
 زيارت اربعين از مفاتيح الجنان

 

اربعین سید الشهدا علیه السّالم مصادف با روز بیستم صفر است، شیخ طوسی در کتاب تهذیب و مصباا  از ضربرا امبام    

نشانه های مؤمن پنج چیز است: پنجاه و یک رکعت نماز گذاردن، که مراد هفبده   :ضسن عسگری علیه السّالم روایت کرده

وچهار رکعت نافله]مستحب[ در هر شب و روز است، و زیبارا اربعبین، و انگشبتر ببه دسبت راسبت       رکعت واجب، و سی 

 «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»نمودن، و پیشانی را در سجده بر خاک نهادن، و بلند گفتن

 :کیفیت زیارا ضررا امام ضسین علیه السّالم در روز اربعین به دو صورا رسیده

در دو کتاب تهذیب و مصاا  از صفوان جمّال روایت کبرده، کبه صبفوان گفبت: مبومیم امبام       زیارتی است که شیخ  :اول

 :صادق علیه السّالم درباره زیارا اربعین به من گفت: هنگامی که قسمت قابل توجهی از روز برآمده، بخوان

 

نَجِيبِهِ السَّالمُ عَلَی صَفِیِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِيِّهِ السَّالالمُ عَلاَلی   السَّالمُ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ السَّالمُ عَلَی خَلِيلِ اللَّهِ وَ 

نَّهُ وَلِيکََ وَ ابْالنُ وَلِيِّالََ وَ   الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ السَّالمُ عَلَی أَسِيرِ الْکُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَ

الدَةِ وَ جَعَلْتَالهُ  نُ صَفِيََِّ الْفَائِزُ بِکَرَامَتََِ أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَ اجْتَبَيْتَالهُ بِِِيال ِ الاْلوِ   صَفِيکََ وَ ابْ

نْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَی خَلْقِالََ مِالنَ   سَيِّدا مِنَ السَّادَةِ وَ قَائِدا مِنَ الْقَادَةِ وَ ذَائِدا مِنَ الذَّادَةِ وَ أَعَِْيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَ

الَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّاللَةِ وَ قاَلدْ  الْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِی الدکعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيََ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَ

 يَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَی وَ شَرَی آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِ وَ تَغَِْرَسَ وَ تَرَدَّی فِی هاَلوَا ُ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدکنْ

 وَ أَسْخََََِ وَ أَسْخَطَ نَبِيَََّ، 

ده اش، سبالم ببر   سالم بر ولیّ خدا و ضایاش، سالم بر دوست خدا و نجیاش، سالم بر بنده برگزیده خبدا و فرزنبد برگزیب   

ضسین مظلوم شهید، سالم بر آن دچار گرفتاریها و کشته اشکها، خدایا من گواهی می دهم که ضسبین ولبیّ تبو و فرزنبد     

ولیّ تو، و فرزند برگزیده توست ضسینی که به کرامتت رسیده، او را به شهادا گرامی داشتی، و به خوشاختی اختصاصش 

او را آقایی از آقایان، و پیشروی از پیشرویان، و مدافعی از مدافعان ضب  قبرار دادی، و   دادی، و به پاکی ومدا برگزیدی، و 

میراثهای پیاماران را به او عطا فرمودی، و او را از میان جانشینان ضجّت بر بندگانت قرار دادی، و در دعوتش جای عبذری  

کرد، تا بندگانت را از جهالت و سبرگردانی گمراهبی   باقی نگذاشت، و از خیرخواهی دریغ نورزید، و جانش را در راه تو بذل 

برهاند، درضالی که بر علیه او به کمک هم برخاستند، کسانی که دنیا مغرورشان کرد، و بهره واقعی خود را به فرومایه تر و 



دامبن هبوای   پست تر چیز فروختند، و و آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشتند، تکاّر کردند و خبود را در  

 نفس انداختند، تو را و پیامارا را به خشم آوردند،  

جَاهاَلدَهُمْ فِيالََ صاَلابِرا    وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْالتَوْجِبِينَ النَّالارَ ِلِلنَّالارِ  فَ   

وَ اسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنا وَبِيال وَ عَذِّبْهُمْ عاَلذَابا أَلِيمالا السَّالالمُ    مُحْتَسِبا حَتَّی سُفََِ فِی طَاعَتََِ دَمُهُ 

دا وَ نُ أَمِينِهِ عِشاْل َ ساَلعِي  عَلَيََْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَََّ أَمِينُ اللَّهِ وَ ابْ

وَ مُعاَلذٌٌِّ مَالنْ    مَضَيْ َ حَمِيدا وَ مُ َّ فَقِيدا مَظْلُوما شَهِيدا وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ وَ مُهْلٌَِ مَنْ خاَلذَلَََ 

فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَََ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَالنْ   قَتَلَََ وَ أَشْهَدُ أَنَََّ وَفَيْ َ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِيلِهِ حَتَّی أَتَاکَ الْيَقِينُ

 ظَلَمَََ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَ ْ بِذَلََِ فَرَضِيَ ْ بِهِ،

و اطاعت کردند از میان بندگانت، اهل شکاف افکنی و نفاق و بارکشان گناهان سنگین، و سبزواران آتبش را پبس ببا آنبان      

ساب تو جهاد کرد، تا در طاعت تو خونش ریخته شد و ضریمش ماا  گشت خدایا آنبان را لعنبت   درباره تو صابرانه و به ض

کن لعنتی سنگین، و عذابشان کن عذابی دردناک، سالم بر تو ای فرزند رسول خدا، سالم بر تو ای فرزند سرور جانشینان، 

ه درگذشتی، و از دنیا رفتی گبم گشبته، و   شهادا می دهم که تو امین خدا و فرزند امین اویی، خوشاخت زیستی، و ستود

مظلوم و شهید، گواهی می دهم که خدا وفاکننده است آنچه را به تو وعده داده، و نابودکننبده کسبانی را کبه از یباری اا     

دریغ ورزیدند، و عذاب کننده کسانی را که تو را کشتند، و گواهی می دهم که تو به عهد خدا وفا کردید و در راهش به ببه  

هاد برخاستی تا مرگ فرا رسید، پس خدا لعنت کند کسانی را که تو را کشتند، و به تبو سبتم کردنبد، و ایبن جریبان را      ج

 شنیدند و به آن خشنود شدند،

ولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَََّ کُنْ َ ناُلورا  اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وَاال ُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَا ُ بِأَبِی أَنْ َ وَ أُمِّی يَا ابْنَ رَسُ

لَمْ تُلْبِسََْ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ  فِی الْأَصْالٌِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمَُِهَّرَةِ ِالَِّاهِرَةِ  لَمْ تُنَجِّسََْ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ

دِّينِ وَ أَرْکَانِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَََّ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِیک الرَّضاِلیک  ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَََّ مِنْ دَعَائِمِ ال

ةُ الْوُثْقَی وَ الْحُجَّالةُ عَلاَلی   عُرْوَالزَّکِیک الْهَادِی الْمَهْدِیک وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوَی وَ أَعْالمُ الْهُدَی وَ الْ

بِی لِقَلْبِکُمْ ساِللْمٌ وَ أَمْالرِی   أَهْلِ الدکنْيَا وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِی وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِی وَ قَلْ

أْذَنَ اللَّهُ لَکُمْ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ ال مَعَ عَدُوِّکُمْ صَلَوَاتُ اللَّالهِ عَلاَليْکُمْ وَ عَلاَلی    لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّی يَ

  .الَمِينَأَرْوَاحِکاُلالمْ وَ أَجْساَلالادِکُمْ ِأَجْساَلالامِکُمْ   وَ شاَلالاهِدِکُمْ وَ غاَلالائِبِکُمْ وَ ظاَلالاهِرِکُمْ وَ باَلالاطِنِکُمْ آماِلالينَ رٌََّ الْعاَلال 

می گیرم که من دوستم با آنان که او را دوست دارند، و دشمن ببا آنبان کبه ببا او دشبمنند، پبدر و        خدای من تو را شاهد

مادرم فدایت ای فرزند رسول خدا، گواهی می دهم که تو در صلاهای بلندمرتاه و رضمهای پاک نوری بودی، جاهلیبت ببا   



شاند، و گواهی می دهم که تو از ستونهای دین، و پایبه  ناپاکیهایش تو را آلوده نکرد، و از جامه های تیره و تارش به تو نپو

های مسلمانان، و پناهگاه مردم مؤمنی، و گواهی می دهم که پیشوای نیکوکار، با تقوا، راضبی ببه مقبدراا ضب ، پباکیزه،      

تگیره هدایت کننده، و هدایت شده ای، و گواهی می دهم که امامان از فرزندانت، اصل تقوا، و نشبانه هبای هبدایت، و دسب    

محکم، و ضّجت بر اهل دنیا هستند و گواهی می دهم که من به یقبین مبؤمن ببه شبمایم، و ببه بازگشبتتان یقبین دارم،        

براساس قوانین دینم، و عواقب عملم، و قالم با قلاتان در در صلح، و کارم پیرو کارتان، و یاری ام برای شما آماده است، تبا  

نه با دشمنانتان، درودهای خبدا ببر شبما، و ببر اروا  و پیکرهایتبان، و ببر ضاضبر و        خدا به شما اجازه دهد، پس با شمایم 

 .غایاتان، و بر ظاهر و باطنتان، آمین ای پروردگار جهانیان

 

 .پس دو رکعت نماز می خوانی، و به آنچه می خواهی دعا می کنی و برمی گردی

  

است که از عطا]ظاهرا همان عطیبه عبوفی کبوفی همسبفر     زیارتی است که از جابر روایت شده، و کیفیت آن چنان  :دوم

جابر در اربعین برای زیارا ضررا امام ضسین علیه السّالم است[ نقل شده است که: در روز بیستم ماه صفر با جبابر ببن   

ه، عاد اللّه انصاری بودم، چون به غاضریه رسیدیم در آب فراا غسل کرد، و پیراهن پاکیزه ای که ببا خبود داشبت پوشبید    

با من هست، قدری از آن گرفت و بر سبر و  « سعد»آنگاه به من گفت: آیا از بوی خوش چیزی، با تو هست ای عطا؟ گفتم: 

گفت.پس افتباد و   اللّه اکبربدن پاشید، و پابرهنه روانه شد، تا نزد سر ماارک امام ضسین علیه السّالم ایستاد، و سه مرتاه 

که درست همان زیارا نیمبه رجبب    «...السّالم عليکم يا ال اللّه» :ی گفتبی هوش شد، چون به هوش آمد شنیدم م

است که قاالً ذکر کردیم، و با آن جز در چند کلمه تفاوا ندارد، که آن هم اضتمامً ناشی از اختالف نسخه هاست، چنبان  

 .که شیخ مرضوم اضتمال داده است

 :متن آن زیارا هم به این شر  است

  

