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 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (2) حسینمیالد و زندگانى امام

جبرئیر،،  خبرر هردادت،   ، فاطمهحضرت، پیغمبراکرممیالد، ، حسینامام کلیدی:کلمات 

 ، تکبیر افتتاحیّه، نافله.گذهت، معجزات، سخاوتمحبّت، فطرس، 

؛ 1؛ این آقاي جوانان بدشتالحسین  میالد سلطان عشق اباعبداهللالمعظّم است؛ روز امروز سوم هعبان

دانند مشدورترین طورکه عزیزان می؛ روز میالد این بزرگوار است. همان2هاي ملکوت آسماناین زینت 

و چقدر زیباست که امروز  روز پنجشنبه سوم ماه هعبان است الحسینروایت درمورد تولّد اباعبداهلل

رت روایت مشدور درباب تاریخ میالد حض جشنبه است و سوم ماه هعبان. چه حسن تصادفی! اینهم پن

زهرايرا در هدر مدینه، از فاطمه است. روایات دیگري هم وجود دارد که میالد این امام بزرگوار

به هاي متعدّدي راجعروایت 3هب پنجم یا روز پنجم ماه هعبان از سال چدارم هجري نق، کرده است.

 ّایمن این روایت فقط اسم ام در .ن استیمَاَامّي یک روایت درباره وجود دارد. الحسینمیالد اباعبداهلل

 خاطرتان هست، عرض کردم، 4 دور است.ایمن مش نق، هده و به احتمال قوي، همان امّ

دل و  زن بسیار پاك و سادهن. ایمنام امّکنیزي داهتند به ، مادر پیغمبراکرموهب بنت آمنه
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و  رسید به پیامبر این کنیز خدا محبّتی بود. بعد از رحلت مادر گرامی رسول نفس و با خوش

د.بو خدمتگزار پیامبر

بنا به آنچه در روایات نق،  .هدّت عاهق پیغمبراکرمی بود و بهنفسدل و خوشپیرزن بسیار خوش

ي  یانهایمن از خواب پریده و از م اهلل! امّکه یا رسول خبر آوردند هللا ها براي رسول همسایههده 

ایشان را  اکرمهود. پیغمبراش قطع نمی کند و گریهگریه میبند هب تا اآلن که صبح است یک

اهلل! خواب کنی؟ عرض کرد: یا رسول یگریه م طورایمن؟ چرا ایناستند و فرمودند: چه هده است امّخو

کنی؟ قدر گریه میاي که این: بگو ببینم چه خوابی دیدهفرمودند اکرم. پیامبرام وحشتناکی دیده

براي هما به زبان بیاورم ندارم. خیلی خواب حتّی اهلل! قدرت اینکه آن خواب را عرض کرد یا رسول

هاست که معناي آن ! خیلی از خوابت نکنقدر خودت را اذیّاین ایمن یبی بود. حضرت فرمودند: امّعج

 ایمن با اصرار . بگو باالخره این خواب چه بوده است؟ امّمتفاوت است هک، ظاهري و صورت آن خواب با

در  ي ما افتاد؛هد و در خانه  ي از بدن هما پارها اهلل! دیشب خواب دیدم تکّهیا رسول گفت: پیامبر

ام  م جلوي گریهتوان نمیي هب تا به حال هدّت ناراحتم و از میانه ادثه بهمن افتاد و من از این ح دامن 

که تو خیال کردي نیست. خداوند  طورّایمن آن می کردند و فرمودند: امتبسّ  اکرمرا بگیرم. پیغمبر

هود. معناي آن  تو سپرده می کند و مسؤولیّت نگدداري و پرورش او به اي به من عنایت می زودي نوه به

 ي بدن من که کنده هد و افتاد در دامن تو این بود. اصالً خواب بدي نیست. تکّه

که ؛ درحالیکرد تقدیم پیغمبراکرمد آوررا  حسینامام ي ایمن قنداقهها امّبنا به یکی از روایت

 استخوابی همان ّایمن این تعبیر  فرمودند: ام ي سفیدي پوهیده هده بود. پیغمبراکرمبا ملحفه

-کمکي تن من است که تو هم در نگدداري و پرورش او  کردي؛ این همان پارهقدر گریه میکه تو آن

 5خواهی بود.کار 

                                            

 .140 ص ،15 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 22 ص امالی، صدوق، و 240 ص ،40 ج راالنوار،بحا مجلسی، .5



 

 3 

ظاهراً اوّلین هست. یکی از آندا این است که  الحسینمیالد اباعبداهللهم در رابطه با روایات دیگري 

 ي اباعبداهللقنداقهایمن )آنجا که امّ کرد.تقدیم پیغمبراکرمرا این قنداقه عمیس بنتاسماءبار 

: فرمودندبه اسماء  پیغمبر (.باهد ممکن است روزهاي بعد بوده آورد اهللرا خدمت رسول

ي سفیدي به که ملحفهعمیس هم درحالیبنت. اسماءفرزند مرا بیاورو  ما را، این نوهبرو این سبط 

کردند.  اهللود، حضرت را آوردند و تقدیم رسولپوهانده هده ب الحسیناباعبداهلل

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

جاري  ي به این هیرینی و هادي، اهک بر دیدگان پیامبر تعجّب بود؛ چه هده است؟! حادثه

  6!کرده است

گفته  زهرايرا به امیرالمؤمنین و فاطمه رازاین قبالً  پیغمبر ،بنابر احادیث دیگري که داریم

ماهه به دنیا هش دانید اباعبداهلل، همان هش ماه، چون میاباعبداهلل جنینی بودند، در دوران

، حضرت بودند در رحم مادر در همان هش ماهی که اباعبداهلل ؛7مریمبنآمدند، مث، عیسی

اَنَا  !اَنَا اْلَغرِيبُ  !ُلومُ اَنَا اْلَمظْ فرمود:  هنیدند که می اي را از درون خود می ي مظلومانه صداي ناله زهرا

با دارند  هدند و دیدند حضرت فاطمه  وارد اتاق حضرت زهرا بار پیغمبر یک! اْلَعْطشانُ 

فرمودند: عزیزم با کسی سخن  .گویند و صورت ظاهر هم کسی داخ، اتاق نیست کسی سخن می

که در گفتی؟ عرضه داهتند: بله پدر، حقیقتش این است که این فرزندي که در رحم دارم و جنینی  می

خبر دادند که آري  پیغمبر 8گوید. گوید و چنین چیزهایی را میدرون من است، با من سخن می

خیلی   زهراي رسد. فاطمه اه خدا به هدادت مید که در رکن پسري به هما عطا می خداوند

 طور من نیازي به این فرزند ندارم؛ فرزندي که به دنیا بیاید و او را این !کردند: پدر  گریستند و عرض
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هم که  خبر را به امیرالمؤمنین اکرممبرربانی کنند. پیغسر ببرند و ق تشنه رحمانه و لب بی

