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 ) چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین (ع

 

 پیشگفتار

 به نام هستى بخش جهان آفرین

قرار داد و به  پیامبر(ص)شکر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، که ما را از امت 
صراط مستقیم ، والیت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات اللّه علیهم اجمعین هدایت 

 .نمود

بهترین تحیت و درود بر روان پاك پیامبر عالیقدر اسالم صلّى اللّه علیه و آله ، و بر 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم ، مخصوصا سومین خلیفه بر حقّش ، امام 

 . ه ، حسین ، سیدالشّهداء علیه السالمباعبداللّا

و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت دشمنان خدا و 
 .قرآن هستند

مجموعه نوشتارى که در اختیار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفته شده است از 
رش الهى ؛ پنجمین زندگى سراسر آموزنده دومین سبط اکبر، یکى از دو زینت بخش ع
ش صلّى اللّه علیه و معصوم و سومین نور هدایت و امامت که پیغمبر اسالم جد بزرگوار

 :ن و عظمت او فرمودأآله ، در ش

حسین علیه السالم زینت بخش آسمان ها و زمین است ، همچنین بر عرش الهى 
نجات از مکتوب است : حسین چراغ روشنائى بخش و هدایت گر مى باشد؛ و کشتى 

 .گرداب هاى خطرناك خواهد بود

و صدها آیه قرآن ، حدیث قدسى و روایت که در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، 
سرا پا ایمان و تقوا، با سندهاى بسیار متعدد وجود دارد که در کتاب هاى مختلف وارد 



 . شده است

امل آن امام همام و این نوشتار گوشه اى از قطرات اقیانوس بى کران وجود جامع و ک
در جهت هاى مختلف :  ،مى باشد، که برگزیده و گلچینى است از ده ها کتاب معتبر

  ...عقیدتى ، سیاسى ، فرهنگى ، عبادى ، اقتصادى ، اجتماعى ، اخالقى ، تربیتى و

فاده عموم مخصوصا جوانان شین و لذّت بخش مورد استفاده و إباشد که این ذره دلن
 .عزیز قرار گیرد

ي و فَع مال و ال بنون إالّ من الیوم الین ( و ذخیره اى باشد دوالللیم لى وقَلب س تَى اللّه بِ
قّ ح ن لَه علیمل (  

  . انشاء اللّه تعالى 
 

 خالصه حاالت پنجمین معصوم ، سومین اختر امامت

و بنابر مشهور سوم شعبان ، سال چهارم  ،آن حضرت روز پنج شنبه یا سه شنبه 
در شهر مدینه منوره دیده به جهان  -سالى که در آن جنگ خندق واقع شد  -  هجرى
امام حسن مجتبى  - ه ماه و بیست روز بعد از برادرش آن حضرت دوالدت  .گشود

 . و شش ماهه به دنیا آمد ، رخ داد - علیه السالم 

  ) سالمه علیهصلوات اللّه و ( حسین : نام

 . ...ابوعبداللّه ، ابوعلى، ابوالشّهداء، ابواال حرار، ابوالضّیم و : کنیه

ب ، وفی : لقابا د، مظلوم ، رشید، عطشان ، طیسی مبارك ، قتیل ، شهید، سبط،  ، زکی ،
 . ...سعید و

 . امام على بن ابى طالب ، امیرالمؤ منین صلوات اللّه علیه : پدر

 . فاطمه زهراء علیها السالم حضرت : مادر

ة للقاءاللّه( ، و دیگرى ) انَّ اللّه بالغ امره( یکى : نقش انگشتر بوده ) ال اله االّ اللّه عد 



 . است

آن حضرت حدود شش سال در حیات جدش رسول خدا صلّى اللّه علیه و  : مدت عمر
سال  377فاطمه زهراء علیها السالم ،  آله ، حدود هفت سال و اندى در حیات مادرش 

در حیات پدرش امیرالمؤ منین على علیه السالم ؛ و چهل و هفت سال نیز هم زمان با 
سپرى نمود، که جمعا   و عمر خود را برادرش امام حسن مجتبى علیه السالم زندگى

 .سال گفته اند 58تا  57عمر با برکت آن حضرت را بین 

و نیز اسامى دختران و پسران امام حسین علیه السالم  ،در تعداد فرزندان  : فرزندان
 .اختالف است ، ولى مشهور شش نفر گفته اند

امام حسن مجتبى علیه سالگى ، پس از شهادت برادرش  47حضرت در سنّ  : امامت
به منصب امامت نائل   ماه صفر، سال پنجاهم هجرى قمرى 28السالم ، روز جمعه ، 

امامت و رهبرى  -در زمان حکومت معاویه و فرزندش یزید  -و حدود یازده سال  آمد
 . جامعه اسالمى را به عهده داشت

شهر مدینه طیبه هجرى از  60رجب ، سال  28شنبه ، حضرت شب یک : خروج از مدینه
و روز جمعه سوم شعبان همان سال وارد شهر مکّه  ،به سمت مکّه معظّمه خارج شد

 .گردید

و چون عده اى به سرکردگى عمرو بن سعید از طرف یزید، به قصد آشوب و کشتار 
و پایمال نمودن خون حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم وارد شهر مکّه شده بودند، 

پس از انجام سعى بین صفا و  -روز تَرْویه  - هناچار حضرت روز هشتم ذى الحجبه 
 .مروه ، که روز سه شنبه باشد به سوى عراق حرکت نمود

وارد سرزمین کربالى   هجرى 61و روز چهارشنبه یا پنج شنبه دوم محرّم الحرام ، سال 
 .پربال گردید



، به دستور یزید بن معاویه و با لشکرکشى آن امام مظلوم علیه السالم  : کیفیت شهادت
خولى بن   شمر بن ذى الجوشن و دهى عمر بن سعد، توسطو فرمان ،عبیداللّه بن زیاد

اللّه علیهم اجمعین ، با وضعیتى فجیع و دلخراش در حال  هیزید و سنان بن انس لعن
 .تشنگى و غربت به قتل و شهادت رسید

این  ،قمرى ، بعد از نماز عصر 61م الحرام ، سال محرّ دهم روز عاشورا : زمان شهادت
 .حادثه دلخراش واقع گردید

در همان قتلگاه خویش ،  -ات در ضلع غربى فر -و چگونگى دفن : در کربال  محل
 .امام سجاد علیه السالم ؛ و یارى بنى اسد بدون غسل و کفن ، دفن گردید توسط

ر بن محمد علیهماالسالم وارد شده از حضرت صادق آل محمد، جعف : ثواب زیارت
است : هرکس که قبر شریف امام حسین علیه السالم را با معرفت زیارت کند، خداوند 

ثواب هزار حج مقبول و نیز هزار عمره مقبوله در نامه اعمالش ثبت مى نماید و تمام 
 . بخشوده مى گردد -النّاس و...  غیر از حقّ -گناهانش 

رکعت است ، در هر رکعت پس از خواندن سوره حمد، بیست  دو : نماز آن حضرت
و پنج مرتبه سوره توحید خوانده مى شود، بعد از سالم نماز، تسبیحات حضرت زهراء 

و پس از آن تقاضا و درخواست حوایج مشروعه از درگاه  ،علیها السالم گفته مى شود
  .خداوند متعال ، که ان شاءاللّه تعالى برآورده خواهد شد

 
  مدح و منقبت سومین اختر فروزنده امامت و والیت

  
  محرم به خلوت حرم کبریا توئى   قدم از همه ، ما سوى توئىاى آن که أ

  مقصود حقّ ز هستى هر ماسوا توئى  ذات تو گر نبود، ز هستى نشان نبود 
  ندر محیط علمِ خدا ناخدا توئىأ  اى مظهر خدا، تو خدا نیستى ولى 



حى توئى  به خویشتن دم،تا وصف طلعت تو شنی   گفتم که معنى قسم والضُّ
  باب النّجات سلسله أ نبیا توئى  واجب والى تو به همه أ ولیا بود 

  مرآت و مظهر على مرتضا توئى   هم جسم مصطفائى و هم روح مصطفى
  یکتا برادر حسن مجتبى توئى  نور دو چشم و زاده زهرائى ، اى حسین 

  مدح تو بس ، که خامس آل عبا توئى  وصف صفات ذات تو، برتر ز فهم ماست 
  بعد از على فتى پسر الفتى توئى  مخصوص رتبه لقب الفتى على است 

ف به این شرف    این فخر بس تو را که شه کربال توئى  غیر تو کَس نگشته مشرّ
   وئىاز بهر آن که شافع روز جزا ت   روز جزا به ذاکر عاصى شفیع باش

 
 درخشش پنجمین نور ایزدى

ب گوید  :صفیه ، دختر عبدالمطلّ

هنگامى که حسین علیه السالم تولّد یافت ، رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: اى 
 . عمه ! نوزادم را نزد من بیاور، که خداوند او را نظیف و تمیز گردانیده است

و زبان  ،هنگامى که نوزاد را خدمت پیامبر خدا آوردم ، حضرت او را تحویل گرفت 
خود را در دهان نوزاد قرار داد و نوزاد آن را همچون شیر و عسل مى مکید و میل مى 

و در گوش چپش اقامه  ،و سپس حضرت رسول در گوش راست نوزادش اذان  ، نمود
 . گفت

! خداوند متعال تو  نازل شد و اظهار داشت :اى محمدپس از آن ، جبرئیل علیه السالم 
بیر( ، همچون) حسین( را سالم مى رساند و مى فرماید: نام این نوزاد را فرزند  )شُ

 . هارون قرار ده

و روز هفتم والدت ، حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله براى نوزاد دو گوسفند عقیقه 
، نقره صدقه  را تراشید و هم وزن آن به فقراد و قربانى نمود، همچنین موهاى سر نوزا



 .داد و فرمود: در همین روز هفتم سنّت ختنه را جارى کنید

امام جعفر صادق علیه السالم فرمود: زمانى که حضرت ابا عبداللّه الحسین سالم اللّه علیه 
تولّد یافت ، خداوند به خازن دوزخ خطاب نمود: به احترام نوزاد محمد صلّى اللّه علیه و 

و همچنین به ملَک مسئول بهشت وحى فرستاد:  ،هلش خاموش گردان اآله آتش را بر 
و نیز حورالعین را  ،محمد صلّى اللّه علیه و آله بهشت را مزین گردان به جهت نوزاد 

  . دستور بده تا خود را بیارایند و زینت بخشند

 
 قنداق حضرت و شفاى فطرس ملک

مالى خود به نقل از امام جعفر ضوان اللّه تعالى علیه در کتاب امرحوم شیخ صدوق ر
 : صادق صلوات اللّه علیه آورده است

متعال جبرئیل که حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم تولّد یافت ، خداوند  هنگامى
ر زمین فرود آیند و رسول بمور گردانید تا به همراه یک هزار مالئکه علیه السالم را ما

 .اللّه صلّى اللّه علیه و آله را بر والدت نوزادش تبریک و تهنیت گویند

، عبورش بر جزیره اى افتاد که فرشته اى به نام جبرئیل علیه السالم هنگام نزول 
 .در آنجا قرار داشت فُطرس

ندى و سستى کرده بود، بالو چون فُطرس در انجام وظائف  هایش شکسته و در الهى کُ
آن جزیره مدت هفت سال به عبادت خداوند مشغول گشت تا آن که امام حسین علیه 

 . السالم تولّد یافت

ال نمود: و همراهانش علیهم السالم شد، سؤوقتى فطرس ملَک ، متوجه عبور جبرئیل 
به محمد  -نوزاد  - پاسخ داد: همانا خداوند متعال نعمتى  اى جبرئیل ! کجا مى روى ؟

آن حضرت  صلّى اللّه علیه و آله عطا کرده است ؛ و مرا جهت ابالغ سالم و تهنیت بر



 .مور گردانیدما

هار داشت : اگر امکان دارد، مرا نیز همراه خود ببرید، شاید محمد رسول اللّه فُطرس اظ
 .صلّى اللّه علیه و آله برایم دعائى کند

 .جبرئیل تقاضاى فطرس را پذیرفت و به کمک همراهانش او را نیز با خود آوردند

ز طرف ، ا امام صادق علیه السالم افزود: زمانى که جبرئیل بر پیامبر خدا وارد شد
و  ،و نیز از جانب خود به آن حضرت سالم و تبریک و تهنیت گفت  ،خداوند متعال 

 .پس از آن موقعیت فطرس را به عرض حضرت رسول رساند

حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمود: به فطرس بگو که خود را به این نوزاد بمالد 
خود را به قنداقه امام حسین و چون فطرس  .و سپس به مکان اولیه خود مراجعت کند

، مشکلش برطرف شد، اظهار داشت : اى رسول خدا! امت تو به  علیه السالم مالید
زودى این نوزاد را به قتل خواهد رساند، هرکس او را زیارت کند و یا بر او سالم و 
درود فرستد، در هر کجا و در هر موقعیتى که باشد، من براى جبران این کرامت ، 

 .او را به حسین علیه السالم ابالغ خواهم کرد سالم

  .سپس فُطرس به سمت آسمان عروج کرد

 
 عید و لباس بهشتى

ابو عبداللّه نیشابورى در کتاب امالى خود به نقل از حضرت على ابن موسى الرّضا 
 : السالم آورده است علیهم

مرتّبى به تن نداشتند، به السالم لباس  و حسین علیهم در یکى از عیدها که امام حسن
مادرشان ، حضرت زهراء علیها السالم اظهار داشتند: مادرجان ! بچه هاى مدینه براى 

ولى ما چیزى نداریم و برهنه ایم ، چرا  ، عید لباس نو پوشیده و خود را زینت کرده اند



 ما را لباس نو نمى پوشانى و زینت نمى کنى ؟

هاى شما نزد خیاط است،هرگاه  ! لباس: عزیزانمحضرت زهرا علیها السالم فرمود
 .کنممیبیاورد شما را زینت 

لحظات به همین منوال گذشت ، تا آن که شب عید فرا رسید و حسن و حسین باز هم 
در همین لحظه حضرت فاطمه  ، نزد مادرشان آمده و همان سخنان قبل را تکرار نمودند

و همان جواب قبلى  ،دوهناك شد و گریست زهراء علیها السالم به شدت غمگین و ان
 . را براى عزیزانش مطرح داشت

پس چون تاریکى شب فرا رسید، کوبنده اى درب خانه را کوبید، حضرت فاطمه 
 زهراء فرمود: کیست ؟

جواب آمد: اى دختر رسول خدا! من خیاط هستم ، لباس ها را آورده ام ، پس حضرت 
د؛ و آن گاه دستمال بسته اى را تحویل گرفت و زهراء علیها السالم درب را گشو

 .داخل منزل آمد

هنگامى که آن دستمال بسته را باز کرد، دو پیراهن ، دو شلوار، دو رداء، دو عمامه و 
 .دو جفت کفش سیاه منگوله دار در آن مشاهده نمود

و عزیزانش را از خواب  ، و به نزد حسن و حسین آمد ،خوشحال و شادمان گشت 
 .بیدار نمود و لباس هاى عید را به ایشان پوشاند

در همین لحظه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ، وارد منزل شد و چون حسنین را با آن 
 رو سپس به دخت ، وضعیت مشاهده نمود، آن ها را در آغوش گرفت و بوسید

 : دخترم ! خیاط را دیدى ؟ گرامیش فاطمه زهراء خطاب کرد و اظهار داشت

 . حضرت فاطمه علیها السالم پاسخ داد: بلى ، او را دیدم

حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمود: اى دخترم ! او خیاط نبود بلکه خزینه دار 



 .بهشت بود

 حضرت فاطمه علیها السالم سؤ ال نمود: چه کسى شما را از این موضوع آگاه نمود؟

ر پاسخ فرمود: او پیش از آن که به آسمان عروج نماید، نزد من آمد حضرت رسول د
  . و مرا از این جریان آگاه نمود

 
 بچه آهو و بى طاقتى مالئکه

روزى امام حسن مجتبى علیه السالم در کنار حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله 
و  ،شت وارد شدى را به همراه دایایستاده بود، که یک شکارچى در حالى که بچه آهو

اظهار داشت : یا رسول اللّه ! من این بچه آهو را شکار کرده ام و آن را براى 
 . فرزندانت حسن و حسین علیهماالسالم هدیه آورده ام

حضرت آن بچه آهو را قبول نمود و به امام حسن مجتبى علیه السالم داد و براى 
 .شکارچى دعاى خیر نمود

ى سرگرم یو چون دید برادرش با بچه آهو،ه السالم آمدو پس از ساعتى حسین علی
جواب داد: جدم رسول اللّه آن را به من  آن را از کجا آورده اى ؟: بازى است گفت

 .داد

امام حسین علیه السالم سریع به سوى جدش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله روانه شد و 
 !اى و به من نمى دهى ؟اظهار داشت : چرا به برادرم بچه آهو داده 

ب این سخن را تکرار مى نمود و حضرت رسول نیز او را با مالطفت و مهربانى  و مرتّ
 .دلدارى مى داد، تا آن که حسین علیه السالم مشغول گریه شد

ى به پا شد، هنگامى که مشاهده کردند، دیدند که یناگاه جلوى مسجد سر و صدا
 . ورده استى را به همراه بچه اش آیگرگى آهو



، آهو با زبان فصیح ، به  همین که نزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله رسیدند
عربى لب به سخن گشود و گفت : یا رسول اللّه ! من داراى دو بچه شیرخواره بودم ، 

و این بچه برایم باقى ماند و  ، یکى از آن ها را شکارچى گرفت و براى شما آورد
 . خوشحال بودم

 : ى شنیدم که مى گفتیگامى که مشغول شیردادنش بودم صداو هن

بر، چون حسین علیه السالم با حالت  زود باش ! با سرعت بچه ات را نزد پیامبر خدا بِ
،  و تا قبل از آن که اشک بر گونه هایش جارى گردد ، گریه درخواست آن را دارد

