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 یا لیتنی کنت معکم اففوز فوزًا عظیماً 
 «زیارت مخصوهص امام حسین عاز » 

گاری عظیم می رسیدم  ای کاش من با شما بودم و با نثار جان خویش هب رست
 

 همچو شبنم رد تمنای نثار نوگلی                داشتم اشکی نمی دانم کجا غلطیده است
 )بی دل دهلوی(
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 «دیباهچ»
 ، بمحجتهالّسالم علی الحسین الّذی سمحت نفسه 

                                                                                                                   .ربحسین )ع( هک جانش را نثار رکد سالم
 زیارت انحیه مقدهساز

بر )ص( آکنده از م بی رتدید دلهای اولیای الهی و تمامی شیعیان و موالیان خاندان ایپ 
محّبت حضرت ابا عبداهلل )ع( است، و همواره دل و  دیده آانن رب مصیبتی هک با کشتن 
آانن هب آسمانها و زمین وارد شده است ، رگیان است ، و این مصیبت چنانست هک 

    نمی کاهد ، چنانکه ایپمبر ارکم )ص( رفمود: اّن لقتلآن زمان از شعله گذشت 
  .فی قلوب المؤمنین التبرد ابدًا  الحسین )ع( رحارة

                                                                    (813صفحه  –جلد دهم  –کتاب مستدرک الوسایل )

ن اهل بیت )ع( بدان توّسل او ریپوان خاندت عظما وسیله ای رگدید ات محّبان این مصیب 
 جویند و هب ردگاه الهی تقّرب یابند.

کالت و ربآوردن   ،امام حسین )ع( یعظیم زیارت عاشوراات زیکی از معج   رفع مش
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 حوائجی است هک دوستداران آن حضرت هب محضر ایشان رعهض میدارند.
پیش از ماه مبارک رمضان امسال ، ربای حقیر حاجتی پیدا شد هک چاره را رد ربرقاری چّله 

این زیارت رشیف، پس از یک رقائت زیارت عاشورا دیدم، و هب ربکت تالوت 
هفته از رشوع رقائت مشکل مورد نظر حل شد و موجب رفع  نگرانی رگدید. لذا تصمیم 
رگفتم ات متن زیارت عاشورا را با رتجمه ای روان، هب انضمام رشح مختصری راجع هب 
نس با این زیارت رشیف را با  مستندات ، فضایل ، رکامات و آاثر ُماومت واد

تدوین و منتشر سازم ، ات گامی رهچند کوچک رد نشر این گوره بی « ای نثارتمّن »عنوان 
 بدیل ربای شیعیان و محّبان خاندان اهل بیت )ع( ربداشته باشم.

)ع( و حضرت سید الشهداء  ،ربکات معنوی این ارث را هب ارواح مطّهر شهدای رکبال   
نس ُمداوم و مستمرآانن با یاران باوافی ایشان ، و روح والدینم هک از کودکی شاهد  اد

 اّّن ولّی التوفیق       نثار می کنم. زیارت عاشورا بوده ام ،
 ریهجری قم  1584رمضان المبارک سال  –تهران       خواهج ریپی –عباس 

 هجری شمسی 1838مطابق با رمداد ماه سال 



8 
 

 عاشورا زیارتمستندات 
رگهچ سیره تمامی علمای شیعه ردطول اتریخ و تأکید ایشان رب رقائت و ُماومت رب زیارت 

ت آن باقی نمی گذارد و ما را از رهگوّن ربرسی رد اسناد تنداس م رتدیدی رد صّحت و عاشورا، 
تندات این زیارت رشیف ، مبّین اهمّیت و مس ی نیاز می سازد ، لیکن توهّج هب آن ب 

گاه وژیه و بی   بدیل آن رد بین زیارات مأثوره می باشد.جای
ترده و رفاوانی صورت پذریفته است س اسناد زیارت عاشورا، ژپوهشهای گ  رد باب ربرسی 

هک عالوه رب تحقیق رد نسخه اهی موجود، سلسله راویان آن مورد ربرسی و دّقت رقار رگفته 
و توهّج رقار رگفته است اند و با رماجعه هب کتب رجال شیعه، شخصّیت ره یک مورد ُمّاهق 

 ، هک ما هب اختصارهب اسناد مّهم این زیارت تنها اشارتی خواهیم داشت .
، دو کتاب معتبر ومورد وثوق علمای شیعه است هک ره یک رامنابع اصلی زیارت عاشو

اراهئ نموده اند : قدیمی رتین نقل رمبوط  اسنادی را دال رب صّحت نقل این زیارت 
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است و قول دیگر رمبوط  کامل ازلیارات( صاحب کتاب)هب جعفر بن محّمد بن قولوهی قمی 
صاحب کتاب مصباح المتهّجد(، هک رب رهیک از دو قول توضیح اجمالی )دهب شیخ طوسی 
 خواهیم رکد:

 بن قولوهی قمی رد کتاب خویش اینگوّن بیان رکده است:محمدرمحوم  –الف 
رعض رکدم:  –امام بارق علیه السالم  –گوید: محضر مبارک ابیجعفر )علقمة بن محّمد حضرمی می 

دعایی هب من تعلیم رفمایید هک وقتی از زندیک هب زیارت سید الشهداء)ع( رفتم آن را 
بخوانم ، و دعایی هب من یاد دهید هک رهگاه از شهراهی دور و پشت بام هب آن حضرت 

 آن را بخوانم.  اشاره سالم دادم ،
رفمودند: ای علقمه، بعد از آنکه با اشاره هب آن حضرت سالم دادی، و پس  رت )ع(ض ح 

          هک رشحش را ربایت  –دی، ارگ این دعا و زیارت را راز آن دو رکعت نماز زگا
گان زارئ آن حضرت دعا رکده اند  –می گویم، زیارت عاشورا  بخوانی، پس هب آنچه رفشت

نموده ای و خداوند متعال ربای تو زهار زهار حسنه نوشته، و زهار زهار گناه را     تو نیز دعا  ،
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ی رقار ن از تو محو می رفماید، و صد زهار زهار ردهج و مقام و رمتبه تو را باال ربده ، و تو را از کسا
شهید شده اند و بدین رتتیب رد ردهج  (علیهماالسالم)می دهد هک با حضرت حسین بن علی 

ن حضرت شهید آی مگر رد زرمه شهدایی هک با ارت می دهد، و شناتته نمی شون رقایشا
شده اند ، و ثواب تمام انبیاء و رسوالن الهی و کسانی هک حضرت امام حسین )ع(را از 

 زمان شهادتش ات هب اآلن زیارت نموده اند ربایت می نویسد.
بداهلل الحسین )ع( بگو: حضرت امام بارق )ع(سپس هب علقمه رفمودند : رد زیارت ابا ع 

سالم رب تو ای ابا عبداهلل )ع(، سالم رب تو ای رفزند رسول خدا )ص( ، سالم رب تو 
ای ربزگیده خدا و رفزند ربزگیده اش، سالم رب تو ای رفزند امیرمؤمنان و رفزند رسور 

 .هک رسور بانوان عالم می باشد...(جانشینان، سالم رب تو ای پسر افطمه 
 ع( نقل رگدیده:)با هس سند از حضرت امام بارق روایت فوق 

 سی از سیف بن عمیره از علقمه.ل نقل اّول: از محّمد بن خالد الطیا -
 سی از صالح بن عقبه از علقمه.ل نقل دوم: از محّمد بن خالد الطیا -
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   .نقل سوم: از محّمد بن اسماعیل از صالح بن عقبه از مالک الجهنی -

 (83ص -تا)کامل ازلیار

فوق هک رد سلسله روایان زیارات عاشورا از آانن انم ربده شده است، همگی از  اشخاص
 ارفاد مّوثقند هک رد کتب رجال و منابع معتبر مورد تأیید رقار رگفته اند.

