نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

اولی کلمهایکهبهزبانامامحسی جاری
از امام باقر

شد 

روایت میکنند که در دوره کودکی ،امتام حستین

کمتی دیتر ز بتان بته ستخن

گفتن گشود و این امر این نگرانی را به وجود آورده بود که مبادا او از نعمت حرف زدن محروم باشد
تا اینکته روزی بته همتراه پیتامبراکرم

بته مستجد آمتد و در نمتاز جماعتت آن حضترت شترکت

شروع به نماز کرد و تکبیر نماز را گفت ،حضرت حسین نیز تکبیر
کرد .وقتی پیامبر اکرم
گفت .این ّاولین سخنی بود که از زمان تولد از زبان آن حضترت شتنیده شتد .بتدین ترتیت ّاولتین
کلمهای که امام حسین
تکبیر امام حسین
ترتی

را شنید ،دوباره تکبیر گفت و باز امام حسین

به دنبال رسول خدا

خبرشها

بر زبان راند لفظ مبارک «اهلل اکبر» بود .وقتی پیامبر اکرم

امامحسی

امام حسین

صتدای

آن را تکرار کترد و بته ایتن

هفت مرتبه تکبیر گفت.

ّ
 رروزتولد

اسما بنت عمیس می گوید:
وقتی پس از تولد امام حسین

او را به نزد رسول خدا

بردم ،آن حضرت او را

در آغتوش گرفتت و شتروع بتته گریستتن کترد .عترض کتردم« :یتا رستول اهلل

! چتترا

گر یتته متتیکنیتتد؟» فرمتتود « :روزی ایتتن فرزنتتدم را گروهتتی از افتتراد ستتتمگتتر امتتت متتن
خواهند کشت .خداونتد شتفاعتم را شتامل حتال آنهتا نکنتد ».آنگتاه پیتامبر

اضتتافه کتترد« :ای استتما ! مبتتادا ایتتن خبتتر را بتته دختتترم فاطمتته

بگتتویی .او در

وضعی است که این خبر برای او بسیار دردنا ک و غم انگیز خواهد بود».

تأثیرشها

امامحسی

پیامبر ا کرم

رقلبها



در توصیف تأثیر شهادت امام حسین
شهادت حسین

در دلهای مؤمنان میفرماید:

در دل انسانهتای بتا ایمتان چنتان حترارت و تتأثیر عمیقتی بته

جای میگذارد که هرگز رو به سردی نمی گراید.

امامحسی

جگرپیامبر

رسول خدا صلی
«گل پیامبر



از امام حستین

بتا تعتابیر مختلفتی چتون «یکتی از جوانتان بهشتت»،

» و «محبوب من» و «فرزندم» و ...یاد و نهایت محبت خویش را به آن حضترت از

این طریق بیان کرده است:

ُ
ّ
یل ُب ّن ان صك ِادی ُطو ِملن ًّ ّب و ًّ ّمل ذ ّو یت ؛
ای پسرم! تو جگر منی .خوشا به حال آنکه تو را و ّ
ذریه تو را دوست بدارد.

آخهی سخ انامامحسی
بنابر نقلی ،کلماتی که امام حسین
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ساخت ،عبارت بوده است از:

پس از بر زمین افتادن در قتلگتاه کتربال بته ز بتان جتاری

اای ِرضل ِبقضل ِ  ،صارا بی بال ِ  ،ه ْلدیقل ِال ْم ِر  ،الم ْع ُاوت ِسوا ؛
خدایا به حکم تو راضیام! بر بالی تو صابرم! دستورهایت را تصدیق میکنم و جز
تو معبودی نیست.

عطرتهب حسی ی
متوکل ،خلیفه عباسیان ،پس از تخری

مرقد امام حستین

بته هتیچکتس اجتازه ز یتارت آن

حضرت را نمیداد و با زائران به شدت برخورد متیکترد .یکتی از عاشتقان حستینی کته در آن زمانته
میزیست ،چنین می گوید:
مدتی طوالنی بود که به زیارت نرفته بودم .تصمیم گرفتم ختود را بته خطتر انتدازم و

به زیارت روم .مرد عطرفروشی نیز با من همراه شد .روزها پنهان بودیم و ش ها راه
میرفتیم .نیمهشبی از م یان دو پاسگاه که در خواب بودند عبتور کتردیم و ختود را
رساندیم .هنگامی که خود را به روی آن انداختیم ،بتوی

به سر قبر امام حسین

خوشی از آن به مشام ما رسید که هرگز مانند آن را در عطرها ندیتده بتودیم .متن بته
آن عطرفروش که همراهم بود ،گفتم« :این بوی چیستت؟» او گفتت« :بته ختدا متن
عطری مانند آن نبوییدهام».

