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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (11سوگواری )، گریه و کربال، عاشورا، امام حسین

، بيت دشمنان اهلفضيلت زیارت عاشورا، تولّی، تبرّی،  ،الحسيناباعبداهللکلیدواژگان: 

ثبات قدم، ، اشک، سير باطنیسالم، طينت علّيّينی و سجّينی، لعن، سقيفه، مسبّبان جنایت، کودتای 

 مقام محمود. دیدار و مالقات. 

 زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سالم بخوان و از بار ی عمر الاقل یكاگر شده در همه

  1 آن محروم نمان.

-دانيد که زیارت عاشورا از زیارتبه زیارت عاشورا خدمتتان صحبت کنم؛ اوّالً می خواهم کمی راجع می

از علمای ما  اهل دعاست. این زیارت را بزرگانی های بسيار موثّق و مورد اعتماد بزرگان اهل حدیث و

هایی که مورد اعتنا و اعتبار دانشمندان بزرگ علوم اسالمی هستند. بنابراین تاند؛ شخصيّنقل کرده

در سند این زیارت  ،ای که زیارت عاشورا دارد سازنده و دليل پيام بسيار زیبا و کوبندهکسانی که به

 هم از امام است؛ ارت نقل شدهتشكيک کردند، تشكيک آنها جایی ندارد. از طرق متعدّدی این زی

زیارت قطعاً جزء زیارات  ، ایندهدبر آنچه شواهد و ادلّه نشان می. بناصادق اماماز و هم  باقر

تبارش تردید نيست. در فضيلتش بنابراین در اع وارد شده است؛ همأثوره و معتبری است که از ائمّ
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گونه تعابير در روایات آمده  به کم متن زیارتی این هم باید گفت فضيلت بسيار باالیی دارد. شاید راجع

فراوان  ،های مطلقه و چه مخصوصههای مختلفی چه زیارتبا عبارت الحسيناست. زیارت اباعبداهلل

به  الحظه کرد؛ امّا تعابيری که راجعم الجنانمفاتيحتوان در کتاب هایی را میو نمونه وارد شده است

حضرت  ،نقل کرده باقر ير بسيار عجيبی است. در روایتی که علقمه از امامزیارت عاشورا آمده، تعاب

کسی  رود. هزار هزار یعنی ميليون!کسی که این زیارت را بخواند، صد هزار هزار درجه باال میفرمودند: 

یا رود؛ ميليون کالس و درجه باال می صد را زیارت کند، الحسين که با زیارت عاشورا اباعبداهلل

نی خواندن این زیارت انسان یع شهيد شده باشد؛ حسين مثل کسی است که با خود امام :مودندفر

کند. یا فرمودند کسی که این زیارت را بخواند ثواب زیارت هر پيغمبر و ی شهدای کربال میرتبه را هم

بخواند ثواب ن زیارت را اگر کسی ای :یا فرمودند شود؛به او داده می تا خاتم رسولی از آدم

 2کنند.او عطا می تا روز قيامت زیارت کند به انرا از روز شهادتش حسين کس که امامزیارت هر

 گونه تعابير عجيب را نه برای زیارت سائر ائمّه م و اینا هبنده تاکنون برخورد نكرد العاده است!فوق

گونه  این نقل شده است؛ حسين امامخود های دیگری که برای به زیارت ام، و نه حتّی راجع دیده

 العاده است. ام. زیارت عاشورا در فضيلت، فوقتعابير عجيب را ندیده

نقل کرده، حضرت فرمودند: کسی که با  صادق در روایت دیگری که صفوان این زیارت را از امام

ول است؛ چون ممكن است اوّالً مطمئن باشد که زیارتش مقب ،را زیارت کند حسين این زیارت امام

سعيش »زیارتش قبول است و  مورد قبول حضرت واقع نشود؛ امّا فرمودند که لیکند وکسی زیارت 

-تشكّر می از او حسين گيرد. خود امامقرار می حسين یعنی مورد تشكّر امام است؛« مشكور

                                            

ََ  :281، ص 89و مجلسای، باااااواواا، ج    171الزّیاااا،، ص   قولویه، کامل ابن؛ 775، ص 2المتهجّد، ج  طوسی، مصباح. 2 ِاذا فَِانَّك

ََ ِبها اَْلَف اَْلِف َحَسَنٍة َو َمحكقُكْلَت ذ   ََ فَكَقْد َدَعْوَت ِبما َيْدُعو ِبِه َمْن زارَُه ِمَن اْلَمالِئَكِة َو َكَتَب اهللُ َل ََ ِمائَكَة اَلْكفِ ِل ََ اَلْكَف اَلْكِف َِّكٍةَ ٍة َو َرفَكَك لَك   ا َعْنك
ََكُه َو َكتَكَب  بْكِن َعِلك ح َحت ك     اْلُحَسكْةنِ  [ َدَرَجٍة َو ُكْنَت ِممَِّن اُِّْتْشِهَد َمككَ  ]اَْلفِ  ُِ ِات  ِفك  الشءكَهداِذ الَّكِسيَن اُِّْتْشكِهُدوا َم كَ  َْ ْْ َو َت تُك ْْ ِفك  َدَرجكاِتِه ُتشكارَِكُه

