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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

روایات گریستن بر حضرت اباعبداهلل

و حیوانیات و گیاایان،    ی آسمان و زمیین  ، گریستن، اشک، روایات، گریهاباعبداهلل کلیدی:کلمات 

حزن و شادی، محشور شدن با محبوب، بخشش گناایان،   ،بیت اال مصائبمالئکه و جنّ، ی  نوحه

 سالمت روح، بهشت، اربعین. 

 و اشیاره کیردیم. بیه ذاینم    رد اایی را خدا عنایت ک به گریه داشتیم و نکته راجعی ام بحثبه مناسبت ایّ

 الحسیین  ، خصوصاً اباعبداهللبیت ی که در باب گریستن در مصائب االاز روایاتروایت آمد چند 

 بحث تقریباً کامل شده باشد. آن تاخوانم ب برای عزیزان ،وارد شده

حضرت گوید: من روز اوّل محرم خدمت  میکند؛  نقل میشبیب  بن انریّکه یک روایت طوالنی است 

 امام رضا خوانم. حضرت را می بیاناتاین از  چند جمله  بیاناتی فرمودند. رسیدم و حضرت رضا

ِمَن اْلِجناِن فَاْحَزْن ِلُحْزنِنا َو  ىٰ ! ِاْن َسرََّك َاْن َتُكوَن َمَعنا ِفی الدََّرجاِت اْلُعليَا اْبَن َشِبیب   به پسر شبیب فرمودند:

َرْح ِلَفَرِحن ای پسر شبیب! اگر  1:اَمةِ ُه َمَعُه يـَْوَم اْلِقیَحَجراا َلَحَشَرُه الل ٰ  ىٰ َعَلْیَك ِبَواليَِتنا فَـَلْو َانَّ رَُجًلا تـََول   ا وَ افـْ

در درجات بلند بهشتی بیت  ی ما اال درجه امراه و امشوی که  و خشنود میمسرور  ،داری دوست می

                                            

،ملجلسدد امم545ام م2االعمدد  امجممطدد ،، اماابدد  م؛مسددیبق  311ام م1امجماخب راصرّضدد مامعیدد  131صددق، امالدد ص ام م .1
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خاطر شادمانی ما  که ما شادمانیم، به نگامیخاطر حزن و اندوه ما محزون باش و ا باشی، پس به

که اگر شخصی یک سنگ را دوست بدارد و والیت یک  ؛بیت باد به والیت ما االشادمانی کن؛ و بر تو 

کس با اریعنی کند؛  را بپذیرد، خدای متعال فردای قیامت او را امراه آن سنگ محشور می سنگ

کس ی باطن نگاه کند، ار کسی به دیدهاست. اگر  طور چه در دنیا ام امینمحشور است. گرمحبوبش 

ار چیز را که دوست دارد، امین اآلن  ،خدا را را، اولیاء آخرت ،راش محشور است. دنیا خود با محبوب

 شود و امراه محبوبش خوااد بود. ام امراه اوست، منتها مخفی است؛ فردای قیامت آشکار می

 فرمودند: در شادی ما شادمان باش؛ امام رضاه اوست. را دوست بدارد امرا بنابراین انسان ارکس

گونه باشی، فردای قیامت  در اندوه ما اندواگین باش و والیت ما را داشته باش و حفظ کن که اگر این

ی ما خواای بود. مرتبه در مقامات بلند بهشتی ام

. راوی کنم میعرض است. حدیثی طوالنی است که بخشی از آن را  روایت دیگر از امام صادق

ْمَعُة ِمْن ُه قَـْبَل اَ َو ِلما َلِقینا ِاال  َرِحَمُه الل ٰ  َحٌد رَْحَمةا لَنااَ   ىٰ َبكا م فرمودند: امام صادق گوید، می ْن َتْخُرَج الدَّ

خاطر مصائبی که بر ما وارد  نکه دلش برای ما سوخته باشد و بهو ای احدی از سر مهر و محبّت: َعْیِنهِ 

ی اشکی از چشم او خارج شود، خدای متعال او را  که قطرهید، مگر اینکه قبل از اینگر نمی شده،

