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   1در حق زائران امام حسین دعای اهل بیت

کته در   بتاای آاتا   مستتب  استت   در روایات متعددی آمده است که 
و هتا اتگ     رواتد  مت  های ستگوگاری بته ایتارت امامتا  مع تگ        مناسبت

  .دعا کنيم، داراد عاضه م خدمت  که بتگااند 
 در این معنا فامگداد: هاکه به ایارت اما  حستين  اما  صادق

رستگ  ختدا،    2؛ ، ٰعألئ هةة ، ععیه  ، عطم  هیدعو له  سوهوا ٰه»باود 
 «.کنند دعا م او باای  حضات عل ، حضات فاطمه و ائمه
طه  ٰلمه م   من یدعو لزٰعسه»ااتد:   همچنين آ  حضات فامگده
کته در آستما  بتاای اائتاا  امتا        آاا  3؛أکثر م ن یدعو لهم ط  ٰألسض

هتا   های  هستند که در امين بتاای آ   کنند، بيش اا آ  دعا م  حسين
 .«کنند دعا م 

اا تمتا  آستماايا  و    البته باید تگجه داشتت کته ارتارده مع تگ     
  جرت دعایشا  ايز باتا است. تا و باتااد و به همين امينيا  مرم

ایتاا امتا    است اجا و ثگاب شخ   که به اائا خدمت کند بيشتا 
ایتن   ااد شخ   که به اائا خدمت کنتد،  فامگده باقا و اما  صادق

اا ایارت خگد اائا باتا و افضل است. به عنتگا  ماتا ، امتاا      عملش

                                                 
 .ق1331الخيا صفا 22. باوافته اا بيااات حضات آیت اهلل العظم  شيااای، 1
 .1یثحد ارلم، الزیارات، باب . کامل2
 .1حدیث ،22ص ،82ج . بباراالاگار،3
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اا  کمتتا  آ  حضات به یک  اا اائاا  که به دليل خدمت به سایا اائ
؛ پاداش تگ اا أنت أعظ هم أجرٰ  »تگااسته بگد به ایارت باود، فامگداد: 

 «.آاا  اعظم است

 1امام حسین زیارتاهمیت 

منابع تاریخ  و روایات شایفة فااواا  وگیای این است کته رفتتن بته    
در رواوتاراا  ماانتد رواوتار هتارو ، متگکتل،       ایارت اما  حستين 

ا امتگی و عباست  م تداق بتارا النتای افت        حجاج و دیگا حاکما  جائ
درآ  اما  ايز رفتن بته   درترلکه بگده است، ول  حضاات مع گمين

 کاداد. را تشگیق م  ایارت اما  حسين
هتا جتا     شتداد و در ااتدا    اائاا  در آ  رواوار داتار شتکنجه مت    

شد، اما فاما  آ  بگد  سپاداد، به دستگر متگکل دست و پایشا  قطع م  م 
 هتا، ایتارت امتا  حستين     بتا  اا ایتن مجتااات    ه تنيه اباشتد و بت   ک

استماار یابد. این در حال  استت کته تنيته در آ  رواوتار ايتز اا جایگتاه       
 خگد باخگردار بگده است.

در تاریخ آمده است که من گر دوااين  اابرنگا  عيد فطا اعتم  کتاد   
داشتته   قای باای بته شترادت رستااد  امتا  صتاد      خگاست برااه و م 

باشد، اما اینجا ایارت ابگده بلکه مسألة رواه و حکتم ختدا بتگده و حکتم     
ايتز افطتار کاداتد.     شگد، و لذا حضات صادق خدا با تنيه باداشته م 

                                                 
 ق.1332 البجه . باوافته اا بيااات حضات آیت اهلل العظم  شيااای، ذی1
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 وقت  اا ایشا  پاسيده شد: یابن رسگ  اهلل، آیا اماوا عيد است؟
 حضات فامگداد: خيا.

 وفتند: پ  ااا افطار کادید؟
يه اشاره امگده و فامگداد: یک روا اا ماه رمضتا   حضات به حکم تن

)اا سا اجبار و حفظ جا ( افطتار کتنم، ستپ  قضتای آ  را بگيتا  برتتا       
 است اا اینکه وادام اده شگد.

بنابااین واجبات شاع  مااند رواه و حج با وجگد خطا و خگف ضار 
 ها شگد، اما ایارت اما  حسين و قااروافتن در م داق تنيه، رفع م 

اند م داق تنيه باشتد بتاا هتم تأکيتد بتا آ  وجتگد دارد و ایتن اهميتت         
تتگا  وفتت؛ در اهميتت ایتارت امتا        رسااد و مت   ایارت حضات را م 

همين ب  که درحاشية عممه مجلس  و عممه امين  با کتتاب   حسين
شایف کامتل الزیتارات آمتده استت کته اوتا شخ ت  بته ایتارت امتا            

 ته شد  داشته باشد، سفا او جایز است.  باود و ینين به کش حسين
و در کتاب  اا آثار ماحگ  شتيخ خضتا کته صتاح  فضتل و شتاواد       

اوتا اائتا   »عممه بباالعلگ  بگده دید  که به انل اا فنرا آورده است کته:  
شتگد،   ینين داشته باشد که سفا کابم باعتث متاوش مت     اما  حسين

 «.این سفا جایز است
ْيووِييُ ْااُتْلُقوو  اَوَلابلتت ، 

َ
ْهُلَكووِ ااِإَلااِبأ  بتته ختتگد  دستتت بتتا را ختتگد و 1؛ لتَّ

عا  است واین ستفا، ختاص آ  و استتانا شتده استت.       ميفکنيد همکت

                                                 
 .182 آیه بناه، . سگره1
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بگده و ماتبط بتا   پ  اوا امای عافا جزء دستگاه حضات سيدالشردا
آ  حضات باشد، اا شعائا حستين  و در امتتداد شتعائا اهلل خگاهتد بتگد و      

شنگیم که اا فنرا دربتار  شتعائا ست ا      بينيم و یا م  م  دراین صگرت اوا
هتای  ماانتد: جتایز استت و مستتب  استت داده        شگد و پاسخ شده و یا م 

ها اصگال اياا ايست، ایاا اوا مگضتگ ،   شگد، به اینگگاه س ا  و جگاب م 
 شگد. عافا در امتداد شعائا اهلل شد، مستب  م 

 1مام حسینهای ا زیارت اربعین یکی از ویژگی

را انتا  بتاال بتاده و     خدای سببا  منزلتت و شتأ  امتا  حستين     
پيش   ِافاد به ایشا  بخشيد که دیگا مع گم ههای منب ا ب آاندر ویژو 

جدشا  رسگ  خدا، پدرشا  اميام منتا ، مادرشتا     :اا آ  حضات، یعن 
کته اا حضتاتش    اهاا و باادر بزروگارشا  اما  حسن مجتبت   ةفاطم
  و باتا بگداد را اا آ  باخگردار افامگد. باالتا

روایت شده استت کته فامگداتد     باره حدیا  اا اما  صادق در این
افتختار   استت و امتا  حستين    رسگ  ختدا کته جتدم امتا  حستين     

کننتتد کتته در راه دیتتن جدمشتتا  جاافشتتاا  کاداتتد، اا ختتدا رخ تتت  متت 
  به حضتاتش  باواد و خدای متعا خگاهند تا به ایارت اما  حسين م 

ختگد را    بته کتابم رفتته و اتگاد     دهد، آ  واه پيامبا اکتا   اجااه م 
 هتای  استت کته ختدای متعتا  بتاای       این یک  اا ویژو  .کند ایارت م 

                                                 
 ق.1331 الخيا صفا 22 . باوافته اا بيااات حضات آیت اهلل العظم  شيااای،1
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  جرت شرادتشا  منار فامگده است.به  اما  حسين
قائتل   های  که خدای ستببا  بتاای امتا  حستين     اا دیگا ویژو 

نااکه در روایت آمده است ایارت اربعين اا شده، ایارت اربعين است، ا
هتای اخيتا،    های م منا  است. خدای متعا  همه ساله به ویژه در سا  اشااه
عتااق و   ةها ااسا  اا سااسا جرا  و خ گصاً اا کشگرهای همستای  ميليگ 

کنتد و آاتا     به ایارت اربعين مگفق م را عل  الخ گص اا سااسا عااق 
 ند.آی ی معل  وادهم م به این ااگيزه در کابم

آفاینا  اخستين باای باوزاری شعائا حسين ، اا جملته ایتارت    ااگيزه
شاو  شتد و تتا امتا      بگداد که با رسگ  خدا اربعين، مع گمين
ادامه یافت. به پيتاوی اا   اما  اما  تاو در ارایت  حسن عسکای

باالعلتگ  اا  ، ماانتد عممته ستيد ب   و فنرای شتيعه این بزروا ، مااجع تنليد 
خگاانتد، اااکته مااجتع جتامع      صدها سا  قبل بدین اما فااخگااتده و مت   

خگد در حتدم تتگا  بته     تنليد به جرت پياوی اا اماما  مع گ  شاوط
ااتد و همتاره    ایارت اربعين رفته و شاکت در آ  را ستگده و تاغي  کاده

 کنند. به آ  تشگیق م 

 ارزش واالی زیارت اربعین
 دربار  ایارت امتا  حستين   اما  حسن عسکایدر حدیا  اا 

  روا اربعين آمده است:در 
 11مت من استت: پنجتاه و یتک رکعتت امتاا رواااته )        ةپنج ايز اشاا»

[ در اربعتين،  رکعت اافله(، ایتارت اامتا  حستين    33رکعت واج  و 
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ااگشتا در دست راست کاد ، ابه رسم بندو [ پيشاا  با خا  ستایيد   
  .1«بسم اهلل الاّحمن الاّحيم وفتنو با آواا بلند 

هتا ااستا  مت من اا     رود ميليتگ   در اربعين با عظمت حسين  ااتظتار مت   
که خدایش مندس وادااتده و   سااسا عااق و دیگا کشگرها در ساامين 

بته فتيز ایتارت     آینتد و باشد، واد  2برشت ةآ  را آفایده تا باتاین انط
و اماما   پيامبا اکا  ؛ ایارت  کهشگاداایل  حضات اما  حسين

ااتد. احادیتث متتگاتای در ایتن بتاب       هماره به آ  فاا خگااده مع گ 
 هتتای حتتدیث اا  وجتتگد دارد، اا آ  جملتته روایتتت  استتت کتته کتتتاب    

 بته یکت  اا همستاا     ااد که حضات رستگ   انل کاده پيامبا اکا 

                                                 
 .31ص ، 3ج اللئال ، عگال  ؛111ص ،3ج األعما ، . إقبا 1
 اا قبتل  ستا   هزار ارار و بيست متعا  خدای: فامگداد البسين بن على ت. حضا2

 را آ  و آفایتد  را کتابم  امتين  دهتد،  قتاار  حتا   را آ  و کند خلق را کعبه امين اینکه
 و لااااتده  را امتين  کتا   بخگاهتد  تعتالى  حتق  وتاه  هتا  و قتاارداد،  مبتار   و امن حا 

 کته  حتالى  در تتابتش  همتااه  را کابم امين( باشد قيامت اا کنایه شاید) دهد حاکتش
 دهتد و  مت   قتاار  برشتت  هتا   بتا   باتتاین  در را آ  باد و م  باال است شفّاف و اگرااى
بته   یتا ) ماستم   و اابيتا  مگا آ  در شگد امى ساکن و وادااد مى آاجا در مسکن برتاین
 بين مينا این( العز  اولگ رسگال  مگا آ  در شگد امى ساکن و: فامگداد فناه این جا 
 اگرافشتااى  ستتاروا   بتين  درخشتنده  ستتار   که طگر  هما  درخشد مى برشت ها  با 
: وگیتد  متى  بلند صدایى با و کند مى تار را برشت اهل ها  اشم امين این اگر اماید، مى
 اهتل  جگااتا   ساور و سيدالشردا که هستم مبارکى و پاکيزه و طيم  و مندمس امين من

  .دار  خگد در را برشت
 .321 ص الزیارات، کامل( ق  ه 312 المتگف ) قگلگیه بن مبمد بن جعفا الناسم أب  
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 عزّوجتل ها ک  او )حستين( را ایتارت کنتد، ختدای     »... خگد فامگداد: 
هتای شتما    پاستيد حجمت  اا حتج    .اگیسد م  او ماا باایهای  حج اا  حجم

هتتای  فامگداتتد آری دو حتتج اا حتتج  پيتتامبا اای رستتگ  ختتدا[؟  
فامگداتتد آری، ارتتار حتتج اا  هتتای شتتما؟  پاستتيد دو حتتج اا حتتج متتن.
  های من. حج

را ایتتاد  ا امتتا  حستتينئتتهمچنتتا  پتتاداش اا همستتا پيتتامبا
افزوداتد تتا اینکته پتاداش اائتا       آ  مت   بتا شتمار   خگااد و پيتامبا  م 

1خگیش باابا خگااداد.  را با اگد حج و اگد عما سيدالشردا
  

ستگاره و   هتای عتزادارا  سيدالشتردا    در این مناسبت مرم، هيئتت 
آینتد تتا    پياده اا سااسا عااق و اا کشگرهای دیگا به کتابمی معلّت  مت    

استت ت    الرت   ئاشتعا  م تادیق  اا کته  تمااسم ستگوگاری آ  حضتات را    
 و پتا   عتات با ساامين این در که را بزرگ م يبت کنند و این باوزار
  ا، اميام منت ، به ساحت اقتدس رستگ  ختدا   رفته آاا  خجسته یارا 

، دیگتتا امامتتا   ، صتتدینة کبتتای فاطمتتة اهتتاا  حضتتات علتت  
 اهلل بنيمتت  اما  ت حضتات   این ت در  و به ویژه صاح  این عزا مع گ 
ا تمامتاً م تداق   ئسليت وگیند که همااتا ایتن شتعا   ت اما  اما  األعظم

  است که در روایت به آ  اشاره شده است. احيای اما اهل بيت
فامتا    بيتت  به ااده اگاه داشتن اما ) قضتيه( اهتل   اما  صادق

. در روایتت  کته در همتين    کاداتد داداد و باای احيا کنندوا  این اما دعا 
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اما )قضيه( ما را ااده اگاه دارید، »است:  باب اا آ  حضات رسيده، آمده
  .«داراد م  خدای رحمت کند کساا  را که اما ما را ااده اگاه

افرادی که  وهنان ویغیه  و ردهاحقن ح هایق را دارحهق مسه ن  
 1هستنق

عامته اا متن پاستيد: اا     عالمتا  در یک  اا کشگرها بگد  کته یکت  اا   
فتت: واة  منتدس خيلت     او و .کجای ؟ وفتم: اا ساامين منتدس کتابم  
خگااند  وفتم: امين کابم را  ام  بزرگ و سنگين است و امين را مندس

ابتگد،   خگااند ایاا اوا کابم و صاح  کابم امتا  حستين   م  مندس
خگاادی. باید دااستت و پتذیافت کته مااتدواری      ام  اماوا در اینجا اماا

تگگ و ببتث  است. با یکدیگا وف اسم  به سب  فداکاری اما  حسين
رسيد سکگت کاد و شاید هم تبت تأثيا  کادیم و او که معااد به اظا ام 

  قاار وافت.
ها پگشتيده استت و بستياری اا متاد       مطال  و حنایق فااواا  با خيل 

ااآواهند، لذا افاادی که تگا  تبليغ و رسااد  حنایق را داراد در ایتن معنتا   
تتگجر  کننتد متگرد     اه  یتا بت   مسئگ  هستند و اا اینکه در ایتن راه کگتت  

هتتا و  بااخگاستتت قتتاار خگاهنتتد وافتتت. پتت  بایتتد بتتا پایتتة مستتئگليت    
شتعائا متاتبط بتا    قداستت  این ساامين و قداست ها تبليغ شگد تا  تگاامندی

 آ  باای جراايا  روشن وادد و همگا  دریابند که اائا امتا  حستين  
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که ایتن امتگر   مندس و خدمت به اائاا  آ  حضات ايز مندس است و این
 ها جا که باشد تماماً شعائا خداستت، اااکته تجليتل اا امتا  حستين     

و تجليتتل اا خداستتت. رستتگ  ختتدا  تجليتتل اا رستتگ  ختتدا 
طه   همن زٰس ٰلحمین بکربال  کهم  ک هن زٰس ٰ»ااتد:   باره فامگده در این
حسين را در کابم ایارت کند، انا  است کته  ( اما )اائای که  1؛عرش 
 .«ا در عاش ایارت کاده استخدا ر

ایارت، اائا و هااه بتا آ    در واقع خدای عزوجل اا اما  حسين
ایتد ت    حضات ماتبط است تجليل فامگده است. کم و بيش دیتده و شتنيده  

که عين واقعيت هم هست ت ماد  اا تما  اقشار در این دستتگاه و مناستبت    
دی کته بته ختدمت    ااتد و البتته بيشتتا افتاا     اربعين شاکت و خدمت کتاده 
پاداختند اا طبنة فنيا جامعه هستتند.   اائاا  و اافاق در راه اما  حسين

ااتار حضتات و اومار   تتا  ااتد کته متال  اداشتتند      اا ميا  آاا  افتاادی بتگده  
آ  را فاوخته و پگ  آ  را هزینتة  شا  که  حضات کنند جز خااة مسکگا 

. ایتن افتاادک کتم بضتاعت     ااتد  پذیاای  اا اائاا  پياد  اربعين حسين  کتاده 
حتتت  بتتا فتتاوختن منتتز  مستتکگا  ختتگد وفتتا و عمقتتة ختتگد را بتته امتتا     

 ، بته ویتژه امتا  امتا     بيت ع مت و طرتارت  و اهل حسين
  ااد. اشا  داده

کار خگد را ااجا  داده و اگبت به اياومندا  و اغنيتا رستيده   مستضعفا  
فامایتد:   ه مت  که جگااا  در آ  ستا آمداتد و در روایتت آمتده استت کت      
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؛ اظا حکيمااة سالخگردوا  و تتمش و  یعجبن  سأی ٰلشیخ عَجَیُد ٰلغالم»
  «.دار  پشتکار جگااا  را خگش م 

تفاوت ابگده و هااه در تگا  داراد در ایتا  اربعتين    بنابااین باید ب 
آ  و اائتاا    و در این مستيا بته امتا  حستين    ويااد کار  حسين  به

رساا  اشا  دهند و اا  ی خگد را در خدمتحضات وفاداری و فداکار
وگاه تسريمت، خدمات  هيچها بخگاهند که باای رفاه اائاا   حکگمت

تا اوا در جای  اا این کا  خاک  حت  یک دریغ اکنند و همکاری را 
 ایشا وجگد داشته باشد بتگااد به ایارت  مشتاق ایارت اما  حسين
دايتا و آختات آاتا     عادت ست خيتا   این عمتل باود و مطمئن باشند که 

 خگاهد شد.

 1ها رداح  دکنت و حسینی اربعین
 یعنت   بتاد،  مت   ستا  بته  شتده  طااحت   خبتایِ  بت   اگع  در دايا اماواه
 و ختدا  رستگ   تاریخ به اسبت ماد  ااداا  اا دايا با حاکم ستمگاا 

 اطمعت   بت   اتگع   در را وآاا  کنند م  استفاده حضات آ  بيت اهل
 جراايتا   بته  اسم  اا اادرست  ت گیا عگض، در داراد و م اگاه  حنایق اا

 .کنند م  دابا  را شيگه این همچنا  و دهند اشا  م 
 مناستبت  بستياری هتم بته    وااتد   دیده ماد  اا بسياری را آ  عين  امگاة

 را آ  اوصتاف  یتا ااتد   شتده  مشتاف  حسين اما  ایارت به اربعين روا
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ای  متاهگاره هتای   شتبکه  طایتق  اا زدیتک، ا اا اه اوا ايز و باخ ااد  شنيده
 بيستتم  تتا  او  ااااتد.   عظمت اربعين حسين  را دیده بيت اهل به ماتبط
 کتابمی  در حستين   اربعتين  دهتد؟  مت   رخ عااق در اتفاق  اه صفا، ماه

 ماانتد  بت   کا  امين ساتاسا در ینيناً و قطعاً که است بزرو  رویداد معل ،
 امتا   بته  متعتا   ختدای  کته  استت  تانای است  عظمتت،  ایتن . است اظيا ب  و

 ايستت  باای بزرگ رویداد این راست  به. است امگده عنایت حسين
 شگد؟  م  هدایت کجا اا شکگه این و

ای و  هتای متاهگاره   هتای خبتای و شتبکه    کته رستااه   مبيني در منابل م 
، حتت   بيتت  به دشمنا  اهتل  ماتبطهای  تلگیزیگا  دايای کفا و رسااه

ایتن  ا این رویتداد عظتيم را پختش اکتاده و امتایش اداداتد.       یک دقينه ا
ای دور افتاده اا این جرا  یک افا اخمت    درحال  است که اوا در انطه

با تفاصتيل  ها بار خباش را  و دهدهند  م ، آ  را بزرگ جلگه یا کشته شگد
 اما این جمعيت ميليگا  اائاا  اما  حستين  کنند، ها منتشا م  اا رسااه
تعداد ایتادی اا   وذاراد. م  باق  و در سکگت خبای ااگاراد م ده را اادی

بتاره حتت     اائاا  را با اافجارهای کگر و ااتباری شريد کاداد، اما در ایتن 
ایتن  ای اا  ای و یا وگشته  ها حت  لبظه ای هم اگفتند. باخ  اا رسااه کلمه

ا اشتتياق،  پيا، جگا ، کگد ، بيمار و ااتگا  که ب :جمعيت ميليگا ، اعم اا
های ت تگیای   کنند را در رسااه حاکت م به سگی کابمی حسين  پياده 

 راخگدشتا    این اائاا  اجا و پتاداش قطعاً دهند.  ام  شا  اشا  و شنيداری
و در دايتا و آختات پتاداش     ويااتد  به برتاین وجه مت   اما  حسيناا 

م  ایتن  های مخالف اس که ااا رسااه این جاستخگد را داراد، اما سخن 
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دايتا   ؟ کننتد  امتای  مت    ای و ستکگت خبتای و ستياه    عدالت  رسااه همه ب 
 ها اخگاهد وذشت. عدالت  شاهد و حاکم است و اا این ب 

ای، ستته هتزار شتتبکة   هتای متاهگاره   بته وفتتة یکتت  اا مستئگال  شتتبکه   
رستاا  وجتگد دارد. متأستفااه تعتداد بستيار       ای فعا  در کار اطم  ماهگاره

ای بتته مکتتت    ایتتن ستته هتتزار شتتبکه تلگیزیتتگا  متتاهگاره   مبتتدودی اا 
 ماتبط است.   بيت اهل

 1ما در قیا  اربعین حسینی ۀوظیف
فعاليتت  جراا  شد  اربعين مندس حسين  اه شخ   باید در عاصة 

با شرادتشا  بيا  و ابتم  فامگداتد    کند تا پيا  اسم  را که اما  حسين
 ااتا  و دوستتدارا  اهتل بيتت    به دايا باسااد؟ آیا احدی جتز شتما جگ  

ما اباید منتظا باشيم تا دیگتاا  ایتن رویتداد    حاضا است این کار را بکند؟ 
بزرگ را به رخ جراايا  بکشند، بلکه باید جگااا  م من اقدا  کنند و ایتن  
را کار را به ااجا  باسااند، و مطمئن باشند که جگااتا  بيگااته بتا استم ، استم       

 طالت   ابت   بن و اميام منا  عل  متعا  و رسگ  اکا  پذیااد و به خدای م 
شتگاد. جگااتا  امتاوا و     مت   بيتت  آوراتد و دوستتدار اهتل    ایما  مت  

وگاته کته در    شتگاد، همتا    فااادا ِ همين رؤسای حاکمِ با دايا عگض م 
هتا جتای دايتا    تاریخ انين رویدادهای  فااوا  اراه امگده است. پت  در 

در بمد اسمم ، در کشگرهای شيع ، ها جا کته  که هستيد، در بمد کفا، 
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هستيد باید در پ  اطم  رساا  رویداد عظيم اربعتين حستين  در کتابمی    
   معل  باشيد.

