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تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

کربال ،عاشورا ،امام حسین

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

 ،گریه و سوگواری ()11

 ،فضيلت زیارت عاشورا ،تولّی ،تبرّی ،دشمنان اهلبيت

کلیدواژگان :اباعبداهللالحسين

،

کودتای سقيفه ،مسبّبان جنایت ،لعن ،طينت علّيّينی و سجّينی ،سالم ،اشک ،سير باطنی ،ثبات قدم،
مقام محمود .دیدار و مالقات.
 اگر شده در همهی عمر الاقل یكبار زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سالم بخوان و از
آن محروم نمان.

1

میخواهم کمی راجعبه زیارت عاشورا خدمتتان صحبت کنم؛ اوّالً میدانيد که زیارت عاشورا از زیارت-
های بسيار موثّق و مورد اعتماد بزرگان اهل حدیث و اهل دعاست .این زیارت را بزرگانی از علمای ما
نقل کردهاند؛ شخصيّتهایی که مورد اعتنا و اعتبار دانشمندان بزرگ علوم اسالمی هستند .بنابراین
کسانی که بهدليل پيام بسيار زیبا و کوبنده و سازندهای که زیارت عاشورا دارد ،در سند این زیارت
تشكيک کردند ،تشكيک آنها جایی ندارد .از طرق متعدّدی این زیارت نقل شده است؛ هم از امام
باقر

و هم از امام صادق

 .بنابر آنچه شواهد و ادلّه نشان میدهد ،این زیارت قطعاً جزء زیارات

مأثوره و معتبری است که از ائمّه

وارد شده است؛ بنابراین در اعتبارش تردید نيست .در فضيلتش

 1.مهدیطیّب ،مصباحالهدی ،ص  ،503ف .4
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هم باید گفت فضيلت بسيار باالیی دارد .شاید راجعبه کم متن زیارتی اینگونه تعابير در روایات آمده
است .زیارت اباعبداهللالحسين

با عبارتهای مختلفی چه زیارتهای مطلقه و چه مخصوصه ،فراوان

وارد شده است و نمونههایی را میتوان در کتاب مفاتيحالجنان مالحظه کرد؛ امّا تعابيری که راجعبه
زیارت عاشورا آمده ،تعابير بسيار عجيبی است .در روایتی که علقمه از امام باقر

نقل کرده ،حضرت

فرمودند :کسی که این زیارت را بخواند ،صد هزار هزار درجه باال میرود .هزار هزار یعنی ميليون! کسی
که با زیارت عاشورا اباعبداهللالحسين

را زیارت کند ،صد ميليون کالس و درجه باال میرود؛ یا
شهيد شده باشد؛ یعنی خواندن این زیارت انسان

فرمودند :مثل کسی است که با خود امام حسين

را همرتبهی شهدای کربال میکند .یا فرمودند کسی که این زیارت را بخواند ثواب زیارت هر پيغمبر و
رسولی از آدم

به او داده میشود؛ یا فرمودند :اگر کسی این زیارت را بخواند ثواب

تا خاتم

زیارت هرکس که امام حسين

را از روز شهادتشان تا روز قيامت زیارت کند به او عطا میکنند.

2

فوقالعاده است! بنده تاکنون برخورد نكردهام و اینگونه تعابير عجيب را نه برای زیارت سائر ائمّه
دیدهام ،و نه حتّی راجعبه زیارتهای دیگری که برای خود امام حسين

نقل شده است؛ اینگونه

تعابير عجيب را ندیدهام .زیارت عاشورا در فضيلت ،فوقالعاده است.
در روایت دیگری که صفوان این زیارت را از امام صادق
این زیارت امام حسين

نقل کرده ،حضرت فرمودند :کسی که با

را زیارت کند ،اوّالً مطمئن باشد که زیارتش مقبول است؛ چون ممكن است

کسی زیارت کند ولی مورد قبول حضرت واقع نشود؛ امّا فرمودند که زیارتش قبول است و «سعيش
مشكور» است؛ یعنی مورد تشكّر امام حسين

قرار میگيرد .خود امام حسين

از او تشكّر می-

كَ اِذا
 .2طوسی ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص 775؛ ابنقولویه ،کاملالزّیاااا ،،ص  171و مجلسای ،باااااواواا ،ج  ،89ص  :281فَِانَّ َ
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کند که مرا زیارت کردی! و خدای امام حسين
هر جای عالم به امام حسين