ِه فَـَلْو اَ  ىٰ فَِاذا ساَلْت ُدُموُعُه َعل داد. مشمول رحمت خود قرار می ِفی َجَهنََّم نَّ َقْطَرةا ِمْن ُدُموِعِه َسَقَطْت َخدِّ

ی او  ی اشک از چشمش بیرون آمد و روی گونه ا اگر این قطرهامّ :ا َحر  ال يُوَجَد َله ىٰ اَلَْطَفَأْت َحرَّها َحت  

کند،  م آتش جهنّم را خاموش میجاری شد، حتّی اگر یک قطره از اشک او در جهنّم بیفتد، تما

ْنَد ا عِ قَـْلُبُه لَیَـْفَرُح يـَْوَم َيران اَو ِانَّ اْلُموَجَع لَن ایچ حرارتی از جهنّم احساس نخوااد شد. ای که دیگر گونه به

َنا اْلَحْوضَ  ىٰ َمْوتِِه فَـْرَحةا اَل َتزاُل تِْلَك اْلَفْرَحُة ِفی قَـْلِبِه َحت   به درد بیاید،  خاطر ما قلبش به که سیو ک :يَِرَد َعَلیـْ

رسد که این شادمانی در قلب  به او می ، از جانب ما یک فرح و شادمانیخوااد از دنیا برود که می روزی

 َو ما ِمْن َعْین  َبَكْت لَنا ِاال   .بیت وارد شود که در کنار حوض کوثر بر ما اال او باقی خوااد ماند تا روزی
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مگر اینکه با گرید،  بیت نمی ایچ چشمی برای ما االو  2:اَكْوَثِر َو ُسِقَیْت ِمْنُه َمْن َاَحبَّنَلى الْ نـُعَِّمْت بِالنََّظِر اِ 

که  و کسی (شود این نعمت شامل حال او می)گیرد؛  نگریستن به حوض کوثر، مورد انعام الهی قرار می

 سیراب خوااد شد.خوااد نوشید و ما را دوست بدارد، از حوض کوثر 

 ِلَما اْرُتِكَب ِمن ا كاَن َمَعنا ِفی َتذَكََّر ُمصابَنا َو َبكیٰ   َمنْ  فرمودند: حضرت است. حدیث بعدی از امام رضا

خاطر آنچه بر ما  یاد کند و بگرید بهمصائب ما را د، را تذکّر داکه مصائب ما  کسی :اَمةِ َدرََجِتنا يـَْوَم اْلِقی

بود. این بیت خوااد  ی ما اال فردای قیامت در درجه فردی رفت و دشمنان بر سر ما آوردند، چنین

تـَْبِك  َلمْ  ىٰ َو اَْبك ىٰ ِــَّر ِبُمصابِنا فَـَبكَو َمْن ذُك !!بیت خوااد بود ی ما اال درجه ام ت!اا خیلی عجیب اس روایت

ُنُه يـَْوَم تـَْبِكی را به یاد  بیت داد و مصائب اال ر میکّاوّلی تذشود،  ) که متذکّر می و کسی: اْلُعُیونُ  َعیـْ

فتد و اای ما به یادش ا که مصیبت کسی شنود.( را می راین کسی است که آن تذکّ انداخت، دیگران می

 اا گریان است، گریان نخوااد بود ی چشم که امه بگرید و دیگران را ام بگریاند، چشمان او در روزی

که در  کسیو  3:  ا َلْم َيُمْت قَـْلُبُه يـَْوَم َتُموُت اْلُقُلوبُ ِلساا ُيْحیا ِفیِه َاْمُرنَو َمْن َجَلَس َمجْ  .و نخوااد گریست

 اا ی قلب زنده شود، قلب او در روزی که امه وء بیت احیا مجلسی بنشیند که در آن، امر ما اال

 مردگی نخوااد شد.میرند، نخوااد مرد و دچار دل می

                                            

،مم518ام م14اصشّدیههامجممم؛محرّعد لل ام،سد ئلمم24ام م1اصمجد ص،امجمممح ئریامتسلیۀم؛محسین 112ي راتام ماصزّما ص يهامك للما  .م2

