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زیارتنامة اربعین
ــاِدُق  ِل قـَـاَل: قـَـاَل ِل َمــْواَلَي الصَّ َعــْن َصْفــَواَن بـْـِن ِمْهــرَاَن الَْجــاَّ

َصلـَـَواُت اللَّــِه َعلَيْــِه ِف ِزيـَـارَِة اْلَْربَِعــَن تـَـزُوُر ِعْنــَد ارْتَِفــاِع النََّهاِر 

تَُقوُل: َو 

ــِه َو  ــِل اللَّ ــَى َخلِي ــَاُم َع ــِه السَّ ــِه َو َحِبيِب ــَى َوِلِّ اللَّ ــَاُم َع السَّ

ــَاُم َعَى الُْحَســْنِ  ــَاُم َعــَى َصِفــيِّ اللَّــِه َو ابْــِن َصِفيِّــِه السَّ نَِجيِبــِه السَّ

ــَرَاِت  ــِل الَْع ــاِت َو َقِتي ــرِ الْكُُربَ ــَى أَِس ــَاُم َع ــِهيِد السَّ ــوِم الشَّ الَْمظْلُ

اللَُّهــمَّ إِنِّ أَْشــَهُد أَنَّــُه َولِيُّــَك َو ابْــُن َولِيِّــَك َو َصِفيُّــَك َو ابْــُن َصِفيِّــَك 

ــَعاَدِة َو اْجَتَبْيَتــُه  ــَهاَدِة َو َحَبْوتـَـُه ِبالسَّ الَْفائِــُز ِبكَرَاَمِتــَك أَكْرَْمَتــُه ِبالشَّ

ــاَدِة َو َقائِــداً ِمــَن الَْقــاَدِة  ِبِطيــِب الْــِوَلَدِة َو َجَعلَْتــُه َســيِّداً ِمــَن السَّ

ــًة  اَدِة َو أَْعطَْيَتــُه َمَواِريــَث اْلَنِْبَيــاِء َو َجَعلَْتــُه ُحجَّ َو َذائِــداً ِمــَن الــذَّ

َعــاِء َو َمَنَح النُّْصــَح َو بََذَل  َعــَى َخلِْقــَك ِمــَن اْلَْوِصَيــاِء َفأَْعــَذَر ِف الدُّ

َالَــِة َو َقْد  ُمْهَجَتــُه ِفيــَك لَِيْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن الَْجَهالَــِة َو َحــْرَِة الضَّ

ــُه ِبــاْلَرَْذِل اْلَْدَن َو َشَى  نَْيــا َو بَــاَع َحظَّ تَــَواَزَر َعلَْيــِه َمــْن َغرَّتْــُه الدُّ

ــرَدَّى ِف َهــَواُه َو أَْســَخطََك  ــرََس َو تَ ــِس َو تََغطْ ــُه ِبالثََّمــِن اْلَوْكَ آِخرَتَ

ــاِق َو  ــَقاِق َو النَِّف ــَل الشِّ ــاِدَك أَْه ــْن ِعَب ــاَع ِم ــَك َو أَطَ ــَخَط نَِبيَّ َو أَْس

َحَملـَـَة اْلَْوزَاِر الُْمْســَتْوِجِبَن لِلنَّــاِر َفَجاَهَدُهــْم ِفيــَك َصاِبــراً ُمْحَتِســباً 
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ــْم  ــمَّ َفالَْعْنُه ــُه اللَُّه ــُتِبيَح َحِرميُ ــُه َو اْس ــَك َدُم ــِفَك ِف طَاَعِت ــى ُس َحتَّ

ــوِل  ــَن رَُس ــا ابْ ــَك يَ ــَاُم َعلَْي ــاً أَلِيــاً السَّ ــْم َعَذاب بُْه لَْعنــاً َوِبيــًا َو َعذِّ

ــَاُم َعلَْيــَك يَــا ابْــَن َســيِِّد اْلَْوِصَيــاِء أَْشــَهُد أَنَّــَك أَِمــُن اللَّــِه َو  اللَّــِه السَّ

ابْــُن أَِميِنــِه ِعْشــَت َســِعيداً َو َمَضْيــَت َحِميداً َو ِمــتَّ َفِقيــداً َمظْلُوماً 

َشــِهيداً َو أَْشــَهُد أَنَّ اللَّــَه ُمْنِجــٌز لَــَك َمــا َوَعــَدَك َو ُمْهلِــٌك َمــْن َخَذلََك 

ٌب َمــْن َقَتلَــَك َو أَْشــَهُد أَنَّــَك َوَفْيــَت ِبَعْهــِد اللَّــِه َو َجاَهــْدَت  َو ُمَعــذِّ

ــَك َو لََعــَن  ــُه َمــْن َقَتلَ ــاَك الَْيِقــُن َفلََعــنَ  اللَّ ــى أَتَ ــِه َحتَّ ِف َســِبيِل اللَّ

ــِه  ــْت ِب ــَك َفرَِضَي ــِمَعْت ِبَذلِ ــًة َس ــُه أُمَّ ــَن اللَّ ــَك َو لََع ــْن ظَلََم ــُه َم اللَّ

اللَُّهــمَّ إِنِّ أُْشــِهُدَك أَنِّ َوِلٌّ لَِمــْن َوالُه َو َعــُدوٌّ لَِمــْن َعــاَداُه ِبــأَِب أَنَْت 

ــَاِب  ــوراً ِف اْلَْص ــَت نُ ــَك كُْن ــَهُد أَنَّ ــِه أَْش ــوِل اللَّ ــَن رَُس ــا ابْ ــي يَ َو أُمِّ

ْســَك الَْجاِهلِيَّــُة ِبأَنَْجاِســَها َو  ــرَِة لـَـْم تَُنجِّ ــاِمَخِة َو اْلَْرَحــاِم الُْمطَهَّ الشَّ

يِن  ِت ثَِياِبَهــا َو أَْشــَهُد أَنَّــَك ِمــْن َدَعائِــِم الدِّ لَــْم تُلِْبْســَك ِمــْن ُمْدلَِهــاَّ

