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   مقدمھ
  
، یك انسان كامل و شخصیتى استثنائى است كھ داراى ابعاد وجودى ) علیھ السالم(حضرت سیدالشھداء  -1

ن رو از ای. ھاى گوناگونى براى مردم جھان با مشربھاى مختلف ، جلوه كرده است  متعددى بوده و در چھره
ھر یك از آنھا طبق مشرب خود، آثار و بركاتى را براى آن وجود شریف و نھضت مقدسش بیان مى دارند، 

علیھ (اما در این كتاب سعى شده، فارغ از ھرگونھ انحصارنگرى، بھ بررسى آثار و بركات سیدالشھدا 
  .پرداختھ شود) السالم

بھ لحاظ مقام امامت، منشأ خیرات، ) علیھ السالم( از آنجایى كھ ساالر شھیدان یك امام است و امامان -2
ولى بناى ما در . شمارى برخوردار است  بركات و آثار بسیارى ھستند؛ آن حضرت نیز از آثار و بركات بى

این مختصر، بیان آثار و بركاتى است كھ مى توان با استفاده از شواھد روایى و تاریخى در خصوص ابى 
  .متذكر شد) سالمعلیھ ال(عبدهللا الحسین 

مى تواند ) علیھ السالم(شناسایى و بررسى موقعیت سیاسى، اجتماعى و فرھنگى دوران حسین بن على  -3
در بیان و اھمیت آثار و بركات آن حضرت و حماسھ كربال، نقش مھمى را ایفا كند، كھ این مسئلھ نیز سعى 

  .شده در كتاب از نظر نگارنده دور نباشد
ر نوع خود از اسلوب ، تقسیم و تدوین جدید برخوردار است بدان جھت نگارش یافت كھ این كتاب كھ د -4

از آثار، بركات و فوایدى كھ آن امام شھید، در دنیا و ) علیھ السالم(عاشقان و دوستداران سید الشھداء 
بھ  آخرت، براى دوستدارانش دارد آگاھى بیشترى حاصل كرده تا درجھت معرفت و ازدیاد عشق و محبت

  .تر از خود نشان دھند آن حضرت، تالش جدى
تدوین مى شد؛ » دنیا و آخرت«: اگر چھ بھ نظر مى رسد كھ باید طبق نام كتاب، مطالب، در دوربخش  -5

ولى بھ خاطر پرھیزى از عناوین تكرارى و جلوگیرى از پراكندگى مطالب، كتاب را بھ صورت حاضر 
  .ا در ھر یك از عناوین كلى داخل نمودیم تدوین كرده و دو مقولھ دنیا و آخرت ر

علیھ (نظر بھ اینكھ مقصود نگارند از نگارش این كتاب، معرفى و بیان اجمالى آثار و بركات سیدالشھداء  -6
بوده است ، از شرح و بسط زیاد مطالب پرھیز نموده و بھ عناوین و توضیحى كوتاه بسنده شده ) السالم

     



  .است 
ختصر ، مورد قبول حضرتش واقع شده، و براى عاشقان و دلباختگان آن عزیز ، در بھ امید آنكھ این م -7

  .جھت شناخت اثرات و بركات وجودى وى مؤثر افتد
  75فروردین  - تھران 

 علیرضا رجالى تھرانى
 

 

 

 

 

  

  )علیھ السالم(آثار و بركات فردى سیدالشھدا :فصل اول 
  
  چراغ ھدایت و كشتى نجات -1

  م كھ در شبھاى تاریك من آن نور
  چراغ رھنماى كاروانم 

   در این دریا منم آن ناخدایى
   رسانم كھ كشتى را بھ ساحل مى

شرفیاب شدم در ) صلّى هللا علیھ وآلھ(خدمت رسول خدا «: فرمود) علیھ السالم(روایت شده كھ امام حسین 
مرحبا بھ تو ، اى ابا : فرمود) وآلھصلّى هللا علیھ (حضرت رسول اكرم . حالیكھ ابى بن كعب ھم آنجا بود

چگونھ او زینت آسمانھا و زمین است در صورتى كھ كسى : ابى گفت . عبدهللا ، اى زینت آسمانھا و زمین 
اى ابى ، قسم بھ كسى كھ مرا بھ حق بھ نبوت مبعوث كرد، حسین : غیر از تو چنین نیست؟ حضرت فرمود

، و ھمانا بر طرف راست عرش الھى نوشتھ شده است كھ او بن على در آسمان بزرگتر از روى زمین است
  1. » چراغ ھدایت و كشتى نجات است 

» كشتى نجات«و » چراغ ھدایت«این است كھ او ) علیھ السالم(یكى از بركات فردى حضرت سیدالشھدا 
و رھایى اند،  چراغھا و انوار ھدایت و كشتیھاى نجات) علیھ السالم(اگر چھ ھمھ پیامبران و امامان . است 

انما مثل اھل بیتى فیكم كمثل سفینة نوح من دخلھا نجا، و «: فرمود) صلّى هللا علیھ وآلھ(چنانكھ پیامبر اسالم 
  2.» من تخلف عنھا ھلك

ھمانا خانداون و اھل بیت من در میان شما مانند كتشى نوح است كھ ھر كس داخل آن شود نجات پیدا كرده 
  .د ھالك خواھد شدو ھركس كھ از آن تخلف كن

حركتش بر امواج توفنده و گسترده دریا، سریعتر و لنگر انداختن و ) علیھ السالم(اما كشتى نجات حسین 
علیھ (ورى و استفاده از نور مشعل وجود حسین  پھلو گرفتن آن بر ساحلھاى نجات آسانتر بوده و دایره بھره

  .وسیعتر است ) السالم
جان جامعھ اسالمى، و جان و دل مسلمانان،  سھمگین فساد و گناه بر پیكره نیمھ در آن زمانى كھ امواج بلند و

رحمانھ بھ قعر  ھا و پلیدیھا، خفتگان در بستر غفلت را بى تازیانھ مرگ مى زد و گرداب حوادث و توطئھ
تاریكى و تباھى مى كشید ، این حسین بود كھ با قیام و نھضت الھى خود و شھادت و اسارت اھل بیت 

» بنى امیھ«گر  خویش ، گرفتاران در این اوضاع خطرناك را از دریاى پر تالطم ساختھ شده بھ دست فتنھ
  .نجات بخشید و با كشتى رھایى خود ، این خفتگان و غافالن و گرفتاران را بھ ساحل نجات رھنمون نمود

ل و راھنماى راه باشد؛ و است تا در این ظلمتكده خاك، دلی» مصباح الھدى «) علیھ السالم(آرى ، حسین 
ھا و ضاللتھا، غرق شدگان را كھ كشتى شكستھ بودند فریاد  است تا در اقیانوس متالطم فتنھ» سفینة النجاة«

  .رس باشد
   اى كھ مصباح ھدایت ھستى و فلك نجات

     



  از چھ با این اشكھا ایجاد طوفان مى كنى؟
  زنده در قبر دل ما بدن كشتھ تو است 

  بر حقیقت دل ماست جان مایى و ترا ق
  محبت مكنون  -2

علیھ (از جملھ احادیث نبوى كھ در واقع بیانگر تأثیر پذیرى معنوى مردم از وجود مبارك سیدالشھداء 
  : باشد، حدیثى است كھ فرمود مى) السالم

  3. »ان للحسین محبة مكنونة فى قلوب المؤمنین «
  .بھ حسین وجود دارددر كانون دلھاى مؤمنین ، محبتى نھفتھ و ویژه نسبت 

را بشنود و فردى از افراد بشر یا تنى از اوالد انسان باشد و حالت انقالب ) علیھ السالم(كیست كھ نام حسین 
دلھا را بھ التھاب در آورده و ) علیھ السالم(و انكسار و دلباختگى براى او فراھم نشود؟ محبت حسین 

آتش درون را بھ ریزش قطرات اشك از دیدگان ،  سازد، و شورش دل و جگرھا را گداختھ و مذاب مى
  .كند آشكارا و عیان مى

كیست كھ . در كجاى دنیا دیده مى شود كھ شیعھ و دوستدار حسین در آنجا باشد و اقامھ عزاى حسینى نكند 
پس از دادن عزیزترین محبوب و مطلوب خود بھ اندك فاصلھ و مختصر وقت و گذشتن كمتر زمانى، آن 

كھ با این ھمھ طول زمان و گذشتن قرنھا، روز ) علیھ السالم(فراموش نكند؛ جز مصیبت حسین مصیبت را 
آیا نھ این، جذبھ عشق و عالقھ و . گردد اش بیشتر و بلندتر مى تر و شور و شراره بھ روز این مصیبت تازه

  مندان نسبت بھ آن امام محبوب است؟ تأثیر محبت و فرط دلبستگى و دلباختگى عالقھ
اى بسا ، نامحرمان در برابر عظمت و جاللت حسینى تسلیم شده و بھ تواضع و تكریم در مقابل نام مبارك  و

حسین و جالل و مقام او قد خویش بھ تعظیم و تسلیم خم نموده و بھ دین و آیین حسینى گراییده و از اكسیر 
  .گردانند محبت او مس خود را طالى ناب و زر خالص مى

ى چنین بوده كھ محبت امامى كھ مسیر تاریخ را عوض كرده و دین الھى را نجات مى براستى، سنت الھ
علیھ (اى خاص در دل و جان مسلمین و مؤمنین قرار گیرد، حتى كسانى كھ مقابل حسین  بخشد بھ گونھ

بر دلھایشان با او بود، اگر چھ بر اثر دنیا پرستى شمشیرھایشان «: قرار گرفتند بھ قول فرزدق ) السالم
  .چھ رسد بھ مؤمنینى كھ عشق و محبت او با گل آنان سرشتھ شده است . » روى او كشیده شد
نیز ریشھ دوانیده بود، بھ ) صلّى هللا علیھ وآلھ(در دل و جان رسول اكرم ) علیھ السالم(حتى محبت حسین 

دم رخت بر نگرم ، گرسنگى و اندوه از وجو ھر گاه كھ بھ فرزندم حسین مى«: طورى كھ مى فرمود
بار خدایا ، من حسین را دوست دارم و آنان كھ دوستدار او ھستند نیز «: و نیز مى فرمود 4.» بندد مى

  5. »دوست دارم 
لذا در برخى . كند  راه دل است، و ھرگاه عاشقى بھ دل توجھ كند او را پیدا مى) علیھ السالم(راه حسین 

  .»داران اوستقبر او در دلھاى دوست«: روایات وارد است كھ 
   سالم از دور و از نزدیك بھر او بود یكسان

  بلى قبر شریف او دل اھل یقین باشد
و ھرگاه عشق و محبت فراتر از آفاق . آرى، دل مؤمن جایگاه تابش نور پر فروغ و احیاگر حسین است 

ا بوده است و گیرد، زیرا پیوند این محبت در حریم حب خد ظاھرى و مادى باشد ، رنگ ابدیت بھ خود مى
  : اند بقاى آن بھ بقاى فیض ذات سرمدى، جاودانھ است ، كھ گفتھ

  این محبت راز محبتھا جداست 
  .حب محبوب خدا حب خداست

  شاھى كھ نھ سپھر از او برقرار شد
  ماھى كھ مھر و ماه از او كسب نور كرد

   ، پدر امامان نھ گانھ) علیھ السالم(سیدالشھدا  -3
كھ از ارزش معنوى بسیارى برخوردار است ، این ) علیھ السالم(فردى سیدالشھدا  یكى دیگر از بركات

باشند ، و نسل امامان بھ  بعد از او از فرزندان گرامى آن حضرت مى) علیھ السالم(است كھ نھ امام معصوم 
: كھ فرمودندروایت شده است ) علیھ السالم(چنانكھ از امام باقر و امام صادق . بركت وجود او ادامھ یافت 

امامت  -اول : چھار ویژگى بھ آن حضرت عطا فرموده است ) علیھ السالم(خداوند عوض قتل امام حسین «
كنار و زیر قبھ او دعا  -شفا را در تربت آن جناب قرار داده، سوم  -را در ذریھ او قرار داده است، دوم 

  6. »شود حساب نمىایام زیارت كنندگان او از عمرشان  -باشد، چھارم  مستجاب مى



بعد از پدر بھ امامت رسیده ) علیھ السالم(از طرفى در روایات بر این امر تصریح شده كھ على بن الحسین 
بودم كھ پسر كوچكترش ) علیھ السالم(خدمت امام حسین : چنانكھ عبدهللا بن عتبھ روایت كرده. است 

و این واقعھ قبل . ى اكبر كوچكتر بوده است كھ از عل) علیھ السالم(یعنى حضرت سجاد . (وارد شد» على«
برم  اگر آن امرى كھ از آن بھ خدا پناه مى: عرض كردم : گوید تا آنجا كھ مى). باشد از تولد على اصغر مى

على ، او امام و : بھ این پسرم : فرمود) یعنى امام بعد از شما كیست؟(اتفاق افتاد ، بھ چھ كسى رجوع كنیم؟ 
  .7» ...پدر امامان است 

روایت در این زمینھ زیادتر از آن است كھ در این مختصر بدانھا پرداختھ شود، ضمن اینكھ ادامھ امامت از 
بھ خاطر مشھور بودن آن ، نیازى بھ استدالل روایى بیشتر از آنچھ ذكر شده، ) علیھ السالم(ذریھ امام حسین 

  .ندارد
است، و این ) علیھ السالم(كت وجود مقدس سیدالشھدا بارى ، استمرار خط مستقیم و ھدایتگر امامت بھ بر

  .از بزرگترین بركتھاى فردى و معنوى آن حضرت است 
   او شفیع است این جھان و آن جھان
   این جھان در دین و آنجا در جنان

  شفاعت  -4
ى خاص كھ در نزد شیعیان اھمیت و جایگاھ) علیھ السالم(یكى دیگر از آثار و بركات فردى سید الشھداء 

  .دارد شفاعت در آخرت است 
بھ معنى ضمیمھ كردن چیزى بھ ھمانند اوست، و از اینجا روشن مى شود كھ باید » شفع«شفاعت از ماده 

بھ ھمین . نوعى شباھت و ھمانندى در میان آن دو بوده باشد، ھر چند تفاوتھایى نیز در میان آنھا دیده شود 
ھاى مثبت  اى از جنبھ انسان گنھكار بھ خاطر پاره: معنى است كھ دلیل، شفاعت بھ مفھوم قرآنى آن بدین 

ھاى  شباھتى با اولیاى الھى پیدا كند و آنھا با عنایت و كمك) مانند ایمان یا انجام بعضى از اعمال شایستھ(
و بھ تعبیر دیگر حقیقت شفاعت، . خود ، او را بھ سوى كمال سوق دھند و از پیشگاه خدا تقاضاى عفو كند

رار گرفتن موجودى قویتر و برتر، در كنار موجودى ضعیفتر، و یارى رساندن بھ او براى پیمودن مراتب ق
  .كمال است 

اما شفاعت مورد نظر در قرآن . شفاعت در جوامع انسانى غالباً ھمان پارتى بازى و استفاده از رابطھ است 
بط شخصى بین شفاعت كننده و شفاعت ھاى افراد است نھ روا كریم و روایات اسالمى، متوجھ شایستگى

  .شونده
شفاعت اقسامى دارد كھ برخى از آنھا نادرست و ظالمانھ است و در دستگاه الھى وجود ندارد، ولى برخى 

شفاعت غلط بر ھم زننده قانون و ضد آن است، ولى شفاعت صحیح . صحیح و عادالنھ است و وجود دارد
غلط آن است كھ كسى بخواھد از راه پارتى بازى جلوى اجراى  شفاعت. حافظ و تأیید كننده قانون است 

برحسب چنین تصوراتى از شفاعت، مجرم بر خالف خواست قانونگذار و بر خالف ھدف . قانون را بگیرد
اینگونھ . گردد كند و از راه توسل بھ پارتى بر اراده قانونگذار و ھدف قانون چیره مى قوانین اقدام مى

شود بر ھمین قسم از  ایرادھایى كھ بر شفاعت مى. م است و در آخرت غیر ممكن شفاعت، در دنیا ظل
  .شفاعت وارد است، و این ھمان است كھ قرآن كریم آن را نفى فرموده است 

شفاعت صحیح، نوعى دیگر از شفاعت است كھ در آن نھ استثنا و تبعیض وجود دارد و نھ نقض قوانین و 
قرآن این نوع شفاعت را صریحاً تأكید كرده است كھ این نیز بر . نگذار است نھ مستلزم غلبھ بر اراده قانو

   دو قسم
  : است 

  .»عمل«یا شفاعت » رھبرى«شفاعت  -1
  .»فضل«یا شفاعت » مغفرت«شفاعت  -2

باشد، و نوع دوم شفاعتى است  نوع اول شامل نجات از عذاب و نیل بھ حسنات و حتى باال رفتن درجات مى
در از بین بردن عذاب و در مغفرت گناھان است، و حداكثر ممكن است سبب وصول بھ حسنات كھ تأثیر آن 

  .و ثوابھا ھم بشود ولى باال برنده درجھ شخص نخواھد بود
با توجھ بھ آنچھ بھ طور اجمال در خصوص شفاعت گفتھ شد، الزم بھ ذكر است كھ یكى از شفاعت كنندگان 

است، ولى آن حضرت شفیع كسانى است كھ از مكتب او ) ھ السالمعلی(از اھل بیت ، حضرت سیدالشھدا 
  .اند اند، نھ شفیع كسانى كھ مكتبش را وسیلھ گمراھى ساختھ ھدایت یافتھ

قرآن و مكتب حسینى ریسمانھایى ھستند كھ قدرت دارند بشر را از چاه نگون بختى بھ اوج سعادت باال 