 عَلاَليْکُمْ يَالا   مْ يَا آلَ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا خِيَرَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ السَّالالمُ السَّالمُ عَلَيْکُ

النَّجَاةِ السَّالمُ عَلَيََْ يَالا أَبَالا    سَادَةَ السَّادَاتِ السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا لُيُوثَ ِعَلَی لُيُوثِ   الْغَابَاتِ السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا سُفُنَ

عَلَيََْ ياَلا وَارِثَ آدَمَ صاَلفْوَةِ    عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ السَّالمُ عَلَيََْ يَا وَارِثَ عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ِالسَّالمُ

اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّالهِ   السَّالالمُ عَلَيْالََ ياَلا وَارِثَ     اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ 

 اللَّالهِ السَّالالمُ   إِسْمَاعِيلَ ذَبِيحِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا وَارِثَ مُوسَی کَلِيمِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ ياَلا وَارِثَ عِيساَلی رُوحِ  

 ا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِي ِ اللَّهِ،عَلَيََْ يَ



سالم بر شما ای خاندان خدا، سالم بر شما ای برگزیدگان خدا، سالم بر شما ای انتخاب گشته هبای خبدا از میبان خلب ،     

سالم بر شما ای آقایان آقاها، سالم بر شما ای شیران بیشه ها، سالم بر شما ای کشتیهای نجاا، سالم بر تبو ای اببا عابد    

لّه الحسین، سالم بر تو ای وارث دانش پیاماران، رضمت و برکاا خدا بر تو باد، سالم بر تبو ای وارث آدم برگزیبده خبدا    ال

سالم بر تو ای وارث نو  پیامار خدا، سالم بر تو ای وارث ابراهیم دوست خدا سالم بر تو ای وارث اسماعیل قرببانی خبدا،   

 م بر تو ای وارث عیسی رو  خدا، سالم بر تبو ای وارث محمّبد ضایبب خبدا    سالم بر تو ای وارث موسی همسخن خدا سال

ابْنَ فَاطِمَالةَ الزَّهْالرَاءِ   السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمُصَِْفَی السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَی السَّالمُ عَلَيََْ يَا 

الْکُبْرَی السَّالمُ عَلَيََْ يَا شَهِيدَ ابْنَ الشَّهِيدِ السَّالمُ عَلَيََْ يَالا قَتِياللَ ابْالنَ الْقَتِياللِ      السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ

قاَلدْ أَقَماْل َ   قِهِ أَشْهَدُ أَنَّالََ  السَّالمُ عَلَيََْ يَا وَلِیَّ اللَّهِ وَ ابْنَ وَلِيِّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ عَلَی خَلْ

ََ وَ جَاهاَلدْتَ عاَلدُوَّکَ وَ   الصَّالةَ وَ آتَيْ َ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْ َ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ رُزِئْ َ ِوَ بَرَرْتَ   بِوَالاِلدَيْ 

  ،[ خَلِيلاُلالهُ وَ نَجِيباُلالهُ ِنَجِيکالالهُ  أَشاْلالهَدُ أَنَّالالََ تَساْلالمَعُ الْکاَلالالمَ وَ تاَلالرُدک الْجاَلالوَاٌَ وَ أَنَّالالََ حَبِيالال ُ اللَّالالهِ وَ     

سالم بر تو ای فرزند محمّد مصطفی، سالم بر تو ای فرزند علی مرتری، سالم بر تو ای فرزند فاطمه زهرا، سالم ببر تبو ای   

فرزند خدیجه کاری، سالم بر تو ای شهید فرزند شهید، سالم بر تو ای کشته فرزند کشبته، سبالم ببر تبو ای ولبیّ خبدا و       

فرزند ولیّ خدا سالم بر تو ای ضجّت خدا و فرزند ضجّت خدا بر خلقش، گواهی می دهم که تو نماز بپبا داشبتی، و زکباا    

پرداختی، و به معروف امر کردی، و از منکر نهی نمودی، و مصیات زده پدر و مادر شدی، و ببا دشبمنت جهباد کبردی، و     

 ی، و تبو ضایبب و دوسبت و بنبده نجیبب و برگزیبده      گواهی می دهبم کبه تبو سبخن را مبی شبنوی، و پاسبخ مبی دهب         

دِی وَ أَسْتَشاْلفِعُ إِلاَلی   وَ صَفِيکهُ وَ ابْنُ صَفِيِّهِ يَا مَوْالیَ ِوَ ابْنَ مَوْالیَ   زُرْتََُ مُشْتَاقا فَکُنْ لِی شَفِيعا إِلَی اللَّهِ يَا سَيِّ

الْوَصِيِّينَ وَ بِأُمََِّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَال لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِيََ وَ لَعَالنَ  اللَّهِ بِجَدِّکَ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَ بِأَبِيََ سَيِّدِ 

لِهِ الَِّيِّبِينَ دِنَا مُحَمَّدٍ وَ آاللَّهُ ظَالِمِيََ وَ لَعَنَ اللَّهُ سَالِبِيََ وَ مُبْغِضِيََ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّ

  .الَِّاهِرِينَ

و فرزند برگزیده خدایی، ای مومی من و فرزند مومی من مشتاقانه تو را زیارا نمودم.ای آقای من به درگباه خبدا شبفی     

من باش، ای آقای من، به درگاه خدا طلب شفاعت می کنم به وسیله جدّا سرور پیاماران، و پبدرا سبرور جانشبینان، و    

ه سرور بانوان جهانیان، خدایا لعنت کند قاتل و ستمگر و غارا گر و دشبمنت را از گذشبتگان و آینبدگان، و    مادرا فاطم

 .درود خدا بر آقای ما محمّد و خاندان پاک و پاکیزه اش

 

 :سپس قار مطهّر را باوس و رو به جانب علی بن الحسین علیه السّالم کن و در زیارا آن جناب بگو



 

ارَتِکُمْ وَ يَا مَوْالیَ وَ ابْنَ مَوْالیَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِيََ وَ لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيََ إِنِّالی أَتَقَالرٌَُّ إِلاَلی اللَّالهِ بِزِياَل      السَّالمُ عَلَيََْ

  .وَ بَرَکَاتاُلالهُبِمَحَبَّالالتِکُمْ وَ أَباْلالرَأُ إِلاَلالی اللَّالالهِ ماِلالنْ أَعاْلالدَائِکُمْ وَ السَّالالالمُ عَلَياْلالََ ياَلالا ماَلالوْالیَ وَ رَحْماَلالةُ اللَّالالهِ     

سالم بر تو ای مومی من و فرزند مومی من، خدا لعنت کند کشنده تو و سبتم کننبده ببر تبو را، مبن ببه زیبارا شبما و         

 .محاتّتان به خدا تقرب می جویم، و از دشمنانتان اعالم بیزاری می کنم سالم و رضمت و برکاا خدا بر تو ای مومیم

 

 :اللّه علیهم(برسی آنجا بایست و بگو بعد برو تا به قاور شهدا)رضوان

 

ا طاَلاهِرِينَ مِالنَ الالدَّنَسِ    السَّالمُ عَلَی الْأَرْوَاحِ الْمُنِيخَةِ بِقَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّالمُ السَّالمُ عَلَيْکُمْ ياَل 

بْرَارَ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيْکُمْ وَ عَلَی الْمَالئِکَةِ الْحَافِّينَ بِقُبُورِکُمْ أَجْمَعاِلينَ  السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا مَهْدِيکونَ السَّالمُ عَلَيْکُمْ يَا أَ

  .رَکَاتُهُيْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَجَمَعَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاکُمْ فِی مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ وَ تَحْ ِ عَرْشِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ السَّالمُ عَلَ

سالم بر اروا  خفته در کنار قار ابی عاد اللّه الحسین )درود بر او(، سالم بر شما ای پاکان از آلبودگی، سبالم ببر شبما ای     

هدایت شده گان سالم بر شما ای نیکان خدا، سالم بر شما و بر همه فرشتگان پیرامبون قارهایتبان خبدا مبا و شبما را در      

 .گرد آورد، که او مهربان ترین مهربانان است، و سالم و رضمت و برکاا خدا بر شما بادجایگاه رضمتش و زیر عرشش 

 

 :بعد از آن به ضرم عااس بن امیر المؤمنین رفته و چون به آنجا رسیدی بر در بارگاه آن جناب بایست و بگو

  

رْسَلِينَ وَ عِبَادِ ِ الصَّالِحِينَ وَ جَمِيالعِ الشُّالهَدَاءِ وَ الصِّالدِّيقِينَ ِوَ     سَالمُ اللَّهِ وَ سَالمُ مَالئِکَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُ

 وَ التَّصاْلدِي ِ وَ الْوَفاَلاءِ وَ   الزَّاکِيَاتُ الَِّيِّبَاتُ فِيمَا تَغْتَدِی وَ تَرُوحُ عَلَيََْ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ لَََ بِالتَّسْلِيمِ

صاِلیِّ الْمُبَلِّال ِ وَ   لِخَلَفِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْمُرْسَلِ وَ السِّالبْطِ الْمُنْتَجاَل ِ وَ الالدَّلِيلِ الْعاَلالِمِ وَ الْوَ     النَّصِيحَةِ

وَ الْحُساَليْنِ صاَللَوَاتُ اللَّالهِ عَلَاليْهِمْ      الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ فَجَزَاکَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَنِ الْحَسَنِ

  أَفْضَلَ الْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ،

سالم خدا و سالم فرشتگان مقرّبش، و پیاماران مرسلش، و بندگان شایسته اش، و همه شبهیدان و صبدّیقان و درودهبای    

هادا مبی دهبم ببرای ضربرتت ببه تسبلیم و       پاک و پاکیزه در آنچه می آید و می رود بر تو باد ای فرزند امیر مؤمنان، ش

تصدی  و وفا، و خیرخواهی، برای یادگار پیامار مرسل)درود خدا بر او و خاندانش باد(، و فرزنبدزاده برگزیبده، و راهنمبای    

دانا، و جانشین تالیغ گر، و ستمدیده غارا زاده، خدا از جانب پیبامار و امیبر مؤمنبان و ضسبن و ضسبین)درود خبدا ببر        



 زایت دهبببببببد برتبببببببرین جبببببببزا ببببببببه خببببببباطر ایبببببببن کبببببببه صبببببببار کبببببببردی ایشبببببببان(ج

تَخَفَّ بِحُرْمَتََِ وَ لَعَالنَ  وَ احْتَسَبْ َ وَ أَعَنْ َ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَََ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَََّ وَ اسْ

أَشْهَدُ أَنَََّ قُتِلْ َ مَظْلُوما وَ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَکُمْ مَا وَعَدَکُمْ جِئْتََُ يَا ابْنَ أَمِيرِ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَََ وَ بَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ 

