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ح  حمِن الرَّ  م ی ِبسِم اللِه الرَّ
ُهم َّ » لِ  الل َّ واُتک  عل   ک  ِیَّ ُکْن ِلو  ل  ن ص  س  ِه بِن الح  ل ِه یالُحج  ِه و  فِ  یآباِئِه فِ  یو ع  اع  ِذِه الس َّ لِ  یه  ٍه و  اع  اِئدا  و    ا  یَّ ُکِلَّ س  اِفظا  و  ق  و  ح 

لِ  اِصرا  و  د  ُه فِ  نا  یْ و  ع   ل  ی ن  تع  ْوعا  و  ُتم  ک  ط  ْرض 
 
ُه أ ی ُتْسِکن  ت َّ ایح  وِ  ه   «لیط 

 

الم   لسَّ
َ
  ا

َ
با َعبِدالله و َعل ای کیَعل

َ
ت یا

ّ
رواِح ال

َ
  یاال

َ
ت ِبِفناِئک َعل

َّ
 ما َبق یِمنّ  َک یَحل

ً
َبدا

َ
  َی َو َبق ت  یَسالم  اللِه ا

َّ
 یالل

 
ه  الله  آِخَر   ل

َ
هار َو ال َجَعل َو النَّ

میِلز  یالَعهِد منّ 
 
 اَرِتک

َ
الم  َعل لسَّ

َ
َس  ی. ا َس  ی  َعل یَو َعل نیالح  َس  یَو َعل نیبِن الح  والِد الح 

َ
َس  یَو َعل نیا صحاِب الح 

َ
 السالم.  هیعل نیا

 یخود را برا  ا یها و تکا   هینیدسته جات، حس  ها و   ت أ یدل ما در حال آماده شدن است و کم کم ه  یمحرم در شهر و در فضا  یو هوا  حال

متعال در قلوب   یکه خدااست    یو حرارت   یموهبت اله  کی  نیاکنند.    یآماده م السالم    هیعل  دالشهدایحضرت س   دانیساالر شه  یعزادار

 مینداده اند. خدا را شاکر هست  یگوهر را به هرکس  نیاست که ا  ییگوهر گرانبهاالسالم    هیعل  نینهاده است. محبت امام حس  عهیبه ود  نیمؤمن

از جانب   یروضه ها امانت  نی. امیشرکت کنالسالم    هیعل  نیامام حس  یدر مجالس عزا   میما شده که بتوان  بینص  قیتوف  نیکه امسال هم ا

 ماست. یفلسفه زندگ مالسال هیعل نیعشق حسخداست. 

 

 است ی کار مرتض  ،ام یپس شور و عشق و عاشق                   مرا مادرش نوشت یزندگ  ریتقد

 همان قطعه کربالست ، هرجا که دل شکست          میشو  ی م کیچه نزد نیتا حس هیگر با

 استیمیفرش ک نیگرد و غبار مانده بر ا           که بال مالئک است ستیفرش روضه ن نیا

 ـاسـتیانب یّو تمام لیاو فخـر جبرئ                      اند ده یرس یاو به بزرگ یروضه ها از

 گنج گران قدر قلب ماست  ،نیمهر حس                      من است یندارید هیپا ،نیحس مهر

 

 است السالم    هیعل  دالشهدایحضرت س  دانیکه به عنوان ارادت به ساحت مقدّس ساالر شه  م ینعمت عظ  نیکه ا   میخدا را شاکر باش  د یبا   یلیخ

 و موهبت فرموده است. تیمتعال به ما عنا یرا خدا

کردند که   تیترب  نطوریما را االسالم    همیعل  نیحضرات معصوم  ،کنم که در فرهنگ عاشورا  ی آغاز م  نگونهیا  زیرا با شما دوستان عز  عرضم

که بتوانند در اقامه مجالس امام   یکسان   یکردند و برا  ی م  قیمجالس تشو نیبر اقامه ا  شانی. امیقائل باش  یارزش خاص  هیاشک و گر  یبرا

 دادند.  یاجر و پاداش قرار م ،شرکت و عرض ادب کنند لسالما هیعل نیحس

 کنم که فرمودند:   یحضورتان م میرا تقدالسالم   هی علاز حضرت صادق  یثیحد

َرَج ِمن َع   َمن»
َ

خ
َ
ِکرنا ِعنَدُه ف

ُ
و ذ

َ
َکَرنا ا

َ
 َزَبِد الَبحر ِنِه یذ

َ
ت ِمثل

َ
و کان

َ
نوَبُه َو ل

ُ
ُه ذ

َ
َر الله ل

َ
ف

َ
 َجناٍح َبعوَضٍه، غ

ُ
 «َدمٌع ِمثل

  ی اشک جار یش ولو به اندازه بال پشه ا یاز چشمها کند، ی م  ادیاز ما  ا یافتد و  ی ما م  ادیکه به  یما بشود و هنگام اد ی ، یدر نزد شخص اگر»

 «باشد. ا یولو به اندازه کف در .آمرزد یمتعال گناهان او را م  یشود، خدا

 

 فرمودند:   ای

اَضْت َع »
َ

ف
َ
َدُه ف

ْ
ا ِعن

َ
ِکْرن

ُ
اُه ْی َمْن ذ

َ
اِر.  ن

َّ
ى الن

َ
ُه َوْجَهُه َعل

َّ
َم الل  « َحرَّ

 « .کندی خدا آتش جهنم را بر او حرام مبشود،  انیاو گر یها شود و چشم یما در نزد کس  ادی اگر»