رگ تو و بچه ات را نابود مى وگرنه این گ ،رسانى بخودت را با بچه ات باید آن جا 
 .کند

و سپس گفت : یا رسول اللّه ! من مسافت زیادى را با سرعت آمده ام و خدا را شکر 
مى گویم که پیش از جارى شدن اشک بر صورت مبارك فرزندت حسین خود را به 

 . اینجا رسانده ام

نمود و بچه  و حضرت براى آهو دعا ، در این هنگام صداى تکبیر از جمعیت بلند شد
و آن را نزد مادرش حضرت زهراء علیها السالم  ،اش را تحویل حسین علیه السالم داد
  . آورد و همگى شادمان گردیدند

 
 بزرگوارى و گذشت و اهمیت صلح

 :نویسان آورده اندطبق آنچه تاریخ 

 در دوران کودکى ، روزى بین امام حسین علیه السالم و برادرش ، محمد حنفیه
و محمد حنفیه به سوى منزل خود رهسپار گشت ،  ، مشاجره و نزاعى به وجود آمد

براى امام حسین علیه السالم  -پس از حمد و ثناى الهى  -نامه اى به این مضمون 



 :نوشت و فرستاد

اى برادر، حسین ! به قدرى شرافت و منزلت تو بسیار است که من به آن مرحله 
 .نخواهم رسید

ولى پدر من و تو، على علیه  ، گوارى تو را من هرگز درك نخواهم کردفضل و بزر
 . السالم است که هیچ کدام ما بر او فضیلت و برترى نداریم

و اما مادر من از بنى حنفیه و مادر تو فاطمه ، دختر رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ، 
، هرگز به  ل مادر من باشدمى باشد که چنانچه تمامى موجودات روى زمین پر از مث

 . مقام و منزلت مادر تو دست نخواهند یافت

برادرم ! چنانچه نامه مرا خواندى ، لباس و کفش خود را بپوش و به نزد من بیا و مرا 
و مواظب باش که من در یک چنین فضیلتى بر تو سبقت نگیرم که تو  ،راضى گردان 

 . در آن سزاوارترى

، با سرعت  ام حسین علیه السالم رسید و آن را قرائت نمودوقتى که نامه به دست ام
  . به سوى برادرش حرکت کرد و او را از خویش راضى و خوشحال گرداند

 
 : همچنین مرحوم فیض کاشانى در کتاب خود آورده است

در دوران کودکى حسنَین علیهماالسالم ، بین آن دو نزاعى واقع شد، یکى از اصحاب 
اطّالع یافت ، به حسین علیه السالم پیشنهاد داد که برادرت از تو بزرگ  از این جریان

 .تر مى باشد و سزوار است تو بر او وارد شوى و صلح نمائید

حسین علیه السالم فرمود: از جدم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ، شنیدم که فرمود: 
ن در رضایت خواهى و صلح و یک نفر از ایشا ،چنانچه بین دو نفر نزاعى واقع شود

 .، همانا او قبل از دیگرى وارد بهشت خواهد شد پیشقدم گردد



و سپس افزود: و من دوست ندارم که در این امر از برادر بزرگترم سبقت گیرم ؛ و 
  . چون این خبر به برادرش ، امام حسن علیه السالم رسید سریع نزد وى آمد

 
 بخشش ، همراه با تعلیم و تربیت

 : کتاب مقتل آل الرّسول حکایت شده استدر 

روزى یک نفر عرب بیابان نشین به محضر مبارك حضرت اباعبداللّه الحسین علیه 
 : السالم شرفیاب شد و اظهار داشت

ولیکن از پرداخت آن  ،اى پسر رسول خدا! من دیه کامله اى را تضمین کرده ام 
ترین و بزرگوارترین افراد برسم و از او ناتوانم ، با خود گفتم : بهتر است نزد بخشنده 

 . و از شما اهل بیت رسالت گرامى تر و بخشنده تر نیافتم ،تقاضاى کمک نمایم 

حضرت فرمود: اى برادر عرب ! من از تو سه مطلب را سؤ ال مى کنم ، چنانچه یکى 
 . از آن ها را جواب دهى ، یک سوم دیه را مى پردازم

را پاسخ صحیح گفتى ، دوسوم آن را خواهم پرداخت ؛ و  و اگر دوتاى آن سؤ ال ها
در صورتى که هر سه مسئله را پاسخ درست دادى ، تمام دیه و بدهى تو را پرداخت 

 . مى نمایم

ابن رسول اللّه ! آیا شخصیتى چون شما که اهل فضل و کمال هستى  عرابى گفت : یاا
 !از همانند من بیابان نشین سؤ ال مى کند؟

فرمود: از جدم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود: نیکى و حضرت 
 احسانى را که به دیگرى مى کنى ، بایستى به مقدار شناخت و معرفت آن شخص 

 .باشد

اعرابى عرضه داشت : پس آنچه دوست دارى سؤ ال فرما، چنانچه توانستم پاسخ مى 



امور از خداوند متعال کمک و یارى مى وگرنه از شما مى آموزم ، و در همه  ،دهم 
 . طلبم

 عمال است ؟افضل احضرت سؤ ال نمود: کدام کارها 

عمال و برترین کارها افضل اعرابى پاسخ داد: همانا ایمان و اعتقاد به خداوند سبحان ، ا
 . است

 حضرت فرمود: راه نجات از هالکت چگونه است ؟

خداوند متعال ، بهترین وسیله نجات و اعرابى در جواب گفت : توکّل و اعتماد بر 
 . رستگارى است

 سومین سؤ ال این بود: چه چیز موجب زینت مرد خواهد بود؟

 .اعرابى در پاسخ اظهار داشت : علم و دانشى که همراه با صبر و شکیبائى باشد

 سپس امام حسین علیه السالم اظهار نمود: چنانچه براى انسان اشتباهى رخ دهد؟

 .فت : مال و ثروتى که همراه با مروت و وجدان باشداعرابى گ

 و پس از آن حضرت فرمود: چنانچه باز هم اشتباه کند؟

اعرابى اظهار داشت : تنها راه نجات او این است ، که صاعقه اى از آسمان فرود آید و 
 .او را بسوزاند و نابودش کند

ى قرار داد که در آن مقدار عراباحضرت در این لحظه تبسمى نمود و همیانى را جلوى 
و همچنین انگشترش را که نگین آن صد درهم ارزش داشت به  ، هزار دینار بود

و انگشتر  ،عرابى ! این مبلغ را بابت بدهى خود بپردازااعرابى اهداء نمود و فرمود: اى 
 . را هزینه زندگى خود کن

اللّه (  :کرد و گفت عرابى آن هدایا را گرفت ، از حضرت تشکّر و قدردانىاو چون 



سالَتَه علُ رِ جثُ ی یح لَمعرا به چه کسانى  شمتعال مى داند رسالت  خداوند ،یعنى ) ی
  . واگذار نماید

 
 فخر فرزند بر پدر، روى دامان پیامبر علیهم السالم

روزى رسول خدا به همراه امام على بن ابى طالب صلوات اللّه علیهما در محلّى نشسته 
 .در سنین شش سالگى وارد شد ،بودند، ناگهان حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم 

پس حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله او را در آغوش گرفت ، و بر پیشانى و لب 
 .ر دامان خویش نشانیدو وى را ب ، هایش بوسه زد

 ش نشست ، امیرالمؤ منین علىالم روى زانوى جدوقتى حضرت ابا عبداللّه علیه الس
 علیه السالم اظهار داشت : یا رسول اللّه ! آیا فرزندم ، حسین را دوست دارى ؟

پیامبر خدا پاسخ داد: چگونه او را دوست نداشته باشم ، در حالى که او پاره تن من مى 
 .دباش

امیرالمؤ منین علیه السالم سؤ ال نمود: کدام یک از ما دو نفر نزد شما محبوب تر و 
 گرامى تر هستیم ؟

در این لحظه حضرت ابا عبداللّه علیه السالم قبل از آن که جدش لب به سخن گشاید، 
نزد جدم رسول ،اظهار نمود: پدرجان ! هرکس شریف تر و مقامى واالتر داشته باشد

 .تر خواهد بودلّى اللّه علیه و آله محبوبص خدا

که  -امیرالمؤ منین علیه السالم خطاب به فرزندش نمود: اى حسین جان ! آیا بر من 
 !فخر مى ورزى ؟ -پدرت هستم 

 .پاسخ داد: بلى ، چنانچه مایل باشى ثابت خواهم کرد

فضائل و مناقب  پس امام على علیه السالم در برابر فرزندش ، حدود هشتاد فضیلت از



خود را بیان نمود؛ و در پایان حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله خطاب به حسین علیه 
 -لیونم یالسالم کرد و فرمود: اى اباعبداللّه ! آنچه را که از فضائل پدرت شنیدى یک م

 .فضائلش نمى باشد -و قطره اى از دریاى مناقب و 

ت : خداوند را شکرگزاریم ، که ما اهل بیت را بر آن گاه حسین علیه السالم اظهار داش
و پس از بیان مفصلى افزود: اى پدر! و  ،دیگر خالیقش فضیلت و برترى داده است 

 . اى امیرمؤ منان ! آنچه را که بیان نمودى صحیح و حقّ است

نون بعد از آن رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به حسین علیه السالم فرمود: فرزندم ! اک
 .فضائل و مناقب خود را بازگو نما

حضرت اباعبداللّه اظهار نمود: اى پدر! من حسین فرزند امیرالمؤ منین على بن ابى 
و مادرم فاطمه زهراء علیها السالم است که سرور همه زنان  ،طالب علیه السالم هستم 

 .جهان مى باشد

سید و سرور تمام انسان ها خواهد  و همچنین جدم محمد مصطفى صلّى اللّه علیه و آله ،
و در پیشگاه خداوند مقام وى از هر جهت بر همه موجودات جهان آفرینش برتر  ،بود

 . و واالتر است

فضل مى اشرف و او پدرم از پدرت  ،فضل است او شکى نیست که مادرم از مادر شما 
موجودات عالم افضل باشد، و همچنین جد من از جد شما با شرافت تر و بلکه از همه 

 . است

 .سپس افزود: و من در گهواره بودم که جبرئیل امین آرام بخش و مونس من بود

و در پایان ، با همان حالتى که روى زانو و در آغوش جدش رسول اللّه صلّى اللّه علیه 
اى امیرمؤ منان ! شما در نزد  و آله نشسته بود، اظهار نمود: اى پدرجان ، اى على ،



جد  ،یعنى  -ولیکن من از جهت حسب و نسبى که دارم  ،اوند از من افضل هستى خد
  . بر شما فخر و مباهات مى کنم - و پدر و مادر خود 

 
 کرامت در مجازات

 :نویسان نگاشته اندطبق آنچه تاریخ 

ى مرتکب شد که مستحقّ عقوبت و خدمتان امام حسین علیه السالم خالفاز پیش یکى
السالم دستور داد تا ه همین جهت ، حضرت اباعبداللّه الحسین علیه ب. دیب گشتتا

ولیکن پیش از آن که غالم مجازات شود، خود را به  .دیب و تنبیه شودنامبرده تا
موالیش امام حسین علیه السالم رساند و عرضه داشت : اى سرورم ! خداوند متعال در 

غَیظَوالْکاظمینَ (  :قرآن کریم فرموده است   )الْ

و شنیدن این آیه مبارکه قرآن تبسمى نمود و  ،پس حضرت با مشاهده حالت او
   : آن گاه پیش خدمت گفت. ، من خشم خود را فرو نشاندم فرمود: او را رها سازید

عافینَ عنِ النّاسِ (   ) والْ

د و اظهار امام حسین علیه السالم با شنیدن این قطعه از آیه شریفه ، خطاب به غالم کر
 . داشت : از تو گذشتم و تو را مورد عفو و بخشش خود قرار دادم

واللّه (  : در این هنگام ، غالم کرامت و بخششى بیش از این تقاضا کرد و اظهار داشت
سنینَ حم حب الْ خداوند متعال نیکوکاران و کرامت کنندگان را دوست ،یعنى   ) ی 

 .دارد

الحسین علیه السالم با دیدن حالت غالم و تالوت آخرین قسمت حضرت ابا عبداللّه 
آیه مبارکه قرآن ، فرمود: همانا من تو را به جهت خوشنودى و رضایت خداوند متعال 

 . آزاد کردم



و پس از آن دستور داد تا همچنین هدیه اى مناسب ، که رفع مشکل و نیاز غالم کند 
  . به وى عطاء گردد

 
 ا مخالفاناحتجاج و برخورد ب

 : نویسان آورده استیکى از راویان و تاریخ 

پس از آن که معاویه بر یکى از اصحاب و یاران باوفاى امیرالمؤ منین على علیه السالم 
جر  - ها را یکى پس از دیگرى با دست یافت و آن -بن عدى و اصحابش به نام ح

وقتى وارد آنجا شد،  .شکنجه هاى مختلفى به شهادت رساند، عازم مکّه معظّمه شد
 : حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم را مالقات کرد و عرضه داشت

جر بن عدى و دوستان و شیعیان باعبداللّهااى  آیا خبردار شده اى آنچه را نسبت به ح !
 پدرت انجام داده ایم ؟

 ها چه کرده اید؟حضرت اظهار نمود: با آن

ها را کفن کرده و نماز بر جنازه و سپس آن ،ساندیم ها را به قتل رمعاویه گفت : آن
 . هایشان خواندیم و به خاك سپردیم

و  ، امام حسین علیه السالم تبسمى نمود و فرمود: همانا آنان خصم و دشمن تو هستند
 .فرداى قیامت در پیشگاه ربوبى پروردگار شاکى و خصم تو خواهند بود

و نه  ،ها را کفن مى کنیم یروان تو را بکشیم ، نه آنان و پولیکن بدان ، چنانچه ما شیعی
 . ها را در قبرستان دفن مى کنیمو نه آن ،بر جنازه هایشان نماز مى خوانیم 

و سپس فرمود: اى معاویه ! من تمام جنایات تو را نسبت به پدرم امام على علیه السالم 
دانم، اگر چنین باشد که  مى و کینه ات را نسبت به خودمان و شیعیان و دوستانمان ،

 . ، بایستى در کار خود تجدید نظر کنىهست

 :همچنین آورده اند



و به امام حسین  ، روزى مروان بن حکم در جمع عده اى دهان به یاوه گوئى باز کرد
، چگونه و به  علیه السالم گفت : چنانچه نسبتى با فاطمه دختر رسول خدا نمى داشتید

ه افتخار مى کردید؟چه چیز بر ما بنى امی 

امام حسین علیه السالم با شنیدن این سخن ، از جاى خود برخاست و حلقوم مروان را 
گرفت و فشار داد و عمامه اش را برگردنش پیچید به طورى که بى حال وبى هوش 

 .روى زمین افتاد

حضرت خطاب به حاضران کرد و فرمود: اى جماعت ! شما را به خدا بعد از آن،
مرا تصدیق کنید: آیا شما در روى زمین نزد مى دهم که اگر راست مى گویم ، ندسوگ
 شخصى محبوب تر از من و برادرم مى شناسید؟سول خدا صلّى اللّه علیه و آله،ر

و آیا بر روى کره زمین جز من و برادرم ، کسى دیگر را به فرزندى دختر رسول اللّه 
 صلّى اللّه علیه و آله مى شناسید؟

 . اسخ دادند: خیر، ما هیچ کسى غیر از شما دو نفر را نمى شناسیمهمگى پ

امام حسین علیه السالم بعد از آن فرمود: و همانا من نیز در تمام زمین ، هیچ ملعونِ 
فرزند ملعونى را نمى شناسم ، جز مروان و پدرش را که رانده و تبعید شده رسول خدا 

 .م و غضب خداوند بوده و هستندو نیز مورد خش ،صلّى اللّه علیه و آله 

، که تو و پدرت دشمن ترین  و آن گاه خطاب به مروان کرد و فرمود: سوگند به خدا
  . افراد براى خدا و رسولش و اهل بیت او مى باشید

 
 تعریف و افشاگرى در جمع بزرگان

 :سلَیم بن قیس و دیگر راویان حدیث آورده اند

معاویه رسید، از انواع شکنجه ها و جسارت ها  هنگامى که خالفت و حکومت به دست
نسبت به شیعیان امام على علیه السالم و ذرارى فاطمه زهراء علیها السالم هیچ دریغ 



 .نمى کرد

و همچنین دین مقدس اسالم و احکام الهى و نیز قرآن بازیچه بنى امیه و بوالهوسان 
علیه السالم را به شهادت فرصت طلب قرار گرفت ، تا آن که امام حسن مجتبى 

و هر روز بر مشکالت و مشقّات شیعه ها و سادات به نوعى افزوده مى  ، رساندند
 . گشت

و یک سال پیش از آن که معاویه به درك واصل شود، حضرت اباعبداللّه الحسین 
اشم صلوات اللّه علیه به همراه عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن جعفر و تنى چند از بنى ه

 .از مدینه طیبه جهت انجام مناسک حج عازم مکّه معظّمه گردیدند

و چون وارد شهر مکّه شدند، دستور داد تا تمام کسانى که به مکّه آمده بودند، در 
 .محلّى گرد هم جمع شوند

هائى که حج انجام علیه السالم تمام افراد، چه آن به همین جهت ، با تبعیت از فرمان امام
حرام بودند، اعم از اداده بودند و از احرام خارج شده ، و چه کسانى که هنوز در حال 

در محلّى تجمع کرده  -که بیش از هزار نفر بودند  - زن و مرد، خردسال و بزرگسال 
سپس حضرت ابا عبداللّه علیه السالم در جمع ایشان ند ، و اجتماع عظیمى را تشکیل دا

 :است و پس از حمد و ستایش خداوند متعال ، اظهار نمودبرخ

آنچه از ظلم و تباهى و خون ریزى و فساد  -بى سفیان امعاویۀ بن  -این حاکم ستمگر 
و تمامى شماها آگاه و  ،که در توانش بوده ، نسبت به ما و شیعبان ما انجام داده است 