وسائل الشیعه ، شیخ رّح  -، رمحوم آیة اهلل خوئی، جلد اّولمجمع رجال الحدیث ) هل اجعه شود هب کتب رجال شیعه از جم )رم 
 جلد سّوم( عاملی،
است هک هب بیان سلسله )رض(منبع دوم: کتاب مصباح المّتجهد ، تإلیف شیخ طوسی  –ب 

راویان اسناد زیارت انهم رشیف عاشورا رپداتته و هس سند ربای نقل زیارت زمبور 
 اراهئ رفموده است:

 نقل اول: رمبوط هب صالح بن عقبه.-
دو نقل از علقمة بن محّمد روایت رکده اند هک  سیف بن عمیرة، هک رهاز نقل دوم:-

  طلب دعایی رد زیارت دور و زندیک حضرت امام )ع( وی از حضرت امام بارق 
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شان زیارت عاشورا را چنانکه رد نقل ابن قولوهی گذشت، هب وی ی را نمود، و ا)ع( حسین 
 تعلیم و توصیه رفمودند.

رماتب توثیق روایان فوق و سلسله ارفادی هک روایت زمبور را از ایشان نقل رکده اند ، 
 مورد تأیید رقار رگفته است. رد کتب معتبر رجال حدیث 

 –مجمع رجال الحدیث،آیة اهلل خویی،جلداهی نهم  و دهم  –جلد چهارم  الفوائد ارلجالّیة، سید بحر العلوم ، –)رجال ، النجاشی 
 الفهرست، شیخ طوسی( -طوسی خرجال، شی 

   رمبوط هب روایت محمد بن خالد الطیالسی از سیف بن عمیرة است ، هک:نقل سوم -
از شهر بیرون رفتند، همراه صفوان بن مهران )ع( می گوید : )بعد از آنکه امام صادق 

ره هب حی شتردارهب سمت نجف رفتیم و عده ای هم ما را همراهی می رکدند، پس از راه 
افرغ شدیم ، صفوان روی خود )ع( امیر مؤمنان شهر نجف رفتیم، وقتی از زیارت 

را از اینجا ، از کنار )ع( رکد و هب ما گفت : امام حسین )ع( را هب سمت رحم امام حسین 
رکبال هب سمت )ع( ت می کنید؟ از همین جا امام صادق رزیا، )ع( رس امیر مؤمنان 
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ایشان بودم، پس صفوان زیارتی را هک علقمه آن را از امام اشاره رفمود و من همراه 
مود هک ره گاه رفرد روز عاشورا روایت رکده بود، خواندو از آن حضرت نقل )ع( بارق 

آن را زاحاجت و رگفتاری داشتی، رد ره کجا هک هستی، این زیارت و دعای پس 
عمل می کنند و بخوان  و از خدا حاجت بخواه، خدا و پبامبرش هب وعده خویش 

 (.نیازمندی تورا رب می آورند
 رقار    تأیید   فوق مورد   بشرح    رجال    این سند نیز رد کتب  واثقت سلسله روایان 

با تفاوت رد  «زیارت غیر معروهف»البته زیارت عاشورای دیگری با عنوان . اند رگفته
مضامین آن، رد منابع شیعه آُمه است هک تفاوت اصلی آن نداشتن صد لعن و صد 

   سالم است، ولی هب رفموده زبرگان همان ثواب زیارت عاشورای معروهف را دارد. 
 (514و 514صفحات - 11جلد  –لوسایل )مستدرک ا

دیگر، همچنین انطباق البته متن قوی و هماهنگ زیارت عاشورا با روایات و زیارات 
ت و اعتبار این رفازاهی مختلف آن با روایات متّعدد معتبر، قطعاً می تواند گویای سندیّ 



14 
 

اره سند زیارت عاشورا رفموده ردب )قدس رّسه(یارت باشد، چنانکه رمحوم آیة اهلل بهجت ز
سند  )متن زیارت عاشورا رب عظمت آن شاهد و گواه است، یعنی چنین متنی نیاز هباند: 
 (18صفحه  –وسی مؤمنی م ارت عاشورا و داستانهای شگفت آن رشح زی)                                              (.ندارد

 -وجود رشیف امامین زئ اهمیت است هک روایت زیارت عاشورا از توهج هب این نکته حا
است هک پس از قیام بدان علت بوده  -)ع( و امام جعفر صادق)ع( حضرت امام محمد بارق 

گاه ظلم بنی امّیه حاکم رگدید هک ره گوّن قیامی را  خونین عاشورا، خفقان شدیدی توسط دست
کان بیان چنین زیارت انهم ای رفاهم نبود، لیکن رد زمان دو امام  رسکوب می نمود و ام

از شدت   پنجم و ششم بدلیل اتتالفی هک بین بنی رموان و بنی العباس وجود داشت،
یان زیارت عاشورا مباردت ن دلیل ایشان هب ب ی قان و رسکوب کاسته شد  و هب هم خف 

 : رفمودند
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  افضیلت و منزلت زیارت عاشور
 

      و   منحصر هب رفد   وژیگیهای  ن رتدید زیارت عاشورا رد بین ادعّیه و زیارات، ازوبد
ما ربخوردار می باشد، هک ردک همه آنها با عقل محدود بشر عادی ممکن نیست، لیکن متمازیی 

 بقدر ارداک انقص خویش، هب ربخی از این خّصوصیات ممتاز اشاره می کنیم:
 استاد رمحوم )ره(نوری   زیارت عاشورا از احادیث قدسّیه است: رمحوم محدث – 1

رد خصوص فضیلت و اهمّیت زیارت عاشورا  )صاحب مفاتیح الجنان(حاج شیخ عباس قمی 
رفموده است: )رد فضل و مقام زیارت عاشورا همین بس هک از سنخ دیگرزیارت اه 

رهچند هک از قلوب اپک ایشان زج   نیست، هک هب ظاره از انشاء و امالی معصومی باشد،
م و دعا از لعن و سالوآنچه از عالم باال هب آنها ربسد بیرون نمی آید، ولی این زیارت 

                                                                                                          ن رسیده است(. ی خداوند متعال هب جبرئیل امین و از او هب خاتم النبی 
 محدث نوری( –ّیة ازلارئ )رجوع شود هب کتاب تح 
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حسین نوری، زبرگان دیگری از علمای شیعه، من جمله رمحوم عاّلهم  ازعالوه رب رمحوم میر

                           هب قدسی بودن زیارت عاشورا تأکید ورزیده اند.  )ره(مجلسی 
 (434صفحه  – 111جلد  –بحاراالنوار )             

ن از بسیاری ت ظ محتوا و م حال این زیارت رشیف ب ظیم زیارت عاشورا:ع متن ومحتوای  – 4
موده هک رف)قّدس رّسه( است . نقل است از رمحوم آیت اهلل بهجت  از زیارات متمازی

مخصوصاً با مالحظه آنچه رد سند  ،آن گواه است  هب عظمتبودند: )متن زیارت عاشورا 

                        .(خطاب هب صفوان رسیده است)ع( زیارت عاشورا از حضرت امام صادق 
 ی(ت م رح  –کالم آیت اهلل بهجت  )کتاب آینه حقیقت امام حسین )ع( رد                       

هک رد روایات معتبر متعدد ربای زارئان  یعظمت متن زیارت عاشورا از ارج و ثواب 
 مشخص می شود.،ه استحضرت با رقائت زیارت عاشورا آُم

ای زارئ مطابق با اصحاب امام صد میلیون ردهج مقام ربای زارئ، تعلق عنوان شهید رب
 رد ربآوردن تمامی حاجات زارئ و ضمانت حضرت حق تعالی رد روز عاشورا،)ع( حسین 
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رسیدن او هب مقام مستجاب الّدعوه، محو شدن گنااهن و سارئ ثوابها و آاثری هک رد ارث زیارت 
گویای ارسار  ،رقائت زیارت عاشورا وعده داده شده است حضرت سید الشهداء با

 عجیب و شگفت انگیزی می باشد هک هب این زیارت رشیف اختصاص دارد.
همچنین تأکید امامان معصوم رب تالوت زیارت عاشورا ، گویای عمق مفاد این زیارت 

 است و رضورت و تدرب رد متن آن را مشخص می سازد.
      حضرت امامآاثر و نتایج منحصر هب رفد زیارت عاشورا:رد روایت صفوان از  – 8

این زیارت و دعا را بخوان و رب آن ،)صفوان آُمه است هک رفمودند:)ع( صادق 
 مواظبت کن، هب ردستی هک من چند چیز رارب خواننده آن تضمین می کنم: 

