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 مقدمه مؤ لف
 باسمه تعالى 

 یكم یا اهل بیت النبوة السالم عل
حمد و ستایش مخصوص خداوندى است كه اهل بیت علیهم السالم را وسیله نجات انسان از گرداب 

 . حیوانیت ، به جایگاه واالى خویش قرار داد، و محبتشان را شرط قبولى طاعات و عبادات دانست

 طاعات منكران محبت قبول نیست

 صد بار اگر به چشمه زمزم وضو كنند

در وضعیت كنونى كه انسانیت انسان ، مورد تهاجم آفت هاى گوناگونى قرار گرفته است ، یگانه 
كشتى نجات ، همانا این چهارده نور مقدس اند كه با خوشه چینى در مكتب این بزرگواران مى توان به 

 .نجات از این ورطه امیدوار بود



 سر منزل عشق است حریم حرم یار

 ه دار عنان رااى قافله ساالر، نگ

این حقیر با بضاعت بسیار اندك خویش خواستم عرض ارادتى هر چند ناقص ، به ساحت مقدس این 
اولیاى الهى بنمایم ؛دیدم چه بهتر كه با استادى كه عمر و وقت خویش را در این راه قرار داده ، 

نهایت شاكرم كه به به این كار مشغول شوم و خداوند را بى حد و مدظله حضرت استاد فاطمى نیا 
من كمترین این توفیق عظیم را عنایت فرمود تا مدتى از عمر ناقابل و بى ارزش خویش را در این راه 

 .تا چه در نظر افتد. پر فیض و بهجت صرف نمایم 

 یك عمر مى توان سخن از زلف یار گفت

 در بند آن مباش كه مضمون نمانده است

كه بذل لطف ) مدظله (م و المسلمین جناب استاد فاطمى نیا از واعظ محترم ، حضرت حجة االسال
نموده و اجازه جمع آورى مطالب را فرمودند، صمیمانه سپاسگزارم و متذكر مى شوم آنچه كمى و 

كاستى در این مجموعه دیده شود از این حقیر است ، سعى بر این بوده كه مطالب بصورت دسته 
امید است عزیزان صاحب . مطالب را در آن یافت جمع آورى شودبندى شده همراه با منبعى كه بتوان 

در پایان الزم مى دانم از تمامى . مستفیض فرمایند  نظر ما را از انتقادات و پیشنهادات خویش 
خصوصا از پدر، مادر و همسرم كه . كسانى كه مرا در این راه یارى رساندند كمال تشكر را بنمایم 

اجر معنوى این اثر را به رسم نیكوى صاحب قلمان ، به . من بوده است دعایشان همیشه بدرقه راه 
دلیل مقارنت با شب والدت سرور و ساالر شهیدان حضرت ابى عبداهللا الحسین علیه السالم خاضعانه 

به این امید كه خداوند آخرین كالم ما را در این دنیا و اولین . به پیشگاه این بزرگوار، تقدیم مى نمایم 
 .ما را در آخرت نام زیباى موالیمان امام حسین علیه السالم قرار بدهدكالم 

 ق ؛هفدهم مهر ماه سال عزت و افتخار حسینى.ه  1423سوم شعبان المعظم 
 قم المقدسه ؛محمد رحمتى شهرضا 

 مناجات



ا در روایتى دیدم كه یك جوان مسیحى در زمان امام صادق علیه السالم توفیق تشرف به اسالم را پید
در منا در جمعى كه به دور حضرت امام صادق علیه السالم حلقه زده . كرده بود و مسلمان شده بود

من مسلمان شدم و مادرم هنوز مسیحى است ، قوم و خویش هایم هم ! یابن رسول اهللا : بودند، گفت 
عرض گوشت خوك مى خوردند؟ : چه كنم ؟ حضرت فرمود. مسیحى اند و با من رفت و آمد مى كنند

. با این ها رفت و آمد كن . فرمود عیب ندارد!. نه  :شراب مى خوردند؟ عرض كرد: كرد نه ؟ فرمود
آخر، مسلمان باید عملش معرف او باشد و اال مرتب بگویى و عمل . به مادرت هم زیاد احترام كن 
رزن مسیحى این جوان رفت و به پی. تبلیغ ، در اصل ، با عمل است . نكنى كارى از پیش نمى رود

تو از ! پسر: یك روز پرسید. با این كار نظر مادرش را جلب كرد .كه مادرش بود زیاد احترام كرد
قضیه چیست ؟ گفت كه مادر، این رهبرى . وقتى كه دین تازه را یافتى ، به من خیلى احترام مى كنى 

بیاء است نكند این سفارش به مادر كار ان: پیرزن گفت . كه دارم خیلى سفارش تو را كرده است 
خالصه نظرش جلب شد و گفت . پیغمبر نیست وصى پیغمبر است ! نه مادر: پیامبر است ؟ گفت 

مادر  : اگر بخواهم مسلمان بشوم چه باید بكنم ؟ گفت. من هم مى خواهم مسلمان بشوم ! كه پسرم 
كرم صلى اهللا علیه شهادت به وحدانیت پروردگار، به رسالت حضرت رسول ا. شهادتین را بگو! جان 

در اینجا یك . مادر تو مسلمان شدى مباركت باشد: پسر گفت . مادر شهادتین را گفت . و آله و سلم 
. وقتى پانزده بیست سال پیش این حدیث را دیدم ، دود از سرم بلند شد. حاشیه دو سه دقیقه اى دارم 

حاال : به پسرش مى گوید. ب بوده این پیرزن كه مسلمان مى شود، زمانش نزدیك به مغر ! آى مردم 
شیعه مسلمان ، تو ! كه مسلمان شدم چه كار كنم ؟ مى دانید چرا دود از سرم بلند شد؟ گفتم اى طلبه 

اگر اهل دین نیستى كه هیچ ، . حرف بزرگى است . یك دفعه نگفتى چون مسلمانم ، چه كار كنم 
چون . تقیدهایى به گردنت مى آید .دمسئولیت به گردنت مى آی. اگر هستى حسابت جدا مى شود

آخر مسلمان كه شدى ! چون مسلمانم كم بفروشم ؟! چون مسلمانم دروغ بگویم ؟! مسلمانم تقلب كنم ؟
ولى این پیرزن ، . با عینك دیگر باید به خودمان نگاه كنیم ! عزیز من .مى شود  وظیفه ، عوض 

حاال كه مسلمان شدى باید ! مادر: ه كنم ؟ گفت االن كه مسلمان شدم ، چ: چقدر فهمیده بود مى گوید
من به تو تلقین : پسر گفت . نماز بلد نیستم : وضو را یادش داد و بعد گفت .نماز مغرب ، بخوانى 

تلقین  .تلقین به این مى گویند كه یكى بگوید و یكى هم از او یاد بگیرد و به زبان او بگوید. مى كنم 
سوره مى خواند  .آن حمد را مى خواند این هم مى خواند. با تلقین خواندكرد و مادر هم نماز مغرب را 



نشستند یك قدرى مادر و فرزند صحبت كردند بعد گفت كه . نماز مغرب تمام شد. این هم مى خواند
یك وظیفه اى ! مادر: االن تا دم خواب ، در این دین جدید وظیفه اى دارم یا نه ؟ گفت ! پسر جان 

مى دانید این حدیث در . این مطلب حدیث است  . ه و آن یك نماز چهار ركعتى استدیگر باقى ماند
. كجاست ؟ این حدیث در كتاب درجه سه و چهار نیست در كتب اربعه شیعه این حدیث آمده است 

وافى مجموعه كتب اربعه شیعه . فیض كاشانى كتب اربعه را جمع كرده و اسمش را وافى گذاشته است 
اسرارى در این . مدركش را مى گویم كه خیالتان راحت شود . حدیث را در آن جا دیدم من این. است 

تا موقع خواب ، یك چهار ! مادر: گفت  . حدیث است كه من آنها را چون وقت ضیق است ، انداختم
این . گفت من تلقین مى كنم ، تو بخوان . هنوز یاد نگرفتم : مادر گفت . ركعتى هم برگردنت هست 

السالم علیكم و : (پیرزن همین كه گفت : حدیث مى گوید. ركعت عشاء را هم با تلقین خواند چهار
این حدیث به شما مى گوید فكر نكنید كه ! آى مردم . شد  مثل چراغ خاموش ) رحمة اهللا و بركاته 

طلب خدا نكرده اگر عمدا این م. نعوذ باهللا عاقبت بخیرى یا عاقبت به شرى بى حساب و كتاب است 
حساب و . حساب كتاب دارد. نمى توانى این حرف را بزنى . را بگویى ، استكانت را باید آب بكشند

كتابش چیست ؟ شب عید است و عرایض ما تمام مى شود ولى یك یادگار هم به شما مى دهم ؛ان 
ه ب.5Jفیها المعêگ3Tréدعاى كمیل كه خواندید در آنجا مى گ. شاء اهللا خاطر نازنینتان باشد

 .و در چند لحظه از اهل بهشت شد! گوشش نرسیده بود، رسید و گفت چشم 
شب هاى قدر را سپرى كردیم یعنى به اندازه این پیرزن مسیحى . من و تو، ماه رمضان را سپرى كردیم 

یك دفعه . عمرى در مسیحیت بود! هم نمى شویم كه یك چیزى از خدا بگیریم ؟ حاشا به كرم خدا
! حاال بیا امشب بگوییم خدایا . ز مغرب و عشاء خواند تمام شد و رفت در بهشتیك نما. روشن شد

خودت بیا . ما تو را بدهكار نمى دانیم  . ما اصال این شب قدرها و بك یا اهللا ها را به رخ نمى كشیم
 . عیدى ما این باشد كه ما را ببخشى و دعاهایمان را قبول كن. با تفضلت عیدى به ما بده 

 نكته
یاد جمله آقا میرزا . خدایا دست ما را بگیر خدایا تو كریمى ! قدر، چقدر عظمت دارد امشب  شب

یكسال به شب قدر مانده به فكر شب قدر  :مى فرماید. جواد آقا ملكى تبریزى كه مى افتم مى لرزم 
ار یعنى در این یك سال كارى نكنى كه شب قدر آن عمل بیاید و مثل سنگ در سر راهت قر . باشید
 .بگیرد



 (1: (رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم 
 السالم علیك یا رسول اهللا 

ما در قم در خدمت كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه . امروز روز شنبه بود روز رسول اهللا 
م متوسل به حضرت شدیم ، در این مهدیه امام زمان علیه السالم ه (روحى له الفداء(علیها السالم 

پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم . متوسل به رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مى شویم 
 .اگر حاجت داشتى به پیغمبر پناه ببر: روایت مى فرماید. خیلى مهربان اند

از جائى پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و : مى فرماید. نقل كرده است ) ره (این حدیث را شیخ صدوق 
دلش . دقت بفرمایید، این دقیق است . یك دفعه ، صداى گریه كنیزى را شنید. و سلم رد مى شد آله

دید . برگشت ! نه !! گریه بشنود و بتواند ادامه راه بدهد؟. است ) رحمة للعالمین ! (بله . طاقت نیاورد
 .یك كنیزكى نشسته است و گریه مى كند

 چرا گریه مى كنى ؟
من به تو این پول : فرمود. من گم كردم . یك پولى داده بود كه یك چیزى بخرم  موالیم! یا رسول اهللا 
پیراهن مباركش را فروخت و این پول . مفصل است   البته حدیثش. پول را یك جورى داد. را مى دهم 

 شما! دوباره چرا گریه مى كنى ؟ عرض كرد یا رسول اهللا  :گفت . آمد دید دوباره گریه مى كند. را داد
پول را مرحمت فرمودید؛اما چون وقت گذشته مى ترسم كه موالیم ، من را بخاطر این تاءخیرم عذاب 

خودم مى : فرمود. ولى اینجا با دادن پول درست نمى شود. خب ، آنجا حضرت ، پول را داده بود. كند
سابق ، از  رفتند در خانه موالى این كنیز؛ در زمان! آیم و سفارش مى كنم كه تو را عذاب نكنند

؛یعنى اگر كسى هست )السالم علیكم . (این كار به معناى كسب اجازه بود. بیرون سالم مى گفتند
اگر جواب نمى دادند یعنى یا كسى نیست یا نمى خواهد جواب بدهند و . بیاید بیرون ، ما كار داریم 

م هم جواب ندادند، بار بار دو . جواب نیامد. السالم علیكم : حضرت فرمود. نمى خواهند پذیرا شوند
چرا بار اول و دوم جواب : فرمود. آقا بفرمائید) السالم علیك یا رسول اهللا . (سوم صداها بلند شد

آقا . خواستیم این صدا را بیشتر بشنویم . صداى شما دلنشین بود! یا رسول اهللا : عرض كردند. ندادید
! یا رسول اهللا : عرض كردند. ن دختر را اذیت نكنیدآمدم بگویم ای: آقا فرمود. قربان قدمتان  .بفرمائید 

 . نه تنها اذیت نمى كنیم بلكه به یمن قدم شما آزادش مى كنیم
سال پیش  20نكته این است كه .نكته مهمى است . یك نكته اى اینجا مى خواهم بگویم ! دوستان 



ها دور و برت را گرفته اند،  اى طلبه اى كه كتاب: گفتم . وقتى این حدیث را دیدم با خودم حرف زدم 
مطلبى بگویم به درد این . ، مسلمانى اما هنوز به پاى این كنیز نرسیدى .طلبه هستى شیعه هستى 

به خودم . شما در دعاى ابوحمزه ثمالى خواندید؛خوب دقت كنید. نیمه شب هاى ماه رمضان مى خورد
این كنیز به حال خودش گریه . یه كردگفتم كه این كنیز یك گوشه اى پیدا كرد و به حال خودش گر 

به خودم گفتم اى . مى كرد، منتهى این صدا به گوش پیغمبر رسید باعث شد كه این كنیز آزاد بشود
اگر تو هم یك گوشه پیدا كنى ، یك قدرى به حال خودت گریه كنى این صدا به گوش پیغمبر ! بیچاره 

اللهم و اعنى بالبكاء : (ه السالم یادمان نداده كه مگر سید الساجدین علی. برسد تو هم آزاد مى شوى 
. یك استادى داشتم ، از اولیاى خدا بود. به حال خودم گریه كنم ! خدایا كمكم كن  .(3)( على نفسى

و ال (چرا گریه نكنم ؟ ) مالى ال ابكى : (از موارد حساسش اینجاست  مى فرمود دعاى ابوحمزه ، یكى
 و ال ادرى الى ما یكون مسیرى! (؛ نمى دانم كدام طرفى رفتم ؟ این گریه ندارد؟)ادرى ما یكون مسیرى 

). 
 (2: (رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم 
ن بود كه صداى كنیزى را شنید كه گریه مى كند، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم این قدر مهربا

 .طاقت نیاورد
همین طور كه بچه ها در منازل ، گریه مى كنند و صدا از داخل : یكى از علماى سنى مى نویسد

خانه ها به معابر و كوچه ها مى رسد همین طور، حضرت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در 
ابى عبداهللا علیه السالم در سنین كودكى گریه مى كند، صدایش مسیرى حركت مى كرد متوجه شد كه 

پیغمبر رسید، حضرت طاقت نیاورد و برگشت ، دخترش را صدا كرد و یك عبارت خیلى   به گوش 
 ( اءلم تعلمى ان بكاءه یؤ ذینى! (دخترم : فرمود. زیبایى فرمود؛كه این عبارت مرا دگرگون كرده است 

مگر نمى دانى من از گریه حسین رنج مى برم ؟ یك نكته از عملكرد اهل بیت علیهم السالم به  (4)
یكى از این دو خاصیت و پیغمبر را صدا كردن نظر قاصرم رسیده و یك چیزى فهمیدم و آن ، این كه 

. ، یا درد دوا مى كند، یا به آدم یك شرح صدرى مى دهد، آدم تسكین پیدا مى كندخصوصیت را دارد
عملكرد اهل بیت علیهم السالم این است كه در تمام شدائد پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم را 

فشار مى گویم شاید از ! آقا. صدا مى كردند، عمه امام زمان آمد، در كنار آن بدن نازنین قرار گرفت 
این است كه . بوده من كه نمى توانم بگویم ؛مگر شوخى است كه آدم ، برادر خودش را این طور ببیند



یا رسول : یك دفعه دیدند عالمه غیر معلمه ، زینب كبرى علیها سالم به طرف مدینه برگشت و فرمود
 . این همان حسین است كه طاقت گریه اش را نداشتى! اهللا 

 (1(م حضرت على علیه السال
. یك وقتى در خدمت یكى از بندگان ممتاز خداوند و از علماى ربانى رضوان اهللا تعالى علیه بودیم 

این گداها كه مى آیند و در خانه : گاهى تذكراتى داشت ، مى فرمود. درسى پیش ایشان مى خواندیم 
مى زنى ؟ چرا  را مى زنند، یك وقت درى باز مى شود و عتاب مى كند كه این چه وقتى است ، در

آن هم ممكن است عتاب كند كه چرا در مى زنى ، . آن یكى در دیگر را مى زند! مزاحم شدى ؟ برو
آن یكى در را كه مى زند، یك غذایى ، یك پولى ، یك چیزى . چرا مزاحم مى شوى ؟ ما خواب بودیم 

گفت اما گدایان خدا، مى . باالخره یك درى باز مى شود! بگیر و برو: به او مى دهند و مى گویند
 وقتى در را باز نكند كجا بروند؟ خدایا اگر ما را نبخشى ، چه مى توانیم بكنیم ؟

 .گریه هاى ما، ناله هاى ما، قرآن سرگرفتن هاى ما، هیچ كدام خدا را بدهكار نمى كند
آن هم . بگویم یك حدیث براى شما . پشتوانه داشته باشد. احیاء باید علمى باشد. احیاء را علمى بگیرید

گریه ، ناله ، قرآن سر گرفتن ، ما دیگر بیشتر از این . احیاءتان را رنگین تر مى كند، ان شاء اهللا 
مى خواهى بخشیده شوى ، درست است . اما خیال نكنى كه اینها خدا را بدهكار مى كند. راهى نداریم 

. امشب . صوم راهنمایى ات كنم طلبه رو سیاهى هستم ؛هیچ چیز نمى دانم ولى بگذار از قول مع. 
هیچ . اگر خیال كنید این ها خدا را بدهكار مى كند، كاله سرت مى رود. ان شاء اهللا بخشیده مى شوید

مگر دعاى ابوحمزه ثمالى را نخواندید كه . همیشه ما به خدا بدهكاریم  . وقت خدا بدهكار نیست
؛بدى ما همیشه به طرف تو )شرنا الیك صاعد(خیرت همیشه به ما مى رسد و  (5)؛)خیرك الینا نازل (

و سئلوا اهللا من فضله ان : (اگر بنده ات غیبت كرد، گناه كرد؛چرا پشت سرش مى گوید! خدایا. مى آید
حاال اگر . مى خواهد بگوید خدا دكان باز نكرده ، خدا مهربان است  (6) (اهللا كان بكل شى ء علیما

تو را به حق این خانم ، قسم مى . ولى نه اینكه خدا، بدهكار باشد. مرا هم ببخشد جاى دورى نمى رود
این . به خدا قسم اگر بخشیده نشویم ، شب دست خالى بر مى گردیم . ببخش دهم كه امشب ما را 

 . دست خالى شدن خطرناك است
من  :مى فرماید. امشب باید حالتت این حدیث باشد. یك حدیث بگویم ان شاء اهللا راهنمایى بشویم 

سابق در سفینة . احتماال حدیث قدسى باشد .(7)اذنب ذنبا فعلم ان للله ان یغفر له و ان له ان یعذبه 



هر كس گناهى بكند، نه ) من اذنب ذنبا) . خیلى حدیث علمى پر نور و روشنگرى است. البحار دیدم 
مثل من ، امشب مى گویم خدایا من گناه بیاید،   پیش  ! نه. اینكه عمدا گناه بكند و این حالت را بگیرد

. اعتراف كنیم . نفهمیدم ! خدایا غلط كردم : كردم باالخره چكار كنم ؟ به خدا قسم شب نوزدهم گفتم 
خیال نكند هر فعلم ان للله یغفر له و ان له ان یعذبه كسى گناه بكند  . غیر از اعتراف چیزى نداریم

كسى اگر گناه دارد باید این را هم بداند كه بعد از ! نه . ببخشدكسى قرآن سر گرفت ، باید خدا او را 
این گریه ها، ناله ها، قرآن به سرگرفتن ها، بعد از همه این حرفها، بر خداست كه او را ببخشد یا 

امشب بگو، . خدا او را مى بخشد). غفر اهللا له (مى فرماید اگر این اندیشه را داشته باشد؛. نبخشد
اما در عین حال ، تو را . ن بر سر دارم و اسماء نازنین اولیاءت را بر زبان مى آورم خدایا، من قرآ

اما مى دانم كه تو مرا مى ! اما مى دانم باز هم با تو است كه مرا ببخشى یا نه . بدهكار نمى دانم 
دا ما كه امشب تنها در خانه خ! مگر مى شود امشب مرا نبخشى ؟! خدایا. خدا كریم است . بخشى 

نمى رویم ، بلكه با یك فرق شكافته ، با یك رنگ پریده ، با یك رنگ زرد، با یك چهره زرد، مى رویم 
 !!اگر من آبرو ندارم ؛یعنى امیرالمؤ منین هم نعوذ باهللا آبرو ندارد؟! خدایا. 

گریه مى كردند، گاهى . امیر المؤ منین ، امشب چه حالى داشت ؟ بچه ها باالى سرش مى آمدند
ابى عبداهللا علیه السالم . رت مجتبى علیه السالم مى آمد، گاهى زینب كبرى علیها سالم مى آمدحض

هیچ فرقى هم با هم ندارند، والیت . امام حسین هم ، امام است . آقا امام حسن ، امام است . مى آمد
ین گاهى در اثر این نمى دونم چیه ، بله داریم كه ، آقا امیرالمؤ من. ، یك اسرارى دارد؛ما نمى فهمیم 

در یكى از دفعات حضرت مجتبى علیه السالم . گاهى به حال مى آمد. ضربت از حال مى رفت 
دید آقا امیرالمؤ منین از حال رفت و امام حسن علیه السالم گریه كرد؛قطرات . نشست باالى سرش 

! حسن جان :  اشكش به صورت پدر ریخت ، امیرالمؤ منین از آن حال بى حالى خارج شد و گفت
همه اشان عزیز بودند اما نمى دانم چه سرى دید كه این حرف . گریه تو دلم را مى سوزاند ! گریه نكن

صلوات اهللا علیك یا امیر المؤ . (گریه تو دلم را مى سوزاند! حسن جان . را به حضرت مجتبى گفت 
 (. منین

 (2(حضرت على علیه السالم 
نشسته بود در منزل خودش و بى خبر از همه جا، از قول امیر  یك شاعرى از شعراى بزرگ شیعه ،

 قریب به این مضامین كه. شاعر مشهورى است . المؤ منین شعر گفته بود



 ملكنا و كان العفو منا سجیة 
 .یك وقتى زمام امور در دست ما بود؛كار ما بود؛كار ما عفو بود: حضرت فرمود

علیه و آله و سلم وقتى به مسجد الحرام آمد مشركین نشسته  بعد از فتح مكه ، پیغمبر اكرم صلى اهللا
پیغمبر، االن همه ما را از  :گفتند. چشمهایشان در دوران بود. بودند؛ نفسها در سینه ها حبس شده بود

حضرت از در مسجد یك نگاهى به داخل مسجد كرد؛دید مشركین سخت در . دم تیغ مى گذراند
ند آزارش كردند یكى اشان بلند شد و گفت كه تو كریمى و پسر یك عمرى است اذیتش كرد. وحشتند

یكى از مشركین به پیغمبر عرض كرد كه اگر االن ما را عفو كنى در اختیار توایم ، ما را . مرد كریم 
روایت داریم جمله مشركین تمام شد، دیدید اشك از چشمان ! آقا. هم بكشى كارى نمى توانیم بكنیم 

. همه آزادید. همه شما آزادید، بروید (8) (اذهبوا انتم الطلقا: (ال چه گفت ؟ فرمودپیغمبر جارى است حا
این است كه شاعر از قول این ها مى گوید كه ما وقتى زمام امر را در دست داشتیم عفو سجیه ما 

چرا اینطور شد؟ حاال . ود؛ وقتى كار را شما به دست گرفتید زمین از خون بچه هاى من سیراب شدب
امیرالمؤ منین را در خواب  :یك نفر از شیعیان مى گوید. این شاعر گفته و از همه جا بى خبر است 

كار دست اینها  ولى انتم الطلقاءدیدم گفتم آقا چرا شما خاندان كه این قدر كریمید؛شما كه مى گویید 
بیدار شد رفت گفت ! برو از آن شاعر بپرس : كه مى افتد بچه هاى شما را مى كشند حضرت فرمود

فشهق : (مى گوید. گفته جوابش را از تو بپرسم . من امیرالمؤ منین را این جور در خواب دیدم : 
. ما را ببخشید! م زمان حاال مى گویم اما. این شاعر، یك صیحه اى كشید و روى زمین افتاد). شهقة 

با این حال ! معلوم است عالمه غیر معلمه ، زینب كبرى جگرش سوخته ، چه منازلى را طى كرده بود
این از ! اى پسر آزاد شده ها!) امن العدل یابن الطلقاء؟: ( فرمود. جمله را چه قدر به جا خرج كرد

 ... عدل است ؟ بقیه اش را حیا مى كنم بگویم
 (3(یه السالم حضرت على عل

 و یا امام العالمین و یا سید الوصیین  (9)السالم علیك یا امیر المؤ منین و یا قائد غر المحجلین 
 . مصیبت امیرالمؤ منین خیلى مصیبت بزرگى است

واهد معصیت كار بشود اسمش مسلمان بشود ولى كارهایى بكند كه مورد اعتراض خدا نكند انسان بخ
انسان وقتى فكر مى كند یك نفر یهودى در مجلس یزید بود یك حرف عجیب و . یهود و نصارى بشود

خیلى خوبى زد كه آدم را آب مى كند امام زمان ما را ببخشید مى خواهم در مظلومیت امیر المؤ منین 



گفتند سر پسر . یهودى پرسید این سر براى كى است ؟ در مجلس ، همه جور آدم بودندچیزى بگویم 
من به هفتاد واسطه به حضرت داود ! گفت اى یزید. دختر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم است 

مى رسم بین من و حضرت داود هفتاد پدر است و این یهودى ها این را مى دانند؛وقتى در معابر، 
تو چطور پسر پیغمبر را . مى آیند خاك پاى مرا بر مى دارند به چشم خودشان مى مالندمى روم 
 كشتى ؟

آدم یك . یك وقت اصال عمق جنایت خیلى است ، ولى از بس گفتند و شنیدیم عادى شده است 
من در قم یك نفر را مى شناختم خیلى وقت پیش بود . شبحى از امیرالمؤ منین ببیند مست مى شود

كه یك شبح تارى از امیرالمؤ منین از دور نشانش داده بودند؛اصال مدتى این آدم روى پاى  شنیدم
 . نمى دانم چطور شده بود كه آن حالت رفت. خودش نبود

خدایا ما دلمان براى : رفتند در خانه خدا گفتند. گفت مالئكه دلشان براى امیر المؤ منین تنگ مى شد
خدا یك فرشته به صورت . این قدر عزیز است . قرار مى شویم على تنگ مى شود چكار كنیم ؟ بى 

پیغمبر اكرم صلى .اگر دلتان تنگ شد به این فرشته نگاه كنید آرام شوید : امیرالمؤ منین آفرید و فرمود
ام سلمه مى گوید دیدم پیغمبر .اهللا علیه و آله و سلم امیرالمؤ منین را به یك مسافرتى فرستاده بود 

چقدر برایش تعجب . ام سلمه نیمه اول دعا را شنید. یى را مى خواند كه عجیب است نشسته و دعا
ابن اثیر جذرى در . این حدیث را بزرگان تسنن آورده اند. نیمه دوم را شنید تعجب برطرف شد. بود

! مرا نمیران ! ؛خدایا)اللهم ال تمتنى : (ام سلمه دید پیامبر مى فرماید (10)جلد نهم جامع االصول آورده 
پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم چرا همچنین دعایى مى كند؟ چون اینها همیشه به سوى لقاء ! خدایا

مرا نمیران ؟ یك صاحبدلى : ایدچرا پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرم. خداوند پرواز مى كردند
مردم مى آیند بحث مى كنند كه معراج را اثبات كنند كه : ، ظریفى ، در تهران داشتیم كه مى گفت 

اینها اگر راست مى گویند اثبات كنند اصال پیغمبر چطور روى : پیغمبر چطور باال رفت ؟ مى گفت 
چرا پرواز نكرد؟ اینها ! چطور روى زمین ماند؟ .نور بود. آخر، اصال مال اینجا نبود! این زمین ماند؟

فزت و : (بى خود نیست امیرالمؤ منین مى گوید. برایشان زندان بود. با مشقت اینجا زندگى مى كردند
 (11) ( رب الكعبه

نیمه دوم دعا را كه شنید تعجب ) اللهم ال تمتنى : (شنید) رضوان اهللا علیه (م السلمه على كل حال ، ا
اللهم ال تمتنى دید پیغمبر رحمت صلى اهللا علیه و آله و سلم دست خود را بلند كرد كه . برطرف شد



 . مرا نمیران تا یك بار دیگر، على را ببینم! ؛خدایاحتى ترینى علیا
 . فعه یادم افتاد كه على بن ابى طالب علیه السالم در مسافرت استیك د: ام سلمه مى گوید

 (4(حضرت على علیه السالم 
مراسم دفن امیرالمؤ منین را بگویم شام غریبان است حیفم مى آید نگویم یكى دوبار بیشتر در عمر 

این بدن نازنین  تبلیغاتى ام این را نگفتم حاال اینجا هم مى گویم مهدیه است شام غریبان است مى دانید
این هم در . در نیمه هاى شب در تاریكى به سوى قبر حمل مى شد عین حضرت زهرا علیها السالم 

تاریكى شب دفن شد یك نكته عجیبى اینجاست ببینید یك وقت من حساب كردم دیدم همچون مراسمى 
. حرگاه شب قدر است زمان ، س! اهللا اكبر. در عالم اتفاق نیفتاده از لحاظ زمان و مكان و اشخاص 
در حاشیه قبر بازماندگان ، كیانند؟ امام . سحرگاه شب بیست و یكم ، بدن نازنین اسد اهللا الغالب 

این . حسن مجتبى علیه السالم است ابى عبداهللا علیه اسالم است ، قمر بنى هاشم علیه السالم است 
 .هم گریه مى كنند شاید مالئكى كه تماشا مى كردند هنوز! خدایا. بدن را آوردند

صاحب مقام و عظمتى كه عالم را به حیرت انداخته و بیشتر از همه به جهان بشریت خدمت كرده ، 
شعار نمى دهیم از اخبار و احادیث . شب قرآن است و شب قرآن ناطق . امشب شب این آقاست 

باید در مثل اول مظلوم . بدست مى آوریم كه صاحب این عظمت و جالل ، اول مظلوم عالم است 
مهمان بود دختر سفره افطار   امشب ضربت به سر مباركش فرود آید در مثل امشب در منزل دخترش 

را گذاشت چه سفره افطارى یك قدرى نون یك قدرى شیر یك قدرى نمك است فرمود دخترم كى دیدى 
فقیران یتیمان . ببر من دو رقم خورشت با نان بخورم یكى را بردار دختر آمد نمك را برد فرمود شیر را

 . مى بینند آن آقا امشب نیامده نخلستان مى بیند دیگر نیامده

 شب ز اسرار على آگاه است

 دل شب محرم سر اهللا است

 سخنانش چو در، آویزه گوش

 مسجد كوفه هنوزش مدهوش



به خدا اركان  ( تهدمت و اهللا اركان الهدى(یك مرتبه دیدند در سحرگاه امروز صداى جبرئیل بلند شد 
على ) قتل بن عم المصطفى ) . هدایت در هم شكست خدایا چه شد؟ صدا پر شد بین زمین و آسمان

گفتند ما خودمان اسمیم نه . ببینید اینها اسم خدا هستند حدیث دارد نحن و اهللا اسماء اهللا . را كشتند
آقا . لمؤ منین اسم خداست آن وجودشان خودشان اسم خدا بودند امیرا. اینكه اسمشون اسم خداست 
اسمش این قدر تلخ است كه آدم نمى . رفتند آن مرد پلید را دستگیر كردند. غرق به خون افتاده است 

. یكى از اعمال امشب است جگر مى سوزد (12) ( اللهم العن قتلة امیرالمؤ منین(خواهد بر زبان بیاورد 
رفتند این پلید را گرفتند و آوردند یك نگاهى كرد فرمود آیا من براى تو بد امامى بودم ؟ بعد چه فرمود؟ 

گفت حسن جان ؟ اگر چه این مرد، قاتل من است ولى با او رفتار . اسم ، خودش را نشان مى دهد
ترس ! بینید چشمان او از ترس به چه حالتى افتاده ، جانم به قربانت آقاخوب بكنید مدارا كنید آیا نمى 

دشمن حتى ، براى تو منظور و مقصود است آن وقت من از خود شما اجازه خواهم یك جمله از 
دشمن   این شیعیانت ببینند شما با دشمنانتان چقدر فاصله داشتید اینجا ترس . كربالى حسینت بگویم 

با آنكه این همه جنایت . این مى ترسد وحشت مى كند! ده و مى گوید حسن جان آقا را ناراحت كر 
ناز دانه هاى حسینت روى شترها مى لرزیدند هیچ كس ! اما من مى گویم یا امیرالمؤ منین . كرده 

 .توجه به ترس اینها نمى كرد
 (5(حضرت على علیه السالم 

. هنوز ضربت ، به فرق آقا اصابت نكرده ! اى خدا .ما در آستانه شهادت شمائیم ! یا امیرالمؤ منین 
 . چه آقائى! به 

مرحوم آیت  .آقا عجیب این شهریار برنده شد. خوشا به حال شهریار. شب ز اسرار على آگاه است 
. هیچ وقت اصال شهریار را نمى شناختم : مى گوید) رضوان اهللا علیه (اهللا العظمى مرعشى نجفى 

مرحوم آیت اهللا مرعشى یك شب از خواب بلند مى شود و مى . شه تبریزشهریار جوان بوده و گو 
گفتند یك جوانى است در . پیدا مى كنند. فرماید كه سید محمد حسین شهریار كیست ؟ او را پیدا كنید

خواب دیدم كه محشر به پا شده شعراى : گفتند آقا چه شده ؟ مى گوید. تبریز كه شعر مى گوید
آقا امیرالمؤ منین یك دفعه مى پرسد سید محمد . یف چیده اند و آقا جایزه مى دهدامیرالمؤ منین را رد

حسین شهریار پس كجاست ؟ آقا فرمودند كو؟ یك روایتى هم این جورى نقل مى كنند كه آقا فرموده 
 ؛شاعر ما كجاست ؟)این شاعرنا(بود 



 على اى هماى رحمت تو چه آیتى خدا را

 ایه هما راكه به ما سوا فكندى همه س

 .در تمام جهان خوانده مى شود

 شب ز اسرار على آگاه است

 دل شب محرم سر اهللا است

ما را از امیرالمؤ ! خدایا. یك دعا مى خواهم بكنم . خدایا این ناله ها بلند شد! ببینید چقدر زیباست 
مرضا را شفا  . نتو را به عزت و جاللت قسم مى دهم كه وسواس را از ما دور ك. منین جدا مكن 

 مرحمت كن

 سخنانش چو در آویزه گوش

 مسجد كوفه هنوزش مدهوش

در آستانه شب قدر هستیم یك مقدارى پاكیزه تر . یك قضیه بگویم هم گریه كنید و هم عبرت بشود
 . شویم

همانجا  :صحبت كردیم ، آقا فرمود. دو تا از محرمان امیرالمؤ منین مى گویند منزل آقا رفتیم 
راحت كنید ما هم خوابیدیم اما چه خوابى ؟ فرشته ها منتظرند برنامه نصف شب آقا را ببینید ما است

این امیر المؤ منین است شب مى رود . نفهمیدیم كجا رفتند. آقا تشریف بردند بیرون ! برویم بخوابیم ؟
ك وقت دیدیم آقا ی. نماز شب دارد، نخلستان دارد، كارش یكى دو تا نیست . در خانه یتیم ، مسكین 

ان شاء اهللا این را به لوح دل بنگاریم مى . آمد، حاال خالصه مى گویم هم گریه كنیم هم عبرت بشود
نیمه شب است همه خوابیدند عین اهللا . فرماید كه ما خوب نگاه مى كردیم ؟ ببینیم آقا چكار مى كند

 . ست یكى حبه عرنىخدا اینها را رحمت كند دو نفرند یكى نوف بكالى ا . بیدار است
مى . خدا رحمتشان كند كه این گزارش را از نیمه شب امیر المؤ منین آورده اند خیلى ارزش دارد

؛ دستش را روى دیوار )فوضع یده على الحائط. (آقا آمد و ما هم خوب داریم نگاه مى كنیم : گویند



لیت : (به آسمان كرد و فرمودیك نگاهى ! خوش به حال آن دیوار. آنجا دیوار كهنه اى بود. گذاشت 
چه چیز را؟ . مى دانستم   ؛ كاش )لیت شعرى . (ببین این جور با خدا حرف زدن ! واى خدا) شعرى 

 : گفت كه. البته این را بگویم با آن كه سنگین است 

 محنت قرب ز بعد افزون است

 دلم از هیبت قربش خون است

و امثال این ها درست است كه یك  (13) ( ظلمت نفسى(یادتان باشد یك وقت در دعاها ببینید كه 
. از این طرف هم مى بینیم كه گوینده معصوم است ! مقدارش براى یاد دادن به من و شماست بله 

این است كه اهل قرب همیشه دست و پاشون مى . ده است هیچ گناهى نكرده ، ترك اولى هم نكر 
آن كه تمام جام او را پر كردند، دست و پایش  !من كه چیزى ندارم ، چرا دست و پایم بلرزد؟. لرزد

 .مى گوید نكند یك وقت ردم كنند. مى لرزد

 محنت قرب ز بعد افزون است

 دلم از هیبت قربش خون است

اءناظر انت الى فى فعالتى اءم  خدا اى كاش مى دانستم چى). شعرى لیت : (خالصه مى گوید گفت 
گفت اى كاش مى دانستم در این برنامه . این را امشب به لوح دلت بنویس ! اى شیعه  .معرض عنى 

اى قربان ! روزمره كه دارم ، از من راضى هستى ؟ به نظر رحمت ، مرحمت مى كنى یا روگردانى 
امشب ، فردا شب هم شب قدر است ما از خودت . گنهكاریم ! آقا! م عالم اى اول مظلو ! ناله هایت 

مى پرسیم ، گنهكارها، رو سیاهها، یك موال مثل تو داشته باشند او را شفیع نمى آورند؟ عالمه امینى 
از این رو  .كه یك شاعر سنى داستانش مفصل است یك جمله فقط بگویم توبه كرد: مى فرماید (ره (

ابا و اجداد او  .یك نفر آنجا بود به نام ابن حماد. وقتى مداح امیرالمؤ منین نجف آمد به آن رو شد
. من بهتر از تو براى امیر المؤ منین قصیده مى گویم : دید تازه رسیده است ؛ گفت . شیعه بودند

بوده تو از راه تازه رسیدى چى مى گوئى ؟ عرض كرد ما خودمان و اباء و اجدادمان شیعه ! گفت بابا
ابن . قبول دارم  ! بله: داورى آقا را قبول دارى یا نه ؟ سنى كه تازه شیعه شده بود گفت : گفت . اند



دلش . مال سنى آمد، با آب طال نوشته بود احسنت  .حماد یك قصیده اى را در ضریح مطهر انداختند
پدرانم عمرى است كه این دیروز، پریروز رسیده با آب طال نوشتى ؟ من و ! باشه آقا: شكست گفت 

در عالم رؤ یا آقا به خوابش آمد و . دلش شكست و ناراحت شد و رفت خوابید. در خانه شماییم 
تو . این تازه رسیده بود. فرمود تو سابقه دارى تو خودمانى هستى . ناراحت شدى ؟ گفت بله آقا: فرمود

 . هم بگو آقا اگر من خیلى روسیاهم من را هم تازه رسیده حساب كن
 (6(حضرت على علیه السالم 

شام غریبان آقاست برویم ببینیم منزل امیر المؤ منین چه خبر . همه مان عزادار امیرالمؤ منین هستیم 
برویم . دیگر آقا نداریم . است ؟ دیشب با هم رفتیم آقا را زیارت كردیم ولى امشب برویم عیادت كنیم 

 . ؛ سالم بر تو اى اول مظلوم عالم)ا اول مظلوم السالم علیك ی(منزلش ببینیم چه خبر است ؟ 
شام غریبان است حالم خوب نیست ولى حیفم مى آید . مراسم دفن امیرالمؤ منین را برایتان بگویم 

حاال اینجا هم مى گویم ، شام غریبان . یكى دوبار بیشتر در عمر تبلیغاتى ام این را نگفته ام . نگویم 
مانند . نازنین ، در نیمه هاى شب ، در تاریكى به سوى قبر حمل شدمى دانید كه این بدن . است 

 ایشان هم در تاریكى شب دفن شد یك نكته اینجا. حضرت زهرا علیهاالسالم 
از لحاظ زمان و . همین است ، یك وقت من حساب كردم دیدم همچنین مراسمى در عالم اتفاق نیفتاده 

سحرگاه شب بیست و . مان ، سحرگاه شب قدر است زمان كى است ؟ ز ! مكان و اشخاص اهللا اكبر
بازمانده ها كى اند؟ امام حسن  . در حاشیه قبر استاسد اهللا الغالب یكم ماه رمضان ، بدن نازنین 

قمر بنى هاشم ، ابوالفضل علیه السالم  . مجتبى علیه السالم است ، ابى عبداهللا علیه السالم است
من مى گویم شاید مالئكه اى كه تماشا مى كردند هنوز هم گریه مى ! خدایا. این بدن را آوردند. است 
مى دانید چى شد؟ همیشه افراد وقتى در مراسم دفن شخص بزرگى قرار بگیرند این بازماندگان . كنند

بازمانده مى نشیند و فقط تسلیت را مى . مى نشینند، یك نفر پیدا مى شود كه یك مراسمى اجرا مى كند
اگر بدانید، براى غربت على ، ! آى شیعیان ! آى مردم . مى شود یك كارى مى كند یكى بلند. پذیرد

این بازمانده ها در حاشیه قبر نشستند، سحرگاه شب قدر، چند تن از خواص . خون گریه مى كنید
شیعیان كه اگر بودند، خیلى كم بودند و بعد هم گفتند عمدتا كیانند؟ حضرت مجتبى ، ابى عبداهللا ، 

مراسم را چه كسى اجرا كرد؟ همچنین مراسمى در جهان اجرا ! آقا. ى هاشم علیه السالم است قمر بن
فوضع احدى یدیه على فؤ : (روایت این است . بود) ره )اجرا كننده صعصعه بن صوهان . نشده بود



گفت . یك دستش را گذاشت روى قلبش و با یك دستش خاك قبر را برداشت و روى سرش ریخت ) اده 
این قدر خدمت به جامعه بكنى ؛ این قدر در خانه فقیر و یتیم بروى ؛ آخر هم با ! والى مظلوم م: 

 . یا امیرالمؤ منین! اى مظلوم ! فرق شكافته از دنیا بروى ؟
 (7(حضرت على علیه السالم 

من  !چقدر مظلومیت . امروز روزى است كه در كوفه و در جامعه شیعه ، خیمه اى بود ناله اى بود
همه . بزرگسال بودیم  . نوجوان بودیم. ما بچه بودیم . اما این درد دل من است . خجالت مى كشم 

مطالعه كردیم شنیدیم همیشه مى گویند بدن نازنین زهرا را شبانه دفن كردند مى دانید همه امان مى 
رالمؤ منین را شبانه مگر امی. اما دلم مى خواهد وقتى اینها را مى گوئیم در كنار هم بگذاریم . دانیم 

قدس سره وقتى ) خمینى (امام ! دفن نكردند مگر این عزیز خدا شبانه دفن نشد؟ آخر چقدر مظلومیت 
از دنیا رفته بود، این تشییع را وقتى ما مى دیدیم ، یا از رسانه ها مى دیدیم یا عینا بودیم و مى دیدیم 

این تجلیل . از این رهبر بزرگوار تجلیل شده  این سرور قلب ماست كه این طور! من مى گفتم خدایا. 
اما همانجا كه آن صحنه ها را مى  .، بسیار خوشحال كننده بود و یك تیرى به چشم به دشمن بود

این مرد بزرگ كه خیلى بزرگ بود، با این  ! جانم به قربانت یا امیرالمؤ منین: دیدم آهسته مى گفتم 
 10آن وقت حاال . این مرد، یكى از ذرات وجود شما بود. همه عظمتش یكى از شاگردان شما بود

میلیون نفر در آن مراسم شركت كنند اما در این جا این قدر مظلومیت باید باشد تا كار برسد به جایى 
. یك مجلسى شد! ماه رمضان  21چه نیمه شبى بود، نیمه شب . كه نیمه شب آقا را به خاك بسپرند
ببینید آقا زمان سحرگاه شب قدر، مكان حاشیه قبر . ده و نخواهد شدكه آن مجلس در جهان تجدید نش

مى دانید كه در این جور مراسم ، آن بازمانده ها مى نشیند یك ! خب . شاه والیت ، امیرالمؤ منین 
بازماندگان كیانند؟  . هم مراسمى باشد و هم آرامشى براى آن بازماندگان. نفر مراسمى اجرا مى كند

. قمر بنى هاشم علیه السالم بود .اهللا علیه السالم حضرت مجتبى علیه السالم بودحضرت ابى عبد
شما كربال را نگاه نكنید؛ كربال عرصه تنگ شد و اال تا عباس بن على . دخترها بودند اما نه در آنجا

در آن مجلس اشك . هست ، تا حضرت مجتبى هست تا ابى عبداهللا هست زینب كبرى بیرون نمى رود
خدایا قسمت كن . این چند نفر باید بروند این بدن نازنین را به خاك سپارند. ختند، ناله مى زدندمى ری

این بازماندگان در حاشیه قبر . خیلى مظلومیت است . با عافیت برویم در كنار آن قبر نازنین 
سى جز او ك. كه همچنین مجلسى اجرا نشده و نخواهد شد. نشستند و یكى این مراسم را اجرا كرد 



گفته بود ببینید چه بود كه  ماهراین مرد فصیح و بلیغى بود كه امیرالمؤ منین به او  .صعصعه نبود
هوا تاریك . یك نگاه كرد دید این بدن نازنین را گذاشتند. گفته باشد خطیب ماهرامیرالمؤ منین به او 

ق نداریم چیزى اضافه كنیم ما ح. حاال نمى توانیم چیزى بگوییم چون روایات متعرض آن نشدند. است 
یك نگاهى به صورت اینها كرد، یك نگاهى به این بدن . در حاشیه قبر، این عزیزان نشسته اند. 

این گزارش كه كردند خیلى جانسوز است ، مى دانید چه كار كرد؟ یك دست گذاشت رو . نازنین كرد
 . سرش ریختقلبش ، قلبش از سینه بیرون مى آمد و با یك دست خاك قبر را بر 

 (8(حضرت على علیه السالم 
 . السالم علیك یا امیرالمؤ منین

آمدند وقتت را گرفتند مزاحمت شدند اذیتت كردند؛ عوض اینكه استفاده كنند از . آقا یا امیرالمؤ منین 
تو، وقتت را گرفتند مزاحمت شدند اذیتت كردند؛ عوض اینكه استفاده كنند از تو، وقت شریفت را 

به قذى مى دانید  (14) ( فصبرت و فى العین و فى الحلق شجى: (خون به دلت كردند فرمود .گرفتند
چه مى گویند؟ همان چیزى است كه به چشم مى افتد و چشم را اذیت مى كند یك چیز تیزى در چشم 

در قذى صبر كردم مانند كسى كه : آدم برود، توان آدم را مى گیرد؛ جانم به قربانش مى فرماید
زینب كبرى . چشمش و استخوان در گلویش مانده باشد و آخر هم به این وضع باید به شهادت برسد

یا . ى بوداین یك. زیرا چهار تا شام غریبان دید. علیها السالم در میان این بازماندگان خیلى معذب شد
امیرالمؤ منین ، همه مى دانند شما اول مظلوم عالم هستید، با اجازه خودتان مى خواهم فرق بازماندگان 

. اینها جاى خالى شما را نگاه مى كردند، اشك مى ریختند. شما را با بازماندگان ابى عبداهللا بگویم 
قربان آن نازدانه هاى حسینت ، یا  اما جانم به. محراب را خالى مى دیدند، منبر را خالى مى دیدند

اینها اگر جاى خالى شما را مى دیدند و گریه مى كردند، آنها بدن نازنین ابى عبداهللا را ! امیرالمؤ منین 
مى دیدند، خدایا دلم نمى آید واضح تر بگویم آنها این مناظر را مى دیدند، ولى خانم دیگر دنبال بچه 

 . گم شده نمى گشت
 (9(السالم  حضرت على علیه

 صلوات اهللا علیك یا امیرالمؤ منین 
حاال دارم مى گویم مردم ، شیعیان ، آقا . دیروز در مجالس مى گفتیم كه آقا چند ساعت مهمان است 

 .چند ساعت دیگر مهلت دارد كه روى پاى خودش برود و بیاید از امشب دیگر در بستر مى افتد



 سخنانش چو در، آویزه گوش

 نوزش مدهوشمسجد كوفه ه

كه دیدم : مى گوید  دخترش . امیرالمؤ منین آیت خداست ، نباء عظیم است . چه شبى بود امشب 
بعد شیر و نمك سر . مى رود بیرون به آسمان نگاه مى كند و برمى گردد. حاالت مخصوصى دارد

! ؟ یكى را ببر تو كى دیدى من دو رقم خورشت با نان بخورم: فرمود  به دخترش . سفره گذاشته بودند
عمرى با خون دل . كمتر را نگه دار. بگذار نمك بماند. شیر را ببر! آمدم نمك را ببرم ، فرمود نه 

عجیب است كه عمرى براى مردم فداكارى كرده ، براى دین زحمت كشیده حاال مزدش این . گذراندم 
بى ها جلویش را گرفته وقتى بیرون مى رفت این مرغا. است كه امشب به سر نازنینش ضربت بزنند

بچه ها خواستند این مرغابى ها را از جلوى آقا از ! عجب عبارتى دارد. سر و صدا مى كردند. بودند
؛ اینها صیحه زنندگانى (15)فانها صوائح تتبعها نوائح رهایشان كنید، : سر راه آقا كنار بزنند، فرمود

 .بعد از این ، صداى واعلیا در همه جا بلند خواهد شد. هستند كه نوحه گران پشت سر اینهایند
 (10(حضرت على علیه السالم 

 السالم علیك یا امیر المؤ منین و یا قائد غر المحجلین و یا سید الوصیین 
السالم از دست مى رود این است كه بازماندگان ، آثار یكى از مشكالت در وقتى كه على علیه 

شخصى او را مى بینند، جایگاه او را مى بینند باالخره آقا امیرالمؤ منین ، در منزل كه بسترى شده 
حاال من آن اصل كلى را . بود، بچه ها مى رفتند، مى آمدند، به این صورت نازنین ، نگاه مى كردند

اصال گفتنش ... جا، همیشه جایگاهى داشت و مسجد و محراب وعرض نمى كنم كه آقا در آن
 . جانسوز است

 سخنانش چو در، آویزه گوش

 مسجد كوفه هنوزش مدهوش

حاال این ها باشد، همین كه آقا، در آن بستر افتاده بود گاهى یك نگاهى به اینها مى كرد؛ حضرت 
. به آن عزیزش یك چیز دیگر مى گفت مجتبى را صدا مى كرد، به زینب كبرى یك چیزى مى گفت ، 



و دیگر آن آثار در آنجا نیست ، و . حاال خیلى سخت است كه اینها مى بینند جاى آقا خالى است 
براى همین هم هست كه از خانواده هاى فهمیده شنیده شده است كه وقتى یك نفر از دنیا رفت ، لوازم 

زود مى بردند و مخفى مى كنند كه این ها یك مدت  این جور چیزها را... اولیه او را، قرآن و كیف و
من دیشب به شیعیان شما هم گفتم ، مصیبت شما خیلى بزرگ ! مى گویم یا امیر المؤ منین . نبینند
و . ما منكر این نیستیم . زمین و آسمان در مصیبت شما گریه كرده ، در این شكى نیست . است 

اگر آنها به رختخواب شما . آقا قربانت برویم  !امیر المؤ منین  اما یا. براى عزادارى شما اینجا آمدیم 
من مصیبتى نمى توانم بخوانم ، چه بگویم ؟ شب سوم آقاست ، یك (نگاه مى كردند، گریه مى كردند، 

؛ اینها اگر به مسجدت ، به محرابت ، به منبرت ، نگاه مى كردند و گریه مى )جمله فقط بگویم 
زینب كبرى علیها السالم به تصدیق امام زمانش علیه السالم عالمه ! ینت چى كردند، بازماندگان حس

انت بحمد اهللا : (علم لدنى داشت ، مگر نیست كه امام سجاد علیه السالم فرمود. غیر معلمه بود
نائبه . اما با این علم ، با این عظمت ، باالخره دختر امیر المؤ منین است  .(16) ( عالمة غیر معلمة

بچه سه ساله ، چهار . یك كارى كرده بود كه این بچه ها متوجه حقایق نشوند. زهراست علیها السالم 
هرا چیزى ممكن است ، ظا. ساله ، این داغ را نمى تواند بكشد كه این ، شهید شده ، این چه شده 

نگوید، اما طاقت نمى آورد، در مقاتل معتبر داریم كه عالمه غیر معلمه ، هر بچه اى كه بهانه پدر 
مسافرت رفته است ، پدرت در مسافرت است ، دروغ هم نیست ، سفر : مى گرفت ، به او مى فرمود

و مسجد نگاه كردند  گفتم كه بازماندگان شما اگر به محراب! یا امیر المؤ منین . آخرت است ؛ دیگر
سر بسته عرض . چه كرد؟ اگر آن ها نقشه ها را نقش بر آب كردند. این دخترت این طورى عمل كرد

مى كنم ، اگر امشب نبود و این چراغ ها خاموش نبود نمى گفتم ، خانمى كه این قدر قدرت داشت   
. سر نازنین ، ایستاده است  كه تا حرف مى زد، یزید و كاخ یزید مى لرزید، یك وقت دیدند در كنار

حاال كه قرار است سر نازنینت ، قرآن بخواند، ! حسین جان : شرح و تفضیلش این است كه مى گوید
زحمت كشیدم تا این بچه ها این حقایق را متوجه  ! پس ما یك تقاضا هم داریم ، آن چیه ؟ حسینم

االن طورى شده ، . نقش بر آب كردنداین بى انصاف ها زحمت ها را هدر دادند نقشه ها را . نشوند
و اال این بچه تلف مى شود و . كار به جایى رسیده كه یك قدرى با دختر كوچكت باید حرف بزنى 

 ( السالم علیكم یا اهل بیت النبوة. (قلبش از غصه آب مى شود



 

 

 (11(حضرت على علیه السالم 
بیا برویم موال را عیادت . ویم از آقا عیادت كنیم بیایید بر ! بیائید برویم كنار رختخواب آقا! اى شیعیان 

اگر برویم كنار این رختخواب چه مى بینیم ؟ این عبارت ، یادگار از یك ولى خداست كه امام . كنیم 
اگر برویم كنار رختخواب موال، یك : او گفت . و اال من جراءت نمى كردم بگویم . زمان ، دیده است 

دستمال زرد، به سرش . از فرق مباركش ریخته ، رنگ او پریده است  خون ،. رنگ پریده مى بینیم 
جماعتى جمع شده بودند در خانه امیر المؤ منین و مالقات مى : اصبغ بن نباته مى گوید. بسته بود

خدا ! مردم : فرمود. بیرون آمد. حضرت مجتبى علیه السالم در را باز كرد. خواستند، گریه مى كردند
: اصبغ بن نباته مى گوید. متفرق شوید همه رفتند. حال امامتان سنگین است . بدهد به همه اتان اجر

. همه رفتند ولى من ماندم ؛ پا نداشتم بروم ، یك وقتى دیدم حضرت مجتبى علیه السالم در را باز كرد
 آقا جان شنیدم ، ولى به خدا قسم : مگر نشنیدى كه گفتم همه بروند؟ گفتم! اصبغ : آمد و فرمود

حضرت . حاال كه همه رفتند یك دقایقى اجازه بگیرید من آقایم را ببینم ! آقاجان . قدرت رفتن ندارم 
مى گوید وارد شدم . اصبغ بیا امانت را ببین : بیرون آمدند و فرمودند. مجتبى تشریف بردند داخل 

ب مى شد، اسد اهللا آن امیر المؤ منین كه از صداى تكبیر او دل شیر آ. دیدم آقا در بستر افتاده 
خدا مى داند هر : الغالب در بستر افتاده ، دیدم كه دستمال زردى آقا به سر مباركش بسته ، مى گوید

 چه دقت كردم ببینم كه زردى دستمال بیشتر است یا زردى صورت نازنین موال، نتوانستم تشخیص بدهم
. 

