، به ما رسی« اند اسالمتشریع سوگواری برای متوفا و شهدای ارجم»حضرت در زمینه 

و « سنن»و « احصح»شمارند. محدثان و راویان اخبار و احادیث، هر یك در بی

اند.عمر روایی خویش، در این زمینه به صورت متواتر نقل حدیث كرده« موسوعات»

ماری از این شطیف بی« مخالفة الوهابیه للقرآن و السنه»عبدالسالم، در كتاب خود به نام 

ها را از منابع گوناگون، روایی از پیامبر و اهل بیت مطهر و صحابه آن حضرت روایت

توانند به این منبع مراجعه كنند.ما نیز در حد است كه خوانندگان میگرد آورده 

جواز سوگواری در »ها را در جهت اثبات ای از روایتگنجایش این نوشتار، دسته

ح كنیم: مسلم در صحیجا یاد میایم، در اینكه از منابع اهل سنت تحقیق كرده« وفات

وبكی و ابكی من حوله؛ پیامبر، مرقد مادر  ء )ص( زار قبر امهالنبی»كند: خود روایت می

گاه گریست و كسانی را كه در اطراف آن حضرت گرامی خود را زیارت كرد، آن

در صحیح بخاری باب جنائز و سنن بیهقی جزء چهارم چنین آمده «بودند به گریه آورد.

اهلل؟  لان رسول اهلل بكی فی موت ابراهیم فقالوا یا رسول اهلل تبكی و انت رسو»است: 

قال: انّما انا بشر تَْدمَع العین و یخشع القلب و النقول ما یسخط الرب؛ همانا پیامبرخدا 

)ص( در مرگ پسرش ابراهیم گریه كرد. اصحاب گفتند: ای پیامبر خدا، آیا شما پیامبر 

كنید؟ حضرت فرمود: من هم مثل شما َبشرم، چشم ادمی گریه خدا نیستید كه گریه می

شود و من چیزی را كه موجب غضب پروردگار ب هر انسانی نرم میكند و قلمی

د سی»، «تاریخ مدینه المنوره»در « ابن شبه»جمعی از محدثان، چون «گویم.گردد، نمی

« نائزالج»بیهقی در كتاب « االصابه»در « ابن حجر»و « وفاء الوفا»در « نورالدین سمهودی

د و ور»اند: خود روایت كرده« سنن»از « نائزالج»خود و ابن ماجه نیز در كتاب « سنن»از 

انّه )ص( قال مخاطباً رقیه بعد موتها: الحقی بسافنا الخیر عثمان بن مظعون قال: و بكی 

ایّا   یا عمرو قال: والنساء فجعل عمر یضربهن بسوطه فاخذ النبی )ص( بیده و قال دعهن

لب فمن اهلل و من الرحمة و مهما یكن  و نعیق الشیطان فأنّه مهما یكن من العین و القكن

من اللسان و من الید فمن الشیطان.قال: فبكت فاطمة علی شفیر القبر فجعل النبی )ص( 
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یمسح الدموع عن عینیها بطرف ثوبه؛ روایت شده است كه پس از فوت رقیه، دختر 

یك ما ن كه پیامبر او را مخاطب قرار داده بود، فرمود: به سلفگرامی پیامبر، در حالی

مر بن گاه عكردند، آنها گریه میپیوستی. عثمان بن مظعون، روایت كرده است كه زن

زد )تا از گریه كردن باز دارد( پیامبر خدا با دست خطاب با تازیانه خود، آنان را می

مبارك خود او را گرفت و فرمود: ای عمر! آنان رابه حال خودشان واگذار. و فرمود: از 

ان بپرهیزید، همانا گریه كردن هرگاه ازچشم و قلب نشئت بگیرد، پس از فریادهای شیط

سوی خدا و رحمت است و هرگاه از زبان و دست سرچشمه گیرد از سوی شیطان 

است. عثمان بن مظعون گوید: فاطمه )س( در كنار قبررقیه گریه كرد و پیامبر 

های یاد شده، روایتاز «كرد.های چشم فاطمه را با گوشه پیراهن خود پاك میاشك

شود كه پیامبر خدا در مرگ هر یك ازنزدیكان خود، چون مادر چنین استفاده می

پسرش ابراهیم، تصریح گریسته و در مرگگرامی و پسر و دختر خودش، شدیداً می

كند. پس اگر پیامبر خدا درزمان ابن تیمیه و یا كرده است كه هر بشری گریه می

كرد قطعاً از سوی آنان به بدعت گذاری وشرك وهابیان امروز زندگی می

در « احمد بن حنبل»و « كامل»در « ابن اثیر»و « طبقات»در « ابن سعد»شد.میمتهم

ل  الرسول )ص( قاان»اند: ، مسند عبداهلل بن عمر، از عبداهلل بن عمر روایت كرده«مسند»

ین علی ی باب رسول اهلل فبكبعد استشهاد حمزة: فحمزة البواكی له، فجاء نساء االنصارال

حمزة فدعا لهن رسول اهلل )ص(؛ پس از شهادت حمزه )سیدالشهدا( پیامبر خدا فرمود: 

ای ندارد. پس زنان انصار به درخانه رسول خدا، آمدند و برای حمزه هیچ گریه كننده

از این روایت به «.حمزه به سوگواری پرداختند و پیامبر خدا در حق آنان دعاكرد

شود كه پیامبر خدا، عزاداری برای شخصیتی چون حمزه را مهم و ی استفاده میروشن

وس ای ندارد، افسگاه از این كه حمزه گریه كنندهشمرده و گرنه هیچدارای فضیلت می

خورد و از سوی دیگر در حق زنان انصار كه برای حمزه گریه كرده بودند، دعا نمی

ما رأینا رسول اهلل )ص( باكیاً اشد من بكائه علی » كرد.و نیز عبداهلل بن عمر گوید:نمی
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ای كه در شهادت گاه ندیدیم كه پیامبر خدا به اندازهحمزة بن عبد المطلب؛ ما هیچ

ظاهراً در استحباب و فضیلت سوگواری و عزاداری برای «حمزه گریه كرد، گریه كند.

یامبر به ذكر روایت از پ ماند و بیش از این نیازیشخص متوفا و شهید تردیدی باقی نمی

روایت دیگری در كتب حدیثی آمده است كه پس از ارتحال «.خدا نخواهد بود

تاه یا اب»گفت: كرد و میگداز پیامبر، فاطمه زهرا دخت گرامی حضرت گریه میجان

یا ابتاه الی جبرئیل لعتاه یا ابتاه من ربه ما اجاب ربّاً دعاه یا ابتاه جنة الفردوس مأواه

اه؛ای پدر بزرگواری كه خداوند دعوت او را اجابت كرد، ای پدری كه جنة أدن

الفردوس جایگاه او قرار گرفت؛ ای پدر من، تو آن كسی هستی كه به جبرئیل دیگر 

و «.مالقات نداری، ای پدر من، تو آن كسی هستی كه به خدای خویش نزدیك شدی

ن عبداهلل بن عمر یقول ان المیت  عائشه ذكر لها اان»نیز در صحیح مسلم آمده است: 

لیعذب ببكاء الحی فقالت عائشه یغفر اهلل البی عبدالرحمن، اما انه لم یكذب ولكنه نسی 

اهلل )ص( علی یهودیّه یبكی علیها فقال: انّهم یبكون علیها و او أخطأ انّما مرّ رسول

ها، میت ه زندها گریگوید: بانهالتعذب فی قبرها؛ به عایشه گفتند كه عبداهلل بن عمر می

شود.عایشه گفت: خداوند ابوعبدالرحمن )عبدهلل ابن عمر( را ببخشد، در قبر عذاب می

گوید ولی اوفراموش یا اشتباه كرده است )اشتباهاً از روایت پیامبر خدا او دروغ نمی

سوء برداشت كرده است( روزی پیامبر خدا بر زن یهودیه متوفائی گذشت كه دیگر 

كنند در ها )یهودیان( برای او گریه میكردند. پیامبر فرمود: اینر او گریه مییهودیان ب

شود.یعنی او به كفر اعمال و اعتقاد خود، عذاب كه او در قبر خود عذاب میحالی

ای كه تاكنون عنوان شد، مطالب فشرده«كنند.ها از دوری او گریه میشود و اینمی

اسب برای فقید بود. و اكنون من« سوگواری»باب گذری اجمالی بر اصل فضیلت و استح

است، در خصوص عزاداری برای سرور شهیدان و سید مظلومان حضرت امام حسین 

 های معتبر شیعه و سنی بیان گردد.)ع( مطالبی مستند به كتاب
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 داللت سنت بر سوگواری بر امام حسین علیه السالم