 

ثوَن؟» فرمودند:  لی به جناب فضالسالم   هی علصادق  امام َحدِّ
ُ
جِلسوَن و ت

َ
 «ت

 « د؟یکن  یهم نقل م یبرا راما   ثیحد د؟یکن یما م  ادی د،ینینش یهم م دور»

ِعلت  ِفداَک » کرد: عرض  «َنَعم ج 
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 « . میکن یهم بازگو م یشما را برا ث یشما را، احاد اتیروا م،ی نینش یشما شوم. ما دور هم م  ی بله! فدا»

ها ، فأْح » فرمودند: حضرت ِحبُّ
ُ
ض ایأْمَرنا  وایإنَّ تلَک الَمجاِلَس ا

ُ
 یف

ُ
ه ُ َمن أْح  ل

ّ
َرِحَم الل

َ
 « أْمَرنا. ای، ف

که زنده نگه بدارد و   یخدا رحمت کند کس.  لیفض  یامر ما را ا  دیزنده نگه بدار  د،یبدار  ایدوست دارم. پس اح  یلیمجالس رو خ  نیمن ا»

 «کند امر ما را. ایاح

 فرمودند:   بعد

َض  ای»
ُ
 یف

ُ
خَرَج ِمن َع ل

َ
ِکْرنا عنَدُه ف

ُ
َکَرنا أو ذ

َ
و کاَن أکثَر ِمن َزَبِد البحرِ  ِنِه ی، َمن ذ

َ
نوَبُه و ل

ُ
ه ُ له ذ

ّ
َر الل

َ
باِب غف

ُّ
 َجناِح الذ

ُ
 «ِمثل

آمرزد   ی، خدا گناهان او را م شود  ختهیاشک ر  یاو مانند بال پشه ا   یچشمهااز  ما بشود و    اد یدر نزد او    ای ما کند    ادی  یاگر کس  ل،یفض  ای»

 « .باشد ایکف در یاد یبه ز اگرچه

 

وارد شده و واقع شده بود،  السالم  همیعل عصمت و طهارت    تیکه بر اهل ب  یبر مصائب و حوادث تلخ  هیگر لتیدر مورد فض  اتیروااین  همه  

نوع مجالس    نیبودند که ا  یکسان  نیاولالسالم    همیعل  نیو اساسا خود حضرات معصوم  استاقامه مجالس    نیا  یو ارزش باال  لتیاز فض  یحاک

 هیاهلل عل یصل  امبر یواقعه کربال را پ   اتی، جزئالسالم  هیعل  نیقبل از شهادت امام حس  نکهیدر خصوص ا  م یدار  یفراوان اتیو روا  کردند   ی م  ریرا دا

 بودند.  ختهیاشک رو آله  ه یاهلل عل یصل زمان یعز امبریپ  ،حادثه تلخ روز عاشورا یفرموده بودند و برا انیبو آله 

 

  امبریوارد شدند. پ السالم  هیعلنشسته بودند و امام حسن  و آله  ه یاهلل عل یصل  امبریپ   یکه روز  کند  ینقل م  یت یاز ابن عباس روا ریابن جب  دیسع

  ه یاهلل عل یصل امبریهم آمدند خدمت پ  شانی. ا«یبن ای یال ،یال»کردند و فرمودند:  هیگر دند، یتا چهره مبارک فرزندشان را دو آله  هیاهلل عل یصل

  ی. وقت«یفلما راه بک»وارد شدند.   ه یسالم اهلل علالشهدا دی. سپس س«السالم هیعل نیثم اقبل الحس» راست آن حضرت نشستند. یپا یو روو آله 

. و  زمیعز  رزندف  ا یمن ب  کینزد  ا،یمن ب  کی. نزد«یبن  ا ی  یال  ،یال»  و فرمودند:  ختندیاشک ر  دند، یدرا  السالم    هیعل  نیکه آن بزرگوار امام حس

که    یکنم و تنها نکته ا  یقسمت شما را معطل نم  نیاست، من در ا  یطوالن  تیچپشان نشستند. )روا  یپا  یالسالم رو  هیعل  نیامام حس

و    دفرموده بودن   ان یب  ها را بارها و بارالسالم    هیعل  نیمسئله شهادت امام حسو آله    هیاهلل عل  یصل  امبری. پ کنم  یمد نظر دارم را خدمتتان عرض م 

  ک یرا    شد   ی وارد مالسالم    همیعل  تیکه بر اهل ب  یی ها   بتیمص  شانیبودند(. در ادامه ا  ستهیگرالسالم    ه یعل  نیامام حس  بتیهم در مص  ایشان

  نمیب  ی م  یوقت   ؛السالمعلیه    نی. اما فرزندم حسیبه بعد  صنعی تذکرت ما    تهیلما را  یو ان  نیفاما الحسکردند و در ادامه فرمودند:    ادی  کی

که به حرم من   ی . وقتجاریفال    یو قرب  یبه و قد استجار بحرم  یکان .دهند یبا او انجام م   کاری  چه  ندهیرا که در آ السالم    هیعل  نیفرزندم حس

را در خواب به علیه السالم    نی. فرزندم حسیصدر  یال  یمنام  یفاضمه فکه او را پناه دهد.    ستین  یکس  یول  شود  یم   کیپناهنده و نزد

. و ابشره بالشهادهخارج شو و هجرت کن.    نهیگفتم که از مدعلیه السالم    نی. به فرزندم حسیدار هجرت   نآمره بالرحله عآغوشم گرفتم و  

 ی . کوچ کردند و به سوارض مقتله و موضع مصرعه ارض کرب و بالء و قتل و فناء  یعنها ال  رتحلیف فرزندم به شهادت بشارت داده شد.  

