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 چکیده

اهل  یبرا یبر استمرار عزادار دیبعد از تاک میخواه یندبه م یاز دعا یبا تمسک به فراز

 مینامناسب را تذکر ده ینموده و روشها یدر همه اوقات، راه و روش مناسب را معرف تیب

بر پا نمودن  یو جهت دادن به آن، سمت و سو تیاهل ب یوماتم برا هیبا هدفمند کردن گر و

 .مینمائ شخصعزا را م ی مهیخ

 الشهداء دیبکاء بر س  ،یواژه: ندبه، ذکر نوحه، هدف از عزادار دیکل
 

 مقدمه

 زانیاما م ستین دهیاز منتظران پوش یاریالشهداء و آثار آن بر بس دیس یبرا یعزادار

 خیبر گذشته تار هیتنها گر یروشن شدن است. عزادار ازمندیبکاء در انتظار ن نیا ریتاث

  .است ندهیبه آ دنیرس یحرکت و تالش برا کیبلکه نهضت عاشورا  ستین

روح و روان است که  یها در شاهرگ رتیالشهداء جوشش خونِ غ دیبکاء بر س قتیحق

 انیدر جر شهیهم دیخون با نی. اشود یم یمنتظر واقع کی یبرا ییایعامل حرکت و پو

باشد  دیدهه نبا کیتنها در  یداشته و بتواند حرکت کند پس عزادار اتیباشد تا فرد ح

  .و در همه حال وجود داشته باشد یدگدر زن انیجر کیبه صورت  دیبلکه با

از مکتب  دیظلم و شناخت ظالمان گذشته وحال و راه مقابله با ظلم را با یابی شهیر

عاشورا آموخت. استکبار عامل انحطاط در فرد و جامعه است. در درون هر فرد آنچه او را 

خود  یها خواسته یاوست که برا تیو من تیخود کند، یم انیو طغ یوادار به سرکش

 تیمن زیغفلت نموده است. در جامعه ن اش یلخدا و و یحساب باز کرده و از خواسته ها

او  یبر خواست خدا و ول یدولت و کشور ایو یجاه طلبانه گروه و حزب یها و خواسته ها

 .آورده است دیافکنده و ظلم را پد هیسا
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 ماتم و اندوه برای اهل بیتیل دل

ولِ صَلَّى اللَّهُ عََلیْهِ وَ آلِهِ ِفی الْهَادِینَ بَعْدَ الْهَادِینَ، وَ الْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى لَمْ یُمَْتثَلْ أَمْرُ الرَّسُ»

 هِمْ فَقُِتلَمَقْتِهِ، مُجْمِعَةٌ عَلَى قَطِیعَةِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ ُولْدِِه، إِلَّا الْقَِلیلَ مِمَّنْ وَفَى لِِرعَایَةِ الْحَقِّ ِفی

در نتیجه فرمان رسول اکرم صلى اللَّه علیه  1«یَ، وَ ُأقْصِیَ مَنْ أُْقصِی، وَ ُسبِیَ مَنْ سُبِ قُتِلَ مَنْ

و آله را درباره هادیان خلق، یکى بعد از دیگرى امتثال نکردند و امت، کمر بر دشمنى آنها 

ان بسته و بر قطع رحم پیغمبر و دور کردن اوالد طاهرینش متفق شدند. جز قلیلى از مؤمن

حقیقى که حقّ اوالد و رسول را رعایت کردند. تا آنکه به ظلم ستمکاران امت، گروهى را 

 .شدند خود وطن از دور هم اى کشته و جمعى اسیر و فرقه

ه ب امبریدستور پ تیباشد. اهم امبریعدم امتثال دستور پ دیاندوه و حزن با یعامل اصل

ر خدا کند در واقع از ام یرا نافرمان امبریفرمان پ یاست که دستور خدا است و اگر کس نیا

