
 معصومین از منظر امام حسین فضایل

 
 *سیدمهدی موسویاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

، بررسی سخنان حضرات معصومینهای شناخت امام حسینیکی از بهترین راه

فرمود:  به حضرت علی اکرمباشد؛ زیرا همان گونه که پیامبر در باره ایشان می

َنا»
َ
ُهَُوُأ ُاللَّ َُمْعِرَفِتَكُِإلَّ اى على! جز خدا و من، کسى تو را آنچنانکه  1؛َماَُعَرَفَكَُياَُعِليَُُّحقَّ

نیز چنین است و تنها  ، در خصوص امام حسین«شناسدباید بشناسد، نمی

 شناسند.هستند که منزلت واقعی آن حضرت را می معصومان

های مشترک و اختصاصی توان به دو دسته: فضیلتفضایل و مقامات حضرت را می

و برخی دیگر، فضایل اهل  تقسیم کرد؛ یعنی برخی روایات، فضایل امام حسین

 کنیم. کند. در این نوشتار، از هر دو دسته روایات استفاده میرا بیان می بیت

 . امامت و رهبری 1

یح برآن تصر و تمام اهل بیت ی که پیامبر اکرمترین و باالترین مقامعالی

اْلَحَسُنَُوُاْلُحَسْيُنُ»فرمود:  پیامبر اکرم اند، مقام امامت و والیت است. از جمله کرده
ةُِ ْهِلُاْلَجنَّ

َ
َداَُشَباِبُأ ِبيِهَماَُوَُسيِّ

َ
ُأ ِتيَُبْعَد مَّ

ُ
د از حسن و حسین، امامان امت من بع 2؛ِإَماَماُأ

 « اند.پدرشان، و سید و سرور جوانان اهل بهشت

کند: در مسجد جامع مرو، حقیقت امامت و امام را این گونه معرّفی میامام رضا

ْنُ»
َ
ُِمْنُأ ْبَعُدَُغْورا 

َ
َُوُأ ْمَنُعَُجاِنبا 

َ
َُوُأ ْعَلىَُمَكانا 

َ
َُوُأ نا 

ْ
ْعَظُمَُشأ

َ
َُوُأ َُقْدرا  َجلُّ

َ
َماَمَةُأ ُاْْلِ اُسُانَّ َيْبُلَغَهاُالنَّ

                                                
 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 

 . 209، ص 2 ق، ج 1412جا: شریف رضی، . دیلمی، حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب، بی1
 .6،  ح 260، ص 1 ق، ج 1405، مؤسسه نشر اسالمی، قم: کمال الدین و تمام النعمة. شیخ صدوق، 2
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ُِباْخِتَياِرِهم ْوُُيِقيُمواُِإَماما 
َ
ْوَُيَناُلوَهاُِبآَراِئِهْمُأ

َ
و شأنش  همانا امامت، قدرش واالتر 1؛ِبُعُقوِلِهْمُأ

تر و عمقش بیشتر از آن است که مردم با تر و مکانش شریفتر و منزلتش عالیبزرگ

شان آن را دریابند و یا به انتخاب خود امامى منصوب عقل خود به آن رسند یا با آرای

 «کنند.

امام، انسان کاملی است که اقتدای به او، مایه رسیدن به کمال است. خدای سبحان، 

را به مقام امامت رساند، تا دیگران در عقیده، اخالق و کارشان به او اقتدا  ابراهیم خلیل

کنند. معنای هدایت ملکوتی امام نسبت به عقاید و اخالق و اعمال مردم، این است که 

عقیده، اخالق و اعمال امام، پیشاپیش شئون اعتقادی و اخالقی و عملی مردم قرار دارد 

کند. قلب مطهّر امام، آشیانه اراده حق است رهبری می و آنها را در صعود به سوی خدا

و اراده خدا، امری ملکوتی است و امامت، چهره دیگری از اراده خدا است؛ یعنی امام، 

 2جلوه اراده حق است.

