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نخستین اقدام ماندگار در حرکت عاشورا
عبدالحسین معزی 

اولیــن اقــدام در حرکــت عاشــورا هجــرت اســت. امام حســین)ع( در نخســتین 
ــه  ــذا از مدینــه ب ــه هجــرت می کنــد. ل ــرای تاریــخ، اقــدام ب ــدگار خــود ب اقــدام مان

مکــه و از مکــه بــه ســمت کربــا آمدنــد.
از  یکــی  مهاجــرت  و  اســت  اســام  در  اصــول  مهم تریــن  از  یکــی  هجــرت 
ارزش هاســت. وقتــی مــا نمی توانیــم در یــک محیطــی کــه هســتیم کارمــان را انجام 
دهیــم، حرکــت کنیــم و جایــی دیگــر کارمــان را انجــام دهیــم. لذا امــام حســین)ع( 
نمــود.  را تحمــل  بعــد هــم ســختی های مهاجــرت  کــرد و  حرکــت و مهاجــرت 
ــو ســخت خواهــد شــد.  ــرای ت ــه وقتــی مــی روی راه ب ــد ک به ایشــان ســفارش کردن
مردمی کــه دعــوت کردنــد دارای ایــن ویژگــی و ســابقه تاریخــی هســتند و تــو خــود 
ــد. ــار کردن ــه رفت ــن)ع( چگون ــام حس ــن)ع( و ام ــا پدرت امیرالمؤمنی ــه ب ــی ک می دان
ــختی ها را  ــرد و س ــل ک ــت تحم ــه می دانس ــختی هایی ک ــام س ــا تم ــداهلل ب اباعب
ــا جایــی کــه همــه هســتی خــود را از دســت داد. ایــن کســی کــه  بــه جــان خریــد ت

دا
ــــ

ت ـ�
ــــ
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هــدف و ایــده بزرگــی دارد، حرکــت بــرای خــدا و دیگــر انســان ها را هــم حرکــت 
می دهــد و خودهــادی و رهنمــون و پیشــروی آن هــا می شــود و ســختی ها را 
بــه جــان می خــرد؛ بنابرایــن بعــد از مهاجــرت مســئله جهاد امــام حســین)ع( 
مطــرح اســت. یــک نــوع جهــاد همــان اســت کــه همــه مــردم بــه آن توجــه دارنــد 
و بــه معنــای جنگیــدن بــا دشــمن اســت؛ اما جهــاد در اولیــن مرحلــه یعنی اینکــه 
انســان بــا تمایــات خــود بجنگد. امــام حســین)ع( ماننــد دیگــر انسان هاســت و 
تمایــات انســانی دارد و عاقه منــد بــه خانــواده و فرزنــد اســت و آســایش و امنیــت 
خانــواده و بهــره بــری از امکانات ایــن جهــان را می خواهد؛ امــا کســی کــه هــدف 
دارد و می خواهــد حرکــت کنــد و هجــرت هــم کــرده اســت، کوشــش و تــاش و 
جهــاد بــا نفــس خــود می کنــد کــه بزرگ تریــن جهــاد و بــه تعبیــر پیامبــر جهــاد اکبــر 

اســت؛ و آن را بــه انســان ها می آمــوزد.
مکتــب عاشــورا هجــرت کــردن از یــک موقعیــت بــه موقعیــت برتــر و بهتــر را 
می آموزانــد. مکتــب عاشــورا می گویــد کــه اگــر انســان می خواهــد بــه موقعیــت 
ــش این  ــه کوش ــن مرحل ــد. اولی ــش کن ــاش و کوش ــد ت ــد، بای ــرت برس ــر در هج برت
اســت کــه بــا آنچــه تمایــات درونــی اســت درگیــر شــود و آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار 
دهــد و از بیــن ببــرد و میــل و خواســته اش فراتــر از تمایــات شــخصی و نفســانی 
و  دارد  فراوانــی  آســیب های  کــردن  حرکــت  دیگــر  اینکــه  ایــن  مســئله  باشــد. 
جســمانی  رنج هــای  بــه  کربــا  جریــان  در  حســین)ع(  آن اینکه امــام  کمتریــن 
درســت یافــت کــه نظیــر آن نیســت. مــا در ســخنرانی های عاشــورا بیــان می کنیــم 
که امــام حســین)ع( و فرزندانــش ویارانــش چقــدر دچــار مشــکات شــدند. اولیــن 
ــو چنــد روز در یــک صحــرا و  ــی کننــد ول ــواده می خواهنــد زندگ مشــکل اینکه خان
با امکانــات محــدودی چــادر زده انــد و اولیــن چیــز و کمتــر تقاضــای آن هــا  ایــن 
ــه آن  ــری ب ــات بش ــه حی ــزی ک ــن چی ــه اولی ــذا آب ک ــد. ل ــه آب می خواهن ــت ک اس

متکــی اســت را بــه روی آن هــا می بندنــد.
و آن نــوع آب را بــه روی انســان ها می بندنــد کــه شــاعر می گویــد: زان تشــنگان 

هنــوز بــه عیــوق می رســد فریــاد العطــش ز بیابــان کربــا
نــگاه  خانواده ایشــان  کــه  می کننــد  تنــگ  او  بــر  را  به نوعی امنیــت  دشــمنان 
می کننــد و می بیننــد کــه حداقــل جمعیتــی کــه در برابــر آن هــا  ایســتاده اســت 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

18 هــزار نفــر اســت و آن هــا فقــط 72 نفــر هســتند. این چــه اضطــراب نفســانی 
وزن هــا  بچه هــا  در  اضطرابــی  چــه  مــی آورد؟  پیــش  انســان  بــرای  روحانــی  و 
 ایجادشــده اســت؟ امام حســین)ع( هــم بــه خانــواده و فرزندانــش عاقه منــد 
و  هرچقدر ایمــان  مــی ورزد.  عشــق  آن هــا  بــه  و  دارد  دوســت  را  آن هــا  و  اســت 
خلــوص و صفــای باطــن انســان بیشــتر باشــد اظهــار تعلــق بــه هســتی هــم بیشــتر 
ــه پیامبــر)ص( جهــان و انســان ها را دوســت مــی دارد،  می شــود؛ یعنــی آن قــدر ک
دیگــر انســان ها نمی تواننــد تصــور کنند. امــام رضــا)ع( بــه خانــواده عاقــه داشــتند 
ــه  ــم و آگاه ب ــام عال ــد. یک ام ــور بودن ــم همین ط ــان ه ــن و دیگر امام و امیرالمؤمنی
تمــام حقایــق عالــم و انســانی کــه هســتی در اختیــار مقــام والیــت تکوینــی اوســت.

و  انســان ها  و  اســت  زیــاد  جهــان  به ایــن  تعلقــش  نســبت  انســان  ایــن 
ــه وقتی امــام  ــه آن ایــن اســت ک موجودات ایــن جهــان را دوســت مــی دارد. نمون
حســین)ع( در بیــن راه مکــه تــا کربــا می آمدنــد، لشــگر هزارنفــری و تشــنه حــر 
جلــوی آن هــا را گرفت. امــام گفتنــد کــه همــه آن هــا را ســیراب کنیــد و بــه اســب ها 
و حیوانــات آن هــا هــم آب بدهیــد تــا اذیــت و آزار نبینند. ایــن از رأفت امــام اســت. 
حــاال ببینیــد کــه نســبت بــه خانــواده چگونــه اســت. این پــدری کــه می بینــد 
بچه هــا چقــدر مضطــرب هســتند و نگــران فــردا و پس فــردای آن هاســت، چــه 
حالــی دارد؛ زیــرا می دانــد که ایــن موجــودات انســانیت خــود را زیــر پــا گذاشــته اند. 

لذا امــام حســین)ع( می ایســتد و جهــاد می کنــد.
امــام حســین)ع( روز عاشــورا هــم می ایســتد و تمــام عزیزانــش را بــه جنــگ 
می فرســتد. حبیــب بــن مظاهــر از یــاران و اصحــاب پیامبــر بــود. چنــد نفــر دیگــر 
هــم از اصحــاب پیامبــر در کربــا بودنــد کــه انســان های برجســته  ای بــه لحــاظ 
معرفتــی بودند. امــام حســین)ع( می بیننــد کــه آن هــا ماننــد بــرگ خــزان روی 
زمیــن می ریزنــد. بــه تعبیــر تاریــخ وقتــی اوج مصیبــت را بیــان می کننــد می گوینــد 
آن هــا قطعه قطعــه شــدند. امام حســین)ع( نــگاه می کنــد جوانــی ماننــد علی اکبــر 
و قاســم بــن حســن و خردســالی ماننــد عبــداهلل بــن حســن را کــه 10 ســاله اســت 
را بــه شــهادت می رســانند و یــا بچــه شــیرخواره بــه شــهادت می رســد و بــه صغیــر 
ــه جــان می خــرد و ایــن  و کبیــر رحــم نمی کنند. امــام حســین)ع( همه این هــا را ب
مصیبت هــا را درراه خــدا تحمــل می کنــد و توصیه ایشــان این اســت کــه می گویــد؛ 
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حــاال کــه هجــرت کــردی و مجاهــدت دارید، اینجــا بایــد صبــر و مقاومــت کنیــد و 
دســتور مقاومــت می دهــد. می گوینــد مقاومــت و صبــر کنیــد  ای بــزرگ زادگان 
و انســان های باکرامــت و انســان های گرامی داشــته شــده در تاریــخ بشــریت، 
مقاومــت کنیــد و مکتب ایــن را می گویــد کــه در مســیر اعتقــادی حرکــت و تــاش 

کــردن الزم اســت.
ــاد  ــرت جه ــن هج ــردن و در ای ــرت ک ــد هج ــازه نمی ده ــت اج ــت ثاب ــر موقعی اگ
داشــتن و مبــارزه بــا تمایــات و کســانی کــه ســد راه تــو هســتند و در ایــن راه از هــر 
چــه داری بایــد بگــذری و بایســتی و مقاومــت کنــی و عقــب نکشــی و جــا نزنــی و 
ــانیت  ــزت و انس ــیر ع ــن مس ــد و در ای ــو راه نده ــه ت ــراب ب ــرس و وحشــت و اضط ت
خــودت را بــدان. می خواهــم تــو را بخــرم. بــه چــه چیــز خــودت را  ای انســان 
می خواهــی بفروشــی؟ بــه یــک جرعــه ای آب و یــا وعده غــذا و آینــده و مقــام و 
ــه؛  ــارک تاریــخ می درخشــد کــه فرمودنــد؛ هیهــات منــا الذل ــر ت پول؟ ایــن تعبیــر ب

ــز و محتــرم و باشــخصیت هســتیم. ــز، مــا عزی یعنــی هرگ
یــک شــیعه بــا باور اینکه امــام حســین)ع( امام ســوم اوســت و حجــت خــدا 
بــر اوســت و رفتــار و کــردار او بــرای انســان ها حجــت اســت و درس هــای بســیار 
اگــر  می گیــرد.  حســین)ع(  عاشــورای امام  از  مکتــب  یــک  به عنــوان  متعــددی 
شــیعه هــم نباشــد یــک انســان مســلمانی اســت و بازهــم می توانــد درس بگیــرد؛ 
زیــرا  این چنیــن نیســت کــه بــرادران مــا در اهــل ســنت نســبت بــه خانــدان پیامبــر 
عاقه منــد نباشــند. آن هــا هــم نهایــت احتــرام را می گذارنــد و بــرای آن هــا هــم 
دردنــاک اســت کــه در برهــه ای از تاریــخ کســی کــه خــود را به عنــوان خلیفــه پیامبــر 
و جانشــین پیامبــر جــا زده اســت بــا پســر پیامبــر چنیــن رفتــاری می کنــد. قابــل 
توجیــه نیســت و قبــول نمی کننــد لــذا آن هــا هــم درس می گیرنــد. چــون اگــر منبــع 
ــر  دینــی و مرجــع دینــی اهــل ســنت بدانیــم چــه کســانی هســتند چــه کســی برت
از ولــی خــدا و حجــت خــدا و کســی کــه در دامــن پیامبــر بزرگ شــده و پیامبــر 
فرمــوده اســت کــه مــن از حســین و حســین از مــن اســت. لــذا چــه کســی بهتــر 
از امــام حســین)ع( کــه از او پیــروی کننــد و از او درس بیاموزند. امــام حســین)ع( 

ــد بایســتد و مقاومــت کنــد. ــه دارد بای ــرای هدفــی ک ــه انســان ب می آمــوزد ک
درس  باشــند،  انســان  فقــط  و  نباشــند  هــم  مســلمان  و  شــیعه  اگــر  حــاال 

ابــتــدا
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آن ها ایــن اســت کــه انســان بــرای هدفــی کــه دارد بایســتد و مهاجــرت کنــدو 
چــه  هــر  از  تاریــخ  در  کــه  بودنــد  انســان هایی  می گوییــم  مــا  کنــد.  مقاومــت 
داشــتند گذشــتند و بــه هدفشــان رســیدند و این امــر تجربه شــده ای اســت و ایــن 
درســی بــرای انسان هاســت. لذا ایــن اســت کــه عــزت بشــری و کرامــت انســان ها 
سیاه پوســتان  بــه  عاشــورا  روز  در  حســین)ع(  زیرا امــام  اســت؛  مهــم  بســیار 
برتــر  خانواده هــای  از  جوانان هاشــمی که  ماننــد  و  می گذاشــتند  احتــرام  هــم 
بودنــد می دانســتند و یکــی از آن هــا را آزاد می کننــد و می گوینــد کــه برود؛ امــا او 
ــدش او را  ــد فرزن ــم مانن ــین)ع( ه ــام حس ــد و ام ــهادت می رس ــه ش ــتد و ب می ایس
در آغــوش می گیــرد و احتــرام می کنــد. لــذا بشــر امروز می توانــد اســتفاده کنــد کــه 
خــودش ارزش دارد و زیــر بــار ذلــت نــرود و ذلیــل و خــار نشــود و ایــن درســی اســت 

کــه انســان ها می تواننــد از عاشــورا بگیرنــد
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روز اّول محرم
1. آغاز ایام حسینی

الســام اســت،که همــه  از مــاه حــزن و انــدوه آل محمــد علیهــم  اولیــن روز 
انبیــاء ومائکــه و شــیعیان و دوســتان اهل بیــت علیهــم الســام محزون انــد.
بایــد گفت:مــاه حــزن وانــدوه تمــام عالــم اســت،چرا کــه همــه ســاله از اول محــرم 
ــن  ــه زمی ــدا رو ب ــرش خ ــهداء)ع( را از ع ــاره سیدالش ــاره پ ــن پ ــورا پیراه ــا روز عاش ت

می آویزنــد و حــزن وانــدوه عالــم را فــرا می گیــرد.۱
همچنیــن آغــاز مجالــس عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل)ع( اســت،که مــردم را 
به امــور اعتقــادی خویــش آشــنا می کند،ودســتورات دیــن خــود را از حســینیه ها 
و تکایــا و مســاجد بــه خانه هــای فکــر ودل خــود بــه ارمغــان می برنــد. شــرکت در 
مراســم عزاداری امــام حســین)ع( واشــک بــر آن حضــرت،از وظایــف مــا در زمــان 

غیبت امــام زمان)عــج( اســت.
 

2. ماجرای شعب ابی طالب)ع( 
در پــی بــاال گرفتــن قــدرت اســام پــس از بعثــت پیامبــر)ص( قریــش پیمــان 

وقایع ماه محرم الحرام
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ــان  ــا آن ــا بنی هاشــم تکلــم نکننــد و ب نامــه ای نوشــتند وطــی آن قــرار گذاشــتند ب
هــم ســفره وهمنشــین نشــوند و معاملــه ننماینــد؛و آنــان را بــه گونــه ای در فشــار 
قراردهنــد کــه پیامبــر)ص( را بــه قریــش تحویــل دهنــد تــا آن حضــرت را بــه قتــل 
آن  بــه  منتســب  کــه  دره ای  بــه  را  بنی هاشــم  ابوطالــب)ع(  حضــرت  رســانند. 
ــرای حفــظ جــان پیامبــر)ص(  ــرد،و اطــراف آن را محکــم کــرده وب ــود ب حضــرت ب

شــبانه روز کمــر همــت بســت.
پیامبــر)ص(  وجــود  شــمع  گــرد  وار  پروانــه  شمشــیر  بــا  شــب ها  حضــرت  آن 
برنمــی دارم.«او در هرشــب  او  یــاری  از  زنــده ام دســت  می گردیــد ومی فرمود:»تــا 
خــود  فرزنــد  وعزیزتریــن  مــی داد  تغییــر  را  پیامبــر)ص(  خــواب  محــل  بــار  چنــد 
یعنی امیرالمؤمنیــن)ع( را بــه جــای آن حضــرت می خوابانیــد،و روز فرزنــدان خــود 
و فرزنــدان برادرانــش را بــه حفاظــت از آن حضــرت می گماشــت. در مدتــی کــه در 
شــعب بودنــد بــر آن حضــرت ومســلمانان بســیار ســخت گذشــت،تا آنجــا که شــب ها 
صــدای گریــه اطفــال گرســنه بنی هاشــم را ســاکنین اطــراف شــعب می شــنیدند.
پــس از دو ســال و چنــد مــاه خداونــد موریانــه را مأمــور کرد،وپیمــان نامــه آنــان 
را از بیــن بــرد بــه جــزء اســماء الهــی کــه در آن بــود. حضــرت ابوطالب)ع( ایــن 
ــا دیــدن چنیــن معجــزه ای دســت از تصمیــم خــود  ــان ب ــه کفــار داد،و آن خبــر را ب

برداشــتند وبنی هاشــم بــه خانه هــای خــود بازگشــتند.۲
 

3.جنگ ذات الرقاع 
ــه تحریــک قریــش _بیــن مســلمانان و قبایلــی کــه  در ســال چهــارم هجــرت _ب
اطــراف مدینــه زندگــی می کردنــد و قصــد محاصــره مدینــه را داشــتند جنگــی 
بــا ۴۰۰یــا۷۹۰ نفــر از مدینــه بیــرون رفتند.در ایــن غــزوه  در گرفت.پیامبــر)ص( 
حضــرت نمــاز خــوف خواندنــد و جنــگ تــا ســه روز طــول کشــید تــا شــر آنــان دفــع 

ــت. ۳ ــوده اس ــی ب ــادی االول ــی در ۱۵جم ــه قول ــه ب ــد.این واقع ش
 

4. اولین جمع آوری زکات 
ــار مأمورانــی را بــرای جمــع آوری  در روز اول محــرم پیامبــر)ص( بــرای اولیــن ب

زکات و صدقــات بــه اطــراف مدینــه فرســتادند.۴
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5. امام حسین)ع( در راه کربال 
روز اول محرم،امــام حســین)ع( در قصــر بنــی مقاتــل نــزول اجــال فرمودنــد، و 
از عبیــداهلل بــن حــر جعفــی دعــوت بــه یــاری نمودنــد، ولــی او اجابــت نکــرد و بعــدًا 

پشــیمان شد.۵
 

6. قیام مردم مدینه برعلیه یزید 
ــرای قیــام علیــه یزیــد حرکــت کردنــد. در ایــن روز در ســال۶۳ ه مــردم مدینــه ب
قضیــه از آنجــا آغــاز شــد کــه جمعــی از اهالــی مدینــه بــه رهبــری عبداهلل بــن حنظله 
بــه شــام رفتنــد و دســتگاه یزیــد وشــرابخواری و قماربــازی و ســگ بــازی او را 
دیدند،وبــه مدینــه بازگشــته ومــردم را از وضــع فســاد دربار امــوی آگاه ســاختند.با 
شــنیدن این اخبــار همــگان بــر خلــع یزیــد اتفــاق نمودنــد،و بــه سرپرســتی عبداهلل 
علیــه یزیــد قیــام نمودنــدو افراد امــوی ســاکن مدینــه رابیــرون کردند.لشــکر شــام 
پــس از اطــاع از ایــن قیــام بــه طــرف مدینــه حرکــت کــرد و واقعــه حــّره پیــش آمــد.۶

 
7. کالم عاشورایی امام رضا)ع(۷ 

در روز اول محــرم رّیــان بــن شــبیب خدمت امــام رضــا)ع( رســید.حضرت بــه او 
ــرم  ــام مح ــگ را در ای ــت جن ــان جاهلی ــرب در زم ــبیب،مردم ع ــر ش ــد:ای پس فرمودن
حرمــت  و  بردنــد  بیــن  از  را  مــاه  احترام ایــن  می دانســتند؛ولی این امت  حــرام 
پیامبــر)ص( را رعایــت نکردند.در ایــن مــاه خــون مــا را حــال دانســتند،و هتــک 
حرمــت مــا را کردنــد وفرزنــدان و زنــان مــا را اســیر نمودنــد، و ســراپردۀ مــا را آتــش زدنــد 
و امــوال مــا را غــارت کردنــد و رعایــت احتــرام رســول خــدا)ص( را دربــارۀ مــا ننمودنــد.
همانــا روز شــهادت حســین)ع( پلــک چشــمان مــا را مجــروح کــرد واشــک های 
مــا را روان ســاخت ودل مــا را ســو زاند؛وعزیــز مــا را در زمیــن کربــا ذلیــل کــرد 
ــر  ــد ب ــه کننــدگان بای ــذارد. پــس گری ــه ارث گ ــا روز جــزا ب ــا را ت ــزد مــا محنــت و ب ون

حســین)ع( بگریند،زیــرا کــه گریــه بــر او گناهــان بــزرگ را از بیــن می بــرد.
ای پســر شــبیب،اگر خواســتی بــر چیــزی گریــه کنــی برحســین بــن علــی)ع( 
گریــه کن،چه اینکــه آن حضــرت را کشــتند چنانکــه گوســفند را می کشــند،و بــا 
آن حضــرت ۱۸ نفــر از اهل بیــت او کشــته شــدند کــه روی زمیــن شــبیه ونظیــری 
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نداشــتند. آســمان های هفتگانــه و زمین هــا در شــهادت آن حضــرت گریســتند.
چهــار هــزار ملــک روز عاشــورا بــرای نصــرت آن حضــرت آمــده بودنــد و دیدنــد 
حضــرت شــهید شــده اند.لذا پریشــان وغبــار آلــود بــه مجــاورت آن قبــر مطهــر 
مأمــور شــدند،تا حضــرت قائم)عــج( ظهــور کننــد و از یــاران او باشــند و شعارشــان 

»یالثــارت الحســین« اســت.
ــا مــا در درجــات عالــی بهشــت باشــی  ای پســر شــبیب،اگر دوســت داری کــه ب
محــزون بــاش بــرای حــزن مــا وشــاد بــاش در شــادی ما؛وبــر تــو بــاد والیــت مــا کــه 
ــا همــان ســنگ  اگــر کســی ســنگی را دوســت داشــته باشــدخداوند متعــال او را ب

محشــور می کنــد….
 

 روز دّوم محّرم 
1. ورود امام حسین)ع( به کربال

اباعبــداهلل  حضــرت  وموالیمــان  آقــا  ۶۱ه  ســال  در  روز  در ایــن  مشــهور  بنابــر 
شــدند.8 معلــی  کربــای  وارد  اصحابشــان  و  اهل بیــت  بــا  الحســین)ع( 

در آنجــا اســب حضــرت حرکــت نکرد. امــام پرســیدند:نام این زمیــن چیســت؟ 
الفرات«اســم  »شــاطئ  گفتنــد:  پرســیدند  را  دیگــرش  گفتند:»غاضریه«نــام 
آهــی  حضــرت  هنــگام  می گویند.در ایــن  دارد؟گفتند:»کربا«هــم  هــم  دیگــری 
کشــیدند و گریــه شــدیدی نمودنــد و فرمودند:»اللهــم انــی أعــوذ بــک مــن الکــرب 
و البــاء.« به خــدا قســم زمیــن کربــا همیــن اســت.به خدا قســم اینجا مــردان مــا را 
می کشــند! به خــدا قســم اینجا زنــان و کــودکان مــارا بــه اســیری می برنــد! به خــدا 
قســم اینجا پــرده حرمــت مــا دریــده می شــود.ای جــوان مــردان، فــرود آییــد کــه 

محــل قبرهــای مــا  اینجاســت….«9

 روز سّوم محّرم 
1. نامه امام حسین)ع( برای اهل کوفه

در ایــن روز امــام حســین)ع( بــرای بــزرگان کوفــه نامــه ای نوشــتند و آن را بــه قیــس 
بــن مســّهر صیــداوی دادنــد کــه بــه کوفــه برســاند.مأمورین بیــن راه قیــس را گرفتنــد 

و پــس از آنکــه او بــر ضــد یزیــد و ابــن زیــاد ســخن گفــت او را بــه شــهادت رســاندند.10
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2. ورود عمر بن سعد به کربال 
قتــل پســر  بــرای  نــه هــزار ســوار  یــا  بــا شــش  بــا  بــن ســعد  روز عمــر  در ایــن 
پیامبــر)ص( وارد کربــا شــد و در مقابــل آن حضــرت لشــکر گاه ســاخت و خیمــه 

برافروخــت.ورود ابــن ســعد بــه کربــا در روز چهــارم هــم نقــل شــده اســت.11
 

 روز چهارم محّرم 
1. فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین)ع(

در ایــن روز از ســال ۶۱ ه ابــن زیــاد بــا اســتناد بــه فتوایــی که از شــریح قاضــی گرفته بود، 
در مســجد کوفــه خطبــه خواند و مردم را به کشــتن امام حســین)ع( تحریــص کرد.12

 
روز ششم محّرم

1. یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی سعد
ــاور  ــرای آوردن ی ــا اذن امــام حســین)ع( ب جنــاب حبیــب بــن مظاهــر اســدی ب
وکمــک، بــه قبیلــه بنــی اســد رفــت. اســدیان پذیرفتنــد وحرکــت کردنــد، ولــی 
جاسوســان بــه عمــر ســعد خبــر دادنــد و او عــده ای را فرســتاد تــا مانع آن ها شــوند.
لــذا درگیــری رخ داد کــه در ایــن میــان جمعــی از بنــی اســد شــهید و زخمی وبقیــه 
ناگزیــر بــه فــرار شــدند و حبیــب بــه خدمــت حضــرت آمــد و جریــان را عــرض کــرد.13

 
2. اولین محاصره فرات در کربال 

بــه نقلــی عمــر سعد،شــبث بــن ربعــی خبیــث را همــراه ســه هــزار مــرد ســفاک بــا 
کوبیــدن طبــل و دهــل کنــار فــرات فرســتاد کــه اطــراف آن را بــه محاصــره در آوردنــد.14

 
3. تراکم لشکر یزید در کربال 

در این روز لشکرزیادی برای جنگ با حضرت اباعبداهلل)ع( جمع شدند.15

روز هفتم محّرم
1. مالقات امام حسین)ع( با ابن سعد

کردنــد.  وگفتگــو  ماقــات  ســعد  باعمــر  حســین)ع(  هفتم امــام  شــب  در 
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خولی بــن یزیــد اصبحــی چــون عــداوت شــدیدی با امــام حســین)ع( داشــت 
ماجــرا را بــه ابــن زیادگــزارش داد و آن ملعــون نامــه ای بــرای عمــر ســعد نوشــت و 

او را از ایــن ماقات هــا بــر حــذر داشــت و دســتور منــع آب را صــادر کــرد.16
 

۲. منع آب از امام حسین)ع( 
نامــه  بســتند، چه اینکــه  الشــهداء)ع(  اهل بیــت ســید  بــر  را  روز آب  در ایــن 
ابــن زیــاد بدیــن مضمــون رســید کــه نگذاریــد حتــی یــک قطــره آب هــم بــه آن هــا 
ــرات  ــع آب ف ــور من ــداز مآم ــزار تیران ــار ه ــا جه ــدی ب ــاج زبی ــن حج ــرو ب ــد. عم برس

ــود.17 ــرده نش ــر)ص( ب ــر پیامب ــه گاه پس ــه خیم ــی ب ــه آب ــچ وج ــه هی ــدند،که ب ش

روز هشتم محّرم
1. قحط آب در خیمه های حسینی 

در این روز آب در خیمه های سید الشهداء)ع( نایاب شد.18 

روز نهم محّرم
1. محاصره خیمه ها در کربال

ــود کــه حســین)ع( و اصحابــش را در  ــد: تاســوعا روزی ب امــام صــادق)ع( فرمودن
ــد،و پســر  ــر قتــل آن حضــرت اجتمــاع نمودن ــد و ســپاه شــام ب ــا محاصــره کردن کرب
مرجانــه و عمــر ســعد بــه خاطرکثرت ســپاه ولشــکری کــه بــرای آن ها جمع شــده بود 
خوشــحال شــدند،وآن حضــرت و اصحابــش را ضعیــف شــمردند ویقیــن کردنــد کــه 

یــاوری از بــرای او نخواهــد آمــد واهــل عــراق حضرتــش را مــدد نخواهنــد نمــود.19 

2. آمدن امان نامه برای فرزندان ام البنین علیها السالم 
برادرانش امــان  و  عبــاس)ع(  حضــرت  بــرای  ملعــون  شــمر  روز  در ایــن 
اباعبــداهلل  بــا جالــت حضــرت  نزدیــک خیــام  را  لعیــن خــود  آن  آورد.20  نامــه 
مــا  خواهــر  »پســران  اختنــا«:  بنــو  برآورد:»أیــن  وبانــگ  رســانید  الحســین)ع( 
کجایند«؟ولــی آن بزرگــواران جــواب ندادند.امــام حســین)ع( فرمودند:جــواب 
او را بدهیــد اگــر چــه فاســق اســت. حضــرت عبــاس)ع( در جــواب فرمودند:چــه 
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آورده ام. شــما  نامــه  بــرای شــما امان  از جانب امیــر  می گویی؟شــمر گفت:مــن 
خــود را بــه خاطــر حســین)ع( بــه کشــتن ندهیــد. حضــرت عبــاس)ع( بــا صــدای 
بلنــد فرمود:»لعنــت خــدا بــر تــو وامیــر تــو )و برامــان تــو ( بــاد. مــا را امــان میدهیــد 

در حالیکــه پســر رســول خــدا را امــان نباشــد«؟!
 

3. در خواست تأخیر جنگ از سوی امام حسین)ع( 
در عصــر تاســوعا امام)ع( بــرای بــه تعویق انداختــن جنــگ یــک شــب دیگر مهلت 
گرفتتنــد.21 چــون عمــر ســعد لشــکر را آمــادۀ جنــگ با امــام)ع( نمــود ومعلــوم شــد کــه 
قصــد جنــگ دارد،حضــرت بــه بــرادرش عبــاس)ع( فرمــود تــا یــک شــب دیگــر مهلت 

بگیرد.آن هــا ابتــدا قبــول نکردند،ولــی بعــد قبــول نمودنــد که شــبی را صبر کننــد.22
 

4.آمدن لشکر تازه نفس به کربال 
در ایــن روز لشــکر مجهــزی بــه دســتور ابــن زیــاد از کوفــه وارد کربــا شــد،و شــمر 

نامــه ابــن زیــاد را آورد.23
 

5. خطابه امام حسین)ع( برای اصحابش 
در عصر ایــن روز امــام حســین)ع( در جمــع یــاران خطبــه ای قرائــت فرمودنــد، و 

اصحــاب اعــام وفــاداری نمودند.
 

6. سخنان امام)ع( با اهل بیت و اصحابش 
در ایــن شــب امام حســین)ع( اصحــاب و اهل بیــت خــود را جمــع نمودنــد و 
کلماتــی را بــه آنــان فرمودند.خاصــه کلمــات حضرت ایــن بــود کــه مــن بیعــت خــود 
را از شــما بــر داشــتم و شــما را بــه اختیــار خــود گذاشــتم تــا بــه هــر جــا کــه می خواهیــد 
کــوچ کنیــد. پــس از فرمایشــات حضــرت، اهل بیــت علیهــم الســام و اصحــاب 
کلماتــی در وفــاداری و جــان نثــاری خــود نســبت بــه آن حضــرت ابــراز داشــتند.24 

7. سخنان زینب کبری)س( با امام حسین)ع( 
در ایــن شــب بــود کــه زینــب کبری)س( اشــعار »یــا دهــر اف لــک مــن خلیــل..«را 
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از زبــان بــرادرش شــنید، و هنگامی کــه متوجــه شــد فــردا روز شــهادت حضــرت 
اســت فرمــود:»ای کاش مــرگ مــرا نابــود ســاخته بــود وایــن روز را ندیــده بــودم«. 
ســپس ســیلی بــه صــورت زد وبیهــوش شــد. امام)ع( خواهــر عزیــز ومکرمــه خــود 

را بــه هــوش آوردنــد و مطالبــی فرمودنــد.25 

روز دهم محّرم 
1. شهادت امام حسین)ع(

در ایــن روز در ســال ۶۱ه کــه روز شــنبه یــا دوشــنبه بوده،آقــا وموالیمــان حضرت 
اباعبــداهلل الحســین)ع( در ســن ۵۸ ســالگی )ویــا ۵۶ویــا ۵۷ ســالگی(بعد از نمــاز 
شــهادت  بــه  کربــا  زمیــن  در  وگرســنگی  تشــنگی  حالــت  وبــا  ظهر،مظلومانــه 
کــه شــهادت  از آســمان اســت، و روزی  رســیدند.26 این روز،روز باریــدن خــون 

اهل بیــت واصحاب امــام حســین)ع( در آن بــه وقــوع پیوســته اســت.27
چهــار هــزار ملــک در ایــن روز بــه زمیــن کربــا بــرای نصــرت آن حضــرت آمدنــد، 
وچــون اجــازه نیافتنــد تــا ظهــور حضــرت مهــدی)ع( گریــه کنــان نــزد قبــر آن 
حضــرت ماندگارند.در ایــن روز تــرک خــوردن وآشــامیدن بــه خصــوص از غذاهــای 

لذیــذ مناســب اســت.28

2. شهادت اصحاب امام حسین)ع( 
صحابــه ای چــون حبیــب بــن مظاهــر اســدی کوفــی، مســلم بــن عوســجه، 
حربــن یزیــد ریاحــی، جــون غــام ابــی ذرالغفــاری و... پیــش از امــام حســین)ع(

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــا ب در کرب

3. شهادت خاندان اهل بیت و اسارت اهل خیام امام حسین)ع(
فرزنــد  اکبــر)ع(  علــی  خــدا)ص(،  رســول  بــه  مــردم  تریــن  شــبیه  شــهادت 
ــزرگ سیدالشــهداء)ع( عمــوی واال مقــام حضــرت صاحــب االمــر)ع(، شــهادت  ب
قاســم بــن الحســن)ع(، شــهادت عبــداهلل بــن الحســن)ع(، شــهادت قمــر منیــر 
موالنــا  شــهادت  طالــب)ع(،  ابــی  بــن  علــی  بــن  عبــاس  حضــرت  بنی هاشــم 

الرضیــع بــاب الحوائــج علــی اصغــر)ع(.
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خیمــه  ســوی  بــه  خونیــن  کاکل  و  یــال  بــا  ذوالجنــاح  آمــدن  ســپس 
ــرم  ــان ح ــه پردگی ــم ونال ــرت، مات ــهادت آن حض ــر ش ــرای آوردن خب ــات ب فاطمی

حضــرت.  آن  وابســتگان  و  اوالد  و  برسیدالشــهداء)ع( 
- غارت اموال از خیام امام حسین)ع( 

- فرار فاطمیات وعلویات در بیابان ها بعد از شهادت اباعبداهلل)ع(. 
- غارت کردن لباس وزره و..از بدن مطهر شهدای کربا. 

-جدا شدن سر های مطهر امام حسین)ع( واهل بیت واصحاب آن حضرت. 
- بــه آتــش کشــیدن خیمه هــای آل اهلل،فرزنــدان رســول خــدا و علــی مرتضــی 

و فاطمــه زهــرا علیهــم الســام. 
- شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها. 

- عصــر عاشــورا رأس مطهــر ونورانی امــام حســین)ع( را توســط خولــی بــن یزیــد 
اصبحــی ملعــون وحمیــد بــن مســلم ازدی بــه کوفــه فرســتادند.29

مصیبــت  می کشــیدند،از  زمیــن  از  کــه  گیاهــی  هــر  ریشــه  شــدن  خونیــن   -
روز.  آن  عظمــای 

4. گریه وماتم بر سید الشهداء)ع( 
عزای زمین و عرش و آسمان جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت. 

در ایــن روز ملکــی نــدا کرد: ای امــت ظالمی کــه عتــرت پیامبــر خــود را کشــتید، 
خداونــد شــما را موفــق بــه درک عیــد فطــر وقربــان نفرمایــد.30

5. شام غریبان کربال
نخســتین شــب عــزا و ســوگ خانــدان پیامبــر)ص( پــس از شــهادت ســید 
الشــهداء)ع( است.                  شــبی تیــره تــر از ســیاهی! شــبی جانســوز کــه در آن تلــخ تریــن 

لحظــات بــر خاندان امــام حســین)ع( گذشــت.
آیــا می شــود رنــج و ســوز و مصیبــت بــاز مانــدگان حضــرت را در آن شــب بیــان 
کــه دیــدگان خونفشــان  آیــا کســی درک می کنــد  کــرد ویــا حتــی تصــور نمــود؟ 
عمه امــام زمــان)ع( و اهل بیــت چقــدر و چگونــه بــرآن حضــرت گریســتند؟ آیــا 

می توانــد تصویــر کنــد کــه آه و نالــه ســوزناک آن عزیــزان چگونــه بــوده اســت؟
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بــا چــه زبانــی و بــا چــه لفظــی می تــوان دل هــای شکســته، قلب هــای جریحــه 
ــوز دل  ــوی،و س ــوی و عل ــتان نب ــوخته گلس ــر س ــال و پ ــان ب ــوای بلب ــه و ن دار،نال

یتیمــان و بانــوان حســینی را بیــان کــرد؟
شــام غریبــان اســت! کــودکان یتیــم کــه دیشــب پــدر داشــتند، و بانــوان بــی 
سرپرســت کــه دیشــب سرپرســت و کاشــانه داشتند؛امشــب بــا آشــیانه ســوخته و 
دلهــای داغدار،بــدون سرورشــان حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( چــه می کنند؟

تفــاوت بین ایــن دو شــب چقــدر است:شــب عاشــورا و شــب یازدهم؟دیشــب 
چــه ســاالری داشتند؟دیشــب چــه کســی از خیمه هــا محافظــت می کرد؟دیشــب 
روی  ســر  بــدون  مبارکشــان  بــدن  بودند؟امروز امــا  خیمه هــا  در  کســانی  چــه 
زمیــن اســت!آن شــب چــه کســی سرپرســتی علویــات و فاطمیــات را بــر عهــده 
ــو  ــی داشــت؟از یــک س ــا آن شــب چــه حال ــام اهلل علیه ــت؟زینب کبــری س داش
مراقبــت از حجــت خــدا زیــن العابدیــن)ع( و همســران و و یتیمــان بــرادر،واز 
ــدن  ــه ب ــرزمینی ک ــا در س ــده!! همه این ه ــران گمش ــال دخت ــه دنب ــر ب ــوی دیگ س

بــرادرش و عزیزانــش بــا آن وضــع روی زمیــن افتــاده باشــند!
آه چــه شــبی بــود آن شــب و چــه حالــی داشــت دختر امیــر المؤمنیــن)ع(. 

»ســام علــی قلــب زینــب الصبــور و لســانها الشــکور.«31
شــب یازدهــم شــبی اســت کــه ســر مطهر امــام حســین)ع( در تنــور منــزل خولــی 

بــود در حالــی کــه نورانیــت آن ســر فضــا را روشــن نمــوده بــود.32

6. قتل ابن زیاد 
ابــن زیــاد در روز عاشــورای ســال ۶۷ه بــه فرمــان مختــار بــه جــزای ظاهــری 
اعمالــش رســید و کشــته شــد.33 حصیــر بــن نمیر وجمعــی از قتله امام حســین)ع( 

نیــز همــراه ابــن زیــاد بــه قتــل رســیدند.34 
ابــن زیــاد ملعــون بــه دســت ابراهیــم پســر مالک اشــتر نخعــی کشــته شــد، 
و ســر نحســش را بــرای مختــار فرســتادند.مختار هــم ســر او را برای امــام زیــن 
ــذا  ــغول غ ــرت مش ــاد حض ــن زی ــر اب ــردن س ــگام وارد ک ــتاد. هن ــن)ع( فرس العابدی
خــوردن بودند.لــذا ســجده شــکر بــه جــا آورده فرمودنــد:»روزی کــه مــا را بــر ابــن 
زیــاد وارد کردنــد غــذا می خــورد. مــن از خــدا خواســتم کــه از دنیــا نــروم تــا ســر او را 
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در مجلــس غــذای خــود مشــاهده کنم،همچنــان کــه ســر پــدر بزرگــوارم مقابــل او 
بــود و غــذا می خــورد. خداونــد بــه مختــار جــزای خیــر دهــد کــه خونخواهــی مــارا 

ــه اصحــاب خــود فرمودند:همــه شــکر کنیــد. نمود«.ســپس حضــرت ب
 

7.  قیام حضرت مهدی)ع( 
بــه روایتــی حضــرت بقیــة اهلل اعظــم حجــه بــن الحســن العســکری ارواحنــا 

فــداه در ایــن روز قیــام خواهنــد کــرد.35
 

8. وفات ام سلمه 
در ایــن روز در ســال ۶۲-۶۳ ه ام ســلمه همســر پیامبــر)ص( از دنیــا رحلــت 
فرمــود.36 نــام او هنــد پــدرش ابی امیــه، مــادرش عاتکــه دختــر عبدالمطلــب 
بــود. شــوهر اول او پســر خالــه اش ابــو ســلمه بــن عبداالســد بــن مغیــره بــود. 
ــه حبشــه هجــرت  ــا همســرش ام ســلمه ب ــه شــرف اســام مشــرف شــد ب چــون ب
کردنــدو پــس از بازگشــت از حبشــه بــر اثــر زخمی کــه در جنــگ احــد بــر او وارد شــده 

ــد. ــهید ش ــی ش ــد از مدت بود،بع
ســلمه، عمــر، زینــب و دره، فرزنــدان او بودنــد؛ و عمر در جمیع جنگ های امیر 

المؤمنیــن)ع( شــرکت کــرد و مدتی از طــرف آن حضرت والی بحرین بود.
بعــد از اینکــه عــّده ام ســلمه در وفــات شــوهرش ســر آمــد، ابوبکــر و عمــر جداگانه 
بــه خواســتگاری او رفتنــد، ولــی ام ســلمه اجابــت نکــرد. در ســال چهــارم هجــری 
پیامبــر)ص( از او خواســتگاری کــرد و ام ســلمه قبــول کــرد، و بــه فرزنــد خــود عمــر 

بــن ابــی ســلمه گفت:عقــد را جــاری کــن.
عایشــه وقتــی دیــد پیامبــر)ص( ام ســلمه را بــه عقــد خویــش در آورد بســیار 
ــه حفضــه  ــود. عایشــه ب ناراحــت شــد، چه اینکــه ام ســلمه در جمــال کــم نظیــر ب
گفــت:ام ســلمه چقــدر زیباســت! او بــاور نکــرد تا اینکــه ام ســلمه را دیــد.از همیــن 

ــود. ــا ام ســلمه بســیار ب جهــت حســادت این دو ب
ام ســلمه فضایلــی دارد کــه او را از دیگــر همســران پیامبر)ص(-بــه جــز خدیجــه 

کبــری علیهــا الســام - ممتــاز کــرده اســت:
از  پیــروی  در  می کــرد  نصیحــت  را  عایشــه  بار هــا  ام ســلمه   .1  
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علی بن ابی طالــب)ع(، ولــی او نمی پذیرفــت. فضایــل و مناقــب آن حضــرت را 
ــی  ــن اب ــر ب ــرش عم ــه پس ــا  اینک ــرد، ت ــول نمی ک ــی او قب بــرای عایشــه می گفــت ول
ســلمه را بــا نامــه ای خدمت امیــر المؤمنیــن)ع( فرســتاد و در آن خبــر داد کــه 

اســت… کــرده  حرکــت  بصــره  ســوی  بــه  عایشــه 
2. ام سلمه شهادت داد که عایشه دشمن امیر المؤمنین)ع( است. 

3. ام ســلمه شــنید کــه یکــی از آزاد شــده هایش امیر المؤمنیــن)ع( را ناســزا 
گفتــه اســت. آن شــخص را فــرا خوانــد و آنقــدر از فضایــل و مناقــب علــی)ع( کــه از 

پیامبــر شــنیده بــود بــرای آن شــخص بــاز گــو کــرد، تــا او توبــه نمــود.
ــه  ــرا ب ــر آن ــه ابوبک ــورث..«را -ک ــاء الن ــر النبی ــن معاش ــث »نح ــلمه حدی 4. ام س

دروغ بــه رســول خــدا)ص( نســبت داد-تکذیــب کــرد.
5. هنگامی که امیــر المؤمنیــن)ع( بــرای جنــگ جمــل حرکــت کردنــد، پســرش 
عمــر بــن ابــی ســلمه را بــرای یــاری آن حضــرت فرســتاد،و بــه آن حضــرت پیغــام 
بــود  نفرمــوده  خانه ها امــر  مازمــت  بــه  را  همســرانش  پیامبــر)ص(  داد:»اگــر 

می آمــدم ودر نصــرت ویــاری شــما کوتاهــی نمی کــردم.«
ــه  ــا فاطم ــرا)س( ب ــرت زه ــت حض ــری)س( مراقب ــه کب ــت خدیج ــد از رحل 6. بع
طــرف  از  مهــم  اســد این  بنــت  فاطمــه  رحلــت  از  بود.بعــد  اســد)س(   بنــت 
ــمناک  ــیار خش ــرا بس ــن ماج ــه از ای ــد، و عایش ــپرده ش ــلمه س ــه ام س ــر)ص( ب پیامب
بــود. ام ســلمه می گفت:»مــردم گمــان می کننــد مــن آمــوزگار فاطمــه)س(  هســتم! 

به خــدا ســوگند آن حضــرت آمــوزگار مــن اســت.«
7. روزی پیامبــر)ص( پوســت گوســفندی را طلبیدنــد و مطالبــی را فرمودنــد 
و  دادنــد  ســلمه  بــه ام  را  پوســت  آن  بعــد  نوشــتند.  المؤمنیــن)ع(  و امیــر 
فرمودند:»هــر کــس بعــد از مــن فــان وفــان نشــانه را بــه تــو داد، ایــن پوســت را 
بــه او تقدیــم کــن«. آن ســه نفــر آن نشــانه را نداشــتند،و ام ســلمه آن پوســت را در 
خافــت ظاهری امیــر المؤمنیــن)ع( بــه آن حضــرت -کــه همــه نشــانه ها را دارا 

بــود- تســلیم نمــود.
8. هنــگام حرکت امــام حســین)ع( از مدینــه بــه مکــه، ام ســلمه آمــد و خبــر 
ــو  ــراوان بازگ ــی ف ــود با اندوه ــنیده ب ــر)ص( ش ــه از پیامب ــرت را ک ــهادت آن حض ش
ــان و… را  ــود واصحابش ــن خ ــع دف ــهادت و موض ــل ش ــین)ع( مح ــام حس کرد. ام
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بــه معجــزه نشــان دادنــد. ســپس مقــداری از آن خــاک بقعــه طیبــه را بــه ام ســلمه 
دادنــد و در نــزد آن حضــرت بــود تــا روز عاشــورا کــه ام ســلمه پیامبــر)ص( را بــا 
ــن  ــول اهلل، ای ــیا رس ــرض کرد:ـ ــد، وع ــواب دی ــو در خ ــده م ــود و ژولی ــرد آل ــی گ حالت
ــد:»ای ام ســلمه، حســین مــرا  ــه در شــما می نگرم؟«فرمودن ــت اســت ک چــه حال

کشــتند ودیشــب بــرای او و اصحــاب او قبــر می کنــدم«.
وقتــی از خــواب بیــدار شــد دیــد خاکــی کــه پیامبــر)ص( و امــام حســین)ع( بــه او 

داده بودنــد بــه خــون تــازه تبدیــل شــده اســت.37

روز یازدهم محّرم
 ا. حرکت کاروان اسراء از کربال

عمــر ســعد ملعــون روز یازدهــم تــا وقــت ظهــر در کربــا مانــد،و بــر کشــتگان خــود 
ــا  ــان داد ت ــت فرم ــه گذش ــی روز از نیم ــپرد. وقت ــاک س ــه خ ــان را ب ــذاردو آن ــاز گ نم
دختــران پیامبــر)ص( رابــر شــتران بــی جهــاز ســوار کردنــد وســید ســجاد)ع( را نیــز 
بــا غــل جامــه بــر شــتر ســوار کردند.هنگامی کــه آنــان را از قتلــگاه عبــور دادنــد و نظــر 
بانــوان بــر جســم مبارک امــام حســین)ع( افتــاد، لطمه هــا بــر صــورت زدنــد و صــدا 

بــه صیحــه وندبــه برداشــتند.
 

2. تشکیل مجلس ابن زیاد 
روز یازدهــم عمــر ســعد بــه کوفــه آمد.ابــن زیــاد اذن عمومی داد تا مــردم در مجلس 
حاضــر شــوند. ســپس رأس مطهر امــام حســین)ع( را نــزد او گذاشــتند و او نــگاه 
ــه در دســت داشــت جســارت می نمــود.38 ــی ک ــا چوب ــرد و تبســم می نمــود و ب می ک

 
۳. حرکت اهل بیت امام حسین)ع( به سوی کوفه 

عصــر روز یازدهــم اهل بیــت علیهــم الســام را بــا حالــت اســارت بــه طــرف 
ــذا  کوفــه بردنــد.39 نزدیــک غــروب حرکــت کردنــد و شــبانه بــه کوفــه رســیدند. ل
آن بزرگــواران داغدیــده را تــا صبــح پشــت دروازه هــای کوفــه نگــه داشــتند. هنــگام 
صبــح عمــر ســعد ملعــون از کوفــه خــارج شــد،و بســان فرمانــده ای کــه از فتوحــات 

خویــش خوشــحال اســت همــراه اســراء وارد کوفــه شــد.40 
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روز دوازدهم محّرم
1. دفن شهدای کربال

آن  اصحــاب  و  اهل بیــت  و  الشــهداء)ع(  ســید  مطهــر  بدن هــای  دفــن  روز 
اســت.41 اســد  بنــی  از  جمعــی  یــاری  بــه  ســجاد)ع(  حضرت،توســط امام 

 
2. ورود اهل بیت)ع( به کوفه 

روز دوازدهــم روز ورود اهل بیــت علیهــم الســام بــا حالــت اســارت بــه کوفــه 
اســت. 42  در ایــن روز ابــن زیــاد فرمــان داد کــه احــدی حــق نــدارد بــا اســلحه از خانــه 
بیــرون آیــد،و ده هــزار ســوار و پیــاده بــر تمــام کوچه هــا و بازار هــا مــوکل گردانیــد، کــه 
احــدی از شــیعیان امیر المؤمنیــن)ع( حرکتــی نکنــد. ســپس فرمــان داد ســرهایی 
را کــه در کوفــه بــود برگرداننــد ودر پیــش چشــم اهل بیــت علیهم الســام حرکــت 
ــا دیــدن حالــت  ــازار بگرداننــد. مــردم ب ــا هــم وارد شــهر کــرده در کــوی ب دهنــد،و ب
بانــوان ومخــدرات در هودج هــای  و  نیــزه  بــر  و ســر های  پیامبــر)ص(  ذریــه  زار 
بــدون پوشــش، صــدا بــه گریــه بلنــد نمودند.زینــب کبــری، ام کلثوم،فاطمــه بنــت 
ــوزان  ــای س ــا جگره ــه ترتیــب ب ــام ب ــم الس ــین و امــام زیــن العابدیــن علیه الحس
وقلــوب دردناک ایــراد خطبــه نمودند،کــه عــده ای از لشــکربا دیدن ایــن اوضــاع از 

کــرده خــود پشــیمان شــدند، اما آن هنــگام خیلــی دیــر شــده بــود! 43 
 

3. روز شهادت حضرت سجاد)ع( 
شــهادت امام زیــن العابدیــن)ع( بنابــر قولــی در ایــن روز در ســال ۹۴هجــری در 
ســن ۵۷ ســالگی واقــع شــده اســت،44 و قــول دیگر۲۵محــرم اســت کــه خواهــد آمــد.

روز سیزدهم محّرم
1.اسرای اهل بیت علیهم السالم در مجلس ابن زیاد

پــس از آنکــه اســرا و ســرهای مقــدس شــهدا را در کوفــه گردانیدند،ابن زیــاد در کاخ 
خود نشســت ودســتور داد ســر مطهر امام حســین)ع( را در برابرش گذاشــتند.آنگاه 
زنــان وکــودکان آن حضــرت را بــه همراه امــام ســجاد)ع( در حالــی کــه به طناب بســته 
بودنــد وارد مجلــس نمــوده،در برابــر تخت آن ملعون ایســتاده نگاه داشــتند. در این 
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حــال درباریــان آن ملعــون بــه تماشا ایســتاده بودند.45 

2. اسرای اهل بیت علیهم السالم در زندان کوفه 
پــس از مجلــس شــوم ابــن زیاد،اهل بیــت علیهــم الســام را بــا غــل و زنجیــر وارد 

زنــدان کوفــه نمودند.46
 

3. خبر شهادت امام حسین)ع( در مدینه وشام 
ابــن زیــاد بــه مدینــه وشــام نامــه نوشــت و خبــر شــهادت امام حســین)ع( را 

منتشــر ســاخت.47
 

4. شهادت عبداهلل بن عفیف 
عبــداهلل بــن عفیــف ازدی بزرگــواری از اصحاب امیــر المؤمنیــن)ع( بــودو در 
ــذا مشــغول  جنگ هــای جمــل و صفیــن دو چشــم خــود را از دســت داده بود.ل

ــود. عبــادت ب
و امــام حســین  المؤمنیــن  به امیــر  ملعــون  زیــاد  پســر  او هنگامی کــه شــنید 
خاســت  بــر  جمعیــت  میــان  می دهــد،از  کــذب  نســبت  الســام  علیهمــا 
وگفت:ســاکت بــاش ای پســر مرجانه،دروغگــو تویــی وپــدر توکــه بــه تو ایــن مقــام را 
داد. ای دشــمن خــدا! فرزنــدان پیامبــر)ص( را می کشــی و در منابــر مؤمنین ایــن 
ــک  ــا کم ــه ب ــوند ک ــرض او ش ــتند معت ــوران خواس ــی ؟ مأم ــخن می گوی ــن س چنی
ــه او را محاصــره کردند.پــس از  ــد و خان ــی بعــد آمدن ــه رفت،ول ــه خان قبیلــه اش ب
رشــادت های او و دختــرش دســتگیر شــد و همــان طــور کــه از خــدا خواســته بــود 

ــه شــهادت رســید.48  ــاد ب ــن زی ــه دســت بدتریــن خلــق یعنــی اب ب

روز پانزدهم محّرم
فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام 

ــر بعضــی اقوال،در ایــن روز ســرهای مطهــر اهل بیــت عصمــت وطهــارت  ــا ب بن
علیهــم الســام را بــه ســوی شــام حرکــت دادنــد.49  البتــه بعــدا اهل بیــت علیهــم 

الســام ســرهای مطهــر را بــه بدن هــا ملحــق کردنــد.
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روز نوزدهم محّرم
حرکت کاروان کربال به سوی شام

حرکــت  شــام  ســوی  بــه  کوفــه  از  را  الشــهدا)ع(  ســید  اهل بیــت  روز  در ایــن 
اســیر  کربــا  در  کــه  حســین)ع(  انصار امــام  از  غیر هاشــمیه  زن هــای  دادنــد.50 
شــدند بــا شــفاعت اقــوام وقبایلشــان نــزد ابــن زیــاد از قیــد اســیری خاص شــدند، 

وفقــط زن های هاشــمیات بــرای اســارت بــه شــام بــرده شــدند.51
 

روز بیستم محّرم
1. دفن بدن جون در کربال بعد از ده روز از واقعه عاشورا 

ــد  ــدا کردن ــاری را پی ــی ذر غف ــام اب ــون غ ــریف ج ــدن ش ــد ب ــی اس ــی از بن جمع
ــی کــه صورتــش نورانــی و بدنــش معطــر بــود وســپس او را دفــن کردنــد.52  در حال
جــون کســی بــود که امیــر المؤمنیــن)ع( او را بــه ۱۵۰دینــار خریــد و بــه ابــوذر 
ــه  ــرای کمــک ب ــذه تبعیــد کردند ایــن غــام ب ــه رب ــوذر را ب ــه اب بخشــید. هنگامی ک
او بــه ربــذه رفــت و بعــد از رحلــت جنــاب ابــوذر بــه مدینــه مراجعــت کــرد و در 
خدمت امیــر المؤمنیــن)ع( بــود تــا بعــد از شــهادت آن حضــرت بــه خدمت امــام 
مجتبــی)ع( و ســپس بــه خدمت امــام حســین)ع( رســید و همــراه آن حضــرت از 

مدینــه بــه مکــه و از مکــه بــه کربــا آمــد.
 هنگامی کــه جنــگ در روز عاشــورا شــدت گرفــت او خدمت امــام حســین)ع( 
آمــد وبــرای میــدان رفتــن و دفــاع از حریــم والیــت و امامــت اجــازه خواســت.
حضــرت فرمودند:در ایــن ســفر به امیــد عافیــت و ســامتی همــراه مــا بــودی ! 

ــاز. ــا مس ــا مبت ــر م ــه خاط ــتن را ب ــون خویش اکن
بوســید  و  حســین)ع( انداخت  مبارک امــام  قدم هــای  بــه  را  خــود  جــون 
گفــت: ای پســر رســول خــدا، هنگامی کــه شــما در راحتــی وآســایش بودیــد مــن 

کاســه لیــس شــما بودم،حــاال کــه بــه بــا گرفتــار هســتید شــما را رهــا کنــم؟
جــون بــا خــود فکــر کرد:مــن کجا و این خانــدان کجــا؟! لذا عرضه داشــت:آقای 
من،بــوی مــن بــد اســت وشــرافت خانوادگــی هــم نــدارم و نیــز رنــگ مــن ســیاه 
اســت.یا ابــا عبداهلل،لطــف فرمــوده مــرا بهشــتی نماییــد تــا بویــم خــوش گــردد و 
شــرافت خانوادگــی بــه دســت آورم و رو ســفید شــوم.نه آقــای مــن،از شــما جــدا 
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نمی شــوم تــا خــون ســیاه مــن بــا خــون شــما خانــواده مخلــوط گردد.جــون 
می گفــت وگریــه می کــرد بــه حــدی که امــام حســین)ع( گریســتند و اجــازه دادنــد.
بــا آنکــه جــون پیرمــردی۹۰ ســاله بود،ولــی بچه هــا در حــرم بــا او انــس فراوانــی 
آمد،کــه  حالیــت  وطلــب  خداحافظــی  بــرای  خیمه هــا  کنــار  بــه  او  داشــتند. 
صــدای گریــه اطفــال بلنــد شــد و اطــراف او را گرفتنــد. هریــک را بــه زبانــی ســاکت 
ــرد. ــاک ک ــه آن قــوم ناپ ــه خیمه هــا فرســتاد وماننــد شــیری غضبنــاک روی ب و ب

او جنــگ نمایانــی کرد،تــا آنکــه اطــراف او را گرفتنــد و زخم هــای فراوانــی بــه او 
ــن  ــه دام ــر او را ب ــین)ع( س ــام حس ــن افتاد،ام ــه روی زمی ــد. هنگامی ک وارد کردن
گرفــت و بلنــد بلنــد گریســت، و دســت مبــارک بــر ســر و صــورت جــون کشــیدو 
فرمود:»الهــم بیــض وجهــه و طیــب ریحــه و احشــره مــع محمــد و آل محمــد 
ــدان  ــا خان علیهــم الســام.« بارالهــا رویــش را ســپید و بویــش را خــوش فرمــا و ب
عصمــت علیهــم الســام. محشــورش نمــا. از برکــت دعــای حضــرت روی غــام 
ماننــد مــاه تمــام درخشــیدن گرفــت و بــوی عطــر از وی بــه مشــام رســید. چنانکه 
وقتــی بــدن او را بعــد از ده روز پیــدا کردنــد صورتــش منــور و بویــش معطــر بــود.53 

روز بیست وپنجم محّرم
شهادت امام سجاد)ع(

در ســال ۹۴بنابــر قــول مشــهور 54 یــا ۹۵ ه ق 55،امــام زیــن العابدیــن)ع( در 
ســن ۵۷ ســالگی بــا زهــری کــه ولیــد بــن عبــد الملــک یــا هشــام لعنهمــا اهلل بــه آن 
حضــرت دادنــد بــه شــهادت رســیدند. این در حالــی بــود کــه ۳۴ یــا ۳۵ ســال بعــد 
ــرادران و عمــو وبســتگان و  ــدر و ب ــا در مصائــب جانگــداز شــهادت پ از واقعــه کرب

ــد. ــان بودن ــا و خواهرانش،گری ــارت عمه ه اس
عمــوی  قبــر  کنــار  بقیــع  در  و  نمودنــد  تجهیــز  را  حضــرت  آن  باقــر)ع(  امــام 
مظلومــش حضــرت مجتبــی)ع( بــه خــاک ســپردند. ســال شــهادت آن حضــرت را 

بــه خاطــر کثــرت فــوت فقهــاء و علماء»ســنه الفقهــاء« گفتنــد.
در شــهادت آن حضــرت اقــوال دیگــری نیز وجــود دارد:۱۲ محــرم،۱۸ محرم،۱۹ 

محــرم،۲ صفر.56
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روز بیست وششم محّرم
شهادت علی بن الحسن المثلث 

در ســال ۱۴۶ ه علــی بــن حســن بــن حســن بــن حســن بــن علــی)ع( در ســن ۴۵ 
ســالگی در زندان منصور _که شــب و روز در آن تشــخیص داده نمی شــد -در حال 

ســجده و در حالــی کــه غــل وزنجیــر بــر دســت و پایــش بــود- بــه شــهادت رســید.57
 

روز بیست و هشتم محّرم
1.  وفات حذیفه بن یمان

حذیفــه از بــزرگان اصحــاب پیامبر)ص( و از خــواص اصحاب امیر المؤمنین)ع( 
بود.پدر حذیفه در جنگ احد اشــتباها به وســیله مســلمانان کشــته شــد.

حذیفــه یکــی از هفــت نفــری بــود کــه کــه بــر صدیقــه طاهــره ســام اهلل علیهــا نمــاز 
خواندنــد. اوصحابــه منافــق را می شــناخت.منافقینی کــه پــس از غدیــر خــم توطئه 
قتــل پیامبــر)ص( را چیدنــد ومی خواســتند در بازگشــت از غدیــر خــم در راهــی کــه از 
کــوه می گذشــت شــتر حضــرت را بترســانند تــا برمــد و حضــرت بــه دره ســقوط کنــدو 

بــه قتــل برســد. اما جبرئیل ایــن نقشــه را بــه ســمع مبــارک نبــوی رســاند.
پیامبــر)ص( چــون بــه محــل مــورد نظــر رســیدند، منافقیــن بــا چهره هــای 
بســته هــر کــدام ظرفــی کــه داخــل آن ســنگریزه بــود از بــاال رهــا نمــوده و شــروع بــه 
داد وفریــاد ونعــره زدن کردند. امــا عمــار مهــار ناقــه را گرفتــه بــود و حذیفــه هــم در 

کنــار آن حضــرت بــود وســر انجــام نقشــه آن کــوردالن نقــش بــر آب شــد.
ــد  ــارت بودن ــه عب ــد ک ــی فرمودن ــه معرف ــه حذیف ــن را ب ــر)ص( آن منافقی پیامب
ابــو عبیــده و معــاذ بــن جبــل و ســالم و معاویــه  از اولــی و دومــی  و ســومی  و 
و  عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد  و  وقــاص  ابــی  ســعدبن  و  طلحــه  و  عمروعــاص  و 
ابوموسی اشــعری و مغیرهبــن شــعبه و ابوهریــره،و حذیفــه همــه را بــه خاطــر 
ــه غاصبیــن خافــت بعــد از آن واقعــه از حذیفــه  ــود ک ــه همیــن دلیــل ب ســپرد. ب
می ترســیدند کــه مبــادا آنــان را بــه مــردم معرفــی کنــد. لــذا حذیفــه بــر جنــازه 
هرکــس حاضــر نمی شــد دیگــران می فهمیدنــد کــه میــت از منافقیــن بــوده اســت. 
نکتــه جالــب آنجــا بــود کــه دومی بــرای ســرپوش گذاشــتن برنفــاق خویــش و تبرئــه 
خــود از حذیفــه می پرســید:»اگر این شــخص از منافقیــن اســت بگــو تــا مــن بــر او 
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نمــاز نخوانــم.«58
ایــن بزرگــوار چهــل روز پــس از خافت امیــر المؤمنیــن در مدائــن از دنیــا رحلــت 
فرمــود.59 او قبــل از رحلــت بــه دو فرزنــدش صفــوان و ســعید وصیــت کــرد کــه 
همیشــه مازم امیــر المؤمنیــن)ع( باشــند وایشــان هــم بــه وصیــت پــدر عمــل 

ــه شــهادت رســیدند. ــا در جنــگ صفیــن ب ــد ت نمودن
 

2. تبعید امام جواد)ع( به بغداد 
ــه بغــداد تبعیــد  در ســال ۲۲۰ه امــام جــواد)ع( بــه دســتور معتصــم از مدینــه ب

ــدند.60 ش

3. ورود اسرای اهل بیت علیهم السالم به بعلبک 
بنابــر نقلــی ورود اســرای اهل بیــت علیهــم الســام بــه شــهر بعلبــک و اســتقبال 
ــوده  ــا شــکر و ســویق و آذوقــه و علــف در ایــن روز ب مــردم آن شــهر از نیــزه داران ب
اســت،که حضــرت ام کلثــوم علیهــا الســام بــا دیدن ایــن منظــره در حــق آنــان 

نفریــن کردنــد.61
 

روز بیست و نهم محّرم
رسیدن کاروان اسرا ی اهل بیت علیهم السالم به شام

رســیدند. شــام  حوالــی  بــه  الســام  علیهــم  اهل بیــت  اســرای  روز  در ایــن 
ابراهیم بــن طلحــه بــن عبــداهلل جلــو آمــد و به امــام زیــن العابدیــن)ع( نزدیــک 
شــد،و کینه هایــی کــه از جنــگ جمــل در ســینه ذخیــره کــرده بــود ظاهــر ســاخت 
و بــه حضــرت گفت:دیــدی غلبــه بــا کیســت؟حضرت فرمودند:اگــر می خواهــی 
بدانــی غالــب کیســت صبــر کــن تــا هنــگام نمــاز اذان واقامــه بگــو،آن وقــت میدانــی 

ــا قیامــت باقــی اســت.62  آوازه چــه کســی ت
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شــهادت حســین بــن علــی)ع( جانــی دوبــاره و هویتــی تــازه بــه تشــیع بخشــید. 
تشــیع چنــان بــا حادثــه عاشــورا عجیــن گشــته اســت که امــروزه قســمت اعظمــی از 
بنیــان و بنیادهــای شــیعی را، آموزه هــا و مســایل مرتبــط بــا عاشــورا و حرکت امــام 
حســین)ع( می ســازد. از ایــن رو اســت کــه در نــگاه شــیعی، این نــه فقــط شــیعیان، 
کــه همــه عالــم، گیاهــان و بــی جانــان و حیوانــات تــا انســان ها، و نه امــروز کــه 
از ابتــدای آفرینــش انســان، بر امــام حســین)ع( گریســته اند و همــه چیــز بــا نــام 
او پیونــد خــورده اســت. در ایــن گفتــار، تاریــخ عــزاداری آن حضــرت را از جریــان 

حضــرت آدم)ع( تــا شهادت ایشــان، از دیــدگاه روایــات شــیعی بازگــو می کنیــم.
ــهیدان و  ــان، ش ــران، صدیق ــه پیامب ــد: گری ــی می فرماین ــادق در روایت ــام ص ام

مائکــه آســمان بــر حســین)ع(، طوالنــی شــده اســت.1
هــم چنیــن در کامــل الزیــارات و بحــار االنــوار روایتــی آمــده کــه می گویــد: هیــچ 
کــرده  توقــف  جــا  آن  در  و  آمــده  کربــا  زیــارت  بــه  مگر اینکــه  نبــوده،  پیامبــری 
اســت.2 از ایــن رو در روایــات شــیعی، ســابقه عــزاداری بر امــام حســین)ع( بــه 

می رســد. آدم)ع(  حضــرت 
در روایتــی وارد شــده اســت کــه وقتــی خداونــد در خواســت توبــه آدم)ع( را 
ــه  ــه ب ــرد. هنگامی ک ــه او تلقیــن ک ــا را ب ــن آل عب پذیرفــت، جبرئیــل اســامی پنج ت

تاریخ عزاداری و عزای تاریخی
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مــعــارف

ــا شــد و  نــام سیدالشــهدا رســید، گریــه راه گلویــش را بســت. آدم علــت آن را جوی
جبرئیــل واقعــه عاشــورا را بــرای او شــرح داد. در ایــن هنــگام، آدم و جبرئیــل هــردو 
گریــه می کردنــد.3 در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه حضــرت آدم هنــگام عبــور از 
کربــا یزیــد را لعــن نمــوده اســت.4 هنگامی کــه کشــتی حضــرت نــوح نیــز بــه کربــا 
رســید، بــه تاطــم افتــاد. وقتــی آن حضــرت علــت را پرســید، جبرئیــل داســتان 
کربــا را بــرای وی بازگــو کــرد.5 همیــن مســأله دربــاره ابراهیــم، هنگامی کــه در 
صــدد ذبــح اســماعیل برآمــده بــود، روی می دهــد و پــس از شــنیدن داســتان 
نیــز همیــن  بــرای اســماعیل  از چشــمانش ســرازیر می شــود.6  عاشورا، اشــک 
مســأله هنــگام آب نیاشــامیدن گوســفندانش در کربــا اتفــاق می افتــد.7 نیــز 
هنگامی کــه بــه موســی خطــاب شــد همــه گناهــکاران توبــه کار را می بخشــم، جــز 
کشــنده حســین)ع( را و آن گاه داســتان کربــا بیــان گردیــد، گریــه کــرد و از قاتــان 

ــت.8 ــزاری جس ــین)ع( بی حس
در  خضــر)ع(  وحضــرت  موســی  حضــرت  گریســتن  روایتــی،  در  چنیــن  هــم 
مجمــع البحریــن،9 حضــرت زکریــا در بیــت المقــدس10 و حضــرت عیســی در 
گریســتن حضــرت  نیــز  اســت.  ذکــر شــده  بــر حضرت امــام حســین)ع(  کربــا11 
رســول اهلل)ص( پــس از والدت امــام حســین)ع( 12 یــا هنــگام رحلــت شــان13 
و...، گریســتن امیرموءمنان هنــگام عبــور از کربــا14 و گریســتن حضــرت زهــرا)س( 
تاهنــگام  ابتــدا  از  شــیعیان،  نــزد  عــزاداری  تاریــخ  دار  دنبالــه  ســیر  خــط   15
بحاراالنــوار  هــم چنیــن عامــه مجلســی در  اســت.  شــهادت امام حســین)ع( 
مدینــه  از  حســین)ع(  خروج امــام  هنــگام  کــه  می کنــد  روایــت  باقــر)ع(  از امــام 
ــه  ــرت گری ــر آن حض ــدند و ب ــع ش ــب جم ــی عبدالمطل ــوان بن ــه، بان ــرف مک ــه ط ب

کردنــد.16

تاریخ عزاداری شیعه پس از عاشورا
شــهادت حســین بــن علــی)ع(، شــوکی عاطفــی در میــان مــردم، به ویــژه حلقه 
پیــروان و دوســت داران اهل بیــت و شــیعیان آن حضــرت پدیــد آورد. همچنیــن 
پســتی عمــل جنایــت  و  یارانــش  و  علــی)ع(  بــن  عظمــت شــخصیت حســین 
کاران در چگونگی امــام)ع(، بــر ابعــاد  ایــن مســأله می افــزود. عــزاداری از همــان 
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کتــاب مــاه

ــار عاطفــی  ــر ب ــزون ب لحظه هــای نخســتین پــس از شــهادت امام حســین)ع(، اف
نیرومنــدی کــه داشــت، بــا ویژگی هــای سیاســی و اجتماعــی نیــز همــراه بــود. 
در ایــن جــا، ســیر تاریخــی عزاداری امــام حســین را پــس از شــهادت آن حضــرت 
بــه اختصــار بررســی می کنیــم. البتــه ذکر ایــن نکتــه نیــز خالــی از فایــده نیســت کــه 
حتــی دشــمنان و قاتان امــام)ع( چــون عمــر ســعد،17 لشــکر کوفیــان،18 و اهــل 

ــته اند. ــین)ع( گریس ــام حس ــداکاری جانبازانه ام ــت و ف ــر مظلومی ــز ب ــام،19 نی ش
شــهادت امام  لحظه هــای  اولیــن  از  عاشــورا،  از  پــس  شــیعه  عــزاداری  تاریــخ 
ــه  ــال غرق ــون و ی ــا زیــن واژگ ــاح ب ــه ذوالجن ــود، هنگامی ک ــین)ع( شــروع می ش حس
بــه خــون از مقتــل بازگشــت.20 پــس از آن نیــز در مــواردی متعــدد، حضــرت زینــب، 
زنــان حرم امــام)ع( و نیــز دیگــران بــه عــزاداری پرداختنــد؛ مــواردی چــون عــزاداری 
اهل بیــت هنــگام چپــاول و آتــش زدن خیمه هــا21 و وقــت عبــور از میــان شــهدا،22 
عــزاداری زنــان بنــی اســد هنــگام رفتــن شــهدا،23 عــزاداری اهل بیــت در شــام،24 
عــزاداری اهل بیــت و اهــل مدینــه در هنــگام ورود بــه مدینــه 25 و عــزاداری ام 
شــهادت امام  از  پــس  اهل بیــت  عزاداری هــای  جــز  بــه  بقیــع.26  در  البنیــن 
حســین)ع( و اصحابــش، شــاهد عزاداری هــای دوســت داران و شــیعیان خانــدان 

ــه آن ها اشــاره می کنیــم. ــه ب ــه صــورت فــردی و جمعــی هســتیم ک عتــرت ب
1. عبیــداهلل بــن حــر جعفــی، کــه گفتــه شــده پــس از شــهادت امام حســین)ع( 
از منــزل خــود در قصــر بنــی مقاتــل بــه کربــا رفــت و درآنجــا گریســت و قصــده 
ی بلنــدی در رثای امــام حســین)ع( ســرود.27 او را نخســتین زیــارت کننــده 

دانســته اند.28 قبر امــام)ع( 
2. جابربــن عبــداهلل انصــاری، کــه بــر اســاس گفتــه لهــوف در اربعیــن بــه کربــا 

رســیده اســت.29
ــرت  ــردن آن حض ــاری نک ــین)ع( از ی ــهادت امام حس ــس از ش ــه پ ــن ک 3. تّوابی
پشــیمان گشــته و توبــه کردنــد و بــه قیــام بــر ضــد دســتگاه شــام و جبــران گذشــته 
ــه عــزاداری  ــا رفتنــد و در آن جــا ب ــه کرب همــت گماردنــد. آن هــا بدیــن منظــور، ب

ــرای خونخواهی امــام)ع( هــم قســم شــدند.30 پرداختنــد و آن جــا ب
4. عزاداری امامــان معصــوم، کــه در برخــی از فصل هــای پیشــین نیــز ذکــری از 

آن بــه میــان آمــد.
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امــام باقــر)ع( بــه منظــور عــزاداری بــر جّدشــان، مجلــس تشــکیل می دادنــد و از 
کمیــت خواســتند تا اشــعاری در ایــن بــاره بخوانــد.31

امــام صــادق)ع( نیــز به تشــکیل مجلــس عــزاداری می پرداختند32 وشــیعیان 
را بــه عــزاداری و مرثیــه ســرایی بــا حــزن و انــدوه و ســوز امر می نمودنــد33 و خــود 

در مصیبــت جدشــان می گریســتند.34
در همیــن زمینــه، روایاتــی از امــام کاظــم)ع( 35 و امــام رضــا)ع( 36 نقــل شــده 
اســت. بنابرایــن، آن چــه از ســیره اهل بیــت بــر می آید، تشــکیل مجالــس عزاداری 
و گرامی داشــت عاشــورا، بــه ویــژه دهــه محــرم37 اســت. بــه یقیــن شــیعیان 
و  انجــام می رســاندند  بــه  آن شــرایط خفقــان  در  تــا حد امــکان  را  هم این امــر 

ــد. ــزاداری می پرداختن ــه ع ــکارا ب ــد آش ــا می ش ــرایط مهای ــرگاه ش ه
ایــن شــرایط در زمــان بنی امّیــه بــه شــدت ســخت و دهشــتناک بود. امویــان 
از ایــن رو،  پــاک شــود.  یــاد حســین و اهل بیــت)ع( از ذهن هــا  تــا  می کوشــیدند 
بــه هیــچ وجــه اجــازه عــزاداری و رفــت و آمــد و زیــارت قبــر مطهــر آن حضــرت را 
نمی دادند. ایــن موضــوع پــس از قیــام زیــد ابــن علــی بــن حســین)ع( در زمان هشــام 
بــن عبدالملــک شــدت یافــت. آن شــرایط خفقــان بــار، در گفــت وگــوی میان امــام 

ــت. ــهود اس ــًا مش ــمع38 کام ــام مس ــه ن ــان ب ــی از اصحابش ــادق)ع( و یک ص
امــا در زمــان عباســیان، شــرایط همــواره در حــال نوســان وتغییــر بــود و دائمــًا 
دچــار قبــض و بســط می شــد. در زمــان ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی، شــاهد 
فراهــم شــدن زمینــه بــرای زیــارت مرقــد مطهــر هســتیم، ولــی در زمــان منصــور، 
ــای  ــی از علت ه ــاید یک ــه ش ــم ک ــر بودی ــد مطه ــب مرق ــران و تخری ــع زائ ــاهد من ش
آن، قیــام ســادات حســینی باشــد. پــس از منصــور و در زمــان مهدی،مأمــون، 
و  عــزاداری  جهــت  از  شــیعیان  بــاهلل،  ناصرالدیــن  و  منتصــر  واثــق،  معتصــم، 
ــه  ــوّکل، ب ــارون و مت ــی در زمان ه ــتند، ول ــین)ع( آزادی داش ــام حس ــارت قبر ام زی
شــدت در آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد و دســتور تخریــب قبــر مطهــر و منــع زایــران 
کــه  بــود  متــوکل  زمــان  در  اذیت هــا،  و  آزارهــا  شــدیدترین این  شــد.39  صــادر 
دســتور َکشــت زمین هــای اطــراف قبــر مطهــر و زندانــی کــردن زایــران را در ســال 
ــرد. علــی بــن محمــد بســامی، شــاعر بغــدادی، شــعری ســرود  236 ه.ق صادرک
ــا ایــن حــال، کســانی  ــرد.40 ب و در آن، بنــی عبــاس و متــوکل را هجــو و مذمــت ک
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از قــرن اول هجــری تــا زمــان آل بویــه، بــه طــور فــردی و جمعــی بــه کربــا رفتــه 
ــی پرشــکوه تریــن عــزاداری شــیعه در ســوگ  ــد، ول و در آن جــا عــزاداری می کردن
کــه خــود شــیعه و دوســت دار اهل بیــت  بویــه  سیدالشــهدا)ع(، در دوارن آل 
بودنــد، اتفــاق افتــاد. احمــد معزالدولــه، یکی از ســه بــرادران بویه ای، پــس از فتح 
ــه روحیــه تشــیع  ــا توجــه ب ــاهلل، ب بغــداد در ســال 334ه.ق در زمــان مســتکفی ب
ــت. او  ــین)ع( پرداخ ــام حس ــه ویژه ام ــوم، ب ــان معص خــود، بــه آبادانــی مزار امام
در محــرم ســال 352 دســتور داد کــه بازارهــا تعطیــل و خریــد و فــروش ممنــوع 
شــود و ســقاخانه هایی در بازارهــا بــرای آب دادن بــه مــردم دایــر گــردد. هــم 
چنیــن زنــان در حالــی کــه برای امــام حســین)ع( نوحــه می خواندنــد و بــر صــورت 
لطمــه می زدنــد، از خانه هــا خــارج شــوند.41 این نخســتین بــاری بــود کــه چنیــن 
مراســمی در عزای امــام حســین)ع( و زیــر پرچــم حکومتــی برپــا می گردیــد و ســنت 
عــزاداری دهــه اول محــرم، از آن زمــان تــا کنــون بــه یــادگار مانــده اســت. پــس 
ــا توجــه  از ایــن دوران نیــز عزاداری امــام حســین)ع( همــواره انجــام می گرفــت و ب

ــد. ــط می گردی ــض و بس ــار قب ــان، دچ ــورد حاکم ــه برخ ب
پراهمیــت  بســیار  جهــت  از ایــن  تیموریــان  دوران  بویــه،  آل  دوران  از  پــس 
ــه ویــژه در خراســان و مــاوراء النهــر  اســت. و شــاهد گســترش تدریجــی تشــیع، ب
ــران، از  ــش گ ــی از پژوه ــه برخ ــوری ک ــه ط ــتیم، ب ــان( هس ــت تیموری ــز حکوم )مرک
تســنن دوازده امامی در ایــن دوره نــام برده انــد42 و نوشــته اند در ایــن زمــان در 

ماوراءالنهــر، همــه ســاله در ســالروز قیــام عاشــورا، مراسمی برپامی شــد.43
مــا حســین کاشــفی، چهــره شــاخص این دوره و نگارنــده کتاب روضة الشــهداء 
اســت. برخــی گفته انــد در ایــن دوره، گریــه بر امــام حســین)ع( در هــرات، جانشــین 
ــا روی کار  ــد.44 ب ــرده بودن ــی ک ــبندیه آن را ملغ ــه نقش ــود ک ــده ب ــه ش ــر صوفیان ذک
آمــدن صفویــه و رســمیت یافتــن مذهــب شــیعه و فزونــی گرفتــن شــمار شــیعیان، 
بــر کمیــت و گســتره مراســم عــزاداری افــزوده شــد و از آن پــس نیز با توجه به شــیعی 

بــودن همــه حاکمان ایرانــی، همیــن رونــد بــا ابعــاد وســیع تــری ادامــه یافــت.