ــَرُّ  ــاُم الْ ــَك اْلَِم ــَهُد أَنَّ ــَن َو أَْش ــِل الُْمْؤِمِن ــلِِمَن َو َمْعِق َو أَْركَاِن الُْمْس

التَِّقــيُّ الــرَِّضُّ الــزَِّكُّ الَْهــاِدي الَْمْهــِديُّ َو أَْشــَهُد أَنَّ اْلَِئَّــَة ِمــْن ُولِْدَك 

ــَى  ــُة َع ــى َو الُْحجَّ ــْرَوُة الُْوثَْق ــَدى َو الُْع ــَاُم الُْه ــَوى َو أَْع ــُة التَّْق كَلَِم

ــعِ  ــٌن ِبَشَائِ ــْم ُموِق ــٌن َو ِبإِيَاِبكُ ــْم ُمْؤِم ــَهُد أَنِّ ِبكُ ــا َو أَْش نَْي ــِل الدُّ أَْه

ــْم  ــِري ِلَْمرِكُ ــلٌْم َو أَْم ــْم ِس ــي لَِقلِْبكُ ــِي َو َقلِْب ــِم َعَم ــي َو َخَواتِي ِديِن

ٌة َحتَّــى يَــأَْذَن اللَّــُه لَكُــْم َفَمَعكُــْم َمَعكُْم  ُمتَِّبــٌع َو نـُـْرَِت لَكُــْم ُمَعــدَّ

َل َمــَع َعُدوِّكُــْم َصلَــَواُت اللَّــِه َعلَْيكُــْم َو َعــَى أَْرَواِحكُــْم َو أَْجَســاِدكُْم 

َو َشــاِهِدكُْم َو َغائِِبكُــْم َو ظَاِهرِكُــْم َو بَاِطِنكُــْم آِمــَن رَبَّ الَْعالَِمــنَ .
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مقدمه
زیـارت اربعیـن ماننـد هـر زیـارت دیگـری حـاوی حکمت ها و 
عبرت هـای فراوان اسـت کـه در اینجا به طور مختصـر به برخی 
از نـکات مهـم زیارت اربعین در طی چند فصل اشـاره می کنیم: 
عالمه مجلسی در بحار االنوار ج 98 ص 334 می فرماید: »فائدة: 
اعلم أنه لیس في األخبار ما العلة في استحباب زیارته صلوات اهلل 
علیه في هذا الیوم و المشهور بین األصحاب أن العلة في ذلك 
رجوع حرم الحسین صلوات اهلل علیه في مثل ذلك الیوم إلی 
کربالء عند رجوعهم من الشام و إلحاق علي بن الحسین صلوات 
اهلل علیه الرءوس باألجساد و قیل في مثل ذلك الیوم رجعوا إلی 
المدینة و کالهما مستبعدان جدا ألن الزمان ال یسع ذلك کما 
یظهر من األخبار و اآلثار و کون ذلك في السنة األخری أیضا 
مستبعد. و لعل العلة في استحباب الزیارة في هذا الیوم هو أن 
جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنه في مثل هذا الیوم وصل 
من المدینة إلی قبره الشریف و زاره بالزیارة التي مر ذکرها فکان 
أول من زاره من اإلنس ظاهرا فلذلك یستحب التأسي به أو إطالق 
أهل البیت ع في الشام من الحبس و القید في مثل هذا الیوم أو 

علة أخری ال نعرفه.«
»فایده: بدان که در روایات ما نیامده است که چرا زیارت امام 
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حسین ع در روز اربعین مستحب شده است. منتها مشهور در میان 
علمای شیعه این است که علت استحباب این زیارت این بوده که 
اهل بیت امام حسین ع به هنگام بازگشت از شام به سوی مدینه 
در این روز به کربال رسیده اند و امام سجاد ع سرهای شهدا را به 
بدن ها ملحق کرده است. و نیز گفته شده که علتش این بوده که 
اهل بیت ع در این روز به مدینه رسیده بودند. اما هر دو نظریه 
بسیار بعید است زیرا وقت و زمان، اجازه چنین چیزی را نمی داد 
همچنان که از اخبار و تواریخ آشکار است. همچنین این توجیه که 
این دیدار در سال بعد رخ داده باشد نیز بسیار بعید است. اما شاید 
بتوان گفت که علت استحباب زیارت اربعین در این روز خاص این 
بوده که جابر بن عبداهلل انصاری در چنین روزی از مدینه به قبر 
شریف امام ع رسید و حضرتش را با همین زیارت، مورد زیارت قرار 
داد. پس وی نخستین انسانی است که حضرت را زیارت کرده است 
ولذا مستحب شده است که دیگران نیز مانند وی زیارت اربعین را 
بخوانند. شاید هم علت این بوده که در چنین روزی اهل بیت ع از 
اسارت در شام آزاد شده بودند و یا شاید علت دیگری داشته است 

که ما آن را نمی دانیم.«
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فصل اول: نکاتی درباره سالم دادن
ــَاُم َعــَى َخلِيِل اللَّــِه َو نَِجيِبِه  ــَاُم َعــَى َوِلِّ اللَّــِه َو َحِبيِبــِه السَّ السَّ

ــْنِ  ــَى الُْحَس ــَاُم َع ــِه السَّ ــِن َصِفيِّ ــِه َو ابْ ــيِّ اللَّ ــَى َصِف ــَاُم َع السَّ

ــَاُم َعــَى أَِســرِ الْكُُربَــاِت َو َقِتيــِل الَْعــَرَاِت  ــِهيِد السَّ الَْمظْلـُـوِم الشَّ

ــَاُم َعلَْيــَك يَــا ابَْن َســيِِّد  ــَاُم َعلَْيــَك يَــا ابْــَن رَُســوِل اللَّــِه السَّ ... السَّ

اْلَْوِصَيــاِء...

