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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2) منتقم خون امام حسین امام زمان

های عالم در جزای کربالست. همۀ مصیبت تعالی فرجه الشّریف عجّل اهللعصر حضرت ولیّ ظهور»

  1«کربال جمع شد و جزای آن شد این آقا.

مند بودند بدانند که ی قبل این عبارت را مقداری خدمتتان توضیح دادم؛ ولی دوستان عالقهدر جلسه

چند شاهد روایی برای این ارتباط  وجود دارد. فداهارواحناعصرو امام حسینامامبین  یارتباط چه

 .شاءاهلل همه از این روایات و نکات بهره ببریمکنم؛ انعرض می

ی عاطفی، شب و روز سوگوارِ  در جنبه فداهارواحناعصرسه هست، امامی مقدّ در زیارت ناحیه به تعبیری که

 ارواحنافداهعصرامامبا ی خاصّی  رابطه حسینامامیعنی ی کربال هستند.  ی واقعه هزار و چند صد ساله

حتّی  ندارند؛ منینبه امیرالمؤ ، راجعکنندمی  هیروز گر که شبانهاین تعبیر را  ارواحنافداهزمانامام. دارند

 حسینبه امامامّا راجع ندارند؛به سایر آباء کرامشان هم راجع ؛ندارند به حضرت زهراراجع

خیر انداخت اگر روزگار و زمانه مرا به تأ ،فَ َلِئْن َأخََّرْتِنى الدُُّهورُ سه هست که: ی مقدّ ناحیهدر زیارت  دارند.

که رات الهی من را از اینو مقدّ ،عاَقني َعْن َنْصِركَ  اْلَمْقُدورُ  وَ ، و روز عاشورا نبودم تا شما را یاری کنم

تا با و نبودم  ،ُمحارِبا   َو َلْم َأُكْن ِلَمْن حارََبكَ ، بازداشتی کربال شما را نصرت و یاری کنم  بتوانم در صحنه

ی شما را به  و با کسانی که کینه ،اْلَعداَوَة ُمناِصبا  َنَصَب َلك َ  َو ِلَمنْ ، بجنگمجنگیدند، با شما کسانی که 
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 ،ودمحال که نب ،آء  َو َمس َصباحا   َفالَْنُدبَ نَّكَ  ،دشمنی و مقابله کنم ،دل گرفتند و به شما دشمنی کردند

َبَدَل  َلكَ  ِكَينَّ بْ َو لَ  .گریم مییا اباعبداهلل ها در مصیبت تو ای جدّ بزرگوارم  شب یها و همه ی صبحهمه

! یا اباعبداهلل ؛گریم جای اشک در مصائب تو خون می شود، بهو اگر اشک چشمانم تمام  ؛وِع َدما  الدُّم

ف از مصائب عظیمی که بر در حسرت این حقیقت و در تأسّ ؛َو تَ َلهُّفا   ما َدهاكَ  َعلى   تََأسُّفا   وَ  َحْسَرة  َعَلْيكَ 

صبحگاهان و قدر  این ؛َو ُغصَِّة اِلْكِتيابِ  َأُموَت بَِلْوَعِة اْلُمصابِ  َحّتى   !ای جدّ بزرگوارم ؛تو وارد شد

در اثر سنگینی جانکاه  ها و که در اثر سوز و گداز این مصیبتگریم تا این در مصائب تو میشامگاهان 

 ها و مصائب، جان خودم را ببازم و از دنیا بروم. هاین غصّ

به روایاتی که  بنا  ست.و مصائب عاشورا جدّ بزرگوارشانرابطه با   در ارواحنافداهعصرامام این حالِخوب، 

بین رکن و کنند،  در کنار کعبه ظهور می ارواحنافداهعصرامامروزی که شود همین سبب می، وجود دارد

 لَ هْ أَ  ل يال: أَ ألوّ اَ لشان این است: دهند. ندای اوّ اهل عالم می ی پنج ندا خطاب به همهایستند و  مقام می

 لَ هْ أَ  ل يااني: أَ لثّ اَ کنم.  من امامی هستم که قیام می !ای جهانیان :کنند اعالم می !مِ قائِ الْ  إلمامُ ا اْ نَ أَ  مِ عالَ الْ 

