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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 د  ع  أن  ی  لن عن  اهلله ة  نن ع  لن  ون  رضنین األ فه  اهلله  ةام بقی  د و آله املعصومنی سی  ی اهلل علی حمم  العاملنی و صل   هلل رب   احلمد
ه
 م  هه اء

ن أن   ج 
 نین عه

 وامرا  دیر باز از اشتیاق فراوان درونی ام میل و دم؛سفر به کربال در روز اربعنی بومهواره در اندیشه و آرزوی 

 قراربیروایات اسالمی نیز با بیان ارزش واالی آن وجودم را و  ماین سفر آسامنی داشته باش عزمتا  داشتمی

میلیونی انسان ساز توسط زائران  آن سفر پر حمتوا و انگیز و شور و توصیف زیبا آوردکرده و به هیجان می

 فراگرفته بود. تسخری کرده و مراسمقبل برای رفتن به کربال و حضور در آن  هارا از ماه قلبماربعنی متام 

 امی تا کربال هبرهیام اربعنی و پیاده روشده بود ولی تاکنون در ای   نصیبپیش از این توفیق چند بار سفر به عتبات 

 برد.می فرا {«حمبوب»به سمت زیارت حرضت کشش عجیبی مرا  .نشده بود

 ننی فرموده است:چجایگاه ارزشی زیارت اربعنی درباره  { ریکامام حسن عس

ات  االن عن » نه َخن ٌس صن ـل  من
مه ؤ  ة  اـة  ال  ال  م  ارن ین

نین ون زه
سه م  نین ون خن

بنعه نر  تُّم  األ  ری  اابه لتَّخن
فه ع  نیه ون تن

ینمه بهنیه ون اـل  ل  ر  ـل  جن ه  مه [ بـه جن بهس 

مح  نه ا هللها یمه الرَّ حه «]لرَّ
1
 

 ،رفتن در اربعنی ءزیارت حرضت سیدالشهدابه  ،رکعت نامز روزانه پنجاه و یکخواندن  :های انسان با ایامن پنج چیز استنشانه»

.«گفتنرسا  الرمحن الرحیم را در نامز بسم اهلل و سجده بر خاک کردن ،و به دست راست انگشرت داشتن

 باشد.می [ همقدس ذواتند زیارت مرقد مطهر آن بر عهده شیعیان دار [اساسًا یکی از حقوقی که ائمه 

 در این باره فرموده است: {امام رضا 

لِّ إه  » ن قه اٍم من إهنَّ لهک  دًا فه ع  ه  له عن  این أنو 
ه
ن  ء

 ون إهنَّ مه
تههه یعن

 ون شه
ون امه امتن  هه  به فن ل 

ه
ده ااء ه  عن نه ل  س  ین اون ح   زه

ه
اء ندن م  أل 

هه ب وره ةن ق  م   ؛ارن ه  ارن ن  زن فنمن

بنًة  غ  یقًا به ـهته اره ین فه زه رن ده ب وا فهیهه کن امن م  ون تنص 
غه م  اـ  رن ت ه  مَّ

فن نن أنئه م  عن ش  ه  من ااءن و  قه ین ةه ین ل  .«امن
2
 

پس هرکس  .وفای کامل به آن عهد و پیامن است ةجملزیارت قبور آنان از  .هر امامی عهد و پیامنی بر دوستان و شیعیانش دارد»

 «نیز آنان را در روز قیامت شفاعت خواهند کرد.[ ائمه  ،زیارت کند ایامن به راهشانرا با میل و اشتیاق و  انآن

 است. عرشییک هجرت آسامنی و یک عروج  { «ثاراهلل»زیارت حرضت 
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 : {امام رضا 

ن  » ارن قنْب  ن  زن ب ده امن طِّ  { هلله أنِبه عن ف  ابهشن ارن اهللناته رل  ن  زن من انن کن هه  کن شه ر   عن
«فه

1
 

را در عرش زیارت  خداوندرا در کنار شط فرات زیارت کند مانند کسی است که  {هر که مرقد حرضت اباعبداهلل احلسنی »

 «نموده است.

 فضائل انبیاء و اولیاست؛ نامی مقدس و آسامنی است. نام جوهره جیع« حسنی» زیبای نام

 «هنوز نام تو بردن کامل بی ادبی است.  هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گالب»

 شود:است که به اندکی از آن اشاره می های ممتازیدارای ویژگی {« سفینة النجاة»زیارت حرضت 

 زیارتی بایسته. 1

الزم شمرده شده است زیارت  و کید گردیدهأمتون فاخر اسالمی بر انجام آن ت هایی که دراز زیارتیکی 

 است.  {حرضت اباعبداهلل احلسنی 

 :  {امام صادق 

جَّ » م  حن ک  دن و  أننَّ أنحن ره ا لن ز  ه  ث مَّ َلن  ین رن ه  له ح  ـل  دن ن ب نن عن نی  قَّ تن انن کن لن { ی  سن کًا حن ن  اره
وقه  ًا مه ق  وله اح  س  قَّ  هلله رن ننَّ حن

أله

ه  نی  نن ا احل  سن
ٌة مه یضن ره بنٌة عن ون  هللهفن

لهمٍ  لن  اجه س  لِّ م  «ک 
2
 

را به ی از حقوق پیامْب خدا او حق   نرود {ولی به زیارت حسنی بن علی  حج رود اشزندگی هایسالاگر شخصی متام »

 «.باشدمیو بر متامی مسلامنان الزم  است اهلی ایفریضه بوده ووی  حق   {زیرا زیارت امام حسنی  ؛جای نیاورده است

 

منان هر سال به زیارت ؤاست که م ه است شایستهفرمود {درباره مقدار زیارت آن حرضت  {امام صادق 

 روند: {آن حرضت 

ن ا » ت وا قنْب  ئ 
ةً ـل  اه رَّ ننٍة من لِّ سن  ک 

ه فه نی  سن «ح 
3
 

«د.بروی  {بار به زیارت قْب حسنی بن علی شایسته است که هر سال حداقل یک»
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 :نشود أخریسال ت چهارسفر به کربال و زیارت آن حرضت بیش از   نامید کهتوصیه می {تمهچننی آن حرض و

ه اإه  » ن دن قنْب 
ِّلِّ عه لن ـل  نَّه  ی صن ه عن نی  سن ة  آح  عن بن النم  أنر   السَّ

ن  ط ل وعه االی هه
لنٍك مه  من

ره إهلن  فه ج  فن یبن ا ل 
ونن ون أنن  تنغه د  عن س  ث مَّ ینص  م  لشَّ

لُّونن إهلن   ی صن م  فن ث ل ه 
ل  مه ن زه ره فن ط ل وعه ا ین ج  فن لهمه أنن   ال  ل  س  ل م 

ن بنغهي له یین ن  زه لَّفن عن تنخن بنعه سن این ن  أنر 
ثنرن مه  أنک 

هه ه  قنْب 
ةه «. نین ـنه رن

1
 

د نخوانو دعا می گذارندچهار هزار فرشته از طلوع فجر تا غروب خورشید نامز می {حرضت اباعبداهلل احلسنی  نزد مرقد مهانا»

آیند و از غروب خورشید تا طلوع فجر نامز از آسامن فرود می گروه دیگری از فرشتگانبه تعداد آنان آنگاه  دنروسپس به آسامن می

 «نرود. ویاز چهار سال به زیارت مرقد  رتبیش ینیست که مسلامن رزاواسپس  ند؛خوانو دعا می گذارندمی

 

 با فرشتگان زائر راهمه .2

 ه آنمه قابل توجه است .هستندباشند فرشتگان می {ار امام حسنی هایی که از زو  از جعیتی یک

 آسامنی آرزوی زیارت آن امام حمبوب را دارند. هایشخصیت

 : {امام صادق 

ی سن »  السَّ لن
لنٍك فه ن  من

أنل إهالا  واته م  مه س  م  ین لَّ  هللناونن ـ ون ه  ال   جن عن ین  ون أ ذننن هلن م  فه زه ه اأنن  ین  قنْب 
ةه ه ـل  ارن نی  سن ٌج فن فن  {ح  ل  ون  و  ن زه ین

ج   ر  ع  ٌج ین و  «فن
2
 

د که اجازه دهد که به زیارت قْب امام حسنی نکنر اینکه از خداوند بزرگ تقاضا میمگ شودها یافت نمیای در آسامنهیچ فرشته»

 «روند.فرا می ]به آسامن[پس از زیارت وی  فرود می آیند و گروهی ]از آسامن[پس گروهی برای زیارتش د، آی {

 

مهواره در کنار رضیح مرقد آن حرضت  مقامچهار هزار فرشته عالی ،ذکر است که در میان آن فرشتگانشایان 

آنان  .حضور دارند عجل اهلل تعالی فرجه الرشیفن تا ظهور حرضت حجت بن احلس {از زمان شهادت آن امام 

 است. {خواهی آن حرضت  عزادارند و شعارشان خونو  اندوهگنی بسی
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 :{امام رضا

لن إه » د  ننزن قن ن لن ضه لنی األ  ـمن  نن مه ر  ة  ئه ال  ال  عن بن  أنر 
ةه ٌ إهلن  ٍف آال  کن ْب  ٌث غ  ع   ش 

هه ه ن دن قنْب 
م  عه ه  لن فن

ته د  ق  وه  قن د  جن ون  فن
هه ه ومن  ی  لهننْص  أنن  تنق 

ون ونن ائه ق  ال   ینک   ره اصن ن  أن  ن  مه م  فن
 سن ح  ـال   اته ارن ثن  لن ه  أن  این  م  ه  ر  اعن شن  ون  هه

ه
« نی 

1
 

را یاری کنند ولی آن حرضت  ابا عبداهلل احلسنیتا  فرود آمدندزمنی از آسامن در روز عاشورا به سوی  چهار هزار فرشته گامنبی»

عجل اهلل تعالی فرجه آنان نزد مرقدش باحالی رسارس اندوه و قامتی غبارآلود تا ظهور حرضت مهدی  .به شهادت رسیده بود

 «.استد و شعارشان ای اهل خونخواهی حسنی نظهور از یاوران وی می باشد که در زمان نقرار دار الرشیف

 .باشدار میوجود مبارک آن فرشتگان دارای آثار بسیار گرانقدر برای زو  قابل توجه است که 

  : { صادقامام  

لنکًا فه  إهنَّ  »  من
ه
نی  لن بهاحل  سن کَّ بن  اهللن ون ةن آأنر  لنٍك ال  عن  من

ون اهللن هلن م   فه ع  د   ون ین
هه اره وَّ ز 

ونن له ر 
فه تنغ  ه  ون ینس  ونن ب ک  « ین

2
 

زوار آن ریزند و برای قرار داده است که مدام اشک می {مهانا خداوند چهار هزار فرشته در آستان حرضت اباعبداهلل احلسنی »

«.دخواننمی آنان خداوند را دعای و اجابت محایت ،کنند و برای هدایتحرضت طلب بخشش می

   : {امام باقر 

ة   » عن بن لنٍك آال   أنر   من
ع  فه ونن  ٌث ش  ب ک  ٌ ین ْب  ن ـل  ا غ  نی  سن مه ا إهلن   {ح  و  ین ل  ین

ةه اقه ٌد  فنال   من  أنحن
تهیهه أ  بنل وه  ون ین تنق  ٌد  ال  إهالَّ اس  ع  أنحن جن ر   إهالا ین

وه  ون ال   یَّع  ٌد  ض  رن م  ین  شن وه  ون ال  عن  إهالا أنحن وت   اد  ٌد  ینم  وه   إهالا أنحن د  هه «. شن
3
 

مگر  آیدهیچ کس به زیارتش نمی .ریزندمی  {چهار هزار فرشته اندوهگنی و غبارآلود تا روز قیامت در سوگ حسنی »

 آنگاه کهنامیند و و هرگاه مریض شود عیادتش می کنندمی اشقهشتابند و به گاه بازگشت بدراستقبال وی می به اینکه آن فرشتگان

 .«گذارندمیشوند و به وی احرتام حارض می نزدشوفات یابد به 

 

   : [ ءبا انبیا گاممه  .3

بدین منظور به اذن  ؛باشدمی {متامی پیامْبان گرامی خداوند مشتاق زیارت حرضت اباعبداهلل احلسنی 

  .دنشتابگروه به زیارت آن بارگاه نور می خداوند گروه
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   : {امام صادق 

بهيٌّ فه ا» ی سن نن ضه م  لسَّ لن نر   ون األ 
أنل ونن اون  إهالا واته س  عن ون  رن اـنبتن   هللن ین نن هلن م  فه زه  الن  تن أ ذن ةه ین أنن  ین ه ـل  اارن نی  سن ن زه  {ح  ٌج ین و  فن ل  فن

ٌج  و  ج  ون فن ر  ع  «ین
1
 

  {خواهد که به وی اجازه دهد که به زیارت امام حسنی هیچ پیامْبی در آسامهنا و زمنی نیست مگر اینکه از خداوند بزرگ می»

 «.دنگردآیند و گروهی از ایشان از زیارتش به آسامن باز مینان برای زیارتش فرود میپس از گروهی از آ ؛رود

 

 : } مهدم باحرضت زهرا. ۴

 :ندکمی استغفاریابد و برای ایشان آن امام خوبیها در کنار زائرینش حضور می درما  } حرضت زهرا

 : {امام صادق 

ٍد » نمَّ ةن بهن تن حم  من
وَّ إهنَّ فناطه ا ال  َتن رض   ز  هن

نه ه اب  ه ـارن قنْب  نی  سن رن  {ح 
فه تنغ  تنس  «.هلن م   فن

2
 

 .«کندمی راغفشود و برای آنان استحارض می {نزد زائران قْب فرزندش حسنی مهانا حرضت فاطمه بنت حممد »

 

 . بخشش گناهان۵

 .بخشش گناهان زائر است {ز آثار گرانقدر زیارت امام حسنی ا یکی

 : {امام صادق 

ون  هن ا ین  » ن  أنت ،ار  ن ا ى  ـنمن ه ـل  قنْب  نی  سن ه  زن  {ح  رًا لن
قِّ عن ائه فًا بهحن ید  اره ره  ی 

