
هر موقع آب نوشیدی،بگو یا حسین

امام صادق علیهالسالم میفرمایند:هیچ کس نیست که آب بنوشد و از حسین علیه السالم و خاندانش یاد کند و بر 
کشندهاش، لعنت بفرستد، مگر این که خداوند، برایش صد هزار حَسَنه مینویسد و صد هزار گناه را از او میزُداید و 

صد هزار درجه بر او میافزاید.

ُ عزوجل لَُه مِئََة ألِف َحَسنٍَة ، وَ  وما مِن َعبٍد َشِرَب الماَء فََذکَر الُحَسیَن علیه السالم َو أھَل بَیتِِه َو لََعَن قاتِلَُه ، إّال کتََب اّهللاٰ

َحطَّ َعنُه مِئََة ألِف َسیئٍَة ، َو َرفََع لَُه مِئََة ألِف َدَرَجٍة. کاملالزیارات ص ۴۳۴ ح ۲۷۴۲ 

در روز عاشوراء به دنبال کسب و کار نرو

به نقل از مالك جُهَنى، از امام باقر عليه السالم، در باره روز عاشورا ـ: اگر توانستى در پىِ بر آوردن حاجتى نروى، 
نرو ؛ چرا كه عاشورا، روز شومى است و حاجتى در آن، برآورده منى شود، و اگر هم برآورده شود، بركتى ندارد و 
براى  عاشورا  روز  در  كس  هر  كه  نكن،  ذخيره  را  چيزى  خانهات  براى  روز]،  اين  [در  همچنني  منىبيند.  پيشرفتى 

خانهاش چيزى بيندوزد، در اندوختهاش بركتى نخواهد بود و در خانوادهاش نيز بركتى نخواهد بود.
عن مالك الجھني عن أبي جعفر الباقر علیه السالمـ في یَوِم عاشوراَء ـ: فَِإِن استََطعَت أن ال تَنتَِشَر یَوَمَك في حاَجٍة فَافَعل، 
َخرَ  َُّه َمِن ادَّ ِخَرنَّ لَِمنِزلَِك َشیئا، فَِإن َُّه یَوُم نَحٍس، ال تُقضی فیِه حاَجٌة، وإن قُِضیَت لَم یُباَرك لَُه فیھا، ولَم یََر ُرشدا، وال تَدَّ فَِإن

ِخُرُه ، وال یُباَرُك لَُه في أھلِه. کامل الزیارات : ص 326 ح 556 لَِمنِزلِِه َشیئا في ذلَِك الیَوِم لَم یُباَرَك لَُه فیما یَدَّ

در روز عاشوراء فقط عزاداری کن

آوردن  بر  براى  كوشش  و  تالش  عاشورا،  روز  در  كس  هر  ـ:  السالم  عليه  رضا  امام  از  فضّال،  بن  حسن  از  نقل  به 
و  اندوه  و  مامت  روز  عاشورا،  كس  هر  و  مىآورد،  بر  را  او  آخرتىِ  و  دنيايى  نيازهاى  خداوند،  كند،  رها  را  نيازهايش 
گريهاش باشد، خداوندت قيامت را روزِ شادى و خوش حالىاش قرار مى دهد و چشمش در بهشت، به ما روشن 

مىشود.

 ُ عَي في َحوائِجِِه یَوَم عاشوراَء قََضی اّهللاٰ عن الحسن بن فّضال عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا علیه السالم :َمن تََرَك السَّ
ُ عز و جل یَوَم القِیاَمِة یَوَم فََرِحهِ  نیا َواآلِخَرِة ، وَمن کاَن یَوُم عاشوراَء یَوَم ُمصیبَتِِه وُحزنِِه وبُکائِِه یَجَعُل اّهللاٰ لَُه َحوائَِج الدُّ

