ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

میالد و زندگانى امامحسین
کلمات کلیدی :امامحسین

 ،میالد ،پیغمبراکرم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

()2

 ،حضرتفاطمه

 ،خبرر هردادت ،جبرئیر،،

فطرس ،محبّت ،سخاوت ،گذهت ،معجزات ،تکبیر افتتاحیّه ،نافله.
امروز سوم هعبانالمعظّم است؛ روز میالد سلطان عشق اباعبداهللالحسین

؛ این آقاي جوانان بدشت1؛

این زینت آسمانهاي ملکوت2؛ روز میالد این بزرگوار است .همانطورکه عزیزان میدانند مشدورترین
روایت درمورد تولّد اباعبداهللالحسین

روز پنجشنبه سوم ماه هعبان است و چقدر زیباست که امروز

هم پنجشنبه است و سوم ماه هعبان .چه حسن تصادفی! این روایت مشدور درباب تاریخ میالد حضرت
است .روایات دیگري هم وجود دارد که میالد این امام بزرگوار

را در هدر مدینه ،از فاطمهيزهرا

هب پنجم یا روز پنجم ماه هعبان از سال چدارم هجري نق ،کرده است 3.روایتهاي متعدّدي راجعبه
میالد اباعبداهللالحسین

وجود دارد .یک روایت دربارهي امّاَیمَن است .در این روایت فقط اسم امّایمن

نق ،هده و به احتمال قوي ،همان امّایمن مشدور است.
آمنهبنتوهب

 ،مادر پیغمبراکرم

4

خاطرتان هست ،عرض کردم،

کنیزي داهتند بهنام امّایمن .زن بسیار پاك و سادهدل و

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،11ص  242و صدوق ،کاملالزّیارات ،ص  011و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،14ص .1551
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،01ص  215و طبرسی ،اعالمالوری ،ص  411و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،2ص .195
 .0مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  202و فتالنیشابوری ،روضةالواعظین ،ج  ،1ص  150و بحرانی ،عوالمالعلوم ،ج  ،11ص .909
 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،15ص  111و حلّى ،عددالقویّه ،ص  121و شامی ،درّالنّظیم ،ص .29

خوشنفس و بامحبّتی بود .بعد از رحلت مادر گرامی رسولخدا
خدمتگزار

این کنیز به پیامبر

پیامبر

بود.

پیرزن بسیار خوشدل و خوشنفسی بود و بههدّت عاهق پیغمبراکرم
هده همسایهها براي رسولاهلل

رسید و

 .بنا به آنچه در روایات نق،

خبر آوردند که یا رسولاهلل! امّایمن از خواب پریده و از میانهي
ایشان را

هب تا اآلن که صبح است یکبند گریه میکند و گریهاش قطع نمیهود .پیغمبراکرم

خواستند و فرمودند :چه هده است امّایمن؟ چرا اینطور گریه میکنی؟ عرض کرد :یا رسولاهلل! خواب
وحشتناکی دیدهام .پیامبراکرم

فرمودند :بگو ببینم چه خوابی دیدهاي که اینقدر گریه میکنی؟

عرض کرد یا رسولاهلل! قدرت اینکه آن خواب را حتّی براي هما به زبان بیاورم ندارم .خیلی خواب
عجیبی بود .حضرت فرمودند :امّایمن اینقدر خودت را اذیّت نکن! خیلی از خوابهاست که معناي آن
با هک ،ظاهري و صورت آن خواب متفاوت است .بگو باالخره این خواب چه بوده است؟ امّایمن با اصرار
پیامبر

گفت :یا رسولاهلل! دیشب خواب دیدم تکّهاي از بدن هما پاره هد و در خانهي ما افتاد؛ در

دامن من افتاد و من از این حادثه بههدّت ناراحتم و از میانهي هب تا به حال نمیتوانم جلوي گریهام
را بگیرم .پیغمبراکرم

تبسّمی کردند و فرمودند :امّایمن آنطور که تو خیال کردي نیست .خداوند

بهزودي نوهاي به من عنایت میکند و مسؤولیّت نگدداري و پرورش او به تو سپرده میهود .معناي آن
تکّهي بدن من که کنده هد و افتاد در دامن تو این بود .اصالً خواب بدي نیست.
بنا به یکی از روایتها امّایمن قنداقهي امامحسین
با ملحفهي سفیدي پوهیده هده بود .پیغمبراکرم

را آورد تقدیم پیغمبراکرم

کرد؛ درحالیکه

فرمودند :امّایمن این تعبیر همان خوابی است

که تو آنقدر گریه میکردي؛ این همان پارهي تن من است که تو هم در نگدداري و پرورش او کمک-
کار خواهی بود.
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 .5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  240و صدوق ،امالی ،ص  22و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،15ص .140

روایات دیگري هم در رابطه با میالد اباعبداهللالحسین

هست .یکی از آندا این است که ظاهراً اوّلین

بار اسماءبنتعمیس این قنداقه را تقدیم پیغمبراکرم

کرد( .آنجا که امّایمن قنداقهي اباعبداهلل

آورد ممکن است روزهاي بعد بوده باهد ).پیغمبر

را خدمت رسولاهلل

به اسماء فرمودند:

برو این سبط ما را ،این نوه و فرزند مرا بیاور .اسماءبنتعمیس هم درحالیکه ملحفهي سفیدي به
اباعبداهللالحسین
پیغمبراکرم

پوهانده هده بود ،حضرت را آوردند و تقدیم رسولاهلل

طف ،را گرفتند؛ به او نگاهی کردند و بیاختیار اهک از چشمانشان جاري هد .جاي

تعجّب بود؛ چه هده است؟! حادثهي به این هیرینی و هادي ،اهک بر دیدگان پیامبر
کرده است!

جاري

6

بنابر احادیث دیگري که داریم ،پیغمبر
بودند ،در دوران جنینی اباعبداهلل

قبالً این راز را به امیرالمؤمنین و فاطمهيزهرا

 ،همان هش ماه ،چون میدانید اباعبداهلل

آمدند ،مث ،عیسیبنمریم7؛ در همان هش ماهی که اباعبداهلل
زهرا

کردند.

