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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وم محرمس

 مجلس عزا سبب احیاء قلب

 حجت االسالم والمسلمین نظری منفرد

.» 

  :بعننن االمننبم الننن الرسننن الر نن   

1 

  سیره اهل بیت

 در این روزهبی آغبزین مبه مررم له چند مطلب راجع له عزاداری لبید توجه لشود. 

لینت متقدند هسنقند    اهن  لنه  کنه   کسنبنن  .کنند پیندا منن   انسبن نسبت له امبم حسین که اندوهن یک

 اندوه را دارند. این طور طبیتن له

هننیر روزی منندمت امننبم  2: روایننت اسننتاز الننو عمننبره منشنند 

حضنر  را تنب شنبمربه     کنه  شند مرنر اینن   نبم امبم حسنین لنرده نمنن    صبدق

  .دیدکسن مندان نمن

تنو اهن     منن ررمبیند:  لنه شصینن      ، حضنر  صنبدق  لندین مضنمون  روایقن در کبم  الزینبرا  اسنت   

منن ینک آدم مشنروری     ،رجن   مشنرور   أننب  کننن؟ عنرک کنرد    چطور جدّم حسین را زینبر  منن   ؟عراقن
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 ررمنود را زینبر  کننم. حضنر  لنه او       کننم امنبم حسنین   هسقم از طبغیبن و حکبم وقنت جنرأ  نمنن   

ی منن  ای کنه آن روز منبنواده  گوننه کننم لنه  کنن؟ عرک کرد للنه آقنب، ینبد منن    که آیب یبد جدّم حسین من

منورم، اینن   نندارم، غن ا نمنن    لنه غن ا   مین  کننند کنه منن مرمنوم و پریشنبن هسنقم، دیرنر        احسبس من

 گ ارد. طور در من تأثیر منپریشبنن این

 .طالح اعقدبد و متررت انسبن استاص ی لهاز مرتبه ایهمین همّ و اندوه مرتبه

 اندوهگین است اجر کسی که  برای سید الشهداء

ررمبیند:  منن  در همین رالطنه، امنبم صنبدق    

آن نفسننن کننه  لصننبطر مظلومیننت مننب،  کسننن کننه مرمننوم اسننت    ،نفننا المرمننوم  1

گویند:  . همنین متننب را سنید حمینری در اشنتبرد آورده، او منن      نویسنند تسنبی  منن   او کشد لنرای من

، مننن دوسننت ننندارم در مجلسننن لنشننینم کننه در آن از   

 ل پیبمبر یبد نشود. آ

  مجلس عزای امام حسین  برگزاریاهمیت 

هسننت، یننک نننوعن نشننبن دادن روایننب   درلیننت اسننت، ایننن ی لتنند تشننکی  مجلننا لننرای اهنن مسننأله

حضنر    ،منوانم حندی  منن    اهلل اسنت. یین  اینن حندیهن کنه موانندم       لینت علنیرم صنلوا   عالقه له اه 

  ررمبید:من  ر ب

کسنن کنه در مجلسنن لنشنیند کنه در آن       2

 . قیبمنت قلنب  نمنن مینرد   امر مب را زننده نرنه دارنند یتننن از منب سنصن لروینند،         مجلا 

 قیبمنت روزی اسنت کنه    ، 3 طنور اسنت دیرنر   این هم
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لیننت ای نشسننقه یکننر اهنن تتبیننر دیرننر قننرآنت قیبمننت یننک چنننین روزی اسننت. شصیننن کننه در جلسننه1

» :حضنر  لنه رضنی  ررمودنند    مینرد. همنننین   نمنن ، دل او اسنت  روزی کنه تمنو  الدلنو     ،شنود من

2  

مندا رحمنت کنند آن کسنن کنه امنر منب را          3 من اینن مجنبلا را دوسنت دارم    

 کند. احیبء من

 انواع گریه

   االعمننبلثننوا ،امننبلن صنندوق ،کبمنن  الزیننبرا در  اسبسننبگ گریسننقن و گریبننندن آن مدننداری کننه روایننب  را  

