وداع زيارت اربعين
محمد اصغرینژاد

چکيده
در فرهنگ شیعی ،زیارت جایگاه واالیی دارد و پاداشهاي فراوانی برای آن برشمرده اند.
از مهمترین این زیارتها ،زیارت امام حسین 7است که در روایات به «أَفضل اعمال» و
مال إِلَى اهللِ» توصيف شده است.
«أَ َح ُّب الَأْ ْع ِ
در کتابهای روایی ،برای سیدالشهدا 7زیارتهاي متعددی نقل شده یکی از آنها زیارت
روز اربعین اس��ت که در بیس��تم ماه صفر هر سال خوانده میش��ود .برای روز اربعین دو
زیارتنامه ذکر شده که یکی از آنها از جابربن عبداهلل انصاری است و دیگری را صفوان بن
جمال از امام صادق 7نقل کرده است.
مهران ّ
برای زیارتنامة دوم ،دنبالهای با نام «وداع» ذکر شده که نویسندة این مقاله پس از بیان
اهمیت زیارت ،بهویژه زیارت امام حس��ین 7نزد شیعیان ،به معرفی این زیارت پرداخته
و در ضمن بیان فضایل سیدالش��هدا ،7بخش هایی از ای��ن دنباله را همراه با روایاتی از
امامان معصوم  :آورده است.
واژگان کليدی :امام حس��ین ،7ام��ام صادق ،7اربعین ،زی��ارت اربعین ،وداع زیارت
اربعین.
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مقدمه

زیارت در فرهنگ شیعه جایگاه بسیار عظیمی دارد و برای این عمل ،ثوابها و پاداشهاي
فراوان و بیش��ماری ذکر ش��ده اس��ت .ظاهرا ً این موضوع در مورد زیارت امام حس��ین7
برجس��تهتر است که احتماالً ناشی از شرایط خاص و اوضاع بحرانی و خطرات فراوانی است
که اساس اسالم را تهدید میکرد و آن حضرت به مبارزه با آن برخاست .به سبب تأثیری که

نام و یاد آن امام در قلوب مس��لمانان نهاده و آنها را ب��رای مقابله با ناهنجاریها و منکرات و
مبارزه با ظلم و س��تم مهیا میکند ،ظاهرا ً ثواب و پاداش ویژهای برای زیارت آن بزرگوار در
نظر گرفته ش��ده اس��ت 1.در ادامه ،چند روایت در فضیلت زیارت امام حسین 7نقل کرده و

در سپس اشارهای به علت این ثوابها و فضیلتها میکنیم.

ض َع َلى ُك ِّل
ار ِة ق َْب ِر الْ ُح َس ْينِ َ 7ف ِإنَّ ِإ ْت َيان َُه ُم ْف َت َر ٌ
از امام باقر 7نقل ش��ده استُ « :م ُروا ِشي َع َت َنا بِ ِز َي َ
ال َما َم ِة ِم َن ا ِ
��ينِ بِ إْ ِ
هلل َع َّز َو َج َّل»؛ 2ش��یعیان ما را به زیارت قبر حس��ین 7فرمان
ُمؤْ ِم ٍنـ يُ ِق ُّر لِ ْل ُح َس ْ

بدهید؛ چرا که آمدن کنار قبر حس��ین 7بر هر مؤمنی که به امامت ایش��ان از ناحیه خداوند

اقرار نموده ،الزم است.

ان ت ِ
َارك ًا
امام صادق 7فرموده اس��ت« :لَ ْو َأنَّ َأ َح َد ُك ْم َح َّج َد ْه َر ُه ث َُّم لَ ْم َي ُز ِر الْ ُح َس ْي َن ْب َن َع ِل ٍّي ع لَ َك َ
3
يضةٌ ِم َن ا ِ
ول ا ِ
ُوق ا ِ
ُوق َر ُس ِ
هلل َو ُحق ِ
َح ّق ًا ِم ْن ُحق ِ
هلل َو ِاج َبةٌ َع َلى ُك ِّل ُم ْس ِلمٍ »؛
هلل ص لأِ َنَّ َح َّق الْ ُح َس ْينِ ع َف ِر َ

اگر فردی از ش��ما تمام عمر خود را حج بهجا آورد ،ولی به زیارت حس��ین بن علی 7نرود،
مطمئن��اً یک��ی از حقوق الهی و حقوق رس��ول خدا 9را ترک نموده؛ چون حق حس��ین7
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فریضهای است از طرف خداوند که بر هر مسلمانی واجب است.

در حدی��ث دیگری حضرت ص��ادق میفرمایدِ « :إنَّ َأ ْربَ َع��ةَ آلاَ ِف َم َل ٍ
��ينِ ع
ك ِع ْن َد ق َْب ِر الْ ُح َس ْ
يس�� ُه ْم َم َل ٌ
ك يُق ُ
ور فَلاَ َي ُزو ُر ُه زَ ائِ ٌر ِإلاَّ ْاس�� َتق َْب ُلو ُه َو لاَ
َال لَ ُه َم ْن ُص ٌ
شُ �� ْع ٌث ُغ ْب ٌر َي ْب ُكون َُه ِإلَى َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َرئِ ُ

وت ِإلاَّ َص َّل ْوا َع َلى ِجنَازَ ِت ِه َو ْاس َ��ت ْغ َف ُروا لَ ُه بَ ْع َد
يُ َو ِّد ُع ُه ُم َو ِّد ٌع ِإلاَّ شَ َّ��ي ُعو ُه َو لاَ َم ِر َ
ض ِإلاَّ َعا ُدو ُه َو لاَ َي ُم ُ
َم ْو ِت ِه»؛ 4حقیقتاً  4000فرش��ته کنار قبر حسین 7ژولیدهمو و غبارآلود وجود دارند و برای آن

حضرت تا روز قیامت میگریند .رئيس آنها منصور نام دارد .هیچ کس به زیارت آن حضرت

نمیرود ،جز آنکه به استقبالش میروند و کسی با ایشان وداع نمیکند ،جز آنکه بدرقهاش
میکنند و زمانی که از دنیا رحلت نمود ،بر جنازهاش نماز میگزارند و برای او پس از مرگش
استغفار میکنند.

«أفضل اعم��ال» و َ
در بس��یاری از روايات ،زيارت امام حس��ينَ 7
م��ال ِإلَى ا ِ
«أ َح ُّب الأْ َ ْع ِ
هلل»

5
تبری
توصيف شده است .نکته مهمی که الزم است به آن اشاره کنيم ،توجه به اصل تولّی و ّ

اس��ت .همین اصل اس��ت که زیارت ائمه هدی را تا این اندازه مهم و ارزش��مند کرده است.

آيتاهلل سعادتپرور در این باره میگوید:

توجه داش��ت كه اساس دين اس�لام و بلكه ديگر اديان الهى ،بر اصل تولّى
بايد ّ
تبرى اس��توار است و آن روزى كه اين اصل اساسى فراموش شود ،بايد اسالم
و ّ
تب��رى ـ كه آنهمه
را فراموش ش��ده تلّقى نمود .نيز روش��ن اس��ت كه تولّى و ّ
در س��خنان معصومان م��ورد نظر قرار گرفته ـ تنها به گفتار نيس��ت؛ بلكه بايد با
تمام وجود تا س��ر ح ّد نثار جان ،در راه زنده نگه داش��تن آن كوش��يد؛ چنانكه
سيّدالشّ��هدا 7از آغ��از تا پاي��ان حركتش و نيز اس��يران اهلبي��ت از كربال تا
بازگشت به مدينه ،در عمل ،اين هدف را دنبال كردند .پس از ايشان نيز ،شيعيان
تبرى
امام حسين 7مأموريّت يافتند که هدف نهضت حضرت را با آثار تولّى و ّ
نسبت به وى (گريستن ،ندبه ،تباكى و شعر گفتن براى او و زيارت مزارش و )...
تبرى را با يزيديان زمان و
حف��ظ نموده و در قول و عمل ،مخالفت و انزج��ار و ّ
موافقت و محبّت و تولاّ ي خود را با حسينيان وقت اعالن نمايند تا ديگر دشمنان
اس�لام نتوانند همچون كسانى كه از زمان رس��ول اهلل 9پيش از سيّدالشّهدا7
به اس�لام ضربه زدند ،كوچكترين خللى در راه رش��د و پيشرفت اسالم ايجاد
تبرى نسبت به آن بزرگوار بود كه پس
كنند .در س��ايه همین حفظ آثار تولّى و ّ
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از جريان كربال هر كس يا گروه يا حكومتى خواس��ت به اعتقادات شيعه ضربه
وارد كند ،ضربه خورد و اگر هم چنين نش��د ،از سستى ما در حفظ و زنده نگاه
تبرى بود .تاريخ
داش��تن همین سنّتهاى وارده به سيّدالشّهدا 7و اظهار تولّى و ّ
حساسيّت نش��ان مىداده و مىدهند
نش��ان مىدهد كه دش��منان ما نيز به اين امر ّ
و نمىخواس��ته و نمىخواهند اين آثار و س��نّتها باقى باشد .سيرى اجمالى در
روايات وارده درباره فضيلت گريه بر سيّدالشّهدا 7و زيارت مزار آن حضرت،
بهويژه زيارتهاى آن بزرگوار نش��ان مىدهد كه مقصود از هم ه آنها و محور
6
تبرى» است.
همگى« ،تولّى و ّ