ََ ثَكَواَب ُكٍل نَِب ح َو َرُِّوٍل َو زِيَارَِة َمْن زاَر اْلُحَسْةَن ْبَن َعِل ح ُمْنُس يَكْوَم قُِتلَ    . َل
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از با این زیارت و سالمی که او  کند!از او تشكّر می حسين و خدای امام کند که مرا زیارت کردی!

رسد و اگر ، مطمئن باشد که سالمش به محضر حضرت میدهدمی حسين هر جای عالم به امام

خواهد به هر مرتبه که می :شود. باز بنا به آن روایت فرمودندحاجتی دارد از جانب خدا برآورده می

-جا که میرفانی به کجا برسيد؟ هرسلوك ع و خواهيد در سيررسد. خيلی عجيب است. شما میمی

رسد و خدای متعال و این زائر به هر مرتبه که بخواهد، میتوانيد. خواهيد برسيد با زیارت عاشورا می

را زیارت کند،  حسين گردانند. کسی که با این زیارت اماماو را نااميد برنمی حسين امام

فوز به جنّت و نجات از دوزخ است. کسی که با این  :ندگردد. باز از آثار این زیارت فرمودکامياب برمی

مورد دشمنان  کس که شفاعت کند جز دررا زیارت کند، شفاعتش در حقّ هر حسين زیارت امام

-دهند که بهکننده اجازه مییعنی فردای قيامت به زیارت 3مورد قبول قرار خواهد گرفت؛ بيتاهل

خواهد شفاعت کند و شفاعتش در دستگاه پروردگار میکس که در مورد هر بيتجز دشمنان اهل

 های زیارت عاشورا بسيار باالست. العاده است. فضيلتشود. این تعابير فوقپذیرفته می

هایی چه فضيلت ،بسيار مورد اعتبار و وثوق دو نمونه از روایات را عرض کردم که بدانيم این زیارتِ

اند و آنهایی که گفتنی نبوده، نوش جان کسانی ی بوده و گفتهدارد. تازه اینها چيزهایی است که گفتن

اند که چه خبر است و چه چيزهایی غير از اینها که گفته آنها فهميده !که اهل زیارت عاشورا هستند

بينيم که چه میوقت آن ،دهددا ما را اهل زیارت عاشورا قرار شاءاهلل خ شده در زیارت عاشورا هست. ان

در تشرّفی  ،د رشتیسيّ ،نقل کرده، آن عالم الجنان مفاتيحصاحب مفاتيح در به آنچه بناخبر است. لذا 

خوانيد؟ میکنند که چرا عاشورا نداشتند، حضرت از او سؤال می ارواحنافداه اهللکه خدمت حضرت بقيه

                                            

كُ   :500، ص 89و مجلسای، باااااواواا، ج    791، ص 2المتهجّد، ج  طوسی، مصباح. 3 َُةكْ َةُه َمْشكُكورو َو َِّكالَمُه واِغكلو  َْ زِيَارَتَكُه َمْقُبولَكةو َو َِّك

ٍةبُكُه ... قَكْد ىلَك  اهللُ َعلك    ََ كنَكفْ  َمْحُجوٍب َو َحاَجَتُه َمْقِضةَّةو ِمَن اهلِل باِلغاً َما بَكَلغَكْت َو َت ُي ِسِه الٍ يكارَِة ِمكْن قُككْ ٍب َاْو ِسكِه َعك َّ َو َجكلَّ َامَّ َمكْن زَاَر اْلُحَسكْةَن ِبه 
ٍَْد َو َدعا ِبه   ُتُه ِف  َمْسأََلِتِه باِلغاً ما بَكَلغَ بُك َْ َقِلُب َعٍن  خائِب  َسا الدءعاِذ َقِبْلُت ِمْنُه زِيارََتُه َو َشفَّ َّْ َت يَكنكْ ُنُه ِبَقضكاِذ َو َاْعطَْةُتُه ُِّْؤَلُه ُث اً َو َاْقِلُبُه َمْسُ ورًا َق ِي ًا َعةكْ

ُتُه ِف  ُكٍل َمْن َشَفَك َخال ناِغٍب َلنا َاْهَل الْ  َْ َِْتِق ِمَن الن اِر َو َشفَّ  بَكْةِت...َحاَجِتِه َو اْلَفْوِز بِاْلَجنَِّة َو اْل
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کبيره و سوم  ی کنند، یكی نافله، دوم زیارت جامعهحضرت بر سه چيز تأکيد می عاشورا عاشورا عاشورا!

