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 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوّليه پياده سازي
    

 

و شعر مقبل7777روايات فوايد گريه بر امام حسين  
بسـيار را  7 فرد امـام حسـين هاي منحصربه ويژگيه، يدر كتاب ارزشمند خصائص الحسينمرحوم شوشتري    
مـا كنـد كـه فوائدي ذكر ميبه استناد روايات  7گريه بر امام حسين  ازجمله برايآوري كرده است.  با جمعزي

معـاني ها، توضيحات و از اينها چرايي يك هر عالوه به م.يكنرا نقل مي شويم و همان فوايدوارد بحث روايات نمي
  .مگذاري به فرصت ديگري وامينيز عرفاني فراواني دارد كه آن را 

 اشـك و مصـائبش 7كه بر اباعبداهللا الحسـين  كسي ؛گناهان استي  ارهكفّ 7گريه بر اباعبداهللا الحسين  .1
از اشك بال مگسي مژگان او  ي اگر به اندازهروايات داريم،  ي در بعضيماند. حتّگناهي از او باقي نمي هيچ ،بريزد
 ي ارهكفّـ و ارزشـمندتر ازتـر  بـزرگست! چه چيز اچه اكسير عظيمي  .شودبخشيده مي گناهانش يهمهشود تر 

  ؟!گناهان است

پيغمبران و خصوصاً  يهاي باالتر از رتب و چه رتبه ؛رفتن مراتب معنوي انسان است ترفيع درجات و باال يمايه .2
   خواهد بود!6اهللا  مجاور رسولاشك بريزد در بهشت  7كه هركس بر اباعبداهللا الحسين  6 پيغمبر خاتم

  است. 6 رسول اكرم يه، صل7 اباعبداهللا برريختن اشك  .3

اباعبداهللا  ز و شب بر مصائب فرزند مظلومشان،رو 3زهرا  است. چون حضرت 3 زهرا يههمراهي با فاطم .4
كساني باشـيد كـه يـار و معـين  ي دوست نداريد از جمله :فرمودند 7 كنند. امام صادقگريه مي 7الحسين 

  .اشك بريزيد 7 دوست داريد پس شما هم در مصائب اباعبداهللا الحسيناند. اگر حضرت فاطمه

ـ  كنَّبنـد الَفَ« :دارنـدسـه عرضـه مـيمقدّ ي در زيارت ناحيـهحضرت  .است 7همراهي با امام زمان  .5 صباحاً و 
سامريزم.ميشب و روز بر مصائب تو اشك اكنون  ،به ياري تو بيايم نبودم تااگر آن روز اي جدّ غريبم ، 1»ء  

  .است :ه پيامبر و ائمّ اداي حقّ .6
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اشك ريخـتن در روايات  بنا برو  2»نيرُنصي رٍن ناصل مه« :فرمودند حضرت .است 7 نصرت و ياري اباعبداهللا .7

  است. نصرت ايشان 7ماتم اباعبداهللا 

 اشـك ريختنـد و 7حسـين  براي امـامكه آنها هم  ستعباد صالح خدا ي و اقتدا به پيامبران، مالئكه و. تأس8ّ
  رواياتش فراوان است.

  است. 6بر روايات جفاي بر پيغمبر و در حقّ پيغمبر بنا 7گريه نكردن بر امام حسين  .9

  است. 3»�ربيي القُف ةَدوم«اداي مزد رسالت است كه همان  7گريه كردن بر اباعبداهللا الحسين  .10

كند و خدا بـر او صـلوات مي ريزد، شايستگي صلوات خدا را پيدااشك مي 7ر مصائب اباعبداهللا كه ب كسي .11

  .4»ةً و شَفَقَةًحمر ينِسي الحعلَ ي الباكينَعلَ ي اهللاُاَال و صلَّ« ست:فرستد. در حديث آمده امي

 كـرد،آرزو  7و قرار شد اسماعيل ذبح نشود، ابـراهيم  كه ذبح اسماعيل فدا شد 7 ماعيلاس در ماجراي .12
ش را در راه خدا قرباني كند تا به باالترين درجات قـرب الهـي نائـل پسركه  شدميكاش اين افتخار نصيبش  اي