هن هه ج   ون
ارن ااون  هللهابههه ةه لدَّ رن

خه رن ا ْل  فن ه   هلل  غن ن  من لن
من مه دَّ قن ا تن

بههه  ن  رن ث مَّ قنالن له  امن ون  ذن أنخَّ لهف  لنكن الن ي ثن ـتن  َلن  أنح 
لهف  لنكن أن  َلن  أنح 

لهف  لنكن أن  َلن  أنح 
«. ثًا أن

3
 

هارونای »
4
رضایت خدا و برای وی باشد و  رود و آگاه به جایگاه و حق   {به زیارت آستان حرضت اباعبداهلل احلسنی  ههرک ،

مگر برای  ،خوردمنمگر برای تو قسم  :سپس فرمود .بخشددور و نزدیک وی را میخداوند متامی گناهان  چننی کندحسن آخرت 

 «مگر برای تو قسم نخوردم. ،تو قسم نخوردم
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   { . کرامات اهلی در قیامت و آرزوی زیارت حسنی۶

و اعطای   {عنایات ویژه خداوند به زوار آن امام  {از آثار بسیار ارزشمند زیارت امام حسنی  دیگر یکی

که کاش در زمره  کنندطوری که متامی مردم در آن روز آرزو می ت بهاهلی به ایشان در روز قیامت اس کرامات

 یافتند.یتوفیق م {د و به زیارت بارگاه آسامنی امام حسنی ندآنان بو

 : {امام صادق 

ن   امن  »
و   مه ٍد ین ین ال  من أنحن

 امن قه
نَّ  إهالا  ةه تنمن ون ین ن   ى  ون ه 

اره ال   أننَّه  مه وَّ نیه ب  ـز  سن   عن  نه ح 
رن  امله  ِّله َّا ی ص   ى  ین

اره ال  ممه وَّ ه ـننع  بهز  نی  سن ن  ح 
  مه

م  ار  کن  هه
ته لن  من «اهلله عن

1
 

د بینزیرا می ؛رفته بود {کند که کاش در دنیا به زیارت امام حسنی مگر اینکه آرزو می شودهیچ کس در روز قیامت یافت نمی»

 «.کندمی {ی به زوار آن امام کرامات که خداوند چه عنایات و

مصاحبت و جماورت با پیامْب گرامی اسالم و اهل بیت عصمت و  {رد کرامت اهلی به زوار امام از موا

 در قیامت و هبشت برین است.  [طهارت 

 : {امام صادق 

ن  أن  » ونن فه جه رن من بهیِّهه اره ون ادن أنن  ینک    ون فن ون ون جه نن
ِّله ةن ااره عن من

ع  زه  ال  فن طه دن ةن ین ین   ح  ـل  اارن
ِّله ه ب نه عن نی  نة   {سن مح  «.ون الرَّ

2
 

باشد نباید زیارت  }حرضت زهرا و منان ؤو مهنشنی امریماراده کرده است که در هبشت در جوار پیامْب خدا  که هر»

 «را ترک کند. {حرضت اباعبداهلل احلسنی 

 

 شدن هبشتی. 7

 هاینعمت به یا و انجامدمی جهنم در جاودانه عذاب به یا که است انسان حیات رسانجام و هنایت «آخرت»

 رسای رسانجام در انسان نیک فرجام عوامل از یکی { انمظلوم امام زیارت .یابدمی خامته هبشت در مانا

 .است قیامت

 

                                                           

 .72، ص 98ج  ،نواربحاراأل.  1

 .66، ص 98ر، ج نوابحاراأل ؛136ت، ص کامل الزیارا.  2
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 : { صادق امامیا  {باقر امام

بَّ  » ن  أنحن ن ه  فه ا من کن س  ونن من اه  اأنن  ینک  أ ون  ون من
ننَّةه ننَّةن ْل  ع  زه  فنال ْل  دن ةن ایین ظ ل ومه ـل  ارن  «.من

ل ت    ون  :ق  ن  ه   ؟من

 :{ قنالن  

نی     ِّلن  صن انحل  سن بن اب ن  عن ر  ب  کن
.الن حه ن  أن  ءن بَّ تن من  ون ح 

ی هه قًا إهلن و  وله اهلله  اه  شن س  بَّ  رن ةن  ون فن  ون ح  من
بَّ اطه ریه ا ح  نین ـل  أنمه

نه مه ؤ  م 

دن  صلوات اهلل علیهم عن لن   ه  أنق  ننَّةه ائهده اون من  عن أن ْل  ل  من ین م  ون النَّاس  فه اک  ه  ه عن «. ابه سن حل 
1
 

 .«نکند ترک را مظلوم زیارت باشد هبشتش گاهمنزل و جایگاه که دارد دوست که هر»

 کیست؟او  م:گفت

 :فرمود { امام 

 حرضت و اسالم گرامی پیامْب حمبت و وی به عشق و شوق رس از را او کسهر  .دارد جای کربال در که است علی بن حسنی او»

 و رزق از [ حرضات آن با و نشاندمی هبشت نعمتهای سفره بر را او خداوند کند زیارت [ منانامریمؤ و فاطمه

 «.باشندمی دادنپس حساب رسگرم مردمان دیگر که حالی در خوردمی هبشتی هایروزی

 

 شفاعت. ۸

 در شفاعتجتل ی  مرحله مهمرتین .باشدمی «دیگری از محایت و نجات برای شدن واسطه» معنای به «شفاعت»

 در و گرفتار انسان قیامت جاودانه رسای رسانجام آن در .است مشهور «ی  کْب شفاعت» به که بوده قیامت

 نجات و شودمی بخشیده خداوند نزد ارجند و مقام عالی شخصیتی شفاعت واسطه به جهنم عذاب رشف

 هبشت اهلخود  اینکه بر عالوه اهلی هایحجت و پیامْبان مانند خداوند بانمقر   و برجستگان از یبرخ .یابدمی

 { امام آن زیارت .است چننی نیز { «ثاراهلل» حرضت زوار .هستند نیز شفاعت مقام دارای باشندمی

 .است وی برای شفاعت مقام شدن دارااز زائر خود و مهچننی  {شفاعت حرضت اباعبداهلل احلسنی   موجب

 

                                                           

  {صادق  امام و{  باقر امام صحابی از یکی «اسدی ابوبصری» حدیث این راوی که است ذکر . شایان66، ص 98ر، ج نوابحاراأل . 1

 .است نموده نقل { صادق امام یا و { باقر امام از کالم این وبوده 
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 :  { صادق امام

ه  » نی  ر  احل  سن
ائه ٌع  { زن فَّ شن قه م  من ال  و  ةه ین ین  أ  من ـله امن

ةه بنت  هلن م   ئن جن م  ون لُّه  ٍل ک  ج  انن فه اار  النَّ رن َّن  کن
یممه ن  نن لدُّ

نین ـ لا ا مه
فه ه ْس  «م 

1
 

 و است عذاب و جهنم آتش آنان مهگی کیفر که نفر درباره صد ششفاعت قیامت روز در { احلسنی اباعبداهلل حرضت آستان زائر»

 «.شودمی پذیرفته نداهبود اهل گناه دنیا در

 در «حسینی شفاعت» و دنیا در «بودن حسینی» آخرت ةکنند نگران و سخت رشایط در انسان نجات طریق

 :است آخرت

 «دستی به دوست دست و دستی به نامهسیاه   حرشم به آورند گر بگویم عذر هزار»

 نجات و نگرانی رفع عامل شفاعت و است جاودانه رسانجام و عاقبت از نگرانی و شتشوی عاَل ،آخرت جهان

 .است آفرین

 «نگرممی تو در تشویق مهه آن میان   آرند حرشپیش دیوان به که قیامتم»

 

 حاجات شدن وردهآبر .۹

 .دارد حاجت دنیایش از فراتر که است بزرگی حاجتکده انسان

 انسان معنوی و مادی هایچالش و گرفتاری رفع و حاجات شدن برآورده { حسنی امام زیارت آثار از یکی

 .است

 :  { صادق امام

ن  » ارن قنْب  ن  زن ب ده من ه ا اهلله أنِبه عن نی  لنم  أننحل  سن ع  ون ین ه اٌم من ه  إه ـَّ ون ه  رتن ف  ةه ا ض  م  لن الطَّاعن عه عن رن بن ل  فن  غن
ه   اهلل اده  ون من لن

بههه ن  ن  ذن
من مه دَّ قن ا من ا تن

أنخَّ  بهلن شن تن تنهه فن رن ون قن بًا ون َلن   اعن
نه ذ  نین م 

ب عه  سن
أنله فه لَّ  اهللن ینس  ن دن عن ون جن هه  زَّ عه ه ًة حن قنْب  ه  هن اضن قن  إهالا اجن «ا لن

2
 

 از خدا بندگان مهه باید که است امامی وی که بداند و ایامن داشته باشد و کند زیارت { احلسنی اباعبداهلل حرضت بارگاه که هر»

 حاجتی هر و پذیردمی گنهکار مورد هفتاد در را شفاعتش و بخشدمی را وی نزدیک و دور گناهان متامی خداوند کنند اطاعت وی

 «.کندمی برآورده خواهدب شمطهر رضیح نزد بزرگ خداوند از که

 

                                                           

 .77، ص 98ر، ج نوابحاراأل.  1

 .23، ص 98ر، ج نوابحاراأل.  2
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 خداوند با کالمی هم. ۱۰

 و با شهادت و  باشدمی کامل معراج اوج در که است ییتشخص با دیدار آسامنی امام عرشی آن بارگاه زیارت

بنابراین  ؛است خداوند حمرض در نور رسارس فضایی درنایل آمده و  «رزقونی   مرهب   عند»عالی  مقام به امامت

 .باشدمی رمحان خداوند و آسامنیان با گفتن سخن و عرشیان زیارت وی زیارت

 : { رضا امام

ارن ا » ن  زن ن ب نن عن من نی    حل  سن
هه عن  {ِّله قِّ فًا بهحن ن  حم   کن اره

  اهللهثهي ده انن مه

نااٍت ـل  إهنَّ ا نین فه جن
تَّقه نٍر م  رٍ  ون هنن تنده ق  یٍك م 

له ن دن من
ٍق عه د  ده صه عن ق   من

فه
1
» 

 ایامن آن به و بشناسد را او امامت حق و باشد وی وجودی عظمت به گاهآ و رود { احلسنی اباعبداهلل حرضت زیارت هرکه»

 :است فرموده قرآن در خداوند زیرا ؛است گفته سخن اهلی اقدس ذات با و بوده خداوند زائر گویا باشد داشته ومعرفت

باشند می مقتدر خداوند نزد راستنی جایگاه در و هبشتند هنرهای کنار در و ها بوستان در تقوا اهل مهانا.  

 :است داشته تْصیح موضوع این به نیز دیگری روایت در { حرضت آن که چنان

ارن » ن  زن ن حل   امن نی  طِّ  { سن ن  زن کن  ٍت ارن ف  بهشن من هه  اهللن رن اانن کن شه ر  قن عن و  «فن
2
 

 فراز بر را خداوند که است کسی مهانند دکن زیارت است فرات شط کنار در که { احلسنی اباعبداهلل حرضت بارگاه هرکه»

 «.است کرده زیارت عرشش

 اصالت نظرم در هاخوبی امام آن زیارت ارزشمند آثار و هاثواب آن که گویممی صادقانه و صمیامنه ولی

 «داریریشه تمود  » و «عشق» و «ایامن» گردم زیارتش مشتاق صْبانهبی که داشتمی وا مرا آنچه بلکه نداشت

 .بود درآورده پرواز به «احلسنی طریق در» و نشانده خود آسامنی بال بر مرا و فراگرفته را وجودم متام که بود

 «را شام فردوس عاَل مهه را ما دوست     خواهی چه که قیامت به بکنندم خمری   گر»

 «یادم از برفت تو کوی رس هوای به   حوض                   لب و حور دْلویی و طوبی سایه »                 

 محاسه و داده پیوند خود به تاریخ طول در را انسان میلیوهنا قلوب که است «حسنی یرشع جاذبه» این تردید بی

 .است آفریده را «حسینی آسامنی عشق»

                                                           

 .73، ص 98ر، ج نوابحاراأل ؛141الزیارات ، ص  . کامل 1

 .70، ص 98ر، ج نوابحاراأل.  2
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«نرسد جایی به بیچاره عاشق کوشش   کششی نباشد معشوق جانب از که تا»

 چننی که است حمبوب جناب کشش و عنایت باشد حمبوب زیارت سوی به حرکت عامل حمب   حمبت آنکه از پیش

هنرمندی  این ولی داراست «لیلی» به عشق آفرینش در هنر چقدر «جمنون» گویند می مهه .کندمی پا به غوغایی

 .است کرده چننی این را «جمنون» کهاست  «لیلی»

 برد لیلی کشش شامءتا به ساز    گشت جمنون خود رس جمنون که مپندار تو»

 «برد باال مرا تو مهر و بودم ایذره     را بردم خود نه خورشید پنجه رسم به من                 

   در و دهدمی سری خود طریق در را او و کندمی شخصیتی معامری را «حمب  » که است حمبوب این

 .داردمی قدم ثابت و کوشا خود وصل به صعود

 .خداست نزد انسان حمبوبیت رصاط «احلسنی حب  »

ی ناً » سن بَّ ح  ن  أنحن بَّ اهلل  من «أنحن
1
 

 «.خداست حمبوب باشد حسنی حمبوبش کههر »

 حسینی شخصیتی دارای و دهدمی قرار اهلی انسان تراز در را حمب   و بوده ساز انسان «{ حسنی به حمبت»

 .گرید قرار حمبوب پسند معیار در که کندمی خود با چنان و است حمبوب هایزیبایی در ذوب حمب   زیرا ؛کندمی

 .خداست به حمبت خدا حمبوب به حمبت که چرا ؛است «اهلی حمبت در توحید» َتقق در طریقی «احلسنی حمبة»

 «خداست حب   خدا حمبوب حب     سواست حمبتها از حمبت این»

 حب  » بدون و است «احلسنی حب  » عرفانی  آداب از یکی اندگفته عرفان اهل بزرگان جهت مهنی به

 .یافت دست مراتبی به عرفانی  در تواننمی  «احلسنی

 آن برکات و آثار به دستیابی و حمب   به حمبوب توجه اساسی رشط «حمبت در صداقت» که داشت توجه باید 

 :است ویژگی چند صداقت این نشان .است

 حمبوب ارزش و صفات و ذات کامل شناخت  .1

 یافتن یو وجود در را هازیبایی و هاخوبی متام  .2

 هابدی جیع از وی استه دانستنپری  .3

                                                           