از او تشكّر میکند! و سالمی که او با این زیارت از

میدهد ،مطمئن باشد که سالمش به محضر حضرت میرسد و اگر

حاجتی دارد از جانب خدا برآورده میشود .باز بنا به آن روایت فرمودند :به هر مرتبه که میخواهد
میرسد .خيلی عجيب است .شما میخواهيد در سير و سلوك عرفانی به کجا برسيد؟ هرجا که می-
خواهيد برسيد با زیارت عاشورا میتوانيد .این زائر به هر مرتبه که بخواهد ،میرسد و خدای متعال و
امام حسين

او را نااميد برنمیگردانند .کسی که با این زیارت امام حسين

را زیارت کند،

کامياب برمیگردد .باز از آثار این زیارت فرمودند :فوز به جنّت و نجات از دوزخ است .کسی که با این
زیارت امام حسين
اهلبيت

را زیارت کند ،شفاعتش در حقّ هرکس که شفاعت کند جز در مورد دشمنان

مورد قبول قرار خواهد گرفت؛ 3یعنی فردای قيامت به زیارتکننده اجازه میدهند که به-

جز دشمنان اهلبيت

در مورد هرکس که میخواهد شفاعت کند و شفاعتش در دستگاه پروردگار

پذیرفته میشود .این تعابير فوقالعاده است .فضيلتهای زیارت عاشورا بسيار باالست.
دو نمونه از روایات را عرض کردم که بدانيم این زیارتِ بسيار مورد اعتبار و وثوق ،چه فضيلتهایی
دارد .تازه اینها چيزهایی است که گفتنی بوده و گفتهاند و آنهایی که گفتنی نبوده ،نوش جان کسانی
که اهل زیارت عاشورا هستند! آنها فهميدهاند که چه خبر است و چه چيزهایی غير از اینها که گفته
شده در زیارت عاشورا هست .انشاءاهلل خدا ما را اهل زیارت عاشورا قرار دهد ،آنوقت میبينيم که چه
خبر است .لذا بنابه آنچه صاحب مفاتيح در مفاتيحالجنان نقل کرده ،آن عالم ،سيّد رشتی ،در تشرّفی
که خدمت حضرت بقيهاهللارواحنافداه داشتند ،حضرت از او سؤال میکنند که چرا عاشورا نمیخوانيد؟

ِ
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عاشورا عاشورا عاشورا! حضرت بر سه چيز تأکيد میکنند ،یكی نافله ،دوم زیارت جامعهی کبيره و سوم
هم زیارت عاشورا .زیارت جامعهی کبيره و زیارت عاشورا مكمّل هم هستند .اگر دقّت کنيد ،زیارت
جامعهی کبيره در مقام تولّی و والیت در اوج است و زیارت عاشورا در مقام تبرّی در اوج است .مقامات
اهلبيت

را در زیارت جامعهی کبيره میتوانيد بخوانيد و عشقورزی به اهلبيت

زیارت میتوانيد ببينيد؛ و اوج لعن و نفرین و تبرّی جستن از دشمنان اهلبيت

را در این
را در زیارت

عاشورا میبينيد .زیارت عاشورا و زیارت جامعهی کبيره مكمّل همدیگرند؛ لذا بنابه آنچه نقل شده
حضرت به سيّد رشتی فرمودند که :چرا زیارت عاشورا نمیخوانيد؟! عاشورا عاشورا عاشورا! بنابراین
زیارت عاشورا ،زیارت بسيار عظيمالقدری است و قدر بدانيم .همين جلسهای که خدا عنایت کرده و
نزدیک به ده سال است که با همدیگر داریم ،از برکات زیارت عاشوراست .در طول این ده سال خدا به
هرکس چيزی از رهگذر جلسه عنایت کرده ،به کسی نسبت ندهيد؛ همه ميوههای زیارت عاشوراست.
خدا توفيق داد از اوّلين جلسهای که دور هم جمع شدیم با زیارت عاشورا شروع شد و تا امروز هم به
لطف خدا هيچ جلسهای نبوده که گرد هم جمع شویم و زیارت عاشورا حُسن مطلع آن جلسه نباشد.
بنده خيلی تأکيد دارم که عزیزان از اوّل جلسه باشيد و زیارت عاشورا را از دست ندهيد! آن سرچشمه
است! انشاءاهلل قدر بدانيم و بهره ببریم.
زیارت عاشورا را بارها و بارها با هم خواندهایم و خود شما هم جداگانه بارها خواندهاید .مضامين زیارت
را به یاد دارید .با سالم به اباعبداهللالحسين