کبيره و زیارت عاشورا مكمّل هم هستند. اگر دقّت کنيد، زیارت  ی هم زیارت عاشورا. زیارت جامعه

است. مقامات کبيره در مقام تولّی و والیت در اوج است و زیارت عاشورا در مقام تبرّی در اوج  ی جامعه

این  ا درر بيتورزی به اهلعشق توانيد بخوانيد وی کبيره می را در زیارت جامعه بيتاهل

را در زیارت  بيتو اوج لعن و نفرین و تبرّی جستن از دشمنان اهل توانيد ببينيد؛زیارت می

به آنچه نقل شده ی کبيره مكمّل همدیگرند؛ لذا بنا بينيد. زیارت عاشورا و زیارت جامعهعاشورا می

 بنابراین وانيد؟! عاشورا عاشورا عاشورا!خیچرا زیارت عاشورا نم :حضرت به سيّد رشتی فرمودند که

ای که خدا عنایت کرده و القدری است و قدر بدانيم. همين جلسه زیارت عاشورا، زیارت بسيار عظيم

در طول این ده سال خدا به  از برکات زیارت عاشوراست. ،نزدیک به ده سال است که با همدیگر داریم

ست. های زیارت عاشوراهيد؛ همه ميوهه کسی نسبت ندب ه،عنایت کرد هرکس چيزی از رهگذر  جلسه

ای که دور هم جمع شدیم با زیارت عاشورا شروع شد و تا امروز هم به خدا توفيق داد از اوّلين جلسه

ای نبوده که گرد هم جمع شویم و زیارت عاشورا حُسن مطلع آن جلسه نباشد. لطف خدا هيچ جلسه

ز اوّل جلسه باشيد و زیارت عاشورا را از دست ندهيد! آن سرچشمه م که عزیزان ابنده خيلی تأکيد دار

 شاءاهلل قدر بدانيم و بهره ببریم.  ان است!

اید. مضامين زیارت جداگانه بارها خواندهخود شما هم ایم و زیارت عاشورا را بارها و بارها با هم خوانده

شود و در پایان این ای متعدّدی شروع میدر فرازه الحسينرا به یاد دارید. با سالم به اباعبداهلل

و بعد عظمت  شودجمعی سالم داده میدسته شهدای کربال در کنار اباعبداهلل به ،چند فراز

که خيلی عظيم است؛ نه فقط برای ما گيرد. مصيبتی مورد تأکيد قرار میمصيبتی که در کربال رخ داد 

 و اهللئكةی مالبرای همه ،ی اهل اسالمبرای همه ی اهل اسالم بزرگ است و نه فقطبلكه برای همه

 است.  یبسيار عظيمآسمانيان و اهل آسمان مصيبت 
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 ای که در این زیارت وجود دارد این است که در چندی آموزندهشود و نكتهوارد لعن میبعد از سالم 

رسد. ن میتا به مباشراکند ی فاجعه شروع مین اصلشود از مسبّبااین زیارت تكرار میبار لعنی که در 

ی عاشورا شكل بگيرد، جرمشان ی است؛ یعنی کسانی که کارشان سبب شد فاجعهی بسيار مهمّنكته

شهادت رساندند. و یارانش را به حسين دست گرفتند و امامتر از کسانی است که شمشير بهپررنگ

به ما فاق افتاده است و رت عاشورا اتّچند بار در زیاموضوع این  کند!ينيد در نفرین از کجا شروع میبب

تر از کسانی افرادی که مسبّب اصلی در جرایم هستند نقششان پررنگ ؛دهد که مواظب باشيمیاد می

را فراموش نكنيم.  مسبّبانکار شدند و عمالً مباشر انجام آن جرمند؛  است که معلولند و دست به

در زیارت بار  شود. عرض کردم، چنديفه شروع میکودتاچيان سق و بنابراین لعن از مسبّبان اصلی

َّْ الل    عاشورا تكرار شده است. َِْن ِمنٍ اَ ْنَت اَ ُخصَّ ُه ٍْ بِاللَّ َّْ اَ َو اْبَدْأ ِبِه   وََّل ظاِل ََنِ )وًَّت ُث َو الث اِلَث َو ال  اِبَك   َ الث انِ  (اْل

َّْ الل    ََْن َي ِيَد خاِمساً ُه ست و پنجمی که دومی و سومی و چهارمی که معاویه ااز اوّلی شروع کرد و  .اْل

زیاد و  سفيان و آلو آل ابی رسد؛رود تا اینكه به شمر مین مییزید است و به همين شكل پایي

: جدّ ما ، فرمودندنقل شده صادق به آنچه از امامی است. لذا بنابسيار مهمّ ی مروان. این نكته آل