 .175، ص 5أنواراهلدی، ج  ؛ 324، ص 5ترمذی، ج  ؛سنن175ص ، 2الغمة، ج  . کشف 1
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 حمبوب رضایت و پسند مطابق خود شخصیت معامری در تالش  .4

 حمبوب فرامنی و هاخواسته از اطاعت و شدن ذوب .5

 حمبوب حریم از صیانت و حفاظت  .6

 وی دوستان با مراوده و دشمنان با مقابله  .7

 .است «حمبوب» مطیع و ذوب «حمب  » مهواره که است انسانی ایقاعده این و 

و  » بُّكن کن لن تنه  صن انن ح  نطنع  قًا ألن
بَّ له ـل  إهنَّ ا   اده

حه طهیعٌ ـم  بُّ م 
ه
ن  ُي  «من

1
 

 .«باشدمی حمبوب مطیع حمب   تردید بی زیرا کردی می اطاعت را  حمبوبت حتامً  بود صادقانه تو دوستی اگر»

 .بخواهد حمبوب که خواهدمی آن حمب   و 

 «پسندد جانان آن آنچه پسندم   هجرانو  وصل و درد و درمان از من»

 حب  » مقوله و { احلسنی اباعبداهلل حرضت زیارت و کربال به سفر قاتمشو   آن متامی که است توجه شایان

 و اسالمی اجتامعی و فردی اخالق و تقوایی رفتار و ایامنی اعتقادات اساس بر انسان تربیت برای «{ احلسنی

 و «برویم حسینی» که است این اهلی سفر این در نکته مهمرتین بنابراین ؛است حسینی مقاومت و بصریت

 حمشور قیامت در حسینی» و «شویم حمسوب حسینی» تا «بمرییم حسینی» و «یمبامن حسینی» و «بشویم حسینی»

 «.گردیم

 .است «شدن اهلی انسان» آسامنی مدرسه { ثاراهلل حرضت زیارت بنابراین 

 از شتابندمی زیارتش به { احلسنی اباعبداهلل حرضت حمبت و عشق به و معرفت با که زائرانی جهت مهنی به

 .بود دنخواه { حسنی مکتب بریق زیر و دنگرد می «عبادالرمحان»
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 :{ صادق امام

ن  أنت » ه  ی  ـنمن نی  ن احل  سن و  قنْب  ی هه شن ن   انن کن قًا إهلن
 ب  عه مه

نین و اهلله اده
مه رن ک  ـم  ه ون َتن تن له انن کن  ال  نی   احل  سن

ه
   اء

ِّله تَّی  { ب نه عن حن

 د  ی  
نن  ـمن ه  لن خه یعًا اْل 

ه
«ةن ـن ااهلل  جن

1
 

 پرچم زیر و بوده خداوند بزرگوار بندگان از او رود زیارتش به  { احلسنی اباعبداهلل حرضت به عشق و شوق رس از که هر»

 «.درآورد هبشت به هم با را دو آن خداوند اینکه تا گریدمی قرار وی محایت و والیت

 

 فضای آن در را زائران آن فرشتگان توسط و یابدمی قَتق   قیامت در عارفانه و عرشی زیارت نآ عالی یجتل  

 طوری به است آفرین متنع   و بخشنجات عنوانی این و ندشومی معرفی «احلسنی ارزو  » عنوان به سازرسنوشت

 .داشت خواهند آن آرزوی مهگان که

 :{ صادق امام

ي م  نن ی  »
  اذ  هن اٍد نن اده

ه  اره وَّ ن  ز  مه ه ا قنْب  نی     حل  سن
ِّله ی هه  ب نه عن قًا إهلن و  ى   فنالن  شن ب قن ٌد  ین قه افه أنحن ةه ین ل  ئهذٍ  نَّى  من ـتن  إهالا امن من و  اره کن ه  ـَّأنن ین وَّ ن  ز 

انن مه

ه ا نی    حل  سن
ِّله « ب نه عن

2
 

هستند که از رس حمبت به وی به زیارت او شتافته بودند.  علی بن حسنی بارگاه ارزو   از اینان دهدمی ندا ایفرشته قیامت روز در»

ار حسنی بن علیکند آرزو می در این هنگام هیچکس در قیامت نیست مگر اینکه  «بود.می {که کاش از زو 

 ییدنیا فرا و دنیوی ارزشی ،تربیتی باالی ابعاد با سامنییک سفر آ{«ثاراهلل» حرضت زیارت بنابراین

 .باشدمی

 { «حمبوب» حرضت طرف از و گردیده تقدیر متعال خداوند جانب از که است سعادتی زیارت این تردیدبی 

 .آورده است در حرکت به را حمب   که است حسینی ةبجذ آسامنی برقآن  و شده یار نصیب توفیق و دعوت

 «کرد چه افکار دل جمنون خرمن با که وه   سحر بدرخشید لیلی منزل از برقی»

 

 

                                                           

  .18، ص 98ر، ج نوابحاراأل.  1
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 اربعنی زیارت تاریخ

 فراز پر بسیار یتارخی دارای خصوصاً  اربعنی در هازیبایی امام آن زیارت عمومًا و { «حمبوب» حرضت زیارت

 گرامی پیامْب گرانقدر صحابی «انصاری عبداهلل جابربن» وی مطهر مرقد اربعنی زائر اولنی .است نشیب و

 ام   حرضت وی نشسته سوگ در زائر لنیاو   هرچند باشدمی «سعد عوفی بن عطیة» با مهراه اسالم

 .ستا عاشورا روز در } «کْبی زینب» املصائب

 .شدمی برخورد حسینی آستان زائران با تشد   به و ممنوع { مظلوم امام آن زیارت امیه بنی حاکمیت زمان در 

 پیامْب خاندان حکومت احیای اساس بر اسالمی نظام احیای شعار با که عباسیان زمامداری دوره لاوائ در

 با ولی ،یافت یمناسب فضای و مقدور { حرضت آن زیارت بودند گذاشته حکومتداری عرصه به پای 

 حت ی و شد مسدود افزونی شقاوت و بیشرتی تشد   با { آسامنی امام آن زیارت راه عباسیان قدرت تثبیت

 مطهر حرم و کربال به فراوانی هایآسیب و شد محله حسینی عرشی بارگاه و کربال به «لمتوک  » توسط بار چند

 جایگزینی و عباسیان حکومت زوال با .داشت وجود ممانعت این عباسیان منحط   حکومت پایان تا و آمد وارد

 حاکمیت و عراق استقالل و عثامنی حکومت جتزیه با .یافت هبرتی رشایط زیارت طریق عثامنی حکومت

 زیارت ،عراق بر آنان طتسل   دوران اواخر در ویژه به بعث حزب رسیدن حکومت به سپس انگلیسی مزدوران

 و حمتوا جهت به اربعنی زیارت و یافت فزونیا و عداوت و تشد   و سخت { احلسنی اباعبداهلل حرضت

 { «ثاراهلل» حرضت مکتب ویژه به [ بیت اهل به حمبت و تمود   و ستیزی ظلم ،انقالبی واالی مفهوم

 .گردید حکومتی ممنوعیت دچار کامالً 

 و هدایت مصباحآن  وباشد  پایدار خداست راه مهان که { حسنی راه که بود فرموده رمقد   چنان خداوند اام  

 گوناگون طرق و خمتلف اشکال به  [ بیت اهل مکتب دلدادگان و جاودانه ماند برشیت نجات کشتی

 نظام سازی فرهنگ و بعث رژیم وطبا سق .دارند نگه زندهرا  { رشیع امام آن زیارت و اربعنی مراسم

 اینک هم که طوری به یافت ی شکومهندرواج آن محاسی ییرو پیاده و اربعنی زیارت ایران اسالمی جهوری

 گوناگون هایموکب در نفر هزاران و کنندمی رشکت آن در جهان نقاط متامی از حرضت آن دلداده میلیوهنا

 .است آورده جع هم گرد به را مهه { «احلسنی حب  » و اندگسرتانده حرضت آن ارزو   به خدمتگزاری بساط
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ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َکِرَه الَْكافُِرونَ  بَِأْفَواِهِهْم َواللِ  ُدوَن لِیُْطِفُئوا ُنوَر اللِ ُیِری 
1
 

 خوش کافران هرچند ندکمی کامل و  نگه را خود نور خداوند ولی کنند خاموش  شانرا با دهاهنای خدا نور که اندکرده اراده آنان»

 «.باشند نداشته

 اربعنی زیارت هایویژگی

 خاصی تربیتی و ارزشی جایگاه { ءسیدالشهدا حرضت زیارت ویژه به [ معصومنی حرضات زیارت

 را آن که دارد چشم گریی امهیت و برجستگی اربعنی زیارت { حرضت آن خاصه و عامه تازیار میان و دارد

 اربعنی ییرو پیاده و زیارت اینک هم .شودمی برگزار افزونی جالل و شکوه با سال هر و است گردانیده ممتاز

 سیاسی و فرهنگی خاص هایپیام و ارزشی و تربیتی آثار دارای که است انسانی دینی و اجتامع بزرگرتین

  .باشدمی

 :نمود بیان رشح این به اربعنی زیارت آثار و هاویژگی از برخی توان می

  [ بیت اهل و  اسالم گرامی پیامْب حقوق از یحق   ادای .1

  زائر داشتن ایامن از نشان .2

 فرشتگان با گامیهم .3

 پیامْبان و انبیاء با مهراهی  .4

  } زهراء فاطمه حرضت دعای شمول و مهدلی  .5

 گناهان بخشش .6

  آخرت در شفاعت مقام شدن دارا  .7

 قیامت در [ معصومان با مهجواری و هبشت کسب .8

 آخرت در اهلی ویژه عنایات و کرامات به دستیابی  .9

 خداوندبا  کالمی هم .10

 حاجات شدن وردهآبر  .11

 الرشیف فرجه تعالی اهلل عجل موعود حرضت ظهور جهانی سازی مهیا  .12

                                                           

 .8(، آیه: 61. سوره صف ) 1
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  { احلسنی اباعبداهلل حرضت راه و نام سازیناام  .13

 { حرضت آن به حمبت و معرفت تعمیق  .14

 {« ثاراهلل» حرضت به تمود   و حمبت عملی و بیانی اظهار  .15

 حسینی هایآموزه بر اساس اسالمی نمتد   قَتق   جهانی سازی بسرت  .16

 حسینی زای حرکت اجتامع در آیینی حضور  .17

 حسینی مکتب و فرهنگ با عمیق آشنایی سازی زمینه .18

 هدفمند حرکتی در حسینی جهانی ارتباط فضای اجیاد  .19

 حسینی مکتب خمالفان تارخیی جنایات نمودن حمکوم و جانبهمهه ارانک  .20

  ابعاد متامی در ستم و ظلم با مبارزه و حسینی پیام کردن جاودان  .21

 عاشورا هنضت شهدای و { حسنی هرا انحسینی با مهراهی و پیامنیهم .22

 .است «{ حسنی راه جهان نجات راه تنها» راهْبد جهانی انعکاس  .23

 آن تربیتی آثار و {« ثاراهلل» حرضت زیارت ترک خواهان تارخیی رسدمداران متامی با عملی مقابله .24

 وهابیت و تقلبی اسالم پروژه با نرم و معنوی مبارزه  .25

 جهان در ستیزانه ظلم و اسالمی مبارزات از عملی محایت  .26

 { حسنی مکتب عرصه در نسلی بنی ارتباط اجیاد  .27

  میزبانی حمیط و زائران متقابل خدمات عرصه در فرهنگی و آیینی سازی بسرت  .28

 اسالمی هایرسزمنی در انحراف و نفاق و جهانی رشک و کفر قبال در اسالمی اقتدار عظیم یشنام .29

 امللل بنی صهیونیسم و آمریکا رسکردگی به غرب سیاسی و فرهنگی هایتوطئه متامی سازی خنثی .30

 { حسنی راه نام به جهان در نزاستی ظلم و خواهان آزادی و دینی و اسالمی وحدت اجیاد .31

 عاشورا هنضت ممتاز هایشخصیت و { حسنی مکتب یاد و نام داشتن نگه زنده  .32

 دینی سفر و اربعنی زیارت تربیتی آثار شدن دارا  .33

 حسینی زندگی فضای در حموری اخالق  .34

 حسینی اقتصاد قَتق   سازی زمینه  .35
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 حسینی فرهنگی حمصوالت تولید برای فضاسازی  .36

 { حسنی رنگ به پیوستن امام به و خود از عبور  قَتق    .37

 { یحسین مکتب نامی در آیینی هنر گسرتش  .38

  { احلسنی اباعبداهلل حرضت زیارت دعوت و توفیق کشف  .39

 پاداشی و تربیتی و معرفتی آثار  کسب و اربعنی زیارت قرائت .40

 شورتر پر مهواره تاکنون حسینی اربعنی اولنی آغاز مهان از که است ممتاز چنان سفرآسامنی این برکات و آثار

و  ی حیات اهلیاحیامایه   { «العرش ةزین» حرضت به دلدادگی و عشق .شودمی برگزار ترشعور با و

 :         تاسدلدادگی آن تعمیق و بقا خواهان مهواره حمب   که طوری به گرددمی اشدلداده حمب   شور آفرین

 «هببودی نام نیارد هرگز تو عشق مریض  خود شفای خواهد خدا از بیامر هست جا هر به »

 تپد و جان او به جان حمبوب پیوسته است.قلب حمب  با تپش قلوب حمبوب می

ل  » ل   يبه قن م  لهقن  أن  ون  مٌ ل  سه  بهک 
ن  يره مه م  م  أله ک  تَّ  ره ن  ون  عٌ به م  م   ته ن ْص  ک  عن  لن تَّ ٌة دَّ م  م   اهلل   نن أ ذن ین  ی  حن ک  م   ،لن ک  عن من م   فن ک  عن « من

1
 

تان آماده است تا زمانی خداوند به شام ام در گرو فرمان شامست و متام وجودم برای یاریقلبم با قلب شام پیوند خورده و زندگی»

 «مهواره مهراه شامست. اجازه ظهور دهد، پس آن که با شامست

هم درد است و هم درمان، و هم وصل است و هم هجران؛ و بیامرش خواهان دوام بی  {عشق به حسنی 

