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 گذشت امام حسين عليه السالم

در مسير كوفه حرّ بن يزيد رياحي با هزار نيروي نظاميِ تا دندان 
 مسلح خود را به سپاه امام حسين عليه السالم رساند و در مقابل

. ياران اندك آن حضرت صف آرايي كرد تا مانع ادامه راه آنها شود
اجازه داد آنها به سمت كوفه بروند و نه آنان را به حال خود او نه 

گذاشت تا به مدينه برگردند بلكه آنها را به طرف سرزمين كربال 
  كشاند و در آن جا متوقّف ساخت اين كار باعث شد امام و ياران

اما در روز عاشورا وقتي حرّ . او گرفتار سربازان ستمگر يزيد شوند
ر كشيد و خود را به امام عليه السالم رساند از سپاه عمر سعد كنا

 آيا خدا توبه مرا مي«و از آن حضرت طلب عفو كرد و عرض كرد 

، امام حسين عليه السالم با روي گشاده و آغوش باز حرّ »پذيرد؟
پزيرد  آري خداوند متعال توبه تو را مي«: را پذيرفت و به او فرمود

 »و همه گناهانت رامي آمرزد

  مستمندانرسيدگي به 
مام حسين عليه السالم در نهان و آشكار نسبت به تأمين ا

نيازهاي مستمندان اهتمام فراواني داشتند و در تاريكي شب به 
شعيب بن عبدالرحمن خزاعي مي . خانه آنها آذوقه مي بردند

وقتي حسين بن علي عليه السالم به شهادت رسيدند در : گويد
 كردند پشت او آثار زخم و پينه مشاهده

 

وقتي علت را از حضرت سجاد عليه السالم پرسيدند، آن حضرت 
اين پينه ها اثر كيسه هاي غذا و آذوقه اي است كه «: فرمودند

پدرم آنها را شب ها به دوش مي كشيد و به خانه زنان بي 
نه ساير مردم از  .و فقراي ناتوان مي رساند سرپرست و كودكان يتيم

ن حضرت را مي آاين كار باخبر مي شدندو نه حتي خود مستمندان 
 »شناختند

  عبادت امام حسين عليه السالم

اهتمام امام حسين عليه السالم به عبادت خداوند زبان زد مردم 
بار پياده براي گزاردن  25در طول عمر مباركشان حدود . بود

آن حضرت همواره به ياد خدا  .مراسم حج از مدينه به مكه رفتند
روزي . بودند و آثار خشيت در چهره مباركشان نمايان بود

علت اين همه خوف تو از خدا چيست؟ امام : شخصي از او پرسيد
كسي كه در دنيا از خدا نترسد، در روز : عليه السالم فرمودند

عالقه امام حسين عليه . قيامت از عذاب او ايمن نخواهد بود
نقل شده است آن حضرت در روز . نماز بسيار بودالسالم به 

: تاسوعا به برادرش حضرت عباس بن علي عليه السالم فرمودند
به دشمن بگو امشب را به ما مهلت دهد تا به نماز و راز و نياز با «

خداوند متعال مي داند كه من نماز و . خدا و تالوت قرآن بپردازيم
 .»دارم تالوت قرآن و دعا و استغفار را دوست

 

 

 

 

 



 فروتني امام حسين عليه السالم 

در روزگاري كه فخرفروشي به دارايي رونق بسيار داشت و 
ثروتمندان از روي تكبر به مستمندان توجهي نداشتند و از 
نزديك شدن به آنها دوري مي جستند، امام حسين عليه السالم 

 نقل مي. با كمال تواضع با مساكين نشست و برخاست مي كردند
عده اي فقير سفره . كنند روزي آن حضرت از محلي مي گذشت

كوچكي را كه مقدار كمي غذا در آن داشتند پهن كرده بودند و 
وقتي چشمشان به امام حسين عليه . مشغول خوردن آن بودند

امام عليه السالم فورا . السالم افتاد او را به سفره خود فرا خواندند
آنها نشست و با آنان هم غذا شد  دعوت آنها را پذيرفت و در كنار