 خگاهد: این کار بزرگ و تاثيا وذار سه ايز م 
 ااپذیا؛ ت تمش پيگيا و خستگ 
 ت صبا و تبمل مشکمت؛

 ت اخمق خگب.
« االربعتين  ةزیار  »مت من را   یهتا  اشااهیک  اا  اما  حسن عسکای

غيتا اا   بتاای اربعتينِ  را انين تگصيف   ااد، در حال  که این تگصيف کاده
اتد، بتا اینکته باوتزاری اربعتين دیگتا       ا هافامتگد  حضات سيدالشتردا 

هاانتد در جتای ختگد کتار      بيتت  اماما  مع تگ  اهتل   خمسة طيبه و
ت. فنرای بزروتگار  تأکيد اشده اس باشد، به این حد تگصيه و ای م  شایسته

 ،رستد  ماجاای ایشا  م  و هایشا  سخن به سيدالشردا وقت  در کتاب
شتگاد.     قائل مت  هایباای آ  حضات استانا شگد و روششا  دواوگ  م 

هزارا  تن اا فنرای ورایتده   است ومستد   با اینکه فنه ما فنر  مبکم و
ا بته متاجاای   هاجت با ایتن حتا    ااد.  اع ار روی آ  کار کاده ط  قاو  و
ستت و همته ايتز را بتاای     ا رسد دارای استانا م  سيدالشرداحضات 
 استانا کاده است. اما  حسين

های همه جاابتة   ای شيع  و حمایت های ماهگاره بيایيد با وستاش شبکه
و رویتداد بتزرگ و    بيتت ع تمت و طرتارت    مادم ، معتارف اهتل  

 اايا  اشا  دهيم.اظيا اربعين حسين  در کابمی معل  را به جر ب 
هتای فااواات  را در راه باوتزاری مااستم      های پياده کته ستخت    هيئت
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کننتد،   در کابمی معل  با خگد همگار م  اربعين حضات سيدالشردا
هتتای عتتزاداری مگجتتگد، ادامتتة دستتتة آ    تگجتته داشتتته باشتتند کتته دستتته 

است که حضات ستجاد، اینت  کبتای، ا  کلاتگ  و دیگتا       ای یسگوگار
ااتد و در روا اربعتين آ     باپتا کتاده   خاادا  حضات سيدالشرداافااد 

حضات، خگد را به کابمی معل  و کنار تابت پاکش رستاايداد. بنتابااین   
های عزادار بيش اا وذشته، آداب استمم    بایسته است که هيئتيا  و دسته

 حاکت امایند. بيت بند آ  باشند و در مسيا اهلیرا به کار بنداد و پا
ويتاد   عتزاداری صتگرت مت    هتای   دستته ت و احمتات  کته در   خدما

العاده دارد و اا حد ت گر ما بياو  است و تنرا ختدای متعتا     پاداش  فگق
   تگااد اجا عزادارا  حسين  را بدهد و حنّشا  را ادا اماید. م 

 1اربعین حسینی و هقایت فرهیختگان غیرمسغمان
 اافجارهتا،  هتا،  بایتد   اس: قبيل اا مشکمت  و خگاين حگادث وجگد با
 و غتاب  کته  استم   اتا   بته  هم آ  امگر، دیگا وها  وحشت و رع  ایجاد
 در مگااتع  همتة ایتن   رغم با ااداختند، راه به عااق در مزدورااشا ، و شاق
 ماانتد  حاضا اما  در که شد باوزار اظيا ب  مااسم  امسا  اربعين ایارت
 ده انتد  جمعيتت  کته  یمدیتد  و داشتت  خگاهتد  ادامته  آینتده  در و اداشته
 اا استمم   غيتا  ادیتا   پيتاوا   اا حتت   و جرتا   و عااق سااسا اا ميليگا 
 حستين  امتا   ایتارت  بته  یافتنتد و  حضگر آ  در عااق خارج و داخل
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 امتتا  اربعتتين مااستتم در ميليتتگ  ده انتتد حضتتگر اا امتتاواه اوتتا. شتتتافتند
 ایتن  در ميليتگ   صتد  اند آینده در شاءاهلل ا  شگد، م  صببت حسين
همتة   دعتاوگی  وظيفتة شتاع    به بنا بنده لذا کاد، خگاهند شاکت مااسم
 بته ااتد   اتگااستته  کته  افاادی حت  کنم، م  قدرداا  ایشا  اا و هستم اائاا 
 مناستبت  ایتن  بزروداشتت  منظتگر  بته  و اربعتين  اتا   بته  ولت   باواد، کابم
 وار در غيااستمم   و استمم   کشتگرهای  و در خگد شراهای در حسين 
 و هتتدایت ستتب  آاتتا  اقتتدا  البتتته و کاداتتد روی پيتتاده اربعتتين و عاشتتگرا
 شتده  مسلما  غيا کادوا  تب يل و فاهيختگا  اا بسياری شد  مستب ا
 دیتدار  هدایت شاهااه سگی به یافتگا  راه همين ااای  عده با خگد و. است
 .  امگداد معاف  شداشا  مسلما  دليل را حسين  مااسم که این داشتم

 کته  استت  ایتن  آ  و کتنم  بتااوگ  دااتم  مت   الا  اینجا در را مطلب 
هتتا ستتا   غيااستتمم  کشتتگرهای اا یکتت  در غيامستتلما ای  طایفتته
 اا مااستم  ایتن . کننتد  مت   باوتزار  دین  ایارت یک عنگا  به مااسم 
 باخت   حتت   و شتگد  مت   داده پگشتش  کامتل  طتگر  بته ها  ماهگراه سگی

 مااسم ااها  خيل  اما دهند، م  خبای پگشش را آ  اسمم  کشگرهای
 ااد  بسيار یا کنند و عاضه ام  وزارش  هيچ حسين اما  اربعين

 و دستاس در مطبگعات و خبایهای  وزارش به بنا. است بگده وذرا و
 بته  راهتا   اتاخ  یادشتده  مااسم باوزاری ایا  در اسمم ، کشگرهای در

 حمتل  خدمات برای حت  ايز همه آوراد و م  پایين اشمگيا صگرت
 ممنگ  افااد اینکه تگجه جال . شگد م  اراا  ايز مسکن و هتل انل، و

 تگاانتد  مت   ضامن معاف  یا تعرد سپاد  با ايزها  ااداا  حت  و الخاوج
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هتای   دولتت  و شتگاد  ختارج  خگد کشگر اا مااسم این در حضگر باای
 اامضت  المللت   بتين  قااگ  را مطل  این ایاا اداراد، ممااعت حق مابگط
 . است امگده

همتة   آمتد  ستا  کته  حستين  امتا   اوار و ایتارت  به اسبت ما اکند
 آ  و غيامستلما   طایفتة  آ  اا کمتا است، آخات و دايا دین های  مااسم
 و کتاده  رفتتار  عکت   با ااکاده خدای یا و کنيم عمل غيااسمم  دولت
 کته بل وفتای   ب  اگ  یک این که امایيم سگدجگی  و کنيم اضافه راها  ااخ
 .ایارت صاح  و ایارت اائاا ، به است جفا

 1فضیغت پیاده رفتن  ب  زیارت امام حسین

 داده، قاار حسين اما  باای متعا  خدای که استاناهای  اا یک 
 در. استت  ایشتا   مطرتا  باروتاه  ایتارت  بته  رفتن پياده مااند ب  فضيلت
: فامگداتد  اصبابشا  اا یک  به صادق اما  که است آمده روایت
 اوتا  شگد خارج اش خااه اا عل  بن حسين قبا ایارت ق د به که کس 
 ونتاه   و اگیستد  م  باایشای  حسنه او وا  ها ااای به خدا باشد پياده
 در را او ختدا  باستد  منتدس  حتائا  بته  که هنگام  و کند م  پا  او اا

 هتا  آیتين  کته  هنگتام   و اگیستد  مت   باوزیتدوا   و شدوا  قبگ  شمار
 خگاهد قلمداد رستگارا  شمار در را او اا  خدا شد تما  او[ ایارت وا

: وگیتد  مت   و آیتد  م  او ازدای  فاشته امگد بااوشت ق د وقت  و کاد
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 ويا سا اا را خگد اعما : وگید م  و رسااد م  سم  تگ به خدا رسگ »
 1.«شد آماایده ات وذشته وناها  همة که

 بته  شتما  و دااتم  ام  بنده ايست خدا رسگ  سم  کنه و حنينت اینکه
. باشتيد  داشته آ  اا متفاوت های  باداشت است ممکن اگرتا  و ایما  قدر
 کته  معنتا  بتدین . باشتد  اائاا  اا تشکا سم ، این اجزای اا یک  شاید ول 
 اا ول  کنند م  تشکا البسين ابا عبداهلل قبا اائاا  همه اا خدا رسگ 
 .داراد ویژه عنایت آاا  کایکی به و فامایند م  خاص تشکا پياده اائاا 

 قبتل  کمت   که ابگ بدین آورید؛ دست به را عظيم پاداش این بکگشيد
 اا ایتد،  آمتده  کتابم  به پياده کند صدق کهای  اادااه به کابم به رسيد  اا

 تت  داراتد  را کاری انين تگا  که م من جگااا  ویژه به. شگید پياده اتگمبيل
مایتتة  ایتتاا. اشتتگاد غافتتل عمتل  ایتتن اا تتت باشتتد مشتنت  بتتا تتتگأ  انتتد هتا 

 .باسااد ااسا  به را اهلل رسگ  سم  الر  فاشتة که است سعادتمندی
دربتار    ایشتا   اا کته  صتبيب   حتدیث  در صتادق  اما  حضات

 ٰلمهرر ط  لق  من کل إ : »فاماینتد  م  شده انل سيدالشردا ایارت
 إله   لقربه وهببم   ذله  عیکهو  أعظم ثٰوب  یکو  أکثر عمشقة تعبم  
[ سيدالشتردا  حضتات  ایتارت ا ستفا  در کته  ها ؛أکثر ٰلبیت أهل

 باختگردار  تتای  عظتيم  ثتگاب  اا شتگد  بيشتتای  مشنت و خستگ  متبمل
 .«شد خگاهد بيت اهل به او بيشتا ازدیک  سب  کار این و بگد خگاهد
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 بته  متدت  ایتن  در. ببایتد  استانای  برا  استانای ، سفا این اا کنيد سع 
 و بدهيتد  اهميتت  استت  اف  مباسبة هما  که مع گ  ما ا ارار سفارش

 امتا  . بگذراايتد  اظتا  اا را وذشتته  روا شتبااه  اعما : دقاین  باای روا ها
 ایتن  در را عمتل  ایتن ااد.  آماده اگر و افاضة لطف باای هميشه حسين
 را الطتاف  ایتن  پتذیافتن  و دریافت قابليت ايز شما تا دهيد ااجا  حتماً سفا
 ظرتگر  و فتاج  بتاای  داد دست حال  اوا مشافه همة مشاهد در. کنيد پيدا

 بته  تت  شيعه وافتارا  همة باای همينطگر و فداه ارواحنا ع ا ول  حضات
 بته  حتال   انتين  ایاا کنيد؛ دعا ت جرا  همة مظلگما  و منطنه شيعيا  ویژه
 سيدالشتردا  حضتات  اائتاا   اا الخ گص عل  است؛ ازدیک اجابت
 .وياد قاار تعال  خدای ااظ مگرد است اميد که

   1در حا  خنف زیارت امام حسین

 بتاای  ایتادی  ، ماد کاظم اما  و صادق اما  و باقا اما  در دورا 
بتا ایتن حتا     . باااگشتتند  شتداد و  کشتته  و رفتنتد  حسين اما  ایارت
 کتابم  بته  که تن هزارا  و صدها و اشد تعطيل هاوز حضات آ  ایارت
 بااوشتت  بته  اميتدی  اااکته  کاداتد،  مت   ة ودا وای شا  کسا  رفتند، م 
 اکاداتد،  ارت   هم مگرد یک مع گمين حضاات البته و اداشتند آاا 
 .  کاداد م  سيدالشردا ایارت به تشگیق را ماد  همگاره بلکه
در  فااواات  هتای   سخت  با ماوا  بن  اما  در ثمال  ابگحمزه جناب اگ 
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 و تاس با ش  ايمة و رساايد سيدالشردا مطرا قبا به را خگد ش  ايمة
. شتد  آماده حضات آ  ایارت باای شگاد او متگجه دشمنا  آاکه احتياط
 ختگد  متگجته  را او صدای  رسيد حضات آ  مطرا قبا قدم  اند به وقت 
 ستپ  . وشت اائل سيدالشردا ایارت به که امگد تشکا او اا که کاد
 .  «باواد»: وفت او به شخص آ 

 اا و استت  بيتت  اهتل  دوست شخص این د ش وگید متگجه م  او
 قبتا  طتاف  پ  اا مدت  دوباره به. باوشتم و شد  ملتفت باخگردش طاا
 وفتم او به. «باواد»: وفت و خگااد خگد به ماا صدا آ  دوباره رفتم مطرا
 عمتتا  شتتگد صتتب  اوتتا. کتتنم ایتتارت ختتگاهم متت  ا  و آمتتده دور راه اا
 ایتارت  بته  تتگاا   امت   اال »: وفتت  صتدا  آ . کشتند  مت   متاا  متاوا   بن 

   ااا؟ پاسيد  «.باوی  سيدالشردا
 ؛ٰلحمهین زیمسة ط  تعمل  هٰ ٰوتأذ  ع ٰر  بن موو  ٰ »: وفتت 
. «استت  حستين  امتا   ایارت حا  در و آاجاست اال  مگس  حضات
 و باوشتتم  هستتم.  حضات قبا ممئکة ازد اا وفت هستيد؟ که شما وفتم
 امتاا  هنگتا  فجتا   و اشتد  مااع ماا کس  و آمد  سپ  و امگد  صبا کم 
 1.باوشتم فگراً و امگد  ایارت را مطرا قبا و خگااد  را صب 

 ایتارت  اا بتاقا  امتا   و صتادق  امتا   حضتات  امتا   آ  در ااا
 متعتدد  روایتات  در بلکته  افامگداتد؟  ممااعت حضات سيدالشردا

 و بگياد فاا را وجگدتا  تاس و بکشيد سخت  راه این در اوا: فامگداد
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 را برشت و دهد م  اما  شما به متعا  خدای بشگید شکنجه اما این در
 .کند م  تابيت شما باای

 میزباحی از زائران کربال ۀدو حکت  دربار 
جاست به شما م مناا  که در عااق، به ویژه درشرا منتدس   در اینجا به

ات های  کنم. در روایت  هستيد سفارش کابم ميزبا  اائاا  اما  حسين
ها آمده است که خدای سببا ، جتز ستاامين کتابم،     شيعه و مخالفا  آ 

کنتد و ایتن ستاامين در     این خاکدا  را در روا قيامت متمش  و اابگد م 
   1های آ  خگاهد بگد. برشت ايز اا برتاین مکا 

حا  که خدای متعا  با شما تفضل کاده و تگفيتق ختدمت بته اائتاا      
یتت امتگده استت، ستع  کنيتد دو اکتته را       را بته شتما عنا   اما  حسين

                                                 
 است شده نلا سجاد اما  اا روایت . 11 حدیث وفضله، البائا باب . بباراألاگار،1
 و ااتختاب  کعبته  آفتاینش  اا پتيش  سا  هزار ارار و بيست خدای متعا »: فامگداد که
 ختگد  مبتار   و امتن  حتا   را وآ  آفایتد  را کتابم  ستاامين  امتن،  حتا   عنتگا   به آ 

 بتا  مبتار   ستاامين  ایتن  بيافاینتد،  و دوباره بلااااد را امين متعا  خدای اگ . دااست
 برشتت  هتای  بگستا  برتاین و در باده باال شفافيت و يتاگراا در ارایت مندسش تابت
 .«ادارد جای آ  در کس  و ماسم  پيامباا  جز و شگد م  اراده
 برشتت،  های بگستا  ميا  و در شگاد م  ساکن آ  در اولگالعز  پيامباا »: فامگد اینکه یا
. درخشتد  م  امينيا  باای ستاروا  سایا ميا  اا درخشا  ستاره که درخشد م  انا آ 
و  منتدس  ستاامين  متنم : دهتد  مت   اتدا  و کنتد  م  خياه را برشتيا  تما  اشما  آ  اگر

 جای خگد را در برشت  جگااا  ساور و سيدالشردا مطرا پيکا که خدا و مبار  پاکيزه
 .«ا  داده
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 همگاره لباظ کنيد:
شتا  استبت    های شخ   یک: باید اائاا  کابمی حسين  باداشت

ویژه ماد  این شرا مندس اعتم اا علمتا،    وزارا  به اائاا  به به خدمت
خطبا، اااگایا ، آهنگاا ، عطارا ، هتل دارا  ودیگاا  ایتن باشتد کته    

ای کته هتاک     وگاه ااد؛ به آراسته شده ناینا  به اخمق اما  حسي
در این شرا حت  یک ش  بمااد این منش و اختمق را بته وضتگر در    
ماد  ببيند. اا این فااتا، باید اخمق و رفتارتا  انا  باشد که هتاک   
وارد شرا کابم شگد احساس کند وارد برتاین ساامين ایتن خاکتدا    

تگجته داشتت کته اائتاا       ای اا برشت استت. بایتد   شده است که انطه
باداشت خاص  اسبت بته متاد  ایتن شترا داراتد و آاتا  را بتا دیتدی         

کننتد و پت  بتا عملکادتتا  بته       اگااد و اا آاا  پياوی مت   معنگی م 
وگاه که در حتدیث شتایف آمتده استت:      اائاا  درس بيامگاید هما 

بتا   1؛کونٰو دعمة ٰلنهم  بأع هملکم ، ع ت تکونهٰو دعهمة بألمهنتکم»
 «. هایتا  ماد  را )به خگب ( دعگت کنيد اه با ابااتا کار

بدیر  است این حدیث اگراا  صافاً ویژ  شما خدمتگزارا  به اائتاا   
ايست، بلکه مخاطبا  آ  کاممً فااويا و وستاده استت و   اما  حسين

 شگد. تما  اصناف و طبنات جامعه را شامل م 
کتابمی معلت  بته عنتگا      طلبد که برتاین ارمغتا  ستفا اائتا     دو : م 

برتاین بنعة امين و واالتتاین جایگتاه برشتت، صتافاً مرتا امتاا و تستبي         
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ها قداست ب  واالیت  داراتد، امتا اا آاجتا کته قداستت        اباشد، وااه این
برشتتت بتته ستتاکنا  آ  استتت، قداستتت کتتابم ايتتز باوافتتته اا قداستتت    

 است. سيدالشردا
گا  بااوشت باای خااگاده و رو ضاوری است که اائا کابم هن اا این

خگیشا  و دوستا  هدیه و ارمغاا  اا این شرا مندس به همااه ختگد ببتاد   
باشد کته   و آ  ارمغا  باید اادیشه و منش و سيا  حضات سيدالشردا

هتا و ستایا ابتزار و     اگاشتته  تگا  با ااپ کتتاب و تتک   البته این مرم را م 
است مبنق امگد و  حسين های  که بيااگا حنينت و هدف اما  رسااه

 این مسأله با عرد  شما است.

 1یادآوری ۀدو بایست
هتای استمم  و تتاجاا  مستلما  دايتا       دو مطل  را به دايا و حکگمتت 

تنرا باای شيعيا  و مستلمااا    کنم و آ  اینکه اما  حسين یادآوری م 
عتاض   ها مایدا  او ايستند. به مایتدا  امتا  حستين    ايست و فنط این

به دو ايز اياا داراد که شتما آ    کنم که اائاا  اربعين اما  حسين م 
را تأمين کنيد: وسيلة انليه و مسکن در کابم و اطااف آ ؛ اااکه در ایتن  
مناسبت بزرگ حسين  اائاا  آ  حضات به هزارا  ستاختما  انتدین و   

کتاد   آید و اجتاا و عمليتات     اند طبنه اياا داراد. این کار اا فناا با ام 
 های  فنط در تگا  ثاوتمندا  است. انين پاوةه
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روای یک شخ   حدود پنجاه ساله به همتااه فاااتد حتدود بيستت     
اش ازد من آمد. وضع خگب  اداشت و با حضگر فاااتدش ايتزی اا    ساله

وفت: سه سا  طگ  کشيد تا بتاای اادواج پستا  مبلغت      من اخگاست. م 
شتد  راه، ستيل متاد ِ اائتا بته ستگی       ااداا کنم. با سنگط صدا  و باا  پ 

کابمی معل  جاری شد. با پسا  صببت کاد  کته اوتا اظتا بته اادواج     
اادااما  را خاج اائاا   دارد کار او را ساما  بدهم و اوا مگافق است پ 

 کنم و او با کما  رضایت و آمادو  پذیاای  اا اائاا  را ااتخاب کاد.
هتا و دیگتا    ميليتاردر، حکگمتت   راست  اکگهيده است که مستلمااا   به

امينه هتيچ اقتدام  اکننتد، امتا افتاادی دستت بته دهتا           ثاوتمندا  در این
هتای  پاوااهتای    وگاه آماد  خدمت و ایاار باشند. ااا در انين مگسم این

هست، ولت    رایگا  در مسيا عتبات دایا اشگد؟  عنيده به اما  حسين
اتاا   گیق کاد. اائاا  اما  حسينتگاامندا  را باید به این قبيل امگر تش

بدو  ساپناه باشند و ایا بارا  در خيابا  بخگابند؟ خدمت به اینتا  اجتا و   
و اپاداش فااواا  دارد. فاشتگا  بنا به تگصيف قاآ  کایم  ََ ا َ ا هَّ ََ َلاَيْعُصو 

ا ََ ُرو ََ ْْ ََ اُيو ا ََ اَوَيْفَعُل  َرُُهْ ََ
َ
و  کننتد  مخالفتت امت   فامتا  ختدا   بتا  و هاوتز   1؛أ

هستتند. اینتا  حستات اائتاا  امتا        امایند اجاا م  دستگرات او را دقيناً
های خگد را به لبتاس اائتاا     خگراد و به ق د تبا  با  را م  حسين
کننتد. جتا  ستخن     را به آاا  ابتم  مت    مالند و سم  رسگ  خدا م 

اینکه باید کگشيد و تشگیق کتاد کته تگاامنتدا  بتا همتت عتال ِ ختگد در        
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اسم خاص و پتا اادحتا  اربعتين حستين  وستيلة انليتة هتگای ، امينت ،         ما
دریای  و ریل  به صگرت رایگا  باای اومار فااهم کنند. اوا در رواوتار  
ما این مسأله تبنق ايابد بعدها دیگاا  انين خگاهنتد کتاد و پشتيماا ِ آ     

 باای ما خگاهد مااد و در آ  هنگا  کاری اا ما بااخگاهد آمد.
یت آمده است که اوا ااسا  ما  ختگد را در راه خيتا م تاف    در روا

اکند، خگد یا وارثااش آ  را در راه  م اف خگاهند کاد که خداپستند  
شگد. همين به جراايتا  باستد و بتا     ايست و باای صاحبش آتش دوساا م 

این فاهنگ و آمگاه آشتنا شتگاد بتاالخاه اوتا انتد افتا اپذیااتد، بستيار         
آ  تن دهند. روشن باشد که دارای  و متا  و پتگ  را    کساا  هستند که به
پستندد   دهد و اه برتا کته آ  را در راهت  کته ختدا مت       خدای متعا  م 

 هزینه و صاف کاد.
تتا   و شعائا مندس ایشا  را پاراتگ و پاراتگ   جایا  اما  حسين

های اند کيلگمتای را غالباً ماد  عتادی و ایتا ستط  متگستط      کنيد. سفاه
 د، خدا اجاشا  بدهد.وستااان م 

ميليگ  اائا  31ت   22مسکن دیگا اياا اائاا  حسين  است و اوا اماوا 
ميليگ  خگاهند رسيد و البته به  111و  21شگاد، در آینده به  وارد کابم م 

جایگتاه   اسکا  و استااحتگاه اياا داراد. ایارت و اائاا  امتا  حستين  
طه  کهل  یزعس ٰلحمین هٰإ  »واالی  داراد. در روایت آمده است: 

ایتن،  «. کند خدای متعا  ها ش  جمعه حسين را ایارت م  1؛لییة ج عة

                                                 
ما   َصْرَوَٰ  ». 1     َعْبد   َأُبو ل   َقمَا  َقمَا  ْٰلَج َّ

م ٰلیَّ یهَرةَ  َأَت  َل َّ ه  َلهَ   َههْل  ْٰلح   َقْبهر   ط 
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اا  . امتا  حستين  یعن  عنایت و رحمت خاص خدا به اما  حسين
بتاالتا ايستتند و افتخارشتا  ایتن استت کته در راه دیتن         پيامبا اکا 

تبتار  و  جدشا  فداکاری کاداد، ول  در جای  ايامده است که ختدای  
و  ، فاطمة اهااطال  بن اب  ، عل تعال  به ایارت رسگ  خدا

 رود. م  اما  حسن مجتب  یا سایا اماما 
بنابااین ستع  شتگد شتعائا منتدس حستين  انتا  کته شتاید و بایتد و          

مندااه باوزار شگد. در این کا  خاک  جای  هستت بته اتا  کتابم و      عزت
مادمتت  ختتگب، متت من و شتتيفتة عتااق و جتتای  هستتت بتته اتتا  ایتتاا  کتته  

دارد، در کشتتگرهای ختتارج  ايتتز مستتلماااا  بتتا همتتين     بيتتت اهتتل
 خ گصيت وجگد داراد.  
های اگشتاری عاب  خگااد  که جای  وجگد دارد  در یک  اا رسااه

                                                                                                
 

ْیُت  َعَتُزعُسهُ  ُقْیُت  ْٰلُحَمْین   َدَٰک  ُجع   َلْیَیهة   ُکهل   ط   َیُزعُسهُ  َعٰلیَّ ُ  َأُزعُسهُ  َت  َعَکْیَف  َقمَا  ط 
ُط  ُجُ َعة   َکة   َمَع  َیْهب  َلْی    ْٰلَ اَلئ  َیم ُ  إ  ْنب 

َیم ُ  َعٰأْلَ هد   َعٰأْلَْعص  َیهم    َأْطَضهُل  َعُمَح َّ ْنب 
 َعَنْحهُن  ٰأْلَ

َیم    َأْطَضُل   تشتایف  حيتاه  به ابگعبداللّه حضات وقت : وفت جمما  صفگا  ؛ٰأْلَْعص 
 فدایت: کاد  عاض هست ؟ حسين قبا ایارت به مایل آیا: فامگداد من به آورداد
 ایتارت  را آ  اگگاته : فامگداتد  حضتات  کن ؟ م  ایارت را حضات آ  قبا آیا شگ 
 امتين  بته  اوصتيا  و اابيتا  و فاشتتگا   با جمعه ش  ها در متعا  خدای آاکه حا  و اکنم
 افضتل  متا  و اابيتا  افضتل  مبممد حضات البتّه. کنند م  ایارت را او و کاده هبگط
 ااتتزا  تعتتال ، حتتق ایتتارت اا من تتگد مجلستت  ماحتتگ  فامتتگده طبتتق. )هستتتيم اوصتتيا
 الزیتارات،  کامتل (« )باشتد  مت   جنتاب  آ  اومار و حضات آ  با اش خاصه های رحمت
 (.هشتم و س  باب
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شگد. در امتا    که به اا  دین ها ساله مااسم  ویژه در آاجا باوزار م 
سفا به آاجتا بته وذراامته ايتاا      شگد و باوزاری این مااسم ویزا لغگ م 

اتدارد. اوتتا یتک ااتتداا  درخگاستتت ماخ ت  بتتاای حضتتگر در آ     
کند تا به سفا  مااسم داشته باشد بدو  هيچ مااع  ماخ   دریافت م 

 ایارت  خگد باود.
رویه باید باای سفا بته عتبتات در پتيش وافتته شتگد و بته یتک         همين

يش پای اائتاا  باداشتته شتگد.    سخن سفا به عتبات باید آسا  و مگااع اا پ
 اه خگب است در این قضيه اا پياوا  ادیا  غيااسمم  الگگ بگيایم.

