
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اهل بیت از امام حسین (ع) و حادثه عاشورا کالم

 ایجاد انگیزه : 

ي جاودان و خونین قیام عاشورا به کارگردانی حضرت ابا عبداهللا ماه محرم است، ماهی که یادآور حماسه
به بلنداي تاریخ بشر واقع شد، اما هجري  61ي عراق در سال که در سرزمین تفتیده ايالحسین است، حادثه

اي که کوتاه بود اما پر از درس، افرادي قصه داشت. ها، درس و پیام در بري افراد و انساني همهو به دامنه
که محدود بودند. اما با افق فکري باال، بیابان و سرزمینی که تفتیده و گرم بود و توسط دشمن محاصره شده 

ي کسانی که خواستند با موالیشان، ابا شد، محل زیارت و قبلهبود، این سرزمین بعدها محل رفت و آمد 
عبداهللا ارتباط برقرار کنند. شما واقعاً کدام حادثه را در تاریخ سراغ دارید که این قدر تازه بماند؟ این حادثه 

ها در طور تاریخ حوادثی پیش رسد تازه است. براي بسیاري از انسانقرن در هر محرمی که فرا می 14بعد از 
بقاء نداشته و گونه ي حادثه کربال این گونه جاودانه نمانده و ایناي به اندازههیچ حادثهآمده است، اما 

ث گونه مورد اهتمام واقع نشده است! راستی، امام حسین چه کرد که این طور ماند! آیا صرف مصیبت باعاین
هاي زیادي در اند، انسانهاي زیادي در طول تاریخ مصیبت دیدهشد که این طور جاودانه بماند؟ خیر، انسان

گونه نام ابا عبداهللا جاودان مانده اند. علت این که ایناند، فرزند دادهاند، جان دادهطول تاریخ  کشته شده
  کرده چیست ي بقائش را فراهمگونه زمینهثه، ایناست و وقوع آن حاد

سفینه الحسین «فرمود: ما همه کشتی نجاتیم، اما ي اهل بیت ما کشتی نجاتند، امام رضا میهمه
ي اهل بیت نه است با این که همهمیرود. چگوتُندتر » أسرَع«تر است، و حسین گسترده م؛ کشتی اما»اوسع 

ي آنها سفارش شده، و ما نسبت به همه آنها وظیفه داریم؛ همان گونه که در فرزند پیغمبرند و نسبت به همه
؛ التهذیب، 613، ص2من الیحضره الفقیه، ج :1،(»من والَاکم فقد واي اهللا« خوانیم:میزیارت جامعه کبیره 

-اما امام حسین در بین خود اهل بیت و در بین خود ائمه ویژگی .)129 ، ص99؛ بحاراالنوار، ج 97، ص 6ج

ي کربال و نام امام حسین در بین اهل بیت عاشورا و حادثه. ها منحصر به فرد استهایی دارد که این ویژگی
شد؟ شاید براي بعضی هم سؤال باشد که اهل بیت چگونه براي امام حسین عزاداري چگونه تجلیل می

 و چگونه سفارش میکردند؟ ؟ میکردند

 

 

 متن و محتوا : 



 زیارت امام حسین (ع) .1

ها و آثاري را که بر دارد. ایشان در این کتاب ثواب» کامل الزیارات«مرحوم ابن قولویه، کتابی به نام 
توان این آثار را به سه دسته کند. می ت نقل میاس نظیرزیارت امام حسین مترتب است و بسیار هم بی

. )54قمر، :1(»إِنَّ المُتَّقینَ فی جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ«فرماید:قرآن میآثار اخروي.  -2آثار معنوي،  -1تقسیم کرد:
اند؛ یعنی جاي معنا کرده» الفضاءُ الواسع«را » نهر«هاي اهل دین پیش خدا هستند. هاي باتقوا، انسانانسان

و ما خیلی درك نمی کنیم که چه این آیه خیلی عجیب است ». مَلیکٍ مُقتَدِرٍ«فرماید: گسترده، و بعد می
: 2»(مقتدر عند ملیک«گوید که انسان هاي با تقوا نزد خدا هستند؛میخواهد بگوید، اما همین قدر که می

