
 :حرضت مهدی سالم هللا علیه
ل ِبَدِم  الم َعََل املَُغسَّ  یِب الشَّ  علیَ  المُ راِح، السَّ الجِ اَلسَّ

المُ بیِب ّد الّتَّ الخَ  لیَ عَ  المُ لسَّ ، اَ ضیِب الخَ  َعََل البَدَن  ، اَلسَّ
المُ ليسَّ ال  ...َعََل الرَّأِس املَرفُوع ِب، اَلسَّ

شد، سالم بر آن کسی که با خون زخمهابیش غسل داده 
سالم بر آن محاسن به خون خضاب شده، سالم بر آن 

 ،، سالم بر آن بدن عربیان غارت شدهصورت به خاک افتاده
 ...سالم بر آن رس بر فراز نیزه

  303ص 3الحوادث الوقابیع، ج
 
 

 :امام حسین علیه السالم
 .ةنَّ الجَ  لَّ جَ وَ زَّ عَ  هللاُ  أهُ وَّ ًة بَ طَر فینا قَ  یناهُ عَ ت عَ مِ ن دَ مَ 

بیک قطره اشک بر مصائب ما بربیزد خداوند متعال هرکس 
 .جابیگاه او را بهشت قرار خواهد داد

 523ص 5احقاق الحق، ج
 
 

 :امام رضا علیه السالم
 هللاَ  ُل جعَ بیَ  هِ کائِ بُ  وَ  هِ زنِ و حُ  ةِ صیبَ مُ  ومَ عاشورا بیَ  ومُ بیَ  ن کانَ مَ 
 .هوِر و رُس  رحةِ فَ  ومَ بیَ  ةِ القیامَ  بیومَ  جّل وَ ز  عَ 

را را روز مصیبت و اندوه و گربیه خود هرکس روز عاشو 
خداوند متعال روز قیامت را روز شادی و  ،قرار بدهد

 .خوشحالی او قرار خواهد داد
 22ص 3علل الرشابیع، ج

 
 

 :پیامرب گرامی اسالم صلی هللا علیه و آله
ً أبَ  دُ رُب ال تَ  نینَ ؤمِ املُ  لوِب فی قُ  ةً راَر حَ  ینِ سَ الحُ  تلِ قَ لِ  إنَّ   .دا

سین علیه السالم بیک داغ سوزانی است در شهادت امام ح
 .دل مؤمنین که هرگز به رسدی منی گرابید و از بین منی رود

 555ص 32جامع األحادبیث الشیعه، ج

 :امام حسین علیه السالم
 .کی بَ إاّل مؤِمٌن نی ُر ذکُال بیَ  ةِ ربَ العَ  تیُل ا قَ أنَ 

من کشته ی اشک و گربیه ام، هیچ مؤمنی نیست که مرا 
ابینکه به بیاد مصائب من اشک او جاری می  بیاد کند جز

 .شود
  97ص 44األنوار، جبحار 

 
 

 :امام سجاد علیه السالم
ن علیه السالم و مَ  سینِ الحُ  تلِ قَ لِ  یناهُ ت عَ عَ مَ دَ  ن  ؤمِ ام مُ أبی  
 .اً فر غُ  ةِ نَّ فی الجَ  هللاُ  أهُ وَّ بَ  بیهِ دَّ لی خَ عَ  سیرَ ی بیَ حتّ  هُ عَ مَ 

علیه السالم گربیه  هر مؤمنی که برای شهادت امام حسین
کند و اشک بر گونه هابیش جاری گردد خداوند درجات 

 .رفیعه و مقامات عالیه بهشت را از آن او خواهد ساخت
 74ص 300بحاراألنوار ج

 
 

 :امام سجاد علیه السالم
َو اليَوِم كَيوِم الُْحَسنِي عليه السالم اَزَْدلَف  َعليِه ثالثوَن اَلْف  

ْم ِمن هذِه ااْلُّمة  كُل  يَتََقرُّب اََِل هللِا َعزّوجّل رَُجل  يَزُْعموَن اَنّه
 .ِبَدَمهِ 

هیچ روزی مانند روز فاجعه و مصیبت امام حسین علیه 
السالم نیست، سی هزار مرد جنگجو که همه ادعای 
مسلامنی میکردند، پیرامون او را گرفتند و برای ربیخنت خون 

 .حرضتش به خدای متعال تقرب می جستند
 294ص 22األنوار، جبحار 

 
 

 :پیامرب اکرم صلی هللا علیه و آله
 ک  لَ مَ  آالِف  ةُ عَ ین علیه السالم، أربَ سَ الحُ  دیِ لَ وَ  ربَ قَ  وَل حَ  إنَّ 
 .ةالقیامَ  ومِ یه إلی بیَ علَ  بکونَ رباً بیَ غُ  اً عثشُ 

پیرامون قرب فرزندم حسین همواره چهارهزار فرشته 
برای او گربیه ژولیده و غبار آلود هستند که تا روز قیامت 

 .میکنند
 289ص 33احقاق الحق، ج

 
 

 :پیامرب اکرم صلی هللا علیه و آله
یء  شَ  ل  کُ بکیهِ و بیَ  هِ وتِ مَ لِ  دادُ الش   بعُ و السَّ  کةُ الئِ املَ  بکیِ تَ 
 .املاء وِف جَ  یف و الحیتانَ  امءِ السَّ  و  فی جَ  یرَ الطَّ  یَ تّ حَ 