. بعد خواهیم چنین فرزندي را اصالً نمیهبیه همین تعبیر را اظدار داهتند و گفتند:  ؛دادند

و هفیع  گیردمیامامت در نس، او قرار  ،در قبال هدادت این فرزندکه بشارت دادند  اکرممبرپیغ

-ايّعلی 9به این فرزند رضایت دادند. و امیرالمؤمنین این امّت خواهد بود. آنگاه حضرت زهرا

بر چشمان  در آغوش پیامبر اباعبداهللي اي که قنداقهاین گریه ،حال خواستم بگویم

 جاري کرد راز آن قبالً اظدار هده بود.  پیامبر

   ه نامی براي فرزندت در نظر چ !علی جان :فرمودند و کردند رو به امیرالمؤمنین اکرمپیغمبر

       پیشی بر هما  مگذاري بر فرزند! من در ناماهللعرضه داهتند که یا رسول امیرالمؤمنین ؟ايگرفته

دالور و  ؛حرب یعنی انسان هجاع و جنگاور) .مبود که نام حرب را بر او بندالبتّه در ذهنم  ؛گیرمنمی

-بر خداي خودم پیشی نمی گذاري بر این فرزندکه من هم در نام فرمودند اکرم.( پیغمبرجنگجو

بعد  ؛آورد براي پیغمبررا د این فرزند و تدنیت تولّسالم خداي متعال  ؛جبرئی، نازل هد گیرم.

به موسی به تو مث، هارون نسبتفرماید: علی نسبتاوند عرضه داهت که خداي متعال میجانب خداز

جبرئی،  ؟نام فرزند هارون چه بود :فرمودند .بنابراین بر روي این طف، نام فرزند هارون را بگذار ؛است

جبرئی،  .زبان من عربی است :فرمودند پیغمبراکرم .(هُبَّیر عبري است) !یربَّهُ :عرضه داهت

گونه نامگذاري . و اینحُسَین همان معناي هُبَّیر را دارد ؛عرضه داهت که نام او را حُسَین بگذارید

  10.صورت گرفت الحسیناباعبداهلل

براي  ،یکی سیاه و یکی سفید ،ي این تولّد مبارك دو گوسفند رابه هکرانه اکرمپیغمبر

کمک  که براي تولّد حضرتدادند اي قابلهعقیقه کردند و یک دست گوسفند را هم به  اباعبداهلل
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ي را بر سر او که تراهیده بودند ي معطّر، نقره صدقه دادند و مادّهبه وزن موي سر این نوزاد 11.کرده بود

را  الحسینسر اباعبداهلل 12که موي سر او را وزن کنند و معادل آن نقره انفاق کنندمالیدند. براي این

در دوران  ؛اْلجاِهِليَّةِ   ِفْعلُ   لدَّمُ اَ  :عمیس فرمودندبنتي معطّر مالیدند و به اسماءتراهیدند و از آن ماده

 فرزندانمان را لوق سراین خَما با  ؛ت استکار عصر جاهلیّ ،این ؛مالیدندت خون به سر نوزاد میلیّجاه

 13.کنیممعطّر می

-لَک براي عرض تدنیت به محضر رسولامین امر فرمود که همراه با هزار مَخداي متعال به جبرئی، 

بنا به آنچه در روایات و  فرود آمد و بودندادنبال همراه با هزار ملکی که بهرسد. جبرئی، ب خدا

والیی که از او سر دلی، ترك اس بهطرُنام فُي بزرگ الدی به. یکی از مالئکهاي عبور کرداز جزیرههست، 

َو  14؛َو يَ ْفَعُلوَن ما يُؤَمُرونَ   ما َاَمَرُهمْ   اللَ   ال يَ ْعُصونَ  .مالئکه معصومند که دانیدزندانی بود. میآنجا زده بود، 

 که انبیاءطورهمان .و معصومندبرابر فرمان خدا ندارند عصیان و سرکشی در 15 ؛يَ ْعَمُلونَ   بَِاْمرِهِ   ُهمْ 

عم، خوب  ،یعنی بین دو عم، خوب ترك اولی .اندترك اولی داهته امّا برخی از انبیاء ؛معصومند

تر را انجام و برجسته ترکه جا داهت و سزاوار بود عم، خوب بزرگ؛ درحالیتر را انجام دهدکوچک

 .هاي هکسته در این جزیره تبعید بودبا بال ،که مرتکب هده بود یدلی، ترك اوالیفطرس به .دهد

 .حتّی روایتی را دیدم که او را مخیّر کردند بین عذاب دنیا و عذاب آخرت و فطرس عذاب دنیا را برگزید

اي هم اي بود که هیچ موجود زنده؛ جزیرههایش آویخته بودندهاي چشمبه پلکدر این جزیره او را 

هزار مَلَک از کنار فطرس است. جبرئی، و خبرمی ناك و متعفّنی هم از زیر اوکرد و دود بویعبور نمی
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ي ؟ جبرئی، خبر میالد نوهایدکه هما فرود آمدهقیامت سر رسیده  ؟چه هده :فطرس پرسید .گذهتند

 اهللعال امر کرده که ما به محضر رسولخداي مت: را به فطرس داد و گفت اکرمپیغمبر

واست که ازه خ. فطرس اجتدنیت بگوییم برسیم و این میالد خجسته را خدمت پیغمبراکرم

بلکه از این رهگذر از تبعید و هکنجه نجات پیدا کند و به  ؛برسد اهللهمراه آندا به محضر رسول

ماجراي تدنیت عرض کرد و  اهللدش برگردد. جبرئی، آمد خدمت رسولجایگاه نخستین خو

به فطرس ؛ مانعی ندارد :فرمودند اکرم. پیغمبررساند اهللرسول     فطرس را هم به عرض 

-هایش را به قنداقهبمالد. فطرس آمد و بال ي اباعبداهللي خود را به قنداقههاي هکستهبگویید بال

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

، امّت تو ي برکت بودمایهبراي من همه  این فرزند را که این اهللیا رسول :عرض کرد ،نصیبش هد

کنم جا تعدّد می؛ لذا همیندانمو من خودم را مدیون این فرزند میزودي به هدادت خواهند رساند به

من آن سالم و صلوات  ،یا صلواتی نثار کندسالمی بفرستد  براي اباعبداهلل که هرجاي عالم هرکس

من غالم که کند ر است و در بدشت افتخار میمأمو ،کمل لذا فطرسِ ؛برسانم را به محضر اباعبداهلل

را به  رسانی اباعبداهللت سالممسؤولیّ ! فطرسهستم من خادم اباعبداهلل !هستم اباعبداهلل

  16دار است.محضر آن بزرگوار عدده

و  17دردائی،مث، ي دیگري احادیث دیگري هم هست که ماجراهایی هبیه این درمورد مالئکه

                ي ي از عنایات قنداقهمندنق، کردند؛ یعنی بدره ،مبتال بودند یدلی، ترك اولهم بهآندا که  18صلصائی،