در فرازهای متعدّدی شروع میشود و در پایان این
دستهجمعی سالم داده میشود و بعد عظمت

چند فراز ،به شهدای کربال در کنار اباعبداهلل

مصيبتی که در کربال رخ داد مورد تأکيد قرار میگيرد .مصيبتی که خيلی عظيم است؛ نه فقط برای ما
بلكه برای همهی اهل اسالم بزرگ است و نه فقط برای همهی اهل اسالم ،برای همهی مالئكةاهلل و
آسمانيان و اهل آسمان مصيبت بسيار عظيمی است.
4

بعد از سالم وارد لعن میشود و نكتهی آموزندهای که در این زیارت وجود دارد این است که در چند
بار لعنی که در این زیارت تكرار میشود از مسبّبان اصلی فاجعه شروع میکند تا به مباشران میرسد.
نكتهی بسيار مهمّی است؛ یعنی کسانی که کارشان سبب شد فاجعهی عاشورا شكل بگيرد ،جرمشان
پررنگتر از کسانی است که شمشير بهدست گرفتند و امام حسين

و یارانش را بهشهادت رساندند.

ببينيد در نفرین از کجا شروع میکند! این موضوع چند بار در زیارت عاشورا اتّفاق افتاده است و به ما
یاد میدهد که مواظب باشيم؛ افرادی که مسبّب اصلی در جرایم هستند نقششان پررنگتر از کسانی
است که معلولند و دست به کار شدند و عمالً مباشر انجام آن جرمند؛ مسبّبان را فراموش نكنيم.
بنابراین لعن از مسبّبان اصلی و کودتاچيان سقيفه شروع میشود .عرض کردم ،چند بار در زیارت
ث َو ال ابِ َك
عاشورا تكرار شده است .الل ُه َّْ ُخ َّ
ت اَ َّو َل ظالِ ٍْ بِاللَّ َْ ِن ِمنٍ َو ابْ َدأْ بِ ِه اَ َّوتً ثُ َّْ (ال ََْ ِن) الثانِ َ َو الثالِ َ
ص اَنْ َ
الله َّْ الَْن ي ِي َد ِ
خامساً .از اوّلی شروع کرد و دومی و سومی و چهارمی که معاویه است و پنجمی که
ُ َْ َ
یزید است و به همين شكل پایين میرود تا اینكه به شمر میرسد؛ و آل ابیسفيان و آلزیاد و
آلمروان .این نكتهی بسيار مهمّی است .لذا بنابه آنچه از امام صادق
اباعبداهلل

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

دوشنبه چه روزی بود؟ روز رحلت رسول خدا
اباعبداهلل

نقل شده ،فرمودند :جدّ ما

و کودتای سقيفه! فرمودند :آن روز جدّ ما

را بهشهادت رساندند.

بعد از لعن اوّليّه که این سلسله لعن میشوند ،در ميانهی جریان لعنها ،لعنکننده موضع خود را هم
میگوید .میگوید :من با دوستان ،همراهان و همخطهای اباعبداهلل

در سِلم و صلحم و با دشمنان

ِ
ِ
كول ِ
 .4مفید ،مناسکالمزاا ،ص ص  38و ابنمشهدی ،مزااالکبیا ،،ص  ... :41يككوِم ِْ
اهللَ ،و انْك َقطَ َكك
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اتثْكنَك ْكة ِن ،فَانَّكهُ الْةَك ْكو ُم الَّكسُ قُكبِ َ
َْ

ِِ
ِ
ْح َس ْة ُن َو ُه َو يَك ْكو ُم نَ ْح ٍ
ك ..کلینی ،کافی ،ج  ،4ص 141؛ طوسی ،تهاییباوحکاا ،،ج  ،4ص  501و
ال َْو ْح ُ َ ،و ابْكتُك َّ اَ ْه ُل بَك ْةته ْاتَ ْم َ َ ،و قُت َل ال ُ
ِ
ىل مح َّم ٍد اِت فِ يكوِم ِْ
استبصاا ،ج  ،2ص  :153و يكوم ِْ
 .قَكبَ َ ِ ِ ِ
اتثْكنَك ْة ِن يَك ْو ُم نَ ْح ٍ
اتثْكنَك ْة ِن.
َ َْ ُ
ةب ُ ُ َ
َْ
ِ اهللُ فةه نَبةَّهُ َو ما اُغ َ
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اباعبداهلل

و خط او در جنگم؛ نه فقط امروز ،الی یوم القيامه! این خوب نشان میدهد که خط را

میگوید؛ واالّ دشمنان اباعبداهللالحسين

که ایشان را بهشهادت رساندند به درك واصل شدند.