 .شاهد بر جنایات او بوده اید

ن امروز تصمیم دارم در این جمع عظیم ، مطالبى را بیان نمایم ، و و بعد از آن افزود: م
 روردگار و به حقانیت رسول گرامى اسالم سوگند مىپشما را به جاللت و عظمت 

 ید نمائیدئدهم ، که چنانچه سخنانم مورد تایید و قبول شما گردید، آنها را تصدیق و تا



 .وگرنه مرا تکذیب کنید ،

ل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم ، با استفاده و پس از آن در فضائ
چند از آیات شریفه قرآن و فرمایشات جدش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ، مطالبى 

 :ها اشاره مى شودبیان نمود، که به بعضى از آن

 ت و برادرى بر قراراخوآیا شما مى دانید که وقتى پیامبر خدا بین اصحاب و یاران 
خوت و برادرى را جارى نمود؟ -صیغه  - نمود، نیز بین على بن ابى طالب و خودش   اُ

ها و روزنه هاى ل خدا صلوات اللّه علیه تمام درب، که رسو آیا شاهد و گواه هستید
مسجد را از طرف خداوند مسدود نمود، به جز درب ورودى امام على علیه السالم را، 

 که باز گذاشت ؟

ید، که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السالم فرمود: آیا مى دان
و حلم و  ، تو را به بهترین فرد از اهل بیتم شوهر دادم ، او قبل از همه ، مسلمان شد

و نیز موقعیت علم و دانش او برتر و واالتر مى  ،بردباریش از دیگران عظیم تر است 
 باشد؟

ید، که حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمود: من سید تمام بنى آیا شما شاهد بود
و فاطمه علیها السالم سیده  ،ست على علیه السالم سید همه عربها  و برادرم ،آدم هستم 

و حسن و حسین علیهماالسالم پسرانم ، دو سید جوانان  ، زنان اهل بهشت خواهد بود
 اهل بهشت مى باشند؟

، مبنى بر این که والیت در  نکاتى پیرامون والیت و خالفت مطرح کردو همچنین 
 .تمامى امور، تنها مخصوص اهل بیت رسالت است و دیگران غاصب مى باشند

 .و نیز مواردى از جنایات و منکرات دستگاه حاکمه معاویۀ بن ابوسفیان را بر شمرد

گفتن : (خدایا! صحیح  و عده اى از جمعیت ، یکایک موارد و مطالب حضرت را با



 .است )، مورد تاءیید قرار مى دادند

ا حسین مى گوید به خدایا! آنچه رو عده اى دیگر با گفتن : (آرى، صحیح است،
ب سخنامطالب را از رسول خدا شنیده ایم)،و ب ما این،راستى حقّ است ن و طور مرتّ

 .ید مى کردندئتافرمایشات حضرت را تصدیق و

 :ایشات خود افزودسپس در پایان فرم

و دانستید که حقّ است ، پیشنهاد مى دهم ، هنگامى  ، اکنون که سخنان مرا شنیدید
هائى که براى آن که به شهرها و خانواده هاى خود مراجعت کردید، گفته هاى مرا

  . و آنها را به حقایق و مسائل روز آشنا سازید ، ، بازگو کنید مورد اطمینان شما هستند
 

 ست مرد از زن در کنار کعبه الهىجدا شدن د

 :امام جعفر صادق علیه السالم حکایت فرماید

ها مشغول طواف کعبه الهى ، زنى چون دیگر مسلمانروزى در مراسم حج و طواف 
، که ناگاه مرد  ، در حالتى که دستش از آستین عبایش بیرون و نمایان بود کردن بود
چشمش به آن زن افتاد و دید  - الهى بود  که او نیز مشغول طواف کعبه - بوالهوسى 

 .که دستش نمایان است ، نزدیک او آمد و دست خود را بر روى مچ دست زن کشید

بى  -به دست آن زن  -هوس باز  -در این لحظه به قدرت خداوند متعال دست مرد 
و هر چه تالش کردند نتوانستند دست خود را از یکدیگر جدا  ، چسبیده شد -مباالت 

 .ازندس

افرادى که در حال طواف بودند، اطراف این زن و مرد جمع شدند و هرکس به نوعى 
فعالیت کرد تا شاید دست هاى این دو نفر را از یکدیگر جدا کنند، ولى سودى 

و بعد از آن که ناامید گشتند،  .و در اثر ازدحام جمعت ، طواف قطع گردید ، نبخشید
 :شکلى نظریه اى صادر کرد فقهاء و قضات آمدند و هر یک به



چون دستش را ظاهر گردانیده و سبب فساد و  ،بعضى گفتند: باید دست زن قطع شود
 .و باید دست او قطع گردد ،و برخى گفتند: بلکه مرد مقصر است . گناه شده است

لّ نمایند، به ناچار در ها اختالف نظر پیدا شد و نتوانستند این مشکل را حو چون بین آن
و سؤ  ، هل بیت و فرزندان رسول خدا صلوات اللّه علیهم اجمعین بر آمدندجوى اجست

 ال کردند که کدام یک از ایشان در مراسم حج مشارکت کرده است ؟

و  ،با عبداللّه الحسین علیه السالم شب گذشته وارد مکّه شده است گفته شد: حضرت ا
تادند تا امام حسین علیه السالم تنها او مى تواند مشکل گشا باشد، پس شخصى را فرس

 .را در آن جمع بیاورد

میر مکّه خطاب به السالم در آن جمع حضور یافت ، اوقتى حضرت ابا عبداللّه علیه 
 -تبه کار  - حضرت کرد و گفت : یاابن رسول اللّه ! نظریه شما درباره این مرد و زن 

 چیست ؟

خود را به سمت آسمان بلند کرد  حضرت رو، به جانب کعبه الهى نمود و دست هاى
 .و چون دعاى حضرت خاتمه یافت دست مرد از زن جدا شد ، و دعائى را زمزمه نمود

 ها را چگونه مجازات کنیم ؟امیر مکّه پرسید: اکنون آن

ها نیست ، (زیرا خداوند توانا آن ها سالم فرمود: دیگر مجازاتى بر آنامام حسین علیه ال
  .)را مجازات نمود

 
 شناسائى مجرمین در حضور استاندار

اللّه علیه و همچنین دیگر علماء به نقل از امام جعفر  همرحوم قطب الدین راوندى رحم
 :صادق علیه السالم حکایت کرده اند

عده اى از دوستان و غالمان حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السالم قصد خروج از شهر 
ها فرمود: در فالن روز از مدینه سین علیه السالم به آنامام ح .مدینه منوره را داشتند



 .بلکه روز پنج شنبه حرکت کنید و از شهر بیرون روید ، خارج نشوید

و سپس افزود: چنانچه مخالفت نمائید با خطر مواجه خواهید شد و دزدان راهزن ، راه 
 .رسانندرا بر شما مى بندند و ضمن غارت کردن اموال ، شما را نیز به قتل مى 

ها مخالفت کرده و بر خالف پیشنهاد امام حسین علیه السالم از شهر مدینه ولى آن
ها یورش برده و تمامى آن و بر آن ، ها راه را بستندو عده اى از راهزن ، خارج شدند

وقتى امام حسین علیه السالم از این  .افراد را کشتند و اموالشان را به غارت بردند
 . مدینه رفت -استاندار  -حرکت نمود و نزد والى جریان آگاه شد، 

همین که حضرت وارد شد، والى مدینه قبل از هر سخنى اظهار داشت : یا ابن رسول 
ها را به یغما برده اند، مان شما را کشته اند و اموال آناللّه ! شنیده ام که دوستان و غال

امام  .داش نیک عطا فرمایدامیدوارم که خداوند به شما و خانواده هایشان صبر و پا
ها را شناسائى و معرّفى کنم ، خطاب کرد و فرمود: چنانچه آنحسین علیه السالم به او 

 آیا دست گیر و مجازاتشان مى نمائى ؟

 ها را مى شناسى ؟والى مدینه گفت : مگر آن

و سپس به  ،ها را مى شناسم ، همان طور که تو را مى شناسم حضرت فرمود: بلى ، آن
 .شخصى که حضور داشت اشاره کرد و فرمود: این یکى از آن دزدان قاتل مى باشد

ب کرد و عرضه داشت:یا ابن رسول اللّهآن  گونه تشخیص دادى ! چشخص بسیار تعج
 !ها مى باشم ؟که من یکى از آن

ى ید و تصدیق مئها و نشانه ها را برایت بیان نمایم ، تاحضرت فرمود: چنانچه عالمت
 کنى ؟

 .ید خواهم کردئجواب داد: بلى ، به خدا سوگند تصدیق و تا

فالن و فالنى  -آن گاه امام حسین علیه السالم فرمود: فالن وقت تو به همراه دوستانت 



 .از منزل خارج شدید و در بیرون شهر مدینه چنین و چنان کردید -

یات را یکى پس از دیگرى و بعد از آن که امام علیه السالم تمام نشانى ها و خصوص
بیان نمود، استاندار مدینه به آن کسى که حضرت او را معرّفى نموده بود، خطاب کرد 

 : و گفت

قسم به صاحب این منبر! چنانچه حقیقت را نگوئى و اعتراف به گناه خویش نکنى ، 
 .دستور مى دهم که تمام گوشت ها و استخوان هاى بدنت را ریز ریز کنند

 ،پاسخ گفت : به خدا سوگند، حسین بن على علیه السالم دروغ نگفته است پس او در 
بلکه تمام گفته هایش حقیقت و واقعیت دارد، مثل این که آن حضرت شخصا همراه 

 . ما بوده است

ها بدون و یکایک آن ،حضار کردندا بعد از آن والى مدینه دستور داد: تمام متّهمین را 
 .اف و اقرار به قتل و دزدى خویش کردندهیچ گونه تهدیدى ، اعتر

  .ها را محکوم به اعدام کرده و یکایک ایشان را گردن زدنددینه همه آنو سپس والى م
  

 آرزوى غالم به واقعیت پیوست

ها را مورد ضور یافت و آنروزى امام حسین علیه السالم در جمع عده اى از اصحابش ح
 :خطاب قرار داد و فرمود

صحت قول رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ثابت است که فرمود: بهترین از نظر من 
اعمال و کارها بعد از نماز صبح ، دلى را شاد گرداندن است ، به وسیله آنچه که سبب 

 .گناه نشود

و سپس افزود: روزى غالمى را دیدم که با سگى هم غذا بود، وقتى سبب آن را از او 
پسر رسول خدا! من غمناك و ناراحت هستم ، مى پرسیدم ، در پاسخ گفت : اى 

 . خواهم با خوشحال کردن این سگ ، خودم را شادمان و مسرور گردانم



سپس در ادامه اظهار داشت : من داراى اربابى یهودى هستم که آرزو دارم ، شاید 
 . بتوانم از او جدا شده و آسوده گردم

دن سخنان غالم ، نزد ارباب او آمدم و امام حسین علیه السالم مى فرماید: من با شنی
ربابش دهم و او را اتصمیم گرفتم تا مبلغ دویست دینار به عنوان قیمت غالم تحویل 

 . خریدارى نمایم

پس چون یهودى از تصمیم من آگاه شد، اظهار داشت : اى پسر رسول خدا! آن غالم 
ها را و سپس پول ،بخشیدم را هم به او  فداى قدمت باد، او را به تو بخشیدم و این باغ

 .هم نیز برگرداند

: من هم این و اظهار داشتم،ها را به او پس دادمد: من پولوامام حسین علیه السالم فرم
 . پول را به تو مى بخشم

 . ها را پذیرفتم و به غالم بخشیدمیهودى گفت : پول

و آن  ،امام علیه السالم افزود: من غالم را آزاد کردم و باغ را هم به او بخشیدم 
 .دویست دینار را هم دریافت کرد

پس همسر یهودى که شاهد این جریان بود مسلمان شد و مهریه خود را به شوهرش 
 .بخشید

 و در پایان یهودى چون چنین برخوردى را دید، گفت : من نیز مسلمان شدم و این
  . خانه مسکونى را به همسرم بخشیدم

 
 دو جریان عبرت انگیز و آموزنده

و همچنین یکى از  ،سامه که یکى از اصحاب پیامبراسالم صلّى اللّه علیه و آله بوداُ
روزى  .کسانى بود که نسبت به بیعت با امام على علیه السالم سر باز زد و تخلّف کرد

 .یز سبب مرگ و فوت وى گردیدسخت مریض شده بود، همان مریضى که ن



امام حسین علیه السالم چون شنید که اُسامه مریض شده و در بستر بیمارى افتاده است 
 .، تصمیم گرفت تا به عنوان عیادت و دیدار از او به منزلش برود

سامه گردید، کنار بستر او نشست و جویاى احوال وى شد  .وقتى حضرت وارد منزل اُ
سامه که انتظار چنین برخورد محبت آمیزى را از امام نداشت  آهى کشید و اظهار  ،اُ

حضرت ابا عبداللّه علیه السالم به  . داشت : یا ابن رسول اللّه ! غم و اندوه بسیارى دارم
 او خطاب کرد و فرمود: مشکل و ناراحتى تو چیست ؟

سامه اظهار داشت : قَرْض و بدهى سنگینى بر دوش  دارم که به مقدار شصت هزار اُ
حضرت او را دلدارى داد و فرمود: ناراحت نباش ، تمام قرضى که بر  .درهم مى باشد

سامه گفت : مى ترسم پیش از آن . ها را بپردازمدارى ، من تعهد مى نمایم که آن عهده اُ
 . که بدهکارى هایم پرداخت شود، از دنیا بروم

طمئن باش پیش از آن که من ، بدهى تو را نپرداخته ام امام حسین علیه السالم فرمود: م
رد سامه حرکت نمود تا قرض هایش را  .، هرگز نخواهى م سپس حضرت  از نزد اُ

 . و پس از آن که بدهکارى هایش پرداخت شد، فوت کرد ،پرداخت نماید

 :همچنین آورده اند

شد  وارد ۀ ابن ابى سفیانروزى حضرت ابا عبد اللّه الحسین علیه السالم در مجلس معاوی
و دید که یک نفر عرب بیابان نشین از معاویه تقاضاى کمک دارد، ولى معاویه از 

 .و با حضرت مشغول صحبت گردید ،کمک به آن عرب ، خوددارى نمود

عرب بیابان نشین از برخى افراد حاضر در مجلس سؤ ال کرد: این شخص تازه وارد 
 کیست ؟

 . زند على بن ابى طالب علیه السالم استپاسخ دادند: او حسین فر

عرابى حضرت را مخاطب قرار داد و گفت : اى فرزند رسول خدا! من از شما آن گاه ا



 خواهش مى کنم تا نسبت به رفع مشکل من با معاویه صحبت کنى ؟

حضرت هم درخواست اعرابى را پذیرفت و سفارش او را به معاویه کرد و معاویه هم 
عرابى با اشعارى چند  اسپس . ى را برآورد و نیازش را برطرف ساختخواسته اعراب

 .و از آن حضرت قدردانى و تشکّر کرد ،امام حسین علیه السالم را مدح و ثناء گفت 

معاویه به اعرابى معترض شد که من به تو کمک نمودم و تو حسین را تمجید و 
 !تعریف مى کنى ؟

عرابى در پاسخ گفت : اى معاویه ! آنچه را که تو به من دادى از حقّ آن حضرت  ا
  . و به جهت او مرا کمک و یارى کردى ،بود که سفارش و وساطت او را پذیرفتى 

 
 آینده نگرى و پیش اندیشى

 : اللّه علیه در کتاب خود آورده است همرحوم شیخ صدوق رحم

ك امام حسین علیه السالم شرفیاب شد و ضمن در یکى از روزها شخصى ، محضر مبار
احوال پرسى عرضه داشت : یا ابن رسول اللّه ! در چه حالتى هستى ؟ و شب را چگونه 

 به صبح آورده اى ؟

حضرت در جواب فرمود: در حالتى به سر مى برم که پروردگارم در هر لحظه شاهد و 
 .ناظر بر اعمال و کردارم مى باشد

سر راه خود مى بینم ، مرگ که به دنبال من است ، هر لحظه مرا  و آتش دوزخ را بر
و مى دانم که محاسبه ، نسبت به گفتار و کردارم حتمى است ، پس سعادت  ،مى جوید

و هر آنچه را دوست داشته  ،و خوشبختى خود را در گرو اعمال و گفتار خود مى دانم 
ناخرسندم ، نمى توانم خود را برهانم و از آنچه بى زار و  ،باشم ، به آن دست نمى یابم 

و باال خره باید تابع مقدرات الهى ، باشم  و ایمان دارم که تمامى امور من به دست  ،
و اگر مایل باشد مرا عفو مى  ،دیگرى است ، که اگر بخواهد مرا مؤ اخذه مى کند



ر و نماید. پس با یک چنین حالتى کدام فقیرى در پیشگاه خداوند، از من فقیرت
  . نیازمندتر خواهد بود

  
 بزرگوارى و اهمیت نعمت خداوند 

همچنین مرحوم شیخ صدوق رضوان اللّه علیه در کتاب عیون أ خبار الرّضا علیه السالم 
 :داستانى را آورده است که از جهاتى قابل اهمیت مى باشد

تکّه نانى را روزى از روزها امام حسین علیه السالم در حال داخل شدن دست شویى ، 
مشاهده نمود، آن را برداشت و تحویل غالم خود داد و فرمود: هنگامى که خارج شدم 

و پس از آن که آن را  ،غالم لقمه نان را از حضرت گرفت . آن را به من بازگردان
 .تمیز و نظیف کرد، خورد

آن غالم را مخاطب قرار داد و فرمود:وقتى که حضرت از دست شوئى  بیرون آمد، 
 لقمه نان را چه کردى ؟

امام حسین علیه . غالم عرضه داشت : یا ابن رسول اللّه ! آن را تمیز کردم و خوردم
در راه خداوند متعال و به جهت خوشنودى و رضایت او آزاد  را السالم فرمود: همانا تو

 . کردم

ین در این هنگام شخصى در آن حوالى حاضر بود و متوجه این جریان گردید، به هم
به همین  - جهت جلو آمد و خطاب به حضرت کرد و عرضه داشت : اى سرورم ! 