 حسیناین ماجراي تولّد امام ي بلند آسمانی خودهان.براي برگشتن به مرتبه الحسیناباعبداهلل

 بود.
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. یک روز با اصحاب بوسیدندو او را فراوان می بودند ي اباعبداهللهدّت دلباختهبه اکرمپیغمبر

از  پیغمبراکرم ؛هاي دیگر مشغول بازي هستندا بچّهب دیدند اباعبداهلل ؛هدنداز کوچه رد می

م طف، ه حسین. امامرا بگیرند ایشانکه رفتند  سمت اباعبداهللبهاصحاب جلو افتادند و 

هاي بوده است؛ هروع کردند به بازي دانیم دقیقاً چه زمانی؛ نمیپنج ساله هاید چدار ؛خردسالی بودند

هم  رفتند و پیغمبرطرف میطرف و آنکردند؛ مدام اینیفرار م از دست پیغمبر کودکانه؛

را  حسینکردند و امامهوخی می را بگیرند و پیغمبر حسینکردند که امامدنبالشان می

 حسیني امام. با یک دست چانهگرفتنددر آغوش را  حسینتا اینکه باالخره امام خنداندندمی

 بوسه الحسینهاي اباعبداهللو هروع کردند بر لب حسینامام با یک دست هم سر ،را گرفتند

؛ بوسیدندمکیدند و میرا می حسینین امامهاي پیشدندان   و  حسینهاي امامزدن و لب

 ؛ِمنِّی  َو ُحَسْين    ُحَسْين    اَنَا ِمنْ  :فرمودندو میبوسیدند دانیم چه هد. میهایی که میدندان    ها و همان لب

، خدا کس حسین را دوست بداردهر ؛َاَحبَّ الُل َمْن َاَحبَّ ُحَسْينا   .من از حسینم و حسین هم از من است

حضرت است.  هاي پیامبران الدییکی از سبط حسین 19ُحَسْين  ِسْبط  ِمَن ااْلَْسباِط. .دار او باهددوست

  .بودند حسیني امامهدّت دلباختهبه

کودك  حسین؛ صورت ظاهر امامرا گرفته بودند حسیندست امام اکرمروزي پیغمبر

 !علی استبناي مردم این حسین !َعِلی    ْبنُ   ا اْلُحَسْينُ يا اَي َُّها الّناُس ٰهذَ  :به مردم فرمودند ؛خردسالی بودند

 ؛فَ َو الَِّذی نَ ْفِسی بَِيِدهِ   پس او را خوب بشناسید. ؛َفاْعرُِفوهُ  (!که بود بودیمر کربال نگویید ما نشناخته فردا د)

همانا حسین جایگاهش در  ؛ِانَُّه َلِفی اْلَجنَّةِ  ،اهلل در دست اوستوگند به آن خدایی که جان منِ رسولس

َو  است. جایگاهشان در بدشتداران و دلباختگان حسین هم و دوست ؛َو ُمِحبِّيِه ِفی اْلَجنَّةِ  .بدشت است

                                            

 .50 ص الزّیارات،کامل قولویه،ابن و 21 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 291 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .19
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 آنداجایگاه  ،دنرا دوست بدار و کسانی که دوستداران و ارادتمندان اباعبداهلل 20ُمِحبِّی ُمِحبِّيِه ِفی اْلَجنَِّة.

 هم بدشت است. 

: هرکس فرمودنداکرموجود دارد. پیغمبر به اباعبداهللراجع تعابیر خاصّی از پیغمبر

 21.الحسیننگاه کند به اباعبداهلل ،ها را ببینداه، زمین نزد اه، آسمان ترینِدوست دارد محبوب

 ،خیر مقدم بر تو 22!َو ااْلَْرضِ   السَّماواتِ   يا زَْينَ  ! اللِ يا اَباَعْبدِ   َمْرَحبا  ِبكَ  :فرمودند حسینهم به امامبار یک

 يتندا مایهیعنی نه هستی!ها و زمین ي زینت آسماناي کسی که مایه آفرین بر تو اي اباعبداهلل

آندا هستی. ي زینت و زیبایی ؛ تو مایهکنندخر میها هم به تو في آسمانمالئکهي همه، یزینت زمینیان

ها و زمین از هما کسی زینت آسمان غیرمگر  !اهللیا رسول :کعب هم که حضور داهت عرض کردبنیّباُ

حقّ به سوگند به آن خدایی که مرا به ،الَِّذی بَ َعثَِنی بِاْلَحقِّ نَِبّيا  َو  :فرمودند اکرمپیغمبر است؟

آسمان  در علیبنحسین ؛ااْلَْرضِ   ِفی  السَّماِء اَْكبَ ُر ِمْنهُ   ِفی  َعِلی    ْبنَ  اْلُحَسْيَن   ِانَّ  ،پیامبري مبعوث کرد

َجلَّ ِمْصباُح ُهد ى َو َعْن َيِميِن َعْرِش الِل َعزَّوَ َو ِانَُّه َلَمْكُتوب   ؛تر از زمین استمقام و منزلتش بسیار عظیم

 و هر آینه در سمت راست عرش الدی این جمله ثبت هده و نوهته هده که حسین 23.َسِفيَنُة َنجاة  

ي معروف الدام گرفته هده این حدیث، آن جمله چراغ راه هدایت و کشتی نجات است. از همین عبارتِ

يَ ْنظَُر   َانْ   َسرَّهُ   َمنْ  :فرمودند اکرمپیغمبردر روایتی دیگر . ِانَّ اْلُحَسْيِن ِمْصباُح اْلُهدٰی َو َسِفيَنُة النَّجاةِ که 

.  َسيِِّد َشبابِ   ِالىٰ  -و هادمان میخوهحال  ،ودههرکس مسرور می 24َاْهِل اْلَجنَِّة فَ ْليَ ْنظُْر ِاَلى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلیٍّ

 علی بنگرد. بنحسین ، باید بههود که به سرور جوانان بدشت بنگرد

                                            

 .02 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 592 ص امالی، دوق،ص و 212 ص ،40 ج راالنوار،بحا مجلسی، .21

 .210 ص ،4 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 20 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 292 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .21

 .551 ص ،2 ج والجرائح،الخرائج راوندی، و 215 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، و 215 ،01 ج بحاراالنوار، مجلسی، .22

 .195 ص ،2 ج البحار،سفینة قمی،محدّث و 11 ص ،1 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، و 215 ص ،01 ج بحاراالنوار، مجلسی، .20

 .411 ص ،1 ج الوری،اعالم طبرسی، و 292 ص ،40 ج راالنوار،بحا مجلسی، و 01 ص مقدّمه، ،هالشّیعوسائل حرّعاملی، .24
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 سپردند که بعد از تولّد این فرزند به حضرت زهرا حسینقب، از تولّد امام اکرمپیغمبر