از کنار ی اهل عالم هم صدای حضرت را  دهند و همه دومین ندایی که می !مِ قِ تَ نْ مُ الْ  صامُ مْ ا الصَّ نَ أَ  مِ عالَ الْ 

 لَ هْ أَ  ل ياالث: أَ لثّ اَ  م!متعال  ی خدای گیرنده ای اهل عالم من شمشیرِ انتقام :شنوند این است که میکعبه 

را با لب تشنه به شهادت  جدّ من حسین !ای اهل عالم !ا  شانطْ عَ  لوهُ تَ ق َ  نِ يْ سَ حُ الْ  ّديَ جَ  نَّ إِ  مِ عالَ الْ 

ی جدّ  شده پاره پیکر پاره !ای اهل عالم !نا  يارْ عُ  حوهُ رَ طَ  نِ يْ سَ حُ الْ  ّديَ جَ  نَّ إِ  مِ عالَ الْ  لَ هْ أَ  ل ياأَ ع: ابِ لرّ اَ  .رساندند

 َأْهَل اْلعاَلِم ِإنَّ َجّدَي اْلُحَسْينِ َأل يا س: خامِ لْ اَ  .را در دشت و صحرا عریان رها کردند من حسین

ن با اسب تاختند که تمام چنا بر پیکر عریان جدّ من حسین !ای اهل عالم 2!وانا  دْ عُ  قوهُ حَ سَ 

 کردند!! و نرم ی سینه و پهلوی او را ریز ریز های قفسهاستخوان

انتقام خون  حضرت، پیام کنند، شعار و پیام قیام که ظهور می ارواحنافداهعصراماماین است که 

 ست. ا چقدر دعای ندبه، دعای زیباییدر دعای ندبه یادتان است دیگر؛ که  است. الحسین اباعبداهلل
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ی دعا،  . در بخشی از دعای ندبه، خوانندهانسان بتواند با این دعا رفیق و انیس باشدخدا توفیق دهد 

موالی خود را  که حالی در ؛بیند د را در این عالم میمرتبه خو یک ارواحنافداهعصرامامی  این عاشق شیفته

َرِة اْلهادأَيْ : گوید ای که گم شده و مدام پدر پدر می همثل بچّ بیند؛ نمی  يَِة؟َن بَِقيَُّة اهلِل الَّتى ل َتْخلوا ِمَن اْلِعت ْ

 کند؛ قسمت بعدی پدرش را پیدا می در گوید. کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟ می أَْيَن؟ َأْيَن؟ أَْيَن؟ یکی یکی

شود که  ای می گونه ی دعا به یعنی حال خواننده شود؛ وقت عبارت عوض می بیند؛ آن میاز دور او را 

حال ایّعلی ؟َهْل ِإلَْيَک يَاْبَن َأْحَمَد َسبيٌل فَ تُ ْلقى  زند:  بیند. حاال از دور صدا می را می ارواحنافداهعصرامامدیگر 

 ناِشُر راَيةِ  وَ  اَْيَن صاِحُب يَ ْوِم اْلَفْتحِ  گوید، می اَینَ ینَی که پدر خود را گم کرده است و اَبخشهمان در 

پدر به دنبال یکی از اسمائی که با آن گوید، اینها را که دارد می ؟ُمِذلُّ اْلْعداءِ  ْولِياِء وَ الَ  اَْيَن ُم ِعزُّ  ؟اْلُهدى  

 األَْنِبياِء؟ أَْينَ  وِل اأْلَْنِبياِء َو أَْبناءِ أَْيَن الطّاِلُب ِبُذحکه:  این است ،م کردهعالم گُدر این او را که  گرددمیخود 

-لذا از امام است. الحسینم خون اباعبداهللمنتق ارواحنافداهعصرامام ؟وِل ِبَکْرَبالءَ تالطّاِلُب ِبَدِم اْلَمقْ 

؛ 3نِ ُحَسيْ ِشعارُُهم يَا لَثاراِت الْ ، ارواحنافداهعصرامامروایت هست که اصحاب  رضاو امام صادق