زیارت اربعین و وداع آن

برای زیارت امام حس��ین 7دو دس��ته متن و عبارت در کتابهاي روایی و زیارتی مطرح

ش��ده است .دستهای از آنها با عنوان زیارات مطلق یاد شده و دستهای ديگر به عنوان زیارات
مخصوص که به مناس��بتهاي گوناگون مطرح ش��ده است و ش��امل زیارت آن حضرت در

شبهای قدر ،نیمه رجب و غیر آن میشود.

یکی از زیارتهاي مخصوص امام حس��ین 7زیارت ایش��ان در روز اربعین اس��ت که در

بیس��تم ماه صفر هر س��ال خواده میش��ود .در کتابهايي مثل «زاد المعاد» مرحوم مجلسی و
مفاتیح الجنان ،دو زیارتنامه برای روز اربعین ذکر شده است .یکی از آنها از فردی به نام عطا
از جابر بن عبداهلل انصاری اس��ت 7و دیگری که به سندی معتبر نقل شده ،از صفوان بن مهران

ج ّمال از حضرت صادق 7است که با عبارت «السالم علی ولی اهلل و حبیبه ،السالم علی خلیل

اهلل و نجیبه» آغاز میش��ود و در مفاتیح الجنان به عنوان زیارت اصلی روز اربعین معرفی شده
است.

برای این زیارتنامه دنبالهای به عنوان «وداع» در کتاب «اقبال االعمال» ذکر ش��ده اس��ت که

موضوع و متن اصلی این مقاله میباش��د و به حول و قوه الهی آن را مطرح میکنیم .س��ید بن

ط��اووس پس از ذکر زیارت اربعین معروف مینویس��د« :أقول :و وجدت له��ذه الزيارة وداع ًا

يختص بها»؛ برای این زیارت ،به وداعی که مختص به آن است ،دست یافتم.
ّ

قدام الضريح و تقول »...؛ وداع ،آن اس��ت که پش��ت
س��ید در ادامه میگوید« :و هو ان تقف ّ

ضریح مطهر میایستی و میگویی. ...
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آنگاه ایشان متن وداع را به قرار ذیل نقل میکند و ما عین

آن را از کت��اب اقبالاالعمال جمله ب��ه جمله همراه با ترجمه

آن آورده و اگر شرح و توضیحی الزم بود ،بیان میکنیم.
الم َع َل ْي َك َيا ْب َن َر ُسو ِل اهللِ»
«الس ُ
َّ

در روایات بس��یاری ،امام حس��ن و امام حسین 8فرزندان

رس��ول خدا 9یاد ش��دهاند .آیه مباهله هم ای��ن امر را تأیید

میکند .در آیه  61سوره آلعمران (که به آیه مباهله معروف
است) ،آمده است:

اج َ
ك ِف ِ
��م َفق ُْل َت َعالَ ْوا ن َْد ُع
یه ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن الْ ِع ْل ِ
��ن َح َّ
( َف َم ْ
َأ ْب َنا َءنَا َو َأ ْب َنا َء ُك ْم َو ِن َس��ا َءنَا َو ِن َس��ا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َس�� َنا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم ث َُّم ن َْب َت ِه ْل
َف َن ْج َع ْل لَ ْع َن َت ا ِ
ین)
هلل َع َلى الْ َكا ِذبِ َ

بنابر گزارشهاي تاریخی ،در زمانی که رس��ول خدا 9با

مسیحیان نجران در حال مباهله بود ،فقط امام علی و حضرت

فاطمه و امام حسن و امام حسین :همراه پیامبر 9بودند .از
این آیه به خوبی فهمیده میش��ود که امام حسن و حسین8

فرزندان رسول خدا هستند؛ گرچه از ناحیه حضرت فاطمه به

آن حضرت منس��وب میش��وند .در روایات هم این موضوع
مطرح ش��ده اس��ت .در بخش��ی از احتجاج امام موس��ی بن

جعفر 7با هارون الرشید پیرامون آیه فوق آمده است:

«ْ ...اج َت َم َع ِ
��ت الأْ ُ َّمةُ بِ ُّر َها َو َف ِ
ين َد َعا ُه
اج ُر َها َأنَّ َح ِد َ
يث الن َّْج َرا ِن ِّي ِح َ
��ي ص ِإلَ��ى الْ ُم َبا َه َل ِة لَ ْم َي ُك ْن ِفي الْ ِك َس��ا ِء ِإلاَّ ال َّن ِب ُّي َ 9و َع ِل ٌّي
ال َّن ِب ُّ
َو َف ِ
��ن َو الْ ُح َس ْي ُنَ :فق َ
ار َك َو َت َعالَىَ ( :ف َم ْن
اط َمةُ َو الْ َح َس ُ
َال اهللُ ت ََب َ
اج َ
ك ِف ِ
َ��د ُع َأ ْب َنا َءنَا
��ن الْ ِع ْل ِم َفق ُْل َت َعالَ ْوا ن ْ
َح َّ
ی��ه ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َء َك ِم َ
ان ت َْأ ِو ُ
يل َأ ْب َنائِ َنا
َو َأ ْب َنا َء ُك ْم َو ِن َسا َءنَا َو ِن َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َس َنا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم) َف َك َ

س��يرى اجمال��ى در رواي��ات
وارده درب��اره فضيلت گريه بر
سيّدالشّ ��هدا 7و زيارت مزار
آن حضرت ،بهويژه زيارتهاى
آن بزرگوار نش��ان مىدهد كه
مقص��ود از هم ه آنه��ا و محور
تبرى» است.
همگى« ،تول ّى و ّ
در روایات بسیاری ،امام حسن و
امام حسین 8فرزندان رسول
خدا 9یاد شدهاند .آیه مباهله
هم این امر را تأیید میکند.
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اط َمةَ َو َأ ْن ُف ِس َنا َع ِل َّي ْب َن َأبِي َ
��ي َن َو ِن َسائِ َنا َف ِ
طالِ ٍب»... 7؛ 8یعنی همه امت اتفاق نظر
الْ َح َس َ
��ن َو الْ ُح َس ْ

دارن��د که وقت��ی پیامبر 9آن نجرانی را ب��رای مباهله دعوت کرد ،در کس��ای پیامبر 9جز

ش��خص آن حضرت و علی و فاطمه و حسن وحس��ین :نبودند که خداوند تبارک و تعالی
فرمود :هرگاه بعد از علم و دانش��ی که (درباره مس��یح) به تو رس��یده ،باز هم کسانی با تو به

محاجه و ستیز برخیزند ،به آنها بگو :بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان

خ��ود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم ،ش��ما هم زنان خود را؛ م��ا از نفوس خود دعوت
کنیم ،شما هم از نفوس خود.

بن��ا بر این تأویل «ابنائنا» حس��ن و حس��ین و «نس��ائنا» فاطمه و «انفس��نا» عل��ی بن ابیطالب

میشود.