لَّالهُ وَ هاُلوَ خَياْلرُ     حَتَّی يَحْکُمَ الالْمُؤْمِنِينَ وَافِدا إِلَيْکُمْ وَ قَلْبِی مُسَلِّمٌ لَکُمْ وَ تَابِعٌ وَ أَنَا لَکُمْ تَابِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ

 بِمَنْ خَالَفَکُمْ وَ قَتَلَکُمْ مِالنَ  الْحَاکِمِينَ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ ال مَعَ عَدُوِّکُمْ إِنِّی بِکُمْ وَ بِإِيَابِکُمْ ِوَ بِآبَائِکُمْ   مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

  .لْسُنِالْکَافِرِينَ قَتَلَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْکُمْ بِالْأَيْدِی وَ الْأَ

و کار خویش را تنها به ضساب خدا گذاشتی، و یاری نمودی پس چه نیکو سرانجامی است خانبه آخرا.خبدا لعنبت کنبد     

کند کسی را که کشت، و لعنت کند کسی را که جاهل بود به ضقّت، و ضرمتت را ساک شمرد، و خدا لعنت کند کسبی را  

و مظلومانه کشته شدی، و خدا به وعده ای که به شما داده وفا مبی  که بین تو و آب فراا پرده شد، شهادا می دهم که ت

کند، به سوی تو آمدم ای فرزند امیر مؤمنان دارد به محرر شمایم دلم تسلیم و پیرو شماست، و خبود نیبز پیبرو شبمایم،     

شبما نبه ببا دشبمن      یاری ام برای شما مهیّاست، تا خدا ضکم کند، و او بهترین ضکم کنندگان است، پس با شمایم تنها با

شما، من به شما و بازگشتتان مؤمن، و به آنان که با شما مخالفت کردند، و شمار را کشتند کافرم، خدا بکشد امّتبی را کبه   

 .شما را با دستها و زبانهایشان کشتند

 

 :سپس وارد روضه شو، و خود را به ضریح بچساان و بگو

 

الِحُ الْمُِِيعُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَّی اللَّهُ عَلَاليْهِمْ وَ  السَّالمُ عَلَيََْ أَيکهَا الْعَبْدُ الصَّ

وَ أُشاْلهِدُ اللَّالهَ أَنَّالََ     هَدُسَلَّمَ السَّالمُ عَلَيََْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ وَ عَلَی رُوحََِ وَ بَدَنََِ أَشْ

ئِالهِ الْمُباَلالِغُونَ فاِلی    مَضَيْ َ عَلَی مَا مَضَی بِهِ الْبَدْرِيکونَ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ الْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِی جِهَادِ أَعْدَا

لَ الْجَزَاءِ وَ أَکْثَرَ الْجَزَاءِ وَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ وَ أَوْفَی جَالزَاءِ أَحاَلدٍ مِمَّالنْ    نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ الذَّابکونَ عَنْ أَحِبَّائِهِ فَجَزَاکَ اللَّهُ أَفْضَ

 وَفَی بِبَيْعَتِهِ وَ اسْتَجَاٌَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ أَطَاعَ وُالةَ أَمْرِ ِ،

دا ببر آنبان بباد(، سبالم و     سالم بر تو ای بنده شایسته فرمانار خدا و رسول خدا، و امیر مؤمنان و ضسن و ضسین)درود خ

رضمت خدا و برکاا و مغفرا و رضوانش بر تو بر روان و تن تو، شهادا می دهم و خدا را شباهد مبی گیبرم، کبه تبو ببه       

همان مسیری رفتی که اهل بدر رفتند، و در آن راه از دنیا گذشتند، آن مجاهدان در راه خدا، و خیرخواهان برای خبدا، در  

، و تالش گران در یاری اولیایش، آن دفاع کنندگان از عاشقانش، خدا پاداشبت دهبد، ببه برتبرین و     ماارزه با دشمنان خدا



بیشترین، و کامل ترین پاداش، و وفاکننده ترین پاداش، یکی از آنان که به بیعت او وفا کرد، و دعوتش را اجاببت نمبود، و   

 از والیان امر اطاعت کرد

ی النَّصِيحَةِ وَ أَعَِْيْ َ غَايَةَ الْمَجْهُودِ فَبَعَثَََ اللَّهُ فِی الشُّهَدَاءِ وَ جَعَلَ رُوحَالََ ماَلعَ أَرْوَاحِ   أَشْهَدُ أَنَََّ قَدْ بَالَغْ َ فِ

  وَ حَشَرَکَ مَعَ  لْعَالَمِينَالسکعَدَاءِ وَ أَعَِْاکَ مِنْ جِنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِال وَ أَفْضَلَهَا غُرَفا وَ رَفَعَ ذِکْرَکَ فِی عِلِّيِّينَ ِفِی ا

لَمْ تَنْکُلْ وَ أَنَََّ مَضَاليْ َ  النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئََِ رَفِيقا أَشْهَدُ أَنَََّ لَمْ تَهِنْ وَ 

يِّينَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَََ وَ بَيْنَ رَساُلولِهِ وَ أَوْلِيَائِالهِ فاِلی    عَلَی بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِکَ مُقْتَدِيا بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَّبِعا لِلنَّبِ

  .مَنَازِلِ الْمُخْبِتِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

شهادا می دهم، که در خیرخواهی کوشیدی، و نهایت تالش را انجام دادی، خدا تو را در زمره شهیدان برانگیزد و روضت 

در کنار اروا  نیکاختان قرار دهد، و از بهشتش وسی  ترین منزل را به تو عطا کند، و برترین غرفه ها را ارزانی نمایبد، و   را

نامت را در بامترین درجاا بام برد، و با پیاماران و صبدّیقان و شبهدا و شایسبتگان مشبحور نمایبد، آنهبا خبوب رفیقبانی         

زیدی، و باز نایستادی، و بر آگاهی از کبارا از دنیبا رفتبی، در ضبال پیبروی از      هستند، شهادا می دهم که تو سستی نور

شایستگان، و پیروی از پیاماران پس خدا بین ما و رسول خود و اولیایش در جایگاهای فروتنان گبرد آورد کبه او مهرببان    

 .ترین مهربانان است

 

چنبین  « تهبذیب »وانی، چنبان کبه شبیخ در   مؤلف گوید:خوب است این زیبارا را، پشبت سبر قابر، ببه طبرف قالبه بخب        

فرموده:سپس وارد شو.و خود را با رو به قار بیانداز، و چنین بگو درضالی که رو به جانب قاله ای السّالم علیک ایّهبا العابد   

الصّالح و بدان که زیارا قمر بنی هاشم مواف  روایت مذکور، همین بود که ذکر شد، ولی سید ابن طاووس و شیخ مفیبد و  

یگران پس از این زیارا فرموده اند که به سمت بام سر برو، و دو رکعت نماز بخوان، و بعد از آن هرچه خواهی نماز بجبا  د

 :آور، و بسیار خدا را بخوان و پس از نماز بگو

 

وَ الْمَشْهَدِ الْمُعَظَّمِ ذَنْبا إِال غَفَرْتَهُ وَ ال هَمّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ال تَدَعْ لِی فِی هَذَا الْمَکَانِ الْمُکَرَّمِ 

نْتَهُ وَ ال شَماْل إِال جَمَعْتَهُ وَ إِال فَرَّجْتَهُ وَ ال مَرَضا إِال شَفَيْتَهُ وَ ال عَيْبا إِال سَتَرْتَهُ وَ ال رِزْقا إِال بَسَِْتَهُ وَ ال خَوْفا إِال آمَ

ا أَدْنَيْتَهُ وَ ال حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدکنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَََ فِيهَا رِضًی وَ لِی فِيهَا صَالحٌ إِال قَضاَليْتَهَا ياَل   ال غَائِبا إِال حَفِظْتَهُ وَ

  .أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ



ن کبه  خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد، و در این مکان مکرّم، و زیارتگاه بزرگ، برای من گناهی مگبذار جبز آ  

بیامرزی، و نه اندوهی جز آن که برطرف نمایی، و نه بیماری جز آن که شفا دهی، و نه عیای جبز آن کبه بپوشبانی، و نبه     

رزقی جز آن که بگسترانی، و نه ترسی جز آن که ایمنی دهی، و نه پراکندگی جز آن که گرد آوری، و نه دور از نظری جز 

و نه ضاجتی از ضاجتهای دنیا و آخرا، که تو را در آن رضایت و مبرا در آن   آن که ضفظ کنی و دیدارش را نزدیک نمایی،

 .مصلحت است جز آن که برآوری، ای مهربان ترین مهربانان

 

 :بعد به جانب ضریح بازگرد، و نزد پاهای ماارک بایست و بگو

 

نَ السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْالنَ  السَّالمُ عَلَيََْ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِي

 لَقَدْ نَصَحْ َ لِلَّهِ وَ لِرَساُلولِهِ وَ  أَوَّلِ الْقَوْمِ إِساْلما وَ أَقْدَمِهِمْ إِيمَانا وَ أَقْوَمِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ وَ أَحْوَطِهِمْ عَلَی الْإِساْلمِ أَشْهَدُ

أُمَّةً اسْتَحَلَّ ْ مِنََْ الْمَحاَلارِمَ   خِيََ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِی فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتََْ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتََْ وَ لَعَنَ اللَّهُلِأَ

  رُ وَ الاْلالأَخُ الالالدَّافِعُ عاَلالنْ أَخِيالالهِ،  وَ انْتَهَکاَلال ْ حُرْماَلالةَ الْإِساْلالالمِ فاَلالنِعْمَ الصَّالالابِرُ الْمُجَاهاِلالدُ الْمُحاَلالامِی النَّاصاِلال    

سالم بر تو ای ابا الفرل العااس فرزند امیر مؤمنان، سالم بر تو ای فرزند سرور جانشینان، سالم بر تو ای فرزند اولین نفبر  

بر اسالم،  امت در اسالم آوردن، و پیش ترینشان در ایمان و استوارترینشان در پای بندی به دین خدا، و با اضتیاطترنیشان

شهادا می دهم که تو برای خدا و رسولش و برادرا خیرخواهی نمودی، پس چه خوب برادر همدردی بودی، خدا لعنبت  

کند امتی را که تو را کشت، و لعنت کند امتی را که به تو ستم روا داشت، و لعنت کند امتی را که ضرمتهای تبو را ضبالل   

چه نیکو صارکننده، جهادگر ضامی، یاری دهنده و برادر دفاع کننبده از ببرادرش    شمرد، و پرده اضترام اسالم را درید، پس

 بودی،

فَأَلْحَقَََ   اللَّهُ ]وَ أَلْحَقَََ الْمُجِي ُ إِلَی طَاعَةِ رَبِّهِ الرَّاغِ ُ فِيمَا زَهِدَ فِيهِ غَيْرُ ُ مِنَ الثَّوَاٌِ الْجَزِيلِ وَ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ 

