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زیارتنامةاربعین

ـال :قَـ َ
َعـ ْن َص ْفـ َوا َن بْــنِ ِم ْهـ َرا َن الْ َجـ َّـا ِل قَـ َ
الصــا ِد ُق
ـال ِل َمـ ْولَ َي َّ
َصلَـ َواتُ اللَّـ ِه َعلَ ْيـ ِه ِف ِزيَــا َر ِة ْالَ ْربَ ِعـ َن تَـ ُزو ُر ِع ْنـ َد ا ْرتِ َفــا ِع ال َّن َها ِر
َو تَق ُ
ُول:

ــا ُم َع َ
الس َ
ــا ُم َع َ
الس َ
ــى َخلِيــلِ اللَّــ ِه َو
ــى َو ِ ِّل اللَّــ ِه َو َحبِيبِــ ِه َّ
َّ
ـن
السـ َـا ُم َع َل الْ ُح َسـ ْ ِ
ـي اللَّـ ِه َو ا ْبــنِ َص ِف ِّيـ ِه َّ
نَجِ ي ِبـ ِه َّ
السـ َـا ُم َعـ َـى َص ِفـ ِّ
ـر ِ
السـ َـا ُم َعـ َـى أَ ِس ـرِ الْكُ ُربَـ ِ
ات
الْ َمظْلُـ ِ
ـات َو َق ِتيــلِ الْ َعـ َ َ
ـوم الشَّ ـهِي ِد َّ
ـم إِ ِّن أَشْ ـ َهدُ أَنَّــهُ َولِ ُّيــكَ َو ا ْبـ ُن َولِ ِّيــكَ َو َص ِف ُّيــكَ َو ا ْبـ ُن َص ِف ِّيــكَ
اللَّ ُهـ َّ
ِالسـ َعا َد ِة َو ا ْج َت َب ْي َتــهُ
الْفَائِـ ُز ِبكَ َرا َم ِتــكَ أَكْ َر ْم َتــهُ بِالشَّ ـ َها َد ِة َو َح َب ْوتَــهُ ب َّ
الســا َد ِة َو قَائِــداً ِمـ َن الْ َقــا َد ِة
ب ِِطيـ ِ
ـب الْـو َِل َد ِة َو َج َعلْ َتــهُ َسـ ِّيداً ِمـ َن َّ
َو َذائِــداً ِمـ َن الـ َّذا َد ِة َو أَ ْعطَ ْي َتــهُ َم َوارِيـ َ
ـث ْالَنْ ِب َيــا ِء َو َج َعلْ َتــهُ ُح َّجـ ًة
ـح َو َب َذ َل
َعـ َـى َخلْ ِقــكَ ِمـ َن ْالَ ْو ِص َيــا ِء َفأَ ْعـ َذ َر ِف الدُّ َعــا ِء َو َم َن َح ال ُّن ْصـ َ
ـر ِة الضَّ َللَـ ِة َو َقدْ
ُم ْه َج َتــهُ ِفيــكَ لِ َي ْسـ َت ْن ِق َذ ِع َبــادَكَ ِمـ َن الْ َج َهالَـ ِة َو َحـ ْ َ
تَـ َوا َز َر َعلَ ْيـ ِه َمـ ْن َغ َّرتْــهُ الدُّ نْ َيــا َو َبــا َع َحظَّــهُ ِبـ ْ
شى
ـالَ ْرذَلِ ْالَد َْن َو َ َ
آ ِخ َرتَــهُ بِال َّث َمــنِ ْالَ ْوكَـ ِ
ـس َو تَ َغطْ ـ َر َس َو تَـ َردَّى ِف َه ـ َوا ُه َو أَ ْس ـ َخطَكَ
َو أَ ْس ـخ َ
َط نَ ِب َّيــكَ َو أَطَــا َع ِم ـ ْن ِع َبــا ِدكَ أَ ْهـ َـل الشِّ ـقَاقِ َو ال ِّن َفــاقِ َو
ـم ِفيــكَ َصا ِبـراً ُم ْح َت ِســباً
َح َملَـ َة ْالَ ْوزَا ِر الْ ُم ْسـ َت ْوجِ ِب َني لِل َّنــا ِر َف َجاهَدَ ُهـ ْ
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ـم
ـم فَالْ َع ْن ُهـ ْ
ِيح َح ِرميُــهُ اللَّ ُهـ َّ
َح َّتــى ُس ـ ِفكَ ِف َطا َع ِتــكَ َد ُمــهُ َو ْاس ـ ُتب َ
السـ َـا ُم َعلَ ْيــكَ َيــا ا ْب ـ َن َر ُســولِ
لَ ْعن ـاً َوبِيـ ًـا َو َع ِّذ ْب ُهـ ْ
ـم َع َذاب ـاً أَلِي ـاً َّ