لام َع َل ْي َ�ك َي�ا ْب َن َعلِ ِّي ا ْل ُم ْرتَضى َو ِ
لام َع َل ْي َك َي�ا ْب َن فا ِ
ط َم َة
الس ُ
«الس ُ
ص ِّي َر ُس�و ِل اهللِ َّ
َّ
مين»
س ِّي َد ِة نِساءِ ا ْلعا َل َ
الز ْ
َّهراءِ َ

در این جمله ،حضرت فاطمه 3به عنوان برترین بانوی تمامی عوالم هس��تی معرفی ش��ده

اس��ت .در بس��یاری از روایات و ادعیه و زیارتنامهها این موضوع مطرح ش��ده اس��ت .در بین
علمای بزرگ اهل سنت نیز این نکته به اثبات رسیده است .ابنابیالحدید گوید:

اتفق ان رس��ول اهلل 9مال الیها و احبها  ...و اکرم رسول اهلل  9فاطمة اکراما
عظیم��ا  ...فقال بمحضر الخاص و العام مرارا المرة واحدة و فی مقامات مختلفة
9
ال فی مقام واحد :انها سیدة نساء العالمین.

الم َع َل ْي َك يا وار َ
الزكِ ِّي»
ِث ا ْل َح َس ِن َّ
«الس ُ
َّ

درباره اینکه امام حس��ین 7چه چیزی را از برادر گرامی خود به ارث برده ،ش��اید بتوان

گفت :منظور کماالت ظاهری و باطنی و مقاماتی است که امام حسن 7داشته و شامل امامت

و عل��م اولین و آخرین و غیر آن اس��ت .البته بنابراین معن��ا ،واژه «ارث» در اينجا در معنای

مصطلح خود به کار نرفته؛ بلکه به این معناس��ت که آنچه امام حس��ن داشته ،برادر ایشان هم

دارد.

10
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الم َع َل ْي َك يا ُح َّج َة اهللِ فِي ا ْر ِ
ض ِه َو شا ِه َد ُه َعلى َخ ْلقِ ِه»
«الس ُ
َّ

امام حسین 7مانند سایر ائمه هدی حجت خدا و شاهد اعمال مردم است و در روز قیامت

گواهی میدهد .در قرآن مجید و روایات در این باره سخن به میان آمده است .در سوره حج،

الدینِ ِم ْن َح َرجٍ ِم َّلةَ َأبِ ُ
...و َما َج َع َل َع َل ُ
ین
یك ْم ِفی ِّ
یم ُه َو َس َّما ُك ُم الْ ُم ْس ِل ِم َ
آیه  78آمده استَ ( :
یك ْم ِإ ْب َرا ِه َ
یدا َع َل ُ
ِم ْن ق َْب ُل َو ِفی َه َذا لِ ُ
الر ُس ُ
یك ْم َوت َُكونُوا شُ َه َدا َء َع َلى الن ِ
َّاس )...در ذیل این آیه از
��ول شَ �� ِه ً
یك َ
ون َّ

امام صادق 7نقل شده که منظور از «شهداء علی الناس» ائمه اطهار هستند.

11

در بخش��ی از فرمایش رسول خدا 9آمده اس��تَ :
ي َو َف ِ
اط َمةُ َو الْ َح َس ُن َو الْ ُح َس ْي ُن َو
«أنَا َو َع ِل ٌ
ِ 12
هلل َع َلى خَ ْل ِق ِه َأ ْع َداؤُ نَا َأ ْع َدا ُء ا ِ
ِت ْس َعةٌ ِم ْن ُولْ ِد الْ ُح َس ْينِ ُح َج ُج ا ِ
هلل َو َأ ْولِ َياؤُ نَا َأ ْولِ َيا ُء اهلل».
س��ليم بن قيس هاللي از أمیر المؤمنين7

روایت کرده است« :إن اهلل تبارك و تعالى طهرنا،

و عصمنا ،و جعلنا ش��هداء على خلقه ،و حجته في أرضه ،و جعلنا مع القرآن ،و جعل القرآن معنا ،ال

نفارقه و ال يفارقنا».

13

الم َع َل ْي َك يا اباعبداهلل َّ
الشهِيدِ»
«الس ُ
َّ

عامل منصوب شدن کلمه «اب»« ،یا» است که برای ندا(خطاب) به کار میرود .امام فرزندی

به نام عبداهلل داشتند که به همین دلیل کنیه ایشان« ابو عبداهلل» شد.

الي ْ
اش َه ُد َّ
الصال َةَ 14و أ َت ْي َت الزَّكا َة»
الي َو ا ْب َن َم ْو َ
الم َع َل ْي َك يا َم ْو َ
ان َك َق ْد ا َق ْم َت َّ
««الس ُ
َّ

نماز و زکات دو فریضه عظیم الهی اس��ت و در آیات و روایات بس��یار بر آنها تأکید ش��ده

اس��ت .ظاهرا ً این تأکیدها به س��بب نقش بسیار ارزشمندی اس��ت که این دو فرمان الهی در

س��ازندگی فرد و جامعه در بُعد مادی و معنوی و رس��یدن به س��عادت واقعی انسان دارند .در
قرآن مجید در بس��یاری از آیات مربوط ،این دو فریضه در کنار هم ذکر ش��دهاند و رس��ول

خدا 9فرمودهاند :هیچکدام از این دو فریضه ،بدون دیگری پذیرفته نیست.

15

مانند این س��خن در روایت امام رضا 7نیز آمده اس��ت که میفرمایدِ « :إنَّ َ
اهلل َع َّز َو َج َّل َأ َم َر
16
بِ َثلاَ ث ٍ
َ��ة َمق ُْر ٍ
الص َل�اَ� ِة َو ال َّز َكا ِة َف َم ْن َص َّلى َو لَ ْم يُ َز ِّك لَ ْم ُتق َْب ْل ِم ْن ُه َصلاَ تُه»...؛
ون بِ َها َثلاَ ثَةٌ ُأخْ َرى َأ َم َر بِ َّ

خداوند به س��ه کار امر کرده که بایس��تی س��ه کار دیگر در کنار آنها باشد :به نماز و زکات
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دستور داده است ،پس هر کس نماز بخواند و زکات نپردازد ،نمازش پذیرفته نمیشود.

به نظر میرسد که در این دو روایت ،فقط برخی از علل مقارنت این دو فریضه ذکر شده ،نه

همه آنها .شاید اگر تحقیق بیشتری در روایات انجام شود ،نکات دیگری هم به دست آید .بنابراین

چنانچه در س��خن محققی ،به نکتهای افزون بر آنچه در این دو روایت گفته ش��ده ،برخوردیم،
نباید آن را ناسازگار و معارض با این روایتها بدانیم .در سخنان برخی از محققین شیعه و سنی
مطالبی درباره این مقارنت گفته شده که در ادامه ،برخی از آنها را مطرح میکنیم.

17

 .1عالمه طباطبايي= در تحليل مقارنت بين نماز و زكات میگويد:

م��راد از اقامه نم��از و اداي زكات ،به جا آوردن همه اعمال صالحي اس��ت كه
خدا بندگانش را به انجام آنها در زندگي دنيا تكليف كرده اس��ت  ...اقامه نماز،
نمادي از اداي وظايف بندگي در برابر خداي س��بحان است؛ چنانكه پرداخت
زكات سمبلي از انجام وظيفه در برابر مردم ،و اين بدان جهت است كه هر يك
از اي��ن دو در جاي خود ركني ركيناند (نماز برترين ركن بندگي در برابر خدا
18
و زكات برترين ركن انجام وظيفه در برابر جامعه).

 .2مراغی از مفسرین اهل سنت میگوید:

«قل أن ذكر الصالة إال قرن بها الزكاة حثا على عمل البر و الرأفة بالفقراء و البائسين ،و إشارة إلى

أن اإليمان ال يكمل إلاّ بهما»؛

19

کمتر در قرآن دیده میشود که خداوند از نماز یاد کند ،ولی زکات را در کنار آن نیاورد.

این رویکرد به منظور برانگیختن بر کار خیر و رأفت به فقرا و بینوایان و اشاره به این است که
ایمان انسان ،بدون توجه به این دو تکلیف کامل نمیگردد.