وُسروِرِه ، وقَرَّت بِنا فِي الجِناِن َعینُُه.علل الشرائع : ص 227 ح 2

در روز عاشوراء همراه با خانوادهات عزاداری کن

وقتى روز عاشورا مى شود، به بيابان برود، يا روى بلندىِ خانهاش، با اشاره به امام حسني عليه السالم سالم كند و 
با جدّيت، بر قاتلش نفرين كند و پس از آن، دو ركعت مناز بگزارد. اين كار را نزديك ظهر، قبل از اذان، احنام دهد. 
آن گاه بر حسني عليه السالم مرثيه بسرايد و بگِريد و سفارش كند كسانى كه در خانه اش هستند، بر حسني عليه 
السالم گريه كنند و با ناله كردن بر حسني عليه السالم، در خانهاش مامت بر پا كند و با هم براى گريسنت، هم صدا 

شوند. 
عاِء،وَصلّی  الِم،َواجتََھَد َعلی قاتِلِِه بِالدُّ حراِء أو َصعَِد َسطحا ُمرتَفِعا في داِرِه،وأوَمَأ إلَیِه بِالسَّ إذا کاَن ذلَِك الیَوُم بََرَز إلَی الصَّ
واِل،ثُمَّ لَیَنُدُب الُحَسیَن علیه السالم ویَبکیِه،ویَأُمُر َمن في داِرِه بِالبُکاِء َعلَیِه،  بَعَدُه َرکَعتَیِن،یَفَعُل ذلَِك في َصدِر النَّھاِر قَبَل الزَّ
ویُقیُم في داِرِه ُمصیبَتَُه بِِإظھاِر الَجَزِع َعلَیِه،ویَتَالقَوَن بِالبُکاِء بَعُضُھم بَعضا بُِمصاِب الُحَسیِن علیه السالم.علل الشرائع : ص 227 ح 2



چگونه به یکدیگر تسلیت بگوئیم؟

عليه  باقر  امام  [به  ـ:  السالم  عليه  حسني  امام  براى  عاشورا  روز  در  مامت  برپايى  باره  در  جُهَنى،  مالك  از  نقل  به 
السالم]گفتم : چگونه برخى به يكديگر تسليت بگويند؟  

فرمود: «[چنني] مى گويند: خداوند، پاداشهاى ما را بر سوگوارى حسني عليه السالم بزرگ گردانَد و ما و شما را 
همراه با ولىّ خودش، مهدىِ خاندان محمّد صلى اللّه عليه و آله، از خونخواهان حسني عليه السالم قرار دهد. 

عن مالك الجھني عن أبي جعفر الباقر علیه السالمـ في إقاَمِة الَمأتَِم في یَوِم عاشوراَء لِإلِماِم الُحَسیِن علیه السالم ـ: قُلُت: 
فَکَیَف یَُعّزي بَعُضُھم بَعضا؟  

ُ اُجوَرنا بُِمصابِنا بِالُحَسیِن علیه السالم ، وَجَعلَنا وإیّاکُم مَِن الّطالِبیَن بِثَأِرِه َمَع َولِیِّهِ  َم اّهللاٰ قاَل[ علیه السالم ] : یَقولوَن : َعظَّ
ٍد صلی اّهللاٰ علیه و آله. کامل الزیارات : ص 326 ح 556 اِإلماِم الَمھِديِّ مِن آِل ُمَحمَّ

در روز عاشوراء چه لباسی بپوشم؟

مى  احنام  روز  اين  در  كه  كارى  بهترين  سِنان!  بن  عبداللّه  علیهالسالم:اى  صادق  امام  از  نقل  به  سنان  بن  عبداللّه 
دهى، اين است كه در پى جامه متيز باشى و آن را بپوشى و تسلُّب كُنى» .  

گفتم : تسلُّب ، يعنى چه؟  
فرمود: «[يعنى] خود را به شكل مامت زدگان درآورى (دكمه هايت را باز كنى و آستنيهايت را باال بزنى)

ِ بَن ِسناٍن ، إنَّ أفَضَل ما تَأتي بِِه في ھَذا الیَوِم أن تَعمَِد إلی ثِیاٍب طاھَِرٍة فَتَلبََسھا وتَتََسلََّب 5 ، قُلُت : وَما التََّسلُُّب؟   یا َعبَد اّهللاٰ
قاَل : تَُحلُِّل أزراَرَك ، وتَکِشُف َعن ِذراَعیَك کََھیئَِة أصحاِب الَمصائِِب، مصباح المتھّجد : ص 782

ثواب غمگین بودن در غم اهلالبیت علیهمالسالم

نفَس فرد غمگني، كه به خاطر ستم بر ما، غصّه دار است، تسبيح است و اندوهش براى كار ما، عبادت به شمار مى 
رود.

