فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

نگاهی به ویژگیهای شخصیتی حضرت ابوالفضل العباس
میرتقی قادری

*

مقدمه

حتر ،ابواحفت احعباس

نه تناا سراره شرادای کرربال بلکره تنارا شراید واقعرۀ

عاشورا بعد از سیداحشاداء

است کره صراحب زیار،نامره مرأهوره از سروی امرا

صاد

است ایا امر حتر ،را کرانون تواره دلهرا و قلبهرای فراوانرى کررده

است رمزگشایى از شاصیت ایشران نیازمنرد شرناخت خصوصریاتى اسرت کره در
کلما ،کوتاه و َر َازهای حماسى ایشان در واقعۀ عاشورا بیان شده و در زیار،نامره
آن حتر ،و نیز گواهىهای اما حسیا

و اما سجاد

نسبت به ایا ویىگىهرا

آمده است در ایا مقاحه به پنج ویىگى براسره آن حتر ،که مىتواند برای ما احگرو
باشد پرداخرهایم
 .1اصالت خانوادگی

در میان تمامى ویىگىهای براسره حتر ،ابواحفت

اصاحت خانوادگى و تربیت

ویىه مادر کمرر مورد تواه قرار گرفره است برای تحلی ایا ویىگى مارم هکرر دو
نکره ضروری است
نکته اول :حکمت زوایت در انسانها بر خالف دیگر موارودا ،افرزون برر تکثیرر
َ
ْ
َ
له أ ْن
آيات ِ
نس و الوگیری از انقراض آن آرامش روحى میان همسران اسرت« :و ِملن ِ
ً
َ َ َ َ ُ ْ ْ َُْ ُ ْ َْ
واجا ل ََ ْس ُك ُنوا إ َل ْيها َو َج َع َْ َب ْي َن ُك ْ َم َو َد ًة َو َر ْح َم ًة إ َن في ذل َك ْليلات ل َق ْ
لو ٍم
خلق لك ِمن أنف ِسك أ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
* نویسنده و پىوهشگر

َ
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َي ََف َك ُر َ
ون؛ 1و از نشانهها او آن است که از انس خودتان همسرانى برا شما آفریرد
تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و همسرانران عالقه شدید و رحمت قررار داد؛
بىشک در ایا نعمت احاى برا گروهى که مىاندیشند نشانهها قطعى اسرت» بره
واود آمدن نس صاحح یکى دیگر از حکمتهای زوایرت در میران انسانهاسرت؛
َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ
ْ َْ
واجنا
أ
ن
م
نا
ل
چنان که خداوند از زبان عباداحرحما مىفرماید« :و ال ِذين يقولون ربنا هب
ِ
ِ
ُ
ً
َُ َ َُْ َ ْ ْ ْ َ َ
ماما؛ 2و کسانى هسرند که مىگویند :پروردگرارا بره
اج َعلنا ِلل ُمَ ِقين ِإ
َو ذ ِر َي ِاتنا قرة أعي ٍن و
ما از ناحیه همسران و فرزندانمان مایره روشرنى چشرم عطرا کرا و مرا را پیشروا
پرهیزگاران قرار ده»
نکته دوم :نس صاحح حاص نطفه مرد به منزحه بذر و رحم زن به منزحه زمیا و مح
کاشت بذر است قرار گرفرا نطفه از صلب شامخ مرد در رحم پاک زن حاصلى از
توحد شاصیرى چون حتر ،ابواحفت احعباس ندارد؛ زیرا از زمیا مسررعد بایرد
ْ َ ََّ
ْ
َ ُ
محصول مفید برداشت نمود؛ چنان که خداوند نیز مىفرماید« :ال َبل ُاد الط َِّیا ُ َیخ ُار ُج نبات ُاه
ً
ْ
ََّ َ َ
ْ
ِب ِإذ ِن َر َِّب ِه َو ال ِذي خ ُبث ال َیخ ُر ُج ِإال َن ِكادا؛ 3سرزمیا پاک و آماده گیاهش به اهن پروردگارش
بیرون مىآید اما زمینى که خبیث و شورهزار است از محصروحى انردک و بىفایرده
َ
ُ
اك ْم َو َخ ْض َر َاء ِّ
الاد َم ِن ِقیال
بیرون نمىدهد» رسولخدا نیز در ایا باره فرموده استِ « :إی
َ َ ْ َُ ْ
َ
َ ْ
َیا َر ُسول الل ِه َو َم ْن خض َر ُاء ِّالد َم ِن قال ال َم ْرأ ال َح ْس َن ُاء ِفا َم ْن ِب َِ الس ْاوء؛ 4بپرهیزیرد از سربزههایى
که در مزبله مىروید عرض شرد :یرا رسرول لال سربزههایى کره در مزبلره مىرویرد
چیست؟ فرمود :زن زیبایى که در خانواده پست و ناشایست به واود آمده است»
حتر ،ابواحفت احعباس حاص ازدوام اما على به عنوان امرا معصرو برا
بانوی عارفه مردینهای چون ا احبنیا است که نه تناا مصدا بارز «ارحا مطارره»
است؛ بلکه معرفت واودیاش تا اایى است کره اگرر چره در واقعره کرربال چارار
فرزندش را از دست داده است اما هنگامى که از بشیر پیگیر احروال امرا حسریا
َ
َ
َ
مىشود و بشیر خبر شااد ،چاار فرزندش را به او مىدهد مىگویرد« :قط ْعاَ ِنیااَل
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َ
َّ
َْ َْ
قل ِبی اخ ِب ْر ِنی َع ْن ا ِبی َع ْب ِدالله