 . حجت الهي2

امیر  3باشد، حجت خدا بر خلق بودن است.میمقام دیگری که برای امام حسین 

َُوُ»نقل کرده است که حضرت فرمود: از پیامبر اکرممؤمنان َُوَُفاِطَمُة َناَُوَُعِليٌّ
َ
أ

ِهَُعَلىَُخْلِقه من، علی، فاطمه، حسن،  4 ؛اْلَحَسُنَُوُاْلُحَسْيُنَُوُِتْسَعٌةُِمْنُُوْلِدُاْلُحَسْيِنُُحَجُجُاللَّ

 «های خدا بر خلق او هستیم. حجت، حسین و نُه فرزند حسین

  به معنای برهان حجة اهللبنابراین،  5معنای دلیل و برهان است.به « حجّ»حجّت، از ریشه 

 است.   و دلیلی است که از جانب خداوند نصب شده

                                                
 .1، ح 199، ص 1ش، ج 1362، چاپ دوم، اإلسالميةدار الکتب کافی، تهران: الکلینی، محمد بن یعقوب، . 1

  .356، ص 6ش، ج 1389پیامبران در قرآن، قم: نشر اسراء، چاپ پنجم،   جوادی آملی، عبداهلل، سیره. 2
السَّالَمُ عَلَيْکَ یَا حُجَةَ : »651ش، ص1387، اوّلجا: انتشارات معبود، چاپ قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، بی. 3

 .«وَابنَ حُجَتِهاللَّهِ 

 .132ق، ص 1400شیخ صدوق، امالی، بیروت: اعلمی، چاپ پنجم، . 4
 «. حج»، ذیل واژه 121ق، ص 1405، اوّل، چاپ الهجرة  دار. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، قم: 5



 127 ■  از منظر معصومین فضایل امام حسین

 علم الهي   . گنجينه3

 فضیلت و مقام دیگر ایشان، گنجینه علم الهی بودن است. در کالم امیر مؤمنان

ُ»به این صورت آمده است: گنجینه علم الهی بودن اهل بیت ُُهْم
ُ
َُلَجأ َُو ِه َمْوِضُعُِسرِّ

ْمِرِهَُوَُعْيَبُةُِعْلِمه
َ
ََلُمَُعَلْيَكَُياَُعْيَبَةُِعْلِمُ»کنیم: و در زیارت ایشان چنین خطاب می 1.«أ السَّ

ِهُ  «سالم بر تو ای گنجینه علم خدا!2؛اللَّ

که دارای همه نشئات وجودی هستند، در مرتبه نورانیت و والیت کلیّه، یعنی  ائمّه

ه تامّ که حقیقت امامت آنها است، به عنایت الهی بر همه عوالم هستی مسلّط مرحل

ماند و تمام حوادث بزرگ و کوچک  هستند و از احاطه علمی آنان چیزی مخفی نمی

نظام هستی، در معرض دید ایشان است و چیزی به نام زمان گذشته، حال و آینده برای 

 آنان معنا ندارد.

رسند، مانند دیگران هستند؛ بدین معنا که  ده و عالم طبیعت میالبته وقتی به مرحله ما

شان با شاید چیزی را نخواهند بدانند و از سیطره علم کنونی آنها خارج باشد. تفاوت

 پایان راهی ندارند؛ امّا امامان معصوم دیگران این است که دیگران به آن خزانه بی

از این رو، در  3توانند بدانند. که بخواهند، می اند، هر چه راپایان که کلیددار آن خزانه بی

ُُعلُِّ»روایات آمده است:  َُيْعَلَم ْن
َ
ُأ َُشاَء ُِإَذا َماَم ُاْْلِ وقتی امام بخواهد چیزی را بداند،  4؛ َمُِإّن

 «داند. می

نمونه خوبی است. روزی شتر پیامبر اکرم در این باره، گم شدن شتر پیامبر

دانست کجا است. برخی منافقان از  هیچ کس نمی هنگام عزیمت به تبوک گم شد و

ماجرا استفاده سوء کردند و این زمزمه را سردادند که او چگونه پیامبری است که ادعای 

با شنیدن داند. پیامبر خدا شده خود را نمیاِخبار از آسمان را دارد، اما جای شتر گم

 این جمله فرمود:

                                                
  .2ق، خطبه 1415، اوّلجا: دار االسوه، چاپ . صبحی صالح، نهج البالغه، بی1
 .673عباس، مفاتیح الجنان، پیشین، ص . قمی، شیخ 2
 .176، ص 1ش، ج 1389. جوادی آملی، عبداهلل، ادب فنای مقربان، قم: نشر اسراء، چاپ هفتم، 3
  .258، ص 1کافی، پیشین، ج ال. کلینی، 4 
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دانم. اکنون خدا مرا راهنمایی کرده که  نمی آموزد، من چیزی جز آنچه خدا به من می

شتر من در این صحرا در فالن درّه است و زمام آن به درختی پیچیده و از رفتن 

 1بازمانده است. بروید، آزادش کنید و بیاورید.

 یکی پرسید از آن گم کرده فرزند
 

ــن  ــه ای روش ــد ک ــر خردمن  روان پی
 

 زمصــرش بــوی پیــراهن شــنیدی
 

 کنعــانش ندیــدی؟ چــرا در چــاه  
 

 است بگفت: احوال ما برق جهان 
 

 دَمــی پیــدا و دیگــر دَم نهــان اســت
 

ــینم    ــی نش ــارم اعل ــر ط ــی ب  گه
 

ــنم   ــای خــود نبی ــا پشــت پ ــی ت  گه
 

 اگر درویش در حـالی بمانـدی  
 

ــاندی   ــالم برفش ــت از دو ع ــر دس  2س
 

از شهادت خود و بسیاری از حوادث  توان دانست که اماماز این مقام و ویژگی می

و وقایع کربال آگاهی داشت. عالوه بر این، بر اساس روایات گوناگون از سوی پیامبر 

آن حضرت از شهادت خود و برخی ،و امام حسن، امیر مؤمناناکرم

 حوادث با خبر بود. 

 . وارث انبيای الهي4

ودن است. در زیارت امام های ایشان، وارث انبیای الهی بیکی دیگر از ویژگی

 آمده است:  حسین

ِهُ» ُاللَّ َُنِبيِّ َُواِرَثُُنوٍح َُعَلْيَكَُيا ََلُم ُالسَّ ِه ُاللَّ َُصْفَوِة َُواِرَثُآَدَم َُعَلْيَكَُيا ََلُم سالم بر تو ای 3؛ُالسَّ

 « وارث آدم، برگزیده خدا، و سالم بر تو ای وارث نوح، نبی خدا.

و « خلّت» ،نوح« نبوت» ،برگزیدگی آدمو « صفوت»وارث امام حسین

بودن « اهللحبیب» ،بودن عیسی« اهلل روح» ،بودن موسی« کلیم» ،دوستی ابراهیم

مجموع کماالت انبیا  ،بود. بدین ترتیببودن علی« امیر مؤمنان»و پیامبر اکرم

ها آنچه خوبان همه دارند، تو تن»جمع شده است؛ و اولیای الهی در امام حسین

                                                
 .95، ص 4ج  ق، 1383، السيرة النبویة، قاهره: مکتبة محمد علی صبيح وأوالده. ابن هشام، حمیری، 1

  .10ش، باب دوم )در اخالق درویشان(، حکایت 1380ی، مصلح الدین، گلستان، تهران: انتشارات، چاپ دوم، . سعد2
  .659. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، پیشین، ص 3
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های ممتاز پیامبران از ویژگیالبته باید توجه داشت که امام حسین 1«داری.

 2برخوردار بود؛ ولی دارای مقام شامخ نبوّت تشریعی نبود. 

گوید: فاطمه با دو فرزندش، حسن و به نقل از زینب، دختر ابورافع می شیخ مفید

پیامبر خدا! این دو، نزد ایشان آمد و گفت: ای حسین، هنگام بیماری پیامبر

برای حسن، »فرمود: فرزندان شما هستند. چیزی برای آنها به ارث بگذار. پیامبر

  3«شیوه و شرافتم و برای حسین، سخاوت و شجاعتم را به ارث نهادم.