پا واض  است که فعاليت در این امينه سخت  دارد، اما سزاوار ايستت  
وگاتته عمتتل کننتتد و مستتلمااا ، اتته. ختتدای متعتتا     کتته غيامستتلمااا  آ 

افاماید:  م  ْ ُ اَفِإَّنَّ ََ ََلُ 
ْ
اَتُك ُُن اَتأ َْ اِإ ََ ََلُ 

ْ
اَاَت اَتأ ََ ََلُ 

ْ
اوتا شتما درد و راتج     1؛اَيأ

 .بينند ها ايز همااند شما درد و راج م  بينيد آ  م 
آاا  با آاکه به آخات اعتنادی اداراتد در راه اعتنتاد ختگد فتداکاری     

اکنند، حا  آاکه به فامگد  قاآ  کایم:  م  ََ و اَلاَيْرُجو  ََ ا ِ ا هَّ ََ و َِ ا ََ  2؛َوَتْرُج 

 .ها اداراد اا خدا دارید که آ  یشما اميد  ول
 سخن آخر
 ایتارت  را حستين  اما : فامایند مى صادق جعفا اما  حضات

 اا برتتا  اکنيتد  او را ایتارت  اوا و اکنيد ایارت که است آ  اا برتا کنيد

                                                 
 .113. سگره اساء، آیه 1
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 .1کنيد ایارت که است آ 
 متبيمتا  شتنيداد،  حضتات  اا را مطل  این که کسااى است، روایت در
 اه؟  یعنى سخن این که شداد

 اا بعضتتى روایتتت، ايستتت؟ طبتتق فامتتگده ایتتن اا حضتتات منظتتگر
 منظگر اهلل رسگ  یابن: کاداد عاض حضات به خطاب جلسه در حاضاا 
 ایتارت  بته  کته  کسااى اا بعضى: فامگداد پاسخ در حضات ايست؟ شما
 ختتگد اتتاقص معافتتت و در  حتتدم در تنرتتا رواتتد، متتى حستتين امتتا 
 فگایتد   وهتا   ثتگاب  آ  اگ  ااواد، ایارت به که است رتاب لذا رواد، مى
 .  شگد امى ا يبشا  است، حسين اما  ایارت در که

را ادا  حستين  امتا   حتق  اما رواد مى ایارت به که هستند ايز باخى
 حضتات  حتق  ادا  اتگ   استت  برتتا  ااواتد  هتم  ها آ  بنابااین کنند؛ امى
 کنند. امى
 تتا  باداریتد  قتد   هزارا  دارید که آ  دق  که م منا  شما اهلل شاء ا  
 ختدمت  بته  کامتل  معافتت  بتا  کنيتد  ستعى  باسيد، حسين اما  مزار به

 .  اائل آیيد سيدالشردا حضات
 آ  ایتارت  بته  پيتاده  کته ااتد   بتگده  فااوااى ها  ااسا  وذشته تاریخ در
 همگتى  کته  استت  ائمته  امتا   اا آ  ریشة البته کهااد  شتافته حضات
 ايز این و باواد حضات ایارت به پياده پا  تا با کاداد مى تشگیق را ماد 
 .  است حسين اما  مختص تنرا
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 کته  استت  حستين  امتا   ایتارت  در تنرتا  بيتت  فامگد  اهتل  به
 بتدو   باویتد،  خستتگى  حالت هما  با شگید مى وارد وقتىااد  داده دستگر
 در ايز صادق اما  که بشگیيد را خگد بد  یا و بزايد عطا خگد به آاکه
 اخگریتد،  غتذا  و آب هستتيد  هم تشنه و واسنه اوا ااد فامگده رابطه همين
 امتتا  ایتاا  باویتد  ایتارت  بتته راه غبتار  و وتاد  بتا  و حالتتت همتا   بتا  بلکته 
 1ااد. رسيده شرادت به وگاه همين ايز حسين

                                                 
 .3حدیث ،32باب ،الزیارات . کامل1
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 در اراد  پاوردوار و 1؛العطاد احمام من فُصِّل عما والصادر بیوتم، 
 احکتا   اا آاچته  و شگد، م  فاستاده فاو[ خاادا ا شما با امگرش مندرات
 «.وادد م  صادر[ شما ااا شده تعيين و تف يل بندوا 
 

                                                 
 .2ر ،البسين اهلل عبد أب  قبا زیر ة ، باب211، ص3. کاف ، ج1



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(34) 

 1إلهی صفات ب  وخغق
شتيخ صتدوق آ  را در شتمار     کته  حستين  مطلنة امتا   ایارت در
 طه  ٰلهر  ٰسٰدة»: آمتده  عبتارت  ایتن  تاین ایارات دااسته استت،  صبي 
هل ع هم ٰعلصهمدس بیوتکم ، من عتصدس إلیکم ، تهبط أموسه مقمدیر  ُطص 

 شتتما بتتا امتتگرش منتتدرات در اراد  پاوردوتتار و 2؛ٰلعبههمد ٰحکههمم مههن
 تعيتين  و تف تيل  بنتدوا   احکا  اا چهآا شگد، و م  فاستاده فاو[ خاادا ا

 «.وادد م  صادر[ شما ااا شده
( ربم) بتته آ  ضتتميا و استتت، عمتتگ  مفيتتد و مضتتاف جمتتع(: أمتتگره)
 تنتدیاات  را راه اجتاای تمتا    بيت خدای متعا  اهل یعن . وادد م با

 اا قستمت  این داده؛ قاار است اهلل سگی ما به مابگط آاچه ها خگد و امگر
 «ٰلعبهمد أحکهمم من طّصل عّ م ٰلصمدس» امگر تکگین  و به اشاره ایارت
 .امگر تشایع  دارد به اشاره

 تگستط  و ااحية منتدس  رج  اا ماه أدعية در دیگای عبارت همچنين
 طهر  ت»: فامایتد  است که مت   رسيده( عاما  بن مبمد) دو  خاص اائ 
ت مگتا  هتا ايست   فاق  بين تگ و آ  3؛عخیق  عبمدک أّنهم إت عبینهم بین 

 .«ها بندوا  و مخلگق تگ هستند اینکه آ 

                                                 
 .ق1331 ،13 جلسه عاليندر در ماه مبار  رمضا ، ماجع علم  جلسات . سلسله1
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 بستيار  فتاق،  ایتن  البته هست، مع گمين و خدا بين فاق یک فنط
 و ممکتن  مع تگمين  و استت  الگجتگد  واجت   متعتا   خدای است، بزرگ
 .اداراد ايزی خگدشا  اا و هستند خدا عبادک ها آ  مخلگق،

َض   بأدب نبی  ّٰد  ٰه ّٰ  »: آمده روایت در همچنين  1؛دینه  إلی  طروَّ
خدای متعا  پيامباش را تأدی  کاد و سپ  دیتن ختگد را بته او واوتذار     

 .«کاد
 مطلت   ایتن  و استت،  داده مندس ااگار این به را ايز همه متعا  خدای
 ادلّتة  و .انلت   اظا اا اه و عنمی  اظا اا اه و عنل  اظا اا اه ادارد، اشکال 
 .  کند م  داللت آ  با ايز راتایا و ادعيه و روایات اا متگاتاه

 ایتن  و داده، قتاار  ختگد  بتاای ای  اماینتده  تنليتدی  ماجتع  کنيتد  فاض
 بته  را صتمحيمات  کل ماجع، فاضاً و. دهد م  شرایه وی طاف اا اماینده
 بته  و ختگاه   م  که ها به داری کامل اختيار وفته او به و داده اماینده این
 وی االختيتار  اماینتد  تتا    و ماجتع  این بين فاق. امای  پاداخت مندار ها
 اا و استت  فتا   اختياراتش، تما  با اماینده آ  و اصل ماجع که است این

 .است تنليد ماجع آ  اا همه ادارد، هيچ خگدش
 امتا  اداراتد،  ايتزی  خگد آاا  اا است، انين ايز ائمه به اسبت
 :فامایتتد متت  آیتتة شتتایفه  در. استتت داده هتتا آ  بتته ايتتز همتته ختتدا
ااَعَط ُؤَن اَهَذ  َْ ُن َْ ْوااَف 

َ
ِسْکااأ َْ

َ
ااأ ااِبَغْیِ  ماستت  بخشتش  ایتن [ وفتتيم ا 2؛ِحَس ب 
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 .38 یهص، آ . سگره2
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 .دار اگاه یا ببخش شمار ب [ را آ ا
ائمتتة  بختتگاهيم و ختتدا اا حتتگائج، طلتت  در کنتتد فتتاق امتت  رو ایتتن اا
 هتتا آ  اا یتا  دهتيم،  قتاار  ختدا  و ختگد  بتين  واستطه  و شتفيع  را اطرتار 

 را ايتتز همتته هتتا آ  ختتگد اا مستتتنيماً یتتا بخگاهنتتد، ختتدا اا کتته بختتگاهيم
 .است فامگده عطا ايز همه آاا  به متعا  خدای ایاا بخگاهيم،
 افت   و شتيطا   و داده قتاار  امتبتا   دار را دايا متعا  خدای طاف ، اا
 اا و داراد، مفاسد اندر دااسته م  آاکه با آفایده، جرت همين به را اماره
 داده قتاار  حجتت  بيتاو   در را اابيتا  و ااستا ،  درو  را اا عنل طاف 
 .وادد هدایت شگد، هدایت بخگاهد کس  ها تا است

َاَش ءاَفَتن: فاماید خدای متعا  م  َِ ْْ وَاَفْلُی ََ  هتا  پت   1؛َفْلَیْكُفوْرااَشو ءاَو

 .کند ااکار بخگاهد که ها و بگاود بخگاهد که
االَِیْهِلَکا: و َْ ااَهَلَکااََ َْ ااَع َن   ااَوَيحَْيااََبِّ َْ اَحااََ اايَّ َْ ااَع َن   [ بایدا که کسى تا 2؛ََبِّ
 با شگد ااده[ بایدا که کسى و وادد هم  روشن دليلى با شگد هم 
 .بمااد ااده واض  دليلى
ااَاْیَفاالَِننُظَرا: و ََ  .کنيد  مى رفتار اگگاه بنگایم تا 3؛َتْعَتُل 
 حکایت خدا ازد پا  خاادا  این بزرگ و واال جایگاه اا عبارت این
 و هستت   امتگر  یعن  خگد، امگر تما  تعال  باری حضات که سا  آ  د،دار

                                                 
 .28 کرف، آیه . سگره1
 .32 أافا ، آیه . سگره2
 .13 یگا ، آیه . سگره3
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 بيتت  اهتل  آری،. استت  ستپاده  بيتت  اهتل  بته  را آفایتدوا   تما 
 کته  بدااتد  بایتد  کنتد  مت   ایشا  کار راه در که کس  بنابااین،ااد.  وگاه این

 بيتتت اهتتل راه در کتتار تگفيتتقِ اا ارتتاده و منتتت او بتتا متعتتا  ختتدای
 .است هکاد باخگردارش

 1ابقی دعادت
 بيتت  اهل در دست خداست، باای هااه تکگین  طگر به که حا 
 یافتتت او اا ستتعادتمندتا پيگستتت خااتتدا  ایتتن بتته کستت  اوتتا دارد، قتتاار
   شگد؟ م 

 استبت  همتا   بته  باشتد  داشتته  پيگاتد  بيت اهل با مندار ها هاک 
 .  بگد خگاهد سعادتمند
( شتيااای  حستين   مرتدی  ميتااا  العظم  اهلل آیت) ما والد ماحگ 
 ستاماا  در: فامگداتد  مت   کتاده،  تعایف قبل سا  یک د به مابگط داستاا 
 مشتغگ   دینت   علتگ   تب تيل  بته  جگاا  آغاا در من و کادیم م  اادو 
 اا هایتک  داشتيم. ویژ  خگد مجل  مبا  ماه دهة او  در طمب ما. بگد 
پاراتة   متا  اا ا هاکتد  و وافت م  عرده با را مجل  ايااهای اا بخش  ما

 باوتزاری  مبتل  یکتدیگا،  بته هتا   آ  دوختتن  با و آوردیم م  خااه اا سياه
 .  کادیم م  سياهپگش را مجل 
 و بگيتا   عرده با را کگب  سياه کار وافتم، ت ميم من: فامگداد ایشا 

                                                 
 .ق1332 الباا  مبا  12. باوافته اا بيااات حضات آیت اهلل العظم  شيااای، 1
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 بستته  یکتدیگا  بته  ریسما  با و شکسته آ های  پله غال  که اادباا  اا لذا
 و رفتتم  بتاال  اادبتا   اا. دهتم  ااجتا   را کگب  سياه کار تا رفتم باال بگد شده
. افتتاد   امتين  بتا  متن  و شکستت  پلته  آ  ااواه رسيد ، پله آخاین به اگ 

 ماجتع  عمتگی ) عبتداهلل  ستيد  ميااا باادر  و شداد جمع من واد حاضاا 
: وفتت  و کتاد  تت  کشيد  م  را آخاهای  اف  که ت من به اگاه ( عاليندر

. کنتد  آوتاه  متاجاا  اا اهتل خااته را   تتا  رفت خااه به هوا آ  است، ماده او
 باوشتتتن دليتتل و دیتتد را او ختتگاهااام اا یکتت  شتتد وارد خااتته بتته اتتگ 
   کجاست؟ مادر : پاسيد او پاسيد. را باشتابش
 .  اتاق در: وفت 

 ختگاها  بتاای  را ماجاا که اادیشيد خگد با شگد اتاق وارد آاکه اا پيش
 را مادرما  و کاد باا را اتاق درِ لبظات  اا پ  و اه؟  یا بگگید مادرما  یا
 و کتاد  باا اشم ااواه .است خگابيده اتاق درِ روی به رو جای  در که دید
   ای؟ آمده خااه به که است شده اه: وفت
 .  آمد  طگری همين ايست، ايزی: وفتم 

 در. ايستت ( والتد  ماحتگ  ) مرتدی  متگجته  خطتای  اباش اگاا : وفت
 را صتدای   همزمتا   و افتاد ایا به بلندی اا مردی سيد هک دید  رؤیا عالم
 .  «ااد وافته را او خگد مبار  دستا  با تن پنج»: وفت م  که شنيد 

 ستيد  و بااوشتتم  حستينيه  به و شد  اده شگفت: وگید م  عبداهلل ميااا
 و صتبي   بتگد،  وفته مادر  که طگر هما  و یافتم سالم و صبي  را مردی
 .بگد ادیده آسيب  هيچ و سالم



 
 
 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:
 وحیةرة  الجهالة  مون  عطادک لیستنقذ فیک مهجته وبذل»

 ختدا  راه در را قلت  ختگد   ( ختگ  سيدالشردا )حضات و 1؛الضالل 
 .«بخشد رهای  ومااه  ساوشتگ ِ و ااداا  اا را خدا بندوا  تا کاد ااار

 

                                                 
 .122. م بار المترجد، شيخ طگس ، ص1
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   1اربعین زیارت در حسین امام اهقاف وییین

 ماانتد  ب  ایشا  پاداش به حسين اما  به سب  شرادت متعا  یخدا
 استل  اا را مع تگ   امامتا   او، تابتت  در را شتفا : جملة آ  اا که داده
هتای   ویژو  و داده قبة مبار  حضات قاار ایا را دعا استجابت و ایشا 
 مطلت   یک باای همهها  پاداش این ايست. شمارش قابل که دیگای بسيار
 شتد   فااويتا  و حاکم قاآ  و و اسم  جاودااگ  و اادواریم آ  و بگده

 هماانتتد شتتريداا  کتته استتت بيتتت اهتتل و قتتاآ  فاهنتتگ و اختتمق
 امتا   و مبستن  حضتات  و فاطمتة اهتاا   علت ،  حضات ،خدا رسگ 
 .  رسيداد شرادت به آ  راه ايز در مجتب 

است  حسين اما  مخ گص ایارات اا فاااهای  مطل  این شاهد
: ختگاايم  مت   ایارت این اا بخش  در. هاست آ  اا یک  اربعين ایارت که
 و ؛ٰلضهاللة عحیهرة ٰلجهملهة ، من عبمدک لیمتنقذ طی  مهجت  عبذا»

 تتا  کتاد  ااتار  ختدا  راه در را قلت  ختگد   ( ختگ  سيدالشردا )حضات
 .  «بخشد رهای  ومااه  ساوشتگ ِ و ااداا  اا را خدا بندوا 

 امتتا  هتتدف استتت، آمتتده يناربعتت ایتتارت اا بختتش ایتتن در آاچتته
 و کتم  صتگرت  به بله ايافته، تبنق کامل طگر به هنگا که بگده حسين
 شتعائا  و حستين  اما  باکت به هم آ  و شگد م  دیده جامعه در بيش

                                                 
 ربيتع  و ق1331 الخيتا  صتفا 22 شيااای، العظم  اهلل آیت حضات بيااات اا . باوافته1
 .ق1332 و اال
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متا   اجتداد  و مادرا  پدرا ، اياکا ، اا آ  پياوا  و کنندوا  باپا و حسين 
 اا داداتد و  قتاار  راه این در را ما که دهد آاا  به خيا جزای خدا که است

 تبنتق  همچنين و راه این پيمگد ااد.  بخشيده رهای  جرالت و ساوشتگ 
 ختگب  تعامتل  و تبمتل  بتا  ولت   دارد، هتای   ستخت   البتته  آ ، به بخشيد 

 و ع تمت  بيتت  اهتل  و ختدا  رستگ  . وذاشتت  ستا  پشتت  را آ  تتگا   م 
 امتا  یداتد، د فااواا  آاارهای و بدرفتاری اسم ، تبليغ راه در طرارت

 بتن  حا. داداد قاار هدایت شاهااه در را ماد  خگب اخمق و سعة صدر با
 تت  ظتاها  بته  تت  را حضتات  و بستت  حستين  اما  با را راه ریاح  یزید
 کتاد  تگبه اما ااجاميد، حضات آ  شرادت به که کاد سعد ابن سپاه وافتار

 امتا   رشادا و هدایت با ايز دیگاا  و وه  قين، بن اهيا. پيگست حق به و
 پيگستند. حق به حسين
 ٰلشه  عمهن: »فامایتد  مت   کته  دارد را اضتافه  ایتن  دیگتا  ایارت  در

لریب  .  «باهااد کگرباطن  و تادید شک، اا و ؛ٰعلع   ٰع
 و باهاانتد  را متاد   کته  کاداتد  م  دابا  را مطل  این حسين اما 
 بيتت  هتل ا اا منبافا  و ومااها  و دهند اجات کفا منجمب اا را کافاا 
 و واداانتد  بتاا  مستنيم صااط و درست مسيا به را طرارت و ع مت
 .رهااند وا وناها  و ابلي  دا  اا را م منا 
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 1وح ق اهقاف امام حسین

 امتا   اهداف واالتاین و تاین عمده اا یک  بيشتا، اه ها تا کنيم سع 
 خگدوذشتتگ   اا و ااتاری   جتا   آ  بته  رستيد   بتاای  را کته  حسين
 و اتتاداا  اا ختتدا بنتتدوا  رهاايتتد  همااتتا آ ، و بخشتتيم تبنّتتق ،امگداتتد

 روایتت  صتادق  امتا   اا کته  ایتارت   در. است ومااه  و ساوشتگ 
حضتتات  ختتگد جتتد بتته راجتتع حضتتات آ  کتته استتت آمتتده شتتده

 طیه  مهجته  عبهذا: »داراتد  مت   عاضته  ختدا  درواه به سيدالشردا
 ختگ  ( الشتردا سيد) 2؛ٰلضاللة عحیرة ٰلجهملة من عبمدک لیمتنقذ
 و ساوشتتگ   و اتاداا  [ دا ا اا را بنتدواات  تتا  کاد ااار تگ راه در را خگد

 .  «باهااد ومااه 
 تبنّتق  مبتاّ   ماه اا استفاده با تگا  م  راها  راهنمای  وها  هدایت انين
 مجتال ،  باوتزاری  طایتق  اا و مشتاو   و وگاتاوگ   ابزارهای با و بخشيد
 رواهتا  طتگ  در حسين  مجال  کاد  اوزارب وها  راهپيمای  ها، عزاداری

 راه به و آشنا حضات آ  اهداف با را ويت  سااسا ماد ِ سا ، های ش  و
 .کاد هدایت راست

                                                 
 .ق1322 الباا  مبا  شيااای، العظم  اهلل آیت حضات بيااات اا . باوافته1
 .11، حدیث113، ص1األحکا ، ج . ترذی 2



 
 
 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:
 عیةةد ولیةةان  ایةةتغاثتک عیةةد بةةدن  یجبةةک لةةم کةةان إن»

 ( حسين اما ای  ) 1؛وبصر  وییظ  قلب  أجابک فقد ایتیصارک،
 ابتاام  و بتد   شما، یاری طل  و مددخگاه  هنگا  به عاشگرا ارو در اوا
 لبيتک  را اتدایتا   ب تا   و ستمع  قلت ،  ینين به اشتافت، مددتا  و یاری به

 .«وفتند
 

                                                 
 .313. کامل الزیارات، ص1
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 1لییک جهاحیان ب  حقای ادتغاث 
 حضتتات کتته حستتين امتتا  ایتتارت ااای  جملتته بتته اینجتتا در
 استت  این آ  و مکن م  اشاره فامگداد تعليم ابگحمز  ثمال  به صادق
 امتا   ابتگ  ایتارت   واقعتة عاشتگرا،   اا پت   سا  یک د اا بيش ایشا  که

همتة   فامتگده،  ایتن  مخاطبتا   واقع در و داشتند بيا  او باای را حسين
 .  هستند جراايا 
 را حضتاتش  حستين  امتا   ایتارت  در: »فامگداتد  صادق اما 
 عنهد دن به یجبه  لهم کهم  إ : بگتگ  و بتده  قاار خطاب مگرد وگاه این

 عوه ع  قیبه  أجمبه  طقهد ٰوتنصهمسک ، عنهد علممن  ٰوتغمثت 
 و متددخگاه   هنگتا   بته  عاشتگرا  روا در اوا ( حسين اما ای ؛ )عبصری
 قلت ،  ینتين  بته  اشتتافت،  متددتا   و یاری به اباام و بد  شما، یاری طل 
 .  «وفتند لبميک را ادایتا  ب ا  و سمع

 م تتيبت دو بتتا ختگد  حيتتات پایتتاا هتای   ستتاعت در حستتين امتا  
 اشتده  ذکا مع گ  ارارده اا دربار  احدی که شداد رو روبه سنگين
 منهم مم: »ااتد  فامگده ائمة اطرار و خدا رسگ  که هااند است،

 جفا اها با اینکه مگا رود دايا ام  اا ما، اا احدی 2؛مقتوا أع مم وم ٰت
   .«باشد اعدا تيغ یا و

                                                 
 ق.1331 الباا  مبا  11 شيااای، العظم  اهلل آیت حضات بيااات اا . باوافته1
 .1، ص32. بباراألاگار، ج2
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 بزروتگارا   آ  اا یتک  ر  هتيچ دربتا  حستين  اما  مگرد در جز اما
 یاری یا کاده مددخگاه  خگد حيات آخاهای  ساعت در که است ايامده
 .  باشند طلبيده

مٰر » فامگد  مع گ  این که باشد روشن  متا  ینتين  به و 1؛ٰلکالم عإنم َتُ
 شيگاستخن  بمغت و ف احت در بيت اهل: یعن  «هستيم سخن امياا 
 داراتد  آ  معتاا   و الفتاظ  باای  احاطه انا  و هستند افااد آورتاین ابا  و
کلمتة   ف تاحت،  و بمغتت  ایتن  بتا  ایشتا  . آیتد  باام  عرد  احدی اا که

 اوج و ستخت   شدت اا حاک  معاا  تاین فشاده در که استن ار و استغاثه
 خگاستته  یاری تاریخ تما  شيعيا ِ اا و باده کار به است حضات وافتاری

   ااد. کاده استغاثه آاا  به و
 امتا   آیتد،  مت   دستت  بته  روایتات  باخت   اا و آمده مناتل در که انا 
 ینصهرن  نمصر من هل»جملة  بلند صدای باها  ساعت آ  در حسين

 بتا  حجتت  و شنيده همگا  تا آورداد ابا  را با «یغیثن  مغیث من عهل
 .شگد تما  ها آ 

 2گنح  بند... امام این ۀادتغاث
 آورداتد  ابا  به حال  در را ن اراست و استغاثه عبارت حسين اما 
 کتاد،  فتاق امت    خگیشتا   و یتارا   بگد  یا و ابگد حضات یاری باای که

                                                 
 .223 کم  االسم ، فيز البمغه . ارج1
 ق.1331 الباا  مبا  11 شيااای، العظم  اهلل آیت حضات بيااات اا . باوافته2
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. داشتتند  تگکتل  و بگداتد  متک  متعا  خدای با وجگد تما  با حضات ایاا
 ایتن  امتاا   در باخگرداراتد  ع تمت  و امامت منا  اا که حسين اما 
 شتدت  در کته  ستجاد   امتا  تنرا مادا  اا که آورداد ابا  با را سخن
 استت  این دهند  اشا  این و. بگد مااده باق  باایشا  باداد م  سا به بيماری
 فشتار  در سخت عاطفة ااساا  جرت اا لبظات آ  در حسين اما  که

 و شده پاپا امين روی با بگدادها  برتاین که عزیزااشا  سگ یک اا بگداد؛
 و تاستا   بچته  و ا  رارتا  و هشتتاد  دیگتا  ستگی  اا و رسيداد شرادت به

 معجتزه  ایشتا   کته  ابتگد  بنتا  و. باداتد  م  سا به ماد اا خال ِ خيا  در لااا 
 ستخت  و تلخ بسيار این و بدهند ساما  را ايز همه معجزه یاری به و کنند
 لتااا   را بچتة ختگد   دختتا  و شگید خگد منز  وارد روای اوا شما. است
 دابتا   بته  پلتي   یتک  ابگدتا   حا در اماوا بابا وگید م  شما که به ببينيد
 ااراحتت  و غمگتين  دختتا  ایتن  شتد   ااراحتت  اا انتدر  بتگد،  آمتده  شما
 پلتي   اا پتا  صتباای  و بچته  و ا  ارتار  و هشتتاد  به رسد اه شگید، م 

 ايتتز را آاتتا  اميتتد آختتاین و کشتتته را آاتتا  همتتة متتادا  کتته خگاختتگاری
   بکشند؟ خگاهند م 
 وااتد   شتده  کشته یارا  و مادا  همة که دیداد م  حا  ااا  حا  ها به
 و حتا   اهل مضطاب وضع که اما . شد خگاهند کشته ايز حسين اما 

 مهن ههل» اتدای  که بگد اینجا دیداد، م  را آاا  اگااا  و تاس و هااس
 در صتادق  امتا  . باآورداتد  «یغیثن  مغیث من عهل ینصرن  نمصر
 طتگ   شتيعيا   تما  به و خگد رواوار در حمز  ثمال  ابگ به مستنيم خطاب
 خطتاب  حتا   و قا  ابا  با و وجگد تما  با آمگختند که و داداد پيا  تاریخ
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 حضتگر  عاشتگرا  روا در اوااته  کته  بگگینتد  سيدالشتردا  حضات به
 د ، جتا ِ  بتا  امتاوا  امتا  کنند، یاری را حضاتش ابا  و بد  با تاااد  اداشته
   .دهند پاسخ م  را حضاتش خگاه  یاری ادای خگد ب ا و سمع

 1وظیف  چیست؟
 اداشتتيم  حضتگر  قمتای  هجتای  11 سا  واقعة عاشگرای در که حا  
 11 ستا   عاشتگرای  واقعة خگاين اا داریم؟ای  وظيفه اه معنا این در اماوا
 شده، م  کارشکن  عاشگراها در کا  خاک  این جای جای در اماوا به تا
 پت   و عاماايا  عباس،  بن ماوا ، بن  و ماوا  یزید، غيا و یزید اا اميه بن 
 عاشتتگرای  و حستتين  منتتدس شتتعائا اتتاخ الی اتتگب دیگتتاا  آاتتا  اا

 و اافجارهتتا ایتتن هماانتتد. دارد ادامتته ايتتز حتتا  بتته تتتا و وذاشتتتند متت 
 حسين اما  عزادارا  ضد با اسمم  کشگرهای در که های  تياااداای

 .  وياد م  را حضات آ  سگوگارا  جا  و دهد م  رخ
 مشتکل  افتااد  بتا  هستتند،  و بتگده هتا   جنایت این سا پشت که آاا  البته
 اما  بزروگار جدم و حسين اما  عگاملشا  و آاا  بلکه اداراد، شخ  
 این خگدما  رواوار درااد.  وافته هدف را حضات آ  بيت اهل و حسين
 بتاای  متامً . استت  داشتته  ضتعف  و شتدت  امتا  بگده،ها  کارشکن  و مگااع
 آانتدر  وی او ، پرلتگی  رسيد  قدرت به اما  در که ااد کاده انل خگد 
 یتک  حتت   عاشگرا روا و ش  و مبا  دهه در که کاد م  باخگرد شدید
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 .  شد باوزار ام  علن  حسين  مندس شعائا اا مگرد