م.291ام م44لجلس ام ح راالن ارامجم

امجم،ملجلس ام ح راالن ارم512ام م14اصشّیههامجمم؛محرّع لل ام،س ئل294ام م1امجماخب راصرّض مامعی  33صق، امال ص ام م .3
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َعْیناُه َو َلْو ِمْثَل َجناِح الذُّباِب   اَضتْ َفف  ا ِعْنَدهُ ذُِكْرنَمْن  حضرت فرمودند:است.  روایت دیگر از امام صادق

اشک  شود و از چشمان او بیت که در نزد او یاد ما اال کسی 4:اَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ ُذنُوبَُه َو َلْو ك هُ َغَفَر الل ٰ 

خاطر خارج شدن بهاان اوی گنا باشد، امه ای پشهی بال  به اندازه ولو آن قطره اشک شود، جاری

دریااا باشد. گریه بر  ی ی کف امه شود؛ ولو آنکه گنااان او به اندازه بخشیده می ندازه اشکامین ا

کند! نین کار عظیمی میچ بیت مصائب اال

ی اوّل محرّم، بر آقای خودم  داهگوید  می ؛نقل کردهزاعی ل خُعبِدِ ی است کهحدیث دیگر

ی محزون  زده نشستن یک انسان ماتم اند، نشستهوارد شدم. حضرت را دیدم که  ضاالرّ موسی بن علیّ

اند. به محض اینکه امام اشتم مرا دیدند، بیاناتی  و یاران حضرت ام دور ایشان حلقه زده ،و غمگین

ا دائِنِلما َاصابَنا ِمْن َاعْ  ا َو َبكىٰ ُمصابِن  ىٰ َعل  اهُ َعْین  َذَرَفتْ   َمنْ  !ا ِدْعِبلُ ي :آنها این است ی از جملهکه فرمودند 

که چشمانش  )امینکه چشمانش در مصیبت ما تر شود  ای دعبل! کسی :ُه َمَعنا ِفی زُْمَرتِناالل ٰ َحَشَرُه 

او را  خاطر آنچه از دست دشمنان بر ما وارد شد، بگرید، خدای متعال فردای قیامتو بهنمناک شود( 

اْلُحَسْیِن  ُمصاِب َجدِّیَ  ىٰ َعل ىٰ ! َمْن َبكِدْعِبلُ ا ي کند. محشور می ما ائمّه بیت و ی ما اال امراه و در زمره

بگرید، خدا گنااان او  الحسین که بر مصائب جدّ ما اباعبداهلل کسی !ای دعبل 5:ُه َلُه ُذنُوبَُه اْلَبتَّةا ل ٰ َغَفَر ال

 داد. را قطعاً مورد مغفرت و بخشش قرار می

                                            

،ملجلسد اممم511ام م14اصشّدیههامجممم؛محرّعد لل ام،سد ئلمم11طد ،، امصود  ام مممم؛مسدیبق  م113يد راتام مماصزّمك للما ص يهام  .ما4

م.285ام م44 ح راالن ارامجم

ام45رامجم،ملجلسد ام حد راالن اممم545ام م13اصهل مامجمماصفو ن امع اصمم حران  ؛382ام م11اص س ئلامجممن ریاملستقرکملحقبثم.5
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 ! َشِبیب    يَا اْبنَ  سر شبیب است. حضرت فرمودند:به پ ی فرمایشات امام رضا روایت بعد، امان ادامه

ْلَكْبُش َو قُِتَل َمَعُه ِمْن َاْهِل بـَْیِتِه َثمانَِیَة ا يُْذَبُح اَكمنَُّه ُذِبَح  فَاِ اِلب  ْبِن اَبِیط فَاْبِك ِلْلُحَسْیِن ْبِن َعِلیِّ  ء   باِكیاا ِلَشیْ   ُكْنتَ    ِانْ 

خواای بر چیزی گریه کنی، بر جدّ غریب و  ای پسر شبیب! اگر می :ْرِض َشِبیُهونَ َعَشَر رَُجًلا ما َلُهْم ِفی ااْلَ 