در  یشده باشد، گاه فرمان ینافرمان ینموده است. مهمتر آن است که چه دستور یچیسرپ

 امبریمهم است که رسالت پ یا مسئله یاست اما گاه ها یخوردن ندمان یمسئله جزئ کی

  .به آن گره خورده است تیو هدا

 برامیبعد از پ انیداشت. هاد یبستگ امبریفرمان پ نیو تداوم رسالت به امتثال ا ادامه

 یگشت ینبودند قرار بود زمام حکومت را به دست گرفته و ناخدا یا که افراد ناشناخته

 را کنار امبریپ تیمسلمانان، اهل ب نیرعب و وحشت در ب جادیبا ا یا شوند. عده تیهدا

  .را برگرداندند تیزمان جاهل یها و عقده ها نهیک بیفرو  رنگیگذاشته وبا ن

گرفتند لذا در  دهیرا ناد دست گذاشته و فرمان رسول خدا یمرعوب، دست رو امتِ

شدند و دست به دست هم دادند تا تنها  کیو ظلم و ستم به آنها شر تیغصب حق اهل ب

 در کشتن هیبق یوبه جز عده اندک ندیرا منقطع نما شانیگشته شده و نسل ا امبریدختر پ

 .نقش داشتند امبریپ زانیعز دیو اسارت و تبع

امروز انسانها است. اگر زمام امور  یو عامل سرگردان گرید یمنشا ظلمها میظلم عظ نیا 

 یمدرن سر باز نم تیو جاهل مرد یم تیزمان جاهل یها شد، جهالت یبه اهلش سپرده م

                                                           
 578المزار الكبير )البن المشهدي(، ص:  1



4 

 

و از  انهایطغ یبرا یم نمودند و بذرظل تیبشر یظلم به تمام نیا با ها . جبت و طاغوتکرد

  .با همه فضائل باشند گانهیکه امروزه انسانها ب ندبردن فضائل کاشت نیب

نور  دنیچشم د یا . عدهباشند یفضائل و شرافتها م یجامع تمام (ص)امبریپ تیب اهل

آنها بستند،  یرا نداشتند ونه تنها چشمان سر و دل خود را به رو تیاهل ب دیخورش یافشان

خانه از برخوردار شدن از نور آنها محروم ساختند.  کیرا با نگه داشتن در تار گرانیبلکه د

 تیکور نباشد تا بتواند از نوران دیرا ندارد اما چشم دل با دیخورش یتاب تماشا یهر چشم

  .بهره ببرد دیخورش

 ین بر او غالب مدور شدن از نور را درک کند، حزن و اندوه آنچنا قتیحق یکس اگر

 یو انسانها شیکند بر حال نزار خو هیگر (ع) تیاز آنکه بر مصائب اهل ب شتریکه ب شود

از  یفرد یانسان در جستجو شود یحزن باعث م نیکند. ا هیمو دیمحروم زمان خود با

قائم آنها دل در گرو ظهور او قرار داده  افتنید و با یبرآ شیدر زمان خو (عت )یافراد اهل ب

ندبه  یفراز از دعا نیاست که ارتباط ا نجایبدست آورد. از ا ییایو با انتظار ظهور رشد و پو

 .شود یروشن م (عج)با امام عصر

 

 برپایی عزا و ماتم برای تمامی اهل بیتزوم ل

، َو اْلبَاکُونَ فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهِْل بَیْتِ مَُحمَّدٍ وَ عَلِیٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمَا وَ آلِهِمَا، فَلَْیبْکِ»

اجُّونَ، إِیَّاهُمْ فَلْیَنُْدبِ النَّادِبُوَن، وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتُدَرَّف  الدُّمُوعُ، وَ لْیَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، وَ یَضِجَّ الضَّ

صلى اللَّه -پس باید گریه کنندگان، بر پاکان اهل بیت پیغمبر و على « الْعَاجُّونَ وَ یَعِجَ

گریه کنند و بر آن مظلومان عالم، ندبه و فغان نمایند و براى مثل آن  -علیهما وآلهما

 .بزرگواران؛ اشک از دیدگان بارند و ناله و زارى و ضجّه و شیون از دل برکشند

پاکان اهل  نیکه ا یبر مصائب دیگو یم تیمصائب اهل ب انیقسمت از دعا بعد از ب نیا

 شامل را اند شده بتیکه متحمل مص تیو تمام اهل ب ستیگر دیبا اند، متحمل شده تیب

 .فراز است نیندبه برگرفته از هم یدعا به دعا نیا ی. جهت نامگذارشود یم
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گریه و زارى براى مرده  یر مورد اموات به معننَدَبَ ود شهیاسم مصدر است و از ر نُدبه

ندا با واژه )وا( آغاز شود مثل:  نیاو ذکر شود و ا کیو اوصاف ن ها یکه خوب یاست با حالت