در مجم��وع میت��وان نتیجه گرفت که نام بردن از این دو فریضه در کنار هم ،در بس��یاری

از آی��ات قران و روایات معرفی کنن��ده ائمه :به این دو ویژگی( یعن��ی برپا دارنده نماز و

پرداخت کننده زکات) نش��ان میدهد که تکلیف به نماز و زکات به س��بب تأثیرات فراوانی
اس��ت که در رشد و بالندگی فرد و جامعه دارد و باید هر دوی آنها بهجا آورده شود؛ وگرنه

در پذیرفته شدنشان توسط خداوند سبحان دچار مشکل خواهند بود .برای همین به هیچ وجه
نباید مورد غفلت و فراموشی قرار گیرند و الزم است حدود و قیود آنها کام ً
ال رعایت شود و
خللی به این دو عبادت بزرگ وارد نشود.
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از این همه تأکید و اصراری که بر انجام این دو وظیفه شده ،میتوان فهمید که تارک آنها

یا حتی یکی از آنها ،به س��عادت واقعی نخواهد رسید .در روایات این مدعا تأیید شده است.

رس��ول خدا 9میفرماید« :در منطقهای از جهنم مارهایی به ضخامت گردن ش��تر اس��ت که

ترک کنندگان نماز را نیش میزنند .س��م این مارها به مدت  70س��ال در بدن تارک نماز در
حال غلیان و جوشش است و بعد از آن ،گوشت او را پخته 20و از استخوان جدا میسازد».

21

امام صادق 7فرمود« :هيچ طالدار و نقرهدارى نیست كه زكات دارايىاش را نپردازد ،جز

آنكه خداوند او را در روز رس��تاخيز در زمینى صاف و لغزنده به بند میكش��د و اژدهايى را
كه از بس��يارى زهر در س��رش ،موى سرش ريخته ،بر او مس��لّط میسازد .آن اژدها در پى او

میرود و آن شخص میگريزد و آنگاه كه میببيند نمىتواند از دستش رهايى يابد ،دستش
را به س��وى اژدها دراز كرده و آن اژدها مانند ترب دس��تش را خرد خرد میجود .س��پس بر

دور گردن��ش حلقه میزند و اين همان س��خن خداى گرامى و بزرگ اس��ت كه مىفرمايد:
زود است که به آنچه بخل مىورزيدند در روز رستاخيز طوق گردنشان شود 22و هيچ شتردار
و گاودار و گوس��فنددارى نباش��د ك��ه زكات مالش را نپردازد ،جز آنك��ه خداوند او را در
روز رس��تاخيز ،در زمینى صاف و لغزنده به بند میكش��د و هر حيوان سمدارى او را لگدمال
میكند و هر نيشدارى او را میگزد و هيچ باغدار خرما و انگور و هيچ كشاورزى نیست كه

زكات محصولش را نپردازد ،جز آنكه خداوند زمینش را تا عمق زمین هفتم تا روز رستاخيز
 23و 24
همچون قلاّ دهاى اطراف گردنش میآويزد».

جل ( َس َ
محمد بن مسلم میگوید :از امام صادق 7درباره این فرموده خداوند عز و ّ
ُون
یط َّوق َ
َما بَ ِخ ُلوا بِ ِه ْیو َم الْ ِقیا َم ِة) پرسیدم؛ امام فرمود« :ای محمد! هیچ کس از زکات مال خود چیزی را

منع نمیکند ،مگر آنکه خداوند همان را به صورت اژدهایی از آتش که گرداگرد گردنش

حلقه زده و گوش��ت بدنش را برای گزیدن به دهان میگیرد ،در میآورد» .و سپس فرمودند
که منظور از «ما بخلوا به»« ،ما بخلوا به من الزکاة» است.

25

آنچ��ه در پایان این فراز از وداع زیارت اربعین شایس��ته یادآوری اس��ت ،مفهوم اقامه نماز

اس��ت .اقامه و برپاداش��تن نماز ،غیر از خواندن آن اس��ت .آيتاهلل جوادی آملی در این باره

مینویسد:
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اقام��ه نماز غير از خواندن آن اس��ت .خواندن نماز و تداوم بر آن ،عملي اس��ت
واجب و در قرآن كريم از اوصاف مؤمنان ش��مرده ش��ده اس��ت( :والّذين هم
عل��ي صلواتهم يحافظون) ،امّا مهمتر از آن ،اقامه و برپاداش��تن نماز اس��ت كه
از اوصاف تقواپيش��گان به ش��مار آمده و آن برپا داشتن حقيقت نماز است .برپا
شدن حقيقت و روح نماز به اين است كه گذشته از تل ّفظ اذكا ِر قرائت و كلمات
خاص استوا و
ذكر ركوع ،س��جود ،تش ّهد و مانند آن و صرف نظر از هيئتهاي
ّ
انحناي تام و غيرتا ّم و نشس��تن و نظير آن و قطع نظر از تصوير مفاهيم اذكا ِر آن
در ذهن ،پيام اصلي آن از وجود لفظي و ذهني بيرون آيد و به وجود عيني برسد
و در محدوده روح نمازگزار متمث ّل گردد و س��پس با س��ن ّت و سيرت مستمر او
در جامع��ه جلوه كند و با تبليغ و تعليم و تزكيه نفوس مس��تعد ديگران ،آنها نيز
ب��ه عنوان روح متمث ّل نماز پرورش يابند تا [این که] حقيقت چيزي كه در قرآن
مجي��د ،به عنوا ِن ناهي از فحش��ا و َ
منكر و به عنوان عالج و ش��فاي درد هلوع و
26
جزوع و منوع بودن انسا ِن طبیعی است ،در متن جامعه بشری متمثل گردد.
«و ا َم ْر َت بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف َو َن َه ْي َت َع ِن ا ْل ُم ْن َكرِ»
َ

دس��تور به انجام کار خیر و بازداشتن از انجام کار زشت ،به عنوان دو واجب بسیار گرانبها

در دین اس�لام مطرح ش��ده و همواره مورد سفارش رهبران امت و علما و انقالبیون در طول

تاریخ قرار گرفته اس��ت .در بخش��ی از روایت امام باقر 7در اهمیت ای��ن فرمان الهی آمده

است:

« ِإنَّ الأْ َ ْم َ��ر ِبالْ َم ْع ُر ِ
وف َو ال َّن ْه َي َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َس�� ِب ُ
يمةٌ بِ َها ُتقَا ُم
الص َل َحا ِء َف ِر َ
��اج ُّ
يل الأْ َ ْن ِب َيا ِء َو ِم ْن َه ُ
يضةٌ َع ِظ َ
ب َو ت َِح ُّل الْ َم َك ِ
ض َو يُ ْن َت َص ُف ِم َن الأْ َ ْع َدا ِء َو
ض َو ت َْأ َم ُن الْ َم َذا ِه ُ 
الْ َف َرائِ ُ
��م َو ُت ْع َم ُر الأْ َ ْر ُ
اس ُ
��ب َو ت َُر ُّد الْ َم َظالِ ُ

يم الأْ َ ْمر»؛ 27امر به معروف و نهی از منکر ،رویه پیامبران و ش��یوه صالحین است و فریضه
َي ْس�� َت ِق ُ
بزرگی اس��ت که در پرتو آن ،فرامین و فرایض الهی برپا و راهها ایمن و کس��بها و مشاغل

حالل و رد مظالم میگردد .زمین به واسطه این فریضه ،آباد و از دشمنان انتقام گرفته میشود
(یا انصاف از دشمنان آشکار میگردد) و امر اجتماع اصالح میشود.