گفته

هشماهه به دنیا

در رحم مادر بودند ،حضرت

يب! اَنَا
صداي نالهي مظلومانهاي را از درون خود میهنیدند که میفرمود :اَنَا ال َْمظْلُ ُ
وم! اَنَا الْغَ ِر ُ

ال َْعطْشا ُن! یکبار پیغمبر

وارد اتاق حضرت زهرا

هدند و دیدند حضرت فاطمه

دارند با

کسی سخن میگویند و صورت ظاهر هم کسی داخ ،اتاق نیست .فرمودند :عزیزم با کسی سخن
می گفتی؟ عرضه داهتند :بله پدر ،حقیقتش این است که این فرزندي که در رحم دارم و جنینی که در
درون من است ،با من سخن میگوید و چنین چیزهایی را میگوید 8.پیغمبر

خبر دادند که آري

خداوند پسري به هما عطا میکند که در راه خدا به هدادت میرسد .فاطمهيزهرا

خیلی

گریستند و عرض کردند :پدر! من نیازي به این فرزند ندارم؛ فرزندي که به دنیا بیاید و او را اینطور

 .1حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،21ص  412و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  209و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،15ص
.144
 .2کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  415و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  200و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،0ص .252
 .2مقرّم ،مجموعهمقاالتالزّهراء ،ص  204 – 200و محالّتی ،زندگانیحضرتفاطمه

3

 ،ص .11

بیرحمانه و لبتشنه سر ببرند و قربانی کنند .پیغمبراکرم

خبر را به امیرالمؤمنین

هم که

دادند؛ هبیه همین تعبیر را اظدار داهتند و گفتند :چنین فرزندي را اصالً نمیخواهیم .بعد
بشارت دادند که در قبال هدادت این فرزند ،امامت در نس ،او قرار میگیرد و هفیع

پیغمبراکرم

و امیرالمؤمنین

به این فرزند رضایت دادند 9.علیايّ-

حال خواستم بگویم ،این گریهاي که قنداقهي اباعبداهلل

بر چشمان

این امّت خواهد بود .آنگاه حضرت زهرا

پیامبر

در آغوش پیامبر

جاري کرد راز آن قبالً اظدار هده بود.
رو به امیرالمؤمنین

پیغمبراکرم

گرفتهاي؟ امیرالمؤمنین

کردند و فرمودند :علی جان! چه نامی براي فرزندت در نظر

عرضه داهتند که یا رسولاهلل! من در نامگذاري بر فرزندم بر هما پیشی

نمیگیرم؛ البتّه در ذهنم بود که نام حرب را بر او بندم( .حرب یعنی انسان هجاع و جنگاور؛ دالور و
جنگجو ).پیغمبراکرم

فرمودند که من هم در نامگذاري بر این فرزند بر خداي خودم پیشی نمی-

گیرم .جبرئی ،نازل هد؛ سالم خداي متعال و تدنیت تولّد این فرزند را براي پیغمبر

آورد؛ بعد

ازجانب خداوند عرضه داهت که خداي متعال میفرماید :علی نسبتبه تو مث ،هارون نسبتبه موسی
است؛ بنابراین بر روي این طف ،نام فرزند هارون را بگذار .فرمودند :نام فرزند هارون چه بود؟ جبرئی،
عرضه داهت :هُبَّیر! (هُبَّیر عبري است ).پیغمبراکرم

فرمودند :زبان من عربی است .جبرئی،

عرضه داهت که نام او را حُسَین بگذارید؛ حُسَین همان معناي هُبَّیر را دارد .و اینگونه نامگذاري
اباعبداهللالحسین
پیغمبراکرم
اباعبداهلل

صورت گرفت.
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به هکرانهي این تولّد مبارك دو گوسفند را ،یکی سیاه و یکی سفید ،براي
عقیقه کردند و یک دست گوسفند را هم به قابلهاي دادند که براي تولّد حضرت کمک

 .9کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  415و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  200و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،0ص .252
 .11مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  202و صدوق ،معانیاالخبار ،ص  52و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .21

4

کرده بود 11.به وزن موي سر این نوزاد ،نقره صدقه دادند و مادّهي معطّري را بر سر او که تراهیده بودند
مالیدند .براي اینکه موي سر او را وزن کنند و معادل آن نقره انفاق کنند 12سر اباعبداهللالحسین

را

تراهیدند و از آن مادهي معطّر مالیدند و به اسماءبنتعمیس فرمودند :اَلدَّم فِعل ال ِ
ْجاهلِيَّ ِة؛ در دوران
ُ ُْ
جاهلیّت خون به سر نوزاد میمالیدند؛ این ،کار عصر جاهلیّت است؛ ما با این خَلوق سر فرزندانمان را
معطّر میکنیم.

13

خداي متعال به جبرئی ،امین امر فرمود که همراه با هزار مَلَک براي عرض تدنیت به محضر رسول-
خدا

برسد .جبرئی ،همراه با هزار ملکی که بهدنبال او بودند فرود آمد و بنا به آنچه در روایات

هست ،از جزیرهاي عبور کرد .یکی از مالئکهي بزرگ الدی بهنام فُطرُس بهدلی ،ترك اوالیی که از او سر
ؤم ُرو َن؛َ 14و
زده بود ،آنجا زندانی بود .میدانید که مالئکه معصومند .ال يَ ْع ُ
صو َن اللَ ما اََم َرُه ْم َو يَ ْف َعلُو َن ما يُ َ
ُه ْم بِاَ ْم ِرِه يَ ْع َملُو َن؛ 15عصیان و سرکشی دربرابر فرمان خدا ندارند و معصومند .همانطورکه انبیاء
معصومند؛ امّا برخی از انبیاء

ترك اولی داهتهاند .ترك اولی یعنی بین دو عم ،خوب ،عم ،خوب

کوچکتر را انجام دهد؛ درحالیکه جا داهت و سزاوار بود عم ،خوب بزرگتر و برجستهتر را انجام
دهد .فطرس بهدلی ،ترك اوالیی که مرتکب هده بود ،با بالهاي هکسته در این جزیره تبعید بود.
حتّی روایتی را دیدم که او را مخیّر کردند بین عذاب دنیا و عذاب آخرت و فطرس عذاب دنیا را برگزید.
او را در این جزیره به پلکهاي چشمهایش آویخته بودند؛ جزیرهاي بود که هیچ موجود زندهاي هم
عبور نمیکرد و دود بویناك و متعفّنی هم از زیر او برمیخاست .جبرئی ،و هزار مَلَک از کنار فطرس

 .11حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،21ص  412و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  209و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،15ص
.144
 .12کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  00و حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،21ص  401و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص .252
 .10کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  00و حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،21ص  429و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،20ص .1002
 .14سورهی تحریم ،آیهی .1
 .15سورهی انبیاء ،آیهی .22

5

گذهتند .فطرس پرسید :چه هده؟ قیامت سر رسیده که هما فرود آمدهاید؟ جبرئی ،خبر میالد نوهي
را به فطرس داد و گفت :خداي متعال امر کرده که ما به محضر رسولاهلل

پیغمبراکرم

برسیم و این میالد خجسته را خدمت پیغمبراکرم
همراه آندا به محضر رسولاهلل

تدنیت بگوییم .فطرس اجازه خواست که

برسد؛ بلکه از این رهگذر از تبعید و هکنجه نجات پیدا کند و به

جایگاه نخستین خودش برگردد .جبرئی ،آمد خدمت رسولاهلل
فطرس را هم به عرض

رسولاهلل

رساند .پیغمبراکرم

بگویید بالهاي هکستهي خود را به قنداقهي اباعبداهلل
ي اباعبداهلل

تدنیت عرض کرد و ماجراي
فرمودند :مانعی ندارد؛ به فطرس

بمالد .فطرس آمد و بالهایش را به قنداقه-

مالید و دوباره مث ،روز اوّل سالم هد .فطرس خوهحال و خشنود از این توفیقی که

نصیبش هد ،عرض کرد :یا رسولاهلل

این فرزند را که این همه براي من مایهي برکت بود ،امّت تو

بهزودي به هدادت خواهند رساند و من خودم را مدیون این فرزند میدانم؛ لذا همینجا تعدّد میکنم
که هرجاي عالم هرکس براي اباعبداهلل
را به محضر اباعبداهلل
اباعبداهلل

سالمی بفرستد یا صلواتی نثار کند ،من آن سالم و صلوات

برسانم؛ لذا فطرسِ ملک ،مأمور است و در بدشت افتخار میکند که من غالم

هستم! من خادم اباعبداهلل

محضر آن بزرگوار عددهدار است.