تاریخ عزاداری امام حسین)ع( در میان اهل سّنت
تشــکیل  را  مســلمانان  جمعیــت  از  فراوانــی  شــمار  ســنت امروزه،  اهــل 
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می دهنــد. از ایــن رو، بــه دســت آمــدن نظــرگاه آنــان در خصــوص مســأله ای چــون 
ــد بــه وحــدت نظــری و  عزاداری امــام حســین)ع( مهــم تلقــی می شــود و می توان
عملــی مســلمانان کمــک کنــد. از ســویی دیگــر، بــا توجه بــه تبلیغ وســیع وهابیت 
در نفــی عــزاداری و بــه ویــژه عــزاداری ســید الشــهداء، بــه دســت آوردن ســیره 
عالمــان و بــزرگان اهــل ســنت و گذشــته تاریخی ایــن موضــوع در میان ایشــان، 

جایــگاه واالیــی می یابــد.
از  پــس  صحابــه  بــزرگان  از  یکــی  گریــه  و  اعتــراض  از  کــه  گزارشــی  نخســتین 
و  اعتــراض  شــده،  ثبــت  اهل بیــت)ع(  اســارت  و  حســین)ع(  شــهادت امام 
گریســتن زیدبــن ارقــم در مجلــس ابــن زیــاد اســت. هنگامی کــه ابــن زیــاد بــا چــوب 
دســتی بــر لــب و دندان امــام)ع( مــی زد، زیــد بــا اعتــراض گفــت: چــوب دســتی 
ات را بــردار، بــه خــدا شــاهد بــودم کــه رســول خــدا مابیــن دو لــب حســین را 
می بوســید و ســپس گریســت. ابــن زیــاد او را تهدیــد بــه مــرگ کــرد. پــس زیــد فریــاد 
زد: ای مــردم! شــما از ایــن پــس جــزو بردگانیــد؛ پســر فاطمــه را کشــته اید و پســر 

را امــارت داده ایــد....45 مرجانــه 
بــه جــز زیدبــن ارقــم، از کســانی کــه گریســتن و عزاداری ایشــان بــر حســین بــن 
علــی)ع( ذکــر شــده می تــوان بــه حســن بصری اشــاره کــرد کــه پــس از شــنیدن خبــر 
بــه شــدت گریســت و گفت: امــت ذلیل، امتــی اســت  شــهادت امام حســین)ع( 
کــه پســر دختــر پیامبــرش را می کشــد.46 هــم چنیــن از امــام شــافعی می تــوان 
نــام بــرد. شــافعی بــا وجــود طعــن مخالفــان، از ابــراز محبــت بــه اهل بیــت)ع( 
از  ابراز انــدوه  و  اهل بیــت)ع(  مــدح  بــه  قصیــده ای،  در  وی  نمی ورزیــد.47  ابــا 
شــهادت امام حســین)ع( می پــردازد. نیــز می تــوان از رثــای خالدبــن معــران، یکــی 
از تابعیــن و مرثیــه احمــد بــن منصــور بــن علــی قطیعــی درباره امــام حســین)ع( یــاد 
ــه بســیاری از فقهــای ســنی مذهــب اهــل  ــرد ک ــد به ایــن نکته اشــاره ک ــرد.48 بای ک
کوفــه، بــه ویــژه ابــو حنیفــه از سرســخت تریــن طرفــداران قیام هــای علویــان بودند. 
ابوحنیفــه و بســیاری دیگــر از فقهــا هــم در جریــان قیــام زیدبــن علی بن حســین)ع( 
49 و هــم در جریــان قیــام حســنیان بــه رهبــری محمــد نفــس زکیــه و ابراهیــم ابــن 

محمــد، بــه حمایــت آنــان برخاســتند و بــه نفــع آنــان فتــوا صــادر کردنــد.50
احمــد بــن حنبــل، عالــم بلنــد پایــه اهــل حدیــث، در تعدیــل مذهــب عثمانیــه و 
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پذیــرش فضایــل علــی)ع( نقــش موءثــری دارد و حنبلی هــا کــه بــه ســختی با مراســم 
از شــدت  نشــر فضایــل اهل بیــت)ع(  بــا  مبــارزه می کردنــد،  عاشــورای حســینی 
تعصبشــان کاســته شــد. در ایــن راســتا می تــوان از ســبط ابــن جــوزی و یحیــی بــن 
ســامه حفصکــی کــه قصیــده ای در مــدح دوازده امــام و قصیــده ای دیگــر در رثــای 
ــون  ــانی چ ــه کس ــوان ب ــن می ت ــم چنی ــرد.51 ه ــام ب ــین)ع( دارد، ن ــداهلل الحس اباعب
ابــن صبــاغ مالکــی، شــمس الدیــن محمــد بن طولــون، قنــدوزی حنفــی و فضل اهلل 

بــن روزبهــان کــه همگــی آنــان ســنی های معتدلــی هستند، اشــاره کــرد.
در  النقــض،  کتــاب  صاحــب  و  ششــم  قــرن  عالمــان  از  رازی،  عبدالجلیــل 
مقابــل نویســنده ســنی مذهــب دیگــری کــه بــه عزاداری امــام حســین)ع( خــرده 
گرفتــه بــود، بــه دفــاع از آن برمی خیــزد و می نویســد:» بــزرگان و معتبــران ائمــه 
ــف  ــای طوای ــا و فقه ــافعی و علم ــرم ش ــام مّک ــه و ام ــرم بوحنیف ــام مق از اصحاب ام
فریقیــن، خلفــًا عــن ســلف، این ســنت را رعایــت کرده انــد«.52 اطاعاتــی کــه وی از 
عزاداری امــام حســین)ع( در میــان اهــل ســنت می دهد، بســیار ارزش مند اســت. 
وی از شــخصیت های برجســته زیــادی از اهــل ســنت چــون خواجــه بــو منصــور در 
اصفهــان و خواجــه علــی غزنــوی حنفــی در بغــداد نــام می بــرد کــه، در روز عاشــورا 
بــا شــور و هیجــان فراوانــی بــه ســوگواری امام حســین)ع( می پرداخته انــد.53 وی 

ــه مجلــس »شــهاب مّشــاط« در بغداد اشــاره می کنــد. هــم چنیــن ب
در همیــن دوره بایــد از عبدالرحمــن جامــی)817 898 ه.ق( حنفــی مذهب یاد 
کــرد کــه عاقــه بســیاری بــه خانــدان عتــرت داشــته و اشــعاری در ایــن بــاره ســروده 

اســت.54 او هنــگام دیــدار از کربا اشــعاری در وصف امــام حســین)ع( می ســراید:
کردم زدیده، پای سوی مشهد حسین 

هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین 55
بــه جز ایــن مــوارد می تــوان از برخــی عالمــان حنفــی نــام بــرد کــه کتاب هایــی در 
رثای امــام حســین)ع( نگاشــته اند: محمــود بــن عثمــان حنفــی رومی نویســنده 
مقتــل االمــام الحســین ابــن علــی ابــن ابیطالــب رضــی اهلل عنهمــا فــی کربــا،56 
قــادر بخــش بــن حســن علــی حفنــی نگارنــده جــور االشــقیا، علــی ریحانــة ســید 
ــوان  ــا عن ــی ب ــنده کتاب ــی نویس ــر حنف ــی اکب ــن عل ــور ب ــی ان ــیخ عل ــاء57 و ش االنبی
شــهادة الکونیــن فــی مقتــل ســیدنا الحســین الســبط.58 امروزه نیــز اهــل ســنت، 
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ــزاداری  ــیعیان در ع ــا ش ــا ب ــد و ی ــین)ع( می پردازن ــام حس ــه عزاداری ام ــود ب ــا خ ی
شــرکت می کننــد؛ چنانچــه دکتــر علــی الــوردی در کتــاب خــود بــا عنوان دراســة فی 
طبیعــة المجتمــع العراقــی به این اشــتراک شــیعه و ســنی در عــزای حسینی اشــاره 
می کنــد و می نویســد: »کــم دیــده نمی شــود کــه محلــه ســنی نشــین بــا محلــه 
شــیعه نشــین در بعضــی مجالــس حســینی مشــارکت می کننــد و گاهــی نیــز در 

ــده می شــود.«59 تقدیــس مراقــد و امامــان شــیعه این مشــارکت دی

عزاداری امام حسین)ع( در ایران
آنــان  والیــت  بــه  مفتخــر  و  عتــرت  خانــدان  دار  دوســت  دیربــاز  از  ایرانیــان 
بوده انــد. آن هــا بــه اهل بیــت)ع( حساســیت ویــژه ای داشــته و همــواره یــار و 

رفته انــد. شــمار  بــه  حامی آنــان 
نخســتین  کوفــه،  تبــار شــیعی مذهــب  قبایل ایرانــی  از  بنــی حمــراء  قبیلــه 
ــا  ــه پ ــا، آشــکارا مجالــس عــزاداری عاشــورا ب ــد کــه پــس از واقعــه کرب کســانی بودن
ــه  ــا ک ــتند.60 آن ه ــار پیوس ــه مخت ــهداء ب ــید الش ــی س ــرای خون خواه ــد و ب کردن
بالــغ بــر بیســت هــزار جنگجــو بودنــد، بیشــتر ســپاه مختــار را تشــکیل می دادنــد61 
ــان  ــت.62 اصوالً ایرانی ــوده اس ــود ب ــا موج ــام آن ه ــه ن ــه ب ــز در کوف ــجدی نی و مس
ــه اهل بیــت  ــده می شــدند، ب ــی خوان ــر تحــت عنــوان موال کــه در آن زمــان بیش ت

پیامبــر، ارادت خاصــی داشــتند.
ایرانیــان بــه ویــژه پــس از شــهادت امام رضــا)ع( بــه عزاداری امــام حســین)ع( 
حــال و رنــگ دیگــری بخشــیدند و بــه طــور مــداوم بــه آن می پرداختنــد.63 
البته ایــن مســأله در طــول زمــان دچــار فــراز و فرودهایــی می گردیــد. بــرای مثــال، 
بــا روی کار آمــدن آل بویــه در ایــران و عــراق و ترویــج تشــیع در مناطــق مختلــف، 
شــیعیان و دوســت داران امــام حســین)ع(، مجــال بیش تــری بــرای عــزاداری 
پیــدا کردنــد. آل بویــه کــه خود ایرانــی و شــیعه بودنــد، بنیــاد عــزاداری علنــی و 

ــتند. ــداد گذاش ــکوه را در بغ پرش
پــس از آنــان نیز ایــن حرکــت بــا شــدت و ضعــف ادامــه یافت. تــا زمــان تیموریان 
ــیعیان  ــا ش ــز ب ــنن نی ــل تس ــه اه ــوری ک ــه ط ــت، ب ــّدی گرف ــیع و ج ــی وس ــه رونق ک
حمایــت  و  صفویــه  آمــدن  کار  روی  بــا  تیموریــان،  از  پــس  می شــوند.  همنــوا 

مــعــارف
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ــت و در  ــری یاف ــه بیش ت ــترده و دامن ــزاداری گس ــی ع ــیع، برپای ــمی آنان از تش رس
اقصــی نقاط ایــران متــداول شــد. این مراســم هــم چنــان تــا زمــان قاجاریــه ادامــه 
یافــت. در دوره رضاشــاه پهلــوی، بــا آن کــه خــود او بــا تظاهــر شــدید بــه حمایــت 
از تشــیع و علمــا و مظاهــر تشــیع و بــه راه انداختــن دســته و همراهــی بــا عــزاداران 
توانســته بــود حکومــت را بدســت گیــرد، ولــی در نیمــه دوم حکومتــش بــه شــدت 
را عــزاداری مبــارزه کــرد و آن را ممنــوع ســاخت. در زمــان پهلــوی دوم، ممنوعیت 

عــزاداری برداشــته شــد و مــردم توانســتند آزادانــه بــه عــزاداری بپردازنــد.
پــس از ســقوط ســلطنت 57 ســال پهلــوی و بــا آغــاز انقــاب اســامی ایران، 
ســوگواری ســید الشــهدا منزلــت واالیــی یافــت و یکــی از اساســی تریــن پایه هــای 
مذهبــی حکومــت را نیــز تشــکیل داد. گفتنــی اســت که ایرانیــان، عــزاداری را 
در مســاجد، تکیه هــا، حســینیه ها، منــازل و بــه صــورت دســته عــزا در معابــر 
عمومــی و نیــز در بیــوت مراجــع تقلیــد بــر پــا می کردند. ایــن مراســم، در شــهرهای 
مذهبــی چــون قــم، مشــهد، کاشــان، اصفهــان، اردبیــل، و... بســیار پرشــکوه 
انجــام می کیــرد. نخــل بــرداری، هیأت هــای ســقایی، تعزیــه خوانیــف زنجیــر زنــی 

ــد.64 ــمار می آی ــه ش ــزاداری ب ــن ع ــداول آیی ــم های مت ــی از رس ــه زن و قم

تاریخ عزاداری در جهان
عــزاداری در نقــاط مختلــف جهــان، بــه میــزان حضــور شــیعیان بــا هــر گرایــش و 

فرقــه ای پررنــگ تــر برگــزار می شــود.
1. عــراق: در عــراق در حکومــت عباســیان در زمــان ســفاح و زمــان مامــون 
ــز  ــس از آن نی ــت. پ ــاص یاف ــی خ ــزاداری رونق ــه، ع ــد آل بوی ــژه در عه ــه وی ــز ب و نی
برگــزار  نــوع برخــورد حاکمــان، هــر ســاله مراســم عاشــورا و محــرم  بــه نســبت 
می گردیــد، بــه ویــژه در کربــا کــه ورود هیأت هــای عــزادار بــا شــمایل خــاص، شــور 
ــا آنــان همراهــی می کننــد؛  و وجــد دیگــری بــدان می دهــد و برخــی از علمــا نیــز ب
هماننــد عامــه ســید محمــد مهــدی بحــر العلــوم کــه بــا عــزاداران در مراســم 

اســت.65 همــراه می شــده 
بــه  و  بــوده  مرکــز خافت امویــان  کــه دمشــق  به ایــن  توجــه  بــا  2. ســوریه: 
طــور کلــی مــردم آن جــا نیــز به امــوی بــودن شــهرت داشــته اند، در ابتــدا مراســم 
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عــزاداری چنــدان رونقــی نداشــت ولــی بعدهــا، بــا توجــه بــه نزدیکــی آنــان بــه 
کشــور لبنــان کــه شــیعه درآنجــا گرایشــی قــوی بــود و نیــز وجــود مرقــد حضــرت 
زینــب)س( و حضــرت رقیــه)س(، عزاداری امــام حســین)ع( شــور خاصــی یافــت 
و امــروز نیــز چنیــن اســت؛ البتــه در عهــد حمدانیــان وضعیــت بــه مراتــب بهتــر 

گــزارش شــده اســت.66
3. لبنــان: ســابقه شــیعه گــری، در لبنــان، تــا زمــان ابوذر امتــداد دارد. امــروزه 
ــه ســختی تحــت فشــار  ــان، ب ــی در زمان اموی لبنــان شــیعیان معتقــدی دارد، ول
بودند. اندک انــدک بــا بــاز شــدن فضــا اجتماعــی سیاســی، عــزاداری نیــز رونــق 
یافتــه و امــروزه عزاداری هــای بســیار خوبــی در آن جــا، بــه ویــژه در مناطــق جبــل 

عامــل کــه ســابقه طوالنــی در ایــن بــاره دارنــد، انجــام می شــود.
نقــاط  در  ســاله  همــه  افغانســتان  در  عــزاداری  مراســم  افغانســتان:   .4
ــه ویــژه در مناطــق مرکــزی کــه شــیعیان در آن جــا ســاکنند  مختلف ایــن کشــور ب
آن جــا ســاکنند  در  کــه شــیعیان  مرکــزی  مناطــق  نیــز  و  )منطقــه هزارســتان( 
ــزار  ــی برگ ــه خوب ــور( ب ــمال کش ــریف )درش ــهرمزار ش ــز ش ــتان( و نی ــه هزارس )منطق

67 می شــود.
ــه  ــینیه های آن ک ــل و حس ــورا تعطی ــم روز عاش ــن، از قدی ــن: در بحری 5. بحری

ــام محــرم بــه شــدت فعالنــد.68 ماتــم نامیــده می شــود، در ای
6. هندوســتان: تاریــخ عــزاداری در هنــد، بــه پیــش از اســتیای ســلطان 
محمــود غزنــوی می رســد. شــیعیان و ســّنی های معتقــد به امــام حســین)ع( 
و حتــی دیگــر فرقه هــا، در روزهــای محــرم در مکان هایــی بــه نام امــام بــاره کــه 
ضریــح ائمــه اســت، جمــع می شــوند و بــه عــزاداری می پردازنــد. تعزیــه و شــور 
خــاص هندیــان بــه حــّدی اســت کــه گاه عزاداری ایشــان، تــا اربعیــن سیدالشــهدا 

می یابــد.69 ادامــه 
7. پاکســتان: در پاکســتان، روز عاشــورا یکــی از تعطیــات رسمی اســت. در 
اســتقال پاکســتان، توجــه بــه عاشــورا نقــش ویــژه ای داشــت70 و اقبــال الهــوری 
نیز اشــعاری در باره امــام حســین و کربــا ســروده و اســتقال پاکســتان را مرهــون 
ــا  ــه ی آن دانســته اســت. شــبیه کوچکــی از مقبره امــام حســین)ع( کــه بــدان تعزی
ضریــح می گوینــد، افــزون بــر زنجیــر زنــی، ســینه زنــی و نیــز قمــه زنــی در پاکســتان 

مــعــارف
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مرســوم اســت.71
8. بنــگالدش: در بنــگادش نیز امــام باره هــا، مرکــز عــزاداری بــوده و احساســات 

مــردم در خصــوص عاشــورا، در ادبیــات آن هــا نیــز منعکــس شــده اســت.
9. اندونــزی: در اندونــزی کــه اســام توســط شــیعیان و جمعــی از ســادات بــدان 

راه یافتــه، مــاه محــرم را »ســورا« می خواننــد و آن را بــا شــکوه برگــزار می کننــد.
10. فیلیپیــن: در فیلیپیــن نیــز عاشــورا بــه شــکل پرشــکوهی برگــزار می گــردد. 
در ســال 1310 ه.ق، عــده ای از نوادگان امــام صــادق)ع( بــرای تبلیــغ از عــراق وارد 
ســوماترا شــدند. نیــز در اوایــل قــرن پانزدهــم، یکــی از ســادات، بــه مــاالکا رفــت و 
پــس از ازدواج بــا دختــر حاکــم آن دیــار، بــه خافــت رســید و بازماندگانــش تــا چهار 

قــرن در آن جــا حکومــت کردنــد.
11. تایلنــد: در تایلنــد نیــز کــه اســام و تشــیع بــه وســیله یــک تاجــر قمی بــه 
ــردد.  ــزار می گ ــاله برگ ــر س ــورا ه ــم عاش ــد، مراس ــا وارد ش ــه آنج ــد ب ــیخ احم ــام ش ن
هــم چنیــن عاشــورا در جمهــوری آذربایجــان کــه هفتــاد درصــد آن شــیعه اند، 
آفریقــای شــرقی، برونــدی، الجزایــر، کانــادا، آمریــکا و آلبانــی برگــزار می شــود.72 در 
آلبانــی »نعیــم بیــک« دیــوان شــعری در مــورد شــهادت امام حســین)ع( ســروده 
و »دالیــب فراشــری« 65هــزار بیــت در ایــن بــاره گفتــه اســت.73 شــیعیان در 
مــدت ده روز محــرم، آب نمی نوشــند تــا خــود را شــبیه قهرمانــان کربــا گرداننــد، 
آن گاه بــه تکایــا می رونــد تــا بــه ذکــر مصیبــت بپردازنــد و در راه یاامــام یاامــام 

می گوینــد.74
در شــهرهای ترکســتان، قفقــاز، تبــت و چیــن نیــز همانند ایــن مــوارد وجــود 

دارد.75
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ماجرای عاشورا
بحثــی دربــاره ماجــرای عاشــورا عــرض می کنــم. اگرچــه در ایــن زمینــه، بســیار 
ســخن گفتــه شــده اســت و مــا هــم عرایضــی کرده ایم؛ اما هرچــه اطــراف و جوانب این 
ــر و روشــنگری های  ــر و جاودانــه بررســی می شــود، ابعــاد تازه ت حادثــه عظیــم و مؤّث

بیشــتری از آن حادثــه آشــکار می شــود و نــوری بــر زندگــی مــا می تابانــد.
در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحِث عمده وجود دارد:

یکــی بحــث علــل و انگیزه هــای قیام امــام حســین)ع( اســت، کــه چرا امــام 
حســین)ع( قیــام کــرد؛ یعنــی تحلیــل دینــی و علمــی و سیاســی این قیــام. در ایــن 
زمینــه، مــا قبــًا تفصیــًا عرایضــی عــرض کرده ایــم؛ فضــا و بــزرگان هــم بحث هــای 

خوبــی کرده اند. امــروز وارد آن بحــث نمی شــویم.
بحــث دوم، بحــث درس هــای عاشوراســت کــه یــک بحــث زنــده و جاودانــه 
و همیشــگی اســت و مخصــوص زمــان معّینــی نیســت. درس عاشــورا، درس 
ــت و  فــداکاری و دینــداری و شــجاعت و مواســات و درس قیــام هلل و درس محّب
عشــق اســت. یکــی از درس هــای عاشــورا، همیــن انقــاب عظیــم و کبیــری اســت 
کــه شــما ملت ایــران پشــت ســر حســین زمــان و فرزنــد ابی عبــداهلل الحســین)ع( 

تحلیلی از قیام عاشورای حسینی
در بیان مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای
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انجــام دادیــد. خود ایــن، یکــی از درس هــای عاشــورا بــود. در  ایــن زمینــه هــم 
من امــروز هیــچ بحثــی نمی کنــم.

ــه چنــد ســال قبــل از ایــن،  ــاره ی عبرت هــای عاشوراســت ک بحــث ســوم، درب
ما ایــن مســأله را مطــرح کردیــم کــه عاشــورا غیــر از درس هــا، عبرت هایــی هــم 
دارد. بحــث عبرت هــای عاشــورا مخصــوص زمانــی اســت کــه اســام حاکمیــت 
کــه بگوییــم عمده ایــن بحــث، مخصــوص  داشــته باشــد. حداقل ایــن اســت 

ــم. ــرت بگیری ــه عب ــا، ک ــور م ــا و کش ــان م ــی زم ــت؛ یعن ــان اس ــن زم به ای
مــا قضیــه را  این گونــه طــرح کردیــم کــه چطــور شــد جامعــه اســامی به محورّیــت 
پیامبــر عظیم الّشــأن)ص(، آن عشــق مــردم بــه او، آن ایمــان عمیــق مــردم بــه او، 
آن جامعــه ســرتاپا حماســه و شــور دینــی و آن احکامی کــه بعــدًا مقــداری دربــاره 
آن عــرض خواهــم کــرد، همیــن جامعــه ســاخته و پرداختــه، همــان مــردم، حّتــی 
بعضــی همــان کســانی کــه دوره هــای نزدیــک بــه پیامبــر)ص( را دیــده بودنــد، 
بعــد از پنجــاه ســال کارشــان بــه آن جــا رســید کــه جمــع شــدند، فرزنــد همیــن 
پیامبــر)ص( را بــا فجیع تریــن وضعــی کشــتند!؟ انحــراف، عقب گــرد، برگشــتن بــه 

پشــت ســر، از ایــن بیشــتر چــه می شــود!؟
بــر  بــازار کوفــه، آن خطبــه عظیــم را اساســًا  زینــب کبــری ســام اهلل علیها در 
همیــن محور ایــراد کــرد: »یــا اهــل الکوفــه، یــا اهــل الختــل و الغــدر، أتبکــون!؟«)۱( 
مــردم کوفــه وقتــی کــه ســِر مبارک امــام حســین)ع( را بــر روی نیــزه مشــاهده کردنــد 
و دختــر علــی را اســیر دیدنــد و فاجعــه را از نزدیــک لمــس کردنــد، بنــا بــه ضّجــه و 
گریــه کردنــد. فرمــود: »أتبکــون!؟«؛ گریــه می کنیــد!؟ »فــا رقــات الدمعــه والهدئــت 
الرنــه«؛)۲( گریه تــان تمامی نداشــته باشــد. بعــد فرمــود: »اّنمــا مثلکــم کمثــل التــی 
نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انکاثــا تّتخذون ایمانکــم دخــًا بینکــم«)۳(  ایــن، 
همــان برگشــت اســت؛ برگشــت بــه قهقــرا و عقب گــرد. شــما مثــل زنــی هســتید کــه 
پشــمها یــا پنبه هــا را بــا مغــزل)۴( نــخ می کنــد؛ بعــد از آن که ایــن نخ هــا آمــاده شــد، 
دوبــاره شــروع می کنــد نخ هــا را از نــو بــاز کــردن و پنبــه نمــودن! شــما در حقیقــت 
نخ هــای رشــته خــود را پنبــه کردید. ایــن، همــان برگشــت اســت. این، عبــرت 

اســت. هــر جامعــه اســامی، در معــرض همیــن خطــر هســت.
امــام خمینــِی عزیــز بــزرگ مــا، افتخــار بزرگش ایــن بــود کــه یک اّمــت بتوانــد 
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عامــل بــه ســخن آن پیامبــر)ص( باشــد. شــخصیت انســان های غیــر پیامبــر و 
غیــر معصــوم، مگــر بــا آن شــخصیت عظیــم قابــل مقایســه اســت؟ او، آن جامعــه 
ــا هــر جامعــه اســامی، همیــن  ــه وجــود آورد و آن ســرانجام دنبالــش آمــد. آی را ب
عاقبــت را دارد؟ اگــر عبــرت بگیرنــد، نــه؛ اگــر عبــرت نگیرنــد، بلــه. عبرت هــای 

عاشورا این جاســت.
مــا مردم ایــن زمــان، بحمــداهلل بــه فضــل پروردگار، ایــن توفیــق را پیــدا کرده ایــم 
کــه آن راه را مجــّددًا برویــم و اســم اســام را در دنیــا زنــده کنیــم و پرچــم اســام و 
قــرآن را برافراشــته نماییــم. در دنیا ایــن افتخــار نصیــب شــما ملــت شــد. این ملت 
تا امــروز هــم کــه تقریبــًا بیســت ســال از انقابــش گذشــته اســت، قــرص و محکــم 
در ایــن راه ایســتاده و رفتــه اســت. اما اگــر دّقــت نکنیــد، اگــر مواظــب نباشــیم، اگــر 
خودمــان را آن چنــان کــه بایــد و شــاید، در ایــن راه نگــه نداریــم، ممکــن اســت آن 

سرنوشــت پیــش بیایــد. عبــرت عاشورا، این جاســت.
ــاره موضوعــی کــه چنــد ســال پیــش آن را  حــال مــن می خواهــم مقــداری درب
مطــرح کــردم و بحمــداهلل دیــدم فضــا دربــاره آن بحــث کردنــد، تحقیــق کردنــد، 
ســخنرانی کردنــد و مطلــب نوشــتند، بــا توّســع صحبــت کنــم. البتــه بحــث کامــل 
در ایــن مــورد، بحــث نمازجمعــه نیســت؛ چــون طوالنــی اســت و ان شــاءاهلل اگــر 
عمــری داشــته باشــم و توفیقــی پیــدا کنــم، در جلســه ای غیــر نمازجمعه، ایــن 
ــک  ــم ی ــروز می خواه ــم کرد. ام ــث خواه ــش بح ــا خصوصّیات ــل ب ــوع را مفّص موض
گــذر اجمالــی به ایــن مســأله بکنــم و اگــر خــدا توفیــق دهــد، در واقــع یــک کتــاب را 

در قالــب یــک خطبــه بریــزم و بــه شــما عــرض کنــم.

حادثه عظیم عاشورا
اّواًل حادثــه را بایــد فهمیــد کــه چقــدر بــزرگ اســت، تــا دنبــال عللــش بگردیــم. 
ــتند.  ــر را کش ــد نف ــود و چن ــتاری ب ــره کش ــورا، باالخ ــه عاش ــه حادث ــد ک ــی نگوی کس
همان طــور کــه همــه مــا در زیــارت عاشــورا می خوانیــم: »لقــد عظمــت الّرزّیــه و 
جّلــت و عظمــت المصیبــة«)۵(، مصیبــت، خیلــی بــزرگ اســت. رزّیــه، یعنــی 
ــکان  ــی ت ــه، خیل ــت. فاجع ــم اس ــی عظی ــه، خیل ــن حادث ــیار بزرگ. ای ــه بس حادث

دهنــده و بی نظیــر اســت.
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برای ایــن کــه قــدری معلــوم شــود که ایــن حادثــه چقــدر عظیــم اســت، مــن 
ــاه را از دوره هــای زندگــی حضــرت ابی عبداهلل الحســین)ع( اجمــااًل  ســه دوره کوت
دوره  ســه  در ایــن  انســان  کــه  شــخصیتی  ببینید ایــن  شــما  می کنــم.  مطــرح 
می شناســد، آیــا می تــوان حــدس زد کــه کارش بــه آن جــا برســد کــه در روز عاشــورا 
یــک عــده از اّمــت جــّدش او را محاصــره کننــد و بــا ایــن وضعیــت فجیــع، او و همــه 

یــاران و اصحــاب و اهل بیتــش را قتل عــام کننــد و زنانشــان را اســیر بگیرنــد؟

دوران زندگانی امام حسین)ع(
این ســه دوره، یکی دوران حیات پیامبر اکرم)ص( اســت. دوم، دوران جوانی 
آن حضــرت، یعنــی دوران بیست وپنج ســاله تــا حکومت امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. 

ســوم، دوران بیســت ســاله بعد از شــهادت امیرالمؤمنین تا حادثه کرباســت.
در دوران حیــات پیامبــر اکرم)ص(، امــام حســین)ع( عبــارت اســت از کــودک 
نــور دیــده ســوگلی پیامبــر)ص(. پیامبــر اکــرم)ص( دختــری بــه نــام فاطمــه)س( 
دارد کــه همــه مــردم مســلمان در آن روز می داننــد کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »اّن 
اهلل لیغضــب لغضــب فاطمــة« )۶(؛ اگــر کســی فاطمــه)س( را خشــمگین کنــد، 
خــدا را خشــمگین کــرده اســت. »و یرضــی لرضاهــا«؛ )۷( اگــر کســی او را خشــنود 
کــرده اســت. ببینید، ایــن دختــر چقــدر عظیم المنزلــه  کنــد، خــدا را خشــنود 
اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( در مقابــل مــردم و در مــأ عــام، راجــع بــه او این گونــه 

حــرف می زند. ایــن مســأله ای عــاّدی نیســت.
پیامبــر اکــرم)ص(  ایــن دختــر را در جامعــه اســامی به کســی داده اســت کــه از 
لحــاظ افتخــارات، در درجــه اعاســت؛ یعنــی علــی بــن  ابــی طالــب)ع(. او جــوان، 
شــجاع، شــریف، از همــه مؤمن تــر، از همــه باســابقه تر، از همــه شــجاع تر و در 
همــه میدان هــا حاضــر اســت. کســی اســت کــه اســام بــه شمشــیر او می گــردد؛ 
هــر جایــی کــه همــه در می مانند، ایــن جــوان جلــو می آیــد، گره هــا را بــاز می کنــد 
او  محبوبیــت  کــه  عزیــزی  محبــوب  دامــاد  می شــکند. این  را  بن بســت ها  و 
اوســت،  شــخصیت  عظمــت  خاطــر  بــه  بلکــه  خویشــاوندی،  خاطــر  بــه  نــه 
همســر نودیــده پیامبــر)ص( اســت. کودکــی از  این هــا متوّلــد شــده اســت و او 

اســت. حســین بن علی)ع( 
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البتــه همه ایــن حرف هــا درباره امــام حســن)ع( هــم هســت؛ اما مــن حــاال بحثــم 
راجــع به امــام حســین)ع( اســت؛ عزیزتریــن عزیــزان پیامبــر)ص(؛ کســی کــه رئیــس 
دنیــای اســام، حاکــم جامعــه اســامی و محبــوب دل همــه مــردم، او را در آغــوش 
ــرد. همــه می داننــد که ایــن کــودک، محبــوب دِل ایــن  ــه مســجد می ب می گیــرد و ب
محبــوِب همــه اســت. او روی منبــر مشــغول خطبــه خوانــدن اســت که ایــن کودک، 
پایــش بــه مانعــی می گیــرد و بــه زمیــن می افتــد. پیامبــر)ص( از منبــر پاییــن می آیــد، 

او را در بغــل می گیــرد و آرامــش می کنــد. ببینیــد؛ مســأله این اســت.
پیامبــر)ص( درباره امــام حســن)ع( و امــام حســیِن)ع( شــش، هفــت ســاله 
فرمــود: »ســّیدی شــباب اهــل الجّنــه«؛ )۸( این هــا ســرور جوانان بهشــتند. این ها 
کــه هنــوز کودکنــد، جــوان نیســتند؛ اما پیامبــر)ص( می فرمایــد ســرور جوانــان 
ــوان  ــک ج ــّد ی ــم در ح ــالگی ه ــت س ــش، هف ــی در دوران ش ــتند. یعن ــل بهش اه
اســت؛ می فهمــد، درک می کنــد، عمــل می کنــد، اقــدام می کنــد، ادب میــورزد 
و شــرافت در همــه وجــودش مــوج می زنــد. اگــر آن روز کســی می گفــت که ایــن 
کــودک بــه دســت اّمت همیــن پیامبــر)ص(، بــدون هیچ گونــه جــرم و تخّلفــی بــه 
قتــل خواهــد رســید، بــرای مــردم غیرقابــل بــاور بــود؛ همچنــان کــه پیامبــر)ص( 

فرمــود و گریــه کــرد و همــه تعّجــب کردنــد کــه یعنــی چــه؛ مگــر می شــود!؟
تــا  پیامبــر)ص(  وفــات  از  بعــد  بیست وپنج ســاله  دوره  دوم،  دوره 
حکومت امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. حســیِن)ع( جــوان، بالنــده، عالــم و شــجاع 
اســت. در جنگ هــا شــرکت می جویــد، در کارهــای بــزرگ دخالــت می کنــد، همــه 
ــه  ــم ها ب ــه چش ــد، هم ــه می آی ــندگان ک ــام بخش ــند؛ ن ــت می شناس ــه عظم او را ب
ــر  ــه، ه ــه و مک ــلمانان مدین ــان مس ــی، در می ــر فضیلت ــردد. در ه ــوی او برمی گ س
جایــی کــه مــوج اســام رفتــه اســت، مثــل خورشــیدی می درخشــد. همــه بــرای او 
احتــرام قائلنــد. خلفــای زمــان، بــرای او و بــرادرش احتــرام قائلنــد و در مقابــل او، 
تعظیــم و تجلیــل می کننــد و نامــش را بــه عظمــت می آورنــد. جــوان نمونــه دوران 
ــه دســت  ــر آن روز کســی می گفــت کــه همیــن جــوان، ب و محتــرم پیــش همــه. اگ

ــرد. ــاور نمی ک همیــن مــردم کشــته خواهــد شــد، هیــچ کــس ب
دوره ســوم، دوره بعــد از شــهادت امیرالمؤمنین)ع( اســت؛ یعنــی دوره غربــت 
مدینه اند. امــام  در  بــاز  علیهماالّســام  حســین  و امــام  حســن  اهل بیت. امــام 
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حســین)ع(، بیســت ســال بعــد از ایــن مــدت، بــه صورت امــام معنــوی همــه 
مســلمانان،  همــه  احتــرام  مــورد  مســلمانان،  همــه  بــزرگ  مفتــی  مســلمان، 
محــل ورود و تحصیــل علــم همــه، محــل تمّســک و توّســل همــه کســانی کــه 
می خواهنــد بــه اهل بیــت اظهــار ارادتــی بکننــد، در مدینــه زندگــی کــرده اســت. 
بــه معاویــه  او  عالــم.  و  اصیــل  بــزرگ، شــریف، نجیــب،  شــخصیت محبــوب، 
نامــه می نویســد؛ نامــه ای کــه اگــر هــر کســی بــه هــر حاکمی بنویســد، جزایــش 
ــد،  ــرد، می خوان ــه را می گی ــن نام ــِت تمام ای ــه باعظم ــت. معاوی ــدن اس ــته ش کش
تحّمــل می کنــد و چیــزی نمی گویــد. اگــر در همــان اوقــات هــم کســی می گفــت 
کــه در آینــده نزدیکی، ایــن مــرد محتــرم شــریِف عزیــِز نجیــب - کــه مجّســم کننده 
اســام و قــرآن در نظــر هــر بیننــده اســت - ممکــن اســت بــه دســت همین اّمــت 
هــم  تصــّور  هیچ کــس   - وضــع  آن  بــا  هــم  آن   - شــود  کشــته  اســام  و  قــرآن 
نمی کرد؛ امــا همیــن حادثــه باورنکردنــی، همیــن حادثــه عجیــب و حیرت انگیــز، 
بــه خدمتــش می آمدنــد  کــه  اّتفــاق افتــاد. چــه کســانی کردنــد؟ همان هایــی 
و ســام و عــرض اخــاص هــم می کردند. ایــن یعنــی چــه؟ معنایش ایــن اســت 
کــه جامعــه اســامی در طول ایــن پنجــاه ســال، از معنویــت و حقیقــت اســام 
اســت.  شــده  پــوک  باطنــش  اسامی اســت؛ اما  ظاهــرش  اســت.  شــده  تهــی 
خطر این جاســت. نمازهــا برقــرار اســت، نمــاز جماعــت برقــرار اســت، مــردم هــم 

اسمشــان مســلمان اســت و عــّده ای هــم طرفــدار اهل بیتنــد!

حب اهل بیت در عالم اسالم
قبــول  را  اهل بیــت  اســام،  عالــم  همــه  در  کــه  بگویــم  شــما  بــه  مــن  البتــه 
داشــتند؛ امروز هــم قبــول دارنــد و هیــچ کــس در آن تردیــد نــدارد. حــّب اهل بیــت 
ــم اســام، عمومی اســت؛ االن هــم همین طــور اســت. االن هــم هــر  در همــه عال
جــای دنیــای اســام برویــد، اهل بیــت را دوســت می دارنــد. آن مســجدی کــه 
منتســب به امــام حســین)ع( اســت و مســجد دیگــری کــه در قاهــره منتســب بــه 
ــر را  ــد قب ــه زّوار و جمعیــت اســت. مــردم می رون حضــرت زینــب)س( اســت، ولول

زیــارت می کننــد، می بوســند و توّســل می جوینــد.
همیــن یکــی، دو ســال قبــل از ایــن، کتابــی جدیــد - نــه قدیمــی؛ چــون در 
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دربــاره  کتــاب  که ایــن  آوردنــد،  مــن  بــرای   - کتاب هــای قدیمی خیلــی هســت 
معنــای اهل بیــت نوشــته شــده اســت. یکــی از نویســندگان فعلــی حجــاز تحقیــق 
کــرده و در ایــن کتــاب اثبــات می کنــد کــه اهل بیــت، یعنــی علــی، فاطمــه، حســن 
و حســین. حــاال مــا شــیعیان که ایــن حرفهــا جــزو جانمــان اســت؛ اما آن بــرادر 
مســلمان غیرشــیعه این را نوشــته و نشــر کــرده اســت. این کتــاب هــم هســت، مــن 
ــت. ــده اس ــش گردی ــده و پخ ــاپ ش ــخه از آن چ ــزاران نس ــد ه ــم آن را دارم و الب ه

بنابرایــن، اهل بیــت محترمنــد؛ آن روز هــم در نهایــت احتــرام بودند؛ امــا در 
عیــن حــال وقتــی جامعــه تهــی و پــوک شــد، این اّتفــاق می افتــد. حــاال عبــرت 
کجاســت؟ عبرت این جاســت کــه چــه کار کنیــم جامعــه آن گونــه نشــود. مــا بایــد 
بفهمیــم کــه آن جــا چــه شــد کــه جامعــه به این جــا رســید. این، آن بحــث مشــروح 

و مفّصلــی اســت کــه مــن مختصــرش را می خواهــم عــرض کنــم.

خطوط اصلی ناظام پیامبر)ص(
ابتــدا بــه عنــوان مقّدمــه عــرض کنــم: پیامبــر اکــرم)ص( نظامــی را بــه وجــود آورد 
ــود. مــن درمیان ایــن خطــوط اصلــی، چهــار  کــه خطــوط اصلــی آن چنــد چیــز ب

چیــز را عمــده یافتــم:
خــّط اصلــی اّول، معرفــت شــّفاف و بی ابهــام؛ معرفــت نســبت بــه دیــن، 
معرفــت نســبت بــه احــکام، معرفــت نســبت بــه جامعــه، معرفــت نســبت بــه 
تکلیــف، معرفــت نســبت بــه خــدا، معرفــت نســبت بــه پیامبــر)ص(، معرفــت 
نســبت بــه طبیعــت. همیــن معرفــت بــود کــه بــه علــم و علم انــدوزی منتهــی 
شــد و جامعــه اســامی را در قــرن چهــارم هجــری بــه اوج تمــّدن علمی رســاند. 
پیامبــر)ص( نمی گذاشــت ابهــام باشــد. در ایــن زمینــه، آیــات عجیبــی از قــرآن 
ــود  ــه وج ــه ابهامی ب ــی ک ــر جای ــم. در ه ــرض کن ــت االن ع ــال نیس ــه مج ــت ک هس

می آمــد، یــک آیــه نــازل می شــد تــا ابهــام را برطــرف کنــد.
خــّط اصلــی دوم، عدالــت مطلــق و بی اغمــاض بــود. عدالــت در قضــاوت، 
ــه  ــق ب ــه متعّل ــی ک ــی - امکانات ــه خصوص ــی و ن ــای عموم ــت در برخورداری ه عدال
همــه مــردم اســت و بایــد بیــن آن هــا باعدالــت تقســیم شــود - عدالــت در اجــرای 
حــدود الهــی، عدالــت در مناصــب و مســوؤلیت دهی و مســؤولیت پذیــری. البتــه 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

عدالــت، غیــر از مســاوات است؛ اشــتباه نشــود. گاهــی مســاوات، ظلــم اســت. 
ــّق او را  ــی ح ــر کس ــه ه ــتن و ب ــود گذاش ــای خ ــه ج ــزی را ب ــر چی ــی ه ــت، یعن عدال
دادن. آن عــدل مطلــق و بی اغمــاض بــود. در زمــان پیامبــر)ص(، هیــچ کــس در 

جامعــه اســامی از چارچــوب عدالــت خــارج نبــود
ــروردگار؛ یعنــی  ــل پ ــت کامــل و بی شــریک در مقاب خــّط اصلــی ســوم، عبودّی
عبودّیــت خــدا در کار و عمــل فــردی، عبودّیــت در نمــاز کــه بایــد قصــد قربــت 
داشــته باشــد، تــا عبودّیــت در ســاخت جامعــه، در نظــام حکومــت، نظــام زندگــی 
مــردم و مناســبات اجتماعــی میــان مــردم بــر مبنــای عبودّیــت خــدا که ایــن هــم 

ــی دارد. تفصیــل و شــرح فراوان
خــّط اصلــی چهــارم، عشــق و عاطفــه جوشــان. این هــم از خصوصّیــات اصلی 
جامعــه اسامی اســت؛ عشــق بــه خــدا، عشــق خــدا بــه مــردم؛ »یحّبهــم و یحّبونه« 
)۹(، »ان اهلل یحــّب الّتوابیــن و یحــّب المتطّهریــن« )۱۰(، »قــل ان کنتــم تحّبــون 
اهلل فاّتبعونــی یحببکــم اهلل« )۱۱(. محبــت، عشــق، محبــت بــه همســر، محّبــت به 
فرزنــد، کــه مســتحّب اســت فرزنــد را ببوســی؛ مســتّحب اســت کــه به فرزنــد محّبت 
کنــی؛ مســتحّب اســت کــه بــه همســرت عشــق بــورزی و محّبــت کنــی؛ مســتحّب 
اســت کــه بــه بــرادران مســلمان محّبــت کنــی و محّبــت داشــته باشــی؛ محّبــت بــه 

پیامبــر)ص(، محّبــت بــه اهل بیــت؛ »ااّل المــوّدة فــی القربــی«.)۱۲(
پیامبــر)ص(  ایــن خطــوط را ترســیم کــرد و جامعــه را بــر اســاس این خطــوط بنــا 
نمــود. پیامبــر)ص( حکومــت را ده ســال همین طــور کشــاند. البتــه پیداســت کــه 
تربیــت انســان ها کار تدریجــی اســت؛ کار دفعــی نیســت. پیامبــر)ص( در تمام ایــن 
ده ســال تــاش می کــرد که ایــن پایه هــا اســتوار و محکــم شــود و ریشــه بدواند؛ امــا 
 ایــن ده ســال، برای ایــن کــه بتوانــد مردمــی را کــه درســت برضــّد  ایــن خصوصّیــات 
بــار آمدنــد، متحــّول کنــد، زمــان خیلــی کمی اســت. جامعــه جاهلــی، در همــه 
بــود؛ مــردم معرفتــی نداشــتند، در حیــرت و  چیــزش عکس ایــن چهــار مــورد 
بــود، طغیــان  نداشــتند؛ طاغــوت  هــم  زندگــی می کردنــد، عبودّیــت  جهالــت 
بــود، عدالتــی هــم وجــود نداشــت؛ همــه اش ظلــم بــود، همــه اش تبعیــض بــود - 
که امیرالمؤمنیــن)ع( در نهج الباغــه در تصویــر ظلــم و تبعیــض دوران جاهلیــت، 
ــِو هنــری اســت؛ »فــی فتــن  ــه واقعــًا یــک تابل ــات عجیــب و شــیوایی دارد، ک بیان
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داســتهم باخفافهــا و وطئتهــم باظافهــا« )۱۳( - محّبــت هــم نبــود، دختــران 
ــتند -  ــرم می کش ــدون ج ــه ب ــان قبیل ــی را از ف ــد، کس ــاک می کردن ــر خ ــود را زی خ
»تــو از قبیلــه مــا یکــی را کشــتی، مــا هــم بایــد از قبیلــه شــما یکــی را بکشــیم!« - 
حــاال قاتــل باشــد، یــا نباشــد؛ بی گنــاه باشــد، یــا بی خبــر باشــد؛ جفــای مطلــق، 

بیرحمی مطلــق، بی محّبتــی و بی عاطفگــی مطلــق.
ــرد،  ــت ک ــال تربی ــول ده س ــود در ط ــد، می ش ــار آمدن ــّو ب ــه در آن ج ــی را ک مردم
آن هــا را انســان کــرد، آن هــا را مســلمان کرد؛ امــا نمی شــود این را در اعمــاق جــان 
آن هــا نفــوذ داد؛ بخصــوص آن چنــان نفــوذ داد کــه بتواننــد بــه نوبــه خــود در 

دیگــران هــم همیــن تأثیــر را بگذارنــد.
را  پیامبــر)ص(  کــه  مردمی بودنــد  می شــدند.  مســلمان  پی درپــی  مــردم 
ندیــده بودنــد. مردمی بودنــد کــه آن ده ســال را درک نکــرده بودند. ایــن مســأله 
می گیــرد.  شــکل  در این جــا  اســت،  معتقــد  آن  بــه  شــیعه  کــه  ی  »وصایــت« 
وصایــت، جانشــینی و نصــب الهــی، سرمنشأش این جاســت؛ بــرای تــداوم آن 
 معلــوم اســت که ایــن وصایــت، از قبیــل وصایت هایــی کــه در 

ّ
تربیــت اســت، واال

دنیــا معمــول اســت، نیســت، کــه هــر کســی می میــرد، بــرای پســر خــودش وصیــت 
می کنــد. قضیه ایــن اســت کــه بعــد از پیامبــر)ص(، برنامه هــای او بایــد ادامــه 

پیــدا کنــد.
حــاال نمی خواهیــم وارد بحث هــای کامی شــویم. مــن می خواهــم تاریــخ را 
بگویــم و کمی تاریــخ را تحلیــل کنــم، و بیشــترش را شــما تحلیــل کنید. ایــن بحــث 
هــم متعّلــق بــه همــه اســت؛ صرفــًا مخصــوص شــیعه نیســت. این بحــث، متعّلــق 
بــه شــیعه و ســّنی و همــه ِفــَرق اسامی اســت. همــه بایــد به ایــن بحــث توّجــه 

کننــد؛ چون ایــن بحــث بــرای همــه مهــم اســت.
و امــا ماجراهــای بعــد از رحلــت پیامبــر)ص(. چــه شــد کــه در ایــن پنجــاه ســال، 
جامعــه اســامی از آن حالــت به ایــن حالــت برگشــت؟ این اصــل قضیــه اســت، 
کــه متــن تاریــخ را هــم بایســتی در این جــا نــگاه کــرد. البتــه بنایــی کــه پیامبــر)ص( 
گذاشــته بــود، بنایــی نبــود کــه بــه زودی خــراب شــود؛ لــذا در اوایــِل بعــد از رحلــت 
پیامبــر)ص( کــه شــما نــگاه می کنیــد، همــه چیــز - غیــر از همــان مســأله وصایــت 
- ســرجای خــودش اســت: عدالــِت خوبــی هســت، ذْکــِر خوبــی هســت، عبودّیــت 
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ســال های  آن  اســامی در  جامعــه  کلــی  ترکیــب  بــه  کســی  اگــر  هســت.  خوبــی 
اّول نــگاه کنــد، می بینــد کــه علی الّظاهــر چیــزی بــه قهقــرا نرفتــه اســت. البتــه 
ــالوده ریزی  ــذاری و ش ــان پایه گ ــر، هم ــا ظواه ــش می آمد؛ ام ــی پی ــی چیزهای گاه
پیامبــر)ص( را نشــان می دهــد. ولی ایــن وضــع باقــی نمی مانــد. هــر چــه بگــذرد، 

ــه طــرف ضعــف و تهی شــدن پیــش مــی رود. جامعــه اســامی بتدریج ب
ببینیــد، نکتــه ای در ســوره مبارکــه حمــد هســت کــه مــن مکــّرر در جلســات 
مختلــف آن را عــرض کــرده ام. وقتــی کــه انســان بــه پــروردگار عالــم عــرض می کنــد 
مســتقیم  صــراط  و  راســت  راه  بــه  را  مــا   -  )۱۴( المســتقیم«  الّصــراط  »اهدنــا 
هدایــت کــن - بعد ایــن صــراط مســتقیم را معنــا می کنــد: »صــراط اّلذیــن انعمــت 
علیهــم« )۱۵(؛ راه کســانی کــه بــه آن هــا نعمــت دادی. خــدا بــه خیلی هــا نعمــت 
داده اســت؛ بــه بنــی اســرائیل هــم نعمــت داده اســت: »یــا بنــی اســرائیل اذکــروا 
نعمتــی اّلتــی انعمــت علیکــم«.)۱۶( نعمــت الهــی کــه مخصــوص انبیــا و صلحــا و 
شــهدا نیســت: »فاولئــک مــع اّلذیــن انعــم اهلل علیهــم مــن الّنبّییــن والّصّدیقیــن 
والّشــهداء والّصالحیــن« )۱۷(. آن هــا هــم نعمــت داده شــده اند؛ اما بنــی اســرائیل 

ــده اند. ــت داده ش ــم نعم ه
کسانی که نعمت داده شده اند، دوگونه اند:

کردنــد، نمی گذارنــد  را دریافــت  الهــی  کــه وقتــی نعمــت  عــّده کســانی  یــک 
شــوند. این ها  گمــراه  نمی گذارنــد  و  کنــد  غضــب  آن هــا  بــر  متعــال  خــدای  کــه 
بــه مــا هدایــت  را  کــه شــما می گوییــد خدایــا راه این هــا  همان هایــی هســتند 
کــن. »غیرالمغضــوب علیهــم«، بــا تعبیــر علمــی و ادبیــش، بــرای »اّلذیــن انعمــت 
»غیرالمغضــوب  کــه  اســت  »اّلذین«، ایــن  صفــت  کــه  اســت؛  صفــت  علیهــم« 
علیهــم و الالّضاّلیــن« )۱۸(؛ آن کســانی کــه مــورد نعمــت قــرار گرفتند، امــا دیگــر 

مــورد غضــب قــرار نگرفتنــد؛ »و الالّضاّلیــن«، گمــراه هــم نشــدند.
ــت  ــا نعم ــت داد، ام ــا نعم ــه آن ه ــدا ب ــه خ ــتند ک ــانی هس ــم کس ــته ه ــک دس ی
خــدا را تبدیــل کردنــد و خــراب نمودنــد. لــذا مــورد غضــب قــرار گرفتنــد؛ یــا دنبــال 
»المغضــوب  کــه  دارد  مــا  روایــات  در  البتــه  گمــراه شــدند.  افتادنــد،  راه  آن هــا 
علیهــم«، مــراد یهودنــد، که ایــن، بیــان مصــداق اســت؛ چــون یهــود تــا زمــان 
بــا حضــرت موســی و جانشــینانش، عالمــًا و عامــداً مبــارزه  حضــرت عیســی، 
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وضــع  شــدند.  گمــراه  نصــاری  چــون  هســتند؛  نصــاری  »ضاّلیــن«،  کردنــد. 
ــان این طور  ــل اکثریتش ــا الاق ــدند - ی ــراه ش ــه از اّول گم ــود ک ــیحّیت این گونه ب مس
ســمت  بــه  نعمــت،  کردند. ایــن  پیــدا  نعمــت  مســلمان  مــردم  - امــا  بودنــد 
ــه  ــذا وقتــی که امــام حســین)ع( ب »المغضــوب علیهــم« و »الضاّلیــن« می رفــت؛ ل
شــهادت رســید، در روایتــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »فلمــا 
ــل االرض«؛  ــی اه ــی عل ــب اهلل تعال ــتّد غض ــین صلوات اهلل علیه اش ــل الحس ان قت
ــاره مــردم شــدید شــد.  )۱۹( وقتــی کــه حســین)ع( کشــته شــد، غضــب خــدا درب
معصــوم اســت دیگــر. بنابرایــن، جامعــه مــورد نعمــت الهــی، بــه ســمت غضــب 
ــد. خیلــی مهــّم اســت، خیلــی ســخت اســت،  ــد دی ســیر می کند؛ ایــن ســیر را بای

خیلــی دّقــت نظــر الزم دارد.
مــن حــاال فقــط چنــد مثــال بیــاورم. خــواص و عــوام، هــر کــدام وضعــی پیــدا 
کردنــد. حــاال خواصــی کــه گمــراه شــدند، شــاید »مغضــوب علیهــم« باشــند؛ عــوام 
شــاید »ضاّلیــن« باشــند. البتــه در کتاب هــای تاریــخ، ُپــر از مثــال اســت. مــن 
از این جــا بــه بعــد، از تاریــخ »ابن اثیــر« نقــل می کنــم؛ هیــچ از مــدارک شــیعه نقــل 
نمی کنــم؛ حتــی از مــدارک موّرخــان اهــل ســّنتی کــه روایتشــان در نظــر خــود اهــل 
ســّنت، مــورد تردیــد اســت - مثــل ابن قتیبــه - هــم نقــل نمی کنــم. »ابن قتیبــه 
ــه  ــد ک ــل می کن ــی نق ــای عجیب ــة«، چیزه ــة والسّیاس ــاب »االمام ــوری« در کت دین

مــن همــه آن هــا را کنــار می گــذارم.
وقتــی آدم بــه کتــاب »کامــل التواریــخ« ابن اثیــر می نگــرد، حــس می کنــد کــه 
کتــاب او دارای عصبّیت امــوی و عثمانــی اســت. البتــه احتمــال می دهــم کــه 
ــاب  ــه جن ــّدار« )۲۰( ک ــوم ال ــای »ی ــت. در قضای ــرده اس ــه می ک ــی ماحظ ــه جهت ب
»عثمــان« را مــردم مصــر و کوفــه و بصــره و مدینــه و غیــره کشــتند، بعــد از نقــل 
روایــات مختلــف، می گویــد عّلت ایــن حادثــه چیزهایــی بــود کــه مــن آن هــا را ذکــر 
نمی کنــم: »لعلــل«؛ عّلتهایــی دارد کــه نمی خواهــم بگویــم. وقتــی قضیــه جنــاب 
ــاذر  را ســوار آن شــتر بــدون  ــاذر« را نقــل می کنــد و می گویــد معاویــه جنــاب اب »اب
ــذه« تبعیــد شــد،  ــه »رب ــا مدینــه فرســتاد و بعــد هــم ب ــرد و آن طــور او را ت جهــاز ک
می نویســد چیزهایــی اّتفــاق افتــاده اســت کــه مــن نمی توانــم بنویســم)۲۱(. حــاال 
یا ایــن اســت کــه او واقعــًا - بــه قول امــروز مــا - خودسانســوری داشــته و یا این کــه 
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تعّصــب داشــته اســت. باالخــره او نــه شــیعه اســت و نــه هــوای تشــّیع دارد؛ فردی 
اســت کــه احتمــااًل هوای امــوی و عثمانــی هــم دارد. همــه آنچــه کــه مــن از حــاال 

ــه بعــد نقــل می کنــم، از ابن اثیــر اســت. ب

خواص
چنــد مثــال از خــواص: خــواص در ایــن پنجــاه ســال چگونــه شــدند کــه کار 
به این جــا رســید؟ مــن دّقــت کــه می کنــم، میبینــم همــه آن چهــار چیــز تــکان 
خــورد: هــم عبودّیــت، هــم معرفــت، هــم عدالــت، هــم محّبت. ایــن چنــد مثــال را 

ــه عیــن تاریــخ اســت. عــرض می کنــم ک
»ســعیدبن عــاص« یکــی از بنی امّیــه و قــوم و خویــش عثمــان بــود. بعــد از 
»ولیدبن عقبةبن ابی معیــط« - همــان کســی کــه شــما فیلمــش را در ســریال امام 
علــی دیدیــد؛ همــان ماجــرای کشــتن جادوگــر در حضــور او - »ســعیدبن عــاص« 
روی کار آمــد، تــا کارهــای او را اصــاح کنــد. در مجلــس او، فــردی گفــت کــه »مــا 
اجــود طلحــة؟«؛ »طلحةبن عبــداهلل«، چقــدر جــواد و بخشــنده اســت؟ البد پولی 
بــه کســی داده بــود، یــا بــه کســانی محّبتــی کــرده بــود کــه او دانســته بــود. »فقــال 
ســعید ان مــن لــه مثــل النشاســتج لحقیــق ان یکــون جــوادا« )۲۲(. یــک مزرعــه 
ــوده اســت - شــاید همیــن  ــه ب ــام »نشاســتج« در نزدیکــی کوف ــه ن ــزرگ ب خیلــی ب
نشاســته خودمــان هــم از همیــن کلمــه باشــد - در نزدیکــی کوفــه، ســرزمینهای 
آبــاد و حاصلخیــزی وجــود داشــته اســت که ایــن مزرعــه بــزرگ کوفــه، ملــک طلحــه 
ــه  ــی ک ــت: کس ــاص گف ــعیدبن ع ــت. س ــوده اس ــه ب ــر)ص( در مدین ــی پیامب صحاب
چنیــن ملکــی دارد، بایــد هــم بخشــنده باشــد! »واهلل لــو ان لــی مثلــه« )۲۳( - اگــر 
مــن مثــل نشاســتج را داشــتم - »العاشــکم اهلل بــه عیشــا رغــدًا« )۲۴(، گشــایش 
مهمــی در زندگــی شــما پدیــد مــی آوردم؛ چیــزی نیســت کــه می گوییــد او جــواد 
اســت! حــال شــما  ایــن را بــا زهــد زمــان پیامبــر)ص( و زهــد اوایــل بعــد از رحلــت 
پیامبــر)ص( مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه بــزرگان و امــرا و صحابــه در آن چنــد ســال، 
ــا چــه چشــمی نگاه می کردنــد. حــاال  چگونــه زندگی هایــی داشــتند و بــه دنیــا را ب

ــزده ســال، وضــع به این جــا رســیده اســت. بعــد از گذشــت ده، پان
همیــن  بــود؛  بصــره  حاکــم  »ابوموسی اشــعری«  جنــاب  بعــدی،  نمونــه 
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ابوموســای معــروف حکمّیــت. مــردم می خواســتند بــه جهــاد برونــد، او بــاالی 
منبــر رفــت و مــردم را بــه جهــاد تحریــض کــرد. در فضیلــت جهــاد و فــداکاری، 
ســخن ها گفــت. خیلــی از مــردم اســب نداشــتند کــه ســوار شــوند برونــد؛ هــر 
کســی بایــد ســوار اســب خــودش می شــد و می رفــت. برای این کــه پیاده هــا هــم 
برونــد، مبالغــی هــم دربــاره ی فضیلــت جهــاِد پیــاده گفــت؛ کــه آقــا جهــاِد پیــاده 
چقــدر فضیلــت دارد، چقــدر چنیــن اســت، چنــان اســت! آن قــدر دهان و نفســش 
در ایــن ســخن گــرم بــود کــه یــک عــّده از آن هایــی کــه اســب هــم داشــتند، گفتنــد 
بــه  )۲۵(؛  فرســهم«  الــی  »فحملــوا  چیســت!  اســب  می رویــم؛  پیــاده  هــم  مــا 
ــد، شــما اســب ها مــا  ــد و گفتنــد بروی ــد، آن هــا را راندن ــه کردن اسب هایشــان حمل
را از ثــواب زیــادی محــروم می کنیــد؛ مــا می خواهیــم پیــاده برویــم بجنگیــم تــا 
به ایــن ثواب هــا برســیم! عــّده ای هــم بودنــد کــه یــک خــرده اهــل تأّمــل بیشــتری 
بودنــد؛ گفتنــد صبــر کنیــم، عجلــه نکنیــم، ببینیــم حاکمی که این طــور دربــاره 
جهــاد پیــاده حــرف زد، خــودش چگونــه بیــرون می آیــد؟ ببینیــم آیــا در عمــل هــم 
مثــل قولــش هســت، یــا نــه؛ بعــد تصمیــم می گیریــم کــه پیــاده برویم یــا ســواره. این 
عیــن عبــارت ابن اثیــر اســت. او می گویــد: وقتــی کــه ابوموســی از قصــرش خــارج 
شــد، »اخــرج ثقلــه مــن قصــره علــی اربعیــن بغــًا« )۲۶(؛ اشــیای قیمتــی کــه بــا خود 
ــاد  ــدان جه ــه طــرف می ــرد و ب ــارج ک ــودش خ ــا خ ــتر ب ــل اس ــر چه ــوار ب داشــت، س
رفــت! آن روز بانــک نبــود و حکومت هــا هــم اعتبــاری نداشــت. یــک وقــت دیدیــد 
کــه در وســط میــدان جنــگ، از خلیفــه خبــر رســید کــه شــما از حکومــت بصــره عــزل 
ــد و از داخــل قصــر  ــد بیای ــه دیگــر نمی توان شــده اید. این همه اشــیای قیمتــی را ک
بــردارد؛ راهــش نمی دهنــد. هــر جــا مــی رود، مجبــور اســت بــا خــودش ببــرد. چهــل 
استر، اشــیای قیمتــی او بــود، کــه ســوار کــرد و بــا خــودش از قصــر بیــرون آورد و بــه 
طــرف میــدان جهــاد بــرد! »فلّمــا خــرج تتعلــه بعنانــه« )۲۷(؛ آن هایــی کــه پیــاده 
ــو احملنــا  ــد و زمــام اســب جنــاب ابوموســی را گرفتنــد. »و قال ــد، آمدن شــده بودن
علــی بعــض هــذا الفضــول« )۲۸(؛ مــا را هــم ســوار همیــن زیادی هــا کن! این هــا 
چیســت کــه بــا خــودت بــه میــدان جنــگ می بــری؟ مــا پیــاده می رویــم؛ مــا را هــم 
ســوار کــن. »وارغــب فــی المشــی کمــا رغبتنــا« )۲۹(؛ همــان گونــه کــه بــه مــا گفتــی 
پیــاده راه بیفتیــد، خــودت هــم قــدری پیــاده شــو و پیــاده راه بــرو. »فضــرب القــوم 
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ــد،  ــت بروی ــا زد و گف ــورت آن ه ــر و ص ــه س ــید و ب ــه اش را کش ــوطه« )۳۰(؛ تازیان بس
بیخــودی حــرف می زنیــد! »فترکــوا دابــة فمضــی« )۳۱(، از اطرافــش پراکنــده و 
متفــّرق شــدند؛ اما البتــه تحّمــل نکردنــد. بــه مدینــه پیــش جنــاب عثمــان آمدنــد 
و شــکایت کردنــد؛ او هــم ابوموســی را عــزل کرد. امــا ابوموســی یکــی از اصحــاب 

ــت! ــع اوس ــت؛ این وض ــزرگان اس ــی از ب ــواص و یک ــی از خ ــر)ص( و یک پیامب
ــاص« حاکــم کوفــه شــد. او از بیت المــال قــرض  مثــال ســوم: »ســعدبن ابی وّق
ــرای حکومــت و  ــرد. در آن وقــت، بیت المــال دســت حاکــم نبــود. یــک نفــر را ب ک
اداره امــور مــردم می گذاشــتند، یــک نفــر را هــم رئیــس دارایــی می گذاشــتند کــه او 
مســتقیم بــه خــوِد خلیفــه جــواب مــی داد. در کوفه، حاکــم »ســعدبن ابی وّقاص« 
بــود؛ رئیــس بیت المــال، »عبداهلل بــن مســعود« کــه از صحابــه خیلــی بــزرگ و 
عالــی مقــام محســوب می شــد. او از بیت المــال مقــداری قــرض کــرد - حــاال چنــد 
هــزار دینــار، نمیدانــم - بعــد هــم ادا نکــرد و نــداد. »عبداهلل بن مســعود« آمــد 
مطالبــه کــرد؛ گفــت پــول بیت المــال را بــده. »ســعدبن ابی وّقــاص« گفــت نــدارم. 
بینشــان حــرف شــد؛ بنــا کردنــد بــا هــم جــار و جنجــال کــردن. جنــاب »هاشــم بن 
عتبةبن ابی وّقــاص« - کــه از اصحاب امیرالمؤمنیــن)ع( و مــرد خیلــی بزرگــواری 
بــود - جلــو آمــد و گفــت بــد اســت، شــما هــر دو از اصحــاب پیامبریــد، مــردم بــه 
شــما نــگاه می کننــد. جنجــال نکنیــد؛ برویــد قضیــه را بــه گونــه ای حــل کنیــد. 
»عبــداهلل مســعود« کــه دیــد نشــد، بیــرون آمــد. او بــه هــر حــال مرد امینــی اســت. 
از داخــل خانــه اش  را  بروید این امــوال  گفــت  و  دیــد  را  مــردم  از  عــّده ای  رفــت 
بــه »ســعد« خبــر  اســت -  بــوده  بیــرون بکشــید - معلــوم می شــود که امــوال 
دادنــد؛ او هــم یــک عــّده دیگــر را فرســتاد و گفــت برویــد و نگذاریــد. بــه خاطر ایــن 
کــه »ســعدبن ابی وّقاص«، قــرض خــودش بــه بیت المــال را نمــی داد، جنجــال 
بزرگــی بــه وجــود آمــد. حــاال »ســعدبن ابی وّقــاص« از اصحــاب شوراســت؛ در 
شــورای شــش نفــره، یکــی از آن هاســت؛ بعــد از چنــد ســال، کارش به این جــا 
ــن  ــه« )۳۲(؛ ای ــل الکوف ــن اه ــه بی ــزغ ب ــکان اول مان ــد: »ف ــر می گوی ــید. ابن اثی رس
ــه  ــه خاطر این ک ــه در آن، بیــن مــردم کوفــه اختــاف شــد؛ ب ــود ک ــه ای ب اّول حادث
یکــی از خــواص، در دنیاطلبی این طــور پیــش رفتــه اســت و از خــود بیاختیــاری 
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ماجــرای دیگــر: مســلمانان رفتنــد، افریقیــه - یعنــی همیــن منطقــه تونــس 
و مغــرب - را فتــح کردنــد و غنایــم را بیــن مــردم و نظامیــان تقســیم نمودنــد. 
ــس  ــه خم ــر دارد ک ــخ ابن اثی ــتند. در تاری ــه بفرس ــه مدین ــد ب ــم را بای ــس غنای خم
ــد، آن نیســت؛ اما  ــل می کن ــوده اســت. البتــه در این جایــی که ایــن را نق ــادی ب زی
ــوده  ــی ب ــس مفصل ــد، خم ــح را می گوی ــن فت ــتان همی ــه داس ــری ک ــای دیگ در ج
ــه مدینــه رســید، »مــروان بــن حکــم«  ــه مدینــه فرســتاده اند. خمــس کــه ب کــه ب
ــد! )۳۳(  ــه او فروختن ــرم؛ ب ــم می خ ــزار دره ــه پانصده ــه اش را ب ــت هم ــد و گف آم
پانصدهــزار درهــم، پــول کمی نبــود؛ ولــی آن امــوال، خیلــی بیــش از این هــا ارزش 
داشــت. یکــی از مــواردی کــه بعدهــا بــه خلیفه ایــراد می گرفتنــد، همیــن حادثــه 
بــود. البتــه خلیفــه عــذر مــی آورد و می گفت ایــن َرِحــم مــن اســت؛ مــن »صلــه 
َرِحــم« می کنــم و چــون وضــع زندگیــش هــم خــوب نیســت، می خواهــم بــه او 

ــات غــرق شــدند. کمــک کنــم! بنابرایــن، خــواص در مادّی
ماجــرای بعــدی: »اســتعمل الولیــد بــن عقبةبن ابی معیــط علــی الکوفــه«)۳۴(؛ 
»ولیدبــن عقبــة« را - همــان ولیــدی کــه بــاز شــما او میشناســیدش کــه حاکــم 
کوفــه بــود - بعــد از »ســعدبن ابــی وّقــاص« بــه حکومــت کوفــه گذاشــت. او هــم از 
بنی امّیــه و از خویشــاوندان خلیفــه بــود. وقتــی کــه وارد شــد، همــه تعّجــب کردنــد؛ 
یعنــی چــه؟ آخر ایــن آدم، آدمی اســت کــه حکومــت بــه او بدهنــد!؟ چــون ولیــد، 
هــم بــه حماقــت معــروف بــود، هــم بــه فســاد! این ولیــد، همــان کســی اســت کــه 
آیــه ی شــریفه »ان جاءکــم فاســق بنبــأ فتبّینــوا« )۳۵( دربــاره اوســت. قــرآن اســم 
او را »فاســق« گذاشــته اســت؛ چــون خبــری آورد و عــّده ای در خطــر افتادنــد 
و بعــد آیــه آمــد کــه »ان جاءکــم فاســق بنبــأ فتبّینــوا«؛ اگــر فاســقی خبــری آورد، 
برویــد بــه تحقیــق بپردازیــد؛ بــه حرفــش گــوش نکنیــد. آن فاســق، همیــن »ولیــد« 
بود. ایــن، متعّلــق بــه زمــان پیامبــر)ص( اســت. معیارهــا و ارزش هــا و جابه جایــی 
آدمهــا را ببینید! ایــن آدمی کــه در زمــان پیامبــر، در قــرآن بــه نــام »فاســق« آمــده 
کوفــه حاکــم شــده  مــردم هــر روز می خواندنــد، در  را هــم  قــرآن  بــود و همــان 
اســت! هــم »ســعدبن ابــی وّقــاص« و هــم »عبــداهلل بــن مســعود«. هــر دو تعّجــب 
کردنــد! »عبداهلل بــن مســعود« وقتــی چشــمش بــه او افتــاد، گفــت مــن نمیدانــم 
ــه! عبارتش ایــن  ــا ن ــو بعــد از ایــن کــه مــا از مدینــه آمدیــم، آدم صالحــی شــدی ی ت
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نشــدی،  تــو صالــح  )۳۶(؛  الّنــاس«  فســد  بعدنــا ام  اصلحــت  »مــاادری  اســت: 
مــردم فاســد شــدند کــه مثــل تویــی را بــه عنوان امیــر بــه شــهری فرســتادند! 
»ســعدبن ابی وّقاص« هــم تعّجــب کــرد؛ منتهــا از ُبعــد دیگــری. گفــت: »اکســت 
بعدنــا ام حمقنــا بعــدک« )۳۷(؛ تــو کــه آدم احمقــی بــودی، حــاال آدم باهوشــی 
شــده ای، یــا مــا  این قــدر احمــق شــده ایم کــه تــو بــر ما ترجیــح پیــدا کــرده ای!؟ ولید 
در جوابــش برگشــت گفــت: »التجــز عــّن ابااســحق« )۳۸(؛ ناراحــت نشــو »ســعدبن 
ــو احمــق  ــم یکــن« )۳۹(؛ نــه مــا زیــرک شــده ایم، نــه ت ابــی وّقــاص«، »کل ذلــک ل
شــده ای؛ »واّنمــا هوالملــک« )۴۰(؛ مســأله، مســأله پادشــاهی اســت! - تبدیــل 
بــه پادشــاهی، خــودش داســتان عجیبــی  الهــی، خافــت و والیــت  حکومــت 
اســت - »یتغــّداه قــوم و یتعشــاه اخــرون« )۴۱(؛ یکی امــروز متعّلــق بــه اوســت، 
یکــی فــردا متعّلــق بــه اوســت؛ دســت بــه دســت می گــردد. »ســعدبن ابی وّقاص«، 
ــود  ــرای او خیلــی گوش خــراش ب باألخــره صحابــی پیامبــر)ص( بود. ایــن حــرف ب
کــه مســأله، پادشــاهی اســت. »فقــال ســعد: اراکــم جعلتموهــا ملــکًا« )۴۲(؛ گفــت: 

ــد! ــه پادشــاهی تبدیــل کرده ای ــه شــما قضیــه خافــت را ب می بینیــم ک
انــا ام  »أملــک  گفــت:  ســلمان  جنــاب  بــه  عمــر،  جنــاب  وقــت  یــک 
خلیفــه؟«)۴۳(؛ بــه نظــر تــو، مــن پادشــاهم یــا خلیفــه؟ ســلمان، شــخص بــزرگ 
و بســیار معتبــری بــود؛ از صحابــه عالی مقــام بــود؛ نظــر و قضــاوت او خیلــی مهــم 
ــه ســلمان«  ــه او  ایــن حــرف را  گفــت. »قــال ل ــذا عمــر در زمــان خافــت، ب ــود. ل ب
)۴۴(، ســلمان در جــواب گفــت: »ان انــت جبیــت مــن ارض المســلمین درهمــًا 
او اقــّل او اکثــر« )۴۵(؛ اگــر تــو از امــوال مــردم یــک درهــم، یــا کمتــر از یــک درهــم، یــا 
بیشــتر از یــک درهــم بــرداری، »و وضعتــه فــی غیــر حّقــه« )۴۶(؛ نه این کــه بــرای 
خــودت بــرداری؛ در جایــی کــه حــّق آن نیســت، آن را بگــذاری، »فانــت ملــک ال 
خلیفــة« )۴۷(، در آن صــورت تــو پادشــاه خواهــی بــود و دیگــر خلیفــه نیســتی. او 
معیــار را بیــان کــرد. در روایــت »ابــن اثیــر« دارد کــه »فبــکا عمــر« )۴۸(؛ عمــر گریــه 
کــرد. موعظــه عجیبــی اســت. مســأله، مســأله خافــت اســت. والیــت، یعنــی 
حکومتــی کــه همــراه بــا محّبــت، همــراه بــا پیوســتگی بــا مــردم اســت، همــراه بــا 
عاطفــه نســبت بــه آحــاد مــردم اســت، فقــط فرمانروایــی و حکمرانــی نیســت؛ اما 
پادشــاهی معنایش ایــن نیســت و بــه مــردم کاری نــدارد. پادشــاه، یعنــی حاکــم و 
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فرمانــروا؛ هــر کار خــودش بخواهــد، می کنــد.
کارشــان  ســال،  چنــد  مّدت ایــن  در  خــواص  بــود.  خــواص  مــال  این هــا 
کــه  بــه زمــان »خلفــای راشــدین« اســت  البته ایــن مربــوط  به این جــا رســید. 
مواظــب بودنــد، مقّیــد بودنــد، اهمیــت می دادنــد، پیامبــر)ص( را ســال های 
متمــادی درک کــرده بودنــد، فریــاد پیامبــر هنــوز در مدینــه طنین انــداز بــود و 
ــه  ــود. بعــد کــه قضیــه ب ــن  ابــی طالــب در آن جامعــه حاضــر ب کســی مثــل علــی ب
شــام منتقــل شــد، مســأله از ایــن حرفهــا بســیار گذشــت. این نمونه هــای کوچکــی 
از خــواص اســت. البتــه اگــر کســی در همیــن تاریــخ »ابــن اثیــر«، یــا در بقیــه تواریــِخ 
ــه  ــه ک ــا نمون ــه صده ــد، ن ــتجو کن ــا جس ــرادران مســلمان م ــزد همــه ب ــر در ن معتب

ــت. ــل هس ــن قبی ــه از ای ــزاران نمون ه
طبیعــی اســت کــه وقتــی عدالــت نباشــد، وقتــی عبودّیــت خــدا نباشــد، جامعه 
پــوک می شــود؛ آن وقــت ذهن هــا هــم خــراب می شــود. یعنــی در آن جامعــه ای 
کــه مســأله ثروت انــدوزی و گرایــش بــه مــال دنیــا و دل بســتن بــه ُحطــام دنیــا 
به این جاهــا می رســد، در آن جامعــه کســی هــم کــه بــرای مــردم معــارف می گویــد 
ــده  ــم ندی ــر)ص( را ه ــه پیامب ــلمانی ک ــازه مس ــودی ت ــت؛ یه ــار« اس ــب االحب »کع
هــم  ابی بکــر  زمــان  اســت،  نشــده  مســلمان  پیامبــر)ص(  زمــان  در  او  اســت! 
مســلمان نشــده اســت؛ زمــان عمــر مســلمان شــد، و زمــان عثمــان هــم از دنیــا 
رفــت! بعضــی »کعــب االخبــار« تلّفــظ می کننــد کــه غلــط اســت؛ »کعــب االحبــار« 
ــب،  ــن کع ــِم یهود. ای ــی عال ــر، یعن ــت. حب ــر اس ــع حب ــار، جم ــت. احب ــت اس درس
قطــب علمــای یهــود بــود، کــه آمــد مســلمان شــد؛ بعــد بنــا کــرد راجــع بــه مســائل 
اســامی حرف زدن! او در مجلــس جنــاب عثمــان نشســته بــود کــه جنــاب ابــاذر  
ــاذر  عصبانــی شــد و گفــت کــه تــو حــاال داری بــرای  وارد شــد؛ چیــزی گفــت کــه اب
مــا از اســام و احــکام اسامی ســخن می گویــی!؟ ما ایــن احــکام را خودمــان از 

شــنیده ایم)۴۹(. پیامبــر)ص( 
وقتــی معیارهــا از دســت رفــت، وقتــی ارزش ها ضعیف شــد، وقتــی ظواهر پوک 
شــد، وقتــی دنیاطلبــی و مال دوســتی بــر انســان هایی حاکــم شــد کــه عمــری را بــا 
عظمــت گذرانــده و ســال هایی را بــی اعتنــا بــه زخــارف دنیــا ســپری کــرده بودنــد 
ــگ و  ــم فرهن ــت در عال ــد، آن وق ــد کنن ــم را بلن ــم عظی ــد آن پرچ ــته بودن و توانس

مــعــارف
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کتــاب مــاه

الهــی و اسامی می شــود؛  معــارف هــم چنیــن کســی سررشــته دار امور معــارف 
کســی کــه تــازه مســلمان اســت و هرچــه خــودش بفهمــد، می گویــد؛ نــه آنچــه کــه 
اســام گفتــه اســت؛ آن وقــت بعضــی می خواهنــد حــرف او را بــر حــرف مســلمانان 

ســابقه دار مقــّدم کننــد!

عوام دنباله رو خواص
ایــن مربــوط بــه خــواص اســت. آن وقــت عــوام هــم کــه دنبالــه رو خواصنــد، 
وقتــی خــواص بــه َســمتی رفتنــد، دنبــال آن هــا حرکــت می کننــد. بزرگتریــن گنــاه 
انســان های ممتــاز و برجســته، اگــر انحرافــی از آن هــا ســر بزند، ایــن اســت کــه 
انحرافشــان موجــب انحــراف بســیاری از مــردم می شــود. وقتــی دیدنــد ســدها 
شکســت، وقتــی دیدنــد کارهــا برخــاف آنچــه کــه زبان هــا می گوینــد، جریــان دارد 
و برخــاف آنچــه کــه از پیامبــر)ص( نقــل می شــود، رفتــار می گــردد، آن هــا هــم آن 

طــرف حرکــت می کننــد.
و امــا یــک ماجــرا هــم از عاّمــه مــردم: حاکــم بصــره بــه خلیفــه در مدینــه نامــه 
نوشــت مالیاتــی کــه از شــهرهای مفتــوح می گیریــم، بیــن مــردم خودمــان تقســیم 
میکنیم؛ امــا در بصــره کــم اســت، مــردم زیــاد شــده اند؛ اجــازه میدهیــد کــه دو 
شــهر اضافــه کنیــم؟ مــردم کوفــه کــه شــنیدند حاکــم بصــره بــرای مــردم خــودش 
خــراج دو شــهر را از خلیفــه گرفتــه اســت، ســراغ حاکمشــان آمدنــد. حاکمشــان کــه 
بــود؟ »عّمــار بــن یاســر«؛ مــرد ارزشــی، آن کــه مثــل کــوه، استوار ایســتاده بــود. البتــه 
ــد. پیــش  ــاد نبودن ــد - امــا زی ــکان نخورن ــه ت ــد - کســانی ک از ایــن قبیــل هــم بودن
عّمــار یاســر آمدنــد و گفتنــد تــو هــم بــرای ما این طــور بخــواه و دو شــهر هــم تــو بــرای 
مــا بگیــر. عّمــار گفــت: من ایــن کار را نمی کنــم. بنــا کردنــد بــه عّمــار حملــه کــردن و 

بدگویــی کــردن. نامــه نوشــتند، باالخــره خلیفــه او را عــزل کــرد! )۵۰(
خــود  شــاید  افتــاد.  اّتفــاق  هــم  دیگــران  و  ابــاذر   بــرای  ماجــرا  شــبیه این 
»عبداهلل بن مســعود« یکــی از همیــن افــراد بــود. وقتــی کــه رعایت ایــن سررشــته ها 

پــوک می شــود. عبرت، این جاســت. ارزش هــا  لحــاظ  از  نشــود، جامعــه 
ــد مراقــب  ــر می فهمــد؛ بای ــزان مــن! انســان این تحــّوالت اجتماعــی را دی عزی
بــود. تقــوا یعنی ایــن. تقــوا یعنــی آن کســانی کــه حــوزه حاکمیتشــان شــخص 
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حــوزه  کــه  هــم  کســانی  آن  باشــند.  خودشــان  مواظــب  اســت،  خودشــان 
خودشــان  مواظــب  هــم  اســت،  وســیعتر  خودشــان  شــخص  از  حاکمیتشــان 
باشــند، هــم مواظــب دیگــران باشــند. آن کســانی کــه در رأســند، هــم مواظــب 
ــه ســمت دنیاطلبــی،  ــه ب خودشــان باشــند، هــم مواظــب کّل جامعــه باشــند ک
بــه ســمت دل بســتن بــه زخــارف دنیــا و بــه ســمت خودخواهــی نروند. ایــن 
ــراوان  ــاد کننــد و ثروتهــای ف ــاد نکــردن جامعــه نیســت؛ جامعــه را آب معنایــش آب
بــه وجــود آورند؛ امــا بــرای شــخص خودشــان نخواهند؛ ایــن بــد اســت. هــر کــس 
بتوانــد جامعــه اســامی را ثروتمنــد کنــد و کارهــای بزرگــی انجــام دهــد، ثــواب 
بزرگــی کــرده اســت. این کســانی کــه بحمــداهلل توانســتند در ایــن چنــد ســال کشــور 
را بســازند، پرچــم ســازندگی را در ایــن کشــور بلنــد کننــد، کارهــای بزرگــی را انجــام 
نیســت.  دنیاطلبــی  کرده اند؛ این هــا  خوبــی  خیلــی  کارهــای  دهند، این هــا 
ــرای خــود حرکــت کنــد؛ از  ــرای خــود بخواهــد؛ ب دنیاطلبــی آن اســت کــه کســی ب
ــد  ــرای خــود بیفتد؛ ایــن ب ــه فکــر جمــع کــردن ب ــا غیــر بیت المــال، ب بیت المــال ی
اســت. بایــد مراقــب باشــیم. همــه بایــد مراقــب باشــند که این طــور نشــود. اگــر 
مراقبــت نباشــد، آن وقــت جامعــه همین طــور بتدریــج از ارزش هــا تهیدســت 
می شــود و بــه نقطــه ای می رســد کــه فقــط یــک پوســته ظاهــری باقــی میمانــد. 
آن   - ابی عبــداهلل  قیــام  - امتحــان  می آیــد  پیــش  بــزرگ  یک امتحــان  ناگهــان 

می شــود! مــردود  در این امتحــان  جامعــه  وقت ایــن 
گفتنــد بــه تــو حکومــت ری را می خواهیــم بدهیــم)۵۱(. رِى آن وقــت، یــک 
شــهر بســیار بــزرگ ُپرفایــده بــود. حاکمیــت هــم مثــل اســتانداری امروز نبود. امــروز 
اســتانداران مــا یــک مأمــور اداری هســتند؛ حقوقــی می گیرنــد و همــه اش زحمــت 
می کشــند. آن زمان این گونــه نبــود. کســی کــه می آمــد حاکــم شــهری می شــد، 
یعنــی تمــام منابــع درآمــد آن شــهر در اختیــارش بــود؛ یــک مقــدار هــم بایــد 
بــرای مرکــز بفرســتد، بقیــه اش هــم در اختیــار خــودش بــود؛ هــر کار می خواســت، 
می توانســت بکنــد؛ لــذا خیلــی برایشــان اهمیــت داشــت. بعــد گفتنــد اگــر بــه 
یــک  نیســت. این جا  خبــری  ری  حاکمیــت  از  نــروی،  حســین بن علی  جنــگ 
ببرنــد؛  را  ری  مرده شــوی  می گویــد  نمی کنــد؛  فکــر  لحظــه  یــک  ارزشــی،  آدم 
ــم  ــین بن علی اخ ــه حس ــن ب ــد، م ــن بدهی ــه م ــم ب ــا را ه ــه دنی ــت؟ هم ری چیس
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بــروم  مــن  نمی کشــم؛  درهــم  هــم  چهــره  زهــرا،  عزیــز  بــه  مــن  نمی کنــم؛  هــم 
حســین بن علی و فرزندانــش را بکشــم کــه می خواهیــد بــه مــن ری بدهیــد!؟ 
آدمی کــه ارزشــی باشــد، این طور اســت؛ اما وقتــی کــه درون تهــی اســت، وقتــی 
کــه جامعــه، جامعــه دور از ارزش هاســت، وقتــی کــه آن خطــوط اصلــی در جامعــه 
ضعیــف شــده اســت، دســت و پــا می لغــزد؛ حــاال حّداکثــر یــک شــب هــم فکــر 
می کنــد؛ خیلــی ِحــّدت کردنــد، یــک شــب تــا صبــح مهلــت گرفتنــد کــه فکــر کننــد! 
ــاز هم ایــن تصمیــم را گرفتــه بود. ایــن، فکــر  ــود، ب ــر یــک ســال هــم فکــر کــرده ب اگ
کردنــش ارزشــی نداشــت. یــک شــب فکــر کــرد، باالخــره گفــت بلــه، مــن ملــک ری 
را می خواهــم! البتــه خــدای متعــال همــان را هــم بــه او نــداد. آن وقــت عزیــزان 

ــد. ــش می آی ــا پی ــه کرب ــن! فاجع م

تحلیل حادثه عاشورا
در این جــا یــک کلمــه راجــع بــه تحلیــل حادثــه عاشــورا بگویــم و فقط اشــاره ای 
بکنــم. کســی مثــل حســین بن علی)ع( کــه خــودش تجّســم ارزش هاســت، قیــام 
می کنــد، برای این کــه جلــِو  ایــن انحطــاط را بگیــرد؛ چون ایــن انحطــاط می رفــت 
تــا بــه آن جــا برســد کــه هیــچ چیــز باقــی نمانــد؛ کــه اگــر یــک وقــت مردمی هــم 
ــان  ــزی در دستش ــد، چی ــی کنن ــلمان زندگ ــد و مس ــی کنن ــوب زندگ ــتند خ خواس
نباشــد. امام حســین)ع( می ایســتد، قیــام می کنــد، حرکــت می کنــد و یک تنــه در 
مقابل ایــن ســرعت سراشــیب ســقوط قــرار می گیــرد. البتــه در ایــن زمینــه، جــان 
خــودش را، جــان عزیزانــش را، جــان علــی اصغــرش را، جــان علــی اکبــرش را و 

جــان عباســش را فــدا می کند؛ امــا نتیجــه می گیــرد.
»و انــا مــن حســین«؛ یعنــی دیــن پیامبــر)ص(، زنــده شــده حســین بن علی)ع( 
حماســه  و  عظیــم  حادثــه  ســکه،  روی  بود؛ ایــن  قضیه، ایــن  روی  آن  اســت. 
ُپرشــور و ماجــرای عاشــقانه عاشوراســت کــه واقعــًا جــز بــا منطــق عشــق و بــا چشــم 
عاشــقانه، نمی شــود قضایــای کربــا را فهمیــد. بایــد بــا چشــم عاشــقانه نــگاه کــرد 
ــدود  ــا ح ــف روز، ی ــب و نص ــک ش ــًا ی ــن تقریب ــین بن علی)ع( در ای ــد حس ــا فهمی ت
یــک شــبانه روز - از عصــر تاســوعا تــا عصــر عاشــورا - چــه کــرده و چــه عظمتــی 
آفریــده اســت! لذاســت کــه در دنیــا باقــی مانــده و تــا ابــد هــم خواهــد مانــد. خیلی 
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تــاش کردنــد کــه حادثــه عاشــورا را بــه فراموشــی بســپارند؛ اما نتوانســتند.
»لهــوف«  کتــاب  -کــه  »ابن طــاووس«  مقتــِل  روی  از  می خواهــم  من امــروز 
اســت- یــک چنــد جملــه ذکــر مصیبــت کنــم و چنــد صحنــه از ایــن صحنه هــای 
عظیــم را بــرای شــما عزیــزان بخوانــم. البته ایــن مقتــل، مقتــل بســیار معتبــری 
اســت. این ســیدبن طاووس - کــه علی بن طــاووس باشــد - فقیــه اســت، عــارف 
اســت، بــزرگ اســت، صــدوق اســت، موّثــق اســت، مــورد احتــرام همــه اســت، 
اســتاد فقهــای بســیار بزرگــی اســت؛ خــودش ادیــب و شــاعر و شــخصیت خیلــی 
برجســته ای است. ایشــان اّولیــن مقتــل بســیار معتبــر و موجــز را نوشــت. البتــه 
قبــل از ایشــان مقاتــل زیــادی اســت. استادشــان - ابــن َنمــا)۵۲( - مقتــل دارد، 
»شــیخ طوســی« مقتــل دارد، دیگــران هــم دارند. مقتلهــای زیادی قبل از ایشــان 
نوشــته شــد؛ اما وقتــی »لهــوف« آمــد، تقریبــًا همــه آن مقاتــل، تحت الّشــعاع قــرار 
گرفت. ایــن مقتــِل بســیار خوبــی اســت؛ چــون عبــارات، خیلــی خــوب و دقیــق و 

خاصــه انتخــاب شــده اســت. مــن حــاال چنــد جملــه از این هــا را میخوانــم.

قاسم بن الحسن)ع(
یکــی از ایــن قضایــا، قضیــه بــه میــدان رفتــن »قاسم بن الحســن« اســت که صحنه 
بســیار عجیبــی اســت. قاسم بن الحســن علیه الّصاةوالّســام یکــی از جوانــان کــم 
ســاِل دســتگاِه امام حســین)ع( اســت. نوجوانــی اســت کــه »لــم یبلــغ الحلــم« )۵۳(؛ 
هنــوز بــه حــّد بلــوغ و تکلیــف نرســیده بــوده اســت. در شــب عاشــورا، وقتــی که امــام 
حســین)ع( فرمــود که ایــن حادثــه اّتفــاق خواهــد افتــاد و همــه کشــته خواهنــد شــد 
و گفــت شــما برویــد و اصحــاب قبــول نکردنــد کــه برونــد،  ایــن نوجــوان ســیزده-
چهــارده  ســاله عــرض کــرد: عمــو جــان! آیــا مــن هــم در میــدان بــه شــهادت خواهــم 
تعبیــر  -بــه  کنــد  آزمایــش  را  نوجــوان  که ایــن  رســید؟ امام حســین)ع( خواســت 
ــن  ــی م ــت؟  گفت:»احل ــه اس ــو چگون ــه ت ــدن در ذائق ــزم! کشته ش ــود: عزی ــا- فرم م
العســل« )۵۴(؛ از عســل شــیرین تر اســت. ببینیــد؛  ایــن، آن جهت گیــرِى ارزشــی 
اهل بیــت  این گونه انــد.  ایــن  تربیت شــده های  اســت.  پیامبــر)ص(  خانــدان  در 
نوجــوان از کودکــی در آغوش امــام حســین)ع( بــزرگ شــده اســت؛ یعنــی تقریبــًا ســه-

چهــار ســاله بــوده کــه پــدرش از دنیــا رفتــه و امــام حســین)ع( تقریبــًا  ایــن نوجــوان 
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را بــزرگ کــرده اســت؛ مرّبــی بــه تربیِت امــام حســین)ع( اســت. حــاال روز عاشــورا کــه 
شــد، این نوجــوان پیــش عمــو آمــد. در ایــن مقتل این گونــه ذکــر می کنــد: »قــال 
الــّراوی: و خــرج غــام« )۵۵(. آنجــا راویانــی بودنــد کــه ماجراهــا را می نوشــتند و ثبــت 
می کردنــد. چنــد نفرنــد کــه قضایــا از قــول آن هــا نقــل می شــود. از قــول یکــی از آن هــا 
نقــل می کنــد و می گویــد: همین طــور کــه نــگاه می کردیــم، ناگهــان دیدیــم از طــرف 
خیمه هــای ابی عبــداهلل، پســر نوجوانــی بیــرون آمــد: »کاّن وجهــه شــّقة قمــر« )۵۶(؛ 
چهــره اش مثــل پــاره مــاه می درخشــید. »فجعــل یقاتــل« )۵۷(؛ آمــد و مشــغول 

جنگیــدن شــد.
ایــن را هــم بدانیــد کــه جزئیــات حادثــه کربــا هــم ثبــت شــده اســت؛ چــه کســی 
کــدام ضربــه را زد، چــه کســی اّول زد، چــه کســی فــان چیــز را دزدیــد؛ همه این هــا ذکر 
شــده اســت. آن کســی کــه مثــًا قطیفــه حضــرت را دزدیــد و بــه غــارت بــرد، بعدًا بــه او 
می گفتنــد: »ســرق القطیفــه«! بنابرایــن، جزئیــات ثبــت شــده و معلوم اســت؛ یعنی 
خانــدان پیامبــر)ص( و دوستانشــان نگذاشــتند که ایــن حادثــه در تاریــخ گــم شــود.

»فضربــه ابــن فضیــل العضــدی علــی رأســه فطلقــه« )۵۸(؛ ضربــه، فرق ایــن 
جــوان را شــکافت. »فوقــع الغــام لوجهــه«؛ پســرک بــا صــورت روی زمیــن افتــاد. 
ــه عموجــان. »فجــل الحســین)ع( کمــا  ــادش بلنــد شــد ک ــاه«؛ فری ــا عّم »وصــاح ی
یجــل الصقــر«. به ایــن خصوصیــات و زیباییهــای تعبیــر دّقــت کنیــد! صقــر، یعنــی 
ــر این  ــاالی س ــودش را ب ــکاری، خ ــاِز ش ــل ب ــین)ع( مث ــد حس ــکاری. می گوی ــاِز ش ب
ــّم شــّد شــّدة لیــث اغضــب«. شــّد، بــه معنــای حملــه کــردن  نوجــوان رســاند. »ث
اســت. می گویــد مثل شــیر خشــمگین حملــه کرد. »فضــرب ابن فضیل بالســیف«؛ 
اّول کــه آن قاتــل را بــا یــک شمشــیر زد و بــه زمین انداخــت. عــّده ای آمدنــد تا ایــن 
قاتــل را نجــات دهند؛ امــا حضــرت بــه همــه آن هــا حملــه کــرد. جنــگ عظیمــی در 
همــان دور و بــِر بــدن »قاسم بن الحســن«، بــه راه افتــاد. آمدنــد جنگیدند؛ امــا 
حضــرت آن هــا را پــس زد. تمــام محوطــه را گــرد و غبــار میــدان فراگرفــت. راوی 
می گویــد: »وانجلــت الغبــر«؛ بعــد از لحظاتــی گــرد و غبــار فــرو نشســت. این منظــره 
را کــه تصویــر می کنــد، قلــب انســان را خیلــی میســوزاند: »فرأیــت الحســین)ع(«: 
رأس  علــی  »قائمــًا  دیــدم.  آن جــا  در  را  علــی)ع(  حســین بن  کــردم،  نــگاه  مــن 
الغام«؛ امــام حســین)ع( بــاالی ســر این نوجوان ایســتاده اســت و دارد بــا حســرت 
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بــه او نــگاه می کنــد. »و هــو یبحــث برجلیــه«؛ آن نوجــوان هــم بــا پاهایــش زمیــن را 
میشــکافد؛ یعنــی در حــال جــان دادن اســت و پــا را تــکان می دهــد. والحســین)ع( 
یقول:»ُبعــدًا لقــوم قتلــوک«؛ کســانی کــه تــو را بــه قتل رســاندند، از رحمت خــدا دور 
باشــند. این یــک منظــره، کــه منظــره بســیار عجیبــی اســت و نشــان دهنده عاطفه 
و عشــق امام حســین)ع( به ایــن نوجــوان اســت، و درعین حــال فــداکاری او و 
فرســتادن این نوجــوان بــه میــدان جنــگ و عظمــت روحی ایــن جــوان و جفــای 

ــد. ــار کردن ــه رفت ــوان هم این گون ــن نوج ــا ای ــه ب آن مردمی ک

علی اکبر امام حسین)ع(
یــک منظــره دیگــر، منظــره میــدان رفتــن علــی اکبــر)ع( اســت کــه یکــی از آن 
مناظــر بســیار ُپرماجــرا و عجیــب اســت. واقعًا عجیب اســت؛ از همــه طرف عجیب 
اســت. از جهــت خود امــام حســین)ع(، عجیــب اســت؛ از  جهــت  ایــن جــوان 
-علــی اکبــر- عجیــب اســت؛ از جهــت زنــان و بخصــوص جنــاب زینــب کبــری، 
عجیــب اســت. راوی می گوید ایــن جــوان پیــش پــدر آمــد. اّواًل علــی اکبــر را هجــده 
ســاله تــا بیســت و پنج ســاله نوشــته اند؛ یعنــی حداقــل هجــده ســال و حداکثــر 
بیســت و پنــج ســال. می گویــد: »خــرج علــی بن الحســین«؛ علــی بن الحســین 
بــرای جنگیــدن، از خیمه گاه امــام حســین)ع( خــارج شــد. بــاز در این جــا راوی 
می گویــد: »و کان من اشــبه الّنــاس خلقًا«؛ ایــن جــوان، جــزو زیباتریــن جوانــان 
عالــم بــود؛ زیبــا، رشــید، شــجاع. »فاســتأذن ابــاه فــی القتــال«؛ از پــدر اجــازه 
گرفــت کــه بــرود بجنگــد. »فــأذن لــه«؛ حضــرت بــدون ماحظــه اذن داد. در مــورد 
»قاســم بن الحســن«، حضــرت اّول اذن نمــی داد، و بعــد مقــداری التمــاس کــرد، 
تــا حضــرت اذن داد؛ امــا »علی بن الحســین« کــه آمــد، چــون فرزنــد خــودش اســت، 
تــا اذن خواســت، حضــرت فرمــود کــه بــرو. »ثــّم نظــر الیــه نظــر یائــس منــه«؛ نــگاه 
نومیدانــه ای به ایــن جــوان کــرد کــه بــه میــدان مــی رود و دیگــر برنخواهــد گشــت. 