ُه ِألَمِرنا عِباَدٌة. الکافي : ج 2 ص 226 ح 16 نَفَُس الَمھموِم لَنا الُمغتَمِّ لُِظلمِنا تَسبیٌح ، وَھمُّ

دعای امام حسین علیهالسالم در حق گریهکنندگانش

و  پدرانشان  نام  به  و  آنها  حال  به  او  و  ـ  مىاندازد  نظر  زائرانش  به  السالم  عليه  علیهالسالم:حسني  صادق  امام 
اش  خانه  در  آنچه  و  فرزندش  حال  به  شما  از  يك  هر  از  است  داناتر  خداوند،  پيشگاه  در  جايگاهشان  و  درجاتشان 
هست ـ و گريه كنندهاش را مىبيند و برايش از سرِ رحمت، درخواست آمرزش مىكند و از پدرانش عليهم السالم 
شده،  فراهم  برايت  كه  را  آنچه  اگر  كننده!  گريه  «اى  مىفرمايد:  و  كنند  آمرزش  درخواست  او  براى  كه  مىخواهد 

مىدانستى، خوش حالى ات بيش از بىتابىات بود».



ِ مِن  َُّه [أِي الُحَسیَن علیه السالم ]لَیَنُظُر إلی ُزّواِرِه ، وُھَو أعَرُف بِِھم ، وبَِأسماِء آبائِِھم وبَِدَرجاتِِھم ، وبَِمنِزلَتِِھم عِنَد اّهللاٰ إن
َُّه لَیَرى َمن یَبکیِه ، فَیَستَغفُِر لَُه َرحَمًة لَُه ، ویَسَأُل أباُه اِالستِغفاَر لَُه.   أَحِدکُم بَِولَِدِه وما في َرحلِِه ، وإن

َُّھا الباکي ما اُعِدَّ لََك لَفَِرحَت أکثََر مِّما َجِزعَت. کامل الزیارات : ص 544 ح 830  ویَقوُل : لَو تَعلَُم أی

نالههای امام زمان عجاللّهتعالیفرجهالشریف در سوگ جدشان

در زیارت ناحیه مقدسه از زبان امام زمان عجاللّهتعالیفرجهالشریف:اكنون كه روزگار، مرا عقب آورده و تقدير، مرا از يارى 
دادن به تو باز داشته و نبودهام تا با جنگجويان با تو، بجنگم و در برابر برافرازندگان پرچم دشمنى با تو، بِايستم، 
پس هر صبح و شام بر تو مىنالم و به جاى اشك، از ديده خون مىافشامن، از سرِ حسرت و تأسّف بر تو و افسوس 

خوردن بر گرفتارىهايى كه به تو رسيده، تا آن گاه كه از سوز مصيبت و غم فقدانت مبيرم.
ھوُر ، وعاقَني َعن نَصِرَك الَمقدوُر ، ولَم أکُن لَِمن حاَربََك ُمحاِربا ، ولَِمن نََصَب لَكَ  َرتنِي الدُّ في ِزیاَرِة النّاِحیَِة ـ: فَلَئِن أخَّ
فا ،  فا َعلی ما َدھاَك وتَلَھُّ موِع َدما ، َحسَرًة َعلَیَك وتََأسُّ الَعداَوَة ُمناِصبا ، فََألَنُدبَنََّك َصباحا وَمساًء ، وَألَبِکیَنَّ َعلَیَك بََدَل الدُّ

ِة اِالکتِیاِب . کامل الزیارات : ص 474 ح 723  َحتّی أموَت بِلَوَعِة الُمصاِب ، وغُصَّ

چرا در دهه اول محرم عزاداری میکنیم؟ با اینکه بعد از شهادت باید باید کرد.

