نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
توصیههایناببزرگا  ربارهروضهواشکبراما حسی




توصدیههایی نمودهاندد

بزرگان بسیاری در باره مجلس روضده و اشدک بدر امدام حسدین
که به قسمتهای کوتاهی از آنها اشاره میشود.
آیددتاهلل قاضددی « :در عددزاداری و ز یددارت حضددرت سیدالشددهدا

مسددامحه ننماییددد.

روضده هفتگدی _ ولدو دو سده نفدر باشدد _ اسدباب گشدایش امدور اسدت و ا گدر هفتگدی هدم نشدد،
دهه اول محرم ترک نشود».
آیتاهلل بهجت « :گریه بر سیدالشهدا

از نماز شب باالتر است».

آیددتاهلل عالمدده طباطبددایی « :بددرای رسددیدن بدده عرفددان کامددل ،دو راه و دو مکددان بیشددتر
وجود ندارد؛ یا در حرم اباعبداهلل یا در مجلس ابا عبداهلل».
شیخ جعفر شوشتری « :کسانی کده ندام ایدن بزرگدوار را مدیشدنوند و تغییدر حدالی در خدود
نمیبینند ،جدا نگران ایمان خود باشند! نام آقا امام حسین

محک ایمان است».

آیددت اهلل عالمدده امینددی بدده هنگددام شددنیدن مدددایح و مراثددی آل محمددد چنددان بددیقددرار
مددیشددد کدده بددر اثددر شددادی یددا اندددوه ،زمددان و مکددان را از یدداد مددیبددرد و روحددش چنددان بدده پددرواز
درمددیآمددد کدده گددویی هددماکنددون در همددان صددحنهای اسددت کدده اشددعار و مدددایح و مراثددی از آن
سخن میگوید.
آیددتاهلل ش ددیخ عب دددالکریم ح ددائری « :روض ددهخددوانی و گر یدده بددر سیدالشددهدا

عمددل

مستحبی است که هزار واجب در آن است».
انسدان را زود

حا میرزا اسدماعیل دوالبدی « :محبدت و عدزاداری بدرای امدام حسدین
به مقصد میرساندّ ".کلنا سدفن ّ
النجداه و سدفینة الحسدین اسدرع؛ همدۀ مدا اهدلبیدت کشدتی
نجاتیم ،ولی کشتی امام حسدین
میکند و امام حسین

سدریعتدر اسدت" .هنگدام عدزاداری انسدان در دلدش را بداز

داخل میشوند».

آیدتاهلل عالمده طباطبدایی « :هدیچکدس بده هدیچ مرحلدهای از معنو یدت نرسدید ،مگددر در
حدرم امدام حسددین

و یدا در توسددل بده آن .ایددن کتیبدههدای سددیاه کده بددر در و دیدوار حسددینیه و

محل عزاداری نصب کردهاند ،ما را شفاعت میکنند».
آی ددتاهلل گلپایگ ددانی « :دل ددم میخواه ددد ن ددام م ددرا ه ددم ج ددزو روض ددهخوانهای حض ددرت
سیدالشهدا

ثبت نمایند».

آیت اهلل بهاءالدینی « :دستگاه امام حسین
امام حسین

فدوق فقده اسدت ... .نبایدد بده دسدتگاه

اهانت شود .این عزاداریها احیا کنند نماز و مساجد است».

آیت اهلل سیدعبدالکریم کشمیری « :برای امام حسین
آیددت اهلل بروجددردی « :بدده مقددداری کدده امددام حسددین

هر کاری بکنی کم است».

بددزر و واجددب االحتددرام اسددت،

منسوبان به آن حضرت هم الزم االحتراماند».
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آیدتاهلل کمپددانی در مجلددس روضددهخوانی کدده داشددتند ،مقیددد بودنددد کدده خودشددان پددای
سماور بنشینند و خودشان همه کفشها را جفت کنند.
اما حسی

 ربیانا معصومی

.1جایگاهامامحسین



درقلبپیامبر

عمران بن حصین میگوید :روزی پیامبر ا کدرم

بده مدن فرمدود« :ای عمدران! هرچیدزی

در دل جایگد دداهی دارد ،امد ددا هد ددیچ چید ددز همانند ددد اید ددن دو جد ددوان (امد ددام حسد ددن
حسین

