
 
 
 
 
 
 

 حسینی معارف از هایی نکته
 نوکنده مردانی حسین محمد دکتر

 العبرا قهیل
 نیتتا .ستتتها کاشتت  شتتتک معنتتای بتته و حستتین امتتام القتتاب از یکتتی «العبتترات قتیتتل»

کتار رفتته استت؛ ایشان براى نیز ها  نامه ارتیز در صفت،  نیالحست علتی وصتل» جملته از بته 
 حستین امتام از نتینهمچ «.ربتات...کال ریاس و لعبراتا لیقت د،یالرش دیالشه المظلوم،

 فرمود: کهاست  شده روایت
َ؛َال ب ا َ یققَانا
 .میها اشک شتهک من

 فرمود: نینهمچ
نکَیلَال ب  ،َ یققَانا َاسق ب ؛َالَمؤم َ 
 چشتتمانش بته کاشتت هکت آن مگتر نتتد،ک  نمتی ادیت متترا متؤمنی چیهت م،کاشتت شتتهک متن
 .دیآ  می

 بتا شتود می باعتث حسین امام به سرشت پاک و باایمان افراد تاراد و حبتم شدت
 ،روایتتات استاس بتر شتود. گریتان هایشتان چشتتم ایشتان بتزر  مصتیبت و کتربال واقعته آورییتاد

عنایتتتت  بتتتزر  یپاداشتتت ،برخاستتتته از محبتتتت و معرفتتتت هتتتای اشتتتک ایتتتن بتتترای خداونتتتد
 .فرماید می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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  نیاتباهی
 رمود:ف کربال به سفر هنگام در حسین امام

 متینَ  جتز آن از و کترده پشتت معروفش و شده ناشناس و دگرگونه دنیا این راستیبه 
گتاه ونهمچت پستت، ای زنتدگی و نشتیند کاسته بر که  نمانتده بتاقی چیتزی ،تبتاه چرا

 چنتین در گتردد؟ نمی نهی باطل از و شود نمی عمل حق به که بینید نمی آیا است.
 بتتا زنتتدگی و ستتعادت جتتز را متتر  متتن و استت ستتزاوار ختتدا لقتتای بتته متتؤمن وضتعی،
کته جز را ظالمان  ستر بتر دین و هستند دنیا بنده مردم که راستی به بینم. نمی ال

 بتال بته وقتتی و آننتد پیرامتون باشتد، هتا آن معیشتت برای که مادام و هاست آن زبان
 .نداندک داران دین شوند، آزموده

 عراقس یبهخهوجه گام رحسی امامخطبه
 از مگتر نیستت ای قتّوه و حتول و خواهتد می ختدا کته شتد خواهتد همان و را خدای سساس

 گتتردن بتتر گردنبنتتد چونتتان مآد فرزنتتدان بتتر متتر  !بتتاد او پیتتامبر بتتر ختتدا ستتالم و درود ختتدا.
 اشتتتیاق چونتتان ستتتم!ه ختتود گذشتتتگان دیتدار شتتیفته چقتتدر استتت. بستتته نقتتش دخترکتان
 کته بینم متی گتویی دیتد. ختواهم را آن کته شتده اختیتار یقتلگاه من برای یوسف. به یعقوب
 متتن تتتن از و کننتتد می پتتاره پتتاره کتتربال، و نتتواویس میتتان را پیکتترم بنتتدهای بیابتتان، هتتای گتتر 
 آمتتده، نگاشتتته  الهتتی ]قضتتای قلتتم بتتا کتته روزی از د.شتتو می پتتر ختتالی و گرستتنه هایی شتتکم
 شتکی  او، ونآزمت بتر متا استت. یتتب اهتل متا خشنودی خدا، خشنودی نیست. گریزی

یم می  دور او از اهلل رستول نتت پتاره پتردازد. می متا بته کمتال بته را ایانشتکیب پتاداش او و ورز
 دیتدن از پیتامبردیتدگان  و اند آمده گرد تشحضر برای برین فردوس در اینان و نشود
 متا دیدار ایبر و دهد می خون ما راه در سک ره برآوَرد. ها آن برای را اش وعده و گیرد آرام ها آن