 ،را ذبح کردند الحسین اباعبداهلل چرا که گریه کن. طالبابی بن علیّ بن حسین مظلوم من،

شهادت بیت او به  ، دوازده مرد از االبه امراه حسینو  برند. طور که گوسفند را سر می امان

َرُضوَن َو َلَقْد َبَكِت السَّماواُت السَّْبُع َو ااْلَ  ی زمین وجود ندارد. یک از آنها روی کره شبیه ایچرسیدند که 

َو َلَقْد نـََزَل  گریستند. الحسین اا برای شهادت اباعبداهلل و زمینگانه اای افت ی آسمان امه :ِلَقْتِلهِ 

ٌر ِال آاَلف  لَِنْصرِِه فَـَوَجُدوُه َقْد قُِتَل فَـُهمْ ْربـََعُة ِاَلى ااْلَْرِض ِمَن اْلَمًلِئَكِة اَ  َاْن يـَُقوَم اْلقاِئُم  ىٰ ِعْنَد قَـْبرِِه ُشْعٌث ُغبـْ

ی الهی، چهار ازار فرشته از  ای پسر شبیب! از مالئکه: اِت اْلُحَسْینِ رُُهْم يا لَثار افَـَیُكونُوَن ِمْن اَْنصارِِه َو ِشع

امّا وقتی که رسیدند، او را کشته و  سوی زمین نازل شدند؛ به آسمان، برای یاری و نصرت حسین

آلوده و  شهید یافتند. این مالئکه بعد از اینکه حسین را غرق در خون و شهید یافتند، نزد قبر او خاک

که حجّت خدا به امر الهی قیام کند و این مالئکه به  حال به گریه و ماتم مشغولند تا روزی پریشان

يَا اْبَن  برخیزند و شعار آنها ای خونخوااان حسین است. ت خدا و امام عصرنصرت و یاری حجّ

ِه اَ َشِبیب   ثَِنی اَِبی َعْن اَبِیِه َعْن َجدِّ ای پسر : ْحَمرَ َلم ا قُِتَل اْلُحَسْیُن َجدِّی َمَطَرِت السَّماُء َدماا َو تُراباا اَ نَُّه ! َلَقْد َحدَّ

 وقتی حسینکه ی آنها سالم باد، روایت کرد  ش که بر امهشبیب! پدر من از پدرش و او از جدّ

گون شدند. از آلود و سرخ اا خون و خاک جدّ من به شهادت رسید، آسمان خون گریست و خون بارید

 آسمان، خاک و خون بارید.

 !يَا اْبَن َشِبیب  فرمودند:  کردند، حضرت با پسر شبیب صحبت می ن روایتی کهی دیگری از امی قطعه در

ْيَك َغَفَر الل ٰ  ىٰ َتِصیَر ُدُموُعَك َعل ىٰ َبَكْیَت َعَلى اْلُحَسْیِن َحت  ْن اِ  ْو َكِبیراا َقِلیًلا  ُه َلَك ُكلَّ َذْنب  َاْذنـَْبَتُه َصِغیراا كاَن اَ َخدَّ

اای تو از چشمت به روی  ای که اشک گونه گریستی، به ای پسر شبیب! اگر بر حسین: ْو َكِثیراا كاَن اَ 
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ی اشک بخشیده شد؛ خواه گناه  ی گنااان تو در اثر این قطره ت رسید و جاری شد، امهیاا گونه

امه در اثر این قطره اشکی که بر صغیره، خواه گناه کبیره، خواه گناه اندک و کم، خواه گنااان بسیار. 