ا هر كدام در گوشه اى دارند گریه مى االن اگر با چشم دل به این منزل نگاه كنید مى بینید بچه ه
ام كلثوم علیها السالم به آن مرد پلید كه نامش چقدر . صورت به دیوار گذاشتند. كنند و اشك مى ریزند

 !دشمن خدا: تلخ است تا بر زبان بیاورم ، ابن ملجم علیه لعائن اهللا اللهم العنه لعنا وبیال، به او فرمود
من مى ! هیهات ! دختر على : گفت . میر المؤ منین خوب مى شودخوشحال نباش ، ان شاء اهللا ا

 (گریه استاد. (دانم چه ضربتى بر او زدم 



 حاال دیگر راز و نیاز موال در بسترش است. هر شب مسجد كوفه مى رفت ، راز و نیاز او آنجا بود
. 

 سخنانش چو در، آویزه گوش

 مسجد كوفه هنوزش مدهوش

 چرا صداى موال نمى آید؟. نددر و دیوار مسجد منتظر 
 (12(حضرت على علیه السالم 

 السالم علیك یا امیر المؤ منین 
به شما عرض كردم به ! خدایا چه مصیبت بزرگى . برویم در كنار بسترش . بیاید برویم عیادت آقا

عنوان تذكر عرض مى كنم كه من ناقابل یك طلبه روسیاهم ولى دل شكسته ؛ شاید بیش از بیست 
ل پیش از این ، یك شب نوزدهم نشسته بودم مطالعه مى كردم و خودم احساس مى كردم كه این سا

خودم متوجه بودم ، یك وقت آدم متوجه مى شود . عاطفه ام االن تعقلم را تحت الشعاع قرار داده است 
 چرا در آن شب ،! مطالعه كردم ، رسیدم به اینجا كه خب . كه این احساس است و تعقل نیست 

. معاویه زخمى مى شود، بعدا هم خوب مى شود، عمر و عاص هم كه از اصل ، در نماز نیامده بود
! چرا آقاى ما فقط كشته شد ؟ آن دو تا اصال كشته نشدند؟ یك وقت خدا به دلم انداخت كه بیچاره 

را در  اگر آن ها كشته نشده اند، آن هم از معجزه امیر المؤ منین علیه السالم است این! غافل 
اینها بزرگند . محضر بى بى دو عالم ، عرض مى كنم ان شاء اهللا خانم ، به همه ما مرحمت مى كند

یك . ا كریمند و بزرگنداینه (17) ( عادتكم االحسان و سجیتكم الكرم(ما چیزى نیستیم خاندان كرمند، 
سر این نماز ریایى كشته مى  - عمر و عاص و معاویه  - وقت به دلم افتاد كه اگر این دو تا پلید 

امیر المؤ منین باید در كعبه به دنیا . خدا نخواست . آلوده مى شدشهادت در محراب شدند، قداست 
لسالم برود آنجا و براى او دیوار بیاید، تولدش با سر و صدا بشود، خانم فاطمه بنت اسد علیها ا

آنجا این فرزند به دنیا بیاید و همه هم با حیرت نگاه كنند چى  ! چه عظمتى! شكافته بشود چه جاللى 
خدا مرحوم آیت اهللا آقا . بعد دیدند بیرون آمد و یك بچه روى دستش است ! شده كه آن خانم رفت ؟

ادا كرده مى دانید ایشان كى بوده است ؟ آیت اهللا  سید اسماعیل شیرازى را رحمت كند، حق مطلب را



در آن . ایشان از بزرگان بود. آقا سید اسماعیل شیرازى پدر آقا سید عبدالهادى شیرازى بوده است 
. مى كنم   قصیده طوالنى خودش این قسمت را این طور گفته كه چون شب نوزدهم است تبركا عرض 

مردم هم با خبر شدند، چقدر امیرالمؤ منین با احترام است . شد فاطمه بنت اسد رفت ، دیوار هم بسته
در كعبه باز شد، دیگر ما به ظاهر دیدم بچه اى به دنیا : گفتند. ، چقدر عزیز است ، حبیب خداست 

خانم آمد كل اولین و آخرین یعنى هذه فاطمة بنت اسد، اقبلت تحمل یاقوت العدد آمده چه بچه اى ، 
آلوسى سنى بسیار . این چنین ، خدا او را به دنیا آورده است . ى دستش است امیر المؤ منین رو 

تعجب نكنید كه على علیه السالم ، در كعبه به دنیا : متعصبى است ؛ ولى اینجا كه مى رسد مى گوید
آمد، خدا به زبان آلوسى آورده ، چرا كه من عبارت هاى به این زیبایى را حتى در كتب شیعه پیدا 

كه تعجب نكنید و ما : مى گوید. همه باید مداح امیرالمؤ منین بشوند، این خواست خداست  .نكردم 
، چقدر سزاوار است كه امام امامان در جایى كه قبله مؤ منین المام االئمة ان تكون قبلة للمؤ منین 

االشیاء فى  فسبحان من یجعل :بعد، عبارت را به این جمله بدرقه مى كند مى گوید. است به دنیا بیاید
او احكم الحاكمین . ؛ پاك است آن خدایى كه هر چیزى را در جاى خودش قرار مى دهدمواضعها 

. آن پلید معاویه زخمى شد. است ، على را در كعبه به دنیا مى آورد و این هم از شهادت آن بزرگوار
بدهیم و بخورى و یا اینجا  زهرى بر این ران شما وارد شده است كه یا باید شربتى: اطباء آمدند و گفتند

اگر شربت را بخورى : گفتند. گفت من طاقت سوزاندن ندارم ، همان شربت را بدهید. را باید بسوزانیم 
راست هم گفت یزید براى پلیدى بس . یزید بس است ! خب بشوم : گفت ! مقطوع النسل مى شوى 

نظر نمى دهم كه شاید یك وقت  من. هم كه در نماز وارد نشد) عمر و عاص (آن یكى خبیث . بود
عمر و عاص در جریان بوده چون آن شب به نماز نرفت و كس دیگر را به نام خارجه به جاى خود 

یك وقت آدم ، حبیب بن مظاهر مى شود و در ركاب امام حسین ! ببینید بشر چیست ؟! خدایا. فرستاد
. آمد! چقدر تفاوت  .ه مى شودعلیه السالم كشته مى شود، یك وقت آدم در راه عمر و عاص نفل

همان طور . شمشیر را انداخت و این بدبخت ذلیل مرده را از پاى در آورد. تاریك بود، نمى شناخت 
. نمازت   این هم پیش ! كه خون از او مى ریخت ، برداشتند و او را پیش عمر و عاص بردند كه بیا

من آن را تكه تكه   ده ام از تاریخ اندلس هنوز یك جا ندی.5Jكشêیگ,3Tاین نماینده اش هم نگاهى ك
رفت به جاى عمر و عاص كشته شده آن شاعر . اسم خارجه را مى خواهم عرض كنم . پیدا كرده ام 

 :مى گوید



 و لیت افتدت عمرا بخارجة

 فدت علیا بمن شاء من البشر 

. داى على مى كرداى كاش آن شبى كه این دنیا خارجه را فداى عمر و عاص كرد همه را ف: گفت 
خیلى این قصیده اش به دل من نشسته است ، از شعرهایى است كه یك بیتش معادل یك دیوان است 

مى گویند در آن هنگام صدایى بین زمین و آسمان بلند شد . اى كاش همه را فداى آقایمان مى كرد. 
یدند كه امیرالمؤ منین افتاده چه شده است ؟ رفتند مسجد، د! ؛ خدایا)تهدمت و اهللا اركان الهدى : (كه 

اما آنجا اسم رحمان و رحیم ! این چه صحنه اى است ؟! خدایا. شیر خدا در محراب افتاده .است 
 : آخر وقتى مى گوییم. خودش را نشان داد

 ها على بشر كیف بشر

 ربه فیه تجلى و ظهر 

ات خدا روى كسى به نمایش این را ما به فضل الهى به جانمان در مى یابیم كه اگر بنا شود صف
این شعر را كه من گفته : شاعر مى گوید. گذاشته شود، این كار روى امیر المؤ منین انجام مى شود

اسم شاعر، مالمهر على خویى . بودم ، خوابم برد دیدم ، پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آمد
: اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آمد و گفت  دیدم پیغمبر. است خیلى ها این را نمى دانند خوابیدم 

 : گفتم! ببینم مال مهر على براى پسر عموى من چه گفتى ؟ عرض كردم یا رسول اهللا 

 ها على بشر كیف بشر

 ربه فیه تجلى و ظهر

دیدم پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فكر مى . سرش را انداخت پایین . اشاره كرد بقیه را نخواندم 
 .ربه فیه تجلى و ظهر! كیف بشر؟! كند؛ كیف بشر؟

ببینید كه این نكته چقدر ظریف است . در محراب كوفه دیدند اسم رحمان دیده شد، اسم رحیم دیده شد
، قاتل از ترس به وحشت افتاده بود، آن را برداشتند و بردند در محلى و زندانش كردند آقا را در بستر 



جمع . اصبغ بن نباته مى گوید. نگاه بكنید رنگ مباركش پریده است االن اگر با چشم دل . بردند
زیادى رفتند درب خانه امیر المؤ منین آقا را ببینند خیلى زیاد بودند حضرت مجتبى علیه السالم بیرون 

اینها آمده بودند پیش امیر المؤ منین . خداى جزاى خیرتان بدهد دعایشان كرد! مردم : آمد و فرمود
اصبغ . برگردید و بروید حال امامتان مساعد مالقات نیست : اما آقا فرمود. ا باید مى شدندبمانند دع
حضرت مجتبى علیه السالم بعد از مدتى درب را باز  . همه رفتند من دیدم پاى رفتن ندارم: مى گوید

قدرت رفتن  قسم به خدا! پسر زهرا: گفتم ! مگر نگفتم همه بروند شما چرا نرفتى ؟! اصبغ : كرد فرمود
كردم حاال مى توانم   عرض . ولى نمى توانم ، پاى رفتن ندارم . نداشتم ، نخواستم مخالفت امرتان بكنم 

رفتم و دیدم شیر خدا در بستر افتاده . اصبغ بیا: رفت و آمد، گفت . صبر كن : فرمود! آقا را ببینم ؟
دم ببینم این دستمال زردتر است یا ، دیدم آن دستمال زردى كه به سرشان بسته اند هر چه فكر كر 

 . صورت نازنین آقا تشخیص ندادم
به او طعام دادید؟ شیرش دادید؟ آب . مرتب از حال این پلید جویا مى شد. آقا در بستر افتاده بود

امروز روز شماست این  ! یا امیر المؤ منین. دادید؟ یك جمله فقط بگویم كه بزرگى اینها جلوه كند
اما مى خواهند شیعیانتان یك قیاس بكنند كه شما به نسبت . شیع عزادار شما هستندهمه در جهان ت

اما . عظمتتان ، به نسبت نورتان به همان نسبت هم دشمنانتان ظلمانى بودند، پست بودند پایین بودند
ید یا مى فرمودید كه به او طعام داد. اینجا شما در بستر افتادید و از حال این قاتلتان جویا مى شدید

اما نازدانه هاى حسینت ، وقتى سراغ پدرشان را از خانم زینب كبرى مى گرفتند او مى فرمود در ! نه 
 .مسافرت است چون عرصه را بر او تنگ كرده بودند

 (13(حضرت على علیه السالم 
تا من و تو باشیم . امیرالمؤ منین در خانه فقیر و یتیم مى رفت ، نماز شب مى خواند گریه مى كرد

ولى آن دو نفر كه در منزل آقا خوابیده بودند، ! دو ركعت نماز بخوانیم ، از خدا طلبكار مى شویم 
و  : مترصد حالش بودند، مى گویند آمد و مثل یك آدم واله ، دستش را بر روى دیوار گذاشت و گفت

مى  اى كاش! محبوب من ! خداى من لیت شعرى اءناظر انت الى فى فعالتى اءم معرض عنى 
اى مردم مگر ما شیعیان این آقا ! دانستم در برنامه روزانه ام به من نگاه كنى یا روى گردان هستى ؟

در این ! جان من به قربانت اى اول مظلوم عالم .نیستیم ؟ خدا كند این سخن آویزه گوش ما بشود 
این گریه . نیده مى شداز بیت آقا، فقط صداى گریه ش. شبها دائما در منزل امیر المؤ منین گریه بود



مى دانید از چه وقت ؟ امام زمان علیه السالم ما را . تعطیل نشد، چنانچه گریه خودش هم تعطیل نشد
خدایا معذرت مى خواهم ؛ وقتى رفت و بدن نازنین صدیقه كبرى علیها السالم را به خاك . بخشید
این . ت و شبها دیگر خواب ندارم مى دانید چه مى گفت ؟ بعد از این ، كارم روزها گریه اس. سپرد

جمله ها تكرار مى شود، این جمله یك بار دیگر هم تكرار شد، كجا بود؟ آن وقتى بود كه سید 
دیگر بعد از این ، گریه و : الساجدین ، بدن نازنین ابى عبداهللا علیه السالم را به خاك سپرد، فرمود

 . غصه من ، دائمى است
 (14(حضرت على علیه السالم 

آقا امیر المؤ منین در بستر بود، كسى نمى . شام غریبان موالى مظلومان ، امیرالمؤ منین است 
یك پلیدى برایش مژده . معاویه پلید، در رختخواب ، نشسته بود! دانست كه عاقبت كار چه مى شود؟

ما از بس خبر، این پلید، دشمن شماره یك آقا بود، ا. على علیه السالم از دنیا رفت ! آورد كه معاویه 
این شعر، برابر یك دیوان . شعر، مال خود پلیدش نبود. تمثل به شعرى كرد .مهم بود، تكان خورد

 : گفت. و آن شعر، بر زبان این ، دشمن شماره یك جارى شد. است كه ما شیعیان بخواهیم بگوئیم 
 .على علیه السالم كشته شد

 قل لالءرانب تربع حیث ما سلكت

 (18) خوف و ال حذر و للظباء بال

یعنى با رفتن على ، عدل از دشت و كوه هم رخت بربست و خرگوش هاى ! مى دانید یعنى چه ؟
 . نیستبیابان ، به آهوان بگوئید هر كجا مى خواهند بچرند، بچرند، دیگر على 

 (15(حضرت على علیه السالم 
 :یا امیر المؤ منین وقتى شاعر مى گوید

 ها على بشر كیف بشر

 ربه فیه تجلى و ظهر 



 .اغراق نمى كند
! حسن جان : قاتل را در برابرش نگه داشتند؛ فرمود .وقتى اسم اعظم خدا، با فرق شكافته شده ، افتاد

 .رعایت او را بكنید. سد این مرد، قاتل من است یعنى خیلى مى تر 
به او آب دادید؟ براش غذا بردید؟ مى گویم یا امیرالمؤ : مرتب مى گوید! این چه صفاتى است ؟! خدایا
غذا بردید . همین جا مى پرسید كه به قاتل آب داده اید یا نه . چقدر شما با دیگران فرق دارید! منین 
شب ضربت خوردن شما مى بینم شیعیانت حال دارند، در  - مرا ببخشید  ! یا امیر المؤ منین! یا نه 

شما به قاتلتان آب دادید، از حال او سراغ مى گرفتید، اما در كربال، به شش ماهه حسینت . مى گویم 
 .آب ندادند

 زان تشنگان هنوز به عیوق مى رسد

 فریاد العطش ز بیابان كربال

البته ما مسلمان ها این را صحه نمى . اندچرا گفت ؟ این اطالعات علمى ، شاعر را مى رسعیوق 
، الهه آب است ، فلذا در بین ستارگان عیوق در عرف منتسبین به ادیان گذشته مى گفتند كه . گذاریم 

 . چه قدر زیباست. این براى اطالعات و دانش شاعر است . ، او را انتخاب كرد
 بودند دیو و دد همه سیراب و مى مكید

 .رسیدند، آب مى نوشیدنددیو و دد، هر جا مى 
 خاتم ، ز قحط آب ، سلیمان كربال

 (16(حضرت على علیه السالم 
ببینید  .بدهید  من كه مى گویم ، این را گوش ) السالم علیك یا امام المتقین : (تو كه مى گویى 

 ما دراز كشیدم در رختخواب اما نمى: امیرالمؤ منین را كه چه كار مى كرد؟ نوف بكالى مى گوید
چرا كه آخر این جا خانه سر اعظم الهى است ، حاال؟ قسمت شده و آمدیم خانه امیرالمؤ . خوابیم 

 منین بخوابیم ببینیم چه خبر است ؟

 شب ز اسرار على آگاه است



 دل شب محرم سر اهللا است

 .خدا رحمت كند شهریار را
 .اول مظلوم عالم ، در دل شب ناله هایش بلند مى شود

تشریف . آقا رفت ، بعد از مدتى دیدیم كه آقا آمد. بخوابید: آقا ما را جاى داد و فرمود: نوف مى گوید
آورد و ما هم منتظریم كه آقا مى خواهد چكار كند؟ امیرالمؤ منین ، شاه والیت ، سلطان اولیاء آمد و 

قا چه كار مى ما هم آرام ، به طورى كه تمام جانمان به چشم مبدل شده بود مى خواستیم بدانیم كه آ
كند؟ آمد ولى نمى دانستیم از كجا؟ از در خانه یتیم و فقیر مى آمد؟ از نخلستان مى آمد؟ نمى دانیم 

این را كه مى گویم به لوح دل بنگارید؛ اگر به لوح . (دیدیم دست روى دیوار گذاشت ؛ یك آهى كشید. 
یت اشعرى اءناظر انت الى فى ل :دیدیم یك آهى كشید و فرمود) دل بنگارید كارها درست مى شود

بعد هم نان خشك و . امیرالمؤ منین است ، صبح تا شب زحمت مى كشید .فعالتى اءم معرض عنى 
یك وقتى كه آن انبان مخصوص نان جو را باز كرد، دیدیم یك : نان جو مى خورد كه راوى مى گوید

ان براى من مى سوزد گاهى در بچه ها دلش: بیرون آورد و فرمود .تكه نان نرم روغنى در آن هست 
. با این زندگى ، با این سختى . این انبان من نان روغنى مى گذارند؛ من نان روغنى نمى خواهم 

؛ لیت اشعرى اءناظر انت الى فى فعالتى اءم معرض عنى دید یك آهى كشید و فرمود  :راوى گفت 
راضى هستى و به نظر رحمت به من  اى كاش مى دانستم در این برنامه روزانه اى كه دارم ، از من

 نگاه مى كنى یا از من رویگردان هستى ؟
 (17(حضرت على علیه السالم 

امشب افطار . امشب آقا یك حالى داشت . آقا قربان آن فرق نازنینت . السالم علیك یا امیرالمؤ منین 
یر همیشه است حاال ان دیدم پدرم یك حالى دارد كه غ: دخترش مى گوید. را منزل دختر بزرگوارش بود

خجالت باید بكشم از حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا . شاء اهللا بیشتر از این ها توضیح خواهم داد
چند تا مرغ و پرنده بود، صدا زد كه : چه بگویم ؟ وقتى خواست به مسجد برود، مى گوید. علیه 

به آب و . ، داشتى به اینها رسیدگى كن  بیا این ها را آزاد كن بروند یا حاال كه این ها را نگه! دخترم 
شاید خیلى در جریان . اما این دختر وقتى كه پدر بیرون رفت ، خیلى مضطرب بود. غذایشان برس 

جانم به قربان : اما مى گویم . اما مى دید امیرالمؤ منین حاالتى مخصوص به خود دارد. امر نبود



 .خیلى مضطرب بود. یلى بیشتر از اینها مضطرب بودعمه امام زمان ، وقتى ابى عبداهللا رفت ، او خ
در این اضطراب ها با وجود حضرت ابى عبداهللا ، امام مجتبى ، قمر بنى هاشم علیهم السالم ! عجب 

: اما در كربال طورى شد كه عمه امام زمان مجبور شد برود و بگوید. و دیگران ، دخترها بیرون نرفتند
 آیا یك مسلمان بین شما نیست ؟ (19) (اما فیكم مسلم ؟(

 (18(حضرت على علیه السالم 
وقتى كه شمشیر به فرقم اصابت كرد، مرگ : فرمود. در سحرگاه شب نوزدهم آقا دو سه كلمه حرف زد

مى دانید به . را دقت كنیدقارب این كلمه  (20)رب ورد و طالب وجد ماكنت اال كقا . را احساس كردم
آدم اگر روز، . ؟ به كسى مى گویند كه شب هنگام در بیابان ، تشنه باشدقارب چه كسى مى گویند 

شد چون روز روشن است ممكن است از نشست و برخاست مرغان هوا، از رفت و در بیابان تشنه با
اما در شب ، یكى این كه آب . آمد انسانها از سبزه و گیاه ، از تلؤ لؤ خود آب ، به آب رهبرى بشود

. دیده نمى شود، حیوانات دیده نمى شوند و این كه هر طرف برود خطرى ، چیزى او را تهدید مى كند
در نصف شب در ظلمت ، تشنه است ؛ یتیمى . ى حركت كند، ترجیج بال مرجح مى شودبه هر سمت

آن وقت دارد از زندگى ناامید مى شود، یك همچنین . مجسم مى شود  بچه هایش در برابر چشمش 
اگر این آدم یك دفعه ببیند كه به چشمه رسید، چه حالى مى شود؟ آیا . مى گویندقارب آدمى را

وقتى شمشیر به : مى فرماید! ى شود تصور كرد؟ جانم به قربانت یا امیرالمؤ منین خوشحالى او را م
ما كنت اال كقارب ورد و طالب  . سرم اصابت كرد، مثل تشنه شب هنگام بیابان بودم كه به آب رسیدم

w°é. این امام ما هست با مرگ ، این طور برخورد مى كند. 
 (19(حضرت على علیه السالم 

الب علیه السالم چه قدر به مردم این مسائل را یاد مى داد؟ توجه به آخرت را چقدر یاد على بن ابى ط
تجهزوا رحمكم اهللا فقد نودى فیكم بالرحیل آوردى مى كرد؟ چقدر خطبه مى خواند، فریاد مى كشید كه 

! اما آقایان  (21)فان امامكم عقبة تعود او منازل مخوفة البد من الورود علیها و الوقوف عندها 
 .صداها قطع شده بود! شیعیان ! خواهران 

 سخنانش چو در آویزه گوش



 مسجد كوفه هنوزش مدهوش

نم یا عرض مى ك. صداى آن خطبه هاى انسان ساز دیگر قطع شده بود. دیگر این صداها نبود
تو رفتى و این بچه ها به جاى . هفتمین شب شهادت تو است ! جان ما به قربانت ! امیرالمؤ منین 

من . به منبر و محرابت نگاه مى كردند و اشك مى ریختند. خالى تو نگاه مى كردند و اشك مى ریختند
تا عاقل باید پیدا وقتى عزیزى از دنیا مى رود یك چند : از آدم هاى ظریف و حكیم شنیدم كه گفتند

بشوند لوازم شخصى او را مخفى كنند؛ عكس است ، جانماز است ، یك چیزهایى كه شخصا متعلق به 
من نمى ! مى گویم آقا. بازمانده ها وقتى مى بینند ناراحت مى شوند. او بوده است را مخفى مى كنند

عذرت مى خواهم گفتم شاید اگر از امام زمان م (روحى له الفداء(اما در مورد صدیقه طاهره . دانم 
اما خجالت مى . تاریخ را بگردیم ، شاید یك عاقلى پیدا شده باشد كه جانماز خانم را جمع كرده باشد

 !كشم بگویم آن در نیم سوخته چى ؟ آیا آن هم قابل اخفاء بوده ، یا امام زمان ؟
 (20(حضرت على علیه السالم 

یك كارى كردند كه . اذیتش كردند. ست ، قدرش را ندانستندعلى علیه السالم قلب خداست ، چشم خدا
محبت بر : همیشه مى گوییم كه . جدمان اول مظلوم عالم است : امام صادق علیه السالم فرمود

 . اساس معرفت است
حضرت زهرا علیهاالسالم چرا این قدر ناراحت بود؟ براى این كه دختر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و 

وقتى زن هاى مدینه آمدند از مادرتان احوال ! امام زمان . مؤ منین را خوب مى شناخت سلم امیرال
بگویید ببینم چرا با على علیه السالم در : پرسى كنند، نگفت كه دیشب از ورم بازو نخوابیدم ، گفت 

سید  یا! و اى قلب خدا!اى چشم خدا. قدر ترا نشناختند؛ شمشیر به فرقت زدند! افتادید؟ اى مظلوم 
 یا وجیها عند اهللا اشفع لنا عند اهللا  !االوصیاء

 (21(حضرت على علیه السالم 
مردم ، عزادار جدت ! یا حضرت فاطمه معصومه . شیعیانت عزادار تو هستند! آقا یا امیر المؤ منین 
یك شام غریبانى براى . چون مى دانند كه صداى گریه منزل آقا تمام نشده . امیرالمؤ منین هستند

ما از روى روایات و اخبار در آوردیم ! حضرت در تهران گرفتیم جسارت كردم گفتم یا امیر المؤ منین 
شام غریبان براى تو گرفته . كه شما اول مظلوم عالم هستید و این شیعیانت هم براى تو گریه مى كنند



ند اشك مى ریزند، آنجا االن اگر با چشم دل نگاه كنید نشسته اند و به جاى خالى آقا نگاه مى كن. اند
كه آقا رختخوابش افتاده بود از آنجا رد مى شوند، بچه ها اشك مى ریزند، خالصه خیلى سخت است ، 

ولى یك اجازه اى از خود امیر المؤ منین گرفتم و یك جمله گفتم ؛ حاال از ما حضرت فاطمه ! خیلى 
زینب كبرى علیها السالم آن شب خیلى : م معصومه علیها السالم اجازه مى گیرم خانم ما را ببخشید گفت

یك فرقى با شام غریبان حسینت داشت ، آن هم این بود كه زینب  ! گریه كرد ولى یا امیر المؤ منین
قبول دارم آن مصیبتى كه او در شهادت آن آقا درك . مى سوخت . كبرى علیها السالم گریه مى كرد

فتم ، او دیگر دنبال بچه گم شده نمى گشت ؛ اشك مى كرد، اصال از عقول ما خارج است ولى مى گ
 : گفت . مى ریخت ولى نمى گفت فالن نازدانه كجا رفت

 اگر صبح قیامت را شبیه است آن شب است امشب
 حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب

 (1(حضرت زهرا علیها السالم 
اما . است چند رقم بودند چند نوع بودند حضرت فاطمه علیها السالم چند تا عیادت كننده ، داشته

ره (ام سلمه . عیادت كننده خصوصى هم داشته است . استنباط كن كه چگونه است ! عظمت را ببین 
از جمله زنهایى كه اهل بیت علیهم السالم از این ها راضى بودند و . زن خوب و محترمى بود) 

نم ، ظرفیتى دیده بود كه اجماال بگویم كه یك پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در این خا
زن هاى دیگر هم داشتند كه آنها دشمن خانگى اش بودند، سوره مباركه . چیزهایى را به او مى گفت 

ان تتوبا الى اهللا فقد صغت تحریم نازل شد كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را اذیت كردند 
هو مواله و جبریل و صالح المؤ منین و المالئكة بعد ذلك ظهیر قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان اهللا 

(22) 
آمد خصوصى و . به جاى مادر حضرت زهرا علیهاالسالم بود. ام سلمه خودش هم دیگر نامحرم بود

 حالت چطور است ؟! پیغمبر دختر: دو به دو گفت 
ببینید دیگر اینجا مجلس نبود كه خانم بخواهد تبلیغات كند و آن درد دل را ظاهر كند باز هم خجالت 

. از پهلویش و از بازویش چیزى نگفت  - مى كشم از دختر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم 
آن دو تا قصه چه چیز است ؟ ! م خان . ام سلمه بین دو تا غصه ، دارم از بین مى روم: فرمود
 ... است  سید انبیاء، پدرم از دست دادم ، وصیتش مانده ، آن هم حال و روز وصیش : فرمود



 (2(حضرت زهرا علیها السالم 
اسماء بنت عمیس زن خوبى بوده ، اهل . من رفتم خدمت حضرت زهرا علیها السالم : اسماء مى گوید

این دفعه كه تو مى روى و به اینجا ! خانم فرمودند كه اسماء. ودندبیت علیهم السالم از او راضى ب
اگر جواب نشنیدى ، باز هم صدا بز ! من را صدا بزن ! برمى گردى مستقیما وارد اتاق من نشو

 . نشنیدى ، بار سوم
زیرا . دیگر حضرت فاطمه علیهاالسالم چیزى بگوید، واجب مى شود. رفتم و برگشتم : اسماء مى گوید

. اگر بگوید این كار را بكنید، واجب مى شود. صوم است ، مطهر است ، متصل به غیب است مع
خدایا من كه قابل نیستم ، ما از آنها نیستیم كه با . این كار را نكن ، باز هم واجب مى شود: بگوید

ع داریم اما امروز در جوار حضرت فاطمه معصومه علیها السالم توق. آبروى تو و اولیاءت بازى كنیم 
. بگذار ساده تر بگویم ، طلبه ها جوانند، عزیزند. ، مورد اشراف فاطمه زهرا علیها السالم واقع بشویم 

هر كس مورد اشراف واقع بشود زیر ذره بین خانم . ان شاء اهللا در آینده براى اسالم زحمت مى كشند
ازهاى واجب و روزه و رسیدن قرار بگیرد؛ كه این نمى شود مگر با به دست آوردن صفات عالیه و نم

 : به حالل و حرام كه اگر این صفات عالیه را بدست آورد، زیر ذره بین خانم قرار مى گیرد گفت

 تقدیر به یك ناقه نشانى دو محمل

 لیالى حدوث تو و سلماى قدم را

دیگر بقیه  . نمى دانم چه شده كه ناقه ما را در خیمه امیرالمؤ منین خواباندند اجماال این طور است
آن ولى . وقتى زیر ذره بین قرار گرفتى ، آن وقت دیگر عالم عوض مى شود. اش را شما حساب كنید

كه نامش را نمى برم گاهى خدمتش مى رسم ، مى ) دامت بركاته (خدا كه سید و مجتهد و آقاست ،
، مردم حرف مى زنند، نشسته . زیر اشراف خانم كه قرار بگیرد چیزى نمى بیند. بینم سر ریزى مى كند

! خدایا. سر ریزى مى كند. مادرم خیلى بزرگ است . مادرم فوق العاده بود: بى اختیار مى گوید
 . امروز ما را تحت اشراف خانم قرار بده

نكند یك مرحله دیگر هم . خدایا چه خاكى به سرم بریزم . اسماء مى گوید صدا كردم دیدم جواب نیامد
این جا نكته اى است كه اگر بگوییم امیرالمؤ منین . ، دفعه سوم ، جواب نیامددفعه دوم . جواب نیاید



مثل اینكه تو بگویى فالن مرجع تقلید نماز صبح مى خواند این  . صبر داشته ، اینجا منقبت نیست
این ابى الحدید با اینكه سنى است ، معتزلى است . منقبت نیست باید یك جورى بگوییم كه منقبت بشود

و  :مى گوید. خیلى خوشم مى آید. حلم امیرالمؤ منین را یك جورى گفته كه آبرومندانه است  صبر و
حلم و صبر امیرالمؤ منین علیه السالم نزدیك است كه معجزه  اما حلمه علیه السالم یكاد یكون معجزة

ه و سلم از وارد شدم دیدم ریحانه پیغمبر صلى اهللا علیه و آل: مى گوید اسماءصاحب این خبر . بشود
اما یك وقت دیدم كه مصیبتم دو تا شد و آن این . دنیا رفته ، ناله مى زدم ، خاك بر سرم مى ریختم 

: بود كه گفتم به امیرالمؤ منین چى بگویم ؟ این جا یاد آن جمله ابن ابى الحدید بیفتید كه مى گوید
برداشته شد آقا خودش آمد ولى مى گوید دیدم تكلیف از من . نزدیك است حلم و صبر او معجزه بشود

روز شهادت است و اال این . مطلب خیلى بزرگ است . دیدم زانوهایش دارد مى لرزد! چه آمدنى 
 . اما روز شهادت است. یك بار، دو بار، در تمام عمرم شاید گفته باشم . نكته را نمى گفتم 

بع را ذكر مى كنم ولو به درد ده ببینید ما بى مدرك حرف نمى زنیم دیدید كه حرف را مى گویم و من
اما یك وقت اگر مدرك را پیدا نكنیم شخصیت هایى داریم كه گفتار آن ها . نفر بخورد، یا یك نفر

فرقى . اگر حرف بزند این مثل این است كه در كتاب است ) ره (مثال عالمه امینى . مدرك است 
سرى هم در آن است كه از عقل ما . ننداین را كه مى گویم نیافتم ولى از او نقل مى ك. نمى كند

در كه به پهلوى : او فرموده بود. سرش را هم از خدا بخواهید. مى گویم كه گریه كنید. خارج است 
دیگر امام معصوم (وقتى كه بچه ها آمدند در كنار بدن مادر  ! یا مهدىخانم خورد، همان جا گفت 

 (مى گوید، معصوم ، شهادت مى دهد
 .دا دیدم وقتى بچه ها آمدند دستهایش را باز كردبه خ: مى گوید

 (3(حضرت زهرا علیها السالم 
ما فهمیدیم كه تو اكرم االكرمینى ، تو ارحم . تو اسماء و صفاتت را به ما ناقابلها شناساندى ! خدایا

ان اگر مهمان بدى بودیم ، به خاطر آن مهم. الراحمینى ، كریم بودى و سفره انداختى ما هم نشستیم 
 . عزیزت ، امام زمان علیه السالم همه ما را ببخش

شیعیان رسم نورانى دارند، ختم مجالس را با نام مادر امام زمان علیه السالم حضرت صدیقه كبرى 
ظهر به من الهام شد، به حضرت زینب كبرى توسل . من امروز مجلس داشتم . علیها السالم مى گیرند

دا به من و به آن ها یك چیزى داد، بهر حال مى رویم در خانه كردم و بحمداهللا یقین كردم كه خ



ختم این مجلس را، ختم سوزها و نمازهایتان را همه به نام صدیقه كبرى علیها ! خدایا. مادر، نمى شود
به این خانم قسمت مى دهم كه هر ! خدایا. كه ما را محروم كنى ! حاشا به كرمت . السالم قرار بده 

به حق صدیقه كبرى تمام ! ، گنهكاریم ، روسیاهیم ، هر چه كه هستیم ، خدایا كم و كسرى داریم
 ! كسرهاى ما را به عافیت جبران كن

این ها . بارها عرض كردم كه الزم نیست همه چیز را بگویم ). السالم علیك یا سیدتى یا ام االئمه )
من به عنوان . ن مصیبت است این قدر بزرگند و این قدر مصیبت دیده اند كه حتى زیارت نامه شا

حاال شما زیارتنامه . یك شیعه ، به عنوان یك سید روسیاه ، هیچ وقت مصیبت ها را نمى توانم بگویم 
سالم بر  (23) ( السالم علیك یا بنت رسول اهللا:(مى گوید. شان را جمع بندى كنید مى شود مصیبت 

هر وقت دلم براى اهل بهشت ، ! كه سلمان : به سلمان فرمود! چه دخترى ؟! تو اى دختر پیغمبر
 . یك همچنین دخترى. تنگ مى شد، عطر فاطمه علیهاالسالم را استشمام مى كردم 

هر چه در ماه . بارك و عافیت گردان بر ما این عید را م! خدایا به حق این خانم ، به ما عیدى بده 
گرفتاریمان  .مرضاى اسالم را شفا عنایت فرما. مبارك و شب عید شیعیان از تو خواستند مرحمت كن 

 . را آسان كن
بند سوم  .سالم بر تو اى همسر امیر المؤ منین ) السالم علیك یا زوجة ولى اهللا (بند دوم ) این بند او

سالم بر تو اى مادر حسن علیه السالم و حسین علیه السالم ). و الحسین  السالم علیك یا ام الحسن(
خیلى از این شعر خوشم  .اما براى روضه امشب برایتان بخوانم . یك شعرى هست حتما شنیده اید. 

مى ) رضوان اهللا تعالى علیه )این را شاعر توانمند و كبیر، شیخ عبدالحسین اعظم نجفى . مى آید
 . قدر علمى استببینید چ: گوید

 و اذا اتت بنت النبى تشكوا لربها

 و ال تخفى علیه خافیه 

مگر . و به یاد بیاور وقتى كه دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم بیاید در محشر شكایت كند
منتهى یك . چیزى بر خدا مخفى نیست ) و ال تخفى علیه خاقیة ! (براى خدا چیزى مخفى است ؟ نه 

قل  .ودند كه عده آن ها یك چیزى مى دانستند كه خانم شكایت مى كند و آنها رسوا مى شوندكسانى ب



تمام  .در بیت سوم چیز عجیبى مى گوید (24) ان االولین و االخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم
سنى ها آن را نقل كرده اند كه خدا به خاطر خشنودى حضرت زهرا علیها السالم خشنود مى شود و 

اصال خانم ولو نفرین و شكایت هم نكند، همین كه غضبناك . بخاطر غضبش ، غضبناك مى شود
 ! انهاین را دقت كنید این ها را در قالب شعر آورده است آن هم چقدر ماهر . بشود، اثر وضعى دارد

 و اهللا یغضب للبتول بدون ان تشكوا

 فكیف اذا اتیته شاكیة 

! خب  !خدا براى غضب بى شكایت این خانم ، غضبناك مى شود چه مى شود كه شكایت هم بكند؟
چه مى گوید در . در شكایتش چه مى گوید؟ یك بیت شعرى است كه هر مصرعش یك باب شد

این مطلب . قام بگیر از آن هایى كه بچه هاى مرا كشتندانت! شكایتش مصرع اول این است ؛ خدایا
ان شاء اهللا  .دقت كنید لطیف است . مصرع بعدى خاص است . عمومى است ، معنایش عام است 

ان شاء اهللا عزادارى مى كنید و در آستان ابى . به سالمت و عافیت همه اتان محرم را درك كنید
چه كسى انتقام بگیرد؟ از آن هایى كه دختران حسینم را سوار  از. عبداهللا علیه السالم مستقر مى شوید

 (گریه استاد و حضار. (شترها كردند
 (4(حضرت زهرا علیها السالم 

كلى صحبت مى كند،   محمد جمال در قالب شعر مى گوید كه خانم روح زندگى است و در مدحش 
از ! اى قلم ) تول و فى مدیحهافى مدح الب(كه بایست ؛ : به قلم خودش مى گویدقف بعد مى گوید 

بیا : مى گوید. چون در مدحش زیاد حرفها زده شده است . مدح حضرت زهرا علیهاالسالم بایست 
بیا عقب برگردیم از تاریخ بپرسیم یك : برویم دنبال چیز دیگرى كه باور كردنى نیست مى گوید

ى گوید با این همه مدح و عظمت چى گفته ؟ م. چیزهایى تاریخ مى گوید كه ما را تكان داده است 
پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مى گوید من به قربانش بروم وقتى كه به تاریخ بر مى گردیم تاریخ 

راست مى گوید؟ حاال كه به اینجا رسیدید این قضیه را مى گویم اما در .در به پهلویش زدند : مى گوید
این . قى مى دهیم كه ضایع نكنیم ، این شرط است این مجلس حضرت زهرا علیها السالم تعهد اخال

همه زن و مرد یك ماه عزادارى كردند االن هم چراغ خاموش است نكند از من بشنوید و بروید در یك 



من هیچ وقت روضه مكشوف نمى خوانم اما امشب یك . مجلس بى بركت و بى رونق این را بگویید
 . خانم ، چیزى بگیرم و برویم بیرونكه ان شاء اهللا از . پرده اى بر مى دارم 

این قضیه را كه مى خواهم بگویم ، دو سه بار بیشتر در عمرم نگفتم آن هم یا محرم بوده یا فاطمیه 
بوده ، آن هم در مجلس تاریك ، آن هم در مجلس با حال دقت كنید دیگر این را از من نخواهید شنید 

 .خوب گوش بدهید
 25یك كتاب نوشته بود در فضایل اهل بیت علیهم السالم ، . هم بودیكى از علماء كه سید و عرب 

 (25) ( و ان لیس لالنسان اال ما سعى. (باالخره نابرده رنج گنج میسر نمى شود. سال طول كشیده بود
یك عالمى بوده حاال آن عالم چى بوده ؟ ولش كن . زحمت كشید تا یك چیزى به آدم بدهندباالخره باید 

. در آن عالم ، سید كه مجتهد هم بوده و دو، سه سال پیش مرحوم شد . هر چى بوده ، نمى دانم. 
ى دوازده امام با وجود نازنین صدیقه كبرى علیها السالم در یك جا هستند م: آمدند، گفتند: مى گوید

مى گوید آمدم كه بروم ولى . برایت اجازه گرفتیم  : گفت! چرا نمى آیم : خواهى بیایى ببینى ؟ گفتم 
من سیدم ، ! این خیلى خبر بزرگى است ، ولى خدایا: یك شورى در دلم افتاد و آن این بود كه گفتم 

ولى اگر . گذاشتم اگر االن بروم و خانم چادر به سرش بكند چه كنم ؟ یك عمر عمامه مشكى بر سر 
اما دیدم چاره اى نیست ، . در خوف و رجا بودم . خانم ، چادر به سرش نكند به چه زبانى تشكر كنم 

فهمیدم نسبم درست  .باید بروم و وارد اتاق بشوم ، وارد شدم دیدم خانم نشسته ولى چادر به سر نكرد
اما حاال كه خدمت شما رسیدم ، دو . لم ناقاب!: بعد گفتم مادر. همان جا به سجده شكر افتادم . است 

عهد كردم جمله هایى كه ! من هم به حضرت زهرا علیهاالسالم قسم . تا سؤ ال دارم ، او عرب بود
جمله اول را نقل به معنا مى . بین او و بى بى رد و بدل شد، هیچ وقت ترجمه نكنم نقل به معنا كنم 

ما عمرى نوشتیم ، ! گفتم مادر: گفت كه . باز مى گویم  جمله دوم را قدرى. نمى توانم بگویم . كنم 
این درست است كه امیرالمؤ منین را با آن وضع به مسجد بردند؟ این درست است ؟ . زحمت كشیدیم 

بعد سرش را بلند كرد یك . مى گویم خانم این قدر ناراحت شد كه سر را پایین انداخت ، ساكت شد
ى گویم فقط نقل به معنا مى كنم ، مى گوید خانم به شدت ناراحت جواب داد كه گفتم من هیچ وقت نم

آخر مى دانید وقتى در بستر شهادت . امیرالمؤ منین را خیلى اذیت كردند، همین  ! بلى: شد بعد فرمود
خانم حالتان چطور است ؟ : عظمت را ببین ؟ گفتند. افتاده بود زنهاى مدینه رفتند احوال پرسى كنند

چرا : فرمود. وید از ورم بازو نخوابیدم ؟ اما خانم مسیر سؤ ال و جواب را عوض كردنمى توانست بگ



 با على در افتادید؟
مى خواهم بفهمم ما یك ! گفتم كه مادر. و اما سؤ ال دوم . امام زمان مرا ببخشید. این سؤ ال اول 
طور نبوده ، بعضى ها این ! یك مشت از دشمنان ما مى آیند و مى گویند كه نخیر. چیزهایى نوشتیم 

این طور نبوده  !این ظلمهایى كه به خانم شده با تمام بى شرمى ، در كتاب هایشان رد كردند كه نخیر
مى خواهم از خودت بپرسم بگویم این درست است كه تازیانه به بازوى تو زدند؟ دیدم ! مادر: گفتم . 

ولى در اینجا هیچ نمى . ه گفت در جواب سؤ ال اولى یك جمل. جواب نمى دهد. خانم ساكت شد
یك قدرى صبر كردم . این جوابش با جمله نیست ! بعد دیدم نه  . گفتم نكند بد كردم كه پرسیدم. گوید

 . دیدم بازوى خانم هنوز هم نیلگون است .دیدم آستینش را زد كنار
 (5(حضرت زهرا علیها السالم 

این را . ز اولیاى خدا چسبیده به منبر، نشسته بودیكى ا. یادم مى آید در مجلس سیدى منبر رفته بودم 
آن ولى خدا كسى بود كه وقتى از دنیا رفت ، همان ، صاحب . مى گویم كه مطلب مهمى است 

صحبت در حال تمام  .خیلى هم باطن دار بود. آدم كوچكى نبود. در برزخ حكومت دارد: نظران گفتند
 !حضرت زهرا! حضرت زهرا: شدن بود كه این ولى خدا از پایین منبر گفت 

هیچ وقت یادم . صاحب عزا اصال خود مادر است . در مجلس سادات باید از مادرشان نام برده شود
 .نمى رود

خدمت . آدم فوق العاده اى بوده است مى آید خدمت امام رضا علیه السالم . دعبل را مالحظه كنید
این قصیده طوالنى ، در طول تاریخ اسالم  اصال. ببینید چه نبوغى به كار مى برد. معصوم رسیده 

و : (مى نویسد معجم االدباءیاقوت در . نظیرش نیامده حتى سنى ها متعصب ، مداح این قضیه اند
. این قدر این قصیده باالست ، مثل این است كه از عرش آمده ) هذه القصیدة من اسنى المدائح 

دارد كه صداى ناله حضرت را بلند كرده وقتى خدمت حضرت مى آید و در كل قصیده یك مخاطب 
این دلیل عظمت دعبل است ، فهمیده كه . این مخاطب ، وجود نازنین صدیقه كبرى است . است 

دعبل ، اسم مخاطب قصیده را كه آورد صداى گریه . خطاب را به چه كسى بكند كه جامع باشد
 : گفت .حضرت بلند شد

 افاطم لو خلت الحسین مجدال



 عطشانا بشط فرات و قد مات 

دهنم بسته است الحمداهللا مصیبت مكشوف نمى . این بیت بعدى را من خیلى با مضایقه مى خوانم 
اما حاال كه مى بینم همه اهل علم و . چون ان شاء اهللا بنا نداریم اولیاى خدا را اذیت كنیم . خوانم 

 : گویم جانم مى لرزد وقتى مى! آقایان . استاد و طلبه هستند مى گویم 
 اذا للطمت الخد فاطم عنده

 اگر كربال بودى ، سیلى به صورت خودت مى زدى! دختر پیغمبر
 و اجرت دمع العین فى الوجنات 

با دست آزرده ، با پهلوى آزرده ، وقتى زن هاى مدینه از او احوال پرسى مى كنند . خیلى عظمت دارد
دستش نگفت ، اگر مى گفت از درد پهلو حالتان چطور است ؟ یك كلمه از ! خانم : و مى گویند

 شما چرا با على در افتادید؟: نخوابیدم درست بود یا نه ؟ مى گوید

 

 

 (6(حضرت زهرا علیها السالم 
 .ختام مجلس به نام حضرت زهرا علیها السالم باشد

ه اگر چنانچه گنهكار هستیم هر چه هستیم این اعمال ما یك روحى دارد ك. ما خوشحالیم ! خدایا
روح . روح اعمال چیست ؟ روح اعمال ، والیت اهل بیت است . اعمال مخالفین ما آن روح را ندارد

 . اعمال ارادت به خاك پاى حضرت زهراست علیهاالسالم
من به شما گفتم كه از . شیعیان رسم نورانى دارند كه مجلس را به نام این بزرگوار تمام مى كنند

یك شب كرامتى كه به چشم خودم دیدم این بود . مت هاى زیادى دیدم حضرت آیة اهللا بهاء الدینى كرا
آقا مرا دعا : برویم پیش آقا و بگویم : گفت  !خدا برایتان پیش نیاورد چه گرفتارى  .كه یك گرفتارى بود

رفتیم ، راه را . دو تا كرامت از ایشان در آن شب دیدم . با یك زحمت رفتیم و آقا را پیدا كردیم ! كن 
به آن خانه كه آقا در . كردیم شاید سه ساعت سرگردان شدیم تا ساعت دوازده بعد از نصف شب  گم

بیایید در نزنیم ببینیم اگر صداى حرف زدنى ، صحبتى ، رفت : من به رفقا گفتم . آنجا بود، رسیدیم 



پس  گوش دادیم دیدم كه خوشبختانه حرف مى زنند و چراغ روشن است. و آمدى ، مى آید بزنیم 
مى خواستم بخوابم دیدم دارید مى آیید فرمود . در زدیم رفتیم دیدیم آقا همینطور نشسته . بیدارند

همین طور آنجا نشسته بودم ، با دو چشم ، دیدم كه لب از لب برنداشته بود مى خواست  .نخوابیدم 
چه : طرف او و فرمود هنوز هیچ چیز، نگفته بود كه آقا رویش را كرد به. بگوید كه مرا راهنمایى كن 

 كى از حضرت زهرا بهتر؟! كسى از حضرت زهرا علیها السالم بهتر؟ فقط متوسل بشو
. حدیث كساء را كه مى خوانید؛ تاءمل و با حضور قلب باید بخوانید! اى جان ما به قربان این بزرگوار

نجا چه مى گوید؟ در آ. قدرش را نمى دانیم  . حدیث كساء براى ما شیعیان یك اكسیر اعظمى است
. از حضرت زهرا شروع مى شود). هم فاطمة و ابوها: (اینها كى اند؟ مى گوید: به مالئكه مى گویند

این فاطمه است و این پدرش است ، . ما نمى دانیم این ها كى اند از عقل ما خارج است ! اهللا اكبر
 . این هم حسن و حسینش است این هم همسرش است علیهم السالم

ولى این قدر مى . شب عید فطر است ، من نمى خواهم به این شیعیان یك چیز تندى بگویم  !خدایا
دیگر این ها چیزى نیست ؟ بخشنامه كنیم با هم . گویم كه خانم خیلى عظمت دارد، خیلى مقام دارد

تو خودت باید بدون این . انجام بدهیم ، بعضى چیزها هست كه شخصى است و قائم به خودت است 
دستت را مى گیرند شكى  (26) ( اغیثینى ! یا موالتى یا فاطمة: (سى بفهمد با تمام جانت بگویى كه ك

 .حضرت علیهاالسالم مرده را زنده مى كند. در این نیست 
ى خواهم چیز تندى بگویم دل شیعیان را در این شب آزرده كنم ولى این مساءله خیلى مهم است نم

این قدر این بزرگوار، . من یك وقت حساب كردم . اجماال فقط دو جمله زیارتنامه اش را مى خوانم 
ایام فاطمیه . مى دانید كه اهل مصیبت تند نیستم  .هم روضه است   مظلوم است كه زیارتنامه اش 

 .روم ماتم مى گیرم كه یك وقت كسى نیاید و مصیبت تند حضرت را بگویددر این مجالس كه مى 
از بعضى مجالس فرار . مى خواهم زمین باز شود بروم . مثل این است كه سیلى به صورتم مى زنند

این ! مى كنم بعضى چیزها را نباید مكشوف بگویند آخر امام زمان دلش به درد مى آید من به جهنم 
چرا نمى دانند؟ چون هیچ كس نگفته مگر یك . حاال من مرتب بگویم . ، نمى دانندها نمى دانند دیگر

من هم كه دادم به كجا مى رسد؟ مى گویم نگو در وسط كوچه فالن این دم . نفر، آدم ناقابل مثل من 
كى به این چیزها متوجه مى شود؟ احتمال هم نمى دهند، شاید یك . این دم گرفتنى نیست ! را نگیر
من . روضه است   خانمى كه زیارتنامه اش . اشد كه ما این قدر گلویم را پاره مى كنیم سرى ب



 ببینید چى مى گوید؟. زیارتنامه اش را مى خوانم اگر روضه نبود مرا از منبر پایین بكشید
احمد بن حنبل  . دختر پیغمبر كه مى گوییم ، فقط دختر و پدرى نیست! سالم بر تو اى دختر پیغمبر

فداها : (وقتى اسم خانم مى آمد پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم سه مرتبه مى فرمود: ویدمى گ
 .(فداها ابوها(من فداى فاطمه بشوم  (27) (ابوها

ن این ها كارهاى خداست ماه رمضان هم با سالم بر حضرت زهرا ببی) السالم علیك یا بنت رسول اهللا )
امشب عیدمان با سالم به مادر امام زمان . خوشحال بروید !برادرها و خواهرها. دارد تمام مى شود

السالم علیك یا بنت . (خدایا تو را شكر مى كنیم كه این طور براى ما پیش آوردى . آغاز مى شود
 .این یك فراز) رسول اهللا 

یك انسجامى است ، یك بافتى است ، این بافت را . این ها به هم ربط دارند. این فرازها را دقت كنید
در فراز دوم . در ذهن زائر مى گذارد، بعد نتیجه مى گیرد كه مى گویم زیارتنامه اش هم روضه است 

: فراز سوم . ؤ منین سالم بر تو اى همسر على ، اى همسر امیرالم) السالم علیك یا زوجة ولى اهللا (
این انسجام را وقتى : سالم بر تو اى مادر حسن و حسین ) السالم علیك یا ام الحسن و الحسین (

 . ؛ سالم بر خانمى كه تو شهید بودى)السالم عیك ایتها الصدیقة الشهیدة : (بوجود مى آورد، مى گوید
مى كنند این جمله آخر چرا بوجود آمده  من را ببخشید مادرتان را كه این جور زیارت) عج (امام زمان 

 با وجود این جمله ها باز هم مصیبت مكشوف الزم است ؟ .؟ آدم آتش مى گیرد
نور عالم با حضرت صدیقه كبرى علیها السالم است هر . تمام بركات ، از وجود این بزرگوار است 

