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ثروتمند شدن با صلوات

بنى اسراییل گفتند :نمىدانیم كه كدام عجیبتر است:
زنده شدن این جوان یا ثروتمند شدن این مرد.
خداوند به حضرت موسى (علیه السالم) وحى كرد كه:
به بنى اسراییل بگو كه اگر مىخواهند زندگى دنیایى
آنها نیكو گردد و در آخرت نیز بهشت نصیب آنها گردد،
ذكرى را بگویند كه این جوان بدان تمسك جست و آن
صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السالم مىباشد.
آن جوان به موسى (علیه السالم) گفت :من چگونه این
اموال را از شر حسودانم و دشمنانم حفظ نمایم؟
موسى گفت :بر اموالت صلوات بر محمد و اهل بیت
طاهرینش بفرست تا خداوند ضرر هر دشمن و حسودى
نماید.
دفع
تو
از
را
بنى اسراییل نزد موسى آمدند و گفتند :ما همه اموال
خود را به این جوان بخشیدیم ،دعایى كن كه خداوند
نیز به ما روزى گسترده عنایت فرماید.
موسى گفت :شما نیز به انوار مقدس اهل بیت توسل
جویید و بر محمد و اهل بیت او صلوات بفرستید .آنها
نیز چنین كردند ،سپس حق تعالى وحى فرستاد به
موسى (علیه السالم) كه :در فالن خرابه هزاران دینار
طال وجود دارد ،آن را میان خود قسمت نمایید.
این فراوانى مال ،به سبب بركت صلوات بر محمد و اهل
شد.
حاصل
او
بیت

دلیل شش گوشه بودن
ضریح امام حسین(ع)

در میان بنى اسراییل ،شخصى كشته شد كه قاتل او
معلوم نبود ،خداوند وحى فرستاد كه گاوى را با صفات
مخصوصى كشته ،یكى از اعضاى او را بر بدن مقتول
بزنند تا او خبر از قاتل خود دهد .آن گاو نزد جوانى از
بنى اسراییل بود كه خداوند به این جوان عنایت كرد و
صلوات را به او تعلیم داده بود.
آن جوان در خواب دید كه به او امر شد كه گاوش را
نفروشد ،مگر به امر مادرش  .آن جوان از خواب
برخاست ،بنى اسراییل نزد او آمدند تا گاو را از او
بخرند ،مادر جوان گفت :باید پوست این گاو را پر از
طال كنید تا آن را به شما بفروشیم  .آنها راضى شده،
گاو را خریدند ،سپس او را كشته و یكى از عضوهاى
بدنش را بر پیكر مرده زدند .آن مرده زنده شد و خبر
داد كه قاتل او پسر عمویش است .

چرا برخالف ضریح و مرقد امامان دیگر ،ضریح مرقد
مطهر سیدالشهدا(ع) شش گوشه ساخته شده است.
در این باره روایت های گوناگونی وجود دارد .اما
مجموع این روایت ها و آن چه نزدیك تر به منطق به
نظر می رسد ،آن چیزی است كه شیخ مفید(ره) در
كتاب «االرشادات» آورده است .او در بخشی از این
كتاب نام  ۱۷نفر از شهدای بنی هاشم در روزعاشورا را

