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کتتتاب متتورد بررستتی بتته قلتتم یکتتی از روحتتانیون حتتوزه
علمیه نجف اشترف نوشتته شتده و هتدف از آن ،یتادآوری
درسهتتایی اخالقتتی از ستتیره عملتتی و اخالقتتی حض تترت
امتتام حستتین

استتت .از آنجتتا کتته تربیتتت اخالقتتی ،در

رفت ت تتار ائم ت تته اطه ت تتار

جایگ ت تتاهی و ی ت تتژه دارد ،چنت ت تین

دست تتتوراتی در کت تتالم حضت تترت امت تتام حست تتین

بت تترای بت تتاال بت تتردن ست تتطح اخالقت تتی همت تته

انسانهاستتت .از ایتتنرو ،گستتتره ایتتنگونتته دستتتورات ،تنهتتا بتته مستتلمانان محتتدود نمیشتتود،
بلکه فراگیر و جهانی است.
کتاب مورد بررسی دارای  24حدیث از حضرت امام حسین

است .هدف اولیه ایتن

کتتتاب ،استتتخرا ایتتن مباحتتث بتترای ارشتتاد و راهنمتتایی زائتتران بتته شتتمار میآیتتد ،امتتا ایتتن
قابلی تتت را نی تتز دارد ک تته ب تترای مخاطب تتان دیگ تتر ه تتم بت ته ک تتار رود .در ابتتتدا  24روایتتت در ب تتاره
استحباب و اجر زیارت حضرت امام حسین
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

ذکر شده و سپس روایاتی نقتل شتدهاند کته

سیره عملی و اخالقی آن حضرت را بر اساس فرمایشات خود ایشان نشان میدهتد .آخترین
روایت همان است که آن حضرت فرمودند:
اناْقتیلْالعبرةْالْیذکرنىْمؤمنْاالْبکى؛ ْ

من کشتهای ستب

اشتک ریختتن هستتم .هتیچ متؤمنی مترا بته یتاد نمتیآورد ،مگتر

اینکه گریان میشود.

پس از ایتن روایتت ،بحثهتایی در بتاره گر یته ،مشتروعیت گر یته و اجتر گر یتهکننتدگان بتر آن
حضرت مطرح میشود که از آموزندگی فراوان برخوردار است.
کتاب مورد بررسی که عنوان عربی آن کن حسینیا است ،توسط دکتر محسن دلیتر و دکتتر
محمدرضتتا شتترفی ،بتتا نتتام حستتینی بتتاش بتته فارستتی ترجمتته و در ستتال  1397شمستتی توستتط
مؤسسه بوستان کتاب در قم چتاپ و منتشتر شتده استت .ایتن کتتاب در  72صتفحه بته ز بتان
فارستتی ترجمتته شتتده و در همتتین حجتتم انتتدک دستتتور العملهتتای ستتودمندی را در اختیتتار
زائران حسینی فارسیزبان میگذارد.
شایس تتته اس تتت هیئته تتای متتتذهبی و ک تتاروانهت تای ز یتتتارتی ،ب تتهویژه آنه تتایی کتتته در
شهرستتانهای دور از شتهرهای بتزر دینتتی ،ماننتد مشتهد و قتتم فعالیتت دارنتد ،نستتخههای
فراوانی از این کتاب را تهیه کنند و در اختیار عالقهمندان قرار دهند.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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