)سالم بر ولّی خدا و حبیبش، سالم بر دوست خدا و نجیبش، 
سالم بر بنده  برگزیده خدا که فرزند بنده برگزیده اش بود، سالم 
بر حسین مظلوم شهید، سالم بر آن اسیر گرفتاري ها و کشته 
اشك ها ... سالم بر تو ای فرزند رسول خدا، سالم  بر تو ای فرزند 

سرور اوصیا ...(
در جوامع بشری در هر زبان و در هر ملتی الفاظ و رفتارهای 
ویژه ای برای درود فرستادن وجود دارد. مثال در برخی از ملت ها 
از سر  به سینه گذاشتن، کاله  مانند دست  حرکات گوناگونی 
برداشتن، نام یکدیگر را صدا کردن، دست خود را بلند کردن، 
لبخند زدن، کِف دسِت یکدیگر را به هم زدن، خم شدن و تعظیم 

کردن و مانند آن ها برای سالم کردن به یکدیگر بکار می رود.
 اما دین اسالم از میان این رفتارها و گفتارهای ارتباطی تنها به 
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»سالم گفتن« بسنده کرده است. در قرآن کریم 1 »سالم گفتن« 
محسوب  »تحیت«  نام  به  اجتماعی  رفتار  یك  زیرمجموعه ی 
می شود. »تحیت« یعنی گفتن زنده باشی و ابراز احترام و دوستی 
با کسی که او را می شناسیم یا می خواهیم با او آشنا شویم یا به 

نحوی با او ارتباط و تعامل برقرار کنیم. 
اما در استعماالت قرآنی موارد دیگری در باره »سالم« وجود دارد 
که نمی توان آن را به راحتی به  معنای تحیت و گفتن زنده باشی 
دانست، مانند این که یکی از نام های الهی )السالم( است یا یکی 
از نام های بهشت )دار السالم( است یا ویژگی شب قدر )سالم هی 
حتی مطلع الفجر( است یا بر پیامبرانی که از دنیا رفته اند )نوح، 
ابراهیم، موسی، هارون، الیاسین( سالم گفته شده است یا مؤمنان 
در بهشت به یکدیگر سالم می گویند در حالی که هیچ مرض و 
آفتی در بهشت وجود ندارد که با سالم گفتن خود، آرزوی برطرف 
شدن آن را از طرف مقابل بکنیم یا عیسی بر خودش سالم گفته 
است در حالی که این نوع سالم گفتن، با تحیت به عنوان یك رفتار 
اجتماعی منافات دارد یا خدا و مالئك به همه صالحان سالم گفته 
 اند بدون این که صالحان نیز جواب سالمشان را داده باشند یعنی در 
هیچ جا نیامده که صالحان نیز به خدا و مالئك به عنوان وجوب 

1.  مجادله 8 / نساء 86 / یونس 10 / ابراهیم 23 / احزاب 44 / نور 61 / فرقان 75 .
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رد سالم در شرع، سالم گفته باشند. پس معنای »سالم« فراتر از 
مفهوم »سالمتی و بهبودی« یا »صلح و آشتی« است که هم اکنون 
در میان مردم رواج دارد. از سوی دیگر می بینیم که در زیارات ائمه 
ع از جمله زیارت جامعه، در کنار سالم گفتن به ائمه، رحمت و 
برکات خدا را نیز برای آنان طلب می کنیم که این امر نشانه این 
است که معنای سالم هرگز مساوی با رحمت و برکات هم نیست.

طبعا پیدا کردن یك معنای مشترک برای موارد مذکور سخت 
است مگر اینکه آن را به صورت چندمعنایی و ترکیبی لحاظ کنیم.

برای درک دقیق مفهوم کلمه »سالم« باید به نکات زیر توجه 
کرد تا رازهای واژه »سالم« آشکار گردد:

1. »سالم« در واقع زیرمجموعه »تحیت« است و تحیت از 
ریشه حیات گرفته شده است یعنی سالم گفتن با مفهوم حیات و 

زندگی پیوند خورده است. 
2. سالم گفتن تنها از باب تفعیل که یکی از معانی آن »دعاء 
و قول الشیء« است استعمال شده است یعنی »تسلیم« از باب 
تفعیل به معنای سالم گفتن یا دعا کردن برای رسیدن به سالم 

است.
3. ماده »سلم« مفهومی دارد که مقابل بیماری، آفت، عیب، 

خرابی، خصومت، دشمنی، تمرد و زوال قرار می گیرد.
4. جمله »سالم علی ...« جمله دعائیه است که با گفتن آن 
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حیات خوبی را برای مخاطب خود درخواست و آرزو می کنیم.
5. سالم گفتن مقدمه ای است برای آشنایی و ارتباط برقرار 

کردن با دیگران، و درواقع اسم رمز ورود به دوستی است. 
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که »سالم« مفهوم جامعی از 
حیات و زندگِی سالِم بی عیِب بدون دشمنی و خشونت را نشان 
می دهد. و اگر در باره خدا به کار رود پس به صفت ذاتی »حّی« 
مربوط شده و نشان می دهد که خدای اسالم، خدای بی آزار و 
بی عیب و بدون خصومت و خشونت است و اگر در باره بهشت 
به کار رود پس به معنای مکانی است که ویژگی های یادشده را 
داراست. و به همین ترتیب، سالم بودن شب قدر نیز به معنای 
شبی است که خصوصیات یادشده را داراست و مؤمنان روزه دار 
شایسته است که قدر و منزلت آن را بدانند و به شب زنده داری در 

آن بپردازند و از آن بهره های معنوی ببرند.
حال وقتی بر کسی سالم می فرستیم درواقع برای او دعای خیر و 
آرزوی خوب می کنیم که این ویژگی های یادشده در حیات و زندگی او 
راه پیدا کند. ولذا سالم گفتن بر خدا و مالئك بی معناست چون آرزوی 
خوب کردن درباره آنان موجب کمال آنان نمی شود. اما از سوی دیگر، 
سالم گفتن عیسی ع بر خودش معنادار می شود چون دعاست و او خود 
را دعا کرده است و بدین سان تعبیر »السالم علینا« در سالم های نماز 

که نمازگزار بر خودش سالم می کند قابل فهم می گردد.
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باالخره ما در بخش تحیت های زیارات چه در »زیارت اربعین« 
ائمه معصومین ع  و چه در »زیارت جامعه« سه چیز را برای 
طلب می کنیم: یکی رحمت که به معنای جبران کاستی ها و 
نیازمندی های ائمه ع است. و دیگری طلب برکات که به معنای 
افزایش نعمت ها برای آنان است. و سومی سالم که به معنای 
دعای خیر برای آنان و آرزوی رسیدن آنان به حیات برتر و بهتر 
است، و در عین حال می خواهیم با سالم گفتن خود با حضرات 

ائمه ع ارتباط برقرار کنیم و به آنان نزدیك شویم.