 !او را آزاد گرداندى ؟ - سادگى 

امام حسین علیه السالم فرمود: بلى ، چون از جدم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله شنیدم 
 :که فرمود

ند و آن را بردارد و هرکس لقمه نانى را که بر روى زمین یا در جائى افتاده است ، ببی



و تناول نماید، در درونش استقرار نمى یابد مگر آن که خداوند متعال او را  ،تمیز کند
 .از آتش دوزخ آزاد و رها گرداند

و سپس امام حسین علیه السالم افزود: من نخواستم کسى را که خداوند مهربان از آتش 
  . را آزاد کردم آزاد نموده ، عبد و غالم من باشد، به همین جهت او

 
 السالم ارت رسول خدا با امام على علیهزی

 :اصبغ بن نباته که یکى از اصحاب و یاران امام على علیه السالم است ، حکایت کند

ه شهادت رسید، محضر مبارك تى پس از آن که موالى متقیان على علیه السالم بمد
شدم و عرضه داشتم : یاابن رسول اللّه ! با عبداللّه الحسین علیه السالم شرفیاب حضرت ا

و امام حسین علیه السالم  درخواستى دارم ، اگر اجازه بفرمایى آن را مطرح کنم ؟
پیش از آن که من سخن را ادامه دهم ، فرمود: اى اصبغ ! آمده اى تا کارى کنم که 

 ر مسجد قبا، بنگرى ؟بتوانى برخورد جدم رسول الّله صلّى اللّه علیه و آله را با ابوبکر، د

امام علیه السالم در . عرض کردم : بلى ، اى پسر رسول خدا! خواسته من همین است
جاى خود برخاستم و  از همان مجلسى که در شهر کوفه بودیم ، فرمود: برخیز، و من

با دیدم  ب کرده و متحیر شدم ،ایستادم ، ناگهان خود را در مسجد قُ و چون بسیار تعج . 

ضمن تبسمى ، اظهار داشت : اى اصبغ ! حضرت سلیمان بن داود علیهماالسالم حضرت 
نیروى باد در کنترل و اختیارش بود و در یک چشم بر هم زدن مسافتى را به سرعت 

و ما اهل بیت عصمت و طهارت ، بیش از حضرت سلیمان و دیگر پیامبران  .مى پیمود
عرضه داشتم : با این . و آگاه مى باشیمعلیهم السالم به تمام علوم و فضائل آشنا 

حرکت طى االرض از کوفه به مکّه در کمتر از یک لحظه ، تصدیق مى کنم ، که شما 
 .از همه باالتر مى باشید

و  ،حضرت فرمود: آرى ، تمام علوم و معارف الهى نزد ما اهل بیت رسالت خواهد بود



ا شنیدن چنین مطالبى ، اظهار داشتم : من ب. ما محرَم اسرار و علوم خداوند متعال هستیم
آن گاه . خدا را شکر مى کنم که مرا از دوستان شما اهل بیت رسالت قرار داده است

وقتى داخل مسجد رفتم ، دیدم که حضرت  .حضرت فرمود: اکنون وارد مسجد شو
 . رسول صلّى اللّه علیه و آله در محراب نشسته و عباى خود را بر دوش افکنده است

د از آن امام على علیه السالم را دیدم که گریبان ابوبکر را گرفته است و هر دو در بع
و حضرت رسول انگشت مبارك خود را به دندان  .حضور رسول خدا ایستاده اند

و اظهار داشت : اى ابوبکر! تو و یارانت پس از رحلت من ، مرتکب حرکت  ،گرفت 
  . ناشایسته اى شده اید

 
 تعلّم اهمیت تعلیم و

 : در کتاب مناقب آل ابى طالب آمده است

حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم یکى از فرزندان خود را به مکتب خانه اى 
سوره  - پس از گذشت چند روزى ، معلّم  که عبدالرّحمان سلمى نام داشت  .فرستاد
به منزل مراجعت  بعد از آن که فرزند، از مکتب .را به وى تعلیم نمود )الحمد (مبارکه

امام سالم اللّه علیه  .کرد، سوره حمد را براى پدرش امام حسین علیه السالم قرائت نمود
و نیز هزار حلّه به وى  ،، به جهت این آموزش معلّم ، مبلغى معادل یک هزار دینار

ر کرد ر از داهداء کرده و او را تشویق و دل گرم نمود، همچنین دهانش را پ. 

ب کرد و سپس لب به اعتراض شاهد این جریان بود، شخصى که از این برخورد تعج
 !و اظهار داشت : آیا آن همه هدایا به یک معلّم پرداخت مى شود؟ ،گشود

امام حسین علیه السالم در پاسخ به او، با متانت چنین فرمود: این هدایا نسبت به کار 
و  .ناچیز و بى ارزش خواهد بود معلّم که همانا تعلیم و تربیت فرزندان است بسیار

 :سپس اشعارى را بدین مضمون سرود



پس تا مى توانى به وسیله آن به مردم نیکى و  ، هنگامى که دنیا به تو روى آورد
و . و تو ناتوان و عاجز گردى ، احسان کن ، پیش از آن که دنیا از تو روى گرداند
ه داشته باش که نه جود و سخاوت ، نیکى و محبو نه بخل  ،ت را نابود مى گرداندتوج

  . بد نگه دارد، تا ا و حسادت مى تواند اموال و ثروتى را
 

 تالش و جواب مخالف

 :بنابر آنچه روایت کرده اند

روزى حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم از منزل خویش خارج شد؛ و برخى از 
کردند که حضرت در پس مشاهده  .دوستان مخفیانه دنبال حضرت حرکت کردند

 ب س حباغستانى مشغول بیل زدن زمین گردید و در حین کار این آیه شریفه قرآن اءی
رَك سدى را تا آخر سوره مبارکه تالوت مى نمود تْ سانُ اءنْ ی و اشک از  .اال نْ

اصحاب با دیدن این صحنه همگى  .دیدگانش بر محاسن و صورت مبارکش جارى بود
از لحظاتى سکوت ، یکى از اصحاب ، از حضرت سؤ الى کرد؛ و  و پس .گریان شدند

 .حضرت جواب او را داد

آن شخص بعد از آن گفت : به خدا سوگند! که حقّ براى شما روى آورد؛ ولى طایفه 
امام حسین علیه السالم به آن شخص خطاب کرد و فرمود: خاموش باش  .ات نپذیرفتند

  . ى حقّ از باطل فرا خواهد رسیدی، روز جداو ساکت شو، که همانا وعدگاه الهى 
 

 دستگیرى از تهى دستان

در یکى از روزها امام حسین علیه السالم از محلّى گذشت و عبورش به عده اى از 
 .فقراء و تهى دستان افتاد، که سفره نانى پهن کرده و مشغول خوردن غذا بودند

 .براى خوردن غذا دعوت نمودندهنگامى که آن افراد حضرت را مشاهده کردند او را 



و چون در کنار آن ها نشست ، پس از لحظه اى  ،و حضرت دعوت آنان را پذیرفت 
سپس امام .  فرمود: چنانچه خوراك شما صدقه نمى بود، حتما با شما غذا مى خوردم

 :حسین علیه السالم در ادامه فرمایشاتش افزود

و  ،رویم بید تا با همدیگر به منزل ما هنگامى که غذایتان را میل نمودید، بلند شو
ها هم دعوت امام علیه السالم را اجابت کردند و چون وارد منزل آن .میهمان من باشید

و تعدادى لباس به همراه مقدارى  ،ها را مورد لطف و احترام قرار دادحضرت آن ،شدند
  . پول نقد به هر یک از آن ها پرداخت نمود

 
 منزلى از یاقوت قرمز

ثرات زهر در بدن  مجتبى علیه السالم نزدیک شد و  هنگامى که شهادت امام حسن
و  ،شریفش ظاهر گشته بود، برادرش حسین علیه السالم کنار بستر او آمد و نشست 

 سپس اظهار داشت : چرا چهره ات به رنگ سبز متمایل گشته است ؟

الم گریست و فرمود: برادرم ، سخن جدم درباره من عملى شدامام حسن علیه الس  ،
و پس از لحظاتى فرمود:  .و هر دو گریان شدند ،وبعد از آن یکدیگر را در بغل گرفته 

جدم مرا خبر داد: موقعى که در شب معراج در یکى از باغ هاى بهشت وارد شدم و بر 
 منازل مؤ منین عبور کردم ، دو قصر و آپارتمان بسیار مجلّل کنار هم ، مرا جلب توجه

به جبرئیل گفتم : این دو  .کرد که یکى از زبرجد سبز و دیگرى یاقوت قرمز بود
 قصر مربوط به کیست ؟

 . پاسخ داد: مربوط به حسن و حسین است

پاسخى نداد و ساکت ماند، گفتم : چرا سخن نمى گوئى  گفتم : چرا یک رنگ نیستند؟
خدا سوگند مى دهم ، مرا از  گفتم : تو را به. گفت : از تو خجالت دارم و شرمنده ام ؟

 علّت آن خبر دهى ، که چرا داراى دو رنگ مى باشند؟



اظهار داشت : آن ساختمانى که سبز رنگ است مربوط به حسن علیه السالم خواهد 
و  .بود، چون که او را مسموم مى کنند و موقع مرگ ، رنگش سبز خواهد شد

السالم است ، چون که او را خواهند  ساختمانى که قرمز مى باشد مربوط به حسین علیه
 .کشت و رنگش از خون ، قرمز خواهد شد

هنگامى که امام حسن علیه السالم این مطلب را بیان نمود، با برادرش حسین علیه 
و تمامى افراد حاضر در کنار  ، السالم همدیگر را در آغوش گرفته و سخت گریستند

  . ایشان ، شروع به شیون و گریه کردند
 

 تفسیر چشم و گوش و قلب

حضرت عبدالعظیم حسنى از دهمین پیشواى مسلمین ، امام هادى و آن حضرت از 
امام حسین علیه السالم فرمود: روزى در .  پدران بزرگوارش علیهم السالم حکایت کند

حضور جدم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله نشسته بودم ، که آن حضرت چنین فرمود: 
به منزله گوش من ، و عمر به منزله چشم من ، و عثمان به منزله قلب من ابوبکر 
 .هستند

و پدرم امیرمؤ منان على علیه  ،فرداى آن روز نیز دوباره بر آن حضرت وارد شدم 
پس . السالم و همچنین ابوبکر، عمر و عثمان را نیز در آن مجلس مشاهده نمودم

شنیدم که سخنى پیرامون بعضى از اصحاب  خطاب به جدم کردم و گفتم : روز گذشته
 خود که حضور دارند فرمودى ، مى خواهم بدانم که منظورتان چه بود؟

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: بلى ، و سپس به ایشان اشاره نمود و اظهار 
به راستى ایشان گوش و چشم و قلب من خواهند بود، زیرا که به زودى درباره : داشت
نَّ إ«و سپس آیه مبارکه قرآن  .ینم على علیه السالم مورد سؤ ال قرار مى گیرندجانش

ه مسئوال لُّ اُولئک کانَ عنْ فُؤ اد کُ بصرَ والْ مع والْ همانا  ،را تالوت نمود، یعنى  »الس



یعنى امیرالمؤ منین على علیه السالم  - گوش و چشم و قلب ، تمامى آن ها نسبت به او 
 . مورد سؤ ال و بازخواست قرار خواهند گرفت -

و بعد از آن افزود: قسم به عزّت پروردگارم ، که تمامى امت مرا در روز قیامت 
متوقّف خواهند نمود و درباره والیت امام على علیه السالم مورد سؤ ال قرار مى دهند، 

 : استهمان طورى که خداوند متعال در قرآن حکیم به آن تصریح نموده 

ها مسئول هستند و باید ایشان را نگه دارید، چون آن ،نى یع » وقفُوهم انَّهم مسئُولُونَ «
  . پاسخگوى اعمال و برخوردهاى خویش باشند

 
 تمامى موجودات تحت فرمان آن ها

زراره که یکى از شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السالم است ، از آن حضرت 
 :حکایت کند

با عبداللّه الحسین علیه السالم شخصى به نام عبداللّه بن شداد لیثى ، زمان حضرت ادر 
 .دچار بیمارى و تب سختى شده بود

امام حسین علیه السالم به جهت عیادت و دیدار او راهى منزلش شد، و چون که 
و مریض گفت :  ، حضرت خواست وارد منزل شود بالفاصله تب او برطرف گردید

م به حقّانیتى که از طرف خداوند متعال به شما اهل بیت عصمت و طهارت راضى شد
امام حسین علیه  .ى که تب از شما فرار مى کندیعلیهم السالم ارزانى شده است تا جا

السالم فرمود: قسم به خداوند! چیزى آفریده نشده است مگر آن که تحت فرمان ما 
  .خواهد بود

نیدیم که مى گفت : لبیک یا ابن رسول اللّه ! و آن گاه ى را شیزراره گوید: سپس صدا
امام حسین علیه السالم فرمود: آیا امیرالمؤ منین علیه السالم تو را دستور نداده است که 



فقط به افرادى نزدیک شوى که یا دشمن ما بوده و یا گناهکار باشد، که سبب کفّاره 
  . گناهش شود، پس چرا به این شخص روى آورده اى

 
 مرز پیروى از پدر

ام روزى عبدالرّحمان فرزند عمرو بن عاص با عده اى در محلّى نشسته بودند، که ام
ها عبور نمود، در همان حال عبدالرّحمان گفت : هرکس حسین علیه السالم از جلوى آن

و  .مى خواهد به بهترین شخص در زمین و آسمان نگاه کند، به این رهگذر نظر نماید 
فزود: گرچه من بعد از دوران جنگ بصره تاکنون با آن حضرت صحبت نکرده سپس ا

 . ولى بدانید که او به طور حتم برترین انسان ها است ،ام 

و پس از گذشت چند روزى عبدالرّحمان به همراه ابو سعید خدرى حضور آن حضرت 
معتقد  بدالرّحمان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: آیاعشرفیاب شدند؛ و حضرت 

 هستى که من بهترین فرد روى زمین و آسمان مى باشم ؟

بى امیرالمؤ منین على بن ا - پدرم  به راستى اگر چنین اعتقادى دارى ، پس چرا با من و
 !در جنگ بصره مقاتله و جنگ مى کردى ؟ - طالب علیه السالم 

سرافکندگى ، از  عبدالرّحمان با حالت .و حال آن که پدرم از من بهتر و برتر مى باشد
و عرضه داشت : جدت رسول خدا صلّى اللّه علیه و  ،امام علیه السالم عذرخواهى کرد

امام حسین علیه السالم فرمود: . آله به من دستور داد: از پدرت پیروى و اطاعت کن
وإِنْ جاهداك على (  : فرمودنشنیده اى ، که  کریمآیا قول خداوند متعال را در قرآن 

ه علْم فَالتُطعهماَ رِك بى مالَیس لَک بِ شْ کردند  چنانچه پدر و مادرت سعى ،یعنى  )نْ تُ
 . که تو را مشرك و گمراه کنند، از آنان پیروى مکن

و مقصود جدم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله این است که پیروى و اطاعت از پدر و 
منطبق با فرامین قرآن و اهل قرآن  مادر در کارهاى نیک و خوب خواهد بود، که



و همچنین فرمود: اطاعت و پیروى از مخلوقى که انسان را به نافرمانى و  .بوده باشد
  . معصیت خداوند وادار نماید، حرام است

 
 نماز بر جنازه منافقین

 : صفوان به نقل از امام جعفر صادق علیه السالم روایت کرده است

و حضرت به دنبال جنازه  ،السالم ، یکى از منافقین مرده بوددر زمان امام حسین علیه 
آن منافق حرکت مى نمود، در بین راه ، به یکى از اصحاب خویش برخورد نمود که 

به سرعت از آنجا عبور مى کرد تا همراه جنازه قرار نگیرد، حضرت به او فرمود: کجا 
امام . که بر او نماز نخوانمعرض کرد: از جنازه این منافق فرار مى کنم  مى روى ؟

حسین علیه السالم فرمود: همراه من بیا، و در نماز بر او آنچه از زبان من شنیدى ، تو 
 . هم مثل من همان کلمات را بازگو کن

پس از آن که جنازه را بر زمین گذاشتند و شروع به خواندن نماز میت کردند، 
 : د و پس از تکبیر، گفتحضرت دست هاى خود را همانند دیگران باال بر

ه حرَّ عذابِک، أبادك و بِالدك، اَللّهم َللّهم خُذْ عبدك فى ع ا(  ه اَشَد نارِك، اَللّهم اَذقْ صلْ
ع ی و ،دائَکلّى اَعتَوکانَ ی ه غض افَانَّ بی و ،لیائَکادى اَوکی ت نَبِ یلَبه (  

را از بین بندگان و شهرها برگیر، و شدیدترین عذاب را بر او مسلّط خداوندا! او 
و سوزش و سختى عذاب را به او بچشان ، چون او دشمنان تو را دوست ، و  ،گردان 

دوستان تو را دشمن مى داشت و از دوستان تو بیزار بود، و با أ هل بیت یغمبرت بغض 
 . و کینه داشت

 : رى علیه السالم آمده استهمچنین در کتاب تفسیر امام عسک

امام حسین علیه السالم فرمود: پس از آن که خداوند، حضرت آدم علیه السالم را 
آفرید و اسامى تمامى چیزها را به او تعلیم نمود و حضرت آدم آن اسامى را بر مالئکه 



سپس خداوند، حضرت محمد، على، فاطمه ، حسن و حسین صلوات اللّه . عرضه داشت
هم را همچون شَبحى در صلب حضرت آدم علیه السالم قرار داد و به وسیله انوار علی