           بعد از تولّد  ،نق، هده استدر روایتی  25!اي بسپريدست دایه براي هیر دادننکند او را هیر دهی یا 

تا حضرت هیرهان خشکید؛ گویا  اصالً کهعارض هد  زهرابر حضرت یی بیماري حسینامام

-ي اباعبداهللکه تشریف آوردند، قنداقه اکرمصورت پیغمبرهربه .آمدهیر نمی الاق، چد، روز

گذاردند و  حسینزبان در کام امام اکرمپیغمبر ؛دادند را دست پیغمبر الحسین

و بنا به برخی از روایات  26اقالً تا چد، روز .اهللبه مکیدن زبان رسولروع کردند ه حسینامام

-مکیدن زبان رسولا ب حسیناند، اصالً ک،ّ دوران هیرخوارگی امامهکه هیچ محدود به زمان نکرد

ولذا را ننوهیدند  ی حتّی هیر حضرت زهراهیر هیچ زن اباعبداهللطی هد.  اهلل

  27گوهت حسین از گوهت من است. :فرمودندمی اکرمپیغمبر

حارثه که نوه بنزیدبنمةاسا هده،نق، یکی از روایات در  .کنممیهایی را اهاره نکته از سجایاي حضرت

حارثه که زیدبندانید میبیماري مشرف به موت بود.  پیر هده و در بستربود،  ي پیغمبرخوانده

 عیادتاز او  الحسیناباعبداهلل .حارثه استبنو اسامه پسر زید بود ي پیغمبرپسرخوانده

و میرم : ناراحتم از اینکه دارم میگفت ؟چرا ناراحتی :حضرت فرمودند .هدّت غمگین بود؛ بهکردند

: حضرت فرمودند .رومدینی که به گردنم است از دنیا میدارم با این  و هزار درهم قرض دارمهصت

تو جان دهی من قب، از اینکه  :حضرت فرمودند .باز هم آرام نشد .ي مننگران نباش قرضت به عدده

  28پردازم و پرداختند.ک،ّ بدهی تو را می

                                            

 .51 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 254 ص ،40 ج االنوار،بحار ،مجلسی .25

  .450 ص ،0 ج ،االئمّهمعاجزینةمد بحرانی، و 51 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 254 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .21

 .252 ص ،0 ج وافی، کاشانی،فیض و 200 ص ،44 ج ار،بحاراالنو مجلسی، و 415 ص ،1 ج کافی، کلینی، .22

 .15 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 401 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 129 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .22
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بیت . گفتند اه،اه، مدینه را گرفتفرد ترین به مدینه آمده بود و سراغ سخاوتمند یک اعرابی

در حال نمازند. ظاهراً بعد از تمام هدن نماز  الحسینباعبداهلل. آمد به مسجد و دید اپیغمبر

دن و سرو الحسینو مدح اباعبداهلل بیت پیامبرعاري را در مدح اه،حضرت هروع کرد اه

اي قرار دادند و از هزار دینار طال را در یک پارچهرچدا ،به منزل تشریف بردند حسینخواندن. امام

و عذرخواهی کردند که ما دادند  اودست داخ، خانه از پشت در طوري که آن اعرابی حضرت را نبیند، 

حضرت  !اعرابی هروع کرد گریه کردن که به هما بدهیم.نبود را ببخشید بیش از این در اختیارمان 

به این خاطر ام ! من گریهاهلل: نه یابن رسولعرض کرد ؟کم بوددادیم به تو چه آن ؟چیست :فرمودند

  29زیر خاك خواهد رفت و مدفون خواهد هد. حد سخاوتمند یک روزهایی تا ایناست که چطور دست

 روي هانه ،پدر بزرگوارهان را خواستند دفن کنند پیکر مطدّر وقتی که امام سجّاد ،نق، هده است

کشیدند و به در به دوش می حضرتهاي طعامی که هر هب انباني اثر پینه و پشت اباعبداهلل

  30باقی بود. ،بردندزنان میي فقیران و بینوایان و بیوهخانه

هزار  حسینآموخت. امام حسیني حمد را به یکی از فرزندان امام، سورهعبدالرّحمان نامی

ه آنجا بودند عرض ک کردند. افرادي هزار حلّه به او دادند و دهان او را هم از مروارید پر ودینار طال 

در  :حضرت فرمودند !به این کوچکی چنین چیز عظیمی نیست ! آخر مزد کاراهلل: یابن رسولکردند

 سخاوت اباعبداهلل 31آنچه من به او دادم چیز قاب، اعتنایی نبود. ،قبال آنچه او به فرزند من آموخت

 هود دید. را از این موارد می

از فقرا عباهایشان را  یک عدّه ؛کردندحضرت عبور می .گویمفقط براي یادآوري می ؛ایدهنیدهدا را این

-یک مقدار نان خشک و غذاهاي ساده داهتند ؛روي زمین نشسته بودندو پدن کرده بودند روي خاك 

                                            

 .11 و 15 ص ،4 ج مناقب، ،شهرآشوبابن .29

 .112 ص ،4 ج البحار،سفینة قمی،محدّث و 11 ص ،4 ج مناقب، شهرآَشوب،ابن و 191 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .01

 .11 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 112 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 191 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .01
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؛ تعارف کردند و به حضرت بفرما زدند .خوردند، میبه صدقه گرفته بودند ،اي که گدایی کرده بودند

ولی  و روي خاك کنار این مسکینان نشستند؛تکبّر فرود آمدند  يترین هائبهحضرت هم دور از کوچک

-هوم از سر کبر و خود بزرگبا هما هریک نمیاینکه من در طعام . به آندا فرمودند: از آن غذا نخوردند

توانم از غذاي هما ، نمیحرام است پیامبرایندا صدقه است و صدقه بر ما آل چون .بینی نیست

دعوت هما را به منزلم خواهم میحاال  ؛من دعوت هما را پذیرفتم :هدند و فرمودندبخورم. بعد بلند 

زیبایی از آندا کردند بسیار  پذیرایی رد نکنید. آندا را به خانه بردند؛هما هم دعوت مرا بپذیرید و  ؛کنم

ي امام به خانهاري از اینکه پذیرفتند گزي بر تن آندا پوهاندند و با سپاسهاي فاخرو بعد جامه

-روح سخاوت و بخشندگی اباعبداهلل نوازش تمام آندا را بدرقه کردند. اینبا بیایند  حسین

 32دهد.را نشان می الحسین

ي کامله را یک دیهمن ! اهللعرض کرد: یابن رسول وآمد  الحسینخدمت اباعبداهلل یک فرد اعرابی

ودند: من هما که به من کمک کنید. حضرت فرمام خدمت ؛ آمدهباید بپردازم و ندارمو ام ضامن هده

کنم. عرض سوم نیاز تو را تأمین مییک از آندا را درست جواب دادي یکهر ،کنمسه سؤال از تو می