ــرد به اشــک ریختــن. ــرد و بنــا ک »وارخــی)ع( عینــه و بکــی«؛ چشــمش را رهــا ک

اشک ریختن در پدیده های عاطفی
یکــی از خصوصّیــات عاطفــی دنیــای اســام همیــن است؛ اشــک ریختــن در 

مــعــارف
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حــوادث و پدیده هــای عاطفــی. شــما در قضایــا زیــاد می بینیــد کــه حضــرت گریــه 
کــرد.  ایــن گریــه، گریــه جــزع نیســت؛  ایــن همــان شــّدت عاطفــه اســت؛ چــون 
اســام  ایــن عاطفــه را در فــرد رشــد می دهــد. حضــرت بنــا کــرد بــه گریه کــردن. بعــد 
ــواه  ــا خــودت گ ــه همــه شــنیده اید: »الّلهم اشــهد«؛ خدای ــه را فرمــود ک  ایــن جمل
بــاش. »فقــد بــرز الیهــم غــام«؛ جوانــی بــه ســمت این ها بــرای جنــگ رفتــه اســت 

کــه »اشــبه الّنــاس ُخلقــًا و َخلقــًا و منطقــًا برســولک«.
ببینید؛ امــام  کنــم.  عــرض  بــه شــما  مــن  کــه  نکتــه در  این جــا هســت  یــک 
هــم  او  خــود  بــود؛  پیامبــر)ص(  محبــوب  کودکــی،  دوران  در  حســین)ع( 
پیامبــر)ص( را بی نهایــت دوســت می داشــت. حضــرت شــش، هفــت ســاله بــود 
کــه پیامبــر)ص( از دنیــا رفــت. چهــره پیامبــر)ص(، بــه صــورت خاطــره بی زوالــی 
در ذهن امــام حســین)ع( مانــده اســت و عشــق بــه پیامبــر)ص( در دل او هســت. 
بعــد خــدای متعــال، علی اکبــر را به امــام حســین)ع( می دهــد. وقتی ایــن جــوان 
کمی بــزرگ می شــود، یــا بــه حــّد بلــوغ می رســد، حضــرت می بینــد کــه چهــره، 
درســت چهــره پیامبــر)ص( اســت؛ همــان قیافــه ای که ایــن قــدر بــه او عاقــه 
داشــت و ایــن قــدر عاشــق او بــود، حاال ایــن بــه جــّد خــودش شــبیه شــده اســت. 
اســت. حــرف زدن، شــبیه  پیامبــر)ص(  حــرف می زنــد، صــدا شــبیه صــدای 
حــرف زدن پیامبــر)ص( اســت. اخــاق، شــبیه اخــاق پیامبــر)ص( اســت؛ همــان 

ــرف. ــان ش ــرم و هم ــان ک ــواری، هم بزرگ
بعد این گونــه می فرمایــد: »کّنــا اذا اشــتقنا الــی نبّیــک نظرنــا الیــه«؛ هــر وقــت کــه 
دلمــان بــرای پیامبــر)ص( تنــگ می شــد، به ایــن جــوان نــگاه می کردیم؛ اما ایــن 
جــوان هــم بــه میــدان رفــت. »فصــاح و قــال یابــن ســعد قطــع اهلل رحمــک کمــا 
قطعــت رحمــی«. بعــد نقــل می کنــد کــه حضــرت بــه میــدان رفــت و جنــگ بســیار 
ــادی از افــراد دشــمن را تارومــار نمــود؛ بعــد برگشــت  ــرد و عــّده زی شــجاعانه ای ک
و گفــت تشــنه ام. دوبــاره بــه طــرف میــدان رفــت. وقتــی کــه اظهــار عطــش کــرد، 
حضــرت بــه او فرمودنــد: عزیــزم! یــک مقــدار دیگــر بجنــگ؛ طولــی نخواهد کشــید 
ــین)ع(  ــام حس ــد. وقتی ام ــی ش ــیراب خواه ــر)ص( س ــّدت پیامب ــت ج ــه از دس ک
 ایــن جملــه را بــه علی اکبــر فرمــود، علی اکبــر در آن لحظــه آخــر، صدایــش بلنــد 
شــد و عــرض کــرد: »یــا ابتــا علیــک الّســام«؛ پــدرم! خداحافــظ. »هــذا جــّدی 
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ســام  تــو  بــه  کــه  اســت  پیامبــر)ص(  جــدم  الّســام«؛ این  یقرئــک  رســول اهلل 
میفرســتد. »و یقــول عجــل القــدوم علینــا«؛ می گویــد بیــا بــه ســمت مــا.

کــه  هــم  و امــروز  اســت.  عظیــم  ماجــرای  عجیِب ایــن  منظره هــای  این هــا 
روز جنــاب زینــب کبــری)س( اســت. آن بزرگــوار هــم ماجراهــای عجیبــی دارد. 
حضــرت زینــب)س(، آن کســی اســت کــه از لحظــه شــهادت امام حســین)ع(، این 
بار امانــت را بــر دوش گرفــت و شــجاعانه و بــا کمــال اقتــدار؛ آن چنــان کــه شایســته 
دختر امیرالمؤمنیــن)ع( اســت، در ایــن راه حرکــت کرد. این هــا توانســتند اســام را 
جاودانــه کننــد و دیــن مــردم را حفــظ نماینــد. ماجرای امــام حســین)ع(، نجــات 
بخشــِی یــک ملــت نبــود، نجاتبخشــِی یک اّمــت نبــود؛ نجــات بخشــی یــک تاریــخ 
بود. امــام حســین)ع(، خواهــرش زینــب)س( و اصحــاب و دوســتانش، بــا ایــن 

حرکــت، تاریــخ را نجــات دادنــد.

مــعــارف
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۳۶( الی ۹. ابن اثیر، ج ۳، ص ۸۲ تا ۸۳
۳۷و 38 و 39 و40 و 41 و42 و 43( ابن اثیر، ج ۳، ص ۵۹

۴۴و 45 و 46 و 47 و 48 و 49( تاریخ ابن اثیر، ج ۳، ص ۱۱۵
۵۰( تاریخ ابن اثیر، ج ۳، ص ۳۰ تا ۳۱

۵۱( اشاره به ماجرای خّفتیار »عمربن سعد ابی وّقاص«
۵۲( شیخ نجم الدین جعفربن َنما.

۵۳و 54( زندگانی حضرت ابی عبداهلل الحسین سیدالشهدا)ع(، تألیف ابوالقاسم سحاب، ص ۴۸۴
۵۵و 56 و 57 و 58( الی ۶. لهوف، ابن طاووس، ترجمه سید احمد زنجانی، )با نام آهی سوزان بر مزار شهیدان(، ص ۱۱۵



71

تــاریــــخ

ابعــاد  از  کــه  بــن علــی)ع( حادثــه ای اســت  قیــام ســاالر شــهیدان، حســین 
گوناگــون قابــل بحــث، تحقیــق و پژوهــش اســت، چنــان کــه حجــم زیــادی از 
میــراث ارزشــمند اســامی در قالب هــای گوناگــون به ایــن موضــوع اختصــاص دارد. 
یکــی از محورهایــی کــه در باره ایــن حماســه بــی نظیــر تاریــخ بشــری قابــل توجــه و 
پیگیــری اســت، بعــد »ضــد اســتبدادی و آزادی خواهانه« ایــن قیــام الهــی اســت.
ــین)ع(  ــام حس ــه نگاه ام ــن ارائ ــت ضم ــرده اس ــعی ک ــه س ــن مقال ــنده در ای نویس
بــه مقولــه »آزادی« و شــئون مختلــف آن در زندگــی فــردی و اجتماعــی، تصویــری 
ــن  ــا روش ــد ت ــیم نمای ــان را ترس ــان حکومت اموی ــو خفق ــتبدادی و ج ــای اس از فض
شــود کــه قیــام حســینی در چــه فضــا و شــرائط دشــواری بــر پــا شــد و چــه عواملــی 
موجــب گردیــد تا امــام)ع( بــرای رویارویــی بــا حکومــت ســتم پیشــه اموی، نهضتــی 
خونیــن را ســازماندهی کنــد. وی ســپس جایگاه امــام حســین)ع( از جهــات فــردی 
و اجتماعــی در جهــان اســام، مظاهــر عــزت و آزادگــی از مدینــه تــا کربا را برشــمرده، 
نتیجــه می گیرد ایــن قیــام آزادی بخــش را نبایــد تنهــا الهــام بخــش یــک ملــت 
بــرای رهایــی از ظلــم و بیــداد حاکمــان مســتبد در کشــور خودشــان دانســت، بلکــه 
آنچه امــروز بیــش از آن بشــریت بــدان نیــاز دارد، الهــام از نهضــت حســینی بــرای در 

هــم شکســتن جــو اســتبدادی در عرصــه جهانــی و بیــن المللــی اســت.

عنصر آزادگی 
در نهضت حسینی
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آزادی حقیقی در فرهنگ حسینی
مقــام  بــه  رســیدن  انســان  و ســعادت  کمــال  اوج  الهــی  انبیــای  در مکتــب 
عبودیــت و بندگــی خــدا اســت. همــه پیامبــران بــر انگیختــه شــدند تــا بــه مــردم 
بگوینــد: خــدا را عبــادت کنیــد و از اطاعــت غیــر او بپرهیزیــد: »ان اعبــدواهلل و 

)1( الطاغــوت«.  اجتنبــوا 
در ایــن بینــش همــه انســان ها بــا خداونــد خالــق هســتی نســبت یکســان دارند 
و لــذا بــا یکدیگــر برابــر بــوده و هیــچ انســانی حق امــر و نهــی و والیــت و ســلطه بــر 
دیگــری نــدارد. چه اینکــه هیــچ انســانی مجــاز بــه ســلطه پذیــری انســان دیگــر و 
اطاعــت و تســلیم در برابــر او نیســت. تنهــا موجــودی کــه در نظــام هســتی حق امــر 
و نهــی داشــته و می توانــد نســبت بــه دیگــران تصمیــم بگیــرد، خداونــد متعــال 
اســت کــه واجــد همــه کمــاالت و منــزه از هــر عیــب و نقصــی اســت. اوســت کــه 
ــت  ــان والی ــه انس ــودات و از آن جمل ــه موج ــر هم ــت و ب ــتی اس ــام هس ــق نظ خال
دارد. امــام جعفــر صــادق)ع( از جــد بزرگــوارش حســین بــن علــی)ع( نقــل کــرده کــه 

آن حضــرت فرمــود:
»ایهــا النــاس! ان اهلل عــز و جــل ذکــره مــا خلــق العبــاد اال لیعرفــوه، فــاذا عرفــوه 
مــردم!  )2( ای  ماســواه;  عبــادة  عــن  بعبادتــه  اســتغنوا  عبــدوه  فــاذا  عبــدوه، 
خداونــد - عــز و جــل - بنــدگان را جــز برای اینکــه بــه او معرفــت پیــدا کننــد، 
نیافریــد، پــس وقتــی او را شــناختند، عبادتــش کردنــد و هنگامی کــه او را عبــادت 

ــتند«. ــاز گش ــی نی ــر او ب ــادت غی ــتش او از عب ــبب پرس ــه س ــد، ب کردن
در ایــن کام نورانــی، غایــت خلقــت و کمــال آدمی »معرفــت خــدا« شــمرده 
شــده کــه ثمــره نیــل بــدان بندگــی او و رهایــی از بندگــی دیگــران اســت. چه اینکــه 
ــه معرفــت نهایــی او نیــز از همیــن مســیر می گــذرد، بندگــی خــدا و  راه رســیدن ب

رهایــی از بندگــی غیــر او.
در میــان انســان ها و روابــط بیــن آن هــا نیــز تنهــا کســانی حق امــر و نهــی بــر 
دیگــران دارنــد و می تواننــد در باره ایشــان تصمیــم بگیرنــد کــه از ســوی صاحــب 
اصلــی والیــت و ســلطان حقیقــی مجــاز باشــند. اگــر پیامبــر یــا جانشــین او حق امــر 
و نهــی بــر مــردم دارنــد و متقابــا مــردم موظــف بــه پیــروی از دستورات ایشــانند، 
به امــر الهــی اســت، و اگــر دســتور خــدا نبــود، آنــان نیــز دارای چنیــن شــان و 
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برای ایشــان،  یا امامــت  نبــوت  مقــام  جعــل  الزمــه  البتــه  و  نبودنــد  موقعیتــی 
برخــورداری از چنیــن موقعیــت و حق امــر و نهــی اســت.

در مکتــب حســینی پیــروی از امــام چــون در راســتای اطاعــت از خداســت، 
مشــروعیت دارد. امــام حســین)ع( در پاســخ مــردی کــه از حضرتــش پرســید: ای 

ــاد، معرفــت خــدا چیســت؟ فرمــود: ــدر و مــادرم فدایــت ب پســر رســول خــدا! پ
»معرفــت اهــل هــر زمانــی نســبت به امامشــان اســت، کســی  کــه پیــروی اش بــر 

مــردم واجــب اســت«. )3(
بدیهــی اســت شــناخت و پیــروی از امامی می توانــد »معرفــت خــدا« تلقــی 
شــود کــه آن امــام جانشــین خــدا در زمیــن باشــد و از ســوی او به ایــن مقــام و 

منصــب برگزیــده شــده باشــد:
»انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال ال ینال عهدی الظالمین«. )4(

آزادی روحــی و معنــوی  از بندگــی غیــر خــدا« اوج  در ایــن مکتــب »رهایــی 
نیســت. جز ایــن  انســان  حقیقــی  آزادی  اساســا  و  اســت  انســان 

در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
آزاده نباشد آن که آزاد تو نیست )5(

 - اجتماعــی  آزادیهــای  آن  پرتــو  در  شــود،  تامیــن  معنــا  به ایــن  آزادی  اگــر 
سیاســی نیــز تامیــن خواهــد شــد. نمونه بــارز آن پیامبر اکــرم)ص( و امــام علی)ع(، 
ــد، در زمــان حاکمیــت  ــه معنــای واقعــی وارســته و آزاد بودن هســتند کــه چــون ب
خــود بیشــترین تــاش را در جهــت تامیــن حقــوق و آزادیهــای اجتماعــی مــردم 
داشــتند. در نظــام سیاســی اســام آزادیهــای سیاســی - اجتماعــی در چارچــوب 
قوانیــن الهــی بــه رســمیت شــناخته شــده و اهمیتــی فــراوان دارد، امــا  ایــن همــه 
بــرای رهایــی انســان از هواهــای نفســانی و بریــدن از غیــر خــدا و  مقدمــه ای 

رســیدن بــه مقــام بندگــی خداســت. بــه تعبیــر متفکــر شــهید اســتاد مطهــری:
»آزادی هــای اجتماعــی مقــدس اســت، اما آزادی معنــوی بیــش از هــر چیــزی 
ــت، اما  ــی اس ــال آزادی اجتماع ــه دنب ــه ب ــت ک ــر آن اس ــروز بش ارزش دارد و درد ام
بــرای آزادی معنــوی تــاش نمی کنــد، چــون بــدون اتــکای بــه دیــن و پیامبــران 

نمی تــوان به ایــن آزادی رســید.« )6(
پیامبــر اکــرم)ص( در پاســخ یکــی از اصحــاب صفــه کــه عــرض کــرد: خــود را از دنیــا 

مــعــارف
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رهــا کــرده ام و طــا و ســنگ برایــم یکســان اســت، فرمود: »اکنــون آزاد شــدی.« )7(
ــه فرزندش امــام حســن مجتبــی)ع( همیــن  امــام علــی)ع( نیــز در سفارشــی ب

واقعیــت را گوشــزد کــرد:
»یــا بنــی! ال تکــن عبــد غیــرک و قــد جعلــک اهلل حــرا; )8( پســرم، در حالــی کــه 

خــدا تــو را آزاد آفریــده، بنــده دیگــری مبــاش«.
نعمتــی  خــود  چــون  انســان هایی  اســارت  و  بندگــی  یــا  خــود  از  رهایــی 
گرانبهاســت کــه خالــق انســان بــه او عطــا کــرده و بــا هیــچ نعمــت دیگــری همســان 
نیســت، چــرا کــه بندگــی خــود یــا دیگــری جــز اســارت انســان و از کــف دادن 

نیســت. »آزادی«  آدمی یعنــی  ســرمایه  بزرگتریــن 
محمــود عقــاد، نویســنده شــهیر عــرب، ســخنان امام حســین)ع( را در ســن 
ســی ســالگی حضــرت، هنــگام بدرقــه ابوذرغفــاری کــه راهــی تبعیدگاهــش در 
»ربــذه« بــود، نقــل کــرده و می افزایــد: گویــا آن حضــرت شــعار زندگــی خــود را از 
روزی کــه قــدم بــه دنیــا نهــاد تــا پایــان عمــر کــه بــه درجــه شــهادت رســید، در ایــن 

ــت: ــن اس ــات چنی ــت; )9( آن جم ــرده اس ــه ک ــه خاص ــد جمل چن
»یــا عمــاه، ان اهلل تعالــی قــادر ان یغیــر مــا قدتــری و اهلل کل یــوم فــی شــان و قــد 
منعــک القــوم دنیاهــم و منعتهــم دینــک فمــا اغنــاک عمــا منعــوک و احوجهــم الی 
مــا منعتهــم! فاســئل اهلل الصبــر و النصــر و اســتعذ بــه مــن الجشــع و الجــزع، فــان 
الصبــر مــن الدیــن و الکــرم و ان الجشــع ال یقــدم رزقــا و الجــزع ال یؤخــر اجــا; )10( 
عمــو جــان! خداونــد تعالــی قــادر اســت کــه وضــع کنونــی را کــه مشــاهده می کنــی، 
تغییــر دهــد و خداونــد هــر روزی بــه کاری دســت می زنــد، و ایــن قــوم دنیــای خــود 
را از تــو بــاز داشــتند و تــو نیــز دیــن خــود را از آنــان بازداشــتی بــه راســتی تــو چقــدر از 
آنچــه آنــان محرومــت کردنــد، بــی نیــازی و آنــان چقــدر بــه آنچــه که تو محرومشــان 
ســاختی، نیازمندنــد. پــس از خداونــد صبــر و پیــروزی بخــواه و از حــرص و بی تابی 
بــه او پنــاه ببــر کــه صبــر از دیــن و کرامــت و بزرگــواری اســت و نــه حــرص روزی را جلــو 

می انــدازد و نــه بــی تابــی اجــل انســان را بــه تاخیــر می افکنــد«.
ــه هشــام از  همیــن معنــای ارزشــمند را امــام کاظــم)ع( نیــز در وصیــت خــود ب
جدش امــام حســین)ع( نقــل کــرده کــه آن حضــرت ضمــن بیــان نگــرش اولیــای 
ــه خورشــید در  ــودن همــه آنچــه ک ــر ظــل و ســایه ب خــدا و اهــل معرفــت مبنــی ب
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ــد فرمــود: ــه وجــود خداون ــد، نســبت ب ــر آن می تاب شــرق و غــرب زمیــن ب
فــا  الجنــة  اال  ثمــن  النفســکم  لیــس  الهلهــا،  اللماظــة  هــذه  یــدع  »االحــر 
تبیعوهــا بغیرهــا فانــه مــن رضــی مــن اهلل بالدنیــا فقــد رضــی بالخســیس; )11( آیــا 
آزاده ای پیــدا می شــود کــه دســت از ایــن لقمــه جویــده شــده )دنیــا( بــردارد و آن را 
بــه اهلــش ســپارد؟، بــرای شــما جــز بهشــت بهایــی نیســت، پــس خــود را بــه غیــر 
از آن نفروشــید، چــون هــر کــس از خــدا بــه دنیــا رضایــت دهــد، بــه چیــز پســت و 

ناچیــزی راضــی شــده اســت«.
بــه هــر تقدیر امــام حســین)ع( بــا چنیــن نگرشــی بــه جایــگاه انســان، علیــه 
آزاد  خــود  تنهــا  نــه  او  کــرد.  قیــام  پیشــه اموی  ســتم  و  اســتبدادی  حکومــت 
بندگــی  یــوغ  از  نیــز  را  مــردم  تــاش می کــرد  بلکــه  بــود،  ازغیــر حــق  وارســته  و 
حکومت امویــان و بردگــی دنیــا برهانــد; حکومتــی کــه جــز بــه بردگــی و اســارت 

از آن راضــی نبــود. بــه کمتــر  مــردم نمی اندیشــید و 
مــردم در عصــر آن حضــرت هــم نیازمنــد رهایــی از دنیــا و دلبســتگی های خــود 
بودنــد و هــم آزادی از اســارت بنی امیــه، و بــدون وارســتگی از هواهــای نفســانی 
اجتماعــی  اســارتهای  از  نجــات  دنیوی امــکان  دلبســتگی های  از  گذشــتن  و 
نبود. امــام حســین)ع( نیــز تــاش می کــرد ارزش زندگــی و مــرگ را بــرای آنــان 
ترســیم کنــد تــا بتواننــد بــرای رســیدن بــه حیــات واقعــی و ارزش هــای واالی 

انســانی در برابــر اســتبداد امویان بایســتند و آزادی خــود را بســتانند.

اصول و مبانی سیاست بنی امیه
بــرای آنکــه عظمــت »عنصــر آزادی خواهــی در نهضــت حســینی« بیــش از 
پیــش آشــکار شــود، گــذری کوتــاه بــر اوضــاع و شــرائط دوران امامــت آن حضــرت، 
ــا تســلط امویان بــود، ضــرورت دارد. پیامبــر اکــرم)ص( در جملــه ای  کــه مقــارن ب

کوتــاه وضعیــت حکومت امــوی را  ایــن چنیــن ترســیم نمــوده اســت:
»اذا بلــغ بنــو ابــی العــاص ثاثیــن رجــا اتخــذوا دیــن اهلل دخــا و عبــاد اهلل 
خــوال و مــال اهلل دوال; )12( هنگامی کــه شــماره فرزنــدان ابــی العــاص بــه ســی نفــر 
برســد، در دیــن خــدا دخالــت می کننــد )یــا دیــن خــدا را بازیچــه قــرار می دهنــد( 
ــه  ــرده خــود قــرار می دهنــد و مــال خــدا را دســت ب و بنــدگان خــدا را مملــوک و ب
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ــد«. ــود می گردانن ــن خ ــت بی دس
ایــن حقیقــت را امویــان بــا گفتــار و کــردار خویــش نمایــان ســاختند. معاویــه و 
کارگزارانــش جــز بــه تســلیم مــردم در برابــر خواســتهای خــود نمی اندیشــیدند و بــه 

هــر قیمتــی آن را محقــق ســاختند.
معاویــة بــن ابــی ســفیان و همفکــران او سیاســت خــود را بــر اســاس ســه محــور 
یــاد شــده در کام گهربــار پیامبــر)ص(، کــه نوعــی اخبــار غیبــی آن حضــرت بــه 
شــمار مــی رود، بنــا کردنــد و فضایــی بــه وجــود آوردنــد کــه حســین بــن علــی)ع( 

ناچــار شــد نهضتــی را علیــه آنــان بــر پــا کنــد.

1. دست اندازی به حریم دین و فریب افکار عمومی
ــود.  ــم دیــن ب ــه حری ــان دســت اندازی ب ــارز حکومت اموی یکــی از مشــخصات ب
بدعــت گــذاری در دیــن، حــال کــردن حرامهــا و حــرام کــردن حال هــا، اســتخدام 
ــان،  ــه نفــع حاکمــان و علیــه علوی ــه منظــور جعــل حدیــث ب ــاری ب روحانیــان درب
ســب و لعــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( در منابــر و محافــل عمومــی و در یــک جملــه 
»اســتخدام دیــن بــرای کســب و نگهــداری قــدرت« از مهم تریــن ویژگی های ایــن 
کــرده و  ثبــت  را در ایــن زمینــه  تاریــخ اســام نمونه هــای فراوانــی  دوره اســت. 
روشــنتر از آن اســت کــه نیازمنــد ذکــر شــواهد باشــد. تنهــا روایاتــی کــه از جاعــل 
ــه از  ــد، بیــش از همــه روایاتــی اســت ک معــروف حدیــث - ابوهریــره - نقــل کرده ان
خلفــای راشــدین، حضــرت زهرا)س(، امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( و همــه 
همســران پیغمبــر نقــل شــده اســت. )13( ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی می نویســد:
»روایــات جعلــی فراوانــی را در کتــب آن روز گنجاندنــد و بــه بچه هــای مــدارس و 

غامــان و کنیــزان آموختنــد و ماننــد قــرآن آن هــا را فــرا می گرفتنــد.« )14(
ابوهریــره، عمــرو عــاص، و مغیــرة بــن شــعبه، از اصحــاب و عــروة بــن زبیــر از 

تابعیــن، نامهــای مشــهور بــه جعــل حدیــث در ایــن دوره انــد.
اما چند نمونه از فریبکاری های امویان،

از  الــف. مــروان بــن حکــم به امــام ســجاد)ع( گفــت: علــی بیــش از معاویــه 
عثمــان دفــاع کرد. امــام فرمــود: پــس چــرا بــاالی منبــر او را ســب می کنیــد و قتــل 
عثمــان را بــه او نســبت می دهیــد؟ گفــت: پایه هــای حکومــت مــا جــز بــا ســب و 
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ــد! )15( ــتوار نمی باش ــب اس ــی طال ــن اب ــی ب ــن عل لع
ب. روزی عمروعــاص بــه عایشــه گفــت: دوســت داشــتم تــو در روز جمــل کشــته 
می شــدی؟ عایشــه پاســخ داد: ای بــی پــدر! چــرا؟ گفــت: زیــرا تــو بــه اجــل خــود 
ــی  ــد عل ــر ض ــه را ب ــن بهان ــا بزرگتری ــدی و م ــت می ش ــی و وارد بهش ــا می رفت از دنی
ــرار  ــا او ق ــارزه ب ــو را وســیله طعــن و مب ــم و مــردن ت ــب پیــدا می کردی ــی طال ــن اب ب

)16( می دادیــم. 
ج. معاویــه بخشــنامه ای صــادر کــرد و بــه کارگزارانــش اباغ نمــود، با  این مضمون 
»ذمــه مــن از کســی کــه در فضیلــت ابوتــراب و خانــدان او ســخن بگویــد بــری اســت، 
شــهادت دوســتان علــی و خانــدان وی در محاکــم پذیرفتــه نیســت، دوســتی هــر 

کــس نســبت بــه علــی آشــکار شــود، ســهمش را از بیت المــال قطــع کنیــد...«. )17(
امــام حســین)ع( در یکــی از نامه هایــش بــه معاویــه او را توبیــخ کــرد کــه »آیــا 
تــو نبــودی کــه حضرمــی را کشــتی؟ کســی کــه زیــاد بــن ابیــه بــه تــو نوشــت کــه او بــر 

ــاد آور می شــود: ــه او ی ــرم اهلل وجــه - اســت؟« ســپس ب دیــن علــی - ک
دیــن علــی همــان دیــن پیامبــر اســت کــه خداونــد بــه برکــت آن بــه تــو منــت 
نهــاد، چــرا کــه اگر ایــن دیــن نبــود برتریــن هنــر و شــرافت تــو و پدرانــت، همــان کــوچ 

کــردن پــر دردســر زمســتانی و تابســتانی بــود« )18(.
د. و باالخــره ســالیانی بعــد وقتــی کــه عبدالعزیــز حاکــم مدینــه شــد، روزی 
فرزنــدش عمــر از وی پرســید: چــرا در خطبــه نمــاز جمعــه وقتــی بــه ســب و لعــن 
علــی بــن ابــی طالــب می رســی، لکنــت زبــان می گیــری؟ گفــت: چــون کســی را کــه 
مــا بــر منابــر دشــنام می دهیــم، افضــل اصحــاب پیغمبــر اســت. و هنگامی کــه 

ــا شــد، پاســخ داد: فرزنــدش علــت آن را جــو ی
»سیاســت، چنیــن اقتضــا می کنــد کــه بــرای منــزوی ســاختن علویــان، علــی 
بــن ابــی طالــب را ســب و لعــن کنیــم تــا آنــان مدعــی برتــری بــر خافــت و حکومــت 

نشــوند.«
و همیــن جــا بــود کــه عمــر بــن عبدالعزیــز تصمیــم گرفــت اگــر روزی بــه قــدرت 
رســید، این ســنت زشــت را ممنــوع کنــد ولــی فضــای مســموم جامعــه بــه گونــه ای 
بــود کــه بــا نقشــه ای از پیــش طراحــی شــده آن را عملــی کــرد. )19( ولــی مــردم 

ــا ایــن تصمیــم مرتکــب گنــاه بزرگــی شــده اســت! )20( گمــان می کردنــد کــه او ب
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2. به بردگی کشیدن مردم
ــود. )عبــاداهلل  ــه بردگــی کشــیدن عمــوم مــردم ب خصوصیــت دیگر ایــن دوره ب
تعبیــری  بــا  عصر امویــان  در  را  جامعــه  وضعیــت  نیــز  حســین)ع(  خوال( امــام 
همســان بــا کام پیغمبــر بــرای خــواص جامعــه تشــریح فرمود. امــام بــا ســرزنش 
رجــال و شــخصیت های حاضــر در جلســه کــه در ســرزمین منــا و ســال های آخــر 

ــزار شــد، فرمــود: ــه برگ عمــر معاوی
بیــن  و  مقهــور  مســتعبد  بیــن  فمــن  فی ایدیهــم  الضعفــاء  »...فاســلمتم 
مســتضعف علــی معیشــة مغلــوب...و النــاس لهــم خــول ال یدفعــون یــد المــس، 
فمــن جبــار عنیــد و ذی ســطوة علــی الضعفــة شــدید، و مطــاع ال یعــرف المبــدی 
ء و المعیــد; )21( ضعیفــان را بــه آنــان ســپردید کــه برخــی را بــرده و مقهــور خــود 
ســاخته و برخــی را ناتــوان و مغلــوب زندگــی روز مــره ســاختند،...و مــردم بــردگان 
آن هاینــد کــه دســت هیــچ متجــاوزی را از خــود نمی راننــد. آن هــا کــه برخــی زورگــو 
ــه  ــه ن ــی ک ــان ســتمگر و تندخوینــد، فرمانروایان ــر ناتوان ــد و برخــی هــم ب و معاندن

خــدا شناســند و نــه معــاد شــناس«.
و حتــی بعضــی از لغــت شناســان بــه معنــای »چارپایــان« معنــا کرده انــد. )23( 
ــه تعبیــر  ــان می ســازد. امویان ب ــه معنای ایــن واژه، عمــق فاجعــه را نمای توجــه ب
پیامبــر)ص( و امــام حســین)ع( مــردم را بــرده و بنــده و حتــی مثــل حیوانــات 
ــار می کردند. ایــن واقعیــت  ــان رفت ــا آن ــات ب ــردگان و حیوان ــه ماننــد ب دانســته و ب

ــز آمــده اســت: در اشــعاری منســوب به امــام حســین)ع( نی
»وقعنا فی الخطایا و البایا / و فی زمن انتقاض و اشتباه

تفانی الخیر و الصلحاء ذلوا / و عز بذلهم اهل السفاه
و باء اآلمرون بکل عرف / فما من منکر فی الناس فاه

فصار الحر للمملوک عبدا / فما للحر من مدر و جاه
فهذا شغله طمع و جمع / و هذا غافل سکران اله; )24(

مــا در عصــر خطاهــا و گرفتاری هــا و در زمــان شکســتن )پیمانهــا و مقــررات 
نابــود شــده و  الهــی( و اشــتباه )و ســردرگمی ها( واقــع شــده ایم. خیــر و نیکــی 
صالحــان خــوار و ذلیــل گشــتند و بــا ذلــت آنــان، نابخــردان حاکــم و عزیز شــدند. امر 
ــه معــروف کننــدگان از تصمیــم خــود برگشــتند، از ایــن رو در میــان مــردم کســی  ب
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نیســت کــه نهــی از منکــر نمایــد. آزادگان بــرده بــردگان شــدند، لــذا بــرای آزادمــردان 
هیــچ قــدر و منزلتــی باقــی نمانــده اســت. این پیشــه و سرگرمی اوســت، آزمنــدی و 

مال انــدوزی و چنیــن کســی بــی خبــر و مســت و هوســباز اســت.
کــه  هــم  مستشــرقان  از  بعضــی  ســنت،  اهــل  و  شــیعه  عالمــان  بــر  عــاوه 
بــا مــردم در تاریــخ مطالعــه کرده انــد، بر ایــن باورنــد کــه مــردم  رفتار امویــان را 
در نظــر بنی امیــه ســه گــروه بودنــد: اول فرمانروایــان کــه عرب هــا هســتند، دوم 
موالــی و آزادشــدگان کــه بندگاننــد و ســوم ذمی هــا و اهــل کتــاب کــه معاویــه 

)25( می دانســت.  جانــور  مصــر  در  را  قبطی هــا  و  ذمی هــا 
بخــش  حیــات  تعالــم  خــاف  بــر   - معاویــه  آمیــز  تبعیــض  سیاســت های 
اســام مبنــی بــر عدالــت و مســاوات - از اصــول مملکــت داری وی بــود. او در 

ابیــه حاکــم کوفــه نوشــت: بــن  بــه زیــاد  دســتورالعملی 
»عرب هــا از عجم هــا زن بگیرنــد و لــی بــه آن هــا زن ندهنــد، آن هــا از عجــم ارث 
ببرنــد ولــی عجــم از آن هــا ارث نبــرد، ســهم آنــان را از عطــا و بیت المــال بســیار کــم 
قــرار بــده، آنــان را در جنگ هــا در صــف مقــدم بگــذار، کارهــای پســت را به ایشــان 
بســپار، راه هــا را اصــاح کننــد و درختــان را قطــع نماینــد، هیــچ یــک از عجم هــا 
ــرار  ــف اول ق ــا را در ص ــت عجمه ــجد هس ــرب در مس ــا ع ــد و ت ــت نکن ــر عرب امام ب
ندهیــد، آن هــا را در مرزهــا ماموریــت مــده و فرمانــروای هیــچ یــک از شــهرها 
مگــردان، آنــان را در پســت قضــاوت قــرار نده...وقتــی نامــه مــن بــه تــو رســید 
عجمهــا را خــوار کــن و آن هــا را مــورد اهانــت قــرار ده و هیــچ حاجتــی از آنــان بــرآورده 

مســاز.« )26(
را آشــکار  بــا مردم ایــن واقعیــت  رفتــار معاویــه، جانشــینان و کارگــزاران وی 
می کنــد کــه آن هــا کمتریــن ارزشــی بــرای مــردم قائــل نبــوده و تنهــا در فکــر قــدرت 
و ثــروت و رفــاه و آســایش خــود و اطرافیــان و دوســتان خــود بودنــد. و اگــر از 
بیت المــال بــه کســی یــا گروهــی می پرداختنــد یــا بــرای ســاکت نــگاه داشــتن آنــان 
از راه تطمیــع بودنــد یــا بــه مقــداری کــه زندگــی شــان بگــذرد و بــه فکــر حکومــت 

ــد. ــت نیفتن و سیاس
ــان را نمی خــورد  ــب آن ــر کســی فری ــه اگ ــد ک ــرده بودن ــم ک ــان شــرائطی فراه اموی
ــا تهدیــد ســکوت نمی کــرد، جــرات ســخن گفتــن، اعتــراض کــردن  ــا تطمیــع ی و ب

مــعــارف
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کتــاب مــاه

جــان  از  شــخصیت های  تنهــا  نداشــت.  را  منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  و امــر 
گذشــته و آزاده ای چــون ابوذرغفــاری، حجربــن عــدی، مقــداد، مالک اشــتر و 
نیــز شــخصیت های ســابقه داری چــون ســعد بــن ابــی وقــاص بودنــد کــه لــب 
بــه شــدت هــراس  بیــداری مــردم  از  بــه اعتــراض می گشــودند و چون امویــان 

داشــتند، آنــان را تبعیــد، زنــدان و یــا شــهید می کردنــد.
کشتن منتقدان و مخالفان

بیت المــال،  میــل  و  حیــف  دیــن،  در  بدعت های امویــان  بــه  کــه  ابــوذر   -
مخالفــت  ایشــان بــا ســنت پیغمبــر، تهمت زدن به حــق گویان و منزوی ســاختن 
شایســتگان معتــرض بــود و حتــی آرزوی مــرگ می کــرد، بــه مدینــه احضــار شــد و 
توســط خلیفــه ســوم بــه صحــرای ربــذه تبعیــد گشــت و در غربــت و مظلومیــت از 
دنیــا رفــت. )27( او بــه مــردم هشــدار مــی داد کــه در برابــر بدعت هــا بایســتند، هــر 

چنــد بــه شــکنجه، محرومیــت و تبعیدشــان بیانجامــد. )28(
بــا  مخالفــت  جــرم  بــه  تنهــا  یارانــش  و  کنــدی  عــدی  بــن  حجــر   -
رســیدند. امام  قتــل  بــه  منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  و امــر  بدعت های امویــان 
حســین)ع( در یکــی از نامه هایــش بــه معاویــه او را مخاطــب ســاخته و می فرماید:
»الســت قاتــل حجــر و اصحابــه العابدیــن المخبتیــن الذیــن کانــوا یســتفظعون 
البــدع و یامــرون بالمعــروف و ینهــون عــن المنکــر؟ فقتلتهــم ظلمــا و عدوانــا 
مــن بعــد مــا اعطیتهــم المواثیــق الغلیظــة و العهــود المؤکــدة جــراة علــی اهلل و 
اســتخفافا بعهــده; )29( آیــا تــو نبــودی کــه حجــر و یارانــش را کــه عابــد و خاشــع در 
برابــر خــدا بودنــد، کســانی کــه بدعت هــا را خطرنــاک خوانــده و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر می کردنــد، کشــتی؟ تــو پــس از آنکــه پیمان هــای محکــم و مؤکــد )بــه 
در امــان بــودن( آنــان دادی، بــه خاطــر جــرات و گســتاخی در برابــر خــدا و ناچیــز 
شــمردن عهــد و پیمــان الهــی، ظالمانــه و متجاوزانــه آنــان را بــه قتــل رســاندی«.

بیعت بر بردگی یزید
زمــان حاکمیــت  رفتار امویــان در  از  نیــز  نمونــه  یــک  پایان ایــن بخــش  - در 
ــان و برخوردشــان  ــاد ســخیف آن ــا عمــق اعتق ــه نقــل می کنیــم ت ــن معاوی ــد ب یزی
ــه  ــه عاشــورا ب ــر شــود. هنگامی کــه مــردم مدینــه پــس از حادث ــان ت ــا مــردم نمای ب
ــلم  ــی مس ــه فرمانده ــام ب ــکر ش ــد، لش ــورش زدن ــه ش ــت ب ــری دس ــال 63 هج س



81

بــن عقبــه مامــور ســرکوبی شــورش شــد. مــردم در منطقــه »حــرة واقــم« نزدیــک 
مدینــه بــا شــامیان درگیــر شــده و شکســت خوردنــد. فرمانــده شــام جــان و مــال و 
نامــوس مــردم را تــا ســه روز بــر ســربازان خــود مبــاح کــرد و فجایعــی رخ داد کــه قلــم 
ــد صدهــا کــودک نامشــروع در ماههــای  ــگارش آن شــرم دارد. مورخــان از تول از ن
پــس از ایــن واقعــه ســخن گفته انــد. بــه دنبــال وقوع ایــن فاجعــه انســانی، اعیــان 
مدینــه از تــرس جــان خــود بــرای بیعــت بــا یزیــد نــزد مســلم بــن عقبــه آمدنــد ولــی 
او بدین امــر رضایــت نــداد و مقــرر کــرد کــه بایــد به ایــن مضمــون بــا او بیعــت کنیــد:

»ما همگی به عنوان بردگان یزید بن معاویه با او بیعت می کنیم«.
هــر کــه از ایــن نــوع بیعــت ســر بــاز زد، جانــش را از دســت داد و ســرش را از 
بدنــش جــدا کردنــد. )30( بدیــن ســان حکومــت از مــردم پیمــان بــر شــهروندی 
و ادای حقــوق حکومــت و اطاعــت از قوانیــن و مقــررات حکومتــی نمی گرفــت، 

بلکــه بــر بندگــی و بردگــی یزیــد بیعــت می گرفــت.

3. حاکمیت اشرار و غارت بیت المال
ســومین خصوصیت ایــن دوره منــزوی شــدن شایســتگان و حاکمیت اشــرار 
حاکمیــت  بــا  طبعــا  بــود.  مــردم  نامــوس  و  مــال  و  جــان  بــر  جنایتــکاران  و 
و  عیاشــی ها  صــرف  و  می شــد  غــارت  مســلمین  بیت المــال  افــرادی  چنیــن 
خوشــگذارانی ها می گشــت و وســیله ای بــرای تثبیــت پایه هــای حکومت امویــان 
بــود و بــس. بســیاری از ســرداران و صاحــب منصبــان را بــا طــا و نقره تحت ســلطه 
گرفتنــد، برخــی را بــا اعطــای پســت و مقــام و ریاســت مطیــع خــود ســاختند، 
بســیاری از مــردم نیــز بــا حاتــم بخشــی های بــی حســاب حاکمــان ســرگرم زندگــی و 
زخــارف دنیــا شــدند. امام حســین)ع( بارها امویــان را بــه خاطــر پیــش گرفتن ایــن 
سیاســت زشــت مــورد نکوهــش قــرار داد. در یکــی از نامه هــای خــود بــه معاویــه، 

نمونــه ای از کارگــزاران جنایــت پیشــه او را نــام می بــرد و می فرمایــد:
»آیــا تــو نبــودی کــه ادعــای زیــاد بــن ابیــه را کــردی و او را فرزنــد ابوســفیان 
پنداشــتی; بــا اینکــه رســول خــدا حکــم کــرده بــود فرزنــد از آن شــوهر اســت و زنــاکار 
باید سنگســار شــود؟ ســپس او را بر مســلمانان مســلط کردی که آنان را می کشــت 
و دســت و پای ایشــان را در خــاف یکدیگــر قطــع می کــرد و بــر شــاخه های درخــت 
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خرمــا می آویخــت؟ ســبحان اهلل ای معاویــه، گویــا تــو از این امــت نیســتی و آنــان از 
تــو نیســتند!«)31(

معاویــه از زمــان حکومــت علــی)ع( بــرای نا امــن کــردن جامعــه عــده ای را بــرای 
زمــان  بــه شــهرها گســیل می داشــت، در  غارت امــوال مــردم و فتنــه و آشــوب 
حکومــت خــود نیــز عــاوه بــر آنکــه مخالفــان را ســرکوب می کــرد، خــود و کارگزارانــش 
بــه حیــف و میــل بیت المــال و عیاشــی و خوشــگذرانی بــا آن می پرداختنــد.)32(

امام در مصاف با استبداد اموی
ارائــه شــد، مشــخص  معاویــه  از شــرائط عصــر حاکمیــت  نمایــی  کــه  حــال 
می شــود که امــام حســین)ع( در چــه شــرائطی بــه ســر می بــرد، شــرائطی کــه تنهــا 
شــخصیت آزاده ای چــون او، کــه جــز بــه اعتــای دیــن خــدا و نجات ســتمدیدگان 
نمی اندیشــید، بــا بیــان و قلــم خویــش اعتــراض کــرده و بــرای قیــام و نهضــت 

ــید. ــود را می کش ــه موع ــار لحظ ــود و انتظ ــت ب ــر فرص ــی منتظ علن
شــخصیت وارســته ای چــون فرزنــد پیغمبــر در اندیشــه ســلطه و ریاســت بــر 
ــود کــه در اندیشــه ریاســت باشــد.  ــر از آن ب ــی او برت مــردم نبــود، روح بلنــد و متعال
هنگامی که امویــان بــه زعــم باطــل خویــش در صفیــن در هــوای رهایــی از عدالــت و 
قاطعیــت علــی بــن ابــی طالــب بودنــد، بــه ســراغ فرزنــدش حســین بــن علــی رفتند 
و بــه او پیشــنهاد کردنــد کــه پــدرش را از قــدرت کنــار بزنــد تــا بــا او بــه عنــوان خلیفــه 
مســلمین بیعــت کننــد، کاری کــه در دنیــای سیاســت بــازان و قــدرت طلبان ســکه 
رایــج اســت، اما امام بــا قاطعیــت دســت رد بــر ســینه آنــان زد،)33( و  ایــن فــارغ از 
مقــام عصمــت، از یــک ســو از وارســتگی آن حضــرت حکایــت دارد و از ســوی دیگــر 

ذکاوت و هوشــیاری و دشــمن شناســی امام را نشــان می دهــد.
امــام از اینکه امویــان جــان و مــال و مهــم تــر از آن روح و روان و اندیشــه مــردم را 

بــه اســارت گرفته انــد، رنــج می بــرد می فرمــود:
ــت  ــت در حکوم ــرای رقاب ــد ب ــر می زن ــا س ــه از م ــه ک ــی آنچ ــو می دان ــا! ت ــار اله »ب
ــا  ایــن  ــر مــردم و نیــز رســیدن بــه مــال بــی ارزش دنیــا نیســت، بلکــه ب و ســلطه ب
هــدف اســت کــه نشــانه های دیــن تــو را آشــکار ســازیم و ســرزمینهای تــو را اصــاح 
کنیــم تــا بنــدگان مظلــوم تــو آســوده شــوند و بــه فرائــض و ســنتها و احــکام تو عمل 
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کننــد. و شــما )ای شــخصیت های موجــه جامعــه!( اگــر مــا را یــاری نرســانید و در 
خدمــت مــا نباشــید، ســتمگران بیــش از ایــن بــر شــما مســلط شــوند و در خاموش 
کــردن نــور پیامبــر شــما بکوشــند. خــدا مــا را بــس اســت و بــر او تــوکل می کنیــم و 

بــه ســوی او بــاز می گردیــم و ســرانجام کار بــه ســوی اوســت«. )34(
امــام)ع( علــی رغم انــدوه عمیقــی کــه در ماجــرای صلح امــام مجتبــی بــا معاویــه 
و واگــذاری حکومــت بــه او در دل داشــت، تصمیــم بــرادر و امــام زمانــش را کــه 
ناشــی از واقــع نگری امــام مجتبــی)ع( بــود و از ســر چــاره جویــی بــه آن تــن داده 
بــود پذیرفــت و بــه مفــاد عهدنامــه پــای بنــد بــود. بــه کســانی کــه پــس از قــرارداد 
صلــح نیــز نــزد او آمــده و بــه چنیــن عهدنامــه ای معتــرض بودنــد، توصیــه کــرد تــا 
ــم  ــود. )35( هنگامی ه ــر ب ــد منتظ ــت، بای ــده اس ــه( زن ــرد )معاوی ــن م ــی که ای وقت
کــه کوفیــان شــهادت امام مجتبــی)ع( را به ایشــان تســلیت گفتــه و آمادگــی خــود 
را بــرای قیــام و مبــارزه علیــه معاویــه اعــام کردند، امــام آنــان را از هرگونــه حرکــت 
و تــاش علنــی و اقــدام نابجــا و زود هنــگام تــا زمانــی کــه فرزنــد هنــد زنــده اســت، 
برحــذر داشــت و اظهار امیــدواری کــرد کــه اگــر پــس از معاویــه زنــده بــود، نظــرش را 

بــه اطــاع آنــان برســاند. )36(
ــر از یــک ســو نگــران فرامــوش شــدن »حــق حاکمیــت اهل بیــت  ــد پیغمب فرزن
جــز  نتیجــه ای  کــه  بــود  جامعــه  در  ســاالری،  شایســته  عنــوان  بــه  پیغمبــر« 
مشــروعیت یافتــن حکومت هــای غاصــب و ســتمگر در میــان نســلهای آینــده 
نداشــت و از ســوی دیگــر شــاهد دســت اندازی امویان بــه احــکام و قوانیــن دیــن 
و نابودی ایــن آییــن نــو پــا بودنــد. دیــن تنهــا پوششــی بــرای کســب قــدرت و 
حفــظ آن و موروثــی نمودنــش در خاندان امیــه بود. اینــان بــرای آنکــه مــردم را 
بفریبنــد، بــه دنبــال آن بودنــد کــه بــر حاکمیــت غاصبانــه و ظالمانــه خــود لبــاس 
شــروعیت بپوشــانند و این امــر جــز بــا بیعــت گرفتــن از اهل بیــت پیغمبــر و یــاران بــا 
ســابقه آن حضــرت میســر نبــود. تــاش فــراوان معاویــه در مــدت ده ســال پــس از 
شــهادت امام مجتبــی)ع( بــرای گرفتــن بیعــت از رجــال و شــخصیت های معــروف 
مدینــه بــرای جانشــینی یزیــد، بــا همیــن تحلیــل قابــل ارزیابــی اســت. تحت فشــار 
قــرار دادن عبــداهلل بــن عمــر - فرزنــد خلیفــه دوم -، عبــداهلل بــن زبیــر - فرزنــد یکــی 
از اصحــاب قدیمی پیغمبــر - و مهم تــر از همه امــام حســین)ع( فرزنــد پیغمبــر کــه 
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ــرای کســب مشــروعیت خافــت یزیــد  حکومــت را حــق خــود می دانــد، همگــی ب
بــود، چــرا کــه بیعــت نکــردن آنــان بــه معنــای فقــدان مشــروعیت حکومت امــوی 
بــود معاویــه پــس از نــاکام مانــدن از جلــب نظــر بــزرگان مدینــه، باالخــره، بــه فریــب 
یــاد شــده در مســجد و  بــا احضــار شــخصیت های  و شمشــیر متوســل شــد و 
گمــاردن مأمورانــی بــر هــر کــدام، بــه دروغ از رضایــت و موافقت ایشــان بــا خافــت 
یزیــد ســخن گفــت )37( و بدیــن وســیله بــا مکــر و حیلــه بــه زعــم خویــش بر امــت 

خافــت فرزنــد بــی کفایــت و فاســقش لبــاس مشــروعیت پوشــانید.
امــام)ع( بــا آنکــه حکومــت معاویــه را بزرگتریــن فتنــه و منکــر در جهــان اســام 

می دانســت و در پاســخ بــه نامــه معاویــه بــه صراحــت آن را ابــراز نمــود:
»و انی ال اعلم فتنة اعظم علی هذه االمة من والیتک علیها«

و حتی بهترین عمل را »جهاد بر ضد معاویه« می شمارد:
»و ال اعلــم نظــرا لنفســی و لدینــی و المــة محمــد)ص( علینــا افضــل مــن ان 

اجاهــدک، فــان فعلــت فانــه قربــة الــی اهلل« )38(.
امــا قیــام و مبــارزه بــر ضــد حکومــت فریــب و نیرنــگ معاویــه را در زمــان حیــات 

او ثمــر بخــش نمی دانســت.
در عیــن حــال حســین بــن علــی)ع( شــخصیتی نبــود کــه نابــودی اســام را 
ــی  ــود، تحمــل کنــد: »و عل ــوع ب ــه در امــر خافــت در شــرف وق ــی ک ــو انحراف در پرت

االســام الســام اذ قــد بلیــت االمــة بــراع مثــل یزیــد«. )39(
خافت یزید دو آفت بسیار خطرناک به همراه داشت:

اول شخصیت فاسد و ناالیق یزید بن معاویه:
»یزید رجل فاسق شارب خمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق«. )40(

دوم تبدیــل شــدن خافــت اســامی به ســلطنت موروثــی کــه بســیار خطرنــاک 
تــر از آفــت نخســت بــود.

را  خطــر  نیز ایــن  بکــر  ابــی  بــن  عبدالرحمــن  مانــد  شــخصیت هایی  حتــی 
احســاس کــرده و بــه معاویــه و  ایــادی او اعتــراض کردنــد کــه شــما بــه دروغ ادعــای 

را داریــد: دلســوزی امت پیغمبــر 
»کذبــت و اهلل یــا مــروان و کــذب معاویــة، مــا الخیــار اردتمــا المــة محمــد و 

لکنکــم تریــدون ان تجعلوهــا هرقلیــة کلمــا مــات هرقــل قــام هرقــل«. )41(
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مقصــود او ایــن بــود کــه شــما قصــد داریــد ماننــد رومیــان حکومــت و خافــت 
اســامی را بــه ســلطنت موروثــی تبدیــل کنیــد. بســیاری از شــخصیت ها و مهم تــر 
از همــه حســین بــن علــی)ع( به ایــن درخواســت نامشــروع معاویــه پاســخ رد داده 
و بــا ایــن بدعــت خطرنــاک بــه مخالفــت برخاســتند. گرچــه همــه آنــان انگیــزه 
یکســانی در ایــن مخالفــت نداشــتند. قصــد بررســی انگیزه هــای متفــاوت همــه 
بــه  تنهــا  و  کوتــاه نداریــم،  را در ایــن نوشــته  رجــال و شــخصیت های مخالــف 
بررســی انگیــزه مخالفت امــام حســین)ع( می پردازیــم و اینکه امــام در زمــان خــود 
در چــه جایــگاه و موقعیتــی قــرار داشــت و ایــن جایــگاه و موقعیــت چــه رفتــار و 

عملکــردی را  ایجــاب می کــرد.

1. خالفت، حق حسین بن علی)ع(
نکتــه نخســت آنکــه خافــت پیغمبــر هــم بــه حکــم شــرع و هــم بــه حکــم 
عقــل از آن حســین بــن علــی)ع( بــود. بنابــر روایاتــی کــه از رســول خــدا)ص( نقــل 
شــده خافــت پــس از امــام حســن مجتبــی، بــه برادرش امــام حســین می رســد. 
و  رجــال  بــر  آن حضــرت  برتــری  و  اخاقــی  علمــی،  چه اینکــه شایســتگی های 
شــخصیت های وارســته آن عصــر مقبــول همــگان بــود، چــه رســد به امویــان 
کــه اصــا قابــل قیــاس بــا اهل بیــت پیامبــر نبودنــد. مراجعــه گروهــی از شــیعیان 
علــی)ع( بــه آن حضــرت پــس از قرارداد امــام مجتبــی)ع( و معاویــه و نیــز مراجعــه 
کوفیــان به امــام پــس از شــهادت امام حســن و اعــام آمادگــی بــرای بیعــت بــا 
ایشــان، همچنیــن ارســال نامه هــای متعــدد از کوفــه و دعوت امــام بــه منظــور 
ســفر بــه کوفــه و پذیــرش رهبــری آنــان )42( همگــی برخاســته از همیــن حقیقــت 
اســت و کســی در فضیلــت و برتــری حســین بــن علــی)ع( در عصــر خویــش تردیدی 
کــه از تصمیــم معاویــه مطلــع شــد کــه قصــد دارد  نداشــت. امام نیــز از وقتــی 
فرزنــدش را بــه جانشــینی خــود نصــب کنــد، به ایــن مطلــب اعتــراض کــرده و آن را 

حــق مســلم خــود می شــمرد.
- بارهــا در حضــور معاویــه بــر منبــر خطابــه از برتــری خــود و ضــرورت پیــروی از 

خانــدان پیغمبــر ســخن گفــت. )43(
- در نامــه مفصلــی کــه بــه او نوشــت، جنایــات وی را در حــق شــیعیان پــدرش 
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علــی)ع( بــر شــمرده و علــت آن را  ایــن چنیــن تشــریح فرمــود:
آنــان فضائــل مــا را  کــه  بــه قتــل نرســاندی مگــر بدیــن خاطــر  آنــان را  »تــو 

)44( می کردنــد.«  تــاش  مــا  حــق  بزرگداشــت  در  و  کــرده  یــادآوری 
اگــر خلیفــه دوم پــس از رســول خــدا)ص( از خــروج اصحــاب پیغمبــر از مدینــه 
جلوگیــری نمی کــرد )45( تــا مبــادا بــه شــهرهای مختلــف ســفر کــرده و از فضائــل 
اهل بیــت پیغمبــر ســخن بگوینــد و مــردم را از غصــب حــق مســلم علــی بــن ابــی 
طالــب آگاه ســازند، معاویــه جــرات نمی یافــت کــه شــیعیان علــی)ع( را بــه چنیــن 
جرمی بــه قتــل رســاند. شــاید خلیفــه دوم گمــان نمی کــرد رفتــار ناپســند او بــا 
اصحــاب پیغمبــر بهانــه و مستمســکی برای امویــان خواهــد شــد کــه بــا اصحــاب 

پیغمبــر و شــیعیان اهل بیــت آن حضــرت چنیــن رفتــاری داشــته باشــند.
- هنگامی کــه معاویــه در جمــع مــردم مدینــه ســخنرانی کــرده و از جانشــینی 

یزیــد ســخن گفت، امــام برخاســت و بــه او اعتــراض کــرد:
»به خدا سوگند کسی را که پدر و مادر و خود او بهتر از یزید است، ترک کردی«.

و وقتــی معاویــه پرســید: گویــا خــودت را در نظــر داری؟ فرمــود: آری خــدا 
ــا بیــان مطالــب سفســطه آمیــز گفــت: یزیــد برای امــت  اصاحــت کنــد! معاویــه ب

پیغمبــر از تــو بهتــر اســت. و در ایــن هنگام امــام پاســخ داد:
»چه کسی برای امت محمد بهتر است؟ یزید شرابخوار بی بند و بار؟ !« )46(

و  رجــال  جمــع  در  و  منــا  ســرزمین  در  خــود  مهــم  ســخنرانی  در  - امــام 
شــخصیت های معــروف آن زمــان از اصحــاب و تابعیــن، حــق اهل بیــت پیامبــر را 
در امــر خافــت یــاد آورشــد و آنــان را بــه خاطــر اســتخفاف حــق ائمــه ســرزنش کــرد و 
از آنــان خواســت بــرای آنکه ایــن حقیقــت در بیــن مــردم فرامــوش نشــود، آن را در 
شــهر و دیــار خــود مطــرح کــرده و بــه افــراد مــورد وثــوق خــود منتقــل نماینــد. )47(

- وقتــی نامــه درخواســت بیعــت بــرای حکومــت یزیــد بــه حاکــم مدینــه رســید 
و او امــام را احضــار کــرد، عبــداهلل بــن زبیــر از امــام پرســید: اگــر از شــما درخواســت 

بیعــت کننــد، چــه می کنیــد؟ فرمــود:
ــرادرم حســن امر )والیــت(  ــا او بیعــت نخواهــم کــرد، زیــرا پــس از ب ــز ب »مــن هرگ
بــا مــن اســت. معاویــه کار خــود را کــرد، او بــرای بــرادرم ســوگند یــاد کــرد کــه پــس 
از خــود خافــت را در هیــچ یــک از فرزندانــش قــرار ندهــد و آن را - اگــر مــن زنــده 



87

بــودم - بــه مــن واگــذار کنــد، اکنــون او مــرد و بــه ســوگند خــود وفــا نکــرد...« )48(
دومین ماده قرارداد بین امام حسن مجتبی و معاویه چنین بود:

ــه ای  ــرای او حادث ــر ب ــت و اگ ــن اس ــه حس ــق ب ــت متعل ــه حکوم ــس از معاوی »پ
بــه  را  کســی  و  نــدارد  حــق  معاویــه  و  اســت  حســین  بــه  متعلــق  آمــد،  پیــش 

)49( کنــد«.  انتخــاب  خــود  جانشــینی 
چنانکــه معاویــه بارهــا بــه خاطــر آنکــه خــود را دارای تجربــه بیشــتر، سیاســت 
از امــام  می دانســت  دشــمن  بــا  مصــاف  در  گرتــر  حیلــه  و  تدبیرتــر  بــا  مدارتــر، 
بر اینکــه  مشــروط  کنــد  گیــری  کنــاره  او  نفــع  بــه  کــه  می خواســت  مجتبــی)ع( 

خافــت پــس از معاویــه از آن حســن بــن علــی باشــد. )50(
- هنگامی که امــام حســین)ع( در حضــور حاکــم مدینــه تصمیــم خــود را بــر 

ــزود: ــرد، اف ــام ک ــت اع ــا صراح ــد ب ــا یزی ــردن ب ــت نک بیع
»مــا انتظــار می کشــیم و شــما نیــز انتظــار بکشــید تــا ببینیــم کــدام یــک بــه 

)51( بیعــت ســزاوارتریم«.  بــه  رســول خــدا)ص(  جانشــینی 
ــه ســوی  ــم، ب ــه »ما امــام و پیشــوایی نداری - کوفیــان به امــام نامــه نوشــتند ک
مــا بیــا، شــاید خداونــد بــه برکــت وجــود تــو مــا را بــر هدایــت و حقیقــت جمــع 

نماید.« امــام)ع( نیــز در پاســخ نوشــت:
»بــه جانــم ســوگند که امــام و پیشــوا جــز کســی کــه بــه کتــاب خــدا عمل کنــد، عدل 

را برپــا دارد و حــق را اجــرا کنــد و خــود را وقــف در راه خــدا نمایــد، نیســت«. )52(
- امــام در نامــه دعــوت اهــل بصــره بــرای یــاری خــود، پــس از اشــاره بــه رســالت 

پیغمبــر و جایــگاه اهل بیــت آن حضــرت، نوشــتند:
»مــا خانــدان و اولیــا و اوصیــا و وارثــان او )پیامبــر( و ســزاوارترین مــردم بــه 
جانشــینی او هســتیم کــه دیگــران بــر مــا ســبقت جســتند و مــا تســلیم شــدیم، مــا 
تفرقــه نخواســتیم و بــه وحــدت پاســخ گفیم، ایــن در حالــی بــود کــه می دانســتیم 

کــه مــا بــر حــق والیــت بــر متولیــان آن ســزاوارتریم«. )53(
- وقتــی نامــه مســلم بــن عقیــل به امــام رســید و از بیعــت مــردم کوفــه بــا 
خــود خبــر داد، امــام نامــه ای بــه کوفیــان نوشــت و بــه وســیله قیــس بــن مصهــر 

صیــداوی ارســال کــرد. در ایــن نامــه آمــده اســت.
»نامــه مســلم بــن عقیــل بــه دســتم رســید و از حســن نیــت شــما و هماهنگــی 
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بــزرگان شــما در راه یــاری و حــق خواهــی مــا خبــر یافتیــم...« )54(
مــوارد یــاد شــده تنهــا نمونه هایــی از شــواهد تاریخــی اســت که امــام حســین)ع( 
بــا صراحــت از حــق خــود در امــر حکومــت و والیــت ســخن گفتــه اســت. امام در 
ــار دیگر ایــن  ــا کوفیــان ب ادامــه ســفر و حتــی در روز عاشــورا نیــز در ســخنان خــود ب
واقعیــت را مطــرح نمــود. )55( بــا وجــود چنیــن حقیقتی امــام چگونه می توانســت 
آن را نادیــده بگیــرد و بــا یزیــد بیعــت کنــد و ســلطنت موروثــی و اســتبدادی او را بــه 
رســمیت بشناســد؟ بخصــوص کــه حکومــت او را بــه معنــای نابــودی کامــل اســام 
می دانســت و نزاع امــام بــا وی تنهــا بــر ســر غصــب حق امــام در مســئله حکومــت 

نبــود، بلکــه حق امــام یکــی از عوامــل بــه شــمار می رفــت.

2. موقعیت خانوادگی امام حسین)ع(
بخــش وســیعی از میــراث گرانقــدر نهضــت حســینی بــه معرفــی شــخصیت امام 
حســین)ع( و موقعیــت خانوادگــی او اختصــاص دارد. ایــن همــه تاکیــد بر ایــن 
جایــگاه نشــانه اهمیــت آن اســت. امام در مکتــب و دامانــی تربیــت و رشــد کــرده 
بــود کــه نمی توانســت وضــع زمانــه را مشــاهده کــرده و ســکوت اختیــار کنــد. 
همچنــان کــه نمی توانســت بــه ســهولت از کنــار پایمــال شــدن ارزش هــا بگــذرد.
امــام در خانــدان وحــی و رســالت رشــد یافتــه و در دامــان پــاک دختــر رســول 
خــدا)ص( تربیــت یافتــه بــود و همــه ارزش هــا و کمــاالت انســانی در وجــودش 
متبلــور بــود. حضــرت بارهــا از ایــن حقیقــت ســخن گفــت و بــا دشــمنان و قــدرت 

طلبــان محاجــه نمــود.
در پاسخ به حاکم مدینه که خواستار بیعت امام با یزید بود، فرمود:

»انــا اهل بیــت النبــوه و معــدن الرســالة و مختلــف المائکــة و محــل الرحمــة و 
بنــا فتــح اهلل و بنــا ختــم«. )56(

در پاسخ کوفیان نیز فرمود:
»هیهــات منــا الذلــة ابــی اهلل ذلــک و رســوله و المؤمنــون و جــدود طابــت 
ــی  ــام عل ــة اللئ ــر طاع ــن ان تؤث ــة م ــوس ابی ــة و نف ــوف حمی ــرت و ان ــور طه و حج

الکــرام; )57( مصــارع 
هرگــز زیــر بــار ذلــت نمــی روم. خداونــد و رســول او و مؤمنــان و نیــاکان وارســته و 
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دامن هــای پــاک و بــزرگان غیــور و انســان های بزرگــوار آن را بــرای مــا نمی پســندند، 
آری نمی پســندند کــه پیــروی فرومایــگان بــه قتلــگاه بزرگــواران ترجیح داده شــود.«
امــام درا یــن کام گهربــار پذیرفتــن ذلــت بیعــت بــا یزیــد را بــا موقعیــت خانوادگــی 
خــود در تعــارض می بینیــد و مــرگ بــا عــزت را بــا وقعیــت خویش متناســب می داند.

ما نیز در زیارت وارث خدمت آن حضرت عرض می کنیم:
»یــا اباعبداهلل، اشــهد انــک کنــت نــورا فــی االصــاب الشــامخة و االرحــام المطهــرة 

لــم تنجســک الجاهلیــة بانجاســها و لــم تلبســک من مدلهمــات ثیابها«.
چنیــن شــخصیتی از خانــدان وحــی و رســالت حتــی اگــر از حق خــود در خافت 
بــه  را  یزیــد  چــون  شــخصی  حاکمیــت  نمی توانســت  می پوشــید،  چشــم  نیــز 

ــدان مشــروعیت بخشــد. ــا ســکوت خــود ب رســمیت شناســد و ب

3. جایگاه اجتماعی و سیاسی امام حسین)ع(
عــاوه بر اینکــه خافــت حــق حســین بــن علــی)ع( بــوده و از موقعیــت ممتــاز 
خانوادگــی نیــز برخــوردار بــود، نکتــه حائــز اهمیــت دیگــری در باره امــام وجــود 
دارد کــه مســئولیتی مضاعــف را بــر عهــده آن بزرگــوار می نهــد و در تحلیــل درســت 

ــی دارد. ــش حیات ــه نق ــام در جامع ــت آزادی بخش ام ــع حرک و جام
حســن  برادرش امــام  شــهادت  از  پــس  علــی)ع(  بــن  حســین  شــک  بــی 
مجتبــی)ع( تنهــا شــخصیت ممتــاز مذهبــی، معنــوی و سیاســی عصــر خویــش بــه 
شــمار می رفــت. آن بزرگــوار عــاوه بــر موقعیــت خانوادگــی خــود، شــخصیتی مــورد 
توجــه در زمــان خــود بــود. هــر چنــد انتســاب آن حضــرت بــه رســول خدا)ص( ایــن 
تمــام شــخصیت اجتماعــی  بود. امــا نمی تــوان  را مضاعــف ســاخته  موقعیــت 
و سیاســی، همچنیــن مقــام و منزلــت علمــی و مذهبــی آن بزرگــوار را در رابطــه 
ــرد، بلکــه رجــال و شــخصیت های موجــه آن روز  ــا پیامبــر خاصــه ک نســبی وی ب
بــرای فرزنــد علــی بــن ابــی طالب)ع( شــخصیتی مســتقل قائــل بودنــد، در تصمیم 
گیری هــا منتظــر موضــع گیــری او بودنــد. اگر امــام - بــه فــرض محــال - تــن بــه 
بیعــت بــا یزیــد بــن معاویــه مــی داد، حکومــت بــا افــرادی چــون عبــداهلل بــن عمــر 
و عبــداهلل بــن زبیــر مشــکل چندانــی نداشــت ولی ایســتادگی امام به ایشــان نیــز 
جــرات می بخشــید. چنــد ماهــی کــه حســین بــن علــی)ع( در مکــه بــه ســر می بــرد، 
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عبــداهلل بــن زبیــر، شــخصیت درجــه اول آن شــهر تحــت الشــعاع شــخصیت امام 
ــد در  ــر چن ــد، ه ــرک کن ــه را ت ــر مک ــه زودت ــر چ ــام ه ــت که ام ــت و آرزو داش ــرار داش ق
ظاهــر از امــام می خواســت در حــرم الهــی بمانــد! )58( ایــن واقعیــت را غیــر از امــام، 

شــخصیت های آگاه از مســائل و جریانــات روز نیــز درک می کردنــد. )59(
و  اجتماعــی  موقعیــت  لحــاظ  بــه  گفته، امــام  پیــش  جهــات  از  نظــر  صــرف 
سیاســی خــود نیــز نمی توانســت در برابــر انحرافــات بزرگــی کــه کیــان اســام را 
تهدیــد می کــرد، ســکوت کنــد. و خــود نیــز بارهــا  ایــن واقعیــت را بــه گــوش مــردم 

رســاند. در پاســخ بــه فــرزدق کــه علــت حرکت امــام را پرســید، فرمــود:
»ای فرزدق! ایــن جماعــت قومی هســتند کــه در پیــروی شــیطان پابرجاینــد 
و خــدای مهربــان را پیــروی نمی کننــد و در زمیــن فســاد را رواج داده و حــدود 
را  مســاکین  و  فقــرا  و امــوال  می نوشــند  شــراب  کرده انــد،  تعطیــل  را  الهــی 
تصاحــب کرده انــد و مــن ســزاوارترم کــه بــه یــاری دیــن خــدا برخیــزم و آییــن 
او را گرامی داشــته، در راهــش جهــاد نمایــم تــا کلمــه خــدا حاکمیــت و برتــری 

یابــد.«)60(
افــراد مختلفــی کــه از روی دلســوزی امام را از رفتــن بــه ســوی عــراق بــر حــذر 
می داشــتند، بر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه شــما رئیــس عــرب، رئیــس قریــش و ملجــا و 
پناهــگاه مردمیــد، اگــر آســیبی بــه شــما برســد و حرکــت شــما هتــک شــود، دیگران 

نیــز در معــرض هتــک حرمــت قــرار خواهنــد گرفــت. )61(
بــود کــه  بــا رجــال و شــخصیت های معاصــر خود ایــن  یکــی از ســخنان امام 
بــه منظــور  از جانــب خــدا،  اســت  نعمتــی  اجتماعــی شــما  و موقعیــت  مقــام 
تحمــل مســئولیت ســنگینی کــه خــواص بایــد در جامعــه بــر عهــده بگیرنــد. گمــان 
ــه شــما بــی جهــت مــورد توجــه مــردم هســتید و فقــط مــردم موظفنــد  نکنیــد ک
ــی  ــزد آنــان دارای ارج و قــرب اجتماعــی باشــید، ول بــه شــما احتــرام گــزارده و در ن
در برابــر سرنوشت ایشــان و دیــن و زندگــی شــان تکلیفــی نداشــته باشــید، امام 
در ســخنرانی خــود در ســرزمین منــا فرمــود: »شــما  ای گــروه نیرومنــد! گروهــی 
هســتید کــه بــه دانــش و نیکــی و خیرخواهــی معروفیــد و بــه وســیله خــدا در 
دل مــردم ابهتــی داریــد کــه شــرافتمند از شــما حســاب می بــرد و ناتــوان، شــما 
را گرامی مــی دارد و کســانی کــه هــم ردیــف شــما هســتند و بــر آنــان حــق نعمتــی 
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نداریــد، شــما را بــر خــود مقــدم می دارنــد، شــما وســیله بــرآورده شــدن حاجاتــی 
نمی گــردد  بــرآورده  و  می شــود  دریــغ  حاجــات  آن  خواســتاران  از  کــه  هســتید 
بدیــن  همه این هــا  آیــا  می رویــد.  راه  بــزرگان  کرامــت  و  ســاطین  هیبــت  بــه  و 
خاطــر نیســت کــه مــردم بــه شــما امیدوارند کــه بــه حــق خــدا برخیزیــد؟ ! گرچــه 
را ســبک شــمرده،  کرده ایــد و حق امامــان  کوتاهــی  بیشــتر حقــوق خداونــد  از 
حقــوق ضعیفــان را تبــاه ســاخته اید و بــه گمــان خــود حــق خــود را گرفته ایــد. 
شــما در ایــن راه نــه مالــی خــرج کرده ایــد و نــه جانــی را بــرای خــدای خالــق خــود بــه 
خطــر افکنده ایــد و نــه بــرای رضــای خــدا بــا قبیلــه و عشــیره ای درافتاده ایــد، آیــا 
شــما از درگاه خــدا بهشــت و همنشــینی بــا پیامبــران و ایمنــی از عــذاب او را انتظــار 

)62( داریــد؟« 
آیا امــام کــه »برخــورداری از مقــام و موقعیــت اجتماعــی« را وســیله ای بــرای 
انجــام تکالیــف الهــی می دانــد و بــزرگان قــوم را بــه خاطــر تــرک وظیفــه ســرزنش 
می کنــد، بــا توجــه بــه مقــام و موقعیتــی کــه خــود دارد، می توانــد نســبت بــه 
ــان  ــه آن ــئولیت امام از هم ــا مس ــد؟ قطع ــئولیت نکن ــاس مس ــود احس ــف خ تکالی
ــتر  ــتمدیدگان بیش ــان و س ــوق محروم ــاع از حق ــدا و دف ــن خ ــاری دی ــت ی در جه
اســت. امام خود ایــن حقیقــت را بارهــا بــر زبــان آورد و بــرای انجــام وظیفــه قــدم 

در راه پرمخاطــره مبــارزه بــا حکومت امــوی نهــاد.
ــع  ــود در جم ــخنان خ ــی در س ــد ریاح ــن یزی ــر ب ــپاه ح ــا س ــورد ب ــگام برخ - هن
اصحــاب خویــش و لشــکریان حــر )یــا در نامــه ای بــه کوفیــان بنابــر بعضــی از نقلهــا( 
با اشــاره بــه کامــی از رســول خــدا)ص( کــه »هــر کــس ســلطان ســتمگری را ببینــد 
کــه حرامهــای خــدا را حــال کــرده، پیمانهــای او را نقــض نمــوده، بــا ســنت رســول 
خــدا مخالفــت کــرده و در بیــن بنــدگان خــدا بــه گنــاه و تجــاوز رفتــار می کنــد و بــا 
رفتــار و کــردار و گفتــار خــود بــه مخالفــت بــر نخیــزد، شایســته اســت کــه خداونــد او 

را نیــز بــا آن ســلطان ســتمگر در یــک مــکان عــذاب کنــد« هشــدار داد:
»هــان ای مردم! اینــان )امویــان( بــه پیــروی شــیطان درآمــده و اطاعــت خــدا 
را تــرک کرده انــد، فســاد را علنــی و حــدود را تعطیــل کرده، امــوال مــردم را حیــف و 

میــل نمــوده و حــرام خــدا را حــال و حــال او را حــرام کرده انــد«.
ســپس افــزود: »و انــا احــق مــن غیــر; و مــن ســزاوارترم بــر مخالفــت بــا  ایــن 

مــعــارف
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وضعیــت«.)63(
4. آزادگی و عزت نفس امام حسین)ع(

دیگران امتیــاز  از  را  حســین)ع(  شــخصیت امام  کــه  دیگــری  ممتــاز  ویژگــی 
می بخشــید، »حریــت، آزادگــی، عظمــت روح و عــزت نفــس« آن حضــرت بــود. 
ــدا  ــدگان خ ــه بن ــتم ب ــم و س ــر ظل ــه در براب ــد ک ــع می ش ــوار او مان ــزرگ و بزرگ روح ب
تنهــا نظــاره گــر باشــد، بدعت هــا را در دیــن خــدا مشــاهده کنــد، حاکمیت اشــرار را 

ــد. ــر سرنوشــت جامعــه ببینــد و تحمــل نمای ب
روح آزاده و تــوام بــا شــجاعت، از آن حضــرت شــخصیتی ســاخته بــود کــه در 
برابــر ظلــم و بــی عدالتــی قیــام کنــد، شــجاعتی کــه سرســخت تریــن دشــمنان امام 
پــدر  بــه  اهانتهای امویــان  برابــر  در  گاه  هیــچ  بودند. امــام  معتــرف  بــدان  نیــز 
بزرگــوارش علــی)ع( ســکوت نمی کــرد. بارهــا مــروان بــن حکــم را بــه خاطــر بدگویی 

بــه علــی)ع( در خلــوت و جلــوت توبیــخ کــرد:
زن  فرزنــد  علــی; ای  فــی  الواقــع  انــت  القمــل  آکلــة  بــن  یــا  و  الزرقــاء  »یابــن 

)64( می کنــی؟«  بدگویــی  علــی  از  تــو  آیــا  خــوار!  شــپش  فرزنــد  بــدکاره، ای 
شــجاعت و آزاد منشــی امام ســبب می شــد کــه اجــازه ندهــد هیــچ زورگــو و 
ســتمگری حــق او یــا دیگــری را تضعیــف کنــد. ولیــد بــن عقبــة بــن ابــی ســفیان 
والــی مدینــه در خصــوص مالــی در »ذی مــروة« با امــام درگیــری و قصــد پایمــال 

کــردن حق امــام را داشــت، امام بــه او فرمــود:
»بــه خــدا ســوگند! یــا حقــم را عادالنــه می پــردازی یــا شمشــیرم را گرفتــه و در 

مســجد رســول خــدا می ایســتم و مــردم را بــه حلــف الفضــول فــرا می خوانــم«.
بــا شــنیدن ســخنان امام عــده ای بــه کمک امــام شــتافتند و حاکــم مجبــور 

شــد حــق آن حضــرت را بپــردازد. )65(
معاویــة ابــی ســفیان هیــچ گاه بــه خــود جــرات نــداد کــه بــه ســخنان تنــد و 
ــان ناپختــه ای  انتقادآمیز امــام پاســخ متقابــل دهــد. هــر چنــد اطرافیــان و جوان
ــه تنــدی بدهد، امــا  ــه پاســخ امام را ب ــد ک ــد او را تحریــک کردن چــون مــروان و یزی
او کــه حســین بــن علــی)ع( را خــوب می شــناخت، همــواره از برخــورد تنــد بــا آن 

حضــرت پرهیــز داشــت.
معاویــه پــس از کشــتن حجــر بــن عــدی و شــیعیان علــی)ع( در ســفر حــج با امــام 
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حســین)ع( روبــه رو شــد و به امــام گفــت: »آیــا خبــرداری کــه مــا بــا حجــر و شــیعیان 
پــدرت چــه کردیــم؟ آنــان را کشــتیم و کفــن پوشــانیدیم و بــر آنــان نمــاز گزاردیــم«. 
او کــه گمــان می کــرد بــا  ایــن ســخن ضربــه ای بر امــام وارد کــرده و امــام را از هرگونــه 

حرکــت و قیامی بــاز مــی دارد، بــی درنگ ایــن پاســخ را از امــام دریافــت کــرد:
»ولــی اگــر مــا پیــروان تــو را بکشــیم، آنــان را کفــن نمی پوشــانیم، بــر آنــان نمــاز 

نمی گذاریــم و دفــن نمی کنیــم«، )66(
یعنی تو و پیروانت را کافر می دانیم.

معاویــه معتــرف بــود کــه در حســین بــن علــی جــز شــجاعت ندیــده اســت. )67( 
او را بــه پــدرش علــی بــن ابــی طالــب تشــبیه می کــرد.

مظاهر عزت و آزادگی از مدینه تا کربال
مجمــوع ویژگی هــای یــاد شــده ســبب گردیــد که امــام در برابــر در خواســت نابــه 
ــود درس  ــن خ ــام خونی ــا قی ــد و ب ــت نده ــه بیع ــن ب ــتد و ت ــت بایس ــای حکوم ج
ابــدی حریــت، آزادگــی، مــروت و مردانگــی را بــه بشــریت بیاموزد. گریــز از تن دادن 
بــه ذلــت و پســتی از خصوصیــات انســان های آزاده اســت. پیــام نهضت امــام 
حرکــت و رفتارهای امــام، برخــورد او بــا دوســتان و دشــمنان و زندگــی و مــرگ او 
بــا ذلــت و پســتی بیگانــه بــود. و ایــن پیــام در نهضــت حســینی آن قــدر واضــح و 
روشــن اســت کــه او را »ســرور آزادگان« لقــب داده انــد. و قیامــش نــه تنهــا الگــوی 
شــیعیان و مســلمانان گشــته، بلکــه مســتضعفان عالــم از هــر مکتــب و آئینــی او را 
اســوه و الگــوی خــود می شناســند. وقتــی کــه معاویــة ابــی ســفیان بــا آن فراســت 
و کیاســت کــم نظیــر خــود نتوانســت امام حســین)ع( را بــه بیعــت بــا یزیــد متقاعــد 
ســازد، و آن حضــرت را بــه بیعــت وادار کنــد، دیگــران بــه طریــق اولــی از عهده ایــن 

مهــم بــر نمی آمدنــد.
هنگامی کــه عبــداهلل بــن زبیــر از امــام جویــا شــد در برابــر درخواســت بیعــت یزیــد 

چــه خواهــی کــرد، فرمود:
»از بیعــت بــا یزید امتنــاع خواهــم ورزیــد و زیــر بــار بردگــی و ذلــت نخواهــم 

)68( رفــت«. 
و هنگامی کــه در حضــور حاکــم مدینــه بــا تهدیــد مــروان مبنــی بــر بیعــت بــا یزیــد 

مــعــارف
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مواجــه شــد، عکــس العمــل تنــدی نشــان داده و پــس از معرفــی خود و یزیــد فرمود:
»شخصیتی چون من با شخصی چون یزید هرگز بیعت نمی کند«. )69(

امــام مصمــم بــود بــا یزیــد بــن معاویــه بیعــت نکنــد و علیــه حکومــت نامشــروع 
وی قیــام نمایــد. نــه تنهــا یزیــد را برای ایــن منصــب خطیــر شایســته نمی دانســت 
و آن را بــا صراحــت بــه معاویــه نوشــت کــه انســان از امیــن شــمردن شــارب الخمــر 
بــر یــک درهم امتنــاع مــی ورزد، پــس چگونــه می توان امانتــی چــون حکومتــی 

اســامی را بــه یزیــد ســپرد؟ !
»...فکیــف تولــی علی امــة محمــد مــن یشــرب المســکر؟ و شــارب الخمــر مــن 
الفاســقین و شــارب المســکر مــن االشــرار و لیــس شــارب الخمــر بامیــن علــی درهم 

فکیــف علــی االمــة«. )70(
اگــر شــخصیت یزیــد و رفتــار اجتماعــی او قابــل تحمــل بــود، چــه بســا امام نیــز 
همچــون برادرش امــام مجتبــی)ع( از حــق شــخصی خــود بــرای مصالــح اســام و 
مســلمین می گذشــت، اما در ایــن مرحلــه قــرار گرفتــن یزیــد در مســند خافــت بــه 
معنــای نابــودی اســام بود. امــام بارهــا از شــهادت خــود در ایــن راه خبــر داد و بــه 
کســانی کــه حضــرت را پنــد می دادنــد کــه از قیــام و مخالفــت بــر ضد امویــان صــرف 
نظــر کنــد، می فرمــود: هرگــز بیعــت نخواهــم کــرد و تــن بــه پســتی و رذالــت نخواهــم 

داد: »وال اعطــی الدنیــة مــن نفســی ابــدا«. )71(
ــول  ــد معل ــون یزی ــامی به حاکمیــت شــخصی چ ــدن امت اس ــار ش ــوال گرفت اص
ســکوت و بــی تفاوتــی و ذلــت پذیــری مــردم در برابــر معاویــة بــن ابــی ســفیان 
بــود. از اینکــه علــی رغــم دســتور پیغمبــر مبنــی بر اینکــه خافــت بــر فرزنــدان ابــی 
ســفیان حــرام اســت، مــردم زیــر بــار حکومــت معاویــه رفتنــد و اینــک بایــد ذلــت 
و اســارت حکومــت یزیــد را تحمــل می کردنــد. کســی کــه از مــردم بــر »بردگــی و 
بندگــی خویــش« بیعــت می خواســت، نــه بیعــت بــا حکومتــی کــه پاســدار حقــوق 
اجتماعــی و سیاســی مــردم باشــد. نمونــه بــارز آن ماموریــت مســلم بــن عقبــه در 

ــود کــه پیشــتر بدان اشــاره کردیــم. ســرکوب کــردن مــردم مدینــه ب
بــر  قیــام  طــول  در  کردار امــام  و  گفتــار  در  کــه  فراوانــی  شــواهد  بــه  توجــه  بــا 
ضد امویــان وجــود دارد، اگــر گفتــه شــود امام در صــدد بــود تــا جامعــه خفتــه و بــی 
ــه پایمــال شــدن ارزش هــای انســانی را از خــواب غفلــت بیــدار  تفــاوت نســبت ب
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ــی  ــرای زندگ ــه ب ــه بهــای آدمی بیــش از آن اســت ک ــد ک ــه همــگان بفهمان کنــد و ب
چنــد روزه دنیــا تــن بــه ذلــت و پســتی دهــد و »زندگــی ذلــت بــار« را بــر »مــرگ بــا 
ــود، هــم در  ــور ب عــزت« ترجیــح دهد. ایــن حقیقــت هــم در شــعارهای امام متبل
ســخنان امام بــا رجــال و شــخصیت ها و مــردم، و هــم در عمــل آن بزرگوار. اینــک 

می شــود. نمونه هایی اشــاره  بــه 

سودای بیداری مردم
هنگامی که امــام از مدینــه آهنــگ مکــه کــرد، مســلم بــن عقیــل بــه حضــرت 
ــد بیعــت نکــرده و از بیراهــه  ــا یزی ــه ب ــر ک ــن زبی ــا ماننــد عبــداهلل ب ــرد ت پیشــنهاد ک
بــه مکــه شــتافته، بــه صــورت مخفیانــه و دور از چشــم مامــوران حکومتــی و 
مــردم از بیراهــه ســفر کند، اما امــام نپذیرفــت و از شــاهراه حرکــت کــرد )72( و هــر 
ــا گروهــی روبــه رو شــد، هدفــش را از خــروج از شــهر پیغمبــر بــه  ــا شــخصی ی جــا ب
ــا مامــوران  ــا ب ــان رســاند زیرا امــام یــک شورشــی نبــود ت ــه اطــاع آن طــور آشــکار ب
حکومتــی بــه تعقیــب و گریــز بپــردازد، بلکه امــام حامــل »پیــام رهایــی بخــش 
یک امــت از تحــت ســلطه ظلــم و اســتبداد بنی امیــه« بــود و ایــن هــدف بــا حرکــت 

مخفیانــه تامیــن نمی شــد.