که ميدانيم روز عاشورا روز جمعه بود. روز   در حالی 4به شهادت رساندند!را روز دوشنبه  اباعبداهلل

آن روز جدّ ما  :فرمودند و کودتای سقيفه! خدا دوشنبه چه روزی بود؟ روز رحلت رسول

 شهادت رساندند. را به اباعبداهلل

کننده موضع خود را هم  ها، لعنان لعنی جرید، در ميانهشونليّه که این سلسله لعن میبعد از لعن اوّ

لم و صلحم و با دشمنان در سِ های اباعبداهللخط گوید: من با دوستان، همراهان و همگوید. میمی

                                            

ثْكنَككْةنِ   يَككْومِ ... : 41مشهدی، مزااالکبیا،، ص   و ابن 38المزاا، ص ص  . مفید، مناسک4 َِ ِفةكِه َرُِّكوُل اهلِل، َو انْكَقطَكَك  اْتِ ، فَِانَّكُه اْلةَككْوُم الَّكِسُ قُكِب

و  501، ص 4اوحکاا،، ج   ؛ طوسی، تهاییب 141، ص 4کلینی، کافی، ج  َو ُهَو يَككْوُم َنْحكٍ..  اْلَوْحُ ، َو ابْكتُك َّ َاْهُل بَكْةِتِه اْتَْمَ ، َو قُِتَل اْلُحَسْةنُ 

ثْكنَكْةنِ   َو يَكْومُ : 153، ص 2ج  استبصاا، َِ اهللُ ِفةِه نَِبةَُّه َو ما ُاِغةَب ىلُ   اْتِ ثْكنَكْةنِ   ُمَحمٍَّد ِات  ِف  يَكْومِ  يَكْوُم َنْحٍ. قَكَب  . اْتِ
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دهد که خط را این خوب نشان می جنگم؛ نه فقط امروز، الی یوم القيامه!و خط او در  اباعبداهلل

 .شهادت رساندند به درك واصل شدندکه ایشان را به الحسينگوید؛ واالّ دشمنان اباعبداهللمی

بود خودش سقط  فرار کردهدَرك واصل کرد. اگر هم کسی خيلی  از آنها را مختار مجازات کرد و به

! با آن خط اعالم موضع چگونه در موضع جنگم الی یوم القيامه؟جنگم؟  پس من با چه می .ردشد و مُ

ان در جنگم. این یک جریان همراهم و با خطّ یزیدی حسين مگوید: من با خطّ اماکند و میمی

بار در  آورد. اوّلين دعایش که دومیشود به دعا روها تمام میكه لعنرحال بعد از آنه به مستمر است.

 به خونخواهی اباعبداهلل زمان خواهد در رکاب امامزیارت عاشورا تكرار شده این است که می

خواهد این توفيق را پيدا کند که در رکاب  ؛ میخونی است که انتقامش گرفته نشده چون اینبپردازد؛ 

به آنچه روایت شده، شعار بنا دانيد که پرچم قيام حضرت مهدیلذا می انتقام بگيرد. امام زمان

دنبال  6؟ُْ قِ تَ نْ مُ الْ  نَ اَيْ گویيد: . در دعای ندبه مییعنی ای خونخواهان اباعبداهللاست؛  5 اْلُحَسْةنِ   يا لَثاراتِ 

 را بگيرید.  حسين گردید تا در رکابش انتقام خون اماممنتقم می

َّْ الل    :دعای بعدی هم این است که ََْلنِ ُه ْنةا َو اْْلِخَ ةِ   فِ  مُ الالسَّ  هِ ةْ لَ عَ ِعْنَدَك َوِجةهًا بِاْلُحَسْةِن   اْج یعنی  :الدء

یعنی خدایا ما  ؛آبرومند کن آخرت به حسين خدایا ما را پيش خودت هم در دنيا و هم در

خدایا  کاریم! و معصيت در دنيا و آخرت پيش تو روست؛ آلوده تماندس نداریم؛ هيچ آبرویی آبرویيم؛ بی

هایی که در مصائب است؛ همين اشک حسين تواند به ما آبرو دهد امامتنها چيزی که می

د آبرودار شوید؟ این آب روی خواهيماست. می شود، آب رویاز دیدگان جاری می اباعبداهلل

                                            

 .343، ص 2اوعمال، ج  طاووس، اقبال و سیّدبن 288، ص 1، ج اخبااال،ّضا عیون و 150صدوق، امالی، ص . 5

کاوفی،   ؛ ف،ا،ِبَككْ َباَلذَ   اْلَمْقتُكولِ   اِلُب بِكَدمِ اَْيَن الط   ندبه: الجنان، دعای قمّی، مفاتیح و محدّث 792، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن. 6