 .آن پایان و جاودان

 «.کند بیامری روز هر آرزو حق   از رنجور کندی رنجور تیامر اگر دم مسیحا تو چون»

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .329، ص 98بحاراألنوار، ج  . 1
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 حرکت به سوی کربال

سالم بر آستان مقدس و شنبه با آغاز طلوع زیبای خورشید در حالی که گویا از دوردست درود صبح روز پنج

زیارت ساالر شهیدان  شوق و ها قرائت کردیمفرستاد وداع نامه سفر حرضت امری مهربانیمی {منان ؤامریم

 .کاستمی شنمود و از اندوهغم فراق آن حرضت را اندکی جْبان می

وجود داشت که مقصد  {ل نقلیه خمتلف در ایستگاهی در کنار مقام حرضت زین العابدین ئاز وساانبوهی  

 بود.مهه آهنا کربال 

کندی راه خود را به بریون از نجف  ل نقلیه و هرج و مرج حرکتی بهئبوس حامل ما در میان ازدحام وسامینی

 پیمود.ارشف می

 .رسانجام بعد از ساعت ها به میدان خروجی شهر نجف رسیدیم و حرکت آرام آرام روان گردید 

 بری که نامد حسینی یهاجعیت بسیاری با پرچم .ی که عددی بر آن نقش بسته بود هویدا شدیرواولنی عمود پیاده 

از دیگری پشت رس  داد هم به سوی کربال در حرکت بودند و عمود ها را یکی پسآن نقش بسته بود در امت

ی اربعنی یروپیاده .شدهای پرشتاب آنان مشاهده میها و گامشوق و نشاط عجیبی در چهره روش  .گذاشتندمی

 .است و این خود پیام معرفتی عمیقی دارد «قصدامل و حسینی ءبدامل یعلو  »

هدف این مسری طوالنی را با هم ،دلهم ،روی تارخیی و محاسه عشق به امامت مهگی مهراهار در این پیادهزو   

 .آفریندنمودند و توحید واالیی را میمیطی شریینی خاصی 

لنم  های خمتلف نگاشته شده بود در دستان عاشقان های متنوع که بر آهنا شعارهای حسینی به زبانرنگ هایی بهعن

 .آوردوزید آن شعارها را به نامیش در میاز سمت کربال میکه کرد و نسیمی گری میوهجل« حرضت ثاراهلل»

مهه  «احلسنی ب  ح» .و رنگ و زبان بود ملیت ،سن ،ی دارای تنوع فراوان جنسیتییرویب جعیتی در آن پیادهترک

 سن ح  ـال   بُّ ح  »شعار  آنان را به گرد هم در یک مسری قرار داده بود و
ه
 یافت.ی میدر مهه جا جتل   «انن ع  من جین   نی 

پیوستن به  مسری انتخاب کرده بودیم و دراست  «طریق حیدریه»که مشهور به  را نجف به کربال ما راه جاده

 .قرار داشتیمی اربعنی یروپیادهی و دریای عشق حسین

می توانم پیاده حرکت کنیم داشت که به مهراهانم تقاضای توقف کنم تا آن مقدار که می مرا وارویی پیادهشوق  

 .و در میان دلدادگان حسینی حضور پیدا کرده و با آنان مهقدم شویم
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 «ها گر کند خار مغیالن غم خموررسزنش   در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم »

 های مهاجران حسینی فرموده است:در ارزش قدم {باقر  امما 

ا أنت» ب دٌ اه  ـنمن طن  عن ننةٌ  أن فنخن سن ه  حن بنت  لن
ته ًة إهالا ک  ط ون یِّئنةٌ  خ  ن ه  سن طَّت  عن «ون ح 

1
 

 «.شودبرای وی ثواب نوشته  و گناهانش بخشیده مییش هازه قدمرود و قدمی بردارد به اندا {به سوی حسنیهر کس »

 «به آشیانه خویش دکه مرغ از قفس آی   به شوق کوی تو آیم چنان ز خانه خویش»

 در این باره بیان داشته است: {مهچننی امام صادق 

ن  أن » ن  ادن رن من نی   قنْب  ین   ِ{احل  سن ًا ون الن بنطنرًا ون ال  ره امن ال  أنرشن ه  کن ن وب  ت  ذ  ِّصن ًة حم  عن م  س  ب  فه ال  اًء ون ال  ُ  الثَّو  حَّ من ى  ـ ی  ب قن  فنالن ین
ه
ء  امن

ت ب   ک  ننٌس ون ین  دن
ی هه لن لِّامن  اهلل  عن ًة ون ک  جَّ ٍة حن ط ون لِّ خ  ه  بهک  ه  لن من فنعن قندن ةً   رن رن م  «ع 

2
 

 نامید رتزیا خودنامیی و ریا و بیهودگی و رشارت بدون را { حسنی امام حرضت بارگاه که دارد قصد که هر تردید بی»

 حج یک گذاردمی زمنی بر که قدمی هر مقابل در و شودمی زدوده اعاملش دیوان از شودمی پاک آب با که لباسی مهچون گناهانش

 «.شودمی حمسوب او برای عمره یک داردمی بر که قدمی هر عوض در و شودمی نوشته وی برای

 دارند رو پیش فراوان آسیب و سختی و پیامیدب باید بسیاری مسافت هرچند «ثاراهلل» حرضت انعاشق قدمهای

 . گرددمی دلنشنی و آسان چیز مهه هدرآورد فتْص   به را قلب عشق وقتی ولی

 «آیدمی حریر مغیالن خارهای که   نشاطبه  دواندممی چنان کعبه لجا»

 .تابدمی بررخ  و بنددبرمی رخت عشق جلوگریی برابر در دیگر آن حماسبات وو عقل  

 «گرجلوه گردد عشق چون نزم نهانپ کند رخ  ولی امدادم به یدآ مشکلی هر در عقل»

 در کربال سوی به فراوانی جعیت باشندمی ییروپیاده خمتُ برخی که کربال به سفر خمتلف مسریهای در

 .پردازندمی ارزو   از پذیرایی به بسیاری هایبموک و هستند حرکت

 دلداده جعیت شاهد باشیممی حرکت حال در نآ در ما و باشدمی کربال به نجف جاده کنار که «ةحیدری» مسری 

 .است حسینی کربالی سوی به آنان یقدمها و هانگاه ،دهلا متام است فراوانی

                                                           

 .25، ص 98. بحاراألنوار، ج 1

 .44، ص 6األحکام، ج  . تذیب2
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 «حسینی عشق طریق» به است معروف «العشائر طریق» به که «کفل طریق» و «ءالعلام طریق» مسریها دیگر 

 که اندآفریده «حسینیایثار ضیافت» از هاییجلوه مسری این در ساکن عشایر و روستاها مردم و است شده تبدیل

 ةزین» حرضت مکتب دلدادگان به آنان مال و جان بذل موجب که دارد { «سنیحب  احل» از نشان مهگی

 .دارد حرضت آن به عشق و ایامن قعم بر یتارخی گواهی که شودمی دیده یمناظر یگاه گردیده است. «العرش

 به را دیگران التامس شوق و با و دنگذارمی زائران اختیار دررا   خود زندگی اموال متام که پریزنی و پریمرد

 به رسیدگی حال در اطعام و رسانیخدمت هایایستگاه اجیاد با روز شبانه که ان.جوانکندمی دعوت پذیرایی

 ستان کوچکشد در که دخرتکی آن حتیه است گذارد حسینی حمبت طبق در دارد چه هر هر کس .هستند ارزو  

 از آنان تردیدبی .دارد رس بر خرما سینی یک و ایستاده راه رس بر که ایپْس بچه و است خشک خرمای دانه چند

 .دید خواهند و دیده خری حمبت این

 :فرمود چیست { حسنی امام راه در انفاق پاداش :پرسید که «سنان بن حممد» جواب در { صادق امام

ه  اٍن نن ب نن سه  این » فنع  لن ر  ًة ون ی  ن رشن دَّ عن تَّى عن مه أنل ٌف ون أنل ٌف حن هن ر  ه  بهالدِّ ب  لن نن الدَّ ُي  سن
جن مه ث ل  رن ه  ون  اهلله یضن ا ون رن هن اته مه ٌ لن ری  خن

ٍد عن د   نمَّ ریه اء  عن ون د  اء  حم  نین ون ـل  اأنمه
نه مه ؤ  ةه ام  مَّ

نئه ه   [ أل  ٌ لن ری  «خن
1
 

 بر آن مطابق و برشمردند میلیون تا ده امام و شودمی حساب میلیون یک { حسنی راه در کردن خرج یک درهم سنان، فرزند ای»

 پیامْب دعای و بود خواهد ترارزشمند او برای ]شودمی نصیبش که[خداوند  رضایت و یابدمی و واالیی شودمی افزوده اشدرجه

 «.بود خواهد هبرت هاپاداش آن از او براینیز  گردد حالش شامل که[  امامان و مؤمنان امری و خدا

 به و رسدمی «مسیب» روستای یا و «حله» جاده به و شودمی رشوع «بغداد» یا و «بْصه» از که دیگر مسریهای

ختم « حمبوب»به وجود حرضت  حمبت و عشق مهانطور که دهلا نیز اینگونه است و کاروان گرددمی ختم کربال

 گردد.می

 :بودند کرده بیان «ثاراهلل» حرضت ارزو   به خدمت ارزش و تعهد خود را به چننی ییتابلو بر «حواتم» قبیله 

ین »
ننا أنیـ ده و  قنطنع  نناا ون أن نن لن لن ج  ه  ر  نی  امه احل  سن  إهمن

اره وَّ ز 
ةن له من د  ننا ال ـخن ک  رن  «لنن  تن

 «کنیمنمی ترک را { حسنی امام زوار به خدمت هرگز کنیم قطع نپاهایام و ها دست اگر»

                                                           

 .128؛کامل الزیارات، ص 50، ص 98بحاراألنوار، ج  .1
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ه » نی   احل  سن
اره وَّ اًل بهز  ه  اًل ون سن  «أنه 

 «گوئیممی مقدم خری {حسنی  امام زوار به»

 :بود شده نوشته اینگونه ری آنمس و کربال در هاییموکب بدر بر رس که مهانطور

ت  » یَّ وه ه  ه  نی  بُّ احل  سن ن نن ح  هه رشن اره وَّ ة  ز  من د 
نناا ون خه  «ٌف لن

 «.ماست رشافت مایه زوارش به خدمت و ما هویت حسنی به عشق»

 و وجود متام و جوان پری و کودککه  حسینی خدمت و حمبت اظهار بازار این در سفانهأمت که است ذکر شایان

 گران و سودجویی دنبال به و کرده ردائ شقاوت کاند برخی گذارندمی { احلسنی ارزو   خدمت در شاندارایی

 .دنباشمی نیاز مورد کاالهای و ذهاب و ایاب خدمات کردن

 ْْنَیا َوُهْم َعِن اْْلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ ـَیْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن ال  َحَیاِة الدُّ
1
 

 به عشق اظهار به نوعی به مهه .شدیم مشغول ییروپیاده به { حسنی رهروان راه میان در مهراه دوستان و ما

 هم ایعده و حسینی سکوت با گاهی و حسینی نوای با گاهی دلداده زائران .پرداختندمی { حمبوب حرضت

 دیده صورت هیچ به هاقدم و چهره در خستگی .بودند آفریده عاشقی محاسه از یموج حسینی دمتخ با

 در حسینی کربالی سمت به نشنی کالسکه خردساالن یحت   و خود اعضای مهه با نیز ییهاخانواده .شدنمی

 .است «آفرینش عاَل حمبوب ترین ابردل حسنی» :گفت توانمی حتیرا. به بودند حرکت

 گوش به حسینی نواهای و آوا هابکمو از .برسند خود حمبوب به زودتر چه هر تا کردندمی تالش مهگان 

 .کردمی اجیاد حسینی راه بزرگ آن در پرطننی های یاهسوگوار صداها آن جمموع و رسیدمی

 به حمبت و معرفت با هم کنار در نبود. آنا «گناوه» و «عراق» اهالی از برخی بنی مشرتک که رسیدیمی بموک به 

 .بود آورده گرد هم کنار را مهه «حلسنیحب  ا» .پرداختندمی ارزو   خدمت به { حسنی رنگ

 شهر آن به ایگناوه خادمنی دعوت به قبل سال :گفتندمی و کردندمی صحبت فارسی موکب آن عراقی خادمنی 

 ناهار رصف برای را دعوتشان توانیم نمی که آنان از عذرخواهی از بعد .بودند خود ایرانی دوستان مهامن و رفته

 .دادیم ادامه خود راه به و کردیم خداحافظی صمیامنه آنان از کنیم اجابت دیگران به قول جهت به

                                                           

 .7(، آیه: 30سوره روم ) .1
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 منطقه مسلامن مردم میان که اندکرده تالش و تدبری چه هر آنان ایمنطقه مزدوران و جهانی استکبار رسکردگان

 و فرهنگی و اعتقادی وحدت این کنند اجیاد داخلی و جنگ  آورند وجود به عمیق و ریشه دار و خشن تفرقه

 کرده است. آب بر نقش را هاتوطئه همه «احلسنی حب  »

 مردم با بعث رژیم جنگ ایران با عراق َتمیلی جنگ سال هشت که دهدمی نشان مردمی دوسویه ارتباط این 

 .است بوده عراق و ایران مسلامن

 هایاسم با هابوکم .بردارند گام شراه در بزرگ و کوچک که بخشیدمی توان مهگان به «حسنی به عشق »

 احلسنی ارزو   به ربانیبا مه نوازشگرشان هایدست و کردندمی نامیی خود حرکت مسری طرف دو در خمتلف

 ند.رساندمی خدمت

األ»از  است ایجاده عجیب   تا شهید پدر »از ،«میدان در شهید تا حمراب در شهید» از ،«أبا األئمه تا ئمهجد 

 و صفا گویا «.فاطمه فرزند تا مهْسفاطمه» از ،«ثاراهلل ات اهللنور» از ،«شهید امام تا شهید اسوه» از ،«شهید فرزند

 .است دیگری مروه

 در صمیمی و گرمانی مردمبا  تارخیی ایجزیره .رسیدیم «خارگ» مردم موکب به چندی مسافت طی از پس 

 موکبی جزیره آن خریین و ثاراهلل حرضت مکتب دلدادگان از تعدادی و حمرتم جعه امام .فارس خلیج میان