النُّدْبُة،  االسم نَدْباً؛ و المیتَ أَی بکى علیه، و عَدَّدَ مَحاِسنَه، یَْندُبه نََدبَ» : ایوا محمدا، وا عل

للجراح،  النَّدَب المیت بعد موته من غیر أَن یَُقیِّد ببکاء، و هو من بالضم. ابن سیدة: و نََدبَ

: أَن تَْدعُوَ النادِبةُ المیتَ بحُْسنِ الثناءِ فی قولها: وا ألَنه احْتِراقٌ و لَذْعٌ من الحُزْن. و النَّْدبُ

ءٍ فی نِدائه وا فهو من : النُّدْبةُ، و هو من أَبواب النحو؛ کلُّ شیفعلفُالناهْ وا هَناه و اسم ذلک ال

 1«باب النُّْدبة

: أن تذکر النائحة المیت المیتَ: بکى علیه و عدد محاسنه، یندبه ندبا. و النَّدْبُ نََدبَ»

 .2«بضم الدال "أمواتهم یَنْدُبْنَ "بأحسن أوصافه و أفعاله، و منه

 ریغد ادیمهم فراموش نکرد و سفارش شده در اع دیدر چهار ع دیاب یندبه را حت یدعا

 یجهت سازندگ تیاهل ب یدعا خوانده شود. حزن و اندوه برا نیو قربان و فطر و جمعه، ا

 اندوه باشد.    نیاز ا یقلب مومن خال دیهم نبا دیجهت است که روز ع نیدارد و از ا

 

 (عاز اطائب اهل بیت در کالم امام سجاد )ظور من

 نیکه از ا پردازند یم تیاز اطائب اهل ب یاوصاف حیعرفه به تشر یاز دعا یامام در فراز

أَهْلِ بَیْتِهِ الَِّذینَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِکَ،  َربِّ صَلِّ َعلَى أَطَایِبِ»برد:  قیبه مصاد یپ توان یاوصاف م

عِبَاِدکَ، وَ فِی أَرْضَِک، وَ حَُججَکَ عَلَى  لََفاءَکَوَ جَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمَِک، وَ حَفَظَةَ دِینِکَ، وَ خُ

ى طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِیراً بِإِرَادَِتکَ، وَ جَعَلْتَهُمُ الْوَسِیلََة إِلَیَْک، وَ الْمَسْلَکَ إِلَ

امر خود  هاى پروردگار من، بر اهل بیت طیّبین او که آنان را براى قیام ب  3«جَنَّتِکَ

فظان دین خود و خلفاى خود بر روى زمین و حجتهاى اى و خازنان علم خود و حابرگزیده

اى و طریق اى و آنان را به خواست خود از هر ناپاک پاک گردانیدهخود بر بندگان قرار داده

 اى، تحّیت و درود بفرست.رسیدن به مقام قرب خود و وصول به بهشت ساخته
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 مصائب برای ندبه و گریه یکی از شیوه های عزاداریآوری یاد

است چون روش  دییدعا مورد تا نیکه مرسوم است با توجه به ا یبه روش یروضه خوان

ا و ندبه و ضجه ر هیگر ت،یگونه است که بعد از ذکر مصائب بر اهل ب نیدعا هم نیخود ا

مطلوب مورد  نیا یکه برا یا وهیمطلوب است اما ش ستنیو گر اندنی. گرکند یسفارش م

 .باشد دییمورد تا یا وهیش دیبا ردیگ یاستفاده قرار م

ولو متعارف و مرسوم شده باشد، مورد  یعزادار ینادرست برا یها وهیاز ش استفاده

ز اباشد. استفاده  یاسالم نیکه مخالف مواز یا وهیتا چه رسد به ش ستین تیاهل ب دییتا

 کند یآن را حالل نم یاگر به صورت غنا باشد، حرام است و عزادار یدر عزادار یقیموس

د و کننده حزن باش جادیند اهر چ میآن ندار دییدر تا یلیدل زنباشد، با یو اگر هم غنائ

  .شود دگانیشدن اشک از د یمنجر به جار

د به منجر به کار خالف شرع نشو دیبا زین شود یبه کار برده م یعزادار یکه برا یابزار

 از آن استفاده شود تا ستین زیشود، جا تیبلندگو موجب آزار و اذ یطور مثال اگر صدا

زار آاستفاده شود که جز  یعزادار یطبل و دهل برا ابزار مانند یاز برخ نکهیچه رسد به ا