( با یاران و اهل بیت خود، در از روزی كه پیشوای آزادگان حضرت امام حسین )ع

سرزمین كربال و با لب تشنه در كنار آب فرات به صورت مظلومانه و به طرز فجیعی، به 

شهادت رسیدند، قاطبه امت اسالمی از سنّی و شیعه عزادار بوده و از آن روز تاكنون كه 

 كاهششود، نه تنها از تپش قلب امت اسالمی، چیزی در حدود چهارده قرن، سپری می

اغ عزای گذرد، دنیافته و آتش این ماتم فرو ننشسته كه هر چه از تاریخ آن بیشتر می

ل ها مشتعحسین بن علی )ع( گسترش بیشتر و آتش مصیبت آن حضرت، در دل

رسد آواز العطش ز گوید: زان تشنگان، هنوز به عیوق میشود، چنان كه شاعر میمی

ین سلمان مومن و متعهد پوشیده نیست. گذشته از ابیابان كربالسرّ این حقیقت بر هیچ م

كه امام حسین )ع( با قیام و شهادت مظلومانه خود، آیین تابناك اسالم را از فنا و 

نابودی مطلق، نجات داد با تبرئه شریعت توحیدی محمد )ص( از اعمال یزید و دیگر 

امام حسین )ع(  حكّام اموی صف مسلمانان را از یزیدیان جدا كرد.گریه در عزاداری

های جزء ایمان و اعتقادات امّت اسالمی قرار گرفته است؛ زیرا، این امّت در روایت

متواتر و پرشماری از پیامبر خدا )ص( چونان كه وجوب حج و جهاد و روزه و... 

نان به خوبی اند، مسلمااند، گریه بر حسین را نیز از گفتار و رفتار آن گرامی شنیدهشنیده

ین حس« مظلومیت»و « شهادت»هم خود بر « اخبار جبرئیل»كه پیامبر خدا با  دانندمی

خواند، پس گرچه بر كرد و هم مسلمانان را به گریه بر آن حضرت، فرا میگریه می

كه به بعضی رسول خدا است.این« فعلی»و « قولی»امام حسین )ع( اطاعت از دستور 

زمینه، از پیامبر گرامی اسالم و نیز اهل روایت هایی كه از طریق شیعه و سنّی در این 

بیت آن حضرت و دیگر پیشوایان اسالمی، رسیده در حدّ نیاز این نوشتار، به صورت 

ها كه از طریق اهل ای از روایتاجمال و گذرا، اشاره خواهیم كرد.نخست به نقل دسته

 كنیمپردازیم، سپس روایت هایی را از طریق شیعه یاد میشود میسنت، نقل می
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 های اهل سنت در عزاداری امام حسین علیه السالمروایت

، پس از استدالل به آیاتی از «جماعت»و « سنت»عمر عبدالسالم از محققان معاصر اهل 

های متواتر در این قرآن در زمینه عزاداری برای امام حسین )ع( به وجود روایت

ت كه اشاره كنیم به و هم چنین سزاوار اس»موضوع اشاره كرده است و گوید: 

اهل بیت و "از شهادت حسین )ع( از « جبرئیل»های متواتری كه بر خبر دادن روایت

ها در حدود دویست روایت را دسته از روایتكنند. من از اینداللت می "ذوی القربی

، نوشته ابن اثیر و 933ص  2ج« اسد الغابه»ها در )كتاب(برشمردم. بعضی از این روایت

و بعضی « البدایة و النهایة»ونیز در كتاب  39ص 3ج« الكامل»یگر در كتاب بعضی د

نوشته طبرانی و بعضی دیگر از آن  221ص3و ج 229ص 9ج « المعجم الكبیر»دیگر در 

علی »د مسن« احمد ابن حنبل»و نیز در مسند نوشته جوینی« فواید السمطین»ها در روایت

عمر عبدالسالم از باب «نابع دیگر، ذكر شده است.و نیز م ۳1ص  2ج« ابن ابی طالب

ها، از جمله این روایت»گوید: كند و مینمونه، به بعضی از آن احادیث اشاره می

روایت اسماء بنت عمیس است. اسماء گوید: رسول خدا فرمود: ای اسماء، گروه 

را داند، فرزندم حسین گری كه خداوند آنان را از شفاعت من بی نصیب میستم

)ص(  بیَّنّا رسول اهلل»ها است كه گوید: حدیث عایشه یكی دیگر از آن روایت«كشد.می

ول  قمت لبعض امری فدنا منه، فاستیقظ رسراقد اذ جاء الحسین یحبوا الیه فنهیته عنه ثم

اهلل و هو یبكی! فقلت: ما یبكیك؟ قال ان جبرئیل ارانی التربة التی یقتل علیها الحسین، 

روزی پیامبر خدا )ص( در خواب بود، هنگامی »ب اهلل علی من سفك دمه...؛ فاشتد غض

كه حسین )ع( آمد به سمت آن حضرت رفت و من مانع از نزدیك شدن او به پیامبر 

گردیدم، سپس از جا بلند شدم تا كارم را انجام دهم، حسین نزد پیامبر رفت، سپس 

كرد. گفتم: چه چیز شما را به می پیامبر )ص( از خواب بیدار شد، در حالی كه گریه

گریه آورده است؟ پیامبر فرمود: جبرئیل، تربتی را به من نشان داد كه حسین برآن كشته 
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و «ریزند.شود پس غضب خداوند بر كسانی نازل خواهد بود كه خون حسین رامیمی

ه است كردتو او از پدرش روای« ابیه»از انس بن حارث بن « اسد الغابه»ابن اثیر در »نیز؛ 

رمود: فكه گوید من خود شنیدم كه پیامبر خدا در حالی كه حسین در دامنش بود، می

و را رسد پس هركس اشود، به قتل میاین پسرم در سرزمینی كه به آن عراق گفته می

آنچه یاد شد، برخی از روایت هایی بود كه عمر «اش بشتابد.درك كند، باید به یاری

ود برای نمونه به آن اشاره كرده است و برای توضیح بیشتر باید عبدالسالم در كتاب خ

ایة و البد»به همان مدرك مراجعه شود.ابن اثیر این روایت را در كتاب دیگر خود به نام 

ل قا»از بغوی با اندكی تفاوت با روایت قبلی نقل كرده و آن این است: « النهایة

یقتل  - ابنی هذا... یعنی الحسین : انالصحابی انس بن الحارث: سمعت رسول اهلل یقول

بارض یقال لها كربال ضمن شهد منكم ذلك فلینصره؛ انس بن حارث صحابه پیامبر 

فرمود: همانا این پسر من )یعنی حسین( به سرزمین كه گفت: شنیدم كه پیامبر خدا می

 اوشود پس هر كس از شما او را درك كند باید به یاری كربال نام دارد كشته می

احمد ابن حنبل در مسند خود روایت كرده است كه علی )ع( در راه خود به «بشتابد.

یا اباعبداهلل! )ای حسین( در كنار شط فرات، »از كربال گذشت. پس صدا زد: « صفین»

های آن حضرت پر گاه فرمود: روزی در محضر رسول خدا، بودم، چشمصبر كن! آن

چیز شما را به گریه آورده است؟ حضرت فرمود: از اشك بود.گفتم ای پیامبر خدا چه 

« فرات شط»لحظه هایی پیش جبرئیل در نزد من بود و به من گفت: حسین )ع( در كنار 

گاه كنی؟پیامبر فرمود: آنشود و به من گفت: آیا تربت او را، استشمام میكشته می

اختیاری از  جبرئیل دست خود را دراز كرد و مشتی از خاك را به من داد و من هیچ

 كند:احمد ابن حبنل در مسند خود روایت می«بارد.چشمم ندارم، جز این كه اشك می

از ابن عباس روایت شده است كه گفته است: روزی در محل شهادت حسین )ع( »

بودیم، پیامبر خدا را نصف روز در خواب دیدم در حالی كه سر و صورتش پر از گرد 

ن حضرت بود كه در آن شیشه خون جاسازی شده بود، ای در دست آو غبار بود، شیشه
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پس گفتم: ای پیامبر خدا، پدر و مادرم فدای شما این چیست؟ حضرت فرمود: این 

ابن عباس گوید: « جوشد.خون حسین و اصحاب حسین است كه از امروز تا همیشه می

 ل را با نقلاین قسمت از این فص«ما آن روز را شمردیم و روز قتل امام را پیدا كردیم.