 ميتااای  العظمت   اهلل آیتت  بزروتگار  عممته  ستخت  رواوارا ِ آ  در

 فتتگا  حستين   اشتعائ  تمتا   علنت   باوتزاری  استبباب و جگاا به اائين 

 عتزاداری  اوتا  کته  فامگداد و باداد اا  را مااسم این یک به یک و داداد

 و داشتت  اخگاهد اشکال  سپارد جا  حسين  شعائا ااجا  و اظرار حا  در

 .  کاداد اقامه باها  و دليل فتگا این با

 احتدی  که ايامدهای  خاطاه یا منبع  هيچ در که است این تگجه جال 

 اا ختگد  ایتن  و باشتد  ستپاده  جتا   عاشتگرا  ویتژ  صتب    شعيا  حسين ِ در

 ااجتا  مناستک   حا  در افاادی که حال  در است، ااگيز شگفت معجزات

 .  ميااد م  و سپاراد م  جا  مگارد دیگا در و حسين اما  ایارت حج،

 ختگدک  معاصتاا   اا بتزرگ  و دار اتا   علمتای  که اینجاست سخن جا 

 یادشد  فتاوای اشمگيای باخگردار هستند،تعداد  که اا ایشا  بعد و ميااا

 انتين  اا ايتز  متن  و داداتد  وتگاه   آ  صتبت  بتا  و کاداد امضا را ميااا

   .امگد  امضا و شد  مند براه افتخاری

 1و جهاحی شقن شعائر امام حسین

 داداد ابگحمز  ثمال  به که را صادق اما  دستگر تگاايم م  اگگاه
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 ستگوگاری  مااستم  باوتزاری  در گدخت  تتگا   حتدم  در هایک. کنيم عمل 
 مخت ا مجلس  کاد  باقاار به هااند بکگشيد، سيدالشردا حضات

 اا یکت   در تنرتای   بته  حتت   اینکته  یتا  باشد حضات آ  باای افاه اند و
 پيمتا   حسين اما  با فادی مبادا. کنيد شاکت حضاتش مندس شعائا
 بتا  را خگد آخات و دايا و کند جنایت و خياات خگد به و باشد بسته یاری
 آمگختنتد  ابگحمز  ثمتال   به صادق اما  که ایارت  همين در. دهد باد

 .  «هست  جراايا  تما  با حجت و ؛ٰلدنیم أهل عی  ٰعلحجة: »است آمده
 جملته  آ  اا کته  دارد متفتاوت  هتای   راه جراايتا   به اصل این رسااد 
 اهتداف   تتگا  مت   رهگتذر  ایتن  اا که استای  ماهگارههای  شبکه تأسي 
 استارت  و شرادتشا  بار فاجعه جایا  مظلگميتشا ، ،حسين اما  واالی
 بتا  حجتت  تتا  رستاايد  جراايا  به را خاادااشا  و خدا رسگ  دختاا 
 پتذیافت  خگاهند همه وياد صگرت درست  به اما این اوا. شگد تما  همه
 .  است شده تما  او با حجت اپذیاد شخ   اوا و

 در فاصتت   انتين  آورد  وجتگد  بته  منتدمات  کته  باشتيم  داشته تگجه
 هاانتد  هستتند،  یکستا   جگا  و پيا امينه این در و است شيعيا  ما دست
 دربتار  جتگا    اميام منتا  علت    کته  انا  دارد، بيشتای اشاط جگا ،
 را جتگا   بتگد   تتمش  پتا  و اشتاط  ؛ٰلغهالم جیهد یعجبنه : »فامایتد  م 
 .«دار  دوست و پسند  م 





 
 
 
 
 

 

 صری برعبارت:شرح مخت
[ تگااتا  ختدای ا و 1؛وثوارک  دموک  علیها ومن األرض وضمَّن»
 .«قاار داده است تگ خگاه  خگ  و خگ  ضامن را خاکيا  و امين
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 1مس نلیت احت ام خنن امام حسین

 حستين  امتا   بتاای  فااواات  هتای   ویژوت   تعتال   و تبار  خدای
  تتائصالخ کتتتاب بته  آ  اا آوتتاه  بتتاای کته ) استتت فامتتگده ماحمتت 
 حضتات  کته  استت  آ ها  ویژو  این تاین باجسته(. شگد رجگ  الحسینیة
 بت   خ گصيت  داده؛ قاار ایشا  اسل در را مع گ  اماما  تعال  حق

 .  ايست مندور و ممکن ما باای آ  حنينت و عظمت در  که بزرگ
 ختگرد   اینکته  بتا  و داد قتاار  حضتات  آ  تابتت  در را شتفا  همچنتين 

 جتایز  فنتط  اته  را حستين  امتا   تابتت  ختگرد   فامگد، حاا  را خا 
 .  داد قاار شفا و مستب  را آ  بلکه شماد

 ایتا  متعتا   ختدای  که است این حسين اما  بزرگ ویژو  دیگا
 .  است فامگده مستجاب را دعا حضات آ  قبة شایف
 الخ تائص ) کتتاب  در که دارد وجگد ايز دیگایهای  ویژو  البته

 باای فااوا  ایشا  است کههای  ایارت آ ، و اپاداخته بدا ( الحسینیة
 ایتارت  در. استت  اشتده  وارد ایتارت  منتدار،  ایتن  به مع گما  دیگا
 الزیارات کامل واااسنگ کتاب در قم  قگلگیه ابن که حسين اما 

 حضتات  ختگد  بزروتگار  جتد  بته  خطاب صادق اما  است، آورده
ن: »فاماید م  سيدالشردا  ؛ثهمسکع دم  عییهم عمن ٰتسض عض َّ
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قتاار   تتگ  خگاه  و خگ  خگ  ضامن را خاکيا  و امين[ تگااا خدایا و
 . «داده است
 اا شتده  روایتت هتای   ایتارت  و دعاها در که وفت اطمينا  به تگا  م 
 وگاته  آ  و ايامتده  انتين  ایتن  عبارت  مع گما ، دیگا باای بيت اهل
 در قگلگیه ناب اا را روایت این که ت مجلس  عممه جمله اا علما، که است

 ااد. مااده ساوشته آ  تفسيا در ت است کاده انل بباراالاگار

 1ضماحت زمین و زمینیان
دربار  واة  . کنيم م  بارس  را عبارت این مفادات تک تک اینجا در

 کته  استت  شتاع   عملت   احکا  ابگاب اا یک  ضما ،: وگیيم م  «ضمَّنَ»
. استت  اظتا  اختتمف  آ  ساختار اراراگب تبدید و تعيين در علما ميا 
 ااتنتا  » یا «است دیگا( تعرد) ذممه به( تعرد)ای  ذممه کاد  ضميمه» آیا که
 .  «است دیگاای  ذمه بهای  ذمه( شد  اضافه)

 متعتا ،  ختدای  کته  دارد ظرتگر  و آید م با صادق اما  عبارت اا
 مستئگ   و ضامن سيدالشردا حضات مگرد خگ  در را امينيا  و امين
ذممتة   بتا  و شتده  ریختته  امتين  با حضات آ  پا  خگ  یااا است، کاده
 ایتن  صتادق  امتا   عبتارت  مفتاد . استت  وافته قاار آ  ساکنا  و امين
 و استت  داده قتاار  حضتات  آ  خگ  ضامن راها  امين تما  خدا که است
 انطتة معينت    بته  امتين،  عتا   لفتظ  کته  استت  ايامتده  ايزی عبارت این در
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 خگ  که معين  امين هما  «کابم» لفظ که حال  در باشد، داشته اا ااف
 آمده بسياریهای  ایارت و روایات در شده، ریخته آ  با حسين اما 
 اا آاجتا عتاا    ستپاهيا   کته  شگد م  اطمق جای  با کگفه همينطگر لفظ و

 .  شداد حسين اما  با جنگ
 بينتيم  م  است، شده روایت صادق اما  اا که ایارت  به با مااجعه

 امين»: فاماید م  که آاجا است، آمده مطلق طگر به( امين) رضا لفظ که
 تتا  آفتاینش  آغتاا  اا کته هتا   همتة ااستا    یعن  «است آ  با که هاکس  و

 ااد.   کاده اادو  و بگده آ  با جرا  این عما واپسين
 اا من تگد  شتاید : فامایتد  مت   عليته  تعتال   اهلل رضتگا   مجلست   عممه
 اتاا : شتگد  وفته است ممکن اما باشند، جن و فاشتگا  «عليرا من» عبارت
 تستبي   را ختدا  کته  ايتزی  هتا  و بشتا  که حال  در جن، و فاشتگا  فنط
 و استت  مگصتگله  «مَن» لفظ اینجا، در اگ  ،[ااد ساکن آ  با ايزا وگید م 
. دارد عمتگ   در ظرتگر  استت  عابت  مشترگر   علتگ   علمتای  بتين  کته  انا 

 متعتتا  ختتدای کتته ستتتا ایتتن صتتادق امتتا  عبتتارت معنتتای بنتتابااین،
 عرتد  تمتا    بتا  را حستين  اما  خگ  اا خگاه  خگ  و خگ  مسئگليت
 عبتارت  ایتن  تفستيا  و تگجيته  در علمتا  که دارد جا لذا است، اراده امينيا 
 ستخناا   صتادق  اما  اااکه شگاد، ساوشتگ  داار صادق اما 
 در کته  استت  رستالت  پتا   خااتدا   تنرتا  ایاا ااد، فامگده عميق و معنا پا

 و امتگر  تما  در و مع گمند اینکه فااتا و هستند اشين قله شيگای  و بمغت
   .دارادای  العاده فگق دقت وفتارها
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 1کیفیت احت ام زمین
 ختگ   متعتا   ختدای : »فامگداتد  ااا صادق اما  که دید باید حا 
 جایگتاه   اته  و معنا اه عبارت این و. «وذاشت عرد  امين با را حسين
 ایتن  در امتين  اا متااد  اوتا  و کشتت  را حستين  اما  ينام آیا دارد؟ 
 بته  واالیت   منزلتت  و شتأ   متعتا   ختدای  کته  داايم م  کابمست عبارت،
 خگااتده استت؛   کعبته  اا تتا  واامت   و باتتا  را آ  آاکه تا است داده کابم
 امتتا  امتتا استتت، شتتده قائتتل حستتين امتتا  بتتاای کتته استتتانای  منزلتتت 
 ضامن را امين: »فامگداد بلکه ادااسته، مکاب خاصِّ را اما این صادق

 .  ها ساامين تما  یعن  این، و «دااست مسئگ  و
 اتاا  شتداد،  کشتته  امتين  ایتن  اا بخشت   در حستين  اما  که حا 
 است؟  کاده حضات آ  پا  خگ  مسئگ  راها  همة امين متعا  خدای
 و شتداد  ساوشتته  ایتارت  اا بختش  این فرم در بزرگ علمای آری، 
 کشتته  کتا  امتين   در حستين  امتا   کته  روست آ  اا ااد وفتهی ا عده
 امتا   قاتم  اگ  که است کاده مسئگ  را همة امين متعا  خدای و شداد
 ایتن  اا جتای   هتا  در بميااد، وذارداد تنرا را او که های  آ  و حسين
 همتا   ایتن  و بتگد  خگاهتد  شکنجة آاتا   مسئگ  امين شگاد، دفن خاکدا 
 کته  ايتزی  استت؛  ارتاده  عرتد  امتين   بتا  متعتا   دایخ که است ضماات 
 آ  صادق اما  و بخشيد ویژو  بدا  را حسين اما  متعا  خدای
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 .  فامگداد اعم  و آشکار را
 کنتد،  مت   اجتاا  را الرت   مستئگليت  و تکليتف  ایتن  اگگاه امين اینکه
 و تکليتف  بته  ختگد  امتين  اااکته  بيتنم،  آ  امت   دااستتن  بتاای  ضاورت 
 کته  استت  آ  متا  بتاای  بایستتة دااستتن   تنرتا  و آشناست خگیش مسئگليت
   .رسااد م  ااجا  به را آ  و دارد مسئگليت امين بداايم

 1ضمان ومس نلیتی فراگیر
همتة   مستئگليت  بته  اینکته  استت  بایستة تأمل که ایارت این دیگا اکته
 و متا  فاااتدا   متا،  اياکا  ما، که معناست آ  به این و دارد ت ای  امينيا 
 خگاهنتد  و کنتيم  م  وااد  کاده اادو  امين این در که آیند  ماای ه اسل
 حستين  امتا   ختگ   ااتنتا   بتاای  خاستتن  پا به مسئگ  ما  همگ  کاد،
 جرتا   سااستا  در فاداها و اماوا که کساا  و همة ما بيا  دیگا به هستيم،
 .  داریم عرده با را مسئگليت این کنيم م  اادو 

 جایتا   در و ابگدیم، اميه بن  رواوار در ما: شگد وفته است ممکن
 و اگگاته  پت   ایتم،  اداشتته  حضگر حسين اما  شرادت و عاشگرا

 را تگ خگاه  خگ : »فامایش معنای و هستيم مسئگ  ايزی اه باابا در
 معناهتای  استت  ممکن پ  ايست؟  «اراد آ  ساکنا  و عرد  امين با

 فرتم  و در  ایبتا  باید باشد که داشته وجگد مطل  این باای دیگای
 . کگشيد آ 
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 بتاای  هتای   ویژوت   متعا  خدای که ويایم م  اتيجه شد بيا  آاچه اا
 استت،  اشتده  قائل جراايا  اا یک هيچ باای که شده قائل حسين اما 
 ختگ   مستئگليت  و ستاخته  متاتبط  هستت   جرتا   بته  را او ختگ   اینکته  اه

 .  است اراده آ  ساکنا  و عرد  امين با را حضاتش
 عبتارت  ایتن  ظتاها  حنينت ِ  معنتای  اا مجلس  عممه عج ت شاید
 کته  معنتا  بتدین  استت،  دااستته  مت   مغایا الر  عد  با را آ  که بسا و بگده
 حا  دااد، م  حسين اما  خگ  مسئگ  را امينيا  و امين متعا  خدای
 حضتات  آ  شتد   کشته به که هستند و بگده کساا  امينيا  ميا  در آاکه
 کننتد  مت   باائتت  اعتم   آاتا   اا و لعن را او قاتم  و تندايس و ابگده راض 
 هستند. خدا رسگ  بيت اهل و پيامباا  امينيا ، این ميا  در وااگر 
 فامتگد  امتا    بتاای  معتاا  مجتاای   مجلس  عممه تا شد سب  اما این
 امتين،  کته  معناستت  بتدین  عبتارت : اینکته  جمله اا بيا  دارد، صادق
 کند م  شکنجه را آاا  ،حسين اما  قاتم   شد سپاده وگر به هنگا 
 استت،  ارتاده  عرتد  امتين   بتا  متعا  خدای که است تضمين  هما  این، و

. استت  تکگین ای  مسأله واقع در جمادات، و امين مسئگليت که معنا بدین
 ااستا ، : ماانتد  العنتگ ،  عرتد  ذوی  با متعا  خدای که مسئگليت  منابل، در
 کتاف   ارایتت  در. استت  تشتایع   مستئگليت  ت،است  اراده فاشتگا  و جن

 و حستتين امتتا  ختتگ  مستتئگليت متعتتا  ختتدای بتتداايم کتته استتت
 هتيچ  و استت  وذاشتته  عرتد  کتا  ختاک     با را حضات آ  خگاه  خگ 

   .ايست اما این در هم اشکال 
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 1برردی م صند عیارت )من عغیها(
 و ؛عییههم عمهن» عبتارت  یعنت   روایتت،  اا قسمت این دو  بخش در

 هم و خگ  مسئگ  هم که است این عبارت ظاها «است آ  با که اک ه
 ميتا   در آاکته  حا  هستند، بشا تمام  حسين اما  خگاخگاه  مسئگ 
   ايست؟ من گد پ  داراد، وجگد حضات آ  دوستدارا  امينيا 
 ظتاها  شتگد،  وارد صتيغة امتا   با صبي  حدیث اوا که وگیند م  فنرا 
اراد   عتد   بتا  آاکته  مگتا  استت،  وجگب ن یع حنين ، معنای هما  قضيه

 آ  بتگد   مستتب   صتگرت  آ  در کته  باشتد  داشته وجگد قاائن  وجگب
 .  وادد م  مطار
 منتضتای  اااکته  استت،  ممکتن  حنينت   اراد  معنای ايز ببث این در
 شتاکت  حسين اما  کشتن در که افاادی که است اینای  اراده انين
 عتد   منطق با ايزی انين که شگاد اکيف ايزااد  ابگده راض  بدا  و اکاده
 آ  حنينت ِ  معنتای  با را صادق اما  عبارت تگا  لذا ام  دارد، منافات
 بته  اگ  بگد، مجااها تاین ازدیک جستجگی در باید رو این اا. کاد حمل
 اش حنينت   معنتای  اا را آ  الرت   عتد   وتافتن  دراظتا  با باید عنل حکم
 .  یافت باایش مجاای معنای  وافته،
 عمهن ٰتسض ض ن: »فامگداتد  که صادق اما  سخن معنای ایدش
 خگاختگاه   و ختگ   ضتامن  را امينيا  و امين[ خداا ؛عثمسک دم  عییهم
 حسين اما  قاتم  اا ااتنا  و خگاخگاه  تنرا که است این «وادااد تگ
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 باابا در باید که است اینها  ااسا  مگرد در و ايست من گد ها آ  کشتن و
 .  باشند پذیا مسئگليت ضاتح قضية آ 
 اادیشته،  دارای ، قلم، ابا ، امکااات، تگا ، تما  با باید همگا  بنابااین

 باپای  به تشگیق و حسين  مندس شعائا در مشارکت و حضگر عنل،
 روشن. کنند یاری را عاشگرا اهداف و سيدالشردا قضية حضات آ ،
 تتگا   وجته امت    يچهت  بته  دايتا  این در را حسين اما  شرادت که باشد
 .کاد جباا 

 کردن معاوی  در زیارت عاشنرا راز دوبار لعن
 هتيچ  کته  استت  ایتن  آ  و کتنم  مت   اشتاره  مرتم ای  اکتته  بته  اینجا در 
 ستگی  اا و استت  قدست   حتدیا   کته  تت  عاشتگرا  ایارت در ااا داايد م 

   است؟ شده لعن بار دو معاویه ت شده ااا  متعا  خدای
 :  بگد شایک بد کار دو در همعاوی که است این جگاب

 تتابگت  اصباب اا معاویه رو این اا سگم ؛ و دوم  اول ، تگطئة در. 1
 پتدرش  و یزیتد  پستاش  امتا  شد، خگاهد افکنده در جرنم قعا در که است

 .  ايستند تابگت اهل اا ابگسفيا 
 غالبتاً  را دیگاا  و جنگيد خدا رسگ  با سا  بيست معاویه. 2
 افا سه آ  باخمف کاد، م  تشگیق و بایکت پيامبا با جنگ به
 بتا  هاک  بنابااین،. داشتند م  پنرا  پيامبا با را خگد دشمن  که
 و روش پيتاوا   اا کنتد  ستتيز  طالت   ابت   بن عل  اما  روش و راه
 .است معاویه منش
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 را او و جنگيتدی  علت   بتا  وفتت  او بته  اتدیما  معاویته   اا یک  روای
   بگد؟ اه کارها این اا تگ هدف .کادی را آاچه کادی و کشت 
 بتا ها  اامه تا وفت و داد اشا  او به را خگد مُرا معاویه تاریخ، انل به بنا 
 .  شگد مرا این،

 در حستن  امتا   بتا  قتاارداد  اا پت   او که است شده انل همچنين
 شتما  بتا  ستگوند،  ختدا  بته : وفتت  کتاده و  ایتااد  سخناا  عااق ماد  ميا 

 کته  بدهيد اکات و باوید حج به بگياید، رواه د،بخگااي اماا که اجنگيد 
 .کنم حکگمت شما با که جنگيد  شما با بلکه کنيد، م  انين شما



 
 
 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:
 پتدر  با و با تگ درود و سم  1؛ثاره ابن و ثاراهلل یا علیک السالم»
 تنممنت  ختدا  کس  جز شد و ریخته خدا راه در خگاتا  مظلگمااه کهای ؛  تگ
 .«ايست  شده ریخته ااحق به خگ  آ  کننده طل  و
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 1ثاراهّٰلل معنای
 حستين  امتا   ایتارت  در که «ثمسه ٰبن ع هثمسٰ یم عیی  ٰلمالم»
 و مظلتگ   شتريد ای  تتگ  بتا  درود و ستم  : یعنت   عاب، لغت حيث اا آمده
 شتد   ریختته  اتاحق  بته  ختگ   کنند  طل  و منتنم که مظلگم  شريد فاااد
 «ثتأر » معتاا   اا یکت   کته  استت  شتده  وفته اوااه بنابااین داست.خ شما
 معنتای  بته  هاوتز  آمتده  ایتارت  در کته  «ثاراهلل» جمله معن  اما است خگ 
 اااکته  ايستت،  صتبي   وجته  هتيچ  بته  معنتا  ایتن  و باشتد،  امت   خدا خگ 
 اتيجته  در. باشتد  داشتته  ختگ   تت  والعياذبتاهلل  تت  تتا  ايست جسم متعا  خدای
 جملته  معنتای  امتا  استت  ختگ   معنتای  بته  «ثتأر » که اشدب شده وفته وااه

 ع هثهمسٰ یهم عیی  ٰلمالم»: وگیتد  م  که ایارت اا قطعه این در «ثاراهلل»
 کته ای  تتگ؛   پتدر  بتا  و باتتگ  درود و ستم  : یعن  بلکه ايست آ  «ثمسه بن

 و منتتتنم ختتدا کستت  جتتز شتتد و ریختتته ختتدا راه در خگاتتتا  مظلگمااتته
 ايست  شده ریخته ااحق هب خگ  آ  کننده طل 
 کست   شتما   عبتداهلل  ابتا  یا» که دهيم م  شرادت جمله این در بنابااین 
 بلکته  م منتا   بایتد  لتذا  و. «خداستت  شتما،  ختگ   ويااتد   ااتنا  که هستيد

 بته  را آاتا   کته  وفتاری یا کاری اا باشند باحذر جراايا  همة و مسلمااا 
 الرت   ااتنتا   دستت  ت اذ باهللوالعي ت تا کند سريم م  حضات خگ  در اگع 
 .اشگد آاا  حا  شامل و اگياد با در را آاا 
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 شرح مختصری بر عبارت:
 و الودنیا  يفة بالحسوین  وجیهوا   عنودک  ياجظلیة الله،ّ»

 ختگدت  ازد آخات و دايا در ماا حسين حق به  خدایا بار 1؛اآلخةرة
 .«وادا  آباومند
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 1آبرومنقی رباحی
 بتار  ؛ٰآلخهرة ع ٰلدنیم ط  بملحمین عجیهم   عندك ٰجعین  ّم هلی  ٰ»
 .  «وادا  آباومند خگدت ازد آخات و دايا در ماا حسين حق به  خدایا
 آیتد،  متى  شتمار  به قدسى احادیث اا که عاشگرا ایارت در عبارت این
 و استت  باختگردار  ایاد  استبکا  و اعتبار اا عاشگرا ایارت. است آمده
 معنتا   بته  واقتع  در آ ، ااکتار  ایتاا  کند؛ ااکار را آ  تگااد امى ک  هيچ
 امتتا  ایتتارت و جامعتته ایتتارت و اربعتتين ایتتارت و وارث ایتتارت ااکتتار
 هتا   ایتارت  اا شتمار   و خدا رسگ  ایارت و عافه روا در حسين
 .باشند مى اسق و اظم یک دارا  روایات این همة اااکه است؛ دیگا
 آیتد،  متى  شمار به با اهميت و زپامغ بسيار دعاها  اا عاشگرا ایارت اما

 داشتته  اراااتى  بندوااش به خدا که است الرى الطاف ها و اعمت اا یکى و
را خدای متعا  تگسط جبائيل امين با رسگ  کایم خگد  آ  اااکه است؛

 آ  را بته متا ابتم  امتگده و روایتت      متا  مع گ  اماما  ااا  فامگده و
ختاص و   ایتارت  یتک  اقتع، و در عاشتگرا  ایتارت  حتا   در هتا  .ااد کاده

 .شگد مى تلنّى حدیث قدس 
 عبتارت  اا مع تگما   ستایا  و ختدا  رستگ   بته  خگد خطاب در ما

 احتاا  و آباومند  و وجاهت پ ،. کنيم مى استفاده «هٰ عند عجیهم   یم»
 ایتارت  اا مرتم  عبتارت  ایتن  کته  امااى. واالست بسيار منا  یک خدا ازد
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 ةرفتا   و باشتيم  داشتته  تگجته  آ  معنا  عمق به باید خگاايم مى را عاشگرا
 اتزد  آباومنتد   و وجاهت کس  که بداايم و بگيایم اظا در را مبتگایش

 .ايستند آسا  که دارد شاوطى خدا
بخشتندو    و وذشت خ لت دارا  که است این شاوط این اا یکى
 و بتگد  بزرگ خ لت این تما  و تا م مظرا حسين اما  که ااا باشيم؛
 باا  را آ  که حسينى راه این در و باشيم آراسته خ لت این به دبای ايز ما

   .بشگیيم دست ايزها بسيار  اا باید ایم باوزیده خگد





 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:
 و طَهُرتَ مطهّر  طاهر طُهْر من مُطهَّر طاهر طُهْر أنّک أشهد»

 1؛حرموک  طَهُور  و بهوا  أنو   أرض وطَهُورت  الطالد بک طهُرَت
 و پتاکيزه  و پتا   فاااد و مطرما  و پاکيزه و پا  تگ که دهم مى وگاهى
 در تتگ  که امينى و شد پا  تگ واسطة به شراها و پاکى تگ. باشى مى مطرما
 .«است پا  تگ حا  و است پا  آاى
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 1از حسل پاکان
 کامتل  اا را آ  بزروا  که حسين اما  ها  ایارت اا یکى در

 ااتد،  کتاده  روایت صادق اما  اا قمى قگلگیه ابن ماحگ  الزیارات
 : است آمده
ر  مهر ُ ْهر أّنك أشهد»  ع َ ُههرَ   مطّههر ،  همهر ُ ْهر من ُمطهَّ

 دهتم  مى وگاهى ؛حرمك َ ُهر ع بهم أنت أسض عَ ُهر  ٰلبالد بك  ُهَر 
. باشتى  متى  مطرمتا  و پاکيزه و پا  فاااد و مطرما  و پاکيزه و پا  تگ که
 پتا   آاتى  در تتگ  کته  امينتى  و شتد  پتا   تگ واسطة به شراها و پاکى تگ

   «.است پا  تگ حا  و است
 حستين  امتا   جتدمش  بته  خطتاب  که جمله این در صادق اما 
 داد  استبت  و استت،  بتاده  کتار  بته  را «پا » کلمه بار ده فامایند، مى بيا 
 امتا   کته  معناستت  بدا  باشد، ع مت آ  اا من گدش اوا اما ، به پاکى