28

امام حسین 7به عنوان پرچمدار و سرسلسله آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و چشم

امید و نقطه اتکا و مایه دلگرمی آنها به ش��مار میرفته اس��ت و هرگاه انقالب و نهضتی دچار
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ضعف و سس��تی میش��ده ،نام این قهرمان بینظیر عرصه جهاد و ش��هادت و امر به معروف و
نهی از منکر ،عامل روحیه گرفتن و توانمندی برای مقابله با اهریمنان و ستمگران ،از جمله در

میادین نبرد در ایران و لبنان و فلسطین و سایر کشورهای اسالمی بوده است .امام درباره علت
«...و َأنِّي لَ ْم َأخْ ُر ْج َأ ِش��راً َو لاَ بَ ِطراً َو لاَ ُم ْف ِس��داً َو لاَ َظالِم ًا َو ِإن ََّما خَ َر ْج ُت
قیام خویش میفرماید:
َ
َ
يد َأ ْن آ ُمر بِالْم ْعر ِ َ
��ير ِة َج ِّدي َو
لِ َط َل ِب إْال ِْصلاَ ِح ِفي ُأ َّم ِة َج ِّدي ص ُأ ِر ُ
��ير ِب ِس َ
وف َو أ ْن َهى َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َو أ ِس َ
َ َ ُ

ي َع ِل ِّي ْبنِ َأبِي َطالِب».
َأبِ 

29

درب��اره علل و انگیرههای انقالب حس��ینی و ابعاد و زوایای گوناگ��ون آن ،در کتابهای

تاریخی و غیر آن نکتههاي بسیاری مطرح شده است.

30

ين»
جاه ْد َت فِي َسبِي ِل اهللِ َحتّى أَ َ
تاك ا ْل َيقِ ُ
«و َ
َ

منظور از «یقین» در اينجا مرگ است 31و ظاهرا ً قید «حتی أتاک الیقین» مربوط به برپاداشتن

نم��از و ادای زکات و ام��ر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خداس��ت و تنها به جمله
مربوط نمیباش��د .بنابراین َ،منظور این عبارت ،این است که اباعبداهلل الحسین 7تا لحظه لقاء
اهلل و شهادت ،ملزم به انجام این تکالیف بسیار ارزشمند الهی به نحو شایسته بود.
«و ْ
اش َه ُد َّ
ان َك َعلى َب ِّي َن ٍة مِ ْن َر ِّب َك»
َ

شاید منظور از «بینه» ،امامت آن حضرت است؛ یعنی ایشان منصوب از جانب خداوند بود و

از روی هوای نفس مدعی امامت امت نشد و شاید منظور از بینه ،برخورداری آن حضرت از
مستند صحیح و موجه برای قیام علیه ستمپیشگان است؛ قیامی که باعث شهادت آن حضرت

و بسیاری از اصحاب و اسارت اهلبیت آن بزرگوار گردید .بدیهی است که این قیام ،مستند
به حکم عقل است ،مبنی بر لزوم اعتراض و نهضت علیه کسانی که در پی نابودی دین هستند.

آن حض��رت برای قی��ام خود ،از آیات قرآن نیز دارای حجت و بینه بود .روایاتی که از ناحیه
رسول خدا 9و امام علی 7درباره امر به معروف و نهی از منکر است ،نیز بینه و دلیل روشن

امام برای قیام علیه حکومت یزید بود.
هارب ًا الَ ْي َ
��راً لَ َ
«ا َت ْي ُت َ
ك بِ ُّ
الي زائِراً وا ِفداً ِ
ُوبِ ،
الذن ِ
ك ِم َن الْخَ طايا لِ َتشْ �� َف َع
��ك ي��ا َم ْو َ
راغب ًا ُم ِق ّ
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لِي ِع ْن َد َربِّ َ
ك»آقای من! نزد ش��ما در حال��ی که زائر ،کوچ
کننده ،راغب به ش��ما ،معترف به گناه هستم و از خطاهایم به

محضرت شتافتهام تا در پیش��گاه پروردگارت شفاعتم کنی،

آمدهام.

ش��فاعت یکی از ابواب رحمت الهی اس��ت ک��ه خداوند

برای بندگان خود در دنیا و آخرت قرار داده اس��ت .اسباب و

عواملی که باعث شفاعت انسان و بخشش گناهان او یا ترفیع

درجهاش میشود ،ش��امل توبه ،استغفار فرش��تگان ،پیامبران
اله��ی و ائمه اطهار ،:اه��ل ایمان و مؤمن��ان و قرآن مجید

میش��ود .حضرت حق نیز از جمله ش��افعان و بلکه برترین و
مهمترین ش��فاعتگر است 32.در برخی روایات آمده است« :و

آخر من یش��فع ارحم الراحمی��ن» 33.ظاهرا ً این حدیث مربوط به
افرادی است که قابلیت آنها برای شفاعت ،حتی از ناحیه ائمه

اطهار نیز اندک اس��ت؛ یعن��ی آن بزرگواران نمیتوانند او را
مورد ش��فاعت خود قرار دهند .ظاهرا ً در این صورت اس��ت
که خداوند س��بحان که حدی برای رحمت او وجود ندارد،

چنین انس��ان گنهکاری را شفاعت میکند و نجاتش میدهد.

آيتاهلل جوادی آملی میگوید:

آخرين ش��فاعت كننده ،خداوندي اس��ت كه رحمت او
بيكران اس��ت و اگر رحمت س��اير ش��فيعان كافي نبود،
خداي ارحم الراحمین ش��فاعت خواهد ك��رد« :آخر من
يشفع ارحم الراحمین» ،چون همه قهرهاي الهي مسبوق به
ِ
مسبوق
مهر مطلق اوس��ت و رحمتي كه سابق است ،هرگز
34
غضب قرار نمیگيرد تا نتواند مؤثر شود.

یک��ی از مقامه��ای ائمه هدی مقام ش��فاعت اس��ت که در

قرآن مجید و روایات از آن سخن به میان آمده است .درباره

زائ��ر ام��ام حس��ین 7از آن
حضرت میخواهد که وسیله و
واسطه او در پیشگاه الهی برای
محو گناهان و خطاهایش ش��ود
و به آن حضرت عرض میکند:
علت چنین درخواس��تی از شما
این است که دارای مقام معلوم
میباش��ی و ش��فاعت پذیرفت��ه
شده نزد خداوند داری.
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شفاعت و انواع شفاعت و شافعین و شرایط آن مطالب فراوانی وجود دارد که در کتب تفسیر
و غیر آن گفته ش��ده اس��ت .به طور خالصه میتوان گفت که منصب و مقام ش��فاعت برای
ائمه :هم در دنیاس��ت و هم در برزخ و هم در عالم آخرت .آنچه در این فراز از وداع بیان

شده ،مربوط به شفاعت دنیوی است؛ یعنی زائر از امام میخواهد که در پیشگاه حضرت حق
واسطه و وسیله بخشش گناهان و خطاهای او شود.

ك َح ّي ًا َو میت ًا َفانَّ لَ َ
هلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي َ
ك ِع ْن َد ا ِ
ول ا ِ
« َيا ْب َن َر ُس ِ
هلل َمقام ًا َم ْع ُلوم ًا َو شَ فا َعةً َمق ُْبولَةً »؛ ای
فرزند رسول خدا! درود خداوند بر شما در حال حیات و در حال ممات؛ چون که حقیقتاً برای

شما در پیشگاه الهی مقام معلوم و شفاعت پذیرفته شده وجود دارد.
عالمه عارف مرحوم محمدتقی مجلسی گوید:

«منظور از مقام معلوم ،مقام «دنا فتدلّی فکان قاب قوسین او أدنی» است که برای
35
رسول خدا و اهلبیت ایشان :وجود دارد.

زائر امام حس��ین 7از آن حضرت میخواهد که وس��یله و واسطه او در پیشگاه الهی برای

محو گناهان و خطاهایش شود و به آن حضرت عرض میکند :علت چنین درخواستی از شما
این است که دارای مقام معلوم میباشی و شفاعت پذیرفته شده نزد خداوند داری.
« َل َع َن ا ُ
هلل َم ْن َظ َل َم َك»

محمدجواد مغنیه مینویسد:

معن��ى ال ّلعن من اهلل س��بحانه طرد الملعون من رحمته ،و معن��اه من المالئكة و
36
الناس الدعاء عليه بالطرد من رحمة اهلل؛
مفهوم و حقیقت لعنت از ناحیه خداوند ،دور داش��تن فرد لعنت شده از رحمت
اله��ی و از ناحیه فرش��تگان و مردم ،نفرین بر فرد لعنت ش��ده ب��ه منظور طرد از
رحمت الهی است.