 است.« خواهانِ حسینای خون»شعارشان در دوران ظهور 

وقتی زیارت عاشورا  .است  نقل شده باقرآن از امام های یکی از روایتدر همین زیارت عاشورا که 

هجری دارید  11در صحرای کربال در سال  الحسینخوانید، کنار پیکر آغشته به خون اباعبداهلل می

ل کند و هم حجاب زمان را. همان اوّ هم حجاب مکان را طی می ،خوانید. درواقع سالکمیزیارت 

ل زیارت عاشورا که اوّ ی جمله ببینیم،  و همه ها را کنار بزند شاءاهلل خدا پرده نازیارت عاشورا که 

در حرم  ت عاشورا، دیگر شما اینجا نیستید؛ل زیاری اوّ همان جمله ،اَباَعْبِداهللِ  لسَّالُم َعَلْيَک يااَ گوییم  می

دیگر  رسیدید ها که ل است. به میانهی اوّ . این تازه جملهدهید کنار ضریح دارید سالم می اباعبداهلل

به ر آغشته ی کربال و کنار پیک در دشت تفتیده ؛است هجری 11سال  شود؛ حجاب زمان هم طی می

ه زیارت گون شاءاهلل این ن. اگویید سخن می اید و دارید با اباعبداهلل نشستهخون اباعبداهلل
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دست به دعا بلند  وقت کنار پیکر اباعبداهلل  زیارت عاشورا چیست. آن عاشورا بخوانید تا ببینید

ِت اٍم َمْنُصوٍر ِمْن َأْهِل بَ يْ َلَب ثَارَِک َمَع ِإمی طَ ْرزَُقنْن ي َ ی ِبَک أَ َأْکَرَم َمَقاَمَک َو َأْکَرَمنفََأْسَأُل اهلَل الَِّذی  اید: کرده

ما کند شروزی  اهیدخو می از خدا در کنار پیکر غرقه به خون اباعبداهلل ؛ُمَحمٍَّد َصلَّی اهلُل َعَليِه َو آِلهِ 

َو : . در فراز بعدیبگیرید ق شوید و انتقامموفّ به انتقام خون اباعبداهلل فداهارواحناعصرکه در رکاب امام

است که  ي  َمْهداٍم َمَع ِإمبدلش،   . در نسخهبِاْلَحقِّ ِمْنُكمْ  اِطقٍ )ثَارَُكْم( َمَع ِإماٍم ُهد ى ظاِهٍر ن يَأْن يَ ْرزَُقني طََلَب ثَار 

 معتبرتر است. ی نسخه ،ي  َمْهداٍم َمَع ِإممعتقد بود  المیزان، ، صاحب تفسیراهلل طباطبایی مرحوم آیت

 امیق اباعبداهلل یبه خونخواه فداهارواحناعصرما کند که در رکاب امامش یکه روز دیخواه یخدا م از

است. آمده است تا قیام ناتمام حسینی را به پایان  منتقم خون اباعبداهلل ارواحنافداهعصرامامد. یکن

 است، نصب شده نشانگر چیست؟ این پرچم سرخ نیگی که باالی گنبد حسیرن برساند. این پرچم سرخ

ای که بازماندگان آن  شده ی تمام یعنی یک واقعه ، پرچم ماتم است؛سیاهپرچم  چرا؟ .نیست سیاه

ف تمام نشده، ولو متوقّ ما یعنی هنوز جنگ رف عرب،ا پرچم سرخ در عُاند. امّ واقعه، به سوگ نشسته

یعنی همین؛ یعنی ماجرا هنوز تمام  باالی گنبد اباعبداهللاین پرچم سرخ  ا ادامه دارد.امّ ،شده

؛ امام تمام شده ماجرارا تمام کند. فکر نکنید  ماجراباید بیاید و این  فداهارواحناعصرامام است. نشده

ی این جنگ و مقابله، وجود مقدّس  کننده را کُشتید و این جنگ به پایان رسید! تمام حسین