است؛ ولى اگر كسى از این دو حبل الھى سوء استفاده » اس حبل من الن«و دومى » حبل من هللا«یكى : برند
نمود، جرم از ریسمان نیست، علت این است كھ او در سر سوداى باال رفتن نداشتھ است، و البتھ چنین 

  8. شوند مردمى بھ وسیلھ قرآن و مكتب حسینى بھ قعر دوزخ برده مى
پذیرد ، ھر چند محل  صورت مى) خ و آخرتدنیا ، برز(شفاعت بھ معنى وسیع كلمھ ، در ھر سھ عالم 

اصلى شفاعت و آثار مھم آن در قیامت و براى نجات از عذاب دوزخ است ، از این رو سیدالشھداء ھم در 
  .اش بوده و خواھد بود دنیا ، ھم در برخ و ھم در آخرت شفیع دوستداران و شیعیان حقیقى

براى ما شفاعت است و براى دوستان ما نیز «: آمده است  )علیھ السالم(چنانكھ در روایتى از امیرالمؤمنین 
  .10» شافعان امامان ھستند و دوستان مؤمنانند«: و در روایتى دیگر آمده است  9.» شفاعت است 

یكى از امامان معصوم بوده كھ در قیامت و محشر كبرى از ) علیھ السالم(و معلوم است كھ امام حسین 
روایتى از قول ابى عبدهللا الحسین : بطورى كھ یكى از روایان گوید. كند شیعیان و دوستانش شفاعت مى 

ھر كس پس از مرگ من مرا زیارت كند، پس از «: بھ من رسیده بود كھ آقا فرموده است ) علیھ السالم(
 این روایت در ذھن من بود، تا اینكھ شبى در عالم واقع ابى عبدهللا. » مرگش من ھم او را زیارت مى نمایم

نعم، و لو كان فى : قال «آقا این روایت درست است و از شماست ؟ : را دیدم ، گفتم ) علیھ السالم(الحسین 
آیا از این بھ : عرض كردم. آرى ، ھر چند در آتش باشد او را بیرون مى آورم: فرمود» النار اخرجتھ منھا

  11 .آرى :بعد این روایت را بدون واسطھ از خود شما نقل نمایم؟ فرمود
   بھ محشر كھ كسى نیست غمخوار كس

   شفیع محبان ، حسین است و بس
   ترا ز باب حسینى برند جانب جنت

  *ترا كھ عاشق اویى ، ترا كھ شیعھ اویى
   اند دوستداران حسین و دوستان دوستداران او بھشتى -5

نمایى  ر كرده و جلوهكھ در سراى دیگر ظھو) علیھ السالم(یكى دیگر از آثار و بركات فردى سید الشھدا 
: چنانكھ حذیفة بن یمان گوید. كند، بھشتى شدن دوستداران و حتى دوستان و دوستداران آن حضرت است مى

را در دست خودگرفتھ بود و ) علیھ السالم(را دیدم كھ دست حسین بن على ) صلّى هللا علیھ وآلھ(رسول خدا 
  :فرمود مى
عرفوه ، فو الذى بیده ، انھ لفى الجنة ، و محبھ فى الجنة ، و محبى یا ایھا الناس، ھذا الحسین بن على فا«

  .12»محبیھ فى الجنة
اى مردم ، این حسین بن على است ، او را بشناسید؛ سوگند بھ آن خدایى كھ جانم بھ دست اوست، براستى او 

  .باشد مىدر بھشت است، و دوستدار او نیز در بھشت است ، و دوستدار دوستدار او نیز در بھشت 
  : روایت شده كھ فرمود) علیھ السالم(و از امام موسى بن جعفر 

  : را گرفت و فرمود) علیھ السالم(دست حسن و حسین ) صلّى هللا علیھ وآلھ(رسول خدا «
» ھر كس این دو پسر و پدر و مادر آنان را دوست داشتھ باشد، روز قیامت در درجھ من با من خواھد بود«

13.  
درى از درھاى ) علیھ السالم(آگاه باشید، ھمانا حسین «: فرمود) صلّى هللا علیھ وآلھ(دا و نیز رسول خ

  .14» كند بھشت است، ھر كس با او دشمنى كند خدا بوى بھشت را بر او حرام مى
شود، بلكھ مقصود، محبت خاصى است  و معلوم است كھ این مقام عظیم تنھا با محبت ظاھرى حاصل نمى

اگر چھ دوستى و محبت امامان معصوم و . باشد كھ در درجات باالى ایمان ھستند مى كھ مخصوص كسانى
در ) صلّى هللا علیھ وآلھ(ثمر بخش است ولى احراز مقام واالى معیت بارسول خدا ) علیھ السالم(امام حسین 

  .طلبد بھشت برین ، محبتى فراتر از ظاھر مى
 -------------------------------------  

  : وشتھاپى ن
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علیھ السالم(تربیتى سید الشھداء  -آثار و بركات اخالقى : فصل دوم ) 

 
  ایجاد اخالق جدید در جامعھ مسلمین -1

نابینا و چاه است اگر دیدى كھ  
 اگر خاموش بنشنیى گناه است 

تربیتى این است كھ قیام او باعث گردید در جامعھ  -در بعد اخالقى ) علیھ السالم(یكى از آثار و بركات سیدالشھدا 
 مسلمانان نوعى اخالق جدید بلند نظرانھ پدید آید و نظر انسان را بھ زندگى خود و دیگران، دگرگون سازد تا بتواند

و بھ عبارت دیگر، با خودسازى بھ دیگر سازى نیز بپردازد. بدینوسیلھ جامعھ را اصالح نماید  . 
آرى، در آن زمانى كھ بنیاد روانى و اخالقى مردم در ھم ریختھ و ویران شده بود و این ویرانى شامل رھبران 

) علیھ السالم(كردند ، امام حسین  ىاى وحشتناك زندگى م مسلمین و بزرگان آنان نیز شده بود و با اخالق و شیوه
یگانھ درمان آن حالت بیمار گونھ را كھ در مجتمع مسلمانان مورد قبول واقع شده بود، در قیام آشكار و فریاد درآن 

لذا آن حضرت با خون پاك خود و فرزندان و یارانش و با ھمھ اعتبارات احساسى و تاریخى ، . سكوت مرگبار دید
ھا و راھھاى  ، وارد مبارزه گردید تا ھمھ روزنھ) صلّى هللا علیھ وآلھ(جدش رسول خدا  حتى شمشیر و عمامھ

 .توجیھ را فرو بندد
توان بھ وسیلھ  نیك دریافتھ بود كھ وجدان شكست خورده و اخالق پست امت را نمى) علیھ السالم(سیدالشھدا 

یرى نپایید كھ اخالق ھزیمت و فرار را بھ رویارویى ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شھادت خویش د
) علیھ السالم(براستى شھادت حسین بن على . نیرویى عظیم درآورد و اخالق جدیدى بھ جاى آن جایگزین نمود

صلّى هللا (تأثیر ژرف و شگرفى بر شیعیان ساكن و ساكت بجاى گذاشت ، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اكرم 
قى و مذھبى مردم را بھم ریختعواطف اخال) علیھ وآلھ . 

موجى در روح مسلمین بھ وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و ) علیھ السالم(در اثر قیام و شھادت امام حسین 
صالبت بھ وجود آمد،و احساسات بردگى و اسارتى كھ از اواخر حكومت عثمان و تمام دوره معاویھ بر روح 

بھ اجتماع ) علیھ السالم(رس آنھا را فرو ریخت ، خالصھ، ابا عبدهللا جامعھ اسالمى حكمفرما بود، تضعیف شد و ت
 .اسالمى شخصیت داد

نمایشگاه اخالق عالى اسالمى و انسانى با ھمھ صفات و طراوت آن بود و این ) علیھ السالم(كربال و قیام سیدالشھدا 
بھ ثبت رسانید اخالق را نھ بھ زبان كھ در عمل بھ خون پاك خویش بر صفحھ ماندگار تاریخ . 



 از پا حسین افتاد و ما بر پاى بودیم
 زینب اسیرى رفت و ما بر جاى بودیم 
 احساس گناه در بین مسلمین  -2

این بود كھ مردم پس از مدت كوتاھى متوجھ عدم ) علیھ السالم(یكى دیگر از آثار نھضت و شھادت سیدالشھدا 
امت و گناه كرده و چنین اندیشیدند كھ براى جبران این اھمال توانایى و ضعف نفس خود شدند، لذا احساس عمیق ند

و از جملھ كارھاى امام . كارى و غفلت ، و نیز براى طلب بخشایش الھى، باید جانبازیھاى مشابھى را انجام دھند
وھى از مردم از این رو بھ گروه انب. ور سازد این بود كھ كوشید این احساس گناه را شعلھ) علیھ السالم(العابدین  زین

  :كوفھ نھیب زده و فرمود
« ھا براى پدرم نوشتید و چون بھ سوى شما  اى مردم، شما را بھ خدا سوگند مى دھم، آیا شما فراموش كردید كھ نامھ

شما با پدرم عھد و پیمان بستید و با وى بیعت كردید، اما بیعت خود را شكستید و ! آمد، بھ او خدعھ و نیرنگ زدید؟
چھ رأى . اى كھ بھ آخرت فرستادید ھالكت بر شما باد  تل رساندید پس ھالكت بر شما باد و با این توشھاو را بھ ق

شتابید و بھ شما  مى) صلّى هللا علیھ وآلھ(آنگاه كھ بھ دیدار پیغمبر خدا  !زشت و پلیدى را كھ براى خود پسندیدید
اى بھ او نظر خواھید كرد؟ و سرانجام بھ شما  هبا چھ دید» .عترت مرا كشتید ، ھتك حرمت مرا كردید«: بگوید

15» از امت من نخواھید بود«: خواھد گفت  . 
راند ورى بود كھ مردم را براى شورش و انتقام جویى ھمواره بھ جلو مى این احساس گناه عامل ھمیشھ شعلھ . 

در كربال موجى شدید از احساس ) علیھ السالم(شھادت فجیع امام حسین : نویسد در این باره مى» عادل ادیب«استاد 
اما از آن پس كھ با او براى . توانستند او را یارى دھند آنان پى بردند كھ مى . گناه در وجدان ھر مسلمانى برانگیخت

از یك طرف انسان را وادار مى ساخت كھ : این احساس گناه دو جنبھ داشت. قیام پیمان بستند، او را یارى نكردند 
ب شده با كفاره بشوید، و از طرف دیگر نسبت بھ كسانى كھ او را بھ ارتكاب چنین گناھى گناھى را كھ مرتك

) علیھ السالم(بھ طورى كھ انگیزه انقالبھاى متعددى كھ در اثر قتل امام . واداشتھ بودند، احساس كینھ و نفرت كند
دبرپا شد، ھمان كفاره یارى نكردن بھ حضرت او، و انتقام گرفتن از امویان بو  . 

مقدر چنین بود كھ آتش این احساس گناه، پیوستھ برافروختھ بماند و انگیزه انتقام از بنى امیھ در ھر فرصت بھ 
 16 .انقالب و قیام بر ضد ستمگران منتھى گردد

این آیھ شریفھ مصداقى روشن یافت) علیھ السالم(بارى ، بر اثر شھادت امام حسین  : 
« 17. » و یوم یعض الظالم على یدیھ   

گزد و روزى كھ ستمكار دستھاى خود را از پشیمانى مى . 
3-   و خاندان وحى) علیھ السالم(ازدیاد محبوبیت سید الشھداء 

علیھ (، باال بردن محبوبیت خاندان حضرت على ) علیھ السالم(سؤمین اثر مھم تربیتى قیام و شھادت سیدالشھداء 
ھتر آنان بھ مردم بوده استدر اجتماع اسالمى و شناساندن بیشتر و ب) السالم  . 

مسئلھ داشتن محبوبیت و قبضھ كردن افكار اجتماع از مسائل حیاتى و مھمى است كھ ھمواره مورد نظر حكومتھا 
حكومتھا ھر چند بھ طور اكثر تكیھ گاه بزرگى جز قدرت ندارند، اما بھ خوبى مى دانند كھ . بوده و ھست 

باشد، وسعى دارند آن را براى خویش بھ دست  ست كھ در دلھاى مردم مىنیرومندتر از قدرت نظامى ، جایگاھى ا
یكى محبوبیت : معاویھ نیز با ھمھ تالشھاى شیطانى خود بھ طور كلى مى خواست دو چیزرا بھ دست آورد. آورند 

از ) علیھ السالم(بخشیدن بھ خاندان و شجره خبیثھ بنى امیھ ، و دیگرى سقوط خاندان و شجره طیبھ حضرت على 
اما با ظھور حماسھ حسینى و . متأسفانھ معاویھ در این تالش خود موفقیت بسیارى ھم كسب كرد .محبوبیت 

) علیھ السالم(جانبازیھاى مردان راستین خدا، نفوذ معنوى و اعتبار روحانى عمیقى براى سیدالشھدا و اھل بیت 
جذب ) علیھ السالم(یشترى بھ خاندان حضرت على بھ طورى كھ ھر چھ از آن واقعھ مى گذشت مردم ب. ایجاد نمود 

اى براى خونخواھى و بھ نام ھوا داران از خاندان رسول  شدند این محبوبیت رفتھ رفتھ چنان باال گرفت كھ عده مى
دست بھ قیام زدند) صلّى هللا علیھ وآلھ(خدا  . 

امام وقت و سبط پیغمبر و فرزند على  اش بھ عنوان پیش از نھضت مردانھ) علیھ السالم(آرى ، اگر حسین بن على 



شد، پس از قیام با حفظ مقامات سابق، بھ نام عالیترین  و فاطمھ، و بزرگترین شخصیت از خاندان وحى شناختھ مى
 .و كاملترین نمونھ مردانگى و مجاھدت و فداكارى در راه خدا و حقیقت شناختھ شد
« ترین اثر این نھضت این بود كھ ریاست روحانى كھ در مھم«: نویسد در این خصوص مى» مسیوماربین آلمانى

) علیھ السالم(ھاشم افتاد، و بھ ویژه در بازماندگان حسین  عوالم سیاست اھمیت شایانى داشت، مجدداً بھ دست بنى
ظلم و جور معاویھ و جانشیان او منھدم شد و در كمتر از یك قرن ) حكومت(مسلم گردید، و چندى طول نكشید كھ 

بنى امیھ بھ قسمى شد كھ امروز نام و نشانى از آنھا نمودار ) قدرت(منھدم شدن . از بنى امیھ سلب گردیدقدرت 
نیست و اگر در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكر شده در تعقیب آن ھزاران نفرین و ناسزا ھم نوشتھ شده 

18» ران با وفاى او و یا) علیھ السالم(است، واین نیست مگر بھ واسطھ قیام امام حسین  . 
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  )علیھ السالم(اجتماعى سید الشھدا  -آثار و بركات سیاسى : فصل سوم
  
  بقاى شریعت اسالم -1

  او كشتھ شد كھ دین خدا جاودان شود
  جان جھان فداش كھ بى مثل و گوھر است 

ھا و تبلیغات مسموم بنى امیھ علیھ حضرت  فعالیت. اوضاع عمومى اسالم و مسلمین بسیار ناراحت كننده بود 
و خاندانش ، و نیز تحریفات و بدعتھایى كھ زیركانھ در اسالم داخل كرده بودند، شرایط را ) علیھ السالم(ى عل

خالفت الھى بھ حكمت . آماده كرده بود) صلّى هللا علیھ وآلھ(جھت نابودى اسالم و محو نام حضرت محمد 
شد  رى و عدالت، در اجتماع دیده نمىروح شریعت اسالم یعنى پرھیزگا. سلطنتى و دیكتاتورى تبدیل شده بود 

و از احكام اجتماعى دین فقط جمعھ و جماعت، آن ھم بھ صورت تشریفات وجود داشت؛ و گاھى ھمین 
اكثر قریب بھ اتفاق نسل مسلمان كھ آن روزھا . گرایید  صورت تشریفاتى نیز بھ بدعت و بلكھ فسق و فجور مى

پایان خالفت عمر متولد و در عصر عثمان پرورش یافتھ و در كرد، در  در شبھ جزیره عربستان زندگى مى
را زیارت نكرده و شاید ) صلّى هللا علیھ وآلھ(آغاز حكومت معاویھ وارد اجتماع شده بودند، لذا پیامبر اكرم 

  .بتوان گفت مقام و منزلت خاندان وحى را درك نكرده بودند
بود، حاكمى فاسق و فاجر چون یزید لقب شریف  ارادگى و ضعف نفس شده اى كھ دچار بى در رأس جامعھ

بند و بار و  یك جوان قمار باز و شرابخوار، بى. امیرالمؤمنین و خلیفھ مسلمین را بھ ناحق با خود یدك مى كشید
صد در صد اھل دنیا و خوشگذرانیھاى آن بر مردم حكومت مى كرد یك مغز الكلى كھ از نظر افكار ، نسبت 

اى نداشت، و میمون بازى و ھوسبازى از كارھا و تفریحات  اسالم كمترین عقیدهبھ اسالم و مقدسات 
انسانھاى خطرناك و دنیا طلب بھ فرمان او در تمام استانھا و شھرستانھا بر اوضاع مسلط و . اش بود  روزانھ

  .بر دوش مسلمانان سوار بودند
فشرد و عزم جھاد راسخ كرد و با تعداد  پاى) علیھ السالم(در چنین وضع خطرناك و دردناكى ، امام حسین 

بینید كھ بھ حق  آیا نمى«: معدودى از یاران ، ھمراه با زنان و كودكان بھ استقامت برخاست، و چنین فریاد كرد

  



شود؟ در این ھنگام باید شخص مؤمن حقا و واقعاً طالب لقاى پروردگارش  شود و از باطل نھى نمى عمل نمى
  .19» باشد