هستم! فطرس مسؤولیّت سالمرسانی اباعبداهلل

را به

16

احادیث دیگري هم هست که ماجراهایی هبیه این درمورد مالئکهي دیگري مث ،دردائی،

17

و

صلصائی 18،که آندا هم بهدلی ،ترك اولی مبتال بودند ،نق ،کردند؛ یعنی بدرهمندي از عنایات قنداقهي
اباعبداهللالحسین

براي برگشتن به مرتبهي بلند آسمانی خودهان .این ماجراي تولّد امامحسین

بود.

 .11مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  244و صدوق ،امالی ،ص  102و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،11ص .411
 .12مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  242و فیضکاشانی ،صافی ،ج  ،4ص  229و عروسیحویزی ،نورالثّقلین ،ج  ،4ص .042
 .12مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  259و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،5ص  141و خصیبی ،هدایةالکبری ،ص .441
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بههدّت دلباختهي اباعبداهلل

پیغمبراکرم

از کوچه رد میهدند؛ دیدند اباعبداهلل

بودند و او را فراوان میبوسیدند .یک روز با اصحاب

با بچّههاي دیگر مشغول بازي هستند؛ پیغمبراکرم

اصحاب جلو افتادند و بهسمت اباعبداهلل

رفتند که ایشان را بگیرند .امامحسین

از

هم طف،

خردسالی بودند؛ هاید چدار پنج ساله؛ نمیدانیم دقیقاً چه زمانی بوده است؛ هروع کردند به بازيهاي
کودکانه؛ از دست پیغمبر

فرار میکردند؛ مدام اینطرف و آنطرف میرفتند و پیغمبر

دنبالشان میکردند که امامحسین

را بگیرند و پیغمبر

میخنداندند تا اینکه باالخره امامحسین
را گرفتند ،با یک دست هم سر امامحسین
زدن و لبهاي امامحسین
همان لبها و

و

هم
را

هوخی میکردند و امامحسین

را در آغوش گرفتند .با یک دست چانهي امامحسین
و هروع کردند بر لبهاي اباعبداهللالحسین

دندانهاي پیشین امامحسین

بوسه

را میمکیدند و میبوسیدند؛

ِ
س ْين ِمنِّی؛
س ْين َو ُح َ
دندانهایی که میدانیم چه هد .میبوسیدند و میفرمودند :اَنَا م ْن ُح َ

ب ُح َس ْينا؛ هرکس حسین را دوست بدارد ،خدا
ب اللُ َم ْن اَ َح َّ
من از حسینم و حسین هم از من است .اَ َح َّ
دوستدار او باهد .حسين ِسبط ِمن ْاالَس ِ
باط 19.حسین یکی از سبطهاي پیامبران الدی
ُ َْ ْ َ ْ
بههدّت دلباختهي امامحسین
روزي پیغمبراکرم

است .حضرت

بودند.

دست امامحسین

را گرفته بودند؛ صورت ظاهر امامحسین

کودك

ْح َس ْي ُن بْ ُن َعلِی! اي مردم این حسینبنعلی است!
اس ٰه َذا ال ُ
خردسالی بودند؛ به مردم فرمودند :يا اَيُّ َها النّ ُ
(فردا در کربال نگویید ما نشناخته بودیم که بود!) فَا ْع ِرفُوهُ؛ پس او را خوب بشناسید .فَ َو الَّ ِذی نَ ْف ِسی بِيَ ِد ِه؛
ِ ِ
ْجن َِّة؛ همانا حسین جایگاهش در
سوگند به آن خدایی که جان منِ رسولاهلل در دست اوست ،انَّهُ لَفی ال َ
ِ ِ ِ
ْجن َِّة؛ و دوستداران و دلباختگان حسین هم جایگاهشان در بدشت استَ .و
بدشت استَ .و ُمحبِّيه فی ال َ

 .19مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  291و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  21و ابنقولویه ،کاملالزّیارات ،ص .50
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ِ ِِ
ِ
ْجن َِّة 20.و کسانی که دوستداران و ارادتمندان اباعبداهلل
ُمحبِّی ُمحبِّيه فی ال َ

را دوست بدارند ،جایگاه آندا

هم بدشت است.
تعابیر خاصّی از پیغمبر

وجود دارد .پیغمبراکرم

راجعبه اباعبداهلل

فرمودند :هرکس

دوست دارد محبوبترینِ اه ،زمین نزد اه ،آسمانها را ببیند ،نگاه کند به اباعبداهللالحسین

.

21

یکبار هم به امامحسین

الس ِ
باع ْب ِد ِ
ماوات َو ْاالَ ْر ِ
ض! 22خیر مقدم بر تو،
الل! يا َزيْ َن َّ
فرمودندَ :م ْر َحبا بِ َ
ك يا اَ َ

آفرین بر تو اي اباعبداهلل

اي کسی که مایهي زینت آسمانها و زمین هستی! یعنی نهتندا مایهي

زینت زمینیانی ،همهي مالئکهي آسمانها هم به تو فخر میکنند؛ تو مایهي زینت و زیبایی آندا هستی.
اُبیّبنکعب هم که حضور داهت عرض کرد :یا رسولاهلل! مگر غیر از هما کسی زینت آسمانها و زمین
است؟ پیغمبراکرم

ِ
ِ
ْح ِّق نَبِيّا ،سوگند به آن خدایی که مرا بهحقّ به
فرمودندَ :و الَّذی بَ َعثَنی بِال َ

ِ
الس ِ
ماء اَ ْكبَ ُر ِم ْنهُ فِی ْاالَ ْر ِ
ض؛ حسینبنعلی
س ْي َن بْ َن َعلِی فِی َّ
پیامبري مبعوث کرد ،ا َّن ال ُ
ْح َ