اشك ريخت. بعد به  بر آن 7ابراهيم  وحي كرد و كربال را بر او ي وقتي چنين آرزويي كرد، خداوند واقعه شود.
سـر بريـده در راه ما هيم كه اگر پسرت را دوحي شد كه در قبال اين گريه همان اجري را به تو مي 7ابراهيم 
  .داديم ، ميبودي

شـود و نجـات معاف مي گريد، از هول و ترس و عذاب قيامتمي 7 ه بر مصائب اباعبداهللا الحسينك كسي .13
  كند.پيدا مي

  گريسته باشد. 7مگر چشمي كه بر امام حسين  ؛ها گريان است چشم يهقيامت هم . روز14

جان دادن چنان خوشحالي و سروري به سراغش  ي در لحظه ،اشك بريزد 7عبداهللا الحسين كه بر ابا كسي .15
   ماند.آيد كه تا روز قيامت اين شادي و بهجت در قلبش باقي ميمي

، شـادي و خوشـحالي در شـودآورد و محشـور مـيهم وقتي سر از قبـر بيـرون مـيقيامت  روز. چنين كسي 16
  دهند.ميبشارت به او را ثواب الهي آيند و ميبه استقبالش زند و مالئكه موج مي اش چهره

  گيرد.قرار مي :پيامبر و اهل بيت  بگريد، مورد شفاعت 7كه بر امام حسين  كسي .17

                                                           

ي آنها طلب نصرت است.در منابع مختلف با تعابير متفاوتي آمده است؛ اما مضمون همه . اين جملهبه نقل از لهوف ،12ص  ،45ج  ،االنواربحار مجلسي، .٢  
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گيرند و خودشان او را به سالمت از پل صراط عبـور را مي دست چنين كسي 6پيغمبر اكرم  . روز قيامت18
  دهند.مي

   كند.م را خنك ميآتش جهنّ 7 الحسين گريه بر اباعبداهللا .19

در بهشـت در بهشت جاويدان اسـت و  اقامت بريزد، 7ماتم اباعبداهللا كه يك قطره اشك در  كسيپاداش  .20
  شود.بر مراتبش افزوده مينيز پيوسته 

  دارد.آن چشم را دوست مي وندخدا گريد، محبوب خداست؛مي 7اباعبداهللا چشمي كه بر  .21

بـين بـرود؛  گذارند ازگيرند و نميمي ،شود ريخته مي 7 در مصائب اباعبداهللا كهرا هر قطره اشكي  همالئك. 22
گـوارايي و بـر تا اندازند ميدر نهرهاي بهشتي  ؛ بعد اين قطره اشك رادهندهاي بهشت تحويل ميخزانه آن را به

  نين اثري دارد!چ 7اعبداهللا افزوده شود؛ هزاران برابر شود. گريه بر ابعطرآگيني نهرهاي بهشتي 

كه بنابر روايات ثـوابش  7ن ر گريه بر اباعبداهللا الحسيمگ ؛اي داردشده ن و تعريفثواب معيّ . هر عمل صالح23
  محدود است.نا

 دشـمنان حضـرت  يهبغض و كين كند وت ايجاد ميمحبّنسبت به ايشان  ،7بر اباعبداهللا خود گريه كردن  .24
  هاي انسان مؤمن تولّي و تبرّي است.يكي از شاخصه .ندپرورار قلب ميرا د

صـفات و خلـق و خـوي  كمـاالت و كنـد؛ت پيدا ميبا حضرت سنخيّ، 7بر اباعبداهللا الحسين  كننده . گريه25
  گيرد.مي 7رنگ و بوي امام حسين  شود؛كم در او هم ظاهر مي اباعبداهللا كم

  .كندتضمين مي حفظ دين را ي بقاي دين است؛ ر مايهرگواو مصائب آن بز 7 . گريه بر اباعبداهللا26

طول تـاريخ بـوده ي درهاي عظيم ها و انقالب نابودي ستمگران و عامل خيزش موجب 7گريه بر اباعبداهللا  .27
  و خواهد بود.است 

   ند.كرا زنده مي : �هدي ي همكتب تشيّع و مكتب فكري اباعبداهللا و ائمّ ،7مجالس سوگواري اباعبداهللا  .28