موارد سالم  بر امام حسین علیه السالم
در ایـن بخـش با 12 صفت که هریك نشـانگر مقامی از مقامات 

آن حضرت اسـت به امام ع سـالم داده شـده که عبارتند از:
ویژگی مهم  نخستین  »والیت«،   :ِ َولِيِّ اللَّ َعَلى  َلُم  السَّ  .1
امام معصوم ع است که هم نسبتی به خدا دارد یعنی »شخصی 
که نزدیك به خداست«، و هم نسبتی به خلق خدا دارد که از 
زبان پیامبر )ص( در غدیر خم با تعبیر »مولی« برای امام علی 
)ع( و سپس ائمه معصومین ع قرار داده شده است که هریك 
دارای امتیاز مهم اولویت نبوی هستند که خدا فرمود: النَِّبيُّ أَْولی  
بِالُْمْؤِمنیَن ِمْن أَنُْفِسِهم  - احزاب / 6. اولویت نبوی یعنی این که 
در نظر هر مسلمان، جان و مال پیامبر ص در درجه اول و مهم تر 
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از جان و مال خودش قرار دارد. و همین مقام اولویت برای امام 
علی ع و معصومین دیگر نیز ثابت است ولذا به آنان »مولی« گفته 

می شود.
2. َو َحِبيِبـِه: کلمـه حبیـب می تواند به معنای اسـم مفعول 
)محبـوب( یـا اسـم فاعـل )محّب( باشـد ولـی با توجـه به لفظ 
»ولـّی اهلل« ترکیبـی از آن دو اسـت یعنـی دوسـت و دوسـتدار 
خـدا. قرینـه ولـّی اهلل نشـان می دهـد کـه ولـّی به خـدا نزدیك 
اسـت پـس خـدا هم به ولـّی نزدیك اسـت و این نشـانگر مهر و 
محبـت دوطرفه اسـت یعنی ولـّی اهلل هم ُمحب خداسـت و هم 

محبـوب خدا.
ِ: خلیل کسی است که در دوستی  َلُم َعَلى َخِليِل اللَّ 3. السَّ
خود خیلی گرم و به جوش است. دوستی امام ع با خدا کامال گرم و 
پرحرارت است به گونه ای که وی از مخصوصین خدا گردیده است 

و هرگز خدا رابطه اش را با او قطع نخواهد کرد.
دیگران شخصیت  به  نسبت  که  کسی  یعنی  نَِجيِبِه:  َو   .4

برجسته تری داشته و ارزش و احترامش بیشتر از دیگران است.
از میان  صفّی کسی است که   :ِ َلُم َعَلى َصِفيِّ اللَّ 5. السَّ
بسیاری از افراد، برگزیده و برجسته می شود. ولذا ارزش او به مراتب 
از دیگران بیشتر است و طبعا مردم باید به وی احترام بگذارند و 
طالب او باشند. و امام ع صفی و برگزیده خداست. همانگونه که 
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مشاهده می شود تا اینجا چهار صفت مهم یعنی والیت ، محبت ، 
ُخلَّت ، نجابت و صفوت را برای امام ع ذکر می کند که چهارمین 
آن یعنی صفی اهلل برای مردم إلزام آور است چون باید ببینند و 
بشنوند که شخص برگزیده خدا از قول خدا چه می گوید و چه از 

آنان می خواهد.
6. َو ابِْن َصِفيِّه: این عبارت اشاره به مقام صفوت در امام علی 
ع و إلزام آوری کالم آن حضرت برای مردم است، یعنی اشاره به 
اثبات امامت برای امام علی و استمرار امامت در سلسله جلیله ائمه 

معصومین ع است.
َلُم َعَلى الُْحَسْيِن الَْمْظُلوِم: مظلومیت امام، نخستین  7. السَّ
بهانه برای توجه دادن مردم به او در این زیارت است. ظلم در علم 
حقوق، مرجع همه حق کشی ها و بدی هاست. پس این تعبیر در 
زیارت نامه درواقع نوعی اعالم جرم حقوقی و حقیقی بر علیه بنی 

امیه است. 
فاجعه  در  موضوع  محوری ترین  امام،  شهادت  ِهيِد:  الشَّ  .8

کربالست و در عین حال إعالم جرم بر علیه بنی امیه است.
َلُم َعَلى أَِسيِر الُْكُربَاِت: تعبیر »گرفتار ناگواری ها«  9. السَّ
صفتی است که از میان ائمه ع بیشتر از همه به امام حسین ع 
رسید ولذا فقط درباره آن حضرت به کار می رود چون عالوه بر 
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خودش، اهل بیت شریفش نیز مورد آزار قرار گرفتند.
10. َو َقِتيِل الَْعَبَراِت: امام تنها کسی است که اشك های فراوان 
این  او ریخته شد و همچنان ریخته می شود.  بر کشته شدن 
تعبیر نشانگر این است که اشك ریختن بر آن حضرت یك سّنت 

اسالمی گردیده است و باید در طول تاریخ ادامه یابد.
ِ: این سالم اشاره است  َلُم َعَلْيَك یَا ابَْن َرُسوِل اللَّ 11. السَّ
به نسبت خویشاوندی امام ع با پیامبر ص که نشانگر اتصال آن 
حضرت به خانواده رسالت و در نتیجه نشانگر طهارت الهی آنان 
است و درعین حال یادآور مزد و اجر رسالت پیامبر ص است که 
قرار بود مردم رعایت مودت اهل بیتش را بکنند اما در فاجعه کربال 

