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  مقدمه

الحمد ِلّله اّلذى سمك السماء و ندب عباده الى الدعا و الّصلوة و 
الّسالم على من قدمه فى االصطفاء محّمد خاتم االنبیاء و على 
آله الطاهرین مصابیح الدجى سّیما على حّجة بن الحسن خاتم 

و ارواح العالمین له الفداءاالوصیاء روحى  . 
حمد و سپاس و ثنا مخصوص خداوندى است كه این همه نعمتهاى بى شمار را به ما ارزانى 
بخشید و دنیا را دار بال و محّل ابتالء قرار داد و شكرى بى منتها شایسته پروردگارى است كه 

 .خوان بال را مخصوص اولیاء نمود
رامیش محّمد مصطفى و اهلبیت ابرار و عترت اطهارش و درودى بى حصر و عدد بر پیامبر گ

خصوصًا یكه تاز میدان جانبازى و شهسوار عرصه یكه تازى ، شهید راه خدا و فانى در طریق 
رضا تشنه لب كربال، ُكشته گریه و زارى و شفیع روز سوگوارى آنكه اجزاى كائنات در مصیبتش 

شدند متغیر و تمام ماسوى در عزایش متاءسف و متحّیر . 
و اّما بعد، وقتى كه شدائد زندگى به ما رو مى آورد، زمانى كه حوادث غیر مترّقبه در مسیر 

پیشرفت ها خود نمائى مى كنند و گاهى كه امراض سخت و یا العالج آدمى را به زانو در مى 
مى  آورد و خالصه گرفتارى هاى گوناگون جلوه گرى مى كند بدنبال این مطلب انسان راه چاره اى

 .جوید تا از این نامالیمات خالصى یابد
به این معنى كه اگر مریض است از دكتر و دوا استفاده كند، اگر فقر و فالكت او را تهدید مى 
كند از مردم متمكن كمك بگیرد و اگر تیرهاى حوادث او را آماج خود قرار داده نا امید نشده با 

خود بردارد وسائلى كه خود مى داند سنگ را از مسیر ترقى . 
ولى ِسّر مطلب این كه گاهى شدائد و گرفتارى بنحوه ایستكه وسائل بشرى آن را چاره نمى كند و یا 
اصًال در مقابل چاره اى نمى بیند، در چنین موقع انسان چه كند؟ اینجاست كه باید متوجه قدرتى 

برهاند و اكثر مردم كه از  شد كه تنها آن قدرت مى تواند انسان را از بند گرفتارى و شدائد زندگى
یاد خدا غافلند در چنین موقعى بیاد خدا مى افتند و این خود یكى از راه هاى خدا شناسى است كه 

سر چشمه آن از درون فطرت انسانى مى جوشد چنانكه در ارشاد القلوب دیلمى روایتى است كه 



خدا را برایم بشناسان كه خدا پرسید كه مرا راهنمائى كن بسوى خدا و ) ع (مردى از امام صادق 
 . چیست ؟ زیرا با بعضى ها در بحث متحیر مى شوم

بله: آیا تا به حال به دریا رفته اى و سوار كشتى شده اى ؟ گفت : حضرت فرمود  . 
تا بحال برایت پیش آمده كه طوفانى بیاید و كشتى را درهم بشكند و هیچ نجات : حضرت فرمود

نجات غریقى نباشد كه به فریادت برسد و هیچ راه عالج و كمكى  دهنده اى یا كشتى دیگرى یا
بلى: برایت نباشد؟ عرضكرد  . 

در این هنگام آیا قلبت به چیزى تعلق گرفته كه در آن لحظه و حال اضطراب ، : حضرت فرمود
بلى: یك قدرتى تو را نجات دهد و كمك كند و دستت را بگیرد؟ عرضكرد  . 

خداست كه قادر به نجات توست در آن موقع كه هیچ ناجى و  آن قدرت همان: حضرت فرمود
 . فریادرسى نیست

 . اكنون چون خدا را قادر و چاره ساز و حّالل تمام مشكالت و تنها مؤ ثر در وجود دانستیم
مطالب كتاب را به آسانى مى توان پذیرفت و نیز تشریح مسئله توسل و چگونگى آن به یك روایت 

كه در وسائل الشیعه ، كتاب الصلوة باب استحباب االلحاح فى الدعاء استزیر اكتفا مى كنیم   . 
بودم ) ص (خدمت حضرت رسول اكرم : حضرت سلمان فارسى رضوان الّله علیه مى فرماید

اى بندگان من آیا تا بحال شده كسى خدمت شما حاجتى : خداوند متعال مى فرماید: حضرت فرمود
ئى نكنید و او محبوب ترین خلق را به عنوان وسیله و شفیع بر شما داشته باشد و شما به او اعتنا

تحمیل كند و شما هم به احترام آن واسطه و بزرگ خجالت زده شوید و حاجتش را روا سازید؟ پس 
آگاه باشید و بدانید محبوبترین و برترین خلق نزد من محّمد و برادرش على و امامان و پیشوایان 

یعنى هر كس حاجتى (وسیله اینها مى توانید تقرب یابید و نزدیك شوید بعد از او هستند و به 
را واسطه قرار دهد) علیهم السالم (داشته باشد نزد خدا، باید محّمد و آل على  .) 

پس آگاه باشید، اگر كسى خواست دعایش مستجاب شود و من به او توّجه داشته باشم یا گرفتارى 
است ، گرفتارى او برطرف شود یا هر حاجتى كه داشته باشد و  و ابتالئى او را فرا گرفت و مایل

بخواهد روا گردد، باید بهترین خلق كه محّمد و آل طیبین و طاهرین او هستند را نزد من شفیع و 
 . واسطه قرار دهند تا به بهترین و نیكوترین وجه حاجت آنها را روا سازم

صعب العالج و رفع و دفعه هر گونه گرفتاریها  پس بنابر این ما در راه درمان دردهاى ناعالج و
و نامالیمات از باب وابتغوا الیه الوسیلة به خاندان محّمد و آل محّمد صلوات الّله علیهم اءجمعین 
متوسل شده و این بزرگواران را در پیشگاه الهى شفیع و واسطه قرار داده و بخاطر منزلت ایشان 



تحوائج خود را از خداوند متعال خواس  . 
یكى از چیزهاى مهمى كه مورد بحث ما هست معجزه و كرامت و امور خارق العاده و یا آن قول 
یا فعلى كه بر خالف طبیعت و عادت بشر است كه عقول همه عقالء عالم را تكان داده و حتى 
ران افكار دانشمندان جهان را حیران ساخته آن قدرت و قوه ایست كه پروردگار متعال آن را به پیغمب

و اوصیاء و خلفاء و جانشینان و بندگان صالح و اولیاء عنایت فرموده تا دلیل و نشانه بر صدق 
نبوت و امامت و حجت بر خلق تمام باشد تا مردم فرمان بردارى از دستورات و فرمایشات ایشان 

گار نمایند كه همان دستورات و فرمایشات حق است و از مهالك دنیا و آخرت نجات یابند و رست
شوند و اگر این امر خارق العاده اگر با تحّدى وادعا باشد معجزه و اگر بدون ادعاء و تحدى باشد 

 .كرامت گویند
نا گفته نماند كه مسئله كرامت بطورى در این دنیاى قرن بیستم و علم جلب توجه كرده كه بعضى 

امات و خوارق عادات از دانشمندان غرب در این باره مطالبى نوشته اند و ناچار معترف بكر 
گردیده اند كه از جمله آنها دكتر الكسیس كارل فیژیولوژیست و زیست شناس بیولوژى فرانسوى و 
برنده اولین جایزه نوبل در آمریكا و خالصه كسى كه در قلب كشورهاى اروپا زندگى مى كند و 

ى اروپا سمت بلحاظ شخصیت علمى فوق العاده اى كه دارد و در پیشتر مجامع علمى و پزشك
چنین مى نویسد) انسان موجود ناشناخته (ریاست و عضویت آنرا داراست در كتاب خود  : 

بیماریها در   در هر كشور و هر عصر مردم به كیفّیت معجزه و درمان سریع كم و بیش 
زیارتگاهها و اماكن مقدسه معتقد بوده اند، اما امروز پایه این اعتقادات سست شده و عده اى از 

زشكان وجود معجزه را جایز نمى شمرند مع هذا این افكار با مشاهداتیكه در دست داریم باید مورد پ
 .غور و تاءمل قرار گیرد

موارد زیادى از این مشاهدات بوسیله مؤ سسه پزشكى لورد جمع آورى شده است اطالعات كنونى 
بیمارانى كه از امراض در شفاى امراض روحى شرح حال ) دعا(ما در باره تاثیر فورى نیایش 

گوناگون چون سل استخوانى و صفاقى و دمل و سرد سلى و زخمهاى چركین و سل پوستى و 
سرطان و غیره درمان یافته اند متكى است چگونگى معالجه نزد این و آن تفاوت زیادى ندارد، 

قیقه و یا اغلب درد شدیدى احساس و سپس شفاى كامل فرا مى رسد بعد از چند ثانیه و یا چند د
حداكثر چند ساعت زخمها جوش مى خورد و عالئم بیمارى از میان مى رود و اشتهاى مریض باز 
مى گردد گاهى اختالالت عملى پیش از ضابعات عضوى از بین مى رود، در این صورتیكه براى 

عى تغییر شكل استخوانى در بیمارى پوست و یا عقده هاى لنفاوى سرطان و برگشتن آنها بحال طبی



حداقل بطور اغلب دو یا سه روز وقت الزم است این شفاى معجزه آسا با سرعت عجیب التیام 
ضایعات عضوى شخص است و شكى نیست كه میزان این التیام و شفا خیلى بیشتر از حد طبیعى 

 .مى گردد
خواننده عزیز مالحظه مى فرمائید كه چگونه دكتر آلكسیس كارل صریحًا اعتراف مى كند كه 

اهدات ما در باره معجزات و خوارق عادات نظریات عّده اى از پزشكان شكاك را رد مى كند مش
این اعتراف از یك شخصیت بزرگ علمى و كسیكه نمى توان لكه ارتجاع و موهوم پرستى باو 

چسباند مانند دكتر الكسیس كارل فوق العاده شایان توجه است زیرا دكتر نامبرده مانند بعضى از 
تقد مذهبى نیست كه در باره یكرشته مسموعات خود چنین اعترافى بنماید او یكمرد بر افراد مع

جسته و معروف علمى است ، در كشورهاى اروپا براى نظریات و افكارش ارج و ارزش مهمى 
قائلند چنین مردى صریحًا مى نویسد كه نه تنها من در باره معجزات مشاهداتى دارم بلكه مؤ سسه 

كه یكى از مؤ سسات بزرگ پزشكى اروپا است اینگونه مشاهدات قطعى و غیر  پزشكى لورد هم
قابل تاءویل و انكار را جمع آورى كرده است و نیز مطالب دیگرى از دانشمندان دنیاى غرب 
هست كه بیان آن را در اینجا الزم نمى بینم ، خوانندگان محترمى كه دوست دارند مطالعات 

باشند بكتابهاى دعا و آثار آن و امور خارق العاده و معجزات از نظر  بیشترى در این زمینه داشته
دعا (كارل و كتاب   نوشته دكتر الكسیس ) نیایش (دانشمندان بزرگ اروپا و علوم روز بكتاب 

نوشته پرفسور لونیا مراجعه ) معجزات (نوشته دكتر فرانك ال باخ و كتاب ) بزرگترین نیروى جهان 
 .فرمایند

توسل با این مقدمه اى كه نوشته شد راه مقدسى است كه مردم را امید وار ساخته و پس موضوع 
در مشكالت و سختیها بهترین راه چاره بشمار مى رود ، حال چون افراد بشر خود را الیق پیشگاه 
پروردگار متعال نمى داند تا مستقیمًا با حضرتش به راز و نیاز بپردازد از این رو در مقام عرض 

به درگاه حق یكى از بزرگان دین و آل عصمت و طهارت را واسطه قرار مى دهد و به وسیله نیاز 
او توسل مى جوید كه در میان آن شخصیتهاى بزرگوار آقا سّید الشهداء حضرت حسین بن على 

حسین چراغ هدایت و كشتى نجات است چون زمانیكه تاریكى ) ص (را كه بفرموده پیغمبر ) ع (
گیرد انسان به یك چراغ نور افروز نیاز دارد تا راه خود را در پرتو آن بیابد و اال  همه جا را فرا

گمراه شده و به موانع و مشكالت برخورد مى كند و امكان دارد به چنگال درندگان گرفتار آید و 
باال خره زمانى كه نور نباشد و انسان در تاریكى همه جانبه بسر ببرد حتى از خطر سرما و گرما 

چراغ و ) ع (گرسنگى و مریضى و هزار گرفتاریهاى دیگر هم ایمن نخواهد بود، امام حسین  و



نور هدایت دنیا و آخرت است هر كس به این نور تمسك و توّسل پیدا كند از همه خطرها در 
 . امان خواهد بود و كشتى نجات است كه هركس سوار این كشتى شود نجات خواهد یافت

هاى قرون با همه ساعتها و روزها و سالهایش چون حبه نمكى بر كف چهارده ستون از ستون
اقیانوس آب شد و ناپدید گشت ولى نام مقّدس ساالر شهیدان همچنان بر فراز قرون و اعصار مى 

جلوه مى كند مراسم ) ع (درخشد، و هر روزى كه مى گذرد ابعاد تازه اى از نهضت امام حسین 
تر از سال پیش برگزار مى گرددعاشوراى حسینى هر سال با شكوه . 

مرز عقیده را درهم شكسته از هر كیش و آئینى دلهائى را به سوى خود جلب و ) ع (امام حسین 
 . جذب كرده است

امام حسین پیشتاز شهیدانى است كه سرود پیروزى خون رنگ خود را در خیمه تاریخ نواختند و 
جهان دادندبزرگترین سرمشق را به آزادى خواهان و ُمصلحان  . 

 :گاندى مصلح بزرگ هند مى گوید
من براى مّلت هند هیچ تازه اى نیاوردم ، بلكه فقط نتیجه اى را كه از مطالعات خود در پیرامون 

قهرمان كربال به دست آورده بودم ، براى مّلت هند به ارمغان آوردم ، ما اگر بخواهیم هند را نجات 
كه حسین بن على پیمودهدهیم واجبست همان راهى را بپیمائیم   . 

سخن پردازان هر قدر به وصف او پردازند و شرح قهرمانى او را در نوشته هاى خود بر فراز 
قهرمانى پهلوانان افسانه اى ترسیم نمایند باز هم در برابر حقیقت قهرمانى او بس ناچیز خواهد بود 

اعتها و شهامتهاى امام حسین حتى كسانى كه با مكتب حیاتبخش اسالم آشنا نیستند در برابر شج
سر تعظیم فرود مى آورند، و راهى را كه در برابر دشمن خون آشام خود بر گزید مى ستایند) ع ( . 

 :ماربین آلمانى در این رابطه مى گوید
اّول شخص سیاستمدارى بود كه تا به امروز احدى چنین سیاست مؤ ّثرى اختیار ) ع (امام حسین 

ثه خونین كربال پیش نمى آمد قطعًا اسالم به این حالت باقى نبود و ممكن ننموده است ، اگر حاد
 .بود اسالم و اسالمیان یكباره محو و نابود گردند

اقبال الهورى كه از مكتب تشیع بیگانه است به هنگام ارزیابى قیام حسینى و آثار ارزشمند آن در 
 حفظ استقالل ممالك اسالمى و قطع ایادى اجنبى 

تاقیامت قطع استبداد كرد :مى گوید
 موج خون او چمن ایجاد كرد



خون اوتفسیر این اسرار كرد
 مّلت خوابیده را بیدار كرد

این همه تاءكید براى اقامه مجالس عزادارى براى آنستكه جهان اسالم با مكتب حیاتبخش حسینى 
 آشنا شوند و از راه او پیروى كنند
ّسس پاكستان مى گوید محّمد على جناح قائد اعظم و مؤ : 

از لحاظ فداكارى و جانبازى نشان ) ع (هیچ نمونه اى از شجاعت ، بهتر از آنكه امام حسین 
داد، در عالم پیدا نمى شود، به عقیده من تمامى مسلمین باید از این شهید كه خود را در سرزمین 

 .عراق قربانى كرد سرمشق بگیرند و از او پیروى كنند
اى مبارزه با سیطره ابرقدرتها هیچ راهى به جز پیروى از ساالر شهیدان ندارند كه امت اسالمى بر 

اسالمى و انسانى خود نخواهند رسید و آنرا   هرگز بدون جانبازى و فداكارى به آرمانهاى مقدس 
آموخت) ع (باید در مكتب امام حسین   . 

از زندگى در زیر یوغ ستمگران عمًال به جهانیان آموخت كه مرگ شرافتمندانه ) ع (امام حسین 
 . شایسته تر است

ظاهر امر در روز عاشورا نشان مى داد كه پس از غروب خورشید امامت دیگر نام و نشانى از 
او بر جاى نخواهد ماند و دشمن خون آشامش براریكه قدرت تكیه كرده به دور از هیچ مزاحم و 

مدتى ابرهاى تیره و تار كنار رفت و سیماى  مانعى به خواسته هاى خود خواهد رسید ولى در اندك
براى دوست و دشمن روشن شد و از دشمنان به ظاهر پیروز نام و ) ع (پر فروغ امام حسین 

فؤ اد كرمانى مى گوید(نشانى جز براى لعن و نفرین باقى نماند ) 
دشمنت كشت ولى نور توخاموش نگشت

 آرى آن جلوه كه فانى نشود نور خداست
كرد ستمگر نه به جا ماند ستم نه بقا

 ظالم از دست شد و پایه مظلوم به جاست
 

تنها شیعیان و یا فرقه هاى اسالمى نیستند كه نهضت حسینى را چنین ارزیابى مى كنند بلكه 
و شكست یزید اعتراف كرده اند كه از آن جمله ) ع (بیگانگان درد آشنا نیز به پیروزى امام حسین 
مورخ و فیلسوف شهیر انگلیسى است كه مى نویسد توماس كار الیل  شهداى كربال با عمل خود )



روشن كردند كه تفّوق عددى در جائى كه حق با باطل روبرو مى شود اهمیتى ندارد پیروزى حسین 
با وجود اقلیتى كه داشت باعث شگفتى من است البته جاى هیچ شگفت نیست زیرا همیشه حق بر 

 . باطل چیره است
شهیدان اقیانوس ناپیداى كرانه است كه خورشید همه معیارهاى انسانى از یك سو در آن مى ساالر 

دَمد و از سوئى در آن غروب مى كند واژه هائى چون فداكارى ، جانبازى ، سرفرازى ، رادمردى ، 
جوانمردى ، شهامت ، شجاعت در راستاى تاریخ مصداقهاى بى شمارى داشته ولى بى گمان بر 

ر شهیدان از همه راست تر و در سرشت او از همه استوارتر بودندقامت ساال . 
هر سخن كه در باره او گفته شود جز سخن پردازى و ترتیب الفاظ نیست كه فضائل و كماالت 

بود) ص (پیامبران عظام از ابوالبشر حضرت آدم تا اشرف كائنات حضرت ختمى مرتبت  . 
ود كه در دانش و بینش از همه بیشتر در اطاعت و او انسان كامل و شخصیت بى مانند دوران ب

عبادت حق از همه پیشروتر و در شجاعت و شهامت از همه پیشتازتر بود هیچ نویسنده چیره 
 .دستى توان آن را ندارد كه شرح فداكارى ها و جانبازهاى آن اسوه صفا و وفا را ترسیم نماید

دست گرفته در محدوده معلومات و قدرت علمى  هر نویسنده تالشگر و محقّق فرزانه اى كه قلم به
خود به نگارش حوادث كربال پرداخته ، برجسته ترین تابلو و زیباترین سرلوحه اثر خود را ترسیم 

فداكاریهاى ساالر شهیدان اختصاص داده و كتاب خود را با یك دنیا عذر و تقصیر به پیشگاه آن 
 . بزرگ نامور تاریخ تقدیم نموده است

آثار ارزشمندى كه محققان بزرگ و مؤ لفان سترك در پیرامون زندگى ساالر شهیدان و تعداد 
نهضت خونین كربال به رشته تحریر در آورده اند بیرون از شمار است و نام آنها در این صفحات 

نمى گنجد، برخى از این محققان به همه ابعاد زندگى آن اسوه تاریخ اشاره كرده اند، بعضى 
ئل بى شمار و مناقب بیكران آن حضرت سخن گفته اند، گروهى به تحلیل نهضت پیرامون فضا

عاشورا پرداخته اند، عده اى فداكارى هاى آن سرور را در محدوده توان خود ترسم كرده اند، جمعى 
پیرامون اصحاب باوفا و یاران با صفایش گفتگو كرده ، جمعى دیگر خطبه هاى آتشین و سخنان 

گرد آورده اند، بعضى آثار شگفت مجالس عزادارى را تشریح كرده ، برخى دلنشین حضرتش را 
دیگر بر شمارش شاعران نغمه سرایش هّمت گماشته اند، عده اى در فضائل گریه بر آن قتیل 
العبرات آثار محققانه اى نوشته ، گروهى آثار شگفت و مداومت بر زیارت عاشورا را گردآورى 

شمار ساالر شهیدان را بر امت اسالمى در حد توان خود شمرده  نموده ، گروهى دیگر حقوق بى
اند و در این میان من حقیر هم داستانها و سرگذشت و حاالت كسانیكه در سختیها و مشكالت 



وشدائد زندگى متوسل و متمّسك شدند و نتیجه مثبت عائد ایشان گردیده جمع و به ساده نویسى آن 
سینیة چاپ و در دسترس همگان قرار داده تا قضاوتهاى دلهایشان اكتفاء نموده و بنام كرامات الح

به معرفت امامشان روشنتر و محكمتر گردد و بیگانگان مطالعه دقیقانه و قضاوتهاى عادالنه به 
مذهب جعفرى اعتقاد و سر تعظیم و ادب به پیشگاه دین مقّدس اسالم فرود آرند و بدانند پیشوایان 

حیات و مماتشان یكسان است و با اینكه با شمشیر یا ِعْنَد َربِِّهْم ُیرَزُقون  احیاءٌ ما شیعه اثنى عشرى 
زهر شهید شده اند مع ذلك چشم بینا و گوش شنوا دارند و از ضمائر و دلها با خبرند و نظر 

رحمت بدوستان و متوسلین خود دارند و با اعجاز دردهاى بى درمان و با درمان را دوا مى نمایند 
را آسان مى گردانند و امور زندگى و شئون حیات روحانى ایشان را مقرون به مراد و  و مشكالت

 .مصلحت مى سازند
به این وسیله اسم خود را در دفتر ذاكران آن سرور داخل كرده و به وسائل شریفه آن جناب فائز 

الم و فضالء و گردم با وجود اینكه تأ لیف خود را كمتر از این مى دانستم كه مورد توجه علماء اع
بزرگان قرار گیرد مع الوصف بحمدالّله این مختصر مورد توجه عوام و خواص قرار گرفته و تا قبل 
از انتشار جلد دوم قسمت عمده آن پیش فروش شد ولى باید گفته شود آقایان علماء و فضالئى كه 

و اال حقیر كمتر  قبض پیش فروش این كتاب را خریدارى نموده اند نظر ایشان تشویق حقیر بوده
از این هستم كه تأ لیفم مورد استفاده علماء و فضالء قرار گیرد بدینوسیله از جمیع طبقات آقایانیكه 

محض تشویق حقیر از این كتاب شریف خریدارى كرده اند و از هر جهت از این كمترین خدمت 
و اخراى آنها را از  حقیر تقدیر نموده اند تشكر و سپاسگزارى مى كنم و توفیق و سعادت دنیا

 . خداوند متعال براى همیشه مسئلت مى نمایم
ز آبادى دلم خونست بویران رو از آن دارم

 بخاطر مختصر این داستان از دوستان دارم
بجغدى بلبلى گفتا كه تو در ویرانه جا دارى

 من اندر باغ گل بر شاخه سرو آشیان دارم
من سوى بستانبگردان روى از این ویران بیا با 

 ببین چندین هزاران سرو كاخ ارغوان دارم
بپاسخ جغد گفت اى بلبل ارزانى تو را گلشن

 مرا این بس كه در ویرانه ماءوى و مكان دارم



اگر ویرانه بدبودى چرا پس دختر زهرا
 بویرانى مى نشستى كز غمش آتش بجان دارم

نخواهد شد فراموشم سر بى چادر زینب
در هر لحظه صد باره از این غم االمان دارم كه  

گذشتم از گل احمر پس از مرگ على اكبر
 بدل داغ غم ناكامى آن نوجوان دارم

تو شادى با عروسان گلستان دارى اى بلبل
 من از دامادى قاسم دو چشم خون فشان دارم

تو بر سر شورِش شمشاد و یاس و ارغوان دارى
داغ عباس جوان دارم من اندر الله دل  

ز جور شمر و خولى دارم از غم شكوه ها لیكن
 شكایتهاى پى در پى ز دست ساربان دارم

 

 
ع(آزاد كرده حسین   )  

مرحوم متقى صالح و واعظ اهلبیت عصمت و طهارت علیهم 
رضوان الّله تعالى علیه (صلوات الّله شهید حاج شیخ احمد كافى 

نقل نمود)  : 
شیعیان در بصره سالى ده شب در خانه اش دهه  یكى از

عاشورا روضه خوانى مى كرد این بنده خدا ورشكست شد و وضع زندگى اش از هم پاشیده شد 
 . حتى خانه اش را هم فروخت

نزدیك محرم بود با همسرش داخل منزل روى تكه حصیرى نشسته بودند یكى دو ماه دیگر بنا بود 
یل صاحبخانه بدهند و بروندخانه را تخلیه كنند، و تحو  . 

یك وقت دیدم شوهرم منقلب شد و فریاد زد: همسرش مى گوید . 
چه شده ؟ چرا داد مى زنى ؟: گفتم   



اى زن ما همه جور مى توانستیم دور و بر كارمان را جمع كنیم ، آبرویمان یك مدت : گفت 
 .محفوظ باشد، اما بناست آبرویمان برود

روى بام خانه ما یك پرچم داشت ) ع (ل دهه عاشورا امام حسین هر سا: چطور؟ گفت : گفتم 
مردم به عادت هر ساله امسال هم مى آیند ما هم وضعمان ایجاب نمى كند و دروغ هم نمى توانیم 

 .بگوئیم آبرویمان جلوى مردم مى رود
اى حسین مپسند آبرویمان میان مردم برود، قدرى گریه كرد: یكدفعه منقلب گردید، گفت  . 

چى داریم ؟: گفت . ناراحت نباش یك چیز فروشى داریم : همسرش گفت   
آمد گیسوانش را مى تراشى ، پسر وقتى من هیجده سال زحمت كشیدم یك پسر بزرگ كردم : گفت 

و فردا صبح دستش را مى گیرى مى برى سر بازار، چكار دارى بگوئى پسرم است ، بگو غالمم 
ش و پولش را بیاور و این چراغ محفل حسینى را روشن كنو به یك قیمتى او را بفرو . است   . 

مشكل مى دانم پسر راضى بشود و شرعًا نمى دانم درست باشد كه او را بفروشیم یا نه: مرد گفت   
. 

پسر اگر راضى باشد خودش را : زن و شوهر رفتند خدمت علماء و قضیه را پرسیدند، علماء گفتند
دارد، و بعد از سؤ ال بر گشتند خانهدر اختیار كسى بگذارد اشكالى ن  . 

 .یك وقت دیدند در خانه باز شد پسرشان وارد شد، پسر مى گوید
وقتى وارد منزل شدم دیدم مادرم مرتب به قد و باالى من نگاه مى كند و گریه مى كند، پدرم مرتب 

مادر چیزى شده ؟: مرا مشاهده مى كند اشك مى ریزد گفتم   
معامله كنیم) ع (ا تصمیم گرفته ایم تو را با امام حسین پسر جان م: مادر گفت   . 
به به حاضرم چه از این بهتر: چطور؟ جریان را نقل كردند پسر گفت : پسر گفت  . 

شب صبح شد گیسوان پسر را تراشیدند، پدر دست پسر را گرفت كه به بازار ببرد پسر دست 
پس یكمقدار بسیار زیادى گریه كردند و ) مادر است و اینهم جوانش است (انداخت گردن مادرش 

 .از هم جدا شدند
پدر، پسر را آورد سر بازار برده فروشان ، به آن قیمتى كه گفت ، تا غروب آفتاب هیچكس نخرید، 

امشب هم مى برمش خانه یكدفعه دیگر مادرش او را ببیند : غروب آفتاب پدر خوشحال شد، گفت 
 . فردا او را مى آورم و مى فروشم

ا این فكر را كردم دیدم یك سوار از در دروازه بصره وارد شد و سراسیمه نزد ما آمد بمن سالم كرد ت
 . جوابش را دادم



آرى: گفتم ) نفرمود غالم یا پسرت را مى فروشى (آقا این را مى فروشى ؟ : فرمود چند : فرمود . 
درست استاین قیمت ، یك كیسه اى بمن داد دیدم دینارها : مى فروشى ؟ گفتم   . 

: فرمود. نه : گفتم . اگر بیشتر هم مى خواهى بتو بدهم ، من خیال كردم مسخره ام مى كند: فرمود
پسر جان بیا برویم: فرمود. بیا یك مشت پول دیگر بمن داد  . 

تا فرمود پسر بیا برویم ، این پسر خود را در آغوش پدرش انداخت ، مقدار زیادى هم گریه كرد 
آقا سوار شد و از در دروازه بصره رفتند بیرونبعد پشت سر آن   . 
فروختم: چكار كردى ؟ گفتم : آمدم منزل دیدم مادر منتظر نتیجه بود گفت : پدر مى گوید یك  . 

اى حسین به خودت قسم دیگر اسم بچه ام را به زبان نمى برم: وقت دیدم مادر بلند شد گفت   . 
از در دروازه بصره خارج شدیم بغض راه گلویم را  دنبال سر آن آقا سوار شدم و: پسر مى گوید

پسر جان چرا گریه مى  :گرفته بود بنا كردم گریه كردن ، یك وقت آقا رویش را برگرداند، فرمود
 كنى ؟

گفتم آقا این اربابى كه داشتم خیلى مهربان بود، خیلى با هم الفت داشتیم ، حاال از او جدا شدم و 
 . ناراحتم
اربابم بگو پدرم پسرم نگو: فرمود  . 
آرى پدرم: گفتم   . 
مى خواهى برگردى نزدشان ؟: فرمود  

نه: گفتم   . 
چرا؟: فرمود  

اگر بروم مى گویند تو فرار كردى: گفتم   . 
برو خانه: نه پسر جان ، برو پائین من را پائین كرد، فرمود: فرمود  . 
نمى روم ، مى گویند تو فرار كردى: گفتم   . 
برو خانه اگر گفتند فرار كردى بگو نه ، حسین مرا آزاد كرد نه آقا جان: فرمود . 

 . یك وقت دیدم كسى نیست
 .پسر آمد در خانه را كوبید مادر آمد در را باز كرد

بتو نگفته بودم این بچه طاقت نمى : پسرجان چرا آمدى ؟ دوید شوهرش را صدا زد گفت : گفت 
 . آورد، حاال آمده

پدر بخدا من فرار نكردم: ر كردى ؟ گفتم پسر جان چرا فرا: پدر گفت   . 



بابا حسین مرا آزاد كرد: پس چطور شد آمدى ؟ گفتم : گفت  .(1) 
ع(هر كه شد از سر اخالص عزادار حسین   )

ع(ر حسین نام او ثبت نمایند به طوما  ) 
اى خوش آن پاك سرشتى كه غم خود بنهاد

ع(شد در این عمر پریشان دل و غمخوار حسین   ) 
اى خوش آن كس كه حسینى شد و از روى خلوص

ع(پیروى كرد ز اندیشه و افكار حسین   ) 
گر بخوبان جنان فخر فروشند رواست

ع(روز محشر همه یاران وفادار حسین   ) 
ین منصب شاهانه ز ما باز مگیریا رب ا

ع(تا كه پیوسته بمانیم عزادار حسین   ) 
گر چه هستیم گنه كار خدایا مگذار

ع(در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین   ) 
 

 
 گامهائى كه جهت حضرت برداشت 

مخلص و مداح اهلبیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الّله 
داجمعین آقاى امیر محّمدى نقل كر  : 

یكى از شبهاى جمعه مقارن با ساعت یك نصف شب آمدم تخت 
دیروقت ) قبرستان مؤ منین و علماى مشهور در اصفهان (فوالد 

 . بود مردم خواب بودند ماشین را خاموش نموده و با ُهل آنرا داخل تكیه كردم
وم استراحت یك چند زیلو روى هم بود آمدم و بروى آنها نشستم و سیگارى روشن كردم تا بعد بر 

 . كنم
ناگهان چشمم به مقبره آقاى سید محّمدباقر درچه اى استاد مرحوم آیة الّله بروجردى رضوان الّله 
تعالى علیه افتاد روى به آسمان كردم صدا زدم خدایا من مى دانم آقا سید محّمدباقر در خانه تو 



ن بدهدآبرو دارداین سید امشب بخواب من بیاید و یك خبرى از آن دنیا بم . 
سیگارم تمام شد رفتم خوابیدم در عالم رؤ یا دیدم جمعیتى دورتا دور كه بعضى نشسته و برخى 

 .ایستاده بودند
در این هنگام دیدم آقا سید محّمد باقر درچه اى یك پیراهن سفید پوشیده و یك عرقچین بر سرش 

در دنیا برداشتم در اینجا  )ع (مى باشد اشاره بمن نمود و صدا زد هر قدمى كه براى امام حسین 
دارند پایم حساب مى كنند) عالم برزخ ( . 

را رها نكن) ع (یعنى دنیا و آخرت اگر مى خواهى در خانه امام حسین   .(2) 
ستا) ع (خوشا جانى كه جانانش حسین 

است) ع (خوشا دردى كه درمانش حسین   
بود فرمانرواى كشور دل

است) ع (خوشا ملكى كه سلطانش حسین   
بنامش دفتر عشق است مفتوح

است) ع (خوش آن دفتر كه عنوانش حسین   
نبى را جان شیرین جز حسین نیست

است) ع (ولى آرامش جانش حسین   
قچه صحرائى است یا رب وادى عش

است) ع (كه تنها مرد میدانش حسین   
بگو اهریمنان كربال را

است) ع (كه این صحرا سلیمانش حسین   
مؤ ید را چه غم باشد بمحشر

است) ع (كه پوزش خواه عصیانش حسین   
 

 
 درخت خون مى گرید 



جناب آقاى حجة االسالم و المسلمین شیخ على موحد نقل 
 :فرمود

را بقصد ترویج و نشر احكام دین بسمت الرستان در ایام عاشو 
رفته بودم در این چند روزیكه در فداغ رودشت اقامت داشتم 

روز تاسوعا چند نفر خبر آوردند كه شب گذشته از درخت سدرى كه در چهار فرسخى اینجا است 
 .نورى شبیه ماهتاب ظاهر شد جمعى از اهالى محل براى مشاهده آن درخت رفتند

نى روز عاشورا خبر آوردند كه شب گذشته نورى ظاهر نشد لكن طرف صبح قطرات خون فردا یع
از آن درخت بر زمین مى ریخت و قطعه كاغذى كه چند قطره خون از آن درخت بر آن ریخته 

 .بود همراه آورده بودند
ع ( جماعتى از سّنیهاى آن محل پس از مشاهده آن خون مشغول لعن بر یزید و قاتلین امام حسین

شده و با شیعیان در اقامه عزاى آن بزرگوار شركت نمودند)  .(3) 
هرجا كه روى عزا و ماتم برپاست

آتشى بر دلهاست) ع (از سوز حسین   
هر دم كه ز كربالى او یاد شود

یاران به هواست) ع (د حسین حسین فریا  
 

 
ع(عنایت امام حسین   )  

زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شیخ غالمرضاى طبسى 
 :فرمود

با چند نفر از دوستان با قافله بعتبات عالیات مشرف شدیم 
هنگام مراجعت براى ایران شب آخر كه در سحر آن باید حركت 

مشاهده مشرفه و مواضع متبركه را زیارت كردم جز مسجد براثا و كنیم متذكر شدم كه در این سفر 
 . حیف است از درك فیض آن مكان مقدس محروم باشیم

بیائید به مسجد براثا برویم: به ُرفقا گفتم   . 
مجال نیست ، خالصه نیامدند، خودم تنها از كاظمین بیرون آمدم: گفتند  . 



شد در را از داخل بسته و رفته اند و كسى هم نیست  وقتى بمسجد رسیدم در را بسته دیدم و معلوم
حیران شدم كه چه كنم اینهمه راه بامیدى آمدم ،بدیوار مسجد نگریستم دیدم مى توانم از دیوار باال 

 . بروم
باالخره هر طورى بود از دیوار باال رفته و داخل مسجد شدم و با فراغت مشغول نماز و دعا شدم 

از داخل بسته اند و باز كردنش آسان است بخیال اینكه در مسجد را  . 
در داخل مسجد هم كسى نبود پس از فراغت آمدم در را باز كنم دیدم قفل محكمى بر در زده اند 

 .و بوسیله نردبان یا چیز دیگر رفته اند
حیران شدم چه كنم دیوار داخل مسجد هم طورى بود كه هیچ نمى شد از آن باال رفت با خود گفتم 

مى زنم و امیدوارم كه ببركت آن بزرگوار در بهشت برویم باز ) ع (است دم از حسین  عمرى: 
ع (شود با اینكه درب بهشت یقینا مهمتر است و باز شدن این در هم ببركت حضرت ابى عبدالّله 

سهل است)   . 
دید در و آن را كشیدم فورا در باز گر ) ع (یا حسین : پس با یقین تمام دست بقفل گذاشتم و گفتم 

 (4).را باز كردم و از مسجد بیرون آمدم و شكر خدا را بجا آوردم و بقافله هم رسیدم 
رفته آگاه شوى) ع (گر راه حسین 

 هم عاشق و بى قرار این راه شوى
ع(ه جمع یاران حسین داخل چو شوى ب  )

 چون یوسف مصر خارج از چاه شوى
خواهى كه به روز حشر گریان نشوى

 درمانده به پاى عدل و میزان نشوى
اشكى امروز بریز) ع (در سوگ حسین 

 تا در صف حشر اشكریزان نشوى
 

 
ع(معجزه مجلس عزادارى حسین   )  



بیگ كه در توّسل به  مّتقى صالح مرحوم محّمدرحیم اسماعیل
و عالقه قلبى به حضرت سیدالشهداء ) علیهم السالم (اهلبیت 

كم نظیر و از این باب رحمت بركات صورى و معنوى ) ع (
به رحمت ایزدى واصل شده  87نصیبش شده و در ماه رمضان 

 :نقل فرمود
از هر دو چشم من در سن شش سالگى مبتال بدرد چشم شدم و تا سه سال گرفتار بودم و عاقبت 

 . كور گردیدم
در ماه محرم اّیام عاشوراء در منزل دائى بزرگوارم مرحوم حاج محّمد تقى اسماعیل بیگ روضه 

 .خوانى بود و من هم بآنجا رفته بودم چون هوا گرم بود شربت بمردم مى دادند
تو چشم ندارى و نمى توانى: گفت . از دائى خواهش كردم كه من بمردم شربت دهم   . 

