
«حسین بر سر نی»

 عاشورا واقعهاسناد 

(+ پاسخ به شبهات اهل سنتبرادران )با استناد به کتب 

نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت       نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت 

عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید        هوا ز باد مخالف چه قیرگون گردید

اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد         صدر زین افتاد بلند مرتبه شاهی ز



 شگفتاریپ

نهفته ی بسیاری و حکمت های  رازها دارای واقعه ای که در دل خود ؛می باشدشیع واقعه عاشورا ت ذهبراز ماندگاری م

 آشکار جهانیان ایبرها و حکمت  رازهابخشی از این و یاران بزرگوارش  امام حسین علیه السالم با شهید شدن می باشد و

و هر کس بر اساس ظن خود است  نقل شدهمتعددی بان راویان و تاریخ نویسان زاز  اقعه عاشورا در دوران مختلفو .گردید

ن اسالم و از بین بردواقعی زنده کردن احکام  برترین دلیل در این میان ؛استکرده  مطرحرا برای قیام روز عاشورا دالیلی 

هایي را ارزش تا ندقیام کرد علیه السالم امام حسین. وجود آمده بوده بصلّى هللا علیه و آله که پس از پیامبر بود  ییها بدعت

برخی فرق مذهبی برنامه ریزی  .دنجاری سازجامعه  دررا  انشجدو بار دیگر سنت  زنده در جامعه از یاد رفته بود راکه 

ت دعاشورا و شهاواقعه اسناد از این رو  گذاشته انداجرا به عاشورا  واقعهبین بردن عظمت از  را در راستای یهای منسجم

تا نقاب از چهره نفاق گونه آنان برداشته و آرامش  تشریح کردیمیان و علمای اهل سنت اواز زبان ر را علیه السالمامام حسین 

السالم مخصوصا  و ائمه اطهار علیهم پسند حضرت حقباشد مورد  ؛و اطمینان خاطری را به شیعیان آن حضرت هدیه نماییم

  مادر بزرگوارشان قرار گیرد.   

   
 

    شده است؟ نگارشاین کتاب بر مبنای چه طرز تفکری 

   ( فرمود:اهل سنت امام رضا علیه السالم به ابن رامین )فقیه

   كه پیامبر صلى هللا علیه و آله از مدینه خارج شد كسى را جاى خود نگذاشت؟ هنگامآن  ابن رامین

 ابن رامین: چرا على را به جاى خود گذاشت.

 ود؟كنید چون انتخاب شما خطا نمى ش امام: پس چرا به اهل مدینه نفرمود خودتان كسى را انتخاب

  .راه بیفتدبه مردم ابن رامین: پیامبر چون نگران بود اختالف و درگیرى در میان 

  .مى گشت آن را اصالح مى نمود ازبه مدینه بکه اگر هم اختالفى رخ مى داد هنگامى  امام: خب چه عیبى داشت

  .برای محكم كارى مناسب تر و منطقى تر بود دابن رامین: البته عمل آن حضرت كه خود جانشین تعیین فرمو

 ؟ ا كسى را جاى خود قرار داده استمامام: بنابراین براى پس از مرگ خود نیز حت

  !ابن رامین: نه

  امام: آیا مرگ پیامبر صلى هللا علیه و آله از مسافرتش مهم تر نبود؟؟

 جانشین ه واطر جمع بودامت خ تحادسفر دنیا كوتاه است و سفر مرگ طوالنى و ابدى پس چگونه شد كه هنگام مرگ از ا

و مى  زنده بود ایشانبا این كه خود  ندجانشین تعیین كرده و دنیا خاطر جمع نبودرت چند روزه در مسافولی  ندتعیین نكرد

   ؟توانست اختالفات را اصالح نماید

 .بگوید و ساكت شد سخنیامام رضا علیه السالم نتوانست  سخنان منطقىابن رامین در مقابل 
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 رستخیز عظیم است کز زمینباز این چه       

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو            

 کند از مغرب آفتاب گویا طلوع می             

 بعید نیست گر خوانمش قیامت دنیا              

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

 در هم استکار جهان و خلق جهان جمله 

 کآشوب در تمامی ذرات عالم است

 است محرماین رستخیز عام، که نامش 
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 جایگاه امام حسین علیه السالم از منظر قرآن و روایات  
 

 وره کوثرس

َربّ َك َواْنَحرْ إ    نَّ َشان ئََك ُهَو اْْلَْبتَرُ إ   نَّا أَْعَطْینَاَك اْلَكْوثََر فََصّل  ل 

ازل همچون عاص بن وائل و همراهانش ن سوره در جواب شماتت دشمنان اسالماین  نقل بسیاری از دانشمندان اسالمیطبق 

و د ش عاص بن وائل گفت نسل او قطع قاسم و عبدهللا از دنیا رفتند صلی هللا علیه و آله، شده است. چون پسران رسول خدا

 .است وارث(او ابتر)بدون نازل کرد که خود  (إ نَّ َشان ئََك ُهَو اْْلَْبتَر) خداوند متعال در پاسخش این آیه را و استاو ابتر 

 

 :نویسد است می سنتعلمای اهل  بزرگترینفخر رازی که از 

کشته  اهل بیت او. بنگر چه تعداد از ماند دهد که در طول زمان باقی می نسلی می اومعنای سوره این است که خداوند به 

ر این د ایشانبا تواند  نمیدر دنیا ه مملو و آکنده است و هیچ کس از خاندان بنی امی ایشانحالی که عالم از فرزندان  در شدند

 و علیهم السالم اری مانند باقر، صادق، کاظم، رضاعلمای بزرگوایشان و نیز دقت کن که چگونه از  زمینه برابری نماید

 .پدیدار شدندو مانند آنها نفس زکیه 

 
_____________________ 

  پی نوشت:

المتوفى )بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الريهللا محمد أبو عبد تفسیر الفخر الرازی، (3)

 هـ 3363 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -ناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،030 یا 363 ص ،06 ج هـ(232
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 :نویسد ابن ابی الحدید معتزلی می

حسن و حسین را دو  رالمومنین(ام)از جمله آن که  ،عیب گرفته بودردی را فرستاد که در آن موا ای عمرو بن عاص نامه

ابتر  یشانانبودند  آنهااگر  گفت به شانی بن شانی بگوپس به فرستاده اش داند.  می صلی هللا علیه و آله فرزند رسول خدا

 کرد! می ادعاگونه که پدرت  همانند؛ بود می

 
_____________________ 

  پی نوشت:

، ص 63هـ( ج 255 شرح نهج البالغة، إبن أبي الحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز الدین بن هبة هللا بن محمد بن محمد)متوفاي( 6)

 م3222 -هـ 3332بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر: دارالجبیل  :، تحقیق003
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 آیه تطهیر
 

یراً      َرُکْم تَْطه  ْجَس أَْهَل اْلبَْیت  َویَُطّه  َب َعْنُکُم الّر  یدُ الُُل ل یُذْه     00احزاب إ نَّما یُر 

 .گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده اراده خداوند

یاه ن عبایي طرح دار از موي سصبح هنگام بیرون رفتند و بر روي دوش ایشا پیامبر صلی هللا علیه و سلم شه گفت کهیعا

پس فاطمه آمد و او را  ،س حسین آمد و او را نیز وارد کردپ وارد کرد،لي آمد پس او را در زیر عبا . پس حسن بن عبود

 را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده اراده خداوند: نداو را نیز وارد کرد سپس فرمودو پس علي آمد نیز وارد کرد، 

 .گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور

 
_____________________ 

   پی نوشت:

   323، ص 35ج  303یا  360، ص 2ج صحیح مسلم،  (3)
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_____________________ 

  پی نوشت:

د عبد الباقي، محقق: محمد فؤا، 3220 ص ،3 هـ( ج623 ابوري)المتوفىشلحسن القشیري النیمسلم بن الحجاج أبو ا ،صحیح مسلم( 6)

 قاهره -الحدیث الناشر: دار 
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     اهل بیت نیستندصلی هللا علیه و آله جزو همسران پیامبر 

ر دوش ب را كه از پشم سیاه بافته شده بودباالپوش خود  پیامبر صلی هللا علیه و سلم بامداد یكى از روزها گوید عایشه مى

 هاراد خداوند آیه آنگاه كه همه جمع شدندند؛ علي آمد، فاطمه و حسین ،لي. پس حسن بن عبیرون از منزل بود گذاشت و عازم

ز سلمه یكى ا در این بین ام ندتالوت كردرا  گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده

ر صلی هللا علیه و پیامب سازد؛خود را به آنان ملحق  گوشه ردا را باال زد خواست هللا علیه و سلما صلی همسران رسول خد

 .خوب هستى ولكن جز اینها نیستىآدم : تو ندو فرمود گرفتعبا را از دست او  سلم

_____________________ 

  پی نوشت:

 632 و 032، ص 6صحیح ترمذى، ج  (3)

 و باب فضائل على نبیكتاب فضائل صحابه، باب فضائل اهل بیت  ،صحیح مسلم (6)

 

 

را نیز  حضرت فاطمه سالم هللا علیهاعصمت  كند مشخص مى را قرآن درد از اهل بیت این حدیث عالوه بر اینكه مقصو

ر به تطهی باید آیه ل آیه تطهیر می شدندنیز شام صلی هللا علیه و آله در صورتی که همسران پیامبرهمچنین  .كند ثابت مى

   زیرا پیامبر صلی هللا علیه و آله تنها یک همسر نداشتند. صورت زیر نازل می گشت

ْجَس  َب َعْنُکّن الّر  یدُ الُُل ل یُذْه  یراً     أَْهَل اْلبْیوتإ نَّما یُر  َرُکّن تَْطه     َویَُطّه 

 

   تطهیر را همسران پیامبر دانسته اند: در آیه أَْهَل اْلبَْیتاسنادی که 

_____________________ 

 پی نوشت:

   2، ص 66ج طبری، جامع البیان،  (3)

  622، ص 3ج  شوکانی، فتح القدیر، (6)

   335، ص 0ابن کثیر، ج  القرآن العظیم، تفسیر (0)

 

   امیرالمومنین بوده اند:دهد این احادیث جعلی و راویان آنان از دشمنان  اسنادی که نشان می

_____________________ 

  پی نوشت:

   2، ص 5ج  ذهبی، سیر اعالم النبالء،( 3)

   623، ص 63ج مزی، تهذیب الکمال، ( 6)

  622، ص 5ابن سعد، ج  ،الکبیر طبقاتال( 0)

  620، ص 2ج ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ( 3)

  306و  20، ص 3، ج معتزلی الحدیدابن ابی نهج البالغه، شرح ( 5)

 



   نبوده اند: )مورد اطمینان از نظر راست گویی(ثقه حدیثدهد راویان این  اسنادی که نشان می

_____________________ 

  پی نوشت:

   33، ص 6ج  ،نسائی المتروکین، الضعفاء و( 3)

     526و  622، ص 6ج  ذهبی، میزان االعتدال،( 6)

   633و  20، ص 2ج  ذهبی، النبالء،سیر اعالم ( 0)

  653، ص 5ج  ابن ابی حاتم رازی، التعدیل، الجرح و( 3)

  322و 363، ص 2ج  ابن حجر عسقالنی،تهذیب التهذیب، ( 5)

 622، ص 3ج /  330، ص 0ج  / 322، ص 3ج  ابن حجر عسقالنی، تقریب التهذیب،( 2)

 

_____________________ 

   :سایر منابع
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   630، ص واحديال ،سباب النزولا (33)

   2، ص 66طبري، ج الجامع البیان، ( 33)
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  3نسائی، ص ال امیرالمومنین، خصائص (32)

    2 ابن صباغ مالکی، ص فصول المهمۀ،( 32)

  25، ص 3، ج طبرانیال، المعجم الصغیر (32)

   26 و 33، ص 6ج الحسکانی، شواهد التنزیل،  (63) / 603، ص 5ج  جصاص،الحکام القرآن، ا (32)

 325، ص 3دمشق، ابن عساکر، ج  ةمدین تاریخ (65)/  25، ص مکیابن حجر الصواعق المحرقۀ،  (63)

  326، ص 33ْلحکام القرآن، قرطبی، ج االجامع  (62) / 600جوزي، ص البن اتذکرة الخواص، سبط  (63)

 02، ص 0ابن عبدالبر، االستیعاب در حاشیه اصابه، ج  (62)/  320، ص 0تفسیر قرآن عظیم، ابن کثیر، ج  (66)

   300، ص 0ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (62)/  536، ص 6، ج عسقالنی اإلصابه، ابن حجر (60)



  آیه خمس

ْن َشيْ  ین  َو اْعلَُموا أَنَّما َغن ْمتُْم م  ي اْلقُْربي َو اْلیَتامي َو اْلَمساك  ُسول  َو ل ذ  ّ  ُخُمَسهُ َو ل لرَّ  33انفال      ٍء فَأَنَّ لُل 

 خویشاوندان او و ایتام و مساکین و... .و بدانید هر چه به شما غنیمت رسد یک پنجم آن سهم خدا و پیامبر و 
 

ای برسهم یک خدا، برای سهم یک : ندتقسیم نمود بخش ششو بر  هبرداشت را آن ،آوردند ایشانغنیمت را نزد خمس روزی 

 .ابن سبیل مساکین و و یتاما باقی مانده برای سهمو سه ی القربی وذ خدا و سومین سهم برای رسول

 
_____________________ 

  پی نوشت:

 متوفىالدین الرازي خطیب الري)ال أبو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر تفسیر فخر الرازی، (3)

 ، ناشر: دارالفکر323/ ص  هـ 3363 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -ناشر: دار إحیاء التراث العربي ، 325 ص ،35 هـ( ج232
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 آیه مودت

  60شوری      اْلقُْربَى  قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْیه  أَْجًرا إ الَّ اْلَمَودَّةَ ف ي 

 .نزدیکانمجز دوست داشتن  خواهم بگو من هیچ پاداشی در ازای رسالتم نمی

ه چ شمانزدیكان  خدارسول  ای گفتندنازل شد { قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْیه  أَْجًرا إ الَّ اْلَمَودَّةَ ف ي اْلقُْربَى} هنگامى كه آیهابن عباس گفت 

 .علیهم السالم مه و فرزندان آنها: على و فاطندفرمود ؟است گردیدهد كه دوستى آنها بر ما واجب كسانى هستن

 
_____________________ 

  پی نوشت:

لمحقق: د. وصي ا ،222 ص ،6 هـ( ج633 الشیباني)المتوفىن أسد أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ب ،فضائل الصحابة (3)

 3220 - 3330بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة هللا محمد عباس، 
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لك بن میسره و حدیث كرد ما را محمد بن بشار و حدیث كرد ما را محمد بن جعفر و حدیث كرد ما را شعبه از عبدالم

ید ال كردم، سعوس« اال المودة فى القربى»قول از  رضی هللا عنهما شنیدم از طاووس و او از ابن عباس عبدالملك گفته است

 ... .هستند سلم وبن جبیر گفت قربى آل محمد صلى هللا علیه 

 
_____________________ 

  پی نوشت:

   26دیوان امام شافعی، ص  (6)

   322، ص 3مسند احمد، ج  (0)

    65ص طبری، ذخایر العقبى،  (3)

    333نور االبصار، شبلنجی، ص  (5)

    2، ص 2ج سیوطی، المنثور،  در (2)

    65و  32، ص 65تفسیر طبري، ج  (2)

 35و  33، ص 65ج  طبری، جامع البیان، (2)

ناشر: قق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، المح، 362 ص ،2 محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، ج ،صحیح البخاري( 2)

، 0/ ج  2هـ، عدد اْلجزاء: 3366دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى، 

 ، ناشر: مکتبه السلفیه622ص 
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هر کس با محبت آل محمد از دنیا  است،آل محمد بمیرد شهید هر کس با محبت رسول خدا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

و... هر کس با بغض آل محمد از دنیا برود  کس با محبت آل محمد از دنیا برود با توبه از دنیا رفتههر ، رود بخشوده استب

 کافر است و هر کس با بغض آل محمد از دنیا برود بوی بهشت را استشمام نمی کند و... .
 

 
_____________________ 

   :پی نوشت

   336و  33ص هیثمی، الصواعق المحرقه،  (33)

  333و  305و  303، ص 6شواهد التنزیل، ج  (33)

  525، ص 62، ج مفاتیح الغیب، فخرالدین رازى (36)

  032ابن مغازلی، ص علی بن ابی طالب، مناقب  (30)

  322، ص 2ج ، 330، ص 2 ج و منبع الفوائد، هیثمی، مجمع الزوائد (33)

   326، ص 0ج  ،333، ص 6ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (35)

، 663 ص ،3 هـ( ج502 مخشري جار هللا)المتوفىأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الز ،الكشاف عن حقائق التنزیلتفسیر  (32)

 336، ص 0ج ، ناشر: دارالمعرفه / 222، ص 65ج /  3هـ، عدد اْلجزاء: 3332 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -ناشر: دار الكتاب العربي 
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  آیه مباهله

ْلم  فَقُْل تَعَالَْوا  َن اْلع  ْن بَْعد  َما َجاَءَك م  َك ف یه  م  ْل فَنَْجعَْل نَبْ  َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ نَدُْع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َون َساَءنَا َون َساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا فََمْن َحاجَّ تَه 

ب یَن         23آل عمران لَْعنََت الُلَّ  َعلَى اْلَكاذ 
 

مان و بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانبگو:  ستیزه كند (عیسى) باره اوس از آن دانشى كه به تو رسید درپ ر كه با توپس ه

 .هیمرا بر دروغگویان قرار دیكدیگر نفرین كنیم و لعنت خدا  رتان را فرا خوانیم، آن گاه بانمان و نزدیكانزنانتان و نزدیك

 

سین را و ح علي، فاطمه، حسن سلم صلي هللا علیه ورسول خدا  {ُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكمْ فَقُْل تَعَالَْوا نَدْ } هنگامي که این آیه نازل شد

 .من اند لاینان اه خداوندا: ند سپس فرمودندخواست

 
_____________________ 

   :پی نوشت

 325، ص 3مسند احمد، ج  (3)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ، 3223 ص ،3 هـ( ج623 لحسن القشیري النیسابوري)المتوفىصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو ا (6)

 5بیروت، عدد اْلجزاء:  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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}َون َساَءنَا{  و حسن و حسین}َوأَْبنَاَءنَا{  و بن ابی طالب صلی هللا علیه و سلم و علی رسول خدا}َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم{ گوید  جابر می

 .دنمی باش (سالم هللا علیها) فاطمه (حضرت)

 ،دباش صرف تهدید فقطباهله داشت نه آنكه واقعا قصد م ایشاندن این افراد دلیل است كه آور گویدزمخشرى مى همچنین 

 ا در معرض خطر احتمالى قرار داد.و محبوبترین افراد رعزیزترین زیرا 

 
_____________________ 

   :پی نوشت

  32، ص 6احکام القرآن، ج  (0)

  363، ص 2صحیح مسلم، ج  (3)

  022، ص 2شرح مواقف، ج  (5)

 ذیل آیه مباهله زمخشری، تفسیر كشاف، (2)

  620، ص 6ابن اثیر، ج فی التاریخ، امل کال (2)

  522، ص 5ج /  322، ص 6ج ترمذي،  سنن (2)

 353، ص 0ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (2)

المحقق:  55 ص ،6 هـ( ج223 لقرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفىأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ا، تفسیر القرآن العظیم (2)

 2عدد اْلجزاء:  م، 3222 -هـ 3363ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة سامي بن محمد سالمة، 
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 استامام حسین علیه السالم  آیاتی که تاویل آن
 

 دافراراستگوترین از  امام حسین علیه السالم

 

یَن آَمنُواْ اتَّقُواْ الُّلَ  ق ینَ  َوُكونُواْ  یَا أَیَُّها الَّذ  اد   332توبه      َمَع الصَّ
 

 ای کسانی که ایمان آورده اید از )مخالف با خدا( بپرهیزید و با صادقان باشید.
 

 

باشید  ل محمدآ گفتند با پرسید؛ باشد{ و با صادقانجابر از ابی جعفر)امام باقر علیه السالم( درباره قول خداوند که }بپرهیزید 

 )صلی هللا علیه و سلم(.

 
_____________________ 

   :پی نوشت

تحقیق: اإلمام  ،332 ص ،5 هـ( ج362 اهیم الثعلبي، أبو إسحاق)المتوفىأحمد بن محمد بن إبر، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن (3)

، 3366لبنان، الطبعة: اْلولى  -أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: اْلستاذ نظیر الساعدي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 33م، عدد اْلجزاء:  6336 -هـ 

 

 

http://sonnat.net/upload/article/28D6DACF.1FEC.4AA3/IQVTQDS2_pic.png?rnd=


 وسیله بین خدا و مردم

ُم اْلوَ  یَن یَدُْعوَن یَْبتَغُوَن إ لَى  َرب ّه  ئ َك الَّذ 
یلَةَ أَیُُّهْم أَْقَرُب َویَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َویََخافُوَن َعذَابَهُ ۚ إ نَّ َعذَاَب َرب َّك َكاَن َمْحذُوًراأُولَ   س 

 52سراء ا    . و... آنها کسانی هستند که خودشان وسیله ای)برای تقرب( به سوی خدا می طلبند
 

ند؛ { پرسیدخودشان وسیله ای)برای تقرب( به سوی خدا می طلبندآنها کسانی هستند که درباره قول خداوند که }عکرمه از 

 گفت آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم هستند.

 
_____________________ 

   :پی نوشت

ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد  ،محمودی محقق: محمد باقر ،332 ص ،3 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبد هللا ،شواهد التنزیل (3)

 االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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  رستگار و پیروز امام حسین علیه السالم
 

 333مومنون    إ ن ّي َجَزْیتُُهُم اْلیَْوَم ب َما َصبَُروا أَنَُّهْم ُهُم اْلفَائ ُزوَن  
 

 می دهم و آنها پیروز و رستگارند.امروز به خاطر صبری که پیشه کرده بوده پاداششان 

درباره قول خداوند تعالی که }امروز به خاطر صبری که پیشه کرده بوده پاداششان می دهم{ پرسیدند؛ عبدهللا بن مسعود از 

ن  علیها(، حس)سالم هللا فاطمه)حضرت(  ،علی بن ابی طالب گفت یعنی پاداش می دهم آنها را به بهشت به خاطر صبری که

د و }آنها کردن و صبر بر معصیت و صبر بر بال برای خدا در دنیاستی در دنیا بر طاعات و بر گرسنگی و تنگد و حسین

 اند.یافته نجات  از حساب یعنی {ندرستگار

 
_____________________ 

   :پی نوشت

محقق: محمد باقر محمودی، ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد  ،503 ص ،3 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبدهللا ،شواهد التنزیل (3)

  االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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 صراط مستقیم است امام حسین علیه السالم
 

َراَط الُمستَق یمَ اهد     2 فاتحه     نَــــا الّص 

 

َراطَ قول خداوند تعالی که }اهدنا ال بارهدر ی بریدهاباز   او.محمد و آل  مستقیم{ پرسیدند؛ گفت یعنی راه ص 

 
_____________________ 

   :پی نوشت

محقق: محمد باقر محمودی، ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد  ،23 ص ،3 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبدهللا، شواهد التنزیل (3)

  االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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 حدیث ثقلین

ٌك فیُكُم الثّ قلَین  إ   لُّوا؛  نّ ى تار  ما لَن تَض  تاَب هللا  ما إ ن تََمسَّكتُم ب ه  تَرتى وك  دا َعلَىَّ اأهَل بَیتىع  قا َحتَّى یَر   لَحوضَ ؛ فَإ نَُّهما لَن یَفتَر 

راه نمى شوید؛ گم بدانید كه اگر به آن دو چنگ زنید و  جا مى گذارم ربها در میان شما باز خود( دو چیز گران  پسمن )

 این دو هرگز از یكدیگر جدا نمى شوند تا در کنار حوض )كوثر( بر من وارد شوند. ؛اهل بیتم عترتمو  كتاب خدا

 

 :کند مسلم به سند خود از زید بن ارقم نقل می

در میان ما برخاست و خطبه خواند در محل آبي كه )غدیر( خم نامیده مي شد و در میان  سلمصلی هللا علیه و  رسول خدا

: اما بعد اي مردم من ندسپس فرمود ؛پس حمد خدا را بجا آورد و بر او ثنا گفت و پند و اندرز داد ؛مكه و مدینه قرار داشت

 به یادگار مي گران بهامن در میان شما دو چیز بشري هستم و نزدیك است فرستاده پروردگار و دعوت او را اجابت كنم و 

ید و درباره کتاب خدا بحث یبه آن تمسك جو گرفتهكه در آن هدایت و نور است پس كتاب خدا را  كتاب خدانخست  ؛گذارم

هل افراموش نكنید، خدا را درباره  اهل بیتمخدا را درباره  اهل بیتم،: و ندفرمود و بار دیگرکرده و به آن شوق داشته باشید 

  فراموش نكنید. اهل بیتمفراموش نكنید، خدا را درباره  بیتم

 

 :کند احمد بن حنبل به سند خود از زید بن ثابت نقل می

)که( ریسمان کشیده  کتاب خدا ؛می دهمهمانا من در میان شما دو جانشین قرار : ندفرمود علیه و سلم صلی هللا رسول خدا

  .بر من وارد شوند شوند تا در کنار حوض این دو از یکدیگر جدا نمي و تمیب اهل عترتمزمین )است( و بین آسمان و شده ما

 

  کند:   نقل میي به سند خود از جابر بن عبدهللاترمذ

 :دنفرمودو  ندو خطبه می خواند هسوار بودبر شتري را دیدم که  سلم صلی هللا علیه و روز عرفه رسول خدا در حجۀ الوداع

  .متیب اهل عترتمو  كتاب خدا ؛شوید راه نمى گم چنگ زنیدكه اگر به آن  می گذارممن چیزى نزد شما باقى  اى مردم

 

  کند: حاکم نیشابوري به سند خود از ابوالطفیل از زید بن ارقم نقل می

 ر درختان را جاروب نمودند.مردم زی توقف کرده ونه کنار پنج درخت بین مکه و مدیخدا صلی هللا علیه و سلم مارسول 

 ته الهیتذکر و بیان خواس از حمد و ثناي الهی و پس ند وبه ایراد خطبه پرداخت ه وایستاد سلم صلی هللا علیه و پیامبرسپس 

و  خدا کتاب ؛رگز گمراه نمی شویدمن دو امر را بین شما باقی می گذارم که اگر از آن دو پیروی کنید ه ای مردم :ندفرمود

