نکتههایی از معارف حسینی
علیرضا شابدین
.1روشپ د ا

گ اهکار

جوانی خدمت امام حسین

رسید و گفت :من مردى گناه کتارم و نمتیتتوانم ختود را از

انجام گناهان بازدارم ،مرا نصتیحتی فرمتا .امتام حستین

فرمتود« :پتنی کتار را انجتام بتده و

آن گاه هرچه می خواهی ،گناه کتن .اول :روزى ختدا را مختور و هرچته میختواهی گنتاه کتن.

دوم :از حکومت خدا بیرون برو و هرچه میخواهی گناه کن .سوم :جایی را انتخاب کن تتا

خداوند تو را نبیند و هرچه میخواهی گناه کن .چهارم :وقتی ع راییل براى گترفتن جتان تتو

آمد ،او را از خود بران و هرچه میختواهی گنتاه کتن .پتنجم :زمتانی کته مالتک دوز  ،تتو را بته

سوى آتش میبرد ،در آتش وارد مشو و هرچه میخواهی گناه کتن» .جتوان انتدکی فکتر کترد و
شرمنده شد و در برابر واقعیتهاى طرح شده ،چارهاى جز توبه نیافت.

 .2بهخاطرامامحسی

بخشیدهشد

چند روزى بود که براى فرار از مجازات ،پنهان شده بود .گناهی کرده بتود کته بایتد تنبیته

میشد .امتام حستن و امتام حستین

را کته هنتوز چنتدان بت رگ نشتده بودنتد ،از دور دیتد.

سرآسیمه به طرف آنها دوید و آنان را به دوش کشید و با شتاب نتزد رستول ختدا

گفتتت« :یتتا رستتولاهلل

بتتبخش» .رستتول ختتدا

آمتد و

! متتن پنتتاه آوردهام بتته ختتدا و ایتتن دو فرزنتتد .متترا بتته ختتاطر ایتتن دو
تتتا ایتتن جر یتتان را دیتتد ،بتته گونتتهاى خندیتتد کتته دس تت بتته دهتتان

مب تتاری گذاش تتت و فرم تتود« :ت تتو را بخش تتیدم و ب تته خ تتاطر حس تتن و حس تتین

گذشتم» .آن گاه به حسن و حسین

از گناه تتت

رو کرد و فرمود« :شفاعت شما را پذیرفتم».

.3رس لخدا

از امتتام بتتاقر

گل یامامحسی

رامیبوسید 
 

روایتتت شتتده استتت :امتتام حستتین

وارد ش تتد .رس تتول خ تتدا

 ،در کتتودکی بتتر رستتول ختتدا

او را در آغ تتوش گرف تتت و ز ی تتر گلتتوى او را بوستتید و بتتی اختی تتار،

اشت تتک از چشت تتمان مبت تتارکش جت تتارى شت تتد .روزى حست تتین
گر یتته متتیکنیتتد » حضتترت

پرست تتید« :یت تتا جت تتداه! چت تترا

فرمتتود؛ «چتترا گر یتته نکتتنم در حتتالی کتته جتتاى شمشتتیرهاى

دشمنان را میبوسم »
.4اعطایلقبسیدالشهدا

از حضرت صادق
بود و حسین

ازطر خدا 

نقل شده است :روز ى رسول خدا

در دامان ایشان قرار داشت .نا گاه رسول خدا

در خانه حضرت زهترا
به سجده افتاد .سرس

فرمود« :اى فاطمه! پروردگار بیهمتایت به متن فرمتود :آیتا حستین را دوستت دارى » عترض
کردم« :آرى! حسین نور چشم متن استت و گتل ختوشبتو و میتوه قلت
حال که دست مباری خود را بر سر حسین

متن استت ».آن گتاه در

قرار داده بود فرمود« :پروردگارم به متن فرمتود:

مباری باد این مولود که برکات و صلوات و رحمت و رضوان من بر او باد و غض

و عذاب

م تتن ،ب تتر کس تتی ک تته او را ب تته قت تتل میرس تتاند و ب تتا او دش تتمنی م تتیکن تتد .ب تته راست تتی کت ته او،
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سیدالشهدا

 ،اولین و آخترین استت .هتم در دنیتا و هتم در آخترت .او سترور جوانتان اهتل

بهشت است».
.5لع برقاتی امامحسی



داود رقی میگوید :رو زى در خدمت امام صادق

بودم .حضرت مقدارى آب نوشتید

و بتی اختیتتار اشتک از چشتتمان مبتارکش ستترازیر شتد .آنگتتاه فرمتود« :اى داوود! ختتدا لعنتتت
ّ
کند قاتالن حسین را .پس هر کس که آبتی بیاشتامد و جتدم حستین را یتاد کنتد و بتر
قتاتال ن او لعتتن و نفترین کنتتد ،خداونتد صتتدهزار حستنه بتترایش بنویستد و صتتدهزار گنتتاه او را
بیتتامرزد و او را در درجتتههتتاى بلنتتد ،جتتاى دهتتد و ماننتتد ایتتن استتت کتته صتتدهزار بنتتده را آزاد
کرده باشد .پس او در روز قیامت با دلی شاد و چهرهاى خندان محشور میشود».

.6چیزیکه رراهخدا ا م،پسنمیگیه م 

عبداهلل بن عمیر کلبی ،یکی از افرادى است که در کتربال ،همتراه بتا زن و متادرش حضتور
داشت .روز عاشورا به تشویق مادر به میتدان رفتت و جنگیتد تتا شتهید شتد .همستر جتوانش
نیز که براى دفاع از او بته میتدان رفتت ،بته همتراه عبتداهلل بته شتهادت رستید .متادرش پتس از
این جریان ،بیدرنگ ،ستون خیمهاى را برداشت و به دشمن حملته کترد .امتام حستین
به او خطاب کرد « :اى زن! برگرد ،خداوند ،جهاد را بر زنان واج

نکرده است».

پیترزن ،امتر امتتام را اطاعتت کتترد ،ولتی دشتتمن رذالتت بته ختتر داد و ستر فرزنتتد را بته ستتوى
مادرش پرتاب کرد .پیرزن ،سر پسرش را بته ستینه چستبانید ،بوستید و گفتت« :مرحبتا! از تتو
راضی شدم» .سرس آن را به طرف دشمن انداخت و فر یتاد زد« :متا چیتزى را کته در راه ختدا
دادیم ،پس نمیگیر یم».
.7ج ا

مهوکل 

شتتیخ عبتتاس قمتتی در کتتتاب نفتتس المهمتتوم نوشتتته استتت :متوکتتل عباستتی دستتتور داد
قبت تتر مطهت تتر سیدالشت تتهدا

را خت تتراب کردنت تتد ،شت تتخم زدنتتتد و بت تته آب بست تتتند .همچنت تتین
مشتترف شتتود و هتتر کتتس بتته ز یتتارت

فرمتتان داده بتتود هتتیچکتتس حتتق نتتدارد بتته ز یتتارت امتتام
ُ
ب تترود ،مج تتازات میش تتود .محم تتد ب تتن حس تتین اش تتنانی م تتیگو یتتد« :متتن در آن ایتتام از ت تترس
متوکتتل ،متتدتی بتته ز یتتارت آن حضتترت

نتترفتم .ستترانجام تصتتمیم گتترفتم بتته هتتر طریقتتی

شتتده استتت بتته ز یتتارت مشتترف شتتوم .بتتا متتردى کتته شتتغلش عطتتارى بتتود ،همتتراه شتتدم و بتتا
سرانجام موفق شدیم که مرقد مطهر را پیتدا کنتیم .ختود را بته روى آن انتداختیم و بته شتدت
گریستیم .چنان بوى خوشی از آن استشمام میشد که عطر فروش گفت :هرگز بو یی به ایتن
خوشتتی نبوییتتده بتتودم .آنگتتاه چنتتد نشتتانه بتتر قبتتر مبتتاری گذاشتتتیم و وداعکنتتان از آن مکتتان
شریف دور شدیم .پس از مرگ متوکل ،با جمعی از سادات و شتیعیان حاضتر شتدیم و آن را
به صورت ساختمان اولیه بازگرداندیم».