این دو صفت سفارش شده که وقتی میخواهید دعا کنید خدا را با این دو صفت بخوانید؛ ي درباره)؛ 55قمر، 
خواند، بعد این آیه را می )ع(اند امام رضا اما متقین در اینجا چه کسانی هستند؟ نوشته». مقتدر«و  »ملیک«

من زار الحسین بین علی «فرمود: جدّم، حسین است. میهاي این آیه، زوّار قبر فرمود: یکی از مصداقمی
و بهذا االسناد عن  :3(»کان من محدثی اهللا«؛ هر که حسین ما را با معرفت زیارت کند، »عارفاٌ بحقه )ع(

 )ع(سعد عن أحمد بن علی بن عبید الجعفی عن محمد بن ابی جریر القمی قال سمعت أبا الحسن الرّضا 
بحقه کان من محدثی اهللا تعالی فوق عرشه ثم قرأُ إنَّ المتقین  عارفا )ع(ین بن علی یقول ألبی من زار الحس

؛ 73، ص 98، بحاراالنوار، ج 251، ص 10(مستدرك، ج  فی جنات و نهرفی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
دیگر زند. شما این اثر را در جاي . از کسانی است که در عرش با خدا حرف می)141کامل الزیارات، ص 

کنند، وقتی زائر امام اش میرود بدرقهد: وقتی کسی به زیارت امام حسین میبینید. امام صادق فرمونمی
آیند، وقتی او را در ي او میرود به تشیع جنازهآیند، وقتی از دنیا میشود به عیادتش میمریض میحسین 

ا این قدر عجیب است. اما صادق فرمود: این ثواب چیست؟ چرکنند. قبر گذاشتند، براي او طلب مغفرت می
کامل الزیارات، ص  :4(»انّ فاطمه بنت محمد تحضر لزوار قبر ابنها قبر ابنها الحسین فستغفر لهم ذنوبهم«

به  )س(ي زهرا آید، فاطمهحضرت فاطمه هنگام جان دادن زائران قبر امام حسین باالي سرشان می )؛118
ک سلسله آثار عنوي زیارت امام حسین است. یکند. این اثر ممغفرت می آید و براي آنها طلبکنارشان می

گوید غصه نخور کسی که حسین را زیارت کند، خدا می» من زار الحسین « هم آثار دنیایی است، فرمود:
ان لزوار «فرماید: دهم، دسته سوم: امام صادق میات را تهیه میروزي کنم وجت را برآورده میئمن حوا
یوم القیامۀ فضال علی الناس قلت و ما فضلهم قال یدخلون الجنۀ قبل الناس بأربعین  )ع(بن علی  الحسین

؛ 26، ص 98حاراالنوار، ج ؛ ب425،ص 14وسائل الشیعه، ج  :1(عاماً و سائر الناس فی الحساب و الموقف
حسین در میان آنها  مي مردم در روز قیامت منتظرند، زائران اماوقتی همه )؛137کامل الزیارات، ص 

شوند. اهل بیت چگونه از عاشورا و برگزیده و مشخص هستند. و چهل سال قبل از دیگران وارد بهشت می



اند زیارت ایشان اثر معنوي، اند و فرمودهسفارش به زیارت ایشان نموده -1اند؟ امام حسین تجلیل کرده
 نظیر است. دنیوي و اخروي دارد، و این اثر بی

 امام حسین (ع)مجالس  .2

-ست. امام رضا (ع) میي مجالس امام حسین ااند مسئلهاي که ائمه بر آن تاکید کردهدومین مسئله

، االمالی 283، ص 44بحار االنوار، ج  :2(»فیه القتال محرم شَهرٌ�ٌ أَهل الجاهلِیَۀ یحرِّمونال إن«فرمود: 
محرم ماهی است که حتی در دوران جاهلیت جنگ را در آن  )؛86، ص 4؛ المناقب ج 128للصدوق، ص 

هاي حرام گویند. الحجه، محرم و رجب که به آنها ماهالقعده، ديما چهار ماه داریم؛ ذي دانستند  حرام می
دراین چهار ماه قبل از اسالم جنگ حرام بود، یعنی مشرکان و کفّار با این که با هم خیلی درگیري داشتند، 