 است. فداهارواحناالحسنابنۀحجّ

روز عاشورا  پرسد که ما حدیث از امام می رابطه با زیارت عاشورا، راویِ در باقردر همان روایتِ امام

َم اهلُل ُأجورَنا ظَّ عَ  فرمایند: بگویید ونه به هم تسلیت و تعزیت بگوییم؟ حضرت میرسیم چگ به هم می

ماِم اْلَمْهدالِباُكْم ِمَن الطّ نا َو ِإيّ َو َجَعلَ  ا بِاْلُحَسْينِ ِبُمصابِن  ؛4السَّالمُ يِّ ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َعَلْيِهمُ يَن بِثارِِه َمَع َوليِِّه اإْلِ

خواهان زرگ گرداند و ما و شما را از خونب الحسین یعنی خدا اجر ما را در مصیبت اباعبداهلل
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 فداهارواحناعصرکربال و امام ماجراییعنی  قرار دهد. فداهواحناارمهدی، همراه ولیّ خودش اماماباعبداهلل

 د. نارتباط تنگاتنگی با هم دار کامالً

هر ، 5ورا  ي اْلَقْتِل ِإنَُّه کاَن َمْنصيِِّه ُسْلطانا  َفال ُيْسِرْف فِ َمْن قُِتَل َمْظلوما  فَ َقْد َجَعْلنا ِلَولی  در ذیل آیه صادقامام

ا اگر خواستید قصاص سلطه و قدرتی قرار دادیم که قصاص بکند، امّ کسی کشته شود، برای ولیّ دم او

نَ َزَلْت ، فرمودند: نکنید، هر آینه او نصرت شده است کنید دیگر اسراف در قتل و خونریزی بیش از حدّ

کاَن ِإنَُّه  ت به شهادت رسید. ست که به مظلومیّا نحسیامام ،وما  َمْن قُِتَل َمْظل یعنی. ِفی اْلُحَسْين

قُِتَل  ي  ُهَو اْلُحَسْيُن ْبُن َعلشود.  نصرت می فداهارواحناعصرامامی  هوسیل به که است حسین، امامورا  َمْنص

است  حسین، امامی مظلوم کشته آن 6.اَم طََلَب بِثَْأِر اْلُحَسْينِ ِإذا قا َو َنْحُن َأْولياُؤُه َو اْلقاِئُم ِمنّ وما  َمْظل

-ی امامخواهقیام کند، برای خون فداهارواحنامهدیتدم حضرت هستیم، و وقتی که حضریّ و ما ائمّه ول

 .خیزدپامیبه حسین

د، نکنند و به سمت کوفه حرکت میکن مکه را ترک می کنند، مدینه را رها می حسیناینکه امام

االن  جزء کوفه است.ه نجف امروزی هم قدر زیادی دارد. البتّ خیلی معنادار است. کوفه جاللتاین هم 

توسعه پیدا  ر امیرالمؤمنیندو تا شهر شده است. کوفه کوچک شده و نجف به برکت مرقد مطهّ

مقصد  کوفه کهی کوفه. ای بوده است در حاشیه خشکیده کرده؛ سابق کوفه اصل بوده و نجف نیزار

 و مسجد سهلهعزیزانی که به مسجد کوفه سی است. است، مکان بسیار مقدّ حسینحرکت امام

، ، مقام نوحمقام آدم ات انبیاء مختلف است؛در مسجد کوفه، مقام اند کهمشرّف شدند دیده

که  دیمتعدّ به روایات است. بنا انبیاء مختلف طور مقام هم همین . در مسجد سهلهمقام ابراهیم

 ی انبیاء، همه؛ کرده عبادتکه در کوفه حضور پیدا کرده و خدا را ، مگر ایناست نبوده  هیچ نبی داریم،

در  حسیناست و امام حسینمقصد حرکت امام . کوفه کهاجمعین علیهم اهلل صلواتاز آدم تا خاتم 
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است. یعنی  فداهارواحناهللا ۀبقیّمقرّ حکومت حضرت  ،رسد یدر کربال به شهادت م ،کوفه ورود به ی هآستان

-پایتخت حکومت امام دهند، مرکز و حکومت جهانی خود را تشکیل می کنند و حضرت که ظهور می

