
  محبت الهی منشأ محبت امام حسین
 *عباسیوراسانیهادیالّل   ت

 مقدمه
ينُ   َهلِ »فرموده است   محبت، اصل و اساس تمامی کارهاست؛ چنانکه امیرالمؤمنین ِإَلَّ   اليدِّ

دین، برنامه منظم عملی و علمی برای انسان اسهت  «.است؟آیا دین چیزی غیر از محبت  1؛ الُْحب
آورد. محبهت، تبلهور حقیقهی اطاعهت و  که اطاعت، انقیاد، سیر و سلوک را برای او به دنبال مهی

، منشأ محبت الههی عبادت و فلسفه آفرینش آدمی است. دین بر اساس محبت، و امام حسین
بودن آن حضهرت اسهت. همهه  الّله ب، حبیاست. یکی از اوصاف خاص رسول مکرم اسالم

انبیای الهی در نبوت و دعوت انسان به خداپرستی شری  هستند، اما هر نبی ویژگی مخصهوص 
 ها نیهز بهه آن اشهاره شهده اسهت. حضهرت آدم نامههبه خود را داراسهت؛ چنانکهه در زیهارت

 الّله کلیم ، حضرت موسیالّله خلیل ، حضرت ابراهیمالّله نبی ، حضرت نو الّله صفوة
 است.  الّله رو  و حضرت عیسی

نیز افزون بر ویژگی مشترکی که با دیگر انبیای الههی دارد، بهه عنهوان  الشأن اسالم پیامبر عظیم
است. ایهن محبهت در شخصهیت کمالیهه و در خاتمیهت ایشهان  الّله ویژگی خاص خود، حبیب

شهده اسهت کهه آن حضهرت  نقهل خهدا  ظهور پیدا کرده است. در حدیثی مشهور از رسهول
ُ   َأَحيبَ   ُحَسيیْن    َو َأنَيا ِمينْ   ِمنِّيي  ُحَسيیْنٌ »فرموده است   خطاب به امام حسین   َأَحيبَ   َمينْ   اّلَله

حسین از من است و من از حسینم. خهدا دوسهت دارد کسهی را کهه حسهین را دوسهت  2؛ُحَسیْنا
 الّلهه ، حبیهبیگاه امام حسینای همیشگی و دائمی است. جا این سلسله حب، سلسله«. دارد

 است.  خدا   و هم حبیب رسول الّله بودن است؛ هم حبیب
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 رابطه ُحسن و محبت
تواند به دیگران نیز محبت داشته باشد. مأنوس  اگر انسان نسبت به خود محبتی نداشته باشد، نمی

شود تا آنجها کهه آدمهی  یاند، در نفس آدمی نیز اثرگذار م ای از محبت نبرده بودن با افرادی که بهره
دربهاره محبهت بهه خهانواده فرمهوده اسهت   خهدا تواند به دیگران محبت کند. رسول  نیز نمی

بهتهرین مهردم از نظهر  1؛ ِبيَأْهلِي  َو َأنَا َألَْطفُُُيمْ   ِبَأْهلِهِ   َأْحَسُن النَّاِس ِإيَمانا  َأْحَسنُُهْم ُدلُقا  َو َألَْطفُُهمْ »
ترین شهما بهه  اش است و من، مهربهان ها نسبت به خانواده ترین آن مهربانترین و  ایمان، خوشخو

کند. به طهور کلهی  محبت به افراد خانواده، زمینه محبت به دیگران را فراهم می«. ام هستم خانواده
محبت بر اساس معرفت و کمال و کمال نیز بر اساس محبت است و این دو دایهر مهدار یکهدیگر 

ریزی کند، به طور طبیعهی همهه چیهز نیهز فهدایی محبهت  ی محبت برنامههستند. وقتی آدمی برا
 فدایی محبت شد و این محبت، بر اساس حسن و جمال است. شود؛ چنانکه امام حسین می

شود و  ساز ُحسن می ای دو سویه است؛ بدین معنی که محبت، زمینه رابطه ُحسن و محبت، رابطه
، ُحَسهین علیهه الصهالة و د. نام صحیح امهام حسهینآور ُحسن با خود، محبت را به همراه می

خداونهد دارای اسهمای حسهنی »در معنای این نام فرمهوده اسهت   السالم است. امام صادق
خواهد خهدا را بخوانهد و بها خهدا  اند که هر گاه می است. بر اساس آیه شریفه به آدمی دستور داده