ُْ  :373الکبیری، ص   هدایی  خصییبی،   داِئ .ْعكاَ  نْ ِمك  ْو قِ تَ ْنكمُ   ةائِ لِ وْ ِتَ  ةو بَ واجِ  ةو جَّ حُ لَ  هُ نَّ اِ  ... اهللُ  قالَ فَ  :652تفسیرفرات، ص   .َو ِمكْن َلَقبِكِه: اْلُمْنكَتِق

ُْ َفقاَل اَنَا بَِقةَُّة اهلِل ِف  اَ  :334، ص 7الدّین، ج  صدوق، کمال   .ائِهِ ِمْن َاْعد  ْرِضِه َو اْلُمْنَتِق
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ما چه  ریزد آبروی توست؛ واالّ غير از اشک بر اباعبداهلل های تو میاین آبی که روی گونه ماست؛

امّا اشک بر اباعبداهلل  گناه و معصيت و آلودگی؟ چه داریم؟!چيزی پيش خدا داریم. چه داریم جز 

َّْ الل    .آبروی ماست الحسين ْنةا َو اْْلِخَ ةِ   فِ  مُ الالسَّ  هِ ةْ لَ ِعْنَدَك َوِجةهاً بِاْلُحَسْةِن عَ   ََْلنِ اجْ ُه   .الدء

آید. این کند و پایين مین شروع میکند به موضع تولّی و تبرّی؛ دوباره از مسبّبا بعد دوباره شروع می

ََِّّسْت اَ  ؛اران تكرار شده استگذاین زیارت لعن و نفرین بر پایهنكته بسيار جالب است. چند بار در متن 

ِْ وَ اَ  ْْ  ِّاَس الظءْل به یک ایت اصلی مال آنهاست. آنها که بنااران که جنگذآن پایه ؛ْهَل البَكْةتِ اَ الَجْوِر َعَلْةُك

کند، و به یک درخت می کشد، زندهروایت بعد از ظهور حجّت خدا، حضرت آنها را از قبر بيرون می

این موضوع، بحث  کند!لقت را به پای آنها اثبات میی جرایم تاریخ خکند و همهمی بندد و محاکمهمی

ی جرایم و فسادهای تاریخ آفرینش ی همهریشه چگونه است؛ایم ثقيلی است که بعضاً اشاره کرده

-بعد از نفرین اعالم موضع میکند و کند. نفرین میهمين دو تا هستند؛ لذا دوباره از اینها شروع می

خواران را از خطّ کودتاچيان سقيفه و خونکند. صف و خطّش جوید و اعالم بيزاری می تبرّی می ؛کند

جویم. مصداق عملی تبرّی و بيزاری میاز آنها  خطّ آنها نيستم؛ گوید: من همکند. میعاشورا جدا می

عای بيزاری ما را د؟ و آیا اعمال ما ادّآنها را هم پيدا کنيم که خلق و خو و روش و منش آنها چه بو

 کند. شاءاهلل تصدیق  کند یا خير؟ انتصدیق می

ْم اَ خواهد چيست؟ شود. اوّلين چيزی که میبعد از تولّی و تبرّی در این فراز، دوباره به دعا منتقل می

َََلنِ  ْْ فِ   َيْج ََُك ْنةا َو اْْلِخَ ةِ   َم ها مثل بعضی .ج نباشم. امروز حسينی و فردا یزیدی نباشمدمدمی مزا! الدء

ثبات قدم  ی معاویه نخورم. در کنار اباعبداهللو شام را سر سفره نماز را پشت سر اميرالمؤمنين

کند که همان مقام شفاعت است؛ یعنی بخواهم که مشمول داشته باشم. بعد هم طلب مقام محمود می

را  هفدارواحناا مهدی طلب خونخواهی در رکاب حضرت و مجدّداً بيتش شوم؛هلو ا شفاعت پيامبر

پای آن مصيبتی در عالم وجود نداشته، ندارد و  که همکند را طلب میکند. و اجر مصيبت عظمایی می
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و طلب اینكه زندگی و مرگش زندگی و مرگ  کندطلب صلوات و مغفرت و رحمت مینخواهد داشت. 

-فهميم که چه میچه میداند که این دعاها یعنی چه! ما دا میو خاندان او باشد. خ پيامبر

خواندم را می اند! باور کنيد من از ماه شعبان امسال که مناجات شعبانيّهچه جرأتی به ما داده خواهيم!

 ای ميخكوب شدم و هنوز ميخكوبم. در جمله

من کجا و  این آرزوهای بلند را داشته باشم. خدایا جود تو به من جرأت داده تا 7:َبَسَط َاَمِل   ِه  ُجوُدكَ ِالك  

ممات من، حيات و  من و اینكه حيات و !؟بيت و اهل این آرزوها کجا؟ من و معيّت با پيامبر

 باب؟!رْ اْتَ  بٍ  َ  اب بِ تُ ما لِ  ها را بگویيم؛ واالّفقط خودشان جرأت دادند که این عبارت ممات آنها باشد؟!