 بریم،روایتی از یكی از محدثان اهل سنت توسط مرحوم عالمه امینی به پایان می

پوشیده نیست كه عالمه امینی از فرهیختگان و صاحب نظران شیعه است ولی چون 

روایت مورد نظر را از منابع اهل سنت ذكر كرده، ماهم در این ردیف به نقل آن 

 «راه ماراه و روش پیامبر ما ست»در كتاب خود به نام ورزیم. عالمه امینی مبادرت می

های زیادی را از منابع معتبر اهل سنت در زمینه سوگواری بر امام حسین نقل روایت

راه ما راه و روش پیامبر »كند.عالمه امینی صاحب الغدیر در كتاب خود به نام می

عزاداری امام در ضمن انعكاس دیدگاه صاحب نظران اهل سنت در زمینه «.ماست

« و میر مرگ»و « میالد»و شاید بتوان گفت كه تجدید یاد بود در »گوید: حسین )ع( می

های دینی و ملّی، حوادث اجتماعی جهانی، و وقایع مهمّی كه در اعیاد بزرگ نهضت

هایی كه از حدوث آن وقایع مهم دهد، با عنایت به شماره سالها رخ میبین ملّت

گرد آن را روز جشن و سرور یا خون و سوگواری قرار دادن، سالگذرد و تاریخی می

ای است كه طبع بشری و افكار شایسته آن را در ملل و امم از شعائر و رسوم دیرینه

گذشته پی ریزی كرده و قبل ازجاهلیت و بعد از آن، هم چنان كه تا این زمان، متداول 

از اسالم و بعد از اسالم است كه یهود و نصاری و عرب قبل « اعیاد»ساخته است.این 

تاریخ در صفحاتش ضبط نموده و گویا این سّنت، از تمایالت انسانی است، كه از 

شود و شاخ و گردد و از سرچشمه حیاتی، آبیاری می و عاطفه، ناشی میعوامل حب

داشت رجال دین و دنیا و برگی است، كه از اصول احترام و تقدیر و تحسین و بزرگ

شود و منظور از آن، زنده داشتن خاطره و نان بی نظیر و بزرگان امّت، منشعب میقهرما

جاویدان ساختن نام چنین مردانی است كه در آن، فوائد تایخی و اجتماعی بوده و برای 

های آینده وعبرت و دستورالعمل مفید و موثر است و در آن تجارب و نسل

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


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

)و این سنت(، اختصاص به یك  هایی است كه موجب بیداری ملت هاستآزمایش

گروه و ملّتی ندارد.آری، روزهای تاریخی از حوادث مهم و پیشامدهای ناگواری كه 

كند كه در میان سایر روزها به كرامت و ها رخ داده، نورانیت و بهجتی كسب میدر آن

دار شده و از خوبی و بدی آن حوادث، كسب سعد و نحوست كرده و عظمت نشان

گیرد.و تاریخ تاكنون روز را نشان نداده كه حادثه واقع دث را به خود میرنگ آن حوا

كه هر مسلمان با غیرت  -در آن، از حادثه محرّم )روز نهضت مبارك حسینی( 

ر تر و مصیبت بارتر باشد، و دتر و مهمبزرگ -كند مند آزاده به آن افتخار میشرافت

عبادت، كالس نهایی از حكمت های عالی است كه در مدرسه توحید و آن درس

كه ترسیمی كه عاشورا از آزادگی و بلندی همّت، آید، چنانعملی به حساب می

ت ترین تصویر استرین و روشنبازی در راه خدا كرده، زیباترین ترسیم و كاملجان

)عاشورا( اقدام مثبتی است در برانداختن و ریشه كن نمودن مشكالت فساد و تباهی از 

ح انسانیت.)عاشورا( اقدام مثبتی است در فاصله گرفتن و بیزاری جستن از مسیر صحی

گون گران و واژشوكت ستمها. )عاشورا( اصل محكمی است در شكستنرذائل و پستی

گران و رهایی بشر از های شرك و نفاق، و درهم كوبیدن تجاوز ستمساختن پرچم

 برافراشتن كلمه توحید كلمهترین عملی است در اسارت نفس چیره.)عاشورا( مثبت

انسانی )و تمّت كلمة ربّك مند و مقام عالیحقیقت و راستی، كلمه زندگی سعادت

اریخ در جبین ت -صدقاً و عدالً المبدّل لكلماته(.پس سزاوارترین روزی كه تا ابد الدّهر 

 بضعة رسول -ماند، روز حسین برای امت محمد )ص(زنده و تازه و درخشان باقی می -

ای از گوشت و خون پیامبر و جگر گوشه و نور چشم وی، و گل و پاره -اهلل 

 -ترین روز خدا بوی او در زندگانی دنیاست كه حقاًبایستی آن روز را بزرگخوش

و روز پیامبر خدا و روز عید قربان  -روزی كه قبل از هر كس به خدا منصوب است 

ر كه د« لمؤید موفق خوارزمی حنفیابوا»آن حضرت دانست.« ذبح عظیم»رسول خدا و 

 «مقتل االمام السبط الشهید»در جلد اوّل كتاب خود  -ه.ق وفات یافته است  1۴۳سال 
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بعد از آن یك سال تمام، از »است: آورده 2۴9كه معروف و متداول است، در صفحه 

گذشت، دوازده فرشته سرخ رو، بررسول خدا نازل شدند و در « حسین»والدت 

 -ر و بال خود را گسترده بودند، چنین گفتند: ای محمّد!بر سر فرزندات كه پحالی

آن خواهد آمد كه از ناحیه قابیل بر سر هابیل آمد و خداوند نظیر پاداشی را  -حسین 

دهد. كه به هابیل داد به او خواهد آمد و نظیر كیفری را كه به قابیل داد، به قاتل او می

ازل خدا نای در آسمان نماند، مگر این كه بر رسولپس اضافه كرده است: هیچ فرشته

د، شوشد و او را سر سالمتی داده و به پاداشی كه از طرف خدای تعالی به وی عطا می

داشت و آن جناب را به آن حضرت عرضه می« حسین»ساخت و تربت آگاه می

ش و بككند گفت: بارالها! دچار خذالن كن، آن كسی را كه حسین مرا یاری نمیمی

كشد و او را از آرزوهایش بهره مساز!بعد از آن كه دو سال كسی را كه او را میآن

تمام از میالد حسین گذشت، رسول خدا برای سفر بیرون رفت وقتی مقداری راه پیمود، 

رمود: سبب پرسیدند: ف« انّا هلل و انا الیه راجعون»ناگهان ایستاد و با چشم گریان گفت: 

ست. ا« كربال»دهد كه اسمش مرا از سرزمینی در كنار فرات خبرمیاین جبرئیل است 

كشد؟ شود.پرسیدند: چه كسی او را میدر آن جا كشته می -حسین بن فاطمه  -فرزندم 

بركت گرداند و گویا هم اكنون كه خداوند وجود وی را بی -فرمود: مردی به نام یزید 

. به برندسرش را به ارمغان میكهدر حالی بینم،گاه و دفن او را در آن سرزمین میاقامت

شود مگر آن كه خداوند خدا سوگند! كسی از دیدن سر فرزندم حسین خوشحال نمی

افكند؛یعنی، ایمانی را كه به او را دچار نفاق نموده و میان قلب و زبانش مخالفت می

دا سپس رسول خ»كند: و نیز ابوالمؤید اضافه می«ماندكند، در دلش نمیزبانش ادعا می

سن و كه حكه غمناك بود، به منبر رفت و در ضمن ایناز این سفر برگشت و در حالی

ای ایراد نمود و موعظه كرد، بعد از حسین در مقابلش قرار داشتند، برای مردم خطبه

فراغت از خطبه، دست راست خود را بر سر حسین نهاده و سر را به سوی آسمان 

الها من بنده تو و پیامبر تو محمّدم و این دو كودك پاكان برداشت و عرض كرد: بار 
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ها! گذارم. بار العترت منند و برگزیدگان ذریّه من نسل منند كه بعد از خود باقی می

بی یار و یاور كشته خواهد شد،  -حسین  -جبرئیل به من خبر آورده كه این فرزندم 

 قرار ده -شهیدان او را از ساداتپروردگارا كشته شدن او را برای من مبارك گردان و 

ی و اش كند، مبارككه تو بر هر چیز توانایی. پروردگارا در قاتل او و كسی كه یاری

وقتی این كالم را  -مردم در مسجد »گوید: آن گاه ابوالموید می«میمنت قرار مده.