کنند  ای که در آن زندگی می خانهمقرّ فرمانروایی ایشان، مسجد کوفه است و کوفه است.  فداهارواحناعصر

 ند.کن رکت میدر نهضت خود به این سمت ح حسینکوفه است. امام هم مسجد سهله در خودِ

کرد که چگونه حرکت            تعقیب  شودمیخوب خیلی  ف،لتهای مخ ر جنبهد راارتباط بین این دو 

ه در مکّ حسینامام ای دارد. العادهبا هم ارتباط ویژه و فوق ارواحنافداهعصرامامو قیام  حسینامام

عنا خیلی م را خواندند که  آیهاین ، حضرت اباعبداهلل ، سخنرانیاین در پایان  ؛یک سخنرانی کردند

قَ ْبِلِهْم َو  يَن ِمنْ ْرِ  َكَما اْسَتْخَلَ  الَّذاأْلَ  ىِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم فِ اِلحاَو َعِمُلوْا الصّ   مْ كُ وْا ِمنْ َمنآَوَعَد اهلُل الَّذيَن  دارد:

لَن َّ هُ لَ  الَِّذى اْرَتضى  ُهُم ين َ ُهْم دلَُيَمكَِّننَّ لَ  این وعده،  .7 ا  ئَشيْ  يَ ْعُبدونَنى ل ُيْشرِكوَن بى ا  َأْمن بَ ْعِد َخْوِفِهمْ  مِّنْ  مْ هُ ْم َو لَُيَبدِّ

در  حسیناست. امام ارواحنافداهاهلل بقیّۀ و حکومت جهانی حضرت ارواحنافداهاهلل بقیّۀی ظهور حضرت  وعده

خوانند. این  ه در پایان سخنرانی خود این آیه را میسمت کوفه، در شهر مکّه بهی حرکت از مکّ آستانه

و تشکیل آن حکومت جهانی  ارواحنافداهبا ظهور حضرت حجّت دهد که حرکت اباعبداهلل نشان می

 .است لیی اوّ کنندهی دیگری است و دیگری تمام مهارتباطی تنگاتنگ و ویژه دارد. یکی، مقدّ

َيْحَسَبنَّ َول  خواندند: را میاین آیه  حسین، امامشب عاشورا، ها نقل شده وایاتی که در سیرهطبق ر

َن ْ الَّذيَن َكَفروْا أَنَّما نُْمل ٌر ألِّ  لَِيَذَر ما كاَن اهللُ  يٌن.ْم َعذاٌب مُّهَلهُ  وْا ِإْثما  وَ ُفِسِهْم ِإنَّما نُْملي َلُهْم لِيَ ْزدادي َلُهْم َخي ْ

به که ما که کفر ورزیدند گمان نکنند اینی کسان ؛8يَث ِمَن الطَّيِّبِ اْلَخب يزَ ى  َيما أَنْ ُتْم َعَلْيِه َحتّ م ى  يَن َعلاْلُمْؤِمن

ایم که گناهان را بر هم بیفزایند و عذاب  ست! نه ما به آنها مهلت دادهآنها مهلت دادیم به نفع آنها

کند، این  منین را در این شرایطی که شما هستید رها نمیمؤای برای آنها خواهد بود. خدا  خوارکننده

ای است  آیهاین  پاک و پلید را از هم متمایز و تفکیک کند. ب،یّت را پیش آورده تا خبیث و طموقعیّ
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به ظهور حضرت  حال بروید سراغ روایاتی که راجع، خوانند در شب عاشورا می حسینامام که

ام ت روایاتش را برایتان خواندههای مهدویّبینید اشاره به همان است. در بحث می است؛ ارواحنافداهتحجّ

 و در مجموعه گفتارها موجود است. 