  خاك را چه به عالم پاك؟

در اینجا ]کند. رشته شروع می رود و از سردوباره سراغ لعن میها، هرحال بعد از این سلسله دعا هب

ََْن اَبا ُِّْفةاَم َو ُمَاِويََة َو َي ِيَد ْبنَ الل   دو رشته لعن داریم. لعن اوّل را از چه کسی شروع کردیم؟ هم[  َّْ اْل   ُه

را در به قدرت رسيدن اميّه  ای است که جریان بنیاسفيان چهرهاز اباسفيان شروع کردیم. اب .ُمَاِويَةَ 

مشی  ی پليد ابوسفيان بود و همان خطهم که زاده عثمان مدیریّت کرد و خطّ و ربط داد. معاویه

بينيد از باال شروع اباسفيانی را دنبال کرد. و بعد از او هم یزید که جنایت عظيم کربال را مرتكب شد. 

َّْ الل    م؛کردی ََْن اَبا ُِّْفةاَم ُه فراز دوم در . بود معاویه. این فراز اوّل لعنو بعد هم یزیدبن و بعد معاویهاْل

کار جنایت شدند. از  مروان که عمالً دست بهزیاد و آلکنيد؟ کسانی از آللعن چه کسانی را لعن می

هم در این فراز  .شودلعنی دارید که صد بار گفته میسپس . مسبّب شروع کردید و به مباشر رسيدید

َّْ الل   يد؟ کن میشروع باز از چه کسی  ََْن ُه َْ َحقَّ ُمَحمٍَّد َو ىِل ُمَحمَّدٍ اَ اْل ٍْ َظَل اوّلين کسی که این : وََّل ظاِل

 همان گروه کودتاچيان یا به معنای اولين گروهند که ،ظلم و جنایت را مرتكب شد. اوّلين کس

                                            

 ه.شعبانیّ الجنان، مناجات ی، مفاتیحقمّ ثو محدّ 636، ص 7االعمال، ج  طاووس، اقبال بن دسیّ. 2
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ََ اند. سقيفه ِل اوّل ظالم را  ینكهدیگری که از آنها پيروی کردند. یا اهای و بعد گروه :َو ىِخَ  تاِبٍك َلُه َعل   ذ 

 را تنها گير آوردند و ظالمانه حضرت را به حسين شخص بگيرید و بعد لعن بر کسانی که امام

 و اصحاب ایشان است.  و بعد سالم به اباعبداهلل ؛شهادت رساندند

هایتان ببينيد که چه ها و لعنن سالمیک از ای شاءاهلل در هر اینها خوب نيست که به لفظ درآید. ان

َّْ الل   است: دهند. بعد از این صد لعن و صد سالم دوباره لعن و نفرین هایی را نشانتان میصحنه ُخصَّ ُه

َِْن ِمنٍ اَ ْنَت اَ  ٍْ بِاللَّ ی شكر و دعا. اوّالً زائر با این شوند و بعد هم سجدهبعد این سلسله لعن می . وََّل ظاِل

که موالی من وقتی از مرکب به زمين افتاد و پيشانی بر طورگوید: خدایا همانبت عظيم میهمه مصي

، َغبْ   هِ ك  لاِ بنا به نقل فرمود: و خاك نهاد  ََ ، ت َمَبُ      ًا َعلِرضًا ِبَقضاِئ ََ ُِ َبالِئ  8.ةنَ ةثِ َتغِ ُمسْ ةاَث الْ وَد ِِّواَك، يا 

گله نكرد که خدایا این چه وضعی بود که برای من پيش  و ابراز رضایت کرد، ناشكری نكرد،به درگاه ت

گویم که خدایا من تو را سپاس من هم به اقتدای موالیم میی شكر پيش آورد! ی! خير، سجدهآورد

َّْ الل    .گزارممی ِْ َرزِيَّتِ  ََ اْلَحْمدُ لَ ُه كه این رزیّه و آورم. ولو اینجا میرا بهتو  حمد و سپاس : َعل   َعِظة

چه این مصيبت برای من  این مصيبت برای من کوچک نيست؛ امّا هر ؛بت خيلی عظيم استمصي

کند و از خدای متعال ثبات قدم و شفاعت من راضی به مقدّرات تو هستم. بعد هم دعا می بزرگ باشد،

گوید  دهد. میبرای زمانی که جان مییكی که دو تعبير دارد.[  ،]شفاعت در یوم الورودخواهد. می

َّْ الل   بيفتد.  الحسينجان که دادم و چشم باطنم باز شد، چشمم به سيمای اباعبداهلل !خدایا   اْرزُْقنِ ُه

                                            