.  ن یتنصره عصابه من المسلمبه نام کرب و بال و کشتن و فنا شدن.  ینیزمکه محل شهادت او است،  یرفتند که مقتل او و موضع ینیزم

  انیآقا  ،کنند   ی م  یاری که او را    ی. کسانامهیالق  ومی  یساده شهداء امت. اولئک من  کنند   ی م  یاری او را    آنهاو مسلم  نیاز مؤمن  یفقط عده کم

االن صحنه عاشورا را، آن واقعه   نی است که هم  نی. مثل اهیانظر ال  ی کانهستند. بعد فرمودند    امتیامت من در روز ق  یو سروران شهدا

اسب به  یاز باال عا،یفخر عن فرسه صر ، زنند ی م ریکه او را با ت  یوقت  بسهم، ی و قد رم. نمیب ی چشمم م یو جلو کنم  ی جانسوز را نگاه م

.  برند   ی سر او را مانند سر گوسفند مظلومانه م  ، افتاد   نیاسب به زم  یاالاز ب  نکهی. بعد االکبش مظلوما  ذبحیکما    ذبحیثم  .  افتد  ی م  نیزم

صلی اهلل علیه و آله و    امبریکه اطراف پ   یکرد و افراد  هیگرصلی اهلل علیه و آله و سلم    امبری. پ من حوله یو بک  صلی اهلل علیه و آله و سلمرسول الله    یثم بک

الله   یرسول الله صل. ثم قام  کردند یم  هیبلند بلند گر  ،با ضجه و ناله  ج،یو ارتفعت اصواتهم بالضج  ستندیبلند گر  یهمه با صدا  ،بودند سلم  

که  یکسان نیاز ا کنم ی. به تو گله مکنم  یم تیمن به تو شکا ای. خدایبعد یتیاهل ب ی لقیما  کیاشکو ال یاللهم ان قولیو آله و هو  هیعل

 کردند.   نیبعد از من چن ، من تیبا اهل ب

در   یمختلف  یها  واقعه کربال را به شکلالسالم    همیعل  تیاهل ب  دادند،  ی خبر مو آله    هیاهلل عل  یصل  امبریکه پ   میباب فراوان دار  نیاز ا  ی اتیروا  و

  هم یعل  ا یانب  که  م یدار  ی فراوان  اتی. رواگردد  یبرم السالم    هی عل  نیمسأله کربال به قبل از شهادت امام حس  خی اند و تار  فرموده  انیمقابل مردم ب

 ه یعل  ی سی، حضرت ع السالم هیعل  یکرده است، حضرت موس  هیگرالسالم  هی علکرده اند. حضرت آدم    هیگرالسالم  هیعل  نیامام حس  بتیبر مص  السالم
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 بت یمتذکر شده است بر مص  اکه خداوند متعال آنها ر  میدار  یفراوان  اتی. روانی اجمع  همیسالم اهلل عل  ایانب  ریو سا  السالم  هیعل  لی، جناب اسماع السالم

را  السالم    هیعل  نیشهادت امام حس  ری ثأ که ت  ی اتیروا  نی. همچنختندیر  ی اشک م  بتیمص  ن یبودند و بر ا  ان یگر  آنها و  السالم    هیعل  نیامام حس

عوالم    کلبر    بتیمص  نیابلکه    ختند،یر  یاشک م  بتیمص  نیبر ا  انیفراوان است. نه تنها آدم  ،کند  ی م  انیملک و ملکوت ب  عیبر جم

 بودند.  انیگر بتیمص نی هم در ا آنها اثر گذاشته و  یهست

 

َضا    ب  یْبِن َشبِ   اِن یَّ الرَّ   َعِن » ی الر 
َ
ت  َعل

ْ
: َدَخل

َ
ال

َ
ِل    یفِ   علیه السالم  ق وَّ

َ
ِم   ْوم  یَ أ َحرَّ م 

ْ
خدمت    دیگو  یم  بیابن شب  انیر  ،. اول روز محرم که شد«ِمَن ال

الحجج   ثامن  فرمود:  دمیرس  و السالم  ةالصلوا  هیعلحضرت  َشبِ   ایَ ». حضرت  شب  یا  !«ب  یاْبَن   !  ب یپسر 
َ
َبک َقْد 

َ
ل َو    ِت »َو  ْبع   السَّ َماَوات   السَّ

وَن ِلَقْتِلِه« َرض 
َ ْ
َقْد   ب  یاْبَن َشبِ   ایَ »  .کردند  هیبر او گر  ها  نیهفتگانه و زم  یها  ناآسم،  علیه السالم  الشهدا  د یبه جهت شهادت جد من س  اْل

َ
ل

نِ 
َ
ث بِ  یَحدَّ

َ
بِ  یأ

َ
ِه« ِه یَعْن أ َس من نقل کرد از پدرش، از جد خود که  یبرام ! پدربیپسر شب ی ا َعْن َجد  ح 