 زیارتش قبول شود. –الف 
 و کوشش وی مشکور باشد. سعی –ب 
 خدا ربنگردد.و انامید از ردگاه  باشد ربآورده شود حاجات اوره هچ –ج 
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   و پدرم از پدرش ات امیر ای صفوان، این زیارت را با این ضمان از پدرم یافتم ،
از جبرئیل امین، و او هم از  )ص(و رسول خدا  )ص(و ایشان از رسول خدا  )ع( المؤمنین 

خداوند متعال نقل می کند، و ره کدام این زیارت را با این ضمان تضمین رکده اند، و 
ذات اقدس خودقسم یاد نموده هک : ره کس این زیارت و دعا را بخواند، دعا و  ند هبوخدا

                                                                                   .( آورده سازم زیارت وی را بپذریم، و خواسته اش رههچ باشد رب
 شیخ عّباس قمی( –)مفاتیح الجنان 

یک از ادعّیه وزیارات دیگر مالحظه نمی شود و می توان  تضمین ارج و ثواب رد چیهاینگوّن 
رد ثواب رقائت این  )ع( مکّرر معصومین حصر بفرد دانست ، بعالوه رفمایشات آرنا من 

 –ارات و بحار االنوار رد دو کتاب رشیف کامل ازلیزیارت هک قباًل اشاره شد و 
 منعکس است .3جلد
ن رکیم رگوههای مختلفی مورد لعن و آ زیارت عاشورا:رد آیات رقلعن اشخاص رد – 5

کاران و ظالمین، اقتالن  متعال رقار رگفته اند،نفرین خداوند  و متعّدیان هب هک از جمله هب : ستم



19 
 

 )ص(،آزار دهندگان ایپمبر ارکم  حیات مؤمنین ، ردوغگویان رد ادای شهادت ،
قطع رحم کنندگان، نسبت انروادهندگان هب زانن   منافقین و کّفار ، مفسدان رد زمین،

حق می توان اشاره رکد، هک این جهت وهج مشترک آیات الهی و مؤمنه و کتمان کنندگان 
عنوان مفاد زیارت عاشورا است هک رد آن آل زیاد ، آل رموان، بنی امّیه هب 

 و ایشان از مقام دور کنندگان  )ص(،اران ظلم و جور رب خاندان و اهل بیت ایپمبر بنیانگذ
گاه  چینان و تمهید کنندگان قتل سبب   هدایت رمدم، اقتالن ایشان ،  خالفت و  جای

 رب کشتن آانن ، مورد لعن رقار رگفته اند. خاندان والیت و مشارکت کنندگان
،اباسفیان ، شن بعالوه اشخاصی همچون عبیداهلل بن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی الجو

و ربوز چنین  )ع(سید الشهداء  تبن معاوهی و رگوههایی هک ربای جنگ با حضرمعاوهی، زیید 
کاری و مساعدت نمودند، هب   رصاحت لعن رگدیده اند. مصیبت زبرگی با آانن هم

     زارئ ازخداوند روزی مهدّویت و زیارت عاشورا: رد دو رفاز از زیارت عاشورا ، – 4
 خونخواه امام شهید خویش باشد : )عج(بد ات رد رکاب امام زمان می طل 
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مام منصور اافسأل اهلل الذی ارکم مقامک و ارکمنی بک ان ریزقنی طلب اثرک مع 
  ص(.من اهل بیت محمد )

 مع ریزقنی طلب اثری افسأل اهلل الذی ارکمنی بمعرفتکم و معرفة اولیائکم ... و ان 
 لحق منکم ...بااامام هدًی ظاره انطق 

از اقداماتی است هک  )ع(رب اساس روایات معتبر،  انتقام خون بنا حق ریخته سیدالشهداء 
پس از ظهور بدان اقدام می رفمایند و بهمین دلیل از اسامی مبارک  )عج(حضرت مهدی 

و  )ص(آل محمد اقئم  عنوان شده است.این گوّن بین قیام  « )ص(منتقم آل محمد »ایشان 
ات متوارت تصریح شده حکم و استواری ربرقار می شود و چنانکه رد روایواقعه عاشورا پیوند م 

 .   فتانتقام خواهد رگ )ع(از ستم کنندگان هب حسین اقئم ما   است :
 (544ص  – 1جلد  –)اصول کافی                     

ت انحیه مقدهس نیز ذرک ای ندهب و زیارعع رد ادعیه و زیارات دیگری همچون دواین موض 
 شده است.
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 مچنانکه رد روایات متعدد من جمله روایت منقول از حضرت ابوالحسن ارلضا  امام هشت 
از نسل هب جای مانده از اقتالن رکبال هک  )ع(حسین  آُمه است ، انتقام خون امام )ع(

سید اهشم  –ج( رد رقآن )سیمای مهدی )ع رگفته خواهد شد .  هب جنایت پدران خویش راضی هستند ،

و یا از اقتالنی هک رد زمان ظهور حضرت صاحب ازّلمان رجعت می کنند ات  (443 ص –بحرانی 
                                                                                                                                            سند رگفته می شود . هب زسای جنایات خود رب

 (83صفحه  – 48جد  –)بحاراالنوار 
هب  )ع(ُماومت رب رقائت زیارت عاشورا: عالوه رب توصیه حضرت امام صادق   – 4

کایت از اهمیت  صفوان مبنی رب رقائت زیارت عاشورا و مواظبت از آن ، هک ح
د ، بوژیه وجو )ع(ُماومت رب تالوت این زیارت رشیفه دارد ، دستور ساری امامان معصوم 

گان هب محضر ایشان صارد رفموده اند ، حاکی ف ربخی زبرهک رد تشّر  )عج(مقّدس امام زمان 
ه رد تشرف حاج سید  رقائت زیارت عاشورا دارد، چنانک از رضورت و فوائد ُماومت رب

 رب این مّهم تأکید شده است . )عج(احمد رشتی یا سید بحر العلوم هب محضر امام زمان 
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بعالوه تأکید رب رقائت این زیارت ربای ربآورده شدن حاجات و نیازاه و رفع 
ام  رگفتاریهای شخصی و عمومی، توصیه هب تالوت آن رد اغلب مناسبت اه اّعم از ایّ
مبارکی همچون لیالی قدر، ایام البیض و یا شهادت خاندان اهل بیت ، و تجربّیاتی هک 

معجزاتی هک رد و  اشورا نقل رکده اند و رکامات زبرگان از ُماومت رب رقائت زیارت ع
، این زیارت رشیف را از دیگر ادعیه و زیارات فضیلت تالوت آن ذرک شده است

 متمازی می سازد .
سجده انتهای زیارت عاشورا : دستور هب سجده رد مقابل خداوندیکتا ، رد چیه زیارت  – 3

 )ع(تنها هب زیارت عاشورای امام حسین  دیگری از امامان مالحظه نمی شود ، بلکه این ارم
اختصاص دارد،و این مّهم نشاّن اوج پیوستگی معنوی بین زیارت عاشورا و حضرت سید 

هک قیام و نهضت آنحضرت نیز رب این  با عبودّیت و بندگی خداوند است ، )ع(الشهداء 
 استوار بوده است.