فِرَتاِلََ وَ جَزِياللِ   ائََِ فِی جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّی تَعَرَّضْ ُ لِزِيَارَةِ أَوْلِيَائََِ رَغْبَةً فِی ثَوَابََِ وَ رَجاَلاء  لِمَغْ بِدَرَجَةِ آبَ

دَارّا وَ عَيْشِی بِهِمْ قَارّا وَ زِياَلارَتِی   إِحْسَانََِ فَأَسْأَلََُ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الَِّاهِرِينَ وَ أَنْ تَجْعَلَ رِزْقِی بِهِمْ

زِياَلارَةِ مَشَالاهِدِ أَحِبَّائاِلََ     بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ حَيَاتِی بِهِمْ طَيِّبَةً وَ أَدْرِجْنِی إِدْرَاجَ الْمُکْرَمِينَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ يَنْقَلِ ُ مِنْ

  نُوٌِ وَ سَتْرَ الْعُيُوٌِ وَ کَشْفَ الْکُرُوٌِ إِنَََّ أَهْاللُ التَّقاْلوَی وَ أَهْاللُ الْمَغْفاِلرَةِ،    مُفْلِحا مُنْجِحا قَدِ اسْتَوْجَ َ غُفْرَانَ الذُّ

و پاسخ دهنده طاعت پروردگارش، و عالقمند به آنچه دیگران به بی رغات شبدند، کبه همبان پباداش ببزرگ، و سبتایش       

  کرد.خدایا معترض زیارا اولیایت شدم به خاطر رغات زیااست، و خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشتهای پرنعمت ملح



در پاداشت، و امید به آمرزشت، و اضسان فراوانت، پس از تو می خواهم که ببر محمّبد و خانبدان پباکش درود فرسبتی، و      

ل قبرار دهبی،   روزی ام را به خاطر ایشان زیاد نمایی و زندگی ام را به خاطر آنان برقرار داری، و زیارتم را به ض  آنان مقاو

و ضیاتم را دلپسند فرمایی، و مرا با گروه اهل کرامت همراه نمبایی و از کسبانی قبرار دهبی کبه از زیبارا زیارتگباه هبای         

عاشقانت رستگار و کامیاب بازمی گردند، درضبالی کبه مسبتوجب آمبرزش گناهبان، و پوشبیدن عیاهبا، و برطبرف شبدن          

 .و آمرزشیگرفتاریها شده باشد، به راستی تو اهل پروا 

 

چون بخواهی آن ضررا را وداع کنی، به نزد قار شریف برو، و این جمالا را کبه در روایبت اببو ضمبزه ثمبالی اسبت، و       

 :علماهم ذکر کرده اند بگو

 

وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّالهِ اللَّهاُلمَّ    أَسْتَوْدِعََُ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيََ وَ أَقْرَأُ عَلَيََْ السَّالمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِکِتَابِهِ

اللَّالهُ عَلَيْالهِ وَ آلِالهِ وَ    فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ ال تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِی قَبْرَ ابْنِ أَخِی رَساُلولََِ صاَللَّی   

احْشُرْنِی مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ فِی الْجِنَانِ وَ عَالرِّفْ بَيْناِلی وَ بَيْنَالهُ وَ باَليْنَ رَساُلولََِ وَ       ارْزُقْنِی زِيَارَتَهُ أَبَدا مَا أَبْقَيْتَنِی وَ

یِّ بْنِ أَبِی ََ وَ الْوِاليَةِ لِعَلِأَوْلِيَائََِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَوَفَّنِی عَلَی الْإِيمَانِ بََِ وَ التَّصْدِي ِ بِرَسُولِ

بِذَلََِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ طَالِ ٍ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ ِ عَلَيْهِمُ السَّالمُ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنِّی قَدْ رَضِي ُ يَا رَبِّی 

  .وَ آلِ مُحَمَّدٍ

م می فرستم، ایمان آوردیم به خدا و رسول و کتابش، و به آنچه تو را به خدا می سپارم و خواستار رعایت توأم، و بر تو سال

پیامار از پیش خدا آورد، خدایا ما را با گواهان این ضوادث بنویس، خدا آن را آخر عهبد مبن از زیبارا قابر فرزنبد ببرادر       

من فرمبا، و مبرا ببا او و ببا     رسولت)درود خدا بر او و خاندانش باد(قرار مده، و زیارتش را همواره تا زنده ام می داری روزی 

پدرانش در بهشت محشور گردان، و میان من و او و رسول و اولیایت شناسایی ایجاد کن.خدایا بر محمّد و خانبدان محمّبد   

درود فرست، و مرا بمیبران، ببر پایبه ایمبان ببه خبود، و بباور نسبات ببه پیبامارا، و ومیبت امیبر مؤمنبان و امامبان از               

ن باد(و بیزاری از دشمنانشان، که من ای پروردگارم همانا به این امر خشنودم، و درود خدا بر محمّبد  فرزندانش)درود بر آنا

 .و خاندان محمّد

 

 .پس برای خود، و برای پدر و مادر و مؤمنان و مسلمانان دعا کن، و از دعاها هر دعایی را که می خواهی اختیار کن

 

 



 

 

 زيارت اربعين از شيخ حسين انصاريان

 

ضسبن    اربعین سید الشهدا علیه السّالم مصادف با روز بیستم صفر است،شیخ طوسى در کتاب تهذیب و مصاا  از ضربرا 

رکعبت    رکعبت نمباز گذاردن،کبه مبراد هفبده     ویک  هاى مؤمن پنج چیز است:پنجاه عسگرى علیه السّالم روایت کرده:نشانه

نمودن،و پیشانى   وچهار رکعت نافله]مستحب[در هر شب و روز است،و زیارا اربعین،و انگشتر به دست راست واجب،و سى

کیفیت زیارا ضررا امام ضسین علیه السّالم در روز « بسم اللّه الرّضمن الرّضیم»را در سجده بر خاک نهادن،و بلند گفتن

تهبذیب و مصباا  از صبفوان جمّبال روایبت کرده،کبه         به دو صورا رسیده:اول:زیارتى است که شیخ در دو کتباب  اربعین

کبه قسبمت قاببل تبوجهى از روز      اربعین ببه مبن گفت:هنگبامى     صفوان گفت:مومیم امام صادق علیه السّالم درباره زیارا

 برآمده،بخوان:

السَّالمُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ السَّالمُ عَلَى صَفِیِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِيِّهِ السَّالالمُ عَلاَلى    السَّالمُ عَلَى وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ

وَ ابْالنُ وَلِيِّالََ وَ   نَّهُ وَلِيکََ الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ السَّالمُ عَلَى أَسِيرِ الْکُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَ

هُ بِِِيال ِ الاْلوِالدَةِ وَ جَعَلْتَالهُ    صَفِيکََ وَ ابْنُ صَفِيََِّ الْفَائِزُ بِکَرَامَتََِ أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَ اجْتَبَيْتاَل 

ادَةِ وَ أَعَِْيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِالََ مِالنَ   سَيِّدا مِنَ السَّادَةِ وَ قَائِدا مِنَ الْقَادَةِ وَ ذَائِدا مِنَ الذَّ

الَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّاللَةِ وَ قاَلدْ  الْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِی الدکعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيََ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَ

وَ تَغَِْرَسَ وَ تَرَدَّى فِی هاَلوَا ُ   ازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدکنْيَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِتَوَ

 وَ أَسْخََََِ وَ أَسْخَطَ نَبِيَََّ ،

اش،سالم بر ضسین  برگزیده خدا و فرزند برگزیده  م بر بندهسالم بر ولىّ خدا و ضایاش،سالم بر دوست خدا و نجیاش،سال

دهم که ضسین ولبىّ تبو و فرزنبد ولبىّ تبو،و       مظلوم شهید،سالم بر آن دچار گرفتاریها و کشته اشکها،خدایا من گواهى مى

دى،و ببه  ضسینى که به کرامتت رسیده،او را به شهادا گرامى داشتى،و به خوشاختى اختصاصش دا  فرزند برگزیده توست

برگزیدى،و او را آقایى از آقایان،و پیشبروى از پیشبرویان،و مبدافعى از مبدافعان ضب  قبرار دادى،و میراثهباى          پاکى ومدا

عبذرى بباقى     پیاماران را به او عطا فرمودى،و او را از میان جانشینان ضجّت ببر بنبدگانت قبرار دادى،و در دعبوتش جباى     

و جبانش را در راه تبو ببذل کرد،تبا بنبدگانت را از جهالبت و سبرگردانى گمراهبى         نگذاشت،و از خیرخواهى دریغ نورزیبد، 

تبر و   که دنیا مغرورشان کرد،و بهره واقعبى خبود را ببه فرومایبه     که بر علیه او به کمک هم برخاستند،کسانى برهاند،درضالى



کردنبد و خبود را در دامبن هبواى     تر چیز فروختند،و و آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشبتند،تکاّر   پست

 آوردند،  نفس انداختند،تو را و پیامارا را به خشم

جَاهاَلدَهُمْ فِيالََ صاَلابِرا    وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْالتَوْجِبِينَ النَّالارَ ِلِلنَّالارِ  فَ   

طَاعَتََِ دَمُهُ وَ اسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنا وَبِيال وَ عَذِّبْهُمْ عاَلذَابا أَلِيمالا السَّالالمُ    مُحْتَسِبا حَتَّى سُفََِ فِی 

نِهِ عِشاْل َ ساَلعِيدا وَ   نُ أَمِيعَلَيََْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيََْ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَََّ أَمِينُ اللَّهِ وَ ابْ

وَ مُعاَلذٌٌِّ مَالنْ    مَضَيْ َ حَمِيدا وَ مُ َّ فَقِيدا مَظْلُوما شَهِيدا وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ وَ مُهْلٌَِ مَنْ خاَلذَلَََ 

أَتَاکَ الْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَََ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَالنْ  قَتَلَََ وَ أَشْهَدُ أَنَََّ وَفَيْ َ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِيلِهِ حَتَّى 

 ظَلَمَََ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَ ْ بِذَلََِ فَرَضِيَ ْ بِهِ،

افکنى و نفاق و بارکشان گناهان سنگین،و سزواران آتش را پس با آنان دربباره   و اطاعت کردند از میان بندگانت،اهل شکاف

خبدایا آنبان را لعنبت کبن       صابرانه و به ضساب تو جهاد کرد،تا در طاعت تو خونش ریخته شد و ضریمش ماا  گشبت تو 

بببر تببو اى فرزنببد سببرور   لعنتببى سببنگین،و عذابشببان کببن عببذابى دردناک،سببالم بببر تببو اى فرزنببد رسببول خدا،سببالم  

تى،و سبتوده درگذشبتى،و از دنیبا رفتبى     دهم که تو امین خدا و فرزند امبین اویى،خوشباخت زیسب    جانشینان،شهادا مى

دهم که خدا وفاکننده است آنچه را به تو وعبده داده،و نابودکننبده کسبانى را کبه از      گشته،و مظلوم و شهید،گواهى مى گم