صلوات اهللا  .بر ندارندكس در زمین است سر سفره حضرت صدیقه طاهره علیها السالم است مردم خ
  .علیها و على ابیها و امها و بعلها و بنیها

تو را به امام زمان و به مادرش زهرا . خدایا ما چون چیزى نداریم خودمان را به دامن اولیاءت انداختیم 
 . خدایا مهمان بدى بودیم داریم مى رویم ولى ما را ببخش. علیها السالم ما را ببخش 

رگوار كه شب عیدمان را به نام دختر پیغمبر به نام كسى كه پیامبر مى گفت این به حق این دو بز 
شروع كردیم تو را سوگند مى دهیم كه خدایا هر شیعه اى در این . روح من است . پاره تن من است 

 . ایام ، هر دعایى كرده مستجاب كن
 (1(حضرت خدیجه علیها السالم 

قدر  .آدم باید حق شناس باشد! السالم است آقایان  امشب شب رحلت حضرت خدیجه كبرى علیها



روایت دیدم كه روز قیامت ، یك عده اى را در محشر به عنوان بندگان ناشكر، مشخص . شناس باشد
تو هر نعمتى به من داده اى من پشت ! خدایا: در این حدیث دقت كنید، شخص مى گوید. مى كنند

ما براى این به تو : كى ناشكر بودم ؟ خدا مى فرماید الهى شكر، من! الحمداهللا : سرش مى گفتم 
ناشكر مى گوئیم كه ما، در دنیا بندگانى داشتیم كه بعضى از نعمت ها بوسیله آن ها به تو مى رسید 

خدا داده  (28)من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق  !عجب . ولى تو از آن ها تشكر نمى كردى 
اگر به این نگوئى دستت درد : خدا مى فرماید. از دست این بنده ام به تو رسیده : است ولى مى گوید

آدم باید حق . هم بگوئى فایده نداردشكرا هللا صد تا ! نكند، از من هم تشكر نكردى عجیب است 
شما عزیزان مى دانید كه ما، در اثر خدمات و قدمهاى راسخ چند نفر . س باشدقدر شنا. شناس باشد

یكى از این شخصیت ها وجود نازنین بانوى . در صدر اسالم مسلمان شدیم و اسالم ، پیش رفت 
االن هدیه اى ! چه قدر درود و تحیت باید برایش بفرستیم ؟. است ) حضرت خدیجه كبرى (بزرگ 

 .ى روح مطهرش صلواتى بفرستیمنداریم جز اینكه برا
این خانم چقدر لیاقت ! آقا. لیاقت ها بى حساب و بى كتاب نیست . چقدر این خانم بزرگوار بود

بهشت چهار بانوى بزرگ . داشت كه توانسته مادر حضرت زهرا علیها السالم بشود؟ خیلى حرف است 
چقدر لیاقت داشت كه خدا او را  این خانم. یكى از آنها حضرت خدیجه علیها السالم است . دارد

مادر یازده امام قرار داده ؟ بعضا در بعضى خانواده ها اتفاق مى افتد كه سن خانم از آقا یكى دو 
اگر یك آدمى پیدا . این هیچ نقصى نیست هیچ نقصى . سال یا چند سال بیشتر است من هم دیده ام 

ه چرا رفتى او را گرفتى ، جهل است و این ها شود سن خانم را مطرح كند یا آن آقا را سرزنش كند ك
. حضرت خدیجه علیها السالم خانم اشرف خلق روى زمین بود. دور افتادن از فرهنگ اسالم است 

از پیغمبر چند سال بیشتر بود اگر این كار بد بود   سن مباركش  .یعنى همسر بهترین مرد عالم بود
در بعضى خانواده ها بى خودى بعضى حرفها زده مى  در نظر داشته باشید .پیغمبر انجام نمى داد

به .آدم این قدر باید حریت داشته باشد . این ها را رها كنید. شود بى جهت دل ها شكسته مى شود
كوچكتر . خب باشد. از ما بزرگتر باشد. ممكن است خانم الیقى باشد. فرهنگ اسالم نزدیك شوید

على كل حال ، این خانم بسیار . هیچ اشكالى ندارد. نه كوچكترى مالك است نه بزرگترى . باشد
 . خدا این قدر به او لیاقت داده است. بزرگوار است 

دو نفر از دنیا رفته اند كه راستى دل پیغمبر اكرم صلى اهللا . امشب شب رحلت این بزرگوار است 



. السالم بودیكى ابوطالب علیه السالم و یكى حضرت خدیجه علیها . علیه و آله و سلم سوخت 
حضرت صلى اهللا علیه و آله و سلم آن سال كه حضرت ابوطالب را خاك كرد؛ اسمش را عالم الحزن 

 . گذاشت (29)
این بانوى . ه و آله و سلم ناراحت بودبراى حضرت خدیجه علیها السالم هم خیلى پیغمبر صلى اهللا علی

و عمرش وفا نكرد كه بماند و ببیند كه . چه آزارهایى مى رساندند. بزرگ ، با دل شكسته از دنیا رفت 
و فاطمه زهرا علیها السالم را به یادگار . آن زمان را ندید (30)راءیت الناس یدخلون فى دین اهللا افواجا 

حاال باید برویم در خانه صدیقه كبرى ). سالم اهللا علیها و صلوات اهللا علیها) . گذاشت و از دنیا رفت
شما مادرتان را این طور از . آمدیم تسلیت بگوییم ! بگوییم خانم . علیها السالم تسلیت به او بگوییم 

پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را هم كه پدر بزرگوارتان بود، وقت از دست دادید، . دادیددست 
وقتى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در حال احتضار بود، حضرت زهرا . خیلى بى قرار شدید

. بیا نزدیك ! حضرت فرمود دخترم ! خیلى  .خیلى برایش سخت بود. علیها السالم اشك مى ریخت 
پدر ! بعدا زنان پیغمبر پرسیدند كه دختر پیغمبر! وسط گریه ، خندید. آهسته به او مطلبى فرمود

تو اول كسى هستى از اهل من كه پیش من مى : به من فرمود: بزرگوارت به شما چه فرمود؟ گفت 
 .زهرا براى این خندید. آیى 

منزل تهیه كنند، سعى مى كنند در حتى بخواهند . دخترها معموال با مادرانشان ماءنوس مى شوند
حتى بعد از شوهر كرد حتى بعد از . یك نوع نیاز به مادر هست . بروند، بیایند. نزدیكى مادر باشد

اما جانم به . مادر چند تا فرزند مى شود نوعى نیاز باقى مى ماند. اینكه روى پاى خود قرار مى گیرد
بعد هم پدرش را از . انه همسر رفت داراى بچه هاى شدقربان صدیقه كبرى علیها السالم كه وقتى به خ

دست داد یك وقت من فكر كردم كه روایت نشان مى دهد خانم بعد از رحلت رسول خدا صلى اهللا 
چند تا علت به . گریه مى كرد .علیه و آله و سلم كنار قبر پدر بزرگوار مى رفت و آنجا مى نشست 

قبر سید كائنات ، سید خلق بود و یك عطرى . ف كائنات بودذهن قاصرم رسید، یكى این كه قبر اشرا
. اال خیلى نادر. یك عطرى است كه بر مشام خیلى ها نامحرم است .در این قبر بود نه شعار باشد

 . مفصل است  كه قضیه اش
 .یك مشت از این خاك را بر مى داشت و به مشامش نزدیك مى كرد



 ماذا على من شم تربة احمد

 (31)م مدى الزمان غوالیا ان ال یش

اصال  .چه سرى در این عطر تو هست ؟ این خاك چه عطرى دارد؟ كه آدم استشمام مى كند! اى پدر
متقابال خود صدیقه طاهره علیها . دلش نمى خواهد در تمام عمرش ، عطر دیگرى را استشمام كند

كنت اذا اشتقت الى رائحة الجنة ! یا سلمان فرمود . السالم عطرى داشت كه فقط بر پیغمبر محرم بود
غمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم اشرف خلق است پی (32) . شممت رایحة ابنتى فاطمه علیها السالم

گاهى ! سلمان : ببینید چیست كه پیغمبر مشتاق آن است ؟ مى گوید. چیزى از او دلبرى نمى كند
مى رفتم عطر دخترم فاطمه : مشتاق عطر بهشت مى شدم خودم را چطور دلدارى مى دادم ؟ مى گوید

ینكه آنجا مى رفت چون یكى از متبرك ترین مكان ها، یكى ا.بله متقابل است . را استشمام مى كردم 
جانم به قربان زهرا علیها السالم براى اینكه .علت دیگرى به ذهنم رسید . كنار قبر سید انبیاء است 

 : مى گفت. مادر نداشته ، كجا برود؟ دختر در مصیبت مى رود پیش مادر

 قل للمغیب تحت اءطباق الثرى

 ائیا ان كنت تسمع صرختى و ند

به پدر من ، به این سید انبیاء كه زیر این . بعد هم درد دلها شروع مى شد. این عرض ادب است 
 !چه شده مگر یا زهرا. خاك ها خوابیده بگویید، بشنو ناله زهرا را

 صبت على مصائب لو اءنها

 صبت على االیام صرن لیالیا 

مصیبت ها را بین روزهاى روشن تقسیم مى این قدر مصیبت ها پس از تو به من رسید كه اگر آن 
چقدر عظمت بود؟ چقدر جالل بود؟ مانند امشب خانم داغدار . مبدل به شبهاى تار مى شدند. كردند
نمى توانم . مادر بزرگوار خود را از دست داده من مصیبت مكشوف هیچ وقت نمى خوانم . است 

یها السالم اجازه مى گیرم یك چیزى عرض بخوانم اما از بانوى بزرگ اسالم حضرت خدیجه كبرى عل



غصه . شما با رحلتتان پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم را داغدار كردید! مى گویم خانم . كنم 
دار كردید مسلمین را غصه دار كردید اصال در وقت غربت پیغمبر هم از دنیا رفتید اما با اجازه شما، 

اما مى گویم در . دلم نمى خواهد واضح بگویم . له مى گویم بانوى بزرگ اسالم ، سربسته یك جم
اما در رحلت دخترت ، بچه . رحلت شما با همه حزن و اندوه ، دخترت دیگر به در و دیوار نگاه نكرد

 .ها به آن در، نگاه مى كردند، اشك مى ریختند و داغهایشان تجدید مى شد
 (2(حضرت خدیجه علیها السالم 

 . علیها السالم امروز وفاتش بود من یك عرض ادبى كنمحضرت خدیجه كبرى 
یك خانم اینقدر باید . آقایان ما از اسرار خدا واقعا سر در نمى آوریم . از این بزرگوار مطلبى بگویم 

در روایت داریم مى . همسر اشرف انبیاء باشد. الیق باشد كه مادر امام زمان علیه السالم باشد
حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم ، حضرت خدیجه كبرى . زرگ بهشت داردكه چهار بانوى ب: فرماید

 !اهللا اكبر. علیهاالسالم ، حضرت مریم علیها السالم و همسر فرعون علیها السالم 
استادى داشتم كه خدمت امام زمان علیه السالم شرفیاب شده بود مرد . این را بگویم لطیفه اى است 

مى گفت مردم غیبت مى كنند، دروغ مى گویند هزار تا گناه مى . ت بزرگى بود، این یادگارى از اوس
نمى خواهم بگویم لقمه . آقا لقمه ها خراب شده : وقتى صحبت از بى توفیقى مى شود مى گوید. كنند

. ما یك كارهایى مى كنیم كه پدر بزرگ لقمه حرام است : مى گفت ! نه . حرام خوردن عیب ندارد
این . ایشان مى گفت كه اگر آدم بخواهد بنده خدا بشود. رام خراب مى شودكاسه ، كوزه سر لقمه ح

قدر این بنده خدا شدن میدان دارد كه در منزل فرعون تاریك ترین منزل كه ظالمانه ترین بیت در روى 
من گاهى به رفقا مى گویم فرعون . یكى از چهار بانوى بهشت از آنجا در آمد.زمین منزل فرعون بود 

سبحان : (درست است ما دور و برمان همه سجده مى كنند مى گویند) انا ربكم االءعلى : (مى گفت 
على كل حال ، حیفم آمد این  . چرا اصالح نمى شویم ؟ چرا ترقى نمى كنیم) ربى االعلى و بحمده 

) هللا ال اله اال ا(اهل . از چهار بانوى بهشت ، یكى خدیجه كبرى علیهاالسالم است . لطیفه را نگویم 
وقتى از دنیا . در روى زمین ، مدیون حضرت خدیجه كبرى اند علیها السالم خانم خیلى فداكارى كرد

دو تا یار مهم پیامبر یكى حضرت . رفت واقعا پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم دلش سوخت 
م سالى من تعجب مى كنم حضرت ، نا. خدیجه علیها السالم یكى حضرت ابوطالب علیه السالم بود

چه قدر اثر . مى گذارد، یعنى سال غصه عام الحزن كه حضرت ابوطالب را در آن خاك كرده 



گذاشته ؟ امروز همه معارف ما، كتاب ها نوشته ها، علماء، مجتهدین ، عرفا، همه ما به حضرت 
جانسوز  باالخره وفات. داشت   چون خانم در پیشرفت اسالم خیلى نقش . خدیجه علیها السالم مدیونیم 

پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و . این بانوى بزرگ را به امام زمان علیه السالم تسلیت عرض مى كنیم 
گاهى من مى گویم حضرت زهرا علیها السالم مى آمد سر قبر پیغمبر . آله و سلم خیلى ناراحت شد

ینكه كنار قبر اشرف یكى ا. چرا؟ به دو تا علت . اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم درد دل مى كرد
شاید یكى هم این باشد كه دختر اگر یك دردى داشته باشد مى رود به مادرش مى . انبیاء بوده است 

 (سالم اهللا علیها و صلوات اهللا علیها. (گوید، ولى حضرت فاطمه علیها السالم مادر نداشت 
 (1(حضرت امام حسن علیه السالم 

در این مطالعات ناقابل ، جمع بندى كردم . یار مظلوم بودحضرت امام حسن مجتبى علیه السالم بس
اما . كه یك نحوه مظلومیت ، حضرت مجتبى علیه السالم داشت كه آن در نوع خودش بى نظیر بود

هم همیشه براى حضرت مى خوانم كه خدا شاهد است در حضور خانم ، آن   یك مصیبت مخصوص 
در . خیلى مظلوم است . صفر 28در تهران ، آن هم شب آن را نگه مى دارم . را نمى توانم بخوانم 

در جوانى آن همه مصیبتى كه به امیرالمؤ . كودكى ، مادرى مثل صدیقه كبرى را از دست داده است 
بعد . شركت داشت . منین علیه السالم مى رسد، حضرت امام حسن علیه السالم هم شریك بوده است 

دت ، مظلومانه تشییع جنازه ، مظلومانه ، دفن مظلومانه ، بعد شها. دوران امامت ، با مظلومیت است 
 . از دفن مظلومانه ، االن شما بروید در قبرستان بقیع قبر نازنینش با خاك یكسان است

رسواشان  !خدا ذلیلشان كند! خدا خوارشان كند. خدا عذاب آنها كه آن قبر را خراب كردند شدید كند
 !كند

آن عالم مى . به دعاى آقایان محتاجم . كه روضه من همان شعر است یك عالم نجفى شعرى گفته 
همه اتان . ان شاء اهللا بقیع مشرف بشوید. مى سوزد  آید شاید این طور بوده در قبرستان بقیع و دلش 

من گاهى مى ایستادم به مردم تماشا مى كردم این شیعیان خیلى لطیفند، مؤ . آنجا رفتید یادتان باشد
این . اشكش هم جارى است . یدم هر كه مى رسد دم قبرستان كفشهایش را در مى آوردمى د. دبند

مى دانند این جا حرم . قربان معرفت این ها: مى گفتم . كفش در آوردن ها، مرا به گریه مى انداخت 
ا نقل به معن :آن عالم مى دانید چه مى گوید؟ مى گوید. حرم است حرم . است ولو گنبد و بارگاه ندارد

مى . نگاه نكن اینجا فرش ندارد، گنبد ندارد، چراغ هم ندارد! اى زائر بقیع . فقط یك جمله . مى كنم 



 مى دانید این ها كى اند؟: گوید
 كواكب من آل النبى غوارب 

 .اینها ستارگان پیغمبرند كه در اینجا غروب كردند
 حوت منهم ما لیس تحویه بقعة 
 (2(حضرت امام حسن علیه السالم 

عرض كردم تاءكید روایات بر این است كه ما به .در اینجا و در جاى دیگر بودند آقایون مى دانند
فردا ان شاء اهللا شب هاى قدر مى آید حاال هیچ كس به این احادیث . نشاط، نشاط. نگاه كنیم  نشاط

كامال وقتى . عمل نمى كند جلسه هاى احیاء پنج ، شش ساعت طول مى كشد، مردم را مى نشانیم 
رمقشان گرفته شد و هیچ حالى برایشان نماند تازه قرآن ها توزیع مى شود تا روى سرشان بگیرند و 

دعاى كمیل مان كه باید بیست دقیقه طول بكشد، معموال سه ساعت دو ساعت و  ! بك یا اهللا: بگویند
ائف و ظرائف اگر صاحب شریعت گفت كه چرا لط. این ها روز قیامت جواب دارد. نیم طول مى كشد

شریعت ما را در ذهن مردم ثقیل جلوه دادى ؟ چه جواب خواهیم داد؟ یك جوان مى خواهد برود دعاى 
. مى خواهد برود احیاء همینطور! كمیل مى داند كه رفتنش با خودش است برگشتنش با كرام الكاتبین 

. دارى یك گوشه بروآخر كى گفته ؟ اگر تو خودت حال ! مگر احیاء، شش ساعت هم مى شود! بابا
احیاها خیلى مختصر باشد؛ نشاط . حالت را نمى توانى به كسى منتقل كنى ! عزیز من ! برادر من 

یك عده را ما دیدیم در همین قم كه بر خودش بعضى . غیر از این خطرناك است . خیلى مهم است 
چه  . سه جزء قرآن بخوانى ریاضت ها را تحمیل كرده بود كه مثال حتما باید نماز شب بخوانى ، روزى

ما یك وقت  !چون پشتوانه علمى هم ندارد، یك دفعه بریده بود و آمده بود مى گفت كه بله . بكنى 
یك وقت حاج آقا حسین . چرا چون پشتوانه علمى هم نداشت . بیكار بودیم ، نماز شب مى خواندیم 

بزرگان . راحل هم همینطورامام . فاطمى است قریب به یك قرن نماز شب خواند و سیر نشد
احساس . یك وقت ، آدمى كه پشتوانه علمى ندارد و روى فقط احساس آمده ضربه مى خورد. همینطور

اگر كسى علوم اولین و آخرین را داشته باشد و حال نداشته باشد، یك عباسى نمى . یك اندازه اى دارد
نمى خواهم بگویم كه . باز هم فایده ندارد و اگر حال داشته باشد و پشتوانه علمى نداشته باشد،. ارزد

خدا . همه عالمه بشوند ولى اگر حال هم پیدا مى كند باید حدیثى ، آیه اى ، مبنائى ، داشته باشد
خیلى ببخشید نوارى را آورده بودند . شاهد است از مجالسى كه روى احساس برگزار مى شود، ناراحتم 



شب عاشورا امام حسین علیه السالم : كه مى خواند، مى گفت در یك جائى ، در آن نوار آن بنده خدا 
حضرت . خیلى ببخشید! به قمر بنى هاشم علیه السالم فرمود كه اگر تو هم مى خواهى بروى برو

معصومه علیها السالم مرا ببخشد، اینها درد دل من است كه در پایتخت شیعه چنین مطلبى خوانده مى 
عباس خوشگله آمد، : بعد مى گفت . ى شود و مشترى هم داردشود و نوار هم مى شود و پخش م

مثل اینكه میدان مولوى بوده ، مثال دروازه  ...حسینت بگو  زینب كبرى را پیدا كرد گفت برو به داداش 
! احساس   آخر این شد حرف ؟ همه اش . غار، نعوذ باهللا ، یك مشت الت دور هم جمع شده بودند

قمر بنى هاشمى كه وقتى اسمش مى آمد، ائمه تعظیم  !آدم یاد مى كند؟ این طور قمر بنى هاشم را
این . عموى ما پرده اى در برابر چشمش نبود. بودنافذ البصیرة عموى ما : مى كردند و مى گفتند

اصال همه اش احساس . صد سال مى خواهم گریه نكنند. جورى مى گویند تا چند نفر عوام گریه كنند
اگر یك آدم عوامى هم مى خواهى حالى بهش بدهید . مى كنند، زمین مى خورند آخر بند را پاره! ؟

غرض اینكه در دل . روى این مبنا مى گوئیم . بفهمانید كه این را كه به تو مى گویم ، روایت دارد
 . زیاد است زیاد طول نمى دهم

بختانه بیدار كه هستید تا آخر شب خوش. نشاط مهم است . این را گفتم كه نشاط را حتما مواظبت كنید
باالخره مى خواهید سحرى بخورید به بچه ها سحرى بدهید، اگر حالت نشاط بود كه نماز شب مى 

از سید . من از خودم چیزى ندارم ! خوانید، اگر نبود، وضو بگیر بنشین رو به قبله بگو خدایا
دست تو خیلى باز است اگر ! خدایا) كیف تشاء.... ترحم من تشاء: (الساجدین یاد گرفتم كه فرمود

 !این را به خدا بگو .چیزى نصف شب بدهى چیزى از تو كم نمى آید
والدت حضرت مجتبى علیه السالم را تبریك . بنا بود كه توسل به حضرت مجتبى علیه السالم كنیم 

عرض مى كنم و بشارت مى دهم به شما آقایان و همه شیعیان هر چند همه اتان مى دانید كه دعاى 
هر كس بگوید دعاى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم رد مى شود، در مرز . پیغمبر رد نمى شود

پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم . اصال همچنین چیزى نمى شود. فسق یا كفر یك حرفى زده 
امام  همه ماها. دوست بدار هر كس حسن مرا دوست بدارد! خدایا: فرموده .ما را دعا كرده است 

ما . این پاره تن حضرت زهرا علیها السالم را دوست مى داریم . حسن علیه السالم را دوست مى داریم 
حاال تشیعمان در چه حدى است ؟ در . همه امان ارادت داریم . ذكر خیر عموى بزرگوارت را داریم 

قائل به امامت  . ما شما را دوست داریم ، محبیم. چه درجه اى شیعه هستیم ؟ بحث دیگرى است 



علم و . مناقب و فضائل حضرت ، ال تعد و ال تحصى است . هستیم و عقیده امان هم صحیح است 
آدم از كدام یك بگوید؟ شخصى مى آید شروع مى كند به  . حلم و كرم و بزرگوارى او عجیب است

رت مجتبى علیه االن این ارادتمندان حض: ناسزا گفتن ؛ همین طور ناسزا مى گوید، مردم مى گویند
. االن آقا یك خمى به ابرو بیاورد، چنین و چنان مى شود. السالم این شخص را قطعه قطعه مى كنند

جورى اینها مردم را بار آورده . خدا از معاویه ملعون نگذرد. آقا مثل كوهى از وقار ایستاده ، آرام 
تا حضرت مجتبى علیه . بودند اینها تخم عدوات در سینه ها كاشته. بودند كه راستى دشمن بودند

حضرت . همین طور آمد جلو، تا رسید به حضرت . السالم را مى بیند، ناسزا و بد و بیراه مى گوید
ناراحتیت چیست ؟ چه . سر پناه ندارى ، ما به تو بدهیم . اگر تو قرض دارى ما ادا كنیم : فرمود

 ( اهللا اعلم حیث یجعل رسالته: (فت مشكلى دارى ؟ چرا ناراحت هستى ؟ افتاد به پاى حضرت ؛ گ
 .؛ خدا بهتر مى داند كه رسالت را به كدام خاندان بدهد(33)

ته مى من در جوار حضرت فاطمه معصومه نمى توانم چیزهاى مكشوف بخوانم ، فقط اجماال سربس
گویم وقتى كه شب عید میالد حضرت باشد نمى دانم چه جور بگویم ، باالخره بهتر از این ، ما وقت 

ما همه امان مى دانیم كه ! مى گویم آقا . دیگرى پیدا نمى كنیم كه براى حضرت توسلى پیدا كنیم
صه نمى اما مى دانید، مصیبت هایش در روضه خال. حضرت علیه السالم به زهر جفا شهید شد

خیلى آقا . یك چیزهایى جانسوز من از تاریخ پیدا كرده ام كه نمى توانم بگویم ؛ حیاء مى كنم . شود
 . حتى بعد از شهادتش. فقط همین قدر بگویم كه تمام عمرش با مظلومیت سپرى شد. مظلوم بود

دشمنى ، دل ما را مى  اما. نبودش هم از مقام امام نمى كاهد. گنبد و بارگاه چیزى بر امام نمى افزاید
االن نعوذ باهللا ، خدایى نكرده یك خشت از این گنبد و بارگاه حضرت معصومه علیها السالم . سوزاند

اما خدا نكرده اگر . كم بشود، هیچ مقامى از حضرت فاطمه معصومه علیها السالم كاسته نمى شود
دشمنى ما . ، دل ما را مى سوزاندكسى بیاید و روى دشمنى یك خط هم روى یكى از این دیوارها بكشد

خدا لعنت كند دشمنان اهل بیت را كه شب میالد حضرت مجتبى علیه السالم یك . را اذیت مى كند
  چى مى رساند؟ كماالت باطنیه حضرت مجتبى علیه السالم بحثش  .شمع در بقیع روشن نباشد

خواهید حساب كنید، روایت مى اما اگر كماالت ظاهریه را هم ب. جداست و از عقول ما خارج است 
صورت نازنینش این قدر زیبا بود، گاهى كه مى خواست از منزل بیرون برود، مردم جمع مى  :گوید

حاال این صورت به این نازنینى ؟ من . راه بسته مى شد و حضرت بر مى گشت . شدند، تماشا كنند



در را در قبر مى گذاشت ، چه حالى پیدا اینجا جگرم براى ابى عبداهللا علیه السالم سوخته كه وقتى برا
من ! برادر : مى گوید كه. این را علماء مى دانند. كرد؟ این جمله آقا كاشفیت از آن سوز باطن دارد

یعنى چه ؟ این جمله بسیار كاشف است ولى یك كاشفى بزرگتر از این در هیچ وقت عطر نمى زنم 
هاشم علیه السالم ؛ از بس كه زیاد شنیدیم این جمله  آنجا كه آمد باالى سر قمر بنى. كربال گفته شد

اما ببینید امام معصوم علیه السالم دو تا جمله سنگین روز . را شاید اهمیتش در انظار كم شده باشد
انت : (یكى آن وقتى كه قمر بنى هاشم علیه السالم آمد تا اجازه بگیرد، فرمود. عاشورا گفته است 

تو اگر بروى لشكر ) فاذا مضیت تتفرق عسكرى (كجا مى روى ؟ . منى ؛ تو علمدار )صاحب لوائى 
قمر بنى هاشم . آقا برگشت و جمله اى گفت كه آن هم كاشفیتى داشت . من از هم پاشیده مى شود

باشد؟   آدم درد دلش را به كى بگوید كه بهتر از امام زمانش . علیه السالم در مقابل امام زمانش آمد
. گرفتاریم  !آقا: ما هم مى گوییم . ین شخص است كه درد دل به او گفته مى شودامام زمان ، بهتر 

ایشان هم برگشت و درد دلش را به . فرق نمى كند همه زمانها امام زمان مى شنود! العجل ! العجل 
اما من حالم را به شما بگویم . شما درست مى فرمایید. قربانت بروم ! آقا: گفت . امام زمانش گفت 

دیگر از زندگى سیرم ، اجازه ) و سئمت ، من الحیاة (دیگر دلم گرفته  (34) ( لقد ضاق صدرى: (كه 
االن : (دیك جمله سنگین دیگرى هم باالى سرش بود كه فرمو . اگر بدهید من بروم و خونخواهى كنم 

 .كمرم شكست و حیاتم دیگر كم شد) قد انكسر ظهرى 
 (3(حضرت امام حسن علیه السالم 

السالم  .مصیبت تو هست تا بیایند و انتقام تو را بگیرند! اى اول مظلوم عالم . آقا شیعیانت عزادارند
خیلى عزادارند،  شیعیان تو! بله علیك یا امیرالمؤ منین و یا قائد غر المحجلین و یا سید الوصیین 

نوف بكالى مى . شهادت امیرالمؤ منین ، روى آن ها كه حضرت را مى شناختند، خیلى اثر گذاشت 
بعد از شهادت آقا، همانند یك مشت گوسفند پراكنده اى بودیم كه باالى سرشان كسى نباشد نمى : گوید

معاویه ، خون به دلش .  حضرت مجتبى علیه السالم آمد و به جاى پدر نشست . دانستیم چكار كنیم
حضرت مجتبى علیه السالم خیلى مظلوم بود، یك وقت من از . لعنة اهللا علیه ، خدا از او نگذرد. كرد

امام حسن مجتبى علیه السالم ، دیدم آقا سنخ مظلومیتش . مظلومیت آقا، یك جمع بندى كردم 
صدیقه طاهره را از دست منحصر به فرد است ، كسى كه در جوانى مظلوم باشد، مادرى همچون 

دوران امامت هم مظلومانه بود، این . بدهد، پدرى مانند امیرالمؤ منین را از دست بدهد، این از جوانى 



قدر خیانت بكنند، حضرت را این قدر آزار مى دادند كه اصال چرا صلح كردى ؟ در گذشته گفتم كه 
ه ، این قدر دور و برش خیانت است كه چندین اما این را بدانید ك. نداریم  چرادر كار امام معصوم ، 

ما چى مى . رفتند و بر نگشتند. معامله كردند .امیر لشكر امام حسن مجتبى علیه السالم را خریدند
بعد، شهادت هم باید . این هم دوران امامت . گوییم ؟ چقدر مظلومیت ؟ خیلى مظلومیت است 

آن زهر در بدن نازنینش اثر كرده كه یك وقت ، حال آن چنان . مظلومانه باشد، وقتى از آن آب خورد
! برادر: آقا دیگر حاد شد، دور و برش آمدند، گریه كردند حضرت ابى عبداهللا آمد، آقا بعد فرمود

هر وقت یك مختصر فشار به دستت ! گفت حسین جان . دستش را گرفت . دستت را بده به من 
طور كه ابى عبداهللا اشك مى ریخت یك دفعه دیدند  آوردم بدان كه دیگر من از دنیا رفتم ، همین

خدایا . صداى هاهاى ابى عبداهللا بلند شد، معلوم شد حضرت مجتبى علیه السالم دستش را فشار داد
چقدر براى امام سخت بود، حجت خدا، برادر، این صورت نازنین ، این صورت زیبا، كه وقتى آقا مى 

آقا بر مى گشت و . ع مى شدند كه گاهى راه بسته مى شدخواست برود جایى این قدر تماشاچى جم
بعد از این ! برادر :چطور این صورت نازنین را در خاك گذاشت ؟ ابى عبداهللا فرمود. مى نشست 

براى همیشه عزادارم ، مصیبت حضرت مجتبى علیه السالم خیلى بزرگ است . دیگر عطر نمى زنم 
ر است ولى اسرارى هم است كه آنها بحث دیگرى است باالى مقام امام ، واقعا از غیر امام باالت. 

عطر نمى زنم و همیشه عزادارم ؛ : اینجا مى گوید. سر قمر بنى هاشم علیه السالم چیز دیگرى گفت 
آن . خیلى حرف بزرگى است مقام امام مجتبى علیه السالم از قمر بنى هاشم علیه السالم باالتر است 

دیگر ! گفت برادر. ى چه سرى در اینجا هست كه جمله ، خیلى فرق كردول. امام است مشكلى نیست 
 . كمرم شكست
 * صلوات اهللا علیكم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة ! اى ابى عبداهللا! اى مظلوم 

 (4(حضرت امام حسن علیه السالم 
زاده هم یادمان  مى خواستیم به شما تبریك عرض كنیم اما مظلومیت آقا! خانم : مى خواهم بگویم 

یكى از . این قدر آقا مظلوم است كه خدا مى داند. منتهى دیشب شب عید بود نمى شد گفت . نرفته 
نزدیك شب هاى قدر مى . نیمى از ماه رمضان گذشت ! مردم . مظلوم ترین چهره هاى عالم است 

وقتى بدن . مت كن به حق حضرت مجتبى علیه السالم ، مردم هر چه مى خواهند مرح! خدایا. شویم 
. این تیراندازى یك فلسفه اى دارد. نازنین آقا را بلند كردند مى دانید چه شد؟ شنیدید كه تیراندازى شد



حاال نمى توانم . من متعهدم فقط در بیست و هشت صفر بگویم یا وقتهاى دیگر كه صالح بدانم 
 . تیراندازى دو تا فلسفه داشته است حاال این طور كه من از تاریخ فهمیدم احتمال دادم این. بگویم 

مى تابوت مى گوییم در عربى به جنازه اول یك چیزى مى خواهم برایتان روشن كنم ما به بدن مرده 
اگر به بدن مرده هم تسامحا اطالق مى شود من انكار نمى كنم ، ولى نوعا به . یادتان باشد. گویند

احتمال  .دو فلسفه به ذهنم رسید. تیراندازى شروع شد تابوت آقا را كه مى بردند. تابوت گفته مى شود
آقا را در جوار قبر جدش مى خواهند ببرند دفن . است این ها به گمان باطل خودشان خیال مى كردند

این كار را نكنید من راضى  :در صورتى كه آقا به علم امامت مى دانست و وصیت فرموده بود. كنند
 .نیستم كه كمترین خون ریخته شود

تاریخ  .تشییع جنازه حضرت علیه السالم خیلى ازدحام بود. دوم اینكه حضرت خیلى محبوبیت داشت 
آن هم سنى . طبرى یك چند تا ذیلى دارد، چیزهایى كه در تاریخ طبرى نیاورده ، در آن ذیل آورده اند

ر ازدحام شد نویسنده اش در آنجا مى نویسد كه پاى تابوت حضرت مجتبى علیه السالم آن قد. است 
با همزه به معناى  (35) ابرلو طرحت ابرة لما وضعت اال على راءس االنسان كه عبارتش این است 

این ها مى . ى رسیدمى گوییم سوزن مى انداختى به زمین نم. معادل فارسى هم دارد . سوزن است
گمان مى كنم یكى از فلسفه . سوزن مى انداختى روى سر مردم مى افتاد، به زمین نمى افتاد: گویند

حاال یك . هاى تیراندازى هم این بود، كه این ها گفتند ما عمرى زحمت كشیدیم آقا را منزوى كنیم 
جنازه امام راحل را یادتان  همچنین ازدحامى بشود؟ این ها همه به ضرر دشمنان است شما تشییع

تشییع جنازه امام به چشم دشمنان خارى بود، به هر حال شروع كردند به تیراندازى باالخره بدن . هست 
ما نمى دانیم كه قبر صدیقه كبرى علیها السالم كجاست . نازنین را در بقیع آوردند و بر زمین گذاشتند

چند وقت پیش ، یك بچه نه ساله . السالم مى داندامام زمان علیه . چه كسى مى داند؟ هیچ كس . 
ولى این سؤ ال این بچه طورى بود كه انگار من از خواب . پیش من آمد بچه ها سؤ ال مى كنند

قبر حضرت زهرا علیها السالم ! بیدار شدم بچه با آن فطرت پاكش بعنوان یك سؤ ال به من گفت آقا
كه مسعودى باشد، مى نویسد در زمان ما در ج الذهب مرو صاحب كتاب . نمى دانم : كجاست ؟ گفتم 

مى نویسد كه در زمان ما، . مسعودى كهنه است قدیمى است . قبرستان بقیع سنگ مرمرى وجود دارد
الحمد هللا مبید النعم  : كه خودش دیده است ، در بقیع سنگ مرمرى وجود داشته كه بر روى آن نوشته

و نام سه امام دیگر را هم نوشته است ول اهللا و الحسن بن على و مبیر االمم هذا قبر فاطمة بنت رس



باالخره . حاال ما دیگر نمى دانیم . این سنگ مرمر، به این كیفیت تا زمان مسعودى بوده است . 
بعضى از سنى ها هم این طور مى نویسند كه حسن بن على علیه السالم را در . محتمل بوده است 

نمى دانیم آنجاست . ما شك داریم . ها خیال مى كنند كه واقعا آن جاست  آن. كنار قبر مادرش آوردند
ما چه مى دانیم ؟ ان شاء اهللا خواهید . یا كنار قبر پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم است 

خالصه این صورت . دانست این چشمان گنهكار، وقتى فرزندش را ببیند، كارها مشخص مى شود
آن مقام امام ، به جاى خود محفوظ، این صورت نازنین حضرت مجتبى علیه السالم  .نازنین را آوردند

. كه این قدر زیبا بود حضرت زهرا مرا ببخش كه وقتى مى خواست بیرون برود، مردم تماشا مى كردند
چطور آن را روى خاك گذاشت ؟ همان جا بود كه فریادش ! مى گوییم اباعبداهللا . راه ، بسته مى شد

مى گویم . دیگر بعد از این نه عطر مى زنم ، نه روغن استعمال مى كنم ! برادرم  :فرمود. شدبلند 
اما ما نمى دانیم . مقام حضرت مجتبى علیه السالم یقینا باالتر از قمر بنى هاشم علیه السالم است 

د عطر زدن و نزدن كاشفیت دارد و مى خواه . هیچ وقت عطر نمى زنم: چه شد كه اینجا گفت 
: مى خواهد این طور بگوید، اما مى دانید در كربال گفت كه . بگوید كه همیشه عزادار مى مانم 

 (. االن قد انكسر ظهرى و قلت حیلتى.( برادر كمرم شكست 
 (5(حضرت امام حسن علیه السالم 

پارچه اى آنجا اجازه داده بودند كه یك . از بركت انقالب عده اى مدینه رفته بودند. اول انقالب بود
تلویزیون را باز كن زود منظره  !آقا: یك كسى به من تلفن زد و گفت . روى این قبرهاى نازنین ، بكشند

تلویزیون را باز كردم دیدم یك پارچه سبز، روى این چهار . از خوشحالى به من زنگ زده بود! را ببین 
مظلومیت : خودم گفتم   پیش . م به آن شخص نگفت. بعد گوشى را گذاشتم ، گریه كردم . قبر، كشیدند

! خدایا. به كجا رسیده كه براى پارچه اى كه روى قبر نازنینشان ، انداختیم ، داریم خوشحالى مى كنیم 
كى مى شود كه در اطراف آن قبر نازنین ، اول گریه كنیم و بعد هم یك قدرى از آن خاك ها را بر 

 . فرقمان ، چشممان بمالیم
 (1(علیهم السالم امام حسین و یاران 

 السالم علیك یا ابا عبداهللا السالم علیك یا امام العطشان
با جمعى از دوستان ، یك وقتى . همه فیض ها از ابى عبداهللا است هر چه داریم از ابى عبداهللا است 

یك احرام بستیم ، جمع زیادى از رفقا رفتند و . ان شاء اهللا خدا قسمتتان كند.مدینه ، مشرف شده بودیم 



ذكر ! آقا: یك دوستى داشتیم خیلى با حال بود گفت . ماشین كوچكى ماند كه ما چند نفر را ببرد
مناسب اینجا االن چى است ؟ داشتیم رد مى شدیم ، جمعیت زیادى بود، خدا مى داند من بى اختیار 

آقا نبود، ما مكه اى براى این كه اگر آن ). السالم علیك یا ابا عبداهللا (به نظر من باید بگویى : گفتم 
وقتى كاروان مى ! جانم به قربانت ابا عبداهللا . نداشتیم ، مدینه اى نداشتیم ، دین و معارفى نداشتیم 
این ها كجا مى روند؟ خدا شهریار را رحمت . رفت دیده ها با تعجب به این كاروان ، نگاه مى كرد

 : روح القدس این جمله را در زبانش گذاشت كه گفت. كند
 سى نمى داند عروسى یا عزا دارد حسینك

پا به پاى این كاروان مى   آنچنان زیبا گفته مثل اینكه خودش ) ره (آن وقت آن شاعر سید جعفر حلى 
 :رفته ، مى گوید

 فقد انجلى عن مكة فهو ابنها

 و به تشرف الحطیم و الزمزم 

تشرف از . مكه مال اینهاست . بودآقا از مكه خارج شد، در صورتى كه خودش فرزند مكه : مى گوید
 . این ها یافته است

 :بیت بعدى دو معنا دارد مى گوید
 لم یدر این یریح ركابه

معلوم نیست این شترها كجا مى خوابند؟ خیمه ها كجا برافراشته مى : نقل به معنا مى كنم ، مى گوید
 شود؟

 و كان الماءوى علیه محرم
یك معنایش . ما را ببخش ! ود تا مشخص شود اى حضرت زهرایك معنایش این است كه باید محرم بش

این است به عقیده بعضى ها این بچه ها، این نازدانه ها حاال حاالها باید در كجاوه باشند؛ یك عده 
 پناه دادن به این ها را حرام مى دانند و كان الماءوى علیه محرم

 (2(امام حسین و یاران علیهم السالم 
در شب هاى جمعه زیارت آقا امام حسین علیه السالم . ه ماه مبارك رمضان است آخرین جمع! خدایا



نیت مى كنیم به نیت امام . دیگر دور و نزدیك هم براى آقا فرقى ندارد. مستجب است ، انجام بدهیم 
، شهداء اموات ، ذوى الحقوق و هر كس به شما التماس دعا گفته ، معلمتان بوده ، چیزى به شما 

، حقى بر شما دارد و همسرانتان و فرزندانتان ، خواهر و برادرتان و از جانب همه نیت رسانده 
آن عالم سنى چه نقطه سفیدى  .السالم علیك یا ابا عبداهللا و ادامه زیارتنامه تا حضرت زهرا  .بفرمایید

ین در زندگى داشت ؟ عالم سنى منزل عالم شیعه آمد و گفت چه خبر است كه این قدر زیارت حس
بدعت نیست ، سنت است ، : این بدعتها چیست ؟ گفت : علیه السالم مى روید؟ نعوذ باهللا گفت 

خالصه ، . بحث شان طوالنى شد. تمام انبیاء زیارت ابى عبداهللا علیه السالم مى روند . مستحب است
از من مى روم منزلم مى خوابم تو هم استراحت كن ، نم: پاسى از شب گذشت و عالم سنى گفت 

صبح كه خواندى بیا منزل ما بحث را دنبال كنیم ، با همین قرار خوابیدند و عالم شیعى بعد از نماز، 
گفت بگویید فالنى هستم ، با ایشان قرار دارم . در خانه آن عالم سنى رفت ، در زد، اهل بیتشان آمدند

ایشان رفته گفتند . داشت كجاست ؟ دیشب با من قرار : گفت . پدر ما در منزل نیست ! آقا: گفتند. 
چون این مساءله براى آن عالم شیعه خیلى . ظاهرا آن شهر در نزدیكى كربال بوده است  .كربال

چه شده خدایا؟ دیشب ما هر چه حرف زدیم نتوانستیم قانعش . عجیب بود، او هم روانه كربال مى شود
حاال تفسیرش و نقل به معنایش  . كنیم ، چه شده پس ؟ رفت ، دید كه نشسته پاى ضریح ابى عبداهللا

آنچنان . من تا حاال نفهمیده بودم حاال فهمیدم . نفهمیدم . من غلط كردم ! آقا: این است كه مى گوید
گفت . او هم رفت و اشاره اى به او كرد و خودش را متوجه او كرد. گرم زیارت بود كه متوجه این نبود

خدا من را : گفت ! تو كه زیر بار نمى رفتى ! ى شدى چطور شد تو آمدى زیارت ؟ تو كه قانع نم: 
تواءم با عافیت متنبه . به حق ابى عبداهللا ما را، تواءم با عافیت ، هدایت كن ! خدایا. هدایت كرده 

این نقطه . یك نقطه سفید، در زندگى است ممكن است بیاید و به دادت برسد دستت را بگیرد. كن 
لى را شاد كرده باشى ، گره اى را باز كرده باشى ، این ها از نظر خدا سفید در زندگى ات باشد، یك د

از شما جدا شدم ، رفتم خوابیدم دیدم كه كجاوه اى بین : چطور شد؟ گفت : گفت . دور نمى شود
دیدم ، دو بانوى مجلله در داخل كجاوه نشسته اند و كاغذهاى كوچكى . زمین و آسمان حركت مى كند

یكى خدیجه كبرى علیهاالسالم است ، : پرسیدم این دو تا خانم كى اند؟ گفتند. یزداز كجاوه فرو مى ر 
. مگر نمى دانى كه شب جمعه است : گفتم كجا مى روند؟ گفت  . یكى فاطمه زهراست علیهاالسالم

دیدم كه نامه هاى كوچكى فرو مى ریزد، : كربال زیارت ابى عبداهللا علیه السالم مى روند؟ مى گوید



این امان نامه اى است كه مادر حسین علیه السالم به  : م یكى از آن ها را خواندم دیدم نوشتهبرداشت
. اگر راه باز شود ما هجوم مى بریم . ما كه االن راه نداریم برویم ! یا اباعبداهللا  .مى دهد  زوارش 

زنین آقا را، متوكل آن زمانى كه قبر نا. انسان ها كه سهل است ، حیوانات هم این معنا را مى دانند
مى دانید كه چند دفعه قبر آقا را تا حاال خراب كردند در تاریخ داریم كه دو  .ملعون خراب كرده بود

چون متوكل ملعون نگهبان مى . نفر از شیعیان ، به زحمت و آهسته به زیارت ابى عبداهللا رفتند
. لومیت آقا كه یكى دو تا نیست مظ. قضیه این جورى است  .گذاشت تا كسى نرود آقا را زیارت كند

نزدیك قبر نورانى بودند كه مشاهده مى كنند یك شیرى در كنار قبر است ؛ یكى از این ها وحشت 
كرده بود، گفته بود، كه ما این همه زحمت كشیدیم و آمدیم ، حاال شیرآمده كه حیوان درنده است و ما 

در اطراف كربال خانه اى نبوده و بیابان بوده  باالخره آن وقت ها! خب . نزدیك نمى توانیم برویم 
یك مرتبه  .یك بقعه اى براى ابى عبداهللا علیه السالم ساخته بودند و بقیه باز بود و بیابان بود. است 

یكى از اینها گفته بوده كه این قدر بدان كه این شیر هم مثل من و تو زائر است . آن ها ترسیده بودند
نزدیك رفته بودند دیده بودند كه : مى گوید. ن را یكى از اولیاء به من گفته است ای. كارى با ما ندارد. 

چند دفعه پایش را به قبر آقا مالید و راه . این زخم را به قبر آقا مى مالد. شیر آمده ، پایش زخم است 
 . افتاد رفت

كه حسرت ! شفاعتى بكن  یك! آقا. آن حیوان بوده ، شیعیان تو كه انسانند، گل سرسبد آفرینش اند! آقا
 . یك قبر شش گوشه شنیدیم ؛ با این آرزو از دنیا نرویم. به دل ما نماند

 

 (3(امام حسین و یاران علیهم السالم 
در یك مكانى نزدیك كربال . اولین شب جمعه ماه مبارك رمضان است و شب زیارتى آقا ابى عبداهللا 

نقل مى كنند كه یك شب در آن منطقه  .نت داشتندآنجا سنى و شیعه با هم سكو . یك منطقه اى بود
بحث شان در گرفت در مورد زیارت ابى عبداهللا علیه . یك عالم سنى با یك عالم شیعه به هم رسیدند

آن عالم سنى گفته بود كه شما چرا این قدر مى روید كربال؟ این كارها چى است از پیش . السالم 
او هم مى گفت كه چطور سنت . سنت است مستحب است خودتان مى كنید؟ عالم شیعه گفته بود 

 است از كجا مى گویید؟



. االن دعا كنید كه خدا به سالمتى ، به عافیت موانع را برطرف كند ان شاء اهللا برویم كربال! آقایان 
ه اى بسا شاید علمائى را بگردید پیدا كنید ك. االن ما معذوریم كه نمى رویم و اال روایات زیادى داریم 

ترك  :الاقل این قدر هست كه روایات مى فرماید. زیارت ابى عبداهللا را مثل مكه ، واجب هم مى دانند
 . االن ما معذوریم. این قدر مهم است  زیارت ابى عبداهللا بدون عذر عمر انسان را كوتاه مى كند

ان شاء . یل مى رونداگر راه باز شود و موانع برطرف شود، مردم مثل س. بحمداهللا مردم ما حسینى اند
 .اهللا قسمت مى شود

آخر . این عالم شیعه و سنى بحثشان طول كشیده بود و پاسى از شب گذشته بود خسته شده بودند
قرار را بر این گذاشتند كه هر كس برود در منزل خودش بخوابد و بعد از نماز صبح بحث را ادامه 

در منزل . عالم شیعه قبول كرد. م مى خوابم عالم سنى گفت كه تو بیا منزل ما، من مى رو . بدهند
هر كس استراحت كند و بعد از نماز، عالم شیعه ، منزل عالم سنى برود و بحث را دوستانه   خودش 

عالم شیعه . اگر در بحث هواى نفس نباشد، تفاهم و حسن نیت باشد، به جائى مى رسد. ادامه بدهند
اهل و عیالش پشت در آمدند و گفتند كه . رفت و در زد بر حسب قرار، بعد از نماز، خانه عالم سنى

براى چى . تعجب كرد! پدر ما رفت كربال: كجاست ؟ با من قرار داشته ؟ گفتند: گفت ! پدر ما نیست 
از سر شب با هم بحث كردیم زیر بار نرفت و بنا شد من بیایم در همین موضوع بحث كنم ! كربال؟

سربسته عرض مى كنم ، آى مردم ، آى مهمانان خدا و امام !  این چطور شد كربال رفت ؟ آقایان
حواستان جمع باشد یك وقتى یك كسى یك خیرى انجام مى دهد مى آیند به ! زمان و دعاى كمیل 

یك وقت شرى مى كند و به خاطر . خاطر آن یك خیرت در یك وقت مخصوصى دستش را مى گیرند
حاال این عالم سنى چه خیرى كرده . استان جمع باشدحو . مى زنند  آن شر، یك موقع معین زمینش 

اما یك چیزى نشانش  .بوده كه یك دفعه دستش را مى گیرند؟ سه چهار ساعت بحث قانعش نمى كند
 .مى دهند

قریب به این  .رفت دید در كنار ضریح ابى عبداهللا نشسته است و اشك مى ریزد. روانه كربال شد
رفت دید او در یك حالى . من غلط كردم نفهمیدم آقا مرا ببخشید! مضامین ، شاید مى گوید كه آقا

است صبر كرد مناجات او با ابى عبداهللا تمام شد یا همان لحظه ، او را متوجه خودش كرد خدا مى 
من خوشحالم تو به این حال افتادى و هدایت شدى اما دلم ! گفت آقا. باالخره همدیگر را دیدند. داند

آقا قضیه من : گفت . این قضیه از مثال هاى هدایت خاصه است . ه چى بودمى خواهد بفهمم قضی



در عالم رؤ یا دیدم چند تا هودج ، كجاوه بین زمین . این شد كه دیشب از تو جدا شدم و رفتم خوابیدم 
: دو بانو ، هر كدام در این هودج ها نشستند پرسیدم . دو تا كجاوه دیدم . و آسمان حركت مى كند

یكى از این ها فاطمه زهراست علیها السالم و یكى خدیجه كبرى علیها السالم  :ى اند؟ گفتنداینها ك
دیدم كه : بعد مى گوید. گفتم كجا مى روند؟ گفت شب جمعه است زیارت حسین علیه السالم . است 

شده  برداشتم یكى از آنها را خواندم ، دیدم نوشته. كاغذهاى كوچكى از آن هودج ها به زمین مى رسد
كه فاطمه زهرا علیها السالم هر كسى را كه شب جمعه ، حسین علیه السالم را زیارت كند، از آتش 

 .جهنم امان مى دهد
به نیابت  . شعار نمى دهیم. بیایید نیت بكنیم صادقانه . اولین شب جمعه ماه رمضان است ! آقایان 

امیر المؤ منین كه هیچ كس آنها را یاد  از شهدا به نیابت از امواتمان به نیابت از یك عده شیعیان
به نیابت از بزرگانمان ، مجتهدین مان ، علماءمان ، اساتید مان ، ذوى الحقوق مان اولین . نمى كند

 .( السالم علیك یا ابا عبداهللا. (شب جمعه آقا را زیارت كنیم 
 (4(امام حسین و یاران علیهم السالم 

  . السالم علیك یا ابا عبداهللا
آن خبیث مى گوید كه من بخاطر جایزه ، وعده . خاطر دنیا امام حسین علیه السالم را كشتند به

سر نازنین آقا : گفت . وعیدهاى ابن زیاد؛ اى خدا چطور این مصیبت ها را بگویم ؟ آخر دلم نمى آید
؟ یك این سر كیست : راهب بیرون آمد و گفت . را حمل مى كردیم كه روبروى دیر راهب ، رسیدیم 

آن كس به ما وعده داده جایزه بدهد، اگر بفهمد كه : گفتیم . لحظاتى این سر را در اختیار من بگذارید
چقدر مى : راهب گفت . این سر را در وسط راه به كسى داده ایم ، آن جایزه را به ما نمى دهند

بعضى ها گفتند . دهم  خواهند بدهند؟ یك مبلغى را معین كردم گفت من این مبلغ را دارم و به شما مى
 .كه همه دار و ندارش همان بود

این اسما . حاال دیگر چه خیرى كرده بود؟ نمى دانم . ببین راهب نصرانى یك نور، دید عاشق شد
رفت كیسه طال و اشرفى ها را آورد و به آن . مسلمان بود، به خاطر دینار و درهم امامش را كشته بود

! من نمى دانم تو چى هستى ؟: گفت . برد گذاشت كنار سجاده اش خبیث داد، سر مقدس را گرفت و 
من دلم نمى . یك دفعه آقا خودش را معرفى كرد! خودت را معرفى كن . عطر دارى . اما نور دارى 

البته آن راهب ، اولین شخص نبود بلكه این سر نازنین ، ماءموریت داشت و چند تایى را . آید بگویم 



بعد آن خبیث وقتى كه با شادى آن سكه . یهودى ، مسیحى ، مسلمان مى كرد .در راهها گلچین كرد
دیگر . دستش را داخل كیسه برد، كه آنها را تماشا كند، دید آنها مبدل به سفال شد. ها را دریافت كرد

در یك طرف . در آورد دید كه سكه هر دو طرفش مطلبى نوشته شده است . سفال است .طال نیست 
 در طرف دیگر نوشته (36)و ال تحسبن اهللا غافال عما یعمل الظالمون شده نوشته شده  سكه هاى سفال

 (37) و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون :
این قرآن خواندن آقا . دیدم سر نازنین قرآن مى خواند: آنوقت روایت داریم كه یك وقت راوى مى گوید

و سیعلم  :نزدیك رفتم دیدم كه لبهاى نازنین حركت مى كند، مى گوید. یك دفعه دو دفعه نبوده است 
  الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون

 (5(امام حسین و یاران علیهم السالم 
این همه . خوب مى توانیم فیض بگیریم . خوب مى توانیم زیارت كنیم . وقتى كه امامان را بشناسیم 

. روایت در مورد ثواب زیارت حضرت رضا علیه السالم داریم ، درباره ثواب زیارت ابى عبداهللا را داریم 
روایت داریم كه امام معصوم به . یك عبارات عجیبى است آقا در زیارت حضرت رضا علیه السالم 

هزار . یكى از روات فرمود كه در زیارت حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم هزار حج است 
این ! هزار حج است . این هایى كه مكه رفتند مى دانند كه یك حج چقدر براى آدم زحمت دارد. حج 

ببینید .هزار هزار حج ! بله : حضرت فرمود! هزار حج  :گفت . تعجب كرد. شخص مثل من بوده 
زیارت كربال چقدر ثواب ! هزار هزار حج . زیارت على بن موسى الرضا علیه السالم این طور است 

یعنى . باشد) عارفا بحقه : (اما با تمام این روایات ، امیرالمؤ منین قید مى كند... دارد؟ ائمه دیگر و
. كه اگر این نبود، تو هالك مى شدى . ه حیات باطنى تو با این مرد است آنجا كه مى روى بدانى ك

خداى من مى داند اگر با این عقیده زیارت بكنید آن ثواب كه گفته . اگر این نبود خدا را نمى شناختى 
حضرت سجاد . حضرت رضا علیه السالم را ببینید چقدر از توحید دفاع كرده است . اند گیرش مى آید

امام حسین علیه السالم كه آن شش ماهه اش را داده . سالم چقدر از توحید دفاع كرده است علیه ال
السالم علیكم یا (این ها نبودند ما چه كار مى كردیم ؟ آن وقت از صمیم قلب مى گوئى كه . است 

 .( اهل بیت النبوة
پدرت ، : شناس مى گوید جامعه! خدا را با چه زبانى شكر كنیم ؟ من بارها به دوستان گفتم آقایان 

منكر این حرفها نیستم ، منكر . محیط چنین و چنان بوده . مادرت كه شیعه بودند تو شیعه شدى 



همه اش این . ولى مى گویم غیر از این هم مطالب دیگرى هم هست . اصول جامعه شناسى نیستم 
 : گفت. نیست 

 تقدیر به یك ناقه نشانى دو محمل

 اى قدم رالیالى حدوث تو و سلم

على الحساب ما مى بینیم كه ناقه ما را بردند در خانه . حاال علت چه بوده ؟ از عقل ما خارج است 
 .ناقه ما را در خانه امیرالمؤ منین خواباندند. امام حسین علیه السالم خواباندند

 السالم علیكم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف المالئكة و معدن الرحمة 
ان شاء اهللا خداوند كمك كند به بنده و شما یك وقتى از زیارت جامعه كبیره بخوانیم و در معنایش تدبر 

الحمداهللا این جمعیت را مى بینم صادقانه مى . بنده روزها در قم نائب الزیارة آقایون هستم . كنیم 
اگر قول بدهید . اقى بمانم خواهم امشب با شما معامله اى بكنم و خدا را گواه مى گیرم كه سر عهدم ب

كه شما مرا دعا كنید این قول را مى دهم كه در تمام تشرفاتى كه مشرف مى شوم ، خدمت كریمه اهل 
مقامشان از . بیت ، حضرت معصومه علیها السالم كه كریمه اهل بیت است و خیلى بزرگوار است 

اگر معامله پذیرفته شد (ة باشم من قول مى دهم در خدمت خانم نائب الزیار . عقول ما خارج است 
روزها، جاى شما خالى ، در جوار كریمه اهل بیت بحث ما بحث زیارت جامعه ). صلواتى بفرستید

یكى از مضامینش . این جامعه كبیره چه مضامین عالى دارد. آنجا با طلبه ها ماءنوسیم . كبیره است 
شما را انوارى قرار داد، شما دور عرش خدا را  (38)جعل اهللا انوارا و جعلكم بعرشه مخبتین این است 

حبیب بن مظاهر، این شهید عزیز، این پیرمرد نورانى امام حسین علیه السالم را تنها گیر . گرفته بودید
گر بخواهد ترقى كند چه مى شود، اگر بخواهد تنزل بكند چه مى شود آن ببین تو را به خدا آدم ا. آورد

حسین بن على . این قدر كور است . یكى مى گوید امام حسین علیه السالم را بكشم تا جایزه بگیرم 
امام زمان علیه السالم من شرمنده هستم این حرف ها . خیمه اش را غارت بكنید. علیه السالم را بكشید

یك سؤ ال از ! عزیز من ! یابن رسول اهللا : آن وقت این آقا را تنها گیر آورده مى گوید. را مى زنم 
اصال  !نه . اصال به این فكرها نیست كه من كشته مى شوم قطعه قطعه مى شوم . شما دارم 

: امام مى فرماید. كشته شدن من مهم نیست . مى گوید آقا سؤ ال دارم . سرمست است از جام والیت 



وقتى دید كه اهلیت دارد ! سؤ الم این است ببینید چه سؤ ال بلند و باالئى : حبیب ، مى گوید بگو
ما  .(39) ( سبحنا فسبحت المالئكة(انوارى بودیم ، در اطراف عرش نور بودیم ! حبیب جان : فرمود

این طور امام را مى . تسبیح گفتیم ، مالئكه هم از ما یاد گرفتند، تحلیل گفتیم مالئكه هم یاد گرفتند
عصر عاشورا در میان آن بدن هاى نازنین آمد و صدا . كه دست از دامنش بر نمى داشتند. شناختند

اى . دست از زندگى برداشتیدمگر شما نبودید كه به خاطر من ! اى دلیر مردان معركه ها: فرمود. زد
مگر بخاطر من نبود كه خانواده هایتان را ترك كردید؟ آیا محبت شما نسبت به ! بزرگ مردان روزگار

روایت نشان مى دهد كه . امامتان كم شده ؟ چرا جوابم را نمى دهید؟ یك نكته عجیب برایتان بگویم 
و این كه مى ! یا مسلم بن عوسجه ! اهرحضرت ، اینها را به اسم ، صدا مى كرد، یا حبیب بن مظ

یا مسلم بن عقیل : بعد منزل نبود در سفر روحانى ، روایت داریم كه یك وقت دیدند آقا مى گوید: گویند
 . حتى او را هم صدا مى كند كه ظاهرا نور بوده است! 