در آسمان

ِ
ش ِ
مقام و منزلتش بسیار عظیمتر از زمین است؛ َو اِنَّهُ ل ََمكْتُوب َع ْن يَ ِمي ِن َع ْر ِ
باح ُهدى َو
الل َع َّزَو َج َّل م ْ
ص ُ
َس ِفينَةُ نَجاة 23.و هر آینه در سمت راست عرش الدی این جمله ثبت هده و نوهته هده که حسین
چراغ راه هدایت و کشتی نجات است .از همین عبارتِ این حدیث ،آن جملهي معروف الدام گرفته هده
ِ
ِ
دی و س ِفينَةُ الن ِ
َّجاة .در روایتی دیگر پیغمبراکرم
س ْي ِن م ْ
که ا َّن ال ُ
باح ال ُْه ٰ َ َ
ص ُ
ْح َ

فرمودندَ :م ْن َس َّرهُ اَ ْن يَ ْنظَُر

ِ
ِ
باب اَ ْه ِل ال ِ
لى َسيِّ ِد َش ِ
س ْي ِن بْ ِن َعلِ ٍّی 24.هرکس مسرور میهود ،خوهحال و هادمان می-
ا ٰ
ْجنَّة فَ لْيَ ْنظُْر الَى ال ُ
َ
ْح َ
هود که به سرور جوانان بدشت بنگرد ،باید به حسینبنعلی بنگرد.

 .21مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  212و صدوق ،امالی ،ص  592و بحرانیاصفهانی ،عوالمالعلوم ،ج  ،12ص .02
 .21مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  292و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  20و عروسیحویزی ،نورالثّقلین ،ج  ،4ص .210
 .22مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  215 ،01و صدوق ،کمالالدّین ،ج  ،1ص  215و راوندی ،الخرائجوالجرائح ،ج  ،2ص .551
 .20مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،01ص  215و صدوق ،عیوناخبارالرّضا

 ،ج  ،1ص  11و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،2ص .195

 .24حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،مقدّمه ،ص  01و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  292و طبرسی ،اعالمالوری ،ج  ،1ص .411
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قب ،از تولّد امامحسین

پیغمبراکرم

سپردند که بعد از تولّد این فرزند

به حضرت زهرا

نکند او را هیر دهی یا براي هیر دادن دست دایهاي بسپري! 25در روایتی نق ،هده است ،بعد از تولّد
بیماريیی بر حضرت زهرا

امامحسین

عارض هد که اصالً حضرت هیرهان خشکید؛ گویا تا

الاق ،چد ،روز هیر نمیآمد .بههرصورت پیغمبراکرم

که تشریف آوردند ،قنداقهي اباعبداهلل-

دادند؛ پیغمبراکرم

گذاردند و

را دست پیغمبر

الحسین

هروع کردند به مکیدن زبان رسولاهلل

امامحسین

زبان در کام امامحسین

 .اقالً تا چد ،روز 26و بنا به برخی از روایات

که هیچ محدود به زمان نکردهاند ،اصالً ک ّ،دوران هیرخوارگی امامحسین
اهلل

طی هد .اباعبداهلل

پیغمبراکرم

با مکیدن زبان رسول-

هیر هیچ زنی حتّی هیر حضرت زهرا

میفرمودند :گوهت حسین از گوهت من است.

را ننوهیدند ولذا

27

از سجایاي حضرت نکتههایی را اهاره میکنم .در یکی از روایات نق ،هده ،اسامةبنزیدبنحارثه که نوه
خواندهي پیغمبر
پسرخواندهي پیغمبر

بود ،پیر هده و در بستر بیماري مشرف به موت بود .میدانید که زیدبنحارثه
بود و اسامه پسر زیدبنحارثه است .اباعبداهللالحسین

از او عیادت

کردند؛ بههدّت غمگین بود .حضرت فرمودند :چرا ناراحتی؟ گفت :ناراحتم از اینکه دارم میمیرم و
هصتهزار درهم قرض دارم و دارم با این دینی که به گردنم است از دنیا میروم .حضرت فرمودند:
نگران نباش قرضت به عددهي من .باز هم آرام نشد .حضرت فرمودند :قب ،از اینکه تو جان دهی من
ک ّ،بدهی تو را میپردازم و پرداختند.

28

 .25مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  254و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .51
 .21مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  254و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  51و بحرانی ،مدینةمعاجزاالئمّه ،ج  ،0ص .450
 .22کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  415و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  200و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،0ص .252
 .22مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  129و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،10ص  401و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .15

9

یک اعرابی به مدینه آمده بود و سراغ سخاوتمندترین فرد اه ،مدینه را گرفت .گفتند اه،بیت
پیغمبر

در حال نمازند .ظاهراً بعد از تمام هدن نماز

 .آمد به مسجد و دید اباعبداهللالحسین

حضرت هروع کرد اهعاري را در مدح اه،بیت پیامبر
خواندن .امامحسین

و مدح اباعبداهللالحسین

سرودن و

به منزل تشریف بردند ،چدارهزار دینار طال را در یک پارچهاي قرار دادند و از

داخ ،خانه از پشت در طوري که آن اعرابی حضرت را نبیند ،دست او دادند و عذرخواهی کردند که ما
را ببخشید بیش از این در اختیارمان نبود که به هما بدهیم .اعرابی هروع کرد گریه کردن! حضرت
فرمودند :چیست؟ آنچه به تو دادیم کم بود؟ عرض کرد :نه یابن رسولاهلل! من گریهام به این خاطر
است که چطور دستهایی تا اینحد سخاوتمند یک روز زیر خاك خواهد رفت و مدفون خواهد هد.
نق ،هده است ،وقتی که امام سجّاد
و پشت اباعبداهلل

29

پیکر مطدّر پدر بزرگوارهان را خواستند دفن کنند ،روي هانه

اثر پینهي انبانهاي طعامی که هر هب حضرت به دوش میکشیدند و به در

خانهي فقیران و بینوایان و بیوهزنان میبردند ،باقی بود.

30

عبدالرّحمان نامی ،سورهي حمد را به یکی از فرزندان امامحسین

آموخت .امامحسین

هزار

دینار طال و هزار حلّه به او دادند و دهان او را هم از مروارید پر کردند .افرادي که آنجا بودند عرض
کردند :یابن رسولاهلل! آخر مزد کار به این کوچکی چنین چیز عظیمی نیست! حضرت فرمودند :در
قبال آنچه او به فرزند من آموخت ،آنچه من به او دادم چیز قاب ،اعتنایی نبود 31.سخاوت اباعبداهلل
را از این موارد میهود دید.
ایندا را هنیدهاید؛ فقط براي یادآوري میگویم .حضرت عبور میکردند؛ یک عدّه از فقرا عباهایشان را
روي خاك پدن کرده بودند و روي زمین نشسته بودند؛ داهتند یک مقدار نان خشک و غذاهاي ساده-