یك نفر چشم دار همراه من كنید تا مرا یارى كند قبول نموده و من با كمك خودش مقدارى به : گفتم 
در این اثناء مرحوم معین الشریعة اصطهباناتى منبر رفته و روضه حضرت ... مردم شربت دادم 

ود شدم را مى خواند و من سخت متاءّثر و گریان شدم تا اینكه از خود بى خ) علیهاالسالم (زینب 
است دست مبارك بر دو چشم من ) علیهاالسالم (در آن حال مجّلله اى كه دانستم حضرت زینب 

خوب شدى و دیگر چشم درد نمى گیرى: كشید و فرمود  . 
پس چشم گشودم اهل مجلس را دیدم شاد و فرحناك خدمت دائى خود دویدم تمام اهل مجلس منقلب 

ا در اطاقى برده و مردم را متفرق نمودندو اطراف مرا گرفتند به امر دائى ام مر  . 
و نقل مى كند كه در چند سال قبل مشغول آزمایش بودم و غافل بودم از اینكه نزدیكم ظرف پر از 

الكل است كبریت را روشن نموده ناگاه الكل مشتعل شد و تمام بدن از سر تا پا را آتش زد مگر 
بودم از من مى پرسیدند چه شده كه چشمت چشمانم را چند ماه در مریضخانه مشغول معالجه 

 . سالم مانده
است ) ع (بركت مجلس روضه آقام امام حسین ) علیهاالسالم (عطاى خانم حضرت زینب : گفتم 

 (5).و وعده فرمودند كه تا آخر عمر چشمم درد نگیرد
علیهاالسالم(آئینه ذات كبریائى زینب   )

علیهاالسالم(هم مظهر فخر كیمیائى زینب   ) 
بر دین خدا یاور و ناصر بامام



علیهاالسالم(شد محرم راز التناهى زینب   ) 
نور است حسن چراغ ومصباح هدى

3پروانه شمع كبریائى زینب   
پدریاور به برادر است و زینب به 

علیهاالسالم(آن مظهر وجه پارسائى زینب   ) 
در روز نخست و قرب جانان است

علیهاالسالم(هم شاهد یگتا و گواهى زینب   ) 
روشن دو جهان ز نور قدوسى حق

علیهاالسالم(مهر ازلى نور ضیائى زینب   ) 
یكتاست بمیدان بالغت چو على

معلیهاالسال(هم وارث علم مرتضائى زینب   ) 
افراشته بعالم همى پرچم حق

علیهاالسالم(آن مظهر ذات الفتائى زینب   ) 
بر جاست) علیهاالسالم (آئین نبّى ز صبر زینب 

علیهاالسالم(جاوید نمود دین خدائى زینب   ) 
 

 
بر فرزندش ) س (مرثیه ثرائى زهرا   

 :سید جلیل و بزرگوار سید حسین رضوى نقل مى نمود
را در عالم ) علیهاالسالم (از موثقین بحرین حضرت زهرا بعضى 

رؤ یا دیدند كه حضرت در میان جمعى از زنان گریه و زارى و 
مى نمودند و این بیت را مى خواندند) ع (نوحه بر امام حسین  : 

واُحِسینا واَذبي حا ِمْن َقفا
 واُحِسینا واَغسي ال ِبالدِّماء



كه از پشت سر از بدنش جدا كردند واى بر حسینم واى بر كشته اى  
 .واى بر حسینم كه غسلش با خون بود

 (6).گوید از خواب بیدار شدم در حالى كه مى گریستم و آن بیت شعر را بر زبان مى راندم 
ع(شد گل روى حسین عاشقان را آرزو با  )

ع(گل گرفته عطر خود از تربت كوى حسین   ) 
سر گذاریم از ره اخالص هنگام نماز

ع(َبهر نزدیكى به حق بر خاك گلبوى حسین   ) 
 

 
 انتقام از قاتل 

جناب حاج محّمد سوداگر كه چندین سال در هند بوده عجائبى 
له نقل مى نموددر ایام توقف در هند مشاهده كرده از آنجم : 

ِملك خود را در دفتر ) بت پرست (روزى در بمبئى یك نفر هندو 
رسمى مى فروشد و تمام پول آن را از مشترى گرفته از دفترخانه 

 .بیرون مى آید
دو نفر شّیاد كه منتسب به مذهب شیعه بودند در كمین او بودند كه پولش را بدزدند، هندو مى 

انه مى رساند و فورا از درختى كه در وسط خانه بود باال مى رود فهمد، به سرعت خودش را به خ
 .و پنهان مى شود

عتاب مى كنند مى   آن دو نفر شّیاد وارد خانه مى شوند هر چه مى گردند او را نمى بینند به زنش 
نمى دانم: گویند ما دیدیم وارد خانه شد باید بگوئى كجاست زن مى گوید  . 

ع(شما بحق حسین : مى نمایند تا مجبور مى شود و مى گویدپس او را شكنجه و آزار  خودتان  ( 
آن دو نفر بى حیا بحق آن بزرگوار قسم یاد مى كنند . قسم بخورید كه او را اذیت نكنید تا بگویم 

زن به درخت اشاره مى كند پس آنها از درخت . كه كارى با او نداشته باشند جز بدانند او كجاست 
ندو را پائین مى آورند و پولهایش را برمى دارند و از ترس اینكه تعقیب و رسوا باال مى روند و ه

 .نشوند سرش را مى برند
شیعه ها، من به اطمینان ) ع (اى حسین : زن بیچاره سر را بسوى آسمان بلند مى كند و مى گوید



 . قسم بتو شوهرم را نشان دادم
ره بگردن آن دو نفر مى كند فورا سرهاى آنها ناگهان آقائى ظاهر مى شود و با انگشت مبارك اشا

متصل مى فرماید و زنده مى شود و آنگاه از   از بدن جدا شده مى افتند بعد سر هندو را ببدنش
 .نظر غائب مى شود

یقین مى كنند و ) ع (مقامات دولتى با خبر مى شوند و پس از تحقیق ، با عجاز آقا امام حسین 
م بوده اطعام مفصلى مى شود و قطار راه آهن براى عبور عزادران از طرف حكومت چون ماه محر 

 (7).مجانى مى شود و آن هندو و جمعى از بستگانش مسلمان و شیعه مى گردند
ع(به ملتى كه مرامش بود مرام حسین   )

ع(من احترام گذارم باحترام حسین   ) 
از آن جهت شده دیوان كربال دل ما

ع(كه افتتاح شده از ازل بنام حسین   ) 
هنوز تشنه بگرید چو آب مى نوشد

ع(هنوز مى شنود گوش دل پیام حسین   ) 
زبان به موعظه بگشود و من نمى گویم

ع(چه روى داد و چرا قطع شد كالم حسین   ) 
باغ سرو خرامان بخاك خون مى ریختب

ع(فتاد چون بزمین سرو خوش خرام حسین   ) 
كسى سجده كرد در عالم) ع (نه چون حسین 

ع(نه كس قیام نموده است چون قیام حسین   ) 
بسكه مقامش بلند مرتبه است) ع (حسین 

ع(بجز خداى نداند كسى مقام حسین   ) 
محشرامید هست نگارنده را كه در 

ع(خداش بنده خود خواند و غالم حسین   ) 
 

 



 عزادارى هندوها 

عجائبى از ) دندان ساز(سید جلیل مرحوم دكتر اسماعیل مجاب 
ایام مجاورت در هندوستان كه مشاهده كرده بود نقل مى كرد از 

بت پرست (عده اى از بازرگانان هندو : آنجمله مى گفت  به  (
معتقد و عالقه مندند و براى بركت ) ع (حضرت سیدالشهداء 

 .مالشان با آنحضرت شركت مى كنند
بعضى از آنها روز عاشورا بوسیله شیعیان شربت و فالوده و بستنى درست مى كرده و خود بحال 

عزا ایستاده و به عزداران مى دهند و بعضى از آنها مبلغى كه راجع به آن حضرت است به 
ادارى صرف نمایندشیعیان مى دهند تا در مراكز عز  . 

 .یكى از آنها عادتش این بود كه همراه سینه زنها حركت مى كرد و با آنها سینه مى زد
چون ُمرد بنا بمرسوم مذهبى خودشان بدنش را بآتش سوزانیدند تا تمام بدنش خاكستر شد جز دست 

 .راست و قطعه اى از سینه اش كه آتش آن دو عضو را نسوزانیده بود
و عضو را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند این دو قطعه راجع به حسین بستگانش آن د  ((ع ))

جائیكه آتش جهنم كه طرف نسبت و قابل مقایسه بآتش دنیا نیست به وسیله حضرت . شما است 
خاموش و برد و سالم مى گردد پس نسوزانیدن آتش ضعیف دنیوى بوسیله آن ) ع (امام حسین 

تبزرگوار جاى تعجب نیس  .(8) 
است) ع (خلفت افالك از براى حسین 

است) ع (جلوه خورشید از جالى حسین   
كرد لب تشنه جان نثار ره دوست

است) ع (بهر حسین خونبها خداى حسین   
وز قیامتهست مصون ز آفتاب ر 

است) ع (هر كه پناهنده لواى حسین   
نیست در آن عالم از عنایت محروم

است) ع (هر كه در این عالم آشناى حسین   
دوش بگفتم بسینه در تو چه باشد



است) ع (گفت ندانى دل است و جاى حسین   
دارى اگر آرزوى جنت و غلمان

است) ع (جّنت و فردوس كربالى حسین   
 

 
 در بروى عزادارن باز گردید 

عالم ربانى استوره تقوا معلم اخالق ، مخلص اهلبیت عصمت و 
شهید محراب آیة ) صلوات الّله علیهم اجمعین (طهارت و والیت 

نقل ) رضوان الّله تعالى علیه (الّله سید عبدالحسین دستغیب 
 :فرمود

از طرف حكومت وقت عراق اكیدا  1358در اوقات مجاورت در نجف اشرف در ماه محرم سنه 
 .از قمه زدن و سینه زدن و بیرون آمدن دسته جات منع شده بود

شب عاشورا براى اینكه در حرم مطهر و صحن شریف سینه زنى نشود از طرف حكومت عراق 
آخرین درى را كه مشغول .اول شب درهاى حرم و رواق را قفل كردند و همچنین درهاى صحن را

در قبله بود كه یك لنگه آنرا بسته بودند كه ناگهان جمعیت دسته سینه زن هجوم  بستن آن بودند
آوردند وارد صحن شده و رو بحرم مطهر آوردند درها را بسته دیدند در همان ایوان مشغول 

 .عزادارى و سینه زنى شدند
داشت در  با رئیس آنها آمده و آن رئیس با چكمه اى كه به پا) پلیس (ناگهان عّده اى ُشرطى 

ایوان آمده و بعضى را مى زد و امر كرد آنها را بگیرند سینه زنها بر او هجوم آوردند و او را بلند 
كرده و در صحن انداختند و سخت او را مجروح و ناتوان ساختند و چون دیدند ممكن است قواى 

مه متوجه دِر دولتى تالفى كنند و باال خره مزاحمشان شود با كمال التجاء و شكستگى خاطر ه
یا على باز كن در را، ما ) یا َعلى ُفكِّ اْلبابَ (بسته حرم شده و به سینه مى زدند و مى گفتند 

ع(عزاداران فرزندت حسینیم   ) . 
پس در یك لحظه ، درهاى حرم و رواق و صحن گشوده گردید و میلهاى آهنین كه بین درها و 

زنان وارد حرم مطهر مى شوند دیوار بود وسط آنها بریده شده و بالجمله سینه . 
سایر نجفى ها كه با خبر مى شوند همه در صحن و حرم جمع مى شوند و شرطى ها پنهان مى 



 .گردند موضوع را به بغداد گزارش مى دهند دستور داده مى شود كه مزاحم آنها نشوند
باهره را شعراء در آن سال در نجف و كربال بیش از سالهاى گذشته اقامه عزاء شد و این معجزه 

در اشعار خود نقل نموده و منتشر ساختند از آن جمله یكى از فضالى عرب اشعار یكى از 
 (9). ایشان را بر لوحى نوشته و بدیوار حرم مطهر چسباندند و آن اشعار این است

ع(َمْن َلْم ُیِقرُّ ِبُمْعِجزاِت اْلُمْرَتضى   )
َفَلْیَس ِبُمْسِلمٍ ) ص (ِصْنِوا النَِّبىِّ   

َفَتَحْت َلَنا اَالْبواَب راَحُة كفِّهِ 
 َاْكِرْم ِبِتْلَك الراَحَتي ِن َو َاْنِعمِ 

ِاْذ َقْد َاراُدوا َمْنَع َاْرباِب اْلَعزاءْ 
رمٍ ِبُوُقوِع ما َیْجرى ال دَُّم ِبُمحَّ  

َفِاذا َاْلَوِصىُّ ِبراَحَتْیِه َاْرُخوا
دیوانه ام از ) ع (َاْو ما َفُفكَّ اْلباُب ِحْفظا ِللدٍَّم یا حسین   

باده مستانه ات
 خّرم آن دل مست شد ز آن شربت جانانه ات

من نه تنها هستم از عشق تو اندر عاشقى
انه اتعالمى دیوانه اند از باده پیم  

هر كه نوشید از ازل آن شربت مهر تو را
 كى دیگر دل مى كند ز آن خانه و غم خانه ات

شیعیان را مّكه كوى منا كوى تو شد
 جان بقربان تو و آن كعبه كاشانه ات

كى خدا خلقت كند دیگر حسینى هم چو تو
 كى دیگر آید پدر چون حیدر فرزانه ات

را بیاد آرد تو راهر كه اندر روز عاشو 
 مى شود آگه ز ذات گوهر یك دانه ات

 

 



 

 

 

 

 شفاى مرد افلیج 

 :شیخ ابو جعفر نیشابورى رضوان الّله تعالى علیه نقل فرمود
از ) ع (سالى با جمعى از رفقا براى زیارت حضرت سّید الّشهداء

 . شهر و دیارمان بیرون آمدیم
یكى از رفقائیكه با ما بود  چون بدو سه فرسخى كربال كه رسیدیم

خشك و كم كم فلج شد و مثل یك قطعه گوشت گردید از این وضع ناراحت شده و به   ناگاه بدنش
 . ما التماس مى كرد و قسم خدا مى داد كه او را وانگذاریم و با خود به كربال ببریم

حیوانى گذارد تا به  شخصى ایستادگى كرد و او را كمك پرستارى و محافظت نمود و او را بر روى
 . كربال رسیدیم

چون داخل حرم شدیم او را در یك پارچه اى گذاشتند و دو نفر از ما دو سر آن را گرفته و او را 
بلند كردیم آن مرد افلیج دعا مى كرد و گریه و تضرع ) ع (به سوى قبر حضرت آقا سّید الّشهداء 

داد كه او را شفاء دهد قسم مى) ع (و ناله مى نمود، خدا را به حق حسین  . 
چون آن پارچه را به زمین گذاشتند آن مرد نشست و بعد بر خواست و راه رفت چنانچه گوئى از 

 (10). بند رهائى و نجات یافت
هى دارىاى كه بر درگه حّق عّزت و جا

 بود آیا كه به عشاق نگاهى دارى
خاك پا را نظرى از سر رحمت انداز

 تو سلیمانى و مورى سر راهى دارى
 

 
ع(براى حسین ) س (گریه حضرت زهرا   )  



متقى والئى و اهل دانش و دین شمس المحدثین حسینى فرمود 
براى ما نقل نمود معاصر جلیل حاج شیخ محّمد طاهر : كه 

روضه خوان شوشترى كه از متدّینین و موثّقین در نجف اشرف 
 . است

من در طفولیت كه به سّن دوازده سالگى بودم در شب دوشنبه اى ساعت شش از شب گذشته بود 
رفتیم كه پدرم روضه بخواند چون ) ع (به اتّفاق پدرم به مجلسى از مجالس عزادارى امام حسین 

كه مشهدى رحیم نام داشت( وارد آن مجلس شدیم ، صاحب مجلس اعتراض كرد به پدرم كه چرا  ( 
از اعتراض او . دیر آمدى مردم در این وقت نمى آیند و باید ابتداء مجلس را زودتر قرار دهیم 

)پدرم دلش شكست و گفت اى مشهدى رحیم بدانكه پیغمبر  علیهم (على و حسن و حسین ) ص 
ى بى فاطمه زهرا سالم الّله علیها و فرزندان حاضرند و سوگند یاد مى كنم كه ب) السالم 

حاضرند شما غم نخورید انشاءالّله تا هفته آینده مجلس شما بهتر و ) علیهم السالم (معصومش 
 .مرتب تر از این خواهد شد

منبر رفت و مشغول به خواندن مصیبت شد ) از سخنان صاحب مجلس (پس پدرم با دل شكسته 
رد و رسید به به خواندن اشعار دعبل ابن على خزاعى در آن وقت تا شروع به خواندن مصیبت ك

 : من در طرف راست منبر نشسته بودم كه ناگاه پدرم رسید به این بیت
افاطم لو خلت الحسین مجدال

 و قد مات عطشانا بشط فرات
د یك وقت ناله ضعیفى از طرف راست منبر بلند شد و به گوشم رسید كه گویا زنى زمزمه مى كن

از جمله سخنانش این بود كه : چون گوش دادم شنیدم كه گریه مى كرد و سخنانى مى فرمود كه 
چون من متوجه سمت چپ و ) ع (یعنى اى فرزندم اى حسین ) یا ولدى یا حسین : (مى فرمود

آنگاه یقین نمودم این صداى بى بى عالم !! راست شدم كسى را ندیدم از این مسئله تعجب نمودم 
اطهر سالم الّله علیها مى باشد پس بى اختیار شدم و بر سر و سینه خود چنان زدم كه زهراى 

 پدرم از باالى منبر متوجه من شد و گفت چه رسیده است تو را؟
من ساكت شدم ولى صداى ناله پى در پى مى آمد تا اینكه پدرم از منبر فرود آمد و آن ناله قطع 

ه من فرمود به تو چه رسیده بود كه در وقت مصیبت شد چون از آن مجلس خارج شدیم پدرم ب
 . خواندن من تو بى طاقت شدى و حال اینكه این نحو اشعار را تو مى دانى



قصه را براى مرحوم پدرم نقل كردم آن مرحوم بى طاقت شده و مشغول بگریه كردن شد و مرا دعا 
منهم با تو باشم: م آنگاه فرمودنمود كه با محّمد و آل او صلوات الّله علیهم اجمعین محشور شو   . 

چون هفته دیگر شد در همان وقت هفته گذشته به آن مجلس رفتیم ناگاه دیدم مملو از جمعیت 
است كه من ایشان را نمى شناختم و نور از صورت هاى ایشان متصاعد بود پس تعجب نمودم 

!!! 
ها انوار الّله اند كه براى خوشنودى و یقین نمودم كه این. اینها مردمان نجف نیستند: با خود گفتم 

و بعد از آن قضیه تمام هفته هائیكه آن مشهدى رحیم روضه . صاحب آن مجلس حاضر شده اند
و من این . داشت ، ازدحام كثیرى مى شد تا اینكه بانى مجلس فوت شد مجلس تعطیل گردید

فتار خود صادقمسرگذشت را مى گویم در حالیكه شاهد مى گیرم بر خود خدا را كه در گ  .(11) 
ع(بازم بسر فتاد هواى تو یا حسین   )

ع(در دل مرا است شوق لقاى تو یا حسین   ) 
خواهد كه دم زند به ثناى تو طبع من

ع(سین باشد شعار من چه ثناى تو یا ح  ) 
بستیم در الست چه پیمان بعهد تو

ع(شكسته ایم عهد و وفاى تو یا حسین   ) 
روز جزا كه اجر محّبان خود دهى

ع(كوچك بود بهشت سخاى تو یا حسین   ) 
پیغمبران كه هادى خلقند در جهان

ع(امیدوار فضل والى تو یا حسین   ) 
گشتى تو كشته از غم تو اهلبیت تو

ع(دند نوحه گر بخداى تو یا حسین بو   ) 
از آفتاب حشر سیّد بیچاره را چه غم

ع(بگرفته جاى زیر لواى تو یا حسین   ) 
 

 
 نعل سرد گردید 



یكى از دوستان صمیمى و والئى و مداح و عاشق اهلبیت 
عصمت و طهارت علیهم صلوات الّله كه راضى نیست اسم او را 

 :در اینجا ببرم نقل نمود
یك روز با مادرم تندى و غضب نمودم شب كه به خواب رفتم 

 .در عالم رؤ یا دیدم ، نعل آتشى را بطرف من مى آورند كه مرا بسوزانند
 ((ع ))همینكه آن نعل نزدیك من شد كه ببدنم برسد سه مرتبه صدا زدم یا حسین یا حسین یا حسین 

 (12).در آن وقت مشاهده نمودم آن نعل سرد و سالم شد
اى سوخته دل سراى دلدار اینجاست

 پیوسته كلید مشكل كار اینجاست
ع(گر در پى عشق حسین زهرائى   )

 خوش آمده اى كه خانه یار اینجاست
 

 
ع(توسل به حضرت سیدالشهداء   )  

مرحوم حاج میرزا على ایزدى فرزند مرحوم حاج محّمد رحیم 
كه سبب شهرتش به آبگوشتى این بود كه (مشهور به آبگوشتى 

) ع (ایشان اخالص و ارادت زیادى به حضرت سیدالشهداء 
 .داشت و مواظب خواندن زیارت عاشورا بود

یك یا دو نفر روضه مى هر روز در مسجد گنج كه بخانه اش متصل بود پس از نماز جماعت 
خواندند پس از روضه خوانى سفره پهن مى كردند و مقدارى زیاد نان و آبگوشت در آن مى 

 .گذاشتند هر كس مایل بود همانجا مى خورد و هر كه مى خواست همراه خود به خانه مى برد
براى شما هتك پدرم سخت مریض شد و بما امر نمود كه او را به مسجد ببریم گفتیم : نقل نمود كه 

 . است چون تجّار و اشراف بعیادت شما مى آیند و در مسجد مناسب نیست
گفت مى خواهم در خانه خدا بمیرم و عالقه شدیدى به مسجد داشت ناچار او را به مسجد بردیم تا 

شبى كه خیلى مرضش شدید شد و در حال اغماء بود كه او را بمنزل بردیم و آن شب در حال 
د و ما به مردنش یقین كردیم پس در گوشه اى از حجره نشسته و گریان بودیم و سكرات مرگ بو 



 . سرگرم مذاكره تجهیزات و محل دفن و مجلس ترحیمش بودیم
نزدش رفتیم دیدیم عرق بسیارى كرده است بما . هنگام سحر شد ناگاه ، من و برادرم را صدا زد

نمیمیرم و از این مرض خوب مى شوم ما حیران گفت آسوده باشید و بروید بخوابید و بدانید كه من 
 . شدیم

صبح شد در حالیكه هیچ اثرى از آن مرض در او نبود و بسترش را جمع كرده او را به حمام 
قمرى اتفاق افتاد و حیاء مانع شد از اینكه  1330بردیم و این قضیه در شب اول ماه محرم سنه 

 از او بپرسیم سبب خوب شدن و نمردنش چه بود؟
موسم حج نزدیك شد پس به تصفیه حساب و اصالح كارهایش سعى كرد و مقدمات و لوازم سفر 

به بدرقه اش در باغ جنت یك فرسخى . حج را تدارك دید تا اینكه با نخستین قافله حركت كرد
 . شیراز رفتیم و شب را با او بودیم

بشما خبر مى دهم كه آن شب ابتدا به ما گفت از من نپرسیدید كه چرا نمردم و خوب شدم اینك 
مرگ من رسیده بود و من در حالت سكرات مرگ بودم پس در آن حال خود را در محله یهودیها 

 .دیدم و از بوى گند و هول منظره آنها سخت ناراحت شدم و دانستم كه تا ُمردم جز آنها خواهم بود
: ترك كنندگان حج است گفتم  پس در آن حال به پروردگار خود نالیدم ندائى شنیدم كه اینجا محل
ع(پس چه شد توسالت و خدمات من نسبت به حضرت سیدالشهداء  ). 

ناگاه آن منظره هول انگیز به منظره فرح بخش مبدل شد و بمن گفتند تمام خدمات تو پذیرفته است 
و به شفاعت آن حضرت ده سال بر عمر تو افزوده شد و تاءخیر در مرگت افتاد تا حج واجب را 

ا آورى و چون اینك عازم حج شده امبج  . 
مرض مختصرى عارض پدرم شد و گفت شب اول ماه موعد مرگ من  1340پیش از محرم سال 

است و همان طور كه خبر داده بود شب اول محرم هنگام سحر از دار دنیا رحلت فرمود رحمة 
 (13). الّله علیه

مهر ترا به روضه رضوان نمى دهم
 این لطف ذوالعطاست من آسان نمى دهم

اشكى كه در عزاى تو ریزم ز دیدگان
 آن اشك را به لؤ لؤ و مرجان نمى دهم

من عاشقم بروى تو اى شاه تشنه لب



 آن عشق را بقیمت این جان نمى دهم
مى دهم در سر كوى تو یا حسینجان 

 آن تربتت بملك سلیمان نمى دهم
مى میرم از فراق تو شاها نظر نما

 لطف تو را به لعل بدخشان نمى دهم
من آرزوى جمال تو یا حسین

 این آرزو به منصب شاهان نمى دهم
در وقت احتضار كشم انتظار تو

 تا بر سرم پا ننهى جان نمى دهم
كه خورده ام شده با حب تو عجینشیرى 

 این حّب را بطور موسى عمران نمى دهم
من در عزاى تو نالم چو ناى نى

 این سوگ را بحق تو پایان نمى دهم
من تشنه جمال تو هستم اى شها

 این تشنه گى به چشمه حیوان نمى دهم
دم مى زنم ز نام تو هر صبح و هر مسا

به غلمان نمى دهم این دم زدن به حور و  
كمتر گداى كوى توام كنز الفتا

 درویشیم به جود حاتم دوران نمى دهم
نام تو گر بگوش رسید مى خرم ز جان

 این صوت را به بلبل خوشخوان نمى دهم
آن غنچه اى كه بوى تو دارد بكام خود

 آن غنچه را به صد گل خندان نمى دهم
 

 



 تربت خونین در كفن 

 :مرحوم مغفور جنت مكان حاجى مؤ من رحمة الّله علیه فرمود
بمن ) كه نماز جمعه اش را ترك نمى كرد(مخدره محترمه اى 

) ع (خبر داد كه مقدار نخودى تربت اصلى حضرت امام حسین 
بمن رسیده و آنرا جوف كفن خود گذارده ام و هر سال روز 

ه كفن سرایت مى كند و بعد تدریجا خشك مى عاشورا خونى مى شود بطورى كه رطوبت خون ها ب
 .شود

 .از آن مخدره خواهش كردم ، كه روز عاشورا به منزلش بروم و آن را ببینم قبول كرد
 .روز عاشورا رفتم بمنزل آن مخدره بقچه كفنش را آورد و باز كرد

مخدره گفته  حلقه اى از حلقه خون در كفن مشاهده نمودم و تربت مبارك را دیدم همانطورى كه آن
 . بود تر و خونین و عالوه لرزان است

از دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضرت سخت گریان و ناالن و از خود بیخود 
 (14). شدم

كرده اى اى حسین جانم سفر تا كوى جانان
 خاك گرم كربال را بوسه باران كرده اى

خاتم انگشترى را نوش كردى جاى آب
 با سر از تن جدایت ذكر قرآن كرده اى

 

 
 تربت در روز عاشوراء خونین مى شود 

ثقه عادل مرحوم مغفور مال عبدالحسین خوانسارى رحمة الّله 
 :علیه نقل نمود

سیدعلى صاحب شرح كبیر  مرحوم آقا سید مهدى پسر آقا
در آن زمانى كه مریض شده بود، ) رضوان الّله تعالى علیهما(

براى استشفاء شیخ محّمد حسین صاحب فصول و حاج مال جعفر استرآبادى را كه هر دو از فحول 
و علماء عدول بودند فرستاد كه غسل كنند و با لباس احرام داخل سرداب قبر مطهر حضرت ابى 



شوند و از تربت قبر مطهر با آداب وارده بردارند و براى مرحوم سید بیاورند و هر ) ع (عبدالّله 
 .دو شهادت دهند كه آن تربت قبر مطهر است و جناب سید از آن تربت مقدارى تناول نماید

آن دو بزرگوار حسب االمر رفتند و از خاك قبر مطهر برداشتند و باال آمدند و از آن خاك قدرى 
حضار اخیار عطا كردند كه از جمله ایشان شخصى بود از معتبرین و عطار و آن به بعضى از 

شخص را در مرض موت عیادت كردم و باقى مانده آن را از ترس اینكه بعد از او بدست نا اهل 
 .افتد بمن عطا كرد

فتاد من بسته را آوردم و در میان كفن والده گذاردم اتفاقا روز عاشوراء نظرم به ساروق آن كفن ا
رطوبتى در آن احساس كردم چون آن را بر داشته و گشودم دیدم كیسه تربت كه در جوف كفن 
بوده مانند شكرى كه رطوبت ببیند حالت رطوبتى در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره 

گردیده و خونابه مانند شده ، اثر آن از باطن كیسه به ظاهر و از آن به كفن و ساروق رسیده با 
نكه رطوبت و آبى آنجا نبودآ . 

پس آن را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده و گشودم آن تربت را به حالت اول 
خشك و سفید دیدم اگر چه آن رنگ زردى در كفن و ساروق كما كان باقیمانده بود و دیگر بعد از 

ا متغّیر دیده ام و دانستم كه خاك آن در سایر ایام عاشوراء كه آنرا مشاهده كردم همینطور آن ر 
 (15).قبر مطهر در هر جا باشد در روز عاشوراء شبیه بخون مى شود

است) ع (پرتو شمس ِقَدم ز روى حسین 
است) ع (جلوه طور از رخ نكوى حسین   

آنچه در آئینه وجود هویداست
است) ع (ذره از آفتاب روى حسین   

هر چه كه آیات در كتاب مبین است
است) ع (مجمع اوصاف خلق و خوى حسین   

نزهت خلد برین و آیت عظمى
است) ع (آیت روى بتول و بوى حسین   

كشتى این بحر را چه باك ز طوفان
است) ع (لنگر این فلك تار موى حسین   



پیر مغان در ِقدم َبُدركشان گفت
است) ع (باده جانبخش در سبوى حسین   

خواهى اگر پى برى بكعبه مقصود
است) ع (كعبه و معراج عشق و كوى حسین   

ما بحریم جالل راه نیابیم
است) ع (چونكه در آن خمیه گفتگوى حسین   

بار خدایا گناه قطره فزون است
است) ع (ش بآبروى حسین چشم امید  

 

 
 شفاى چشم در زیر قبه 

عالم متقى سید محّمد جعفر سبحانى امام جماعت مسجد آقا لر 
 :فرمود

) ع (در خواب محل اجابت دعا را در قبه حضرت امام حسین 
بمن نشان دادند و آن قسمت باالى سر مقدس تا حدیكه محاذى 

بود) ّله علیه رحمة ال(قبر جناب حبیب بن مظاهر اسدى  . 
 .در سفرى كه با مرحوم والد مشرف شدیم پدرم ناگهان چشم درد گرفت و از هر دو چشم نابینا شد

را بگیرم و حوائجش را   من سخت ناراحت و در زحمت بودم زیرا باید دائما مراقبش باشم و دستش 
 . برآورده كنم

رض كردم یا سیدالشهداء چشم یك روز به حرم مطهر مشرف شدم و در همان جاى اجابت دعا ع
پدرم را از شما مى خواهم شب كه به خواب رفتم در عالم رؤ یا دیدم بزرگوارى ببالین پدرم آمد 

این چشم ولى اصل خراب است: دست مبارك را بر چشم پدرم كشید و به من فرمود  . 
خرابست را چون بیدار شدم دیدم هر دو چشم پدرم خوب و بینا شده است ولى معنى كلمه اصل 

 (16).ندانستم تا سه روز كه از این قضیه گذشت پدرم از دنیا رفت آنگاه معنى كلمه واضح شد
كیست كه عرش دل ما خانه اوست) ع (این حسین 



اوست كعبه دل حرم و منزل جانانه  
همه خلق جهان در غم او حیرانند

 همه دلها به جهان عاشق و دیوانه اوست
دل عشاق جهان خاك نثاران رهش

 محفل امن و امان جایگه و خانه اوست
( كه در قرآنست) ف ى ُبُیوٍت َاِذَن الّله 

 بهتر از بیت و حرم كعبه و كاشانه اوست
غم و عشقگر به گیتى سخن آید به میان از 

 كه زند نارو شرر بر دل و غم خانه اوست
سوخت جانها همه از آتش سوزان غمش

 غم او شمع دل و جان همه پروانه اوست
سالك راه چو فیض دل خود مى جوید

 اثر گریه و زارى عزا خانه اوست
كه حقیر) ع (دل تهى دار بجز عشق حسینى 

وستدر الست عهد به بستى و پیمانه ا  
 

 
روضه مى خواند ) ع (امام زمان   

علیهم السالم (شهید عظیم الشاءن شیخ احمد كافى واعظ اهلبیت 
رضوان الّله تعالى علیه نقل فرمود كه خود مرحوم مال احمد ) 

اوقات (با طالب ها پیاده كربال مى آمدیم : مقدس اردبیلى فرمود
نجف ده تا ده  كه مى شود از) ع (زیارتى حضرت اباعبدالّله 

در بین راه یك آقا طلبه اى بود كه گاهى براى ) تا، بیستا بیستا، حركت مى كنند و كربال مى آیند
یك نمكى در حنجره اش گذاشته بود) ع (ما روضه مى خواند كه امام حسین  . 

:  آمدم كربال زیارت اربعین بود از بسكه دیدم زائر آمده و شلوغ است: مقدس اردبیلى مى فرماید



همین گوشه : گفتم . داخل حرم نروم با این طلبه ها مزاحم زوار از راه دور آمده نشویم : گفتم 
طلبه ها این  : صحن مى ایستم زیارت مى خوانم ، طلبه ها را دور خودم جمع كردم یك وقت گفتم

ت نمى آقا در بین این جمعی: آقا طلبه اى كه در راه براى ما روضه مى خواند كجا است ، گفتند
 . دانیم كجا رفته است

در این اثناء دیدم یك عربى مردم را مى شكافت و بطرف من آمد و صدا زد مال احمد مقدس 
بلندتر بخوان من هم : اردبیلى مى خواهى چه كنى ؟ گفتم مى خواهم زیارت اربعین بخوانم ، فرمود

 . گوش كنم
ى ادبى داد وقتى كه زیارت تمام شد به طلبه زیارت را بلندتر خواندم یكى دو جا توجه ام را به نكات

آقا نمى دانیم كجا رفته است یك وقت این عرب بمن : این آقا طلبه پیدایش نشد؟ گفتند: ها، گفتم 
یكى از این طلبه ها در راه براى ما گاهى روضه : فرمود مقدس اردبیلى چه مى خواهى ، گفتم 

نجا بیاید و براى ما روضه بخواندمى خواند، نمى دانم كجا رفته ، مى خواستم ای . 
آرى آیا به : آقاى عرب بمن فرمود مقدس اردبیلى مى خواهى من برایت روضه بخوانم ؟ گفتم 

آرى كه در این اثناء دیدم عرب رویش را به طرف ضریح اباعبدالّله : روضه خواندن واردى ؟ فرمود
رد یكوقت صدا زد یا اباعبدالّله نه من كرد و از همان طرز نگاه كردن ما را منقلب ك) ع (الحسین 

و نه این مقدس اردبیلى و نه این طلبه ها هیچ كدام یادمان نمى رود از آن ساعتى كه مى 
جدا شوى در این هنگام دیدم كسى نیست فهمیدم این ) علیهاالسالم (خواستى از خواهرت زینب 

ى بودبوده واقعا ساعت حساس و عجیب) علیهاالسالم (عرب مهدى زهرا .(17) 
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الّزهرا  )

علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 
در آن وداع آخرین

 زینب به آه آتشین
مى گفت با سلطان دین

علیهاالسالم(بن الزهرامهًال مهال یا  ) 
جان جهان آهسته رو

 روح روان آهسته رو



آرام جان آهسته رو
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 

كرده وصیت مادرت
 بینم جمال انورت

بوسم گلوى اطهرت
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 

ما بى كسان در اضطراب
نقالباین دختران در ا  

تو مى روى با صد شتاب
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 

آخر در این دشت بال
 با این سپاه پر جفا

بر گو چه سازم یا اخا
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 

از بعد تو بى یاورم
 از جور دشمن مضطرم

آیا چه آید بر سرم
علیهاالسالم(امهًال مهال یابن الزهر   ) 

آه یتیمان یك طرف
 بیمار ناالن یك طرف

ظلم فراوان یك طرف
علیهاالسالم(مهًال مهال یابن الزهرا  ) 

 

 
 شیر سنگى خون مى گرید 



 : در ریاض الشهادة منقول است
در بلدى از بالد روم سنگى است كه صورت شیرى از آن كنده 

ود از چشمهاى آن شیر هر سال روز عاشورا كه مى ش. اند
 .خون جارى مى گردد تا اینكه آن روز شب شود

مردم آن بلد بقدرى گریه و زارى و ناله و بیقرارى مى كنند كه هر كه در آنجا حاضر شود و آن 
 (18).منظره را مشاهده نماید از خود بى خود مى گردد

یا حسین از سر گذشتن بهر جانان آرزوست
 بهر اهداف شریفت دادن جان آرزوست

 

اى مسیحا دم ز انفاست جهانى زنده شد
 یا حسین راه ترا بر جمله یاران آرزوست

در ره دین از سر و جان عزیزان در گذشتى
تجان عالم باد قربانت كه ایمان آرزوس  

عاشقان بهر وصالت روز و شب
 رنج هجران مى كشند چون آب حیوان آرزوست

مهر تو اندر دل ما همچنان روح روان
 از تو اى سّر خدا اسرار پنهان آرزوست

راه تو سلك خداوند كریم ذوالعطاست
 اى كه مصباح الشهدائى راه رضوان آرزوست

ما همه پروانه گرد شمع رویت تا سحر
 سوز و ساز ما یكى چون راه خوبان آرزوست

آرزوى دیدنت دارم بهر صبح و مسا
 گر ببینم روى تو مردن چو مردان آرزوست

 

 



 پناهندگى به موالى خود 

 :سید جلیل القدر جناب آقاى سید محّمد جعفر نقل فرمود
در سالى باتفاق مرحوم والده كربال مشرف بودم و آن مرحومه 

و مرضش بیش از چهل روز طول كشید و به این مریض شد 
بسیارى شدم  واسطه مبتالى به قرض   . 

در این مدت هم ، نه از شیراز و نه از راه دیگر، چیزى بمن نرسید، پناهنده به موالى خود آقا 
شده به حرم مطهر مشرف شدم) ع (سیدالشهداء  . 

ناراحت و گرفتار هستم به فریاد من همان باالى سر عرض كردم یا موالى شما كه مى دانى چقدر 
 .برسید

از حرم خارج شدم پس از فاصله كمى نماینده مرحوم آیة الّله آقا میرزا محّمد تقى شیرازى اعلى الّله 
تا : مقامه بمن رسید وگفت از طرف میرزا سفارش شده كه هر چه الزم دارید به شما بدهم ، گفتم 

 چه اندازه ؟
پس تمام قروض را اداء كردم و تا كربال مشرف . ر چه شما تعیین كنیدتعیین نشده بلكه ه: گفت 

 (19).بودم تمام مخارج من تاءمین گردید
اى حسین جان كه ترا عاشق شوریده بسى است

عشق تو كسى است هر كه شد واله و دلداده  
عاشقان را مكن از كرب و بالیت محروم

 تا كه از عمر دمى مانده و باقى نفسى است
 

 
ع(سوء ظن به عزادار حسینى   )  

سید بزرگوار عالم ربانى مرحوم سید محمود عطاران رضوان الّله 
 :تعالى علیه فرمود

. بودم  سالى در ایام عاشورا جزء دسته سینه زنان محله سردزك
جوانى زیبا در اثناء زنجیر زدن بزنان نگاه مى كرد من طاقت 

 . نیاورده و غیرت كردم و او را سیلى زدم و از صف خارجش كردم



دكتر . چند دقیقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت كرد تا اینكه به ناچار به دكتر مراجعه كردم 
ست كه دردش را ساكت مى كنداثر درد و جهت آن را نفهمیدم ولى روغنى ا:گفت  . 

روغن را به كار بردم نفعى نبخشید بلكه دیدم هر لحظه دردش شدیدتر و ورمش و آماسش بیشتر 
 .مى شود

حضرت . به خانه آمدم و فریاد مى زدم ، شب خواب نرفتم ، آخر شب لحظه اى خوابم برد
باید آن جوان را راضى كنى: را دیدم ، فرمود) ع (شاهچراغ   . 

رفتم جوان را پیدا كردم و معذرت خواستم و باالخره . بخود آمدم دانستم سبب درد چیست چون 
راضیش كردم در همان لحظه درد ساكت و ورمها تمام شد و معلوم شد كه من خطا كرده بودم و 

توهین كرده بودم) ع (سوء ظن بوده است و به عزادار حضرت سیدالشهداء   .(20) 
اى كه از دوست تمناى نگاهى دارى

 بهر اثبات ارادت چه گواهى دارى
بایدت واله چو یعقوب شدن در شب و روز

 گر چه او یوسف گم گشته به چاهى دارى
از برون اشك و درون سوز نهانى باید

رگه او خواهش جاهى دارىگر كه از د  
ع(تا كه هستى به گدائى در دربار حسین   )

 عزت و فخر به هر مهتر و شاهى دارى
نام تو ثبت به دیباچه عشاق شود

 گر كه مهرش بدل خود پر كاهى دارى
ع(استى و اوالد حسین ) ع (اى كه در راه حسین   )

 خوش به فرداى دگر پشت و پناهى دارى
مروز بود توشه ره فردایتاشك ا

 گر به دیوان عمل جرم و گناهى دارى
است) ع (اجر پیوسته تو نزد حسین بن على 

 تا كه در ماتم او اشكى و آهى دارى



جان مددى) ع (كربال آرزوى ماست حسین 
 چه بسى منتظر چشم براهى دارى

خاك راه تو بود حامد و زر مى گردد
خویش نگاهى دارىگر كه بر خاك ره   

 

 
 مهمان نوازى حضرت 

از سید عبدالحسین : آقاى حاج سیدعبدالرسول خادم نقل فرمود
پدر كلیددار فعلى كه آن ) ع (كلیددار حضرت سّیدالّشهداء 

 .مرحوم اهل فضل و از خوبان بود
شبى در حرم مطهر مى بیند عربى پابرهنه خون آلود پاى خونین 

آن مرحوم او را نهیب مى دهد و باالخره امر . ح زده و عرض حال مى كندو كثیف خود رابه ضری
مى كند كه او را از حرم بیرون نمایند در حال بیرون رفتن آن عرب رو به ضریح حضرت امام 

ع(حسین  یا حسین من گمان مى كردم این خانه تو است حاال معلوم شد خانه : كرد و گفت  ( 
حرم بیرون رفت دیگریست و با حال منقلب از در  . 