   .شوداجر صد شهيد داده مي كند،گريه مي 7به كسي كه بر اباعبداهللا  .29

  كند. حيات جاودان پيدا ميالقلب و  ةحيا ميرد؛بگريد، دلش هرگز نمي 7 كسي كه بر اباعبداهللا .30

مـا  ين اميد كه نامبه ا ؛بازگو كنم ولي مايلم ؛ بسا عزيزان شنيده باشند كنم كه چه در پايان ماجرايي را نقل مي   
نام مُقبـل  بـهشـاعر معروفـي اسـت  افتخار بزرگي اسـت.ثبت كنند كه  7هاي اباعبداهللا  خوانرا هم جزو روضه

نبـود. طبـع ادبـي داشـت و بسـيار گونـه  ايـن ؛ امّا از جـوانيشد : سراي اهل بيتكه بعدها مديحهاصفهاني 
ش هم محمـد شـيخا نامديگري داشت.  ي نبود؛ روحيه : عر گفتن براي اهل بيتشاهل  انديش بود؛ اما نازك
را بـه  مان طبع نازك ادبـي خـود آنبا ه زني بود،سينه يهدستيك بار در سنّ جواني وقتي شاهد عبور  يك بود.
د كـه حالـت قدري پيشرفت كر شد و بيماري بهدچار بيماري جزام  كه كرد. مدّتي نگذشته و مسخر گرفتطنز 



ي محلّـ برنـد؛حمّـام مـي ي خانـه د. او را به آتشكرسي تحمّلش نميدر خانه هم ك و ه بوددكرانگيزي پيدا  نفرت
كنـار درِ دهند. سال بعد، در مـاه محـرّم، وقتـي آنجا به او جا مي ؛كردندرا گرم مي  هيزم حمامآتش با  كهدود پر

زدند كه سينه مي حالي؛ درندشدرد مي 7اباعبداهللا  انزن ان و سينهعزادار ي ي حمّام نشسته بود، دسته خانه آتش
  گفتند: و مي

  ين مظلوم، از تن جداست امروزسر حس           چه كربالست امروز، چه پر بالست امروز          

واند بلند شود و او هـم سـينه بزنـد؛ تبيند جزام دارد و نميمي ؛كندنگاه مي شكند و با حسرتمقبل دلش مي   
  گويد:مي ن نوحهآدر وزن ، دو بيت شعر ا طبع شعري كه داردعزاداري كند؛ اما ب

  فغان و شور محشر، در كربالست امروز       روز عزاست امروز، جان در بالست امروز           

؛ و در تقصير تـو گذشـتيم گويند ازكنند و ميا نوازش مير او بيند كهرا مي 6پيغمبر خدا  شب در خواب   
 گيـردجا تصميم مي شود مقبل اصفهاني و همانمحمد شيخا مي نامند؛ لذا بعد از اين مي بلمق همان خواب او را

ن اشـعار را روزهـاي ايـ عاشـورا.كند به سرودن تـاريخ منظـوم ورد و شروع ميعاشورا را به شعر درآ ي لّ واقعهك
كرد ند و گريه ميخوامي شعرها را كه درحالي. اي آخرين قسمت را سرود اينكه در شب جمعهتا  سرودمختلف مي

 6پيغمبر اكـرم  منبري نصب كردند و است؛ 7به خواب رفت. در عالم رؤيا ديد در حرم اباعبداهللا الحسين 
 7 برو بنشين روي منبـر و شـعري را كـه در مصـائب اباعبـداهللا به محتشم كاشاني گفتندتشريف دارند و  هم

ي  هبـاالتر. رفـت روي پلّـ نه برو فرمودند ل منبر نشست.اوّ ي هسرودي بخوان. محتشم اطاعت كرد و آمد روي پلّ
روي  6 اهللا حضور رسول. در رسيد قدر فرمودند برو باال تا به صدر منبر : نه برو باالتر؛ آنفرمودند دوم نشست.

