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  ()امام حسینگذری بر حیات تولد نور

طبق آن چه مورخان ذکر کردند با امام حسین تاریخ والدت

به قول  عالّمه مجلسى که. در حالیشودهایی مشاهده میتفاوت

بحار .)«سوم شعبان استمشهور استناد کرده است که والدت ایشان 

سوم بنابراین حضرت سید الشهداء (460، ص88، جاألنوار، مجلسى

ماه شعبان سال چهارم هجری در مدینه متولد شدند.در وجه 

اقوالی از قبیل امام حسنبا اختالف زمانی تولد امام حسین

سال چهارم  شعبان شنبه سوم یا پنجم روز سه شنبه یا پنج

،مطرح شده ده ماه و بیست روز پس از تولد برادرشبا  هجری

  .(412، ص81، جنوار، مجلسى)بحار األاست.

به « شبر»در وجه نامگذاری امام در لسان العرب ذیل تبیین واژه 

توضیحات مفصلی اشاره کرده و در انتها این گونه بیان کرده است 

از اوالد هارون بودند و معنایش در « شَبَّرُ و شَبِیرٌ و مُشَبِّرٌ»که 

 اسالمپیغمبر عربی حسن، حسین و مُحَسِّن می باشد و 

حسین و محسن را به این سه نام نامیده  ،فرزندان خود حسن

 (.191، ص8، ابن منظور، ج)لسان العرب.است

اند که عبارت و القاب ایشان فراوان «ابو عبداهلل»امام کنیه

مبارک، پیرو خشنودی زکی، سید، رشید، طیّب، وفیّ، است از: 

 و مشهورترین «زکیّ»و ... . از میان القاب یاد شده،  سبط، خدا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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أَنَّهُمَا »فرمود:که پیامبرباشد آن ها میترین شریف« سید»

حسن و حسین دو آقای جوانان اهل »،«سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

 (.8، ص4)رک:کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، ج«.اندبهشت

القاب دیگری برای حضرت در منابع مختلف ذکر شده که گاهی از 

)الوافی، فیض کاشانى، الوتر الموتوراختصاصات یاد شده: ها با عنوان آن

)بحار األنوار، مجلسی، مصباح الهدی و سفینه النجاه(، 0849، ص08ج

که  ثاراهلل،(001، ص 0)تهذیب األحكام، جقتیل العبرات، (881،ص 25ج

لَا  أَنَّكَ ثَارُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ مِنَ الدَّمِ الَّذِی»... َ فرمود:امام صادق

تو خون خدا در زمینی، »، «یُدْرَکُ ثَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِأَوْلِیَائِكَ... 

-اش از زمین جز به اولیاءی خودت انجام نمیخونی که خونخواهی

 ( و ... .084، ص94)بحار األنوار، مجلسی، ج«.گیرد

به  تعداد فرزندان امام نیز مختلف ذکر شده است که در االرشاد

، «اصغر»، على بن الحسین «اکبر»ش یعنی على بن الحسینرقم ش

جعفر، عبد اللَّه، سكینه و  فاطمه اشاره کرده بود. در مورد امام بعد 

ایشان از میان فرزندان نیز آمده است که فرزند ایشان ابو محمد 

بوده است و مادرش شهربانو على بن الحسین زین العابدین

رسولى )اإلرشاد للمفید، مترجم: هاشم .دختر یزدجرد پادشاه ایران بود

 (014ـ  012، ص4محالتى، ج
توان به پنج دوره تقسیم کرد: حیات را مى ایشانتاریخ زندگى 

خالفت ، تا پایان خالفت عثمان پیامبر، رحلت پیامبر
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بر  دانشنامه امام حسین.)دوران قیام، قدرت رسیدن یزید، امام

 (.4، ص0، جمحمدی ری شهری، پایه قرآن، حدیث و تاریخ

 بوی سیب
فَكَانَا فِی الْبَیْتِ عِنْدِی وَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُکَانَ النَّبِیُّ»گوید:لمه میام س

انِ إِذْ دَقَّ الْبَابَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فَخَرَجْتُ أَفْتَحُ لَهُ الْبَابَ فَإِذَا الْحُسَیْنُ یَتَحَدَّثَ

مَعَهُ فَدَخَلَا فَلَمَّا أَبْصَرَا جَدَّهُمَا شَبَّهَا جَبْرَئِیلَ بِدِحْیَةَ الْكَلْبِیِّ فَجَعَلَا یَحُفَّانِ بِهِ وَ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا تَرَى الصَّبِیَّیْنِ مَا یَفْعَلَانِ فَقَالَ ئِیلُیَدُورَانِ حَوْلَهُ فَقَالَ جَبْرَ

یُشَبِّهَانِكَ بِدِحْیَةَ الْكَلْبِیِّ فَإِنَّهُ کَثِیراً مَا یَتَعَاهَدُهُمَا وَ یُتْحِفُهُمَا إِذَا جَاءَنَا فَجَعَلَ 

ذَا بِیَدِهِ تُفَّاحَةٌ وَ سَفَرْجَلَةٌ وَ رُمَّانَةٌ فَنَاوَلَ جَبْرَئِیلُ یُومِئُ بِیَدِهِ کَالْمُتَنَاوِلِ شَیْئاً فَإِ

فَفَرِحَا وَ تَهَلَّلَتْ وُجُوهُهُمَا  الْحَسَنَ ثُمَّ أَوْمَى بِیَدِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَاوَلَ الْحُسَیْنَ

ةَ فَشَمَّهَا ثُمَّ رَدَّهَا فَأَخَذَ التُّفَّاحَةَ وَ الرُّمَّانَةَ وَ السَّفَرْجَلَوَ سَعَیَا إِلَى جَدِّهِمَا

إِلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَهَیْئَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ لَهُمَا صِیرَا إِلَى أُمِّكُمَا بِمَا مَعَكُمَا وَ 

فَلَمْ یَأْکُلُوا مِنْهَا بَدْؤُکُمَا بِأَبِیكُمَا أَعْجَبُ إِلَیَّ فَصَارَا کَمَا أَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ

حَتَّى صَارَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا التُّفَّاحُ وَ غَیْرُهُ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا لَكَ  شَیْئاً