. این ها جواب داداز ناحیه   آیا محبتتان نسبت به امامتان كم شده ؟ چرا جواب نمى دهید؟ بعد خودش 
اما این قدر بدانید كه . محبت شما كم نشده مرگ بین من و شما جدایى انداخته است ! نه : فرمود

 اال لعنة اهللا على القوم الظالمین. چیزى از عمر من هم باقى نمانده 
 (6(امام حسین و یاران علیهم السالم 
من تعجب مى كنم از گفتار . از دست دادیم باالخره فرصت هائى را . خدایا ما عمرى را ضایع كردیم 

ایشان مجتهد و مرجع تقلید ) ره (آن عالم ربانى مرحوم آیت اهللا العظمى حاج شیخ جعفر شوشترى 
چاپ شده است كه نشان مى دهد، ایشان در آنجا هم ) بمبئى (دیدم رساله علمیه ایشان در هند . بود

ت سیدالشهداء و قیام او خیلى كتاب نوشته شده ، اما شما مى دانید در مورد حضر . مقلد داشته است 
در بعد روحى مكتب كربال خیلى كم نوشته شده یا نترسید و بگویید نوشته نشده است ، اال كتاب 

كه كتابى است كه در زیر آسمان ، بى نظیر است و ) ره )شیخ جعفر شوشترى الحسینیة   خصائص 
سفارش شده امام حسین علیه السالم است این كه . الم است این مرد، دو قبضه ابى عبداهللا علیه الس

گفتم ما عمرى را سپرى كردیم ؛ شیخ ، این مجتهد در اول كتاب خصائص مى فرماید كه عجیب است 
 (40)فاءنى لما راءیت ان راءس قد اشتعل شیبا و امتالت العیبة عیبا به شصت رسیده ،  . من عمرم

یك مجتهد مى گوید كه كه من مى بینم موهاى .خدایا این ها را كه مى خوانم دنیا دور سرم مى گردد 
ظرف عمرم پر از عیب شده ، كسى كه تمام عمرش را با قدس و تقوا و . سرم در اثر پیرى ، سفید شد



وقت من باید چه بگویم ؟ بعد مى فرماید كه نشستم حدیث نفس كردم بعد دیدم كه علم سپرى كرده آن 
راهى میان برتر و زودتر و نزدیك تر براى اینكه توبه من قبول بشود و گذشته ام زود جبران بشود از 

وبه ت. خودت مى دانى كه ما امید به این چیزها داریم ! خدایا. توسل به ابى عبداهللا علیه السالم نیست 
ما هم به بركت ابى عبداهللا علیه السالم قبول مى شود، ان شاء اهللا گذشته ما به بركت موالیمان ابى 

وقتى حاج شیخ جعفر اینطور بگوید ما چى بگوئیم ؟ اما گفتم سفارش شده ابى  .عبداهللا جبران مى شود
 .عبداهللا ؛ قضیه اش را بگویم كه ذكر مصیبت ما این باشد

به ابى عبداهللا داشته مى گوید یك ناراحتى داشتم ، قریب به این معانى ، ناراحتى ام  شیخ ، خیلى توجه
به همین دلیل بود . این بود كه وقتى باالى منبر مى نشستم حرفى كه مى خواستم بگویم یادم نمى آمد

یده بود البته مراجع تقلید معموال منبر نمى روند ولى ایشان یك چیزى د. كه كتاب روى منبر مى بردم 
. مجتهد بود، صاحب رساله بود، منبر هم مى رفت . و گفته بود تا آخر عمرم منبر را ترك نخواهم كرد

آخر ) الى متى اكون صحفه . (شب نشسته بودم با خودم گفتم . خیلى ناراحت شدم : خالصه مى گوید
مثل  . ا شده استتا كى كتاب روى منبر ببرم ؟ خالصه مى گوید شب خوابیدم كه غائله كربال برپ

 دیدم یك طرف ، خیمه هاى. همان كه در كتاب ها خوانده ام 
چه خوب شد بروم آقا را زیارت كنم و : گفتم . ابى عبداهللا علیه السالم یك طرف هم خیمه هاى دشمن 

:  گفتم. رفتم در خیمه ابى عبداهللا ، دیدم یك نفر بیرون ایستاده است .این ناراحتى ام را به آقا بگویم 
: گفت . آن شخص بیرون آمد. اجازه مى دهید زیارتشان كنم . به آقا عرض كنید كه شیخ جعفر است 

پیرمرد محاسن سفیدى به رسم پیشكار در خدمت آقا . دیدم آقا نشسته . آقا اجازه فرمودند، وارد شدم 
. دقیق اینجاست  نكته. آن پیرمرد، حبیب بن مظاهر است ، یك نگاهى آقا به حبیب كرد. ایستاده بود

من كه علم غیب . ان شاء اهللا به بعضى ها از شما امید دارم كه آثار این نكته را زود ببینید دقت كنید
و آن این است كه یادتون باشد كه وقتى . احتمال مى دهم كه این نكته بزودى به دردتان بخورد . ندارم

. حتى شده مهمان یك نمك بچشد: مودفر . یك نفر، مهمان آدم مى شود، مستحب است پذیرائى بشود
بنده اینطور حدس مى زنم كه . حتى شده یك مقدار نمك . نمى گویم بریزید، بپاشید. مستحب است 

این مطلب ، همانطور كه در مهمانى هاى حسى است ؛ در مهمانى هاى غیر حسى هم همین طور 
دیگر بیشتر از این نمى . نمى شودیعنى اگر پیغمبرى را در خواب یا بیدارى دید، دست خالى . باشد

! شیخ مهمان ماست پذیرائى كن : آقا نگاه كرد و به حبیب فرمود: توانم باز كنم بنابراین مى گوید



اما آرد و روغن . آب كه در خیمه هاى ما پیدا نمى شود ! حبیب) اما الماء فال یوجد عندنا: (فرمود
آرد و روغن را : مى گوید! یخ بساز و آماده كن یك چیزى از اینها براى این ش. در خیمه ها هست 

یك قاشق از آن را : تعبیر شیخ این است كه مى فرماید. همان جا یك چیزى درست كرد. حبیب آورد
در دهانم گذاشتند و همین كه یك قاشق به دهانم گذاشتند بیدار شدم و آن ناراحتى مربوط به حافظه 

در ! یا ابا عبداهللا . م ریخته شد كه در دفتر و كتاب نبودمن برطرف شد هیچ ، علومى هم در سینه ا
السالم علیك یا  . خانه شما كه بسته نشده ، اخالص شیخ جعفر نیست و اال این در بسته نشده است

 ابا عبداهللا یابن رسول اهللا یابن امیرالمؤ منین 
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 صلى اهللا علیك یا ابا عبداهللا
 : تگف

 این حسین كیست كه عالم همه ، دیوانه اوست

 این چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوست

دست ما را از . ما شیعه ایم ! یا ابا عبداهللا : گفتم . در كتاب یك سنى یك چیزى دیدم ، منقلب شدم 
. ه ما شیر دادندمادرهایمان آمدند در این مجالس نشستند و ب. بچگى گرفتند و توى این مجالس بردند

 ما چه مى دانیم كه این چه آثارى دارد؟. یعنى روضه خوانده مى شد و ما هم شیر مى خوردیم 
امام حسین علیه السالم : نمى دانم آنجا قضیه چه بوده ؟ مى گوید كه . یكى رفته در قلب خاك تسنن 

جلس القرآن عبادة فكما ان الجلوس فى  .عین قرآن است یك سنى مصرى است بعد تشریح مى كند
همانطور كه نشستن در مجلس قرآن عبادت است ، جلوس در  .الحسین عبادة   فالجلوس فى مجلس 

فكما ان النظر فى المصحف عبادة فالنظر الى قبر  . مجلس حسین علیه السالم هم عبادت است
ین هم عبادت ؛ نگاه كردن به خطوط قرآن عبادت است ؛ نگاه كردن به قبر امام حسالحسین عبادة 

حاال این حرف بزرگى است ولى در سومى منقلب شدم شدم مى گویم آقا این سومى چطور . است 
براى یك سنى حل شده ؟ براى من و تو حل شده الحمد هللا خدا ان شاء اهللا كه به حق كریمه اهل بیت 

شفاء و رحمة للمؤ كما ان القرآن  :در سطر سوم مى گوید. علیهم السالم این مواهب را از ما نگیرد



 ! قربان آن تربتت یا ابا عبداهللا .منین فتربة قبر الحسین شفاء لجمیع االمراض 
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مریض بودم ، غده داشتم ، در بیمارستان زیارت جامعه كبیره را خطاب به ابى : آن آقا مى گفت 
خدایا تو . كبیره بهترین زیارت است ، سرمایه شیعه است عبداهللا علیه السالم خواندم ، گفتم كه جامعه 

را چطور شكر كنیم كه این زیارت را به دست ما رساندى ، خدا شاهد است اگر بدانید زیارت جامعه 
: مى گوید. نمى دانید چیست . چى است ، در پوست خود نمى گنجید، روى پاى خود بند نمى شوید

برو پیش مسلم ، كار تو را درست مى كند، حاال : وابم آمد و فرمودخواندم و خوابیدم ، شب ، آقا به خ
امام حسین علیه السالم از او باالتر است ولى گاهى این ها از این كارها مى كنند كه شخصیت ها را 

 .نشان بدهند كه بفهمى این شخصیت هاى پایینتر از معصوم ، چه شخصیت هایى اند
، یك نخ مى بندد به گردنش یك نخ هم مى بندد به ضریح فردا بیدار مى شود و مى رود كوفه 

این . حضرت مسلم علیه السالم ، این چیزهایى كه من مى گویم افرادش همه اشان بحمداهللا زنده هستند
. ها براى حضرت مسلم چیزى نیست ، اینها را مى خواهم بگویم كه بدانید اولیاى خدا نمرده اند

نخ را بستم به گردنم و . شفاعت این ها مثل سیل همه جا هست .  گیرندگى را ما از دست داده ایم
چى مى خواهى ؟ . من مسلمم : یك وقت دیدم آقاى جلیل القدرى آمد و فرمود. ضریح ، خوابم برد

. حضرت ابى عبداهللا من را فرستاده است و امر فرموده ، من هم امرشان را اطاعت كرده ام : گفت 
دم ، نه مریضى نه غده اى نه بیمارى اى هیچى كان لم یكن شیئا مذكورا بلند ش: مى گوید! بلند شو

فضیلت این آقا دیگر از این بیشتر نمى شود كه پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم بنشیند در 
دیگر ما، فضیلت بیشتر از این را نمى توانیم . جلسه بگذارد  اوان كودكى او و قبل از والیت او برایش 

من مصیبت تندش را نمى توانم . اما مصیبتش هم به نسبت عظمتش خیلى بزرگ است . م بگویی
در حوزه معلومات ناقابل بنده تا امروز كه . یك دو تا شعرى هست كه برایتان ترجمه مى كنم . بخوانم 

رضوان (به اینجا رسیدم ، در زیر این آسمان ، هیچ كس به مانند عالمه سید محمد باقر حلى نجفى 
هنگامه كرده ، هنگامه ، كه من از آن ، دو . براى حضرت مسلم شعر نگفته است ) اهللا تعالى علیه 

 . سه بیتش را انتخاب كرده ام كه ترجمه مى كنم
شیعیان برایت خون گریه مى ! اى حضرت مسلم ! اى پسر عم حسین . ببینید چقدر زیبا گفته این سید

 .دكنند نه یك بار گریه كنند و تمام بشو 



براى : چرا؟ گریه مى كنند؟ در بیت سوم مى گوید. اینها مرتب اشك چشمشان را به تو نثار مى كنند
دو تا بیت دیگر دارد كه ! عجب . این كه دم شهادت ، آب آوردند كه میل كنى نتوانستى میل كنى 

ه مى رفت ایام محرم است مى دانید آقا وقتى به طرف كوف. مى گویم ان شاء اهللا عنایت مى كنید
اطرافش را گرفتند و هزاران نفر با او بیعت كردند، بعدا برگشت دید كه سى نفر هستند، یك وقت 

برگشت دید ده نفر هستند، یك دفعه دید پنج نفر، یك دفعه هم دید هیچ كس نیست ، این غروب دلگیر 
؟ چه بكنم ؟ این اشعار، كجا بروم ! خدایا. كوفه ، از اسب پیاده شده بود آرام آرام قدم بر مى داشت 
یك دوتاى آن را مجبورم كه بگویم ، دلم . بیت هاى تندى دارد كه من از بیت هاى تند آن گذشتم 

. با این بیعت و این قضیه ، فردا قضیه اى پیش آمد كه هیچ با این بیعت نمى سازد. خیلى مى سوزد
 خواهم ، مى گوید سید به آن اشاره مى كند كه از امام زمان علیه السالم عذر مى

 الست امیر هم البارحة ؟
 چرا امروز، بدنتان را روى زمین مى كشند؟. شما كه دیشب ، امین مردم بودید! آقا

من خیلى وقت ها شده كه در كتابخانه ام بودم این . آن خیلى هنگامه است . یك بیعت بعدش دارد
ن بیت یك مقدمه اى دارد و آن ، این است ای. بیت را براى خودم خواندم و براى خودم توسل پیدا كردم 

. كه اینجا االن خانواده هاى عزیز شهداء نشسته اند، خدا ان شاء اهللا به همه شان عزت دائمى بدهد
مى دانید، من در جلسات دیگر هم گفتم كه ما به خانواده . ارواح طیبه شهداء را ان شاء اهللا شادتر كند

در این مجلس شهداء در تهران ، اصفهان ، تبریز، . نمى زنیم  شهداء كه مى رسیم ، آتش به جانشان
  شیراز، هر كجا كه شما بروید آنچه كه خالف شرع است مرتكب مى شوند و هیچ كس هم اعتراض 

عجب : تحت عنوانى كه مجلس بگیردو بگویند. نمى كند، یك آقایى مى رود پشت بلندگو و مى خواند
و بارك اهللا آتش به جان پدر و مادر شهید مى زند خدا مى داند  دهن گرم است ، به بهاى یك آفرین

بابا، دستور است ، گفته اند كه مصیبت زده را آرام كنید، خدا شاهد است كه . كه با اینها چه مى كند
چرا بزرگترها نمى گویند؟ . من بچه بگویم . آخر كى اینها را بگوید! اى امام زمان . این ها حرام است 

مى گوید كه نمى دانم برایش خواستگارى كرده بودى یا نه ؛ مادرش هم خودش را مى كشد، آخر آمده 
بارها گفته ام كه آرامش بخش ترین مطلب براى . یك كارهاى بى مزه ، حرف هاى عجیب غریب 

خانواده هاى شهداء همین ذكر مصیبت اهل بیت علیهم السالم است ، بگویید تا بدانند بر سر 
. مده بود، این را بگویید آرام مى شود، اینها را چیدم تا این بیت بعدى را برایتان بگویم اربابشان چه آ



من از آنها نیستم كه با عواطف خانواده شهداء بازى كنم ، اما گوش بدهید لطیف ترین شعرى است كه 
بلند  هر شهیدى كه به شهادت مى رسد اول ، صداى نوحه یك زن ، برایش: مى گوید. به عمرم دیدم 

حاال ببینید چقدر این شعر . حاال این زن ، یا مادر است یا خواهر است یا همسر است . مى شود
 :مى گوید. كامل است ؛ اشاره به غربت آقا مى كند

 اءتقضى و لم تبكك الباكیان

 اما لك فى المصر من نائحة 

ه ، یك زن نوحه گر نبوده ؟ یعنى در آن كوف! تو كشته بشوى و صداى نوحه یك زن برایت بلند نشود؟
زنان كوفه كوچك تر از این بودند كه برایت . بهتر كه اینطور شد! بهتر: بعد مى گوید. دقت كردید

كجا جبران شد؟ آن وقتى كه خبرش به قافله حسین علیه السالم . عوضش جبران شد. نوحه گرى كنند
 .برایت گریه كردرسید، چه كسى برایت گریه كرد؟ عوضش دختر على علیه السالم 

 (. اال لعنة اهللا على القوم الظالمین. (زینب كبرى علیها السالم ، فاطمیات ، هاشمیات ،
  . السالم علیك یابن رسول اهللا. السالم علیك یا ابا عبداهللا 
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ماه مبارك رمضان ،   س گفتم كه اولین مجل. من امروز در مجلس ظهر به دوستان یك چیزى گفتم 

از آن طرف ، نگاه مى كنیم كه تمام اینها را . باید چه توسلى پیدا كنیم ؟ این اندیشه و عقیده ام است 
اگر این نهضت ابى عبداهللا علیه السالم نبود نهضت . ما از موالیمان ابى عبداهللا علیه السالم داریم 

�°Ï  .طرف اول كسى كه در نهضت این آقا شهید شد از آن. موالیمان نبود ما اصال معارفى نداشتیم 
اول مجلس را همیشه توسل به . كسى كه در راه این آقا شهید شد موالیمان حضرت مسلم بن عقیل بود

ان شاء اهللا اگر فرصت بود بعدها نمونه هایى . این آقا پیدا مى كنیم كه كرامت و معجزات عجیبى دارد
. اسرار اهل بیت را ما نمى فهمیم . من نمى دانم . لى زیاد است عرض مى كنم كه شفاعت این آقا خی

مسلم ، در راه قرآن : بارها به دوستان گفتم كه اگر پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمود
در راه دفاع از حریم امام زمانش شهید شد . در راه اسالم شهید شد درست بود. شهید شد درست بود

وقتى كه حضرت مسلم علیه السالم كودك بد یا اصال در . این عبارت ها را رد كرد اما. درست بود



: فرمود. دنیا نبوده ، پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نشسته و جلسه فوق العاده برایش گذاشتند
 یكى این كه خودم او را دوست مى دارم و یكى.برادرت عقیل را دو جور دوست مى دارم ! یا على 

: شما عبارت پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم را ببینید. اینكه ابوطالب او را دوست داشت 
بزرگى بود كه حضرت ابوطالب علیه السالم این قدر مرد  (41) ( حبا له و حبا لحب ابى طالب له(

بقیه اش معجزه . این به طفیل عقیل است . نقطه عطف قرار داد. محبت او را پیغمبر الگو قرار داد 
ولى نمى دانم چه سرى . حضرت مسلم یا نبود یا بچه بود. اخبار از غیب است ! است یعنى آقایان 

و ما اگر اهل . ارداست كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم دست روى یك چیز حساسى مى گذ
) و ان ولده لمقتول فى محبة ولدك یا على : (مى فرماید . فكر باشیم یك چیزهایى از اینجا مى فهمیم

تدمع علیه عیون المؤ . (این فرزند عقیل ، یعنى حضرت مسلم ، در محبت فرزند تو كشته مى شود
مالئكه مقرب خدا ) ئكة المقربین منین ؛ چشم مؤ منین براى آن مسلم گریه مى كند و تصلى علیه المال

ما بیشتر از این عقلمان . این دیگر در عظمت آن آقا بس است . براى او درود و تهنیت مى فرستند
خیلى . اما نسبت به عظمت ایشان ، مصائب و گرفتارى و مصیبت هم خیلى بزرگ است . نمى رسد

 . ، جانمان به قربان این شهید مظلوم
امیدوارم كه این آقا در اول مجلسمان اسمش را . كنم كه مصیبت ما این باشدمن چند بیت ترجمه مى 

امیدوارم همان گونه كه مى دانم و . بردیم و او را شفیع قرار دادیم نزد خدا ان شاء اهللا شفیع ما باشد
در . در سر یك فرصت هایى خواهم گفت كه یك شفاعت خیلى سریع و موثرى دارد؛ شفاعتمان بكند

آقا ما  .یا وجیها عند اهللا اشفع لنا عنداهللا . مبارك رمضان از عنایت این ماه بهره مند شویم طول ماه 
تو را شفیع قرار دادیم عالمه سید باقر حلى نجفى ، شعرى در مورد آقا گفته كه احدى به مانند او 

حذف مى كنم  من گفتم ابیات تندى دارد آن ابیات تندش را من همیشه. بالقطع و الیقین نگفته است 
این عادت در بنده نیست این سید باقر خطاب . چون عادت ندارم مصیبت بى پرده و مكشوف بخوانم 

اى ! اى پسر امام حسین سقطك دما یابن عم الحسین مدام شیعتك  :به حضرت مسلم مى كند مى گوید
. و گریه مى كنندنه این است كه یك جلسه مى گیرند . شیعیان برایت خون گریه كردند! حضرت مسلم 

چرا؟ مگر مصیبت تو چیست ؟ كه اینها اینطور گریه مى كنند؟ مى گوید امام . اشك نثارت مى كنند
براى اینكه در دم : زمان در منزل خودت ذكر مصیبت مى كنیم از تو باید خجالت بكشیم مى گوید

باركت در آن كاسه فرو بلكه دندان هاى م. شهادت ، كاسه آب براى تو آوردند، نتوانستى آب بخورى 



دفعه  30 20یك بیت بسیار لطیف دارد من شاید تا حاال . گفتم كه بیتهاى تندش را انداختم . ریخت 
 .این بیت را در خاطرم خطور دادم ، دیدم منقلبم مى كند

 امام عزیزمان را ان شاء اهللا بر. خدا ان شاء اهللا شهداى عزیزمان را با شهداى كربال محشور بفرماید
شهید، یك مطلب عجیبى  .خانواده هاى محترم شهید مى دانم كه در مجلس ما هستند. درجاتش بیفزاید 

. ما این شهیدان را نشناختیم . خاطر جمع باشید. این را بدانید. شهید از عقل ما خارج است . است 
. بشوند ان شاء اهللا  فقط این مقدار امیدواریم كه پیش اینها روسیاه نشویم و اینها روز قیامت شفیع ما

رفتند و رسیدند به درجاتى كه من طلبه چندین هزار كتاب . این شهدا عجیب بودند. دست ما را بگیرند
رفتند . دور و برم است خدا شاهد است نمى دانم به اندازه انگشت یكى از این بچه ها خواهم شد یا نه 

بد حجاب است نگو پس شهید ما چى ؟ رسیدند به مقصدشان اگر یك وقت در خیابان دیدى یك نفر 
یك وقت اگر دیدى كه در فالن جا بدى مى كنند، ! این حرف را نزن . شهید تو كار خودش را كرد

شهیدت ! هیچ وقت شهیدت را به رخ نكش ... فالن آدم جواب سر باال مى دهد و آن یكى چه و
و كار خودش را كرد، این هم كه ا. او به جائى رسید كه از عقل من و تو خارج است . راضى نیست 

حرف زیاد است ! حاال. او مى داند و خدا. كوتاهى مى كند روز قیامت پیش آن شهید روسیاه مى شود
اول صداى نوحه یك زن برایش بلند مى شود آن زن كى  .خالصه یك شهید كه به شهادت مى رسد. 

ینجا شاعر به این مطلب اشاره مى ا. است ؟ یا مادرش ، یا خواهرش ، یا دخترش و یا همسرش است 
صداى نوحه یك زن برایت بلند . آقا تو كشته شوى . اتقضى و لم تبكك الباكیان  :كند و مى گوید

 . یعنى تو این قدر غریب بودى. نشود
 . این بیت را دقت كنید چقدر لطیف است

 اتقضى و لم تبكك الباكیان

 اما لك فى المصر من نائحه ؟ 

چون تو باالتر از این هستى ! بهتر كه نبوده ! مى گوید بله . ر، یك زن نوحه گر نبودآیا در آن شه
كجا جبران شد؟ زن نوحه گر  .این جبران شد  عوضش . كه زنان نوحه گر كوفه برایت نوحه گرى كنند

. ردنددختران امام حسین علیه السالم برایت گریه ك .كوفه كیه ؟ دختر على علیه السالم برایت گریه كرد



 . هاشمیات ، فاطمیات
 ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم
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سفره دارد جمع مى شود و من آدم . ماه دارد تمام مى شود! دیشب عرض كردم كه آقا یا ابا عبداهللا 

، دستش را گرفتى و یك تصرفى كردى  حرچه طور در سرلشگر یزید و ابن زیاد ! اى آقا. نشدم 
ابى عبداهللا ، سرلشگر یزید و ابن زیاد را  !این خاندان چقدر عزیزند. بیرون آوردى كه نجات پیدا كرد

به یك جایى رساند كه اگر االن یك مرجع تقلید كربال برود، مى رود امام حسین علیه السالم و قمر 
جلوى . ین مى گیرد حر را پیدا مى كندبنى هاشم علیه السالم و شهدا را زیارت مى كند بعد هم ماش

واقعا چه نظرى است .پدر مادرم به فداى تو باشد ) بابى انت و امى : (قبرش خم مى شود و مى گوید
باالى سر  . اى آقا یك نگاهى هم به ما بكن كه ما هم توبه كنیم ، انابه كنیم. كه زیر و رو مى كند

چشمش را باز كرد و . دستمال به سرش بست  .ند كردحر آمد و سرش را با مهربانى از روى خاك بل
آقا من : زبان حالش این بود كه گفت . یك زبان حالى داشت . دید كه ابى عبداهللا علیه السالم است 

در حضور تو شرمنده بودم ؛ گفتى كه بیا قبول مى شوى ، خیلى خوشحال شدم . مى دانستم تو آقایى 
آقا به . دستمال هم به سرم مى بندى  . ى آیى و عیادتم هم مى كنىولى نمى دانستم كه تا اینجا هم م

یا سریع . ما مظهر سریع الرضاییم ما با كسى كینه نداریم ! راحت بمیر: حر با زبان حال فرموده كه 
 !الرضا

با وفاتر و نیكوكارتر از اصحاب خودم سراغ : در یك خطبه اى فرمود كه . چقدر یارانشان خوب بودند
عجیب است كه این ها را یك یك . این كه عصر عاشورا در میان آن بدن ها آمد و ایستاد. ندارم 

 ببینید مى گویند! یا مسلم بن عوسجه ! یا بریر! یا حبیب بن مظاهر: صدا مى زند
 بعد منزل نبود در سفر روحانى

مسلم ! بن عقیل یا مسلم : عجیب است ؛ همزمان كه اینها را صدا مى كرد روایت داریم كه مى فرمود
! اى شجاعان روزگار !اى دلیر مردان معركه ها: فرمود. تو دور افتادى ولى تو را هم صدا مى كنم 

مگر بخاطر من نبود كه از زن و بچه دست برداشتید؟ زندگى را رها كردید چرا االن جوابم را نمى 
 دهید؟
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چه چیز از خدا مى خواهى ؟ هیچ مى . ى ابى عبداهللا علیه السالم است شب زیارت. شب جمعه است 
و : (یك عده كه آدم هاى ممتازند آن ها مى گویند. دانى ؟ زبان حال همه ، در دعاى كمیل است 

آن هایى كه خدا ) یا سریع الرضا: (گنهكاران مثل من مى گویند (42)برحمتك التى وسعت كل شى ء 
فال تفضحنى بقبیح ما  :عیب هاشون را پوشانده و مرحمت كرده و مى ترسند كه رسوا بشوند، مى گویند

هیچ مى دانید یكى از ابعاد روحى كربال این است كه یا سریع الرضا در كربال اطلعت علیه من سرى 
كى بود؟ در مقاتل معتبر داریم كه حر وقتى افتاده است ، سه طائفه در كنارش كامال . یدا كردتجسم پ

سر این بزرگ قهرمان را ما : طایفه اول از لشگریان ابن زیاد بودند كه مى گفتند. به جنگ پرداختند
د این كار را بكنیم ما بای: باید جدا كنیم ، طایفه دوم باز از همان لشكریان ابن سعد بودند كه مى گفتند

طایفه سوم قبیله خود حر بودند كه مى گفتند نمى گذاریم سر از بدن حر جدا شود . ، رقابت مى كردند
اما مجسم كنید یك . یعنى حر تنها شهیدى است كه با سر متصل به بدن دفن شد. كه موفق هم شدند

یند ما مى خواهیم سر او را از حالى است حال كسى كه در اطرافش فریادها به گوش فلك برسد كه بگو 
در این میانه ببیند كه یك دستى هم به سرش خورد چه فكرى مى كند؟ كیه ؟ یك دفعه . بدن جدا كنیم 

یا سریع الرضا این جا . آقا سرش را به دامنش گذاشت . چشم باز كند ببیند كه دست ابى عبداهللا است 
مى دانستم ! موال: كرد و با زبان حال گفت  دستمال به سرش بست چشمش را باز .مصداق پیدا كرد

من آیینه صفات : آن هم با زبان حال فرمود. خیلى آقایى ، اما فكر نمى كردم دستمال به سرم ببندى 
تو آمدى و گفتى توبه كردم ، ما از . خدا هستم ما سریع الرضا هستیم ما با كسى كینه نگه نمى داریم 

این مكتب : گاهى به رفقا مى گویم ! عجب دستگاهى است ! ت عجب مكتبى اس! خدایا. تو گذشتیم 
سر قبر حر چه كسانى . قبرش را زیارتگاه كرد. ، دست امیر لشگر ابن سعد را گرفت و بیرون آورد

 ( بابى انت و امى) :خم مى شوند و مى گویند. بزرگان مى روند. مى روند؟ مجتهدین مى روند
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در خانه تو به روى ما ! جان ما به قربانت ! بارها عرض كردم كه اى سفینة النجاة ! آقا یا ابا عبداهللا 
چه تحولى در این حر ایجاد كردى ؟ چه بوده اند؟ چه . در خانه ات كه بسته نشده است . باز است 

انزل ) :ى این حرفها را زد فرمودوقت! این تحول را در ما هم ایجاد بگردان ! عالمى بود؟ اى ابا عبداهللا 
این ها مظاهر  . رفیق شدیم. مى دانید یعنى چه ؟ یعنى حاال كه توبه كردى بیا، دوست شدیم ) 

اسماء خدا هستند شما مهدیه اى ها خیلى دعا تا حاال خوانده اید؛ نمى دانم سر این جمله كه مى رسید 



اى خدایى كه از بنده : یعنى  یا سریع الرضاگوید مى . چقدر حال پیدا مى كنید؟ تو رو خدا فكر كنید
هیچ . اگر بنده صد بار هم توبه بشكند تا توبه كند، خدا خشنود مى شود. ات زود خوشنود مى شوى 

شما در یك مقتلى ، در یك . ائمه هم همین طورند. وقت خدا نمى گوید صبر كن ببینم چطور مى شود
تل كه مقتل كربال هم نسبتا مبسوط نوشته شده و به وضوح تاریخى ، این همه تاریخ و این همه مق

مثال امام حسین علیه السالم . در یك جا پیدا كن كه حر وقتى عذر خواهى كرد. نوشته شده است 
یعنى هیچ مقتلى نداریم جز اینكه ! نه . صبر كن یك فكرى بكنم حاال برو ببینم چه مى شود: بگوید

رفیق ! بیا! انزل .خدا توبه ترا مى پذیرد ! بله: فاصله حضرت فرمودنوشته سخنان حر كه تمام شد، بال
فواره مى كند، مى دانید كه در مقتل معتبرى   آقا باالى سرش رفت و دید كه خون ، از بدنش . شدیم 

سه طائفه در كنار این بدن نیمه جان حضور یافته بودند . یافتم كه وقتى بدن نیمه جان حر افتاده بود
این مرد بزرگى : این سه طائفه چه كسانى بودند؟ یك طائفه بودند كه مى گفتند. بر هم كشیدندو فریاد 

است ما باید سر او را از بدن جدا كنیم تا جایزه زیاد را ما ببریم طائفه دوم رقیب طائفه اول بودند مى 
. یم این جایزه را ببریم ما مى خواه! دنیا! دنیا. از اول مساءله دنیاست . ما این قصد را داریم : گفتند

آمده بودند كه نگذارند كسى به بدن این نیمه جان ، نزدیك . طایفه سوم قبیله و خویشان خود حر بودند
بقیه شهداء، سرهایشان جدا . مى دانید كه حر با سر متصل به بدن دفن شد. بشود و موفق هم شدند

خود را شاید درست نمى بیند، خون ،  شما ببینید یك بدنى كه جراحات بى شمار دارد اطراف. بود
گرد و غبار، میدان ، حرارت آفتاب و این نعره ها كه در اطراف او كشیده مى  . چشمش را گرفته

شود؛ یك دفعه ببینید كسى دست به سرش مى زند اول چه فكرى مى كند؟ نمى گوید حتما آمدند كارم 
آقا . هربان است دارد دستمال به سرش مى بندداین دست خیلى م! را تمام كنند؟ اما یك دفعه دید نه 

یك نكته علمى و عرفانى كه كامال جنبه . یك نكته مى گویم دقت كنید. دستمال به سرش بست 
روایت داریم هر بنده اى از یك گناهى برگردد خدا این قدر كریم است كه .مصیبت و روضه هم دارد 

ابى عبداهللا خواست كه این كار . ه مى نویسدیك قلم روى آن گناه مى كشد و جاى آن هم یك حسن
مى . نبست   این دستمال را به سر على اكبر خودش  !آقایان . یك امتیاز به حر داد. مجسم بشود

دوم اینكه مهمان . چون توبه كرده است . دانید چرا؟ به دو علت یكى اینكه امتیازى به این مرد بدهد
مى دانستم تو خیلى آقایى ، كریمى ، اما : زبان حال گفت  این است كه چشمش را باز كرد و با. بود

 . دیگر به عقلم نرسیده بود كه یك روز بیایى دستمال به سرم ببندى
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با . حر چشمهایش را باز كرد. دستمال به سرش بست  . ابا عبداهللا آمد و سر حر را به دامن گرفت

ولى دیگر نمى دانستم كه دستمال به سرم . شنیده بودم . قا مى دانستم تو آقایى آ: زبان حال گفت 
فقط یك جمله . شما مى دانید كه من ، مصیبت و مكشوف نمى توانم بخوانم ! عزیز زهرا. مى بندى 
دل شیعیانت سوخته است و آن اینكه دستمال به سر حر بستى ولى كسى نبود بیاید باالى . مى گویم 

 .سر تو
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آقا من توبه كردم ، توبه ام : بارها به رفقا عرض كردم اگر بگوئیم حر آمد و به ابى عبداهللا گفت كه 
. یعنى خالصه است . این خالصه گویى است . قبول است یا نه ؟ نمى گوئیم این حرف دروغ است 

تو را به امام ! خدایا! اهللا اكبر. آقا منقلب شدم . ردم ولى در یك متن قرن چهارم من مفصلش را پیدا ك
اگر گفتى .حسین علیه السالم كه حبیب توست قسمت مى دهم كه ما را با عافیت به توبه موفق بدارى 

؛ (43) ( الهى ال تؤ دبنى بعقوبتك: (، براى این است كه در دعاى سحر مى خوانیم با عافیت چرا گفتم 
 . مرا با عقوبت ادب مكن

من چه شفیع بیارم ؟ دیگه ما باالتر از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم 
را به رسول خدا  خدایا تو را به ناله هاى سید الساجدین قسمت مى دهم و خدایا تو. السالم نداریم 

ما را از تابئین . صلى اهللا علیه و آله و سلم و اهل بیتش قسمت مى دهم ما را به عقوبت ادب مكن 
من . خودت خبر دارى نمى خواهم مجلس را گرم كنم ! یا تواب و یا رحیم  ! یا اهللا! خدایا. قرار بده 

نشینند در این مهدیه و دست خالى از خدایا اگر بگویم این ها مى . خارج از عقیده ام حرف نمى زنم 
مگر اسمت تواب نیست ؟ مگر اسمت رحمن و . مجلس بیرون مى روند، سوء ظن به تو پیدا كرده ام 

اگر اسم تواب و رحیم نداشتى اصال نمى ! خدایا. رحیم نیست ؟ این ها به همین معنى مى آید دیگر
تو بزرگتر از این . این اسمها ظهور پیدا مى كند. آمدیم اینجا، به این اسمها است كه اینجا مى آییم 

آمد ! بله . مگر مى توانیم برویم ؟ یا تواب و یا رحیم ، یا اهللا . هستى كه اسمهایت ظهور پیدا نكند
قد كان منى الذى ! (آقا! یا ابا عبداهللا : گفت  (این متن را گوش بدهید منقلب شدم (خدمت ابى عبداهللا 

. از من سر زد. ؛ واقع شدوقع یعنى . تامه است كان  . ن را بررسى كردممن با سماجت ای). كان 
من آن كارى كه دیگر خودت مى دانى چى است و من خجالت مى كشم بگویم ، را انجام داده ام و 



و ! (آمدم چه كنم ؟ عذر خواهى كنم ؟ نه . به سوى تو آمدم ! حاال آقا) و قد اتیتك (حاال چه شده ؟ 
آمده ام كه خودم را قربانت كنم ! گفت آقا. بى خود نیست كه منقلب شدم  (44) ( یا بنفسىقد اتیتك مواس

مى  گفتم كه حدیث داریم جاهل كه دو ركعت بخواند منتظر نزول ملك. این یك فراز خیلى زیباست . 
اگر من ! آقا) فهل ترى من توبة لما كان منى : (اما ببینید دل ، چقدر شكسته است مى گوید. شود

ابى عبداهللا یك نگاهى به او كرد و یك ! قطعه قطعه بشوم ، كشته بشوم ، توبه حساب مى شود یا نه 
دیگر رفیق شدیم ،  !بیاانزل  :فرمود. این یك كلمه ، هزار سال ، اهل دل را اسیر كرده . كلمه گفت 

در مورد خدا چه مى گوئیم ؟ در شب هاى گذشته گفتم ! یا سریع الرضا. تمام شد دیگر. دوست شدیم 
هر وقت رسیدى مى .در قاموس خدا و اولیاء خدا، تا حاال كجا بودى نداریم ! اى مهمان هاى خدا. 

از دعاى ابوحمزه برایتان  یك جمله. هر وقت توبه كردى همین كار درست است . خوش آمدى : گویند
گاهى به رفقا مى گویم اگر عقالى عالم را صد سال ! در ابو حمزه چه مى خوانید؟ اى خدا. بگویم 

فان الراحل : (به غیب است مى گوید. معصوم است . مهلت بدهید، این جمله را نمى توانند بسازند
تا . اگر یك بنده اى خواست بیاید به طرف تو، راهش خیلى نزدیك است  (45) ( الیك قریب المسافة

دهن من بسته است ، مصیبت ! اى آقا. السالم علیك یا ابا عبداهللا . دلش شكست نزد تو نشسته است 
هیچ فرقى نداشت . باالتر از همه اینها هستى . ى شما باالتر از حر هست. مكشوف نمى توانم بخوانم 

همان صورت نازنین را كه روى صورت نازنین شبیه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله گذاشت همانجا . 
جگر من براى یك چیزى مى ! اینها خیلى آقا هستند اما آقا. روى صورت غالم تركى هم گذاشت 

ین شعر را هیچ وقت ترجمه سلیس و صحیح نتوانستم من گفتم ا. سید حیدر حلى اشاره كرده . سوزد
سید حیدر . این شعر سید را عرض كنم حضورتان فقط نقل به معناست جراءت نمى كنم . بكنم 

اهل  .سالى یك دفعه شعر براى ابى عبداهللا مى گفت از حله مى آمده كربال. شاعرى بود در عراق 
آقا قصیده هاى سید . در قصیده اى تازه گفته است كربال مى رفتند پیشوازش و مى گفتند كه سید حی

یك قصیده اى دارد مفصل یك بیت . مثل این است كه تك تكش از عرش آمده . حیدر عجیب است 
آقائى ها، بزرگوارى ها، هر كس از اسب افتاد . مكارم امام را ذكر مى كند. از آن را مى گویم 

خودت چى ؟ این ! آخر مى رسد به اینجا كه آقا. ى كندهمه را ذكر م. چشمش را باز كرد و آقا را دید
 فقط نقل به معنا امام زمان ببخشید . یك بیت را گفتم هیچ ترجمه نمى كنم 



من نمى دانم چه شد؟ فقط این قدر بود كه گفت آسمان هم باور نمى كرد عزیز زهرا تنها : مى گوید
 . ید عزیز زهراستدقت كرد د. آسمان گفت كیوان افتاده روى زمین . بماند

 

 (15(امام حسین و یاران علیهم السالم 
در قضیه حر بن یزید ریاحى ، این را  (46)و اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا  :آیه قرآن مى فرماید

ارانى بین الجنة و : (چرا بدنت مى لرزد؟ گفت : یك نفر گفت . دنش مى لرزیدكه ب: عنایت فرمودید
فاذا هم (نمى دانم چه كار كنم ؟ بین بهشت و جهنم هستم ولى پشت سرش ، . تذكر است دیگر) النار

دیگر لرزه نیست دارد مى ! یك دفعه دیدند كه نه : شخص روشن مى شود گفت . مى آید) مبصرون 
این . من اشتباه كردم . من دوستان تو را اذیت كردم مرا ببخش : دیدند مى گوید گوش كردند. رود

مى . لرزیدن بدن را گاهى به دوستان مى گویم و احتمال مى دهم به این دلیل بود كه خیلى نگران بود
اگر خدمت ابى عبداهللا برسم و بگوید دیر آمدى ، حاال دیگر دیر شده ، تو دیگر بدرد نمى : گفت 
خدایا به حق كریمه اهل بیت حضرت فاطمه . ى چه كنم ؟ این شعر سعدى را به خاطر بسپاریدخور 

به . زهرا علیها السالم این شعرى را كه براى این ها مى خوانم ما را مشمول مصرع دومش قرار بده 
 :حق این خانم ما را مشمول مصرع اول قرار مده شعر را گوش بدهید چقدر زیباست مى گوید

 بدان كش به خویش براند هر كو
یعنى خدا او را براند به هر در دیگر بزند بدبخت است و آن را كه بخواند به در كس نتواند آنرا كه 

یا ابا : آمد گفت كه ) و اورادى كلها وردا واحدا(تمام مى شود جایى ندارد . دستگیرى مى كند مى آورد
ا تعبیر دارد كه باید در مقاتل بررسى شود كدام چند ت. خالصه اش این است . من بد كردم ! عبداهللا 

؛ این معلوم مى كند نگران )هل ترینى من توبة ) : یكى این است گفت. یك از آنها صحیح تر است 
! آقا) هل ترینى من توبة . (دیگر توبه به درد نمى خورد !ممكن است به من بگویند برو. بوده است 

شاید یك حرفهایى و قسمهایى هم .؟ ترجمه اش این است دیگر من به نظر شما راه توبه دارم یا نه 
ولى كرم ابى عبداهللا . آماده كرده بود كه اگر آقا گفت بدرد نمى خورى ، آقا را به مادرش قسم بدهد

قد كان منى : (یك عبارت هم این است كه آمد و گفت . عجیب است كه نگذاشت كار به آنجا برسد
حاال آمدم جانم را قربانت ). و قد اتیتك مواسیا بنفسى . (ر زد، سر زدآنچه كه از من س) الذى كان 



شما . مى دانید كه افعال قلوب ، دو تا مفعول بر مى دارد. شما آقایان اهل علم هستید! عجب . كنم 
اگر . دو تا مفعول برداشته ). فهل ترى من توبة لما كان منى )این جمله را چطور ترجمه مى كنید؟ 

اما آقا یك . اگر كشته شوم این توبه حساب مى شود یا نمى شود؟ این قدر دل شكسته بود. كشته شوم 
خدا . دیگر با هم رفیق و دوست شدیم ! بیا .انزل  :فرمود. لحظه حتى بین این حرفها فاصله نداد

 به آن. از آقا اجازه گرفت و رفت و كشته شد. این ها هم سریع الرضایند. است  سریع الرضاچطور 
. وقتى افتاده بود در حین آن گرفتارى دید؟ دستى دارد او را از زمین بلند مى كند. درجات عالیه رسید

چشمش را باز كرد و دید كه ابى عبداهللا دارد دستمال به سرش . شاید فكر نمى كرد كه چه كسى باشد
بزرگوراى ولى فكر نمى كردم كه دستمال  . آقا من مى دانستم تو آقایى: با زبان حال گفت . مى بندد

 السالم علیك یا ابا عبداهللا و على اصحابك و ذریتك و محبیك  . هم به سر من ببندى
 (16(امام حسین و یاران علیهم السالم 

 .چند جمله مركزى و اصلى دارد. دعاى كمیل چند جمله دارد. اولین شب ماه رمضان است ! خدایا
سریع الرضا یعنى وقتى بنده اش ) یا نور المستوحشین فى الظلم (ت و یكى اس) یا سریع الرضا(یكى 

این قدر مهربان است كه . با بنده خودش كینه نگه نمى دارد. توبه كرد و برگشت زود راضى مى شود
تا حاال كجا ! وقتى آمد و توبه كرد اگر حاال چند سال قبل از آن هم گناه كرده ، به رخش نمى كشد

. اینجا منسوب به امام زمان علیه السالم است ! خدایا. هر وقت آمدى عزیز هستى . یم بودى ، ندار 
محشور بدارد   با اولیاءش ) ره (خدا ان شاءاهللا بنیانگذار اینجا را، مرحوم كافى و  . اسمش مهدیه است

، وعظ و گاهى من به دوستان مى گویم مكان مهدیه ، فعالیت هاى مهدیه . و به علو درجاتش بیفزاید
. به یك طرف ، این نام مهدیه را به وجود آوردن و در اذهان انداختن اجر عظیمى دارد... تبلیغ و

 . خوشا به حال مرحوم حاج احمد كافى
. یقینا اثر دارد. خدایا اولین شب جمعه ماه مبارك رمضان ، نام ولى تو را بر سر در اینجا زده اند

امشب چه مى شود ! پروردگارا. دادند كه توبه ، همیشه قبول است خدایا قرآنت و اولیاءت به ما وعده 
اگر اشاره هایى از باال به ما بشود چه مى ! خدایا .دست ما را بگیرى ؟ در ما دگرگونى پیدا شود

حاال وقت دیگر با دالئل علمى مى گویم كه . شود؟ من آن شب قضیه حر را براى این عزیزانم گفتم 
بدن مى لرزید عكس آقا در . عكسبردارى مى كرد  را شور افتاد؟ این سینه اش چ. شور افتاد در دلش 

شور كه در دل بیفتد . یك دفعه انگار از خواب بیدار شد. اینجا افتاده بود، عكس آن بچه هاى پژمرده 



حتى (بنده اى گناه مى كند ! خدایا: مى فرماید 42حضرت سجاد علیه السالم در دعاى . همین است 
یك وقت یك حالى پیدا مى كند كه پرده هاى كورى ، ابرهاى كورى از برابرش ) شاءت عن العمى اذا تغ

. گناه بزرگش را بزرگ مى بیند آنچنان كه هست مى بیند) فراءى جلیل عصیانه جلیال. (كنار مى رود
. داد به حر دست) فراءى جلیل عصیانه جلیال(من بودم كه این كار را كردم ؟ همین حالت : مى گوید

من بودم كه با ! خدایا: راه مى رفت و مى گفت . بد كردم . من نفهمیدم ! اى عزیز زهرا: آمد گفت 
فرزند فاطمه زهرا علیها السالم روبرو شدم ؟ مى گفت و مى رفت و لرزه مبدل به گریه و اشك و 

یر آمدى ؛ تا حاال استنباطم این است ، لرزه اش براى این بود كه آقا یك وقت بفرماید د. مناجات شد
حتى من مى گویم حدس عاقالنه مى . درست نمى شناخت احتمال مى داد . كجا بودى ؟ نمى دانم

دیر آمدى بگوید به مادرت فاطمه زهرا علیها : احتماال قسم هم آماده كرده بود كه اگر آقا گفت . زنیم 
یك وقت دید آقا تبسمى كرد چون . رداما آن كرم ها مجال این قسم ها را بوجود نیاو ! السالم مرا بپذیر

باالخره . آقا وقتى پیدایش كردى مژده بهش دادى صلى اهللا علیك یا ابا عبداهللا  . دریاى رحمت است
اما بشر است دیگر، براى این كه از اول آرام تر باشد باالى سرش رفت و . آقا، سر مستش كرد

من به تو مى ) انت حر فى الدنیا و االخرة (. آن همه تشویش كه داشتى همه را كنار بگذار: فرمود
این كرم را على السویه و . این قدر ابا عبداهللا ، كریم است  . گویم كه تو حرى در دنیا و آخرت
آمده ! ببینید شما. امیدواریم روز قیامت هم شیعیانش را فراموش نكند. یكسان در روز عاشورا نشان داد

ین شهید و همه شهیدا هر كس روى خاك مى افتاد ابى عبداهللا را باالى سر حر؛ باالى سر آن شهید، ا
همان طور كه صورت به صورت على و پاره تن : ارباب مقاتل مى گویند. در باالى سر خود مى دید

وقتى . عبارت مقاتل این است . خود گذاشت ، همان صورت را روى صورت غالم تركى هم گذاشت 
یك خنده این غالم تركى هزار . خندیدضحكت رت او گذاشت ، غالم دید كه آقا صورتش را روى صو 

اینجا یك بیت شعر است . چرا خندید؟ چى بود؟ مست شد و رفت . سال اهل معرفت را سرگردان كرده 
امام زمان علیه السالم محیط بر همه . ترجمه هم نمى كنم عهدى كردم . از آن شاعر بزرگ شیعه 

سید حیدر حلى وقتى عظمت آقا را ذكر . مان ترجمه نمى كنم چیز اسست براى بشرهاى امثال خود
چطور شد این قدر آقا كریم است كه آقا صورت به صورت : مى كند مى رسد به اینجا كه مى گوید

آن را كه : دل همه این ها بدست بیاورد؛ اما مى گوید !سر حر را به دامن بگیرد! غالم تركى بگذارد
 . ترجمه نمى كنم این است