 ته شده است هک این سجده هب یاد رد یک تعبیر رعافنی از سجده انتهای زیارت عاشورا، گف 
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، مقرر رگدیده است و زارئ زیارت خویش را با  )ع(آرخین سجده حضرت ابا عبداهلل 
  آن امام شهید واقع شده است،   یوی دن    حیات    پسین  وا   رد ساعات   آنچه

 می سازد. هماهنگ 
 زیارت عاشورا ردکالم زبرگان

زیارت  زبرگ شیعه، اّعم از متقّدمین و متأرّخین ،رد بسیاری از منابع اصیل ومعتبر 
   ت ویا رشح متن آن مالحظه ئ آداب رقا،یانورشیف عاشورا با ذرک اسناد ، سلسله را

می شود و اکثر علمای شیعه کوشیده اند ات فضایل این زیارت را متّذرک شوند و ریپوان اهل 
رعایت اختصار تنها هب ربخی از   را هب تالوت ُماوم آن تشویق نمایند، هک بلحاظ )ع(بیت

  این منابع اشاره می کنیم:
 شیخ نصراهلل  ارث- )ع(نا ابی عبداهلل الشهید کتاب لؤلؤالنضید فی رشح زیارة مولی   – 1

 (444) صفحه                                                                                                                          شبستری
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                                                                                                                                         هم مجلسی ارث عاّل  –کتاب بحاراالنوار  –4
 (811صفحه  – 33) جلد 

                     زبرگ تهرانیارث عاّلهم شیخ آاق - هی تصانیف الشیع ل کتاب الذریعة ا – 8
 (43صفه  – 14) جلد                                                                                                            

                                                                                                                                                                         ارث عالهم مجلسی  –کتاب تحفة ازلارئ  – 5
 (33)صفحه                                           

                        ارث عاّلهم موال الشریف شیروانی  –کتاب الصدف المشحون   - 4
 (134صفحه  –)جلد دوم               

      ارث حاج میرزا ابوالفضل تهرانی  – کتاب شفاءالصدور فی رشح زیارة العاشور – 4
 (111صفحه –)جلد یکم                                                                                                                                     

                                                                                                    رث شیخ محمد حسین نخبة الفقهائیا –کتاب انیس المقّلدین  – 3
 (13)صفحه 

                                                                                                             شیخ عبدالحسین امینی ارث عاّلهم –کتاب ادب ازلارئ  – 3
 (41)صفحه 
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                              اهلل امامت کاشانی آیت اهلل سّید زعزیارث  -الدعّیة یارات و اجامع ازل کتاب – 3
 (55)صفحه 

                                                                                           مستنبط تبرزیی نجفیارث حاج سّید احمد  –کتاب ضیاءالصالحین  – 11
 (134) صفحه 

                                                           ارث آیت اهلل سید زعزیاهلل امامت کاشانی –کتاب مجمع الفوائد  – 11
 (843)صفحه 

                                                                                                         ارث حاج شیخ علی اکبر نهاوندی –کتاب گلزار اکبری  – 14
 (4) صفحه 

  ارسار و ایپم اهی زیارت عاشورا
 عظیم هب از سوگند خداوندمتعال هب زعت و ذات اقدس خویش ربای اعطای اپداش

              ، هک با زیارت عاشورا آن حضرت را زیارت )ع(زارئین حضرت امام حسین 
ارسار وژیه ای   می کنند، چنین ربداشت می شود هک رد متن این زیارت رشیف

نهفته است . رگهچ وقوف رب تمامی این ارسار با نقصان عقول انسانها ممکن نیست، 
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 ذر رقائت با اخالص و حضور قلب آناین زیارت و از رهگ  لیکن زارئبا تّدرب رد رفازاهی
بدان وعده رفموده است می تواند رب ربخی از آنها واقف رگدد و هب مقامی هک خداوند تعالی 

 د.دستاورداهی شگفت آور آن بهره جوید و از آاثر و ، تقرب یاب
 ربخی از این دستاورداه عبارتند از:

از محققین زیارت عاشورا را بهترین مفّسر واقعه  ربخی تفسیر ماندگار نهضت عاشورا: – 1
جانسوز عاشورا دانسته اند و معتقدند ارگ زیارت عاشورا نمی بود، این نهضت حیات بخش و 

که رد متن زیارت هب عظمت این سوگ عظیم و ن ردستی تفسیر و ماندگارنمی شد، چناظلم ستیز هب 
ظما ربهمه مسلماانن بلکه رب تمامی   :آسمانها و زمین تصریح شده است  اهل مصیبت عد

ت و عظمت و  ارّلزیة  لقد عظمت  صیبة   جلّ ت و  و علی جمیع االسالم و بک علینا المد  جلّ
  عظمت مصیبتک فی السموات علی اهل جمیع اهل السموات.

یتها فی االسالم و فی جمیع السموات و االرض...  ...مصیبة ما اعظمها و اعظم رزّ
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با لعن و نفرین رب ستم   زی : رد رسارس این زیارت رشیف،روحّیه ظلم ستی تقویت  -4
گانی هک زبرگترین جنایت را رمتکب رگدیدند، و بیزاری از ظالمین ، هک سمبل فساد و ستم  پیش

می طلبد ات رد رکاب   ات آنجا هک او روزی بوده اند ، روحّیه ظلم ستیزی زارئ هب اوج می رسد،
 هب خونخواهی امام شهیدش اقدام کند: )عج(امام منتظر 

اثرک مع اماٍم منصوٍر من اهل بیت محّمد ، صّلی اهلل علیه طلب ...ان ریزقنی 
 وآهل... 

 هدًی ظارٍه انطق بالحق منکم......و ان ریزقنی طلب اثری مع اماٍم 
کام پیوندمعنوی با خاندان اهل بیت  – 8 : زارئ با رقائت زیارت عاشورا ، پس  )ع(استح

و  )ع(از اعالم بیزاری جستن ازجنگ طلبان و اعالن جنگ هب دشمنان اهل بیت
ودوستان ایشان  )ع(هواداران و ریپوان ستمگران ، اعالم مواالت ودوستی با اهل بیت 

مامان هک رقآن رکیم ، ایپمبر عظیم الشأن اسالم و ا« تولّی»و « تبّری»می کند و رب اصل 
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رب آن تأکید داشته اند ، اپی می فشارد و رد این راه مقّدس ، ثبات قدم و  )ع(شیعه 
 استواری رد دنیا و آرخت مطالبه می کند:

 م قدم صدق فی الدنیا واالرخة... ...و ان یثبت لی عندک 
این پیوند معنوی و محبت ات بدان حد تشدید و تحکیم می شود هک زارئ از رپوردگار خویش 

رقار دهد  )ص(و آل محمد  )ص(ب می کند هک زندگانی اش را همچون زندگی حضرت محمد طل 
 )ص(:ورمدنش را نیز مانند رمدن محّمد و آل محّمد 

 .)ص(و آل محّمد محّمد ، و مماتی ممات  )ص(الّلهم اجعل محیای محیا محّمد و آل محمد 
حقیقت نوعی اعالم مواضع و کجروی: زیارت عاشورا رد  اجتناب از خطر انحراف – 5

 شیعه و تبیین خط فکری آن است .
زارئ با رقائت زیارت عاشورا ، رماتب ریپوی مطلق و بی قید و رشط خود از وجود  

 و معّیت باایشان رد دنیا و آرخت را هدف گذاری و از   رشیف سید الشهداء )ع(
 ... اآلرخة یجعلنی معکم فی الدنیا و خداوند متعال مطالبه می کند:... ان
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معّرفی شده است، « سفینة النجاة»و « مصباح الهدی»چنانکه رد روایتی امام حسین )ع( 
وزیارت عاشورا نیز رد واقع رچاغ هدایتی است هک شیعیان با ُماومت رد تالوت همراه 

راه صحیح و رصاط مستقیم گام می گذارند، و از اتریکی جهل،  رد ،ا تدرّب و  اخالص آنب
 گمراهی، انحراف و کجروی، نجات پیدا خواهند رکد.