 بند معروفش؛ اين قسمت را كه بعـد از هاي ترجيع آخر منبر نشست و شروع كرد به خواندن يكي از قسمت يهپلّ
   بينند:آيند و صحنه را مييو يارانش، اهل حرم م 7 شهادت اباعبداهللا

  در گمان فتاد را شور و نشور و واهمه            اروان فتادــــگاه چون ره آن كــــبر حرب            

  هم گريه بر مالئك هفت آسمان فتاد            هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فكند            

  ا كه بود طائري از آشيان فتادــهر ج            ندــي از دشت پا فكــهر جا كه بود آهوي            

  بيت برآن كشتگان فتاد چشم اهلچون           ت ز ياد رفتـــشد وحشتي كه شور قيام            

  ان فتادــــف امام زمــــبر پيكر شري            يانــم دختر زهرا در آن مـــــناگاه چش            

  او در جهان فتاداز كه آتش  زد چنانسر            او ينــهذا حس ي رهــار نعــــبي اختي            

              بتول ي هآن بضع پس با زبان پر گله                                              

  ه كرد كه يا ايّها الرّسولـو بر مدينر                                              

  خون حسين توستدر زدهوپا اين صيد دستي فتاده به هامون حسين توست           اين كشته            



  حسين توستدود از زمين رسانده به گردون          نگي ـسوز تش ش جانــكز آتل تر ـاين نخ            

     ين توستـزخم از ستاره بر تنش افزون حس             اي خون كه هستاين ماهي فتاده به دري            

  كز خون او زمين شده جيحون حسين توست             فرات بـي دور از ل ك لب فتادهـاين خش            

  ين جهان زده بيرون حسين توستخرگاه از             ك و آهـل اشـاه كه با خيـاين شاه كم سپ            

  ين توستــشده مدفون حسنا هيدِــش شاهِ               ب تپان كه چنين مانده بر زميناين قال            

گويـد در دادند. مقبل مـي به او خلعتي 6را خواند، پيغمبر اكرم  بندش ترجيع از  اين قطعهمحتشم وقتي     
گفتند برو به من هم مي است؛ واالّگرفته قرار ن : دلم گفتم حتماً شعرهاي من مورد قبول پيغمبر و اهل بيت

 :عرضـه داشـت 6 خدمت پيغمبر اكرمو بهشتي آمد  اي حوريهباره  دلم گذشت، يك كه اين در همين بخوان.
، بخواند. بعد است حسين من سرودهي هكه در مرثيرا دهيد مقبل هم شعري فرمودند دستور  3زهرا  يهفاطم

؛ ولـي لاوّ يهات را بخـوان. مـن رفـتم همـان پلّـو روي منبـر و قصـيدهمقبل بر :به من فرمودند 6 پيغمبر
  :چند بيت را خواندم ننشستم؛ ايستادم و اين

  ناح وز جَوَالنــت ذوالجـاد از حركـفت        او ميدانروايت است كه چون تنگ شد بر           

  قامت داشتـاح دگر تاب استنه ذوالجنل طاقــت داشــت        هدا بر جدادالشّنه سيّ           

  ين افتادــبه رنگ پرتو خورشيد بر زم        جادـــاي ي كشـيد پا ز ركاب آن خالصه           

  دـگون گرديـمه از اسب سرنـعزيز فاط        رگون گرديدـوا ز جور مخالف چو قيــه           

  تادـن افــرش بر زميـغلط نكنم عاگر         ادــن افتـاهي ز صدر زيـبه شـمرتبلند           

آمـدم پايين  از هوش رفت! 3زهرا  يهفاطم كسي اشاره كرد بيا پايين؛ بيا پايين مقبل؛به اينجا كه رسيدم     
حالت انتظار دربه محتشم كه آن خلعت را عنايت كردند.  كنند؛با من چه مي 6 و منتظر بودم ببينم پيغمبر

ولـي ؛ نـدآمدالقدري بيـرون  شخص جليلباز شد و  از وسط 7باعبداهللا الحسين بودم كه ناگهان ضريح نوراني ا
خلعتـي بـه مـن  انهاي خودش و با دست پاره از جراحت شمشير پاره انپر از جاي تيغ بود و بدنش يشانا يهسين

هسـتيد بـا ايـن حـال؟ حضـرت  چـه كسـيشما  ؛شومروم؛ فداي شما كردم: قربان شما  عرض .ندعنايت فرمود
  سينم!من ح :ندودفرم

  

ي اهللاُلَّص لَعيا اَ يكبا عاهللاِبد  