كار به  ! و سر همه را به دامن گرفت و همه را خوشحال كرد اما نمى دانم آقا به این كریمى رفت
یعنى چى ؟ . آسمان به اشتباه افتاد. جائى رسید كه عصر عاشورا آسمان آمد زمین را تماشا مى كرد

خودش سر بسته مى گویم حاال كه ابى عبداهللا علیه السالم صورت بر صورت غالم  :مى خواهد بگوید
نسبت اشتباه را از این . آسمان اشتباه كرد. مى گذارد، چطور كسى پیدا نشد سر او را به دامن بگذارد  

اگر حسین . این حسین علیه السالم نیست : گفت . جهت به آسمان مى گوید كه آسمان باورش نیامد
 . این ستاره كیوان است! بود  بود یك كسى باال سرش
 (17(هم السالم امام حسین و یاران علی

محبت آتشى است كه ما سواى محبوب را مى  (47) ( المحبة نار تحرق ما سوى المحبوب: (فرمودند
از شهداى گرانقدر كربالست زهیر یكى . ما دور و برمان خیلى مسائل داریم . چیزى نمى ماند. سوزاند

زهیر یك طرف نشسته ، . سفره انداخته بودند. حضرت سیدالشهداء علیه السالم دنبال زهیر فرستاد. 
یكى از مواردى كه در زندگى لذت بخش است این . عیالش ، دخترش ، پسرش اهل و عیالش هستند
ن اهل و عیالمان را، فرزندانمان ، خدا به حق امام زما. است كه آدم با اهل و عیالش سر سفره بنشیند

ان شاء اهللا بچه ها در صراط . از شر شیطان هم حفظ كند. اهل بیتمان را از تمام مكاره حفظ كند
مخصوصا پدر وقتى كه سر سفره مى نشیند چند تا بچه صالح هم مثل شما جوان ها . مستقیم باشند

 .داشته باشد چشمش روشن مى شود
لقمه در . آقا با شما كار دارد! زهیر. تبه ، قاصد امام حسین علیه السالم آمدزهیر نشسته بود، یك مر 

باالخره این لیاقت را . زهیر است . خشكش زد: به فارسى مى گویند. دستش بود؛ لقمه از دستش افتاد
خدا قسمت . بارها گفتم كه هر یك از اینها یك دریائى هستند. دارد كه یكى از این هفتاد دو تن بشود

. السالم علیكم یا انصار ابى عبداهللا  :بروید و بگویید .مام شما عزیزان كند با هم بروید زیارتشان كنیدت
 .السالم علیكم یا انصار امیرالمؤ منین 

عیالش خوب او را زیر نظر گرفته بود كه این چه كار مى كند؟ آن آقا كه آمد به زهیر چه ! بله 
من همیشه وقتى یاد عیال زهیر، . را زیر نظر گرفته بودند چیزى گفت ؟ این چه حالى شد؟ همه او

. یك جو از سعادت این خانم هم نصیب ما بشود! خدایا: همسر او علیها السالم مى افتم مى گویم 
ولى این خانم كامال او . حاال زهیر چیزى نگفته است . چقدر فهمیده هستند. بعضى ها چقدر روشنند

این شخص كه پیغام آورده مگر از طرف پاره تن فاطمه ! زهیر: فعه گفت یك د. را زیر نظر گرفته بود



. آقاست . زهیر بزرگوار است . عرض كردم زهیر چیزى نگفت  !زهرا علیها السالم نبود؟ گفت چرا
آن یك لحظه تاءمل را هم : گفت . اما این خانم محبتش یك چیز دیگر بود. شهید عزیز كربالست 

زهیر . مثل برق خاطر از جا بلند مى شدى  .امام حسین علیه السالم كه مى آمد باید اسم. نباید بكنى 
. آثار تفكر در چهره اش بود. در فكر بود. وقتى مى رفت چون خبر، خبر بزرگى بود. از جا بلند شد

چى شده ؟ چه مى خواهد بشود؟ آقا به من چه مى خواهد بگوید؟ وقتى برگشت ، تعبیر شیخ ! خدایا
تعبیر او این است كه وقتى . است ) رضوان اهللا علیه (یخ جعفر شوشترى ، مجتهد بزرگ ، بزرگوار ش

تبسم مى كند، همانند كسى كه مژده . دیدند دارد مى خندد) فاذا هو ضاحك مستبشر(زهیر برگشت ؛ 
د نگاه كر . این خانم چون تربیت شده والیت بود سرعت انتقال زیادى هم داشت . ها دریافت كرده است 

. ما اگر یك شب بخواهیم قم مشرف بشویم . نزدیك آمد. و فهمید كه مسیر شوهر مشخص شده است 
یك فكرى برایش مى كنیم . مشهد مشرف شویم ، یك جائى برویم ؛ اگر آن یك شب ، عیالمان تنها باشد

الصه شب را خ. یا شما برو منزل آنها. برادرت بیاد. تلفن بزن پدرت بیاید، مادرت بیاید: مى گوییم 
این ، با اینكه ما بیاییم و به عیالمان بگوییم همیشه پیش خانواده ات برو . كارى مى كنیم كه تنها نماند

. خانم سرعت انتقال داشت . برو پیش خانواده ات : وقتى كه زهیر آمد، به عیالش گفت . فرق مى كند
ه ؟ چون فهمید قضیه ، چى دیگر نگفت چرا بروم ؟ چى شد. سرعت انتقال ، نعمت بزرگى است 

مباركت : ؛ اگر بخواهید نقل به معنا كنیم ، گفت خار اهللا لك در جواب مى دانید چه گفت ؟ . است 
نمى برم : زهیر گفت . من را هم ببر. مسیرت مشخص شد، مباركت باشد (48) .خدا خیرت بدهد. باشد

گفت چرا دختر امیرالمؤ منین مى رود، زینب كبرى علیها السالم مى رود؟ من را هم ببر كه كلفتى او ! 
نه من ایمان حسین بن على علیه السالم را دارم و نه تو صبر زینب كبرى علیها : گفت . را بكنم 

زهیر . به خدا قول مى دهم كه بى تابى نمى كنم . نم گفت قول مى دهم كه صبر ك. السالم را دارى 
 . نمى توانم: گفت 

این خانم  .نمى توانم : گفت . زن مؤ منه با همسرش در نمى افتد. زن با ایمان ، تابع همسرش است 
دید دیگر جاى درخواست باقى نمانده ولى گفت . از این كه شوهرش او را ببرد، كامال ماءیوس شد

 . ى ، یك كارى با تو دارمحاال كه مى رو 
چه . یك كلمه كارت دارم : گفت . مى خواهد برود به سفرى كه بازگشت ندارد! عظمت را تماشا كن 

گفت ؟ بارها به دوستانم گفتم ؛ اگر تاریخ چیزى ننوشته بود، من و شما دور هم ، مى نشستیم حدس 



ى گوید شاید این طور بود دیگرى مى آدم چیزى را كه نمى داند درباره اش حدس مى زند م(مى زدیم 
: شاید گفت . یك نامه هم گاهى اگر توانستى بده  :شاید گفت : مى گفتیم ) گوید شاید این طور بوده 

فالن نخلستان را به نام من بكن و : شاید گفت . اگر در وسط جنگ فرصتى بود سرى به ما بزن 
المحبة نار  : اول عرضم گفتم كه. یخ نوشته است خوشبختانه تار . هیچ كدام را نگفت ! اما نه ... یا

آن نخلستان و ما را به كى مى سپارى . محبت ما سواى محبوب را مى سوزاندتحرق ما سوى المحبوب 
حاال كه مى روى یك  : گفت. ؟ این ها همه سوخته ، فقط ابى عبداهللا را مى بیند هیچ كس را نمى بیند

در این درخواست ! گفت درخواستم این است تو را به خدا قسم ! گفت بگو خانم . درخواست فقط دارم 
عبارتى كه دقیقا در تاریخ ! گفت درخواستت را بگو. یك دقتى بكنید چقدر خوب است آدم اینطور باشد

قدس ( ضبط شد و من از قول جمال السالكین ، عالمه ، مجتهد كبیر شیعه ، آشیخ جعفر شوشترى 
 . مى گویم ( اهللا سره
شیخ جعفر  .اما مى گویند هر گلى یك بویى دارد. انید كه ما بزرگان زیادى داریم و داشتیم مى د

مقلد داشت و حتى یك وقت نسخه . مرجع تقلید بود. شوشترى ، دو قبضه امام حسین علیه السالم بود
= �é در ایران كه چاپ شده بود هیچ . اى از رساله اش را من پیدا كردم كه در بمبئى چاپ شده بود

ولى گفته بود تا عمر دارم . یعنى اینكه حتى در هند هم مقلد داشته است . بمبئى هم چاپ شده است 
حضرت ، دست به . یك چیزى نشانش داده بودند. روضه خواندن براى ابى عبداهللا را ترك نخواهم كرد

اى كه عقل ما  یك مختصرى گفته بود به همان اندازه. نمى توانست به كسى بگوید. سرش كشیده بود
امشب . اصال مطالب آن كتاب در هیچ جا نیست الخصائص الحسینیه كتابى نوشته به نام . مى رسد

از خصائص نقل مى  :جمله آن خانم این بود! خانم بگو: گفت . دو مطلب از این كتاب نقل مى كنم 
جد الحسین علیه  اساءلك ان تذكرنى عنداز تو مى خواهم كه چه كنى ؟ اساءلك كنم دارى مى روى 
مطلب دوم كه از خصائص نقل مى ! نكن   گفت من را نزد جد این آقا فراموش  .السالم یوم القیامة 

سالم بر  : مى گوییم. ما اگر به كسى سالم بدهیم به خودش سالم مى دهیم : كنم این است كه فرمود
هم به جزء جزء اعضاء و  فقط ابى عبداهللا است كه اول به خودش و بعد .سالم بر فالن آقا .تو

سالم بر محاسن ! سالم بر بدن نازنینت ! سالم بر سر نازنیت : مى گویند. جوارحش سالم مى دهند
 . مباركت



 (18(امام حسین و یاران علیهم السالم 
 : خدا رحمت كند شاعر را كه گفت

 این حسین كیست كه عالم همه دیوانه اوست

 روانه اوستاین چه شمعى است كه جان ها همه پ

هنگام افطار، اگر تشنه اتان شد یك وقت یاد آقا مى افتید؟ درست است حاال، هوا خیلى گرم نیست 
نزدیك افطار كه شد و تشته شدید، یاد آقا . مى شود  ولى باالخره آدم روزه دار باز هم تشنه اش 

ده ؟ من باور مى كنم كه این محتشم چه كار كرده ؟ چه عنایتى بو ! خدا محتشم را رحمت كند. بیفتید
چرا از طبیعت : آقا فرمود. رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم را محتشم در خواب دید: مى گویند

فرمود ! بلد نیستم ! آقا نمى توانم : استفاده نمى كنى ؟ چرا براى حسینم شعر نمى گویى ؟ گفت 
این حرف در دل . ، از رسول خداست  این مطلع دوازده بند محتشم. مطلعش را من به تو مى گویم 

 .چقدر زیبا مى گوید. چون هیچ كس دیگر مثل محتشم نگفته است . مى نشیند

 از آب هم مضایقه كردند كوفیان

 خوش داشتند حرمت مهمان كربال

 مگر به مهمان آب نمى دهند؟

 بودند سیراب دیو و دد و مى مكید

 خاتم ، ز قحط آب ، سلیمان كربال

 (19(حسین و یاران علیهم السالم امام 
 . ببینید رفتار بزرگان حتى با دشمنان ، چگونه بوده است ؟ ما با دوستانمان درست رفتار نمى كنیم

من عقب مانده بودم ، ) حر هنوز توبه نكرده بود و در طرف یزید و ابن زیاد بود(سرباز حر مى گوید 
ابى . اد من اشتباه كردم و نزدیك خیمه ابى عبداهللا هستم یك دفعه دیدم اى داد بى د. و راه را گم كردم 



هم : امام حسین علیه السالم تا من را دید، فرمود: مى گوید. عبداهللا اینجا نشسته و خیمه آقاست 
مشك آب ! ؛ پسر برادر)یابن االخ (به یك عبارت زیبا؛ . خودت تشنه اى ، هم اسبت تشنه است 

آمدم كه بگیرم ، هیبت حضرت در دلم افتاد یا . خیلى بزرگ بودمشك : مى گوید! بخور. آنجاست 
دیدم آقا از جا بلند شد آمد : مى گوید.خجالت كشیدم ، چه عاملى بود كه دستم لرزید مشك كج شد

 !راحت آب بخور: مشك را گرفت فرمود
ا بخوانم شما مى دانید دهان من بسته است من نمى توانم مصیبت شش ماهه براى اینه! دختر پیغمبر

 . چرا كه ما حاضر نیستیم دل فاطمه زهرا علیهاالسالم را بسوزانیم
 (20(امام حسین و یاران علیهم السالم 

 .بنا شد كه ذكر مصیبت ما، وداع باشد
 . السالم علیك یا ابا عبداهللا در وداع ابى عبداهللا خیلى سوز و گداز است ، خیلى اسرار است

 ارانخواهم تا بگریم چون ابر در به

 كز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران

این مصیبت را خودت شاهدى كه فقط محرم مى خوانم خودت گواهى كه هیچ وقت غیر از ! خدایا
محرم هرگز نخواندم اما امشب به نظر قاصرم رسید كه این را بخوانم ، چرا كه دستهایم مى لرزد و 

. مرم این وداع را در غیر محرم نخوانده بودم خود آقا شاهد است به ع. مهمانى دارد تمام مى شود
مثل اینكه حاج آقا مرحوم كافى را اینجا مكرر . نمى دانم چه عرض كنم ؟ وداع خیلى مشكل است 

باالخره . این هم یك سرى است  .دلم گرفته براى مهدیه وداع بخوانید :خواب دیده بودند كه گفته بود
این آدم را ) عج (و كلمه مهدیه را به ذهن بیاورد، امام زمان هر كسى سنگ اول مهدیه را بنا بگذارد 

اهدا ) ره )من هم امشب ثواب این ذكر مصیبت را به مرحوم كافى ). رحمة اهللا علیه . (تنها نمى گذارد
من از آن جراءتها ندارم ؛ وداع خواندن . عرض مى كنم ، وداع را خیلى شنیدید و خوانده اید. مى كنم 

 .همین قدر به شما عرض مى كنم كه آقا آمد دم خیمه ها خداحافظى كند. صى است من یك جور خا
. دیشب جوان هجده ساله ات را شفیع آوردیم . اسمت را مى آوریم ! اى حبیب خدا! آقا یا ابا عبداهللا 

تو پیش صاحبخانه  . این سحرى هاى پر نور از دستمان رفت. امشب هم خودت را؛ آقا سفره جمع شد



سر این سفره بسیار بزرگ یك مهمان بود ! با روى خوب بدرقه كن ! ما را شفاعت كن . عزیزى خیلى 
خدایا سر این سفره ات همه رقم ، بندگانت . كه گمان نمى كنم اسم آن مهمان را بیاورم و خدا رد كند

ره این دیگر تعارف نیست به خداوندى خودت سر این سف . خودت بهتر مى دانى. بودند همه رنگ 
. این طور بود یا نبود؟ این كه دیگر تعارف نیست . یك مهمان داشتى به نام امام زمان علیه السالم 

خدایا مگر ! خدایا تو را به این مهمان عزیزت قسم مى دهم كه اگر بد بودیم همه امان را به او ببخش 
داشتى ، چراغ ها را اسمت غفار نیست ؟ كریم نیست ؟ ارحم الراحمین نیست ؟ اگر این اسمها را ن

آمدیم در خانه ات یا اكرم االكرمین . ما این اسم ها را مى دانیم . خاموش نمى كردیم ، ناله نمى زدیم 
بزرگترین شفعاء را . ما دیگر عقل مان نمى رسد! یا كریم ! یا حلیم ! یا رحیم ! یا تواب ! یا اهللا ! 

آقا . ما از تو طلب نداریم ما همیشه به تو بدهكاریم  !خودت گفتى گدایى كن ! یا اهللا . برایت آوردیم 
اهل بیت علیهم السالم فهمیدند كه دارد خداحافظى . امام حسین علیه السالم آمد كه خداحافظى كند

خیلى ! مى كند، نازدانه ، سكینه بیرون آمد، خانم سكینه علیهاالسالم یك خانم مخصوصى است ها
 (49) (اءاءسلمت للموت ؟! یا ابة : ( آمد بیرون گفت . خیلى . بزرگوار است ، خیلى بزرگوار است 

چگونه آماده مرگ نشود كسى كه تمام یاران او را ! دخترم : آماده مرگ شدى ؟ فرمود! پدر جان 
حاال دید . كه طایفه نسوان وقتى كه گرفتار شدند جز گریه ، دیگر راهى ندارندمى دانید ! خب . كشتند

حاال كه این طورى ! پدر جان  :كه خیلى مساءله جدى است فورى سكینه علیها السالم عرض كرد
: فرمود. یك مثل عربى هست كه آقا این را فرمود ! ؛ ما را به مدینه برگردانردنا الى حرم جدنااست 
این . بعد دید خانم شروع كرد به گریه كردن ، دید چاره اى نیست لو ترك القطالنام ! یهات ه ! دخترم

. گریه ، خیلى مهم بود اصال مقتل را مطالعه مى كنم چند جایش جگرم را آتش زده یكى اش اینجاست 
كه آقا آن وقت مى دانید معناى آن جمله . با این اشكت قلبم را مسوزان ! دخترم : آقا برگشت گفت 

كجا معلوم  ردنا الى حرم جدنا . كجا ظاهر شد؟ آن جمله این است .لو ترك القتال لنا! هیهات  :فرمود
آخر بعد از آن واقعه جانگداز مى رفتند، یك . با من به مدینه برگشتن امكان ندارد: شد؟ آقا فرمود

یك دفعه این ها به یك صدا وقت سیاهه مدینه از دور پیدا شد، در و دیوار و نخلستان ها پیدا شد، 
ما حسین و عباس و اكبر نداریم ما را نپذیر . ما را دیگر نپذیر ! مدینه) مدینة جدنا ال تعترینا: (گفتند

 . ما شش ماهه نداریم
 (21(امام حسین و یاران علیهم السالم 



  . السالم علیك یا سیدى یا ابا عبداهللا
لى و قلبى درسى داد به جهانیان كه در دنیا نظیر نداشته امام حسین علیه السالم در ذكر لسانى و عم

این سه . امام حسین علیه السالم . با زبان با قلب با عمل . ذكر را بر سه دسته تقسیم كردیم . است 
. اما ذكر لسانى . قسمت و سه مرحله را همه در حد اعلى و محیر العقولى ، مصور و مجسم ساخت 

السالم را عصر تاسوعا صدا كردت دقیقا مقاتل معتبر به این تعبیر نوشته  برادرش قمر بنى هاشم علیه
چرا؟ براى اینكه . برو از اینها امشب را مهلت بگیر! جانم به قربانت  ( بنفسى انت: (اند كه فرمود

براى اینكه امشب را نماز  (50) (لعلنا نصلى لربنا: (ذكر لسانى و ذكر عملى و قلبى انجام بدهند فرمود
بعد فرمود ابوالفضل ، براى اینكه به گوش من و . خداى خودمان را بخوانیم ، استغفار كنیم . بخوانم 

ن چون مى بینم آخر خدا مى داند كه قرآن خواندن را من دوست دارم ؛ نه اینكه اال: فرمود. شما برسد
آن بقیه . دستور داد. عمرم است ، نه اینكه یك شب مهلت دارم فقط چون قرآن خواندن را دوست دارم 

آنها كه گزارش از خیام ابى عبداهللا تهیه كردند به : عشاق هم آن شب را به ذكر و مناجات بپردازند
آنچنان كه زمزمه از كندوهاى زنبور عسل بلند مى  (51) ( لهم دوى كدوى النحل: (این تعبیر نوشتند

وقتى نگاه كردند به  .شود، همین طور از خیمه هاى ابى عبداهللا زمزمه دعا و مناجات بلند مى شد
ما بین قائم و قائد و راكع . (م همه اشان مشغولنددیدی: گفتند: درون خیمه ها این طور توصیف كردند

مگر نه این است كه از آن عالم بزرگ ، نقل كردیم كه ذكر عملى این ! و اما ذكر عملى ) و ساجد
است كه بدن و جوارح خود را مستغرق در اعمال عبادى بسازد؟ دیگر چه استغراقى از این باالتر كه 

قطعه قطعه شد؛ در عین حال مى بینیم كه چون این سه مطلب به موالى ما ابى عبداهللا علیه السالم 
 . هم مربوط است باز هم از ذكر لسانى دست برنداشته است

پروردگار . یك چیزى از آیات قدرت خدا براى شما بگویم آن وقت آن قدرت را كه گفتم ، گریه كنید
كسى یك صداى مخصوص به از آیات و قدرت خدا این است كه هر . میلیاردها بشر آفریده است 

من یك وقت فكر كردم كه اگر بنا مى شد صداها عین هم باشد اصال نظم اجتماعى و . خود دارد
مثال شما آقازاده اى دارید در فالن كشور، در یك نقطه دور . سیاسى و اقتصادى عالم به هم مى خورد

من سالم . ن حالم خوب است م! ایشان به شما زنگ مى زند و مى گوید بابا. دنیا، درس مى خواند
شما فقط از صدا مى فهمید كه این آقازاده . صدها فرسخ بین شما و این آقازاده راه است . هستم 

اگر . این قدر حواله شد. یا تلفن مى كنند كه این قدر پول حواله كنید. این دوست شماست . شماست 



وات عجیب است و در امور دنیا هم صداها مثل هم بود اصال امنیت دنیا به هم مى ریخت این اص
اگر برادر ما و یا پدر ما پشت . به خود دارد، اگر پدر ماست   هر كس صداى مخصوص  .دخیلند

پرده و دیوار حرف بزند اصال الزم نیست ما صورت او را ببینیم مى فهمیم كه این پدر ماست یا برادر 
عبداهللا یك وقت دیدند كه صداى آقاى بچه هاى ابى . االن وقت گریه است ! اى مردم . ماست 

یك وقت متوجه بشوند ببینند ! مگر پدر ما را در كربال نكشتند؟ یا ابا عبداهللا ! خدایا. خودشان مى آید
ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم ، كانوا من  . سر نازنینت دست از ذكر لسانى برنداشته است

 (52)ایاتنا عجبا 

 چه خوش است صورت قرآن ز تو دلربا شنیدن

 به رخت نظاره كردن سخن خدا شنیدن

بى اختیار شدم آنچنان یك سیلى : مى گوید. یك وقت دیدم این سرها را عبور مى دهد: راوى مى گوید
نگاه كردم به سر نازنین ، دیدم آیه سوره مباركه .ود چشمم بیرون بیاید به صورت خودم زدم كه نزدیك ب

به خدا قسم كار تو از اصحاب كهف هم عجیب تر است ! كهف را بر لب دارد گفتم ، عزیز فاطمه 
 .چه كسى در دنیا دیده بود سرى قرآن بخواند؟

 (22(امام حسین و یاران علیهم السالم 
مى گفتند، یك ناله واى علیه السالم كه اسیر شده بودند اینها هر كدام یك  این نازدانه هاى ابى عبداهللا

بر اینها اشراف داشت . اینها بچه هایش بودند. مى زدند، قلب خانم فاطمه زهرا علیها السالم مى لرزید
كه جمال   سید بن طاوس . اینها حال دارند. مرا ببخشید! دختر موسى بن جعفر علیه السالم . 

مى . ن قریب به این مضامین مى نویسد، من یك قدر نقل به معنا مى كنم ، مشروح مى گویم السالكی
اگر شب یازدهم محرم مى خواهى بخوابى خودت مى دانى جایت را نرم مى كنى یا نه ؟ اینها : فرماید

ها این. فقط بدان كه آن شب بچه هاى امام حسین علیه السالم روى خاك خوابیدند. مسائل دیگر است 
اسیرى بچه هاى امام حسین علیه السالم را یك : یكى از اولیاى خدا مى گفت كه . كم مسائلى نیست 

روضه خوان خیلى تند خواند، گفت در عالمى دیدند كه رنگ مبارك امیرالمؤ منین علیه السالم عوض 
! خدایا) ترتى ع... رب انتقم ممن : (شاعر یك بخش را گفته ، مى گوید.خانم خیلى شكایت دارد . شد



چرا فرزندان خانم را كشتند؟ حاال این مصراع یك بحث . از آن ها كه فرزندان مرا كشتند انتقام بگیر
و : (مى فرماید. ولى این مصرع بعدى یك بحث خاصى است  .فرزندانش را زیاد كشتند. كلى است 

این ها را . را سوار شترها كردند؛ انتقام بگیر از اینها كه نازدانه هاى حسینم )سبوا على جیاف بناتیه 
 .اذیت و آزار كردند

 (23(امام حسین و یاران علیهم السالم 
دیدم كنار كعبه : یك نفر مى گوید. من این ذكر مصیبت را خیلى كم بكار مى برم ولى چاره اى ندارم 

: مى گوید. ولو مى دانم كه مرا نخواهى بخشید. مرا ببخش ! یكى ایستاده و دعا مى كند كه خدایا
گفتم مگر نمى دانى ناامیدى گناه است این چه . تعجب كردم دستش را گرفتم به یك كنارى كشیدم 

حساب من با بقیه جداست رهایم كن تو راست مى گویى ؟ ولى حساب من ! آقا: حرفى است ؟ گفت 
ا ببخش گفتم مگر تو كى هستى ؟ گفت ما جزء آن كسانى بودیم كه یا صاحب الزمان ما ر . جداست 

گاهى مى شود واقعه كربال یادم مى آید ! اى خدا. ماءمور بودیم سر نازنین آقا را به مجلس یزید ببرم 
كاش اینها خواب باشد، بیدار : این قدر به من فشار مى آید كه حتى كار به اینجا رسیده مى گویم 

متعصب شرح حال  یك سنى. آخر پسر پیغمبر را مى كشند؟ عجیب است . شوم ببینم خواب بوده 
ظلمى به : مى گویدفعلوا بالحسین ما تقشعر منه الجلود امام حسین علیه السالم را نوشته بعد مى گوید 

شب زیارتى ابى عبداهللا است . امام حسین علیه السالم كردند كه پوست بدن از گفتنش جمع مى شود
به . خدا سالم شما را به ما مى رساند فرمودند كه اگر دستتان به قبر ما نرسد ما از دور هم قبول داریم

مخصوصا ثابت شده كه هر كس كه به ). السالم علیك یا ابا عبداهللا )نیت اموات و ذوى الحقوقمان 
میوه دل خانم حضرت صدیقه كبرى علیها السالم سالم بدهد برات آزادى اش را خود خانم امضا مى 

بن رسول اهللا السالم علیك یابن امیرالمؤ منین و بن سید السالم علیك یا ابا عبداهللا السالم علیك یا .كند
 الوصیین السالم علیك ایها االمام الغریب السالم علیك ایها االمام العطشان 

در راه موجودى  . من از آن دسته بودم كه ماءمور بودیم سر نازنین آقا را براى یزید ببریم: مى گوید
. رهایش كنید: گفتند. تا دیگر هم مثل همین بودندیك چند . باالى سرم ، مى خواست مرا بكشد

رسیدیم به قصر یزید، دیدیم . مى گوید وحشتم گرفت ، رفقا متوجه شدند. عوضش خدا او را نمى بخشد
خالصه رفتیم ما هم بخوابیم . كه ملعون به خواب منحوس خودش فرو رفته و چراغها خاموش است 

آخر دلم نمى آید، من جراءت ندارم ، خدا لعنت كند، این .  سر نازنین را در یك اتاق كوچكى گذاشتیم



نفهمیدم چه بكنم . مى گوید وحشتم گرفت . قدر خبیث بودند كه سر را در یك جاى كوتاه گذاشته بودند
یك نفر هندى است مى گوید . مهر و امضا هم شد كه خدا این یكى را نخواهد بخشید. ؟ خوابم نبرد

مى خواهى باور كن .آن طرف مى آید، یك نخ لباسش هم زرد نمى شود  ، در آتش مى رود ازحسین 
گفت . ما نمى توانیم حرف بزنیم ، جراءت نداریم . دستگاه ، دستگاه دیگرى است . مى خواهى نكن 

! یا رسول اهللا : گوش دادم ، دیدم مى گوید. وحشتم گرفت خوابم نبرد یك وقت دیدم یك صدایى مى آید
با چه گناهى : دیدم صدایى مى آید كه مى فرماید. سر عزیزت اینجاست . ینجاست بیا سر نازنینت ا

 .بچه من را به این روز انداختید؟ مگر بچه من چه كار كرده بود
 (24(امام حسین و یاران علیهم السالم 

 یا ابا عبداهللا لعن اهللا قاتلیك و ظالمیك . السالم علیك یا سیدى 
برزخ هم . این عوالم ، زیاد هست . ى كه از عقول ما خارج است عوالمى هست در این جهان هست

روایت داریم كه سر . توجه فرمودید. عجیب و غریب . عوالم دیگرى هم داریم . یكى از آنهاست 
خودتان ! امام زمان . نازنین ابى عبداهللا را بنا شد كه از كربال به طرف كوفه و شام حمل بكنند و ببرند

صیبت مكشوف نمى خوانم ، ولى مى خواهم هم توسلى كرده باشیم و هم یك مثالى مى دانید كه من م
 . براى عوالم دیگر، گفته باشم

 : گفت. من مى گویم شما گریه كنید. و اهللا من از گفتنش هم ناراحت مى شوم 

 من از تحلیل این غم ناتوانم

 كه تفسیرش زده آتش به جانم

 تو را طاقت نباشد از شنیدن

 یدن كى بود مانند دیدنشن

اصال آدم فكرش را مى كند ناراحت مى شود كه بشر به كجا مى رسد كه براى پول ، به خاطر درهم و 
براى دریافت پول و جایزه ، سر نازنینش  ! ایها الناس. دینار، رفتند و امام حسین علیه السالم را كشتند

وقتى كه : مى گوید. ى توانیم حرف بزنیم از حضرت زهرا خجالت مى كشیم صریح نم. را حمل كردند



من این چیزها را . سر مقدس را مى بردیم ، در یكى از منازل زمین گذاشتیم و در صندوقى قرار دادیم 
ضمن این كه گریه مى كنید، اشك ! آى جوانها. خدا ان شاء اهللا دستمان را بگیرد. خیلى كم مى گویم 

هم   میدان قساوتش . نه كه میدان پرواز بشر، بسیار وسیع است همان گو : مى ریزید، این را هم بدانید
 . بسیار وسیع است

ر نازنین س: آخر شما ببینید (53) و ال تكونوا كالذین نسوا اهللا فاءنسیهم انفسهم :یعنى در قرآن مى فرماید
مى . عزیز پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را در یك گوشه بگذارند، بشینند براى گفتن و خندیدن 

این ها را كه من . آمد و با خون ، به دیوار نوشت . یك وقت دیدیم كه یك دستى ظاهر شد: گوید
 : اهل تسنن هم نقل كرده اند دیدیم روى دیوار با خون نوشت . عوض مى كنم

 ءترجوا امة قتلت حسیناا

 شفاعة جده یوم الحساب ؟

: به هم دیگر گفتند. قساوت ، به حدى رسید كه نفهمیدند، این از عوالم خارق العاده است : مى گوید
سطر دوم را با . آمدند نشستند سر لهو و لعب ، دوباره پیدا شد. اما دست ناپدید شد! دست را بگیرید

 . خون نوشت

 لهم شفیع فال و اهللا لیس

 (54)و هم یوم القیامة فى العذاب 

باز به لهو و لعب خودشان كه برگشتند، دست اینها را . باز هم آمدند آن دست را بگیرند، ناپدید شد
 : نوشت! جانم به قربانت اباعبداهللا . ن سطر را به خون نوشت سومی. غافلگیر كرد و باز برگشت 

 و قد قتلوا الحسین بحكم جور

 و خالف حكمهم حكم الكتاب 



 (25(امام حسین و یاران علیهم السالم 
گفتم كه آدمهاى مهذب و پاكیزه ، چیزهایى گاهى مى شنوند مى بینند كه یك وقت هم ممكن است ، 

خبر دار شدن از عالم برزخ ، خبردار . یك غیر پاكیزه اى هم چیزى برسد براى اتمام حجت به گوش
شدن از عوالم اینها كار آلوده ها نیست ولى یك وقت ممكن است براى اتمام حجت ، براى آلوده اى 

. احتمال دارد آن آلوده هم برود آلوده هاى دیگر را خبر كند و اتمام حجت باشد .هم چیزى پیش بیاید
این قسمت از ذكر مصیبت را كه مى كنم در عمرم بسیار كم گفتم و آن این ! م به خداپناه مى بر 

دید یك نفر دارد . است كه مورخین ، محدثین ما مى نویسند كه یك كسى در كنار كعبه ، ایستاده بود
یك جورى دعا مى كرد كه نظر آدم را یك مرتبه جلب مى كرد تا رفت نزدیك ، و از او . دعا مى كند

خدایا مرا ببخش .) دعایش آدم را مى لرزاند! خدایا پناه مى برم به تو: (تبصار كرد، دعایش این بوداس
دستش را گرفتم ، كنار كشیدم و گفتم مگر نمى دانى . هر چند كه مى دانم مرا نخواهى بخشید! 

یى ؛ اما راست مى گو ! ناامیدى گناه است ؟ تو از كجا مى دانى كه خدا تو را نمى بخشد؟ گفت آقا
 . من جزء قاتالن ابى عبداهللا هستم: گفتم چطور؟ گفت . حساب من از همه جداست 

 صلى اهللا علیك ایها االمام المعصوم 
از اینجا فهمیدم كه ما چند نفر بودیم ، ماءمور ! تو از كجا فهمیدى كه خدا تو را نمى بخشد؟: گفتم 

سته اى بودیم كه سر نازنین اباعبداهللا را حمل كنیم شدیم تا سرهاى نازنین را حمل كنیم و ما جزء آن د
! آب مى شوم .آب مى شوم وقتى مى گویم  . اگر مجبور نباشم اینها را به زبان نمى آورم! آقایان . 

همین طورى كه : مى گوید. چه رفتارى با امام معصوم كردند؟ عمرى اگر بگوییم حقش ادا نمى شود
كه یك موجودى است ، از آن باال انگار مى خواهد به ما آتش بزند، سرها را مى بردیم یك دفعه دیدم 

من جزعى كردم ، فزعى كردم ، دیدم آنها حاال هر چه بودند به هم دیگر گفتند كه  .ولى رفقایم ندیدند
عوضش سزاى این خیلى ترسناك است ؛ سزایش ، این است كه خدا او را هیچ وقت ! این را رها كن 

من این را به گوشم شنیدم و روى همین حساب دارم مى گویم كه خدایا مرا ببخش  مى گوید. نمى بخشد
وحشت این مساءله كه در فكرم بوجود آورد : بعد مى گوید. و اگر چه مى دانم كه مرا نخواهى بخشید

گفتم پاكان از این جور چیزها مى فهمند  . همین طور ماندم. باعث شد كه من شب نتوانستم بخوابم 
آنها از دور حتى رسول اكرم صلى اهللا . اكى آلوده اى هم براى اتمام حجت ممكن است بفهمدیك ناپ

مقام براى افراد حساب . این براى اتمام حجت بوده است . علیه و آله و سلم را در حال غضب دیدند



 . ابمدیگر نتوانستم بخو : مى گوید. باالخره این مساءله وحشتى و دهشتى در من وجود آورد .نمى شود
خدایا تو مى دانى كه یك آهنى همانطور . سخن را به اینجا رساندم . خدایا مرا ببخش . رفقایم خوابیدند

. كه در دهان حیوانات مى گذارند كه تند نرود براى من هم یك دهانه اى زدند من نمى توانم بگویم 
. گفتم خاك بر فرق ما. ردآن صدا اسم پیامبران گذشته را بر زبان مى آو . شنیدم یك صدائى مى آید

یك وقت دیدیم كه اسم جد این آقا را آوردند، ! ابراهیم بیا! آدم بیا: چكار كردیم ؟ آن صدا مى گوید
! ببینید كه چه بر سر حسینم آوردند! اى برادران پیامبر: صدائى آمد كه رسول اهللا به پیامبران مى گوید

 ! ببینید كه چه كردند با میوه دلم
 (26(و یاران علیهم السالم امام حسین 

شما ببینید كه موالى ما سید الشهداء علیه السالم كه امام معصوم است ، حجت است عمرى اینها در 
ولى براى اینكه اینها ! در چه مقامى بودند؟. اصال عقل ما به مقام اینها نمى رسد. محضر خدا هستند

شم علیه السالم را براى مهلت گرفتن فرستاد به من و شما درسى داده باشند؛ آن شبى كه قمر بنى ها
خدا مى داند كه من ، . براى اینكه ما قرآن بخوانیم  !برو امشب را از اینها مهلت بگیر! عباس : فرمود

ان شاء اهللا از خدا . این حرف را زد كه امروز به دست ما برسد. قرآن خواندن را چقدر دوست دارم 
فاقرؤ وا ما تیسر من . (كم هم اگر بخوانید عیب ندارد. قرآن بخوانیم بخواهیم كه توفیق بدهد یك قدرى 

با این عبارات كه در تاریخ هم مانده و . هر چه كه برایتان امكان دارد، قرآن بخوانید (55) ( القرآن
. خدا مى داند كه من چقدر نماز خواندن را دوست دارم : مى گوید. ه دست ما رسیده است امروز ب

ما شیعیانت خوب پى بردیم كه شما ذكر خدا را، قرآن خواندن را بسیار . قربان تو! موال ابى عبداهللا 
 نصف. دستور دادید به آن عشاق كه همه اشان تا صبح عبادت بكنند. دوست داشتید مهلت گرفتید

ما بین قائم و  : تماشا كردند و گفتند كه رفتیم و دیدیم. شب رفتند و از آن خیمه ها گزارشى آوردند
 (56)قائد و راكع و ساجد

این زمزمه ). لهم دوى كدوى النحل ( .بعضى هایشان در حال قیامند؛ بعضى ها در حال قعودند
اما شیخ . مناجات كه از خیمه هاى ابى عبداهللا بلند مى شد، به زمزمه زنبورهاى عسل تشبیه مى كنند

خیلى . ، این مجتهد بزرگ شیعه و این نظر كرده ابى عبداهللا مطلبى مى نویسد)ره (جعفر شوشترى 
خواندند، قرآن تالوت كردند،به ذكر خدا مشغول بودند  همه اینها قرآن خواندند، نماز. برجسته مى گوید

ولى آقاى اینها و سید اینها سید الشهداء علیه السالم امتیازاتى داشت ؛ از جمله این امتیاز شیعیان ، 



آقایان ، عزیزان ، در این خانه امام زمان براى من سنگین است این حرف را مى زنم ولى چه كنم 
روز عاشورا كه سرها از بدنها جدا شد بر حسب ظاهر این مناجات : است این . حرف به اینجا رسید

دیشب هم اشاره كردیم كه . بر حسب ظاهر؛ به صریح قرآن شهید كه نمى میرد. ها هم تعطیل شد
جان عالم به قربان آن : مى گوید. حاال به حسب ظاهر این تالوت ها تعطیل شد. شهید زنده است 

مورخین سنى هم حتى نقل كرده اند؛ یك وقت . نشد حتى در باالى نیزه  آقایى كه تالوت او تعطیل
 ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم ، كانوا من ایاتنا عجبا  :دیدند مى فرماید

 چه خوش است صورت قرآن ز تو دلربا شنیدن

 به رخت نظاره كردن سخن خدا شنیدن

 و ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم 
 (27(حسین و یاران علیهم السالم  امام

آقا قمر بنى . صفات عالیه به نمایش گذاشته شد. در مكتب كربال همه چیز به نمایش گذاشته شده بود
به عظمتش قسمت مى دهیم كه امشب همه ما را با ! خدایا. است باب الحوائج هاشم علیه السالم 

همین جمله بس . ما عقلمان نمى رسد. است صحبت در مورد آقا زیاد . دست پر از اینجا بیرون ببر
امام حسین علیه السالم . جانم به قربانت ! ؛ عباس (57) ( بنفسى انت: (كه امام زمانش به او گفت 

و روز . م علیه السالم یك نسل درخشانى داشته است قمر بنى هاش. همین بس است . به او گفت 
آن طور كه من در كتب دیدم ، به . یكى اسمش عبداهللا بود، یكى عبیداهللا . شهادت دو آقازاده داشت 

مى توان گفت كه در طول تاریخ ، قمر بنى . كرم پروردگار نسل حضرت ، از عبیداهللا بوده است 
تمام فرزندانش یا خطیب بودند یا امیر بودند یا . ا نداشته است هاشم علیه السالم یك فرزند بى مزای

مى دانید او  .فضل بن حسن یكى از شعراى بزرگ عصر عباسى شاعرى است به نام . شاعر بودند
آن طور كه یادم . كیست ؟ فضل بن حسن كسى است كه در دنیاى ادب روى او حساب مى كنند

فضل بن حسن بن محمد بن  :به قمر بنى هاشم مى رسدهست شاید اینطور باشد كه نسبش اینطور 
در تاریخ مى .نسب این شاعر به خود آقا مى رسد. حسن عبیداهللا بن عباس بن على علیه السالم 



. بودفضل بن حسن اول كسى كه مصیبت قمر بنى هاشم علیه السالم را به شعر گفت ، همین : نویسد
 : مى دانید چه مى گفت ؟ گفت

 یبكى علیه احق الناس ان

 فتى ابكى الحسین بكربال 

سزاوارترین جوان و جوانمردى كه اشك ها براى او ریخته شد، جوانى بود كه حسین علیه السالم : گفت 
 . برادرش بوده ( اءخوه(این جوان چه كسى بود؟ . را در كربال به گریه آورد

 اخوه و ابن والده على

 ابوالفضل المضرج بالدماء 

من ایراد گرفتم بر مورخین گفتم كه شما راست مى . بوالفضل بوده كه به خون آغشته بودبرادرش ا
فضل بن حسن این شاعر بزرگ ، این سید جلیل ، اول شخصى بوده كه مصیبت جدش را به . گوئید

 . اول شخص از طبقه مردان واال مى دانید اول شاعرش كه بوده :بگویید. شعر درآورده ولى قید بزنید
 w°Q این خانم ، خیلى بزرگ . شاعر قمر بنى هاشم ، مادر داغدارش ام البنین علیها السالم بوده است

وقتى . مروان دشمن شماره یك اهل بیت علیهم السالم بود. مصیبت آقا هم خیلى بزرگ است . است 
باس مادر ع: این خانم چه كسى است كه گریه مى كند؟ گفتند: به حاشیه قبرستان بقیع رسید گفت 

یكى از اولیاء به من گفت كه یك نفر رفت ! از اسب پیاده شد، ایستاد و گریه كرد. علیه السالم است 
یكى دیگر امیرالمؤ منین را دیده بود كه : گفت . منبر مصیبت قمر بنى هاشم را خیلى مكشوف كرد

. سرار والیت است ما نمى فهمیم ، از ا. یك قدرى باید پرده داشته باشد .رنگ آقا تغییر كرده بود
حاال محرم . اشعارى دارد كه من هیچ وقت جراءت نمى كنم بگویم . خالصه خانم در قبرستان رفت 

من بنینى . یكى این است كه زمزمه مى كرد كه دیگر به من ام البنین نگوئید. است دو تا را مى گویم 
یا لیت شعرى و كما اخبروه باءن عباس  :یكى هم این بود كه خیلى جگرم را مى سوزاند. ندارم  (58)

حاال آن شعر شاعر كه . ؛ كاش مى دانستم كه آیا راست مى گویند دست عباسم را بریدندقطیع الیمین 
. شاعرش و مدركش را پیدا نكردم برایتان بخوانم  آن هم شعر مادرش ؛ یك شعرى گمنام كه. نوه آقا بود



! اى زائر قمر بنى هاشم : شعر مرا دگرگون كرده مى گوید. خدا جزاى خیرش بدهد توشه كربال باشد
تو آنجا كه رفتى سر از پا نمى شناسى اما بیرون حرم با خودت قرار بگذار كه بعضى كلمات را نزد 

 (59)ة فاءنه اوعدها بالماء و ال تذكرن عنده سكین . ضریح نگویى

 

 (28(امام حسین و یاران علیهم السالم 
. ما امروز در مجلس ظهر یك جهتى بود كه متوسل به حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم شدیم 

در مورد این آقا عقلمان نمى رسد چه . باب الحوائج است . ا پیدا مى كنیم اینجا هم همین توسل ر 
: براى اینكه معصومى پیدا مى شود در مورد او مى گوید. از عقول ما خارج است . چیزى بگوییم 

. ؛ خدا عمویمان عباس را رحمت كند كه بصیرتش نافذ بود)رحم اهللا عمنا عباس كان نافذ البصیرة (
معصوم دیگرى كه امام زمانش علیه . بنى هاشم علیه السالم پرده را مى شكافت  یعنى چشم قمر

السالم باشد یعنى موالیمان ابى عبداهللا علیه السالم مى دانید، تاریخ صحیح مى نویسد كه وقتى با او 
وقتى یك آقایى اینطور باشد . جانم به قربانت ! ؛ عباس (60) ( بنفسى انت) : حرف مى زد مى گفت

من زبان ! اى آقا! اى آقا! اى قمر بنى هاشم ! تو را به خدا عقل ما مى رسد درباره او چیزى بگوییم ؟
 . هم نزدى ناقابلم بسته است ولى الحمداهللا یقین حاصل شده كه حتى تو دست رد به سینه كافر

 دوستان را كجا كنى محروم

 تو كه با دشمنان نظر دارى

بر من ثابت شد كه جواب یهودى و نصارى را داده اى . آقا قربانت بروم . با تمام جانم دارم مى گویم 
از خدا بخواه مشكالت ما  . شفیع ما باش. آقا شفاعت تو خیلى قوى است ! اى پسر امیرالمؤ منین . 

 (تمام شهداء آرزوى مقام قمر بنى هاشم را دارند: (مى فرمایند. تو كه اینقدر مقام دارى  .را حل كند
(61) 

را مى هر كس سراغ هر كس . سخنگو آمده بود. كاروان كربال وقتى بر مى گشت یك سخنگو داشت 
پدر مرا ندیدى ؟ عموى مرا ندیدى ؟ برادر مرا : مى گفت . خواست بگیرد مى رفت از او مى گرفت 

یك وقت دید كه .یك وقت دیدند این سخنگو دست و پایش را گم كرد! آى جوانها! ندیدى ؟ آى مردم 



خانم چه بگویم ؟  جواب همه را دادم ؛ به این : گفت. ام البنین علیها السالم آمده است علیا مخدره 
مى دانید كه آدم هاى عاقل ، خبرهاى وحشت بار را تدریجا مى گویند و . چهار تا پسر فرستاده است 

خدا را قسم مى دهم به این آقا، آن دسته از . حتى خبرهاى مسرت بار هم باید تدریجا داده شود
وقتى این ! به سالمت بازگردان آزادگانمان را كه به آغوش خانواده اشان بازنگشته اند، همه شان را 
بعضى ها در خانه مى رفتند و . آزاده ها مى آمدند من پیش بینى مى كردم چند تا مسئله اتفاق بیفتد

پسرش نه سال در زندان بعثى بوده ، موردى پیش آمده كه مادر . پسرت آمده : به مادر مى گفتند
ن مى گفتم اگر آزاده دیدید اول یك تلفن بزنید، م. از این خبرها بود. افتاده ، غش كرده ، سكته كرده 

بگویید مثال آزاده ها دارند مى آیند شما خبر دارید؟ بعد یواش یواش بگویید من رفیقش را دیدم ، آنها 
احیانا، شاید، آمده : بعد هم یك زنگ بزنید بگویید. اینطورى بگویید. مى گفتند كه شاید او هم بیاید

روایت نشان مى . اى مسرت بار، وحشت بار، هر دو تدریجا باید گفته شودخبره. باشد بروید ببینید
! چهار تا پسر است چه بگوید؟. دهد كه سخنگوى كاروان كربال این چیزها را مالحظه مى كرده است 

مقام مادر قمر بنى هاشم علیه : (خانم پرسید. وقتى توصیف كرد كه در كربال چه خبر بوده است 
. در كربال چه خبر؟ قریب به این مضامین : فرمود. اسرارى در آنجا هست . ت السالم خیلى باالس

مادر . سؤ ال را تكرار كرد همان جواب را شنید. بعضى از فرزندانتان شهید شدند! گفته باشد خانم 
یك طورى . یك دفعه دیدند كه خانم غضبناك شد. زن معمولى نبود. قمر بنى هاشم علیه السالم است 

چرا جوابم را . ؛ رگهاى قلبم را بریدى )قد قطعت میاة قلبى : (ن سخنگوى كاروان لرزید فرمودگفت كه آ
. مگر من چه كار كردم ؟ دوبار سؤ ال فرمودى من هم دوبار جواب دادم ! خانم  : نمى دهى ؟ گفت

اهم گفت از چیز دیگرى مى خو  . اوالدى و من تحت الخضراء كلهم فداء البى عبداهللا ! نه: فرمود
حسین ! حسین كجاست ؟ تمام اوالد من كه این زیر این آسمان است فداى حسین شوند. بپرسم 

عباس از دست داده است سه تا آقازاده دیگر را . عظمتش را نشان داد. كجاست ؟ ادبش را نشان داد
. ویم ان شاء اهللا خدا قسمت كند همه مان با هم بر . قبرش هم در قبرستان بقیع است . هم همینطور

البته علت اصلى این را تا حاال نگفته بودم حاال . بقیع كه آدم مى رود، مالك گریه خودش نمى شود
اما بعید نیست آن اشكهایى كه این خانم آنجا ریخته دخیل . علت اصلى آن چهار تا امامند. مى گویم 

. پیاده شد و اشك ریخت   دشمن گوش داد از اسبش . آخر ام البنین آنجا خیلى گریه كرده است . باشد
بیست سال است كم یا زیاد مختصر . گفت حق دارد ! خانم كیه ؟ گفتند مادر عباس بن على: گفت 



منبر مى روم به خودش قسم تاسوعا من یك دفعه حدیث نفس كردم كه بگذار همه شعرهاى خانم را 
حاال نسبت به بقیه بهتر . نشد فقط یك بیت را انتخاب كردم كه این هم تند است . بخوانم دیدم نشد

یا لیت شعرى و كما اخبروه و  :مى دانید چرا دشمن گریه كرد؟ چون شنید كه مادر مى گوید. است 
؛ كاش مى دانستم كه آیا راست مى گویند دست عباسم را بریدند؟ واقعا دست  باءن عباس قطیع الیمین

ست كه صاحبش را هنوز پیدا نكرده ام یك شعر هم ا. عباس را بریدند؟ این یك شعر براى مادر است 
صاحب این بیت شعر هر كس است خدا به او . چون مى دانید روایت و شعر را با ماءخذ مى گویم 

اما به فضل الهى . نمى خواهم خوشتان بیاید. این را به عنوان توشه كربال مى گویم . جزاى خیر بدهد
مى . یم این یك بیت شعر باید توشه سفرمان باشدوقتى مى رو . همه مان ان شاء اهللا كربال مى رویم 

چند سال است كه كنار قبر عباس : دانید شاعر چه مى گوید؟ اول آماده ات مى كند و بعد مى گوید
تا آنجا بروید سر از پا نمى . هر چند بعضى هایتان اصال ندیدند. علیه السالم حاضر نشدى 

به .5Jمى كنم با خودت قرار بگذار،   لى خواهش و : مى گوید. عاشق خیلى حرفها مى زند .شناسید
آماده ات مى كند، یك بیت است ؛ اما با جان آدم بازى مى كند . آن حرم ، یك آدابى دارد. زبان بیاید

 : مى گوید زائر به یادت بسپار كه
 و ال تذكرن عنده سكینة

 .آنجا رفتى ، اسم سكینه را به زبانت نیاورى ها
 (62)فانه اوعدها بالماء 

 (29(امام حسین و یاران علیهم السالم 
ببینید آقا امام زمان علیه السالم یك تبسم به روى آدم بكند آدم چه مى شود؟ مجسم كنید كه شما امام 

آن . تمام نسلت خوشبخت مى شود. حضرت بخندد فقط، هیچى دیگرزمان علیه السالم را نگاه كنید و 
؛ جان من به (63) ( بنفسى انت: (وقت مى دانید امام زمان قمر بنى هاشم به او چه گفت ؟ گفت 

حاال فضایل آقا چقدر است ؟ این یك فضیلت را ما نمى توانیم هضم . اریم در مقاتل معتبر د. قربانت 
اگر این (64) (یغبطه جمیع الشهدا: (روایات معتبر مى گوید. كنیم كه این همه شهید در اسالم بودند

مقام حضرت عباس علیه : نداشت مى گفتیم شاید بعضى از شهداء را مى گوید اما مى گویدرا جمیع 
در . پدر، امیرالمؤ منین علیه السالم است . السالم مقامى است كه همه شهداء غبطه آن را مى خورند

 عموى ما عباس بصیرتش پرده: بهشت ، همه آرزوى مقامش را مى برند امام صادق علیه السالم فرمود



دو جمله از مادر بزرگوارش بگویم كه خیلى دلم را . این هم خیلى حرف است . ها را مى شكافت 
مرحوم ممقانى دیدم كه در فصل نساء یك فصل كوتاهى دارد به تنبیه المقال جلد سوم . سوزانده است 

واب مردم یك سخنگو معین كردند كه ج. این مضامین ، مى نویسد كه كاروان كربال به مدینه بازگشت 
این را من عرض مى كنم كه سخنگو آدم عاقلى بود چون خبرهاى وحشتناك را باید تدریجا . را بدهد
شنیدم آن آزادگان ما كه از عراق مى آمدند . خبرهاى خوشحال كننده را هم باید تدریجا گفت . گفت 

خواهر  . مین افتاده استچند مورد رفتند به مادر، خواهر بى مقدمه گفتند، گفتند مادر یك دفعه روى ز 
این . خبر مهم چه منفى ، چه مثبت باید تدریجا گفته شود. تدریجا باید گفته شود. افتاده روى زمین 

! این كاروان برگشته است یكى مى گوید آقا. سخنگو ظاهرا نشسته بود و مردم به او مراجعه مى كردند
آن یكى مى آمد مى گفت پدر من در . ودبرادر من كربال بوده اسمش هم فالن بوده سرنوشتش چه ب

یك نفر مراجعه كننده به سوى تو . این سخنگو یك دفعه دست و پاى خود را گم مى كند! آقا. كربال بود
سخنگو  .كیه ؟ مادر عباس بن على علیه السالم دارد مى آید. دارد مى آید، خیلى عظیم القدر است 

عبارات كتاب ، قریب به این مضامین است ؛ . ستاده است خانم چهار تا فرزند به كربال فر  .چه بگوید
كه خانم  :در كربال چه خبر؟ این سخنگو گفت : فرمود. خانم آمد مثل كوهى از وقار ایستاد: مى گوید

چه خبر؟ جواب مشابه آن  :چى بگوید دیگر؟ دوباره برگشت گفت . بعضى از فرزندانتان شهید شدند! 
 .دقت كنید. را شنید
قسمت مى دهم به این خانم ، امشب هیچ كس از اینجا دست . این خانم خیلى بزرگ است ! خدایا

خدایا تو را به این خانم قسم مى دهم و اگر تو به . مریض ها را شفا مرحمت كن . خالى برنگردد
خاطر این خانم هر چه ما خواستیم مرحمت فرمودى كار زیادى نشده چون این خانم خیلى در درگاه تو 

دوباره این عبارت را شنید، اصال مثل اینكه نشنیده است ! عظمت را ببین . عظمت دارد. است  عزیز
خانم چه : گفت . رگ قلبم را پاره كردى ). قد قطعت میاة قلبى : (، با غضب به آن سخنگو فرمود

حت اوالدى و من ت . تو خبر اصلى را به من نمى دهى: فرمود.كار كردم چه سوء ادبى از من سر زد
اخبرنى عن الحسین . (فداى ابى عبداهللا بشوند. تمام اینها كه زیر آسمانند .الخضراء فداء البى عبداهللا 

مورخین و ادباء . اما بعد از آن در بقیع رفت . این ادب والیت بود كه خانم نشان داد) علیه السالم 
م ، فضل بن حسن بوده است مى نویسند كه اولین شاعر از نواده هاى خود قمر بنى هاشم علیه السال

یك وقت دیگر دلم مى خواهد ان شاء اهللا در همین مهدیه در مورد فرزندان قمر بنى هاشم علیه . 