دهم کبه تبو ببه عهبد خبدا وفبا کردیبد و در         اا دریغ ورزیدند،و عذاب کننده کسانى را که تو را کشتند،و گواهى مى یارى

به جهاد برخاستى تا مرگ فرا رسید،پس خدا لعنت کند کسانى را که تو را کشتند،و به تبو سبتم کردنبد،و ایبن       راهش به

 جریان را شنیدند و به آن خشنود شدند،

ولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَََّ کُنْ َ ناُلورا  اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وَاال ُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَا ُ بِأَبِی أَنْ َ وَ أُمِّی يَا ابْنَ رَسُ

لَمْ تُلْبِسََْ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ  فِی الْأَصْالٌِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمَُِهَّرَةِ ِالَِّاهِرَةِ  لَمْ تُنَجِّسََْ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ

دِّينِ وَ أَرْکَانِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَََّ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِیک الرَّضاِلیک  ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَََّ مِنْ دَعَائِمِ ال

ةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّالةُ عَلاَلى   عُرْوَالزَّکِیک الْهَادِی الْمَهْدِیک وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوَى وَ أَعْالمُ الْهُدَى وَ الْ

بِی لِقَلْبِکُمْ ساِللْمٌ وَ أَمْالرِی   أَهْلِ الدکنْيَا وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِی وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِی وَ قَلْ

أْذَنَ اللَّهُ لَکُمْ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ ال مَعَ عَدُوِّکُمْ صَلَوَاتُ اللَّالهِ عَلاَليْکُمْ وَ عَلاَلى    لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَ

   وَ شَاهِدِکُمْ وَ غَائِبِکُمْ وَ ظَاهِرِکُمْ وَ بَاطِنِکُمْ آمِينَ رٌََّ الْعَالَمِينَ. أَرْوَاحِکُمْ وَ أَجْسَادِکُمْ ِأَجْسَامِکُمْ

که ببا او دشبمنند،پدر و مبادرم      که او را دوست دارند،و دشمن با آنان گیرم که من دوستم با آنان مىخداى من تو را شاهد 

و رضمهباى پباک نبورى بودى،جاهلیبت ببا        دهبم کبه تبو در صبلاهاى بلندمرتابه      فدایت اى فرزند رسول خدا،گواهى مبى 



هباى   دهم که تو از ستونهاى دین،و پایه د،و گواهى مىبه تو نپوشان  هاى تیره و تارش ناپاکیهایش تو را آلوده نکرد،و از جامه

دهم که پیشواى نیکوکار،با تقوا،راضى به مقدراا ض ،پاکیزه،هدایت کننده،و  مسلمانان،و پناهگاه مردم مؤمنى،و گواهى مى

ت ببر اهبل   هاى هدایت،و دستگیره محکم،و ضجّب  از فرزندانت،اصل تقوا،و نشانه  دهم که امامان اى،و گواهى مى هدایت شده

دهم که من به یقین مؤمن به شمایم،و به بازگشتتان یقین دارم،براساس قبوانین دیبنم،و عواقبب     دنیا هستند و گواهى مى

ام براى شما آماده است،تا خبدا ببه شبما اجبازه دهبد،پس ببا        عملم،و قالم با قلاتان در در صلح،و کارم پیرو کارتان،و یارى

خدا بر شما،و بر اروا  و پیکرهایتان،و بر ضاضر و غایاتان،و بر ظباهر و باطنتبان،آمین اى   شمایم نه با دشمنانتان،درودهاى 

 پروردگار جهانیان.

گردى. دوم:زیارتى است که از جبابر روایبت شبده،و     کنى و برمى خواهى دعا مى خوانى،و به آنچه مى پس دو رکعت نماز مى

زیارا ضررا امبام ضسبین     کوفى همسفر جابر در اربعین براىچنان است که از عطا]ظاهرا همان عطیه عوفى  کیفیت آن

در آب فبراا    علیه السّالم است[نقل شده:در روز بیستم ماه صفر با جابر بن عاد اللّه انصارى بودم،چون به غاضریه رسیدیم

اى   هسبت اى که با خود داشبت پوشبیده،آنگاه ببه مبن گفت:آیبا از ببوى خبوش چیزى،ببا تبو           غسل کرد،و پیراهن پاکیزه

ضسبین    عطا؟گفتم:سعد با من هست،قدرى از آن گرفت و بر سر و بدن پاشید،و پابرهنه روانه شد،تا نزد سبر مابارک امبام   

علبیکم    السّبالم »گفت: علیه السّالم ایستاد،و سه مرتاه اللّه اکار گفت.پس افتاد و بیهوش شد،چون به هوش آمد شنیدم مى

آن   نیمه رجب است که قاالن ذکر کردیم،و با آن جز در چند کلمبه تفباوا ندارد،کبه    که درست همان زیارا«یا ال اللّه...

  که شیخ مرضوم اضتمال داده.در هر صبورا اگبر کسبى بخواهبد آن را هبم      هاست،چنان هم اضتمام ناشى از اختالف نسخه

 بخواند،به زیارا نیمه رجب رجوع کند،و همان را بخواند.

 

 

  



 اي  راسخونتفسير زيارت اربعين از س

بازگشبت اهبل ضبرم امبام ضسبین علیبه        -شیخ مفید و شیخ طوسبی  -روز بیستم ماه صفر، روز اربعین و به قول شیخین 

السالم از شام به مدینه، و روز ورود اولین زائر آن ضررا جابربن عاداهلل انصاری به کربال، جهت زیارا امام ضسبین علیبه   

ز مستحب است. که به فرموده امام ضسن عسکری علیه السبالم از نشبانه هبای    السالم است . زیارا آن ضررا در این رو

 .مؤمن است

عالماا المؤمنین خمس : صالةُ امضدی و الخمسین و زیارةُ امربعین والتبَختم فبی الیممبین و   "قال العسکری علیه السالم: 

 (1)"تبَعفیرُ الجبَاین و الجمهر باسم اهلل الرضمن الرضیم.

  :ضسن عسکری علیه السالم روایت شده که فرمودند از ضررا امام

 

  ..اقامببه پنجبباه و یببک رکعببت نمبباز فریرببه و نافلببه در شبباانه روز    1 :عالمالالات مالالؤمن چالالنج تيالالز اسالال   

  .جاببین را در سببجده بببر خبباک گذاشببتن    .4 .انگشببتر بببه دسببت راسببت کببردن    .3 .زیببارا اربعببین  .2

  .فتندر نماز بسم اهلل الرضمن الرضیم را بلند گ .5

ام صادق علیه السالم نقل کرده استشیخ طوسی در تهذیب و مصاا  ، زیارا مخصوصه روز اربعین را از ضررا ام   

 بررسی زيارت اربعين امام حسين عليه السالم

 سالم های توصيفی فراز اول:

السالمُ عبَلی خلیلِ اهللِ وم نجیاه؛ سبالم و درود ببر    - .خدا -دوست -ولی و ضایب السالمُ علی وملیِّ اهلل و ضایاه؛ سالم بر  -

السبالمُ علبی    - .السالمُ علی صمفیِّ اهللِ و ابن ِ صمفیّبه؛ درود بر برگزیده خدا و پسر انتخاب شده خبدا  - .خلیل و گزیده خدا

مُ علی اسیرِ الکرباا و قبَتیلِ العبَاراا؛ سالم بر کسی کبه  السال - .الحُسین ِ المظلوم الشهید؛ درود بر ضسین مظلوم شهید

  .اسیر و گرفتار بالیا و اندوه ها شد و کشته برای اشک ها

نماید کبه   در سالم های اولیه زیارا، امام صادق علیه السالم به نوعی اصالت خانوادگی امام ضسین علیه السالم را بیان می

است، می باشد . برخی از انایاء در درگاه الهی با نام خاصی توصیف و معبروف شبده   ایشان فرزند رسول خدا که ضایب خد

اند. ضررا ابراهیم )علیه السبالم( ببا عنبوان خلیبل اهلل ، ضربرا موسبی)علیه السبالم( ببا عنبوان کلبیم اهلل ، ضربرا            

کبه الاتبه ایشبان اولبین پیباماری       -عیسی)علیه السالم( با عنوان کلمة اهلل ، ضررا نو  )علیه السالم( با عنوان نابی اهلل  

ضررا آدم )علیه السالم( با عنوان صفوة اهلل و ضررا محمبد )صبلی اهلل علیبه     -بودند که مقام ناوا را به دوش کشیدند

  .واله( با عنوان ضایب اهلل مطر  هستند



  .برای سالم معانی مختلف ذکر کرده اند، که به اختصار نام می بریم

  .م هبببای خبببدای عزوجّبببل اسبببت و مبببراد آن اسبببت کبببه خداونبببد ضبببافظ تبببو باشبببدسبببالم، یکبببی از نبببا .1

  .سالم به معنای سالمتی .3 .سالم به معنای تسلیم .2

امبام ضسبین علیبه    ضال که معنای سالم مشخص شد که به معنای آسایش، امنیت و سالمتی است، به تفسبیر سبالم ببر    

السالم می پردازیم. سالم بر امام به این صورا است که شخص زائر در ضالی که ضرور امام ایستاده یا از دور ایشبان را در  

ذهن ضاضر نموده و به ضررا سالم می نماید و در دل می گذراند که هیچ آزاری و آسیای از ناضیه من به آن امام، نه در 

خواهد رسید؛ زیرا هدف تمامی آن بزرگواران جز هدایت و اصال  مردم و اعبالی کلمبه توضیبد و    آن وقت و نه پس از آن ن

شیوع طاعت خداوند در مردم نیست، لذا آنها از معصیت خدا و تخلف از اوامر و نواهی او، از اخالق ناپسبند مبردم از قایبل    

  .اذیت خواهند شد خود بزرگ بینی، ضرص، ریا، بخل، ضّب قدرا، غیات، آزار رساندن و ...