السـ َـا ُم َعلَ ْيــكَ يَــا ابْـ َن َسـ ِّي ِد ْالَ ْو ِص َيــا ِء أَشْ ـ َهدُ أَنَّــكَ أَ ِمـ ُن اللَّـ ِه َو
اللَّـ ِه َّ
ـت َف ِقيــداً َمظْلُوماً
ـت َح ِميداً َو ِمـ َّ
ـت َسـ ِعيداً َو َمضَ ْيـ َ
ا ْبـ ُن أَ ِمي ِنـ ِه ِعشْ ـ َ
شَ ـهِيداً َو أَشْ ـ َهدُ أَنَّ اللَّــهَ ُم ْنجِ ـ ٌز لَــكَ َمــا َو َعــدَكَ َو ُم ْهلِــكٌ َمـ ْن َخ َذلَكَ
ـدْت
ـت ِب َع ْهـ ِد اللَّـ ِه َو َجا َهـ َ
َو ُم َعـ ِّذ ٌب َمـ ْن َق َتلَــكَ َو أَشْ ـ َهدُ أَنَّــكَ َو َف ْيـ َ
ِف َس ـبِيلِ اللَّ ـ ِه َح َّتــى أَتَــاكَ الْ َي ِق ـ ُن َفلَ َع ـ َن اللَّــهُ َم ـ ْن َق َتلَــكَ َو لَ َع ـ َن
ـت ِب ـ ِه
اللَّــهُ َم ـ ْن ظَلَ َمــكَ َو لَ َع ـ َن اللَّــهُ أُ َّم ـ ًة َس ـ ِم َع ْت ِب َذلِــكَ َف َر ِض َيـ ْ
ـم إِ ِّن أُشْ ـهِدُكَ أَ ِّن َو ِ ٌّل لِ َمـ ْن َواال ُه َو َعــدُ ٌّو لِ َمـ ْن َعــادَا ُه ِبـأَ ِب أَن َْت
اللَّ ُهـ َّ
ـت نُــوراً ِف ْالَ ْصـ َـا ِب
َو أُ ِّمــي َيــا ا ْب ـ َن َر ُســولِ اللَّ ـ ِه أَشْ ـ َهدُ أَنَّــكَ كُ ْنـ َ
ـم تُ َن ِّج ْســكَ الْ َجا ِهلِ َّيـ ُة ِبأَنْ َج ِاسـ َها َو
الشَّ ــا ِم َخ ِة َو ْالَ ْر َحـ ِ
ـام الْ ُمطَ َّهـ َر ِة لَـ ْ
ـم تُلْب ِْســكَ ِمـ ْن ُمدْ لَ ِهـ َّـا ِت ثِ َيا ِب َهــا َو أَشْ ـ َهدُ أَنَّــكَ ِمـ ْن َد َعائِـ ِـم الدِّينِ
لَـ ْ
َو أَ ْركَانِ الْ ُم ْس ـلِ ِم َني َو َم ْع ِقــلِ الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن َو أَشْ ـ َهدُ أَنَّــكَ ْ ِ
ـر
ال َمــا ُم الْـ َ ُّ
ض الـ َّز ِ ُّ
ك الْ َهــا ِدي الْ َم ْهـ ِد ُّي َو أَشْ ـ َهدُ أَنَّ ْالَ ِئَّـ َة ِمـ ْن ُولْ ِدكَ
ـي الـ َّر ِ ُّ
ال َّت ِقـ ُّ
كَلِ َم ـ ُة ال َّت ْق ـ َوى َو أَ ْعـ َـا ُم الْ ُهــدَى َو الْ ُع ـ ْر َو ُة الْ ُوثْ َقــى َو الْ ُح َّج ـ ُة َعـ َـى
ِشائِ ـ ِع
ـم ُم ْؤ ِم ـ ٌن َو ِبإِ َيا ِبكُـ ْ
أَ ْهــلِ الدُّ نْ َيــا َو أَشْ ـ َهدُ أَ ِّن ِبكُـ ْ
ـم ُمو ِق ـ ٌن ب َ َ
ـم
ِدي ِنــي َو َخ َواتِيـ ِـم َع َمـ ِـي َو َقلْ ِبــي لِ َقلْ ِبكُـ ْ
ـم ِس ـل ٌْم َو أَ ْم ـرِي ِلَ ْم ِركُـ ْ
ـم َم َعك ُْم
ـم َف َم َعكُـ ْ
ـم ُم َعــدَّ ٌة َح َّتــى َيـأْ َذنَ اللَّــهُ لَكُـ ْ
ـر ِت لَكُـ ْ
ُم َّت ِبـ ٌـع َو نُـ ْ َ
ـم َو أَ ْج َســا ِدك ُْم
ـم َصلَـ َو ُ
ـم َو َعـ َـى أَ ْر َوا ِحكُـ ْ
ات اللَّـ ِه َعلَ ْيكُـ ْ
َل َمـ َـع عَدُ ِّوكُـ ْ
ـم َو َب ِ
ـم آ ِمـ َن َر َّب الْ َعالَ ِمـ َن.
اط ِنكُـ ْ
ـم َو ظَا ِه ِركُـ ْ
َو شَ ــا ِه ِدك ُْم َو غَائِ ِبكُـ ْ
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مقدمه