 امتا   بتاادرش  فنتط  کته  دارد خ گصيتى امينه این در حسين عيله السم 
 و پتدر  اا امتا   دو ایتن  تنرتا  کته  ااا است؛ شایک او با آ  در حسن
 یعنى بزروگار، دو این جدم که است درست. هستند پا  و مع گ  مادر 
 و پتدر  امتا  بتگد،  عتالم  هتا   ااستا   پتاکتاین  و باتتاین  ،ختدا  رسگ 
 درجتة  بتاالتاین  ع تمت  امتا  بگداتد  پا  اه اوا ابگداد، مع گ  مادرش
 و پتدر . طتگر  همتين  ايتز  اميام منتا   پدرشتا  . استت  پاکى و طرارت
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 امتا   استل  اا مع تگ   امامتا   ستایا . ابگداد مع گ  اما بگداد پا  مادرش
 عتين  در مادرااشتا   امتا  بگداد مع گ  پدر طاف اا همگى ايز حسين
 امتتا  و نحستت امتتا  تنرتتا پتت ،. ابگداتتد مع تتگ  بگداتتد پتتا  کتته حتتا 
 .مادرشا  هم و است مع گ  پدرشا  هم که هستند حسين
: فاماینتد  متى  حستين  امتا   جتدمش  بته  خطاب صادق اما  لذا،

 و پتاکيزه  و پا  فاااد و مطرما  و پاکيزه و تگ پا  که دهم مى وگاهى»
 استت  قگلى مطرما و پا  ااسا  ارارده این بگد  مع گ . «هستى مطرا 
 .داراد اظا اتفاق  آ با اماميه شيعة که

 اااکته  استت؛  ا  العتاده  فتگق  اهميت حائز ایارت اا بند این در ببث
 ایتن  جز احد  درباره آ  اظيا و است فاد  به منب ا عبارت جمله، این

 و لغتگ   جنبتة  اا اته  مرممتى،  اکات بند این در. است اشده وارد بزروگار
 .ااد اشده واقع ببث مگرد هنگا که ارفته عنيدتى، جنبة اا اه و بمغى

 قتاار  ختگد  العتين  ا ت   را آ  بيایيتد  پت   دارد؛ باالیى ماات  پاکى،
 مبتا   متاه  اوتا . کنيم پياده خگد وجگد در را ویژوى این بکگشيم و دهيم
 ایتن  بایتد  پ  باشد، مى ت ميمى انين وافتن باا  فاصت برتاین الباا 
 استت  ياپتذیا تأث پاکى که باشيم داشته یاد به و شماریم، غنيمت را فاصت

 شتگد،  آلتگده  ستاعت  بته  مع تيت  و ونتاه  بتا  که دارد وجگد امکا  این و
. شتگد  متى  آلتگده  و اجت   اجاستت  ممقتات  با که پا  آب مااند درست
 شتما  پا  وجگد که ادهيد اجااه پ  هستند؛ اجاست و آلگدوى وناها ،

 .ساااد آلگده را
 اا ميتااا . شتد  وارد بتزرگ  ميتااا   بتا  معمتگلى  عالم افا یک روا 
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. بگستيد  را اش پيشتااى  و کتاد  استتنبا   او اا وامتى  بته  و شتد  بلنتد  جایش
 ستب   بته  ميااا رواها آ  که ااا  شداد متعجم  مجل  در حاضا طمب
 شتخص  آ  به رسد اه شد، امى بلند جا اا کسى باا  اش، پيا  و ضعف
 ،شد آرا  که مجل . ابگد باخگردار هم اندااى علمى ماتبة و منا  اا که
 و شتدید  بلنتد  بتاایش  شتما  کته  آقتایى  ایتن  پاسيد ميااا اا طمّب اا یکى

 کتته استتت کستتااى آ  اا او: وفتتت ميتتااا کيستتت؟ ارادیتتد، احتتتاامش
 متا : وفت اطگر؟: شد س ا . بخگر  غبطه حالشا  به قيامت روا تاسم مى
 در کته  رستيد  وگشش به روا . خگاادیم مى درس هم با خارج ببث در

 و امتگر  و بتاود  آاجتا  بته  کسى داراد اياا که دارد وجگد روستاهایى عااق
 و ستگاداد  بتى  روستتاها  ایتن  اهتالى  ایتاا،  بيامگاد؛ آارا به را دینشا  احکا 
 و درس و کتاد  مستئگليت  احستاس  او. دااند راامى اسم  احکا  اا بسيار 
 ا  وظيفته  اتدا   بته  داد  پاسخ باا  و کاد رها را علمى پيشافت و ببث
 خگااد  را ها آ  کگدکا  ابتدا و شد روستاها این رهسپار ادک احساس که
 تتا  پاداخت بزروتاها به دین احکا  داد  تعليم به سپ  آمگخت اگشتن و
 بتاال  را روستتاها  ایتن  اهالى فاهنگ و فکا سط  شد مگفق ساااجا  که این
 .بسااد عباد  و دینى و علمى مااکز باایشا  و بباد



 
 
 
 
 

 

 ارت: شرح مختصری بر عب
 كفالتوک  يفة الدخول يف دونک الیختلج يالذ والسطیل»

به راه راستت استتگار راهنمتایم شتگی کته اا ورود در       1بها؛ اُمِرْتَ يالت
 «.کفالت تگ که خدا بدا  فاماات داده باا  ادارد
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 1کفالت امام حسین

کته بته انتل شتيخ     ت  اما  حسينة های مخ گص در یک  اا ایارت
و  استت  سيدالشتردا های حضات  ایارت تاین اا صبي  صدوق

و ماحتگ    در ایارات مطلنة اما  حستين  ماحگ  شيخ عباس قم 
 تااتد    به عنگا  دومين ایتارت انتل کتاده    «والزیارةالدعاء »در کتاب  یاخگ
جگد دارد که در ایارات دیگا ايست و آ  این کته خطتاب بته    وای  جمله
 ٰلدخوا طه  دعنك ط ٰعلمبیل ٰلذي تیختیج » کنتد:  عاض م  اما 

ْرَ  بهم...؛ م 
ُٰ استگار راهنمتایم شتگی کته اا ورود در    به راه  2کرملتك ٰلت  

 .«کفالت تگ ت که خدا بدا  فاماات داده ت باا  ادارد
به اظا بنده اراش این جمله اا کل دايا بيشتتا استت، اتاا کته در ایتن      

آ  را  اجمتاالً معنت   کته  یک کتاب سخن ارفته است   یک جمله به ااداا
 کنم. عاض م 

امتگر متال    ضتماات مابتگط بته    «. ضماات»داریم و « کفالت»در اسم  
استتت، متتامً شتتما اا شخ تت  پتتگ  طلتت  داریتتد، شتتخص دیگتتای او را  

کند. در این مگرد اوا بدهکار، بده  خگد را اپادااد شتما بته    ضماات م 
 اما کفالت در مگرد شتخص استت، ماانتد مترمت      ،کنيد ضامن مااجعه م 

داراتد.   که هنگا مگعد دادواهش فاا ااسيده و او را در بااداشت اگته مت   
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وگید: شما این مترم را آااد کنيتد،   رود و م  شخص معتبای به دادواه م 
آور . ایتن معنتای کفالتت     ها وقت الا  شد، ختگد  او را بته دادوتاه مت     

 است.
ایتن   ا ، در ميا  ارارده مع تگ   ا  و شنيده آاندر که بنده خگااده

ای  وجگد دارد، یعن  حضتاتش عتده   جمله فنط در مگرد اما  حسين
در دادوتاه عتد     صگرت که امتا   کند، بدین اا بندوا  را کفالت م 
 کنند. الر  شخص را آااد م 

عرتده   هکفالتت متن را بت    ،یا ابا عبداللّه»کنيم:  در این ایارت عاض م 
 ااد. دادهآمگاش ا  به شيعي وگاه خگاستن را اما  صادق . این«بگيا

 1چ  بخناهیم؟ از امام حسین

تمتا   ستاااجا   ، مپگ  بخگاهي حنينت این است اوا اا اما  حسين
. بنتابااین اراش  مشتگی  روای اا او جدا مت   مشگد و اوا فاااد بخگاهي م 

رستد و جتای آ  را پتا     ام  ها به کفالت اما  حسين هيچ کدا  اا این
 کند. ام 

کننتد،   ها کست  را کفالتت امت     ه اما  حسينباید تگجه داشت ک
و قابليتتت کفالتتت ایشتتا  شتتاوط  دارد و آمتتادو  باختتگرداری اا بلکتته 
باخگردار  اما  حسين ةخگاهد. حا  اوا کس  بخگاهد اا این عطي م 

آلتگده بته   اوا فتاد کايتف یتا     .شگد باید خگد را به راگ حسين  در آورد
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ه مجلت  عالمتا ، پاهيزوتارا  و    بت او را به شما التماس کنتد کته   اجاست 
ای  داايد اجابت انين خگاستته  پذیاید، ایاا م  شما ام  ، ینيناًیدم منا  ببا

 اهاات به اشخاص  است که در آ  مجل  حضگر داراد. اما  حستين 
کنند که لياقت داشته باشد و البته کليتد ایتن لياقتت     کس  را کفالت م ايز 

 در دست خگدک شخص است.
که با آارتا ستنخيت    ،یابند راه م  بيت ا  به خدمت اهلکسا مسلماً

بيتت  منتدار بتا اهتل    داشته باشتند. پت  ختگد را وارستيم و ببينتيم اته      
یابتد.   تناس  داریم؟ و البته این سنخيت و تناست  بتا دینتداری تبنتق مت      

که به شرادتشا  ااجاميد، با کس  پگشتيده   اهداف مندس اما  حسين
فاااتتدا  و بتتاادرا  و اصتتباب را حتتت   آ  حضتتات ختتگد و و ايستتت 
پتاوای اا   شا  را در راه استم  و حفتظ دیتن فتدا کاداتد و بت        شياخگاره

جتز بته    اوا دین مبمد»به ابا  حا  فامگداد:  ،ستيزا  دشمن و دین
 .1«پ  ای شمشياها ماا بگياید ؛یابد کشته شدام قگا  ام 

پ  متن ختگد   مضمگ  آ  این است که قيمت دین اا من بيشتا است، 
 کنم. را فدای دین م 

دین بپاسد، پاسخ این است کته دیتن، یعنت       ماهيت حا  اوا کس  دربار
رو هاقدر پایبنتدی   مباحات. اا این و واجبات، مبامات، مستببات، مکاوهات
 تا است. ازدیک ااسا  به دین بيشتا باشد، به اما  حسين

                                                 
 بنتلتى  إالّ یستنم لم مبممد دین کا  إ : 11 ص ،البسين اإلما  کلمات موسوعة. 1
 .خذینى سيگف فيا



 
 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:

 الْحُسَویْن،  وَاَصْوحاب،   مَو َ  عِنْودَکَ  صِودْ    مَقَودَ  لوی  وَأجْعَلْ»

خدایا باای متن   1؛الْحُسَیْن، دُونَ مُهَجَهُ،ْ بَذَلُوا الَّذینَ الْحُسَیْن، 
کته ختگ     ازد خگد قد  صدق  با حسين و یارااش قاار ده؛ همتا  کستاا   

 «.قلبشا  را فدای اما  حسين کاداد
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 رادتین یگام ها
شگرا ت که حتدیث صتبي  قدست  استت و بته       در فنا  آخا ایارت عا

اا ستگی ختدا بته دستت متا رستيده ت آمتده استت:           واسطة مع گما 
 الْحُسَویْن،  وَاَصْوحاب،   مَو َ  عِنْودَکَ  صِودْ    قَودَمَ  لوی  وَأجْعَلْ»

خدایا  باای من  1؛الْحُسَیْن، دُونَ مُهَجَهُ،ْ بَذَلُوا الَّذینَ الْحُسَیْن، 
کته ختگ     و یارااش قاار ده؛ همتا  کستاا    ازد خگد قد  صدق  با حسين
)و خگد را جلگ ااداختنتد تتا امتا     «. کاداد قلبشا  را فدای اما  حسين
 حسين اودتا کشته اشگاد(.  

در اینجا شایستة تأمتل فتااوا  استت. قتد  بته همتا        « قد  صدق»تعبيا 
معنای وا  و قد  فارس  است ول  قد  راست یا قد  راستتين اته معنتای     

مگا قد  ااسا  راست و درو  دارد؟ پاسخ این ست ا  مابتت استت.     دارد؟
قد  اا این جرت مال لسا  و لسا  صدق است که در قتاآ  اا آ  ستخن   

ااَو ْجَعو فامایتد:   م  رفته است. خدای متعا  اا ابا  ابااهيم ااّلِّ ََ الَِسو 
ا ااِفااِصْيق  ََ ، ابتا   هتای آینتده   اپاوردوارا [ باای من در ميا  امت 2؛ ْْلِخِري

 .  صدق و آوااه ايک  قاار ده
طگر که ممکتن استت راستت بگگیتد، ممکتن استت        ابا  ااسا  هما 

هتم داریتم و   « قتد  صتدق  »ستا ،   واه  به وفتار درو  بچاخد. به همتين 
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وِرافامایتد:   برتاین شاهد آ  خگد قاآ  کایم است که م  ااَوبَشِّ ََ وِذي ُنو ْ اا لَّ ََ اآ
ا ََّ
َ
ْمااأ ااَقَيَمااََلُ ااِعنَيااِصْيق  ْ ِ

ااد بشارت ده که اتزد   که ایما  آورده به کساا  1؛َرِّبِّ

. ایتن معنتا در متتگ     پاوردوارشا  قد  صدق اومنزلتت  راستتين[ داراتد   
روای  و دعاها و ایارات ايز بارها آمده است؛ بتاای امگاته در دعتای روا    

؛ اپاوردوتارا[  2واجعل لنا قدم صد  م  المتقین»ختگاايم:   غدیا م 
 «.  مااه پاهيزوارا  قد  صدق  ثبت و ضبط بفاماباایم به ه

دااتيم همتة    که مت   است. انا « اقدا »در انين مگاردی کنایه اا « قد »
که ق تد اقامتة    شگد؛ مامً کس  و حاکت و رفتن آغاا م « قد »ها با  اقدا 

خيتتزد، در مجلتت  عتتزای حضتتات    شتتعائا حستتين  دارد اا جتتا بامتت   
هتا   کنتد، در هيئتت   ی دعتگت مت   کنتد، منبتا   شاکت مت   سيدالشردا
 کند و... . سااد، کمک و تشگیق م  یابد، حسينيه م  حضگر م 

شتگد، قتد  در کتم      اخست آغاا م « قد »ها با  اا آاجا که همة اقدا  
 ف ي  کنایه اا اقدا  است.  

کته   این کلمه در فنا  پایاا  ایتارت عاشتگرا ايتز آمتده استت. کست       
ایتا  ایتارت و در حالتت ستجده اادروتاه      خگااتد در پ  ایارت عاشگرا م 

وگیتد: ختدایا  انتا  کتن کته ایتن        طلبد. و مت   باری تعال  قد  صدق م 

                                                 
 .  2. سگر  یگا ، آیه  1

یتگ  الغتدیا ورعائته(؛ م تبار      الصاةةت بتاب    31) 83. شيخ مفيد، کتاب المتزار، ص  2
ٰعجعل لنم قدم ». در اسخه ترذی  عبارت یاد شده بدین وگاه است: 121المترجد، ص

 .  «نصد  مع ٰلنبیی
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که ایتارت عاشتگرا را بتا آ      باشد. مگا کس « راست»ایارت و اقدا ِ من 
خگااتد و امتا  را بتا انتا  تعتابيا ةرفت         همه لعن و سم  و تعتابيا واال مت   

جا  اداده است؟  شخ   در انتين منتا    کند، اقدا  ايکگی  اا ایارت م 
ااا باید به سجده باود و اا خدا بخگاهد ایتن اقتدا  او را اقتدام  راستتين     

اباشتد؟  « راستت »ثبت و ضبط بفاماید؟ مگتا ممکتن استت انتين کتاری      
 اساساً راست ابگد  انين اقدام  اگگاه مت گر است؟  

 اهلل عليته  ن رضتگا  ها باید وفت: اااکه اه. اهيا بن قتي  در پاسخ این پاسش
 به کابم آمد. بيش اا هزار تن دیگا ايز مال اهيا بتن قتين   با اما  حسين

هتا هتم همتا  اقتدام  را ااجتا  داداتد کته         با حضات به کابم آمداد. آ 
جناب اهيا بن قين کاد، و درست در هما  راه  قتد  اراداتد کته اهيتا     

بگد؛ اگ  همته  « کذب قد »اراد. ول  قد  آاا  با خمف قد  راستين او، 
آاا  ش  عاشگرا اما  را تنرا وذاشتند. اوا قد  آاا ، قد  صتدق بتگد   

مااداد و سعادت دايا و آخات را باای  مااند اهيا در کنار اما  خگد م 
 خایداد.  خگد م 

خگاهتد او را اا کستاا  قتاار ادهتد      در این ایارت شخص اا خدا م 
ااتد. همتا  کستاا  کته      باداشتههای دروغين  قد  که باای اما  حسين

کار را به پایا  ااسااداد و در ارایتت بته اشتکا  تااشت  در عتزاداری، یتا       
مباراه با عزادارا  پاداختند. انين کساا  ها انتد ابتتدا در مستيا درستت      

ها و اقداماتشا  درو  بتگده استت. دليتل     بگداد و اقدامات  داشتند ول  قد 
اا  است. این افااد تبتت شتاایط خاصت     درو  بگد  اقداماتشا  عاقبت آ

اا ادامة راه باامااداد و مسيا ختگد را عتگض کاداتد. اوتا اقتدامات آاتا        
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داداتد. باخت     شد و هما  مسيا صبي  را ادامه مت   راستين بگد، انين ام 
اقدامات به ظاها خگب  ااجا   اا افااد در طگ  تاریخ باای اما  حسين

ق کاداتد و در راه وستتاش عتزاداری قتد      داداد و شعائا حسين  را تشگی
جستند ولت  بعتدها    باداشتند و حت  بعضا خگد ايز در اقامة عزا شاکت م 
 به مخالفت با عزادارا  و کارشکن  در شعائا پاداختند.  





 
 
 
 
 

 

 شرح مختصری بر عبارت:
 يمیةا  و محمود   آل و محمود  محیا يمحیةا اجعل ألله،»
 ایستتن  هماانتد  متاا  ایستتن  ایا ختد  بتار  ؛1محمد آل و محمد ممات
 .«ده قاار مبمد آ  و مبمد ماد  اگاا  را مادام و مبمد آ  و مبمد
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   محمقزیستی چنن زیستن آ

ااتد تمامتاً اا جاات      ها آاچه خاادا  ع مت و طرارت باای ما آورده
ااتد، اا جملته ایتارت     خدای متعا  استت و آاتا  ايتزی اا ختگد ايتاورده     

دس  است و خدای عزوجل آ  را فاو فاستتاده و بتا   عاشگرا که حدیا  ق
شتگاد   ها ایتارت مت    با آ  های  که حضاات مع گمين دیگا ایارت

م ٰجعهل محیهمی  هلی  أ»متفاوت است. در این ایارت شایف آمده استت:  
بتار ختدایا     1؛مح هد مح د ، عم مت  م م  مح د عآا محیم مح د عآا

متد و متادام را اگاتا  متاد      مب ایستن متاا هماانتد ایستتن مبمتد و آ     
 «.مبمد قاار ده مبمد و آ 
م در ميمت  و بته معنتای ااتدو  و متاگ      « ممات»و « مبيا»  دو واة

مبمد خگاهد داشتت   است. پا واض  است ااسا  اماا  ماد  مبمد و آ 
اش همااند اادو  آ  پاکا  باشد و اادو  این انتين متاگ    که اادو 

شگد و آ  این  ین معنا پاسش  مطار م سا  در پ  خگاهد داشت. در ا آ 
مبمتد داشتته باشتيم تتا در      تگاايم ایستن مبمتد و آ   است که اگگاه م 

 مبمد باشد؟ اتيجه ماوما  ايز اگاا  ماد  مبمد و آ 
پاسخ این است که: ايل و رسيد  به این منا  واال و باال تمش و دعا را 

تگا  بته ایتن منتا      الر  ام طلبد، که با تمش تنرا و بدو  تگفيق  یکجا م 
ااََ اُقْ افاماید:  رسيد، اااکه خدای متعا  م 

ُ
ااِبُ ْااَيْعَبأ ااَلْ َلااَرّبِّ بگتگ:   2؛ُدَع ُؤُكْ
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 .کند اوا دعای شما اباشد پاوردوار  هيچ اعتنای  به شما ام 
تگا  رسيد،  عال  ام  ةاا دیگا سگ با دعای بدو  تمش ايز به این ماتب

افاماید:  عا  م ایاا خدای مت َْ
َ
ااَلْیَسااَوأ َِ نَْس  االِْْلِ و اینکته بتاای    1؛َسَعىاََ اِإلَّ

 .ااسا  جز حاصل تمش او ايست
أوأل  ... ع أ  تدخین  طه  کهل »خگاايم:  در قنگت اماا عيد فطا م 
مح د عأ  تخرجن  من کل وو   أخرجهت  خیر أدخیت طی  مح دٰ  ع آا

مبمتد   هم در ها خيای که مبمد و آ خگا اا تگ م  2؛مح د مح دٰ  ع آا
مبمتد   را داخل کادی ماا داخل کن  و اا ها شا و بدی که مبمتد و آ  

 «.را اا آ  خارج کادی ماا ايز خارج کن 
منتا    تادیتد شتایک و همستا  شتد  بتا مبمتد و آ  مبمتد        ب 

 طلبد. واالی  است که افزو  با دعا و تضا ، همت و تمش را ايز م 

 اخالقاخالص، دعی و 
ايل به این منا  عال ، پایبندی به سه اما مرم: اخمص، سع  و اختمق  

طلبد. تگجه داشته باشيم که اخمص اهميت و جایگتاه واالیت     ايکگ را م 
در عمل و منبگليت آ  دارد و در این باره هااه وفته شگد ااايز و ااد  

نتط و فنتط   داداد ف وفتند و هااه ااجا  م  است. اماما  مع گ  هااه م 
وافتنتد، پت  متا هتم بایتد اا آاتا         خشنگدی خدای سببا  را مدم اظا م 
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بيامگایم. افزود  با اخمص، همت و تمش هم باید در کار باشد. با متاور  
رفت درخگاهيم یافت کته مبتگر کتار و     آاچه با حضات سيدالشردا

تگااستتتند اا استتباب و  خگاستتتند، متت  اقتتدا  ایشتتا  ستتع  بتتگد و اوتتا متت  
مدادهای غيب  استفاده کنند، ول  انين اکاداتد. فاامتگش اشتگد کته     ا

به او اجااه داد تا اا معجزه استفاده کند و فاشتگا  و جنيتا    خدای متعا 
به خدمت ایشا  رسيداد و اعم  آمادو  باای خدمت بته ایشتا  کاداتد،    

 اما آ  حضات اپذیافت.
ع تتمت و بيتتت  بنتتابااین ویژوتت  همتتت و تتتمش را بایتتد اا اهتتل    

 فااويایم و به آ  پایبند باشيم. طرارت
من و باخ  اا باادرا  فعا  در دفتا به یتاد داریتم کته ماحتگ  اختگی      
)ماجتتع راحتتل حضتتات آیتتت اهلل العظمتت  حتتاج ستتيد مبمتتد حستتين    

های آخا عما خگد را اگگاه ستپای کاداتد. ایشتا      ( ساعتشيااای
با آاا  وفتگگ کاداد و بته   ها در ميا  م منا  حضگر یافتند و در آ  ساعت

هایشا  پاسخ داداد، سپ  به مسألة رؤیت هم  پاداختند و پ  اا  پاسش
ثابت شد  او  ماه، آ  را اعم  کتادیم و در آختاین لبظتات عماشتا ،     

بامداد که وارد خااه شداد اند سطای دربار  حضتات   31/1یعن  ساعت 
 سپاداد.اگشتند و بدین تاتي ، جا  به جا  آفاین  اهاا

یافتگتا  خااتدا  ع تمت و طرتارت بایتد       آمگختگا  و پاورش دااش
 ای اا همت و تمش باا اایستند. وگاه باشند و لبظه این

سگمين مطلب  که اا آ  ابایتد غافتل شتد پایبنتدی بته اختمق ايکتگی        
اسمم  است. همگ  ت تميم بگيتایم کته بتا ازدیکتا  و خگیشتاوادا  و       
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ارا  ختتگش اختتمق باشتتيم و بتتداايم کتته  آشتتنایا  و همستتایگا  و همکتت 
که با ما به ايک   ااد. آاا  وگاه بگده در اادو  این حضاات مع گمين

ااد جای خگد داراد، اوا با آ  باشيم که با آ  دسته اا افتاادی   رفتار کاده
با بدکادارا   که رسگ  خدا ااد ايک  کنيم، انا  که با ما بدی کاده
مبمتد   ااتدو  متا همتا  ااتدو  مبمتد و آ      کاداد،  به ایشا  ايک  م 

خگاهد بگد و اوا این رویه ادامه داشته و پيگسته باشد، قطعتاً متاگ متا ايتز     
 همااند ماگ آاا  خگاهد بگد.