 .29ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  15و .11
 .01مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  191و ابنشهرآَشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  11و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،4ص .112
 .01مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  191و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،10ص  112و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .11
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اي که گدایی کرده بودند ،به صدقه گرفته بودند ،میخوردند .به حضرت بفرما زدند و تعارف کردند؛
حضرت هم دور از کوچکترین هائبهي تکبّر فرود آمدند و روي خاك کنار این مسکینان نشستند؛ ولی
از آن غذا نخوردند .به آندا فرمودند :اینکه من در طعام با هما هریک نمیهوم از سر کبر و خود بزرگ-
بینی نیست .چون ایندا صدقه است و صدقه بر ما آلپیامبر

حرام است ،نمیتوانم از غذاي هما

بخورم .بعد بلند هدند و فرمودند :من دعوت هما را پذیرفتم؛ حاال میخواهم هما را به منزلم دعوت
کنم؛ هما هم دعوت مرا بپذیرید و رد نکنید .آندا را به خانه بردند؛ پذیرایی بسیار زیبایی از آندا کردند
و بعد جامههاي فاخري بر تن آندا پوهاندند و با سپاسگزاري از اینکه پذیرفتند به خانهي امام
حسین
الحسین

بیایند با نوازش تمام آندا را بدرقه کردند .این روح سخاوت و بخشندگی اباعبداهلل-
را نشان میدهد.

32

یک فرد اعرابی خدمت اباعبداهللالحسین

آمد و عرض کرد :یابن رسولاهلل! من یک دیهي کامله را

ضامن هدهام و باید بپردازم و ندارم؛ آمدهام خدمت هما که به من کمک کنید .حضرت فرمودند :من
سه سؤال از تو میکنم ،هریک از آندا را درست جواب دادي یکسوم نیاز تو را تأمین میکنم .عرض
کرد :یابن رسولاهلل! هما که خاندان علم و هرف هستید از من سؤال میکنید؟! حضرت فرمودند :به-
وف بَِق ْد ِر ال َْم ْع ِرفَ ِة؛ هر چیز پسندیده و معروف و خواستنی
هرحال من از جدّم هنیدم که فرمودند :اَلْ َم ْع ُر ُ
وف
متناسب با معرفت هخص به او داده میهود( .خود این جمله خیلی جملهي عجیبی است :ال َْم ْع ُر ُ
وف بَِق ْد ِر ال َْم ْع ِرفَ ِة ).عرض کرد :یابن رسول-
بَِق ْد ِر ال َْم ْع ِرفَ ِة! در همهي مراتب سلوك هم باید بدانیم که ال َْم ْع ُر ُ
اهلل باهد؛ من تسلیمم؛ بپرسید اگر بلد بودم جواب میدهم؛ اگر هم بلد نبودم از هما یاد میگیرم؛ ضرر
که نمیکنم .حضرت فرمودند :سؤال اوّل ،افض ،اعمال چیست؟ عرض کرد :یابن رسولاهلل افض ،اعمال
ایمان به خداي متعال است .حضرت فرمودند :درست است؛ سؤال اوّل را درست جواب دادي .سؤال
دوم ،چه چیزي مردم را از هالك نجات میدهد؟ عرض کرد :یابن رسولاهلل اعتماد به خداي متعال.

 .02مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  191و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  11و حکیمی ،الحیاة ،ج  ،4ص .529
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فرمودند :احسنت! این را هم درست جواب دادي .سؤال سوم ،زینت مرد چیست؟ عرض کرد :یابن
رسولاهلل زینت مرد این است که علم داهته باهد توأم با حلم و بردباري .فرمودند :اگر نداهت چه؟
عرض کرد :مال و ثروتی داهته باهد توأم با فتوّت و مروّت و جوانمردي .حضرت فرمودند :حاال اگر این
ثروت را هم نداهت چه؟ عرض کرد :یابن رسولاهلل تدیدستی و فقر توأم با صبر و هکیبایی .حضرت
فرمودند :اگر این را هم نداهت چه؟ عرض کرد :یابن رسولاهلل اگر این را هم نداهت یک صاعقهاي از
آسمان بیاید او را بسوزاند و از بین ببرد! او دیگر به چه دردي میخورد؟! حضرت خندیدند؛ فرمودند:
هر سه سؤال را درست جواب دادي! هزار دینار به او دادند که برود دیهي کاملهاي را که برعددهاش بود
بپردازد .منتدا عالوهبر آن هزار دینار ،انگشتري را هم که معادل دویست درهم ارزش داهت به او دادند
و فرمودند :این را هم ببر و از پولش براي تأمین هزینههاي زندگیت استفاده کن .این اعرابی چنان به
ث يَ ْج َع ُل ِرسالَتَهُ؛ 33خدا خوب میداند که رسالت الدی را در وجود چه
وجد آمده بود که گفت :اَللُ اَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
کسی و در چه خاندانی قرار دهد 34.ایندا هواهدي است بر سخاوت اباعبداهللالحسین

.

باز نق ،هده است ،یکبار یکی از کنیزهاي حضرت یک هاخهي گ ،آورد ،به محضر ایشان تقدیم کرد
و گذاهت جلوي حضرت .حضرت فرمودند :در قبال این گلی که به ما دادي ،تو را در راه خدا آزاد کردم.
انس آنجا حضور داهت؛ عرض کرد :یابن رسولاهلل در قبال یک هاخهي گ ،که براي هما آورد ،او را
ِ
ِِ
ِ
س َن ِم ْنها اَ ْو ُردُّوها؛ 35وقتی
آزاد کردید؟! حضرت فرمودند :مگر خدا نمیگویدَ :و اذا ُحيِّيتُ ْم بتَحيَّة فَ َحيُّوا باَ ْح َ
کسی تحیّتی به هما گفت ،چه با زبان چه با رفتار ،به آن هیوهاي که نیکوتر از هیوهي تحیّتگویی
اوست ،پاسخ او را بدهید .حاال اگر در توانتان نیست یا همّتش را ندارید ،الاق ،همسطح او پاسخ دهید؛
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ولذا من تحتتأثیر این آموزهي قرآن و فرمان خداي متعال به چیزي نیکوتر از آنچه به من تحیّت گفت
و ابراز ارادت و محبّت کرد ،کار او را پاسخ گفتم.