 ریختی بخشیده شد.  اباعبداهلل

است که  الحسین یستن بر اباعبداهللگرخصوصاً  بیت گریستن بر االتأثیر کیمیایی  اماناین 

شدن گنااان، آن ام گنااان کبیره،  در این روایات روشن است. بخشیده ؛کردمی قبل عرض  جلسه

ین یک قطره اشک با ام آن ام کثیر، یعنی چه؟! یعنی چه گواری است؟ چه کیمیایی است که

ه در اثر گنااان وارد شده، لطماتی ک جراحات و از آن امه ،امه آلودگی روح انسان را از آن تواند می

! يَا اْبَن َشِبیب   گردد. دوباره روح به سالمت خود باز ی اشک، قطرهیک در اثر این  و ،کند ترمیم  ،کند پاک 

ی و دار ای پسر شبیب! اگر دوست می : َذْنَب َعَلْیَك فَـُزِر اْلُحَسْینَ َه َعزَّ َو َجلَّ َو الِاْن َسرََّك َاْن تـَْلَقى الل ٰ 

که ایچ  به مرگ نائل شویدر حالی و مالقات کنی در حالی شوی که خدای متعال را  مسرور می

َن اْلُغَرَف ْن َسرََّك َأْن َتْسكُ ! اِ يَا اْبَن َشِبیب   .را زیارت کنی اعمال تو نباشد، پس جدّم حسین  اای در نامهگن

شوی و دوست  ای پسر شبیب! اگر خوشحال می :اْلَعْن قَـتَـَلَة اْلُحَسْینِ َو آِلِه فَ  اْلَمْبِنیََّة ِفی اْلَجنَِّة َمَع النَِّبیِّ 

ساکن شوی،  و خاندان پیامبر ی بهشت امراه با پیامبراای بنا شده داری که در غرفه می

ا ِلَمِن ِمْثَل م ! ِاْن َسرََّك َاْن َتُكوَن َلَك ِمَن الثَّوابِ يَا اْبَن َشِبیب  را لعن و نفرین کن.  پس قاتالن اباعبداهلل

ای پسر شبیب! اگر  7:«6ُفوَز فَـْوزاا َعِظیماا َتِنی ُكْنُت َمَعُهْم فَاَ يا لَیْ »  ا ذََكْرَتهُ م ىٰ فَـُقْل َمتاْسُتْشِهَد َمَع اْلُحَسْیِن 

شهید  که در رکاب اباعبداهلل شوی که ثوابی برای تو ثبت شود، مثل ثواب کسانی خشنود می

ای  :وَز َفوزاا َعِظیماا فُ يا لَْیَتِنی ُکْنُت َمَعُهْم َفاَ  و یاران باوفای او افتادی، بگو: اعبداهللشدند، ارگاه به یاد اب

                                            

 م.33یممیمنس ءامآيهمس رهم.2

،ملجلسد اممم545ام م2االعمد  امجمممط ،، امااب  م؛مسیبق  311-299امصصم1امجماخب راصرّض مامعی  131صق، امال ص ام م .3

م.282ام م44 ح راالن ارامجم
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شدم. با گفتن این  کاش من ام با آنها بودم و به این رستگاری عظیمی که آنها نائل شدند، نائل می

 شوی. جمله در ثواب شهدای کربال شریک می

طیوالنی  کیه   ی زارا فاطمه دختر بزرگوارشان،به خطاب  اکرماست از پیغمبرحدیث دیگری 

 َعْیٌن َبَكْت ال  يـَْوَم اْلِقیاَمِة اِ  اِكَیةٌ ب  َعْین    ُكلُ   !اِطَمةُ فا يخوانم. حضرت فرمودند:  فقط یک جمله از آن را می ؛است

اا فردای قیامیت   ی چشم دخترم فاطمه! امه 9:ةِ بَِنِعیِم اْلَجنَّ « 8ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ »ا ُمصاِب اْلُحَسْیِن فَِانَّه ىٰ َعل

 چنین چشمی و صاحب چنین دییدگانی گریسته باشد.  حسینمصائب گریانند، مگر چشمی که بر 

 شود. اای بهشتی بشارت داده می خندان است و به نعمت

َمْن کنم. حضرت فرمودند:  ای از آن را عرض می ست که فقط جملها از امام صادق حدیثی طوالنی

 10:ِه َو َلْم يـَْرَض َلُه ِبُدوِن اْلَجنَّةِ ُر َجناِح ُذباب  كاَن َثوابُُه َعَلى الل ٰ اَعْیِنِه ِمَن الدُُّموِع ِمْقد ِمنْ   َفَخَرجَ   ِعْنَدهُ   ذُِكَر اْلُحَسْینُ 