زائر باید ضال خود را به گونه ای قرار دهد که مورد رضایت امام باشد، نه مایبه اذیبت آن ضربرا. آن وقبت اسبت کبه در       

گفتن کالم سالم، صادق است. لذا باید دل را با آب توبه شستشو داده، و اشک پشیمانی از دیده فرو ریزد، و پس از آن ببه  

  .دامام عرض سالم داشته باش

زائر با عرض سالم، خود رابه آن ضررا نزدیک نموده و با تکرار واژه ادب، رو  و روان خود را به لحاظ نزدیکی ببه ایشبان   

از پستی ها و رذایل و آلودگی ها پاک می نماید و سالم را چنان با ادب و خلوص و اشک و آه ببر دل القبا مبی نمایبد، تبا      

  .سالم آن بزرگوار گرددسالمتی کامل ضاصل گردد و موجب جواب 

دارد که نبه   سیاسی خود را نمایان ساخته و اعالن می -در واق  زائر با عرض سالم بر آن ضررا و یارانش چهره اجتماعی 

تنها با بت درون ماارزه می کند، بلکه همانند خود آن بزرگوار، با طاغوتیان، ظالمان، مستادان و خائنین به مبردم، مابارزه   

  .ار سالم، خود را در زمره یاران آن ضررا قرار می دهدکرده و با شع

 

 شهادت و گواهی امام صادق عليه السالم به عظم  و برتری امام حسين عليه السالم  :فراز دوم

  اللهم انی اَشهمدُ أنبَّهُ وملیبُّکم وم ابنُ وملیِّک؛ بار خدایا گواهی می دهم که )امام ضسین( ولبی تبو و فرزنبد ولبی تبو اسبت       -

ومصمفیبُّکم وم ابنُ صمفیبِّک، الفائزُ بِکبَرامبَتبِک ؛ و نیز گواهی می دهم که او برگزیده ی تو و پسر برگزیده ی تو است کبه ببه   

  . اَکَرمتبَبهُ بالشَّبهادة ؛ خبدایا گبواهی مبی دهبم کبه او را ببه وسبیله شبهادا گرامبی داشبتی             - .کرم تو رستگار اسبت 

و اجتبَابیتبَه بطیبِ الومدة ؛ و او را از اصل و نسبب ، پباکی ومدا    - .؛ و به او سعادا عطا فرمودی و ضماوتبَهُ بالسبَّعادة -

  .و جمعملتبَبه سبیداً مبن السبادة و قائ بداً مبن القبادة ؛ او را آقبایی از آقایبان و رهابری از رهابران قبرار دادی             - .بخشیدی

نایاء ؛ و او را مدافعی از مدافعان قبرار داده و ارث تمبام انایباء را ببه ایشبان عطبا       و ذائدً م نَ الذادة و اَعطیتبَهُ ممواریثَ ام -



 .و جعلته ضُجمة ًعلی خبَلق ک م نَ اموص یاء ؛ و شهادا می دهم که او را ضجت بر خل  خود از اوصیاء قرار دادی - .فرمودی

  .السالم نیز در دعوا ، عذری باقی نگذاشت و خیر خواهی نمود فبَاَعذَرم فی الدُعاء  وم ممنَحم النُصح ؛ پس امام ضسین علیه -

در این دنیا هر کس توسط چیزی و یا عملی به عزا می رسد. امام صادق علیه السالم در این فراز از زیارا، امبام ضسبین   

توست. یعنبی ببا تمبام     علیه السالم را توصیف می نماید که خدایا او ولی تو و فرزند ولی توست، او برگزیده و پسر برگزیده

عزا و اضترامی که برای ایشان قائل بودی ولی به وسیله شهادا به او عزا بخشیدی. تبو خواسبتی کبه امبام ببه وسبیله       

شهادا، آن هم چنین شهادتی به عزا برسد. خدا به وسیله شهاا، امام ضسین)علیه السالم( را به سعادا رسانید. طوری 

ا و کسب مقامباا دنیبوی بودنبد و ببه نبوعی ببه دنابال کسبب اعتابار بودنبد ولبی امبام             که یزید و وزرایش به دناال دنی

ضسین)علیه السالم( که هیچ چشم داشتی به دنیا نداشت و ضکومت را هم صرفاً به عنوان ابزاری برای برافراشتن اسبالم و  

  .اقامه عدالت می دانست

ای  و جنایت ها، قرار گرفته بودند. اگر چه مدا زمبان جنب    امام ضسین علیه السالم و اهل بیت ایشان در فجی  ترین وق

کم بوده؛ اما در این مدا کم، انواع و اقسام جنایت ها و پستی ها دیده می شود که الاتبه بزرگتبرین چهبره ایبن جنایباا      

ضبدود  یک وقبت ضسباب کبردم و ظباهراً در      "اینست که بر امام معصوم وارده شده است. شهید مطهری)ره( می فرماید: 

بیست و یک نوع پستی و لئامت در این جنایت دیدم و خیال نمی کنم در دنیا چنین جنایتی پیدا بشود، که تا این انبدازه  

  .( و به امام با گذراندن چنین وضعیتی کرامت و شرافت داده شد2تنوع داشته باشد.)

 

 اهداف قيام امام حسين عليه السالم  :فراز سوم

جانش را در راه تو بخشید تا بنبدگانت را   -خدایا -یکم لیمستبَنقبِذَ ع اادکم م نَ الجمهالةِ وم ضمیرَةِ الربَاللة َ؛ و بمذلَ مُهجمتبَهُ ف -

  .از نادانی، سرگردانی و گمراهی نجاا دهد

امام ضسین علیه السالم قال از خروج از مکه خطاب به برادرش محمد ضنفیه وصیت نامه ای نوشتند که ضمن آن اهبداف  

من برای اصال  دین جدّم رسول اهلل و امر به معبروف و نهبی از منکبر     :ود را از قیام اعالم می دارند. در آنجا می فرمایدخ

  .قیام می نمایم

با مطالعه تاریخ زمان امام ضسین علیه السالم در می یابیم که در دین پیامار اکرم صلی اهلل علیه و آلبه تغییبراا بسبیاری    

های فراوانی نهاده شده بود. امام برای این که ضقیقت دین رسول اکبرم )صبلی اهلل علیبه والبه( ضفبظ      ایجاد شده و بدعت 

شود و دینی سالم به نسل های بعدی رسانده شود هیچ راهی نداشت جز این که قیام نماید و بدین وسیله اعالم کنبد کبه   

ده که خلفا به واسطه آن راهبی ببرای ضکومبت    ضقیقت دین اسالم به یغما برده شده و دین کنونی، دینی است تحریف ش



نامشروع خود یافته اند. پس امام قیام می کند تا پیام دین واقعی را به گوش افرادی که خواهان شنیدن ضقیقبت هسبتند   

  .برساند

 

 قاتالن امام حسين عليه السالم  :فراز تهارم

  .علیبه او) امبام( همدسبت شبدند کبه دنیبا آنهبا را فریبب داد        وم قببَد تبَبوازمرم عبَلببَیه ممبن غبَبرَّته البُدنیا؛ کسبانی ببر          -

و  و باعم ضبَظبَّهُ بامَرذَلِ امَدنی وشَری اخ رَتبَهُ بالثبَّممنِ امَوکبَس ِ؛ و بهره هستی خود را به بهای ناچیز و پسبتی فروختنبد   -

رازی کبرده و خبود را در پرتگباه هبوس     و تبَغبَطرَسم وتببَرَدّی فبی هبواه؛ گبردن فب      - .آخرا خود را به بهای کمی دادند

  . و اَسببببخَطَکم و اَسببببخَطَ نبببببَایکم ؛ و تببببو و پیغماببببر تببببو را بببببه خشببببم آوردنببببد  - .انداختنببببد

پیروان بنده هایت شدند که خبالف انگیبز و نفباق انگیبز      و اَطاعم م ن ع ااد کم اهلَ الشبِّقاق ِ وم النفاق؛ و آن )دنیا پرستان( -

  .ة َ اموزارِ المبببُستوجاینَ النببار؛ و بببار گنبباه بببه دوش کشببیده و بببه آتببش سببزاوار شببدند     و ضبَمبَلبببَ - .بودنببد

  .فببببَجاهدهُم فیبببکم صبببابراً مُحتبَسببببااً؛ پبببس )امبببام( جهببباد کبببرد ببببا آنهبببا درضبببالی کبببه شبببکیاا ببببود  -

ضمریممهُ ؛ هتبک ضرمبت ببه     وم استبُایحم - .ضتی سُفبِکم فی طاعبَت کم دمه؛ تا این که در )راه( طاعت تو خونش ریخته شد -

امام صادق علیه السالم در این فراز از زیارا به توصیف قاتالن می پردازد که ما در این اینجا به عرض  .ضرم امام ماا  شد

وقاص یکی از افرادی از که در جریان ضادثه کربال نقبش بسبزایی را ایفبا    عمربن سعد بن ابی  .از آنان را معرفی می نماییم

می نماید. سعد پدر عمر از مسلمانانی است که در سالهای نخست بعثت رسول اکرم صلواا اهلل علیه مسلمان شد و در راه 

بسبیاری از یباران رسبول     دین، شکنجه و محرومیت دیده بود که فتح ایران و بنای کوفه به دست او انجام شد؛ ولی ماننبد 

خدا)صلی اهلل علیه واله( عالقه به دنیا بر او غالب گشته و در ماجرای خالفت ضررا علی علیه السالم با آن ضررا بیعبت  

از دنیا برفت . عمربن سعد؛ اگرچه به خاطر شخصیت معروف پدرش نام درخشبانی داشبت؛ امبا     58یا  55نکرد و در سال 

ود که بر طا  روایاا رسیده، رسول اکرم)صلی اهلل علیه واله( و امیرالمبؤمنین علیبه السبالم او را    مرد دنیاپرست و بُزدلی ب

 (3مببذمت کردنببد، بببه همببین جهببت پببدرش هببم از او راضببی ناببود، بببه طببوری کببه او را از ارث محببروم نمببود.)       

طرف ابن زیاد بود که پبیش از ورود   نقش عمربن سعد در کربال، بسیار اساسی بود؛ زیرا او فرمانده کل و جن  در کربال، از

امام ضسین علیه السالم به سرزمین کربال، مأموریت یافته بود که با چهار هزار نفر از مردم کوفه برای بازپس گرفتن یکبی  

  .را نیبببز ببببه نبببام او صبببادر کبببرده ببببود     "ری"از شبببهرهای اسبببتان همبببدان ببببرود و فرمبببان ضکومبببت     

ن و فرماندهان در ضادثه کربال بود. وی در زمان ضررا علی علیبه السبالم جبزو    یکی دیگر از سرا "شمربن ذی الجوشن"

شیعیان و طرفداران ضررا به شمار می آمد، او در جن  صفین از افراد تحت فرمان امیرمؤمنان بود و در جن  با معاویه 

ا علبی علیبه السبالم ببود؛     وی علی رغم این که در زمره یاران ضرر(4شرکت داشت و شجاعت زیادی از خود نشان داد.)



ولی همانند بسیاری از دوستان ضررا، عاقات به خیر نشد؛ چرا که بر اثر گرفتاری نفسانی، در ردیف دشمنان ضربرا و  

اینها نمونه هایی از قاتالن امام ضسین علیه السالم بودند که به وسیله ضببّ دنیبا و مقبام     .وطرفداران بنی امیه قرار گرفت

  .فرزنببد پیببامار اکببرم صببلی اهلل علیببه و آلببه جنگیدنببد و امببام را بببه شببهادا رسبباندند        وسوسببه شببده و بببا   

دمئلی نقلی و تاریخی متذکر این نکته است که عامل دنیاپرستی و منفعت طلای در ضادثبه کبربال نقبش اساسبی داشبته      

م مراسبم ضبج ببودم ببا امبام      است. فرزدق شاعر می گوید: من در سال شصت هجری که با مادرم از کوفه عازم مکه و انجا

ضسین علیه السالم مالقاا نمودم، ضررا از من سؤال کرد: از کوفه چه خار داری؟ گفتم: قلوب النّاس معبک و سبیوفهم   

( سپس ضررا امام ضسبین علیبه   5م  بنی امیّه و ...؛ مردم دلهاشان با توست ، ولی شمشیرهاشان با بنی امیه است و ...)

