
 
 
 
 
 

 هایی از معارف حسینی نکته
 رضا شابدین علی

 کار.روشپ د ا  گ اه1

گفت: ی خدمت امام حسینجوان گناه رسید و  تتوانم ختود را از  کتارم و نمتی من مردى 
کتار را انجتام بتده و » فرمتود: امتام حستین گناهان بازدارم، مرا نصتیحتی فرمتا.انجام  پتنی 

کتن. اول: روزى ختدا را مختور و هرچته می گاه هرچه می آن گناه  کتن.  خواهی،  گنتاه  ختواهی 
کن. سوم: می و هرچه از حکومت خدا بیرون برو دوم: گناه  کن  خواهی  تتا جایی را انتخاب 

کن. چهارم: خداوند تو را نبیند و هرچه می گناه  گترفتن جتان تتو  خواهی  وقتی ع راییل براى 
کتن. پتنجم: مد، او را از خود بران و هرچه میآ گنتاه  کته ختواهی  مالتک دوز ، تتو را بته  زمتانی 

کتن میبرد، در آتش وارد مشو و هرچه  سوى آتش می گناه  کتر .«خواهی  د و جتوان انتدکی فکتر 
 اى جز توبه نیافت. هاى طرح شده، چاره شرمنده شد و در برابر واقعیت

 بخشیدهشدامامحسی بهخاطر .2

که براى فرار از مجازات، پنهان شده بود.  کته بایتد تنبیته چند روزى بود  کرده بتود  گناهی 
کته ه متام حستن و امتام حستینشد. ا می از دور دیتد. چنتدان بت رگ نشتده بودنتد،  نتوزرا 

کشید و با شتاب نتزد رستول ختداها دوید و آنان را به  سرآسیمه به طرف آن آمتد و  دوش 
ام بتته ختتدا و ایتتن دو فرزنتتد. متترا بتته ختتاطر ایتتتن دو  ! متتن پنتتاه آوردهاهلل یتتا رستتول» گفتتت:

گونتته رستتول ختتدا .«بتتبخش کتته دستت تتتا ایتتن جریتتان را دیتتد، بتته  بتته دهتتان ت اى خندیتتد 
گذاشتتتت و فرمتتتود: گناهتتتت  بتتته ختتتاطر حستتتن و حستتتین تتتتو را بخشتتتیدم و» مبتتتاری  از 

کرد و فرمود: گاه به حسن و حسین نآ .«گذشتم  .«شفاعت شما را پذیرفتم» رو 
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بوسیدرامیگل یامامحسی .رس لخدا3
کتتتودکیامتتتام حستتین روایتتت شتتتده استتت: راز امتتام بتتتاق   بتتر رستتتول ختتتدا ، در 

گلتتتوى او را بوستتتید و بتتتی اختیتتتار،  . رستتتول ختتتداشتتتدوارد  گرفتتتت و زیتتتر   او را در آغتتتوش 
 یتتتتا جتتتتداه! چتتتترا »پرستتتتید:  مبتتتتارکش جتتتتارى شتتتتد. روزى حستتتتین اشتتتتک از چشتتتتمان

گریتته نکتتنم در»فرمتتود؛  حضتترت «کنیتتد  متتی گریتته کتته جتتاى شمشتتیرهاى   حتتالی چتترا 
   « بوسم می دشمنان را

ازطر خدا.اعطایلقبسیدالشهدا4
 در خانه حضرت زهترا ى رسول خداروز نقل شده است: صادق حضرت از
به سجده افتاد. سرس  گاه رسول خدادر دامان ایشان قرار داشت. نا حسین بود و

عترض  «همتایت به متن فرمتود: آیتا حستین را دوستت دارى  اى فاطمه! پروردگار بی»فرمود: 
گتل ختوش»کردم:  گتاه در «میتوه قلت  متن استت.بتو و  آرى! حسین نور چشم متن استت و   آن 
پروردگارم به متن فرمتود: »فرمود:  قرار داده بود ری خود را بر سر حسینکه دست مبا  حال