بیفتد و از چشم او  و به یاد امام حسین ر شود، متذکّنزد او شود الحسین ارکس یاد اباعبداهلل

نیست؛ ثوابش بر خداست؛ معلوم  ءقابل احصا دیگر ی بال یک مگس اشک خارج شود، ثواب او به اندازه

نه اینکه بهشت اجر  شود! دی به کمتر از بهشت راضی نمینیست چقدر است؛ امّا خدا برای چنین فر

چشمش در مصائب که  اقل است؛ خدای متعال به کمتر از بهشت برای کسیاوست، این حدّ

َرةِ  َقِتیلُ  اَنَا ام فرمودند: الحسین خود اباعبداهللشود.  شود، راضی نمینمناک  اباعبداهلل  اْلَعبـْ

                                            

 م.39یممیمعب،امآيهم.مس ره8

م.293ام م44لجلس ام ح راالن ارامجم،مم191ام م1اال رارامجمم؛مجزائریامري ض534ام م13اصهل مامجمماصفو ن امع اصمم حران م.9

م.288ام م44جلس ام ح راالن ارامجم،ملم513ام م14اصشّیههامجممحرّع لل ام،س ئل .11
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کند، مگر اینکه اشک از چشمان  ی اشکم و ایچ مؤمنی مرا یاد نمی من کشته 11:َبكىٰ  ِاال   ُمْؤِمنٌ  الَيْذُكُرِنی

شود. او جاری می

 قولوییه  ابین  الزیارةکاملاایی مثل  کتابعزیزانی که مایلند به  ؛استفراوان بسیار احادیث این ارحال  به

 ، معموالً یک فصل را بیه بحیث گرییه و   اای دیگری که در مقاتل نوشته شده ام و کتابمراجعه کنند 

د کیرد کیه چیه عظمتیی     مشااده خواایی داند.  اختصاص می الحسین ی عزا در ماتم اباعبداهلل اقامه

ی  هتواند ما را از عنایات خاصّی  می چیزی که آنم که ا هباراا عرض کردامیدوارم اال باور باشیم. دارد و 

محروم کند، امین شک کردن و نابیاوری اسیت. آنکیه بیاور کیرد،       بیت ی اال الهی و الطاف خاصّه

ر بحث عظمت دروایاتی که  جای تردید ندارد. بداند که و آنکه تردید کرد، !برد اش را  بهره، نوش جانش

قدر فراوان است کیه جیای سیر    آن ؛ده تا و صد تا نیست و یکیاست،  الحسین گریستن بر اباعبداهلل

در متون بسیار معتبر رواییی در عظمیت اشیک بیر     زیادی گذارد. روایات معتبر  سوزنی تردید باقی نمی

 داریم. الحسین اباعبداهلل

الهی  با انبیاءدارد گرید،  یم الحسین که در ماتم اباعبداهلل کسیطور که عرض کردم  ارحال امان به

وقتی آن کلمیات   خود حضرت آدمخاطرتان است عرض کردم از کند.  در طول تاریخ امراای می

 ايـ فاِطَمـَة  ِبَحـ ِّ  فـاِطرُ  ايـ  ی  َعِلـ ِبَحـ ِّ  یُ عـالِ  ايـ ُمَحمَّـد   ِبَحـ ِّ  دُ یـَحمِ  ايـ اش پذیرفته شیود کیه   توبه تابرایش آمد 

این اسماء چه اسیتند؟   : جبرئیل!به جبرئیل گفت 12 نِ ُحَسـیْ ساِن ِبَحـ ِّ الْ حْ يا َقِديَم ااْلِ م َحَسنِ الْ  ِبَح ِّ  ِسنُ ُمحْ 

                                            

لجلسد امم،مم51ام م4اصودقا،امجمممحرّعد لل اماببد تمم؛م4نمد حلّ املییراالحدزا ام مممم؛ما د م119اصزّيد راتام ممما ص يدهامك لدلممما د م .11

م.239ام م44 ح راالن ارامجم

،مم245ام م44لجلسددد ام حددد راالن ارامجم؛م141؛مطريحددد املنت ددد ام م483ام م19امجماصحسدددی مااللددد ممل سددد عۀ.م12