که وقتی ظهور  کردند صحبت می بیت دولت اهلبه  نشسته بودند و راجع صادقاماماصحاب 

فرمودند:  صادقامام، ...شود و تشکیل شود، چقدر اوضاع خوب می بیت فاق بیفتد و دولت اهلاتّ

ل َو اهلِل ل َيكوُن ما اَت َهْيهاَت َهْيهگویید؟! چه می شماها در چه فکری هستید؟! ؟!ٍء أَنْ ُتْم  ي َأيِّ َشيْ ف

اید شما چشم به رسیدنش و وقوعش دوخته به خدا سوگند آنچه ؛وا تُ َغْربَل ى  َتُمّدوَن ِإلَْيِه َأْعيُ َنُكْم َحتّ 

َيكوُن ما َتُمّدوَن ل َو اهلِل ل . رسد، مگر اینکه قبل از آن غربال شوید و ریز و درشتتان از هم جدا شود نمی

که پیش از آن از رسد، مگر این اید نمی به خدا سوگند آنچه به آن چشم دوخته ؛9زوايَّ مَ تُ  ى  ِإلَْيِه َأْعيُ َنُكْم َحتّ 

 .يَث ِمَن الطَّيِّبِ اْلَخب يَز اهللُ َيملِ . هم متمایز شوید

شود  ظهور واقع نمی ؛اسٍ ِإّل بَ ْعَد ِإي ل يَأتيُكمْ  را األمْ ذَ    ه إنَّ  :است که صادقمت دیگری باز از امادر روای

دشان را ببازند و بگویند قدر دشوار شود که همه خوبعد از اینکه همه مأیوس شوند. شرایط آن مگر

 ؛تَُميَّزوا ّتى  حَ  اهللِ  ل وَ د. برایشان نمانَ هیچ امیدی به نجاتچیز از آن نماند.  دیگر دین نابود شد و هیچ

ل  و بد و پاک و پلیدتان تفکیک شود. و خوب که شما از هم متمایز شویداینشود مگر  ظهور واقع نمی

َو َيْسَعَد  ى  َمْن َيْشق ى  َيْشق ى  ل َو اهلِل َحتّ  .که شما امتحان شوید و محک زده شویدتا این ؛واُتَمحَّص ى  َحتّ  َو اهللِ 

 مگر وقتی که شقاوتمند، شقاوتمند شود و سعادتمند، سعادتمند شود. ،رسد ظهور نمی .10 َمْن َيْسَعدُ 

 يزَ ى  َيمُتْم َعَلْيِه َحتّ ما أَن ْ  ى  يَن َعل لَِيَذَر اْلُمْؤِمنما كاَن اهللُ : فرماید شب عاشورا دارد میهم  حسینامام

-بین امام پیدا کرد. شودمی های زیادی ارتباطبین این دو واقعه، حال  هر به .يَث ِمَن الطَّيِّبِ اْلَخب

                                            

 .336و طوسی، الغیبه، ص  371 ، ص1  جالكافی، کلینی،  .9
 .336و طوسی، الغیبه، ص  371 ، ص1  جالكافی، کلینی، و  841، ص 1النّاصب، ج حایری، الزامیزدی .11



 

 8 

اِسُع ِمْن لتّ اَ  فرمایند: می حسینبه امام منینامیرالمؤ لذا. اباعبداهللحضرت و  فداهارواحناعصر

ی به  کننده ای حسین! نهمین فرزند تو قیام ؛11اِسُط ِلْلَعْدلِ اْلب ينِ اْلُمْظِهُر ِللدّ  ُوْلِدَك يا ُحَسْيُن ُهَو اْلقاِئُم بِاْلَحقِّ 

به  منینه، چنین روایتی نداریم؟! امیرالمؤبه فرزندِ هشتم، هفتم، ششم و غیر چرا راجع .است حقّ

کند و دین را حاکم می حقّ  نهمین فرزند تو همان کسی است که قیام به ،ندفرمای می حسینامام

با بعثت  فداهارواحناعصرگستراند. گرچه بین ظهور حضرت ولیّ ی عالم می د و عدالت را در همهکنمی

-شک ارتباط بین امام ا بیوجود دارد، امّارتباط  هی ائمّ ی انبیاء در طول تاریخ و حرکت همه همه

 است.  العاده، ویژه و استثناییقارتباطی فو و حضرت اباعبداهلل ارواحنافداهعصر

 

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