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محبت الهی منشأ محبت امام حسین

ّ
تالل هادیعباسیوراسانی


*

مقدمه
ين ِإ ََّل
فرموده است « َه ِل ِّ
اليد ُ

محبت ،اصل و اساس تمامی کارهاست؛ چنانکه امیرالمؤمنین
ال ُْحب؛ 1آیا دین چیزی غیر از محبت است؟» .دین ،برنامه منظم عملی و علمی برای انسان اسهت
که اطاعت ،انقیاد ،سیر و سلوک را برای او به دنبال مهیآورد .محبهت ،تبلهور حقیقهی اطاعهت و
عبادت و فلسفه آفرینش آدمی است .دین بر اساس محبت ،و امام حسین  ،منشأ محبت الههی
ّ
است .یکی از اوصاف خاص رسول مکرم اسالم  ،حبیبالله بودن آن حضهرت اسهت .همهه
انبیای الهی در نبوت و دعوت انسان به خداپرستی شری هستند ،اما هر نبی ویژگی مخصهوص
به خود را داراسهت؛ چنانکهه در زیهارتنامههها نیهز بهه آن اشهاره شهده اسهت .حضهرت آدم
ّ
ّ
ّ
ّ
نبیالله ،حضرت ابراهیم خلیلالله ،حضرت موسی کلیمالله
صفوةالله ،حضرت نو
ّ
و حضرت عیسی رو الله است.
پیامبر عظیمالشأن اسالم نیز افزون بر ویژگی مشترکی که با دیگر انبیای الههی دارد ،بهه عنهوان
ّ
ویژگی خاص خود ،حبیبالله است .ایهن محبهت در شخصهیت کمالیهه و در خاتمیهت ایشهان
ظهور پیدا کرده است .در حدیثی مشهور از رسهول خهدا نقهل شهده اسهت کهه آن حضهرت
ِ
ِ
يب
ين َأ َح َ
اّلل َم ْ
يین َأ َح َ
يی ٌن م ِّنيي َو َأنَيا م ْ
ين ُح َس ْ
خطاب به امام حسین فرموده است « ُح َس ْ
يب ه َ ُ
ُح َس ْینا؛ 2حسین از من است و من از حسینم .خهدا دوسهت دارد کسهی را کهه حسهین را دوسهت
ّ
دارد» .این سلسله حب ،سلسلهای همیشگی و دائمی است .جایگاه امام حسین  ،حبیهباللهه
ّ
بودن است؛ هم حبیبالله و هم حبیب رسول خدا است.
ّ
* استاد سطو عالی حوزه علمیه قم و مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛  ،1ص .263
 .2جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .53
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ُ
رابطه حسن و محبت

اگر انسان نسبت به خود محبتی نداشته باشد ،نمیتواند به دیگران نیز محبت داشته باشد .مأنوس
بودن با افرادی که بهرهای از محبت نبردهاند ،در نفس آدمی نیز اثرگذار میشود تا آنجها کهه آدمهی
نیز نمیتواند به دیگران محبت کند .رسول خهدا دربهاره محبهت بهه خهانواده فرمهوده اسهت
ِِ
ِ
يم ِبي َأ ْه ِلي؛ 1بهتهرین مهردم از نظهر
« َأ ْح َس ُن النَّاس ِإ َيمانا َأ ْح َسنُ ُه ْم ُدلُقا َو َأل َْط ُف ُه ْم ِب َأ ْهله َو َأنَا َأل َْط ُفُُ ْ
ایمان ،خوشخوترین و مهربانترین آنها نسبت به خانوادهاش است و من ،مهربهانترین شهما بهه
خانوادهام هستم» .محبت به افراد خانواده ،زمینه محبت به دیگران را فراهم میکند .به طهور کلهی
محبت بر اساس معرفت و کمال و کمال نیز بر اساس محبت است و این دو دایهر مهدار یکهدیگر
هستند .وقتی آدمی برای محبت برنامهریزی کند ،به طور طبیعهی همهه چیهز نیهز فهدایی محبهت
میشود؛ چنانکه امام حسین فدایی محبت شد و این محبت ،بر اساس حسن و جمال است.
ُ
ُ
رابطه حسن و محبت ،رابطهای دو سویه است؛ بدین معنی که محبت ،زمینهساز حسن میشود و
ُ
ُ
حسن با خود ،محبت را به همراه میآورد .نام صحیح امهام حسهین  ،ح َسهین علیهه الصهالة و
السالم است .امام صادق در معنای این نام فرمهوده اسهت «خداونهد دارای اسهمای حسهنی
است .بر اساس آیه شریفه به آدمی دستور دادهاند که هر گاه میخواهد خهدا را بخوانهد و بها خهدا
صحبت کند ،او را با اسمای حسنی بخواند تا وجودتان رنگ و بوی الهی بگیرد».
َْ
َ َ
« َو ِل َِّل ِه اَل ْس َم ُاء ْال ُح ْسنى ف ْاد ُع َُُ ِب َها» 2اسما امامان از اسما الهی اشتقاق یافته اسهت .حسهین،
اسمی از اسمای الهی و اسم مصغر است؛ بدین معنی که حسین علیه الصالة و السهالم ،اسهمی
است که جمال و کمال و حسن الهی را در خود دارد .احسان الهی وقتی متشهخص میشهود اثهر
ُ
دارد .تصغیر حسن یعنی تشخص احسان الهی در اسم شریف حسین علیه السالم .تهأثر و انهدوه
ُ
قلبی انسان برای امام حسین به سبب ارتباط تکوینی با اسمای الهی است .حسین از حسهن و
ّ
احسان الهی گرفته شده است .باحسان الله قامت السموات و االرض .اساس آسمان و زمهین بهر
احسان الهی است.
اربعين نماد محبت امام حسين