ذكر كرده و نوشته است«:آنان پایین پای آن حضرت
در یك قبر (گودی بزرگ) دفن شدند و هیچ اثری از
قبر آنان نیست و فقط زائران با اشاره به زمین در طرف
پای امام ـ علیه السّالم ـ آنان را زیارت میكنند و علی
بن الحسین ـ علیهم السّالم ـ (علی اكبر) از جملة آنان
است .برخی گفتهاند :محل دفن علی اكبر نسبت به قبر
امام حسین ـ علیه السّالم ـ نزدیكترین محل است».
در بعضی از روایات دیگر از جمله كتاب «كامل
الزیارات» جعفر بن محمد قمی هم آمده است« :امام
سجاد ـ علیه السّالم ـ (با قدرت امامت و والیت) به
كربال آمد و بنیاسد را سرگردان یافت ،چون كه میان
سرها و بدنها جدایی افتاده بود و آنها راهی برای
شناخت نداشتند ،امام زین العابدین ـ علیه السّالم ـ از
تصمیم خود برای دفن شهیدان خبر داد ،آن گاه به
جانب جسم پدر رفت ،با وی معانقه كرد و با صدای
بلند گریست ،سپس به سویی رفت و با كنار زدن مقدار
كمی خاک قبری آماده ظاهر شد ،به تنهایی پدر را در
قبر گذاشت و فرمود :با من كسی هست كه مرا كمك
كند و بعد از هموار كردن قبر ،روی آن نوشت« :هذا
قبر الحسین بن علی بن ابی طالب الّذی قتلوه عطشاناً
غریباً»؛ این قبر حسین بن علی بن ابی طالب است ،آن
حسینی كه او را با لب تشنه و غریبانه كشتند.
پس از فراغت از دفن پدر به سراغ عمویش عباس ـ
علیه السّالم ـ رفت و آن بزرگوار را نیز به تنهایی به
خاک سپرد .سپس به بنیاسد دستور داد تا دو حفره
آماده كنند ،در یكی از آنها بنیهاشم و در دیگری سایر
شهیدان را به خاک سپردند ،نزدیكترین شهیدان به
امام حسین ـ علیه السّالم ـ فرزندش علی اكبر ـ علیه
السّالم ـ است؛ امام صادق ـ علیه السّالم ـ در این باره
به عبداهلل بن حمّاد بصری فرموده است :امام حسین ـ
علیه السّالم ـ را غریبانه كشتند ،بر او میگریند كسی
كه او را زیارت كند غمگین میشود و كسی كه
نمیتواند او را زیارت كند دلش میسوزد .
بنابراین به نظر می رسد گوشه های اضافی ضریح
مطهر امام حسین(ع) محل دفن پسر بزرگ ایشان
یعنی حضرت علی اكبر(ع) باشد و محل دفن نوزاد
شش ماهه اباعبداهلل الحسین(ع) یعنی علی اصغر(ع)
نیز روی سینه پیكر مطهر امام حسین(ع) باشد.

احادیثی درباره توبه

اینكه گناهى كه باعث خضوع گردد بهتر از طاعتى
است كه موجب خضوع نباشد.
) اصول کافی جلد  4صفحه )159

************* **************

 -1امام صادق(ع ):همانا مومن گناهی می كند و
پس از بیست سال به یادش می آید .پس ،از خدا راجع
به آن گناه آمرزش می خواهد و خداوند بیامرزدش و
هر آینه این امر توفیقی از جانب خدا برای اوست كه او
را مورد لطف و بخشش خویش قرار دهد .و همانا كافر
گناهی می كند و همان ساعت آنرا فراموش می كند.

 - 4امام صادق (ع ) :امیر المومنین علی (ع)
فرموده است  :همانا پشیمانی از گناه  ،انسان را به
دست كشیدن از آن وا میدارد.
)اصول کافی جلد  4صفحه (159

ناركُونى بردا ً و سالما ً
یا ُ

************* **************
 - 3امام صادق (ع :همانا مرد گاهی گناه كند و
خدا به وسیله آن او را به بهشت ببرد  ،عرض كردم :
خداوند به سبب گناه او را به بهشت ببرد ؟ فرمود :
آری  ،هر آینه او گناه كند و پیوسته از گناهی كه كرده
ترسان است و بر خود خشمناک است ( یا توبه می كند
) پس خدا به او ترحم می كند و او را به بهشت می
برد.
توضیح :مجلسى (ره ) گوید :این حدیث داللت كند بر

شیخ حسنعلی نخودکی

نخودکی اصفهانی آمد و گفت :سه قفل در
زندگیام وجود دارد و سه كلید از شما
میخواهم! قفل اول این است كه دوست دارم
یك ازدواج سالم داشته باشم ،قفل دوم اینكه
دوست دارم كارم بركت داشته باشد و قفل سوم
اینكه دوست دارم عاقبت به خیر شوم.