 .ام کوچنده صبح، خدا، خواست به من که کند کوچ پس ،است آماده اهلل( )لقا 

 ثاراهلل
 ،شتود  می گفتته حضترت آن بته خطاب نامه ارتیز در هک حسین امام القابجمله  از
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 است: آمده عاشورا ارتیز در .استخد خون معنای به اهللثار
َ.َثا هَاب َوَثا اَّللَایَکیعلَالس  

 اول در  نیحستت امتتام مخصتوص ارتیتتز جملته از زیتتن گتترید هتاى ارتیز در ر،یتتتعب نیتا
   است. آمده عرفه روز در نیحس امام ارتیز و شعبان و  رج  مهین و  رج

 است: آمده آموخت، هیعط به صادق  امام هک نیز اراتییز در
ََ.َکائیباولَالَال ضَم َثا هََکد یلَالَىَالد َم َال ضَفَثا اَّللَکانَو

 شتتتهادتش هکتتت  استتتت ای گونتتته بتتته ختتتدا بتتتا دالشتتتهدایس ونتتتدیپ و همبستتتتگی شتتتدت
 ختتواهی ختتون و رىیگ انتقتتام بتتا جتتز هکتت مانتتد  متتی ختتدا لتتهیقب از نیختتو شتتدن ختتتهیر همچتتون

 نامته ارتیتز در وتتراهلل و اهلل لیتقت ماننتد زیتن گترىید القتاب شتد. نخواهتد تقاص خدا، یایاول
 .است تهکن نیهم اىیگو هک است

 سیدالشهداء
 حضتتترت شتتتهادت از پتتتیش استتتت. حستتتین امتتتام القتتتاب از یکتتتینیتتتز  الشتتتهدا ستتتید

 اختصتاص ،استالم پیامبر عموی حمزه، حضرت به سیدالشهدا لق  ،عبداهلل ابی
 حتریم و پیتامبر از دفتاع در او های رشتادت و رستید شتهادت به احد جنگ در که داشت
 لقت  روایتات از بستیاری در حستین امتام شتهادت از پتس ولتی ؛بتود همگتان زبانزد اسالم

 ،ستتجاد امتتام جملتته از هائمتت از بستتیاری استتت. رفتتته کار بتته ایشتتان بتترای سیدالشتتهدا
 اند. برده کار به امام حسینبرای را لق  این  صادق امام ،باقر امام

 قبتور ستربتر  نتهیمد در تتا بتود ردهکت هیتراک بتیکمر  هکت « هیاحمس دیسع ام»  به صادق امام
 گفتتت: «ستتت؟یک دالشتتهدا(ی)س دانیشتته ستترور هکتت دهتتم خبتتر تتتو بتته ایتتآ» فرمتتود: بتترود، شتتهدا

  «آرى.» فرمود: «دالشهداست؟یس او» د:یپرس «است. علی بن نیحس» مود:فر «آرى.»
ینتت   استتتفاده حستتین امتتام بتته اشتتاره بتترای لقتت  ایتتن ازنیتتز  تمتتار میتتیم و کبتتری ز

 او کته استت ایتن معنتای بته حمتزه حضترت بترای سیدالشتهدا لقت  رسد می نظر به اند. کرده
 پتس آن از و حستین امتام شتهادت زمتان تتا استت بتوده خودش زمان شهدای سرور و سید

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%E2%80%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%E2%80%8C%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
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 .هست و بوده ها زمان همه شهدای سرور و سید حسین امام

 عاش راعصر رسعدب عمرسپاهج ا ا 
 در یو ارکفتتدا ارانیتت از تتتن دو و هفتتتاد و نیالحستت اباعبتتداهلل جانستتوز شتتهادت از پتتس
  کتمرت عاشتورا عصر در یگرید یها تیجنا تیب اهل دشمنان ،عاشورا عصر و صبح

