
 بسمه تعالی

 کسهی ههم خهو  از تهر بخشهند  ،حال تابهه آیا: »پرسیدند طایی حاتم از روزی گویند می

 «ای؟  ید  را

 

  ر. بهو یم رفاهه سهفری بهه  وسهاانم از ای عهد  با روزی... ام  ید ! آری»: گفت حاتم

. کنهیم سهیر را شهممما  باهوانیم کهه نداشایم غذایی آنجا شدیم، گرسنه شدت به را  بین

  عهوت خانه  اخل به را ما گشو  را  ر جوانی مر . ز یم  ر و رفایم ای خانه  ر به

 ما کر  کباب برایما  را آ  و کشت را گوسفندی هسایم، گرسنه فهمید که وقای. کر 

: گفههام و کههر م تشههمر جههوا  از مههن. خههور یم فههراوا  لههذت بهها را شههد  کبههاب گوشههت

 «آمد خوشما  خیلی آ  از ما و بو  ای خوشمز  بسیار غذای»

 

 گوسهفند چنهد بها بعهد، سهاعای و رفهت بیهرو  اتها  از حرف این شنید  با جوا  مر 

 انهداز  به همراههانم و من. بخوریم گفت و گذاشت سفر   اخل را آ  و برگشت بریا 

 .شدیم سیر حسابی و خور یم غذا کافی

 

 و کر ی بریا  ما برای را گوسفند چند تو»: گفام جوا  مر  به غذا، خور   از بعد

 « اری؟ هم  یگری گوسفندا  آیا خور یم، را آ  ما

 

 «.آور م شما نز   اشام، چه هر! خیر: »گفت جوا  مر 

 

 تمهام تو کر ی؟ را کار این چرا: »گفام او به و شدم ناراحت حرف این شنید  با من

 «! ا ی  ست از ما خاطر به  اشای که را آنچه

 

 بیایهد، خوشش چیزی از است، آمد  من خانه به که میهمانی وقای: »گفت جوا  مر 

 «.بمنم کوتاهی نباید

 

 او کههه کههاری مقابههل  ر تهو حههاتم، ای: »پرسههیدند حههاتم از مهاجرا، ایههن شههنید  از بعهد

 «!کر ی؟ چه بو ،  ا   انجام

 

 «بخشیدم گوسفند پانصد و شار سیصد او به بعدها من: »گفت حاتم

 



 و  ا  تو به گوسفند چند او چو . هسای تر بخشند  او از تو بنابراین،: »گفاند حاتم به

 خههو ت از را او پهه . بخشههیدی او بههه گوسههفند پانصههد و شههار سیصههد تههو عههو   ر

 «! انی؟ می تر بخشند 

 

 تنهها مهن و  ا  مهن بهه  اشهت چه هر او چو . است تر بخشند  من از او: »گفت حاتم

 ...«بخشیدم او به را ثروتم از بخشی

 

 اش یهسهاو همهه  خدا ا   ررا به بگویم اباعبدهللا هر چه  اشت  را ز م که ثالاین م

 .تقدیم کر  ر پیشگا  الهی را 

حسین عنایت کهر   اباعبدهللارا به  شیها کرامتبه همین  لیل خدای ماعال بخشی از 

 .و کر ای به ا و توجه ویژ 

گرفت این اسهت کهه  عها  خدا قرار مور توجهامام حسین  ی کهیمی از موار  -1

تر یههد مسههاجاب  بههدو  شهه  و السهه م علیه ر زیههر بقعههه و بارگهها  امههام حسههین 

 شو  یم

 شهد  تعیینوقای از ی  حد ترخص شرعی و مسهافت  فرمسا اید که اماً شنید ح -2

شمسهاه اسهت امها خداونهد  شنمهاز شهو  یمهاط    عبور کند اسم مسافر برای

اجهاز   ا   کهه نمهاز  چههار ممها کر نهد  ر  ماعال بر اسها  آنچهه فقهها اعه م

 .شمساه کامل خواند  شو 

 .  روز نداشاه باشیدمسجدالحرام  ر خانه خدا حای اگر قصد    -1

 شمساه یا تمام خواند  شو  تواند یممدینه هم   و مسجدالنبی  ر  -2

 نمازش را شمساه یا کامل بخواند  ار  مسجد کوفه مسافر اخایار -3

خداونههد  عنایههت السهه م علیهاحاههرام اباعبههدهللا  ر حههرم حههریم امههام حسههین  بههه -4