قداست ارزش ها
امــام)ع( علــی رغــم میلــش روز هشــتم ذی حجــه کــه همــه مســلمانان بــرای 
اعمــال حــج راهــی عرفــات می شــدند، از مکــه خــارج شــد تــا مبــادا بــه دســت 
ریختــه شــدن خونــش در مکــه، حرمــت  بــا  و  تــرور شــود  مــزدوران حکومــت 
ــی  ــن کس ــن او و بی ــوددارد بی ــاوت وج ــدر تف ــود. چق ــته ش ــی شکس ــن اله حرم ام
کــه در ماجــرای محاصــره شــهر مکــه توســط لشــکر شــام بــرای حفــظ جانــش بــه 
درون کعبــه پنــاه بــرد و لشــکر شــام بــرای ســرکوب کــردن شــورش خانــه خــدا را بــا 
ــه  ــه خان ــرد و آتــش ب ــه خــدا را تخریــب ک ــاران و بخشــی از خان منجنیــق ســنگ ب

کعبــه افتــاد؟ ! )73(
بــرای یکــی »حفــظ حرمــت حــرم الهــی« اصــل اســت، هــر چنــد بهایــش آوارگــی 
در بیابــان و شــهادت در صحــرای کربــا و اســارت اهل بیتــش باشــد و دیگــری 
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حفــظ جانــش را اصــل می دانــد هــر چنــد بــه قیمــت هتــک حرمــت خانــه خــدا. 
آیــا  ایــن تفــاوت جــز بــه خاطــر وجــود عنصــر »حریــت و آزادگــی« و اصــل شــمردن 

ارزش هــا در امــام و فقــدان آن در دیگــری نیســت؟

برداشتن بیعت از یاران
بــن  عــروة و عبــداهلل  بــن  بــن عقیــل و  هانــی  هنگامی کــه شــهادت مســلم 
بــه  کــه  تــا مبــادا کســانی  برداشــت  مــردم  از  را  بیعتــش  به امــام رســید،  یقطــر 
خاطــر دعــوت مــردم کوفــه و امیــد تشــکیل حکومــت در ایــن شــهر بــه همراه امــام 
آمده انــد، بــا  ایــن تصــور ســفر را ادامــه دهنــد یــا اگــر از پیــروزی مایــوس شــده اند، 
تعهــد بــه بیعت امــام مانــع از بازگشتشــان شــود. لــذا در جمــع همراهــان حضــور 
یافــت و فرمــود: »خبــر دردنــاک قتــل مســلم بــن عقیــل و هانــی بــن عــروة و عبداهلل 
بــن یقطــر بــه مــا رســید، و شــیعیان مــا بــا ایــن کار مــا را رهــا کردنــد و پیمــان شــکنی 
ــردد و از ناحیــه مــا  ــد برگ ــردد، می توان ــاز گ ــد. پــس هــر کــس مایــل اســت ب نمودن

ــر او نیســت.« )74( تعهــدی ب
برداشــتن بیعــت در شــرائط دشــوار مبــارزه کــه هــر رهبــری بــه دنبــال حفــظ نیرو 
اســت، چــه معنــا و مفهومــی دارد؟ جــز اصــل بــودن »ارزش هــای اخاقــی« و زیــر پــا 
نگذاشــتن آن هــا در هــر شــرائطی؟ و آیا ایــن خصلــت جــز از شــخصیت های آزاده 

یافــت می شــود؟
بــار دیگــر همیــن مطلــب را در شــب عاشــورا در جمــع یارانــش بــه صــورت آشــکار 

و بــا بیــان حکمــت آن تکــرار فرمــود:
»شــما بــا مــن همــراه شــدید، چون می دانســتید کــه من به ســوی قومی حرکت 
می کنــم کــه بــا زبان هــا و قلب هاشــان بــا مــن بیعــت کرده انــد، و حــال مطلــب بــه 
عکــس شــده زیــرا شــیطان بــر آن هــا مســلط شــده و یــاد خــدا را فرامــوش کرده انــد 
و اکنــون هیــچ قصــدی جــز کشــتن مــن و مجاهــدان همــراه مــن و پــس از آن غارت 
و اســارت حریــم مــن ندارنــد و مــن بیــم دارم کــه شــما  ایــن واقعیــت را ندانیــد و 
یــا بدانیــد و حیــا کنیــد )و از گفتــن آن خجالــت بکشــید(. نــزد مــا خانــدان پیامبــر 
مکــر حــرام اســت پــس هــر کــس کشــته شــدن بــا مــا را نمی پســندد از تاریکــی شــب 

اســتفاده کنــد و برگــردد...« )75(
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نیازی به اموال تو نداریم!
معــروف اســت امام در مســیر مکــه تــا کوفــه عبیــداهلل بــن حــر جعفــی را بــه یــاری 
طلبیــد و هنگامی کــه شــخصا بــه چــادر وی رفــت، پســر حــر جعفــی به امــام گفــت: 
بــه خــدا ســوگند  ای پســر دختــر پیغمبــر! اگــر تــو در کوفــه یارانــی داشــتی کــه همــراه 
تــو بــا دشــمن بجنگنــد، مــن در همراهــی تــو و مبــارزه بــا دشــمن پیشــتاز بــودم و 
بــه شــدت بــا ایشــان می جنگیــدم، ولــی شــیعیان تــو را در کوفــه دیــدم کــه از تــرس 
بنی امیــه و شمشــیرهای آنــان در خانه هــای خــود خزیده انــد، تــو را بــه خــدا 
همراهــی خــود را از مــن مخــواه، ولــی هــر قــدر بتوانــم بــا تــو همراهــی می کنم، ایــن 
اســب لــگام دار مــن اســت، بــه خــدا بــا آن بــه دنبــال کســی نتاختــم مگر اینکــه آثــار 
مــرگ را بــر او چشــاندم و ایــن هــم شمشــیر مــن اســت. بــه خــدا بــا آن بــر چیــزی 

ضربــه نــزدم مگر اینکــه آن را قطــع کــرد.
امــام بــه عبیــداهلل بــن حــر پاســخی داد کــه از اوج مناعــت طبــع، روح آزاده، 

آزادی خــواه و عــزت نفــس او حکایــت دارد، فرمــود:
»ای پســر حــر! مــا بــرای اســب و شمشــیر تــو بــه ســراغت نیامدیــم، فقــط بدیــن 
خاطــر آمدیــم کــه از تــو یــاری بطلبیــم. اگرنســبت بــه بــذل جانــت در راه مــا بخــل 

مــی ورزی، نیــازی بــه چیــزی از امــوال تــو نداریــم.« )76(

پای بندی به اصول
وقتــی که امــام بــا لشــکر کوفــه بــه فرماندهــی حــر بــن یزیــد ریاحــی برخــورد کــرد و 
بــه خاطــر دســتور شــدید عبیــداهلل بــن زیاد امــام را تحــت فشــار قــرار داد، زهیــر بــن 
قیــن از یــاران بــا وفای امــام عــرض کــرد: »ای فرزنــد رســول خــدا! آینــده دشــوارتر 
از ایــن اســت، اکنــون جنــگ بــا اینــان بــه مراتــب آســانتر از جنــگ بــا ســپاهیان بــی 

شــماری اســت کــه پــس از ایــن خواهنــد رســید.«
بــه  بــر خــاف سیاســتمداران و فرماندهــان جنگــی کــه از فرصتهــای  امــام 
ــر دشــمن وارد ســازند،  ــه ای ب ــا ضرب دســت آمــده حداکثــر اســتفاده را می کننــد ت
چــون بــه اصــول و ارزش هــای دینــی پــای بنــد بــود، حاضــر نبــود بــه هــر قیمتــی از 

ــود: ــن رو فرم ــوید، از ای ــت بش ــول دس آن اص
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»من آغاز گر جنگ نخواهم بود«. )77(
چه اینکــه در کربــا نیــز قبــل از شــروع جنــگ، هنگامی کــه شــمر به امام جســارت 
کــرد، یکــی از یــاران اجــازه خواســت تــا او را بــه ســزای عملــش برســاند، امام بــا 

همیــن اســتدالل او را از ایــن عمــل برحــذر داشــت. )78(
بخــش دیگــری از ایــن بخــش را بــه نقــل جماتــی کوتــاه از امــام اختصــاص 
می دهیــم کــه از روح آزاده آن حضــرت برخاســته و حکایــت از هــدف مقــدس 
او در دمیــدن »روح عــزت نفــس و آزادگــی در مــردم« دارد، مردمی کــه بــه ذلــت 
ــن  ــین ب ــهادت حس ــون ش ــی چ ــان بهای ــات آن ــد، و نج ــت داده ان ــارت رضای و اس

را می طلبــد. علــی)ع( و اصحــاب و اهل بیتــش 

مرگ رهایی بخش یا زندگی اسارت بار؟
بــن  مســلم  بــرای  رحمــت  طلــب  از  پــس  فــرزدق  بــا  دیــدار  در  - امــام 

ســرود: را  عقیل این اشــعار 
فان تکن الدنیا تعد نفیسة
فان ثواب اهلل اعلی و انبل

فان تکن االبدان للموت انشات
فقتل امرئ بالسیف فی اهلل افضل; )79(

اگــر دنیــا ارزش داشــته باشــد، پــاداش خداونــدی ارزشــی بــه مراتــب بیشــتر و 
بهتــر خواهــد داشــت. اگــر بدن هــا بــرای مــرگ آفریــده شــده اند، پــس در راه خــدا 

بــا شمشــیر کشــته شــدن بهتریــن مــردن اســت«.
- در سخنرانی خود در جمع اصحاب و سپاهیان حر بن یزید ریاحی:

»اال تــرون ان الحــق ال یعمــل بــه و ان الباطــل ال یتناهــی عنــه لیرغــب المؤمــن 
فــی لقــاء اهلل محقــا فانــی ال اری المــوت اال ســعادة و ال الحیــاة مــع الظالمیــن 
از باطــل نهــی  بــه حــق عمــل نمی شــود و  کــه  آیــا نمی بینیــد  اال برمــا« ; )80( 
ــه  ــد آرزوی مــرگ و شــهادت کننــد ک نمی شــود؟ در چنیــن شــرائطی مؤمنــان بای
ــز  ــان را ج ــار ظالم ــی در کن ــهادت( و زندگ ــعادت )و ش ــز س ــی را ج ــن مرگ ــن چنی م

ننــگ و ذلــت نمی دانــم«.
- ابن شعبه حرانی این جمله را نیز در این خطبه امام، نقل کرده:
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»ان النــاس عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم یحوطونــه مــادرت 
معایشــهم فــاذا محصــوا بالبــاء قــل الدیانــون« ; )81( حقــا کــه مردم بنــده دنیایند 
ــر گــردش  ــا وقتــی ب ــر زبانشــان جــاری اســت و ت و دین امــر بــی ارزشــی اســت کــه ب
حلقــه می زننــد کــه دنیایشــان در آســایش باشــد و هــرگاه بــه بــا گرفتــار شــده و در 

معــرض آزمایــش قــرار گرفتنــد، دینداران انــدک می شــوند.
ایــن جملــه طایــی بیانگــر همــان واقعیتــی اســت کــه پیشــتر بــر آن تاکیــد شــد 
کــه تــا آدمــی از بنــد هــوای نفــس و زخــارف دنیــا رهــا نشــود، نمی توانــد خــود را از 
اســارت صاحبــان قــدرت و ثــروت برهانــد. مــردم در زمان امــام حســین)ع( چــون 
بنــده دنیــا شــده بودنــد، نتوانســتند از فرصــت اســتثنایی ای کــه فرزنــد پیغمبــر 
بــا برافراشــتن پرچــم قیــام و مبــارزه علیه امویــان فراهــم ســاخت، اســتفاده کــرده 
و خــود را از اســارت ســلطنت اســتبدادی امویان نجــات دهنــد. بهره منــدی از 
آزادی اجتماعــی بــدون آنکــه انســان شایســتگی آن را در خود ایجــاد کــرده باشــد و 
بتوانــد بــا رهایــی از دلبســتگی های دنیــوی آن را از زورگویــان اســتیفا کنــد، ممکن 
نیســت، چنانکــه برخــوردار شــدن مــردم از آزادیهــای اجتماعــی زمینــه رهــا شــدن 

هرچــه بیشــتر از وابســتگی های مــادی را فراهــم می ســازد.
بــه هــر حــال، آزادی از بردگــی و اســارت امویان نعمــت ارزشــمندی بــود کــه 
مــردم از آن محــروم بودنــد و بــرای رســیدن بــدان بایــد بهایــش را می پرداختنــد 
ــا مفتــون ثروتمنــدان،  ــا مرعــوب قدرتمنــدان بودنــد ی ولــی مــردم آن زمــان کــه ی
حاضــر بــه پرداخــت بهــای آن نشــدند، از ایــن رو بــر اســاس پیــش بینی امــام 

حســین)ع( گرفتــار ذلتــی فراتــر از دوران حاکمیــت معاویــه شــدند:
»واهلل ال یدعونــی حتــی یســتخرجوا هــذه العلقــه مــن جوفــی و اذا فعلــوا ذلــک 
بــه خــدا  ســلط اهلل علیهــم مــن یذلهــم حتــی یکونــوا اذل فــرق االمــم; )82( 
ســوگند این مــردم مــرا رهــا نمی کننــد تــا وقتــی کــه خونــم را بــر زمیــن بریزنــد و 
هنگامی کــه مرتکب ایــن جنایــت شــدند، خداونــد کســانی را بــر آن هــا مســلط 

خواهــد کــرد کــه خوارتریــن گــروه در میــان اقــوام و ملــل خواهنــد شــد«.
نمونه هایی از این ذلت را نقل خواهیم کرد.

الــف. هنگامی کــه حربــن یزیــد ریاحی امــام را بــه مــرگ تهدیــد کــرد، حضــرت 
اشــعاری را بدیــن مضمــون خواندنــد: جوانمــرد  آن اســت  کــه آهنــگ حــق کنــد 
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و در راه اســام پیــکار نمایــد و نیــز در راه مــردان صالــح جانبــازی کنــد و از هــر فعــل 
ــرده ام  ــا تبهــکاری ســازش نکنــد. مــن خــود را آمــاده ک ــرده، ب ناشایســتی دوری ک
-در حالــی کــه قصــد مانــدن نــدارم- تــا در کــوران جنــگ بــا هــر بخــش لشــکر دیــدار 
کنــم. اگــر زنــده مانــدم مامتــی بــر مــن نیســت و اگــر جــان باختــم سرزنشــی نــدارم. 
تــو را در ذلــت و خــواری همیــن بــس کــه ناخواســته و از روی ناچــاری زنده بمانی«.

ــا حســین  ــه ب ــه عمــر ســعد رســید ک ــاد ب ــن زی ــه نامــه تهدیدآمیــز اب ب. قتــی ک
ســخت گیــری کــن، یــا بایــد بیعــت کنــد یــا ســرش را از بــدن جــدا کــرده و بــرای مــن 

ــخ داد: ــت پاس ــا قاطعی ــت، امام ب بفرس
»ال اجیــب ابــن زیــاد بذلــک ابــدا فهــل هــو اال المــوت فمرحبــا بــه; )84( هرگــز 
خواســته پســر زیــاد را اجابــت نخواهــم کــرد، آیــا جــز مــرگ چیــزی پیــش خواهــد 

آمــد، پــس خوشــا چنیــن مرگــی!«
ج. هنگامی کــه قیــس بن اشــعث )بــرادر محمــد بن اشــعث کــه بــا فریــب و امــان 
دادن مســلم بــن عقیــل را در کوفــه دســتگیر کــرده و بــه ابــن زیــاد تســلیم کــرد( 

ــان بیعــت کند، امــام پاســخ داد: ــا با اموی از امــام خواســت ت
»ال و اهلل ال اعطیهــم بیــدی اعطــاء الذلیــل و ال اقــر اقــرار عبیــد; )85( نــه بــه خــدا 
ســوگند هرگــز دســت ذلــت و خــواری به ایشــان نمی دهــم و ماننــد بــردگان تســلیم 

نمی شــوم«.
عامــه محمــد حســین نائینــی کــه در رد حکومــت اســتبدادی قاجــار اثــر نفیــس 
ــا نشــان دهــد حکومــت اســتبدادی و  ــه الملــه« را نگاشــته ت »تنبیــه االمــه و تنزی
ســتمگرانه در اســام محکــوم بــوده و حکومــت در اســام مشــروط و محــدود 
بــه رعایــت حــدود الهــی و حقــوق مردمی اســت، و دولتمــردان باید ایــن حــدود 
ــرای  ــد ماج ــرآن - مانن ــات ق ــددی از آی ــوارد متع ــه م ــد، ب ــات کنن ــوق را مراع و حق
ــرم)ص( و امــام علــی)ع( استشــهاد  ــر اک فرعــون و بنــی اســرائیل - و کلمــات پیامب
کــرده، در ادامــه بــه گفتــار و ســیره امام حســین)ع( اســتناد جســته و نوشــته اســت:

»ســرور مظلومــان)ع( تمکیــن از حکــم بنی امیــه را ذلــت عبودیتــش می شــمارد 
و در جــواب ارجــاس و اراذل کوفــه کــه »انــزل علــی حکــم ابــن عمــک« بــه حضرتش 
ــر  ــل و الاق ــاء الذلی ــدی اعط ــم بی ــد: »ال اعطیک ــن می فرمای ــتند، چنی ــه داش عرض
اقــرار العبیــد« و هــم می فرمایــد: »هیهــات منــا الذلــة ابــی اهلل ذلــک لنــا و رســوله و 
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المؤمنــون و جــدود طابــت...« طاعــت فجــره و تــن در دادن بــه حکــم لئیمــان را 
عبودیتشــان دانســت... نفــس قدســیه حضرتــش از آن ابــاء فرمــود از بــرای حفــظ 
ــنت  ــن س ــدا و ای ــی را ف ــتی و دارای ــام هس ــروردگارش تم ــد پ ــود و توحی ــت خ حری
تنزیهــش  از شــوائب عصبیــت مذمومــه  اســتوار و  بــرای احرار امــت  را  کریمانــه 
فرمــود و از ایــن جهــت اســت کــه در تواریــخ اســامیه صاحبــان نفــوس ابیــه را 
کــه به ایــن ســنت مبارکــه اقتــدا و چنیــن فداکاریهــا نمودنــد، »ابــاة الضیــم« و 
احرارشــان نامنــد، همــه را خوشــه چیــن آن خرمــن و از قطــرات دریــای آن ابــا 
ــع طــوق رقیــت  ــه خاطــر خل ــد ریاحــی را ب ــن یزی ــت شــمردند....امام حرب و حری
و خــروج از ربقــه عبودیــت آل ابــی ســفیان و ادراک شــرف حریــت و فــوز بــه فنــا 
و شــهادت در آن رکاب مبــارک بــه منقبــت علیــای حریتــش ســتود و بــه خلعــت 
واالی »انــت الحــر کمــا ســمتک امک، انــت الحــر فــی الدنیــا و انــت الحــر فــی 

اآلخــرة« ســرافرازش فرمــود.« )86(
د. هنگامی که امــام در روز عاشــورا در برابــر لشــکر ابــن ســعد قــرار گرفــت، بــه 
منظــور اتمــام حجــت بــا کوفیــان ســخن گفــت. آنــان را در بــروز وضعیــت ناهنجــار 
ــنت  ــرآن و س ــان ق ــرکین و مخالف ــدگان مش ــا، بازمان ــت طاغوته ــه و حاکمی جامع
ــرای  ــازان ب ــب س ــام و نس ــگران بر ام ــرآن و شورش ــدگان ق پیغمبــر و پــاره پــاره کنن
زنــازادگان شــریک شــمرد، ســپس ضمــن ســرزنش کوفیــان کــه چــرا مــا را بــه کوفــه 
ــر  ــتادگی در براب ــی بر ایس ــود را مبن ــم خ ــتید، تصمی ــان شکس ــد و پیم ــرا خواندی ف

ــود: ــرد و فرم ــام ک ــه اع ــتبد بنی امی ــروع و مس ــت نامش حکوم
»اال ان الدعــی ابــن الدعــی قــد رکــز بیــن اثنتیــن بیــن القتلــة و الذلــة و هیهــات 

منــا الذلــة....« )87(
ــه  ــاران را ب ــت و ی ــخن می گف ــزت س ــا ع ــهادت ب ــرگ و ش ــام از م ــی که ام ه. زمان
ــه  ــش برافروخت ــرت و یاران ــره حض ــی داد، چه ــارت م ــی بش ــدان اله ــت جاوی بهش

می شــد و بــرای رســیدن بــه آن لحظــه شــماری می کــرد:
ــر بکــم عــن البئــوس و الضــراء  ــرا بنــی الکــرام، فمــا المــوت اال قنطــرة تعب »صب
ینتقــل مــن ســجن  یکــره ان  الدائمــة فایکــم  النعیــم  الواســعة و  الجنــان  الــی 
الــی قصــر....; )88( ای بــزرگ زادگان! صبــر پیشــه کنیــد کــه مــرگ پلــی بیــش 
نیســت کــه شــما را از فشــارها و تنگناهــا بــه بهشــتهای پهنــاور و نعمتهــای ابــدی 
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می رســاند، کــدام یــک از شــما دوســت نــدارد از زنــدان بــه کاخ منتقــل شــود؟...«
و.  چه اینکــه شــعارهای امام در روز عاشــورا همگــی از آزادگــی و وارســتگی او از 

دنیــا و عشــق بــه شــهادت حکایــت دارد:
ــی مــن رکــوب العــار و العــار  »مــوت فــی عــز خیــر مــن حیــاة فــی ذل المــوت اول

ــاری« )89( ــذا ج ــذا و ه ــا ه ــار و اهلل م ــول الن ــن دخ ــی م اول

احترام به اصول انسانی
- از واپســین کلمــات گهربــاری کــه از امــام در شــرائطی کــه در اثــر جراحــات 
ــد منشــور  ــه می توان ــود، جملــه ای اســت ک ــودال قتلــگاه افتــاده ب بــی شــمار در گ
جاویــد انســان تــا روز قیامــت باشــد. هنگامی کــه آن بزرگــوار بــر زمیــن افتــاد و تــوان 
جنگیــدن را از دســت داد نامردمــان آهنــگ خیمه های امــام را کردند، امــام در 
ــراوان و جراحــات ســخت  ــر یــک روز جنــگ بی امــان و تشــنگی ف ــر اث ــه ب ــی ک حال

ــاد زد: ــت، فری ــدن نداش ــی در ب رمق
»یــا شــیعة آل ابــی ســفیان! ان لــم یکــن لکــم دیــن و کنتــم ال تخافــون المعــاد 
کمــا  کنتــم عربــا  الــی احســابکم ان  فــی دنیاکــم هــذه فارجعــوا  احــرارا  فکونــوا 

)90( تزعمــون«. 
امــام بــا ایــن جملــه وجدان هــای خفتــه و مدفــون آنــان را در زیــر خروارهــا 
عــادت جاهلــی مخاطــب قــرار داد کــه ای پیــروان خانــدان ابــی ســفیان، اگــر دیــن 
نداریــد و از روز قیامــت نمی ترســید، ال اقــل در زندگــی دنیــای خــود آزاده باشــید 

و اگــر گمــان می کنیــد کــه عــرب هســتید، بــه آییــن عروبــت خــود وفــادار باشــید.
ایــن ســخن بدیــن ســبب بــود کــه حتــی در میــان اعــراب جاهلیــت نیــز جنــگ 
از اصــول و قواعــدی پیــروی می کــرد. در عصــر جاهلیــت نیــز بــه زنــان و فرزنــدان و 
کــودکان و کســانی کــه در کارزار حضــور نداشــتند، متعــرض نمی شــدند، پیکرهــای 
شــخصیت ها و رؤســای اقــوام و قبائــل را پــس از کشــته شــدن مــورد هتــک قــرار 
نمی دادنــد و مثلــه نمی کردنــد. حتــی در جنــگ احــد وقتــی کــه ابوســفیان پــس 
از جنــگ بــا پیکــر مثلــه شــده حمــزه عمــوی پیامبــر روبــه رو شــد، بــا صــدای بلنــد 
خطــاب بــه پیامــر گفــت: ای محمــد! مــن دســتور نــداده بــودم کــه بــا پیکــر حمــزه 

چنیــن کننــد و بــدون اطــاع مــن بــا پیکــر او چنیــن رفتــاری شــده اســت. )91(
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او در حقیقــت بــه خاطــر عــدم رعایــت رســوم متــداول و پذیرفته شــده در میان 
اعــراب در عصــر جاهلیــت بــه طــور تلویحــی عــذر بــه پیشــگاه پیامبــر می برد. امــا 
در روز عاشــورا لشــکریان عمــر ســعد بــه دســتور مســتقیم عبیــداهلل بــن زیــاد همــه 
ــا  ــا نهــاد ت ــر اســاس قوانیــن جاهلیــت - زیــر پ اصــول و قواعــد جنــگ را - حتــی ب
ــم  ــزرگان بنی هاش ــر و ب ــر پیغمب ــد دخت ــا فرزن ــم ب ــاری، آن ه ــن رفت ــا چنی ــاید ب ش
و بــزرگان اقــوام و قبائــل رعــب و وحشــتی را در دلهــا بیفکنــد کــه کســی جــرات 
مخالفــت بــا حکومــت را بــه خــود ندهــد و بــا خــود بیندیشــد کــه وقتــی بــا فرزنــد 

پیغمبــر و خانــدان او چنیــن رفتــاری کننــد، وضــع آنــان معلــوم اســت.
ایــن سیاســت تــا حــد زیــادی توانســت جــو خفقــان و اســتبداد اموی را بــه اوج 
رســاند، هــر چنــد قیــام حســینی بــه بعضــی از مــردم جــرات داد و قیامهایــی پــس 
از عاشــورا اتفــاق افتاد، امــا قســاوت امویان نیــز مضاعــف گشــت. ذلــت مــردم را 
می تــوان در رفتــار لشــکر شــام بــا مــردم مدینــه در واقعــه معــروف بــه حــره و بــا 
مــردم مکــه در ماجــرای شــورش عبــداهلل بــن زبیــر و ســلطه بیســت ســاله حجــاج 
بــن یوســف ثقفــی بــر کوفــه مشــاهده کــرد. تنهــا بــا ذکــر یــک نمونــه از رفتار امویــان 

بــا یکــی از رجــال موجــه آن روز ایــن بخــش را بــه پایــان می بریــم.
هنگامی کــه قیــام عبــداهلل بــن زبیــر در مکــه بــه وســیله حجــاج ســرکوب شــد، 
پیکــر او را بــر درختــی آویــزان کردنــد تــا مــردم بــا دیــدن پیکــر او کــه رهبــر شــورش 
بــود، فکــر مقابلــه را از ســر بیــرون کننــد. در همین ایــام عبــداهلل بــن عمر شــخصیت 
مــورد توجــه آن زمــان کــه نــه بــا حکومــت یزیــد بیعــت کــرد و نــه با امــام حســین)ع( 
همراهــی نمــود، بــا عجلــه نــزد حجــاج آمــد و گفــت: »از رســول خــدا شــنیدم: 
ــا  ــا ب ــه مــات میتــة جاهلیــة«، از ایــن رو آمــده ام ت ــم یعرف امــام زمان مــن مــات و ل
ــه  ــاج ک ــم!« حج ــت کن ــم( بیع ــام زمان ــروان )ام ــک م ــی از عبدالمل ــه نمایندگ ــو ب ت
می دانســت ابــن عمــر از تــرس جانش ایــن ســخنان را بــر زبــان جــاری می کنــد، 
بــه جــای دســت، پایــش را دراز کــرد و گفــت: بــا پایــم بیعــت کــن. عبــداهلل ناراحــت 
ــر!  ــن عم ــت: ای اب ــفت و گف ــر آش ــاج ب ــی؟ حج ــخره ام می کن ــا مس ــت: آی ــد و گف ش
تــو بــا علــی بــن ابــی طالــب خلیفــه زمــان خــود بیعــت نکــردی و حــال بــرای مــن 
حدیــث از پیغمبــر می خوانــی کــه هــر کس امــام زمانــش را نشناســد و بمیــرد، بــه 
مــرگ جاهلیــت مــرده اســت؟ ! می دانــم کــه تــو دروغ می گویــی. آنچــه کــه باعــث 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

ــر آن  ــو را سراســیمه به اینجــا بیــاورد، درختــی اســت کــه پیکــر پســر زبیــر ب شــده ت
آویختــه شــده اســت! )92(

الهام از نهضت حسینی و رهایی از استبداد جهانی
ــه  ــا الهــام از نهضــت حســین بــن علــی)ع( ب بــی شــک انقــاب اســامی ایران ب
رهبــری حضرت امــام خمینــی )ره( بــا انگیــزه »احیــای دیــن خــدا« و نیــز »بــر 
چیــدن بســاط نظــام اســتبدادی رژیــم پهلــوی و اســتعمار غــرب بــه ویژه امریــکا« 
بــه وقــوع پیوســت. هــر کســی کــه کمتریــن حضــوری در ایــن نهضــت داشــت، این 
آزادی  حرکــت  و  عاشــورا  حماســه  اســت،  کــرده  درک  خوبــی  بــه  را  حقیقــت 
خواهانه امــام حســین)ع( بــرکات فراوانــی در تاریــخ مســلمین و حتــی ملــل دیگــر 
عالــم داشــته و یکــی از بــرکات آن در عصــر اخیــر نهضــت اســامی ملت ایران و 
تــداوم نظــام  اســتقرار نظــام اســامی در این کشــور اســت. بــی شــک راز و رمــز 
مقــدس جمهــوری اســامی در داخــل و نشــر وگســترش پیــام آن در عرصــه بیــن 

ــت. ــینی اس ــش حس ــام آزادی بخ ــن از قی ــام گرفت ــرو اله ــز در گ ــی نی الملل
در بعــد داخلــی زنــده نــگاه داشــتن اهــداف قیــام حســینی )یعنــی احیــای دیــن 
و حاکمیــت قوانیــن اســامی، شایســته ســاالری بــه معنــای واقعــی در همــه شــئون 
ــه  ــت ب ــردم، حرک ــی م ــای اجتماع ــوق و آزادیه ــن حق ــرای تامی ــاش ب ــت، ت حکوم
ســمت عدالــت اجتماعــی و کوتــاه شــدن دســت غارتگران امــوال عمومــی و مبــارزه 
پیگیــر بــا تبعیــض و بــی عدالتــی و..(. تنهــا راه بقــای نظــام اسامی اســت. در بعــد 
جهانــی نیز امــروزه تحــت پوشــش عناویــن فریبنــده دموکراســی، جهانــی شــدن، 
مبــارزه بــا تروریســم، حقــوق بشــر و امثال آن اســتبدادی بســیار خشــن حاکم گشــته 
و هیــچ حــد و مــرزی بــرای تضییــع حقــوق ملتهــا بــه رســمیت شــناخته نمی شــود.

»اگــر در گذشــته اســتعمار کهنــه، ســرزمین ها را تســخیر و منابــع و ثروتهــای 
ملتهــا را غــارت می کــرد و خــود آنــان را بــه بیــگاری وا می داشــت و در مرحلــه بعــد 
ــوژی و تربیــت  ــا صــدور فرهنــگ و ایدئول ــدون تســخیر ســرزمینها ب ــو ب اســتعمار ن
دولتمــردان دســت نشــانده و تســلط بــر افــکار نخبــگان و روشــنفکران، ملتهــا را 
بــه انقیــاد در می آورد، امــروزه از ایــن مراحــل گذشــته و بــا ارائه اندیشــه جهانــی 
ســازی، هــم ســرزمینها و ثروتهــای ملــی و هــم افــکار و مغزهــا را بــا دســتهای 
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نامرئــی در اختیــار می گیــرد«. )93(
گرچه ایــن واقعیــت بــه قــدری عریــان و آشــکار اســت کــه نیــازی بــه ذکــر شــواهد 
و قرائنــی نیســت، اما فقــط بــه عنــوان نمونــه، اظهــار نظــر دبیــرکل ســابق ســازمان 
ملــل متحــد را در ایــن بــاره نقــل می کنیــم کــه بــی نیــاز از هرگونــه توضیحــی اســت. 

مربــوط بــه ســال ها پیــش اســت. وی می گویــد:
کــه  واقعــی  خطــر  اســت.  دموکراســی  آینــده  مــن  مشــغولی  دل  بزرگتریــن 
جهــان را تهدیــد می کنــد، همیــن اســت. آیــا ســکان هدایــت جهانــی شــدن را 
نظامی مطلق گــرا بــه دســت خواهــد گرفــت یــا نظامی دموکراســی؟ مــا بــه منشــور و 
طرحــی جهانــی بــرای پیشــرفت دموکراســی نیازمندیم. این امــر تمــام کشــورهای 
عضــو ســازمان ملــل و روابــط درونــی آن هــا را بــا یکدیگــر در بــر می گیرد....چــه 
ســودی خواهــد داشــت اگــر در بعضــی از کشــورها از دموکراســی دفــاع گــردد ولــی 
ــرا کــه معمــوال تکنــو کراتهــا در راس آن  نظــم جهانــی بــه وســیله سیســتم اقتدارگ

ــود؟« )94( ــری ش ــد، رهب ــرار دارن ق
در دو ســال اخیــر پــس از واقعــه یازدهــم ســپتامبر در امریــکا حرکــت جهــان بــه 
ســمت حاکمیت اســتبدادی بســیار خشــن و ســلب هرگونه اســتقال و حاکمیت 

از دولتهــا و ملتهــا و فرهنگهــای دیگــر شــتاب مضاعفــی پیــدا کــرده اســت.
راهــی که امــام خمینــی بــا الهــام از نهضــت حســینی در پیــش گرفــت و کارآمــدی 
آن در ایــران بــه اثبــات رســید، تنهــا راه بــرون رفــت از وضعیــت اســفبار جهانــی 
اســت. امروز اســتبدادی کــه در عرصــه جهانــی درتعامــل بــا کشــورها، ملتهــا و 
فرهنگ هــای دیگــر اعمــال می شــود، بــه مراتــب گســترده تــر، وحشــیانه تــر از 
اســتبدادی اســت کــه حاکمــان مســتبد بــر یــک ملــت و کشــور تحمیــل کــرده و 
می کننــد. اگــر اســتبداد در درون کشــوری بــه زنجیــر کشــیدن یــک ملــت در داخــل 
مرزهــای آن کشــور اســت، اســتبداد در عرصــه جهانــی بــه زنجیــر کشــیدن و ســلب 
آزادی و اســتقال از همــه ملتهاســت. حاکمیــت اقلیتــی صاحــب نفــوذ، قــدرت و 
ثــروت در جهــان در عرصه هــای مختلــف، اکثریــت مــردم جهــان را تحــت ســلطه 
خــود دارد، ســلطه ای بــه معنــای واقعــی کلمــه اســتبدادی، بــدون آنکــه کمتریــن 
حقــی بــرای اکثریــت بــه رســمیت شــناخته شــود. شــاید ســر اینکه در این ایــام 
»دموکراســی و حاکمیــت اکثریــت« توســط مدافعــان ســر ســخت آن مــورد نقــد قرار 

مــعــارف
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می گیــرد و بیــش از آنکــه بــر آن اصــرار شــود، بــر مبانــی لیبرالیســم تاکیــد می شــود، 
در همیــن نکتــه نهفتــه باشــد. بــه هــر حــال در ایــن وضعیــت بیشــترین فشــار بــر 
گــرده مســلمانان ســنگینی می کنــد، چــرا کــه از مکتبــی برخوردارنــد کــه بــا تمســک 
ــه تنهــا  ــه نظــر می رســد ک ــوان در برابر ایــن استبداد ایســتاد. ب ــه تعالیــم آن می ت ب
راه مقابلــه بــا اســتبداد جهانــی پیــروی از ســرور آزادگان، حســین بــن علــی)ع( 
اســت و بــس، و چــه کســانی بیــش از مســلمانان بــه الهــام گیــری از ایــن نهضــت 

رهایــی بخــش ســزاوارترند؟

�ت ݣݣݣها وسث
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ی ݣݣݣ� پ
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نقــل می کنــد، وقتی امــام  از امــام حســین)ع(  العقــول  روایتــی تحــف  یــک    
حضــرت  شــهادت  دیدنــد؛  وخیــم  را  اوضــاع  کربــا،  بــه  رو  آمدنــد  حســین)ع( 
مســلم و متفــرق شــدن مــردم،  ایــن روایــت را امــام حســین)ع( فرمودنــد، روایــت 
خیلــی روایــت حساســی اســت انصافــًا. معمــواًل هم ایــن جــوری اســت کــه از امــام 
حســین)ع( روایــات کــم داریم امــا هــر چــه داریــم از یــک لطافــت خاصــی برخــوردار 

ــوردار اســت. ــی برخ اســت، از یــک دقــت خاص
ــه  ــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم یحومون ــد که:»النــاس عبیــد الدنی فرموده ان
یعنــی  مــردم  الدّیانــون«  قــّل  بالبــاء  محصــوا  فــاذا  معایشــهم  درت  مــا  علــی 
دنیــا  بنده هــای  هســت-  هــم  بــاال  خیلــی  جــا  ایــن  غالب این ها-غالــب  
هســتند. یعنــی هــم و غمشــان دنیاســت و دیــن لقلقــه لســان بیــش نیســت. 
ــو  ــی جل ــتثنایی بای ــکلی اس ــا مش ــت. ت ــدی اس ــان تقلی ــان هم ایم یعنی ایمانش
نیایــد متدیــن هســتند. نمــاز هــم می خواننــد. حــج هــم می رونــد و عــزاداری 
هــم می کنند. امــا اگر امتحانــی جلــو آمــد، دیگــر رفــوزه می شــوند. یعنــی تــوی 
بــا، توی امتحــان یــک کســی بتوانــد نمــره بیــاورد، ولــو نمــره کــم. )نمــره 10 مثــا 
فرمایش امــام  الدّیانــون( خاصــه  قــّل  بالبــا  فــاذا محصــوا  اســت،  کــم  خیلــی 
حســین)ع( این اســت 90 درصــد مــردم دینشــان تقلیــدی اســت بیشــتر، تــا در 

سخنرانی آیت اهلل مظاهری

شرح حدیث از امام حسین)ع( 
الناس عبید الدنیا

ســیاق  همــان  بــه  پیــش رو  ســخنرانی  متــن 
گفتــاری از  محــاوره ای ارایــه می شــود. حفــظ قالــب 
کــه نمونــه ای باشــد بــرای ایراد ســخن. ایــن روســت 
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ــد  ــه کار می کن ــه جامع ــوری ک ــن ج ــتند. همی ــن هس ــتند متدی ــادی هس ــال ع ح
ــد  این هــا  ــاء و اجدادشــان شــیعه بودن ــه آب  این هــا هــم می کننــد. همیــن جــور ک
هــم شــیعه هســتند اما اگر امتحــان جلــو بیایــد رفــوزه هســتند. دیگــر کــم پیــدا 
می شــود کــه نمــره بیــاورد الاقــل نمــره 10 بــه بــاال،  ایــن روایــت را از دو ســه جهــت 

بایــد بررســی بکنیــم.
یــک  ایــن کــه از نظــر اســام دیــن تقلیــدی غلــط اســت. قــرآن بارهــا و بارهــا 
کــه  باشــد. مذمــت می کنــد آن کســانی  تقلیــدی  می فرمایــد دیــن نمی توانــد 
دینشــان تقلیــدی اســت )انــا و جدنــا آبائنــا علی امــه(. در یــک آیــه دیگــر می گویــد 
علــی آثارهــم،  این هــا مقتــدون، )انــا وجدنــا آبائنــا علی امــه و انــا علــی آثارهــم 

لمقتــدون(، مســخره می کنــد اســام، قــرآن.
دیــن نبایــد تقلیــدی باشــد. پــس چــه جــوری بایــد باشــد؟ بایــد رســوخی 

باشــد. رســوخی بــه دو معنــا  کــه قــرآن دارد؛ زیــاد هــم اصــرار روی آن دارد.
یــک رســوخی در عقــل، اســتدالل کــه اســمش را می گذارنــد علــم الیقیــن. 
وقتــی بــه او بگوینــد که امــام حســین)ع( بــه چــه دلیــل حــق اســت؟ فــورًا جــواب 
بدهــد.  یــا وقتــی بــه او بگوینــد ایــن عزاداری هــا بــه چــه دلیــل عالــی اســت؟ فــورًا 
بایــد بتوانــد جــواب بدهــد. معــاد داریــم؟ معــاد هــم جســمانی؛ بــه چــه دلیــل؟ 
فــورًا بایــد یــک دلیــل بیــاورد و باالخــره راجــع بــه اصــول دیــن و شــیعه چهــل تــا 
اصــل دارد و  ایــن چهــل تــا اصــل را همــه مــا بایــد، همــه، مخصوصــًا مــا طلبه هــا 
بایــد بــا دلیــل و برهــان بدانیــم. می شــود همــان )والدیــن لعــق علــی الســنتهم( 
همــان اســت کــه بــه آن می گوینــد تقلیــد. ممکــن اســت یقیــن هــم داشــته باشــد 
ــه او می کننــد یقیــن از بیــن مــی رود. همــان  ــا یــک شــبهه ب ــه ت یقیــن تقلیــدی ک
ــم غذایــش را می چشــد ببینــد  ــه می چشــند. خان ــه معنــای لعــق آن غذایــی ک ک
شــور اســت یــا نــه؟ درســت اســت یــا نــه؟ آن چیــزی کــه ســر زبــان می آیــد  ایــن 
ــرود خــب می شــود دیــن  ــا یــک شــبهه از بیــن ب ــر راســتی ب را می گوینــد لعــق و اگ
تقلیــدی. لــذا از نظــر عقلــی مثــا اســام بیــش از این هــا، بیــش از 100 تــا اصــل دارد.
حــاال تشــیع؛ تشــیع عــاوه بــر آن چیزهایــی کــه بــرای اســام هســت خصوصــًا 40 
ــر  ــا از نظ ــا 5 ت ــد ی ــا باش ــه 5 ت ــت ک ــن نیس ــول دی ــه اص ــر ب ــم، منحص ــل داری ــا اص ت
شــیعه باشــد 3 تــا از نظــر ســنی باشــد، اصــول دیــن و اصــول مذهــب، نــه، شــیعه 
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40 تــا اصــل دارد. شــیعه شــفاعت دارد بــه چــه دلیــل؟ شــفاعت یعنــی چــه؟  
خــب رجعــت یعنــی چــه؟ 40 تا ایــن جــوری شــیعه اصــل دارد. همه ایــن 40 تــا 
اصــل بایــد الاقــل علــم الیقیــن باشــد بــرای مــا )ســنریهم آیاتنــا فــی االفــاق و فــی 
انفســهم حتــی یتبیــن لهــم انــه الحــق(. دلیــل می خواهــد، برهــان می خواهــد، 
فقــط مربــوط بــه خداشناســی کــه نیســت. مربــوط بــه همــه اصــول اســام اســت. 
مربــوط بــه همــه اصــول تشــیع اســت.  ایــن بــرای همــه بایــد باشــد. نگوییــد هــم 
نمی شــود، نــه، همــان کــه ســواد نــدارد، اصاً ایــن قــدر کــه اهمیــت بــه تلویزیــون 
پخــش  مزخــرف  غیــر  مزخــرف،  فیلم هــای  یــک  اوقــات  بعضــی  می دهــد، 
می کنــد یــک ســال این فیــل طــول می کشــد  ایــن باید ایــن فیلــم را ببینــد اگــر 
یــک شــب نبینــد ناراحــت می شــود، از ایــن و از آن بپــرس دیشــب چــه گذشــت، 
همین انــدازه راجــع بــه اصــول دیــن راجــع بــه اصــول مذهب ایــن اهمیــت بدهــد 
واجبــات  اوجــب  از  هــم هســت.  واجبــات  اوجــب  از  و  مــا  حســابی می شــود 
تحصیــل علــم راجــع بــه اصــول دیــن راجــع بــه فــروع دیــن راجــع بــه اخــاق. اصــًا 
دیــن یعنی ایــن. اگــر از شــما بپرســند دیــن چیســت؟ دیــن یعنــی اعتقــادات راجــع 
بــه اصــول. یعنــی احــکام راجــع بــه رســاله مرجــع تقلیــد. یعنــی اخــاق راجــع بــه 
زندگــی کــردن بــا مــردم یــا در خانــه یــا بــا خــدا، حتــی در شــبانه روز یــک ســاعت. 
همچنیــن مــا طلبه هــا واجــب اســت الزم اســت این علــم الیقین را داشــته باشــیم 
به ایــن می گوینــد علــم اســتداللی و به ایــن می گوینــد علــم الیقین، ایــن یــک راه 

اســت کــه لعــق بالســنتهم نباشــد بلکــه رســوخ کنــد در عقــل.
دوم کــه خیلــی مهم تــر از ایــن اســت در مقابــل لعق ایــن اســت کــه رســوخ کنــد 
در دل یعنــی بــاور آن صــورت اول را اســمش را می گذاریــم علــم همــه مــا بایــد 
راجــع بــه اصــول دیــن عالــم باشــیم یعنــی بدانیم اما ایــن بدانیــم غیــر از ایــن اســت 
ــاور  ــاور داشــته باشــیم آن مشــکل اســت یعنــی دل ایــن 40 اصــل شــیعه را ب کــه ب
داشــته باشــد اســمش را می گذارنــد عیــن الیقیــن حــق الیقیــن و در ســوره الهیکــم 
التکاثــر هــر ســه تایــش هســت هــم علــم الیقیــن هســت هــم عیــن الیقیــن اســت 
هــم حــق الیقیــن آن عیــن الیقیــن و حــق الیقیــن مربــوط بــه دل اســت دل بــاور 
کنــد آن وقــت دل مراتــب بــاور می کنــد یــک وقــت شــهودی اســت انصافــًا به ایــن 
آن  بــه  کــرده  بــاور  نیســت اما دل  گاهــی شــهودی  الیقیــن  کــه حــق  می گوینــد 
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اســتداللی  پیــدا می شــود این دیگــر  کجــا  از  الیقیــن خب ایــن  می گوینــد عیــن 
نیســت بــه قــول آن آقــا پــای اســتداللیان چوبیــن بــود پــای چوبیــن ســخت بــی 
تمکیــن بــود بایــد بــاور باشــد، آن اســتدالل کاربــرد ندارد اما ایــن حــق الیقیــن، 
عیــن الیقیــن کار بــرد دارد کاربــردش به انــدازه ای اســت کــه دنیــا را شــیطان بــه او 
بدهــد بگویــد یــک گنــاه بکــن نمی کنــد دیگــر حســابی کنتــرل اســت خب ایــن از 
کجــا پیــدا می شــود؟ قــرآن می گویــد عبــادت )و اعبــد ربــک حتــی یأتیــک الیقیــن( 
ــت  ــا جماع ــت ب ــاز اول وق ــد نم ــاه می خواه ــاب از گن ــد اجتن ــب می خواه ــاز ش نم
می خواهــد و باالخــره اهمیــت بــه واجبــات همــه همــه اهمیــت بــه مســتحبات 
حســابی اجتنــاب از گنــاه جــدی و اگــر یــک دفعــه گناهــی از دســتش در رفــت دیگــر 
تضــرع زاری، نــه تضــرع و زاری آخ و آه آه، نــه، دل دیگــر شکســته اســت، دل دیگــر 
متاطــم اســت این حالــت بــه مــرور زمــان بــه انســان بــاور می دهــد دیگــر )النــاس 
عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم( نیســت و ایــن که امــام حســین)ع( 
عمــوم  لــذا  مــردم  عمــوم  میــان  در  نمی شــود  پیــدا  درصــد  یــک  می فرمایــد 
ــدادی اســت در  ــاء و اج ــدی اســت آب ــان لعــق اســت تقلی ــان دینش مردم ایمانش
حالــی کــه مســلم از اوجــب واجبات ایــن اســت کــه دیــن هــم اســتداللی باشــد هــم 
ــم  ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــی ب ــم عاطف ــد ه ــتداللی باش ــم اس ــد ه ــی باش ــوخی قلب رس
بتوانــد اســتدالل بکنــد هــم بــاور کــرده باشــد و متأســفانه در مــا طلبه هــا خیلی کم 
اســت خیلــی کــم اســت و نقــص اســت و نقصــش هــم خیلــی باالســت گناهــش هم 
خیلــی باالســت معمــواًل هــم دیگــر توی امتحان هــا رفــوزه می شــود حــاال ولو ایــن 
که امتحانــش گنــاه باشــد، العیــاذ بــاهلل چشــم چرانــی باشــد العیــاذ بــاهلل غیبــت 
باشــد خــب مــا طلبه هــا غیبــت می کنیــم دیگــر حــاال شــماها نــه، غیبــت بچــه 
ــر رســوخی باشــد بــوی گنــدش را  ــازی کــه نیســت مــرده خــوری اســت دیگــر، اگ ب
می شــنود آتشــش را می بینــد اگــر اســتداللی باشــد بــوی گنــدش را نمی شــنود اما 
خــب عقــل بــه او می گویــد بابــا مــرده می خــوری دیگــر، دیگــر بــرو تــا برســد بــه آن 
جــا ناگهــان بــرای خاطــر ریاســت بــرای خاطــر پــول بــی دیــن می شــود خیــال هــم 
نکنیــد آســان اســت، نقــل می کننــد از آن آیــت اهلل العظمی آقــای حــاج آقــا حســین 
قمــی، حــاج آقــا حســین قمی خیلــی بــاال بــوده هــم از نظــر علمی هــم از نظــر تقــوی 
هــم از نظــر  ایــن کــه رک حــرف مــی  زد حســابی در مقابــل رضــا شــاه حســابی 

شـرح حـدیـث
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 ایســتادگی می کرد،تبعیــدش کردنــد.  ایــن روی منبــر بــرای طلبه هــا می گوینــد کــه 
ــم، 1000 تومــان آن وقت هــا 100  ــم 10 تومــان عادل می گفــت مــن 1000 تومــان عادل
میلیــون حــاال، می گفــت یقیــن دارم اگــر صــد میلیــون بــه مــن بدهنــد بگوینــد 
دیــن بــده یقیــن دارم نمی دهم امــا اگــر 200 میلیــون بــه مــن بدهنــد بگوینــد 
دینــت را بــده نمی دانــم می دهــم یــا نمی دهم؟ این هــا همــه آقــا  ایــن حرف هــا را 
می زنــد نــه می خواهــد تنقیــص خــودش را بکنــد نــه می خواهــد تعریــف خــودش 
را بکنــد می خواهــد مــا طلبه هــا را بیــدار کنــد کــه یــک دفعــه العیــاذ بــاهلل ریاســتی 
پولــی و احساســاتی این ها نتوانــد ضربــه بــه دینمــان بزنــد و بدانیــد کــه معمــواًل 
توی امتحان هــا همیــن که امــام حســین)ع( می فرمایــد )فــاذا محصــوا بالبــاء 
قــل الدیــا نــون(، اگر امتحــان بیایــد جلــو دیگــر توی امتحــان مــردم رفــوزه هســتند 
و ایــن تجربــه هــم بــه مــا همیــن را می گویــد شــما هیــچ فکــر کرده ایــد 120 هــزار نامــه 
به امــام حســین)ع( بنویســند آقــا بیــا، آن نامه هــا هــم یــک خورجیــن شــده بــود 
نبــود  هــم شــخصی  بعضــی  از مشــهورها  رؤســا  از  بــود  نامــه شــخصی  بعضــی 
طومــاری بــود یــک طائفــه، یــک خورجیــن آقــا بیــا، مــا مهیــا صــد در صــد مهیــا، 
چــه  ببین این هــا  بــرو  فرســتادند  را  مســلم  حضــرت  حســین)ع(  آقا امــام 
ــی  ــه جون می گوینــد؟ حضــرت مســلم هــم آمــد یــک بحــران 18 هــزار نفــر گفــت ک
هســتیم بــا تــو هــر چــه بگویــی چشــم راســتی یــک لشــکر آن هــم 18 هــزار نفــر خــب 
از  یــک خشــت  آن هــا  اگــر همــه  آقــا  آن  قــول  بــه  گرفتنــد  را  اطــراف داراالمــاره 
یــک خشــت، اما  هــر کدامشــان  تمــام می شــد  بودنــد قضیــه  بــرده  داراالمــاره 
ناگهــان احساســات، تــرس، ریاســت، رفتنــد کــه رفتنــد همیــن 120 هــزار نامــه 
همین هــا بودنــد دیگــر، رفتنــد به انــدازه ای رفتنــد کــه خودتــان منبرهایــش را 
نمــاز  مســلم  حضــرت  کــه  رفتنــد  به انــدازه ای  نکرده ایــد  را  فکــرش  گفته ایــد، 
عشــایش را کــه خوانــد آمــد بیــرون، آن مریــد نمــره اول کــه همیشــه می دویــد 
دنبــال اســب و دهنــه اســب را می گرفــت دهنــه اســب را بســته بــود بــه حلقــه در 
اســتدالل  آن  اگــر  کــرد؟  درســتش  می شــود  جــور  چــه  بــود،  رفتــه  و  مســجد 
مخصوصــًا باالتــر از اســتدالل آن پایــش چوبیــن اســت اگــر آن دیــن رســوخی دیــن 
قلبــی نباشــد دیگــر همــه می رونــد همــان که امــام حســین)ع( می فرماینــد چقــدر 
الســنتهم  علــی  لعــق  الدیــن  و  الدنیــا  عبیــد  )النــاس  کــه  می فرماینــد  عالــی 
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یحوطونــه مــا درت معایشــهم( تا امتحــان جلــو نیامــده متدیــن هســتند اما )فــاذا 
محصــوا بالبــاء قــل الدیانــون( در قضیــه حضــرت مســلم قــل الدیانــون هــم نشــد 
همــه رفتنــد رفتنــد فقــط آن پیــر زن حضــرت مســلم را راه داد نتوانســت هم کاری 
ــین)ع(  ــام حس ــاال آمده، ام ــین)ع( ح ــام حس ــود؟ خود ام ــور می ش ــه ج ــد، چ بکن
ــین)ع(  ــام حس ــین)ع(، جاذبه ام ــام حس ــه دارد ام ــت، جاذب ــازی نیس ــه ب ــه بچ ک
خیلــی باالســت از هــر کهربائــی از هــر آهــن ربائــی جاذبه امــام حســین)ع( خیلــی 
باالســت آقا امــام حســین)ع( خیلــی برای ایــن کار کردنــد جــذب بکننــد خــب 
نشــد هــر چــه کردنــد نشــد، نشــد دیگــر در آن آخــر کار کــه هیــچ کــس نبــود آمدنــد 
یــک روضــه خواندنــد مثــل ما، ایــن جاذبــه چــه جــور نمی گیــرد؟ تصــرف والیــی 
ــه همــه خفــه شــوند همــه ســاکت  ــد برای ایــن ک ــد تصــرف والیــی کردن هــم کردن
بشــوند زنگ هــا از کار بیفتــد، نشــد تصــرف والیــی را برداشــتند دیــد نــه، همــان 
اســت کــه بــوده، دو دفعــه تصــرف والیــی کردنــد نصیحــت کردنــد ای مردم اشــتباه 
می کنیــد ای مــردم طــول نمی کشــد می فهمیــد چــه غلطــی کردیــد چه اشــتباه 
ــد  ــزرگ، هــی گفتنــد، تصــرف والیــی را برداشــتند ببیننــد خبــری اســت؟ دیدن ب
همــان کــه بودنــد هســتند همــان جســارت ها حتــی به امــام حســین)ع(، خیلــی 
از آن هــا مخصوصــًا شــمر خیلــی جســارت به امــام حســین)ع( کــرد همــان وقــت 
آقا امــام حســین)ع( قــرآن را بــاز کــرده بودنــد روی ســر مبــارک گذاشــته بودنــد، 
بزمی هــم بــود جنگــی نبــود بــا عمامــه آمــده بودنــد بــا شــتر آمــده بودنــد قــرآن هــم 
روی ســر مبارکشــان، نشــد، در آخــر کار دیگــر بــاز تصــرف والیــی تمــام شــد، دفعــه 
ســوم روضــه خواندنــد ای مــردم مــن تقصیــر دارم زن و بچــه ام چــه؟ چــرا آب 
نشــد،  اســت،  بلنــد  العطش این هــا  العطــش  صــدای  نمی دهیــد؟  به این هــا 
ــرد  ــود جســارت ک ــو آمــد شــمر هــم نزدیــک ب ــه نشــد مالــک بــن یســر جل نشــد، ن
ــا،  ــانی آق ــه پیش ــنگی ب ــم س ــد ه ــرد بع ــارت ک ــد اول جس ــو آم ــر جل ــن یس ــک ب مال
بــه دل امــام حســین)ع(  کــه غم هــای عالــم  پیشــانی شکســته شــد مثل ایــن 
آمــده، چرا ایــن جور؟ امــا چنــد روز قبلــش گفتــه )و الدیــن لعــق علــی الســنتهم( 
بعــد آمدنــد پیــش حضــرت زینــب کــه زینبــم عیــال نیایــد خــودت بیــا، دســتمال 
بیــاور پیشــانی ام را ببنــد زینــب مظلومــه ســؤال کــرد چــه جــور شــد؟ گفــت ملئــت 
بطونهــم مــن الحــرام، نمی شــود، جاذبــه، نمی شــود )اســتحوذ علیهــم الشــیطان 
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کتــاب مــاه

کــه  فانســیهم ذکــر اهلل( ایــن فانســیهم ذکــر اهلل خــب معنایــش همیــن اســت 
می داننــد مــن کــی هســتم می دانســتند امام حســین)ع( کیســت می داننــد چــه 
خبرهاســت اما وقتــی اســتحوذ علیهــم الشــیطان دیگــر فایــده ای نــدارد چــرا؟ آن 
دیــن رســوخی نیســت آن بــاور نیســت واال اگــر آن بــاور باشــد دیگــر یــک ریاســت 
مختصــر کــه راســتی مختصــر اســت هــر چــه باشــد دیگــر نمی توانــد کار بکنــد 
نیــروی کنتــرل کننــده صــد در صــد بــرای انســان، تالــی تلــو عصمــت می شــود، 
کــه شــاید مرحــوم شــیخ  اصــًا اســتاد بزرگــوار مــا حضرت امــام مدعــی بودنــد 
انصــاری هــم در کتــاب عدالــت همیــن را بگوینــد کــه اصــًا مرتبــه عالــی تقــوی 
عصمــت اســت یعنــی بــه عبــارت دیگــر مرتبــه بــاالی باور ایــن عصمــت اســت بــه 
قــول حضرت امــام می گفتنــد کــه خــب حــاال به امیرالمؤمنیــن ســام اهلل علیــه 
ــه  ــاور ب ــاور دارد ب ــاه بکــن نمی کنــد چــرا؟ چــون ب ــا را بدهنــد بگوینــد یــک گن دنی
چــه؟ همــه جــا محضــر خداســت این در محضــر خداســت ادب حضــور بایــد 
ــو اعطیــت االقالیــم الســبعه و مــا  ــه )واهلل ل مراعــات بشــود می رســد به ایــن جــا ک
تحــت افاکهــا علــی ان اعصــی فــی نملــه اســلبها جلــب شــعیره مــا فعلــت بــه( خــدا 
قســم جهــان هســتی را بــه مــن بدهنــد بگوینــد ظلــم کــن بــه یــک مورچه، پوســت 
می گویند ایمــان  را  نمی کنم ایــن  بگیــر،  مورچــه  دهان ایــن  از  جــا  بــی  را  جــو 
رســوخی، همیــن کــه حضرت امــام فرمودنــد خیلــی خــوب اســت باالی ایــن بــاور 
آن مرتبــه چهاردهــم تقــوی همــان همیــن عصمــت اســت کــه راســتی واهلل لــو 
ــه او بدهنــد یــک گنــاه بکنــد مســلم  ــم هســتی را ب اعطیــت االقالیــم الســبعه عال
نــه، حضــرت  نــه حــاال قضیه امــام حســین)ع(  کــرده  نمی کنــد و تجربــه ثابــت 
موســی خــب خیلــی کار کــرد انصافــا خیلــی کار کــرد برای ایــن بنــی اســرائیل از ذلــت 
را  کــه خــب می دانیــد دیگــر عصــا  نجاتشــان داد آن هــم معجزه هــا مثل ایــن 
رفتنــد  موســی  حضــرت  بودنــد،  دیــده  را  می شــد این ها  اژدهــا  می انداخــت 
تــورات برایشــان بیاورنــد وقتــی برگشــتند گوســاله پرســت شــده بودنــد چــرا؟ 
والدیــن لعــق علــی الســنتهم، بیــا دیگــر تاریــخ را وقتــی نــگاه می کنیم ایــن فســیروا 
فــی االرض کــه 11 جــا در قرآن امــر بــه تاریــخ دارد امــر بــه خوانــدن تاریــخ دارد 
ــا  ــا علــت تاریــخ ب ــم تاریــخ ب ــا ل )فســیروا فــی االرض( یعنــی تاریــخ بخــوان البتــه ب
تاریــخ سیاســی، تاریــخ بخــوان ببیــن کــه چــه خبرهاســت از ایــن تاریــخ پنــد 



117

بگیر، ایــن روایت امــام حســین)ع( این جملــه درد و دل امــام حســین)ع( بــه مــا 
رســیده خیلــی جملــه باالســت کــه مــا بایــد بدانیــم اگــر آن ایمــان رســوخی ایمان 
قلبــی بــاور باشــد رســتگاریم و اال نمی شــود هــم که امتحــان جلــو بیایــد، نــه، 
فتنــا(،  لقــد  )و  الیفتنــون(  هــم  و  آمنــا  یقولــوا  ان  یترکــوا  ان  النــاس  )احســب 

دیگر امتحان هر کسی جوری است امتحان هر کسی رنگی است.
اگر ایمان لقلقه ای باشد رفوزه هستیم.

 اگــر نه ایمــان اســتداللی باشــد خــب کنتــرل می کند امــا کار بــردش کــم اســت 
حق امــام  بــه  خدایــا  کننــده،  کنتــرل  نیــروی  می توانــد  باشــد  قلبــی  اگر ایمــان 
حســین)ع( قســمت می دهیــم در امتحان هــا آقا امــام حســین)ع( را بــه فریــاد 

ــان. ــا برس ــه م هم
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آتش عشِق حسینی
ــوِب اْلُمــؤ منیــَن ال  ــِل اْلُحَســْیِن)ع( َحــراَرًة فــی ُقُل قــاَل َرُســوُل اهلِل)ص(: ِاّنَ ِلَقْت

َتْبــَرُد َاَبــدًا.
گرمایــی در  اکــرم)ص( فرمود:بــراى شــهادت حســین)ع(، حــرارت و  پیامبــر 

دلهــاى مــؤ منــان اســت کــه هرگــز ســرد و خامــوش نمی شــود.
)جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556(

عاشورا، روز غم
قــال الّرضــا)ع(: َمــْن کاَن َیــْوُم عاشــورا َیــْوَم ُمصیَبِتــِه َو ُحْزِنــِه َو ُبکاِئــِه َجَعــَل اهلُل 

َعّزَوَجــّل َیــْوَم القیاَمــِة َیــْوَم َفَرِحــِه َو ُســُروِرِه.
امــام رضــا)ع( فرمــود: هــر کــس کــه عاشــورا، روز مصیبــت و انــدوه و گریــه اش 

باشــد، خداونــد روز قیامــت را بــراى او روز شــادى و ســرور قــرار می دهــد.
)بحاراالنوار، ج 44، ص 284(

حجت االسالم و المسلمین جواد محدثی

چهل حدیث عزاداری
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محّرم، ماه سوگوارى
َبــُة 

َ
ِم ال ُیــرى ضاِحــکًا َو کاَنــِت اْلِکّا بــی ِاذا َدَخــَل َشــْهُر اْلُمَحــّرَ

َ
قــال الّرضــا)ع(: اَن ا

ــَک  ــُر کاَن ذِل ــْوُم الْعاِش ــِاذا کاَن اْلَی ــاٍم، َف ــَرُة َاّی ــُه َعْش ــَی ِمْن ــی َیْمِض ــِه َحّت ــُب َعَلْی َتْغِل
ــِه... ــِه َو ُبکاِئ ــِه َو ُحْزِن ــْوَم ُمصیَبِت ــْوُم َی اْلَی

امــام رضــا)ع( فرمــود: هــرگاه مــاه محــّرم فــرا می رســید، پــدرم )موســی بــن 
جعفــر)ع( ( دیگــر خنــدان دیــده نمی شــد و غــم و افســردگی بــر او غلبــه می یافــت 
تــا آن کــه ده روز از محــّرم می گذشــت، روز دهــم محــّرم کــه می شــد، آن روز، روز 

ــدوق، ص 111( ــی ص ــود. )امال ــدرم ب ــه پ ــدوه و گری ــت و ان مصیب

دیده هاى خندان
ــٌن َبَکــْت  ــِة ِااّل َعْی ــْوَم اْلقیاَم ــٌه َی ــٍن باِکَی  َعْی

ُ
قــاَل رســوُل اهلل)ص(:یــا فاِطَمــُة! ُکّل

ــِة. َعلــی ُمصــاِب اْلُحَســیِن َفِاّنِهــا ضاِحَکــٌة ُمْسَتْبِشــَرٌة ِبَنعیــِم اْلَجّن
ــرم)ص( فرمود:فاطمــه جــان !روز قیامــت هــر چشــمی گریان اســت  ــر اک پیامب
؛ مگــر چشــمی که در مصیبــت و عــزاى حســین گریســته باشــد، کــه آن چشــم در 

ــه نعمتهــاى بهشــتی مــژده داده می شــود. قیامــت خنــدان اســت و ب
)بحاراالنوار، ج 44، ص 293(

سالگرد سوگ حسین)ع(
َعــِن الّصادق)ع(:نیــَح َعَلــی اْلُحَســیِن ْبــِن َعلــی َســَنًة فــی ُکّلِ َیــْوٍم َو َلْیَلــٍة َو ثــاَث 

ــذى ُاصیــَب فیِه.
َ
ِســنیَن ِمــَن اْلَیــْوِم اّل

حضــرت صــادق)ع( فرمود:یــک ســال تمــام، هــر شــب و روز بــر حســین بــن 
علــی)ع( نوحــه خوانــی شــد و ســه ســال، در روز شــهادتش ســوگوارى برپــا گشــت. 

)بحاراالنــوار، ج 79، ص 102(

بودجه عزادارى
َکــذا وکــذا  ِمــْن مالــی  لــی  ْوِقــْف  اَ یــا َجْعَفــُر!  بــی:  اَ لــی  الّصادق)ع(:قــاَل  قــاَل 

ِمنــی. ّیــاَم  اَ ِبمنــی  ِســنیَن  َعْشــَر  َتْنُدُبنــی  الّنــواِدَب 
ــه مــن فرمــود: اى جعفــر! از  ــر)ع( ب ــد: پدرم امــام باق امــام صــادق)ع( می فرمای

شـرح حـدیـث
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مــال خــودم فــان مقــدار وقــف نوحــه خوانــان کــن کــه بــه مــّدت ده ســال در )منــا( 
در ایــام حــّج، بــر مــن نوحــه خوانــی و ســوگوارى کننــد. بحاراالنــوار، ج 46، ص 220

نوحه خوانی سّنتی
لــی:  َعْبــِداهلل)ع( َفقــاَل  َعــن َابی هــاروَن المکفــوِف قــال: َدَخْلــُت َعلــی ابــی 

َاْنِشــْدنی، َفاَءْنَشــْدُتُه َفقــاَل: ال، َکمــا ُتْنِشــدُوَن َو َکمــا  َتْرثیــِه ِعْنــَد َقْبــِره...
ابو هــارون مکفــوف می گویــد: خدمــت حضــرت صــادق)ع( رســیدم. امام بــه 
مــن فرمــود: )برایــم شــعر بخــوان (. پــس برایش اشــعارى خوانــدم. فرمود: اینطــور 
نــه، همــان طــور کــه )بــراى خودتــان( شــعرخوانی می کنیــد و همانگونــه کــه نــزد 

ــوار، ج 44، ص 287( ــی.  )بحاراالن ــه می خوان ــهدا مرثی ــرت سیدالش ــر حض قب

پاداش شعر گفتن براى حسین)ع(
ــِه ِااّل  قــال الّصــادق)ع(: مــا ِمــْن َاَحــٍد قــاَل فــی الُحَســیِن ِشــْعرًا َفَبکــی َو َابْکــی ِب

ــُه. ــَر َل ــًة َو َغَف ــُه اْلَجّن َاْوَجــَب اهلُل َل
امــام صــادق)ع( بــه جعفربــن عفــان فرمــود: هیــچ کــس نیســت کــه دربــاره 
حســین)ع( شــعرى بســراید و بگریــد و بــا آن بگریانــد مگــر آن کــه خداونــد، بهشــت 

را بــر او واجــب می کنــد و او را می آمــرزد. )رجــال شــیخ طوســی، ص 289(

سرودن براى اهل بیت علیهم الّسالم
ِة. قال الّصادق)ع(: َمْن قاَل فینا َبْیَت ِشْعٍر َبَنی اهلُل َلُه َبْیتًا فِی اْلَجّنَ

امــام صــادق)ع( فرمــود: هرکــس در راه مــا و بــراى مــا یــک بیــت شــعر بســراید، 
خداونــد بــراى او خانــه اى در بهشــت، بنــا می کنــد. 

)وسائل الشیعه، ج 10، ص 467(

اصحاب مدح و مرثیه
ــذى َجَعــَل فــِی الّنــاِس َمــْن َیِفــُد ِاَلْینــا َو َیْمَدُحنــا 

َ
قــال الّصــادق)ع(: َاْلَحْمــُد هلِلِّ اّل

َو َیْرثــی َلنــا.
امــام صــادق)ع( فرمود:خــدا را ســپاس کــه در میــان مــردم، کســانی را قــرار داد 
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کــه بــه ســوى مــا می آینــد و بــر مــا وارد می شــوند و مــا را مــدح و مرثیــه می گوینــد.
)وسائل الشیعه، ج 10، ص 469(

شعر خوانی در اّیام عزا
قــاَل الّرضا)ع(:یــا ِدْعِبــُل! ُاِحــّبُ َاْن ُتْنِشــَدنی ِشــْعرًا َفــِاّنَ هــِذِه اال ّیــاَم َاّیــاُم ُحــْزٍن 

کانــْت َعَلینــا َاْهــِل اْلَبْیِتعلیهم الّســام.
امــام رضــا)ع( بــه دعبــل )شــاعر اهــل بیــت ( فرمــود.اى دعبــل ! دوســت دارم 
کــه برایــم شــعرى بســرایی و بخوانــی، چــرا که ایــن روزهــا )ایــام عاشــورا( روز انــدوه و 

غمی اســت کــه بــر مــا خانــدان رفتــه اســت.
)جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 567(

مرثیه، نصرت اهل بیت علیهم الّسالم
ــَت ناِصُرنــا َو ماِدُحنــا مــا ُدْمــَت  َعــن الّرضا)ع(:یــا ِدعِبــُل! ِاْرِث الُحَســْیَن)ع( َفَاْن

َحّیــًا َفــا ُتقِصــْر َعــْن َنْصِرنــا َمــا اْســَتَطْعَت.
امــام رضــا)ع( فرمــود: اى دعبــل ! بــراى حســین بــن علــی)ع( مرثیــه بگــو، تــو تــا 

زنــده اى، یــاور و ستایشــگر مایــی، پــی تــا می توانــی، از یــارى مــا کوتاهــی مکــن.
)جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 567(

َو  ِبَفَرِحنــا  َیْفَرُحــوَن  َو  َیْنُصُروَننــا  َلنــا شــیَعًة  ِاْختــاَر  اهلَل...  ِاّنَ  )ع(:  علــّیُ قــال 
ِلُحْزِننــا. َیْحَزُنــوَن 

ــراى مــا، شــیعیان و پیروانــی برگزیــده اســت کــه مــا  علــی)ع( فرمود:خداونــد ب
ــا،  ــم م ــدوه و غ ــوند و در ان ــحال می ش ــا خوش ــحالی م ــا خوش ــد، ب ــارى می کنن را ی

محــزون می گردنــد. )غررالحکــم، ج 1، ص 235(

ُکشته اشک
قال الحسیُن)ع(: َانا َقتیُل اْلَعْبَرِة ال َیْذُکُرنی مؤ ِمٌن ِااّل َبکی.

حســین بــن علــی)ع( فرمود:مــن ُکشته اشــکم. هیــچ مــؤ منــی مــرا یــاد نمی کنــد 
مگــر آنکــه )بخاطــر مصیبت هایــم ( گریــه می کنــد.

)بحاراالنوار، ج 44، ص 279(

شـرح حـدیـث
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یک قطره اشک
َة. َوَجّل الَجّنَ اءُه اهلُل َعّزَ قاَل الحسیُن)ع(:َمْن َدِمَعْت َعیناُه فینا َقْطَرًة َبّوَ

مــا  کــه در مصیبت هــاى  کــس  هــر  فرمــود: چشــمان  علــی)ع(  بــن  حســین 
می دهــد. جــاى  بهشــت  در  را  او  خداونــد  بریــزد،  قطره اى اشــک 

)احقاق الحق، ج 5، ص 523(

بهشت، پاداش عزادارى
ِلَقْتــِل  َعْینــاُه  َدِمَعــْت  ِمــٍن  ُمــؤ  مــا  َاّیُ الســّجاد)ع(:  الحســین  بــن  علــی  قــال 
ُغَرفــًا. ــِة  اْلَجّنَ فــِی  اهلُل  اَءُه  َبــّوَ ْیــِه 

َ
َخّد َعلــی  َیســیَل  َحّتــی  َمَعــه  َمــْن  َو  اْلُحَســْیِن 

امــام ســّجاد)ع( فرمــود: هــر مــؤ منــی کــه چشــمانش براى کشــته شــدن حســین 
بــن علــی)ع( و همراهانش اشــکبار شــود و اشــک بــر صورتش جــارى گــردد، خداوند 

او را در غرفه هــاى بهشــتی جــاى می دهــد. )ینابیــع المــوده، ص 429(

به یاد فرزندان فاطمه علیها الّسالم
قاَل السّجاُد)ع(:ِاّنی َلْم َاْذُکْر َمْصَرَع َبنی فاِطَمَة ِااّل َخَنَقْتنی ِلذِلَک َعْبَرٌة.

امــام ســجاد)ع( فرمود:مــن هرگــز شــهادِت فرزنــدان فاطمــه علیهــا الّســام را به 
یــاد نیــاوردم، مگــر آنکــه بخاطــر آن، چشمانم اشــکبار گشــت.

)بحاراالنوار، ج 46، ص 109(

اشک علی)ع( در سوگ شهداى کربال
ــْت َعْینــاُه  ِبهــا َتَرْقَرَق ــِه قــاَل: َفلّمــا َمّرَ ــِن ِمــْن َاْصحاِب ــا فــی ِاْثَنْی قــاَل الباقــر)ع(: َب
ِلْلُبــکاِء ُثــّمَ قــاَل: هــذا َمنــاُخ ِرکاِبِهــْم َو هــذا ُمْلقــی ِرحاِلِهْم َوهیُهنــا ُتْهــراُق ِدماُؤُهْم، 

ــِة. طوبــی َلــِک ِمــْن ُتْرَبــٍة َعَلْیــِک ُتْهــراُق ِدمــاُء اال ِحّبَ
گــذر  )کربــا(  از  یارانــش  از  تــن  بــا دو  باقــر)ع( فرمود: امیرالمؤمنیــن)ع(  امــام 
کردنــد، حضــرت، هنــگام عبــور از آنجــا، چشمهایش اشــک آلــود شــد، ســپس 
بارافکندنشــان  محــّل  می خوابد، اینجــا  زمیــن  بــر  مرکبهایشــان  فرمود: اینجــا 
اســت و اینجــا خونهایشــان ریختــه می شــود، خوشــا بــه حــال تــو اى خاکــی کــه 

تــو ریختــه می شــود!  )بحاراالنــوار، ج 44، ص 258( بــرروى  خــون دوســتان 
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سوگوارى در خانه ها
فــی داِرِه  ُیقیــُم  َو  َعَلْیــِه  ِباْلُبــکاِء  فــی داِرِه  َمــْن  َیاْءُمــُر  َو  کیــِه  الباقــُر)ع(:ْ  قــال 
ُمصیَبَتــُه ِبِاْظهــاِر اْلَجــَزِع َعَلْیــِه َو َیَتاُقــوَن ِبالُبــکاِء َبعُضُهــْم َبْعضــًا ِفــی الُبُیــوِت َو 

اْلُحَســْیِن)ع(. ِبُمصــاِب  َبْعضــًا  َبْعُضُهــْم  ِلُیَعــّزِ 
امــام باقــر)ع( نســبت بــه کســانی کــه در روز عاشــورا نمی تواننــد بــه زیــارت آن 
حضــرت بروند، اینگونــه دســتور عــزادارى دادنــد و فرمودنــد:)ع( ندبــه و عــزادارى 
و گریــه کنــد و بــه اهــل خانــه خــود دســتور دهــد کــه بــر او بگرینــد و در خانــه اش بــا 
اظهــار گریــه و نالــه بــر حســین)ع(، مراســم عــزادارى برپــا کنــد و یکدیگــر را بــا گریــه و 

تعزیــت و تســلیت گویــی در ســوگ حســین)ع( در خانه هایشــان ماقــات کننــد.
)کامل الزیارات، ص 175(

اشک، حجاب دوزخ
ــْو  ــِه مــاٌء وَل ــْن َعْیَنْی ــَدُه َیْخــُرُج ِم ــا ِعْن ــا َاْو ُذِکْرن ــْن َرُجــٍل ذَکَرن قــال الباقر)ع(:مــا ِم
ْمــَع ِحجابــًا 

َ
ــِة َو َجَعــَل ذِلــَک الّد ِمْثــَل َجنــاِح اْلَبعوَضــِة ِااّل َبَنــی اهلُل َلــُه َبْیتــًا فــی اْلَجّنَ

َبْیَنــُه َو َبْیــَن الّنــاِر.
بیــت،  اهــل  دربــاره  )کمیــت(  ســروده هاى  شــنیدن  از  پــس  باقــر)ع(  امــام 
ــا  ــزد او از م ــا ن ــد، ی ــاد کن ــا را ی ــه م ــچ کــس نیســت ک ــود: هی گریســت و ســپس فرم
ــد، مگــر آنکــه  ــال پشه اى اشــک آی ــدازه ب ــاد شــود و از چشــمانش هــر چنــد به ان ی
ــا کنــد و آن اشــک را حجــاب میــان او و  ــه اى بن ــد برایــش در بهشــت، خان خداون

آتــش دوزخ قــرار دهــد. )الغدیــر، ج 2، ص 202(

مجالس حسینی
ُثــوَن؟ َفقــاَل: َنَعــْم، قــاَل: ِاّنَ ِتْلــَک  قــال الّصــادق)ع( ِللُفَضیل:َتْجِلُســوَن َو ُتَحّدِ

هــا فاَءْحُیــوا َاْمَرنــا، َفَرِحــَم اهلُل َمــْن َاْحیــی َاْمَرنــا. اْلَمجاِلــَس ُاِحّبُ
امــام صــادق)ع( از )ُفضیــل ( پرســید: آیــا )دور هــم ( می نشــینید و حدیــث و 
ســخن می گوییــد؟ گفــت: آرى فرمود: اینگونــه مجالــس را دوســت دارم، پس امــِر 
)امامــت ( مــا را زنــده بداریــد. خــداى رحمــت کنــد کســی را که امــر و راه مــا را احیــا 

کنــد.  )وســائل الشــیعه، ج 10، ص 392(

شـرح حـدیـث
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بیست سال گریه
قــاَل الّصــادُق)ع(: َبکــی َعلــّیُ ْبــُن الُحَســیِن)ع( ِعْشــریَن َســَنًة َو مــا ُوِضــَع َبْیــَن 

َیَدْیــِه َطعــاٌم ِااّلَبکــی.
امــام صــادق)ع( فرمود: امــام زیــن العابدیــن)ع( بیســت ســاله )بــه یــاد عاشــورا( 

گریســت و هرگــز طعامی پیــش روى او نمی گذاشــتند مگر اینکــه گریــه می کــرد.
)بحاراالنوار، ج 46، ص 108(

چشم هاى اشکبار
َم اهلُل َوْجَهُه َعَلی الّناِر. قاَل الّصادُق)ع(:َمْن ُذِکْرنا ِعْنَدُه َففاَضْت َعْیناُه َحّرَ

ــاد شــود و  ــه از مــا )و مظلومیــت مــا( ی ــزد هــر کــس ک امــام صــادق)ع( فرمــود: ن
چشــمانش پــر از اشــک گــردد، خداونــد چهــره اش را بــر آتــش دوزخ حــرام می کنــد.

)بحاراالنوار، ج 44، ص 285(

احیاء خط اهل بیت علیهم الّسالم
قال الّصادق)ع(: َتزاَوُروا َو َتاُقوا َو َتذاَکُروا و َاْحُیوا َاْمَرنا.

امــام صــادق)ع( فرمود:بــه زیــارت و دیــدار یکدیگــر برویــد، بــا هــم بــه ســخن و 
مذاکــره بنشــینید و امــر مــا را ):کنایــه از حکومــت و رهبــرى ( زنــده کنیــد.

)بحاراالنوار، ج 71، ص 352(

اشک هاى ارزشمند
وَن ِمــْن 

ُ
ذیــَن ُیَعــّد

َ
ــَک ِمــَن اّل

َ
قــال الّصــادق)ع(:... َرِحــَم اهلُل َدْمَعَتــَک، َامــا ِاّن

ذیــَن َیْفَرُحــوَن ِلَفَرِحنــا و َیْحَزُنــوَن ِلُحْزِننــا، َامــا ِاّنــَک َســَترى ِعْنَد 
َ
َاْهــِل اْلَجــَزِع َلنــا َواّل

َمْوِتــَک ُحُضــوَر آبائــی َلــَک....
امــام صــادق)ع(، بــه )مســمع ( کــه از ســوگواران و گریــه کننــدگان بــر عــزاى 
حســینی بــود، فرمــود: خداى، اشــک تــو را مــورد رحمــت قــرار دهــد. آگاه بــاش، تــو 
از آنانــی کــه از دلســوختگان مــا بــه شــمار می آینــد، و از آنانــی کــه بــا شــادى مــا شــاد 
ــو هنــگام مــرگ، شــاهد  ــاش ! ت ــد.آگاه ب ــدوه مــا غمگیــن می گردن می شــوند و با ان
حضــور پدرانــم بــر بالیــن خویــش خواهــی بــود. )وســائل الشــیعه، ج 10، ص 397(
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ادب سوگوارى
قــاَل الّصادُق)ع(:َلّمــا مــاَت ِابراهیــُم ْبــُن َرُســوِل اهلِل)ص( َحَمَلــْت َعْیــُن َرُســوِل 
مــا  َنُقــوُل  َو ال  اْلَقْلــُب  َیْحــَزُن  َو  اْلَعْیــُن  )ص(:َتْدَمــُع  الّنبّیُ قــاَل  ُثّمَ ُمــوِع 

ُ
ِبالّد اهلِل 

ــوَن. ــُم َلَمْحُزوُن ــا ِابراهی ــَک ی ــا ِب ّبَ َو ِاّن ــّرَ ــِخُط ال ُیْس
امــام صــادق)ع( فرمود:چــون ابراهیــم - پســر رســول خــدا - از دنیــا رفــت، 
چشــم پیامبــر پــر از اشــک شــد. ســپس پیامبــر فرمود:چشم، اشــکبار می شــود و 
دل غمگیــن می گــردد، ولــی چیــزى نمی گوییــم کــه خــدا را بــه خشــم آورد، و مــا در 

ســوگ تــو - اى ابراهیــم - اندوه ناکیــم.  )بحاراالنــوار، ج 22، ص 157(

دل هاى سوخته
تــی َجــَرْت ُدُموُعهــا َرْحَمــًة َلنــا 

َ
قــال الّصــادق)ع(: َالّلهــم... َو اْرَحــْم ِتْلــَک ااَلْعُیــَن اّل

تــی َجَزَعــْت َو اْحَتَرَقــْت َلنــا َو اْرَحــِم اّلَصْرَخــَة اّلتــی کاَنــْت َلنــا.
َ
َو اْرَحــْم ِتْلــَک اْلُقُلــوَب اّل

ــران و ســوگواران اهــل بیــت،  ــر زائ ــر ســّجاده خــود نشســته و ب امــام صــادق)ع( ب
چنیــن دعــا می کــرد و می فرمــود: خدایــا... آن دیــدگان را که اشــک هایش در راه 
ترّحــم و عاطفــه بــر مــا جــارى شــده و دلهایــی را کــه بخاطــر ما ناالن گشــته و ســوخته 

و آن فریادهــا و ناله هایــی را کــه در راه مــا بــوده اســت، مــورد رحمــت قــرار بــده.
)بحاراالنوار، ج 98، ص 8(

کوثر و اشک
َظِر ِاَلی اْلَکْوَثِر َو ُسِقَیْت ِمْنُه. َمْت َبالّنَ قاَل الّصادُق)ع(: ما ِمْن َعْیٍن َبَکْت َلنا ِااّل ُنّعِ

امــام صــادق)ع( فرمــود: هیــچ چشمی نیســت کــه بــراى مــا بگریــد، مگــر  اینکــه 
برخــوردار از نعمــِت نــگاه بــه )کوثــر( می شــود و از آن ســیرابش می کننــد.

)جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 554(

گریه برمظلومّیت شیعه
ْو َحّقٍ َلنــا ُنِقْصناُه  قــاَل الّصــادُق)ع(: َمــْن َدِمَعــْت َعْیُنــُه فیَنــا َدْمَعــًة ِلــَدٍم ُســِفَک َلنــا اَ

ــِة ُحُقبًا. اءُه اهلُل َتعالــی ِبهــا ِفــی اْلَجّنَ َحــٍد ِمــْن شــیَعِتنا َبــّوَ ْواِلَ ْنُتِهــَک َلنــا اَ ْو ِعــْرٍض اُ اَ
امــام صــادق)ع( فرمــود: هــر کــس کــه چشــمش در راه مــا گریــان شــود، بخاطــر 

شـرح حـدیـث
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ــا آبرویــی کــه  ــا حقــی کــه از مــا گرفته انــد، ی خونــی کــه از مــا ریختــه شــده اســت، ی
ــه  ــد، خــداى متعــال ب ــرده و هتــک حرمــت کرده ان ــا یکــی از شــیعیان مــا ب از مــا ی

ــد جــاى می دهــد. ــراى اب همیــن ســبب، او را در بهشــت جــاودان، ب
)امالی شیخ مفید، ص 175(

ثواب بی حساب
قاَل الّصادُق)ع(: ِلُکّل َشْیٍئ َثواٌب ِاال الَدْمَعٌة فینا.

امــام صــادق)ع( فرمــود: هــر چیــزى پــاداش و مــزدى دارد، مگر اشــکی کــه بــراى 
مــا ریختــه شــود )کــه چیــزى بــا آن برابــرى نمی کنــد و مــزد بی انــدازه دارد(.

)جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 548(

گریه آسمان
ماَء َبَکْت َعَلی اْلُحَسْیِن َاْرَبعیَن َصباحًا. َعِن الّصادُق)ع(: یا ُزراَرُة! ِاّنَ الّسَ

ــن  ــین ب ــوگ حس ــل روز، در س ــمان چه ــود: اى زراره ! آس ــادق)ع( فرم ــام ص ام
ــیعه، ج 12، ص 552( ــث الش ــع احادی ــرد. )جام ــه ک ــی)ع( گری عل

گریه و اندوه مطلوب
َعَلــی  اْلُبــکاُء  َو  اْلَجــَزُع  ِســَوى  َمْکــُروٌه  اْلُبــکاِء  َو  اْلَجــَزِع   

ُ
ُکّل الّصــادُق)ع(:  قــاَل 

الُحَســیِن)ع(
امــام صــادق)ع( فرمــود: هــر نالیــدن و گریــه اى مکــروه اســت، مگــر نالــه و گریــه 

بــر حســین)ع(. )بحاراالنــوار، ج 45، ص 313(

پیامبر)ص( و گریه بر شهید
بــّیَ َلّمــا جاَئْتــُه َوفــاُة َجْعَفــِر بــِن َابــی طالــٍب َو َزْیــِد بــِن  قــاَل الّصــادُق)ع(: ِاّنَ الّنَ
ــؤ  ثانــی َو ُی ــا ُیَحّدِ ــُه َعَلْیِهمــا ِجــّداً َو َیقــوُل: کان ــَر ُبکاُئ ــُه َکُث ذا َدَخــَل َبْیَت ــَة کاَن اَ حاِرَث

اِنســانی َفَذَهبــا َجمیعــًا.
امــام صــادق)ع( فرمــود: وقتــی خبــر شــهادت جعفــر بــن ابــی طالــب و زیــد بــن 
حارثــه بــه پیامبــر خــدا رســید، از آن پــس هــرگاه وارد خانــه می شــد، بــر آن دو 
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شــهید بشــّدت می گریســت و می فرمــود: آن دو شــهید، بــا مــن هــم ســخن و 
همــدم و انیــس بودنــد، و هــر دو رفتنــد!   )مــن الیحضــره الفقیــه، ج 1، ص 177(

َفس هاى تسبیح
َ
ن

ــُه َلنــا ِعبــاَدٌة َو ِکْتمــاُن   قــاَل الّصــادُق)ع(: َنَفــُس اْلَمْهُمــوِم ِلُظْلِمنــا َتْســبیٌح َو َهّمُ
ِســّرنا ِجهــاٌد فــی َســبیِل اهلِل. َثــّمَ قــاَل َاُبــو َعبــِداهلِل)ع(: َیِجــُب َاْن ُیْکَتــَب هــذا 

ــِب.  َه
َ

ــُث ِبالّذ اْلَحدی
امــام صــادق)ع( فرمــود: َنَفــس کســی کــه بخاطــر مظلومّیــت ما اندوهگیــن 
شــود، تســبیح اســت و اندوهــش بــراى مــا، عبــادت اســت و پوشــاندن راز مــا 
جهــاد در راه خداســت. ســپس امام صــادق)ع( افزود: ایــن حدیــث را بایــد بــا طــا 

نوشــت ! )امالــی شــیخ مفیــد، ص 338(

فرشتگان سوگوار
قــاَل الّصــادُق)ع(: َاْرَبَعــُة اال ِف َمَلــٍک ِعْنــَد َقْبــِر اْلُحَســْیِن)ع( ُشــْعٌث ُغْبٌرَیْبُکوَنــُه 

ِالــی َیــْوِم الِقیاَمــِة.
ــزد قبــر سیدالشــهدا)ع( ژولیــده  امــام صــادق)ع( فرمــود: چهــار هــزار فرشــته ن
و غبارآلــود، تــا روز قیامــت بــر آن حضــرت می گرینــد. )کامــل الزیــارات، ص 119(

گریه بر حسین)ع(
قــاَل الّرضــا)ع(: َیــا ابــَن َشــبیٍب! ِاْن ُکْنــَت باِکیــًا ِلَشــٍئ َفْابــِک ِلْلُحَســْیِن ْبــِن َعلــّی 

ــُه ُذِبــَح َکمــا ُیْذَبــُح اْلَکْبــُش.
َ
ْبــِن َابــی طالــٍب)ع( َفِاّن

ــان بــن شــبیب ( فرمــود: اى پســر شــبیب ! اگــر بــر چیــزى  امــام رضــا)ع( بــه )رّی
گریــه می کنــی، بــر حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( گریــه کــن، چــرا کــه او را 

ماننــد گوســفند ســر بریدنــد. )بحاراالنــوار، ج 44، ص 286(

ئّمه علیهم الّسالم مجالسی به یاد اَ
ْمُرنــا َلــْم َیُمــْت َقْلُبــُه َیــْوَم  قــاَل الّرضــا)ع(: َمــْن َجَلــَس َمْجِلســًا ُیْحیــی فیــِه اَ

اْلُقُلــوُب. َتُمــوُت 

شـرح حـدیـث
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کتــاب مــاه

ــه در آن، امــر )و خــّط و  امــام رضــا)ع( فرمــود: هــر کــس در مجلســی بنشــیند ک
مــرام مــا( احیــا می شــود، دلــش در روزى کــه دلهــا می میرنــد، نمی میــرد.