 داخپس رسول  ؛آری گفتند اولی ترم؟ )سه بار( از جانهای خودشان منانوآیا می دانید که من بر م فرمودند:سپس  .اهل بیتم

 .اوست سرپرست وی ولی عل (من از پس) میاو سرپرست وی ول من کس هر: ندفرمود سلم صلی هللا علیه و

 

 

 

 

 

 

 



_____________________ 

 پی نوشت:

 63، ص سنن نسائی (3)

   033صحیح ابن خزیمه، ص  (6)

 30، ص 3سنن ابن ماجه، ج  (0)

 22ص ترمذی، نوادر اْلصول،  (3)

  336، ص 6تاریخ الیعقوبی، ج  (5)

  366، ص 3ج  تفسیر ابن کثیر، (2)

 56مختصر التحفه، آلوسی، ص  (2)

   306و  033، ص 6سنن الدارمی، ج  (2)

  25، ص 3ج ابن تیمیه، منهاج السنه،  (2)

 22، ص 0بخاری، ج  ،التاریخ الصغیر (33)

  20، ص 0ج الطبرانی، المعجم الکبیر، ( 33)

  05، ص 3ج بالذری، نساب اْلشراف، ا (36)

 352، ص 6ج ابن عبد ربه، العقد الفرید،  (30)

  662، ص 5ج  ابن کثیر، ،النهایۀ البدایۀ و (33)

 2ص  البغدادی، ،فی االخبار قریش المنمق( 35)

   336، ح 6ص  الموصلی، بی یعلی،امسند  (32)

  303، ص 3ج  الطبرانی، المعجم الصغیر، (32)

 03و  00، ص 3المعجم االوسط، طبرانی، ج  (32)

  366، ص 2ج /  6332، ح 026، ص 6صحیح مسلم، ج  (32)

  6352، ح 236، ص 3ج  االلبانی، الجامع الصغیر،صحیح  (63)

  32، ص 33/ ج  633و  633، ص 22، ص 32مدینه الدمشق، ج ( 63)

 33303 ح، 532، ص 33ج  بن ابی شیبه، ابی بکر عبدهللا بن محمد ،المصنف (66)

 320یا  652، ص 2ج  / 323، ص 3هیثمی، ج ، و منبع الفوائد مجمع الزوائد (60)

 3522ح ، 332 و 333 ، ص0ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (63)

 3260، ح 322و  353، ص 5/  ج  323، ص 6ج  ابن سعد، ،)کبیر(الطبقات الکبري (65)

 323و  322، 326، 323، 5/ ج 52، 62، 32، 33، ص 0/ ج  22، ص 3حمد، ج امسند  (62)

  0222، ح 263 یا 062 ، ص5ج /  0222، ح  530، ص 0ج /  032، ص 6ترمذي، ج  سنن (62)

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر:

 ريیاسناد تصوبررسی غدیر خم به همراه 

http://sonnat.net/article.asp?id=4021&cat=102


 نجات اهل بیت سفینه

بَها نَجافیُكم كَمثَل  سَ  أهل  بَیتیإنّما َمثَُل : سلمصلى هللا علیه و  هللا رسولُ قال   ، و َمن تََخلَّف َعنها َهلَكَ فینَة  نُوحٍ؛ َمن َرك 

که بر آن سوار شود نجات  هر ؛من در میان شما مثل کشتی نوح است اهل بیتفرمودند: مثل  سلمصلى هللا علیه و خدا رسول 

    .شودمی  هالکتخلف کند  از آنها که یابد و هر

_____________________ 

 پی نوشت:

 06، ص 63تفسیر آلوسی، ج  (6)  62الشرف الموید، عالمه نبهانی، ص  (3)

  066، ص 3تفسیر ابن عربی، ج  (3) 322، ص 62تفسیر فخر رازی، ج  (0)

  363ص  ،اسعاف الراغبین، شبلنجی (2)  362نور االبصار، شبلنجی، ص  (5)

 25، ص 3ج  فخر رازی، العالیه،المطالب  (2)  63طبری، ص الذخایر العقبی،  (2)

 656ابن قتیبه، ص  ،المعارف (33)  23، ص 36 تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج (2)

  605نظم در السمطین، زرندی حنفی، ص ( 36)  62، ص 65تفسیر نیشابوری، ج  (33)

 003، ص 0سیوطی، ج الالمنثور،  در (33)  252، ص 6مناوی، ج الفیض القدیر،  (30)

 325، حدیث 300ابن مغازلی، ص  ،مناقبال (32)  360، ص 3تفسیر ابن کثیر، ج  (35)

 300، ص 0الفتح الکبیر، عالمه نبهانی، ج  (32)  ، مخطوط2مفتاح النجا، بدخشی، ص  (32)

  336و  360العدل الشاهد، عالمه عثمان مدوخ، ص  (63)  62ثمار القلوب، ثعالبی، ص  (32)

 622 ، ص6ابن اثیر، ج  ،النهایه (66)  032، ص 6ج عثمان علی نور، الکامل ابن عدی،  (63)

 633، ص 3عیون االخبار، ابن قتیبه، ج  (63)  3236، ص 3ج شافعی، مشکاة المصابیح،  (60)

 ، ط المیمنیه520سیوطی، ص التاریخ الخلفا،  (62)  63، ص 0لسان العرب، ابن منظور، ج  (65)

 026، ص 3حسکانی، ج الشواهد التنزیل،  (62)  33الرواة، ابن عبدالبر، ص االنباه علی قبائل  (62)

 322، ص 33مقریزی، ج الامتاع االسماع،  (03)  633مناقب علی علیه السالم، ابن مردویه، ص  (62)

  326و  330و  062و  332و  333و  23، ص 6/ ج  23و  20، ص 3قندوزی، ج الینابیع الموده،  (03)

 625و  620، ص 6، ج القضاعیمسند الشهاب،  (00)  032، ص 3االولیاء، ابی نعیم اصفهانی، ج حلیه  (06)

 336و  333، ص3الفصول المهمه، ابن صباغ، ج ( 05)  33)ع(، ابن عقده کوفی، ص  امیرالمومنین فضائل (03)

 ، ط عیسی الحلبی قاهره00ص ثعالبی، الالتمثیل و المحاضره،  (02)  22، ص 3الکنی و االسماء، دوالبی، ج  (02)

 666، ص 6نزهه المجالس، عبدالرحمن الصفوری، ج  (02)  ، ط بوالق مصر333مناوی، ص الکنوز الحقایق،  (02)

 32، ص 0طبرانی، ج الالمعجم الکبیر،  (33)  66، ص 6/ ج  333و  302، ص 3طبرانی، ج الالمعجم الصغیر،  (33)

  (03322)حدیث  22( و ص 03353)حدیث  25( و ص 03333)حدیث  23، ص 36هندی، ج الکنز العمال، متقی  (36)

  500، ص 6/ ج  020، ص 3سیوطی ج اللجامع الصغیر، ا (33)  632، ص 3شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید ج  (30)

 المصطفی حلبی، ط 330سیوطی، ص ال ،احیاء المیت (32)  ، ط حیدر آباد622، ص 6سیوطی ج الالخصایص الکبری،  (35)

 25، ص 2/ ج  055، ص 5/ ج  33، ص 3طبرانی، ج ال ،المعجم االوسط (32)  322، ص 2هیثمی، ج ال ،مجمع الزوائد (32)

 ، ط الترقی شام2السیف الیمانی المسلول، عالمه محمد بن یونس تونسی، ص  (53)  062عبیدهللا حنفی، ص  ،ارجح المطالب (32)

 353، ص 0و ج  030، ص 6نیشابوری، ج الحاکم ال علی الصحیحین، المستدرک (56)  63 شافعی، صرشفه الصادي، امام  (53)



 :و قابل تـأمل زیبا بسیار یک نکته

 در رد شیعه نوشته است می نویسد: کهابن حجر در کتاب خود 

َبها نَجاإنّما َمثَُل أهل  بَیتی فیُكم كَمثَل  َسفینَة  و جاء من طرق عدیده یقوی بعضها بعضا  َمن  وو فی روایه مسلم  نُوحٍ؛ َمن َرك 

 تََخلَّف َعنها َغرق

 ؛مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح استو از طرق بسیار زیاد که هر یک دیگری را تایید می کند آمده است که 

 .شود تخلف کند غرق مینها روایتی که مسلم نقل کرده آمده است و هر که از آ و در هر که بر آن سوار شود نجات یابد

_____________________ 

 پی نوشت:

 شمسی 3026ترکیه،  –، ناشر: الحقیقه )شأن اهل بیت(2، آیه 636یات الوارده فیهم، ص اآل صواعق المحرقه، ابن حجر، (3)

 

 

 حال این سوال مطرح است که:

حاضر اثری از این حدیث در صحیح مسلم صحیح مسلم موجود ولی در حال ، این روایت در چگونه در زمان ابن حجر
  !نیست؟

 

 

 اهمیت اهل بیت

 فرمودند: خدا صلی هللا علیه و سلمرسول 

ا هر که می خواهد مانند من زندگی کند و مانند من از دنیا برود و در همان بهشت جاویدانی که پروردگارم برای من مهی

پیوندد ب باید والیت علی را پس از من برگزیند و دوستداران علی را دوست بدارد و پس از من به اهل بیتم ساخته ساکن شود

ده ش از طینت من آفریده شده اند و دانش و فهم من به آنها داده بوده وچرا که آنان عترت من  نمایدت و از آنها پیروی و تبعی

م مرا به جایتم که فضیلت آنان است. پس وای بر کسانی از ام قطع کنند؛ خداوند آنان را هرگز از  وصل را نادیده و َرح 

 .شفاعتم بهره مند نخواهد ساخت

_____________________ 

 پی نوشت:

  03مناقب خوارزمی، ص  (3)

  25، ص 6ابن عساکر، ج  ،دمشق مدینةتاریخ  (6)

  5322، ح 663، ص 5الطبرانی، ج  ،معجم الکبری (0)

  03322، ح 330، ص 36ج  ،هندیالمتقی کنز العمال، ( 3)

  22، ص 3ج اصفهانی، ء، و طبقات االصفیا حلیة اْلولیاء (5)

 362، ص 0ج  الحاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (2)

 

 

 



حسین را  خدا حسن و سپس گفت .سجده كردم ؛گفت یا محمد خدا فاطمه را دوست دارد پس سجده كن جبرئیل نزد من آمد و

 .خدا دوست دارد هر كس كه آن دو را دوست بدارد سپس گفت ؛پس سجده كردم ،دوست دارد نیز

_____________________ 

 پی نوشت:

  625، ص 0، ذهبی، ج لسان المیزان( 3)

 

 

اى كه تاكنون به زمین نیامده بود از خداوند اجازه گرفت فرشته  :علیه و سلم خطاب به حذیفه فرمودندصلی هللا  رسول خدا

سرور زنان بهشت است و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت  من سالم كند و مژده دهد كه فاطمهو به زمین آمد تا به 

 .هستند

_____________________ 

  پی نوشت:

 علیه السالم حسن و حسین، باب مناقب 032 ، ص6ج  ،ترمذى سنن (6)

 

 .لعنت خدا بر او باد عترتم بیازارد هر کس مرا دربارهپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

_____________________ 

 پی نوشت:

 (نقل از جواهر العقدین سمهودي)022، ص ینابیع المودة (0)

 

 

 دیدم در درب بهشت نوشته معبودي آسمان عروج کردمهنگامي که به  آمده پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: از ابن عباس

 بر هر که بغض و جز هللا نیست، محمد رسول خدا، علي حبیب خدا، حسن و حسین برگزیدگان خدا و فاطمه کنیز خدا است

 .آنان را داشته باشد لعنت خدا باد

_____________________ 

  پی نوشت:

 360 ، صکفایة الطالب (3)

   633، ص مناقب خوارزمي (5)

   652، ص 3، ج تاریخ بغداد (2)

  032، ص 3، ص تاریخ ابن عساکر (2)

 23 ، ص5ج  / 323 ، ص3، ج لسان المیزان( 2)

 

 

 همچنین الزم به ذکر است در کتب معتبر اهل سنت بابی جداگانه درباره فضائل امام حسین علیه السالم وجود دارد. 

 



                                                                                                                            السالمجبرئیل و خبر شهادت امام حسین علیه 
 

ه من ب حضور داشتنددر منزل من  سلمصلّى هللا علیه و  امبرکه پی ییدر یکى از روزها از ام سلمه نقل شده است که گفت

 رامبپید و صداى گریه من همچنان مراقب بودم که ناگهان حسین وارد ش پس ؛شودباش احدى بر من وارد ن: مواظب نددفرمو

ریه کنان و گ استقرار گرفته  شانیا در کنار ایشاندیدم حسین در دامان )پس از ورود( گوشم رسید. ه ب سلم علیه و صلّى هللا

)از این د:ندفرمو سلم علیه و صلّى هللا امبرپیبه اتاق نشدم. به خدا سوگند من متوجه ورود او  د. گفتمنکش دست بر سر او مى

دوست را  آیا او پرسید ،که( جبرئیل در این جا حضور داشتکه گفتم مواظب باش تا کسى بر من وارد نشود به این دلیل بود 

. تخواهند کشتت او را در سرزمینى به نام کربال ام جبرئیل گفت ؛دارمکه از هر آنچه  بیش آرى دارى؟ در پاسخ گفتم می

را محاصره  حسین (لشکر دشمن)هنگامى که .نشان داد سلم علیه و صلّى هللا پیامبرو به  هبرداشترا نگاه از خاک کربال مشتى آ

راست  لمسیه و  علصلّى هللا خدارسول  :فرمود؛ کربال زمین چه نام دارد؟ گفتند پرسید: این کشندخواستند او را ب کردند و

                                                                                            .است «بال»و « کرب» فرمود که این زمین

_____________________ 

     پی نوشت:

                           322 و 322 ص ،2 هیثمی، جال مجمع الزوائد، (3)

                          623 و 622، ص 60المعجم الکبیر، الطبرانی، ج  (6)

     252 و 252، ص 30کنز العمال، المتقی الهندی، ج  (0)
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                                                                                                                                                    صلی هللا علیه و آلهپیامبر توسط  علیه السالم خبر شهادت امام حسین
   

 ؛یتو پیش من بودی و ناگهان گریست بود و سلمصلّى هللا علیه و  جبرئیل نزد رسول خداکه  نقل می کندام سلمه  از ازحسین 

و را ت سلمصلّى هللا علیه و  رسول خدا و من تو را رها نمودم و بگذار فرزندم را :ندفرمود سلمصلّى هللا علیه و  رسول خدا

صلّى هللا علیه و  رسول خداداری؟ می دوست او را برداشت و در آغوش کشید. جبرئیل پس از دیدن این منظره پرسید آیا 

ته کش خواهی خاک سرزمینی را که در آن آیا می ؛تبه زودی او را خواهند کش تجبرئیل گفت همانا امت ؛بلی دپاسخ دا سلم

 پیامبر وپس جبرئیل بال هایش را گشود و زمین کربال را نشان داد  .بلی فرمودند ببینی؟ را آن تابه تو نشان دهم  رامی شود 

   .بود رنگی خاک سرخ انشاندر دست در حالی که از آن حالت بیرون آمد علیه و سلم صلّى هللا
                    

____________________ 

  پی نوشت:

                     362و  362، ص 3مسند احمد، ج ( 3)

                      323و  332ص  ،الطبري ذخائر العقبی، (6)

                                653جوزی، ص السبط ابن تذکرة الخواص،  (0)
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                                                                                            شهادت امام حسین علیه السالمو خبر خواب ام الفضل 
 

 

 مدیشب خواب وحشتناکى دید گفتم ورسیدم  سلمرسول خدا صلی هللا علیه و  نزدبه روزى  می گوید ام الفضل دختر حارث

از بدن شما جدا ای در خواب دیدم مانند آن که قطعه  گفتم ؛: خواب خود را بگوندفرمود ،کنم اظهار آن خوددارى مىکه از 

چون حسین متولد  .آن فرزند در دامن تو خواهد بود به زودى فاطمه فرزندى خواهد آورد و ند:فرمود .و در دامن من افتاد

به حسین  شاننگاه و تا وارد شدم ایشانمن بود به  آغوش. روزى همچنان که حسین در دادنددر دامن من قرار  او راشد 

م را ن به زودى همین فرزندخبر داد امت م ههم اکنون جبرئیل ب ند:چرا گریستید؟ فرمود گفتم ؛دیدگانش اشک آلود شد افتاد

 خواهند کشت.
 

  .هشرط الشیخین ولم یخرجاهذا حدیث صحیح على  از نقل حدیث می گوید پسحاکم نیشابوری 

  یعنی این حدیث بر أساس شرط شیخین)بخاری و مسلم( صحیح است ولی آن را نیاورده اند.
                          .                                                 .                                                                

____________________ 

  پی نوشت:
 

      652، ص 2النهایة، ابن کثیر، ج  البدایة و (3)

             322 و 322، ص 33 ج عساکر، ابن تاریخ مدینة دمشق، (6)

            322 و 322، ص 0ابوری، ج شالحاکم النی علی الصحیحین، المستدرک (0)
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                                                                 و محل شهادت امام حسین علیه السالم صلی هللا علیه و آله امبرگریه های پی
 

صدا زد که ای  (ی رفتبه صفین م او و)یمبه نینوا رسید هنگامی که. مه داشتهمرابه را  اوو ظرف آب  مهمراه علی می رفت

ل آنکه دو چشم حا رفتم و سلم صلی هللا علیه و پیامبربه نزد  گفت؟ ؟دارد ان. گفتم این چه معنهللا در شط فرات صبر کابا عبد

یل در کنار من ایستاد و گفت که حسین در کنار شط فرات کشته ئربکه ج :ندپس به من فرمود چشمه( می جوشید)مانند ایشان

ن داد به مو وی را گرفته تربت پس کفی از  ؛می شود و گفت آیا می خواهی که بوی تربت وی را احساس کنی؟ گفتم آری

                                                            .                       .                                         . پس نتوانستم جلوی اشک خود را بگیرم
 

اجازه حضور گرفت  سلم صلی هللا علیه و رسول خدا( از ندددر خانه وی بو ایشانروزی که )باران در روز ام سلمه فرشته

با اصرار وارد اتاق شد و بر  ومراقب باش که کسی بر ما وارد نشود. در این هنگام حسین آمد  ای ام سلمه :فرمودند پس

 :رمودندف ا او را دوست داری؟ران گفت آیبا ؛ پس فرشتهنداو را بوسید ایشان پرید و سلم پشت رسول خدا صلی هللا علیه و

او رسول خدا  سد. پخواهم دا را به شما نشانش مکاناز تو می کشند. اگر بخواهید  پسرا  او تبدرستیکه امت گفت ؛آری

یات روایتهای عماره روا ،ما آن را کربال می گفتیم ثابت گفت. را در کنار تپه ای یا خاک سرخی آورد صلی هللا علیه و سلم

                                        .                                                                ..                                                 خوبی است
.                                                            .        

 

ود پس نوبت ام سلمه شده ب را به گریه نیندازید (حسین)این کودک :به همسرانشان فرمودند سلم رسول خدا صلی هللا علیه و

)از مدتی( پس نگذار کسی وارد اتاق شود. :به ام سلمه فرمودند سلم رسول خدا صلی هللا علیه وپس  ؛یل نازل شدئکه جبر

ول خدا صلی هللا بر دامان رس و پس وارد شده ؛لمه اجازه داد که ایشان وارد شودپس ام س حسین آمد و شروع به گریه کرد

د و و را می کشنا پرسید سلم رسول خدا صلی هللا علیه وتو او را خواهند کشت.  تجبریل گفت که ام .نشست سلمیه و عل

                  .نشان داد ایشانگفت آری و تربتش را به  ؟حال آنکه مومنند
 

س دوباره سپ هحالت ناراحتی بیدار شد باپس  روزی خوابیده بودند سلم ام سلمه به من خبر داد که رسول خدا صلی هللا علیه و

تشان دوباره خوابیدند و بیدار شدند و در دسپس که گرفتگی ایشان کمتر بود.  و حال آن دو دوباره بیدار شدن نداستراحت فرمود

یل به من خبر داد که حسین در ئجبر :خاک سرخی بود که آن را می بوسیدند. سوال کردم که این خاک چیست؟ فرمودند

ندت پس گفت که فرز ؛کنون نیامده بودزد من آمد که تافرشته ای به ن :ندفرمود. بت وی استعراق کشته خواهد شد و این تر

            .خواهم دادنشان  شمابه  را که در آن کشته می شود خاک زمینی دحسین کشته خواهد شد و اگر بخواهی
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                                  ام سلمه و خبر شهادت امام حسین علیه السالم
                                                   

ى محمد اام سلمه می گوید حسن و حسین در میان دستان رسول خدا صلی هللا علیه و سلم بودند که جبرئیل نازل شد و گفت 

 ؛ندریستگ سلم علیه وصلی هللا  رسول خدا پس ،پس از تو خواهند کشت و با دست به حسین اشاره کرد را این فرزندت تامت

اه گ هر ...این تربت در نزد تو امانت باشد اى ام سلمه و رسول خدا صلی هللا علیه وسلم گفتند را در آغوش گرفته اوسپس 

       .است کشته شدهفرزندم حسین بدان که  این تربت رنگ خون به خود گرفت
 

              
_____________________ 

   پی نوشت:
 

   ، باب مناقب الحسین بن على322ص  ،2 هیثمى، جالمع الزوائد و منبع الفوائد، مج( 3)
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            سیصد سال قبل از بعثت امام حسین علیه السالمشهادت  خبر
                                                                

 :وارد شدیم. در آن سنگی بود که روی آن نوشته شده بود آنانهای  می جنگیدیم پس به یکی از کلیسا یانبا روم

 ؟آیا امتی که حسین را می کشند در روز قیامت امید شفاعت جد او را دارند

 این کلیسا چند سال است ساخته شده؟ گفتند سیصد سال پیش از بعثت پیامبرتان.پرسیدیم 
            ؟    

 
_____________________ 

   پی نوشت:
 

 300، ص0معجم الکبیر، طبرانی، ج ( 3)
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                                                                                          امام حسین علیه السالم نو لعن قاتال صلی هللا علیه و آله امبریپ
                                                       

        :ندفرمود آله صلى هللا علیه و که پیامبر کند هللا بن عمرو روایت میاز عبد ابن عساکر
                                                                                       : 

برای من  .رساند که حبیب من حسین را به شهادت می استخداوند او را مبارک نگرداند بوده و مورد طعن و لعن که  یزید

 رسانند و هیچ کس به شهادت می )ستمکار( بدانید که او را گروهی .اند دادهنشان  و قاتلش را را آورده ویخاک و تربت 

                    .ها برداشته است خود را از آن خداوند عذاب اینکه شتابد مگر یاری او نمیه ب
                                                                                                                   . 

_____________________  
 

                                                                                 ::                                                           پی نوشت
 

تحقیق:  ،362ص  ،36ج  )هـ225الوفاة: (علی المتقی بن حسام الدین الهندیعالء الدین  اْلفعال، کنز العمال فی سنن اْلقوال و( 3)

 (م3222 - هـ3332)الطبعة: اْلولى ،بیروت –نشر: دارالکتب العلمیة الدار، محمود عمر الدمیاطی
 

تحقیق: عادل أحمد ، 22، ص 33ج  (هـ236الوفاة: )اد، محمد بن یوسف الصالحی الشامیسبل الهدى والرشاد فی سیرة خیر العب( 6)

  (هـ3333)الطبعة: اْلولى ،بیروت –دارالنشر: دارالکتب العلمیة ، عبد الموجود وعلی محمد معوض
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       امام حسین علیه السالم نیقاتل علمای اهل سنت بر لعن

 بعضى از عالمان منصف اردجنایات یزید وجود ده و ابن کثیر و دیگران در توجیه چه از ابن تیمی خوشبختانه بر خالف آن

 نرا موجب لع م حسین علیه السالم، بلکه خوشنودى و رضایت او از شهادت امادانستهقبیح نه تنها اعمال یزید را ت اهل سن

 .                                                                                                                                                        .   اند و نفرین او دانسته
 

   :                                                                                                                                                              :  نویسد افعى مىش

 باشند. الم نموده م و یا امر به قتل حسین علیه السکه حکهستند ی انشوند کس از جمله کسانی که کافر محسوب می

 

 :                                                                                                                          :   گوید مىتفتازانى 

لی صن و توهینش به اهل بیت رسول خدا حق این است که رضایت یزید به قتل حسین و خوشحالى او پس از شنیدن خبر آ

      لعنت خدا بر او و یارانش باد. ؛نوى دارد و خبرش بسیار مشهور استتواتر مع هللا علیه و سلم
 
 

                      نویسد: ذهبى مى

 ؛داد شرب خمر و اعمال زشت انجام مى .خشن و تند خو بود ،و اهل بیت علیهم السالم( امیرالمومنین)دشمن یزید ناصبى

                       .رسانیدپایان به )قتل عام مردم مدینه( هحر ه واقعهحسین آغاز و ب حکومتش را با کشتن
 

_____________________ 

   :پی نوشت
 

                                                                                                                                        323ص  التفتازانی، شرح العقائد النسفیة، (3)
 

 662و  22 ، ص3 شذرات من ذهب، ابن عماد حنبلی، ج (6)
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                                                                                     یزید ملعون و شراب خواری در طفولیت
 

                                     ه از کودکی اهل شرب خمر بود.یزید بن معاویکه  اند این روایت را ذکر کرده ابن عساکرابن کثیر و 
                                           

_____________________ 

   :پی نوشت

                                662 ، ص2ج  ابن کثیر، النهایة، البدایة و (3)

                     330، ص 25تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج ( 6)
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        ش                                                                                                                                                           شیزید ملعون و ملوط بودن
 

    :                                                                            :  اند گونه آورده باره یزید اینبرخی دیگر از بزرگان اهل سنت در ذهبی و

 ،مردم ای اما بعد گونه سخن گفت ای خواند و در آن برای مردم این عبد الملک در مکه به هنگام حج برای مردم خطبه

الت مشک به خدا سوگند .دادند تا بخورندو هم به دیگران خوردند کسانی که قبل از من به خالفت رسیدند هم خود مال مردم را 

گیر و  ای سهل خلیفه ،مفلوک و ای مستضعف عثمان خلیفه د مگر با شمشیر چرا که من ماننداین امت را مداوا نخواهم کر

کنم که رایت و حکومت و  شما را تا زمانی تحمل می ؛چون یزید نیستم هم ای أبنهای  خلیفهو  چون معاویه گر هم مسامحه

چنین  گونه کردیم و او با سرش این حقی که داشت اینخطر نباشد و ما نسبت به عمرو بن سعید با تمام قرابت و م در منبر

             ..          به غائبین برسانند شاهدینرا  این خبر .کنیم چنین می کرد و ما نیز با شمشیرمان این

             .                                                                   .  