-: بهحضرت فرمودند ؟!کنیدید از من سؤال مین علم و هرف هستهما که خاندا !اهلل: یابن رسولکرد

معروف و خواستنی  چیز پسندیده و هر ؛اْلَمْعرَِفةِ ِبَقْدِر   َمْعُروفُ لْ اَ  :دّم هنیدم که فرمودندهرحال من از ج

  اْلَمْعُروفُ  :ي عجیبی است)خود این جمله خیلی جملههود. او داده میمتناسب با معرفت هخص به 

-: یابن رسولعرض کرد (.اْلَمْعرَِفةِ ِبَقْدِر   اْلَمْعُروفُ  ي مراتب سلوك هم باید بدانیم کههمه در !ِبَقْدِر اْلَمْعرَِفةِ 

؛ ضرر گیرم؛ اگر هم بلد نبودم از هما یاد میدهمم؛ بپرسید اگر بلد بودم جواب میمن تسلیم ؛اهلل باهد

افض، اعمال  اهلل؟ عرض کرد: یابن رسولافض، اعمال چیست ،سؤال اوّل :کنم. حضرت فرمودندکه نمی

سؤال اوّل را درست جواب دادي. سؤال  ؛درست است :دحضرت فرمودن ایمان به خداي متعال است.

اهلل اعتماد به خداي متعال. : یابن رسولعرض کرد ؟دهدچه چیزي مردم را از هالك نجات می ،دوم

                                            

 .529 ص ،4 ج ،ةالحیا حکیمی، و 11 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 191 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .02
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: یابن زینت مرد چیست؟ عرض کرد ،سؤال سوم .این را هم درست جواب دادي !احسنت :فرمودند

 ؟اگر نداهت چه :فرمودند .باهد توأم با حلم و بردبارياهلل زینت مرد این است که علم داهته رسول

حاال اگر این  :حضرت فرمودند .مرديبا فتوّت و مروّت و جوانمال و ثروتی داهته باهد توأم  :عرض کرد

دستی و فقر توأم با صبر و هکیبایی. حضرت اهلل تدی: یابن رسولعرض کرد ؟ت چهثروت را هم نداه

اي از  اگر این را هم نداهت یک صاعقهاهللیابن رسول :اهت چه؟ عرض کرداگر این را هم ند :فرمودند

 :فرمودند ؛حضرت خندیدند !خورد؟به چه دردي می دیگر وا !را بسوزاند و از بین ببرد آسمان بیاید او

اش بود را که برعددهاي ي کاملهدیههزار دینار به او دادند که برود  !هر سه سؤال را درست جواب دادي

 انگشتري را هم که معادل دویست درهم ارزش داهت به او دادند ،بر آن هزار دیناروهمنتدا عال .بپردازد

ت استفاده کن. این اعرابی چنان به هاي زندگیبراي تأمین هزینه شاز پولین را هم ببر و ا :فرمودند و

داند که رسالت الدی را در وجود چه خدا خوب می  33؛ِرسالََتهُ   َيْجَعلُ   َحْيثُ   َاْعَلمُ   للُ اَ  :گفت کهوجد آمده بود 

 .الحسینهواهدي است بر سخاوت اباعبداهلل ایندا 34کسی و در چه خاندانی قرار دهد.

تقدیم کرد  ایشانبه محضر  ،ي گ، آوردیکی از کنیزهاي حضرت یک هاخهبار یک ،باز نق، هده است

 تو را در راه خدا آزاد کردم. ،در قبال این گلی که به ما دادي :و گذاهت جلوي حضرت. حضرت فرمودند

او را ، آوردي گ، که براي هما اهلل در قبال یک هاخه: یابن رسولعرض کرد ؛انس آنجا حضور داهت

وقتی  35؛ْو رُدُّوهابَِتِحيَّة  َفَحيُّوا بَِاْحَسَن ِمْنها اَ   َو ِاذا ُحيِّيُتمْ  :گوید: مگر خدا نمی! حضرت فرمودند؟آزاد کردید

گویی ي تحیّتاي که نیکوتر از هیوهبا زبان چه با رفتار، به آن هیوه چه ،یّتی به هما گفتکسی تح

پاسخ دهید؛ سطح او ، الاق، همش را نداریدحاال اگر در توانتان نیست یا همّت .بدهیداو را پاسخ ، اوست

                                            

 .124 یآیه انعام، یسوره .00

 .11 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 102 ص االخبار،جامع شعیری، و 192 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .04

 .21 یآیه نساء، یسوره .05



 

 13 

ه به من تحیّت گفت کوتر از آنچمتعال به چیزي نیي قرآن و فرمان خداي این آموزه أثیرتولذا من تحت

 36کار او را پاسخ گفتم. ،و ابراز ارادت و محبّت کرد

-اباعبداهللیکی از غالمان نق، هده است  ؛اهاره کنمهم هایی از عفو و گذهت حضرت به نمونه

مأموران  قب، از اینکه ،غالم .خیانت کرد و مستوجب تنبیه و کیفر و عقوبت هدحضرت به  الحسین

ي قرآن را این آیه !اْلَغْيظَ   َو اْلكاِظِمينَ  !دوان آمد خدمت حضرت و گفت اي موالي مندوان ،او را بگیرند

دست از او  :فرمودند حضرت اباعبداهلل .خورندخشم خود را فرومی وکه غیظ و غضب  کسانی :خواند

کسانی که از مردم  ؛َو اْلعاِفيَن َعِن الّناسِ  :تنبیدش نکنید. عرض کرد و به او کاري نداهته باهید ؛بردارید

َو الُل ُيِحبُّ  :عرض کرد .کردم : تو را عفوحضرت فرمودند .بخشندمی و کنندگذرند؛ عفو میدرمی

من تو  :فرمودند حضرت اباعبداهلل .دارددوست میکنند و خدا کسانی را که احسان می 37؛اْلُمْحِسِنينَ 

کنم که از این به بعد دادم تعیین میمیی دو برابر آنچه در گذهته یرا در راه خدا آزاد کردم و مقرّري

خیانت به حضرت که است به کسی نسبت الحسیناباعبداهلل این عفو و گذهت 38به تو داده هود.

 کرده و غالم حضرت بود.