بعد از آن خداوند به مالئکه  .مقدس ایشان ، تمام جهان هستى را روشنائى بخشید
پس  .دستور داد تا براى آدم به جهت عظمت و فضل آن اشباح پنج گانه سجده نمایند

و از تواضع در  ، ر شیطان که از فرمان خداوندتمامى افراد مالئکه ، سجده کردند مگ
و به  .مقابل انوار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم سرپیچى و امتناع ورزید
  . همین جهت که تکبر و بلند پروازى کرد، در زمره کافرین قرار گرفت

 
 معرّفى جانشینان پیامبر اسالم صلوات اللّه علیهم

به حضور امام حسین علیه السالم شرفیاب شد و ضمن در یکى از روزها، شخص عربى 
صحبت هاى مفصلى ، سؤ ال کرد: اى پسر رسول خدا! تعداد خلفاء و ائمه اطهار، پس 

امام حسین علیه السالم فرمود:  از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله چند نفر مى باشند؟
عرابى اظهار داشت : ا. بنى اسرائیلدوازده نفر مى باشند، به تعداد پیشوایان دوازده گانه 
 چنانچه ممکن است ، اسامى آن ها را برایم بیان فرما؟

حضرت فرمود: اى برادر! امام و خلیفه بعد از رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله پدرم 
برادرم حسن مجتبى و  و سپس  ، امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السالم مى باشد

و مابقى خلفاء و اوصیاء نه نفر دیگر از فرزندان من  ، من خواهم بود بعد از او هم
 : هستند، به نام هاى

 زین العابدین - پسرم ، على   

  باقرالعلوم - و بعد از او پسرش ، محمد 

  صادق آل محمد - و بعد از او پسرش ، جعفر 

  کاظم -و بعد از او پسرش ، موسى 



 رضا - و بعد از او پسرش ، على  

  جواداالئمۀ - و بعد از او پسرش ، محمد 

 هادى - و بعد از او پسرش ، على  

  عسکرى -و بعد از او پسرش ، حسن 

صلوات اللّه ( و همچنین پس از او پسرش به عنوانخَلَف صالح ، مهدى موعود
دوازدهمین ایشان  - جانشین و پیشواى هدایت گر براى جامعه خواهند بود، که  )علیهم

و او هنگامى که ظهور نماید تمام موارد احکام دین مبین  ، ین فرزند من مى باشدنهم -
  . اسالم را به اجراء در خواهد آورد

 
 نماز باران در کوفه به دستور پدر

حضرت صادق آل محمد، به نقل از : مرحوم سید مرتضى رحمۀ اللّه علیه آورده است
فرماید: در زمان موالى متقّیان ، امام على علیه پدران بزرگوارش علیهم السالم حکایت 

الم مده اى از ا .تى باران نازل نشد السپس عد هل کوفه نزد امام امیرالمؤ منین  على
علیه السالم حضور یافته و ضمن اظهار ناراحتى از نیامدن باران ، تقاضا کردند تا 

 .حضرت از درگاه خداوند، طلب نزول باران نماید

با عبداللّه الحسین سالم اللّه علیه کرد ه السالم خطاب به فرزندش حضرت اعلى علیامام 
هالى از درگاه خداوند متعال درخواست اى حسین ! حرکت کن و براى این ا و فرمود:

با عبداللّه الحسین طبق پیشنهاد پدر از جاى برخاست و حضرت ا .باران نما بارش 
هى ، بر پیامبر خدا و بر اهل بیت گرامیش تحیت و و پس از حمد و ثناى ال ،ایستاد

اى خداوندى که عطاکننده خیرات هستى ، و : و آن گاه اظهار داشت ،درود فرستاد
ب بر ما مى فرستى ! امروز از آسمان ، باران رحمت  و برکات و رحمت هایت را مرتّ

ت سیراب و ما را از باران خیر و برک ،فرست  برکت خود را بر ما بندگانت فرو



تا آن که ضعیفان خوشحال . و تمام موجودات تشنه را کامیاب و سیراب گردان گردان
 .و برکات را ظاهر نمایند ،و زمین هاى مرده سرسبز و زنده در آیند .و دلشاد گردند

 .پس اى پروردگار جهانیان ! دعا و خواسته ما بندگانت را مستجاب و برآورده فرما

یان یافت و آمین گفت ، لّه الحسین علیه السالم دعایش پابا عبدالهمین که حضرت أ
برهاى بسیارى در آسمان پدیدار شد و باران رحمت شروع به باریدن کرد و ناگهان ا

به طورى که بعضى از بیابان نشین هاى اطراف کوفه . تمام مناطق را باران فرا گرفت
اران ، تمام حوالى کوفه را به خدمت امام علیه السالم وارد شدند و گفتند: بارش ب

  . و تمام باغات و نهرها پر از آب گردیده است ،فراگرفته 
 

 سخن گفتن شیرخوار و سنگسار مادر

 :صفوان به نقل از امام جعفر صادق علیه السالم حکایت کند

در زمان حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم دو نفر مرد بر سر بچه اى شیرخوار 
در این میان ، امام . و هر یک مدعى بود که بچه براى او است ،اختالف داشتندنزاع و 

ها را مخاطب یشان افتاد و چون متوجه نزاع آنها شد، آنحسین علیه السالم عبورش بر ا
 و داد و فریاد راه انداخته اید؟ ،قرار داد و فرمود: براى چه سر و صدا مى کنید

و دیگرى اظهار . رسول اللّه ! این همسر من است یکى از آن دو نفر گفت : یاابن
امام حسین علیه السالم به آن شخصى که مدعى بود زن . داشت : این بچه مال من است

و سپس خطاب به زن نمود و از او سؤ  ،همسر اوست ، خطاب کرد و فرمود: بنشین 
صادقانه ال کرد که قضیه و جریان چیست ؟ پیش از آن که رسوا شوى حقیقت را 

زن گفت : اى پسر رسول خدا! این مرد شوهر من است و این بچه مال . بیان کن
 . و آن مرد را نمى شناسیم ،اوست 

ذن خداوند متعال به بچه اشاره کرد و فرمود: به إدر این لحظه امام حسین علیه السالم 



از این دو سخن بگو و حقیقت را براى همگان آشکار گردان ، که تو فرزند کدام یک 
پس طفل شیرخوار به اعجاز امام حسین علیه السالم به زبان آمد و گفت : . مرد هستى

 . رباب است ابلکه پدر من چوپان فالن  ،من مربوط به هیچ یک از این دو مرد نیستم 

سپس حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه دستور داد تا زن را طبق دستور 
امام صادق علیه السالم در ادامه فرمایش افزود: آن طفل ، بعد و  .دقرآن سنگسار نماین

  . از آن جریان ، دیگر سخنى نگفت و کسى از او کالمى نشنید
 

 زنده شدن زنى مرده

عده اى در حضور مبارك امام : مرحوم قطب الدین راوندى در کتاب خود آورده است
امام حسین علیه  .جوانى گریه کنان وارد شدحسین علیه السالم نشسته بودند، که ناگاه 

جوان اظهار داشت : هم اکنون  السالم به او فرمود: چرا گریان و ناراحت هستى ؟
و او اموال بسیارى  ،مادرم بدون آن که وصیتى کرده باشد، فوت نمود و از دنیا رفت 

لت و داشت ، پیش از آن که بمیرد به من گفت که بدون مشورت با شما هیچ دخا
 . تصرّفى در اموالش نکنم

پس امام حسین علیه السالم به کسانى که آنجا حضور داشتند فرمود: برخیزید تا به 
لذا همگى حرکت کردند و به منزلى . طرف منزل این زنى برویم که از دنیا رفته است

 .که جنازه زن در آن نهاده شده بود، وارد شدند و جلوى درب اتاق یستادند

و به اذن خداوند  ،نگام حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم دعائى را خوانددر این ه
رده ، زنده شد متعال آن زن م. 

، نگاهى به امام علیه السالم انداخت ده شد نشست و پس از گفتن شهادتینهمین که زن
 .و گفت : اى سرورم ! سخنى بفرما و مرا به دستورات خود راهنمایى نما

بداللّه الحسین علیه السالم داخل اتاق شد و بر بالشى تکیه داد و فرمود: هم حضرت ابا ع



زن اظهار داشت : اى پسر رسول خدا!  .اینک وصیت کن ، خداوند تو را رحمت نماید
ها را به شما مى دهم تا در دارم ، یک سوم آنمن اموالى چنین و چنان در فالن مکان 
ها را به این پسرم و دو سوم دیگر آن. نمایى هر راهى که مصلحت مى دانى ، مصرف

البتّه به شرط آن که او از دوستان و عالقه مندان شما اهل بیت عصمت و  ،مى دهم 
ولى چنانچه مخالف شما گردد، پس تمامى اموال خودم را  .طهارت علیهم السالم باشد

ال مؤ منین چون که مخالفین شما هیچ حقّى در امو ،در اختیار شما قرار مى دهم 
و مسائل  ،سپس آن زن از حضرت خواهش نمود که بر جنازه اش نماز بخواند .ندارند

  . کفن و دفنش را نیز خود حضرت بر عهده گیرد
 

 پیشگویى و آینده نگرى از دوران کودکى

یکى از اصحاب پیامبر گرامى اسالم صلّى اللّه علیه و آله ، به نام حذیفه یمانى حکایت 
حسین علیه السالم در حالى که کودکى بیش نبود، اظهار داشت : به روزى  :کند

د و عمر سعد پیش خداوند قسم ! ستمگران بنى امیه بر قتل من ، گرد هم خواهند آم
پس به او گفتم : آیا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  .ها خواهد بودقدم و سرلشگر آن

 .خیرچنین مطلبى را برایت گفته است ؟ فرمود: 

و حضرت را از پیش  ،بعد از آن به حضور پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله رفتم 
گویى فرزندش حسین علیه السالم آگاه ساختم که در دوران کودکى ، پیش گویى مى 

حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمود: اى .  کند و از اتّفاقات آینده خبر مى دهد
چون ما اهل بیت و علم او علم من است ،  ،علم حسین است حذیفه ! همانا علم من ، 

از آن که واقع شود آگاه و آشنا به تمام حوادث روزگار پیش عصمت و طهارت 
 . باشیممی

 : همچنین مرحوم قطب الدین راوندى آورده است



روزى شخصى به محضر مبارك حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم شرفیاب شد و 
: اى فرزند رسول خدا! من مى خواهم که با فالن زن ، از فالن خانواده  اظهار داشت

ازدواج کنم ، و قبل از هر اقدامى محضر شما آمده ام تا با شما مشورت کنم ، چون 
 .شما اهل بیت رسالت به تمام امور و مصالح افراد آگاه و آشنا هستید

، که تو با آن زن ازدواج نمائىامام حسین صلوات اللّه علیه فرمود: من صالح نمى دانم 
ضمناً آن زن ، ثروت بسیارى داشت و مرد هم از دارائى و اموال بسیارى برخوردار 

اما مرد با نظریه حضرت مخالفت کرد و با آن زن مورد نظر خود ازدواج نمود،  .بود
پس از گذشت مدتى کوتاه مرد تهى دست و فقیر گردید و به ناچار نزد امام حسین 

 .ه السالم آمد و موضوع را بازگو کردعلی

ن و اهمیت ندادى ، با این حال االحضرت فرمود: من تو را راهنمائى کردم ، ولیکن ت
هم نظر من این است که او را رها نموده و طالق دهى ، که خداوند بهتر از آن را 

ه ازدواج سپس پیشنهاد فرمود که با فالن زن از فالن خانواد .برایت مقدر مى گرداند
نما، و چون پیشنهاد حضرت را اجرا کرد، پس از مدتى مرد داراى ثروتى انبوه شد، 

و تمام خوبى ها و ها عطا نمود متعال فرزندانى پسر و دختر به آنهمچنین خداوند 
  . ها روى آوردسعادت ها به آن

 
 آب دهان و شفاى چشم

 :صالح بن میثم اسدى حکایت کند

بابه والبیه  ه ام ، حکه در اثر سجود و عبادت بسیار، نحیف و  - روزى به حضور عم
و پس از احوال پرسى ، عمه ام به من گفت : اى  ،وارد شدم  -الغر گشته بود 

 برادرزاده ! مایل هستى تا حدیثى از امام حسین علیه السالم برایت بیان کنم ؟

 . شنومگفتم : بلى ، برایم بازگو کن ، تا ب



بابه گفت : من هر روز جهت زیارت و مالقات حضرت ابا عبداللّه الحسین  ه ام ، حعم
علیه السالم به دیدارش مى رفتم تا آن که ناراحتى چشم پیدا کردم و دیگر نتوانستم به 

چند روزى بدین منوال گذشت ، تا آن که روزى امام . محضر شریفش حضور یابم
عى از اصحابش در حالى که من در جایگاه عبادت خود حسین علیه السالم با جم

تى است ، که تو را نمى  نشسته بودم بر من وارد شد و فرمود: اى حبابه ! کجائى ، مد
 بینم ؟

عرضه داشتم : اى پسر رسول خدا! ناراحتى چشم برایم پیش آمده است و به این جهت 
 . نتوانستم محضر شما شرفیاب گردم

و روسرى خود را از صورتم کنار زدم ، آن گاه نگاهى به  پس حضرت دستور داد
 : چشم من کرد و سپس آب مبارك دهان خود را به چشم من مالید و اظهار داشت

بابه ! خداوند متعال را شکرگزار باش ، که ناراحتى چشم تو را برطرف نمود و  اى ح
و حضرت  ،رفتم بعد از آن به جهت شکر و سپاس پروردگار به سجده  .بهبودى بخشید

به من خطاب کرد و اظهار نمود: اى حبابه ! سرت را بلند کن و بنشین و در آئینه نگاه 
 کن ، و ببین در چه حالتى هستى ؟

حبابه گوید: چون سر از سجده بلند کردم ، دیگر هیچ درد و ناراحتى در چشم خود 
پس از آن امام . پس حمد و ستایش خداوند متعال را به جاى آوردم ،احساس نکردم 

حسین علیه السالم افزود: ما اهل بیت و شیعیان ما، همه بر یک فطرت هستیم و از یک 
  . و دیگران از ما جدا و بیزار مى باشند ،سرشت آفریده شده ایم 

 
 برخورد با دشمن در خواستگارى و ازدواج

نوشت : اى روزى معاویه نامه اى براى مروان استاندار خود در مدینه به این مضمون 
ار را براى فرزندم ،  مروان ! از تو مى خواهم که امکلثوم دختر عبداللّه فرزند جعفر طی



 . و عقد و ازدواج آن دو نفر را جارى گردانى ،یزید خواستگارى نمائى 

هنگامى که نامه معاویه به دست والى مدینه رسید، حرکت کرد و نزد عبداللّه آمد و او 
 .معاویه آگاه نمودرا از محتواى پیام 

عبداللّه بعد از شنیدن سخنان مروان در پاسخ چنین اظهار داشت : اختیار دخترم ، ام 
چون او سید ما و دائى  ،کلثوم به دست حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم است 

وقتى موضوع را براى امام حسین علیه السالم تعریف کردند، فرمود:  .دخترم مى باشد
خاره مى کنم تا خداوند آنچه را که صالح آل محمد علیهم السالم و صالح دین و است

 .دنیاى دختر باشد بیان نماید

و پس از آن که عده اى از مردم در مسجدالنّبى صلّى اللّه علیه و آله اجتماع کردند، 
السالم ها حاضر شد و در کنار امام حسین علیه ان استاندار مدینه نیز در جمع آنمرو

 : نشست و اظهار داشت

ار را به عقد و  معاویه به من دستور داده است تا امکلثوم ، دختر عبداللّه فرزند جعفر طی
و مهریه او را هر چه پدرش بگوید مى پردازم و بین دو  ،ازدواج پسرش یزید درآورم 
باشد ها را هر چه ر کنم ، همچنین تمام بدهى هاى آنطایفه صلح و دوستى برقرا

 . پرداخت نمایم

ولى من  ، بعد از آن افزود: عده اى در این ماجرا ناراحت هستند و غبطه مى خورند
ب مى کنم با این که یزید دامادى بى همتا است ، چطور از او مهریه گرفته مى  تعج

در همین لحظه ، حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم لب به سخن گشود و  .شود
و ستایش مى کنم خداوندى را، که ما را از بین بندگانش برگزید و  فرمود: حمد

 . فضیلت و برترى بخشیده است

و سپس ضمن بیان فضائل و مناقب اهل بیت رسالت علیهم السالم خطاب به مروان 



کرد و افزود: اى مروان ! نسبت به این مهریه اى که گفتى هر چه پدر دختر بگوید 
اگر بخواهیم مهریه مطالبه کنیم ، هرگز از سنّت رسول خدا  خواهى پرداخت ، بدان که

 . تجاوز نمى کنیم و همان مبلغ چهارصد و هشتاد درهم را مهریه قرار مى دهیم

ظهار داشتى : مى خواهید بین دو طایفه صلح و آشتى برقرار شود، آگاه  او اما این که 
شمن و مخالف هستیم و به جهت باش که ما طایفه بنى هاشم طبق احکام الهى با شما د

 و تمام گفتار مروان را یکى پس از دیگرى مطرح. نمى کنیم متاع دنیا با شما سازش 
هایى که نادان و بى خرد باشند با ما حسود و مخالف و رد نمود، و آن گاه فرمود: آن

خواهند بود و آنهایى که اهل درك و شعور و معرفت باشند، با شما ستمگران ، 
 .ف و دشمن هستندمخال

حسین بن  -و در پایان فرمایشاتش اظهار نمود: تمام شما حضّار شاهد باشید، که من 
 على– کلثوم دختر عبداللّه بن جعفر را به ازدواج پسر عمویش قاسم بن محمد  ام

و مهریه او را مقدار چهارصد و هشتاد درهم قرار دادیم ، و نیز نخلستان خود . درآوردم
 .مرار معاش نمایند ابخشیدم که بتوانند با درآمد آن  یشانرا به ا