_____________________ 
 

                   :پی نوشت

           065، ص 5تاریخ االسالم، ذهبی، ج ( 3)

    003، ص 3 ج ،التبیین، جاحظ البیان و( 6)

      305، ص 02ج  ،ابن عساکر تاریخ مدینة دمشق، (0)
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                                        یزید ملعون و شراب خواری
                                                                              

            : کند ذهبى از زیاد حارثى نقل مى .ها را برایش آماده کنند بهترینداد تا  عالقه یزید به شراب به قدری بود که دستور می

ز انار ُحلوان ا گفت .ام ین شرابى تاکنون نخوردهگفتم چن .هیچ وقت مانند آن را نخورده بودمشرابى را یزید به من نوشانید که 

                     ه شده است.اهواز و کشمش طائف و آب بردی تهیو عسل اصفهان و شکر 

_____________________   
 

 :پی نوشت

                                                 02 ، ص3ج  الذهبی، سیر أعالم النبالء،( 3)
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      ش                                                                                                            و خواهرش دختر ،زید ملعون و تجاوز به مادری
  

                                               :                                         کند:        گونه بیان می اینعبدهللا فرزند حنظله غسیل المالئکه برداشت خود را بعد از دیدار با یزید 
: 

سنگ بر ن از آسماکه ترسیدیم  آناز نزد یزید بیرون نیامدیم مگر  سوگندبه خدا خدایی که شریک ندارد را پیشه کنید تقوای 

                                                                               .خواند نوشد و نماز نمى ، شراب مىنزدیکی می کند مادر، دختر و خواهرشبا زیرا او کسى است که  زدریفرو سر ما 
. 
 

_____________________ 
 

   :پی نوشت

                                                                   325ص  سیوطی،ال تاریخ الخلفاء، (3)

           22، ص 5الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  (6)

              033 ، ص0ج  ابن اثیر، ،فی التاریخ الکامل (0)

              362، ص 62ج ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق،  (3)
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                                                        آتش کشیدن مکهبه یزید ملعون و 
                                                     

یزید سپاهى به فرماندهى مسلم بن عقبه روانه  .مکه از بیعت با یزید امتناع کرد هللا بن زبیر درعبد، پس از مرگ معاویه

به مکه اعزام کرد که در بین راه مسلم بن عقبه را سپس لشکرش  ؛آوردنده را به وجود یع و تلخ حرفج واقعهمدینه کرد که 

او ابن زبیر را محاصره کرد و به وسیله منجنیق سپاهش را که در داخل  .شد او نام حصین بن نمیر جانشینو فردى به  مرد

                 .کعبه در آتش سوخت اتفاقدر اثر این  ؛هدف قرار دادرا حرم بودند 

_____________________  
 

  :پی نوشت

           3022، رقم 635، ص 0ج  شرح صحیح البخاری، ابن حجر العسقالنی، فتح الباری (3)

 

 

     :د                                                                                                                   د:  نویس به نقل از فاکهى از کتاب مکه مى

        دند سقف و دیوار کعبه شکافته شد.وقتى شامیان کعبه را با منجنیق هدف قرار داده و کعبه را به آتش کشی
   

_____________________ 
 

  :پی نوشت
 

         335، ص 0ج  شرح صحیح البخاری، ابن حجر العسقالنی، فتح الباری (6)
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                                                                                                                           اسناد باران خون در روز عاشورا
 

 

 
                                                          سند جاری شدن خون زیر هر سنگ در روز عاشورا
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                                                                                                  و قرآن خواندن آن زهروی نی رامام حسین علیه السالم ب سر
 

 

 

                           .                                                                                            حسین علیه السالم گریستن آسمان بعد از شهادت امام
 

 گریه کرد. بن علیبرای حسین تنها بن زکریا  یحییشهادت آسمان بعد از  گوید سیرین میابن 
          . 
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                                       نابسامانی آسمان بعد از شهادت امام حسین علیه السالم
                                                           

 و از زمان طلوع یا سه ماه اوضاع آسمان و اجرام آن نابسامان گردیدبه مدت دو  از کشته شدن حسینپس  فتحصین می گ

                                                                    .                                                                      .      گرفت آسمان رنگ خون به خود می تا ساعاتی

   

_____________________ 
 

      پی نوشت:

 020، ص 5تاریخ طبری، طبری، ج  (3)
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                                   سرخ شدن آسمان بعد از شهادت امام حسین علیه السالم
                                                      

 ابیدهتبه دیوارهایی که آفتاب عصر هنگامی که  نماز پس از روز هفتتا  کشته شد حسین تیوق گوید ابن حارث کندی می

دیدیدم که برخی از ستاره  قرمز شده است و می رنگگ آفتاب همانند چادرهای سرخ دیدیم که رن می کردیم بود نگاه می

         ند.کن برخورد می یکدیگرها به 
 

د گیاه ورس در بین لشکر به خاکستر تبدیل ش ؛من چهارده ساله بودم هنگامی که حسین کشته شد یزید بن ابی زیاد می گوید

 .   کشید آتش زبانه بودند هلشکریان ذبح کردکه شتری از گوشت  و گردید رنگ و پهنه آسمان قرمز
 

 کشته شد.؟ از روزی که حسین ی دانی سرخی افق از چه زمانی بودم هشام از محمد نقل می کند که گفت
 

 

                                                                   .                                  
_____________________ 

 

      پی نوشت:

                                     305و  303، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (3)

                                       030 و 036 ، ص0 ج الذهبی، النبالء، أعالم سیر (6)

                                                                                                              035، ص 6، ج عسقالنی تهذیب التهذیب، ابن حجر (0)

  603 و 662 ، ص33 تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج (3)
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نگ ر حسین به مدت شش ماه سرخ کشته شدنپهنه آسمان پس از  اسود بن قیس نقل می کند که گفت شعلی بن مدرک از پدر

به  و او جد مادری من است چه نسبتی با اسود داری؟ گفت او پرسیدند از .مشاهده می کردیم یه خونما آن را شب و گردید

  بود.  راستگو در سخنانش خدا سوگند که
           

_____________________ 

  پی نوشت:

             35، ص 5تاریخ اإلسالم، الذهبی، ج  (5)

                        306، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (2)

 662، ص 33تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  (2)
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                                     گرفتن خورشید بعد از شهادت امام حسین علیه السالم
                                                      

ان هاى آسم خورشید گرفت و آن قدر تاریک شد که هنگام ظهر ستاره کشته شد رضی هللا عنها حسین بن علیهنگامى که 

      .است به پایان رسیده )دنیا(از این اتفاق چنین پنداشتم که ؛ظاهر گردیدند
                                  

_____________________ 

     ::                                                                                                                پی نوشت

          300، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (3)

            002 ، ص0البیهقی، ج السنن الکبرى،  (6)

         23 ص ،5 تلخیص الحبیر، ابن حجر، ج (0)

            662، ص 33تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  (3)
                                                                                             .   
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                            تاریک شدن دنیا بعد از شهادت امام حسین علیه السالم
 

اره های م ظهر ستآن قدر تاریک شد که هنگاآسمان  کشته شدکند که گفت زمانی که حسین خلف بن خلیفه از پدرش نقل می 

                  .و خاک سرخ از آسمان فرو ریخت ی که ستاره جوزا در عصر دیده شدیتا جا گردیدندآسمان ظاهر 
 

 مان چند شبانه روزآس ؛من دختری نوجوان بودم کشته شدهنگامی که حسین  از جده اش نقل می کند که گفت علی بن مسهر

 است.   خون  ی لخته یدرنگ نمود گوی

_____________________ 

  پی نوشت:

                    306و  303، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (3)

                                                                                                                                                                                                                                        662، ص 33مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  تاریخ (6)

                   035 ، ص6، ج عسقالنی ، ابن حجرالتهذیبتهذیب  (0)
.  

 
 

 

 

 

http://sonnat.net/upload/article/3297241F.37D0.47C4/2QQIEOTS_pic.png?rnd=


                                                                                بعد از شهادت امام حسین علیه السالم جاری شدن خون از زیر سنگ ها
 

ابوبکر بیهقى از معروف روایت کرده که ولید بن عبد الملک از زهرى پرسید سنگهاى بیت المقدس در روز کشته شدن 

ا حسین بن علی هر سنگى ر کشته شدنبه من خبر دادند که در روز  زهرى گفت ؟حالتى به خود گرفتندحسین بن على چه 

 . خون تازه می دیدند آنکه از زمین بر می داشتند زیر 
 

دیده شده  عالم حسین در عبد الملک شخصی را نزد پسر راس الجالوت فرستاد تا از وی بپرسد که آیا نشانه ای از کشته شدن

 .شد می دیده تازه خون در زیر آن هیچ سنگی از زمین بر داشته نشد مگر اینکه او در پاسخ گفت ؛است یا نه
 

هر کس دست به زعفران می زد  و گردیدسمان سه شبانه روز تاریک آحسین  کشته شدنروز  از ام حیان نقل است که گفت

                                                                                                                . شدمی دستش می سوخت و زیر هر سنگی در بیت المقدس خون دیده 
 

.                                                

_____________________ 
 

                                                    :                                                                                                       پی نوشت:

       32، ص 5الذهبی، ج  اإلسالم، تاریخ (3)

         303، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (6)

          035، ص 6تهذیب التهذیب، ابن حجر، ج  (0)

               033 ص ،0سیر أعالم النبالء، الذهبی، ج ( 3)

 .                                                                                                                           603، ص 33تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج ( 5)

 

 

 

 

 

 
.    
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                                   د   خون گریه کر اإلماره بعد از شهادت امام حسین علیه السالمدیوار دار
                                       د                                                     ع  

      .گشت دیوارهاى داراالماره خون جارى از را در برابر ابن زیاد نهادند ه سر حسینهنگامى کدیدم عبیدهللا زیاد گفت 
                               

_____________________ 

    :                                                                                                                    پی نوشت:

        303 و 300، ص 2تهذیب الکمال، المزی، ج  (3)

  .                                                                                             662، ص 33تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  (6)
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    م                                                                                       مقضیه چوب دستی و لب و دندان های امام حسین علیه السال
 

مسجد دمشق بردند.  را به سر بریده حسین ام آمده بودند پس از ورود به شهرگروهى که همراه اسیران کربال از کوفه به ش

ین هم ا یک را زنده نگذاشتیم د و ما هیچهیجده نفر از مردان بنى هاشم به میدان آمدن مروان حکم گفت چه کار کردید؟ گفتند

ال را پرسید و همان وک کرد. برادرش یحى بن حکم همین سمروان ناراحت شد و مجلس را تر ؛سرهاى بریده و اسیران آنان

در کارى همراهى را شما گاه  من هیچ د پرده افکندیدبین خودتان و محمدر قیامت  و در جواب گفتولى ا واب را شنیدج

نچه اتفاق افتاده بود آگاه اسیران و سرهاى بریده را نزد یزید بردند و او را از آ .سپس حرکت کرد و رفت ؛نخواهم کرد

شهادت و اسارت اهل بیت را شنید از حرمسرا بیرون  خبرهمسر یزید وقتى که   بن عامر بن کریزهند دختر عبدهللا .ساختند

سپس یزید دستور داد مردم وارد قصرش شوند . حسین ندبه و نوحه سر داد و با دیدن سر بریده آمد و وارد مجلس یزید شد

یکى از  .زد او میهاى را مقابلش گذاشته بود و با چوب به دندان حسینسر بریده  ؛تح و پیروزى بزرگش را تماشا کنندتا ف

ز چوب را ا مجلس حاضر بود اعتراض کرد و گفت بو برزه اسلمى که درابه نام  سلمصلی هللا علیه و  رسول خدااصحاب 

 اى یزید قیامت .بوسید هاى حسین را مى لب علی و سلم صلی هللا دیدم رسول خدا هاى حسین بردار که من خود لب و دندان

                                                          .                                                          .                  . محمدجدش  بود و شفیع حسین خواهد آمد و شفیع تو ابن زیاد خواهد
.   

_____________________ 
 

 :پی نوشت

         25 ، ص3ثیر، ج الکامل فی التاریخ، ابن ا( 3)

          623 ، ص36صفدی، ج الالوافی بالوفیات، ( 6)

        052و  055، ص 3ج  ،الطبری تاریخ طبرى، (0)

         25 ، ص26تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  (3)

          63 ، ص6ثیر، ج ا، ابن الصحابه ةفی معرف سد الغابةا( 2)/  663و  632 زدی، صاو مخنف بامقتل الحسین)ع(، ( 5)
. 
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                   آله هللا علیه وصلي  عزاداری عایشه برای پیامبر
 

نها بلند زسایر  من با ...از دنیا رفت سلم علیه و زماني كه رسول خدا صلي هللا كه عایشه گفتشده زبیر بن عباد روایت  از

    . زدم خود شدم و به صورت
. 

 

_____________________ 
 

 :پی نوشت

       بیروت – داراالحیاء التراث العربي ناشر:، 6۱23۲ح ، 023ص ، 2، ج مسند احمد بن حنبل (3)

       بیروت – مؤسسة علوم القرآن، ناشر: مسند عائشة، 3522 ، ح 060، ص 3، ج مسند ابي یعلي موصلي( 6)
  

 

 

           نتیجه گیری:
 

به صورت زدن)سینه  اگر حال ه است. پسكرد سرایینوحه  آله علیه و صلي هللا ثابت شد كه عایشه در وفات پیامبر -3

           .        كافر استنجام این کار و در اثر ا ر بودهبدعت گذا نیز عایشه پس بدعت است زنی(
                                                                                         .  

 

صلی  خدا رسول انبراي فرزند نیز مانعي نیست كه شیعیان سینه زني كرده صلی هللا علیه و آله شه براي پیامبراگر عای -6

       .سینه زني كنند نوحه سرایی و و آله هعلی هللا
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     عزاداری صحابه و اهل سنت برای امام حسین علیه السالم 
 

 آن حضرت صحابیه از و هم آله علیه و صلي هللا خدام سلمه كه هم همسر رسول اكه  بسدر رابطه با سیره صحابه همین 

  تهاي گذاش آن را در شیشه به او داد آله علیه و صلي هللا خدارا رسول علیه السالم  امام حسینكه تربت آن بعد از  می باشد

امام  دریافت که و گردیدهمبدل به خون  تربت داخل شیشه مشاهده کرد كه یك روز آنتا  ؛تظر بود كه چه خواهد شدو من

)تصاویر خون شدن تربت در روز عاشورا در قسمت داستان های شگفت انگیز  .به شهادت رسیده استعلیه السالم  حسین

علیه السالم  در مصائب امام حسین رنصااآمده كه مردم مدینه، مهاجرین و  در روایات متعدد قرار گرفته است(. از طرفی

       ندیده بود. دبه خوچنین عزاداری مدینه و آله  علیه صلي هللا داخت رسول چنان گریه و عزاداري كردند كه بعد از رحل آن

 و اند عزاداري كردهعلیه السالم  یت، براي امام حسینغیر از وهاب آنها بیشترهل سنت یا ا و بزرگان علمادر طول تاریخ 

در  دارد ون بسیار ارزشوهابی برای سلفي كهبن كثیر دمشقي اكه  دان اند یا كم شنیده یا نشنیده عزیزخوانندگان  شاید این را

        :این گونه نقل می کند هجري قمري 253حوادث سال 

 صاحب المنتظم بن جوزيانوه  همچنین ؛هل بیت بودهاهل سنت و محبین ا بزرگان از(بن جوزي اسبط از  و بود روز عاشورا

كوت پس از یك س باالي منبربن جوزي ا .مردم سخن بگویدبراي  بطه با حسینو در را برود باالي منبر خواستند (می باشد

     خواند: ر رااشعاگریست این  كه مي و در حالي کردطوالني دستمال خویش را بر صورت نهاد و گریه شدیدي 
 

  و الصور في نشر الخالئق ینفخ                      ویل لمن شفعاؤه خصماؤه

 و قمیصها بدم الحسین ملطخ                      عن ترد القیامة فاطمال بد                            

 

 تندرا داش آله علیه و صلي هللا خداآنهایي كه امید شفاعت رسول  یعني)شان باشد شان دشمن واي بر حال كساني كه شفیع

فاطمه وارد  قیامتدر  و (آنها خواهد بود دشمن شفیع، به جای آله علیه و صلي هللا خداهمان رسول  طر شهادت فرزندشبخا

       كه پیراهن به خون آغشته حسین را در بر دارد. در حالي محشر خواهد شد

_____________________ 
 

   پی نوشت:

    (632)یا  662 ، ص30 بن كثیر، جا ،البدایة و النهایة (3)

 

 المنتظم جوزي مشهور در كتاببن ا جد ایشان از طرفی هیچ!که  دانند بدعت گذار مي نیز بن جوزي رااسبط حال اگر 

      :کند این گونه نقل می هجري 056حوادث 

 ها مي به خیابان ؛كردندهاي سیاه آویزان  پارچه و هبست ها را مردم شیعه و سني در ایام عزاداري حسین دكان در بغداد

    پرداختند. مراسم سوگواري حسین ميي یزدند و به برپا ميخود به سر و صورت  آمدند و

_____________________ 

    پی نوشت:

     632 ، ص3 بن الجوزي، جا ،المنتظم (6)

 

 

 

 



 ::می نویسد:                                                                                            چنین این هـ 056ذهبی در شرح وقایع عزاداری سال 

های  و علم نمودمنع کردن ها را از طبخ  ها را از آرد کردن و طباخ و آسیابان ها امربستن بازار مردم را بهمعز الدوله 

زدند و مو پریشان کرده بودند به کوچه و  ها در حالی که بر سر و صورت خود می و زن ها برافراشت ارعزا را در باز

سرایی بود که در بغداد برگزار  و این اولین نوحه کردندزاداری و نوحه خوانی حسین علیه السالم ع ماتمو بر  آمدندخیابان 

              .شد می

_____________________ 
 

  :پی نوشت

                  33 ، ص62ج  الذهبی، تاریخ اإلسالم،( 0)
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   عزاداری اهل سنت برای علمای خویش

 و بودههل سنت اهاي علمي  از استوانه که ذهبيجای دارد به سخنان  عزاداری اهل سنت برای بزرگان خویش در مورد

 اشاره کنیم.  داشته باشد یعتراضاكه نسبت به نظر ذهبي  شودیك سني در زیر آسمان پیدا  میكن گمان نمي

 

      گوید: مي (322متوفاي )جویني امام الحرمیندر رابطه با 

ستند ب، بازارها را تندرا شكسو در ماتم او منبرها  همعلي انتقال داد و را به كربالا سپس و را در منزلش به خاك سپردنداول ا

 و شكستندبها را  در عزاي او قلم و قلمدان که شاگرد و طلبه داشت 333ایشان  هاي فراواني در مصیبتش خواندند. مرثیهو 

سر  رت باحدي كه كسي جر هب تندرا به مدت یك سال از سر برداش هاي خود عمامههمچنین آنان  .یك سال عزاداري كردند

         ي پرداختند.یگذاشتن عمامه را نداشت و در طول این مدت در سطح شهر به نوحه خواني و مرثیه سرا

_____________________ 

   پی نوشت:

      63 ، ص2 جوزي، جالبن ا ،المنتظم (3)

      322 ، ص32 ج/  323 ، ص35 ذهبي، جال ،سیر أعالم النبالء( 6)

 

     گوید: مي (522متوفاي )جوزي بناسبط در رابطه با خود 

 با وجود شدت گرماجمعیت زیادي در مراسم او حضور یافتند و ؛ بن جوزي مردم بازارها را تعطیل كردندادرگذشت  روز

     .نمودندو سوگواري کرده  تزیاد شركي او در عزا
 

 هدزه طعن را نقل می کند علیه السالم اداري مردم بغداد براي امام حسینعززمانی که  ذهبيتوسط  قضایاحال پس از نقل این 

 زمانی کهولي  !عقل ندارند كنند عزاداري مي حسین براي یعني اینها كه ر!!هاي ما را ثابت نگهدا عقل اخدای گوید و مي

     گذرد. ميوقایع اي از كنار این  ترین مسئله و طعنه بدون كوچك كند بن جوزي و جویني را نقل مياسبط عزاداری 

خواهند همان سنت دودمان  مي دانند را بدعت و حرام ميعلیه السالم  كساني كه عزاداري براي امام حسینم یعقیده دار ام

    كنند. زندهدر جامعه را  است شده مطرحدر قرآن  ای را که بني امیه و شجره ملعونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :                                                                        :                          گوید چنین می من بن خلفوعبدالمنسفى درباره خاکسپارى 

 شکرى به شهر بغداد یورشل گویاکه دهل آن چنان گوش خراش بود  صداى طبل و ؛من شرکت جستموتشییع جنازه عبدالمدر 

  .این مراسم ادامه داشت تا آنکه مردم براى برپایى نماز میت آماده شدند ؛برده است
       

___________________ 
 

  :پی نوشت

        323 ، ص35ج الذهبی، سیر اعالم النبالء،  (3)

     626، ص 33عساکر، ج تاریخ مدینة دمشق، ابن  (6)

 

 

                  :                                                                                                                                                                    :یک نکته قابل تامل
 

سخنان او را  یونوهاب هار وهابیت كه امروزذگ محمد بن عبد الوهاب بنیاناز  به مطلبيرا عزیز خوانندگان  نظر در اینجا

در که تعبیري دارد در مورد عزاداری  م. اویجلب می کن دانند تر مي با ارزش آله علیه و صلي هللا خدااز سخنان رسول 

    :کند بیان میاین چنین  32لي ا 32لرافضة، صفحه رسالة في الرد علي ا كتاب
 

ي كارهاي خالف با یا حسین گفتنآنها كنند و  ایام عزا اعالم مي یعیان این است كه شهادت حسین رایكي از كارهاي قبیح ش

هاي شیعیان براي حسین  بر این عزاداري و است منكرات دوران جاهلیتترین  از بزرگ نوحه و عزاداري .دهند انجام مي

ري كند یا اجیز اگر كسي عزاداري كند یا راضي به عزاداري باشد یا كمك به عزاداهم محرمات و هم منكرات مترتب است. 

ن را از این بدعت قبیح نهي از شیعیا منین واجب است كهوو بر همه م اند همه اینها در بدعت شریك براي عزاداري شود

        !!ب روزگاریاین هم از عجا ؛بدعت گذار هستند نیز اهل سنتعلمای با این تفاسیر حتی بزرگترین حال  كنند.منكر 

http://sonnat.net/upload/article/3297241F.37D0.47C4/X87NIIKW_pic.png?rnd=


                                                                                                                                          نخستین سوگوارى ها پس از عاشورا
 

 هزمان و پس از حادثه عاشورا به وقوع پیوست عزادارى اهل سنت و شیعیان هم گواهى نخستین اسناد مکتوب عاشورابنابر 

یبت ور شده و ذکر مصآریان یزید از مسیر قتلگاه را یادتوسط لشک علیه السالم . طبرى داستان عبور خاندان امام حسیناست

زبان  هسر برادر ب هنگام دیدن پیکر غرقه به خون و بىسالم هللا علیها را که توسط خواهرش زینب  علیه السالم حسینامام 

             مى کند: نقل این گونهرا  است آورده

 و خون خود آغشته گردیده هب و ین حسین است که در بیابان افتادها حمداه! درود فرشتگان آسمان بر تویا محمداه، یا م

  «د...وز ند که بر پیکرشان باد مىو اوالدت از دم تیغ گذرانده شد دخترانت اسیر !یا محمداه .است قطعه شدهه عاعضایش قط
 

 

___________________ 
 

   :پی نوشت

        352 ص، 5ج ، الطبری ،تاریخ الطبری (3)
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                                                                                                                    سجاد علیه السالم گریه و عزاداری امام
 

از  یکی که یعقوب برای مدتی ،نکنید مرا سرزنشاز حسین بن علی درباره گریه های فراوانش سوال پرسیدند، گفت: 

 .دانست فرزندش نمرده است که می با این تا بینایی چشمانش را از دست داد آنقدر گریه کرد ه بودفرزندانش را از دست داد

 لبمقکنید که اندوه برای همیشه از  آیا فکر می ؛روز در برابر دیدگانم سر بریدند نفر از خاندانم را در یک چهاردهولی من 

 ؟     بیرون خواهد رفت
                                                   ؟       

_____________________ 
 

                      :                                                                                       پی نوشت:

     022، ص 63ی، ج مزالتهذیب الکمال،  (3)

        365، ص 2ج  ابن کثیر، النهایه، البدایه و (6)

                                                                                     022 ، ص33ج  ابن عساکر، دمشق، مدینةتاریخ  (0)
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                                                                                                                                       فضیلت گریه بر امام حسین علیه السالم
  

 :                                                                                                                       : نویسد احمد بن حنبل می

 او را در بهشت عزوجل هر کس که چشمانش براى ما پر اشک شود و یا یک قطره اشک بریزد خداوند حسین بن علی گفت:

        .  جاى خواهد داد

  
                                                                                                                                         . 

_____________________ 
 

 ::                                                                                             پی نوشت
 

ابن الکتاب دار، ناشر: 3353 ، ح233 و 233 ، ص6 ج (هـ633)متوفایالشیبانی هللاعبد أبو حمد بن حنبلافضائل الصحابة،  (3)

  م                                                                                               (م3222هـ ـ 3363)نیةالطبعة: الثا / الریاض – الجوزی

 
 

 .اند تاب مناقب احمد بن حنبل نقل کردهک درعلی هروی طبری و مالهمین روایت را 
 :                                    :                                                                    :  

_____________________ 
 

  :پی نوشت

  الکتب المصریةدار، ناشر: 32ص  ،3ج  (هـ 223)متوفای هللا الطبریمحب الدین أحمد بن عبد ،ذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى( 6)
 

ی، جمال عیتانتحقیق: ، 035ص  ،33ج  (هـ3333 الوفاة:)صابیح، علی بن سلطان محمد القاریمرقاة المفاتیح شرح مشکاة الم (0)

 (م6333 -هـ 3366)الطبعة: اْلولى ،تبیرو / لبنان –دارالکتب العلمیة ناشر: 
 

   ر
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       باره او نیافتم.مطلبی در احمد بن اسرائیل که غیر از تمام راویان این روایت ثقه هستندمحقق کتاب گفته است که 
 

 

 :گفته است درباره او ثیراابن 

    .  صالح بوداحمد بن اسرائیل 
  _____________________ 

 

  : :                                                                                                        پی نوشت
 

تحقیق: ، 630ص  ،2ج  (هـ203 الوفاة)الشیبانی محمد بن عبد الکریمالکامل فی التاریخ، أبو الحسن علی بن أبی الکرم محمد بن  (3)

  (هـ3335)6 الطبعة: ط ،بیروت –الکتب العلمیة دار، ناشر: هللا القاضیعبد
   . 