سید بن طاووس در کتاب اإلقبال مینویسد: 
مى گومي: اى بسا كسى چنني بگويد كه:چه خوب است اندوهى را كه از اوّل دهه محرّم و قبل از زمان كشته شدن 
داشته  نيز  السالم  عليه  امام  شهادت  خاطره  جتديد  منظور  به  و  عاشورا  روز  از  پس  مىدارند،  روا  السالم  عليه  امام 

باشند.  
ـ  پس مى گومي: اوّلِ دهه، اندوه به خاطر نگرانى از وضعيتى است كه براى او ايجاد شده است؛ ولى وقتى كشته شد 
كه درودهاى خدا بر او و خاندانش باد ـ، مشمول اين سخن خداى متعال مى شود: «و گمان مبر كه كشته شدگان 
در راه خدا، مردگاناند؛ بلكه زندگاناند و در پيشگاه خدا، روزى داده مىشوند و به آنچه خداوند از فضلش به آنها 
و  نيست  آنان  بر  كه:بيمى  مىدهند  مژده  نپيوستهاند،  آنها  به  هنوز  آنها  از  پس  كه  كسانى  و  خشنودند،  داده، 
اندوهگني منى شوند»، و هنگامى كه آنها به خوش بختى شهادت، خوش حال شدند، سهيم شدن در خوش حالى 

آنان پس از كشته شدنشان، الزم است تا با آنان به خوش بختى نايل شومي.
ِم قَبَل ُوقوِع القَتِل ، یُعمِلونَُه بَعَد یَومِ  ِل َعشِر الُمَحرَّ اإلقبال:أقوُل: ولََعلَّ قائًِال یَقوُل : َھّال کاَن الُحزُن الَّذي یُعمِلونَُه مِن أوَّ

ِد القَتِل .   عاشوراَء ِألَجِل تََجدُّ
ِ تَعالی:  ِ َعلَیِه وآلِِه َدَخَل تَحَت قَوِل اّهللاٰ َل الَعشِر کاَن الُحزُن َخوفا مِّما َجَرِت الحاُل َعلَیِه ، فَلَّما قُتَِل َصلَواُت اّهللاٰ فََأقوُل: إنَّ أوَّ
ُ مِن فَْضلِِه َویَْستَبِْشُرونَ  ِ َأْمَو تَام بَْل َأْحیَاٌء عِنَد َربِِّھْم یُْرَزقُوَن * فَِرِحیَن بَِما َءاتَـلـُھُم اّهللاٰ «َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُواْ فِی َسبِیِل اّهللاٰ
ھاَدِة َوَجَب الُمشاَرکَةُ  ْن َخلْفِِھْم َأَال َخْوٌف َعلَیِْھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن» ، فَلَّما صاروا فَِرحیَن بَِسعاَدِة الشَّ ْ بِِھم مِّ بِالَِّذیَن لَْم یَلَْحقُوا

عاَدِة. اإلقبال : ج 3 ص 90 روِر بَعَد القَتِل لِنَظفََر َمَعُھم بِالسَّ لَُھم فِي السُّ



عرض سالم و ارادت امام زمان عجاللّهتعالیفرجهالشریف به عموی گرامیشان حضرت عباس علیهالسالم

در زیارت ناحیه مقدسه:سالم بر ابوالفضل عبّاس، فرزند امير مؤمنان؛ از خود در گذرنده با جان براى برادر، برگيرنده 
از ديروزش براى فردايش، فدايىِ او، نگهدارنده، كوشنده براى رساندن آب به او، و كسى كه دست هايش بُريده شد! 

خداوند، قاتالنش يزيد بن رُقاد حيتى و حَكيم بن طُفَيل طايى را لعنت كند! 

الُم َعلَیأبيالفَضِلالَعبّاِسبِنأمیِر الُمؤمِنیَن،الُمواسي أخاُه بِنَفِسِه،اآلِخِذ لِغَِدِه مِن أمِسِه، الفادي لَُه الواقي،  في زیارة الناحیة:السَّ
فیِل الّطائِيَّ .مصباح الزائر : ص 279 قاِد الحیتي وَحکیَم بَن الطُّ ُ قاتِلَیِه یَزیَد بَن الرُّ