زیـارت اربعیـن ماننـد هـر زیـارت دیگـری حـاوی حکمتها و
عبرتهـای فراوان اسـت کـه در اینجا بهطور مختصـر به برخی
از نـکات مهـم زیارت اربعین در طی چند فصل اشـاره میکنیم:
عالمه مجلسی در بحار االنوار ج  98ص  334میفرماید« :فائدة:
اعلم أنه ليس في األخبار ما العلة في استحباب زيارته صلوات اهلل
عليه في هذا اليوم و المشهور بين األصحاب أن العلة في ذلك
رجوع حرم الحسين صلوات اهلل عليه في مثل ذلك اليوم إلى
كربالء عند رجوعهم من الشام و إلحاق علي بن الحسين صلوات
اهلل عليه الرءوس باألجساد و قيل في مثل ذلك اليوم رجعوا إلى
المدينة و كالهما مستبعدان جدا ألن الزمان ال يسع ذلك كما
يظهر من األخبار و اآلثار و كون ذلك في السنة األخرى أيضا
مستبعد .و لعل العلة في استحباب الزيارة في هذا اليوم هو أن
جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنه في مثل هذا اليوم وصل
من المدينة إلى قبره الشريف و زاره بالزيارة التي مر ذكرها فكان
أول من زاره من اإلنس ظاهرا فلذلك يستحب التأسي به أو إطالق
أهل البيت ع في الشام من الحبس و القيد في مثل هذا اليوم أو
علة أخرى 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 رسیدهاند و امام سجاد ع سرهای شهدا را به
بدنها 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 نمیداد
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 نمیدانیم».
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فصل اول :نکاتی درباره سالم دادن

السـ َـا ُم َعـ َـى َخلِيلِ اللَّـ ِه َو نَجِ ي ِب ِه
السـ َـا ُم َعـ َـى َو ِ ِّل اللَّـ ِه َو َحبِي ِبـ ِه َّ
َّ
ـن
السـ َـا ُم َعـ َـى الْ ُح َسـ ْ ِ
ـي اللَّ ـ ِه َو ا ْبــنِ َص ِف ِّي ـ ِه َّ
َّ
السـ َـا ُم َعـ َـى َص ِفـ ِّ
َ
ـر ِ
السـ َـا ُم َعـ َـى أ ِسـرِ الْكُ ُربَـ ِ
ات
الْ َمظْلُـ ِ
ـات َو َق ِتيــلِ الْ َعـ َ َ
ـوم الشَّ ـهِي ِد َّ
السـ َـا ُم َعلَ ْيــكَ َيــا ا ْب َن َسـ ِّي ِد
السـ َـا ُم َعلَ ْيــكَ َيــا ا ْبـ َن َر ُســولِ اللَّـ ِه َّ
َّ ...
ْالَ ْو ِص َيــا ِء...
ولى خدا و حبيبش ،سالم بر دوست خدا و نجیبش،
(سالم بر ّ
سالم بر بنده برگزيده خدا که فرزند بنده برگزيدهاش بود ،سالم
بر حسين مظلوم شهيد ،سالم بر آن اسیر گرفتاريها و كشته
اشكها  ...سالم بر تو اى فرزند رسول خدا ،سال م بر تو اى فرزند
سرور اوصیا )...
در جوامع بشری در هر زبان و در هر ملتی الفاظ و رفتارهای
ویژهای برای درود فرستادن وجود دارد .مثال در برخی از ملتها
حرکات گوناگونی مانند دست به سینه گذاشتن ،کاله از سر
برداشتن ،نام یکدیگر را صدا کردن ،دست خود را بلند کردن،
ِ
لبخند زدنِ ،
دست یکدیگر را به هم زدن ،خم شدن و تعظیم
کف
کردن و مانند آنها برای سالم کردن به یکدیگر بکار میرود.
اما دین اسالم از میان این رفتارها و گفتارهای ارتباطی تنها به
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«سالم گفتن» بسنده کرده است .در قرآن کریم « 1سالم گفتن»
زیرمجموعهی یک رفتار اجتماعی به نام «تحیت» محسوب
میشود« .تحیت» یعنی گفتن زندهباشی و ابراز احترام و دوستی
با کسی که او را میشناسیم یا میخواهیم 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 نمیتوان آن را بهراحتی بهمعنای تحیت و گفتن زندهباشی
دانست ،مانند اینکه یکی از نامهای الهی (السالم) است یا یکی
از نامهای بهشت (دار السالم) است یا ویژگی شب قدر (سالم هی
حتی مطلع الفجر) است یا بر پیامبرانی که از دنیا رفتهاند (نوح،

ابراهیم ،موسی ،هارون ،الیاسین) سالم گفته شده است یا مؤمنان
در بهشت به یکدیگر سالم میگویند 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 یک رفتار
اجتماعی منافات دارد یا خدا و مالئک به همه صالحان سالم گفته
اند بدون اینکه صالحان نیز جواب سالمشان را داده باشند یعنی در
هیچ جا نیامده که صالحان نیز به خدا و مالئک به عنوان وجوب
 .1مجادله  / 8نساء  / 86یونس  / 10ابراهیم  / 23احزاب  / 44نور  / 61فرقان . 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 هماکنون
در میان مردم رواج دارد .از سوی دیگر میبینیم که در زیارات ائمه
ع از جمله زیارت جامعه ،در کنار سالم گفتن به ائمه ،رحمت و
برکات خدا را نیز برای آنان طلب میکنیم که این امر نشانه این
است که معنای سالم هرگز مساوی با رحمت و برکات هم نیست.
طبعا پیدا کردن یک 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:

« .1سالم» در واقع زیرمجموعه «تحیت» است و تحیت از
ریشه حیات گرفته شده است یعنی سالم گفتن با مفهوم حیات و
زندگی پیوند خورده است.
 .2سالم گفتن تنها از باب تفعیل که یکی از معانی آن «دعاء
و قول الشیء» است استعمال شده است یعنی «تسلیم» از باب
تفعیل بهمعنای سالم گفتن یا دعا کردن برای رسیدن به سالم
است.
 .3ماده «سلم» مفهومی دارد که مقابل بیماری ،آفت ،عیب،
خرابی ،خصومت ،دشمنی ،تمرد و زوال قرار میگیرد.
 .4جمله «سالم علی  »...جمله دعائیه است که با گفتن آن
نکاتی درباره زیارتنامه اربعین 13

حیات خوبی را برای مخاطب خود درخواست و آرزو میکنیم.
 .5سالم گفتن مقدمهای است برای آشنایی و ارتباط برقرار
کردن با دیگران ،و درواقع اسم رمز ورود به دوستی است.
بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که «سالم» مفهوم جامعی از
عیب بدون دشمنی و خشونت را نشان
حیات و
سالم بی ِ
ِ
زندگی ِ
«حی»
میدهد .و اگر در باره خدا بهکار رود پس به صفت ذاتی
ّ
مربوط شده و نشان میدهد که خدای اسالم ،خدای بیآزار و
بیعیب و بدون خصومت و خشونت است و اگر در باره بهشت
بهکار رود پس بهمعنای مکانی است که ویژگیهای یادشده را
داراست .و به همین ترتیب ،سالم بودن شب قدر نیز بهمعنای
شبی است که خصوصیات یادشده را داراست و مؤمنان روزهدار
شایسته است که قدر و منزلت آن را بدانند و به شبزندهداری در
آن بپردازند و از آن بهرههای معنوی ببرند.
حال وقتی بر کسی سالم میفرستیم درواقع برای او دعای خیر و
آرزوی خوب میکنیم که این ویژگیهای یادشده در حیات و زندگی او
راه پیدا کند .ولذا سالم گفتن بر خدا و مالئک بیمعناست چون آرزوی
خوب کردن درباره آنان موجب کمال آنان نمیشود .اما از سوی دیگر،
سالمگفتنعیسیعبرخودشمعنادارمیشودچوندعاستواوخود
را دعا کرده است و بدینسان تعبیر «السالم علینا» در سالمهای نماز
که نمازگزار بر خودش سالم میکند قابل فهم میگردد.
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باالخره ما در بخش تحیتهای زیارات چه در «زیارت اربعین»
و چه در «زیارت جامعه» سه چیز را برای ائمه معصومین ع
طلب میکنیم :یکی رحمت که به معنای جبران کاستیها و
نیازمندیهای ائمه ع است .و دیگری طلب برکات که به معنای
افزایش نعمتها 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 میخواهیم با سالم گفتن خود با حضرات
ائمه ع ارتباط برقرار کنیم و به آنان نزدیک شویم.

موارد سال م بر امام حسین علیه السالم

در ایـن بخـش با  12صفت که هریک نشـانگر مقامی از مقامات
آن حضرت اسـت به امام ع سلام داده شـده که عبارتند از:
ِي َّ
اللِ« :والیت» ،نخستین ویژگی مهم
َّ .1
الس َل ُم َع َلى َول ِّ
امام معصوم ع است که هم نسبتی به خدا دارد یعنی «شخصی
که نزدیک 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 هریک
دارای امتیاز مهم اولویت نبوی هستند که خدا فرمود :ال َّنب ُِّي أَ ْولى
ِنين م ِْن أَنْفُسِ ِه م  -احزاب  .6 /اولویت نبوی یعنی این که
ب ِال ْ ُم ْؤم َ
در نظر هر مسلمان ،جان و مال پیامبر ص در درجه اول و مهمتر
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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
میشود.
َ .2و َح ِبي ِبـهِ :کلمـه حبیـب میتواند بهمعنای اسـم مفعول
(محب) باشـد ولـی با توجـه به لفظ
(محبـوب) یـا اسـم فاعـل
ّ
«ولـی اهلل» ترکیبـی از آن دو اسـت یعنـی دوسـت و دوسـتدار
ّ
ولـی به خـدا نزدیک
ولـی اهلل نشـان میدهـد کـه ّ
خـدا .قرینـه ّ
ولـی نزدیک اسـت و این نشـانگر مهر و
اسـت پـس خـدا هم به ّ
ولـی اهلل هم ُمحب خداسـت و هم
محبـت دوطرفه اسـت یعنی ّ
محبـوب خدا.
ِيل َّ
اللِ :خلیل کسی است که در دوستی
الس َل ُم َع َلى َخل ِ
َّ .3