 
 

     :است باره او گفتهذهبی در

 ..کرد حفظ می که پس از یک بار شنیدن مطلبی آن راده او وزیر المعتز باهلل و از نظر حافظه آن قدر قوی بو

_____________________ 
 

                                                                                     :                                                                                :   پی نوشت
 

الکتاب دار، ناشر: 03ص  ،32ج  (هـ232 الوفاة)الذهبی ین محمد بن أحمد بن عثماناْلعالم، شمس الد وفیات المشاهیر و اإلسالم و (6)

  الطبعة: اْلولى، تحقیق: د. عمر عبد السالم تدمرى (،م3222 -هـ 3332)بیروت –العربی 
             . 

  

 

        دو شرط الزم است: در قبول یک روایت از راوی

قابل  پس او نیز زبان ذهبی ثابت کردیم؛ ثیر و حافظه اش را ازااو را از زبان ابن  عدالت .قوی حافظه دومعدالت و  اول

                                                                                   .                                                                                                   .  در نتیجه سند روایت کامال معتبر است ؛استاعتماد 
  .                                                                                .    
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                                  گریه و نوحه خوانی جنیان بر امام حسین علیه السالم
                                                      

      .حسین گریه و ناله کردند شنیدم جنیان بر گفتام سلمه 
 

 

 
                                                                    

 .کردند نوحه مینیدم که جنیان برای حسین بن علی ش گفت ام سلمه
.                                                                         

   .کردند نوحه مینیدم که جنیان برای حسین بن علی ش گفت میمونه

    .   است صحیح هاآن یرجال سند و را ذکر کرده استت اطبرانی این روای
                                                                 

 

http://sonnat.net/upload/article/3297241F.37D0.47C4/87JBNYEL_pic.png?rnd=
http://sonnat.net/upload/article/3297241F.37D0.47C4/RTE5G32K_pic.jpg?rnd=


 نام نقش وی در کربال سرانجام و چگونگی مرگ

گردن  ؛دستگیری توسط مختار ثقفی
زدن و انداختن جسد نحسش در روغن 

 داغ

نقش آفرین جنایات اصلی در کربال 
دستور یورش به امام و  می باشد

را صادر کرد حسین)ع( و یارانش  

 

 شمر بن ذی الجوشن

روز عاشورا در پی نفرین امام 
حسین)ع( عقرب سیاهی او را نیش 

 زد و با خواری تمام مرد

 زنقش آفرین و فراهم کننده حوادث رو
فرمانده نیرو  همچنین ؛بود عاشورا

بوده که مسلم را دستگیر کردند هایی  

 

حمد بن اشعث بن قیسم  

 
 

سر مبارک چکیدن قطره خونی از 
امام حسین)ع( بر ران او و باقی 

جسدش  ؛ماندن آن زخم تا آخر عمر
توسط ابراهیم بن مالک اشتر به آتش 

 کشیده شد

 
ایت ها به در حادثه کربال همه جن

یافت و  انجامهللا دستور مستقیم عبید 
واقعه ش را در بعد از یزید بیشترین نق

 عاشورا داشت

 
 
 

ن زیادهللا بعبید   
 

 

 

هنگام رقص و مستی به زمین خورد 
و مغزش متالشی شد و صورتش 

گشتهمچون قیر سیاه   

   
ارک امام بچوب زدن بر دندان های م

 حسین)ع(

 

 یزید بن معاویه

 

 
لش زائل شد و با زبانش گرفت، عق

مرد نکبت باری یتوضع  

 
 نقش مهمی در کشتن امام حسین)ع(

 داشت

 سنان بن انس

 
 

رسید  هالکتبه دستور مختار ثقفی به 
کردنداز تنش جدا  ش راو سر  

 

و  عاشورا بوده مجرم شماره سوم
فرماندهی عملیات کربال را بر عهده 

 داشت

 
 عمر بن سعد

 

 
مختار ثقفی دستور داد تا بدنش را تیر 

 باران کنند

 
علی حضرت پرتاب تیر به گلوی 

 اصغر)ع(

 

 
 حرمله بن کاهل

 

 
اشتر جسدس را سوزاند و ابراهیم بن 

سرش را برای مختار به کوفه 
سر او در مکه و مدینه  ؛فرستاد

آویزان ماند تا درس عبرتی برای 
 دیگران باشد

 

 
فرمانده تیر اندازان لشکر عمر بن 

همچنین به سوی امام  ؛بود سعد
کرداندازی تیر حسین)ع(  

 

 حصین بن نمیر
 

 
و تا قطع شد دستانش توسط همسرش 

عمر فقیر ماندآخر   

 
به فرق مبارک  تفرود آوردن ضرب

 امام حسین)ع(
 

  
 مالک بن نسیر کندی

 



هنگام مرگ از گرمای شکم و سردی 
پشتش فریاد می زد و می گفت به من 

 آب دهید

 از قاتالن امام حسین)ع(

 

 زرعه دامی

 

 

توسط نیش عقرب در هنگام قضای 
 حاجت مرد

 
اشعثمحمد بن  هتک حرمت امام حسین)ع(  

 

 

 پای راست او توسط مسلم بن عوسجه
اسب با حرکت تند سر سپس  ؛قطع شد

او را به هر سنگ و کلوخی کوبید تا 
 به دوزخ رفت

 

تیر اندازی به سوی لشکر امام 
 حسین)ع(

 

       

 عبدهللا بن حوزه
 

 

ابراهیم بن مالک اشتر آنقدر ران 
سپس سرش را  ؛هایش را برید تا مرد

آتش زدجدا و جسدش را   

 
با شمشیر به صورت مبارک امام 

 حسین)ع( زد
 

 

 شیث بن ربعی
 

 

ابراهیم بن مالک اشتر دست و پاهایش 
را قطع کرد و چشمانش را از حدقه 

 در آورد

 
برداشتن مقنعه حضرت زینب)س( و 

 کشیدن گوشواره از گوش ایشان

 

 ابحر بن کعب
 

 

 مختار او را با آتش سوزاند
 

حسین)ع( زد از پشت به صورت امام  
 

 شر حبیل
 

 

به نفرین امام حسین)ع( گرفتار شد و 
از شدت تشتگی در بیابان هالک شد و 

 به دوزخ رفت

 

در روز عاشورا آب را بر امام 
ایشان حسین)ع( و یاران بزرگوار 

بست، امام را خارج شده از دین نامید 
و از جمله حمل کنندگان سر های 

 شهدا به کوفه بود

 

 

 حجاجعمرو بن 
 

 

پس از واقعه عاشورا وقتی در صحنه 
از کمان رها جنگ ایستاده بود تیری 

و مرد و به قلبش اصابت کرد  

 
با اسب بر بدن مبارک امام حسین)ع( 
تاخت و امامه حضرت را به غارت 

 برد

 

 )اخنس(احبش بن مرثد
 

 

به نفرین امام حسین)ع( دچار بیماری 
استسقا شد و هر چه آب می نوشید 
تشنگی اش برطرف نمی شد تا اینکه 

 هالک شد

 

ی ب آب را بر امام حسین)ع( بست و با
شرمی تمام گفت ای حسین به خدا 
سوگند جرعه ای از آب نخواهی 

 نوشید تا از تشنگی بمیری

 

 عبید هللا بن ابی حصین
 



ابوعمره فرمانده مختار خانه او را 
محاصره كرد او خود را در چاه 
مستراح مخفی كرده بود زن او كه 

كینه بسیاری از او داشت محل اختفای 
او را نشان داد؛ مختار دستور داد 
دست و پاهایش را بریدند و جسدش 

 را نیز سوزاندند

كشنده عبدهللا بن علی و عثمان بن 
علی می باشد و در غروب عاشورا 
سر مبارك امام حسین)ع( را به كوفه 
برد و به غارت خیمه ها پرداخت؛ 
سپس به همراه شمر و سنان و ده نفر 
دیگر با اسب بر بدن امام حسین)ع( 

 تاخت

 

 

 خولی بن یزید اصبحی

  

عبدهللا بن كامل از فرماندهان سپاه 
مختار او را دستگیر كرد سپس او را 
برهنه كردند و دست بسته در كنار 
دیوار نگاه داشتند و آنقدر تیر بر او 
زدند تا مرد سپس سر او را به نزد 

 مختار بردند

اولین كسی بود كه به سوی امام 
حسین)ع( تیر اندازی كرد. او قاتل 
ابوالفضل العباس)ع( بود و لباس و 
اسلحه ی ایشان را به غارت برد و از 
دیگر جنایت او تاختن اسب بر پیكر 

 مطهر امام حسین)ع(  می باشد

 

 

 حكیم بن طفیبل

 بحر بن کعب تمیمی شلوار امام حسین)ع( را به غارت برد زمین گیر و هر دو پایش فلج شد
 

مختار دست و پایش را قطع نموده و 
رهایش کرد آنقدر در خون خود غلتید 
 و دست و پا زد تا به درک واصل شد

 

انگشت مبارک امام حسین)ع( را 
 برای در آوردن انگشتر برید

 

 بجدل بن سلیم کلبی
 

با پوشیدن پیراهن امام حسین)ع( به 
پیسی دچار شد و موهایش ریخت؛ 
سپس توسط مختار دستگیر و بر 

 بدنش تاختند تا هالک شد

 
 

داوطبانه بر بدن امام حسین)ع( تاخت 
 و پیراهن حضرت را به غارت برد

 

 اسحاق بن حوبه حضرمی

 

 

به وسیله افراد عبدهللا کامل یکى از 
فرماندهان لشکر مختار تیر باران شد 

 و سپس او را در آتش سوزاندند

تیرى به طـرف عبدهللا فرزند امام 
حسن)ع( افکند؛ آن تیر دست عبدهللا 
را به پیشانیش دوخت سپس تیرى 
دیگر نـیـز بـه قلب او افکند و او را 

 بـه شهادت رساند

 

 زیـد بـن رقـاد

 

 
 

توسط عبدهللا بن کامل در حال فرار 
دستگیر شد؛ سپس سرش را از تنش 
 جدا و جسد نحسش را آتش زدند

 

از سرسپردگان عمر بن سعد و کشنده 
جعفر بن عقیل و عبد الرحمن بن 

 عقیل می باشد 

   
 

 بشر بن سوط قانصی



 

 

گردن او و پدرش را زده و سر آن دو 
را برای محمد بن حنفیه فرستادند و 
روایت شده تنها در آن روز امام 

 سجاد)ع( را خندان دیدند

 

پسر عمر بن سعد بود و در تمام 
جنایات او را همراهی و تشویق می 

 کرد

 

 حفض بن سعد

 
 

توسط عبدهللا بن کامل خانه اش را 
محاصره کردند؛ سپس با سنگ به او 
حمله کرده و در حالی که نیمه جان 

 بود او را در آتش افکندند

 

 قطع کنند دست راست اباالفضل 
 عباس)ع( می باشد

 

 زید بن جهنی

 
 

پس از دستگیری او را به پشت 
خوابانده و با میخ دست هایش را بر 
زمین دوختند. سپس با اسب براو 
 تاختند و جسد نحسش را آتش زدند

 

از قاتالن امام حسین)ع( و از جمله 
کسانی بود که داوطلبانه بر پیکر آن 

 حضرت تاختند

 

 صالح بن وهب یزنی جعفی

 
 
 

به دستور مختار در بازار و جلوی 
 دیدگان مردم سر از تنش جدا کردند

 

 
می باشد مسلم بن عوسجه قاتل  

 

 

جلیب عبدالرحمان  

 

امام حسین)ع( مانند شیری غضبناک 
به او حمله کرد. او دستش را سپر 
کرد ولی ضربت حضرت به قدری 
بود که آرنجش قطع شد. سپس توسط 
اسب هایی که به یاریش آمده بودن به 

 زیر افتاده و به هالکت رسید
 

 

 
 

 کشنده قاسم بن حسن بن علی می باشد

 

 
 

 عمرو بن سعد بن نفیل ازدی
 

 

به دستور مختار اول دو دستش را 
و لبانش را  زبان سپس ؛قطع کردند

 بیرون کشیدندو دو چشمش را  بریده
آخر کار سر از بدنش جدا کرده و  و

 تنش را در آتش سوزاندند

 
 

 کشنده حضرت علی اکبر می باشد

 

 مرة بن منقذ

 
 

  الف است.در نحوه به درک واصل شدن برخی از قاتالن و مسببان واقعه عاشورا اخت تذکر:

 

 

 



 احادیث برگزیده از امام حسین علیه السالم

  نتواند دعا کند.عاجزترین مردم کسی است که  -3

  چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد. -6

  م است.سبب نجات از آتش جهن گریه از ترس خداوند -0

  .بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت ببخشد -3

  بختى، همنشینى با خردمندان است. نامى و نیك هاى خوش از نشانه -5

  ستم کردن به کسی که یاوری جز خدای عزوجل ندارد.حذر باشید از  بر -2

  از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است. -2

  ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. بدرستی که شیعیان ما قلب هایشان از هر -2

  و بیزار نباشید. نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است از این نعمت افسرده -2

  .رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد -33

  کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا را در دل داشته باشد.  -33

  .کندمی به او عطا  یشگونه که سزاوار اوست بندگی کند خداوند بیش از آرزوها هر که خدا را آن -36

   سالم کردن هفتاد ثواب دارد شصت و نه ثواب از برای سالم کننده و یک ثواب برای جواب دهنده. -30

  .آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد -33

    .اهل بهشت خـواهـد بــود از بجوید رضایت دیگرى را  کسی که گردد نزاعى واقع دو نفـر گاه میانهر  -35

  .جز به یکى از این سه نفر حاجت مبر: به دیندار یا صاحب مروت یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد -32

  اعتماد و اعتبار است. رفتنهمنشینی با افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست  -32

  .ى است و جبران و درمان گناه طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند مى باشدیبراى هر غم و دردى درمان و دوا -32

هر کسی که سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود و در قیامت نیز پیامبر صل هللا علیه و  -32

  د.آله شفیع او خواهد بو

 



  .است شخص نادانیكی از نشانه های نادانی جدال با  -63

  . تو را در جوانمردی کمک کرده است را بپزیرد کس که بخشش تو آن -63

  .خود را حفظ نماید آبروی آن وسیله به انسان كه است آن ثروت بهترین -66

 .است نیازیبی  نوعی بخشش و سخاوت و نوعی فقر روانی و آز حرص -60

 .تو را نشناسد كه كن سعى كند می تعرض مردم و آبروی عزت به كسى كه شنیدی وقتى -63

 .برده: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقینداشته باشد از زندگی بهره ای نهر كس این پنج چیز را  -65

  . ینیبرا برتر از خود ب ورد نکنی مگر آنکه اوکس برخ این است که از خانه خود بیرون آیی و با هیچ ادب -62

 .دمی كن خود()بی از تو تعریف و تمجید است قاد می كند و كسی كه با تو دشمنكسی كه تو را دوست دارد از تو انت -62

خود را  آبروىاو  رد كردن دیگر با تو است از تو ریخته خود را با درخواست آبروى خواسته حاجتى از تو كه كسى -62

  .نریز

 سگان خوراك زیرا غیبت بردار از غیبت مرد دست فرمود: اي كردرا مى  دیگری غیبت حضرتش نزد كه مردى به -62

  .است جهنم

 آنان به دهندمی  خرج به نامالیمات تحمل در مقابل بندگان كه خاطر صبری ی را بهو منزلهای عال ها خداوند رتبه -03

  فرماید.می  عنایت

دو چیز مردم را هالك و بیچاره گردانده است یكى ترس از این كه مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند و دیگرى  -03

 .فخر و مباهات بر دیگران

ی ای)خود را جلوه هایندمچون با توكل برخورد ن و بیرون آمده به گردش پرداخته اند )از جایگاه خود(عزت و بی نیازی -06

  .ردندگساکن ( در آن و از آن دیده

من کار زشتی انجام نمی دهد که مجبور به عذر خواهی شود اما وزیرا م حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی؛ -00

  .منافق همه روزه بدی می کند و به عذرخواهی می پردازد

بلكه  چنین نیست برسد تباه می شود؟ امام فرمودند اهلاظهار داشت اگر نیكی به نا علیه السالم شخصی پیش امام حسین -03

  .نیكوكاری همچون رگبار است كه باید به نیك و بد برسد

کسی که رضایت خدا را بطلبد گر چه مردم از او رنجیده شوند خداوند او را کفایت می کند و هر کس رضایت مردم  -05

  دا باشد خدا او را به مردم وا می گذارد.را بخواهد گر چه به غضب خ

 از قضاوتی عادالنه شنود،می  : برهانی متینرا خواهد یافت چهار خصلت از این یكی آید حداقل نزد ما هر كس -02

 .خواهد برد راهمنشینی با علما  ثواب یا خواهد شد روبرو سودمند و پرفایده گردد، با برادریبرخوردار می 



  .شوند ر از ثروتمندان وارد بهشت میفقیران و تهی دستان مومنان چهل سال زودت -02

سخنى كه ناراحت كننده باشد پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن كه دوست داشته باشى همان سخن پشت سر  -02

  .خودت گفته شود

ه اى است که براى یمانى و حجراْلسود فرشترکن یمانى  کعبه الهى دربى از درب هاى بهشت است و مابین رکن  -02

   .منین آمین مى گویدواستجابت دعاى م

 تر از دروغگوییزشت  نجیب افراد برای ،سختگیریتر از زشت  پادشاهانبرای  ،هوسرانیاز تر زشت  پیران براي -04

  .نیست و آز چیزى تر از حرصزشت  علما براى و

شود مگر اینکه در او چهار خصلت باشد: اخالقش نیکو باشد، بخشنده باشد، از گفتن حرفهای  کامل نمیایمان بنده مومن  -33

  .نمایدزیادی خودداری نماید و زیادی مالش را انفاق 

هر  و هدیو هر کس نیت خیر داشته باشد روزیش فراوان گرد می گرددکس زبانش راستگو باشد کردارش پاکیزه  هر -36

 .خواهد گشتکس با زن و بچه اش خوش رفتار باشد عمرش طوالنی 

 تو نیز به كه بدان .اند شده جایی چه رهسپار را، كجا بودند و اكنون و فرزندانت پدران یاد آور مردن به فرزند آدم ای -30

  .گشت خواهی دیگران عبرت و باعث پیوست خواهی آنان به زودی همین

د هم سخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی نکسی که می ترسد او را دروغگو بداعاقل با  -33

    . کند، به کسی که می ترسد او را بفریبد تکیه نمی کند و به کسی که به امید او اطمینانی نیست امید نمی بندد

 ثروت به اینبنابر .هستی ثروت ، تو از آنتو نیست مال ثروت نرسانی یشخو مصرف اگر به داری را كه ثروتی -35

 مصرف را به برساند تو آنخود  مصرف تو را به ثروت از آنكه پیش و نخواهد داد تو امان او به و گرنه مده امان خودت

  .برسان خویش

مى دهد و سپس معذرت خواهى او را بفهمم از او مى پذیرم و گذشت  چنانچه با گوش خود بشنوم كه شخصى مرا دشنام -32

م رسول خدا روایت نمود كسى كه پوزش و عذر خواهى دیگران را نپذیرد از جد یم چون كه پدرم امیرالمؤمنین علىمى نما

 .بر حوض كوثر وارد نخواهد شد

بخشنده ترین افراد آن  و باشدامیدى به وى نداشته به كسى كه همانا سخاوتمندترین مردم آن كسى است كه كمك نماید  -32

 انكننده ترین مردم نسبت به خویش شخصى است كه)نسبت به ظلم دیگرى با آن كه توان انتقام دارد( گذشت نماید و صله رحم

  .ست كه صله رحم نماید با كسى كه با او قطع رابطه كرده استاآن كسى 

جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت مى كنند كه آن یك معامله و تجارت خواهد بود و  همانا عده اى خداوند متعال را به -32

عده اى دیگر از روى ترس خداوند را عبادت و ستایش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب می باشد و طایفه 

یند و این عبادت آزادگان است كه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت خداوند متعال را عبادت و ستایش مى نما

 .بهترین عبادات مى باشد

 



امیدش را از مردم قطع باید او داده شود ه ب )به شرط تالش(هر آنچه را كه از خدا خواهد خواستهر گاه یكى از شما  -32

  .شودمی كند مگر اینكه به او داده طلب نمی را از خدا هم چیزى  دریافتهر گاه این مطلب را  .ن برسده آكند تا ب

ود : من به دین خندفرمود .در موضوع دین مناظره و بحث كنیم گفت بنشینید تا با هم علیه السالمامام حسین مردي به  -53

 رمودسپس ف خود در طلب آن بروید و بیاموزید. هستید اطالع اگر شما از دین بي تم و هدایت الهي بر من آشكار استبینا هس

گوید با مردم در امر دین مناظره  كند و مي و خصومت چكار؟ این شیطان است كه در ضمیر آدمي وسوسه مي مراء  مرا با

   .ات گمان ناتواني و ناداني نبرند و بحث نما تا درباره

ه اخود را از معصیت نگتوانم هستم که نمی  یهکارگن من شخص رسید و گفت علیه السالمه خدمت امام حسین مردی ب -53

  :نجام مده بعد هر گناهی مایلی بکنپنج کار را ا ندحضرت فرمود .دهیدد و اندرزی مرا پن دارم

  . ا خارج شواز والیت خد

  .وزی خدا نخورر و از رزق

  . را نبیندو خدا تجایی را پیدا کن که 

 جلوگیری کن.از او آمد وقتی ملک الموت برای گرفتن جانت 

 .مایلی انجام دهکه گناهی  هر حال ؛د داخل نشونتو را داخل جهنم ک خواست مالک دوزخوقتی 

_____________________ 

 پی نوشت:

 60 ، صاالمالی (3)

  632 ، ص6تاریخ یعقوبي، ج  (6)

 020 ص ،6 ج کلینی، الکافی، (0)

  22 صشعیری،  ،جامع االخبار (3)

  602 ، ص3 ، جخوارزمى مقتل( 5)

  63۱ ص، 6 جمجلسی،  العیون، جالء (2)

  635، ص 33 جنوری، ، الوسایل مستدرك (2)

  623ص موسوی،  ،علیه السالمالحسین  بالغة (2)

 650و  632و  632ص حرانی، تحف العقول،  (2)

  22و  23 ص حلوانی، ،و تنبیه الخاطر نزهه الناظر (33)

  333 ص ،23ج  ، مکی،من االصداف الطاهره الدره الباهره (33)

 00و  03 ص ،6 جالفتح االریلی،  ،فی معرفة االئمه کشف الغمة( 36)

   353و  023و  652و  22و  62 ص ،3 جدیلمی، ، ارشاد القلوب (30)

 032 ص ،التفسیر المنسوب الی االمام الحسن العسکری علیه السالم( 33)

 600ص خزاز رازی، االثني عشر،  االئمة علي النص االثر فى كفایة( 35)

/ 332 ص ،25 ج/  23، ص 35/ ج  020و  322و  325و  326 ص ،33 ج/  332و  336، ص 6ج مجلسی،  بحاراالنوار، (32)

   652 ص ،23 ج/  362تا  332، ص 22/ ج  366و  363 ، ص25ج  / 323، ص 22ج 



  فضیلت زیارت امام حسین علیه السالم

مره ع ،حجكه فضیلت زیارت امام حسین علیه السالم از حیطه بیان بیرون است و در اخبار بسیار وارد شده كه معادل  بدان

 ، افزایشدرجات و اجابت دعوات افزایش ،حساب تخفیفدرجات و باعث مغفرت و ه و جهاد بلكه باالتر و افضل است ب

 سبب نقصان دین و ایمان و ترك حق زیادتى روزى و رفع هموم و كربات است و ترك آن ،حفظ بدن و مال ،طول عمر

صلى هللا علیه و آله است و كمتر ثوابى كه به زائر آن قبر شریف رسد آن است كه گناهانش آمرزیده  پیامبربزرگى از حقوق 

و چون روز قیامت شود حق تعالى او را  ندبازگرداتا او را به اهل خود  شود و آنكه حق تعالى جان و مالش را حفظ كند

ت جان كندن و هول قبر شد و را زایلاست كه زیارت آن حضرت غم  آمده و در روایات بسیار تر خواهد بود از دنیا حافظ

را برطرف مى كند و آنكه هر مالى كه در راه زیارت آن حضرت خرج شود حساب مى شود براى او هر درهمى به هزار 

مى گردد  و چون بر نمایندقبر آن حضرت برود چهار هزار ملك استقبال او مى  نزدچون ه ده هزار درهم و بلكه ب ،درهم

آن  رتجمعین به زیام الیه عهللاایشان و ائمه معصومین و مالئكه سالم  جانشینانو  امبرانه پیك و آن کنندمشایعت او مى 

ار آن حضرت مى كنند و ایشان را بشارتها مى دهند و حق تعالى نظر رحمت مى فرماید وحضرت مى آیند و دعا براى ز

ار زواز روز قیامت آرزو مى كند كه كاش بسوى زائرین امام حسین علیه السالم بیش از اهل عرفات و آنكه هر كسى در 

 است ز و روایات در این باب بى حدن روكه مشاهده مى كند از كرامت و بزرگوارى ایشان در آ به این دلیلآن حضرت بود 

 روایت كرده اند به سندهاىنیز  و دیگران كلینى و سید بن طاوس کهدر اینجا اكتفا مى كنیم به ذكر روایت ابن قولویه و 

تم دیدم م رفبه خدمت امام جعفر صادق علیه السال زمانی کهمعتبره از ثقه جلیل القدر معاویة بن وهب بجلى كوفى كه گفت 

با  ندد پس شنیدم كه مناجات مى كردوتمام ش اننشستم تا نمازش ؛ى خویش مشغول نماز استحضرت را كه در مصالآن 

شفاعت و علوم به اى خداوندى كه مخصوص گردانیده اى ما را به كرامت و وعده داده اى ما را  ندو مى گفت پروردگار

به  گذشته را و ما را مخصوصاى و ختم كرده اى به ما امتهاى گردانیده  پیامبرانرسالت را به ما داده اى و ما را وارث 

 و علم گذشته و آینده را به ما عطا كرده اى و دلهاى مردم را بسوى ما مایل گردانیده اى پیامبر خود کرده ایت وصی

 

  الحسین علیه السالم راان قبر ابى عبدهللابیامرز مرا و برادران مرا و زیارت كنندگ

ما و امید ثوابهاى  به كرده اند مالهاى خود را و بیرون آورده اند از شهرها بدنهاى خود را براى رغبت در نیكىآنانكه خرج 