   نابینا و چاه استاگر دیدى كھ 
   اگر خاموش بنشینى گناه است

بود كھ شریعت اسالم را بعد از اینكھ در اثر طغیان معاویھ ) علیھ السالم(بارى، مقاومت و پایدارى سیدالشھدا 
و جور و بیداد او رو بھ اضمحالل گذارده بود، و تغییر و تبدیلى كھ او و پسر ناخلفش یزید در این دین بنا 

نھضت این بزرگوار و قیام . ساس دیانت را متزلزل بلكھ مشرف بھ انھدام نموده بودند نجات بخشیدگذاشتھ و ا
اش، بقاى دین را باعث گردیده، و با خون خود و اصحاب و یارانش ،گلستان دین را آبیارى و نھال  نیرومندانھ

م بھ غیر از اسالم اموى و اگر نھضت مقدس حسین نبود از اسال. گلستان شریعت را سرسبز و شاداب نمودند 
  .از دین جز دین یزیدى و دین تشریفاتى چیزى باقى نمانده بود 

جزء اخیر از علت تامھ جھت استحكام ) علیھ السالم(نھضت حسین : نویسد در كتاب مقتل خود مى» مقرم«
اختھ ، حق و مبانى دین بوده، بھ طورى كھ این نھضت ، بین دعوت حق و حمالت باطل، تفرقھ و جدایى اند

دین را وجود مقدس محمد ى شروع نموده و بقاى آن بھ : لذا گفتھ شده است . باطل را از یكدیگر جدا نمود 
  20» االسالم نبوى الحدوث و حسینى البقاء«. تداوم یافت )علیھ السالم(واسطھ وجود مبارك امام حسین 

است، از تفسیر بعضى احادیث ) السالم علیھ(این بركت بزرگ كھ بھ خاطر وجود شریف حضرت سیدالشھدا 
  .21» حسین منى و انا من حسین«: آید، از جملھ این حدیث معروف شریف كھ فرمود نبوى نیز بھ دست مى

  .حسین از من است و من نیز از حسینم 
  بفرمود احمد شھ عالمین 

   حسین از منست و منم از حسین
رسول گرامى بوده و از زبان مبارك نبوت و انگشت ابھام سبط آن ) علیھ السالم(بدین معنى كھ امام حسین 

بوده است ، و از ) صلّى هللا علیھ وآلھ(مقام رسالت تغذیھ نموده و رشد و نماى او از شیره جان نبى اكرم 
طرفى پیامبر از امام حسین است زیرا دین آن رسول خاتم ، بھ واسطھ امام حسین و فداكارى و جان نثارى او 

جھانیان نفوذ كرده و تجلیات و نورافشانى و گیتى شناسى خود را بعد از وفات پیغمبر معظم، بھ بھ جھان و 
  .وسیلھ شھادت و جانبازى و از مال و عیال گذاشتن این بزرگوار بھ عالمیان جلوه و ظھور داده است 

ھ زندگى خود را با ممكن بود ك) علیھ السالم(براى امام حسین «: مورخ آمریكایى گوید» واشنگتن ایروینك«
تسلیم شدن بھ اراده یزید نجات بخشد، لیكن مسئولیت پیشوا و نھضت بخش اسالم اجازه نمى داد كھ او یزید را 

او بزودى خود را براى قبول ھر ناراحتى و فشارى بھ منظور رھا ساختن اسالم از . بھ عنوان خالفت بشناسد 
زان سرزمین خشك و در روى ریگھاى تفتیده عربستان روح در زیر آفتاب سو. چنگال بنى امیھ آماده ساخت

  22. »اى پھلوان و اى نمونھ شجاعت و اى شھسوار من، اى حسین . حسین فنا ناپذیر است 
  خون او تفسیر اسالم مبین 

  *منجى و احیاگر شرع است و دین 
  تفسیر و احیاى اسالم و امر بھ معروف و نھى ازمنكر  -2

اجتماعى قیام و نھضت حیاتبخش حسینى كھ بھ جاى مانده، آشكار ساختن اسالم  -سى از جملھ آثار مھم سیا
صحیح و احیاى امر بھ معروف و نھى از منكر بود تا بطالن اسالم انحرافى اموى كھ پس از زمان رحلت نبى 

  .صورت گرفت، روشن شود) صلّى هللا علیھ وآلھ(اكرم 
قلمداد كرده و اسالم را ) صلّى هللا علیھ وآلھ(از خاندان رسول خدا  خاندان بنى امیھ در تبلیغات خود، خویش را

وارونھ بھ مردم نشان داده بودند و ایشان را در امور دین بھ ادعاى اینكھ اولى االمر واجب االطاعھ ھستند در 
بھم ریخت و  ھا را با قیام خود ھمھ این توطئھ) علیھ السالم(حیرت و سرگردانى گذاشتھ بودند؛ اما امام حسین 

اسالم اموى و دین یزیدى را از اسالم ناب محمدى جدا ساخت، و با نماز خونین خود در ظھر عاشورا، نماز 
  .را اقامھ كرده عمالً معنا نمود
اشھد انك قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة و امرت بالمعروف و نھیت عن «: خوانیم چنانكھ در زیارت وارث مى

  .»المنكر
  : دو معنى داشت) علیھ السالم(ضت و شھادت سیدالشھداء بنابراین، نھ

مانند امر بھ  -اثبات آنچھ از اسالم فراموش گشتھ و انكار شده بود  - 2نفى آنچھ بھ نام اسالم مطرح بود،  -1
  .»احیاى اسالم محمدى«و این ھر دو با ھم، یعنى  - معروف و نھى ازمنكر 

اى مخالف تبدیل شد كھ بدون استثنا ھمھ  روه مكتبى، بھ حركت توده، گ)علیھ السالم(پس از شھادت امام حسین 



مسلمین را در بر گرفت، زیرا مسلمانان بھ حقیقت اسالم و ھدف تفكر مكتبى پى برده بودند، طرز تفكرى كھ 
در آن زمان، تمام جھان اسالم دریافتھ بود . كرد از روز اول، شعار حكومتى غیر منحرف و صالح را فریاد مى

. زیرا این سكوت بھ فاجعھ كربال منجر شد. آید ھ سكوت امت بر انحراف رھبرى، خطایى فاحش بھ شمار مىك
  .و ھمین امر آغازى شد براى انقالبھا و امر بھ معروف و نھى از منكر

آرى، كار انبیا و اولیاى الھى در حقیقت امر بھ معروف و نھى از منكر و شناساندن معروف و منكر بھ مردم 
ده است، و در این راستا، نھ تنھا بھ سخن بسنده نكردند كھ از درگیرى و تحمل سختیھا و دشواریھاى آن نیز بو

شناب بیشترى بھ آن دو امر داده و با تالش و پیگیرى ) صلّى هللا علیھ وآلھ(در این بین رسول اكرم . نھراسیدند
  .اسالم را پیروز كرد

، مردم از خط مستقیم محمدى منحرف شدند و نا اھالن را بھ )لیھ وآلھصلّى هللا ع(اما بعد از رحلت پیغمبر 
و . خالفت پذیرفتند كھ عامل مھم این مصیبت، جھل مردم و بى توجھى بھ امر بھ معروف و نھى از منكر بود

ش چنانكھ سر قیام خوی. با قیام مصلحانھ خود احیاگر حقیقى این دو فریضھ الھى است) علیھ السالم(امام حسین 
او با قیام خود بھ این دو . نماید معرفى مى» اصالح نمودن امت جدش و امر بھ معروف و نھى از منكر«را 

اصل اسالمى، اعتبار و آبروى شایستھ داد و ارزش آنھا را در جھان اسالم باال برد، یعنى در حالى كھ دیگران 
ورند، نھضت حسینى مرزى براى آن آ كنند و ارزش آن را پایین مى آن را در مرز ضرر شخصى متوقف مى

  .شناسد نمى
: اند كھ از آن جملھ فقھاى شیعھ شرایطى را براى امر بھ معروف و نھى از منكر ذكر كرده: شود گاھى گفتھ مى

چگونھ امر بھ معروف و نھى ) علیھ السالم(پس شھادت حسین . ایمنى از ضرر بر جان و مال و ناموس است
  ه بر آن است؟ از منكر و یا برانگیزانند

شود كھ ناچار است بین از خود گذشتگى براى  اى مواجھ مى گاھى اوقات انسان با مسئلھ: در جواب باید گفت
نجات دین و میھن از نابودى و ھالكت، و بھ زندگى خویش پرداختن و دین و وطن را رھا كردن، یكى را 

تا عمل كرده باشد بھ دو قاعده . گى را اختیار كندو تردیدى نیست كھ او باید شھادت و از خودگذشت. انتخاب كند
دانیم كھ در زمان خالفت یزید بھ  و چنانكھ مى. »دفع ضرر اشد بھ ضرر اخف«و » تقدیم اھم بر مھم«: قطعى

و ) علیھ السالم(جایى رسیده بود كھ قیام امرى واجب و تكلیف الھى بود، اگر چھ منجر بھ شھادت حسین 
و اگر ایمنى از ضرر، یك واجب مطلق بود و قیدى نداشت، ھرگز جھاد در راه خدا بر . اسارت خاندانش گردد
  .و حال آنكھ چنین نیست! شد گشت بلكھ شھادت در راه خدا معصیت محسوب مى مسلمانان واجب نمى
امر بھ معروف و نھى ازمنكر در مسائل بزرگ مرز «: فرماید در این باره مى) ره(استاد شھید مطھرى 

تواند  نمى. تواند با امر بھ معروف و نھى از منكر برابرى كند اسد، ھیچ چیزى، ھیچ امر محترمى نمىشن نمى
اینجاست . این اصل دایر مدار این است كھ موضوع امر بھ معروف و نھى از منكر چیست. جلویش را بگیرد

ھمانطور كھ . چقدر باال برد ارزش امر بھ معروف و نھى از منكر را) علیھ السالم(بینیم حسین بن على  كھ مى
ھمانطور كھ اصل امر بھ معروف و نھى از منكر، . اصل امر بھ معروف و نھى از منكر را چقدر باال برد

فھماند كھ انسان در راه امر بھ معروف ) علیھ السالم(ارزش نھضت حسینى را باال برد، چون حسین بن على 
ى خودش را باید فدا كند، مالمت مردم را باید متوجھ خودش رسد كھ مال و آبرو و نھى از منكر بھ جایى مى

  23. »كند؛ ھمانطور كھ حسین كرد
آرى، بھ بركت وجود مقدس حسین و نھضت حیاتبخش وى و شھادت مظلومانھ و در عین حال رسواگر او، 

  .حقیقت اسالم تفسیر شد و امر بھ معروف و نھى از منكر احیا گردید
   زانكھ یافت ھرگز فنا نیافت بقاى تو،

  آزادگى، بقاى دگر از فناى تو
  دمیدن روح استقامت و آزادیخواھى  -3

این بود كھ نھ فقط با حرف كھ در ) علیھ السالم(اجتماعى سیدالشھدا  -یكى دیگر ازآثار و بركات سیاسى 
ح رو عرصھ عمل ھم روح استقامت و پایدارى وآزادیخواھى و حفظ كرامت و عزت نفس را در كالبد بى

  .مسلمین در ھمھ اعصار دمید
ساالر شھیدان در برابر نیروى مھیب ستم و قوه قاھره بنى امیھ، باالترین استقامت و مھمترین پایدارى و 

آن . شھادت را بھ خرج داده و در مقابل آنان مقاومت كرده و بھ انسانھا درس حریت و آزادگى آموخت
روح و خونین، دشمن را طرف خطاب قرار داده و حضرت در آخرین لحظات حماسھ كربال با بدنى مج

  .»اى پیروان ابوسفیان، اگر دین ندارید پس در دنیا آزاد مرد باشید«: فرمود
چنانكھ آن حضرت در روز . طلبى و استقامت و عزت نفس است حماسھ عاشورا سراسر، شعارھاى آزادى



اك و فرزند ناپاك، مرا بین دو كار مخیر این ناپ«: زد عاشورا ضمن گفتارھاى گرم و آتشین خود فریاد مى
اما از ما ! یا ذلت را بپذیرم و در برابر یزید تسلیم شوم، و یا اینكھ كشتھ گردم و بھ حكم شمشیر تن دھم: ساخت

خواھد و نھ پیامبر او و نھ مردان پاك دل و مؤمن و نھ  خاندان پیغمبر ذلت بدور است، نھ خدا براى ما ذلت مى
  .24» زھى كھ ما را در میان خود پرورانده استآن دامنھاى من

ھاى  آرى، رمز موفقیت و راز پیروزى انسان در ھمیشھ تاریخ بستگى بھ استقامت و پایدارى در مقابل سختى
با استقامت خود در برابر بناى شرك و اساس كفر و الحاد و بذل جان و ) علیھ السالم(راه دارد و امام حسین 
ن راه مقدس، باعث دمیده شدن روح پایدارى و آزادگى در بین مردم گشت، بھ طورى كھ تمام ھستى خود در ای

  .در قیامھاى بعد از آن حضرت این امر بھ خوبى مشھود است 
  قیام حسینى الگوى قیامھاى مقدس دیگر  -4

و عدل و  اول اینكھ آنھا براى مقامات عالى انسانیت و توحید: قیامھاى مقدس بشرى داراى دو مشخصھ ھستند
دوم اینكھ، برقى ھستند در ظلمتھاى سخت كھ معموالً . گیرند آزادى، و براى رفع ظلم و استبداد صورت مى

ھر دو مشخصھ را دارا بود، و ) علیھ السالم(قیام امام حسین . گیرند قرار نمى» !عقالى قوم«مورد تصویب 
تمام انقالبھاى مقدسى . قیامھاى بھ حق و الھى استیكى از آثار این قیام، جنبھ الگویى آن براى سایر نھضتھا و 

تا زمان ما بھ وجود آمد، خمیر مایھ اصلى آن، قیام آن ) علیھ السالم(كھ در جھان اسالم پس از شھادت حسین 
و این . حضرت بوده و ھست و خواھد بود، قیامى كھ الھام بخش ھمھ نھضتھاى اصیل رھایى بخش گردید

بھ ھمراھان و  -یكى از منازل بین مكھ و كربال  - » بیضھ«در ) علیھ السالم(سین اصلى است كھ خود امام ح
دانیم این الگو،  و چنانكھ مى. در من براى شما نمونھ و الگویى است 25»ولكم فیھ اسوة«: یاران خویش فرمود

براى انسانھا قیام بر علیھ ظلم و فساد است، ھمان امرى كھ باعث گردید خداوند متعال رسولش را در قرآن 
) علیھ السالم(براى شھادت حسین «: فرمود) صلّى هللا علیھ وآلھ(و رسول خدا . اسوه و الگو معرفى كند

  .26» شود حرارتى در دلھاى مؤمنان است كھ ھرگز سرد و خاموش نمى
ان و وحدت در تھییج شیعی) علیھ السالم(كشتھ شدن امام حسین «: گوید در این رابطھ مى» استاد حسن ابراھیم«

قبل از این رخداد، شیعیان پراكنده بودند؛ زیرا شیعھ گرى با خون آمیختھ . بخشیدن بھ آنھا تأثیر بسیارى داشت
  .27» گشت و در اعماق قلوب شیعیان، نفوذ كرد و عقیده راسخ آنان شد

حرارت  درست مثل آبى كھ با. اثرات نھضت امام حسین از خود دستگاه اموى و دشمنان حضرت شروع شد
تركد،  رود، پس از بھ جوش آمدن، نخست حبابھایى از تھ دیگ باال آمده و در روى آب مى رو بھ جوشیدن مى

انقالب یك جامعھ بر علیھ دستگاه ظلم نیز بھ ھمین شكل است، اول . گردد پس از آن كم كم جوشیدن آغاز مى
خیزند  دیگ ھستند از گوشھ و كنار كشور بر مى انتقادھا و فریادھاى عدالتخواھى و تظلم كھ بھ حكم حبابھاى تھ

برد كھ بھ  كند و دستگاه ستم را آنقدر باال و پایین مى و رفتھ رفتھ جان گرفتھ و دیگ جامعھ جوشیدن آغاز مى
  .ریزد ارزشى بر روى زمین مى صورت كف بى

كھ مقدمھ فرو ریختن اركان  بالفاصلھ این فریادھا و انتقادھا) علیھ السالم(بارى، بعد از شھادت امام حسین 
ھنوز از قتلگاه امام بیرون نرفتھ بود كھ یارانش بھ او » سنان بن انس«. حكومت منحوس بنى امیھ بود بلند شد

تو مردى را كشتى كھ ! را كشتى) صلّى هللا علیھ وآلھ(تو حسین بن على، پسر پیغمبر، دختر رسول خدا : گفتند
اكنون پیش امراى خود برو و ! د تا حكومت را از دست بنى امیھ بگیرداز ھمھ عرب بزرگتر است و آمده بو

ھاى خودشان را در برابر كشتن حسین بھ تو بدھند باز  پاداش خود را بگیر و بدان كھ اگر تمام موجودى خزانھ
  28. ھم كم است

میان اصحاب  كھ بھ ھمراه شوھرش بود در» بكر بن وائل«زنى را از طایفھ : گوید»حمید بن مسلم «و نیز
تاختند و شروع بھ غارت و ) علیھ السالم(عمربن سعد دیدم كھ چون دید مردم ناگھان بر زنان و دختران حسین 
اى مردان قبیلھ بكر، آیا لباس از تن «: چپاول نمودند، شمشیرى بھ دست گرفت و رو بھ خیمھ آمد و صدا زد

ود؟ مرگ بر این حكومت غیر خدایى، اى قاتالن رسول ر بھ یغما مى) صلّى هللا علیھ وآلھ(دختران رسول خدا 
  29. در این ھنگام شوھرش دست او را گرفتھ و بھ خیمھ برگرداند» خدا