. مى گویند یك اوالد معمولى نداشته . چه نسل درخشانى داشته است . السالم براى شما حرف بزنم 
ن حسن بن محمد بن حسن بن عبیداهللا بن فضل ب. تمام امیر بودند، شاعر بودند، فقیه بودند و بزرگوار

: مى گویند. عباس بن على بن ابیطالب علیه السالم كه شاید نسب شریفش ، به همین مضامین باشد
سزوارترین جوانى كه اشكها باید براى او : اول شاعر آقا او بوده كه مصیبت جدش را به شعر گفته بود

 .آوردریخته شود آن جوانى بود كه حسین را به گریه 

 احق الناس ان یبكى علیه

 (65)فتى ابكى الحسین بكربال 

گفت سزاوارترین جوان و جوانمردى كه اشك ها براى او ریخته شد، جوانى بود كه حسین علیه السالم را 
 . برادرش بوده) اءخوه (این جوان چه كسى بود؟ . یه آورددر كربال به گر 

 اخوه و ابن والده على

 ابوالفضل المضرج بالدماء 

اما به این مورخین گفته ام خدا به شما جزاى خیر . بله . برادرش ابوالفضل بوده كه به خون آغشته بود
قمر بنى هاشم علیه السالم از  مى نوشتند اول شاعر  كاش : گفتم . دهد اما براى شما حاشیه زدم 

و اهللا هیچ وقت . در بقیع رفته نشسته . چرا؟ چون اول شاعرش مادر بزرگوارش است . طبقه مردان 
یك وقتى ، : كه از اولیاء بود گفت ) ره (مرحوم والد . جراءت نكردم كه اشعار ام البنین را بگویم 

یك كسى در یك عالمى . یه السالم خواندروضه خوانى مصیبت مكشوفى در مورد قمر بنى هاشم عل
چون من همیشه مصائب قمر بنى . دیده بود آقا ناراحت است . امیرالمؤ منین علیه السالم را دیده بود
سال منبر  25. هیچ وقت نمى توانم  . نمى توانم بازگو كنم. هاشم علیه السالم را با پرده مى گویم 
دیدند . فقط این شعر از ام البنین علیها السالم را مى خوانم . یم رفتم نتوانستم آنچه كه مى دانم را بگو 

مى دانستم كه   ؛ كاش یا لیت شعرى و كما اخبروه باءن عباس قطیع الیمین  :گریه مى كند و مى گوید
آیا راست مى گویند دست عباسم را بریدند یك شعر هم از یك شاعر گمنام دارد نمى دانم شاعرش 

ان شاء اهللا . خدا جزاى خیرش بدهد این هم ان شاء اهللا توشه كربالى شما باشدكیست ؟ هر كس است 



این شاعر خیلى ساده . از دم این مهدیه اتوبوسها ردیف بشوند، برویم كربال این هم توشه كربالیتان 
. گفته من نمى دانم كیست ؟ چون مى دانید كه عادت من این است كه همیشه مدرك را ذكر مى كنم 

شما از حرم عباس : ن هر كس هست خدا جزاى خیرش بدهد مضمونش را براتون بگویم مى گویداما ای
یك وقت بروید ممكن است هر چیز را . اگر آنجا بروید سر از پا نمى شناسید. دور نگاه داشته شدید

بعضى كلمات هست كه جلوى ضریح حضرت . اما مى گوید بیرون حرم قرار بگذارید. به زبان بیاورید
و ال تذكرن عنده  . اینها را بدانید چیست. اس علیه السالم گفته نمى شود زیرا آقا ناراحت مى شودعب

 سكینة
 اگر رفتید به آنجا نگوئید سكینه

 (66)فانه اوعدها بالماء 
 (30(ران علیهم السالم امام حسین و یا

از این ایامى كه اینجا بودم حدیث نفس كردم كه اصال در خانه آن جوان شبیه پیغمبر اكرم صلى اهللا 
حضرت . گفتم یك توسلى پیدا كنیم . جوان نازنین ابى عبداهللا علیه السالم . علیه و آله و سلم نرفتیم 

اگر خدا اذن . ست و شفاعت خیلى سریعى داردخیلى بزرگوار ا. على اكبر علیه السالم خیلى آقاست 
ان شاء اهللا حضرت على . خیلى آقا بزرگوار است . بدهد به كسى شفاعت كند عجیب شفاعت مى كند

 .اكبر علیه السالم در این اواخر ضیافت اهللا امیدوارم كه شفاعت همه امان را بكند
اهللا شهداى شما را سر سفره ابى عبداهللا  خدا ان شاء. اینجا در مجلس ما پدران بزرگوار شهید زیادند

من وقتى مصیبت حضرت على اكبر علیه السالم را مى خوانم اول یاد پدران . علیه السالم قرار بدهد
 بزرگوار مى افتم

یكى از این چیزهایى كه در این . هر رذیلتى كه تذكر داده نشود جا مى افتد و كم كم فضیلت مى شود
فته نشده و جا افتاد و خالف شرع هم هست آخر هر خالف شرعى را كه چند سال انقالب و جنگ گ

خالف شرع هائى در این مجالس دیدم ، مرتكب . در رساله نمى نویسند در این مجالس شهداء است 
 .كسى هم چیزى نمى گوید. مى شوند

نشدید؟ گاهى متوجه شدید یا . بعضى از ذاكرین جهنم مى روند زیرا شما خانواده شهدا را اذیت كردند
مجلس شهیدى حاضر مى شدیم ، مى دیدیم كه خالف شرع است براى اینكه بگویند عجب دهن گرمى 

. آن وقت آن یكى از این تقلید مى كند، آن هم از این . بود، آتش به جان پدر و مادر شهید مى زنند



وب است ؟ من این را خدا ما براى چه به این دنیا آمدیم ؟ اگر آدم این را هم نفهمد پس براى چه خ
بمیرم برایش ! مى گوید آخ ! نفهمم كه نباید خانواده شهید را آزار بدهم اصال براى چى خوبم ؟

. مثل تو را نیافریند. خدا اصالحت كند. بمیرى واقعا. خواستگارى كرده بودى ؟ خب واقعا بمیرى تو
آخر . عروسى بچه اش را ببیند هر پدرى آرزو دارد كه: پدر شهید نشسته ، مادرش نشسته ، مى گوید

جانم به ! به این حضرت فاطمه معصومه علیها السالم قسم ! چرا كوچكش مى كنى ؟ به خدا قسم 
اى . ان شاء اهللا خاص حضرت یك روزى صحبت خواهیم كرد. است   قربانش ، نائبه مادر بزرگوارش 

در حضور این خانم . به اینجا پناه بیاوریداین را بدانید كه قبر فاطمه زهرا علیها السالم گم شد ! مردم 
ما چه مى دانیم ؟ یك حجله اى گذاشته ایم و یك . عرض مى كنم مقام شهید از عقل ما خارج است 

مى دانید قرآن چه مى ! عزیز من . تمام شد رفت پى كارش . عده هم آمدند و تبریك و تسلیت گفتند
شهید یك مقامى دارد كه از  (67)ق عند ملیك مقتدر فى مقعد صد. ان المتقین فى جنات و نهرگوید؟ 

یك كارى كردند بعضى از ذاكرین كه من . بگذارید آن دو بیت هم برایتان بگویم . عقل ما خارج است 
. بدون مقدمات نمى توانم بگویم  . على اكبر علیه السالم را بگویمباید با این مقدمات روضه حضرت 

یك مجلسى در تهران بوده خبردار شدم كه كارى كرده بودند مادر شهید رو به ! این قدر عوام بازى 
رفته بودند بلندگو را قطع كرده بودند آدم برود جهنم را بخرد به بهاى اینكه بگویند عجب . قبله شده بود

آدم بخاطر یك بارك اهللا جهنم . روز قیامت مى گویند تو بخاطر این جمله جهنم رفتى  !بود؟دهن گرم 
ازرى یك  ( ره(ازرى بغدادى . شهید از عقل ما خارج است شیخ محمد كاظم ازرى را كه شنیدید! برود؟

شیخ  صاحب جواهر . قصیده هائیه دارد كه صاحب جواهر گفته بود این حرف ، حرف بزرگى است
به من بدهند . االن جواهر را چاپ كردند چهل و دو جلد شده است . است ) ره (مد حسن نجفى مح

چهل و دو جلد تحقیق . ممكن است عمرم دیگر وفا نكند! كه این كتاب را بگیر با مداد رونویسى كن 
من  این را در نامه عمل! ولى صاحب جواهر، ازرى را كه دیده بود گفته بود اى كاش . ، استدالل 

 .ازرى یك همچنین آدمى بود. جواهر را در نامه عمل او ببرند. بیاورند
آنجا اصحاب سید الشهداء علیه السالم را وصف كرده است . یك قصیده اى دارد. و اما راجع به شهید

من حتى در مقتل دیدم كه حضرت سید الشهداء در روز . این شهید داده ها خوب گوش بدهند. 
اگر آن تمثل حضرت را نمى دیدم ، مى گفتم این دو بیت ازرى . به دو بیت شعر عاشورا تمثل فرمود

 :حضرت روز عاشورا مى فرماید. اما چون تمثل حضرت را دیدم كارم آسان شد. اغراق است 



 و ما ان طبنا جبن و لكن

 (68)منایانا و دولة آخرینا 

ما باید در این دنیا بمیریم و یك عده دیگر . و مقدر این است كه ما بمیریم . مسلك ما مردن است 
فلوال قضاء اهللا یمسكهم لم  :مى گوید. اگر بخواهیم بدانیم شهید چیست ، از اینجا باید بدانیم . بیایند

 ! نعوذ باهللا .ا كه در كربال كشته شدند، نه كه ذلیل بودند زبون بودنداینه .یتركوا بابى سفیان من اثرى 
اگر . اگر مقدرشان شهادت بود. شمشیر به دست گرفتند اما مقدرشان شهادت بود. مردانه شوریدند

نمى گذاشتند از ابى سفیان اثرى ). لم یتركوا بابى سفیان من اثرى (مقدرشان شهادت نبود چى مى شد؟ 
این . باور كنید خیلى عجیب است ! عجب . از ابى سفیان را نمى گذاشتند در زمین بمانداحدى . باشد

اگر آن تمثل به حضرت نبود ما این . هفتاد و دو تن میگوید كه نسل ابى سفیان را بر مى انداختند
فلو  :اما امام معصوم صحه گذاشته چه شد پس بیت اولش این شد. شعر را حمل بر اغراق مى كردیم 

 .ضاء اهللا یمسكهم لم یتركوا بابى سفیان من اثرى ق
خمپاره آمد خورد به بدن هاى : شهداى ما چه جورى بودند؟ گفت ) قد غیرت طعن منهم كل جائرة )

اما . باالخره یك قسمت از بدن نازنینش رفت . یكى دست مى داد یكى پا مى داد. تیر آمد. نازنینشان 
 :فرمایدمى . براى شهید اینها چیزى نیست 

 قد غیرت طعن منهم كل جائرة

 اال المكارم فى امن من الغیر 

نیزه و شمشیر تمام اعضاء و جوارح اینها را تغییر داده اما یك چیزى دارد كه دست هیچ كس به آن 
مى گویند ازرى كه اینها را گفت حضرت صدیقه طاهره علیها . نمى رسد و آن هم باطن شهید است 

اال المكارم فى ! عجب . بروید به این شیخ جایزه دهید: اب یكى از اولیاء و فرمودالسالم آمد به خو 
 .امن من الغیر

 (69)فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر . ان المتقین فى جنات و نهر
د این است كه به شما مى گویم شما در یك بعد همرنگ موالیتان ابى عبداهللا علیه بشارت به پدران شهی



اما چون شما شیعیان او هستید . هیچ عزیزى به عزیزان امام حسین علیه السالم نمى رسد. السالم شدید
خوش به . روز قیامت مى گوید این پدران شهید در یك بعد با من همرنگ هستند اینها هم جوان دادند

امام حسین . عقیده ام این است من شعار نمى خواهم بدهم . باید دست مردم را هم بگیرند! ال شماح
دلمان هر وقت ! خدایا تو شاهد باش : علیه السالم وقتى مى خواست آقا را به میدان بفرستد، فرمود

احب پیغمبر ص. خیلى حرف است . براى پیغمبر تنگ مى شد به صورت این جوان نگاه مى كردیم 
على اكبر اشبه : آن وقت مى گوید .(70) ( انك لعلى خلق عظیم: (قرآن مى گوید. خلق عظیم است 

صلى اهللا علیه  خدایا هر وقت دلمان براى پیغمبر! عجب . الناس است به پیغمبر خلقا، خلقا و منطقا
مثل جدش  .خیلى آقا شجاع بود. رفت ! خب . و آله سلم تنگ مى شد به این جوان نگاه مى كردیم 

 :مى فرماید ! در مقتل داریم كه این قدر از دشمنان را على اكبر كشت. امیرالمؤ منین شمشیر مى زد
اما باالخره آن جراحات ، آن . ضجه از لشگر ابن سعد در آمد (71)حتى ضج الناس من كثرة من قتل 

زخم ها باعث شد بعد از آن مبارزه شدید، تشنگى از یك طرف ، آن جراحات از یك طرف ، على 
یك زبان حالى . م آمده باالى سرش حاال امام حسین علیه السال. اكبر علیه السالم را از پا در آورد

 .همه اتان بلدید. این زبان حال را نیر گفته است . دارد
مصرع این بیابان . یعنى شعرش مثل سحر بود. نیر شاعرى بود ساحر. اشعار نیر را دست كم نگیرید

یكى از ثقات براى من چیزى گفت . ولى مهم است . ساده به نظر مى رسد. جاى خواب ناز نیست 
: گفت . ر جوار خانم علیها السالم بگویم شهریار نشسته بود، عظمت نیر را مى خواهم بگویم د

انصافا شهریار خیلى شاعر بلند و . شهریار در زمان خودش سلطان الشعرا بود. شهریار نشسته بود
كاش من هیچ چیز نداشتم و : شخصى مى گفت یك بیت از نیر نقل كردم شهریار گفت . باالیى بود

به اندازه معلومات . آقایان من نمى گویم كه همه چیز را مى دانم . ین بیت فقط مال من مى بودا
ناقص خودم در فارسى ، زیر این آسمان نظیرى بر این بیت نمى دانم و شهریار سلطان الشعراء را 

ظر پدر بودند منت) دخترانش كه در خیمه استاده بودند(نیر از قول خانواده ابى عبداهللا . دگرگون كرده 
 . هیچ كس نظیر این را نگفته. و دیدند اسب حضرت آمد، زبان حال گفته است 

 اى فرس با تو چه رخ داده كه خود باخته اى



 مگر اینگونه كه ماتى ، تو شه انداخته اى

 (31(امام حسین و یاران علیهم السالم 
امشب ما مى رویم در خانه . ى باشندسعى كنید بنده خدا باشید و اهل بیت علیهم السالم از ما راض

 . جوان امام حسین علیه السالم
: حضرت على اكبر علیه السالم خیلى عظمت داشت خلق پیغمبرى مى دانید چیست ؟ قرآن مى گوید

آن وقت امام حسین علیه . تو خلق عظیم دارى ! عجب یا رسول اهللا  .(72) ( انك لعلى خلق عظیم(
به . این جوان من ، فرزند من ، خلقا و خلقا و منطقا شبیه ترین مردم به پیامبر است : السالم فرمود

خدایا . حق این جوان قسمت مى دهم جوان هاى شیعه را از آفات حسى و غیر حسى نگاهدارى كن 
 .یك تنه وارد لشگر شد. رشادت على اكبر علیه السالم را ببینید. تو خیلى عزیز است این جوان براى 

حتى  )على اكبر علیه السالم وقتى حمله كرد، از لشگر دشمن كشت ؛ : روایت داریم كه مى فرماید
خیلى حرف . ضجه لشگر عمر سعد از دست على اكبر بلند شد (73) ( ضج الناس من كثرة من قتل

هیچ وقت الحمداهللا  .مصیبت آقا خیلى عجیب است . است یك نفر بیاید و ضجه لشگر را در بیاورد
همیشه دور و بر مصیبت چرخیدم كه وارد مصیبت نشوم چون قلب حضرت . رب العالمین من نگفتم 

لیها السالم ناراحت مى شود، آن هایى كه نمى دانند، بدانند ما هیچ وقت وارد مصیبت آقا نمى زهرا ع
 . چیزى نمى توانم بگویم. من همیشه در كوى مصیبت اینها كه بروم پرسه مى زنم . شویم 

آینه ، روى صورتش مى . یك نفر كه مى خواست از دنیا برود. در گذشته وسایل طبى مثل حاال نبود
بود آرام مى شدند، امیدوار مى شدند كه این   آینه را بلند مى كردند اگر نفس در آن منعكس . تندگرف

ناله بلند . ولى وقتى آینه را باال مى آوردند، مى دیدند نفس در آن منعكس نیست . هنوز حیاتى دارد
نه خم شد و آی. آینه جمال خداوند باالى سر على اكبر علیه السالم رفت ! آى شیعیان . مى شد

این جوان برایت خیلى ارزش داشت ! یا اباعبداهللا . صورت به صورت على اكبر علیه السالم گذاشت 
چه مى خواهى به این ها بدهى ؟ به حق این جوان ، این شیعیان هر چه خواستند در این شب ها . 

نمى دانم در این . به حق این جوان ما را بیامرز! دعاى شب قدرمان را مستجاب كن ! مرحمت فرما
نمى  . شب بیست و هشتم است. ماه رمضان چه كردیم ولى مى دانیم دارند این سفره را جمع مى كنند

اى . دانیم چه كردیم ولى این قدر مى فهمیم كه بحمداهللا امشب شفیع خوبى در خانه ات آورده ایم 



بشرها مهمان دعوت  !؟مگر ما را همین جور بیرون مى كنى ! خوب سفره انداختى ! صاحب خانه 
مى كنند به مهمان ها مى گویند خوش آمدید لطف كردید، مهمان را بدرقه مى كنند؛ ما را بدرقه نمى 

آن آقایى كه حبیبت امام حسین علیه السالم  .كنى ؟ ما در خانه تو على اكبر علیه السالم را آوردیم 
مرحوم نیر . جوان نگاه مى كردیم  هر وقت دلمان براى پیغمبر تنگ مى شد به صورت این: فرمود

خیلى زیبا گفته ، همه بلدند ولى به نظر من این دو بیتى كه نیر گفته حدش از شعر باالتر است شعر 
امام حسین علیه : در حالى كه صحراى كربال را مجسم كرده است ، مى گوید. نیست سحر است 

 :السالم رفته باالى سر آقازاده اش فرمود

 ى خواب ناز نیستاین بیابان جا

 ایمن از صیاد تیرانداز نیست

 (!چقدر قدرت داشته این شاعر: (مى گوید على جان چرا حرف نمى زنى مى گوید

 دیده بگشا و مرا دلخون مكن

 زاده لیال مرا مجنون مكن

اى شهید داده ها در یك بعد با اربابتان . حرف بزن این خانواده هاى شهدا توجه كنند! على جان 
آخرین جمله است نمى خواستم بگویم دیدم چراغها خاموش شد ! امام زمان مرا ببخش . همرنگ شدید

جگرم از این مى سوزد كه در . حواله ما امشب در خانه جوان حسین علیه السالم است . مى گویم 
یكى . ام مقتل مطالعه كردم ، چند جاست كه مرا بیچاره كرده خیلى ها را تا به حال به زبان نیاورده 

. اش این است مى نویسند تا آن زمان صداى گریه بلند امام حسین علیه السالم را كسى نشنیده بود
رفتى و راحت شدى و پدرت غریب در بین ! گفت على جان . صورتش را از صورت آقا برداشت 

 . دشمنان
 (32(امام حسین و یاران علیهم السالم 

اسیر ناله ها و خاموشى این مهدیه ! آى مردم . در بدانیدچراغ كه خاموش مى شود ناله مى كنید ق
در این ناله ها همه چیز پیدا مى شود؟ ضایع نكنید، فكر نكنید اگر بعد از . هستم كه اینجا مى آیم 



این آقا . ان شاء اهللا اهل سوء ظن به خدا نیستید. این ناله دست خالى مى روید، سوء ظن مى شود
من نمى دانم چه بگویم فقط یك نكته اى  .سم بن الحسن علیه السالم خیلى عزیز است ، حضرت قا

. همه تان كشته مى شوید: حضرت به همراهانشان فرمودند. هست آن را بگویم و ذكر مصیبت كنم 
! نور دیده ام : من هم كشته مى شوم ؟ فرمود! گفت عمو. این آقازاده به خاطر صغر سنش نگران شد

یادگار . این یك نكته . مرگ ؟ عرض كرد از شهد عسل شیرین تر است چگونه است میانه تو با 
 . حضرت مجتبى علیه السالم است

به خدا همین جمله را بشنو، عبارتى كه در مقتل خیلى من را . الزم نیست مصیبت مكشوف بخوانید
یب به این قر . آقازاده آمد كه از عمو اجازه بگیرد میدان برود: راوى مى گوید. آتش زده این است 

یادگار . مضامین یك قدرى آقا سنگینى كرد، فرمود مادر تو عطر پدرت را از تو استشمام مى كند
این عبارت من ظلمانى را منقلب  .پدرت هستى كجا مى روى ؟ دید كه عمو یك قدرى سنگین است 

الغالم یقبل یدیه و فلم یزل : (نمى دانم این منظره را كه مالئكه دیدند چه كردند؟ مى گوید. كرده است 
و اما مطلب اخیر ) گریه استاد. (؛ مرتب دست عمو را مى بوسید، پاى عمو را مى بوسید(74) ( رجلیه

ما . از اسرار والیت است . ست كه باز مرا خیلى منقلب كرده ، یك نكته اى است از رموز كربال
یك وقتى یك . فقط یك ظاهرى دارد من ظاهرش را عرض مى كنم دقت كنید .مدعى فهمیدنش نیستیم 

 .جائى خلوتى داشتید حالى داشتید با این نكته خودتان براى خودتان مى توانید روضه خوانى كنید
! نور دیده ام : است ؟ امام فرموددرست . حضرت على اكبر علیه السالم آمد از تشنگى شكایت كرد

قاسم بن الحسن علیه السالم از تشنگى . برگرد كه به این زودى از دست جدت سیراب مى شوى 
رمز است دیگر ما . او را به گونه مخصوصى كه شرحش جاى خودش باشد سیراب كرد. شكایت كرد
 . گفتم كه ظاهرش این است ، این یك. نمى فهمیم 

نور : درست است ؟ امام فرمود. دن على اكبر علیه السالم آمد از تشنگى شكایت كرددوم اینكه كنار ب
قاسم بن الحسن علیه السالم از . برگرد كه به این زودى از دست جدت سیراب مى شوى ! دیده ام 

رمز است . او را به گونه مخصوصى كه شرحش جاى خودش باشد سیراب كرد. تشنگى شكایت كرد
 . گفتم كه ظاهرش این است ، این یك. م دیگر ما نمى فهمی

! جوانان بنى هاشم : دوم اینكه كنار بدن على اكبر علیه السالم وقتى ایستاد به این مضامین فرمود
آمدم دیدم : ولى در مورد قاسم بن الحسن علیه السالم راوى مى گوید. برادرتان على را به خیمه ها ببرید



چسباند و به طرف سینه . اركش را زیر این بدن گذاشت و بلند كردكه آقا آمد كنار این بدن و دست مب
ظاهرش این است كه . گفتم ظاهرى دارد. این دو مورد را در نظر بگیرید چرا؟ ما نمى دانیم . اش برد

روایت داریم كه صداى استغاثه حضرت قاسم علیه السالم ). گریه استاد) .قاسم علیه السالم پدر ندارد
یك چیزى را مى خواهم برایتان تصحیح كنم . مثل شیر غضبناك از خیمه بیرون رفت  كه بلند شد آقا

جضرت  . این را تصحیح مى كنم. در اینجا مى گویند بدن نازنینش زیر سم اسبان ، این دروغ است 
قاسم علیه السالم بدنش زیر سم اسب نمانده ، پس چه طور شد؟ حضرت قاسم علیه السالم استغاثه 

قاتل حضرت قاسم دید، حسین بن على علیه السالم مثل شیر غضبناك  . خیلى غضبناك رفتآقا . كرد
: گفت . این ملعون فریاد زد و از قومش استمداد كرد. دارد مى آید حضرت رفت یقه این پلید را گرفت 

ه اى نتیج. قومش آمدند به این پلید كمك كنند. بیایید مرا از دست حسین بن على علیه السالم بگیرید
به . دقت كردید. یعنى این پلید خودش ماند زیر سم اسب همان قوم اصلى خودش . داد  بر عكس 

زیر اسب همان ها كه آمدند نجاتش . آمده بودند آن را نجات بدهد نتیجه عكس شد. جهنم واصل شد
كس از هیچ . هوا تیره و تار شد. در نتیجه یك گرد و خاك عظیمى در میدان بلند شد. بدهند ماند

هم از آن طرف نگاه مى . سرنوشت حضرت قاسم علیه السالم و امام حسین علیه السالم خبر نداشت 
دیدند آقا باالى سر . هوا روشن شد. صبر كردند تا گرد و خاك فرو نشست . كردند هم از این طرف 

ى سر تو دیر براى من سخت است كه باال ! برو نور دیده ام: قاسم علیه السالم نشسته ، مى فرماید
بعد با آن دو دست یدالهى ، این یادگار حضرت مجتبى علیه السالم را برداشت ، به سینه اش . برسم 

 ( صلوات اهللا علیكم یا اهل بیت النبوة. (چسباند و او را به سوى خیمه ها برد
 (33(امام حسین و یاران علیهم السالم 

 . از مصیبت شش ماهه همیشه فرار مى كنم من. مصیبت شش ماهه ابى عبداهللا خیلى بزرگ است 
ولى یك جورى مى خوانم تا آنجا كه میتوانم حضرت . یعنى مى خوانیم كه اگر نخوانیم ترك مى شود

ابى عبداهللا . چون مكشوفش خانم را اذیت مى كند، این را بدانید. زهرا علیها السالم را اذیت نكرده باشم 
 .زبان ندارد چقدر اینها قسى القلب بودند قربان شش ماهه ات برویم ؛ بچه كه! 

 از آب هم مضایقه كردند كوفیان



 خوش داشتند حرمت مهمان كربال

دائرة المعارف مسیحى را مطالعه . آنوقت یك جمله از مادر بزرگوارش بگویم . شش ماهه باید بسوزد
یعنى حداقل هر . نویسند قاعده دائرة المعارف این است كه هر چیزى را حداكثر كوتاه مى. مى كردم 

مهم   چیزى را مى نویسند و یك قاعده دیگر این است كه نویسنده دائرة المعارف هر چیزى كه برایش 
خدا مى . كتاب این مسیحى را مطالعه مى كردم نمى دانم دنبال چه چیزى مى گشتم . باشد مى آورد

یك وقت دیدم كه كتاب را بستم و  شب بود دیر وقت بود در جائى تنها بودم. داند سرنوشت عوض شد
این مسیحى براى ! آقا. من نمى دانستم دنبال چه چیز مى گشتم سرنوشت عوض شد. گریه مى كنم 

یا ابا عبداهللا گمان نمى كردم كه حتى این موقع تو یك : گفتم . ما نصف شب روضه خوانى كرد
هى زوجة حسین بن على : الرباب  :و آن این بود كه نوشته بود.روضه خوان مسیحى هم داشته باشى 

این جمله اش مرا . این ، تا اینجا! خب . رباب همسر حسین بن على علیه السالم بود .علیه السالم 
بعد از واقعه كربال تا آخر عمرش  لن تستظل بعد وقعة كربال الى آخر عمرها :نوشته بود. به گریه آورد

م بفرمائید زیر درختى ، زیر سقفى ، در جواب مى خان: گریه مى كرد مى گفتند. زیر سایه ننشست 
 (75)ان الذى كان نورا یستضاء به بكربال قتیل غیر مدفون  : گفت

 (34(امام حسین و یاران علیهم السالم 
مى خواهیم . خیلى عجیب است . خیلى اسرار دارد. د كه شش ماهه است این آقا زاده را نگاه نكنی

این آقازاده را در خانه تو شفیع مى ! خدایا. دست خالى هستیم . برویم در خانه شش ماهه ابى عبداهللا 
حضرت ابى عبداهللا روز عاشورا خیلى مصیبت ها دیده است . خیلى بزرگوار است   مادرش . آوریم 

ببینید چقدر . آن هم در مورد شش ماهه بود. د بود كه از غیب به او تسلیت گفتنداما فقط یك مور 
به . این حرف ها به حضرت زهرا علیها السالم گزارش مى شود. ما شعار نمى دهیم . مطلب باالست 

لطف خدا به حد تواتر، روایات معتبر داریم كه این مجالس همینطور به حضرت زهرا علیهاالسالم 
 .خدا ان شاء اهللا نیتهایمان را خالص كند. شودگزارش مى 

حاال از این خانم ها باز هم در كربال . این آتش در سینه خانم شعله ور بود ولى ادب والیت است 
چرا زیر سایه نمى : به خانم حضرت رباب علیها السالم مى گویند. به موقع گفته خواهد شد. داریم 

در . با اینكه باطن او مشتعل است ، دم از بچه نمى زند. دصحبت مى كن  نشینى ؟ از امام زمانش 



سال از گذشت این واقعه ، یك مجتهدى را  150مقابل این ادب چه مى شود؟ خدا مى آید بعد از 
 .حاال كه این خانم ، ادب والیت را حفظ كرد تو برایش زبان حال بگو: ماءمور مى كند، مى گوید

یكى از افتخاراتش مرحوم آقاى عالمه طباطبائى صاحب المیزان  یك مجتهد، یك فقیه ، یك فیلسوف ،
آشیخ محمد حسین مجتهد بود، . این بود كه من شاگرد آشیخ محمد حسین غروى اصفهانى هستم 

یك بیت شعر دارد كه زبان حال مادر . عارف بود، فیلسوف بود، شاعر بود خالصه همه چیز بود
خیال . باز كردم و این بیت را دیدم ، آن كتاب را بستم یك روز كه من كتاب را . شش ماهه است 

فقط نقل به . خدا شاهد است ترجمه نمى كنم . حاال سربسته بگویم . كردم سقف روى سرم خراب شد
شما دیدید بچه را مى خواهند از شیر بگیرند، بغلش مى كنند نوازشش مى : مى گوید. معنا مى كنم 

خ محمد حسین مجتهد، آنچنان مى گوید كه انگار در خیمه نشسته كنند چطور از شیر مى گیرند؟ آشی
امام زمان تو كه توجه نمى خواى از تو معذرت مى : بوده ، از قول خانم رباب علیهاالسالم مى گوید

ولى چه كنم محرم است شیعیانت گریه مى . خواهم و ما الل شده توجه نكردم به گوش تو كه مى رسد
نقل به معنایش مى دانید  . حلت ان السهم للفطامى حتى عرفنى جهرة االیام ما :خانم مى گوید. كنند

ولى بچه مرا اینطور از شیر . ما ندیده بودیم اینطور بچه را از شیر بگیرند: چى است ؟ مى گوید
امام زمان علیه السالم با این نفهمى ام دارم آتش مى  .. من از تاریخ در آوردم اینطور فهمیدم. گرفتند

من اینطور فهمیدم كه آقا وقتى رفت با این !.. م آن وقت حضرت زهرا علیهاالسالم چى مى كشد؟گیر 
حال دیگر نداشته فقط زبانش از دهانش بیرون بوده است و عقیده ما این نیست كه او  .آقا وداع كند

این را رد  (76) (اما ترونه كیف یتلظى عطشا: (البته روایت شده قولى هست كه آقا فرمود. را آوردند
به میدان . ولى آنچه من اختیار كردم و عقیده ام این است كه آقا زاده را در خیمه زدند. نمى كنم 
یك دفعه دید كه اوضاع جور  بدهید كه من با بچه ام وداع كنم: همانجا كه آمد و فرمود. نبرده بود

 .دیگرى شد
 (35(امام حسین و یاران علیهم السالم 

آقا . امروز از خودم پرسیدم براى شب قدر چه كار كردم . در آستانه شب هاى قدر قرار مى گیریم 
خودم را مى . یك سال قبل از شب قدر به فكر شب قدر باشید: مى فرمایند) ره (میرزا جواد آقا ملكى 

چه كار كردم . هیچ خاكى به سرم نكردم . ، دو شب مانده به شب قدر و اهللا هیچ كارى نكرده ام گویم 
چه قدر این ها مظلوم . در آستانه شهادت حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم هستیم ! ؟ هیچى 



 در یكى از جنگ ها داریم كه معاویه آب را به روى اصحاب. امیرالمؤ منین چقدر آقاست  .هستند
. این ملعون ها مثل اینكه به یك شیوه خانوادگى آب را مى بستند. آب را بست . امیرالمؤ منین بست 

براى مبارزه عازم   هر كس . حضرت یك خطبه مهیجى خواند. اصحاب آمدند كه این ها آب را بستند
 در عرب ، غالف شمشیر. شد؛ شمشیرش را از غالف در مى آورد و غالف شمشیر را مى شكست 

را شكستن كنایه از این بود كه این شمشیر یا باید با سر دشمن بشكند و دیگر به غالف نتواند برگردد، 
داریم كه . یعنى هر كس غالف را مى شكست و مى رفت ، خیلى مهم بود. یا این كه صاحبش بمیرد

ثل شیر این ها م. بعد از آن خطبه امیرالمؤ منین ، خرمنى ، تلى از غالف شكسته بوجود آورد
آمدند و به امیرالمؤ منین علیه السالم گزارش دادند . در چند لحظه آب را گرفتند. غضبناك حمله كردند

! ما معاویه نیستیم : آب را گرفتیم اجازه مى دهید حاال ما آب را به روى اینها ببندیم ؟ آقا فرمود! كه آقا
 .از یك سرى آدمها اصال بر نمى آید یك چیزهائى. این كار از ما بر نمى آید. این كار ما نیست 

تو اسقونى  : من هر وقت گفتم: فرمود) ره (هانى . حضرت مسلم علیه السالم پشت پرده نشسته بود
 : دید اصال حضرت مسلم علیه السالم تكان نخورد گفتاسقونى  : گفت. بزن و ابن زیاد را بكش 

روز پشت پرده خیلى ساده بود بزند گردن آن شما مى دانید كه آن  .باز تكان نخورد .ویلكم اسقونى 
اما مى دانید با این حال ، نهضت ابى عبداهللا آن قدر ضد تبلیغ مى شد . پلید را كه در دامنش بیفتد

این طور . مكتب این طور برق نمى زد. اینها تروریستند: كه بعد از هزار و چهارصد سال مى گفتند
امام حسین علیه السالم را ترجمه مى كنند، مى ت من الذله هیهاتالءلو نمى كرد كه حتى كفار، این 
امیرالمؤ منین علیه السالم . یك كارهایى از یك آدمهایى بر نمى آید. گویند، مى نویسند و لذت مى برند

آن وقت یك نفر از شیعیان كه یك . یزید مى تواند ببندد، معاویه مى تواند ببندد. نمى تواند آب را ببندد
شماها چقدر ! یا امیرالمؤ منین ! من نشسته بودم و فكر مى كردم كه آقا :بود مى گوید شاعر بزرگى
چشمشان . پیغمبر مكه را ترك كرد دشمنان خونى او در مسجد، الحرام جمع شده بودند. بزرگ هستید

نفسها . جراءت نمى كنند حرف بزنند. یكى اشان رفت در مسجد ایستاد. داشت از حدقه بیرون مى آمد
ما ! پسر مرد كریمى ! تو كریمى : یكى اشان به نمایندگى بقیه بلند شد و گفت . ر سینه ها حبس شدد

كالم . مى توانى بكشى ، مى توانى عفو كنى . هم خیلى تو را اذیت كردیم االن هم در ید تو هستیم 
. و سلم حلقه زد اشك در چشمان نازنین پیامبر صلى اهللا علیه و آله: این مرد تمام نشد كه مى گویند

آب را باز نمى كنیم : آن وقت این مى گوید. همه تان آزادید) اذهبوا انتم الطلقا: (یك نگاهى كرد فرمود



 شعر این است. این شاعر مى گوید من فكر كردم و از زبان امیرالمؤ منین ، شعر گفتم . 
 ملكنا و كان العفو منا سجیة

ردیم ، اغماض كردیم به شماها كه رسید زمین را از خون ما هم زمامدارى كردیم عفو ك: مى فرماید
همان شبى كه آن شعر را گفته بود یك نفر در خواب امیرالمؤ منین علیه . بچه هاى ما سیراب كردید

برو از آن : شما كه این قدر آقایى ، دشمنانتان با شما چه كردند؟ فرمود: مى گوید. السالم را مى بیند
این شاعر هم گریه بلندى كرد و گفت كه من هم دیشب در . آن شاعر گفت آمد و به ! شاعر بپرس 

. آن وقت در كربال سرباز دشمن مى آید. اینجا آب را نمى بندند. این فكر بودم و این شعر را گفتم 
بلند شدم آب بخورم ، : مى گوید. به اسبت هم بده ! آب بخور: امام علیه السالم به او مى فرماید

از جا بلند شد؛ دستان . را گرفت ، دستهایم لرزید و دهانه مشك كج شد و ریخت هیبت آقا من 
 !راحت آب بخور: مباركش را آورد و دهان مشك را گرفت و فرمود

 . فرق این مكتب ها این است. به دشمن آب مى دهند اما آن طرف به شش ماهه آب نمى دهند
من . روضه من این است . ى براى من گفته است یك چیز ) ره (یكى از علماى تهران كه از دنیا رفته 

نمى توانم روضه شش ماهه را باز كنم مى دانید چرا؟ براى این كه نمى توانم حضرت زهرا علیها 
در : آن عالم از دوستش نقل مى كرد كه گفت . غصه هایشان را تازه كنم . السالم را داغدار كنم 

این در بچه ها . نصف شب گریه كرد بیدار شدیم .  همین تهران ، بچه شش ، هفت ماهه اى داشتیم
اما دیدیم این دفعه مثل هر بار . گریه مى كنند بیدار مى شوند، دوباره آرام مى شوند. طبیعى است 

 .مادرش بغل كرد، من بغل كردم اما بچه آرام نشد. هر چه كردیم بچه آرام بشود، آرام نشد. نیست 
گفتیم شاید یك گزنده اى ، حشره اى در . رادى در بچه نیست فصل تابستان بود دیدیم ظاهرا ای

بچه گریه را ! دیدیم چیزى نیست . لباسها را بررسى كردیم . بچه را لخت كردیم . لباسهایش است 
گریه كردن . دیگر حال نداشت گریه كند. از حال رفت . ادامه داد تا وقتى كه دیدیم دیگر بى حال شد

بچه را به درمانگاهى ، جایى : هم در حال گریه بودیم كه به مادرش گفتم خودمان . نیرو مى خواهد
روى میز یك لیوان . لباس پوشیدیم بچه را بغل كردیم و آمدیم كه برویم سر راهمان میز بود . برسانیم
 .! من تشنه ام :، زبان ندارد بگوید)گریه استاد(دیدیم این بچه به طرف آب خم شد . آب بود

نمى توانم بگویم چه شد؟ آقا یك . شش ماهه نمى توانسته حرف بزند! ه ات ابى عبداهللا قربان شش ماه
یك نفر یك موهبتى به او : آدم كوچكى نبود گفت . امام زمان دیده بود. وقت یكى از اولیاء را دیدم 



لى گفت بعدا كشف كردیم ، در اثر این بوده است كه شب ، یاد شش ماهه كرده بود و خی. رسیده بود
اگر شش ماهه مى گوئیم ؛ از نظر عاطفى است كه . به او یك چیزهائى داده بودند. هم گریه كرده بود

خدا . اهل بیت علیهم السالم بزرگ و كوچك ندارند. و از این كلمه استفاده كنیم شش ماهه مى گوییم 
خدائى خدا قسم این  را به همین شش ماهه قسم مى دهم ، امشب حوائج همه شیعیان را برآورده كند، به

منتها من ! اینقدر آقاست ! اینقدر عزیز است . بى حساب نیست . قدر مقرب هست كه قسم مى دهم 
تو شاهدى كه در  !خدایا. نمى توانم بگویم چه شد؟ چون چراغها را خاموش كردید فقط یك نكته بگویم 

نه اینكه مى توانم و ! یا شاهدى خدا. وجود من در روحیات من این را قرار ندادى كه بتوانم بگویم 
فقط یك نكته عرض مى كنم كه روز عاشورا، ابى عبداهللا علیه . نمى توانم ، نمى توانم ! نمى گویم نه 

! و چندین مصیبت بزرگ داشت اما اى شیعیان . السالم خیلى مواضع سختى ، مواقف سختى داشت 
ك وقت خودت حال داشتى در یك گوشه اى با در این مهدیه در این فضا این را به خاطر بسپارید؛ ی

این جمله براى خودت مى توانى روضه خوانى كنى ؛ هیچ نداریم كه در این مواقف سخت ، از غیب 
گریه (اما در مورد این شش ماهه علیه السالم به آقا از باال تسلیت گفتند . به آقا چیزى گفته باشند

اگر من بگویم تو به این ناله ها توجه نمى كنى ! یاخدا. خیلى حرف است ها.) شدید استاد و حضار
امام حسین علیه السالم دریاى صبر است اما ببین چى شد كه دارند به دریاى . سوء ظن به تو است 

! مى دانید چى شد؟ ظاهرا بچه روى دستش بود صدا آمد حسین جان . صبر هم تسلیت مى گویند
اما نگاه نكن اگر او را زمین بگذارى و یا از . عزیز است ، خیلى هم عزیز است . درست است 

چرا؟ . ؛ رهایش كن )دعه : (خیلى محبت آمیزندا آمد كه ! خودت جدا كنى بى سرپرست مى شود نه 
 .در بهشت او را شیر مى دهند) فان له مرضعا فى الجنة (

 

 (36(امام حسین و یاران علیهم السالم 
رمضان روزه مى گیرد، دم افطار تشنه مى شود و به یاد ماه مبارك . واقعا تشیع یك نعمتى است 

كدامیك از فرق  . این خودش یك نعمتى است. موالى مظلومش ابى عبداهللا علیه السالم مى افتد
قربان لب تشنه ات ییا ابا عبداهللا : (اسالمى ، غیر از ما شیعیان اثنى عشرى دم سفره افطار مى گویند

ساله مال خودش بوده یا دیگرى نمى  4 5بچه : یك نفر مى گفت كه . قدر این موهبت را بدانید). 



مرحبا بر این . سالم بر حسین : نصف شب ، خواب آلوده آب مى خورد مى گوید: دانم مى گفت 
خدا . سالم بر حسین : خواب آلود نصف شب بگوید 4- 5كه بچه ! مرحبا بر این باطن ! تربیت 

در این چند شب ماه مبارك رمضان یكى از دعاهاتون این ! ن عزیزا! آقایان . محتشم را رحمت كند
یك نگاه ، به ! اى جانم به قربان اینها. باشد كه اهل بیت یك نظر خاصى به هر كدام از ما بكنند

در فارسى خیلى  .به آسمان رود و كار آفتاب كندبه قول معروف . كسى بكنند یك ذره نگاه كنند
اما نمى دانم چه نمكى به این محتشم زده . فتند، زحمت كشیدندخیلى شعرها گ. زحمت ها كشیدند

 :گفته شده ، مى گوید 61بودند؟ اما مى بینید این دوازده بند محتشم مثل اینكه روز عاشوراى سال 

 از آب هم مضایقه كردند كوفیان

 خوش داشتند حرمت میهمان كربال

ماهه آب ندهند كجا دیده شده ؟ این ها چه كجا دیده شده كه آدم ، مهمان دعوت كند، به بچه شش 
این ها چى بودند؟ كجاى دنیا دیده شده مهمان دعوت كنند به بچه آب ندهند؟ و ! مردمى اند خدایا؟

 . پدرش بیاید و روبروى خیمه ها ببیند كه پسر بچه او از تشنگى زبانش را بیرون آورده است
 (1(حضرت زینب كبرى علیها السالم 

. افتخار بكنید! آى شیعیان . ارآمیز از حضرت زینب علیها السالم برایتان نقل مى كنم یك جمله افتخ
برادرش را كشتند برادرانش ، بچه هایش ، یار و انصارش . یك خانمى كه بر حسب ظاهر اسیر است 

. آن وقت مقتدرى مانند یزید، روى تخت خون نشسته است و از شمشیر او خون مى چكد. را كشتند
 :لند بشود و فریاد بزند به او بفرمایدخانم ب

ببینید در مكتبمان چه كسانى را داریم بلند شود . اى شیعیان افتخار كنید (77) ( انى ال ستصغرك)
 . بگوید من قدر تو را كوچك مى شمارم

 (2(زینب كبرى علیها السالم  حضرت
امروز . مكتب ما چه برجسته هائى دارد! ما چه بزرگانى داریم . چه قدر شیعیان باید افتخار كنند

خانمى كه شفاعتش در  . توسل من به عمه امام زمان علیه السالم است ؛ زینب كبرى علیها السالم
عنایت . شد، شفاعتش مثل برق است خانمى كه اگر كسى گیرندگى داشته با. همه جا موجود است 



تمام . بچه هایش را كشتند. یك خانمى به صورت ظاهر برادرهایش را كشتند: مى گویند! فرمودید
اما دختر امیرالمؤ . آن پلید هم در اریكه قدرت تكیه زده و خون از تیغ او مى بارد. اعوانش را كشتند

این جمله را حفظ كرده علماى تسنن هم ضبط منین قامت برافراشت ، فریاد بر سرش زد كه تاریخ 
چه عمه ! امام زمان . یقین بدان كه من تو را كوچك مى شمارم ) انى الءستصغرك : (فرمود. كردند

این امام زمانش  (78) ( انت عالمة غیر معلمة: (كه امام زمانش علیه السالم فرمود. بزرگوارى دارى 
ما در حقایق به فضل اهللا هیچ باكى نداریم ؛ آن كه . تو عالمه غیر معلمه هستى ! عمه جان . بود

من بارها به دوستان گفتم به گوش اولیاء خدا رسید و الحمداهللا آنها هم متحد . روشن است مى گوئیم 
اگر بخواهیم به فارسى خالص در . علم لدنى دو تا كلمه عربى است : فتم گ. شده اند صحه گذاشتند

وقتى زینب : سنى نقل مى كند و مى گوید. مى شودخصوصى دیده   كالس بیاوریم معنایش 
؛ یا على ...)سمها! یا على : (علیهاالسالم به دنیا آمد حضرت زهرا علیهاالسالم به امیرالمؤ منین گفت 

من در نام گذارى این دختر بر پیغمبر صلى اهللا ! دختر پیغمبر: آقا فرمود. ذاربراى او نامى بگ! 
یا رسول . (بچه را پیش پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم بردند. علیه و آله و سلم پیشى نمى گیرم 

ما كنت  .نام برایش بگذار. یك نازدانه دخترى است . خدا نوه اى به شما داده است ). سمها! اهللا 
فنزل . (من در نام گذارى این دختر بر خدا پیشى نمى گیرم  .السبق الى اهللا عزوجل فى تسمیتها 

حق به تو اقراء سالم مى ! یا رسول اهللا ) الحق یقرؤ ك السالم : (فرمود. جبرئیل نازل شد) جبرئیل 
و یقول : (ویدچه مى گ. و تو را مخصوص به تحیت و اكرام مى كند) یخصك بالتحیة و االكرام . (كند

خانمى كه به روایت اهل تسنن اسمش را خدا گذاشته باشد؛ امام ! ؛ نام او را زینب بگذار)سمیها زینب 
و یك بعد عرفانى كه در . یك بعد حواسى در كربال نشان داد. دارى علم لدنى تو : زمانش فرمود باشد

به این : فریاد زد و فرمود كه  بر سر آن پلید. بعد حواسى اش همان بود كه گفتم . جهان صدا كرد
بعد عرفانى هم این بود كه پلید دیگرى آمد، . تخت و تاجت نگاه نكن كه من تو را كوچك مى شمارم 

مى دانید در جواب چه گفت ؟  دیدى خدا برادرانت و فرزندان را چگونه كشت ؟ : شماتت كرد گفت
امام . این هم بعد عرفانى اش بود. ؛ من جز زیبایى چیزى ندیدم (79) (ما راءیت اال جمیال: (فرمود
: آدمى كه از راه مى رسد به او مى گویند . خجالت مى كشم بگویم. چه عمه بزرگوارى دارى ! زمان 

من این را خیلى ! امام زمان . آب مى خواهم آب مى دهندمى گوید . پذیرایى مى كنند! خسته نباشید
من یك . غصه . بارها گفتم عمه تان چهل منزل آمده بود اما با زخم زبان ! زبانم الل . كم مى گویم 



مى دانید چه مى گفت ؟ مى . كه خدمت امام زمان علیه السالم شرفیاب شده بود) ره (استادى داشتم 
ا اینكه صدا، صداى زنانه بود ولى یك عده اى بى اختیار گفتند و اهللا خانم وقتى حرف زد ب: گفت 

. این شعر آسید محمد على را من مى خوانم . تن پلیدشان مى لرزید. خود على دارد حرف مى زند
امیدوارم در تاریكى برزخ ، در ظلمت قبر، دم جان دادن من كه عمل خیرى ندارم همین ها به داد من 

خدایا نقد جوانى . آقایان نه یك بیمارستان هزار تخت خواب ساختم نه یك كارى كردم  بارها گفتم. برسد
خدا رحمت كند سید رضا . خدا مى داند چیزى ندارم . بارها گفتم كه ندارم . چیزى ندارم . را باختم 

 :هندى را كه در آن قصیده كوثریه مى گوید

 سودت صحیفة اعمالى

 و وكلت االمر الى حیدر 

واقعا چیزى ! آقا. نشستم حساب كردم كارم را سپردم به حیدر كرار. ه عملم را بارها سیاه كردم نام
 . نداریم

خدماتى . مردم بعضى ها موفقند. بارها نشستم حساب كردم نه این كه به شما مى گویم . چیزى نداریم 
خودت با خبرى كه به اهل بیت اما تو . نقد جوانى را باختم ! خدایا: كرده اند من هیچ كار نكردم گفتم 
آنجا رفتم در منبر گفتم من . وعده دادم روزها مى روم قم منبر. علیهم السالم پیغمبرت ارادت دارم 

یك طورى هست كه نمى توانم این كار . روز ماه رمضان در تهران هم منبر نمى روم رفقا مى دانند
این . من روزها در تهران منبر وعده نمى دهم  تو كه مى دانى! رفتم به خانم آنجا گفتم خانم . بكنم 

به شما . فقط براى این . ماه رمضان را وعده دادم كه در آستان مالئك پاسبان تو بیایم دم تكان بدهم 
به شرطى كه همه تان ما را دعا . قول دادم نائب الزیارتتان هم هستم . عزیزان هم گفتم مرا دعا كنید

 . التماس دعا داریم .كنید
آمیرزا محمد این شعر را . و اهللا على دارد حرف مى زند: مى گوید! چه عظمتى ؟! دایا چه مقامى ؟خ

خدا به داد من برسد چون با جانم دارم مى گویم و تفسیر مى كنم . گفت كه در زیر آسمان نظیر ندارد
آن . اءاخت الر  زبا همزه و  زئیر :عرض كنم كه یك كلمه اى در عربى هست به او مى گویند. 