. پیغمبر اکرم که ظهور کرد آمد و در جامعه ظاهر شد و اسالم را آورد جنگیدندهار ماه با هم نمیدر این ج
با قوانین عرب سه نوع برخورد داشت؛ اثباتی، اصالحی و انکاري. بعضی از چیزهایی که نیاز به اصالح داشت، 

ي ت. پیغمبر گرامی اسالم همهشد، برداشکه مفید نبود و باید برداشته میاصالح کرد و بعضی از چیزهایی 
اثباتی  گویند. یکی از مواردآداب عرب را به هم نزد، بعضی از موارد را پذیرفت، به این برخورد اثباتی می

 )؛217بقره،  :1(»یَسئَلُونَکَ عَنِ�ِ الشَّهرِ الحَرام«فرماید: ي چهار ماه حرام بود. خدا در قرآن میهمین مسئله
این چهار ماهی که در آن قبل از اسالم جنگ حرام بوده، بعد از اسالم وظیفه  پرسندپیغمبر از تو می

ها حرام است. این قانون اثباتی است. امام رضا چیست؟ به مردم بگو بعد از اسالم هم جنگ در این ماه
اه گفتند جنگ حرام است، اما بنی امیه در این مجنگیدند، مینمیفرمود: قبل از اسالم جاهلیت در محرم 

آرایی کردند و با حسین ما جنگیدند. حسین ما را به شهادت رساندند. مسلمانان در مقابل امام حسین صف
را از بین  ي بر او گناهان بزرگگریهخواهید براي امام حسین گریه کنید بدانید بعد فرمود: مردم اگر می

 )86، ص 4، المناقب، ج 128للصدوق، ص ، االمالی 283ص ، 44بحار االنوار، ج  :2برد، و گناه زداست.(می
اي کشتند که نظیر نداشت. شکل دوم کشتند، به گونهي فجیعی فرمود: مردم بدانید حسین ما را به گونه

فرمود: اگر خواستید بر مصیبتی گریه تجلیل از امام حسین، توصیه به مجالس امام حسین بود. امام رضا 
-باالخره در زندگی انسان گاهی مصیبت پیش می -ا از دست دادیدکنید؛ مثالً پسري، پدري و یا مادري ر

؛ براي صاحب عزا و مصیبت خودتان گریه نکنید، براي حسین ما گریه کنید. همین »فَابکِ لِلحُسَینِ« -آید
فرماید: . چرا امام رضا میخوانندمیحسین امام ي هاي عزایمان روضهاید در مجالسرسم بین ما هست دیده

تان گریه نکنید و براي حسین ما د؛ براي صاحب عزا و مصیبت خو» ءٍ فَابکِ لِلحُسَینِلشی کنت باکیاإن «
إن کنت باکیاً لشیءٍ فابک للحسین بن علی (ع) فانهُ ذبح کما یذبح «فرماید: گریه کنید، چرا امام رضا می

، ص 4ن الخبار الرضا، ج ؛ عیو285، ص 44؛ بحار االنوار، ج 502،ص 14وسائل الشیعه، ج  :3(»الکبش



خواهند اگر خواستید در مصیبتی براي خودت گریه کنی، براي امام حسین گریه کن؟ چون آنها می)؛ 299
 ي صدق است. ي عاشورا و امام حسین تجلیل شود و بماند. این گریه گریهحادثه

 تا که چرخ و عرش را گریان کند  ها زندي با صدق، بر جانگریه

 اش خندان بوددین زآن بر گریه  گریه بی صدق بی رونق بود 

 تکریم شعرا و مداحان  .3

خواندند. امام صادق چه تجلیلی از آنها تجلیل از شعرا و مداحان، کسانی که براي امام حسین شعر می
 يدربارهام کرد! شخصی به نام ابی هارون مکفوف خدمت امام صادق آمد، امام صادق به او فرمود: شنیدهمی

خوانید گویی؟ گفت: بله آقا، فرمود: بلند شو، به همان سبکی که بین خودتان میامام حسین شعر می
مالحظه نکن حاال چون پیش امام صادق هستی بخواهی سبک جدیدي بخوانی، یعنی  -شعرت را بخوان.

