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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

  

 فواید گریه بر امام حسین

 ،ترفیا  درااا   ، گیاهاا   ی ارهکف ا  الحسایییّه،  ، خصااص  ، فواید گریهامام حسین کلمات کلیدی:

، شادی صلوا  خدا، اقتدا به پیامبرا ، بیت همراهی اهل، و اار رسالت اهلل ی رسول صله

   قیامت، شفاعت، بهشت، تول ی و تبر ی، سیخیّت، حفظ دین، نابودی ستمگرا ، حیا  ااودا .

 هاای میحصار باه فارد اماام      در آ  ویژگای  کاه  هالحسایییّ  خصاص نام  دارد بهکتابی مرحوم شوشتری 

فوایاد گریاه بار اماام      ،بسایار ارزشامید  کتاا   در این آوری کرده است.  ام  را بسیار زیبا حسین

نقال   عییاا  را  هما  فوایاد  شویم وروایا  نمیما وارد  ؛ ولیکیدذکر می را به استیاد روایا  حسین

 م.  یکی می

و مصاصبش  گیاها  است و کسی که بر اباعبداهلل الحسین ی ارهکف  الحسین ال  گریه بر اباعبداهللاوّ

ی باال   ی در بعضی از روایا  داریم کاه اگار باه انادازه    ماند. حت بریزد دیگر گیاهی از او باقی نمیاشک 

بزرگتر از این! چقادر  و چه اکسیر عظیمی  ؛شودبخشیده می گیاهانش ی مگسی مژگا  او تر شود، همه

 گیاها  است. ی ارهکف  ارزشمید است!

 ی التر رفتن مراتا  معیاوی انساا  اسات؛ و کادام رتباه بااالتر از رتباه        ترفی  دراا  و با ی دوم: مایه

بریازد  اشاک   الحسین بر اباعبداهلل هرکسداریم که روایت  !پیغمبرا  و خصوصا  پیغمبر خاتم

 هد بود.خوا اهلل در بهشت مجاور رسول
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 است. اکرم ی رسول صله سوم: اشک بر اباعبداهلل

صااص  فرزناد   روز و شا  بار م   اسات. چاو  حضار  زهارا     زهارا  ی چهارم: همراهی با فاطمه

 ی دوسات نداریاد از املاه   فرمودناد:   کیید. امام صادقگریه می الحسین مظلومشا ، اباعبداهلل

اگار دوسات داریاد پاس شاما هام در مصااص  اماام         اناد   کسانی باشید که یار و معین حضر  فاطمه

 .اشک بریزید حسین

  ْنُدبـَنَّكَ َفَلَ  :دارندسه حضر  عرضه میمقدّ ی است. در زیار  ناحیه پیجم: همراهی با امام زما 

ش  و روز بر مصاص  تو  ه به یاری تو بیایم ای ادّ غریبم! اکیو کنبودم اگر آ  روز  1،اءً َصباحًا َو َمس

 ریزم.اشک می

 است. هحق  پیامبر و اصمّ ءششم: ادا

ُُـُرِن  : فرمودند اباعبداهلل است. هفتم: نصر  و یاری اباعبداهلل و اشاک ریخاتن    2َهْل ِمْن ناِصـر   ـَْن

 است. ایشا بر روایا  نصر  بیا در ماتم اباعبداهلل

 که آنها هم برای اماام حساین   ستعباد صالح خدا و، مالصکه، ی و اقتدا به پیامبرا هشتم: تأسّ

 روایاتش فراوا  است. واشک ریختید 

 است. به روایا  افای بر پیغمبر و در حق  پیغمبربیا نهم: گریه نکرد  بر امام حسین

                                            

  .020، ص 89مجلسی، بحاراالنوار، ج و  101مشهدی، مزارالکبیر، ص  . ابن1

ُُُر ُذرِّ َـَّتُه اْْلَْطهـارِ  :078طریحی، منتخب، ص . 2 ، ص 51مجلسوی، بحواراالنوار، ج    ؛111طاووس، لهوو،، ص   سیّدبن؛ َهْل ِمْن ناِصر   ـَْن

    اهللِ   َرُسـل ِ   َحـَر ِ   َعـنْ   َ ُذب    َذاب    ِمنْ   َهلْ  :278، ص 2المجالس، ج  حائری، تسلیۀ حسینی و 102، ص 5، ج الحسین االمام موسوعۀ ؛51

 ِف  ِاعانَِتنا    ـَْرُجل ما ِعْنَد اهللِ   ُمِعین    ِمنْ   ِتنا  َهلْ بِِاغاثَ    ـَْرُجل اهللَ   ُمِغیث    ِمنْ   ِفینا  َهلْ   اهللَ   ُمَلحِّد  َ خافُ   ِمنْ   َهلْ 



 

 

 

 

3 

 است.  3َمَلدََّة ِف  اْلُقْرب ٰ اداء مزد رسالت است که هما   الحسین دهم: گریه کرد  بر اباعبداهلل

و خدا کید ریزد، شایستگی صلوا  خدا را پیدا میاشک می مصاص  اباعبداهللیازدهم: کسی که در 

رَْحَمًة َو  َعَلى اْلُحَسْیِن ْبِن َعِل     اِكینَ اْلب  ُه َعَلىَاْل َو َصلَّى الل ٰ فرستد. در حدیث داریم که  بر او صلوا  می

 4َشَفَقًة.