ھاى مردم از واقعھ جانسور كربال بود كھ رفتھ رفتھ بھ وسعت  اینھا و موارد بسیار دیگر، نخستین عكس العمل
یافتند بر  اسالم دمیده شد ومردم ھرگاه رھبر الیقى مى گشت، تا جایى كھ روح انقالب در مكتب آن افزوده مى

. بود» خونخواھى حسین«زدند، و شعار غالب انقالبھا  علیھ حكومت نامشروع و فاسد بنى امیھ دست بھ قیام مى
  .كنیم شمار این انقالبھا زیاد است كھ ما در اینجا بھ چند نمونھ اشاره مى

بر پا گردید و واكنش مستقیم قتل امام بود، و انگیزه آن، احساس گناه بھ  این انقالب در كوفھ: انقالب توابین -1
لذا كوفیان خواستند ننگى را كھ . بود -علت یارى نكردن امام پس از آنكھ كتباً از او دعوت كردند بھ كوفھ آید 



ھجرى  65سال این واقعھ در . مرتكب شده بودند با انتقام از قاتالن آن حضرت بشویند و دست بھ قیام زدند
  .روى داد

شركت . ھدف این انقالب خونخواھى نبود بلكھ انقالبى بود علیھ حكومت ستمكار بنى امیھ: انقالب مدینھ -2
  .كنندگان در این قیام یك ھزار تن بودند كھ بھ دست سپاھیان شام و با نھایت وحشیگرى سركوب گردید

و ) علیھ السالم(راق بھ انگیزه خونخواھى امام حسین ھجرى در ع 66این قیام در سال : قیام مختار ثقفى -3
این انقالب بھ رھبرى مختار توانست در یك روز دویست و ھشتاد تن از . انتقام از قاتالن او صورت گرفت

  .را بھ قتل رساند) علیھ السالم(قاتالن امام حسین 
ورید و عبدالملك بن مروان ھجرى بر علیھ حجاج بن یوسف ش 77وى در سال : انقالب مطرف بن مغیره -4

  .را از خالفت خلع كرد
ھجرى شورید و عبدالملك مروان را از خالفت خلع  81او نیز بر علیھ حجاج در سال : انقالب ابن اشعث -5

در آغاز، پیروزیھاى نظامى بھ دست آورد اما بعدھا شكست . بھ طول انجامید  83این شورش تا سال . كرد
  .خورد

ھجرى در كوفھ  122بود در سال ) علیھ السالم(العابدین  وى كھ از فرزندان امام زین: على انقالب زید بن  -6
  .قیام كرد، اما بیدرنگ بھ وسیلھ سپاھیان شام كھ در آن ھنگام در عراق بودند سركوب گردید

و  نام وادى و محلى است در قسمت غربى و یك فرسخى شھر مكھ،» فخ«: قیام حسین بن على ، شھید فخ  -7
ھجرى قیام كرد و با  169بر علیھ حكومت عباسى در سال ) صاحب فخ(آن جایى است كھ حسین بن على 

وى یكى از سادات و علماى اسالم بود كھ براى عظمت تشیع با خون خویش . یاران خویش بھ شھادت رسید
  .پس از حدود یك قرن از ماجراى كربال اثرى عمیق در عالم تشیع بجاى گذاشت

البھا و انقالبھاى دیگر، نقش مھمى در برابر حكومتھاى ناشایست وقت از نظر محفوظ ماندن ظواھر این انق
و این نھضتھا خود یكى . و رعایت حقوق مردم ایفا كردند) صلّى هللا علیھ وآلھ(اسالم و نام مقدس پیامبر اكرم 

در زمان كنونى نیز خواستگاه . ود ب) علیھ السالم(دار و عمیق سیدالشھدا  از آثار مھم و ثمرات نھضت ریشھ
  .گردید انقالب اسالمى ایران ،مجالسى بود كھ بھ جھت بزرگداشت حماسھ حسینى و واقعھ عاشورا اقامھ مى

قیام حسینى نھ تنھا براى مسلمین بلكھ براى غیر مسلمانان نیز كھ بھ دنبال رھایى از ظلم و ستم بوده و ھستند، 
آن شھید بزرگ اسالم ) علیھ السالم(من زندگى امام حسین : مى گوید» گاندى مھاتما«. سرمشق قرار مى گیرد

ام و بر من روشن شده است كھ اگر ھندوستان  ام و توجھ كافى بھ صفحات كربال نموده را بھ دقت خوانده
  .30. پیروى كرده و سرمشق بگیرد) علیھ السالم(بخواھد یك كشور پیروز گردد، بایستى ازامام حسین 

   ، كشتھ دیروز و رھبر روز است حسین
   قیام اوست ، كھ پیوستھ نھضت آموز است

  خون او تفسیر این اسرار كرد 
  ملت خوابیده را بیدار كرد

  بیدارى خفتگان  -5
اجتماعى داشت،  - در بعد سیاسى ) علیھ السالم(از جملھ آثار و بركات دیگرى كھ قیام و شھادت سیدالشھدا 

  .قال روح مبازره جویى بر علیھ ظلم و ستم بوده و ھستبیدار شدن خفتگان و انت
اى بھ وضعیت جامعھ اسالمى آن دوران  براى تنویر ذھن و تصویر مطلب، الزم است بھ طور اجمال اشاره

  :مردم آن زمان بھ چند دستھ تقسیم مى شوند. داشتھ باشیم 
ر مقابل فساد معاویھ ، اراده خود را از كھ قسمت عمده مردم را تشكیل مى داد، كسانى بودند كھ د: دستھ اول

دست داده بودند و بھ پستى و خوارى ناشى از فساد كھ پیرامون خالفت اسالمى را فرا گرفتھ بود تن در داده 
  .بودند

این دستھ بر خالف . كسانى بودند كھ منافع خصوصى خود را بر رسالت و امامت ترجیح مى دادند: دستھ دوم 
  .كردند لم و انحراف بنى امیھ بودند و آن را احساس نمىدستھ اول فارغ از ظ

و اگر نبود قیام و مقاومت امام . ساده لوحانى كھ فریب فرمانروایان بنى امیھ را خورده بودند: دستھ سوم 
، ساده لوحان بسیارى فریب خورده و ) علیھ السالم(حسین و اصحاب راستین پیامبر بھ رھبرى اھل بیت 

) صلّى هللا علیھ وآلھ(این دستگاه سلطنتى و كارھاى آن قانونى نبود، صحابھ رسول خدا  گفتند كھ اگر مى
  .نشستند خاموش نمى
خالفت را بھ معاویھ واگذار كرده و با وى بھ ) علیھ السالم(پنداشت امام حسن  كسانى بودند كھ مى: دستھ چھارم

ر چھ براى مردم كوفھ و عراق كھ از نزدیك زیرا اگ! خاطر اوضاع و احوال پیچیده زمان سازش نموده است 



در جریان بودند، ماجراى صلح تحمیلى آشكار بود؛ اما مسلمانانى كھ در گوشھ و كنار جھان اسالمى آن 
خبر بودند از  و از دور دستى بر آتش داشتند از ابعاد مسئلھ بى -مانند مردم خراسان  -روزگار پراكنده بودند 

گیرى از  با قیام خونین خود ثابت كرد كھ صلح برادرش بھ معناى كناره) السالمعلیھ (این رو امام حسین 
  .نیست) علیھ السالم(رسالت اھل بیت 

گذشتھ از این چھار دستھ كھ در واقع جملگى در خواب خرگوشى مشترك بودند، دو دستھ دیگر یعنى پیروان 
زیرا اگر چھ اصحاب سیدالشھداء بسیار . اشتند نیز وجود د) علیھ السالم(بنى امیھ و یاران حقیقى امام حسین 

مندان امام در سایر ایالتھاى اسالمى بودند و پس از  اندك بودند ولى قابل ذكر است كھ برخى از شیعیان و عالقھ
اطالع یافتن از دعوت حضرت، خواستند بھ او لبیك گویند ولى مركز كوفھ تحت كنترل شدید نظامیان عبیدهللا 

بھ ھیچ وجھ نمى گذاشتند كسى از آن خارج یا بھ آن وارد شود، و بسیارى از مسلمانان نیز در  بن زیاد بود و
  .مناطق دور دست از این فاجعھ بھ كلى بى خبر بودند كھ حساب آنھا با سایرین جدا است 

فرو  با توجھ بھ آنچھ بھ طور اجمالى بیان شد، معلوم مى گردد كھ مردم كوفھ تا چھ حدى در خواب خرگوشى
كھ تمام فریادھاى امام و یارانش را نشنیده گرفتھ و آسایش و رفاه طلبى ، آنان را از ھر نوع . رفتھ بودند 

  .كمكى در راه نجات اسالم از انحراف باز مى داشت 
تمام معادالت سیاسى دشمنان را بر ھم زد و اوضاع ) علیھ السالم(در آن شرایط ، انقالب خونین سیدالشھدا 

) علیھ السالم(جانفشانى شخصیت منحصر بھ فردى چون امام حسین . آن زمان را دگرگون ساخت  اجتماعى
ترین و نزدیكترین آنھا بھ پیامبر  كھ از نخبگان و برگزیدگان و پیشواى على االطالق مسلمانان بود و با فضیلت

و گذشتن از ) علیھ السالم(دا بود از طرفى خدایى بودن حركت مصلحانھ سیدالشھ) صلّى هللا علیھ وآلھ(اسالم 
ھمھ ھستى خود از طرف دیگر، و عمق فاجعھ و مظلومیت آن امام عزیز از ناحیھ سوم باعث گردید زنگ 

بیدار باش، خواب سنگین مردم را بر ھم زند و مردگان را احیا كند، و درخت اسالم را كھ بھ پژمردگى روى 
  .راوت و شادابى بخشد كھ تا ابد سر سبز و خرم باقى ماندآورده بود، با خون خود آبیارى كند و آنچنان ط

در آن عصر قحطى حق جویان و حق مداران ، كھ ظلم و شرك و فساد، در پناه سرنیزه و كشتار، حكومت 
حسین تازیانھ فریاد بلند كرد و بر پیكر خفتھ ، بلكھ مرده امت فرود آورد و ! كرد و سكوت بود و سكون  مى

آفرید كھ آن مردم را بیدار بلكھ زنده نمود، و با این بیدارى از آنھا پاسدارى از انقالب  چنان شور و حركتى
، و معناى قرآن و رسالت اسالم و خون ) علیھ السالم(و عدل على و صبر حسن ) صلّى هللا علیھ وآلھ(محمد 

  .خویش را طلب نمود
بدھاى مرده و خشك و مأیوس جریان پیدا كرد و ھمانند آب حیاتى بود كھ در كال) علیھ السالم(خون امام حسین 

) علیھ السالم(و براستى مى توان گفت كھ عصر عاشورا پایان نھضت امام حسین . منشأ قیامھاى بسیارى شد 
  .نبود بلكھ آغاز حركت و اول بیدارى ملت اسالم خصوصاً شیعیان بود

جان گرفتن و بالندگى شیعھ و افزایش فاجعھ كربال، سبب «: در كتاب تاریخ عرب مى نویسد» فلیپ حتى«
بھ طورى كھ مى توان ادعا كرد كھ آغاز حركت شیعھ و ابتداى ظھور آن، روز دھم . ھواداران آن مكتب گردید

  31.»محرم بود
ھاى مختلف ، شرح صحنھ حزن  در طى قرون آینده بشریت و در سرزمین«: مورخ مشھور گوید» گیبون«و 

  32. »موجب بیدارى قلب خونسردترین قاریان و خوانندگان خواھد شد) علیھ السالم(آور مرگ حسین 
  بر لوح فتحنامھ او شد شكست او

   مرد حق از شكستھ شد ھم مظفر است
   شكست یزیدو یزیدیان -6

با توجھ بھ مفھوم پیروزى و شكست ، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ پیروزى آن نیست كھ انسان از میدان نبرد 
و یا دشمن خود را بھ خاك ھالكت افكند، بلكھ پیروزى آن است كھ ھدف خود را پیش ببرد و سالم بھ در آید 

ما «: در این خصوص فرموده است ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . دشمن را از رسیدن بھ مقصود خود باز دارد
مى خورد و كسى  كسى كھ گناه بر او پیروز شد، شكست 33» ظفر من ظفر االثم بھ ، و الغالب بالشر مغلوب

و ) علیھ السالم(از این رو اگر چھ امام حسین . »كھ از راه بدى بر دشمن ظفر یافت در واقع مغلوب است 
یارانش پس از یك نبرد خونبار و قھرمانانھ بھ نور عظیم شھادت رسیدند، اما آنھا ھدف مقدس خود را بھ تمام 

د كھ بھ تكلیف عمل شده و ماھیت حكومت ارتجاعى و و ھدف این بو. معنى از آن شھادت پر افتخار گرفتند
  .ضد اسالمى اموى آشكار شود و افكار عمومى مسلمین بیدار گردد، كھ این ھدف بھ خوبى انجام گرفت 

بھ حدى باال گرفت كھ سرانجام پس از گذشت چند سال ) علیھ السالم(رسوایى سران اموى و قاتالن امام حسین 
یھ جرأت نداشت نسبت خود را آشكار سازد بلكھ بدنھاى مردگان آنھا را ھم از قبر نھ تنھا ھیچ كس از آل ام



آرى، راه پیشرفت و پیروزى كھ داشت با سرعت فراوان براى آن دودمان . بیرون كشیدند و با آتش سوزاندند 
اط كثیف در بین امت ھموار مى شد، بعد از واقعھ كربال یكباره درھم ریخت و با رسوایى بسیار، بس

  .ابوسفیانیان برچیده گشت
حادثھ كربال، حتى مایھ پشیمانى و تأسف امویان شد، زیرا این واقعھ، شیعیان را «: گوید» استادنیكلسون «

متحد كرد و براى انتقام امام حسین، ھم صدا شدند و صداى آنان در ھمھ جا و مخصوصاً عراق و ایرانیانى كھ 
   34.»انعكاس یافت خواستند از نفوذ عربھا آزاد شوند مى

در كوفھ خطبھ ) علیھ السالم(یكى دیگر از شواھد شكست یزیدیان و بنى امیھ ، زمانى است كھ امام سجاد 
لذا مردم یك زبان عرض . خواند و ماھیت پلید دشمنان خدا را براى مردم خفتھ و فریب خورده آشكار كرد

  : كردند
ھمھ ما شنوا و مطیع و حافظ عھد و پیمان تو ھستیم ، از تو ، ) صلّى هللا علیھ وآلھ(اى فرزند رسول خدا «

روى بر نگردانده و تو را ترك نخواھیم كرد، پس خدا تو را رحمت كند، بھ ما دستور بده كھ ھمانا با دشمن تو 
  35.» دشمن و با دوست تو دوستیم ، تا یزید را بگیریم و از كسانى كھ بھ تو و ما ظلم نمودند، دورى بجوییم 

تر  رى ، امام حسین را كشتند، اما حسین كھ فقط جسم نیست، امام حسین یك مكتب است كھ بعد از مرگش زندهآ
را در خون كشیدند ، و ناى حقیقت گوى او را ) علیھ السالم(و اگر چھ در كربال قیام قامت امام حسین . شد

با شھادتش حركتى عظیم و تحولى تر شد، او بزرگ مردى است كھ  بریدند، اما در حقیقت امام حسین زنده
  .بزرگ در تاریخ ایجاد كرد و یزید و یزیدیان را رسوا نمود

   ، حسین ، بھ ظاھر اگر چھ شد مغلوب)حسان (
   شكست اوست، كھ در ھر زمانھ پیروز است

  زخون سرخ قلبت ، نورى جھیدن گرفت 
  *كھ ظلمت جھل را ، صاعقھ آسا برد

  رھایى از جھالت و ضاللت  -7

این بود كھ با قیام و شھادت ) علیھ السالم(تمین اثر و بركت از آثار و بركات اجتماعى نھضت سید الشھداھف
او خون دل خویش را در راه خدا بذل كرد تا امت را از . خویش مردم را از جھالت و گمراھى نجات بخشید

چنانكھ در زیارت . بود برھاند حیرت ضاللت و جھالت كھ در اثر تسلط و تبلیغات مسموم بنى امیھ پیش آمده
  : مى خوانیم ) علیھ السالم(اربعین امام حسین 

  .»و بذل مھجتھ فیك ، لیستنقذ عبادك من الجھالة و حیرة الضاللة«
  .خون قلب خود را در راه تو بذل كرد تا بندگانت را از جھالت و حیرت گمراھى برھاند) علیھ السالم(و حسین 

مقصود از جھالت مردم این نبود كھ چون مردم «: ر توضیح فراز مذكور مى فرمایدد) ره(استاد شھید مطھرى 
بودند  سواد بودند و درس نخوانده بودند مرتكب چنین عملى شدند، و اگر درس خوانده و تحصیل كرده مى بى

ى است كھ شود و مقصود آن تنبھ عقل نھ ، در اصطالح دین، جھالت، بیشتر در مقابل عقل گفتھ مى. كردند  نمى
و بھ تعبیر دیگر قوه تجزیھ و تحلیل قضایایى مشھود و تطبیق كلیات بر جزئیات است و (مردم باید داشتھ باشند 

بھ ). علم، حفظ و ضبط كلیات است و عقل قوه تحلیل است. سوادى ندارد  این چندان ربطى بھ سواد و بى
شصت  -دم شد، زیرا مردم اگر در تاریخ پنجاه شھید فراموشكارى مر) علیھ السالم(عبارت دیگر، امام حسین 

علیھ (سالھ خودشان فكر مى كردند و قوه تنبھ و استنتاج و عبرت گیرى در آنھا مى بود و بھ تعبیر سیدالشھدا 
كردند و  شصت سالھ خود رجوع مى -اگر بھ عقل و تجربھ پنجاه » ارجعوا الى عقولكم«: كھ فرمود) السالم