َّ ْ
َا ْوالدی و ََم ْن َت ْح ََ ْال َخ ْضر ِاء ُك ُّل ُه ْم َف ً
اداء ِال ِبی َع ْب ِدالل ِاه ال ُح َس ْاین
ِ

؛  1ای بشیر با ایا خبر ناگوار بندهای دحم را پاره کردی از حسیا برایم خبرر برده
ل
اباعبدال اححسیا باد»
فرزندانم و هر آنچه در زیر آسمان کبود است فدای
 .2ادب

رعایت اد و احررا خاص حتر ،ابواحفت احعباس نسبت بره امرا زمرانش
اما حسیا از دیگر ویىگىهای براسره آن حتر ،است
یکى از وظایف و تکاحیف هر فرد مسلمان در کنار وااباتى چرون نمراز روزه حرج
اااد امر به معروف و ناى از منکر آراسره شدن به مکار اخرال و صرفاتى چرون
«مرو« »،انصاف» «حیا» «گذشرت» «ایثرار» «عفرو و گذشرت» «احرررا » «اد »
«عدل» و است؛ اهمیت اخال به گونه ای است که آیا ،فراوانرى در قررآن بره آن
اخرصاص یافره است رسولخدا درباره اهمیت مکار اخرال بره عنروان فلسرفه
بعثت خود فرموده است:

ُ
َْ َ َ
َْ َ َ ُ
َ
َ
َ ُ
َ
َعل ْیك ْم ِب َمك ِار ِم اْلخَ ِق ف ِإن َر ِّبی َب َعْ ِنی ِب َها َو ِإن ِم ْن َمك ِار ِم اْلخاَ ِق أ ْن َی ْعف َاو الر ُجال َعم ْان
ود َم ْن َال َی ُع ُ
َظ َل َم ُه َو ُی ْعط َی َم ْن َح َر َم ُه َو َیص َل َم ْن َق َط َع ُه َو َأ ْن َی ُع َ
اود ُُ؛ 2برر شرما براد رعایرت
ِ
ِ
مکار اخال که خداوند مرا بر آنها مبعو کرد و از مکار اخال است که کسرى
که بر تو ظلم کند ر به اات غرضى شاصى ر او را بباشى کسى که ترو را نسربت
به چیزی محرو گرداند کمکش کا؛ با شاصى که با تو قطع دوسررى کنرد رابطره
دوسرى برقرار کا و شاصى که به دیدار تو نیاید به دیدارش برو

هر انسانى با مرااعه به فطر ،و باطا خویش در مىیابد که زمره زنردگى انسرانى
ساحم و آرامش روحى داشرا مرصف شدن به اخرال فرردی و اارمراعى و داشررا
مکار اخال است؛ چنان که اما على فرموده است:

َْ ُ َ َْ ُ َ ً َ َ َ ْ َ َ ً َ َ ََ ً َ َ َ ً
ََ َ ْ َْ ُ َ َ َ
اباا َل َك َ
اان َی ْن َ
اار َم
ك
م
ا
ل
ط
ن
ن
أ
اا
ن
ل
اا
ر
ب
لو كنا ال نرجو جنة و ال نخشی نارا و ال َّوابا و ال ِعق
ِ
ِ
َْ َ
َق َفإن َها مما َت ُد ُّل َع َلی َ
یل الن َجاح؛ 3اگر هم به باشت امید و براور نمىداشرریم و
ب
س
ِ
اْلخ ِ ِ
ِ ِ
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از دوزخ نمىهراسیدیم و پاداش و کیفر در میان نمىبود براز شایسرره برود کره در
طلب مکار اخال برآییم؛ زیرا راه موفقیت و پیرروز در بره دسرت آوردن مکرار
اخال است

همانگونه که مرصف شدن به مکار اخرال سربب محبوبیرت آدمرى در میران افرراد
اامعه مىشود عاری بودن واود آدمى از ایا صفا ،و مرصرف شردن بره صرفاتى
همچررون «حسرراد« »،تکبررر» «برردزبانى» « ُعجررب» «حرا خررواری» «آزار و اهیررت
دیگران» «ریاکاری» «رشوهخواری» «تملق و چابلوسى» «نفرا و دروغگرویى» و
مواب مىشود آدمى از چشم همگان ساقط شود از همیا روست که اما علرى
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ُْ َ َْ َ
َْ َ
َ َْ ُ ْ َ َ
اَ َق الدنی َاة َفإن َهاا َت َض ُاع الشار َ
َق َفإن َها ر ْف َع ٌة َ
یف َو
خ
اْل
و
م
ااك
ی
إ
و
ِ
ِ
مىفرماید« :علیكم ِبمك ِار ِم اْلخ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َت ْه ِد ُم ال َم ْجد؛ 1به مکار اخال پایبند باشید که مایه سربلند اسرت و از اخرال پَسرت

دور کنید که انسانها شریف را پَست مىکند و بزرگوار را از بیا مىبرد»

از نگراه اسرال اهمیرت رعایرت اد و احرررا نسربت بره دیگرران و برهویىه امرا
تا آن ااست که خداوند در آیا ،قرآن بره صرراحت آن را بیران کررده و

معصو

فرموده است:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َْ
َّ
َ ُ َ َ
َ
له ِبلالق ْو ِل ك َج ْهلر
آمنوا ال ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْ ف ْوق َص ْو ِت الن ِبليِّ وال تجهلروا ل
يا أيها ال ِذين
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َب ْعض ُك ْ ل َب ْعض أن ت ْح َب َط أ ْع َم ُال ُك ْ َوأ ُنَ ْ ال تش ُع ُر َ
ون؛ 2ای کسرانى کره ایمران آوردهایرد
ِ
ِ ٍ

صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند ساا مگوییرد آنگونره
که بعتى از شما در برابر بعتى بلند صدا مىکنند مبادا اعمال شما نرابود گرردد؛ در
حاحى که نمىدانید

همانگونه که رعایت اد در گفرار و رفرار و تعبد و تسلیم در برابر اما معصرو
اار عظیمى را برای فرد به دنبال دارد؛ بىادبى در گفرار و رفرار و عد تسلیم در برابر
اما معصو

مواب حبط عم و عذا احاى خواهد شد؛ چنان کره خداونرد نیرز

َ
َُ َ
َ َ َ ُ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ َْ َ ََ
ول ِه َو اتقوا الل َه ِإ َن الل َه َس ِميع َع ِللي
مىفرماید« :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تق ِ موا بين ي ِي الل ِه و رس ِ
 1محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  75ص 53
 2حجرا2 :،
 3حجرا1 :،

؛

3

ای کسانى که ایمان آوردهاید چیزی را بر خدا و رسروحش مقرد نشرمرید و تقروای
احاى پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست»
حتر ،ابواحفت احعباس

بره عنروان عتروی از خرانواده امیراحمرؤمنیا

و نیرز

صفا ،واودی خود از اایگاه رفیع و بلند مرتبهای برخروردار برود امرا بره سربب
معرفت واودی همواره در مقاب اما حسیا