آن گاه . خداوند انسان هاي متكبر را دوست نمي دارد: و فرمود
حاال كه من : كه از غذا خوردن با آنها فارغ شد به آنان فرمود

دعوت شما را پذيرفتم، شما نيز دعوت مرا بپذيريد به منزل من 
، با وقتي آنها به منزل حضرت آمدند. بياييد تا مهمان ما شويد

 تمام وجود از آنها پذيرايي كردند

 ضرورت تفكر در امر دنيا و مرگ

امام حسين عليه السالم به پيروان خود توصيه مي كنند در 
سرگذشت ديگران كه پيش از اين در دنيا بودند و در رفاه و 
آسايش زندگي مي كردند تأمل كنند و همواره به ياد مرگ باشند 

 تاگناه باز مي داردچرا كه اين كار انسان را از 

 تاتااااااتاتاتاتاتاتاتاتااتاتاتاتات

اي فرزند آدم، كمي انديشه كن و به «: فرمايند آن حضرت مي
پادشاهان و صاحبان دنيا و جهان داران : خطاب به نفس خود بگو

گذشته كجايند؟ آنهايي كه شهرها بنا كردند و نهرها را جاري 
و سرانجام با بي ميلي از همه آنها جدا شده، از دنيا ... كردند و

ما هم روزي مثل . تندرفتند و همه را براي ديگران به ارث گذاش
اي . آنها همه چيز را به ديگران وا گذاشته، به آنها خواهيم پيوست

فرزند آدم، هنگامي را به ياد آور كه با مرگ دست و پنجه نرم مي 
كني و در قبر پهلو به زمين مي گذاري و در پيشگاه خدا تمام 
اعضاي بدنت عليه تو گواهي خواهند داد و رازهاي پنهان آشكار 

 »ده، ترازوهاي عدالت برقرار مي شودش

 ه گنهكاران بسفارش 
اي : روزي شخصي خدمت امام حسين عليه السالم آمد و عرض كرد

پسر رسول خدا، من فرد گناه كاري هستم و توانايي دست برداشتن از 
. با اين حال از شما درخواست دارم كه مرا موعظه كنيد. گناه را ندارم

اي مرد، هرچه مي خواهي بكن اما «: فرمودندامام حسين عليه السالم 
اول اين كه از رزق و : قبل از انجام دادن گناه چند چيز را رعايت كن

روزي خداوند نخور، آن گاه هركاري مي خواهي انجام بده؛ دوم آن كه 
از ملك خدا بيرون برو بعد هرچه دوست داري گناه كن؛ سوم آن كه در 

ند؛ چهارم، هرگاه ملك الموت خواست جايي برو كه خداوند تو را نبي
روح از بدنت جدا كند و جانت را بگيرد او را از خود دور كن؛ پنجم اين 

تواني ازكار او  كه وقتي مالك دوزخ تو را به سوي آتش مي برد اگر مي
ان صورت هرچه مي خواهي گناه  /جلوگيري كن و وارد جهنم نشودر 

 كن 

 

 نكوهش اسراف 

خانه بسيار مجللي براي خود بنا كرد و نقل مي كنند شخصي 
امام حسين عليه السالم را براي ديدن خانه اش دعوت كرد تا 
حضرت پس از بازديد از آن جا در حق صاحب خانه دعاي خيري 

حضرت وقتي وارد خانه شدند با تعجب و تأسف نگاهي به . بكنند
ب به سب(آن گاه فرمودند خانه آخرتت را . اطراف خانه انداختند

ويران ساخته اي؛ ) اسراف و زيادروي در هزينه ساختمان سازي
. در مقابل به آبادسازي خانه ديگري كه فناپذير است پرداخته اي

اگرچه با اين كار خودت را در نزد مردم عزيز و بزرگ داشته اي 
تا مردم به چشم بزرگي به تو نگاه كنند، اما بدان كه در نزد اهل 

و حقير محسوب مي شوي و همه آنها آسمان فردي بسيار پست 
 تو را دشمن مي دارند
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