ام از رتویج روحّیه شهادت طلبی وایثار:زارئ حضرت سید الشهداء )ع( با اله – 4
از الم میدارد، ربای مجاهده رد دافع از دین و حق اع را نهضت عاشورا ، آمادگی خود 

بادوستان ، تبری و بیزاری می جوید بینی هک با آن حضرت هب جنگ رپداختندان و محاردشمن
ات روز قیامت  اهل بیت )ع( اعالن دوستی می کند و با دشمنان و جنگجویان علیه دین ،

 ود را رد راه خدا ارباز می کند: نماید، و رماتب ایثار و فداکاری خ اعالم دشمنی و جنگ می 
م لمن  سالمکم، و رحٌب لمن حاربکم ، و ولٌّی لمن واالکم ،و عّدٌو لمن ... انّی سلّ

 ...عاداکم
 ...ورحٌب لمن حاربکم الی یوم القیامة...
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الگوسازی از شهدای رکبال: زارئ رد سجده زیارت عاشورا رس رب آستان عبودیت حق  -4
امام حسین )ع(رد روز قیامت حضرت می ساید و از او روزی می طلبد ات از شفاعت 

هب عنوان قهرماانن مبارزه با  ،وافیش شهید و یاران بام بهره مند شود و رد راهی هک آن اما 
ظلم وستمگری و نموّن اهی عینی بندگان تسلیم خداوند، گام نهادند و خون اپکشان را نثار 

 رکدند، اثبت قدم بدارد:
عندک مع الحسین و  ود، و ثّبت لی قدم صدقیوم الور )ع(الّلهم ارزقنی شفاعة الحسین 

 )علیه السالم(.صحاب الحسین ،اّلذین بذلوا مهجهم دون الحسین ا
کات مّهم وکلیدی ردزیارت عاشورا، شناسایی و معّرفی رجیانی  – 3 رجیان شناسی : یکی از ن

ایشان را از مقام و  )ع(، است هک بنای ظلم و جور را ایجاد نمودند، و با ستم رب اهل بیت
رمدم را هب صالح  موده بود ات رد منصب خالفت الهیرمتبتی هک خداوند ربای آانن مقّرر رف

کار با  و سداد هدایت نمایند، جلوگیری نمود، وبا کشتن یا زمینه چینی رد قتل ایشان هب پی
 :وحی رپداختند خاندان
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فیها، و لعن  عن رماتبکم اّلتی رتّبکم اهلل... و لعن اهلل اّمًة دفعتکم عن مقامکم ، و ازالتکم 
 ...کم، و لعن اهلل الممهدین لهم با التمکین من قتالکم ت اهلل امة قتل 

و یارانش را هب شهادت رسانیدند  )ع(این رجیان تنهاهب کسانیکه رد واقعه عاشورا امام حسین 
اد ، آل رموان ، ،خالهص نمی شود ، بلکه نقطه آغازین آن از سقیفه بود و رد نسل آل زی

اوم یافت ، و هب دست ابن رمجانة )ابن معاوهی و زیید تد دگی اباسفیان، بنی امیه هب رسرک
ن هب اششید و با یاری هواداران و ریپوان زیاد(، عمربن سعد وشمر بن ذی الجوشن تحقّق بخ 

 رسوا نمود. را  )ص(خاندان ایپمبر  ودشمنان اسالم چنین سوگ عظیمی منجر شد و وقوع 
افشای این رجیان شوم و مخّرب رد زیارت عاشورا روشن می سازد هک این رحکت 

ساختن جامعه اسالمی از مسیری هک ایپمبر ف  حرورت ربانهم رزیی شده وبا هدف من بص 
صورت پذریفته است و هب چیه  ارکم )ص( رب اساس وحی الهی اپهی گذاری رفموده بود، 

 ه اتفاقی و مقطعی نداشته است .وهج جنبه یک حادهث و واقع 
: چنانکه  رد متن زیارت عاشورا مالحظه می شود، زارئ پس از تبّری  -3  رتتیب تولّی  و تبّری 
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گان ، و طلب لعن و نفرین ابدی، بیزاری از آانن را وسیله تقّرب و  از ظالمان و ستم پیش
و با اعالم  ، و رقار می دهدظم )ص( و خاندان اپک اع زندیکی هب خداوند و دوستی با ایپمبر ا

 مسیر زندگی خویش را مشخص می سازد:رمزاهی عقیده و  رادت هب ساحت ایشان،ا
ام حیاتی بالبرائة منهم ک فی هذه الیوم وفی موقفی هذا وایّ اللهم انّی اتقّرب الی -

 . آل نبّیک علیه و علیهم السالم و لنبّیکالمواالت او اللعنة علیهم و ب
 لّیکم...ثّم الیکم بمواالتکم و مواالة و اهلل اتقّرب الیم و و الیکم منه  ربئت الی اهلل -
اسالم انب و  هبون رفازاهی زیارت عاشورا بازگشت م : مضم احیای مکتب اسال – 3

ائب اس وحی الهی و باتحّمل زرجاه و مصرنا رب اسآ )ص(اصیلی است هک ایپمبر ارکم 
از مسیر الهی خویش   ، لح ایشاناجانشینان صلیکن با محروم ساختن ،رفاوان اپهی نهاد 

و اصحاب وافدارش  از  )ع(خون اپک حضرت سید الشهداء  بذلبا  منحرف رگدیده بود هک 
ربای همیشه نجات یافت و ربای   سقوط حتمی وانحراف بی بازگشتی هک انتظار می رفت،

اصلی اسالم انب محمدی   هب عنوان اپسدار ،)ع(ابد اپیدار و استوار ماند، و مکتب اهل بیت 
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شیخ الطائفه، زیارت عاشورا سبب احیای تعبیر هب اپس این قیام جاوداّن شد، و هب  )ص(

                                                                                                                                                                شد. )ع(ف خاندان اهل بیت مکتب اسالم رد راه هد
 (454صفحه  –شیخ طوسی  -المتهّجد )مصباح

 رکامات و معجزات توّسل هب زیارت عاشورا
 رکامات   رد منابع متعّددی هک رد زمینه فضیلت زیارت عاشورا تدوین و منتشر شده است،

 و معجزات شگفت انگیزی راجع هب آاثر رقائت این زیارت رشیف ذرک رگدیده است 
 هک هب عنوان نموّن و عبرت، هب مواردی از آنها اشاره می کنیم:

 رفع وبا و طاعون و توقف کشتار شیعیان رعاق، هک رد ارث چند روز رقائت کامل- 1 
هب ارم حضر ت آیت اهلل زیارت عاشورا با صد لعن و سالم توسط شیعیان سارماء و 

                                                                                                                          رگدید. شیرازی زبرگ واقع میرزای
 ن علیه السالم ()کتاب رکامات امام حسی 
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رفع قطحی و نگرانی از رمدم و زنول رحمت الهی از آسمان هک ردنتیجه رقائت دسته  -4
جمعی زیارت عاشورا توسط چهل طلبه متدّین رد مسجد رشیف جمکران ، با صد لعن و سالم 

و  )س(و حضرت ابوالفضل العباس  )ع(و دعای علقمه و توسل هب حضرت موسی بن جعفر 
                                                                                           د محّمد حّجت کوه کمری حاصل رگدید.وم آیة اهلل حاج سی رمح هب ارم )س(حضرت علی اصغر

 (531صفحه  -س –)کتاب رکیمه اهل بیت                
بدنبال   زبرگ شیعه، کشف پیکر اتزه و سالم رمحوم حاج شیخ صدرا بادکوهب ای، از علمای – 8

تخریب زمار رشیف ایشان پس از بیست و هس سال از زمان وافت ایشان رد دار 
وژیه داشت و  ائت زیارت عاشورا ُماومت و تقّیدالسالم ، هک ایشان همواره رد رق

گاه تالوت آن زیارت را رتک نفرمود.                                                                                                هیچ
 (48صفحه  –)رشح زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن 

بسیاری از زبرگان و علمای شیعه همچون رمحوم آاق نجفی اصفهانی ، رمحوم حاج شیخ  – 5
گامی هک دچار حاجت اهی العالج و مشکل  عبدالنبی اراکی و آیت اهل سیدنجفی قوچانی، هن
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توسل هب رقائت زیارت عاشورا ویا مقّرر رکدن چّله )چهل روز ُماوم( با  می شدند،
زیارت عاشورا ، حوائج ایشان ربرطف و اجابت می رگدید، لذا دیگران را هب ُماومت 
رد تالوت این زیارت رشیفه توصیه می نمودند، هک نموّن اهی بسیاری از آنها رد کتب 

گارش شده است، ات زیارت عمختلفی هک رد باب شگفتیها و رکام ذرک رگدیده اشورا ن
                                                                                                                                                                                                                                    رجوع شود هب کتاب زیارت عاشورا و آاثر شگفت آن()                                                                                                   است .