36

به نمونههایی از عفو و گذهت حضرت هم اهاره کنم؛ نق ،هده است یکی از غالمان اباعبداهلل-
الحسین

به حضرت خیانت کرد و مستوجب تنبیه و کیفر و عقوبت هد .غالم ،قب ،از اینکه مأموران

ِِ
ظ! این آیهي قرآن را
ين الْغَْي َ
او را بگیرند ،دواندوان آمد خدمت حضرت و گفت اي موالي من! َو الْكاظم َ
فرمودند :دست از او

خواند :کسانی که غیظ و غضب و خشم خود را فرومیخورند .حضرت اباعبداهلل

ِ
ين َع ِن النّ ِ
اس؛ کسانی که از مردم
بردارید؛ به او کاري نداهته باهید و تنبیدش نکنید .عرض کردَ :و الْعاف َ
ب
درمیگذرند؛ عفو میکنند و میبخشند .حضرت فرمودند :تو را عفو کردم .عرض کردَ :و اللُ يُ ِح ُّ
ِِ
ين؛ 37و خدا کسانی را که احسان میکنند دوست میدارد .حضرت اباعبداهلل
ال ُْم ْحسن َ

فرمودند :من تو

را در راه خدا آزاد کردم و مقرّريیی دو برابر آنچه در گذهته میدادم تعیین میکنم که از این به بعد
به تو داده هود 38.این عفو و گذهت اباعبداهللالحسین

نسبتبه کسی است که به حضرت خیانت

کرده و غالم حضرت بود.
روایت هده یک فرد هامی وارد مدینه هد؛ خودش میگوید :من امامحسین

را که در مسجدالنّبی

دیدم ،از آن هکوه و جالل و زیبایی ایشان ،حسادت در من بروز کرد و آن کینهاي که نسبتبه پدرش
علی داهتم ،مرا برآهفت و واداهت که به حضرت توهین کنم و هروع کردم به دهنامهاي رکیک و
حرفهاي ناسزاي فراوان .بعد از اینکه همهي بدگوییهایم را کردم ،حضرت با نگاهی مدربان به من نگاه
يم؛ ُخ ِذ الْع ْفو و أمر بِالْعر ِ
الش ْي ِ
يم؛ بِس ِم ِ
طان َّ ِ
کردند و فرمودند :اَعُوذُ بِ ِ
الرِح ِ
الل ِم َن َّ
ض َع ِن
الر ْح ٰم ِن َّ
الل َّ
ف َو اَ ْع ِر ْ
َ َ َ ُْ ُْ
الرج ِ ْ
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ِِ
ين؛
الْجاهل َ

39

پیغمبراکرم

این آیاتی که بیانگر خلق و خوي رسولاهلل

است و فرمان خداست به

که هیوهي عفو را در پیش بگیر و به آنچه نیکو و پسندیده است امر کن و از افراد

جاه ،رو برگردان .جواب آن حرفها و دهنامهاي رکیک این آیات قرآن بود .بعد فرمودند :کار را بر
خودت سبک کن .اینقدر براي ناسزاگویی و دهنام دادن به خودت فشار نیاور .بهجاي آن براي خودت
و براي من از خداي متعال طلب آمرزش کن .بعد فرمودند :اگر به یاري نیاز داري ،ما آمادهایم به تو
کمک کنیم؛ اگر به عطایی محتاجی ،ما آمادهایم به تو عطا کنیم؛ اگر ارهاد و راهنمایی میطلبی ،ما
آمادهایم در اختیارت بگذاریم و تو را ارهاد و راهنمایی کنیم .این فرد هامی که در پاسخ دهنامهایش
این همه محبّت و بزرگواري و گذهت را دید هرمنده هد .در دلش از دهنامهایی که به حضرت داد
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم يَ ْغ ِف ُر اللُ لَ ُك ْم
پشیمان هد؛ تا این به قلبش خطور کرد ،حضرت این آیه را خواندند :ال تَ ثْ ِر َ
و ُهو اَرحم ِ ِ
ين؛
الراحم َ
َ َ َْ ُ ّ
پیغمبر

40

نکوهش و سرزنشی بر هما نیست ...این همان جمالتی است که یوسف

خطاب به پسران یعقوب فرمود .بعد از اینکه برگشتند و او را هناختند ،فرمود :نکوهشی بر

هما نیست؛ امروز خدا هما را میبخشد و خدا مدربانترین مدربانان است .وقتی که او بر دلش خطور
کرد که چه کار بدي کردم ،امامحسین

فرمودند :نه خودت را نکوهش نکن؛ سرزنش نکن؛ خدا می-

بخشد .بعد فرمودند :گویا از اه ،هامی؟ عرض کرد :بله .حضرت با ذکر ضربالمثلی اهاره کردند به
اینکه معاویه دهنام دادن به ما خاندان را دربین هامیان حسابی رواج داده است؛ بعد هم فرمودند :هر
حاجتی داري با گشادهرویی از ما بخواه؛ خجالت نکش؛ ما به تو عطا خواهیم کرد .این فرد هامی می-
گوید :من اینقدر غرق خجالت و هرمندگی هدم که با چه موجود بزرگواري چگونه رذیالنه برخورد
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کردم ،از هدّت خجالت میخواستم آب هوم در زمین فروبروم! یکجوري خودم را بین جمعیّت گم
کردم و از هدّت خجالت و هرمندگی که دربرابر حضرت چگونه رفتار کرده بودم ،آنجا را ترك کردم.

41

یک نمونهي دیگر از روایاتی که در سجایاي اخالقی حضرت است :روزي حضرت غالمی را دیدند که
نشسته است و سگی هم کنار اوست .غالم دارد همراه آن سگ غذا میخورد .یک لقمه خودش می-
خورد؛ یک لقمه به آن سگ میدهد .فرمودند :این چه کاري است که میکنی غالم؟ عرض کرد :یابن
رسولاهلل من غمگینم؛ مغمومم؛ با این کار دلم میخواهد این سگ را هاد کنم؛ هاید اگر این سگ
خوهحال هود ،خدا هم مرا هاد کند؛ دلشادم کند .علّت غمم این است که مالکم یک فرد یدودي است
و آرزو دارم که از دست این فرد یدودي نجات پیدا کنم .حضرت این صحنه را که دیدند ،تشریف
آوردند پیش مالک این غالم .فرمودند :من دویست دینار طال به تو میدهم ،این غالم مال من؛ غالم را
به من بفروش! فرد یدودي که عظمت اباعبداهلل

را میهناخت ،عرض کرد :نه ،یابن رسولاهلل من به

یُمن قدوم هما این غالم را به هما بخشیدم؛ دویست دینار را هم نمیخواهم؛ این دویست دینار را به
هما برمیگردانم و این بستان و باغی هم که دارم بخشیدم به همین غالم .حضرت به آن یدودي
فرمودند :نه این دویست دینار را هم به خودت بخشیدم .دوباره یدودي قبول کرد و گفت :بسیار خب،
حاال من هم این را به همان غالم میبخشم .دویست دینار طال عالوهبر آن باغ ،به غالم بخشیده هد.
حضرت فرمودند :خب حاال که تو این کار را کردي ،این غالم را به من بخشیدي ،من این غالم را آزاد
میکنم .چون میدانید ،هر چیزي که مال غالم است ،درواقع مال صاحب اوست؛ یعنی آن بستان و این
دویست دیناري که به او بخشیده هد ،مال امامحسین

هد؛ چون خود آن غالم مال امامحسین

هد .حضرت فرمودند :من غالم را آزاد کردم؛ تمام آن اموال را هم بخشیدم به خود او .زن یدودي این
صحنه را که دید مسلمان هد و هدادتین گفت .عرض کرد :یابن رسولاهلل! من مسلمان هدم و مدریهي

 .41مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،41ص  225و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص  229و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،5ص .111
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خودم را هم به هوهرم بخشیدم؛ هبه کردم .یدودي این صحنه را که دید گفت :حاال که اینطور هد،
من هم مسلمان هدم و خانهام را هم به زنم هدیه کردم 42.در این صحنه ،چقدر برکت براي همه بود!
در روایت هست ،کسی از امامسجّاد

سؤال کرد که :یابن رسولاهلل! از پدر هما چقدر کم فرزند باقی

ماند! حضرت فرمودند :اینکه یک پسري مث ،من هم از امامحسین

باقی ماند خیلی جاي تعجّب

است؛ پدرم دائم مشغول عبادت بود؛ هر هبانهروزي هزار رکعت نماز میخواند؛ اهتغال حضرت به
عبادات سبب هد که فرزندان کمتري از ایشان برجا بماند.