«و َل َع َن ا ُ
ص َب َح َّق َك»
هلل َم ْن َح َر َم َك َو َغ َ
َ

اگر حق خالفت ائمه :توسط دشمنانشان غصب نمیشد ،نه تنها امت اسالمی دچار تفرقه

و اخت�لاف در ابعاد گوناگون فکری و سیاس��ی و غی��ر آن نمیگردید ،بلکه از خاندان وحی
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یک نفر هم به ش��هادت نمیرس��ید .واقعه خونین و تأس��فانگیز کربال و حوادث ناگواری
که در طول تاریخ برای امامان ش��یعه و وابستگانش��ان و یارانشان به وجود آمد ،رخ نمیداد و

مس��لمانان در عرصهه��ای علمی و فرهنگی و اقتصادی ،از دیگر م��ردم جهان برتر بودند و به
احتمال بسیار ،به سبب رشد سریع مسلمانان ،اص ً
ال روی کره زمین ،مذهبی غیر از اسالم باقی

نمیماند و مسیحیان و غیر آنها به اسالم میگرویدند؛ مگر افرادی که دچار تکبر و جاهطلبی
و وسوسههای شیاطین بودند .پس عامالن این غصب و انحراف از حق باید مورد لعن و نفرین
خداوند و مالئکه و مردم قرار بگیرند.
«و َل َع َن ا ُ
هلل َم ْن َق َت َل َك»
َ

ش��اید منظور از عبارت فوق ،لعن همه کس��انی اس��ت که در ش��هادت آن بزرگوار دست

داش��تند .اگر هم منظور ،لعنت بر فردی باشد که امام را در واپسین لحظات حیات به شهادت
رس��اند ،ظاهرا ً او کسی جز شمر ملعون نبود و عذاب او بسیار سخت و دردناک است .از امام
باقر 7روایت ش��ده که رسول خدا9فرمودند« :در آتش جهنم ،جایگاهی است که شایسته
احدی از مردم جز قاتل حسین بن علی و یحیی بن زکریا نیست 37».در برخی از روایات وارد

ش��ده که قاتل این دو بزرگوار ،حاللزاده نبودند .در روایت امام صادق 7این نکته به طور
کلی گفته ش��ده که قاتالن پیامبران الهی و حجتهای خداوند بر روی زمین همگی نامشروع
به دنیا آمدند...« :لأِ َ نَّ الأْ َ ْن ِب َيا َء َو الْ ُح َج َج لاَ َي ْق ُت ُل َها ِإلاَّ َأ ْولاَ ُد ِزنًا َو الْ َبغَا َيا»

38

در مورد عذاب قاتل حضرت اباعبداهلل الحس��ین در روایتی از پیامبر 9آمده است« :کشنده

حسین بن علی 7در تابوتی از آتش قرار دارد و نیمی از عذاب مردم دنیا بر او فرو میریزد.

دس��تها و پاهایش با زنجیرهای آتش��ین بس��ته و واژگون وارد آتش جهنم میش��ود تا در
انتهای آن قرار گیرد .به قدری بدبوس��ت که جهنمی��ان از آن به پروردگار خود پناه میبرند.
او در آنجا جاودانه اس��ت و همراه همه کسانی که در کشتن ایشان مشارکت داشتند ،عذاب
دردناک میچشد .هرگاه پوستهایشان سوخته شود ،خداوند عز و ّ
جل پوستهای دیگری
به جایش��ان قرار میدهد تا همواره عذاب دردناک را بچش��ند .ع��ذاب الهی لحظهای از آنها

برداش��ته و کم نمیشود و از آب جوشان جهنم به آنها مینوشانند .پس وای بر آنها از عذاب
خداوند متعال در آتش جهنم!

39
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دوس��تی با دوس��تان خدا و دش��منی با دش��منان خدا ـ که باید در قلب و زبان و عمل انسان

نمود داش��ته باشد ـ آثار و برکات بس��یاری در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد .حتی در

جرعه آبی که انس��ان مینوش��د ،اگر این امر رعایت شود ،به نتایج بس��یار ارزشمندی دست
مییابد .داود رقّی گوید :در محضر امام صادق 7بودم که ایش��ان آب نوش��یدند و من دیدم
آن حضرت گریس��ت و چشمانش��ان پر از اشک شد؛ آنگاه فرمودند :ای داود! خداوند قاتل

حس��ین را لعنت کند! هیچ بندهای نیس��ت که آب بنوش��د و یاد حسین کند و قاتلش را لعنت
نماید ،جز آنکه خداوند 100000حسنه برای او مینویسد و  100000گناهش را فرو میریزد

و مق��ام و مرتبه او را 100000درجه باال میبرد 40و گویی  100000بنده آزاد کرده و خداوند

در روز قیامت ،خنکدل محشورش میکند.

41

نکته جالب درباره آب این اس��ت که دانش��مندان با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدهاند

که آب ـ همانگونه که قرآن مجید به آن اش��اره فرموده اس��ت ـ موجودی ذیشعور است و
در واکنش به س��خنان خوب یا بد ،آرایشهاي مولکولی متفاوت میگیرد و واکنش مثبت یا
منفی نشان میدهد و ذرات آن ،شش وجهی زیبا یا نامنظم و زشت میسازد.

42

ك َو لَ ْم يُ ِع ْن َ
ك َو لَ َع َن اهللُ َم ْن َد َع ْوت َُه َف َل ْم يُ ِج ْب َ
«و لَ َع َن اهللُ َم ْن خَ َذلَ َ
ك»؛ و لعنت خداوند بر کسانی
َ

که ش��ما را رها نمودند و تنها گذاش��تند و یاری نکردند و کسانی که دعوتشان نمودی ،ولی

پاسخ ندادند و یاریتان نکردند.

در اينجا زائر از خداوند درخواس��ت لعنت و دوری از رحمت الهی و ابتالی به عذاب برای

همه کسانی میکند که امام حسین 7را یاری نکردند و آنها شامل دشمنان امام و افرادی که به
گونهای ـ گرچه با ساخت یک سپر یا گفتن جملهای ـ باعث تقویت جبهه کفر و افزایش سیاهی
لشکر دشمن و تقویت روحیه آنها شدند و کسانی که ندای «هل من ناصر ینصرنی» ایشان و نیز
اصحابش که مردم را به یاری آن حضرت فرا میخواندند را ش��نیدند و پاس��خ مثبت ندادند و
کسانی که ایشان را به کوفه دعوت کردند و سپس ایشان را تنها گذاشتند و افراد بيتفاوت که نه

در صف یزیدیان بودند و نه در صف امام و خانهنشینها و عافیتطلبها و مانند آنها میشود.

يك َو َأ ِخ َ
هلل َو َح َر ِم َر ُسولِ ِه َو َح َر َم َأبِ َ
«و لَ َع َن اهللُ َم ْن َم َن َع َ
ك ِم ْن َح َر ِم ا ِ
يك»؛ و لعنت الهی بر کسانی
َ

که شما را از حرم الهی و حرم پیامبر و حرم پدرتان و حرم برادرتان باز داشتند.
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عل��ت من��ع امام از مدینه (ح��رم پیامبر )9و عدم اس��تقرار در آن ،این بود ک��ه یزید برای

عتبة بن ابیس��فیان ،فرماندار مدینه نوش��ته بود که برای او از حسین بن علی 7بیعت بگیرد و

چون عتبه امام را در اینباره در فش��ار قرار داد ،ایش��ان به ناچار مدینه را به مقصد مکه ترک
گفتند .علت بازداش��تن ام��ام از ماندن در حرم الهی(مکه) این بود ک��ه وقتی امام از مدینه به

ناچار خارج و به ش��هر مکه مشرف ش��دند ،کارگزاران یزید فرمان دس��تگیری و کشتن آن

حضرت را داش��تند و امام که نمیخواس��ت حرمت این ش��هر مقدس شکسته شود ،آنجا را
ترک گقت.

43

��ن اهللُ َم ْن َم َن َع َ
��ر ِب ما ِء الْ ُف ِ
رات لَ ْعن ًا َك ِثيراً َي ْت َب ُع بَ ْع ُضه��ا بَ ْعض ًا»؛ و لعنت خداوند بر
«و لَ َع َ
َ
ك ِم ْن شُ ْ

کس��انی که ش��ما را از آب فرات بازداش��تند؛ لعنتهای فراوان که هر کدام به دنبال دیگری

باشد.