 .بودند کرده مهیا درخور

 و استفاده قابلیت حلهتا مر } «زهرا فاطمه» مطهر نام به موکبی و کرده خریداری سختی به زمینی آنان

 .کردند هدایت موکب آن خدماتی مراکز دیدن برای را ما .بودند ساخته برداریهبره

 و بود« { احلسنی خادم» آن و داشتند شغل یک هم با کاینهم ولی خود وطن در خمتلف هایشغل با مردانی 

 .کردندمی افتخار آن به

 از بعد کنم. پر پرتقال رشبت از بودند شده داده جای خوبی به سینی در که هاییلیوان که دادند پیشنهاد آنان 

 { احلسنی اباعبداهلل حرضت شیفتگان آن به خود تا واداشت مرا ارزو   به آن ارائه به میل و شوق اینکار انجام

 هالیوان آن از مرسوم هایپرسیاحوال از بعد و آمدند مسوی به آنان رتبیش نامیم. پذیرایی ایشان از و کنم تعارف

 عکس و کردندمی قدردانی و تشکر خمتلف و شریین هایهلجه با آنان و شد تکرار کار این بار چند داشتندبرمی

 .گرفتندمی
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 در ارزو   ییرو پیاده حرکت .کردیم حرکت «کربال» سوی به «خارگ» موکب مسئوالن از خداحافظی از بعد 

 حیات و مانایی از نشان و کشیدمی تصویر به زیبایی منظره بودند کرده احاطهموکب  آن طرف دو که راهی

 .داشت { حسنی راه بالنده

 شهید واالمقام نام به «دلوار» عزیز مردمموکب  به .رسیدمی فرا نامز وقت و شدمی یکنزد خورشید زوال 

 جعیت .مینشست حسینی هاران سفرهپای   کوتاهی سخنرانی و نامز اقامه از بعد رسیدیم.« دلواری یسعلیرئ»

 کنار در مستقر هبداشت مرکز به موکب آن پشتیبانی مراکز از بازدید و ناهار ازبعد  داشتند. حضور توجهی قابل

 و پرستاران و رفتیم پزشکی خدمات حمل به سپس شد برگزار آنان با صمیمی ایجلسه و رفتیم موکب این

 .کشاندمی خود حمبت راه به را مهه که است «حسنی» این .بودند خدمت مشغول جوان هایپزشک

 .کردیم حرکت «حسینی هایقلب آسامنی آشیانه» کربال سوی به و کردیم قدردانی و تشکر ایشان از 

 .کردمی نوازیچشم دیگران از متامیز عشایری ایههآرای مهان با هابکمو میان در دور از قشقاییموکب ایل  

 بزرگان و ایل این از بزرگوار روحانی چند .بود شده مهیا { احلسنی ارزو   از پذیرایی برای بزرگ چادری سیاه

 بسیار که دادند فرهنگی هایبرنامه و اسکان و پذیرایی کیفیت پریامون یحاتی. توضآمدند استقبال به آن

 بسیار آنان باالی ایامن و شجاعت و خاص و صفای پاکی آن خاطر به را عشایر که بنده برای این و بود ارزشمند

 صولة الدولة» :چون بزرگانی از حکایتایل  این نشیب و فراز پر تاریخ .بود جاذبه پر و جالب دارم دوست

 علامیی مانند: مهچننی و دارد مرشوطیت دوران و ایران جنوب استعامری ضد مبارزات در «قشقایی

 .است تشیع جهان مشهور فالسفه ازکه   «قشقایی جهانگریخان»

 آن از و کردیم تشکر که داشتند پذیرایی و ناهار رصف به ارصار عشایر خاص نوازیمهامن روحیه با اننآ 

 .دیمنمو خداحافظی بود شده افزوده نیزان شصفای بر حسنی راه در اینکهم که وفا با مردمان

 را مهه اشجاذبه که است این نور طبیعت آری .شدمی بیشرت جعیت ازدحام شدیممی نزدیک کربال به هر چه

 رسیعرت و تر تند دوردست از کربال شدن نامیان با بود پیموده فرسنگها که ایخسته هایقدم .کندمی خود جذب

 در { حمبوب حرضت سوی به را زمنی دیگری از پس یکی عشق و معرفت هایگام .شدمی برداشته

 در را انسان کربال شهر ایهدیواره و فرات شط و هانخلستان دیدن .رسید 1000 به عمودها شامره نوردید.می
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 در رس { حسنی گسو از هانخل گویا .ریزدمی فرو هاچشم از اختیاربی اشکها و بردمی فرو عمیق حزنی

 .باشدمی { ی تنهاهاتن حرضت عزاداران جاری مهیشه اشکهای از ایرودخانه فرات و کرده گریبان

 چون جعیت سلسله .شوندمی نزدیک معشوق کوی به که بینیمی را یعاشقان جع کنیمی نگاه که سو هر از 

 حمبوب حرضت آرامش و امن ساحل به تا پیونددمی زائران دریای به طرف هر از که نامید می خروشان رودی

 .گرید می آرام آشیانه در ایپرنده مهچون حسنی کنار در قرار بی دهلای ند.رس

 «جایی گرید تو کوی رس ز ترخوش نیست   درت مقیامن دننخواه فردوس باغ »

 کنند خاموش را { حسنی راه و نشان و نام کربال در هولناک جنایت ارتکاب با خواستندمی اسالم دشمنان

 .کرد جدا حمب   جان از را حمبوب حمبت شودمی مگر ؛نشدند موفق هرگز آنان ولی

  ُُرونَ افِ الْكَ  ِرهَ َواللُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو کَ ِهِهْم اَأْفوَ بِ  ِریُدوَن لِیْطِفُؤا ُنوَر اللِی 
1
 

 کافران چند هر رساند کامل به را نورش که است کرده اراده خداوند ولی کنند خاموش دهاهنایشان با را خدا نور خواستندمی آنان»

 «.کنند خمالفت

 :فرمودند اینگونه یزید به خطاب } زینب حرضت

رن  ال   اهللهون  » ک 
و ذه  ـت   ال  ون  انن متن ح 

ح  مه « ایننن یت  ون
2
 

 «بمریانی شده وحی ما به که را خدا دین و بْبی بنی از را ما نام توانینمی تو سوگند خدا به»

 این و شودنمی موشفرا { «شهدا امام» حرضت یاد هرگز ولی گذردمی کربال هنضت از سال هزار از بیش 

 .است خداوندی تقدیر یک و اهلی معجزه یک

 «پوشند سیه صحرانشنی مردم هنوز   جمنون حکایت از گذشت سال هزار »

 .شودنمی یافت آن برای رقیبی هرگز که است چنان { «ثاراهلل» حرضت حمبت و مهر 

 درم این مسکنی و جنابم ینا مملوک   فضل رسیر رسانم عرش به را من شاها »

 «برم کجا دل این ،افکنم که بر مهر این                             مهر تو از بردارم و تو از دل برکنم گر            

                                                           

 .8(، آیه:61) صف سوره. 1

 .220 -214.  اللهوف، صُ 2
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با  که زائرانی و گردیدمی متوقف وسائل آن مهه کربال شهر ورودی در که بود بسیار چنان نقلیه لوسائ حجم

 .پیوستندمی یحسین راهپیامیان جع به بودند آمده نیز نقلیه وسیله

 «ی تنهاتنهاوتراملوتور: » حرضت و کنند یاری را« { مظلوم امام» که بودند هـ.ق 61 سال در مردم این کاش 

 و جماهدت و صحابت سعادت به نیز زائران و نرود کربال قربانگاه به عزیزانش داغ با خویش غریبانه غربت در

 .یافتندیم دست شهادت رسانجام

نَّ  اتننن ی  ا لن ین » عن  اک  وزن نن م  فن ک  من ظهیامً ف  زًا عن و   «فن

 «.یافتیممی دست بزرگی سعادت به صورت این در که بودیم ]کربال شهدای[ شام با ما کاش ای»

 را مصیبت غبار هایشاناشک با که بود شده یعاشق عزاداران طریق خود هایشلوغی متامی با کربال هایخیابان

 عشق ،پذیرایی و خدمت بوی جا مهه .گذاشتندمی باقی آن بر یادگار به را خود قدمهای جای و زدودندمی آن از

 .دهدمی { حسنی به پیوستگی و وابستگی و

 سیاه لباس کالسکه در یا و مادر آغوش در هابچه یحت   دارند تن به سیاه لباس بزرگ و کوچک مردم متامی 

 . است خورده گره رسشان بر و باشدمی شانپیشانی بر« { حسنی یا» رسبند و اندپوشانده

اینک هم .است یحسین بارگاه یترؤ اولنی دنبال به شیدا زائران چشمهای و دارند« { حسنی» هنگآگان مه

 .دادمی جلوه زیاد را روپیش فتمسا آن حرضت دیدار شوق

 «بردار پای ناقه! ای ،صْبم رفت دست از   دلدار لقای شوق ،افکند جانم به آتش »

 و کردیم توقف باشدمی «نجف» مسری از «کربال» شهر اصلی ورودی مسری آغاز در که «جامع مسجد» کنار در

 حسینی پذیرایی نخا از آغازی این و نمود آن داخل در حضور به دعوت را ما عراقی حمرتم دار موکب آنجا در

 و فرمودند مطرح االتیسؤ و داشتم دیدار توفیق عزیز مردم و روحانیون از یچند با آنجا در .بود «کربال» در

 .شد داده جوابی

 «السامء و حمبوب األرض» حرضت بارگاه دیدار الوصف زاید شوق رسیدیم. خود اقامتگاه به ساعتی از بعد 

 حرکت «آفتاب حرضت» حرم طرف به باشد داشته گفتن برای سخنی که گذاشتنمی را سفر خستگی {

 کنیم. پیدا زیارتش درک توفیق است حرضت آن زیارتی شب جعه شب در تا کردیم
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 : { صادق امام 

و  اهلل  ون  » ز  عن انلین ٍة َين بهط  من  ج  عن
ی لنةه لِّ لن ه  فه ک  نن  ال  من ـ  ر   ون انأل 

ی هه  إهلن
ةه ن ابهین ئهکن ین ء  ون انأل 

صه ٌد او  نمَّ ن ء  ون حم  ل  انأل   ابهین ـ نأنف ضن
ه
ل   ء ن  أنف ضن ون ننح 

نو   ین األ 
 اصه

ه
« ء

1
 

و پیامْبان و جانشینان آنان نیز که در صدر  فرشتگان و کندمی زیارت جعه شب دررا  { احلسنی اباعبداهلل حرضت خداوند»

 «و در صدر جانشینان ما هستیم در این زیارت حضور دارند. پیامْبان حرضت حممد

 { احلسنی اباعبداهلل حرضت زیارت ارزش درباره که فداه روحی عظماأل اهلل ةبقی   حرضت از که است شده نقل 

 :است فرموده جعه شب در

ا» ین ه زه نی  ة  احل  سن ةه أن  {رن عن ةن اْل  م  ی لن قه من لن من ال  و   ین
نن النَّاره

ةه ین اٌن مه «امن
2
 

 «است. قیامت روز در دوزخ آتش از انسان نجات مایه جعه شب در { حسنی امام زیارت»

 و گران نوحه حزین صدای .بودند حرکت در حرم سمت به سو هر از خمتلف هایزبانبه   عزاداری دستجات

 سوگ مهنوای رسارس ییفضا عزاداران هایفریاد و مصیبت هایطبل و زنجریزنان و زنانسینه هایدست

 و عروج ترینبخش اهلام ، اشکبارترین غم،مصیبتوهبارترین اند ،تاریخ سوگ ترینناام .بودند ساخته حسینی

 حرضت شهادت و قیام ،مکتب و محاسه ترینپرجاذبه و یادمان کوهرتینباش ،شهادت و هنضت پرتولیدترین

 .است { «ثاراهلل»

با شکوه جعیت عزادار حضور در دستجات عزاداری  ازدحام جهت به حسینی رسای و صحن به ورود راه تنها 

 داخل به ورود قصد و عزاداری مشغول حرضت آن آسامنی آستان درب کنار در که شدیم یتهیأ وارد مابود 

 و بودند کرده آلود گل را خود .بودند عراقی عزاداران که بود } «رقیه حرضت» تهیأ آن منا .داشت حرم

 .کردندمی عزاداری دوهناکان و حزین بسیار

 اذن دخول مابه حرم اینبار .شدیم حرم داخل آنان جانسوز نوحه با نوایی هم با و شدیم عزاداری مشغول نیز ما 

 وارد } «رقیه» حرضت اشالهدخرت سه س عزای لوای َتت و شد عزاداری و ییرسا و نوحه اشک حسینی
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 به سوگوارانه زائر هایاشک و گریدمی فرا اندوه و غم انسان وجود متام .شد یدخولاذن عجبیم. شد حرم

 .شودمی روان ها گونه

 به و ایستاد ایدقیقه چند حرضت آن رضیح مقابل در ورود از بعد نیز تهیأ این عزاداری هایتهیأ رسم به 

 عزاداری تهیأ از بعد .شد خارج دیگر طرف از سپس پرداخت بیشرتی تشد   با یی نوا و شور با سوگواری

 آن و داشت زیبا و آشنا بسیار نامی که داشتند حرم به ورود قصد دیگر ت عزاداریهیأ } «رقیه» حرضت

 .بود «مق» اهالی } «معصومه فاطمه» حرضت عزاداران تهیأ

 و توفیق خود برای داشتم. مصاحبت ایشان با «قم» در که بودند ییآشنا هایچهره مهگی تهیأ آن مقدم افراد 

 حرضت سوگ به نیز } «معصومه» حرضت نام با تا گرفتم قرار انآن کنار در و دانستم اهلی تقدیری

 از پس .پرداختیم عزاداری به و کردند استقبال آن مسئوالن و شدم تهیأ آن ردبپردازم. وا { احلسنی اباعبداهلل

 .مشد حرم دخول ذنا هوار اشک قرائت مشغول حرم از آنان خروج و عزاداری امتام

 «گشتم تو درگاه به خریه شدم چشم تن مهه   مستم تو روی از و دادم دل مهه امشب تو با»

 و اندوه وحزن  وجودشان رسارس که است فرشتگان و آسامن اهل با مهنوا حسینی داغدار دلدادگان عزاداری 