كردند و گول ظاھر فعلى  معاویھ و زیاد در كوفھ و خاندان اموى را اصوال فراموش نمىجنایتھاى ابوسفیان و 
كردند كھ آیا امام  معاویھ را كھ دم زدن از دین بھ خاطر منافع شخصى است نمى خوردند و عمیق فكر مى

ین جنایتى واقع نمى براى دین و دنیاى آنھابھتر بود یایزید و معاویھ و عبیدهللا ، ھرگز چن) علیھ السالم(حسین 
  .36» ...شد

با نھضت مقدس خویش در آن ظلمت سخت و در میان یأسھا و ناامیدیھاى ) علیھ السالم(آرى ، امام حسین 
اى حقانى فرا  شد، مانند برقى درخشید و مانند شعلھ اى در آسمان بشریت دیده نمى مطلق، و در موقعى كھ ستاره

ى دانست كھ تنھا مردم نادان و گمراھند كھ آلت دست حكومتھاى ستمكار او بھ خوبى م. راه آدمیان ظاھرگشت 
و بیدادگر و فاسد واقع مى شوند ، بھ ھمین خاطر با بذل خون پاك خویش سعى كرد ملت جاھل و گمراه را از 

در فراز مورد بحث، ھدف قیام حسینى ) علیھ السالم(لذا امام صادق . آن وضع خطرناك و دردناك نجات بخشد
ھدف، نجات دنیاى : فرماید كند ، بلكھ مى ا تنھا فدایى امت گنھكار بودن و شفاعت از آنان در قیامت بیان نمىر
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  )علیھ السالم(آثار و بركات زیارت سیدالشھداء : فصل چھارم
  

  )علیھ السالم(سخنى پیرامون زیارت سیدالشھدا 
  اى غمین ز اشتیاق حضرت او 
  روز و شب مایل بھ زیارت او 

     



 rتو از او دور نیستى با  
  »ه قبره فى قلوب من واال«

در طول تاریخ انسانھایى بوده و ھستند كھ پس از مرگشان ، زندگى و حیاتشان ادامھ پیدا كرده و با مرگ 
مردان خدا و شخصیتھاى الھى، ھمانگونھ . شان ادامھ یافتھ است  بدنشان ، وجودشان و شخصیت و اندیشھ

الت ھستند ، در زمان پس از كھ در زمان حیات خویش استوانھ دین و محور انسانیت و پشتوانھ حق و عد
و در این میان ، زیارت مشھد . مرگ نیز آرامگاه و زیارتگاھشان پشتوانھ حق و عدالت و فضیلت است 

آنانكھ توفیق پیدا مى كنند و بھ زیارت مرقد مطھرش . اى برخوردار است  حسینى از ویژگیھاى برجستھ
آورده و بھ جانب این مدرسھ عشق و فضیلت و ) معلیھ السال(مشرف مى شوند ، روى بھ آستان امام حسین 

اینگونھ تربیت اجتماعى و یك چنین موسسھ تھذیب اخالق و ادب ، براى . گرایند  دانشگاه كمال و تربیت مى
  .ھیچ ملتى از ملل گیتى میسر و مقدورنیست 

: ند و مى گویندالبتھ ملحدین و معاندین و مخالفین مكتب تشیع بھ خیال خود شبھات و اشكالھاى مى كن
مى رود ) علیھ السالم(در حالى كھ ھر كس كھ بھ زیارت قبور ائمھ » !زیارت قبور، بت پرستى است ؟«

راخدا ) علیھ السالم(چھ كسى است كھ حسین بن على . كند  آنھا را زیارت نمى» بت«ھرگز بھ عنوان 
قربى بھ خدا پیدا مى كند، ھمانطور كھ داند و با توسل بھ او  شیعھ، امام را مقرب درگاه خدا مى!! بداند؟

زیرا توسل و . داند امام را وسیلھ الھى مى 37» بھ سوى او وسیلھ بگیرید«:خودش در قرآن مجید فرمود
كند، و پیشوایان  شفاعت، بعدى از ابعاد زیارت است كھ زائر از این طریق خود را بھ درگاه الھى نزدیك مى

  .خود دستگیرى كنند اند كھ از زائران ما وعده فرموده
ھر امامى بر گردن دوستان و پیروانش عھد و پیمانى دارد و وفاى بھ «: مى فرماید) علیھ السالم(امام رضا 

و كسى كھ بھ شوق زیارت آنھا و با تصدیق بھ فضیلت . باشد  این عھد، بإ؛،،ّّ◌ زیارت قبر آنان ممكن مى
  .گیرد قیامت قرار مىآنھا بھ سوى قبور آنھا برود مورد شفاعت ائمھ در 

پس ھر زائرى باید بكوشد تا از این شفاخانھ فیض، استشفاى دردھاى درونى و امراض قلبى و اندرونى خود 
را خواستھ، خواستار آن شود كھ صفاى دل و دوستى خاطر و پاكیزگى روح و قداست روان و سالمت تن ، 

اھر او بھ جمال و كمال آراستھ شود و ھم باطن از خدمت آفریدگار جھان بھ وى عطا گردد ، تا اینكھ ھم ظ
  .ھا پاك و مصفا گردد وى از آلودگى

ھر زائرى كھ با معرفت و شناخت مقام صاحب این مرقد و اھداف او بھ زیارت برود، از صاحب قبر الھام 
ھا و آورد ، و ھر زیارت و سالم او سرشار از این آموزش گیرد و اصول و تعالیم مكتب را بھ یاد مى مى

  .ھا است الھام
ھاى وارده، و خواندن ھر كدام از آنھا، خواننده و زائر را بھ دقت و تفكر واداشتھ ،  از طرفى زیارتنامھ

تأمل در زیارت عاشورا و دیگر زیارات ، این . گرداند متذكر تاریخ و احوال انبیا و اولیاى معصوم مى
اند  سیلھ در صدد ساختن انسانھاى مؤمن و متعھد بودهمطلب را بھ خوبى روشن مى سازد كھ امامان بھ این و

از خداوند بخواھند كھ زندگى و مرگشان را ) علیھ السالم(اند كھ در زیارت امام حسین  ، لذا بھ آنھا تعلیم داده
اللھم اجعل محیاى محیا «: قرار دھد، و آنھا را در دینا و آخرت ھمراه آن حضرت بدارد» حسین گونھ«

  .»و ان یجعلنى معحكم فى الدنیا و االخرة... مد ، و مماتى ممات محمد و آل محمد محمد و آل مح
بھ امید بھ اینكھ خداوند متعال توفیق زیارت حضرتش را در دنیا و شفاعتش را در روز قیامت نصیب ما 

  : پردازیم بھ دنبال دارد مى) علیھ السالم(گرداند، بھ آثار و بركاتى كھ زیارت سیدالشھدا 
  آرامش بخشیدن بھ زائر  -1

قبل از آنكھ بھ آثار و بركاتى كھ برگرفتھ از روایات اسالمى است اشاره كنیم ، این نكتھ الزم بھ ذكر است 
مانند سایر ائمھ ، بھ مردمان و زیارت كنندگانش ، نوعى ) علیھ السالم(كھ زیارت مرقد شریف امام حسین 

انسان را موجودى مضطرب مى نامند، و پیوستھ دست بھ در این عصر كھ . بخشد  آرامش و اطمینان مى
ھایى چون تردید، ناكامى، تشویش، ترس و ناسازگارى با محیط و زندگى ماشینى و  گریبان با پدیده

ّ◌ّ◌ خود است، و ھر روز شاھد كاھشھا و فرسایشھا است و -- محرومیت و جنگ و حتى كنار نیامدن بإ؛
، این زیارت مرقد مردان خدا و پیشوایان دین است كھ بھ انسان  نمى تواند از اضطراب در امان بماند

  .آرامش خاطر مى دھد
دارد كھ فشارھا و فریادھاى درونى را از راھى  در زیارت یك نوع كشش و نیاز الزام آورى انسان را وا مى

قربان درگاه الھى، زائر آن مرقد شریف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان و استمداد از ارواح پاك م. خارج كند 
ھا و فشارھاى وارد بر  نیرو گرفتھ و نابسامانیھا را با توسل بدانھا برخود ھموار مى سازند ، و خستگى



روان ، و نیز اضطرابھا و یأسھا را از خودمى زدایند و بھ آرامش و اطمینانى براى ادامھ زندگى دست 
  .یابند مى
  در امان خدا بودن  -2

) علیھ السالم(كمترین اثرى كھ براى زائر قبر امام حسین : عرض كردند) لسالمعلیھ ا(بھ امام صادق 
كمترین تأثیرش این است كھ خداوند متعال، او و خانواده و مالش را حفظ مى كند تا بھ «: چیست؟ فرمود

  38.»سوى اھل خویش برگردد ،و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او خواھدبود 
  شدن  زائر خدا محسوب -3

چھ ) علیھ السالم(براى زائر قبر امام حسین : عرض كردم ) علیھ السالم(بھ امام صادق : زید بن شحام گوید
براى كسى كھ یكى از : گفتم. »ھمانند كسى است كھ خدا را در عرش دیدار نموده باشد«: باشد؟ فرمود مى

  : باشد؟ فرمود شما را زیارت كند چھ مى
  39. » را زیارت نموده است ) صلّى هللا علیھ وآلھ(خدا  ھمانند كسى است كھ رسول«
  برآورده شدن حاجات و دفع پریشانى  -4

آید مگر آنكھ  ھمانا نزد شما قبرى است كھ ھیچ فرد پریشانى نزد آن نمى«: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
  40. » خداوند از او دفع پریشانى نماید و حاجتش را برآورد

رود مگر آنكھ  ھمانا نزد شما قبرى است كھ ھیچ فرد پریشانى نزد آن نمى«: اح كنانى فرمودو نیز بھ ابوصب
خداوند از او پریشانى را دفع نموده و حاجتش را برآورده مى نماید، و ھمانا نزد او چھار ھزار فرشتھ 

را زیارت كند، وى ھر كس او . گریند ھستند كھ از ھنگام شھادتش آشفتھ و غم آلود تا روز قیامت بر او مى
اش را تشییع  روند، و ھر كھ بمیرد جنازه كنند، و ھر كھ مریض شود بھ عیادتش مى اش بدرقھ مى را تا خانھ

  41. »كنند مى
  زیادتى در عمر و رزق -5

امر كنید ، زیرا ) علیھ السالم(شیعیان ما را بھ زیارت قبر حسین «: فرموده است ) علیھ السالم(امام باقر 
  42. » شود  و موجب فزونى در رزق و طول عمر و دفع بالیا و ناگواریھا مىزیارت ا

  آمرزش گناھان -6
را زیارت كند در حالیكھ عارف بھ حق او ) علیھ السالم(ھر كس حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

  43. »رزدآم اش را مى بوده و بھ امامتش اقرار داشتھ باشد خداى سبحان ،گناھان گذشتھ و آینده
چون «: روایت كرده است كھ فرمود) علیھ السالم(و جابر جعفى در ضمن یك حدیث طوالنى از امام صادق 

شنیدى ، تمام عمر  دھد كھ اگر آن را مى اى تو را ندا مى بازگشتى ، ندا كننده) علیھ السالم(از نزد قبر حسین 
خوشا بھ حال تو اى بنده خدا كھ :منادى گوید آن. گزیدى اقامت مى) علیھ السالم(را نزد قبر شریف حسین 

» ات آمورزیده شد عمل از سربگیر كھ گناھان گذشتھ. دست یافتى) در دین (سود فراوان بردى و بھ سالمت 
 .44  
  محسوب نشدن ایام زیارت از عمر زائر  -7

از عمرشان ) المعلیھ الس(ھمانا ایام زیارت زائران حسین بن على «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
  45. » آید محسوب نگشتھ و جزء حیاتشان بھ شمار مى

  حفاظت زائر در دنیا و آخرت -8
فدایت شوم، كمترین نصیبى كھ زائر امام حسین : عرض كرد) علیھ السالم(عبدهللا بن ھالل بھ امام صادق 

باشد، این است كھ خداوند  مىاى عبد هللا، كمترین چیزى كھ براى او «: دارد، چیست ؟ فرمود) علیھ السالم(
اش باز گرداند، و چون روز قیامت فرا رسد،  اش را حفظ مى كند تا وى را بھ سوى خانواده او و خانواده

  46. » باشد خداوند حافظ او مى
  ) علیھ السالم(عنایت و توجھ سیدالشھدا  -9

او نگاه مى كند . انش نظر مى كند بھ زائر... حسین در نزد پروردگارش «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
خواند تا  كھ چھ كسى براى آن حضرت گریھ مى كند، پس براى او طلب آمرزش كرده و پدرانش را مى

اگر زائر من : مى فرماید) حسین(سپس امام . براى آن زائر دعا كرده و طلب آمرزش و مغفرت نمایند
. » گردید تابى وى مى ى او بیشتر از جزع و بىدانست كھ خدا چھ چیزى براى او عطا مى فرماید شاد مى
47  

ھر كس مرا در زندگانیش زیارت كند، پس از مرگش بازدیدش خواھم «: فرمود) علیھ السالم(و امام حسین 
  48. » كرد



  خیر و بركت زیاد -10
علیھ (ن دانستند كھ چقدر خیر و بركت در زیارت امام حسی اگر مردم مى«: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

كردند، و ھر آینھ اموالشان را براى رفتن بھ  وجود دارد ، براى زیارت كردنش با یكدیگر مقاتلھ مى) السالم
  49» فروختند زیارتش مى
چھ ) علیھ السالم(دانستند كھ زیارت قبر شریف حسین  اگر مردم مى«: فرمود) علیھ السالم(و امام باقر 

» آمد یارت جان مى سپردند و نفسھایشان از شدت حسرت بند مىمقدار فضیلت و بركت دارد، از شوق ز
50.  
  با حج) علیھ السالم(برابرى زیارت قبر حسین  -11

فدایت شوم ، ھمھ سالھ وسایل : عرضھ داشتم ) علیھ السالم(بھ امام صادق : عبدهللا بن عبید انبارى گوید
ى و اسباب برایت فراھم نگشت ، بھ چون قصد حج نمود«: فرمود. شود تشرف بھ حج برایم فراھم نمى

برو، كھ یك حج برایت نوشتھ مى شود و چون قصد عمره نمودى و وسایل ) علیھ السالم(زیارت قبر حسین 
  51» نما، كھ یك عمره برایت منظور مى شود) علیھ السالم(مھیا نشد ، عزم زیارت قبر حسین 

  شود  نام زائر در اعلى علیین ثبت مى -12
برود در حالى كھ عارف بھ ) علیھ السالم(ھر كس بھ زیارت قبر حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

  52. » نویسد حق او باشد، خداوند نام او را در اعلى علیین مى
  غرق شدن در رحمت الھى  -13

در حالى  را زیارت كند،) علیھ السالم(ثواب كسى كھ قبر امام حسین : پرسیدند) علیھ السالم(از امام صادق 
اگر شقى . برایش ھزار عمره و حج مقبول نوشتھ مى شود «: كھ كبر و غرور نداشتھ باشد چیست ؟ فرمود

  53. » ور خواھد بود گردد، و پیوستھ در رحمت الھى غوطھ باشد، سعید نوشتھ مى
  دعاى معصومین براى زائر  -14

علیھ (اى معاویھ، زیارت قبر حسین «: مودنقل نموده كھ فر) علیھ السالم(معاویة بن وھب از امام صادق 
شود كھ آرزو نماید  را از روى ترس وامگذار ، زیرا ھر كھ آن را ترك كند ، چنان دچار حسرت مى) السالم

صلّى (آیا دوست ندارى كھ خداوند تو را در زمره كسانى بھ حساب آورد كھ رسول خدا . قبرش نزد او باشد 
  .54» كنند؟ برایش دعا مى) علیھ السالم(ھ و امامان معصوم و على و فاطم) هللا علیھ وآلھ
علیھ (نزد زائران قبر فرزندش حسین ) صلّى هللا علیھ وآلھ(دختر محمد ) س(ھمانا فاطمھ «: و نیز فرمود

  55. »كند حضور یافتھ و براى گناھانشان طلب آمرزش مى) السالم
  تجلى خدا  -15

درستى كھ خداى تبارك و تعالى، قبل از اھل عرفات ، براى زائران  بھ«: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
كند ، گناھانشان را آمرزیده و  تجلى مى نماید، حوایج آنان را بر آورده مى) علیھ السالم(قبر حسین 

سازد ، و سپس متوجھ اھل عرفات شده و در مورد آنان نیز اینگونھ  درخواستھایشان را بھ اجابت مقرون مى
  56. »كند عمل مى

  سعادت  -16
را ترك مكن و ) علیھ السالم(زیارت حسین بن على «: بھ عبدالملك خثعمى فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

خداوند سبحان . دوستانت را نیز بھ آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و روزیت را زیاد گرداند
رى مگر سعادتمند ، و تو را در سلك سعادتمندان می زندگانى تو را در سعادت قرار خواھد داد، و نمى

  57. » خواھند نوشت 
  تأثیر زیارت در روز عاشورا -17

ھر كس قبر حسین را در روز عاشورا زیارت كند ، ھمانند كسى است «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
  .58» كھ در برابر او بھ خون خود غلطیده باشد

ھر كس «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق  )علیھ السالم(و على و فاطمھ  قرار گرفتن در جوار پیامبر -18
باشد، نباید زیارت حسین بن ) علیھ السالم(و على و فاطمھ ) صلّى هللا علیھ وآلھ(خواھد در جوار پیامبر  مى

  .59» را ترك كند) علیھ السالم(على 
  تأثیر زیارت در روز قیامت  -19

كند كھ اى كاش از  ھیچ كس در روز قیامت نیست مگر آنكھ آرزو مى«: رمودف) علیھ السالم(امام صادق 
بھ واسطھ ) علیھ السالم(نماید كھ با زائران حسین  بود زیرا مشاھده مى مى) علیھ السالم(زائرین امام حسین 