نکتههایی از معارف حسینی

زحمت فراوان ،خود را به مرقد پای و مطهر امام

رساندم .گرچه اثرى از قبر شریف نبتود،
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.8م نمی انسهممسئلهبهای عظم اس ! 

شخصی از یاران امام صادق

می گوید :نزد امام صادق

رفتم ،دیدم حضترت نمتاز

می خواند .بعد از نماز ،در سجده مناجتات کترد و بتراى زوار قبتر امتام حستین

بستیار دعتا

کتترد .وقتتتی مناجتتات حضتترت تمتتام شتتد ،عتترض کتتردم« :فتتدایت شتتوم! آنچتته متتن از شتتما
شتنیدم ،ا گتر هتتم بتراى کستتانی بتود کته ختتدا را نمتیشناستتند ،گمتان متیکتتردم بته آتتتش دوز
دچتتار نمتتیشتتوند! بتته ختتدا کتته آرزو کتتردم حستتین
انج تتام نم تتیدادم!» حض تترت

را ز یتتارت می کتتردم و حتتی (مستتتحبی)

در پاس تتخ فرم تتود« :ت تتو ک تته بتته قبتتر سیدالشتتهدا

نزدیتتک

هستتتی ،چتترا بتته ز یتتارت او نمتتیروى » عتترض کتتردم« :متتن نمتتیدانستتتم کتته مستتئله بتته ایتتن
عظمتت استتت ».حضترت فرمتتود« :دعا گو یتان زوار حستتین

 ،در آستمان از دعاگو یتتان او در

زمتین بتیشترنتد .ز یتارت را تتری مکتن .هرکته آن را تتری کنتد ،آنقتدر حسترت میبترد کتته آرزو
می کند که قبر حضرت ،نزد او میبود ».و سرس حضرت دوباره بته تمجیتد زائتران حضترت
حسین

و بیان فضایل آنان پرداخت.

.9برکا ز ار عاش را

از آیتتةاهلل حتتا شتتیخ عبتتدالکریم حتتائرى نقتتل شتتده استتت :اوقتتاتی کتته در ستتامرا مشتتغول
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تحصتتیل علتتوم دینتتی بتتودم ،اهتتل ستتامرا بتته بیمتتارى و بتتا و طتتاعون مبتتتال شتتدند و همتته روزه
عدهاى میمردند .روزى در منزل استادم ،مرحوم سیدمحمد فشارکی ،عدهاى از اهتل علتم
جمع بودند .ناگاه مرحوم آقامیرزا محمدتقی شیرازى تشریف آورد و صحبت از بیمارى وبا
شتد کته همته در معترض خطتر هستتند .مرحتوم میترزا فرمتود« :ا گتر متن حکمتی بکتنم ،آیتا الزم
است انجام شود یا نه » همه اهتل مجلتس پاستخ دادنتد« :بلته» .فرمتود« :متن حکتم متیکتنم
که شیعیان سامرا ،از امروز تا ده روز ،همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را
به روح نرجسخاتون ،والده ماجتده حضترت حجتةبنالحستن

هدیته کننتد تتا ایتن بتال از

آنان دور شود ».اهل م جلس این حکم را به تمام شیعیان رستاندند و همته مشتغول خوانتدن
زیارت عاشورا شدند .از فرداى آن روز تلف شدن شیعیان متوقف شد.