 . برترین جوانان بهشت 5

اند، سرور جوانان بهشت بودن است. هایی که برای ایشان شمردهیکی دیگر از فضیلت

نقل شده که  جوامع روایی اهل سنت و شیعه روایات مختلفی از پیامبر اکرم در

ة»فرماید:  می ْهِلُاْلَجنَّ
َ
َُشَباِبُأ َدا ُاْلُحَسْيُنَُسيِّ َُو حسن و حسین، دو سرور جوانان 4؛اْلَحَسُن

 « اند.بهشتی

در  را یکی از دو سرور جوانان بهشت شمرده است و البتهاین روایات، امام حسین

ِبي»فرمود: دنیا هم این گونه است؛ چنانکه پیامبر اکرم
َ
ُْبُنُأ َطاِلٍبَُوَُخْيُرُِرَجاِلُكْمَُعِليُّ

ٍدُ ُِبْنُتُُمَحمَّ َُفاِطَمُة ُِنَساِئُكْم َُخْيُر ُاْلُحَسْيُنَُو ُاْلَحَسُنَُو َُشَباِبُكُم بهترین مردان شما، علی  5؛َخْيُر

و حسین و بهترین زنان شما، فاطمه دختر  طالب و بهترین جوانان شما، حسنبن ابی

کند. در حقیقت،  به عنوان سرور امت یاد می این روایت از امام حسین« محمد است.

به عنوان  و امام حسین این گونه روایات، مکمل احادیثی است که از امام حسن

 کنند.جوانان اهل بهشت یاد می

                                                
 . 49، ص 1ش، ج 1360نا، چاپ پنجم، دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، تهران: بی. 1
  .95، ص 2مقربان، پیشین، ج . جوادی آملی، عبداهلل، ادب فنای 2
 .6، ص 2ق، ج 1413، اوّلشیخ مفید، ارشاد، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ . 3
، ص 5ق، ج 1403، چاپ دوم، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیعترمذی، ابوعیسی محمد، سنن ترمزی، بیروت: . 4

؛ شیخ صدوق، 10999ح  ،8، ص 4ج تا: ؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت: دار صادر، بی2280، ح 656
 .90، ح 112ش، ص 1362امالی، قم: انتشارات کتابخانه اسالمی، چاپ چهارم، 

 .9، ص 38ق، ج 1404، مؤسسة وفاءبیروت: ، . مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار5
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 اهل آسمان و زمين . محبوب6

ترین بنده خدا در نزد آسمانیان و زیور ایشان، آن است که محبوبفضیلت دیگر 

نقل  در حدیثی از پدرانش از پیامبر اکرمباشد. امام رضاها و زمین میآسمان

 کند که ایشان فرمود:می

ُِإلَُ» َُفْلَيْنُظْر َماِء ُالسَّ ْهِل
َ
ُِإَلىُأ ُاْْلَْرِض ْهِل

َ
ُأ َحبِّ

َ
ُِإَلىُأ َُيْنُظَر ْن

َ
ُأ َحبَّ

َ
ُأ هر کس  1؛ىُاْلُحَسْينَمْن

ترین زمینیان نزد آسمانیان است، به حسین دوست دارد به کسی بنگرد که محبوب

 «بنگرد.

َُدَخْلُتَُعَلىُ»آمده است:  به نقل از امام حسین در روایتی دیگر از امام رضا َقاَل
ِهُ ُْبُنَُكْعٍبَُفَقاَلُِليَُرُسوُلُ َرُسوِلُاللَّ َبيُّ

ُ
ُأ ُِعْنَدُه ِهَُو ْيَنُ اللَّ َُياَُز ِه َباَُعْبِدُاللَّ

َ
ُِبَكَُياُأ َمْرَحبا 

ُاْْلََرِضيَنُ َماَواِتَُو فرمود: خدمت پیامبر خدا رسیدم؛ در حالی  حسین بن علی 2؛ السَّ