ن در فرشتگان و آسامنهاي هفتگانه با عظمت، حتي پرندگا
آسامن و ماهيها در آب، براي شهادت حسني علیه السالم 

 .گريه مي كنند
 348ص 44بحاراألنوار، ج

 
 

 :امام محمد باقر علیه السالم
د قَ صاء و لَ العَ و بِ  ِب شَ الخَ و بِ  ةِ جاَر الحِ و بِ  یِف السَّ بِ  َل تِ د قُ قَ لَ 

 .ذلک عدَ بَ  یَل الخَ  وهُ ئُ أوطَ 
لیه السالم را هم با شمشیر و هم با سنگ و جدم حسین ع

حتی با چوب و عصا به شهادت رساندند و سپس بدن او 
 .را زبیر سم اسبها لگدکوب کردند

 357ص ،سوگنامه آل محمد
 
 

 :امام رضا علیه السالم
 ...ء  فَابِْك لِلُْحَسنْيِ بِْن َعَِلٍّ علیهام السالم إِْن كُنَْت بَاكِياً لَِشْ 

رای چیزی گربیه کنی، برای امام حسین علیه اگر خواستی ب
 ...السالم گربیه کن

 339الخصائص الحسینیه، ص
 
 
 



 :امام رضا علیه السالم
فََعَل ِمثِْل الُْحَسنِي فَلْيَبِْك الْباكُوَن فَاِنَّ الُبكاَء َعلَيِه يَُحط  

نُوَب الِْعظامَ   .الذ 
گريه كنندگان بايد بر كيس همچون حسني عليه الّسالم 
گريه كنند، چرا كه گريسنت براي او، گناهان بزرگ و عظیم 

 .را پاک و منهدم می کند
 284ص 44بحاراالنوار، ج

 
 

 :پیامرب اکرم صلی هللا علیه و آله
 سینِ الحُ  ِب صائِ لی مَ کی عَ ن بَ مَ  ل  کُ فَ  ةِ القیامَ  ومُ بیَ  إذا کانَ 

 .ةَ نَّ الجَ  لناهُ و أدخَ  هِ دِ یَ أخذنا بِ علیه السالم 
هرکس که بر مصائب امام حسین علیه السالم  روز قیامت

گربیه کرده است، دست او را می گیربیم و وارد بهشت می 
 .منائیم

 342الخصائص الحسینیه، ص
 
 

 :امام صادق علیه السالم
 عليهِ  ونَ لّ صَ يُ  ك  لَ مَ  ألَف  بعنيَ عليه السالم سَ  سنيِ بالحُ  هللاُ  َل كََّو 
 ...زارهن مَ لِ  دعونَ رب  و يَ غُ  عثَ شُ  وم  يَ  ل  كُ

خداوند هفتاد هزار فرشته ژولیده و غبار آلود بر مرقد 
حسین علیه السالم مالزم کرده که هر روز بر حرضتش 

 .درود می فرستند و برای زائرانش دعا و نیابیش می منابیند
 378ثواب األعامل ص

 
 

 :علیه السالم باقر محمد امام
َ َعوََّض الُْحَسنْيَ  إنَّ  اْْلَِماَمَة  عَل أَن جَ قَتْلِِه ِمْن  علیه السالمهللاَّ
َفاَء ِِف تُْربَِتهِ  فی يَِّتِه َو الش  َعاِء ِعنَْد قرَْبِهِ  ُذر   .َو إَِجابََة الد 

خداوند متعال در برابر شهادت امام حسین علیه السالم سه 
امامت در نسل او، شفا در : چیز به او مرحمت فرمود

 .تربت او و اجابت دعا در کنار مرقدش
 223ص 44راألنوار، جبحا

 
 

 :امام مهدی علیه السالم
ُهوُر َو عاقَني َعن نرَصَِک املَقُدور رتَِني اَلد  فاَلَنُدبَنََّک ... لَِِئ اَخَّ
 .َصباَحاً َو َمساًء َو اَلَبَکنيَّ َعلَيَک بََدَل الُدُموِع َدَماً 

اگر زمانه مرا تأخري انداخت و مقدرات الهی مرا از ياري تو 
 و ندبه گريه برابیت، به خدا قسم که صبح و شام باز داشته
اگر اشک چشمم خشک شود به جای آن برابیت مي کنم و 

 .خون می گربیم
 257ص 78بحاراألنوار ج

 
 

 :امام رضا علیه السالم
 هُ لَ  ی هللاُ ضَ عاشورا قَ  ومَ بیَ  هِ جِ وائِ فی حَ  عیَ السَّ  رکَ ن تَ مَ 
 .ةَر نیا و اآلخِ الد   جَ وائِ حَ 

دست از کار و مابیحتاج خود بردارد، هرکس روز عاشورا 
 .خداوند حاجات دنیوی و اخروی او را برآورده می منابید
 89ص 3علل الرشابیع ج

 
 

 :امام صادق علیه السالم
ن مَ عاشورا کان کَ ومَ علیه السالم بیَ  الحسینِ  قربَ  ن زارَ مَ 
 .بیهِ دَ بیَ  ینَ بَ  هِ مِ دَ بِ  طَ حَّ شَ تَ 

یه السالم را هرکس روز عاشورا مرقد مطهر امام حسین عل
زبیارت کند مانند کسی است که در روز شهادت در 

 .پیشاپیش حرضتش به خون خود غلتیده باشد
 52مزار شیخ مفید، ص

 
 

 
 
 

 