اول شیر، قبل از حمله ، وقتى مى خواهد حمله كند، قبل از آن ،  .صداى مقدماتى شیر را مى گویند



یعنى اگر كسى در جنگلى ، . یك صدائى در سینه اش ظاهر مى شود، آن عالمت خطر است 
به آن  .بیابانى دید شیر روبرو آمد و آن صدا را در آورد؛ تقریبا باید مرگ خودش را در نظر بگیرد

. فقط، مخصوص شیر است . نوشته اند كه در هیچ حیوانى این لفظ به كار نمى رود. مى گویند زئیر
او ان فى غاب امامته لزئیرها  :مى گوید. بزرگوارى بود .عالمه اى در نجف بود. مرحوم آمیرزا محمد
لرزد؟ نزدیك است  مى دانید چرا؟ این تن هاى پلید مى لرزد؟ چرا این كاخ مىهمت الوجوه متحیرا 

براى این كه باید سؤ ال كنیم آیا دختر على حرف مى زند یا صداى زئیر از : مى گوید. خراب شود
امام زمان : من مى گویم . بیشه امامت به گوش مى رسد؟ كدامیك ؟ زئیر است كه دارد مى لرزاند

اما . ام كارها را اداره كردبا قدرت تم. من غلط مى كنم بگویم كه عمه شما خسته شدند! علیه السالم 
من نمى دانم این قدر مى دانم كه بعد از آن همه فعالیت ها و زحمات رفت در . خودتان مى دانید

من خیلى این بچه ها را كه بهانه پدر را مى ! عزیزم ! حسین جان : حضور برادر بزرگوارش و گفت 
شماتت را . آن ها را آرام كردم . رفتندشب ها بچه ها بهانه پدر مى گ. گرفتند یك جورى آرام كردم 

اما من یك حرف دارم و آن این است كه فقط با دختر . زخم زبان ها را تحمل كردم .   
 ! كوچكت دو سه كلمه حرف بزن

 (3(حضرت زینب كبرى علیها السالم 
همین . هللا رسیدآتش در خانه حضرت زهرا علیها السالم ماند تا عصر عاشورا به خیمه هاى ابى عبدا

مصیبت . من اهل مصیبت مكشوف نیستم اما گفتم آتش رسید در عصر عاشورا به خیمه ها. آتش بود
حضرت زینب كبرى . باز هم اینجا به ساحت مقدسه عمه امام زمان . آقا خیلى بزرگ است 

لمى عرض ع. عوامى برخورد نكنید. این خانم خیلى بزرگ است از عقل ما خارج است . علیهاالسالم 
وجود نازنین زینب كبرى علیها السالم در این دنیا در این جهان هستى هنوز هم دارد كار . مى كنم 
 .مجتهدى در نجف نابینا شد. مى كند

 !خدایا به حق زینب كبرى علیها السالم عقلمان را، چشممان را، سالمتى ما را از ما نگیر
د كه مى خواهد مطالعه كند و مطلب استخراج چشم براى همه عزیز است ، مخصوصا براى یك مجته

نمى دانم چطور خدا بخواهد دعا را مستجاب كند یك چیزهائى را پیش مى آورد كه از عقل ما . كند
دختر : گفت ! یك دفعه به قلب این مجتهد افتاد كه به دختر امیرالمؤ منین توسل كن . خارج است 

این : مى گوید. انم را الزم دارم ، نزد خدا شفاعت بكنیدشما آبرو دارید من این چشم! امیرالمؤ منین 



من ! من را صدا كردى : یك وقت دیدم خانم مجلله اى آمد و فرمود. راز و نیاز را نمودم و خوابیدم 
دیدم این چادرش را گرفت و قدرى از این چادر را بپیچاند و به صورت یك : مى گوید. دختر على ام 

عصر عاشورا . از خواب بیدار شدم و دیدم كه همه جا را مى بینم . كشید میل در آورد و به چشمانم
عمه اتان آن شب آتش ! امام زمان . یك كلمه اى فقط ما شنیدیم . مصیبتش به این خانم بر مى گردد

خاموش بكند؟ دنبال بچه گم شده برود؟ كجا برود؟ چه بكند؟ كه نیر تبریزى خدا جزاى خیرش بدهد 
 . زدهبهترین حرف را 

 اگر صبح قیامت را شبى هست آن شب است امشب

 حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب

 بر اهل بیت چه گذشت ؟ چى شد؟ صلوات اهللا علیك یا اهل بیت النبوة
 (4(حضرت زینب كبرى علیها السالم 

واظب زیان باشیم چه بدست مى آوردیم ؟ م. سفره دارد جمع مى شود، ضیافت دارد برچیده مى شود
گفتم كه توسلمان به سه ساله ابى ! واى واى ! زبان زبان . امروز زبانها دارد دنیا را به هم مى ریزد

توضیح این است كه . توضیحى عرض مى كنم . در خانه اش برویم . عبداهللا علیه السالم است 
ى بگویى كه اصال امام حسین علیه یك وقت بیای! ببینید . ما در اسم این نازدانه اصرارى نداریم. ببیند

این سه ساله ، این نازدانه ، كه قبر . این خالف تحقیق است ! نه  . السالم همچنین بچه اى نداشت
منتها ظلم ظالمان كه خدا از . نازنینش در دمشق است این ، دختر امام حسین علیه السالم بوده است 

، ما در اثر این ظلم ها چقدر اختالف در همان تاریخ آنها نگذرد این قدر زیاد بوده كه شما مى بینید
خب حاال امكان دارد كه ظلم به جایى برسد كه اسم . اختالف در تاریخ والدت داریم . وفات داریم 

من همیشه مى  . نازدانه اى هم تحریف بشود، محو بشود، باالخره هر چى بوده اسمش را ما نمى دانیم
حاال شاید هم رقیه هم بوده این را  . بعضى ها مى گویند رقیه. ه السالم گویم سه ساله ابى عبداهللا علی
شاید اصال رقیه نبوده و اسم دیگرى داشته ما نمى دانیم محو شده و . هم كسى نمى تواند ردش بكند
ننوشته اند خب ننوشته اند كه یك رقیة بن الحسین البته در علم انساب . ظلم آن را از بین برده است 

ما مى گوییم سه ساله ، نازدانه ، . شاید نام این نازدانه چیز دیگرى بوده . دخترى هم نداشته  همچنین



كه . البته بنده تحقیقى در این رابطه دارم كه براى خودم بسیار لذت بخش است ! جان ما به قربانش 
شمنان خدا د .روایتش معتبر است . این قضیه خرابه شام هم درست است . توسل من همین است 
نازدانه ، سه ساله گریه مى كند . چقدر خبیث بودند. اینها چقدر بد بودند! خدایا. اهل بیت را لعنت كند

چه جورى او را آرام مى كنند؟ آدم نمى تواند بگوید به خدا، این را هم ما بدست آوردیم كه درست بوده 
ه هستیم ، منبرى مى رویم ، توسلى خب ما طلب .اما تحقیقم راجع به این قبر نورانى بوده است . است 

در یك سال ماه محرم بود، حدود شاید هشت ، نه سال پیش از این كه یك علتى در . پیدا مى كنیم 
این ده روز . تا شب عاشورا هم گذشت . نواحى كمرم به من رسید و بنده در بیمارستان بسترى شدم 
آن این بود كه یك چند جلد كتاب بردم و كه بسترى بودم دیدم خدا به من یك چیزى مرحمت كرد و 

گفتم بگذار این ده شب منبر من . باالى سر تختم گذاشتم و یك تحقیقى در مورد این سه ساله كردم 
تحقیق كردم و به نتیجه رسیدم و بسیار گریه كردم و این . اصال براى خودم منبر بروم . این بشود

حاال شنیدم از این . د نظر كردم بسیار هم معتبر است اسنادى هم كه تحقیق من دارد دو سه بار تجدی
ان شاء اهللا عمرى داشتم بروم آنها را پیدا كنم  .اوالد و اعقاب و صاحبان این اسناد در دنیا زنده هستند

سیدى از اعاظم . اجمالش این است . تا این اسناد كامل بشود و االن هم كامل است ، كاملتر بشود
ختر داشته و در آن زمان بقعه كوچكى بوده كه همیشه درش قفل بوده ، چون سادات در شام سه تا د

اما همه گفتند یك دختر از امام حسین علیه السالم در آنجا . حكومت به دست مخالفان اهل بیت بود
دختر بزرگ این سید بارها در خواب مى بیند كه این . هست این هم مشهور بوده است و مى دانستند

نازدانه به خوابش آمد و به او فرمود كه در داخل قبر من آب افتاده به پدرت بگو باید  سه ساله ، این
چون پدرش سید و از اعاظم سادات . این دختر به خواب خودش ارزش قائل نشد. این را اصالح كند

گفت من  .بوده آبرومند بوده ، نفوذ داشته ، احترام داشته ، پیرمرد بوده ، اعتنا نكرد و ارزشى قائل نشد
شب بعد نازدانه به خواب دختر دومى آمد و گفت به پدرت بگو كه آب ! چى ام كه خوابم چى باشد

. او هم بازگو نكرد. شب بعد به خواب دختر سومى آمد. آن هم ظاهرا اعتنا نكرد. در قبر من افتاده 
در قبر من افتاده  آب. من به دخترانت گفتم اما به تو نگفتم : آخر به خواب خود سید آمد و فرمود

ظاهرا آن هم : سید رفت به حاكم وقت كه از مخالفین اهل بیت بوده گفت . بیایید این را اصالح بكنید
قریب به این . انداخت و خواست مساءله را تعقیب به محال بكند  به قول معروف سنگى جلویش 

رداشتند و رفتند و اتفاقا بروید، اگر یگ حرف بیل و كلنگ و وسائل حفارى ب: مضامین كه مى گوید



 .قفل هم باز شد آن حاكم مخالف هم دهانش بسته شد
 اربعین

منتهى كدام اربعین آمده بوده است من نمى دانم ؟ اى بسا در طریق . آمدن جابر به كربال مسلم است 
 عطیه یكى از . شكى در این نیست. به هر حال ، اربعین بوده كه آمده . نمى دانم . تحقیق باشم 

عطیه عوفى كه هم در كتب شیعه از او روایت نقل شده و هم در كتب اهل . علماى آن زمان است 
دستم را بگیر و ! عطیه  :روایت نشان مى دهد كه جابر گفت .تسنن از عطیه مطلب نقل شده است 

یمى و من گاهى به دوستان مى گویم از این مردان قد. من را ببر كربال تا عزیزم حسین را زیارت كنم 
یك وقت مى شود از اینها چیزى مى پرسى ، یك وقت . عباد و زهاد، چند جور مى شود استفاده كرد

عطیه یك . هم تماشایشان بكنید ببینید چه كار دارند مى كنند همه اش سؤ ال پیچ كردن درست نیست 
پیغمبر صلى اهللا  را گرفته بودم ، این یار قدیم  مى گوید وقتى كه من دستش . آدم فهمیده اى بوده 

دیدم مرتب تسبیح و . علیه و آله و سلم را در راه خواب تماشا مى كردم كه این مرد چه كار مى كند
گفت بگذار . تا رسیدیم به یك نهر آب و شریعه اى . تقدیس و خدا از دهان این مرد خارج مى شود

دوباره دستش را گرفتم ، . پوشیدرفت غسل به جا آورد و لباس هاى پاكیزه اى . من غسل به جا بیاورم 
! وقتى در كنار قبر رسیدیم گفت كه دست من را روى قبر بگذار. دیدم قدم هاى كوتاه بر مى دارد

حاال این را من اضافه مى كنم ، نمى دانم چه رابطه اى بین تربیت و این پیرمرد دل سوخته بود كه 
حدى گریه كرد كه بیهوش شد من رفتم و از  تا دستش به قبر شریف رسید گریه شروع شد به: مى گوید

دیدم دوباره به هوش آمد دارد زمزمه مى كند استراق سمع . پاشیدم   نهر، آب آوردم و به صورتش
. آقا چرا جوابم را نمى دهى من از راه دور آمدم  (80) ( حبیب ال یجیب حبیبه) :كردم دیدم مى گوید

گفتند ایشان براى امام . چون آیت اهللا گلپایگانى خودش اهل گریه بود. اینجا یك نكته اى برایتان بگویم 
فرموده بودند كه . حسین علیه السالم گریه كرده بود و یك دوایى الزم بود در چشمشان ریخته شود

زیرا نمى . م پاكیزه است و هم خوب است ولى االن یك قدرى دست نگه داریددرست است این دوا ه
مى خواهم كه این ، خالص در چشمم . خواهم با اشك امام حسین علیه السالم چیزى مخلوط بشود

 .بماند
و آن این است كه اگر . نورانیت دارد. این نكته را بگویم ان شاء اهللا در ذهن عزیزان طلبه مى ماند

به نظر قاصر من حقش ضایع مى . یه مى كرد دو تا علت داشت و اى بسا گفته نمى شودجابر گر 



خیلى ها . خیلى ها بودند كه امام حسین علیه السالم را دوست داشتند و این تعبیر من است . شود
. ولى قول به امامت یك بحث دیگرى است . بودند قربان صدقه امام حسین علیه السالم مى رفتند

وقتى گریه هایش تمام شد بلند شد و ایستاد امام  :عالمه مجلسى مى نویسد. ه بوده است جابر شیع
مى دانید چه گفت . این جمله از دهان غیر اثنى عشرى بیرون نمى آید. حسین علیه السالم زیارت كرد

سین علیه این جمله جابر بوده است نه اینكه فقط امام ح .السالم علیك یا وارث علوم االنبیاء  : ؟ گفت
این یك نكته كه گریه اش از . صحیحى االعتقاد بوده است . شیعه بود. السالم را دوست داشته باشد

نكته بعدى اینكه علت این گریه و بى هوش شدن جابر این بوده . روى اعتقاد و محبت بوده است 
ماى سنى به نام یكى از عل. است كه اینها دوران كودكى ابى عبداهللا علیه السالم را دیده بودند

دیدم آنجا مى نویسد از . شطرنجى كتابى در مورد اهل بیت دارد كه نسخه اى از آن نزد من هست 
طرق خودشان روایت مى كند كه حضرت سید انبیاء صلى اهللا علیه و آله و سلم روزى در یك مسیرى 

ه ها گریه مى كنند و مى دانید بچ! خب  .در حركت بود صداى گریه امام حسین علیه السالم را شنید
معموال صدایشان بیرون هم مى آید و باالخره برگشت ، در زد و حضرت زهرا علیها السالم را صدا 

مگر  (81)؛ اءلم تعلمى ان بكاءه یؤ ذینى ! دخترم فاطمه: این تعبیر، من را منقلب كرده كه فرمود. كرد
چرا او . نمى دانى كه من از گریه این ناراحت مى شوم ! نمى دانى من از گریه حسین رنج مى برم 

را آرام نمى كنى ؟ اینها براى این خاطره ها كه داشتند و این چیزها را دیده بودند، هست كه جابر بر 
یر معلمه چكار كرد؟ این جا این مى گوید كه الم تعلمى آن وقت عالمه غ. روى قبر بى قرار مى شود

یك نفر آمد . ان بكاءه یؤ ذینى نمى دانى كه از گریه این ، من رنج مى برم یك روایت پیدا كردم 
خیلى كه : چه كنم ؟ حضرت فرمود . بیچاره شدم.آقا گرفتارم : خدمت امام صادق علیه السالم گفت 

گفتن ؛ یكى از یا رسول اهللا  .آقایون این نكته سربسته گفته مى شود!  گیر كردى پناه ببر به رسول اهللا
دو كار را براى آدم مى كند یا حاجت برآورده مى شود یا حضرت تصرفى مى كند و مصیبت الاقل 

من فكر مى كنم كه از اینجا بود كه عالمه غیر معلمه زینب كبرى علیها . براى آدم خفیف مى شود
این همان حسین علیه السالم است كه تو ! یا رسول اهللا : گفت . كمى خفیف بشود السالم در كنار آن

 . راضى به گریه اش نمى شدى ، االن روى خاك افتاده است
 (1(امام سجاد علیه السالم 

وقتى آدم آن خطبه را مى خواند افتخار مى . امشب شب شهادت آقا امام سجاد علیه السالم است 



اجازه مى دهى روى تخت پاره ها بروم ؟ یك نكته : آمد و گفت . شیعیان است افتخار براى ما . كند
. جوان ها منتظر نكته بعدى بشوید. اى است اینجا خیلى علمى است تخته پاره را همه اتان مى دانید

مى گفتند امام سجاد علیه السالم به . مى گفت ، امروز یقه امان گیر بود منبرحضرت اگر آن روز 
 .تخته پاره  :حضرت فرمود! پس هر منبرى دیگر احترام دارد اما نه . هم منبر گفته است  منبر یزید

. وقتى شروع كرد به صحبت یزید دستور مى دهد یك اذان ریایى گفته شود حضرت ساكت مى شود
سؤ ال اینجاست آقایى كه منبر یزید را منبر نمى دانست اذان او را هم نباید اذان مى دانست ، پس 

وقتى .حضرت تا نیمه اذان ساكت شد كه بهره بردارى از اذان بكند : ساكت شد؟ جواب این است  چرا
بهره بردارى اش چه بود؟ این بود، حضرت . دیگر نگذاشت ادامه بدهند.را كرد   بهره بردارى اش 

در كنار  ببینند. انسجام اذان را بشنوند .ساكت شد كه مردم همه ساكت بشوند تا بافت اذان را بشنوند
حضرت براى این ساكت شد وقتى كه نام پیغمبر آمد رو كرد به . اسم خدا اسم جد اینها گفته مى شود

این اسمى ! رو كرد به آن پلید گفت یزید. مؤ ذن و گفت تو را به حق این پیغمبر دیگر ساكت باش 
ن من از شما معذرت كه برده شد جد من است یا نه ؟ اگر جد من است چرا پدرم را كشتى ؟ امام زما

مى خواهم قبل از اینكه دو سه جمله از خطبه جدت را بگویم مى گویم این شیعیانت اینجا را تاریك 
در چنین شبى در بقیع نیستم كه از خاكش ! خدایا. چون امشب بقیع تاریك است . كردند به یاد بقیع 

مشرف شدند و نشدند همه مشرف بشوند ان شاء اهللا آن ها كه ! برداریم و روى سرمان بریزم چرا؟ بقیع 
چهار امام ! عجب سرزمینى است بقیع . آقا آنجا سنگ گریه مى كند. من سرزمینى مثل بقیع ندیدم .

چقدر زیبا . قبل از خطبه حضرت ، شعر عالم نجفى را برایتان بخوانم  .مظلوم قبورشان را خراب كردند
 آن عالم نجفى مى گوید. گفته است 

 البقیع فكم بها و هللا افالك

 كواكب من آل النبى غوارب

 حوت منهم ما لیس تحویه بقعة 
مى دانى اینها كى اند . زائر نگاه نكن كه اینجا فرش و چراغ ندارد: مى گوید. نقل به معنا مى كنم 

روى آقا . اینجا به یاد بقیع تاریك مى شود. در اینجا؟ اینها ستارگان پیغمبرند كه در اینجا غروب كردند



گفتم اینها تلخ  :آخر این خبیث گفته بود. دو سه جمله بیشتر نمى توانم بگویم . تخته پاره ها رفت 
یكى از اولیاى خدا كه من . آقا از من ، یادگار در ذهنتان باشد . است ولى مجبورم ما خارجى كشتیم

بنابراین . ان خیلى تلخ بودایشان از طرقى پى برده بود كه این كلمه خارجى برایش.محضر او را دریافتم 
یك عده حضرت را نمى شناختند وقتى حضرت به سوى تخته پاره ها رفتند، نفسها در سینه ها حبس 

یك ! این جوان چى مى خواهد بگوید؟! خدایا. چشم به آن صورت نازنین دوخته شده بود. شده بود
نام پیغمبر صلى اهللا علیه  .(المین الحمد اهللا رب الع: (دفعه دیدند حضرت سجاد علیه السالم مى گوید

هر كس  .(82) ( من عرفنى فقد عرفنى! ایها الناس (بعد هم شروع كرد . و آله و سلم را بر زبان آورد
و هر كس مرا یعرفنى فانى اعرفنى بحسبى و نسبى و من ذالذى لم  . كه مرا شناخته كه شناخته

مردم مى دانید ما كى هستیم ؟ یك جمله اى از دهان . نشناخته نسب خود را براى او مى گویم 
انا ابن على المرتضى . انا ابن النبى المصطفى  :فرمود. مباركش آمد بیرون كه مجلس دگرگون شد

اینجا مثل اینكه یك سؤ ال مقدرى  دلى قاب قوسین او ادنىانا ابن من دنى فت. انا ابن فاطمة الزهراء.
فهمیدیم تو اوالد ! گویا در ذهن ها باشد كه خب . حضرت به آن سئوال مقدر هم جواب داد. بود

تو . ولى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرزندان زیادى داشته است . از نسل او هستى .پیغمبرى 
! مردم  : گفت. دیگر بیشتر دگرگون شد  مقدر جواب داد كه مجلس  كدام یك هستى ؟ به آن سؤ ال

 .من فرزند همان حسینم كه در كربال شهید شد) انا ابن الحسین الشهید بكربال(
 (2(امام سجاد علیه السالم 

آقا ما تو را دوست داریم ، ما شیعیان تو هستیم آقا به خدا ما هم تو را دوست داریم به خدا دروغ نمى 
یك مسیحى یك كتابى براى امیرالمؤ منین نوشته .یم اگر دروغ بود اینها اینطور گریه نمى كردند گوی
موالى ! آقاى من : آخرش به همین تعبیر به امیرالمؤ منین مى گوید. خیلى هم زیبا نوشته است . بود
اال (اشم ، من مسلمان نیستم چه برسد تا بخواهم شیعه ب انى لست بمسلم فضال ان اكون شیعا ! من

آقا دوستدارت زیاد است ، . اال اینكه من تو را دوست داشتم كه این كتاب را نوشتم ) انى احبك 
عمرى هم ! شق القمر نكردندها. چند شب است كه این مردم برایت گریه كردند. عاشقت زیاد است 

! چقدر بزرگى تو آقان السالم علیك یا امیرالمؤ منین یا سید الوصییگریه كنند حق مطلب ادا نمى شود 
این محبت دنیا، بت ساختن از دنیا، از دلهاى ما هم برود بلكه تو بیایى در سینه . چقدر عظیمى تو

هنوز در سینه ما نیامدى ، این قدر ما هیجان داریم اگر در سینه ما بیایى چه مى شود؟ ! آقا. هاى ما



ثل حاال چراغ كه نبود وارد شدم دیدم مسجد الحرام تاریك بود نصف شب آن زمان م: راوى مى گوید
صداى ناله اى از كنار كعبه مى آید جلو رفتم یك نفر دارد با خدا حرف مى زند لحنش مخصوص 

ایها  :دیدم اول مى گوید. نمى توان این طور حرف بزند گاهى لحن عوض مى شود  هر كس . است 
اى خدایى كه هر وقت به : مى گوید (83) الماءمول فى كل حاجتى شكوت الیك الضر فاسمع شكایتى
اما آمدم به تو بگویم كه بین دو مصیبت ! من سختى برسد مى آیم شكایت مى كنم ، شكایتم را بشنو

فزادى قلیل ال اراه مبلغا ام لزاد مصیبت چیست ؟ گیر كرده ام نمى دانم براى كدامش گریه كنم آن دو 
توشه راهم كم است ، راهم طوالنى است نمى دانم براى كمى توشه گریه كنم یا ابكى ام لبغد مسافتى 

بعد هم لحنش یك دفعه عوض شد آدم معمولى نمى تواند اینطورى حرف . براى طوالنى بودن مسیر
! حاال این ها همه صحیح ولى اى باالترین آرزوى من ) لمنى اءتحرقنى بالنار یا غایة ا: (بزند گفت 

اءتحرقنى بالنار یا غایة المنى فاین رجایى منك این یعنى تو مرا مى سوزانى ؟ در جهنم مى برى ؟ 
على بن این امیدهاى من پس به كجا برسند؟ گفتم این كیست ؟ مى گوید نزدیك رفتم دیدم مخافتى 

این . گریه اش در اشتیاق لقاء خدا بود. آقا خیلى گریه كرد . استالسالم الحسین سید الساجدین علیه 
اینقدر گریه كرد تا آخر بعضى ها ایراد كردند و . یك قسم ، یك قسم دیگر در مصیبت كربال بود

حضرت یعقوب ! واى بر شما: مى فرمود . اینقدر گریه مى كنى مى ترسیم شما هالك شوید! آقا: گفتند
دوازده پسر داشت یكى از آنها از نظرش غایب شد تازه كشته هم نشد اما قرآن مى  ، پیامبر بود،

 من چگونه گریه نكنم. اینقدر گریه كرد كه نابینا شد (84)و ابیضت عیناه من الحزن و هو كظیم  :گوید
گاهى مى گویند آقا آب مى . اجساد مطهر را یاد مى كنم . مرتب این بدن هاى پاكیزه را یاد مى كنم 

 .دید، گریه مى كرد مى گفت پسر پیغمبر را تشنه شهید كردند
 امام موسى بن جعفر علیه السالم

 السالم علیك یا سیدى باب الحوائج یا موسى بن جعفر الكاظم
اینجا هم در خانه منسوب به فرزندش . است موسى بن جعفر علیه السالم  امروز توسل ما به آقایمان

 .( صلوات اهللا علیك یا باب الحوائج. (به آقا متوسل مى شویم 
قصیده طوالنى سروده بود در مظلومیت اهل بیت . دعبل خزاعى شاعر بسیار برومند و مقتدرى است 

. تعصب هم این قصیده را دوست دارندعجیب است من دیدم كه حتى سنى هاى م. علیه السالم 
فهذه القصیدة من یاقوت حموى سنى بسیار متعصبى است ولى در مورد این قصیده مى نویسد كه 



معروف است این قصیده بعنوان  . این قصیده از باالترین قصیده هاست: مى فرماید اسنى المدائح
شرح هاى زیادى برایش نوشته شده  .تائیه دعبل معروف است و گاهى مى گویند مدارس آیات قصیده 

 .است و علما خیلى به آن توجه كردند
یابن  :مى گوید. كند  دعبل ، خدمت حضرت امام رضا علیه السالم آمد كه قصیده خود را عرض 

 اجازه مى دهید من این قصیده را مطرح كنم كه اول شما آن را بشنوید؟! رسول اهللا 
رادران ، این نكته را به خاطر بسپارید كه در مورد اهل بیت علیه یادتان باشد عزیزان ، خواهران ، ب

چون . السالم هر چه عزادارى بشود، صاحب عزادارى وجود نازنین صدیقه طاهره است علیها السالم 
تا دهانش را باز كرد . فلذا دعبل تمام قصیده خود را به حضرت علیها السالم خطاب كرد. مادر است 

 .را آورد، صداى ناله حضرت رضا علیه السالم هم بلند شدو اسم مخاطب قصیده 

 اءفاطم لو خلت الحسین مجدال

 و قد مات عطشانا بشط فرات 

از . بیت بعدى خیلى تند است . كربال حسینت را با لب تشنه شهید كردند. كربال نبودى ! دختر پیغمبر
 : گفت.امام زمان علیه السالم باید شرمنده شوم 

 لخد فاطم عندهاذا للطمت ا

  . و اجریت دمع العین فى الوجنات

و اشك از دیدگان جارى مى ساختى . اگر كربال بودى سیلى به صورت خود مى زدى ! دختر پیغمبر
چى . قصیده را ادامه داد تا رسید به یك نام كه صداى ناله حضرت رضا علیه السالم باز بلند شد. 

 گفت ؟
 . و قبر ببغداد لنفس زكیة

یكى از نور دیده هاى تو در بغداد است و آن هم باب الحوائج موسى بن جعفر علیه ! ر پیغمبردخت
 . السالم است

 این باب الحوائج را زیارت بكنیم. خدایا قسمت كن برویم عرض ادب بكنیم ! جان ما به قربانت اى آقا



. 
یبت است شیعیان عزیز حضرت وقتى كمى آرام شد مطلبى فرمود كه غیر از این كه این مرثیه و مص

آیا دو بیت ! دعبل  :فرمود. چون علم امامت است . دقت بفرمائید كه در عین حال معجزه هم هست 
و ! (بعد از این به مادرمان بگو: فرمود! بله یابن رسول اهللا : بر ابیات تو الحاق نكنم ؟ عرض كرد

یابن : عرض كرد. ر خراسان است یكى از نور دیده هاى شما د ! خانم) قبر بطوس یا لها لمصیبة 
آن هم من غریبم ! چرا دعبل : فرمود. من در خراسان از شما عزیزان كسى را نمى شناسم ! رسول اهللا 

تنها دو . ماه خدا مهدیه . این مژده را بشنوید. حضرت یك مژده اى اینجا داد! آى برادرها و خواهرها. 
ین مژده بسیار مهم را حضرت علیه السالم با حرف تنبیه یكى این است كه ا. تا نكته را تذكر مى دهم 

نكته دوم این كه شرط این مژده ، . حرف تنبیه است و در مطالب مهم گفته مى شود اال .شروع كرد
به درد عاق والدین ، بى نماز، كاهل نماز، مال مردم خور و اینها نمى . تقوى است . پاكیزگى است 

: مى دانید كه مى فرماید. خودتان الحمدهللا اهل فضیلت هستید شما. شرطش پاكیزگى است . خورد
البته ما هر چه داریم مالحظه . ؛ فقط خدا از پرهیزكاران مى پذیرد(85) ( انما یتقبل اهللا من المتقین(

من مژده اى از این . بزرگترین مژده است . حاال این مژده را عنایت كنید. اى گناهیم كنیم باز، دری
فمن  :به شیعیانم بگو! دعبل  :فرمود. بزرگتر تا حاال در مطالعاتم كه طوالنى هم بوده چیزى نیافتم 

زیارت  به اینها بگو كه هر كس ما را در این غربتزارنى فى غربتى كان معى یوم القیامة فى درجاتى 
 !به چه زبانى خدا را شكر كنیم ؟. كند من در قیامت او را تنها نمى گذارم 

 قبر امام هشتم سلطان دین رضا

 از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش

 نكته
آقاى . روح مقدسش مى شنود. این هم یادگار باشد. یك یادگار از آقاى طباطبایى برایتان بگویم 

ائمه یادتان باشد ضایع نكنید همه ائمه رئوفند، ولى راءفت امام رضا علیه همه : طباطبایى فرمودند
 . وارد حرم كه مى شوى مى بینى آقا رئوف است. السالم حسى است 

 (1(امام حسن عسگرى علیه السالم 



كه شرحش مفصل . حضرت عسكرى علیه السالم مدت عمرش ظاهرا كم ، ولى بسیار پربركت بود
با همه . داد اسالم رسید و یك بحث مفصلى من در این زمینه دارم حضرت خیلى به . است 

محدودیت ها اگر بعضى نهضت هاى حضرت نبود، اصال اسالم در خطر بود ولى خلفاء جائر آن 
بدن نازنینش بر . زهر جفا به حضرت عسگرى علیه السالم دادند. زمان ، حضرت را خیلى اذیت كردند

. دارویى براى حضرت علیه السالم تهیه كردند. ل برگ گلى مى لرزیداثر آن سم در میان رختخواب مث
ضد زهر بوده یا ضد حرارت نمى دانم براى چه منظور . نمى دانم در طب قدیم چه دارویى بوده است 

است ؟ ولى روایت است كه وقتى آن را به دست مبارك حضرت صلى اهللا علیه و آله و سلم دادند تا 
چنان مى لرزید كه لب كاسه به دندانهاى مباركش اصابت مى كرد و صداى میل كنند دست مباركش 

. یادگار آقا، كه موالى ما امام زمان علیه السالم باشد در اتاق دیگرى بود. آن به گوش مى رسید
به صورت این آقازاده نگاهى . دست آقازاده را گرفتند و آوردند. بروید و نور دیده مرا بیاورید: فرمود
فقط در حد لفظ مى گویم در صورت این .  در صورتش چى دید؟ از عقل ما خارج است حاال. كرد

 .انبیاء را دید. در صورتش فاطمه زهرا علیها السالم را دید. آقازاده ، یازده امام علیه السالم را دید
امام  مقام. امشب توجه اى به ما بكن ! چقدر آقایى ! چقدر تو نازنینى ! اى آقا! یا صاحب الزمان 

است ، خاتم همه سفیران الهى است ، خاتم السفراء االلهیه  . زمان علیه السالم از عقل ما خارج است
 .روحى له الفداء. است  خاتم االوصیاء

اما چه وقت ؟ در رختخواب افتاده ، .مى دانید آقا امام حسن علیه السالم چى گفت ؟ یك جمله كوتاه 
سید اهل بیت ؛ اى آقاى خانواده انى ذاهب الى (یا : ذاشته ، فرمودزهر اثر گ. بدن نازنین ، مى لرزد

! جانم به قربانت ! یا حضرت عسگرى . ؛ فرزندم من دیگر رفتنى ام انى ذاهب الى ربى (86) ( ربى
ما هم . امام زمان مجلسمان را مى بیند. اما از شما اجازه مى گیرم . گریه مى كننداین ها براى شما 

مى سپاریم به . از اینها نیستیم كه برخورد عوامانه با اهل بیت بكنیم و با آبروى اینها بازى كنیم 
اگر . مجلس پدر بزرگوارت است . آقا هر چه خودت صالح مى دانى امشب به اینها بده . خودشان 

یك جمله از خودش اجازه . گفت كه اگر نازى كند از هم فرو ریزند، قالبها. ن دروغ مى گویم بگوییدم
اما در . یا سید اهل بیت : اینجا آقازاده بصورت پدر نگاه كرد، پدر هم فرمود: مى گیرم و مى گویم 

 .كربال پدر بود كه به صورت نازنین پسر نگاه كرد و باالى سر او حاضر شد
 (2(سن عسگرى علیه السالم امام ح



خداوند متعال آن كسى را كه دوست پدر خویش را حفظ كند، حفظ مى : در حدیث داریم كه مى فرماید
آنانكه پدرشان زنده است خدا حفظ كند و آنها كه پدرشان ). ان اهللا لیحفظ من حفظ صدیق ابیه . ( كند

. معناى نگهدارى نیست یعنى احترامش كنید حفظ در اینجا به. از دنیا رفته است ، خدا رحمتشان كند
: یك حدیث دیگر پیدا كردم كه مى گوید .حفظبه این مى گویند .به قول فارسى هوایش را داشته باشید 

؛ دوست پدرت را ضایع مكن ، اگر این كار را كردى نور باطنت )ال تضیع صدیق ابیك فیدفع نورك (
حاال شیعه باید توجه كند كه ما كوچكتر از آن . دارد احترام به پدر یك موضوعیتى. خاموش مى شود

. ما كى هستیم ؟ كه این حرف را بزنیم . هستیم كه به امام زمان بگوییم ما دوست پدر تو هستیم 
ما پدر امام زمان را .ما پدرت را دوست داریم ! اما مى توانیم بگوییم امام زمان . خیلى كوچكتریم 

قسم به خدا . چه بفهمیم چه نفهمیم . كنیم ، یك توجهاتى به ما مى شوددوست داریم و اگر توسل هم ب
 :پس چى شد؟ مى گوید: عوام بازى در نیاورید و بگویید

 گفتم به كام وصلت خواهم رسید روزى ؟

 . گفتا كه نیك بنگر شاید رسیده باشى

ندارى ؟ محشر ندارى ؟ نمى چه كار دارى ؟ مگر حتما باید بریزند تو دامنت ؟ فردا قبر ندارى ؟ برزخ 
من بچه نادان باید .خواهى زن و بچه ات محفوظ بشوند؟ حقیقت دعا و حقیقت توسل گفته نشده است 

ما پدر امام . امام زمان دست به سر بعضى مى كشد ولى خودشان متوجه نمى شوند.سینه پاره كنم 
 . زمان را دوست داریم

 (1(امام زمان علیه السالم 
شما احادیث را ساده نگیرید، وقتى كه . لومیت ها و تمام این مصائب جبران مى شودتمام این مظ

حضرت تشریف مى آورد چرا اول مى رود سراغ انتقام كسانى كه به مادرش ظلم كردند؟ تا حاال هیچ 
حضرت ، تمام . فكر كرده اید؟ این ها ساده نیست ؛ كه مقدس بازى در بیاورید و ساده فكر كنید

مى دانید مقام امام حسین علیه السالم باالتر از این هست كه آفریده شود و . تجربه مى كند مسائل را
. باید آشكار شود این الطالب بدم المقتول بكربال .در كربال برود و كشته شود و مطلب ، تمام شود

دیگر  حضرت زهرا علیها السالم بیاید در مسجد بگوید كه چرا دین را عوض مى كنید بعد آن وقت ،



این مطلب ، در اینجا تمام مى شود؟ شاید دومین بار .زبانم الل چه بگویم ؟ در را به پهلویش بزنند 
ما یك چیزى از علوم دینى را تا در . من است در عمرم كه مى گویم هیچ وقت این را نمى گویم 

ب هستند، مطلبى را نقل كتاب نبینیم نقل نمى كنیم و اگر كتاب را پیدا نكردیم ، از افرادى كه مثل كتا
اگر از زبان او مطلبى نقل شود در حكم . مثل یك كتاب است  ( ره(سید حسین امینى . مى كنیم 

 ( ره(از حضرت معصومه علیها السالم خیلى معذرت مى خواهم ؛ از سید حسن امینى . كتاب است 
خودش مى داند كه به چه . یا مهدى : تا در به پهلوى خانم خورد، فرمود: نقل مى كنم كه گفته بود
مادرت را هم نشناختیم  .ما كه تو را نشناختیم ؛ عقلمان نمى رسد! امام زمان . دلیل مى گوید یا مهدى 

یعنى ما را نمى بخشى ؟ . مهمانى ات در حال تمام شدن است ! خدایا. شماها خیلى بزرگ هستید. 
فردا را خیلى مغتنم بشمارید . مع مى شودخدایا سفره ج. اگر این طور بگوییم ، سوءظن به تو است 

دكان باز . یك قدرى به خودتان بیایید، من نمى گویم چه كار بكن  .فردا خیلى مهم است ! آى مردم 
اگر همه اش را هم حال . یك آل یاسین بخوان . خودت یك گوشه برو، جامعه كبیره بخوان . نشود

دس هم است رهبر معظم انقالب دامت بركاته دستور فردا روز ق. ندارى ، دو سه جمله اش را بخوان 
اكید فرمودند كه ان شاء اهللا تعالى ، ما روز قدس راهپیمایى و تعظیم شعائر كنیم و نشان بدهیم كه 

چون در بستر . اگر در این جهان طرفدار مظلومى هست ، كسى جز شیعه امیرالمؤ منین نیست 
ما مى خواهیم فردا روز قدس نشان بدهیم كه  (87)لوم عونا كونا للظالم خصما و للمظ : شهادت فرموده

خدا شاهد است این افتخار ماست كه با وجود . ما براى مظلوم ناراحت مى شویم .بى تفاوت نیستیم 
تاءسیس روز قدس در كشور ما و به فرمایش نورانى امام راحلمان قدس  این همه كشورهاى اسالمى ،

 .سره بود
امام زمان اسم . خاك بر سر من كه قابل نیستم و این حرفها را مى زنم . امام زمان اسم خداست 

صورتت را بگذار به خاك . نه جلسه درست كنى .نه به رفیقت بگویى . خودت ، التماس كن .خداست 
اگر مورد اشرافش شدى آل یاسین را . قرار بده ) عج (ا مرا مورد اشراف آقا امام زمان خدای: و بگو

آل یاسین  . زیارتنامه است  اصال آل یاسین زیارتنامه نیست اسمش .خوب مى فهمى كه چه مى گوید 
مى . یك وقت یك مادرى فرزندش را خیلى وقت است كه ندیده . ، زبان حال عشاق امام زمان است 

آل یاسین ، همین  .فرزندم االن كجاست ، چه كار مى كند؟ كجا نشسته است . د قربانش بروم گوی
علیك السالم . (سالم بر تو وقتى كه سجده مى كنى  (88) (السالم علیك حین تسجد: (مى گوید.است 



 . سالم بر تو، وقتى كه ركوع مى كنى) حین تركع 
ما اگر آدم بشویم ، و استغفار كنیم ، توبه كنیم و امام زمان در یكى از آن سجده ها، ما را یاد كند 

آخر، بى . و همین طور است كه مى بینید، یك دفعه بعضى ها بلند مى شوند.براى ما كافى است 
تو و من چه مى دانیم ؟ بگو آقا . بلند مى شود و به آفتاب مى رسدطرف ، یك دفعه . خود كه نیست 

السالم علیك حین . (چه مى شود؟ آقا كریم است . قربانت بروم ، در یكى از آن سجده ها مرا یاد كن 
چه مى دانم ؟ فردا آخرین جمعه ماه مبارك ! اهللا اكبر.آقا سالم بر تو وقتى كه قنوت مى گیرى ). تقنط

در این دعاهاى دهه آخر .خدایا ما بیچاره ایم .خدا به حق امام زمان ، ما را ببخش . رمضان است 
پناه مى برم به ذات مقدست كه این ماه تمام بشود و من گناه نبخشیده اى داشته : مى بیند كه مى گوید

نماز و  این. رو سیاه و دست خالى هستیم . ما كه چیزى نداریم كه خدایا. یا ارحم الراحمین . باشم 
امیدمان به تو و رحمت تو . خدایا. ما شق القمر نكردیم . روزه ها كه انجام دادیم ، وظیفه بوده ست 

دیدم كه ) ره (الى شیخ صدوق در ام .(89)و سئلوا اهللا من فضله ان اهللا كان بكل شى ء علیما  . است
. خداوند متعال در روز قیامت ، این قدر مى آمرزد كه حتى شیطان به طمع مى افتد: مى فرماید

! شیطان كه به او گفتى برو، اى رانده شده ! شیطان با آن همه قساوتش به طمع مى افتد؟! خدایا
 (90) ( فاءخرج منها فانك رجیم(

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا ، ان اهللا  : اما ما را خواندى و گفتى
ما امیدوار نشویم ؟ رانده شده .فرقمان خیلى است . آن را راندى ما را خواندى  (91)یغفر الذنوب جمیعا 

 !، امید دارد؛ آن وقت ما امید نداشته باشیم ؟
شنیدم كه مرحوم آیت اهللا . مردم قدر بدانید. خانم حضرت معصومه علیها السالم خیلى بزرگ است 

بزرگان بود نقل كرده بوده است ، كه پدرش حضرت العظمى مرعشى قدس سره كه پدرشان هم از 
كه شما براى : فرمود). قریب به این معانى ؛ مختصر مى گویم . (صدیقه كبرى را در خواب دیده بود
بروید قم ، در كنار قبر دخترم فاطمه .اما دنبال قبرم نگردید . اینكه قبر من گم شده است ناراحتید

 . معصومه علیها السالم
 یا وجیهة عند اهللا اشفعى لنا عنداهللا .!انان فاطمه معصومه را نمى بخشى ؟خدایا مهم

 



 (2(امام زمان علیه السالم 
مصیبت تو كهنه نمى . شیعیانت ناالنند.شیعیانت گریانند . شهید شدى و رفتى ! آقا اى اول مظلوم 

كهنه نمى شود چون  چرا مصیبت ابى عبداهللا. چرا كهنه بشود هنوز انتقامت گرفته نشده است .شود 
دعاى ندبه دعاى خیلى زیبایى است ، پرورش روح است به آدم حال مى دهد . انتقامش گرفته نشده 

، خودتان آرزوى خونخواهى (92) (این الطالب بذحول االنبیاء و ابناء االنبیاء: (مى گوید.جلوه مى دهد 
این الطالب بدم : (بعد هم مى گویید. پیامبران را مى كنید، آرزوى خونخواهى پسران پیامبران را مى كنید

بله تا امام زمان علیه . كجاست آن آقایى كه خونخواهى شهداى مظلوم كربال را بكند) المقتول بكربالء
صیبت اینها كهنه نمى شود خدایا نمى دانم ، و اهللا امام زمان آمدنش السالم نیاید انتقام گرفته نشده ، م

سربسته عرض كنم . یك چیزهایى در احادیث است كه باید با مالحظه گفته شود. خیلى تماشایى است 
اما بگویم شما خیال مى كنید امام زمان مى آید . ، امام زمان علیه السالم شرمنده مى شوم عرض كنم 

مادرش زده باشند ساكت مى نشیند؟ ضربت به فرق نازنین جدش بزنند ساكت بنشیند؟  و در به پهلوى
این معز االولیاء و مذل االعداء، این جامع الكلمة على التقوى این  .این خونخواهى انجام خواهد شد

ن زمان اگر ما آ! امام زمان الطالب بذحول االنبیاء و ابناء االنبیاء این الطالب بدم المقتول بكربالء 
كه باالخره یك . زنده بودیم كه خوش به حالمان ، زنده هم نبودیم ، در برزخ این دلها آرام مى گیرد

در دعاى . به هر طرف نگاه كنید مظلومیت است ! این قدر مظلومیت  .كسى آمد و خونخواهى كرد
گریه باید بر اوالد ) محمد و على علیهم السالم فلیبك الباكون ... فعلى االطایب (ندبه مى خوانید 

كجاست امام  ( این الحسن و این الحسین(رسول اهللا و امیرالمؤ منین بشود بعد مى رسد به اینجا كه 
 . و السالم... حسن ؟ چه شد امام حسین علیه السالم صالح بعد صالح 

 (3(امام زمان علیه السالم 
شما مهدیه اى ها كه هر شب مى  .امروز روز جمعه بود باالخره حتما یك توجیهى به حضرت داشتید

هر روز مال حضرت است مخصوصا جمعه در . آیید مگر مى شود روزى به یاد امام زمان نباشید
در اینجا بحث  (93)السالم علیك یا نور اهللا الذى یهتدى به المهتدون  : زیارتنامه حضرت مى خوانیم كه

 - نعوذ باهللا  -ما حق اعتراض ! اى آقا! یا صاحب الزمان . هدایت عامه و خاصه كه بحثش باشد
 . حق زبان درازى مثل بعضى ها كه با آبروى تو بازى مى كنند، نداریم

و المجتهدین آیه اهللا  حضرت شیخ الفقهاء. قضیه اى كه مى خواهم بگویم ، در قم اتفاق افتاده بود



، غیر از این كه مرجع تقلید بود یكى از اولیاى خدا هم بود، ایشان هم در )ره (العظمى آقاى اراكى 
 . جریان این امر قرار داشت

شخصى بود كه چندین سال مریض بود، قدرت نداشت حتى یك لیوان آب هم براى خودش بیاورد، 
 .كردند  ابش دكترها جو . همسر یك عالم ربانى هم بود

. توسل كنید به امام زمان بعدا هم به حضرت واگذار كنید، بارها و بارها عرض كردم باید مودب باشید
بعضا شنیدم كسى مى گوید مشهد رفتم ، گفتم كه آقا با حضرت رضا علیه السالم اگر جوابم را ندهى 

یعنى چى ؟ ما از ! حماقت است اینها عوام بازى است ، اینها . دیگر نمى آییم  - حاجتم را ندهى  - 
اگر مصلحت بدانند مى دهند واال براى برزخ و . ته دل بسپاریم هر چه مصلحت مى دانند بدهند

 .چشمت آنجا روشن مى شود. آخرتت مى گذارند
چند روز توسل پیدا كردم ، عیالم مریض بود و افتاده بود، یعنى این كه قدرت : آن عالم مى گوید

. دوا را دستش بدهد. د یكى باالى سرش باشد لیوان آب را بریزد و دم دهنش بگیردبای. حركت نداشت 
. برادر عیالم مردى بود كه وضع مالى اش خوب بود: مى گوید. اینجورى   دوا را شب بگذارد دهنش 

اگر بالئى ! مى گوید گفتیم تو هم بیا ماشینت را هم بیاور و شب ها اینجا خراب . ماشین هم داشت 
دكترها گفته بودند این دیگر به لحظه ها بستگى . ین زن آمد نصف شب تو الاقل اینجا باشى سر ا
یك دخترى داشتم . ممكن است در عرض نیم دقیقه دیگر از دنیا برود. قضیه اش معلوم نیست . دارد

ض شانزده ساله ، قرار شد كه او با برادر عیالم كه دائى این بچه باشد هر شب در طرفین این مری
چون كامال خودم : مى گوید. من هم در طبقه باال مى خوابیدم و براى خودم برنامه اى داشتم . بخوابند

را آماده كرده بودم اگر ناله اى ، صدایى بیاید، بدانم كه كار این زن تمام شده است ، دیگر برایم 
یك . جواب كرده بودندچون دكترها همه . خودم را آماده كرده بودم . چیزى نبود كه وحشت آور باشد

شب مى گوید نیمه شب دیدم صداى ناله از پایین بلند شد و چراغها یكى بعد از دیگرى روشن مى 
اما دیدم سر و صدا به گونه . شود چون خیلى آماده بودم گفتم قطعا باالخره این زن كارش تمام شد

دیگر به حیاط كه . ن آمدم از پله ها پایی. این چیز دیگر است نمى توانم بفهمم . مخصوصى است 
زنى كه قدرت نداشت لیوان آب را ! چطور؟! رسیدم یك لحظه نفهمیدم كه خواب مى بینم یا بیدارم 

خدایا قضیه چیست ؟ یك زن . بردارد با قامت رسا چادر بر سر كرده این طرف و آن طرف مى رود
بچه شانزده ساله باید چه فكرى  شك كردم كه خوابم یا بیدارم این! من پیرمرد اهل علم ! زمین گیر



دختر من هم : گفتم ! ما خوابیم یا بیدار! پدر: بكند؟ دیدم این دختر دوید و به دنبال من آمد گفت 
عوض این : در این اثناء آن خانم برگشت گفت . االن این فكر را مى كردم ولى مثل اینكه بیداریم 

این یا بقیة اهللا اغثنا و ادركنا ! نا یا صاحب الزمان اغثناموال . آقا رفت. حرفها بیائید آقا را بدرقه كنید
عرض را فقط امشب مى كنم وقتهاى دیگر عرض نمى كنم ببینید این دست چپ را بگذارید روى 

سرتان وقتى با انگشت سبابه دعاى ماه رجب را مى خوانید چه مى كنید؟ دست چپ روى سرتان با 
آقا به یا بقیة اهللا اغثنا و ادركنا  !یا صاحب الزمان اغثنا :بگویید. انگشت سبابه دستتان را تكان بدهید

آقا . یابن الزهراء المرضیه . من فضولى نمى كنم . این مخصوص امشب است ها. فریادمان برس 
بعضى ها قسم مى دهند ولى من فكر كردم كه آدم جراءت نمى كند  . قربانت بروم ما قسم نمى دهیم

تو را به احترام مادر بزرگوارت ، یابن الزهرا، دو تا شخص را مى . ست مى كنیم اما درخوا. قسم بخورد
شفاعت آقا را در ! پروردگارا! خدایا. آوریم ان شاء اهللا كه دعا مى كنیم و حوائجمان مقضیه مى شود

یا  !یا صاحب الزمان ! یابن رسول اهللا . با این دو تا اسم عرضم را تمام مى كنم . مورد ما قبول كن 
به احترام مادر بزرگوارت علیها السالم و به احترام عمه ات زینب كبرى علیها السالم به ! آقا! عین اهللا 

. به خودش قسم مى دانم كه عمه اش را خیلى دوست دارد. خدا براى مجلس گرم كردن و شعار نیست 
یا وجیها عنداهللا اشفع لنا  به احترام اینها،! آقا مگر اینطور نیست مگر براى اسیرى اش گریه نكردى ؟

  . عنداهللا
 (4(امام زمان علیه السالم 

. بنده نه لیاقت دارم و نه در آن حد هستم كه حرف بزنم اما حاال یك وقتى حدس و گمان عیبى ندارد
حدس من این است كه یكى از گریه هاى مفصل امام زمان علیه السالم براى عمه بزرگوارش است و 

امشب . تو شفیع ما نزد خدا هستى ! چه عمه بزرگوارى . ان را خیلى دوست دارندمى دانم كه عمه اش
 . ما هم زیر این خیمه عمه شما را شفیع آوردیم

ما اگر از یك راه برسیم از سفرى از سفرها، با اینكه سفر ما راحت است ، با هواپیما یا ماشینهاى 
زبانم . النى از راه رسیده ، قدرى استراحت كندف: راحت و پذیرایى ، با این حال دوستان ما مى گویند

این خانم ، . الل ، عمه شما چهل منزل آمده بود، این پذیرایى اش شده بود كه زخم زبان مى زدند
. خانم آن قدر قوى بود كه حد نداشت . علم لدنى دارد از عملكردش بگویم . عالمه غیر معلمه است 

. ساله چهار ساله معناى شهید و شهادت را نمى تواند بفهمداز عملكردش برایتان بگویم كه بچه سه 



در مقاتل صحیح داریم بچه ها كه بهانه پدر مى گرفتند خانم مى فرمودند . نمى شود به او فهماند
اما آنچنان بنى امیه نقشه هاى عمه امام زمان . پدرتان سفر رفته است ؛ مقصودش سفر آخرت بود

ند كه خانم به این قدرت كه همیشه قدرت داشت ، یك جا احساس كرد علیه السالم را نقش بر آب كرد
شرحش این است حاال كه بناست  . حسین من: آن جا كجا بود؟ گفت . كه باید از برادرش كمك بگیرد

بیا و با دختر كوچكت حرف بز یك چند كلمه با . سر نازنینت قرآن بخواند، بیا یك كار دیگر هم بكن 
 .نزدیك است قلبش از غصه آب بشود: بزن چرا؟ مى گویداین دختر كوچك حرف 

 حضرت فاطمه معصومه علیها السالم
عظمت این . من عرض ادب مى كنم به ساحت مقدسه حضرت فاطمه معصومه علیها السالم 

حضرت  ! بزرگوار از عقول ما خارج است ببینید یك ، مساءله شرف نسب و انتساب است كه خب
این مساءله انتساب و . ختر حضرت موسى بن جعفر علیها السالم است معصومه علیها السالم د

السالم . السالم علیك یا بنت ولى اهللا شما در زیارتنامه مى خوانید كه . شرف انتساب را صحبت بكنیم 
. خواهر امام ، عمه امام ، دختر امام  (94)السالم علیك یا عمة ولى اهللا . علیك یا اءخت ولى اهللا 

انما یرید  . این یك مقامى است كه خدا به اینها داده است. دختر موسى بن جعفر علیها السالم است 
. این امام زاده هاى بزرگوار در دنیا هستند (95)اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا 

مى گویم خدایا ما به چه . اینها هر كدام یك دریا هستند، من اینجا كه مى آیم عرض ادب مى كنم 
. ى رویم و زیارت مى كنیم آسان م. زبانى تو را شكر كنیم كه این بزرگواران در خاك مملكت ما هستند

در حضور خانم دعائى مى كنیم كه خدا ان شاء اهللا زیارت عتبات مقدسه و معصومین و امام زاده ها 
ضمنا من یكى از دعاهایم این است كه قسمت بشود . و اماكن متبركه را با عافیت براى ما فراهم كند

به یك عده خدا . م ، خیلى بزرگوار است آن خان. تا حضرت نفیسه علیها السالم را هم زیارت كنیم 
دختر مى دهد؛ به من تلفن مى زنند یا حضورى مى پرسند كه خدا به ما دختر داده است ، اسمش را 

مى دانید چرا؟ چون فاطمه كه خیلى داریم ، فاطمه خیلى خوب است . نفیسه  : چه بگذاریم ؟ مى گویم
. ر نفیسه گذاشته بشود، اسم این خانم ترویج شوداگ. زهرا خیلى داریم . معصومه خیلى داریم . 