خود خیلی گرم و بهجوش است .دوستی امام ع با خدا کامال گرم و
پرحرارت است بهگونهای که وی از مخصوصین خدا گردیده است
و هرگز خدا رابطهاش را با او قطع نخواهد کرد.
َ .4و نَجِ ي ِبهِ :یعنی کسی که نسبت به دیگران شخصیت
برجستهتری داشته و ارزش و احترامش بیشتر از دیگران است.
ِي َّ
صفی کسی است که از میان
اللِ:
َّ .5
الس َل ُم َع َلى َصف ِّ
ّ
بسیاری از افراد ،برگزیده و برجسته میشود .ولذا ارزش او بهمراتب
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 میشود تا اینجا چهار صفت مهم یعنی والیت  ،محبت ،
ُخ َّلت  ،نجابت و صفوت را برای امام ع ذکر میکند که چهارمین
آن یعنی صفی اهلل برای مردم إلزامآور است چون باید ببینند و
بشنوند که شخص برگزیده خدا از قول خدا چه میگوید و چه از
آنان میخواهد.
َ .6و اب ْ ِن َص ِفيِّه :این عبارت اشاره به مقام صفوت در امام علی
ع و إلزامآوری کالم آن حضرت برای مردم است ،یعنی اشاره به
اثبات امامت برای امام علی و استمرار امامت در سلسله جلیله ائمه
معصومین ع است.
وم :مظلومیت امام ،نخستین
الس َل ُم َع َلى ال ْ ُح َس ْي ِن ال ْ َم ْظ ُل ِ
َّ .7
بهانه برای توجه دادن مردم به او در این زیارت است .ظلم در علم
حقوق ،مرجع همه حقکشیها و بدیهاست .پس این تعبیر در
زیارتنامه درواقع نوعی اعالم جرم حقوقی و حقیقی بر علیه بنی
امیه است.
َّ .8
الش ِهيدِ  :شهادت امام ،محوریترین موضوع در فاجعه
کربالست و در عین حال إعالم جرم بر علیه بنی امیه است.
الس َل ُم َع َلى أَسِ ي ِر ال ْ ُك ُرب َ ِ
ات :تعبیر «گرفتار ناگواریها»
َّ .9
صفتی است که از میان ائمه ع بیشتر از همه به امام حسین ع
رسید ولذا فقط درباره آن حضرت بهکار میرود چون عالوه بر
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خودش ،اهل بیت شریفش نیز مورد آزار قرار گرفتند.
ِيل ال ْ َع َب َر ِ
ات :امام تنها کسی است که اشکهای فراوان
َ .10و َقت ِ
بر کشته شدن او ریخته شد و همچنان ریخته میشود .این
تعبیر نشانگر این است که اشک ریختن بر آن حضرت یک س ّنت
اسالمی گردیده است و باید در طول تاریخ ادامه یابد.
ول َّ
الس َل ُم َع َل ْي َ
اللِ :این سالم اشاره است
ك يَا اب ْ َن َر ُس ِ
َّ .11
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.
الس َل ُم َع َل ْي َ
ك يَا اب ْ َن َسيِّدِ الْ ْوصِ َياءِ :اشاره است به
َّ .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 اسلام ،اسـم رمـز ورود بـه اجتماع
امـت اسلامی اسـت .هر فـردی با گفتن شـهادتین یعنـی اقرار
بـه ال الـه اال اهلل و محمـد رسـول اهلل ولـو به طـور ظاهری،
تبعـهی جامعه اسلامی میشـود و احکام شـریعت اسلامی در
بـاره او جـاری میگـردد .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
اسلام در مناسـبتهای مختلف از قبیل اذان ،اقامه ،تشهد نماز،
غسـل جمعـه و در برخـی از تعقیبات نماز نشـان داده میشـود
و درواقـع شـخص مسـلمان در ایـن مـوارد ،تمرین اسلامورزی
میکنـد اما شـهادت دادن بـه والیت ائمه ع و اعالم تشـیع غالبا
از طریـق زیـارات صـورت میگیرد.
بسیاری لفظ شهادت را به معنای خبر قطعی و یقینی میدانند
که در این صورت ،کلمه « اَشْ َه ُد » بهمعنای « ا َ ْعلَ ُم » (یعنی
میدانم و خبر قطعی دارم) خواهد بود ،در حالی که از برخی
توضیحات لغوی و استعماالت کلمه شهادت در گواهیهای
قضایی و دادگاهی میتوان پی به معنای گستردهتری برد که مراد
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از شهادت عالوه بر خبر قطعی عبارت است از إعالم و إعالن
خبر قطعی به دیگران ،پس « اَشْ َه ُد » بهمعنای « ا ُ ْعل ُِم » (یعنی
میآگاهانم و خبر قطعی میدهم) خواهد بود .عنصر «مشاهده و
یقین» که در کلمه شهادت لحاظ شده است بهمعنای اعتماد
داشتن به آگاهی و گواهی خود در امر دین است ،یعنی برای
مسلمان شدن باید با همین حالت و احساس عمیق درونی،
شهادتین اسالمی را بر زبان جاری ساخت .اینکه خدا و رسول
ص ،گفتن این کلمه را برای ابراز احساس دینی اشخاص معتبر
دانستهاند درواقع خواستهاند 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 «اَشْ َه ُد» بهمعنای «قبول دارم و به همگان إعالم
میکنم» خواهد بود .و شاید برای همین است که در روایات نماز
بهطور مخصوص آمده است که بر امام جماعت مستحب است که
تشهد را بلند بگوید و به مامومین خود بشنواند.
از بحث شهادتها دو مطلب مهم درباره ائمه ع استخراج
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میشود :الف) معرفی فضایل ائمه ع .ب) معرفی وظایف شیعه.
این دو مطلب مهم در عبارات زیارت در هم تنیدهاند مثال
آنجا که میگوید :أَ ْع َط ْي َت ُه َم َوا ِر َ
يث الْن ْ ِب َيا ِء هرچند سخن از
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 میگوید :ع ْ
ت َسعِيدا ً یعنی زائر شیعه
ِش َ
میخواهد بگوید من نیز خود را موظف میدانم که از سعادت،
تعریف مادی و دنیایی نکنم بلکه سعادت را زندگی همراه با
شهادت در راه خدا بدانم.
موارد شهادت درباره اوصاف و حاالت امام علیه السالم:

ایـن بخـش حـاوی  9شـهادت اسـت کـه مـوارد گوناگونـی از
اوصـاف امـام ع در زیر هریک از آنها قرار دارد و هریک نشـانگر
مقامـی از مقامـات آن حضـرت اسـت کـه عبارتند از:

• أَشْ َه ُد أَنَّ ُه َولِيُّ َك َو ابْ ُن َولِيِّ َك َو َص ِفيُّ َك َو ابْ ُن َص ِفيِّ َك الْفَائِ ُز
ِالس َعا َد ِة َو ا ْجتَ َب ْيتَ ُه
ِب َك َرا َم ِت َك أَكْ َر ْمتَ ُه بِالشَّ َها َد ِة َو َح َب ْوتَ ُه ب َّ
السا َد ِة َو قَائِدا ً ِم َن الْقَا َد ِة
ب ِِط ِ
يب الْوِلَ َد ِة َو َج َعلْتَ ُه َسيِّدا ً ِم َن َّ
َو ذَائِدا ً ِم َن الذَّا َد ِة َو أَ ْعطَ ْيتَ ُه َم َوارِيثَ ْالَنْ ِب َيا ِء َو َج َعلْتَ ُه ُح َّج ًة
َع َل َخلْ ِق َك ِم َن ْالَ ْو ِصيَا ِء.
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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 فاجعهآمیز 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
گرفتاریها هرگز دچار شقاوت و بدبختی و شوربختی نشده
زندگی حماسی و پرمقاومت و پرمخاطره،
است بلکه این
ِ
عین خوشبختی و بلکه سعادتی ویژه است)
• گلچین بودن در والدت( ،یعنی اینگونه 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 بردهی خوار و خفیفی نبوده که در گوشهای 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 میشد)
• دارنده میراث پیامبران( ،یعنی امام ع جای انبیا نشسته و
مسئولیت انبیا چنین است که به هر ترتیب ممکن
پیامهای الهی را به گوش مردم برسانند پس امام ع نیز باید
چنین کاری را انجام میداد که داد)
• حجت الهی بر خلق جهان( ،یعنی امام ع وسیلهی اتمام
حجت الهی بر مردمان است که ثواب و عقاب مردم بر
اساس نحوه و اندازه برخوردشان با امام ع تعیین میشود).

• أَشْ َه ُد أَن ََّك أَ ِم ُني اللَّ ِه َو ابْ ُن أَ ِمي ِن ِه ِعشْ َت َس ِعيدا ً َو َمضَ ْي َت َح ِميدا ً
َو ِم َّت فَ ِقيدا ً َمظْلُوماً شَ هِيدا ً

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)
• زندگی با سعادت( ،یعنی تنش و مبارزه با ظالمان هرگز
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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 یک عیب و یک آشوب هرگز نباید مورد سرزنش
قرار گیرد بلکه کارش مایه افتخار است و او باید مورد
تمجید و ستایش قرار گیرد)
• مرگش همراه شد با محروم شدن مردم از فیض وجودش و با
مظلومیت و با شهادت در راه خدا.

• أَشْ َه ُد أَ َّن اللَّ َه ُم ْن ِج ٌز َما َو َع َد َك َو ُم ْهلِ ٌك َم ْن َخ َذل ََك َو ُم َعذ ٌِّب
َم ْن قَتَل ََك
موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• خدا وعدههایش را درباره امام ع محقق میکند،
• و خدا کسانی را که امام ع را ضایع کردند نابود میکند،
• و خدا قاتالن امام ع را شکنجه و عذاب میکند،

• أَشْ َه ُد أَن ََّك َوفَ ْي َت ِب َع ْه ِد اللَّ ِه َو َجا َهدْتَ ِف َسبِيلِ ِه َحتَّى أَت ََاك
الْيَ ِق ُني
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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ـــل ِب الشَّ ا ِمــ َخ ِة َو ْالَ ْر َح ِام
ـت نُورا ً ِفــي ْالَ ْص َ
• أَشْ َه ُد أَن ََّك كُ ْن َ
الطَّا ِهـــ َر ِة لَــ ْم تُ َن ِّجســْ َك الْ َجا ِهلِيَّــ ُة ِبأَنْ َج ِاسهــَا َو لَـــ ْم
تُلْب ِْس َك الْ ُم ْدلَه َِّمتُ ِم ْن ثِ َيا ِب َها
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 ،)...
تنجس امام ع به نجاستهای اخالقی دوران جاهلیت،
• عدم ّ
(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 پوششها 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)