اش كنید، ولی یارییك پارچه گریه سر دادند، حضرت فرمود: آیا گریه می -شنیدند 

ه آن ای را كسپس ابوالموید خطبه« و یار او باش.كنید؟ پروردگارا! تو خودت ولینمی

 ابن»حضرت بعد از مراجعت از سفرش و چند روز قبل از وفاتش ایراد كرده بود از 

ه بوده است و ب« الوداعحجّة»كند و شاید خطبه مزبور بعد از مراجعت از نقل می« عباس

و چه بسا این گمان «ه به آن چه ما نقل كردیم، نزدیك است.هر حال عبارات آن خطب

به ذهن بیاید و گمان مردم تیز هوش، عین یقین است. كه همان تكرار سوگواری هایی 

داشت، بر اثر فرار رسیدن سال روز كه رسول خدا )ص( در خانه همسرانش برپا می

و بوده و یا بر اثر هر د -یه حسین سالم اهلل عل -گرد شهادت سبط پیامبر میالد و یا سال

است.)سنّة اهلل فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنّة اهلل تحویال(روایت هایی كه ذكر 

گنجد، از منابع معتبر و اعتمادشدنی شده و صدها روایت دیگر كه در این نوشتار نمی

 محدثان و صاحب نظران فرهیخته اهل سنّت، نقل شده است.حال جای این پرسش باقی

ماند كه در تعیین تكلیف مسلمانان در امر عزاداری برای سید آزادگان حضرت امام می

ای آن شود، پذیرفتنی است و یا القحسین )ع(، دستورهای پیامبر خدا كه با تواتر نقل می

 راه كننده ابن تیمیّه خبیث و ملحد؟ پاسخ بر كسی پوشیده نیست.گم

 «ای امام حسین علیه السالمسوگواری بر»های شیعه به داللت روایت

های شیعه كه از پیامبر عظیم الشأن اسالم و دیگر پیشوایان معصوم شیعیان و روایت

برای سیّد شهیدان، پیشوای « فضیلت سوگواری و عزاداری»دودمان نبوت در باب
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نقل شده بی شمارند. و در این جا از باب نمونه به « آزادگان حضرت ابا عبداهلل الحسین

كنیم: در مناقب از ابن عباس نقل شده كه های محدود و كوتاه بسنده میوایتذكر ر

رسول خدا )ص( را در عالم رؤیا، بعد از كشته شدن سید الشهدا دید، در حالی كه گرد 

آلوده و پا برهنه و گریان بود. دامن پیراهن را باال كرده و به دل مبارك چسبانیده، مثل 

 اهلل نمود: )و ال تحسبنباشد، و این آیه را تالوت میكسی كه چیزی در دامن گرفته 

غافالً عمّا یعمل الظالمون(و فرمود: رفتم به سوی كربال و جمع كردم خون حسینم را از 

روم برای آن كه مخاصمه كنم با ها در دامن من است و من میزمین و اكنون آن خون

اهلل سلمه )رضیداخل شدم بر ام»كشندگان او نزد پروردگار.و در روایتی آمده است كه 

ت: كنی؟ گفگریست، پس پرسیدم از او كه برای چه گریه میكه میعنها( در حالی

خدا )ص( را در خواب و بر سر و محاسن شریفش اثر خاك برای آن كه دیدم رسول

شما غبار آلود هستید، فرمود در نزد حسین بودم هنگام بود گفتم: یا رسول اهلل برای چه

و در روایت دیگر از مرحوم شیخ عباس قمی )ره( آمده «آیم.تن او و از نزد او میكش

خبر  اند،گریست، سبب گریه را پرسیدهسلمه میگاهی بود كه امصبح»است كه: 

شهادت حسین )ع( را داد و گفت: ندیده بودم پیغمبر )ص( را در خواب، مگر دیشب 

ه مالقات كردم سبب آن حال را از او پرسیدم كه او را با صورت متغیّر و با حالت اندو

و »ویسد: نشیخ عباس قمی می«كردم برای حسین و اصحابش.فرمود امشب حفر قبور می

سلمه پیغمبر خدا )ص( را در خواب از جامع ترمذی و فضایل سمعانی نقل شده كه ام

ریخت، عرضه داشتم كه این چه حالت است، دید كه خاك بر سر مبارك خود می

و در جای دیگر است كه آن حضرت گرد آلود بود و فرمود: «.آیمفرمود: از كربال می

از دفن حسین فارغ شدم.شیخ صدوق در كتاب امالی روایت را از ابو عمارة المنشد از 

قال قال لی: یا ابا عمّارة انشدنی فی الحسین بن »گوید: كند و میامام صادق )ع( نقل می

ی، قال فواهلل: ما ذلت انشده و یبكی حتّی سمعت البكاء من الدار،  قال: فانشدتم فبكعلی

قال فقال: یا ابا عمّاره! من انشدفی الحسین بن علی )ع( فابكی خمسین، فله الجنّة، و من 
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انشد فی الحسین شعرا، فابكی عِشرین، فله الجّنه، و من انشد فی الحسین شعراً فابكی 

حسین شعرا، فابكی واحداً، فله الجنّه، و من اشد فی انشده فی العشرة، فله الجنة و من

الحسین شعراً، فبكی فله الجنّة و من انشد فی الحسین شعراً، فبكی فله الجنة، و من انشد 

فی الحسین شعراً فتباكی، فله الجنة؛ ای ابو عّماره شعری در مرثیه حسین )ع( اشاره كن، 

د به خدا چندان بگریست، كه نمودم، آن حضرت بگریست، سوگنچون آغاز مرثیه

حضرت هم آواز گشت و بانگ گریه دار را نیك بشنیدم آنگاه جدران خانه با گریه آن

انشا كند از مراثی حسین و پنجاه تن را بگریاند، از برای او فرمود: ای ابا عمّاره كسی كه

ی وقرائت كند مرثیه حسین را و سی تن را بگریاند بر است بهشت خدای، و كسی كه

فرض افتد و كسی كه مرثیه بگویدوده تن را بگریاند بهشت از برای اوست و كسی كه 

انشای شعری كند و یك تن را بگریاند، در بهشت جای كند و كسی كه شعری گوید و 

خویشتن بگرید جزای خویش بهشت یابد و كسی كه در مرثیه حسین انشای شعری كند 

ال در رجّ«بدان از سكنه بهشت گردد.د، همو خویشتن را چون گریه كنندگان وا نمای

ز رسد، او می گوید: ما جماعتی اكشی روایتی است كه سلسله سند آن به زید شحّام می

اهل كوفه در محضر امام صادق بودیم كه جعفر بن عفّان بر آن حضرت وارد شد، 

بلغنی  لفقال: یا جعفر! قال لبیك جعلنی اهلل فداك، قا»حضرت او را پیش خود طلبید: 

انّك تقول الشعر فی الحسین و تجیّد، فقال: نعم جعلنی اهلل فداك، قال قل نانشدتم فبكی 

و من حوله حتّی صارت الدّموع عن وجهه و لحیته ثم قال: یا جعفر! و اهلل لقد شهد 

مالئكة اهلل المقربون ههنا یسمعون قولك فی الحسین و لقد بكوا كما بكینا و اكثر و لقد 

 تعالی لك یا جعفر فی ساعته الجنّه بامرها و غفور اهلل لك، فقال یا جعفر! الّا اوجب اهلل

اریدك؟قال: نعم یا سّیدی قال: ما من احد قال فی الحسین شعرا فبكی و ابكی به االّ 

اوجب اهلل له الجنّة و غفر له؛ صادق آل محمّد فرمود: ای جعفر! عرض كرد جان من 

مود به من رسیده است كه تو در مرثیة حسین، انشاد شعر فدای تو باد فرمان چیست؟ فر

نیكو توانی كرد، عرض كرد چنین است. فرمود انشاد كن. ال جرم آغاز قرائت مراثی 
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كرد، آنحضرت چندان بگریست كه آب چشم مباركش از چهره و لحیه در گذشت. 

