
 
 
 
 
 
 

 حسینی عارفم از هایی نکته
 نوکنده مردانی محمدحسین دکتر

 حسی ما منواس منا حسین
 :فرمودند رضا امام

 جئای بئه داد دسئتور الرحمئان خلیئل ابئراهیم بئه تعئالی و تبئار  خداونئد کئه هنگامی
 کئئرد آرزو ابئراهیم کنئد؛ ذبئ  اسئت فرسئتاده او یبئرا کئه را قئو  آن ،اسئماعیل فرزنئدش
 قلئ  بئه تا بود نشده امر قو  آن ذب  به و بود کرده قربانی خود دست با را اسماعیل کاش
 بئا و شئد، مئی وارد کئرده ذبئ  خئود دست با را عزیزش فرزند بهترین که پدری قل  به آنچه او
 دسئت بئه را واالیئی درجئات و شئد مئی هئا مصئیبت در صئبرکنندگان پاداش زاوارس عمل این
 آورد. می

 تئو نئزد مئن آفریئده تئرین محبئوب !ابراهیم ای فرمود: وحی او به تعالی و تبار  خداوند
 کیست؟

 یعنئئی تئئو حبیئ  از تئئر محبئئوب مئن نئئزد کئه ای نیافریئئده را مخلئئوقی خداونئدا! رد:کئئ عئر 
 .باشد محّمد

 خئئودم از را او کئئرد: عئئر  را؟ خئئودت یئئا داری دوسئئت بیشئئتر را او !ابئئراهیم ای فرمئئود:
 .دارم دوست بیشتر

 فرزنئد از را او فرزنئد کئرد: عئر  را؟ خئودت فرزنئد یئا داری دوسئت بیشئتر را او فرزند فرمود:
 دسئئئت بئئئه سئئئتم و کینئئئه روی از او فرزنئئئد شئئئدن کشئئئته فرمئئئود: .دارم دوسئئئت بیشئئئتر خئئئودم
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 راه در خئودت دسئت بئه فرزنئدت شئدن قربئانی یئا آورد می درد به بیشتر را تو قل  منانشدش
 من؟ اطاعت

 .است تر دردنا  من برای دشمنانش دست به وا شدن کشته کرد: عر 
 زودی بئئئه پندارنئئئد، مئئئی محّمئئئد اّمئئئت از را خئئئود کئئئه گروهئئئی !ابئئئراهیم ای فرمئئئود:
 جئدا را گوسئفندی سئر کئه همئانطور کشند، می ستم و ظلم با او از بعد را، او فرزند ،حسین
 .گردند می من غض  و خشم سزاوار عمل این با و کنند می

 را او و آورد درد بئئه را او دل ،مصئئیبت آن یئئاد و شئئد، نئئدوهگینا آن شئئنیدن بئئا ابئئراهیم
 .نمود گریان

ناه   َو » فرمود: وحی طریق از او به تعالی و تبار  خداوند     َفَدی 
ب  ذ  ئیم   ب   !ابئراهیم ای ؛َعظ 

 بئرای دادم قئرار عئو  و فدیئه را، او شئدن کشئته مصئیبت و حسئین امام بر فریادت و ناله
 قربئانی خئود دسئت بئا را او کئه صئورتی در ؛اسئماعیل فرزنئدت صئیبتم تحّمئل و تابی بی
 خداونئد کئالم تأویئل ایئن و گردانیدم تو نصی  را زدگان مصیبت واالی درجات بودی. کرده
 نیسئت قئدرتی و نیئرو هئیچ و «سئاختیم فئدا بزرگی ذب  او بر و» فرمود: که است تعالی و تبار 
 «.بزر  بلندمرتبه خداوند سب  به مگر

 پیشئین، عئوالم در حسئین امئام شئد، ذکئر کئه تئأویلی بنئابر نویسئد: می «القطره» ؤلفم
 محّمئد جئّدش نئور و گیئرد قئرار اسئماعیل جئّدش بئرای فدیئه تئا اسئت پذیرفته را شهادت
 زهئرا فاطمئه مئادرش و مرتضی علی پدرش بماند، است او صل  در که مصطفی

 همئه بئر خداونئد درود که ئ او معصوم و پا  انفرزند و مجتبی حسن امام بزرگوارش برادر و
 برکئئات و رپروردگئئا ظئئاهری هئئای بخشئئش و هئئا نعمئئت همئئه بنئئابراین و بماننئئد اقیبئئ ئئئ بئئاد آنئئان

 مسئئتح  عّلئئت همئئین شئئاید و گرفتئئه سرچشئئمه حسئین از رسئئد مئئی مئئا بئئه کئئه او معنئوی
یارت بودن  .است مبار  های ش  و روزها همه در ،حضرت آن ز

 دیئئن صئئاح  اینکئئه خئئاطر بئئه اسئئت، دیئئن برقئئراری و برپئئایی بئئرای غئئایی تعّلئئ او زیئئرا
 دنیئا در و کئرده حفئ  پئدرانش صل  در شهادت قبول با را النبیین خاتم حضرت یعنی

 را باطئئل و گردانئئد احیئئا را مقئئّدس دیئئن ،عمئئل ایئئن بئئا تئئا اسئئت کئئرده تحّمئئل را بئئزر  مصئئائ 
 .نماید سرکوب