 «.  ن رنگ و بوی الهی بگیردصحبت کند، او را با اسمای حسنی بخواند تا وجودتا
ُُ ِبَها» ْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعَ ِه اَْلَ اسما  امامان از اسما  الهی اشتقاق یافته اسهت. حسهین،  2«َوِلَلِّ

اسمی از اسمای الهی و اسم مصغر است؛ بدین معنی که حسین علیه الصالة و السهالم، اسهمی 
شهود اثهر  احسان الهی وقتی متشهخص می است که جمال و کمال و حسن الهی را در خود دارد.

دارد. تصغیر ُحسن یعنی تشخص احسان الهی در اسم شریف حسین علیه السالم. تهأثر و انهدوه 
به سبب ارتباط تکوینی با اسمای الهی است. حسین از ُحسهن و  قلبی انسان برای امام حسین

. اساس آسمان و زمهین بهر قامت السموات و االرض الّلهاحسان الهی گرفته شده است. باحسان 
 احسان الهی است.

 اربعين نماد محبت امام حسين
های ویژه اجتماع بزرگ اربعین حسینی، حب الحسین است. محبت حسینی اسهت  یکی از جلوه

بهرای  کند. ایثار و فداکاری امهام حسهین ها را از اقصی نقاط جهان گرد هم جمع می که انسان
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یهز محبهت، معرفهت و ُحسهن اسهت. در حقیقهت ایهام عهزای پایداری دین بود و اسهاس دیهن ن
، ایام توسل و تمس  به حب و محبت است و هرچه این فضا دلبازتر شود، محبهت الّلهاباعبد

، محبهت بهود؛ از همهین کند. اساس و پایهه قیهام امهام حسهین نیز گستردگی بیشتری پیدا می
های آزاده نیهز بهه  ماندگار شده است. انسانهای آزاده پیوند خورده و  روست که با جان و دل انسان

شهوند؛ چنانکهه یهاران باوفهای آن  ماننهد و جاودانهه می ، بهاقی میواسطه پیوند قلبهی بها امهام
شان را به حضرت ابهراز کننهد.  اخالص گذاشتند تا مودت و محبت شان را در طب  حضرت، جان

اشت؛ حتی در این ایام کهه ویهروس توان به هر شیوه ممکن ابراز د را می محبت به سیدالشهدا
توان هر خانه را به ی  حسینه تبهدیل و بها ذکهر  های معمول شده است، می کرونا مانع گردهمایی

 پیوند برقرار کرد. الحسین الّلهاباعبد
رو ارزشمند است که بر اساس محبهت از آن ویژه امام حسین به بیت محبت به دین و اهل
های  نانکه در برخی روایات محبت و دوست داشتن وطهن، از نشهانهگیرد؛ چ به خداوند شکل می

   1«. اِْليَمان  ِمنَ   الَْوَطنِ   ُحبُ »ایمان شمرده شده است  

 امام حسين رضایت الهی، هدف اصلی قيام
ورزی، آزار نرساندن و اذیهت نکهردن دوسهت اسهت. خداونهد،  یکی از اصول اساسی در محبت
دوسهتان انسهان  بیهت و اهل خدا در مرحله دوم، رسهول اولین دوست انسان مؤمن است.

هها، رضهایت شهان را  کند بها پیهروی از دسهتورات آن مؤمن هستند. وظیفه دوستی نیز ایجاب می
 ها پرهیز کرد. جلب، و از آزار و اذیت آن

 خدا انصهاری، صهحابی رسهول الّلهبه عیادت جابر بن عبد نقل شده است روزی امام باقر
رسهول »به خانه جابر وارد شهد عهرض کهرد   در بستر بیماری بود. وقتی امام باقر رفت. جابر

کنهی کهه  شهود کهه فهردی از نوادگهانم را درک می به من فرمود عمرت آنقدر طوالنی می خدا 
احهوال جهابر را  امام باقر«. از وجود اوست. سالم مرا به او برسان الّلهنامش، نام من و بقیة

گونه که مهرگ را بهه زنهدگی،  شرایط بر من بسیار سخت است، آن»پاس  گفت   پرسید و جابر در
مها »حضرت به او فرمهود  «. دهم بیماری را به سالمتی و فقر و ناداری را بر ثروتمندی ترجیح می