که برکات و صلوات و رحمت و رضوان من بر او باد و غض  و عذا ب مباری باد این مولود 
کتتته او را بتتته قتتتتل می کستتتی  کتتتکنتتتد. بتتته راستتت رستتتاند و بتتتا او دشتتتمنی متتتی متتتن، بتتتر  ه او، تی 

، اولین و آخترین استت. هتم در دنیتا و هتم در آخترت. او سترور جوانتان اهتل سیدالشهدا
 .«بهشت است

.لع برقاتی امامحسی 5
بودم. حضرت مقدارى آب نوشتید  زى در خدمت امام صادقرو گوید: می داود رقی

لعنتتت ختتدا  اى داوود!»گتتاه فرمتود:  ک از چشتتمان مبتارکش ستترازیر شتد. آنو بتی اختیتتار اشت
که آبتی را. پس هر کند قاتالن حسین کنتد و بتر  بیاشتامد و جتّدم حستین کس  را یتاد 

گنتتاه او را قتاتال کنتتد، خداونتد صتتدهزار حستنه بتترایش بنویستد و صتتدهزار  ن او لعتتن و نفترین 
کتته صتتدهتتاى بلنتتد بیتتامرزد و او را در درجتته هزار بنتتده را آزاد ، جتتاى دهتتد و ماننتتد ایتتن استتت 

 .«شود می اى خندان محشور در روز قیامت با دلی شاد و چهره س اوکرده باشد. پ
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راهخدا ا  م،پسنمی6 گیه م.چیزیکه ر
کتربال، همتراه بتا زن و متادرش حضتور  که در  کلبی، یکی از افرادى است  عبداهلل بن عمیر 
داشت. روز عاشورا به تشویق مادر به میتدان رفتت و جنگیتد تتا شتهید شتد. همستر جتوانش 

که براى دفاع از او بته میتدان رفتت، بته همتراه عبتداهلل بته شتهادت ن رستید. متادرش پتس از یز 
کترد. امتام حستین اى را برداشت و به دشمن درنگ، ستون خیمه این جریان، بی  حملته 

کرد:  .«ستاى زن! برگرد، خداوند، جهاد را بر زنان واج  نکرده ا» به او خطاب 
کتترد، ولتی دشتتمن رذالتت بته ختتر  داد و ستر فرزنتتد را بته ستتوى  پیترزن، امتر امتتام را اطاعتت 

کرد. پیرزن، سر پسرش را گفتت: مادرش پرتاب  مرحبتا! از تتو » بته ستینه چستبانید، بوستید و 
کته در راه ختدا » به طرف دشمن انداخت و فریتاد زد:آن را  سرس .«راضی شدم متا چیتزى را 
   «.یمگیر نمی دادیم، پس

.ج ا  مهوکل7
کتتتاب شتتیخ عبتتاس قمتتی   د متوکتتل عباستتی دستتتور دا نوشتتته استتت: نفتتس المهمتتومدر 

کر قبتتتتر مطهتتتتر سیدالشتتتتهدا  چنتتتتین  دنتتتتد، شتتتتخم زدنتتتتد و بتتتته آب بستتتتتند. همرا ختتتتراب 
یتتارت امتتام فرمتتان داده بتتود هتتیچ یتتارت  کتتس حتتق نتتدارد بتته ز کتتس بتته ز  مشتترف شتتود و هتتر 

 ایتتتام از تتتترس متتتن در آن »گویتتتد:  متتتی محمتتتد بتتتن حستتتین ُاشتتتنانی .شتتتود جتتتازات میبتتترود، م
یتتتارت آن حضتترت گتترفتم بتتته هتتر طریقتتتی  متوکتتل، متتتدتی بتته ز  نتتترفتم. ستترانجام تصتتتمیم 

کتته شتتغلش عطتتارى بتتود، همتتراه شتتدم و بتتا  یتتارت مشتترف شتتوم. بتتا متتردى  شتتده استتت بتته ز
گرچه اثرى از قبر شریف نبتود،  ه مرقد پای و مطهر امامزحمت فراوان، خود را ب رساندم. 