ا ر، یتننن اینن رواینب     منن لبشند   ه لکنبء در حند تنواتر   لن آیند رواینب  راجنع    له نظنرم منن   احیبء کردم،صدوق 

 .کندانسبن لبیند یدین پیدا من

کننند کنه چنرا    هنب مطنرح منن   ای اسنت، گنبهن لتضنن   گریه لرای چه؟ چرا مب گریه کنیم؟ این ینک نکقنه  حبل، 

 شننت ینک عزیننزی از دسنق  ررننت لتند از گ    انسننبن ینک منندتن کنه   .دارد دوره ایگرینه کننیم؟ گریننه ینک    

   .شودکم سبکت منیک مدتن کم

 هست:  اشتبر منسو  له امیرالمؤمنین

لننرای امننبم ی سننفبرد راجننع لننه گریننه  شننودت امننب ایننن همننه شننود، اننند  منننلکننبء لبکیننب  کننم مننن 

شنبید در دوراننن کنه لنر      ،کنم شنود   ی لنرای امنبم حسنین   طور هم نیست کنه گرینه  و این حسین

 لبشد. اد از روزهبی اول لیشقر لبشد، کم که نشده زیبدتر هم شدهگریه ،او عمری گ شقه
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 گریه معرفت

 منن ررمبیند:   ی اسنراء ی مببرکنه آینه آمنر سنوره   مندای مقتنبل در    .گبهن منشأ گرینه متررنت اسنت   

کسنبنن کنه علمنن لنه       شنمب ایمنبن لیبوریند ینب ایمنبن نیبوریند        1

شننودمنننهننب موانننده    رحمننبن لننر آن هننب داده شننده وققننن آیننب  آن

سنت  امبئنده  ی ی مببرکنه در سنوره  راجنع لنه لتضنن از اهن  کقنب       کنه  آینه ریزند. یب این اشک من2

آن عررنبن، آن شننبمت،    3ررمبیند:  مندای مقتنبل منن   که 

 شود اشک انسبن را جبری کند.من آن متررت لبع 

 گریه خوف

ود، مشنیت کنه ینک لصشنن از منوف      شن منشأ گریه در انسبن موف اسنت، منوف لبعن  گرینه منن      گبهن

منوف اسنت امنب هنر منورن مشنیت        عنبم و منبص مطلنس اسنت، هنر مشنیقن       ،منوف و مشنیت   لنین است، 

 کردننند،ی زمننر را تننالو  منننی مببرکننهوققننن آیننب  آمننر سننورهندنن  شننده پیغمبننر منندا  ازحنندیهن نیسننت. 

 ی زمنر میلنن آینب  عجیبنن اسنت.     آینب  آمنر سنوره    اینن توجه داشقه لبشید کنه  

4   

گریننه گننبهن منشننأ گریسننقند. و  مواندننند اصننرب  گننود کردننندوققننن ایننن آیننب  را مننن پیغمبننر منندا یننک

   .هست5آیب   در این موف است، چون
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 گریه درد

ن رشنبر  گبهن منشأ گریه در انسبن منوف نیسنت، متررنت هنم نیسنت، از درد اسنت، گنبهن درد لنه انسنب         

لیمبرسنقبن لسنقری اسنت درد     درینک لیمنبر   منهال  . کنند امقینبر جنبری منن   را لنن  اشک انسنبن و آورد من

 ریزد، این هم هست.منلینن اشک میلن دارد من

 گریه فراق

 سننتت عزیننزد را از دسننت داده گریننه اسننت یننب یننک مننبلن  اگننبهن گریننه در اثننر ردنندان یننک عزیننزی  

سنبلدبگ حنک کنه    )کنرد،  داشنت عبنور منن    در مننب  یب حضنر  کنب م   کند. روایت دارد امبم سجبدمن