یکی از جلوههای ویژه اجتماع بزرگ اربعین حسینی ،حب الحسین است .محبت حسینی اسهت
که انسانها را از اقصی نقاط جهان گرد هم جمع میکند .ایثار و فداکاری امهام حسهین بهرای
 .1محمد بن علی صدوق؛ عيون اخبار الرضا ؛  ،2ص .38
 .2اعراف .180
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ُ
پایداری دین بود و اسهاس دیهن نیهز محبهت ،معرفهت و حسهن اسهت .در حقیقهت ایهام عهزای
ّ
اباعبدالله  ،ایام توسل و تمس به حب و محبت است و هرچه این فضا دلبازتر شود ،محبهت
نیز گستردگی بیشتری پیدا میکند .اساس و پایهه قیهام امهام حسهین  ،محبهت بهود؛ از همهین
روست که با جان و دل انسانهای آزاده پیوند خورده و ماندگار شده است .انسانهای آزاده نیهز بهه
واسطه پیوند قلبهی بها امهام  ،بهاقی میماننهد و جاودانهه میشهوند؛ چنانکهه یهاران باوفهای آن
حضرت ،جانشان را در طب اخالص گذاشتند تا مودت و محبتشان را به حضرت ابهراز کننهد.
محبت به سیدالشهدا را میتوان به هر شیوه ممکن ابراز داشت؛ حتی در این ایام کهه ویهروس
کرونا مانع گردهماییهای معمول شده است ،میتوان هر خانه را به ی حسینه تبهدیل و بها ذکهر
ّ
اباعبدالله الحسین پیوند برقرار کرد.
محبت به دین و اهلبیت بهویژه امام حسین از آنرو ارزشمند است که بر اساس محبهت
به خداوند شکل میگیرد؛ چنانکه در برخی روایات محبت و دوست داشتن وطهن ،از نشهانههای
1
ب ال َْو َط ِن ِم َن ِاْل َيمان».
ایمان شمرده شده است « ُح ُ
رضایت الهی ،هدف اصلی قيام امام حسين

یکی از اصول اساسی در محبتورزی ،آزار نرساندن و اذیهت نکهردن دوسهت اسهت .خداونهد،
اولین دوست انسان مؤمن است .در مرحله دوم ،رسهولخدا و اهلبیهت دوسهتان انسهان
مؤمن هستند .وظیفه دوستی نیز ایجاب میکند بها پیهروی از دسهتورات آنهها ،رضهایت شهان را
جلب ،و از آزار و اذیت آنها پرهیز کرد.
ّ
نقل شده است روزی امام باقر به عیادت جابر بن عبدالله انصهاری ،صهحابی رسهولخدا
رفت .جابر در بستر بیماری بود .وقتی امام باقر به خانه جابر وارد شهد عهرض کهرد «رسهول
خدا به من فرمود عمرت آنقدر طوالنی میشهود کهه فهردی از نوادگهانم را درک میکنهی کهه
ّ
نامش ،نام من و بقیةالله از وجود اوست .سالم مرا به او برسان» .امام باقر احهوال جهابر را
پرسید و جابر در پاس گفت «شرایط بر من بسیار سخت است ،آنگونه که مهرگ را بهه زنهدگی،
بیماری را به سالمتی و فقر و ناداری را بر ثروتمندی ترجیح میدهم» .حضرت به او فرمهود «مها
اینگونه سخن نمیگوییم .ما میپسندیم ،آنچه را که خدا میپسندد .اگر مهرگ را بهرای مها مقهدر
کند ،راضی هستیم .اگر سالمتی یا بیماری تقدیر کند ،راضی هسهتیم .اگهر فقهر و نهاداری تقهدیر
 .1عبدالقادر آل غازی؛ بيان المعانی؛  ،2ص .404
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کند ،باز هم راضی به رضای او هستیم .ما رضا را میپسندیم».
ّ
دوستدار واقعی اباعبدالله الحسین باید هدف امام را ههدف زنهدگی خهود قهرار دههد .ههدف
حقیقی امام حسین از قیام علیه ظلم ،کسب رضایت خداوند بود؛ نهه فقهط مبهارزه بها ظلهم و
شهادت .خطمشی زندگی آن حضرت بههویژه در قیهام کهربال ،رضهایت الههی اسهت .از همهین
روست که هنگام خرو از مکه فرمود