خيلی از آنها را مختار مجازات کرد و بهدَرك واصل کرد .اگر هم کسی فرار کرده بود خودش سقط
شد و مُرد .پس من با چه میجنگم؟ چگونه در موضع جنگم الی یوم القيامه؟! با آن خط اعالم موضع
میکند و میگوید :من با خطّ امام حسين

همراهم و با خطّ یزیدیان در جنگم .این یک جریان

مستمر است .بههرحال بعد از آنكه لعنها تمام میشود به دعا رومیآورد .اوّلين دعایش که دو بار در
زیارت عاشورا تكرار شده این است که میخواهد در رکاب امام زمان

به خونخواهی اباعبداهلل

بپردازد؛ چون این خونی است که انتقامش گرفته نشده؛ میخواهد این توفيق را پيدا کند که در رکاب
امام زمان

انتقام بگيرد .لذا میدانيد که پرچم قيام حضرت مهدی

بنابه آنچه روایت شده ،شعار

ِ
س ْة ِن 5است؛ یعنی ای خونخواهان اباعبداهلل
يا لَثارات ال ُ
ْح َ

 .در دعای ندبه میگویيد :اَيْ َن الْ ُم ْنتَ ِق ُْ؟ 6دنبال

منتقم میگردید تا در رکابش انتقام خون امام حسين

را بگيرید.

ِ ِ
ِ
السال ُم فِ ال ءدنْةا َو ْاْل ِخ َ ِة :یعنی
س ْة ِن َعلَْة ِه َّ
دعای بعدی هم این است که :الل ُه َّْ ْ
اج ََلْن ع ْن َد َك َوجةهاً بِال ُ
ْح َ
خدایا ما را پيش خودت هم در دنيا و هم در آخرت به حسين

آبرومند کن؛ یعنی خدایا ما

بیآبرویيم؛ هيچ آبرویی نداریم؛ دستمان در دنيا و آخرت پيش تو روست؛ آلوده و معصيتکاریم! خدایا
تنها چيزی که میتواند به ما آبرو دهد امام حسين
اباعبداهلل

است؛ همين اشکهایی که در مصائب

از دیدگان جاری میشود ،آب روی ماست .میخواهيد آبرودار شوید؟ این آب روی

 .5صدوق ،امالی ،ص  150و عیوناخبااالّ،ضا

 ،ج  ،1ص  288و سیّدبنطاووس ،اقبالاوعمال ،ج  ،2ص .343

 .6سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص  792و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،دعایندبه :اَيْن الطالِب بِك َدِم الْم ْقتُ ِ
كول بِ َكك ْ بََال َذ؛ ف،ا،کاوفی،
َ
َ
ُ
قال اهلل  ...اِنَّهُ لَح َّجةو ِ
واجبَةو ِتَ ْولِةائِ ُم ْنكتَ ِق وْ ِمك ْن اَ ْعكدائِ  .خصییبی ،هدایی الکبیری ،ص َ :373و ِم ْكن لََقبِ ِكه :ال ُْم ْنكتَ ِق ُْ.
تفسیرفرات ،ص  :652فَ َ ُ
ُ

اهلل فِ اَر ِ
قال اَنَا ب ِقةَّةُ ِ
ض ِه َو ال ُْم ْنتَ ِق ُْ ِم ْن اَ ْعدائِِه.
ْ
صدوق ،کمالالدّین ،ج  ،7ص  :334فَ َ َ
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ماست؛ این آبی که روی گونههای تو میریزد آبروی توست؛ واالّ غير از اشک بر اباعبداهلل

ما چه

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

آبروی ماست .الله َّْ ِ ِ
ِ
السال ُم فِ ال ءدنْةا َو ْاْل ِخ َ ِة.
ْح َس ْة ِن َعلَْة ِه َّ
ُ ْ
اج ََلْن ع ْن َد َك َوجةهاً بِال ُ