روى منبر در صحن مقدس ) ع (همان شب آن مرحوم در خواب مى بیند آقا حضرت امام حسین 
تشریف دارند در حالى كه ارواح مؤ منین در خدمت هستند حضرت از خادم خود شكایت مى كند 

مى كند یا جدا مگر چه خالف ادبى از ما صادر شده ؟  كلیددار مى ایستد و عرض   
فرماید امشب عزیزترین مهمانان مرا از حرم من با زجر بیرون كردى و من از تو  حضرت مى

عرض كردم یا جداه او . راضى نیستم و خدا هم از تو راضى نیست مگر اینكه او را راضى كنى 
 را نمى شناسم و نمى دانم كجاست ؟

ما آمده بود زیرا او  خوابیده و به حرم) نزدیك خیمه گاه (االن در خان حسین پاشا : حضرت فرمود
كه مفلوج بوده و فردا با قبیله اش مى آیند   را با ما كارى بود كه انجام دادیم و آن شفاى فرزندش 

 . آنان را استقبال كن
چون بیدار مى شود با چند نفر از خادمها به سوى خان پاشا مى رود و آن غریب را در همانجائى 

ا مى بوسد و با احترام بخانه خود مى آورد و از او كه حضرت فرموده بود مى یابد و دستش ر 



فردا هم به اتفاق سى نفر از خدام به استقبال مى رود چون مقدارى راه . بخوبى پذیرائى مى نماید
مى آیند و آن بچه مفلوج را كه شفا یافته بود ) شادى كنان (مى رود مى بیند جمعى هوسه كنان 

هر آقا امام حسین همراه آوردند و به اتفاق به حرم مط ( مشرف مى شوند) ع  .(21) 
اى حسین جان ما بدرگاهت پناه آورده ایم

 همره خود سینه اى پر سوز و آه آورده ایم
جملگى دلداده و سر گشته و دیوانه ات

وزان چشم گریان را گواه آورده ایمقلب س  
كربالیت آرزوئى بر دل بى تاب ماست

 با دو صد حسرت به سوى آن نگاه آورده ایم
شد مزارت قبله گاه عاشقان بى قرار

 ما امید خویش بر آن جایگاه آورده ایم
برف پیرى آمد و شد تارهاى مو سفید

 لیك با خود نامه تار و سیاه آورده ایم
در كف ما نیست از نیكى نشانى اى دریغ

 كوله بارى از خطاها و گناه آورده ایم
قطره هاى اشك ما ریزد به بحر رحمتت

 كوه عصیانیم و همره پر كاه آورده ایم
بارگاهت ملجاء درماندگان بى پناه

 ما پناه خود سوى این بارگاه آورده ایم
هدىاى كه كشتى نجات هستى و مصباح ال

 ما ز تاریكى و ظلمت رو به ماه آورده ایم
رحمتى بر حامد و عشاق كویت یا حسین

 ما گدایانیم و حاجت سوى شاه آورده ایم
 

 



 خدا را به حق حسین قسم داد 

جناب حجة االسالم آقاى شیخ محّمد انصارى رحمة الّله علیه 
 :ساكن سر كوه داراب نقل فرمود

مشرف شدم و پسرم مریض شد، و او را  كربال 1370در سنه 
 . به قصد استشفاء همراه بردم

روز اربعین شد با فرزندم در كنار و گوشه اى از شریعه فرات براى غسل زیارت در آب رفتیم و 
مشغول غسل كردن بودم كه ناگهان دیدم آب فرزندم را برد و فاصله زیادى بین من و او قرار 

دم و توانائى شنا كردن نداشتم و كسى هم نبود كه بتواند شنا كند و او گرفت و تنها سر او را مى دی
را نجات دهد پس با كمال حضور قلب و خلوص و شكستگى دل به پروردگار ملتجى شده و خدا 

قسم دادم و فرزندم را طلب كردم هنوز فرزندم را مى دیدم ، كه ) ع (را بحق حضرت سیدالشهداء 
ردد تا نزدیك من رسید دست او را گرفته از آب بیرون آوردم از حالش ناگاه دیدم رو بمن بر مى گ

 . پرسیدم
كسیرا ندیدم ولى مثل اینكه كسى بازوى مرا گرفته بود و مرا به شما رسانید پس به سجده : گفت 

 (22). رفتم و خداى را بر اجابت دعایم شكر نمودم
اى حسین جون به هوایت دل ما پر مى زنه

 بى قرارت شده و به سینه و سر مى زنه
هر كه درهاى دیگه بسته روى خود مى بینه

 عاشقونه میاد و این خونه رو در مى زنه
هر كه مضطر میشه و در دل خود دردى داره

نب مضطر مى زنهدست حاجت به تو و زی  
عشق تو، تو قلبش و نام تو بر زبونشه

 از دل و جون دم از موال و سرور مى زنه
هر كه این راه اومد و ضره عشق تو چشید

 سنگ عشقت رو به سینه تا به آخر مى زنه
هر كه از تشنگى و سوز تو یادى میكنه



 چوب نفرین به سر خصم ستمگر مى زنه
و لحظه تنهائى تویاد یاران تو 

 بر دل و دیده ما شعله آذر مى زنه
آتشى بر دل ما مى زنه بى كس شدنت

 یاد مظلومى تو آتش دیگر مى زنه
خون پاك تو وابناى به خون خفته تست

 كز زمین سر همه جا الله احمر مى زنه
حامد مونده براه اومده و بهر نجات

زنه دس به دامان تو و ساقى كوثر مى  
 

 
 شاهرگهاى بریده در دل سنگ كارگر شده 

جناب حجة االسالم عالم جلیل صدرالدین ابن مالحسن قزوینى 
 . رضوان الّله علیه در كتاب خود ریاض االحزان ذكر نموده

در سفرى كه به مكه داشتم عبورم به شهر حماء افتاد كه در 
نمودم كه میان باغات و بستانهاى آن شهر مسجدى را مشاهده 

بود) ع (مسمى به مسجد الحسین  . 
وارد آن مسجد شدم در بعضى از عمارات آن مسجد پرده كشیده شده بود و آن پرده از سقف به 
پائین آویخته بودند چون كنار پرده را برچیدم دیدم سنگى بدیوار نصب است و اثر موضع گلوى 

ر آن موضع از جاى گلو در آن بریده و شریان در آن سنگ نقش بسته بود و خون خشكیده د
 .سنگ موجود بود

 از خدام مسجد پرسیدم این سنگ چیست ؟ و این خون چه مى باشد؟
از كوفه به دمشق ) علیه اللعنة و العذاب االلیم (این سنگى است كه چون لشكر ابن زیاد : گفتند

ر مطهر حضرت مى رفتند و سرهاى شهیدان و اسیران را مى بردند به این شهر وارد شدند و س
را روى این سنگ نهادند) ع (سید الشهداء  . 



)َفَاَثَر ف ى هَذا اْلَحَجَر ما َتراُه، پس اثر در این سنگى كه مى بینى كرده یعنى اوداج  ) شاهرگهاى 
 . بریده در دل سنگ كارگر شده

ى یكى از آن خدام گفت من سالها است خادم این مسجدم ، الینقطع از میان عمارت مسجد صدا
مى شود ) ع (قرائت قرآن مى شنوم و كسیرا نمى بینم و در هر سال كه شب عاشوراى حسینى 

شب كه از نیمه مى گذرد نورى از این سنگ ظاهر مى شود كه بدون چراغ مردم در مسجد جمع 
مى گردند و اطراف این سنگ گریه و زارى و عزادارى مى كنند و در آخرهاى شب عاشورا از 

به خون ترشح كردن مى كندموضع گردن بنا  . 
َو َیْبقى َكذِلَك َو َیْنَجِمُد و همین طور كه مى بینى خون مى ماند و مى خشكد و احدى جراءت )

 .جسارت ندارد كه از آن خون بردارد
آن خّدامى كه قبل از من در این مسجد خدمت مى كردند او هم سالهاى : سپس آن خادم گفت 

با این اثر با این خون منجمد با صوت قرآن و نور در نصف سال این سنگ را به همین حالت 
خدام قبل از او هم همین را براى او نقل كرده بوده پس : شب عاشورا مشاهده مى كرده و مى گفت 

از مسجد بیرون آمدم و از اهالى آن شهر كیفیات آن مسجد و سنگ را سئوال نمودم همه گفته 
 (23).هاى آن خادم را گفتند

عشق حسین مظلوم عشقى است جاودانه
 اشك روان یاران اشكى است عاشقانه

داغ غمش نشسته بر سینه هاى خسته
 آنرا كه بوده مظلوم كشته ظالمانه

یا رب به حق خون پاك حسین مظلوم
كربالى خونین ما را مساز محروماز   

وادى كربال شد میدان سربداران
 خاكش شده معطّر از خون گل عذاران

پیشى گرفته هر یك در نوبت شهادت
 موال غریب و تنها در سوگ جمله یاران

یا رب به حق خون پاك حسین مظلوم



 از كربالى خونین ما را مساز محروم
و آتشینت اى جان فداى كام سوزان

 ما جمله عاشقان سر گشته و غمینت
بودى در آن بیابان با كام خشك و عطشان

 نوشت نبوده غیر از انگشتر و نگینت
یارب به حق خون پاك حسین مظلوم

 از كربالى خونین ما را مساز محروم
 

 
 خون از درخت مى ریزد 

از بالد در یكى : در كتاب ریاض الشهادة مسطور است كه 
روم درختى بود كه در روز عاشورا پیوسته از آن خون مى 

ریخت ، كه بنده از جمعیت كثیرى از تجار و مترددین شنیده ام 
: 

در روز عاشورا نزدیك بزوال آفتاب شاخه از آن درخت سرازیر مى شود و از برگهاى آن قطرات 
شود تا سال دیگر باز شاخ  خون مى چكد تا غروب آفتاب بعد از آن شاخه هاى درخت خشك مى

 .و برگ مى دهد و دوباره روز عاشورا در همان وقت بهمان طور در مى آید
هر سال جمع كثیرى بزیارت آن درخت مى روند و در آن روز تعزیه و عزادارى براى حضرت 

مى نماید) ع (سیدالشهداء  .(24) 
دال بیا كه َره یار اختیار كنیم

 مدار كار بر این پایه استوار كنیم
غبار و گرد معاصى نشسته بر دل ما

 به آب دیده ز دل شستشو غبار كنیم
س(به یاد كرببال خاك یوسف زهرا  )

 دل تپیده رها تا دیار یار كنیم



كنار او باشیمبه صد نیاز دمى در 
 قرار بر دل محزون و بى قرار كنیم

نثار الله رخان شهید و لب تشنه
 درود و رحمت بى حّد و بى شمار كنیم

در این مصیبت عظمى كه نیست ثانى آن
 سز است گریه كه در لیل و النهار كنیم

ز اشك و ماتم امروز در عزاى حسین
 براى روز دگر كسب اعتبار كنیم

در این عزاى حسینى چه جان و دلها سوخت
 نگاه دل چو به هر گوشه و كنار كنیم

خدا بود كه نصیبى شود زیارت او
 طواف عشق ز شش گوشه مزار كنیم

روان ما همه شادان شود اگر حامد
 ز دیده اشك روان بهر او نثار كنیم

 

 
است ) ع (این امانت حسین   

یل حاج سید عبدالرحیم كهروردى عراقى سید بزرگوار ثقه جل
 :حشره الّله مع اجداده الطاهرین نقل فرمود

در وقت حج ما سوار كشتى شدیم و بعد از اعمال حج به طرف 
قریه كهرورد با كشتى برگشته و در بین راه هوا طوفانى گشت و 

 .كشتى ما چندین وقت از كار افتاد
مدن ماءیوس گشتند به خیال اینكه در دریا گرفتار چون سفر ما به طول انجامید كسان ما از آ

 . گشته و از بین رفته ایم
از طول سفر ذخیره ما به آخر رسید و ما احساس ترس و گرسنگى و تلف نمودیم تا اینكه فضل 



خداوند شامل اهل كشتى گردید خود را بساحل مخا، كه شهرى است واقع در بعضى جزایر دریا 
اى تجدید ذخیره از كشتى بیرون آمده بشهر مخا رفتند، توقف كشتى در رسانیدیم و اهل كشتى بر 

 .آن مكان به سه روز طول كشید
اهل كشتى به نزد ناخدا آمده و شكایت نمودند كه ما مدتى است در دریا مانده ایم و سایر حجاج 

 .به خانه هاى خود رفته اند و خبر مرگ ما را برده اند
ا به ساحل آمده و بر قایق كوچك سوار شده خود را به مركب و ناخدا قبول كرده و از شهر مخ

كشتى بزرگ رسانیده سوار مى كردند تا آنكه از حجاج چند نفرى باقى ماندند كه از جمله آنها 
 .سیدى بود از اهل خراسان و مسمى به حاج حسین بود او مردى عالم و عابد و بزرگوار بود

خراسان بودند و آن سید به سبب بزرگى و حسن اخالق با او جمعى از بزرگان وارحام و اهل 
 .سائر همراهان و اهل كشتى را بر خود رؤ ف و مهربان كرده بود

بعد از اهل كشتى آن جماعت آمده بر كشتى كوچك و قایق سوار شده به سوى مركب بزرگ روانه 
 .گردیدند

یق و كشتى كوچك را آورد بر اتفاقا وقتى از ساحل كمى جدا شدند طوفانى شدید وزیدن گرفت و قا
كشتى بزرگ زد و آن را منتقلب نمود اهل آن جمیعا به دریا ریختند و ضجه و ناله از كسان 

 .آنهائى كه در مركب بزرگ بودند بر آمد بلكه همه اهل مركب بر حالت حاج سید حسین گریستند
د ولى آنها هر چه گشتند ناخدا نجات غریقانى داشت همه را به دریا فرستاد تا آنها را نجات ده

 .چیزى نیافتند مگر آنكه غریقى را كه مرده بود بیرون آوردند
اهل كشتى چون این منظره را دیدند از حیات كسان خود ماءیوس گردیدند و اگر كسى را هم بیرون 

مى آوردند چون مرده بود و باید او را تقثیل مى كرده و دوباره در آب مى انداختند دست از 
كشیده و كشتى را براه انداختندجستجو  . 

هوا تاریك و صاف شد، كشتى با كمال مالیمت روانه گردید لكن كسان سید مذكور و سایر 
 .همراهان از غصه و اندوه و مفارفت ایشان گریان و ناالن و سر در گریبان بودند

و ناخدا بر صبح صادق از افق دریا طالع گردید فریضه صبح را ادا نمودیم و هوا روشن گردید 
عرشه كشتى بر آمد شادان و خندان و صلوات گویان اهل كشتى را بشارت داد كه اگر كسان شما 
غرق شدند لكن در عوض این مصیبت خداوند منت گذاشته و هوا را موافق نموده و در یك شب 
هیجده روز مسافرت طى نمودیم و اینك ساحل دریا نزدیك و زمان خروج از كشتى نزدیك گشته 

هل كشتى از این بشارت خوشحال شدند و اندكى آرامیدند تا آنكه آفتاب طلوع نمودا . 



ناگاه در جلو راه ما، كشتى كه در سواحل دریا كار مى كرد ظاهر شد و شخصى از آن كشتى 
 .پارچه در باالى نیزه زده بود كه دلیل بر این است كه با این كشتى كار دارد

یا انداخت و خود را به آن كشتى رسانید وقتى مالحظه كردیم نا خداى كشتى قایق كوچكى به در 
دیدیم كه سید جلیل حاج سید حسین مذكور از آن كشتى برخواست و اهل كشتى از مشاهده او 

 .مبهوت شدند و از گریه شوق ایشان صداى ضجه از میان كشتى بلند شد
 از آن مردى كه سید را آورده بود شرح حال را پرسیدیم ؟

بود و قادر بر مكالمه با ما نبود به ناخدا گفت كه دیشب در ساحل با همراهان دور هم  چون عرب
 . حلقه داشتیم و آتشى بر افروخته بودیم و ماهى كباب مى كردیم

ع (یعنى این امانت امام حسین هذا ودیعة الحسین ناگهان صدائى شنیدیم كه فرمود  است و این  (
كسى را ندیدیم وقتى لباس او را مشاهده كردیم او را غریق دیدیم مرد را در حلقه ما گذاشت و دیگر 

آوردیم و از حال او پرسیدیم ؟ چون زبانش عربى نبود همین قدر بما فهمانید كه   و چون به حالش 
 . اهل این مركب بوده و دیشب در ساحل مخا غرق شده

نجا خواهد بود چون بیاید تو را به او گفتیم كه غم مخور ما آن كشتى را مى شناسیم و معبرش از ای
به آن مى رسانیم ، تا آنكه روز بر آمد و این كشتى نمایان گردید اگر چه طى این مسافت در 

 ظرف یكشب بعید بود لكن از مشاهده عالمات دانستیم كه همانست لهذا او را سوار كرده رسانیدیم
. 

احسان و انعام نمودند كشتى به راه خود اهل كشتى او را به نزد خود آوردند و آن مرد بزرگوار را 
ادامه داد، سپس اهل كشتى بعد از سكوت از گریه شوق و مصافحه و معانقه با سید مذكور شرح 

 حالش را پرسیدند؟
وقتى كشتى واژگون گردید من شنا بلد بودم و دیدم نجات غریق به كمك ما آمدند من شنا : فرمود

دیدم آنها در غیر محل جستجو مى كنند تا هوا قدرى تاریك  مى كردم تا خود را روى آب نگه دارم
شد و من هم صدا مى زدم كه مرا در اینجا دریابید ناگاه موج دریا مرا فرو برد دوباره با زحمت خود 

 . را از آب بیرون آوردم هوا تاریك تر و خود را دورتر دیدم
ه در دفعه سوم خارج شدم مشاهده كردم باز نفس تازه كردم و صدا زدم باز موج مرا فرو برد تا آنك

هوا تاریك شده و كسى براى نجات ما نیامد ماءیوس گشتم و خود را متوجه بسمت كربال و عزیز 
كردم و عرض نمودم یا جدا یا اباعبدالّله ادركنى مرا دریاب زیرا عیال و ) ع (زهرا سیدالشهداء

 .اطفالم چشم براه من هستند



ق گشتم و دیگر حالم را نفهیمدم تا آنكه خود را در میان حلقه عرب ها این بگفتم و دیگر بار غر 
 (25). دیدم

هر دم كه خاك پاك ترا آرزو كنم
 از تربت معطر كوى تو بو كنم

ربالدستم نمى رسد چو به گلزار ك
 هر گلشنى نشان تو را جستجو كنم

از ناى من برون نشود جز نواى عشق
 باز سوز این نوا همه جا گفتگو كنم

خونى كه هست مانده بدل از غم فراق
 جز آب دیده با چه توان شستشوكنم

دل پاره شد ز یاد تن پاره پاره ات
 نفرین بى حساب نثار عدو كنم

ود از عشقت اى حسینگر سوز سینه كم ش
 آن سینه را برون و ز پى زیر و رو كنم

گاه نماز سجده به خاك معّطرت
 پیوند اشك چشم به آب وضو كنم

بر درگهت روان شده با چشم اشكبار
 خواهم بدین سبب طلب آبرو كنم

بى توشه دست ما شد و خالى بسوى ما
 باز آمدم ز بحر سخا پر سبو كنم

ع(ریق بحر گنه گشته یا حسین حامد غ  )
 اى كشتى نجات به سوى تو روكنم

 

 

 



 احترام به پدر و مادر 

عالم زاهد و وارسته زمانش مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشكور 
 :رضوان الّله تعالى علیه فرمود

) ع (در عالم رؤ یا دیدم در حرم مطهر حضرت ابا عبدالّله 
ریف دارندمشرف هستم و حضرت در آنجا تش . 

وارد حرم شد و با لبخند به آن حضرت سالم كرد و حضرت با ) دهاتى (یك نفر جوان عرب معدى 
 .لبخند جوابش دادند

فرداى آن شب كه شب جمعه بود به حرم مشرف شدم و در گوشه حرم توقف كردم ناگهان آن 
مقدس رسید با  جوان عرب معدى را كه در خواب دیده بودم وارد حرم شد و چون مقابل ضریح

)لبخند به آن حضرت سالم كرد ولى حضرت سیدالشهداء  را ندیدم و مراقب آن عرب بودم تا ) ع 
 .از حرم خارج شد

پرسیدم) ع (عقب سرش رفتم و سبب لبخندش را با امام   . 
با لبخند بتو جواب مى ) ع (و تفصیل خواب خود را برایش نقل كردم و گفتم چه كرده اى كه امام 

 .دهد
مرا پدر و مادر پیرى است و در چند فرسخى كربال ساكنیم و شبهاى جمعه كه براى زیارت : گفت 

 . مى آیم یك هفته پدرم را سوار بر االغ كرده مى آوردم و یك هفته هم مادرم را مى آوردم
مرا هم باید  : تا اینكه شب جمعه اى كه نوبت پدرم بود چون سوارش كردم مادرم گریه كرد و گفت

برى شاید هفته دیگر زنده نباشمب  . 
باران مى بارد، هوا سرد است ، مشكل است ، نپذیرفت ناچار پدر را سوار كردم و مادرم را : گفتم 

بدوش كشیدم و با زحمت بسیار آنها را به حرم رسانیدم و چون در آن حالت با پدر و مادرم وارد 
آن بزرگوار برویم لبخند زد و جوابم را داد  را دیدم و سالم كردم) ع (حرم شدم حضرت سیدالشهداء 

را مى بینم و ) ع (و از آن وقت تا بحال هر شب جمعه كه مشرف مى شوم حضرت امام حسین 
 (26).با تبسم جوابم را مى دهد

تمناى نگاهى دارى اى كه بر دوست
 بهر اثبات ارادت چه گواهى دارى

بایدت واله چو یعقوب شدن در شب و روز



 گر چو او یوسف گم گشته به چاهى دارى
از بردن اشك درون سوز نهانى باید

 گر كه از درگه او خواهش جاهى دارى
ع(تا كه هستى به گدائى در دربار حسین   )

تر و شاهى دارىعّزت و فخر به هر مه  
نام تو ثبت به دیباچه عشاق شود

 گر كه مهرش بدل خود پر كاهى دارى
ع(اى كه در راه حسین استى و اوالد حسین   )

 خوش به فرداى دگر پشت و پناهى دارى
اشك امروز بود توشه ره فردایت

 گر به دیوان عمل ُجرم و گناهى دارى
لى استاجر پیوسته تو نزد حسین بن ع

 تا كه در ماتم او اشكى و آهى دارى
كربال آرزوى ماست حسین جان مددى

 چه بى منتظر چشم براهى دارى
خاك راه تو بود حامد و زر مى گردد

 گر كه بر خاك ره خویش نگاهى دارى
 

 
 شفاى بچه 

جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى مولوى حفظه الّله نقل 
رادرم محّمد اسحاق در بچگى مسلول شد و از كه ب: فرمود

 . درمان نا امید گردیدیم
او را ) ع (پدرم او را به كربال برد و در حرم حضرت اباالفضل 



. بست و از آن بزرگوار خواست كه از خداوند متعال شفاء یا مرگ او را بخواهد  به ضریح مقدس 
 .بچه را بست و خود در رواق مشغول نماز شد

برمى گشت بچه گفت بابا گرسنه ام بصورتش نگاه كردم دیدم رخسارش تغییر كرده و شفا  هنگامیكه
 . یافته است

دانه انار و یك قرص نان بزرگ خورد و اصًال  8او را بیرون آورده و فرداى آنروز انار خواست و 
 (27).از آن مرض خبرى نشد

ما غریقیم و توئى هادى و كشتى نجات
 دست ما گیر كه یكقطره ز دریاى توئیم

تو چراغ شب تارى و همه مانده براه
 گمرهانیم كه هر دم به تمناى توئیم

 

 
 عزادارى شیر 

عالم بزرگوار جناب حاج سید محّمد رضوى كشمیرى فرزند 
آقا سید مرتضى كشمیرى فرمود مرحوم : 

در كشمیر بدامنه كوهى حسینیه ایست و اطراف آن طوریست 
كه مى توان از بیرون داخل آن را دید و پشت بام آن جهت 

 . روشنائى و هوا مقدارى باز است
مى شود و گروهى از شیعیان ) ع (هر سال ایام عاشوراء در آن اقامه عزاى حضرت سیدالشهداء

و عزادارى مى كنند از شب اول محرم از بیشه نزدیك شیرى مى آید و بپشت بام  جمع مى شوند
حسینیه مى رود و سرش را از همان روزنه داخل مى كند و عزادارى را مى نگرد و قطرات اشگ 

 .پشت سر هم مى ریزد
و فرمود . و تا شب عاشوراء هر شب بهمین كیفیت ادامه مى دهد و پس از پایان مجلس مى رود

این قریه اول محرم هیچ وقت مشتبه و مورد اختالف نمى شود و با آمدن شیر معلوم مى شود  در
است) ع (شب اول عاشوراى حضرت امام حسین   .(28) 

با دلى پاك بیا) ع (در عشق حسین 



یار سر و به سینه چاك بیابس  
با یاد ز عطشان لب و سوزان جگرش

 دلسوخته و دیده نمناك بیا
 

 
یا مرگ یا شفا ) ع (اى حسین   

جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى مولوى دامت بركاته نقل 
در قندهار حسینیه ایست از اجداد ما كه در آنجا اقامه : فرمود

 .بر پا مى باشد ( ع(عزاى حضرت سیدالشهداء
كه عمه مرحوم حاج شیخ ) عالم تاب (دختر عموى مادرم بنام 

محّمد طاهر قندهارى بود با اینكه به مكتب نرفته بود و درسى هم نخوانده و نمى توانست خط 
 .بخواند

بواسطه صفاى عقیده اى كه داشت وضو مى گرفت و یك صلوات مى فرستاد و دست روى سطر 
و آنرا تالوت مى كرد و براى هر سطرى صلوات مى فرستاد و آنرا مى خواند و  قرآن مجید گذارده

 . باین ترتیب قرآن را مى خواند و االن هم چنین است
)این زن پسرى دارد بنام عبدالرؤ ف كه در بچگى در سینه و پشت او كامًال بر آمدگى  ) قوز

شب عاشوراء براى عزادارى بچه  داشت و من خود بارها مشاهده كرده بودم كه در حسینیه مزبور
 .چهار ساله خودش را همراه مى آورد

 .پدر و مادرش آرزوى مرگش را داشتند چون هم خودش و هم آنان ناراحت بودند
پس از پایان عزادارى گردنش را بمنبر مى بندند و مى گویند یا حسین از خدا بخواه كه این بچه را 

 . تا فردا یا مرگ یا شفاى ده
بودیم كه ناگهان از صداى غرش همه بیدار شدیم دیدیم بدن بچه مى لرزد و بلند مى  ما خواب

 . شود و مى افتد و نعره مى زند ما پریشان شدیم
بچه را به خانه رسان كه آنجا بمیرد تا پدرش كه عصبانیست اعتراض : مادر به عالم تاب گفت 

مى لرزید تا اینكه منزلش رفتم لرزش  نكند مادر بچه را در بر گرفت از شدت لرزش بچه مادر هم
بچه تا سه چهار روز ادامه داشت پس از این لرزشهاى متوالى گوشتهاى زیادتى آب شد و سینه و 



 .پشت او صاف گردید بطوریكه هیچ اثرى از بر آمدگى نماند
ى شده چندى قبل كه بزیارت باتفاق مادرش بعراق آمده بود او را مالقات كردم جوان رشید و بلندقد

 (29).بود
حسین جان گر تهى دستم بدل مهر ترا دارم

 ندارم صبر و آرامى چو در عشقت گرفتارم
گداى كوى تو دارد مقام بى نیازى را

ارممن این سرمایه جاوید را از دست مگذ  
نبودم بر حذر آنى ز دام صیل نفسانى

 كنون با نفس سركش همچو خصمى گرم و پیكارم
شب تاریك و ره باریك و من گمراه و سر گردان

 تو مصباح الهدى هستى فروزان كن شب تارم
پلیدیها ز دریا مى شود پاكیزه و بى غش

 اگر آلوده ام دریاى رحمت چون توئى دارم
ر و روح افزا اگر مهرت هست بر دلهاگلى بى خا

 منم آن عاشق زارى كه پاى گلبنت خارم
توئى یكتا گل گلزار هستى باغبان حیدر

 فداى آن گل و آن باغبان و خاك گلزارم
ندارم توشه راهى به غیر از عشق جانكاهى

 بروز حشر این ره توشه را سوى تو مى آرم
ن رحمىبسویت آمدم اى هادى گم گشتگا

 كمر خم گشته از عصیان و هم سنگینى بارم
توسل بر شه خوبان مراد حامدست امروز

 كه فردا او شفیع و من سیه روى گنه كارم 
 

 



 به جهت زیارت عاشوراء به این مقام رسید 

فقید زاهد مرحوم شیخ جوادبن شیخ مشكور كه از اجله علماء و 
جمعى از شیعیان عراق بوده و فقهاء نجف اشرف و مرجع تقلید 

 1237نیز از ائمه جماعت صحن مطهر بوده است در سال 
در حدود نودسالگى وفات نموده و در جوار پدرش در یكى از 

 :حجره هاى صحن مدفون گردیده نقل فرمود
را ) ع (در نجف اشرف در خواب حضرت عزرائیل ملك الموت  1236ماه صفر  26در شب 

سیدم از كجا مى آیى ؟دیدم پس از سالم پر   
از شیراز مى آیم و روح میرزا ابراهیم محالتى را قبض كردم: فرمود  . 

روح او در برزخ در چه حال است ؟: گفتم   
در بهترین حاالت و در بهترین باغهاى عالم برزخ و خداوند هزار ملك موكل او كرده است : فرمود

 .كه فرمان او را مى برند
اعمال به چنین مقامى رسیده است ؟ آیا براى مقام علمى و تدریس و  براى چه عملى از: گفتم 

 . تربیت شاگردان ؟ فرمود نه
آیا براى نماز جماعت و رساندن احكام دین بمردم ؟: گفتم   

نه: فرمود  . 
پس براى چه ؟: گفتم   

براى زیارت عاشوراء: فرمود . 
( ترك نكرد و هر روزى كه بیمار مرحوم میرزاى محالتى سى سال آخر عمرش زیارت عاشوراء را 

 .( ى یا امرى كه داشت و نمى توانست بخواند نایب مى گرفته است
چون شیخ از خواب بیدار مى شود فردا به منزل آیة الّله میرزا محّمد تقى شیرازى مى رود و خواب 

 .خود را براى ایشان نقل مى كند
مى پرسند؟ مرحوم میرزا تقى گریه مى كند و از ایشان سبب گریه را  

شیخ خواب دیده : میرزاى محالتى از دنیا رفت و استوانه فقه بود، به ایشان گفتند: مى فرماید
 . واقعیت آن معلوم نیست

بلى خواب است اما خواب شیخ مشكور است نه افراد عادى ، فرداى آنروز تلگراف : میرزا فرمود



یاى شیخ مرحوم آشكار مى فوت میرزاى محالتى از شیراز به نجف مى رسد و تصدیق رؤ 
 (30).گردد

عاشقم بر سرور و میر شهیدان عاشقم
 آنكه كشتى را بود ناجى ز طوفان عاشقم

بر حسین آن ماه تابان سرور آزادگان
و ایمان عاشقممظهر مهر و وفا و عشق   

آنكه مى تازید بر هر ظالم بیدادگر
 بر معین و یاور و یار ضعیفان عاشقم

آنكه بى تاب و توان مى شد ز دیدار یتیم
 بوسه ها از شوق داده بریتیمان عاشقم

آنكه دشمن كرد از او جرعه آبى دریغ
 بر شهید پاره پیكر شاه عطشان عاشقم

ن مكتب آزادگىآنكه با خون كرد بنیا
 پاسدارى كرده از اسالم و قرآن عاشقم

آن حسینى كه همه هستى براه دوست داد
 بود تسلیم و مطیع امر یزدان عاشقم

 

 
ع(عطاى حسین   )  

جناب حاج مالعلى بن حسن كازرونى رحمة الّله علیه فرموده 
من در كودكى بى پدر و مادر شدم و كسى مرا به مكتب 

و بى سواد بودم تا سالى كه به عزم درك زیارت عرفه به  نفرستاد
 . كربال مشرف شدم

روز عرفه برخاستم مشرف شوم از كثرت جمعیت راه عبور مسدود بود به طوریكه نمى توانستم حرم 
مشرف شوم و هر چه تفّحص كردم یك نفر با سواد را كه مرا زیارت دهد و با او زیارت وارده را 



خطاب كردم) ع (یدم ، با دل شكسته و ناالن به حضرت سیدالشهداءبخوانم كسى را ند  : 
 .آقا آرزوى زیارتت مرا اینجا آورده و سوادى ندارم كسى هم نیست مرا زیارت دهد

با من بیا، پس از وسط انبوه جمعیت راه باز شد پس از : ناگهان سید جلیلى دست مرا گرفت فرمود
ارت وارث را با من خواند و پس از زیارت به من فرمودخواندن اذن دخول وارد حرم شدیم ، زی : 

بعد از این زیارت وارث امین الّله را مى توانى بخوانى و آنها را ترك مكن و كتاب مفاتیح تمامًا 
 .صحیح است و یك نسخه آنرا از كتابفروشى شیخ مهدى درب صحن بگیرید

را كه چطور این آقا را ) ع (ءدر این حال متذكر شدم لطف الهى و مرحمت حضرت سیدالشهدا
سجده شكرى بجا آوردم چون سر برداشتم   براى من رسانید و در چنین ازدحامى موفق شدم ، پس 

 . آن آقا را ندیدم هر طرف كه رفتم او را نیافتم از كفش دارى پرسیدم گفت آقا را نشناختم
آنكه از او مطالبه  خالصه چون از صحن خارج شدم و شیخ مهدى كتابفروش را دیدم قبل از

كتاب كنم این مفاتیح را بمن داد و گفت نشانه صفحه زیارت وارث و امین الّله را گذاشتم خواستم 
 . قیمت آنرا بدهم گفت پرداخت شده و بمن سفارش كرد این مطلب را فاش نكن

به او  چون به منزل رفتم متذّكر شدم كاش از شیخ مهدى پرسیده بودم شخصى كه حواله مفاتیح مرا
داده چه كسى بوده است ؟ از خانه بیرون آمدم كه از او بپرسم ، فراموش كردم و از پى كار 

دیگرى رفتم ، مرتبه دیگر بقصد این پرسش از خانه بیرون شدم باز فراموش كردم خالصه تا وقتى 
 . كه در كربال بودم موفق نشدم

بكنم تا سه سال هیچ موفق نشدم  سفرهاى دیگر كه مشرف مى شدم در نظر داشتم این پرسش را
رحمة الّله علیه(پس از سه سال كه موفق بزیارت شدم شیخ مهدى مرحوم شده بود  )(31) 

خواهى كه به روز حشر گریان نشوى
زان نشوىدرمانده به پاى عدل و می  

اشكى امروز بریز) ع (در سوگ حسین 
 تا در صف حشر اشك ریزان نشوى

 

 
 شفا دادن حر 



حفظه الّله(جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى مولوى  نقل  ( 
 :فرمود
سال قبل در كربال بودم و به مرض تب مزمن و  23بنده 

یر هوا به اختالل حواس مبتال بودم رفقا مرا براى تفریح و تغی
 .سمت قبر جناب حر شهید علیه الرحمه بردند

در حرم حر بودم و قدرت ایستادن نداشتم نشسته زیارت خواندم در این اثناء دیدم زن عربى بیابانى 
 .وارد شد و نزدیك ضریح نشست و انگشت خود را در حلقه ضریح گذارد و این دعا را خواند

النا اْلُحَسْین یا كاِشَف اْلَكْرِب َعْن َوْجِه َموْ   ((ع ))ِاْكِشْف َلَنا اْلَكْرِب اْلِعظاِم ِبَحقِّ َمْوالَنا اْلُحَسْین  ((ع ))
پس انگشت خود را بر مى داشت و در حلقه متصل به آن گذاشته و آن ذكر را مى خواند و دور 

 . مى زد و دور پنجم یا ششم او بود كه من هم آن جمله را حفظ كردم
ن نداشتم كه از باال شروع كنم خود را كشان كشان به ضریح رسانده و انگشتم چون توانائى ایستاد

را به حلقه پائین ضریح گذاشتم و همان جمله را خواندم و بعد در حلقه دیگر و چون به حلقه سوم 
مشغول خواندن شدم گرمى مختصرى از داخل ضریح به انگشتانم رسید بطوریكه به داخل بدن و 

رایت كرد مانند دوائى و آمپولى كه تزریق مى كنند، حستمام رگهاى بدنم س كردم مى توانم برخیزم   
، پس برخواستم و بقیه حلقها را ایستاده خواندم و به كلى آن مرض بر طرف گردید و اثرى از آن 

 .پیدا نشد
خوش آن كسى كه در عالم شود غالم حسین

 خوش آن سرى كه در آن سر بود هواى حسین
فس كه در آید به عشق خسرو دینخوش آن ن

 خوش آن زبان كه بگوید كالم حسین
خوش آنكه دست توسل بر حسین دراز كند

 خوش آنكه خوانده خدارا در مقام حسین
خوش آن دلى كه در آن دل بود مهر حسین

 خوش آنكه هست مرامش چو مرام حسین
خوش آنكه زد قدم اندر سراى شاه شهید



داده جانرا به یك سالم حسینخوش آنكه   
خوش آن دیده كه بیند جمال نورانیش

 خوش آن لبى كه گشوده شود بنام حسین
 

 
ع(مقام گریه كنندگان حسین   )  

صالح متقى جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى سیدهادى 
رضوان الّله (روضاتى نوه آیة الّله سید حبیب الّله روضاتى 

ر راه جمكران برایم نقل فرمودد) تعالى علیه  : 
كه مردى با اخالص و ) موسوى الكاظمى (یكى از خویشان 

بود و هر جا مجلسى از ) ع (روضه خوانهاى آقا ابا عبدالّله الحسین ) در اصفهان (یكى از 
از او دعوت مى كردند مى رفت از دنیا رحلت نمود) ع (حضرت سّید الّشهداء . 

دم كه باالى منبرى است و تمام علماء پاى منبر ایشان هستند و مى چند شب پیش خواب او را دی
فرمایند این است مقام كسى كه استغفار و طلب رحمت زیاد كند و این است مقام كسى كه براى 

گریه كند) ع (امام حسین  .(32) 
گر گریه كنى حسین بى همتا را

 خوشنود كنى جان و دل زهرا را
غافل منشین و بهر خود روشن كن

 با گوهر اشك ، ظلمت فردا را
 

 
ع(ارواح طیبه عصمت بزیارت حسین   )  

جناب حاج مال على كازرونى رحمة الّله علیه كه یكى از افراد و 
ماه رمضان باالى  23شب : رمودبا ایمان با اخالص بود نقل ف

منزل تنها احیاء داشتم كه هنگام سحر ناگاه حالت سستى و بى 
 .خودى به من دست داد



در آن حال متوجه شدم كه تمام عالم اعالء مملو از جمعیت و غلغله است و سر و صداى 
كیستى ؟ فراوانى است از صدائى كه فصیحتر و به من نزدیكتر بود، پرسیدم تو را به خدا تو 

حضرت بى بى عالم فاطمه : چه خبر است امشب ؟ فرمود: من جبرائیل هستم ، گفتم : فرمود
مى روند) ع (براى زیارت قبر حضرت سیدالشهداء) هنّ (زهراء با مریم و آسیه و خدیجه و كلثوم  . 