مأمو بود خود را پشت اما پناران

مىکرد تا اما بیشرر دیده شود اد و احررا نسبت به امرا را در گفررار و رفررار در
با تریا مرتبه رعایت مىکرد و هیچگاه در برابر اما برای خود نظرری قائر نبرود از
همیا رو بود که در میان شادای کربال به اایگاه وا تری دست یافت ترا آنارا کره
به با اححوائج مشاور شد
یکى از کراما ،آن حتر ،چنیا نق شده است:
در سال  1390از سوی بعثه مقا معظم رهبری به عنوان سانران حر سیداحشرادا
به کربال رفره بود صبح تاسوعا زن و مرد اوانى را در بیااححرمیا دید کره فرزنرد
خردسالشان را که فلج بود وسط بیااححرمیا گذاشرره بودنرد و برا بىترابى خاصرى
شفای او را از سیداحشادا

و حتر ،ابواحفت

نزدیک مغر به حر قمر بنىهاشم

طلرب مىکردنرد بعرد از ظارر

مشرف شد و امعیرت زیرادی را در حرر

دید که یکصدا فریاد مىزدند« :یا ابواحفت » از فردی علت ازدحرا مقابر حجرره
کنار در نام را پرسید و فامید بیماری شفا گرفره است خود را به آن اا رسراند
و از خدا خواسرم تا ااازه دهند داخ حجرره شرو خردا بره احرررا روحرانى و
سادا ،بودنم ااازه دادند داخ حجره شو داخ حجره که شد همان کودک فلج
را دید که ساحم بود و واحدینش بیاوش بودند از مرردی کره کنرارش برود قصره را
اویا شد مرد گفت :ما دایى ایا کرودک هسررم مرا بررای خرداحافظى بره حرر
حتر ،ابواحفت

آمدیم همسرر خرواهر کرودکش را برر دوشرش ناراد و از او

خواست ضریح را ببوسد فرزند خواهر گفت که او را بر زمریا بگرذارد و هرر چره
اصرار کرد پدرش حاضر نشد ناگاه پدرش عصبانى شد و او را رها کرد کودک نیرز
ساحم روی دو پایش ایسراد پدرش نیز با دیدن ایا صحنه بیاوش شد خدا نیز او را
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برای تبرک به ایا اا آوردند

1

 .3آزادی و آزادگی

برخورداری انسان از نعمت اخریرار اراده و انرارا

سربب برترری او برر حیروان و

ً
َ
مالئک شده است؛ چنان که خداوند مىفرمایدَ « :إ َنلا َهل َ ْي ُ
ناه َ
شلاكرا َو ِإ َملا
لبيْ ِإ َملا
الس
ِ
ِ
ُ
َكفورا؛ 2به راسرى ما راه (حرق) را بره او نمایانردیم خرواه شراکر و پرذیرا باشرد یرا

ناسپاس» اما على درباره تفاو ،انسان با مالئک و حیوان مىفرمایردَ « :ركا َ ِفاا
َْ َ َ ْ َ ً َ
ْ َ َ ْ ً َ َ
َ َع ْقل َو َركا َ فاا َبناا َخد َم ك َل ْیه َماا َف َم ْان َغ َلا َ
ال َمَ ِئك ِة َعقَ ِبَ د ْه َو َو َرك َ ِفا البها ِئ ِم دهو ِب
ِ ِ
ِ ِ
ْ
ْ َ َ
َْ َ َ
ََ َ
ُْ َ
َ َ
َعقل ُه د ْه َو َته ف ُه َو خ ْی ٌر ِم َن ال َمَ ِئك ِة َو َم ْن غل َب َْ د ْه َو ُت ُه َعقل ُه ف ُه َو د ٌّر ِم َن ال َب َهاا ِئم؛ 3خداونرد مرعرال
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فرشره را آفرید و او را از عق محض سراخت و حیروان را آفریرد و او را از شراو،
محض ساخت و انسران را آفریرد و در انسران ایرا دو را یعنرى سرشرت فرشرره و
سرشت حیوان را با یکدیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد»
اگر چه انسانها مواوداتى مارار و انرارابگر هسررند امرا عملکررد آنهرا را از نظرر
آزادی و آزادگى مىتوان به سه دسره تقسیم کرد:
ر دسره اول کسانى که اگر چه از آزادی اارماعى برخوردارند و هیچ شاصى آنران را
به امری مجبور نمىکند اما آزاده نیسرند؛ بلکه اسیر زندان هواهای نفسرانىاند؛ چنران
ََ َ
َ
که قرآن مىفرماید« :أف َرأ ْي َت َم ِن َات ََذ ِإ َله ُه َهلو ُاه؛ 4پرس آیرا دیرد کسرى را کره هروا
خویش را معبود خود قرار داده است»
ر دسره دو کسانى که اگر چره آزادی اارمراعى ندارنرد و تحرت سرلطه زورمنردان
هسرند اما اسیر نفسانیا ،خود نیسرند و از آزادی معنوی برخوردارنرد؛ ماننرد فُتری
با عیاض و بُشر حافى که پس از توبه از بند نفسانیا ،رها شدند و به آزادی معنوی
رسیدند
ر دسره سو کسانى که هم آزادی اارماعى دارنرد و تحرت سرلطه هریچ سرلطهگری
 1از مشاهدا ،نویسنده مقاحه
 2انسان3 :
 3محمد با على صدو ؛ عل احشرایع؛ م  1ص 5
 4ااهیه23 :