ذباح   فداء شد و قرار شد اساماعیل  حضر ، ذبحِدر ، وقتی ذبح اسماعیل ماارایدوازدهم: در 

پسارش را در راه خادا    کهشد کرد ای کاش این افتخار نصیبش میآرزو می ابراهیمحضر  نشود، 

ی کاربال را   واقعاه شود. وقتی این آرزو را کرد، خداوند باالترین دراا  قر  الهی ناصل کید تا به قربانی 

باه   آنگااه ی کاربال آگااه شاد اشاک ریخات.      بار مااارا   آ  حضار  وحی کرد و وقتای   ابراهیم بر

 دهیم که اگار پسار  را در راه ماا   وحی شد که در قبال این گریه هما  ااری را به تو می ابراهیم

 دادیم. ، میسر بریده بودی

گرید، از هول و ترس روز قیامت و عذا  قیامتی می الحسین دهم: کسی که بر مصاص  اباعبداهللسیز

 کید.پیدا میشود و نجا  معاف می

 مگر چشمی که بر اماام حساین   ؛ها گریا  است چشم ی دهم: روایت داریم فردای قیامت همهچهار

 گریسته باشد.

ااا  داد  چیاا  خوشاحالی و     ی ، در لحظاه اشاک بریازد   الحسین که بر اباعبداهلل پانزدهم: کسی

 ماند.باقی میآید که تا روز قیامت این شادی و بهجت در قلبش سروری به سراغش می

                                            

  .20ی  ی شورا، آیه . سوره0

و  005، ص 55؛ مجلسوی، بحواراالنوار، ج   219، ص 1ج  ؛ بحرانوی، براوا ،  018، ص عسوکری  حسن امام به . التّفسیر، منسوب5

  .181، ص 1االبرار، ج  جزائری، ریاض
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آورد، شود، سر از قبار بیارو  مای   فردای قیامت در صحرای محشر محشور می این فردشانزدهم: وقتی 

 کان اماام حساین    زند و مالصکه باه اساتقبال ایان گریاه    او موج می ی هشادی و خوشحالی در چهر

 دهید.به او میرا آیید و بشار  ثوا  الهی  می

 گیرد.قرار می بیت و اهل گرید، مورد شفاعت پیامبرب هفدهم: کسی که بر امام حسین

گیرند و خودشاا  او را  را می کن امام حسین دست گریه اکرمی قیامت، پیغمبرهجدهم: فردا

 دهید.به سالمت از پل صراط عبور می

فانی از اییها معانی عر یکهر  البت ه کید.م را خیک میآتش اهی  الحسین نوزدهم: گریه بر اباعبداهلل

 .میکیاشاره می مواردفقط به  نداریم بیا  کییم؛ فرصتفراوانی دارد که 

بریزد، اار او اقامت در بهشت ااویادا  اسات و    بیستم: کسی که یک قطره اشک بر ماتم اباعبداهلل

 شود.دم به دم بر مراتبش افزوده میهم در بهشت 

 دارد.خداست. خدا آ  چشم را دوست میگرید، محبو  می یکم: چشمی که بر اباعبداهللو بیست

گیرند  میآ  اشک را مالصکه ، آیداز چشمی بیرو  میاشکی  در مصاص  اباعبداهلل دوم: وقتیو بیست

تاا  اندازند میبعد این قطره اشک را در نهرهای بهشتی  دهید؛می بهشت تحویل هایبرند در خزانهو می

عازادار  اشاک    قطاره  یاک هازارا  برابار شاود.     وده شاود؛ افاز گوارایی و عطرآگییی نهرهای بهشتی بر 

 ین اثری دارد.یچ اباعبداهلل

کاه   الحساین  ؛ مگر گریه بر اباعبداهللای داردشده ن و تعریفسوم: هر عمل صالحی ثوا  معیّو بیست

 بر روایا  ثوابش نامحدود است.بیا

ی  و بغا  و کییاه   شاود  مای باه اباعباداهلل    نسابت ت محبّا باعث ایجاد  ،گریه کرد خود چهارم: و بیست

هاای انساا  ما من تاول ی و     دانید یکی از شاخصاه کید و میرا در قل  ایجاد می دشمیا  اباعبداهلل
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 تبر ی است.

کماال  و صفا  و  کید؛ت پیدا می، سیخیّگریه کید الحسین یجم: کسی که برای اباعبداهللپو بیست

 گیرد.میرا  رنگ و بوی امام حسین شود ویهم ظاهر م اوکم در  کم خلق و خوی اباعبداهلل

حفظ دیان را   ی بقای دین است؛ و مصاص  آ  بزرگوار مایه الحسین ششم: گریه بر اباعبداهلل و بیست

   .کیدتضمین می

هاای عظایم در طاول تاارید باوده و       ها و انقال  ی نابودی ستمگرا  و عامل خیزش هفتم: مایهو بیست

 خواهد بود.

و   اباعباداهلل  مکت  فکاری و مجالس سوگواری،  الحسین گریه کرد  بر اباعبداهللهشتم: و بیست

 .کیدمکت  تشیّ  را زنده می و هدی ی هاصمّ

   .شوداار صد شهید داده می کید،میگریه  به روایا  به کسی که بر اباعبداهللونهم: بیا بیست 

میارد. حیاا  اااودا  و    هرگاز نمای  بگرید، دلاش   لحسینا امین مورد: کسی که بر اباعبداهلل و سی

 .طلبد دیگری میفرصت  ها و توضیحاتی دارد کهالبت ه هر یک از اییها چرایی کید.القلو  پیدا می حیا 

 5 ا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   ا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   ا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى

                                            

 .001، ص 55و مجلسی، بحاراالنوار، ج  580، ص 15الشّیعه، ج ؛ حرّعاملی، وسائل171، ص 5. کلینی، کافی، ج 1