بحاراالنوار، ج 44، ص 278

آثار گریستن بر حسین)ع(
قــاَل الّرضــا)ع(: َفَعلــی ِمْثــِل اْلُحَســیِن َفْلَیْبــِک اْلباُکــوَن َفــِاّنَ الُبــکاَء َعَلیــِه َیُحــّطُ 

ُنــوَب اْلِعظــاَم.
ُ

الّذ
امــام رضــا)ع( فرمــود: گریــه کننــدگان بایــد بــر کســی همچــون حســین)ع( گریــه 

کننــد، چــرا کــه گریســتن بــراى او، گناهــان بــزرگ را فــرو می ریــزد.
بحاراالنوار، ج 44، ص 284

اشگ و آمرزش گناه
َحّتــی َتصیــَر  الُحَســیِن)ع(  َعَلــی  َبَکْیــَت  ِاْن  َشــبیٍب!  ْبــَن  َیــا  الّرضــا)ع(:  قــاَل 
ــٍب َاْذَنْبَتــُه َصغیــرا کاَن َاْو َکبیــرًا َقلیــا   َذْن

َ
ــَک ُکّل ْیــَک َغَفــَر اهلُل َل

َ
ُدُموُعــَک َعلــی َخّد

کاَن َاْو کثیــرًا.
ــه کنــی  ــر حســین)ع( آن قــدر گری ــر ب امــام رضــا)ع( فرمــود: اى پســر شــبیب ! اگ
که اشــگهایت بــر چهــره ات جــارى شــود، خداونــد همــه گناهانــت را کــه مرتکــب 

ــاد. ــا زی ــزرگ، کــم باشــد ی ــا ب شــده اى می آمــرزد؛ کوچــک باشــد ی
امالی صدوق، ص 112

همدلی با عترت
َرجــاِت اْلُعلــی ِمــَن الِجنــاِن 

َ
َک َاْن َتُکــوَن َمَعنــا فــِی الّد قــاَل الّرضــا)ع(: ِاْن َســّرَ

َفاْحــَزْن ِلُحْزِننــا َو اْفــَرْح ِلَفَرِحنــا.
امــام رضــا)ع( بــه رّیــان بــن شــبیب فرمــود: اگــر تــو را خوشــحال می کنــد کــه در 
درجــات واالى بهشــت بــا مــا باشــی، پــس در انــدوه مــا غمگیــن بــاش و در شــادى 

مــا خوشــحال بــاش. جامــع احادیــث الشــیعه، ج 12، ص 549
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خون ایــن بزرگوار امــام حســین)ع(، خونــی ویــژه اســت. امام زمان)عــج( از ایــن خون 
تعبیــر بــه خــون زنــده کــرده و می فرماینــد: به ایــن خــون زنــده مــن ســام می کنم.

نامه امام زمان)عج( به قاسم بن عالء همدانی
ــه  ــی ک ــاء همدان ــن ع ــم ب ــه قاس ــه ای ب ــج(، در نام ــام زمان)ع ــود مبارک ام وج
ــای  ــور دیــن و دنی ــام عســگری)ع( در ام ــود مبارک ام ــل وج ــود و وکی ــل یمــن ب اه
مــردم، می نویســد: قاســم بــن عــاء! پنجشــنبه روز ســوم شــعبان روز، والدت 
زمان)عــج(  علی)ع(اســت.]1[اینکه امام  بــن  حســین  حضــرت  مــا،  مــوالی 
می فرمایــد: »مــوالی مــا« و نمی فرمایــد: »مــوالی مــن«، آیــا منظــور از »مــوالی 
مــا«، همــه اهــل بیت)علیهــم الســام( از امــام ســجاد)ع( بــه بعــد و همــه شــیعیان 
نامــه در نظــر  را در ایــن  قابــل تحقیــق اســت؛ چون امــام جمــع  هســتند؟ این 
داشــته اســت، عبــارت: »مــوالی مــا« بــه کار می برنــد تــا خودشــان را هــم در ایــن 
نامــه جــزو جمــع بــه حســاب آورنــد. آن وقــت بایــد ســراغ عنوان ایــن جمعــی رفــت 

ــت. ــوالی آن هاس ــین)ع( م ــداهلل حس ــا عب ــرت اب ــارک حض ــود مب ــه وج ک

در برابر کلمه »موال« در قرآن، روایات و فقه، کلمه »عبد« آمده است.
در دعــای کمیــل، چنــد بار امیرمؤمنــان خطــاب بــه پــروردگار دارد، »الهــی«، 

حجت االسالم و المسلمین انصاریان

منزلت امام حسین)ع(



131

سـوژه سـخـن

»ســیدی« و »مــوالی«. آنــی کــه در برابــر مــوال اســت، عبــد می باشــد. البتــه، 
مقــام عبودیــت در برابــر مولویــت حــق، مســأله ویــژه ای اســت. در آنجــا، »مــوال«، 
خالــق عبــد، رازق عبــد، و رب عبــد اســت. دنیــا و آخــرت عبــد، در اختیــار مــوالی 
آن عبــد اســت، ولــی مســأله مــوال و عبــد در غیــر خــدا، معنایش ایــن اســت کــه 
ســرمایه داری آمــده و افــرادی را بــا هزینــه کــردن و ســرمایه دادن، خریــده اســت 
و آن هــا در خدمــت او هســتند؛ آن هــا بــرای او کار کــرده و زحمــت می کشــند، و 
مــوال هــم در مقابــل زحماتشــان، بــه آنــان نظــر، توّجــه و لطــف دارد و زمانــی هــم 
ْنــَت ُحــٌر ِلَوْجــِهِ 

ْ
می رســد کــه مــوال بــرای خــدا رو بــه عبــدش کــرده و می گویــد: »َا

اهلِل.«مــن بــه خاطــر خــدا، تــو را از آن زحمــت، از آن رنــج، از آن مرارتــی کــه بــرای 
ــاش! ــت ب ــس راح ــو آزادی، پ ــون ت ــردم و اکن ــی، آزاد ک ــن می کش م

آیــا وجــود مبارک امــام عصر)عــج( می خواهــد بگویــد: حســین بــن علــی)ع( بعــد 
از اینکــه بــه دنیــا آمــده، بــا آن هزینــه ای کــه کــرده، همــه مــا را از دســت کفــر، ظلــم، 
بدبختــی، تیرگــی و تاریکــی خریــده اســت و ما عبــد او شــدیم، و باید منتظر بمانیم 
تــا خدمــات مــا مــورد قبــول او قــرار بگیــرد و در روز قیامت ایشــان بــه پــروردگار بگوید 
مــن می خواهــم هــر کــس در مــدار عبــد بــودن مولویــت مــن قــرار گرفتــه، آزاد کنــم 
ــا مصایــب قیامــت، مشــکات قیامــت، دوزخ قیامــت، متوّجــه او نشــود؛ چــون  ت

پــروردگار عالــم هــم بنــا دارد خواســته اباعبــداهلل)ع( را مطلقــًا رد نکنــد.

مردود نشدن دعای امام حسین)ع( به صورت مطلق
البتــه، خداونــد متعال ایــن وعــده مــردود نشــدن دعــا بــه صــورت مطلــق را بــه 
هیــچ پیغمبــر و امامی ضمانــت نــداد. در متــن قــرآن، در ســوره مبارکــه توبه اســت. 
البتــه، داســتانی اتفــاق افتــاد که ایــن آیــه شــریفه نــازل شــد. داســتانش هم ایــن 
طــور کــه شــیعه و ســنی نوشــته اند: این بــود کــه جوانــی کــه بــه عنــوان شــأن 
نزول ایــن آیــه اســت و جوانــی پــاک، مؤمــن و متدیــن بــود کــه در جنــگ احــد هــم 
ــود، آمــد خدمــت  ــه صبــح عروســی اش ب ــوط ب شــهید شــد و شــهادتش هــم مرب
رســول خــدا)ص(، و بــه پیغمبرعظیــم الشــأن اســام کــه بــه خاطر ایمان ایــن 
جــوان و ارزشــش، خیلــی به ایــن جــوان عاقــه داشــت، عــرض کــرد: پــدرم از دنیــا 
رفتــه و مــن هــم می دانــم کــه شــما نظــری به ایــن پــدر مــن نداشــتید؛چون پــدرم 
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باطــن خبیــث، آلــوده و زشــتی داشــت. شــما اگــر بــر جنــازه او حاضــر نشــوید و نمــاز 
نخوانیــد، مــن می ترســم خانــواده مــا انگشــت نمــا شــوند، و ایــن مســأله هــم بــرای 

مــن ســنگین و ســخت اســت.
حضــرت فرمــود: برویــد جنــازه اش را بیاوریــد تــا مــن بــر او نمــاز بخوانــم. آن 
بیــرون  خــدا)ص(  رســول  آورنــد.  مســجد  کنــار  بــه  و  کردنــد  تشــییع  را  جنــازه 
آمــد و بــر آن نمــاز خوانــد. دیگــر مــا نمــازی باالتــر از نمــاز رســول خــدا)ص( کــه 
نداریــم؟ کمّیــت نمــاز مــا بــا رســول خــدا)ص( یکــی اســت. مــا در نمــاز مّیــت 
پنــج تکبیــر می گوییــم، و رســول خــدا)ص( هــم پنــج تکبیــر می گفــت؛ همــان 
ــد، مــا هم ایــن نمــاز را  ــه رســول خــدا)ص( صبــح دو رکعــت نمــاز می خوان طــور ک
ــه رســول خــدا)ص( در ایــن دو رکعــت نمــاز  دو رکعــت می خوانیــم و هــر چیــزی ک
صبــح می خوانــد، مــا هــم می خوانیــم؛ کمّیــت نمازهــای مــا بــا نمازهــای رســول 
ــه  ــدا)ص( ک ــول خ ــاز رس ــر از نم ــازی باالت ــا نم ــر م ــت. دیگ ــاوی اس ــدا)ص( مس خ
نداریــم؟ فــرق بیــن نمازهــای مــا و پیغمبــر عظیــم الشــأن اســام)ص(، در کیفیــت 
اســت؛ یعنــی دو رکعــت نمــاز صبــح او را پــروردگار عالــم در یــک کفــه بگــذارد، و کل 
نمازهــای جــن و انــس را در یــک کفــه دیگــر بگــذارد، کفــه نماز ایشــان ســنگین 
ترخواهــد بــود، بــه خاطــر باطــن نمــازش کــه بــرای مــا هــم روشــن نیســت.بعد از 
تکبیــر چهــارم، ضرورتــًا و بــه صــورت واجــب، نمازگــزار مّیــت بایــد بگویــد: »الّلُهــّم 
ِت«ایــن دعــا درحالــی کــه دعاکننــده هــم پیغمبــر)ص( اســت و در  َهــَذا اْلَمّیِ اْغِفــْر ِلِ
نتیجــه، کیفیــت دعــا هــم بــی نظیــر می باشــد، بــه محض اینکــه پیغمبــر)ص( 
تکبیــر پنجــم را گفــت و نمــاز تمــام شــد، جبرئیــل بــا ایــن آیــه نــازل شد:»اْســَتْغِفْر 
ه َفَلــن َیْغِفــَر اهلُل َلُهــْم ذِلــَك  ْو اَلَتْســَتْغِفْر َلُهــْم ِإن َتْســَتْغِفْر َلُهــْم َســْبِعیَن َمــّرَ

َ
َلُهــْم أ

ُهــْم َکَفــُروا ِبــاهلِل َو َرُســوِلِه َو اهلُل اَلَیْهــِدی اْلَقــْوَم اْلَفاِســِقیَن«]2[ حبیــب مــن! چــه 
َ
ّن

َ
ِبأ

ــو بــه جانــب مــن دســت بــه دعــا بــرداری و از مــن بخواهی ایــن جــور مرده هــا را  ت
ــا نخواســتنت  بیامــرزم، و چــه چنیــن درخواســتی را از مــن نکنــی، خواســتنت ی
بــرای مــن مســاوی اســت، مــن تــا بــه ابــد چنیــن افــرادی را نمی آمــرزم؛ یعنی ایــن 

ــو در مــورد چنیــن افــرادی مــردود اســت.]3[ دعــای ت
هرگــز  کــه  اســت  حق ایــن  اراده  سیدالشــهداء)ع(،  حضــرت  بــه  نســبت  اّمــا 

را رد نکنــد. او  دعــای 
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البتــه،  اســت.  سیدالشــهداء)ع(  حضــرت  ویژگــی  یــک  و  یک امتیــاز  ایــن 
حضــرت سیدالشــهداء)ع( مــورد دعــا را می داند، امــا اگــر اتفاقــًا در مــوردی کــه 
بــه نظــر می آیــد قابــل اجابــت نیســت و ایشــان وارد دعــا بشــوند، اجابــت قطعــی 
ــا جایــی  می شــود. آن وقــت مقــام روحــی، محبــت، عشــق، نرمــی و کرامتشــان ت
اســت کــه مرحــوم ماآقــای دربنــدی کــه از مراجــع شــیعه بــود و در زمــان حیاتــش، 
ــا، در زمانــی  ــرد و شــش مــاه هــم در کرب ــه ســر می ب ســالی شــش مــاه در تهــران ب
کــه در کربــا بــه ســر می بــرد، بعــد از نمــاز صبــح تــا اذان ظهــر بــه حــرم آمــده و فقــط 
ــرد. بعــد  ــا خــودش نمی ُب گریــه می کــرد در حالــی کــه هیــچ کتــاب دعایــی را هــم ب
از خوانــدن نمــاز ظهــر و عصــر ناهــار می خــورد و کمی اســتراحت، و بعــد دوبــاره 
بــه حــرم کنــار ضریــح می رفــت و تــا اذان مغــرب گریــه می کــرد و ایــن گریــه بنــد هــم 
نمی آمــد. در ایــن شــش مــاه هــم فقــط یــک درخواســت از ابــا عبــداهلل)ع( داشــت 
ــرای اجابتــش گریــه می کــرد و درخواســتش هم ایــن بــود: حســین  و شــش مــاه ب
جــان! بــرای دل خوشــی مــا، بــه حــق مــادرت زهــرا، از تــو می خواهــم در قیامــت 
از شــمر نگــذری؛ چــون آن چیــزی کــه مــن دربــاره تــو می دانــم  ایــن اســت کــه تــو در 
عفــو نمــودن چــه کســی هســتی. ترســم این اســت کــه همیــن کــه در قیامــت وارد 

بشــوی، بگویــی، خدایــا! از قاتــل مــن بگــذر.
امــروز در باره ایــن می گفتیــم کــه مــوال یعنــی چــی؟ و ایــن کــه عبــد یعنــی چــه؟ 
و ایــن کــه روز آزادی عبــد با اشــاره مــوال یعنــی چه؟ ایــن را بایــد از متخصصــان 
خیلــی متخصــص پرســید. مــن ســوادم در حــّد طلبگــی معمولــی اســت و بیش تــر 

از آن را نمی دانــم و اصــًا نمی فهمــم.

ارزش خون امام حسین)ع(
مطلــب دیگــری کــه بایــد بگویم، ایــن اســت کــه رســول خــدا)ص( می فرمایــد: 
هیــچ کار نیکــی در تمــام عالــم وجــود، باالتــر از شــهادت در راه خــدا نیســت، هیــچ 
کار نیکــی]4[. درروایــت دیگــری کــه هــم اهــل ســنت و هــم شــیعه آن را از رســول 
دیــن  عالمــان  کــه  بــی 

َ
ُمرّک فرمــود:  چنیــن  حضــرت  کرده انــد:  نقــل  خــدا)ص( 

بــرای رســاندن دیــن بــه مــردم بــه کار می گیرنــد و بــا آن کتابــی، تفســیری، فقهــی 
دیــد  بایــد  حــاال  اســت.]5[ اما  بیش تــر  شــهدا  خــون  از  قیمتــش  می نویســند، 

سـوژه سـخـن
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ــی  ــم خون ــدام شــهدا اســت؟ چــون در عال ــر از خــون ک ــب، بیش ت
َ
قیمت ایــن ُمرّک

ــب، نمی تواننــد بــا 
َ
ســت کــه خــون ویــژه می باشــد و میلیاردهــا قلــم و دریاهــا َمرّک

ایــن خــون ویــژه نســبت برقــرار کننــد.
خون ایــن بزرگوار امــام حســین)ع(، خونــی ویــژه اســت. امام زمان)عــج( از ایــن 
خــون تعبیــر بــه خــون زنــده کــرده و می فرماینــد: به ایــن خــون زنــده مــن ســام 
می کنــم.]6[ مــا تــا حــاال نشــنیده بودیــم. خــون زنــده خــون پــاک اســت تــا وقتــی 
کــه پنهــان اســت. بــه محض اینکــه از پنهانــی در آمــد، نجــس می شــود و نمــازش 
بــا آن باطــل اســت؛ طــواف بــا آن باطــل اســت؛ شــاید حکمــت آن ایــن باشــد کــه 
خــون در پنهــان، دارای گلبول هــای قرمــز و ســفید متحــّرک اســت. وقتــی خــون 
بیــرون می آیــد، گلبول هــا از حرکــت می افتنــد و فــورًا زمینــه ظهــور میکــروب پیــش 

آمــده و آن خــون نجــس می شــود.
نــه  زنــده،  خون هــای  بر ایــن  ســام  می گویــد:  اهلل)عــج(  زمــان  اّما امــام 
ــن  ــام بر ای ــده. س ــون زن ــد، خ ــون را می گوی ــود خ ــده. خ خون هــای آدم هــای زن
خون هــای زنده؛ ایــن خونــی کــه در کربــا ریختــه شــده و صاحبــش اعلــم علمــای 

اولیــن و آخریــن بــود.
ــه  ــم فقهــا، مفســرین و حکمــای الهــی را ب ــب و قل

َ
ــای ُمرّک ــد پ یعنی اینجــا نبای

میــان کشــید. علــم کل در کنــار علــم ابــا عبــداهلل، جهــل اســت. اینجا بحــث علــم 
بــی شــد 

َ
عالمــان و مرکــب و دواتشــان قابــل طــرح نیســت. خود ایــن خــون، ُمرّک

بــرای نوشــتن همــه حقایــق تــا بــه قیامــت. خود ایــن خــون، کتابــی اســت بــه 
پهنــای آفرینــش.

امــروز کــه حضرت امــام حســین)ع( بــه دنیــا آمــد، جبرئیــل)ع( نــازل شــد و 
عــرض کــرد: یــا رســول اهلل! خــدا می فرماید: ایــن فرزنــدی کــه بــه تــو دادم، خزانــه 
علــم مــن اســت، نــه خزانــه علــم گذشــتگان و آینــدگان. یــک وقــت انســان بــه ده 
ــای درس آن اســتاد  ــا اســتادی را انتخــاب کنــد، و ســپس ســی ســال پ مــی رود ت
می نماید. اینجــا  منتقــل  خــودش  بــه  را  آن هــا  علــم  گونــه  و ایــن  می نشــیند 
ــن  ــم م ــه عل ــده، خزان ــا آم ــه دنی ــن االن ب ــه همی ــود ک ــن مول ــروردگار می گوید: ای پ
اســت. منظــور آن نیســت کــه مولــدی کــه در آینــده متولــد می شــود خزانــه علــم 

ــه علــم مــن اســت. ــد شــده خزان ــه االن متول ــدی ک مــن باشــد بلکــه مول
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بنابرایــن، آن حضــرت، شــهید عالــم اســت؛ شــهید بــا معرفــت اســت؛ شــهید 
از  نــه  اســت،  از اهلل  و بصیرتــش،  او و خبیــری  و دانایــی  علــم  و  اســت،  بصیــر 
ــد این  ــوم ش ــد و معل ــته ش ــم بس ــت ه ــن روای ــری.در اینجا پرونده ای ــان بش معلم
ــب علمــا از خــون شــهدا افضــل اســت، منظــور 

َ
کــه پیغمبــر)ص( می گویــد: ُمرّک

خــون کــدام شــهید اســت.

بزرگی امام حسین)ع( در کالم پیامبر)ص(
مطلــب دیگــری کــه شایســته اســت بگویــم، مطلبــی اســت کــه خوانــدن پرونــده 
آن و فهمــش بــرای شــما، نیــاز به ایــن دارد کــه انســان قاعــده بســیار بســیار علمــی و 
قابــل بحــث اتحــاد عاقــل، عقــل و معقــول را هضــم کــرده باشــد. این بحــث، بحثــی 
ــد.  ــی می باش ــای اله ــه حکم ــورد توّج ــال اســت م ــه بیــش از ســه هــزار س اســت ک
نتیجه ایــن بحــث چنیــن اســت کــه: وجــود انســان ها در حــرکات عقلــی کــه بــرای 
خــدا دارنــد، بــا عاقــل، بــا عقــل و بــا معقــول؛ یعنــی آنچــه از معرفــت و معلومــات کــه 

عقــل آن را گرفتــه، متحــد می شــود.
ــل  ــده قاب ــن قاع ــا ای ــده و ب ــن پرون ــا ای ــم، ب ــم بخوان ــه می خواه ــی ک ــن روایت ای
ــه آن  ــد، بلک ــر نمی آی ــن ب ــت م ــده، از دس ــن قاع ــه، توضیح ای ــه البت ــت ک ــل اس ح
مقــداری را هــم کــه بلــد هســتم و خوانــده ام، اگــر بخواهــم بیــان کنــم، تنهــا خــودم 

و شــما را فقــط خســته می کنــم.
ایــن روایــت را کــه از رســول گرامــی)ص( نقــل شــده، در کتــب ســنی دیــده ام و 
ــان  ــی از  ایش ــن متن ــم چنی ــدی ه ــاره اح ــت. درب ــرده اس ــل ک ــم آن را نق ــیعه ه ش
ــَک َلْحِمــی،  نیامــده اســت، جز اینکــه آن حضــرت به امیرمؤمنان)ع(گفت:»َلْحُم
َدُمــَک َدِمــی، َحْرُبــَک َحْرِبــی، ِســْلُمَک ِســْلِمی«]7[ اّما شــگفت آورتــر ســخنی 
ــی  اســت کــه رســول گرامــی)ص( دربــاره ابــا عبــداهلل)ع( چــه فرمودند:»ُحَســْیٌن ِمّنِ
َو َاَنــا ِمــْن ُحَســْیٍن«]8[ این بحــث خیلــی ســنگینی اســت. یــک رباعــی می خوانــم 

ــا شــاید فهم ایــن روایــت را آســان کنــد: ت
داند آن عقلی که او دل روشنی است/ در میان لیلی و من فرق نیست

من کیم لیلی و لیلی کیست / ما یکی روحیم  اندر دو بدن
ــی َو  یــک خط ایــن رباعــی را حــاال مــن بــه نقــل از پیامبــر می گویــم: »ُحَســْیٌن ِمّنِ

سـوژه سـخـن
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َنــا ِمــْن ُحَســْیٍن«رفتیم ســراغ پیامبــر و ببینیــم پیغمبــر کیســت؟ بــزرگان دیــن بــا 
َ
ا

دلیــل و بــا برهــان، نــه بــا چــوب  انــدرز، ثابــت کردنــد کــه وجــود مبــارک رســول خــدا 
در ایــن عالــم، مقــام جمــع الجمعــی اســت؛ یعنــی آنچــه خــدا در بیــرون عالــم و در 
باطــن عالــم دارد، همــه را در او خاصــه کــرده اســت؛ یعنــی اگــر بگوییــم پیغمبــر 

همــه فرشــتگان اســت، خواهــم گفــت: او چنیــن اســت.
ــر  ــر بگوییــم: پیغمبــر همــه انسان هاســت، خواهــم گفــت: چنیــن اســت؛ اگ اگ
بگوییــم: پیغمبــر همــه زنــدگان بــا ارزش عالــم اســت، خواهــم گفــت: چنیــن 
ــر بگوییــم: پیغمبــر همــه ارزش هاســت، خواهــم گفــت: چنیــن اســت،  اســت؛ اگ
 َرْحَمــه ِلْلَعاَلِمیــَن«]9[ نبــود، محــال بود ایــن آیــه نــازل 

َّ
ْرَســْلَناَك ِإال

َ
و اگــر»َو َمــا أ

بشــود:»َاْلَحْمُد هلِلِّ َرّبِ اْلعاَلِمیــَن«]10[ خــدا می گویــد: مــن رّب جهانیــان هســتم، 
همیــن خــدا می گویــد: پیغمبــر، رحمــت بــرای جهانیــان اســت؛ یعنی ایــن قــدر بــه 
او بخشــیده ام کــه اگــر کّل موجــودات از ســفره اش بخورنــد، سیرشــان می کنــد و از 
او  کــم هــم نمی شــود. آن وقــت، پیغمبــر می گویــد، حســین نیــز  اینگونــه هســت.

ارزش شهادت امام حسین)ع(
ــه شــهادت چنیــن  ــم،  ایــن اســت ک ــه شایســته اســت بگوی مطلــب دیگــری ک
کــه  زمانــی  در  هــم  آن  بدهــد،  خــدا  بــرای  را  جانــش  بیایــد  و اینکــه  انســانی، 
حتــی  اســت،  نیامــده  پیــش  ماجرایــی  و امامی چنیــن  پیغمبــر  هیــچ  بــرای 

برای امیرمؤمنــان)ع(.
زمانــی کــه حســین جانــش را بــرای خــدا داد، زمانــی بــود کــه اگــر او جانــش 
ارزش هــا  انبیــا، چــراغ توحیــد و چــراغ  نبــوت همــه  را هزینــه نمی کــرد، چــراغ 
ــد،  ــال بیــن توحی ــه اتص ــهادت، حلق ــق ش ــد. او از طری ــوش می ش ــد خام ــرای اب ب
نبــوت، ارزش هــا و انسان هاســت. نمی دانــم قیمت ایــن شــهادت را گرفته ایــد. 
عوض ایــن  بخواهنــد  دنیــا  در ایــن  اگــر  حــاال  اســت  ویــژه  شخص،شــهادتش 
شــهادت را بــه او بدهنــد، فکــر می کنیــد چــه بایــد بدهنــد. می گوینــد در مثــل 
مناقشــه نیســت. چــاره ای نیســت جــز مثــل زدن. َبــر مــکان اصلــی شــهر، زمینــی 
هــزار متــری اســت کــه قیمتــش از همــه زمین هــای شــهر بیشــتر اســت. شــهرداری 
صاحــب زمیــن را دعــوت می کنــد و می گویــد: بــه مقّدســات ســوگند، نمی خواهیــم 
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ظلــم کنیــم، و نمی خواهیــم حقــی را از بیــن ببریــم، حــاال ما ایــن زمیــن را بــه نفــع 
مــردم شــهر الزم داریــم. می دانیــم قیمــت آن هــم متــری دو میلیــون تومــان 
اســت، مــا واقعــًا برابــر ارزش ایــن زمیــن معــّوض می دهیــم و کــم هــم نمی گذاریــم. 
االن هــم پولــش را می دهیــم و بــه صــورت نقــد. حاال ایــن ُمعــّوض را پــول بدهیــم 
یــا نــه، پنــج هــزار متــر زمیــن را در بهتریــن نقطــه شــهر بدهیــم کــه جبران ایــن هــزار 
متــر را بکنــد؟ انتخــاب بــا شــما اســت.من تــا حــاال در روایــات و آیات، کلمــه ُمعّوض 
و عــوض را در چنیــن مســأله ویــژه ای ندیــدم. فقــط دربــاره اباعبــداهلل حســین)ع( 
نــه  ُمعــّوض  ــِه«]11[  َقْتِلّ ِمــْن  ُض  )عــج( می فرماید:»َاْلُمَعــّوَ زمــان  که امــام  اســت 
نســبت بــه خــود ابــا عبــداهلل)ع(، ُمعــّوض نــه نســبت بــه نمازهایــش و روزه هایــش، 
نــه نســبت به اینکــه فرزنــدی مثــل زیــن العابدیــن و علــی اکبر)علیهمــا الســام( را 
تربیــت کــرده اســت، نــه چنیــن نیســت. این ُمعــّوض، فقــط قیمــت خونــش در 
ِئَمــه 

َ
ــِه َاّنَ األ ــْن َقْتِل ُض ِم ــّوَ ــه قیمــت آخــرت آن کاری ندارند:»َاْلُمَع دنیــا اســت و ب

ــْوُز َمَعــُه«]12[ ــِهِ َو اْلَف ــَفاُء ِفــی ُتْرَبِت
َ

ِمــْن َنْســِلِه َو الّش
که امــام  اســت  عجیــب  کــرد،  هزینــه  را  خونــش  عبــداهلل)ع(  ابــا  کــه  وقتــی 
صــادق)ع( می فرمایــد: در کربــا حضــرت ابــا عبداهلل، امــام حســین)ع( خونــش 
را، نــه بــه خــدا صدقــه داد؛ نــه آن را انفــاق کــرد؛ نــه آن را عطــا کــرد و نــه بــا آن 
معاملــه کــرد؛ بلکه ایشــان»َبَذَل ُمَهَجَتــُه ِفیــَک«]13[ درباره ایــن خــون می گویــد: 
 ایــن خــون را بــه رایــگان بــه تــو داد و گفــت: مــن در مقابل ایــن خــون، هیــچ نظــری 
جــز رضایــت تــو ندارم.امــام زمان)عج(می گویــد: وقتــی خــدا  ایــن خــون را  گرفــت، 
ــرای همیــن  ــن علــی)ع( گرفتــم؛ ب گفــت: مــن قیمتــی تریــن شــیء را از حســین ب

ــم. ــه او بده ــش را ب ــد، معّوض ــا می کن ــم اقتض عدالت
امــام زمان)عــج( می گویــد: هــر یــك از مــا ُنه امــام بعــد از حســین)ع(، از امــام زیــن 
العابدیــن)ع(، بــا وزنــی کــه دارد، امــام باقــر)ع(، بــا وزنــی کــه دارد، امــام صــادق)ع(، 
موســی بــن جعفــر)ع(، حضــرت رضــا)ع(، حضــرت جواد)ع(، امام هادی)ع(، امــام 
عســکری)ع( و مــن، هــر کــدام یــك بیســت و هفتــم ُمعــّوض خونــش هســتیم. 
مــن فکــر نمی کنــم آســمان ها و زمیــن طاقــت حّل ایــن مســأله را اصــاً داشــته 
باشــند. حــل آن بــرای مــا خیلــی مشــکل اســت، این مســأله از قبیل ایــن ســخن 
عــًا ِمــْن  ْیَتــُه َخاِشــعًا ُمَتَصّدِ

َ
نَزْلَنــا هــَذا اْلُقــْرآَن َعَلــی َجَبــٍل َلَرأ

َ
حــق تعالــی هســت:»َلْو أ

سـوژه سـخـن



138

کتــاب مــاه

َخْشــَیه اهلِل«]14[ مــا ُنــه تــن بــا هــر مقامی کــه داریــم، در مجمــوع، تنهــا یــک ســوم 
عــوض آن خونیــم.

اســت.  گرفتــه  قــرار  فشــار  در  قلبــم  واقعــًا  مســایل،  ســنگینی این  از  مــن 
نمی دانیم امــام حســین کیســت؟ واقعــًا نمی دانیــم. پــس خدایــا! بــه مــا محبــت 
او  نمی دانیــم  و  جاهلیــم  به ایشــان  نســبت  مــا  بشناســان؛  مــا  بــه  را  او  و  کــن 
کیســت.و اّما ُمعــّوض دوم کــه یــک ســوم دیگــر ُمعــّوض خون امــام حســین)ع(
ــا  ــی را از زمــان آدم ت ــروردگار خــوردن هــر خاک ــه شــخص پ می باشــد، این اســت ک
ــرده اســت؛ چنانچــه  ــه طــور کلــی، خــوردن همــه خاك هــا را حــرام ک قیامــت، و ب
خــدای ناکــرده، اگــر زلزلــه پیــش بیایــد و قبــر پیغمبــر)ص( خــراب بشــود و دوبــاره 
بخواهنــد َلَحد ایشــان را بچیننــد، اگــر بگوینــد: مقــداری خــاک زیــر صورت ایشــان 
ــه مریضمــان بدهیــم،  ــم و ب ــر صــورت زهرا)علیهــا الســام( را برداری ــا خــاک زی را ی
حــرام اســت، اّما اراده خــدا به ایــن تعّلــق گرفــت کــه یکــی از داروهای ایــن عالــم 
هســتی را، نــه خــاک زیــر صورتــش را؛ چــون صورتــش آنجــا نیســت، و نــه خــاک زیــر 
گلــوی بریــده او را، بلکــه خــاک قبــرش را قــرار دهد. امــام زمان)عج(می گوید: ایــن 
هــم یــک ســوم عــوض کــه خــدا از حرمــت حرامــش دســت برداشــت و گفــت: خــاک 
حســینم، حــال اســت، آن هــم بــرای آن جایــی کــه هیــچ کلیــدی نتوانســت 
مشــکلتان را حــل کنــد. آن کلیــدی را کــه مشــکل غیــر قابــل حــل را حــل می کنــد، 

خــاک حســین مــن اســت.
قافله غافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق

گفت چه نام است بر این سرزمین از چه در این جاست دل اندوهگین
گفت یکی نام زمین ارض طف طوفگه عرش برین از شرف

گفت یکی نام زمین نینواست زان دل عشاق از آن در نواست
گفت یکی کرب و با زد فغان شاه که این قاف غیر عاشقان

بار گشایید که منزل رسید کشتی عشاق به ساحل رسید
بار گشایید شهیدان عشق کعبه همین جاست در ایمان عشق

جلوه باغ ارم از کرباست رونق دیر و حرم، از کرباست
هر که زده جامه جام با بار گشاید به صّف کربا

کرب و با درس وفا می دهد تربت عشق است و شفا می دهد



139

ــْوُز  اّما امــام زمــان )عــج( می فرماییــد: یــک ســوم دیگــر عوض ایــن اســت »َو اْلَف
َمَعــُه الشــریف« می گویــد: هــر کــس در دنیــا وآخــرت، باطنــش، ظاهــرش و عملــش 
بــوی حســین را بدهــد، بــه طــور یقیــن، اهــل نجــات اســت و شــکی در آن وجــود 

نــدارد. خــدا نــگاه دیگــری بــه اباعبــداهلل)ع( دارد.

بزرگی و منزلت امام حسین)ع(
عامه امینــی در جلــد ششــم الغدیــر نقــل می کنــد: پــدر و مــادری ناصبــی، 
دشــمن اهــل بیــت، در بحریــن زندگــی می کردنــد کــه بچــه دار نمی شــدند. آن هــا 
پنــج یــا ده ســال بــود کــه ازدواج کــرده بودنــد. یــک شــب آن زن و شــوهر بــرای 
خــدا نــذر کردنــد کــه اگــر خداونــد متعــال فرزنــدی بــه آن هــا بدهــد، هجــده و نــوزده 
ســالش کــه شــد، او را غــرق اســلحه کننــد تــا در راه کربــا بــرود و بــه غارت امــوال زّوار 
حســین و کشــتن زایرانــش بپــردازد. خــدا هم ایــن نــذر را قبــول کــرد. چــه بایــد کــرد 

پــای اباعبــداهلل در میــان اســت. آن هــا بچــه دار شــدند.
آن پســر، هجــده و نــوزده ســالش کــه شــد، پــدر و مــادرش او را صــدا کردنــد و بــه 
او گفتنــد: مــا چنیــن نــذری کردیــم. او هــم کــه خــودش ناصبــی شــده بــود، قبــول 
کــرد. او را مســلح کردنــد و نشــانی راه کربــا را بــه او دادنــد. او بــه راه کربــا رفــت و 
بــرای انجــام مقصــودش درگودالــی پنهــان شــد. گاهــی از آن گــودال ســر می کشــید 
تــا ببینــد آیــا جمــع زّواری بــه کربــا می رونــد تــا او از آن گــودال بیــرون بجهــد و 
پــس از کشتنشان، اموالشــان را ببــرد. چــون روز اول بــود، کمی کــه منتظــر مانــد، 
خســته شــد و درون همــان گــودال بــه خــواب ســنگینی رفــت. در خــواب دیــد کــه 
قیامــت هســت و افــرادی آمدنــد و مــچ او را گرفتنــد و گفتنــد: بــه دادگاه بیــا، هــم 
قاتلــی و هــم دزدی. در قیامــت راه فــراری هــم بــرای کســی نیســت. وقتــی او را 
داخــل آن دادگاه می کننــد، می گویند: ایــن فــرد محاکمــه نــدارد؛ پرونــده اش را 
بــاز کنیــد و او را خجالــت ندهیــد. او هنــوز کســی را نکشــته اســت، هــر چنــد نیــت 
ــی را هــم نبــرده، هــر چنــد نیــت آن را داشــته اســت. او اهــل  آن را داشــته، و مال
نجــات اســت؛ چــون عــده ای از زایــران حســین)ع( هنگامی کــه او خــواب بــود، 
آمدنــد و رد شــدند و گــرد و غبارشــان، بــر روی لباس های ایــن فــرد ریختــه و او 
اکنــون بــوی حســین)ع( را می دهــد. او نبایــد بــه جهنــم بــرود. کــه ناگهــان بیــدار 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

می شــود و اســلحه اش را دور می انــدازد و شمشــیر و خنجــرش را پــرت می کنــد 
و بــا پــای پیــاده بــه طــرف کربــا مــی دود و وارد حــرم ابــا عبــداهلل)ع( می شــود. 
عامه امینــی می گویــد: گــرد و غبــار زایــرت کــه آدم را از جهنــم نجــات بدهــد، دیگــر 

ــا آدم چــه می کنــد؟ بــودن بــا خــودت ب
و اّمــا چگونــه مــا موقعیت امــام حســین)ع(در قیامــت را بفهمیــم؟ وقتــی در 
دنیــا نتوانســتیم این موقعیــت را بفهمیــم، آیــا در قیامــت خواهیــم توانســت آن را 
بفهمیــم؟ بــه راســتی، مــا ورود و نــگاه او را بــه قیامــت و محشــر نمی دانیم.امــروز 
والدت مولــودی اســت کــه همــه انبیــا منتظــر او بودنــد؛ مولــودی کــه همــه انبیــا 

در گرفتاری هــا بــه او متوّســل شــدند.

خبر پیامبر)ص( از شهادت امام حسین)ع(
وقتــی حســین متوّلــد شــد، پیامبــر)ص( دو بــار به خانــه فاطمه)علیها الســام( 
رفــت کــه نورســیده را زیــارت کنــد. یکبــار در همــان آغــاز والدت بــه نــزد صفیــه بــن 
عبــد المطلــب، عمــه اش و قابلــه حســین، رفــت و گفــت: ای عمــه! فرزنــدم را 
بیــاور. صفیــه گفــت: فــدای تــو پــدران و مــادران! چگونــه او را بــه تــو بدهــم، و مــن 

هنــوز او را تمیــز و پاکیــزه نکــرده ام.
حضــرت گفــت: بــه کســی کــه جــان محّمــد در دســت اوســت، او را خداونــد از 
بــاالی عــرش پاکیــزه نمــوده اســت، بعــد دســت هایش را گشــود و بــا کف دســتانش 
بــه بوســیدن  کــرد  بــه زیــر آورد و شــروع  را  نــوزاد  پــس ســر  از مــن گرفــت،  را  او 
شــاهرگ ها و گونه هایــش و مکیــدن زبانــش؛ کاّن کــه دارد عســل و شــیر می مکــد. 
ــد  ــت: خداون ــد، گف ــیار ش ــه هش ــد ک ــود. بع ــی نم ــه ای طوالن ــرت گری ــپس حض س
بکشــد قومــی را کــه تــو را می کشــد. صفیــه گفــت: حبیبــم محمــد! چــه کســی 
عتــرت رســول اهلل)ص( را می کشــد؟ حضــرت گفــت: ای عمــه! گــروه ســتمگری از 
ــر، پیامبــر)ص( چــون عاشــق مشــتاقی کــه بــی صبرانــه  بنی امیــه]15[. کمی بعدت
منتظــر دیــدار معشــوق خــود اســت، بــاز بــه دیــدار حســین شــتافت. بــه اســماء، 
نــور  بیــاور. اســماء  خدمتــکار حضــرت فاطمه)علیهــا الســام( گفــت: پســرم را 
ســیده را در تکــه پارچــه ســفیدی گذاشــت و بــه نــزد پیامبــر آورد. ســپس حضــرت 
در گــوش راســت این نــوزاد اذان گفــت و در گــوش چپــش هــم اقامــه خوانــد و بعــد 
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او را در دامنــش گذاشــت و گریســت.
اســماء گفــت: پــدر و مــادرم فــدای تــو بــاد، از چــه چیــز می گریــی؟ پیامبــر)ص( 
گفــت: بــر پســرم گریانــم. اســماء گفــت: او کــه اکنــون تــازه بــه دنیــا آمــده؟ حضــرت که 
جبرئیــل))ع(( او را باخبــر کــرده بــود، گفــت: گــروه ســتمکاری او را خواهنــد کشــت. 
خداونــد شــفاعتم را بــه آنــان نرســاند. ســپس فرمــود: ای اســماء! فاطمــه علیهــا 

الســام را از ایــن خبــر آگاه نکــن؛ چــون او قریــب العهــد بــه توّلــد او هســت.]16[
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بحــث مــا بــا عنــوان هشــدارهای حســینی اســت. یعنــی تذکــرات، نهیب هــا و 
خطراتــی کــه اباعبــداهلل)ع( قبــل از حادثــه کربــا یــا روز عاشــورا بیــان کردند این هــا 
خیلــی مهــم اســت. برای امــروز مــا همــه روز مــا کــه بدانیــم از تکرار ایــن قصــه 
هشــدار  ابی عبــداهلل  کــه  مــواردی  به ایــن  شــدن  مبتــا  از  بپرهیزیــم.  حداقــل 

دادنــد دوری کنیــم.

هشدار قبل از واقعه
عــرض کــردم هشــدار همیشــه قبــل از واقعــه اســت. در جــاده ای کــه پیــچ 
خطرناکــی دارد، ســر پیــچ هشــدار نمی دهنــد، هــزار متــر، دو هــزار متــر قبــل تابلــو 
میزننــد  اینجــا پیــچ خطرنــاک اســت.  ایــن تابلــو، ایــن هشــدار بــرای تصــادف 
نکــردن اســت. در جاهایــی کــه پــر خطــر هســت غالبــًا هشــدار میدهنــد یــا در 
ماشــین شــما می بینیــد بعضــی از چراغ هــا یــا المپ هــا وقتــی روشــن میشــود 
یــا از یــک مرحلــه باالتــر میــرود  ایــن هشــدار بــه راننــده اســت قبــل از اینکــه موتــور 
بســوزد، ماشــین متوقف بشــود. هشــدار نســبت به خطر د ر این ماشــین هســت، 
در بــدن مــا هــم همینطــور اســت. بعضــی  اوقــات یــک دردی در ناحیــه ســینه 
یــک دردی در جــای دیگــر بــدن ممکــن اســت هشــدار بــه یــک بیمــاری قلبــی، 

حجت االسالم و المسلمین رفیعی

کاهش معنویت و دینداری

ســیاق  همــان  بــه  پیــش رو  ســخنرانی  متــن 
گفتــاری از  محــاوره ای ارایــه می شــود. حفــظ قالــب 
کــه نمونــه ای باشــد بــرای ایراد ســخن. ایــن روســت 
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مغــزی یــا فشــار باشــد و لــذا انســان اگــر دقــت کنــد منجــر بــه حادثــه نمی شــود. در 
مباحــث اخاقــی و دینــی هــم همینطــور اســت.  اینکــه شــما می بینیــد مرتــب مــا 
در قــرآن هشــدار داریــم، مرتــب خــدا در ســوره های مختلــف بیــان می کنــد، مثــًا  
بــه خطــر شــیطان هشــدار می دهــد. چــرا  این قــدر در قــرآن هشــدار آمــده اســت؟ 
خــب یــک بــار خــدا بیــان می کــرد و تمــام می شــد اما در هــر ســوره ای شــما بــه هــر 

شــکلی می بینیــد.

کاهش معنویت و دینداری
ــه  ــادآوری می کن ــه ی ــر میش ــر را متذک ــن خط ــی خداوند ای ــوره های مختلف در س
حــاال ابی عبــداهلل)ع( ـ در نامه هاشــون فرمایاتشــون روی یکســری محورهایــی 
دســت گذاشــته کــه مشــکل جامعه ایــن اســت کــه داره یــک حادثــه ای اتفــاق 
ــه هــر حــال عواملــی  ــه ب ــه ای ک ــر و حادث ــا کشــتن پســر پیامب ــام کرب ــه ن می افتــه ب
دســت به دســت هم داده و اون ایجاد کرده یکی از اون هشــدارها را دیشــب گفتم 
ــد جامعــه دچــار بدعــت شــده البدعــه قــد  ــه توضیــح دادم فرمودن ــود ک بدعــت ب
احییــت کــه بدعت هــا را توضیــح دادم کــه چــی بــود دومیــن هشــداری که امشــب 
عــرض می کنــم و ابی عبــداهلل صریــح در کامــش فرمــوده کاهــش معنویــت، کاهــش 

دینــداری، کاهــش توجــه بــه ارزش هــای معنــوی اســت ببینیــد.

نیازهای مادی و معنوی
آقایــان مــن یــک توضیــح بدهــم مــا دو ُبعــد داریــم. یــک ُبعــد جســم داریــم یــک 
ُبعــد روح. بــه صــورت ســاده یکســری نیازهــای مــادی داریــم، یکســری نیازهــای 
معنــوی. نیازهــای مــادی مــا بــا حیوانــات مشــترک اســت میــل بــه غــذا مــا داریــم 
حیوانــات هــم دارد میــل بــه آب مــا داریــم حیــوان هــم داره میــل جنســی مــا داریــم 
حیــوان هــم داره میــل بــه خــواب نیــاز بــه خــواب مــا داریــم حیــوان هــم داره میــل 
بــه ســکنی مــا داریــم حیــوان هــم دلــش میخــواد یــک جایــی ســاکن باشــه در یــک 
محلــی مثــًا محــل زندگیــش باشــه محــل اســتراحتش این ها چیزهایــی اســت کــه 
چیــز خیلــی در واقــع ضــروری و در عیــن حــال عــادی اســت اگــر یــک کســی تمــام 
زندگیــش شــد همیــن کمــا  اینکــه کمونیســت ها همینــو گفتــه آخرتــی نیســت 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

خدایــی نیســت و همینــه خــوردن و خوابیــدن إطفــای غریــزه جنســی خب ایــن 
انســان مســاوی میشــه بــا حیوانــات یعنــی همــه زندگیــش شــد همیــن خــوردن، 
خوابیــدن، مســکن، ازدواج، کار، تــاش و در واقــع از ایــن دایــره کــه االن بعضــی 
دنیا اینطــور دارنــد زندگــی می کنند ایــن زندگــی الزم اســت اما کافــی نیســت این 
زندگــی ُبعــد حیوانــی اســت اما بــه خودمــون نــگاه می کنیــم یــک نیــروی داریــم بــه 
ــرا چــی نهــاده شــده فطــرت حــس پرســتش حــس  ــام عقــل خــب عقــل در مــا ب ن
دوســتی حــس محبــت حس ایــن احســاس هایی که این هــا فــوق مــادی اســت 
مــا به این هــا می گوئیــم احســاس های معنــوی نیازهــای فــوق مــادی کــه نیــازی 
هــم بــه دلیــل نــداره بگیــم آقــا به ایــن دلیــل نــه شــما بــه گذشــته تاریــخ مراجعــه 
می کنــی هــزاران ســال پیــش تــو غارهــا االن عامت هایــی کــه بــه دســت میــاد 
ــتیدند  ــت می پرس ــو ب ــتند ول ــدا داش ــیدند خ ــی می کش ــردم نقاش ــده م ــان می نش
ولــی حســن پرســتش حــس زیبایــی حــس بــا هــم بــودن حــس خاقیــت درشــون 
بــوده حــاال اگــر یــک کســی گفــت نــه آقــا همــون اولی امیرالمؤمنیــن می فرماید: ایــن 
دیگــه انســان نیســت این حیــوان اســت چهــره اش چهــره  انســانی اســت این کام 
نهج الباغــه اســت الصــوره صــوره اإلنســان بعضــی از انســانیت فقــط قیافــه انســان 
دارد و القلــب قلــب الحیــوان قلــب قلــب حیــوان اســت و ذلــک میــت الحیاء؛ اینــا 
انســان نیســتند اینا مــرده متحــرک هســتند کســی میتونــه بگــه نتانیاهــو انســان 
اســت آدمی که اینطــور داره جنایــت می کنــه آدم می کشــه لــذت می بــره حجــاج 
انســانه صــدام انســان بود ایــن کســانی که امــروز دارنــد در صعــودی مــردم یمــن 
همــه  خب ایــن  می کننــد  کودک کشــی  می کشــند  خــون  و  خــاک  بــه  را اینطــور 
قیمــت  بــه  ولــو  بشــه  حفــظ  ریاســتش  بشــه  حفــظ  حکومتــش  هدفش اینــه 
کشــتن نزدیــکان خــودش فرزنــدان خــودش خــب چقــدر تــو تاریــخ شــما شــاهان 
قدرتمنــدان فرزنــدان خودشــون از بیــن بــردن مأمــون برادرش امیــن را کشــت 
برای اینکــه بــه قــدرت برســه تــو شــاه های دیگــه نــگاه کنیــد چقــدر جنایــت صــورت 
گرفتــه برای ایــن ریاســت پــس اگــر یــک کســی گفت همــه چیــز همینه امیرالمؤمنین 
می فرماید: ایــن اسمشــو انســان نذاریــد قــرآن هــم می فرماید: ایــن مــرده اســت 

 ُتْســِمُع اْلَمْوَتــي« )ســوره نمــل، آیــه 80(؛ ایــن یــک قصــه.
َ

ــک ال
َ
»ِإّن

امــا اگــر قــرار شــد این دومی هــم باشــه جامعــه ای کــه اون دومی تــوش کاهــش 
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یــا فروکــش که ایــن جامعــه خطــرات درش ایجــاد  یــا تعطیــل بشــه  کنــه  پیــدا 
میشــه امیرالمؤمنین)ع( ـ ایــن داســتان را مــن عــرض کنــم بعــد نتیجه گیــری کنــم 
در جنــگ صفیــن وقتــی رســیدند بــه منطقــه صفیــن کــه در ســوریه فعلــی واقــع 
شــده منطقــه رقــه کــه شــهدای صفیــن اونجــا دفــن هســتند ان شــاء اهلل خداونــد 
بــا نابودی ایــن ســلفی ها، داعشــی ها، تکفیری هــا، مجــددًا راه زیــارت بــه قبــور 
ســوریه و دمشــق را ســایر اون زیارتگاه هــا را بــرا مــا بــاز کنــه حضــور پیــدا کنیــم یکــی 
ــه گاهــی عزیــزان قبــًا می رفتنــد همیــن منطقــه رقــه قبــر  ــی ک از محل هــای زیارت
عمــار یاســر و قبــر اویــس قــرن شــهدای صفیــن اســت وقتــی حضــرت رســید به ایــن 
منطقــه دیــد ســپاه معاویــه زودتــر رســیدند وقتــی زودتــر رســیدند آب را محاصــره 
کردنــد چنــد هــزار لشــکر همراه امیرالمؤمنیــن از کوفــه آمــده تــا صفیــن آب بســته 
خب اینــا از تشــنگی میمیرنــد اصــًا نیــازی بــه جنــگ نیســت آب وقتــی تعطیــل 
بشــه آب خــودش یکــی از عوامــل اصلــی حیــات اســت َطعــُم المــاِء َطعــُم الَحیــاِة؛ 
از امــام صــادق پرســیدند آقــا طعــم آب چیــه فرمــود: طعــم آب طعــم زندگــی اســت 

َطعــُم المــاِء َطعــُم الَحیــاِة؛ )کافــی، ج6، ص381( مــاء حیــات زندگــی اســت

زنده بودن و ذلیل بودن؛ مرگ است 
ســخنرانی  یــک  اســت  زنــده  حــی  آب  از  چیــز  همــه  می فرمایــد:  قــرآن 
ــاه خــدا رحمــت کنــه همــه گذشــتگان مرحــوم شــهید  کرد امیرالمؤمنیــن خیلــی کوت
مطهــری می فرماید: ایــن یــک خــط کام یــک ســخنرانی کوتــاه غوغایی ایجــاد کــرد در 
ســپاه امیرالمؤمنین بــه گونــه ای کــه فــورًا حملــه کردنــد آب را آزاد کردنــد چــی فرمــود:

ایــن تعبیــر را ببینیــد فرمــود: َفاْلَمــْوُت  ِفــي َحَیاِتُکــْم  َمْقُهوِریــَن  َو اْلَحَیــاُة ِفــي 
َمْوِتُکــْم َقاِهِریــن ؛ )بحــار األنــوار، ج32، ص442( فرمــود: شــما زنــده باشــید اما 
ِفــي  َفاْلَمــْوُت   نیســت  زندگــی  اســت  مــرگ  باشــید این  بدبخــت  باشــید  ذلیــل 
َحَیاِتُکــْم  َمْقُهوِریــَن ؛ زنــده باشــید اما مثــل یــک آدم میــت مثــل یــک آدم ذلیــل کــه 
معاویــه بــه شــما زور بگــه حاکــم باشــه بریــد بــرا آب التمــاس کنید امــا َو اْلَحَیــاُة ِفــي 
َمْوِتُکــْم َقاِهِریــن ؛ بمیرید امــا بــا عــزت باشــید بــا کرامــت باشــید پیروزید ایــن جملــه 
یــک موجی ایجــاد کــرد بعــد هــم فرمــود: آب نمی نوشــید مگر اینکــه شمشــیرهای 
ســیراب  خون این هــا  از  شمشــیرهاتون  بایــد  اول  بنوشــه  خون این هــا  از  شــما 

سـوژه سـخـن
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کنیــد بعــد خودتــون آب بنوشــید کــه حملــه کردنــد آب را آزاد کردنــد خیلــی بــا 
 َســَعاَدًة 

َّ
َرى اْلَمــْوَت ِإال

َ
ــي ال أ ســرعت این همــون کام ابی عبــداهلل اســت کــه َفِإِنّ

 َبَرمــًا؛ )بحــار األنــوار، ج44، ص381( حیــات و زنــده 
َّ

اِلِمیــَن ِإال
ّ

َو اْلَحَیــاَة َمــَع الَظ
ــو اســام  ــو اســام ارزش نــداره هــر زنــده بودنــی کــه ت بــودن هــر زنــده بودنــی کــه ت
نمــره نــداره زنــده بــودن بــا ننــگ و عار ایــن بــه اصطــاح حیــات نیســت و لذا ایــن 
هشــدار را امــام حســین)ع( ـ داد آقایــان عزیــز، خواهــران گرامی همینــی کــه پیغمبــر 
هــم می فرمــود، می فرمــود: إنــی أخــاف علیکــم اســتخاف بالدیــن؛ مــن یــک چیــز 
ــرا  خیلــی میترســم بعــد از خــودم و اون خفــی شــدن دیــن اســت یعنــی آدم هــا ب
تحصیــل بچه اشــون بــرا خرابــی خونه اشــون بــرا بیماریشــون بــرای خــراب شــدن 
ماشینشــون بــرای همــه چیــز اهمیــت قائــل بشــند اما بــرا دینشــون اهمیــت قائــل 
نشــن واقعــًا اگــر یــک نمــاز صبــح قضــاء بشــه یــا فــوت بشــه به انــدازه یــه بچــه بیمــار 
بشــه آدم ناراحــت میشــه واقعــًا تــو زندگی اینقــدی کــه مثــًا انســان نتوانــه نیازهــای 
مادیشــو ناهارشــو شامشــو لباسشــو خونه اشــو فراهــم کنه اینقــدم دغدغــه روزه 
مــاه رمضــان داره اینقــد دغدغــه خمــس داره اینقــدم دغدغــه در واقــع دینــداری 
داره لقمــه حــرام تــو زندگیــش نیــاد لقمــه حــرام تــو زندگیــش نیاد امــا از اون زمانــی 
از دنیــاداری  پایین تــر  بیــاد  رتبــه اش  انســان اهمیــت  کــه دینــداری در زندگــی 
میشــه  بلنــد  شــب  نیمــه  دو  تــو  بچــه اش  ســرماخوردگی  بــرای  آقــا  یعنی ایــن 
بــره بیمارســتان بچــه تــب کــرده حقــم داره الزمــم هســت پولــم نداشــته باشــه 
انگشــترش می فروشــه عــرض می کنــم کــه ساعتشــو گــرو میــذاره هــر جــوری کــه 
شــده این بچه امشــب ســرم بخــوره آمپــول بخــوره نیــازش رفــع بشــه تبــش پاییــن 
بیاد امــا واقعاً  ایــن دغدغــه رو بــرا دیــن خــودش بــرا دیــن بچــه اش بــرا مســائل 
اعتقادی اش ایــن هســت یــا نیســت این خیلــی مهمــه و لــذا اونقــد دیــن آقایــون 
خواهــرا اونقــد دیــن کمرنــگ میشــه در طــول تاریــخ حجــاب کمتــر دینــداری 
کمرنــگ لقمــه حــال هــی توجیهات اینقــد تــو دیــن هــی توجیهــات تزریــق میشــه

کتاب و سنت جدید
مــردم  می کنــه  ظهــور  زمــان  وقتی امــام  فرمــود:  صــادق  داریم امــام  روایــت 
میگــن یأتــی بالدیــن جدیــد و کتــاب جدیــد و ســنت جدیــده و قضــاء جدیــد؛ 
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ورده امــام زمــان چیــز جدیــد نمیــاره 
ُ
میگن امــام زمــان چهــار تــا چیــز جدیــد ا

ورده قــرآن نــو اورده ســنت جدیــد 
ُ
همونــی کــه پیغمبــر فرمــوده میگــن دیــن نــو ا

اورده و قضــاء یعنــی قضــای بــا قــاف و صــاد ضــاد یعنــی قضــاوت حــاال چقــدر 
انحــراف مــا تــو برداشــت از ایــن چهــار تــا نــه تــو اصلش امــام زمــان قــرآن غیــر از ایــن 
ــد  ــن جدی ــد اورده دی ــاب جدی ــن کت ــی میگ ــت ول ــرآن اس ــن ق ــاره همی ــرآن نمی ق
ســنت جدیــد قضــاوت جدید ایــن همــان خطــری اســت کــه در واقــع تذکــرش را 
داد مــن یــک عبارتی امــروز دیــدم خیلــی جالــب بــود کــه بــه نظــرم شــیخ صــدوق 
نقــل کرده ایــن را وقتــی اباعبــداهلل)ع( ـ را بــه شــهادت رســاندند یــک منــادی 
ــده  ــدم ندی ــاز دی ــد ب ــه مــن جدی ــود ک ــو آســمان اینم از اون چیزهایــی ب ــدا داد ت ن
ــو  ــو آســمان نــدا داد بعــد از شــهادت ابی عبداهلل اینــو ت بــودم قبــًا یــک منــادی ت
ــاد را همــه شــنیدن لشــکر دشــمن شــنید اون  ــاد زد که ایــن فری ــع آمــده فری مناب
ندا ایــن بــود أیتهــا القــوم الظالمــه؛ ببینیــد عبــارت را آی امتــی کــه ظلــم کــردی 
الظالمــه  أیتها امتــه  کشــتی  را  پیغمبــر  فرزنــدان  نبیهــا؛  عتــرت  کشــتی  القاتلــه 
القاتلــه عتــرت نبیکــم ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ )مــن ال یحضــره الفقــه، 
ج2، ص89( امیدواریــم دیگــه نــه روی عیــد فطــر را ببینیــد نــه روی عیــد قربــان 
فطــر یعنــی عیــد فطــر کــه بعــد مــاه رمضــان هســت أضحــی یعنــی قربان ایــن یعنــی 
چــی چــرا یــک منــادی بعــد از حادثــه عاشــورا تــو آســمان نــدا میــده آی قــوم ظالــم 
قاتــل کــه پســر پیغمبــر کشــتید ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ می دونیــد یعنــی 
مــال مسلمان هاســت شــما  نذاشــتی فطــر  باقــی  روزه ای  یعنــی دیگــه  چــی؟ 
مســلمان نیســتید دو تــا عیــد مهــم همــه مســلمان ها عیــد قربــان و فطــر اســت 
ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ یعنــی نــه شــما فطــر و نــه أضحــی دیگــه از شــما 
خــدا توفیقــش بگیــره یعنــی شــما چــون قربــان راجــع حــج اســت فطــر راجــع روزه 
اســت دو تــا رکــن مهــم و دو تــا از مبانــی کــه اســام داره یکیــش روزه اســت یکیــش 
حــج اســت این میخــواد بگــه یعنــی شــما اصــًا مســلمان نیســتید چــون فطــر و 
قربــان مــال مسلمان هاســت این هشــداری بــود کــه اباعبــداهلل)ع( ـ داد و قــرآن 
ــو در دیــن  ــم مکــرر خطر اینکــه دیــن لهــو و لعــب بشــه دیــن بازیچــه بشــه غل کری
ــگاه  ــن ن ــه دی ــی ک ــان از اون زمان ــگاه کنند امان ام ــن ن ــه دی ــردم ب ــت م ــه سس بش
بهــش نــگاه حاشــیه ای بشــه فصلــی بشــه اصلــی نشــه اگــه دینــداری فصلــی شــد 
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نــه اصلــی اگــر دینــداری فرعــی شــد نــه مبنایــی اگــر دیــن هــم یــه گوشــه ای مثــل 
دیدیــد گاهــی تــو حاشــیه کتــاب یــه چیــزی می نویســند اومــد یعنــی نمــاز، روزه، 
حــج، جهــاد،  خمــس دیــن یعنــی همینــا دیگــه دیــن توحیــد،  اعتقــادات و فــروع 
یــُن َلْعــٌق َعلــی َاْلِســَنِتِهْم  ْنیــا َو الّدِ

ُ
اســت ابی عبــداهلل فرمــود: ِاّنَ الّنــاَس َعبیــُد الّد

ّیانــوَن؛ )بحــار األنــوار، 
َ

 الّد
َ

صــوا ِباْلَبــاِء َقــّل ْت َمعاِئُشــُهْم َفــِاذا ُمّحِ َیحوطوَنــُه مــا َدّرَ
یــُن  ج44، ص383( مــردم شــدن تــو اون ُبعــد اول قــوی شــدند بــرا دنیــا َو الّدِ
َلْعــٌق َعلــی َاْلِســَنِتِهْم؛ دیــن بــه زبانشــون هســت بعــد حضــرت فرمــود: بعضی هــا 
ــن  ــدر از دی ــر چق ــُهْم؛ ه ْت َمعاِئُش ــا َدّرَ ــُه م ــد َیحوطوَن ــا می خواهن ــرا دنی ــن را ب دی
کــه بــا دنیاشــون منافــات نداشــته باشــه لــذا شــما ببینیــد درصــدی کــه خمــس 
ــه روزه  ــدی ک ــا درص ــد ب ــاز می خوانن ــد نم ــرض کنی ــه ف ــدی ک ــا درص ــد ب می پردازن
می گیرنــد بــا درصــدی کــه عــزاداری می کننــد مســاوی اســت؟ نــه یعنــی دینــداری 
صوا  کــه خاصــه میزانــش هزینــه نداشــته باشــه بــه دنیاشــون لطمــه نزنــه َفــِاذا ُمّحِ
ّیانــوَن؛ تــا یــک آزمایشــی پیــش میــاد جهــادی، مبــارزه ای، فرزنــد 

َ
 الّد

َ
ِباْلَبــاِء َقــّل

دادنــی، دیانــون و دینــداران کــم می شــوند خب ایــن دومیــن هشــدار ابی عبــداهلل 
ــه معنویــت کاهــش دینــداری فصلــی و فرعــی  ــم هشــدار ب که امشــب عــرض کردی

شــدن اعتقــادات.

کاهش معنویت
امــا اجــازه بفرمائیــد یــک حدیثــی بخوانم ایــن حدیــث معنــا کنــم کــه در روایــت 
داریــم اگــر چهــار گــروه وظیفه اشــون خــوب انجــام بــدن دیــن حفــظ میشــه خیلــی 
یــِن  ــُر ِقــَواُم الّدِ ْنَصــاِرّیِ َیــا َجاِب

َ ْ
ــِر ْبــِن َعْبــِد اهلِل األ روایــت قشــنگی اســت َو َقــاَل ِلَجاِب

 
َ

ــَم َو َجــَواٍد ال
َ
ْن َیَتَعّل

َ
 َیْســَتْنِکُف أ

َ
ْرَبَعــٍة َعاِلــٍم ُمْســَتْعِمٍل ِعْلَمــُه َو َجاِهــٍل ال

َ
ْنَیــا ِبأ

ُ
َو الّد

ــَع اْلَعاِلــُم ِعْلَمــُه اْســَتْنَکَف   َیِبیــُع آِخَرَتــُه ِبُدْنَیــاُه َفــِإَذا َضّیَ
َ

َیْبَخــُل ِبَمْعُروِفــِه َو َفِقیــٍر ال
ــَواُم  ــاُه؛ ِق ــُه ِبُدْنَی ــُر آِخَرَت ــاَع اْلَفِقی ــِه َب ــّیُ ِبَمْعُروِف ــَل اْلَغِن ــَم َو ِإَذا َبِخ

َ
ْن َیَتَعّل

َ
ــُل أ اْلَجاِه

ــا؛ )بحــار األنــوار، ج2، ص36( جالب اینجاســت حدیــث دنیــا هــم  ْنَی
ُ

یــِن َو الّد الّدِ
ْرَبَعــٍة؛ پایه هــا و اســتواری دیــن و دنیــای مــردم بــه 

َ
ْنَیــا ِبأ

ُ
یــِن َو الّد داره ِقــَواُم الّدِ

چهــار چیــز اســت اگــر چهــار گــروه وظیفه  اشــون خــوب انجــام بدهنــد دیــن حفــظ 
بــه عنــوان  عــرض می کنــم  مــن بی هیــچ حاشــیه ای این بحث امشــب  میشــه 
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تبیین ایــن روایــت خــوب عنایــت کننــد عزیزانــی کــه صــدای مــا را می شــنوند 
ــداری  ــظ دین ــرا حف ــا ب ــت زیب ــن روای ــد چقدر ای ــد ببینی ــوش می دهن ــد گ می بینن
ــل  ــک جاه ــم ی ــم داری ــک عال ــه ی ــو جامع ــا ت ــرده م ــن ک ــی تعیی ــر بخش ــف ه وظائ
خــواص و عــوام افــرادی بــه هــر حــال اطاعــات دینــی دارنــد تحصیــل کردنــد 
آگاهــی دارنــد کار علمی ازشــون میــاد جاهــل هــم بــه معنــای بی ســواد نیســت 
ــه عمــوم مــردم هــم ممکنــه تحصیــات دیگــر هــم داشــته  ــرادی هــم ن یعنــی اف
باشــه اما تــو بحــث دینــی مطالعاتــی ندارد ایــن دو تــو جامعــه یــک فقیــر داریــم 

یــک غنــی همیشــه هــم بــوده پــس عالــم داریــم جاهــل فقیــر داریــم غنــی شــد
چهار گروهی که به وظیفه خودشون عمل کنن دین حفظ می شود

چهــار گــروه در ایــن روایــت می فرمایــد: اگر ایــن چهــار گــروه وظیفــه خودشــون را 
انجــام بدهنــد دیــن حفــظ میشــه چیه ایــن چهــار وظیفــه اون چهــار اساســی کــه 

دیــن نگهــداری میشــه
از علمــش  ببــره  کار  بــه  لعلمــه؛ عالمی کــه علمــش  یــک: عالــم مســتعمل 
اســتفاده کنــه اســتفاده برســونه فریــاد بزنــه ســکوت نکنه آقایــون خواهــران اولین 
دلیلــی کــه قضیــه کربا ایجــاد شــد یعنــی یکــی از ادلــه ســکوت عالــم بــود عبــداهلل 
بــن عمــری کــه نفــوذ داره تأثیــر داره اگــه تــو مکــه فریــاد بزنــه خودشــم بیفتــه جلــو 
دههــا نفــر آدم پشــت ســرش راه می افتنــد هم امــام حســین می شناســه هــم 
جایــگاه آقــا را می دانــه هــم خــودش دیــده پیغمبــر چــون از اصحــاب پیغمبــر 
اســت یعنــی زمــان پیغمبــر درک کــرده اصحــاب به ایــن معنــا ســینه ابی عبــداهلل 
را بوســید گفــت یــا رســول اهلل اینجــا جایــی کــه یابن الرســول اهلل اینجا جایــی اســت 
ــر  ــن عم ــداهلل ب ــی عب ــب وقت ــرده خ ــکوت ک ــن آدم س ــیده خب ای ــدت بوس ــه ج ک
ســکوت کــرد چنــد صــد نفــر چند هــزار نفــر ســکوت می کنند این ها خطرناک اســت 
ســلیمان بن صــرد خزاعــی عالــم تــو کوفــه فریــاد او اثــر داره ســکوت او هــم عــده ای 
را کنــار میکشــه شــما چــرا جنــگ جمــل آفریــده شــد جنــگ جمل امیرالمؤمیــن 
فرمــود: زبیــر منــا اهــل البیــت؛ کــم حرفــی نیســت منــا اهــل البیــت تعبیــر منــا اهــل 
البیــت را هــر کجــا بــه کار نمی بردنــد اهل بیــت فرمــود: زبیــر از مــا اهل بیــت بــود 
حــاال چــی شــد یــک مرتبــه رفــت تــو جبهــه مقابل امیرالمؤمنیــن می دونیــد چقــد 
آدم بخاطــر زبیــر از علــی جــدا شــد چــون نــگاه می کننــد می بیننــد همینکــه مقــام 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

معظــم رهبــری فرمــود، فرمــود: ســکوت خــواص اثــرش خیلــی اســت حــاال حرفــم 
کــه نزنــه گاهــی خــود ســکوت عالــم مســتعمل لعلمــه.

خــدا رحمــت کنــه همــه گذشــتگان از مرحــوم آیــت اهلل العظمی بهجــت یــک 
کتابــی چــاپ شــده بــه نــام رحمــت واســعه؛ دیشــب این کتــاب را یــه آقایــی بــرا مــن 
ــاتی  ــت فرمایش ــون نیس ــه نوشته ایش ــین البت ــام حس ــه راجع ام ــاب خوبی آورد کت
که ایشــون تــو جلســات مختلــف ازشــون ســؤال شــده یــا گفتنــد جمــع آوری شــده 
یــک جلــد کتــاب بــه نــام رحمــت واســعه خیلــی خواندنــی اســت یــک وقتــی 
بگیریــد مطالعــه کنیــد ســاده و روان و پــر داســتان پــر مطلب ایشــون در اون کتــاب 
نقــل می کنــد کــه مرحــوم آیــت اهلل آســید مهــدی قزوینــی در حلــه یــک منبــر رفــت 
ــدند  ــیعه ش ــر ش ــزار نف ــار ه ــی چه ــرد یعن ــتبصر ک ــر را مس ــزار نف ــار ه ــر چه ــک منب ی
نمــاز محضرشــون  کــه  زنجانــی  آیــت اهلل شــبیری  مــن االن خدمــت  برگشــتند 
بودیــد و بودیــم ســؤال کردم ایشــون فرمودنــد: باالتــر از اینــه آشــیخ عبــاس قمــی در 
ــدی  ــید مه ــور آس ــطه حض ــه واس ــه ب ــر در حل ــزار نف ــد ه ــه ص ــال میگ ــی اآلم منته
قزوینــی شــیعه شــده یــک آدمی بــا یــک منبــر چهــار هــزار نفر ایــن خیلــی مهمه ایــن 
عالــم بایــد تأییــد بشــه بایــد حمایــت بشــه بایــد فریــاد زد بشــه کــه مرحــوم عراقــی 
یــک کتابــی دارد بــه نــام دارالســام دارالســام مرحــوم نــوری هــم داره منتهــی 
دارالســام مرحــوم عراقــی اســت مرحــوم عراقــی در دارالســامش می گویــد کــه 
یــک کســی آســید مهــدی قزوینــی ســؤال کــرد گفــت شــما خدمــت حضــرت حجــت 
رســیدید خــب خیلــی مــرد بزرگــی بوده ایشــون شــما خدمــت حضــرت حجــت 
ارواحنــا فــدا رســیدید فرمودند اینکــه مشــرف بشــم و بشناســم نــه متوجــه بشــم 
ولــی ســه جــا یقیــن دارم حضــرت حجــت تشــریف آوردنــد و مــن نشــناختم البتــه 
می دانید ایــن آدم هــا اهــل دفتــر و دســتک و دکان نبودنــد کــه حــاال کــه در روایــات 
داریــم تکذیــب کنیــد اگــر کســی ادعــای رؤیــت کــرد منظور این هــا نیســت اوناییکــه 
ــا از ایــن طریــق  می خواهنــد بــرا خودشــون یــک اعتبــاری یــک دکانــی بــاز کننــد ی
یــک پولــی بــه جیــب بزننــد یــا یــک اعتبــاری کســب کننــد نــه راه خدمت امــام 
زمــان رســیدن بــدون تردیــد مفتــوح اســت اما بــرا همــه کــس هــم نــه بعــد اون ســه 
تــا قصــه را اینجــا نقــل می کنــه حــاال مــن دیگــه وقــت نیســت االن بگــم بــرا شــما تــو 
همیــن دارالســام مرحــوم عراقی ایشــون آســید مهــدی نقــل می کنــه خب ایــن 
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ــزدی  ــر داره مرحــوم آشــیخ غامرضــای ی ــه مســتعمل لعمــه؛ تأثی عالمی اســت ک
کــه بــاز هــم تــو همیــن کتــاب آیــت اهلل بهجــت نقــل می کنه ایشــون میگــه مــن یــک 
منبــر آشــیخ غامرضــای یــزدی را دیــده بــودم آشــیخ غامرضــا یــزدی از علمــای به 
اصطــاح یــزد هســت کــه عکسشــم تــو یــزد مــن دو ســه تــا دیــدم نصــب کردنــد یک 
خیابونــی هــم بــه اسمشــه خیلی مــرد زاهد و عابــد و متدین و عالمی بوده ایشــون 
می گویــد یــک مقــداری نــان جــو و ماســت بــا خــودش برمی داشــت از ایــن روســتا 
به ایــن روســتا بــرا تبلیــغ می رفــت حمــد و ســوره مــردم درســت کنــه قرائــت مــردم 
درســت کنــه احــکام مــردم مــا االن در جامعه امــون خیلــی جــای تأســفه بــا ایــن 
همــه تبلیغــات دینــی بــا ایــن همــه تبلیغــات مذهبــی گاهــی انســان می بینــه 
بعضی هــا ابتدائیــات نمــاز بلــد نیســتند ابتدائیــات دیــن را بلــد نیســتند این 
نکتــه مهمی اســت کــه عالمی کــه علــم خــودش را بیــان کنــه ذکــر کنــه و ایــن در 
واقــع وظیفــه اول وقتــی هــم میگــم عالــم فــورًا ذهنتــون روحانــی و مرجــع و نــه آقــا 
شــما معلــم هســتید تــو فامیــل خــودت تدریــس می کنیــد تــو مدرســه کتــاب دینــی 
درســت میــدی فرهنگــی هســتی لیســانس الهیــات داری میتونــی بچه هــای 
ــده  ــم ش ــی ک ــود خیل ــًا ب ــه قب ــی ک ــن گروه های ــن هیئت ها ای ــع کنی ای ــل جم فامی
متأســفانه همــه وقــت جوان هــا را ایــن فضاهــای مجــازی گرفتــه یعنــی هــر کســی 
گوشــه خونــه مثل اینکــه بــا هــم قهــر هســتند یــک موبایــل دستشــه مشــغوله 
ــه محرومیت ایــن هیئت هــای  ــی اش بمان ــار روان ــه آث ــار تخریبــی اش بمان حــاال آث
خانگــی الزامــًا الزم نیســت حتمــًا یــک کســی در ســلک روحانیــت باشــه نــه افرادی 
هســتند گاهــی مطالعــات دینــی دارنــد میتوننــد قرائــت قــرآن جلســه بگذارنــد 
قرائــت قــرآن بچه هــا را درســت کننــد حمــد و ســوره ها را درســت کننــد احــکام 

دیــن را بــرا مــردم بگنــد  ایــن یــک.
عالــم مســتعمل بعلمــه؛ یکــی از قصه هایــی کــه موجــب شــد عواملــی کــه 
ــم  ــا بعدش ــگام کرب ــه هن ــود ن ــواص ب ــکوت خ ــه س ــده بش ــا آفری ــد کرب ــب ش موج
بعضی هــا ســکوت کردند امــا نقطــه مقابلــش اونجاهائیکــه فریــاد زده شــد ببینیــد 
چقــدر اثــر داره عبــداهلل بــن... یــک تنــه تــو مجلــس ابن زیــاد بلنــد شــد دفــاع کــرد 
از امــام حســین اثــر گذاشــت تأثیــر گذاشــت تــو مجلــس یزیــد ابــو بــرزه از اصحــاب 
ــد ســر مقــدس اباعبــداهلل  ــاد زد وقتــی دی ــر اســت یــک تنــه بلنــد شــد فری پیغمب
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دارنــد جســارت می کننــد دفــاع کــرد اثــر گذاشــت مــن در روایــت دیــدم اونقــد 
ســخنان تــو مجلــس یزیــد همــان خطبــه ای که امــام ســجاد خوانــد و چنــد نفــری 
هــم گوشــه و کنــار مطالبــی گفتنــد اثــر گذاشــت کــه خانــواده یزیــد خانــواده یزیــد 
ملعــون یعنــی همســرش دختــراش ســر اباعبــداهلل را بردنــد شستشــو دادنــد معطر 
کردنــد در یــک جــای مناســبی قــرار دادنــد یعنــی بعد از قصــه شــام و اون قضایایی 
کــه بــرای ابی عبــداهلل پیــش اومد ایــن متــن تاریــخ اســت کــه ســر را شستشــو 
دادنــد معطــر کردنــد نگهــداری کردنــد حــاال یــا بافاصلــه اونجــا یــا اجــازه داده شــد 
بــه کربــا برگــرده بــه خــاک ســپرده شــد این اثــرش بــود شــما کاروان ابی عبــداهلل از 
شــام خروجــش غیــر از خــروج از کرباســت ببینیــد حســابی براشــون محمــل آماده 
کردنــد وســائل آمــاده کردنــد محافــظ گذاشــتن اینا اثــر ســخن یــک عالــم اســت این 

اولیــن وظیفــه ای کــه دیــن را حفــظ می کنــه
دومیــن عاملــی کــه دیــن را حفــظ  دوم: جاهــل ال لیســتنکف أن یتعلــم؛ 
می کنــه افــراد جاهــل گفتــم جاهــل یعنــی بی ســواد نــه جاهــل یعنــی کســی کــه تــو 
دیــن متخصــص نیســت بابــا هــر کســی مــا االن تــو پزشــکی جاهلیــم تــو مهندســی 
مدیریــت  شــیمی و  و  فیزیــک  علــم  تــو  می کنــم  عــرض  خودمــو  مــن  جاهلیــم 
اگــه  مــن  حــاال  خــب  نیســت  مــن  رشــته  نکــردم  مطالعــه  مــن  بنــده  جاهلــم 
مریضشــم انســتنکاف کنــم بــه یــک پزشــک مراجعــه کنــم خــودم دارو تجویــز کنــم 
درســت میشــه خــودم بیــام در واقــع بــرا خــودم برنامه ریــزی کنــم صحیــح اســت 
ــم را بســازم نــه جاهــل  ــا خــودم بیــام بــدون یــک نقشــه راهــی ســاختمان منزل ی
تــو هــر رشــته ای بــه عالــم بایــد مراجعــه کنــه عزیزانــی کــه گاهــی شــبهه براتــون 
ــه االن متأســفانه  ــا ن ــو فضاهــای مجــازی ی پیــدا میشــه تو اینترنــت ماهواره هــا ت
ــا تو ایــن  ــازار پــر رونقــی اســت هــر کســی ســعی می کنــه ی ــازار تشــکیک در دیــن ب ب
یــا تو ایــن ســند همــه مثل اینکــه حمله هــا و هجمه هــا  یــا تو ایــن روضــه  دعــا 
ــا غــرض و مــرض  ــه ب ــداره شــبهه اگ ــم اومــده رو ایــن ُبعــد عیــب ن همــه جــای عال
نباشــه عیــب نــداره بپرســند جــواب بگیرند امــا بعضی هــا نمی آینــد بپرســند بــا 
دو تــا شــبهه نمــاز میــذاره کنــار بــا دو تــا شــبهه مجلــس اباعبــداهلل را میــذاره کنــار إ 
فانی اینطــور گفتــه خــب بیــا جوابشــم بشــنو از بعــد از قضیــه عاشــورا شــبهه علیــه 
عاشــورا شــروع شــد خــود یزیــد شــروع کــرد یزیــد ملعــون ســر مقــدس اباعبــداهلل 
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جلــوش گفت ایــن قضیــه جبــری اســت خــدا خواســته مــا پیروز بشــیم شــما کشــته 
بشــید یعنــی بافاصلــه اولیــن شــبهه را او انداخــت کــه قصــه کربــا جبــر اســت 
همیــن حرفــی کــه گفتــم بعضــی جاهــا تو ایــن کشــتار منــی ســردمداران بی کفایــت 
صعــودی گفتنــد قضــا و قــدر الهــی اســت اصــًا قضــا و قــدر بیــا معنــا کنیــد همه امــور 
عالــم بــه قضــاء و قــدر اســت اصــًا قضــا و قــدر یعنــی در واقــع علــم الهــی بــه حوادث 
حکــم الهی امــا حکــم الهــی بــه ظلــم نیســت بــه کشــتن مــردم نیســت کــی گفتــه 
شــما بــا بی کفایتــی مــردم را اینطــور خونش این گونــه جانشــون از دســت رفــت 
فــورًا بــه جبــر انتصاب ایــن اصــًا جبــر نظر اموی هــا بــود چــون پشتوانه اشــون بــود 
ــک  ــه ی ــوی ن ــدگاه عل ــک دی ــه ی ــت ن ــوی اس ــک دیدگاه ام ــر ی ــه جب ــه ک ــذا معروف ل
ــی  ــد یعن ــظ کنن ــن را حف ــد دی ــه می توانن ــی ک ــن گروه ــامی اینم دومی ــدگاه اس دی
افــرادی کــه بلــد نیســتند بــه خــودش زحمــت بــده متخصــص مراجعــه کننــد بابــا 
یــه رســاله عالــم دینــی تقلیــد مثــل ســایر علــوم مثــل ســایر کارهــا چطور تو پزشــکی 

شــما مقلدیــد تــو دیــن خــودت متخصصــی
 َیْبَخُل ِبَمْعُروِفِه؛ 

َ
ســومین گروهی که با کارشــون دین را حفظ می کنند َو َجَواٍد ال

یــا غنــی هــم داره تــو بعضــی روایــات ثروتمنــدی کــه بخــل نــورزه بابــا هزینــه کــن تو این 
محلــه شــما پولــداری میتونــی بــرا ابی عبــداهلل روضــه بگیــری میتونــی کاس بــذاری 
میتونــی برنامــه دینــی بــذاری خیلــی مهمــه مــن یکبار ایــن مطلب اینجــا گفتــم 
منتهی ایــن جمعیــت نبــوده چهارشــنبه  شــب ها کــه یــه قــدری خلوت تــر بــوده 
عــرض کــردم مــن اراک رفتــم یــک جایــی یــک بــاغ بســیار بزرگــی یــک زمیــن مزرعــه 
بســیار بزرگــی کــه دامــداری داشــت مزرعــه داشــت و نمی دونــم چنــد هکتــار بــود ولــی 
گفتنــد ســالی ده میلیــارد تومــان هزینــه درآمد اینجاســت ســالی ده میلیــارد تومــان 
درآمــد اون گنــدم و جــو درخت هــای گردویــی کــه داشــت و دام هایــی کــه گوســفند 
ــرا  ــیدم این ب ــن پرس ــد م ــا کار می کردن ــر اونج ــاید 150 ـ 200 نف ــک ش ــی نزدی و گاو خیل
کیــه زیرنظــر اوقــاف بــود رئیــس اوقــاف اراک گفت اینجــا مــال یکــی از افراد قاجــار بوده 
قبــل از پهلــوی آخرآیــی کــه دیگــه رضاخــان آمــد سرکار ایشــون این بــاغ را کلــش وقــف 
کــرده بــرا کارهــای فرهنگــی نجف اشــرف ببینید ایــن پولــدار ارزش داره می گفــت 
االن در نجف اشــرف مــا از اینجــا مدرســه ســاختیم حــوزه را تقویــت کردیــم کمــک 
بــه عــرض می کنــم مســائل مالــی نجــف الحمــدهلل بــه برکــت خــون شــهداء بــه برکــت 
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عنایت امــام زمــان من امســال کــه نجــف بــودم دیــدم اصــًا مــدارس، حوزه ها، خیلی 
شــیک ســاخته شــده رونــق گرفتــه حــوزه نجــف خــب یکــی از افــرادی کــه حــاال اومده 
پولشــو باغشــو خانه اشــو زندگی اشــو بــا ده میلیــارد تومــان در مــاه درآمــد اومــده 
اون زمــان که اینقــد نبوده ایــن یــواش یــواش به ایــن درآمــد رســیده وقــف کارهــای 
فرهنگــی نجف اشــرف این فکــر بلنــد اگــر افــراد صاحــب ثــروت کمــک نکننــد به ایــن 
تــو محله هاتــون هیئــت  کــه  آقایــون جوان هایــی  به ایــن مجلس هــا  هیئت هــا 
می گیرنــد بیســت تــا پانــزده تــا تــو دانشــگاه ها تــو دبیرســتان ها این ها را تقویــت کنیــد 
خــدا می دانــد مــن یــه وقتــی باز ایــن قصــه را گفتــم یــه جاهایــی یکــی از ایــن عزیزانــی 
کــه از مســئولین نظــام هــم هســت حــاال اســم نمی بــرم از ایشــون شــاید راضــی نباشــه 
می گفــت مــن یــه وقتــی در تهــران خانــه می ســاختم یــه زمینــی گرفتــه بودیــم اون 
بــاالی تهــران آپارتمــان بسازیم ایشــون می گفــت تعــدادی کارگــر اوردم مثــًا  30 تــا 40 
کارگــر کــه در ایــن ســاختمان کار کننــد گفتیم دیگه شــما ثابت بمونید ما هــر روز صبح 
ــم کارگر اینجــا  ــه مــا کار داری ــم پنــج مــاه شــش مــاه ک ــر از ســر چهــار راه بیاری نیــام کارگ
باشــید خیالتــون راحــت باشــه کــه بــه هــر حال اینجــا کار داریــد همیــن جــا دعــا 
می کنیــم بــه آبروی امــام حســین ان شــاء اهلل خداوند ایــن رکــود را از ایــن کشــور مرتفــع 
بگردانــد زمینــه شــغل، ازدواج، کار، بــرا همــه جوان ها مخصوصاً این کارگرهــا افرادی 
کــه روزآمــد هســتند صبــح بایــد تــا شــب کار کنــه شــب خــرج کنــه مــن خیلــی غصــه 
می خــورم گاهــی می بینم ایــن عزیــزان صبــح میــان شــب برمی گردنــد منــزل از خــدا 
می خواهیــم بــه آبروی امــام حســین ان شــاء اهلل زمینــه کســب و کار و اشــتغال رونــق 
اقتصــادی در ایــن کشــور فراهــم بفرماید ایشــون می گفــت: خــود بــه اول محرم ایــن 
کارگرهــا بــه مــن گفتنــد کــه اجــازه میــدی مــا تو ایــن زمیــن شــما یــه روضــه ای بگیریــم 
گفتــم باشــه مــن کاری بــا شــما نــدارم دور ایــن زمین یــه پرچمی زدنــد و 30 ـ 40 تــا کارگر 
اونــم مــال شهرســتان اند غالبــًا تــو تهران کار می کننــد اول محرم یــه روضه ای گرفتند 
کــه خودشــون شــب ها دور هــم تو ایــن زمین ایــن برنامــه را داشــته باشــند می فرمــود 
مــن شــب چهــارم پنجــم بــود گفتــم بــرم شــرکت کنــم ببینــم روضــه اینا چیــه واقعــًا به 
چــه شــکلیه روضــه ســاده بــدون شــام بدون حســینیه تــو یه زمیــن ســاده می فرمود 
ــی گذاشــتند گفتــم مگــه شــما ســخنران هــم  رفتــم و نشســتم و دیــدم یــک صندل
داریــد؟ گفتنــد بلــه مــا یــه آقایــی پیــدا کردیم اینجــا شــب ها برامــون منبــر میــره گفتــم 
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ــنگ  ــی قش ــه خیل ــوب حــرف می زن ــی خ ــیمش ول ــد نمی شناس ــی هســت؟ گفتن ک
صحبــت می کنــه گفتــم خــب حــاال ما امشــب نیــت می کنیم تو مجلس شــما شــرکت 
کنیــم همینطــور کــه نشســته بودیــم گفتنــد آقــا آمــد نــگاه کــردم می فرمــود: دیــدم کــه 
مرحــوم عامــه محمدتقــی جعفــری)ره( اون شــخصیتی کــه مــن خــودم یــه وقــت 
حــاال دانشــگاه پنــج شــش مــاه قبــل از مراســم زنــگ زدم فرمــود: مــن نمیتونــم بیــام 
یعنــی فرصــت اقتضــاء نمی کــرد خیلــی تعجــب کــردم یــک جلســه ای به ایــن ســادگی 
به ایــن آالیشــی آقــای عامــه جعفری)ره( ایشــون می شــناختم منبــر کــه تمــام شــد 
مــن ســوار کــردم بــا ماشــین ببــرم ســؤال کــردم گفتــم شــما اینجا گفــت راســتش مــن 
می رفتــم دانشــگاه تــو مســیر بودم ایــن کارگــرآ اومــدن ســراغ ما گفتــن ما یه همچنین 
جلســه ای داریــم بانــی هــم نــداره کســی هم نیســت خودمونم هســتیم می خواهیم 
شــما بیائیــد شــبی نیــم ســاعت بــرا مــا صحبــت کنیــد گفتــم باشــه گفتم ایــن جلســه 
بــرا خداســت قــول دادم بیخــود کســی عامــه جعفــری نمیشــه مــن عرضــم رو ایــن 
قســمتش اســت آقایون ایــن هیئت هــای بچه هــا را دبیرســتانی ها را دانش آمــوزان 
را محله هــا را حضــور پیــدا کنیــد کمــک کنیــد پشــتوانه مالــی بدهیــد گره هــای زندگــی 
شــما گاهــی از همیــن راه هــا گشــوده میشــه حتمــًا نبایــد بــه هیئت هــای بــزرگ شــهر 
کمــک بشــه نــه اونــم بایــد بشــه هیــچ چیــزی جــای دیگــه نمیذاریــم ولــی ســومین 
گروهــی کــه دیــن را حفظ می کنند ثروتمندها هســتند پول داشــته باشــند مســجد، 
حســینیه، عــرض می کنــم کــه کمــک بــه فقــرا بــه جهیزیــه دختــرآ کــه فقــر اگر جامعــه را 

بگیــره دینــداری کاهــش پیــدا می کنــه
چهــارم فقیــٍر ال یبیــع آخرتــه بالدنیــا؛ چهارمیــن گروهــی کــه دیــن را حفــظ 
می کننــد فقیــری اســت کــه دینــش بــه دنیــا نفروشــه بخاطــر فقــر دینــش کنــار نــذاره 
بخاطــر فقــر کار حــرام نکنــه بخاطــر نــداری دســت بــه ربــا نزنــه رشــوه نزنــه کــم کار 
نــذاره دزدی نکنــه حــاال ببینیــد چقد ایــن حدیــث قشــنگه عالــم داد بزنــه جاهــل 
بــه عالــم مراجعــه کنــه غنــی هزینــه کنــه فقیــر خــودش حفــظ کنــه قناعــت کنــه قوام 

الدیــن و الدنیــا باربعــه؛ اســتواری دیــن و دنیــا فرمــود به ایــن چهــار گــروه هســت 

سـوژه سـخـن
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َ

قــال رســول اهلل)ص(: » ِإّنَ ِلَقْتــِل اْلُحَســْیِن َحــَراَرًة ِفــي  ُقُلــوِب  اْلُمْؤِمِنیــَن  ال
ــد«]1[ َب

َ
ــُرُد أ َتْب

ــام و  ــت. قی ــورا اس ــه عاش ــدگاری حادث ــل مان ــون عل ــا پیرام ــخن م ــوع س موض
نهضــت عاشــورا در ســاعاتی محــدود و در ســرزمین و مکانــی تعییــن شــده اتفــاق 
افتــاد اســت اما نــه در ایــن محــدوده از نظــر زمــان باقــی مانــد و نــه از نظــر مــکان 
در ایــن ســرزمین باقــی مانــد بلکــه آوازه آن تمــام تاریــخ بشــریت را پــر کــرد. قبــل از  
بحــث در رابطــه بــا عوامــل مانــدگاری حادثــه عاشــورا شــوم، ابتــدا از زبــان دو امــام 

معصــوم در رابطــه بــا ســید و ســاالر شــهیدان ســخن می گویــم.
اول اینکــه وجــود مقــدس ثامــن الحجــج علــی بــن موســی الرضــا)ع( می فرماید: 
»کلنــا ســفینة النجاة امــا ســفینة الحســین اوســع و اســرع«.همه مــا اهــل بیــت)ع(

ــر و پــر  ــر و هــم تنــد ت کشــتی نجــات هســتیم اما کشــتی حســین)ع(هم گســترده ت
ــل  ــه شــخصیتی مث ــی ک ــال زمان ــت. ح ــل بیــت)ع( اس ــا اه ــتی م ــر از کش تحــرک ت
علــی بــن موســی الرضــا)ع( در رابطــه بــا ســید و ســاالر شــهیدان این گونــه قضــاوت 

می کنــد دیگــر تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل.
شــده  نقــل  اســت.  شــیعیان  مــا  دهــم  از امام هادی)ع(، امــام  دوم  ســخن 
اســت که امام هــادی)ع( بیمــار شــدند، چنــد نفــر را فــرا خواندنــد و فرمودنــد: 

آیت اهلل حسینی بوشهری

علل ماندگاری حادثه عاشورا
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ــا  ــی آن ه ــد. وقت ــا کنی ــن دع ــفای م ــرای ش ــین ب ــة الحس ــر قب ــد و زی ــا بروی ــه کرب ب
از امام هادی)ع(علت ایــن کار را جویــا شــدند آقــا فرمــود: زیــرا خداونــد حســاب 

دیگــری بــرای حســین بــاز کــرده اســت.
اگــر یــک ســری مطالــب را انســان از مــردم عــادی بشــنود ممکــن اســت پرونــده 
خاصــی برایــش بــاز نکنــد ولــی زمانــی کــه گوینــده علــی بــن موســی الرضــا)ع(

و امام هــادی)ع( اســت، دیگــر انســان می دانــد کــه ماجــرا از چــه قــرار اســت.
عواملــی همچــون مشــیت الهــی، حــق طلبــی حســین)ع(، عدالــت خواهــی 

حســین)ع(، ظلــم ســتیزی حســین)ع(، رمــز مانــدگاری اســت.
کــه  اســت  داده  وعــده  قــرآن  و  اســت  صالــح  عمــل  از  عبــارت  ســوم  عامــل 
انســان های مؤمــن و کســانی کــه اهــل عمــل صالح انــد جایشــان در دل هــا اســت 
ِذیــَن آَمُنــوا َو 

َ
و اگــر کســی در دلهــا جــا شــد نــام او در تاریــخ مانــدگار اســت. » ِإّنَ اّل

ْحمــُن ُوّدًا «]2[ اِلَحــاِت َســَیْجَعُل َلُهــُم الّرَ َعِمُلــوا الّصَ
عامــل چهارم ایــن بــود کــه دعــوت حســین بــن علی)ع(بخاطــر احیــاء فطــرت 
ــا گــرد و غبارهایــی کــه توســط حکومت هــای جائر ایجــاد  خــدادای بــود. او آمــد ت
شــده بــود، را بزدایــد. وجــود نازنیــن ابــا عبداهلل این هــا را کنــار زد و بــا زبــان فطــرت 
ــذا طرفــداران ســید و ســاالر شــهیدان،  ــا بشــریت ســخن گفــت ل ــا جهانیــان و ب ب
فقــط شــیعیان نیســتند، بلکــه بودایــی و مســیحی و زرتشــتی و دیگــر صاحبــان 

مکاتــب هــم پیــرو نــام حســین بــن علــی ع( هســتند.
نکتــه پنجم ایــن بــود کــه رهبــری قیــام توســط امام معصوم)ع(بــود. ظرفیت هــا 
و قابلیت هــا، توانمنــدی بــرای تأثیــر گــذاری در فضــای آن روز و فضــای بعــد از آن 

از کســی غیــر از امــام معصــوم ســاخته نبــود.