نیسرند و هم آزادهاند و در مقاب خواسرههای نفسانى تسلیم نمىشوند امرا علرى

ُ َ َ ُ َ
ُّ
َن َر ُج ٌال َب َ
الد ْن َیا َد ُار َم َم ٍّر َال َد ُار َم َق ٍّر َ
ااع ِف َیهاا
ج
ر
ا
یه
ف
اس
الن
و
در توصیف ایا افراد مىفرماید« :
ِ
ِ
ٌ
ْ ََ َ
ْ ََ َ
َنف َس ُه فَ ْو َبق َها َو َر ُجل ْاب ََاع َنف َس ُه فَ ْع ََق َها؛ 1دنیا گذرگاه عبور است نه اا مانردن و مررد

در آن دو دسرهاند :یکى آن که خود را فروخت و به تباهى کشراند و دیگرر آن کره
خود را خرید و آزاد کرد»
حتر ،ابواحفت احعباس
برایش اماننامه آورد خطا

مصدا برارز انسرانهای آزاده اسرت کره وقررى شرمر

ً
َ ََ
َ
حاجة لنا فی أما ِنک فاإن أماان اللاه خیارا مان
به او فرمود« :ال

َ َ
ل
عبیردال فرزنرد
رجاناة؛ 2ما به امان تو احریام نداریم امان خردا از امرانى کره
إبن م
أمان ِ

مراانه مىدهد بارر است»

 .4بینش ژرف

یکى دیگر از ویىگىهای شاخص حترر ،ابواحفتر احعبراس

بصریر ،نافرذ و

بینش ژرف آن حتر ،بود که در زیار،نامه ایشان منقول از امرا صراد

دربراره

ایشان آمده است
«نافذ احبصیره» بدیا معناست که شعاع درک عقلى ساحک و عارف به دحی طى کرردن
مراترب سررلوک آنچنران انبسرراط پیردا مىکنررد و او بره مرحلررهای از روشررابینى و
ژرفاندیشى مىرسد که عاحم ماده و معنا غیب و شااد ،برایش یکسران مىشرود و
آنچه را که دیگران در آینه نمىبینند وی در ِخشت مىبیند ایا مرتبه از روشابینى و
درک مواب مىشود که به عاحم قدس و معنا وص و ااودانره شرود منشرأ چنریا
امری نیز طى کردن سه مرتبه از منازل تقواست که زمینه قوه قدر ،و چنیا مرتبرهای
از شعاع درک را برای او فراهم مىسازد
اوحیا مرتبه تقوای عا است؛ بدیا معنا که عم حرا برای ساحک ااهبهای نردارد و
نمىتواند داما او را حکهدار کند چنان که قرآن عکساحعم حتر ،یوسف
برابر عم حرا

را در

َ َ
ََ ْ َ َ ْ
َ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َ ُْ
لذلك
له ك ِ
چنیا بیان مىکند« :لق همت ِب ِه و ه ِبها لو ال أن رأى برهلان ر ِب ِ
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َ