 .باشدمی ماتم و عزا

 : { صادق امام 

ب ده ـنبأن  إهنَّ » ن  اهللها عن نی  ی  امَّ ـلن  {احل  سن ضن وات    من م   السَّ
ی هه لن ت  عن «بنکن

1
 

 «رخیتند اشک او بر آسامنیان رسید شهادت به { احلسنی اباعبداهلل حرضت که آنگاه مهانا»

 داغدار قیامت روز تا مظلوم حرضت آن زایع در سوگوار فرشتگان نیز حرضت آن مطهر رضیح کنار در 

 :باشدمی

 : { صادق امام 

ه  » نی   احل  سن
ه
ن دن قنْب 

ة   {عه عن بن ه  إهلن  آال   أنر  ونن ب ک  ٌ ین ْب  ٌث غ  ع  لنٍك ش   من
مه ا فه و  ین ین

قه ةه ل  «امن
2
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 اشک قیامت روز تا و باشندمی اندوه و حزن  در و آلود غبار که دارد وجود فرشته هزار چهار { حسنی امام مطهر مرقد نزد »

«ریزند.می

 است غم زانوی بر مهه قدسیان رسهای  در بارگاه قدس که جای مالل نیست»

 «گویا عزای ارشف اوالد آدم است                   کنندبر آدمیان نوحه میجن  و                

 حرضتش به عشق دلداده فرسنگها که دارد جاذبه چنان { احلسنی اباعبداهلل حرضت مطهر وجود عرشی شمع

 .شنویمی و بینیمی «حسنی» نگریمی که جا هر .اندشده جع ندال سوخته حرمش گرد به

 اوست پروانه مهه جاهنا که ستا شمعی چه این   اوست دیوانه مهه عاَل که کیست حسنی این»

 «گر استرخش جلوه نگرم رنگمی هرکجا           است نظر در مرا توحید جلوه آن که بس         

 در او برای جایی هرگز که پندارد می بیندمی که را رضیح اطراف و رساو  صحن در فرشده جعیت انبوه انسان

 گشوده مهگان برای رضُيش آغوش بینیمی رویمی سویش به که اندکی ولی نیست حمبوب حرضت حرم

 { «حسنی» حرمآری  .داری مقامی { ثاراهلل حرضت حرم حریم جوار در کنیمی اهدهمش یکباره است

 .باشدمی ندهست که رشایطی هر در مهگان برای جایی

راند نمیاز خود  را هیچکس «النجاة سفینة» حرضت .شد خدایی تواندمی { «حسنی» با که فهمدمی انسان 

 .نامیدمی پذیرایی و کندمی نوازش زیبا چه و خواندمی را اوبلکه 

 دل متام گویا شدم. { «حسنی»امام  حائر عرشی وارد دخول اذن با دیدار شوق و سوگ غم از یکوه با 

 .است آسامنی مکان این در انسان یهاخواسته

 به دست حمبش آنکه از پیش ،است آنان برای او باشد او برای حمبینش که آن از بیش شودمی احساس خوبی به 

 .است هبشت از ای قطعه. آری حائرش آیدمی سویش به که اوست نوازش دست برد سویش

 

 : { صادق امام 

«  
ِّله ه ب نه عن نی   احل  سن

ه
ع  قنْب  ضن و  ن  ره  {من

ٌة مه ضن و   رن
نن فهیهه

فه ٍم د  و  ن ذ  ین ننَّةه ین م  «اضه اْل 
1
 

 «است. هبشت گلستان از یوستانب شددفن  آن در که روزی آن از { علی بن حسنی حرضت قْب مکان»
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 : { هادی امام

بُّ أن اعن قن به  هلله نَّ إه » 
ه
د   ن  ًا ُي  ای  فه عن ی  ینس   یهن ن  ـله  یب  تنجه فن ا اه  عن دن  من ن هن

ر  مه
نائه «ون احل 

1
 

 «.است آن از حسنی حائر و نامید اجابت تا شود خوانده دعا آن در دارد دوست که دارد متْبکی هایمکان خداوند»

 :است رسوده زیبا چه و

هه »                        ائهره  حن
ه
ء دًا فه بند 

اجه ئ تنه  ون
 إهن  جه

ش                                                                                                ر  عن بنطن ال  لنی  قند  هن وده  عن ج  و  ضه ال   «أنر 

ف اگر»     حائرش ابتدای مهان در یابیوی می  نزد به شوی مرش 

 .«است آمده فرود زمنی بر خدا عرش تردیدبی که

 بر گویا .است متفاوت بسیار آن از پیش زمنی با که است مشهود خوبیب گذاریحائرش می در پای که آنگاه

 باشد زمینی آنکه از بیش حائرش .نیست اینگونه زمنی جای هیچ گذاری.می پای خدا حمبت آسامن ابرهای

 آسامنی است.

 .است مأتو چشمه اشک با که است نگاه گره است هرچه خواند توانمی زیارتی نه و کرد توانمی دعا نه

 «گشتم تو درگاه به خریه شدم چشم تن مهه   مستم تو وصل در و دادم دل مهه امشب تو با» 

 مزبان ازاو  .باشد عشق اظهار در رشیک او با دیگری چیز خواستنمی و دادمین مزبان به اجازهقلبم 

 عمق از که داشت إذن بود گردیده وا چشم دیگر که هایمچشم به . تنهاشد چننی و گرید یپیش خواستمی

 .بریزد پایش پیش به حمبانش هایاشک دریای به ییجو درونش

 «کنم اظهارکه  نگذاشت و شد مانع گریه   کنم دلدار به خویش غم اظهار گفتم »

 در خواستنمی قلبم ولی نامیم بیان اشنامهزیارت قرائت با دارم دل در آنچه که یافت اجازه مزبان چندی از بعد

 .بود نجوایی خود دنبال به او .باشد حمصور نامهزیارت حمتوای حمدوده

 .برد خود با بودم شتهگ قلب یک دیگر که رام حسنی و سپردم قلبم به را خود

 «شبی فرخنده چه و بود سحری مبارک چه »
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 بودند. { «حسنی» عشق قدسی حرضت صالو حمو و مبهوت و هوش بی مهه ،نیافتم هوشیاری هیچ آنجا در

 .باشندمی حمبوب حرضت حمب   جلگی که چرا دارد دوست را آنان مهه انسان

 دلدارها مهر من کیش بود       ام بارهامهی گویم و گفته »                                   

 «هشیارها زین جرگه مهر                بروند کیش در ستا مستی به پرستش                                   

 .بودند آورده هدیه به را آن که است عاشقانی دهلای شکستننشان   اشکها 

 است شکسته اام   دون ب   دلی مرا تنها         نثار خور در دون ب   دوست پیش آنچه از»                     

 «است شکسته تا دون ب   قدر و هبا را دل                        لیک و فتدوا زهبا بشکند چیز هر                    

 .است گرم گرم شکستگی دل و دلدادگی بازار 

 «داشتمی صدایی عشاق دل شکست گر                             شدمی قیامت غوغای تو کوی رس بر»          

 نشسته اشی رضیح آسامنیرو پیش فراق صل، ترسو شادی ،غم ،عشق :نقیض و ضد حاالتی با ستانشآ بر

 گفتم.می سخن یبیان اند با گاهی و زبانییب با ساعتها و بودم

ل  صحیفه رشح»    «ایم نوشته یلدا شب در دار معذور   استغم ما گر مطو 

 گردم. زم و بازبرخی که آمدحیفم می

 «داریم بر دل تو سودای ز که باشد حیف   داریم دلْب تو سودای ز داریم هرچه»

 .را گرفتار عاشق کندمی تاببی ،وصال لذت و ار تار شب کندمی سحر دیدار، عارفانه هایحلظه 

 «امشب خواب مرا دیدار شادی از نیست   مشبا تاب بی ساخته توام وصل مژده»

 و { ثاراهلل حرضت زیارت توفیق برای انمن   ایزد درگاه به شکرگزاری و زیارت نامز رکعت دو اقامه از بعد 

 دَل چند هر کردم حرکت خود گاهاقامت سمت به دجمد   یدیدار امید به { احلسنی اباعبداهلل حرضت از سپاس

 خودم به را او رزو به و بود حرم به نگاهش متام دکنمی جدایش مادر از که کودکی چون و نبود من با نگاهش

 .باشد مانده جا حرمش در عاشقانش از بسیاری دهلای شاید .کشیدممی

 «سته آزاد دلی عاَل در که یدنا مباور   امدیدهخوب رویش  زلفت دام از من آنچه »
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 دل با {« ماتم صاحب» حرضت سوی به سو هر از هنوز ماتم اهل بیاننشان و  با عزادار جعیت سلسله 

 گره عشق جنس از پیوندی حرضتش با را خود دل و زنندمی روی و رس بر پریشانی زنجری با و ریزندمی اشک

 .زنندمی

 «.یافت توانمی پریشان جعی دل   پریشان زلف آن از مویی هر به »

در  جعه روزآغازی دوباره با رنگ اندوه و غم یافت.   { کربال خورشید حرضت افق از آفتاب روز با طلوع

ام»فرهنگ اسالمی   خاصی عبادی آینی روزش و شب جهت مهنی به ؛است خداوند عبادت روز و« سید األی 

 .دارد

 

 

 

 : اسالم گرامی پیامْب

من ا» و  یِّد  اـل  إهنَّ ین  سن
ةه عن م  نیج  ن دن ـَّأل  ا عه هن ظنم  ون  ون  اهللهامه ون أنع  ن دن  ه  ظنم  عه مه  اهللهأنع  و  ن  ین

ی   مه حن نض  مه اون  األ  ط ره ینو  فه «ل 
1
 

 عید فطر و عید از ارزشمندتر خداوند نزد روز آن است. خداوند نزد آهنا ارزشمندترین و روزها متامی رسآمد جعه روز مهانا»

 «است. قربان

 :است فرموده روز این در اعامل برکات و آثار درباره حرضت آن مهچننی

و  إه » ن ـ من اْل  نَّ ین یِّد  األ   سن
ةه عن ف  امه ی ضن ـَّیم  نن حن ـیهه ال  فه  اهلل  اعه م  سن  ون ین

یِّئن  یهه و فه ح  اته  ون السَّ
رفنع  فه  اته جن ین رن  الدَّ

 ون ینس  یهه
یب  تنجه اته

ون فه  عن  الدَّ
«اته یهه

2
 

 آن در و گرداندمی پا را بدَيا آن در و کندمی برابر چند را نیک کارهای ثواب خداوند و روزهاست متام رسآمد جعه روز مهانا»

  .«نامیدمی اجابت را دعاها روز این در و بردمی باال درجات را

 و معرفتی بسیار مزایای دارای و باشدمی روز این در مهم اسالمی بسیار عبادات از یکی که جعه نامز اقامه

 .باشدمی اخروی و دنیوی برکات

                                                           

 .344، ص 1سنن ابن ماجه، ج  . 1

 .261مصباح املتهجد، ص ؛ 274، ص 89؛ بحاراألنوار، ج 3، ص 3؛ تذیب األحکام، ج 414، ص 3، ج الکاف . 2



31 
 

 : اسالم گرامی پیامْب

ی   فنامن » شن ٍن من
مه ؤ  ن  م 

ةه  مه عن م   إهلنی ال ـج 
ةه إهالا فهیهه ینامن

قه مه ال  و  الن ین ون  أنه 
ی هه لن فَّفن اهلل  عن نَّةه   حن  إهلنی ال ـجن

ر  بههه من ؤ  «ث مَّ ی 
1
 

 که شودمی داده فرمان وی به و داردمی بر او از را قیامت روز هایسختی خداوند رودمی نامزجعه سوی به که مؤمنی هر تردیدبی»

 «رود. هبشت سوی به

 گردهم جعه نامز اقامه برای را { احلسنی اباعبداهلل حرضت آستان رسای و صحن رسارس در بسیاری جعیت 

 .گردید برگزار متام شکوه با اهلی فریضه این و بودند آمده

 اربعنی شب

 شب ،شعبان سوم شب ت.پاس به زمنی و آسامن در اییغوغ است «األنبیاء وارث» حرضت نام به که شبی هر

 .است حسینی شبهای آن از اربعنی شب و عاشورا

 اضافه ناآن تعداد بر حلظه به حلظه و اندزده شنور رسارس آستان دبه گر  سوگ حلقه عزادار جعیت هافرسنگ تا 

 سینه بر و گرنوحه طرف هر از وفاداری ابراز و سوگواری برای زبان و شکل هر به عزادار هایتهیأ .شودمی

 چونمه شخصیتی هیچ برشیت تاریخ در .باشندمی حرکت در { «ثاراهلل» حرضت حرم سمت به زنانو رس

 .باشدمین وی داغدار برشی جامعه { احلسنی اباعبداهلل حرضت

 پیامْبان وارث» و «خدا حجت» و «خدا برای» و «خدا با» او که است این «حسینی عزای» ماندگاری رمز 

 پس شد «خدا راه شهید» و آورد قربانگاه به «خدا راه» در داشت هرچه و سته «خدا راه راستنی نامد» و «خدا

 .است جاودانی نیز اوحسنی و راه  پس است هجاودان خداوند و ستا نیز او هست خدا تا بود «خدایی» چون

 اسامء متامی مظهر «حسنی» .است داده وی به دهد انسانی به توانمی که دارد افعال و صفات از چه هر خداوند

 .است خداوندی صفات و

 بعد جهت مهنی به باشد دنیا پایان تا «خاتم دین» عنوان به «اسالم بخش یجتل   حسنی» که است خواسته خداوند 

  .باشدمی یو یاد به سخنان و وی نام به فرهنگی مراکز و وی نسل از «امامان» است حسینی چیزمهه «حسنی» از

 «ایبوده بسیار توچه رخ نانموده ای  ایبوده نمودار تو بنگرم هرچهبه »

 .خورد خواهد رقم {« حسنی» نام با آینده جهان وشترسن 
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 اسالمی انقالب پاسداران سپاه دریایی نریوی موکب .باشندمی مشغول «حسنی مکتب» تبینی به سخنرانان

 و عشاء و مغرب نامز اقامه «چغادک» عزیز مردم موکب در آنجا به مسری طول در بود بنده سخنرانی مکان ایران

 و ربعنیأ درباره عزاداران مبارک حمرض در و رفتم سخنرانی حمل به و داشتم اربعنی پریامون کوتاهی سخنرانی

 امور مهه بوکم آن در .میرخیت اشک مهگی حرضت آن مصیبت در و داشتم تقدیم یسخنان آن تربیتی جایگاه