ْ
 ال

َ
ِتل

 
ا ق مَّ

َ
که جد  ی وقت «یَجد   ن  یْ »ل

ْحَمَر« ،کشته شدعلیه السالم  الشهدا  دیمن س
َ
 أ

ً
َرابا  َو ت 

ً
َماء  َدما تحت  ها  ناها همه قرمز رنگ شدند، آسم و خاک دیباران خون بار »َمَطَرِت السَّ

 قرار گرفتند.  ریتأث

 

« اند:    فرموده   ی به جناب ثمالالسالم    ه یعلدارد که امام صادق    یگری د  اتیدر روا  نیهمچن  ا ی  و  َوالِبحار 
 

َرضوَن َوالِجبال
َ
ماوات  َواْل تَک السَّ

َ
د َبک

َ
 »وق

  همه متأثر بوده بتیمص  نیو در االسالم  هیعل نیامام حس بتیبر مصکردند  هیها، اشجار، همه گر  آسمان، پرنده ن، یزم اها،یها، در  تمام کوه

 . زدند یم یشتریو آنها ضجه ب ستندیگر شتریب گری اند، بلکه عوالم د

پدر من، مادر    وفاته سماء الله وارضه ومالئکته«  بیمن بکته لط  یوام  ی»باب:  میدار  یگونه آمده است که عرضه م  نیا  اراتیاز ز  یبعض  در

 .اند ختهیاشک ر بتیمص نیکردند و بر ا هیو مالئکه گر نی، زمنهاابه جهت شهادت او آسمکه   یکس  یمن فدا

 
خود   ی ها که در همان روز عاشورا مرغان بال  م یدار  اتیاز روا  یاوقات در بعض  ی عظما قرار گرفت. گاه  بتیمص  ن یا  ریعوالم تحت تأث تمام

و همان روز خبر شهادت رفتند    یکرده بودند و به جاها و نقاط مختلف  نیرنگ  السالم  هیعلالشهدا    دیکربال، به خون س   یشهدا  یها  را به خون

 نقاط رساندند.  ریرا به سا السالم  هیعلن یامام حس

 

 شما قرار گرفت.  ی شهادت عظما نیا ریابا عبداهلل! که تمام مُلک و ملکوت تحت تأث ای  تتیبه قربان مظلوم انیعالم جان

گذاشته است،   یبه جا  ها  ناو آسم  نیدر مُلک و ملکوت و در زمالسالم    هیعل  نیشهادت امام حس  یکه اثرگذار  یهمه وسعت  نیتوجه به ا  با

گرانبها از    راثیم  کیبه عنوان    یفرهنگ عزادار   نیاند و ا  فراوان کرده  قیتشو  بر زنده نگه داشتن واقعه کربالالسالم    همیعل  نیائمه معصوم

 است. دهیبه ما رسالسالم  همیعل نیعصومحضرات م

 

 : کنم ی دعوت م ،دهیمهم که از بزرگان ما به ما به ارث رس اریبس ارینکته بس نیرا به توجه به ا زیدوستان عز شما

 : م یاسالم کوشش کن خ یدو واقعه مهم تار نیا داشتیدر گرام د یو همگان با میدر بزرگداشت آن اهتمام بورز اریبس د یواقعه است که با دو

 ؛است ریمسأله غد  یدر گرو عهیش  تیست که هوا یمهم اریمسأله بس ،ریمسأله غد  ؛ر یغد  یا یاح -1

 .است عاشورا و محرم مسأله   یکی  و -2

  نیدر االسالم    همیعل  نی. سفارش معصومکند  یم   انیرا در واقعه عاشورا بالسالم    همیعل  تیسخن خود را، برائت خود از دشمنان اهل ب  عه،یش

 فراوان است.  اریبس اریجهت بس

 

توجه شما را به    .انسان به پا دارد  د یرا باالسالم  هیعل  نیامام حس  یمسأله عزا  است،که ممکن    یبه هر شکلنکته که    نیبر ا  دیجهت تأک  من

َد فِ . فرمودند:  کنم   ی جلب م  ،اند  که به جناب اباهارون فرموده السالم    هی علاز امام صادق    یگرید  تیروا
َ

ْنش
َ
َس   ی»َمْن أ ح 

ْ
   ِن یْ ال

َ
 ف

ً
 ِشْعرا

َ
   یَبک

َ
ْبک

َ
 ی َو أ

  » ه  َجَنّ
ْ
م  ال ه 

َ
ِتَبْت ل َرًه ک 

َ
  یخدا  اند، یو ده نفر را بگر  دی آن حضرت، بگر  بتیدر مص  د، یبگو  یشعر السالم    هیعل  نیامام حس  یبر رثا  یهر کسَعش
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َد فِ »َمْن    سد؛ینو  یاو بهشت را م  یمتعال برا
َ

ْنش
َ
َس   یأ ح 

ْ
   ِن یْ ال

َ
َبک

َ
 ف

ً
   یِشْعرا

َ
ْبک

َ
«  ِتَبْت َخْمَسًه ک    یَو أ ه  َجَنّ

ْ
م  ال ه 

َ
  هیعل  نیامام حس  بتیاگر در مص  ل

َد   کند؛   یاو بهشت را واجب م یمتعال برا ی کنند، خدا هیشاعر و مداح گر نیشعر ا نیا یو پنج نفر پا د یبگو یشعر ی کسالسالم 
َ