در این هنگام چهره مروان دگرگون شد و با حالت خشم گفت : شما بنى هاشم کینه 
امام حسین علیه السالم در پاسخ  .توز هستید و مى خواهید دشمنى و کینه ها تداوم یابد
سن مجتبى علیه السالم ، عایشه فرمود: آیا فراموش کرده اید که وقتى برادرم امام ح
و او را به ازدواج عبداللّه ، فرزند  دختر عثمان را خواستگارى نمود، شما چه کردید؟

و آیا فراموش کرده اید که شما به همراه عایشه و دیگران با جنازه  ،زبیر در آوردید
 !چه کردید؟ - حضرت مجتبى علیه السالم  -برادرم 

ا اهل بیت رسالت عداوت و کینه داریم یا شما کینه توز و حال قضاوت کنید که آیا م
 . سنگ دل هستید



 پودر و خمیر شدن ریگ ها و نقش ائمه اطهار علیهم السالم

هاى آسمانى ، مانند تورات و انجیل که به کتاب -ند به نام ام سلیم یکى از زنان دانشم
 و امیرالمؤ منین و امامپس از آن که به محضر پیامبر اسالم  -آشنایى کامل داشت 

مجتبى صلوات اللّه علیهم شرفیاب شد و معجزات و کراماتى از آن بزرگواران  حسن
 :مشاهده کرد، حکایت نماید

بعد از آن که به حضور حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم رفتم و همان اوصاف و 
ولى چون او . کردمنشانه ها را که در کتب آسمانى خوانده بودم ، در او مشاهده 

 کودکى خردسال بود، متحیر شدم که چگونه از او نشانه امامت و معجزه ، طلب نمایم

در هر صورت ، نزدیک آن حضرت که بر لبه سکوى مسجد نشسته بود وارد شدم و .
 گفتم تو کیستى ؟

ه ! من خلیفمن گمشده تو هستم ،اى ام سلیم فرمود: ه اوصیا خداوند هستم ، من پدر نُ
 . باشمیامام هدایت گر م

و او خلیفه پدرم امام على بن  ،من جانشین برادرم امام حسن مجتبى و خلیفه او هستم 
و او نیز جانشین و خلیفه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و  ، ابى طالب علیه السالم مى باشد

 .آله بود

الم در آن سلیم گوید: من از گفتار و صراحت لهجه و بیان امام حسین علی امه الس
حضرت  کودکى شگفت زده گشتم و گفتم : عالمت و نشانه گفتار شما چیست ؟

همین که چند عدد سنگ . فرمود: چند عدد ریگ از روى زمین بردار و به من بده
هاى و تحویل آن کودك عزیز دادم ، آنها را در کف دست ریزه از روى زمین برداشتم

و  ، ها را خمیر نمودبدیل به پودر شد و سپس آنآن که تخود قرار داد و سائید تا 
 .انگشتر خود را بر آن زد و نقش انگشتر بر خمیر نمایان شد



خوب در آن دقّت کن سلیم آن گاه خمیر را با همان حالت به من داد و فرمود: اى ام !
 ، ببین چه مى بینى ؟

ن و حسین و و حس علیوقتى خوب دقّت کردم ، اسامى مبارك حضرت رسول و امام 
فرزندش صلوات اللّه علیهم را به همان ترتیبى که در کتاب هاى آسمانى  - نه  -

 .خوانده و دیده بودم ، مشاهده کردم مگر نام جعفر و موسى علیهماالسالم را

ب کردم و با خود گفتم : چه نشانه ها و  ر تعجتصو پس به همین جهت بیش از حد
برایم آشکار گشت و اظهار داشتم : اى سرورم ! عالمت هاى ارزشمند و عظیمى 

 . چنانچه ممکن باشد عالمتى دیگر برایم آشکار گردان

و آن گاه دست  ،امام حسین علیه السالم تبسمى نمود و از جاى برخاست و ایستاد
مانند عمود و راست خود را به سمت آسمان باال برد که دیدم که دست مبارکش ه

بعد از آن فریادى کشیدم و  را شکافت و از چشم من ناپدید شد هاستونى نورانى آسمان
 . بیهوش روى زمین افتادم

هاى خود را گشودم ، دیدم دسته اى از هوش آمدم ، و چشمه و پس از لحظه اى که ب
هاى نى من گذارد، که تا امروز که سالگل یاس در دست دارد و آن را بر صورت و بی

 . آن گل یاس برایم باقى مانده است سال از آن گذشته است هنوز بوى

 بعد از آن گفتم : اى سرور من ! وصى و خلیفه بعد از شما کیست ؟

  . گانم بتوانند چنین کراماتى را انجام دهدتحضرت فرمود: هر که همانند من و گذش
 

 خواهش از چه کسى ؟

رسید و در یکى از روزها شخصى از انصار به حضور مبارك امام حسین علیه السالم 
خواسته و نیاز خود را بدین مضمون روى کاغذى نوشت : اى سرورم ! اى ابا عبداللّه ! 
من به فالن شخص مبلغ پانصد دینار بدهکار هستم و توان پرداخت آن را ندارم ، چون 



 . تنگ دست بوده از لحاظ مالى ، سخت در مضیقه مى باشم

ا قرائت نمود، یک هزار دینار تحویل پس از آن که امام حسین علیه السالم نامه او ر
وى داد و او را موعظه نمود و اظهار داشت : در تمام حاالت سعى کن ، خواهش و 

 : خواسته خود را فقط به یکى از سه شخص بگو و از او تقاضا کن

این که سعى کن خواسته ات را از کسى تقاضا نمایى که مؤ من و مورد اطمینان  -1 
 .باشد

 .و جوانمرد باشد، که حتّى اال مکان ناامیدت نکند با مروت -2 

داراى حسب و نسب شریفى باشد، که تو را سبک نشمارد، بلکه برایت اهمیت و  -3 
 .ارزش قایل شود

 .ما دین دار مؤ من ، ایمانش سبب مى شود که خواسته و خواهش تو را برآورده نمایدا
مرد باشد، هرگز روى تو را زمین و اما کسى که حسب و نسب درستى داشته و جوان

نمى اندازد و به هر شکلى که باشد آبروى تو را حفظ و خواسته ات را برآورده مى 
 . کند

 :همچنین آورده اند

 .ثراتى را مشاهده کردنداین علیه السالم روز عاشورا، برخى از افراد بر پشت امام حس
العابدین علیه السالم بازگو کردند و پس موضوع را براى فرزندش ، امام سجاد زین 

ثرها به این جهت ا اد علیه السالم پاسخ داد: این حضرت سج علّت آن را جویا شدند؟
است که پدرم سالم اللّه علیه ، کیسه هاى آرد، خرما و... را بر پشت خود حمل مى 

یمان مى یت ستان و بیوه زنان و دیازل خانواده هاى بى سرپرست و تهنمود و درب من
  . ها مى دادبرد و شخصاً تحویل آن

  



 زیارت حضرت و شفاعت در قیامت

 : مرحوم قطب الدین راوندى در کتاب خود موسوم به خرائج و جرائح نقل کرده است

روزى پیامبر اسالم صلّى اللّه علیه و آله در محلّى نشسته بود و اطراف آن بزرگوار، 
در این هنگام  .علیهم السالم گرد آمده بودند امام على، حضرت فاطمه ، حسن و حسین

، رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به ایشان خطاب کرد و فرمود: چگونه اید در آن 
و قبر هر یک در گوشه  ، هنگامى که هر یک از شما از یکدیگر جدا و پراکنده گردد

 اى از زمین قرار گیرد؟

داشت : یا رسول اللّه ! آیا به مرگ  حسین علیه السالم لب به سخن گشود و اظهار
 طبیعى مى میریم ، یا آن که کشته خواهیم شد؟

حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله در پاسخ فرمود: اى پسرم ! همانا شما مظلومانه 
 .و سپس افزود: و ذرارى شما در روى زمین پراکنده خواهند شد .کشته خواهید شد

 ود: یا رسول اللّه ! چه کسى ما را خواهد کشت ؟حسین علیه السالم سؤ ال نمامام 

حضرت رسول صلوات اللّه علیه در پاسخ فرمود: شرورترین افراد، شما را به قتل مى 
حسین علیه السالم همچنین سؤ ال کرد: آیا کسى به زیارت قبور ما خواهد امام  .رسانند
امت  -مردان و زنان  - از  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: آرى ، عده اى آمد؟

جهت زیارت شما بر سر قبور شما مى آیند، و با آمدنشان بر مزار شما، مرا خوشحال 
هائى صحراى محشر حاضر خواهم شد، و آن و چون قیامت بر پا شود من در .مى نمایند

هاى یفاعت مى کنم ؛ و از شداید و سخترا که به زیارت قبور شماها آمده باشند ش
  . نجاتشان خواهم دادقیامت 

 
 بازگشت اولین شخصیت در رجعت

حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم صلوات اللّه علیه حکایت فرماید بر این که جد بزرگوارش 



، امام حسین علیه السالم پس از آن که به صحراى کربال وارد شد، در جمع اصحاب و 
اللّه صلّى اللّه علیه و آله  یاران خود چنین اظهار داشت : روزى در حضور جدم ، رسول

بودم که فرمود: اى فرزندم ! بعد از من ، تو را به سوى عراق سوق مى دهند، به 
 .السالم ) وارد آن سرزمین شده اند ها ( علیهکه پیامبران الهى و جانشینان آن سرزمینى

ولى سوزش و درد  ،در آن سرزمین ، تو و اصحاب و یاران تو را شهید مى نمایند
هاى شمشیر را درك نخواهید کرد و همان طورى که آتش براى حضرت ابراهیم خمز

جراحات آن نیز بر بدن شما  علیه السالم سرد و دلنشین گردید، نیز زخم هاى شمشیر و
امام حسین علیه السالم افزود: پس اى یاران  .ثیر است و آن را حس نمى کنیدبى تا

 . ته شدیم ، بر جدم رسول اللّه وارد مى شویمباوفا! شما را بشارت باد که اگر کش

و چون امام زمان  ،مى مانم  -در عالم برزخ  -و من به مقدار زمانى که خداوند بخواهد 
، قائم آل محمد صلوات اللّه علیه ظهور و قیام نماید، اولین شخصیتى که قبرش شکافته 

میرالمؤ منین على علیه السالم شود و از درون آن بیرون آید، من هستم و همزمان نیز ا
پس از آن لشکرى انبوه از آسمان بر من نازل مى شوند که  .از قبر خارج خواهد شد

 .تاکنون هرگز قدم بر زمین ننهاده باشند

سرافیل علیهم السالم هر یک به همراه لشکرى نزد من  اهمچنین جبرئیل ، میکائیل و 
، رسول خدا و على بن ابى (ص) ضرت محمدسپس من به همراه جدم ح .وارد مى شوند

طالب خلیفه اش و برادرم حسن مجتبى صلوات اللّه علیهم در مکانى گرد هم جمع مى 
و آن گاه جدم ، حضرت محمد صلّى اللّه علیه و آله پرچم خود را به اهتزاز در  شویم

زمان  و سپس آن را به همراه شمشیر خود تحویل حضرت قائم ، امام ،خواهد آورد
 .صلوات اللّه علیه مى دهد و با همین وضعیت مدت زمانى را خواهیم ماند

بعد از آن ، خداوند متعال در میان مسجد کوفه چشمه اى از روغن و چشمه اى از شیر 



 .و چشمه اى از آب ظاهر مى گرداند

و در آن هنگام امیرالمؤ منین على علیه السالم سالح رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را 
به دست من مى دهد و مرا به شرق و غرب عالم مى فرستد تا در هر کجا دشمنى از 

تى باشد سرنگون . رسانمبدشمنان خدا باشد، او را به هالکت  و هر کجاى جهان ، ب
 . ستان مى شوم و آن را فتح مى کنمسازم تا آن که وارد هندو

و نیز حضرت دانیال و حضرت یوشع علیهماالسالم به همراه امیرالمؤ منین صلوات اللّه 
و هنگام وعده الهى  ، علیه ، خارج شوند و گویند: همانا خدا و رسولش راست گفته اند

ر بسیج مى پیغمب پس خداوند متعال هفتاد مرد جنگى به همراه آن دو. فرا رسیده است
نماید تا تمام قاتلین و دشمنان خود را نابود و هالك نمایند تا آن که سرزمین روم را 

 .فتح کنند و در قلمرو حکومت اسالمى در آید

موریت اتش افزود: بعد از آن ، به من مامه فرمایشاسپس امام حسین علیه السالم در اد
ها یود کرده و زمین را از تمام پلیدداده مى شود که تمام حیوانات نجس و پلید را ناب
سپس دین مبین اسالم را بر تمام  .پاك سازم تا تنها چیزهاى خوب و مفید باقى بماند

و چنانچه پذیراى آن  ،یهود و نصارى و دیگر ملل و ادیان و مذاهب عرضه مى کنم 
 .ها ریخته خواهد شدند آزاد خواهند بود وگرنه خون آنباش

نابینا و فلج به برکت ما اهل بیت عصمت و طهارت ، شفا مى  و تمام افراد مریض ،
و تمام درختان ، . و برکت و رحمت الهى ، همه جا را فرا خواهد گرفت .یابند
اکثر ثمر و میوه خود را به بار مى آورند و حتّى در زمستان میوه تابستان و در حد

 :که فرمودو این وعده الهى است  .تابستان میوه زمستان به دست مى آید

 )لَواانَّ ا وو ماءنَ السم رَکاتب هِملَینا ع قَوا لَفَتَح رى آمنُوا واتَّ قُ لَ الْ وا الَهب رضِ ولکنْ کَذَّ
سبونَأفَ ما کانُوا یکْ    ) خَذْناهم بِ



نیز چنانچه تمام شهرها و دیار ایمان آورند و تقواى الهى پیشه نمایند، ما  :یعنى 
ولیکن دروغ گفتند و آنان به کیفر . ها ظاهر مى سازیمزمین و آسمان را بر آن برکات

سپس خداوند به وسیله ما اهل بیت ،  .و نتیجه اعمالشان ، مجازاتشان را خواهند دید
ها مخفى و دیگر چیزى بر آن ،کرامت و عظمت خود را براى شیعیان ما ظاهر مى سازد

  . و پوشیده نمى باشد
  

نگرى و خداجوئىواقعیت   

حمر اال به نقل از کتاب کبریت - بزرگ یکى از علماء  -مرحوم شیخ مهدى مازندرانى 
: آورده است   

نگ و حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه در روز عاشوراء، در آن موقعیت ج
خورد مى و در همان لحظات آخر، هنگامى که به بعضى از افراد و اهالى کوفه بر ،ستیز

د را به کرد که در لشکر عمر بن سعد ملعون بودند. با این که مى توانست آن افرا
 گذشت ولى بدون آن که آسیبى بر آنان وارد نماید، از کنارشان مى ، هالکت برساند

ب آور و غیر قابل هضم بود، تا آن کواین صحنه براى بسیارى از افراد ت . ت عجه مد
کار و زمانى سپرى گشت و علّت جوان مردى و بزرگوارى امام حسین علیه السالم آش

. روشن گردید  

و مؤ  ، انسان هایى پاك طینت وجود داشته است و آن این بود که در صلب آن افراد
و آن  الم مى باشندمن و معتقد به والیت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الس

 ها را شناسائى مى نمود و به ایشانعلم امامت خویش ، با یک نظر، آن حضرت با
. آسیبى نمى رساند  

ابدین سپس مرحوم مازندرانى در همین راستا با استناد به فرمایش امام سجاد زین الع



: علیه السالم افزوده است   

،  اشورالى علیهماالسالم در روز عن عحضرت سجاد علیه السالم فرمود: پدرم ، حسین ب
ن که مى نرساند، با ای برخى از افرادى را که در لشکر عمر بن سعد بودند، به هالکت

. ها را به راحتى نابود و هالك گرداندتوانست آن  

افرادى  پس هنگامى که امامت به من منتقل شد، با علم امامت و والیت متوجه شدم که
ز و پدرم حسین علیه السالم ا آن اشخاص قرار داشته است مؤ من و پاك در صلب

الح و ود که فرزندانى صها دریافته بت با یک نگاه به چهره و قیافه آنروى علم امام
ها را مورد عفو و گذشت قرار و به همین جهت آن ها به وجود خواهند آمدپاك از آن

. مى داد و از ریختن خونشان مى گذشت  
  

پربالورود به کربالى   

: نویسان آورده اندبسیارى از تاریخ   

ه و مه عازم شهر کوفچون حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه از مکّه معظّ
اران خود به همین منظور به همراه اهل بیت و دیگر دوستان و ی گردید سرزمین کربال

رکردگى لعین به سحرکت کرد، در بین راه در محاصره شدید لشکر عبیداللّه بن زیاد 
ق شد و پس از صحبت ها و مجادله ها، سرانجام تواف حرّ بن یزید ریاحى قرار گرفتند

دى بیایددستور بع -والى کوفه  -که حضرت به راه خود ادامه دهد تا از سوى عبیداللّه   

یب ذَع( ناملذا امام علیه السالم با همراهان به مسیر خود ادامه داد تا آن که به محلّى به 
جانات ه رمانداز طرف والى کوفه  عبیداللّه  براى حرّ که ف هنگام ر ایند.رسیدند )الهِ

ه السالم و لشکر بود، نامه اى به این مضمون آمد که بایستى از هر جهت بر حسین علی
ه السالم حرّ، نامه عبیداللّه را براى امام حسین علی.  همچنین یارانش سخت گرفته شود

ظهار صحاب و یاران حضرت از پیام شوم عبیداللّه آگاه شدند، او چون ا.  قرائت کرد



ضرت پس ح داشتند: یا ابن رسول اللّه ! اجازه فرما تا با لشکر او مبارزه و قتال کنیم ؟
 از شنیدن سخنان اصحاب و یاران خود، فرمود: تا آنان جنگ را شروع نکنند، من

. هرگز اقدام نخواهم کرد  

کربال  از یاران به نام زهیر بن قین عرضه داشت : پس به سوى سرزمینآن گاه یکى 
م نام همین که امام حسین علیه السال. که در همین نزدیکى قرار دارد، حرکت کنیم
: کربالء را شنید، گریست و سپس اظهار نمود  

بالهاى این و یعنى خداوندا، از مشکالت )عوذُ بِک منْ کَرْبٍ وبالءاَللّهم إ نّى ا(
رمود: در داد و ف سپس مقدارى به مسیر خود ادامه و به تو پناه مى برمسرزمین کربال 
اه جدم ید و بارها را باز کنید و بر زمین بگذارید، که این جا وعده گیهمین جا فرود آ

 واهد بودو قبر و مقبره من در این سرزمین خ.  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مى باشد
نج شنبه ، بنابراین ، حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم در روز چهارشنبه و یا پ. 