 .و این جمعیت ارواح پیغمبران و مالئكه هستند
ارت تو از همین جا قبول است و سعادتى داشتى كه این زی: براى خدا مرا هم ببرید، فرمود: گفتم 

 . منظره را ببینى
حضرت آیة الّله شهید دستغیب فرمود براستى حاجى مزبور عالقه شدیدى به حضرت سیدالشهداء 

نصیبش شده بود كه در همان مجلس دو ساعتى چند مرتبه كه اسم مبارك حضرت را مى برد ) ع (
شد بى اختیار گریان و ناالن مى  

من طاقت ذكر مصیبت آن حضرت را ندارم : و تا چند دقیقه نمى توانست سخن بگوید و فرمود
.(33) 

این دل تنگم عقده ها دارد
 گوئیا میل كربال دارد

ردقلب سوزانم ، ناله ها دا
 چشم گریانم اشكها دارد

این دلم یارب كربال خواهد
نام دلربا دارد) ع (چون حسین   

قلب من سوزد بر شهیدى كه
 فاطمه بهر او عزا دارد

مى رود بوسد، آن مزارى كه
 تربت پاك جان فزا دارد

تربت پاك شاه مظلومان
 بهر بیماران ، بس شفا دارد

هواى اوپر زند این دل در 



 كه شهیدان باوفا دارد
بر ابوالفضلش دیده مى گرید

 كه دو دست از تن او جدا دارد
مى رود بیند قاسم نا شاد

 دستها را از خون حنا دارد
بر على اصغر، این دلم سوزد

 كز دم پیكان ، ناله ها دارد
میرود بیند تا على اكبر

 پیكرى پر خون ، از جفا دارد
 

 
ع(عطاى حسینى   )  

 :جناب حاج مالعلى مذبور فرمود
به من عنایت ) ع (پس از عنایتى كه حضرت سیدالشهداء 

كردند و مفاتیح را فرا گرفتم اینك به آن حضرت متوسل شدم كه 
چون چنین عنایتى را فرمودید خوب است توانائى قرآن را به من 

 .مرحمت فرمائید
پنچ دانه رطب دانه دانه بمن مرحمت فرمود و بنده هم مى  شبى آن حضرت را در خواب دیدم

 . خوردم و طعم و عطرش قابل وصف نیست و فرمود مى توانى قرآن بخوانى
 (34).پس از آن این قرآن مجید را شخصى از مصر برایم هدیه آورد و من مرتب از آن مى خوانم 

ما از خم حسین قدح نوش گشته ایم
 در عشق او فتاده و مدهوش گشته ایم

تا شاد و رو سفید در آئیم روز حشر
 در سوگ او غمین و سیه پوش گشته ایم

 

 



ع(مقام و سلطنت حسین   )  

ستان سابقمدیر روزنامه گل(مرحوم آقاى سید محّمد تقى گلستان   
 :نقل نمود (

در اوائل سن جوانى چند همسال و با هم یك دل و یك جهت 
بودیم و دورانى داشتیم ، هر شبى در منزل یكى از دوستان مى 

 . رفتیم و با هم بودیم
سخت عالقمند بود و در تعزیه ) ع (یكى از آنان پدرش حسینى بود یعنى به حضرت سیدالشهداء 

رت بى اختیار بود تا جائیكه شبى كه نوبت میهمانى پسرش بود مى و گریه و زارى بر آن حض
من راضى نیستم در منزل من بیائید مگر اینكه روضه خوانى هم بیاید و ذكرى از حضرت : گفت 

ع(سیدالشهداء   .كند ( 
 . و لذا هر شبى كه نوبت آن رفیق بود مجلس ما به تعزیه و روضه خوانى تبدیل مى گشت

یر مرد محترم مرحوم شد مرگش همه ما را ناراحت كرد تا اینكه شبى در عالم پس از چندى آن پ
مرده را بگیرد هر ) شست (انگشت ابهام   رؤ یا او را دیدم و متفكر شدم كه مرده است و هر كس 

 .چه از او بپرسد جواب مى گوید
ساعت مرگ تا كنون را  لذا ابهام او را گرفتم و گفتم تو را رها نمى كنم تا برایم حاالت خود را از

 . نقل كنى
حالت ترس و لرز شدیدى بر او دست داد و گفت نپرس كه گفتنى نیست ، چون از گفتن حالش 

پس چیزى را كه در این عالم فهمیدى برایم بگو تا من هم بدانم: ماءیوس شدم ، گفتم   . 
تیم اینجا كه آمدم مقام و را كه در دنیا یادش مى كردیم نشناخ) ع (برایت بگویم امام حسین : گفت 

سلطنت و عزت او را مشاهده كردم و طورى است كه آن را هم نمى توانم به تو بفهمانم جز اینكه 
 (35). خودت بیائى در این عالم ببینى

وى حسین استمحفل هر دوست گفتگ
 مقصد هر شیعه خاك كوى حسین است

كوثر و انهار و سلسبیل بهشتى
 رشته آب فرات جوى حسین است

روشنى مهر و مه ، ثوابت و سیار



 جمله یكایك ز نور روى حسین است
بوى بهشت است اگر مفرح جانها

 شّمه اى از خاك مشك بوى حسین است
سلسه ممكنات و عالم هستى

 بسته به یك رشته تار موى حسین است
آنچه صفات كمال و خصلت نیكو

 دیده شود جملگى ز خون حسین است
رونق احكام دین ، رواج حقایق

 زمزمه و راز و گفتگوى حسین است
چون كه حسین شد ز شوق كشته داور

 قلب همه عارفان بسوى حسین است
ما همه غرق گناه و مانده و مضطر

 آبروى ما ز آبروى حسین است
نام حسین است همیشه یاد مقدم

 ) در دم مردن به جستجوى حسین است
 

 
 رانسوى و روضه خوانى 

مرحوم مغفور حضرت حجة االسالم شیخ محّمد باقر واعظ نقل 
 :فرمود

در ماه محرمى از جانب تاجرهاى ایرانى مقیم پاریس براى 
ارى دعوت شدم و رفتمخواندن روضه و اقامه عزاد  . 

شب اول محرم یك نفر جواهر فروش فرانسوى با زوجه و پسر خود در مركز ایرانیهائى كه من آنجا 
بودم از آنجا تمنا كرد كه من نذرى دارم شیخ روضه خوان خود را به این آدرس شب بیاورید كه 

 .براى ما روضه بخواند



روضه ایرانیها فارغ شدم حاضرین مرا برداشتند با  حاضرین از من اجازه گرفتند قبول كردم چون از
فرانسوى به خانه اش بردند یك مجلس روضه خواندم هم هموطنان استفاده نمودند و گریه كردند هم 

فرانسوى و فامیلش ، مغموم ، مهموم گوش مى دادند، فارسى نمى فهمیدند و تقاضاى ترجمه را 
 .نمى نمودند تا شب تاسوعا بهمین منوال بود

شب عاشوراء بواسطه اعمال مستحبه و خواندن دعاهاى وارده و زیارت ناحیه مقدسه منزل فرانسوى 
نرفتیم فردا آمد و ملول بود عذر آوردیم كه ما در شب عاشوراء اعمال ویژه مذهبى داشتیم قانع شد 

 .و تقاضا كرد پس براى شب یازدهم بجاى شب گذشته بیائید تا ده شب نذر من كامل شود
وضه كه تمام شد یك صد لیره طال برایم آورد گفتم قبول نمیكنم تا سبب نذر خود را نگوئیدر  . 

ماه محرم سال گذشته در بمبئى صندوقچه جواهراتم را كه تمام سرمایه ام بود دزد برد، از : گفت 
در زیر غرفه من جاده وسیعى بود كه مسلمانان . غصه به حد مرگ رسیدم بیم سكته داشتم 

ناحى درست كرده و بیرون آورده بودند و سر و پاى برهنه سینه و زنجیر مى زدند و عبور ذوالج
مى كردند من هم از پله فرود آمده بین عزاداران مشغول عزادارى شدم با صاحب عزا نذر كردم كه 
اگر به كرامت خود جواهرات سرقت شده ام را به من برساند سال آینده هر جا باشم صد لیره طال 

روضه خوانى را مى پردازم چند قدمى پیمودم شخصى پهلویم آمد با نفس تنگ و رنگ پریده  نذر
 . صندوقچه را به دستم داد و گریخت

حالم خوش شد مقدارى راه رفتن را ادامه دادم و به خانه ام وارد شدم صندوقچه را باز كردم و 
 (36).شمردم یك دانه را هم دزد تصرف نكرده بود

هر آنكس عارف حق شد بسر شور و نوا دارد
 هر آن دل پر ز ایمان شد هواى كربال دارد

شنیدى كربال، اما ندیدى اصل معنا را
 هر آنكس دید آنرا صد هزاران مدّعا دارد

گهش جانها شود زندهبیا بین از شمیم در 
 بهر صبحى به از جّنت نسیم جان فزا دارد

گلستان على در كربال گشته خزان یك سر
 كه بهر دیدنش دلها همه شوق لقا دارد



بیا در كربال بنگر، جالل شاه مظلومان
 ببین این بارگه بى شك تجّلى خدا دارد

بیا گر آرزو دارى ، تهى كن ُعقده دل را
آن شه به زوّارش چسان مهر و وفا داردنگر   

چه گویم اى عزیزان از مزار زاده زهرا
 كه خاكش برترى بر كعبه و ارض و سما دارد

 

 
  بواسطه خواندن زیارت عاشوراءمرض برداشته شد

عالمه بزرگوار حضرت آقاى شیخ حسن فرید گلپایگانى كه از 
از استاد خود مرحوم علماى طراز اول تهران هستند نقل فرمود 

آیة الّله حاج شیخ عبدالكریم حائرى یزدى اعلى الّله مقامه كه 
 :فرمود

اوقاتى كه در سامراء مشغول تحصیل علوم دینى بودم اهالى سامراء به بیمارى وباء و طاعون 
مبتال شدند و همه روزه عده اى مى مردند روزى در منزل استادم مرحوم سّید محّمد فشاركى اعلى 

لّله مقامه و جمعى از اهل علم بودند، ناگاه مرحوم آقا میرزا محّمد تقى شیرازى تشریف آوردند و ا
 .صحبت از بیمارى وباء شد كه همه در معرض خطر مرگ هستند

اگر من حكمى بدهم آیا الزم است انجام شود یا نه ؟ همه اهل مجلس تصدیق : مرحوم میرزا فرمود
 . نمودند كه بلى

من حكم مى كنم كه شیعیان ساكن سامراء از امروز تا ده روز همه مشغول خواندن : سپس فرمود
زیارت عاشوراء شوند و ثواب آنرا هدیه روح شریف نرجس خانم والده ماجده حضرت حجة بن 

نمایند تا این بالء از آنها دور شود اهل مجلس این حكم را به تمام شیعیان رساندند و ) ع (الحسن 
ت عاشوراء شدندهمه مشغول زیار  . 

از فردا تلف شدن شیعه موقوف شد و همه روزه عده اى از سنى ها مى مردند به طوریكه بر همه 
سبب اینكه دیگر از شما : آشكار گردیده برخى از سنى ها از آشناهاى خود از شیعه ها پرسیدند

 تلف نمیشوند چیست ؟



د و بالء از آنها هم بر طرف گردیدزیارت عاشوراء، آنها هم مشغول شدن: به آنها گفته بودند . 
وقتى گرفتارى سختى برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم : جناب آقاى فرید سلمه الّله تعالى فرمودند

 (37).بیادم آمد از اول محرم سرگرم زیارت عاشوراء شدم روز هشتم بطور خارق العاده برایم فرج شد
آرزو دارم حسین جان تا شوم قربان تو

 جان ندارد قابلى گردد فداى جان تو
آرزو دارم حسین جان تا ببینم روى تو

 كاش مى گشتم فداى روى تو در كوى تو
آرزو دارم حسین جان تا ببینم كربال

نینوااى همه هستى من بادا فداى   
آرزو دارم حسین جان تا بپویم راه تو

 روز و شب جویم ، شوم دلخواه تو
 

 
 احترام به حضرت 

 :نقل كرد ( علیه الرحمه)مرحوم حاج عبدالعلى معمار عالم فر 
اوقاتى كه موفق به زیارت كربال بودم روزى در صحن مقدس 

ع(حضرت اباعبدالّله  من  نشسته بودم یك نفر هم نزدیك ( 
 نشسته بود اسم او را پرسیدم ؟

بنائى ، دیدم با من هم شغل است: خراسانى ، از شغل او پرسیدم ؟ گفت : گفت   . 
سالهاست در این مكان شریف سرگرم بنائى هستم: زوار هستى یا مجاور؟ گفت : پرسیدم   . 

ریف سمت متصل به صحن ش: گفت . در این مدت اگر عجائبى دیده اى برایم نقل كن : گفتم 
قبله قبریست مشهور به قبر دده و چون مشرف به خرابى بود چند نفر حاضر شدند آن را تعمیر 

كنند و به من مراجعه نمودند و من اقدام نمودم و براى محكم شدن شالوده به كارگرها دستور دادم 
خبر دادند اطراف قبر را بكنند قسمتى كه نزدیك قبر بود در اثناء حفر جسد آشكار گردید به من . 

چون مشاهده كردم دیدم جسد تازه است و لكن به سمت چپ خوابیده یعنى صورتش رو به قبر 
است و پشت او رو به قبله است و بهمان حالت قبر را پوشانده ) ع (مطهر حضرت سیدالشهداء 



حضرت همه مردگان رو به ) ع (بله به احترام آقا سیدالشهداء . و تعمیر آن را به اتمام رساندم 
 (38).بودند

جان به قربان تو و كرب و بالیت یا حسین
 این سر شوریده ام دارد هوایت یا حسین

روز و شب در آرزوى مرقدت آرم به سر
نكى شود ماوى كنم در كربالیت یا حسی  

آرزو دارم ببینم مرقد دلجوى تو
 آیم و شیون كنم در خیمه هایت یا حسین

تو پناه مستمندان ، ما گدایان بر درت
 حاجت ما را روا كن ازعطایت یا حسین

عقده ها دارد بسى دلهاى ما از ماتمت
 چشمها گریان از آن ماتم سرایت یا حسین

با عزیزانت شدى قربانى راه خدا
 زنده شد اسالم از آن عهد و وفایت یا حسین

از غم جانسوز تو اى تشنه لب خون شد دلم
 دیده ام گریان دما دم در عزایت یا حسین

آه سوز تشنگان آتش زده بر جان من
 هر كسى دارد به سر شور و نوایت یا حسین

كى رود از یاد من آن پیكر صد پاره ات
جرایت یا حسینقدسیان محزون شده در ما  

عمر من طى شد به یادت آمده جانم به لب
 كاش آئى بر سرم بینم لقایت یا حسین

شافع روزجزائى تو شفاعت كن ز ما
 از جاللى كه ترا داده خدایت یا حسین



ماتم جانسوز تو) ُمقدم (كى توان گوید 
 صبر عاجز شد از آن صبر و رضایت یا حسین

 

 
ع(سیدالشهداء  احترام به حضرت  )  

اعلى (مرحوم عالم بزرگوار سید اعظم حاج میرزا حسین نورى 
نقل نموده كه استاد ما عالمه بزرگوار شیخ  ( الّله مقامه

براى توسعه سمت غربى ) اعلى الّله مقامه (عبدالحسین تهرانى 
خانه هائى خرید و جزء ) ع (صحن مطهر حضرت سیدالشهداء 

و قریب شصت سرداب براى دفن اموات در همان قسمت قرار داد و روى صحن شریف قرار داد 
 .آنها طاق زدند و مردم ُمردگان خود را در آن سردابها دفن مى كردند

چون مدتى گذشت دانسته شد كه طاق روى سردابها در اثر كثرت عبور مردم آن توانائى تحمل را 
 .ندارد و ممكن است فرو ریزد و سبب زحمت و هالكت شود

كه طاق را بردارند و از نو با استحكام بیشترى بنا كنند و چون جماعت : لذا شیخ امر فرمود
سردابى را خراب كنند و بنا نمایند بعد سرداب دیگر : بسیارى در سردابها دفن شده بودند امر فرمود

و هر سردابى را خراب مى كردند یك نفر پائین مى رفت و خاك بر جسد مرده مى ریخت به 
قدارى كه كشف نشود هتك حرمت اموات نگردد پس مشغول شدند تا رسیدند به سردابى كه مقابل م

ضریح مقدس بود چون پائین رفتند براى پوشانیدن جسدها دیدند تمام جسدهائى كه در این قسمت 
هست سرهایشان كه در جهت غرب بوده بجاى پایشان كه رو به قبر شریف بوده قرار گرفته و 

سمت غرب استپایشان به   . 
مردم با خبر شدند جماعت به شمارى مى آمدند این منظره عجیبه را مشاهده مى كردند و آن 
جسدهائى كه در این قسمت بوده منقلب گردیده سه جسد بود كه یكى از آنها جسد آقا میرزا 

 . اسماعیل اصفهانى نقاش بود كه در صحن مقدس مشغول نقاشى بوده
د پدر را مى بیند گواهى مى دهد كه من هنگام دفن پدرم حاضر بودم و پسرش وقتى كه منظره جس

بدن پدرم را كه دفن كردم پاهایش رو به ضریح مقدس بود و الحال مى بینم سرش رو به ضریح 
است و آشكار شد بر مردم اینكه این تغییر وضع جسد چند مرده تاءدیبى از طرف خداوند است 



را) علیهم السالم (ب و طریقه معاشرت با ائمه بندگانش را، كه بشناسند راه اد .(39) 
اى حسین جان همگى واله و شیداى توئیم

 گشته مدهوش از آن جرعه صهباى توئیم
در نظر نقش نمودیم رخ ماه تو را

چومه و عاشق سیماى توئیم مات روى  
هر زمان خنده زند طفل جگر گوشه ما

 یاد گریان شدن اصغر نو پاى توئیم
گر ببینیم به گلزار یكى الله سرخ

 یاد آن سرو روان اكبر رعناى توئیم
در غم بى حد تو با دل خون نوحه كنان

 غرق ماتم شده و همدم غم هاى توئیم
ى و خدا یاورتستچون تو عاشق به خدائ

 آرزومند تو و یارى فرداى توئیم
همه داریم گناه و سوى تو چشم براه

 بر تو دلباخته در بند توّالى توئیم
ما غریقیم و توئى هادى و كشتى نجات

 دست ما گیر كه یك قطره ز دریاى توئیم
تو چراغ شب تارى و همه مانده براه

توئیم گمرهانیم كه هر دم به تمناى  
حامد و جمله ما سوى تو رو آوردیم

 مستحق كمكى از تو و زهراى توئیم
 

 
 بى ادبى به ساحت مقدس 



رحمة (فاضل صالح عالم متقى حاجى مال ابوالحسن مازندانى 
 :نقل مى فرمود ( الّله علیه

مدتى پیش از ظهور این معجزه داستان قبل ، خوابى دیدم كه در 
بودم تا آن روزى كه این معجزه تغییر مردگان تعبیر آن حیران 

 .تعبیرش آشكار گردید و آن خواب این بود
) سرداب داستان قبل (  تقیه صالحه خاله فرزندم چون فوت شد او را همین قسمت از صحن مقدس 

 . دفن كردم
 شبى در خواب او را دیدم و از حالش پرسیدم و آنچه برایش پیش آمده پرسش كردم ؟

ه خیر و عاقبت و خوبى و سالمتى هستم غیر از اینكه تو مرا در مكان تنگى دفن كردى ب: گفت 
 . كه نمى توانم پایم را دراز كنم و دائمًا باید سرم را به زانو گذارم

چون بیدار شدم جهت آنرا ندانستم تا آن معجزه را كه فهمیدم پا را بسمت قبر مطهر دراز كردن بى 
است) ع (سین ادبى به ساحت قدس امام ح  .(40) 

كرب و بال گلشن تو یا حسین
 جامه حق بر تن تو یا حسین

غرق به دریاى گناهان منم
 دست من و دامن تو یا حسین

 

 
ع(شفا دادن حضرت سیدالشهداء   )  

ع(جناب آقاى سّید عبدالرسول خادم حضرت اباالفضل  نقل  ( 
 :فرمود

در چند سال قبل مرحوم حاج عبدالرسول رسالت شیرازى از 
محاسب دانشكده (تهران تلگرافًا خبر داد كه آقاى ناصر رهبرى 

جهت زیارت مشرف مى شود از ایشان پذیرائى شود) كشاورزى تهران  . 
دادند كه زوار ایرانى تو را مى خواهند چون نزد ماشین رفتم دیدم پس از چند روز درب منزل خبر 

یك نفر مرد با یك خانم بود، خانم پیاده شد و آهسته به من فهمانید كه ایشان آقاى رهبرى شوهر 



من است و مدتى است كه مبتال شده و استخوانهاى فقرات پشت او خشكیده است و هشت ماه 
رده اند و بیمارستان لندن هم گفته عالج ندارد و بهمین زودى تلف بیمارستان بوده و او را جواب ك

 .مى شود و فعًال به قصد استشفاء، اینجا آمده ایم و به تنهایى نمى تواند حركت كند
دو نفر حمال آوردم زیر بغل هاى او را گرفتند و رو به منزل آمدیم سینه و پشت او را بوسیله 

سختى هر چند دقیقه قدمى بر مى داشتفنرهاى آهنى بسته بودند بانهایت   . 
: است یا قمر بنى هاشم ؟گفتم ) ع (این آقا حسین : وقتى كه چشمش به گنبد مطهر افتاد پرسید

كرد آقا من آبروئى نزد حسین ندارم شما   قمربنى هاشم است ، با دل شكسته و چشم گریان عرض 
اگر عمر من تمام است همین جا زیر  بخواهید كه ایشان از خدا بخواهد) ع (از برادرت حسین 

سایه شما بمیرم و اگر از عمرم چیزى باقى هست با این حالت برنگردم كه دشمن شاد شوم و 
 .بخواه ، مرا شفاء دهد

پسر كوچك او تقریبًا هشت ساله همراهش بود با گریه و زارى مى گفت اى قمر بنى هاشم زود 
خدمت كردم و استكانها را جمع مى نمودم ، سپس  است من یتیم شوم من در مجلس عزادارى شما

 . رهبرى گفت مرا ببرید حرم شریف را زیارت كنم
با این حالت نمى شود، قبول نمى نمود، با همان حالت سختى او را منزل بردیم و روى : گفتم 

 .تخت خوابانیدیم و طورى بود كه هیچ حركت نمى توانست بكند و باید او را حركت دهند
اصرار كرد مرا به نجف ببرید با سختى او را به نجف اشرف منتقل كردیم ، ولى نشد در  فردایش

 . حرم مشرف شود، از همان بیرون زیارت نموده به كربال برگردانیدیم
مى خواهم اگر : تلف مى شوى ، گفت : اصرار مى كرد مرا به كاظمین و سامراء ببرید، گفتم 

شم باالخره او را فرستادمبمیرم این مشاهد را زیارت كرده با  . 
آیا امام زاده سید محّمد : پس از بیرون آمدن از سامراء راننده پرسید: در مراجعت خانمش نقل كرد

را مایل هستید زیارت كنید؟) ) ع (فرزند حضرت هادى (  
در آن زمان قبر آن حضرت چند كیلومتر از جاده آسفالت دور بود (مرا ببرید : آقاى رهبرى گفت 

پس حضرت سید محّمد را باكمال سختى زیارت كردیم)اده هم خاكى و خراب بود= �  . 
در مراجعت یك نفر عرب كه عمامه سبز بر سرداشت جلو ماشین ما را گرفت و به عربى با راننده 

آقا، سید چه مى گوید؟: سخن گفت و راننده جوابش مى داد آقاى رهبرى پرسید  
ماشین دربست شما : وار كن تا اول جاده آسفالت ، من گفتم من را س: آقاى راننده گفت مى گوید

 . است و اجازه ندارم



آقا را سوار كن چون سوار شد سالم كرد و نزد راننده نشست: آقاى رهبرى گفت   . 
از آقا چه مى : یا صاحب الزمان ، سید فرمود: در اثناء راه آقاى رهبرى ناله مى كرد و مى گفت 

 خواهى ؟
نمى تواند، باالخره كمى : نزدیك بیا، گفتم : ض آقاى رهبرى را مى گوید، سید فرمودخانم جریان مر 

انشاءالّله اگر خدا بخواهد  :نزدیك شد، سید دست را دراز كرد و بستون فقرات او كشید و فرمود
 . شفاء مى یابى

خوب است: آقا ما براى شما نذر مى كنیم فرمود: از فرمایش سید امیدى در ما پیدا شد، گفتم   . 
اسم شما چیست ؟: گفتم   
محل شما كجاست تا بوسیله پست براى شما بفرستیم ؟: آقاى رهبرى گفت . عبدالّله : گفت   
به وسیله پست به ما نمى رسد شما هر چه براى ما نذر كردید هر سیدى را كه دیدید باو : فرمود

نگه دارید: بدهید و چون نزدیك جاده آسفالت رسیدیم ، فرمود . 
آقاى رهبرى امشب شب جمعه است و خداوند اجابت دعاء را : موقعى كه خواست پیاده شود فرمود

قرار داده و شفاء را در تربت او، امشب خود را به قبر او برسان و ) ع (تحت قبه جّدم حسین 
 . پیغام مرا به او برسان

فرزندت براى من دعاء ) ع (بگو یا امام حسین : فرمود. هر چه مى فرمائید مى رسانم : گفتم 
 .كرده و شما آمین بگوئید

ببین از كدام سمت : آن سید بزرگوار رفت و من به خود آمدم كه این آقا كه بود؟ به راننده گفتم 
 .رفت و او را پیدا كن ، چون راننده نگاه كرد ابدًا اثرى از آن بزرگوار پیدا نبود

برده و مكرر مى گفت ) ع (رم امام حسین خالصه آقاى سیدعبدالرسول در همان شب او را در ح
آقا من از شما یك آمین مى خواهم فرزندت چنین گفته است و حالش طورى بود كه هر كس  :

 . نزدیك او بود همه را گریان مى ساخت
سپس او را به منزل آورده خوابانیدم روى تخت و چون سختى مسافرت در او اثر كرده بود حالش 

 .بدتر از قبل بود
از اذان خوابیده بودم خادمه منزل درب حجره ام مرا صدا زد بیرون آمدم پیش  . 
چه خبر است ؟: گفتم   
تعجب كردم از آئینه درب نظر كردم دیدم . بیا تماشا كن كه آقاى رهبرى نماز مى خواند: گفت 

 . ایشان روى سجاده ایستاده و مشغول نماز است



 از خانمش جریان را پرسیدم ؟
ر صدا زد بلند شدممرا سح: گفت   . 
آب وضو بیاور: گفت  . 
ناراحت هستى ، نمى توانى: گفتم   . 
خدا تو را شفاء داد برخیز نماز بخوان و من : به من فرمود) ع (در خواب آقا امام حسین : گفت 

 . هم مى توانم
سجاده بیاور: پس آب وضوء آوردم با كمال آسانى برخواست وضوء گرفت گفت  . 

ماز بخواننشسته ن: گفتم   . 
چون امام فرموده البته مى توانم ، فنرهاى آهنى سینه و پشت مرا باز كن ، باال خره با : گفت 

 . اصرارش همه راباز كردم و حاال ایستاده مشغول نماز خواندن است چنانچه مى بینى
 سپس وارد حجره شدم و او را در بغل گرفتم و هر دو گریه شوق كردیم و حمد خدا را بجا مى

 . آوردیم
سپس تلگراف بشارت به تهران مخابره كردیم چند تن از بستگان ایشان آمدند و با كمال عافیت به 
شام مشرف شدند سپس به تهران برگشتند و تا این مدت تاریخ در كمال عافیت در تهران هستند و 

 (41).چند مرتبه زیارت كربال و یك حج مشرف شده اند
مهر تو را به روضه رضوان نمى دهم

 این لطف ذوالعطاست من آسان نمى دهم
اشكى كه در عزاى تو ریزم ز دیدگان

 آن اشك را به لؤ لؤ و مرجان نمى دهم
من عاشقم بروى تو اى شاه تشنه لب

مت این جان نمى دهمآن عشق را بقی  
جان مى دهم در سر كوى تو یا حسین

 آن تربتت به ملك سلیمان نمى دهم
مى میرم از فراق تو شاها نظرنما

 لطف ترا به لعل بدخشان نمیدهم



من دارم آرزوى جمال تو یاحسین
 این آرزو به منصب شاهان نمى دهم

در وقت احتضار كشم انتظار تو
پا ننهى جان نمى دهمتا بر سرم   . 

شیرى كه خورده ام شده با حب تو عجین
 این حّب را بطور مّوى عمران نمى دهم

 

 

 

 اجنه هم عزادارى مى كنند 

عالم بزرگوار حضرت حجة االسالم و المسلمین آقاى سید حسن 
دامت بركاته(ابطحى  یك روز با همراهان به : نقل فرمود ( 

ع (د و حضرت حمزه سیدالشهداء زیارت قبور شهداء اح در  (
دامنه كوه رفتیم و آن پاسداران اسالم را زیارت كردیم و در مسجد 

 . نماز خواندیم
در گوشه اى مردى كه هر دو پایش از ران و هر دو دستش از بازو قطع شده بود و در عین 

 .حال خیلى چاق مانند توپى روى زمین افتاده و گدایى مى كرد
من . ال او رّقت مى كردند و روى دستمالى كه پهن كرده بود پول زیادى مى ریختندمردم هم به ح

در كنارى ایستاده و منتظر شدم سرش خلوت شود تا چند دقیقه احوالش را بپرسم او متوجه من شد 
مى دانم بچه فكر مى كنى ، مایلى شرح حال مرا بدانى و من : و با زبان عربى مرا صدا زد گفت 

اء هر كه باشد اگر اصرار هم كند شرح حالم را برایش نمى گویم ، نمى دانم چرا دلم بدون استثن
 . خواست براى شما قصه ام را نقل كنم

در این بین یك نفر متوجه حرف زدن ما شد و طبعًا فهمید ما راجع به علت قطع شدن دست و 
آن مرد گدا به من  پاى آن مرد گدا حرف مى زنیم او هم نزدیك آمد مى خواست گوش بدهد كه

گفت اینجا نمى شود با هم حرف بزنیم چون مردم جمع مى شوند بیا باهم به منزل برویم تا من 
 . جریان را براى شما نقل كنم ، من به دو علت از این پیشنهاد استقبال كردم



بخاطر آنكه راست مى گفت ممكن نبود كنار معبر عمومى با او حرف زد زیرا مردم جمع مى  1
ندشد . 

بخاطر آنكه ببینم او چطور به خانه مى رود زیرا او نه پا داشت و نه دست لذا موافقت نمودم  2
 .ولى به او گفتم االن زوار زیاد است اگر ازاینجا بروى احسان مؤ منین از دستت مى رود

: نه من هر روز به قدریكه مخارج خودم و زن و بچه و خدمتگذارنم رو براه شود بیشتر پو : گفت 
 . از مردم نمى گیرم و وقتى آن مقدار معین تهیه شد به منزل مى روم و استراحت مى كنم

هر روز : هنوز اول صبح است ؟ گفت : گفتم . بله : امروز آنقدر را بدست آوردى ؟ گفت : گفتم 
ممكن است بگوئید در روز چقدر : همان اول درظرف مدت دو ساعت آن پول مى رسد، گفتم 

و باید چقدر پول برسد؟ مخارج دارید  
خواهش مى كنم از اسرار ناگفتنى سئوال نكن و از طرفى هم شاید در : خنده اى كرد و گفت 

 . ضمن نقل جریان خودم مجبور شوم این را هم برایتان بگویم
بدنش را روى   با شما مى آیم اگر مایلید برویم او اول با یك حركت سریع و مخصوص : گفتم 

نداخت و آنچنان ماهرانه آنرا جمع كرد و وارد جیبیكه برروى پیراهنش دوخته بودند دستمال پولها ا
نمود كه خود این عمل به قدرى شگفت انگیز بود كه دیگر براى من مسئله رفتن به منزل حل شده 
بود ولى در عین حال حركات ماهرانه او تماشائى بود او همانطور كه نشسته بود مقعد شرا روى 

مى داد و آنچنان سریع مى رفت كه گاهى من عقب مى افتادمزمین حركت   . 
در عین حال یك جوان قوى هیكلى هم كه بعدًا معلوم شد نوكرش است هواى او را داشت و آماده 
بود كه اگر خسته بشود كولش كند البته احتیاج نبود زیرا در همان نزدیكى ماشین شورلت بزرگى 

ل كرد و در صندلى راست عقب ماشین نشاند و به من گفت از مهیا بود و آن آقا نوكره او رابغ
 .طرف چپ ماشین سوار شوید

شما به مدینه برگردید تا یكى دو ساعت دیگر من هم به شما ملحق مى : من به همراهان گفتم 
 . شوم و سوار ماشین آنها شدم و به مدینه رفتم

مؤ دبى داشت همه از او حساب  خانه این مرد مفصل بود زندگى خوبى داشت و زن و فرزندان
 .مى بردند او را زیاد احترام مى گذاردند

اول كارى كه پس از ورود به منزل براى او انجام دادند زنش پیش او آمد و لباسهایش را عوض 
نمود و پیراهن تمیزى به تن او كرد بعد او را بغل كردند و به اطاق پذیرائى بردند و به من هم 

آنجا بروم تعارف كردند كه به  . 



این اطاق مفروش به فرشهاى ایرانى و كامًال مرتب و تزئین شده به لوسترهائى بود وقتى نشستم او 
قصه خود را اینطور آغاز نمود من تابیست سالگى یعنى بیست سال قبل هم دست داشتم و هم پا 

 . داشتم در همین خانه با همین زن كه تازه ازدواج كرده بودم زندگى مى كردم
در نیمه هاى شب پشت در منزل ما صداى فریاد زنى كه معلوم بود او را جمعى بقصد كشتن مى 
زنند بلند شد، من لباسم را پوشیدم و به در منزل رفتم دیدم آن زن بر روى زمین افتاده و خون از 

ردند سرش كه شكافى برداشته بود جاریست و سه نفر جوان كه او را مى زدند وقتى مرا دیدند فرار ك
و من از آنها در تاریكى شبحى بیشتر ندیدم فورًا ماشینم را برداشتم و آن زن را به بیمارستان 

 .رساندم كه شاید بتوانند او را از مرگ نجات دهند
ولى از همان ساعتى كه روى زمین افتاده بود بیهوش بود كه من هر چه زیر چراغ ماشین خواستم 

ش را تشخیص دهم بهر حال مسئله از نظر من مهم نبود زیرا من او را بشناسم ، نتوانستم قیافه ا
 . روى حس انسان دوستى اینكار را انجام دادم و احتیاج به شناسائى او زیاد نداشتم

او را به بیمارستان تحویل دادم متصدى بیمارستان طبق معمول گزارشى از من سئوال كرد و من 
گفتم او همه را نوشت و زیر آن گزارش آدرس كامل مرا هم تمام جریان را از اول تا آخر براى او 

 . هم نوشت و من از بیمارستان بیرون آمدم
وقتى به منزل رسیدم دیدم در منزل باز است و زن جوانم كه در منزل بوده از او خبرى نیست ولى 

 . یك لنگه از كفشهایش آنجا افتاده است
خبر دادم او مرا به شهربانى برد و اجازه ) یس پل(فورا باز سوار ماشین شدم و جریان را بشرطه 

گرفت كه با اسلحه همراه من بیاید و ما دو نفرى سوار ماشین شدیم و در آن نیمه شب دور كوچه 
 . ها و خیابانها مى گشتیم

من بى صبرانه گریه مى كردم و اسم زنم را با فریاد صدا مى زدم تا آنكه از عقب یك كوچه بن 
فورًا ماشین را متوقف كردم دیدم او بروى . م را شنیدم كه مرا به كمك مى طلبیدبست صداى ناله زن

خون مى ریزد او را برداشتم و به داخل ماشین انداختم و آن   زمین افتاده و از سر و صورتش 
شرطه هم كمك كرد تا او را به بیمارستان برسانیم كه ناگاه در وسط راه سنگ محكمى به شیشه 

شیشه ماشینم خورد شد و روى زمین ریخت ماشینم خورد و  . 
من باز ماشینم را در گوشه اى متوقف كردم و از ماشین بیرون آمدم كه ببینم چه كسى آن سنگ 

 . را زده است سنگ دوم به سرم خورد و من نقش زمین شدم
ًال شرطه متوحشانه در حالیكه یك پایش از ماشین بیرون گذاشته بود ولى جراءت نمى كرد كه كام



 .پیاده شود اسلحه اش را كشید و به اطراف شلیك مى كرد
مردم صداى تیراندازى را كه شنیدند از خانه ها بیرون آمدند و خیابان شلوغ شد یكى از میان جمع 
صدا زد كه فعًال مجروحین را به بیمارستان برسانید تا بعد ببینیم چه كسى به این كارها دست زده 

ان خیابان پشت فرمان نشست و به شرطه گفتند تو تحقیق كن ببین آیا است یك نفر از اهالى هم
 ضارب را پیدا مى كنى یا نه ؟

شرطه در واقع مى ترسید كه بماند و لذا بهانه آورد كه دشمن ممكن است در تعقیب اینها باشد لذا 
 . باید تا بیمارستان محافظ اینها باشم

و راننده و شرطه جلو ماشین شیشه شكسته نشستند و  و باالخره من و زنم را عقب ماشین انداختند
 .هر دوى ما را به بیمارستان رساندند

زخم من سطحى بود چند تا بخیه اى بیشتر الزم نداشت ولى زخم زنم عمیق تر بود او احتیاج به 
عمل پیدا كرد و عالوه بدنش در اثر كتك خوردن سخت كوبیده و كبود بود و احتیاج زیادى به 

ت داشتاستراح  . 
رئیس بیمارستان در حالیكه كاغذ و قلمى در دست گرفته بود براى تهیه گزارش پیش من آمد و اسم 

شما همان آقائیكه دو ساعت قبل خانم مجروحى را به : مرا پرسید وقتى من جواب دادم به من گفت 
 اینجا آوردید نیستید؟

ت خون آلود بود و قیافه تان خوب ببخشید من شما را نشناختم سر و صورت: چرا، گفت : گفتم 
 .مشخص نبود شناخته نمى شدید

اگر مایلید با او مالقات : من از رئیس بیمارستان سئوال كردم حال آن زن چطور است ؟ گفت 
متشكرم و لذا با او رفتیم ، وقتى شوهر آن زن مرا دید از من تشكر كرد : كنید مانعى ندارد، گفتم 

یعنى دكتر بیمارستان (یدید آن طور كه این آقا اگر به او نمى رس: و گفت  مى گفت زنم مرده  (
 .بود

من ابتداء براى رئیس بیمارستان و شوهر آن زن جریان خودم را نقل كردم و بعد به شوهر آن زن 
گفتم جریان زن شما چه بوده است كه آن سه نفر او را اینطور كتك زدند و بعد به خاطر كمكى كه 

ن بالء را سر من و زنم آوردندمن به او كردم ای . 
شوهر آن زن گفت من امشب دیرتر به منزل آمدم وقتى كه وارد منزل شدم زنم را در منزل ندیدم و 

را به منزل ما تلفن زد و م) دكتر(هیچ اطالعى از جریان او نداشتم تا آنكه نیم ساعت قبل این آقا 
 .به اینجا احضار نمود و هنوز زنم حالى پیدا نكرده كه بتواند جریان را نقل كند



تا آنجا این موضوع براى افراد كامًال به بغرنج بود و تنها كسانیكه از جریان اطالع داشتند زن من 
مى  و آن زن بود كه متاءسفانه آنها هم حالى نداشتند كه بتوانند جریان را نقل كنند بعالوه دكتر

چون به آنها ضربه مغزى وارد شده هر چه دیرتر جریان را از آنها سئوال كنید و دیرتر : گفت 
 . حرف بزنند بهتر است

باالخره آن شب گذشت و جریان در ابهام كامل باقى بود تا آنكه من صبح فرداى آن شب از زنم 
د كه مجروح شدى و در آن كه نسبتًا حالش بهتر بود سئوال كردم كه دیشب بعد از رفتن من چه ش

 . كوچه بن بست افتاده بودى
گفت وقتى كه شما آن زن را بردید كه به بیمارستان برسانید من هنوز دم در ایستاده بودم ناگهان 
سه جوان نقاب دار پیدا شدند اول یكى از آنها در دهان مرا گرفت كه فریاد نكنم ولى من تالش 

جات بدهممى كردم كه خودم را از دست آنها ن  . 
دیگر نفهیمدم چه شد تا . یكى از آنها با چیزى كه در دست داشت به سر من زد من بیهوش شدم 

 .آنكه تازه قدرى بهوش آمدم كه شما مرا در آن كوچه پیدا كردید و به بیمارستان آوردید
ح موضوع از ابهامش بیرون نیامد شوهر آن زن هم وقتى از زنش سؤ ال مى كند كه چه شد مجرو 

زنگ در منزل زده شد گمان كردم كه شمائید در را : شدى و در میان آن كوچه افتادى مى گوید
باز كردم ناگهان مورد هجوم سه نفر نقابدار واقع شدم آنها اول دهان مرا گرفتند و بعد مرا برداشتند 

رفت من  و در كوچه بردند من نفهمیدم كه چه مى خواهند بكنند كه دستشان از در دهان من كنار
فریاد زدم آنها با چیزیكه در دستشان بود به سر من كوبیدند من بیهوش شدم و در بیمارستان 

 . بهوش آمدم
متوجه شدید باالخره دیشب چه شد؟: در این بین رئیس بیمارستان نزد ما آمد و گفت   

ده اند، و به بعد از جریان شما پنج نفر زن جوان دیگر را بهمین نحو زخمى كر : نه ، گفت : گفتم 
این بیمارستان كه مخصوص سوانح است آورده اند و ما به شرطه خبر داده ایم امروز رئیس شرطه 

با جمعى از متخصصین علل جرائم ، بسیج شده اند وعجیب این است كه از هر كدام از این 
ویند مجروحین سئوال مى شد چه بر سر شما آمده آنها عین همین مطالبى را كه زنهاى شما مى گ

 .گفته اند
باالخره ما هفت نفر شوهرهاى آن زنهاى مجروح دور هم نشستیم و هر چه افكار مان را روى هم 

 . ریختیم كه ببینیم چرا این بالء مشترك به سرما آمده چیزى متوجه نشدیم
اجنه چه : یكى از آنها گفت من دالئلى دارم كه این كار را اجنه كرده اند بقیه خندیدند و گفتند



 دشمنى با ما داشته اند كه هفت نفر را انتخاب كنند؟
ببینید یك نواختى حوادث و یك نحو : گفت ! لطفا دالئلتان را بفرمائید استفاده كنیم ؟: من گفتم 

شدن همه و با این سرعت بهبودى همه   رفتار كردن با همه و نكشتن هیچكدام از آنها و بیهوش 
بودهدلیل بر این است كه این كار بشر ن  . 