بسیاری از بیماران صعب العالج رد نتیجه  ،رب اساس نقلهای مؤثق از علما و متّدینین  -4
زیارت عاشورا ، مانند مارجای شفای چشم رفزند آاقی حاج سید محمود  رقائت ُماومت رب

کلی انبینا رگدیده بود کان متخصص و  بجنوردی، هک یک چشم او ب چشم دیگر وی نیز هب نظر زپش

 زهلل شبیری زنجانی ، اداخلی و خارجی رد معرض انبینایی بود، هب نقل از حضرت آیة ا
                                                                                          ربکات رقائت این زیارت رشیف ذرک شده است.رماجع معارص هب عنوان 

گاه اینترنتی تبیان(  )اپی
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 توصیه امامان هب ُمداومت رب زیارت عاشورا
 -سید   حضرت  اتکید ایشان رب زیارت   روایت شده است،  )ع(از امامان شیعه  آنچه  

ت زیارت آن حضرت ئ و بیان اهمّیت و فضایل بسیار رب ُماومت رقا )ع(الشهداء
 است ، هک هب نموّن اهیی از آن اشاره می کنیم:

)ارگ رمدم می دانستند رد زیارت  یب رفموده اند هک :ج رد تعبیری ع  )ع(حضرت امام بارق  
دند ، و حسرت رسیدن هب آن  )ع(امام حسین  هچ فضیلتی است ،از شوق آن می رمد

                                                        (133ص  – 111جلد  –عالهم مجلسی  –)بحار االنوار                اپداش اه جسم و روح آنها را اپره اپره می رکد(.

         زیارت امام )نیز روایت شده است هک رفمودند:  )ع(از حضرت امام صادق 
، و روزی ات را زیاد می کند ، و زندگی با طوالنیمرت را ع هک خدا  را رفو نگذار، )ع(حسین 

 .(سعادت ورمگ با شهادت هب تو خواهد بخشید
همچنین آن حضرت هب صفوان رفمودند : ) زیارت عاشورا بخوان، واز آن مواظبت 

 (811صفحه  – 33جلد  –حاراالنوار )ب                                                                                                       کن(. 
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ئت زیارت عاشورا رب ره مؤمنی هک رقا )ع(، ربخی روایات وارده از امامان معصوم رد
 (111جلد  -بحاراالنوار)اشته باشد، واجب دانسته شده است.حضرت دارقار هب امامت آن 

را رتک کند ، مستوجب  )ع(آن کس را هک بدون عذر مّوهج زیارت حضرت امام حسین  و
نیز زیارت  )ع( اپره ای از روایات معصومین رد(5صفحه  –)همان منبع  آتش جهّنم می داند.

                                                         معّرفی شده است.  )ع(آن حضرت ازخصائص و عالمت اهی شیعه اهل بیت 
 )منبع قبل(

رد رجیان تشّرف رمحوم حاج  (،ج)ع حضرت بقّیة اهلل االعظم ، امام زمان  تأکید وژیه
رشت،هب محضر رشیف ایشان هک مختصر  سیداحمد رشتی، اترج متّدین و رسشناس ساکن

 مارجا حسب نقل کتب  منابع معتبر شیعه بشرح ذیل است:
رمحوم سید احمد رشتی با رگوهی از همشهریان و دوستان خویش عازم سفر حج می شوند، هک رد 

ربای تشرف هب بیت اهلل الحرام از همسفران خویش جدا می افتد ودچار ر رحکت خود مسی 
         مشّرف )عج(لذا باتوسل هب محضر مبارک امام زمان   ، نهائی می شودحال اضطراب و ت 
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فله هدایت رفمودند، هک گشاییی خواندن انهب  ابتدا می شود، هک آن حضرت انمبرده را 
سپس او را هب رقائت زیارت جامعه کبیره توصیه می رفمایند ولی منجر هب پیدا  حاصل نشد ،

ان سید احمد رشتی را هب رقائت زیارت عاشورا با لعن و رکدن راه نشد ، رسانجام ایش
دست   م و دعای علقمه ارم می رفمایند ، و پس از رساندن او هب اقفله دوستانش،الس 

مبارکشان را رب زانوی وی نهاده و او را هب رماقبت رد رقائت انفله ، زیارت عاشورا و 
می کنند ، واز دیدگان سید احمد رشتی  زیارت جامعه توصیه می رفمایند و هس بار آن را تکرار

 غائب می شوند.
 (431صفحه  – 33جلد  –بحاراالنوار  ،محّدث نوری  –)کتاب نجم الثاقب  

نس با زیارت عاشورا   سیره زبرگان رداد
کایت دارد هک ایشان علیرغم همه  وری رب سیره زبرگان ، علما و صاحبان بصیرت ح رمر
مسؤلیتها رد زمینه اداره امور دینی و علمی رمدم و رماجعات بسیار، هب رقائت زیارت 
رشیف عاشورا مقّید و ملتزم بوده اند ، و عالوه رب ُمداومت خویش ، دیگران را رب 
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هک هب نموّن اهیی از این تأکیدات اشاره  ، ش می رفموده اندرقائت ُماوم آن توصیه و سفار
 می کنیم:

                نقل شده است هک  ،هللتیاّط، عارف روشن ضمیر و سالک الی ااز رمحوم شیخ رجبعلی 
 رفمود: ات زنده اید زیارت عاشورا را از دست ندهید ، زریا رد عالم معنا هب من توصیه می 

                               زیارت را بخوان .هک این رکده اند
                              (441صفحه  –محمد محمدی ری شهری  –)کتاب کیمیای محبت                                                                                     

ت فومنی )ره( رفموده بودند هک : استاد فقیه عارف و رمجع زبرگوار ، رمحوم آیت اهلل بهج 
ما ، رمحوم حاج شیخ محمد اصفهانی از خداوند خواسته بود هک رد آرخین لحظات عمرشان زیارت 

بخوانند و سپس قبض روح شوند ، و دعایشان هم مستجاب شد و پس از اپیان این  را عاشورا
                                                                                         ذشتند . گزیارت ، رد 

 (رحمتی - )کتاب آینه حقیقت امام حسین )ع( رد کالم آیت اهلل بهجت               
 چهل روز ایپپی هب رقائت  ، ربخی از علما وزبرگان با هدف رب آُمن حاجات خود -
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رپداختند و آن را بسیار مجّرب می دانستند، و رمدم می ّین عاشورا رد اواقت مع زیارت 
کالت و حّل مع توّسل هب این زیارهب را نیز           الت توصیه ض ت رشیف ربای رفع مش

 می رفمودند.
 گلچین رفازاهیی از زیارت عاشورا

ر و  والیت ، ننف بی رتدید زیارت عاشورا حاوی ردیایی ازمعارف الهی، عشق و دلدادگی هب
از حق و عدالت ات رسحّد شهادت  بیزاری از ستمگران ومتعّدیان هب رحیم والیت و دافع

کات ارزنده ای توسط  و بذل حیات خویش است ،و رد رشح این زیارت رشیف ن
شارحین بیان شده است هک ذرک آنها مقتضای این مقال و رشح مختصر نیست ، لیکن 

بار و با رب کت ، تنها هب ذرک چند رفاز از این زیارت بسنده ربای خوهش چینی از این شجره رپد
 می کنیم:

رد رفاز آغازین زیارت عاشورا چنین رب موالیمان ، امام «: اثراهلل»منظور از لقب  -1
 م:ی سالم می ده  )ع(حسین 
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 یا اثر اهلل و ابن اثره...علیک   السالم 
و منظور « خون»است ،و هم هب معنای «انتقام و خون خواهی»هم هب مفهوم « اثر»واژه 

                                                   کسی است هک خون او طلب می شود. 
 (483ص  –جلدیکم -الطریحی  –البحرین  )کتاب مجمع             

ست هک خداوند متعال ولّی ین بیان شده ا« اثراهلل»جمع بین معانی مختلفی هک ردباره واژه 
زریا تمامی امامان معصوم  ، هک رد رکبال رب زمین ریخته شد،است الشهدا )ع(خون حضرت سید 

ی شوند، لذا تعّرض هب رحیم ل اهلل انمیده م آ )علیهم السالم(بیت ایپمبر ارکم و اهل 
متعلًق هب  )ع(خون بهای امام حسین  و، الهی محسوب می شودتجاوز هب رحمت ،ایشان

                                                                                      .رکد داوند است و اوآن را تقاص خواهدخ
 (15صفحه  –جواد محّدثی  –)ردسهایی از زیارت عاشورا 