النّبی در مسجدرا که  حسین: من امامگویدوارد مدینه هد؛ خودش میهامی فرد یک  هدهروایت 

به پدرش اي که نسبتایشان، حسادت در من بروز کرد و آن کینه از آن هکوه و جالل و زیبایی ،دیدم

هاي رکیک و و هروع کردم به دهنامتوهین کنم به حضرت  و واداهت کهعلی داهتم، مرا برآهفت 

نگاه به من  مدربانی حضرت با نگاه ،هایم را کردمبدگوییي ه همهبعد از اینکي فراوان. هاي ناسزاحرف

  َعنِ   َاْعِرضْ  وَ   الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم؛ ُخِذ اْلَعْفَو َو أُمْر بِاْلُعْرفِ   اللِ   الرَِّجيِم؛ ِبْسمِ   الشَّْيطانِ   ِمنَ   َاُعوُذ بِاللِ  :فرمودندو  کردند

                                            

 .20 ص النّاظر،نزهة حلوانی، و 01 ص ،2 ج ،هالغمّکشف اربلی، و 195 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .01

 .104 یآیه عمران،آل یسوره .02

 .120 ص ،4 ج االبرار،حلیة بحرانی، و 01 ص ،2 ج ،هالغمّکشف اربلی، و 195 ص ،44 ج ار،بحاراالنو مجلسی، .02
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رمان خداست به فاست و  اهللخوي رسولبیانگر خلق و این آیاتی که  39؛اْلجاِهِلينَ 

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

: کار را بر هاي رکیک این آیات قرآن بود. بعد فرمودندها و دهنام. جواب آن حرفجاه، رو برگردان

براي خودت  آنجاي به .به خودت فشار نیاورام دادن گویی و دهنبراي ناسزاقدر خودت سبک کن. این

ایم به تو : اگر به یاري نیاز داري، ما آمادهبعد فرمودند .و براي من از خداي متعال طلب آمرزش کن

، ما طلبیمیاگر ارهاد و راهنمایی  ؛ایم به تو عطا کنیم، ما آمادهاگر به عطایی محتاجی ؛کمک کنیم

هایش فرد هامی که در پاسخ دهناماین  .بگذاریم و تو را ارهاد و راهنمایی کنیم در اختیارتایم آماده

هایی که به حضرت داد از دهنامش . در دلهمه محبّت و بزرگواري و گذهت را دید هرمنده هد این

َلُكْم   يَ ْغِفُر اللُ   مَ اْليَ وْ   َعَلْيُكمُ   يبَ ال تَ ْثرِ  :حضرت این آیه را خواندند ،تا این به قلبش خطور کرد ؛پشیمان هد

یوسف این همان جمالتی است که  ...نکوهش و سرزنشی بر هما نیست 40؛َو ُهَو َاْرَحُم الّراِحِمينَ 

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

خطور وقتی که او بر دلش . ترین مدربانان استبخشد و خدا مدربانمی هما را خداامروز  ؛هما نیست

-؛ خدا میسرزنش نکن ؛نکوهش نکنخودت را نه  :فرمودند حسینامام ،که چه کار بدي کردمکرد 

المثلی اهاره کردند به ضرب ذکربا  حضرت .بله :عرض کرد ؟گویا از اه، هامی :بعد فرمودند .بخشد

: هر بعد هم فرمودند ؛رواج داده استحسابی بین هامیان دراندان را که معاویه دهنام دادن به ما خاین

-. این فرد هامی میما به تو عطا خواهیم کرد ؛خجالت نکش ؛رویی از ما بخواهحاجتی داري با گشاده

جالت و هرمندگی هدم که با چه موجود بزرگواري چگونه رذیالنه برخورد قدر غرق خ: من اینگوید

                                            

 .199 یآیه اعراف، یسوره .09

 .92 یآیه یوسف، یسوره .41
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ت گم جوري خودم را بین جمعیّفروبروم! یکخواستم آب هوم در زمین ، از هدّت خجالت میکردم

 41.آنجا را ترك کردم ،برابر حضرت چگونه رفتار کرده بودماز هدّت خجالت و هرمندگی که درکردم و 

که دیدند را حضرت غالمی  روزي :روایاتی که در سجایاي اخالقی حضرت است ي دیگر ازنمونهیک 

-. یک لقمه خودش میخوردرد همراه آن سگ غذا میغالم دا .سگی هم کنار اوست و است نشسته

: یابن کنی غالم؟ عرض کرد: این چه کاري است که میفرمودند .دهد؛ یک لقمه به آن سگ میخورد

هاید اگر این سگ  ؛خواهد این سگ را هاد کنم؛ با این کار دلم میمغمومم ؛اهلل من غمگینمرسول

علّت غمم این است که مالکم یک فرد یدودي است  .دلشادم کند ؛خدا هم مرا هاد کند ،خوهحال هود

تشریف  ،دیدندکه و آرزو دارم که از دست این فرد یدودي نجات پیدا کنم. حضرت این صحنه را 

غالم را  ؛این غالم مال من ،دهم: من دویست دینار طال به تو میفرمودندآوردند پیش مالک این غالم. 

به  اهلل منرسولیابن  ،نه :کردعرض  ،هناخترا می فرد یدودي که عظمت اباعبداهلل !بفروشن به م

به  این دویست دینار را ؛خواهم؛ دویست دینار را هم نمییُمن قدوم هما این غالم را به هما بخشیدم

یدودي . حضرت به آن هم که دارم بخشیدم به همین غالم و این بستان و باغیگردانم هما برمی

ب، و گفت: بسیار خ دوباره یدودي قبول کرد .بخشیدم نه این دویست دینار را هم به خودت :فرمودند

 .بخشیده هدبه غالم  ،بر آن باغعالوهدویست دینار طال  .بخشمال من هم این را به همان غالم میحا

، من این غالم را آزاد ا به من بخشیدياین غالم ر ،خب حاال که تو این کار را کردي :حضرت فرمودند

این  و ؛ یعنی آن بستانستوواقع مال صاحب ا، درمال غالم استکه چیزي  هر ،دانیدمیچون کنم. می

 حسینامام مالچون خود آن غالم  ؛هد حسیندویست دیناري که به او بخشیده هد، مال امام

زن یدودي این  او.تمام آن اموال را هم بخشیدم به خود  ؛من غالم را آزاد کردم :. حضرت فرمودندهد

ي ! من مسلمان هدم و مدریهاهلل: یابن رسولعرض کرد .هدادتین گفت و صحنه را که دید مسلمان هد

                                            

 .111 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 229 ص ،2 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 225 ص ،41 ج بحاراالنوار، مجلسی، .41
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 ،طور هدحاال که این :هبه کردم. یدودي این صحنه را که دید گفت ؛خودم را هم به هوهرم بخشیدم

  براي همه بود!چقدر برکت  ،در این صحنه 42را هم به زنم هدیه کردم.م امن هم مسلمان هدم و خانه

فرزند باقی کم پدر هما چقدر از  !اهلل: یابن رسولسؤال کرد کهسجّاداز امامکسی  ،روایت هست در

باقی ماند خیلی جاي تعجّب حسیناینکه یک پسري مث، من هم از امام :حضرت فرمودند !ماند

به  ؛ اهتغال حضرتخواندماز میروزي هزار رکعت ن؛ هر هبانهپدرم دائم مشغول عبادت بود ؛است

 43برجا بماند. ایشانعبادات سبب هد که فرزندان کمتري از 

بار . روایت هست که یککنممیتا از آندا را نق،  یکی دو ؛هده است ،کرامات و معجزات فراوانی هم نق