لَمْ تَأْکُلْ وَ لَمْ تُطْعِمْ زَوْجَتَكَ وَ ابْنَیْكَ وَ حَدَّثَهُ الْحَدِیثَ فَأَکَلَ النَّبِیُّ وَ عَلِیٌّ وَ 

وَ أَطْعَمُوا أُمَّ سَلَمَةَ فَلَمْ یَزَلِ الرُّمَّانُ وَ السَّفَرْجَلُ نُفَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْ

قَالَ  وَ التُّفَّاحُ کُلَّمَا أُکِلَ مِنْهُ عَادَ إِلَى مَا کَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ

فَلَمَّا رَسُولِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ فَلَمْ یَلْحَقْهُ التَّغْیِیرُ وَ النُّقْصَانُ أَیَّامَ فَاطِمَةَ بِنْتِ

تُوُفِّیَتْ فَقَدْنَا الرُّمَّانَ وَ بَقِیَ التُّفَّاحُ وَ السَّفَرْجَلُ أَیَّامَ أَبِی فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ أَمِیرُ 

فُقِدَ السَّفَرْجَلُ وَ بَقِیَ التُّفَّاحُ عَلَى هَیْئَتِهِ عِنْدَ الْحَسَنِ حَتَّى مَاتَ الْمُؤْمِنِینَ

هِ ثُمَّ بَقِیَ التُّفَّاحَةُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِی حُوصِرْتُ عَنِ الْمَاءِ فَكُنْتُ أَشَمُّهَا إِذَا فِی سَمِّ

 عَطِشْتُ فَتَكْسِرُ لَهَبَ عَطَشِی فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَیَّ الْعَطَشُ عَضَضْتُهَا وَ أَیْقَنْتُ بِالْفَنَاءِ.

یَقُولُ ذَلِكَ قَبْلَ مَقْتَلِهِ بِسَاعَةٍ فَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ  سَمِعْتُهُقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ

وُجِدَ رِیحُهَا مِنْ مَصْرَعِهِ فَالْتُمِسَتْ فَلَمْ یُرَ لَهَا أَثَرٌ فَبَقِیَ رِیحُهَا بَعْدَ 

ادَ ذَلِكَ مِنْ وَ لَقَدْ زُرْتُ قَبْرَهُ فَوَجَدْتُ رِیحَهَا تَفُوحُ مِنْ قَبْرِهِ فَمَنْ أَرَالْحُسَیْنِ

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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شِیعَتِنَا الزَّائِرِینَ لِلَقْبِرِ فَلْیَلْتَمِسْ ذَلِكَ فِی أَوْقَاتِ السَّحَرِ فَإِنَّهُ یَجِدُهُ إِذَا کَانَ 

  ،«مُخْلِصاً
نزد من بود. جبرئیل نازل شد. آن دو با هم گفتگو امبرپی»

در زد. رفتم تا در را باز کنم.  کردند که حسن بن علیمی

چون چشمشان  .هم با اوست. هر دو وارد شدندسیندیدم ح

 به جدّشان پیامبر خدا افتاد، جبرئیل در نظرشان مانند دحیه کلبی

گفت: یا رسول اهلل! دو چرخیدند. جبرئیلآمد. دور دحیه می

کنند؟ فرمود: تو را همچون دحیه بینی که چه میکودک را نمی

ای آید هدیهد و هرگاه میآیاند. او زیاد سراغ این دو میکلبی دیده

جبرئیل شروع کرد به اشاره کردن با دستش،  .آوردبرایشان می

گیرد ناگهان در دستش یك سیب و به مثل کسی که چیزی را می

داد، همان گونه با دستش اشاره و انار بود. آنها را به امام حسن

هم داد. هر دو خوشحال و خندان شدند و نزد کرد و به حسین

سیب و انار و به را گرفت و بویید، پیامبر.شتافتند جدّشان

طور به هریك آن دو داد و فرمود: با آنچه دارید سپس آنها را همان

نزد مادرتان بروید و اگر ابتدا پیش پدرتان بروید، بهتر است. آن دو 

طبق دستور پیامبر خدا رفتند و چیزی از آنها را نخوردند، تا 

و میوه های دیگر به همان حال بود. پیامبر نزدشان برود، سیب 

فرمود: یا علی! چرا از میوه نخوردی و به همسر و فرزندانت ندادی 

از حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،و ماجرا را فرمود. پس پیامبر

به و سیب به همان حال  ،آن خوردند و به ام سلمه هم دادند. انار

-اول برمیشد باز به حالت باقی بود و هر چه از آن خورده می
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-میامام حسین.از دنیا رفتگشت، تا اینكه رسول خدا

هم تغییر و کاهشی در آنها  فرماید:در دوران حضرت فاطمه

به شهادت رسید، انار را از دست  پیش نیامد. چون فاطمه

دادیم و سیب و به در دوران پدرم باقی بود. چون 

مان شهید شد، بِه هم ناپدید شد و سیب به هامیرالمؤمنین

باقی بود؛ تا آنكه مسموم و شهید شد. حالت نزد امام حسن

سیب باقی بود تا وقتی که در محاصره و بی آبی قرار گرفتم. هر 

شدم، آن را که می بوییدم، شدت عطشم فرو می گاه تشنه می

ام افزون شد، بر آن دندان زدم و دیگر یقین نشست. چون تشنگی

ید: این سخنان را پدرم می فرماامام سجاد .به مرگ داشتم

ساعتی پیش از شهادت به من گفت. چون به شهادت رسید، بوی 

آمد. در پی آن سیب بودند و اثری از آن آن سیب از قتلگاهش می

هم باقی ماند؛ قبر او دیده نشد، ولی بوی سیب، پس از حسین

رسد. را زیارت کردم، دیدم بوی آن سیب از قبر او به مشام می

شیعیان ما که زائران قبر او باشند بخواهند آن بو را پس هرکس از 

استشمام کنند، هنگام سحر دنبال آن روند. اگر مخلص باشند، آن 

 (.059، 0)روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال نیشابورى، ج.را خواهند یافت