 مظلوماً فقد جعلنا لوّلیه سلطااًن .و من قتل  رد رقآن رکیم نیز هب رصاحت آُمه است :
 (88آهی  -)سوره إرساء  
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 ش سلطه )حق قصاص( رقار دادیم.وم کشته شده ، ربای ولیّ ی: آن کسی هک مظل عن ی 
طلبی و زّعت خواهی شناتته  حقنماد ظلم ستیزی،  )ع(رد رفهنگ شیعه ،خون امام حسین 

 شده است.
 )ع(م رب وجود مقّدس حضرت ابا عبداهلل عاشورا هک هب سالرد نخستین رفاز زیارت  – 4

هب آن حضرت داده شده است: )سالم « الورت الموتور»اختصاص یافته است ، عنوان 
 ای کشته ای هک خون کسانش نیز ریخته شده است(.  رب تو باد ،

کار رفته است ، و آن هب « ورت» گاّن، نقص و خون ب بلحاظ لغوی رد معانی: تنها ، جنایت ،ی
کان وی کشته شده  اطالق میکسی   ، ولی انتقام اورگفته نشده است.رگدد هک زندی

گاّن ای دانست هک خودش و  )ع(بنارباین می توان حضرت سید الشهداء  را آن ی
کانش مورد جنایت رقار رگفتند، لیکن انتقام خون آانن هنوز رگفته نشده است و  زندی

وافیش باشد،  ن باارن آن حضرت و یامنقتم خو (ج)ع عصر   حضرت اماماتمقّرر رگدیده 
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همین زیارت رشیف و زیارت انحیه  ه رفازاهی، از جمل  چنانکه رد ادعّیه و زیارات متعّدد

 مقّدهس و دعای ندهب ، بدان تصریح و تأکید رگدیده است.
ن رد رفازی از زیارت رشیف عاشورا رد وصف زییدبن معاوهی بصورت اشاره چنی  –8

 :آُمه است 
ابن آکلة االکباد ، اللعین بن اللعین، علی لسانک و لسان نبّیک صّلی اهلل علیه و .. و .

 ... آهل
 ست ، رب زبان تو )خداوند( و زبانیعنی: پسر )هند( جگرخوار، هک ملعون پسر ملعون ا

 ... )ص(ایپمبرت
حد « آکلة االکباد»مقصود از  مارجای هند جگرخوار )مارد پلید زیید( است هک رد جنگ اد

کافتن بدن مقّدسرد نمود و با مباردت  )س( سیدالشهداء حمزهحضرت  اقدامی سبعاّن هب ش
معروف « جگرخوار»آن را هب دندان کشید و هب هند ،خارج نمودن جگر آن حضرت 

 رگدید.
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 )ص(پدر و جّد زیید، رد زمان حیات ایپمبر رگامی اسالم   بعالوه معاوهی و پدرش ابا سفیان،
بر مقّدسان باال میروند، مورد لعن ن میمونها از م پس از آنکه ایشان رد رؤیا مشاهده رفمودند هک 

                                                                                                                   معّرفی رگدیدند.« شجره ملعوّن»آن حضرت رقار رگفتند، همااننکه رد رقآن رکیم هب عنوان 
 (41آهی   -سوره إرساء )

فلسفه لعن رد زیارت عاشورا:ربخی اشخاص با استناد هب دستور رقآنی مبنی رب عدم سّب  – 5
 ( تّسبوا الّذین یدعون من دون اهلّل الو دشنام نسبت هب خدایان مشرکان )و

 ( 113آهی  -سوره انعام )

زیارت عاشورا اعتراض و انتقاد دارند. این رگوه تصور می کنند نسبت هب لعن اهی مکّرر رد 
و جمعی از یاران  )ص(و ستمگرانی هک رب اهل بیت ایپمبر  هک تکرار لعن رب خاندان بنی امّیه

سید الشهداء ظلم وستم روا داشتند ، چهره ای خشن از این زیارت تداعی می کند، حال 
ت این ربداشت ، عدم توهج هب ف  و تّصور انردست از مفهوم آن لسفه لعن آنکه علّ

ربخالف تّصور بسیاری ارفاد، لعن اشخاص یا رجیانها رد زیارات و اّدعیه ، اساساً هب است.



45 
 

است و « رحم»نقطه مقابل « لعن»مفهوم انزساگویی و فحش هب آانن نیست، بلکه 
ه مسلمان ، رقار می گیرد، و طبیعی است هک ره انسان از جمل « رحمت»رد ربارب « لعنت»

یا دور از رحمت « ملعون»و مشمول رحمت خداوند، ورگوهی را « رمحوم»عده ای را 
گاه هک دوستان خویش و دشمنان                             را مورد شناسایی رقار شخدا می شناسند، و آن

       می دهد، رب آاننکه مطابق شاخصه اهی الهی و دینی دوست او هستند ، رمحوم اطالق
 ، همانمی کند، و دشمنانش را ملعون خطاب می کند. لذا لعن و سالم رد زیارات و ادعیه  

  تفسیر اصل تولّی  و تبّری  رد اسالم است و جنبه انزساگویی و فحاشی ندارد.
  (45آهی –)سوره ازحاب رد آیات رقآن رکیم نیز موارد بسیاری وجود دارد هک خداوند کارفان 

مورد لعن خویش رقار  (43آهی  –)سوره ازحاب و کسانی هک خداوند و ایپمبرش را آزار می دهند 
 داده است.

را رتتیب لعن و سالم رد زیارت عاشورا: چنانکه رد رفازاهی آرخین زیارت عاشو -4
و خاندان مکّرمش  )ص(بار رب ستمگرانی هک رد حّق ایپمبر ارکم  مالحظه می شود، زارئ ابتدا صد
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ستم روا داشتند، و آاننکه ظلم رب ایشان را نبعّیت نمودند، ونیز کسانی هک با حضرت امام 
وی نمودند، لعن و حسین )ع( هب کارزار ربخاستند یا اقتلین آن حضرت را همراهی و ریپ

گاه صد بار رب وجود رشیف حضرت سید الشهداء دنفرین می رفست و ارواحی هک رد  )ع(، آن
د، سالم ابدی نثار می کند، و مجّددًا رب شخص آن حضرت، و حضرت رحیم او جای رگفتن

و اصحاب باوافی  )ع(رفزند رگامی ایشان، و رفزندان زبرگوار امام حسین  )س(علی اکبر 
 می رفستد. آن حضرت ردود

 ،دتدا انسان خویشتن را  تخلیه می نمایب ا  ، این رّوهی حامک و رعافست هک رد مسیر تعالی روح
 سپس هب سوی معبود خویش رپواز می کند.

شیعه زارئ نیز ، نخست از دشمنان آنحضرت تبّری می جوید و خود را اپک و آماده می سازد، 
گاه هب ایشان اظهار محّبت و دوستی )تّول ی( می کند، ات آنجا هک از خداوند  « مقام محمود»آن

و بواسطه تقّرب هب   رزو میکند،و خاندانش را آ )ص(طلب می کند، و زندگی و رمگ ایپمبر 
 رد دنیا وآرخت زّعت و وجاهت می طلبد: )ع(وجود رشیف امام حسین 
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 فی الّدنیا و اآلرخة... .)ع(الّلهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین 
 رد سجده انتهای زیارت رشیف عاشورا آُمه است : «: شکر رب مصیبت»مفهوم  – 4

یتی... . الّلهم لک الحمد حمد الشارکین  علی  مصابهم ، الحّمدهلل علی عظیم رزّ
 سوال این است هک رچا رب چنین مصیبت عظمایی باید شکر رکد؟
رگهچ از یک زاوهی  )ع(،اپسخ آن است هک قیام و نهضت حضرت حسین بن علی 

یتها فی  مصیبتی رددانک، ّن تنها ربای مسلماانن بلکه ربای اهل آسمانها و زمین بود)اعظم رزّ

نعمت زبرگی ربای االسالم، و فی جمیع الّسموات و االرض(، لیکن از منظری دیگر، 
و یاران ایشان ، اسالم از  )ع(، زریا هب ربکت شهادت وجانبازی امام حسین ود اسالم ب 

ربانهم رزیی  )ص(مسیر انحرافی هک بنی امّیه وآل ابوسفیان پس از رحلت ایپمبر رگامی 
 دنجات یافت و انحراف عظیمی هک با حکومت معاوهی و زیید بدانم هب اوج خو رکده بود،
کار رگدید، چنانکه حضرت امام حسین   رسیده بود،  ند:رد رفمایشات خویش رفمود )ع(آش

 )ان کان دین محّمٍد لم یستقم ااّل بقتلی، فیاسیوف زخینی(
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از این منظر نهضت رکبال نعمتی عظیم و زبرگ بود هک از سوی خداوند ربای نجات 
مقّرر رگدید، و مسیر اسالم و مسلماانن  )ع(مسلماانن ، بوژیه شیعیان  و ریپوان اهل البیت 

هب ورب این لطف و ربکت سپاس می گویند خداوندرا  تعیین شد، لذا ریپوان آن حضرت ،
 رس رب آستان حق می سایند.شکراۀن آن 

 رد رفاز آرخ زیارت عاشورا ، رب چهار شخص بصورت لعن اشاره شده است : – 3
 الثانی، و الثالث و ارلابع... ثم باللعن منّی، و ابدًا هب اّواًل ظالم الّلهم خّص انت اّول 

 شناسایی این چهار شخص شده است ات از این لعن اهیبحث اهی رفاوانی رد خصوص 
 چهارگاّن رزمگشایی شود.