؛ ي احرام بیرون آمددست از زیر جامه ،حال طواف دستش را بلند کردخانمی درگویا مراسم حجّ، در 

دستش را  ،تمنّاي نفس و غریزهو تأثیر اغواي هیطان ردي که پشت سر او مشغول طواف بود، تحتم

تکّه ، این دو دست به هم چسبید و یکدست قرار داد يرورا روي دست این خانم قرار داد. تا دست 

کسب سنّت از علماي اه،دار مکّه فرمان .نشد ،ها را از هم جدا کننددست! هرچه تالش کردند هد

همه فتوا دادند که باید دست این مرد قطع هود تا آن زن از هرّ این دست  ؟تکلیف کرد که چه کنیم

: بله، ؟ عرض کردندهست کسی در مراسم خدا: از فرزندان رسولدار گفت. فرماننجات پیدا کند

در سپس  ؛صبر کنیم :حضرت فرمودند ؟کنیمد که چه از خدمت حضرت سؤال کر علی هست.بنحسین

ها را به دعا بلند کردند و بعد از دعایی که حضرت کردند این دو دست به سالمت از دستپیشگاه خدا 

خواهد مجازاتش : نه نمیکنیم؟ حضرت فرمودند مجازاتحاال این مرد را  :هم جدا هد. فرماندار پرسید

  44اه او را هم از خدا خواستم که بخشیده هود.کنید. گن

                                            

 .25 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 092 ص ،12 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 194 ص ،44 ج االنوار،بحار مجلسی، .42

 .422 ص ،1 ج اللهوف، طاووس،سیّدبن و 191 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 111 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .40

 .421 ص ،5 ج االحکام،تهذیب طوسی، و 120 ص ،44 ج اراالنوار،بح مجلسی، و 222 ص ،10 ج ،هالشّیعوسائل حرّعاملی، .44
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که جوانی در مجلسی که حضرت حضور  هدهي دیگري از معجزات و کرامات حضرت، روایت نمونه در

بدون اینکه  ؛مادرم همین اآلن از دنیا رفت !اهلل: یابن رسولعرض کرد و زد زیر گریه؛وارد هد داهتند 

: حضرت فرمودند .قب، از هر کاري بیایم هما را خبردار کنمي آخر گفت، ؛ فقط در لحظهت کندوصیّ

زن  ؛ها را به دعا بلند کردندو قب، از اینکه وارد منزل هوند دستآمدند  .رویم منزل مادرتانباهد، می

در داخ، خانه دوباره روح به پیکرش برگشت و زنده هد و به حضرت عرض کرد که تشریف بیاورید 

سوم اهلل یک: یابن رسولعرض کردسالم کرد و  زن خدمت اباعبداهلل .حضرت وارد هدند .داخ،

 ، دوسومداران و ارادتمندان و پیروان هماستاز یاران و دوستپسرم اگر . بخشیدم م را به همادارایی

د دانیمی. چون بخشیدم به هما ؛م دیگر هم مال هماو، آن دوساین طور نیستپسرم اگر  او؛مال دیگر 

بیش ت، در قالب وصیّامّا ببخشد. تواند و میش اختیار دارد به صد درصد داراییاست نسبتفرد تا زنده 

توانست ک،ّ داراییش را به ؛ لذا میاین زن هم زنده بود .ت کندتواند وصیّسوم داراییش را نمیاز یک

خواهش کرد که خود هما بر پیکر من نماز حسیناز امام ،حالايّبدهد. علی حسینامام

ها را این زن چشم .و حضرت پذیرفتند حاضر هویدام باالي سر جنازهبخوانید و در مراسم تدفین من 

  45بست و دوباره از دنیا رفت.فرو

 حسین. امامکرده بود يتب بسیار هدید ؛ض هدیهدّاد مربننام عبداهللیکی از دوستان حضرت به

، خب !هیچ اثري از تب نبود !تب رفت ،نشستندکنار بستر او و همین که وارد هدند ؛ آمدند اوعیادت به 

سبب هد این تب برود. عرض  حسینو برکت وجود امام چه بود ماجراهدّاد فدمید که بنعبداهلل

من کسی گوید: یم ؛کندهدّاد نق، میبندانیم که چی است! بعد خود عبداهللما منزلت هما را می :کرد

به آن صدا  حسین: لبّیک! بعد امامعرض کرد حسینکه به امامهنیدم ولی صدایی را  ؛ندیدمرا 

یا به کسی که گناهی کرده، و به تو امر نکردند که جز به دهمن ما  مگر امیرالمؤمنین :فرمودند

آمدي نزدیک دوست  چرا ؟نداري به دوستان ما نزدیک هوي حقّ ،ي گناهبراي پاك هدنش و کفّاره

                                            

 .245 ص ،1 ج والجرائح،الخرائج راوندی، و 44 ص ،4 ج ،ةالهدااثبات حرّعاملی، و 121 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .45
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مورد ، فراوان در احادیث درور معجزاتطهاي ایننمونه 46!تب گفتند و تب ادب کرد و رفت به خودِ ؟!ما

 است.روایت هده  حسینامام

هدّت                به پیغمبر ،عرض کردمطورکه همان .بود اهللي دل رسولمیوه حسینامام

 حسینامامهاي کودکانه؛ ؛ بازيکردندبازي می حسینامامبا  .را دوست داهتند حسینامام

               هدند و خم می اکرمپیامبر 47.بردندطرف میطرف و آنگذاهتند و اینرا بر دوهشان می

عجب مرکبی  !حسین جان :گفتندبردند و میراه مینشاندند و میرا بر پشت خودهان  حسینامام

  48!داري تو

 49نشستند.ي حضرت میآمدند روي سینهمی حسین، امامباز خوابیده بودندطاقکه حضرت درحالی

، حسنین آمدند خودهان را روي خواستند این عالم را ترك کنندمی خدالذا زمانی هم که پیغمبر

بگذارید ایندا  !نه :فرمودند پیغمبر ،وقتی که دیگران خواستند بردارند ؛ي حضرت انداختندسینه

آمدند  حسینخواهر بزرگوار اماملذا وقتی  50ببرم.از آندا ام را ؛ من هم بدرهاز من ببرندهان را بدره

 م  وْ ي َ  وَ  فیٰ طَ صْ مُ الْ  رِ دْ صَ  لیٰ عَ  م  وْ ي َ  :عرضه داهتند ،را روي خاك دیدند و پیکر آغشته به خون اباعبداهلل

وي رپیکرت جا داهتی و امروز  خداپیغمبر يیک روز بر روي سینه !حسین جان !ریٰ الثَّ  هِ جْ وَ  لیٰ عَ 

 خاك کربال افتاده است!