َ
��ينِ َو َأ ْص َحابِ ِه َو بَ ْي َن الْ َما ِء فَلاَ
در نامه ابنزیاد به عمر بن س��عد آمده اس��ت« :أ ْن ُح ْل بَ ْي َن الْ ُح َس ْ
َي ُذوقُوا ِم ْن ُه ق َْط َرةً» .عمر بن سعد با اینکه میدانست اطاعت از ابنزیاد ،بهویژه تشنه نگاهداشتن

امام و اهلبیت و یاران ایش��ان جرم بس��یار بزرگی در پیش��گاه الهی اس��ت ول��ی فرمان او را

بيدرنگ عملی نمود .شیخ مفید در این باره مینویسد:

ار ٍ
اج ِفي خَ ْم ِس ِمائ َِة َف ِ
س َف َن َزلُوا َع َلى
َف َب َع َث ُع َم ُر ْب ُن َس ْع ٍد ِفي الْ َوق ِْت َع ْم َرو ْب َن الْ َح َّج ِ
الشَّ ِري َع ِة َو َحالُوا بَ ْي َن الْ ُح َس ْينِ َو َأ ْص َحابِ ِه َو بَ ْي َن الْ َما ِء َأ ْن َي ْس َتقُوا ِم ْن ُه ق َْط َر ًة َو َذلِ َ
ك
44
ق َْب َل َق ْتلِ الْ ُح َس ْينِ بِ َثلاَ ث َِة َأيَّام؛

پ��س عمر بن س��عد همان لحظه که فرم��ان ابنزیاد را دریافت ک��رد ،عمرو بن
حجاج را همراه  500س��وار اعزام کرد و آنها کنار ش��ریعه فرات فرود آمدند و
بین امام حس��ین و یارانش و آب حایل شدند و نگذاشتند حتی یک قطره از آن
را بنوشند .این ماجرا سه روز پیش از شهادت آن حضرت اتفاق افتاد.

اما امام حس��ین 7وقتی با سپاه حر که  1000اسب س��وار بودند مواجه شد و آثار تشنگی

را در آنها دید ،آب در اختیارش��ان نهاد و حتی ب��ه مرکبهاي آنها نیز آب داد 45.عین کالم

اباعبداهلل 7به نقل از شیخ مفید به قرار ذیل است:

« َفق َ
َال الْ ُح َس ْي ُن 7لِ ِف ْت َيا ِن ِه ْاسقُوا الْق َْو َم َو َأ ْر ُوو ُه ْم ِم َن الْ َما ِء َو َرشِّ ُفوا الْخَ ْي َل ت َْر ِشيفا»؛ امام به جوانهاي

س��پاه خویش فرمود :به آن قوم آب بدهید و سیرابشان کنید .معنای «رشقوا الخیل ترشیق ًا» هم
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ظاهرا ً یعنی کمی هم آب به اسبها بدهید .بحرانی گوید :قوله« :و رشّ فوا الخيل» أي اسقوهم
ف المص.
قليال ،قال الجوهري :الرش 

46

و علت این بود که اس��بان تش��نه به س��ادگی س��یراب نمیش��وند و آن مقدار آب که امام

میتوانست  1000اسب را با آن سیراب کند ،در اختیارش نبود و امکان حمل این اندازه آب
برای ایشان وجود نداشت و نیازی هم به آن نبود.
«ال ّل ُه َّم ِ
ِ
ماوات َو الأْ َ ْر ِ
ض عالِ َم الْغ َْي ِب َو الشَّ ها َد ِةَ ،أن َْت َت ْح ُك ُم بَ ْي َن ِعبا ِد َك ِفي ما كانُوا
الس
فاط َر َّ
ِف ِ
ين َظ َل ُموا َأ َّي ُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِل ُبون»؛ ای خدای آفریننده آسمانها و زمین
يه َيخْ َت ِل ُف َ
ونَ ،و َس َي ْع َل ُم الَّ ِذ َ
به آنچه غیب اس��ت و آنچه آش��کار است! دانا هس��تی و میان بندگانت در اموری که بینشان

اختالف اس��ت ،حکم و داوری میکنی و به زودی کسانی که ظلم کردند ،خواهند فهمید به
کجا بازخواهند گشت.
يار ِت ِه َو ْار ُز ْق ِن ِ
��م ال َت ْج َع ْل ُه ِ
ييت يا َر ِّب َو ْان ِم ُّت
ي��ت َو َح ُ
يه ابَداً ما بَ ِق ُ
«الل ُه َّ
��ر الْ َع ْه ِد ِم ْن ِز َ
آخ َ
مین»؛ خداوندا این زیارت را آخرین زیارت من قرار نده.
الر ِاح َ
َف ْ
احشُ ْر ِني ِفي زُ ْم َر ِت ِه ،يا ْار َح َم ّ

پروردگارا! زیارت آن حضرت را تا زمانی که باقی و زنده هستم ،روزی من بفرما و چنانچه از

دنیا رفتم ،مرا در زمره امام حس��ین قرار ده ،ای کسی که رحمتش از تمامی رحمت کنندگان
بیشتر است.
ظاهرا ً منظور از قرار گرفتن در زمره آن امام ،این است که زائر در گروهی که آن حضرت،
برترین فرد آنان است ،قرار گیرد .سید بن طاووس در پایان این وداع شریف گوید:

و ا ّما زيارة العباس بن موالنا أمیر المؤمنين عليه الس�لام و زيارة الش��هداء مع
موالنا الحسين ،فتزورهم في هذا اليوم بما قدمناه من زيارتهم في يوم عاشوراء،

و ان شاء بغيرها من زياراتهم المنقولة عن األصفياء؛

47

و ام��ا برای زیارت عب��اس ،فرزند موالی م��ا امیرالمؤمنین 7و زیارت ش��هدا

در کنار زیارت موالیمان حس��ین ،7بایس��تی آنان را در ای��ن روز 48با آنچه از
زیارتش��ان که قب ً
ال در روز عاشورا گفتیم ،زیارت کنی ،و اگر زائر تمایل داشته

باش��د ،با غیر این زیارت از زیارتهايی که از طریق برگزیدگان الهی گزارش
شده ،زیارتشان کند.
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نتیجهگیری

با زیارت امام حس��ین ،7زائر درمییابد که با شخصیت فوقالعاده بزرگی مواجه است؛ با

فرزند برترین آفرینندگان الهی ،یعنی رسول خدا ،فاطمه زهرا و علی مرتضی .:با شخصیتی

ک��ه هیچگاه از فرامین الهی بهویژه نم��از و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در
آن موقعیت س��خت و دشوار شانه خالی نکرد و به احسن وجه عبودیت خویش را در پیشگاه

الهی متجلی نمود .فرزانهای که دارای مقام معلوم اس��ت و ش��اهد اعمال انس��ان است و نقش
اساسی در عالم تکوین دارد؛ به حدی که میتواند واسطه ریزش گناهان زائر گردد .حضرت
اباعبداهلل الحس��ین :چنین شخصیتی است؛ ولی مردم نه تنها توجه الزم را به ایشان نکردند،

بلکه غالبش��ان به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم در صف دشمنان ایش��ان درآمدند و نور دیده
حضرت زهر 3را تنها گذاش��تند و به افرادی که به مراتب پستتر از درندگان بودند و حتی
آب را از ایش��ان دریخ داشتند ،واگذار کردند .آیا جز درخواست لعنت و عذاب دردناک بر

آنها چیز دیگری میتوان آرزو کرد؟ زائر حسینی این درخواست را با تمام وجود مینماید و

دعا میکند تا زمانی که زنده است ،ارتباطش با حسین بن علی 7قطع نشود و در آخرت در
صفی که آن حضرت پرچمدارش است ،قرار داشته باشد.