ستند گریآنگاه فرمود: ای جعفر! فرشتگان خدا كلمات تو را امضا نمودند و سخت ب

بلكه افزون گریستند و خداوند در این ساعت بهشت را بر تو واجب گرییمچنانكه ما می

گردانید. و گناهان تو رامعفو داشت آنگاه فرمود: ای جعفر هیچ خواهی این فضیلت بر 

زیادت از این باز گویم؟عرض كرد. ای موالی من! اینك روا باشد، فرمود نیست كسی 

ین گوید و بگرید یا بگریاند مگر آن كه خداوند بهشت را بر كه شعری در مرثیه حس

و نیز در كامل الزیارة از عبداهلل «.وی واجب گرداند و گناهان او را به جمله در گذراند

یاب شدم و روزی در محضر امام صادق شرف»بن غالب روایت شده است كه گفت: 

قوا جا رسید: لبلیّة تسینشروع كردم به مرثیه سرایی برای حسین )ع( چون شعر به ا

بو هارون ا«از پشت پرده صدای ناله و فریاد بلند شد.حسینا بمسقاة الثری غیر التراب

یاب شدم، به من فرمود: در مرثیه خدمت ابو عبداهلل امام صادق شرف»المكفوف گوید: 

جدّم حسین شعری قرائت كن. من شعری قرائت كردم، امام فرمود: اشعار را در مرثیه 

ای قرائت كن كه گویی بر سر قبر آن حضرت هستی، آن گاه این شعر را حسین به گونه

امور علی جدث الحسین بكربال فقل ال عظمته الزّكیة؛در كربال به قبر حسین »خواندم: 

آن حضرت سخت گریست و من خاموش «.های پاكیزه او بگوگذر كن و با استخوان

مود: پس من تكرار كردم. آن گاه فر« رار كن.یكبار دیگرتك»شدم، سپس به من فرمود: 

یا مریم قومی فاندبی موالك و علی »پس من این شعر را خواندم: « شعری دیگر بخوان»

الحسین فاسعدی ببكاك؛ای مریم برخیز و بر موالی خود گریه كن و با گریه ات بر 

ه باال امام صادق سخت گریه كرد و گریه زنان از پس پرد« حسین او را یاری نما.

 یا ابا هارون! من»گرفت، گاهی صدای گریه و ناله به شدت باال رفت و به من فرمود؛

انشد فی الحسین، فابكی عشره، ثم جعل ینقص واحدا واحدا حتّی بلغ الواحد، فقال: من 

ای ابا »انشدّ فی الحسین فابكی واحدا، فله الجنّة، ثم قال: من ذكره فبكی، فله الجنة؛ 

در مرثیه حسین شعری گوید و ده تن رابگریاند، آن گاه از این عدد  هارون، كسی كه
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یك یك كم كرد و فرمود اگر كسی در عزای حسین شعری بخواند و یك تن را 

شود. پس فرمود: كسی كه یاد كندحسین را و خودش بگریاند، بهشت بر او واجب می

ر زمینه عزاداری حال این پرسش مطرح است، آیا د«.گریه كند جای او در بهشت است

تر برای سید شهیدان حسین بن علی )ع( امام صادق كه وارث علم پیامبر بوده، آگاه

ریه است، نظاست یا ابن تیمیه كه خود در دفاع از یزید و آل امیّه دامن همّت به كمر زده

ها راه درست آن است كه شخص پیامبر و تری دارد؟ آیا در زمینه عزاداریپذیرفتنی

اند، یا راه و مشرب فرقه وهابیت به حق علم او چون امام باقر و امام صادق پیمودهوارثان 

اند؟پاسخ این پرسش را به خوانندگان امیّه فرو بردهتیمیّه و آلكه سر در آبشخور ابن
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	خون گریستن شیر سنگی در روز عاشورا
	خون ریختن دست فلزی در بالای علم، در شهرك مسعودیهی تهران و شفای دو نفر بوسیلهی آن
	نوری محیر العقول بر روی شبیه ضریح حضرت ابوالفضل در «مأتم العباس» واقع در شهر خابورهی عمان
	سیاه شدن علم، در درگاه حضرت عباس در شهر لكهنو، در كشور هند
	آب در مقابل قبر حضرت ابوالفضل احترام میكند
	رفتن عزاداران حسینی در آتش در دكن از توابع حیدر آباد هند
	ملحقات بخش 03 در این كتاب

	احترام و توهین به امام حسین (ع) و آثار آن حضرت
	توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به این ثویرهی سوراوی، كه یك زیارت كربلا را به نه حج و چهار مثقال طلا فروخت
	توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به این ثویرهی سوراوی، كه یك زیارت كربلا را به نه حج و چهار مثقال طلا فروخت
	توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به این ثویرهی سوراوی، كه یك زیارت كربلا را به نه حج و چهار مثقال طلا فروخت
	سزای تعلل كردن معمار، در ساختن آب انبار برای زوار امام حسین و جسارت به ملا فتحعلی سلطان آبادی
	ساكن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضهی حضرت ابوالفضل در مجلس سخنرانی میرزا رضا همدانی
	ساكن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضهی حضرت ابوالفضل در مجلس سخنرانی میرزا رضا همدانی
	ساكن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضهی حضرت ابوالفضل در مجلس سخنرانی میرزا رضا همدانی
	دزدان سنی نیز از ترس حضرت ابوالفضل، به خادم او احترام میكنند
	رویای ابن رباح قاضی، كه سیاهی لشكر ابن زیاد بود و پیامبر او را كور كردند
	تنبیه عالمی كه خود را بالاتر از حضرت ابوالفضل میدانست
	سیلی خوردن شیخ اسدالله سرپولكی به خاطر اینكه ادعا كرد از حضرت ابوالفضل برتر است
	مردی كه گمان میكرد در ثواب مانند شهدای كربلا است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت امام حسین را دزدیده و فرار كرد
	مردی كه گمان میكرد در ثواب مانند شهدای كربلا است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت امام حسین را دزدیده و فرار كرد
	مردی كه گمان میكرد در ثواب مانند شهدای كربلا است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت امام حسین را دزدیده و فرار كرد
	حسن طفاسی كه با حضرت ابوالفضل شوخی كرد و در حوض آب افتاد
	طلبهای كه نسبت به حضرت عباس شوخی جسارت آمیز كرد و در چاه دستشویی افتاد
	قطع انگشت كوچك دست، به خاطر اهانت به حضرت ابوالفضل
	تصادف كردن مردی كه گفت: اگر حضرت عباس قدرت داشت، دست خودش را حفظ میكرد
	كشته شدن ژاندرمی كه به زوار قاچاقی كربلا گفت: ابوالفضل نیز مثل من، یك چكمه پوش بوده است
	مامور مالیات بگیر در تبریز، به حضرت ابوالفضل العباس اهانت كرد و زیر دستهای اسب خود جان داد
	سزای پلیسی كه در تبریز، چادر از سر زنی برداشت و به حضرت ابوالفضل جسارت كرد
	سزای پلیس خبیثی كه برای گرفتن اسب مردم، به حضرت ابوالفضل توهین كرد
	جنازهی ترك عثمانی را برای دفن به صحن حضرت ابوالفضل آوردند، اما ناگهان جسد از درون كفن ناپدید شد
	قبل از رسیدن جنازه به كربلا، سگی از تابوت خارج شد
	سر كردهای كه میخواست خزانه و موزهی امام حسین را غارت كند، با شمشیر حضرت ابوالفضل دو نیم شد
	بریده شدن سر كسانی كه میخواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند
	بریده شدن سر كسانی كه میخواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند
	بریده شدن سر كسانی كه میخواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند
	زنی كه در حرم حضرت ابوالفضل دزدی میكرد، به هوا بلند شد
	خشم حضرت ابوالفضل، جیب بری را در حرم حضرت امام رضا فلج كرد
	سیاه شدن چهرهی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور متوكل
	سیاه شدن چهرهی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور متوكل
	سیاه شدن چهرهی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور متوكل
	شخصی كه در كنار قبر امام حسین كار قبیحی انجام داد، دیوانه و مجزوم و مبروص شد
	فروش تربت امام حسین جایز نیست
	مرگ ذلت بار موسی بن عیسی هاشمی، به سبب بی احترامی به تربت امام حسین
	مداوای مرد سنی با یك دانه تسبیح و بازگشت بیماری بواسطهی توهین
	خشك شدن پلیسی كه در زمان رضا خان در بابل قصد تخریب پیر علم را داشت
	رانندهای كه به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، دو نیم شد
	رانندهای كه به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، دو نیم شد
	رانندهای كه به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، دو نیم شد
	توهین و شرابخواری جوانی در شب تاسوعا در تهران و غیب شدن او در یك لحظه و صدای شگفتانگیز او
	مردن یك سنی به خاطر استهزاء به عزداران سامرا
	خندیدن مردم با استماع مصیبت حضرت ابوالفضل، كه توسط روضه خوان مبتدی انجام شد
	سقوط و مرگ هادی خان، كه به زور عمامهی آقا سید حبیب چاووشی را گرفت
	شكایت شیخ هادی حائری شیرازی به حضرت ابوالفضل به خاطر توهین عدهای از جوانان، و مرگ سه جوان در سه روز
	كشته شدن مرد عرب كه ادعا داشت من با همسرم آمیزش نكردهام و او آبستن شده است (در كنار ضریح حضرت ابوالفضل)
	كشته شدن مرد عرب كه ادعا داشت من با همسرم آمیزش نكردهام و او آبستن شده است (در كنار ضریح حضرت ابوالفضل)
	كشته شدن مرد عرب كه ادعا داشت من با همسرم آمیزش نكردهام و او آبستن شده است (در كنار ضریح حضرت ابوالفضل)
	مردی كه در كنار ضریح حضرت ابوالفضل نسبت ناروا به همسرش داد و سوگند یاد كرد و همان جا مرد
	قاتل در حرم ابوالفضل به دروغ قسم خورد و جنازهاش را بیرون آوردند
	مردی كه در حرم حضرت ابوالفضل سوگند به ناحق یاد كرد و مورد غضب قرار گرفت، به روایت حاج ملا آقا جان زنجانی
	سه بار زمین خوردن در كنار ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر قسم دروغ
	سوگند دروغ شیعه در مقابل شخص سنی در درگاه حضرت ابوالفضل در شهر لكنهو، مرد شیعه را نابینا ساخت
	مسلمانی در دادگاه قفقاز به حضرت ابوالفضل قسم یاد كرد و در همان لحظه هلاك شد، و این نوع قسم در دادگاه ممنوع شد
	روانی شدن كسی كه به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد كرده بود
	غاصب زمین، دست بر سر پسرش گذاشت و به حضرت ابوالفضل قسم یاد كرد و در همان روز پسرش مرد
	قطع شدن شست آن كسی كه انار را خورده بود و انكار میكرد
	مقرری گوشت برای طلبهای كه یك كبوتر حرم امام حسین را به جهت خوردن، كشته بود
	فلج شدن ساعت ساز تبریزی به خاطر خوردن كبوترهای حرم امام حسین
	ملحقات بخش 04 در این كتاب

