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حضتتر ستتید الشتتهدا

1

رحمتتت واستتعه ختتدا،

در اشتتارا فقیتته عتتارف حضتتر

آیت اهلل محمدتقی بهجت

محمدتقی بهجت .گردآوری و تحقیق :مرکز تنظئیم و

نشئئر آثئئار حضئئرت آیئئتاهلل محمئئدتقی بهجئئت .چئئاپ
دوم :قئئم ،مؤسسئئئه فرهنگئئی هنئئئری البهجئئئة1364 ،ش.
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کتا

 ،رقعی.

فئوق دربئر دارنئد روایتئی کوتئاه از سئیره و روش،

گزیئدهای از بیانئئات و سئخنان و پرسئئش و پاسئخهای حضئئرت آیئتاهلل محمئئدتقی بهجئئت
دربئئاره حضئئرت سئئید الشئئهدا

گردیده است.

اسئئت و بئئا مالحظئئه ایئئن سئئه نکتئئه ،در سئئه بخئئش تنظئئیم

سیره حسئینی حضئرت آیئت اهلل بهجئت بئر پایئه مصئاحبههای انجئام شئده بئا اطرافیئان

ایشان روایت شده است و گزیده بیانات ایشان در دو بخش شفاهی و مکتو  ،از صوتها

و تصویرهای درس خار ایشئان و یادداشئتهای شئا گردان آیئت اهلل بهجئت از کالسهئای
درس اسئئتخرا گردیئئد و پرسئئشها و پاسئئخها نیئئز از کتئئا

 .1استاد یار دانشگاه علوم قرآن و حدیث.

اسئئتفتائات ایشئئان و س ئؤاالت

حضوری که در پایان کالسها مطرح میشده انتخا
کتا

گردیده است.

از یک مقدمه و یازده عنوان اصلی ،کتا نامه ،فهرست اعالم و فهرست تفصیلی

تشئئئکیل یافتئئئه اسئئئت کئئئه بیشئئئترین آن بئئئه اشئئئارات حضئئئرت آیئئئت اهلل بهجئئئت در بئئئا

موضوعات و مسائل مربوط به حضرت سید الشهدا

اختصا

آنهئئا بئئه شئئرح ذیئئل اسئئت .1 :شئئوق زیئئارت .2 ،اشئئاراتی در بئئا
خصئئایص اصئئحا

 .3اشئئاراتی در بئئا

سئئید الشئئهداء

یافته است که عنئاوین

محبئئت اهئئل بیئئت

 .4 ،اشئئاراتی در بئئا

،

تئئاریخ

سیدالشئئهدا و اهئئل بیئئت آن حضئئرت .5 ،اشئئاراتی در بیئئان خبائئئث و شئئقاوت دشئئمنان
سیدالشئئهداء .6 ،اشئئئاراتی در بئئئا
فضئئایل و کرامئئات سئئید الشئئهدا

درسهئئا و عبئئئرتهئئئای عاشئئورا .7 ،اشئئئاراتی در بئئئا

و اهئئل بیئئت آن حضئئرت .1 ،اشئئاراتی در بئئا

فضئئئایل زیئئئارت سئئئید الشئئئهداء .6 ،اشئئئاراتی در بئئئا
 .10اشاراتی در با

آدا

و

مجلئئئس عئئئزاداری سئئئید الشئئئهداء،

بایستههای منابر حسینی .11 ،پرسشها و پاسخها.

بئئه عنئئوان نمونئئه در بئئا

فضئئایل و کرامئئات سئئید الشئئهدا و اهئئل بیئئت آن حضئئرت ،از

آیتاهلل بهجت نقل شده است:

میگویند مرحوم دربندی با آن فضلش در باالسر حئرم سئید الشئهدا داد مئیزد« :یئا
حسئئین! بئئه حئئق مئئادرت زهئئرا

شئئمر را شئئفاعت نکئئن!» سئئه دفعئئه بلنئئد ایئئن را

مئئیگفئئت .بئئه او گفتنئئد :آیئئا شئئفاعت شئئمر ممکئئن اسئئت مئئیگفئئت« :چئئرا ممکئئن
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

011

نیست چرا محال است مظهر رحمت واسعه خدا هستند؛ ما چه میدانیم ما

قسمش میدهیم که این کار را نکند».

یا در جای دیگر از این با

1

از ایشان آوردهاند:

جمله «الشفاء فی تربته :و شفا در تربت او قئرار دارد» کئه در ز یئارت امئام حسئین

اسئئت تئئا آخئئرین و شئئدیدترین مرحلئئه درد و بیمئئاری را کئئه همئئه اطبئئا از مئئداوای آن
عاجزند ،شامل میشود .آ زمزم و تربت سئید الشئهدا

هئر کجئا مصئرف شئود،

اثر دارد .چیزی که هست ،ممکن است برآورده شئدن حاجئت مصئلحت نباشئد،
در عو

 .1رحمت واسعه،
 .2همان.205 ،

.201

خداوند متعال چیزی بهتر از آن را عنایت میکند.

2

همچنین در با

آدا

و فضایل زیارت سید الشهداء از ایشان نقل کردهاند:

اهئ ّئم آدا ز یئئارت ایئئن اسئئت کئئه بئئدانیم بئئین حیئئات و ممئئات معصئئومین هئئیچ
فرقی نیست.

و یا در با

1

مجلس عزای سیدالشهدا
بکئ ئئاء در مصئ ئئائ

اهئ ئئل بیئ ئئت

از قول آیت اهلل بهجت آوردهاند:
و بئ ئئه خصئ ئئو

سیدالشئ ئئهدا

شئ ئئاید از آن

قبیئ ئ ئئل مسئ ئ ئئتحباتی باشئ ئ ئئد کئ ئ ئئه افضئ ئ ئئل از آن نیسئ ئ ئئت؛ یعنئ ئ ئئی افضئ ئ ئئل از آن در
مستحبات نیست.

در جای دیگر با اشاره به با

2

رحمت بودن سید الشهداء از ایشان نقل شده است:

وقتی بالیی مانند وبا در نجئف پیئدا مئیشئد ،حتئی در بازارهئا هئم گئاهی مجئالس
روضئئهخئوانی و توسئئل برقئئرار مئئیشئئد؛ ولئئی مئئا م ئئل آدمهئئای مئئأیوس و ناامیئئد ،گو یئئا
نمیخواهیم از این در رحمت داخل شویم و برای رفع بال و گرفتاریها به حضئرات
معصومین متوسل گردیم! آیا امروز برای رفع بالها غیئر از تضئرعات و دعئای صئادق
همراه با توبه و توسل راه دیگری داریم
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