براى خشمى كه بر دشمنان داخل كرده اند را  امر ما و اجابت نمودن ایشان مبر تواما و براى شاد گردانیدن پیی تو در صله 

 جانشینرا در شب و روز و  آنانخوشنودى و حفظ كن ه را از جانب ما ب آنانپس مكافات ده  ؛خوشنودى تو است آنانو مراد 

ر اشر هر جب آنانباش و دفع كن از  آنان دوستنیكو و  جانشینیكه در وطن خود گذاشته اند به شان باش در اهل و اوالد آنان

زیاده از آنچه امید دارند از تو در  آنانو انس را و بده به  از خلقت و شر شیاطین جن یهر ضعیف و شدیدشر  معاندى را و

خداوندا دشمنان ما عیب كردند بر  .بر فرزندان و اهالى و خویشان خود مااختیار كردن  به علتدور شدن از وطنهاى خود 

را از عزم كردن و بیرون آمدن بسوى ما از روى مخالفت  آنانزیارت ما پس این مانع نشد  رایان را بشبیرون آمدن آنان

 ما دشمنان

 

ى را كه مى گردانند و مى مالند بر قبر حسین یر گردانیده است و رحم كن گونه هاپس رحم كن آن روها را كه آفتاب متغی

 علیه السالم

از براى  ستحم بر ما و رحم كن آن دلها را كه جزع كرده و سوخته اها را كه گریه شان جارى شد از ترو رحم كن آن دیده 

ها را به تو مى سپارم تا سیراب خداوندا آن جانها و آن بدن .مصیبت ما و رحم كن آن فغانها را كه در مصیبت ما بلند كرده اند

را از حوض كوثر در روز تشنگى و پیوسته آن حضرت به این نحو دعا مى كرد در سجده پس چون فارغ شد  آنهاگردانى 

 به اوهرگز گفتم آن دعا كه من از شما شنیدم اگر در حق كسى مى كردید كه خدا را نمى شناخت گمان داشتم كه آتش جهنم 

به آن  بسیار نزدیكى تو حضرت فرمود كه .نكرده بودم حج  كه آرزو كردم كه زیارت آن حضرت كرده بودم وهللا و ؛نرسد

گفتم فداى تو شوم نمى دانستم كه این قدر فضیلت  ؛اى معاویه ترك زیارت مكن ؟!!چه مانع است تو را از زیارتپس حضرت 

كه براى زیارت كنندگان آن حضرت دعا مى كنند در آسمان زیاده از آنهایند كه دعا مى كنند  نااویه آندارد فرمود كه اى مع



هر كه از براى خوف ترك ترك مكن زیارت آن حضرت را از براى خوف از احدى كه  ای معاویه ،براى ایشان در زمین

كه در آنجا تا آن نزد قبر آن حضرت  كه كاش آنقدر مى ماند کند ه آرزوحسرت برد كآنقدر  )در روز قیامت(زیارت كند

رسول خدا و  آنهاكه دعا مى كنند براى  کسانیآیا دوست نمى دارى كه خدا به بیند تو را در میان ای معاویه  .مدفون مى شد

 ؟آیا نمى خواهى از آنها باشى كه مالئكه در قیامت با ایشان مصافحه مى كنند ؟ه معصومین علیهم السالمعلى و فاطمه و ائم

آیا نمى خواهى از آنها باشى كه  ؟یستن آنان بر یهیچ گناهدر حالی که  می آیدكه قیامت باشى  کسانیجزو آیا نمى خواهى 

       ؟؟در قیامت حضرت رسول صلى هللا علیه و آله با ایشان مصافحه مى كند

 

     : دن)ع( می فرمایامام صادق

 آنها فرشته اى سرکردهغبار آلود كنار قبر حسین علیه السالم بر او مى گریند و همانا چهار هزار فرشته ژولیده مو و  -3

 جدا نمى شود حضرتد و هیچ كس از نمایمگر این كه او را استقبال مى ن زائرى او را زیارت نمى كند ؛نصوراست بنام م

مگر این كه بر جنازه  د و نمى میردو مى آینمگر این كه به عیادت ا ا مشایعت مى كنند و مریض نمى شودمگر این كه او ر

         .کننداش نماز مى خوانند و پس از مرگ براى او استغفار مى 
 

كه در این صورت خداوند عمرت  دوستان خود را نیز به آن سفارش كنكن و مالسالم را رها زیارت امام حسین علیه  -6

و نام تو را در شمار  میرى كند و جز سعادتمند نمىات را همراه با سعادت مى و زندگى  ات را زیادروزى  طوالنى،را 

   د.  نكنثبت مى  سعادتمندان
   

 صليیارت نکند حقى از حقوق رسول خدا اگر یکى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما حسین علیه السالم را ز -0

   .فریضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و الزم است ا که حق حسین علیه السالمچررا ترک کرده است؛ هللا علیه و آله 
 

ز ه است شادیش بیشتر احسین بن علی علیه السالم فرمود: اگر زائر من بداند که خداوند چه برایش آماده کرداز به نقل  -3

 )از رنج سفر( خواهد بود؛ همانا زائر من پاک از هر گناهی به خانه ی خود باز می گردد.   بی تابیش

 

خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت حسین علیه هیچ پیامبرى در آسمانها و زمین نیست مگر این که مى  -5

   .جا عروج می کنندالسالم مشرف شود؛ چنین است که گروهى به کربال فرود و گروهى از آن
 

سى را مى نویسد كه هزار بنده را خداوند براى او پاداش ك سین علیه السالم به زیارت او رودح كسى كه با شناخت حق -2

   .استفاده نموده باشدجهاد ن در راه ر اسب خود به همراه زین و افسار آزاد كرده و از هزاآ
 

از توانایی( نرود تا بمیرد ایمانش ناتمام و دینش ناقص خواهد بود؛ به  هر کس به زیارت قبر حسین علیه السالم)پس -2

   .بهشت هم که برود پایین تر از مومنان در آنجا خواهد بود
 

بر خداوند او را از آتش دوزخ آزاد و از فزع اک خدا و در راه او زائر قبر حسین علیه السالم گردد آن کس که به خاطر -2

   .خواهد ساخت قیامت ایمن)خوف بزرگ( در روز 
 

ه سالم هللا علیه باشد صلي هللا علیه و آله و در کنارعلى علیه السالم و فاطم خواهد در همسایگى پیامبر کسى که مى -2

   .را ترک نکند حسین علیه السالم زیارت
 



 و هزار عمره ي پذیرفته هزار حجخداوند ثواب  با معرفت حق و مقام او زیارت كندرا  هر كسي كه حسین علیه السالم -33

   .بخشدمی و گناهان گذشته و آینده ي او را  می نویسدرا برایش  شده
  

و را ا مقام هر کس که به زیارت قبر حسین علیه السالم نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خداى متعال -33

  .کند در بلندترین درجه عالى مقامان ثبت مى
 

   .هاى نور بنشیند باید از زائران حسین علیه السالم باشدبر سر سفره دوست دارد روز قیامت هر کس -36
 

   .ت حسین و شوق زیارتش را در دل او می اندازدمحب کسی که خدا خیر خواه او باشد -30
 

   .برویدعلیه السالم  سالي یك بار به زیارت قبر حسین -33
 

 

   د:نامام باقر)ع( می فرمای

د: مورو ف هدیدارم آمد علیه السالم به برگشتم امام باقر مام حسین علیه السالمگوید هنگامى که از سفر زیارت ا حمران مى -3

را زیارت کند و مرادش از این کار م که هر کس قبور شهیدان آل محمد صلي هللا علیه و آله ده به تو مژده مى اى حمران

 .ستا متولد شدهمادرش  از مانند روزى که آمدهاز گناهانش بیرون  باشد و آله هللا علیهصلي  یامبررضایت خدا و تقرب به پ

 

    .را ترک نکند (امام حسین علیه السالم)مزیارت مظلو وایش بهشت باشداخواهد مسکن و م هر کس که مى -6
 

 

 

   د: نامام کاظم)ع( می فرمای

ه ب ،ودش ده مىیبخش ششود این است که تمام گناهان کرانه فرات داده مىکمترین ثوابى که به زائر حسین علیه السالم در 

   .والیت آن حضرت را شناخته باشدو حرمت  شرط این که حق

_____________________ 

  پی نوشت:

    62، ص 6شیخ طوسى، ج  ،امالى (3)

   622 و 332و  333 صقولویه، كامل الزیارات،  (6)

  22 و 26و  63 ص ،22 جمجلسی،  ،بحاراالنوار( 0)

      ۱23 ، ص6ج  شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، (3)

   650و  6۲۲ و 602 ، ص33ج نوری، مستدرک الوسائل، ( 5)

   علیه السالم ثواب زیارت امام حسین شیخ صدوق، ،ثواب االعمال و عقاب االعمال (2)

   303، ص 33/ ج  022و  005و  000و  003و  032 ، ص33ج حر عاملی، وسائل الشیعه،  (2)

 

 



   زیارت امام حسین علیه السالم مخصوص هایروز 

 رجبم ماه رجب

 .شب اول رجب -3

است هر كس در روز اول رجب حسین علیه  کرده علیه السالم روایت امام جعفر صادقبشیر دهان از : رجبروز اول  -6

 *.خداوند او را بیامرزد السالم را زیارت کند

 شب نیمه رجب. -0

علیه السالم كه در چه ماه زیارت كنیم  ال كردم از امام رضاواست كه گفت س نقل شدهبن ابى بصیر از اروز نیمه رجب:  -3

  *.شعبان نیمه در نیمه رجب و د:فرموحضرت  ؟حسین علیه السالم را

 

 المعظم ماه شعبان

بوده و باعث آمرزش گناهان است و هر که می خواهد  برترین عمل این شب زیارت امام حسین علیه السالم شب نیمه شعبان:

  *زیارت آن حضرت را ترک نکند. دکنن با او روح صد و بیست چهار هزار پیامبر مصافحه

د نراست و چپ نظر كن سمتو به  حضرت برساند به باالی بامی رفتهآن  حال کسانی که نمی توانند در آن شب خود را به

 :د آن حضرت را به این كلماتنو زیارت كن ردهك سر به آسمان بلند پسس

هللا  اَلسَّ "  " َو بََركاتُهُ هللا   ، اَلسَّالُم َعلَْیَك َو َرْحَمةُ الُم َعلَْیَك یا اَبا َعْبد 

مره براى او نوشته زیارت كند ثواب حج و ع یفیتآن حضرت را به این كزمان در هر  وهر كس در هر كجا امید است 

  .شود

 

 ماه مبارک رمضان

: روایت شده هر کس امام حسین علیه السالم را در شب اول رمضان زیارت کند گناهانش آمرزیده و شب اول رمضان -3

 آن سال را دریابد. عمره گذارانثواب حاجیان و 

در حق كسى كه حاضر شود  ییدال كردند كه چه مى فرماوصادق علیه السالم س امامروایت شده از  شب نیمه رمضان: -6

كسى كه نماز گذارد نزد قبر آن حضرت  خوشا به حال د:فرموحضرت  ؟نزد قبر حسین علیه السالم در شب نیمه رمضان

 پس .باشدمی افله شب و این نماز غیر از ن بعد از نماز عشا )هر دو رکعت به یک سالم(ده ركعت به در شب نیمه رمضان 

او را از نام  تا خداوند دوزخرد به خداوند تعالى از آتش بو پناه  سوره توحید رابخواند در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه 

اى  فرشتهد او را به بهشت و شارت دهكه برا اى  فرشتهآتش ثبت فرماید و از دنیا نرود تا در خواب به بیند شدگان آزاد 

 دوزخ.  آتشدیگر که او را بشارت دهد به رهایی از 

عرش  از درون دى از آسمان هفتمشود منا چون شب قدر در خبر است: )مخصوصا شب بیست و سوم(لیالی مبارکه قدر -0

 *است. سین علیه السالم آمدهتعالى آمرزید هر كه را به زیارت قبر ح كه حقندا مى كند 

 شب آخر رمضان. -3

 



  ه شوالام

 *و باعث آمرزش گناهان است. بسیار داردکه فضیلت را امام حسین علیه السالم  شب عید فطر: زیارت کند -3

 روز عید فطر. -6

 

 ماه ذی الحجه

شب عرفه: زیارت کند امام حسین علیه السالم را در زمین کربال و بماند در آن جا تا روز عید تا از شر آن سال نگاه  -3

 داشته شود. 

 فضیلت بسیای درعمره و جهاد باالتر است و احادیث  ،از هزار حج كهرا  امام حسین علیه السالم کند زیارتروز عرفه:  -6

ه مقدسه آن حضرت باشد ثوابش كمتر قُب زیرتوفیق یابد كه در این روز در  و اگر كسى آمدهرت آن حضرت در این روز زیا

 *و مقدم است بر آنان. بلکه زیاده نیست هستندى كه در عرفات اناز كس

 *ن علیه السالم در این شب سنت است و باعث آمرزش گناهان است.: زیارت امام حسیشب عید قربان

 

 ماه محرم

 شایسته است از اول ماه شروع به خواندن زیارت عاشورا کرده و تا اربعین ادامه دهد. -3

در این شب در کربال باشد و زیارت امام حسین علیه السالم کند و تا تا توفیق شامل حال کسى شود  اگرشب عاشورا:  -2

 *.با آن حضرت محشور فرماید در جمله شهدا با همراهان وخدا او را  نمایدو استراحت  هماندنزد حضرت صبح 

السالم یه و اگر کسى در این روز نزد قبر امام حسین عل ند آن حضرت را به زیارت عاشورازیارت ک روز عاشورا: -3

 *.است بوده حضرتکسى باشد که لشکر آن حضرت را آب داده و در کربال با آن  انندم باشد و مردم را آب دهد

 

 ماه صفر

 المعلیه اساز امام عسکری  و همانامستحب است علیه السالم در این روز زیارت امام حسین )اربعین(: روز بیستم ماه صفر

ارت زی شبانه روز گذاردن،پنجاه و یك ركعت نماز فریضه و نافله در  چیز استمن پنج وعالمات م: نددشده که فرموروایت 

حیم  را بلند گرا بر خاك گذاشتن و ب ْسم  هللا   پیشانیدر سجده  نمودن،انگشتر بر دست راست  اربعین کردن، ْحمن  الرَّ  *.فتن الرَّ

 

 شب جمعه

لیهم سالم هللا عپیامبران و جانشینانشان و مالئکه  ،معصومین ائمهکه همین بس فضیلت زیارت آن حضرت بسیار بوده و 

  به زیارت ایشان می روند. اجمعین

به اختصار ذکر را مشخص شده اند دارای زیارت نامه ویژه بوده و ما ثواب زیارت آن حضرت  )*(ایامی که با همچنین 

مذکور به آن حضرت برسانند با زیارت آن حضرت به نحوی حال امید است کسانی که نمی توانند خود را در ایام کرده ایم. 

 د.نتا ثواب های گفته شده را در یاب ردهکه در ادامه خواهد آمد ایشان را زیارت ک

 



      خواندن زیارت عاشورا و طریقه فضیلت

    روایت اول:
 

 عقبه و او از پدرش و او از امام باقرمحمد بن اسماعیل بن یزبع و او از صالح بن شیخ طوسي در كتاب مصباح المجتهد از 

را در روز عاشورا زیارت كند و نزد قبر علیه السالم  : هر كس حسین بن عليندفرمودایشان كند كه  روایت ميعلیه السالم 

عمره  آن هم ثواب حج، ؛كندمی عمره و جهاد مالقات  ت خداوند را با ثواب دو هزار حج،آن حضرت گریان شود روز قیام

         بوده باشد.علیه السالم  و ائمه طاهرین خداو جهادي كه در خدمت رسول 

تواند در آن روز خود را به  عرض كردم فدایت شوم براي كسي كه در شهر یا كشور دیگري است و نمي گویدراوي مي 

با  و فتهیا باالي بام خانه خود ر : اگر چنین باشد به صحرانددثوابي خواهد بود؟ حضرت فرمو قبر آن حضرت برساند چه

دو ركعت نماز بخواند و این كار را  سپسو بر لعن قاتالن آن حضرت جدیت كند  سالم دهد اشاره به سوي قبر آن حضرت

اگر ترسي نداشته باشد امر  ش در مصیبت آن حضرت گریه كند وآن گاه هم خود آمدن روز قبل از ظهر انجام دهدهنگام بر 

را  پا كرده و مصیبت حضرت سیدالشهدااش مجلس مصیبتي بر  ده او نیز بر آن حضرت گریه كنند و در خانهكند تا خانوا

   ها را به او عنایت فرماید. كه این عمل را انجام دهد خداوند تمام آن ثواب شوم كسي به یكدیگر تعزیت گویند. من ضامن مي
 

 

    روایت دوم:
 

عرض كردم دعایي علیه السالم  به امام باقر الخضرمي گفت كنند كه علقمه بن محمد نقل ميصالح بن عقبه و سیف بن عمیره 

      .بخوانم نیز ز دور اشاره به سالم كردمبه من تعلیم فرمایید كه اگر از نزدیك زیارت كردم بخوانم و دعایي كه اگر ا

اشاره  را بعد از آن مانند نماز صبح به نیت زیارت((به جا آوردی آن دو ركعت نمازحضرت فرمودند: اي علقمه هر گاه 

ا( را )زیارت عاشوراین قول تكبیرگفتن  بعد ازدر وقت اشاره به آن حضرت  ییپس بگوسالم سوی آن حضرت به به کنی 

 صد هزار برای تواز  خداوند مالئكه و بنویسد آن حضرت اززائر  دعا می کنند به آن اي به آنچه دعا كردهبه تحقیق که 

 مگر در جمله شهیدانی که شهید شده اند با آن حضرت وو شناخته نشوی  مشارکت کنی با ایشان در درجاتو  هزار درجه

 از را زیارت كردهعلیه السالم  حسین كه و هر زائری فرستاده ایهر مبر و ثواب زیارت هر پیانوشته می شود براي تو 

 می توانیبه من فرمودند اگرعلیه السالم  امام باقر گوید علقمه مي)عاشورا( زیارت بعد از نقل. استروزی که شهید شده 

          .تو باشدها براي  تمام این ثواب ن زیارت را بخوان تاهر روز در خانه خود ای
  

 
    نحوه خواندن زیارت عاشورا

 

اَللُّهمَّ  دبار بگوی 22 لعنبخواند و پس از  یک بارهر کس لعن و سالم زیارت عاشورا را : فرمودند علیه السالم امام هادی

ً ُهم عنَالَ  اَلسَّالُم َعلَى اْلُحَسْین  َو َعلى َعل ّى  ْبن  اْلُحَسْین  َو َعلى اَْوالد  اْلُحَسْین  َو َعلى  ر بگویداب 22از سالم نیز  و پس َجمیعا

    کفایت می کند. اَْصحاب  اْلُحَسْین  
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  :پی نوشت

        الجنان مفاتیح (3)

    مفاتیح النوین (6)

 
 فضیلت زیارت شاه عبد العظیم حسنی

 

 د فرمودند:امام حسین علیه السالم رفته بو امام هادی علیه السالم در پاسخ به شخصی از اهالی شهر ری که به زیارت

 .است زیارت کرده مانند کسی بودی که حسین را، کردیزیارت می  ستکه نزد شما رااگر قبر عبدالعظیم  آگاه باش



 متن زیارت عاشورا

یََرةَ هللا   اَلسَّ َعلَْیَك یَاْبَن َرُسول  هللا    اَلسَّالمُ ُم َعلَْیَك یا اَباَعْبد هللا  اَلسَّال اْلُمؤْ الُم َعلَْیَك یا خ  یََرت ه  اَلسَّالُم َعلَْیَك یَاْبَن اَمیر  نیَن  و َاْبَن خ  م 

یّینَ و َاْبَن   َسیّ د  اْلَوص 

الم بر تو س ،سالم بر تو اى برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش ،سالم بر تو اى فرزند رسول خدا ،سالم بر تو اى ابا عبدهللا

 ن و فرزند آقاى اوصیاءیمنومالاى فرزند امیر

  

َّء  اْلعالَمیَن اَ  َمةَ َسیّ دَة  ن سا ه  وَ  َعلَْیَك یا ثاَر هللا   لسَّالمُ اَلسَّالُم َعلَْیَك یَاْبَن فاط  تَْر اْلَمْوتُورَ َواْبَن ثار   اْلو 

سالم بر تو اى که خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین کسى و اى کشته  ،سالم بر تو اى فرزند فاطمه بانوى زنان جهانیان

 اى که انتقام کشته گانت نگرفتى

  

َّئ َك َعلَیْ ْرواح  الَّتى لسَّالُم َعلَْیَك َوَعلَى االَ اَ  نّى َجمیعاً َسالُم هللا  َحلَّْت ب ف نا   اَبَداً ما بَقیُت َو بَق َى اللَّْیُل َوالنَّهارُ ُكْم م 

 ا باد همیشه تا من برجایم و برجا، بر شما همگى از جانب من سالم خدى که فرود آمدند به آستانتیوانهاسالم بر تو و بر ر

 است شب و روز

  

الُلَّ   یَّةُ َو َجلَّْت َو َعُظَمت  اْلُمصیبَةُ ب َك َعلَ  یا اَباَعْبد  ز   ْسالم  ْینا َو َعلى َجمیع  اَْهل  اال  لَقَدْ َعُظَمت  الرَّ

  براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالماى ابا عبدهللا

  

ةً اَسََّسْت اَساَس الظُّْلم  َو اْلَجْور  َعلَْیُكْم اَْهَل اْلبَْیت  و ََجلَّْت َو َعُظَمْت ُمصیبَتَُك ف ى السَّموات    َعلى َجمیع  اَْهل  السَّموات  فَلَعََن هللاُ اُمَّ

پس خدا لعنت کند مردمى را که ریختند شالوده ستم و  ،و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها

 بیدادگرى را بر شما خاندان

  

ُكْم و َاَزالَتُْكْم َعْن َمرات  َولَعََن هللاُ  ةً دَفَعَتُْكْم َعْن َمقام    فیهاب ُكُم الَّتى َرتَّبَُكُم هللاُ  اُمَّ

ى که خداوند آن یدور کردند شما را از آن مرتبه هاو خدا لعنت کند مردمى را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و 

 رتبه ها را به شما داده بودم

  

ةً قَتَلَتُْكْم َولَعََن هللاُ  ْن ق تال ُكمْ و َلَعََن هللاُ اُمَّ دیَن لَُهْم ب التَّْمكین  م    اْلُمَمّه 

تند با تا آنها توانس و خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانكه تهیه اسباب کردند براى کشندگان شما

 شما بجنگند

 

ئُْت ا لَى هللا   م َو بَر  َّئ ه  ْم َو اَْول یا ه  ْم َو اَتْباع  ه  ْن اَْشیاع  ْنُهْم َو م   ا لَْیُكْم م 

 جویم بسوى خدا و بسوى شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشانمی بیزارى 

 



ْلٌم ل َمْن سالََمُكْم َو َحْرٌب ل َمْن حاَربَُكْم ا لى یَْوم  الْ   ق یاَمة  یا اَباَعْبد هللا  ا نّى س 

که با شما در جنگ است تا  ی من تسلیمم و در صلحم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با هر کسعبدهللاابا اى 

 روز قیامت

  

یادٍ َو لَعََن هللاُ  بَةً َو لَعََن هللاُ  بَنى اُمَ َو آَل َمْرواَن َو لَعََن هللاُ   آَل ز    اْبَن َمْرجانَةَ یَّةَ قاط 

 راخدا لعنت کند فرزند مرجانه  کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى امیه را همگى وو خدا لعنت 

  

ْمراً َو لَعََن هللاُ  عُ َو لَعََن هللاُ  ةً اَْسَرَجْت َو اَْلَجَمْت َو تَنَقََّبْت ل ق تال كَ َمَر ْبَن َسْعٍد َو لَعََن هللاُ ش    اُمَّ

را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و  خدا لعنت کند عمر بن سعد

 به راه افتادند براى پیكار با تو

  

  الَّذى اَْکَرَم َمقاَمكَ َم ُمصابى ب َك فَاَْسئَُل هللاَ ب اَبى اَْنَت َو اُّمى لَقَدْ َعظُ 

 ى که گرامى داشت مقام تو رایتو بر من پس مى خواهم از آن خدا پدر و مادرم بفدایت که براستى بزرگ شد مصیبت

  

ْن اَْهل   َك َمَع ا ماٍم َمْنُصوٍر م  ٍد َصلَّى هللاُ  َو اَْکَرَمنى ب َك اَْن یَْرُزقَنى َطلََب ثار    َعلَْیه  و َآل ه  بَْیت  ُمَحمَّ

آن امام یارى شده از خاندان محمد صلى هللا  و گرامى داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواهى تو را در رکاب

 علیه و آله

  

َرة   ْندََك َوجیهاً ب اْلُحَسْین  َعلَْیه  السَّالُم ف ى الدُّْنیا َو ااْلخ   اَللُّهمَّ اْجعَْلنى ع 

 خدایا قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین علیه السالم در دنیا و آخرت

  

َمةَ َو ا لَى اْلَحَسن  َعْبد هللا  ا نّى  یا اَبا نیَن َو ا لى فاط  اْلُمْؤم  ُب ا لى هللا  َو ا لى َرُسول ه  َو ا لى امیر   اَتَقَرَّ

 منین و فاطمه و حسنوه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمجویم به درگامی  من تقرب عبدهللاابا اى 

  

ْن قاتَلََك  مَّ َعلَْیُكْم َو اَْبَرُء ا لَى هللا  َو َو ا لَْیَك ب ُمواالت َك َو ب اْلبَراَّئَة  )م  ْلم  َو اْلَجْور  ْن اَسََّس اَساَس الظُّ مَّ َو نََصَب لََك اْلَحْرَب َو ب اْلبَرائَة  م 

ه  َعلَْیُكْم َو على اَ  ه  َو َجْور  ْن اََسسَّ اَساَس ذل َك َو بَنى َعلَْیه  بُْنیانَهُ َو َجرى فى ُظْلم  مَّ ( م   ُكمْ ْشیاع  ا لى َرُسول ه 

یزارى جستن و به ب داشتندو جنگ با تو را برپا  ندى که با تو مقاتله کردانو شما بوسیله دوستى تو و بوسیله بیزارى از کس

 ى که پى ریزىانو بیزارى جویم بسوى خدا و بسوى رسولش از کس ندریخت بر شمارا شالوده ستم و ظلم  که ىانسکاز 

 ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما ندبر آن بنیانش را و دنبال کرد ندکرد شالوده این کار را و پایه گذارى ندکرد

  

 

 