	هشدار دربارهی عدم وفا به نذر
	بند آمدن زبان آقای سید عبدالرحیم اردبیلی كه گفت: نذورات حضرت ابوالفضل را به طلبهها بدهید
	حضرت ابوالفضل اجازه ندادند كه پول نذری برای حرم مطهر، به طلبهها داده شود
	هشدار به شیخ نصرت الله میانجی كه جاجیم نذری حضرت ابوالفضل را برای خود برداشت و قیمتش را به فقرا داد
	چسبیدن زنی به ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر بی اعتنایی شوهرش به نذر
	خوب شدن بیمار، پس از ادای نذر حضرت ابوالفضل
	مرد مسیحی برای بچه دار شدن، در حرم حضرت ابوالفضل قول داد كه فرزندش را فاضل نام نهد
	حضرت صدیقه از وفا نكردن به نذر، خبر دادند
	پیغام برای حاج ابوالحسن شكری، جهت ادای نذر
	جدا شدن دستبند از دست زنی و رفتن آن به داخل ضریح حضرت ابوالفضل
	پرواز كردن پارچهی نذری و رفتن به بالای ضریح حضرت ابوالفضل
	رانندهای كه جواهرات زن و مردی را كه جهت كمك به ضریح حضرت ابوالفضل آورده بودند، ربود و هر دو نفر را در چاه انداخت
	سیاه شدن و مرگ زرگری، كه طلای ناخالص برای منارهی حضرت ابوالفضل بكار برد
	ضامن قرار دادن حضرت ابوالفضل برای مادر و عمل نكردن به عهد خود دربارهی پنجاه سال نماز او
	ملحقات بخش 05 در این كتاب

	احترام عزاداران و زائران
	سوء ظن سید محمود عطاران به جوان عزادار و كتك زدن او و تورم دستش
	سیلی به زائر حضرت ابوالفضل، صورت آن حضرت را كبود كرد
	امام حسین به خادم فرمودند: امشب عزیزترین میهمان مرا از حرم بیرون كردی
	امام حسین به بازدید ملا عباس مازندرانی و زوار میآیند و برای پیرمرد كفش جفت كن، سلام میفرستند
	امام حسین به بازدید ملا عباس مازندرانی و زوار میآیند و برای پیرمرد كفش جفت كن، سلام میفرستند
	امام حسین به بازدید ملا عباس مازندرانی و زوار میآیند و برای پیرمرد كفش جفت كن، سلام میفرستند
	آمدن حضرت ابوالفضل و حر و اصحاب به دیدن زوار، در رؤیای ملا عباس
	شفای چشم آیت الله حاج میرزا مهدی بروجردی توسط گل پای زوار امام حسین در قطار باربری
	توجه امام حسین به سید نورالدین نهاوندی كه با حالت جنابت به صحن آمد، حمامها بسته بود و او برای فوت زیارت وداع اضطراب داشت
	غسل و نماز بر بدن زائر امام حسین توسط حضرت امام زمان
	ملحقات بخش 06 در این كتاب

	اطعام در مجالس امام حسین (ع)
	شركت حضرت امام زمان در مسجدی در لبنان و خوردن از اطعام حضرت ابوالفضل و نامهی ایشان به شیعیان
	قند هفتهی گذشته «آب كوب» نبود
	توجه امام حسین به مقدار اطعام حاج محمدرضا بقال در روز اربعین
	خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شركت كردهاید، اما از اطعام آن مصرف نكردهاید
	خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شركت كردهاید، اما از اطعام آن مصرف نكردهاید
	خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شركت كردهاید، اما از اطعام آن مصرف نكردهاید
	اطعامی با بركت در منزل جناب آقای سید علی شاهرودی
	ملحقات بخش 07 در این كتاب

	چگونه مصیبت بخوانیم
	رویایی دربارهی حساب كشیدن از كسی كه به دروغ روضه میخواند
	مصیبت دروغ خواندن مثل كندن گوشت بدن امام حسین با دندان است
	حضرت زهرا به یك خانم روضه خوان مرثیه آموختند
	مرثیه سرایی حضرت صدیقه در سوگ امام حسین
	حضرت صدیقه ذكر مصیبت وداع امام حسین را درخواست میكنند
	حضرت زهرا به حاج شیخ علی اكبر ترك فرمود: مگر حسن پسر من نیست
	مصیبت حضرت اباالفضل كه خود آن حضرت برای سید ابراهیم قزوینی نقل كردند
	حضرت اباالفضل برای شیخ كاظم سبتی پیغام فرستادند كه این مصیبت را بخوان
	چرا قبر حضرت اباالفضل كوچك است
	فرازهای جانسوز، از زیارت ناحیهی مقدسه
	ملحقات بخش 08 در این كتاب