 در  مرد و نز .بودند اربعنی ارزو   به خدمت جهت تالش در مهگان و داشت وجود پزشکی و فرهنگی ،خدماتی

 .بودند { حسنی راه به خدمتگزاری پرتو در خدا رضایت اندیشه در کاری حمیط یتنگنا و سختی

 و کردیم توقف مقداری «گناوه» عزیز مردم موکب در بود. عزادار جعیت دیدمی چشمتا  بموک آن بریون 

 .مبود زائران به خدمت به آنان عشق شاهد

عزادار حلقه ماتم به گرد آستان  بسیار جعیت و گذشتمطهر می حرم طرف از اقامتگاه به بازگشت مسری 

نمود و قلبهای عزاداران با آن گره خورده و اش چون قلبی عرشی میحرضت مظلوم زده بودند و بارگاه آسامنی

حمو عشق آن حرضت شده بودند چنان زیاد و فرشده کنار هم قرار  وتپید. انبوه عزاداران که ایستا میهم نوا 

 .رسیدیم خود اقامت حمل به مدتا از پس ند. با اندوه و غمدشمی دیگران حرکت باعث کندی داشتند که

 هیچ و نداهزد گره پایانش بی الطاف به را خود جان مهگی مردم متام که است کرده چنان { «ثاراهلل» حرضت 

 .شناسندمین «حسنی طریق» جز به راهی

 «چارسوببست از گرهرچا هزار راه   ببستمو تار یک به دل هزار زلفت »

 .است «حسنی راه» راه ترین اهلی و «حسنی» عزای ،سوگ ترین زااندوه و «حسنی» نام نام دلرباترین راستی به

 سخن ما از بیش حرضت آن که بیندمی بگوید سخن { «آفتاب»با حرضت  خواهدمی نشیند می وقتی انسان

 .بیندمی جاری نیز خود زبان بر امور مهان دیگر و شودمی { «عظیم ذبح» آن بیان و جال حمو انسان و دارد

 چه و کندمی آبیاری را زبان زمنی نیز اشکو  دارد زبان بر او مصائب تنها و بردمی یاد از را خود حوائج زائرش

مهواره « أبا املصائب». در جملس انس و سوگ حرضت گویدمی غم و اندوه از سخن گویا و رسا و واشی

 های ناگفته است.شود که درد دهلا نامتام مانده و زیارت آینده برای بیان دل خواستهاحساس می

 .«است بسیار سخن ورنه شوی آزرده دل که   ترسیدم ،دل غم گفتم تو پیشه  اندکی »
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 اربعنی روز

 خاک و گرفت فرا را کربال آسامن اندوه ابرهای و کرد طلوع مغ افق انه ازسوگوار اربعنی روز در خورشید

 «حسنی» نام کردمی جمبور را عزا هایملن عن  داشت حزن بوی که رمقی بی نسیم و نمودمی رخ چیز مهه بر سوگ

 .است سوگوار که دادمی نشان خوبیب آسامن .درآورند نامیش به بود بسته نقش آن بر که را

 اندوهنا جان عمق از و غمزده جهان ودشمی احساس و دارد دیگر هوایی و حال کامالً  روزها دیگر با امروز 

 .است حزین و

 و اندگرفته آغوش در سو هر از رامظلوم  حرضت حرم آسامن در آسامنی سوگواران و زمنی در زمینی عزاداران

 افال عاَل نشینانپرده مهراه با خاک اهالی سوگ اجتامع تنها این و کشندمی فریاد حزن رنگ به یرسود نواهم

 .است

 حمبوب حرضت آستان جز قدمها. کندمی حکایت را دل دیوانخوانی  هنام غم و زندمی لاو   حرف 

لنم و تابدبرنمی  .نامیدمی روایت ماه بدون یلدایی بلندای به اندوهی سیاههای عن

 .است دخلون سوگواران حال توصیف در قلم و زبون، عزاداران اندوه عمق بیان به زبان 

 .است گرفته فرا «سفینة النجاة» حرضت آسامنی ساحل اطراف نشستگان سوگ به از یدریای

 حمبوب حرضت در ذوب را نگاه و گریدمی دست به عناندل   رسانجام که است زبان و نگاه ،دل بنی ایمسابقه 

اعضای وجودم  همه و کندمیگری  نوحه را حسینی عزای نامه خون و گشایدمی سوگ به را زبان و نامیدمی

هرگز  شودمی اضافه ممادد تعدادشان بر که سوگوار جعیت اند.گردیده حسنی حمبان تنها هیأت عزادار باهم

 گشوده سوگواران برای را خود آغوش دارد جا مقدار هر آن اطراف و کربال و نخواهد شد. نشده دیده جایی

 .است

 حرضت آن که چرا نداهکرد اقامه هفدا روحی عظماأل اهلل ةبقی حرضت امامت به را عزا جاعت سوگ عزاداران 

 :است فرموده {

ن ن د  فن  » بن  َلن سن احن صن ن  اًء ون ًا ون من لن   ألن مالدَّ  بندن وعه دن « اً م 
1
 

 «کنممی گریه خون  جای به و باشممی سوگوار شب و روز ]حسنی ای[ تو بی گامن برای»

                                                           

 .496املزار الکبری، ص  .1
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 .ندارد خاموشی دیگر و شده ور شعله عزاداران قلبهای در غم

ه حن إه  » نی  ت له احل  سن قن
ةً رن نَّ له ل وبه ال   فه  ارن ؤـق   م 

ن مه د   ال   ننیه «داً بـنأن تنْب  
1
 

 «شودنمی خاموش هرگز که ور است شعله آتشی مؤمنان قلبهای در { احلسنی اباعبداهلل حرضت شهادت جهت به مهانا»

 بدانی اگر هرگز ش شدنخواهد خاموش                            جانی یار داغ زا قلبم گرفته آتش»              

د دگر سوخته نیمه هیمه جز  عمرمو  جان سوزانده سوگ آتش است عمری  ب ون  «نشانی نن

به  دستگره زدن  و  «نوارنوراأل»و قرائت اربعنی نامه حرضت  ، غایی از محاسه سوگ ووغدر صحن حرم 

 پاست.به  «ةالنجا ةسفین»رضیح حرضت 

های کتاب برگ و افتدلنی زائرین اربعنی میبه یاد او   حزنی رسارس و آن فضا گاهن رضیح، قتلانسان از دید

اشک از  ،پر از معرفت تارخیی ایجاده ؛ رسدتا به خود می زندمی اربعنی را یکی پس از دیگری ورق تاریخ

غم فراق  از  قیهم اینک هر زائر جابر است و هر قطره اشک فرا .تاکنون «جابربن عبداهلل انصاری»

 .است { «خلیل اهلل»تارخیی حرضت 

 «کرد به پری کنعان کنعان رقت مهکه ف   ن کردآ به من فراق تو ای ماه مهربان »

 و فریاد تپدمینوا در پرتو آن هم یوهای عاشقان دلجهان است که  بقل { «حمبوب»گویا رضیح حرضت  

 .دندهپاسخ می «لبیک یا حسنی»وی را با  «غیثهل من م»

 .شی به زائر رسارس معرفت و حمبت است عرزیارت نامه اربعنی در مقابل وجود مطهرش یک هدیه  قرائت

 و «مظلوم»و  «صفی اهلل»و  «نجیب اهلل»و  «خلیل اهلل»و  «حبیب اهلل» و« ولی اهلل» :در آن القاب خاصی مانند

 دئقا»و  «اهلل ةحج»و  «ءنبیاألصاحب مواریث ا»و  «ساداتال دسی  »و  «اتْبالع لقتی»و «تااسری کرب»و « شهید»

ة  «منی اهللأ» و «ابن سی د األنوصیاء»و   «العباد نقذمست» و « باذل املهجة»و  «نح النصحام»و  «ق  احل ةائدذ»و  «األ م 

 و« عهد اهللبافی و»و «املهدی»و  «اهلادی» و« زکیال»و  «رضیال»و  «تقیال» و« الْب   مإلماا» و« ابن رسول اهلل»

 از عظمت ذکر شده است که نشان «ومننیاملل عقم» و« دعائم الدین»و « سالمإلرکن ا» و« جماهد فی سبیل اهلل»

 .وجودی آن حرضت دارد

                                                           

 .318، ص10الوسائل، ج  مستدر .1
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 :جامع برای تبینی دیوانی زیارتنامه اربعنی زیارت 

 جایگاه وجودی و ارزشی آن حرضت .1

 وی ماهیت جهنمی دشمنان  .2

  منانؤبرای والیت وی از جانب م ایعهدنامه  .3

 باشد.می

 .هدایت و بصریت و جماهدت است ،والیت ،نامه دیوان معرفت به واقع آن زیارت 

و در حمل دیگری مهانند  محرضت جای را برای دیگران گذاشت از اقامه نامز زیارت اربعنی در باالی رس آن بعد 

که آنچه  دانستم ولی وا کنم خواستم لب به سخن از دردهای دلمی { «العرش ةزین»مهه دلدادگان حرضت 

 .بر دوش دارد از آن خود ترخود هزاران بار گران و داندمیدر دل دارم 

 «ه مرا در دل بود چداشت او خود به زبان آن   عخواستم سوز دل خویش بگویم باشم»

خشکیده را مدد  هایشود و لبمهراه با غم نامه خوانی زبان از رسچشمه دل بر چشم جاری می اندوه بااشک 

 .رساندمی

 «و تنها گریستن نای نشستدر گوشه  خوش حالتی است با دل شیدا گریستن »

 .درب قلعه خود را باز کرده و تسلیم بود نیز تنها غارت دل خود را متاشا کردم و دل ،دانم چه شدنمی 

 «خدا داند چه پیش آمد دل دیوانه ما را   ا حمو متاشا شدیبه غارت رفت یا خون گشت  »

 .پناهی دارد رش و پر از شور ییدر این دنیا «ةالنجا ةسفین»کند در کنار حرضت انسان احساس می

 «پناهی شداد از جنگ حوادث در خم زلف   های چندمرا که بعد از بی پناهی منت ایزد»

 .راهی آسامنی دارد ی بزرگیده حریت دنیادر ظلمت ک { «یمصباح اهلد»و در پرتو انوار حرضت  

 «جا داردلدار در آن است که د مقصد آنجا   ارنددو غوغا مهه گمشدگان حریت »

و تنها حمبت و نگاه آن حرضت در  شودل میمتحو   هایشاز بیان دردها و خواسته یانسان بعد از گذشت چند 

 طلبد.و می خواهدمی را آخرت و دنیا

 «کنم حرف دگر یاد نداد استادمچ   نیست بر لوح دَل جز الف قامت یار»
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 کنددیگر قرار گرید قیمتی پیدا می عددیاست ولی اگر در کنار « فرص»که مهچون  کندانسان واقعا احساس می 

 تر باشد ارزشبیشرت و قرابت عمیق حرضت حمبوبارادت به  هر چه به مهنی جهت ؛دگردمی ابلیو عدد ق

 .شودانسان در دنیا و آخرت بیشرت می

 .«به رس خواهم کرد باز هم در طلبت خا   کردخواهم در بر  در قیامت که رس از خا»

بسیار  در آن رسای جاودانه انشببه حم یدر آخرت است و شفاعت و عنایت و «احلسنی حب  »ی اعظم آثار جتل

 .است

 «سی برخیزدشته ز کوی تو بکمهچو من    کسی برخیزد هگوش زهرروز حمرش که »

 .دنشومی حمو شگردد و در پرتو نور وجودمهه چیز فراموش می {با عشق حسنی 

 «به هوای رس کوی تو برفت از یادم   و دْلویی حور و لب حوض طوبیسایه »

 { «حمبوب»در چهره مهه زائران می توان دید که از سعادت زیارت اربعنی و توفیق حضور در حمرض حرضت 

 .ذات اقدس باری تعالی هستند و شکر گزار گرکنند و سپاساحساس رضایت می

 «رسید مدرمان و به رس آمد مو هجراند در   شدبکه ما را وصل یار حاصل لـهه له  شکر»

  گنج آسامنی بی پایان است.« زینة العرش»عشق به حرضت 

 «که دیدم در این خرابه منزل گنجهابس    در دل ما منزل گرفت روزی قعشتا»

ار استورود انبوه جعیت از هر طرف چنان بود که شایسته   د و در نرا به دیگران ده حریم آن حرضت جای زو 

:استدر آن ذکر شده  کهچیست  علت بیان آخرین جله روایت زیارت اربعنی کردمک رد بود که آنجا

: بعد از نامز از حرم بریون شو» ف  ه  «ث مَّ ان ْصن

آن حرضت حرکت کردیم و آن فضای  «خیمه گاه»به طرف  {احلسنی  حرضت ابا عبداهلل بعد از زیارت

است که خیمه گاه  اییخیمه گاه زیباینامد  زیرا در آنجا ؛برای بنده بسیار آشنا بود افزاخاطره انگیز و حزن 

مدار به مهت مردم والیت {حرضت قاسم بن احلسن  و { و ابوالفضل العباس {حرضت امام حسنی 

 .و در آن مکان نصب گردیده است هازی عتبات عالیات بوشهر ساخته شدبه مدیریت ستاد بازس و بوشهر

عراقی ضد رژیم صدام بود و بسیار انسان  جماهدان قبلی به بنده داشت و ازآشنایی که   مکان متْب آن مسئول 

حمض شنیدن حضور بنده در آن مکان به استقبال آمد و در دفرت  به  است «حاج فاضل»انقالبی به نام و  رشیف 
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برگزار کردیم سپس بعد از اقامه نامز جاعت و  «کربال»و  «بوشهر»های برای توسعه مهکاری ایایشان جلسه

 .رصف ناهار به بازدید خیمه گاه پرداختیم و برای اصالح و توسعه آن با آن مسئول حمرتم به گفتگو پرداختیم

و شایان ذکر است که مساعدت و رشاکت در بازسازی عتبات و مراکز تارخیی جهان تشیع پاداشی بسیار دارد  

 .گذاردی فراوانی به جای میآثار فرهنگی و سیاس

منان امام علی بن ؤبا امریم  [که درباره ثواب ساخت و بازسازی قبور اهل بیت پیامْب گرامی اسالم  