 رد میان تفسیراهی مختلف، رب اساس تفسیر شیخ طوسی ، این چهار شخص عبارتند از:
     ابن ملجم  – 8 صالح( قداربن سالف )پی کننده انهق – 4اقبیل )اقتل اهبیل(  – 1 

                                                معاوهی )پدر زیید و رفزند ابا سفیان( .  – 5  (-ع– )اقتل علی
 میرزا ابوالفضل طهرانی( -)رجوع شود هب کتاب شفاء الصدور    
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 زیارت عاشوراآداب رقائت 
گان  رد آاثر زبرگان ربای رقائت زیارت عاشورا آداب خاصی ذرک شده است هک شیفت

خی از این آداب و .رباین گنجینه فیض الهی هب رعایت آنها توصیه شده اند  بهره مندی از
 مستحّبات عبارتند از:

 رقائت زیارت عاشورا هب هس شکل رد اتبار و منابع موثق توصیه شده است:  – 1
رقائت تفصیلی آن است ، هک با زیارت و سالم رب حضرت امیرالمؤمنین ،قسم اّول 

رشیف امین اهلل ، آغاز می شود.پس از آن دورکعت نماز علی )ع( بوژیه زیارت 
گاه با توهج هب بار تکبیر بگوید ،   جانب آن حضرت سالم کند و صدزیارت خوانده می شود، آن

سپس زیارت عاشورا را ات انتها با ذرک صدبار لعن رب دشمنان وصد رمتبه سالم رب آن 
از زیارت بجا آورد، و چون افرغ نماید و بعد از سجده زیارت دورکعت نمرقائت حضرت 

 رگدید دعای صفوان )معروف هب دعای علقمه( را بخواند.
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آُمه است . بدین  )ع(آن است هک رد روایت علقمه از حضرت امام بارق ،قسم دوم 
رتتیب هک پس از سالم رب آنحضرت و لعن اعدا و اقتالن ایشان، دو رکعت نماز 

گوید و متن زیارت عاشورا را با صد رمتبه لعن و صد ب  تکبیر ، پس صد رمتبه زیارت بخواند
 رمتبه سالم هب انتها ربساند و پس از سجده دورکعت نماز زیارت بجا آورد.

 شیخ ارباهیم کفعمی( –الوافّیة   )جّنة 

زیارت مختصر آنحضرت است هک مطابق قسم دّوم عمل می شود، با این  ،قسم سوم
تفاوت هک رد بیان لعن و سالم، پس از ذرک یک رمتبه لعن کامل بنحو ذمکوررد زیارت، 

، و پس ازذرک یک رمتبه کامل سالم رب حضرت ابا «اللهم العنهم جمیعاً »نودوّن بار بگوید: 
 ، نود وّن رمتبه بگوید: و اهل بیت و اصحاب ایشان )ع(عبداهلل 

    صحاب سین و علی اوالد الحسین و علی او علی علی بن الح  )ع(السالم علی الحسین 
 ماّل رشیف شیروانی( –)الصدف المشحون .  )ع(الحسین 

کان ،    زمان   رد ره دور، ه ا ویا ر  عاشورا از زندیک زیارت   تئ رقا از مستحّبات  – 4   و م
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      نماز زیارت است هک اغلب پس از رقائت زیارت سیدبجاآوردن دو رکعت 
                                                                                                                                  الزم دانسته اند .  )ع(الشهداء 

 (811صفحه  – 111جلد  –عاّلهم مجلسی  )بحار االنوارـ
لیکن ربخی گفته اند رد زیارت از راه دور می توان نماز را قبل از رقائت زیارت عاشورا   

دو رکعت  می دانند و ربخی دیگر بجا آوردن را رب زیارت اولی   خواند، و رگوهی تقّدم آن
    ت عاشورا را مستحب دانسته اند .نماز قبل از زیارت و دو رکعت پس از رقائت زیار

 (35صفحه  –جلد یکم -تهرانی  میرزا ابوالفضل –و شفاء الصدور 534ص  –کفعمی  –مصباح الهدی ال )          
رد اپره ای از نسخه اهی زیارت عاشورای معروهف، رب اساس روایت علقمه از  – 8

، مستحب دانسته شده زیارت حضرت امام محمد بارق )ع(، ذرک یکصد بار تکبیر پیش از رقائت
 (33صفحه لد یکم، ج  ،الصدور  و شفاء – 531صفحه   -مصباح کفعمی ال )                                                       است . 

کان ربای رقائت –4 باستناد  زیارت عاشورا، بسیاری از زبرگان،  ردباره زمان و م
 روایت صالح بن عقبه ، خواندن آن را قبل از زوال، و رد زیارت از راه دور رد صحرا 
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                                                                                           یا بام خاّن مستحب دانسته اند. 
 (33صفحه  –ل جّلد اّو  –ء الصدور و شفا133صفحه  –شهید اول  –)المزار     

رقائت دعای صفوان )مشهور هب دعای علقمه ( پس از رقائت زیارت عاشورا  – 4
مستحب دانسته شده و رب آن سفارش شده است ، هک موجب امکل زیارت می شود و 

                                                                                                                                                                          البته رشط صّحت آن محسوب نمی رگدد. 
 (33صفحه  -جلد یکم   –فاءالصدور )ش 

آن را   دانسته  ومستحب جلس رارد ربخی از منابع ، ذرکصدبارلعن وصد رمتبه سالم ردیک م  – 4
( 443صفحه  –جلد اّول  –میرزای شیرازی  –)مجمع المسائل یارت و ازدیاد ثواب می دانند سبب امکل ز

                                                                                                    رگهچ رگوهی دیگر گفتن لعن و سالم رد یک مجلس را الزم دانسته اند.
 3 (113صفحه  –جلد یکم  –اء الصدور )شف                                                                                                               

 ره آُمه است هک رفمودند: ارگ رد صورت توان)ع( رد خبر صفوان از امام صادق  –3
 )کامل ازلیارات(، تمام این ثوابها ربای توخواهد بود  یزیارت عاشورا را هب این نحو بخوان روز 
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امور مهم سفارش  رد ذیل خبر زمبور هب رقائت زیارت عاشورا ربای ربآُمن حاجات و و
 شده است.

رد سیره علما و زبرگان، نیز تتم زیارت عاشورا رد چهل روز رد ساعت معّین و رتجیحاً  – 3
ات و رعض ارادت هب جربای قضای حا آفتاب،قبل از طلوع  از نماز صبح و بعد

 ساحت مقدس آن حضرت ، مالحظه می شود.
عاشورا ذرکی هب میان نیاُمه  رگهچ رد روایات از ُماومت چهل روزه رد رقائت زیارت

زبرگان رب حسب تجرهب چّله زیارت عاشورا را رد رسیدن هب مقاصد  و لی ربخی علماو  ،است
 مشروع، قضای حوائج و رفع دشمنان و بالیا کارساز و بی نظیر دانسته اند. 

 محّدث نوری( –)کتاب رّدالسالم                                                                                                                                                             

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 



57 
 

 

 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
  



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68 
 

 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 

 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