ممکن است وفته شگد که با بدکار باید منابلته بته ماتل کتاد، اااکته      
کنتد. انتين اگاشت      تتا مت    رفتاری با انين فتادی او را بتداخمق   خگش
استت و   ايست و دليل با این ادعا تعامل حضتاات مع تگمين  درست 

آاتا  ومااهتا  را در راه راستت قتاار داد و آاتا  را      ة تعامل اخمق مداراا
بتا منبافتا  بته ستخت  و      متبگ  ساخت. حتا  اوتا امامتا  مع تگ     

کاداتد، منبافتا ، راه ايافتته و در شتمار      درست  سخن وفته و باخگرد م 
 این اما مایة بس  تأسف است.بگداد و  دواخيا  م 

با ابا   آاچه اباید مگرد غفلت قاار وياد این است که اما  حسين
و بيا  و اخمق  با سپاه دشمن سخن وفتند که ستب  شتد باخت  اا آاتا      

بتاای   بااوشته در صف برشتيا  قتاار وافتنتد. خادمتا  امتا  حستين     
ا  یتاری جگینتد.   اینکه بتگااند مسيا حضتاتش را بپيماینتد بایتد اا ایشت    

همگتا  را تگفيتق آراستتگ  بته اختمق حستنه، اختمص و         خدای متعا 
 اما  و پيگسته عنایت فاماید. تمش ب 
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 ها ها و حکایت درس

 حسین امام اربعین زیارت هشعیر  و قم

 شتيااای  مردی )ميااا ما والد ماحگ  کند، رحمت را وذشتگا  خدا،
 کته  بگداتد  معتنتد  و پایبنتد  اروفتت  و عمل در فاماید( رحمت خدایش که

 تتزاحم ) التتزاحم  عنتد  و واه  اسم  شعائا دیگا با حسين  مندس شعائا
 منتد   یکت   لکتن  است مطلگب مگرد دو یعن  است، حگاوی اصطمح 

 است. مند ( دارد رجبا  و است
 امتتا  منتتدس صتتبن در را ایشتتا  جماعتتت امتتاا کتته ستتالخگردواا 

 ظرتا  صب ، ،والد ماحگ  که ددارا یاد ااد، به در  کاده حسين
 خگااداتد امتا   مت   جماعتت  اماا حسين اما  ملکگت  صبن در ش  و
 در حستين   عتزاداری هتای   دستته  تتادد  دليل به و حسين  اربعين مگسم در

 هتای   فضتيلت  تمتا   بتا  جماعت اقامة اماا باای حسين اما  صبن
 اقامتة امتاا   باای م منا  اصاار باابا در و رفتند ام  صبن به دارد، که

 شتعائا  متزاحم  ختگاهم  امت   هتم  منتدار  همين به»: فامگداد م  جماعت
 «.شگ  حسين  مندس
 در روا شبااه البته و ابگد ایادی این به عزادارهای  دسته تعداد اما  آ 
 امتا  استت،  استم   شتعائاهای  اا جماعت اماا اینکه به تگجه با. بگداد تادد
 باشند. عزاداری مزاحم خگاستند ام  هم مندار همين به ایشا 
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 1ماحنق بی پاداش

 پتتاداش و سيدالشتتردا حضتتات عنایتتت دربتتار  را داستتتااى

 داستتا   این کنم، مى بيا  کنند، مى خدمت حضاتش راه که در کسااى

 .شگد امى مبگ خاطا  اا و است تأثياوذاشته من با

حضتتات  ملکتتگتى صتتبن سااستتا کتته شتتگد متتى عتتاض تگضتتيباً

ابعتاد   با هایى روااه طایق اا و است ادابس صگرت به سيدالشردا

 پگشتااده  سنگ با ها روااه این. شد آ  وارد تگا  مى متا سااتى 11×11

 در بتگد  قتاار  و آورداد مى کابم به دفن باا  که را امگاتى. شده است

 .سپاداد مى آرامگاهش به ها روااه همين اا شگاد، دفن صبن مبار 

یادشتا    بگداد کابم در قبل ا س 21 ت 32 حدود که سالخگردوااى

صتبن   در امتگات  سپاد  خا  به مت د  متدین شخ ى که آید مى

 صتببت  هتم  و  بتا  و دیتده  را او ايتز  من. بگد سيدالشردا حضات

 اشتا  و حشتا  علما و روحاايا  با ولى ابگد، آمگخته دااش او. شده بگد 

 رتت، ج همين اا و کاد مى سپا  آاا  با را خگد فااغت و وقت داشت

 .بگد پا اطم 

کته   رستيد   او بته  اش افتادو  کار اا تنایبا و پيا  رواوار در من

 داشتند عرده با را امگات دفن کار فااادااش و هنگا  کارواا  آ  در
                                                 

 .122ص ها، حکایت و ها درس . ونجينة1
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 .کاد اظارت مى فنط او و

متاد    اا و رفتته  دايتا  اا کته  ستالخگرده  بتااگیى  روا  وفت مى او

 دفتن  بتاا   کتاد را  مى اادوى باغى در بگد و کابم اطااف روستاها 

. فتاا خگااداتد   او را دفتنش  بتاا   و آورداتد  اما  حسين صبن در

 کفتن  بند شده، قبا وارد دفن مت د  باشد، ميت ماد اوا معمگ  طبق

 باشتد،  ا  ميتت  اوتا  و وتذارد  مى رو  خا  را اش وگاه وشگده، را

 ميتت  ارتاه  وذاشتن و کفن وشگد  بند کيفيت او ها  مَبْا  اا یکى

 را کتار  شتده،  قبا واه وارد آ  آمگاد، مى دفن مأمگر اا را خا  رو 

 اا مبتار   یکتى  وفتت  کنندوا  تشييع آ  پياماد به. رسااد مى ااجا  به

 .بگگید او به را دفن ارایى مااحل کيفيت تا ميت بياید

 جستد  کنتار  در استت  ممکن که دارد جگا  پسا یک تنرا او وفتند

 متتدین  ااستااى  را تتگ . ببينتد  روحتى  ةصتدم  و شتده  مشتکل  مادر داار

 .ده ااجا  را کار این خگدت پ  شناسيم، مى صفت به این و داايم مى

 ساشتتناس افتتااد دفتتن بتتاا  صتتبن داختتل هتتا  در آ  امتتا  بنعتته

قبلته   بته  رو ستاداب،  همتا   در را معمتگلى  امتگات  امتا  بتگد،  عالما  و

 منبتاف  قبلته  رتج اا تا داداد مى تکيه سنگى به را او و خگابااداد مى

 .ايفتد قفا به اشگد و

دیگتا،   امگات اجساد با باخگرد عد  و راه یافتن باا  دفن مت د 

در  او مااد . بُاد مى ساداب به خگد با و کاد مى روشن اااغى یا شمع
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 کته  داشتت  بستتگى  دفتن  مبتل  بته  امتگات،  خاکستپار   باا  ساداب

 آمتد   بتاال  و ميتت  دفتن  کتار  جرتت  همتين  بته  و دور یا ازدیک باشد

 ستالخگرده  ا  آ . کشتيد  متى  طگ  دقينه پاازده واهى تا دفن مت د 

 .شد مى دفن همين ساداب در بایست مى ايز

 آاجا دفن در را امگاتى رواه همه اینکه با وفت مى امگات دفن مت د 

 .شد امى استشما  بد بگ  هاوز هگا، جایا  ابگد  رغم على کاده، مى

 ستلما   و ابتگذر  اه بگداد، عاد  ماد  ،امگات که بگد حالى در این

 کتار  رویة که ت انا  تا شد آماده حا ، ها به. اشگد بداشا  متمشى که

 اراه که ا  وگاه به آهستگى، به و کند باا را ا  آ  ماست ت بند کفن 

 و بکشتتد ستتاش پشتتت اا را کفتتن اشتتگد، ستتاش آشتتکار  متتگ  و

 .وياد قاار رو  خا  اش وگاه تاتي  بدین

دابالتة   حتا  . شتد  انتل  امتگات  دفتن  مت تد   ابتا   اا ماجاا جا این تا

 وفتت  متى  افتااد  اا یکتى . بشتنگیم  بگداتد  باال که افااد  ابا  اا را مطل 

 داختل  را ستا . اشتد  مت دی دفن خبتا   اا و وذشت طگالاى امااى اسبتاً

 اا او افتاداتد کته   فکتا  بته . ايامد جگابى اما اداد، را صدا او کاداد و روااه

 دیتد   بتا  اینکته  و بتاود  شتداش  اده وحشتت  تا احتمتا   تاسد مىا ايز 

 شتد  ساداب وارد و کاد روشن شمعى افا یک. رفته باشد هگش اا ايز 

 بتا  خگد، ت گر به ااواه تا رفت مى سگ آ  و سگ این اشااه، به و راهنما بى و

 .است مُاده و کاده سکته کاد خيا  که رو شد روبه او جا  بى بد 
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 اا پت   و آورداتد  بيتاو   ستاداب  اا بتگد  کته  تاتيبتى  هتا  به را او

 هتگش  بته  صتگرتش،  بتا  آب افشتااد   با است، اماده اا اینکه اطمينا 

 او حتا   و وضتعيت  جگیا  وقتى. کاد اگاه سگ و آ  سگ این به و آمد

 در و «.کجاستت؟  پيتاا   ایتن  فاااتد »: ایتن بتگد   ستخنش  اولين شداد،

 :وفتتت خگاهتتد، متتى ميتتت اتته پستتا اا کتته آاتتا  کنجکتتاو  منابتتل

 «. دار  او اا س الى»

حضتات   با مادرت پاسيد او اا دفن مت د  و آورداد را ميت پسا

 عاشتگرا  اتگ   هایى مناسبت در آیا داشته؟ ارتباطى اه سيدالشردا

 بتاا   خمصته  داشتته؟  ختگااى  روضه مجل  کاده؟ مى اطعا  و اربعين

 است؟ کاده مى اه حسين اما  دستگاه حضات

 در بگداتد  منيتد  کتابم،  بته  بتگد   ازدیتک  دليل به وفت پسا ميمت

 بته  شتعبا   ايمتة  و اربعتين  عاشتگرا،  عافته،  روا: هایى، همچگ  مناسبت

 بته  تگااستتند  امتى  را جمعته  ها  ش  و شگاد حضاتش مشاف ایارت

. یافتنتد  مى را تگفيق این واهى واه لذا و بيایند به ایارت مات  صگرت

 متالى اداشتتند،   اطعتا  تمکنتن   و ر سگوگا باوزار  مجال  مگرد در

 کته قستمتى   بگد باغى مب گالت آورداد، مى دست به آاچه تما  بلکه

را  آ  دیگتتا بختتش و داشتتتند متتى اگتتاه ختتگد م تتاف بتتاا  را آ  اا

 هاوتاه  که بگد این سيدالشردا حضات با مادر او ارتباط. فاوختند مى

 شتد،  متى  رباوتزا  شتريدا   ستاالر  عتزا   مجلت   همسایه ها  در با 
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 بتگد  رواه و اماا مادرش ايز اهل. باد مى روضه به پساش را با خگدش

دستت   بته  بتا   مب تگالت  اا آاچته . خگااتد  امااشت  متى   ايز واهى و

. اداشتت  اضتافه  و بگد کافى تأمين اادوى خگدشا  باا  آمد، تنرا مى

 بتاا   هفتته  روا شش مب گ  وفت مادرش به او مى کگدکى اما  اا

 حستين  امتا   بته  هفتته  روا درآمد یتک  و است ا ش اادوى هزینه

 اختيتار  در شتنبه  پتنج  در رواهتا   آاچته  تاتي ، بدین. دارد اخت اص

 اا دو هتا  واهى و او یا مادرش روا آ  در. کاداد امى داشتند استفاده

 آ  بته  مابتگط  و آاچه ایستاداد مى اوار مسيا کنار در و رفته بياو  با 

 کته  سگاره حضات سيدالشردا و پياده اائاا  به داشتند همااه روا

 . داداد مى رفتند مى کابم به

: وفتته بتگد   شتداد،  متاجاا  جگیتا   دفتن  مت د  اا حاضاا  وقتى

 کار به دست کاده، پيدا مناس  جایى شده است و وارد ساداب اگ 

 ختا   رو  بتا  اش وگاته  تتا  بزاد کنار پياا  اا صگرت کفن که شده

 قتدمى  دو تتا  تنرتا  شمع، وجگد با که ااوياتاریکى ف آ  در. وياد قاار

 کته  روا هماانتد  تاریتک،  ااورتا  ستادابِ   ببينتد،  تگااست مى را خگد

 پيش بزروى با  و شد باشد، روشن کاده روشن را آ  تابنده خگرشيد

. بتگد  ادیتده  تمتا  عمتاش   در را آ  هماانتد  کته  وشت آشکار رویش

 .دبگدا مشغگ  اگاخگااى به آ  در اگا خگش پاادوا 

 دید را این وقتى. بگد شده وشگده خاام این سگ  به با  این دروااه
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 .شد خگد بى خگد دیگا اا

 اا انتل  بته  دیگتا   شتخص  امتا  شتنيد ،  او اا خگد  شد بيا  آاچه

 بتگد در  و وفتته  کاد اضافه او قگ  اا را مطل  این دفن هما  مت د 

 کسى بگد؛ ایستاده با  درو  که دیده است را بزروگار  سيد حا  آ 

حضتات   او کته  کتاد  خطگر ذهنش به اما کيست، او که اگفت ايز 

 اته  افرميتد  و شتد  ختگد  بى خگد اا پ  آ  اا و است سيدالشردا

ااَلَقوووْيا: فامایتتتد متتت  متعتتتا  ختتتدای .شتتتد ََ ااَقَصِصوووِهْمااِفااََک  در 1؛ِعوووْةَ  

 .است عبات  درس ها آ  های ساوذشت

 افتاادی  وتگارای  حستين  امتا   راه در فداکاری تگفيق بنابااین،

 کنند. م  تندیم راه این در داراد تگا  در هااه که

 2مک  بر کربال بروری

 تبتار   فامگداد: خدا  صادق اما  که است آمده روایت در

 باتا  ها وآب ها امين اا باخى با را ها آب و ها امين اا باخى تعالى و

 جرتت  این به و کاداد فخافاوشى ها امين اا باخى آ  اا پ . بخشيد

 ختدا  و شتداد  کيفتا  ختدا  باابتا  در فاوتنتى  اا ختگددار   جرتت  به و

                                                 
 .111. سگره یگسف، آیه 1
 .118ص ها، و حکایت ها درس . ونجينة2
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 کته  کتاد  امتز   روااة را شگر  آب و امگد مسلط کعبه با را مشاکا 

 اولتين  فتاات  آب و کتابم  امتين  امتا . ساخت ااوگار را آ  طعم و مزه

 اا. کاداتد  تنتدی   را تعتالى  و تبتار   ختدا   که بگداد آبى و امين

 فامتگد: ستخن   کتابم  ستاامين  بته  و داد باکت ها آ  به يزا خدا رو این

 بته  هتا  امين و آب که حالى است در بخشيده باتا  را تگ خدا که بگگ

 کنند. مى یکدیگا فخافاوشى

 و ختا   کته  خدایم مبار  و مندس امين من: وفت کابم امين

 آفایده انين ماا که کسى باابا در و. است[ بربگد وا شفا مایه من آب

 فختا  داراتد  تتا   پتایين  ماتبة که هایى امين با و خگار  و فاوتن است

 و فاوتنى سب  به خدا سپ . وزار  مى سپاس را خدا بلکه فاوشم امى

 و کاامتت  یارااش و حسين اما  با را آ  کابم، امين سپاسگزار 

 بخشيد. بزروى

 کتابم  بتا  امتا  کاد افتخار کعبه امين که است آمده روایت این در

 امتز   شتياین  آب و کاد ساااش را آ  خدا حا  این با اکاد، افتخار

 ساخت. شگر ت است کعبه حگاشى اا که ت را

 آ  اا فنتط  افتختار  کته  دهتد  اشتا   خگاهتد  متى  متعا  خدا  وگیا

 .کابمست

 ستاامين  فامگداتد روا   کته  است شده روایت حضات آ  اا ايز

 متاد   و داده رقتاا  من رو  را اش خااه خدا: وفت و باليد خگد به مکه
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. هستتم  الرتى  امتن  حا  که منم. آیند مى من سمت به ازدیک و دور اا

 :فامگد و کاد مممت را او متعا  خدا 

 شتاافت  و فضتيلت  بته  استبت  تگ فضيلت سگوند، جملم و عزت به

 بته  استبت  ختي   سگا  یک سا با مگجگد آب همااند کابم ساامين

 در آاچه اوا و داد  امى تا با را تگ ابگد کابم ساامين اوا. دریاست

 فختا  بتدا   کته  را ا  خااته  و آفایتد   امتى  را تتگ  اصتمً  ابگد کابمست

 خگدختگاهى  و ستاپيچى  بتدو   و بگيتا  آرا . کتاد   امى خلق کنى مى

 بتاش  کتابم  ساامين باا  ساافکنده خگار و فاوتن، ا  وابسته و داباله

 افکنم. مى دواخ آتش در و کنم مى مسخ را تگ ووااه

 ٰسض ت»: کته  شتگد  متى  دریافت آشکارا مع گمين روایات اا
 بتا  ستخنى  ااستا   کته  دارد لزومتى  اته . «کعمشهوسٰ یوم ت ع ککربال

 آ  تگجيته  صتدد  در وتاه  آ  و بگگیتد  مع تگمين  فامایش خمف

 روا و استت  استتانایى  و ماانتد  بى امينى کابم امين حا  ها به باآید؟

 است. استانائات اا هم عاشگرا
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 1دیقالشهقا زائران رغیا

 الغتدیا  واااستنگ  کتتاب  در عليته   اللّه رضگا  امينى عممه ماحگ 

 بتگد  شخ تى  عليته   اللّته  رضگا  حلى عممة رواوار در: »است آورده

بيتتت اهتتل دشتتمن ا  ختتااگاده در او. «خلعتتى» یتتا «خليعتتى» اتتا  بتته

 ده،بگ که دليلى ها به مادرش. کاد مى اادوى ااصبى مادر  و پدر با و

 .شد امى باردار

 فاااتد   او بته  ختدا  اوتا  کته  کنتد  مى اذر شد ، دار بچه منظگر به

 کشتتن  حتتى  و آاار غتارت،  باا  را او شگد، باومند و بزرگ و بدهد

 او بته  ختدا  ستاااجا   دهتد.  قتاار  آاتا   راه ستا  با حسين اما  اوار

 متادرش  رستيد،  فتاا  کته  امتا  مناست   . شتد  بزرگ پسا، و داد پسا 

 .وذاشت ميا  در او با را خگد اذر ماجاا 

 ستمحى  بتگد،  یافته پاورش ااصبى مادر  و پدر عناید با که جگا 

 .کند عمل مادرش اذر به تا شگد مى روااه باداشته،

 تعداد  و است ابگده آباد شرا  رواوار آ  کابم  که است روشن

 وجگد قبا  صگرت و کاداد مى خااب دشمنا  و ساختند مى آ  در خااه

 .باداد مى بين اا داده، قاار تعاض مگرد ايز را آ  که داشته

                                                 
 .223 ص حکایت ها، و درس ها . ونجينه1
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 در کتاظمين  و کتابم  مسيا در که) «مسيم »شرا  اطااف در خليعى

 در تتا  اشيند مى منتظا اائاا  راه سا با( است واقع کابم کيلگمتا  22

 متدتى . بکشتد  را او حتتى  ربتگده،  را او دارایى اائا ، رسيد  صگرت

 خليعتى  بتا  ااورا  ختگاب . وذرد امى آاجا اا ائا ا و کشد مى ااتظار

 شتده  پتا  با قيامت که بيند مى رؤیا عالم در. رفت خگاب به شد و اياه

 .سگاااد امى را او آتش اما کاداد، جرنم وارد را او و است

 کته  آاجتا  اما است، سگاااد  طبيعتش آتش باشيم که داشته )تگجه

 سگاااد(. امى اخگاهد خدا

 دشتتتمن کتتته را او آتتتتش اتتتاا شتتتداد فتشتتتگ در فاشتتتتگا 

 عتيتتد، و رقيتت  شتتاید) ممئکتته. ستتگاااد امتتى استتت اميام منتتا 

: وفتنتد ( کنند مى ثبت را او بد و ايک اعما  که ااسا  همااه فاشتگا 

 حاکتت  اا که غبار  بگد، رفته خگاب به اائاا  راه سا با او که وقتى

 .است هاشست او بد  با بگد، باخاسته حسين اما  اائاا 

 :ساود را شعا بيت دو این بمفاصله و شد بيدار خگاب اا خليعى

ئت إذٰ َک  *** حمینم   َطُزس ٰلّنجمة ش   عین  قریر ٰتل  َتْیق  ل 
س مسهُغب عیی  *** جم م ت ّس  لیس ٰلنمس طإّ    نهٰلحمی زٰع
 تا رو؛ حسين ایارت به باشى، اجات و رستگار  خگاها  اگ»

 ایتااآتش . کنتى  ممقتات  را ختدا [ ختاطا  شآرامت  وا اشتم  روشنى با

 حستين  اائتاا  [ ها  ایاوا  اا باخاستها غبار که را بداى[ دواخا
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 «.سگاااد امى باشد، اشسته آ  با

 بيتت  اهتل  شتاعاا   اا و اتاب  و وارسته شيعيا  اا و کند مى تگبه واه آ 

 «.سااید مى در رسای اميام منا  عالى شعاهایى و شگد مى

 تمتا   بته  اشعار  خليعى که بينيد مى کنيد ممحظه را دیاالغ کتاب اوا

 ستاه  قدس امينى عممه. است ساوده کامل بمغى اظا اا و اغز و عالى معنا

 باایم ها آ  تما  انل است، بسيار خليعى اشعار که جرت آ  اا: »اگیسد مى

 «.کنم مى انل بيت یک شعا  ها اا لذا و ايست ممکن

 اا یتک  هتا  او  بيت و شمارد مى با ليعىخ باا  ق يده 38 واه آ 

 را شتعا  آ  ابيتات  تعتداد  بيتت،  هتا  منابتل  در و آورد متى  را او ق ائد

 دستت  بته  خليعتى  اا کته  اشتعار  : »وگید مى عممه ماحگ . اگیسد مى

 «.رسد مى بيت 1111 به ا ، آورده

 بتا  راه بستتن  ااگيتا   بته  که ااده ااصبى و ااصبى خليعى حا ، ها به

 مگرد وگاه این بگد، آمده آاا  کشتن و غارت و حسين ا ام اائاا 

 شتتمار در و وافتتت قتتاار سيدالشتتردا حضتتات کاامتتت و عنایتت 

 درآمد.  حضات آ  مدافعا  و شيعيا 
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 1زائر دو معرفت

 را دار  دین در خگد پایدار  و صبا که تمشند در همگاره ا  عده

 ختتگد متتا روا باخگردهتتا  در را آ  هتتا  امگاتته کتته کننتتد تنگیتتت

 کتاروااى  همااه که کاد انل باایم شخ ى اخياا جمله آ  اا شاهدیم،

 ميتتا  در. بتتگد  کتتاده ستتفا کتابم  بتته حستتين امتتا  ایتتارت بتاا  

 داشتتند؛  یکتدیگا  بتا  متضتاد  کاممً که رفتار  بگداد افا دو کارواايا 

 بتا  کتابم  در متا  اقامتت  روا دو تنایبا مدت تما  در آاا  اا یکى ایاا

 رفت باهنه پا  با و انگشيد آب تياماه، سگااده و شدید واما  وجگد

: وفتت  شتدیم،  جگیتا  او اا را کار این علت که هنگامى و کاد مى آمد

 لت   با شرا در این حسين اما  که است جرت این به من کار این»

 خااتدااش،  و حضتات  آ  بتا  همتدرد   عنگا  به لذا. شداد شريد تشنه

 بته  کتار  ایتن  بتا  او البتته . شدیم خارج کابم اا اینکه تا. «اگشم امى آب

 که بگد ما کاروا  در هم دیگا  اائا عک  به. بگد شده ااتگا  شدت

 همتة  قبتگ   متگرد  کته  خگبى غذاها  به وافت؛ مى اشکا  ايز همه به

 آ  کيفيتت  اا و کتاد  متى  اعتتااض  کاروا  مسئگال  به کارواايا  بگد،

 است کم ااا یا ااد؟ داده غذا اگ  نای اا ااا که بگد ااراضى و مند وله

 ؟...و ااد اداده را غذا فم  ااا یا
                                                 

 .312ص ها، حکایت و ها درس . ونجينه1
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 رفتتيم،  مى حسين اما  حا  به که هنگامى شخص این همچنين

 هتا   انتاه  و طمهتا  و حتا   ها  کاشى و دیگار سنف، تماشا  مشغگ 

 ااتدااه  ایتن  تتا  ملکتگتى  فضتا   آ  در و شتد  متى  آ  در رفتته  کتار  به

 .اادیشيد مى سطبى

 «.شگد آشکار افااد واقعيت تا باشد داشته وجگد امتبا  باید»

 1زائر لیاس شستن و اردبیغی م قس

 هتایى  داستتا   اردبيلت   اجتماع  منتدس  رفتار و باطن حسن اا

 در صبن روا  وگیند مى. شگد مى اده شگفت ااسا  که کنند مى انل

 بدو  ت اائاا  اا یکى که رفت مى راه على م منا  اميا حا  مطرا

 بتاا   مخ گصتى  جتا   آیا پاسيد ت است شخ يتى اه او بدااد آاکه

 را هتا  آ  خگد  من داد جگاب اردبيلى مندس دارد؟ ساا  لباس شستن

 تگااد امى ا  برااه و عذر هيچ که داد اشا  کار این با و  شگیم مى باایت

 بتاطن  حنينتت  اا اقدا  این. شگد اائاا  و مگمنا  به ااسا  خدمت مااع

 شستت  را اائا ماد ها  لباس او. دارد بامى پاده مااند کم ماد این ا پ

 باوادااد. باایش دهد، او تبگیل را ها آ  بگد قاار که امااى در و

 بته . کتاد  مشتاهده  را صتبنه  این شناخت مى را مندس که افا یک

                                                 
 .311ص ها، و حکایت ها درس . ونجينه1
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 بزروتاین او است؟ شسته را تگ ها  لباس کسى اه دااى مى وفت اائا

 کاد. عذرخگاهى به شاو  ماد  است تنليد ماجع

 اوار اا تگ اگ  دار ، فضيليت من با تگ اه، وفت: اردبيلى مندس

 هستى. على م منا  اميا

 هتا  کته  بتگد  داده منتدس  بته  را پتاداش  این هم اما  وگیند مى

 بته  ختگد  درها ایاا پذیافت؛ مى را او باود ایارت به خگاست مى وقت

 قداستت  عج  که راستى. شد ىم باا باایش کليد  هيچ بدو  و خگد

 منزلتى  و پاکى اه و فضيلتى، و

 1حسین امام زائر ب  احترامی بی جزای

 ستا   دو یکتى  در کتاد  مى انل عااقى باادرا  اا یکى پيش اند 

 کتابم   ستمت  بته  پيتاده  کته  کسااى به اسبت بعاى اظا  سنگط اا قبل

 کستى  اوتا  و بگد شده اعما  ا  العاده فگق ويا  سخت رفتند مى معم

 اته  و شتکنجه  و فاستتاداد  مى اادا  به را او وافتند مى جا  این به را

 .کاداد مى اعدا  بسا

 ستتاله دوااده تتت ده اگجتتگااى بتته ظتتالم هتتا  بعاتتى وشتتتيا  روا 

 مکتا   آ  در پيتاده  اوار راهنمایى باا  را او اداد حدس و باخگرداد

                                                 
 .333ص ها، حکایت و ها درس . ونجينه1



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(721) 

 را اائاا  پياده د کگ این و بگد درست ايز حدسشا  البته. ااد وماشته

 را راه کتم  دست یا باد مى اطااف قبایل ازد پذیاایى و استااحت باا 

 اا یکتى  و ایستتاد  کتگد   آ  دیتد   بتا  وشت ماشين. داد مى اشااشا 

 ستخت  کته  کتگد   وگاة آ  به و کاد بااجگیى کگد  آ  اا ها آ 

 خگاستت  متى  ستاباا  کته  بعد لبظه اند. اد مبکمى سيلى بگد تاسيده

 بته  اش ماشته  و کتاد  ويتا  ماشين به اش اسلبه قنداق شگد، ماشين سگار

 .مُاد جا در و شد شليک او خگد سمت

 باختگرد  استانایى ابگ  به سيدالشردا ماجاا  با متعا  خدا 

 کنند، مى کارشکنى و تااشى مااع مسيا این در که را کسااى و کند مى

 «.خگاهد کاد مجااات ساعت به

 1حسین امام از شرم

ایارتنامته   خگااتد   هنگا  که بگد م منا  اا یکى معل  کابم  در

 را آ  رستتيد متتى کتته عبتتارات اا یکتتى بتته حضتتات سيدالشتتردا

  سخن هنگا  که دار  شا  حسين اما  اا وفت من مى و خگااد امى

 :بگد این عبارت آ . درو  بگگیم ایشا  با وفتن

ك ٰبن ع عبُدك»  .«تگا  ااد  غم  و غم  من ؛عبد 

                                                 
 .228ص ها، و حکایت ها درس . ونجينه1



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(772) 

 بينم امى حسين اما  غممى منا  در را خگد وفت مى م من آ 

 .آور  ابا  با را آ  تگاام امى رسم مى عبارت این به که لذا مگقعى و

 ایتن  در آاچته . اداریم کار  شخص این عمل درستى به اینجا در»