من گفتم این دلیل نمى شود زیرا اوًال خیلى یك نواخت انجام نشده بلكه مختصرا اختالفى هم داشته ، 
ثانیا از كجا معلوم كه حتمًا كار اجنه یكنواخت باشد و كار انسان نامنظم باشد و از طرف دیگر 

 .چه دشمنى با زنهاى ما داشتند این كار را بكنند
ر چه زودتر خودم و زنم را از این جریان بیرون بكشم یكى دو نفر دیگرى گفت من كه مایلم ه

دیگر هم كه من جمله شوهر آن زنى بود كه من او را به بیمارستان آورده بودم از بس ترسیده 
 .بودند با او موافقت كردند

باید ریشه اینكار را به كمك پلیس در بیاورم و این سه جوان جانى را به كیفر : ولى من گفتم 
برسانم ، شما هم اگر با من موافقت كنید بهتر است چون زودتر به هدف مى رسیم ولى آنها هر 

كدام اظهار بى میلى كردند حق هم داشتند زیرا دیده بودند كه بخاطر رساندن یك مجروح به 
بیمارستان با من چه كردند، شیشه ماشینم را شكستند، خودم را مجروح كرده بودند و باالخره ممكن 

ود كه اگر آنها هم وارد این كار شوند به آنها هم صدمه وارد كنندب . 
اما من این مسئله را تعقیب كردم حدود ده شب در كوچه هائیكه آنها این عده را مجروح كرده بودند 
با اسلحه كه از شهربانى گرفته بودم مى گشتم ولى چیزى دستگیرم نشد باالخره نزدیك بود ماءیوس 

رسید خوب است در این موضوع با آقاى شیخ عبدالمجید كه استاد دانشگاه در شوم كه به فكرم 
آیا : روان شناسى است مشورت كنم روز بعد نزد او رفتم و جریان را به او گفتم او به من گفت 

 ممكن است من با مجروحین مالقاتى داشته باشم ؟
انستم از شوهرهاى آن زنهائیكه ترتیبش را هم مى دهم و لذا یكى دو روز معطل شدم تا تو : گفتم 

در آن شب دچار این جریان شده بودند دعوت كنم آنها در یك جا با زنهایشان جمع شوند تا استاد 
 .از آنها سؤ االتى كند

محل مالقات همین منزل من بود در همین اطاق همه آنها نشسته بودند استاد دانشگاه كه من تا 
روحى چقدر وارد است سئواالتى را به ترتیب از اول كسى كه آنروز نمى دانستم در علوم معنوى و 

دچار حادثه شده بود و منزلش هم در كنار شهر مدینه منوره بود و بعد هم به ترتیب از یك یك 
آنها سئوالهائى كرد تا آنكه آخرین آنها اتفاقا زن من بود سئوالش این بود كه باید به من بگوئید روز 



ح تا وقیتكه جریان اتفاق افتاده چه مى كردید؟قبل از حادثه از اول صب  
آنها همه را براى او نقل كردند و او آنچه آنها مى گفتند مى نوشت ، سئوال دوم او این بود كه 

 چگونه آن حادثه براى شما اتفاق افتاد و چند نفر در كار شركت داشتند؟
ال سوم او این بود كه آیا بعد سئو  . آنها هر كدام خصوصیاتى را براى او نقل كردند و او نوشت

از این حادثه چه تغییر حالى پیدا كردید؟ آنها هر كدام حاالتى را از خود نقل كردند كه باز او آنها 
من باید در این مطالب كه نوشته ام سه روز مطالعه كنم و سپس نتیجه را : را نوشت و بعد گفت 

 . به شما بگویم
به این ترتیب آنها : ضوع این قدر طول بكشد به استاد گفتم من كه عجله داشتم و نمى خواستم مو 

 . دیگر فرار مى كنند و ممكن است بخاطر طول زمان موفق به دستگیرى آنها نشویم
حاال هم موفق به دستگیرى آنها نمى شوى و اگر بیشتر از این در تعقیب آنها : استاد به من گفت 

كه جبران ناپذیر استكوشش كنى خودت هم دچار حادثه اى خواهى شد   . 
اوًال از نظر علمى اهمیت زیادى : پس مطالعه سه روزه شما به چه درد مى خورد، گفت : گفتم 
ثانیا احتماال شما كارى مى كنید كه ارواح خبیثه و یا اجنه با آن مخالفند و شما را اذیت كرده . دارد

رداند و اگر آنرا ادامه دهید ابتالئات بیشترى پیدا خواهید ك . 
من كه تا آخرین : من كه آنوقت این حرفها را خرافى مى دانستم خنده تمسخر آمیزى كردم و گفتم 

قطره خونم پاى تحقیق از این موضوع ایستاده ام و خودم آن سه جوان را دیدم كه فرار مى كردند 
 .ولذا حتى احتمال هم نمى دهم كه آنها اجنه و یا چیز دیگرى از این قبیل باشند

پس احتیاج به جواب ندارید؟ ولى من به شما توصیه مى كنم كه بیش از این كار را : د گفت استا
دوستانیكه زنهایشان مبتال به آن جریان شده بودند همه متفقا . تعقیب نكنى كه ناراحتت مى كنند

اینكه ولى ما تقاضا داریم كه جواب را به ما بدهید و حتى یكى دو نفر از آنها هم او را در : گفتند
 .اینكار ممكن است از اجنه صادر شده باشد تأ یید كردند

به هر حال آن روز آن مجلس بهم خورد و من از اینكه این استاد دانشگاه را براى تحقیق از این 
موضوع دعوت كرده بودم پشیمان بودم تا آنكه تا سه روز گذشت ، استاد دانشگاه به من مراجعه 

یگریكه شوهرهاى آن زنها جمع شوند ولى زنها و یا شخص غریبه حاضرم در جلسه د: كرد وگفت 
بسیار خوب ، باز هم : اى در مجلس نباشد نتیجه ، مطالعاتم را براى آنها و شما بگویم من گفتم 

در منزل ما جلسه تشكیل شود ولى چون كار زیادى دارم چند روز دیگر آنها را دعوت مى كنم تا 
 .شما با آنها حرف بزنید



دیر مى شود اگر شما همین امروز اقدام نمى كنید كه جلسه تشكیل شود من خودم آنها را : گفت 
اما (دعوت مى كنم و مطلب را به آنها مى گویم گفتم نه من وقت ندارم خودتان این كار را بكنید 

 (. من وقت داشتم ولى نمى خواستم حرفهاى خرافى او را گوش كنم
جوان تو حیفى خودت را به خاطر نادانى و : و به من گفت  او وقتى از من جدا شد آهى كشید

سر سختى بى چاره مى كنى ، من اهمیت ندادم او ظاهرًا همان روز در منزل خودش جلسه اى 
 : تشكیل مى دهد و طبق آنچه یكى از دوستان كه زنش دچار جریان شده بود مى گفت

وضوع را در وقت حادثه و چند موضوع او چند موضوع از حاالت زنها را قبل از حادثه و چند م
بعد از حادثه مشترك مى دانست اما موضوعات مشتركه براى آنها قبل از حادثه اتفاق افتاده بود 

 :این بود
همه آنها روز قبل از حادثه در منزل یا براى تفریح و یا براى سرگرمى و یا بخاطر عقاید خرافى  1

داده بودند و از صبح تا شب مى خندیدندوسائل سرور و شادى متجاوز از حد تشكیل  . 
آنها آن روز نماز و اعمال عبادى خود را انجام نداده بودند و حتى هیچ كدام یادشان نبود كه  2

 .حتى براى یك مرتبه بسم الّله الرحمن الرحیم گفته باشند
 .صبح آن روز عمل زناشوئى انجام داده و تا شِب وقت حادثه غسل نكرده بودند 3

اى خوشمزه اى تهیه كرده بودند و زیاد خورده بودند و معده آنها كامًال سنگین بوده استغذ 4  . 
هستیم آمده بودند ) سادات (بدر خانه آنها فقیرى كه از آنها بعضى اظهار كرده بودند از اشراف  5

دآنها با آنكه امكانات داشتند جواب مثبتى بآنها نداده بودند و بلكه جسارت هم كرده بودن . 
آب جوش روى زمین ریخته و بسم الّله نگفته بودند او معتقد بود كه همه آنها دست به دست هم  6

داده بودند و این حادثه را براى آنها بوجود آورده بود و یا بعضى از اینها در جریانى كه اتفاق 
 . افتاده مؤ ثر بوده است و حتما این كار مربوط به اجنه است

كه بین آنها در وقت حادثه بوده عبارتست ازاما موضوعات مشتركى  : 
 .همه آنها سه نفر جوان را مى دیدند كه نقابدارند و به آنها حمله مى كرده اند 1

در اولین ضربه اى كه بسر آنها وارد مى كردند آنها را بیهوش مى نمودند و بعد آنها را بجاى  2
 .دور دست مى انداختند

وارد شده هیچ آثار ضربه اى در بدن آنها نبوده است همه ضربه هائیكه به سر آنها  3 . 
با آنكه تقریبا ضربه هائیكه به سر آنها وارد شده عمیق بوده است آنها دچار آسیب مهلكى  4

 .نشدند



همه آنها اظهار مى كردند كه وقتى آن جوانها به ما مى رسیدند حرف نمى زدند و هیچ كدام از  5
ه بودندآنها صداى آن جوانها را نشنید . 

همه آنها اظهار مى كردند كه وقتى آن جوانها با ما تماس مى گرفتند و ما را بغل مى كردند به  6
 . قدرى دستها و بدنشان لطیف بود كه ما احساس فشار بر بدنمان نمى كردیم

با آنكه زنها جوان بودند و بیشتر از هر چیز احتمال بى عفتى از طرف جوانها نسبت به آنها  7
فت در عین حال با هیچ یك از آنها عمل منافى با عفت انجام نداده بودندمى ر  . 

او متعقد بود كه این دالئل ثابت مى كند كه عاملین آن جریان ارواح یا اجنه بودند كه به 
 .صورتهائى در آمدند اما موضوعاتى كه بعد از حادثه براى آنها اتقاق افتاده بود

ت عجیبى دست داده بود كه خود آنها آن را مربوط به خونى به همه آنها یك حالت ضعف ورخو  1
كه از آنها رفته بود مى دانستند ولى از نظر طبیعى نباید از ده روز كه از حادثه گذشته براى 

 .زنهاى جوانى كه مى توانند زودتر از این ، آن ضایعه را جبران كنند ادامه داشته باشد
این مدت ده روز حتى یك تبسم هم نكرده بودند آنها در حال حزن عجیبى بودند كه در 2 . 

 .در حال خواب فریاد مى زدند و گاهى بى جهت از خواب مى پریدند 3
 .حالت وحشت و ترس عجیبى به آنها دست داده بود كه با هر صدائى از جا مى پریدند 4
لذا  رنگ آنها بیشتر از آنچه توقع مى رفت زرد شده بود و روز بروز بدتر مى شدند و 5

شوهرهاى زنهائیكه مبتال به این حادثه بودند خیلى زیاد اصرار داشتند كه اگر ممكن است این 
 .موضوع پیگیرى شود تا زنهایشان از این حاالت بیرون بیایند

اینها خرافات است هر : اما من با سر سختى عجیبى اینها را تصادفى تصور مى كردم و مى گفتم 
ضعف دارد در خواب فریاد مى زند رنگش زرد مى شود ترس بر كسى كه ضربه مغزى مى خورد 

 . او مستولى مى شود و خواهى نخواهى به خاطر این ناراحتى ها حال حزن خواهد داشت
و لذا تصمیم گرفتم از پا ننشینم تا آن سه جوان را پیدا كنم حتى یك روز به شهربانى رفتم و به 

وره ناامنى نبوده شما چرا این سه جوان را كه اینطور با رئیس شهربانى پرخاش كردم كه در مدینه من
 .جمعى رفتار كرده اند پیدا نمى كنید تا آنها را مجازات كنند

ما در تعقیب آنها بوده ایم حتى در روزنامه و مجالت اعالم كرده ایم : رئیس شهربانى به من گفت 
ائى از آنها مشاهده نمى شودكه مردم آنها را دستگیر كنند ولى چه كنیم كه كوچكترین رد پ . 

آن استاد دانشگاه كه بعدا معلوم شد تسخیر جن هم دارد به دوستان گفته بود كه من جنهایم را 
احضار كرده ام و از آنها در باره این موضوع تحقیق نموده ام آنها مى گویند این عمل را سه نفر 



داده انداز جن هائى كه شیعه بودند و با ما سنیها مخالفند انجام  . 
چرا آنها این هفت نفر از زنهاى سنى را انتخاب كرده اند و به : استاد دانشگاه از آنها پرسیده بود

 :بقیه اهل سنت اذیت وارد نكرده اند؟ در جواب جنیهاى استاد دانشگاه گفته بودند
دار چون آن روزى كه شب بعدش آن جریان اتفاق مى افتد روز عاشوراء بوده است و شیعیان عزا

بوده اند و به خصوص شیعیان از اجنه مجلس عزا در آن محلهائى كه آن زنها زندگى مى كردند 
داشته اند و چون آنها آن روز زیادتر از دیگران خوشحال بوده اند و آنها زیاد مى خندیدند به سه 

 .نفر جوان از اجنه مأ موریت مى دهند كه آنها را تنبیه كنند
من به آنها گفتم كه تقصیرى نداشتند، اوًال عزادارى شیعیان اجنه را نمى : استاد دانشگاه گفته بود

چون اهل سنت به خصوص در مدینه از این موضوع (دیدند و ثانیا از عاشوراء خبرى نداشتند 
آنها گفته بودند ما یك افرادى را به صورت فقراء به در خانه هاى آنها فرستادیم) غافلند  . 

خنده و خوشحالى دست بردارند از آنها زبانا و بعضى عمًال به حضرت  ولى آنها عوض آنكه از
توهین هم كرده بودند و تا آنها از این عملشان توبه نكنند رنگشان رو به زردى ) ع (سیدالشهداء

 .مى رود و این حاالت مشترك آنها را رنج مى دهد
ا حالشان خوب شود بعضى از لذا استاد دانشگاه اصرار داشت كه آنها هر چه زودتر توبه كنند ت

آنها بدون آنكه جریان شان را براى كسى نقل كنند نزد شیعیان درمحله نخاوله رفته بودند و پولى 
داده بودند و توبه كرده بودند) ع (براى عزادارى حضرت سیدالشهداء . 

ثل اینكه م : اما من همچنان این مسئله را توجیه مى كردم و حتى به استاد دانشگاه یك روز گفتم
تو شیعه هستى و با این كلك مى خواستى از این موقعیت استفاده كنى و این عده را با شیعیان 

 . مرتبط نمایى
به خدا من شیعه نیستم این آن چیزى بود كه من فهمیده بودم و حاال تو هم : او به من گفت 

ضررها را جبران كنى و  خواهى فهمید، مبادا جریان را به پلیس بگوئى كه هم تو دیگر نمى توانى
 . هم من با این همه محبتى كه به شما بدون تقاضاى مزدى كرده ام در ناراحتى مى ُافتم

كرد من توجه نكردم و   شما كه جن دارید مى توانید از آنها كمك بگیرید، او هر چه التماس : گفتم 
كرده بودند جریان را به آنها  چون در آن مدت با پلیس همكارى كرده بودم و آنها به من اعتماد پیدا

 . گزارش كردم
تو بد كردى كه مسئله را در حضور افسرها و به : رئیس شهربانى مرا در خلوت خواست و گفت 

خصوص افسر نگهبان عنوان كردى زیرا او خیلى متعصب است حاال من مجبورم آن استاد 



 . دانشگاه را تعقیب كنم
باقى ماند معلوم   ل زنان خوب شد و تنها زن تو مریض و اگر صبر مى كردى تا ببینیم اگر حا

مى شود جریان صحت داشته و چه اشكالى دارد كه بخاطر رفع كسالت زنت پولى به شیعیان براى 
بدهى) ع (عزادارى حضرت حسین بن على   !! 

م مثل اینكه شما هم از این بدعتها بدتان نمى آید،این اعتقادها با رژی: من عصبانى شدم گفتم 
 !!عربستان سعودى كه مذهب رسمى آن وهابیت است منافات دارد

رئیس شهربانى زنگى زد یك نفر پلیس آمد اول به او دستور داد كه فالن استاد دانشگاه را به اینجا 
اسلحه این جوان را هم تحویل بگیرید و دیگر او را بدون اجازه به اینجا : دعوتش كنید و بعد گفت 

 .راه ندهید
آن روزاسلحه مرا گرفتند و مرا از شهربانى بیرون نمودند من به منزل رفتم ، شب تا صبح  باالخره

شهربانى و آن عده كه پول به شیعیان داده   براى درد سر درست كردن استاد دانشگاه و رئیس 
بروم از همه ) ابن باز(بودند نقشه مى كشیدم ، عاقبت فكرم به اینجا رسید كه نزد قاضى القضات 

شهربانى را هم   ایت كنم و جریان را از اول تا به آخر به او بگویم او قدرت دارد حتى رئیس شك
تعقیب كند به خصوص كه آن روز وقتى شنیدم كه استاد دانشگاه مسافرت رفته و این دستور 

ابن )رئیس شهربانى براى نجات او از محاكمه بوده بیشتر عصبانى شدم و مستقیما به در خانه 
فردا به محضرشان مشرف مى شوم: فتم او تصادفا در منزل نبود به خدمتكارانش گفتم ر ) باز  . 

دوباره شب را به منزل رفتم و در اطاق خواب استراحت كردم و از اذیت این افراد بیرون نمى رفتم 
كه ناگهان دیدم شخصى وارد اطاق خواب من شد اول فكر كردم زنم از اطاق بیرون رفته و حاال 

ه استبرگشت  . 
ولى وقتى به او نگاه كردم دیدم مرد قوى هیكلى است با حربه مخصوصى كه در دست داشت مى 
خواهد به من بزند، من فكر كردم این یكى از همان هائیست كه آن زنها را مجروح كرده ، از جا 

مى دانم بدبخت امروز كه اسلحه نداشتم از ترس به سراغم آمدى : برخاستم و با فریاد به او گفتم 
با تو چكار كنم ، ولى او فقط یك دستش را دراز كرد و وقتى دستش نزدیك من آمد بزرگ شد تا 

جائى كه هر دو پاى مرا با یك دست گرفت و به قدرى فشار داد كه از حال رفتم وقتى بهوش آمدم 
 .صبح شده بود پاهایم دردشدیدى مى كرد

خواب بدى دیده اى حاال از جا برخیز : فتم او گفت چه شده ؟ جریان را به او، گ: زنم به من گفت 
بشارتت چیست : تا بشارتى به تو بدهم هر چه كردم در اثر درد پا نتوانستم برخیزم به او گفتم 



 بگو؟
من علت كسالت خود را پیدا كرده ام و آن اینست كه روز قبل از جریان آن شب سید : گفت 

درخواست كرد من از رادیو آهنگ مخصوصى را گوش فقیرى به در خانه ما آمد و از من چیزى 
مى دادم فوق العاده خوشحال بودم و حتى گاهى مى رقصیدم و به او اعتنائى نكردم او به من 

عزادراى مى كنند چرا تو اینقدر ) ع (امروز عاشوراء است شیعیان براى حضرت حسین : گفت 
 خوشحالى ؟

حسین بن على  خفه شو و چند جمله جسارت به: به او گفتم  و شیعیان كردم او مرا نفرین  ((ع ))
كرد و رفت كه شب آن اتفاق افتاد ولى دیروز غروب همان سید فقیر را دیدم از او عذر خواستم ، 

اگر پولى به شیعیان نخاوله براى عزادراى سیدالشهداء : او به من گفت  ( بدهى شفا خواهى ) ع 
 . یافت

لك زده اند و او این دروغ را جعل كرده كه مرا به آنچه استاد من به گمانم آن دوستان به زنم ك
 : دانشگاه گفته معتقد كنند سیلى محكمى به صورت زنم زدم و به او گفتم

دیگر این دروغ ها را به من نگوئى ولى بعد پشیمان شدم به خصوص كه آنچه استاد دانشگاه گفته 
 . بود از او پنهان مى كردم

ن عصبانیت دردش شدیدتر شد و من از طرفى فریاد مى زدم و زنم به خاطر پاهایم هم به خاطر ای
 . كتكى كه خورده بود گریه مى كرد باالخره طاقت نیاوردم

مرا هر چه زودتر به مریض خانه برسان ، او مرا به مریضخانه برد: به او گفتم  . 
فتاده اگر موفق بشویم مثل اینكه پاهاى شما ضربه شدیدى خورده و خون از جریان ا: دكتر گفت 

 .خون را به جریان بیندازیم با ماساژ دادن درد پاى شما دفع مى شود
آنها تا شب پاهاى مرا ماساژ مى دادند ولى نه خون به جریان افتاد و نه درد پاى من بهتر شد 

شما اگر اصل جریان پایتان را بگوئید، ممكن است در معالجه اش مؤ ثر : دكتر معالجم گفت 
 .باشد

شما ترسیده اید، چیزى نیست خیالم را راحت كردى ، ولى : من جریان را براى او گفتم ، او گفت 
 . درد پا مرا بى طاقت كرده بود، قرصهاى مسكن ابدًا تأ ثیرى نداشت

اواخر شب نمى دانم به خواب رفته بودم یا اینكه بیدار بودم دیدم در اطاق باز شد این دفعه سه 
اطاق شدند پرستار هم ایستاده بود نفر نقابدار وارد !!! 

اما مثل اینكه او آنها را نمى دید اول یكى از آنها صورتش را باز كرد دیدم همان مردیست كه شب 



 .قبل پاهایم را فشار داده بود
تا بحال با شماها حرف نمى زدم چون مردمى كه تا این حد نافهمند نباید با آنها : به من گفت 

مجبورم به تو چند چیز را بگویمحرف زد ولى حاال   : 
اوًال ما همان سه نفرى هستیم كه به خاطر جسارتى كه آن هفت نفر زن به عاشوراء و حضرت 

كرده بودند آنها را تنبیه كردیم) ع (حسین بن على   . 
ثانیا بدان كه پاهاى تو ولو توبه كنى خوب نمى شود و اگر آنها را قطع نكنند تو از بین مى روى 

ین بین آن دو نفر هم نقابها را از صورت برداشتند و آن شخص كه با من حرف مى زد به در ا
را سیلى زده و هم موضوع را درست باور نمى كند   حاال به خاطر اینكه زنش : یكى از آنها گفت 

یك دستش را تو فشار بده و دست دیگرش را او فشار بدهد، تا دیگر پا نداشته دستهم نداشته باشد 
بزند آنها دست مرا فشار   ال این كارها برود و دست هم نداشته باشد كه سیلى به صورت زنش دنب

 . دادند من داد كشیدم
چه : پرستار با آنكه در تمام این مدت در مقابل من ایستاده بود مثل اینكه از خواب پریده گفت 

 . شده و تا او نزدیك تخت من آمد من از حال رفته بودم
دم طبیب باالى سرم ایستاده و شانه هاى مرا ماساژ مى داد و دستهایم هم مثل وقتى بهوش آم

 . پاهایم درد مى كرد وقتى جریان را به طبیب گفتم
پس چرا من كسى را ندیدم ؟: پرستار گفت   

ما : من به طبیب اسرار كردم دست و پاى مرا قطع كنید تا من از درد راحت شوم ، طبیب گفت 
را انجام مى دهیم اگر فایده اى نكرد بعد آن كار را خواهیم كرد حاال معالجات الزم . 

به هر حال اطباء حدودبیست روز براى معالجه من تالش كردند عالوه بر آنكه نتیجه اى نداشت 
روز بروز دست و پایم بدتر مى شد كم كم مثل اینكه رگهاى دست و پاى مرا قطع كنند از همان 

ه شده و اطباء تجویز كردند كه آنها را یكى پس از دیگرى قطع جائى كه مالحظه مى كنید سیا
 .كنند و مرا به این روز بنشانند

چند شب قبل از آنكه از بیمارستان بیرون بیایم و تقریبا جاى زخمم بهبود پیدا كرده بود خیلى 
م به من نگران وضع خودم بودم كه حاال وقتى با این وضع از بیمارستان بیرون بیایم چه بكنم ، زن

من تو را تا این حد لجباز نمى دانستم بیا قبول كن كه مقدارى پول نذر عزادارى حسین بن : گفت 
 .نمائى و آن را به شیعیان بدهى شاید وضعت از این بدتر نشود ((ع ))على 

عزادارى براى حضرت   مانعى ندارد پولى براى آنها فرستادم و به آنها پیغام دادم كه مجلس : گفتم 



ترتیب بدهند و براى رفع كسالت من دعاء كنند) ع (سین بن على ح . 
شده بودند من ) ع (آنها هم ظاهرا آن مجلس را بر پا كرده بودند و متوسل به حضرت اباالفضل 

 . از این توسل اطالعى نداشتم
ها براى را دیدم كه به بالینم آمده اند و مرا به خاطر آنكه آن) ع (در عالم رؤ یا حضرت اباالفضل 

من توسل كرده اند شفا دادند و بحمدالّله از آن روز تا به حال همین زندگى خوبى را كه مى بینى 
شما با این كراماتى كه از عزادارى حضرت سیدالشهداء : دارم این بود قضیه من ، بنده به او گفتم 

بت نشده ولى به هنوز حقانیت مذهب شیعه برایم ثا: دیده اید چرا شیعه نمى شوید؟ گفت ) ع (
خیلى عقیده دارم و در ایام عاشوراء خودم مجلس ذكر ) ع (عزادارى براى حضرت سیدالشهداء 

مصیبت تشكیل مى دهم و از شیعیان دعوت مى كنم كه در آن مجلس اجتماع كنند امید است كه 
براى  و اینكه قصه ام را براى شما گفتم. اگر حق با شیعه باشد از همین مجالس مستبصر شوم 

 (42). این بود كه به شیعیان عالقه دارم

 
 از تربت خون مى ریزد 

آقاى عبدالحمید حسانى فرزند عبدالشهید حسانى ساكن فراشنید 
در داستانهاى  قبالً ) ع (فارس نسبت به تربت امام حسین 

شگفت تاءلیف حضرت آیة الّله آقاى حاج سید عبدالحسین 
 :دستغیب شیرازى خوانده بود، نقل مى كند

من و خانواده ام كه سواد فارسى داشتیم این كتاب را خواندیم كه روز عاشورا تربت به رنگ خون 
 . در آمده است

تربت خریدارى كرده و آورد، خواهرم در سال اخیر قبل از محرم پدرم عازم كربال شد و مقدارى 
تربتى كه پدرم آورده بود مقدار كمى از آن را با ) علیهم السالم (متوسل شد به ائمه ) بنام ساره (

و از ) یعنى شب عاشوراء(مى پیچد و شب را احیاء مى دارد) ع (پارچه اى از حرم آقا ابوالفضل 
كه اگر ما یك ذره نزد شما قابلیت داریم این تربت ائمه و فاطمه زهراء سالم الّله علیها مى خواهد 

 .همان حالتى كه آقا در كتاب نوشته اند براى ما بشود
اتفاقا روز عاشوراى گذشته بعد از نماز ظهر یك و ده دقیقه بعد از ظهر به آن نگاه مى كنند و 

 .خواهر و زن برادرم آن را مى بینند و یك مرتبه به گریه و زارى مى افتند



بینند همان حالتى كه آقا در كتاب نوشته اند اتفاق افتاد و تربت مزبور حالت خون پیدا كرده مى 
بود و حقیر كه بعد از مسجد آمدم خودم هم دیدم و مقدارى به خدمت حضرت آقاى آیة الّله 

 . العظمى دستغیب دادم
برداشته بود  و تربت مزبور هنوز موجود است و رنگ تربت به طور كلى جگرى شده رطوبت كمى

بعد به تدریج حالت خشكى پیدا كرده و هنوز هم باقى است با همان رنگ جگرى و نظیر همین 
 .قضیه كه ذكر شد

قمرى باز در فراشبند فارس كوى مسجد الزهراء منزل مشهدى  98مقدارى تربت مزبور در سال 
آن را مشاهده عبدالرضا نوشادى بوده و در جلسه نشان دادند به خون مبدل شده كه همه 

 (43).كردند
نالم چو ناى نى) یاحسین (من در عزاى تو 

 این سوگ را به حق تو پایان نمى دهم
من تشنه جمال تو هستم اى شها

 این تشنگى بچشمه حیوان نمى دهم
دم مى زنم ز نام تو هر صبح و هر مسا

 این دم زدن به حور و به غلمان نمى دهم
كمتر گداى كوى تواءم كنزالفنا

 درویشیم به جود حاتم دوران نمى دهم
نام تو گر به گوش رسد مى خیزم زجان

 این صوت را به بلبل خوشخوان نمى دهم
آن غنچه اى كه بوى تو دارد بكام خود

غنچه را به صد گل خندان نمى دهمآن   
دل در غمت نشسته شها روز و شب همى

 این درد و غم به چهچه مستان نمى دهم
 

 
خرج روضه خوانى را تاءمین كرد و به آن مقام 



 رسید 

 :مرحوم استاد شیخ عبدالحسین تهرانى رحمة الّله علیه نقل نمود
ّمد شاه قاجار بود وقتى میرزا نبى خان كه یكى ازنزدیكان مح

او در حیاتش به فسق و فجور در ظاهر معروف (وفات كرد
 .(بود

شبى در خواب دیدم كه گویا در باغها و عمارتهاى بهشتى گردش مى كند و كسى نیز همراه من 
نبى (اینجا منزل  : است كه منازل و قصرها را مى شناسد، پس به جائى رسیدیم ، آن شخص گفت

خواهى خودش را ببینى آنجا نشسته سپس به جائى اشاره كرد است و اگر مى) خان  . 
در تاالرى نشسته است اوچون مرا دید به من ) میرزانبى خان (من متوجه آنجا شده دیدم كه او

اشاره كرد كه بیا باال من نزد او رفتم پس برخاست و سالم كرد و مرا در صدر مجلس نشانید و 
شت نشست ، و من در حال او متفكر بودمخودش به همان عادتى كه در دنیا دا  . 

اى شیخ گویا از مقام من تعجب مى كنى ، زیرا اعمال من در دنیا : او به من نگاه كرد و گفت 
 .خوب نبود نتیجه اى جز عذاب دردناك نداشتم البته اینطور هم بود

ستادم تا اما من در طالقان معدن نمكى داشتم و هر سال در آمد آن را به نجف اشرف مى فر 
شود) ع (صرف برگزارى مراسم عزادارى حضرت سیدالشهداء  . 

 .خداوند این مكان و باغ را در عوض آن به من عطاء كرد
من از خواب بیدار شدم در حالتى كه متعجب بودم ، فرداى آن روز : مرحوم شیخ تهرانى گفت 

لقانى گفتاین رؤ یا را در مجلس بازگو نمودم پس یكى از فرزندان مال مطیع طا  : 
این خواب صادقانه است او در طالقان معدن نمكى داشت و درآمد آن را كه نزدیك صدتومان بود 
)هرساله به نجف مى فرستاد و پدر من مسئول خرج كردن آن در راه عزادارى امام حسین  بود) ع  . 

هر سال در  تا آن وقت من نمى دانستم كه او در طالقان ملك دارد و: مرحوم شیخ تهرانى فرمود
 (44).نجف مراسم عزادارى بر پا مى كند

هر كه شرح غم جانسوز تو بشنید بسوخت
 یا مزار و حرمت كرببال دید بسوخت

هر كه آزاده شد و تن به حقارت نسپرد
فى خود عشق تو بگزید بسوختبر دل صا  

 



 

 

 

ع(نجات به دست حسین   )  

در رجال ممقائى در باره مختار نقل مى كند كه آقا امام صادق 
فرمود) ع ( : 

و امیرالمؤ منین و امام حسن و ) ص (روز قیامت رسول خدا 
از كنار جهنم عبور مى كنند) علیهم السالم (امام حسین  . 

تبه صدایى بلند مى شود كه یا رسول الّله به فریادم برساز میان آتش جهنم سه مر   !! 
اما حضرت به او اعتنائى نمى كنند پس آن صدا سه مرتبه مى گوید یا امیرالمؤ منین به فریادم 

 !! برس
اما حضرت جوابى به او نمى دهند سپس آن صدا سه مرتبه ندا مى دهد یا حسین به فریادم برس 

هستمزیرا من كشنده دشمنان تو   . 
جواب او را بده: مى فرماید) ع (به امام حسین ) ص (در این موقع رسول خدا  . 

سبب دوزخ رفتن مختار ) ع (او را از آتش بیرون مى آورند وقتى از امام صادق ) ع (امام حسین 
 .را پرسیدند
ات چون مختار سلطنت را دوست داشت و خواستار دنیا و نقش و نگار آن بود مجاز : امام فرمود

 (45). مى شود، زیرا دوستى دنیا سرچشمه همه گناهان است
عّزت و مردانگى بارد زسیماى حسین

 سرو گردد شرمگین از قد و باالى حسین
بهر نشر دین و آئین همتى مردانه كرد

 در كجا بیند كسى همپا و همتاى حسین
اعتالى نام حق و دفتر و قرآن او

 از خداى خویش این بودى تمناى حسین
روزها پیكار با خصم و شب اندركوى دوست



 روشنى بخش دل و دین است شب هاى حسین
امتى را درس آزادى و دفع زور داد

 پیشه كن آزادگى چون خوى ابناى حسین
مى راه را بر جمله یاران باز كردبا پیا

 كوه مى لرزید، از آن نطق عزّاى حسین
عاشقى را از حسین آموز در روز قیام

 عشق وصل انداخت آتش در سراپاى حسین
 

 

 شفاى چشم 

حدود ) رضوان الّله تعالى علیه (مرحوم سید نعمت الّله جزائرى 
آن وقت كه  سیصد سال قبل در مدرسه منصوریه شیراز در

 . شیراز دارالعلم بوده است تحصیل مى كرده
شبها از نهایت فقر چراغ نداشته و از شعاع مهتاب براى 

 . مطالعه استفاده مى كرده است
خواستم شیاف : باالخره چشمش را از دست مى دهد خودش در كتابش شرح حالش را مى نویسد

وم پول نداشتمبگیرم و بچشم بمالم پول نداشتم خواستم به طبیب بر   . 
با خود گفتم چرا من به دنبال طبیب حقیقى نروم ، بیاد آیه قرآن افتادم كه خداوند در قرآن تعریف 

 . آب باران و عسل رافرموده و آن را مبارك و شفا خوانده
را با آب باران مخلوط كردم و با میلچه در چشمم نمودم و ) ع (قدرى از تربت قبر امام حسین 

ا صبح كه چشمم را باز كردم چشم روشن شد بدون اینكه نیازى به شیاف یا معالجه خوابیدم فرد
 (46). دیگرى داشته باشم

اى سوخته دل سراى دلدار اینجاست
 پیوسته كلید مشكل كار اینجاست

در پى عشق یوسف زهرائىگر 
 خوش آمده اى كه خانه یار اینجاست

 



 

ع(توسل به حضرت اباالفضل   )  

آقاى امیر محّمدى كه خدا ) علیهم السالم (مداح اهل بیت 
 :حوائج دین و دنیا و آخرت ایشان را عنایت كند برایم نقل فرمود

قبیل چند روز قبل یك نفر یهودى در اصفهان یك كیسه نقره از 
گلدان و سایر چیزهاى نقره قدیمى و پر ارزش داشته وارد 

اتوبوس خط واحد مى گردد و روى یكى از صندلى ها مى نشیند و كیسه را هم كنار پایش مى 
 .گذارد و چون راه مقدارى طوالنى بوده او را مقدار خوابى مى رباید

در راه به . نان پیاده مى شودوقتى چشم باز مى كند مشاهده مى كند كه كیسه اش نیست بر سرز 
اى قمر بنى هاشم من (توّسل پیدا مى كند و یك گوساله نذر مى نماید ) ع (آقا قمر بنى هاشم 

نمى دانم تو كى هستى اما همین را مى دانم كه این شیعه ها به تو توسل مى كنند وتو حوائج آنها 
ن برگردانى من هم همین االن یك را مى دهى حاال از تو مى خواهم كه مال و دارائیم را به م

 (. گوساله نذر تو مى كنم
این گوساله را : آمد درب مغازه قصابى پول یك گوساله را به او مى دهد و مى گوید: مى گفت 

است) ع (ذبح كن و به فقراء و مستمندان و مستضعفان بده و بگو نذر آقا ابوالفضل   . 
ته بودم و در فكر بودم یك وقت دیدم یك نفر وارد فرداى آن روز آمدم درب مغازه نشس: مى گوید

آقا اینها را مى خرى ؟: شد و دو گلدان نقره دستش است و مى گوید  
اینها خوب نقره هائى است و قیمتش خیلى است : نگاه كردم دیدم گلدانهاى نقره خودم است گفتم 

 . من مى خواهم اگر باز هم دارى با قیمت خوب از شما مى خرم
خوب نمى خواهد بیاورى مى ترسم برایت اسباب زحمت : له دارم اما در منزل است ، گفتم ب: گفت 

شود و دكاندارهاى دیگر بفهمند و ترا اذیت كنند، تو آدرس منزل را بده من خودم با شاگردم مى آیم 
را ، آدرس را به من داد و رفت من هم رفتم كالنترى یك پلیس مخفى را كه یكى از رفقا بود جریان 

 . به او گفتم و او را با خود سر قرار و آدرس بردم
 .درب را زدم آمد درب را باز نمود ما را به زیر زمین منزلش برد دیدم همان كیسه خودم است 

همان كیسه خودم است و اسلحه اش را در آورد او را دستگیر كرد و به كالنترى : به پلیس گفتم 
 .برد

اى مسلمانها و اى شیعه ها قدر آقاى خود ..و به مغازه بردم  من هم كیسه نقره ام را برداشتم



 (47).حضرت ابوالفضل را داشته باشید كه آقا خیلى كارها از دستشان بر مى آید
ساقى لب تشنگان میرو علمدار حسین

 اى ابو فاضل توئى یار و سپهدار حسین
خیمه ها بى آب و طفالن از عطش افسرده اند

 یك نظر كن كودكان از تشنگى پژمرده اند
 

 

از عذاب نجاتش داد ) علیه الّسالم (حسین   

شهید بزرگوار متقى عالم و عارف ربانى استاد اخالق آیة الّله 
) گنجینه اى از قرآن (ددستغیب در یكى از كتابهاى پربهاى خو 

یكى از علماء در حدود بیست سال پیش براى بنده نقل : فرمود
 .فرمود كه یكى از شیوخ عرب در عراق ُمرد

حاضرش ) ع (در خواب دیدند كه معذب است و با غل هاى آتشین در محضر آقا امیرالمؤ منین 
در دنیا چه عملى داشتى ؟: كردند حضرت از او پرسیدند  

بكارى داشتم ولى كارهاى خوب هم داشته ام مثًال مردم رابه خیرات وامى داشتم و به خرا: گفت 
 . مجالس روضه خوانى دعوت مى كردم

آرى ولى مردم را به رودربایستى وادار مى كردى: حضرت فرمود  . 
بلى ولى جالل شما را با این كار ظاهر مى كردم: عرض كرد  . 

صحیح است كه من یك : محفوظ بماند، عرض كردغرضت آن بود كه ریاستت : حضرت فرمود
عمل صالح و خالص نداشتم ولى شما خودتان شاهدید كه در دلم خوش داشتم نام شما بلند شود 

بر پا گردد) ع (عزاى حسینت  . 
است یعنى باید از باب الحسین وارد گردى و گرنه از ) ع (پس حسابت با حسین : حضرت فرمود

 . طریق عدل راهى برایش نیست
قرار گرفته این شیخ عرب را نزد آقا آوردند) ع (دیدم در گوشه اى حضرت سیدالشهداء: گفت  . 