ْنش
َ
»َمْن أ

َس   یفِ  ح 
ْ
   ِن یْ ال

َ
َبک

َ
 ف

ً
   یِشْعرا

َ
ْبک

َ
ِتَبْت    یَو أ  ک 

ً
َما َواِحدا ه 

َ
َج ل

ْ
ه  ال  ی هم برا  خت،یر  ی شعر اشک  نیا  ینفر برا  ک ی  ی گفت و حت  یشعر  ی اگر کس «َنّ

 . کند ی متعال بهشت را واجب م یخدا  ، ندهکن هیگر یشاعر و هم برا

 

  یمانده است. محرم که م   د یاشعار جاو  نیگفته اند و ا  ی، اشعارالسالم  هیعل  نیامام حس  تیمظلوم  خیکه در طول تار  ییبه حال شعرا  خوشا

 : شود یم نیئبا اشعار جناب محشتم تز  ا،ی تکا ،ها  ناابیخ  ها، نهیحس وار،یتمام در و د ،شود

 چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟  ن یباز ا      چه شورش است که در خلق عالم است؟ نیباز ا

ماندگار است و    خ یدر طول تار  نهای است، ا  کرده   ان یب  السالم  هیعل  نیامام حس  ی که جناب محتشم در رثا  ییبایو اشعار ز  بندها  عیآن ترج  و

قرار   کن  هیگر  یشاعر و هم برا  یمتعال هم برا  یاجر را خدا  نی، اختهیاشک ر  ها  بتیمص  نیکرده و با ا  هیشعرها گر  نیکه با ا  یهرکس

 .تداده اس

 

 هستند.   و السالم ةالصال هیعلامام عصر و  هایسالم اهلل علمجالس، حضرت زهرا   نیا یکه صاحب عزا  میبدان نیقی

 نیاست. همه مجالس امام حس  تی مجالس و محافل چقدر مورد عنا  نیکه ا  می. بدانباستیز  اریشما نقل کنم که بس  یرا برا  یا  خاطره

 است.  هایسالم اهلل علطاهره  قهیمورد توجه حضرت صد  السالم هیعل

 

خاطره را نقل کردند که   نیا  شانیبود. ا  هیسالم اهلل علالشهدا    دیعمر نوکر درِ خانه س  ک یبا اخالص،    یها  عالمه مداح از مداح  یآقا  مرحوم

 . کنم ی نقل م شانیبنده از زبان ا

 ن یکه: آقا! در ا  کند  یبود و از حضرت سؤال م دهیرسالسالم    هیعلتهران در عالم خواب محضر مقدس امام عصر    یها  یاز منبر  ی کی  فرمودند

 ی م فیکه شما تشر یکدام مجلس مورد توجه شما هست؟ من دوست دارم در آن مجلس د؟یبر یم فیدهه محرم شما کدام مجلس تشر

 شرکت کنم.  ،دیبر

 . میفرموده بودند: تمام مجالس جدّ ما مورد توجه ما است و ما به آنها توجه و نگاه دار حضرت

 ست؟ اکدام مجلس  د،یکن  یکه شما خودتان شرکت م  یاصرار کرده بود که نه! آن مجلس باز

آن روز رفته بود به همان محل.   یفردا   شانیدر جنوب شهر تهران در منطقه شوش. ا  یا  منطقه  کیداده بودند در    یبه او آدرس  حضرت

 ی هم باال  « اباعبدالله   ای  کیالسالم عل »  اهیپرچم س  کیگذاشته است و نشسته؛    هیچارپا  کیهست،    ی رزنیپ   ک یبود بله! دمِ در    ده ید

 د؟یگفت که من سالم کردم و گفتم که: شما مجلس روضه دار شانیاست. ا شستهسر در زده است و منتظر ن

 . میریگ ی دهه محرم روضه م ن ی: بله! ما اگفت

 د؟ ی آ ی ست؟ چه وقت ما یشما چه کس ی: خب! مداح شما، منبرگفتم

  یم   امده ی ن  ند، یآ  ی اوقات زود م  ی گاه  ند،یآ  ی اوقات نم  ی. گاه رسند  یدارند، به ما نم  اد ی سرشان شلوغ است، مجالس ز  ام یا  ن ی: واهلل اگفت

 . کنند یبه مجلس ما توجه نم  یلیبروند و خالصه نامنظم است و خ خواهند

 و روضه بخوانم.  امیدهه ب نیکه: من حاضرم که ا گفتم

 شاءاهلل.  بده ان رتی: خدا خگفت

را   بود. آمدند نشستند و من هم روضه  را خبر کرده  هیبود و در و همسا  پوش کرده  اهیداشت، س  یمحقر  . خانهمیدر مجلس نشست  میرفت

  ی عیناله طب  یناله بلند است. صدا  یضجّه، اشک، صدا  دم یو روضه را شروع کردم، د  اباعبداهلل  ای  کی السالم علشروع کردم. تا گفتم  

آدرس،   دمی. فهمکرد  یم  هیگر  واری . در و دزدند  یضجّه م  ها   نیاما ا  ه،ینبودند از در و همسا  شتریب  ینبود، چند نفر  یعیبط  هینبود، گر