اجر پیامبر ص را ضایع و پایمال کردند.
به  است  اشاره  الْْوِصَياِء:  َسيِِّد  ابَْن  یَا  َعَلْيَك  َلُم  السَّ  .12
نسبت امام ع با امام علی ع یعنی نخستین امام معصوم که وصی 
پیامبر ص شد اما متاسفانه مردم حق وصایت او را در نظر نگرفته 

و به وی و پسرش و بلکه به پیامبر ص ظلم کردند.
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فصل دوم: نکاتی درباره شهادت دادن
شـهادت یـا تشـهد در دین اسـالم، اسـم رمـز ورود بـه اجتماع 
امـت اسـالمی اسـت. هر فـردی با گفتن شـهادتین یعنـی اقرار 
بـه ال الـه اال الل و محمـد رسـول الل ولـو به طـور ظاهری، 
تبعـه ی جامعه اسـالمی می شـود و احکام شـریعت اسـالمی در 
بـاره او جـاری می گـردد. اما برای شـیعه شـدن به دسـتور خود 
پیامبـر ص بایـد شـهادت سـومی را بـه آن افـزود و آن اقـرار به 
والیـت امـام علـی ع و فرزندان معصوم اوسـت کـه از همین جا 
مذهب شـیعه اثناعشـری شـکل گرفـت. شـهادت دادن به دین 
اسـالم در مناسـبت های مختلف از قبیل اذان، اقامه، تشهد نماز، 
غسـل جمعـه و در برخـی از تعقیبات نماز نشـان داده می شـود 
و درواقـع شـخص مسـلمان در ایـن مـوارد، تمرین اسـالم ورزی 
می کنـد اما شـهادت دادن بـه والیت ائمه ع و اعالم تشـیع غالبا 

از طریـق زیـارات صـورت می گیرد.
بسیاری لفظ شهادت را به معنای خبر قطعی و یقینی می دانند 
که در این صورت، کلمه » اَْشَهُد « به معنای » اَْعلَُم « )یعنی 
می دانم و خبر قطعی دارم( خواهد بود، در حالی که از برخی 
گواهی های  در  شهادت  کلمه  استعماالت  و  لغوی  توضیحات 
قضایی و دادگاهی می توان پی به معنای گسترده تری برد که مراد 
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از شهادت عالوه بر خبر قطعی عبارت است از إعالم و إعالن 
خبر قطعی به دیگران، پس » اَْشَهُد « به معنای » اُْعلُِم « )یعنی 
می آگاهانم و خبر قطعی می دهم( خواهد بود. عنصر »مشاهده و 
یقین« که در کلمه شهادت لحاظ شده است به معنای اعتماد 
داشتن به آگاهی و گواهی خود در امر دین است، یعنی برای 
درونی،  احساس عمیق  و  با همین حالت  باید  مسلمان شدن 
شهادتین اسالمی را بر زبان جاری ساخت. این که خدا و رسول 
ص، گفتن این کلمه را برای ابراز احساس دینی اشخاص معتبر 
دانسته اند درواقع خواسته اند به همه هشدار و پیام دهند که اقرار 
به دین، نباید لقلقه زبانشان باشد بلکه باید با تمام وجود و وجدان 
خود و از عمق احساس خویش، اقرار به توحید الهی و نبوت محمد 
ص نمایند و در عین حال این احساس دینی را برای همگان برمال 
و آشکار سازند. پس برای مسلمان شدن، هم علم به دین نیاز است 
و هم إعالم دین. و به همین ترتیب، برای شیعه شدن نیز هم علم 
به فضایل ائمه ع نیاز است و هم إعالم آن به دیگران از طریق 
زیارات. پس کلمه »اَْشَهُد« به معنای »قبول دارم و به همگان إعالم 
می کنم« خواهد بود. و شاید برای همین است که در روایات نماز 
به طور مخصوص آمده است که بر امام جماعت مستحب است که 

تشهد را بلند بگوید و به مامومین خود بشنواند.
استخراج  ع  ائمه  درباره  مهم  مطلب  دو  شهادت ها  بحث  از 
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می شود: الف( معرفی فضایل ائمه ع. ب( معرفی وظایف شیعه.
این دو مطلب مهم در عبارات زیارت در هم تنیده اند مثال 
از  َمَواِریَث الْنِْبَياِء هرچند سخن  أَْعَطْيَتُه  آنجا که می گوید: 
فضایل امام است اما در عین حال اشاره به وظایف ماست که باید 
برای دانستن مطالب انبیا به وارثان آنان یعنی ائمه معصومین ع 
رجوع کرد؛ یا آنگاه که می گوید: ِعْشَت َسِعيداً یعنی زائر شیعه 
می خواهد بگوید من نیز خود را موظف می دانم که از سعادت، 
با  را زندگی همراه  بلکه سعادت  نکنم  تعریف مادی و دنیایی 

شهادت در راه خدا بدانم.

موارد شهادت درباره اوصاف و حاالت امام علیه السالم:
ایـن بخـش حـاوی 9 شـهادت اسـت کـه مـوارد گوناگونـی از 
اوصـاف امـام ع در زیر هریك از آن ها قرار دارد و هریك نشـانگر 

مقامـی از مقامـات آن حضـرت اسـت کـه عبارتند از:
الَْفائُِز  ابُْن َصِفيَِّك  َو  َو َصِفيَُّك  ابُْن وَلِيَِّك  َو  أَنَُّه وَلِيَُّك  أَْشَهُد   •

اْجتَبَيْتَُه  َو  َعادَِة  ِبالسَّ َحبَْوتَُه  َو  َهادَِة  ِبالشَّ أَكْرَْمتَُه  ِبَكرَاَمِتَك 

ادَِة َو قَائِداً ِمَن الَْقادَِة  ِبِطيِب الْواَِلدَِة َو َجَعلْتَُه َسيِّداً ِمَن السَّ