  60. » شود مقامى كھ در نزد پروردگار دارند، چگونھ عمل مى



ھایى از نور بنشیند پس باید از زائرین  ز قیامت بر سر سفرهھر كس دوست دارد در رو«: و نیز فرمود
  .61» باشد) علیھ السالم(حسین بن على 

زائرین حسین یك برترى نسبت بھ سایر مردم «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق «: و زرارة بن اعین گوید
شوند در حالى كھ  مىچھل سال قبل از مردم وارد بھشت «: برتریشان چیست ؟ فرمود: پرسیدم » دارند

  62. » دیگران ھنوز در حال حساب ھستند
  رھایى از شداید قیامت  -20

كنم كھ در روز قیامت ھنگامھ رستاخیز ،  من تعھد مى«: فرمود) صلّى هللا علیھ وآلھ(رسول گرامى اسالم 
ھاى قیامت انگیز و سختی ، دستش را بگیرم و از مراحل ھول)علیھ السالم(ضمن مالقات با زائر حسین 

  .63»نجاتش بخشیده و او را بھ بھشت وارد كنم
  نجات از آتش جھنم  -21

را بھ خاطر خداوند و در راه خدا ) علیھ السالم(ھر كس قبر حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
. ارد د او را ایمن مى) قیامت(سازد، و روز ترس بزرگ  زیارت نماید، خداوند او را از آتش دوزخ آزاد مى

  .64» نماید كند مگر آنكھ بھ او عطا مى از خداوند نیز ھیچ حاجتى از حوائج دنیا و آخرت را طلب نمى
این آثار و آثار دیگرى كھ بھ خاطر اجتناب از طوالنى شدن مطلب ذكر نكردیم ، ھمگى بھ بركت وجود 

ت مرقد مطھرش نصیب تمام است كھ امیدوارم ھر چھ زودتر توفیق زیار) علیھ السالم(حضرت سیدالشھدا 
  .عاشقان گردد
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  )علیھ السالم(آثار و بركات مرقد شریف سیدالشھداء : فصل پنجم 
  

  )علیھ السالم(ون مرقد سیدالشھدا سخنى پیرام
در دلھا و قلبھاست كھ بناى آن از دوران كودكى در سرزمین دل ) علیھ السالم(اگر چھ قبر حقیقى سیدالشھدا 

شیعیان و عاشقانش گذارده شد؛ اما مرقد شریف آن حضرت ھمواره از آثار و بركات متعددى برخوردار 
  .بوده است 

یادگارى از جان نثارى و فداكارى او و یارانش در ) علیھ السالم(حسین ضریح مقدس و حرم مطھر امام 
مرقدى كھ جاى عترت آدمیان براى ابد و دوام خواھد بود، و سزاوار است كھ این بارگاه . باشد راه خدا مى

انگیز و شور آفرین، ھمواره زیارتگاه مردم جھان شده و انسانھا ، فداكارى و عشق و صفا را  شریف و غم
  .ز خفتگان این مرقدھاى شریف ، سرمشق گیرندا

و این كعبھ طوافگاه زائران و قبلھ امیدواران و دارالشفاى دردمندان و پناھگاه . حرم حسین كعبھ دلھاست 
  .توبھ كنندگان و گنھكاران است

وار خود را در اطراف ضریح مطھرش گردانیده و بھ  آرى، عاشقان كویش و دلباختگان رویش ، پروانھ
سوزانند و اشك شوق و اشتیاق بر چھره و رخسار  تش عشق و محبت او، پر و بال خویش را مىآ

این چھ شمعى است كھ «دھند براستى  افشانند، و بر مظلومى و مصیبتھاى او و خاندانش نالھ سر مى مى
  .»جانھا ھمھ پروانھ اوست

   برگرد حریم تو ، كھ دست طلب ماست
  ھ بگیردچون دامن شمعى است، كھ پروان

) علیھ السالم(چنان است كھ امام صادق ) علیھ السالم(فضل و شرافت كربال و مرقد مطھر سیدالشھدا 
از آن روزى كھ در آنجا دفن شد، باغى از باغھاى بھشتى ) علیھ السالم(قبر ابى عبدهللا الحسین «: فرمود
  .65» است

علیھ (گونگى حرم و مرقد شریف امام حسین با ذكر این مختصر ، شایستھ است جھت آگاھى و آشنایى با چ
  .و تحوالت عمارت شریف ، مطالبى بھ طور اجمال ذكر گردد) السالم

محل دفن آن حضرت كھ ھمان گودال قتلگاه است ، اكنون داراى سقفى است كھ روى آن صندوق مبارك 
مسجد باال سر و ( نھاده شده و روى صندوق ، ضریح در میان روضھ منوره ، و روضھ نیز در بین مسجد

باشد این مجموعھ ھم اكنون حرم امام  و در طرف پایین پا در زاویھ روضھ قبور شھدا مى) مسجد پشت سر
دھد، و حرم نیز میان رواق و رواق در وسط صحن و صحن محور  را تشكیل مى) علیھ السالم(حسین 

  .باشد آبادانى زمین كربال بوده و مى
از نقره خالص ساختھ شده كھ در پیش روى آن با طال و بھ خط نسخ  ضریح مقدس در وسط واقع است و

آیھ «، و در باالى سر، »وال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا بل احیاء عند ربھم یرزقون«: نوشتھ شده
  .نوشتھ شده است » نور

ساعتى بر فراز آن  باب قبلھ كھ -1: داراى ھفت باب است كھ عبارتنداز) علیھ السالم(صحن مطھر حسین 
 - 5باب سلطانى  - 4باب زینبیھ كھ در حدود تل زینبیھ قرار دارد  - 3باب قاضى الحاجات  - 2نصب است ، 

باب صافى كھ  -7باب سدره كھ در شمال صحن بوده و بھ بازار و اطراف راه دارد  - 6باب بازار بزازھا 

     



  .بھ درب بین الحرمین نیز معروف است
  .بنا نھاده شده است  -بھ غیر از عمارت موجود  -آید كھ بارگاه حسینى ھفت مرتبھ  از اخبار چنین بر مى

پس از ساختن قبر شریف آن حضرت براى اولین بار در ) علیھ السالم(بارگاه سیدالشھدا : عمارت اول
امام و دوران بنى امیھ بنا گردید ، اخبار و روایات بسیارى آمده كھ در زمان بنى امیھ سقفى بر روى مزار 

ھمچنان باقى )  193سال (نزدیك آن ساختھ شد و تا زمان ھارون الرشید ) ظاھراً توسط بنى اسد(مسجدى 
  .بود

بعد از تخریب مرقد شریف ، توسط ھارون ، در زمان مأمون خلیفھ عباسى، عمارت دوم بنا : عمارت دوم 
  .باقى بود  232شد، و تا سال 

ار بار امر بھ خرابى و انھدام قبر كرد، و اوقاف حایر مبارك را برد و متوكل چھ 247اما از آن سال تا سال 
  .ذخایر آن را تاراج كرد

  .باقى بود 273تجدید بنا شد، و تا سال » منتصر«سومین بار مرقد مطھر امام بھ دست : عمارت سوم 
بن محمد بن تجدید بناى مرقد امام براى چھارمین بار بھ دست محمد بن زید بن حسن : عمارت چھارم 

پادشاه طبرستان انجام » داعى صغیر«اسماعیل بن زید بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب ، ملقب بھ 
  .گرفت

بنا شد، و در زمان او بود كھ رواقى بھ دست  369بناى عضد الدولھ دیلمى بود، كھ در سال : عمارت پنجم 
  .اختھ شددر حایر حسین س» رواق عمران«عمران بن شاھین معروف بھ 

ششمین بار بارگاه حسین بھ دست حسن بن مفضل بن سھالن ابومحمد رامھرمزى ، وزیر : عمارت ششم 
  .سلطان الدولھ دیلمى نوسازى شد

بھ دستور  310بعد از سرنگونى دولت آل بویھ بھ سال  767عمارت موجود است كھ در سال : عمارت ھفتم 
فرزندش احمد بن اویس در تكمیل آن كوشید و تاریخ آن  786سلطان اویس ایلخانى ساختھ شد، و در سال 

  66. در باالى محراب و نزدیك سر شریف آن حضرت نگاشتھ شده است 
  : عبارتنداز) علیھ السالم(و اما آثار و بركات مرقد شریف و حرم مطھر سیدالشھدا 

  مرقد حسینى ، نیروبخش است  -1

صورت گرفتھ است بھ خوبى ) علیھ السالم(ھر امام حسین با ذكر اجمالى تحوالتى كھ در عمارت مرقد مط
گردد كھ زیارت قبر آن حضرت در مبارزه با حكومت بنى عباس تأثیر مھمى داشتھ است ، و بھ  معلوم مى

زدند ، زیرا این  دانستند و بھ ویرانى آن دست مى ھمین دلیل بود كھ عباسیان قبر آن امام را دشمن خود مى
  .تجمع مخالفان و مبارزان تبدیل شده بودقبر شریف بھ مركز 

مشاھده مزار و مرقد شھیدان كربال و بھ نظر در آوردن آن مصائب جانگذار ، حالت بیننده را دگرگون 
اى قلیل در مقابل جمعى كثیر و  ساختھ و استقامت حال او را بھ ھم زده و وارونھ مى سازد، كھ چگونھ عده

ه و روى عقیده و ایمان خود ثبات قدم داشتھ و تا آخرین قطره خون خود سپاھى مجھز و مھیا تن بھ مرگ داد
  .مبارزه و جانفشانى نمودند

  محل نزول فرشتگان الھى -2

تا آسمان، محل رفت و آمد فرشتگان ) علیھ السالم(ما بین قبر حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
  67. »الھى است 

آن باغى از باغھاى . بیست ذراع در بیست ذراع است ) علیھ السالم(قبر حسین بن على «: و نیز فرمود
باشد ھیچ فرشتھ مقرب و پیامبر مرسلى نیست جز آنكھ از خدا  بھشت ، و محل عروج فرشتگان بھ آسمان مى

  .68» روند آیند و گروھى باال مى خواھد كھ او را زیارت كند پس گروھى فرود مى مى
  شود  نماز قبول مى -3

سان زائر ، حق امام را شناختھ و با معرفت و والیت او در كنار قبر مطھرش نماز گذارد ، مورد اگر ان
در شأن و مقام كسى كھ بھ مرقد و بارگاه ) علیھ السالم(چنانكھ امام صادق . گیرد  قبول حق تعالى قرار مى

» دھد ولى آن قرار مىخداوند متعال اجر نمازش را قب«: شریف حضرت مشرف شده و نماز بخواند ، فرمود
69.  



  تمام خواندن نماز -4

یعنى اگر چھ از (شود  نماز در چھار مكان تمام خوانده مى«: فرمود) علیھ السالم(حضرت امام جعفر صادق 
مسجد الرسول  - 2، ) مكھ(مسجد الحرام  -1) : شود حد مسافت شرعى ھم بیشتر باشد اما شكستھ نمى

  .70» ) علیھ السالم(امام حسین حرم  - 4مسجد كوفھ،  -3، )مدینھ(
را ) علیھ السالم(آیا قبر امام حسین : پرسید) علیھ السالم(از امام صادق » ابن شبل«و نیز روایت شده كھ 

پرسید نمازم را تمام . پاك و خوب زیارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان : زیارت كنم ؟ فرمود
اینان دو چندان : خوانند؟ فرمود اصحاب و شیعیان شكستھ مى بعضى از: عرض كرد . تمام: بخوانم؟ فرمود

  .71» كنند  عمل مى
توان نماز را، ھم  مى) علیھ السالم(ھاى عملیھ نیز آمده است ، در حرم امام حسین  لذا چنانكھ در رسالھ

  .شكستھ خواند و ھم بھ بركت آن حضرت تمام بجا آورد
  اجابت دعا و برآورده شدن حاجت  -5

و تحمل ھرگونھ سختى چون تشنگى و غم ) علیھ السالم(سبحان در ازاى ایثار و فداكارى سیدالشھدا  خداوند
و اندوه فراوان براى حفظ اسالم، در مرقد شریفش بركاتى را قرار داده كھ از جملھ آنھا اجابت دعا و 

عت كنار قبر حسین ھر كس دو رك«: فرمود) علیھ السالم(چنانكھ امام صادق . برآورده شدن حاجات است 
  72. » نماز بخواند ، از خداوند چیزى را مسئلت نكند جز اینكھ بھ او عطا شود) علیھ السالم(

امامت را در ذریھ آن حضرت ، شفا را در ) علیھ السالم(خداوند در عوض قتل امام حسین «: و نیز فرمود
» شود كنندگان او از عمرشان حساب نمىتربتش ، اجابت دعا را در كنار مرقدش قرار داده ، و ایام زیارت 

 .73  
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       )علیھ السالم(آثار و بركات تربت پاك سید الشھداء: فصل ششم   



  
  )علیھ السالم(سخنى پیرامون تربت سیدالشھدا 

  سجده بر خاك تو شایستھ بود وقت نماز
   اى كھ از خون جبینت بھ جبین آب وضوست

. از قطعات زمین نیست اى  فضیلت و آثار و بركاتى كھ براى تربت حسینى است ، براى ھیچ تربتى و قطعھ
اى از بھشت است كھ خداوند قادر متعال بھ واسطھ قدردانى از یك فداكار در راه دین كھ  خاك كربال قطعھ

  .تمام ھستى خود را فدا كرده ، در آن خاك، بركت و فضیلت و شفا قرار داده است 
   اى از جنت است كربالیش قطعھ

   باب نور و باب لطف و رحمت است
ھر چیزى كھ در این : ینكھ چرا تنھا این خاك داراى چنین ویژگیھا و آثار و بركات است؟ باید گفت اما در ا

كند، یا بھ خاطر انتساب آن بھ خداوند سبحان و شرافت ذاتى  عالم ، شرافت ظاھرى و یا معنوى پیدا مى
  .اده است است، و یا بھ خاطر وقوع امر خارق العاده و مھمى است كھ بھ آن شرافت و بركت د

ھر دو امر محقق شده است ، زیرا خاك كربال بنا بر روایاتى ، ) علیھ السالم(در تربت كربالى سیدالشھدا 
اى مھم در آنجا واقع گردیده كھ آن شھادت حسین بن  ھم شرافت ذاتى و خدا دادى ، و ھم امر عظیم و واقعھ

  .فضیلت و آثارى خاص است باشد ، لذا داراى  و یاران وفادارش مى) علیھ السالم(على 
آب بستند، پس از چھل روز آب فرو نشست و اثر قبر ) علیھ السالم(آمده است كھ چون بر قبر امام حسین 

محو گردید، یكى از اعراب بنى اسد آمد و از خاك قبضھ قبضھ برداشت و بویید تا بر قبر حسین رسید، و 
و مادرم بھ فدایت ، چھ اندازه خوشبویى كھ قبر و تربت پدر : گفت  كرد و مى بوسید گریھ مى چون او را مى

  : تو چنین خوشبو است ، سپس شروع كرد بھ سرودن 
   خواھند نھان سازند قبرش ز حبیبش

   خوشبویى خاك قبر گردیده دلیلش
سرمھ چشم عاشقان و شیفتگانش بوده و ایشان را مجنون وار بھ سوى ) علیھ السالم(آرى خاك مزار حسین 

  .كشاند خود مى
است ، از تفصیل در مطلب ) علیھ السالم(از آنجایى كھ ھدف این كتاب بر شمردن آثار و بركات سیدالشھدا 

  .دھد  مندان بھ این مقولھ را بھ كتابھاى مربوط ارجاع مى پرھیز كرده و عالقھ
  : و اما آثار و بركاتى كھ مى توان براى تربت پاك حسینى برشمرد عبارتنداز

  ماس اعضاى بدن با تربت تأثیر ت -1

این است كھ متبرك نمودن بدن و صورت با آن تربت ) علیھ السالم(یكى از آثار و بركات تربت سیدالشھدا 
شریف تأثیر معنوى زیادى بر انسان خواھد گذاشت ، از این رو از بعضى بزرگان دین و امامان معصوم 

اند كھ  و نیز دستور داده. ر كربال متبرك مى كنندنقل شده كھ بعد از نماز ، بدن و صورت خویش را با مھ
  .قبل از خوردن تربت جھت شفا گرفتن، آن را بوسیده و با اعضاى بدن تماس داده شود

را شفاى ھر درد، و ایمنى ) علیھ السالم(خداوند متعال تربت جدم حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 
كى از شما خواست از آن خاك تناول كند، ببوسد و آن را بھ چشم از ھر خوفى قرار داده است؛ پس ھرگاه ی
  74» ...گذارد و بر سایر اعضاى بدنش تماس دھد

  سجده بر تربت -2

این است كھ سجده بر آن تربت پاك ) علیھ السالم(یكى دیگر از بركات و آثار خاك مزار امام حسین 
در ) علیھ السالم(امام صادق . مازگزار مؤثر است حجابھاى ظلمانى را كنار زده و در توجھ حق تعالى بھ ن

  75. »حجابھاى ھفتگانھ را پاره مى كند) علیھ السالم(ھمانا سجود بر تربت حسین «: فرماید این باره مى
در كتاب و سنت ، ھمان حجابھایى است كھ بین بنده و خالق حایل » حجاب«الزم بھ ذكر است كھ مراد از 

وند محجوب مى سازد كھ در مرحلھ اول، حجابھاى ظلمانى و در مرحلھ دوم ، شده و او را از شھود خدا
سجده بر . شود اما مراد از حجابھاى ھفتگانھ ، ظاھراً حجابھاى ظلمانى است  حجابھاى نورانى بر طرف مى

این خاصیت را دارد كھ در صورت معرفت بھ حق حضرت و ) علیھ السالم(تربت حضرت سیدالشھدا
  .بھا را دریده و راھگشاى وصول بھ كماالت انسانى باشدوالیت او، حجا

   سجده بر خاك سركوى تو آرند خالیق



   جان فداى تو كھ ھم قبلھ و ھم قبلھ نمایى
و اما در خصوص اینكھ در میان شیعھ معمول است از خاك مقدس كربال یعنى تربت كنار قبر سیدالشھدا 

كنند بدین خاطر است  كرده و غالباً در نماز، بھ آن سجده مى خاك برداشتھ و با آن مھر درست) علیھ السالم(
توان سجده كرد، و از طرفى خاك كربال بھ لحاظ شھادت امام  كھ از خاك زمین بوده و بھ تمامى خاكھا مى

نیز بھ ) علیھ السالم(و یاران باوفایش شرافت پیدا كرده است ، بھ طورى كھ اھل بیت ) علیھ السالم(حسین 
اند در ھر نمازى كھ سجده بر تربت كربال باشد خداوند آن نماز را بھ خاطر آن حضرت قبول  هما فرمود

اى ریختھ و در سجاده ھمراه داشت،  از خاك كربال درون كیسھ) علیھ السالم(چنانكھ حضرت صادق . كند مى
  .نمود كرد و بر آن سجده مى در ھنگام نماز آن كیسھ را باز مى

  شفا یافتن  -3

شفا بودن آن براى دردھاو آالم انسان است ) علیھ السالم(ھ آثار و بركات قطعى تربت پاك سیدالشھدا از جمل
  : شوند روایاتى كھ داللت بر این امر دارند بھ سھ دستھ تقسیم مى. 