گوید امام . میواندناو بلند شد، شروع کرد به شعر خ -هاي خودتان بخوانبلکه به همان سبک عزاداري
، ص 44بحاراالنوار، ج  :1. (هایش بر روي محاسنش جاري شدقدر گریه کرد که دیدم اشکصادق این

اللهم اغفر «کمیت یک شاعر است، آمد خدمت امام صادق، وقتی اشعارش را خواند امام (ع) فرمود:  )؛287
خدایا  )؛156، ص 3شاگردان مکتب ائمه، ج  :2(»یاخرو ما اسرو و اعلن و أعطه حتّی یرض للکمیت ماقدم و

ي او را ببخش، و هر چه کرده او را مغفور قرار بده، بعد فرمود: کمیت، به خدا قسم گناهان گذشته و آینده
چقدر وقتی تو این اشعار را خواندي مالئکه در اینجا حاضر شدند و با من و با این جمعیت گریه کردند. 

خوزستان است، بلند شد خدمت امام رضا آمد، در طول مسیر هر چه جلوي او را  تجلیل! دِعبِل خُزاعی، اهل
ام را براي امام رضا بخوانم. وقتی خواهم قصیده، میخوانمنمیگرفتند که دعبل شعرهایت را بخوان، گفت 
 خدمت امام رضا رسید شروع کرد به خواندن: 

، ص 49بحار االنوار، ج : 3ات. (رَفُ طِّبشَ ِاناًطشَعَ اتَمَد قَ وَ  ا لًدَّجَمُ  ینَسَالحُ لتِأَ فاطِمُ لَو خِ
دیدي عزیزت را با لب تشنه کشتند، به فاطمه جان، اگر در کربال بودي و می )322؛ کشف الغمه، ص 247

زدي. امام رضا اشک ریخت و گریه کرد، بعد هم که اشعارش تمام شد امام رضا پیراهنی چهره می وصورت 
ام، عبادت ام، با آن نماز شب خواندهخوانده شت در آورد و گفت: دِعبِل، من با این پیراهن نمازرا که به تن دا

م، من براي ام، این براي تو باشد و مقداري هم پول به او داد. او گفت: آقا! من براي پول شعر نخواندکرده
سید هِنیَري  )؛149، ص 2ائمه،ج شاگردان مکتب : 1.(خورددانم ولی به دردت میخدا خواندم. فرمود: می

 پیش امام صادق شروع کرد به شعر خواندن:

 هیَّکِالزَّ  هِ مِعظُأَل لِقُفَ   ینِسَالحُ تِدَی جَلَر عَامرُ

 ).595، ص 14وسائل الشیعه، ج : 2(



ها در یک طرف ، مردها طرف دیگر نشستند. چرا این قدر دستور داد خیمه زدند، زن )عامام صادق (
 کردند.ي مجلس استقبال میکردند؟ از زائر تجلیل میکردند، از اقامهمیتجلیل 

 احترام به خاك کربال .4

اي نزد امام صادق تربت هم یکی از مواردي است که مورد تجلیل ائمه بوده است. خاك کربال در کیسه
. دلیل این همه برد گانه را از بین میهاي هفتسجده کند حجاب ن(ع) بود، امام فرمود: اگر کسی بر آ

ها فقط مربوط به بعد از زمین، از اصحاب چیست؟ این تجلیل تجلیل، از تربت، از زیارت، از شعرا، از خاك، از
ي کربال وقتی امیر المومنین(ع) دارد از صفیّن برمیگردد، در سرزمین کربال کربال نیست، سال ها قبل از واقعه

دانستیم آن جا کجاست، فقط دیدیم یک پیاده شد، ما که نمیگوید: آقایم پیاده شد؛ حرثمه بن سلیم می
؛ اي »ۀُ ربَو اهاً لَکَ أَیَّتُهَا التُّ«فرمود: کرد و میمشت از خاك را برداشت بویید و دائم به این خاك نگاه می