که  حسین؛ به سجده که رفتند امامخواندندداهتند نماز می اکرمکه پیغمبرحدیث است در 

هی کردن؛ یسوار هدند و هروع کردند به ه کودك خردسالی بودند آمدند روي دوش پیامبر

را  حسینوالنی کردند و بعد به آرامی امامسجده را ط يمقدار اکرممانند یک مرکب. پیغمبر

                                            

 .455 ص ،2 ج البحار،سفینة قمی،محدّث و 51 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 120 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .41

 .22 ص ،14 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 441 ص امالی، صدوق، و 212 ص ،40 ج راالنوار،بحا مجلسی،  .42

 .122 ص ،15 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 022 ص ،2 ج مناقب، شهرآَشوب،ابن و 225 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .42

 .00 ص (،هالوری)القدیماعالم طبرسی، و 124 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، .49

 .492 و 411 ص ،1 ج  ،هالغمّکشف اربلی، و 112 ص امالی، طوسی، و 511 ص ،22 ج بحاراالنوار، مجلسی، .51
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آمدند سوار  حسینرفتند، باز امامبه سجده که دوباره  .داهتندو سر از سجده برگذاهتند  زمین

 !کردنددر با لطافت و با محبّت رفتار میقاین 51.و حضرت مجدّداً با آرامی او را برداهتند دهدن

که  حسین. امامکردندو داهتند سخنرانی میروي منبر بودند  اکرمکه پیغمبرروایت هست 

؛ لباس حضرت زیر پایشان رفتندمان لباس بلند عربی داهتد راه میاي بودند با هي دو سه سالهبچّه

و آمدند دوان از منبر پایین ؛ دوانسخنرانی را قطع کردند اکرم. پیغمبرخوردندزمین  وگیر کرد 

  52بوسیدند و با خودهان باالي منبر بردند. ؛به آغوش گرفتداین فرزند گرامی را 

دانید میاي بود. العاده و ویژهجایگاه بسیار فوق اکرمپیش پیغمبر حسینهرحال جایگاه امامبه

به  اکرمبار پیغمبرچیست؟ یک ،مستحب است ،در اوّل نمازکه ه افتتاحیّهفت تکبیر  اینماجراي 

، کنار هم که طفلی بودند حسینبگویند. اماماالحرام را ةتکبیرخواستند  و ایستاده بودند نماز

توانستند بگویند. دومین ن حسینماما ،اوّل را که گفتند اکبرِاهلل اکرمحضرت ایستادند. پیغمبر

               ، بار هفتم اکبر گفتنداهلل اکرم. تا هفت بار پیغمبرنتوانستند حسین، باز اماماکبر گفتندبار اهلل

براي هد سنّت وارد نماز هدند و همین  اکرم؛ بعد پیغمبراکبر را گفتنداهلل حسینامام

  53.گوینده را میتکبیرات افتتاحیّ در آغاز نمازگزارانی که نماز

ي ؛ منتدا حکم نماز دو رکعت بود؛ یعنی همهبه معراج که رفتند حکم نماز را آوردند اکرمپیغمبر

 در اکرم، پیغمبربا تولّد حسنین .همه دو رکعتی بود ،عشاء ،مغرب ،عصر ،ظدر ،صبح ،نمازها

ظدر و عصر و  دو رکعت به نمازهاي و یک رکعت به نماز مغرب اضافه کردندخدا، مقام هکر و تشکّر از 

 54آندا را فریضه و واجب کرد. یعنی رکعاتی که پیغمبر ؛النّبی؛ ولذا ایندا معروفند به فرضعشاء

                                            

 .21 ص ،0 ج ،االخبارشرح حیّون،ابن و 22 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 291 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .51

 .192 ص ،2 ج قمی،محدّث البحار،سفینة و 21 ص ،4 ج مناقب، شهرآَشوب،ابن و 295 ص ،40 ج بحاراالنوار، مجلسی، .52

 .24 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 251 ص ،2 ج الوافی، کاشانی،فیض و 194 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، .50

  .210 و 212 ص ،29 ج بحاراالنوار، مجلسی، .222 ص ،0 ج کافی، کلینی، .54
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-انده میبالفاصله بعد از نماز مغرب خو کهدو تا نماز دو رکعتی است ي نماز مغرب که طور نافلههمین

 ،ي خودهاني تولّد این دو نوردیدهبه هکرانه اکرمرا هم پیغمبر ؛ روایت هست که این نافلههود

  55.افزودند یعنی حسنین

        را به محضر فرزند بزرگوار آن حضرت  الحسینبرکت و نور و سرور اباعبداهللپا میالد سرادر پایان، 

گوییم و امیدواریم خداي متعال عیدي این امّت را در این تبریک و تدنیت می ارواحنافداهاالعظماهللبقیّة

و این نکته را هم  ؛هاءاهلل؛ انقرار دهد الحسینور امر فرج منتقم خون اباعبداهللعید بزرگ صد

یدن آن حضرت که و به هدادت رسارواحنافداه عصرادآوري کنیم که بعد از ظدور امامامّا ی ،یددانگرچه می

        56.هستند الحسینکنند اباعبداهللکه رجعت می بیتاه، اوّلین فرد ،هودعصر رجعت هروع می

حال هر. به57کنندهزار سال حکومت میچد، در عصر رجعتو گردند برمیبه این عالم  حسینامام

آرام  :خداي متعال فرمود ،ي الدی به خروش آمدندعرش الدی به لرزه درآمد و مالئکهاگر روز عاهورا 

-بقیّةکه حضرت بینید می در عرش ایستادهمثال او را با آن کسی که ! من انتقام خون حسین را بگیرید

هستند و کسی که پیکر  ارواحنافداهاهللبقیّةحضرت  حسینامام پس منتقم خون 58.هستند ارواحنافداهاهلل

و زمام امور جدان را بعد از خواند و بر او نماز میدهد را بعد از هدادت غس، می ارواحنافداهعصرمطدّر امام

سالم و صلوات و  59هستند. حسینامام ،گیرد و آغازگر عصر رجعت استبه دست می عصرامام

مؤمنات بر وجود ي مؤمنین و صلحا و همهي اولیاء و مالئکه و انبیاء و مرسلین و همه درود خدا و

 .الحسینمقدّس اباعبداهلل

                                            

 .99 ص ،20 ج بحاراالنوار، مجلسی، .55

 .112 ص مختصرالبصائر، ،حلّى و 222 ص ،2 ج تفسیر، عیّاشی، و 21 و 09ص ،50 ج بحاراالنوار، مجلسی، .51

 .91 ص مختصرالبصائر، حلّى، و 14 ص ،50 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 255 ص ،0 ج االبرار،ریاض جزائری، .52

 .259 ص ،0 ج وافی، کاشانی،فیض و 122 ص لهوف، طاووس،سیّدبن و 415 ص ،1 ج ی،کاف کلینی، .52

 .94 ص ،50 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 411 ص ،2 ج وافی، کاشانی،فیض و 211 ص ،2 ج افی،ک کلینی، .59
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