	زندگان جاوید
	نكتهای دربارهی بخش نهم
	حضرت امام حسین هر شب جمعه، به جوانی كه پدر و مادرش را به كربلا آورده، با لبخند جواب میدهند
	مردی كه فرزندش را به غلامی فروخت و حضرت امام حسین او را خریدند و آزاد كردند
	شفای مخیلف توسط حضرت اباالفضل در مجلس عزای خرمشهر
	حضرت عباس سوار بر اسب در كنار «درگاه» در لكنهو نوجوان بیمار را شفا دادند
	حضرت ابوالفضل پسر یازده سالهی فلج را شفا دادند
	شفای كربلایی احد اردبیلی توسط حضرت عباس و رساندن او به كاروان
	حضرت عباس آسید حسین را در رفتن به كربلا و بازگشتن به وطن، بر ترك اسب خود سوار كردند
	بیرون آمدن شخص بلند قامت و شمشیر بدست، از حرم حضرت عباس و فرار سربازان عثمانی
	یك سوار دارای پوشش آهنین از حرم حضرت عباس بیرون آمد به وهابیها حمله كرد
	نجات كاروان زوار یزدی توسط حضرت اباالفضل العباس
	ماشین بدون راننده به سوی نجف! حضرت ابوالفضل رانندهی خائن را كشتهاند و خود به جای او نشستهاند
	نجات خانمی زائر، از دست اعراب توسط حضرت ابوالفضل
	اسب سواری پیدا شد و هندوها را متفرق كرد تا جنازهی مرد بوشهری دفن شود
	حضرت ابوالفضل به جوانی كه در حال غرق شدن بود فرمودند: بگو یا صاحب الزمان
	آقایی با چكمه و كلاهخود روی برفها ایستاده بود و با فرمایش خود ما را نجات داد
	حضرت ابوالفضل و حضرت علی اكبر به فرمان امام حسین به استقبال ملا عبدالحمید قزوینی میروند
	دختر سه ساله، حضرت عباس را در ضریح مطهر دید و مادر مسیحی مسلمان شد
	حضرت عباس در ضریح مطهر ظاهر شدند و صد دینار به مرد عرب حواله دادند
	قند و چای برای كارگران بیت العباس گچساران، توسط شخص بزرگواری كه ناگهان غایب شد
	حضرت رقیه هم در خواب و هم در بیداری ظاهر شدند و برگ سبزی به زن بیمار عطا كردند
	ملحقات بخش 09 در این كتاب
	زنده شدن مردگان به بركت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل
	زنده شدن پسر ملا عبدالحسین خوانساری به بركت امام حسین
	امام حسین دو قاتل را كشتند و هندو را زنده كردند و او شیعه شد
	خانمی در جلسهی شبیه خوانی در بحرین، سر شبیه حضرت عباس را به بدن او چسباند و غایب شد
	زنده شدن حاج میرزا خلیل تهرانی به بركت دعای امام حسین
	زنده شدن فرزند مرحوم نخودكی اصفهانی، به بركت تربت امام حسین
	زنده شدن نوجوانی كه در اثر برق گرفتگی خشك شده بود، به بركت حضرت حضرت ابوالفضل
	زنده شدن كودكی كه روی سیمهای برق افتاده بود و خشك شده بود به بركت حضرت ابوالفضل
	افزودن سی سال بر عمر او، به بركت حضرت ابوالفضل
	روح سید محمود محدث اشكوری، به بركت حضرت ابوالفضل به بدن برمیگردد
	یا اباالفضل، زود این بچه را زنده كن! الان شوهرم میآید و من هیچ كاری انجام ندادهام
	خانمی به آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی گفت: یا خادم العباس
	طفل در كنار ضریح حضرت ابوالفضل جان داد و فریاد اعتراض مادر بلند شد
	جلوگیری از مرگ جوان در حال احتضار، بواسطهی لقب باب الحوائجی
	حضرت ابوالفضل «باب الحوائج»، طفل چهار ساله را از مرگ حتمی نجات دادند
	ملحقات بخش 10 در این كتاب

	توفیق هدایت و توبه به بركت امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل و شهدای كربلا
	نجات حاج محمد رحیم ایزدی از احتضار و افزوده شدن ده سال به عمر او جهت انجام حج واجب
	شفای بیماری آقای مهدی تعجبی و توفیق توبه او از معاصی، به بركت حضرت ابوالفضل
	توبهی جوانی در مجلس ذكر مصیبت حضرت اباالفضل
	توبهی زن گناهكار به واسطه اشكی كه به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران حسینی، از چشمش جاری شد
	توبهی زن گناهكار به واسطه اشكی كه به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران حسینی، از چشمش جاری شد
	توبهی زن گناهكار به واسطه اشكی كه به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران حسینی، از چشمش جاری شد
	توبه كردن «داش علی» به واسطهی گوش دادن به روضهی حضرت اباالفضل، و نجات او در عالم برزخ
	توبه كردن «لوطی عظیم» به واسطهی فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضل
	اتمام حجت حضرت ابوالفضل برای طلبهای كه میخواست بدون درس خواندن مجتهد شود
	نجات و هدایت افسر روسی بلشویك توسط حضرت ابوالفضل و فرستادن او نزد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی
	اعتراف سفیر فرنگی به اینكه تربت امام حسین، خاك بهشت است و شیعه شدن او
	شفای چشم شریف مكه با تربت امام حسین در زمان ناصرالدین شاه قاجار و شیعه شدن شریف
	هدایت و توبهی جمال الدین خلیعی موصلی به بركت غبار زوار امام حسین
	مسلمان شدن یونس ارمنی توسط مرحوم بافقی به بركت حضرت ابوالفضل، در ازای سیراب نمودن زائر امام حسین
	شیعه شدن حكیم غلامحسین هندی در عالم رؤیا توسط حضرت خاتم الانبیاء به خاطر بذل مال در عزای امام حسین
	شفا و هدایت افتخارالدوله به بركت امام حسین
	شیعه شدن زن روسی به بركت عزای امام حسین، و مرگ او و نقل جنازهی او به كربلا توسط ملائكهی نقاله
	هدایت و توبهی جوان نصرانی بواسطهی همراه شدن با زوار عزادار و ورود به كربلا
	حضرت امام حسین «ترسایی» را كه در طویلهی خانهی امین الدوله بود، زائر خود محسوب كردند و او شیعه شد
	یهودی طلا فروش بغدادی پس از زیارت امام حسین به نجف آمد و طلاهای خود را یافت و مسلمان شد
	شیعه شدن شخص مسیحی پس از شفا گرفتن از حضرت باب الحوائج ابیالفضل العباس
	شفای زن یهودی در عالم رویا توسط حضرت ابوالفضل و شیعه شدن او و شوهرش
	توسل یك مادر مسیحی به حضرت رقیه و شفا گرفتن دختر او با حضور آن حضرت و شیعه شدن آنها
	نجات از مرگ و هدایت شدن رانندهی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا اباالفضل»
	شیعه شدن رانندهی ارمنی كه با گفتن «یا اباالفضل» از سانحهی رانندگی نجات یافت
	هدایت شخصی غاصبی كه امیرالمؤمنین دربارهی او فرمود: به خاطر اینكه خادم عزاداران امام حسین است، از او درگذر
	شیعه شدن مردی از اهل تسنن كه گوسالهی نذری را غصب كرد، به خاطر گریه بر امام حسین
	شیعه شدن مردی از اهل تسنن كه گوسالهی نذری را غصب كرد، به خاطر گریه بر امام حسین
	شیعه شدن مردی از اهل تسنن كه گوسالهی نذری را غصب كرد، به خاطر گریه بر امام حسین
	مسلمان شدن سرهنگ روسی پس از تنبیه شدن به خاطر توهین به عزاداران حسینی
	هدایت مامور دولتی سنی كه میخواست مانع عزاداری ایام محرم در شهر «درود» شود
	هدایت مردی از اهل تسنن كه به حرم حضرت ابوالفضل بیاعتنایی كرد
	ملحقات بخش 11 در این كتاب

	گرفتن حاجات و شفا با توسل به امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل
	حضرت آیة الله العظمی حائری به شفاعت امام حسین از مرگ نجات یافتند
	نجات پیرمرد روضه خوان از زنده به گور شدن به دست اهل تسنن در اطراف گناباد
	فرزند شیخ محمد انصاری به بركت امام حسین از غرق شدن نجات یافت
	امام حسین، حاج سید حسین خراسانی را از دریا نجات دادند و در حلقهی عربها گذاشتند
	بچه در چاه افتاد، اما او را در گوشه باغچه یافتند
	شفای چشم مرحوم عراقی در رؤیا، توسط حضرت امام حسین
	شفای چشم با تكرار یك بیت شعر، كه در عالم رؤیا به او یاد دادند
	شفای آقای عباس جلالی توسط حضرت امام حسین در رؤیا
	حل مشكل علمی (مسئله ارث) توسط حضرت عباس برای آیت الله مامقانی
	مهیا شدن سفر كربلا برای حاج شیخ محمد شفیع جمی توسط حضرت امام حسین
	توسل حاج شیخ علی تاكی شهرضایی، پردهای در مقابل چشم مأمور كشیده بود
	باز شدن در مسجد براثا برای شیخ غلامرضا طبسی، به بركت نام امام حسین
	باز شدن در كوچه، در شب تولد حضرت آیة الله حاج شیخ ابوالفضل خوانساری، با نام مقدس حضرت ابوالفضل
	شمشیر حضرت عباس باعث پیروزی لشكر عرب بر لشكر انگلیس در كوت الاماره
	حضرت عباس دو افسر مسلمان قفقازی را جهت همكاری برای كمك به مسلمانان افغانی، به یكدیگر معرفی فرمودند
	ملحقات بخش 12 در این كتاب

	گرفتن حاجات و شفا در مراسم عزاداری
	شفای چشم مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به بركت گل عزادار امام حسین
	شفای بیست و هفت بیمار در هنگام خواندن روضهی حضرت عباس توسط مرحوم دربندی تبریز
	شفای هفت حصبهای در منزل آقای سرافراز به بركت مجلس عزاداری
	بچهای كه قوز داشت به منبر بسته شد و شفا گرفت
	شفای بیماری دختر آقای سردار، بوسیله اشك عزای امام حسین
	نجات مولف حیاة العباس و همراهانش در كشتی طوفان زده، به بركت عزاداری برای حضرت عباس
	توسل به حضرت عباس برای نجات آذربایجان از تودهایها و دموكراتها
	ملحقات بخش 13 در این كتاب