حدیثی، عدم موید در منابع ، عدم ورود حدیث فاقد سند معتبر

وجود بوی سیب از كان پذیرفته است، مضمونی است، در حد ام

 https://karbobala)رک: .از مشهورات است حرم امام حسین

.com) 
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 ویژگی های امام

ها و فضایل امام از کثرت خاصی برخوردار است که این ویژگی

ه تحریر نوشتار نیز مانند سایر نوشتارهایی که در این زمینه به رشت

آیاتی از قرآن پردازد. درآمده است، به صورت مجمل به بحث می

پرداخته است که های امام حسیننیز به بیان فضایل و ویژگی

براساس منابع شمار آنها نیز با اختالف بیان شده است. زیرا آیات 

در ی به بیان این فضایل پرداختند و گاهی آیات و روای یتفسیر

 پنج تن آل عباو  ام حسن و امام حسینشأن یا تطبیق بر ام

 شود:ها اشاره میاز این رو به برخی از آن .بوده استدوازده امام یا 

 اخالص و خدا محوریـ 1

در صبحگاهان و شامگاهان این در منابع آمده است که امام

وَ مِنَ اللَّهِ  بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»دعا را داشتند:

وَ إِلَى اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ 

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْلَمْتُ نَفْسِی 

لَیْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَیْكَ إِیَّاکَ أَسْأَلُ إِلَیْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِی إِ

بنام خداى بخشنده »، «الْعَافِیَةَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة

جویم به نام خدا و به ذات خدا و در راه خدا و مهربان و یارى مى

ام بر خدا و نیست بر پیروى دین فرستاده خدا و اعتماد کرده
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و نه توانائى مگر به خداى بلند مرتبه بزرگ خداوندا حرکتى 

ام روى خود ام جان خود را به تو و گردانیدهبدرستى که من سپرده

و از تو و بس  را به سوى تو و واگذاشتم کار خود را به سوى تو

)مهج  «.کنم سالمتى از هر مكروهى را در دنیا و آخرتسؤال مى

 .(052، صالدعوات و منهج العبادات

  سیخدا ترـ 2

 یَوْمَ لَا یَأْمَنُ» در مورد خداترسی زیاد پرسیدند، فرمود: ازامام

 ایمن خدا در قیامت از عذاب»، «الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْ خَافَ اللَّهَ فِی الدُّنْیَا

، ابن )مناقب آل أبی طالب.«دردنیا از خدا بترسد مگر کسی که نیست

 (.09، ص8، جشهر آشوب مازندرانى

 صاحب نفس مطمئنّهـ 3

شود که استناد میدر این راستا به حدیثی از امام صادق

واجب و مستحب بخوانید؛  سوره مبارک فجر را در نمازهای»فرمود:

است. شخصی علّت  زیرا این سوره مبارک در شأن امام حسین

آن را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دلیل آنكه امام 

نفس مطمئنّه بود که خداوند از او راضی و او از صاحب حسین

  (91، ص48)بحار األنوار، مجلسی، ج«.خداوند راضی بود
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 گذشتـ 4

ویژه آنكه آدمى قدرت بر ه ترین کرامت انسانى است بگذشت عالى

عصام بن ». که نمونه آن در ماجرایانتقام نیز داشته باشد

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  ...»دشود.که امام به او فرمومشاهده می«المصطلق

آنگاه فرمود: آرام باش و براى من و  «بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِین

 (.265، ص4، جسفینة البحار، قمى)...«.خودت از خداوند طلب مغفرت کن

  تحمّل غم و اندوه برای اصالح جامعهـ 5

سالم بر آن »، «الْعَبَرَاتِ لِوَ قَتِی السَّلَامُ عَلَى أَسِیرِ الْكُرُبَاتِ»

 .اسیر]غم و اندوه و[ مصائب سخت]عالم[ و کشتة آب چشمان

توان به عالوه بر این ویژگی می( 849، ص)المصباح للكفعمی، کفعمى

 مُهْجَتَهُ وَ بَذَلَ»اشاره کرد: برای نجات جامعه امام بخشیدن هستی

او خون »... ،«لَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَةِفِیكَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَا

پاک قلبش را در راه تو بذل کرد]و جانش را فدا نمود[ تا بندگانت 

مصباح المتهجّد و سالح )«.حیرت و گمراهى نجات دهد ،را از جهالت

 (.244المتعبّد، طوسى، ص

 احسان امامـ 6

تْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ فَدَخَلَکُنْتُ عِنْدَ الْحُسَیْنِ»نقل شده که: انس از 

فَحَیَّتْهُ بِطَاقَةِ رَیْحَانٍ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقُلْتُ تُحَیِّیكَ 

، «بِطَاقَةِ رَیْحَانٍ لَا خَطَرَ لَهَا فَتُعْتِقُهَا قَالَ کَذَا أَدَّبَنَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وارد شد و دسته  یدم، کنیزکبو گوید: خدمت امام حسینیم»
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 یتو در راه خدا آزاد: فرمودبه آن حضرت هدیه کرد، امام یگل

ندارد ی آورد که ارزش چندانی عرض کردم: او برای شما دسته گل.

خدا این گونه به ما ادب آموخته : کنید؟ فرمودیو شما او را آزاد م

 (.10، ص4)کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، ج.است

 کمک به مستمندانـ 7

وُجِدَ  »در مناقب ابن شهر آشوب در این زمینه نقل شده است که:

بْنِ عَلِیِّ یَوْمَ الْطُفْ أَثَرِ فَسَأَلُوا زَیْنُ الْعَابِدِینَ عَنْ  عَلَى ظَهَرَ الْحُسَیْنِ

الْأَرَامِلِ  ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مِمَّا کَانَ یَنْقُلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى مَنَازِلَ

در روز طفّ)کربال(بر پشت مبارک حسین »،«وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ

پرسیدند، امام سجاددرباره آن از د. بن على اثر چیزى دیده ش

هاى نهاد و به خانههایى است که بر پشت خود مىفرمود: اثر کیسه

بی )مناقب آل أ«.بردیتیمان و مستمندان مى ،سرپرستزنان بى

 (.00، ص8، جابن شهر آشوب مازندرانى ،طالب

 ـ مدیریت عزتمند 8

 چنین خویش عرفه دعاى در حقیقت این دربارهامام حسین

بِالسُّمُوِّ وَ الرَّفْعَةِ، وَ أَوْلِیاؤُهُ بِعِزِّةِ  نَفْسَه یا مَنْ خَصَ:»فرموده است