او را رها كنید) خلوه : (حضرت فرمود .(48) 
یا حسین جانها فدایت



فایتجان به قربان و   
در دلم همواره باشد

 آرزوى كربالیت
تو عزیز مصطفائى

 كشته راه خدائى
تو شهید سر جدائى

 روز و شب گریم برایت
من كه غرق سیّاتم

 تو عطا فرما براتم
تشنه آب فراتم

 شربتى ده از عطایت
در دلم مهر تو باشد

 هر كجا ذكر توباشد
مى زنم بر سینه و سر

 روز و شب اندر عزایت
در عزایت دل غمینم

 از غمت ، زار و حزینم
كى شود، آیم نشینم

 یا حسین ، در نینوایت
تو اصیل مجد و عزتّ 

 از كرم ، روز قیامت
بهر ما، بنما شفاعت

 یا حسین ، نزد خدایت



تو حبیب كربالئى
 نور چشم مرتضائى

زاده خیر النسائى
باشد هوایت بر سرم  

ذكر تو سامان ما شد
 تربتت درمان ما شد

مى كند دلهاى ما را
 زنده نام دلربایت

از غمت دلها پر از غم
 بهر تو بر پاست ماتم

یا حسین دارد مقّدم
 بر سرش شوق لقایت

 

 

 مبادا شكایت حسین را به پدرش كنى 

این مرد ) ه علیه رضوان اللّ (مرحوم آقا شیخ مرتضى انصارى 
جلیل القدر اسالم بین طالب و شاگردانى كه داشته یك شیخ 

طلبه بوده است كه گاهى از وضع طلبگى ناراحت و از فقرجان 
 .به لب آمده بود

تحت قبه دعا كند جهت دو حاجتى كه ) ع (تصمیم مى گیرد كه در نزد قبر حضرت امام حسین 
ب جمعه كه درس تعطیل است از نجف به كربال مى داشته ، مرسومش این بوده است كه هر ش

 . آمده
آن شب جمعه در كربال تحت قبه در خواست كرده یا حسین من از تو دو چیز مى خواهم یكى 

 . خانه و دیگرى زن
پیش خود  .زیرا شیخ مرتضى انصارى به غیر از خرج نان و پنیر چیزى اضافه به من نمى دهد



دیگر باید حاجتم را بدهى چنانچه به من داده نشد شكایت تو را به مدتى معین كرد كه تا یك هفته 
خواهم كرد) ع (پدرت على  . 

شب جمعه دیگر موعد من است چنانچه نگرفتم دیگر به زیارتت نخواهم آمد پس از مراجعت به 
نجف اشرف هفته دیگر بنا به مرسوم خودش به جانب كربال رهسپار گردید همچون كه به وادى 

آقا حاال كه حاجت مرا روا نساختى و یك : به گنبد مطهر افتاد گفت   ال رسید و چشمش ایمن كرب
هفته منقضى شد من هم به زیارتت نمى آیم و از همانجا برگشت خسته و مانده وارد نجف شد 

صبح مى روم: برود قارد نبود گفت ) ع (خواست به حرم على   . 
شیخ شما را پیغام داده كه حتما : له آمد و گفت اول آفتاب طلبه اى از طرف مرحوم شیخ با عج

نزد من بیا زیرا امر واجبى در كار است طلبه هم خدمت ) ع (قبل از تشرف به حرم امیرالمؤ منین 
 . مرحوم شیخ رفت
به من امر كرده كه به وضع تو رسیدگى كنم و ) ع (حضرت امام حسین : مرحوم شیخ فرمود

اینكه به حرم مشرف شوىرضایتت را به عمل آورم قبل از   . 
 . مبادا شكایت حسین را به پدرش بنمائى

سپس شیخ خانه اى براى او خریدارى نمود و یكى از تجار را طلبید و در خواست كرد كه دخترش 
به هر دو ) ع (را جهت شخص طلبه مزاوجت نماید خالصه به توسط توسل به آقا امام حسین 

 (49).حاجت خود رسید
مهر تو شد روضه جنات ما

 كوى تو شد عرش و سماوات ما
گشت ُمعّلى از تو كرب و بال

 روا شد از سوى تو حاجات ما
قبله عشاق همه عالمى

 بهر تو شد ذكر و مناجات ما
ائى نظربه عاشقان گر بنم

 دفع شود جمله بّلیات ما
چشم امید همه بر سوى تست



 تو عارفى به قلب و نّیات ما
به مجلس سوگ تو گریان همه

 توئى نماز شب و آیات ما
به اشك چشمان محبت نگر

 نما تو امضاى زیارات ما 
 

 

 به خاطر عزادارى بالء را از مردم تهران برداشت 

از حناب ثقه ) رضوان الّله تعالى علیه (ملبوبى  حاج شیخ باقر
لحسائى نقل مى كند در خواب دیدم حضرت بى بى عالم زهراء 

را پیراهنى از فرزندش بدست دارد و از ) علیهاالسالم (مرضیه 
 .ظلم امت شكایت مى كند
 : و نیز نقل مى فرمود كه

نازل فرماید در این هنگام آقا  در خواب دیدم خداوند متعال مى خواهد برساكنان تهران عذاب
عرضه داشت خدایا آنان را به من ببخشاى زیرا آنان براى من عزادارى و ) ع (حضرت سیدالشهداء 

 (50).گریه مى كنند
حسین اى معنى دریاى رحمت

د اعظم درهاى رحمتكلی  
تو اى عطشان دشت ، خون كه هستى ؟

 كه در هر قطره خونم نشستى
نه تنها اولیا سرمست جامت

 خدا هم عشق مى ورزد به نامت
نه تنها دور دل سوى تو باشد

 خدا هم عاشق روى تو باشد
تو را روح تقدس مى شناسیم



 خداى عشق فطرس مى شناسیم
یت پیش چشم استهمیشه كربال

 دو تصویر از عطایت پیش چشم است
 

 

ع(روضه خوان آقا ُحسینیم   )  

دو نفر از معمرین و بزرگان اهل منبر در یزد كه فعًال هم یكى 
همدیگر قرار مى گذارند و عهد . از آنها زنده و در حیات است 

مى كنند كه هر كدام از آنها زودتر از دنیا رفتند به خواب 
رى بیایند و وضع خود را به هم خبر دهنددیگ . 

یكى از آنها فوت مى كند دو شب بعد از فوتش به خواب دیگرى مى آید و در باغ مصفائى قدم 
با تو چه كردند؟: زنان دوست خود را مالقات مى كند پس از او مى پرسد  

اب وارد قبر شدند و از وقتى مرا در قبر نهادند آن دو ملك بنام َنكي َرْین براى سئوال و جو : گفت 
 . من هر چه سئوال كردند زبانم بند آمده بود ونمى توانستم جواب بدهم

من روضه خوان آقا حسینم : فقط یك كلمه به زبانم آمد و گفتم  آنها تا این حرف را شنیدند  ((ع ))
 (51).ساكت شدند و چیزى نگفتند و مرا به حال خودم به این حال كه مى بینى گذاردند و رفتند

گر راه حسین رفته ، آگاه شوى
 هم عاشق بى قرار این راه شوى

داخل چو شوى به جمع یاران حسین
 چون یوسف مصر خارج از چاه شوى

 

 

 نجات از آتش 

رضوان الّله تعالى (الم جلیل القدر مرحوم نراقى عالمه بزرگوار ع
فرمود) علیه  : 

در مدینه زنى روسپى زندگى مى كرد كه روزى خود را از راه 



ع(فاحشه گرى در مى آورد و در همسایگى این زن اغلب به عزادارى امام حسین  مشغول بودند  ( 
گریه مى كردند ) ع (لشهداءو جمعى در آن خانه گرد هم جمع مى شدند و براى مصائب آقا سیدا

 .و بعد از آن مقدار غذائى كه تهیه دیده بودند به آنها داده مى شد
در همان خانه دیگى بر روى آتش نهاده و طعام جهت جمعیت درست مى كردند از اتّفاق آتش 

 .زیر دیگ خاموش شد
اموش شده زن فاحشه براى آتش زیر اجاق خود به خانه آنها آمده مى بیند آتش زیر دیگ خ

مشغول روشن كردن آتش زیر دیگ مى شود در حالى كه داشت آتش را روشن مى كرد دودى از 
 .آن برخاسته و در چشم این زن مى رود و چند قطره اشك از چشمان او جارى مى گردد

چون آتش روشن شد مقدارى از آن را برداشته به خانه خود مى برد پس از ساعتى بواسطه گرمى 
نموده و به خواب مى رود هوا استراحت . 

در عالم رؤ یا مشاهده مى كند كه قیامت بر پا شده ناگهان آتش زبانه گرفت و با غلها و 
 .زنجیرهاى آتشین او را بسته مى كشانند

در این وقت كه زن فریاد مى زد كسى به دادش نمى رسید چون خواستند او را به آتش جهنم اندازند 
از او بردارید ناگهان شخصى صدا زد كه دست . 

یابن رسول الّله این زن فاحشه است و جمیع اوقات خود را به فسق و فجور : مالئكه عرض كردند
بلى ولى امروز در همسایگى اش جمعى از شیعیان : فرمود) ع (حضرت امام حسین . مى گذارند

و به واسطه ما مشغول عزادارى من بودند رفته بوده آتش بردارد دیده آتش زیر دیگ خاموش شده 
روشن كردن آتش چند قطره اشك از چشمانش جارى شد و قدرى از دستش براى ما سوخته شده او 

 .را ببخشید
زن از خواب بیدار مى شود فورا خود را به آن مجلس مى رساند و توبه و انابه مى كند و مؤ منه 

 .مى شود
و خدمت . منظور دارد) ع (ین انجام شود آقا امام حس) ع (بله ، هر كارى كه براى امام حسین 

مجلس نجات ) ع (مجلس حسین . باعث توبه از گناهان مى شود) ع (در مجالس امام حسین 
آید توفیق توبه پیدا مى كند) ع (هر گنه كارى كه به مجلس امام حسین  . است .(52) 

مرا غیر از حسین سرور نباشد
 در این دنیا جز او یاور نباشد



من شوریده را بر سر هوائى
 به غیر از دیدن دلبر نباشد

مرا در این دل تنگ آرزوئى
 به جز دیدار آن سرور نباشد

در این وادى من گم كرده ره را
 به غیر از او كسى رهبر نباشد

نیاى پر طوفان و مّواجدر این د
 بر این كشتى جز او لنگر نباشد

در این گرداب بحر دار حوادث
 نجات از عرصه محشر نباشد

مگر با یارى فرزند زهرا
 كه او جر زاده حیدر نباشد

سفینه هم حسین و عترت اوست
 حدیث از غیر پیغمبر نباشد

چه باك از محشر و روز قیامت
ز او یاور نباشدمحّبت را ج  

 

 

 زمین كربال 

مرحوم جنت مكان حاج حسین نورى در دارالسالم خود نقل كرده 
و در كتاب كلمه طیبه از مرحوم میرزا سید على صاحب شرح 

 :كبیر كه مى فرماید
من عصرهاى پنج شنبه مواظبت داشتم به زیارت قبرهائى كه در 

 . اطراف خیمه گاه است
دیدم كه رفته ام به زیارت همان قبرها، ناگهان شنیدم هاتفى به زبان فارسى مى شبى در عالم رؤ یا 



مدفون شود اگر چه با هزاران گناه باشد ) كربال(  خوشا به حال كسى كه در این زمین مقدس : گوید
از هول قیامت سالم مى ماند و هیهات است كه از هول قیامت سالمت باشد كسى كه در این 

 (53).زمین دفن نشود
كربال خاكت دهد بوى بهشت

 كربال هستى تو چون كوى بهشت
كربال خاكت معطر از چه شد

 بین گلها امتیازت از كه شد
كربال گو بوى عطرت از كجاست

كجاستعنبر و بوى عبیرت از   
كربال بوى خدائى مى دهى

 كى ز او بوى جدائى مى دهى
كربال جانم فداى بوى تو

 كى شود رو آورم بر سوى تو
كربال گشتى معلى بعد از آن

 برتر از عرش خدائى بعد از آن
كربال من زنده از بوى تواءم

 كربال من عاشق روى توأ م
كربال هر كس كه یادت مى كند

ئرت حق را زیارت مى كندزا  
 

 

 هیچكس را از كربال به سوى جهنم نمى برند 

: فرمود) رضوان الّله علیه (آخوند مال محّمد كاظم هزار جریبى 
شنیدم از آقا میرزا محّمد شهرستانى كه عالم جلیل القدرى بود كه 

 :بر جنازه سیدبحرالعلوم نماز خواند فرمود



زمین كربال را اختیار كرده بودم رفیقى داشتم صالح و متقى مجاور من در اوایل جوانى مجاورت 
نجف اشرف بود از اهل خاتون آباد، اسمش حاج حسنعلى بود مكرر مرا تكلیف مى كرد كه به 

نجف رویم و در آنجا مجاورت نمائیم زیرا در كربال قساوت مى آورد و مجاورت در نجف به مراتب 
مى باشم و همان رفیقمان ) ع (ر رواق حضرت امیرالمؤ منین بهتر است ، تا شبى خواب دیدم د

 .حاج حسنعلى هم آنجا بود و بر من مجاورت كربال را باز انكار مى كرد
در رواق تشریف دارند حاج حسن على خدمت ) عجل الّله فرجه الشریف (نا گاه دیدم آقا امام زمان 
زیارت شما، به سامرا مى آیندشما اینجا تشریف دارید و مردم به : آن حضرت عرض كرد . 

آنجا هم هستم پس بدست مبارك اشاره كرد بسوى ضریح و فرمود: فرمود ِبَحقِّ َامي ِراْلُمؤ ِمني َن  :
ُدوَن َاَحدا ِمْن َكْرَبال ِالى َجَهنَّم   الُیَقوِّ

به امیرالمؤ منین قسم كه هیچ كس را از كربال به سوى جهنم نبرند: یعنى  . 
شرط این كه شبى را در آنجا مانده باشد من گمان كردم مقصود حضرت از بیتوته به : سپس فرمود

 .یعنى مشغول عبادت باشد
اگر چه خوابیده باشد تا : ما شبها را مى خوابیم تا هنگام طلوع آفتاب ، فرمود: من عرض كردم 

 (54). هنگام طلوع آفتاب به این جهت من هم مجاورت زمین كربال را اختیار كردم
سر زمین كربال گنجینه اسرار دارد

 اندر آن دار الّشرف مكنونه احرار دارد
گر بچشم دل به بینى سر پیدا و نهان را

 گوهر نابّى و ِگردش هاله ابرار دارد
ِن، گردش كواكب در تلؤ لؤماه تابان در میا

 روى قلبش یك نگین از فتنه اشرار دارد
آن قمر باشد حسین و دور او اصحاب و یاران

 و ان نگین باشد على ُدردانه اسرار دارد
پیر مردى چون حبیب و نوجوانى همچو قاسم

 باشد اكبر در حضور و دیده خونبار دارد
سو مى درخشد پیكر صد پاره عباس زان



 در كنار علقمه او وجهه كرار دارد
كربال شد الله زار و بوستان آل طه

 اشك چشم شیعیانش راه بر گلزار دارد
راه و رسمش تا قیامت رهنماى شیعیان شد

 كربالهایش در ایران غنچه بى خار دارد
اشك غم ریزد محّبت تا دلش آرام گردد

 .منصب مدّاحى جانانه دلدار دارد
 

 

 كدام ملك جراءت دارد سئوال كند 

رضوان الّله علیه(مرحوم حاج حسین نورى  نقل كرد كه  ( 
رضوان الّله تعالى (حضرت آیة الّله العظمى آقا باقر بهبانى 

 :فرمود ( علیه
را، عرض كردم) ع (من در خواب دیدم حضرت سیدالشهداء   : 

ى َجواِرُكم یا َسیِّدى َهْل ُیْسَئُل َعمَّْن َیْدَفُن ف . 
مى شود از كسى كه در جوار شما دفن مى شود) نكیر و منكر(آیا سئوال  . 

كدام ملك جراءت مى كند كه از او سئوال كند: فرمود) ع (حضرت سیدالشهداء  .(55) 
ن خلق و خو باید كردبا عشق حسی

 از كرب بالیش گفتگو باید كرد
با دیده گریان به درو درگاهش

 رو كرده و كسب آبرو باید كرد
 

 

 رهایش كنید پناه به من آورده 



مرحوم آقاى شیخ باقر بیرجندى اعلى الّله مقامه در كتاب خود 
كبریت احمر( ه نقل كرده است كه پدر شیخ بهائى رضوان اللّ  (

 :علیه فرمود
مشرف بودم وقت سحر ) ع (شبى را در حرم مطهر سیدالشهداء 

شد، دیدم دو نفر به صورتهاى مهیب و عجیبى آمدند و زنجیرى از آتش بدست آنها بود باالى سر 
قبرى رفتند كه صاحبش را در همان روز دفن كرده بودند نعشى را از آن قبر بیرون آوردند و آن 

گردنش گذاردند و گفتند زنجیر آتشین را به : 
اى بدبخت تو را چه قابلیت است كه در این زمین مقدس دفن شوى خواستند او را بیرون ببرند رو 

كرد  و عرض ) ع (كرد به قبر حضرت سیدالشهداء  : 
 .یا َابا َعْبِدالّلِه ِاّنى ِاْسَتَجْرُت ِبَجواِرَك َو َاَنا َضْیُفكْ 

ناگهان دیدم در ضریح باز شد و آقا . ه تو پناه آورده ام آقا من مهمان تو هستم و ب: یعنى 
بیرون آمدند و رو كردند به آن دو نفر و فرمودند) ع (سیدالشهداء  : 

 .ُخُلوُه ُخُلوُه َفِانَُّه َیْسَتجاُر ِبنا
 . یعنى او را رهایش كنید زیرا به من پناه آورده

 .پس ُغل زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و رفتند
قا، یا اباعبدالّله دوستانت همه آرزو دارند بیایند كربال و در جوار شما باشند كه آنها را پناه دهىآ  

.(56) 
به جز حسین مرا مقصد و پناهى نیست

هى نیستبر این عقیده یقین است اشتبا  
اگر كه راه حق اندر جهان تو مى جوئى

 به غیر راه شه دین حسین راهى نیست
ببین به چشم خرد بر جمال نورانیش

 كه مثل آن مه من هیچ مهر و ماهى نیست
بیا ببین كه مرامش چه بوده در عالم

 كه غیر آن به خدا هیچ عّز و جاهى نیست



نیارسیده خواجه عالم ز لطف در د
 بگو به جمله كه جز او خیر خواهى نیست

هزار حاجت شرعى اگر بدل دارى
 به غیر درگه آن شه ، حواله گاهى نیست

هزار بار گنه گر تراست اى شیعه
 به پیش لطف و سخاى حسین كاهى نیست

همین بس است در عالم غالم دربارش
 بروز معركه گوید مثل من شاهى نیست

شم حقیقت نگر تو كربالى حسینبیا به چ
 به مثل جاه و جاللش هیچ بارگاهى نیست

بیا رویم و ببینیم قبر شش گوشه اش
 خدا نصیب كند، طول راه راهى نیست

بود امید من و دوستان به صبح و مسا
 وصال روى تو جز این بدل آهى نیست

گداى كوى تواءم یا حسین شهید
ز دادگاهى نیستگرم قبول كنى خوفم ا  

بحق حق كه منم كلب درگهت شاها
 گرم برانى از آن در جز تو دادخواهى نیست

كریمى َار كه بمیرد نبیند آن قبرت
 به غیر قبر تو شاها وعده گاهى نیست

 

 

 خاك و غبار كربال 



مرحوم تاج الدین حسن سلطان محّمد رضوان الّله علیه در كتاب 
الستحفُة المج(خود   :مى نویسد ( 

در بغداد مرد فاسقى بود كه هنگام احتضار وصیت كرده بود كه 
مرا ببرید نجف اشرف دفن كنید شاید خداوند مرا بیامرزد و به 

ببخشد) ع (خاطر حضرت امیرالمؤ منین  . 
چون وفات كرد قوم و خویشان او حسب الوصیه او را غسل داده و كفن نمودند و در تابوتى 

ه سوى نجف حمل كردندگذاردند و ب . 
فردا صبح نعش : به خواب بعضى از خدامان حرم خود آمدند و فرمودند) ع (شب حضرت امیر

یك فاسقى را از بغداد مى آورند كه در زمین نجف دفن كنند بروید و مانع این كار شوید و نگذارید 
 .او را در جوار من دفن كنند

ردند رفتند بیرون دروازه نجف ایستادند كه نگذارند فردا كه شد خدام حرم مطهر یكدیگر را خبر ك
 .نعش آن فاسق را وارد كنند هر قدر انتظار كشیدند كسى را نیاوردند

آن مرد فاسق را كه شب گذشته گفتم : را كه فرمود) ع (شب بعد باز در خواب دیدند حضرت امیر
ا عّزت و احترام تمام بیاورید و در نگذارید وارد شوند فردا مى آیند بروید به استقبال او، و او را ب

 .بهترین جاها دفن كنید
؟!آقا شب قبل فرمودید نگذارید و حاال مى فرماید بهترین جاها دفن شود: گفتند  

آنهائیكه آن نعش را مى آوردند شب گذشته راه را گم كردند و عبورشان به زمین : حضرت فرمود
در تابوت او ریخته از بركت خاك كربال و احترام  كربال افتاد باد وزیده خاك و غبار زمین كربال

خداوند از جمیع تقصیرات او گذشته و او را آمرزید و رحمت خود را شامل ) ع (فرزندم حسین 
گردانیده  حالش   .(57) 

ق است آستان حسینحریم كعبه عش
 محیط جوهر عشق خداست جان حسین

چراغ هیچ كس َار تا به سحر نمى سوزد
 جهان فروز بود نور جاودان حسین

حدیث كربال نقش دفتر دلهاست
 كه تا ابد نشود كهنه داستان حسین



بهار هر چمن را خزان رسد از پى
 ولى همیشه بهار است بوستان حسین

ع حرام است خوردن هر خاكبه حكم شر 
 به غیر خاك شفا بخش آستان حسین

 

 

 به خاطر غبار كربال نسوخت 

فاضل كامل سیدالواعظین مرحوم سید محمود امامى اصفهانى 
 : رضوان الّله تعالى علیه نقل نموده

یكى از خلفاى بنى مروان اوالد دار نمى شد به مقتضاى عقیده 
خدا پسرى به او بدهد او را بر سر  فاسد خود نذر كرد كه اگر

بفرستد و آنها را به قتل برساند) ع (راه زوارهاى حضرت سیدالشهداء . 
اتفاقًا بعد از مدتى خداوند پسرى به او عطا مى نماید تا اینكه بزرگ مى شود به او وصیت مى 

 . كند كه باید بروى سر راه زوارهاى حسین و آنها را به قتل برسانى
خواب دید قیامت است و مالئكه غالض و شداد جمعى را مى برند به سوى جهنم تا  پسر شبى در

اگر چه این مرد : به مالئكه فرمود) ص (یك شخصى را آوردند بكشند به سوى آتش ، رسول خدا 
گنهكار است لیكن شما نمى توانید او را به جهنم ببرید زیرا روزى به زمین كربال مى گذشته غبارى 

بر بدن او نشسته استاز آن زمین   . 
غبار را مى شوئید اما چشم او كه به بقعه : غبار را از او مى شوئیم ، حضرت فرمود: عرض كرد

افتاده نمى شود كه بشوئید) ع (و بارگاه فرزندم حسین  . 
 .پس مالئكه عذاب او را رها كردند و مالئكه رحمت آمدند و او را به بهشت بردند

به زیارت آن حضرت   و از قصد فاسد خود برگشت وتوبه نمود خودش  آن پسر از خواب بیدار شد
 (58).رفت و زوار را حرمت و نوازش مى كرد

حسین اى همه هستى نثار مقدم تو
 بهار دین و سیاست بود محرم تو

نند منع عزادارى تو دشمنان چون هستك



 سالح خانه بر انداز كفر ماتم تو
اگر كه تا به قیامت ز پا نمى افتد

 خدا بدست خود افراشته است پرچم تو
به خلقت تو خدا قدرتى دگر كرده است

 كه از تمام عوالم جداست عالم تو
به آستان الهى كس تقرب یافت

ه كرد از غم توكه سوخت بیشتر و گری  
كرم ز پشت در و عذر خواهى از سائل

 نمونه اى بود از رحمت مجسم تو
از آنچه را كه خدایت به حشر مى بخشد

 شفاعت است در آن عرصه رتبه كم تو
تو كعبه دل و هر ركن تو جدا افتاد

 كه شد قوام بناى قیام محكم تو
خلیل دشت بالئى و ذبح بسیارت

غر شش ماهه ذبح اعظم توعلى اص  
هزار الله زخم تنت شكفته و هست

 ز خاك گرم بیابان عشق رهم تو
 

 

ع(یادى از لب تشنه حسین   )  

 :حضرت آقاى موسى خسروى در كتاب پند تاریخ نقل مى فرمود
روز قیامت اعمال بنده را مى سنجند كارهاى نیك در یك طرف 

از بررسى ، اعمال زشت او  و افعال ناپسند در طرف دیگر پس
 .سنگین تر از كردار نیكش مى شود

مالئكه مى خواهند او را به طرف جهنم ببرند، خطاب مى رسد نگاه دارید این بنده من عملى داشته 



 .كه در نزد من است و شما خبر و اطالع از آن ندارید
بر حسین بن على عمل او این است كه هر وقت آب مى آشامیده یادى از تشنگى اوالد پیغم

( مى كرده و بر ستمگران او لعنت مى نموده) علیهماالسالم   . 
 وقتى آن عمل را در طرف كردار نیك مى گذارند حسناتش زیادتى پیدا مى كند بر كردار زشتش

.(59) 
ز حسین مرا ملجاء و پناهى نیستبه ج

 در این عقیده یقین دارم اشتباهى نیست
ره نجات حسین است و دوستى حسین

 به سوى حق به جز از این طریق راهى نیست
به غیر درگه تو یا حسین در دو جهان

 مرا به درگه دیگر حواله گاهى نیست
گداى درگهت اى پادشاه كشور عشق

نظر كم ز پادشاهى نیستبه چشم اهل   
غالم ترك سیاه تو یا حسین به حشر

 ز روشنى رخش چهر مهر و ماهى نیست
اگر مرا به غالمى خود قبول كنى

 به دل دگر غم و اندو هم از گناهى نیست
هر آنكه را تو پذیرى خداش بپذیرد

 كه قرب و بعد و سفیدى و نى سیاهى نیست
م تو نرسندشهان بجاه و جالل غال

 كه فوق آن به دو عالم جالل و جاهى نیست
گه حساب كه روز قیامتش خوانند

 به جز حسین مرا یار و دادخواهى نیست
ز كوه گرچه گناهم فزون تراست ولى



 به پیش عفو تو كوه گناهى كاهى نیست
خدا نكرده بر آئیم از درگه خویش

تبه هیچ درگهم اى شه پناه گاهى نیس  
غالم و ذاكر و مّداح و خانه زاد تواءم

 به دادگاه االهم جز این گواهى نیست
اگر تو حكم غالمى من كنى امضاء

 به هیچ محكمه خوفم ز دادگاهى نیست
مپوش چشم ز فانى به وقت جان دادن

 امید او ز تو آن دم به جز نگاهى نیست
 

 

 به خاطر غبار زوار كربال نسوخت 

رحوم قاضى نورالّله رضوان الّله تعالى علیه در آخر كتاب م
المؤ منین در ذیل حاالت شعراء مى نویسد  مجالس  : 

جمال الدین الخلیعى موصلى پدر او حاكم موصل و ناصبى و 
بود، مادرش هم ) علیهم السالم (یكى از دشمنان اهل بیت 

یده فاسد خودش نذر كرد كه اگر ناصبیه بود چون پسرى برایش متولد نمى شد به مقتضاى عق
) ع (خداى تعالى به او پسرى عطا كند به شكرانه او پسر را سر راه زوارهاى حضرت اباعبدالّله 

بفرستد تا زوارها از شام و جبل عامل كه مى آیند و عبور آنها به موصل مى شود آنها را به قتل 
 .برساند

او را از نذر خود با   ّد جوانى رسید مادرش بعد از مدتى جمال الدین متولد مى شود چون به ح
 . خبر مى كند الجرم با مادرش از عقب زواریكه از موصل عبور كرده بودند رفت

چون به مسیب رسید، دید زوار از جسر عبور كرده اند همان جا توقف كرد تا هنگامى كه مراجعت 
 .كردند آنها را به قتل برساند

همین حال خوابش برد در عالم رؤ یا دید قیامت شده مالئكه آمدند در كنارى كمین كرده بود كه در 
 .او را گرفتند و در آتش انداختند آتش او را نسوزاند وبه او اثر نكرد



 ملك جهنم خطاب كرد به آتش ، چرا او را نمى سوزانى ؟
دو باره  كربال به او نشسته است ، او را بیرون آوردند، شستشویش دادند) زّوار(غبار : آتش گفت 

 .او را در آتش انداختند باز آتش او را نسوزاند
چرا دیگر او را نمى سوزانى ؟: ملك گفت   

شما ظاهر او را شستید اما غبار داخل درجوف او شده: آتش گفت   ! 
از خواب بیدار شد و از آن عقیده فاسد برگشت و مذهب تشیع را اختیار كرد و مشغول مداحى 

شد و بعضى مى نویسند آمد كربال و بعضى شعراء به او این شعر را ) ع (حضرت امیرالمؤ منین 
 .نسبت داده اند

ِاذا ِشْئَت النَّجاَة َفُزْر ُحَسْینا
 ِلَكْى َتْلقى ِاال َله َقریَر َعْینِ 

َفِانَّ الّناَر َلْیَس َتُمسُّ ِجْسما
 َعَلْیِه ُغباُر ُزّواِر اْلُحَسْینِ 

را زیرا كه آتش نمى رسد ) ع (خواهى پس زیارت كن آقا امام حسین  یعنى اگر نجات از آتش مى
بر او نشسته باشد) ع (به بدن كه غبار زوار حسین  .(60) 

اگر خواهى رهى از آتش قهر
 زیارت كن غریب كربال را

نمى سوزد به آتش آنكه از شوق
 زیارت كرد شاه نینوا را

 

 

سه بار به زیارتش آمد ) ع (امام حسین   

در ) رضوان الّله تعالى علیه (مرحوم حاج شیخ عباس قمى 
مفاتیح الجنان نقل فرموده كه صالح متقى مالحسن یزدى كه 

یكى از نیكان و مجاورین نجف اشرف است و پیوسته مشغول 
عبادت و زیارت است نقل كرده از ثقه امین حاج محّمد على 

 . یزدى كه مرد فاضل صالحى بود در یزد كه دائما مشغول اصالح امر آخرت خود بوده



شبها در قبرستان خارج از یزد كه در آن جماعتى از صلحاء مدفونند و معروف است به مزار به 
 : سر مى برد گفت

هم همسایه بودیم و با هم نزد یك معلم مى رفتیم و با هم بزرگ یكى از رفقاء كه از كوچكى با 
شدیم ما براى خودمان یك شغلى انتخاب كردیم و او هم شغل عشارى را براى خود پیشه گرفت و 
بود تا از دنیا رفت و در همان قبرستان نزدیك محله اى كه من در آن بیتوته مى كردم به خاك 

 .سپردند
او را بود در خواب دیدم كه بسیار خوشحال و در جاى خوبى است پس چند روز از فوتش گذشته 

من مى دانم كه تو در دنیا كارهاى خوبى نداشتى و این حاالت در مقام تو : نزد او رفتم و گفتم 
نیست و شغل تو مقتضى این مكان نبود و تو باید در عذاب باشى با كدام عمل به این مقام 

 . رسیدى
كه مى گوئى من از روزى كه از دنیا رفتم به بدترین عذابها گرفتار بودم همین طور است : گفت 

تا دیروز كه همسر استاد اشرف حداد فوت شد و در این مكان او را دفن كردند و اشاره كرد به 
مترى بود 50موضعى كه نزدیك  . 

ه سوم امر سه مرتبه او را زیارت كرد و در مرتب) ع (در شب وفات او آقا ابا عبدالّله : گفت 
فرمود به رفع عذاب از این قبرستان والحمدلّله حالم به این نحو است كه مى بینى و در نعمت 

 . الهى افتاده ایم
از خواب متحیرانه بیدار شدم و حداد را نمى شناختم و محله او را هم نمى دانستم ، پس به بازار 

دمآهنگران رفته و آدرس اشرف حداد را گرفتم و او را پیدا كر   . 
 از او پرسیدم تو زوجه داشتى ؟

دفن كردم) همان موضع را اسم برد(بله دو سه روز است كه وفات كرده و او را فالن محل : گفت   
. 

رفته بود؟) ع (او به زیارت كربالى آقا اباعبدالّله : گفتم   
ت ؟ مجلس تعزیه دارى داش: نه گفتم : ذكر مصائب حضرت را مى كرد؟ گفت : نه گفتم : گفت 

نه: گفت   . 
این زن مواظبت بر زیارت : پرسید براى چه اینها را مى پرسى ؟ خوابم را برایش نقل كردم گفت 

 (61). عاشوراء داشت



اى كه بر درگه حق عّزت و جاهى دارى
به عشاق نگاهى دارى بود آیا  

خاك پا را نظرى از َسر رحمت انداز
 تو سلیمانى و مور سر راهى دارى

 

 

و شفاى چشم ) ع (توّسل به حضرت اباالفضل   

حضرت حّجة االسالم و المسلمین سید حسن ابطحى دامت 
 :بركاته فرمودند

یك روز به حرم رؤ وس شهداء در باب الصغیر رفته بودم كسى 
حرم نبود ولى جوانى در گوشه حرم سرش را روى زانو در 

برده بود  گذاشته بود مثل اینكه خوابش  . 
من هم تنها بودم ، زیارت مختصرى خواندم و نزدیك به همین جوان مشغول نماز زیارت شدم ، بعد 

آقا من خواب نبودم بلكه حتى : بلند كرد و گفت   از نماز آن جوان سرش را از روى زانویش 
شمهایم هم باز بود ولى همانطور كه سرم روى زانویم بود مى دیدم تمام شهدائى كه سرشان اینجا چ

دفن است حضور دارند و حوائج زوارشان را مى دهند و یكى از حوائج مهم مرا هم بنا شد امشب 
 .ِبدهند

 آیا این خواب یا بیدارى مى تواند حقیقت داشته باشد؟
: حقیقت این خواب یا بیدارى براى شما طبعا روشن مى شود گفت اگر مقدارى صبر كنید : گفتم 

 چطور؟
امشب اگر آن حاجت مهم شما داده شد معلوم مى شود كه حقیقت داشته و اال ممكن است : گفتم 

براى شما هم توضیح مى دهم چیزیرا كه به من وعده داده : آنچه دیده اید خیاالتى بیش نبوده گفت 
یان باشیدشده تا شما هم ناظر جر  . 

استعداد است به من   من دختربچه اى دارم كه از مادر نابینا متولد شده و بسیار خوش : گفت 
اینكه مى گویند فالن چیز قشنگ است و فالن چیز زشت است یعنى چه ؟: امروز مى گفت   

 چطور مى شود كه انسان چشم: تو چون چشم ندارى این چیزها را نمى توانى بفهمى گفت : گفتم 



 داشته باشد؟
بعضى ها از مادر با چشم متولد مى شوند و بعضى ها بدون چشم متولد مى شوند و تو : گفتم 

حاال هیچ راهى ندارد كه من هم چشم داشته باشم ؟: هم بدون چشم متولد شدى گفت   
چرا اگر من با خودت به اهل بیت عصمت و طهارت متوسل شویم ممكن است به تو چشم : گفتم 

نندعنایت ك . 
پس پدر این كار را بكن و به من هم تعلیم بده تا من هم به آنها متوسل شوم شاید چشم دار : گفت 

بگو یا اباالفضل چشمم را بده : گردم من گریه ام گرفت و او را در منزل رو به قبله نشانیدم و گفتم 
ن خواب یا بیدارى را دیده تا من به بیایم حاال من اینجا آمده ام و حاجتم هم شفاى دخترم بوده كه ای

 . ام
بسیار خوب امشب اگر بچه ات چشم دار شد معلوم مى شود كه آنچه دیده اى حقیقت دارد : گفتم 

شما فردا صبح هم همین : گفت . یا نه ، آن مرد مرا به منزل خود برد و دخترك را به من نشان داد
االمین و سر راه مابود جا بیائید و از ما خبرى بگیرید، اتفاقا خانه او در شارع . 

فرداى آن روز وقتى از آن منزل خبر گرفتم دیدم جمعى به آن خانه مى روند و مى آیند پرسیدم 
 چه خبر است ؟

شفا یافته وقتى وارد شدم دیدم آن دخترك ) ع (دیشب در این خانه كورى به بركت اباالفضل : گفتند
لوى او نشسته بودبا چشمهاى زیبا درشت و بینا نشسته و پدرش هم په . 

آقا دیدید كه آن جریان حقیقى بوده است و آقا اباالفضل دخترم را : وقتى چشمش به من افتاد گفت 
 (62).شفا داد

اى حرمت قبله حاجات ما
ات مایاد تو تسبیح و مناج  

تاج شهیدان همه عالمى
 دست على ماه بنى هاشمى

ماه كجا روى دل آراى تو
 سرو كجا قامت رعناى تو

ماه و درخشنده تر از آفتاب
 مشرق تو جان و تن بو تراب



هم قدم قافله ساالر عشق
 ساقى عشاق و علمدار عشق

سرور و ساالر سپاه حسین
ینداد سر و دست به راه حس  

عّم امام و اخ وابن امام
ع(حضرت عباس   ) 

مكتب تو مكتب عشق و وفاست
 درس الفباى تو صدق و صفاست

مكتب جانبازى و سربازى است
 بى سرى آنگاه سرافرازى است

شمع شد و آب شد و سوخته
 روح ادب را ادب آموخته

درگه واالى تو در نشاءتین
نهست در رحمت و باب حسی  

هر كه به دردى به غمى شد دچار
 گوید اگر یكصد و سى و سه بار

اى علم افراخته در عالمین
 اكشف یا كاشف كرب الحسین

از كرم و لطف جوابش دهى
 تشنه اگر آمده آبش دهى

 

 

 

مى خواهم ) ع (سه دینار از حسین   



 شیخ على اكبر ترك تبریزى یكى از واعظهاى معروف تهران
 .فرموده بود

نشستم ، حرم خلوت بود ) ع (یك روز آمدم حرم آقا امام حسین 
مشغول زیارت خواندن شدم همین طور  .هیچ كسى باال سر نبود

آمد ) كردم   من فراموش (كه داشتم زیارت مى خواندم یك وقت دیدم یك ترك آذربایجانى یا تبریزى 
داشت ) ع (با آقا امام حسین   خودش  و پهلوى ضریح حضرت روى زمین نشست با زبان تركى

 .صحبت و درد دل مى كرد
یا امام حسین آقا جان من : من تركى بلد بودم و مى فهمیدم چى دارد مى گوید، دیدم دارد مى گوید

پولهایم تمام شده مصرفم خالص گردیده و پولهائى را كه آورده بودم تمام شده ، نمى خواهم از 
ار منت آنها بروم ، آقا من به سه دینار احتیاج دارم سه دینار برایم بس رفیقهایم قرض كنم و زیر ب

شما این سه دینار را به من بدهید كه ما به وطنمان ) در آن وقت سه دینار خیلى بوده (است 
 .برگردیم ، یا الّله زود سه دینار رد كن بیاد

رد مى بیندبا خود گفتم این چطورى با آقا صحبت مى كند مثل اینكه آقا را دا . 
من داشتم همین طور او را مشاهده مى كردم كه چكار مى كند یك وقت یك خانمى آمد پهلویش یك 

نه نمى خواهم بعد دیدم یك مرتبه دارد توى سر و صورت خود : به تركى گفت . چیزى به او گفت 
 . مى زند از جاى خود بلند شد و از حرم بیرون رفت

بود این پول را گرفت یا نه من هم زیارت را رها كردم و دنبالش  این چه شد این خانم كه: گفتم 
بیا، قصه چه بود چكار ) برادر(قارداش : دویدم از ایوان طال و در صحن دستش را گرفتم ، گفتم 

 كردى ؟
مى ) ع (من سه دینار از امام حسین : دیدم چشمهایش پر از اشك و منقلب است به تركى گفت 

چطورى گرفتى ؟: را باز كرد به من نشان داد، گفتم خواستم گرفتم ، دستش   
شنیدى به : گفت . بله نگاه مى كردم و گوش دادم : تو دیدى و گوش مى كردى ؟ گفتم : گفت 

بله كى بود؟: آقا گفتم سه دینار بده ؟ آن خانم را دیدى آمد نزد من ؟ گفتم   
سه دینار مى خواهم: ؟گفتم  این خانم آمد فرمود چكار دارى چه مى خواهى از حسین: گفت   . 