ای ننن کننبر ینک گنبو منرده     زک دیدنند کنه ین    ،(شدند منب یک مرکنزی لنرای کسنب هنم لنوده     مشرف من

ز ان؟ گفنت: آقنب منن همسنر نندارم، شنوهرم       کنن نمن کند. له او ررمودنند کنه چنرا گرینه     گریه من نشسقه،

رنرومقم و از اینن طرینس ارتنزاق     دوشنیدم و منن  را منن گنبو  ی یقنیم دارم شنیر اینن    دنیب ررقه چندتب لننه 

داننم چنه کننم؟ حضنر      ی دیرنری هنم نندارم. االن اینن گنبو منرده و منن نمنن        کردم، هنیر سنرمبیه  من

 لننن مننریم هنن ا مسننی ایننن زن رریننبد زد مسننی   نبگرننبن .دعننبین کردننند و لالربصننله آن گننبو زنننده شنند

 کردند.  پنربنحضر  ررقند اللالی جمتیت و مودشبن را 

کنند.  انسنبن در رنراق اوگرینه منن     کنه  ینک عزینزی اسنت   لنرای  گبهن گریه لرای رددان یک مبلن است یب 

قبننر  ، کنننبرالبالغننه ندنن  کننرده از امیرالمننؤمنین در نرننکای را مرحننوم سننید ر ننن یننک مطبننه

 پیغمبر له رسول مندا عنرک کنرد:   

ررمبینند کننه: مننن اگننر مالمننت     لتنند در ادامننه حضننر  مننن   1

ی اشننکم کننه سرچشننمهکننردم کننه قنندر گریننه منننکنننندگبن نبننود آنمالمننت

 .لرای رددان عزیز کند. انسبن گبهن گریه منلصشکد
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 گریه محبت

کنند و انسنبن   انسنبن را جنبری منن   گبهن منشأ گریه مربنت اسنت، عالقنه اسنت، آن عالقنه اشنک چشنم        

ای کننبر منبنر   ی رو نه در جلسنه  ، شنقه ررمودنند کنه یکنن از مراجنع گ    رگبن منن گریبند. یکن از لزرا من

ی کنرد منن کنبرشنبن لنودم زمزمنه     گرینه منن   موانند آقنب کنه رو نه منن     کنرد، آن نشسقه لنود گرینه منن   

ثنوا  و لنرای    ینب النب عبنداهلل منن لنرای      کنند، عنرک منن   ایشبن را گود کردم دیدم لنه امنبم حسنین   

گریبنند. منب   کننم. اینن عالقنه انسنبن را منن     تنبن دارم گرینه منن   کنم، چون دوستمیبئب شمب گریه نمن

همنین  ، لینبن شند  م کنه رواینبت    غن هنم انندوه و    و ای کنه عنرک شند   گبننه هب این مراح  پنکی اینهمه

یننبن لروایننبت  را را هننم جلننا تشننکی  دادن  م ،مواننندیم روایننبت  رارا هننم یکننر و یننبدآوری  طننور 

 .کردیم

 هنب مبنرزا  مربنت اسنت،    آن مربنت اسنت، اینن    هنب اینن تمنبم  منشأ  .لکبء که در این ررمبی  لود و الکبء 

 مبن را الراز لکنیم؟هب را لروز داده. و مب چه کنیم که واقتبگ مربتاین چیزهبین است که مربت این

 بر مظلومیت سیدالشهداء  گریه امام سجاد 

ی آن حضننر  سننؤال کننرد و وققننن از گریننهریصننت و گریننه منننطننور اشننک منننهمننینامننبم سننجبد

لنه اینن نکقنه کمقنر اشنبره      ررمنود:  کردند منن من

روز عبشنورا هنم تشننه لنود و هنم گرسننه لنود، چنون همنه چینز را لسنقه             شود که امبم حسنین من