 بته  استبت  او آوتاهى  و تگجه است، دقت شایا  ها ايز اا بيش ماجاا

 او ستخن  کته  است مع گمى با اما  مکالمه حا  در او که معناست این

 .«وگید مى پاسخ را او سم  و شنگد مى را



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(777) 

 

  حسینی مقدس اربعینهای  گلواژه
 

 ایشتا   اا و هستتم  همتة اائتاا    دعاوگی وظيفة شاع  به بنا بنده -

 .کنم م  قدرداا 

 

 قتاار  حستين  امتا   بتاای  متعتا   خدای که استانائات  اا یک  -

 .است ایشا  مطرا بارواه ایارت به رفتن پياده مااند  ب فضيلت داده،

 

 بته  حسين اما  اربعين ایارت روی پياده مسيا در کنيد سع  -

 بدهيتد  اهميتت  است، اف  مباسبة که مع گ  اما  ارار سفارش

 بگذراايد. اظا اا را وذشته روا شبااه اعما : دقاین  باای روا ها و

 

 ظرتگر  و فاج باای داد دست حال  واا کابم مشافة مشاهد تما  در -

 شتيعه  وافتتارا   همتة  همينطتگر بتاای   و فتداه  ارواحنتا  ع ا ول  حضات

 حتال   انتين  ایاا کنيد؛ دعا ت جرا  مظلگما  همة و منطنه شيعيا  ویژه به ت

 حضتتتات اائتتتاا  اا الخ تتتگص علتتت  و استتتت ازدیتتتک اجابتتتت بتتته

 ياد.و قاار تعال  خدای اظا مگرد است اميد که سيدالشردا



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(774) 

 

به طگر  که است بزرو  رویداد معل ، کابمی در حسين  اربعين -

 عظمتت  این. است اظيا ب  و مااند ب  امين کا  ساتاسا در قطع و ینين

 امگده. عنایت حسين اما  به متعا  خدای که است استانائ 

 

 در استتمم ، بتتمد در کفتا،  بتتمد در هستتيد،  کتته دايتا  جتتای هتا  -

 رویتداد  رستاا   اطتم   پت   در باید هستيد که اج ها شيع ، کشگرهای

 وظيفتة  ایتن  .باشتيد  جراايتا   بته  معل  کابمی در حسين  اربعين عظيم

 هتا  آ  اا و دارید بيت اهل و خدا رسگ  خدا، به ایما  که شماست

 .کنيد م  اطاعت

 

 ایتتارت» را متت من عممتتات اا یکتت  عستتکای حستتن امتتا  -

 بتاای  تگصتيف   ایتن انتين   کته  ل حتا  در ااد، کاده تگصيف «االربعين

 اخت اصتتات آ  را اا و افامگداتتد مع تتگ  امامتتا  دیگتتا اربعتتين

 ااد. باشماده سيدالشردا حضات

 

 همته هتای   حمایتت  و شتيع  ای  متاهگاره های  شبکه وستاش با بيایيد -

 و بتزرگ  رویداد و طرارت و ع مت بيت اهل معارف مادم ، جاابة

 دهيم. اشا  جراايا  به را معل  یکابم در حسين  اربعين اظيا ب 



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(774) 

 

 مااستم  باوتزاری  راه در را فااواات  هتای   سخت  که پيادههای  هيئت -

 کننتد،  م  همگار خگد با معل  کابمی در سيدالشردا حضات اربعين

 ادامتتة دستتتة آ  مگجتتگد، عتتزاداریهتتای  دستتته کتته باشتتند داشتتته تگجتته

 دیگتا  و کلاتگ   ا  کبتای،  اینت   ستجاد،  حضات که است ای سگوگاری

 اربعتتين روا در وااتتد  کتتاده باپتتا سيدالشتتردا حضتتات خااتتدا  افتتااد

 .رساايداد پاکش تابت کنار و معل  کابمی به را خگد حضات، آ 

 

 حستين  امتا   اربعين باوزاری راه در که احمات  و خدمات -

 است بياو  ما ت گر حد اا و دارد العاده فگق پاداش  وياد م  صگرت

 را حنّشا  و بدهد را حسين  عزادارا  اجا تگااد م  متعا  یخدا تنرا و

 .اماید ادا

 

 شتعائا  باوتزاری  بتاای  آفاینتا ،  اخستتين ااگيتزه   مع گمين -

 بزروتا ،  ایتن  اا پيتاوی  بته  و بگداتد  اربعتين  ایتارت  جمله اا حسين ،

 ستيد  عممته  ماانتد  تنليتد،  شتاوط  جتامع  شتيعه  فنرتای  و تنليتد  مااجع

 .خگااند م  و خگااده فاا ايز اما بدین قبل سا  صدها اا بباالعلگ 

 

 



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(773) 

 اا کنتد،  ختدمت  حستين  امتا   اائا به که کس  ثگاب و اجا -

 .است بيشتا اائا خگد

 

 هدایت سب  اربعين، روا روی حسين ، پياده مااسم این بزروداشت -

 شده غيامسلما  کادوا  تب يل و فاهيختگا  اا بسياری شد  مستب ا و

 هستم. اائاا  همة دعاوگی وظيفة شاع  به بنا بنده لذا. است

 

 ميليتگا   انتدین  امينتة حضتگر   که افاادی تما  اا کنم م  تشکا -

 در ابتگی  وبته  کتاده،  فااهم را حسين  اربعين مندس شعائا در اائاا 

 شتعائا  ایتن  فامتگده  اراده متعتا   خدای. بگداد سريم و شایک اما این

 باشد. مندس وآخات دايا در مندس،

 

 ستاامين  قدستيت  تا شگد تبليغها  تگاامندی وها  با پایة مسئگليت باید -

 وادد. روشن جراايا  باای آ  با ماتبط شعائا قدسيت و کابم

 

 هاجتا  امتگر  و این است مندس حسين اما  اائاا  به خدمت -

. است حسين اما  اا تجليل که ااا خداست، شعائا تماما باشد که

 اا تجليتل  و ،ختدا  رستگ   اا تجليتل  م ،اس اا تجليل اتيجه و در

 است. متعا  خدای



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(775) 

 

 آ  بتا  اته  هتا  و اائا ،حسين اما  ایارت اا عزوجل خدای -

 است. فامگده تجليل است ماتبط

 

 اربعين ایا  در داراد درتگا  اه ها و ابگده تفاوت ب  باید جگااا  -

 و اائتاا   حستين  امتا   بته  مستيا  در ایتن  ويااتد و  کتار  بته  حسين 

 دهند. اشا  رساا  خدمت در را خگد و فداکاری وفاداری حضات

 

 وگاه همه اائاا  رفاه باای که بخگاهندها  حکگمت اا باید جگااا  -

 اوا کنند تا فااهم امایند و در این امينه همکاری خدمات  تسريمت و

 به بتگااد باشد داشته وجگد حسين اما  ایارت مشتاق یک درجای 

 خيتا  ها مگج  این همکاری که باشند مطمئن و. دباو حضات ایارت

 شد. خگاهد آاا  آخات و دايا

 

 و مگمنا  همبستگ  و اتباد روا باید حسين اما  اربعين روا -

 باشد. منافنا  و دشمنا  ااگيزی فتنه اا بگد  باحذر

 

 خگد یارا  و خاادا  افااد برتاین و خگیش جا  حسين اما  -

 و فداکاری آ  پاس به متعا  خدای و کاداد داف اسم  و خدا باای را



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(776) 

 را دعتا  استجابت و اسل و ذریه در را امامت تابت، در را شفا شرادت،

 حضتتات بتته هدیتتة الرتت  همتته،هتتا  ایتتن و داد قتتاار قبتتة حضتتات ایتتا

 است. سيدالشردا

 

 اسم  با اصيل اسم  جاودااة پياوای اماد حسين  مندس اربعين -

 است. دروغين و ساختگ 

 

 اما  اربعين ایارت در اخياهای  سا  در که ااساا  سيل اوا این -

 سگی به پياده پای با اائاا  آسای سيل حاکت ویژه به حسين

 ارائه آ  اا شایسته و بایسته تفسيای و عاضه جراايا  به معل  کابمی

 در فداکاری اا اگ  این و باشند حاکت این شاهد خگد جراايا  و شگد

 ایاا وافت، خگاهند قاار آ  تأثيا تبت ماد  غال  ينند،بب را ایارت

 بينند، م  را حق که معااد افااد و باخگرداراد وجدا  و عنل اا آاا 

 کایم قاآ . اادکند بسيار ورااد م  لجاجت و عناد همچنا  ول 

نُفُسُهْمااَو ْسَتْیَقَنْتَه اِِبَ اَوَجحَُيو : فاماید م  دربار  اینا 
َ
 ااکار را آ  و 1؛أ

 .داشتند ینين آ  به د  در که حال  در کاداد،

 

                                                 
 .13. سگره امل، آیه 1



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(777) 

 کته  حستين   منتدس  اربعتين  مگستم  در حسين اما  اائا یک -

 ايتاا  استتااحت  بتاای  مکتا   و غتذا  و آب تأمين به شگد م  عااق وارد

 دولت  اه. است حسين اما  شيفتگا  ميرما  اربعين روا تا و ادارد

 کامتل  طتگر  بته  را ختدمات  نایت  ثاوتمنتدی  اته  و تتاجای  اته  مسلما ،

 هستتند،  ستريم  امتا  ایتن  در تتاجاا   اا ااتدک   البتته . وياد م  عرده با

 .فنااست عرد  باها  عمد  هزینه ول 

 

 اياامند حدی تا و کم درآمد با ااسا  هزارا  جمله اا عااق ماد  -

 در اااکته  درخشتيداد،  خگش و باآمداد ايک  به الر  بگتة امتبا  اا

 و کاشااه و خااه بزرگ، آ  مندس شعائا احيای و حسين اما  راه

هزینة ااد  فاوخته بگد شا  روای کس  و درآمد منبع که را خگد ماشين

 ااد. کاده حسين اما  اائاا 

 

 بتتاد  امکتتا  کتته بتتگدای  وگاتته بتته وضتتعيت دور  متگکتتل در -

 امتتا  مطرتتا قبتتا کنتتار در لتتذا اداشتتت، وجتتگد ماکتتز بتتههتتا  بااداشتتت 

 تما  با. اائاا  ساخته بگداد کاد  ااداا  باای های  قکاتا حسين

 رفتن اا ائمة اطرار که یافت تگا  ام  هم مگرد یک ها، وصف این

 .باشند کاده ار  سيدالشردا حضات ایارت به

 



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(778) 

 جنگ  هگاپيماهای با عااق در بعا  رةیم قبل سا  اادی و بيست -

 بگداتد  حضتات   آ ایتارت  عتاا   پيتاده  کته  حسين اما  اائاا  به

 کته  شتد  ایتن  اتيجته  و ااداخت راه به وحشتنا  کشتاری و کاد حمله

 راهت   حستين   اربعتين  مااستم  در ميليتگ   ست   حدود جمعيت  اماواه

 اراد  تکتگین   و اکتا   فامگد  رستگ   هما  این. شگاد م  کابم

 .قضية اوست و حسين دربار  اما  متعا  خدای

 

 امنيتت  حتج،  بته  رفتن باای که ندباآا مسألة حج در شيعه فنرای -

 حتاج   روی پتيش  مشتکل   و مبدودیت اوا و است شاط سفا و راه

 شتاایط  در اوا و شگد ام  حاصل استطاعت هم بگد  ميلياردر با باشد،

فامتگد    بته  تت  اشگد رو به رو مشکل  هيچ با و باود مکه به ااسا  امن اا

 قطع را اائاا  یپا و دست کابم سفا در اما است، باطل حجش ت فنرا

 ایتن  بته  رفتتن  مع تگ   اماما  ول  کشتند، م  را آاا  و کاداد م 

 .کاداد م  تشگیق را سفا
 



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(771) 

 

 به شیرازی العظمی اهلل آیت حضرتهای  نوشته دست

 ق هـ7341 حسینی اربعین مناسبت
 

هتا بته متددخگاه      وگی  ملتت  روا جراا  لبيک ت اربعين حسين 

 است. اما  حسين

 
: فامگداتد  کته  استت  حسين اما  سخن یادآور اربعين مندس ایارت ت

 .  «بگيا  پيش در را ابيطال  بن عل  پدر  و مبمد جد  سيا »

 ااتداا   و سياست   کشتتة  یتک  حتت   بزروتگارا   آ  راستين سيا  این



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(742) 

 ادارد. و است اداشته مااندی بشای تاریخ در کهای  سياه اداشت؛ سياس 

 
 آورد  فتتااهم بتتاای باتتتا استتت ت مناستتب اربعتتين منتتدس ایتتارت تتت

 هتدف  بتاالتاین  و واالتتاین  به بخشيد  تبنق منظگر به همگا  تگاامندی

 و ختدا  رستگ   جتدش  مسيا در کاد  حاکت یعن  حسين اما 

 .اميام منا  حضات پدرش

 
 استتبداد  و ظلم باابا در آاادی پياوای و یاری اربعين مندس ایارت ت

 است. وخگدکامگ 

 



    /نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(747) 

 و اتبتاد  شتاو   بتاای  فاصتت  برتاین حسين اما  مندس اربعين ت

 .است امينه و عاصه ها و جا ها در شيعيا  همبستگ 

 
 بتته و ستتاای آمتتاده بتتاای بتتزرگ فاصتتت  اربعتتين منتتدس ایتتارت تتت

 حکگمتت  ابعتاد  تتمش،  تمتا   بتا  که است غيگر و م من جگااا  کارويای

 در را آ  کننتد و  مطالعته  و بارست   را اميام منتا   و خدا رسگ 

 دهند. اشا ويت  سااسا

 
ت اربعين مندس حسين  اماد پياوای جاودااتة استم  اصتيل بتا استم       

 ساختگ  و دروغين است.

 



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 
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 تمام از شیرازی العظمی اهلل آیت قدردانی پیام

 حسینی اربعین مراسم برگزاری در کنندگان شرکت

 ق7341
 

 شتيااای  ستين  ح صادق سيد العظم  اهلل آیت حضات عاليندر ماجع

 واام ، فاهيختگا  تما  علميه،های  حگاه اا پيام  صدور با العال  مدظله

هتای   شتبکه  رستا ،  ختدمت های  مگک  وها  هيئت عااق ، غياتمند عشایا

 بتاای  کته ای  وستاده و شائبه ب  خدمات پاس به م منا  تما  وای  ماهگاره

سيدالشتتردا  حضتتات  اربعتتين  ایتتارت مااستتم  باوتتزاری  و احيتتا

 امگداد. تشکا و قدرداا  کاداد، ارائه

 است: ایا شار به له معظم پيا  متن تاجمه

 الاحيم الاحمن اهلل بسم

 اولتين  ساور با درود و. است جراايا  پاوردوار خاص سپاس، و حمد

 روا تتا  و بتاد  او پتا   خااتدا   و م طف  مبمد حضات آخاین و

 باشد. ت ایندخد دشمنا  که ت شا  دشمنا  با خدا لعنت واپسين

 حضتتات یتتاری همگتتا  و تگفيتتق پتتاس بتته بنتتدو  منتتا  در اینجااتت 

 کابمی در حسين اما  اربعين مندس مااسم باوزاری در تعال ، باری
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 هستم. حضاتش پيشگاه شکاوزار عظمت، و شکگه تما  با معل 

 اهلل، بقیاة حضتات  ستيدما   و ساور اقدس ساحت به خال ااه همچنين

 بتزرگ  ایارت  مگسم این با شا  اظارت و هدایت جرت به اما  اما 

 دار . تشکا عاض حسين اما  شريدشا  و مظلگ  جد اائاا  و

 یارشتا   بتزرگ  تگفيتق  ایتن  که کساا  تما  اا وظيفه روی اا همچنين

 تشتکا  بخشتند  تبنتق  ابعتادش  تمتا   در را اربعتين  مااستم  تگااستتند  و شد

 فاهيختگتا   تمتا   کشتگرها،  استای  و عااق در علميههای  حگاه اا. کنم م 

 ستا   در عتااق  متاد   ظفامنتد  اانتمب  اا که عااق  غيگر عشایا و واام 

 امينته  ها در باشند، م  رشيده ماجعيت کننده حمایت که اماوا تا  1821

 ارجمندشتا   اياکتا   ماانتد  همتاره  و هستتند،  و بتگده  بيت پشتگااة اهل

 وااتتتد  مااتتتده قتتتد  ثابتتتت راه ایتتتن در و کتتتاده فتتتداکاری دریتتتغ بتتت 

 هستتند  مشتغگ   و فعتا  ای  امينته  هتا  در کته  مخلص مسئگال ِ اا همچنين

 کنم. م  قدرداا 

 تتأمين  راه در عااق سااسا در که عااق  ااا  و همة مادا  اا همچنين

 کاداتد؛  اافاق را ارااد  خگیشهای  همة دارای  عزیز اائاا  ايااهای تما 

 اا ایاارواااته  و داشتته  مند  خگد با را واام  اائاا  که های  اا آ  ویژه به

 وستتاااد   و خدمات ااگا  تأمين در جرت داراد، احتياج بيشتا خگد آاچه

 ماانتد  تتاریخ  در و رستيد  مت   کيلگمتا صدها به که اطعا  بزرگهای  سفاه

 کنم. م  استفاده کاداد، تشکا است، اشده ثبت و یاد آ 
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هتای   شتبکه  سگی اا ين حس اربعين مااسم فااويا پگشش اا همچنين و
 کتنم؛  مت   تشتکا  بيتت  اهتل  پياو جمع های  رسااه و مگفقای  ماهگاره
 استت  اظيتا  ب  تاریخ در که شکگهمندهای  صبنه و ت گیا هزارا  اااکه

هتای   رستااه  وهتا   خباوزاری که حال  در کاداد، منتنل ويت  سااسا به را
 جرتا   کنتار  و وگشته  در را افتای  انتد  و اراش های ب  تجمع که جراا 
. وافتنتد  اادیتده  را ميليگا  عظيم همایش این دهند، م  پگشش و وزارش
 قطعتاً  و حتمتاً هتا   وتافتن  اادیتده  و ستمگاااه تگجر  ب  این که بدااند آاا 
بته   ميلياردیهای  جمعيت ازدیک یا دورای  آینده در که شد خگاهد سب 

 بته  وتاایش  باعتث  رهگتذر  ایتن  اا شتگاد و  جذب سگی اما  حسين
 ماتضتت ، علتت  حضتتات پدرشتتا  م تتطف ، مبمتتد حضتتات جدشتتا 
 فااادااشتتا  و مجتبتت  امتتا  باادرشتتا  و فاطمتتة اهتتاا حضتتات مادرشتتا 
 وادید. خگاهند ائمة اطرار حضاات
 بتزرگ،  و کگاتک  ا ، و متاد  اا حضات آ  دربار  اائاا  آاچه اما
 اائتل  زروت  ب شتاافت  انين به و رواد م  کابم به پياده که اائااا  ویژه به

ائمتة   کته  بت   همين را آاا  که است این باشد م  تگجه خگر در ااد، شده

هتا   حاجت باآمد  و آخات و دايا در شا  شد  سعادتمند باای اطرار
 کته  هستتند  کستاا   اائاا  این و کنند؛ م  دعا شا  کارهای در وشایش و

 رسااند. م  یکایکشا  به را خدا رسگ  سم  خدا فاشتگا 
 در قگلگیته  ابتن  جنتاب  الندر، جليل و ثنه مبدث خ گص نای در

 است کاده روایت صادق اما  اا الزیارات کامل واااسنگ کتاب
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 بهن ٰلحمهین قبهر زیهمسة یریهد منزله  من خرج من: »فامگداد که
 إ : طقما می  أتمه ٰإلنصرٰف ٰسٰد إذٰ حت ... ممشیم   کم  إ  عی 

 قبتا  ایارت ق د و عز  به کس  اوا 1؛ٰلمالم یقرؤک هٰ سووا
[ کتابم  ستگی  بته ا پيتاده  و کند تا  را خااة خگد عل  بن حسين
: وگیتد  مت   او بته  آمتده  او اتزد ای  فاشته باوادد، بخگاهد اگ ... باود

 «.رسااد م  سم  را تگ خدا رسگ 
هتای   جتا   و صال  اعما  و پا های  د  با که کساا  تما  به پایا  در
 کتنم  مت   تأکيتد ااد  رسااده پایا  به را حسين  اربعين مندس مااسم پيااسته
 امتا   واالی اهتداف  بته  بخشيد  تبنق باای خگد تگا  حدم در هاک  که

 حضتاات  روایات در که اهداف  وياد؛ بکار را خگد همة تگا  حسين

 ساوشتتگ ،  اتاداا ، : اا ختدا  بنتدوا   اجتات  آ ، و آمده مع گمين
 ت.اس تادید و شک کگردل ، ومااه ،
 اهميتت  العتاده  فتگق  پستاا   و دختاا  اا اعم جگااا  جذب به باید لذا

 دیگتتا و بيتتت اهتتل ستتاامين عنتتگا  بتته عتتااق، کتته باشتتد شتتگد، داده
 در تا شگاد بد  متاق  الگگهای  و رفيعهای  امگاه به م منا ،های  ساامين
 .ا المستع هگ واهلل شگاد، پياوی صال  عمل و واال اخمقِ مبکم، اعتناداتک

 ق1331 صفا ماه 21
 الشيااای صادق

                                                 
 .223. کامل الزیارات، ص1
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 مناسبت به شیرازی العظمی اهلل آیت حضرت پیام

 ق7341 حسینی اربعین
 

 الاحيم الاحمن اهلل بسم
 آفایتدوا ،  باتتاین  بتا  خدا درود و خداست ذات مختص ستایش

 بتا  ختدا  و لعنتت  او، پتا   خااتدا   و م تطف   مبمتد  حضات
 . دبا واپسين روا تا پاکا  این دشمنا 
 امتتا  ایتتارت دربتتار  عستتکای حستتن امتتا  اا حتتدیا  در

 : است آمده اربعين در روا حسين
 11) رواااته  امتاا  رکعتت  یتک  و پنجاه: است م من اشااه ايز پنج

 اربعين، در[ حسين اما ا ایارت ،(اافله رکعت 33 و واج  رکعت
 ختا   بتا  پيشتاا  [ بنتدو   رستم  بته ا کتاد ،  راست دست در ااگشتا
  1 .وفتن الاّحيم الاّحمن اهلل بسم بلند آواا با و سایيد 
 اا مت من  ااسا ها  ميليگ  رود م  ااتظار حسين  عظمت با اربعين در
 منتتدس ختتدایش کتته ستتاامين  در کشتتگرها دیگتتا و عتتااق سااستتا
 بته  آمتده،  وتاد  باشد، 2برشت انطة باتاین تا آفایده را آ  و وادااده

                                                 
 .23ص المزار، مفيد، . شيخ1
 اا پتيش  ستا   هتزار 23تعال   و تبار  خدای: است فامگده باقا اما  حدیا  . در2
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 پيتامبا  کته  ایتارت   ینتد؛ آ اایتل  حسين اما  حضات ایارت فيز

 احادیتث ااتد.   خگااده فاا آ  به هماره مع گ  اماما  و اکا 
 کتته استتت روایتتت  جملتته آ  اا دارد، وجتتگد بتتاب ایتتن در متتتگاتای
 حضتات  کته ااتد   کتاده  انتل  اکتا   پيتامبا  اا حتدیث های  کتاب

 را( حستين ) او ک  ها: فامگداد خگد همساا  اا یک  به رسگ 
 . اگیسد م  او باای منهای  حج اا حجم  عزّوجل خدای کند، ایارت

   ؟[خدا رسگ  ایا شماهای  حج اا حجم : پاسيد
 . منهای  حج اا حج دو آری: فامگداد پيامبا
   شما؟های  حج اا حج دو: پاسيد
 . منهای  حج اا حج ارار آری،: فامگداد

 ایتاد  را حستين  امتا   اائتا  پتاداش  همچنتا   پيامبا همسا

 اائتا  پتاداش  اینکته  تتا  افزوداد م  آ  شمار با پيامبا و خگااد م 

  1.خگااداد باابا خگیش عماه اگد و حج اگد با را سيدالشردا

 و ستگاره  سيدالشتردا  عتزادارا  هتای   هيئتت  مرم، مناسبت این در

                                                                                                
 

 باکتت  بتا  و قداستت . وادااتد  مبار  و مندس را آ  و آفاید را کابم کعبه، آفاینش
 و برشت امين برتاین را آ  خدا اینکه تا پاباجاست همچنا  آفاینش اما  اا آ  بگد 
:  .)ر. ويااتد  جای آ  در برشت در خدا اوليای که دهد قاار مسکن  و منتز  باتاین
 .(111حدیث ،321ص الزیارات، کامل
 .133ص . هما ،1



 /    نظیر اربعین مقدس حسینی رویدادی بی 

 

(748) 

 تتا  آینتد  مت   معلّت   کتابمی  به دیگا کشگرهای اا و عااق سااسا اا پياده

 استت ت   الرت   شتعائا  م تادیق  اا کته  تت  را حضتات  آ  سگوگاری مااسم

 و پتا   عتات با ساامين این در که را بزرگ م يبت این کاده، باوزار

 اميام منتا   ،ختدا  رستگ   اقتدس  ستاحت  به رفته، آاا  خجستة یارا 

 امامتتا  دیگتتا ،اهتتاا فاطمتتة کبتتای صتتدینة ،علتت  حضتتات

ا امتا  ت حضتات    ایتن  در ت عزا این صاح  ویژه به و مع گ   اهلل ةبقی 
 م تداق  تمامتاً  شتعائا  ایتن  همااتا  که وگیند تسليت اما  اما  األعظم

 .  است شده اشاره آ  به روایت در که است بيت اهل اما احيای

 فامتا   بيتت  اهتل ( قضتيه ) اما داشتن اگاه ااده به صادق اما 

 همتين  در کته  روایتت   در. فامگداد دعا اما این احياکنندوا  باای و داداد

 دارید، اگاه ااده را ما( قضيه) اما: »است آمده رسيده، ضاتح آ  اا باب

 .  1«داراد م  اگاه ااده را ما اما که را کساا  کند رحمت خدای

 تگجته  مگرد را اکته اند همگا  است شایسته مرم، مناسبت این در

 . دهند قاار

 کتارويای  بته  با و وستاده دا  عااق مظلگ  ملت باای تگا کينه دشمن. 1

. آورد وجتگد  بته  متاد   ميا  مذهب  فتنة و اختمف تا کگشد م  سایلو ااگا 

 همتااه  بته  را همگتا   شکستت  و ااکتام  هتا   اختتمف  این که است پاواض 

                                                 
 .21ص ،12ج ،الشیعة . وسائل1
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 ومااهت ،  بته  بخشتيد   ستلطه  بتاای  را راه وسيله بدین دشمن همچنين. دارد

 ایتن  اا کتایم  قتاآ  . کنتد  مت   همتگار  جامعة عااق در فساد و ستم اابااف،

اَوَلا...: فامایتد  مت   کته  انا  وفته، باا را آ  شگ  آثار و بااداشتها ه اختمف
 سستت  تتا  اکنيتد، ( کشتمکش  و) ازا  و 1؛...ِريحُُكوْمااَوَتوْذَهَ ااَفَتْفَشُل ْ ااَتَن َزُع ْ ا