جامعیت نهضت عاشورا
عامــل ششــم جامعیــت نهضــت عاشــورا اســت. انقاب هــا گاهــی یــک بخــش 
و یــک ُبعــد را شــامل می شــوند ولــی ابعــاد دیگــر را کاری ندارنــد. انقاب هــای 
زیــادی در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده کــه بعضــی از آن هــا انقاب هــای کارگــری و 
بعضــی صرفــًا ُبعــد سیاســی داشــته اســت. کســانی کــه در ایــن انقاب هــا شــرکت 
کرده انــد طبقــه خاصــی از جامعــه بودند. امــا انقــاب ابــا عبــداهلل و نهضت ایشــان 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

عقــد  عبــاس  عــرب  نویســنده  آن  تعبیــر  بــه  گویــا  اســت.  فراگیــر  نهضــت  یــک 
می گویــد گویــا حســین بــن علــی یــک نمایشــگاه ترتیــب داده اســت کــه در ایــن 
نمایشــگاه همــه ویژگی هــا و ارزش هــای عالــی انســانیت مشــاهده می شــود و 
می گویــد صحنــه کربــا دو نمایشــگاه اســت کــه در یــک نمایشــگاه ســپاه حســین 
بــن علــی اســت کــه درآن ویژگی هــای اخاقــی را مشــاهده می کنیــم و نمایشــگاه 
دیگــر ســپاه یزیدیــان و عبیــداهلل زیــاد اســت کــه در آن رزائــل اخاقــی را می بینیــم.  
حادثــه کربــا بــرای همــه اقشــار جامعــه پیــام و درس دارد و ایــن عظمــت یــک 
نهضــت بزرگــی را می رســاند کــه توانســته اســت جامعیــت الزم را پیــدا کنــد و همــه 
اقشــار جامعــه را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد. بنــده در ایــن جلســه بــه دو عنصر 

ــه عاشــورا و نهضــت کربا اشــاره می کنــم. ــا حادث اخاقــی در رابطــه ب

عناصر اخالقی در رابطه با نهضت کربال
ــا اســت. حســین)ع(بر خــوردار از روح  مــورد اول آزادگــی و جلــوه آزادگــی در کرب
ــن  ــن دو ای ــک واژه آزادی. تفاوت ای ــم و ی ــی داری ــک واژه آزادگ ــا ی ــت. م ــی اس آزادگ
ــی مطــرح می شــود یعنــی مــا تحــت تســلط یــک  ــل بردگ ــه آزادی در مقاب اســت ک
کشــور و یــک جامعــه نیســتیم اما آزادگــی معنایــی فراتــر از آزادی دارد. آزادگــی یعنــی 
حریــت انســان و رهایــی انســان از تمــام قیــودات ذلــت آور و حقــارت آور در زندگــی. 
ســید و ســاالر شــهیدان نیــز آزادگــی و شــرافت انســانی و کرامــت انســانی اســت. لــذا 
در تعبیــرات رســای ابــا عبــداهلل آمــده اســت کــه: » مــوٌت فــی عــّزِ خیــٌر مــن حیــاٍة فــی 
«]3[ مــرگ بــا عــزت بهتــر از حیــات بــا ذلــت اســت. این همیــن شــعاری اســت  ذٍلّ
کــه وجــود مقدس امیــر مؤمنــان علــی در مراحــل مختلفــی مطــرح کــرده اســت و نــه 

تنهــا شــیعیان بلکــه جامعــه بشــری بــه اســتقبال این شــعار می آیــد
و همچنیــن در کام دیگــری از ابــا عبداهلل)ع(آمــده اســت کــه فرمودنــد: »ال 
واهلل ال أعطنیهــم بیــدی اعطــاء الدلیــل و ال افــر فــرار العبیــد«.]4[ زمانــی کــه او 
را مجبــور کردنــد بــه بیعــت بــا یزیــد، حضــرت فرمودنــد: بــه خــدا قســم دســت 
ذلــت به این هــا نمی دهــم و ماننــد بــردگان کــه فــرار می کننــد و صحنــه را تــرک 
می کننــد، اهــل تــرک کــردن صحنــه نیســتم و تــا آخــر خــط می مانــم ولــو بــه قیمــت 

کشــته شــدن و شــهادت باشــد.
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اگر ایــن  و  اســت  داده  تــکان  را  هســتی  عالــم  کــه  اســت  ادبیــات  ایــن 
جمــات حســین بــن علــی را امــروز ترجمــه کننــد و در اختیــار آزادی خواهــان 
مــوالی  کام  از  برگرفتــه  و ایــن  می شــوند  متأثــر  هــم  آن هــا  دهنــد،  قــرار  عالــم 
ُحــّرٌ   

َ
ال

َ
»أ می باشــد  بلنــدی  تعبیــر  خیلــی  کــه  متقیان امیرالمؤمنین)ع(اســت 

ــا را  ــده دنی ــم مان ــن نی ــود که ای ــدا نمی ش ــا آزاده ای پی ــة«]5[ آی َماَظ
ُ
ــِذِه  الّل ــَدُع  َه َی

ــَة َفــَا   اْلَجّنَ
َّ

ْنُفِســُکْم َثَمــٌن ِإال
َ
ــُه َلْیــَس أِل

َ
واگــذارد؟ بعــد حضــرت می فرماینــد: »ِإّن

 ِبَهــا«]6[  چــرا خودتــان را کوچــک می بینیــد؟ چــرا بــرای خودتــان 
َّ

َتِبیُعوَهــا ِإال
ــا  ــز ب ــان را ج ــن جانت ــت و ای ــت اس ــما بهش ــان ش ــتید؟ ارزش ج ــل نیس ارزش قائ
بهشــت بــه چیــز دیگــری نفروشــید. این شــعار های بــزرگ منشــی یــک شــخصیت 
تأثیــر گــذار در فضــای جامعــه دینــی و جامعــه اسامی اســت و لذا شــخصیت هایی 
مثــل زهیــر بــن غیــن بجلــی و حربــن یزیــد ریاحــی کــه در کربــا آمدنــد و بــه کاروان 
ــد یعنــی  حســین بــن علی)ع(پیوســتند، می بینیــم کــه برخــوردار از یــک آزادی ان
بــه پســت و مقــام و بــه جایگاه هــای اعتبــاری دنیــا، پشــت می کننــد و آنچــه را کــه 
می پذیرنــد بــر اســاس کام امیرالمؤمنیــن جانشــان را همیــن گونــه نمی دهنــد و 

ثمــن جانشــان را بهشــت قــرار می دهنــد.
غیــن  بــن  زهیــر  راه  مســیر  در  ندارنــد.  را  الزم  آزادگــی  آن  عــده ای  امــا 
تصمیمش ایــن اســت کــه هــر جــا حســین)ع(خیمه می زنــد از آنجــا حرکــت کنــد و 
هــر جــا حســین حرکــت کنــد آنجــا خیمــه بزنــد و نمی خواهــد در آغــاز راه بــا حســین 
بــن علــی روبــرو و شــود اما بــه یــک جایــی رســید کــه چــاره ای جز ایــن نداشــت کــه 
ــا عبــداهلل هــم در همــان جــا فــرود آمــد.  در آنجــا خیمــه بزنــد. وجــود مقــدس اب
ــام  ــردم اتم ــا م ــه ب ــت ک ــن اس ــداهلل دنبال ای ــا عب ــدس اب ــود مق ــه وج ــی ک از آنجای
ــذا بــرای زهیــر پیــام فرســتاد  حجــت کنــد و افــراد را بــه ســعادت ابــدی برســاند ل
کــه مــا عــازم کرباییــم اگــر می خواهــی اهــل ســعادت شــوی بــه کاروان مــا بپیونــد. 
یکــی از یــاران زهیــر می گویــد مــا ســر ســفره صبحانــه نشســته بودیــم تــا  ایــن پیــام 
رســید، زهیربــن غیــن خشــکش زد و اصــًا نتوانســت حــرف بزنــد. همســر زهیــر بــه 
زهیــر گفــت چــرا حــرف نمی زنــی؟ مگــر نمی بینی ایــن پیــام رســان ســید و ســاالر 
شــهیدان، فرزنــد پیامبــر خــدا اســت؟ تا ایــن جملــه را از همســرش شــنید، بــه 
ســمت خیمــه گاه ابــا عبــداهلل رفــت. می گویــد مــن نشســته بــودم کــه دیــدم زهیــر 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

بــا حالتــی متبســم و شــاداب برگشــت و بــه همســر و همراهانــش گفــت خیمه هــا 
را از جــا برکنیــد و کنــار خیمه هــای اباعبــداهلل خیمــه بزنیــد.

ایــن معنــای آن آزادگــی اســت و آنچنــان در کنــار اباعبــداهلل مانــد تــا در روز 
عاشــورا بــه شــهادت رســید.

ــا  شــخصیت دیگــری بــه نــام عبیــداهلل حــر جعفــی داریــم کــه تفــاوت زیــادی ب
زهیــر دارد. آقــا ابــا عبداهلل)ع(بــرای زهیــر پیــام میفرســتد اما آقــا خودشــان نــزد 
عبیــداهلل حــر جعفــی مــی رود تــا او را دعــوت. آقــا بــه او فرمود: ســعادت تــو را تأمین 
می کنــم و بــا مــا بیــا؛ بــه آقــا خطــاب کــرد و گفــت مــن از ســرزمینم بیــرون نیامــدم 
مگر اینکــه خواســته ام بــا شــما مواجــه نشــوم. - چگونــه می شــود کــه کســی آنقــدر 
پســت و مقــام برایــش مهــم شــود کــه کســی مثــل ابــا عبداهلل)ع(شــخصًا او را 
دعــوت کنــد ولــی دعــوت او را اجابــت نکنــد- عبیــداهلل بــه آقــا می گویــد حــال کــه 
به اینجــا آمــدی یــک اســبی دارم کــه آن را بــه تــو می بخشــم امام فرمــود نــه تــو را 

ــبت را. ــه اس ــم و ن می خواه
یکــی آزادگــی را انتخــاب می کنــد و یکــی اســارت و بردگــی را چــون کســی کــه بــه 

دنیــا وابســته می شــود، بــرده نفــس و دنیــا و مــال اســت.
دومیــن ویژگــی، ویژگی ایثــار اســت. سراســر صحنــه نهضــت کربــا ماالمــال 
از ایثــار اســت. مــا دو واژه داریــم یکــی واژه ایثــار و دیگــری واژه اســتیثار. تفــاوت 

بین ایــن دو خیلــی زیــاد اســت.
ایثــار یعنــی دیگــران را بــر خــود مقــدم داشــتن و اســتیثار یعنــی دیگــران را بــرای 
خــود خواســتن. آن چیــزی کــه رمــز مانــدگاری حادثــه عاشــورا بود، ایثــار بــود. در 
جــای جــای حادثــه عاشــورا مــا می بینیم ایثــار و فــداکاری و گذشــت وجــود دارد.

اولین ایثارگــر خــود ســید الشهدا)ع(اســت. جملــه ای منصــوب بــه حضــرت 
لــم یســتقم اال بقتلــی فیاســیوف  اســت کــه فرمودنــد: »ان کان دیــن محمــد 
نمی توانــد در  و  نمی کنــد  پیــدا  اســتقامت  پیامبــر  دیــن  اگــر  یعنــی  خذینــی«. 
جامعــه مطــرح شــود و بــرد پیــدا کنــد مگــر در ســایه کشــته شــدن مــن. یعنــی 
دیــن پیامبــر اگــر فدایــی می خواهــد اولیــن فدایــی مــن هســتم، اولین ایثارگــر 
را می بینیــم  انســان های ایثارگر  عاشــورا  مــن هســتم. در جــای جــای حادثــه 
عــروة  بــن  مقــدم می دارنــد. حتمــًا جریان هانــی  بــر خودشــان  را  کــه دیگــران 
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جبــار  دســتگاه  اوســت.  مهمــان  کوفــه  در  عقیــل  بــن  مســلم  شــنیده اید.  را 
عبیــداهلل زیــاد مطلــع شــده اســت کــه مســلم بــن عقیــل مهمان هانــی بــن عــروة 
مــا  تســلیم  را  مســلم  می گوینــد  و  می کننــد  احضــار  را  عــروة  بــن  اســت. هانی 
کنید. هانــی می گویــد: اگــر تنهــای تنهــا بمانــم و اگــر هیــچ یــار و یــاوری نداشــته 
باشــم حاضــر نیســتم مســلم را تســلیم شــما کنــم. می گویــد مــن حاضــرم بمیــرم 
ــر خــود مقــدم بدانیــم. ــه دیگــران را ب ــا مســلم بماند. ایــن معنای ایثــار اســت ک ت
ســعید بــن عبــداهلل در روز عاشــورا از چهره هــای بزرگ ایثارگــر اســت کــه ســید و 
ســاالر شــهیدان دعــای بســیار مهمــی در حــق او کــرد. روز عاشــورا وجــود مقــدس 
اباعبداهلل)ع(بــه نماز ایســتاده اســت. - در پرانتــز یــک جملــه عــرض کنــم. هــم 
در زندگــی هم امیرالمؤمنیــن)ع( و هــم در زندگی امــام حســین)ع(وجود دارد. 
ابــن عبــاس می گویــد در جنــگ صفیــن، نزدیــک ظهــر دیدم امیرالمؤمنین)ع(بــه 
آســمان نــگاه می کنــد. گفتــم آقــا چــرا بــه آســمان نــگاه می کنیــد در وســط جنــگ؟ 
َمــا ُنَقاِتُلُهْم  

َ
آقــا فرمــود منتظــرم ظهــر شــود تــا بــه نمــاز بایســتم» َعَلــی َمــا ُنَقاِتُلُهــْم ِإّن

ــَاة«]7[ ابــن عبــاس میدانــی مــا بــرای چــه می جنگیــم؟ مــا بخاطــر نمــاز  َعَلــی  الّصَ
می جنگیــم.- ســعید بــن عبــداهلل عــرض می کنــد یــا اباعبداهلل ایــن جــان ناقابــل 

مــن ســپر شــما بــاد؛ جانــم را ســپر می کنــم تــا شــما بــه نمــاز بایســتید.
ــمند  ــزاداری ارزش ــه ع ــت ک ــن اس ــرض کنم ای ــما ع ــه ش ــم ب ــه می خواه پیامی ک
ــه  ــم دقدق ــینه می زنی ــش س ــه برای ــن علی)ع(ک ــین ب ــه حس ــم ک ــی بدانی ــت ول اس
نمــاز داشــت. نکنــد تــا نزدیــک صبــح بــه ســر و ســینه بزنیــم بــه عنــوان عــزاداری 
بــرای حســین بــن علی)ع(، امــا خــدای ناخواســته در فضــای کارمــان دغدغــه 
نمــاز نباشــد!. ســعید بــن عبــداهلل ســیزده تیــر خــورد و روی زمیــن افتــاد و بــه 
شــهادت رســید. حضــرت فرمــود همــان گونــه کــه االن جلــوی مــا هســتی، فــردای 

قیامــت هــم همــراه مــا خواهــی بــود.

نکاتی درباره قمر بنی هاشم
چند نکته از عباس)ع(هم بگویم و بعد عرض ادب و احترام کنم.

نکتــه اول( از لحظــه ای کــه از مدینــه حرکــت کردند ســقای کاروان اســت. یعنی 
ــان و  ــا و کاروانی ــن بچه ه ــد بی ــیم می کن ــت. آب را تقس ــین اس آب آور کاروان حس
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کتــاب مــاه

تبعــًا یــک ســهمی هم خــودش دارد امــا از همــه ســهم خــودش اســتفاده نمی کنــد 
و می گویــد شــاید این بچه هــا و نازدانه هــا طلــب آب کننــد و آب نباشــد و آنوقــت 
عبــاس ســهمیه خــودش را بــه بچه هــا بدهــد. می دانیــد روز عاشــورا چــرا بچه هــا 
ــد کــه عبــاس آن  ــاد گرفته ان صــدا می زننــد عمــو جــان العطــش چــون از مدینــه ی

ســهمیه آب خــودش را بــه بچه هــا مــی داد.
نکتــه دوم( در رابطــه با ایثــار گــری قمــر بنی هاشــم اســت. شــمر امان نامــه 
ْیــَن  

َ
آورد بــرای قمــر بنی هاشــم)ع(و بــرای بــرادران قمــر بنی هاشــم)ع(. صــدا زد »أ

ْخِتَنــا«]8[. مقصــودش عبــاس و برادرانــش بــود. دو ســه بــار صــدا زد عبــاس 
ُ
َبُنــو أ

جــواب نــداد. اباعبــداهلل فرمــود بــرو جوابــش را بــده ولو اینکــه دشــمن مــا اســت. 
ــه زیر انداخــت و  عبــاس رفــت گفــت من امــان نامــه برایتــان آوردم. عبــاس ســر ب
شــمر و عبیــداهلل زیــاد را لعــن کــرد. برگشــت و ســر را بــه زیر انداخــت و آمــد خدمــت 
ابــا عبــداهلل. آقــا فرمود دشــمن چه کاری با شــما داشــت؟ عباس ســکوت کــرد. آقا 
اصــرار کــرد، پاســخ داد: آمــده بودنــد کــه مــا را از شــما جــدا کننــد ولی امــکان نــدارد. 
شــب عاشــورا هــم اظهــار وفــاداری کــرد و روز عاشــورا برای اینکــه بنمایانــد عبــاس 
بــه شــهادت  را فرســتاد  برادرانــش  ابــا عبداهلل انــد، اول  برادرانــش فداییــان  و 
رســیدند و بعــد عباس)ع(مانــد. عبــاس یــک دفعــه نــگاه کــرد در بیــن جنــگاوران 
ــداهلل)ع(و  ــی عب ــه اب ــرد ب ــاب ک ــت. خط ــده اس ــی نمان ــین باق ــز او و حس ــی ج کس
عــرض کــرد ســینه ام تنــگ شــده اســت. دیگــر از ایــن دنیــا خســته شــده ام. اجــازه 
ــا عبــداهلل فرمــود حــاال کــه می خواهــی بــروی،  ــا روانــه میــدان شــوم. آقــا اب بــده ت
بــرای بچه هــا آب بیــاور. آمــد در خیمــه گاه و کــودکان اطرافــش را گرفتنــد و بــا 
یــک صحنــه عجیبــی روبــرو شــد. زیــر مشــک هایی کــه در خیمــه گذاشــته شــده 
ــود. دید ایــن بچه هــا شکمشــان را  ــی ب ــی مشــک ها خال ــود ول ــت ب ــد، رطوب بودن

ــته اند. ــک گذاش ــر مش ــای زی ــن رطوبت ه روی ای
عبــاس روانــه میــدان شــد و یــک لشــکر چهــار هــزار نفــری را درهــم ریخــت و وارد 
ــرادرش حســین  ــاد ب ــه ی ــا آب بنوشــد ک ــر آب ت ــرد زی ــرات شــد. دســت ب شــریعه ف
افتــاد »فذکــر عطــش اخیــه الحســین« عبــاس تــو آب بخــوری و حســین تشــنه 
ــو آب بخــوری و بچه هــا تشــنه باشــند؟ آب را روی آب ریخــت. مشــک  باشــد؟ ت
را پــر از آب کــرد به امیــدی کــه بــه خیمــه گاه ببــرد. در بیــن راه دشــمن کمیــن کــرد 
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و دســت راســت عبــاس را قطــع کــرد بعــد دســت چــپ عبــاس را قطــع کــرد، بنــد 
مشــک را بــه دنــدان گرفتــه بود امــا تیــر آمــد بــه مشــک اصابــت کــرد و امیــد عبــاس 
ناامیــد شــد. ســپس تیــری بــه چشــم عبــاس اصابــت کــرد و بعــد عمــود آهنیــن بــر 
فــرق عبــاس فــرود آمــد... یــک نکتــه می خواهــم بگویــم و آن اینکــه تیــر در چشــم 
عبــاس اســت و دســت در بــدن نــدارد. اکثــر شــهدای کربــا زمانــی کــه از اســب بــر 
کــه  قــرار می دادند امــا نمی دانــم عباســی  را ســپر  زمیــن می افتادنــد دســت ها 

دســت در بــدن نــدارد چگونــه روی زمیــن قــرار گرفــت.
نسئلک اللهم و ندعوک....

پروردگارا ما را بیامرز. به عظمت باب الحوائج، حوائج را برآورده بگردان...
»والحمد هلل رب العالمین«

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 10، ص318.
]2[. »مریم«:96.

]3[. نفس المهموم، ص562.
]4[. الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 4، ص 63.

ح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج 20، ص173. ]5[. شر
]6[. همان.

]7[. وسائل الشیعة، ج 4، ص246.
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یکــی از راه هایــی کــه در معــارف شــیعه و روایــات اهــل بیــت علیهــم الســام بــرای 
نزدیــک شــدن راه بــه ســوی خــدای متعــال بیــان شــده اســت و حقیقتــًا کار را بســیار 
آســان کــرده اســت و از راه هایــی اســت کــه در معــارف اهــل بیــت هم بیشــتر به او اشــاره 
شــده اســت زیــارت معصومیــن علیهــم الســام بویــژه زیــارت سیدالشــهداء)ع( اســت 
چــون همه ایــن عباداتــی کــه مــا می کنیــم از نمــاز و حــج و صــوم و انفــاق در راه خــدا 
تــا جهــاد و شــهادت در راه خــدا برای ایــن اســت کــه انســان راهــی بــه ســوی خــدای 
متعــال پیــدا بکنــد؛ واال غــرض بازیگــری و مشــغول شــدن بــه خود ایــن عبــادات 
نیســت نمــاز و جهــاد کــه مقصــد نیســت همه این هــا راه هــا و ســبلی هســتند کــه مــا را 

بــه خــدای متعــال برســانند تــا بــه معرفــت برســیم و بــه محبــت برســیم.
از روایــات ائمــه علیهــم الســام پیــدا می شــود کــه یــک مســیری کــه بــرای 
رســیدن بــه خــدای متعــال گشــوده شــده کــه یــک مســیر بســیار جامــع و میــان 
بــر هــم هســت، مســیر زیــارت معصــوم)ع( اســت. حــاال شــما آثــاری کــه در روایــات 
بــرای زیــارت سیدالشــهداء)ع( نقــل شــده اســت ببینیــد؛ ده هــا و بلکــه صدهــا اثــر 
و ثــواب هســت؛ گاهــی بــا جهــاد در راه خــدا و شــهادت ثوابــش بیــان شــده اســت: 
فرمودنــد هــر قدمی کــه بــر می داریــد ثواب ایــن اســت کــه در راه خــدا بــه شــهادت 
ــد  ــا انفــاق مقایســه شــده اســت فرمــوده اســت مثل ایــن می مان برســید گاهــی ب

حجت االسالم و المسلمین میرباقری

ثواب زیارت سیدالشهداء 
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کــه هــر قدمی کــه بــر می داریــد در راه خــدا بنــده ای را آزاد می کنیــد گاهــی بــا حــج 
مقایســه شــده اســت: گاهــی فرمودنــد از ثــواب یــک حــج عمــره دارد؛ تــا می رســد 
بــه جایــی کــه فرمــود در هــر قدمی کــه بــر می داریــد ثــواب یــک حــج عمــره هســت.

نســبت بــه طهــارت نفــس در روایــات فرمودنــد: کســی کــه کربــا مــی رود و زیــارت 
از کربــا بیــرون بیایــد ملکــی می آیــد از طــرف رســول  می کنــد وقتــی می خواهــد 
گرامی اســام )ص( و ســلم و پیغــام بــرای او مــی آورد کــه خــدای متعــال همــه گذشــته 
تــو را پــاک کــرد فکــر آینــده ات باش. ایــن خیلــی مقــام مهمی اســت کــه آدم بــه یــک 
جایــی برســد کــه همــه گناهــان گذشــته اش یــک جــا پــاک شــود و احســاس کنــد بــه 
ــا حتــی  طهــارت نفــس رســیده اســت. این مقــام توبه هــای طوالنــی می خواهــد؛ ی
باالتــر از ایــن بیــان شــده کــه رســولی از طــرف خــدای متعــال می آیــد و ســام خــدای 

متعــال را می رســاند و همیــن پیغــام را بــه بنــده می دهــد.
آثــار ســنگینی کــه در زیــارت سیدالشــهداء آمــده اســت کــه خیلــی آثــار ســنگینی 
ولــو  کــه  راه مخاطراتــی هــم هســت اما دعــوت شــده  البتــه در ایــن  و  هســتند 
ــرای  ــد و ب ــرک نکنی ــما ت ــیر را ش ــن مس ــر خطر ای ــه خاط ــود ب ــم ب ــز ه ــره آمی مخاط
خطــر کــردن در ایــن راه ثواب هــای مخصوصــی در روایــات ذکــر شــده اســت. بــرای 
پیــاده رفتــن در ایــن راه هــم همیــن طــور و ایــن مطلبــی هســت کــه یکــی دو تــا و 
ده هــا روایــت نیســت؛ بلکــه صدهــا و بیــش از صدهــا روایــت مــا در زمینــه زیــارت 

سیدالشــهداء)ع( داریــم.
روایاتــی اســت کــه آثــار دنیوی ایــن زیــارت و آثــار اخروی ایــن زیــارت را بیــان 
می کنــد کانــه بــه نظــر می آیــد همــه ملــک و ملکــوت در خدمــت سیدالشــهداء 
و در خدمــت زائریــن سیدالشــهداء)ع( قــرار می گیرنــد، برای ایــن کــه راهشــان 
همــوار شــود. مــن فقــط بعضــی از ایــن روایــات را بــه عنــوان نمونــه خدمتتــان 
تقدیــم می کنــم؛ از ایــن دســت روایات ایــن قــدر زیــاد هســت کــه اگــر بخواهیــم 
ــا ده هــا شــب هــم بخوانیــم تمــام نمی شــود. چندیــن روایــت  بخوانیــم از االن ت
در بــاب پیــاده روی و مشــی در زیــارت سیدالشــهداء)ع( هســت و ثــواب مشــی و 
پیــاده روی را ذکــر می کنــد؛ البته این هــا خــوب اســت روایاتــش قبــل از پیــاده روی 
خوانــده شــود ولی ایــن کــه مــن می خوانــم غرضــی دارم می خواهــم عــرض بکنــم 

ــه خــدای متعــال. ــرای رســیدن ب که ایــن یــک مســیری اســت ب
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ثواب هر قدم در مسیر زیارت امام حسین)ع(
روایــت را عــرض کنــم هــم در تهذیــب مرحــوم شــیخ طوســی هســت و هــم در 
ــرده اســت  ــارات نقــل ک ــواب االعمــال مرحــوم صــدوق اســت هــم در کامــل الزی ث
بقیــه مجامــع روایــی هــم ماننــد وســایل الشــیعه از ایــن مصــادر اولیــه روایــت را 
ــِد اهلِل ع  ــو َعْب ُب

َ
ــاَل أ ــد: »َق ــن ابــی فاختــه می گوی ــر اب ــد. حســین بــن ثوی نقــل کردن

ــُه َمــْن َخــَرَج ِمــْن َمْنِزِلــِه ُیِریــُد ِزَیــاَرَة َقْبــِر اْلُحَســْیِن ْبــِن َعِلــّيٍ ع ِإْن َکاَن 
َ
َیــا ُحَســْیُن ِإّن

َئٌة َفــِإْن َکاَن َراِکبــًا َکَتــَب اهلُل  َماِشــیًا ُکِتــَب َلــُه ِبــُکّلِ ُخْطــَوٍة َحَســَنٌة َو ُمِحــَي َعْنــُه َســّیِ
ــی ِإَذا َصــاَر ِفــي اْلَحاِئــِر َکَتَبــُه اهلُل  َئًة َحّتَ َلــُه ِبــُکّلِ َحاِفــٍر َحَســَنًة َو َحــّطَ ِبَهــا َعْنــُه َســّیِ
ــی ِإَذا َقَضــی َمَناِســَکُه َکَتَبــُه اهلُل ِمــَن اْلَفاِئِزیــَن  ِمــَن اْلُمْفِلِحیــَن اْلُمْنِجِحیــَن َحّتَ
ــَاَم  َتــاُه َمَلــٌك َفَقــاَل َلــُه ِإّنَ َرُســوَل اهلِل ص ُیْقِرُئــَك الّسَ

َ
َراَد ااِلْنِصــَراَف أ

َ
ــی ِإَذا أ َحّتَ

ِنِف اْلَعَمــَل َفَقــْد َغَفــَر اهلُل َلــَك َمــا َمَضی «)1( امــام صــادق)ع( 
ْ
َو َیُقــوُل َلــَك اْســَتأ

فرمودنــد: یــا حســین اگــر کســی از منــزل خــودش خــارج بشــود و قصــدش زیــارت 
ــال  ــدای متع ــود خ ــته می ش ــر داش ــه ب ــر قدمی ک ــد در ه ــین)ع( باش ــام حس قبر ام
بــرای او حســنه ای نوشــته و در هــر قدمی کــه بــر داشــته می شــود یــک ســیئه ای 
از او پــاک می شــود. وقتــی بــه حائــر سیدالشــهداء می رســد و وارد حائــر می شــود 
خــدای متعــال او را از ایــن دو دســته ای کــه بــه فــاح و نجــاح رســیدند قــرار داده و 
جــز آن هــا او را ثبــت می کنــد. وقتــی مناســک زیــارت حضــرت را انجــام می رســاند 

خــدا او را از فائزیــن می نویســد.
پس ایــن جــور نیســت که ایــن زیــارت همــه ثوابــش مــال آن اقدامــات آخــری 
اســت که ایــن مناســک زیارتــی را انجــام دادن اســت؛ بلکــه از خانــه کــه راه می افتــد 
قدم هــای او ثــواب و عبــادت هســتند و بــا هــر قدمی حســنه ای بــرای او نوشــته 
می شــود و ســیئه ای از او پــاک می شــود. در بعضــی روایــات اضافــه کــرده اســت کــه 
ــه فــاح و  ــر می رســد ب ــه حائ ــر درجــات او افــزوده می شــود و وقتــی ب ــا ب ــر درجــه ی ب
نجــات راه پیــدا می کنــد و وقتــی مناســکش را انجــام داد از جملــه آن هایــی کــه بــه 
فــوز رســیدند قــرار می گیــرد. فائزیــن را روایــات و قــرآن معنــا کرده اند. وقتی مناســک 
را انجــام داد حــاال قصــد برگشــت دارد ملکــی می آیــد بــه ســوی او و ســام نبــی اکــرم 
را به ایشــان می رســاند کــه حضــرت پیغمبــر بــرای تــو پیــام دادنــد کــه عمــل خــودت 

را از نــو شــروع کــن. خــدای متعــال همــه گذشــته شــما را پــاک کــرده اســت.
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همیــن مطلــب را در تهذیــب نقــل کــرده اســت منتهــی ذیــل روایــت را مرحــوم 
شــیخ طوســی این گونــه نقــل کردنــد: »حتــی اذا اراد االنصــراف عطــاه ملــکا فقــال 
ــر  ــد غف ــل فق ــتأنف العم ــک اس ــول ل ــام و یق ــک الس ــک یقرئ ــول اهلل رب ــا رس ــه ان ل
لــک مــا مضــی«)2( ملکــی می آیــد بــه او پیغــام می دهــد کــه مــن از طــرف خــدای 
کــه  و می گویــد  اســت  رســانده  بــه شماســام  متعــال  آمــده ام خــدای  متعــال 

ــن گذشــته های شــما جبــران شــده اســت. ــو شــروع ک عملــت را از ن

تضاد روح ایمان و نور عبادات با گناه
ــم  انســانی کــه بــه مقــام بیــداری و هشــیاری رســید و بــه قــول آقایــان وارد عال
یقضــه شــد و از غفلــت بیــرون آمــد و می خواهــد راه خــدا را بــرود اولیــن قدمی کــه 
می گوینــد بــردارد بایــد یــک توبــه جامعــی کنــد کــه موانــع راه از او برداشــته بشــود. 
خیلــی اوقــات انســان عمــل انجــام می دهد امــا موانعــی دارد که ایــن عمــل بــه 
ــده اســت  ــاد می کنــد مثــًا نمــاز شــب 40 ســال خوان نتیجــه نمی رســد. اقــدام زی
که ایــن  انســان هســت  یــک موانعــی در  ولــی  اســت  کــرده  رعایــت  را  واجبــات 
موانــع نمی گــذارد انســان پــرواز کنــد و عملــش بــه نتیجــه برســد. گاهــی یــک گنــاه 
یــک ســوء نیــت کافــی اســت بــرای بــاز ماندن امــا در ایــن روایــات آمــده اســت بــه 
انســانی کــه زیــارت کــرد و مناســکش را انجــام داد از طــرف خــدای متعــال از طــرف 
رســول خــدا )ص( پیغــام می دهنــد کــه گذشــته شــما تــدارک شــده اســت بــه فکــر 
آینــده خودتــان باشــید ســعی کنیــد از آن بــه بعــد لغــزش نکنیــد و زمیــن نخوریــد؛ 
البته ایــن در بــاب حــج هــم هســت در مــورد حــج هــم فرمودنــد کــه کســی کــه حــج 
انجــام دهــد یکــی از درجــات ثوابــی کــه بــرای حجــاج بیــان شــده اســت این اســت 
کــه یــک دســته حاجی هایــی هســتند کــه وقتــی حــج را انجــام می دهنــد بــه 
آن هــا می گوینــد »اســتأنف العمــل«؛ یعنــی حــج را یــک گونــه انجــام می دهنــد کــه 
خــدای متعــال پاکشــان می کنــد و می فرمایــد پــاک شــدید عملتــان را از نــو شــروع 
ــا تــو همــراه هســت  کنیــد. در روایــت هســت بــه حاجــی می گویند ایــن نــور حــج ب
ــا گنــاه جمــع نمی شــوند و اگــر انســان گنــاه  ــا انــوار عبــادات ب ــا گنــاه نکــردی؛ گوی ت
کــرد انــواری کــه از عــادات بــه انســان می رســد آن باطــن عبــادت آن ســر عبــادت از 

انســان فاصلــه می گیــرد.
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ِبــُروٍح  َدُهــم  ّیَ
َ
َوأ یَمــاَن  ِ

ْ
اإل ُقُلوِبِهــُم  ِفــي  »َکَتــَب  هســت  االیمــان  روح  بــاب  در 

ْنُه«)مجادلــه/22( در روایــات دارد کــه مؤمــن  ایــن روح  ایمــان بــا او هســت. وقتــی  ِمّ
اراده گنــاه می کنــد  ایــن روح از او فاصلــه می گیــرد و جــدا می شــود؛ یعنــی در فعــل 
گناهــش از او فاصلــه می گیــرد. همینطــور هــم از بعضــی روایــات  اینگونــه اســتفاده 
می شــود کــه عبــادات انســان هــم  ایــن گونــه اســت. نــور عبــادت انســان بــا انســان 
هســت تــا انســان یــک عمــل منافــی انجــام نــداده اســت و اگــر عملــی کــه منافــات بــا 

ــور عبــادت از انســان فاصلــه می گیــرد. ایــن عبــادت داشــت انجــام شــد آن ن

جبران و اصالح گذشته و تضمین آینده با زیارت مقبول
در بعضــی از روایــات دیگــر نســبت بــه زائــر یــک مرتبــه دیگــری از ثــواب ذکــر 
شــده اســت کما ایــن کــه در بــاب حجــاج هم ایــن هســت کــه یــک دســته از حجــاج 
حاجی هــا هســتند کــه بــه آن هــا می گوینــد گذشــته و  آینــده شــما تــدارک شــد 
ــد فقــط گذشــته شــما را جبــران  ــه انجــام دادی ــه حجــی ک یعنی اینطــور نیســت ک
کــرد بلکــه در مابقــی عمرتــان هــم تضمیــن شــدید و ایــن معنایش ایــن اســت 
مومــن می توانــد بــا حجــش بــه یــک نقطــه ای برســد کــه دیگــر شــیطان نمی توانــد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــن اله ــد. او در حص ــدا کن ــدا ج ــاء خ ــدا و اولی او را از خ
یــک موقعــی انســان را پــاک می کنند امــا نســبت بــه آینــده انســان تضمیــن 
نمی دهنــد و می گوینــد گذشــته شــما جبــران شــد ولــی مراقبــت کنیــد چــون 
شــیطان در کمیــن شــما اســت مواظــب باشــید بعــد از ایــن در کمیــن شــیطان 
واقــع نشــوید. اما االن آن کمین هایــی کــه تــا بحــال شــیطان بــه شــما زده اســت و 

بهره هایــی کــه بــرده برایتــان جبــران کردیــم.
ــه انســان وقتــی  ایــن در محضــر خــدای متعــال خیلــی مقــام مهمی هســت ک
زمیــن خــورد قاعدتــًا دیگــر نبایــد بلنــد شــود اما این خــدای متعــال هســت کــه 
جبــران می کنــد و تــدارک می کنــد »َو ِعْنــَدَك ِمّمــا َفــاَت َخَلــٌف، َو ِلَمــا َفَســَد َصــَاٌح، 
ْنَکــْرَت َتْغِییــٌر«)3( آن چــه را خــدای متعــال نمی پســندد می توانــد تغییــر 

َ
َو ِفیَمــا أ

بدهــد؛ آن چــه از انســان فــوت شــده، دیگــر فــوت شــده اســت؛ جوانــی رفتــه 
اســت عمــر رفتــه اســت این یــک ســالی کــه رفــت رفتــه اســت و هــر کار هــم بکنــی 
ــی در محضــر خــدای  ــر نمی گــردد آنچــه فــوت شــده فــوت شــده اســت ول دیگــر ب
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متعــال نســبت بــه آنچــه از مــا فــوت شــده اســت جایگزیــن هســت خــدای متعــال 
می توانــد جــای او را پــر بکنــد و در آن چــه از مــا فاســد شــده اســت در محضــر 
ــد  خــدای متعــال صاحــش هســت مــا خــراب کردیم امــا خــدای متعــال می توان
اصــاح بکنــد و آنچــه تــو نمی پســندی تغییــرش در نــزد تــو هســت می توانــی تغییــر 

بدهــی بــا آن گونــه ای کــه مرضــی تــو واقــع شــود.
ایــن کــه انســان بــه نقطــه ای برســد کــه خــدای متعــال گذشــته او را جبــران 
ــه  ــت ک ــه مهمی اس ــد نقط ــر برس ــه صف ــه نقط ــردارد و ب ــش را ب ــع راه ــد و موان بکن
آدم از ســقوط نجــات پیــدا بکنــد برســد بــه نقطــه صفــر و بــه انســان بگوینــد آینــده 
خــودت را مراقبــه بکــن. از ایــن باالتر ایــن اســت کــه آدم در یــک حصنــی قــرار بگیــرد 
کــه هــم گذشــته اش تــدارک شــده باشــد هــم نســبت بــه آینــده او خــدای متعــال 

تضمیــن بــه انســان بدهــد.
در روایــات داریــم کــه یــک دســته از زائریــن سیدالشــهداء این گونــه هســتند کــه 
ــه  ــی ب ــید؛ یعن ــال بخش ــان را خــدای متع ــده ت ــته و آین بــه آن هــا می گوینــد گذش
گونــه ای زیــارت کردیــد و بــه محضر امــام رســیدید کــه در حصن امــام واقــع شــدید 
و دیگــر شــیطان نمی توانــد بــه شــما لطمــه بزنــد و ایمــان شــما را ســلب بکنــد کانــه 
بــه انســان تضمیــن می دهند. ایــن خیلــی چیــز عجیبــی اســت چــون تضمیــن بــه 
آدم داده نشــده اســت حتــی در روایــات اســت کــه مومــن تــا آخریــن لحظــه ای کــه 
از دنیــا نرفتــه اســت نگــران اســت چــون ممکــن اســت در آن لحظــه آخــر شــیطان 
ســرمایه ایمان انســان را ببرد اما ایــن کــه بــه انســان تضمیــن بدهنــد کــه گذشــته 
ات جبــران شــد و آینــده ات را هــم مــا تضمیــن کردیم ایــن در حــج اســت و در 
ثــواب زیــارت سیدالشــهداء)ع( هــم نســبت بــه بعضــی از زائریــن سیدالشــهداء)ع( 

یــک چنیــن ثوابــی هســت.
یــک روایــت دیگــر بــاز از ثــواب مشــی خدمتتــان تقدیم کنــم. مرحوم ابــن قولویه 
در کامــل الزیــارات نقــل کردنــد کــه علــي بــن میمــون الصائــغ از امــام صــادق)ع( نقــل 
ــَواِب َقــاَل َمــْن 

َ
َتــاُه ِمــَن الّث

َ
 َتَدْعــُه َقــاَل ُقْلــُت َمــا ِلَمــْن أ

َ
کــرد:  »َیــا َعِلــّيُ ُزِر اْلُحَســْیَن َو ال

َئًة َو َرَفــَع َلــُه َدَرَجــًة  َتــاُه َماِشــیًا َکَتــَب اهلُل َلــُه ِبــُکّلِ ُخْطــَوٍة َحَســَنًة َو َمَحــی َعْنــُه َســّیِ
َ
أ

ــاِن   َیْکُتَب
َ

ــٍر َو ال ــْن َخْی ــِه ِم ــْن ِفی ــَرَج ِم ــا َخ ــاِن َم ــِن َیْکُتَب ــِه َمَلَکْی َل اهلُل ِب
َ
ــاُه َوّک َت

َ
ــِإَذا أ َف

ــّيَ اهلِل  ُعــوُه َو َقاُلــوا َیــا َوِل
َ

 َغْیــَر َذِلــَك َفــِإَذا اْنَصــَرَف َوّد
َ

َمــا َیْخــُرُج ِمــْن ِفیــِه ِمــْن َشــّرٍ َو ال

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

ــِت َرُســوِلِه َو اهلِل  ــِل َبْی ْه
َ
ــْن ِحــْزِب اهلِل َو ِحــْزِب َرُســوِلِه َو ِحــْزِب أ ــَت ِم ْن

َ
ــَك أ  َل

ً
ــورا َمْغُف

َبــد«)4( بــه مــن فرمودنــد کــه 
َ
 َتْطَعُمــَك أ

َ
 َتــَراَك َو ال

َ
 َو ال

ً
َبــدا

َ
ــاَر ِبَعْیِنــَك أ  َتــَرى الّنَ

َ
ال

زیارت امــام حســین)ع( را رهــا نکــن. عــرض کــردم آقــا چــه ثوابــی در زیــارت حضــرت 
ــدم  ــر ق ــی در ه ــرود یعن ــرت ب ــارت حض ــه زی ــاده ب ــی پی ــر کس ــد: اگ ــت؟ فرمودن هس
ســیری در انســان پیــدا می شــود یــک مانــع ازش برداشــته می شــود. یــک زاد و 
توشــه اضافــه بــرای راه بهــش می دهنــد. یــک درجــه هــم او را بــاال می برنــد. وقتــی 
ــا ملــک مــوکل هســتند خیراتــش را می نویســند.  می آیــد بــه زیــارت حضــرت دو ت
هــر حــرف خــوب بزنــد نوشــته می شــود. اما بدی هایــی کــه از او صــادر می شــود 
آن را نمی نویســند و حرف هــای خنثــی حرف هــای بــی خاصیــت آن هــا را هــم 
نمی نویســند. دو ملــک وقتــی بــر می گــردد بــا او خــدا حافظــی می کننــد و بــه او 
می گوینــد کــه گناهــان تــو آمرزیــده شــده اســت و از ایــن باالتــر  اینکــه شــما جــزو 
حــزب اهلل حــزب رســول حــزب اهــل بیــت خواهــی بــود کــه در قــرآن هــم داریــم 
کــه »َفــِإّنَ ِحــْزَب اهلِل ُهــُم اْلَغاِلُبوَن«)مائــده/56( بعــد فرمــود: هیــچ گاه آتــش را 
ــد  ــش نمی توان ــن آت ــچ گاه ای ــد. هی ــد دی ــما را نخواه ــم ش ــش ه ــد وآت ــی دی نخواه
طعمــه  و  جهنــم  طعمــه  مــا  وقت هــا  خیلــی  بکنــد.  خــودش  طعمــه  را  شــما 
شــیاطین طعمــه اولیــاء طاغــوت می شــویم و لقمــه آن هــا می شــویم، آن هــا مــا را 
تنــاول می کننــد و جــزو قــوای خودشــان قــرار می دهنــد. از مــا در مســیر شــیطنت 
آن هــا ســوء اســتفاده می شــود. فرمــود: اگــر کســی بــه زیارت امــام حســین)ع( رفــت 
یکــی از خواصــی کــه پیــدا می کنــد  ایــن اســت هیــچ وقــت طعمــه آتــش نمی شــود، 
طعمــه شــیطان نمی شــود. نــار، باطنــش والیــت اولیــاء طاغوت و شــیطان اســت. 
ــَن  اُغــوُت ُیْخِرُجوَنُهــم ِمّ ْوِلَیاُؤُهــُم الّطَ

َ
ِذیــَن َکَفــُروا أ

َ
طبــق آیــه قــرآن کــه فرمــود: »َواّل

ــاِر ُهــْم ِفیَهــا َخاِلُدوَن«)بقــره/257( یعنــی  ْصَحــاُب الّنَ
َ
وَلـــِئَك أ

ُ
ُلَمــاِت أ

ُ
ــوِر ِإَلــی الّظ الّنُ

انســانی کــه بــه زیــارت سیدالشــهداء)ع( رفــت دیگــر طعمــه شــیطان نمی شــود 
و شــیطان نمی توانــد از او ســو اســتفاده کنــد؛ چنیــن انســانی از مطمــع شــیطان 

بیــرون مــی رود. از ایــن دســت روایــات فــراوان هســتند.

حج مقبول در هر قدم زیارت سیدالشهداء
در بعضــی دیگــر از روایات ایــن گونــه دارد که ایــن دیگــر خیلــی عجیــب اســت تــا  
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اینجــا بعضــی آثــار در حــج هــم بــود کــه اگــر کســی حــج بــرود در هــر قدمی بــر مــی دارد 
حتــی اگــر ســوار مرکــب شــود هــر قدمی کــه مرکــب بــر مــی دارد یــک حســنه برایــش 
می نویســند و یــک بــدی از او پــاک می کننــد و یــک درجــه او را بــاال می برند. امــا 
در بعضــی روایــات بــرای نمونــه روایــت در تهذیــب هســت و مرحــوم شــیخ طوســی 
ــِر ِلَقْبــِر اْلُحَســْیِن ع َفَقــاَل َمــِن  اِئ ــُه ُســِئَل َعــِن الّزَ

َ
ّن

َ
از امــام صــادق)ع( نقــل کردنــد: »أ

ــا َو  ــَدٍم َیْرَفُعَه ــُکّلِ َق ــُه ِب ــِر اْلُحَســْیِن ع َکاَن َل ــی َقْب ــّمَ َمَشــی ِإَل ــَراِت ُث ــي اْلُف اْغَتَســَل ِف
َلــٌة ِبَمَناِســِکَها«)5( کســی کــه در فــرات غســل کنــد و قــدم  ــٌة ُمَتَقّبَ َیَضُعَهــا َحّجَ
ــک  ــی دارد ی ــر م ــه ب ــر قدمی ک ــرود ه ــین ب ــام حس ــرف قبر ام ــه ط ــاده ب ــر دارد و پی ب
حــج مقبــول آن هــم بــا مناســکش اســت. شــما ثــواب زیــارت حــج را دیدید؛ ایــن 
ــواب حــج نیســت. حــج خیلــی عبــادت بزرگــی  ــردن ث ــات در مقــام کوچــک ک روای
اســت در روایــات هســت و بــزرگان هــم کتــب اخاقــی خودشــان آورده انــد و وقتــی 
مناســک حــج و آداب و رمــوز حــج را بیــان کردنــد آنجــا توضیــح دادنــد کــه حاجــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــل آخرت ــفر کام ــک س ــه ی ــود؛ کان ــل ش ــد نای ــی می توان ــه مقامات ــه چ ب
انســان حاجــی می توانــد یــک ســیر کامــل الــی اهلل داشــته باشــد. در قــرآن فــرار 
ــی اهلِل  وا ِإَل ــّرُ ــد: »َفِف ــه حــج تفســیر شــده اســت خــدای متعــال می فرمای ــی اهلل ب ال
ْنــُه َنِذیــٌر  ــي َلُکــم ِمّ  َتْجَعُلــوا َمــَع اهلِل ِإَلًهــا آَخــَر ِإِنّ

َ
ِبیــٌن * َوال ْنــُه َنِذیــٌر ّمُ ــي َلُکــم ِمّ ِإِنّ

ِبیٌن«)ذاریــات/50-51( کــه بــزرگان فرمودنــد کــه آیــه دوم تفســیر آیــه اول اســت.  ّمُ
بــه ســوی خــدا فــرار کنیــد مــن شــما را انــذار می کنــم اگــر فــرار نکردیــد در خطــر 
ــه  ــه ب ــا خــدا گرفتیــد و از شــرکتان اســت ک ــه ب ــان ک ــرار از آلهــه خودت هســتید این ف
ســوی خــدای متعــال فــرار کنیــد از بت هــا و بــت کــده تــان بیــرون بیایــد و بــه ســمت 
خــدای متعــال برویــد؛ از وادی شــرک بــه وادی توحیــد برویــد. فــرار کنید. ایــن 
وادی شــرک این آلهــه و ایــن پنــاه گاههــای شــما بــرای شــما خطــر خیــز هســتند من 
ــّزَ  ــی اهلِل َع ــوا ِإَل ــی »ُحّجُ ــی اهلل یعن ــروا ال ــت فاف ــت اس ــم در روای ــذار می کن ــما را ان ش
ــی اهلل  ــرار ال ــات نمی خواهــد حــج را کوچــک کنــد حــج ف َو َجــل «)6( پس ایــن روای
اســت حــج رســیدن ســیر در وادی توحیــد اســت ســیر از شــرک بــه توحیــد اســت 
کــه اگــر کســی حــج کامــل انجــام داد یــک وادی را طــی کــرده اســت؛ یــک مقــام را در 
وادی توحیــد طــی کــرده اســت و از شــرک بــه توحیــد رســیده اســت. خیلــی عمــل 
جامــع و کاملــی اســت بــه خصــوص بــا توجــه به ایــن که امیرالحاج امــام)ع( هســت 
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و امــام هســت کــه مــا را ســیر می دهــد حــج ســفرکاملی اســت.
بحــث  بلکــه  کنیــم  کوچــک  را  حــج  می خواهیــم  مــا  کــه  نیســت  بحث ایــن 
عظمــت زیــارت سیدالشــهداء)ع( اســت کــه در روایــات متعــدد آمــده اســت. در آن 
حدیــث بــاال فرمــود وقتــی از فــرات غســل می کنیــد هــر قدمتــان یــک حــج مقبولــه 
اســت. یــک نقلــی از مرحــوم مجلســی بــزرگ پــدر عامــه مجلســی در شــرح شــان 
ــا  ــن، آنج ــه المتقی ــدوق و در روض ــوم ص ــه مرح ــره الفقی ــن ال یحض ــت و در م هس
یــک تعبیری ایشــان دارنــد می گوینــد کــه فاصلــه بیــن فراتــی کــه از حلــه می گــذرد 
تــا مزارع امــام حســین)ع( قریــب 60 هــزار قــدم اســت ســتین الــف خطــوة 60 هــزار 
قــدم تقریبــا ســی کیلومتــر می شــود. اگــر در هــر قدمی ثــواب یــک حــج و مناســکش 
ــواب 60  ــرود ث ــاده ب ــد و پی ــل کن ــا غس ــی از آنج ــر کس ــد معنایش ایــن اســت اگ باش
هــزار حــج مقبولــه دارد. اینقــدر گاهی ایــن اعمــال ثواب هایــش بــزرگ اســت و 
مــا هــم روحمــان کوچــک هســت و دســتگاه و عظمــت دســتگاه الهــی را درک 
نمی کنیــم کــه بــه نظرمــان می آیــد که ایــن ثواب هــا مبالغــه آمیــز اســت؛ در حالــی 

ــه نیســت. کــه اصاً ایــن گون
در روایــات حضــرت فرمودنــد: مومنــی کــه از ســر محبــت بــه پــدر و مــادرش نظــر 
می کنــد خــدای متعــال در هــر نظــر ثــواب یــک حــج بــه او می دهــد. یــک کســی گفــت 
آقــا شــاید یــک کســی دلــش بخواهــد روزی صــد بار ایــن گونــه بــه پــدر و مــادرش 
نــگاه کنــد )مــن حدیــث را نقــل بــه معنــا می کنــم( حضــرت فرمودنــد مگــر تــو بخیــل 
هســتی دســتگاه خــدای متعــال خیــل وســیع تــر از ایــن حرفهاســت اگــر او صــد بــار 

نظــر محبــت آمیــز بکنــد خــدای متعــال صــد بــار ثــواب حــج بــه او می دهــد.
مــا چــون کوچــک هســتیم این ثواب هــا گاهــی در نظــر مــا یــک کمی ممتنــع بــه 
نظــر می آیــد در دســتگاه خــدای متعــال همه ایــن ثواب هــا متصــور اســت؛ نســبت 
بــه فضــل و جــود و کــرم الهــی و در دســتگاه اهــل بیت و وســعت دستگاهشــان این 

ثواب هــا متصــور اســت.

تبدیل طینت شهید راه زیارت به طینت انبیاء مخلصین
بــاب دیگــری خدمتتــان می خوانم. ایــن گونــه  یــک روایــت دیگــر را از یــک 
بــود کــه می رفتنــد زیــارت سیدالشــهداء)ع( گاهــی اوقــات اگــر بــه دســت دشــمن 



173

ــک  ــد کشــته می شــدند؛ صفــان جمــال از امــام صــادق)ع( در ضمــن ی می افتادن
ُل  ّوَ

َ
ــُه َقــاَل أ حدیثــی ســوال کــرد: »َفَمــا ِلَمــْن ُقِتــَل ِعْنــَدُه َجــاَر َعَلْیــِه ُســْلَطاٌن َفَقَتَل

ِتــي ُخِلــَق ِمْنَهــا 
َ
 َخِطیَئــٍة َو ُتْغَســُل ِطیَنُتــُه اّل

ُ
َقْطــَرٍة ِمــْن َدِمــِه ُیْغَفــُر َلــُه ِبَهــا ُکّل

ْنِبَیــاُء المخلصیــن ]اْلُمْخَلُصــوَن [ َو َیْذَهُب 
َ ْ
ــی َتْخُلــَص َکَمــا َخَلَصــِت األ اْلَمَاِئَکــُة َحّتَ

ْهــِل اْلُکْفــرِ «)7( اگــر ســلطانی دســت 
َ
ْجَنــاِس ِطیــِن أ

َ
َعْنَهــا َمــا َکاَن َخاَلَطَهــا- ِمــْن أ

ــارت و ســلطان  ــه زی ــه رفتــه ب ــر و او را بکشــد ثواب ایــن کســی ک بیابیــد به ایــن زائ
ــر او مســلط شــده و او را کشــته چیســت این شــنیدنی اســت از امــام صــادق)ع(  ب
خیلــی عجیــب اســت فرمودنــد: اول قطــره خونــش کــه ریختــه می شــود همــه 
خطاهایــش و خطیئه هایــش هــم اعمالــش و شــاید هــم صفــات رذیلــه اش مــورد 

مغفــرت قــرار می گیــرد.
متناســب  و  متفــاوت  طینت هایمــان  و  شــدیم  خلــق  طینتــی  یــک  از  مــا 
بعضــی  اســت  نورانــی  خیلــی  طینت هایشــان  بعضــی  اســت.  درجاتمــان  بــا 
اســت  ظلمــات  طینت هایشــان  خــب  هــم  بعضی هــا  تــر  کــم  طینت هایشــان 
اســت.  ظلمانــی  سرشتشــان  کــه  نیســتند  بیــت  اهــل  دوســتان  در  که این هــا 
خــب خیلــی چیزهــا در طینــت انســان هســت البته اینکــه طینــت از کجــا می آیــد 
چــرا طینت هــا متفــاوت هســتند در جــای خــودش بایــد بحــث شــود کــه آنجــا 
ــا  ــت م ــه طین ــت این ک ــوده اس ــل ب ــا در آن دخی ــارات م ــش از اختی ــم خیلی های ه
چگونــه شــود اختیــاری کــه مــا در عوالــم قبــل کردیــم در سرشــت و طینتمــان هــم 
ــوص  ــل خل ــت و خیلــی بــی ارتبــاط بــا اختیــار مــا نیســت؛ مث ــته اس ــور داش حض
ــِو اْســَتَقاُموا َعَلــی 

َ
ّل ن 

َ
در طینت. ایــن را در قــرآن خــدای متعــال می فرمایــد »َوأ

ــت و  ــته اس ــه گذش ــر ب ــت ناظ ــن/16( پیداس ــاًء َغَدًقا«)ج ــَقْیَناُهم ّمَ ْس
َ َ
ــِة أل ِریَق الّطَ

بعیــد نیســت اگــر آن هــا در طریقــه توحیــد و والیــت اســتقامت می کردنــد آن هــا را 
بــا آب گــوارا ســیراب می کردیــم. حضــرت فرمود ایــن ناظــر بــه عالــم اظلــه اســت در 
ــان  ــا والیتم ــرات ب ــا آب ف ــان را ب ــد گلش ــتقامت می کردن ــا اس ــت م ــر والی ــر ب ــا اگ آنج
عجیــن می کردیــم ) مــاء فــرات تفســیر بــه والیــت شــده اســت( گلشــان عجیــن بــا 
والیــت می شــد و نورانــی می شــدند. کما ایــن کــه بعضــی می دانیــد گلشــان بــا مــاء 
جــاج بــا آب تلــخ و شــور سرشــته شــده اســت. حــاال آن هــر کــدام تفاســیری دارد. اُ

شــده  مــا  سرشــت  دیگــر  کــه  هســت  وجودمــان  در  مــا  کــه  طینت هایــی 
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تعبیــر  خیلــی  تعبیــر  روایت ایــن  آن  در  اســت  متفــاوت  طینت هــا  اســت این 
بــه  زیارت امــام حســین  کــه در  کســی  وقتــی خون ایــن  فرمــود  اســت  عجیبــی 
خلــق  او  از  کــه  طینتــی  مائکــه  می ریــزد  زمیــن  روی  اســت  رســیده  شــهادت 
ْنِبَیــاُء المخلصیــن  

َ ْ
ــی َتْخُلــَص َکَمــا َخَلَصــِت األ شــده اســت شستشــو می دهنــد َحّتَ

آدم  طینت ایــن  اســت  شــده  خالــص  طینتشــان  مخلــص  انبیــاء  کما اینکــه 
هــم خالــص می شــود. این خیلــی مقــام عجیبــی اســت. نــه بیانــش از غیر امــام 
ســاخته شــده اســت و نه اینکــه اگــر بیان امــام صــادق نبــود واقعاً ایــن قــدر مطلــب 
ــیر  ــه در مس ــی ک ــود کس ــرت فرم ــود. حض ــردن نب ــاور ک ــل ب ــه قاب ــت ک ــنگین اس س
زیــارت سیدالشــهداء بــه قتــل برســد این آدم وقتــی خونــش روی زمیــن می ریــزد 
غیــر از ایــن کــه خطیئه هایــش پــاک می شــود مائکــه مــوکل هســتند طینــت او را 
شستشــو دهنــد و طینــت او خالــص می شــود و زدوده می شــود از طینــت او آن 

چــه از ناپاکــی گل اهــل کفــر و فســاد وارد شــده اســت.

عالمت تفاوت طینت و عمل مومن و کافر
ایــن هــم در روایــات مفصــل توضیــح داده اســت و فرمــود کــه خــدای متعــال از 
یــک گل مومنیــن را آفریــده اســت و از یــک گل کفــار و عــرض کردم ایــن جبــر نیســت 
بلکــه اختیــارات قبلــی مــا در آن دخیــل بــوده اســت. بعد ایــن دو گل بــا هــم قاطــی 
شــده اند صفــات مومنیــن بــه آن هــا و صفــات آن هــا بــه مومــن ســرایت پیــدا کــرده 
اســت؛ نظیــر معاشــرتی کــه مــا در همیــن دنیــا بــا همدیگــر داریــم. االن در ایــن دنیــا 
مومــن بــا فاســق بــا هــم معاشــرت می کننــد زندگــی شــان گاهــی آمیختــه می شــود 
ــا همدیگــر معاشــرت می کننــد؛ فرهنگ هــا و رفتارهــا  کافــر و مومــن در ایــن دنیــا ب
منتقــل و گاهــی خصوصیــات روحــی منتقــل می شــود؛ یعنــی مــا از کفــار نحــوه 

زندگــی یــاد می گیریــم.
ــم بســیاری اش از طــرف کفــار آمــده اســت  ــه مــا داری ــی ک االن ایــن شــیوه زندگ
و ایــن در اثــر اختــاط مــا بــا کفــار اســت؛ یعنــی وقتــی مختلــط بــا کفــار شــدیم ظاهــر 
ــه زندگــی مــا و گاهــی صفاتشــان بــه صفــات مــا ســرایت می کنــد.  زندگــی آن هــا ب
گاهــی از ایــن بدتــر می شــود و آلودگــی آن هــا وارد طینــت مــا می شــود عامــت 
طینــت گاهی ایــن اســت کــه آدم از آلودگــی بــدش نمی آیــد، زیــرا یــک موقعــی آدم 
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ــد  ــان ش ــت انس ــر وارد طین ــی اگ ــد ول ــدش می آی ــی ب ــی از آلودگ ــود ول ــوده می ش آل
ــد و ایــن عامتــش اســت. ــی بــدش نمی آی انســان دیگــر از آن آلودگ

طینــت فاســق از فســق اســت؛ او فاســق اســت نــه فاســق العمــل؛ از فســق 
لــذت می بــرد. در روایــات بــه حضــرت گفتنــد: شــیعه شــما معصیــت می کنــد مــا 
ــق  ــد فاس ــت بگویی ــق اس ــد فاس ــود: نگویی ــرت فرم ــت؟ حض ــق اس ــم فاس بگویی
العمــل اســت؛ او طیــب الــروح اســت یعنــی روحــش پــاک اســت اگــر محــب مــا 
اســت خــودش پــاک اســت اما عملــش فســق اســت. از عملــش تبــری بجوییــد از 
خــودش تبــری نجوییــد. در روایــات دارد مومــن عامتش ایــن اســت کــه از بــدی 
بــدش می آیــد زیــرا وقتــی طینــت پــاک شــد، ســنخیتی بــا بــدی نــدارد پــس از 
بدی هــا بــدش می آیــد؛ بــه عکــس فاســق از فســق لــذت می برد ایــن اســت کــه 
مومــن هیــچ وقــت از گنــاه خــودش راضــی نیســت و هیــچ وقــت از گنــاه خــودش 

ــت. ــاه نیس ــه گن ــج ب ــودش مبته ــق وج ــرد از عم ــی نمی ب ــذت حقیق ل
درجــه  یــک  و ایــن  می شــود  ابالــی  ال  می دهــد  انجــام  مکــروه  وقتــی  مومــن 
از ایمانــش کاســته شــده اســت اگــر در گناهــان ال ابالــی شــد کــه درجــه بعــدی اســت. 
مومــن ال ابالــی نیســت چــون طینتــش نورانــی اســت و از گنــاه پرهیــز می کنــد یــک 
جایــی هــم اگــر مبتــا شــد و در اثــر آلودگــی و آمیختگــی با کفار گناهــی را انجــام داد این 
از گنــاه خــودش هــم بــدش می آیــد؛ از صفــت بــد خــودش هــم بــدش می آیــد؛ مثــًا 
اگــر حســد در آن باشــد از حســد خــودش لــذت نمی بــرد. ناراحــت اســت کــه حســود 
اســت؛ ناراحــت اســت کــه بخیــل اســت؛ ناراحــت اســت کــه تــرس بــی جــا و خــوف بی 

جــا دارد؛ از ترســو بــودن خــودش بــدش می آید؛ ایــن عامــت مومــن اســت.
بــه عکــس اگــر کســی فاســق و فاســد و کافــر شــد، از اعمــال بــد لــذت می بــرد 
و بــه عکــس از اعمــال خــوب نگــران هســت و بــدش می آیــد و لــذت نمی بــرد. 
ــا هــم بــه انــواع مختلــف اســت. گاهــی  حــال اختاط ایــن دو )مومــن و فاســق( ب
بــه گونــه ای اســت کــه ظاهــر مومــن فقــط آلــوده می شــود این یــک دســته هســتند 
ولــی گاهــی در اثــر شــدت اختالــی کــه انســان پیــدا می کنــد می بینــد کــه طینتــش 
هــم آلــوده می شــود یعنــی بــه گونــه ای می شــود کــه گاهــی از بعضــی بدی هــا هــم 
بــدش نمی آیــد و از بعضــی خوبی هــا هــم خیلــی لــذت نمی برد؛ ایــن عامــت 

اختــاط طینــت اســت.

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

حــال در ایــن روایــت حضــرت فرمــود کــه مائکــه وقتی ایــن مومــن خونــش روی 
زمیــن می ریــزد طینــت او را شستشــو می دهنــد تــا خالــص می شــود و آن چــه کــه 
از ناپاکــی ِگل اهــل کفــر و فســاد مخلــوط بــا طینــت مومــن شــده بــود از طینــت او 

جــدا می شــود. این خیلــی چیــز عجیبــی اســت.

درجات آلودگی انسان به دست ابلیس
ــه « قلبــش شستشــو داده می شــود.  در ادامــه حدیــث اســت کــه »َو ُیْغَســُل َقْلُب
در مــورد قلــب، از قلــب ظاهــری داریــم تــا باطــن؛ گاهــی اوقــات شــیطان و شــیاطین 
و اولیــاء طاغــوت در قلــب انســان نفــوذ می کننــد و انســان بــه آلودگــی آن هــا آلــوده 
 َقِبیــٍح َو 

ُ
ْصــُل ُکّلِ َشــّرٍ َو ِمــْن ُفُروِعِهــْم ُکّل

َ
ــا أ َن می شــود زیــرا بــر طبــق احادیــث »َعُدّوُ

َفاِحَشــة«)8( همــه زشــتی ها و بدی هــا و آلودگی هــا مــال دســتگاه اولیــاء طاغــوت و 
دشــمنان حضرت و مال شــیطان اســت. شــیطان ســعی می کند در انســان دســت 
ــوده می کنــد؛ کســی  ــوده کنــد. گاهــی ظاهــر انســان را مســح و آل ببــرد و انســان را آل
کــه طینتــش از لجــن اســت اگــر بــوی او هــم بــه انســان بخــورد انســان بــوی لجــن 
می گیــرد. آدم از مســیری کــه بــوی عفونــت می آیــد عبــور کنــد الاقــل لباس هایــش 
بــوی بــد می گیــرد. شــیطان ســعی می کنــد اگــر بتوانــد بــوی خــودش را اگــر بتوانــد 
دســتش را کــه از لجــن اســت، بوســیله آن هــا انســان را آلــوده کنــد؛ اگــر بتوانــد دســت 
در قلــب انســان ببــرد. در روایــات اســت کــه هــر گناهــی کــه انســان می کنــد یــک 
َظــُر َســْهٌم  نقطــه تیــره در دلــش پیــدا می شــود این کــه در روایــات اســت کــه »الّنَ
َمْســُموٌم ِمــْن ِســَهاِم ِإْبِلیــس«)9(  نــگاه حــرام یــک تیــری اســت کــه از ناحیه شــیطان 
ــه قلــب انســان می رســد. شــیطان ســعی  رهــا می شــود از چشــم عبــور می کنــد و ب
می کنــد کدورت،آلودگــی، ظلمــت، اســتکبار، شــیطنت و گــردن فــرازی خــودش در 
ــه قلــب انســان برســاند. این کار شــیطان اســت. خــب  ــل خــدای متعــال را ب مقاب
گاهــی اوقــات قلــب مــا آلــوده می شــود؛ مومــن اســت خالــص کــه نیســت اما در آن 

روایــت فرمــود قلبــش را شستشــو می دهنــد و ایــن خیلــی عجیــب اســت.

ویژگی های شرح صدر در انسان
زیــارت و خونــش ریختــه می شــود،  کــه در راه سیدالشــهداء مــی رود  کســی 
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خطیئه هایــش پــاک می شــود؛ صفــات و سرشــتش تطهیــر و خالــص می شــود. 
ــر ســرایت  ــه گل ایــن زائ ــر یــک خلطــی از گل اهــل کفــر و فســق و ناپاکــی آن هــا ب اگ
کــرده بــود مــی رود و دور می شــود یــا از بیــن می برنــداز او دور می کننــد و بعــد 
قلبــش شستشــو داده می شــود و در ادامــه حدیــث اســت کــه »َو ُیْشــَرُح َصــْدُرُه« 
شــرح صــدر بهــش داده می شــود. شــرح صــدر در روایــات دارد همــان نورانیــت 
توحیــد و والیــت اســت کــه وارد قلــب مومــن می شــود. حضــرت فرمودنــد: شــرح 
صــدر نورانیتــی اســت کــه وارد قلــب مومــن می شــود، وقتــی وارد قلــب مومــن 
شــد،  ایــن قلــب وســعت و فصحــت پیــدا می کنــد، بعــد هــم ظرفــی بــرای حقایــق 
می شــود؛ قلــب قبــل ازآن قلبــی بســته اســت کــه ظــرف نــزول حقایــق نیســت 
وقتی ایــن نورانیــت آمــد درهــا بــاز می شــود و شــرح صــدر پیــدا می شــود و انســان 

آمــاده نــزول حقایــق می شــود.
و  کرده انــد  معنــا  گونــه  اکــرم)ص(  ایــن  نبــی  مقــدس  وجــود  را  صــدر  شــرح 
َناَبــَة ِإَلــی َداِر اْلُخُلــوِد َو ااِلْســِتْعَداَد ِلْلَمــْوِت  ِ

ْ
َجاِفــَي َعــْن َداِر اْلُغــُروِر َو اإل فرمودنــد: »الّتَ

َقْبــَل ُحُلــوِل اْلَفــْوت «)10(.

عالمت این شرح صدر سه چیز است:
اول ایــن اســت کــه تجافــی نســبت بــه دار الغــرر پیــدا می کنــد؛ یعنــی دل کنــده 
می شــود و حالــت پــرواز از دنیــا پیــدا می کنــد؛ فریفتــه بــه دنیــا نمی شــود و حالــت 
میــل و انــس پیــدا می کنــد بــا دار الخلــود انابــه یعنــی حالــت انــس و غیــر توبــه 
اســت. در قــرآن هــر دو اســتعمال شــده اســت منیــب و انابــه غیــر از تــاب و یتــوب 
اســت توبــه یعنــی رجــوع الــی اهلل انابــه مقــام انــس بــا خــدا اســت. منیبیــن کســانی 
هســتند کــه بــه ذکــر اهلل تطمئــن القلــوب بــه مقــام ذکــر و اطمینــان می رســند. از 
آثــار شــرح صــدر انابــه الــی دار الخلــود اســت یعنــی انســان انــس بــا دار الخلــود پیــدا 
می کنــد دل کنــده از دنیــا و مانــوس بــا دار آخــرت می شــود کــه سیدالشــهداء فرمــود 
اصحــاب مــن مانــوس بــا مــرگ هســتند یعنــی همیــن. انــس بــا دار الخلــود انســان 
ــت و  ــوت اس ــاده م ــا آم ــوت فرصت ه ــل از ف ــم قب ــوم ه ــدم س ــد و در ق ــدا می کن پی
اســتعداد بــرای مــوت دارد. مــوت اســتعداد می خواهد ایــن کــه فرمودنــد: »موتــوا 
َقْبــل أْن تموتــوا«)11( در بــاب اولیــاء خــدا اســت که انســان به موت اختیاری برســد 

سـوژه سـخـن



178

کتــاب مــاه

و آن اســتعداد می خواهــد اســتعداد مــوت پیــدا می کنــد گویــا مــوت اختیــاری 
پیــدا می کنــد. اگــر کســی بــه شــرح صــدر رســید مســتعد بــرای مــوت قبــل از فــوت 
فرصت هــا می شــود. هنــوز فرصت هــا از او فــوت نشــده اســت او مســتعد رفتــن 
ــاب اولیــاء هســت کــه خلــع روح از خودشــان  اســت؛ این مــوت اختیــاری کــه در ب
می کردنــد و در احواالتشــان نقــل شــده و گاهــی یــک روز و ســه روز و یــک هفتــه و در 
بعضــی بیشــتر خلــع روح از خودشــان می کردنــد و می رفتنــد و بــر می گشــتند و بــه 

اختیــار خودشــان واگــذار شــده بود، ایــن خیلــی مقــام عجیبــی اســت.
شــرح صــدر اگــر بــه کســی داده شــد و نورانیــت قلــب اگــر آمــد و در قــدم اول 
اســت؛ این  آثــارش  شــد این ها  انســان  قلــب  وارد  اگــر  والیــت  و  توحیــد  انــوار 
مقدمــه هدایت هــای بعــدی اســت. انســان تــا دلبســته بــه دنیــا اســت هدایــت 
ــت  ــدارد هدای ــود ن ــرت و دار الخل ــم آخ ــب و عال ــم غی ــا عوال ــس ب ــا ان ــود. ت نمی ش
نمی شــود. تــا آمــاده بــرای مــوت نباشــد هدایــت نمی شــود. این ها بایــد بیایــد تــا 

انســان پــرواز کند این هــا مقدمــه پــرواز انســان اســت.

اجر شهید راه زیارت امام حسین)ع(
اگــر کســی به ایــن مقــام رســید و در راه امــام حســین)ع( کشــته شــد، قلــب او 
 ِإیَمانــا« 

ُ
ُیْمــَأ شستشــو داده می شــود و شــرح صــدر بــه او داده می شــود و »َو 

)4( قلبــش پــر از ایمــان می شــود و همانطــور کــه مــا دعــا می کنیــم »اللهم امــاء 
قلبــی حبــا لــك«)12( قلــب انســان پــر از محبــت خــدا و پــر از ایمــان می شــود؛ پــر از 
محبت امیرالمومنیــن)ع( می شــود و جــای خالــی نمی مانــد زیــرا پیمانــه قلبــش 
را با ایمــان پــر می کننــد. در ادامــه همــان حدیــث اســت کــه در ایــن حــال »َفَیْلَقــی 
ْبــَداُن َو اْلُقُلــوب « وقتــی بــه لقــا خــدا 

َ ْ
اهلَل َو ُهــَو ُمْخَلــٌص ِمــْن ُکّلِ َمــا ُتَخاِلُطــُه األ

می رســد از هــر چــه کــه مخالطــه بــا ابــدان و قلــوب دارد نــه فقــط بدنــش پــاک 
می شــود بلکــه هــر چــه بــا بــدن انســان می توانــد آمیختــه شــود، بــا قلــب انســان 

ــود. ــاک می ش ــت پ ــع اس ــاب و مان ــه حج ــود ک ــه ش ــد آمیخت می توان
حجــب گاهــی بــدن انســان را می گیرنــد و گاهــی اوقــات گنــاه و آلودگی هــای 
و  متعــال  خــدای  بــر  اســتکبار  و  تفرعــن  ظلمــت  و  رذیلــه  صفــات  و  شــیطان 

فرعونیــت نفــس و گاهــی باطــن و قلــوب انســان را هــم می گیــرد.
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جبهه نور نبی اکرم)ص( و جبهه ظلمت شیطان
ــه آنجــا همــه اش طهــارت و  ــرم)ص( ک ــور نبــی اک دو جبهــه اســت: یــک جبهــه ن
نــور و صفــا و بندگــی و خلــوص اســت و یــک طــرف دســتگاه ابلیــس اســت کــه 
سراســر ظلمــت و کــدورت و آلودگــی جهنــم اســت. طعام ایــن طرفی هــا بهشــت 
اســت و آب گــوارا و شــجره طوبــی و طعــام آن هــا هــم غســلین و مــاء حمیــم 
 ِمــْن 

َّ
 َطَعــاٌم ِإال

َ
و چــرک و شــجره زقــوم اســت و در جهنــم هــم کــه می رونــد »َوال

ِغْســِلیٍن«)حاقه/36( در دنیــا هــم همیــن طــور اســت یعنــی در دنیــا هــم آن هایی 
ــه  ــی ک ــد و آن های ــب می خورن ــام طی ــد طع ــفره امیرالمومنین می خورن ــر س ــه س ک

ســر ســفره شــیطان می نشــینند غســلین می خورنــد.
آن اولیــاء خدایــی کــه پــرده از جلــوی چشمشــان برداشــته شــده اســت وقتــی 
نــگاه بــه ســفره حــرام می کردنــد چــرک و خــون می دیدنــد در دنیــا هــم همیــن طور 
اســت در آخــرت هــم همیــن طــور اســت. مثــًا اگــر کســی در خــواب دیــد خدایــی 
یــا شــبهه ناک  زیــرا در روزی اش حــرام  بگــردد  نکــرده نجاســات می خورد ایــن 
وارد شــده اســت؛ آن شــبهه نــاک را از روزی خــودش دور کنــد. حــال گاهــی روزی 
ظاهــری اســت و گاهــی روزی باطنــی او اســت؛ مثــًا علمــش علــم آلــوده ای شــده 
ــرد وارد  ــاد می گی ــه دارد ی ــی ک ــن معارف ــی در ای ــرا خلیط ــد زی ــب باش ــت. مواظ اس
شــده اســت؛ اجتنــاب کنــد از آن و معــارف خــودش را خالــص کند. ایــن آلودگی هــا 

مال ایــن دســتگاه اســت.

مراتب نفوذ شیطان در انسان و مراتب توبه
مؤمــن سرشــتش از دســتگاه نبــی اکــرم)ص( اســت. در روایــات اســت کــه اگــر 
بتوانــد خــودش را در ایــن وادی حفــظ کنــد همــه وجودش نور و صفــا و طهارت و 
پاکــی می شــود و اگــر از آن طــرف قدمی برداشــت آلودگــی از آن بــر می آیــد شــیطان 
می خواهــد مــا را ببــرد آلــوده کنــد. یــک موقــع آلودگــی بــه بــدن اســت، خــب آدم 
مــی رود زیــر دوش خــودش را می شــوید. یــک بــار عفونــت رفتــه داخــل بدن ایــن 
کــه بــا حمــام رفتــن نمی شــود درســتش کــرد؛ حــال یــک موقعــی می بینــد رفتــه 
ــی را  ــرزخ طوالن ــد یــک ب ــرای تطهیــر بای در روح انســان این دیگــر گاهــی اوقــات ب
ــی را طــی کنیــم مثــل  ــرزخ طوالن ــه یــک ب طــی کند. ایــن خیلــی عجیــب اســت ک
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ــش  ــت را از بدن ــد و عفون ــی اش می کنن ــد و جراح ــوش می کنن ــی ه ــه ب ــی را ک کس
بیــرون می آورنــد، بایــد مــا را ببرنــد در آن فضــای عالــم بــرزخ تطهیرمــان کننــد 
تــا ســر از قبــر کــه بــر می داریــم مطهــر باشــیم. گاهــی اوقــات ســختی های محشــر 
اســت و گاهــی اوقــات جهنــم اســت؛ ســهم جهنــم را بایــد جهنــم بخــورد.  ایــن 
در روایــات هســت کــه حضــرت فرمــود کــه همــه گناهــان ســخت اســت ولــی 
ســخت ترین گنــاه آن گناهــی اســت کــه تبدیــل بــه گوشــت و پوســت انســان 
می شــود؛ یعنــی از حــرام انســان فربــه بشــود کــه گاهــی اوقــات از مــال حــرام 
اســت، گاهــی اوقــات از لــذت حــرام اســت و انســان روحــش فربــه می شــود و روح 
انســان لــذت حــرام می بــرد و بــا لــذت حــرام فربــه می شــود. فرمــود نکته اش ایــن 
اســت بــه خاطر اینکــه حــرام در بهشــت راه نــدارد و تــا پاکتــان نکننــد در بهشــت 

نمی گذارنــد برویــد.
گاهــی ناپاکــی رفتــه در زوایــای وجــود انســان خــودش را پنهــان کــرده اســت این 
ــاص و  ــز اخ ــه ج ــتگاه امیرالمومنین)ع( ک ــود. در دس ــی می ش ــرک خف ــان ش هم
توحیــد نیســت »مــن أشــرك بعبــادة ربــه فقــد أشــرك بوالیتنــا«)13( هــر کــه شــرک 
در بندگــی دارد ولــو شــرک خفی ایــن شــرک در والیــت مــا دارد. اگــر کســی بــه 
ــار  ــک ب ــود. ی ــارت بش ــور و طه ــودش ن ــه وج ــد هم ــید بای ــت رس ــاص در والی اخ
شــیطان جســم انســان را مســح می کند ایــن یــک توبــه دارد یــک موقعــی آن 
آلودگــی از جســم انســان عبــور می کنــد و دســت شــیطان بــه روح انســان می رســد 
آن توبــه دیگــری دارد؛ یــک بــار هــم دســت شــیطان می رســد بــه زوایــای پنهــان 
ــو  ــد شستش ــن بای ــد خب ای ــوذ می کن ــا نف ــا آنج ــیطان ت ــتگاه ش ــان و دس گل انس
داده شــود و شستشــو هــم داده می شــود مومــن بــا ســختی ها بــا بــا ابتائــات و بــا 
ســختی جــان کنــدن در عالــم بــرزخ شستشــو داده می شــود. ولــی در آن حدیــث 
فرمود ایــن مومنــی کــه رفتــه بــه زیــارت سیدالشــهداء)ع( و بــه دســت دشــمن 
کشــته شــده اســت همیــن کــه خونــش روی زمیــن می ریــزد خطیئه هایــش کــه 
پــاک می شــود مائکــه گلــش را شستشــو می دهنــد و طینتــش خالــص می شــود؛ 
ــه از  ــد و مثــل طینــت انبیــاء خالــص می شــود؛ آن چــه ک از اولــش دســت می برن
ناپاکــی گل اهــل کفــر و فســق وارد گلــش شــده بــود یــا از گلــش مــی رود و یــا از گلــش 

ــت. ــب اس ــی عجی ــود. این خیل ــو داده می ش ــش شستش ــد و قلب ــش می کنن پاک
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شستشوی طینت مومن با آب والیت معصوم
ــَن  ِمّ َعَلْیُکــم  ُل  آنچــه مــا را شستشــو می دهــد حقیقــت والیــت اســت »َوُیَنــِزّ
ــم ِبِه«)انفــال/11( در روایــت فرمود ایــن آب، حقیقــت والیــت  َرُک ُیَطِهّ ــاًء ِلّ ــَماِء َم الّسَ
اســت کــه از مقــام رفیــع نبــی اکــرم جــاری می شــود شــما را می شــوید. مائکــه بــا چــه 
چیــزی شستشــو می دهنــد کــه قلــب انســان پــاک می شــود؟ در بــاب نهــر تســنیم 
کــه مربــوط به امیرالمومنیــن)ع( اســت روایــت اســت کــه بــاب بهشــت متقیــن اســت 
و مومنیــن وقتــی می خواهنــد وارد شــوند در ایــن نهر تســنیم خودشــان را شستشــو 
می دهنــد، جسدشــان پــاک می شــود.آن گونــه شستشــو می شــود کــه قلبشــان 
را شستشــو می دهنــد و نورانیــت قلــب و شــرح صــدر پیــدا می کنــد و قلبــش پــر 
از ایمــان می شــود و وقتــی خــدا را ماقــات می کنــد مخلــص اســت »َو ُهــَو ُمْخَلــٌص 
ْبــَداُن َو اْلُقُلــوب« کــه  هیــچ پلیــدی در تنــش نیســت و بــا 

َ ْ
ِمــْن ُکّلِ َمــا ُتَخاِلُطــُه األ

ــُه َو  ــِذی یْلَقــی َرّبَ
َ
ــِلیُم اّل قلــب ســلیم وارد بــر خــدای متعــال می شــود. »اْلَقْلــُب الّسَ

َحــٌد ِســَواُه«)14( قلــب ســلیم قلبــی اســت کــه وقتــی بــه ماقات پــروردگار 
َ
َلیــَس ِفیــِه أ

ْو ِشــْرٌك َفُهــَو َســاِقط«)15( 
َ
 َقْلــٍب ِفیــِه َشــّكٌ أ

ُ
مــی رود جــز خــدا در آن قلــب نیســت »ُکّل

قلبــی اســت کــه در آن نــه شــک اســت، بــه مقــام نورانیــت و یقیــن رســیده اســت و 
نــه شــرک اســت، بــه مقــام اخــاص در محبــت رســیده اســت.