ِر َضى ه ِ
ت ،نَص ِبر علَى ب َ ِ ِ
اّلل ِر َضانَا َأهل الْبی ِ
ين
َ
َين تَ ُشيََّ َع ْ
ين ل ْ
الصيا ِب ِر َ
َلئه َو يُ َو ِّفینَيا ُأ ُج َ
يور َّ
ْ ُ َ َ
ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ُه،
يم َو ْع ُ
وع ٌة ل َُه في َحم َیرة ا ْل ُق ْدس تَ َق ُّر به ْم َع ْینُ ُهَ ،و يُنَ َّج ُز ل َُه ْ
َر ُسول ه َاّلل ل َْح َم ٌة ه َي َم ْج ُم َ
ِ ِ ِ
من كَ َ ِ ِ
يل َف ِيإ ِّني َر ِاحي ٌل ُم ْصي ِبحا،
يهَ ،فل َْی ْر َح ْ
َ ْ
ان َباذَل فینَا ُم ْه َجتَ ُهَ ،و ُم َو ِّطنا َعلَى ل َقيا ه َاّلل نَ ْف َس ُ
2
ِ
اّلل؛ خشنودی خداوند ،خشنودی ما اهلبیت است .در مقابل بالی او صبر میکنیم
إ ْن َشا َ ه َ ُ
تا اینکه پاداش صابرین را بهه مها تمهام و کمهال عطها فرمایهد .یهو تکهه گوشهت او ههم از
رسولخدا

جدا نمیشود و آن اعضای قطعه قطعه ،به زودی در بهشت جمهع میشهوند

که چشم پیامبر

بدان روشن میشود و به وعدهای که خدا داده است ،وفا میشود .کسی

که در راه ما می خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار با خدا کند ،پس بایهد بها مهن
بیاید؛ زیرا من با خواست خدا فردا صبح روانه خواهم شد.

حضرت افرادی را که میخواهند در زمهره محبهت و رضهایت الههی قهرار گیرنهد ،بهه همراههی و
همگامی با خود دعوت کرد .جلب رضایت الهی تا آن اندازه بهرای امهام اهمیهت دارد کهه در
ضيائک تَ ِ
إلهى ِرضى ِب َق ِ
آخرین لحظات زندگی پربار خویش نیز در گودال قتلگاه فرمود « ِ
سيلیما
َ
ِ
غیثین؛ 3الههی راضهیام بهه آنچهه بهرای مهن میخهواهی و
واک يا ِغ َ
عبود س َ
ْلم ِر َ
المستَ َ
ک َل َم َ
ْ
یاث ُ
تسلیم امر تونم ای فریادرس دادخواهان ،معبودی جز تو نمییابم».
تقوا و جلب رضایت الهی ،وظيفه شيعيان

فلسفه قیام امام حسین رضایت ح تعالی است .از اینرو شیعه و مرید واقعهی امهام بایهد
همواره تالش کند در مسیر اطاعت الهی گام بردارد و کسهب رضهایت الههی را سهرلوحه تمهامی
برنامههای خود قرار دهد.
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،36ص .313
 .2حسین بن محمد حلوانی؛ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر؛ ص .86
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص .166
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اینگونه سالم داده میشهود «اَلسَلم على و ِلى ه ِ
اّلل
َّ ُ َ َ ِّ َ