ئُْت ا لَى هللا   ُب ا  بَر  ْنُهْم َو اَتََقرَّ یّ ُكمْ لَى هللا   َو ا لَْیُكْم م    ثُمَّ ا لَْیُكْم ب ُمواالت ُكْم َو ُمواالة  َول 

شما بوسیله دوستیتان و دوستى ه تقرب جویم بسوى خدا سپس ببیزارى جویم بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از ایشان و 

 دوستان شما

  

مْ  ه  ْم َو اَتْباع  ه  ْن اَْشیاع  بیَن لَُكُم اْلَحْرَب َو ب اْلبَرآئَة  م  ْن اَْعداَّئ ُكْم َو النّاص   َو ب اْلبَرآئَة  م 

 به بیزارى از یاران و پیروانشان( جنگ با شما و ن و برپا کنندگان )و آتش افروزانو به بیزارى از دشمنانتا

  

ْلٌم ل َمْن سالََمُكْم َوَحْرٌب ل َمْن حاَربَُكْم َو َول ىُّ ل َمْن واالُکْم َو َعدُوُّ ل َمْن عاداُکمْ   ا نّى س 

من در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که 

 ست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن داردشما را دو

  

ْن اَْعداَّئ   َّئ ُكْم َو َرَزقَن ى اْلبَراَّئَةَ م  فَة  اَْول یا فَت ُكْم َوَمْعر  َ الَّذى اَْکَرَمنى ب َمْعر   ُكمْ فَاَْسئَُل الُلَّ

روزیم کند بیزارى جستن  ى که مرا گرامى داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان ویکنم از خدامی و درخواست 

 از دشمنانتان را

  

رَ  ْندَ اَْن یَْجعَلَنى َمعَُكْم ف ى الدُّْنیا َوااْلخ  َرة  کُ ة  َواَْن یُثَبّ َت لى ع  دٍْق ف ى الدُّْنیا َو ااْلخ   ْم قَدََم ص 

درستى )و ثبات قدمى( برجا دارد براى من در پیش شما گام راست و  به اینكه قرار دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و پا

 در دنیا و آخرت

  

ْندَ هللا  َو اَْن یَْرُزقَنى َطلََب ثارى مَ  ٍق ب اْلَحّق  َو اَْسئَلُهُ اَْن یُبَلّ غَن ى اْلَمقاَم اْلَمْحُمودَ لَُكْم ع  ٍر ناط  ْنُكمْ  َع ا ماٍم ُهدًى ظاه   م 

خدا و روزیم کند خونخواهى شما را با امام راهنماى آشكار  نزداند مرا به مقام پسندیده شما در و از او خواهم که برس

 ( استکه از شما )خاندان گویاى به حق

  

 ً یَنى ب ُمصابى ب ُكْم اَْفَضَل ما یُْعطى ُمصابا ْندَهُ اَْن یُْعط   اب ُمصیَبت ه  ُمصیبَةً ما اَْعَظَمه َو اَْسئَُل هللاَ ب َحقّ ُكْم َوب الشَّاْن  الَّذى لَُكْم ع 

که عطا کند به من بوسیله مصیبتى که از ناحیه شما به من  بدان منزلتى که شما نزد او داریدو از خدا خواهم به حق شما و 

 رسیده بهترین پاداشى را که مى دهد به یك مصیبت زده از مصیبتى که دیده

  

یَّتَها ف ى اال   وَ  ْنَك َصلَواٌت َو َرْحَمةٌ َو ْرض  َو فى َجمیع  السَّموات  َو االَ ْسالم  اَْعَظَم َرز  ْن تَنالُهُ م  مَّ اَللُّهمَّ اْجعَْلنى فى َمقامى هذا م 

 َمْغف َرةٌ 

اده تخدایا چنانم کن در اینجا که ایس .براستى چه مصیبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسالم و در تمام آسمانها و زمین

 حمت و آمرزشاز ناحیه تو درود و رو ه اام از کسانى باشم که برسد ب

  



دٍ  ٍد َو آل  ُمَحمَّ ٍد َو َمماتى َمماَت ُمَحمَّ ٍد َو آل  ُمَحمَّ  اَللُّهمَّ اْجعَْل َمْحیاَى َمْحیا ُمَحمَّ

 خدایا قرار ده زندگیم را زندگى محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

  

َکْت ب ه  بَنُو اَُمیَّةَ  لَة  اآَلکباد  اللَّعیُن اْبُن اللَّعین  َعلى ل سان َك َو ل سان  نَب یّ َك َصلَّى هللاُ َعلَْیه  َو آل ه  اَللُّهمَّ ا نَّ هذا یَْوٌم تَبرَّ  َو اْبُن آک 

آن ملعون پسر  (میه و پسر آن زن جگرخوار )معاویهرا بنى ا خدایا این روز روزى است که مبارك و میمون دانستند آن

 ه درود خدا بر او و آلش بادبر زبان تو و زبان پیامبرت کملعون 

  

ٍن َو َمْوق ٍف وَ    َعلَْیه  َو آل ه  قََف فیه  نَب یَُّك َصلَّى هللاُ فى ُکّل  َمْوط 

 )او را لعنت کرد( در هر جا و هر مكانى که توقف کرد در آن مكان پیامبرت صلى الُّل علیه و آله

  

یَةَ َو ااَللُّهمَّ اْلعَْن اَباُسْفیاَن َو ُمع ْنَك اللَّْعنَةُ اَبَدَ ااْلب دینَ و  ْم م  یَةَ َعلَْیه   َیزیدَ ْبَن ُمعاو 

 خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت بر ایشان باد از جانب تو براى همیشه

  

ُم اْلُحَسْیَن َصلَواتُ  یاٍد َو آُل َمْرواَن ب قَتْل ه  َحْت ب ه  آُل ز   هللا  َعلَْیه   َو هذا یَْوٌم فَر 

حضرت  نبخاطر کشت )لعنت هللا( یاد و دودمان مروانو این روز روزى است که شادمان شدند به این روز دودمان ز

 حسین صلوات هللا علیه

  

ُب ا لَْیَك فى هذَا ْنَك َو اْلعَذاَب )ااْللیَم( اَللُّهمَّ ا نّى اَتَقَرَّ ُم اللَّْعَن م  ْف َعلَْیه   اْلیَْوم  َو فى َمْوق فى هذا اَللُّهمَّ فَضاع 

و در این خدایا من تقرب جویم بسوى تو در این روز  .را تعذاب دردناك کن بر آنها لعنت خود و خدایا پس چندین برابر

 ى که هستمیجا

 

نَب یّ َك َو آل   ْم َو ب اْلُمواالت  ل  ْنُهْم َواللَّْعَنة  َعلَْیه  ُم اَلسَّالمُ َو اَیّام  َحیاتى ب اْلبَراَّئَه  م   نَب یّ َك َعلَْیه  َو َعلَْیه 

و در تمام دوران زندگیم به بیزارى جستن از اینها و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و خاندان 

 پیامبرت که بر او و بر ایشان باد سالم 
  

 :ى صد مرتبهیپس مى گو

َل ظال ٍم َظلََم  َر تاب عٍ لَهُ َعلى ذل كَ اَللُّهمَّ اْلعَْن اَوَّ ٍد َو آخ  ٍد َو آل  ُمَحمَّ  َحقَّ ُمَحمَّ

پیروى  یاری وآخرین کسى که او را زور گرفت حق محمد و آل محمد را و ه خدایا لعنت کن نخستین ستمگرى را که ب

 کرد

 

  



صابَةَ الَّتى جاَهدَت  اْلُحَسْیَن َو شایَعَْت َو بایََعْت   َو تاَبعَْت َعلى قَتْل ه  اَللُّهمَّ اْلعَْنُهْم َجمیعاً اَللُّهمَّ اْلعَن  اْلع 

خدایا لعنت کن بر گروهى که پیكار کردند با حسین علیه السالم و همراهى کردند و پیمان بستند و از هم پیروى کردند 

 براى کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را
  

  :ى صد مرتبهیپس مى گو

نّى َسالُم هللا  َعْبد هللا   اَبااَلسَّالُم َعلَْیَك یا  َّئ َك َعلَْیَك م  َى اللَّْیُل وَ   اَبَداً  َو َعلَى االَْرواح  الَّتى َحلَّْت ب ف نا  هاُر َو الَجعَلَهُ هللاُ النَّ  ما بَقیُت َو َبق 

یاَرت ُكمْ  نّى ل ز  َر اْلعَْهد  م   آخ 

باد همیشه تا من زنده ام و ، بر تو از جانب من سالم خدا به آستانى که فرود آمدند یروانهاسالم بر تو اى ابا عبدهللا و بر 

 شما باست شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من برپا

  

 اْلُحَسْین  اَلسَّالُم َعلَى اْلُحَسْین  َو َعلى َعل ّى  ْبن  اْلُحَسْین  َو َعلى اَْوالد  اْلُحَسْین  َو َعلى اَْصحاب  

 سالم بر حسین و بر على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین

  

 ى:یپس مى گو

الً ثُمَّ الثّان َى َوالثّال َث َو الّراب عَ  نّى َو اْبدَاْء ب ه  اَوَّ ٍم ب اللَّْعن  م  َل ظال   اَللُّهمَّ ُخصَّ اَْنَت اَوَّ

 و سپس دومى و سومى و چهارمى را نت من و آغاز کن بدان لعن اولىرا به لعخدایا مخصوص گردان نخستین ستمگر 

 

ساً َو اْلعَْن ُعبَْیدَ هللا  اَللُّهمَّ اْلعَْن یَزیدَ خ یاٍد َو آَل َمْرواَن ام  ْمراً َو آَل اَبى ُسْفیاَن َو آَل ز  یاٍد َو اْبَن َمْرجانَةَ َو ُعَمَر ْبَن َسْعٍد َو ش   ْبَن ز 

 اْلق یَمة   ا لى یَْوم  

هللا پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و دودمان  خدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید

 ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت
  

 :ىیپس به سجده مى روى و مى گو

ریَن لََك  یَّتىاَللُّهمَّ لََك اْلَحْمدُ َحْمدَ الّشاک  ْم اَْلَحْمدُ لُل   َعلى َعظیم  َرز   َعلى ُمصاب ه 

 خدایا مخصوص تو است ستایش سپاسگزاران تو بر مصیبت زدگى آنها، ستایش خداى را بر بزرگى مصیبتم

  

ْندََك َمَع اْلُحَسیْ  دٍْق ع  ن  َو اَْصحاب  اْلُحَسْین  الَّذیَن بَذَلُوا ُمَهَجُهْم دُوَن اَللُّهمَّ اْرُزْقنى َشفاَعةَ اْلُحَسْین  یَْوَم اْلُوُرود  َو ثَبّ ْت لى قَدََم ص 

 اْلُحَسْین  َعلَْیه  السَّالمُ 

را در نزد خودت با  م( و ثابت بدار گامرا در روز ورود )به صحراى قیامت خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السالم

 حسین علیه السالم و یاران حسین آنانكه بى دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السالم.

 



            زیارت عاشورا اثرات داستانهای شگفت انگیز از
 

                                       ار                                                                                                                              را زیارت عاشو رمداومت باثر 
 

 حاج حسین خادمی و حاج شیخ عباس قمی و حاج شیخ عبدالجواد مداحیان مرحوم آیة هللا بزرگان می فرمود یکی از -3

روضه خوان امام حسین علیه السالم را در خواب دیدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور یکدیگر جمع بودند. از آیة 

ت گف ؟چه مناسبتی دارد (روضه خوانیک یک محدث و  ،یک آیة هللا) با هم بودن شما گفتمهللا خادمی احوالپرسی کردم و 

                             .  مثل هم بودیم آنما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن 

 

روز  از .شود ا را از مرحوم حایرى شنیده بود به گرفتارى سختى مبتال مىرمرحوم حاج شیخ حسن فرید که داستان سام -6

     شود. اى مشکلش حل مى العاده به صورت خارق روز هشتم از برکت آنو  می پردازدم به زیارت عاشورا اول محر

 

 60پس از  .درگذشت جریه 3026 شعبان 33 در که بر زیارت عاشورا مداومت داشت اى کوبه مرحوم شیخ صدرا باد -0

        تازه پدیدار گردید. شپیکر شد شکافتهالسالم  تخریب وادى زمانسال هنگامى که قبر شریفش در 
 

         شد.   صاحب فرزند  ت چهل روزبه مدبا مداومت بر زیارت عاشورا  شد اوالد دار نمى که تا بیست سال خانمی -3
.                                                                                                  .   

 
                                                                                                                                                               ا   دو عالم در مجلس زیارت عاشوربانوی 

 ا
 

هداء س الشامحل ر ف شده بود می گفتشام مشرالم به الس رقیه علیهما یه ای که برای زیارت حضرت زینب وخانم علو

روزی در  .اندم و با حال خوشی گریه می کردمهمیشه آنجا می رفتم و زیارت می خو ؛برای من حالت خاص روحی داشت

مثل خواب دیدن در آن حال که بیدار بودم  ی از عالم دیگر برای من گشوده شدی پیدا کردم و دریچه اموقع زیارت حال خاص

د که برایش زیارت و دعا می بود و از من تشکر می کر نان بودند که مادرم نیز در میان آنه ای زعد ظره را دیدماین من

ند و من هم حاجت ت خود را عرض می کردازنها خدمت ایشان حاج و زن بلند قامتی تشریف آوردند هنگامدر این  ؛خوانم

شرکت نمی  شما چرا می خوانیم ما مجلس روضه خوانی داریم و در آن زیارت عاشورا سپس گفتم ؛خود را عرض کردم

ه یک جعبدر مجلس شما فرمودند: من می آیم و شرکت هم می کنم به آن نشانی و دلیل که پسر خاله شما با عیالش  ؟کنید

مشکل آنها به  .شرکت کنند جلس زیارت عاشورای شمادر مکه شان نذر کردند ل منزلشیرینی آوردند و برای رفع مشک

ا بعد دیگر در جلسه زیارت عاشورا ام را ساختند و در آن نشستند شانل جدیدواسطه خواندن زیارت عاشورا رفع شد و منز

 هجریان را به او گفتم رنگش تغییر کرد و به گری من صاحب نذر را می شناختم می گفتحاج آقای ابطحی  .شرکت نکردند

ه کنم چ مطلب دقیق همین است که گفتید سف گفتاز کجا خبر می دهند و با تبشنو ا ا کرد و گفتهمسرش را صد و افتاد

           مشکالت زندگی نگذاشته به نذر خود وفا کنم. 

 
                                                                                                                                                                                                  د       عذاب را از این قبرستان برداری

 

معی که ج« مزار»مردی صالح بود که همیشه در اندیشه آخرت شبها در مقبره بیرون شهر معروف به  عالمه نوری نوشته

بودند و در بزرگی به سر می برد. او همسایه ای داشت که دوران خردسالی را با هم گذرانده  از صلحا در آن دفن شده بودند

 .او را در آن گورستان که نزدیک منزل آن مرد صالح بود به خاک سپردند پس از مرگ .گمرکچی شده بود

ل خوشی دارد و از نعمتهای بیش از یک ماه از مرگ گمرکچی نگذشته بود که مرد صالح او را در خواب می بیند که او حا

 اشد کارت عذابخبرم، تو کسی نبودی که درونت خوب ب درون و بیرون تو با از من به او می گوید !هی بر خوردار است!ال

گ تا دیروز در سختترین عذاب من از لحظه مر گفت: آری! چنان است که گفتی؟ از کجا به این مقام رسیدی ؛آور بود و بس

گورش دورتر بوده( و در اینجا )اشاره به جایی کرده که پنجاه قدم از  سر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفتهم بودم اما دیروز

عذاب را از این گورستان  تا بار سوم فرمودند و حسین علیه السالم به دیدنش آمددیشب سه مرتبه امام  .سپردند به خاک

مرد صالح از خواب بیدار شده و در بازار آهنگران به جستجوی استاد اشرف می  آسایش قرار گرفتم. در لذا من بردارند



 ه خاکباو را دیروز از دنیا رفته و در فالن مکان  استاد اشرف می گوید .سرش می پرسدرود او را یافته و از حال هم

کرد؟  میذکر مصیبت او  پرسد می ؛یه السالم رفته بود؟ می گوید نهبه زیارت امام حسین عل سپردیم. مرد صالح می پرسد

ح االت چه مقصودی داری؟ مرد صالواز این سپرسد  سپس می ؛نه روضه خوانی داشت؟ می گوید می پرسد ؛نهمی گوید 

ای بوده؟ استاد اشرف پاسخ می خواهم بدانم میان او و امام حسین علیه السالم چه رابطه  خوابش را نقل می کند و می گوید

                .زیارت عاشورا می خواند می دهد

 
                                                                                                                                                                                                                   گ   رفع بالیی بزر

 گ
 

 سامرا دی نقل فرمود اوقاتی که در شیخ عبدالکریم حائری یزخود آیة هللامرحوم گانی از استاد عالمه شیخ حسن فرید گلپای -3

روزی به  . همه روزه عده ای می مردند و طاعون مبتال شدند و بودم اهالی سامرا به بیماری وبامشغول تحصیل علوم دینی 

د تقی شیرازی تشریف آوردند و م در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی بودیم ناگاه میرزا محمهمراه جمعی از اهل عل

اگر من حکمی بدهم آیا الزم است  مرحوم میرزا فرمود ؛شد که همه در معرض خطر مرگ هستند بت از بیماری وباصح

                                                                                   باید اجرا شود.          لههمه اهل مجلس تصدیق نمودند که بانجام شود یا نه ؟ 
. 

 

شوند و ثواب  همه مشغول خواندن زیارت عاشوراز از امروز تا ده رو کم می کنم که شیعیان ساکن سامرامن ح سپس فرمود

اهل مجلس  ؛از آنها دور شود )عج( نمایند تا این بالم والده ماجده حضرت حجة بن الحسنروح شریف نرجس خانبه آنرا هدیه 

 .                                                                  .  شدند زیارت عاشوراخواندن این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه مشغول 
 

برخی از  و که بر همه آشکار گردید ند به طوریو همه روزه عده ای از سنی ها می مرد متوقف یاناز فردا تلف شدن شیع

زیارت خواندن  شدبه آنها گفته  ؟شوند چیست شما تلف نمی ازپرسیدند سبب اینکه دیگر خود می شیعه سنی ها از آشناهای 

                                                                                                                                     .    بر طرف گردید نیزاز آنها  ا هم مشغول شدند و بالآنه ؛عاشورا
.             

  

از اول محرم  و وردمآمی  بیادرا آمد فرمایش آن مرحوم می گرفتاری سختی برایم پیش  زمانی که فرمودمی عالمه فرید 

               .شد مشکلم حل میای خارق العاده  به صورتروز هشتم و در شدم می  سرگرم زیارت عاشورا
  

به قدری شدید بود که در زمان مرحوم آیت هللا میرزای شیرازی بزرگ در کشور عراق مرض وبا شیوع پیدا کرد و  -6

 می و کسانی هم که امکانات داشتند ؛و کسی نبود که آن ها را جمع کند جنازه قربانیان در کنار خیابان ها رها شده بود

 رزای شیرازی که در شهر سامرا بودام روزی در مجلس درس مرحوم آیت هللا میدر همان ای .توانستند فرار می کردند

دند گردانش نشسته بووم میرزا در مجلس که بزرگان و شامرح ؟چه کنیم است این جا نیز رسیده هآقا وبا ب شاگردان گفتند

سالم  333لعن و  333من حکم می کنم که از همین امروز همه، زن و مرد، کوچک و بزرگ زیارت عاشورا را با  فرمود

 0ه سرعت در عراق منتشر شد و نقل کرده اند که باین خبر . تا خداوند این مرض را برطرف نماید کنند شروع به خواندن

روز بیشتر طول نکشید که دیگر کسی از شیعیان به مرض وبا از دنیا نرفت و این بیماری به صورت کامل برطرف 

     .گردید

 

آن مرحوم چهل نفر از  .کمرى قحطى و گرانى سختى پدید آمدت کوهحاج سید محمد حج هللا مرحوم آیه ریاستدر عهد  -0

جمعى زیارت  بام مسجد به صورت دسته ف شوند و در پشتدستور داد که به مسجد جمکران مشرن را طالب مهذب و متدی

آنگاه به حضرت موسى بن جعفر، حضرت ابوالفضل و  ؛دعاى علقمه بخوانندسالم به همراه عاشورا را با صد لعن و 

ل فاض ب. چهل تن از طالنزول باران را از خداوند بخواهندرفع گرانى و  و ل شوندسالسالم متو اصغر علیهم حضرت على

مسجد جمکران را به قصد قم ترک کردند. هنوز  و انجام دادندن به میعادگاه عاشقان شرفیاب شدند، زیارت عاشورا را و متدی

 و باال زدهب ناچار شدند که لباسهاى خود را ریخت و طال فرو الهی رحمتآسا سیل به ده  جمکران نرسیده بودند که باران 

        گیرند و از میان سیالبها عبور کنند.کفشهاى خود را به دست 
  

 



                فضیلت خواندن زیارت عاشورا از زبان عزرائیل
 

در شیراز  جریه 3002صفر  63در شب  الدین محالتىحاج شیخ بهاء هللا عموى مرحوم آیه هیم محالتىمرحوم میرزا ابرا

از کجا  پرسدمی از او  می بیند ویا وردر اشرف عزرائیل را  د. در همان شب مرحوم شیخ مشکور در نجفنکمی رحلت 

می مرحوم در عالم برزخ آیم. از وضع آن  تى مىقبض روح میرزا ابراهیم محال و از شیراز می گویدآورید؟  تشریف مى

ایشان  م. پرسیدنماینداز او اطاعت  تاوده موکل فرمرا خداوند هزار فرشته  ؛در بهترین حالت است و عزرائیل می گوید پرسد

شیخ مشکور خوابش را به میرزا او سى سال تمام بر زیارت عاشورا مداومت داشت.  ؟ فرمودندبه این مقام رسید از کجا

د و صادقه بودن رسمی فرداى آن روز تلگرافى از شیراز  .داینممی  او به شدت گریه و دنکمی تقى شیرازى نقل  دمحم

      د.وشمی یاى شیخ مشکور بر همگان ثابت ور

 
   الشریف فرجه تعالی هللا عجل سفارش امام زمان

 

امام سرانجام به محضر  تا ل فراوان نمودتوسو عقب ماند از زندگى دست شست فله احمد رشتى هنگامى که از قاسید 

 عاشورا نمى)زیارت( شما چرا  :ندنماز شب و جامعه کبیره فرمودفرمان به بعد  آن حضرت و ف یافتتشر زمان)عج(

                                                                                                                                                                                                                                                                            .  عاشورا عاشورا،اشورا، خوانید؟ ع
 .  

      
           به خون  علیه السالم تربت امام حسین شدن تبدیل

عزادار  آسمان و زمین تازه است و کائنات عاشورا همچنان این داغ درسال از فاجعه خونبار  3333با گذشت نزدیک به 

زمان با روز عاشورای  آذر و هم 5یکشنبه  ییدر تازه ترین رویداد عاشورا .می باشند علیه السالم حسینامام  ،فرزند پیامبر

در موزه آن حضرت در کربال قرار  که علیه السالم از تربت اصلی قبر امام حسین مقداری علیه السالم حسینعبدهللا البا ا

 رخ داد و مقامات رسمی آستانه مقدسه امام حسین در مقابل چشمان حیرت زده شاهدان این حادثه .آمد دارد به رنگ خون در

 (کفیل سایت) علیه السالم الفضل العباسحضرت ابو ه در سایت رسمییید کردند و تصاویر این حادثاآن را ت علیه السالم

 .تآید تصاویر این تربت شریف اس آنچه در پی می .گردیدمنتشر 
 

 

http://alkafeel.net/persian/
http://www.shia-news.com/


 

 

اه این تربت رنگ خون به خود گ هر ...این تربت در نزد تو امانت باشد اى ام سلمه رسول خدا صلی هللا علیه وسلم گفتند

       .است شده کشتهفرزندم حسین بدان که  گرفت

___________________ 
 

  :پی نوشت

   ، باب مناقب الحسین بن على322ص  ،2 هیثمى، جال مع الزوائد و منبع الفوائد،مج( 3)

http://www.shia-news.com/fa/news/47267


   ختومات جهت برآورده شدن حاجات

 علیه السالم عباس ختم توسل به ابوالفضل

جناب آقای فضل هللا اویسی می گوید مرحوم حاج مالهاشم)ره( در منتخب التواریخ خویش می فرماید بدان که نام حضرت  -3

 مجرب( می باشد که مطابق است با )باب الحسین( و از ختم های 300ابوالفضل، )عباس( است و عدد آن به حساب ابجد )

َف الَکرب  َعن َوجه  یا مرتبه بگوید:  300است. اگر کسی در یک مجلس  ف َکربی ب َحَق  کاش  اجتش حخیَک الُحَسین  اَ الُحَسین  ا کش 

    دانسته است. مجربشا هللا تعالی. مرحوم لواسانی این ختم را  برآورده خواهد شد ان

 

    این ذکر را بخواند: علیه السالم مرتبه به عدد عباس 300در یک مجلس  جناب آقای عباس کاشانی می گوید -6

َف الَکرب  َعن َوجه   ف َکربی ب َحقَ الُحَسین  َعلَ  یا کاش      اَخیَک الُحَسین  َعلَیه  الَسالمُ  یه  الَسالُم ا کش 

متوسل شده و حاجت  علیه السالم ها به باب الحوایج حضرت ابوالفضلپدرم و علما بزرگ می فرمودند بارها در سختی 

   گرفته و مشکالت ما برطرف شده است.