يـا ُمْحِسـُن ِبَحـ ِّ اْلَحَسـِن َو  :نقدلمددقهماسد مممهدممممص رتماي مم.مد،مفرازمآخرمكلم تملز  رم هم3ام م2اصهل مامجماصفو ن امع اصمم حران 

 مم.ْحسانُ اْلُحَسْیِن َو ِمْنَک ااْلِ 
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نجم چه دانم این اسم پ ی وجودم پر از بهجت و شادمانی شد؛ امّا نمی چهار اسم اوّل را که شنیدم، امه

و ی قلبم پر از حزن و اندوه شد و چشمانم اشیکبار شید.    را شنیدم و به زبان آوردم، امه وقتی آن بود؛

. نخوانید  ی کربال را برای آدم ابوالبشیر  و روضه نکردرا نقل ی کربال  واقعهکرد آنجا جبرئیل شروع 

، هگریسیتند؛ ائمّی   در ماتم امام حسیین  ءی انبیا امه تا پیغمبر خاتم از حضرت آدم

حجّت خیدا فرمودنید: ای   . ی زارا و از امام سجاد تا حجّت خدا مؤمنین، امام مجتبی، فاطمهامیرال

صبح و شیب در میاتم    اکنون، خود را سپر بالی تو کنم، مجدّ بزرگوارم! اگر روز عاشورا نبودم تا با پیکر

. رواییت  اسیت  بیت عصمت و طهارت ء به االاقتدا بارم. گریستن بر اباعبداهلل خون می تو اشکِ

کیه چشیم    کسیانی اهلل بیر اباعبیداهلل گریاننید!     ئکة میال  ،مالحظیه کردیید  را  شبیب به ابن امام رضا

بینند که  تحت آن قبّه، مالئکه را می در حرم اباعبداهلل ی دلشان باز است، ن دارند و دیدهبی حقیقت

دانید؛ قابیل    اگر مردم عادی بتوانند آن صحنه را یک لحظه ببیننید، جیان میی    !کنند چطور شیون می

از روز عاشورا تا بیه امیروز ییک سیر     که  قدر سنگین است آن اای مالئکه اا و شیون گریه تحمّل نیست؛

ت خدا گیرند؛ تا اینکه در رکاب حجّ گریند و تا قیام حجّت خدا ام آرام نمی اند و می سوزن آرام نگرفته

 است. اهللمالئک امراای با  بروند. گریستن بر اباعبداهلل الحسین خواای اباعبداهللای خونبر

، به نصّ قرآن کیریم و  اکرمپیغمبردانید که  می .آمدند خدمت اباعبداهلل به روایات، جنّیان،بنا

نی اسیتند؛  ادر بین اجنّیه ایم مؤمنیان و مسیلمان     ند.پیغمبرو انس  به احادیث معتبر نبوی، بر جنّبنا

و ایمییان آوردنشییان بییه  از آمییدن گرواییی از جنّیییان خییدمت پیغمبییر ی جیینّ کمااینکییه سییوره

   کند. حکایت می اهلل رسول

آمدنید و   قبیل از روز عاشیورا خیدمت اباعبیداهلل     جنّییان، گروایی از  ، ی که وجیود دارد به روایاتبنا

آنها ام شیعه بودند؛ امّا حضیرت   شریک شوند. حضرتخواستند حضرت اجازه داند تا آنها در دفاع از 

توانید شیما را ببینید؛     بینید، امّا دشمن نمیی  خیلی منصفانه نیست؛ شما دشمن مرا می فرمودند: نه این
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مثیل   یرا داریم برای خودمان بیدن است. عرض کردند: یا اباعبداهلل! ما که این قدرت  یاین جنگ نابرابر

ببینند و بتوانند میا  ما را آنها ام بتوانند  تااید این کار را انجام دایم کنیم، اجازه د درست انسان بدن 

فعالً بروید تا ببینیم بعداً  حضرت فرمودند: خدا به شما جزای خیر داد؛ اایشان بکشند. را با تیغ و نیزه