ر خیزند که نظیهایی بر میخاك! خوشا به حالت، اي خاك بارك اهللا، درود بر تو، روزي از روي تو انسان
-: من باور نکردم، تعجب کردم، پیش خودم انکار کردم و گفتم امیرالمومنین چه میگویدندارند. حرثمه می

گوید یک روز در سال می گوید اي خاك خوشا به حال تو. حرثمهگوید؟ در این بیابان خاك را برداشته و می
سال  23اي زد، یادم آمد هنم جرقهبودم ناگهان در ذنشسته  -هجري حرثمه در لشکر ابن زیاد بوده است 61

کردیم امیر المومنین چیزي فرمود. من آن روز سخن امیرالمومنین برایم پیش از همین سرزمین عبور می
؛ االمالی 255، ص 44بحار االنوار، ج  :1.(سنگین آمد ونتوانستم بپذیرم. اما اکنون حادثه در حال وقوع است

  ).136للصدوق، ص 

ي چند ساعت هجري و حادثه 61ي عراق است، کربال فراتر از سال مرز سرزمین تفتیدهکربال فراتر از 
یار و فراتر از اصحاب محدود است. کربال از فراز تاریخ بشر از زمانی که  72فراتر از محدود است. کربال 

ادامه دارد؛ چون روع شد و تا قیامت هم ي کربال را خواند و او گریه کرد شوالبشر روضهبجبرئیل براي آدم ا
سرزمین کربال در کربال عامل بقاء است، عامل ماندگاري و تداوم و استمرار و عامل حفظ دین است. بدانید 

-بعضی روایات آمده که افضل از کعبه است. چگونه این سرزمینی که امام حسین در شب عاشورا دور خیمه

حج،  :2(؛»و من یُعظِّم شَعائِرَ اهللا:«ل است که ماندگاري به این دلیي این نمانَد؟ همههایش طواف داشت، 
گوید: ملتی که تاریخ و ي مصري که مینویسنده«  شعائر الهی باید تجلیل شود. به قول احمد شوقی، )؛32

داند از نمی،  داندي سر راهی است که اسم پدر و مادرش را نمیي خودش را فراموش کند، مثل بچهگذشته
، خود تاریخ تکرار پذیر نیست، این شما می دانیدکجا آمده است، شناسنامه ندارد، والدینش معلوم نیستند. 

، اما تکرار بردار شودگونه است، خود حادثه تمام شد و دیگر تکرار نمیمسلم است. حادثه عاشورا هم همین
ي عاشورا قابل آن حادثه تمام شد، اما حادثه است، یعنی نمونه و شبیه دارد. عین همان حادثه دیگر نیست،



آرایی بود که این گونه در مقابل امام حسین صفبرداري است. چه عناصري در عاشورا نسخه و استنساخ 
خسران شد؟ ما باید این عناصر را بشناسیم. واقعاً اگر ما ندانیم کارکردهاي عاشورا براي امروز ما چیست 

توان چیزي از آن کم کرد. مصیبت علی اکبر به توان چیزي افزود و نمیشورا نمیي عاحادثهبزرگی است. به 
یک گونه واقع شده و تمام شده است، حال ممکن است اشعاري که در این زمینه سروده شده آن را متنوع 

قابل نقل ي عاشورا در ساعات محدودي واقع شده، آنچه که شود تغییر داد. حادثهاما اصل حادثه را نمیکند، 
بینید که گاهی از یک کلمه یا و روایت است و کاستن از آن خیانت است. باید عین آن را بیان کرد. اما می

-کنند. لذا خود حادثه قابل افزودن و کاستن نیست؛ اما درسیک آیه از قرآن صدگونه برداشت و تفسیر می

گر ما توانستیم کارکردهاي عاشورا را استخراج هاي آن زیاد است. باطنی دارد و ظاهري دارد. ابرداشت وهاي 
که چه شد سی هاي عاشورا را براي خودمان درك کنیم. اگر توانستیم تحلیل کنیم ایم پیامکنیم توانسته

شناختند، چه شد هزار نفر در مقابل امام حسین جمع شدند، امام حسینی که آقازاده بود و در کوفه او را می
 آرایی کردند؟ این چیزي است که باید تحلیل شود. فکه کوفیان در مقابلش ص