 :مینک یم اشاره ها آن به اختصار طور به هک دندش

 حسی یهایخیمهغار .1
 ،الجوشتن یذ بن شمر کسفا و ارکناب گروه ارانک تیجنا ژهیو به ،سعد بن عمر انیسساه

 غتتارت را هتتا آن و نتتدبرد ورشیتت ضتترتح آن یها متتهیخ بتته نیحستت امتتام شتتهادت از پتتس
پا و ردنتدک  غمتتای بتته افتنتد،ی چتته هتر و هتتا یکخوار ها، استلحه ها، صتتندوق هتا، لباس ان،یتتچار

 بردند.
 اجبتار بته را بانوان البسه و ورآالتیز و ندردکن مراعات را تیب اهل میحر یحت ن،آنا

 ستعد بتن عمتر بته ناچتاربته  تیتب اهتل زنتان هکت یطور به ؛بردند تارا  به و تاندندس آنان از
 عمتر هکت نیتا با ردند.ک تیاکش رشنابکا گروه و شمر یارک تیجنا شدت از و شدند پناهنده

 بته ارانکت تیجنا و منافقاناما  بردارند، دست ها مهیخ غارت از داد دستور ظاهر به سعد بن
 .دادند ادامه شیخو یگیفروما و یفطرت پست

 هاخیمهز  آتش.2
 هتا آن در چته هتر و ها متهیخ یتمتام یمتدت کانتد در .را آتتش زدنتد ها مهیخ غارت، از پس

 اروانکتت متتانیتی و بازمانتتدگان جتتان یحتتت و شتتد نتتابود و ستتوخت انیدیتتزی ظلتتم آتتتش در بتتود،
 داد دستتور انآن به یبرک ن یز منظور، نیبد و دیگرد مواجه یسوز آتش خطر با ،ینیحس

 پناهنتتده اطتتراف بتته و رونتتد رونیتتب ها متتهیخ ازبتترای در امتتان مانتتدن از آتتتش ستتوزان دشتتمن، 
 .شوند

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 شهیدا پیکربر وانیاسب.3
 و نیحست امتام شتهادت از پتس ،ادیتز بتن داهللیتعب یتبتک دستتور بته بنتا سعد، بن عمر

 از نفتتر ده گرفتتت. دانیشتته نیختتون یرهتتاکیپ بتتر یدوانتت استت  بتته میتصتتم ،ربالکتت در او ارانیتت
 استبان یبنتد نعل از پتس و ندشتد قتدم شیپت ارکت نیتا یبرا تیب اهل دشمنان و منافقان

 ستتتر یب و جراحتتتت از پتتتر یرهتتتاکیپ و تاختنتتتد استتت  ربالکتتت دانیشتتته یرهتتتاکیپ بتتتر ،شیختتتو
 .ستندکش همدر را دانیشه

 کوفهبهحسی اماممقدسسرارسال.4
 ستترِ  ددا دستتتور ،یامتتو ظالمانتته دستتتگاه بتته بیشتتتر یختتدمت ختتوش یبتترا ستتعد، بتتن عمتتر

 از را داهللیتتعب و دببرنتت وفتتهک بتته ستترعت و شتتتاب بتتا عاشتتورا عصتتر در را نیحستت امتتام  دیتتبر
 بتتر نیحستت امتتام مقتتدس ستتر رستتاندن تیتتمأمور گرداننتتد. بتتاخبر ربالکتت  غائلتت افتنیتت انیتتپا

 وقتت، آن در و دیرست وفتهک بته هنگتام شت  یو شتد. گذاشتته یاصتبح دیتزی بن یخول  عهد
 تترس از را نیحست امام سر و دیرانگذ شیخو خانه در را ش  رو از این .بود بسته داراالماره
 را حضترت آن ستر و رفتت داراالمتاره بته ازدهمیت روز بامتداد در و ردک پنهان یتنور در همسرش

 .داد لیتحو ادیز بن داهللیعببه 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1