پسندد. اگر مهرگ را بهرای مها مقهدر  پسندیم، آنچه را که خدا می گوییم. ما می گونه سخن نمی این
. اگر سالمتی یا بیماری تقدیر کند، راضی هسهتیم. اگهر فقهر و نهاداری تقهدیر کند، راضی هستیم
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 1«.پسندیم کند، باز هم راضی به رضای او هستیم. ما رضا را می
باید هدف امام را ههدف زنهدگی خهود قهرار دههد. ههدف  الحسین الّلهدوستدار واقعی اباعبد

د بود؛ نهه فقهط مبهارزه بها ظلهم و از قیام علیه ظلم، کسب رضایت خداون حقیقی امام حسین
ویژه در قیهام کهربال، رضهایت الههی اسهت. از همهین  مشی زندگی آن حضرت بهه شهادت. خط

 روست که هنگام خرو  از مکه فرمود  
ِ   ِرَضى ََّ  الْبَیْتِ   ِرَضانَا َأْهلَ   اّلَله يابِِريَن لَيْن تَُشي َعيْن  ، نَْصبُِر َعلَى بَََلئِِه َو يَُوفِّینَيا ُأُجيوَر الصَّ
ِ  َرُسولِ  ُز لَُهيْم َوْعيُدُه،  اّلَله لَْحَمٌة ِهَي َمْجُموَعٌة لَُه ِفي َحِمیَرِة الْقُْدِس تَقَرُّ بِِهْم َعیْنُُه، َو يُنَجَّ

ِ نَْفَسيُه، فَلْیَْرَحيْل َفيِإنِّي َراِحيٌل ُمْصيبِح نا  َعلَى ِلَقياِ  اّلَله ا ، َمْن كَاَن بَاِذَل ِفینَا ُمْهَجتَُه، َو ُمَوطِّ
ُ  ِإنْ  کنیم  بیت است. در مقابل بالی او صبر می خشنودی خداوند، خشنودی ما اهل 2؛َشاَ اّلَله

تا اینکه پاداش صابرین را بهه مها تمهام و کمهال عطها فرمایهد. یهو تکهه گوشهت او ههم از 
شهوند  شود و آن اعضای قطعه قطعه، به زودی در بهشت جمهع می جدا نمی خدا رسول

شود. کسی  ای که خدا داده است، وفا میشود و به وعده ان روشن میبد که چشم پیامبر
خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار با خدا کند، پس بایهد بها مهن  که در راه ما می

 بیاید؛ زیرا من با خواست خدا فردا صبح روانه خواهم شد.
گیرنهد، بهه همراههی و خواهند در زمهره محبهت و رضهایت الههی قهرار  حضرت افرادی را که می

اهمیهت دارد کهه در  همگامی با خود دعوت کرد. جلب رضایت الهی تا آن اندازه بهرای امهام
ى»آخرین لحظات زندگی پربار خویش نیز در گودال قتلگاه فرمود   ا  إلِهى ِرض  ِبَقضياِئَک تَسيِلیم 

خهواهی و  ه آنچهه بهرای مهن میام به الههی راضهی 3؛ْلْمِرَک َل َمعبوَد ِسواَک يا ِغیاَث الُمستَغیثینَ 
 «.  یابم تسلیم امر تونم ای فریادرس دادخواهان، معبودی جز تو نمی

 تقوا و جلب رضایت الهی، وظيفه شيعيان

بایهد  رو شیعه و مرید واقعهی امهامرضایت ح  تعالی است. از این فلسفه قیام امام حسین
رضهایت الههی را سهرلوحه تمهامی  همواره تالش کند در مسیر اطاعت الهی گام بردارد و کسهب

 های خود قرار دهد.  برنامه
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ِ »شهود   گونه سالم داده می این در اولین فراز زیارت اربعین خطاب به امام َلُم َعلى َوِلىِّ اّلَله َالسَّ
کنهد. ولهّی بهه  شود؛ زیرا انسان را به خدا نزدی  می خدا آغاز می زیارت با سالم به ولی«. َو َحبیبِهِ 
است. انجام هر کهاری بهه نیهت نزدیکهی بهه خهدا بها گنهاه  الّله کسی است که مقرب الیمعنای 

دهد، بایهد از گنهاه  سازگاری ندارد. فردی که هر کاری را به نیت قربت و نزدیکی به خدا انجام می
دههد، بایهد از  به او سالم می الّله را دوست دارد و با عنوان ولی دور شود. کسی که امام حسین