	گرفتن حاجات و شفا در حرم امام حسین (ع)
	ادای قرض سید محمد جعفر سبحانی، به بركت دعا در حرم امام حسین
	شاگرد شیخ انصاری متأهل و صاحب خانه شد
	امام زمان سید عزیزالله را پیاده از كربلا تا مكه در هفت روز بردند
	چهل شب جمعه زیارت امام حسین برای تشرف به محضر حضرت بقیة الله
	برای شفای امام هادی نیز باید در حائر امام حسین دعا كرد
	شفای ضعف چشم مرحوم جزائری به بركت غبار حرم امام حسین
	شفای چشم پدر سید محمد جعفر سبحانی
	شفای شخصی كه در چند فرسخی كربلا فلج شده بود
	شفای آقای ناصر رهبری با دعای سیدی بزرگوار و آمین امام حسین
	نفخ شكم میرزا یحیی ابهری و رفتن او به عتبات و رؤیا و شفای او در صحن امام حسین
	ملحقات بخش 14 در این كتاب

	گرفتن حاجات و شفا در حرم حضرت ابوالفضل
	عطای شدن حاجت شیخ عبدالرحیم شوشتری به دست مرحوم شیخ انصاری
	برداشتن مالیات از املاك سید هادی قزوینی
	به بركت حضرت عباس مادری فرزند گمشدهاش را یافت
	طفل در رحم، به پاكی مادرش شهادت داد
	یاد دادن استخاره با تسبیح به خانمی كه میخواست از راه حرام كسب معاش نكند
	آزاد سازی عروس از دست حرامیان و رساندن او به حرم مطهر در هنگام حضور نادرشاه
	دست پسر قطع شد و دختر به عقد او درآمد
	مرد جوان به درستی سوگند یاد كرد و نابینا شد، چون گاو نذری ذبح شد، چشمهای جوان نیز شفا یافت
	شفای بیماری مهلك آیة الله العظمی سید مهدی شیرازی با توسل علامهی قزوینی
	شفای برادر مسلول جناب آقای مولوی
	شفای كاسب نابینای بازار بین الحرمین در حرم حضرت ابوالفضل
	شفای چشم حاج شیخ علی تاكی شهرضایی در حرم حضرت اباالفضل
	بچهی ناقص الخلقة را به طرف ضریح پرتاب كرد و سالم بازگشت
	شفای جوانی كه ظاهرا فوت كرده بود و به ضریح دخیل بسته شده بود
	شفای بیماری وسواس، با دیدن وضوی حضرت ابوالفضل
	شفای دختر دیوانهای كه او را به ضریح بسته بودند
	شفای دختر هیجده سالهی دیوانه
	دختر دیوانه صدا زد: العباس شافانی
	ملحقات بخش 15 در این كتاب

	عطایای خاص
	چند لقمه از غذای خیمهی امام حسین موجب حافظه و ذكاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد
	چند لقمه از غذای خیمهی امام حسین موجب حافظه و ذكاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد
	چند لقمه از غذای خیمهی امام حسین موجب حافظه و ذكاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد
	تشرف حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی به محضر امام حسین در كربلا، و رفع مشكلات ایشان
	عطای توانائی قرائت مفاتیح و قرآن به ملاعلی كازرونی توسط حضرت امام حسین
	عطای دو كیسه پول با بركت به سید حسین پدر یكی از خدام، توسط حضرت امام حسین
	ملحقات بخش 16 در این كتاب

	شراكت با حضرت ابوالفضل العباس
	اخطار حضرت ابوالفضل به دزدان مغازهی مردی كه خدمت سقاخانه را به عهده گرفته بود
	نجات رانندهی ارمنی در راه نیشابور به خاطر شراكت با حضرت ابوالفضل
	روضه خوانی برای حضرت ابوالفضل العباس به مدت پنج روز در منزل یك ارمنی
	شراكت یك باطری ساز ارمنی با حضرت ابوالفضل به سبب نجات از سانحهی رانندگی
	توجهات و عنایات به غیر مسلمانان
	با نذر صد لیره طلا جهت روضه خوانی، دزد صندوقچه جواهرات فرانسوی را برگرداند
	نجات مسافران هواپیما، با توسل یك ارمنی به حضرت عباس
	دكتر یوسف یهودی، نام فرزندانش را غلامحسین و غلام عباس گذاشت
	رانندهی مسیحی با توسل به حضرت عباس پدر شد
	شفای سرطان حنجرهی فرزند راجهی كوالپور هند، توسط حضرت ابوالفضل
	شفای مریض ارمنی، به خاطر ادب نسبت به صاحب تاسوعا و نهی پرستار از شرابخواری
	مرد یهودی گفت: این پول را به حاج آقا احمد امامی اصفهانی بدهید، تا روضه حضرت اباالفضل بخواند
	شفای فرزند یهودی در اصفهان، با توسل به حضرت ابوالفضل و نذر یك گوسفند
	شفای دستهای بچهی ارمنی با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل در روز تاسوعا
	ملحقات بخش 18 در این كتاب

	آثار حضرت زینب و حضرت رقیه
	امام زمان در مصیبت حضرت زینب خون میگریند
	در روز رحلت زینب كبری اهل آسمان چنان به خروش میآیند كه حضرت مهدی آنها را ساكت میكنند
	فرمان امام زمان به اینكه خدا را به حق حضرت زینب سوگند دهید
	بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیك در اثر توسل به حضرت زینب
	شفای مرحوم فیض الاسلام با توسل به حضرت زینب
	شفای چشم سید محمد باقر سلطان آبادی به بركت مقنعهی حضرت زینب
	شفای فوزیه زیدان جبل عاملی توسط حضرت زینب
	شفای دختر هندی به بركت حضرت زینب، و نذر یك ضریح جواهرنشان
	آب گرفتن قبر حضرت رقیه
	برطرف شدن سم مار و عقرب بوسیلهی سید ابراهیم دمشقی و نسل او
	بچه دار شدن در اثر توسل به حضرت رقیه در حرم ایشان
	طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی به بركت حضرت رقیه
	شفای آقای احمد اكبری در بیمارستان با توسل به حضرت رقیه
	شفای حنجرهی مرحوم میرزا علی محدث زاده در عالم رؤیا بواسطهی روضه حضرت رقیه
	ملحقات بخش 19 در این كتاب
	خواص و بركات تربت امام حسین
	تربت خونین در كفن، به روایت حاجی مؤمن
	خونین شدن خاك قبر امام حسین در روز عاشورا به روایت ملا عبدالحسین خوانساری
	تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی
	تربت حائر امام حسین، همراه با هدیهی امام رضا
	شفای چشم سید نعمت الله جزائری، بوسیلهی تربت مطهر حضرت امام حسین
	شفای دختر دكتر سید مصطفی بهشتی با آب تربت و ختم یا كاشف الكرب...
	شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به بركت تربت آن بزرگوار
	چسبیدن دست زن اغفالگر به ضریح حضرت معصومه، و حل این مشكل با تربت مطهر
	تربت امام حسین همراه با جنازهی زن بدكار، موجب پذیرفته شدن در قبر شد
	آرامش دریا با ریختن تربت در آن
	احترام حضرت بقیة الله به تربتی كه بر دیوار مالیده شده بود
	نتیجهی شكستن دو مهر تربت در رؤیای مرحوم نوری
	ملحقات بخش 20 در این كتاب

	خواص و بركات زیارت عاشورا
	امام زمان به سید رشتی فرمودند: عاشورا، عاشورا، عاشورا
	زیارت عاشورا هدیه به حضرت نرجس وبا را دفع كرد
	زیارت عاشورا در آفتاب، و شفای بیماری فامیل آقا زین العابدین ابرقویی
	شفای پای كودك، با خواندن هشتاد زیارت عاشورا، هدیه به حضرت عباس
	هر روز صبح به نیابت از امام زمان، زیارت عاشورا بخوان
	توسعهی روزی بواسطهی زیارت عاشورا
	بعد از چهلمین زیارت عاشورا، پول برای او حواله شد
	حضرت امام حسین در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف حداد را زیارت كردند
	تشریف فرمایی امام حسین برای دیدار ما در قبركن، در تخت فولاد اصفهان
	مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی به خاطر زیارت عاشورا
	مقام سه نفر به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا
	تاسف در برزخ به خاطر مداوت نداشتن بر زیارت عاشورا
	ملحقات بخش 21 در این كتاب

	برزخ عزاداران و زوار
	دست و سینهی هندوی سینه زن نسوخت
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