که ابی بن کعب نزد ایشان بود. پیامبر خدا به من فرمود: آفرین باد بر تو ای زینت 

 «ها.ها و زمین آسمان

های عرش و بهشت دانسته زینت ستون ،گر، حسن و حسینو در روایتی دی

  اند: شده
«ُ َلْيَسَُقْد

َ
ُأ ِة:َُياَُربِّ َُقاَلِتُاْلَجنَّ ِة، ِةُِفيُاْلَجنَّ ْهُلُاْلَجنَّ

َ
ُأ َنِنيُِبُرْكَنْيِنُِمْنُِإَذاُاْسَتَقرَّ َيّ ْنُُتَز

َ
َوَعْدَتِنيُأ

ْرَكاِنَكُ
َ
َُبلىُ ؟ُأ : َُجلَّ َُو َُعزَّ ُه ُاللَّ ُاْلُحَسْيُنَُفَيُقوُل َُو يَنُتَكُِباْلَحَسِن ُِز فرمود:  پیامبر خدا 3؛َقْد

گوید: پروردگارا! به من وعده گیرند، بهشت میهنگامی که بهشتیان در بهشت جای می

هایت بیارایی؟ خداوند فرمود: بله، تو را به حسن ای که مرا با دو ستون از ستونداده

 «وحسین آراستم.

 ا ترین بنده خد. محبوب7

بیان شده است، محبت و دوستی است  مقام و فضیلت دیگری که برای امام حسین

 توان آن را به چند دسته تقسیم کرد. که می

                                                
 .73، ص 4ق، ج 1379طالب، قم: انتشارات عالمه، . ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی1
  .29، ح 59، ص 1ق، ج 1404، مؤسسة األعلمی للمطبوعات. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، بیروت: 2

 .112، ص 3ق، ج 1409، اوّل. ابن حیون، محمد بن نعمان، شرح االخبار، قم: جامعه مدرسین، چاپ 3
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  :ترین خلق نزد خداوندـ محبوب الف

ِهُ»فرمود: امام صادق  َُوَُفاِطَمُةَُوُاْلَحَسُنَُكاَنَُرُسوُلُاللَّ َُوُِعْنَدُهَُعِليٌّ َُذاَتَُيْوٍمَُجاِلسا 
  :َفَقاَلُ َوُاْلُحَسْيُنُ

ْكَرُ
َ
َُلُأ َُو َُوَُجلَّ ِهَُعزَّ ُِإَلىُاللَّ َحبَّ

َ
َُماَُعَلىَُوْجِهُاْْلَْرِضَُخْلٌقُأ َُبِشيرا  ِذيَُبَعَثِنيُِباْلَحقِّ ُالَّ َُعَلْيِهَُو َم

ا نزدش بودند  روزی پیامبر خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین 1؛ِمنَّ

دهنده بر انگیخت، بر روی زمین هیچ سوگند به آن که مرا بشارتفرمود: و پیامبر

 « تر از ما نیست.تر و گرامیکس نزد خدا محبوب

 ترین افراد نزد پيامبراکرممحبوبـ ب

َُالَحسُنَُوالُحسين»نقل شده است: از انس بن مالک از رسول خدا َُاهلىُِالىَّ  2؛َاَحبُّ

 «من، حسن و حسین هستند.ام در نزد ترین خانوادهمحبوب

ایشان را دو دسته گل خود و  در برخی دیگر از روایات آمده است که پیامبر اکرم

گرفت و به دو امانت در نزد امت دانسته است. حضرت آن دو را در آغوش خود می

بوسید و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، بویید و میچسبانید و میخود می

فرمود: خدایا! دهد و میگفت: گریه او مرا آزار میکرد و می فاطمه می سفارش او را به

  3«من این دو را دوست دارم. تو نیز آن دو را دوست داشته باش.

  :ـ وجوب محبت و دوستي ایشانج

بر همه مسلمانان واجب است. این امور،  ،شناخت، محبت و اطاعت از اهل بیت

نزد خداوند متعال و تأثیر آنها در سعادت و هدایت نشان از مقام و جایگاه ایشان در 

ویژه محبت و مودت به این خاندان، به عنوان اجر و پاداش رسالت ها دارد؛ بهانسان

 فرمود: روایت کرده که حضرتپیامبر معرفی شده است. جابر از پیامبر

                                                
  .3، ح 55ش، ص 1338، مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسين. شیخ صدوق، معانی االخبار، قم: 1