 مخصوص ت،رفع و مقام به علو را خود ذات آنكه اى»،«یَتَعَزَّزُونَ

)الصحیفة العلویة و .«عزت،عزیزساختى به را دوستدارانت و گردانیدى

واملی دارد که عمدیریت این نوع  (041التحفة المرتضویة، سماهیجى، ص
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 در مؤمنان، استقامت و رسول با خدا، ارتباط به عبارتند از ایمان

سین در )مدیریت عزتمند امام حاو. از اطاعت و خدا بر باطل، توکل با جدال

 (.000ـ  004پرتو آیات قرآنی زروندی رحمانی، ص
های منحصر به فردی دیگری از فضایل و ویژگیدر سیره امام

، پدر امامان ، شبیه ترین فرد به پیامبر،امبرمحبوب پیقبیل 

دوستدار ، عارف به قرآن، سَرور شهیدان، سید جوانان اهل بهشت

، دالوری جاعت واسوه ش ،ذکرو  مقام عبودیت ،واقعی قرآن

معلّم عزّت و ، سخاوت، توکّل، طلبى و ذلّت ستیزىعزت، جاودانگى

و ... مطرح است که مجال  دنیا گریزی، معلّم ایثار، عمل صالح

 باشد.ذکرش در این نوشتار نمی

 معرفی کتاب دانشنامه امام حسین 

، تالیف بر پایه قرآن، حدیث و تاریخدانشنامه امام حسین

چهار هزار  جلد شامل08و همكاران در  محمد محمدی ری شهری

، صفحه به دو زبان فارسی ـ عربی 004هزار و  0نقل در  090و 

 شده است.  تالیف0149قم، دارالحدیث، 

تحقیق و تألیف ترین اهداف و انگیزه تالیف دانشنامه انجام مهم

ص ، ناظر به نیازهای معاصراندیشه نامه امام حسین)منسجم و فراگیر روشمند،

از  ، استفادهو قیام ایشانگام بلندی برای شناساندن امام، (040

مخصوصا واقعه  امامسیره  هایها و پیامدرس، مطالب ،حقایق

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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از دانشنامه امام  یدر مراسم رونمای یگلپایگان یآیت اهلل صاف یسخنران)اشوراع

تحریك عواطف مردم جایگزین تبیین اهداف بلند نهضت  ،(حسین

)دانشنامه حیسنی شده است، عدم بررسی ابعاد مختلف زندگی امام

پرهیز  (82و 85خدمتی سترگ به پیشگاه سید الشهدا، خوش نژادیان، ص امام حسین

، مغفول ماندن این به زندگی امام اى و تك بعدىنگاه تجزیهاز 

دانشنامه امام )حادثه، عدم استفاده از منابع کهن برای این عرصه

 باشد.می(4،ص0، جمحمدی ری شهری، بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ حسین

، هاها و ویژگىفضیلت، زندگى خانوادگىدانشنامه از بخش های: 

پس از ، پس از پیامبرو فرزندانش، امام  دالیل امامت امام

خروج ، ز شهادتا خبر دادنِ پیشاپیش، شهادت پدر تا قیام عاشورا

وقایع پس از ، کربال تا شهادت ، ازربالامام از مدینه تا رسیدن به ک

هاى اجتماعى و آثار تكوینى واقعه تحلیلى درباره بازتاب ،شهادت

ها در مورد امام، ، نمونه مرثیهعزادارى و گریه براى امام، عاشورا

-حكمت، مزار امام، پژوهشی درباره سند زیارت عاشورا، زیارت امام

و ...  ى، سیاسى، عبادىهاى معرفتهاى رسیده از امام در زمینه

محمدی ، بر پایه قرآن، حدیث و تاریخدانشنامه امام حسین) تشكیل شده است.

 (.81ـ  84، ص0، جری شهری

 

 

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 العبّاس اباالفضل حضرت یمهنا زیارت
اَلسّالمُ عَلیك یا أبَاالْفَضْلِ الْعَبّاسَ بْنَ أمِیرِالمُؤمِنِینَ اَلسّالمُ عَلیك یابْنَ سَید 
الْوَصِیینَ اَلسّالمُ عَلیك یابْنَ أوَّلِ الْقَومِ إساْلماً وَأقْدَمِهِمْ إیمَاناً وَأقْوَمِهِمْ بِدِینِ 

الْءسْالمِ أشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ للّه وَلِرَسُولِهِ وَالِءخِیك فَنِعْمَ اللّه وَأحْوَطِهِمْ عَلَی ا
االْءخُ الْمُواسِی فَلَعَنَ اللّه اُمَّةً قَتَلَتْك وَلَعَنَ اللّه اُمَّةً ظلَمَتْك وَلَعَنَ اللّه اُمَّةً 

ابِرُ الُمجاهِدُ الْمحَامِی اسْتَحَلَّتْ مِنْك الْمحارِمَ وَانْتَهَكتْ حُرْمَةَ االْءسالمِ فَنِعْمَ الصّ
النّاصِرُ وَاالْءخُ الدّافِعُ عَنْ أخِیهِ الُمجِیبُ اِلی طَاعَةِ رَبِّهِ الرّاغِبُ فِیما زَهِدَ فِیهِ 
غَیرُهُ مِنَ الثَّوابِ الْجَزِیلِ وَالثَّناء الْجَمِیلِ وَاَلْحَقَك اللّه بِدَرجَةِ آبائِك فِی جَنّاتِ 

إنّی تَعَرّضْتُ لِزِیارَةِ أوْلِیائِك رَغْبَةً فِی ثَوابِك وَرَجاءً لِمَغْفِرَتِك  النَّعِیمِ، اَللّهُمَّ
وَجَزِیلِ اِحْسَانِك فَأسْألُك أنْ تُصَلّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرِینَ وأنْ تَجْعَلَ 

حَیاتِی بِهِمْ طَیبَةً  وَعَیشِی بِهِمْ قَارّاً وَزِیارَتِی بِهِمْ مَقْبُولَةً رِزْقِی بِهِمْ دَارّاً وَ
وأدرِجْنِی إدْراجَ الْمُكرَمِینَ واجْعَلْنِی مِمَّنْ ینْقَلِبُ مِنْ زِیارَةِ مَشَاهِدِ أحِبّائِك 
مُفْلِحاً مُنْجِحاً قَدِ اسْتَوْجَبَ غُفْرَانَ الذُّنُوبِ وَسَتْرَ الْعُیوبِ وکشْفَ الْكرُوبِ اِنَّك 