 :ستبیان داشته ا چننی طالبابی

ل وبن ن   اهللن إهنَّ  » لن ق  عن بن جن  ون جن
هه قه ل  ن  خن

ون اءن مه ف  ن  صن
بن ٍة مه

م  ون تن ـادههه تن عه ی ک  نُّ إهلن
ل  اـحه مه ةن ون ـل  ح  لَّ ذن نذن امن م   ى  أل  ک  ب ورن ونن ق  ر  م  ینع   فن

ونن  ر 
ثه ک  ین ون ی  ته ازه بًا إهلن  ارن رُّ قن ولههه  اهللهتن س  رن

م  له ن ه 
ًة مه دَّ ون ُّ ین كن ئه ـ ولا   ون من

ِّله ونن ـن مـل  ا ا عن وص  ص  تهي ال  فن بهشن خ  ضه ون اعن و  د ونن حن  ون اره

دًا فه  ي غن اره وَّ م  ز  . ـل  اه  نَّةه ُّ ین جن
ِّله ب ورن  ا عن رن ق  مَّ ن  عن عن من م  ون تن هن ک  دن أن ـا فن اهن ی من ا أنعن ـنَّمن  کن لن لن  بهنن انن ب نن دن ـانن س  دن عن ی ته ااو   بن

ه
ء

دن من ـل  ا «سه ق 
1
 

این راه سختی در . آنان دناز میان بندگانش چنان کرده است که اشتیاق به شام دار یمهانا خداوند قلبهای خوبان عاَل و برگزیدگان»

بی تردید  .کنندو آباد می سازندمی ش پیامْبمود ت به ب خدا و بور شام را برای تقر  ق آنان ؛کنندرا َتمل می بسیاری و مشکالت

ار منفردا در هبشت  بوده وو داخل هبشت و در کنار حوض کوثر  گریندآنان به شکل خاص مورد شفاعت من قرار می خواهند  زو 

حرضت سلیامن بن داوود در ساخت بیت  اشد گویا ببخشام را بسازد و تعمری کند و آبادانی و رونق  بورهرکه ق ،علی ای .بود

 .«املقدس کمک کرده است

 .ها و یارانش بسیار حساب شده و کاشف از نگاه یاران به آن امام آسامنی استهندسه خیمه گاه امام خوبی 

و اطراف آن دیگر  }گاه حرضت زینب خیمه آن و پشت  هافضای آن خیمه گاه آن حرضت در وسطخیمه

است که چون نگینی آن را در میان گرفته و در صدر آن در مقابل دشمنان خیمه گاه  وی های یارانگاهخیمه

 است. { «باب احلوائج»حرضت 

 

 شام اربعنی

                                                           

 .384، ص 14ة، ج وسائل الشیع ؛121، ص 97، ج نواربحاراأل . 1
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نشسته زائران و صداهای در گلو خفته سوگواران ک در اش هایهای رسارس غم گرفته عزاداران و چشمچهره

آسامن نیز رشوع به باران  .نشان از پایان روزی رسارس غم داشت { «سیدالشهدا»در اطراف حرم حرضت 

 شد.ییست و با اشکهای عزاداران توام مگریبر آن مصیبت م گریه کرد و آرام آرام 

 .کردندحرم و اطراف آن را ترک نمیند و داشتیاز حرم آن حرضت بر نمدل  جعیت عزادار زیر باران 

 {نشان دهند که در آخرین ساعات نیز حارض به جدایی و ترک حریم حرضت ثاراهلل  ندخواستمی شاید 

آمد که محاسه اربعنی پایان و باورشان نمی بودهیشان سخت گران برا {نیستند و دل کندن از حرضت حمبوب 

 .یافته است

 ابا عبداهلل« األوصیاءسید »و حرم حرضت  {ابوالفضل العباس  «الوفاءسید»مرشف به حرم حرضت  یبر بام

 حب  »در خدمت سیامی جهوری اسالمی ایران بودم و در آن فضای بسیار زیبا و معنوی پریامون  {احلسنی 

 .شد انی عرضسخن «اربعنی»و  «احلسنی

حرکت کردم و بعد از قرائت اذن دخول و بارش  { «صالحعبد»پس از پایان برنامه به سمت حرم حرضت  

ر آن ماه منری شدم وارد صحن ،اشکی بر مظلومیت تارخیی آن حرضت ل با دل و نگاه سپس با زبان و و او   منو 

 :پرداختم نامهقرائت زیارتبه بیان 

ی كن أن ال  انلسَّ » لن َّ م  عن ب د  الصَّ َين عن ح  ال  ا ال 
یع  له م  ـاله

 ون  هه ـل  ـطه
ولههه س  رن

له ن  ون ال  أله ریه ال  ـمه نین ون
نه ؤمه ال  ـم  نه ون سن ه ـحن نی  سن  [ ح 

د  أن  هن ل  ون نـَّأنش  ن ک  َلن  تن ن  ون
ه لن   كن نـَّأن  كن َلن  تن ی تن عن ضن ره ن من ن  أنم 

ٍة مه رین
« بنصه

1
 

 .بود [منان و امام حسن و حسنی ؤمطیع خداوند و پیامْبش و امریمکه  مهان ،خدا بر تو ای بنده شایسته خداونددرود »

با بصریت به  را اتزندگیشهادت می دهم که مهانا هیچگاه در راه خدا و محایت از امامت سستی و تزلزل به خود راه ندادی و 

 «پایان رساندی

پیشگامی و  ،وفاداری و جماهدت ،مداری و ایثاروالیت ،تقوا و اخالق ،معرفت و ایامن» :آن حرضت نامد 

 .است «نثاری و شهادت جان ،صْب و استقامت ،بصریت

 .است {پرچمدار عشق به حسنی او  .نیز هست { «عباس»اربعنی  ،روز اربعنی 

                                                           

 .278، ص 98بحاراألنوار، ج  1.
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از دیانت و ترل انسان ئو تارخیی برای آموختن متامی فضا یک مدرسه جهانی { «عباس بن علی»مکتب 

 .باشدشوند می «حسینی»خواهند آن حرضت الگو و اسوه برای متامی کسانی که میو  .انسانیت است

 {الیی رسیده بود که حرضت اباعبداهلل احلسنی واچنان به درجه  سالم اهلل علیه  «باب احلوائج » حرضت 

 گفت:سخن  هچننی به وی مهرباناناین

ن  أن » و«  أننـ تن سه ف  نن به » ی تن عن زن یِّتاً  جن یًَّا و من ي حن
نه تن ی ث  ننْصن  ًا حن ری  «خن

1
 

خداوند از جانب برادرت به تو خری دهد که مرا در مهه حال چه آنگاه که زنده بود و چه اْلن که در رشف »و  «تو فدایجانم »

 «باشی یاری رساندیشهادت می

 مبه پایان رساند { «هانیکی» و شبم را با اسوه رشوع کردم { «خوبیها»روزم را با امام  

 کام دل برآید شامی کهخوشا    خوشا روزی که با یاد تو باشد»

 «بگویم آن مهنی امروز باشد.   پرسندو فردوس  طوبیاگر از 

آستان و از حمرضش وداع نامه و با قرائت  مآن حرضت توفیق حضور داشت در بقعه نورانیتا پاسی از شب 

 .که خداوند بار دیگر زیارت آن یگانه دوران نصیب نامیم ش بازگشتم به امید ایناآسامنی

 «مچند دَل هبانه دارد در حمرضت مانهر    روم که باز آیمبا شکسته دلی می »

 قلبی که جا ماند

گذارند و بیدل می. زائران قلبشان را چه حلظه سخت و چه حال پریشانی است ع رسید.ودا رسانجام وقت

 .گردندبازمی

 «منیکسمانده در شهر گرفتار دل م   سالمت سفر آغاز که منبه  گوکاروان »

کندقلب انسان نگاه میمهواره به  خداوند
2
و قیمتی  باشد قلبی خدایی استمی «سنیحب  احل» و قلبی که در آن 

 است.« حب  اهلل»طریق « حب  احلسنی»گران دارد و 

 «خداست حب  حمبوب خدا حب    ها سواست این حمبت از حمبت»

                                                           

 .412معالی السبطنی، ص  .1

نظ ر  إه ال   الن  عن تن ون  ن ارن بن ـتن  اهللننَّ إه  : »دارد. اشاره به حدیث نبوی  2 م   ل   ین ک  ره ون م  ون م  أن  لن   إه ال  ون  ص  ک 
 ل  ون  اله

ن که ل   لن  ظ ر  إه ن  ین م  ق  م  ام  ع  وأن  وبهک  ک 
 :ر.«  له

 .536ص  ،مالی شیخ طوسیأ
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چرا که  ؛کندحسنی امامت میبر وجود صاحبش   قلبی است کهوالیت دارد  «حرضت ثاراهلل»قلبی که در آن  

 .امام وجود انسان است جایگاه قلب

 :  {امام صادق 

ل به » قن ةن ال  لن ن زه نن  إهنَّ من
ده به ـال   مه سن ن  جن ه من ةه اإل  لن نن من زه

«اسه النَّ  امه مه
1
 

 «مهانا منزلت قلب نسبت به پیکر انسان مهانند امام نسبت به مردم است.»

 مبه یادم ماند و نگاه تاکه به یادش باشم به او ست ی ااهاست و این هدیهگرفتار مهر امام مهربانیدل شکسته ام 

 ؛دارد تا به راهش مانم

 «من و معشوق من جدایی نیست همیان   ندهد دهداگر پس نمیو گرفت   دَل»

 ؛شودیم مهر و ماه وجودش یابد گرفتارهر کس توفیق دیدارش میتوان گفت: به راحتی می 

 «عاقبت رفت و مهان گفته من پیش آمد   رو آنجا که گرفتار شویمدل  ای مگفت»

 .نامه قلب استغمست. هر اشک ورقی از دفرتز دلتنگی اآغاو قای فراهاشکهای وداع به خالف وصال اشک

 : {امام علی 

ه » بنْصن ف  ال  حن ل ب  م ص  قن ل  «ان
2
 

 .«قلب کتاب چشم است»

 .متامی ندارد و گویا اوراقش نیز 

 از این چشم سیل بار خریه هر روز خریه  اربارم ابروقطره قطره مهی  باران  »

 «یار جرزهنم دل ، خریهن خریه خریهزا  خجل باران شود ةزان قطره قطره، قطر

 .جران و جتربه تلخ آن ذهنم را نگران کرده استهفراق وجودم فراگرفته و ترس اندوه  اینک غم از هم 

 «تاریک شبی دارم با این مهه کوکبها  زمژه کوکب بی ماه رخت شبهاریزم »

و جمنون  م استدیگر جز یشان برای سفرعزمو   اندیافته افزون شیدایی {حمبوب  حرضتمهه زائران کوی  

 .دنباشدیگر می یبرای وصال «احلسنیحب  »

                                                           

  .848، ص 5ج  ة،میزان احلکم ؛109ص علل الرشایع،  . 1

  ؛46ص ، 20ج  ،بن ابی احلدیدأ ة،هنج البالغ. رشح  2
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 «رودعاقل می هر که چو جمنون بازگرددمه  به حرش ز آنجا تا است خطرناکوی لیلی بس »

 چننی است {وای هر یک از دلباختگان حرضت حمبوبو نج

 «کنم تا فراموشم نکنیهرگز فراموشت نمی»

 «ترا کرد فراموش انتو نه آنی که تو   مدهوش ترا منهرگز از یاد نْبدم »

امانتی است حسینی که دیگر دَل  .مهواره روی به سوی او دارد دانم کهبی گامن می گردانمخود باز می اگر دَل با

 .باید خوب خدایی حفظش کنم

 «گردانمشمی ندروی سوی ابرویش کند هرچ   شمانوخمیگردان که من قبله نام  یدل مدار»

 .شودیاد و راه حسنی آباد می ،دل با نام آوار خانه دهلای ویرانه حمبتش را دوست دارد و او می دانم 

 «را ویرانای هلد تدارد دلدیدم دوست میچو    ترانه ویرانکردم زهر ویر دَل را از غمت»

 :خواندم بارها 

مَّ الن  » ل ه  انللَّه  عن رن   جتن 
ده ا آخه ه  عن نِّي  ل  ین مه زه

م  له ک 
ته ال  ا ،ارن لن  لسَّ  ون عن

ه
نی  لن احل  سن ِّ  م  عن

ِّله لن   عن  ون عن
ه
نی  ال  أن  ب نه احل  سن لن  و   ون عن

ه
نی   احل  سن

 ده

حن أن  ه ابه ص  نی   « احل  سن

یا فرزندان  ،یا علی اکْب ،بدرود یا حسنی .برایم قرار مده مهراه وی ثاراهلل و شهدای واالی حرضتاین را آخرین زیارت  !خدا ربا»

 «{ و یاران حسنی 

دیگر هر شب به یاد تو چشم بر  .مهواره رونق اهلی دارد { حمبوبحرضت  و پریشانبازار دهلای عاشق آری،  

 .کنمباز می ات رادکان دلباختگی ناگذارم و با یاد تو در سپیده دمهم می

 «پریشاهنا ندمهه شب اینجا جع اگفت   نجاستآهر شب به رس زلفش گویم دَل  »

 ،ماندن با احیای ایامن یبود ولی آغاز دیگری برای حسین {رنگ حسنیبه و طعم حمبت این پایان سفری به و 

 .باشدو جامعه می دسینی درخوح تقوا و اخالق

 در ره او جان فشان باید بودگامن بی   ست بداند مهه عمرا لیلی هر کسی در پی»

 .«حمبت گذران خواهد بوداز کوی  ورنه          نرود تا نشود دور ز وی ره خطابه        

 . {خداحافظ کربال ولی هر حلظه سالم بر حسنی 

 «ه،جوبه جوبه چشم هچشمدجله به دجله، یم به یم،   امدیده ن دل ز دوورود از فراق تو خمی»
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و  » نر  لنی األ   ون عن
ه
نی  لنی احل  سن الم  عن ن  انلسَّ لَّت  بهفن ي حن

ته ، احه الَّ ال  ائههه نِّي سن
ین اللَّی ل  ون النَّه   م  اهللهمه

ا بنقیهت  ون بنقه ًا من .أنبـندن  «ار 

 باشد.شکسته و در گلو حمبوس می سخت و دلگری و« وداع»بیان « سالم»به خالف 

 «و آسان نمی توان کردنتلی وداع و        د به سهولت وداع جان کردنون توان ب  »

 

 

 