ًة  ادَِة َو أَْعطَيْتَُه َمَواِريَث اْلَنِْبيَاِء َو َجَعلْتَُه ُحجَّ َو ذَائِداً ِمَن الذَّ

َعَل َخلِْقَك ِمَن اْلَْوِصيَاِء. 
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موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• والیت امام حسین ع، و والیت پدرش ع،

• برگزیده بودن امام حسین ع، و برگزیده بودن پدرش ع، 
• فائز شدن امام ع به کرامت و بزرگواری، 

• کرامت شهادت، )شاید بدین معناست که برخالف تبلیغات 
سوء و انحرافی بنی امیه، کشتار فاجعه آمیز امام ع هرگز 
اهانت الهی به او نبود بلکه برخورداری از شهادت، نوعی 

احترام و اکرام الهی به اولیاست( 
• اختصاص یافتن به سعادتی ویژه، )شاید مراد این باشد که 
برخالف تحلیل عوام و گمراهان، امام ع با این مصائب و 
گرفتاری ها هرگز دچار شقاوت و بدبختی و شوربختی نشده 
است بلکه این زندگِی حماسی و پرمقاومت و پرمخاطره، 

عین خوشبختی و بلکه سعادتی ویژه است(
• گلچین بودن در والدت، )یعنی این گونه نیست که مانند عوام 
و پیرزنان و اهل خرافات گمان کنیم که این همه بال و 
مصیبت به این علت بر سر امام ع آمده است که چون 
طالع امام ع نحس و تولد او شوم بوده است بلکه او با طیب 
والدت و میالد پاک و پاکیزه، مورد گزینش و گلچین خدا 

گردیده بود(
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• سیادت و آقایی، رهبری و فرماندهی، مدافع حق )یعنی امام ع 
بسان برده ی خوار و خفیفی نبوده که در گوشه ای از خاک 
عراق کشته شده باشد بلکه او آقای سرشناسی بوده که هم 
رهبری و فرماندهی امت را به دست گرفته بود و هم مدافع 

بزرگ حق و دیانت محسوب می شد(
• دارنده میراث پیامبران، )یعنی امام ع جای انبیا نشسته و 
ممکن  ترتیب  هر  به  که  است  چنین  انبیا  مسئولیت 
پیام های الهی را به گوش مردم برسانند پس امام ع نیز باید 

چنین کاری را انجام می داد که داد(
• حجت الهی بر خلق جهان، )یعنی امام ع وسیله ی اتمام 
حجت الهی بر مردمان است که ثواب و عقاب مردم بر 
اساس نحوه و اندازه برخوردشان با امام ع تعیین می شود(.

• أَْشَهُد أَنََّك أَِمُن اللَِّه َو ابُْن أَِميِنِه ِعْشَت َسِعيداً َو َمَضيَْت َحِميداً 

َو ِمتَّ فَِقيداً َمظْلُوماً َشِهيداً

موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• امین خدا بودن امام ع و پدرش ع، )یعنی امام ع و پدرش امام 
علی ع طرف اعتماد خدا بوده و در کار و تصمیمات خود 

هرگز به امت اسالمی خیانت نکردند(
با ظالمان هرگز  با سعادت، )یعنی تنش و مبارزه  • زندگی 
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شقاوت و بدبختی نیست بلکه عین سعادت است(
• گذران عمر با افتخار و تمجید، )یعنی مقاومت و مبارزه امام ع 
به عنوان یك عیب و یك آشوب هرگز نباید مورد سرزنش 
باید مورد  او  افتخار است و  قرار گیرد بلکه کارش مایه 

تمجید و ستایش قرار گیرد(
• مرگش همراه شد با محروم شدن مردم از فیض وجودش و با 

مظلومیت و با شهادت در راه خدا.

ٌب  • أَْشَهُد أَنَّ اللََّه ُمْنِجٌز َما َوَعَدَك َو ُمْهلٌِك َمْن َخَذلََك َو ُمَعذِّ

َمْن قَتَلََك

موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• خدا وعده هایش را درباره امام ع محقق می کند،

• و خدا کسانی را که امام ع را ضایع کردند نابود می کند،
• و خدا قاتالن امام ع را شکنجه و عذاب می کند،

• أَْشَهُد أَنََّك َوفَيَْت ِبَعْهِد اللَِّه َو َجاَهْدَت ِف َسِبيلِِه َحتَّى أَتَاَك 

الْيَِقُن

موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• وفای امام ع به عهد خدا، 

• جهاد امام ع در راه خدا تا سرحد رسیدن به مرگ حتمی.
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اِمــَخِة َو اْلَرَْحاِم  • أَْشَهُد أَنََّك كُْنـَت نُوراً ِفــي اْلَْصـــاَلِب الشَّ

ســَْك الَْجاِهلِيَّــُة ِبأَنَْجاِسهــَا َو لَـــْم  الطَّاِهـــرَِة لَــْم تَُنجِّ

ُت ِمْن ثِيَاِبَها تُلِْبْسَك الُْمْدلَِهاَّ

موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• نورانی بودن وجود امام در نطفه پدرانش )امام علی ع و ابوطالب 
و ...( و رحم مادرانش )فاطمه زهرا و خدیجه کبری و ...(، 

• عدم تنّجس امام ع به نجاست های اخالقی دوران جاهلیت، 
)یعنی دشمنان امام ع از میان بنی امیه و غیره اخالقیات 

نجس جاهلیت را درباره امام ع و همراهانش اجرا کردند(
• پاک و پاکیزه بودن ظواهر امام ع از پوشش ها و مظاهر تیره 
و تار دوران جاهلیت، )یعنی دشمنان امام ع حتی ظواهر 
اسالمی را مراعات نکردند و برخورد ظاهری و بگیر و ببند 

آنان نیز مانند دوران جاهلیت بود(

يِن َو أَْركَاِن الُْمْسلِِمَن َو َمْعِقِل الُْمؤِْمِنَن • أَْشَهُد أَنََّك ِمْن دََعائِِم الدِّ

موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• پایگاه دین بودن امام ع، )یعنی حفاظت دین و عدم فروپاشی 

آن به عهده امام ع است(
• ستون بودن امام ع برای مسلمانان، )یعنی تکیه گاهی قابل 

اعتماد برای امت اسالمی حتی غیرشیعه است(
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امام ع برای  امام ع برای مؤمنان، )یعنی  • دژ و قلعه بودن 
مؤمنان و شیعیان نیز پناهگاهی محکم است(

• أَْشَهُد أَنََّك اْلَِماُم الَْبُّ التَِّقيُّ الرَِّضُّ الزَِّكُّ الَْهاِدي الَْمْهِديُّ

موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• پیشوا بودن، نیکوکار بودن، باتقوا بودن، راضی از خدا بودن، 
پاک بودن، راهنما بودن، هدایت یافتگی امام ع از جانب 

خدا.