• أَشْ َه ُد أَن ََّك ِم ْن َد َعائِمِ الدِّينِ َو أَ ْركَانِ الْ ُم ْسلِ ِم َني َو َم ْع ِقلِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني

موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• پایگاه دین بودن امام ع( ،یعنی حفاظت دین و عدم فروپاشی
آن بهعهده امام ع است)
• ستون بودن امام ع برای مسلمانان( ،یعنی تکیهگاهی قابل
اعتماد برای امت اسالمی حتی غیرشیعه است)
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• دژ و قلعه بودن امام ع برای مؤمنان( ،یعنی امام ع برای
مؤمنان و شیعیان نیز پناهگاهی محکم است)

• أَشْ َه ُد أَن ََّك ْ ِ
ض ال َّز ِكُّ الْ َها ِدي الْ َم ْه ِد ُّي
ال َما ُم ال َ ُّْب التَّ ِق ُّي ال َّر ِ ُّ

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

• أَشْ َه ُد أَ َّن ْالَ ِئَّ َة ِم ْن ُول ِْد َك كَلِ َم ُة التَّ ْق َوى َو أَ ْع َل ُم الْ ُه َدى َو الْ ُع ْر َو ُة
الْ ُوثْقَى َو الْ ُح َّج ُة َع َل أَ ْهلِ ال ُّدنْيَا

موارد شهادت در این فقره عبارت است از:
• معصومین ع سخن و معنای تقوایند تا دیگران معارف و اخالق
را از آنان بیاموزند.
• معصومین ع نشانههای هدایتاند تا دیگران از راه اصلی
وانمانند یا به کژراهه نروند.
• معصومین ع دستگیره محکماند تا دیگران نیفتند و به پایین
سقوط نکنند.
• معصومین ع حجت بر مردم دنیا هستند تا کسی بهانهای برای
گریز یا ستیز با دین نداشته باشد.
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ِشائِعِ ِدي ِني َو َخ َواتِيمِ
• أَشْ َه ُد أَ ِّن ِب ُك ْم ُم ْؤ ِم ٌن َو ِب ِإيَا ِب ُك ْم ُمو ِق ٌن ب َ َ
ُص ِت لَ ُك ْم
َع َم ِل َو قَلْبِي لِ َقلْ ِب ُك ْم ِسلْ ٌم َو أَ ْمرِي ِلَ ْم ِركُ ْم ُمتَّ ِب ٌع َو ن ْ َ
ُم َع َّد ٌة َحتَّى يَأْ َذ َن اللَّ ُه لَ ُك ْم فَ َم َع ُك ْم َم َع ُك ْم لَ َم َع َع ُد ِّوكُ ْم

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،
• آمادهباش 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
حسینعلیهالسالم

• َفأَ ْع َذ َر ِف الدُّ َعا ِء (یعنی امام ع تا آخرین فرصت باقیمانده به
دعوت مردمان به حق و عدالت پرداخت و هیچ کوتاهی
نکرد و هیچ کم نگذاشت)
• َو َم َن َح ال ُّن ْص َح (امام ع اهل پند دلسوزانه بود که آن را به
دیگران هدیه میکرد نه این که از روی غرض سیاسی یا
سودجویی مادی نصیحت کند)
• َو َب َذ َل ُم ْه َجتَهُ ِفيكَ (یعنی صافترین خونش را که حاکی از
عمق جان است در راه خدا هزینه کرد .در اینجا میتوانست
بجای «فیک» تعبیر «ل َ َ
ک» بیاید اما فرقش این است که
در تعبیر «فیک» 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
نمیکنند)

• لِ َي ْس َت ْن ِق َذ ِع َبادَكَ (هدف امام ع نجات بندگان است نه گرفتار
کردن و عقب نگهداشتن آنان)
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• ِم َن الْ َج َهالَ ِة (نجات مسلمانان از آثار جاهلیت بعد از اسالم ،در
دستور کار امام ع است)
ي ِة الضَّ َللَ ِة (نجات شکاکان از سرگردانی ضاللت بعد از
• َو َح ْ َ
ایمان نیز در دستور کار امام ع است)

• َف َجاهَدَ ه ُْم ِفيكَ َصا ِبراً ُم ْح َت ِسباً َح َّتى ُس ِفكَ ِف طَا َع ِتكَ َد ُمهُ َو
ِيح َح ِرميُهُ (امام ع جهاد در راه خدا را با صبر و تحمل
ْاس ُتب َ
و مقاومت کردن تا آخرین قطره خون و حتی به قیمت
از دست دادن خانواده خود پیگیری کرد .او این کار را
با احتساب انجام داد .محتسب کسی است که بر اساس
سنت اسالمی و معامله الهی با دشمنان خود رفتار میکند