 .ةِأهْلُ التّقْوی وأهْلُ الْمَغفِرَ

 

 نگاهی به زندگی قمر بنی هاشم

 فاطمه و مادرشحضرت علیپدر حضرت ابوالفضل

 شعبان چهارم البنین بود. حضرت معروف به اُمّ کالبیّه حَزام دختر

سالگی به  18هجری در سن  00در  متولد شد. هجری 40 سال

سایر  (195ص ،0ج. )إعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسی، شهادت رسید

 )رک: قمر بودند. عثمان و جعفر حضرت به نام های عبداهلل، برادران

 (08و04ع(، رفوگران، ص  العبّاس) اباالفضل حضرت هاشم بنی
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 بن عباس بن لبابه، دخترعبداهلل هاشم بنی قمر حضرت همسر

فرزند به نام  دو لبابه عبدالمطلب بود. طبق قول مشهورحضرت ااز

 طریق از فقط ضرتح آن عبیداهلل داشت که نسل های فضل و

شش فرزند  است. در برخی منابع پنج الی ادامه یافته عبیداهلل

 ابوالفضل هاشم بنی قمر درخشان )رک: چهرهبرای ایشان ذکر شده است. 

 (044،ص خلخالی ، ربانیالعباس
 

 کنیه 

حضرت دارای دو کنیه ابوالفضل و ابوالقاسم می باشد. که کنیه 

ذکر شده است:  45ر زیاره اربعین باب ابوالقاسم در بحاراالنوار د

)بحار «. عَلِیٍ بْنَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عَبَّاسَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا الْقَاسِمِ»

در برخی منابع برای ایشان کنیه ابا قربه  (149، ص94األنوار، مجلسى، ج

 ( 195، ص0ج)رک: إعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسی،  نیز ذکر شده است.

 القاب

اش از فضایل حضرت دارای القاب فراوانی بودند که سرچشمه 

اخالقی ایشان بوده است از قبیل  قمربنی هاشم، باب الحوائج، 

سقا، حامی ظعینه، سپهساالر، العبد الصالح،  اطلس، طیار،

 هاشم بنی قمر درخشان )چهره.المستجار، قهرمان علقمی و پرچم دار

که در این مجال به تبیین (050ـ  084خلخالی، ص ، ربانیاسالعب ابوالفضل

 شود. اجمالی برخی موارد مشهور پرداخته می
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 سقا .1

که  بهترین چیزی»وارد شده است:در حدیثی از امام صادق

)کافی، «. در راه خدا بدهی خنك نمودن جگر تفتیده از عطش است

یعنی « سقا»نیز ایشان را با عنوان شیخ مفید( 150، ص2کلینی، ج

  (44، مفید،ص.)إلختصاصکنددهنده یاد میآب

 الحوائج باب .2

 در او، به متوسلین حاجات قضای و کرامات بروز کثرت اثر بر 

 لقب الحوائج، باب .گردید لقب مشهور این به خاصه و عامه میان

 هاشم بنی قمر درخشان )چهرهنیز می باشد.جعفر بن موسی امام

 (080،ص خلخالی ، ربانیالعباس ابوالفضل
 

 

 قمر بنی هاشم .3
 

 ممتاز زیبایی نظر از هاشم بنی میان در حضرت آن که آنجا از

 ابوالفضل هاشم بنی قمر درخشان )چهرهبود به این لقب مشهور بودند.

 (081،ص خلخالی ، ربانیباسالع

 عبد صالح .8

در باب زیارت حضرت در حدیثی از امام صادق

 الْمُطِیعُ -السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ»آمده است کهابالفضل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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)کامل الزیارات،  ابن «.سالم بر تو ای بنده صالح و فرمان بر خدا»، «لِلَّه

 (.452، صقولویه

 

 ویژگی ها فضائل و 

نیز فراوان بوده است. جهت مرور فضائل حضرت ابوالفضل

از زیارت ها  ابتدا تاملی در فرازی اجمالی به برخی از این ویژگی

ها به اجمال تبیین داریم. در ادامه برخی از ویژگی ناحیه مقدسه

 می شود.

السَّلَامُ عَلَى »در فرازی از زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده که: 

أَخَاهُ بِنَفْسِهِ الْآخِذِ  [ بْنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْمَوَاسِیاسِ ]أَبِی الْفَضْلِالْعَبَّ

إِلَیْهِ بِمَائِهِ الْمَقْطُوعَةِ یَدَاهُ  السَّاعِی لِغَدِهِ مِنْ أَمْسِهِ الْفَادِی لَهُ الْوَاقِی

[ وَ حَكِیمَ دِ الحیتی ]الْجُهَنِیَ[ یَزِیدَ بْنَ الرُّقَالَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ ]قَاتِلِیهِ

سالم بر ابوالفضل عباس فرزند امیرمومنان، »،«بْنَ الطُّفَیْلِ الطَّائِیَّ

آن کسی که جانش را نثار برادرش کرد و آنكه دنیا را وسیله 

آخرتش قرار داد و آنكه فدای برادرش شد و آنكه نگهبان بود و 

اند و آنكه دو برسسعی فراوان کرد تا آب را به لب تشنگان 

دستش در جهاد فی سبیل اهلل قطع گردید. خدا لعنت کند دو 

)إقبال «.قاتل او یزید بن رقاد جُهَنی و حكیم بن طُفیل طائی را

 (528، ص 4األعمال، ابن طاووس، ج
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 ایمان .1

های سرآمد حضرت بود که نمونه و مصداق بارز ایمان از ویژگی

زمانی بود که دو دست حضرت  آن در کربال به وقوع پیوست و آن

از تن مبارکش جدا شد. زمانی که دست راست حضرت را قطع 

قسم که اگر دست من را قطع کنید من تا  به خدا»کردند، فرموند:

را  ایشانکه دست چپ هنگامی «ابد حمایت کننده هستم از دینم

اى جان من از کفار ترسان »هم قطع کردند حضرت فرمودند:

) )زندگانى حضرت امام حسین«.د تو را برحمت خدامباش! بشارت با

 (00بحار األنوار(، مجلسی، ص 85ترجمه جلد 

 عبادت .2

گیرد عبادت و پرستش در برابر پروردگار از ایمان سرچشمه می

آثار سجده بر تر است.بنابراین هر چه ایمان بیشتر، بندگی افزون

ور که در طهمانهای عبادت و بندگی است. پیشانی نیز از مصداق

قرآن نیز به این صفت که  از صفات پیامبر و یارانش است،اشاره 

 عالمتِ»( 49فتح/)...«السُّجُودِ  أَثَرِ مِّنْ وُجُوهِهِم فىِ سِیمَاهُمْ»...کرده

 «. است... هایشانچهره در سجود اثر بر آنان[ مشخّصه]

  والیت مداری .3

 ام حسینبوده است. که امپذیری حضرت بهترین اسوه والیت 

 (091، ص)وقعة الطف، ابو مخنف کوفى«. جان من فدای تو باد»فرمود:
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 مواسات .4

باشد که مواسات میهای حضرت ابوالفضاز دیگر ویژگی

«. ای بودیدچه خوب برادر یكرنگ و یگانه»فرمود:امام صادق
 ( 048)کتاب المزار، مفید،  ص

ت و امام سخن امام بیان کننده این مطلب است که میان حضر

بلكه مانند یك روح در دو بدن  ؛ای نبوده استفاصلهحسین

ها و مشكالت به ویژه واقعه کربال در کنار بودند که در تمام سختی

گر شد، که تاریخ یكدیگر بودند و پایانش نیز در کربال نمایان

 بهترین گواهی دهنده آن است.

 بصیرت نافذ .5

های علم و رچشمهمعصومین به دلیل اتصال به منبع الهی س

شخصیت  نیز در این عرصهحضرت عباسحكمت هستند که 

عموی ما »فرمود:که امام صادقچنان. داشتندای برجسته

)شرح األخبار فی فضائل األئمة «.بینشی ژرف داشته استعباس

 (048، ص 1، ابن حیون، جاألطهار

 

 وفاداری .6

باشد. ییكی از فضایل اخالقی وفاداری است که رمز موفقیت م

بود. امام های بارز حضرت وفاداری به امام حسیناز ویژگی

وَ  أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِیمِ»خوانیم:فرمود در زیارت ایشان میصادق

دهم که از گواهی می»، «وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِیحَةِ لِخَلَفِ النَّبِیِّ التَّصْدِیقِ
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داشتی و نسبت ]پیشوای خود[ پیروی کامل جانشین پیامبر

)کامل الزیارات، ابن  «.به او راست کردار و وفادار و خیرخواه بودی

 (450، صقولویه
توان به در تكمیل و توضیح بیشتر مطالب این قسمت می

آیت  قسمتی از بیانات رهبری اشاره داشت که رهبر معظم انقالب

در »فرمودند:ای، ضمن ذکر مصیبت حضرت عباساهلل خامنه

راجع به ابا الفضل العباس رسیده،  کلماتی که از ائمه زیارات و

وفاداری حضرت ...  کید شده استأروی دو جمله بصیرت و وفا ت

وارد شدن در  جا بیشتر در همین قضیهاباالفضل العبّاس هم از همه

در اینجا هر انسانی به خود ...  فرات و ننوشیدن آب است شریعه

خودش  های تشنهه لبمشت آب هم ب دهد که یكحق می

برساند؛ اما او در اینجا وفاداری خویش را نشان داد. اباالفضل 

که آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد، فذکر العبّاس وقتی

های تشنه امام حسین، شاید به یاد عطش الحسین؛ به یاد لب

عطشناک  فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه

فتاد و دلش نیامد که آب را بنوشد. آب را روی آب علی اصغر ا

های نماز بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه).«ریخت و بیرون آمد

 (0129فروردین  40 ،تهران جمعه

 توانمندی جسمانی .7

در  زمینه توانمندی جسمانی حضرت مطالبی نقل شده است 

رگاه بر مردی زیبا، تنومند و آراسته بود که هعباس»مانند
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)تسلیة .«رسیدشد پاهایش به زمین میاسب تناوری سوار می

، ص 4المجالس و زینة المجالس )مقتل الحسین علیه السالم(، حسینى موسوى،ج

149 ) 

های حضرت و گونه گفت، فضائل و ویژگیتوان ایندر پایان می

تناسب دارد عملكرد ایشان به نوعی با مضمون سخن امام باقر

اسالم بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، حج، روزه »د:که فرمودن

 (.05، ص0)وسائل الشیعة، حر عاملی، جو والیت اهل بیت.

دیگری  دارای اوصاف برجسته انسانیحضرت ابوالفضل

 همچون مجاهدت، صالح و رستگاری، فرمانبرداری از خدا،

 و مهربانى،ادب، تواضع، قوت ارادهشجاعت، صبر، علم،  عصمت،

به اوج قلّه سر بلندی و و ... بودند.که ایشان را  خویشتندارى

 رساند.سرافرازی 
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 إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشّابَّ »

«الَّذي يُفنِي شَبابَهُ في طاعَةِ اللَّهِ

اش را به اطاعت خداوند خداوند دوستدار جواني است كه جواني

 . گذراندمي

 100نهج الفصاحه، ص

 طلیعه .1

و با امكان تالش و تكاپو جهت رسیدن به سرا مكانی دنیا 

جاودانه است. در این میان برای نیل به مسیر سعادت باید  سعادت

از برنامه ها، الگوها و امكانات موجود به خوبی استفاده کرد. آن 

چه از ارزش بیشتری برخوردار است، دقت در این مساله، که در 

یانه راه به بیراهه نرود. نیل به مسیر اصلی، امر مشتبه نشود و در م

پس باید جهت رسیدن به مقصد و پرهیز از غفلت از نیرو و توان 

 جوانی در زمان خودش استفاده مطلوب شود.