بیود و  کیار از کیار گذشیته     که دیگر شود. آنها رفتند و برای اینکه خبر بگیرند، دوباره برگشتند چه می

از امان لحظه شروع به شیون کردند. رواییات   ورو شدند  هی عجیب روب عصر عاشورا بود و با آن صحنه

داریم که در شب شام غریبان، صدای شیونی در این صحرا پیچیده بیود   ی جنّ متعدّدی در بحث نوحه

 ر میاتم اباعبیداهلل  دید؛ اینها جنّیان شیعه بودند که آمده بودنید د  کنندگان را نمی و کسی ام گریه

 13گریستند. می

گریست.  آسمان و زمین در ماتم اباعبداهللی کربال  بعد از واقعه که احادیثاین چقدر فراوان است 

احاا َصب  ْربَِعینَ اَ   اْلُحَسْینِ   َعَلى  اَء َبَكتْ ِانَّ السَّمدر امین روایاتی که در بحث اربعین است، حدیث داریم که 

یعنی از روز عاشورا تا روز اربعین آسمان  گریست؛خون  آسمان چهل روز بر حسین 14بِالدَِّم:

ی عاشورا، تا مدّتی ار سنگی را که از زمین  گریست. در روایات نقل شده که بعد از واقعه می

دانید که  میکردند.  شیون و گریه میآمدند  می شد. حیوانات داشتند، از زیر آن خون جاری می برمی

متوکّل عبّاسی قبر آن حضرت  بعد از اینکهگونه بود.  امین قبر اباعبداهلل پیدا شدن محلّداستان 

را باراا ویران کرد و زمینش را شخم زد و گیاه و گندم و جو کاشت تا آثار این قبر از بین برود و آب 

                                            

ایمازماي مل جرامرامنقدلمممه یمگ ن گ ن م،اردمدقهم،مهرملنبعمگ دهمیمع د رامدرملن  عمل تلفم همص رتمل جرایمجنّی  مدرم،ااهه.م13

ام م3مامجاصحسدی ممااللد ممم؛مل سد عۀم134م،م21 مام4له جزاالئمبهامجمم حران املقينۀ؛م23ط ،، امصو  ام ممكردهماس :مسیبق  

 م.240ام م45جمام331ام م44جم،ملجلس ام ح راالن ارامم94اصزّي راتام مما ص يهامك للما  م؛232

لجلسد امم،مم333ام م4مامجاصحسدی مماالل ممل س عۀ؛م54ام م4دورآد باملن ا امجمم؛ما  81اصزّي راتام مما ص يهامك للما  م.14

م.212ام م45 ح راالن ارامجم
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یوانات ح! ندشو ای است که حیوانات آنجا جمع می امّا بعداا دیدند نقطه امه شقاوت کرد؛ بست و آن

گریند و  گیااان در این ماتم می کلّ آفرینش در این ماتم شریک است. شناسند! ام حجّت خدا را می

سمت قزوین، خدا توفیق داد با یکی از عزیزان اند. در کشور خودمان ام است؛ در زرآباد،  گریسته

ت و دو نوبت نیست! مال یک نوب ماجرایش و درخت چنار بسیار کهنسالی استجلسه یک سفر رفتیم، 

اا را با  روند، این خون می مردم به آنجاو  کند! ل در روز عاشورا خون گریه میدرخت چنار ار سااین 

ی درخت چنار قرمز رنگ نیست؛ ولی روز عاشورا،  شیره! یک درخت گیرند. تبرّک می ،دستمال

مصیبت  ی زدهاتمی عالم م گرید. امه و خون می شود طور از این درخت خون جاری می امین

کند، با جریان استی  گریه می بر مصائب اباعبداهلل ارکس این است که. ستا اباعبداهلل

گریه  الحسین ی استی دارد بر اباعبداهلل کند. امه با نوای آفرینش امنوایی می واماانگ شده 

 کند. می

 15يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى

                                            

م.311ام م44،ملجلس ام ح راالن ارامجمم493ام م14اصشّیههامجم؛محرّع لل ام،س ئل535ام م4.مكلین امك ف امجم15