عاش راوامربهمعهو ونهیازم کر
از جمله اهداف مهم حماسه خونین کربال احیای عنصر امر به معتروف و نهتی از منکتر استت.
امام حسین

میفرماید:

ّ
حنفیته متینویستند ،در اینبتاره چنتین
در وصیتی که به بترادر بزرگوارشتان محمتد

متتن نتته بتته ستتب

خودختتواهی یتتا ختتوشگتتذرانی و نتته بتترای ایجتتاد فستتاد و تتترویج

ستم گری قیام کرده ام؛ بلکه انگیزه من از قیام انجام دادن تکلیف «امر به معروف
و نهی از منکر» است .میخواهم از این طر یتق اصتالحاتی را در امتت جتدم رستول
خت تتدا

انجت تتام دهت تتم و روش مت تتن روش رست تتول خت تتدا

ابیطال

است.

بر همین اساس در زیارت آن حضرت
ّ
اشهد ان

تصریح میکنیم:

اهلل ّا ًهال
ً ...مرت ِبلملعروف و َی بن املنكار و اللطادت یف ساای ِ ِ

شهادت می دهم که تو امر به معروف و نهی از منکر کردی و آنگونه در راه ختدا بته
جهاد پرداختی که به یقین کامل دست یافتی.

نفسمسیحاییامامحسی
یکی از یاران امام حسین


به نام یحیی می گوید:

خدمت آن حضرت

بودیم .جوانی گریان وارد شد .حضترت فرمتود« :چترا گر یته

میکنی؟» جوان گفت« :ا کنون مادرم بدون وصیت از دنیا رفت .او مالی دارد و به
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من گفته بود که درباره آن اقدامی نکنم تا خبر دهد ».حضرت
او برویم ».جنازه در اتاق بود .حضرت

فرمود« :به سوی

دعا کرد که او زنده شود و وصیت کند.

خداوند او را زنده کرد و زن شهادتگویان برخاست و نشستت .چتون نگتاهش بته
امام حسین

افتاد گفتت« :متوالی متن! داختل شتو و هتر دستتوری داری بفرمتا».

حضتترت داختتل شتتد و فرمتتود« :رحمتتت ختتدا بتتر تتتو بتتاد! وصتتیت کتتن ».زن گفتتت:
«یکسوم اموالم را برای شما قرار دادم تا به هر یک از دوستانت که خواستی بدهی
و دو سوم دیگر _ اگر پسرم از دوستان شماست _ برای او باشد و گرنه از او باز پتس
گیر ».سسس آن زن از امام حسین
بدین ترتی  ،امام حسین

درخواست کرد تا بر جنازه او نماز بخوانتد .و

اعجازی مسیحگونه از خود به یادگار گذاشت.

نفهی امامحسی
روز عاشورا ،هنگامی که سراسر بدن امام حسین علیه

مجروم شده بود و امام

لحظات زندگی را میگذراند ،فرد ناپاکی از لشگر یزید با گستاخی صدا زد:

واپسین

ای حسین! آیا نمیبینی که آب فرات چنان مو میزنتد؟ از آن نختواهی آشتامید
تا مرگ را با ل
این گفتار جسورانه ،امام
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تشنه بچشی.
را سخت ناراحت کرد؛ تا آنجا که از خداوند درخواست کرد:

خدایا! این شخص را در شدت تشنگی بمیران.
پتتس از متتدتی ،همتتین شتتخص ناپ تا ک ،بیمتتاری تشتتنگی گرفتتت؛ بتته گونتتهای کتته هتتر چتته آب
متتیآشتتامید ،ستتیراب نمتتیشتتد .روزی آنقتتدر آب ختتورد کتته از دهتتانش بیتترون آمتتد و وضتتع او بتته
همینحال بود تا در شدت تشنگی و خواری مرد و با ذلت و بیچارگی به جهنم رفت.

ک یهاباعبداهلل
شاید علت اعطای کنیه «اباعبداهلل» به امام حستین

از ستوی پیتامبر گرامتی استالم

و

بی تردید از ناحیه خداوند متعالی ،خلوص او در برابر حضترت حتق بتود .کستی کته در روز عاشتورا
کمال بندگی و عبودیت را در عرصه گیتی به نمایش گذاشت و بتا انجتام برتترین عبتادت قهرمتان
ّ
عبودیتت ذات اقتدس الهتی شتد .همچنتتین از آنجتا کته «اب» در لغتت بته معنتای معلتتم و
میتدان

مربی نیز بته کتار رفتته استتّ ،
سیدالشتهدا

پتدر و مر بتی تمتام بنتدگان خداستت و در حقیقتت،

جاودانگی پرستش خدای سبحان در زمین ،از آثار وجودی اوستت .همتانگونته کته امتام رضتا
درباره کنیه «ابوالقاسم» برای پیامبر اسالم

فرمود :از ستویی علتی

تقستیمکننتده بهشتت و

جهتتنم استتت و از س تتوی دیگتتر ،وی از اوان ک تتودکی دستتتپ تترورده رستتول ا ک تترم

«ابوالقاسم» است.

بتتود .پ تتس او
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