 .34265، ح 116، ص 12ق، ج 1409، مؤسسة الرسالة . متقی هندی، کنز العمال،2

، ص 2ش، ج 1389، قم: دار الحدیث، چاپ اوّل، شهری، محمد، دانشنامه امام حسین. ر.ک: محمدی ری3
56-70. 
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«ُ ْهِليَُقْد
َ
ُأ ُِمْن َبَعٍة ْر

َ
ُِإَلىُأ َُتْشَتاُق َة ُاْلَجنَّ ِبيِإنَّ

َ
ُأ ُْبُن َُعِليُّ ِهْم، َمَرِنيُِبُحبِّ

َ
ُأ َُو ُه ُاللَّ ُهُم َحبَّ

َ
َُوُأ َطاِلٍب

ِهَُعَلْيِهُمُ َُصَلَواُتُاللَّ بهشت، مشتاق چهار نفر از اهل بیت من  1؛اْلَحَسُنَُوُاْلُحَسْيُنَُوُاْلَمْهِديُّ

على  باشد. خدا ایشان را دوست دارد و مرا نیز به دوستی ایشان، فرمان داده است:می

 «.طالب، حسن، حسین و مهدىبن ابى

 اند: را در تفسیر آیه مودت چنین نقل کرده شیعه و اهل سنت، سخن پیامبر اکرم

هاى متفاوت  فرمود: خداوند انبیا را از درخت امامه باهلى، پیامبر اکرمبه نقل از ابى» 

آفرید؛ اما من و علی را از یک درخت آفرید. من، ریشه آنم و علی، شاخه و حسن و 

های ای از شاخههاى آن هستند. هر کس به شاخههای آن و پیروان ما، برگحسین، میوه

اى خدا را میان  دهکند. اگر بنیابد و هر کس کج برود، سقوط می آن درآویزد، نجات مى

ای که همچون مشکى خالى شود، اما صفا و مروه هزاران سال عبادت کند، به گونه

اندازد. آنگاه این آیه را محبت ما را درک نکند، خداوند او را به صورت در آتش می

خواهم؛ جز دوستی با بگو من برای این )رسالت(، از شما مزدی نمی»تالوت کرد: 

 2«خویشاوندانم.

را این چنین  خی از بزرگان، حکمت درخواست مودت اهل بیت از سوی پیامبربر

 اند:بیان کرده

کنم، یعنی تالش من، فقط برای را طلب می فرماید تنها مودت اهل بیتوقتی می

این نبود که باری از دوش خود بردارم، بلکه برای این بود که این بار را به مقصد 

نباشد، رسالت من ناتمام است و به مقصد نخواهد  برسانم و اگر مودت اهل بیت

 3برند!ای از رسالت نمیرسید و مردم بهره

 دشمني با ایشان فرجامـ پاداش دوستي و د

فضیلت دیگر ایشان، این است که دوستی ایشان، دوستی خدا و پیامبر شمرده شده 

. همچنین های الهی استمندی از نعمتاست و رهاورد آن، ورود به بهشت و بهره

                                                
  .401، ح 345ق، ص 1411 . عالمه حلی، کشف الیقین، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی،1
، ص 42ق، ج 1416؛ ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیروت: دار الفکر، 345شیخ صدوق، کمال الدین، پیشین، ص . 2

 . 8412، ح 65

 .340ش، ص 1385در قرآن، قم: نشر اسراء، چاپ پنجم،  رسول اکرم  . جوادی آملی، عبداهلل، سیره3
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دشمنی خداوند و پیامبرش دشمنی با ایشان، دشمنی با خدا و پیامبر او است که سبب 

گردد و در پی آن نیز ورود به جهنم و عذاب الهی خواهد بود. این فضیلت را شیعه می

 اند: نقل کردهو اهل سنت در روایات بسیاری از پیامبر اکرم

حسن و حسین، پسران من هستند. هر کس :بر خدابه نقل از سلمان فارسی از پیام»