. هجرى قمرى وارد سرزمین کربالء شد 61دوم محرّم الحرام ، سال   
 

 نان گندم آن را هم نخورى
: محدثین و مورخین در کتاب هاى مختلف آورده اند  

بال وارد شد، صلوات اللّه علیه به سرزمین کرآن هنگامى که حضرت ابا عبداللّه الحسین 
تاد که چند روزى پس از آن ، یکى از یاران خود را با پیامى به سوى عمر بن سعد فرس

ین منظور به هم : با تو صحبتى دارم ، امشب در میان دو لشکر همدیگر را مالقات کنیم
به همان  لسالم نیزیه اعمر بن سعد به همراه بیست اسب سوار و همچنین امام حسین عل

پس .  دلشکرگاه خود خارج شدند و چون به محلّ مالقات یکدیگر رسیدن  ترتیب از
رت امام حسین علیه السالم همراهان خود را قدرى عقب نگه داشت ، مگر برادرش حض

 و همچنین عمر بن سعد همراهان خود را به جز ، کبر رای اابوالفضل و پسرش عل



السالم  و چون کنار یکدیگر آمدند، امام علیه.  ش را عقب راندپسرش و یکى از غالمان
 بعد از صحبت ها و مذاکراتى به عمر بن سعد خطاب کرد و ضمن نصیحت هائى

: فرمود  

آیا با من که از هر !واى بر تو! آیا از عذاب خداوند در روز قیامت نمى هراسى ؟
ه انجام مى دهى ؟این چه کارى است ک جهت مرا مى شناسى ، جنگ مى کنى ؟  

نا ها را که دشمنان من و خدا و رسولش هستند رها کنى ، همااگر همراه من باشى و آن
ت عمر بن سعد در پاسخ ، به آن حضر.  در پیشگاه خداوند متعال مقرّب خواهى شد

.  برندو زندگى و اموالم را به غارت ب ، چنین گفت : مى ترسم خانه ام را خراب کنند
: بر  عمر گفت.  السالم فرمود: من بهتر از آن را برایت تضمین مى کنمامام علیه 
. ها آسیبى برسدده و بچه هایم مى ترسم که به آنخانوا  

عد در این لحظه عمر بن س.  ها را نیز تضمین مى نمایمحضرت فرمود: من سالمتى آن
! ساکت ماند و دیگر جوابى نداد  

ه ود را از او برگرداند و فرمود:اى عمر! تو را چامام حسین علیه السالم روى مبارك خ
ند سوگ.  خدا تو را بکشد؛ و مورد مغفرت و رحمت خویش قرارت ندهد شده است ؟

. به خداوند، امیدوارم که از گندم عراق نخورى   

و سپس  ، عمر در کمال بى حرمتى اظهار داشت : جو، عوض گندم خواهد بود
  زگشتندو هر کدام با همراهان خود به محلّ خود با برخاستند و از یکدیگر جدا گشتند

 
 نکاتى حساس با گذرى بر شب آخر تا عروج
هاى  نویسان در کتابثین و تاریخ  مرحوم شیخ مفید رحمۀ اللّه علیه و دیگر محد

: مختلف آورده اند  

هت چون شب عاشورا فرا رسید حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه به ج



وهاى خود خستگى بیش از حد، جلوى خیمه نشسته بود و سر مبارك خود را بر سر زان
، تا قدرى استراحت نماید بود نهاده  

دشمنان ،  پس ناگهان حضرت زینب علیها السالم با شنیدن صداى صیحه اسبان و هجوم
نزدیک برادرش امام حسین علیه السالم آمد و به آن حضرت خطاب کرد و اظهار 

ت : اى برادر! آیا صداى اسبان را نمى شنوى ، که هجوم آورده اند؟داش  

ادر خود و آن گاه بر ، پس امام حسین علیه السالم سر از زانوى خود برداشت و ایستاد
رکت حضرت اباالفضل العباس علیه السالم را صدا کرد و فرمود: برادرجان عباس ! ح

ر واه که امشب را به ما مهلت دهند، تا دو از ایشان بخ ،کن و به سوى مهاجمین برو
. این شب با پروردگار متعال مناجات و راز و نیاز نمائیم   

اوند خدا مى داند که من نماز و تالوت قرآن ، همچنین مناجات و استغفار به درگاه خد
و در  تها مهلت گرفضرت اباالفضل علیه السالم از آنلذا ح متعال را خیلى دوست دارم

حضرت هر کدام به   مام حسین علیه السالم و دیگر اصحاب و یاران آنآن شب ا
که نماز  و هنگامى نوعى مشغول عبادت و استغفار و راز و نیاز با قاضى الحاجات شدند

 را اقامه نمودند، ناگاه تعدادى از لشکر دشمن به سمت خیمه هاى صبح عاشوراء 
،  ها را به عهده داشتفرماندهى آن ر ملعون در حالتى کهحضرت ، هجوم آوردند و شم

از یاران  یکى نعره مى کشید و به امام علیه السالم و اهل بیت رسالت جسارت مى کرد
ر حضرت ، به نام مسلم بن عوسجه از حضرت اجازه خواست تا شمر را مورد هدف تی

ت ولى حضرت سالم اللّه علیه ضمن ممانعت از تیراندازى ، فرمود: من دوس.  قرار دهد
. ندارم که ما شروع کننده جنگ و کشتار باشیم   

نصیحت کرد ولى  و پس از آن حضرت جلو آمد و لشکر عمر بن سعد را موعظه
به سمت  و در نهایت ، سپاه دشمن با فرماندهى عمر بن سعد تیراندازى سودى نبخشید



 اناریو چون اصحاب و  امام حسین علیه السالم و اصحاب باوفایش را آغاز کردند
برد تنها حضرت یکى پس از دیگرى به شهادت رسیدند، و امام علیه السالم در میدان ن

 و ولى آن حضرت باز هم براى اتمام حجت ، دشمنان را موعظه و راهنمائى نمود ، ماند
ب از آن ها درخواست آب مى کرد . بطور مرتّ  

خدا  و با این که از رسول ، اما آن سنگ دالن به جاى آن که به حضرت پاسخى دهند
مى باشد،  هل بهشت، که وى یکى از دو سید جوانان اصلّى اللّه علیه و آله شنیده بودند

لیه اى امام ع  طراف حضرت را محاصره کرده و هر کسى به شیوهو ا ،اعتنائى نکرده 
ثر ا در تا آن که حضرت.  السالم را هدف پرتاب تیر، سنگ ، نیزه و ... قرار مى داد

، دشمنان  در همین بین شدت جراحات و نیز تشنگى بیش از حد نقش بر زمین گردید
و چون حضرت متوجه   براى غارت اموال زنان و کودکان به خیمه ها یورش بردند

. ها کشیداهل و عیال خود شد، فریادى بر آنهجوم دشمن به خیمه   

ید، و از روز قیامت نمى هراس واى بر شماها، اى پیروان ابوسفیان ! اگر دین ندارید
مر ملعون در این هنگام ، ش.  آزاده و با غیرت باشید، و اگر مرد هستید مردانه بجنگید

 صدا کرد: اى حسین ! چه مى گوئى ؟

ناهى حضرت سالم اللّه علیه فرمود: مى گویم شما با من جنگ مى کنید و زنان چه گ
هستم از حرم و ناموس من دور نگه  دارند، سربازان و نیروهاى خود را تا من زنده

ر پس دشمن عقب گرد کرد و عم.  دارید و ایشان را مورد تجاوز و اذیت قرار ندهید
دهان لشکر و چند نفر از فرمان بن سعد ملعون دستور داد که بروید کار او را تمام کنید

نند، ولى اآمدند و خواستند حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السالم را به شهادت برس
د و با تا آن که در نهایت ، شمر ملعون وارد قتلگاه ش طاقت نیاوردند و بازگشتند

ه ک وضعى رقّت بار و دلخراش سر مقدس آن امام مظلوم و غریب را از بدن جدا کرد



. آن شرم داردقلم از گفتار زبان و   

ه، وعلى جمیعِ «  لَیع هالمسو اللّه لَواتصه اللّه و برَکاتُ ۀُ محرو ،داءنَۀُ اللّ الشُّهلَععلىو ه 
جورِ على اسقاتلیه و ظالمیه، ومنْ اَسس ا بوةِاس الظُّلْمِ والْ لِ بیت النُّ ه ینَ یا رآم ب

عالَمینَ   ». الْ

 پنج درس ارزنده و آموزنده
.  بود لشکر حقّ و باطل ، آتش جنگ با شدت تمام شعله ور روز عاشوراء بین دو - 1 

رت در وسطهاى روز، یکى از یاران امام حسین صلوات اللّه علیه جلو آمد و به آن حض
ال مى عرضه داشت : هنگام نماز فرا رسیده است ؛ و اکنون که به مالقات خداوند متع

. روم ، دوست دارم آخرین نماز را خوانده باشم   

: یادى از ابا عبداللّه الحسین علیه السالم نگاهى به سمت آسمان کرد و فرمودحضرت 
،  نماز کردى ، خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد؛ بلى ، وقت نماز فرا رسیده است

همین  دشمن نپذیرفت ، به ولى از دشمن بخواهید تا مهلت دهند و نمازمان را بخوانیم
ى هیر بن قین و سعید بن عبداللّه دستور داد تا جلوجهت امام علیه السالم به ز

ان نماز نمازگزاران بایستند و خود را سپر قرار دهند، تا آن که حضرت به همراه دیگر
.را اقامه نماید  

شت سر آن دو نفر با چند تن دیگر از یاران جلوى حضرت ایستادند و بقیه اصحاب پ
. ه عنوان نماز خوف اقامه نمودندآن حضرت قرار گرفتند و نماز را به جماعت ب  

یده ، فرزند عمر به محضر مبارك ام - 2 بِ ام روزى عدى فرزند حاتم طائى به همراه ع
اى ابا :  گفت حسین صلوات اللّه علیه آمدند و در حالى که تپش قلبش بسیار شدید بود

و  ، ردیدمبادله ک - در صلح امام حسن علیه السالم با معاویه  -عبداللّه ! ذّلت را با عزّت 
یع متاعى قلیل پذیرفتید و عظمت خود را از دست دادید، همه ما، به وسیله شما مط



مر باید مخالف باشیم شدیم و یک ع .   

 اکنون برادرت حسن و جریان صلح را رها کن و نیروها و شیعیانت را از کوفه و
ر ه بسته ایم و راهى بامام حسین علیه السالم فرمود: ما معاهد دیگر شهرها جمع نما

.  شکست آن نیست ، چون عهدشکنى شیوه ما نمى باشد  

هنگامى که امام حسین علیه السالم به سرزمین کربال وارد شد، نامه اى از سوى  - 3
همین که نامه به دست امام علیه السالم  عبیداللّه ملعون براى آن حضرت ارسال شد

پاره نمود و روى زمین ریخت و فرمود: مردمى که خوشنودى  ، رسید، و آن را خواند
ق نخواهند شد  . مخلوق را بر رضایت خالق مقدم بدارند، هرگز رستگار و موفّ

روزى فَرَزدقِ شاعر، به محضر و مجلس امام حسین صلوات اللّه علیه وارد شد، و  - 4 
یهم ، حضرت چهارصد پس از خواندن اشعارى در مدح اهل بیت رسالت صلوات اللّه عل

شخصى که شاهد جریان بود اعتراض کرد و گفت : او شاعرى !  دینار به او هدیه داد
 فاسق و هتّاك است ؟

حضرت فرمود: بهترین مال و ثروت آن است که آبروى شخص را حفظ کند، و 
 رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله با کعب بن زهیر شاعر چنین کرد و نیز درباره عباس 

فرزند مرداس فرمود: زبانش را از من قطع کنید (کنایه از این که به او کمکى شود 
  .... )تا

امام حسین صلوات اللّه علیه در ضمن یکى از سخنانش قرآن را به چهار بخش  - 5 
 :تقسیم نمود

عبارتها و  لفاظ، اشارات و کنایات ، لطیفه ها و داستان ها، حقایق و واقعیاتعبارات و ا
ع ، و لطلفاا ایف براى اولیاء، و حقایق ظ براى مردم عادى ، و اشارات براى اهل اطالّ

  . وصیاء مى باشدبراى أنبیاء و أ



 
 چهل حدیث گهربار منتخب

مام ا سین ، صلَواتقالَ االْ ح ه بوعبداللّه الْ لَیع هالمسو اللّه : 

ۀً إ - 1  ب ما عبدواللّه رغْ إنَّ قَوجارِ، و التُّ ةُ بادع لْکۀً فَفَتب هر وااللّهدبما ع نَّ قَو لْکت
ید، وإ بالْع ةُ بادعوااللّهدبما ع ا نَّ قَو یهرارِ، و ةٌ الْاح بادع لْکرا فَت ةِشُکْ بادع   . فْضَلُ الْ

  : ترجمه
بهشت عبادت مى کنند  فرمود: همانا، عده اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى

و عده اى دیگر از روى ترس خداوند را  . که آن یک معامله و تجارت خواهد بود
و طائفه اى  عبادت و ستایش مى کنند که همانند عبادت و اطاعت نوکر از ارباب باشد

هم به عنوان شکر و سپاس از روى معرفت ، خداوند متعال را عبادت و ستایش مى 
  . ، عبادت آزادگان است که بهترین عبادات مى باشد و این نوع ،نمایند

جوه، و إعطجودالنّاسِ منْ ا: إِنَّ اَ قالَ علیه السالم - 2 فَى النّاسِ منْنَّ اى منْ الیرْ فى  عع
ةٍ، و إ رنْ قُدنَّ اَعهنْ قَطَعلَ مصنْ ولَ النّاسِ مصو .  

 : ترجمه

سخاوتمندترین مردم آن کسى است که کمک نماید به کسى که امیدى فرمود: همانا 
گرى با نسبت به ظلم دینده ترین افراد آن شخصى است که و بخش به وى نداشته است

 . گذشت نمایدآن که توان انتقام دارد 

ست اصله رحم کننده ترین مردم و دید و بازدید کننده نسبت به خویشان ، آن کسى 
  با کسى که با او قطع رابطه کرده است که صله رحم نماید

 3 - م :المالس ه لَیلُ؟ قالَ ع فَضْ لُ االقیلَ: ما الْ حسانِ، قیلَ: فَما النَّقْص؟ لْک اللِّسانِ، و بذْ
عنیکما ال یل قالَ: التَّکَلُّف  

 : ترجمه



و در از حضرت سؤ ال شد کرامت و فضیلت در چیست ؟ در پاسخ فرمود: کنترل 
اختیار داشتن زبان و سخاوت داشتن ، سؤ ال شد نقص انسان در چیست ؟ فرمود: خود 

 .را وا داشتن بر آنچه که مفید و سودمند نباشد

4 - بیدع الم : النّاسلى  قالَ علیه السع ب ینُ لَعالدیا، و سنَتهِم، یحوطُونَه ماالدنْ ه لْ ا دارت بِ
بالء قَلَّ ذامعائشَهم، فَإ یانُونَ  محصوا بِالْ لد 

 : ترجمه

زیچه زبانشان گردیده است و فرمود: افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب ، با
.  و سنگ اسالم را به سینه مى زنندود، دین را محور قرار داده اند مرار معاش خابراى 

 انسان ، مال ، فرزند و موقعیت ، ...  مقام و ریاست ، جانپس اگر بالئى همانند خطر 
 .داران واقعى کمیاب خواهند شدرا تهدید کند، خواهى دید که دین

 5 - سى نَ الیم مؤْ لَّ یومٍ ی قالَ علیه السالم : إنَّ الْ قُ کُ ناف م تَذر، والْ عالیوسى رتَذ عیو 

 : ترجمه

کار زشت انجام نمى دهد و  من خالف وضمن فرمایشى فرمود: همانا شخص مؤ
ولى فرد منافق هر روز مرتکب خالف و کارهاى زشت مى  .عذرخواهى هم نمى کند

 .گردد و همیشه عذرخواهى مى نماید

ملْ عملَ رجلٍ یعلَم ا - 6  الم : إعزىٍ بِالْإنّه قالَ علیه السج رامِ، م سانِماخُوذٌ بِالْاجح  

 : ترجمه

ر خود را همانند کسى تنظیم کن و انجام ده که مى داند و مطمئن موفرمود: کارها و ا
و در  است که در صورت خالف تحت تعقیب قرار مى گیرد و مجازات خواهد شد

 . صورتى که کارهایش صحیح باشد پاداش خواهد گرفت

 7 -  باداللّهالم : عإقالَ علیه الس یا، فَ تَغلُوا بِالدنْ رَ التَشْ قَب علُوانَّ الْ ملُوا والتَغْ لِ، فَاعمع ت الْ یب 



 : ترجمه

قرار ندهید که دا، خود را مشغول و سرگرم دنیا و تجمالت آن فرمود: اى بندگان خ
در آن مفید و نجات بخش مى باشد، پس انه اى است که تنها عمل صالح همانا قبر، خ