نه نمى خواهم اگر من خواستم از تو بگیرم از : بیا این سه دینار را از من بگیر گفتم : فرمود
 . رفیقهایم مى گرفتم من از خود حسین مى خواهم

به تو مى گویم بگیر من مادرش فاطمه هستم من اول ردش كردم وقتى گفت من مادرش : فرمود



بى بى جان اگر شما مادرش فاطمه هستى پس چرا قدت خمیده است: فاطمه هستم گفتم   . 
جوان هیجده ) علیهاالسالم (فاطمه ) ع (من از منبرى ها و روضه خوانها شنیدم مادر امام حسین 

 ساله بود چرا پس این طورى هستى ؟
پول را بگیر برو، پهلویم را شكستند: یك وقت فرمود .(63) 

اى مبتالى غم كه جهان مبتالى تو است
 پیر و جوان شكسته دل اندر عزاى تو است

هم قبله گاه اهل سمك خاك درگهت
 هم سجده گاه خیل ملك كربالى تو است

اى جان محترم كه ز جانهاى محترم
ز واقعه نینواى تو استچون نینوا   

اى بر لقاى دوست تو مشتاق و عالمى
 مشتاق خاك كوى تو بهر لقاى تو است

اى بر هواى یار تو مفتون و كشورى
 مفتون اشتیاق تو اندر هواى تو است

گلگون قبار عكس شفق آسمان هنوز
 از هجر روى اكبر گلگون قباى تو است

چه دید در خون طپیده مرغ دل مجتبى
 در خون طپیده قاسم تو كدخداى تو است

گردید اسیر سلسله غم على چه دید
 زنجیر كین به گردن زین العباد تو است

روحى فداك اى تن اطهر كه از شرف
 خون خدا توئى و خدا خونبهاى تو است

جسمى فداك اى سر انور كه برسنان
 آیات حق عیان ز لب حق نماى تو است



اهى بدیر راهب و گه بر سر درختگ
 گه بر فراز نیزه و گه خاك جاى تو است

گویم حكایت از بدنت یا كه از سرت
 یا از عیال بى كس و غمدیده خواهرت

 

 
 نصرانى مهمان 

 
 :حاجى طبرسى نورى رضوان الّله علیه نقل مى كند

از در بصره یك تاجر نصرانى بود كه سرمایه زیادى داشت كه 
نظر معامالت تجارتى بصره گنجایش سرمایه او را نداشت 

شریكهایش از بغداد نوشتند سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره باشید خوبست وسیله حركت 
 . خود را به بغداد فراهم كنید زیرا بغداد توسعه معامالتش خیلى بیشتر است

مایه اش به طرف بغداد حركت نمودمرد نصرانى مطالبات خود را نقد كرده و با كلیه سر  . 
در بین راه دزدان به او بر خورد كردند و تمام موجودیش را گرفتند چون خجالت مى كشید با آن 

وضع وارد بغداد شود ناچار پناه به اعراب بادیه نشین ُبرد و به عنوان مهمانى در مهمانسراى 
سر ُبرد اعراب كه در هر قبیله اى یك خیمه مخصوص مهمانان بود به . 

باالخره به یك دسته از اعراب رسید كه در میان آنها جوانانى بودند بر اثر تناسب اخالقى كم كم با 
 .آنها انس گرفت چندى هم در مهمانسراى آن دسته ماند

مدتى است كه : یك روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگى اش را سئوال نمودند؟ گفت 
ل بر شما هستم از این جهت غمگینممن در خوراك تحمی  . 

این مهمانسرا مخارج معینى دارد كه با بودن و نبودن تو اضافه و كم نمى گردد : بادیه نشینان گفتند
 . و بر فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف همیشگى میهمانان خانه ماست

ده اى نیست شادمان تاجر وقتى فهمید توقف آن در آنجا موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق العا
گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود روزى عده اى از قبائل اطراف به عنوان زیارت كربال با پاى 

 .برهنه وارد بر این قبیله شدند



جوانهاى آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته و مرد نصرانى هم به همراهى آنها حركت كرد و 
ا را مى كرد و از خوراكشان مى خورددر بین راه تاجر نگهبانى اسباب آنه . 

شب عاشوراء وارد ) ع (آنها ابتداء به نجف آمدند پس از انجام مراسم زیارت موالامیرالمؤ منین 
تو روى اسباب و : كربال شدند اسباب و اثاثیه خود را داخل صحن گذاشتند و به نصرانى گفتند

و براى زیارت به طرف حرم مطهر رفتنداثاثیه ما بنشین ، ما تا فردا بعد از ظهر نمى آئیم  . 
تاجر وضع عجیبى مشاهده كرد دید همراهانش با اشكهاى جارى چنان ناله مى زدند كه در و دیوار 

 . گوئى با آنها هم آهنگ است
مرد نصرانى بواسطه خستگى راه روى اسباب و اثاثیه خوابش برد پاسى از شب گذشت در خواب 

ارى از حرم خارج شد در دو طرف او دو نفر ایستاده اند به هر دید شخص بسیار جلیل و بزرگو 
یك از آن دو نفر دفترى داده یكى را ماءمور كرد اطراف خارجى صحن را بررسى كند هر چه زائر 

 .و مهمان امشب وارد شده یادداشت نماید دیگرى را براى داخل صحن ماءموریت داد
: ورت اسامى را عرضه داشتند آقا نگاه كرده فرمودآنها رفتند پس از مختصر زمانى باز گشته و ص

هنوز هستند كه شما نامشان را ننوشته اید براى مرتبه دوم به جستجو شدند برگشته اسامى را به 
كامًال تفحص كنید غیر از اینها من هنوز زائر دارم: عرض رساندند باز هم آن جناب فرمود  . 

ى را نیافتیم مگر همین مرد نصرانى كه بر روى پس از گردش در مرتبه سوم عرض كردند ما كس
 . اسباب و اثاثیه به خواب رفته و چون نصرانى بود اسم او را ننوشتیم

آیا به در خانه مانیامده نصرانى باشد وارد بر ما ) اما حل بساحتنا(چرا ننوشتید : حضرت فرمود
 . است

گردید كه پس از بیدار ) ع (ّله تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص اباعبدال
شدن اشك از دیده گانش ریخت و اسالم اختیار نمود سرمایه مادى خود را اگر از دست داد 

 (64).سرمایه اى بس گرانبها بدست آورد
ا عاشق شوریده بسى استاى حسین جان كه تر 

 هر كه شد واله و دلداه عشق تو كسى است
عاشقان را مكن از كرب و بالیت محروم

 تا كه از عمر دمى مانده و باقى نفسى است
 

 



 خادم العباس 

مرحوم شیخ محّمد طه كه یكى از علماى بزرگ و از متاءخرین 
 : بوده فرموده است

از نجف ) ع (ت سیدالشهداء در سفرى به قصد زیارت حضر 
اشرف بیرون آمده و با جمعى از علماء و طالب دینى به جهت 

پاى پیاده به جانب كربال رهسپار شدیم) ع (احترام امام حسین   . 
یكى از بزرگان عشایر به جهت صرف غذا و استراحت وارد ) مهمانخانه (بین راه به مضیف خانه 

ى در آنجا بود كه خیلى از ما پذیرائى گرم و تعارف زیادى شده اتفاقًا صاحب خانه نبود ولى زن
 .كرد

فقط چیزى كه باعث نگرانى و ناراحتى ما بود این بود كه در تمام احوال بین تعارف ، به ما خادم 
العباس خطاب مى كرد و همه ما از این عنوان ناراحت بودیم كه چرا این زن به یك عده از علماء 

مایدخادم العباس خطاب مى ن . 
آمد گفت و از پذیرائى   وقتى كه صاحب خانه یعنى شوهر آن زن به خانه آمد و خیلى گرم خوش 

اهل خانه نسبت به آنها سئوال كرد؟ خیلى اظهار امتنان نمودند فقط در باره این نكته سئوال كردیم 
ا از خدام كه چرا خانواده شما عنوانیكه جهت ما قائل شده اند خادم العباس است در حالیكه م

نیستیم) ع (حضرت عباس   . 
صاحب خانه بیان كرد كه آقایان همسر بنده نهایت احترام را از براى شما قائل شده اند زیرا او یك 

دارد روى همین اصل هر كس را كه بخواهد ) ع (داستان عجیبى راجع به حضرت اباالفضل 
 .عنوانى جهتش قائل شود او را خادم العباس مى گوید

این جانب به مرض صعب العالجى مبتال گردیده بود كه همه دكترها از معالجه او عاجز فرزند 
 .ماندند

ما دسته جمعى به كربال مشرف شده و طفل مانرا كه یكتا پسر مورد عالقه همه بود به ضریح 
بستیم و براى او ناله و گریه و دعاى بسیار نمودیم ولى نتیجه ) ع (مطهر حضرت اباالفضل 

و به فاصله كمى طفلمان از دنیا رفت و جان تسلیم كرد نگرفتیم . 
در این وقت عیال من مادر همان طفل كارى كرد در حرم مطهر كه تمام زوار بى اختیار به 
حالش گریان شدند به قسمى كه صداى ضجه از میان جمعیت برخاست فقط فریاد مى زد اى 



ه تو قرار دادم و براى شفاى طفلم در خانه تو اباالفضل تو باب الحوائج بودى من فرزندم را در پنا
دادى بجاى شفا بچه ام را كشتى  آمدم عجب شفایش   . 

 : در همین وقت جوانى وارد شد و بر ما سالم كرد و فورا صاحب خانه متوجه ما شد و گفت
 آقایان این جوان همان طفل مریض مذكور است كه مجددا خدا او را زنده گردانیده و البته بقیه

بقیه را خودت بگو: احوال را مى گذارم تا از خودش سئوال كنید و رو به جوان كرد و گفت  . 
بلى من در كنار ضریح قبض روح شدم و روح من داشت باال مى رفت بین آسمان : جوان گفت 

هستند) علیهم السالم (اینها انوار محّمد و آل محّمد: رسیدم به انوارى چند كه كسى گفت  . 
و دیگرى فاطمه زهرا ) ع (و یكى على مرتضى ) ص (ها خاتم االنبیاء یكى از آن ( و ) علیهاالسالم 

: مى باشد سپس نور دیگرى كه گفتند) ع (و یكى حضرت سیدالشهداء ) ع (دیگرى حسن مجتبى 
است) ع (این قمر بنى هاشم   . 
ا شما ببینید این و تقاضا نمود كه آق) ع (آمد نزد حضرت امام حسین ) ع (آقا حضرت اباالفضل 

زن ، مادر طفل در حرم چه مى كند و مرا رسوا نموده و من استدعا مى كنم شما از خدا بخواهید 
 . كه این لقب باب الحوائجى را از من بردارد زیرا این زن آبروى مرا برده

رفت و شكایت نمود حضرت ) ع (حضرت سكوت نمودند سپس به نزد حضرت امیرالمؤ منین 
ما در برابر : رفت خالصه همگى فرمودند) علیهاالسالم (ند سپس نزد حضرت زهراء سكوت فرمود

 . مشیت خدا هیچ گونه اقدامى نمى توانیم بكنیم
كنان تقاضا كرد كه   رفت با چشم گریان التماس ) ص (نزد پیغمبر ) ع (باالخره حضرت اباالفضل 

بردارد زیرا این زن مرا رسوا كردهدر شما از خدا بخواهید این لقب باب الحوائجى را از من   . 
گریان و انوار ) ع (حضرت سكوت فرمود و همان جواب را داد كه در این وقت حضرت اباالفضل 

مقدسه هم محزون یك مرتبه خطاب رسید به ملك الموت كه روح این طفل را برگردان به واسطه 
 .به درگاه ما ((ع ))قرب و منزلت قمربنى هاشم 

من به بدنم برگشت و احساس كردم كه هیچ گونه كسالتى ندارم در آن حال روح  .(65) 
دوست دارم شمع باشم تا كه خود تنها بسوزم

 بر سر بالینت از غم فردا بسوزم
م روى ماهتدوست دارم هاله باشم تا ببوس

 یا شوم پروانه ازشوق تو بى پروا بسوزم



دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم
 تا چو مشعل بر سر راهت در این صحرا بسوزم

دوست دارم سایه باشم تا در آغوشم بخوابى
 چشم دوزم بر جمالت ز ان رخ گیرا بسوزم

دوست دارم الله باشم بر سر راهت نشینم
هى پا بر سرم و ز شوق سر تا پا بسوزمتا ن  

دوست دارم خال باشم بر رخ مهر آفرینت
 از لبت آتش بگیرم تا جهانى را بسوزم

دوست دارم خار باشم دامن وصلت بگیرم
 تا ز مهر آتشینت اى گل زهرا بسوزم

دوست دارم ژاله باشم من به خاك پایت افتم
رما بسوزمتا چه گل شاداب باشى و من از گ  

دوست دارم خادمت باشم كنم دربانیت را
 دل نهم در بوته عشقت شها یك جا بسوزم

دوست دارم كام عطشان ترا سیراب سازم
 گر چه خود از تشنه كامى بر لب دریا بسوزم

دوست دارم اشك ریزم تا مگر از اشك چشمم
 تو شوى سیراب و من خود جاى آن لبها بسوزم

رم دستم افتد شاید از دستم بگیرىدوست دا
 لحظه اى پیشم نشینى تا سپند آسا بسوزم

 

 
 شفاى نیمه بچه 



سید جلیل القدر حاج آقا عطاء الّله شمس دولت آبادى نقل 
 :فرمود

یكى از علماء كه براى حاجتى ده شب در حرم مطهر حضرت 
بیتوته كرده و نتیجه نگرفت) ع (امیرالمؤ منین   . 

رفته و در كربال ده شب در حرم آن حضرت بیتوته كرد باز ) ع (حرم حضرت اباعبدالّله  پس به
 . هم نتیجه نگرفت

بیتوته كرد و نتیجه ندید، آخرین شب بیتوته در آنجا دید ) ع (پس ده شب در حرم آقا اباالفضل 
والفضل من زنى وارد حرم آن حضرت شد و یك طفل نیمه بچه را انداخت كنار ضریح و گفت یا اب

و من از . از شما اوالد خواستم اینك خدا به من یك بچه ناقص و نیمه طفلى لطف كرده است 
ناگهان غوغا بر پا شد . اینجا نمى روم مگر اینكه معجزه كنى و طفل كاملى از براى من بگیرى 

بچه نیمه طفل سالم گردید زن بچه را در آغوش گرفته و بیرون رفت: و گفتند  . 
یا اباالفضل ببین من یك ماه است كه : عالم خیلى دل تنگ شد آمد كنار ضریح گفت  این مرد

كنار قبر پدر و برادر تو از خدا حاجت خواستم حاجتم داده نشد ولى این زن عرب بادیه نشین را 
 .فورا حاجت دادید

فت به قدر معر   هر كس : سپس در كنار ضریح خوابش برد در عالم رؤ یا حضرت به او فرمود
خود حاجت مى خواهد و خداوند هر نوع صالح بداند به او كرامت مى كند او همین اندازه نسبت 

به ما آشنائى دارد اما حساب شان با تو جداست و ما به نظر لطف به تو مى نگریم و صالح 
 (66). شما را در این حال مى بینیم

قربان عاشقى كه شهیدان كوى عشق
 در روز حشر رتبه او آرزو كنند

عباس نامدار كه شاهان روزگار
 از خاك كوى او طلب آبرو كنند

سّقاى آب بود لب تشنه جان سپرد
 مى خواست تا كه آب كوثرش اندر گلو كنند

ود به وىدستش فتاد داد خدا دست خ
 آنانكه منكرند بگو روبرو كنند



گر دست او نه دست خدائى است پس چرا
 از شاه تا گدا همه رو سوى او كنند

در بار او چه قبله ارباب حاجت است
 باب الحوائجش همه جا گفتگو كنند

 

 
ع(یادى از لب تشنه حسین   )  

ى علیه شرحى مرحوم حاج میرزا حسین نورى رضوان الّله تعال
روایت كرده) ع (دارد كه از كلیددار حضرت امام حسین   : 

در زمان مرحوم فتحعلى شاه قاجار شبى او را در حرم امام 
دیدم خیلى تعجب نمودم كه چطور شده است شاه ) ع (حسین 

 . بى سر و صدا به كربال آمده و به زیارت حرم مطهر مشغول است
همچه چیزى نیست و ما در این باره خبرى نداریم به : یدم گفتندبیرون آمدم و از كفش داریها پرس

 . حرم برگشتم او را ندیدم سه روز بعد خبر رسید كه او مرحوم شده است
من در این فكر بودم كه این چه قضیه اى بود تا آنكه شبى در عالم خواب دیدم میان حرم 

ب پیش شما را در حرم مطهر امام آقا من چند ش: است به ایشان گفتم ) ع (حضرت سیدالشهداء 
دیدم) ع (حسین   . 

بلى من بودم و علت این كه مرا در حرم دیدید اینست كه شبى در بستر در حال استراحت : گفت 
بودم چون آن شب ماهى شورى خورده بودم خیلى عطش بر من غالب شده بود به قدرى كه نزدیك 

 .بود هالك شوم و كسى هم به بالینم حاضر نبود
نمودم و ) ع (ودم برخاستم ظرف آبى پیدا كرده آب خوردم و یادى از لب تشنه امام حسین خ

 (67).حضرت بیاد آنكه من آنشب در آن حال بیادش بودم روح مرا به اینجا آوردند
به عالم امكان نمى دهممهر تو را 

 این گنج پر بهاست من ارزان نمى دهم
گر انتخاب جنت وكویت به من دهند

 كوى تو را به جنت و رضوان نمى دهم



نام تو را به نزد اجانب نمى برم
 این اسم اعظم است به دیوان نمى دهم

جان مى دهم به شوق وصال تو یا حسین
نمى دهمتا بر سرم قدم ننهى جان   

اى خاك كربالى تو ُمهر نماز من
 آن ُمهر را به ُملك سلیمان نمى دهم

ما را غالمى تو بود تاج افتخار
 این تاج را به افسر شاهان نمى دهم

دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو
 این خانه خداست به شیطان نمى دهم

گر جرعه اى ز آب فراتم شود نصیب
به چشمه حیوان نمى دهم آن جرعه را  

تا سر نهاده ام چو موید به درگهت
 تن زیر بار منت دو نان نمى دهم

 

 
 قطره اشكى براى من ریختى 

مرحوم فقیه و محقق ربانى دانشمند بزرگ شیعه مربى زهد و تقوا 
) رضوان الّله علیه (احمد بن محّمد معروف به مقدس اردبیلى 

 :فرمود
ر نمود كه لشكرهایش از جلوى او به صف رژه عمروبن لیث ام

روند و مقرر نموده بود كه هر سردارى با خود هزار نفر مجهز نماید و دست هر سردار لشكر یك 
بر او عرضه نماید و یك گرز از طال ) كه این لشكر هزار نفر است (پرچم به عنوان عالمت باشد
 . ...به عنوان جایزه بگیرد

ست پرچم بر پا شد كه هر علمى عالمت هزار نفر بود چون از مشاهده در این هنگام صد و بی



لشكر خود فارغ گردید صد و بیست گرز طال به آنها داد وقتى كه لفظ صد و بیست گرز كه نشانه 
صدوبیست هزار مرد باشد به او گوش زد شد خود را از اسب به زمین انداخت و سر به سجده 

و زار زار مى گریست و زمانى ممتد در آن گریه و زارى بماند و  نهاد و روى خود را به خاك مالید
 .بى هوش گردید

و بعد از آنكه به هوش آمد هیچ كس قدرت نداشت كه جهت گریه و زارى را از او بپرسد ولى یك 
اى پادشاه كسى كه اینطور لشكرى دارد : ندیمى داشت كه از او پروائى نداشت پیش آمد و گفت 

ندان باشد و حاال كه وقت گریه نبود چرا اینكارها را نمودى ؟باید خوشحال و خ  
شنیدم كه عدد لشكریان من صدو بیست هزار نفر بودند یك وقت واقعه كربال : عمروبن لیث گفت 

به خاطرم افتاد حسرت بردم و آرزو كردم كه كاشكى آن روز در آن صحرا مى بودم و دمار از 
را فدا مى كردم یا من نیز جان. كفار بر مى آوردم   . 

چون عمروبن لیث وفات نمود خوابش را دیدند كه تاج بر سر دارد و در جاى بسیار رفیعى است و 
از كجا به این مقام رسیدى ؟: حوریان در خدمت او مى باشند به او گفتند  

م وقتى كه مرا در قبر گذاردند و ملك براى سئوال از من بر آمدند از عهده جواب بر نیامد: گفت 
خواستند مرا عذاب دهند یك وقت سمت راست قبرم شكافته شد و جوانى خوش رو وارد قبرم گردید 

 . و فرمود او را واگذارید زیرا خدا او را به من بخشیده
سمعا وطاعًة یا سیدى و موالى رفتند: گفتند . 

تو كیستى كه در این وقت به فریادم رسیدى ؟: من دست بردامنش انداختم و گفتم   
من حسین بن على هستم كه آمدم تالفى نمایم به جهت آن قطره اشكى كه براى من ریختى : مودفر 

 (68). و آرزوى كمك مرا نمودى اینك بفریاد تو رسیدم
در هر دو جهان حسین جانانه ماست

 آنكونه حسین است بیگانه ماست
گر هر شبه داریم عزایش چه عجب

 چون بزم عزاى او شفا خانه ماست
در تاب و تب یوسف زهرا دل ماست

 آمیخته با عشق حسینى گل ماست
ما یكدله در صراط موال هستیم



 در روز جزا شفاعتش حاصل ماست 
 

 
 كار سقائى را پیش گرفت 

ال سقائى بود به نام حاج محّمد على كه شاید فعًال در شهر كرب
هم زنده باشد، این مرد در اطراف حرم مطهر حضرت امام 

ع(حسین  مشغول سقائى بود و روزى شرح حال زندگى خود را  ( 
 .بیان كرد

ع(من قبًال شغلم سقائى نبود بلكه درب صحن مطهر امام حسین : گفت  مشغول عطارى بودم  ( 
ه گاه وبسیار كار و بارم خوب بود و مقدمه خوبى كار من این شد كه وقتى كه در نزدیكى خیم

اطراف حرم را كندند به خاطر تعمیر ضریح مطهر من قدرى تربت اصل تهیه نمودم و شروع كردم 
 . به فروختن آن و هر مثقالى یك لیره عثمانى قیمت نهادم
ى از نقاط و شهرهاى اطراف مى آمدند به خاطر آن كار كم كم شهرتى پیدا كردم به قسمى كه حت

 .به نشانى معین از من تربت خریدارى و به این وسیله كار من خوب شد
بودم دیدم مردى آمد و فریاد مى زند كه یا امام ) ع (روزى در حرم مطهر حضرت اباعبدالّله 

 . حسین پول مرا دزدیدند این چه وضعى است حاال من چه كنم
حسین راست مى گوید چرا باید این طور به سرش بیاید چرا دزد را تحویل یا امام : من هم گفتم 
 . نمى دهى

اگر بخواهم دزد را معرفى :را دیدم به من فرمود) ع (همان شب در عالم رؤ یا حضرت سیدالشهداء
نمایم خود تو هم دزد هستى خاك مرا مى دزدى و به قیمت گزافى مى فروشى آیا درست است ؟ به 

ن ثروت را از این راه درآوردى ؟چه مجوزى ای  
حاال صبح برو آن گداى درب صحن را از جایش بلند كن سنگى زیر اوست آن سنگ رابردار 

اموال زیادى از زوار دزدیده شده و در آنجا پنهان است بردار و مال این مرد هم روى آنهاست به 
 . صاحبش رد كن

ده و با عده اى به سراغ آن وسائل رفته و او صبح برخاستم و موضوع را با كفشدارى در میان گذار 
را از جایش بلند كرده و سنگ را برداشتیم و اموال را مشاهده كرده و تمامش را به صاحبان آن رد 



 . كردیم
و خود من هم اعالن كردم هر كه پولى بابت تربت به من داده است بیاید بگیرد یا بجاى آن هر 

یزان همه را رد كردم و آنهائیكه از والیت دور آمده و از چه مى خواست جنس بردارد به همان م
من خریدارى كرده بودند به همان مقدار از علماء سئوال كردم بنا شد اجناس را فروخته و رد 

 (69). مظالمش را بدهم همه را رد كردم و خودم به سقائى مشغول شدم
عاشقان را آرزو باشد گل روى حسین

 گل گرفته عطر خود از تربت كوى حسین
سر گذاریم از ره اخالص هنگام نماز

 بهر نزدیكى به حق بر خاك گلبوى حسین
 

 
 بى احترامى به ُمهر تربت 

ودمرحوم حاج میرزا حسین نورى رضوان الّله علیه فرم : 
داشت ) ع (یكى از برادرانم مهرى از تربت حضرت سیدالشهداء 

كه بر آن نماز و سجده مى نهاد و بعد درجیبهاى خود مى 
گذارد چون قبا مى پوشید جیبهایش پشت رانش مى افتاد والده ام 

ع (چرا بى ادبى به تربت آقا سیدالشهداء: به او گوش زد مى نمود و مى گفت  مى نمائى شاید  (
جیبت بنشینى این مهر بشكند و زیر پایت بماند روى . 

بلى تاكنون دو مهر به این كیفیت شكسته ام پس متعهد شد كه دیگر تربت را در : برادرم گفت 
 .جیبهاى پائین قبا نگذارد

به دیدن او ) ع (چند روز از این قضیه گذشت والدم در عالم خواب دید كه حضرت سیدالشهداء 
بگو : اش نشسته است و اظهار مالطفت بیش از حد به او نموده و فرمودآمده و در كتابخانه 

 . پسرهایت بیایند تا آنكه من به آنها اكرام بنمایم و جایزه بدهم
پدرم پسرهایش را حاضر ساخت و با من پنج نفر بودیم و همه در جلو در طاق كتابخانه ایستادیم 

اشیاء نفیسه بودلباس هاى فاخر و ) ع (و در نزد حضرت امام حسین  . 
حضرت یك یك فرزندان پدرم را صدا زد و بر اندرون اطاق طلبید و جائزه به او مرحمت مى فرمود 



 .و از اطاق بیرون مى آمد
مى گذاشت آنگاه   تا آنكه نوبت به همان برادرم رسید كه مهر تربت را پیش از این در جیبش 

این پسر تو تا به حال دو مهر از : رمودحضرت نگاه غضب آلودى به سوى او نمود و به پدر ف
 . تربت قبر مرا در جیبش گذارده و شكسته است چون روى آنها نشسته

سپس قاب شانه اى از ترمه در بیرون اطاق انداخته تا او بردارد او را مثل سایرین به نزد خود 
از این قضیه نطلبید چون پدرم از خواب برخواست خوابش را به مادرم نقل كرد و او پدرم را 

مطلع نمود سپس پدرم از صدق ) مهریكه در جیب برادرم بوده و منع او را از این امر، همه را(
این رؤ یا و خواب عجیبه تعجب نمود و حمد خداى را بجاى آورد كه موجب َسَخت حضرت واقع 

 (70). نشده است
حسین جان بر سرم باشد هوایت

 عزیز فاطمه ، جانم فدایت
خوش آن روزى كه زوار تو گردم

 ببندم بار سوى كربالیت
حسین جان گر بر آید آرزویم

 نشینم روز و شب در نینوایت
خوش آن ساعت كه بینم مرقدت را

 حریم و بارگاه با صفایت
د غربتت ،شیون نمایمبه یا

 فغان از دل كشم در ماجرایت
به یاد آن مصیبتهاى جان سوز

 حسین جان مى كنم بر پا عزایت
شود گر قسمتم آب فراتت

 ز دیده ، اشكها ریزم برایت
ببوسم مرقدت را از دل و جان

 ببویم تربت دارالشفایت



گذارم روى خود بر قبر اكبر
اله هایتبنالم ازبراى ن  

به وقت مرگ من در انتظارم
 كه آئى بر سرم بینم لقایت

بمیرم من اگر در كربالیت
 پناهم ده حسین جان در سرایت

مقدم شد حسین جان ذاكر تو
 فقیر است و به سر دارد هوایت

 

 
 عباس مرا شفا داد 

از شاگردان شیخ  1313عالمه شیخ عبدالرحیم شوشترى متوفى 
) ع (پس از زیارت اباعبدالّله : صارى اعلى الّله مقامه گفت ان

مشرف شدم) ع (به زیارت آقا اباالفضل   . 
زائرى رادیدم پسر مسلول خود را به شبكه ضریح مقدس ارتباط 

َوَیص یُخ شافاِنى داده و با توسل و تضرع شفاى او را خواهان است یك مرتیه دیدم پسر بلند شد 
زد عباس مرا شفا دادفریاد مى اْلَعباس  . 

 .بى درنگ مردم ازدحام كردند و لباسش را براى تبرك قطعه قطعه نمودند
كردم عرب جاهلى را   وقتى این كرامت را به چشم دیدم به ضریح چسبیدم و با عصبانیت عرض 

شفا مى دهى و مسرور مى گردانى و من كه با تحمل زحمات علم و معرفت را تحصیل و با ادب 
رت تمنا مى كنم حاجتم را نمى دهى و محرومم برمى گردانى اگر نیازمندى مرا رفع نكنى در براب

 .ابدا زیارتت نخواهم كرد
وقتى از حال عصبانیت آرامش یافتم از تجاسر و سوء ادب خودم بساحت پروردگار استغفار نمودم 

ى انصارى و از محضر حضرتش یقین و هدایت خواستم وقتى به نجف اشرف برگشتم شیخ مرتض
به مالقات مفتخرم فرمود) قّدس الّله روحه ( . 

مسئلت ) ع (  این آن چیزى است كه از اباالفضل العباس : و دو كیسه پول به من داد و گفت 



توسل من به آن حضرت براى ) منزلى براى خود خریدارى و به حج بیت الّله مشرف شو(كردى 
 (71).همین دو امر بود

اى امیرى كه علمدار شه كرب و بالئى
 اسد بیشه صولت پسر شیر خدائى

به نسب پور دلیر على آن شاه عدو كش
 به لقب ماه بنى هاشم و شمع شهدائى

یك جهان صولت و پنهان شده در بیشه و تمكین
فلك قدرت و تسلیم به تقدیر قضائىیك   

من چه خوانم به مدیح تو كه خود اصل مدیحى
 من چه گویم به ثناى تو كه خود عین ثنائى

بى حسین آب ننوشیدى و بیرون شدى از شط
 تو َیم فضُل و محیط ادب و بحر حیائى

دستت افتاد زتن مشك به دندان بگرفتى
گه آئىتا مگر دست دهد باز سوى خیم  

گره كار تو نگشود چو از دست همانا
 خواستى تا مگر آن عقده ز دندان بگشائى

هیچ سّقا نشنیدیم كه لب تشنه دهد جان
 جز تو اى شاه كه سقّاى یتیمان ز وفائى

چشم امید صغیر است به سوى تو و خواهد
 كه به سویش نظرى هم تو ز رأ فت بنمائى

 

 
ع كرد عباس انگشتم را قط  



سید بزرگوار و جلیل القدر آقا نصرالّله مدرس حائرى رضوان الّله 
 :تعالى علیه مى فرمود

) ع (كه روزى در میان خدام در صحن آقا حضرت اباالفضل 
بودم دیدم مردى از حرم شتابان بیرون رفت و با دستش انگشت 

ریختكوچك دست دیگر را گرفته بود كه خون نریزد ولى خون از آن مى   . 
عباس انگشتم را قطع كرده رفتم داخل حرم دیدم : او را نگاه داشتم كه بپرسم چه شده ؟ گفت 

انگشت مقطوع او به پنجره ضریح معلق و مانند اینست كه از مرده قطع شده و خون در آن دیده 
 .نمى شود

ده و آن نمو ) ع (فرداى آن روز دانستیم كه آن مرد اهانت به ساحت مقدس حضرت اباالفضل 
 (72). اهانت سبب قطع انگشت وى شده

مادر سر خود عشق تو داریم عباس
 جان را به ره تو مى سپاریم عباس

هرگاه درى به روى ما بسته شود
باسرو بر در و درگاه تو آریم ع  

 

 
 به والیت اقرار كن 

 : عالمه شیخ حسن دخیل براى مؤ لف كتاب العباس نقل نموده
به زیارت اباالفضل ) ع (در موسم گرما بعد از زیارت اباعبدالّله 

مشرف شدم سواى خادمى در حرم زائرى نبود) ع ( . 
پس از زیارت و خواندن نماز ظهر و عصر در عظمت قمر 

مى كردم كه ناگاه دیدم بانوى محجوبه اى با پسرش به طواف مشغولند پشت فكر ) ع (بنى هاشم 
سر آنها مردى بلند قامت به هیبت اكراد كه به آن دو مربوط بود نه مانند شیعه زیارت مى خواند و 

نه مانند اهل تسنن فاتحه مى خواند پشت به قبر مطهر كرده و به شمشیرها و خنجرها و اشیاء 
نگاه مى كرد هیچ توجه به عظمت صاحب حرم و رعایت احترام آن بزرگوار  آویزان آن در حرم

 . نداشت از گمراهى و بى ادبى این تاریك دل و صبر آقا در تنبیه او در شگفت بودم



ناگهان دیدم این مرد از زمین بلند شد و به شدت به شبكه ضریح كوبیده شد و انگشتانش متشنج و 
فرار مى كرد چهره اش متغیر و پیرامون ضریح . 

در این حین آن زن دست پسرش را گرفت و مقابل ضریح به این بیان به حضرت متوسل شد 
 . ابوالفضل دخیلك انا و ولدى

خادم كه از در حرم این منظره را نگریسته بود سید جعفر خادم دیگر را صدا زد آمدند و این مرد 
ن زن و پسرش گفتند همراه ما بیائید بردند و به آ) ع (را گرفتند و به حرم آقا امام حسین 

تا حرم حسینى رفتیم وعده زیادى از مشاهده احوال آن مرد همراه شدند) مشهدالحسین ( . 
خادم او را به شبكه ضریح حضرت على اكبر ارتباط داد و دخیل بست خوابش برد پس از چهار 

 : ساعت به حال وحشت بیدار شد در حالیكه مى گفت
ِالَه ِاال الّلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه َو َانَّ َامي َراْلُمْؤِمنِیَن َعِلّى ْبَن َاب ى طاِلٍب َاْشَهُد َاْن ال 

ُن ُلى بْ َخل یَفُة َرُسوِل الّلِه ِبالَفْصٍل َو َانَّ اْلَخل یَفَة ِمْن َبْعِدِه َوَلُدُه َاْلَحَسِن ثُمَّ َاُخوُه اْلُحَسْیِن ثُمَّ عَ 
 .اْلُحَسْیِن و شمرد ائمه را تا حجت بن الحسن المهدى عجل الّله فرجه 

 این جریان را از او پرسیدم ؟
را اال ن زیارت كردم فرمود) ص (رسول خدا : گفت  یعنى به والیت ائمه اقرار كن  ِاْعَتِرْف ِبهُئوالءِ  :

 :و براى من اسامى آنها را بیان فرمود
ِلِك اْلَعباس َو ِاْن َلْمَتْفَعْل ُیهْ  . 

اگر پیروى ائمه را نكنى عباس تو را هالك مى كند: فرمود . 
این است كه به والیت و امامت این بزرگواران شهادت دادم و از غیر ایشان تبرى مى جویم از او 

در حرم عباس دیدم مردى بلند باال : چگونه مضرب شدى ؟ گفت ) ع (پرسیدند در حرم اباالفضل 
اى سگ تا به حال به گمراهى به سر مى بردى مى خواهى در ضاللت بمانى :  مرا فشرده و گفت

 . و به شدت مرا به ضریح كوبیده و با عصا به پشتم مى زد و من فرار مى كردم
ما شیعیان بغداد مى باشیم و این مرد اهل سلیمانیه و از : بعد از آن زن احوالش را پرسیدند؟ گفت 

رادرم مرا به این مرد تزویج كرد وقتى اجازه زیارت كاظمین را مى تسنن و ساكن بغداد مى باشد ب
 .خواستم به خرافات قائل مى شد

نذر كن اگر پسرى به ما روزى شود به زیارت قیام مى كنم چون پسر : همین كه حامله شدم گفت 
وقتى به سن بلوغ كه رسید به نذر وفا مى كنم: متولد شد گفت   . 
رسید از روى اكراه موافقت كرد در حرم امامین كاظمین و عسكریین سال  15پسرم به سن بلوغ 



 .متوسل شدم كه شوهر گمراهم را با بروز كرامتى به امامت معتقد فرمائید
در خواستم عملى نشد و شوهرم استهزاء و اسائه ادب خود را هم ترك نمى كرد در كربال كه رسیدیم 

كردم تو ابوفاضل و باب الحوائج هستى اگر  مشرف شدیم عرض) ع (نخست به زیارت اباالفضل 
) ع (كرامتى آشكار نكنى كه شوهرم هدایت شود به زیارت برادرت حسین و پدرت امیرالمؤ منین 

 . مشرف نخواهم شد و به بغداد بر مى گردم
همین كه داستان گمراهى و سخریه این مرد را نسبت به ائمه اطهار به ابى الفضل عرض مى كردم 

ات باهره كه مشاهده نمودید و شوهرم از گمراهى نجات یافت و به سعادت فایز گردیداین كرام .(73) 
مهرى كه ز عباس بود بر دل ما

 آمیخته شد به تار و پود و گل ما
از كندبا دست یدالهى خود ب

 هر جا گره بسته و هر مشكل ما
 

 
 برخیز مصیبت بخوان 

پشت به امام موسى  27سید سعید پسر خطیب سیدابراهیم كه به 
مى رسد خود و پدرش اهل منبر و صاحب تأ لیفات ) ع (كاظم 

مى نویسداعالم الناس فى قصایل العباس است در كتاب  : 
دم بعد از یك هفته هجرى همسر اختیار كر  1351در ذیقعده 

به كوفه  1353زكام و تب عارضم شد كه پزشكان نجف نتوانستند معالجه نمایند در جمادى االولى 
 .رفتم مدتى درمان نمودم فایده نبخشید

به نجف برگشتم در ذیحجه از دكترهاى مهم بغداد و نجف آمدند جلسه شور تشكیل دادند و آراء 
عالجه و دارو پایان یافت و َحَكُموا ِباْلَمْوِت ایشان به اتفاق به فایده نداشتن م . 

رفت و مادرم شب و ) ع (پدرم براى اقامه عزادارى به قریه قاسم بن امام كاظم  1354در محرم 
روز برایم گریان بود تا شب هفتم محرم مردى با هیبت و چهره نورانى شبیه سید مهدى رشتى را در 

رسم ما به تشكیل مجلس روضه در روز (پس كه مى خواندخواب دیدم كه از پدرم پرسید و فرمود 
پس از غیب شدن از نظرم دو مرتبه برگشت و گفت ) پنج شنبه بود و امشب شب پنج شنبه است 



پسرم سعید را به كربال فرستادم مجلس مصیبت اباالفضل برقرار نماید تو هم برو كربال مصیبت : 
رم باالى سرم گریان استعباس را بخوان از خواب بیدار شدم دیدم ماد  . 

 :دو مرتبه خوابم برد آن آقا آمد و فرمود
 .َاَلْم َاُقْل َلَك َانَّ َوَلدى َسعیٌد َذَهَب ِالى َكْرَبال َو َاْنَت َتْقَرُء فى ماَتِم َاِبى اْلَفْضِل َفَاِجْبْتهُ 

ر شدم باز خوابیدم این نگفتم به تو پسرم سعید را براى عزاء به كربال فرستادم تو هم نزد او برو بیدا
 :مرتبه آن آقا به تندى فرمایش خود را تكرار فرمود

چرا در رفتن تأ خیر مى كنى ؟ َفما هذا التَّْأخي ر؟ ! 
در حال ترس بیدار شدم و براى مادرم شرح دادم مسرور شد و تفاءل زد كه این سید بزرگوار 

 .ابوالفضل مى باشد
ضعف توانائى نشستن و سوار شدن در ماشین را نداشتم با تصمیم به رفتن به كربال به واسطه 

بستگان هم با حركت من موافق نبودند تا به وسیله تابوتى مرا حمل و شب سیزده محرم نزد ضریح 
 .مطهر اباالفضل قرار دادند

در حال اغماء بودم كه همان آقا را زیارت كردم ، فرمود از روز هفتم كه به تو گفتم تأ خیر كردى 
َفهذا َیْوُم َدْفِن اْلَعّباِس َو ُهَو َیْوُم َثالِث َعَشَر َفُقْم َو َاْقَرءْ ه انتظار تو بود سعید ب . 

امروز سیزده محرم روزى است كه عباس را دفن مى كنند پس بلند شو بخوان از نظرم غائب شد 
َو َاَمَرنى ِباْلَقراَئةِ دو مرتبه برگشت  . 

سوم حاضر در حالیكه به پشت سمت راست خوابیده بودمامر فرمود به خواندن و غائب شد، دفعه   
. 