الّساعي إلَیِه بِمائِِه، الَمقطوَعِة یَداُه، لََعَن اّهللاٰ

توصیف حضرت عباس علیهالسالم از زبان امام سجاد علیهالسالم

خداوند ، عبّاس را رحمت كند ! بى هيچ ترديدى ، ايثار كرد و آزمايش [ نيكويى ] شد و خود را فداىِ برادرش كرد تا 
آن كه دستانش قطع شد و خداوند عز و جل به جاى آنها ، دو بال برايش قرار داد كه با آنها ، همراه فرشتگان در 

بهشت ، پرواز مى كند ، همان گونه كه براى جعفر بن ابى طالب ، قرار داد .  
عبّاس عليه السالم ، نزد خداوند ـ تبارك و تعالى ـ منزلتى دارد كه همه شهيدان در روز قيامت ، به آن ، رَشك مى 

برند 
ُ عز و جل بِِھما َجناَحیِن یَطیُر بِِھما َمعَ  ُ الَعبّاَس! فَلَقَد آثََر وأبلی وفَدى أخاُه بِنَفِسِه َحتّی قُطَِعت یَداُه، فََأبَدلَُه اّهللاٰ َرِحَم اّهللاٰ
َھداِء یَومَ  ِ تَباَرَك وتَعالی َمنِزلًَة یَغبُِطُه بِھا َجمیُع الشُّ الَمالئِکَِة فِي الَجنَِّة ، کَما َجَعَل لَِجعفَِر بِن أبي طالٍِب، وإنَّ لِلَعبّاِس عِنَد اّهللاٰ
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توصیف حضرت عباس علیهالسالم از زبان امام سجاد علیهالسالم

آن گاه حسني عليه السالم، دشمن را به نبردِ تن به تن فرا خواند و همه كسانى را كه به جنگش مى آمدند، از ميان 
بر مى داشت تا آن جا كه تعداد فراوانى از آنها را كُشت و در اين حال، مى فرمود:  

«مرگ، از ننگ، بهتر است و ننگ، از ورود به آتش». 
يكى از راويان مى گويد: به خدا سوگند، تا كنون شكست خورده اى را نديده بودم كه فرزندان و خاندان و يارانش 
كشته شده باشند؛ امّا اين گونه استوار و پُردل مانده باشد. پيادگان، بر او يورش مىبُردند واو هم بر آنان، يورش مى 

بُرد و آنان، مانند فرار بُزها به هنگام حمله گرگ، از هم شكافته مىشدند .  
او بر آنان، حمله مى بُرد و در حالى كه آنان، بالغ بر سى هزار نفر بودند، از پيشِ پاى او، مانند ملخ هاى پراكنده، 
مى گريختند و او، دوباره به جاى خويش، باز مىگشت و مىگفت:«هيچ نيرو و توانى، جز از جانب خداوندِ واالمرتبه 

بزرگ، نيست».



ثُمَّ إنَّ الُحَسنَي عليه السالم َدَعا النّاَس إَلى الِبراِز ، فََلم يَزَل يَقتُُل ُكلَّ َمن بََرزَ إَليِه ، َحتّى َقتََل 
َمقتََلًة َعظيَمًة ، وُهَو في ذلَِك يَقوُل :  

الَقتُل أولى ِمن رُكوِب العاِرَوالعاُر أولى ِمن ُدخوِل النّاِر 
واِة : َواهللِّ ما رَأَيُت َمكثورا َقطُّ ، َقد ُقِتَل ُولُدهُ ، وأهُل بَيِتِه وأصحابُُه ، أربََط جأشا  قاَل بَعُض الرُّ
ِمنُه ، وإنَّ الرِّجاَل كانَت َلتَُشدُّ َعَليِه فَيَُشدُّ َعَليها ِبَسيِفِه ، فَتَنَكِشُف َعنُه انِكشاَف املِعزى إذا َشدَّ 

لوا ثَالثنَي ألفا ، فَيُهزَموَن بنََي يََديِه َكأَنَُّهُم الَجراُد  فيَها الذِّئُب ، وَلَقد كاَن يَحِمُل فيِهم وَقد تََكمَّ
املُنتَِشُر ، ثُمَّ يَرِجعُ إلى َمرَكزِِه وُهَو يَقوُل : ال َحوَل وال ُقوَّةَ إاّل ِباهللِّ الَعلِيِّ الَعظيمِ . .األمالي للصدوق: ص 

547 ح 731،