اند. هر   اند و سوزانده   گونه منقلب کردهنیها را ا  خودشان حضور دارند. دل السالم    هی علاست که امام عصر    یی جا جا  نیاست. ا  یآدرس درست
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 ، . روز آخر که مجلس تمام شدشد  یم  ختهیر  ی چه اشک  شد،  یم   یچه مجلس  شد،   ی م  یا  چه روضه  .م یخواند  ی م  وضهو ر  آمدم  یروز م

چند روز خرج   نی. گفتم که چقدر اد ییدارم. گفت: بفرما  ییخواهش و تقاضا  کیگفتم که من از شما    رزن یصاحب خانه، آن پ   نیمن به ا

گفتم:    ؟ یگفت: چه کار دار  ؟یمجلس کرد  ن یچه قدر خرج ا  ،یداد  یی رای، پول پذیپول قند داد  ،یداد   یی پول چا   ؟ یمجلس کرد  نیا

  د، یداد  یی چند روز را بدهم. شما چا  نیخرج ا  خواهم   یمن م   دیگفتم: اگر اجازه بده  ؟یبدانم. اصرار کردم، گفت: چکار دار  خواهم  ی من م

سال   کیها! گفتم چطور؟ گفت من    یزرنگ  یلی، گفت: خردکبه من    ی نگاه  خرجش را بدهم.  خواهم  یمن م   د،یکرد  ییرایپذ  د،یقند داد

دهه    ن یکه ا  کنم   ی پس انداز م  یدر طول سال پول کم   کنم،   ی جارو م  کنم،  ی کار م  شورم،  ی رخت م   کنم، ی م  ی مردم کلفت  ی ها در خانه

  یکردم و تو م  هیمردم ته  در خانه  یکارگر  پول  ، ی دهه را با پول کلفت  نیکنم. من ا  یبتوانم روضه خوانالسالم    هی عل  نیامام حس  یرا برا

 ؟ یبرو ، یها را جمع کن همه ثواب یی ایب یخواه

 

ها که   است. چه  چه ها که نشدهالسالم    هیعل  نیشهادت امام حس  خیتا به حال در طول تار  دینیدارد. بب  یفراوانعشاق  السالم    هیعل  نیحس  امام

چه شورش است که در    نیباز ا»گفت    دی عزاست. واقعا با  اقامه  یبرا  آماده   ها  هینیشهرها، حس  واریدر و د  ده، یمحرم نرساند. هنوز    نکرده

  دالشهدایس  یعزا ،علیه السالم   دالشهداینور س  خواستند  یکه م  یی آنهااست.    یی حرکت، حرکت خدا  نیاست. ا  ییخدا  نیا  «خلق عالم است! 

  ی رفتند. اما خدا  ،ها را خاموش کنند  چراغ  نیکه قصد داشتند ا  آنانکجا هستند؟    ،ببرند  نیرا از بعلیه السالم    عبداهلل  ی مجالس اب ،علیه السالم

ُه ُمِتمُّ    ْطِفُئوایُ لِ   ُدون  یرِ یُ .  شتریب  یها  دسته  شتر،یب  ئاتیه  شتر،یمجالس ب  تر،  یتر، نوران  متعال هر ساله پر فروغ اللَّ اِهِهْم و  و 
ْ
ف ِه ِبأ  ُنور  اللَّ

. اِفُرون  ِره  اْلک  ْو ک  ل    اد یمتعال نورش را ز  یخدا  یمتعال را خاموش کنند. ول  ینور خدا  شانیها  نابا فوت ده   خواستند  یم  آنها  ُنوِرِه و 

هم که   یو هرکس کند  یبزرگ م به این شکلکه خداست، خدا  یوصل شود به معدن و منبع اصل یتر کرد. وقت کرد، پرفروغ شتریب ،دکر

 مجالس و محافل را کم  نیخواستند ا  ها  ی لی. عرض کردم که تا به حال خشود  یوصل شود، بزرگ م السالم    هیعل  نیبه دستگاه امام حس

بلند اشک   یکردن مخالفت کردند، با صدا  هیزدن مخالفت کردند، با گر  نهیمخالفت کردند، با س  دنیپوش اهی. با سندببر  نیرنگ کنند، از ب

است که ما مجالس امام   نیمهم ما ا  اریبس  فیاز وظا است.    دهیاست که امروز به ما ارث رس  یقتیحق  نیکه ا  میمخالفت کردند. بدان  ختنیر

چه که از مکتب   که از دست ما نرود. واقعا آن  م یمواظب باش م، ی. مراقب باشمیخودش حفظ کن یرا به همان شکل سنتالسالم  هیعل نیحس

را پاس  راثیم ن یو ا  میجهت توجه کن نیبه ا د یو خون مظلومان کربال بوده است. ما باعلیه السالم الشهدا  د یاز برکت س ، دیبه ما رس عیتش

 ها یسالم اهلل علکه تمامش منظور نظر حضرت زهرا    می . بدانمیخدمت کنالسالم   هیعل  نیحس  امدر مجالس ام   م،یتوان  یکه م   ی بی. به هر ترتمیبدار

 است.