43

کرامات و معجزات فراوانی هم نق ،هده است؛ یکی دو تا از آندا را نق ،میکنم .روایت هست که یکبار
در مراسم حجّ ،گویا خانمی درحال طواف دستش را بلند کرد ،دست از زیر جامهي احرام بیرون آمد؛
مردي که پشت سر او مشغول طواف بود ،تحتتأثیر اغواي هیطان و تمنّاي نفس و غریزه ،دستش را
روي دست این خانم قرار داد .تا دست را روي دست قرار داد ،این دو دست به هم چسبید و یکتکّه
هد! هرچه تالش کردند دستها را از هم جدا کنند ،نشد .فرماندار مکّه از علماي اه،سنّت کسب
تکلیف کرد که چه کنیم؟ همه فتوا دادند که باید دست این مرد قطع هود تا آن زن از هرّ این دست
نجات پیدا کند .فرماندار گفت :از فرزندان رسولخدا

کسی در مراسم هست؟ عرض کردند :بله،

حسینبنعلی هست .از خدمت حضرت سؤال کرد که چه کنیم؟ حضرت فرمودند :صبر کنیم؛ سپس در
پیشگاه خدا دستها را به دعا بلند کردند و بعد از دعایی که حضرت کردند این دو دست به سالمت از
هم جدا هد .فرماندار پرسید :حاال این مرد را مجازات کنیم؟ حضرت فرمودند :نه نمیخواهد مجازاتش
کنید .گناه او را هم از خدا خواستم که بخشیده هود.

44

 .42مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  194و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،12ص  092و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .25
 .40حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  111و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  191و سیّدبنطاووس ،اللهوف ،ج  ،1ص .422
 .44حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،10ص  222و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  120و طوسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،5ص .421

16

در نمونهي دیگري از معجزات و کرامات حضرت ،روایت هده که جوانی در مجلسی که حضرت حضور
داهتند وارد هد و زد زیر گریه؛ عرض کرد :یابن رسولاهلل! مادرم همین اآلن از دنیا رفت؛ بدون اینکه
وصیّت کند؛ فقط در لحظهي آخر گفت ،قب ،از هر کاري بیایم هما را خبردار کنم .حضرت فرمودند:
باهد ،میرویم منزل مادرتان .آمدند و قب ،از اینکه وارد منزل هوند دستها را به دعا بلند کردند؛ زن
در داخ ،خانه دوباره روح به پیکرش برگشت و زنده هد و به حضرت عرض کرد که تشریف بیاورید
سالم کرد و عرض کرد :یابن رسولاهلل یکسوم

داخ .،حضرت وارد هدند .زن خدمت اباعبداهلل

داراییم را به هما بخشیدم .اگر پسرم از یاران و دوستداران و ارادتمندان و پیروان هماست ،دوسوم
دیگر مال او؛ اگر پسرم این طور نیست ،آن دوسوم دیگر هم مال هما؛ به هما بخشیدم .چون میدانید
فرد تا زنده است نسبتبه صد درصد داراییش اختیار دارد و میتواند ببخشد .امّا در قالب وصیّت ،بیش
از یکسوم داراییش را نمیتواند وصیّت کند .این زن هم زنده بود؛ لذا میتوانست ک ّ،داراییش را به
امامحسین

خواهش کرد که خود هما بر پیکر من نماز

بدهد .علیايّحال ،از امامحسین

بخوانید و در مراسم تدفین من باالي سر جنازهام حاضر هوید و حضرت پذیرفتند .این زن چشمها را
فروبست و دوباره از دنیا رفت.

45

یکی از دوستان حضرت بهنام عبداهللبنهدّاد مریض هد؛ تب بسیار هدیدي کرده بود .امامحسین
به عیادت او آمدند؛ همین که وارد هدند و کنار بستر او نشستند ،تب رفت! هیچ اثري از تب نبود! خب،
عبداهللبنهدّاد فدمید که ماجرا چه بود و برکت وجود امامحسین

سبب هد این تب برود .عرض

کرد :ما منزلت هما را میدانیم که چی است! بعد خود عبداهللبنهدّاد نق ،میکند؛ میگوید :من کسی
را ندیدم؛ ولی صدایی را هنیدم که به امامحسین
فرمودند :مگر امیرالمؤمنین

عرض کرد :لبّیک! بعد امامحسین

به آن صدا

به تو امر نکردند که جز به دهمن ما یا به کسی که گناهی کرده ،و

براي پاك هدنش و کفّارهي گناه ،حقّ نداري به دوستان ما نزدیک هوي؟ چرا آمدي نزدیک دوست

 .45مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  121و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،4ص  44و راوندی ،الخرائجوالجرائح ،ج  ،1ص .245
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ما؟! به خودِ تب گفتند و تب ادب کرد و رفت! 46نمونههاي اینطور معجزات ،فراوان در احادیث درمورد
امامحسین

روایت هده است.

امامحسین

میوهي دل رسولاهلل

امامحسین

را دوست داهتند .با امامحسین

بود .همانطورکه عرض کردم ،پیغمبر

بازي میکردند؛ بازيهاي کودکانه؛ امامحسین

را بر دوهشان میگذاهتند و اینطرف و آنطرف میبردند.
امامحسین
داري تو!

بههدّت

47

پیامبراکرم

خم میهدند و

را بر پشت خودهان مینشاندند و راه میبردند و میگفتند :حسین جان! عجب مرکبی

48

درحالیکه حضرت طاقباز خوابیده بودند ،امامحسین
لذا زمانی هم که پیغمبرخدا

میآمدند روي سینهي حضرت مینشستند.