 شو  یمکامل خواند   طور بهکه نماز برایشا  است 

 

از قول پیهامبر کهه از  2۵۸صفحه  3۶بحاراالنوار جلد  روایت  یگری از کااب 

زنههد  ر روایههت اول پیههامبر  ناحیههه خههدا حههرف می زنههد از هههوای نفهه  حههرف نمی

از مقههام امههام حسههین  ر زمههین  ها آسههما  ر  ام حسههینفرمههو   امههام حسههین مقههام امهه

 امهاممقام ایشا  خیلی باالتر اسهت  ها آسما  ر  باالتر از آ   و نماه اشار  کر ند

 !است نجات کشای همه برای( ع)حسین



 همگهی کهه السه م علیهم عصمت اهل برای «نجات کشای=  النّجاة سفینة» تعبیر

 هللا صهلوات اکهرم رسهول از باشهند، مهی النّجهاة سفینة و الهداة مصباح واحد، نور

 .باشد می الس م علیهم اماما   یگر سپ  و آله و علیه

 

 جهدی سهفینة لمن النجاة سفن کلنا: »است ذیل شرح به الس م علیه صا   امام از

 ،26 ج االنهوار، بحهار) «اسهرع البحهار لجه  فهی و اوسه ( السه م علیهه) الحسهین

 جههدم کشههای ولههی هسههایم نجههات هههای  کشههای بیههت، اهههل مهها ی همههه( : 322 ص

  باشهااب( خروشها  ههای مهوج و)  ریاها  ل  ر و تر  گسار   الس م علیه حسین

 .است تر  سری  و تر

 مهی السه م علیهه نهوح حضهرت کشهای و نهوح طوفها  بهه اشار  با" کشای" تعبیر

 طوفها  حهد بهه معنهوی، و مها ی آسهمانی، و زمینهی ب ههای شهدت اگهر پ . باشد

" هللا امر  " به اند،  شد " هللا ولیّ " کشای سوار که کسانی تر ید بی باشد، نیز نوح

 .یابند  می نجات و ماند  مصو 

 ها طوفا  معر   ر همیشه که بشری برای الس م، علیهم اطهار ائمه این بنابر

 را «النّجههاة سههفینة» نجههات کشههای نقههش  ارنههد، قههرار کننههد  نههابو  هههای سههی ب و

 . ارند

 

سههنی ارامنههه ههم حضههور  ارنههد حاههی کسههانی کههه  م حسههین شههیعه و ر مراسهم امهها 

 ر عهزای امهام حسهین  هها ایننیساند مثل هندو  پایبندمذهبی هساند و به هیچ  ینی 

فقههش شههیعیا  هسههاند ایههن روایههت امههام  جههوا  کنههد ولههی  ر عههزای امههام شههرکت می

تر و  بهزر  و سهرعت یعنهی سهری  فرمایند کشای امام حسین و بسهیار صا   می

 رسند زو تر به مقصد می

 .است شد  امر بدا  و بر   نام بهشایا  تحیت عنوا  به س م از کریم قرآ   ر

 

 مسهاحبات از و آله و علیه هللاّ  یصل خدا رسول های سنت از روایات،  ر که چنا 

 .است شد  شمر   مؤکد

 افشها  و کو کها  بهه کهر   سه م سهخن،، ههر بهر آ   اشهان مقدم و س م به ابادا

 و تأکید مور  کند، م، برخور  او با انسا  که ک  هر به کر   س م یعن، س م؛

 .است قرارگرفاه سفارش

 



 کهر   سه م  ر همهوار ( ص) اس م پیامبر که آمد  است روایات  ر آنچه ،بنابراین

 حضهرت آ  بهر کر   س م  ر ناوانست کسی گا  هیچ و گرفاند می پیشی  یگرا  از

 ایهن احمهام و اسه م حقانیهت بهه حضهرت آ  زیهرا نیسهت؛ عجیبی امر بگیر ، سبقت

 مطیه  ماعهال خداونهد  سهاورات مقابهل  ر و  اشاند العا   فو  و کامل یقین هیال  ین

 .بو ند محض

 
از منم را  سرالم ك رد   هرر مرنم ك كره گره ىروهرك»است كه فرمود:  شده روایت السالم علیهاز امام صادق 

 .«َسالٌم َعلَیکَ َوَرحَمُة هللِا َوَگَركاُتُه اََگدآ :ىوی د مالئكه در پاسخش مك
 