• أَْشَهُد أَنَّ اْلَِئََّة ِمْن وُلِْدَك كَلَِمُة التَّْقَوى َو أَْعاَلُم الُْهَدى َو الُْعرَْوُة 

نْيَا ُة َعَل أَْهِل الدُّ الُْوثَْقى َو الُْحجَّ

موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• معصومین ع سخن و معنای تقوایند تا دیگران معارف و اخالق 

را از آنان بیاموزند.
اصلی  راه  از  دیگران  تا  هدایت اند  نشانه های  ع  معصومین   •

وانمانند یا به کژراهه نروند.
• معصومین ع دستگیره محکم اند تا دیگران نیفتند و به پایین 

سقوط نکنند.
• معصومین ع حجت بر مردم دنیا هستند تا کسی بهانه ای برای 

گریز یا ستیز با دین نداشته باشد.
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• أَْشَهُد أَنِّ ِبُكْم ُمؤِْمٌن َو ِبِإيَاِبُكْم ُموِقٌن ِبَشَائِعِ ِديِني َو َخَواتِيِم 

َعَمِل َو قَلِْبي لَِقلِْبُكْم ِسلٌْم َو أَْمرِي ِلَْمرِكُْم ُمتَِّبٌع َو نُْصَِت لَُكْم 

ٌة َحتَّى يَأْذََن اللَُّه لَُكْم فََمَعُكْم َمَعُكْم اَل َمَع َعُدوِّكُْم ُمَعدَّ

موارد شهادت در این فقره عبارت است از: 
• ایمان داشتن به امام ع،

• ایمان داشتن به رجعت امام ع،
• یقین داشتن به شریعت و عاقبت خوب عمل دینی،

• داشتن قلبی تسلیم قلب ائمه ع، 
• پیروی از اوامر ائمه ع، 

• آماده باش همیشگی برای یاری ائمه ع تا وقتی که خدا اذن 
جهاد بدهد، 

• همراهی فقط و فقط با ائمه ع نه با دشمنان آنان.
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فصل سوم: نکاتی درباره برخورد و نقش امام 
حسین علیه السالم 

َعاِء )یعنی امام ع تا آخرین فرصت باقیمانده به  • َفأَْعَذَر ِف الدُّ

دعوت مردمان به حق و عدالت پرداخت و هیچ کوتاهی 
نکرد و هیچ کم نگذاشت(

• َو َمَنَح النُّْصَح )امام ع اهل پند دلسوزانه بود که آن را به 

دیگران هدیه می کرد نه این که از روی غرض سیاسی یا 
سودجویی مادی نصیحت کند(

• َو بََذَل ُمْهَجَتُه ِفيَك )یعنی صاف ترین خونش را که حاکی از 

عمق جان است در راه خدا هزینه کرد. در اینجا می توانست 
بجای »فیك« تعبیر »لََك« بیاید اما فرقش این است که 
در تعبیر »فیك« رازی مهم نهفته است که امام ع خود 
را درباره خدا و مسائل مربوط به او یعنی برای دین خدا 
قربانی کرد برخالف عارفان غیرانقالبی که بلدند خود را 
تنها برای خدا قربانی کنند و به اصطالح به فنای توحیدی 
برسند اما کاری برای دین خدا و مسائل مربوطه در اجتماع 

نمی کنند(
• لَِيْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك )هدف امام ع نجات بندگان است نه گرفتار 

کردن و عقب نگهداشتن آنان(
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• ِمَن الَْجَهالَِة )نجات مسلمانان از آثار جاهلیت بعد از اسالم، در 

دستور کار امام ع است(
َالَِة )نجات شکاکان از سرگردانی ضاللت بعد از  • َو َحْرَِة الضَّ

ایمان نیز در دستور کار امام ع است(
• َفَجاَهَدُهْم ِفيَك َصاِبراً ُمْحَتِسباً َحتَّى ُسِفَك ِف طَاَعِتَك َدُمُه َو 

اْسُتِبيَح َحِرميُُه )امام ع جهاد در راه خدا را با صبر و تحمل 

و مقاومت کردن تا آخرین قطره خون و حتی به قیمت 
او این کار را  از دست دادن خانواده خود پیگیری کرد. 
با احتساب انجام داد. محتسب کسی است که بر اساس 
سنت اسالمی و معامله الهی با دشمنان خود رفتار می کند 
یعنی آنان را و کارشان را به خدا حواله می دهد و حساب و 
کتاب کارش را پیش خدا می برد ولذا تالشی نمی کند که 
در همین دنیا و خیلی زود انتقام بگیرد بلکه داوری و انتقام 

را به دست خدا می سپرد(
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فصل چهارم: نکاتی از اوصاف دشمنان امام و 
علل فاجعه کربال 