بعد دوباره شروع میکند به موضع تولّی و تبرّی؛ دوباره از مسبّبان شروع میکند و پایين میآید .این
ت
س ْ
نكته بسيار جالب است .چند بار در متن این زیارت لعن و نفرین بر پایهگذاران تكرار شده است؛ اَ َِّّ َ
اَِّاس الظءل ِْْ و الجوِر َعلَْة ُكْ اَ ْهل البك ْة ِ
ت؛ آن پایهگذاران که جنایت اصلی مال آنهاست .آنها که بنابه یک
ْ َ َ
َ َْ
َ
روایت بعد از ظهور حجّت خدا ،حضرت آنها را از قبر بيرون میکشد ،زنده میکند ،و به یک درخت
میبندد و محاکمه میکند و همهی جرایم تاریخ خلقت را به پای آنها اثبات میکند! این موضوع ،بحث
ثقيلی است که بعضاً اشاره کردهایم چگونه است؛ ریشهی همهی جرایم و فسادهای تاریخ آفرینش
همين دو تا هستند؛ لذا دوباره از اینها شروع میکند .نفرین میکند و بعد از نفرین اعالم موضع می-
کند؛ تبرّی میجوید و اعالم بيزاری میکند .صف و خطّش را از خطّ کودتاچيان سقيفه و خونخواران
عاشورا جدا میکند .میگوید :من همخطّ آنها نيستم؛ از آنها تبرّی و بيزاری میجویم .مصداق عملی
آنها را هم پيدا کنيم که خلق و خو و روش و منش آنها چه بود؟ و آیا اعمال ما ادّعای بيزاری ما را
تصدیق میکند یا خير؟ انشاءاهلل تصدیق کند.
بعد از تولّی و تبرّی در این فراز ،دوباره به دعا منتقل میشود .اوّلين چيزی که میخواهد چيست؟ اَ ْم
يَ ْج ََلَنِ َم ََ ُك ْْ ِف ال ءدنْةا َو ْاْل ِخ َ ِة! دمدمی مزاج نباشم .امروز حسينی و فردا یزیدی نباشم .مثل بعضیها
نماز را پشت سر اميرالمؤمنين

و شام را سر سفرهی معاویه نخورم .در کنار اباعبداهلل

ثبات قدم

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

و اهلبيتش شوم؛ و مجدّداً طلب خونخواهی در رکاب حضرت

مهدیارواحنافداه

را

میکند .و اجر مصيبت عظمایی را طلب میکند که همپای آن مصيبتی در عالم وجود نداشته ،ندارد و
7

نخواهد داشت .طلب صلوات و مغفرت و رحمت میکند و طلب اینكه زندگی و مرگش زندگی و مرگ
پيامبر

و خاندان او باشد .خدا میداند که این دعاها یعنی چه! ما چه میفهميم که چه می-

خواهيم! چه جرأتی به ما دادهاند! باور کنيد من از ماه شعبان امسال که مناجات شعبانيّه را میخواندم
در جملهای ميخكوب شدم و هنوز ميخكوبم.
ِ
ط اََملِ  7:خدایا جود تو به من جرأت داده تا این آرزوهای بلند را داشته باشم .من کجا و
سَ
الك ِه ُج ُ
ود َك بَ َ
این آرزوها کجا؟ من و معيّت با پيامبر

و اهلبيت

؟! من و اینكه حيات و ممات من ،حيات و

ب ْاتَ ْرباب؟!
ممات آنها باشد؟! فقط خودشان جرأت دادند که این عبارتها را بگویيم؛ واالّ ما لِتُ اب بَِ ٍ
خاك را چه به عالم پاك؟
بههرحال بعد از این سلسله دعاها ،دوباره سراغ لعن میرود و از سر رشته شروع میکند[ .در اینجا
هم] دو رشته لعن داریم .لعن اوّل را از چه کسی شروع کردیم؟ الل ُه َّْ ال ََْ ْن اَبا ُِّ ْفةا َم َو ُمَا ِويَةَ َو يَ ِي َد بْ َن
ُمَا ِويَةَ .از اباسفيان شروع کردیم .اباسفيان چهرهای است که جریان بنیاميّه را در به قدرت رسيدن
عثمان مدیریّت کرد و خطّ و ربط داد .معاویه هم که زادهی پليد ابوسفيان بود و همان خطمشی
اباسفيانی را دنبال کرد .و بعد از او هم یزید که جنایت عظيم کربال را مرتكب شد .بينيد از باال شروع
کردیم؛ الل ُه َّْ ال ََْ ْن اَبا ُِّ ْفةا َم و بعد معاویه و بعد هم یزیدبنمعاویه .این فراز اوّل لعن بود .در فراز دوم
لعن چه کسانی را لعن میکنيد؟ کسانی از آلزیاد و آلمروان که عمالً دست به کار جنایت شدند .از
مسبّب شروع کردید و به مباشر رسيدید .سپس لعنی دارید که صد بار گفته میشود .در این فراز هم
باز از چه کسی شروع میکنيد؟ الل ُه َّْ ال ََْ ْن اَ َّو َل ظالِ ٍْ ظَلَْ َح َّق ُم َح َّم ٍد و ِ
ىل ُم َح َّم ٍد :اوّلين کسی که این
َ
َ
ظلم و جنایت را مرتكب شد .اوّلين کس ،یا به معنای اولين گروهند که همان گروه کودتاچيان