یعنی آنان را و کارشان را به خدا حواله میدهد و حساب و
کتاب کارش را پیش خدا میبرد ولذا تالشی نمیکند که
در همین دنیا و خیلی زود انتقام بگیرد بلکه داوری و انتقام
را به دست خدا میسپرد)
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فصل چهارم :نکاتی از اوصاف دشمنان امام و
عللفاجعهکربال

کربال داسـتان عجیبی دارد چون امتی کوچک در شـکل  72تن
از امام حمایت کردند و گروهی بسـیار در شـکل دو شـهر کوفه
و شـام بـا امـام مخالفـت کـرده و او را کشـتند .به نظر میرسـد
کـه زیـارت اربعیـن ناظـر بر زیارت عاشـورا باشـد و اشـارهای به
محتویات آن داشـته باشـد ،ولذا میتوان حدس زد که کسـانی
کـه در زیـارت عاشـورا مـورد لعن و تبـری قرار گرفتـه بودند در
زیـارت اربعیـن بهگونـهای دیگـر دسـتهبندی اخالقـی شـدهاند
ولـذا میتـوان بـرای هریـک 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 دستهبندی زیارت اربعین و با نیمنگاهی به اسامی
موجود در زیارت عاشورا به اوصاف و طبقات اجتماعی این
گروههای ملعون میپردازیم:

• َو َقدْ تَ َوا َز َر َعلَ ْي ِه (توازر یعنی اتحاد و پشتیبانی کردن از یکدیگر
که نشان میدهد 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 میکرد .این توازر و اتحاد باطل بر ضد حق
توسط کسانی انجام گرفت که فهرست آنان در ادامه زیارت
با توصیفات بسیار اجمالی میآید):
• َم ـ ْن َغ َّرتْــهُ الدُّ نْ َيــا (یعنــی گروهــی کــه دنیــا و لذایــذ آن
فریبشــان داد کــه شــاید اشــاره باشــد بــه این قســمت از
زیــارت عاشــورا کــه نخســتین مخالفــان امام ع یــک باند
ـت َو
هماهنــگ بودنــد :الْ ِع َصابَـ َة الَّ ِتــي  ...شَ ــايَ َع ْت َو بَايَ َعـ ْ
ـت َعـ َـى قَتْلِــه یعنــی بانــد و گروهــی کــه مشــایعت
تَابَ َعـ ْ
و بیعــت و پیگیــری کردنــد کشــتن امــام حســین ع را)
• َو بَا َع َحظَّهُ ب ِْالَ ْرذَلِ ْالَد َْن (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 میگذاشت و
سعی میکرد 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 اینکه پدرش سعد ششمین نفری
بود که اسالم آورده بود اما عمر بن سعد با چیز بیارزشی
مثل وعده حکومت ری ،بهره وامتیازش را معامله کرد و
باالخره هم به آن نرسید)
شى آ ِخ َرتَهُ بِال َّث َمنِ ْالَ ْوك َِس (یعنی کسی که آخرتش را به
• َو َ َ
قیمت بسیار پایین فروخت و دیگر چیزی از نصیب آخرت
 32نکاتی درباره زیارتنامه اربعین

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 تَ َغطْ َر َس (یعنی جباریت و دیکتاتوری را پیشه خود ساخت
که شاید مرادش مانند ابن زیاد باشد که بسیار متکبر و
ستمپیشه بود و با تمام غرورش با تمام یاران امام ع جنگید
تا حرفش را به کرسی بنشاند)
• َو تَ َردَّى ِف َه َوا ُه (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 بهکار برد)
• َو أَ ْسخ َ
َط نَ ِب َّيكَ (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)
• َو أَطَا َع ِم ْن ِع َبا ِدكَ أَه َْل الشِّ قَاقِ (یعنی کسی که مطیع
معاندان مخالف بود .شقاق یعنی به هر بهانهای با دیگری
مخالفت کردن و بین خود و او جدایی انداختن که شامل
طائفه بنیامیه میشود که به هر بهانهای در صف مخالفین
اهل بیت ع میایستادند)
• َو ال ِّنفَاقِ (یعنی کسی که مطیع منافقان فرصتطلب و
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سودجو بود که شاید مرادش کوفیان دروغگو و بیوفایی
باشد که برای کسب منافع و بهرهمندی از امتیازات مادی
حکومت بنی امیه از رهبران دودل و منافق آن عصر پیروی
کردند)
ني ال َّنا َر (یعنی کسی که مطیع
• َو َح َملَ َة ْالَ ْوزَا ِر الْ ُم ْس َت ْوجِ ِب َ
حامالن ِو ْزر شده بود .حامالن وزر کسانی بودند که هرچند
از حقیقت ماجرا خبر داشتند و میدانستند حق با امام ع
است اما برای مصالح و منافع خود سکوت کرده و بلکه
حتی قتل امام ع را توجیه شرعی میکردند که حسین ع
موجب آشوب در امت اسالمی شده است که شاید مرادش
مانند شُ ریح قاضی و دیگر خواص بیبصیرت 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 بیشخصیت ،هویّت دادند و آنان را جای
پیامبر ص نشانده بودند).
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