َ

ْ

َ

َ

َ

َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ
ْ
بادنا ْال ُم َْ َل ِص َين؛ 1و همانا همسر عزیز مصرر قصرد
ِلنص ِرف عنه السوء و الفحشاء ِإنه ِمن ِع ِ

یوسف را کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را نمىدید بر اساس غریزه قصد او را
مىکرد ایاگونه ما او را با دحی و برهان کمک کردیم ترا برد و فحشرا را از او دور
ِ
بندگان برگزیده ماست»
کنیم؛ چرا که او از
دومیا مرتبه تقوای خاص است؛ بدیا معنا که ساحک نه تناا از محرما ،احاى بلکره
از مشرباا ،و اموری نیز که حالل و حرا برودن آن بررایش روشرا نیسرت پرهیرز
مىکند مرحو محقق داماد آیت لال گلپایگانى مىگویرد :پرس از رحلرت معظمحره
اات تشکر خدمت آیت لال اراکى رسیدیم ایشان فرمود :مادر آیرت لال حرائری
مؤسس حوزه علمیه قم خدمرگزار میررزای برزرگ شریرازی برود روزی از اانرب
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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همسایه غذایى را برای آنان آوردند کنیز بعد از تحوی گرفرا غذا به خردمت میررزا
رسید و عرض کرد ما در غذا فترله مروش دیرد میررزا فرمرود :فترله مروش و
سوسک شبیه هم هسرند شاید فتله سوسک باشد؛ وحى ایا بانو عرض کررد :اارازه
مىفرمایید ما ایا غذای شباهناک را نارور ؟ میررزا فرمرود :تصرمیم برا شماسرت
آیت لال اراکى فرمود :آن زن به دحی اارنا از غرذای شرباهدار خداونرد فرزنردی
چون شیخ عبداحکریم به وی عنایت کرد که ایا شاصیت مرااعرى چرون حترر،
اما و آیت لال گلپایگانى را تحوی اامعه بدهد
سومیا مرتبه تقوای خاصاحااص است؛ بدیا معنا که ساحک حرى از مباحرا ،هرم
مىگذرد و تناا حداق از آن را اسرفاده مىکند که در انجا واابا ،و مسرحبا ،براز
نماند
سردار شاید قاسم سلیمانى یکى از اوحیای احاى بود که از حالل احارى اارت تقرر
بیشرر به خدا مىگذشت نق شده است :یکبار همکارانش مرواه شرده بودنرد کره
شاید مشک ماحى دارد با امور ماحى سرپاه قردس صرحبت کردنرد کره سرردار حرق
مأموریت نمىگیرد؛ برایش محاسبه و به حسابش واریز کنند وقرى سردار مرواه شد
نه تناا تما واه را که شرعى و قانونى به وی تعلق مىگرفت برگرداند؛ بلکه فرمود:
 1یوسف24 :

مسائ داخلى زندگى ما نباید با حق مأموریت گره باورد
حتر ،ابواحفت احعباس

1

دارای تقوای خاص احااص بود و حقایق را آنگونه که

بود مىدید وقرى که اما حسیا

در  27راب سال  60هجری ناترش را آغراز و
بر خرالف هفرصرد ترا از

از مدینه به سمت مکه حرکت کرد حتر ،ابواحفت
حق را از باط تشایص داد و با شااد ،در رکا اما زمانش
صحابه رسول لال

فرمرودَ « :
كاان َع ُّم َناا
نا خود را ااودانه ساخت از همیا رو بود کره امرا صراد
صیر ُصل َ اْلیمان َ
َ
الع َّب ُ
اس ُبن َعلاٍّ َ َ
جاه َد َم َاع أبا َعبد َّاللاه و أبلای َب ً
اَء َح َسانا و َمضای
ِ ِ
ِ ِ
نافذ الب َ ِ
ِ
َد َ
هیدا؛ 2عمو ما عبراس دارا بینشرى ژرف و ایمرانى راسرخ برود همرراه برا امرا

حسیا

اااد کرد و نیک آزمایش داد و به شااد ،رسید»