 .2سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،7ص  636و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،مناجاتشعبانیّه.
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سقيفهاند .و ِ
َ :و بعد گروههای دیگری که از آنها پيروی کردند .یا اینكه اوّل ظالم را
ىخ َ تابِ ٍك لَهُ َعل ذلِ َ
َ
شخص بگيرید و بعد لعن بر کسانی که امام حسين
شهادت رساندند؛ و بعد سالم به اباعبداهلل

را تنها گير آوردند و ظالمانه حضرت را به

و اصحاب ایشان است.

اینها خوب نيست که به لفظ درآید .انشاءاهلل در هر یک از این سالمها و لعنهایتان ببينيد که چه
ص
صحنههایی را نشانتان میدهند .بعد از این صد لعن و صد سالم دوباره لعن و نفرین است :الل ُه َّْ ُخ َّ
ت اَ َّو َل ظالِ ٍْ بِاللَّ َْ ِن ِمنٍ  .بعد این سلسله لعن میشوند و بعد هم سجدهی شكر و دعا .اوّالً زائر با این
اَنْ َ
همه مصيبت عظيم میگوید :خدایا همانطورکه موالی من وقتی از مرکب به زمين افتاد و پيشانی بر
ِ
ِِ
ةن.
ود ِِّ َ
واك ،يا ُِ َ
غ ْب اً َعل بَالئِ َ
خاك نهاد و بنا به نقل فرمود :الك ِه ِرضاً بَِقضائِ َ
َ ،ت َمَبُ َ
ََ ،
ةاث الْ ُم ْستَغةث َ
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به درگاه تو ابراز رضایت کرد ،ناشكری نكرد ،گله نكرد که خدایا این چه وضعی بود که برای من پيش
آوردی! خير ،سجدهی شكر پيش آورد! من هم به اقتدای موالیم میگویم که خدایا من تو را سپاس
ْح ْم ُد َعل َع ِظ ِ
ةْ َرِزيَّتِ  :حمد و سپاس تو را بهجا میآورم .ولو اینكه این رزیّه و
میگزارم .الل ُه َّْ لَ َ
َ ال َ
مصيبت خيلی عظيم است؛ این مصيبت برای من کوچک نيست؛ امّا هر چه این مصيبت برای من
بزرگ باشد ،من راضی به مقدّرات تو هستم .بعد هم دعا میکند و از خدای متعال ثبات قدم و شفاعت
میخواهد[ .شفاعت در یوم الورود ،که دو تعبير دارد ].یكی برای زمانی که جان میدهد .میگوید
خدایا! جان که دادم و چشم باطنم باز شد ،چشمم به سيمای اباعبداهللالحسين

بيفتد .الل ُه َّْ ارُزقْنِ
ْ

ِِ
ک غ ْب اً َعل حك ِ
كَ...
ب ِِّ َ
ب ت اِلكهَ ِِّ َ
ةن؛ مالِ َر ٌّ
َ يا َر ٍ
واك يا ُِ َ
ْم َ
غ ْب اً َعل قَضائِ َ
واك َو ت َم َْبُ َ
ود َُْة َ َ
 .9مق ،،ّ،مقتل ،ص َ :287
ُ
ةاث ال ُْم ْستَغةث َ
و موسوعۀاوما،الاسین

ِ
غ ْب اً َعل
 ،ج  ،4ص  ،392به اقل از ابومخنف :يا الك ِه َ
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ةاث ال ُْم ْستَ ِغةثِ َةن.
ود ِِّ َ
واك ،يا ُِ َ
قَضائِ َ
َ َو ت َم َْبُ َ