میخواستند این عالم را ترك کنند ،حسنین آمدند خودهان را روي

سینهي حضرت انداختند؛ وقتی که دیگران خواستند بردارند ،پیغمبر

فرمودند :نه! بگذارید ایندا

بدرههان را از من ببرند؛ من هم بدرهام را از آندا ببرم 50.لذا وقتی خواهر بزرگوار امامحسین
و پیکر آغشته به خون اباعبداهلل

49

آمدند

فی َو يَ ْوم
صطَ ٰ
را روي خاك دیدند ،عرضه داهتند :يَ ْوم َع ٰ
ص ْد ِر الْ ُم ْ
لی َ

ری! حسین جان! یک روز بر روي سینهي پیغمبرخدا
لی َو ْج ِه الثَّ ٰ
َع ٰ

جا داهتی و امروز پیکرت روي

خاك کربال افتاده است!
در حدیث است که پیغمبراکرم

داهتند نماز میخواندند؛ به سجده که رفتند امامحسین

کودك خردسالی بودند آمدند روي دوش پیامبر
مانند یک مرکب .پیغمبراکرم

که

سوار هدند و هروع کردند به هیهی کردن؛

مقداري سجده را طوالنی کردند و بعد به آرامی امامحسین

را

 .41مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  120و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  51و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،2ص .455
 .42مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  212و صدوق ،امالی ،ص  441و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،14ص .22
 .42مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  225و ابنشهرآَشوب ،مناقب ،ج  ،2ص  022و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،15ص .122
 .49مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،12ص  124و طبرسی ،اعالمالوری(القدیمه) ،ص .00
 .51مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  511و طوسی ،امالی ،ص  112و اربلی ،کشفالغمّه ،ج  ،1ص  411و .492
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زمین گذاهتند و سر از سجده برداهتند .دوباره که به سجده رفتند ،باز امامحسین

آمدند سوار

هدند و حضرت مجدّداً با آرامی او را برداهتند 51.اینقدر با لطافت و با محبّت رفتار میکردند!
روایت هست که پیغمبراکرم

روي منبر بودند و داهتند سخنرانی میکردند .امامحسین

که

بچّهي دو سه سالهاي بودند با همان لباس بلند عربی داهتد راه میرفتند؛ لباس حضرت زیر پایشان
گیر کرد و زمین خوردند .پیغمبراکرم

سخنرانی را قطع کردند؛ دواندوان از منبر پایین آمدند و

این فرزند گرامی را به آغوش گرفتد؛ بوسیدند و با خودهان باالي منبر بردند.
بههرحال جایگاه امامحسین

پیش پیغمبراکرم

52

جایگاه بسیار فوقالعاده و ویژهاي بود .میدانید

ماجراي این هفت تکبیر افتتاحیّه که در اوّل نماز ،مستحب است ،چیست؟ یکبار پیغمبراکرم
نماز ایستاده بودند و خواستند تکبیرةاالحرام را بگویند .امامحسین
حضرت ایستادند .پیغمبراکرم
بار اهللاکبر گفتند ،باز امامحسین
امامحسین

هم که طفلی بودند ،کنار

اهللاکبرِ اوّل را که گفتند ،امامحسین

نتوانستند بگویند .دومین

نتوانستند .تا هفت بار پیغمبراکرم

اهللاکبر گفتند ،بار هفتم

اهللاکبر را گفتند؛ بعد پیغمبراکرم

نمازگزارانی که در آغاز نماز تکبیرات افتتاحیّه را میگویند.
پیغمبراکرم

به

وارد نماز هدند و همین سنّت هد براي
53

به معراج که رفتند حکم نماز را آوردند؛ منتدا حکم نماز دو رکعت بود؛ یعنی همهي

نمازها ،صبح ،ظدر ،عصر ،مغرب ،عشاء ،همه دو رکعتی بود .با تولّد حسنین

 ،پیغمبراکرم

در

مقام هکر و تشکّر از خدا ،یک رکعت به نماز مغرب اضافه کردند و دو رکعت به نمازهاي ظدر و عصر و
عشاء؛ ولذا ایندا معروفند به فرضالنّبی؛ یعنی رکعاتی که پیغمبر

آندا را فریضه و واجب کرد.

 .51مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  291و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  22و ابنحیّون ،شرحاالخبار ،ج  ،0ص .21
 .52مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،40ص  295و ابنشهرآَشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  21و سفینةالبحار ،محدّثقمی ،ج  ،2ص .192
 .50مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  194و فیضکاشانی ،الوافی ،ج  ،2ص  251و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .24
 .54کلینی ،کافی ،ج  ،0ص  .222مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،29ص  212و .210
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54

همینطور نافلهي نماز مغرب که دو تا نماز دو رکعتی است که بالفاصله بعد از نماز مغرب خوانده می-
هود؛ روایت هست که این نافله را هم پیغمبراکرم
یعنی حسنین

افزودند.

به هکرانهي تولّد این دو نوردیدهي خودهان،

55

در پایان ،میالد سراپا برکت و نور و سرور اباعبداهللالحسین
بقیّةاهللاالعظمارواحنافداه

را به محضر فرزند بزرگوار آن حضرت

تبریک و تدنیت میگوییم و امیدواریم خداي متعال عیدي این امّت را در این

عید بزرگ صدور امر فرج منتقم خون اباعبداهللالحسین

قرار دهد؛ انهاءاهلل؛ و این نکته را هم

گرچه میدانید ،امّا یادآوري کنیم که بعد از ظدور امامعصرارواحنافداه و به هدادت رسیدن آن حضرت که
عصر رجعت هروع میهود ،اوّلین فرد اه،بیت
امامحسین

که رجعت میکنند اباعبداهللالحسین

هستند.

56

به این عالم برمیگردند و در عصر رجعت چد،هزار سال حکومت میکنند .57بههرحال

اگر روز عاهورا عرش الدی به لرزه درآمد و مالئکهي الدی به خروش آمدند ،خداي متعال فرمود :آرام
بگیرید! من انتقام خون حسین را با آن کسی که مثال او را ایستاده در عرش میبینید که حضرت بقیّة-
اهللارواحنافداه هستند 58.پس منتقم خون امامحسین

حضرت

بقیّةاهللارواحنافداه

هستند و کسی که پیکر

مطدّر امامعصرارواحنافداه را بعد از هدادت غس ،میدهد و بر او نماز میخواند و زمام امور جدان را بعد از
امامعصر

به دست میگیرد و آغازگر عصر رجعت است ،امامحسین

هستند 59.سالم و صلوات و

درود خدا و مالئکه و انبیاء و مرسلین و همهي اولیاء و صلحا و همهي مؤمنین و مؤمنات بر وجود
مقدّس اباعبداهللالحسین

.

 .55مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،20ص .99
 .51مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،50ص 09و  21و عیّاشی ،تفسیر ،ج  ،2ص  222و حلّى ،مختصرالبصائر ،ص .112
 .52جزائری ،ریاضاالبرار ،ج  ،0ص  255و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،50ص  14و حلّى ،مختصرالبصائر ،ص .91
 .52کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  415و سیّدبنطاووس ،لهوف ،ص  122و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،0ص .259
 .59کلینی ،کافی ،ج  ،2ص  211و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،2ص  411و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،50ص .94
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