انّ النّاس عاید الدّنیا و الدّین لع ٌ علی السبنتهم یحوطونبه مبادرّا معائشبهم فباذا      "لای فرمودند: السالم در طی بیان مطا

محصوا باالاالء قلّ الدّیّانون؛ به راستی که مردم، بندگان دنیا هستند و دین و دینداری بر سر زبان و لقلقه آنهاسبت و دیبن   

ای آنان شود؛ اما وقتی که به گرفتاری و بال مورد آزمایش قرار مبی  را فقط زمانی می خواهند که وسیله ای برای تأمین دنی

همیشه در طول تاریخ انسان ، دنیا پرسبتی و قبدرا خبواهی ، عامبل     (6.)"گیرند ، دینداران ضقیقی ، بسیار اندک هستند

آنچبه را ببه طبور     .ندانحراف بشر بوده و هست. بعری از قاتلین ضسین علیه السالم نیز گرفتار دنیا و خواسته های آن شد

قط  می توان گفت این است که عامل دنیاخواهی در رؤسا و فرماندهان لشکرها همانند عمر سعد و شمر و عبامالن اصبلی   

جن  )یزید و ابن زیاد( نقش اساسی داشته است ؛ زیرا آنها به طور یقین به مقام ضسین علیه السالم و ضقانیت او آگباهی  

اف  دنیوی و رسیدن به قدرا ، راضی ببه قتبل آن ضربرا شبدند ، چنانکبه عبامربن مجمب         داشتند؛ ولیکن به خاطر من

امّا رؤساؤهم فقد اعظمت رشوتهم و ملئت غرائزهم ؛ اما رؤسای آنها که رشوه فبراوان ببه آنبان داده    "بعیدی به امام گفت: 

تعدادی دیگر در لشکر دشبمن بودنبد ،   عالوه بر رؤسا  "شده و خورجین هاشان پر شده است، لذا همه یکدست علیه تواند.

علی رغم آگاهی به ضقانیت و مظلومیت ضسین علیه السالم ، به خاطر از دست ندادن دنیبا و زن و بچبه در قتبل ضسبین     

شرکت نمودند؛ الاته آنها کسانی بودند که واقعاً نماز می خواندند و شهادتین می گفتند ؛ ولیکن به خاطر شبکم و ریاسبت   

دن جان و دنیای خود ، برخالف اعتقاد خود با ضسین علیه السالم جنگیدند ، به همین جهت جنب  اصبحاب   یا ترس از دا

ابن زیاد در راه عقیده و ایمان ناوده ؛ بلکه جن  با عقیده و خود بوده است ؛ یعنی آنها کسانی بودند که به خاطر شکم ببا  

بودن که به خاطر شکم با اعتقاداا خود جنگیدند ، ببه همبین   اعتقاداا خود جنگیدند ، به همین دلیل یعنی آنها کسانی 

در پسبتی یباوران   "دلیل آنها از کفّاری که در راه عقیده خود می جنگیدند ، پست ترند ، عقاد در همین بباره مبی گویبد:    

ی یزید همین بس که در کربال به جهبت اعتقبادی ببه کرامبت و ضب  آن ضربرا داشبتند از مقابلبه رو در رو ببا وی مب          

هراسیدند؛ ولی پس از شهادا ، لااس او و اهل بیتش را در میان اموال غارا شده بیرون می آوردند و اینان اگر به دین او 

 (7.)"و رسبببالت جبببدّش هبببم کبببافر بودنبببد ایبببن عمبببل آنهبببا در مبببذهب مردانگبببی پسبببت تبببرین کبببار ببببود   



موله کرد؛ زیرا غریبزه منفعبت خبواهی، کبم و ببیش      الاته خیانت و فاجعه به این بزرگی را نمی توان با عامل دنیا طلای فر

عامل انحراف بیشتر انسان ها می شود؛ ولیکن در بعری از اعمال همانند قتل و کشتار باید خابث بباطن و اسبارا کامبل     

آنان مسبخ شبدگان زشبت    "دنیوی، غرق شدن در شهواا و از خود بیگانگی کامل را عامل داشت، چنانکه عقاد می گوید: 

ند که سینه هایشان از کینه فرزندان آدم آکنده بود، به ویژه از کسانی که اخالق استوار و آثار نیکو داشبته انبد و   رویی بود

به همین دلیل تمامی کینه های خود را از روی دشمنی با وی بر سر آنبان ریختنبد، هبر چنبد کبه از ایبن کبار پباداش و         

دل یزید، ابن زیاد، شمر، عمر سعد و امثال آنها را کور کبرده ببود،    پس در کربال، دنیا چشم و(8)"غنیمتی نصیاشان نشد.

به طوری که با فجی  ترین وض  ممکن، فرزند پیغمار صلی اهلل علیه وآله و نور چشم فاطمه )س( را به شبهادا رسباندند   

 .که لعنت خداوند بر تمام آنها باد

 

 عبرت آموزی از ساالر شهيدان :فراز چنجم

  .اشببهمدُ انبببَّکم اَمببینُ اهلل وابببنُ امینببه ؛ گببواهی مببی دهببم کببه تببو امانببت دار خببدا و پسببر امانببت دار او هسببتی      -

ع شتم سمعیداً وم ممرَیتم ضممیداً وم متَّ فبَقیداً مبَظلوُماً شهیداً؛ گواهی می دهم که سبعادتمند زنبدگی کبردی و سبتوده در      -

  .د دور بودی و در ضبالی کبه سبتم دیبده ببودی، ببه شبهادا رسبیدی        گذشتی، و هنگامی که رضلت کردی از وطن خو

  .و اشهببببَدُ انَّ اهلل مبُنجببببِزٌ مبببا ومعببببَدمکم ؛ و گبببواهم کبببه خبببدا وفبببا کنبببد ببببدان چبببه تبببو را وعبببده داد   -

عذاب کنبد  و مُهل کٌ ممن خبَذلبَکم و مُعبَذبٌ ممن قتلکم؛ و ) خدا( هالک کند هر آن کس که تو را رها کرده و ترک گفته و -

  . و اشهببَدُ انببَّکم ومفیبتم ِبعمهبد  اهلل؛ و گبواهی مبی دهبم کبه ببه عهبد خبدا وفبا کبردی              - .کسبی کبه تبو را کشبت    

  . و جاهبببَدام فببی سبببَایل ه  ضتببی اتیببکم الیبببَقینُ ؛ و در راه )خببدا( ، تببا رسببیدن لحظببه مببرگ جهبباد کببردی      -

س های زیادی به طور عملی به تمبام انسبان هبای تباریخ و     آن ضررا به دلیل موقعیت خاصّی که برایش پیش آمده، در

  :جوام  بشری داده است که به اختصار بیان می کنیم

 :فضايل شخصی و فردی - الف

 عابببببببببببببادا و بنبببببببببببببدگی  .2 توضیبببببببببببببد و عرفبببببببببببببان  .1

  .تسبببلیم در براببببر رضبببای خداونبببد  .4 .تبببرک از خودبیگبببانگی در براببببر دنیبببا و خواسبببته هبببای آن   .3

  .شببببجاعت و مببببروّا  .6 .شببببناخت بببببه تمببببام ارزش هببببای الهببببی و انسببببانی    آگبببباهی و .5

  .عبببزّا نفبببس و مناعبببت طاببب     .8 ..اسبببتقامت و پایبببداری در براببببر نامالیمببباا و سبببختی هبببا     7

  .نترسبببببیدن از مبببببرگ و شبببببهادا و اسبببببتقاال نمبببببودن از آن  .10 .عفبببببو و بخشبببببش .9

 و دیگر ویژگی های فردی که در کتب دیگر مطر  است 



 :اجتماعی و سياسی - ٌ

  .براببببببری و نفبببببی تاعیرببببباا نببببباروا  .3 .وفببببباداری .2 .. ایثبببببار و از خودگذشبببببتگی1

قربانی کردن مصلحت در پبای   .7 .ناودن پیروزی ضقیقی در اکثریت .6 .. امر به معروف و نهی از منکر5 .عزّا سیاسی .4

مابارزه ببا زور و اسبتاداد، و بیعبت نکبردن ببا        .8 .ضقیقت؛ یعنی ترک سیاست های محافظه کارانه، برای اثااا ضقیقبت 

ایبن درس هبا و پیبام هبا ،      .جدا ناودن سیاست ضقیقی از دیانت و یکی بودن ضماسه و عرفان .9 .مستادان و مستکاران

ه قطره ای است از دریای بی کران از عالی ترین نمونه انسانیّت. ضال چگونه می شود، کسی خود را هماهن  آن امام کبرد 

باشد، وجیه و آبرومند نزد خداوند ناوده و عاقات به خیر نشده باشد. و چگونه ممکن است، انسانی در دنیا ببا آن ضربرا،   

همگون و هم عقیده و هم جهت )فردی، اجتماعی، سیاسی( باشد و در آخرا از مقام قرب، رضمت و مغفرا به دور باشبد،  

ه سعادا در دنیا دارد، پس ضال که دانستیم در همراهی با ضسین علیبه  اصومً ترمین آخرا و سعادا در آنجا بستگی، ب

السالم چه ارزشی نهفته است، جای آن دارد که با تمام خروع و خشوع از خدای متعال خواستار وجاهت و مقاولیبت نبزد   

  .خودش به واسطه همراهی با ضسین علیه السالم باشیم

 

 بن علی عليهما السالم   تجديد بيع  با سرور شهيدان حسين:فراز ششم

اللهبببم انّبببی اُشهببببِدُکم اَنّبببی وملبببیٌ ل ممبببن وامهُ ؛ خبببدایار مبببن تبببو را گبببواه مبببی گیبببرم کبببه هبببر آن کبببه      -

 وسببببببببببببببت مببببببببببببببی دارم.دضسببببببببببببببین)علیه السببببببببببببببالم( را دوسببببببببببببببت دارد،  

لِ اهلل ؛ بِببابی انببتم وم اُمّببی یببابنَ رمسببو   - .و عبببَدُوٌ لبببِممن عبباداهُ ؛ و دشببمنم بببا هببر کسببی کببه دشببمن اوسببت     -

ایببن اذکببار یعنببی پیببروی مببا از آن بزرگببواران در ضببدی      .پببدر و مببادرم بببه فببدایت ای فرزنببد پیغماببر اکببرم    

جنببب  و "و در براببببر دشبببمنان آنبببان ضقیقبببت    "صبببلح"اسبببت کبببه در مقاببببل دوسبببتان آنبببان، ضقیقبببت    