 

رمود دو می ف علیه السالم حضرت ابوالفضل ثه )و توسل( بهمرحوم سید عبدالکریم کشمیری)ره( می گوید در باب استغا -0

 ازخوانده و ب سالم هللا علیها رکعت نماز حاجت خوانده  شود و به حضرت ابوالفضل هدیه شود. سپس تسبیح حضرت زهرا

َف المرتبه:  306ثوابش هدیه شود و سپس  ف َکربی ب َحَق اَخیَک الُحَسین  یا کاش     خوانده شود.َکرب  َعن َوجه  الُحَسین  ا کش 

 

 333روزی  علیه السالم )برای رفع گرفتاری و طلب حاجات( خطاب به حضرت عباسعبدالمطلب)ره( می گویدمرحوم  -3

   :مرتبه بخواند

 و جان انسُ  دانم یقین تویی پسر شاه            عباس ای شهید گروه مخالفان

  ای سر جدا به ماریه سقای تشنگان           مطلبم روا تو به حق برادرت  کن                              

 

ود. می ش نوشته علیه السالم عریضه ای است که به حضرت ابوالفضل عباس بن علی مرحوم عبدالمطلب)ره( می گوید -5

َن االََمة الذَلیلَة   چنانچه حاجتمند زن باشد می نویسد َن العَبد  الذَلیل   و اگر مرد باشد می نویسدم     سپس بنویسد:م 

نیَن الَی یا َعبّاَس بن  اَمیر  ا لَی الَمولَی الَجلیل  العَزیز  الَکریم  َسالُم هللاُ َعلَیَک یا َمو َی حاَجتی فَا نَّ بَینی َو بَیالُمؤم  َن هللا  َو اَن تَقض 

ً قَد اَنقَلَّت َظهری  َوَجل  َو ا لَیَک یا َعبّاَس بن  اَمیر   َو َمنَعَنیذُنُوبا ُل اَحشائ ی َو قَد َهَربُت ا لَی هللا  َعزُّ کُرها یُغَلغ  قاد  َو ذ  َن الرُّ  م 

نینَ  لَل  ب َحق َک َو ب َحق  اَبیَک َو ب َحق  ا خوا وَ  الُمؤم  ن َجمیع  الع  َرة  َو اَن تُعاف یَنی م  َن الدُّنیا َو االخ  َی حاَجتی م  صومیَن عن َک المَ اَن تَقض 

مینَ  ٍد َو آل ه  اَجَمعیَن یا اَرَحَم الّراح    َو َصلَّی هللاُ َعلی ُمَحمَّ

    باشد، بر روی قبر و اگر دور است در آب رودخانه بیندازد. آن بزرگوار این عریضه را نوشته و چنانچه در کنار قبر

 

 

 

 



 علیه السالم حسین اباعبدهللاختم توسل به 

 علیه مرحوم لواسانی)ره( می گوید در احادیث متعدد آمده به جهت رسیدن به مطالب شرعی، باید متوسل به سیدالشهدا -3

   :ییمرتبه بگو 362 این است که توسالت ی این  گردید. از جمله السالم

ه  َو بَنیه  َو شیَعت ه  َو َموال یه  َو زائ ره  َو َسّکان ه  َو  ه  َو اَبیه  َو اُم  ریه  َصل  علی ُمحَ ا لهی ب َحق  الُحَسین  َو اَخیه  َو َجد   و آل   دٍ مّ ُمجاو 

َن الغَم   دٍ مّ ُمحَ  َن الَهم  اَلَّذی اَنا فیه  َو م  جنی م  مینَ الَّذی اَنا فیه  ب َرحَمت َک یا اَ َو اخر    رَحَم الّراح 

   هم و غم آن شخص برطرف خواهد شد. به برکت وجود آن حضرت

 

در روز عاشورا پدرم مرا به سینه اش چسباند و  فرمودند: علیه السالم سجاد امامبن طاووس)ره( می گوید  مرحوم سید -6

به من فرمود: پسرم از من دعایی را حفظ کن که مادرم فاطمه از پیامبر  در حالي بود كه خون او می جوشید در آن حال این

   که غم بر تو نازل گشت بگو: اگر حاجت مهمی داشتی و زمانی است. تهو او از جبرئیل آموخ

ُرَعلي َحوائ ج  الّسائ لیَن یا َمن یَ  ( َو ب َحقَّ طه َو القُرآن  العَظیم  یا َمن یَقد  )العَظیم  میب َحقَّ یس َو القُرآن  الَحكیم  ر  یا علَُم ما ف ي الضَّ

َق َطفل  ا َم الشَّیخ  الَکبیر  یا راز  ُج َعن  الَمغُمومیَن یا راح  غیر  یا َمن ال یَحتاُج ا لي التَفسیر  صَ ُمنَفَُّس َعن  الَمكُروبیَن یا ُمفَرَّ لَّ لصَّ

ٍد َو افعَل بی  ٍد َو آل  ُمَحمَّ    .سپس حاجت خود را ذکر کنَعلي ُمَحمَّ

 

 سالم هللا علیها حضرت زینب توسل بهختم 
 

 سالم هر روز دو رکعت نماز حاجت خوانده و متوسل به حضرت زینب س)ره( می گوید به مدت چهارده روز،مرحوم شم

سالم هللا مرتبه به عدد اسم حضرت زینب  22و  را خوانده روز بعد نماز چهارده مرتبه سوره توحیدگردد و هر  هللا علیها

    در موقع اذکار ختم با کسی صحبت نکند. و تومان نذر سادات حسینی نماید و به آنها بدهد 22صلوات بفرستد و روز آخر 

  

  ختم زیارت عاشورا:

مرحوم شیخ عباس قمی)ره( صاحب مفاتیح الجنان از استادش مرحوم محدث نوری)ره( نقل می کند که مداومت بر  -3

. مرحوم مامقانی)ره( نیز می فرمایند چهل روز نظیر نداردزیارت عاشورا برای رسیدن به حوائج مشروعه و دفع دشمن 

ست. بعضی از علما گفته اند از روز شنبه شروع کند و ا مجرباتزیارت عاشورا خواندن برای رسیدن به حوائج شرعی از 

  تا چهل روز ادامه دهد. 

 

خواندن زیارت عاشورا نزدیک ظهر، در زیر آسمان به مدت چهل روز علی الدوام برای رسیدن به حاجات شرعی،  -6

  تیجه گرفته است.است. مرحوم نجفی قوچانی)ره( در کتاب سیاحت خویش بارها آن را انجام داده و ناکسیر اعظم 

 

مرحوم شیخ عباس قمی)ره( در کتاب مفاتیح الجنان خویش به نقل از استاد خود جناب محدث نوری)ره( می گوید اما  -0

که به ظاهر انشا و امال معصومی باشد. هر چند که  قام آن بس که از سنخ زیارات نیستزیارت عاشورا، پس در فضل و م

ن که از عالم باال به آن رسد بیرون نیاید، بلکه از احادیث قدسیه است که به همین ترتیب از قلوب مطهره ایشان چیزی جز آ

یده رس هللا علیه و آله یصل از زیارات و لعن و سالم و دعا از حضرت جلت عظمه به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین

ای حاجات و نیل به مقاصد و رفع اعدای)دشمنان( قض)دقت شود( در  و به حسب تجربه مداومت به آن در چهل روز یا کمتر

  .در کتاب دارالسالم ذکر کرده ام می آید و فایده ی آن راولکن احسن فواید آن که از مواظبت به آن به دست  است. بی نظیر

 



  پاسخ به شبهات

 ت؟ چه بوده اسعلیه السالم  فلسفه قیام امام حسین
 

ي كه مردم جانشینی را که به امر الهي توسط یمت اسالمي به انحراف رفت تا آنجامسیر ا آله صلي هللا علیه و پیامبراز  پس

معرفی شده بود را كنار زده و افرادي كه آشنایي کاملی با معارف اسالمي نداشتند را بر سر كار  آله صلي هللا علیه و پیامبر

سال زحمت به جامعه آموزش داده  60در طول  آله صلي هللا علیه و پیامبرند. این موضوع باعث آن شد تمام آنچه دگمار

سال از  53یا )منینونشیني امیرالم سال خانه 65زمان دست خوش تغییرات شود. این تغییرات در  سنت بودند، در قالب

حمل تگونه صبر و هیچ سالم علیه ال ( به قدري بود که امام حسینتا روز عاشورا آله صلي هللا علیه و پیامبرفاصله رحلت 

   . دانستندرا در این موضوع امكان پذیر ن
 

    كنیم. مي اشاره عمدة القاري و صحیح مسلم و صحیح بخاري ازیك روایت به  تنها ما در اینجا
 

       :گفتدر بصره نماز جماعت خواند  منینوامیرالم که زمانیكنند  نقل مي از عمران بن حصین
 

    است.صلي هللا عليه و سلم  محمدیاد آور نماز  ،این نماز علي

_____________________ 

  پی نوشت:

   020 ، ح323 ، ص3 صحیح مسلم، ج (3)

   223 ، ح633 ، ص3 صحیح بخاري، ج (6)

   52 ، ص2 ج، عیني ،عمده القاري شرح صحیح البخاري (0)

 
نماز  لهآ صلي هللا علیه و پیامبراي كه با  صحابهکه . این پیام های بسیاری می باشد در بردارندهو  معنا پر بسیاراین جمله 

 منینوالمنماز امیر لیو تفاوت دارد پیامبر صلی هللا علیه و آله شود با نماز پا مي ردیدند نمازي كه در جامعه ب مي خوانده بودند

نها به دارد. در این راستا ت آلهپیامبر صلی هللا علیه و نشان از تحریفات انجام شده پس از رحلت  استیکسان  ایشان با نماز

 :اشاره می کنیم كند هب بن كیسان نقل مياز و األم ر كتابکه دها  شافعي، رهبر شافعي از امامیك تعبیر 
 

 ؛ حتي نماز واجب.است صلي هللا علیه و سلم در جامعه دست خوش تغییر و تحریف شده خدارسول  های تمام سنت

_____________________ 

  نوشت:پی 

 622 ، ص3 لشافعي، جا ،اْلم (3)

 

ه شما رو ك جز این اعمال شما را ببینند برخیزند و سلم صلي هللا علیه و پیامبركه اگر اصحاب نقل می کند از وهب  همچنین

 .نمی بیننددر میان شما را  سلم صلي هللا علیه و پیامبر هیچ اثري از آثار زماندیگر  ایستید به قبله مي
 

 از طرفی د ووهب بن كیسان صراحت دارکه  یابد چنین تغییر مي این آله صلي هللا علیه و پیامبرنماز یا سنت  زمانی کهحال 

ین اداند مشخص است در این موقعیت  مي پیامبر صلی هللا علیه و آلهز آور نما را یاد منینوعمران بن حصین نماز امیرالم

پرده از روي چهره نفاق  و اسارت عزیزانش خون خود هداامهابا برخیزد و با  بياست كه سالم علیه ال وظیفه امام حسین

   !!ندستدان نماینده مردم و خلیفه خدا مي ،آله صلي هللا علیه و خدااي كه خود را خلیفه رسول  بني امیه بردارد. بني امیهگونه 

 

 



    :فتگ كه مي بود اي رسیده مرحله ه حتي حجاج بن یوسف ثقفي بهخیلي جالب است ك
 

    دهم. فرستد و من طبق وحي كارهایم را انجام مي از باال جبرئیل براي من وحي مي انجام می دهمهر كاري 

_____________________ 

   پی نوشت:

     323 ، ص36 بن عساكر، جا ،تاریخ مدینه دمشق (3)

  
  و در روایت دیگری داریم:

 

   امیه و خلفاي بني امیه قطع نشده است.خبر آسمان از دودمان بني 

_____________________ 

   پی نوشت:

     26 ، ص3 ج، بن عساكرا، الکبیر تهذیب تاریخ دمشق (6)

 

امام  انجام نمی دادند!! یبدون وحي حركت آنهاو  هدشبني امیه هم وحي  هبمی شد وحي  پیامبر)ص( برطور كه  یعني همان

 و دودمان یزید را برايو چهره واقعي یزید  هرا كند دگان بني امیه شده بوددرن تن( با قیامش لباس قداستي كه بر عحسین)

  .کامال متفاوت است كنند بیان مي آنها برای هابني امیه در باالي منبر با آنچه حقیقت بفهمندمردم  ساخت تا مشخصمردم 

 

 

     دانست شهید می شود اقدام به قیام کرد؟با آنکه می  علیه السالم چرا امام حسین

این است که  سازدیكي از شبهاتي که ممكن است ذهن خواننده یا شنونده روضه امام حسین علیه السالم را به خود مشغول 

یُكْم إ لَى التَّ َواَل تُْلقُوا ب  »که خداوند در قرآن با آیه  ستکار خود را به هالکتي انداخته اامام حسین علیه السالم با این  ؛ ْهلَُكة  أَْید 

چطور ممكن است امام حسین  و خود کشي است قیامنهي کرده است و انجام این « دخود را با دستهایتان به هالکت نیندازی

رسیدن  د؟ برايرده باشچنین كاري ك كامل دارد یمنین است و با دین اسالم آشنایومو امیرالپیامبر)ص( علیه السالم که فرزند 

تا بعد  ییم تا معني هالکت حرام مشخص شوداشاره مي نما« هالكت»این شبهه مقدمه اي را در مورد معناي آیه  پاسخ به

   :ي فرمایندمخداوند در قرآن  خیر. کند یادر مورد قیام بزرگ امام حسین علیه السالم صدق مي  آیهببنیم كه آیا این 

یُكْم إ لَى  ن ینَ التَّْهلَُكة  َوأَْنف قُوا ف ي َسب یل  الُلَّ  َواَل تُْلقُوا ب أَْید  بُّ اْلُمْحس  َ یُح  نُوا إ نَّ الُلَّ   325البقره      َوأَْحس 

  کاران را دوست دارد.اوند نیکودر راه خدا انفاق کنید و خود را با دستهایتان به هالکت نیندازید و نیکي کنید که خد

 تحمل در این آیه به معناي هالکت است و مقصود از آن هر کاري است که انجام آن به انسان ضرر بزرگي بزند که تهلکة

   و از این قبیل. مرگ ،مریضي ؛ مانندآن در حالت عادي ممکن نیست

ز دعوت و پس ا پسندد و ميو بخشش در طریقي که ا خدایعني فداکاري در راه  ،مه در ابتدا به انفاق در راه خدااین آیه کری

هالکتي است که از ترک فداکاري و از خود  پس مراد از هالكت در این آیه .منع مي نمایدرا داختن خود در هالکت ان آن

   .مي گیرد سر چشمهخدا  گذشتگي در راه

ه هر باشید؛ پر واضح است ککاران در راه خدا از نیکو گذشتگي یعني با فداکاري و از خود و نیکي کنید"فرماید " سپس مي

ري ؛ زیرا اگر چنین بود باید فداکاخواهد بودنو پسندیده بوب محدر نزد خداوند هر بخششي  و نبوده، فداکاري نیکو فداکاري

   .در نزد خداوند پسندیده باشد ان و نادانان نیزدیوانگ



   :این دو شرط است ان دارایكه مهمترین آن استشرایطي دارای ند داوفداكاري و از جان گذشتگي مورد پسند خ

نه اگر از محدوده عقل خارج و گر و پسندند فداکاري و از خود گذشتگي در راه و هدفي باشد كه عقالي عالم آن را مي -3

   .مورد پسند خداوند نخواهد بود داخل در اعمال جنون آمیز یا ناخود آگاه شود

راي به مانند گذشتن از مال ب داراي برتري و فضیلت باشد از خود هدیه از نظر ارزششود  آن چه در راه او هدیه مي -6

ي رچه هدف واالتر باشد فداکا هر در یك كالم و حیواني براي تامین نیاز غذایيو یا قرباني کردن  دست آوردن علم یا سالمتي

   .در راه آن برتر و کامل تر است

 وانفاق و فداکاري رعایت شود تا آن فداکاري نیک ،ستند که باید در هر بخشششروطي هدو شرط اساسي از  این دو مطلب

   .بوده و در راه خدا به حساب آید

ین ا یشانا؛ زیرا به طور کامل در راه خدا بوده استبه خوبي مشخص مي شود که قیام امام حسین علیه السالم  با این مقدمه

در راه خدا و  اند تمام فداكاري هایي كه آن حضرت در روز عاشورا انجام داده؛ بنابراین نددو شرط را به نحو كامل داشته ا

   مورد رضایت هللا بوده است.

اگر براي  لقرباني کردن جان و ما همچنین .خطر انداختن نمي شود شامل هر گونه خود را بهه اینکه آیه هالکت خالص

؛ چون در فداکاري هاي حضرت حرام نمي کند را السالم باشدودان امام حسین علیه م جاقیا انندم هدفي بزرگ و شریف

      .ي مقدس به بهترین نحو موجود استشروط فداکاري شریف و از خود گذشتگ

ر د اریخ آورده بودندامبران در طول تچه پی ، قرآن و هر آناسالم نبود حسین علیه السالم در روز عاشوراامام  اگر فداکاري

ي اثري از آن باقدیگر شد و  سیاه نمایي ها و انحرافاتي که خلفاي پیشین به وجود آورده بودند دفن مي، زیر آوار بدعت ها

   .است هجاي نماند هها ب اثر درستي از آندیگر و  نددر زیر این رسوبات مدفون شد پیشینکه ادیان  گونه همان ماند نمي

 

بیون وها کنونی که شرایطو  حمزه سید الشهداعزاداری برای به زنان در مورد  آله صلي هللا علیه و پیامبردستور 

       دهید. پاسخبررسی و به صورت اجمالی را  منع می کننداز عزاداري افراد را 

 ه وصلي هللا علی پیامبربگرید و  كسي نبود كه بر حمزه سید الشهدا كردند ودر آن موقع مردم بر شهداي خود گریه مي  بله

هداي بر شرا شنیدند گریه  آله صلي هللا علیه و پیامبرزنان انصار سخن  هنگامی کهحمزه گریه كننده ندارد؛  فرمودند: آله

کرده  نقلالبر و احمد بن حنبل بن عبدا شده بود کهو این موضوع به صورتی  گریه كردند بر حمزه سید الشهدا و خود را رها

و پس از آن بر عزیز  اول بر حمزه سید الشهدارا از دست می داد  یعزیز مدینهدر کسی اگر  ماجراها از این مدت  تاكه  اند

   كرد.خود گریه مي 

_____________________ 

 پی نوشت:

   33، ص 6ج  ،احمد بن حنبلمسند  (3)

  625 ، ص3ج  ،بن عبدالبرا ،فی معرفه االصحاب اإلستیعاب (6)

 

 

 

 



                 ؟کردندقبل از عید قربان مکه را ترک  چرا امام حسین روز عرفه و ،خالف شرع است نیمه رها کردن حج

تم هشدر روز  ایشانسخن نادرستى است؛ زیرا  ندحج خود را نیمه تمام گذاشت علیه السالم ناین سخن مشهور که امام حسی

م در مکه و وقوف در احراشامل که )که اعمال حجاست  حالى درو این  (3)نداز مکه خارج شد« یوم الترویه»ذى حجه 

    . تا آن را نیمه تمام گذارد وارد اعمال حج نشده بود حسین)ع( ماما بنابراین ؛شود از شب نهم ذى حجه آغاز مى (است عرفات
   

 ه و احتماالماهه خود در مکدر طول اقامت چند چه بسا  ه وعمره مفرده انجام داد در هنگام ورود به مکه ایشانمسلما  بله

 معناى ورود در اعمال حج به اما انجام اعمال عمره مفرده دناشدام به انجام اعمال عمره کرده باق هاى مختلف در فاصله

     (6)سخن به میان آمده استسالم علیه الحسین  وى امامدر برخى از روایات تنها از انجام عمره مفرده از س و یستن
                        .   
 حج خود را تبدیل امام حسین علیه السالمکه آمده  کتاب ها مانند االرشاد شیخ مفید چه معروف و مشهور است و در برخی گر

به نظر بعید ( ولی 0)نمی توانست حج خود را تکمیل کند طواف و سعی انجام داد و از احرام بیرون آمد چون ،به عمره کرد

یا روز نهم روز هشتم  باید می خواهد اعمال حج را انجام دهدچون کسی که  دنبه احرام حج محرم شده باش ایشان می آید که

 . جهتی برای محرم شدن زودتر از موعد مقرر نیست و ذی الحجه محرم شود

 :                                                     :             اشاره می کنیماز آنان کافی نقل شده که به برخی  برای تایید این مطلب روایاتی در

 

 پیش در حالی که وز هشتم ذی الحجه از مکه خارج شدقبل از رسالم علیه ال حسین که نقل شدهعلیه السالم از امام صادق 

   (3)ندو عمره انجام داده بود قصد انجام عمره وارد مکه شده ، بهبا احرام عمرهدر ماه حج  تر
                                                             . 

                    می فرماید: )ع(امام صادق یدر روایت دیگرو  دنحج خود را تبدیل به عمره کرده باش ایشاناز این روایت بر نمی آید که 
 :                    :    

 

. کسی که نمی ویه )هشتم( به سوی عراق حرکت کردسپس در روز تر ؛در ماه ذی الحجه عمره انجام داد علیه السالم حسین

                                                                                                                        .                                                                                                          (5)می تواند عمره انجام دهد نجام دهدخواهد حج ا
5)            

 

به  ندفتتصمیم گر دارندرا  کشتنشانقصد در حرم  نیروهای مخفی یزید ندخبر دار شدحسین علیه السالم  ماماشاید وقتی که 

در روز هشتم ذی  و ندو از احرام خارج شد را تکمیلو آن  هبرای انجام یک عمره دیگر محرم شد وسوی عراق حرکت 

   حرکت کردند.به سوی عراق از مکه الحجه 
                                                                                                                                           . 

ضور که اوج ح)شرایط زمانى ویژه و ایشانمناسب براى تبلیغ دیدگاه  جایگاهداشتن  با همککه حال  پرسش مهم تر این است

رده کبراى آن حضرت فراهم را ى اتغبهترین فرصت تبلی و می باشد(ه، عرفات و منا جیان از سرتاسر نقاط مختلف در مکحا

                                               :                                 :  چنین ذکر کنیماین توانیم علل این تصمیم ناگهانى را  مى؟ نندکمی ناگهان مکه را ترک  چرا
:                                                                                         .                   
  

                                                                                                                                          حتمال خطر جانی   ا -3
 

خالف وى کوفه مه و حرکت به سلفى که با بیرون رفتن حضرت از مکهاى مخت که در مقابل شخصیت از برخى عبارات امام 

در  کهدانست؛ چنان  ه را مساوى با بروز خطر جانى براى خود مىدر مک شماندنبیش تر آید که امام  بر مى شده بیان بودند

               (2)ه استتر از کشته شدن در مک وست داشتنىکشته شدن در مکانى دیگر براى من د فرماید: جواب ابن عباس مى

تر است  براى من دوست داشتنى ه کشته شومسوگند اگر یک وجب خارج از مک ا: به خدند بن زبیر فرمودبه عبدهللاهمچنین 

از  مرا پناه برمنیز جانوران  ی اى از النه اگر به النه سوگند به خدا ؛که به اندازه یک وجب در داخل مکه کشته شوم تا آن

 ( 2)به دست آورند خواهند آن بیرون خواهند کشید تا آن چه را از من مى
                                                                                    )                                                                                      

(2) 



در بعضى  و (2)آوردمی سخن به میان  وده حرم امن الهىدر محد دن خودبه قتل رسی از ادرش محمد حنفیهبه بر همچنین

امام در  کشتنهاى فراوان براى  اى را همراه با سالح عده این مطلب به میان آمده که یزید از متون به صراحت سخن از

                                                      (  2)بوداجیر کرده ه مک

  
                                                                                                                                     .(2) 

         م        َ                                                                                                                                                                                                                                        رم   نشدن حرمت حشکسته  -6
 

حرمت حرم امن الهى با  ستخوا نمىحسین علیه السالم امام در ادامه مطالب گفته شده باید به این موضوع توجه شود که 

                                                                      .       از آن قاتالن و جنایتکاران اموى باشد یگناهچنین چه  شکسته شود؛ گرنش ریخته شدن خو
. 