 

هست. در سرما،    یواقعا چه قدر دوست داشتن  زنند،  یم ها  خیابانکه در    ییها  مهیبسم اهلل. چه قدر خ ؟در مجالس  یبده  یچا  یتوان  یم

  یم  ی. چاکنند  ی م  ییرایاز زوار پذالسالم    هیعل  نیبه امام حس  ی! با چه ارادتیبا چه اخالص  ستند،یا  یم  ها  ناجو  نیشب، ا  مهیدر گرما، ن

 تواند  ی قند بدهد، م  لویک  کی  تواند  یم   ی. کسمیتوان  ی که م  یبیبه هر ترت  ، میکمکشان کن  د ی. باکنند  یم   یی رای. پذدهند  ی م  بتشر  دهند، 

از بزرگان ما    ی. بعضمیبورز  دینبا  غ یدرالسالم    هیعل  نیبه مجالس امام حس  یکند. از خدمتگزار  ییرایخدمت کند، پذ  تواند  یبدهد، م   یچا

 کی،  السالم  ه یعل  نیدر مجلس امام حس  .ستین  دهیآن بزرگواران پوش  دگاهی از د  ،مجالس انجام شود  نیکه در ا  یعمل  نیترکوچک  ند یفرما  یم

.  یبود  میمجالس سه  نیمقدار هم در ا  نیکه تا هم  کنند  یمنظور م  تیبرا.  سندینو  یمتو    یبه پابگذار.  کنار  استکان وسط راه است، بردار  

 ،زنند  یها م   حرف  یکه بعض  ییآنهابه    دیانسان نبا  .پوش کردن شعار ماست، آرم ماست  اهیمجالس. س  نیاقامه ا  مجالس،  نیا  ییدر برپا

اوقات عامدانه، با مظاهر   ی جاهالنه، گاه نها یاوقات ا ی حاال گاه .هستند که مغرض هستند  ی که باالخره کسان م یدان ی را م  ن یا .توجه کند

  نیما هم  نیما، آخر د  نیما، اول د  نیما، همه د  نیما، فرع د  نیکه اصل د  میبدان  دیبا. اما  کنند  یمخالفت مالسالم    هیعل  نیحس   امام  یعزادار

السالم  هیعل نیاند با اخالص به دستگاه امام حس که توانسته یی آنهااند،   کرده شتریکه خدمت ب یی آنها امتی و روز ق مجالس و محافل است

باشد، کفش جفت کن    زیر  یباشد، چا  یخوان باشد، منبر  توانسته روضه  ی واالتر است. حاال کس  گاهشانیمقام و جا   ،کنند  توجه  شتریب

هستند.   هایسالم اهلل علطاهره    قهیافراد به حضرت صد  نیتر  کینزد  امتیرا روز ق  نهایبپوشد، ا  اهیباشد، اطعام بدهد، س  ریباشد، مجلس بگ

  رود،  یبه بهشت نم  امتیروز ق  هایسالم اهلل علحضرت زهرا  .  کنند  یشفاعت م  یاز چه کسان  امتیروز قخانم  را که    تیارو  نیا  دیا  دهیمگر نشن



 

 6صفحه 

 

 89کارگاه آموزشی  

 خدمتگزاری در محرم؛ چرا و چگونه؟ 

. حضرت فرمود: چنان کنند  یریگ  را دست  آنها اند،    بوده  میسه  یبه نحوعلیه السالم    نیفرزندشان حس  یکه برا   ی که تک تک کسان  نیمگر ا

 ن یفرزندم حس  یکه برا  ی. هر کسکند   ی دوستانش را از ناخلفان جدا م   ند، یچ  ی دانه بر م  هک  یو مانند مرغ  کند   ی محشر نگاه م  یبه صحرا

  هیگرعلیه السالم   نیفرزندم حس  یکه برا ی، هرکسطعام داده  یا  به گرسنه  نمیحس  یکه برا  ی ، هر کسداده یآب  یا  به دست تشنه  علیه السالم 

اگر   امتی. ما روز قرسد  یو به شفاعت آن حضرت م  ردیگ  یقرار م  هایسالم اهلل عل حضرت زهرا    یریگ  و دست  تیمورد عناآن روز    ،کرده است

 دی موقعت محرم نبا  نیفضا آماده است. از ا  ن یا  م،یبه بهشت وارد بشو  نیاز باب الحس  میاگر بخواه  م،ی سر بلند باش  خانم  شیپ   میبخواه

است. از هر   سریم  مانیکه برا  ینحوبه هر    .میمحرم به کار ببر  میتمام تالشمان را در جهت بزرگداشت، اعتال و تعظ  دیو با   میغفلت کن

که محروم    یآن کس  ، میکن  غیکه اگر در  میورز  غیدر  د ینباالسالم    هیعل  نیامام حس  یدر جهت اقامه عزا  ، ستاما ممکن    یکه برا  یخدمت

. میقاصر و مقصر هست السالم  هیعل نی امام حس بتیمص یباز برا ،م یراه را هم بزرگان ما فرمودند که هر چه انجام ده نی. و امیما هست  ،شده

 . م ینکرده ا یکارالسالم  هیعل  دالشهداءیعظمت سما در مقابل 

 

خواستند به   ی که م   ی هنگام  شانی معروف است که ا  ، فوق العاده  تیمرجع بزرگ و شخص   ،یرازیش  یعبدالهاد  د یحاالت مرحوم آقا س  در

فرمودند:    ی دادند و سپس م  یمالسالم    هیعل  نی، سالم بر امام حسابا عبداهلل  ای  کیالسالم علفرمودند:    یم   ریقبل از تکب  ستند، ینماز با