آن دو را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد، خداوند 

آورد؛ اما هر کس با آن دارد و هر که را خدا دوست بدارد، به بهشتش درمیدوستش می

دشمنش دو دشمنی کند، با من دشمنی کرده و هر کس با من دشمنی کند، خداوند 

 1«آورد.میدارد و هر کس را خدا دشمن بدارد، به دوزخش در می

 . سرور شهيدان 8

، این است که سرور شهیدان در دنیا و های امام حسینترین ویژگییکی از برجسته

يَنُ»آخرت است. در حدیث قدسی آمده است:  ِليَنَُوُاآلِْخِر َهَداِءُِمَنُاْْلَوَّ ُدُالشُّ ُهَُسيِّ َماُِإنَّ
َ
ِفيُُأ

ْنَياَُوُاآلِْخَرةُِ  «بدانید که او سرور شهیدان از اولین و آخرین در دنیا و آخرت است.  2؛الدُّ

ُْبَنُ»فرماید: میهمچنین امام صادق ُاْلُحَسْيَن نَّ
َ
ُأ َُلْو ُُيِحبُّ ُُهَو َُو ُِإلَّ َُشِهيٍد ُِمْن َما

َُمَعهَُُعِلي  َة ُاْلَجنَّ ىَُيْدُخُلوَن َُحتَّ نیست، مگر اینکه دوست دارد که  هیچ شهیدی 3؛َحيٌّ

 « باشد و با او وارد بهشت شود. همراه حسین

َُلُهُ»نقل شده است:  و در روایتی دیگر از پیامبر اکرم َُخَتْمُت َُو َهاَدِة ُِبالشَّ ْكَرْمُتُه
َ
أ

َهَداِءَُدَرَجةُ  ْرَفُعُالشُّ
َ
ْفَضُلَُمِنُاْسُتْشِهَدَُوُأ

َ
َعاَدِةَُفُهَوُأ با شهادت گرامى داشتم حسین را  4؛ِبالسَّ

و پایان کارش را به سعادت رساندم. او برترین شهیدان است و باالترین درجه آنان را 

 « دارد.

با نثار خون در  شود؛ نخست اینکه امام حسیناز این روایات، چند نکته استفاده می

درجه راه خدا، به مقام شهادت نایل شده است. دیگر آنکه مقام و درجه او، باالترین 

                                                
؛ متقی هندی، کنز 432، ص 1ق،  ج 1390ر الکتب االسالمیه، چاپ سوم، شیخ طبرسی، اعالم الورى، تهران: دا. 1

 .121، ص 12العمال، پیشین، ج 
  .179، ح 147ق، ص 1417، اوّل، چاپ مؤسسة نشر الفقاهةجا: . ابن قولویه، کامل الزیارات، بی2

 .322، ح 220. همان، ص3
  .3، ح 527، ص 1کافی، پیشین، ج ال. کلینی، 4
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از  شود که پیامبر اکرمشهدا و سرور شهیدان از ازل تا ابد است. همچنین دانسته می

 شهادت او باخبر بوده و آن را نیز بازگو کرده است. 

 نسل امامت استمرار. 9

از  امامان اهل بیت بیشتر این است که،های امام حسینیکی دیگر از ویژگی
نسل اویند. این ویژگی، در احادیث مورد تأکید قرار گرفته که یکی از آنها را ذکر 

يَفُ»کنیم:  می يِلَُتْحِر ْنِز ...ُاْخَتاَرُِمَنُاْلُحَسْيِنُاْْلَْوِصَياَءُِمْنُُوْلِدِهَُيْنُفوَنَُعِنُالتَّ َُوَُجلَّ َهَُعزَّ ُاللَّ ِإنَّ
ُ ُاْلُمْبِطِليَن ُاْنِتَحاَل َُو َُقاِئُمُهْمُاْلَغاِليَن َُتاِسُعُهْم يَن ُاْلُمِضلِّ يَل ِو

ْ
َُتأ خداوند از فرزندان حسین،  1؛َو

گرایان و تأویل اوصیایی را برگزید که از قرآن، تحریف غالیان و نسبت نادرست باطل
 « کنند. نهمین آنان، قائم آنها است.گمراهان را دور می

  تبا برک . تربت10ِ

ت تربت پاک او است؛ چنانکه از امام ، برکااز دیگر ویژگی امام حسین

ُِفيُ»روایت شده است: صادق َماَمَة ُاْْلِ َُجَعَل ْن
َ
ُأ َُقْتِلِه ُِمْن َضُاْلُحَسْيَن َُتَعاَلىَُعوَّ َه ُاللَّ ِإنَّ

َُقْبِرهُِ ُِعْنَد َعاِء ُالدُّ ُِإَجاَبَة َُو ُُتْرَبِتِه ُِفي َفاَء ُالشِّ َُو ِتِه يَّ خداوند در عوض کشته شدن  2؛ُذرِّ

مامت را در ذریه او، و شفا را در تربت او، و اجابت دعا را در نزد قبر او ، احسین
 «قرار داد.