در اولین فراز زیارت اربعین خطاب به امام
َو حبی ِب ِه» .زیارت با سالم به ولیخدا آغاز میشود؛ زیرا انسان را به خدا نزدی میکنهدّ .
ولهی بهه
َ
ّ
معنای کسی است که مقرب الیالله است .انجام هر کهاری بهه نیهت نزدیکهی بهه خهدا بها گنهاه
سازگاری ندارد .فردی که هر کاری را به نیت قربت و نزدیکی به خدا انجام میدهد ،بایهد از گنهاه
ّ
دور شود .کسی که امام حسین را دوست دارد و با عنوان ولیالله به او سالم میدههد ،بایهد از
ّ
گناه دوری کند و اگر مرتکب گناهی شد ،به سرعت استغفار کند .ولیاللهه بهودن امهام بهدین
معناست که حضرت حتی گناهکاران را نیز به حضرت ح نزدیه میکنهد؛ چنانکهه فهردی بهه
محضر امام حسین آمد و به حضرت عرض کرد «میخواهم گناه نکهنم ،امها نمیتهوانم .مهرا
موعظهای کن که از گناه دوری کنم» .امام به او فرمود
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َميا ِشي ْئ َت َو
يك ََل تَ ْأكُ ْ
ب َما ش ْئ َت َفي َأ َّو ُل َذل َ
يل ِر ْز َق ه َاّلل َو َأ ْذن ْ
ا ْف َع ْل َد ْم َس َة َأ ْش َیا َ َو َأ ْذن ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َو َأ ْذ ِنب َميا
ب َما ش ْئ َت َو الثَّال ُث ْاطلُ ْ
الثَّاني ا ْد ُر ْج م ْن َو ََل َية ه َاّلل َو َأ ْذن ْ
ب َم ْوضعا ََل َي َر َاَ ه َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َميا ِشي ْئ َت َو
ك َف ْاد َف ْع ُه َع ْن نَ ْفس َ
وح َ
الرا ِب ُع ِإ َذا َجا َ َمل َُك ال َْم ْوت ل َی ْق ِب َ
ك َو َأ ْذن ْ
ض ُر َ
ش ْئ َت َو َّ
ِ
ِ
ِ
ار َف ََل تَ ْد ُد ْل ِفي النَّ ِ
ك ِفي النَّ ِ
ب َما ِش ْئت؛ 1پنج کهار را بکهن
ال َْخام ُس ِإ َذا َأ ْد َدل ََك َمال ٌ
ار َو َأ ْذن ْ
و آنگاه هر چه خواستی ,گناه کن  -وگرنه دست از گناه بکش ه اول روزی خدا را نخور و هر
چه خواستی ،گناه کن .دوم از والیت خدا خار شو و ههر چهه خواسهتی ،گنهاه کهن .سهوم
جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی ،گناه کن .چهارم آنگاه که مله الموت
برای قبض رو تو میآید ،اگر توانایی دفع او را داری و میتوانی از دسهت وی نجهات پیهدا
کنی؛ هر چه میخواهی گناه کن .پنجم وقتی مأمور جهنم خواست تهو را وارد جههنم کنهد،
اگر میتوانی داخل نشو و هر چه میخواهی ،گناه کن.

این سخن گهربار امام  ،دستورالعمل جامعی برای سیروسلوک اسهت .وجهود امهام جهامع
محبت ،معرفت و رضایت الهی است و تمام لحظات زندگی آن حضهرت ،ترسهیم سیروسهلوک
حقیقی و رسیدن به مقام قرب الهی است .اربعین تنها خاص امام حسین و تداوم کربالسهت.
قیام کربال ،استمرار غدیر و استمرار بعثت تامه اولیا و رسوالن الهی بود و اربعهین ،معبهر عشهاقی
است که قرب و رضایت الهی را میجویند .زیارتنامه اربعین ،مشحون از امامشناسی و در نقطه
مقابل دشمنشناسی است .در این زیارتنامه که دارای سهالمهای هفتگانهه بهه امهام اسهت،
امام با عنوان قتیل العبرات یاد میشود .عبرات میتواند دو معنی داشته باشد ،در یه معنهی،
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عبرت باشد؛ یعنی عبرة للعالمین است .در معنای دیگر به معنی اش باشد؛ اشهکی کهه اسهاس
ّ
آن محبت است .اشکی که در دل شب برای خدا باشد و نیز اشکی که برای اباعبدالله ریختهه
میشود ،بهترین عاملی است که میتواند آدمی را به خدا متصل کند .وصهیتنامههای شههدا بهه
ّ
عنوان یاران اباعبدالله در عصر کنونی ،میتواند نقطه اتصال و پیوند خوبی برای ارتباط با خهدا
باشد .از همین روست که مقام معظم رهبری؟دم؟ همواره تأکید میکنند که وصهیتنامههای شههدا
را بخوانیم .هر فردی که اهل دل باشد ،از فرصهت اربعهین و زیهارت مخصهوص بهه آن اسهتفاده
میکند تا بتواند بین خود و خدا ،پلی ایجاد کند.
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