ََ يا َرٍب ت ِالك َه ِِّواَك يا :287مق،ّ،، مقتل، ص . 9 ةاَث اْلُمْسَتِغةِثةَن؛ َغْب ًا َعل   َقضاِئ ََ   مالِ  ُِ َُْة َک َغْب ًا َعل   ُحْكِمك َُْبوَد   ...َربٌّ ِِّواَك َو ت َم

َُْبودَ َغْب ًا َعل   ِه  يا ِالك  ، به اقل از ابومخنف: 392، ص 4، ج الاسین اوما، و موسوعۀ ََ َو ت َم ةاَث اْلُمْسَتِغةِثةنَ  ِِّواَك، َقضاِئ ُِ   .يا 
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ی ورود به صحرای ی جان دادن باشد. اگر لحظهتواند لحظهالورود می یوم 9.اَعَة اْلُحَسْةِن يَكْوَم اْلُوُرودِ َشف

  شود؟! گفت: یعنی جفت. خدایا میواهد. شفاعت خشفاعت می هر دو قيامت هم باشد، زیباست؛ ولی در

 در آن نفس کهه بميهرم در آرزوی تهو باشهم    
 

 ن اميد دهم جان که خاك کوی تهو باشهم  بدا 

 

 باح قيامهت کهه سهر ز خهاك بهرآرم     علی الصّ

 

 به گفتگوی تو خيزم به جسهتجوی تهو باشهم    

 

ی تولّی است. تولّی بدون تبرّی مورد پذیرش نيست؛ ی تبرّی است و تبرّی الزمهزیارت عاشورا بيانيّه

ام و نقل کرده دیدار یتوشهرهتولّی نيست. والیت بدون برائت والیت نيست. روایت آن را در کتاب 

عرض کرد که کسی هست خيلی به شما ارادت و عشق  صادق به امام فردیاند. عزیزان خوانده

ه : والیتی کندمنان شما کمی سست است. حضرت فرمودبه دش ورزد؛ ولی در تبرّی جستن نسبتمی

های عظيم و زیارت عاشورا آثار عجيبی در سير باطنی دارد و گردنه 11کند هيچ ارزشی ندارد!ابراز می

 شود. با آن طی میهولناکی در سير و سلوك باطنی و نيل به مقامات معنوی 

بار زیارت ی عمر الاقل یكاگر شده در همهبه زیارت عاشورا این جمله مطرح شد که فرمود:  راجع

معموالً در جلسات که زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سالم بخوان و از آن محروم نمان. 

این گویند که خدایا ها در پایان آن میگویيم و بعضیبار میخوانيم، لعن و سالم را یکعاشورا می

گویند و بعضی هم می، ۀرَّمَ ينَعِسْتِ وَ اًعسْتِ ،بارر این یکنود و نه بار دیگر هم عالوه بچيزی که گفتيم 

بار این لعن را تكرار کند، ]اثر دیگری  و صد ولی اینكه انسان بنشيند و دل بدهد .ۀمَرَّ ةَئَمِا ،بار که صد

 بيتایم. اهل ؛ قبالً گفتهخواهم وارد بحث طينت شومنمی کند... هایی را برمیلعن ریشه دارد.[

                                            

 عاشواا. الجنان، زیاا، قمّی، مفاتیح و مادّث 773، ص 2المتهجّد، ج  طوسی، مصباح. 8

ْْ يَكَتبَك َّْأ ِمْن َعُدٍون ا وَ َمَحبََّتن    َكَسَب َمِن ادَّع :39، ص 27مجلسی، بااااواواا، ج و  140، ص 5الااوی، ج  ادایس، س،ائ، ابن. 10  .اَل
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]مردم[ ها اتّفاق افتاد و ها طينتشان سجّينی است. بعد مزج طينتطينتشان علّيّينی است و این خبيث

طينت مؤمنين، علّيّينی است؛ مقداری از طينت سجّينی در آن قاطی شده است. ممزوج شدند. اصل 

اگر معصيتی در طينت آنها قاطی شده است. اگر خُلق بدی دارد،  دومیو  اوّلییک مقدار از طينت 

که در  ستنفر ا زند، مال همان طينت سجّينی آن دورفتارهای نامربوطی از او سر می کند، اگر مثالًمی

 ن و از وجودت بيرون بریز!کار کنم تزکيه شوم؟ اینها را بكَه طينت او قاطی شده است. حاال من چ

نم؟ با لعن! فقط لعن ور بكَن و بيرون بریز. چطکه وارد وجودت شده بكَرا بخشی از طينت سجّينی 

-تواند چنين کاری بكند. لعن است که این کار را میتواند این کار را بكند و هيچ چيز دیگری نمیمی

 ریزد. کند و بيرون می جدا میکند؛  هایی را که با طينت علّيّينی قاطی شده نابود میکند. آن آشغال