که مرسرانجام موفق  کنتیم. شدیم  ختود را بته روى آن انتداختیم و بته شتدت قد مطهر را پیتدا 
گفت: هرگز بو چنان بوى خوشی از آن استشمام می گریستیم. که عطر فروش  یی به ایتن شد 

گذاشتتتیم و و خوشتتی نبوییتتده بتتودم. آن کنتتان از آن مکتتان  داعگتتاه چنتتد نشتتانه بتتر قبتتر مبتتاری 
سادات و شتیعیان حاضتر شتدیم و آن را  شریف دور شدیم. پس از مرگ متوکل، با جمعی از

  .«به صورت ساختمان اولیه بازگرداندیم
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 انسهممسئلهبهای عظم اس !.م نمی8
 رفتم، دیدم حضترت نمتاز نزد امام صادق گوید: می ی از یاران امام صادقشخص

کترد و بترا می دعتا بستیار  ى زوار قبتر امتام حستینخواند. بعد از نماز، در سجده مناجتات 
کتتردم:  فتتدایت شتتوم! آنچتته متتن از شتتما »کتترد. وقتتتی مناجتتات حضتترت تمتتام شتتد، عتترض 

کته ختتدا را کستتانی بتود  گتر هتتم بتراى  گمتان نمتی شتنیدم، ا کتتردم بته آتتتش دوز   متی شناستتند، 
کتتردم حستتینشتتوند نمتتی دچتتار کتته آرزو  یتتارت می ! بتته ختتدا  کتتردم و حتتی )مستتتحبی(  را ز

نزدیتتتک  کتتته بتتته قبتتتر سیدالشتتتهدا تتتتو»: در پاستتتخ فرمتتتود حضتتترت «دادم! انجتتتام نمتتتی
یتتارت او کتتردم:  «روى  نمتتی هستتتی، چتترا بتته ز کتته مستتئله بتته ایتتن  متتن نمتتی»عتترض  دانستتتم 

گویتتان او در حستتینگویتان زوار دعا»حضترت فرمتتود: « عظمتت استتت. ، در آستمان از دعا
یتارت را تتری مکتن. هرکتت زمتین بتیش کنتد، آنترنتد. ز کتته آرز قتدر حسترت می ه آن را تتری  و بترد 

که قبر حضرت، نزد او می می و سرس حضرت دوباره بته تمجیتد زائتران حضترت « بود. کند 
 و بیان فضایل آنان پرداخت.  حسین

 .برکا ز ار عاش را9

کتته در ستتامرا مشتتغول  خ عبتتدالکریم حتتائرى نقتتل شتتده استتت:اهلل حتتا  شتتیاز آیتتة اوقتتاتی 
ون مبتتتال شتتدند و همتته روزه طتتاعتحصتتیل علتتوم دینتتی بتتودم، اهتتل ستتامرا بتته بیمتتارى وبتتا و 

اى از اهتل علتم  ادم، مرحوم سیدمحمد فشارکی، عدهمردند. روزى در منزل است اى می عده
و صحبت از بیمارى وبا مرحوم آقامیرزا محمدتقی شیرازى تشریف آورد  جمع بودند. ناگاه

کته همته در معترض خطتر هستتند. مرحتوم میترزا فرمتود:  گتر متن حکمتی بکتنم، آیتا الز»شتد  م ا
کتنم  متن حکتم متی»فرمتود: «. بلته»دادنتد: همه اهتل مجلتس پاستخ « است انجام شود یا نه 

یارت عاشور ا شوند و ثواب آن را که شیعیان سامرا، از امروز تا ده روز، همه مشغول خواندن ز
کننتد تتا ایتن بتال از  الحستن خاتون، والده ماجتده حضترت حجتةبن به روح نرجس هدیته 
جلس این حکم را به تمام شیعیان رستاندند و همته مشتغول خوانتدن اهل م« آنان دور شود.

یارت عاشورا شدند. از فرداى آن روز تلف شدن شیعیان متوقف شد.   ز