روایاتى است كھ شفا بودن را براى تربتى كھ از خود قبر شریف برداشتھ شود مخصوص كرده : دستھ اول 
تربت سرخى ) علیھ السالم(بھ درستى كھ نزد سر حسین «: فرمود) علیھ السالم(كھ امام صادق است ، چنان

  76. » است كھ شفاى ھر دردى غیر از مرگ مى باشد
اى از بیست ذراع تا پنج فرسخ و یا ده میل را براى  روایاتى است كھ با تعبیرات مختلف توسعھ: دستھ دوم 

پنج فرسخ از ) علیھ السالم(حریم مزار حسین «: فرمود) علیھ السالم(چنانكھ امام صادق . آن قائل است 
  77. »چھار جانب قبر است 

چنانكھ امام صادق . اند  روایاتى است كھ بھ طور مطلق جنبھ شفا بودن تربت را مطرح نموده: دستھ سوم 
  78 .»براى ھر دردى شفاست) علیھ السالم(خاك مزار امام حسین «: فرمود) علیھ السالم(

  تا شفا بخشد روان و جسم ھر بیمار را 
   در حریم وصل خود خاك شفا دارد حسین

خوردن گل، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوك، حرام «: فرمود) علیھ السالم(و نیز امام رضا 
. »، بدرستى كھ در آن شفاى ھر درد و امنیت از ھر ترسى است) علیھ السالم(است مگر گل مزار حسین 

79  
عالم زاھد پرھیزگار حجةاالسالم و المسلمین مرحوم آقاى حاج شیخ محمد حسن عالم نجف آبادى : حكایت

كھ در نجف اشرف ) ره(من در زمان مرجعیت مرحوم آیة هللا آخوندى خراسانى «: قدس سره نقل فرمودند
طالب در ھمان مشغول تحصیل بودم مریض شدم و این بیمارى مدتى طول كشید و پرستارى مرا بعضى از 

پس از چندى بیمارى من بھ قدرى شدید شد كھ اطبا از شفا یافتنم مأیوس . حجره مدرسھ بر عھده داشتند 
شدم و گاھى بھ ھوش مى  ام نیامدند، و من در حال تب شدید گاھى بیھوش مى شدند و دیگر براى معالجھ

  .آمدم
اھد مرحوم آیة هللا آقاى حاج على محمد نجف كرد شنیده بود كھ عالم ز یكى از رفقا كھ مرا پرستارى مى

او بھ منزل معظم لھ . را دارد) علیھ السالم(آبادى قدس سره مقدارى از تربت اصلى حضرت سیدالشھدا 
: ایشان فرموده بود . رفتھ و از وى خواستھ بود كھ قدرى از آن تربت را بدھد كھ بھ من بخورانند تا شفا یابم

آن آقا ناراحت شده و . ارم و آن را گذاشتھ ام كھ بعد از مرگم در كفنم بگذارند من بھ قدر یك عدس تربت د
ایم شما ھم از دادن تربت خوددارى  حاال كھ ما از ھمھ جا مأیوس شده و بھ شما پناه آورده: گفتھ بود 

  .میرد كنید؟ این بیمار در حال احتضار است و مى مى
ھ حال بیمار سوختھ و قدرى از آن تربت كھ از جان خودش مرحوم آیة هللا آقاى حاج على محمد، دلش ب

تربت را با آب مخصوصى كھ وارد شده در آب حل كرده و . عزیزترش مى داشت بھ آن شخص داده بود 
بردم ، ناگھان چشمان خود را باز كرده و دیدم  من كھ در حال بیھوشى بھ سر مى. بھ حلق من ریختھ بودند 

اند ، خوب دقیق شدم و آنان را شناختم و قصھ تربت را كھ بھ حلقم ریختھ بودند  رفقا اطراف بسترم نشستھ
  .برایم شرح دادند

كم كم در خود احساس نیرو و نشاط كردم و حركتى بھ خود داده نشستم ، دیدم نشاط بیشترى دارم برخاستم 
شفا یافتم حال خوشى پیدا ) علیھ السالم(و ایستادم ، و چون یقین كردم كھ بھ بركت ترتبت مقدس امام حسین 

خواھم زیارت عاشورا را  از شما خواھش مى كنم كھ از حجره بیرون بروید، چون مى: كردم و بھ رفقا گفتم 
بخوانم رفقا از حجره بیرون رفتند و من درب حجره را بستم و بدون احساس ضعف با آن حال خوشى كھ 



  80. »شدم ) علیھ السالم(دالشھدا قابل و صف كردن نیست مشغول خواندن زیارت حضرت سی
آرى ، شفاى بیماران بھ وسیلھ تربت آن حضرت یكى از بركاتى است كھ خداوند متعال در عوض شھادت 

  .بھ وى عطا فرموده است ) علیھ السالم(امام حسین 
  تربتت راز شفاى ھمھ درد است حسین 

   تن و جان را نبود مثل تو آگاه طبیب
  اطفال با تربت تأثیر كام برداشتن  -4

علیھ (موجب ایمنى كودك مى شود چنانكھ امام صادق ) علیھ السالم(كام برداشتن اطفال با تربت امام حسین 
  : فرمود) السالم

  81. »باز كنید كھ آن امان است ) علیھ السالم(كام فرزندانتان را با تربت حسین «
  تأثیر تربت حسین ، ھمراه جنازه -5

اى بود،  زن زاینھ) علیھ السالم(در زمان حضرت صادق : مى نویسد» حكاممدارك اال«صاحب كتاب 
وقتى كھ مرد، پس از غسل و كفن او . سوزانید انداخت و مى ھایى كھ از زنا بدنیا مى آورد در تنور مى بچھ

جاى دیگر او را دفن كردند باز زمین او را .اش را بیرون انداخت  را بھ خاك سپردند ، اما زمین جنازه
اى پسر پیغمبر بھ فریادم : متمسك شد) علیھ السالم(نپذیرفت تا سھ مرتبھ ، آنگاه مادرش بھ امام صادق 

  .برس
ھیچ مخلوقى حق ندارد : فرمود. ھاى حرامزاده  كارش چھ بود ؟ عرض كردند زنا و سوزاندن بچھ: فرمود

مقدارى از : كنم؟ فرمودمخلوقى را بسوزاند، سوزاندن بھ آتش مخصوص خالق است عرض كرد حاال چھ 
ھمراھش گذاشتند . امان است ) علیھ السالم(تربت حسین . با او در قبر بگذارید ) علیھ السالم(تربت حسین 

  .زمین او را پذیرفت
در (یكى از شیعیان بھ حضرت . نیز اذن داده شده است ) عج(در توقیع مبارك حضرت حجة بن الحسن 

را ) علیھ السالم(آیا جایز است ما تربت حسین : نویسد مى) رت زمان غیبت صغرى توسط نایب خاص حض
  با میت در قبر بگذاریم ، یا با تربت حسین روى كفن بنویسیم؟

مھر . البتھ باید رعایت احترام تربت بشود . ھر دو كار پسندیده است : فرمایند حضرت در پاسخ مرقوم مى
قبر میت محل امنى ) علیھ السالم(بركت خاك قبر حسین یا تربت، مقابل یا زیر صورت میت باشد ، بلكھ بھ 

  82. از ھر بال و آفت و عذابى گردد
  تسبیح تربت  -6

را ) علیھ السالم(ھر كس تسبیح تربت امام حسین «: روایت شده كھ فرمود) عج(از حضرت صاحب الزمان 
  83. »شود در دست گیرد و ذكر را فراموش كند، ثواب ذكر براى او نوشتھ مى

گفتھ شود برابر است با ) علیھ السالم(یك ذكر یا استغفار كھ با تسبیح تربت حسین «: امام صادق فرمود و
  84. »ھفتاد ذكر كھ با چیز دیگر گفتھ شود

 -------------------------------------  
  : پى نوشتھا

  1033ص  4ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  74
  588ص  4ج , مرحوم كلینى , كافى  75
  272ص , ابن قولویھ , كامل الزیارات  76
  360ص  1ج , طبرسى , مكارم االخالق  77
  360ص  1ج , مرحوم كلینى , كافى  78
  74ص  6ج , شیخ طوسى , تھذیب االحكام  79
  166ص , آیت هللا شھید دستغیب > سید الشھدا<نقل از كتاب  80
  1033ص  4ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  81
  1033ص  4ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  82
  280ص  44ج , عالمھ مجلسى , بحاراالنوار  83
 451ص , شھید ھاشمى نژاد> بھ ما آموخت ) ع (درسى كھ حسین <نقل از كتاب  84

 



 

 

 

 

 

 

  

  )علیھ السالم(آثار و بركات عزادارى و گریھ بر سیدالشھداء : فصل ھفتم 
  

  )علیھ السالم(دارى و گریھ بر سیدالشھدا سخنى پیرامون عزا
ھاى مختلفى دارد كھ ھر یك از آنھا  مظھر شدیدترین حاالت احساسى انسان است، و علتھا و انگیزه» گریھ«

در روایات ، بعضى از انواع گریھ تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان . نشان دھنده حالتى خاص است 
  .، و بعضى از انواع گریھ مذموم شمرده شده است  پاكدل خداوند بھ حساب آمده است

اى از اندوه و ناراحتى روانى بھ طور طبیعى بھ  گریھ ، از حاالت و انفعاالت انسانى است كھ با مقدمھ
مثل شوق و ذوقى كھ از دیدار . اش ھیجانات تند روانى باشد  رسد، و گاه ممكن است انگیزه ظھور مى

ھمچنین گاھى ھم گریھ كردن حاكى از عقاید مذھبى انسان . اشى مى شودمحبوب پس از زمانى طوالنى ن
است با این توصیف، از آنجایى كھ گریھ عملى طبیعى و اى بسا غیر ارادى است؛ لذا نمى شود مورد امر و 

. باشد  ھاى گریھ مى نھى و حسن و قبح قرار گیرد، بلكھ آنچھ كھ مورد حسن و قبح است، مقدمات و انگیزه
  .»تو آنى كھ در بند آنى«: اند كھ گفتھچنان

اى است و چھ تأثیرات و بركاتى  چگونھ گریھ) علیھ السالم(در اینجا براى اینكھ بدانیم گریھ بر سیدالشھدا 
اى بھ انواع گریھ كنیم تا بعد از آن، نوع گریھ بر آن حضرت  تواند داشتھ باشد، بھتر آن است كھ اشاره مى

  .برایمان معلوم گردد
زندگانى انسان با گریھ شروع مى شود كھ ھمان گریھ، نشانھ سالمت و تندرستى نوزاد : گریھ طفولیت  -1

  .است، و در واقع گریھ در آن زمان ، زبان طفل است 
و . شود  مانند گریھ مادرى كھ از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال سرداده مى: گریھ شوق -2

  .دھد ھیجان و احیاناً جھت سرور و شادى بھ انسان دست مى اى است كھ از روى این گریھ
مثالً محبت . محبت از عواطف اصیل انسانى است كھ با گریھ انس دیرینھ دارد : گریھ عاطفى و محبت  -3

  .حقیقى بھ خداوند حسن آفرین است و براى قرب بھ او باید اشك محبت ریخت
   صنما با غم عشق تو چھ تدبیر كنم

   ر غم تو نالھ شبگیر كنمتا بھ كى د
انجام عبادات خالصانھ و تفكر در عظمت آفرینش و كبریایى خداوند ، و ھمچنین : گریھ معرفت و خشیت -4

گردد كھ نوع خاصى از خوف، در درون انسان ایجاد شود و  اھمیت تكالیف و مسئولیتھاى انسانى باعث مى
نامیده مى » خشیت «آید كھ  ھذیب نفس بھ دست مىاین خوف، خوفى است كھ از روى معرفت بھ خداوند و ت

  .شود
گردد، محاسبھ نفس و حسابرسى شخصى است  از عوامل اندوه زدایى كھ منجر بھ گریھ مى: گریھ ندامت -5

شود كھ انسان بھ گذشتھ خود فكر كند و با حسابرسى ، جبران كوتاھى و  ، و ھمین حسابرسى باعث مى
ندامت از چشمانش جارى نماید، این گریھ، نتیجھ توبھ و بازگشت بھ خطاھا را بكند و اشك حسرت و 

  .خداست
   اشك میغلتد بھ مژگانم بھ جرم رو سیاھى

   اى پناه بى پناھان، مو سپید روسیاھم
   روز و شب از دیدگان اشك پشیمانى فشانم

     



   تا بشویم شاید از اشك پشیمانى گناھم
گریھ بر شھید از این نوع گریھ . انسان، پیام آور ھدفھاست  ھاى اشك گاھى قطره: گریھ پیوند با ھدف  -6

خوى ) علیھ السالم(كند و گریستن بر سیدالشھدا  گریھ بر شھید خوى حماسھ را در انسان زنده مى. است 
آن كسى . پذیرد كند و نھ ستم مى كند ، و خوى حسینى چنان است كھ نھ ستم مى حسینى را در انسان احیا مى

فرستد، صادقانھ این پیوند با ھدف واالى  حادثھ كربال قطره اشكى از درون دل بیرون مى كھ با شنیدن
  .كند را بیان مى) علیھ السالم(سیدالشھدا 

اند و روح و  گریھ افراد ضعیف و ناتوانى كھ از رسیدن بھ اھداف خود مانده: گریھ ذلت و شكست  -7
  .بینند شھامتى براى پیشرفت در خود نمى

ھر كس با . از چھ نوع گریھ است ) علیھ السالم(ین مطلب، حال باید بررسى كرد كھ گریھ بر حسین با ذكر ا
گریھ محبت است ، آن محبتى كھ در دلھاى ) علیھ السالم(اندك توجھى خواھد دانست كھ گریھ بر حسین 

ھاى كربال،  ھگریھ بر او ، گریھ شوق است ، زیرا قسمت زیادى از حماس. عاشقانش بھ ثبت رسیده است 
شوق آفرین و شورانگیز است و بھ دنبال آن سیالب اشك شوق بھ خاطر آن ھمھ رشادت، فداكارى ، 

گردد و نیز  شجاعت و سخنرانیھاى آتشین مردان و زنان بھ ظاھر اسیر ، از دیدگان شنونده سرازیر مى
گریھ سیاسى است ) ره(م خمینى گریھ معرفت و پیوند با ھدف متعالى و انسان ساز او است؛ و بھ تعبیر اما

دھیم و سدھایى  ما ملت گریھ سیاسى ھستیم ، ما ملتى ھستیم كھ با ھمین اشكھا سیل جریان مى«: كھ فرمود
  .»كنیم  را كھ در مقابل اسالم ایستاده است خرد مى

  ھزار سال فزون شد ز وقعھ عاشورا
   ولى ز تعزیھ ھر روز، روز عاشور است

گریھ ذلت و شكست باشد، بلكھ گریھ پیوند با سرچشمھ عزت است، ) علیھ السالم(ین ھیھات كھ گریھ بر حس
گریھ امت نیست، كھ گویا است ، گریھ سرد كننده نیست ، كھ حرارت بخش است، گریھ بزدالن نیست، كھ 
گریھ شجاعان است ، گریھ یأس و ناامیدى نیست كھ گریھ امید است، و باالخره گریھ معرفت است و گریھ 

از انحراف و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیرى مى كند و شاید ) علیھ السالم(معرفت در عزاى حسین 
از آن . روایات متعددى وارد شده است ) علیھ السالم(بھ ھمین جھت باشد كھ در فضیلت گریھ بر سیدالشھدا 

ر مصیبت براى بنده مكروه گریھ و بى تابى در ھ«: فرمود) علیھ السالم(جملھ، روایتى است كھ امام صادق 
  85. » كھ اجر و ثواب نیز دارد) علیھ السالم(است، مگر گریھ بر حسین بن على 

داراى آثار و بركات مھمى است كھ بھ برخى از آنھا اشاره ) علیھ السالم(گریھ و عزادارى براى سیدالشھدا
  : شود مى
  حفظ رمز نھضت حسینى -1

حفظ رمز نھضت ) علیھ السالم(عزادارى و گریھ بر ابى عبدهللا حسین  ترین آثار و بركات مجالس از ارزنده
  .حسینى است 