 .کند یحزن هم نم جادیا یو اساسا حت ردندا یگریکارکرد د
 

 اهل بیت بر گریه سیدالشهداءأکید ت

إِنَّ الْمَُحرَّمَ شَهْرٌ کَانَ أَهْلُ اْلجَاهِلِیَِّة یُحَرِّمُونَ فِیهِ الْقِتَالَ فَاسُْتحِلَّتْ فِیهِ دِمَاؤُنَا »قَالَ الرِّضَا

تُهِبَ مَا وَ هُتِکَ فِیهِ حُرَْمُتنَا وَ سُبِیَ فِیهِ ذَرَارِیُّنَا وَ نِسَاؤُنَا وَ أُضْرِمَتِ النِّیرَانُ ِفی مَضَارِبِنَا وَ انْ

َأسَْبلَ  فِیهَا مِنْ ثَقَلِنَا وَ لَمْ تُرَْع لِرَسُولِ اللَّهِ ُحرْمَةٌ فِی أَمْرِنَا إِنَّ یَوْمَ الْحَُسیْنِ َأقْرَحَ جُفُونَنَا وَ

رَثِْتنَا[ الْکَْربَ ]وَ[ دُمُوعَنَا وَ أَذَلَّ َعزِیزَنَا بَِأرْضِ کَْربٍ وَ بَلَاءٍ وَ أَوْرََثتْنَا ]یَا أَرْضَ کَْربٍ وَ بَلَاءٍ أَوْ

فَإِنَّ الُْبکَاَء یَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ  الْبَاکُونَ الْبَلَاءَ ِإلَى یَوْمِ الِانْقِضَاءِ فَعَلَى مِثْلِ اْلحُسَیْنِ فَْلَیبْکِ

لْکِئَابَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّى یَمْضِیَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَى ضَاحِکاً وَ کَانَتِ ا کَانَ أَبِی ثُمَّ قَالَ

 یَقُولُ هُوَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْعَاشِرِ کَانَ ذَلَِک الْیَوْمُ یَوْمَ مُِصیَبتِهِ وَ ُحزْنِهِ وَ بُکَائِهِ وَ

 1«الْیَوْمُ الَّذِی ُقتِلَ ِفیهِ الُْحسَیْنُ
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دانستند هى بود که اهل جاهلیت نبرد را در آن حرام مىفرمود: محرم ما (عا )امام رض

و خون ما را در آن حالل شمردند و حرمت ما را هتک کردند و ذرارى و زنان ما را اسیر 

هاى ما زدند و آنچه بنه در آن بود چپاول کردند و در امر ما رعایتى از کردند و آتش بخیمه

ا زخم کرد و اشک ما را روان چشم ما ر (عن)نکردند روز شهادت حسی (ص)رسول خدا

ساخت و عزیز ما را در زمین کربال خوار کرد و گرفتارى و بال بما دچار ساخت تا روز قیامت 

 بر مانند حسین باید گریست این گریه گناهان بزرگ را بریزد سپس فرمود پدرم را شیوه

هم روز دهم د روز تا بود غالب او بر اندوه و نداشت خنده شد بود که چون محرم می یا

 .شد کشته حسین روز این در فرمود اش بود و میروز مصیبت و حزن و گریه

 

 گریه ها و نوحه هاکر ذ

أَیْنَ الْحَسَنُ أَیْنَ الْحُسَْینُ، أَیْنَ أَبْنَاءُ الْحَُسیْنِ، صَالِحٌ بَعْدَ صَالٍِح، وَ صَاِدقٌ بَعْدَ صَادِقٍ، أَیْنَ 

 الِْخیََرةِ، أَْینَ الشَّمُوسُ الطَّالِعَةُ، أَیْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِیرَةُ، أَیْنَ السَّبِیلُ بَعْدَ السَّبِیلِ، أَْینَ الْخِیَرَةُ بَعْدَ

الْعِتْرَةِ الْهَادِیَةِ،  الْأَنْجُمُ الزَّاِهرَُة، أَیْنَ أَعْلَامُ الدِّینِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ َأیْنَ بَقِیَّةُ اللَّهِ الَّتِی لَا تَخُْلو مِنَ 