از جهتی استفاده از این فصل نیازمند راهنما و راهبری  

است که روشنایی مسیر را نشان دهد. دین اسالم هم به مقوله 

 عصومانماست و پیامبران  راهنما و الگو توجه خاصی داشته

 را برای این رسالت عظیم فرستاده است. 
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نمونه و مصداق اتم و پیامبر خاتم محمد مصطفی

اکمل فضایل و سجایای اخالقی می باشد که به تبع این ویژگی 

 ها در نسل ایشان مشهود است. 

نیز به عنوان یكی از مصادیق و  حضرت علی اکبر

ان می باشد. که می تواند نقش الگوهای جوان در این خاند

برجسته ای برای جوانان مسلمانان در عرصه های مختلف ایفا 

 نماید. 

 جوانی فصل شکوفایی   .2

کند. های مختلفی را سپری میانسان در طول زندگی دوره

های خاص خود را دارد. جوانی نیز که هر دوره امتیازات و شاخصه

سبزی و شادابی آغاز  ای در زندگی انسان است که بافصل ویژه

 شود.می

هایی اما استفاده مناسب از این نعمت، مانند سایر نعمت 

 آورد.که به انسان داده شده است. حقوقی را به گردن انسان می

جوان و جوانی با پارامترهایی مانند تكاپو، رشد، معنویت، 

شود. مطالعه اجمالی در متن کمال، فرصت طلبی و ... شناخته می

آسمانی ما یعنی قرآن بیان کننده این است که انسان جهت کتاب 

زیستن در دنیا ادوار مختلفی را از ابتدا تا انتها طی می کند. حتی 
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و  02مراحل رشد او در قرآن در آیات متعددی از قبیل غافر/

 و ... آمده است. 5حج/

ای داری اهمیت این دوره از دوران زندگی انسان به اندازه

نیز به این مقوله  انات متعددی از اهل بیتاست که در بی

-میدر حدیثی  علی المومنیناشاره شده است. حضرت امیر

، «شَیْئَانِ لَا یَعْرِفُ فَضْلَهُمَا إِلَّا مَنْ فَقَدَهُمَا الشَّبَابُ وَ الْعَافِیَة»:فرماید

غرر «. )دو چیز است که قدر دانسته نمی شود: جوانی و سالمت »

 (808ص تمیمى آمدى،لكلم، الحكم و درر ا

طور که در کالم امام ذکر شده، جوانی و سالمتی در همان

کنار یكدیگر آمده است البته با قید فقدان، که دقت خاصی را می 

طلبد. انسان در زندگی زمانی که نعمتی دارد و آن را از دست می 

دهد آن جا به ارزش واقعی آن واقف می شود. نمونه عینی آن 

ر وجود انسان است که تا زمانی که بیماری به سراغش سالمتی د

نیامده است، حتی از وجود سالمتی ابراز خرسندی ندارد و  نسبت 

به آن دچار نوعی غفلت و فراموشی است ولی زمانی که به بیماری 

جزنی و اندک دچار می شود آن جاست که از سالمتی و خوب 

 ایگاه پیدا می کند.بودنش، یاد می کند و به عبارتی این مقوله ج

بنابراین ذکر جوانی در کنار سالمتی نشان از  اهمیت فوق 

که جوان هستند از ها تا زمانیالعاده آن دارد. زیرا برخی انسان
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های سن جوانی بهره الزم و فرصت، نیرو، انگیزه و  سایر شاخصه

مفید را ندارند. از این رو وقتی سن کمی باالتر می رود و آن دوره 

رسانند. حسرت آن چه را از دست دادند، یی را به اتمام میطال

 خورند.می

مطرح شده است  قرآنطور که مراحل رشد انسان در همان

در سخن به میان آمده است که  از جوانانالگوها و مصادیقی 

الگو بودند که رمز موفقیت جوان امروز در به فضائل و پاکی 

ای قرآنی است. در این کارگیری شیوه و منش زندگی این الگوه

به عنوان  مجال به تبیین اجمالی زندگی حضرت علی اکبر

 الگوی نمونه جوانی پرداخته می شود.

 اجمالی بر زندگی حضرت علی اکبر

در یازدهم شعبان سال سی و سه حضرت علی اکبر

البته سال والدت ایشان اختالفی می باشد. هجری والدت یافت.
 (454الشیرازی، ص ی الحائریالدارین، الحسین )ذخیره

 مرة ابی دختر لیلی مادرش ابوالحسن و حضرت کنیه

در (40الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، ص )مقاتلاست. بوده ثقفی مسعود بن

یاد کرده  « اکبر» با لقب را تاریخ طبری حضرت علی اکبر

  (.880، ص 5ج الملوک، الطبری،  و االمم تاریخ الطبری: )تاریخ است.
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 کربال در حادثه هاشم بنی از که بود کسی نخستین شانای

در برخی منابع  (  40الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، ص )مقاتلرسید. شهادت به

هجده و بیست از قبیل مناقب نیز سن حضرت را در حادثه کربال 

، ) مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب مازندرانىقید کرده است. و پنج سال

 ( .069، ص8ج

و حضرت علی امام زین العابدیندر مورد اختالف سنی 

توان به روایتی از سید الساجدین اشاره کرد که امام می اکبر

بیان داشت که برادر بزرگتری داشتند که به شهادت رسیده 

 (.408، ص )وقعة الطف، ابو مخنف کوفىاست.

 بارزترین ویژگی ها 

 اوج فضائل. 1

ی بوده که در جوانی از معصومان حضرت علی اکبر

آراسته به فضایل فراوانی بوده است که تاریخ گویای آن است. 

ای بوده است که در زیارت عاشورا به فراوانی این فضایل به اندازه

 بْنِ عَلِیِ وَ عَلَى الْحُسَیْنِ عَلَى السَّلَامُ»شودایشان سالم داده می

 (.024، ص)کامل الزیارات، ابن قولویه«. الْحُسَیْن

ایشان به دلیل این فضایل در جوانی معلم و الگوی سایر 

جوانان است که در تمام ابعاد زندگی از فردی و اجتماعی را 
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دهد چرا که از حق پرستی و والیت مداری آغاز کرده، پوشش می

با ادب و تواضع در برار پدر و مردم آن را کامل کرده و با شهادت 

 و شجاعت اسوه شده است.