و امد ددام

) در قلب من از منزلت برتر و بیشتری برخدوردار نیسدت» .عمدران مدیگو یدد :عدرض

کردم :یا رسول اهلل! چه چیزی موجب شده است ایدن همده آن دو بزرگدوار را دوسدت بدار یدد؟
حضرت فرمودند« :ای عمران! آنچه بر تو پوشیده است بسدیار بیشدتر از آندی اسدت کده بده آن

اط ددالع پی دددا ک ددردهای .خداون ددد متع ددال ب دده م ددن دس ددتور داده اس ددت ک دده ای ددن دو را دوس ددت
داشته باشم».
.2امامحسین

امام بداقر

عروةالوثقایالهی

از رسدول خددا

نقدل مدیکندد کده آن حضدرت فرمدود« :هدرکس بخواهدد بده

عدرو الدوثقی _ کده خداوندد متعددال در قدرآن فرمدوده اسدت کده هرگددز گسسدته نمدیشدود _ چنددگ
را دوست بدارد؛ زیرا خداوند متعال

بزند ،باید علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین
در عرش عظمت و جالل خود آنها را دوست میدارد».
.3امامحسین

مشعلهدایتوکشتینجات

بدده امددام حسددین کدده از در وارد شددد فرمددود:
نقدل شددده اسددت کدده روزی پیددامبر ا کددرم
ُ
«خددوش آمدددی ای زینددت آسددمانها و زمددین!» یکددی از حاضددران بدده نددام ابد ّ
دی بددن کعددب [بددا
تعجددب] عددرض کددرد :ای رسددول خدددا! آیددا جددز شددما کسددی دیگددر هددم زینددت آسددمانها و زمددین
فرمود« :ای ّ
ابی بن کعب! سوگند به آنکه مدرا بده ح ّدق بده
محسوب میشود؟ رسول خدا
پیامبری مبعو کرد ،هماندا حسدین بدن علدی

در آسدمانها از روی زمدین بیشدتر شدناخته

شده است .نام او در عرش الهی این گونه نوشته شده اسدت :هماندا حسدین مشدعل هددایت
و کشتی نجات است».
.4امامحسین

امانتپیامبراکرم

کارهایی که ایشان انجام داد این بود که امدام حسدن و امدام حسدین

را در بدر گرفدت ،رو بده

طرف مردم کرد و فرمود« :ای مردم! شاهد باشید و گواهی دهید که این دو ،فرزندان پیامبرندد
و ودیعههایی هستند که آن حضرت آنها را در بین شما به جای نهاد و از شدما خواسدت آنهدا
را حفظ کنید .اینک من نیز این دو را به عنوان امانت به شما میسپارم .از آنها به طور کامدل
مراقبت کنید و بدانید پیامبر اکرم
پرسش و بازخواست خواهد کرد».

در روز قیامت از شما در بداره حفدظ ایدن دو ودیعدهاش

نکتههایی از معارف حسینی

وقتی مردم برای بیعت با علی بن ابیطالب

به آن حضرت مراجعه کردندد ،از جملده

139

.5امامحسین

سروروسیدجوانانبهشت 

علمدای شددیعه و سددنی در چندددین مدورد از جددابر بددن عبددد اهلل انصداری روایددت کردهانددد کدده
میگوید :من بارها از پیامبر اکرم

درباره حسین بن علی

شنیدم که میفرمود« :کسدی

که دوست دارد به سرور جوانان اهل بهشت نگاه کند و او را بشناسد به حسدین بدن علدی
نگ دداه کندددد» .در روایتد دی دیگدددر از پیدددامبر خ دددا
حسین

چندددین روایدددت شدددده اسدددت« :حسدددن و

سروران جوانان اهل بهشتند».

گلهایباغنبوت
 .6

ابو ّایوب انصاری میگوید :روزی به خدمت رسول اکرم

و امام حسین

رسدیدم .دیددم امدام حسدن

در کنار آن حضدرت مشدغول بازیاندد و پیدامبر ا کدرم

بدا تمدام وجدود بده

آن دو بزرگوار محبت میکند و آنها را در آغوش میگیدرد .عدرض کدردم :ای رسدول خددا! آیدا آن
دو بزرگوار را دوست داری؟ حضرت فرمود« :چگونده آنهدا را دوسدت نداشدته باشدم ،در حدالی
ُ
که این دو گلهای منند و من آنها را میبویم و از رایحههای آن دو بهرهمند میشوم».
در روایت دی دیگددر آمددده اسددت کدده حضددرت فرمددود« :ایددن دو ،دو گددل مددن در دنیددا هسددتند.
هرکس مرا دوست میدارد ،این دو را نیز باید دوست بدارد».
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