ْلــٍف 
َ
ْهــِل َبْیِتــِه َو أ

َ
در ادامــه آن حدیــث اســت کــه »َو ُیْکَتــُب َلــُه َشــَفاَعٌة ِفــي أ

ــَاَة َعَلْیــِه اْلَمَاِئَکــُة َمــَع َجْبَرِئیــَل َو َمَلــِك اْلَمــْوت    َو ُیْؤَتــی  ــی الّصَ
َ
ِمــْن ِإْخَواِنــه َو َتَوّل

ــُع َقْبــُرُه َعَلْیــهِ  َو ُیوَضــُع َلــُه َمَصاِبیــُح ِفــي  ــِة َو ُیَوّسَ ِبَکَفِنــِه َو َحُنوِطــِه ِمــَن اْلَجّنَ
ــُع  ــِة َو ُیْرَف ــَن اْلَجّنَ ــَرِف ِم ــُة ِبالّطُ ِتیــِه اْلَمَاِئَک

ْ
ــة َو َتأ ــَن اْلَجّنَ ــاٌب ِم ــُه َب ــُح َل ــِرِه َو ُیْفَت َقْب

ــی  ْوِلَیــاِء اهلِل َحّتَ
َ
َبْعــَد َثَماِنَیــَة َعَشــَر َیْومــًا ِإَلــی َحِظیــَرِة اْلُقــْدس  َفــَا َیــَزاُل ِفیَهــا َمــَع أ

اِنَیــُة َو َخــَرَج ِمــْن َقْبــِرِه 
َ

ْفَخــُة الّث  ُتْبِقــي َشــْیئًا َفــِإَذا َکاَنــِت الّنَ
َ

ِتــي ال
َ
ْفَخــُة اّل ُتِصیَبــُه الّنَ

ــُروَنُه  ْوِصَیــاَء َو ُیَبّشِ
َ ْ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن ع َو األ

َ
ُل َمــْن ُیَصاِفُحــُه َرُســوَل اهلِل ص َو أ ّوَ

َ
َکاَن أ

 » َحــّبَ
َ
َو َیُقوُلــوَن َلــُه اْلَزْمَنــا َو ُیِقیُموَنــُه َعَلــی اْلَحــْوِض َفَیْشــَرُب ِمْنــُه َو َیْســِقي َمــْن أ

هــم خــودش را پــاک می کننــد و هــم بــه او اجــازه شــفاعت می دهنــد در اهــل 
بیتــش و هــزار نفــر از بــرادران و دوســتانش. بقیــه روایــت هــم عجیــب اســت و کــه 
جنــاب ملــک المــوت کــه مامــور قبــض روح مــا اســت و جنــاب جبرئیــل آن هــا بــر او 
نمــاز می خواننــد یعنــی در نمــازش شــرکت می کننــد   این هــا اگــر روایــت نبــود بــاور 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

کردنــی نبــود کفنــش را از بهشــت برایــش می آورنــد غیــر از ایــن کفن هــای ظاهــری 
کــه مــا بــرای مومنیــن گاهــی اوقــات مهیــا می کنیــم یــک چیزهایــی در عالــم باطــن 
اســت. نــور در قبــرش می بــارد و چراغ هایــی در قبــرش روشــن می شــود از قبــرش 
ــد  ــه ســوی بهشــت گشــوده می شــود طرفه هــای بهشــتی برایــش می آورن بابــی ب
و بعــد از 18 روز کــه در قبــر خــودش هســت قبــرش کــه روضــه ای از ریــاض بهشــت 
اســت او را می برنــد بــه مقــام حظیرةالقــدس و در آن مقــام بــا اولیــاء خــدا اســت تــا 
نفخــه قیامــت بــه پــا می شــود. دو تــا نفخــه داریــم در نفخــه اول همــه می میرنــد 
و نفخــه دوم از نــو زنــده می شــوند همیــن کــه نفخــه دوم دمیــده می شــود و ایــن 
ســر بــر مــی دارد مواجــه بــا نبــی اکــرم می شــود یعنــی آنجــا محشــور می شــود خیلــی 
عجیــب اســت این روایــات واقعــًا شــگفت انگیــز اســت بــه او می گوینــد مــازم بــا مــا 
بــاش و هــم خــودش از حــوض می خــورد هــم هــر کــه را دوســت مــی دارد ســقایت 

می کنــد و ســاقی حــوض کوثــر بــه اذن ائمــه علیهــم الســام می شــود.
این هــا روایاتــی اســت کــه از ایــن دســت روایــات زیــاد داریــم اگــر مثــًا همیــن 
یــک روایــت بــود ممکــن بــود آدم بگویــد برویــم بحــث ســندی کنیــم ولی ایــن 
جــور نیســت؛ این مضامیــن در بــاب زیــارت سیدالشــهداء خیلــی عجیــب اســت. 
عبادتــی اســتثنایی اســت و یــک راه میانبــر خــدای متعــال به برکت سیدالشــهداء 
بــرای ســیر در وادی توحیــد و طهــارت و رســیدن بــه مقامــات قــرب و توبــه و انابــه 
و همه ایــن چیزهایــی کــه در ایــن حدیــث دیده ایــد بــه روی مــا گشــوده اســت و آن 
ســیر وادی زیــارت سیدالشــهداء)ع( هســت کــه از نیتــش ثــواب دارد تــا اقدامــش 
تــا قدمی کــه بــر می داریــم و تــا رســیدنش تــا مناســکش همــه ثــواب دارد. مناســک 

آخریــن قــدم اســت و اال از همــان قــدم اول احیــا می شــود.
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ابتالهای معصومین
ــم  ــا ه ــن دع ــه از امتیازات ای ــه ک ــای ندب ــای دع ــات و ویژگی ه ــی از خصوصی یک
زیــارات معصومین ایــن  و  ادعیــه  از  زیارتــی  یــا  کمتــر دعــا  و شــاید در  هســتش 
نکتــه بــه چشــم بخوره ایــن هســتش کــه در ایــن دعــای شــریف مــارو توجــه دادن 
ــه باهــای معصومیــن به ایــن  ــردن ب ــه باهــای معصومیــن نظــر مــا رو جلــب ک ب
صــورت کــه ســاده از باهــای معصومیــن اهــل بیــت)ع( رد نشــیم بلکــه عمیقــا 
و بــا تمــام وجــود بــه باهای ایــن بزرگوارهــا توجــه بکنیــم و بعــد از اینکــه توجــه 
کردیــم به ایــن باهــا بســوزیم و نالــه کنیــم و ندبــه کنیــم بعــد از توجــه به ایــن 
به ایــن وســیله ســر ســفره خصوصــی  و  بزنیــم  فریــاد  و  باها اشــکمون دربیــاد 
عنایــات اهــل بیــت وارد بشــیم یعنــی بــا توجــه کــردن بــه باهــای معصومیــن 
ــا  ــت ب ــیم و آنوق ــه برس ــه نال ــیم ب ــه برس ــه ندب ــان)ع( ـ ب ــام زم ــت بای ام و در نهای
ــر اون باهــا ســر ســفره خــاص عنایــت اهــل بیــت وارد بشــیم  ــه ب ــه و نال ایــن ندب
و ایــن نکتــه بســیار مهــم و ارزنــده ای اســت کــه احتیــاج بــه توضیــح داره مــن ان 
شــاء اهلل در ایــن جلســه بــه عنایــت حضــرت حــق همیــن رو اگــر بتونیــم یــه مقــدار 
بــاز بکنیــم بــه نظــر میرســه کــه بســیار قابــل توجــه اســت بــرای اســتفاده بیشــتر از 

حجت االسالم و المسلمین عالی

بالی ترفیعی
بالی تنبیهی

ســیاق  همــان  بــه  پیــش رو  ســخنرانی  متــن 
گفتــاری از  محــاوره ای ارایــه می شــود. حفــظ قالــب 
کــه نمونــه ای باشــد بــرای ایراد ســخن. ایــن روســت 
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دعــای ندبــه عنایــت بفرمائیــد اواًل باهایــی کــه بــر معصومیــن بــر چهــارده معصوم 
ـ علیهــم الســامـ  و مصائبــی کــه بــر آن هــا وارد میشــه بــا باهایــی کــه بر دیگــران غیر 
از اون چهــارده بزرگــوار وارد میشــه فــرق می کنــه یــه فــرق و تفــاوت اساســی داره.
باهایــی کــه بــر ســر ماهــا وارد میشــه مصائــب و مشــکاتی کــه بــر ماهــا وارد 
میشــه از فقــر و قــرض و مــرض و مــرگ و مصیبــت و گرفتــاری و ایــن مشــکات این 
ــر مــا ماهــا وارد میشــه دو دســته هســتش دو قســم  ــه ب باهــا  اینجــور باهایــی ک

ــر ماهــا وارد می شــود. ــا ب ــه: در مجمــوع دو قســم ب ــر میــاد ک ــات ب اســت از روای

دو قسم بال
یــک قســم مشــکات و باهــا باهــای کفــاره ای باهــای تنبیهــی اســت کــه 

غالــب باهایــی کــه بــر مــا وارد میشــه این گونــه اســت بــرای کفــاره اســت.
قســم دوم باهــای ترفیعــی برای اینکــه درجــه مــارو ترفیــع بدهنــد و بــاال ببــرن 

یــک قســمی هم از باهــا بــرا ترفیــع بــرا درجــه دادن.
عــرض کــردم غالــب باهــا کــه بــر مــا وارد میشــه و مشــکاتی کــه تــو زندگیمــون 
کــه  تــاوان همــون اعمالــی اســت  پیــش میــاد باهــای کفــاره ای اســت یعنــی 
خــدای ناکــرده اعمــال زشــتی کــه از مــا ســر زده گناهانــی کــه از مــا ســر زده تاوانــش 
ــاد  ــش می ــون پی ــو زندگیم ــه ت ــکاتی ک ــه مش ــا وارد میش ــر م ــه ب ــت ک ــی اس باهای
تــو زندگیمــون پیــش میــاد بســیاری از این هــا چوب هایــی  گرفتاری هایــی کــه 
اســت کــه از اعمــال خودمــون میخوریــم عقوبــات و تبعــات اعمــال خــود ماســت 
ــو همیــن دنیــا نســبت بــه بعضــی از اعمالمــون چوبشــو اینجا  ــم ت کــه پــرودگار عال
می زنــه تا اینجــا پــاک بشــیم و تــو آخــرت دیگــه چــوب نخوریــم چــون دیگــه اونجــا 
چــوب خــوردن تحملــش دیگــه به ایــن ســادگی نیســت در دعــای کمیــل شــما 

ــوی را. ــای دنی ــد باه خوندی

بالهای دنیوی
ــه  ــه میگ ــرض می کن ــال ع ــدای متع ــه خ ــل ب ــای کمی ــن)ع( در دع امیرالمؤمنی
خدایــا باهــای دنیایــی بــا همــه ســختی هاش اما زودگــذر باألخــره تمــوم میشــه 
ــیٌر  ــُه َیس ــٌل َمْکُث ــُروٌه َقلی ٌء َو َمْک

َ
ــّا ــَو َب ــرد َوُه ــش ک ــه تحمل ــی میش ــکات دنیای مش

سـوژه سـخـن
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ــَرِه؛ چــه جــوری  ِء ااْلِخ
َ
ــّا ــی ِلَب ــَف اْحِتمال ــا َفَکْی ــاه مدته اّم ــه؛ کوت ُت

َ
ــُه َقصیــٌر ُمّد ُئ

َ
َبقّا

آدم بتونــه باهــای آخــرت را بــا چوب هــای اونجــا را تحمــل بکنــه َو َجلیــِل ُوُقــوِع 
َیــُدوُم َمقاُمــُه؛ اونجــا دیگــه طوالنــی  َو  ُتــُه 

َ
ُمّد َتُطــوُل  ٌء 

َ
َبــّا َوُهــَو  اْلَمــکاِرِه فیهــا 

مــدت و تخفیــف اونجــا دیگــه عذاب هــاش تخفیــف نــداره عذاب هــای بســیار 
بــد مــارو  از ســر لطــف اعمــال  اونوقــت خــدای متعــال  بســیار ســنگین اســت 
ــا دیگه اینجــا تســویه بشــیم کار  ــه ت ــو همیــن دنیــا چوبمــون می زن بسیاری اشــو ت
بــه آخــرت نکشــه در روایتــی از امیرالمؤمنیــن)ع( مرحــوم مجلســی در جلــد 67 
ــد کــه شــیعیان مــا  ــوار نقــل کــرده حضرت امیــر)ع( در اون روایــت فرمودن بحاراألن
و دوســتان مــا اهــل بیــت را خداوند ایــن لطــف بهشــون می کنــه چوب هاشــو 
ــه مقــداری  ــه باهــارو همیــن جــا بهشــون میــده همیــن جــا ی تو ایــن دنیــا می زن
می پیچوننشــون تــا دیگــه کار بــه آخــرت نکشــه اون طــرف پــاک وارد بشــن این از 
ْنَیــا ِبَمــا َیْبَتِلیِهــْم ِبــِه 

ّ
ــُر ِشــیَعَتَنا ِمــْن ُذُنوِبِهــْم ِفــی الُد ســر لطــف ِإَنّ اهلَلَّ َتَعاَلــی ُیَطِهّ

ِمــَن اْلِمَحــِن؛ )بحاراألنــوار، ج64، ص232، بــاب 12، ح 48( بــا ایــن ســختی هایی 
کــه تــو دنیــا بهشــون میــده همیــن جــا پاکشــون می کنــه در آیــه 30 ســوره شــوری 
ــن  َصاَبکــم ّمِ

َ
ــا أ ــد: َوَم ــرآن همیــن نکتــه رو فرمــوده فرمودن ــو ق ــد متعــال ت خداون

ْیِدیکــْم َوَیْعُفــو َعــن کِثیــٍر؛ )شــوری: 30( ایــن مصیبت هایــی 
َ
ِصیَبــٍه َفِبَمــا کَســَبْت أ ّمُ

کــه بــه ســرتون میــاد باهایــی کــه برتــون وارد میشــه اینا ریشــه در اعمــال خودتــون 
داره ایــن مصیبت هــا ریشــه در اعمــال خودتــون داره تــازه حــاال خداونــد آخــر 
آیه اینــو میگــه َوَیْعُفــو َعــن کِثیــٍر؛ تــازه خــدا ســخت باهاتــون نمی گیــره خــدا بــا 
بــا  نادیــده می گیــره  اعمالتــون  از  بســیاری  برخــورد می کنــه  باهاتــون  فضلــش 
ــا  ــازه ب ــره ت عدلــش اگــه بخــواد برخــورد بکنــه کــه احــدی ســر ســالم بــه گــور نمی ب
فضلــش برخــورد می کنــه کــه بســیاری از اعمالمــون نادیــده می گیــره ولــی اون 
باهایــی کــه بــه ســرتون میاد ایــن تاوانــی اســت کــه بــر اثــر اعمالــی کــه انجــام بدیــد 
ــو دیــوان شــمس کــرده خیلــی تعبیــری  ــه تعبیــری کــه ت ــر ســرتون وارد میشــه ب ب
زیبایــی اســت که این هــا لطــف خداونــد متعــال که ایــن خوشــی ها و ناخوشــی ها 
را تــو زندگــی مــا میــده تــا چشــممون بــاز کنــه تا اینجــا بیــدار بشــیم حواســمون 

ــه خدایــی هــم داره. جمــع بشــه که ایــن ُملــک ی
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی
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پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من
ایــن خوشــی ها و ناخوشــی ها یــک لحظــه داغــم می کشــی )ناخوشــی ها( یــک دم 

بــه باغــم می کشــی )خوشــی ها( پیــش چراغــم می کشــی تــا وا شــود چشــمان من
این هــا همــش برای اینکــه تــا وا شــود چشــمان مــا یــه مقــدار آدم میــره دل بــده 
به ایــن دنیــا چــون شــیرینی های دنیــا یــه جــوری اســت کــه آدم خیلــی جــذب 
یــه تلخــی  تــا غــرق میخــواد بشــه تو ایــن شــیرینی ها خــدا  یــه مقــدار  می کنــه 
می فرســته یــه تلخــی می فرســته کــه دل نبنــدی آ اینجــا منزلــگاه تــو نیســت یــه بــا 

می فرســته یــه ســختی می فرســته.
منزلگه ما خاک نی گر تن بریزد باک نی

اندیشه ام افاک نی ای وصل تو کیوان من

کفاره اعمال
شــدن  بیــدار  و  تنبیــه  بــرا  اعمــال  کفــاره  بســیاریش  باهــا  بنابراین ایــن 
هســتش اینا از ســر لطــف هســتش، مرحــوم آشــیخ حســنعلی اصفهانــی مرحــوم 
نخودکــی اصفهانی ایشــون نقــل می کننــد تــو زندگیشــون فرمــوده کــه مــن تــو 
ــه نمــاز صبحــم قضــاء شــده البتــه باهایــی کــه خــدا می فرســته و  تمــام عمــرم ی
چوب هایــی کــه می زنــه بــه تناســب افــراد فــرق می کنــه دیگــه بــه تناســب کاس 
افــراد چوب هــای خــدا فــرق می کنه ایشــون می فرمــود کــه تــو تمــام عمــرم مــن 
یــه نمــاز صبحــم قضــا شــد تــو اون روز یــه بایــی بــه ســرم اومــد چنــان بــای 
ســنگینی بــه ســرم اومــد و چوبــی خــوردم کــه از ایــن بــه بعــد یــه نمــاز شــبم قضــا 
میشــه منتظــر بــا هســتم بلــه خــدا بــه دوســتانش چــوب می زنــه اوناییکــه کاری 
باهاشــون نــداره ولشــون می کنــه بــه دوستانشــون چــوب می زنــه تــا بیــدار بشــن 

ــر. همینجــا بیــدار بشــن زودت
مرحــوم آشــیخ رجبعلــی خیــاط رضــوان اهلل تعالــی علیــه من اینــو یکبــار دیگــه 
شــاید خدمــت شــما بزرگــواران در همیــن مجلــس مقــدس تــو همیــن مــکان 
مقــدس عــرض کــرده بــودم مرحــوم آشــیخ رجبعلــی خیاط ایشــون میگــه مــن 
ــم  ــو ذهن ــم ت ــتم می رفت ــمتی داش ــه س ــه ی ــردم ب ــور می ک ــتم عب ــه ای داش ــه مرتب ی
یک اندیشــه فکــر مکروهــی اومــد کــه بــرم انجــام بــدم حــاال نقــل کــرده کــه چــی 

سـوژه سـخـن
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بــوده یــک عمــل مکــروه بــرم انجــام بــدم همینجــور کــه بــا خــودم داشــتم می رفتــم 
پشــیمون شــدم از همــون عمــل مکروهــی ام کــه می خواســتم بــرم انجــام بــدم 
پشــیمون شــدم رســیدم بــه خیابــون از عــرض خیابــون می خواســتم عبــور بکنــم 
یــه چنــد تــا شــتر یــه قافلــه شــتر تــو همیــن تهــران کــه حــاال قدیــم می اومــد بارهایــی 
می آوردنــد یــه چنــد تــا شــتر داشــتن عبــور می کردنــد من ایســتادم که ایــن شــترها 
بــرن اونطــرف خیابــون اون شــتر آخــری یــه لگــد بــه ســمت مــن پــرت کــرد کــه اگــر 
ــوری مســیرم را عــوض  ــودم ف ــورده ب ــه خ ــودم قطعــًا ضرب ــداده ب ــی ن مــن جــا خال
کــردم رفتــم یــه مســجدی همیــن دور و بــرا بــود یــه توســل کــردم کــه خدایا ایــن لگــد 
ــرا چــی اومــد بــه ســمت مــن تــو پرانتــز مــن عــرض بکنــم خدمتتــون تــو روایــات  ب
مــا هســتش کــه شــما یــه خــار میــره تــو دســتتون پاتــون گیــر می کنــه بــه یــه ســنگی 
ــت زمیــن خــوردن بهتــون دســت میــده ســرتون درد می گیــره یــک کابوســی  حال
مثــًا تــو خــواب شــب می بینیــد یــه مرتبــه از خــواب می پرید ایــن چیزهــای جزئــی 
جزئــی تمام این هــا رو حســاب همــش بخاطــر عملــی اســت کــه آدم انجــام داده یــه 
چیزهــای ریــز ریــز تــا چــه برســه به اینکــه اگــر کســی یــه نمــازش قضــا بشــه تــا برســه 
به اینکــه اگــر کســی بــه کســب و کارش یــه بــی توفیقــی یــه گــره ای افتــاده باشــه اونجــا 
آدم بایــد خــودش زیــر ذره بیــن بگــذاره کــه مــن چــه کــردم که ایــن اومــده بــه ســر 
مــن یــه خــار تــو دســت آدم بره اینجــوری نیســت کــه اتفاقــی و شانســی باشــه حــاال 
ماهــا معمــواًل میگــی شانســی بــوده اتفاقــًا یــه خــاری رفــت تــو دســتم اتفاقــی چیــه 

مــا تو ایــن عالــم اتفاقــی و شانســی نداریــم همــه چــی رو حســابه.
آشــیخ رجبعلــی خیــاط میگــه یــه لگــد شــتر اومــد بــه ســمت مــن رفتــم توســل 
کــردم که ایــن لگــد بــرا چــی اومــد بــه ســمت مــن میگــه بــه مــن فهمونــدن که ایــن 
لگد تاوان اون فکر مکروهی اســت که تو راه داشــتی می اومدی اون فکر مکروهی 
کــه کــردی تــاوان او عــرض کــردم کاس افــراد فــرق می کنــه چــون کاس ایشــون 
خیلــی باالســت این چوب هــارو بهــش میزنــن آشــیخ رجبعلــی خیــاط میگــه مــن 
گفتــم کــه خدایــا مــن انجــام نــدادم اون عمــل مکــروه را منکــه نکــردم کــه برگشــتن 
بــه مــن گفتــن کــه خــب اون لگــدم بهــت نخــورد کــه اون لگــد شــترم کــه بهــت 
نخــورد فقــط بــادش از بغــل گوشــت رد شــد کــه بفهمی ایــن ملــک خــدا هــم داره 
ــه روزهــای  ــه خدایــی هــم داره هم ایشــون نقــل می کنــه ک بفهمی که ایــن ملــک ی
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جمعــه مــا یــه جلســه ســیاری تــو تهــران داشــتیم یــه جلســه دعایــی بــود توســلی 
بــود قبلــش یــه چنــد دقیقه ای ایشــون صحبــت می کــرد بعــدش هــم یــه توســلی 
بــود تــو یکــی از ایــن هفته هــا اون منزلــی که ایــن جلســه برقــرار شــده بــود هنــوز رفقــا 
جمــع نشــده بــودن کــه شــروع کنیــم مــن تــو خــودم خیلــی احســاس گرســنگی و 
ضعــف کــردم بــه صاحبخانــه گفتــم کــه یــه مقــدار نونــی چیــزی اگــر هســت بیاریــد 
مــن بخــورم خیلــی گرســنه هســتم یــه ســفره ای پهــن کــردن یــه نــون و پنیــر مثــًا 
ــازه گــرم و خوبــی  چیــزی آوردن مــن یــه چنــد لقمــه خــوردم دیــدم خیلــی نــون ت
هســتش چــون دیــدم خیلــی نــون تــازه ای هســتش بیشــتر خــوردم یــه چنــد لقمــه 
ــود و ضعفــم باهــاش برطــرف می شــد  ــازم ب ــه نی ــر خــوردم از اون مقــداری ک زیادت
چنــد لقمــه اضافــه خــوردم بعــد دیگــه ســفره رو جمــع کــردن و جلســه شــروع شــد 
جلســه کــه شــروع شــد مــن تــو خــودم احســاس تاریکــی و کســالت کــردم بــی حالــی 
خاصــه همینجــور ادامــه پیــدا کــرد و جلســه تمــوم شــد تــا شــد شــب مــن طبــق 
مرســوم هــر شــب کــه یــه زیارتــی می کــردم معصومیــن را و یــک ســامی خدمت 
معصومیــن اهــل بیــت ـ علیهــم الســام ـ مــی دادم اونشــبم یــه ســام دادم امــا 
معصومیــن را نتونســتم ببینــم اونشــب اهلل اکبر ایشــون وقتــی زیــارت می کــردن 
و اینجــور چیــزآرو  و ضریــح  و شــبکه  دیــوار  و  در  مــی داد  و ســام  را  معصومیــن 
نمی دیــد خدمــت خــود معصــوم می رســید همونکــه موقــع إذن دخــول حرم امــام 
ُد َســامي؛ آقــا شــما  ــَك َتْشــَهُد َمقامــَي َو َتْســَمُع َکاِمــي َو َتــُرّ

ّ
رضــا)ع( میگیــم َاْشــَهُد َاَن

منــو می بینیــد جــواب ســام منــو می دیــد منتهــی مــن نمی تونــم شــمارو ببینــم 
شــماها مــارو می بینیــد جــواب ســام مــارو می بینیــد مرحــوم آشــیخ رجبعلــی 
دیدن ایــن  افتاد ایــن  اتفــاق  بــراش  ســنی  چــه  از  می دونیــد  و  می دیــد  خیــاط 
دیــدن معصومیــن مــن بــا دو واســطه خدمــت شــما دارم عــرض می کنــم بــا دو 
واسطه ایشــون بعــد از نمازهــاش یــه زیارتــی پیغمبراکــرم را می کــرد یــه ســامی بعد 
ــه مرتبــه ای بعــد از  ــرم و معصومیــن مــی داد می گفــت ی ــه پیغمبراک از نمازهــاش ب
زیــارت اولیــن بــارم بــود کــه پیغمبــر دیــدم کــه پیغمبــر رو وقتــی دیــدم حضــرت بــه 
مــن فرمــود کــه فانــی چرا اینقــد دیــر اومــدی چرا اینقــدر دیــر اومــدی می دونیــد تــو 
چــه ســنی بــود کــه پیغمبــر فرمــود چقــد دیــر اومــدی تــو بیســت و پنــج ســالگی اش 

تــو بیســت و پنــج ســالگی چشــمش بــاز شــد.

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
ــون داره  ــه عمرم ــه دیگ ــا ک ــم م ــم بری ــی میخوای ــم ک ــرض می کن ــو دارم ع خودم
تمــام میشــه )کاروان رفــت و تــو در خــواب و بیابــان در پیــش( بیســت و پنــج 

ســالگی اش پیغمبــر فرمــوده بــود طبق ایــن نقــل چــرا  اینقــدر دیــر اومــدی
کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

نقطه عشق نمودم به تو  هان سهو مکن
گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی

آدم یــه مرتبــه چشــم بهــم می زنــه ناگهــان بانگــی برآمــد خواجــه ُمــرد بفرمــا بــرو 
اونــور.  إ خدایــا مــن هنــوز چیــزی رو ندیــدم هنــوز چشــمم بــاز نشــده بــه حقائــق 
عالــم میگــن تمــوم شــد وقتــت بــه اون انــدازه وقــت داشــتی کــه ببینی امــا خــودت 

اســتفاده نکــردی.
و ســامی به معصومیــن دادم  کــردم  زیــارت  کــه  وقتــی  اونشــب  مــن  میگــه 
ندیدمشــون خیلــی غصــه خــوردم خیلی اشــک ریختــم کــه خدایــا چــه بایــی 
ــدم که اینکــه  ــه مــن فهمون ــم ببینــم میگــه ب ــه ســر مــن آمــده کــه دیگــه نمیتون ب
نتونستی امشــب معصومیــن رو ببینــی تــاوان اون پرخــوری بــود کــه صبــح کــردی 
صبــح بــا چنــد تــا لقمــه گرســنگی برطــرف شــد البتــه عــرض کردم اینــا مــال مــا 
باالهــا،  باالهــا می زنــه اون کاس  بــه اون کاس  را خــدا  نیســت این چوب هــا 
دیــدی  می شــد اما  برطــرف  گرســنگیت  و  ضعــف  صبــح  لقمــه  تــا  چنــد  بــا  تــو 
خیلــی نــون تــازه و گرمی زیــاده روی کــردی بیشــتر خــوردی تــاوان و چوبــی کــه 
بخوری اینکه امشــب محرومی نتونــی ببینــی معصومیــن رو ببیــن چوب هایــی 
کــه می خوریــم تــاوان اعمــال خــود مــا هســتش این ها چوب هایــی اســت کــه 

خداونــد متعــال می زنــه بــر گــرد و خاک هــای مــا بــر ناخالصی هــا مــا.
بر نمد چوبی که آن را مرد زد

بر نمد آن را نزد بر گرد زد
بتکونیدش ایــن  برای اینکــه  نمــد  یــا  قالــی  بــه  می زنــی  چــوب  وقتــی  شــما 
چــوب را نمی زنیــد تــا اون قالــی را آزار بدهیــد می زنیــد تــا اون ناخالصی هــاش 
بریــزه تــا اون گرده هــاش بریــزه در واقع ایــن چــوب بــر اون ناخالصی هــا می خــوره 

ناخالصی هــا می خــوره. بر ایــن  گردهــا می خــوره  بر ایــن  چوب هــای خــدا 
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بالهای خدا کفاره گناهان ما
ــن  ــزه حتی ای ــا بری ــن ناخالصی ه ــت برای اینکه ای ــاره اس ــدا کف ــای خ ــن باه ای
از  بعضــی  بــرا  پیــش می اومــده  انبیــا  از  بــرا بعضی هــا  کفــاره ای حتــی  باهــای 
انبیــا تــو قــرآن همــه اتــون خوندیــد حضــرت یونــس)ع( اون پیغمبــر بــزرگ الهــی 
بخاطــر یــه تــرک اولــی کــه انجــام داده بــود خــدا یــه چوبــی زد و تنبیــه اش کــرد 
مبتــا بــه شــکم ماهــی شــد ؟؟؟ مبتــا بــه شــکم ماهــی شــد و تــازه تــو قــرآن 
ِحیَن )143( َلَلِبــَث ِفــي  ــُه کاَن ِمــْن اْلُمَســّبِ

َ
ّن

َ
 أ

َ
خداونــد متعــال می فرمایــد: َفَلــْوال

ــو شــکم ماهــی اون  ــر یونــس ت ــوَن؛ )صافــات: 143 ـ 144( اگ ــْوِم ُیْبَعُث ــي َی ــِه ِإَل َبْطِن
ــي کنــُت ِمــَن  نهنــگ بــزرگ اگــر تســبیح خــدارو نمی گفــت نمی گفــت ُســْبَحاَنک ِإّنِ
اِلِمیــَن؛ )انبیــاء: 87( تــا روز قیامــت مــا تــو همــون زنــدان نگهــش می داشــتیم 

َ
الّظ

ــوَن؛  ــْوِم ُیْبَعُث ــي َی ــا روز قیامــت ِإَل ــتیم ت ــی نگهــش می داش ــون شــکم ماه ــو هم ت
نگهــش می داشــتیم چــه چــوب ســنگینی بلــه خــدا اون دوســتانش را کــه خیلــی 

دوستشــون داره اونــارو باهــای ســنگین بهشــون میــده
حضــرت یعقــوب در روایــات اصــول کافــی هســتش یــه ســائلی یــه محتاجــی اومــد 
در خونــه اش بهــش بــی اعتنایــی شــد بــه اون محتــاج بــی اعتنایــی شــد در خونــه 
حضــرت یعقــوب پیغمبــر و اون محتــاج و ســائل گرســنه از در خونــه یعقــوب رفــت 
ــرف خداونــد متعــال  ــد از ط ــه ش ــرداش ک ــت ف ــن گذاش ــه بالی و شــب ســر گرســنه ب
بــه یعقــوب یــک بایــی نــازل شــد مبتــا شــد بــه فــراق یوســف یعنی ایــن چــوب را 
یعقــوب خــورد بخاطــر همونکــه یــه ســائلی در خونــه اش بهــش بــی اعتنایــی شــد 
از ایــن چوب هــا و از ایــن باهــای کفــاره ای حتــی بعضــی از انبیــاء داشــتند خــب حــاال 
عنایــت بفرمائیــد پــس یــک قصــه باهــا کــه بــه ســر ماهــا وارد میشــه و غالــب باهــای 
ماهــا باهــای کفــاره ای اســت و قســم دوم باهــا باهــای ترفیعــی بــرای درجــه دادن 
نــه بــرا چــوب زدن بــرای درجــه دادن و مقــام دادن هســتش این باهای ماهاســت.

بالهای ترفیعی
ــون دو  ــه باهاش ــام ـ دیگ ــم الس ــا ـ علیه ــه م ــوار ائم ــوم بزرگ ــارده معص ــا چه ام
قســم نیســت یــک قســمش کفــاره عملشــون باشــه چوبــی باشــه کــه خدا بهشــون 
ـ  الســام  علیهــم  ـ  معصــوم  چهــارده  نــه  ترفیعــی.  باهــای  قســم  یــک  و  بزنــه 
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باشــون فقــط ترفیعــی اســت فقــط بــرا درجــه دادن و بــاال بــردن هســت اونــا دیگه 
باهــای کفــاره ای ندارنــد چــون اون گناهــی مکروهــی تــرک اولــی هیچــی نداشــتن 
ــی هــم حتــی  ــرک اول کــه خــدا چــوب بهشــون بزنه ایــن چهــارده معصــوم هیــچ ت
نداشــتن کــه پــروردگار عالــم باهــای کفــاره ای براشــون بفرســته باهــای اونــا فقــط 
ترفیعــی اســت تــو مجلــس یزیــد ـ لعنــت اهلل علیــه ـ یزیــد رو کــرد به امــام ســجاد)ع( 
کــه وقتــی خاندان امــام حســین)ع( و کاروان اســرا بــودن یزیــد رو کــرد به امــام 
ْیِدیکــْم 

َ
ِصیَبــٍه َفِبَمــا کَســَبْت أ ــن ّمُ َصاَبکــم ّمِ

َ
ســجاد)ع( این آیــه را خوانــد َوَمــا أ

ــه  ــه ســرتون میاد ایــن ب ــه ب ــن کِثیــٍر؛ )شــوری: 30( ایــن مصیبت هایــی ک ــو َع َوَیْعُف
واســطه اعمــال و گناهــان خودتــون هســت یعنــی می خواســت کنایــه بزنــه بــه 
بــه ســرتون  کــه  کــه می برید ایــن مصیبت هایــی  بیــت که ایــن رنج هایــی  اهــل 
میاد این هــا بخاطــر اعمــال خودتــون هســت از ایــن آیــه اســتفاده کــرد بــر حــق 
اهــل بیت امــام ســجاد)ع( فرمود ایــن آیــه مــال مــا نیســت این آیــه مربــوط بــه مــا 
اهــل بیــت نیســت آیــه ای کــه مربــوط بــه مــا اهــل بیــت هســت این آیــه هســت َمــا 
َهــا 

َ
ْبَرأ

َ
ن ّن

َ
ــن َقْبــِل أ  ِفــي کَتــاٍب ّمِ

َّ
نُفِســکْم ِإال

َ
 ِفــي أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ِصیَبــٍه ِفــي األ َصــاَب ِمــن ّمُ

َ
أ

ِإّنَ َذِلــک َعَلــي اهلِل َیِســیٌر؛ )حدیــد: 22( خداونــد متعــال می فرمایــد: یکســری 
مصیبت هــای زمینــی مثــل زلزلــه مثــل فــرض کنیــد ســیل مثــل باهای ایــن 
چنینــی و مصیبت هــا و باهــای جانــی و جســمی بر ســر شــما میــاد که ایــن باهــا 
ــرا بــاال بــردن شــما بــرا  ــرا تربیــت شــما ب از قبــل از عالــم خلقــت مقــدر شــده بــود ب
ــا  ــا فقــط بــرا درجــه اســت اون درجــه دادن یعنــی یکســری باهایــی داریــم کــه اون

چــوب نیســت.
ــه مــال ماســت باهــای مــا باهــای ترفیعــی اســت  امــام ســجاد فرمود ایــن آی
خــدا نخواســته چــوب بــه مــا بزنــه بــا عاشــورا بــا کربــا بــا ایــن باهایــی کــه بــه ســر مــا 
اومــده باهــای چهــارده معصــوم فقــط باهــای ترفیعــی اســت خــب حــاال عنایــت 
ــا هــم  ــو بیــن باهــای ترفیعــی درجــات و عظمــت باهــای طبیعــی ب بفرمائیــد ت
متفــاوت اســت یعنــی بعضــی از باهــای ترفیعــی هســت کــه بــرا بعضــی از بنــدگان 
خــوب خــدا پیــش میــاد خداونــد متعــال بــه واســطه اون بــا خــود اون مؤمنــی 
را کــه تــو دل بــا قــرار گرفتــه و صبــور هســت و خالصانــه صبــر می کنــه فقــط او را 
می کشــه بــاال  گاهــی موقع هــا  اینجوریــه گاهــی موقع هــا عظمــت بــا  اینقــدر بــزرگ 
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ــه  ــره بلکــه ب ــاال می ب ــه فقــط اون مؤمــن باکــش را ب ــد متعــال ن ــه خداون اســت ک
واســطه باکشــی اون مؤمــن یــه رحمتــی نــازل می کنــه بــر دیگــران هــم یــه ســفره 
رحمتــی از باکشــی اون مؤمــن بــاز میشــه و گاهی موقع ها خــوب عنایت بفرمائید 
درجــه و عظمــت بــا بــه قــدری بــزرگ بــه قــدری بــا بــا عظمــت کــه خداونــد متعال 
ــه  ــا را می کش ــه و داره اون ب ــرار گرفت ــا ق ــو دل ب ــه ت ــی ک ــه اون ولی الله ــط ب ــه فق ن
خاضعانــه و خالصانــه صبــر می کنــه بــرا خــدا اون بــا را نــه فقــط خــدا او را بــه 
قــرب خــودش می رســونه و می کشــوندش بــاال بلکــه رحمــت بی نهایتــی نــازل 
می کنــه کــه تمــام تاریــخ بلکــه تمــام عوالــم وجــود ســر ســفره باکشــی اون ولــی اهلل 
بهره منــد بشــوند و از رحمــت خــدا فیــض ببرنــد نفهمیــدم مــا یعنــی چی ایــن 
مطلــب مــن بــا مثــال خدمتتــون عــرض می کنم ایــن نکتــه، نکتــه دقیقــی اســت 
عنایــت بفرمائیــد ببینیــد گاهــی موقع هــا بایــی کــه بــر ســر ولــی خــدا میــاد ظرفیت 
بــا یــه ظرفیــت محــدودی اســت ســفره رحمتــی هــم کــه خــدا بخاطــر اون ولــی اهلل 

پهــن می کنــه یــه ســفره رحمــت محــدودی اســت. 
در روایــت داریــم تــو اصــول کافــی مثــل بــای حضــرت یوســف)ع( حضــرت 
یوســف نــه ســاله بــود کــه تــو دل چــاه افتــاد و باکشــی شــروع شــد نــه ســالش 
بــود هنــوز بچــه بــود یــه نوجــوان بــود افتــاد تــو دل چــاه و دچــار فــراق و دوری 
از اهــل خانــواده اش شــد بعد ایــن پیغمبــرزاده ای بزرگــوار را بــردن تــو بــازار بــه 
عنــوان بــرده فروختــن بعــد تــو خونــه عزیــز مصــر مبتــا بــه اون مشــکات خونــه 
زلیخــا شــد تهمــت خــوردن اون مشــکات زنــدان رفتــن مبتــا بــه همه ایــن باهــا 
شــد نتیجه ایــن باکشــی یوســف چــی بــود همــه اتــون قــرآن را خوندیــد آشــنا 
هســتید نتیجه ایــن دوران باکشــی یوســف این بــود کــه هــم خــدا یوســف را عزیــز 
کــرد و بــزرگ کــرد و هــم بــرادران یوســف بعــد از گذشــتن این مــدت آمادگــی پیــدا 
کــردن همــون برادرانــی کــه چشــم نداشــتن یوســف را ببیننــد بعــد از گذشــت 
یــک مــدت باکشــی دیگــه آمادگــی پیــدا کــردن یوســف را تحمــل بکننــد اومــدن 
عذرخواهــی هــم کــردن از یوســف مــردم مصــر هــم کــه دچــار قحطــی و خشکســالی 
قــرار بــود بشــوند بــه واســطه این یوســف بزرگــوار قحطــی و خشکســالی از سرشــون 
ــم  ــرد اون ــراق یوســف می ک ــرا ف ــه ب ــر گریه هایــی ک گذشــت یعقــوب بامعرفتــم در اث
بــه یــه رشــدهایی رســید دقــت می کنیــد یــک یوســف رفــت زیــر بــار با امــا چــون 
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خالصانــه و خاضعانــه و مؤمنانه ایــن بــا را تحمــل کــرد. 
رحــم  یوســف  باکشــی  واســطه این  بــه  میگــه  روایــت  در  صــادق)ع(  امــام 
به امــت؛ خــدا یــه ســفره رحمــت پهــن کــرد عــاوه بر اینکــه یوســف کشــیدنش بــاال 
و بــه قــرب خــدا رســید یــه ســفره رحمــت هــم پهــن شــد یــه جامعــه و امتــی هم ســر 
ســفره باکشــی یوســف بهره منــد شــد حداقــل مصری هــا اون قحطــی از سرشــون 
رد شــد دیگــه بــه واســطه یوســف اما خــب بــای یوســف چــون بــای محــدودی 
بــود ســفره رحمتشــم ســفره کوچیکــی بــود در همیــن حــد بود امــا گاهــی موقع هــا 
بــا بــه قــدری بــزرگ و باعظمــت میشــه کــه خداونــد متعــال یــک ســفره رحمــت 
بــی نهایــت بــاز می کنــه مثــل بــای چهــارده معصــوم بــای چهــارده معصــوم بــه 
خصــوص بــای سیدالشــهداء)ع( بــه قــدری بــزرگ اســت کــه خداونــد متعــال 
بــه واســطه این باکشــی خالصانــه و خاضعانــه ای که این هــا انجــام می دادنــد 
گلــه هــم نمی کردنــد تــو دل بــا شــکایت هــم نمی کردنــد می رفتنــد زیــر بــار باهــا 
تســلیم و راضــی بــه رضــای حــق یــه کلمــه گایــه رو زبونشــون بیــاد یــه کلمــه 
شــکایت ابــدا هیهــات آنوقــت خداونــد متعــال در اثر ایــن عبــادت خالصانــه و 
رحمــت  از  نهایــت  بــی  ســفره  یــه  معصــوم  چهــارده  ولی اش ایــن  و  خاضعانــه 
ــم وجــود بهره منــد بشــوند بــای  پهــن می کنــه کــه تمــام تاریــخ بلکــه تمــام عوال
َمــا  ُمِصیَبــة  می خونیــد  چــی  عاشــورا  زیــارت  تــو  شــما  سیدالشــهداء اینجوریه 
ــا ِفــي اإلســام؛ چــه مصیبــت بزرگــی بــود از مصیبت هــای  أْعَظَمهــا َوأْعَظــَم َرِزّیتَه
ــَمَواِت َعَلــی  ــْت َوَعُظَمــْت ُمِصیَبُتــَك ِفــي الّسَ

َ
بــا عظمتــی بــود کــه رخ داد َوَجّل

ــَمَواِت؛ یــا اباعبــداهلل مصیبــت شــما نــه فقــط زمینی هــا را بلکــه  َجِمیــِع أْهــِل الّسَ
ملکوتی هــا و اهــل آســمون را بــه گریــه در آورده اهــل آســمون را بــه گریــه در آورده 
در روایــات مــا هســت حتــی جمــادات ســنگ و چــوب نباتــات و حیوانــات تــو 
ــی  ــرده حت ــل ک ــش رو نق ــارت روایات ــل الزی ــه در کام ــن قولوی ــوم اب ــا مرح ــات م روای
جمادات این هــا عــزادار شــدن حــاال عــزاداری اونــارو کــه مــا نمی فهمیــم یعنــی 
ــم وجــود  چــی آن هــا هــم حتــی عــزادار شــدن در غــم سیدالشــهدا)ع( تمــام عوال

غصــه دار شــدن بــرا سیدالشــهدا)ع(.
ای در غم تو ارض و سما خون گریسته

ماهی در آب و وحش به هامون گریسته
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وی روز و شب به یاد لبت چشم روزگار
نیل و فرات و دجله و جیحون گریسته

از تابش سرت به سنان چشم آفتاب
اشک شفق به دامن گردون گریسته

در آسمان ز دود خیام عفاف تو
چشم مسیح اشک جگر خون گریسته

با درد اشتیاق تو در وادی جنون
لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته

تنها نه چشم دوست به حال تو اشکبار
خنجر به دست دشمن تو خون گریسته

آدم پی عزای تو از روضه بهشت
خرگاه درد و غم، زده بیرون گریسته

ابتالی سیدالشهداء، بالی عظیم
همــه عالــم عــزادار شــدن بــرای شــما بــای حضــرت یوســف و انبیــاء پیــش 
بــای چهــارده معصــوم پیــش بــای سیدالشــهداء چیــزی نبــوده بــای بقیــه 
چندانــی  چیــز  حســین)ع(  بای امــام  و  معصــوم  چهــارده  بــای  پیــش  انبیــاء 
خونده اشــک  براشــون  خــدا  رو  حســین  روضه امــام  انبیــاء  تمــام  تــو  نیســت 
ریختــن بــرا بای امــام حســین و گفتــن ال یومــک کیومــک یــا اباعبــداهلل؛ وقتــی 
بای امــام حســین را دیــدن دیــدن بــای مــا حضــرت زکریــای پیغمبــر در روایــات 
مرحــوم مجلســی روایاتــش رو در جلــد 44 بحاراألنــوار آورده زکریــای پیغمبــر وقتــی 
قضیه امــام حســین را شــنید و بهــش گفتــن تــا ســه روز شــب و روز نداشــت تــا ســه 
روز خــورد و خــوراک نداشــت اصــًا از همــه چیــز افتــاده بــود در اثر اشــک و ندبــه 
بــر مصیبت هــای سیدالشــهدا دیگــه پیــش اون مصیبت های امــام حســین)ع( 
نبــود همه اشــک می ریختن امــام ســجاد)ع(  مصیبت هــای خودشــون چیــزی 
ــه  ــی ب ــک آب ــه ی ــاد ب ــمش می افت ــا چش ــال ت ــی س ــا س ــا ت ــد از کرب ــال بع ــی س ــا س ت
یــک غذایــی ســفره ای بــراش پهــن می کــردن شــروع می کــرد بــه گریــه کــردن گاهــی 
شــما  گریه هــای  تمامی نــداره  شــما  گریه هــای  آقــا  می گفتــن  بهشــون  موقع هــا 
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ــک  ــرد ی ــورد می ک ــرد برخ ــت می ک ــه ای حرک ــک کوچ ــو ی ــد ت ــد دی ــه بع ــام نمیش تم
گوســفندی را می خواهنــد ذبــح بکننــد می خواهنــد ســر ببرند امــام ســجاد)ع( 
ــد آب  ــد به ایــن گوســفند داریــد ســرش را می بری ســؤال می کــرد می گفــت آب دادی
دادیــد برمی گشــتند می گفتنــد پســر پیغمبــر مــا مســلمانیم مــا می دانیــم بایــد آب 
ــه تشــنه  ــدم ک ــدرم را بیــن دو نهــر آب دی بدیم امــام ســجاد می فرمــود آخــه مــن پ
شــهید کــردن بــا لــب تشــنه او را ســر بریــدن یــک شــخصی از کنــار خونه امــام ســجاد 
گــذرش رد می شــد از اونجــا دیــد از نــاودان خونــه حضــرت یــه مقــدار آب میــاد قطــع 
میشــه بــاز یــه چنــد لحظــه آب میــاد قطــع میشــه کنجــکاو شــد تحقیق کــرد فهمید 
ــا آب  ــن ت ــو گرفت ــرا وض ــزه ب ــتش آب می ری ــو دس ــام ت ــًا ب ــاالی مث ــجاد ب ــام س که ام
ــی  ــه کردن اینقــد گریــه می کنه ایــن آب از کفــش خال رو می بینــه شــروع می کنــه گری
میشــه دو مرتبــه آب تــو مشــتش پــر می کنــه بــاز نــگاه می کنــه چنــد بار ایــن آب 
ــاز  ــاز دو مرتبــه ب ــاودان هــی جــاری میشــه قطــع میشــه ب ــو ن خالــی میشــه میــره ت
دو مرتبــه ال یومــک کیومــک یــا اباعبــداهلل حــدود چهــل ســال پیــش تــو تهــران 
یکــی از بــزرگان تهــران مرحــوم آقــا ضیــاء الدیــن دوری رضــوان اهلل تعالــی علیــه از 
ــزرگ  ــد کاشــی از عرفــای ب ــو اصفهــان و آخون شــاگردان جهانگیــر خــان قشــقایی ت
اصفهــان بــود درس هاشــو خونــده بــود و هــم از جهــت فقهــی هــم از جهت فلســفی 
و عرفانــی بــه مقاماتــی رســیده بــود تــو تهران اینجــا تدریــس می کــرد فقــه و فلســفه 
دروس مختلفــی درس مــی داد عــاوه بــر همه ایــن علــم و تدریســش ذاکــر ابــی 
عبــداهلل هــم بــود یعنی ایــام محــرم و ایــام عزای امــام حســین منبــر می رفــت یه ایــام 
محرمی بــود شــب هشــتم و نهــم محــرم قبــل از اینکه ایشــون منبــر بــره کنــار منبــر 
نشســته بــود تــا جمعیــت جمــع بشــه و شــروع بشــه یــه جوانــی اومــد پیش ایشــون 
ــرا مــن  ــه بیــت حافــظ رو میخــوام ب ــه ســؤالی از شــما دارم ی ــا مــن ی گفــت حــاج آق
معنــا کنیــد یــه بیــت حافــظ رو میخــوام بــرا مــن باطنــش رو بگیــد چــی میشــه گفــت 

کــدوم بیــت گفتم ایــن بیــت حافــظ:
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
حافــظ چــی میخــواد بگــه: البتــه ظاهر ایــن شــعر معنــاش معلومــه اون جوانــم 
ظاهر ایــن بیــت را نمی خواســت اون معنــای باطنــی اش ظاهر ایــن بیــت حافــظ 
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میگــه: مریــد پیــر مغانــم، پیــر مغــان تــو اصطــاح او یعنــی اون علمــای اهــل دل و 
بــا معرفــت میگــه مــن مریــد اون پیــر راه هســتم اهــل دل هســتم زمــن مرنــج ای 
شــیخ شــیخ همــون علمــای قشــری و بــه اصطــاح خودمــون گاهــی موقع هــا 
میگیــم خشــک مقــدس، افــراد خشــک مقــدس همــون ظواهــر را فقــط نــگاه 
می کننــد حافــظ میگــه مریــد اون عالــم بــا معرفــت و اهــل باطــن باطــن دار هســتم 

زمــن مرنــج ای شــیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

تو وعده دینداری رو کردی اما حقیقت دینداری را اون بجای آورده

گندم بهشت
حــاج آقــا حافــظ چــی میخــواد بگــه تو ایــن بیــت حــاج آقــا ضیــاء الدیــن گفتــش 
کــه مــن میــرم رو منبــر بــرا همــه مــردم میگــم همــه اســتفاده کننــد اومــد روی 
منبــر شــروع کــرد از داســتان حضــرت آدم گفتــن کــه حضــرت آدم در بهشــت طبــق 
بعضــی از روایــات وعــده کــرد بــود از گنــدم بهشــت نخوره امــا به ایــن وعــده عمــل 
نکــرد دیگــه چــون باألخــره خــورد باألخــره از اون گنــدم خــورد و از بهشــت رانــده 
یکبــار در  گنــدم نخوره امــا  کــه  بــود  نکــرده  وعــده  کــه  شــد اما امیرالمؤمنین)ع( 
عمــرش نــون گنــدم نخــورد نــون جــو خــورد همیشــه بــا اینکــه وعــده نکرده بــود که 
در  ایــن دنیــا نــون گنــدم نخــوره ولــی یکبــار نخــورد همیشــه نــون جــو می خــورد.
احنــف بــن قیــس ســر ســفره معاویــه بــود میگــه ســفره انداختم مــن دیــدم 
غذاهــای رنگیــن غذاهایــی کــه مــن تــا حــاال بعضی هاشــو اصــًا ندیــده بــودم 
یــه مرتبــه احنــف بــن قیــس شــروع کــرد گریــه کــردن  انــواع و اقســام انداختن 
معاویــه برگشــت گفــت چــرا گریــه می کنی ایــن گریــه بــرا چــی هســتش؟ احنــف 
بــن قیــس گفتــش کــه معاویــه مــن ســفره علــی را هــم دیــدم االن ســفره تــو را هــم 
می بینم ایــن گریــه ام بخاطــر اون بــود معاویــه گفــت ســفره علــی چــه جــوری بــود؟ 
گفتــم ســفره علــی را دیــدم کــه علــی موقعــی کــه دیگه ایــن اواخــر عمــرش پیــری 
علــی بــود 63 ـ 64 ســالش تقریبــًا بــود دیــدم ســفره ای پهــن شــد یــک کیســه ای را 
بــاز کــرد درش را یــه نــان جــو را در آورد بــا زانــو شکســت یــه پیالــه آبــم کنــارش بــود 
اون لقمــه نــان را خورد ایــن هــم غــذای او مــن برگشــتم بــه اطرافیــان علــی گفتــم 
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کــه شــما چــرا به ایــن پیرمــرد رحــم نمی کنید ایــن نونــش را برداریــد یــه مقــداری 
ــه  ــده دیگ ــر ش ــه پی ــه این دیگ ــرم بش ــش ن ــد به ــد بزنی ــزی برداری ــی چی ــی روغن آب
چــرا شــما رحــم نمی کنید ایــن نــون خشــک اونــا برگشــتن گفتــن چــی میگــی خــود 
بابامــون علــی درش را بســته اجــازه نمیــده کــه مــا کاری بکنیــم مــن ســفره علــی را 
ــو را هــم دارم می بینــم معاویــه خودشــم  دیــدم که ایــن چنیــن بــود االن ســفره ت
شــروع کــرد بــه گریــه کــردن دســتی زد رو دســتی عجبــا عجبــا عجبــا بعــد آقــا ضیــاء 
ــیدی  ــن پرس ــظ را از م ــت حاف ــدی بی ــه اوم ــی ک ــه جوان ــش ک ــر گفت ــن رو منب الدی

باطــن بیــت حافظ ایــن میشــه.
مریــد پیــر مغانــم )یعنی امیرالمؤمنیــن علــی)ع(( زمــن مرنــج ای شــیخ )حضــرت 

آدم( چــرا کــه وعــده تــو کــردی و او بــه جــای آورد
تو وعده کردی گندم نخوری اما تو که بجا نیاوردی علی بجا آورد.

ذبح اسماعیل
ایــن بیت اینجــوری معنــا کــرد و از منبــر آمــد پاییــن تمــام شــد ایام محــرم و 
اتفاقــًا تــو طــی اون ســال آقــا ضیــاء الدیــن دوری از دنیــا رفــت مرحــوم شــد ســال 
بعد ایــام محــرم فــرا رســید همــون شــب هشــتم نهــم محــرم اون جــوان خــواب آقــا 
ضیــاء الدیــن را تــو عالــم بــرزخ تــو عالــم قبــر خــواب دیــد بــه محض اینکــه چشــم 
آقــا ضیــاء الدیــن افتــاد به ایــن جــوان گفــت جوانــی کــه بیــت حافــظ بــرات تــو دنیــا 
اونجــوری معنــا کــردم االن کــه اومدم ایــن طــرف یــک باطــن دیگــر بیــت حافــظ بــرا 
مــن معنــا شــد و اون اینکــه حضــرت ابراهیــم وعــده کــرده بــود پســرش اســماعیل 
را ببــرد ذبــح بکنــه وعــده کــرده بــود کــه ببــرد او را ذبــح بکنــه دیگه امــا باألخــره 
عمــل نکــرد دیگــه عمــل به ایــن وعــده بــه هــر حــال نکرد اما امــام حســین)ع( کــه 
وعــده نکــرده بــود کــه بچه اشــو بــرداره ببــره ذبــح بکنــه اباعبــداهلل کــه وعــده نکــرد 
ــَراَك َقِتیــًا؛ )اللهــوف علــی قتلــی  ْن َی

َ
ــْد َشــاَء أ ــِإَنّ اهلَلَّ َق خــدا بهــش فرمــوده بــود َف

الطفــوف، ص64( خــودت قــرار کشــته بشــی اما اباعبــداهلل)ع( بچه هاشــو همــه 
رو برداشــت بــرد نــه یکــی نــه دو تــا حتــی ســه ســاله اش را هــم برداشــت بــرد حتــی 
ششــماهه اش را هــم برداشــت بــرا ذبــح بــرد بــرای ذبــح گــردن نــازک علــی اصغــر را 
هــم آوردن همــه را برداشــت بــرد جــوان اون بیــت حافــظ میخواد اینــو بگــه مریــد 



199

پیــر مغانــم یعنــی اباعبــداهلل)ع( زمــن مرنــج ای شــیخ )حضــرت ابراهیــم(
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد

تو وعده کردی بچه اتو ببری اما نبردی که او به جای آورد.
باهــای  و  سیدالشــهدا)ع(  مقــدس  وجــود  بــر  بــودن  گریــان  أنبیــاء  تمــام 
ســنگین این بزرگــوار همــه گریه اشــون و اشکشــون در اومــده بــود و البتــه تــو پرانتــز یــه 
چیــزی رو میگــم که اینجــا جــاش نیســت چــون احتیــاج بــه یــک توضیــح مفصلــی 

داره در واقع ایــن باهــای معصومــی در واقــع ابتدائــًا بــای پیغمبراکــرم بــود.
هر که در این بزم مقرب تر است

جام با بیشتر می دهند
در روایــت بســیار بلنــد و مفصلــی تــو جلــد 28 بحاراألنــوار و کامــل الزیــارات ابــن 
قولویــه کــه جــای خونــدن اون روایت اینجــا و االن نیســتش داره کــه پیغمبراکــرم 

بــاش تقســیم شــده بــر بچه هاش ایــن بــا در واقــع مــال پیغمبــر بــود.

ابتالهای معصومین بزرگ است
تیــری کــه بــه سیدالشــهداء خــورد اول بــه پیغمبــر خــورد، تیــری کــه بــه جنــازه 
مطهر امــام مجتبــی)ع( می خــورد اول بــه پیغمبــر خــورد.  ایــن باهــای بچه هــاش 
ــد  ــن ح ــه به ای ــت ک ــن هس ــای معصومی ــن باه ــر حال ای ــه ه ــود، ب ــای او ب اول ب
بــزرگ و بــا عظمــت اســت چون اینقــدر بــای معصومیــن بــزرگ اســت خداونــد 
متعــال بــه پاس ایــن باکشــی خاضعانــه و خالصانــه خــب خداونــد متعــال میگــه 
تــوی حســین میگــه وقتــی بنــده هســتی همــه چیــز را در راه مــن دادی و وفــا 
کــردی بــه عهــد بندگــی منــی کــه خــدا هســتم کــه ســزاوارترم کــه همــه چــی رو 
ــرات  ــه ســفره ب ــو همــه چیــز در راه مــن دادی آنوقــت منــم میــدم ی ــدم ت ــو ب ــه ت ب
پهــن می کنــم چــه ســفره ای کــه تمــام عوالــم وجــود بهره منــد بشــن هــر کســی تــو 
دســتگاه امام حســین وارد بشــه چیــزی گیــرش میــاد بــه پــاس باکشــی تــو هــر 
کســی گریــه کنــت باشــه هــر کســی شــبیه گریــه کنــت باشــه هــر کســی تــو مجلــس تــو 
بیــاد همــه ســر ســفره باکشــی شــما معصومیــن و تــوی حســین بشــینن و اونجــا 
دیگه امــام حســین)ع( میشــه ســفینه الحســین أوســع؛ همــه را راه میــده چنــان 
ســفره ای اینجوری بــاز شــد و عــرض کــردم چــون در واقع ایــن ســفره مــال پیغمبــر 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

بــود پیغمبر ایــن رحمــت را کشــیده پاییــن شــد رحمــه للعالمیــن نــه فقــط رحمــت 
بــرا یــه عالــم رحمــه للعالمیــن در رابطــه بــا حضــرت یوســف)ع(.

یــه ســفره کوچیــک  روایت امــام صــادق)ع( هســت حضــرت یوســف)ع(  در 
بــراش بــاز شــد بــه پــاس باکشــیش رحــم به امــت؛ یه امــت،  یــک جامعــه از بــای 
یوســف بهره منــد شــد، اما از بــای معصومیــن و از باهایــی کــه پیغمبــر کشــید 
رحمــة للعالمیــن رحمــت نــازل شــد خــوب دقــت می کنیــد بــا را او کشــید اما 
رحمــت بــرا دیگــران نــازل شــد خــدا وقتــی دید ایــن بنــده خوبــش داره اینجــوری 
خالصانــه عبودیــت می کنــه رحمــت فرســتاد همــه اســتفاده کنــه بــه پاس ایــن 
بندگــی عجبــا او بــاش بکشــه مــا لذتــش رو بلــه او باشــو می کشــه مــا ســر ســفره 
راحتــش میشــینیم همینجــور بــوده منتهــی آخریــن نکتــه ای کــه میخــوام عــرض 
بکنــم همــون چیــزی کــه اول صحبــت گفتم ایــن رحمــت و فیضــی کــه معصومیــن 
نــازل می کننــد یــه رحمــت عالــم هســتش و یــک رحمــت خــاص رحمــت عــام 
معصومیــن بــه همــه میرســه رحمــت عامشــون شــامل همــه میشــه مســلمان و 

غیرمســلمان فــرق نمی کنــه.
ــه ســفره خصوصــی  ــه فیــض و عنایــت خاصــی هــم ی ــه رحمــت خــاص ی امــا ی
هــم پهــن میشــه بــرا یــه عــده بــرای یــه عــده ای ســفره خصوصــی اهــل بیــت پهــن 
می کننــد می دونیــد بــرا کیــا می دونیــد بــرا کیــا اهــل بیــت یــه ســفره خصوصــی 
ــر اون کســانی کــه بــای اهــل بیــت بــای معصــوم بــه خصــوص  پهــن می کننــد ب
بای امــام زمانشــون رو ببیننــد بــی تفــاوت از اون بــا رد نشــن توجــه کننــد بــه 
اون بــا و خودشــون هــم دردشــون بیــاد ندبــه و ناله اشــون بلنــد بشــه خــوب 
باهــای  از  تفــاوت  بــی  کــه  کســانی  بــرای  کــردم  عــرض  چــی  بفرمائیــد  دقــت 
معصومیــن خصوصاً امــام هــر زمانی امــام زمانشــون بــی تفــاوت رد نشــن بلکــه 
ــه  ــر بزن ــون س ــه و ناله اش ــای او ندب ــوزن و در ب ــًا بس ــد و عمیق ــای او را ببینن باه
و در بیــاد و اشکشــون خــارج بشــه یــه ســفره خصوصــی بــرا اون پهــن می کننــد 
بلــه معنــا نداره امــام زمــان مــن االن تــو دل باهــا باشــه تــو دل باهــا اونوقــت 
مــن راحــت زندگی امــو انجــام بــدم دنبــال کار و کاســبی و زندگــی خــودم باشــم 
ــه عنایــت  ــه ســفره خصوصــی و ی ــه باهــای او توقــع داشــته باشــم ی بــی توجــه ب
خاصــی بــه مــن بکننــد بــرا چــی بــه تــو یــه عنایــت خاصــی بکننــد تــو چــه همرنگــی 
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ــو چقــد درد کشــیدی پــس  ــا او داری او دردکــش او باکــش ت ــو چــه ســنخیتی ب ت
اون کســانی کــه بای امــام زمانشــون رو ببیننــد و درد بکشــن یــه مقــدار همرنــگ 

شــدن بــا او و ســنخیت پیــدا کــردن با امــام زمانشــون لــذا می بینیــد.

ابتالهای امام زمان 
در دعــای ندبــه  ایــن نکتــه بســیار عمیــق رو باهــای معصومیــن بــه خصــوص 
بیــاد  دردمــون  بــا  به ایــن  کنیــم  توجــه  مــا  تــا  کردنــد  ذکــر  زمــان  بای امــام 
ــد  ــت اوم ــای محبوب ــدار از درد و ب ــه مق ــه ی ــاال ک ــت ح ــه آنوق ــد بش ــون بلن ناله ام
ــه ســفره خصوصــی  ــا او ی ــو ســنخیت پیــدا کــردی ب ــو همرنــگ او شــدی ت ــو ت رو ت
ــْن  ــَل َم ــه َفُقِت ــه میگ ــد از اینک ــه بع ــای ندب ــو دع ــذا ت ــه ل ــاز می کن ــم ب ــو ه ــرا ت ــم ب ه
ُقِتــَل َوُســِبَی َمــْن ُســِبَی َوُاْقِصــَی َمــْن ُاْقِصــَی َوَجــَری اْلَقضــآُء؛ باهــای معصومیــن 
ــی  ــتن، یک ــی را کش ــد یک ــد ش ــی تبعی ــه یک ــر می کن ــه ذک ــه دون ــر دون ــد از پیغمب بع
را زندانــی کردن، ایــن باهــای معصومیــن دیگــه آنوقــت بعــد از ایــن باهــا میگــه 
ــی اهلَلُّ َعَلْیِهَمــا َو آِلِهَمــا َفْلَیْبــِک 

ّ
ــٍد َو َعِلــٍیّ َصَل ْهــِل َبْیــِت ُمَحَمّ

َ
َطاِئــِب ِمــْن أ

َ ْ
َفَعَلــی األ

ُمــوُع َو ْلَیْصُرِخ 
ّ

[ الُد اِدُبــوَن َو ِلِمْثِلِهــْم َفْلُتــْذَرِف ]َفْلَتــُدَرّ اُهــْم َفْلَیْنــُدِب الَنّ اْلَباُکــوَن َو ِإَیّ
ْیــَن 

َ
ْیــَن اْلَحَســُن أ

َ
ــوَن أ

ّ
ــوَن َو َیِعــُجّ ]َیِعــَج [ اْلَعاُج

ّ
اُج اِرُخــوَن َو َیِضــُجّ ]َیِضــَج [ الَضّ الَصّ

ْیــَن 
َ
أ ْبَنــاُء اْلُحَســْیِن َصاِلــٌح َبْعــَد َصاِلــٍح َو َصــاِدٌق َبْعــَد َصــاِدٍق 

َ
أ ْیــَن 

َ
أ اْلُحَســْیُن 

ــه  ــِبیِل؛ بر ایــن باهــا باید اشــکتون در بیــاد ببینیــد دعــای ندب ــَد الَسّ ــِبیُل َبْع الَسّ
چــی داره یــاد میــده خــوب دقــت بکنیــد بعــد از اینکــه باهــا را ذکــر کــرد میگــه 
ــْم  اُه ــوَن َو ِإَیّ ــِک اْلَباُک ــون بیــاد ؛ َفْلَیْب ــد دردت حــاال باید اشــکتون در بیــاد حــاال بای
؛ اون  ؛ َعِزیــٌز َعَلــَیّ اِدُبــوَن؛ تــا میرســه بــه باهای امــام زمــان َعِزیــٌز َعَلــَیّ َفْلَیْنــُدِب الَنّ
ــَیّ  َعِزیــٌز َعَلَیّ هــا... یعنــی بســوز بــر باهای امــام زمــان یعنــی دردت بیــاد َعِزیــٌز َعَل
ْســَمُع [ َلــَک َحِسیســا َو ال َنْجــَوى َعِزیــٌز َعَلــَیّ 

َ
ْســَمَع ]أ

َ
َرى اْلَخْلــَق َو ال ُتــَرى َو ال أ

َ
ْن أ

َ
أ

ــی َضِجیــٌج َو  ْن ُتِحیــَط ِبــَک ُدوِنــَی ]ال ُتِحیــَط ِبــی ُدوَنــَک [ اْلَبْلــَوى َو ال َیَناَلــَک ِمِنّ
َ
أ

ْنــَت؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته مــن دارم می ســوزم کــه حــرف 
َ
ال َشــْکَوى ِبَنْفِســی أ

همــه و صــدای همــه رو دارم می شــنوم تو ایــن عالــم صداهــای همــه رو دارم 
می شــنوم صــدای زیبــای شــمارو نمی شــنوم صــورت زیبــای شــمارو نمی بینــم 
ــی  ْن ُتِحیــَط ِبــَک ُدوِنــَی ]ال ُتِحیــَط ِبــی ُدوَنــَک [ اْلَبْلــَوى َو ال َیَناَلــَک ِمِنّ

َ
َعِزیــٌز َعَلــَیّ أ

سـوژه سـخـن
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ْنــَت؛ آقــا چقــد بــر مــن ســخته مــن دارم می ســوزم 
َ
َضِجیــٌج َو ال َشــْکَوى ِبَنْفِســی أ

ــر ســر شــما وارد شــده  ــی مــن راحتــم باهــا ب ــر ســر شــما وارد شــده ول ــه باهــا ب ک
ْبِکَیــَک َو َیْخُذَلــَک اْلــَوَرى َهــْل 

َ
ْن أ

َ
ولــی مــن راحتــم تــا میرســه به اینکــه َعِزیــٌز َعَلــَیّ أ

َســاِعَد َجَزَعــُه ِإَذا َخــا 
ُ
ِطیــَل َمَعــُه اْلَعِویــَل َو اْلُبــَکاَء َهــْل ِمــْن َجــُزوٍع َفأ

ُ
ِمــْن ُمِعیــٍن َفأ

َهــْل َقِذَیــْت َعْیــٌن َفَســاَعَدْتَها َعْیِنــی َعَلــی اْلَقــَذى؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته دارم 
می ســوزم کــه مــردم شــمارو کوچیــک شــمردن دنبــال کار و کاســبی خودشــون 
هســتند امام زمانشــون را فرامــوش کــردن کــه او االن تــو دل باهاســت او االن تــو 
ــْم  ــَک ُدوَنُه ــِرَی َعَلْی ْن َیْج

َ
ــَیّ أ ــٌز َعَل ــت َعِزی ــو دل باهاس ــت اون االن ت دل باهاس

َمــا َجــَرى؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته کــه می بینــم همه ایــن ســختی ها و جریانــات 
بایــد بــر شــما وارد بشــه غیبــت طوالنی امــام زمــان یکــی از باهای امــام زمــان 
غیبــت طوالنیــش کــه حضــرت ولیعصــر)ع( بایــد تمــام ظلم هــا را ببینــه تو ایــن 
عالــم تو ایــن طــول مــدت طوالنــی همــه رو خبــر داشــته باشــه اما دســتش بســته 
اســت ببینیــد چقــد مصیبــت ســنگینی اســت همــه ظلم هــا را بایــد ببینه امــا 
بــه حــال اون کســی که ایــن  دســت حضــرت ولیعصــر)ع( بســته اســت خوشــا 
بــر دردهــای او گریــه کنه ایــن درد را  دردهــا و باهای امــام زمانــش را ببینــه و 
از امــام زمــان بخوایــد یــا صاحــب الزمــان مــارو دردمنــد خــودت کــن مــارو دردمنــد 
خــودت کــن تــا همرنــگ بــه تــو بشــیم یــه مرتبــه خدمتتــون عــرض کــردم مرحــوم 
میــرزا ابوالفضــل قهــوه چی ایــن بزرگــوار از دردمند هــا و ســوزکش های حضــرت 
بــود از حــال رفــت  کــرده  از امامزاده هــا یــک توســلی  تــو یکــی  بــود  ولیعصــر)ع( 
غــش کــرده بــود بعــد اومــدن بــاال ســرش مــردم جمــع شــدن هــر کــی یــه چیــزی 
می گفــت یکــی گفتــش کــه بریــم دکتــر بیاریــم زود بریــم دکتــر بیاریــم تــو همیــن 
میــرزا ابوالفضــل عاشــق چشــم بــاز کــرد و بــه هــوش آمــد تــا شــنید کــه میگــن بریــم 
دکتــر بیاریــم گفــت نمیخــواد خــود دکتــر منــو به ایــن روز انداخته ایــن درد را بایــد از 
خــود دکتــر بخواهیدآ ایــن درد را از خــود دکتر ایــن درد از صــد درمــان بهتــر اســت.

دردم از یار است و درمان نیز هم              دل فدای او شد و جان نیز هم
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احیاء شب عاشورا
شــب عاشــورای حســینی اســت، شــبی کــه منســوب بــه اباعبــداهلل و اصحــاب 
و أنصــار و یــاران بــا وفــای اوســت مثــل فردایــی آفتــاب عمــر اباعبــداهلل ریحانــة 
الرســول و سیدالشــباب اهــل الجنــه غــروب کــرد و بــرای همیشــه تاریــخ عاشــورا را 
مانــدگار نمــود. شــب عاشــورا خــودش هــم قطع نظر از  اینکه شــب مصیبت اســت 
از نظــر عبــادی موضوعیــت دارد. ســیره معصــوم روش امــام در ایــن شــب عبــادت 
بــوده و ســیره امام بــرای مــا حجــت اســت. لــذا  امشــب احیائــش ثــواب هفتــاد 
ســال عبــادت دارد. معلــوم اســت منظــور چیســت. یعنــی یــک احیای امشــب، 
بیــداری و ارتبــاط خــوب بــا خــدا میتونــه مســیر هفتــاد ســال زندگــی انســان را 

تغییــر بــده. می توانــد مســیر زندگــی انســان را معیــن کنــد.

اعمال شب عاشورا
لــذا  امشــب احیائــش وارد شــده.  امشــب بــه نقــل ســید بــن طــاووس صــد 
رکعــت نمــاز داره. پنجــاه دو رکعــت. هــر رکعــت یــک حمــد و ســه ُقــْل ُهــَو اهلَلُّ 
َحــٌد. چــرا؟ چــون یاران امــام حســین  امشــب نمــاز خواندنــد.  امشــب بندگــی 

َ
أ

حجت االسالم و المسلمین رفیعی

ســیاق  همــان  بــه  پیــش رو  ســخنرانی  متــن 
گفتــاری از  محــاوره ای ارایــه می شــود. حفــظ قالــب 
کــه نمونــه ای باشــد بــرای ایراد ســخن. ایــن روســت 

بعد عرفانی و اخالقی کربال 
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از اردوگاهشــون صــدای مناجــات دعــا و  کردنــد. مثــل کنــدوی زنبــور  عســل 
ــِیّ  ِ اْلَعِل

ــاهلَلّ َة ِااّل ِب ــَوّ گفتگــوی بــا خــدا می آمــد.  امشــب هفتــاد مرتبــه ال َحــْوَل َوال ُق
اْلَعظیــِم؛ مســتحب اســت چون ایــن ذکــر ذکر امــام حســین بــوده. فــردا بــا ایــن ذکــر 
؛  امشــب هفتــاد  ِ

َة ِااّل ِبــاهلَلّ بــه قلــب دشــمن مــی زد. برمی گشــت ال َحــْوَل َوال ُقــَوّ
 اهلل َواهلل َاکَبــُر؛ وارد اســت. چــون فــردا 

ّ
مرتبــه ُســْبحاَن اهلل، َوالَحْمــُد هلل، َوال ِالــَه ِااَل

ــی در اردوگاه  ــات اله ــه صف ــا و هم ــه ارزش ه ــد و هم ــر تحمی ــبیح تکبی ــی تس تجل
حســین بــود. هــم تســبیح بــود ُســْبحاَن اهلل. هــم تنزیــه بــود. هــم عظمــت الهــی 
بــود. لــذا  ایــن ذکر امشــب جــزو ذکرهــای اســت کــه وارد شــده. هفتــاد مرتبــه نمــاز 
 امیرالمؤمنین امشــب وارد اســت. نمــازی کــه در دو رکعــت هــر رکعتــی حمــد و 
پنجــاه ُقــْل ُهــَو اهلَلُّ نمــاز مشــهور امیرالمؤمنین اســت. اما  امشــب این نمــاز بــه 
ــی دیگــر از شــخصیت هایی  ــاووس و برخ ــید بن ط ــده. س ــاص وارد ش ــورت خ ص
کــه در أعمــال و لیالــی شــب ها برنامه هــای شــب ها اعمــال را نوشــتند این ها را 

برای امشــب ذکــر کردنــد.

چهره عبادی شب عاشورا
پس امشــب چهــره عبــادی هــم دارد جدای از چهره مصیبــت. حاال می خواهم 
راجــع بــه ُبعــد عرفانــی و اخاقــی کربــا چنــد جملــه ای صحبــت کنــم. چــون حادثه 
کربــا یــک حادثــه چنــد ُبعــدی اســت. ُبعــد مظلومیــت دارد، ُبعــد مبــارزه بــا 
ــان هــم دارد. دشــمن دلــش می خواهــد  ایــن  شــجاعت دارد، ُبعــد اخــاق و عرف
ُبعــد را مــا کمتــر بیــان کنیــم. دلــش می خواهــد عاشــورا فقــط ُبعــد مصیبتــی و ُبعــد 
حماســی اش بــه دنیــا عرضــه بشــود و گاهــی هــم از ایــن ُبعــد ســوء اســتفاده کنــد. او 
قــدرت تحلیــل نــدارد  امــا سوءاســتفاده می کنــد. یکــی از دوســتان مــن کــه ســال 
ــا حتــی کمتــر یــک نیــم روز  ــود می گفــت یــک روز عاشــورا ی گذشــته تبلیــغ آلمــان ب
بعــد از عاشــورا هشــت مرتبــه تلویزیــون رســمی و ُپــر بیننــده آلمان صحنــه قمه زنی 
بعضــی  از شــهرهای هندوســتان و پاکســتان و جاهــای دیگــر را تکــرار کــرد. بــا اینکــه 
آن هــا براشــون هزینــه پخــش یــک برنامــه خیلــی باالســت.  ایشــون می گفــت مــن 
تمــاس گرفتــم بعــد فهمیــدم غــرض تــو کار اســت و نــوع صحنه هــا را هــم بــه گونه ای 
درســت کــرده بودنــد از مصــر و جاهــای دیگــه دیــدم تصویرهــا را کــه گاهــی خــون 
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ــا  در دهــان بچــه ای زیرشــم بنویســن بچه هــا را بــا خون خــواری بــزرگ می کننــد ی
تروریســم بــار می آورنــد اون قــدرت تحلیــل نــدارد مــن نمی خواهــم االن بگویــم 
بحــث  یــک  اون  ناصحیــح  بخشــیش  چــه  صحیــح  بخشــیش  چــه  عــزاداری 
دیگــه ای اســت در جــای خــودش بایــد تحلیــل بشــود امــا  امــروز   ایــن را بــه عنــوان 
یــک جنبــه ای کــه وهــن شــیعه اســت عــرض می کنــم. در روایاتمــون داریــم حتــی 
ــه شاگردانشــون میگــن انجــام ندهیــد چــرا؟  گاهــی کارهــای مســتحب را ائمــه ب
چــون اون کار در یــک جامعــه یــک زمانــی وهــن و منفوریــت داره. نمیخــوام وارد 
مصادیقــش بشــم ولــی الاقلش ایــن اســت  ایــن کار  امــروز وهــن اســت. تبلیغــات 

صــوری می کننــد. 

بعد عرفانی و اخالقی کربال
کربــا تجلــی عرفــان و اخــاق و ارزش هــای کرامــت، عــزت و انســانی اســت. 
اجــازه بدهیــد مــن در  ایــن ُبعــد وارد بشــوم. اول از قــرآن وارد بشــوم.  قــرآن جهــاد 
را در کنــار اخــاق خواســته. اخــاق را قبــل از جهــاد خواســته. ســوره حدیــد را 
نَزْلَنــا َمَعُهــُم اْلکَتــاَب َواْلِمیــَزاَن ِلَیُقــوَم 

َ
َنــاِت َوأ ْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبّیِ

َ
ببینیــد »َلَقــْد أ

ــَم اهلُل  ــاِس َوِلَیْعَل ــُع ِللّنَ ــِدیٌد َوَمَناِف ٌس َش
ْ
ــأ ــِه َب ــَد ِفی ــا اْلَحِدی نَزْلَن

َ
ــِط َوأ ــاُس ِباْلِقْس الّنَ

َمــن َینُصــُرُه َوُرُســَلُه ِباْلَغْیــِب ِإّنَ اهلَل َقــِوّيٌ َعِزیــٌز«؛ )حدیــد: 25( مــا پیامبــران را 
بــا معجــزه فرســتادیم کتــاب بهشــون دادیــم. اســتدالل  بــا دلیــل فرســتادیم 
بهشــون دادیــم. میــزان بهــش دادیــم. حــاال بــه معنــای عــدل یــا بــه معنــای خــود 
ــا کتــاب و اســتدالل و عدالــت و برهــان  اون نبــی. مــا در درجــه نخســت انبیــا را ب
فرســتادیم و  ایــن ســاح نخســت نبــی اســت، ســاح تبلیــغ.  امــا اگــر جــواب نــداد 
ٌس َشــِدیٌد«؛ شمشــیرم هســت 

ْ
ــأ نَزْلَنــا اْلَحِدیــَد«؛  آهــن هــم فرســتادیم »ِفیــِه َب

َ
»َوأ

چــون گاهــی اون زبــان ممکــن اســت پذیــرا نداشــته باشــد ممکــن اســت بــا شــما 
َنــاِت«؛ اســت مــا  ْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبّیِ

َ
نَزْلَنــا اْلَحِدیــَد«؛ بعــد از »َلَقــْد أ

َ
درگیــر بشــوند »َوأ

ــه عنــوان پشــتوانه و عرصــه جهــاد.  ــد هــم در کنــارش ب ــا بینــه فرســتادیم حدی ب
ــات آخــر ســوره  ــا عرصــه تبلیــغ پیــش نمــی رود همیــن آی ــه دیــن ب اونجاهایــی ک
ْمَواَلُهــم 

َ
نُفَســُهْم َوأ

َ
توبــه راجع بــه جهــاد اســت »ِإّنَ اهلَل اْشــَتَري ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن أ

ــَة ُیَقاِتُلــوَن ِفــي َســِبیِل اهلِل َفَیْقُتُلــوَن َوُیْقَتُلــوَن َوْعــداً َعَلْیــِه َحّقــًا ِفــي  ّنَ َلُهــُم الَجّنَ
َ
ِبــأ

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

ــِذي 
َ
 ِبَبْیِعکــُم اّل

ْ
ْوَفــي ِبَعْهــِدِه ِمــَن اهلِل َفاْسَتْبِشــُروا

َ
ــْوَراِة َواإِلنِجیــِل َواْلُقــْرآِن َوَمــْن أ الّتَ

َباَیْعُتــم ِبــِه َوَذِلــک ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظیــُم«؛ )توبــه: 111( دارد از جهادگرهــا صحبــت 
می کنــد کســانی کــه بــه شــهادت می رســید جانتــان را خــدا می خــرد.  امــوال شــما 
را خــدا می خــرد. بهشــت جایــزه شماســت. وعــده بهشــت در تــورات و انجیــل و 
قــرآن آمــده ولــی بدانیــد رزمنــده جبهــه دیــن،  ایــن صفــات را بایــد داشــته باشــید: 
اآلِمــُروَن  ــاِجدوَن  الّسَ اکُعــوَن  الّرَ ــاِئُحوَن  الّسَ اْلَحاِمــُدوَن  اْلَعاِبــُدوَن  اِئُبــوَن  »الّتَ
ــِر اْلُمْؤِمِنیــَن«؛   اُهــوَن َعــِن اْلُمنکــِر َواْلَحاِفُظــوَن ِلُحــُدوِد اهلِل َوَبّشِ ِباْلَمْعــُروِف َوالّنَ
)توبــه: 112( ُنــه تــا صفــت اخاقــی پشــت ســر هــم ردیــف کــرده اســت. جبهه اســام 
بایــد توبــه تــوش باشــه رکــوع تــوش باشــه ســجود تــوش باشــه بایــد توش امــر بــه 
معــروف باشــه نمی تونــه مثــل جبهــه کفــر همــه ارزش هــا را نادیــده بگیــرد.  امشــب 
نوشــتند لشــکر اباعبــداهلل راکــٍع و ســاجٍد و قائــم بودنــد؛ بعضی هــا رکــوع می کردنــد 
بعضــی ســجده می کردنــد بعضی ایســتاده بودنــد نمــاز می خواندنــد بعضــی قــرآن 

می خواندنــد.  امــا جبهــه کفــر لهــو و لعــب و فریــاد و تمســخر تــوش بــود.

حماسه دین اسالم اخالق، معرفت و... است
دیــن مــا جهــادش حماســه اش بــا اخــاق اســت بــا معرفــت اســت بــا ارزش 
اســت. رزمنــده دیــن بایــد نمــازش رکوعــش ســجودش قیامــش در کنــار جهــادش 
باشــد. بگذاریــد دو ســه تــا مثــال تاریخــی بزنــم یــه خــورده روشــن بشــوید ببینیــد 
آقــا اگــر افــرادی معرفــت و اخــاق و زهــد را بــدون جهــاد و جنــگ خواســتن  ایــن 
انســان کامــل نیســت شــما شــخصیتی مثــل ربیــع ابــن خصیــن کــه قبرش مشــهور 
ــزد بیســت  اســت در مشــهد اســت نوشــتند بیســت ســال یــک حــرف دنیایــی ن
ســال یــک وقــت یکــی از اطرافیانــش دیــد او را  ایشــون از اون شــخص پرســید 
پــدرت ُمــرده یــا زنــده اســت گفــت پــدرم از دنیــا رفتــه زد رو ســر خــودش گفــت 
آی دیــدی یــک حــرف دنیایــی زدم مــن عهــد کــرده بــودم حــرف دنیــا نزنــم چــرا 
پرســیدم پــدرت ُمــرده اســت یــا زنــده اســت همســایه اش می گفــت مــن گاهــی فکــر 
ــا ســتون  ــه اســت  ایــن ســتون دیــوار ی ــو تاریکــی ســتون در میــان خان می کــردم ت
خیمــه اســت  اینقــد می ایســتاد یــک شــب تــا بــه صبــح کامــل رکــوع بــود یــک شــب 
تــا بــه صبــح کامــل ســجده بــود قبــر کنــده بــود می رفــت داخلــش می خوابیــد 
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َحَدُهــُم اْلَمــْوُت َقــاَل َرّبِ اْرِجُعــوِن 
َ
ــي ِإَذا َجــاء أ می اومــد بیــرون می گفــت: »َحّتَ

َهــا کِلَمــٌة ُهــَو َقاِئُلَهــا َوِمــن َوَراِئِهــم َبــْرَزٌخ 
َ
 ِإّن

َ
ْعَمــُل َصاِلًحــا ِفیَمــا َتَرکــُت کّا

َ
ــي أ )99( َلَعّلِ

ِإَلــي َیــْوِم ُیْبَعُثــوَن«؛  )مؤمنــون: 99 ـ 100( خدایــا منــو برگــردان مــن کار خــوب انجــام 
بــدم می گفــت خــب برگشــتی می خواهــی چــه کار؟ این هــا کارهــای نمی خواهــم 
ــه اصطــاح حــاال صــد در صــد نقل هــای تاریخــی درســته کــه همه این هــا  بگــم ب
بــوده یــا نــه  امــا باألخــره زهــدش یــک زهــد ویــژه ای بــوده  امــا همیــن آدم بــه 
 امیرالمؤمنیــن در جنــگ صفیــن عــرض کــرد آقــا مــن نمی تونــم بجنگــم مــن شــک 
کــردم مــن را معــاف کنیــد از جنــگ. همیــن آدم کربــا  امــام حســین را یــاری نکــرد 
ــان  ــن عرف ــرد  ای ــفی ک ــار تأس ــک اظه ــد ی ــش دادن ــهادت به ــر ش ــه خب ــم ک ــد ه بع
منهــای حماســه اســت  ایــن عرفــان اصــًا  لیــس بعرفــان عرفــان دیــن بــا جهــادش 

اســت بــا حماســه اش اســت  ایــن انســان کامــل نیســت.

جهاد بی اخالق و بی معرفت
مثــال دوم عکســش را بگــم جهــاد بی معرفــت جهــاد بی اخــاق خالــد بــن ولیــد 
آدم شــجاعی اســت خــودش می گفــت تــو بــدن مــن اگــر کســی بتوانــه یــک نقطــه 
ســالم پیــدا کنــه نقطــه ســالم پیــدا نمیشــه تمــام بــدن مــن آثــار جراحــت اســت 
وجــب بــه وجــب بدنــش جــای زخــم و تیــر و شمشــیر اســت صــد تــا جنــگ شــرکت 
ــردم و در تاریــخ اســدالغابه  ــا جنــگ شــرکت ک ــرده خــودش می گفــت مــن صدت ک
نوشــته اســت کســی اســت کــه در موتــه وقتــی جعفــر بــن ابی طالــب شــهید شــد 
فرمانده هــا شــهید شــدند بــا یــک شــجاعتی لشــکر را عبــور داد لشــکر اســام را 
رســاند بــه مدینــه آدم شــجاع، قــوی، آدم متحــور، بی بــاک، متحمــل  امــا از نظــر 
اخاقــی نــه پیغمبــر اکــرم فرســتادش دعــوت کنــه قبیلــه ابــن عامــر را بــه اســام بــا 
اینــا کینــه داشــت چــون یــک روزی عموش اینــا کشــته بودنــد. مردهای ایــن قبیله 
را دســتور داد دست هاشــونو بســتن دســت بســته همــه را اعــدام کــرد حملــه کــرد 
قبیلــه را غــارت کــرد. غارت گــری، قتــل. وقتــی خبــر بــه رســول خدا رســید حضــرت 
دســت های مبارکــش را آورد بــاال میگــن تــا اونجائیکــه زیــر بغــل پیامبــر پیــدا شــد: 
ــد بــن ولیــد برائــت  ــا مــن از کار خال ــد؛ خدای ــرو إلیــک ممــا فعــل خال اللهــم انــی أب
می جویم، ایــن کار را مــن تأییــد نمی کنــم. خــب  ایــن جنــگ بی اخــاق اســت. 

