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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

  

  اهلل یا سوگواری مصائب اباعبداهلل جشن توفیق جانبازی آل عاشورا

الحسیناباعبدهلل: یکلیدکلمات  مصائبآل، قربانی، سوگواری، جشن، عاشورا، اهلل، مقتل، آداب،

.عیالجماشک،مقامجمعشادیورضایتقلبی،لهوف،

غیبت کبری زندگی  ی در اوایل دوره ،ت بسیار بزرگی استطاووس که شخصیّسیّدبن

        ی کتابش نام لهوف. در مقدّمه به دارد حسین کرده است. کتابی در مقتل اماممی

       رود عزاداری نویسد اگر آداب و رسوم خلق نبود که وقتی عزیزی از دستشان میمی

 به ش در راه خداچیز در قربانی کردن همه حسین قیّتی که امامبه خاطر موفّ ،کنندمی

کردم؛ ولی چون عادت خلق این دست آورد، من خلق را تحریض به عیش و شادمانی می

 1.است، من هم مقتل نوشتم

اینوشتهشدهاست.جملهاستکههاییمقتلترینمعتبرورترینیکیازمختصطاووسلهوفسیّدبن

یطوالنیاست؛ولیاینجملهمطلبشخوانم؛میدارد،اشارهبههمینمطلبلهوفیمهدرمقدّکهرا

َعارَ شَ َسَ بَ یَلَ فَ َتابَ کَ الَ َوَ َنَّةَ ـالسَ َرَ مَ ا ََثالَ تَ مَ الَاَ َوَ لَ :ستخیلیقشنگاستیبحثقبلیاوکهنتیجهآخر

َ َ،صابَ مَ الَ َوَ َعَ زَ جَ الَ  َعَ سَ أ َت ََوَ َةَ وایَ غَ الَ َکانَ ر َا ََنَ مَ َسَ سَ ا ََوَ َةَ دایَ هَ الَ َالمَ عَ ا ََنَ مَ َسَ مَ ماَطَ َلَ جَ ال  َکَ لَ ت ََنَ ناَمَ ماَفاتَ َلیَ فًا
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2 :ریَ شَ بَ الَ َوَ َرَّةَ سَ مَ الَ َوابَ ث َا ََریَ بَ کَ الَ َةَ مَ عَ النـَ َکَ لَ تَ ناَلَ سَ ب َل ََدَ ک ّناَقَ َاّلَا ََوَ َ،ةَ هادَ الشَََّکَ لَ ت ََثالَ مَ ا ََلیَ فًاَعَ هَ لَ تَـ َوَ َةَ عادَ السََّ

ا گر کتنبود امر سنّتاامتثال اینبو مصائبدر در بیتاهلکه قبال،بپوشیدلباسعزا در و

،وپاشدهاساسوارکانگمراهیبروهایهدایتازبینرفته،نشانهواینکهکهواردشده،مصیبتی

نبوداندوهاینکهماازامثالاینشهادتمحرومواگر،ازدستمارفتهیکهشهادترتأسّفبرسعادتد

ماندیم من، ووشتمنمقتلنمیمصائباباعبداهللدر برایایننعمتکبری، قیّتیکهموفّاینو

مینصیبششداباعبداهلل شادمانی و لباسسرور میپوشیدیم.، موفّجشن چه که تیّقگرفتیم

ببینیم؛قلب،راضیوشادمانشاءاهللهردورویهانشد!عظیمینصیباباعبداهلل را یاینماجرا

-اینراقبالًهمبحثکردهوشودمی]جنبهباهمجمع[هردو؛وچشمهماندوهگینوگریاند،باش

مثلماجرایپیغمبراکرم دلمیایم. چشماشکسوزد؛درفوتپسرشانابراهیمکهفرمودند:

بهاینمقدّرراضیاست؛آوریم.قلبماننسبتیسخطخداستبهزباننمیمایهراریزد؛امّاآنچهمی

احساساتانسانیفرقاست.یعنیبینرضایتقلبیبا احساساتعواطفو ممکناستعواطفو

عیالجممقامجمعیعنیایناستکههردوراوکمالمؤمندر؛وقلبشادمانباشد؛باشددارجریحه

 راداشتهباشد.
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