َ َ
َ ً
اما سجاد نیز درباره آن حتر ،فرمودَ « :و إن ل ْل َعباس ع ْن َاد الل ِاه َت َب َ
اار َو َو ت َعاالی َم ْن ِ لاة
ِ ِ ِ ِ
ْ
ُّ
ْ ُ
َیر ِبط ُه ِب َها َج ِم ُیع الش َه َد ِاء َی ْو َم ال ِق َی َام ِة؛ 3عبراس را نرزد خداونرد منزحررى اسرت کره در روز

قیامت همه شایدان برآن رشک مىبرند»
 .5عبد صالح

اما صاد

در زیار،نامه حتر ،ابواحفت احعباس

ایشان را برا عنروان «عبرد

صاحح» مورد خطا قرار داده است که از دیگر خصوصیا ،و ویىگىهای خراص آن
حتر ،است در تحلی ایا ویىگى آن حتر ،باید تواه داشت که میان «عبراد»،
و «عبودیت» نسبت مقدمه و هیاحمقدمه واود دارد «عباد »،که پرسرش حق تعاحى
است مقدمهای است تا بنده به «عبودیت» که به معنای بندگى حترر ،حرق اسرت
برسد؛ چنان که یکى از اهداف بعثت انبیا نیز آموخرا راه رسیدن به مقرا عبودیرت و

ََ
َْ
ُ ِّ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
اجَ ِن ُبلوا
عبد خدا شدن به بندگان بوده استَ « :و لق ْ َب َعثنا ِفي كْ أم ٍة رسوال أ ِن اعب وا الله و
َّ ُ
ْ
َّ ُ َ َ ْ
ْ َّ ْ َ
َّ
ْ َ
الض َال َلة؛ 4و در حقیقرت در میران هرر
الطاغوت ف ِمن ُه ْ َمن ه َ ى الل ُه َو ِمن ُه ْ َمن َحقت َعل ْي ِه
 1خبرگزاری مشر نیوز؛ «سردار سلیمانى یک ریال یا د ر حق مأموریت نگرفت»؛ 1398/10/13
https://www.mashreghnews.ir/news/1026310
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امرى فرسرادها برانگیاریم تا بگوید خدا را بپرسررید و از طراغو ،فریبگربپرهیزیرد؛
پس از ایشان کسى است که خردا او را هردایت کررده و از ایشران کسرى اسرت کره
گمراهى بر او سزاوار است»
انسانهایى را که در مسیر عباد ،قرار مىگیرند به اعربار انگیرزه در عبراد ،مىتروان
آنان را به سه گروه تقسیم کرد:
ر گروه اول کسانى که چون مىدانند عباد ،بارریا عم صراحح احارى اسرت و هرر
عم صاححى پاداش متاعف اخرروی دارد تمرا همرت خرود را در انجرا بیشررر
عباد ،صرف مىکنند تا اار بیشرری ببرند
ر گروه دو کسانى که بر ایا باورند کره عبراد ،انجرا دادن واابرى از واابرا ،و
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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فریتهای از فرایض است که اگر ترک شود مجرازا ،سرات اخرروی را بره دنبرال
خواهد داشت؛ از ایا رو به سبب ترس از اانم عباد ،مىکنند
ر گروه سو کسانى که به دحی طمع به باشت یا ترس از اارنم عبراد ،نمىکننرد؛
بلکه چون حق تعاحى را شایسره عباد ،مىدانند او را عباد ،مىکنند؛ چنان کره امرا
على

در توصیف ایا سه گروه از انسانها فرموده است:

َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ ً َ َ ُ
َ ً ََُ
َ َْ ً َ ْ َ َ َُ َْ
یاد َو
ِإن ق ْوما عبدوا الله َرغبة ف َِلُ ِعباد الَج ِار و ِإن ق ْوما عبدوا الله َرهبة ف َِلُ ِعبااد الع ِب ِ
ُ ْ
َ ً
ُ ْ ًَ ْ َ
ِإن ق ْوما َع َب ُدوا الل َه دكرا ف َِلُ ِع َب َاد اال ْح َار ِار؛ 1گروهى خدا را از رو رغبت و میر بره
باشت پرسرش کردنرد ایرا عبراد ،ترااران اسرت و عردها از رو تررس او را
پرسریدند و ایا عباد ،بردگان است و امعى دیگر خدا را بررا شرکر نعمتهرا و
ایا که شایسره عباد ،است پرسریدند ایا عباد ،آزادگان است