این خانم یك قبرى داده بود برایش كنده بودند كه به منظور عبرت در .حضرت نفیسه در مصر است 
روایت داریم كه شش هزار . آخر جاى تو اینجاست ! كه اى نفس . آن قبر مى رفت و مى نشست 

در مصر كه ایشان آمده بود در ! هزار قرآن شش . قرآن حضرت نفیسه در آن قبر خودش ختم كرد



مصرى ها آمدند و از آب وضوى . همسایگى آن ، منزل دختر یهودیه بوده كه نابینا بوده است 
در مصر . آن دختر بینا شد و یك هنگامه اى شد. حضرت نفیسه بردند و به چشم آن دختر مالید

بدنشان سیده نفیسه نى اند وقتى مى گویید براى همین مصرى ها با این كه س. خیلى ها مسلمان شدند
قبرش در مصر است . این خانم با چند واسطه به امام حسن علیه السالم مى رسد. از شادى مى لرزد

وقتى كه وفاتش نزدیك شده بود، قرآن داشته مى خوانده خیلى جالب است به این آیه كه مى رسد . 
 مى آیند مى گویند كه خانم. روزه هم بود. دیگر حالش بهم مى خورد (96) ( لهم دار السالم عند ربهم(

من عمرى از خدا خواستم كه با دهان روزه ! واى بر شما: چیزى میل مى فرمائید؟ مى فرماید !
در این زمین حضرت . اینها ستارگان پیغمبرند. ب شده است مالقاتش كنم و االن این دعا مستجا

خانم حضرت .ستاره اى از ستاره هاى والیت است . فاطمه معصومه علیها السالم یك ستاره اى است 
معصومه غیر از شرف نسب ، یكى از عباد و زهاد بوده اند، مقام دیگرى كه حضرت دارد این است 

كتابى به دستم رسید . ز علماء بوده است از محدثات بوده است كه ، حضرت معصومه علیها السالم ا
البته به این نام چندین كتاب داریم مؤ لف در آن احادیثى آورده كه اسنادش به اسنى المطالب به نام 

مثل حضرت عبد العظیم حسنى علیه السالم كه غیر . حضرت فاطمه معصومه علیها السالم مى رسد
حضرت فاطمه معصومه علیها . اد و زهاد و از علماء و بزرگان بوده است از امام زاده بودن از عب

حاال این چیزهایى است كه ما متوجه مى شویم و مى گوئیم كه خانم ، . السالم مقام علمى هم داشته 
علم داشته ، عبادت داشته غیر از این ، من به شما یك . دختر موسى بن جعفر علیها السالم است 

ر این امام زاده ها غیر از این مقام هایى كه ما برایشان تصور مى كنیم در هر كدام د. چیزى بگویم 
مى خواهم این طور بگویم كه مثال یكى . یك سرى از اسرار والیت هست كه از عقول ما خارج است 

از این امام زاده ها وجود نازنین حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم است ما این همه شهید در صدر 
اما . م داشتیم ، این همه شهداء را كه در نظر بگیرید، در اینها شخصیت هاى خیلى بزرگ بودنداسال

براى عموى ما، قمر بنى هاشم علیه السالم مقامى است كه به بیدار : چطور مى شود كه مى فرمایند
خرین آ! حبیبه خودت حضرت فاطمه معصومه علیها السالم قسم مى دهم كه حوائجمان را مقضیه فرما

 . این را به عنوان قطره اى از دریا عرض مى كنم! ضیافت ما قرار نده 
تمام اطباء . در بغداد یك مسیحى بوده است ، ایشان مریض مى شود روز به روز زرد و زار و الغر

جوان هم بوده ، حاال اینها یك . عالجى ندارى ! باالخره تو مى میرى : جوابش مى كنند و مى گویند



اگر مى دانستیم سلمان مى شدیم ، . ت كه ریشه هایى دارد كه آن ریشه ها را ما نمى دانیم اسرارى اس
اگر . اگر خواستند به ما مى دهند و در كاسه امان مى ریزند. هوس هم نكنید. اباذر مى شدیم 

چرا . م ان شاء اهللا ادب عبودیت داشته باشی .آرام باشید، مؤ دب باشید. نخواستند هم باال پائین نپرید
یكى از . خدا همه امان را عاقبت به خیر كند! پناه بر خدا. یك نفر اینطور مى شود؟ نمى دانیم 

یك كتابى . پنجاه سال به عنوان استاد بر مردم تحمیل شد . اساتید این مملكت االن مرده اسم نمى آورم
ین كار در تخت وسط ا. بود رضا شاه كبیر  داشت مى نوشت در مورد رضا شاه ، اسم كتابش

اعلى همان جا روى تخت بیمارستان مى نوشت . اوراق را از چاپخانه مى بردند .بیمارستان افتاد
مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در لبنان بود من ایشان . دیدند نفسش در نیامد حضرت رضا شاه كبیر

یك چیزى بنویسد مثال قال  كتاب خیلى نوشته بود، یك روز آمده بود. را دیده بودم ، خیلى پر كتاب بود
در یك . ببینید آخرین چیزى كه نوشت چه چیزى بود. على علیه السالم ؛ را نوشته بود، مرده بود

! ببینید چقدر زیباست  (99)اللهم اجعل اوسع ارزاقنا عند كبر سننا  :دعایى پیدا كردم كه مى فرماید
آدم پیر كه نمى تواند برود بیل بزند یا از .خدایا فراوان ترین روزى ما را به هنگام پیرى ما قرار بده 

دعا را نگاه كنید، یكى اش راجع به . خودش داشته باشد. قرض كند از عروسش درخواست كند  پسرش 
اللهم اجعل اوسع ارزاقنا عند كبر سننا و اجعل احسن  . دنیاست و یكى هم راجع به آخرت است

ان شاء . نیكوترین عمل ، از ما وقتى سر بزند كه اجل ما نزدیك شده باشد اعمالى عند اقتراب آجالنا
 . باالخره بعضى ها عاقبت به خیر مى شوند. اهللا همه امان عاقبت به خیر بشویم 

شیعه اى به او گفت حاال كه همه جوابت .نمى دانم  من اسرارش را. این مسیحى را ببینید چه شد
تو كه همه جا  !كردند، برو صحن حضرت موسى بن جعفر علیه السالم یك دور در صحن راه برو

این هم زرد و زار و الغر كه مى گویند اصال در شرف مرگ است ، صحن . رفتى ، اینجا هم برو
. مى خوابد  هم مى رود و در منزلش  حضرت مى رود و یك دورى در صحن حضرت مى زند، بعد

تو كه صحن موسى بن جعفر علیه : مى فرماید. خانم مجلله اى ، باالى سرش آمد: یك وقت مى بیند
؛ من )انا معصومه : (شما كى هستید؟ مى فرماید !خانم : السالم آمدى ، كارى داشتى ؟ مى گوید

از خواب . خدا شفایت مى دهد! برو: ایدمعصومه هستم ، بنت موسى بن جعفر علیها السالم مى فرم
بیدار مى شود مى بیند كه حالش خیلى بهتر است باالخره ، اطبا مى بینند عجیب است ؛ این ، آن 

خالصه به . خالصه بهتر است باالخره ، اطبا مى بینند عجیب است ؛ این ، آن نیست . نیست 



آوردنش نجف مى رود و علما هم  بعد از اسالم. اسالم تشرف حاصل مى كند، مسلمان مى شود
مى رود در كربال . جوان هم خوب كه مى شود برایش عیالى اختیار مى كنند. تحویلش مى گیرند

اوالد خوبى هم داشته و عجیب است كه بعد از اسالمش خواب مى بیند : مى گویند. ساكن مى شود
فرو بردند و بیرون  این را در آن حوض بردند كامال در آن حوض ها. كه چندین حوض است 

. پاكش كردند .معلوم مى شود عنایت بوده كه تطهیرش كردند. از این حوض به آن حوض . آوردند
ما نمى خواهیم . ما آمدیم در خانه اتان ! دختر پیغمبر. معبرین برایش یك تعبیرهاى عجیبى مى گویند

این جسارت هم نیست ، كوچكى  البته . اما این جسارت را مى توانیم. مثل بعضى ها بى ادبى كنیم 
. تو امروز ما را آن مسیحى حساب كن ! دختر پیغمبر! دختر باب الحوائج . درخواست است . است 

قدر مى دانید یا نه ! طلبه ها! آى مردم قم . گنه كاریم  . را به رخ نمى كشیم... اصال ما تشیع مان و
یكى از اولیاء فرمودند كه از بركات توسل . ه بود؟ اسم نمى آورم یكى از علماء به مقامات عالیه رسید

چقدر ما مى سوزیم كه قبر حضرت . به بى بى دو عالم ، حضرت معصومه علیها السالم بوده است 
باالخره ما نمى دانیم . و پیدا نمى كنیم تا امام زمان علیه السالم بیاید. زهرا علیها السالم را پیدا نكردیم 

ته باشید، اینجا كه به نیت زیارت حضرت معصومه علیها السالم مى آئید، این اما این را در نظر داش.
اگر قبر زهراى مرضیه علیها . ذهنیت را هم داشته باشید كه این خانم به جاى مادرش نشسته است 

شفاعت كن ! دختر باب الحوائج ! دختر پیغمبر. السالم گم شده ، این قبر دخترش كه گم نشده است 
یعنى .این ها همه زائران شما هستند اینها خاك حرم تو را به چشم مى مالند . جمع مى شودسفره دارد .

در برابر این بزرگوار هیچ وقت مصیبت . اینها دست خالى بروند؟ من اینجا چندین سال منبر رفتم 
. شیم مى كنم ؛ شاید ان شاء اهللا اجازه داشته با  فقط یك چیزى عرض . مكشوف نخواندم و نمى خوانم 

مى خواستند بروند . حضرت معصومه علیها السالم در سال دویست تقریبا آن موقع تشریف آوردند قم 
مردم قم با خبر . زیارت برادرشان ، به عشق زیارت برادر از مدینه حركت كرد كه برادر را زیارت كند

ان شریفى اند من در مردم قم از قدیم شیعه بودند این قمى ها كه اصال اهل قم هستند، مردم. شدند
مدت محاورتم كه آنجا بودم طلبه اینجا بودم طلبه اى ناقابل ، جز خوبى از اینها چیزى ندیدم ، حاال 

شما آمدید قم مردم با خبر شدند، از شما استقبال كردند، اما عمه شما حضرت ! عرض كنم خانم 
 .خم زبان از او استقبال كردندزینب كبرى وقتى از سفر كربال آمد، چهل منزل آمده بود اما با ز 

 شهید



من در، ختم منبر نمى روم ولى براى شهداء مى رفتم مى گفتم اگر چاى هم خواستید . یك شهیدى بود
گفتند كه آقا این خانواده شهید خیلى . شهید خیلى عزیز است .منبر كه سهل است .مى آیم مى ریزم 

! رفتم منبر گفتم من مى دانم شهید كجاست . ست این بدن ، پیدا نشده ا. حواست باشد. ناراحت اند
آدرس شهید را مى دانم : گفتم . مى آیم ... اول نفهمیدند خیال مى كردند من از جبهه یا هالل احمر و

فى مقعد صدق . ان المتقین فى جنات و نهر :خدا مى فرماید : خوب حواسشان كه جمع شد گفتم. 
 .دنبال شهید مى گردید؟ آنها نزد خدا نشستند (100)عند ملك مقتدر 

به چه . شیخ مى فرماید كه یاران ابى عبداهللا حیات ابدى داشتند اما حیات ابدى آنها مراتب داشته 
اما روز عاشورا سرها از بدنها كه جدا . داشتنددلیل ؟ براى اینكه آن ها شب عاشورا ذكر و مناجات 

اما آن مرتبه شدیدش در خود ابى عبداهللا بود كه حتى در . بر حسب ظاهر آن ذكرها تعطیل شد. شد
 .باالى نیزه تعطیل نشد

 چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن

 به رخت نظاره كردن سخن خدا شنیدن

خودشان و ذریه  ! به حق ابى عبداهللا هر چه مى خواهند به اینها بده. خدایا این مردم اینجا جمع شدند
آیا  (101)ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم ، كانوا من ایاتنا عجبا  . اشان را از هر آفتى حفظ كن

روردگار این است كه در دنیا این همه بشر هستند و هر كس صداى مخصوص به خود از قدرت پ
چه ! جان من به فداى بازماندگان ابى عبداهللا . دارد كه اگر این نبود نظم عالم به هم مى ریخت 

مگر آقاى ما را در كربال نكشتند؟ یك وقت ببینند ! خدایا.حالى شدند كه دیدند یك وقت صدا مى آید 
 .نازنین ، قرآن تالوت مى كند كه سر

از خداوند متعال سپاسگزارم كه به این كمترین ، توفیق عظیم عنایت فرمود كه مدتى از عمر ناقابل 
 . امید است كه شرمنده شهدا نشویم.خویش را در این راه عظیم صرف نمودم 

 عقل مى گوید شهادت مشكل است

 عشق مى گوید كه این كار دل است



 فتیم از دریا نمى ستآنچه ما گ

 خاطرات این شهیدان عالمى است

 7/1381/ 17قم المقدسه ؛ 

 

 

 .86مفاتیح الجنان ، دعاى كمیل ص -1
 .14؛فتح ؛18؛مائده ، 129آل عمران ، -2
 .302مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ثمالى ، ص -3

و اءعنى بالبكاء على نفسى فقد اءفنیت بالتسویف و االمال عمرى نزلت منزلة االیسین من خیرى فمن 
كون اءسوء حاال منى ان اءنا نقلت على مثل حالى الى قبر لم اءمهده لرقدتى و لم اءفرشه بالعمل 

 ... ى ال اءبكى و ال اءدرى الى ما یكون مصیرىالصالح لضجعتى و مال
 .w ô60 = 2كشف الغمة ، ج . 1296 3 43بحاراالنوار، ج -4

اءبو السعادات فى فضائل العشرة قال یزید بن اءبى زیاد خرج النبى ص من بیت عائشة فمر على بیت 
 لم تعلمى یؤ ذینىفاطمة فسمع الحسین یبكى فقال اء

، عن یزید بن اءبى زیاد قال خرج رسول اهللا ص من بیت عائشة رضى اهللا عنها فمر 4المناقب ، ص 
 على بیت فاطمة ع فسمع حسینا یبكى فقال اءلم تعلمى اءن بكاءه یؤ ذینى ،

 .591، المصباح للكفعمى ، 309مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ثمالى ، ص -5
بنورك اهتدینا و بفضلك استغنینا و بنعمتك اءصبحنا و اءمسینا ذنوبنا بین یدیك نستغفرك اللهم منها  ...

و نتوب الیك تتجب الینا بالنعم و نعارضك بالذنوب خیرك الینا نازل و شرنا الیك صاعد و لم یزل و ال 
 ... ذلك من اءن تحو طنا بنعمك یزال ملك كریم یاءتیك عنا بعمل قبیح یمنعك

 .32سوره مباركه نساء آیه -6
 .16؛وسائل الشیعة ، 427  . 2الكافى ، ج -7

عقوب الحسین بن محمد عن محمد بن عمران بن الحجاج السبیعى عن محمد بن ولید عن یونس بن ی



عن اءبى عبد اهللا ع قال سمعته یقول من اءذنب ذنبا فعلم اءن اهللا مطلع علیه ان شاء عذبه و ان شاء 
 غفر له و ان لم یستغفر

 .179جامع االخبار، 
قال النبى ص عن جبرئیل ع قال اهللا جل جالله من اءذنب ذنبا صغیرا اءو كبیرا و هو ال یعلم اءن لى 

ال غفرت له ذلك الذنب اءبدا و من اءذنب ذنبا صغیرا اءو كبیرا و هو یعلم اءن اءعذبه اءو اءعفو عنه 
 . اءن لى اءن اءعذبه و اءن اءعفو عنه عفوت عنه

 .170، قرب االسناد، ص 59  . 97بحاراالنوار، ج -8
 .313ص  16وسائل الشیعة ج . 206كوفى ، ص تفسیر فرات ال-9

الحسین بن سعید معنعنا عن اءبى حمزة الثمالى قال سمعت اءبا جعفر علیه ]محمد بن القاسم [قال حدثنا
یده [فالتزمها بیده ]بن اءبى طالب ع [السالم یقول دعا رسول اهللا ص بطهور فلما فرغ اءخذ بید على 

الى صدره و قال و لكل قوم هاد ]بن اءبى طالب علیه السالم [لى ثم قال انما انت منذر ثم ضم ید ع]
المحجلین اءشهد ]غر [ثم قال یا على اءنت اءصل الدین و منار االیمان و غایة الهدى و اءمیر الغر 

 . لك بذلك
اح ششگانه است و كسى از معتبرترین كتب اهل سنت است چون جامع االصول مجموع صح-10

 .نمى تواند آنرا رد كند
 . به خداى كعبه قسم ، رستگار شدم-11
 .324مفاتیح الجنان ، اعمال مخصوص شب قدر، ص -12
 .86جنان ، دعاى كمیل ص مفاتیح ال-13
معانى االءخبار، . 150  . 1علل الشرائع ، ج  .420  . 2الطرائف ، ج . 126الجمل ، -14
 .204  . 2المناقب ج . 360ص 
 .5259 1الكافى ، -15

عن محمد بن عبد الحمید عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا ع ان  على بن محمد عن سهل بن زیاد
اءمیر المؤ منین ع قد عرف قاتله و اللیلة التى یقتل فیها و الموضع الذى یقتل فیه و قوله لما سمع 
صیاح االوز فى الدار صوائح تتبعها نوائح و قول اءم كلثوم لو صلیت اللیلة داخل الدار و اءمرت 

فاءبى علیها و كثر دخوله و خروجه تلك اللیلة بال سالح و قد عرف ع اءن ابن   اس غیرك یصلى بالن



 ملجم لعنه اهللا قاتله بالسیف
 . �615 2، من ال یحضره الفقیه ، 305  . 2االحتجاج  -16

و اءنت بحمد اهللا عالمة غیر  فقال على بن الحسین یا عمة اسكتى ففى الباقى من الماضى اعتبار
 . معلمة فهمة غیر مفهمة

 زیارت جامعه كبیره ، مفاتیح الجنان ،-17
كالمكم نور و اءمركم رشد و وصیتكم التقوى و فعلكم الخیر و عادتكم االحسان و سجیتكم الكرم و 

 م و حتم و راءیكم علم و حلم و حزمشاءنكم الحق و الصدق و الرفق و قولكم حك
 692  . 41بحاراالنوار ج . 86  . 2المناقب ج  -18

 قل لالءرانب تربع حیث ما سلكت

 و للظباء بال خوف و ال حذر

 .112  . 2االرشاد، ج -19
ب الى باب الفسطاط فنادت عمر بن سعد بن اءبى وقاص و یحك یا عمرا یقتل اءبو خرجت اءخته زین

عبداهللا و اءنت تنظر الیه فلم یجبها عمر بشى ء فنادت و یحكم اءما فیكم مسلم فلم یجبها بشى ء و 
 . نادش شمر بن ذى الجوشن

 .23نهج البالغه نامه شماره -20
و اهللا ما فجاءنى من الموت وارد كرهته و ال طالع اءنكرته اال كقارب ورد و طالب وجد و ما عند اهللا 

 .خیر لالبرار
 .321روضة الواعظین ، خصائص االئمة ، نهج البالغه ، مشكاة االنوار ص -21

 صحابهو من كالم له ع كان كثیرا ما ینادى به اء
تجهزوا رحمكم اهللا فقد نودى فیكم بالرحیل و اءقلوا العرجه على الدنیا و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من 

و اعلموا . الزاد فان اءمامكم عقبة كثودا و منازل مخوفة مهولة البد من الورود علیها و الوقوف عندها
فیكم و قد دهمتكم فیها مفظعات االمور اءن مال حظ المنیة نحوكم دانیة و كاءنكم بمخالبها و قد نشبت 

  ... فقطعوا عالئق الدنیا و استطهروا بزاد التقوى. و معظالت المحذور



 .4سوره مباركه تحریم ، آیه -22
 .711، مصباح المجتهد، ص Š = Ï381 ، اقبال االءعما10  . 6تهذیب االءحكام ، ج -23

السالم علیك یا بنت رسول اهللا السالم علیك یا بنت نبى اهللا السالم علیك یا بنت حبیب اهللا السالم علیك 
 . یا بنت خلیل اهللا السالم علیك یا بنت صفى اهللا السالم علیك یا بنت اءمین اهللا

 .50و  49 واقعه-24
 .39سوره مباركه نجم ، آیه -25
 313  . 6مستدرك الوسائل ، ج -26

و سبح تسبیح فاطمة ع ثم اسجد و قل مائة مرة یا موالتى فاطمة اغیثینى ثم ضع خدك االیمن على 
ثم عد الى السجود و قل ذلك مائة مرة و عشر مرات و اذكر حاجتك فان اهللا االرض و قل مثل ذلك 

 یقضیها 
 .20  . 43بحاراالنوار، ج -27

فبعثت به الى رسول اهللا ص و قالت للرسول قل له تقراء علیك ابنتك السالم و تقول اجعل هذا فى سبیل 
فعلت فداها اءبوها ثالث مرات لیست الدنیا من محمد و ال من آل محمد ابن شاهین  اهللا فلما اءتاه قال

فى مناقب فاطمة و اءحمد فى مسند االنصار باسنادهما عن اءبى هریرة و ثوبان اءنهما قاال كان النبى 
لما ص یبداء فى سفره بفاطمة و یختم بها فجعلت و قتا سترا من كساء خیبریة لقدوم اءبیها و زوجها ف
رآه النبى ص تجاوز عنها و قد عرف الغضب فى وجهه حتى جلس عند المنبر فنزعت قالدتها و 

قرطیها و مسكتیها و نزعت الستر فبعثت به الى اءبیها و قالت اجعل هذا فى سبیل اهللا فلما اءتاه قال ع 
 الدنیا لهمقد فعلت فداها اءبوها ثالث مرات الل محمد و للدنیا فانهم خلقوا لالخرة و خلقت 

عن محمد بن اءبى عبداهللا الكوفى عن سهل بن زیاد عن 2 358  . 12مستدرك الوسائل ج -28
عبدالعظیم الحسنى عن ابراهیم بن اءبى محمود قال سمعت الرضا یقول من لم یشكر المنعم من 

  . المخلوقین لم یشكر اهللا عزوجل
 . سال غم و اندوه-29
 .3سوره مباركه نصر، آیه -30
 .242ص  1المناقب ج -31

 و قالت الزهراء علیها السالم



 قل للمغیب تحت اءطباق الثرى

 ندائیاان كنت تسمع صرختى و 

 صبت على مصائب لو اءنها

 صبت على االیام صرن لیالیا

 قد كنت ذات حمى بظل محمد

 ال اءخش من ضیم و كان حمالیا

 فالیوم اءخشع للذلیل و اءتقى

 ضیمى و اءدفع ظالمى بردائیا

 فاذا بكت قمریة فى لیلها

 شجنا على غصن بكیت صباحیا

 فالءجعلن الحزن بعدك مؤ نسى

 و الءجعلن الدمع فیك و شاحیا

 ماذا على من شم تربة اءحمد

 اءن ال یشم مدى الزمان غوالیا

عن على عن اءبیه عن الهروى عن ] عیون اءخبار الرضا علیه السالم [   ]االءمالى للصدوق  ]-32
ى الى السماء اءخذ بیدى جبرئیل ع فاءدخلنى الجنة فناولى الرضا ع قال قال النبى ص لما عرج بى اءب

من رطبها فاءكلته فتحول ذلك نطفة فى صلبى فلما هبطت الى االءرض واقعت خدیجة فتحملت بفاطمة 



] 1ع ففاطمة حوراء انسیة فكلما اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتى فاطمة ارشاد القلوب ، 
و قال النبى ص لما عرج بى الى السماء . 277] 100بحاراالنوار،  .460اءمالى للصدوق ص  .132

اءخذ بیدى جبرئیل ع فاءدخلنى الجنة فناولنى من رطبها فاءكلته فتحول ذلك نطفة فى صلبى فلما 
واقعت خدیجة فتحملت بفاطمة ع حوراء انسیة فكلما اشتقت الى رائحة الجنة   هبطت الى االءرض 

 شممت رائحة ابتنى فاطمة
و اذا جاءتهم آیة قالوا لن نؤ من حتى مثل ما اءوتى رسل اهللا اهللا اءعلم حیث یجعل رسالته  -33

 سیصیب الذین اءجرموا صغار عند اهللا و عذاب شدید بما كانوا یمكرون انعام
 .Š �41  45بحاراالءنوار، -34

اءقول و فى بعض تاءلیفات اءصحابنا اءن العباس لما راءى وحدته ع اءتى اءخاه و قال یا اءخى هل 
من رخصة فبكى الحسین ع بكاء شدیدا ثم قال یا اءخى اءنت صاحب لوائى و اءذا مضیت تفرق 

الء  عسكرى فقال العباس قد ضاق صدرى و سمئت من الحیاة و اءرید اءن اءطلب ثاءرى من هؤ
فقال الحسین ع فاطلب لهؤ الء االءطفال قلیال من الماء فذهب العباس و وعظهم و حذرهم . المنافقین 

فلم ینفعهم فرجع الى اءخیه فاءخبره فسمع االءطفال ینادون العطش العطش فركب فرسه و اءخذ رمحه 
ات و رموه بالنبال فكشفهم و القربة و قصد نحو الفرات فاءحاط به اءربعة آالف ممن كانوا موكلین بالفر 

فلما اءراد اءن یشرب غرفة من الماء ذكر .و قتل منهم على ما روى ثمانین رجال حتى دخل الماء 
عطش الحسین و اءهل بیته فرمى الماء ومالء القریة و حملها على كتفه االءیمن و توجه نحو الخیمة 

ضربه نوفل االءزرق على یده الیمنى  فقطعوا علیه الطریق و اءحاطوا به من كل جانب فحاربهم حتى
فحمل القربة على كتفه االءیسر فضربه نوفل فقطع یده الیسرى من الزند فحمل القربة باءسنانه فجاءه 

سهم فاءصاب القربة و اءریق ماؤ ها ثم جاءه سهم آخر فاءصاب صدره فانقلب عن فرسه و صاح الى 
ثم قالوا و لما قتل العباس قال . كى و حمله الى الخیمة اءخیه الحسین اءدركنى فلما اءتاه رآه صریعا فب

 . الحسین ع االن انكسر ظهرى و قلت حیلتى
 ابرلسان العرب ، واژه -35

و قول المرء ینفذ بعد حین اءماكن ، ال : االبرة مسلة الحدید، و الجمع ابر و ابار، قال القطامى 
 .واحدة االبر: و االبرة . و صانعها اءبار. االبارتجاوزها 

 .43سوره مباركه ابراهیم ، آیه -36



 .و ال تحسبن اهللا غافال عما یعمل الظالمون انما یؤ خرهم لیوم تشخص فیه االبصار
 .227ء سوره مباركه شعرا-37

اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا اهللا كثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا 
 . اءى منقلب ینقلبون

 .900مفاتیح الجنان ، زیارت جامعه كبیره ، ص -38
 .24ص  25اراالنوار ج بح-39
 .12كتاب الخصائص الحسینیه ، ص -40
 .128االمالى للصدوق ، ص -41

ابن ادریس عن اءبیه عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسین بن زید عن محمد بن زیاد 
المنذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال على ع لرسول اهللا ص یا رسول اهللا انك عن زیاد بن 

لتحب عقیال قال اى و اهللا انى الءخیه حبین حبا له و حبا لحب اءبى طالب له و ان ولده لمقتول فى 
تى محبة ولدك فتدمع علیه عیون المؤ منین و تصلى علیه المالئكة المقربون ثم بكى رسول اهللا ص ح

 . جرت دموعه على صدره ثم قال الى اهللا اءشكو ما تلقى عترتى من بعدى
 .86مفاتیح الجنان ، دعاى كمیل ، ص -42
اراالنوار ج ؛ بحR23 � 8؛ وسائل الشیعة ج 302مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ثمالى ص -43
95 � R82 588؛ المصباح للكفعمى ص 205؛ البلد االءمین ، ص 67؛ اقبال االعمال ، ص. 

عن اءبى حمزة الثمالى قال كان على بن الحسین ع سید العابدین ع یصلى عامة اللیل فى شهر 
تك من رمضان فاذا كان فى السحر دعا بهذا الدعاء الهى ال تؤ دبنى بعقوبتك و ال تمكر بى فى حیل

 ... اءین لى الخیر یا رب
 .R99 � 4المناقب ج -44

فلما اءصبحوا عباء الحسین ع اءصحابه و اءمر باءطناب البیوت فقربت حتى دخل بعضها فى بعض 
البیوت و جعلوها وراء ظهورهم لیكون الحرب من وجه واحد و اءمر بحطب و قصب كانوا جمعوه وراء 

فحرك دابته حتى استاءمن الى . فطرح ذلك فى خندق جعلوه و اءلقوا فیه النار و قال ال نؤ تى من ورائنا
الحسین و قال له باءبى اءنت و اءمى ما ظننت اءن االءمر ینتهى بهؤ الء القوم الى ما اءرى فاءما 

الى ذلك توبة قال نعم یتوب اهللا  االن فانى تائبا جئتك تائبا و مواسیا لك حتى اءموت بین یدیك اءترى



 ...فقال الحسین ع لبریز احتج علیهم فتقدم الیهم و عظهم فضحكوا منه و. علیك و یغفر لك 
 ؛302مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ثمالى ص -45
 .201عراف ، آیه سوره مباركه ا-46

 . ان الذین اتقوا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون
 .R78 � 11شرح نهج البالغه ، ج -47

و قیل المحبة نار فى القلب تحرق . و قال الشبلى المحب اذا سكت هلك و العارف اذا لم یسكت هلك 
 ما سوى ود المحبوب

 .71اللهوف ، ص -48
فحدث جماعة من بنى فزارة و بجیلة قالوا كنا مع زهیر بن القین لما اءقبلنا من مكة فكنا نسایر الحسین 
ع حتى لحقناه فكان اذا اءراد النزول اعتزلناه فنزلنا ناحیة فلما كان فى بعض االءیام نزل فى مكان لم 

ا من اءن ننازله فیه فبینا نحن نتعذى من طعام لنا اءذا اءقبل رسول الحسین ع حتى سلم ثم قال نجد بد
یا زهیر بن القین ان اءبا عبداهللا الحسین ع بعثنى الیك لتاءتیه فطرح كل انسان منا ما فى یده حتى كان 

یك ابن رسول اهللا ص على رءوسنا الطیر فقالت له زوجته و هى دیلم بنت عمرو سبحان اهللا اءیبعث ال
ثم ال تاءتیه فلو اءتیته فسمعت من كالمه فمضى الیه زهیر بن القین فما لبث اءن جاء مستبشرا قد 

اءشرق وجهه فاءمر بفسطاطه و ثقله و متاعه فحول الى الحسین ع و قال المراءته اءنت طالق فانى 
الءفدیه بنفسى و اءقیه بر  ال اءحب اءن یصیبك بسببى اال خیر و قد عزمت على صحبة الحسین ع

وحى ثم اءعطاها مالها و سلمها الى بعض بنى عمها لیو صلها الى اءهلها فقامت الیه و بكت و 
ودعته و قالت كان اهللا عونا و معینا خار اهللا لك اءساءلك اءن تذكرنى فى القیامة عند جد الحسین ع 

 . منى به فقال الءصحابه من اءحب اءن یصحبنى و اال فهو آخر العهد
 .R47 � 45بحاراالءنوار، ج -49

اءقول و فى بعض الكتب اءن الحسین لما نظر الى اثنین و سبعین رجال من اءهل بیته صرعى التفت 
اءبة الى الخیمة و نادى یا سكینة یا فاطمة یا زینب یا اءم كلثوم علیكن منى السالم فنادته سكینة یا 

استسلمت للموت فقال كیف ال یستسلم من ال ناصر له و ال معین فقالت یا اءبة ردنا الى حرم جدنا 
 . فقال هیهات لو ترك القطا لنام فتصارخن النساء فسكتهن الحسین و حمل على القوم

 .R89 � 2؛ االرشاد ج 89اللهوف ، ص -50



ه العباس ع ان استطعت اءن تصرفهم عنا فى هذا الیوم فافعل لعلنا نصلى لربنا فى هذه قال الءخی
 . اللیلة فانه یعلم اءنى اءحب الصالة له و تالوة كتابه

 .91اللهوف ، ص -51
ل ما بین راكع و ساجد و قال الراوى و بات الحسین ع و اءصحابه تلك اللیلة و لهم دوى كدوى النح

قائم و قاعد فعبر علیهم فى تلك اللیلة من عسكر عمر بن سعد اثنان و ثالثون رجال و كذا كانت سجیة 
 . الحسین ع فى كثرة صالته و كمال صفاته

 .9سوره مباركه كهف ، آیه -52
 .19سوره مباركه حشر، آیه -53

 . و ال تكونوا كالذین نسوا اهللا فاءنساهم اءنفسهم اولئك هم الفاسقون
 .w w578 2، الخرائج و الجرائح ، ج w w185 45بحاراالنوار، ج -54

 فال و اهللا لیس لهم شفیع

 و هم یوم القیامة فى العذاب

بوالفرج سعید بن اءبى الرجا عن محمد بن عبداهللا بن عمر الخانى عن اءبى القاسم بكراد بن الطیب اء
بن شمعون عن اءبى بكر بن اءحمد بن یعقوب عن اءحمد بن عبدالرحمن عن سعد عن الحسن بن 

هو  عمر عن سلیمان بن مهران االءعمش قال بینما اءنا فى الطواف بالموسم اذا راءیت رجال یدعوا و
یقول اللهم اغفرلى و اءنا اءعلم اءنك ال تغفر قال فارتعدت لذلك و دنوت منه و قلت یا هذا اءنت فى 
حرم اهللا و حرم رسوله و هذا اءیام حرم فى شهر عظیم فلم تیاءس من المغفرة قال یا هذا ذنبى عظیم 

شئت اءخبرتك قلت قلت اءعظم من جبل تهامة قال نعم قلت یوازن الجبال الرواسى قال نعم فان 
اءخبرنى قال اخرج بنا عن الحرم فخرجنا منه فقال لى اءنا اءحد من كان فى العسكر المیشوم عسكر 
عمر بن سعد حین قتل الحسین و كنت اءحد االءربعین الذین حملوا الراءس الى یزید من الكوفة فلما 

مركوزا على رمح و معه االءحراس حملناه عن طریق الشام نزلنا على دیر للنصارى و كان الراءس معنا 
 فوضعنا الطعام و جلسنا لناءكل فاذا بكف فى حائط الدیر تكتب



 اءترجو اءمة قتلت حسینا

 شفاعة جده یوم الحساب

قال فجزعنا من ذلك جزعا شدیدا و اءهوى بعضنا الى الكف لیاءخذها فغابت ثم عاد اءصحابى الى 
 الطعام فاذا الكف قد عادت تكتب

 اهللا لیس لهم شفیعفال و 

 و هم یوم القیامة فى العذاب

 فقام اءصحابنا الیها فغابت ثم عادوا الى الطعام فعادت تكتب

 و قد قتلوا الحسین بحكم جور

 و خالف حكمهم حكم الكتاب

فامتنعت و ما هناءنى اءكله ثم اءشرف علینا راهب من الدیر فراءى نورا ساطعا من فوق الراءس 
ى عسكر فقال الراهب للحراس من اءین جئتم قالوا من العراق حاربنا الحسین فقال الراهب فاءشرف فراء

ابن فاطمة بنت نبیكم و ابن ابن عم نبیكم قالوا نعم قال تبا لكم و اهللا لو كان لعیسى ابن مریم لحملناه 
ف دراهم ورثتها على اءحداقنا و لكن لى الیكم حاجة قالوا و ما هى قال قولوا لرئیسكم عندى عشرة آال

من آبائى یاءخذها منى و یعطینى الراءس یكون عندى الى وقت الرحیل فاذا رحل رددته الیه فاءخبروا 
عمر بن سعد بذلك فقال خذوا منه الدنانیر و اءعطوه الى وقت الرحیل فجاءوا الى الراهب فقالوا هات 

ة آالف درهم فدعا عمر بالناقد و المال حتى نعطیك الراءس فاءدلى الیهم جرابین فى كل جراب خمس
الوزان فانتقدها و وزنها و دفعها الى خازن له و اءمر اءن یعطى الراءس فاءخذ الراهب الراءس فغسله و 

نظفه و حشاه بمسك و كافور كان عنده ثم جعله فى حریرة و وضعه فى حجره و لم یزل ینوح و یبكى 
اهللا ال اءملك اال نفسى فاءذا كان غدا فاشهد لى عند  حتى نادوه و طلبوا منه الراءس فقال یا راءس و

جدك محمد انى اءشهد اءن ال اله اهللا و اءن محمد عبده و رسوله اءسلمت على یدیك و اءنا موالك و 
قال لهم انى اءحتاج اءن اءكلم رئیسكم بكلمة و اءعطیه الراءس فدنا عمر بن سعد فقال ساءلتك باهللا و 



الى ما كنت تفعله بهذا الراءس و ال تخرج بهذا الراءس من هذا الصندوق فقال بحق محمد اءن ال تعود 
له اءفعل فاءعطاه الراءس و نزل من الدیر یلحق ببعض الجبال یعبداهللا و مضى عمر بن سعد ففعل 

بالراءس مثل ما كان یفعل فى االءول فلما دنا من دمشق قال الءصحابه انزلوا و طلب من الجاریة 
اءحضرت بین یدیه فنظر الى خاتمه ثم اءمر اءن یفتح فاءذا الدنانیر قد تحولت خزقیة فنظروا الجرایین ف

فى سكتها فاءذا على جانبها مكتوب ال تحسبن اهللا غافال عما یعمل الظالمون و على الجانب اآلخر 
 ... یا و االخرةمكتوب سیعلم الذین ظلموا اءى منقلب ینقلبون فقال انا هللا و انا الیه راجعون خسرت الدن

 .20سوره مباركه مزمل ، آیه -55
ان ربك یعلم اءنك تقوم اءدنى من ثلثى اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معك و اهللا یقدر اللیل 

ن منكم مرضى و و النهار علم اءن لن تحصوه فتاب علیكم فاقرؤ ا ما تیسر من القرآن علم اءن سیكو 
آخرون یضربون فى االرض یبتغون من فضل اهللا و آخرون یقاتلون فى سبیل اهللا فاقرؤ ا ما تیسر منه 

و اءقیموا الصالة و آتوا الزكاة و اءقرضوا اهللا قرضا حسنا و ما تقدموا الءنفسكم من خیر تجدوه عند اهللا 
 یمهو خیرا و اءعظم اءجرا و استغفروا اهللا ان اهللا غفور رح

 .91اللهوف ، ص -56
قال الراوى و بات الحسین ع و اءصحابه تلك اللیلة و لهم دوى كدوى النحل ما بین راكع و ساجد و 

قائم و قاعد فعبر علیهم فى تلك اللیلة من عسكر عمر بن سعد اثنان و ثالثون رجال و كذا كانت سجیة 
 . رة صالته و كمال صفاتهالحسین ع فى كث

 .706ص  1منتهى االمال ، ج . Ï12 = 3الوقایع و الحوادث ، ج -57
 پسرانى -58
ا كه حضرت علیه السالم ، وعده آب به این خانم علیها اگر آنجا رفتید نام سكینه را نیاورید چر -59

 .السالم داده بود
 .Ï706 = 1منتهى االمال ، ج . Ï12 = 3الوقایع و الحوادث ، ج -60
 .168 1الخصال ، ج -61

 .چرا كه حضرت علیه السالم ، وعده آب به این خانم علیها السالم داده بود -62
 .706ص  1منتهى االمال ، ج . Ï12 = 3الوقایع و الحوادث ، ج -63



 .468 1الخصال ، ج -64
 .118اللهوف ، ص -65

 احق الناس اءن یبكى علیه

 فتى اءبكى الحسین بكربالء

 اءخوه و این والده على

 اءبوالفضل المضرج بالدماء

 و من واساه یثنیه شى ء

 و جادله على عطش بماء

 .علیه السالم ، وعده آب به این خانم علیها السالم داده بودچرا كه حضرت  -66
 .55سوره مباركه قمر آیه -67

 فاءن نهزم فهزامون قدما-68

 و ان نغلب فغیر مغلبینا

 و ما ان طبنا جبن و لكن

 آخرینا منایانا و دولة

 اذا ما الموت رفع عن اءناس

 كالكله اءناخ بآخرینا

 فاءفنى ذلكم سرواة قومى



 كما اءفنى القرون االءولینا

 فلو خلد الملوك اذ خلدنا

 و لو بقى الكرام اذا بقینا

 .ô300 = = 2؛ االحتجاج ، ج Ï9 = 45بحاراالءنوار، ج 
 .55سوره مباركه قمر آیه -69
 .4سوره مباركه قلم ، آیه -70
 .Ï43 = 45بحاراالءنوار، ج -71

فلم یزل یقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم و روى اءنه قتل على عطشه مائة و عشرین 
م رجع الى اءبیه و قد اءصابته جراحات كثیرة فقال یا اءبة العطش قد قتلنى و ثقل الحدید رجال ث

اءجهدنى فهل الى شربة من ماء سبیل اءتقوى بها على االءعداء فبكى الحسین ع و قال یا بنى یعز 
ا على محمد و على على بن اءبى طالب و على اءن تدعوهم فال یحیبوك و تستغیث بهم فال یغیثوك ی

 ...بنى هات لسانك فاءخذ بلسانه فمصه و دفع الیه خاتمه 
 .4سوره مباركه قلم ، آیه -72
 .Ï43 = 45بحاراالءنوار، ج -73

ى عطشه مائة و عشرین فلم یزل یقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم و روى اءنه قتل عل
رجال ثم رجع الى اءبیه و قد اءصابته جراحات كثیرة فقال یا اءبة العطش قد قتلنى و ثقل الحدید 

اءجهدنى فهل الى شربة من ماء سبیل اءتقوى بها على االءعداء فبكى الحسین ع و قال یا بنى یعز 
ستغیث بهم فال یغیثوك یا بنى على محمد و على بن اءبى طالب و على اءن تدعوهم فال یجیبوك و ت

 ...هات لسانك فاءخذ بلسانه فمصه و دفع الیه خاتمه 
 .ô34 � 45بحاراالنوار ج ، -74

نظر الحسین الیه قد برز اعتنقه و جعال یبكیان حتى غشى علیهما ثم استاءذن الحسین ع فى المبارزة 
ءذن له فلم یزل الغالم یقبل یدیه و رجلیه حتى اذن له فخرج و دموعه تسیل على فاءبى الحسین اءن یا

 خدیه و هو یقول



 .آن نورى كه كربال از او روشنى مى گرفت ، در كربال شهید شد در حالیكه او را دفن نكردند-75
 .117اللهوف ص -76
 Š � =134 45بحاراالءنوار، ج . 83اللهوف ، ص -77

و لئن جرت على الدواهى مخاطبتك انى الءستصغر قدرك و اءستعظم تقریعك و اءستكبر توبیخك لكن 
بحزب الشیطان الطلقاء العیون عبرى و الصدور حرى اءال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهللا النجباء 

فهذه االءیدى تنطف من دمائنا و االءفواه تتحلب من لحومنا و تلك الجثث الطواهر الزواكى تنتابها 
العواسل و تعفوها اءمهات الفراعل و لئن اتحذتنا مغنما لتجدنا و شیكا مغرما حین ال تجد اال ما قدمت 

 ... معول فكد كیدكو ما ربك بظالم للعبید فالى اهللا المشتكى و علیه ال
 . 615. 2من ال یحضره الفقیه ، . 305= � 2االحتجاج -78

فقال على بن الحسین یا عمة اسكتى ففى الباقى من الماضى اعتبار و اءنت بحمد اهللا عالمة غیر 
 . معلمة فهمة غیر مفهمة

 .160اللهوف ص -79
 .كیف راءیت صنع اهللا باءخیك و اءهل بیتك ؟ فقالت ما راءیت اال جمیال

 .130ص  65بحاراالنوار، ج . 74بشارة المصطفى ص -80
مد عن محمد بن شهریار عن محمد بن محمد البرسى عن محمد بن الحسین الفرشى عن اءحمد بن اءح

عن محمد بن على المقرى عن عبیداهللا بن محمد االءیدى عن عمر بن مدرك عن محمد بن زیاد المكى 
عن جریر بن عبدالحمید عن االءعمش عن عطیة العوفى قال خرجت مع جابر بن عبداهللا االءنصارى 

اطى ء الفرات رحمه اهللا زائرین قبر الحسین بن على بن اءبى طالب ع فلما وردنا كربالء دنا جابر من ش
فاغتسل ثم ائتزز بازار و ارتدى ب آخر ثم فتح صرة فیها سعد فنثرها على بدنه ثم لم یخط خطوة اال 
ذكر اهللا حتى اذا دنا من القبر قال اءلمسنیه فاءلمسته فخر على القبر مغشیا علیه فرششت علیه شیئا 

یبه ثم قال و اءنى لك بالجواب و قد من الماء فاءفاق ثم قال یا حسین ثالثا ثم قال حبیب ال یجیب جب
شحطت اءوداجك على اءثباحك و فرق بین بدنك و راءسك فاءشهد اءنك ابن النبیین و ابن سید المؤ 
منین و ابن حلیف التقوى و سلیل الهدى و خامس اءصحاب الكساء و ابن سید النقباء و ابن فاطمة 

د المرسلین و ربیت فى حجر المتقین و رضعت سیدة النساء و ما لك ال تكون هكذا و قد غذتك كف سی
من ثدى االیمان و فطمت باالسالم فطبت حیا و طبت میتا غیر اءن قلوب المؤ منین غیر طیبة لفراقك 



و ال شاكة فى الخیرة لك فعلیك سالم اهللا و رضوانه و اءشهد اءنك مضیت على ما مضى علیه اءخوك 
قال السالم علیكم اءیها االءرواح التى حلت بفناء الحسین و  یحیى بن زكریا ثم جال ببصره حول القبر و

اءناخت برحله اءشهد اءنكم اءقمتم الصالة و آتیتم الزكاة و اءمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنكر و 
جاهدتم الملحدین و عبدتم اهللا حتى اءتاكم الیقین و الذى بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فیما دخلتم فیه 

فقلت لجابر و كیف و لم نهبط و ادیا و لم نعل جبال و لم نضرب بسیف و القوم قد فرق بین قال عطیة 
رءوسهم و اءبدانهم و اءوتمت اءوالدهم و اءرملت االءزواج فقال لى یا عطیة سمعت حبیبى رسول اهللا 

یقول من اءحب قوما حشر معهم و من اءحب عمل قوم اءشرك فى عملهم و الذى بعث محمدا   ص 
لحق نبیا ان نیتى و نیة اءصحابى على ما مضى علیه الحسین و اءصحابه خذوا بى نحو اءبیات با

كوفان فلما صرنا فى بعض الطریق فقال لى یا عطیة هل اءوصیك و ما اءظن اءننى بعد هذه السفرة 
مالقیك اءحب محب آل محمد ما اءحبهم و اءبغض مبغض آل محمد ما اءبغضهم و ان كان صواما 

و ارفق بمحب آل محمد فانه ان تزل لهم قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم اءخرى بمحبتهم فان محبهم  قواما
 .یعود الى الجنة و مبغضهم یعود الى النار

 .Š � =60 2كشف الغمة ، ج . å296 = 43بحاراالءنوار، ج -81
یزید بن اءبى زیاد خرج النبى ص من بیت عاشقة فمر على بیت اءبو السعادات فى فضائل العشرة قال 

 فاطمة فسمع الحسین یبكى فقال اءلم تعلمى بكاءه یؤ ذینى
عن یزید بن اءبى زیاد قال خرج رسول اهللا ص من بیت عائشة رضى اهللا فمر على بیت فاطمة ع 

 .4فسمع حسینا یبكى فقال اءلم تعلمى اءن بكاءه یؤ ذینى ، المناقب ، ص 
 157: اللهوف ص -82

ثم ان زین العابدین ع اءوماء الى الناس اءن اسكتوا فسكتوا فقام قائما فحمد اهللا و اءثنى علیه و ذكر 
ثم صلى علیه ثم قال اءیها الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى فاءنا اءعرفه   النبى ص 

لى بن الحسین بن على بن اءبى طالب ع اءنا ابن من انتهكت حرمته و سلبت نعمته بنفسى اءنا ع
وانتهب ماله و سبى عیاله اءنا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر ذخل و ال ترات اءنا ابن خدعتموه و 

اءیكم اءعطیتموه من اءنفسكم العهد و المیثاق و البیعة و قاتلتموه فتبا لما قدمتم الءنفسكم و سواءة لر 
 اذ یقول لكم قتلتم عترتى و انتهكتم حرمتى فلستم من اءمتى ،  باءیة عین تنظرون الى رسول اهللا ص 

  353: ص  9: مستدرك الوسائل ج -83



كعبة و عن اءعالم الدین للدیلمى عن طاوس الیمانى قال راءیت فى جوف اللیل رجال متعلقا باءستار ال
هو یقول اءال اءیها الماءمول فى كل حاجة شكوت الیك الضر فاسمع شكایتى اءال یا رجائى اءنت 

تكشف كربتى فهب لى ذنوبى كلها و اقض حاجتى فزادى قلیل ال اءراه مبلغى اءللزاد اءبكى اءم لطول 
لنار یا غایة المنى مسافتى اءتیت باءعمال قباح ردیة فما فى الورى عبد جنى كجنایتى اءتحرقنى فى ا

سوره مباركه یوسف ،  -84 ... فاءین رجائى ثم اءین مخافتى قال فتاءمله فاذا هو على بن الحسین ع
 .84آیه 

 . و تولى عنهم و قال یا اءسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم
و اتل علیهم نباء ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من اءحدهما ولم یتقبل من االخر قال  -85

 الءقتلنك قال انما یتقبل اهللا من المتقین
 .27سوره مباركه مائده ، آیه 

 17: ص  52: ، بحاراالءنوار ج 297: ؛ اقبال االءعمال ص 273: الغیبة للطوسى ص  -86
قال اسماعیل بن على دخلت على اءبى محمد الحسن بن على ع فى المرضة التى مات فیها و اءنا 

عنده اذ قال لخادمه عقید و كان الخادم اءسود نوبیا قد خدم من قبله على بن محمد و هو ربى الحسن 
جاءت به صیقل الجاریة اءم الخلف ع فلما  ع فقال له یا عقید اءغل لى ماء بمصطكى فاءغلى له ثم

صار القدح فى بدیه و هم بشر به فجعلت یده ترتعد حتى ضرب القدح ثنایا الحسن فتركه من یده و قال 
لعقید ادخل البیت فانك ترى صبیا ساجدا فاءتنى به قال اءبو سهل قال عقید فدخلت اءتحرى فاءذا اءنا 

فسلمت علیه فاءوجز فى صالته فقلت ان سیدى یاءمرك بالخروج بصبى ساجد رافع سبابته نحو السماء 
الیه اذ جاءت اءمه صقیل فاءخذت بیده و اءخرجته الى اءبیه الحسن ع قال اءبوسهل فلما مثل الصبى 
بین یدیه سلم و اذا هو درى اللون و فى شعر راءسه قطط مفلج االءسنان فلما رآه الحسن بكى و قال یا 

ى الماءف انى ذاهب الى ربى و اءخذ الصبى القدح المغلى بالمصطكى بیده ثم سید اءهل بیته اسقن
حرك شفتیه ثم سقاه فلما شربه قال هیئونى للصالة فطرح فى حجره مندیل فوضاء الصبى واحدة واحدة و 
مسح على راءسه و قدمیه فقال له اءبو محمد ع اءبشر یا بنى فاءنت صاحب الزمان و اءنت المهدى 

ة اهللا على اءرضه و اءنت ولدى و وصیى و اءنا ولدتك و اءنت م ح م د بن الحسن بن و اءنت حج
على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن اءبى طالب 
ولدك رسول اهللا و اءنت خاتم االئمة الطاهرین و بشر بك رسول اهللا و سماك و كناك بذلك عهد الى 



ئك الطاهرین ص على اءهل البیت ربنا انه حمید مجید و مات الحسن بن على من وقته اءبى عن آبا
 . صلوات اهللا علیهم اءجمعین

 .421نهج البالغه ،  -87
 .و قوال بالحق و اعمال لالءجر و كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا

 .171  . 53بحاراالءنوار، ج . 492  . 2االحتجاج ، ج -88
السالم علیك حین تقعد السالم علیك حین تقوم السالم علیك حین تقراء و تبین السالم علیك حین تصلى 

و تقنت السالم علیك تركع و تسجد السالم علیك حین تكبر وتهلل السالم علیك حین تحمد وتستغفر 
 . حین تمسى و تصبحالسالم علیك 

 .32سوره مباركه نساء آیه -89
 .77سوره مباركه ص ، آیه . 34سوره مباركه حجر، آى -90

 .53ه زمر، آیه سوره مبارك. انه هو الغفور الرحیم ...-91
 .297: اقبال االءعمال ص -92

اذ كانت االءرض هللا یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین و سبحان ربنا ان كان وعد ربنا 
لى اهللا لمفعوال ولن یخلف اهللا وعده و هو العزیز الحكیم فعلى االءطایب من اءهل بیت محمد و على ص

الدموع و لیصرخ ] فلتدر [ علیهما و آلهما فلیبك الباكون و ایاهم فلیندب النادبون و لمثلهم فلتذرف 
اءین اءبناه ] و [ اءین الحسین ] و [ الصارخون و یضج الضاجون و یعج العاجون اءین الحسن 

] و [ ة بعد الخیرة الحسین صالح بعد صالح و صادق بعد صادق اءین السبیل بعد السبیل اءین الخیر 
اءین الشموس الطالعة اءین االءقمار المنیرة اءین االءنجم الزهراة اءین اءعالم الدین و قواعد العلم اءین 

[ اءین العمد لقطع دابر الظلمة اءین المنتظر القامه ] الطاهرة [ بقیة اهللا التى ال تخلو من العترة الهادیة 
تجى الءزالة الجور و العدوان اءین المدخر لتجدید الفرائض و السنن االءمت و العوج اءین المر ] القواعد 

العادة الملة و الشریعة اءین المؤ مل الحیاء الكتاب و حدوده اءین محیى معالم ] المتخذ [اءین المتخیر 
الدین و اءهله اءین قاصم شوكة المعتدین اءین هادم اءبنیه الشرك و النفاق اءین مبید اءهل الفسوق و 

عصیان و الطغیان اءین حاصد فروع الغى و الشقاق اءین طامس آثار الزیغ و االءهواء اءین قاطع ال
حبائل الكذب و االفتراء اءین مبید العتاة و و المردة اءین مستاءصل اءهل العناد و التضلیل و االءلحاد 

ءین باب اهللا الذى منه یؤ على التقوى ا] الكلمة [اءین معز االءولیاء و مذل االءعداء اءین جامع الكلم 



االءولیاء اءین السبب المتصل بین اءهل ] یتوجه الیه [الیه یتوجه ] به [ تى اءین وجه اهللا الذى 
االءرض و السماء اءین صاحب یوم الفتح و ناشر رایة الهدى اءین مؤ لف شمل الصالح و الرضا 

بدم المقتول بكربالء اءین ] المطالب ]لب اءین الطالب بذخول االءنبیاء و اءبناء االءنبیاء اءین الطا
[ المنصور على من اعتدى علیه و افترى اءین المضطر الذى یجاب اذا دعا اءین صدر الخالئق 

ذوالبر و التقوى اءین ابن النبى المصطفى و ابن على المرتضى و ابن خدیجة الغراء و ابن ] الخالئف 
 .37جمال االسبوع ص -93 ... فسىفاطمة الزهراء الكبرى باءبى اءنت و اءمى و ن

السالم علیك یا حجه اهللا فى ارضه السالم علیك یا عین اهللا فى خلقه السالم علیك یا نور اهللا الذى 
 یهتدى به المهتدون و یفرج به عن المومنین السالم علیك ایها المهذب الخائف السالم عیك ایها الوالى
الناصح السالم علیك یا سفینه النجاه السالم علیك یا عین الحیاه السالم علیك صلى اهللا علیك و على 

 آل بیتك الطیبین الطاهرین
 .931مفاتیح الجنان ، زیارت حضرت معصومه علیها السالم ؛ ص -94
 .33سوره مباركه احزاب ، آیه -95
 . 127سوره مباركه انعام ، آیه -96

 . لهم دار السالم عند ربهم و هو ولیهم بما كانوا یعملون
 . 768 1الخصال ، ج -97

 . لمنزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة و ان للعباس عند اهللا تبارك و تعالى
 .368  . 10مستدرك الوسائل ، ج -98

البحار، فى بعض كتب الزیارات حدث على بن ابراهیم عن اءبیه عن سعد عن على بن موسى الرضا 
طمة بنت موسى علیها السالم قال نعم من ع قال قال یا سعد عندكم لنا قبر قلت له جعلت فداك قبر فا

 . زارها عارفا بحقها فله الجنة
 . 535، المصباح للكفعمى ، 183، البلد االءمین ، 679اقبال االعمال ، -99

ن الحور العین اللهم انا نساءلك الخیر برحمتك و نستعذیك من النار فاءنقذنا منها بقدرتك و نساءلك م
فارزقنا بعزتك و اجعل اوسع اءرزاقنا عند كبر سننا و اءحسن اءعمالنا عند اقتراب آجالنا و اءطل فى 
 طاعتك و ما یقرب الیك و یحظى عندك و یزلف لدیك اءعمارنا و اءحسن فى جمیع اءحوالنا و اءمورنا

نا للدنیا و اآلخرة و ابداءب آبائنا و معرفتنا و ال تكلنا الى اءحد من خلقك و تفضل علینا بجمیع حوائج



 . الءنفسنا یا اءرحم الراحمین ( ساءلناك(اءمهاتنا و جمیع اخواننا المؤ منین فى جمیع ما ساءلتك 
 .55سوره مباركه قمر، آیه -100
 . 9هف ، آیه سوره مباركه ك -101