[ کجاست حسن بن على؟ کجاست حسین بن على؟آن پاکان و راستگویان اى پروردگارکه ]

عالم کجایند آنها که یکی بعد از دیگرى، رهبر راه خدا و برگزیده از خلق خدا بودند؟ کجا 

رفتند تابان خورشیدها؟ کجایند آن فروزان ماهها؟ کجا رفتند ستارگان درخشان ؟کجا 

انش؟ کجاست حضرت بقیة اللَّه که عالم خالى از رفتند آن رهنمایان دین و ارکان علم و د

 عترت هادى امت نخواهد بود؟

آن است که در  یایکه گو میکن یابراز م نَیفراز از دعا با أَ نیرا در ا شیمطالبات خو

ندارد  یتیالفاظ و کلمات خصوص نیاما ا میندبه کن یو با چه ذکر مییحالت بکاء چه بگو

 نیهدف باشند و با مضام نیا ی کننده نیکه تام یو جمالتاز هر کلمات  میتوان یم یعنی

 .میباشند، استفاده کن شتهدا یبخش همخوان نیا
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 عزاداریاهداف 

است.  یهدف ما از عزادار ی کننده میما درغالب کلمات ندبه، ترس یها نوع خواسته

 وهیبه ش یو هدف ما از عزادار میاز خدا بخواه یزیچه چ دهد یفرازها به ما آموزش م نیا

  :باشد یزیندبه چه چ ی

وَ الْعِوَجِ، أَیْنَ الْمُْرتَجَى لِإِزَالَةِ اْلجَوِْر  أَیْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِالظَّلَمَةِ، أَیْنَ الُْمنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ 

الْمِلَّةِ وَ الشَّرِیعَةِ، أَیْنَ  تََخیَّرُ لِإِعَاَدةِوَ الْعُدْوَانِ، أَیْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَْجدِیدِ الْفَرَائِضِ وَ السَُّننِ، أَیْنَ الْمُ

عَْتدِینَ، الْمُؤَمَّلُ لِإِْحیَاءِ الِْکتَابِ َو حُدُودِهِ، أَیْنَ مُحْیِی مَعَالِمِ الدِّینِ وَ أَهْلِهِ، أَیْنَ قَاصِمُ شَْوکَةِ الْمُ

  أَیْنَ هَادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ

براى برکندن ریشه ظالمان و ستمگران عالم مهیا گردیده؟ کجاست آنکه  آنکه کجاست

اصالح کند؟ کجاست آنکه امیدواریم  یمنتظریم اختالف و کج رفتاریها را به راستى و درست

اساس ظلم و عدوان را از عالم براندازد؟ کجاست آنکه براى تجدید فرائض و سنن اسالم 

؟ کجاست آنکه براى برگردانیدن ملّت و شریعت که محو و فراموش گردیده؛ ذخیره است

مقدّس اسالم اختیار گردیده؟ کجاست آنکه آرزومندیم کتاب و حدود آن را احیا سازد؟ 

کجاست آنکه دین، ایمان و اهل ایمان را زنده گرداند؟ کجاست آنکه شوکت ستمکاران و 

فاق را ویران مى شرک و ن اىمتعدیان را در هم مى شکند؟ کجاست آنکه بنا و سازمانه

 کند؟

 میظالمان شو یخواهان نابود( 1

  میشو هایرو خواستار اصالح کج( 2

 شود کن شهیر ها یظلم و دشمن میبخواه( 3

 شود یابیفراموش شده باز یها سنت میتالش کن( 4

 شود مانیها یزندگ یمحور اصل ن،ید میبخواه (5

 میکن تیرا رعا یکالم خدا را پاس داشته و حدود اله( 6

 میباش نیو زنده نگه داشتن معالم د ایاح یدر پ( 7

 میشرک و نفاق باش یها هیپا یخواستار نابود( 8
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آثَارِ الزَّیْغِ  مُبِیدُ أَْهلِ الْفِسْقِ َو الْعِصْیَانِ، أَیْنَ حَاصِدُ ُفرُوعِ الْغَیِّ وَ الشِّقَاقِ، أَیْنَ طَامِسُ أَیْنَ

الْأَوْلِیَاءِ  عِزُّبَائِلِ الْکَِذبِ وَ الِافْتِرَاءِ، أَْینَ مُبِیدُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ الْمَرَدَِة، أَیْنَ مُوَ الْأَهْوَاءِ، أَیْنَ قَاطِعُ حَ

  وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ، أَیْنَ جَامِعُ الْکَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى

ای کجاست آنکه بر گرداند؟ یآنکه فسق و عصیان و طغیان را هالک و نابود م کجاست

کندن ریشة گمراهى و دشمنى مهیاست؟کجاست آنکه اندیشه باطل و هواهاى نفسانى را 

آنکه ریسمان دروغ و افتراء را قطع خواهدکرد؟ کجاست آنکه  سازد؟کجاست ینابود م

کجاست آنکه مردم ملحد، معاند و گمراه  رداند؟متکبرانِ سرکش را هالک و نابود مى گ

نکه دوستان را عزیز و دشمنان را ذلیل خواهد کرد؟ کننده را بیچاره کند؟ کجاست آ

 کجاست آنکه مردم را بر وحدت کلمه و تقوى مجتمع مى سازد؟

  میبا اهل فسق و فجور دشمن باش( 9

 میدور بوده وبا آن مبارزه کن یاز هواپرست( 10

 میتهمت نزن یمبرا بوده و به کس ییاز دروغگو( 11

 میبندن یدوست وندیبا سرکشان عالم پ( 12

 میشمار لیشمرده و دشمنان خدا را ذل زیدوستان خدا را عز( 13

 میباش گریکدیو مددکار  اریتقوا  تیدر رعا( 14

بُ الْمُتَّصُِل أَیْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَى، أَیْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ تَتَوَجَّهُ الْأَوِْلیَاءُ، َأیْنَ السَّبَ 

الصَّلَاحِ وَ  لِالْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ، أَیْنَ صَاحِبُ یَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَایَةِ الْهُدَى، أَیْنَ مُؤَلِّفُ شَمْ بَیْنَ

 الرِّضَا

آن وجه الهى که دوستان به سوى  شوند؟کجاست یباب الهى که از آن وارد م کجاست

او روى آوردند؟ کجاست آن وسیله که بین آسمان و زمین پیوسته است؟ کجاست صاحب 

روز فتح و برافرازنده پرچم هدایت در عالم؟ کجاست آنکه پریشانیهاى خلق را اصالح و 

  دلها را خشنود مى سازد؟

 میابیو باب اهلل)امام( را ب میراه نجات را گم نکن( 15

  مینتاب یازتوجه به وجه اهلل)امام( رو( 16

 میبا امام، اتصالمان به عالم ملکوت را حفظ کن وندیبا پ( 17

 میباش تیحق و پرچم هدا یروزیخواستار پ( 18
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 میتالش کن گرانیرفع حوائج د یبوده و برا ریاهل خ( 19

 میشهدا از صدر اسالم تا به حال باش ی پاسدار خون  همه( 20

 ظهور دولت یبرا یساز نهیاز امام معصوم و زم یرویما را به پ یاف عزاداراهد یتمام

 .خواند یفرا م یزیکلمه ما را به ظلم ست کیو در  کند یدعوت م( عج)امام عصر ی مهیکر

 

 خواهی سیدالشهداءون خ

کجاست  1«تُولِ بِکَرْبَلَاءَالْأَنِْبیَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنِْبیَاءِ، أَْینَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْأَیْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ

آنکسی که از ظلم امتّ بر انبیاء و اوالد انبیاء دادخواهى مى کند؟ کجاست آنکه انتقام خون 

 شهید کربال را خواهد گرفت؟

تنها  اش¬یو گستردگ یبه جهت بزرگ م،یکه در اول مقاله به آن اشاره کرد یمیظلم عظ

مقابله  یبرا یادیز یشدن است. خونها کن شهیقابل ر (عج)یحضرت مهد یبه دست توانا

 شانیا یباوفا ارانیو  (ع)الشهداء دیون سخآنها  نیتر-شده که ارزشمند ختهیظلم ر نیبا ا

 د،یدیبر را ماهه طفل شش یگلو یکند، به چه جرم لبتا ط دیآ یکه م یبوده است. کس

ون ثمرات خ اش یخون خداست و با حکومت عدل جهان ی است. او طلب کننده یمهد

 .را به بار خواهد نشاند اءیو فرزندان انب اءیانب یتمام

  

                                                           
 579المزار الكبير )البن المشهدي(، ص:  1
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