، شفا بودن تربت ایشان برای هر دردی ها و برکات تربت امام حسینیکی از ویژگی
است. از این رو، گرچه خوردن خاک در اسالم جایز نیست، فقهای امامیه اتفاق نظر 

به اندازه یک نخود برای استشفا جایز است و  یندارند که خوردن تربت امام حس

  3تواتر است. حدّ حتی به گفته برخی فقها، احادیث در این باره در 

ایمنی از هر ترسی، چند برابر شدن ثواب سجده، برتری تسبیح گفتن با تربت حسینی، 

از دیگر آثار و  4تشویق به برداشتن کام کودک با تربت و نیز همراه کردن تربت با مرده،

 بیان شده است.  برکاتی است که برای تربت امام حسین

                                                
 . 32، ح 281، ص 1 . شیخ صدوق، کمال الدین، پیشین، ج 1
 .317ق، ص 1414، اوّل. شیخ طوسی، االمالی، قم: دار الثقافه، چاپ 2
 .162، ص 1ق، ج 1415، اوّل، چاپ مؤسسة آل البيت. محقق نراقی، مستند الشیعه، قم: 3

 . 456-442 ، ص12، پیشین، ج شهری، محمد، دانشنامه امام حسین. ر.ک: محمدی ری4
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 برکت  با . زیارت11ِ

برکات فراوانی برای زائر دارد، ولی در  اهل بیت و اگرچه زیارت پیامبر خدا

تأکید نشده و  به اندازه زیارت امام حسین مورد زیارت هیچ یک از اهل بیت

ذکر شده، برای هیچ یک از آنان مطرح امام حسینثواب و برکاتی که برای زیارت 
تردید، تأکید و تشویق احادیث اسالمی در مورد زیارت امام  نگردیده است. بی

به دلیل آثار مثبت آن در سازندگی معنوی و بالندگی جامعه اسالمی است  ،حسین
ر گرفته ویژه شیعیان قراکه در طول تاریخ نیز مورد پذیرش و استقبال مسلمانان، به

 کنیم. اشاره می است. در ذیل، به برخی از برکات زیارت امام حسین
ترین عمل و همانند زیارت خدا و پیامبر او در روایات، زیارت سید الشهداء با فضیلت

الزم توصیف شده است؛ بلکه زیارت ایشان بر هر مؤمنِ به امامت اهل بیت
ولی از آن خودداری نماید، حقی از حقوق دانسته شده و کسی که توانایی زیارت دارد، 

قرار گرفته و از خیر و برکات  خدا و پیامبر را ترک کرده و مورد عاق اهل بیت
 گردد. فراوانی محروم شده و از ایمان و عمرش کاسته می

نهند. زائر حسینی، از دعای در برابر، فرشتگان الهی برای زائر او احترام ویژه می

بخشد. برخودار گشته و خداوند متعال گناهان او را میفرشتگان و اهل بیت
اش فراوان و غمش زایل، قلبش شاد و گناهانش به عمرش طوالنی گردیده و روزی

شود و پیامبر خدا شفیع او گردیده و اش به خوشبختی تبدیل میعمل صالح و بدبختی

نشین بهشت هممحشور شده و در یابد و با امام حسینخود نیز اجازه شفاعت می

،خواهد بود. در نهایت باید گفت: فضایل و برکات زیارت امام حسین اهل بیت

 1غیر قابل شمارش است.

 به حُسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
 

 

 تو را در این سـخن، انکـار کـار مـا نرسـد      
 

 انـد فروشـان بـه جلـوه آمـده    اگرچه حُسن
 

 

 .2نرسدکسی به حُسن و مالحت، به یار ما  
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