 

وضع ه مکه بعدها در مک)با او آمیز ای کنایه بن زبیر و به گونه خورد با عبدهللااین مطلب را در بر امام حسین علیه السالم

اید: فرم مى. ایشان در جواب ابن زبیر در میان می گذارد (را ندلشکریان یزید حرمت حرم را شکست و در نتیجه آن گرفت

دوست ندارم که مصداق شود و من  ه قوچى است که به وسیله او حرمت شهر شکسته مىبراى من نقل کرد که در مکپدرم 

          (33)آن قوچ باشم

_____________________ 
 

 :پی نوشت

    0/ سند  22ص  ،6شیخ مفید، ج  ،االرشاد (3)

   5و 3/ سند  502 ص، 3ج  ، کلینی،الکافی (6)

   2و  2/ سند  26لهوف، سید بن طاووس، ص  (0)

  3/ سند  356و  332 ص أبو مخنف، وقعه الطف، (3)

    2/ سند  352، ص 2ابن کثیر، ج البدایة و النهایة،  (5)

    33/ سند  532، ص 6ابن اثیر، ج الکامل فى التاریخ،  (2)

     6                                                        6 / سند  0و  6ج  ،، ابواب العمرة2، کتاب حج، باب 632، ص 3ج حر عاملی، وسائل الشیعه،  (2)
 

 

  .گونه سندیتي ندارد، لطفا توضیح دهیدهیچ  شودي كه به عنوان نذر توزیع مي اند که غذاهایدر ایران شبهه ایجاد كرده 

تصمیم ه کكسي  مانند؛ ندنیست و واجب الوفا نشدهیك سري نذوراتي كه صیغه نذر بر آنها خوانده  ،هستندنذورات بر دو قسم 

 امایست. ن واجب الوفانذر این  ؛خرجي بدهدسالم علیه ال یا سایر ائمه آله صلي هللا علیه و پیامبرگیرد به مناسبت میالد مي 

این نه تنها از نظر شرعي  ا شهادت ایشان بر مردم اطعام كنمیسالم علیه ال روز میالد امام حسین َعلَيَّ  هلل اگر كسي نذر كند

ا ربدهد؛ یعني باید سه روز  باید كفاره ت و اگر بخواهد به نذرش عمل نكندواجب اسنیز ندارد، بلكه عمل به نذرش  یاشكال

       .کندروزه بگیرد یا ده فقیر را اطعام 

ي كند كه برامی كسي نذر  به طور مثال .ندارد؛ این نذر یك حكم شرعي استسالم العلیه  هل بیتامسئله نذر ارتباطي به 

د نذر كند كه در مسج یا بدهد آن رااید كفاره ب در غیر این صورت باید به نذرش عمل كند هني بگیردپدرش یك پارچه پیرا

امر مستحبي به واجب تبدیل  این نذربرود در مسجد نماز جماعت بخواند چون به خاطر  واجب است كه نماز جماعت بخواند

و در  ردهرا آو یکسان بوده فقهاي شیعه و سنيمیان كه  اي مسئله واند  ایجاد کرده ونكه وهابی تاتي اس. اینها تبلیغاست شده

    تا تفرقه ایجاد کنند. اندمیان شیعیان مطرح كرده 

 



     وجود دارد؟علیه السالم  حسینآیا مدارک معتبری دال بر قرآن خواندن سر بریده شده امام 

 لکهبعلماي شیعه  نه تنهااست كه  موضوعاتیاز  نیزه قرآن خوانده است رویسالم بر امام حسین علیه المبارک این كه سر 

    .اندسند صحیح نقل كرده اآن را بنیز  علماي اهل سنت

 

     نویسد: ميعلیه  رحمت هللا شیخ مفید

 هفأم حسبت أن أصحاب الكأنا في غرفة، فلما حاذاني سمعته یقرأ: ) هو على رمح و : مر به علي وعن زید بن أرقم أنه قال

                               پ                                         هللا یا ابن رسول هللا أعجب وأعجب : رأسك وهللا شعري ونادیت و ( فقفوالرقیم كانوا من آیاتنا عجبا

_____________________ 
 

 :  پی نوشت

     332 و 332ص  ،6ج  ،الشیخ المفید ،اإلرشاد (3)

  

      نویسد: محمد بن سلیمان الكوفي مي

عن المنهال بن عمرو  ،داهر الرازي عن أبیه عن اْلعمش سمعت محمد بن مهدي یحدث عن عبد هللا بن حدثنا أبو أحمد قال

 *یم كانوا من آیاتنا عجبا(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرق)* على الرمح وهو یتلو هذه اآلیة ليرأیت رأس الحسین بن ع ،قال

   فقال رجل من عرض الناس رأسك یا ابن رسول هللا أعجب؟ [32]الكهف 

_____________________ 
 

 :  پی نوشت

         622ص  ،6ج  ،محمد بن سلیمان الكوفي ،)ع(المؤمنینمناقب اإلمام أمیر (6)

 

      نویسد: ابن حمزه طوسي مي

 لق ذرب یقرأ سورةهللا رأیت رأس الحسین صلوات هللا علیه على قناة یقرأ القرآن بلسان ذ أنا و عن المنهال بن عمرو، قال

هللا أعجب یا ابن رسول  فقال رجل ورأسك و *هف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا(أم حسبت أن أصحاب الك*) الكهف حتى بلغ

     .هللا من العجب

ت أم حسبورة الكهف وقد بلغ هذه اآلیة *)، فمر برجل یقرأ سیه دمشق على قناةأدخل رأس الحسین صلوات هللا عل عنه، قالو

  .قیمالر أمري أعجب من أمر أصحاب الكهف و هف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا(* فأنطق هللا تعالى الرأس، فقالأن أصحاب الك

_____________________ 
 

 :  پی نوشت

      000ص  ،ابن حمزة الطوسي ،مناقبالثاقب في ال (0)

 

 

 

 

 



       نویسد: قطب الدین راوندي نیز مي

تى ح بین یدیه رجل یقرأ الكهف  و ،أنا بدمشق علیه السالم حین حمل وهللا رأیت رأس الحسین  أنا و عن المنهال بن عمرو قال

ن : أعجب مفأنطق هللا الرأس بلسان ذرب ذلق، فقال ،هف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا(حسبت أن أصحاب الكأم بلغ قوله )

    .حملي الكهف قتلي و أصحاب

_____________________  
 

  :پی نوشت

   522ص  ،6ج  ،قطب الدین الراوندي ،الجرائح الخرائج و (3)

  

       نویسد: ابن شهر آشوب مي

انهم  ) الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله مخنف عن الشعبي انه صلب رأس الحسین بالصیارف في الكوفة فتنحنحروى أبو 

ن ظلموا لم الذیسیع وا صلبوا رأسه على الشجرة سمع منه )وفي أثر انهم لم ال(فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى فلم یزدهم إال ضال

م كانوا من الرقی ان أصحاب الكهف ووسمع أیضا یقرأ: ) .ال قوة إال باهلل :یقول سمع أیضا صوته بدمشق . وأي منقلب ینقلبون(

    .أمرك أعجب یا ابن رسول هللا آیاتنا عجبا(، فقال زید بن أرقم

_____________________ 
 

   :پی نوشت

      632ص ، 0ج  ،ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب( 5)

 

      :نویسد علي بن یونس عاملي مي

هف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا( فأنطق هللا الرأس بلسان عربي أعجب أم حسبت أن أصحاب الكقرأ رجل عند رأسه بدمشق )

    .حملي من أهل الكهف قتلي و

_____________________ 
 

 :پی نوشت

          322ص  ،6ج  ،علي بن یونس العاملي ،الصراط المستقیم( 2)

  

 

          نویسد: نیز مي سید هاشم البحراني

 :الىأن بلغ في قراءته إلى قوله تع، إلى الرأس على قناة طویلة، فتال سورة الكهف ، وا بباب بني خزیمة ساعة من النهارفوقفو

    .هللا إن قراءته أعجب اْلشیاء و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا(* .قال سهل هف وأم حسبت أن أصحاب الك*)

_____________________ 
 

  :پی نوشت

     360ص  ،3ج  ،السید هاشم البحراني ،مدینة المعاجز (2)

 

 

 



 .         .         اختصاص داده استموضوع بابي را به همین  علیه در كتاب شریف بحاراْلنوار عالمۀ مجلسي رحمت هللا
_____________________ 

 

 :پی نوشت

      363ص  ،35ج  ،العالمة المجلسي، بحار اْلنوار (2)

 

     نویسد: مي عساكراز علماي اهل سنت، ابن 

میع فسیكفیكهم هللا وهو الس عنهما على القناة وهو یقول نا اْلعمش نا سلمة بن كهیل قال رأیت رأس الحسین بن علي رضي هللا

   العلیم.

_____________________ 
 

  :پی نوشت

      332 و 332ص  ،66ج ، ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق (2)

 

      نویسد: محقق كتاب در پاورقي آن مي

 عتههللا اني سم ته من محمد بن أحمد المصري، قالفقلت لعلي بن هارون انك سمع وزید بعدها في قال أبو الحسن العسقالني

صالح فقلت ل ،إني سمعته منه، قال جریر بن محمدن أحمد هللا انك سمعته من صالح؟ قال هللا ، قال اْلنصاري فقلت لمحمد بمنه

د فقلت للفضل هللا انك سمته من اْلعمش؟ فقال هللا اني ، قال معاذ بن أسهللا انك سمعته من معاذ بن أسد؟ قال هللا اني سمعته منه

لي وال  فرادیس بدمشق؟ مثلي سمعته منه بباب الهللا ان سمعته منه، قال اْلعمش فقلت لسلمة بن كهیل هللا انك سمعته منه؟ قال

   .كفیكهم هللا وهو السمیع العلیمفسی هو یقول ، وشبه لي

   

    :نویسد ي دیگر از همین كتاب ميیابن عساكر در جا

أ سورة بین یدي الرأس رجل یقر هللا رأیت رأس الحسین بن علي حین حمل وأنا بدمشق و عن المنهال بن عمرو قال أنا و

" قال فأنطق هللا الرأس بلسان ذرب الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف و" تعالى الكهف حتى بلغ قوله

    .حمل ل أعجب من أصحاب الكهف قتلي وفقا

_____________________ 
 

 :پی نوشت

      023 و 022ص  ،23ج  ،ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق (33)

 

 

 

 

 



ر این د آنانقبل از اسالم خون پیامبري یا پیروان آیا رخ داده است؟  سرزمین كربالدر  اتفاقاتیقبل از اسالم چه 

  پیامبران اولوالعزم در مورد این سرزمین مطلبي گفته اند؟سایر آیا  مبر اسالمغیر از پیابه ؟ استمنطقه ریخته شده 

دست ه ب شود و این موضوع سینه به سینهي یكي از پیامبران كشته م فرزنده قطنمپیامبران گذشته خبر داده بودند كه در این 

     واضح و روشن می دانستند. بسیاررا  واقعهاین رخ دادن بود و  رسیدهو بزرگان یهودي  علما

_____________________ 

 پی نوشت:  

        320، ص 2هیثمي، ج ال ،مجمع الزوائد (3)

        332، ص 0ج طبراني، الالمعجم الكبیر، ( 6)

      322، ص 33بن عساكر، ج ادمشق،  مدینةتاریخ  (0)

 

گشتند در کربال گریه می كردند و هنگامی که هنگامي كه از صفین یا جمل بر مي  منینون قضیه در تاریخ آمده كه امیرالمای

ه فرات با لب عطشان از فرزندان من مظلومانه در كنار شریع زندیكردند می فرمودند: در اینجا فر مردم علت را سوال می

  د.شوشهید مي 

_____________________ 

 پی نوشت:  

      332طبري، ص الذخائر العقبي، ( 3)

    230، ح 332، ص 6مسند احمد، ج ( 5)

        322، ص 2هیثمي، ج المجمع الزوائد،  (2)

     322، ص 33بن عساكر، ج ادمشق،  مدینةتاریخ  (2)

    و كفاطمه و ولدیها  ، فصل سوم اْلحادیث الواردة في بعض أهل بیت320بن حجر، ص االصواعق المحرقة،  (2)

 

   گوید: مي (هل سنتابزرگان ) س الجالوتار ذهبی به نقل از

احساس ناراحتي  )همواره از این واقعه( می زد. ما به زمینرا ا و م کرده ما رم هایاسب كردیم عبور مي از كربال هنگامی که

پدران و گفت( او ) ؟رخ می دهد عبور از كربال)هنگام(  در اتیچنین اتفاق از پدرم سوال كردم كه چرا)من(  .كردیم مي

بري خمراد از  دریافتیمحسین شهید شد  که زمانی ؛در این مكان كشته خواهد شد امبریكه فرزند پی نقل کرده اندبزرگان ما 

      بوده است.  سلم صلي هللا علیه و خداد رسول حسین فرزن گذشته به ما داده بودند یانباكه بزرگان و 

_____________________ 

  پی نوشت:

    622 ، ص3 تاریخ الطبري، ج (2)

      333 ، ص2 مزي، ج ،تهذیب الكمال( 33)

   333 ، ص0 طبراني، جال ،المعجم الكبیر (33)

    623 ، ص0 ذهبي، جال ،سیر أعالم النبالء (36)

  633 ، ص33 بن عساكر، جا ،دمشق مدینةتاریخ  (30)

    033 ، ص0 بن حجر عسقالني، جا ،تهذیب التهذیب( 33)



 به كربالکه هایي كه نامه نوشتند  همان !نده ارا خود شیعیانش به شهادت رساندعلیه السالم  گویند امام حسین مي

  در این باره توضیح دهید. بیایید،

    اند این است:فرمودند و همه آن را آورده در روز عاشوراسالم علیه ال یكي از جمالتي كه امام حسین

در دنیا  لالاق ترسیدین ندارید و از قیامت نمي بي سفیان كه آمده اید مرا به قتل برسانید؛ اگر شما داواي بر شما شیعیان آل 

  باشید. هآزاد

_____________________ 

 پی نوشت:  

      332، ص 5عثم، ج بن ا ،الفتوح (3)

      323خوارزمي، ص المقتل الحسین، ( 6)

   630، ص 2 بن كثیر، جاالبدایة و النهایة،  (0)

       22، ص 3ج ابن اثیر، الكامل في التاریخ،  (3)
 

ه ن كوفه را تسخیر كرد. در نتیجه آن د هللا بن زیاد از طرف یزیدآمده است كه عبیمعتبر ع ببا مدارك و منا عیان الشیعةا در

و تعداد بودند  دبیعت كردننیز کسانی كه با مسلم  بلکه بیعت كرده بودندسالم علیه ال تمام کسانی كه به ظاهر با امام حسین تنها

مت سخروج شیعیان به  مانععبید هللا بن زیاد  سوی دیگر از و هشكستخود را  بیعت می شودنقل نیز  هزار نفر 32 آنها تا

تا  دکردناز سیاهي شب استفاده  برخی دیگربن اثیر آمده كه حبیب بن مظاهر و ا الكامل تاریخ طبري و شد. این دركربال 

  برساندند. به کربالخود را 

_____________________  

  پی نوشت:

    232، ص 3ج عاملی، عیان الشیعة، ا( 5)

 
 

     ؟كند از اول حرام بوده یا حالل؟ چرا نظر علماي فعلي با علماي قدیم فرق مي زنيقمه 
 

ه رحمت هللا علی ست. بر فرض اگر مرحوم شیخ انصاريش ایتبعیت از مرجع تقلید عصر خو استواجب  هر کس آنچه بر

كند از دفتر  تقلید مي که هر كس از هر مرجعي و ین براي شیعیان زمان ما حجت نیستا ندداد نظري مي سال قبل 633

اجع بزرگوار تقلید گویم و كاري با نظر مر من نظر شخصي خودم را مي و فتوایشان را جویا شود. ردهال كومرجع فعلي س

 سو یونعمل ما وهاب ازبینیم  مي زمانی کهولي  ر قمه زني را یك امر مقدس بدانیمحتي اگ در حال حاضر .و علماء ندارم

كه اینها عقل ندارند و یا قمه زني  عنواناین و به  اشتهگذ شیعیان را قمه زني تصاویر هاي متعدد و در سایت ردهك استفاده

 دل کرده اندب علیه شیعه به یك عمل ضد تبلیغيرا این عمل و  برده اندزشت بكار  و تعابیر خیلي را گذاشته یك طفل كوچك

در  در حال حاضر عملاین انجام  ،دهند نجام ميا اشخاصتحریك عواطف  برای قضایااستفاده را از این  داكثر سوح و

باز  اشخاص ولی یممذهب نشو سستیب و موج یمنداشته باش سادكه تالي ف یماي باش باید یك جامعه ما .جامعه صحیح نیست

   هم به مراجع خویش مراجعه کنند.

  

 

 



كه فردي  زمانی ؟چطور خداوند به آن پاداش می دهد برای خدا نباشد عزاداری امام حسیناگر شرکت در مراسم 

كند بیشتر از روي دلسوزي و ناراحتي براي اتفاقات آن واقعه بزرگ است و از هیچ  براي امام حسین گریه مي

مجالس انسان را حتي شركت كردن در این  گریه كردن و ،پس چطور است كه سینه زدننیست جهت الي هللا 

  ؟كند صاحب ثواب مي

یز لي ن. بلکه اعماما در آن عمل قصد قربت کرده باشددر ابتدا باید گفت شرط ثواب در همه اعمال این نیست که بنده حت

  .شوند خداوند به آنها ثواب مي دهد)البته بدون قصد حرام( انجام  هست که اگر بدون قصد قربت

  :در قرآن کریم آمده است

یُظ  ئًا یَغ  یبُُهْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصةٌ ف ي َسب یل  الُلَّ  َواَل یََطئُوَن َمْوط  ْن َعدُّوٍ نَْیاًل إ الَّ ُكت  ذل َك ب أَنَُّهْم اَل یُص  َب اْلُكفَّاَر َواَل یَنَالُوَن م 

یُع أَْجَر اْلُمحْ  َ اَل یُض  ن ینَ لَُهْم ب ه  َعَمٌل َصال ٌح إ نَّ الُلَّ   363توبه      س 

در راه خدا به آنان نمي رسد و هیچ مکاني که کفار را به خشم مي آورد قدم نمي  گرسنگي چرا که هیچ تشنگي و رنج و

زیرا  مل صالحي براي آنان نوشته مي شودع ت نمي آورند مگر اینکه به سبب آنگذارند و از دشمن هیچ غنیمتي به دس

  .ضایع نمي کندکاران را اداش نیکوخداوند پ

نشده است حضور در اماکني است که  ذکر یکي از مطالبي که در قرآن براي آن وعده ثواب داده شده و در آن شرط قربت

)اماکني که حضور در آنها سبب فزوني شوکت مسلمانان و به اصطالح زیاد شدن  سبب خشم و غضب دشمنان دین مي شود

  .سیاهي لشکر ایشان مي گردد(

ند و نه انداخت ایشانو نه تیري به سمت  ده بودندکه براي کشتن امام حسین علیه السالم نیام لشکر یزید کساني بودند در

 بدهندم هآنها که اگر بعد از این جنگ خواستند به لشکریان هدیه اي بدهند به  ه بودندبه این علت آمد آنها ؛شمشیري کشیدند

زیرا سیاهي لشگر کفر شدند و جزو نماد  مستحق عذاب مي دانیم را هم آنهاباز ما  اتبا در نظر گرفتن این موضوعولی 

طرف عده اي هستند که در این عزاداري ها شرکت مي کنند و چون این عزاداري ها نشانه مقابله  از آن .ندظلم قرار گرفت

  .است خداوند به ایشان ثواب مي دهدبا ظلم 

. بلکه اکثر این درست نیستو  ندانستید تي براي امام حسین علیه السالم را الي هللاالبته باید گفت این که شما دلسوزي و ناراح

وانستند گرنه مي ت و ریه مي نمایند و عزاداري مي کنندکسانیکه براي امام حسین گریه مي کنند از جنبه دیني براي ایشان گ

خود حضور در این عزاداري ها نشانگر جهت عزاداري  و جهاني اول و دوم و... گریه کنند براي کشته گان جنگ هاي

  .است هروي عرق دیني انجام گرفتاز  که بودهایشان 

 

   .لطفا در مورد روزه روز عاشورا توضیح دهید
 

به خاطر  ي است كه دودمان بني امیهو این هم به خاطر بدعت اند دانستهرا مستحب  هل سنت روزه روز عاشورااي از بسیار

   خوانیم: مي زیارت عاشورا ما در از طرفی .بدست آوردند قرار دادندهجري  23سال  كه در روز عاشوراپیروزي 
 

   بني امیه این روز را روز مباركي براي خودشان قرار دادند.

 صحیح گرفتن در روز عاشورا و روزه اند دانستهحرام  ها حتی و بعضيروزه این روز را مكروه  فقهاي شیعهتمامی ولي 

    باشد. السالم علیه عصمت و طهارتخاندان بخاطر تشبه به اینکه ولو  نیست

 

 



حرم از اول محرم آغاز مي شود با این كه ایشان در دهم م شانیاران وعلیه السالم  چرا عزاداري براي امام حسین

              ؟ه اندبه شهادت رسید

اول احیاي دهه  السالم نیز سیره ائمه علیهم یارانش تداعي مي شود و وسالم علیه ال محرم مصائب امام حسین هآغاز ما با -3

در پدرم امام کاظم علیه  وقتي ماه محرم فرا مي رسید :دمي فرمایسالم علیه الامام رضا  که همان طور ،است محرم بود

: در این او بود و مي فرمود روز مصیبت و اندوه و گریه روز دهم یده نمي شد و همواره غمگین بودند؛د السالم آثار شادي

     .رساندند روز بود که حسین علیه السالم را به شهادت

_____________________ 
 

 :  پی نوشت

     22صدوق، ص شیخ امالي ( 3)

      623ص  ،33ج  مجلسی، بحار االنوار، (6)

 

دهه والدت رسول مانند  ؛شودمی تجلیل از خاطره خوب و یا تلخ به صورت دهه برگذار  این است که در عرف رسم بر -6

  .دهه فاطمیه و غیره و آله صلي هللا علیه و خدا

علیه السالم و فلسفه سوگواري  قیام امام حسین ن اهداف عاليیتبی براي استي بده روز فرصت مناساین که  این علتبه  -0

  :مانند براي آن حضرت

   حفظ مکتب و شریعت -3

   احیاي سنت و حیات مجدد اسالم -6

   تحکیم باورهاي دیني مردم با معارف دیني -0

   الگوهاي راستین پیوند عمیق عاطفي میان امت و - 3

   اعالم وفاداري نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم - 5

 

ا هاي ما اینج سفانه جوانامت ؟هایمان برسانیم را به جوان توانیم پیام كربال مي ما چطور گیرم می از آمریكا تماس

سطحي  مسائل را خواهند و مي بگذرانندبطالت خود را به اوقات راضی هستند و  بودهدنبال شادي و خوشحالي 

 شد کنند؟رتحولی ایجاد شود و نیز تا در آنان  رساندهاین جوانان  را به توانیم این پیام عمیق الهي مي بنگرند. چطور

 گونه همانرا سالم علیه ال عزاداري امام حسین مراسمم كه یكن تقاضا مي یر كشورهااین عزیز و دیگر عزیزان در سا از ما

 دیهست خانوادهاگر یك  حال ؛باشندكه دو یا سه خانوده  ؛ ولو اینپا کنند گونه بر هماندر آنجا هم  كه در ایران بوده و هست

و برای  دوستان خود را جمع كنید وها  بچه كنند را پخش ميعلیه السالم  امام حسین مراسم يعزادار هاي شبكههنگامی که 

 بر نفري گریه و 5 - 3اداري را حفظ كنید و بتوانید كه این قضیه عز تا این هیدیك اطعامي بدعلیه السالم  خدا و امام حسین

امام  از آنهاتالش كنید و نگذارید  .یف كنیدتان بصورت قصه تعر هاي را براي بچه ینه بزنید؛ قضایا و اهداف عاشوراس

ینه ضعیف داشته باشند و با یك سولو  یپیوندعلیه السالم  ان با امام حسینت هاي چه بچه شوند و چنانجدا علیه السالم  حسین

   نند.ك از سقوط نجات پیدا مي علیه السالم حسینامام با نظر و  باطآنان با همین ارتشا هللا  ان دهندشان را نشان  زدن ارادت

 



در  كه خداوندشود  آیا این دلیل نمي. شویم مند ميبهره علیه السالم  گویند ما در آخرت از شفاعت ائمه شیعیان مي

  ال نمی رود؟ووت قائل می شود؟ آیا عدالت زیر ساي تفا آخرت بین عده

لي ص خداهم براي رسول وهابی ن تیمیه ابت میان همه بزرگان دین؛ حتي خود اس قبولمورد  شفاعت در روز قیامت اتفاقي

لیه صلي هللا ع خدانیست و در كتاب خود صراحت دارد كه رسول  ایشانشفاعت را قائل است و منكر شفاعت  آله هللا علیه و

   داراي شفاعت است.در روز قیامت  آله و

_____________________ 

 پی نوشت:  

  36، ص الرسالة الثانیة ،الهدیة السنیة (3)

   330، ص 3ج  ،ةابن تیمی مجموعة الرسائل الكبري،( 6)

  

ت شفاعآور می شویم که  از طرفی به این دوست عزیز یادال برده است؛ ورا زیر س وندل كننده عزیز عدالت خدااوالبته س

ولي شیطان آنها را گمراه می کند ولی  كنند بنده خوبي باشند ه تالش ميبلكه شامل كساني است ك شودشامل حال همه نمي 

اثر  كند درس بخواند و واقعا درس خوان است ولي دركسي كه در مدرسه تالش مي  انندگردند؛ م مي ازبكرده و باز توبه 

كند و این به عنوان شفاعت به او ارفاق مي و آید  ميهم معلم  و نیم یا یك نمره كم آورده كمي حافظه یا برخی از مسائل

 كنند و نمره قبولي به او نمی دهند. گرفته او را شفاعت نمي  6است. كسي كه نمره 
 

 :به عنوان یادگاري از ما داشته باشند وهست كه عزیزان دقت كنند سالم علیه ال روایتي از امام صادق

 كس مطیع خداهر  ائت از آتش براي كسي نیاورده ایمما برگه بر ؛طاعت تواند نزدیك شود مگر به به خداي عالم كسي نمي

معصیت باشد دشمن ما كارش در مورد خدا آنكه  و كنیم(ي داشته باشد ما جبران مي )اگر كم و كاستباشد او دوست ما است

 .قابل رسیدگي است یزگاریپرهقط با عمل و اطاعت امر خدا و ف هل بیتاوالیت ما  ؛دشمنمان نخواهیم شد( )و ما شفیعاست

_____________________ 

 پی نوشت:  

 25و  23 ، ص6 كلیني، ج ،كافي( 3)

 

 چند نکته:

عبدهللا با اای از خون  داستان دختر یهودی که فلج بود و قطرهمانند: شده وارد  و سعی کنید تحریفات آگاهانی تحقیق کنید -3

به وسیله یک مرغ به بدنش چکید و بهبود یافت، هشتصد هزار نفر بودن لشکر عمر سعد بلکه یک میلیون و ششصد هزار 

ی هاشم مرقان،  هجده گز بودن نیزه ،با یک حمله ده هزار نفر را کشتند ،اعت بودن روز عاشوراهفتاد و دو س بودن،نفر 

در مدینه و  داستان فاطمه صغری کشید تا طفل خفه شد، بسته بودند و سوار می داستان طفلی که در حین اسارت گردنش را

 و غیره را به دیگران گوشزد کنید.خبر دادن مرغ بر او 

علمي  ئتحوزه علمیه قم و رئیس گروه حدیث و عضو هی استاد ،دكتر سید محمد حسیني قزوینيپاسخ به شبهات توسط  -6

 .داده شد شما می باشند به اراي درجه اجتهاد از مراجع تقلیدد کهدانشگاه جهاني آل البیت 

ای مواجه شدید بدون از دست دادن اعتماد به نفس یا خدایی نکرده شک، به علمای دین مراجعه و  ههر زمان که با شبه -0

  .نماییدپاسخ خود را دریافت 



 سخن پایانی 

و تنظیم چنین اثری گران بهایی در رابطه با دردانه پیامبر صلي  پیش از هر چیز خداوند را شاکر بوده که سعادت جمع آوری

را برعهده من گذاشت و باور قلبی دارم اگر دعای اهل بیت و نظر مادر بزرگوارشان نبود قادر به انجام این آله  هللا علیه و

منظر جدیدی پرداخته شود.  از یقتکار نبودم. در این کتاب سعی شد با استناد به منابع برادران اهل سنت به بررسی حق

ز ا خود حد االمکان به نسخ قدیمی کتب مراجعه و در صورت عدم دسترسی پرسش هایتحقیق و پاسخ به خواهشمندم برای 

تاب و به یاد داشته باشید در نسخ مختلف از یک ک استفاده نمایید (بپرسید چرا؟ سنت نبوی از ادعا تا اثباتاز آنان )نرم افزار 

کنیم روزی  باشد درک لذا با دقت بیشتری تحقیق نمایید. استبه علت تغییرات در فونت و غیره امکان تغییر صفحات ممکن 

آن هم به شیوه ماه به جنگ دفاعی  2سال حکومت خود تنها  032را که در رکاب آن امام وعده داده شده که در طول مدت 

در انتها از تمامی کسانی که منابع خود را در اختیار  می پردازد به خونخواهی امام حسین علیه السالم پردازیم.رسول اکرم 

باشد با نظر رحمت خداوند  ؛از شما نیز متشکرم که در این مسیر مرا همراهی کردیدال تشکر را دارم و قرار دادند کمبنده 

 .له و اهل بیت گرامیشان دیدار کنمآ صلي هللا علیه و و شفاعت اهل بیت انشا هللا شما را در آخرت در جوار رسول اکرم

اشورا عبارت است از گریستن یا حالت گریه به ع عرض كرد عاشورا چیست؟ خطاب رسید علیه السالم حضرت موسی

هیچ بنده ای از بندگانم بر حسین و مظلومیت او  ؛ ای موسیداعزای سبط رسول خ خود گرفتن و نوحه و مرثیه خواندن در

 او را از اهل بهشت گردانم. ند مگر این كه گریه و ناله نمی ك
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