، زندگی بر مكارم اخالقیتوان آراستگی به ه طور کلی میب

 ،شآرام ،شجاعت ،تواضع و فروتنی، ادب ،دستور قرآن اساس

و ... را از سجایای  طلبیپذیری و حق  والیت، بخشندگیتفكر، 

 اخالقی و شخصیتی حضرت برشمرد. 

 والیت مداری. 2

ر این بعد در زندگی ائمه پر رنگ بوده است. حضرت نیز د

ای که در مواجهه با دشمن این زمینه نمونه بارزی بودند به گونه

من علی بن حسین بن علی  »این سخنان را بیان داشته که: 

 ،تر هستیمهستم. قسم به پروردگار کعبه که ما به پیامبر شایسته

دهیم که یك زنازاده بین ما حكم به خدا قسم که اجازه نمی

 (.484، ص وفى)وقعة الطف، ابو مخنف ک«. کند

 شبیه ترین فرد به پیامبر. 3

در روز قبل از شهادت حضرت علی اکبرامام حسین

اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ »عاشورا این گونه توصیفش کرد:
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کُنَّا إِذَا النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً بِرَسُولِكَ  أَشْبَهُ بَرَزَ إِلَیْهِمْ غُلَامٌ

خدایا شاهد باش بر این قوم »،«اشْتَقْنَا إِلَى نَبِیِّكَ نَظَرْنَا إِلَى وَجْهِه

شود پسری که شبیه ترین فرد از نظر به سوی آنها آشكار می

هر گاه ما مشتاق  تو استپیامبر اخالق وگفتار به ظاهر و

مجلسی،  . )بحار األنوار،« نگریستیمشدیم به او میمیدیدار پیامبر

 (.84، ص85ج

ابوالفرج توان به روایتی اشاره کرد که در همین راستا می

ترین معاویه گفت: شایسته نقل کرده: از مغیره در کتابش اصفهانی

بلكه نه، معاویه گفت:  ،خالفت کیست؟ گفتند: تو مردم برای

است که جدّش سزاوارترین فرد برای خالفت، علی بن الحسین

شجاعت و دلیری بنی هاشم،  کهد باشمیرسول خدا

الطالبین،  . )مقاتلخوش رویی قبیله ثقیف را داردو سخاوت بنی امیه 

 (. 40ابوالفرج اصفهانی، ص

 نخستین شهید بنی هاشم. 4

 أَوَلَ یا عَلَیْكَ السَّالمُ»رت ناحیه مقدسه آمده که: ادر زی

سالم بر تو، ای »، «أبراهِیمِ سُاللَةِ مِنْ سَلیلِ خَیْرِ نَسْلِ مِنْ قَتیل

الدارین،  )ذخیره« اول کشته از نسل بهترین دودمان ابراهیم خلیل
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نخستین فردی بود که علی اکبر (،452الشیرازی، ص الحسینی الحائری

 از بنی هاشم روانه میدان جنگ شد و به شهادت رسید.

 

 احترام به والدین .3

شده، از وظایفی که برای فرزند در مقابل پدر و مادر تعیین 

ها است که حضرت به عنوان الگوی کامل این مساله احترام به آن

های احترام و زیباترین جلوه بوده و در ارتباط با امام حسین

ادب را داشته است. این امر دو طرفه بوده و امام حسین نیز 

جا که وقتی مصداق اتم و اکمل محبت به فرزند بوده است. تا آن

پسرم پس از تو، خاک بر »د، فرمود: به شهادت رسی علی اکبر

)إعالم الورى بأعالم را کشتندخدا بكشد قومی را که تو ا ... سر این دنی

 . (808، ص0الهدى، طبرسى،  ج

  درخواست علی اکبر و معجزه امام

شَهِدْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ »نقل شده:« کثیر بن شاذان»از 

عَلِیٌّ الْأَکْبَرُ عِنَباً فِی غَیْرِ أَوَانِهِ، وَ قَدْ اشْتَهَى عَلَیْهِ ابْنُهُ عَلِیٍّ

فَضَرَبَ یَدَهُ إِلَى سَارِیَةِ الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَ لَهُ عِنَباً وَ مَوْزاً فَأَطْعَمَهُ وَ 

خودم شاهد بودم که علی اکبر » ،«أَکْثَرُ لِأَوْلِیَائِهِ قَالَ: مَا عِنْدَ اللَّهِ

با  گور طلب کرد. امام حسینان شدر غیر فصل مناسب، از پدر
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دست به کناره دیوار مسجد زد که انگور و موزی از آن خارج شد. 

از آنچه نزد خدای تعالی »پس فرزند را از آن خورانیده و فرمود:

 (.041)دالئل اإلمامة، طبرى آملى صغیر، ص.«رسد.است به اولیائش بیشتر می

 مشورت و اولویت به جوان

عنوان یكی از اصول مهم در روابط توان به از مشورت می

یابد. یكی جمعی یاد کرد. با مشورت امكان خطا و ضرر کاهش می

از معیارهای و امتیازات جوانان برخورداری از نیروی فكری و 

عقلی باال است. زیرا ذهن جوان  در ابتدای راه است و هنوز درگیر 

معیار به  رو اگر در این دوره از اینحاشیه ها نشده است. از این

خوبی استفاده شود فرد و جامعه را به سمت تعالی سوق خواهد 

 داد.

در اهمیت و اوالویت دادن به جوان در سخنان گهر بار امام 

إذا احتجت إلى المشورة فی أمر قد طرأ » آمده است: علی

علیك فاستبده ببدایة الشبان فإنهم أحد أذهانا و أسرع حدسا ثم 

لكهول و الشیوخ لیستعقبوه و یحسنوا رده بعد ذلك إلى رأی ا

هرگاه در امری که برایت پیش »، «االختیار له فإن تجربتهم أکثر

آمده نیازمند مشورت بودی، ابتدا با جوانان مشورت کن، زیرا آنان 

زنند. سپس آن را به اندیشه تر حدس میترند و سریعتیزهوش



 

19 
 

انتخاب نیكو پیران و بزرگان واگذار تا فرجام آن را شناسایی و 

)شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ابن «.کنند، زیرا تجربه آنان بیشتر است

 (.112، ص46أبی الحدید، ج

جوان »در سخنان مقام معظم رهبری نیز آمده است که:

 (0190/60/60« .مرکز نوآوری است، مرکز خالقیت و ابتكار است
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