بحث عوام و خواص را مطرح کرد، فرمود: در کربال خواص، عوام را به دنبال خود کشیدند و این  شخصی
حادثه را ایجاد کردند. خواصی مثل شریح. شریح قاضی واقعاً از خواص است، او ساکت ماند و آن برخورد را با 

در کربال چه کسانی ، ح کرد مطرها را نیز ها و رویشهانی ابن عروة داشت و حق را نگفت. ایشان بحث ریزش
ها وعوامل ها و رویشي ریزشریختند؟ عبیداهللا حرّ جوفی نتوانست بیاید لذا او ریخت، اما حرّ رویید. درباره

این دو تفاوت هاي عاشورا را مطرح کرد، و بین ها و عبرتآن نیز باید بحث شود. زمانی ایشان بحث درس
جدید و ها کارکردهاي اي است. اینهاي نو و تازهها حرفت. اینقائل شد، فرمود: درس غیر از عبرت اس

هاي امروزي از کربالست. این که ما ببینیم چه کسانی ریختیند؟ چه کسانی روییدند؟ چرا ریختند؟ برداشت
ها در همین ایام محرم کند؟ اما بعضیگونه براي شهادت التماس میچرا رویش داشتند؟ چرا یک نوجوان این

ها امام حسین را از آمدن به کربال منع کردند؟ خودشان نیامدند و به امام حسین جدا شدند؟ چرا بعضیاز 
 ها آمدند و تسلیم شدند؟ امام هم گفتند: آقا شما هم نرو. چرا بعضی

 دلیل آمدن امام حسین (ع) به کربال

خواهد بداند کرد، هر که می اي به مردم بصره نوشت و در آن نامه سه مطلب را بیان. امام حسین نامه
؛ مردم »اال و إنَّ السُّنَّۀَ قَد اُمیتَت«فرماید:چرا امام حسین به کربال آمد، همین نامه براي او کافی است. می

کسی که به . »انَّ السُّنَّۀَ قَد امیتَت«میرد، بلکه مرده؛ نه اینکه دارد می –بصره! مردم دنیا! سنت پیغمبر مُرده 
کرد. سنت پیغمبر، والیت امیرالمومنین بودکه در سقیفه انکار شد. سنت پیغمبر عمل نمیسنت پیغمبر 

کجاست مودّت فی القربی بود، این همه آدم در مقابل امام حسین جمع شدند و امام در این میان قربانی شد! 



بال علی ایستاد؟! ، چه کسی دن»علیٌّ معَ الحقُّ مع العلی «سنت پیغمبر؟ سنت پیغمبراین بود که فرمود: 
قرآنی که امیرالمومنین تفسیر کرد و همراه با شأن نزول آیات بود همین قرآن بود؛ حضرت اضافی از شأن 

 فرمود: مردم! سنت پیغمبر–نزول و نکاتی را یادداشت کرده ونوشته بود که اصالً نپذیرفتند، کجاست سنت؟! 
منِ حسین بیایید من شما را بدعت گذاشته شده، اگر دنبال  و در دین هم» وَ انَّ البِدعۀَ قد اُحیِیَت«مرده، 

راه نجات شما  -3بدعت گذاشته شده،  -2سنت مرده،  -1کنم. پس سه مطلب در این نامه است: هدایت می
بحار  :1(».فان تسمعوا قولی و تطیعوا امري اهدکم سبیل الرَّشاد«والیت پذیري است؛ اگر دنبال من بیایید 

  )؛338، ص 44االنوار، ج 

 اعمال و شب و روز اول محرم  

شب اول ماه محرم ، شبی است که چند نماز وارد شده اول: صد رکعت در هر رکعت یک حمد و یک قل 
رکعت اول حمد و سوره انعام، و در رکعت دوم حمد و یس خوانده شود. دوم: دو رکعت در هو اهللا خوانده می

شود. براي فردا رکعت نماز دارد که در هر رکعت حمد و یازده قل هو اهللا احد خوانده میسوم: دو شود. می
العاده تأکید شده است. در روایت داریم حضرت زکریا در روز ي آن نیز فوقنماز اول ماه توصیه شده و بر روزه