************* **************

) اصول کافی جلد  2صفحه (432

اهمیت نماز اول وقت از دید حاج

نقل است جوانی نزد حاج شیخ حسنعلی

(اصول کافی جلد  4صفحه (172

 - 2امام باقر(ع ):به محمدبن مسلم فرمودند :ای
محمّد گناهان مومن كه از آن توبه كرده ،آمرزیده شده
است و باید برای آینده اش پس از توبه كار نیك كند.
من گفتم اگر پس از توبه و استغفار از گناهان باز گناه
كرد و باز توبه نمود؟ در پاسخ فرمودند :ای محمدبن
مسلم تو پنداری كه بنده مومن از گناه خویش پشیمان
گردد و از آن آمرزش خواهد و توبه كند .سپس خدا
توبه اش را نپذیرد گفتم :چند بار این كار را كرده و از
خدا آمرزش خواسته .فرمود :هر قدر مومن از آمرزش
خواهی به خدا رو كند  ،و توبه كند خدا هم همان
مقدار به آمرزش او باز می گردد هر چند دفعاتش
فراوان باشد به راستی كه خداوند زیاد آمرزنده و
مهربان است و توبه را می پذیرد و از بد كرداریها می
گذرد .مبادا تو مومنین را از رحمت خدا نا امید سازی.

است؟! این بزرگواران تربیت شده و درس گرفته
از مكتب حضرت ابراهیم ،علیه السّالم ،هستند
كه چون خداوند به آتش امر كرد  :اى آتش سرد
باش.
ایمنى
مایه
و
آنان آموختهاند كه هر چیزى ممكن است به
امرخداوند به اذن او انجام گیرد .بزرگان دین نیز
به هنگام مشكالت ،با توجه به آیات قرآن
وزندگى معصومین ،صمایب را از خود دور
یاتحمل آن را بر خود شیرین مىكردند.

مرحوم آیت اللَّه العظمى اراكى ،رحمة اللَّه علیه،
كه از بزرگان عالم اسالم و از فقیهان وارسته
بودند ،فرمودند  :مرحوم آخوند ملّا محمّد كبیر،
قطعه زمینى در اطراف سلطان آباد اراک دانسته
كه در آن زراعت مىكرد ،و نان سال اهل و عیال
خود را از آن زمین به دست مىآورد .یك وقت
كه حاصل زمین را خرمن كرده بود و در دشت
خرمنهاى دیگرى نیز وجود داشت ،كسى عمداً
یا سهواً آتش روز مىكند باد مىوزد و آتش به
خرمنها مىافتد و خرمنها یكى پس از دیگرى
در آتش مىسوزد .شخصى نزد مرحوم آخوند
كبیر مىرود و مىگوید  :چرا نشستهاى؟ نزدیك
است خرمن شما آتش بگیرد .آخوند كبیر تا این
سخن را مىشنود عبا و عمّامه را مىپوشد و
قرآن به دست به سر خرمن مىرود و رو به آتش
مىایستد و خطاب به آن مىگوید  :اى آتش،این
نان خانواده و اهل و عیال من است ،تو را به این
قرآن قسم مىدهم متعرّض این خرمن نشوى .در
حالى كه تمام خرمنهاى دیگر خاكستر شده
بود ،این یك خرمن سالم ماند! هر كسى مىآمد
ومىدید ،انگشت حیرت به دهان مىگرفت و
متحیّرمىشد كه چطور این خرمن سالم مانده

حاج

شیخ

نخودکی

فرمود:

برای قفل اول ،نمازت را اول وقت بخوان!
برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان!!
و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت
بخوان!!!
جوان عرض كرد :سه قفل با یك كلید؟!
حاج شیخ نخودكی فرمودند:
نماز اوّل وقت »شاه کلید «است.
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