 .مواظب باشید که غفلت نکنید

ب انْ یقُولَ  ولَنَّ فى اخیک الْمؤمنِلیه السالم:التَقُقالَ ع - 8 ح لَ ماتُ إذا تَوارى عنْک إالّ مثْ
هفیک إ  ذا تَواریت عنْ

 : ترجمه

پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن که فرمود: سخنى که ناراحت کننده باشد 
 .دوست داشته باشى که همان سخن پشت سر خودت گفته شود

نَى إقالَ علیه السال - 9  م :یا ب ظُلْمو اكرا إیناص کلَیع جِدنْ الیمالّ اللّه 

 : ترجمه

فرمود: بپرهیز از ظلم و آزار رساندن نسبت به کسى که یاورى غیر از خداوند متعال 
 .نمى یابد

ت إ -10  وم  الّ برَماینَ إالَالْحیاةَ مع الظّالمالّ سعادة ، وقالَ علیه السالم : إ نّى الارى الْ

 : ترجمه

و همچنین  فرمود: به درستى که من از مرگ نمى هراسم و آن را جز سعادت نمى بینم
 . زندگى با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ مى شناسم

با منَ النّارِ -11  ۀِ ثَو یامق ه کَساه اللّه یوم الْ رُ شْهِ با ی ثَو نْ لَِبسالم : مقالَ علیه الس 

 : ترجمه

 . در احادیث امام حسن علیه السالم هم آمده است

فرمود: هرکس لباس شهرت و انگشت نما بپوشد، خداوند او را در روز قیامت لباسى 



 .از آتش خواهد پوشانید

ةِقالَ علیه السالم : ا -12  رُنى مؤْمنٌ إنَا قَتیلُ الْعبرَ برَ، الیذْکُ تَعسالّ ا  

 : ترجمه

ها هستم ، هیچ مؤ منى مرا یاد نمى کند مگر آن که فرمود: من کشته گریه ها و اشک
 .خواهد شد عبرت گرفته و اشک هایش جارى

نى ، واعتَذَر لى لى الْذُنِ، و اَومى إرجلٌ فى هذه االُقالَ علیه السالم : لَو شَتَمنى  -13  می
رى لَقَفى الْاُ ه، و ذلک اَنَّ اَخْ ت ذلک منْ منینَ علَیهِالسالمبِلْ مؤْ نَّه سمع حدثَنى اَ  میرَ الْ

حوض منْ لَم یجدى رسولَ اللّه صلّ د الْ ه وآله وسلَّم یقُولُ: الیرِ لَینْ ى اللّه عم ذرع بلِ الْ قْ
حقٍّ اَ لٍمطب م و 

 : ترجمه

فرمود: چنانچه با گوش خود بشنوم که شخصى مرا دشنام مى دهد و سپس معذرت 
درم امیرالمؤ منین خواهى او را بفهمم ، از او مى پذیرم و گذشت مى نمایم ، چون که پ
 :على علیه السالم از جدم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله روایت نمود

 .کسى که پوزش و عذرخواهى دیگران را نپذیرد، بر حوض کوثر وارد نخواهد شد

نِ -14  یسح را؟بن على علیه السالم : منْ ا قیلَ للْ النّاسِ قَد ظَمع 

بالِ  ی نْ لَمقالَ: منْ کانَتم ي دنْیا فى یالد 

 : ترجمه

 ال شد: با شخصیت ترین افراد چه کسى است ؟از حضرت سؤ

در جواب فرمود: آن کسى است که اهمیت ندهد که دنیا در دست چه کسى مى 
 .باشد

 15- قَّ ع ح اللّهدبنْ عالم : مقَ اقالَ علیه السفَو اللّه آتاه ،هتبادکو مانیههتفای 



 : ترجمه

خداى  ،فرمود: هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص ، عبادت و پرستش نماید
 .مین مى نمایدیش مى رساند و امور زندگیش را تامتعال او را به بهترین آرزوها

إحعلیه السالم : اَقالَ  -16 ف ،لْفح ةَ الْ ثْرَ لُ لعلَلٍ ار نَّهذَروا کَ الرَّج فلحإی :عۀٍ ب ما لمهانَ
هس ۀِ إلى تَصدیقِ النّاسِ إیاه. و إیجِدها فى نَفْ راع ه على الضَّ خذُ ، تَحثُّ قِ، فَیتَّ نْطىٍّ فى الْمعا لم

کَالملَۀً لصشْوا ومانَ ح إاالْ ی و .رَفَهۀٍ ع متُها لرى اَمفَی ،نَ النّاسِ لَهنَّها مقْبالی مه لَهلُونَ قَو
ا الإم مینِ. وی بیتإالّ بِالْ ساله لسانَه منْ غَیرِ تَثْ ر 

 : ترجمه

فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت 
 :سوگند یاد مى کند

د، پس در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده ان
و یا آن که  یید کنند، سوگند مى خوردتوجه مردم که او را تصدیق و تا براى جلب

گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را 
پس مى ر بین مردم متّهم است به دروغ و بى اعتمادى و یا د تقویت و جبران کند

و یا آن که سخنان و گفتارش  ضعف نمایدخواهد با سوگند و قسم خوردن جبران 
 . متزلزل است هر زمان به نوعى سخن مى گوید و زبانش به سوگند عادت کرده است

ما إ -17  الم : ایرى قالَ علیه السنِ ج اَثْنَی بفَطَل ،ما کَالم نَه یما رِب هدخَرِ،کانَ الَضَى اح
جنّۀِسابِقَه إ  لى الْ

 : ترجمه

نچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختالف نمایند و یکى از آن دو نفر، در صلح فرمود: چنا
و آشتى پیشقدم شود، همان شخص سبقت گیرنده ، جلوتر از دیگرى به بهشت وارد 



 .مى شود

وا لَیکُم منْ نعمِ اللّه علَیکُم، فَال تَمیلُلَ علیه السالم : واعلَموا إنَّ حوائج النّاسِ إقا -18 
لَ نَقما وفَتَح مع  النِّ

 : ترجمه

م به شما از نعمت هاى الهى است فرمود: توجه داشته باشید که احتیاج و مراجعه مرد
 .ها روى ، بر نگردانید وگرنه به نقمت و بال گرفتار خواهد شد،پس نسبت به نعمت

 19-  و کرَع صرْ م ذْکُ نَ آدم ، اُ ابالم : یقالَ علیه الس دتَشْه ،ى اللّهدنَ ی یب کعج ضْ م
ع کح لُّ فیه الْاَجوارِ   . قْداملَیک یوم تَزِ
 : ترجمه

آور لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر، همچنین یاده فرمود: اى فرزند آدم ، ب
بر علیه تو و جوارحت  ه خداوند قرار خواهى گرفت و اعضاپیشگا آور که دریاده ب

 .لرزان و لغزان مى باشد هادمقآن روزى که خواهند داد،در شهادت

جالَسۀُ اق -20  الم : مالَ علیه السلِ الدۀُ اه جالَس م ةِ شَرُّ، و ۀٌناءقِ ریبسف لِ الْ ه 

 : ترجمه

فرمود: همنشینى با اشخاص پست و رذل سبب شرّ خواهد گشت ، و همنشینى و 
و بدبینى خواهد شد مجالست با معصیت کاران موجب شک. 

قَ انَّ اللّه خَلَقَ القالَ علیه السالم : إ -21  بالء، و خَلَ یا للْ فَناءدنْ  هلَها للْ

 : ترجمه

 را براى آزمایش افراد آفریده استخداوند متعال دنیا و اموال آن  فرمود: به درستى که

 آفریده استقال از این دنیا به جهانى دیگر و انتهمچنین موجودات دنیا را جهت فنا  و

ۀِ إ -22  یامنُ یوم الْقامالم : الییاقالَ علیه الس  الّ منْ قَد خاف اللّه فى الدنْ



 : ترجمه

مان نمى باشد، مگر آن که در : کسى در روز قیامت از شدائد و احوال آن در افرمود
  . گناه و معصیت نگردد و اهلز خداوند متعال ترس داشته باشد دنیا ا

تغْفارِ -23  الذُّنُوبِ اال س واءد و ،واءد لِّ داء   قالَ علیه السالم : لکُ

 : ترجمه

فرمود: براى هر غم و دردى درمان و دوائى است و جبران و درمان گناه ، طلب 
 .مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند مى باشد

ب لَه اَقالَ علیه السالم : منْ قَر -24 ۀً منْ کتابِ اللّه عزَّ و جلَّ فى صالته قائما، یکْتَ آی ء
ۀ لِّ حرْف ماءةُ حسنَ  بِکُ

 : ترجمه

فرمود: هرکس آیه اى از قرآن را در نمازش تالوت نماید، خداوند متعال در مقابل هر 
 .حرفى از آن یکصد حسنه در نامه اعمالش ثبت مى نماید

ۀُ ا السالم قالَ علیه -25  ع بمٍ: سحقْ فى ر خْلَ یاء لَم تُ  :شْ

)، براهیم ( علیه السالم واء، والْغُراب، و کَبش إولُها آدم( علیه السالم )، ثُم حفَا
اللّه، وعصا موسى ۀُ الَّذى خَلَوناقَ رُ ی یم (علیه( علیه السالم )، والطَّ  ) السالم قَه عیسى بنُ مرْ

 : ترجمه

ال هاى پادشاه روم ، فرمود: آن هفت موجودى که بدون خلقت در ضمن جواب سؤ
 : رحم مادر، آفریده شده اند، عبارتند از

 .و کالغى که براى راهنمائى دفن هابیل آمد .ت آدم علیه السالم و همسرش حواحضر
شترى که  و .دو گوسفندى که براى قربانى ، به جاى حضرت اسماعیل علیه السالم آم

و . وسى علیه السالممو عصاى حضرت  .حضرت صالح فرستادخداوند براى پیامبرش،



 .هفتمین موجود آن پرنده اى بود که توسط حضرت عیسى علیه السالم آفریده شد

مالَ هذقالَ علیه السالم : إ -26  انَّ اَع باحٍ إالُهنْ صۀِ ما مم لَى اللّهع رَض ع   تَعالىالّ و تُ

 : ترجمه

عمال این امت ، در هر صبحگاه بر خداوند متعال ا - نامه کردار و  - فرمود: همانا 
 .عرضه مى گردد

الَّقالَ علیه السالم:إ -27 ۀِ یلَ یانَ فى اللَّ تَنبواالْغشْ لَ جنْ فَعفَرَ،فإنَّ م ون فیها الستى تُرید
،کۀًذل زِقَ ولَد کانَ جوالَ ر ثُم 

 : رجمهت

فرمود: در آن شبى که قصد مسافرت دارید، با همسر خود زناشوئى نکنید، که چنانچه 
 عمل زناشوئى انجام گردد و در آن زمان فرزندى منعقد شود، بسیار متحرّك و ا

 .باشدمی فکارش مغشوش 

یمانى باب منْ ا قالَ علیه السالم : -28  نُ الْ جنَّۀِ، لَم الرّکْ نْذُ فَتَحه، وإیبوابِ الْ م ه نَعنَّ ما م
نِ  نَی یمانى بینَ الرُّکْ جیاال سود والْ عى ه دی لَکعم لى دنُ ع ؤَمرٌ، ینینَ اءؤْمم  الْ

 : ترجمه

کعبه الهى ، دربى از درب هاى بهشت است و مابین رکن یمانى و  فرمود: رکن یمانى
 .حجراال سود ملک و فرشته اى است که براى استجابت دعاى مؤ منین آمین مى گوید

تَوطَناقالَ علیه السالم : إ -29  لَّ فَاس غنى واْلعزَّ خَرَجا یجوالنِ، فَلَقیا التَّوکُ  نَّ الْ

 : ترجمه

شتاب زده به دنبال پناهگاهى مى دویدند، چون به بى نیازى هر دو فرمود: عزّت و 
 .توکّل برخورد کردند، آرامش پیدا نموده و آن را پناهگاه خود قرار دادند

یا والْآخرَةِ -30  ب الدنْ ه کَرْ منٍ، فَرَّج اللّه عنْ بۀَ مؤْ رْ  قالَ علیه السالم : منْ نَفَّس کُ



 : ترجمه

گره اى از مشکالت مؤ منى باز کند و مشکلش را برطرف نماید،  فرمود: هرکس
 .خداوند متعال مشکالت دنیا و آخرت او را اصالح مى نماید

انا فَلجدى ومنْ عادنا فَلجدى صلّى اللّه علیه وآله والى،: منْ واالقالَ علیه السالم -31 
 آله عادىصلّى اللّه علیه و

  : ترجمه
ا را دوست بدارد و پیرو ما باشد، پس دوستى و محبتش به جهت جدم فرمود: هر که م

و هرکس با ما دشمن و کینه توز باشد، پس  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مى باشد
  . دشمنى و مخالفت او به جهت جدم رسول خدا خواهد بود

نَ آدم،اُقالَ ع -32 ابالم: یلیه السو کآبائ صارِعرْ م ف کانُوا، ذْکُ کَی ،کنائ ثُابیح و 
ا، و کَا لّوحملَّهحم لَلْتح نْ قَلیلٍ قَدع نَّک . 

  : ترجمه
تو و دوستان یاد آور آن لحظاتى را که پدران و فرزندان ه فرمود: اى فرزند آدم ، ب

جام ها در چه وضعیت و موقعیتى بودند و سراننه در چنگال مرگ قرار گرفتند، آنچگو
و بیندیش که تو نیز همانند آنها به ایشان خواهى .  به کجا منتهى شدند و کجا رفتند

  . پس مواظب اعمال و رفتار خود باشپیوست 
نَ آدم، إ -33 اابالم : یما اَقالَ علیه الس ضىنْت انَّ ما م ب بعضُک یام، کُلَّ ذَه موی . 

  : ترجمه
رستى که تو مجموعه اى از زمان ها و روزگار هستى ، هر فرمود: اى فرزند آدم ، بد

بنابراین لحظات عمرت را  - آنچه از آن بگذرد، زمانى از تو فانى و سپرى گشته است 
  . غنیمت شمار که جبران ناپذیر است



ۀِ اللّه کانَ أملَ علیه السالم : منْ حاولَ أقا -34 یص عمراً بِمل تأ فْو و وج ع لمجیىا یرْ رَ س 
ذَرحما ی . 

  : ترجمه
فرمود: هرکس از روى نافرمانى و معصیت خداوند، کارى را انجام دهد، آنچه را آرزو 

دارد سریع تر از دست مى دهد و به آنچه هراسناك و بیمناك مى باشد مبتال مى 
  . گردد

35- م اللّه نَجات ۀِ ی بکاء منْ خَشْ یونِ، و قالَ علیه السالم : الْ الْع کاء قالَ: ب نَ الّنارِ و
اللّه ۀِ م حنْ رقُلُوبِ م الْ ۀُ ی  . خَشْ

  : ترجمه
خداوند، سبب نجات از آتش دوزخ  -عذاب  -فرمود: گریان بودن به جهت ترس از 

ها یکى از نشانه هاى  خواهد بود؛ و فرمود: گریان بودن چشم و خشیت داشتن دل
  . تبراى بنده  اس رحمت الهى 

لُ إقالَ علیه ا -36 عقْ ملُ الْ حقِّلسالم : الیکْ  . الّ بِاتّباعِ الْ

  : ترجمه
اءهل حقّ و  - فرمود: بینش و عقل و درك انسان تکمیل نمى گردد مگر آن که 

  . از حقایق ، تبعیت و پیروى کند -صداقت باشد و 
نانِ: ه السالم : اَهلَک النّاس إقالَ علی -37 فَخْرِثْ رِ، و طَلَب الْ فَقْ  خَوف الْ

  : ترجمه
  فرمود: دو چیز مردم را هالك و بیچاره گردانده است

 . یکى ترس از این که مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند

  . و مباهات بر دیگران است در مسائل مختلف  و دیگرى فخر کردن 



ف ح قالَ علیه -38 حمد و علىٍّ، و ابویه االْ فَْضلَقَّ االسالم : منْ عرَ نِ م ی :ما، قیلَ لَه هطاع
بح فى اتَ حبئْت نانِ ش  . ي الْجِ

  : ترجمه
محمد صلّى اللّه علیه و آله ، و على علیه السالم  ، فرمود: هر شخصى که حقّ والدینش

از  در تمام امور زندگى  اسد و را که با شرافت و با فضیلت ترین انسان ها هستند، بشن
 : در قیامت به او خطاب مى شود ،ایشان تبعیت و اطاعت کند

  هر قسمتى از بهشت را که خواستار باشى ، مى توانى انتخاب کنى و در آن وارد شوى
 

مور النّاسِ -39 ب ِرضَى اللّه بِسخَط النّاسِ کَفاه اللّه اُ ، و منْ قالَ علیه السالم : منْ طَلَ
ِرضَى النّاسِ بِس ب   . لَى النّاسِخَطاللّه و کَّلَه اللّه إطَلَ

  : ترجمه
مور زندگى  طلب نماید گرچه ضایت و خوشنودى خداوند را در افرمود: هرکس ر

  .همه افراد از او رنجیده شوند، خداوند مهمات و مشکالت او را کفایت خواهد نمود
م و غضب خوشنودى مردم را طالب گردد گرچه مورد خشو کسى که رضایت و 
  . مور این شخص را به مردم واگذار مى کندپروردگار باشد، خداوند ا

غَلقالَ علیه السالم : إ -40 د لٍّ وغ و شلِّ غ  نَّ شیعتَنا منْ سلمت قُلُوبهم منْ کُ

  : ترجمه

آن کسانى هستند که افکار و درون  - لت بیت رسااهل  -فرمود: شیعیان و پیروان ما 
  . ها از هر گونه حیله و نیرنگ و عوام فریبى سالمت و تهى باشدآن
  
  

  صالحی مؤ لف : عبداللّه