ا و هسبببتیم و در ضقیقبببت ایبببن مطلبببب اسبببت ، کبببه در تمبببام شبببداید و سبببختی هبببا و گرفتببباری هببب "محارببببه

  .همچنببببین در تمببببام شببببادی هببببا و آرامببببش هببببا بببببا شببببما ، بلکببببه عببببین شببببما هسببببتیم         

مگببر ممکببن اسببت پیببرو ضقیقببی، در صببلح و آرامببش بببا اهببل بیببت بببوده و در جنبب  و محاربببه، بببی تفبباوا          

و یبببا رو در روی آنهبببا باشبببد و مگبببر ممکبببن اسبببت شبببیعه راسبببتین، در جنببب  ببببا آن بزرگبببواران ببببوده و در    

نببان برخیببزد، هرگببز ایببن چنببین نیسببت؛ زیببرا معنببای ضقیقببی شببیعه، پیببروی در          صببلح بببه مخالفببت بببا آ   

تمببام چهببره هببا اسببت و پیببرو واقعببی، روضببش بببا امببام خببود، یکببی مببی شببود، لببذا صببلح امببام صببلح او، جنبب        

امببام، جنبب  او مببی شببود ، چنانکببه پیغماببر صببلی اهلل علیببه و آلببه پببس از آن کببه خببامس آل عاببا را تحببت           

الّلهببم انّ هببؤمء اهببل بیتببی و خاّصببتی و ضببامّتی ، لحمهببم لحمببی و دمهببم        " :ودکسبباء جمبب  نمببود ، فرمبب   



دمبببی، یبببؤلمنی مبببا یبببؤلمهم و یُحرجنبببی مبببا یُحبببرجهم ، انبببا ضبببربٌ لمبببن ضببباربهم و سبببلمٌ لمبببن سبببالمهم و 

عببدول لمببن عبباداهم و محبببل لمببن اضببّاهم، اّنهببم منببی و انببا مببنهم... ؛ پببس آن زمببانی کببه تمببامی آنببان )پببنج         

آمدنببد و تعببداد کامببل شببد، رسببول خببدا طببرفین عاببا را گرفتنببد و بببا دسببت راسببت خببود بببه            تببن( گببرد  

سبببوی آسبببمان اشببباره فرمودنبببد: پروردگبببارا اینبببان اهبببل بیبببت و خاصبببان و یببباوران مننبببد، گوشبببت آنبببان     

گوشببت مببن و خببون آنببان خببون مببن اسببت، آنچببه کببه ایشببان را بیببازارد مببرا آزرده اسببت و آنچببه کببه آنببان          

، مببرا بببه زضمببت افکنببده، هببر کببه بببا آن بجنگببد، بببا مببن جنگیببده و هببر کببه بببا آنببان در       را بببه زضمببت افکنببد 

سببلم و صببلح باشببد بببا مببن در سببلم و صببلح اسببت و هببر کببه بببا آنببان دشببمنی ورزد بببا مببن دشببمنی ورزیببده         

و هببر کببه آنببان را دوسببت بببدارد مببرا دوسببت داشببته اسببت. مببن از آنببانم و آنببان از مببن. پببس پروردگببارا              

و رضمبببت و آمبببرزش خبببود را ببببر مبببن و آنبببان قبببرار ببببده و پلیبببدی را از آنبببان زدوده، و     صبببلواا و برکببباا

یعنببی نتیجببه را بیببان مببی داریببم، کببه نزدیکببی و اتصببال مببن در ضببدی اسببت کببه           (9)"پاکشببان گببردان... . 

گببویی ضقیقببت سببازش شببده ام بببا کسببانی کببه بببا شببما در صببلحند و ضقیقببت جنبب  و دشببمنی شببده ام             

  .ببببابی انبببت و امّبببی : پبببدر و مبببادر مبببن فبببدای تبببو بببباد      .در جنگنبببدببببا کسبببانی کبببه ببببا شبببما    

بببرای تفدیببه )فببدا و قربببانی شببدن( اسببت. و ابببی، بببه معنببای پببدر مببن و امببی، مببادر مببن            "بببابی"ببباء، در 

در اصببل بببرای دعببای تفدیببه آمببده اسببت، معنببای آن چنببین اسببت:       "بببابی انببت و امببی "ایببن جملببه   .اسببت

د شببود، خداونببد، جببان پببدر و مببادر مببرا فدیببه و نگهببدار تببو کنببد و در           اگببر بالیببی یببا آفتببی بببر تببو وار      

ضقیقببت ایببن دعببا بببرای اضتببرام بببه جاللببت و بزرگببی طببرف مقابببل اسببت ، هماننببد الفبباظی کببه در زمببان مببا         

بببرای اضتببرام بیببان مببی شببود ، مثببل فببدای تببو شببوم، قربانببت گببردم، دورا بگببردم و ... در آن زمببان نیببز             

  .م و ادب ببببه کبببار مبببی بردنبببد وام چبببه بسبببا پبببدر و مبببادر مبببا زنبببده نااشبببند ایبببن لفبببظ را ببببرای اضتبببرا

از دنیببا  "امببام"از طرفببی ایببن لفببظ در مببورد مخاطببب زنببده اسببتعمال مببی گببردد، در ضببالی کببه ظبباهرا           

رفتببه اسببت؛ ولببی بببه نظببر مببا اوم امببام ضببداقل زنببده بببه ضیبباا ابببدی، هماننببد امببواا اسببت، ثانیبباً، در بسببیار        

وند مببرده اسببت، چنانکببه گبباهی مببا در مببورد فببالن کببس کببه از دنیببا رفتببه مببی گببوییم،           از مببوارد فببدا شبب  

فببدایش گببردم، پببس اسببتعمال ایببن لفببظ در ایببن مقببام اشببکالی نداشببته و معنببای آن چنببین اسببت کببه: تببو           

  .چنبببببان هسبببببتی کبببببه اگبببببر پبببببدر و مبببببادرم زنبببببده بودنبببببد فبببببدای تبببببو مبببببی کبببببردم    

بببردن ایببن لفببظ در مببورد امببام مببی توانببد ، معنببای بببامتری داشببته باشببد و آن ایببن       از طببرف دیگببر، بببه کببار   

کببه مببا نهایببت اتصببال وضببدا خببود را بببا ضرببرا بیببان مببی داریببم تببا ضببّدی کببه کشببته شببدن آن ضرببرا ،        

مببردن مببا و پببدر و مببادر مببا اسببت. یعنببی وقتببی آن بزرگببوار کشببته شببد؛ مببن و پببدر و مببادرم و هببر کببس کببه        



ان مرتاببه کشببته و زنببده شببدیم ، چنانکببه خببود ابببی عاببداهلل فرمببود: الیببوم مبباا جببّدی        بببا مببن اسببت ، هببزار  

رسبببول اهلل ، امبببروز ، جبببدم رسبببول خبببدا کشبببته شبببده اسبببت و ایبببن در ضبببالی اسبببت کبببه در عبببالم ظببباهر   

پیغماببر صببلی اهلل علیببه وآلببه مببدتها قاببل ، از دنیببا رفتببه اسببت؛ و لببیکن همببه معببانی بیببانگر ایببن نکتببه               

خداپرسبببتان در رضبببا و غربببب، مبببردن و زنبببدگی، خوشبببحالی و نببباراضتی، صبببلح و       اسبببت، کبببه سلسبببله   

  .جن  و ... یکی هستند

 

 اصال  خاندان امام حسين عليه السالم  :فراز هفتم

اشهمدُ انبَّکم کبُنتم نوراً فی امَصالبِ الشبّام خة وامرضامِ المبَطهَّرة ؛ گواهی می دهم که تو نوری ببودی در اصبالب پبدران     -

  .لم تبُنَجبِّسک الجاهلیة ُ بانجاس ها؛ دوران جاهلیت تو را به پلیدی های خود، آلوده نکرد - .رگوارا و ارضام مادران پاکبز

  .و لم تبُلابِسکم المُدَلهمبّااُ م بن ثیاببِبها ؛ و )دوران جاهلیبت( جامبه هبای درهبم و ببرهم خبود را ببر تبن تبو نکبرد             -

ِ الدّین ِ وم ارکان ِ المبُسلمین وممعقببِلِ المبَؤمنین؛ و گواهم که تو از سبتون هبای دیبن، ارکبان      و اشهبَدُ انبَّکم م ن دمعائم -

و اشهبَدُ انبَّکم اممامُ الابِرُّ التبَّقی ِ الرَّضی الزَّکی ِالهادی المهبدی ؛ و شبهادا مبی     - .مسلمین و دژ محکم مؤمنین هستی

  .پسندیده و پاک، هدایت گر و هدایت شده هستی دهم که تو پیشوایی نیکو رفتار، پرهیزکار،

 

 توصيف فرزندان امام حسين عليه السالم  :فراز هشتم

قبوا  و اشهبَدُ انَّ امئ ممة َ م ن وُلد کم کبَل ممة ُ التبَّقوی ؛ و گواهی می دهم که امامانی که از اومد و ذریه تو می باشند، کلمه ت -

رومة ُ الوثبقی وم الحُجَّة ُعلی اَهلِ الدُّنیا؛ و نشانه های هدایت و ضلقه محکبم تبر و ضجبت، ببر     و اعالمُ الهُدی وم العبُ - .هستند

  .همه اهل دنیا هستند

 

 اعتقادات شيعه  :فراز نهم

جعبت  و اشهبَدُ انّی ببِکُم مؤم نٌ وم بایابِکُم مُوقن ببِشرای  ِ دینی و خبَواتیم ِ عممبََلی؛ شهادا می دهم که من ببه شبما و ر   -

   شببببما یقببببین دارم و در انجببببام کارهببببایم بببببر طابببب  دسببببتوراا دیببببن عمببببل مببببی کببببنم       

و اَمری ممرِکبُم مبُتبَّابِ  وم نُصبرَتی لببَکُم مُعبدَّة ، ضتبی      - .وم قبَلای لبِقبَلابِکبُم سبِلم ؛ و قلام با قلب شما آمیخته است -

هستم و آماده یاری و نصرا شما می باشم، تا این که خدا به شبما  یاذنَ اهللُ لبَکبُم ؛ و در هر کارِ خود پیرو دستوراا شما 

  .فمعکم م م  عدوکم؛ و من با شما هستم نه با دشمنان شما - .اجازه ظهور دهد

 صلوات بر اهل بي  عليهم السالم  :فراز دهم



  .مقدسبتان، ببر پیکبر پباک شبما     صلوااُ اهللِ علبَیکبُم و علی ارواض کببُم وم اجسباد کُم؛ صبلواا خبدا ببر شبما، ببر اروا          -

  . وم شاهبِد کبببُم و غائابِکبببُم وم ظاهبِرِکبببُم و ببباطنکم؛ و ضاضببر شببما و غائببب شببما و آشببکار شببما و نهانتببان       -

  .امینَ ربَّ العالمین؛ به اجابت رسان، ای پروردگار جهانیان -
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