البقننه روز عبشننورا امننبم  1لیننت لودننند لننر روی اهنن 

  .له شربد  رسیدند هروزه لودند در حبل روز  حسین

ی روز عبشنورا مکنروه   روزه گررقنند گررقنند و روزه منن  امینه آن روز را عیند   کنه لننن  له جرنت اینن   اکنون

اهن   حندیهن کنه در صنربح     امینه اسنت.  گیرنند از جتلینب  لننن   . اینن عبمنه هنم کنه االن روزه منن     است
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دارد آن کسننن  منندای مقتننبل دوسننت 1هسننت. پیغمبننر منندا ررمننود:  سنننت

لنب   ؟مواهند که حسنین را دوسنت دارد. دیرنر چنن لنبالتر از اینن انسنبن منن        

 لنندهیم و اال مننب کجننب و امننبم حسننین مننبن را نشننبنمننواهیم مربننتمننب مننن ،ایننن مجننبلا و مربرنن 

 ای است که مداوند مقتبل عبلم هسقن را لرای او آررید. ی طیبهکجب؟! او یکن از ممسه

 روضه:

آمدننند، از قیننر لنننن مدبتنن  کننه حرکننت کردننند دیشننب در مسننیر  دیشننب را راه منننامننبم حسننین

ه حرکنت کردنند لتند از موانندن نمنبز صنب ، سن ب        امنروز صنب  کنه    .کردندهب متموالگ توقف منلودند، شب

ای از طنرف کورنه نمبینبن    ینک سنواره   ،ضنر  هنم در حنبل حرکنت لودنند     ح ،هم در حبل حرکت لنود حر 

رلن یزیند رینبحن   لنه حن   سنالم نکنرد   لنر امنبم حسنین    شد آمد: 

 درد کنرد، عبنبرتن کنه النن زینب      داد. حنر نبمنه را لنبز   لنه حنر   ای را درآورد سالم کرد، دست کرد یک نبمنه 

لنر   اینن   آن نبمه نوشقه لنود 

و ایننن  ،ربصننره کنننحسننین تنننی لریننر و حسننین را در یننک سننرزمینن کننه نننه آ  اسننت و نننه سننبزه م

مواهند کنرد. حنر از     سنت، منالف اینن دسنقور را عمن  لکننن لنه منن گنزارد         الر تنو   ی نبمه عینآورنده

رک کنرد  عن ننبمنه لرداشنت آورد مندمت امنبم حسنی      یاول آدم مؤدلن لنوده. نبمنه را لنب آن آورننده    

لننه لتنند مننأمور هسننقم نرنن ارم شننمب دیرننر لننه حرکننت ادامننه دهینند،   کننه آقننب مننن دیرننر از ایننن لرظننه

 ی نبمه هم عین است. ف شوید، این نبمه است، آورندهجب لبید مقوقهمین

 امام نار و امام نور

ی اینن  چرنره  لنه ، آمند جلنو ینک نرنبهن کنرد      لنه ننبم الوالشنتهبء کنندی     یکن از اصرب  امبم حسین

؟ مریند  شندی  زینبد لن نییری؟ گفنت: للنه، گفنت: عجنب تنو مریند النن       له او گفت تو مبلک ،ی نبمهآورنده

تنبری  لنرای انسنبن     درآوری لنرای حنر؟ لینب از پسنر پیغمبنر درنبا کنن. اینن نکنب           یزید؟ نبمنه از او منن  
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گفنت: منن امنبمم را اطبعنت کنردم، یتننن یزیند امنبم منن           أَطَتْنت  ِممانبم ن  واقتبگ لبع  عبر  اسنت. گفنت:   

م امنب 1ی شنریفه را  : مرنر نصوانندی اینن آینه    الوالشنتهبء کنندی گفنت   اسنت.  