بِ لَِةمِ  ََ کند؛ چون اصل طينت مؤمن طينت طيّب می خدا خبيث را از طيّب جدا 11:ةَث ِمَن الطٍَّةبِ ةَ  اهلُل اْل

طينت خبيث را از طينت طيّب و پاك بيرون  با آن قاطی شده است. لعن،طينت خبيث ولی است؛ 

بِ ِلَةمِ  .کشدمی ََ بنشين و صد بار لعن کن. صد بار لعن لذا  ؛کند لعن این کار را می !ةَث ِمَن الطٍَّةبِ ةَ  اهلُل اْل

اند. کسی چهل روز زیارت هایی هم برای زیارت عاشورا با آثار عجيبی نقل کردهختم البتّها تكرار کن. ر

افتد و چه چيزهایی و چه عاشورا را با صد لعن و صد سالم مداومت کند، بعد ببيند که چه اتّفاقاتی می

 شود. روی او گشوده می هب گیه درهایی در ظاهر و باطن زندچ شود؛یی در ظاهر و باطن او باز میهاگره

بار بنشينيم و  کند. اصل این است که صدبار را نمی کار آن صد ،ۀرَّمَ ةَئَمِاگویيم بنابراین اینكه می

َّْ الل    بگویيم: ََْن ُه َْ َحقَّ ُمَحمٍَّد َو ىِل ُمَحمَّدٍ اَ اْل ٍْ ظََل َّْ الل   و جانت بسوزد و از تَه دل بگویی  وََّل ظاِل ََنْ ُه  !اْل

فقط به لفظ و بر زبان جاری  ها چه کردند و از تَه دلت لعن و نفرین کنی؛ یعنی ببينی که این خبيث

دانيد  کنی! میبار هم سالم  ریزد. و صدها را چگونه از وجودت بيرون میوقت ببين که آشغال آن نشود.

  مرتبه از مراتب هستی با امامی مالقات است. یعنی در صد ی لحظهکه سالم در فرهنگ ما واژه

                                            

 .  57ی ی اافال، آیه. سواه11
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ََ يا  :کنیداری مالقات می حسين  بار هم امام حسين وقت صد آن !اهللِ باَعْبدِ اَ السَّالُم َعَلْة

داند که چه به کسی جواب سالم دهند خدا می حسين بار امام اگر صد !السالم عليکگویند:  می

بار هم در تمام عمرت زیارت عاشورا را  شده یكاگر  :داند! این است که فرمودند شود. خدا میمی

بار آن را بچشد، دیگر محال است که زورش به هرچند اگر کسی یک با صد لعن و سالم بخوان.

کنند بعد دیگر بار استفاده میهای دنيوی را که یکها و لذّتخودش برسد که ترك کند. افراد شيرینی

نكشند. این شيرینی ولی دست از آن  اضرند جانشان را بدهندشوند. حمیتوانند رها کنند و معتاد نمی

لذا اینكه  !آید که آن را ترك کند؟شيرینی عالم قرب است. کسی بچشد دلش می فوق بهشتی است!

 اش خودش خواهد آمد. هبار را شما انجام بدهيد، بقيّبار، این یکگفت یک

-گویيم بخوان، چون در عرف میچه میاشورا را گرزیارت ع بار زیارت عاشورا را بچشيم.شاءاهلل یک ان

که  زیارت عمل است و عبارت نيست. آن واالّ اصل این است که زیارت بكن!گویيم زیارت را بخوانيد؛ 

 ی ره توشههایش را در یعنی مالقات. عزیزان بحث ؛. زیارت یعنی دیدننامه استشود، زیارتخوانده می

-وقت می را زیارت کن! آن حسين زیارت کن! امام را زیارت کن؛ حسين اند. امامخوانده دیدار

برگرداند؟! آیا دلش  را زیارت کند و بعد رویش را از امام حسين حسين شود که کسی امام

ها از لشكر عمرسعد جدا  را ببيند و زیارت کرده باشد و بعد رها کند؟ خيلی حسين آید که اماممی

جدا  حسين اید که یک نفر از لشكر امامحال شنيده ها تا بپيوستند. امّ حسين شدند و به امام

 شود کسی امامشود؟! مگر می شده باشد و رفته باشد به لشكر عمرسعد ملحق شده باشد؟ مگر می

 را زیارت کند و دلش بياید که از حضرت رو برگرداند؟! حتّی رو برگردانَد از امام حسين

 کند!ه کند! به بهشت هم نگاه نمیو به بهشت نگا حسين

 می بهشهت ننوشهم ز دسهت سهاقی رضهوان     
 

 مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم 

 یا اباعبداهلل!
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رویم را برگردانم و به حورالعين نگاه کنم؟! نه دنيا  ام!من تو را دیده حسين نگاه کنم؟ امام چه را

 !برایمان گذاشتی نه آخرت!

 

هُمَّ 
مْ َالل ٰ ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