َک ق که نماز را به پا داشته   یآن کسفرمودند:    یبستند. قبل از شروع نماز م  ینماز را م  ریبعد تکب  ةالزکا  َت ی أقمَت الصاله و آت  دأشهد أنَّ

 . بوده استالسالم  هیعل نیو روح نماز(، امام حس قتیاست )حق

 

هم فرزند و    م،یوجود دارد. هم خودمان شرکت کن ،م یفرصت ها استفاده کن ن یاز همه ا د یما با نکهیدر جهت ا ی ادیز اریبس ی ها ناداست

 هیو آخرت ما و ما  ایدن  یبرا  یا  هیسرما  نیو ا  میمجالس، بزرگ شو  نی در ا  ی نیبا فرهنگ د  د ی. ما بامیمجالس ببر  نیرا به ا  المانی اهل و ع 

 است.  السالم هیعل دالشهداءیدر محضر س یدیسفو رو یسربلد

 

چند جمله السالم  هیعل دالشهداءیس یها ناخو بتیو مصالسالم  هیعل نیامام حس یها ناخواهم که در شمار روضه خو  یمن هم اجازه م حاال

دو ماه محرّم و   نیکه در ا  میکن ها ثبت و ضبط کنند. از خدا بخواه  هیو گر  ها  ناتا نام همه ما را جزء روضه خو  میرا عرض ادب کن  یا

ما را در شرکت  یدهد. روز  ینم  یرا به هر کس  یروز ن یکند. خدا ا اد ی ز السالم هیعل نیبر امام حس هیما را در گر  یمتعال روز یصفر، خدا

 یو پس انداز هیو آخرت ما سرما ایدن یکند تا برا  ادیمحافل و مجالس ز نیما را در جهت اقامه ا قیکند. توف ادیدر محافل و مجالس را ز

 باشد. 

ت  یابا عبدالله و عل ای ک  یعل »السلم  ت بفنائک  عل  یاالرواح الَّ هار و   لیالَّ  یو بق  تیسلم الله ابدا  ما بق  یمن کیحلَّ و النَّ
  یو عل نیاوالد الحس یو عل  نیبن الحس یَّ عل یو عل نیالحس ی السلم عل ارتکمیلز ی ال جعله الله آخر العهد منَّ 

 « السلم مهیعل نیاصحاب الحس
 بلکه بهتر از سر آوردم ، نه تنها سر ،به درگاهت سر آوردم یبهر قربان  یاله

 آوردمالسالم  ه یعلاصغر  یدست خود عل  یمن رو  یول  ،دست یبگرفت رو  ی خم نب ریرا در غد  السالم  هیعل یعل

 ساربان انگشت با انگشتر آوردم یانگشتر خود را به سائل داد اما من؛ برا السالم هیعل یعل

 سه ساله دختر آوردم ،یلیخوردن س ی؛ براهایسالم اهلل علکنم با مادرم زهرا  یآنکه همدرد یبرا

 

 ی جلو  ی با روپوش  یطَبَق  دند یدفعه د  ک یآرام نشد.    ، هر چه کردند  . بابا به سرش زد  یکه در دل شب، نازدانه هوا  یاز آن لحظه ا  یوا

 ره،یخ رهیلحظه با تعجب نگاه کرد، خ کیلحظه خشکش زد،  کی ند،یپدر را بب ده ینازدانه گذاشتند. روپوش را کنار زد تا سر بر

 ات؟  یشان یسنگ جفا که زد به پ        ات یسر نوران یمن به فدا بابا 



 

 7صفحه 

 

 89کارگاه آموزشی  

 خدمتگزاری در محرم؛ چرا و چگونه؟ 

کرد.    یپاک م علیه السالم  گذاشت، خاکسترها را از سر و صورت اباعبداهلل    ش یپاها  یرو  . کوچک و لرزانش سر پدر را برداشت  ی دست ها  با 

ذ ای»صدا زد  
َّ
ا ال

َ
  یأبتاه  َمْن ذ

َ
ذ ای»کرده است؟    میتی  یسنّ کودک   نیمرا در ا  یچه کس  «؟یِصَغر ِسنّ  یعل یتمنیأ

َّ
ا ال

َ
، َمْن ذ   یأَبتاه 

َ
 طعق

ساکت و خاموش شد.    گرید   دندید   باره  کیکرد،    هیگر  نازدانه ناله زد،  نینقدر اآاست؟    دهیگردن تو را بر  یرگ ها  یچه کس «َدَک؟یَورِ 

  کیطرف و آن شب به    کیطرف. شب ها همه به    کیبه    سالم اهلل علیها  نبیو ز  سالم اهلل علیها  هیطرف، رق  کیسر به    دند ی شدند، د  کینزد

 طرف.

 نقلبون یمنقلب  ّی ظلموا ا نیالذ علمیو س  نیالقوم الظالم یالله عل ةلعن اال

که در مجالس   امی ا  نی. در امیش دعا کنمنتقم  یاست. براعلیه السالم    نی، مجالس امام حسعلیه السالم دعا بر فرج امام زمان    یمکان برا  نیبهتر

 . درا برسان علیه السالم  دالشهداءیمتعال منتقم خون س یتا خدا می مان دعا کنیفرج موال یباشد برا ادمانی  م،یکن یو محافل شرکت م 

 الله و برکاته  ةالنبوه و رحم تیاهل ب ای کمیعل السالم