سـوژه سـخـن
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 امیرالمؤمنیــن را حضــرت فرســتاد و فرمــود: بــرو  این هــا را راضــی کــن. آقــا آمدنــد 
تــک تــک خــون بهاهــا را دادنــد نوشــتند. حتــی اگــر یــک کاســه ای شکســته بــود 
حضــرت خســارت داد.  امیرالمؤمنیــن حتــی بــه زن هــا و بچه هــای داغدیــده پــول 
زیــادی داد بــه میزانــی کــه بیــش از دیــه بــود راضــی بشــن وقتــی برگشــتند پیغمبــر 
تشــکر کــرد، فرمــود: خــدا ازت راضــی باشــه کــه مــردم را از مــن راضــی کــردی. 
رضایــت مــردم کســب کــردی و نذاشــتی عملکــرد خالــد بــن ولیــد موجــب پشــت 
ــدون  ــد ب ــاق و زه ــال. اون اخ ــا مث ــن دو ت ــود. خب ای ــن بش ــه دی ــردم ب ــردن م ک

جهــاد  ایــن شــجاعت و جهــاد و بــدون اخــاق.

اویس قرنی
امــا جمــع بیــن هــر دوش اویــس قــرن. اویــس هــم گاهــی شــب تــا صبــح رکــوع 
بــود. خــود خواجــه الربیــع بــه اویــس غبطــه می خــورد  امــا همیــن آدم عابــد 
صفیــن آمــد خدمت امیرالمؤمنیــن آقاجــان اومــدم بجنگــم جانــم را فــدا کنــم 
اومــدم باهــات بیعــت کنــم آقــا فرمــود: بــه چــه شــرطی می خواهــی بــا مــن بیعــت 
ــم را  ــرد آقــا »أال بــذل محجــه نفســی دونــک«؛ بیعــت می کنــم خون کنــی عــرض ک
هســتی ام را وجــودم را فــدای شــما کنــم. والیت پذیــری هــم عالــی، زهــدم عالــی. 
خــود همیــن اویــس بهــش گفتنــد یــک کســی کفــن خریــده تــو قبــر می خوابــه زن 
و بچــه را ول کــرده. اومــد بــاال ســرش گفــت: پاشــو  ایــن بســاطت را جمــع کــن. 
تو ایــن قبــر و کفــن شــده بتــت. زهــد  ایــن نیســت کــه بــری تــو قبــر بخوابــی. زهــد 

ــا دشــمن شــجاع.  ــا یتیــم رئــوف ب  امیرالمؤمنیــن داشــت ب
 ایــن شــیوه های عرفانــی کــه حــاال یــک مقــداری هــم متأســفانه تــو جامعــه 
بــاب شــده منهــای والیــت منهــای مرجعیــت منهــای اســتاد و مــراد اخاقــی یــک 
روز ادعــای نیابــت  امــام زمــان می کننــد یــک روز ادعــای رؤیــت آقــا و پیــام آوردن 
ــد ســال ها  ــا رســیدند  اینقــد کتــوم بودن ــا اون کســانی کــه خدمــت آق می کننــد باب
ــا  ــدس اردبیلی ه ــا مق ــوم آق ــید بحرالعل ــد. س ــه نش ــی متوج ــون کس ــد از مرگش بع
خودشــان کــه دکان بــاز نکردنــد بــه طرقــی یــک شــیوه هایی باألخــره کشــف شــد 
کــه خدمــت آقــا می رســیدند. مگــه به ایــن ســادگی اســت؟ حــاال بعضی  هاشــون 

دســتگیر می شــوند بعضی هاشــون ادامــه می دهنــد.
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عرفــان را  امــام)ره( داشــت اون شــجاعتش او عبادتــش. عرفــان اســامی  را 
ــی داشــت، قاضــی تبریــزی داشــت، عامــه طباطبایــی  ماحســین قلــی همدان
داشــت. بــا ایــن ســر و صداهــا و مریــد جمــع کــردن و از خــود تبلیــغ کــردن کــه 
ــک روز  ــد. ی ــا می زنی ــت و پ ــد دس ــون داری ــرا خودت ــما ب ــرد. ش ــاز ک ــه دکان ب نمیش
طریقــت را در کنــار شــریعت، یــک روز قطــب و پیــر و مــراد در مقابــل مرجعیــت، 

یــک روز عرفــان بــودا در مقابــل عرفــان اســامی
بــرادران عزیــز خواهــران محتــرم؛ عرفــان دینــی بــا جهــاد آمیختــه اســت اویــس 
قــرن نمونــه اش اســت کــه گفــت: علــی جــان! جانــم فــدات اومــدم جــان بــدم 
هیــچ تردیــدی هــم نــدارم بــا هــر کــس هــم بگــی می جنگــم خــب حــاال بیائیــد 
کربــا من امشــب از اون ُبعــد شــجاعت ُبعــد مبــارزه و ُبعــد مصیبــت بیــام بیــرون 
بیائیــد تــو ُبعــد اخاقــی و معرفتــی نهضــت عاشــورا نهضتــی کــه دشــمنان هــم 
ــرها را  ــی س ــاد وقت ــن زی ــان ب ــاد عثم ــن زی ــرادر اب ــد ب ــراف کردن ــدش اعت ــن ُبع به ای
ــه  ــه ب ــر فاطم ــا پس ــده بودند ام ــاک ش ــاد ه ــه آل زی ــت کاش هم ــه گف ــد کوف آوردن
شــهادت نمی رســید داداشــش گفــت إ تــو معلــوم اســت  از کــی حمایــت می کنــی 
ما ایــن ســرمدار و طائیه دار ایــن جریــان بودیــم گفــت کاش ننــگ بــرادری تــو 
را هــم نداشــتم ببینیــد داداش ابن زیــاد همســر یزیــد بــه او اعتــراض می کنــه 
همســر خولــی بــه او اعتــراض می کنــه زن کعــب بــن جابــر کــه کعــب قاتــل ُبریــر 
اســت خونــه اش قهــر می کنــه میگــه خــدا لعنتــت کنــه ســید ُقــراء کوفــه را ُکشــتی 
ببینیــد زن اون قاتــل از خونــه میــره زن خولــی موضــع می  گیره این هــا خودشــون 
می دانســتند چــرا بایــد پســر یزیــد بــن معاویــه ســال ها بعــد از حادثــه کربــا بلنــد 
بشــود بگوئیــد کاش مــن بــه دنیــا نیامــده بــودم و لکــه و ننــگ بنی امیــه بــودن را بــا 
خــودم نمی کشــیدم این ها کــه حرف هــای خودشــون اســت حــاال تحلیل هــای 
ورده در مقابــل ابن زیــاد جایــزه بگیــره  دیگــر را مــا کاری نداریــم چــرا؟ اونیکــه َســر اُ
نمیگــه مــن َســِر یــک آدم مثــًا فــرض کنیــد منفــی را آوردم میگــه: إنــی قتلــت ســید 
المحجبــا؛ مــن آقــای بزرگــی را ُکشــتم قتلــت خیــر النــاس أم و أبــا؛ مــن ســر کســی 
ــن  ــم به ای ــون ه ــا خودش ــا را دارد پس این ه ــادر دنی ــدر و م ــن پ ــه بهتری وردم ک را اُ

عظمــت معتــرف هســتند.

سـوژه سـخـن
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رحم و رأفت اباعبداهلل
و  اخاقــی  ُبعــد  تــو  بریــم  گرامی امشــب  خواهــران  و  عزیــز  بــرادران  بیائیــد 
عرفانــی عاشــورا زیــارت ناحیــه مقدســه را ببینید امــام زمــان می فرمایــد: حســین 
ــو  ــرًا؛ ت ــآِء صاِب ــَد اْلَب ــرًا، َو ِعْن ــّقِ ناِص ــِلمیَن راِحمــًا، َو ِلْلَح ْساِم َو اْلُمْس ــْاِ جــان: َو ِلـ
ــد ُبعــد رحــم اباعبــداهلل  ــودی بذاری ــه اســام راحــم و رحیــم ب ــه مســلمان ها و ب ب
را من امشــب توضیــح بــدم ُبعــد ِرفــق اباعبــداهلل فتــوت اباعبــداهلل جوانمــردی 
منســوب  کــه  اســت  مقدســه  ناحیــه  زیــارت  تــو  جان ایــن  حســین  اباعبــداهلل 
به امــام زمــان اســت خیلــی زیبــا اونجــا اوصــاف آقــا را آورده َو ِلْلَحــّقِ ناِصــرًا، َو 
ِعْنــَد اْلَبــآِء صاِبــرًا؛ جــد بزرگــوارم حســین در بــاء صبــور بــودی در دفــاع الحــق 
قــوی بــودی در برابــر مســلمان ها رئــوف و مهربــان بودی ایــن جــز صفــات پیامبــر 
خــدا حضــرت محمــد ـ )ص( ـ جــزء صفــات رســول اهلل اســت »َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا 
ِحیــٌم«؛ )توبــه: 128( ایــن آیــه را بذاریــد  ــْم َحِریــٌص َعَلْیکــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف ّرَ َعِنّتُ
ْساِم َو اْلُمْســِلمیَن راِحمــًا، َو ِلْلَحــّقِ  کنار ایــن فــراز زیــارت ناحیــه مقدســه َو ِلـــْاِ
ناِصــرًا، َو ِعْنــَد اْلَبــآِء صاِبــرًا؛ بــه مســلمان ها مهربــان بــودی در مقابــل حــق در 
ــرًا؛ در مصیبــت  مقابــل باطــل و در دفــاع از حــق شــجاع بــودی َو ِعْنــَد اْلَبــآِء صاِب
و بــاء صبــور بــودی بــرادران عزیــز، جوان هــای گرامی امــام حســین فــردا مکــرر 
ــا ِإَلْیــِه َراِجعــوَن«؛ همــه از خدائیــم یعنــی مبــدأ بــه ســوی خــدا 

َ
ــا هلِلِّ َوِإّن

َ
فرمــود: »ِإّن

برمی گردیــم معاد ایــن عرفــان اباعبــداهلل اســت هــر شــهیدی کــه اومــد بــاال ســرش 
بــاال ســر همــه نیومــده اباعبــداهلل چنــد نفــری هفــت تــا هشــت تــا نوشــتند بــاال ســر 
هــر شــهیدی آمــد یــا خبــر شــهادتش را شــنید این آیــه را خوانــد »ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن 
ــن َینَتِظــُر  ــن َقَضــي َنْحَبــُه َوِمْنُهــم ّمَ ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اهلَل َعَلْیــِه َفِمْنُهــم ّمَ
ــوا َتْبِدیــًا«؛ )احــزاب: 23( ببینیــد عاشــورا بــا چــی چــی درســت شــده بــا  ُل

َ
ــا َبّد َوَم

َة  چــی اومــده بــاال حملــه می کــرد بــه دشــمن می ایســتاد یــه جایــی ال َحــْوَل َوال ُقــَوّ
لّلُهــَمّ ِبَحــّقِ یــس َواْلُقــْرآِن  ِ اْلَعِلــِیّ اْلَعظیِم؛ امــام ســجاد را در آغــوش گرفــت اَ

ِااّل ِبــاهلَلّ
اْلَحکیــِم َو ِبَحــّقِ طــه َو اْلُقــْرآِن اْلَعظیــِم؛ اصــًا کربــا دعــا و قــرآن و ذکــر و مناجــات 
اْصَطَفــي  اهلَل  »ِإّنَ  می کنــه  نــگاه  ســرش  پشــت  میــدان  میــره  جوانــش  اســت 
آَدَم َوُنوًحــا َوآَل ِإْبَراِهیــَم َوآَل ِعْمــَراَن َعَلــي اْلَعاَلِمیــَن«؛ )آل عمــران: 33(  قــرآن 
ــن  ــم َمّ ــهید »ِمْنُه ــاال ســر ش ــِم؛ ب ــِیّ اْلَعظی ِ اْلَعِل

ــاهلَلّ َة ِااّل ِب ــَوّ ــْوَل َوال ُق ــه ال َح میخوان
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ــا  ــن اردوگاه ب ــًا«؛ می خواند ای ــوا َتْبِدی ُل
ّ

ــا َبَد ــُر َو َم ــن َینَتِظ ــم َمّ ــُه َو ِمْنُه ــی َنْحَب َقَض
اون اردوگاه قابــل مقایســه اســت شــما نمــاز اباعبــداهلل را فــردا ظهــر ببینیــد ســه 
ــه نمازتــون  ــا ویژگــی داره نمــاز حســین خــوب عنایــت کنیــد جوان هــای عزیــز ب ت
اهمیــت بدهیــد حســین می تونســت نمــاز تــو خیمــه بخوانــد باألخــره هنــوز کــه 
یــاران زیــادی بودنــد هنــوز اصحــاب تمــوم نشــده بودنــد بنی هاشــم کــه میــدان 
نیومــده بودنــد هنــوز از اصحــاب اصــًا جنــگ کربــا بعدازظهــر عاشــورا اوج گرفتــه 
ــده  ــوده هنــوز حبیــب زن ــراد بیشــتر بعــد از نمــاز ظهــر ب یعنــی رفتــن تــک تــک اف
اســت هنــوز اون أخــوان غفاریــان هســتند هنــوز علی اکبــر عبــاس قاســم خب اینــا 
وایســتن دشــمن هــم متوجــه نمیشــه یکــی یکــی برونــد تــو خیمــه نمــازش را 

ــرد؟ ــن کار را نک ــرا؟ چرا ای ــرون چ ــد بی ــد بیای بخوان

ویژگی های نماز امام حسین)ع(
سه تا ویژگی دارد نماز حسین

ــت  ــروب وق ــا غ ــه ت ــام بش ــگ تم ــم جن ــر کنی ــاال صب ــب ح ــت؛ خ ــک: اول وق ی
اســت نخیــر اول وقــت.

دو: جماعــت؛ خــب نمــاز را تکــی بخواننــد،در خیمــه بخواننــد، نــه نمــاز خوف 
خوانــد دو رکعــت مثــل نمازهــای شکســته دیگه ایســتاد جلــو دو تــا صــف نمــاز 
خوف اینــه یعنــی هــر کســی یــک رکعتــش به امــام اقتــدا می کنــه یــک رکعتــش 
هــم خــودش ُفــردا می کنــه اون گــروه دومــم بــه همیــن شــکل کــه هــر دو گــروه بــه 

ــت. ــت اس ــه جماع ــن نماز این ــن ویژگی ای ــند دومی ــت برس جماع
ســوم: علنــی اســت؛ خــب همیــن نمــاز در خیمــه برگزار می شــد شــاید دشــمن 
هــم متوجــه نمی شــد چــرا آمــده تــو صحــرا میــان دشــمن شــهید هــم دادنــد. 
ســعد ابن عبــداهلل شــهید شــد زهیــر تیــر خــورد آمــده وســط صحــرا نمــاز می خوانــد 
ــَاَة«؛  جماعــت اول وقــت بــرادران عزیز ایــن نمــاز حســین پیــام دارد »ُیِقیُمــوَن الّصَ
نــه فقــط »یقــرؤن الصــاة« نمــاز میگــه اقامــه کــن نــه بخــون اقامه اش اینــه علنــی 
باشــه جماعــت باشــه نــه ظهــر عاشــورا دســته تــو خیابــان صــدای اذانــم بلنــد 
اســت وهــن اســت هــر کجــا هــر گروهــی بــه هــر شــکلی هســت بایــد بایســتد نمــاز 
همیــن جملــه ای کــه مــن گفتــم بــس اســت در اینکــه آدم تکلیفــی احســاس کنــه 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

ظهــر عاشــورا هــر کجــا هســت بایســته نمــاز نــه ناهــار بدهنــد نــه طبــل بزننــد نــه 
دســته حرکــت کنــه بــا وضــو بیاینــد هــر کــی هــر کجــا هســت یکــی هــم بایســته 
جلــو حــاال حتمــًا نمیخــواد بــه اصطــاح حــاال عزیــزان روحانــی شــاید نباشــند 
ــد  ــول دارن ــه قب ــی ک ــاد یک ــت زی ــه جمعی ــداد نرس ــا تع ــا ی ــه ج ــته جات هم ــو دس ت

بایســته جلــو نمــاز بخوانــه

چرا امام حسین)ع( نماز به جماعت خواند
ایــن جملــه را شــما خــوب تحلیــل کنه امشــب چــرا اباعبــداهلل نرفــت تــو خیمــه 
تکــی نمــاز بخونــه؟ عباســم تــو نمــاز بخــون بیــا علی اکبــرم تــو هــم نمــاز بخــون بیــا 
چــرا علنــی جماعــت اونــم اول وقت اینــا نکتــه داره ایــن عرفــان حســین اســت این 
معرفــت اباعبــداهلل و اون جنبه هــای اخاقــی و عبــادی عاشوراســت مــا غافــل 
از ایــن جنبه هــای عاشــورا حماســه جنــگ مبــارزه مظلومیت اشــک و  شــدیم 
آه جــای خودش اما ایــن ُبعــد عاشــورا بایــد ترســیم بشــه تبییــن بشــه تحلیــل 
بشــه این یــک ُبعــد ُبعــد عبــادی بیائیــد ُبعــد دیگــه ای لشــکر را خدمتتــون عــرض 
کنــم ُبعــد رأفــت و رحمــت اســام جهــادش هــم بــا رحمــت آمیختــه اســت پیغمبــر 
وقتــی جنــگ می کردنــد می فرمــود: بــا زن هــا کاری نداشــته باشــید بــا بچه هــا 
ــر دشــمن فــرار  کاری نداشــته باشــید درخت هــا را نکنیــد حیوان هــا را نکشــید اگ
کــرد تعقیبــش نکنید ایــن فرهنــگ دیــن اســت از پشــت خنجــر نزنیــد خــب اون 

ســپاه دشــمن اســت این ســپاه اباعبــداهلل  آمــده میــدان.
لشــکر  فرمانــده  اســت  شــام  ُامــرای  از  مقابلــش  آمــده  قحطبــه  بــن  تمیــم 
شامی هاســت فــرد شــجاعی اســت همــه اصحــاب هــم شــهید شــدند یــاران هــم 
شــهید شــدند خود امــام آمــده میــدان بعضــی از مقاتــل و تاریخ نویســان نوشــتند 
ــف  ــه حری ــما ک ــد ش ــم برگردی ــت می کن ــما را نصیح ــن ش ــا م ــرد آق ــرض ک ــام ع به ام
ــد  بیســت هــزار ســی هــزار آدم نمی شــوید امام فرمود: این هــا منــو محاصــره کردن
منکــه بــه قصــد جنــگ نیامــدم محاصــره کردند این جریــان را پیــش آوردند این ها 
منــو محاصــره کردنــد تــو بــه مــن میگــی برگــرد مگــه میذارنــد حســین برگــرده از ایــن 
صحــرا جــزء بــا بیعــت بــا یزیــد کــه خــودش فرمــود: فاتحــه اســام خوانــده اســت 

اگــه بیعــت بشــه گفــت آقــا پــس می جنگیــم وارد جنــگ شــدند



213

برخورد اباعبداهلل با جنگجویان دشمن
اباالفضــل  خــود  ببینیــد  بــوده  شــجاع  خیلــی  ابی عبــداهلل  برخــورد  اولیــن 
العبــاس میگــه مــا بــه حســین پنــاه می بردیــم روز عاشــورا کمــا  اینکه امیرالمؤمنیــن 
شــجاعت امیرالمؤمنین  می بردیــم  پنــاه  پیغمبــر  بــه  جنگ هــا  در  می فرمایــد 
ــه  ــاس ک ــجاعت عب ــه ش ــف می کن ــر تعری ــجاعت پیغمب ــت او از ش ــر اس ــه بی نظی ک
کم نظیــر اســت او از شــجاعت امام حســین تعریــف می کنــه تــو اولیــن حملــه از 
اســب افتــاد زمیــن هــر کــی باشــه  اینجــور موقــع می کشــه امام فرمودنــد: بلنــد شــو 
پاشــو ســوار شــو مهلــت دادنــد ابــن قحطبــه ســوار شــد مجــدد وارد جنــگ شــدند 
از ناحیــه دو پــا مجــروح شــد افتــاد روی زمیــن تمیــم آقــا اومدنــد بــاال ســرش 
فرمودنــد: می خواهــی صــدا بزنــم ببرنــت قبیلــه ات بیــاد زیــر بغل هاتــو بگیرنــد 
گفــت آقــا بزرگــواری کنیــد منــو نکشــید فریــاد زد بیائیــد فرمانــده شــام امیرتون 
بــدن  از بســتگانش بودنــد زیــر بغل هاشــو گرفتنــد  یــک عــده  را ببریــد آمدنــد 
مجروحــش را از صحــرا برداشــتند ُبردنــد آیــا دشــمن هــم همچیــن اجــازه ای 
مــی داد یــا وقتــی علی اکبــر خــون روی چشــمای اســب را گرفــت افتــاد بیــن لشــکر 
ــا وقتــی پســر  ــا؛ ی ــا ارب ــدن او زد قطعــوه بســویف ارب ــه ب ــی هــر چــی داشــت ب هــر ک
کــه  اســت  از مقتل ها ایــن  بعضــی  تعبیــر  کــه  افتــاد  قتلــگاه  گــودی  تــو  فاطمــه 
ــود گاهــی  ــود از شــدت لطمــه بی هــوش ب ــی بی هــوش ب حســین لحظــات طوالن
چشــم بــاز می کــرد گاهــی چشــم می بســت تــوان بلنــد شــدن نداشــت ببینیــد 
چطــور بــا ســنگ و چــوب و بــا اون برخــورد ناجوانمردانــه و اســب به بــدن دواندن 

و گوشــواره از گــوش کشــیدن و ایــن جنایت هایــی که این هــا انجــام دادنــد

روز رحم و لطف
یــک شــخصی میگــه مــن یــک شــب امیرالمؤمنین را خــواب دیــدم یکــی از 
خــواب  را  آقــا  میگــه  نوشــته  األدب  ریحانــة  صاحــب  اهل ســنت اینو  علمــای 
ــه  ــح مک ــو فت ــما ت ــد ش ــد کردن ــما ب ــا ش ــه ب ــن بنی امی ــا أمیرالمؤمنی ــم ی ــدم گفت دی
شــماها  اســت  لطــف  و  رحــم  روز  المرحمه؛ امــروز  یــوم  الیــوم  مــی زدی  فریــاد 
وقتــی مکــه را فتــح کردیــد بــه ابوســفیان امنیت دادیــد حتــی پیغمبــر فرمــود: 
ابوســفیان خانــه اش مأمــن اســت یعنــی هــر کــی بــره تــو اون خانــه کاریــش نداریــم 
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تــو  بــود  اســام  علیــه  زیــادی  فرمانــده جنگ هــای  ابوســفیان  بــا فرض اینکــه 
ــر آزار داده در عیــن حــال رســول خدا هــم  ــو خنــدق خیلــی پیغمب ــو احــد ت ــدر ت ب
بهش امنیــت داد هــم خانــه اش را مأمــن قــرار داد هــم آزادش کــرد بخشــیدش 
بنی امیــه  مکــه  فتــح  تــو  را  شــما  برخــورد  اون  مــزد  و  جایــزه  یا امیرالمؤمنیــن 
روز عاشــورا دادنــد چــه کردنــد چرا اینطــور شــد آقــا تــو عالــم رؤیــا به ایــن عالــم 
اهل ســنت فرمــود:  بــرو در خانــه ابــن ســیفی شــاعر او جوابــت را می گویــد از خــواب 
پریــدم خــب حــاال خــواب دیشــبم عــرض کــردم نمیگیــم تکلیــف آور اســت حجــت 
شــرعی اســت ولــی پیــام داره باألخــره خــواب یوســف پیــام داشــت خــواب عزیــز 
مصــر پیــام داشــت خــواب را در حدیــث داریــم نــزد هــر کســی نقــل نکنیــد اگــر رؤیــا 
صادقــه باشــه گاهــی پیام هــای دقیقــی بــرا اون کســی داره کــه خــواب دیــده از 
کرد ایــن قضیــه  اون طــرف تحقیــق  کیه ایــن طــرف  ابــن ســیفی  پریــد  خــواب 
مــال قــرن ششــم اســت میگــه آمــدم در خانــه ابــن ســیفی در زدم قصــه را تعریــف 
کــردم دیدم اشــک تــو چشــمانش حلقــه زد گفــت من امشــب یــک شــعری گفتــه 
ــه  ــر و اهل بیــت ب ــه پیغمب ــا و بیــن لطفــی ک ــودم بیــن کرب ــرده ب ــودم مقایســه ک ب
ــم  ــوز ه ــودم هن ــعری گفتــه ب ــد یــک ش ــح مکــه کردن ــو فت ــفیان و بنی امیــه ت ابوس
ــو ذهــن خــودم  ــه بیــرون دادم فقــط رو کاغــذ ت ــدم ن ــرا کســی خوان نه ایــن شــعر ب

بــوده آقا امیرالمؤمنیــن تــو را فرســتاده

ترجمه شرع سیفی
اون شــعر ســه چهــار بیتــی معــروف کــه ترجمه اش اینــه مــا بــه اون قــدرت 
رســید مــا پیــروز شــدیم شــما را بخشــیدیم اما شــما وقتــی بهتــون قــدرت رســید 
بــه کــودکان و بــه اطفــال مــا هــم رحــم نکردیــد معنــای شــعر حــاال ترجمه اش ایــن 
اســت ببینید اینکــه عــرض می کنــم اردوگاه حســینی و کربــا عــاوه بــر حماســه 
جریــان مصیبتــی و حماســی اش جریــان اخاقــی بعضــی نوشــتن لشــکر حــر هــزار 
نفــر بودنــد تمام این هــا را لشــکر اباعبــداهلل آب دادنــد در صفین امــام حســین)ع( 
آبــی را کــه معاویــه بســته بــود گشــود بعضــی نوشــتند حتــی یزیــد بــن معاویــه 
ــد  ــاز ش ــداهلل ب ــه دســت اباعب ــه ب ــی ک ــید آب ــد از ایــن آب نوش ــوده اوم در صفیــن ب

مســیرش اونوقت این هــا  اینطــور برخــورد کردنــد.
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بــرادران عزیــز، جوان هــای گرامــی، حادثــه عاشــورا را از  ایــن ُبعــد مــورد بررســی 
قــرار بدهیــد. نماز امــام حســین، عفو امــام حســین، توجه امــام حســین بــه حــق 
النــاس، مثل امشــب یــا فردایــی وقتــی اون شــخص محمــد بــن بشــیر آمدنــد 
گفتنــد پســرت اســیر شــده امام فرمــود: می توانیــد برگردیــد در آزادی پســرت تاش 
ــا  ــتند بعضی ه ــران قیمــت نوش ــاس گ ــج لب ــام پن ــه مــن نمیرم ام ــا ن ــی گفــت آق کن
حــاال قیمت هاشــو مختلــف نوشــتن تــو تاریــخ داد به ایشــون فرمود: این هــارو 
لحظــات  در ایــن  حتــی  شــما  ببینیــد  کننــد  آزاد  را  پســرت  بفروشــند  بفرســت 
حســاس امام رأفتــش، محبتــش شــامل این صحابــی و ایــن شــخص میشــه حتــی 
بعضی هــا نوشــتند ســرزمین کربــا را امــام خریــد بعــد هــم بــه خــود اون کســانی کــه 
ــرد بعضــی از نقل هــا دارد شــرط  ــه ک ــرد هدی ــذار ک آنجــا بودند ایــن ســرزمین را واگ
ــا زائــران مــن مهربــان باشــید کســانی کــه می آینــد زیــارت بــه آن هــا  کــرد فرمــود: ب
اکــرام کنیــد احتــرام کنید ایــن ابعــاد را تــو کربــا مــا بررســی کنیــم بــرادران عزیــز 
دهــه عاشــورا تمــام شــد اگــر توانســتی از ایــن جلســه نمــاز اول وقــت، رعایــت حــق 
النــاس، کنــار گذاشــتن گنــاه، کنــار گذاشــتن معصیــت، اصــاح نفس، اینــارو نتیجــه 
بگیــری اونوقــت حســینی شــدی حســینی شــدن بــا خلــق و خــوی حســین اســت 
ــا اُبهــت و عظمــت و عبــادت و بندگــی حســین آشــنا  ــا صفــات حســین اســت ب ب
شــدن اســت امید داریــم خداونــد بــه همــه مــا و شــما توفیــق بدهــد بیــش از 
پیــش ان شــاء اهلل بــا مکتــب اباعبــداهلل آشــنا شــویم و ان شــاء اهلل این ُبعــد اخاقــی 
نهضــت عاشــورا را مخصوصــًا در زندگیمــون الگــو و مــاک قــرار بدهیــم خــب مــن 

بــه همیــن میــزان اکتفــاء کنــم

ذکر مصیبت
چنــد جملــه ای هــم ذکــر مصیبــت کنــم بــه هــر حــال شــب عاشوراســت و شــب 
عــزا و شــب مصیبــت بــزرگ شــخصیت عالــم جهــان اســام فرزنــد رســول خدا ســید 
الشــباب اهــل الجنــه و ریحانــة الرســول شــخصیتی کــه گفــت همــه عالــم در عــزای 
او گریــه کردنــد هنــا بکیــت علــی و مــن بــکاء محمــد هنــا بکیــت علــی الحســین و 
أهلــی؛ کســی کــه پیامبــر بــرای عــزای او اشــک ریخــت کســی کــه عالــم بــرای عــزای 
او اشــک ریخــت و لقــد بکــت فــی الســماء مائــک؛ ظهــرون کــرام راکعــون و ســجد 
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ــوا؛ متخــذب بدمــاء؛ رســول اهلل براش اشــک ریختــه  هــذا حســین بســیوف مبذئ
وردن پیــش پیغمبــر اکــرم نبــی مکــرم اســام ائمــه مــا علــم 

ُ
وقتــی قنداقه اشــو ا

غیــب دارنــد از آینــده خبــر دارنــد مــا بارهــا رو منبــر گفتیم ایــن اطــاع اونهــا علــت 
حادثــه نیســت جبــرم نمیــاره چــون قــدرت داره خــدا حــوادث آینــده را بــه او 
داده می دانه امیرالمؤمنیــن از شــهادتش خبــر داشــت امام حســین خبــر داشــت 
کما اینکــه مــا اگــر بعــد از یــک اتفاقــی کــه می افتــه یــک جایــی تعریــف کنیــم خبــر 
بدهیــم مــا علــت حادثــه نیســتیم حادثــه رو علــل خــودش واقــع میشــه هــر کســی 
هــم اباعبــداهلل را بــه قتــل رســانده قیامــت گیــر اســت بایــد جــواب بــده هــر کســی 
ــزد خــدا مأجــور اســت هــر کــی نــدای حســین را  ــاری کــرده اســت اباعبــداهلل را ن ی
نادیــده گرفتــه پیــش خــدا مســئول اســت اینکه یــک کســی بگویــد خب ایــن واقعــه 
کــه بایــد واقــع می شــد پیغمبــرم فرمــوده نــه علــم رســول خدا نــه جبــرآور اســت و 
ــا  نــه علــت حادثــه چــون نبــی اســت پیامبــر اســت پیشــاپیش خبــر داره از قضای
خــود مــن و شــما بعضــی از اولیــاء ممکنه بعضــی از افراد گاهی یــک خوابی ببینند 
حادثــه چنــد روز بعــد را پیش بینــی کننــد الهامی بهشــون بشــه بعضــی افــراد داریم 
مــن می شناســم بعضــی از عزیزانــی کــه پسرشــون شــهید شــده میگــه آقــا مــن یــه 
هفتــه قبلــش خــواب دیــدم چشــم راســتم افتــاد رو ورق روی کاغــذ متوجــه شــدم 
پســرم را از دســت میدم ایشــون علــت حادثــه نیســت خداونــد بــه او ایــن خبــر 
ــی  ــتند وقت ــذا نوش ــت ل ــر می دانس ــش داده پیغمب ــطه ظرفیت ــه واس ــاع را ب و اط
قنداقــه حســین را ُاوردنــد دادنــد بــه دســت رســول خدا این لب هــا را گذاشــت بــه 
گلــوی حســین بوســید بعــد فرمــود:  مالــی و لیزیــد بــن معاویــه یزید مرا با تــو چه کار 
تــو را بــا مــن چــه کار خیلــی گلــوی حســین را می بوســید می فرمــود: أقبــل موضــع 
ســیوف؛ اینجا جــای شمشــیر اســت مــن جــای شمشــیرها را می بوســم بــه تعبیــر 
ــدازه  ــرم فرمــود: هیــچ پیغمبــری به ان ــزرگان می فرمود: اینکــه پیغمبــر اک یکــی از ب
مــن اذیــت نشــد مــا إوذی نبــی؛ هیــچ پیغمبری ایشــون می فرمــود: بعضــی از 
پیغمبــران را قطعــه قطعــه کردنــد میــان درخــت گذاشــتند بدنشــون را أّره کردنــد 
پیغمبــر  منظــور  جسمی نیســت،  شــکنجه  پیغمبــر  منظــور  چاه انداختنــد  تــو 
اکــرم آزارهــا و اذیت هایــی اســت کــه می دیــد بعــد از او بــر اهل بیــت و ذریــه اش 
وارد میشــه گاهــی نــگاه می کــرد بــه حســن لب هاشــو می بوســید می فرمــود: از 
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راه دهــان مســموم میشــی گاهــی نــگاه می کــرد بــه حســین گلــوش می بوســید 
می فرمــود: از راه گلــو شمشــیر بــر گلــوی او میذارنــد بــه شــهادت می رســید گاهــی 
نــگاه می کــرد بــه صــورت فاطمه اشــک می ریخــت جــای ســیلی می دیــد گاهــی 
نــگاه می کــرد بــه فرق امیرالمؤمنیــن گریــه می کــرد می فرمود:  ایــن محاســن بــا 
خــون ســرت خضــاب خواهــد شــد این ســر شمشــیر خواهــد خــورد مکــرر  ایــن 
حــوادث اتفــاق افتــاده بــود و پیغمبــر گرامی اسام اشــک ریختــه بــود یــا رســول 
اهلل این هــا را پیش بینــی کردیــد بــرای فاطمــه بــرای فرزندانت امــا نبــودی ببینــی 
کربــا عاشــورا چــه اتفاقــی افتــاد دل هــا را روانــه کنیــم کنــار قبــرش خوشــا بــه حــال 
اوناییکه امشــب کربــا بیتوتــه کنــار قبر امــام حسین امشــب مســتحب اســت کســی 
شــب عاشــورا بتونــه کربــا باشه امشــب وارد جــزو آداب امشــب اســت حســین 
جــان بنــای مــا و قســمت مــا هم امشــب تو ایــن مجلــس شــده مــا از همیــن جــا 
دل هــا را روانــه می کنیــم صحــرای کربــا چــه شــبی گذراند امشب امشــب چــه 
شــبی گذرانــد اباعبــداهلل بــه خیمه هــا ســرزد پشــت خیمه هــا دســتور داد گــودال 
حفــر کردنــد آتــش ریختــن صبــح عاشــورا کــه از پشــت حملــه نشــه گاهــی می اومــد 
ــی  ــی داد گاه ــام م ــادت انج ــی عب ــد گاه ــاز خون ــی نم ــی زد گاه ــاب ســر م ــه اصح ب
ــب  ــدر بزرگوارم امش ــدم پ ــم دی ــک وقت ــه ی ــاجدین میگ ــد سیدالس ــرآن می خوان ق

ــا خــودش شــعر زمزمــه می کنــه: داره ب
صیِل

َ
ّفٍ َلَك ِمن َخلیِل              َکم َلَك في اإِلشراِق َواأل

ُ
یا َدهُر أ

ِمن صاِحٍب َوماِجٍد َقتیِل               َوالَدهُر ال َیقَنُع ِبالَبدیِل
 َحّيٍ ساِلُك الَسبیِل؛

ُ
مُر في ذاَك ِإلی الَجلیِل           َوُکّل

َ
َواأل

شــهید  فــردا  مــن  کــه  اســت  شــعرها  ایــن  پیــام  ایــن  فهمیــدم  مــن  میگــه 
می شــوم. ایــن کاروان فــردا بــی کاروان ســاالر می شــود. فــردا فاطمــه بی فرزنــد 
می شــود. بغــض گلمــو گرفــت ولــی خودمــو نگــه داشــتم میگــه مــن اظهــار نکــردم 
بــا صــدای بلنــد گریــه نکردم امــا زینــب کبــری)س( شــنید عقیلــه بنی هاشــم آمــد 
جلــو بــرادرم عزیــزم بأبــی و أنــت أمی پــدرم بــه قربانــت مــادرم بــه قربانــت بنفســی 
را  تــو  ُمــردن  و  زینــب می ُمــرد  المــوت... کاش  لیــت  قربانــت  بــه  أنــت خــودم 
نمی دیــد کاش زینــب می ُمــرد و غربــت تــو را نمی دیــد کاش دعــا می کــردی زینــب 
ــه  ــین نمی تون ــت حس ــه دس ــار ب ــک خ ــه ی ــی ک ــه زینب ــو را ببین ــهادت ت ــه ش نباش

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

ــاش  ــار ب ــاش بردب ــور ب ــرم صب ــود: خواه ــه فرم ــه ببین ــین نمی تون ــم حس ــه غ ببین
ورد بــاال 

ُ
نوشــتن زینــب کبــری ـ ســام اهلل علیهــا ـ علــی وجه هــا... دو تــا دستاشــو ا

ــا؛  ــی علیه ــاک داد فغش ــو چ ــرد گریبانش ــت ُب ــش دس ــو صورت ــش زد ت ــو صورت زد ت
ــر و  ــه س ــد آب ب ــدری آب بیاری ــه ق ــود: ی ــداهلل فرم ــاد اباعب ــن افت ــرد رو زمی ــش ک غ
صــورت خواهــر زد خواهــرم عزیــزم مــادرم از دنیــا رفــت بــرادرم رفــت پدرمــون رفــت 
ــو را شــیطان نبــره فــردا جریان هــای مختلفــی می بینــی یکــی یکی این هــا  صبــر ت
را بــرای زینــب کبــری تشــریع کــرد دســت والیــت رو ســینه زینــب گذاشــت او را 
آرام کــرد یــا بقیــة اهلل روضــه مــن همیــن یــه جملــه اســت و تمــام فــردا پیــش آمــد 
حــوادث رفــت جلــو یکــی یکــی تــا اون لحظــه ای کــه اباعبــداهلل خــودش تــو گــودی 
قتلــگاه اســت شمشــیر و نیزه هــا بــه بــدن اصابــت کــرده زینــب کبــری اومــد بــاالی 
ــب  ــد عق ــن بری ــد پایی ــل اوم ــد از ت ــه زدن ــگاه حلق ــا دور قتل ــد دور ت ــه دی ــل زینبی ت
بریــد عقــب مگــه جــان دادن تماشــا داره مگــه حســین مــن داره جــان میــده نــگاه 
داره دیــد نمیــرن اومــد مقابــل عمرســعد یــا عمــر أتقتــل أباعبــداهلل تــو بگو اینــا بــرن 
داداش مــن داره جــان میــده بــرادر مــن داره قبــض روح میشــه أیقتــل أبوعبــداهلل 
تــا صــدای خواهــر را شــنید فرمــود:  و أنــت تنصــر إلیــه؛ أباعبــداهلل غیــرت اهلل 
خواهــرم برگــرد برگــرد إرجعــی إرجعــی نمیخــوام تــا مــن زنــده ام بیــای بیــن نامحرمآ 
اونــا رفــت خواهــر برگشــت دشــمنم خیالــش راحــت شــد دور حســینتونو جوان هــا 
محاصــره کــردن فرقــه برمــاه فرقــة بالحجــاره؛ هــر کــی هــر چــی داشــت زد هــر کــی هر 
چــی تــوان داشــت زد حســین حســین حســین قربــان داغ دلت نمی دونــم قتلگاه 
رفتــی یــا نــه مــن تــو قتلــگاه کمتــر میــرم طاقــت نمیــارم پامــو میــذارم قتلــگاه میگــم 
حســین جان اینجــا بــود تــو پاتــو رو زمیــن کشــیدی اینجا بــود تــو صورتتــو رو خــاک 
گذاشــتی اینجا بــود ســر مقــدس تــو را از بدنــت جــدا کــردن قتلــگاه اگــه کربــا رفتــی 
ــا حــال نــداری نــرو قتلــگاه جــای زینــب بــوده قتلــگاه فــردا شــب فاطمــه آمــده  ت
پیغمبــر آمــده زینــب تــو خیمــه اســت امر امام اســت دیگــه بیــرون نیومده امــا یــه 
ــرون  ــد بی ــد آم ــاد می زنن ــند فری ــه می کش ــد هلهل ــمن بلن ــدای دش ــد ص ــت دی وق
ــرادر میــان قتلــگاه هــر کجــا نشســتی  ــی ب ــاالی ن ببینــد ســر مقــدس اباعبــداهلل ب

تأســی کــن بــه جابــر بــن عبــداهلل انصــاری ســه مرتبــه یــا حســین...
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پاسخ اجمالی
در برخــی از منابــع روایــی، دربــارۀ کمــک و نصــرت الهــی بــه وســیلۀ جنیــان و 
فرشــتگان به امــام حســین)ع( احادیثــی از ائمــه معصومیــن)ع( بیــان شــده اســت 

کــه به این امــر تصریــح می کننــد.
البتــه یــاری رســاندن مائکــه و جنیــان و یــا هــر چیــز دیگــری از طــرف خداونــد 
ــه  ــد: )ب ــه پیامبــر)ص( می فرمای ــوده اســت؛ خداونــد در قــرآن ب ــرای انبیــا هــم ب ب
ــان  ــدر( از پروردگارت ــه از شــدت ناراحتــی در میــدان ب ــی را )ک ــد( زمان خاطــر بیاوری
تقاضــاى کمــک می کردیــد و او تقاضــاى شــما را پذیرفــت )و گفــت( مــن شــما را بــا 

یــک هــزار از فرشــتگان کــه پشــت ســر هــم فــرود می آینــد یــارى می کنــم .
برخــی از دالیــل مهمی که امــام حســین)ع( این یــاری و کمــک را نپذیرفــت، 
عبارت انــد از: منحصــر بــودن اصاح امــت پیامبــر اکــرم)ص( در آن شــرایط بحرانــی 
بــه شهادت، اشــتیاق لقــای الهــی، مقــدر بــودن شــهادت بــرای آن حضــرت، 
و  مــرگ  زیباتریــن  و  گرامی تریــن  عنــوان  بــه  حضــرت  آن  نــزد  شــهادت  بــودن 

انجام ایــن مأموریــت الهــی بــه صــورت طبیعــی.

پرسش
آیا فرشتگان و جنیان در کربال به کمک حضرت امام حسین)ع( آمدند؟ 

چرا آن حضرت این کمک را نپذیرفتند؟
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ـل ـّ تــأم

پاسخ تفصیلی
نزول نصرت الهی برای کمک به امام حسین)ع(

در برخــی از منابــع روایــی، دربــاره کمــک و نصــرت الهــی بــه وســیلۀ جنیــان 
و فرشــتگان به امــام حســین)ع( احادیثــی از ائمــه معصومیــن)ع( بیــان شــده 
ــه ســند خــود از امــام  اســت کــه به این امــر تصریــح می کننــد؛ مثــًا: شــیخ مفیــد ب
صــادق )ع ( ایــن نکتــه را نقــل کــرده اســت: زمانــی که امــام حســین)ع( از مدینــه 
حرکــت کــرد، گروهــی از مائکــه بــرای پیشــنهاد کمــک خدمــت آن حضــرت آمدنــد 
و گروه هایــی از مســلمانان و شــیعیان جــن بــرای کمــک آمدند، امــا حضــرت در 
ــه شــما جــزای خیــر دهــد مــن مســئول کار خــود  پاســخ جنیــان فرمــود: »خــدا ب
هســتم و محــل و زمــان قتــل مــن نیــز مشــخص اســت. جنیــان گفتنــد: اگر امــر 
شــما نبــود همــه دشــمنان شــما را می کشــتیم. حضــرت در پاســخ فرمــود: مــا 
بر ایــن کار از شــما تواناتریم، امــا چنیــن نمی کنیــم تــا آن هــا کــه گمــراه می شــوند 
بــا اتمــام حجــت باشــد و آن هــا کــه راه حــق را می پذیرنــد بــا آگاهــی و دلیــل آشــکار 
باشــد«.]1[ همچنین امــام صــادق)ع( فرمودنــد: »از پــدرم شــنیدم کــه می فرمــود: 
چون امــام حســین)ع( بــا عمــر بــن ســعد تاقــی نمودنــد و جنــگ بــر پــا شــد، 
خداونــد نصــرت خــود را فــرو فرســتاد تــا آن جــا کــه بــر ســر حســین ســایه گســترد، 
و آن گاه امــام مخیــر شــد بیــن پیــروزى بــر دشــمنانش و بیــن ماقــات و لقــاى 

پــروردگارش، او لقــاى پــروردگارش را برگزیــد«.]2[
نیــز در برخــی از روایــات هــم بیــان شــده اســت کــه فرشــتگانی بــرای کمــک 
داده  آن هــا  بــه  جنگیــدن  اجــازه  اول  مرتبــۀ  در  آمدنــد،  حســین)ع(  به امــام 
شــده  شــهید  حســین)ع(  که امــام  آمدنــد  وقتــی  دوم  مرتبــه  در  ولــی  نشــد، 
بــود؛ مانند ایــن روایــت از امــام صــادق)ع(: »چهــار هــزار فرشــته نــازل شــدند تــا 
همراه امــام حســین)ع( بجنگنــد، ولــی بــه آنــان اجــازه جنگیــدن داده نشــد. 
دوبــاره اذن گرفتنــد و فــرود آمدنــد و ایــن وقتــی بــود کــه حســین)ع( کشــته شــده 

بــود...«.]3[
خاصه ایــن کــه، چنیــن چیــزی در روایــات وجــود دارد و درســت اســت و هیــچ 
ــا اعتقــادات  دانشــمند و کارشــناس دینــی آن را رد نکــرده اســت؛ زیــرا منافاتــی ب
و معــارف اســامی ندارد. البتــه یــاری رســاندن مائکــه و جنیــان و یــا هــر چیــز 
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دیگــری از طــرف خداونــد بــرای انبیــا هــم بــوده اســت؛ خداونــد در قــرآن بــه 
پیامبــر)ص( می فرمایــد: )بــه خاطــر بیاوریــد( زمانــی را )کــه از شــدت ناراحتــی 
ــما را  ــاى ش ــد و او تقاض ــک می کردی ــاى کم ــان تقاض ــدر( از پروردگارت ــدان ب در می
پذیرفــت )و گفــت( مــن شــما را بــا یــک هــزار از فرشــتگان کــه پشــت ســر هــم فــرود 
بــه مســلمانان در جنــگ  یــاری رســاندن  یــارى می کنــم .]4[ و مثــل  می آینــد 
احــزاب و در برخــی موارد، ایــن کمک هــا از طــرف فرشــتگان و جنیــان بــود کــه بــه 

جهــت مصالحــی کــه ذکــر می شــود، تحقــق پیــدا نمی کــرد.

چرا امام حسین)ع( کمک جنیان و فرشتگان را نپذیرفت؟
در پاســخ می تــوان گفــت: شــاید بــه دالیــل زیر امــام حســین)ع( این یــاری و 

کمــک را نپذیرفــت:
1. بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی کــه در آن زمــان از طــرف معاویــه و یزیــد 
پیــش آمــده بــود و بــه نــام دیــن، کارهایــی را انجــام دادنــد کــه در واقــع مخالــف 
ــود، تنهــا راهــی  ــود و همچنیــن تشــخیص حــق از باطــل ســخت شــده ب دیــن ب
کــه می توانســت یــک بــار دیگــر دیــن خــدا را ترویــج و زنــده نمایــد، شــهادت 

بــود.]5[ حضرت امــام حســین)ع( و فرزنــدان و اصحــاب آن حضــرت، 
ــه آن اشــاره  ــد و ب ــه دســت می آی ــات وارد شــده در ایــن مــورد ب ــه از روای 2. آنچــه ک
شــده اســت، مقــدر شــدن شــهادت بــرای آن حضــرت بــود تــا بدین وســیله آن هدف 

اصلی امــام حســین)ع( کــه همــان اصاح امــت پیامبــر بــود،]6[ تحقــق پیــدا کنــد.
3. امــام حســین)ع(، شــهادت را زیباتریــن و گرامی تریــن مــرگ می دانســت؛ 
 این امــر، در خطبــه ای کــه در مکــه بــه هنــگام عــزم حرکــت بــه ســمت عراق ایــراد 
کردنــد، بیــان شــده اســت: »آرایــش مــرگ بــر فرزنــد آدم چــون آرایــش گردنبنــد بــر 
گــردن دوشــیزگان اســت«؛]7[ یعنــی مــرگ، گــردن گیــر و تحمیلــی نیســت، بلکــه 
گــردن بنــد و تجّملــی اســت؛ چــرا انســان این گــردن بنــد و زیــور را در راه خــدا بــه 
گــردن نیاویــزد؟! و مــرگ در راه دیــن برای امــام حســین)ع( لذیــذ و در کام او شــهد 
ــا از فرشــتگان کمــک بخواهــد، بلکــه کمــال  ــود.]8[ و شــهادت نقــص نیســت ت ب
اســت همــان طــور کــه حضــرت ابراهیــم)ع( چــون شــهادت را کمــال می دانســته، 
از ســوزاندن در آتــش نترســیده و از جبرئیــل نیــز چیــزی نطلبیــد، هــر چنــد دائمــًا 
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بــه یــاد خــدا بــود و وی را می خوانــد.]9[
ــرایط از  ــم در آن ش ــین)ع(، آن ه ــام حس ــا برای ام ــدار انبی ــی و دی ــای اله 4. لق
مانــدن در ایــن دنیــا مهــم تــر بــود و خــود را مشــتاق نیــاکان خــود می دانســت؛ 
بــه  کــه در ادامــه آن خطبــه در مکــه می فرماینــد: »گرایــش و اشــتیاقم  چنــان 

زیــارت نیاکانــم چون اشــتیاق یعقــوب بــه یوســف اســت«.]10[
5. حضرت امــام حســین)ع( می خواســتند کــه از معجــزه و کرامــت اســتفاده 
نکننــد، در حالــی کــه بــدون شــک امام تــوان و قــدرت داشــت کــه بــا معجــزه 
و قــدرت والیــی کــه از طــرف خداونــد داشــت، بــر دشــمنان غلبــه پیــدا کنــد و 
حتــی نیــازی بــه کمــک مائکــه و جنیــان نداشــت، ولــی اســتفاده از معجــزه و 
کرامــت بــا آنــان کــه مأمــور بودنــد بــه ظاهــر عمــل کننــد،  منافــات داشــت. ارزش 
و جایگاه امــام حســین)ع( کــه هــم میــان مســلمانان جایــگاه بلنــدی دارد و هــم 
در میــان عدالــت و آزادی خواهــان، بــدان جهــت اســت کــه بــر اســاس امور عــادی 
و ظاهــری و طبیعــی عمــل نمــود. بــردن اهــل بیــت)ع( توســط امام بــه یــک 
ــد  ــب ش ــان موج ــدس ش ــاحت مق ــه س ــت ب ــان و اهان ــارت آن ــر و اس ــگ نابراب جن
کــه قیام امــام مانــدگار و جــاودان شــود. آیا امــام حســین)ع( نمی توانســت بــدون 

ــد را ســرنگون کنــد؟ ــا اســتفاده از کرامــت یزی قیــام و ب

ـل ـّ تــأم
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پاسخ اجمالی
پژوهشــگران اســامی؛ انگیزه هــای مختلفــی بــرای بــه همــراه داشــتن زنــان و 

کــودکان بیــان کرده انــد؛ ماننــد:
1. پذیــرش مصلحــت و اراده الهــی؛ یعنــی مصلحــت خدا ایــن بــود که امــام 
حســین)ع( و یارانــش شــهید، و خانــواده اش اســیر باشــند؛ یعنــی  رضــاى حق تعالی 

در ایــن مصلحــت بــود و چنیــن مصلحــت؛ یعنــی جهــت کمــال فــرد و بشــرّیت.
2. انگیــزه مذهبــی؛ یعنــی از آن جــا کــه محتــوای قیام امــام حســین)ع(، مذهبــی 
و مقــدس اســت، آوردن خانــواده بــه همــراه خــود، از نظــر آثــار مذهبــی، بســیار 
ســودمند و مؤثــر بــود؛ زیــرا عرفــان و محبتــی کــه در دل اهل بیت امــام)ع(، نســبت 

بــه خداونــد بــود، بــرای همراهــاِن دیگر امــام، بســیار درس آمــوز و کارگشــا بــود.
تــا  نداشــت  ســراغ  خانه امنــی  مدینــه  در  انگیزه امنیتی؛ امــام)ع(   .3
خانــواده اش را بــه آن جــا بفرســتد و هیچ کــس هــم پیشــنهاد نکــرد کــه مــن از 
خــود  خانــواده  شــدن  اســیر  نگــران  لذا امــام)ع(  می کنــم؛  حمایــت  خاندانــت 
در حــال حیاتــش بــود؛ زیــرا احتمــال قــوی وجــود داشــت کــه مأمــوران یزیــد، 

درآورنــد. گــروگان  بــه  و  کــرده  دســتگیر  مدینــه،  همــان  در  را  خانواده امــام 

پرسش
چرا امام حسین)ع( خانواده خود را همراه خود به کربال برد؟
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پاسخ تفصیلی
بایــد مــورد  از موضوعــات مهمی کــه در جریــان قیام امــام حســین)ع(  یکــی 
دقــت قــرار گیــرد، موضــوع همــراه بــردن خانــواده اســت. نکتــه ســؤال برانگیــز 
و  مهــم  در امــری  تصمیم گیــری  بــرای  ایــن  کــه  بــه   توجــه  بــا  کــه  اســت   ایــن 
سرنوشت ســاز، تنهــا ضــرر نداشــتن کافــی نیســت، بلکــه بایــد ســودمندی و قابــل 
قبول بــودن آن را نیــز در نظــر داشــت، امام)ع( کــه مطمئــن بــود قیامــش منتهــی 
ــد؟  ــواده اش می دی ــه شــهادت می شــود، چــه مصلحتــی در همراه داشــتن خان ب
همیــن ابهــام بــدان انجامیــد کــه حضرتشــان مــورد اعتــراض برخــی اطرافیــان قــرار 
گیــرد. بــه عنــوان نمونــه، ابــن عبــاس به ایشــان عرضــه داشــت: »پســرعموجان! 
بــه ســراغ کوفیــان مــرو، همانــا آنــان گــروه فریــب کار هســتند... و اگــر از روی ناچاری 
بــه کوفــه مــی روی، زنــان و کــودکان را بــه همــراه مبــر که ایمــن نیســتم از این کــه 
انتقام جویانــه تــو را همچــون عثمــان بــن عفــان، در حالــی بکشــند کــه زنــان و 

کودکانــت نظاره گــر تــو باشــند«.]1[

انگیزه های امام حسین)ع( برای به همراه داشتن زنان و کودکان
پژوهشــگران اســامی؛ انگیزه هــای مختلفــی بــرای بــه همــراه داشــتن خانــواده 

بیــان کرده انــد؛ در این جــا بــه بعضــی از آن ها اشــاره می شــود:

1. پذیرش مصلحت و اراده الهی
تمــام کســانی کــه همراهــی اهل بیت امــام حســین)ع( را بــا ایشــان برخــاف 
به ایــن  خودشــان  مــادی  منطــق  و  حســاب  بــا  دادنــد؛  تشــخیص  مصلحــت 
تشــخیص رســیده بودند، امــا حضرتشــان پاســخی مــی داد کــه از جنبــه دیگــری 

بــه ماجــرا پرداختــه و جنبــه معنــوى مطلــب را بیــان می کــرد:
ایشــان اطرافیانــش را بــا ایــن ســخن خطــاب قــرار داد: در عالــم رؤیــا جــّدم 
بــه مــن فرمــود: »اّنَ اهلَل شــاَء اْن َیــراَک َقتیــًا«؛ »خــدا می خواهــد تــو را کشــته 
ــد؟  ــان می بری ــواده را همراهت ــرا خان ــت، چ ــور اس ــس اگر این ط ــد: پ ــد«. گفتن ببین
کــه پاســخ شــنیدند: این را هــم جــّدم فرمــود: »اّنَ اهلَل شــاَء اْن َیراُهــّنَ َســبایا«؛ 

»خــدا می خواهــد آنــان را در لبــاس اســارت ببینــد«.]2[



227

مشــّیت و یــا اراده خــدا در خــود قــرآن در دو مــورد بــه کار مــی رود کــه یکــی را 
اصطاحــًا »اراده تکوینــی« و دیگــرى را »اراده تشــریعی« می گوینــد. اراده تکوینی؛ 
یعنــی قضــا و قــدر الهــی کــه اگــر چیــزى قضــا و قــدر حتمی الهــی بــه آن تعّلــق گرفــت، 

معنایش ایــن اســت کــه در مقابــل آن دیگــر کارى نمی شــود کــرد.
معنــاى اراده تشــریعی این اســت کــه خدا این طــور راضــی اســت، و این چنیــن 
باشــد،  شــهید  حســین)ع(  که امــام  اســت  خواســته  خــدا  پــس  می خواهــد. 
و  اســت  مصلحــت  در  تعالــی  حــق  رضــاى  یعنــی   باشــند؛  اســیر  او  خانــواده  و 
وقتــی  کــه  نبــود  لذا این طــور  بشــرّیت؛  و  فــرد  کمــال  جهــت  یعنــی  مصلحــت؛ 
از ایشــان می پرســیدند چــرا زنــان و فرزنــدان را می بریــد، بفرمایــد اصــًا مــن در ایــن 
ــم  ــه از عال ــا الهامی ک ــه ب ــنیدند ک ــورت می ش ــن ص ــه به ای ــارم، بلک ــه بی اختی قضی
ــه مصلحــت در ایــن  ــه مــن شــده اســت، مــن چنیــن تشــخیص داده ام ک ــا ب معن
اســت و ایــن کارى اســت کــه مــن از روى اختیــار انجــام می دهــم، ولــی براســاس آن 
چیــزى کــه آن را مصلحــت تشــخیص می دهــم؛ از ایــن رو هرکس ایــن جواب امــام 

حســین)ع( را می شــنید، دیگــر چیــزى نمی گفــت.]3[

2. انگیزه مذهبی
از آن جــا کــه محتــوای قیام امــام)ع(، مذهبــی و مقــدس اســت، همــراه آوردن 
خانــواده، از نظــر آثــار مذهبــی، بســیار ســودمند و مؤثــر بــود؛ زیــرا عرفــان و محبتــی 
کــه در دل اهل بیت امــام)ع(، نســبت بــه خداونــد بــود، برای همراهــاِن دیگر امام، 
بســیار درس آموز و کارگشــا بود و نمونه های آن را در ســخنان زینب)س( می توان 
یافــت. وقتــی ابــن زیــاد بعــد از شــهادت و اســیری خاندان امــام، می گویــد: اوضــاع 
 َجمیــا«؛]4[ 

َّ
ْیــُت ِإال

َ
را چگونــه دیده ایــد؟ زینــب)س( در جــواب او می گویــد: »مــا َرأ

»از خــدا جــز زیبایــی )خیــر و محبــت( ندیــده ام«. زینــب آن قــدر بــا خــدای خــود 
نزدیــک و آشناســت کــه اطمینــان دارد مصیبت هــای وارده پایــان کار نیســت. 
ــاد  ــن زی ــه اب بلکــه افق هــای روشــنی در پشــت این وقایــع نهفتــه اســت. زینــب ب
ــوار اســت از ناحیــه دشــمنان خــدا اســت و از ناحیــه خــدا جــز  ــد آنچــه ناگ فهمان
ــه اســتقبال شــهادت و اســیری  ــه انســان نمی رســد و ب ســعادت و نیک بختــی ب
رفتــن، هماننــد رفتــن بــه مهمانــی دوســت و نزدیــک شــدن بــه او اســت. امام)ع( 
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کتــاب مــاه

ــان و مــردان جهــان  ــه همــه زن ــه همــراه خــود، ب ــا آوردن حضــرت زینــب)س( ب ب
آموخــت کــه یــک مؤمــن و خداشــناس، از نظــر روابــط قلبــی و پیونــد درونــی 
بــا خــدای خویــش، بایــد چنیــن باشــد. اگر امــام)ع( خانــواده اش را بــه همــراه 

ــی می مانــد.]5[ نمــی آورد، صفحــات تاریــخ از ایــن نمونه هــای درخشــان خال

3. انگیزه امنیتی
امــام)ع( در مدینــه خانه امنــی ســراغ نداشــت تــا خانــواده اش را بــه آن جــا 
بفرســتد و هنــگام خــروج از مدینــه، هیچ کــس هــم بــه او پیشــنهاد نکــرد کــه 
مــن از خانــدان تــو حمایــت می کنــم؛ لذا امــام)ع( نگــران اســیر شــدن خانــواده 
خــود در حــال حیاتــش بــود؛ زیــرا احتمــال قــوی وجــود داشــت کــه دولت مــردان 
و مأمــوران یزیــد، زنــان و فرزندان امــام را در همــان مدینــه، دســتگیر کــرده و 
بــه گــروگان بگیرنــد و در نتیجه امــام بــه ناچــار بــرای خاصــی و رهایــی زنــان و 
خواهــران خــود، مجبــور می شــد خــود را معرفــی و تســلیم نمایــد و بعــد از تســلیم 
نیــز دو پیشــنهاد بــر ســر راهــش گذاشــته می شــد، یــا بــا ذلــت و خــواری بیعــت کنــد 
و یــا بــه شــیوه مرمــوزی بــه قتــل می رســید، و هیــچ دردســری هــم بــرای دســتگاه 
ــه وجــود نمی آمــد. بنابرایــن، وقتــی عاقبت امــر چنیــن باشــد، چرا امــام  ــم ب حاک
کاری کنــد کــه در نهایــت بــه ذلــت و خــواری بی انجامــد، بلکــه از همــان ابتــدا بــا 
ــر دشــمن بســته و دشــمن را از  ایــن  عــزت و ســربلندی، تمــام راه هــای نفــوذ را ب
نظــر خلــع ســاح می کنــد، و ایــن کاری بــود که امــام)ع( انجــام داد. و در مــورد 
مّکــه نیــز همیــن ســخن جــاری اســت؛ زیــرا وقتی امــام در مدینــه کــه ســال ها در 
آن زندگــی کــرد و اکنــون نیــز محــل زندگــی او بــود، پناهــگاه و محّل امنــی نداشــته 

باشــد، در مّکــه حتمــًا محّل امنــی نخواهــد داشــت.]6[
ســید بــن طــاووس می گویــد: »از مــواردی کــه ممکــن اســت ســبب همراهــی زنــان 
اهــل بیــت)ع( تلقــی شــود این اســت کــه اگر امــام حســین)ع( زنــان و فرزنــدان خــود را 
در مدینــه و یــا جایــی غیــر از آن، می گذاشــت، احتمــال می رفــت کــه یزیــد بن معاویه 
زن و فرزند امــام را دســتگیر کــرده و ســپس عواقــب شــوم و رفتارهــای زننــده ای پیش 

می آمــد که امــام حســین)ع( را از جهــاد و شــهادت بــاز می داشــت«.]7[
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پرسش
و  رســوله  الــی  و  اهلل  الــی  اتقــّرب  »اّنــی  می خوانیــم:  عاشــورا  زیــارت  در 
تقــّرب  ائمــه)ع(، همــان  بــه پیشــگاه  تقــّرب  الی امیرالمومنیــن...«؛ می دانیــم 
ــد اســت. اما متوجــه نمی شــوم  ــه خداون ــه خــدا اســت؛ چــون در طــول تقــّرب ب ب
ــر  ــول)ص( و... ذک ــه رس ــرب ب ــد، تق ــه خداون ــرب ب ــتقل از تق ــی دارد مس ــه لزوم چ
شــده اســت؛ آیــا حکمــت خاصــی دارد؟ چــون شــیوه طــرح آن، طــوری اســت کــه 
احســاس می شــود تقــرب بــه رســول و ائمــه در عــرض تقــرب بــه خــدا اســت؟

پاسخ 
تقــّرب؛ گاهــی از ناحیــه خداونــد متعــال اســت، چنانچــه خداونــد متعــال در 
ْقــَرُب ِإَلْیــِه ِمــْن َحْبــِل اْلَوریــِد«]1[)و مــا بــه او از رگ 

َ
قــرآن می فرمایــد: »َو َنْحــُن أ

ــی  َلَک ِعبــادی َعّنِ
َ
قلبــش نزدیک تریــم(، و یــا در آیــه دیگــری می فرمایــد: »َو ِإذا َســأ

ــی َقریــٌب«]2[ )و هنگامی کــه بنــدگان مــن، از تــو دربــاره مــن ســؤال کننــد، ]بگــو:[  َفِإّنِ
مــن نزدیکــم(. لذا ایــن معنــا از تقــرب در زیــارت عاشــورا مــراد نیســت.

ــدگان  ــد متعــال و برگزی ــه خداون امــا گاهی ایــن تقــّرب از ناحیــه بنــده نســبت ب

پرسش
زیارت عاشورا در  ائمه)ع( در  و  پیامبر)ص(  به  چه لزومی دارد که تقرب 

کنار تقرب به خدا قرار گیرد؟
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او اســت کــه بــا انجام امــوری حاصــل می شــود کــه یکــی از این هــا عبــارت اســت از: 
ــا آن هــا  ــا کســانی کــه ب محبــت و دوســتی نســبت بــه ائمــه اطهــار)ع( و دشــمنی ب

مخالفــت و دشــمنی می کننــد.
چنان کــه طبــق فــرازی از زیــارت عاشــورا؛]3[ بــرای رســیدن بــه مقــام قــرب بــه 
ــتی  ــت و دوس ــی محب ــت: یک ــز الزم اس ــت)ع( دو چی ــدا و اهل بی ــول خ ــدا و رس خ
ــا آن  نســبت بــه آن هــا و دیگــر بیــزاری از آن اشــخاصی کــه بــه جنــگ و مخالفــت ب

ــواران برخاســتند. بزرگ
امــا در مــورد پرســش  کــه چــرا قــرب بــه پیامبــر)ص( و امامــان)ع( در زیــارت 
عاشــورا، به گونــه ای قــرار گرفتــه کــه گویــا آن حضــرات در ردیــف خــدا می باشــند؟! 
ــرادی به ایــن موضــوع وارد نبــوده و توهــم شــرک از آن نمــی رود،  ــد گفــت که ای بای
ــه؛ در قــرآن  ــه عنــوان نمون زیــرا شــبیه این مطلــب در قــرآن نیــز دیــده می شــود. ب
َو  اهلَل  ِطیُعــوا 

َ
»أ کــه  گفتــه می شــود  یــک فعل امــر  بــا  گاهــی  کــه  دیــده می شــود 

ُســوَل«]4[ کــه نشــانگر آن اســت کــه اطاعــت خــدا و پیامبــر)ص( از هــم جــدا  الّرَ
نیســتند.]5[

امــا گاهــی تعبیــر قــرآن بــا دو امــر مســتقل و در کنــار هــم بــوده و این گونــه اســت: 
ــِر ِمْنُکــم«؛]6[ کــه  ْم

َ ْ
ــی األ وِل

ُ
ُســوَل َو أ طیُعــوا الّرَ

َ
طیُعــوا اهلَل َو أ

َ
ــوا أ ذیــَن آَمُن

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ »ی

ــی  ــد، بدیه ــت کنن ــد اطاع ــد از خداون ــتور می ده ــان دس ــردم با ایم ــه م ــت ب نخس
اســت بــراى یــک فــرد با ایمــان همــه اطاعت هــا بایــد بــه اطاعــت پــروردگار منتهــی 
شــود، و هرگونــه رهبــرى بایــد از ذات پــاک او سرچشــمه گیــرد، و طبــق فرمــان او 
باشــد؛ زیــرا حاکــم و مالــک تکوینــی جهــان هســتی او اســت، و هــر گونــه حاکمیت و 
مالکیــت بایــد بــه فرمــان او باشــد. در مرحله بعــد، فرمان به پیــروى از پیامبر)ص( 
می دهــد، پیامبــرى کــه معصــوم اســت و هرگــز از روى هــوى و هــوس، ســخن 
نمی گویــد، پیامبــرى کــه نماینــده خــدا در میــان مــردم اســت و ســخن او ســخن 
خــدا اســت، و ایــن منصــب و موقعیــت را خداونــد بــه او داده اســت، بنابرایــن، 
اطاعــت از خداونــد، مقتضــاى خالقیــت و حاکمیــت ذات او اســت، ولــی اطاعــت 
از پیامبــر)ص( مولــود فرمــان پــروردگار اســت و بــه تعبیــر دیگــر خداونــد واجــب 
تکــرار  بالغیــر و شــاید  و پیامبــر)ص( واجــب االطاعــه  اســت،  بالــذات  االطاعــة 

ــت دارد.]7[ ــاوت دو اطاع ــی تف ــوع؛ یعن ــن موض ــه همی ــاره ب ــوا« در آیه اش »اطیع

ـل ـّ تــأم
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ُب  َتَقــّرَ
َ
باَعْبــِداهلِل ِاّنــی ا

َ
در مــورد جملــه »اتقــّرب« نیز این گونــه اســت؛ گاهــی »یــا ا

ِالــی اهلِل َو ِالــی َرُســوِلِه َو ِالی امیِراْلُمْؤِمنیــَن َو ِالــی فاِطَمــَة َو ِاَلــی اْلَحَســِن«، و گاهــی 
ُکْم« بــه کار می رود.  ُب ِاَلــی اهلِل ُثــّمَ ِاَلْیُکــْم ِبُمواالِتُکــْم َو ُمــواالِة َوِلّیِ بــه صــورت »َو َاَتَقــّرَ
در مجمــوع تقــرب بــه پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه اطهــار در طــول تقــرب بــه خــدا و 

وســیله بــرای زودتــر رســیدن بــه مقصــد اســت، نــه در عــرض تقــرب بــه خــدا.]8[

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. ق، 16.
]2[. بقره، 186.

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َو ِإَلی َفاِطَمَة َو ِإَلی اْلَحَسِن َو ِإَلْیَک ِبُمَواالِتَک 
َ
ُب ِإَلی اهلِل َو ِإَلی َرُسوِلِه َو ِإَلی أ َتَقّرَ

َ
با َعْبِد اهلِل ِإّنِی أ

َ
]3[. »َیا أ

ْشَیاِعُکْم«؛ طوسی، 
َ
َساَس َذِلَک َو َبَنی َعَلْیِه ُبْنَیاَنُه َو َجَرى ِفی ُظَلِمِه َو َجْوِرِه َعَلْیُکْم َو َعَلی أ

َ
َس أ ّسَ

َ
ْن أ َو ِباْلَبَراَءِة ِمّمَ

محمد بن حسن ، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج  2، ص 774، بیروت،  مؤسسة فقه الشیعة، چاپ اول ، 
1411ق. 

]4[. آل عمران، 32.
]5[. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج  2، ص 516، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، 1374ش.

]6[. نساء، 59.
]7[. تفسیر نمونه، ج  3، ص 434.

]8[. نک: »نقش واسطه ها در تقرب به خدا«، 286.
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پرسش
فــرق ماهــوی »قــدم صــدق« در زیــارت عاشــورا، بــا »مقعــد صــدق« در آیــه »ِفــی 
ــه »صــدق« وصــف شــده  ــِدٍر« چیســت؟ و چــرا ب ْقَت ــٍک ّمُ ــَد َمِلی ــْدٍق ِعن ــِد ِص َمْقَع
ــود و  ــد ب ــه خواه ــدق« چ ــدم ص ــات ق ــور از »ثب ــت؟ منظ ــدق چیس ــت ص و ماهی
چگونــه تحقــق می یابــد؟ شــرطیت »عندیت« ایــن ثبــات بــا اهــل البیــت علیهــم 

الســام بــه چــه معناســت؟
اْلَمقــاَم  َغِنــی  ُیَبّلِ َاْن  ُلُه 

َ
»َوَاْســأ می خوانیــم:  عاشــورا  زیــارت  در  همچنیــن 

ــَد اهلِل« ماهیــت مقــام محمــود و ماهیــت بلــوغ به ایــن مقــام  ــْم ِعْن ــوَد َلُک اْلمْحُم
بــرای شــیعه أهــل البیــت علیهــم الســام چیســت؟

پاسخ اجمالی
ایــن دو فــرق ماهــوی بــا یکدیگــر ندارنــد، بلکــه دارای رابطــه مقدمــه و ذی 
المقدمــه هســتند. رابطــه قــدم صــدق در زیــارت عاشــورا و مقعــد صــدق )جایــگاه 
و قــرار گاه صــدق(، در قــرآن کریم ایــن اســت کــه قــدم صــدق مقدمــه اســت بــرای 

رســیدن بــه جایــگاه صــدق کــه مقــام عندیــت بــا خــدا و لقــای او اســت.

پرسش
آیه  در  صدق«  »مقعد  با  عاشورا،  زیارت  در  صدق«  »قدم  ماهوی  فرق 

ْقَتِدٍر« چیست؟ »ِفی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍک ّمُ
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پاسخ تفصیلی
»قــدم صــدق« و »مقعــد صــدق« هــر دو در قــرآن ذکــر شــده و در روایــات شــیعی 
قــدم صــدق بــه والیــت و محبــت علــی)ع( و »مقعــد صــدق« بــه همنشــینی و 
معیــت بــا اهــل بیــت در روز رســتاخیز و قیامــت تفســیر شــده اســت. در ایــن جــا بــه 

دو روایــت در ایــن زمینه اشــاره می کنیــم:
را  کســانی  ده  »بشــارت  می فرمایــد:  کــه  آیــه  مورد ایــن  در  صــادق)ع(  امــام 
که ایمــان آورده انــد به ایــن کــه بــرای آنــان قــدم صدقــی نــزد پروردگارشــان اســت« 

فرمودنــد: منظــور والیت امیــر المومنیــن)ع( اســت«.]1[
همچنیــن: »جابــر از رســول خــدا)ص( روایــت می کنــد کــه آن حضــرت فرمــود: 
ــو  ــر مــوّدت ت ــدارد و ب ــو را دوســت ب ــو کــه هــر بنــده ای ت ــر ت ــاد ب  ای علــی بشــارت ب
وارد شــود خداونــد او را در روز قیامــت همــراه مــا برانگیختــه خواهــد کــرد؛ ســپس 
پیامبــر خدا ایــن آیــه را تــاوت کردنــد: متقیــن در جنــات و نهر هایــی هســتند در 

جایــگاه صــدق، نــزد پادشــاهی مقتــدر«.]2[
در آیــه دیگــری از قــرآن می خوانیــم: »عهــد و پیمان هایتــان را بازیچــه بیــن 
خودتــان قــرار ندهیــد تــا قدمی بعــد از ثابــت شــدن بلغــزد و بــه خاطــر مانــع شــدن 

از راه خــدا بــه ســختی مبتــا شــده و برایتــان عذابــی عظیــم باشــد«.]3[
ــارت عاشــورا هــم زائر امــام حســین)ع( در واقــع از هشــداری کــه در ایــن  و در زی
آیــه داده شــده بــه خــدا پنــاه می بــرد کــه مبــادا از کســانی باشــد کــه در عهــد خــود بــا 
خــدا و دوســتان او فریبــکار و بازیگرنــد و از خــدا می خواهــد کــه او را در عهــد خــود 
ثابــت قــدم بــدارد: »خدایــا شــفاعت امام حســین)ع( را در روز قیامــت روزی مــن 
کــن و قــدم صــدق مــرا در نــزد خــود، همــراه با امــام حســین و اصحــاب او کــه جــان 

خــود را فداکردنــد ثابــت گــردان«.]4[
پــس جایــگاه صــدق )مقعــد صــدق( نتیجــه حرکــت بــا قــدم صــدق اســت 
و هرچنــد در مســیر حرکت امــکان لغــزش وجــود دارد، امــا بعــد از رســیدن بــه 
جایــگاه صــدق و قــرار گرفتــن در نــزد پادشــاه مقتــدر و همراهــی و معیــت بــا اهــل 
بیــت دیگر امــکان لغــزش نیســت؛ چــرا که ایــن حرکــت صادقانــه بــه نتیجــه و 

غایــت خــود رســیده اســت.
ــه بیــان دیگــر، وقتــی کــه مأمــوم خواهــان معیــت با امــام اســت، طریقه ایــن  ب
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معّیــت، اطاعــت و حّب امــام اســت و می دانیــم کــه عشــق و محبــت، ادعایــی 
ــا کاذب باشــد. صــدق در ادعــای محبــت مســتلزم  اســت کــه می توانــد صــادق ی
مجاهــده بــا نفــس و اطاعــت از امــام اســت، و اصل امتحــان محبــت، نیز ایــن 
ــه عبــارت  ــه غیــر از یــک محبــوب را جــای ندهــد. ب ــه فــرد در دل خــود ب اســت ک
دیگــر، شــرط صــدق در محبــت، همــان عــدم شــرک در محبــت اســت، پــس 

صــدق در محبــت همــان توحیــد در محبــت اســت.
کســی کــه در اطاعت امــام)ع( بــا قــدم صــدق حرکــت کنــد، در نهایــت در جایــگاه 
صــدق کــه بنابــر توضیحــی کــه گذشــت همــان جایــگاه توحیــد کامــل اســت، قــرار 

خواهــد گرفــت و بــه مقــام معیــت با امــام و عندیــت بــا خــدا خواهــد رســید.
ــدا اســت،  ــای خ ــان لق ــدا، هم ــا خ ــت ب ــدق و عندی ــرارگاه ص ــگاه و ق پــس جای
همچنــان کــه در ســوره فجــر هــم کــه منســوب به امــام حســین)ع( اســت، شــاهد 

همیــن حرکــت و رســیدن بــه لقــای خــدا هســتیم.]5[
مقــام محمــود نیــز کــه مقــام پیامبــر و ائمــه)ع( اســت، بــا طــی طریــق محبــت و 
صــدق در محبــت - بــرای شــیعه راســتین- قابــل تحقــق اســت. بنابریــان مقــام 
محمــود و قــرارگاه صــدق و... همگــی بــه حقیقــت واحدی اشــاره دارنــد کــه در هــر 

یــک از ایــن تعبیــرات بــه جهتــی خــاص از ایــن مسئله اشــاره شــده اســت.

ـل ـّ تــأم
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�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع«، 
َ
َیُة أ

َ
ِهْم َقاَل َوال ّنَ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرّبِ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
ِر اّل ِبی َعْبِد اهلِل ع ِفی َقْوِلِه َتَعاَلی  بّشِ

َ
]1[ »َعْن أ

کلینی، الکافی، ج1، ص 422، دار الکتب االسالمیة.
 َبَعَثُه اهلُل َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمَعَنا 

َّ
َتَک ِإال

َ
َک َو َیْنَتِحُل َمَوّد ْبِشْر َیا َعِلّیُ َما ِمْن َعْبٍد ُیِحّبُ

َ
ُه َقاَل أ ّنَ

َ
ِبّیِ ص أ ]2[ »َعْن َجاِبٍر َعِن الّنَ

اٍت َو َنَهٍر ِفی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلیٍک ُمْقَتِدٍر«، مجلسی، بحار االنوار،  ِقیَن ِفی َجّنَ َیَة ِإّنَ اْلُمّتَ
ْ

ِبّیُ ص َهِذِه اآل  الّنَ
َ
ُثّمَ َقَرأ

ج 7، ص 209. موسسه الوفاء، بیروت.
وَء ِبما َصَدْدُتْم َعْن َسبیِل اهلِل َو َلُکْم َعذاٌب   َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتها َو َتُذوُقوا الّسُ

َ
ْیماَنُکْم َدَخاًل َبْیَنُکْم َفَتِزّل

َ
ِخُذوا أ ]3[ »و ال َتّتَ

َعظیٌم«، النحل، 94.
ِذیَن 

َ
ْصَحاِب اْلُحَسْیِن اّل

َ
ْت ِلی َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَک َمَع اْلُحَسْیِن َو أ ُهّمَ اْرُزْقِنی َشَفاَعَة اْلُحَسْیِن َیْوَم اْلُوُروِد َو َثّبِ

َ
]4[ »الّل

َبَذُلوا ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُحَسْیِن ع «، شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص 776، موسسه فقه الشیعه، بیروت.
ِتی،  ًة َفاْدُخِلی ِفی ِعباِدی َو اْدُخِلی َجّنَ ِک راِضَیًة َمْرِضّیَ ُة اْرِجِعی ِإلی  َرّبِ ْفُس اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ]5[ الفجر، 27-30؛ »یا اّیَ
ٍد  ْصَحاُبُه ِمْن آِل ُمَحّمَ

َ
ِة َو أ اِضَیِة اْلَمْرِضّیَ ِة الّرَ ْفِس اْلُمْطَمِئّنَ َما َیْعِنی اْلُحَسْیَن ْبَن َعِلّیٍ َصَلَواُت اهلِل َعَلْیِهَما َفُهَو ُذو الّنَ ِإّنَ

َصَلَواُت اهلِل«، بحار االنوار، ج 24، ص 93.
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پاسخ اجمالی
بنابــر معانــی مختلفــی کــه »ثــار« و »وتــر« در کاربردهــای لغــوی دارنــد، بــرای 
ــا ثــاراهلل و ابــن ثــاره و الوتــر الموتــور«، معانــی مختلفــی  عبــارت »الســام علیــک ی
شــده اســت کــه معنــای مناســب تــر آن بدیــن گونــه اســت: ســام بــر تــو! ای 
کشــته ای کــه خداونــد بــرای تــو خون خواهــی می کنــد، و پســر کســی کــه خــدا 

کــه نزدیــکان او کشــته شــدند. خون خواهــی او می کنــد، و  ای تنهایــی 
انتقــام و کینــه، از دو قســم ممــدوح و مبغــوض برخــوردار اســت؛ یعنــی گاهــی 
اســت؛  واجــب  مــوارد  از  پــاره ای  در  کــه  گفــت  می تــوان  حتــی  اســت  ممــدوح 
 یعنــی دوســت داشــتن 

ّ
 و تبــّرا اســت، تــوال

ّ
زیــرا یکــی از برتریــن فــروع دیــن تــوال

 و تبــّرا آن 
ّ

خوبی هــا و خوبــان، و تبــّرا یعنــی دشــمن داشــتن بدی هــا و بــدان. تــوال
قــدر اهمیــت دارد کــه در بعضــی از روایــات از آن بــه عنــوان محکــم تریــن دســتاویز 
ــاد شــده اســت. مؤمــن اگرچــه نبایــد نســبت بــه مؤمنیــن حقــد و کینــه   ایمــان ی
داشــته باشــد ولــی دشــمنی بــا دشــمنان خــدا و کســانی کــه بــا جلوگیــری از فراگیــر 
شــدن احــکام الهــی، ســعادت نســل های بشــری را از بیــن بردنــد، وظیفــه الهــی و 
حتــی انســانی اســت. خون خواهــی چنیــن افــرادی هرگــز جنبــه شــخصی نــدارد، 

پرسش
آیا  چیست؟  اْلَمْوُتوَر«  َواْلِوْتَر  ثاِرِه  َواْبَن  اهلِل  ثاَر  یا  َعَلْیَک  الُم  »َالّسَ معنای 

خون خواهی، عملی از روی کینه نیست؟
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بلکــه نوعــی انتقــام از همــه بدی هــا و بــدان عالــم اســت. نوعی امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر اســت. در منابــع دینــی بــه ویــژه قــرآن کریــم، یکــی از اوصــاف ذات 
حــق تعالــی منتقــم شــمرده شــده اســت و خــود قــرآن کریــم دشــمنی و عــدم 

ــا عــده ای از گنــه کاران را مطالبــه کــرده اســت. دوســتی ب

پاسخ تفصیلی
پاسخ به دو سؤال فوق در گرو بیان نکات زیر است:

ــه کار گرفتــه شــده اســت:  ــر، ب ــی زی ــه معان ــار« در کاربردهــای لغــوی ب الــف: »ث
کیــن خواهــی، خــون، خــون ریختــه شــده قابــل قصــاص کــردن، خون خواهــی، 

خون خــواه و قصــاص کننــده.]1[
ب: »وتــر« در کاربردهــای لغــوی بــه معنــای زیــر بــه کار گرفتــه اســت: تنهــا، 
یگانــه، خــون، نقــص، جنایــت و کســی کــه نزدیــکان او کشــته شــده و انتقــام آنــان 

گرفتــه نشــده اســت.]2[
ج: بنابــر  معانــی لغــوی ثــار، معانــی زیــر را برای ایــن عبــارت »الســام علیــک یــا 

ثــاراهلل و ابــن ثــاره« احتمــال داده انــد:
ســام بــر تــو ای: 1. کســی کــه انتقــام گیرنــده او خــدا اســت. 2. خون خــواه او 
خداســت. 3. کســی کــه در راه خــدا خون خواهــی کــرد. 4. کشــته ای کــه خــدا، 
خون خــواه توســت. 5. خــون خــدا. 6. خــون ریختــه شــده ای کــه خــدا ولــی آن 
خــون اســت. 7. خــون ریختــه شــده قابــل قصــاص کــردن از طرف ذات حــق تعالی.

د: بنابر معانی وتر، معانی زیر را برای وتر الموتور احتمال دادند:
1. کســی کــه خــودش و نزدیکانــش مــورد جنایــت قــرار گرفتنــد. 2. کشــته ای 
کــه نزدیکانــش را کشــتند. 3. تنهایــی کــه نزدیــکان او را کشــتند. 4. تنهایــی کــه 
نزدیــکان او کشــته شــدند و انتقــام آنــان گرفتــه نشــده اســت. 5. یگانــه دوران 

خــود در کمــاالت بشــری.]3[
 یعنــی دوســت داشــتن 

ّ
ــوال ــّرا اســت، ت  و تب

ّ
ــوال ه: یکــی از برتریــن فــروع دیــن ت

 و تبــّرا 
ّ

خوبیهــا و خوبــان، و تبــّرا یعنــی دشــمن داشــتن بدی هــا و بــدان. تــوال
آن قــدر اهمیــت دارد کــه در بعضــی از روایــات از آن بــه عنــوان محکــم تریــن 
دســتاویز ایمان یــاد شــده اســت.]4[ مؤمــن اگرچــه نبایــد نســبت بــه مؤمنیــن 
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حقــد و کینــه داشــته باشــد ولــی دشــمنی بــا دشــمنان خــدا و کســانی کــه بــا 
جلوگیــری از فراگیــر شــدن احــکام الهــی، ســعادت نســل های بشــری را از بیــن 

بردنــد، وظیفــه الهــی و حتــی انســانی اســت.
خون خواهــی چنیــن افــرادی هرگــز جنبــه شــخصی نــدارد، بلکــه نوعــی انتقــام 
از همــه بدی هــا و بــدان عالــم اســت. نوعی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت.
ــی منتقــم  ــم، یکــی از اوصــاف ذات حــق تعال ــرآن کری ــژه ق ــه وی ــع دینــی ب در مناب
شــمرده شــده اســت]5[ و خــود قــرآن کریــم دشــمنی و عــدم دوســتی بــا عــده ای از 

گنــه کاران را مطالبــه کــرده اســت،]6[
کننــدگان  تکذیــب  مجرمیــن،  فرعونیــان،  از  تعالــی  حــق  ذات  انتقــام  از  و: 
پیامبــران و مــواردی دیگــری کــه در قــرآن کریــم آمــده اســت، فهمیــده می شــود کــه 

اعتقــاد و التــزام به این امــر واجــب اســت.
ز: از مــوارد لعــن و برائــت قرآنــی و روایــی و حتــی در زیــارت عاشــورا کــه کام 
قدســی اســت، فهمیــده می شــود کــه نــه تنهــا حقــد و کینــه، نســبت بــه دشــمنان 
ــا، نامشــروع نیســت، بلکه امــری مشــروع و از شــعائر  دیــن و بانیــان جنایــت کرب
اصلــی دیــن اســت. چنــان کــه شــعار اساســی دیــن یعنــی توحیــد، بیــزاری و 

ــه دشــمنان دیــن اســت. ــبت ب دشــمنی نس
در نتیجــه خون خواهــی از قاتــان سیدالشــهداء امری شــرعی اســت و قــول بــه 

نامشــروع بــودن مطلــق خونخواهــی و کینــه، خود امــری نامشــروع اســت.
ح: از شــهادت معصــوم)ع( بــر ثــاراهلل بــودن و وتــر موتــور بــودن ســید الشــهداء 
و انتقــام ذات حــق تعالــی از قاتــان او توســط امام عصــر )عــج(]7[ و از دعــای 
ــن  ــند]8[، و همی ــهداء باش ــون سیدالش ــن خ ــه از طالبی ــن ک ــوم)ع( برای ای معص
انتقــام  کــه  می شــود  دانســته  سیدالشــهداء،  قاتــان  از  برائــت  و  لعــن  از  طــور 
خواهــی نکــردن و نفــرت و عــداوت نداشــتن نســبت بــه ملعونیــن زیــارت عاشــورا، 

کاری مبغــوض ذات حــق تعالــی اســت. 

ـل ـّ تــأم



240

کتــاب مــاه

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

الرازی، محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر مختار  ]1[ الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 2، ص 603؛ 
الصحاح، ص 51؛ ابن االثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ج 1، ص 199؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 

1، ص 306؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 10، ص 151. به نقل از
سدی، حسن، کتاب بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا، ص 82.

]2[ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 3، ص 508؛ الجوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغة و صحاح 
العربیة، ج 2، ص 842؛ الصحاح، ج 2، ص 83؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 101، ص 154، به نقل از همان.

کتاب بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا،  ]3[ برای بررسی بیشتر هر یک از این احتماالت رجوع شود به 
ابوالفضل، پاسخ به پرسش های  کتاب مدرسه عشق، ص 137؛ تهرانی،  ص 82 به بعد حیدری فر، مجید، 

دانشجویی، مبحث قیام امام حسین)ع(، پرسش خون خدا، و کتاب شفاء الصدورص 162.
]4[ مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه های آغاز در اخالق عملی، ص90.

]5[ اعراف، 136؛ روم، 47؛ زخرف، 25 - 55؛ حجر، 79؛ مائده، 95؛ ابراهیم، 47؛ زمر، 37؛ سجده، 22؛ زخرف، 41.
کافر: توبه، 23؛ بیزاری و  ]6[ بیزاری و دشمنی با یهود و نصاری: مائده، 51؛ بیزاری و دشمنی با پدران و برادران 

دشمنی با دشمنان مؤمنان: ممتحنه، 9؛ بیزاری و دشمنی با کافران و مسخره کنندگان آیات الهی: نساء، 135.
]7[ مجلسی، بحاراالنوار، ج 45، ص 221، همان، ص 222.

]8[ نوری، مستدرک الوسائل، ج10، ص 415، نرم افزار جامع االحادیث.