اعةَ الْحسة ِن يكوم الْور ِ
ود 9.یوم الورود میتواند لحظهی جان دادن باشد .اگر لحظهی ورود به صحرای
َشف َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
قيامت هم باشد ،زیباست؛ ولی در هر دو شفاعت میخواهد .شفاعت یعنی جفت .خدایا میشود؟! گفت:
در آن نفس کهه بميهرم در آرزوی تهو باشهم

بدان اميد دهم جان که خاك کوی تهو باشهم

علی الصّباح قيامهت کهه سهر ز خهاك بهرآرم

به گفتگوی تو خيزم به جسهتجوی تهو باشهم

زیارت عاشورا بيانيّهی تبرّی است و تبرّی الزمهی تولّی است .تولّی بدون تبرّی مورد پذیرش نيست؛
تولّی نيست .والیت بدون برائت والیت نيست .روایت آن را در کتاب رهتوشهی دیدار نقل کردهام و
عزیزان خواندهاند .فردی به امام صادق

عرض کرد که کسی هست خيلی به شما ارادت و عشق

میورزد؛ ولی در تبرّی جستن نسبتبه دشمنان شما کمی سست است .حضرت فرمودند :والیتی که
ابراز میکند هيچ ارزشی ندارد! 11زیارت عاشورا آثار عجيبی در سير باطنی دارد و گردنههای عظيم و
هولناکی در سير و سلوك باطنی و نيل به مقامات معنوی با آن طی میشود.
راجعبه زیارت عاشورا این جمله مطرح شد که فرمود :اگر شده در همهی عمر الاقل یكبار زیارت
عاشورا را با صد لعن و صد سالم بخوان و از آن محروم نمان .معموالً در جلسات که زیارت
عاشورا میخوانيم ،لعن و سالم را یکبار میگویيم و بعضیها در پایان آن میگویند که خدایا این
چيزی که گفتيم نود و نه بار دیگر هم عالوه بر این یکبار ،تِسْعاً وَ تِسْعِينَ مَرَّۀ ،و بعضی هم میگویند
که صد بار ،مِائَةَ مَرَّۀ .ولی اینكه انسان بنشيند و دل بدهد و صد بار این لعن را تكرار کند[ ،اثر دیگری
دارد ].لعن ریشههایی را برمیکند ...نمیخواهم وارد بحث طينت شوم؛ قبالً گفتهایم .اهلبيت

 .8طوسی ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  773و مادّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،زیاا،عاشواا.
َْ يَكتَبَك َّأْ ِم ْن َع ُد ٍونا.
 .10ابنادایس ،س،ائ،الااوی ،ج  ،5ص  140و مجلسی ،بااااواواا ،ج  ،27ص َ :39ك َس َ
ب َم ِن ادَّع َم َحبَّتَنا َو ل ْ
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طينتشان علّيّينی است و این خبيثها طينتشان سجّينی است .بعد مزج طينتها اتّفاق افتاد و [مردم]
ممزوج شدند .اصل طينت مؤمنين ،علّيّينی است؛ مقداری از طينت سجّينی در آن قاطی شده است.
یک مقدار از طينت اوّلی و دومی در طينت آنها قاطی شده است .اگر خُلق بدی دارد ،اگر معصيتی
میکند ،اگر مثالً رفتارهای نامربوطی از او سر میزند ،مال همان طينت سجّينی آن دو نفر است که در
طينت او قاطی شده است .حاال من چه کار کنم تزکيه شوم؟ اینها را بكَن و از وجودت بيرون بریز!
بخشی از طينت سجّينی را که وارد وجودت شده بكَن و بيرون بریز .چطور بكَنم؟ با لعن! فقط لعن
میتواند این کار را بكند و هيچ چيز دیگری نمیتواند چنين کاری بكند .لعن است که این کار را می-
کند .آن آشغالهایی را که با طينت علّيّينی قاطی شده نابود میکند؛ جدا میکند و بيرون میریزد.
ةث ِم َن الطَّةٍ ِ
ب 11:خدا خبيث را از طيّب جدا میکند؛ چون اصل طينت مؤمن طينت طيّب
لِةَ ِمة َ اهللُ الْ ََبِ َ
است؛ ولی طينت خبيث با آن قاطی شده است .لعن ،طينت خبيث را از طينت طيّب و پاك بيرون
ةث ِم َن الطَّةٍ ِ
ب! لعن این کار را میکند؛ لذا بنشين و صد بار لعن کن .صد بار لعن
میکشد .لِةَ ِمة َ اهللُ الْ ََبِ َ
را تكرار کن .البتّه ختمهایی هم برای زیارت عاشورا با آثار عجيبی نقل کردهاند .کسی چهل روز زیارت
عاشورا را با صد لعن و صد سالم مداومت کند ،بعد ببيند که چه اتّفاقاتی میافتد و چه چيزهایی و چه
گرههایی در ظاهر و باطن او باز میشود؛ چه درهایی در ظاهر و باطن زندگی بهروی او گشوده میشود.
بنابراین اینكه میگویيم مِائَةَ مَرَّۀ ،کار آن صد بار را نمیکند .اصل این است که صد بار بنشينيم و
بگویيم :الل ُه َّْ ال ََْ ْن اَ َّو َل ظالِ ٍْ ظَلَْ َح َّق ُم َح َّم ٍد و ِ
ىل ُم َح َّم ٍد و جانت بسوزد و از تَه دل بگویی الل ُه َّْ ال ََْ ْن!
َ
َ
یعنی ببينی که این خبيثها چه کردند و از تَه دلت لعن و نفرین کنی؛ فقط به لفظ و بر زبان جاری
نشود .آنوقت ببين که آشغالها را چگونه از وجودت بيرون میریزد .و صد بار هم سالم کنی! میدانيد
که سالم در فرهنگ ما واژهی لحظهی مالقات است .یعنی در صد مرتبه از مراتب هستی با امام
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حسين