ایا گروه سو را که در مسیر سلوک عباد ،احرار و آزادگان هسرند مىتوان بره دو
دسره تقسیم کرد:
ر دسره اول کسانى که هنگا عباد ،هیچ گونه معرفت و آگاهى نسبت بره مفراهیم و
معانى و پیا هایى که در واژگان و امرال ،و افعرال نمراز وارود دارد ندارنرد؛ امرا
واقعیت شیریا و دلچسب نافره در آنها را مىیابند و باور دارنرد کره در برابرر ها،
اقدس مطلق ایسراده و با او ساا مىگویند
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ر دسره دو کسانى که نه تناا مىدانند که در برابر ها ،اقدس احاى قرار دارند؛ بلکه با
مفاهیم بلند واژگان و اسرار افعال نماز آشنایند و واودشران عبرادی مىشرود چنریا
انسانهایى همان عبد صاحح حق تعاحى هسرند که تا مرز «عبودیرت» و بنردگى پریش
مىروند و از هر گونه تعلقا ،نفسانى رها مىشوند
حتر ،ابواحفت احعباس

یکى از بارزتریا مصادیق ایا دسرره از عباد،کننردگان

است که در سیره و احواحش آمده اسرتَ « :ب َ
این َع َین َ َُّ
اجود؛ 1در پیشرانى و بریا
یاه أَّ ُار الس ِ
ِ

چشمان او اهر سجده نمایان بود» از همیا روست که اما صاد

بره عنروان امرا

معصو در برابر تربت مطار آن حتر ،ایسرراد و بره مرا آموخرت کره ایاگونره برر

الصاال ُح ْال ُم ُ
َم َع َل ْی َُ َا ُّی َهاا ْال َع ْب ُاد َّ
طیاع َ ُ
علمدار شادای کربال سال دهیمَ « :الس ُ
اول ِه َو
ِ
للاه و ِل َرس ِ
ِ
ُ َ َْ ْ َ َ َ َ
ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ
ُ
ُْ َ ْ َ
ال ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ
اللاه َو َب َركات ُاه َو
میرالمي ِمنین و الحس ِن و الحسی ِن صلی الله علی ِهم و سلم الساَم علیاُ و َرحماة ِ
ِ ِ
َْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
2
َ
َ
وحُ َوبد ِنُ»
مر ِف َرته و ِرضوانه وعلی ُر ِ
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 2اعفر با محمد اباقوحویه؛ کام احزیارا،؛ ص 257

فهرست منابع
کتب
 1اباحیون مغربى نعمان با محمرد؛ شررر ا خبرار فرى فترائ ائمرةا طاار
محمدحسیا حسینى االحى؛ چا

؛ تصرحیح

اول قم :اامعه مدرسیا 1409

 2اباقوحویه اعفر با محمد؛ کام احزیارا،؛ تصحیح عبداححسیا امینرى؛ چرا

اول نجرف:

دار احمرتتویه 1365ش
 3حر عاملى محمد با حسا؛ وسائ احشیعه؛ تصحیح مؤسسه آلاحبیرت
مؤسسه آلاحبیت

1409

 4شریف احرضى محمد با حسیا؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چرا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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؛ چرا

اول قرم:

اول قرم :نشرر

هجر1414 ،
 5صدو

محمد با على؛ عل احشرایع؛ چا

 6ررررررررررررررررررررررر؛ ا ماحى؛ چا

اول قم :کرابفروشى داوری 1385ش
ششم تاران :کرابچى 1376ش

 7گروهى از نویسندگان؛ موسوعة ا ما اححسیا

؛ تاران :سرازمان پرىوهش و برنامرهریزی

آموزشى دفرر انرشارا ،کمک آموزشى؛ 1378ش
 8مجلسى محمدباقر؛ بحارا نوار؛ چا

دو بیرو :،دار احیاء احررا

احعربى 1403

 9نوری حسیا با محمدتقى؛ مسردرک احوسائ و مسرنبط احمسائ ؛ چا
آلاحبیت

اول قرم :مؤسسره

1408

سایت
 1خبرگررزاری مشررر نیوز؛ «سررردار سررلیمانى یررک ریررال یررا د ر حررق مأموریررت نگرفررت»؛
 1398/10/13کد خبر1026310 :