؛ االمالی للصدوق، ص 283، ص 44بحاراالنوار، ج :1.(اول محرم روزه گرفت و دعا کرد و دعایش مستجاب شد
 آن را روزه بگیرید، روزهمحرم ماه حزن و اندوه است، سفارش شده روز اول  ).86، ص 4؛ المناقب ج 128

دقت کنید جاتتان روز اول محرم دعا کنید. اي سال است. سفارش شده براي حي همهمعادل روزه اول محرم
آغاز حرکت اباعبداهللا آمیخته است. فرمود: هر  ي امام حسین آمیخته است، معنویت بامعنویت با حماسه

را زیارت کند، مالئکه  کند. هر کسی که اوکسی که امام حسین را زیارت کند، زهراي مرضیه برایش دعا می
کنند. هر کسی که او را زیارت کند گویا با خدا صحبت کرده و با خدا مناجات کرده است. هر برایش دعا می

براي زیارت امام کامل الزیارات کتاب درکنند. د آسمانیان وکرّوبیان برایش دعا میکسی که او را زیارت کن
ي امینی و دیگران یکی از رمزهاي موفقیتشان را هاي عجیبی ذکر شده است. مرحوم عالمهحسین ثواب

ه دانند. این که این قدر تربت امام حسین سفارش شده، یعنی بیان ارزش تربت شهید؛ یعنی زندهمین می
چون خون امام حسین نگه داشتن شهادت، واال آن خاك است. خاك منهاي امام حسین این ارزش را ندارد. 

اند بر تربت امام حسین سجده کن؛ یعنی سجده در برابر روي آن ریخته شده ارزش پیدا کرده است. اگر گفته
؛ یعنی »هِ قِحَ�ِبِفَاً عَارِ«ن برو اند به زیارت حسیاگر گفتهایثار، شهادت، اخالص، عبودیت، تسلیم و رضا. 

 معرفت، یعنی فهم، یعنی درك، یعنی تغییر و تحول. امام حسین رمز تغییر است، رمز تحول است. 

 

 



  گریز و روضه : 

ي امام حسین را دست رسول خدا ص اند: وقتی قنداقهپیغمبر از شهادت فرزندش خبر داشت، لذا نوشته
، ص 44گلوي حسین و بوسید، بعد گفت: ما لی و لیزید بن معاویه؛ (همان، ج ها را گذاشت بر دادند، لب

 ) یزید مرا با تو چه کار؟!266

؛ 119، ص 97فرمود: اُقَبَّلُ مَوضِعَ السُّیُوف؛ (بحاراالنوار، ج بوسید و میپیامبر خیلی گلوي امام حسین را می
بوسم. به شیر است، من جاي شمشیر را می) این جاي شم405؛ منتهی االمال، ص 70کامل الزیارات، ص 

ي من اذیت نشد. با این که تعبیر یکی از بزرگان براي همین است که پیامبر فرمود: هیچ پیامبري به اندازه
شان را ارّه گذاشتند. بدنکردند و میان درخت میفرمود: بعضی از پیامبران را قطعه، قطعه میپیغمبر می

ي جسمی نیست، منظور آن حضرت اذیت و آزارهایی اختند. منظور پیامبر شکنجهاندکردند و به چاه میمی
 شد.اش وارد میبود که بعد از او به اهل بیت و ذریه

شود. گاهی به حسین فرمود: از راه دهان مسموم میبوسید و میهایش را میکرد، لبگاهی به حسن نگاه می
رسد. گاهی گذارند و به شهادت میفرمود: شمشیر بر گلوي او میبوسید و میکرد و زیر گلویش را مینگاه می

کرد، ریخت. گاهی به فرق امیرالمؤمنین نگاه میدید و اشک میکرد، جاي سیلی را میبه فاطمه نگاه می
شود. این سر، شمشیر خواهد خورد. مکرر پیامبر فرمود: این محاسن با خون سر خضاب میکرد و میگریه می

 ریخت.کرد و اشک میدث را بیان میص این حوا

ها را پیش بینی کردي؛ براي فاطمه، براي حسین، اما نبودي کربال ببینی چه اتفاقی ي اینیا رسول اهللا، همه
 افتاد؟!

 