باع ْب ِد ِ
اهلل! آنوقت صد بار هم امام حسين
داری مالقات میکنیَّ :
الم َعلَْة َ
َ يا اَ َ
الس ُ
به کسی جواب سالم دهند خدا میداند که چه

میگویند :عليک السالم! اگر صد بار امام حسين

میشود .خدا میداند! این است که فرمودند :اگر شده یكبار هم در تمام عمرت زیارت عاشورا را
با صد لعن و سالم بخوان .هرچند اگر کسی یکبار آن را بچشد ،دیگر محال است که زورش به
خودش برسد که ترك کند .افراد شيرینیها و لذّتهای دنيوی را که یکبار استفاده میکنند بعد دیگر
نمیتوانند رها کنند و معتاد میشوند .حاضرند جانشان را بدهند ولی دست از آن نكشند .این شيرینی
فوق بهشتی است! شيرینی عالم قرب است .کسی بچشد دلش میآید که آن را ترك کند؟! لذا اینكه
گفت یکبار ،این یکبار را شما انجام بدهيد ،بقيّهاش خودش خواهد آمد.
انشاءاهلل یکبار زیارت عاشورا را بچشيم .زیارت عاشورا را گرچه میگویيم بخوان ،چون در عرف می-
گویيم زیارت را بخوانيد؛ واالّ اصل این است که زیارت بكن! زیارت عمل است و عبارت نيست .آنکه

خوانده میشود ،زیارتنامه است .زیارت یعنی دیدن؛ یعنی مالقات .عزیزان بحثهایش را در ره توشهی
دیدار خواندهاند .امام حسين
شود که کسی امام حسين

را زیارت کن؛ زیارت کن! امام حسين

را زیارت کن! آنوقت می-

را زیارت کند و بعد رویش را از امام حسين

برگرداند؟! آیا دلش

میآید که امام حسين

را ببيند و زیارت کرده باشد و بعد رها کند؟ خيلیها از لشكر عمرسعد جدا

شدند و به امام حسين

جدا

پيوستند .امّا تا بهحال شنيدهاید که یک نفر از لشكر امام حسين

شده باشد و رفته باشد به لشكر عمرسعد ملحق شده باشد؟ مگر میشود؟! مگر میشود کسی امام
حسين

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

حسين

و به بهشت نگاه کند! به بهشت هم نگاه نمیکند!
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

می بهشهت ننوشهم ز دسهت سهاقی رضهوان
یا اباعبداهلل!
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چه را نگاه کنم؟ امام حسين

من تو را دیدهام! رویم را برگردانم و به حورالعين نگاه کنم؟! نه دنيا

برایمان گذاشتی نه آخرت!!

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َ َُج ْم
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