پینوشتها

 .البته شاید علل دیگری هم برای زیادی ثواب زیارت آن حضرت وجود داشته باشد.
 .2ابنقولویه قمی ،کامل الزیارات ،ص .121
 .3همان ،ص.122 :
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الكافي ،ج ،4ص 581و .582
 .5علی سعادتپرور ،فروغ شهادت ،ص .308
 .6همان ،ص  313ـ .311
 .7رک :محمدباقر مجلسی ،زاد المعاد ،ص 531ـ .529
 .8شیخ مفید ،االختصاص ،ص .56
 .9شرح نهج البالغه ،ج ,9ص .193
 .10رک :علی سعادتپرور ،نور هدايت ،ج ،4ص .271
 .11رک :سید هاشم بحرانی ،البرهان في تفسير القرآن ،ج ،3ص .910 :البته آیات دیگری نیز درباره این که
ائمه شاهدان اعمال هستند ،وجود دارد.
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 .12شیخ صدوق ،األمالي،ص .13215
 .13البرهان في تفسير القرآن ،ج ،3ص .911
 .14اقامه نماز روز عاشورا در سختترین موقعیت ،نشانه پایبندی آن حضرت به این دستور الهی بود .ایشان
این نماز را به جماعت برگزار فرمود تا به بهترین ش��کل به آنچه خداوند از ایش��ان خواس��ته ،جامه عمل
بپوش��اند و بدین وس��یله درسی بزرگ و فراموش نشدنی به پیروان و شیعیان خود بدهد که نه تنها نماز را
در هیچ موقعیتی ترک نکنند که آن را به جماعت بخوانند.
 .15رک :شیخ طوسی ،األمالي ،ص .518
 .16شیخ صدوق ،الخصال ،ج ،1ص .156
 .17نگارنده به دو نمونه از این نوع مطلب واقف گردید .شاید با تحقیق بیشتر نمونههای دیگری هم کشف شود.
 .18عبداهلل جوادی آملی ،ادب فنای مقربان ،ج  ،6ص  67و .68
 .19تفسير المراغي ،ج ،4ص.144 :
 .20عبارت متن چنین اس��ت« :ثم یته��ری لحمه»  .جوهری در ماده «هرأ» مینویس��د« :هرأت اللّحم هرا ًءا و
اهرأته و َه ّرأته تهرته ،اذا اجدت انضاجه فتهرأ حتی سقط عن العظم فهو لحم هریء» .
 .21ر.ک :شیخ صدوق ،ثواب االعمال و عقابها  ،ص . 530
ون بِما آتا ُه ُم اهللُ ِم ْن َف ْض ِل ِه ُه َو خَ ْيراً لَ ُه ْم بَ ْل ُه َو شَ ٌّر
ين َي ْبخَ ُل َ
��ب َّن الَّ ِذ َ
 .22آیه  180س��وره آل عمرانَ ( :و ال َي ْح َس َ
ُون ما بَ ِخ ُلوا بِ ِه َي ْو َم الْ ِقيا َمة)...
لَ ُه ْم َس ُي َط َّوق َ
 .23تعبیر متن حدیث بدین قرار استَ « :ما ِم ْن ِذي َم ٍ
ال َذ َه ٍ
ب َو لاَ ِف َّض ٍة َي ْم َن ُع زَ َكا َة َمالِ ِه ِإلاَّ َح َب َس ُه اهللُ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ص ِم ْن ُه و َأ ْم َك َن ُه ِم ْن َي ِد ِه َفق ََض َم َها
يد ُه َو ُه َو َي ِح ُ
بِقَاعٍ ق َْرق ٍَر َس َّل َط َع َل ْي ِه شُ َجاع ًا َأق َْر َع يُرِ ُ
يد َع ْن ُه َف ِإ َذا َر َأى َأن َُّه لاَ َي َتخَ َّل ُ
ير َط ْوق ًا ِفي ُع ُن ِق ِه َو َذلِ َ
ك ق َْو ُل ا ِ
ُون ما بَ ِخ ُلوا بِ ِه َي ْو َم الْ ِقيا َم ِة َو َما
َك َما يُق َ
هلل َع َّز َو َج َّلـ َس ُي َط َّوق َ
ْض ُم الْف ُْج ُل َحتَّى َي ِص َ

ال َو ِإبِ ٍل َأ ْو بَق ٍَر َأ ْو َغ َنمٍ َي ْم َن ُع زَ َكا َة َمالِ ِه ِإلاَّ َح َب َس ُه اهللُ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة بِقَاعٍ ق َْرق ٍَر َي َطؤُ ُه ُك ُّل ِذي ِظ ْل ٍ
ِم ْن ِذي َم ٍ
ف بِ ِظ ْل ِف َها
َ
َ
َ
ُ
َاب بِ َنابِ َها َو َما ِم ْن ِذي َم ٍ
َو َي ْن َهشُ ُه ُك ُّل ِذي ن ٍ
ال نَخْ ٍل أ ْو َك ْر ٍم أ ْو زَ ْرعٍ َي ْم َن ُع زَ َكا َت َها ِإلاَّ َط َّوق َُه اهلل َر ْي َعةَ أ ْر ِض ِه ِإلَى
ين ِإلَى َي ْو ِم الْ ِق َيا َمة».
َس ْب ِع َأ َر ِض َ

 .24ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .541
 .25الکافی ،ج  ،3ص .502
 .26عبداهلل جوادی آملی ،تفسیر تسنیم ،ج  ،2ص  165و .166
 .27الکافی ،ج  ،5ص .56
 .28در ترجمه حدیث از تفس��ير اثناعش��ري ،ج ،2ص  199و  200و أطيب البيان في تفس��ير القرآن ،ج،1
ص  375استفاده شد.
 .29محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،44ص  329و .330
 .30در مورد علل و انگیزههای این نهضت مقدس که برکات و پیامدهای آن ،جهانگس��تر و تا قیامت باقی
است ،رک :فروغ شهادت ،ص  61به بعد.
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 .31رک :محمدتقی مجلسی ،روضة المتقين ،ج ،5ص .326
 .32صدرالمتألهین ،تفس��ير القرآن الكريم ،ج ،4ص  .321مال صدرا می گوید :این روایت به طریق صحیح
گزارش ش��ده ،ولی نگارنده در منابع روایی ش��یعه و سنی تا جایی که تفحص نمود ،به این روایت دست
نیافت.
 .33عبداهلل جوادی آملی ،سیره پیامبران در قرآن ،ج  ،6ص .100
قاب
 .34عین عبارت ایشان به قرار ذیل است« :و از جهت شماست مقام معلوم كه آن مقام « َدنا فَتَدَ لَّى فَكانَ َ
قَ ْو َسيْنِ أَ ْو أَ ْدنى» است و آن معراج است كه حضرت سيد المرسلين 9را به جسم و روح شد ،و حضرات
ائمه معصومین صلوات اهلل عليهم را به روح مىش��د و مىش��ود در هر ش��ب جمعه »...لوامع صاحبقرانى
(مشهور به شرح فقيه) ،ج ،8ص 740و .741
 .35محمدجواد مغنیه ،تفسير الكاشف ،ج ،1ص .247
 .36كامل الزيارات ،النص ،ص .78
 .37همان.
 .38شیخ صدوق ،عيون أخبار الرضا ،7ج ،2ص .47
 .39جمله اخیر ترجمه « َرفَ َع لَُه مِائََة أَلْ ِ
ف َد َر َج ٍة» است.
 .40كامل الزيارات ،ص 106و .107
 .41در این باره میتوان به تحقیقات دکتر ایموتوی ژاپنی که در اینترنت در دسترس است و سخنرانی دکتر
شاهین فرهنگ با عنوان «شعور آب» اشاره کرد.
 .42رک :األمالي الصدوق ،ص 151و152؛ بحار االنوار ،ج  ،44ص .364
 .43اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،2ص  86و .87
 .44همان ،ص .78
 .45عبداهلل بن نوراهلل بحرانی ،عوالم العلوم و المعارف واألحوال مستدرك سيدة النساء إلى اإلمام الجواد،8
ج ،17ص .308
 .46االقبال ،ج  ،3ص  103و .104
 .47یعنی روز اربعین.
 .48البت��ه در وداع زیارت اربعین ،تمام ویژگیهای آن حضرت مطرح نش��ده اس��ت .ظاهرا ً در هیچ زیارتی
تمامی برجس��تگیهای آن حضرت عنوان نش��ده اس��ت .ش��اید علت آن ،عدم ظرفیت م��ردم از درک
ویژگیهای امام معصوم است .نسبت به دیگر ائمه هدی هم چنین وضعی وجود دارد.
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