 .  ااود ميا  اا شما( شگکت و) قدرت و اشگید،

 و صبگری همگا  تا طلبد م  فعل  سخت و حساس ماحلة بنابااین،

وْ ا...: فاماید م  باره این وجل در خدای عزّ که ورااد ریبادبا اَو ْصِةُ
ا ََّ ااِإ َعاا ّهَ ااََ ََ  . است شکيبایا  با خدا که کنيد صبا و 2؛ لصَّ ِبِري

 ت: »استت  آمتده  بادبتاری  جایگتاه  به اشاره با ايز شایف حدیث در
 . «ايست بادباری اا تا بلندماتبه عزّت  هيچ 3؛ٰلحیم من أسطع عزّ 

 سستت ،  داتار  را ازا  اطااف تما  های  فتنه انين تاریخ وگاه  به

هتای   فاصتت  دهتد،  مت   هتدر  بته  را اياوهتا  کند، م  شکست و ااکام 

 آلتگد  وتل  را آب مشتا  دشمن ارایت، در و دهد م  باد با را طمی 

 . وافت خگاهد مااد ماه  آ  اا کاده،

 است م منا  وظيفة تاین مرم کلمه وحدت حساس، باهة این در. 2

                                                 
 .31آیه  . سگره اافا ،1
 .31آیه  . سگره اافا ،2
 .18ص ،2ج . کاف ،3
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 : است ایا مگارد رعایت مستلز  آ  تبنق که

 استتبکا   ،... و واوهت   ای، منطنه ای، قبيلههای  ازا  وذارد  کنار

 و عتااق  هشتيار  و بيتدار  ملّتت  ميتا   اتّبتاد  ایجتاد  صفگف، به بخشيد 

 در آ  افتگذ  اا جلتگويای  و ااگيتز  تفاقته هتای   دیتدواه  به اداد  ميدا 

 بایتد . ااجامتد  مت   فشتاده  هتم  به صفگف پااکند  و تفاقه به که جامعه

 تبنتق  در را م منتا   حاکتت  رواتد  وضتعيت   انتين  کته  داشت تگجه

ختدای عزّوجتل    کته  آاجتا  اا. کنتد  مت   متگقف اسمم  واالی اهداف

َ ...: فاماید م  ااِإَّنَّ ََ ُن  َِ ْْ ُ اا َْل ْصِلُح  اِإْخَ   
َ
ااَفأ َخوَ ْيُ ْااَبوْ َ

َ
 م منتا   ینتين  بته  1؛...أ

 تما  باید دهيد اصمر باادرااتا  ميا  پ  هستند،[ یکدیگاا ا باادر

 . دهند یکدیگا به باادری دست عااق مسلما  ملّت

 واوهت ، هتای   رستااه  اا با استفاده که است امت طبنات تما  با. 3

 دیتدارهای  و همچنين درها  همایش مطبگعات، تلگیزیگ ، رادیگ،: مااند

 اصتگ   و متگاد  تمتا   بگد  سمم ا ضاورت با خگد اجتماع  و فادی

 حاکميتت  ایاا کنند، دائم  ت تأکيد  یا باشد مگقت قااگ ، ت خگاه قااگ 

 تتتأمين و تضتتمين را آختات  و دايتتا ستتعادت آ ، بته  وتتاایش و استم  

ااَوَلوْ ا: فاماید خدای عزّوجل م  که کند م  ََّ
َ
ْهوَ ااأ

َ
ُنو ْ اا ْلُقوَر اأ ََ َقو ْ ااآ اَو تَّ

                                                 
 .11آیه  . سگره حجاات،1
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ااَلَفَتْحَنوو  ِ
ْْ اَبوواَعَلوو ااَرََکت  ََ وو ووَت ءاَِّ  ایمتتا  شتتراها متتاد  اوتتا و 1؛...َو أَلْرِضاا لسَّ

 بتا  امتين  و آستما   اا باکتات   قطعتاً  بگداتد،  واایيتده  تنگا به و آورده

 . وشگدیم م  ایشا 

ا: فاماید م و  َْ ََ ْعَرَضااَو
َ
ااِذْْکِ اَعَاأ ََّ ااَلُهااَفِإ ِعیَشو    ها و 2؛...َضونك  اََ

[ ستخت   وا تنتگ  ااتدو ِ  حنينتت،  در باوادااتد،  د  من یاد اا ک 

 . داشت خگاهد

 اا پتيش  را فتنته  تتا  داراتد  مستئگليت  جامعه فااااگا  و قگ  عنمی

 . کنند خفه اطفه در کشيد ، شعله و شد  فعا 

 مبتن  بایدها  عاصه تما  در اسمم  عااق حکگمت ويای شکل. 3

 پيتاو  م استم  اساس  قااگ  سایة در اکاایت ایاا باشد، آرا اکاایت با

 مع تگ   امامتا   ستيا   و پيامبا سنت کایم، قاآ های  آمگاه

 همتين  وگاه  به. دارد ام  روا ستمها  اقليمت اا تن یک به حت  و بگده

منافنا   و اسمم  حکگمت دشمنا  حتّ  وها  اقليت اا یک هيچ تاریخ،

 استمم   حکگمتت  ستتم  متگرد  حکگمت، فاد باالتاین دشمنا  و حت 

 متگرد  هتزارا   اا امگاه اند تاریخ، اد  ورق با اینجا در. داگافتن قاار

 : کنيم م  ماور را اسمم  حکگمت دادوستای

                                                 
 .81آیه  . سگره اعااف،1
 .123آیه  . سگره طه،2
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 بتا  ورایداد، م  مکا مسلمااا  و اسم  با همچنا  که کفاری( الف

 و خگااداتد  مت   پتاداا  درو  را او کتاده،  دشتمن   پيتامبا  شخص

 حکگمتتت ستتایة در داشتتتند، متت  روا حضتتاتش بتته اتتارواهتتای  استتبت

 و آرامش و امنيت در عل  حضات اميام منا  و خدا رسگ 

 . کاداد م  اادو  کامل رفاه و آاادی با

 اميام منتا   و اکا  پيامبا سيا  تابنا ک و درخشا  تاریخ

 ويتای  برتاه  بتا  کته  استت  هتای   امگاته  اا آکنده حکگمتشا ، مدت در

 . دارد داللت بزروگارا  آ  ايک  و عدالت اا همگا 

 ایتن  اا تتن  یتک  حتّت   کته  یافتت  اختگاهيم  تتاریخ   منبتع  هيچ در

 علت   حضتات  اميام منا  و خدا رسگ  آاار مگرد جماعت

 اا یکت   اکتا   اوا پيامبا تاریخ، انل به بنا بلکه باشد، وافته قاار

 وی حتتا  جگیتتای ختتگد یتتارا  اا دیداتتد امتت  روای انتتد را کتتافاا 

 اند همااه به است، بستای و ماربي او یافتند درم  که وقت  و دادش م 

  1.رفتند م  او عيادت به صبابه اا تن

 اهميتت  متگرد هتا   اقليتت  معيشتت   امتگر  تتأمين  و اقت تادی  مسائل( ب

 حتت   حضتات،  آ  حکگمتت  اما  در. بگد عل  حضات اميام منا 

 او معيشتت   ايااهتای  اما  و شد ام  رها فنيا مسلما  غيا مستمند یک

                                                 
 .13ص ،22ج . بباراألاگار،1
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 را مسيب  فنيای روای حضات آ  ماا ، عنگا  به. دامگدا م  باطاف را

دستتگر   و کاده، اکگهش را اامأاگس پدید  این. کاد م  ودای  که دیداد

 .  1کنند تأمين را او اادو  الما ، بيت داداد تا اا

 را استمم   قضاوت خگد، حکگمت آغاا هما  در اميام منا ( ج

 اعمتا   یکستا   بته هتا   يتاقل اا عادی فادی و مملکت او  فاد و حاکم با

 دستت  در را ختگد [ شتده  وما اره است عل  آمده تاریخ در. امگداد

 من ت   این به را او خگد که) شای  قاض  ازد را او. دیداد مسيب  مادی

 ایتن : کته  امگداتد  اظرتار  کتاده،  شکایت او عليه و آورداد( بگداد ومارده

 .  ا  بخشيده اه و ا  فاوخته را آ  اه. است من آ  اا اره،

  وگید؟ م  اه اميام منا : وفت و کاد مسيب  ماد به رو قاض 

 . است من آ  اا اره این: وفت ماد 

ای   :وفتتت و کتتاد علتت  حضتتات اميام منتتا  بتته رو قاضتت 

  کنيد؟ م  اقامه وگاه  و شاهد آیا اميام منا  

 بته  را اره قاضت ،  تاتيت   بتدین  و. اه: فامگداد عل  حضات 

 . داد مسيب  ماد

 وتگاه   من: وفت و بااوشت سپ  و شد دور وام  اند ماد آ 

 کته  استت  پيتامباا   شيگ  قضتاوت [ کاد  حکم وگاها این که دهم م 

                                                 
 .1حدیث دشمن، با جراد ابگاب اا 18باب ،الشیعة . وسائل1
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 صتادر  حکتم  او عليته  و آورده ختگد  قاضت   ازد ماا اميام منا  بينم م 

 مبممد و ادارد شایک  و است یگااه خدا، که دهم م  وگاه . کند م 

 . تگست آ  اا اره این ميام منا  اای   .اوست پيامبا و بنده

 .  1«باشد تگ باای اره شدی مسلما  که حا : فامگداد اميام منا 

 اهلل ت در  شتاء  اوا ت ا   که است همين اسم  وستا عدالت حکگمت

 را استم   کته  هتای   اقليت حت  و همگا  باای را دايا شگد، پياده عااق

 . کاد خگاهد برشت اداراد، قبگ 

 ستترم اداداتتد اجتتااه ختتگد حکگمتتت دورا  در  اميام منتتا( د

 قطتع  المتا   بيتت  اا خگرداد، شکست حضات با جنگ در که کساا 

 ارت   شتگاد  خگااتده  «منتافق » افااد این اینکه اا اما  آ  در بلکه شگد،

 بگداتد  «منتافق » م داق باراتاین آاا  که است حال  در این. فامگداد

فامتتگد   جملتته اا ارد،د اشتتاره مطلتت  ایتتن بتته متتتگاتای روایتتات کتته

 إت یبغضهه  ت»فامگداتتد:  کتته استتت اميام منتتا  بتته پيتتامبا
 . «وراد ام  کينه تگ به کس  منافق جز 2؛منمطق

 و افتتاواا  جنتتگ جنتگ،  در خگردوتتا  شکستت  اا وذشتتت( هتت 

 دیگتا  اا ابتگد،  حاکميتت  و استم   ایتا   بته  کته  آاجتا  تتا  ااگيتزا   فتنه

                                                 
 .122ص ،1ج . الغارات،1
 .311ص ،2ج تامذی، . سنن2
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 بته  اا پت  . بتگد  علت   حضتات  اميام منتا   حکگمتهای  ویژو 

 اميام منتا   پياوای و اراوا  و صفين جمل،: های جنگ رسيد  پایا 

 تيتغ  د  اا را آاتا   تمتا   تگااستتند  مت   اینکه ایشا  با افاواا ، جنگ با

 اا مباوميتت  یتا  کيفتا،  هاوگاته  اا بلکه اکاداد را کار این بگذرااند،

 . امگداد خگدداری آاا  به اسبت حن  هاوگاه

 و استم   تگجته  متگرد هتای   مگضگ  اا اسم  در او جایگاه و ا . 2

 بتاای  امتاوا  وهتا   وذشتته  در که قگااين  تما . است اسمم  حاکميت

 استم   آاچته  بتا  هاوتز  شتده،  وضع ا  جایگاه تعيين و احتاا  رعایت

 اجمتال   بارست   بتا . ادارد باابای تگا  داده، قاار او حنگق و ا  باای

 بته  دارد، دربتار  ا   استم   که مابت های  یويا مگضع و احکا  باخ 

 : بایم م  پ  ااا  به اسم  تگجه حنينت

   زحان معیشت وأمین ه
 تضتمين  اش ااتدو   مااحتل  تمتا   در را ا  متال   ايااهتای  اسم ،

 باید مادر و پدر است، پدر خااة در که هنگام  تا رو این اا. است کاده

 اادو  تأمين باود همسا خااة به اگ  کنند، تأمين را او اادو  هزینة

[ پستا ا  فاااتدا   متادر،  یتک  عنگا  به سپ  و است عرد  همسا با او
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  1.هستند او اادو  تأمين دار عرده

 و آرامتتش بيشتتتاین فااويتتا، اقت تتادیِ و اجتمتتاع  تضتتمين ایتتن

 ا  در را بتگد   تکتایم  مگرد و خگشبخت  احساس همچنين و آسایش

 و وذشته وضع ِ قگااين در ندوکاوک صگرت در که آورد م  وجگد به

 ا  بتاای  بزروت   اقت تادی  و اجتمتاع   جایگاه و حامت  انين حا ،

 . یافت اخگاهيم

 کته  همچنتا   و امگده رعایت را ا  حق اسم  ايز دیه و ارث مگرد در

 عتاطف   ساختار وافتن اظا در با ايز ااا  حق در ورایده، اا اف مادا  با

 در. استت  کتاده  اا تاف  رعایت است سزاوار که سا  آ  و ااا  رواا  و

 در همچنتين . بتاد  مت   ارث متاد  ااتداا   بته  ا  «اممت   کمله» مااند مگاردی

 بته  دیته  منتدار  کته  مگردی مااند وياد، م  «دیه» ماد ااداا  به ا  مگاردی

 و بتاد  مت   ارث ماد ا ف ا  ايز واه . ااسد ماد دیه مجمگ  سگم  یک

او  مختارج  کل بلکه احتياج، حا  ت در  دیگا ا ف که است حال  در این

 ا  ااتدو   دورا  تما  در مادمی ايااهای و رواماّه هزینة تأمين طایق ت اا

 .  وادد م  شد ت تضمين وفته تا پيش که سا  ت آ 

                                                 
 .افنه باب اکار، کتاب عمليه، های رساله و فنر  منابع در احکا  این . تفاصيل1
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   خاحناده در زن واالی جایگاه ه
 وافتته  اظا در واال منتزلت  او باای و اراده ارج را ا  اسم : دختا 

 ی هن مهن: »فامگداتد  کته  شتده  انتل  پيتامبا  اا  حدیا در. است
اخستتين   کته  استت  ا  خجستتگ   اا 1؛جمسیة بکرهم یکو  أ  ٰل رأة

 ذکتگر  فااادا  دربار  روایت  انين که حال  در. «باشد دختا او فاااد

 . است ايامده

 و فتااوا  هتای   ستفارش  متگارد  اا یکت   همسا عنگا  به ا : همسا

: فامایتد  م  ااا  با رفتاری خگش ربار د کایم قاآ . است اسم  م کد

ا... ََّ  ایتن . کنيتد  رفتتار  شایستگ  به آاا  با و 2؛...ِبو َْلَْعُروِ ااَوَع ِشُروُه

 بتا  رفتتاری  ختگش  بته  را ا  کتایم  قتاآ   کته  استت  حال  در سفارش

 . است اکاده است ت اما واج  ايز ا  با که اند همساش ت ها

ا...: فامایتد  مت   ايز ادم و ا  متنابل اسمم  حنگق مگرد در ََّ و اَوََلُ
ْثُ ا اا لَِّذ اَِ ََّ  ااا  عرد  با که[ وظایف ا هما  مااند و 3؛...ِبو َْلَْعُروِ ااَعَلوْیِه

 . است[ مادا  عرد  باا آاا  افع به شایسته، طگر به است،

 بت   جایگتاه  شتایف،  حتدیث  ایتن  بته  تعممق با همااه اگاه : مادر

                                                 
 .111ص ،12ج . المستدر ،1
 .18آیه  . سگره اساء،2
 .222آیه  . سگره بناه،3
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 اکتا   پيتامبا  کنتد،  مت   روشن همگا  با را مادر واالی و بزرگ

 ایتا  برشتت  1؛ٰألمههم  ٰقدٰم تحت ٰلجنة: »است فامگده مادر دربار 

 . «است مادرا  پای

 دربتار   حدیث قال  در اسم های  سفارش بيشتاین[: ا ا خگیشا ِ

 و آمده آاا  دربار  که احادیا  و روایات در. است[ ا ا خگیشاوادا 

 را ا  منتتزلت  استت  باشماده آاا  با پيگاد باای که بخش  حيات تأثيا

 آمتده  بتاره  این در که روایت ها  ده اا یک  در ماا  عنگا  به. امایااد م 

 و رفت اش عمه دیدار به او. بگد رسيده فاا مادی اجل: خگاايم م  است

 بتا  ستا   بيستت  کتار  ایتن  پتاس  به آورد، جای به را خگیشاوادی پيگاد

 . 2شد افزوده عماش

   زن اعیاجتم جایگاه ه
 و واال منزلتتت اا شتتایعتهتتای  آمتتگاه و استتم  فاهنتتگ در ا  

 در علتت  حضتتات اميام منتتا . استتت باختتگردار رفيتتع جایگتتاه 

. «استت  وتل [ اگاتا  ا ا  ؛سیحمنة ٰل رأة: »استت  فامگده ا  تگصيف

 احساستات  وجتگد  بتا  و ایباست و دقيق بسيار ا  اا اما  تعبيا این

                                                 
 .121ص ،12ج . المستدر ،1
 .231حدیث ،132ص ،2ج کشّ ، . رجا 2
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 . است منطبق کاممً  ا بدا  تگا  و رواا  و عاطف 

 بته  ا ، بتا  اادو های  عاصه تما  در باید جامعة اسمم  رو این اا

 . کند رفتار «ول» عنگا 

   ادالمی حاکم حگاه در زن ه
 حضتات  اميام منتا   و استم   سيا  پيتامبا  در کندوکاوی با 

 جایگتاه  و ا  بته  آاتا   ارتاد   ارج بته  حکگمتشا ، دورا  در عل 

 بته  اینجتا  در. بتایم  مت   پت   دارد، اسمم  حاکم اظا در ا  که واالی 

 : کنيم م  اشاره دربار  ااا  پيامبا سفارش اا های  امگاه

 ها  دفارش آخرین. 1
 فامگداتد  هتای   ستفارش  ااتدو   لبظات واپسين در اکا  پيامبا

 اميام منتا  . بگد آاا  با مراباا  و ااا  دربار  سفارش جمله آ  اا که

 ااتا ،  بتا  «را ختدا  را، خدا» وادااد  قاین با اادو های  د  واپسين در ايز

 دااستتن  اتاظا  بته  و فامگداتد  اشاره ااا  حامت و حنگق رعایت اهميت به

 طه  هٰ هٰ: »فامگداتد  حضتات  آ . امگداد م  دعگت ااا  مگرد در خدا
: قهما أ  نبهیکم به  مهمتکیم آخهر طإ  أی منکم ، میکت عطی م ٰلنمم  ،
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 در را ختدا  را، ختدا  1؛أی همنکم میکت عمم ٰلنمم : لضعرینبم أعصیکم

 شتما  پيتامبا  ستخن  آختاین  آاکه اه[. بداايد ااظاا ایادستا  و ااا  مگرد

 کنم، م  سفارش[ وراید  به مراباا  ،ا ضعيف دو دربار  را شما: بگد این

 .  «شما ایادستا  و ااا 

   طائی حاوم دختر دفاح . 2
 بته  و استيا  کفّتار  همتااه  او استت کته   رقتاا  این اا ا  این ماجاای

 عاضتته پيتتامبا بتته ستتفااه. شتتد آورده ختتدا رستتگ  حضتتگر

 «.ارد منّت تگ با خدای ،[کن آااد  وا وذار منّت من با: »داشت

 فتاد  تتا  کتن  صتبا . است هما  خگاست  آاچه: فامگداد پيامبا

 و باستااد  دیتارت  و شرا به را تگ او و بياب  خگد قگ  اا اعتمادی مگرد

 . کن خبا ماا یافت  را کس  انين اگ 

 «قضتاعه » اا کتارواا   اینکه تا مااد  آاجا در مدت : وگید م  سفااه

 . سا رسيد

 هستتند  ايتز  اعتمتاد  متگرد  کته  متن  قتگ   اا جمتاعت  : وفتم پيامبا به

 و امتگد  فتااهم  من باایای  تگشه ره و داد من به پگش  تن اوااد.  رسيده

                                                 
 .22ص ،1ج . کاف ،1
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  1.شد  خگد دیار راه  کارواايا  با من و کاد عطایم راه خاج

 کته  غيامستلما   اات   بتا  را مبتامااتة پيتامبا   رفتار ماجاا، این

 بته  است درآمده اسارت به پيامبا با جنگ حا  در کافاا ِ همااه

 . دهد م  اشا  خگب 

   حارث دختر شیماء. 3
 در. بتگد  پيتامبا ( شتيای ) رضاع  خگاها حارث، دختا شيماء
 ازد اا  بگد، ايز سخت بسيار که «هگاا » جنگ در :است آمده تاریخ
 تتگ،  رضتاع   ختگاها  متن  ختدا   رستگ  ای  :وفتت  و رفت پيامبا
 .... هستم حارث دختا شيماء

 اه ها: فامگداد او به و وستاااد شيماء باای را خگد ردای پيامبا
 .  2«شگد م  پذیافته شفاعتت کن، شفاعت شگد، م  داده تگ به بخگاه 
 ستپاه  همتااه  کافا اا . است طائ  سفااة ماجاای همااند ماجاا این

 با همااه پياوای اا پ . است آمده خدا رسگ  جنگ به کافاا 

 آیتد  م  پيامبا ازد ا  این کفّار، سپاه شکست و مسلمااا  سخت 

 بتا  پيتامبا . شتگد  منتد  برتاه  حضتات  آ  عنایتت  اا که اميد این به
 بتاای  را ختگد  ردای داده، قتاار   احتاا و تکایم مگرد را او بزروگاری
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 ماانتدی  تاریخ در اسمم  حاکم رفتار این. وستاااد م  ا  آ  اشستن
 . ادارد و اداشته

   حتیج  ه
 را او منتتزلت  و قتدر  داشتته،  واام  را ا  اسم : اینکه کم  جا  
 به است داده اجااه او به و وادااده عال  و واال را او شأ  شماده، عزیز
 او ستاختار  با متناس  و او منتزلت و کاامت خگر در که ای کاره تما 
 : است امگده استانا را مگرد دو تنرا و بپادااد است، ا  عنگا  به

 را او ایتاا  اتدارد،  تناستب   وی بتا  ذاتتاً  کته  کارهتای   اا اینکه یک 
 در برتا  کتم  کتاالی  عنگا  به آاکه دیگا است، خگااده ظایف و «ول»

 . وادد دست به دست فسادهای  کااگ  و و باری بند ب  بااار
 ستفارش  غالبتاً  قشا این. هستند فادا ااا  و مادا  اماوا، جگااا . 1

 . هستند او پا  خاادا  و پيامبا شده

دربتار    «طتاق  مت من » بته  معتاوف  جعفتا،  ابتگ  بته  صتادق  اما 
 تتگ  با 1؛بمألحدٰث عیی : »فامگداد امگده، سفارش جگااا  وها  اگجگا 

 . «جگااا  و اگجگااا  به[ پاداختن بها باد

 فامتا   بته  سا آمده، فااهم پيامبا واد امگاه و م من جگاااا 
 بتن  جتابا  و یاستا  بتن  عمار منداد، ابگذر،: مااند بگداد، اراده حضاتش
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 ... .  و اا اری اهلل عبد
 و فاستتاداد  آاجتا  بته  ستفيااا   مدینه، به هجات اا پيش حضاتش

 که کاداد مريما مدینه در را پيامبا امينة حضگر و حاکم را امنيمت آاا ،
 . شداد م  دیده ايز م من جگاااا  سفياا ، این جمع در

 وجتگد  اا ايتز  امامتا   دیگتا  و عل  حضات اميام منا  مبضا
 و ایما  حنایق آاا . بگد آکنده فعما  و قگی پاهيزوار، م من، جگاااا 
 . کاداد منتنل بعدیهای  اسل به را قاآ  احکا 

 برتتاین  اا واوهت  . استت  وفته این با دیگا شاهدی واقعة عاشگرا
 معلت   کتابمی  در بگداتد  رستالت  خاادا  اا آاا  اا باخ  که جگااا 

: جملته  آ  اا کته  بگداد آمده واد حسين اما  مبار  وجگد واد
 . بگداد قاسم حضات و اکبا عل  حضات
 کته  دبتگ  جتگاا   سيدالشتردا  رکاب در حاضاا  اا دیگا یک 
 : خگااد م  رجز وگاه بگد و او این رسيده شرادت به پدرش

د ورعس ٰألمیر عنعم حمین أمیری    1ٰلنذیر ٰلبشیر طٰؤ
 د  مایتة شتادماا    او استت؛  اميتای  ايکتگ  و استت  حستين  متن  اميا

 . است هشداردهنده و دهنده مژده[ پيامباا
 دبگدات  جگااتاا   دیگتا  دیگاا ، و کلب  حباب بن اهلل عبد بن وه 

 . یافتند حضگر حضات سيدالشردا آفاین سعادت رکاب در که
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   غییت روزگار در جناحان ه
 آ  ایتارت  تگفيتق  بستياری  امتا   امتا   حضات غيبت دورا  در 

 استت،  داشتته  وجتگد  پاکتدامن   جگااا  آاا  ميا  در که یافتند را حضات
 . ... و فارس  مبمگد مرزیار، پسا عل : مااند

 و حکيمااتته، هتتدایت صتتال ، تابيتتت بتتا را جگااتتا  واامتتا اوتتا بنتتابااین
 و دهتيم  قتاار  ختاص  تگجته  متگرد  راستت  راه و فضتيلت  ستگی  به راهنمای 

 فاداهتا  و فتادا  ینتين  بته  بپتاداایم،  آاتا   بته  استت  شایستتة آاتا    که وگاه آ 
 قشتا  این ميا  اا م ل  داراا  اماات و صال  حاکماا  ايکگکادار، رهبااا 
 تمتا   بایتد  برتتا  و تتا  اتيجتة مطلتگب   به رسيد  باای لبتها. خگاست باخگاهند
 .  کنند همدل  و همکاری راه این در وماشته هممت اسمم  اممت طبنات

 افتااد  تمتا   و عشتياه  و قبيلته  خگیشتاوادا ،  و کستا   مادرا ، و پدرا 
 شایستته  و صتال   استل   و باشتند  داشته جگااا  بهای  ویژه تگجه باید جامعه

 فضتتيلت، بتتا مبتنتت  را آینتتده فاهنتتگ و تمتتدم  بتگاانتتد تتتا دهنتتد پتاورش 
 .  بيافاینند عد  و خيا رفاه، پاهيزواری،

 کته  را عتااق  مظلتگ   اممتت  کته  دار  مسئلت احدیمت حضات اا پایا  در
همتة   دهتد،  یتاری  ،ااتد  وتذارده  سا پشت را رحم ب  و سخت سياه، دهة اند
 و روشتن ای  آینتده  ستاختن  به آاتا  تگفيتق   و دارد آاا  ارااا  به راها  خگب 
 .باشند داشته سعادت با تگأ  و آرا  ای اادو  تا بدهد اسم  احکا  با مبتن 

 المستعا  واهلل
 الشيااای صادق
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