علیھ (براستى ؛ چرا در دوران منحوص سالطین و پادشاھان جور از برپایى مجالس عزاى اھل بیت 
بھ خصوص ساالر شھیدان جلوگیرى مى شد؟ آیا نھ این است كھ عزاى حسینى و امامان شیعھ، سبب ) السالم
ھاى حكومتھا آگاھى دھند و انگیزه قیام  ود كھ سخنوران و دانشمندان متعھد و انقالبى، مردم را از ظلممى ش

  آن حضرت كھ امر بھ معروف و نھى از منكر است بھ اطالع مردم برسد؟
آرى، اینگونھ مجالس، آموزشگاھھا و دانشگاھھایى است كھ بھ بھترین روش و زیباترین اسلوب مردم را بھ 

سازد  خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار مى كند و جاھالن و بى ین خوانده و عواطف را آماده مىسوى د
) علیھ السالم(و نیز در این مجالس است كھ مردم ، دیانت را ھمراه با سیاست، از مكتب حسین بن على 

  .آموزند مى
كند، بلكھ  ھا اساس مكتب را حفظ مىو تشكیل مجالس عزاى حسینى نھ تن) علیھ السالم(گریھ بر سید الشھدا 

گردد شیعیان با حضور در این مجالس از واالترین تربیت اسالمى برخوردار شده و در جھت  باعث مى
  .حسینى شدن رشد و پرورش یابند

اى است مانند حادثھ  كدام اجتماعى است كھ در عالم چنین اثرى را از خود بروز داده باشد؟ كدام حادثھ
كھ از دوره وقوع تاكنون و بعدھا بدینسان اثر خود را در جامعھ بشریت گذارده ، و روز بھ  جانسوز كربال

روز دامنھ آن وسیعتر و پیروى و تبعیت از آن بیشتر گردد؟ از این رو باید گفت كھ در حقیقت مراسم 
سالم وضامن و در نتیجھ حافظ ا) علیھ السالم(عزادارى حافظ و زنده نگھدارنده نھضت مقدس امام حسین 

  .بقاى آن است 



كند بلكھ بھ عالوه سبب آن گردید كھ  تشكیل مجالس عزادارى حسین، نھ تنھا اساس مكتب را حفظ كرده و مى
شیعیان با حضور در این مجالس از واالترین تربیت اسالمى برخوردار شده و در جھت حسینى شدن رشد و 

  .پرورش یابند
كردند كھ  دانستند و درك مى رخین ما، حقیقت این روز را مىاگر مو«: نویسد مى» موریس دوكبرى«

زیرا پیروان حسین بھ واسطھ عزادارى . عاشورا چھ روزى است ، این عزادارى را مجنونانھ نمى پنداشتند 
زیرا شعار پیشرو و آقاى آنان تن بھ . دانند كھ پستى و زیر دستى و استعمار را نباید قبول كنند  حسین مى
  .لم و ستم ندادن استزیر بار ظ

دھد كھ چھ نكات دقیق و حیات بخشى مطرح  قدرى تعمق و بررسى در مجالس عزادارى حسین نشان مى
براى حفظ شرف و ناموس ) علیھ السالم(مى شود ،در مجالس عزادارى حسین گفتھ مى شود كھ حسین 

ار استعمار و ماجراجویى یزید مردم و بزرگى مقام و مرتبھ اسالم، از جان و مال و فرزند گذشت و زیر ب
نرفت؛ پس بیایید ،ما ھم شیوه او را سرمشق قرار داده از زیر دستى استعمار گرایان خالصى یابیم و مرگ 

  .86» ...با عزت را بر زندگى با ذلت ترجیح دھیم
  ازدیاد محبت بھ امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت -2

بھ چشم سرایت كرده و از مجارى دو چشم آنھا بھ ) لیھ السالمع(سوزى كھ از دل سوختھ عاشقان سیدالشھدا 
رساند و  صفحھ رخسار وارد مى شود، مراتب عالقھ و اخالص و دلبستگى بھ خاندان وحى و رسالت را مى

  .این عمل اثرى مخصوص در ابقاى مودت و ازدیاد محبت دارد
انسانى از فرط دلسوزى و انقالب،  از مواردى است كھ ھیچ) علیھ السالم(گریھ بر حضرت سیدالشھدا 

طاقت بردبارى و تحمل در برابر استماع مصائب او را ندارد، و این گریھ و بیقرارى ، عالوه بر ازدیاد 
زارى از دشمنان و قاتالن آن حضرت شده و موجب برائت  محبت و مھر و مودت، موجب كثرت تنفر و بى

  .رددگ دوستداران این خانواده از دشمنان ایشان مى
، در واقع، اعالم انزجار از قاتالن اوست و این ) علیھ السالم(بارى، گریھ با آگاھى و معرفت بر امام حسین 

است زیرا مردم بھ ویژه افرادى كھ داراى شخصیت ) علیھ السالم(تبرى از آثار برجستھ گریھ بر امام حسین 
ورزند ، و تا شعلھ درونى آنان بھ مرتبھ  مى ھستند از گریھ كردن در برابر حوادث تا سر حد امكان امتناع

انفجار نرسد حاضر بھ گریھ كردن مخصوصاً در برابر چشم دیگران نیستند، این گریھ و عزادارى ابراز 
كمال تنفر در برابر تعدى و تجاوز و ستمگرى و پایمال نمودن حقوق جامعھ و بھ ناحق تكیھ زدن بر مسند 

  .باشد حكومت آنان مى
  با حقیقت دین و نشر آن آشنایى -3

این است كھ مردم در سایھ مراسم ) علیھ السالم(یكى دیگر از آثار و بركات مجالس عزادارى سیدالشھدا 
اى كھ ھمراه با این مراسم انجام  عزادارى بھ حقیقت اسالم آشنا شده و بر اثر تبلیغات وسیع و گسترده

چھ اینكھ قرآن . گردد  با دین حنیف محكمتر و قویتر مى گیرد، آگاھى توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان مى
شوند و این آگاھى در اقامھ ماتم و مراسم  و عترت دو وزنھ نفیسى ھستند كھ ھرگز از یكدیگر جدا نمى

بھ آحاد مردم داده ) علیھ السالم(بھ خصوص امام حسین ) صلّى هللا علیھ وآلھ(سوگوارى عترت رسول اكرم 
  .خواھد شد

  ش گناھان آمرز -4
علیھ (اى پسر شبیب ، اگر بر حسین «: روایت كرده كھ فرمود) علیھ السالم(ریان بن شبیب از امام رضا 

گریھ كنى تا آنكھ اشك چشمت بر صورتت جارى شود، خداوند گناھان كوچك و بزرگ، و كم یا زیاد ) السالم
  87» تو را مى آمرزد

گریھ كنند ، زیرا گریستن براى او ) علیھ السالم(چون حسین گریھ كنندگان باید بر كسى ھم«: و نیز فرمود
  .89» ریزد گناھان بزرگ را فرو مى

  سكونت در بھشت  -5
اشك دیده ریزد، بھ حدى كھ ) علیھ السالم(ھر مؤمنى كھ در سوگ حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام باقر 
  90. » دھد ى بھشت مسكن مىھا اش جارى گردد، خداوند او را سالیان سال در غرفھ بر گونھ

شعرى بخواند و گریھ نماید و ) علیھ السالم(ھر كس درباره حسین «: فرمود) علیھ السالم(و نیز امام صادق 
نزد او ذكر شود ) علیھ السالم(كسى كھ حسین . شود  یك نفر را بگریاند، بھشت براى ھر دوى آنھا نوشتھ مى

» اجر او نزد خداست و براى او جز بھ بھشت راضى نخواھد شدو از چشمش بھ مقدار بال مگسى اشك آید، 
.91  



بگرید یا دیگرى را بگریاند و یا آنكھ خود را بھ ) علیھ السالم(ھر كس كھ در عزاى حسین «: و نیز فرمود
  .92» شود حالت گریھ و عزا درآورد ، بھشت بر او واجب مى

  شفا یافتن  -6
بھ طورى . شفا گرفتن است ) علیھ السالم(ارى حضرت سید الشھدا یكى دیگر از آثار و بركات مجالس عزاد

  .اند شفا گرفتھ) علیھ السالم(ایم كھ بعضى از عزاداران و گریھ كنندگان بر حسین  ایم و شنیده كھ بارھا دیده
نقل است كھ مرجع بزرگ شیعھ مرحوم آیة هللا العظمى بروجردى در سن نود سالگى داراى چشمانى سالم 

این نعمت را مرھون وجود مبارك : فرمودند خواندند و مى كھ بدون عینك خطوط ریز را ھم مىبودند 
  : فرمودند و قضیھ را چنین نقل مى: ھستم ) علیھ السالم(حضرت ابى عبدهللا الحسین 

معالجھ . در یكى از سالھا در بروجرد بودم، بھ چشم درد عجیبى مبتال شدم كھ بسیار مرا نگران ساختھ بود 
در . گردید، تااینكھ ایام محرم شد اى نكرد و درد چشم ھر روز بیشتر و ناراحتى من افزونتر مى پزشكان فایده

كردند  ھاى مختلف ھم در این عزادارى شركت مى ایام محرم آیة هللا فقید ، دھھ اول را روضھ داشتند و دستھ
است كھ نوعاً سادات و » ھیئت ِگلگیرھا« ھایى كھ روز عاشورا بھ خانھ آقا وارد شده بود، یكى از دستھ. 

اند، سر و سینھ خود را گل آلود  اھل علم و محترمین ھستند، در حالى كھ ھر یك حولھ سفیدى بھ كمر بستھ
كرده و بطور بسیار رقت بار و مھیج و در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذكرى جانسوز آن روز را تا 

  : ودندآقا فرم. ظھر عزادارى مى كنند 
ھنگامى كھ این دستھ بھ خانھ من آمدند و وضع مجلس با ورود این ھیئت ھیجان عجیبى بھ خود گرفتھ بود «

ریختم و در این بین ھم مقدارى گل از روى پاى یكى از  اى نشستھ و آھستھ آھستھ اشك مى من ھم در گوشھ
م، و بھ بركت ھمین توسل، چشمانم ھمین افراد گلگیر برداشتھ و بر روى چشمھاى ملتھب و ناراحتم كشید

خوب شد و امروز عالوه بر اینكھ متبال بھ درد چشم نشدم، از نعمت بینایى كامل برخوردارم، و بھ بركت 
با اینكھ ھمھ قواى جسمانى ایشان تحلیل رفتھ . »احتیاج بھ عینك ھم ندارم) علیھ السالم(حضرت امام حسین 

  .گانى از بینایى كامل برخوردار بودندبود با این وجود تا آخرین ساعات زند
  گریھ كننده بر حسین، در قیامت گریان نیست  -7

ھر چشمى در روز قیامت گریان است مگر «: فرمود) س(بھ فاطمھ زھرا ) صلّى هللا علیھ وآلھ(رسول اكرم 
ان بھ گریھ كرده باشد، چنین كسى در قیامت خندان و شاد) علیھ السالم(چشمى كھ براى مصائب حسین 

  93. »ھاى بھشتى است نعمت
   ھا ھمھ گریان شود ز ھول آن روز دیده

  جز چشم گریھ كرده بسوگ و عزاى او
  امان از سكرات موت و آتش دوزخ  -8

آیا متذكر مى شوى با حسین چھ كردند؟ عرض : فرمود) علیھ السالم(حضرت امام صادق : مسمع گوید
كنم و آثار غم و اندوه  آرى ، بھ خدا سوگند گریھ مى: نى؟ گفتم ك آیا جزع و گریھ مى: آرى ، فرمود: كردم 

آگاه باش كھ تو از آن . خدا اشك چشمت را رحمت كند «: شود حضرت فرمود در صورتم ظاھر مى
شوند، بھ شادى ما شاد و بھ حزن ما محزون و  اشخاصى ھستى كھ از اھل جزع براى ما شمرده مى

بینى ، در حالى كھ  بزودى ھنگام مرگ، پدرانم را بر بالین خود حاضر مى آگاه باش كھ. گردند اندوھناك مى
بھ تو توجھ كرده و ملك الموت را درباره تو بشارت مى دھند، و خواھى دید كھ ملك الموت در آن ھنگام از 

كسى كھ بر ما اھل بیت بھ خاطر رحمت و «: سپس فرمود» ھر مادر مھربان بھ فرزندش ، مھربانتر است
شود قبل از اینكھ اشكى از چشمش خارج گردد؛ پس  ب وارده بر ما گریھ كند، رحمت خدا شامل او مىمصائ

اى از آن در جھنم بریزد، حرارت آن را خاموش  زمانى كھ اشك چشمش بر صورت جارى شود اگر قطره
دوستان،  كند، و ھیچ چشمى نیست كھ گریھ كند بر ما مگر آنكھ با نظر كردن بھ كوثر و سیراب شدن با

   94. » گردد خوشوقت مى
جایى كھ آتش جھنم كھ قابل مقایسھ با آتش دنیا نیست و بھ وسیلھ :با توجھ بھ این روایت شریف باید گفت

خاموش و برد و سالم گردد ، پس اگر در موردى، آتش ضعیف دنیا عزادار ) علیھ السالم(گریھ بر حسین 
  .حسینى را نسوزاند جاى تعجب نیست 

عجایبى از ایام مجاورت در ھندوستان كھ مشاھده كرده ) داندانساز(یل مرحوم دكتر اسماعیل مجاب سید جل
علیھ (بھ حضرت سیدالشھدا ) بت پرست(اى از بازرگانان ھندو  عده: گفت  كرد، از آن جملھ مى بود نقل مى

عنى در سال مقدارى از كنند، ی معتقد و عالقھ مندند و براى بركت مالشان با آن حضرت شركت مى) السالم
بعضى از آنھا روز عاشورا بھ وسیلھ شیعیان ، شربت و . كنند سود خود را در راه آن حضرت صرف مى



دھند، و بعضى آن مبلغى كھ  پالوده و بستنى درست كرده و خود بھ حال عزا ایستاده و بھ عزاداران مى
  .ادارى صرف نماینددھند تا در مراكز عز راجع بھ آن حضرت است را بھ شیعیان مى

. كرد و با آنھا بھ سینھ زدن مشغول مى شد یكى از آنان را عادت چنین بود كھ ھمراه سینھ زنھا حركت مى
وقتى از دنیا رفت، بنا بھ مرسوم مذھبى خودشان، بدنش را با آتش سوزانیدند تا تمام بدنش خاكستر شد جز 

  .را نسوزانیده بود اش كھ آتش، آن دو عضو اى از سینھ دست راست و قطعھ
  .95» این دو عضو راجع بھ حسین شماست«: بستگان آن دو عضو را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند

  تأثیر شعر سرودن در عزاى حسینى -9
شعرى بسراید و گریھ كند یا ) علیھ السالم(كسى نیست كھ براى حسین «: فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

  96.» آمرزد داوند بھشت را بر او واجب كرده و گناھانش را مىبگریاند مگر اینكھ خ
  )علیھ السالم(سخنى با حسین 

  اى پرچم خونین حق بر دوش،! حسین «
  اى انقالبى مرد! حسین 
  اى رایت آزادگى در دست،! حسین 

   در آن صحراى سرخ و روز آتشگون
  قیام قامتت در خون نشست، اما

   پیام نھضتت برخاست
  در روز عاشورا، » طف«ن از آن طوفا

  افتاد» نوا«ناى حقیقت از » نینوا«بھ دشت 
  ...ولى 

  .»افتد نمى» حق ، حق «مرغ شباھنگ حقیقت ، از نواى نالھ 
  !سالم بر تو ، اى حسین 

پاشد و غروب ھنگام،  ھمواره بر چھره افق مى -سالم بر خط شفقگون كربال، كھ خون تو را، اى خون خدا 
گیرد ، تا آن جنایت ھولناك را ھر چھ آشكارتر بنمایاند و چشم تاریخ  را بھ شھادت مى سرخى آسمان مغرب

را بر این صحنھ ھمیشھ خونین بدو زد و گوش زمان را از آن فریادھا تندر گونھ آن عاشوراى دوران ساز، 
  .پر كند

  
  !اى عارف مسلّح ... اى حسین 

را زنده ساخت و شھادت تو، حضور ھمیشگى در ھمھ كربالى تو، عشق را معنى كر دو انقالب تو اسالم 
  .ھا بود ھا و زمین زمان

  !اى شراره ایمان ... اى حسین 
  !اى در سكوت سرخ ستم، شھر آشوب... اى حسین 

  .در بھت خاموشى و ترس، تلخابھ فریاد را در حلقوم شب ریختى و با نامردان تبھكار ، مردانھ در آویختى
» موسى خواھان«ھا تجلى كرد و  اندیشھ» طور«نور و تابشى از حق بود كھ بر عاشوراى تو، انفجارى از 

  .ظلمت ظلم را از سرگردانى نجات بخشید» تپھ«گرفتار در 
ھاى زیباى ایثار و جھاد و  تو تاریخ را بھ حركت آوردى و زبان زمان را بھ سرودن حماسھ... گویم؟  چھ مى

  ...ھا را كربال ا ساختى و جاى جاى سرزمینلحظھ لحظھ تاریخ را عاشور. شھادت گشودى 
گام خستھ ما را بھ تالش » كشتى نجات«و اى » مصباح ھدایت«اما تو، این ... خفتھ بودیم و بى خبر 

كشاندى و افسردگى یأسمان را بھ شور امید مبدل ساختى و از سكوت و درنگ و وحشت ، بھ فریاد و ھجوم 
  97. آبلھ ما را، تابام آگاھى و تا برج بیدارى فرا بردى و شجاعتمان رساندى و پاى كوفتھ و پر

  ...» اى حسین «
  .تو كالس فشرده تاریخى 

   كربالى تو، مصاف نیست
  منظومھ بزرگ ھستى است ، 

  .طواف است
  پایان سخن 

  پایان من است 



  98...تو انتھاى ندارى 
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