 .ل یوند له امبم حسینکند، لیب هب هست که تو را دعو  له آت  منتو از آن امبم

زننند، کوچنک و   هنبین منن  دهنند و دسنت لنه جنبینت    ای را شسقشنوی مغنزی منن   که یک عنده  هم امروز

 طنوری شسقشنو داده لودنند کنه یزیند امنبم اسنت لنه تتبینر امنبم          اینشبن را مغزکشند. لزرگ مردم را من

 است!  شده امبم و اطبعق  الزم یزید ،لفسس لبز، م تل نشرالصوار، سی حسین

یکنن از  . کنرد کنه آقنب منن منأمور هسنقم نرن ارم شنمب دیرنر حرکنت کنیند           هرحبل له حضنر  عنرک   له

االن هنب  کننیم، اینن  کنه آقنب جنبن منب گنود لنه حنرف حنر نمنن          کنرد عنرک  له امبم حسیناصرب  

رنردا زینبد مواهند شند، جنریندن لنب اینن هنزار نفنر لنر منب االن            هب رردا و پاتتداد اینو  هزار نفر هسقند

حضننر  ررمودننند کننه:  .جنرننیم، اجننبزه لدهینند مننب پننی  لننرویم آسننبن اسننت، مننب مننن

لنن  شنبن لیفقند و لروینند حسنین    هنب رنردا لربننه دسنت    اینن  .مواهم آغبزگر جننی لبشنم  من نمن  2

چنون زهینر    منودد جننی را آغنبز کنرد. گفنت آقنب پنا ینک کنبری لکننیم،            ،علن مودد شنروا کنرد  

شنود  مبل کوره لوده آشنبی له منطده، عرک کنرد آقنب اینن نزدیکنن ینک جنبین هسنت لنه آن گفقنه منن          

  حلدنه زد م امنبم حسنین  چشن  درجنب سنکنن امقینبر کننیم. اشنک      کرلال، لنرویم آن 

آمدننند تننوی آن 3: و ررمننودیننک آهننن کشننید الننن عبننداهلل  

ایننن همننبن مننبکن اسننت کننه   منطدننه 

  ررمنود:   کنند کنه امنبم حسنین    پیغمبر له من وعده داده. النن جنوزی در تن کره ندن  منن     

   جنب شنرید منواهم شند.     اینن همنبن منب  اسنت و منن در اینن       :ررمودنند

                                                           
 41، آیه قیص  . سوره1

 110صفره  ،4جلد  ،منبقب الن شرر آشو . 2

 133لروف، سید لن طبووس، ص  .3
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دسننقور دادننند انیننبر یننک طننرف    هننب را پیننبده کنینند، امننروز امننبم حسننین ، لنننه ارینندلبرهننب را لر

 ّلیت طرف دیرر.شبن سرپب شد و اه هبیمیمه

 آشنبست جبن و دل بل مبک  و آ                            کرلالست جباین لرشبیید لبر             

 سترهن اند  نمکب زین جنّت له تب                       یستلبر لرشبیید مود منزلره            

 ننننویت ورآ بمن عببس ننننننننمدر                        نننننویت اصغر گرواره الننکرل            

لیننم. ررمنود: ننه    طرننبکن منن  جب مسنکن نکنیند، منن اینن لیبلنبن را لیبلنبن م      زینب آمد صدا زد لرادر این

 جب لبید پیبده شویم. م، همینمواهر

 آغشقه گردد ب  و موننننن  در مت                        کشقه گرددب لبید اکبر نننجدر این         

کُشننند، مرنن   جننب مننن مننواهرم لننرادر  را همننین  1 

هنب  لننه همنه  ه روز دیرنر روز ینبزدهم صنب  سنوار شندند، زیننب       جبست. پیبده شندند، نُن  قبرهبی مب همین

 ... را سوار کن مواهر مودد رسید صدا زد لرادر للند شو  را سوار کرد نولت له

 وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَیَّ مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

 

 تهیه و تدوین:

 دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی

 رکز رسیدگی به امور مساجدم                                                                                                   

                                                           
 383، ص 44و لربراالنوار، ج  237، ص 1مدق  الرسین موارزمى، ج  .1