بهدین  بهودن امهام الّلهه دوری کند و اگر مرتکب گناهی شد، به سرعت استغفار کند. ولیگناه 
کنهد؛ چنانکهه فهردی بهه  معناست که حضرت حتی گناهکاران را نیز به حضرت ح  نزدیه  می

تهوانم. مهرا  خواهم گناه نکهنم، امها نمی می»آمد و به حضرت عرض کرد   محضر امام حسین
 به او فرمود   امام«. دوری کنمای کن که از گناه  موعظه

ِ َو َأْذِنيْب َميا ِشيئَْت َو   َما ِشئَْت   َدْمَسَة َأْشیَاَ  َو َأْذنِبْ   اْفَعلْ  ُل َذِليَك ََل تَْأكُيْل ِرْزَق اّلَله َفيَأوَّ
 َو َأْذنِْب َما ِشئَْت َو الثَّالُِث اْطلُْب َمْوِضعا  ََل يَ 

ِ ُ َو َأْذنِبالثَّانِي اْدُرْج ِمْن َوََليَِة اّلَله ََ اّلَله َميا   َرا
ابُِع ِإَذا َجاَ  َملَُك الَْمْوِت ِلیَْقِبَض ُروَحَك َفاْدَفْعُه َعْن نَْفِسَك َو َأْذنِْب َميا ِشيئَْت َو  ِشئَْت َو الرَّ

ج کهار را بکهن پن 1؛ الَْخاِمُس ِإَذا َأْدَدلََك َمالٌِك ِفي النَّاِر فَََل تَْدُدْل ِفي النَّاِر َو َأْذنِْب َما ِشئْت
وگرنه دست از گناه بکش ه اول روزی خدا را نخور و هر  - گاه هر چه خواستی, گناه کن و آن

چه خواستی، گناه کن. دوم از والیت خدا خار  شو و ههر چهه خواسهتی، گنهاه کهن. سهوم 
الموت  گاه که مله  جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی، گناه کن. چهارم آن

توانی از دسهت وی نجهات پیهدا  آید، اگر توانایی دفع او را داری و می ی قبض رو  تو میبرا
خواهی گناه کن. پنجم وقتی مأمور جهنم خواست تهو را وارد جههنم کنهد،  کنی؛ هر چه می

 خواهی، گناه کن. توانی داخل نشو و هر چه می اگر می
جهامع  ک اسهت. وجهود امهامسلو، دستورالعمل جامعی برای سیرواین سخن گهربار امام

محبت، معرفت و رضایت الهی است و تمام لحظات زندگی آن حضهرت، ترسهیم سیروسهلوک 
و تداوم کربالسهت.  حقیقی و رسیدن به مقام قرب الهی است. اربعین تنها خاص امام حسین

بهر عشهاقی قیام کربال، استمرار غدیر و استمرار بعثت تامه اولیا و رسوالن الهی بود و اربعهین، مع
شناسی و در نقطه  نامه اربعین، مشحون از امام جویند. زیارت است که قرب و رضایت الهی را می

اسهت،  های هفتگانهه بهه امهام نامه که دارای سهالم شناسی است. در این زیارت مقابل دشمن
معنهی، تواند دو معنی داشته باشد، در یه   شود. عبرات می با عنوان قتیل العبرات یاد می امام
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عبرت باشد؛ یعنی عبرة للعالمین است. در معنای دیگر به معنی اش  باشد؛ اشهکی کهه اسهاس 
ریختهه  الّلهآن محبت است. اشکی که در دل شب برای خدا باشد و نیز اشکی که برای اباعبد

های شههدا بهه  نامه تواند آدمی را به خدا متصل کند. وصهیت شود، بهترین عاملی است که می می
تواند نقطه اتصال و پیوند خوبی برای ارتباط با خهدا  در عصر کنونی، می الّلهن یاران اباعبدعنوا

های شههدا  نامه کنند که وصهیت همواره تأکید می ؟دم؟باشد. از همین روست که مقام معظم رهبری
را بخوانیم. هر فردی که اهل دل باشد، از فرصهت اربعهین و زیهارت مخصهوص بهه آن اسهتفاده 

 د تا بتواند بین خود و خدا، پلی ایجاد کند.کن می
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