کربال داسـتان عجیبی دارد چون امتی کوچك در شـکل 72 تن 
از امام حمایت کردند و گروهی بسـیار در شـکل دو شـهر کوفه 
و شـام بـا امـام مخالفـت کـرده و او را کشـتند. به نظر می رسـد 
کـه زیـارت اربعیـن ناظـر بر زیارت عاشـورا باشـد و اشـاره ای به 
محتویات آن داشـته باشـد، ولذا می توان حدس زد که کسـانی 
کـه در زیـارت عاشـورا مـورد لعن و تبـری قرار گرفتـه بودند در 
زیـارت اربعیـن به گونـه ای دیگـر دسـته بندی اخالقـی شـده اند 
ولـذا می تـوان بـرای هریـك از روحیـات و صفات زیـر در زیارت 
اربعیـن کـه مربـوط به دشـمنان و قاتالن امام حسـین ع اسـت 
صاحبـان و متصفـان ملعونی پیدا کرد که اسـامی آنان در زیارت 

عاشـورا ذکر شـده است. 
اکنون طبق دسته بندی زیارت اربعین و با نیم نگاهی به اسامی 
این  اجتماعی  طبقات  و  اوصاف  به  عاشورا  زیارت  در  موجود 

گروه های ملعون می پردازیم:
• َو َقْد تََواَزَر َعلَْيِه )توازر یعنی اتحاد و پشتیبانی کردن از یکدیگر 

که نشان می دهد ظاملان و فاسدان و منافقان همگی بر ضد 

امام ع متحد شده بودند چون امام ع منافع نامشروع همه 
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آنان را تهدید می کرد. این توازر و اتحاد باطل بر ضد حق 
توسط کسانی انجام گرفت که فهرست آنان در ادامه زیارت 

با توصیفات بسیار اجمالی می آید:(
ــذ آن  ــا و لذای ــه دنی ــی گروهــی ک ــا )یعن نَْي ــُه الدُّ ــْن َغرَّتْ • َم

فریبشــان داد کــه شــاید اشــاره باشــد بــه این قســمت از 
زیــارت عاشــورا کــه نخســتین مخالفــان امام ع یــك باند 
هماهنــگ بودنــد: الِْعَصابـَـَة الَِّتــي ... َشــايََعْت َو بَايََعــْت َو 
تَابََعــْت َعــَل قَتْلِــه یعنــی بانــد و گروهــی کــه مشــایعت 

و بیعــت و پیگیــری کردنــد کشــتن امــام حســین ع را (
• َو بَاَع َحظَُّه ِباْلَرَْذِل اْلَْدَن )یعنی کسی که امتیازات اسالمی 

خود را به دنیای دون فروخت که شاید مرادش مانند عمر 
بن سعد باشد که نخست به امام ع احترام می گذاشت و 
سعی می کرد از کارزار با امام ع طفره برود اما وعده به 
قدرت رسیدن، وی را کور و کر کرده بود ولذا با وجود سابقه 
درخشان اسالمی و با این که پدرش سعد ششمین نفری 
بود که اسالم آورده بود اما عمر بن سعد با چیز بی ارزشی 
مثل وعده حکومت ری، بهره وامتیازش را معامله کرد و 

باالخره هم به آن نرسید(
• َو َشَى آِخرَتَُه ِبالثََّمِن اْلَوْكَِس )یعنی کسی که آخرتش را به 

قیمت بسیار پایین فروخت و دیگر چیزی از نصیب آخرت 
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برای خود باقی نگذاشت و نتوانست ایمانی به آخرت پیدا 
کند که شاید مرادش مانند شمر باشد که آخرتش را به نرخ 

بسیار اندک به یزید فروخت(
• َو تََغطْرََس )یعنی جباریت و دیکتاتوری را پیشه خود ساخت 

که شاید مرادش مانند ابن زیاد باشد که بسیار متکبر و 
ستم پیشه بود و با تمام غرورش با تمام یاران امام ع جنگید 

تا حرفش را به کرسی بنشاند(
• َو تَرَدَّى ِف َهَواُه )یعنی کسی که در هوای نفس خود پرتاب 

شد و سقوط کامل نمود که شاید مرادش مانند یزید باشد 
که آخرت را نادیده گرفته و تمامی محاسبات خود را در 

دنیا و برای دنیا به کار برد(
• َو أَْسَخَط نَِبيََّك )یعنی کسی که پیامبر ص را به خشم آورده بود 

که شاید مرادش مانند مروان باشد که در تاریخ اسالمی آمده 
است که وی مورد لعن صریح پیامبر ص قرار گرفته بود(

مطیع  که  کسی  )یعنی  َقاِق  الشِّ أَْهَل  ِعَباِدَك  ِمْن  أَطَاَع  َو   •

معاندان مخالف بود. شقاق یعنی به هر بهانه ای با دیگری 
مخالفت کردن و بین خود و او جدایی انداختن که شامل 
طائفه بنی امیه می شود که به هر بهانه ای در صف مخالفین 

اهل بیت ع می ایستادند(
و  فرصت طلب  منافقان  مطیع  که  )یعنی کسی  النَِّفاِق  َو   •
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سودجو بود که شاید مرادش کوفیان دروغگو و بی وفایی 
باشد که برای کسب منافع و بهره مندی از امتیازات مادی 
حکومت بنی امیه از رهبران دودل و منافق آن عصر پیروی 

کردند(
الُْمْسَتْوِجِبَن النَّاَر )یعنی کسی که مطیع  • َو َحَملََة اْلَْوزَاِر 

حامالن وِْزر شده بود. حامالن وزر کسانی بودند که هرچند 
از حقیقت ماجرا خبر داشتند و می دانستند حق با امام ع 
است اما برای مصالح و منافع خود سکوت کرده و بلکه 
حتی قتل امام ع را توجیه شرعی می کردند که حسین ع 
موجب آشوب در امت اسالمی شده است که شاید مرادش 
مانند ُشریح قاضی و دیگر خواص بی بصیرت زمانه باشد 
که با فتواهای ضدانقالبی خود وزر و وبال دیگران را نیز بر 
دوش کشیدند. اما مهم این است که در این فقره از زیارت، 
هم به این حامالن وزر و هم به پیروان احمق این فقهای 
فاسق حمله کرده است چون آنان با پیروی خود به این 
گروه از اشخاص بی شخصیت، هویّت دادند و آنان را جای 

پیامبر ص نشانده بودند.(