 :دست مبارك بر شانه چپم گذاشت و فرمود
 .ِالى َمتى َالنَّْوِم ُقْم َو اْذُكْر ُمصي َبتى َفُقْمُت َو َاَنا َمْدُهوٌش َمْذُعوٌر ِمْن َهْیَبِتِه َو َاْبواِرهِ 

مدهوش و سر پا   ار و انوار مقّدس تا كى مى خوابى برخیز و مصیبت بخوان ، از هیبت آن بزرگو 
ایستادم به صورت به زمین افتادم و از حال غشوه بیدار شدم عرق صحت در خود احساس كردم 

زائرین كه شاهد این منظره بودند ازدحام كردند و صداى جمعیت در حرم و صحن و بازار به تكبیر 
مى بردند در این حال شرطه مرا  و تهلیل بلند شد و مردم لباس مرا پاره مى كردند و به تبرك

را از قصیده سید ) ع (ازتهاجم خلق دور كرد و نزد امام حرم برد و مصیبت حضرت اباالفضل 
 . راضى آغاز كردم



ابا الفضل یا من اسس الفضل و اال با
 ...اباالفضل اال ان تكون له ابا

ا خواندم به شدت گریستند و پس از آمدن به منزل با حضور بستگان نیز مصائب قمر بنى هاشم ر 
) فاضل (چندى نگذشت كه به بركات اباالفضل همسرم حامله شد و پسرى خدا داد كه نامش را 

 (74).گذاشتم و اوالد دیگر نیز بنام عبدالّله و حسن و محّمد و فاطمه و ام البنین خدا مرحمت فرمود
عالمى در غم و اندوه و عزایت عباس

 دیده ها اشك فشان جمله برایت عباس
بوده ئى از دل و جان یار وفادار حسین

 جان به قربان تو و مهر و وفایت عباس
یاد تشنه لب موال و ننوشیدن آب

 آیتى از كرم و صدق و صفایت عباس
ومى و هم سنگر مظلوم حسیناى كه مظل

 عاشقان را برسان صحن و سرایت عباس
پرچم سرخ حسینى به كف قدرت تست

 تا ابد هست به جا نام و لوایت عباس
شهره شد شرح فداكارى و جانبازى تو

 بوده راضى شدن دوست رضایت عباس
گرچه اغیار تو هم آمده و یار شدند

ت عباسكس ندانست همه قدر و بهای  
ماه یك قوم نه اى ماه جهان آرائى

 منفعل مهر و مه از ماه لقایت عباس
ملتمس بر در تو پیر و جوانند بسى

 بهره ور كن همه از لطف و عطایت عباس
 

 



 

 

 شفاى فلج 

عالم و ثقة االسالم شیخ حسن نواده صاحب جواهر از حاج 
قل مى كندمینشد كه مورد وثوق و شاهد كرامت بوده ن : 

مردى بنام مخیلف به فلج مبتال و سه سال مرضش طول كشید، 
در ُمْحَمِره حاضر مى شد و ) ع (عزاى امام حسین   به مجالس 

به كمك مردم نشیمنگاه خود را روى دستها قرار مى داد و به سختى جلوس مى كرد و از همسرى 
 .و اوالد ناتوان بود

بر پا بود روز هفتم محرم مرسوم بود كه مصیبت آقا  ماه محرم در حسینیه عزادارى حسینى
 .اباالفضل را مى خواندند مخیلف چون پاى خود را دراز مى كرد زیر منبر به آن حال نشسته بود
رسم بود وقتى كه ذاكر بخواندن شهادت مى رسید اهل مجلس از زن و مرد قیام مى كردند و با 

لطمه به صورت و سینه مى زدند همین كه به  نوحه و زارى بلهجه هاى مختلف و آهنگ عزاء
جوش و خروش آمدند و فریاد وا عباسا بلند مى شد در و دیوار مجلس هم گویا با عزاداران هم ناله 

 .بودند
انا یك مرتبه دیدند مخیلف در میان آنها ایستاده و به سر و سینه مى زند و نوحه مى خواند 

به عزادارانش معطوف شده و این فضیلت و ) ع (باالفضل دانستند توجه ا .. مخیلف قیمنى العباس
 . كرامت كه شفاى مرد افلیج است به ظهور رسیده

عزاداران هجوم آوردند و لباس مخیلف را براى تبرك پاره كردند و دست و صورت او را مى بوسیدند 
ردان هلهله و آن روز در محمره بزرگتر از روز عاشوراء عزادارى شد و در گریه و زارى و نوحه م

 . صراح و لطمه زنان
هر روز عاشورا اطعام مى شد آن روز از گریه و عویل انقالب احوال تا سه ى بعد از ظهر 

 .آرامش حاصل نكرد
پس از اینكه جوش حسینى به حال عادى برگشت و غذا صرف و رفع خستگى شد از مخیلف 

 جریان كرامت و مشاهداتش را پرسیدند؟
بسر و صورت مى زدند ) ع (مجلس قیام و براى مصائب حضرت عباس  گفت در حینى كه اهل



و مى گریستند در زیر منبر مرا حالتى ما بین خواب و بیدارى فرا گرفت دیدم مرد زیبا چهره نورانى 
یا مخیلف لم ال  :و بلند قامت بر اسب سفید بلند باالئى سوار و در مجلس حاضر شد و فرمود

یعنى اى مخیلف تو چرا به همراه مردم براى عباس به سر و صورت  تلطم على العباس مع الناس
 و سینه نمى زنى ؟

 :عرض كردم اى آقاجان به این امر توانائى ندارم ، باز به من فرمود
یعنى بلند شو تو هم بر َسر و صورت و سینه براى عباس بزن ، شرح قم و الطلم على العباس 

 :ناتوانى خود را تكرار كردم فرمود
بلند شو و بر سر و سینه بزن گفتم : یعنى فرمودو الطم قلت له یا موالى اعطنى یدك القوم  قم

 . آقاجان موالى من دستت را بده تا بلند شوم
برخیز و سینه بزن گفتم اى آقا جان دستت را مرحمت فرما تا بگیرم : فرمودفقال انا ما عندى یدین 

قال الزم ركاب الفرس و قم پس چگونه بایستم ؟ : دست در بدن ندارم گفتم : بلند شوم ، فرمود
حسب االمر به ركاب اسب چسبیدم و از زیر منبر بیرون آمدم .فرمود بگیر ركاب اسب را و بلندشو

 (75). از نظرم غائب شد و خود را صحیح و تندرست یافتم
اباالفضل انى جئتك الیوم سائالً 

 لتیسیر ما ارجوفانت اخوا الشبل
فال غروان اسعفت مثلى بائسا

 النك للحاجات تدعى ابوالفضل
مشكل گشاى عالمى و دست كبریا

 عباس آن یگانه علمدار كربال
گوئى كه دست او نبود دست ایزدى

ت ما سوىپس از چه اوست قاضى حاجا  
داد عاشقانه در ره جانان چو دست خود

 دستى كه داد در ره حق شد گره گشا
نور و ضیاء مهر و مه آل هاشم است

 خورشید و ماه ذره اى زین نور در سماء



پشت و پناه و میر سپاه شه وجود
 آن یكه تاز عرصه رزم مظهر فتى

همت نگر ز آب گذشت و نخورد آب
چه یاد تشنه لب شاه كربال بوده است  

چون شد جدا دست یدالهیش ز تن
 گفتا به آن گروه عنود دشمن خدا

گر دستم از تنم بره حق جداى گشت
 كى باك باشدم ز شما قوم اشقیاء

سوگند به حق ، حمایت آئین حق كنم
 یارى دهم تا به ابد دین مصطفى

من حامیم به دین خدا و امام حق
اده رسول خدا نور كبریاآن ز   

پروانه اى به شمع وجود عزیز حق
 جان داد بر نثار شه دشت نینوا

 

 

 درد چشم بر طرف شد 

حضرت آیة الّله بروجردى رضوان الّله علیه عالقه زیادى به 
خصوصا ) علیهم السالم (سوگوارى حضرت ائمه معصومین 

از مراجعت  داشت و از این رو پس) ع (حضرت سیدالشهداء 
از نجف اشرف به بروجرد برگشت و تا آخر عمر تمام ایام 

)شهادت ائمه معصومین  و بزرگان دین و اّیام عاشوراء و ده روز آخر صفر را در ) علیهم السالم 
 .منزل اقامه عزا مى نمود

عالوه بر سایر كمكهائى كه براى مجالس عزا و روضه خوانى به تكایا مى دادند و از كثرت 
ثلث ما ترك او وقف باشد و به مصرف : قمندى معظم له به این مجالس وصیت فرمودند كه عال



روضه خوانى حضرت سیدالشهداء و سایر ائمه هدى علیهم صلوات الّله برسد و باكثرت مشغله اى 
كه داشتند حتى االمكان در مجلس روضه خوانى شركت مى كرد و از واردین قدر دانى مى نمود 

ین بودند كه مجالس متعلق به خودشان از هر جهت مرتب باشد و مشغول ذكر و مقید به ا
مصیبت مى شدند ایشان متوجه منبر بودند و زود منقلب مى شدند و اشك مى ریختند و براى 

وّعاظ و روضه خوانها مقام ارجمندى را قائل بودند و از آنها بسیار عمًال و قوًال تشویق مى 
 .فرمودند

ترین ارتباطى به مجلس روضه خوانى داشت او را احترام مى كردند و از  بلكه هر كس كوچك
دستجاتى كه به منزل معظم له وارد مى شدند بسیار تقدیر مى نمود و مى فرمودند به مقدارى كه 

بزرگ است منسوبین به آن حضرت هم الزم احترام مى باشند) ع (حضرت امام حسین  . 
بودم مبتال به چشم درد سختى شدم و هر چه معالجه نمودم  من در بروجرد كه: معظم له فرمودند

 .درد چشم ساكت نمى شد و حتى اطباء آنجا مرا از چشم ماءیوس نمودند
تا اینكه روزى در ایام عاشوراء كه معموًال دستجات عزادارى براى تسلیت به منزل ما مى آمدند 

كه خود را به گل آلوده مى كنند و این مرسوم عزادارى بروجرد در عاشوراء چنین بود (نشسته بودم 
و در حالیكه به هیئت عزا نگاه مى كردم اشك مى ریختم و از ) خود موجب تاءثر و ابكاء است 

 . جهت درد چشم هم ناراحت بودم
در همان حال كاءّنه ملهم شدم كه قدرى از آن گلهایى كه به سر و صورت اهل عزا مالیده شده به 

قدارى از گلهاى سر شانه یك نفر از اهل عزا به نحوى كه كسى متوجه چشم خود بكشم و لذا م
نشد گرفتم و به چشم مالیدم فورًا در چشم احساس تخفیف درد كردم و به این نحو چشم من رو به 

تا اینكه به كلى كسالت آن رفع شد و بعدًا هم در چشم خود نور و جالئى دیدم . بهبودى گذاشت 
دیدم و ابدًا محتاج به عینك نگشتم و در چشم معظم له در سن هشتادو كه خط بسیار ریز را مى 

نه سالگى ابدا اثر ضعف دیده نمى شد و اطباء حاذق چشم اظهار تعجب نمودند كه ممكن نیست 
چشم شخصى كه مادام العمر ازچشم خود به این اندازه استفاده خواندن و نوشتن برده باشد باز در 

اج به عینك نباشدسن هشتاد و نه سالگى محت .(76) 
من كه از كودكى عاشق رویت شدم

 كن قبولم كه من زنده به بویت شدم
چون شدم ریز خوار خوان احسان تو



 زان جهت من سگ حلقه به گوشت شدم
ن جمله حسین جان توئىحاصل عمر م

 از همان كودكى خادم كویت شدم
شیر با اشك چشم مادرم خورده ام

 تا به پیرى چنین تشنه جویت شدم
دستگیرى نما پیر غالم تواءم

 مادح مجلس سوگ و عزایت شدم
جان آن پهلوى شكسته مادرت

 بین محّبت تو و صحن و سرایت شدم
ى شهاتو مرانى مرا ز درگهت ا

 از ادب جان نثار خاك پایت شدم
از محّبت نما ز راه احسان قبول

 رو سیاهم ولى عاشق خویت شدم
 

 

ع(توسل به حضرت سیدالشهداء   )  

مرحوم آیه الّله العظمى حاج شیخ عبدالكریم حائرى رضوان الّله 
 :علیه نقل مى كنند

ده داشتند براى در موقعى كه سرپرستى حوزه علمیه اراك رابه عه
 .حضرت آیة الّله حاج مصطفى اراكى نقل فرموده بودند

: هنگامى كه من در كربال بودم شبى كه شب سه شنبه بود در خواب دیدم شخصى به من گفت 
من از خواب بیدار شدم و متحیر . شیخ عبدالكریم كارهایت را انجام بده سه روز دیگر خواهى مرد

و ممكن است تعبیر نداشته باشد البته خواب است: بودم گفتم  . 
روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم تا خواب از خاطرم رفت روز پنج شنبه كه 

تعطیل بود با بعضى از رفقاء به طرف باغ مرحوم سید جواد رفتیم در آنجا قدرى گردش و مباحثه 



ر ساعتى خوابیدیمعلمى نمودیم تا ظهر شد ناهار را همانجا صرف كردیم پس از ناها  . 
در همین موقع لرزه شدیدى مرا گرفت رفقاء آنچه عبا و روانداز داشتم روى من انداختند ولى 

همچنان بدنم لرزه داشت و در میان آتش تب افتاده بودم حس كردم كه حالم بسیار وخیم است به 
شهر كربال آوردند و به منزلم  رفقا گفتم مرا به منزلم برسانید آنها وسیله اى فراهم كرده و زود مرا به

 رساندند
در منزل بى حال و بى حس افتاده بودم بسیار حالم دگر گون شد در این میان به یاد خواب سه 
 . شب پیش افتادم عالئم مرگ را مشاهده كردم با در نظر گرفتن خواب احساس آخر عمر كردم

تند وبه همدیگر نگاه مى كردند ناگهان دیدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشس
شویم  اجل این مرد رسیده مشغول قبض روحش : و گفتند  . 

ع(در همین حال با توجه عمیق قلبى به ساحت مقدس حضرت اباعبدالّله  متوسل شدم و عرض  ( 
اى حسین عزیز دستم خالى است كارى نكردم و زادى تهیه ننموده ام شما را به حق مادرتان : كردم 
از من شفاعت كنید كه خدا مرگ مرا تاءخیر اندازد تا فكرى به حال خود نمایم) لیهاالسالم ع(زهرا   

. 
روح كنند آمد و   بالفاصه پس از توسل دیدم شخصى نزد آن دو نفر كه مى خواستند مرا قبض 

شیخ عبدالكریم به ما توسل كرده و ما هم در پیشگاه : فرمودند) ع (حضرت سیدالشهداء : گفت 
از او شفاعت كردیم كه عمرش را تاءخیر اندازدخدا  . 

خداوند اجابت فرموده بنابر این شما روح او را قبض نكنید در این موقع آن دو نفر به هم نگاه 
) ع (سپس دیدم آن دو نفر و فرستاده امام حسین  َسْمعا َو طاَعةً  :كردند و به آن شخص گفتند

صعود كردند و رفتند) سه نفرى ( . 
وقع احساس سالمتى كردم صداى گریه و زارى شنیدم كه بستگانم به سر و صورت مى در این م

زدند آهسته دستم را حركت دادم و چشمم را گشودم دیدم چشمم را بسته اند و به رویم چیزى كشیده 
انگشت بزرگ پایم (اند خواستم پایم راجمع كنم ملتفت شدم كه شستم   .را بسته اند (

چیزى بلند كردم شنیدم مى گویند ساكت شوید گریه نكنید كه بدن حركت دارد  دستم را براى برداشتن
آرام شدند رواندازى كه بر روى من انداخته بودند برداشتند و چشمم را گشودند و پایم را فورى باز 

كردند، با دست اشاره به دهانم كردم كه به من آب بدهند آب به دهانم ریختند كم كم از جا برخاستم 
تمو نشس  . 

تا پانزده روز ضعف و كسالت داشتم و به حمدالّله از آن حالت به كلى خوب شدم این موهبت به 



بود آرى به خدا) ع (بركت موالیم آقا سیدالشهداء .(77) 
واءماى حسین جان عاشق روى ت

 اى حسین جان زنده با بوى تواءم
ریزه خوار خوان احسانت شدم

 اى حسین جان تشنه جوى تواءم
استخونى گر دهى بر من رواست

 اى حسین جان من سگ كوى تواءم
روز و شب چشمم به راه كربالست

 اى حسین جان دیده بر سوى تواءم
خصم ظالم بودن از آئین تست

ن عاشق خوى تواءماى حسین جا  
تو محّبت را نرانى از درت

 چونكه مداّح سركوى تواءم
 

 

 بى احترامى به تربت 

 :موسى بن عبدالعزیز نقل نمود
تو را به حق دین و : در بغداد یوحناى نصرانى مرا دید و گفت 

پیغمبرت قسم مى دهم كه این شخصى كه در كربال است و 
كیست ؟ مردم او را زیارت مى كنند  

مى باشد و ) ص (است و دختر زاده رسول آخر زمان محّمد ) ع (پسر على بن ابى طالب : گفتم 
است چطور شده كه این سئوال را از من مى كنى ؟) ع (اسمش حضرت سیدالشهداء   

خادم هارون الرشید نصف شبى بود آمد درب خانه و : بگو گفت : قضیه عجیبى دارم گفتم : گفت 
برد تا به خانه موسى بن عیسى هاشمى مرا با عجله  . 

امر خلیفه است كه این مرد را كه قوم و خویش من است عالج كنى وقتى كه نشستم و : گفت 



 .معاینه كردم دیدم بى خود است وفایده ندارد
پرسیدم چه مرضى دارد و چطور شد كه این طور گردید؟ دیدم طشتى حاضر كردند و هر آنچه 

ساعتى پیش از این نشسته بود : شت خالى گردیده گفتم چه واقع شده گفتنددرون شكمش بود در ط
شخصى قبل : و با خانواده خود صحبت مى كرد و الحال به این حال افتاده سبب را پرسیدم گفتند

و خاك قبر او در ) ع (از این در مجلس بود كه از بنى هاشم بود و صحبت از حسین بن على 
 .میان آمد

شیعه ها در باب حسین بن على تا حدى غلو دارند كه خاك قبر او را : فت موسى بن عیسى گ
 .براى مداوا استفاده مى كنند

آن درد به ) ع (آن شخص گفت این بر من واقع شد مرا فالن مرض بود اما با تربت امام حسین 
 .كلى از من زایل شد و حق تعالى مرا بوسیله آن تربت نفع كلى بخشید

بیاور آن شخص رفت و : بلى گفت : از آن تربت نزد تو چیزى هست گفت  موسى بن عیسى گفت
موسى هم آن را  .بعد از چند لحظه آمد و اندكى از آن تربت را آورده و به موسى بن عیسى داد

برداشت و از روى استهزاء و تمسخر به آن شخص ، تربت را در میان دبر خود گذاشت و لحظه 
و تا طشت آوردند از اندرون او اینها النار النار الطشت الطشت آمد  بر نیامده كه فریاد فغانش بر

 .كه مى بینى بیرون آمد
هیچ عالجى در آن مى بینى ؟: فرستاده هارون گفت   

مگر عیسى پیغمبر كه ُمْرده ها را : من چوبى را برداشتم و دل و جگر او را نشانش دادم و گفتم 
 .زنده مى كرده این مرض را عالج كند

خانه بیرون آمدم و آن بدبخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم چون سحر گردید صداى نوحه  از
و شیون و زارى از آن خانه بلند گردید یوحنا به این سبب مسلمان گردید و اسالم را بر خود قبول 

كرد و مكّرر زیارت حضرت سیدالشهداء مى رفت و طلب آمرزش گناهان خود را در آن بقعه 
را مسخره نماید) ع (ى نمود این سزاى كسى است كه تربت امام حسین شریف م .(78) 

 

 یك دانه تسبیح او را خوب كرد 



حسین بن : شیخ طوسى قدس الّله سره نقل فرموده كه 
ز پدرش نقل نمودهمحّمدعبدالّله ا  : 

در مسجد جامع مدینه نماز مى خواندم مردان غریبى را : گفت 
 .دیدم كه به یك طرف نشسته با هم صحبت مى كردند

مرا مرض : نه گفت : هیچ مى دانى كه بر من چه واقع شده گفت : یكى به دیگرى مى گفت 
نا امید شدم داخلى بود كه هیچ دكترى تشخیص آن مرض را نتوانست بدهد تا دیگر  . 

: روزى پیرزنى به نام سلمه كه همسایه ما بود به خانه من آمد مرا مضطرب و ناراحت دید گفت 
به غیر از این آرزوئى ندارم: اگر من تو را مداوا كنم چه مى گوئى ؟ گفتم   . 

ب را به خانه خود رفته پیاله اى از آب پر كرد و آورد و گفت این را بخور تا شفاء یابى من آن آ
خوردم بعد از چند لحظه خود را صحیح و سالم یافتم و از آن درد و مرض در من وجود نداشت تا 

 .چند ماه از آن قضیه گذشت و مطلقا اثرى از آن مرض در من نبود
روزى همان عجوزه به خانه من آمد به او گفتم اى سلمه بگو ببینم آن شربت چه بود كه به من 

ز آن روز تا به حال دردى احساس نمى كنم و آن مرض برطرف دادى و مرا خوب كردى و ا
 .گردید
تسبیح از : كه این چه تسبیحى بود گفت : یك دانه از تسبیح كه در دست دارم پرسیدم : گفت 

بوده است كه یك دانه از این تسبیح تربت در آن آب كرده بتو دادم ) ع (تربت امام حسین  . 
مرا به خاك قبر حسین مداوا كرده بودى )اى شیعه (ى رافضه ا: من به او پرخاش كردم و گفتم 

دیدم غضبناك شد و از خانه بیرون رفت و هنوز او به خانه خود نرسیده بود كه آن مرض بر من 
برگشت والحال به آن مرض گرفتار و هیچ طبیبى آنرا عالج نمى تواند بكند و من بر خود ایمن 

د شدنیستم و نمى دانم كه حال من چه خواه . 
در این سخن بودند كه مؤ ذن اذان گفت ما به نماز مشغول شدیم و بعد از آن نمى دانم كه حال 

 (79). آن مرد به كجا است و چه به حال او رسیده
اى مهد پناه بى كسان درگاهت

 اى شهد شفاء محّبت دلخواهت
اى تربت پاك كربالى تو حسین

 درد همه را دواى درمانگاهت
 



 

 مرثیه بخوان تا چشمت خوب شود 

 1262میرزا محّمد شفیع شیرازى متخلص به وصال متوفى 
قمرى در شیراز از بزرگان و شعراء و ادباء و عرفاى عصر 

تب علمیه ظاهریه و فتحعلى شاه قاجار است عالوه بر مرا
باطنیه در تمام خطوط هفتگانه نسخ و نستعلیق و ثلث ورقاع و 

 ریحان و تعلیق و شكسته مهارتى به سزا داشته و كتابهائى كه با خطوط مختلف نوشته بسیار است
. 

قرآن به خط زیباى خود نوشته 67در ریحان االدب به نقل از گلشن وصال آورده كه وصال   . 
من : آمده كه زمانى چشم ایشان آب آورد به دكتر مراجعه كرد دكتر گفت در كشكول شمس 

چشمت را خوب مى كنم به شرطى كه دگر با او نخوانى ننویسى پس او معالجه شد و چشمش 
 .خوب گردید

مجددا شروع به خواندن و نوشتن كرد تا اینكه به كلى نابینا شد و در راه رفتن دستش را به دیوار 
المر متوسل شد به محّمد و آل محّمد صلوات الّله علیهم اجمعینمى گرفت آخر ا  . 

 :شبى در عالم رؤ یا پیغمبر اكرم را در خواب دید حضرت به او فرمود
 .چرا در مصائب حسین مرثیه نمى گوئى بگو تا خداى متعال چشمت را شفادهد

وصال اگر شعر در همان وقت حضرت فاطمه زهراء سالم الّله علیها حاضر گردید و فرمود 
 . مصیبت گفتى شرطش آن است كه اول از حسنم شروع كنى زیرا فرزندم حسن خیلى مظلوم است

 : صبح كه شد وصال شروع كرد دور خانه قدم زدن و دست به دیوار گرفتن و این شعر را گفت
در تاب رفت و طشت ببر خواند و ناله كرد

 آن طشت را از خون جگر باغ الله كرد
 

م شعر را كه گفت چشمانش روشن و بینا شدند سپس گفتنیم دو   : 
خونى كه خورد در همه عمر از گلو بریخت

 دل را تهى ز خون دل چند ساله كرد
زینب كشید معجر و آه از جگر كشید



  (80)كلثوم زد به سینه و از درد ناله كرد
 

 

ع(برزخ زوار حسین   )  

علیهم السالم(شیخ احمد معرفت واعظ متقى اهل بیت عصمت   
 .نقل نمود (

یكى از مراجع تقلید نقل كرد یكى از علماء نجف اشرف كه یك 
شخصیت علمیست ایشان مقید بود هر هفته حركت مى كرده و 

پنجشنبه كه حوزه تعطیل مى شد صبح كه نماز مى خواند پیاده از راه به كربال مى رفته روزهاى 
خانه كه یك راه كویرى بود تقریبا سیزده فرسخ هست مى آمد كربال براى زیارت حضرت سیدالشهداء 

و بعد بر مى گشت) ع (  . 
ید كربال آقا شما دیگر پیر شده اید ناتوان گردیده اید سرما گرما حركت مى كنید مى رو : به او گفتند

 . آخر آن هم پیاده پس سواره بروید زیرا براى شما زحمت است
: واقعش آن وقتى كه چیزى ندیده بودم مى رفتم حاال كه چیز ها هم دیدم نروم گفتند: ایشان فرمودند

یك سال تابستان هوا خیلى گرم بود نماز صبح را خواندم رسم این بود یك مقدار : چه دیدى ؟ فرمود
آب یك عصا آن هم آن غذا را مى بستم توى بسته اى با كوزه آب مى گذاشتم سر  غذا یك كوزه

 .عصا و عصا را مى انداختم سر شاند و راه مى افتادم 
از این آبها بخورم اما حیفم : قدرى كه از نجف بیرون آمدم در آن هواى قلب االثر تشنه شدم گفتم 

هوا خیلى گرم بود یك مقدار دیگر راه آمدم كم كم آمد دیدم یك كوزه آب بیشتر نیست به راه افتادم 
مقدارى از این آبها بخورم عصا را : آفتاب باالى سرم آمد دیدم دیگر نمى توانم تحمل كنم گفتم 

برگرداندم كوزه را برداشتم نگاه كردم دیدم تمام آبها بخار شده رفته هوا یك قطره آب توى كوزه نیست 
ر نفهمیدم چه شد چشمهایم سیاهى رفت خوردم زمین از هوش رفتمواى من تشنه وسط بیابان ، دیگ  

. 
در چه حالى بودم نمى دانم یك وقت دیدم نسیم خنكى به صورتم خورد چشمهایم را باز كردم دیدم 

باغ و گلستان درختها نهرهاى جارى به چقدر عالى اینجا كجاست این درختها چیه این نهرهاى 
یبا و تو دل ُبرو كیا هستندجارى چیه این آدمهاى خوشرو وز  . 

از جاى خودم بلند شدم كوزه هم دستم بود ولى خشك و آب داخل آن نبود آمدم به این آقایانى كه 



آقا اینجا كجاست من بین نجف و كربال این تشكیالت را ندیده بودم ؟: تشریف داشتند گفتم   
ن به دردت مى خورد بعد ما به حاال آب را بخور چون تشنه هستى كوزه ات را هم پركن چو : گفتند

؟ چقدر لذیذ !شما مى گوئیم كجا هستى وقتى از آب خوردم دیدم عجب آبى این چه آبى است 
 .چقدر عالى كوزه ام را پر كردم سر حال شده آمدم جلو

است یعنى ) ع (اینجا عالم برزخ زوار قبر آقا امام حسین : خوب آقایان اینجا كجاست گفتند: گفتم 
یك وقت دیدم باد گرم . باز كردند عالم برزخ ایشان اینجاست ) ع (ه حساب با امام حسین آنهائى ك

به صورتم مى خورد چشمهایم را باز كردم دیدم همان وسط صحراى نجف است هیچ اثرى از آن 
 .درختها و باغها نیست و فقط آنچه كه هست كوزه پر از آب است اما از آن آبها

را ترك ) ع (مم این چیزها را دیده حاال دیگر زیارت آقایم امام حسین حاال منى كه به چش: گفت 
حساب باز كردید خیلى قدر خودتان را بدانید) ع (اى كسانى كه با امام حسین . كنم  .(81) 

انش حسین استخوشا جانى كه جان
 خوشا دردى كه درمانش حسین است

بود فرمانرواى كشور دل
 خوشا ملكى كه سلطانش حسین است

به چرخ دین نجوم بیشماریست
 ولى ماه درخشانش حسین است

نگردد محفل اسالم تاریك
 بلى شمع شبستانش حسین است

به نامش دفتر توحید مفتوح
حسین است خوش آن دفتر كه عنوانش  

حسن جان عزیز مصطفى بود
 ولى آرامش جانانش حسین است

به راه عشق پایان نیست لیكن
 یقین دارم كه پایانش حسین است

على را بر خلیل الّله فخریست



 بلى چون ذبح عطشانش حسین است
چه صحرائى است یا رب وادى عشق

 كه تنها مرد میدانش حسین است
هر دم بهار است زمین نینوا

 چمن پیراى بستانش حسین است
گرش خون خدا خوانم عجب نیست

 خدا را اصل قربانش حسین است
بگو اهریمنان كرببال را

 كه این صحرا سلیمانش حسین است
مؤ ید را چه غم باشد ز محشر

 كه پوزش خواه عصیانش حسین است
 

 

 مجلسى ، روضه وداع بخوان 

) رضوان الّله علیه (ثقة االسالم حاج شیخ عباس قمى  مرحوم
 . در منتهى االمال نوشته است

میرزا یحیى ابهریست در عالم رؤ یا عالمه مجلسى رضوان الّله 
در ) ع (تعالى علیه را در صحن مطهر حضرت سیدالشهداء 

) طرف پائین پاى حضرت در اطاق روضة الصّفا نشسته و مشغول تدریس است سپس مشغو 
 .موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت كند

حضرت صدیقه طاهره سالم الّله علیها فرمودند: یك وقت كسى آمد و گفت  : 
یعنى ذكر كن مصائبى را كه مشتمل بر وداع  اذكر المصائب المشتملة على وداع ولدى الشهید

 .فرزند شهیدم باشد
ى جمع بودند و گریه شدیدى نمودند كه مرحوم مجلسى نیز مصیبت وداع را ذكر كرد و خلق زیاد

 (82). مثل آن روز در عمرم ندیده بودم



این اشك كه بر عزایت پیداست
 در روز جزا مشترى او زهراست

ُدرى است گران بها حقیرش مشمار
قطره او به حشر دریا دریاست یك  

 

 

 اى دوست 

 :سّید عطاء الّله شمس دولت آبادى نقل فرمود
تقریبا شصت سال قبل كه اینجا طفلى بودم و با مرحوم پدرم به 

عزم زیارت كربال مشرف شده بودیم چون در آن عصر هواپیما و 
ماشین مسافر برى نبود و سائلى جز اسب و كجاوه نبود و با 

وسیله به زیارت مى رفتند این . 
آن زمان مرسوم این بود كه از شهرى قافله دسته جمعى به راه مى افتاد و در كربال شبهاى جمعه 

كه زوار واهل هر شهر مى رسید براى خود جدا جدا هیئتى تشكیل مى داد و به سینه زنى و 
 .عزادارى مشغول مى شد

یكى از شهرستانها داشت ، ولى چون اهل  هر نقطه اى از حرم و رواق و ایوان اختصاص به
كرمانشاه خیلى به كربال نزدیكتر بودند و اغلب آنها با اهالى كربال مربوط، و رفت و آمد داشتند به 
این مناسبت بهترین محل یعنى در حرم مطهر و اطراف آن را مخصوص اهل كرمانشاه معین كرده 

ه زدن و عزادارى كردن در حرم مطهر بودند لذا از ساعت دوازده ، نصف شب به بعد سین
 .مخصوص زوار كرمانشاهى بود

در یكى از شبهاى جمعه و در حدود دو ساعت بعد از نصف شب جمعى از اهالى كرمانشاه كه 
اتفاقا عده زیادى آن سال از رجال متدینین به زیارت مشرف شده بودند در حرم جمع گردیده و 

 .مشغول عزادارى شدند
احدى در حرم مطهر رفت و آمد نمى كرد وضع عجیبى بود رجال و متدینین و  به غیر این عده

بزرگان اطراف حرم نشسته و در وسط یعنى دو ضریح مقدس عده اى مشغول سینه زدن بودند و 
سید پیرمرد بزرگوارى هم كه خیلى مورد توجه مردم بود و صاحب نفس هم بود و مرشد آن دسته 



 .سینه زنى بود
رسوم این طور بود كه فعًال هم به این طریق سینه مى زنند گاهى مرشد سكوت مى در آن زمان م

نمود و از سینه زنان فقط صداى زدن دستها به سینه شنیده مى شد در همان حال كه سكوت 
 .محض حرم مطهر را فرا گرفته بود

یت یك یا خلیل یعنى اى دوست ، جمع: ناگهان از ضریح مطهر صدائى حزین شنیده شد و گفت 
مرتبه دستهایشان سست شده و نفسها در سینه ها قطع گردید و زمزمه یكبار متوقف شد و همگى 

 .متوجه شدند این صدا از كجا بلند گردید
بار دیگر همین جمله كه یا خلیل شنیده شد همگى فهمیدند كه بدون تردید این صدا از ضریح 

همه انتظار داشتند بار دیگر این صدا را كه است گویا بدون استثناء ) ع (مطهر آقا سیدالشهداء 
 .به منزله معجزه اى بود در حرم بشنوند

ناگهان براى مرتبه سوم آن صدا از ضریح مطهر شنیده شد كه جمعیت از هر سو خود را به 
طرف ضریح پرتاب نمودند در همین بین بود كه سرپائى به شدت به پهلوى من رسیده و فورا غش 

 . كردم
به هوش آمدم خود را روى دست پدرم مشاهده كردم كه با چشم هاى گریان به من مى  یك وقت كه

نگریست تا دید من به هوش آمدم و سالم هستم صدا زد عزیزم بگو ببینم تو چه دیدى ؟ چرا به این 
من در حرم متوجه سینه زدن جمعیت و زمزمه گوشه و كنار حرم بودم نا گاه : حال افتادى گفتم 

یا خلیل بار دوم كه این جمله را شنیدم دیدم تمام این : میان ضریح شنیدم كه گفت صدائى از 
 .جمعیت متوجه ضریح مطهر گردیدند

امام مرتبه سوم كه آن صدا از ضریح مطهر بلند شد یك مرتبه دیدم جمعیت از جاى كنده شد و 
گر چیزى نفهمیدمخود را به ضریح پرتاب نمودند ولى ناگهان لگدى به پهلوى من خورده و دی  . 

نه: عزیزم مى دانى گوینده آن جمله و صدا چه كسى بود؟ گفتم : مرحوم ابویم گفت  او : گفت  . 
خود آقا ابا عبدالّله بود كه چون وضع اخالص و عزادارى بى ریاى آن جمع را به طور 

ار اى دوست و خود این بیان اظه: مخصوصى احساس كرد ناگهان از شدت شوق سه بار فرمود
 (83).تشكرى بود

یا حسین دلم خون شد در هواى كوى تو
 دمبدم حسین گویم قاصدم به سوى تو



هر كسى به سر دارد آرزوى دنیا را
 در دلم نمى باشد، غیر آرزوى تو

گر پستم و خوارم و تهى دستمیا حسین ا
 دل ز هر جهت بستم تا رسم به كوى تو

خسرو كریمانى ، پادشاه ایمانى
 سرور شهیدانى ، عاشقم به روى تو

تشنه جان سپردى تو،تشنه فراتم من
 كى شود كنم ماءوى ، در كنار جوى تو

یا حسین گرفتارم ، از غم تو بیمارم
ه ام به بوى توجان من به لب آمد، زند  

تو شفیع یزدانى ، ما گداى سبحانى
 آبروى ما نبود، جز به آبروى تو

شیون و نوا دارند، جمله آرزومندان
 اى خوش آن زمان آید مژده اى ز سوى تو

ذاكرین تو گویند هر شبى ز سوز دل
 كى شود به َبرگیریم ، َمرقد نكوى تو

هشد مقدم ار خسته كنج عزلتى جست
 دیده از جهان بسته جز ز گفتگوى تو

 

 

 اولین سفر به شام 

متقى صالح حضرت آیة الّله حاج سید حسن ابطحى ادام الّله 
 :ظله فرمود

در سفرى كه به شام مى رفتم و با ماشین شخصى با خانواده ام 
هم سفر بودیم ، حدود دویست كیلومتر كه به شام مانده بود 



ن پیدا شد كه به هیچ وجه روشن نمى شد در این بین آقا مهدى در بیابان با عیبى در موتور ماشی
ماشین بنزش پیدا شد و باكمال محبت ماشین ما را بكسل كرد و به شهر شام آورد ولى از این 

كه چرا ما با این : عرض كردم ) علیهاالسالم (وضع من خیلى ناراحت بودم و به حضرت زینب 
م شدیموضع در سفر اول وارد شا  . 

شب در عالم رؤ یا خدمت حضرت زینب سالم الّله علیها رسیدم آن حضرت در جواب من 
آیا نمى خواهى شباهتى به ما داشته باشى ؟ مگر نمى دانى كه ما در سفر اولى كه به : فرمودند

تو هم چون از ما هستى ) چه سختى ها كشیدیم (شام آمدیم اسیر بودیم  منظورشان این بود كه )
باید در اولین سفرى كه به شام وارد مى شوى اسیر وار وارد ) تو سید و از ُذرّیه ما هستى  چون

 . شوى
قربانتان گردم قبول كردم و با این توجیه همه خستگى سفر از تنم بر طرف شد: گفتم  .(84) 

مرغ دلم پر مى زند اندر هوایت یا حسین
 دارد دل بشكسته ام شوق لقایت یاحسین

من عاشق دل خسته ام بر مهر تو دل بسته ام
 از قید دنیا رسته ام گریم برایت یاحسین

طى شد بهار عمر من در آرزوى كوى تو
 خواهم ز حق گیرم مكان در كربالیت یاحسین

اد غمت گریم براى ماتمتهر گه كنم ی
 دارم به سر شور و نوا در ماجرایت یا حسین

زان حالت جانسوز تو آتش زده بر جان من
 آه و فغان زان تشنگى جانم فدایت یا حسین

اكنون ز پا افتاده ام بیمار و زار و خسته ام
 یك دم قدم نه بر سرم دارم هوایت یا حسین

از پیكر اى آرام جانآن دم كه جان گردد روان 
 گوید مقّدم با فغان دارم عزایت یا حسین

 

 



 تربت بهشت 

كه در علوم ریاضیه و نجوم (در زمان شاه صفوى سفیرى 
مهارتى تمام داشت و گه گاهى هم از ضمایر و اسرار و اخبار 

از طرف دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد ). غیبیه مى گفت 
ایران اصفهان بود وارد اصفهان شد تا كه  در آن زمان پایتخت

 تحقیقى درباره ملت و اسالم كند و دلیلى براى آن پیدا نماید
سلطان وقتى او را دید و از خیاالتش آگاهى پیدا كرد تمام علماى شهر اصفهان را براى ساكت 
ن كردن و محكوم كردن آن شخص خارجى دعوت نمود كه از جمله آنها مرحوم آخوند مال محس

حضرت . فیض كاشانى رضوان الّله تعالى علیه كه معروف بفیض كاشى بود حضور پیدا كرد
آخوند كاشى روبه آن سفیر فرنگى نمود و فرمود قانون پادشاهان آنستكه از براى سفارت مردان 
چطور شده كه پادشاه فرنگ آدمى  .بزرگ و حكیم و دانا و فهمیده و باسواد را اختیار مى كنند

را انتخاب كرده ؟مثل تو  ! 
من خودم داراى علوم و سرآمد تمام علمها : سفیر فرنگى خیلى ناراحت شده و بر آشفت و گفت 

 !مى باشم آنوقت تو بمن میگوئى من حكیم و دانا نیستم ؟
اگر خود را آدم دانا و فهمیده و تحصیل كرده مى دانى بگو ببینم در : مرحوم فیض كاشى فرمود

 دست من چیست ؟
مسیحى بفكر فرو رفت و پس از چند دقیقه اى رنگ صورتش زرد شد و عرق انفعال بر  سفیر

 .جبینش پیدا شد
این بود كماالت تو كه از این امر جزئى عاجز شدى ؟ تو كه : مرحوم كاشى لبخندى زد و فرمود

 مى گفتى ازنهان و اسرار انسانها خبر مى دهم چه شد؟
من متوجه شده ام كه در دست تو چیست و آن تربتى از قسم به مسیح بن مریم كه : سفیر گفت 

 !تربتهاى بهشت است لكن در حیرتم كه تربت بهشت را از كجا بدست آورده اى ؟
شاید در محاسباتت اشتباه كرده اى و قواعدى را كه در : مرحوم آخوند فیض كاشى فرمود

اینطور نیست لكن تو بگو  استكشافات این امور بكار برده اى ناقص بوده سفیر مسیحى گفت خیر
آیا اگر بگویم اقرار بحقیقت دین اسالم : مرحوم فیض فرمود. تربت بهشت را از كجا آورده اى 
ع(آنچه در دست من هست تربت پاك آقا حضرت سید الشهداء ! میكنى ؟ است سپس دست خود  ( 



) ص (پیغمبر ما : را باز كرد و تسبیحى را كه از تربت كربال بود به سفیر نشان داد و فرمود
تو خود اقرار كردى و گفتى ! و تصدیق سخن توست ؟. فرموده كربال قطعه اى از بهشت است 

قواعد و علوم این حدیث من خطا نمى كند و حدیث پیغمبر را هم در صدق گفتارش اعتراف كردى 
در  و پسر پیغمبر ما در این تربت كه قطعه اى از بهشت است ، مدفونست اگر غیر این بود

بهشت و تربت آن مدفون نمى شد، سفیر چون قاطعیت و برهان و دلیل را مشاهده نمود مسلمان 
 (85).شد

بوى گلهاى بهشتى زفضا مى آید
 عطر فردوس هم آغوش صبامى آید

جنون سرنهد ازبوى نسیم دل بصحراى
 مگر از سلسله اى عقده گشا مى آید

هاتفم گفت كه این بوى حسین است امروز
 زین جهت بوى بهشت از همه جا مى آید

سرگل مصطفوى ، زینت باغ علوى
 مظهر پنج تن آل عبا مى آید
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