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مقدمه

امسال، آغاز سال قمرى و آغاز بيست و هفتمين سال پيروزى انقالب اسالمى مقارن مىباشد و انتظارات و رويكرد نوينى را در رسالت
مبلّغان به دنبال دارد. توجه به اين تقارن و متناسب نمودن تبليغات دهه محرم با مناسبتهاى دهه فجر، بسيار ضرورى مىنمايد.

انقالب اسالمى ايران به عنوان يكى از مهمترين رويدادها در تاريخ معاصر، بيشترين تأثيرپذيرى را از انقالب عاشورا داشته است، و
هر دو مصداق اين دعوت حيات بخش الهى هستند كه هر شنونده ديندارى بايد آن را لبيك گويد.

«يا أيُّها الذيَن آَمنوا اسَتجيبوا لِلّه و لِلرَّسوِل إذا َدعاُكم لِما ُيحييُكم».
اى مؤمنان! نداى خدا و پيامبر را آن گاه كه شما را به پيامى حيات بخش مىخواند اجابت كنيد.

و حمايت مستمر از انقالب اسالمى، پاسخ به نداى: «أما ِمن ُمغيٍث ُيغيُثنا لَِوجِه اللِّه؟ أما ِمن ذاّبٍ يَُذبُّ َعن َحَرِم رسوِل اللِّه» حسين
بن على عليهما السالم است كه در همه تاريخ، طنين انداخته است.

اميد است مبلّغان با استفاده از آيات، روايات، سخنان امام راحل و مقام معظم رهبرى ابعاد مشترك اين دو حماسه بزرگ تاريخ را
تبيين كنند.

رخدادهاى تاريخى، به تناسب زمينهها، اهداف، رويكردها، دستاوردها، و قهرمانان آنها، همواره باالترين ظرفيتها را براى درس آموزى و
عبرت پذيرى دارند. اين رويدادها گاه ردايى از اسطوره و تمثيل مىپوشند، گاه در قالب گزارههايى علمى تدوين مىشوند، و گاه ارزشها

و اخالق و عواطف نسلهاى متوالى را جهت مىدهند.
بدون شك، گرايشهاى معنوى بشر، ظهور اديان الهى، و نهضتهاى متعالى باالترين سهم را در تاريخ بشر داشتهاند. اما، در اين ميان،
واقعه كربال و مؤلفههاى متنوع آن، از جامعترين و فرهنگ سازترين رخدادها به حساب مىآيد. وجود اين پشتوانه عظيم فرهنگى،
تبليغات دينى جوامع شيعى را از تبليغات ديگر جوامع متمايز مىسازد؛ به گونهاى كه بر اساس اين نهضت مقدس، مىتوان آموزههاى

مبنايى دين را در قالب گفتار و نوشتار تبيين و تبليغ كرد.
در عرصه تبليغات دينى، بايد به اين واقعه - كه عمود خيمه تبليغات شيعى است - نگاهى جامع داشت، آن گونه كه براى تمامى
زندگى يك مسلمان درسآموز باشد، زيرا توجه يكجانبه و محدود و تك بعدى به اين حادثه مستلزم غفلت از ابعاد ديگر است. هم
چنان كه قلب مؤمن بايد جامعِ خوف و رجا باشد و هيچ يك نبايد ميدان را بر ديگرى تنگ كند، ديندارى نيز بايد همواره به سوى
جامعيت پيش رود و قرآن و اهل بيت عليهم السالم، عمل صالح و واليت، گريه بر اساس معرفت و عقالنيت و عواطف به موازات هم

ارج نهاده شود.

رهتوشه حارض

در رهتوشه حاضر، گامى به سوى هدف فوق برداشته شده است و مباحث با استفاده بيشتر از قرآن و روايات ارائه گرديدهاند. از آن
جا كه در شمارههاى پيشين، بيش از دويست گفتار به رشته تحرير در آمده است كه بسيارى از آنها صبغهاى تاريخى دارند، در اين
شماره رويكردهاى ديگرى جايگزين شدند. در انتخاب سوژهها، نو بودن، تبليغى بودن و قابليت استفاده از قرآن و منابع روايى در آنها

مالك عمل قرار گرفته است. با اين اميد كه بيش از پيش انتظار مبلغان عزيز و مخاطبان را برآورده سازد.
از آنجا كه رفتار مبلغ يكى از عوامل تأثيرگذار در مخاطبان است گفتارى تحت عنوان «مهارتهاى ارتباطى» در كتاب گنجانده شده

است كه اميد است مبلغان در نخستين روزهاى تبليغ خود آن را مورد مطالعه قرار دهند.
مقاله «آسيبشناسى» از جمله مقاالتى است كه توجه به وضعيت نامطلوب برخى مراسمها و عزادارىها در ماه محرم تأليف شده

است. انتظار مىرود با مطالعه آن به همراه تجربههاى مفيد سروران روحانى گامى در اصالح اين روند غير صحيح برداشته شود.
موضوع همبستگى ملى از جمله موضوعات مهمى است كه در ابتداى سال جارى توسط رهبر معظم انقالب اسالمى مطرح گرديده
است. مقالهاى تحت عنوان«تجلّى همسبتگى» در اين رهتوشه آمده است كه با الهام از توصيههاى رهبر معظم انقالب نگاشته
شده است كه ضمن اشاره به موضوع مهم همبستگى ملى به يكى از مصاديق بارز آن يعنى عزادارى حضرت سيدالشهدا عليه
السالم، اشاره كرده است و يكى از نمونههاى همبستگى ملى در اين زمينه را كه در شهرستان زنجان به ابتكار حسينيه اعظم اين
شهر صورت گرفته است، ذكر كرده است. انتظار اين است كه روحانيون ارجمند با توجه و حساسيت نسبت به اين موضوع، با
ظرافت و دقت و همكارى ديگر نهادها و مراكز مربوطه، اين طرح را كه نمادى از همبستگى ملى و مذهبى است، در شهرهاى ديگر

كشور به اجرا در آورند.
از آنجا كه ممكن است در تدوين كتب رهتوشه راهيان نور گزينههاى مناسب ديگرى نيز وجود داشته باشند اميد است مبلغان عزيز با

پيشنهادات و انتقادات سازنده خود در ارتقاى هر چه بيشتر رهتوشه راهيان نور سهيم باشند.
در پايان از حجةاالسالم والمسلمين احمد عابدى كه با راهنمايىهاى ارزشمند خود واحد تدوين متون را يارى رساندهاند، و نيز از
مؤسسه نگارش و ويرايش نوين كه ويرايش كتاب رهتوشه محرم و پژوهش بخشى از مقاالت را به عهده داشتهاند، و مدير محترم
واحد تدوين متون رهتوشه آقاى سيد محمدجواد فاضليان كه در تدوين اين شماره تالش وافرى داشتهاند قدردانى مىشود. سعىشان

مشكور باد!

معاونت فرهنگى و تبليغى دفرت تبليغات اسالمى
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مداحى از نگاه رهرب معظم انقالب اسالمى

عظمت مراسم سوگوارى، تعزيه و مجالس مداحى و مديحهسرايى مداحان؛ موضوعى مهم و با اهميت در رويدادهاى اجتماعى،
سياسى و فرهنگى جامعه محسوب مىشود.

مداحى و ستايشگرى از انسانهاى وارسته و الگوهاى بشرى نيازمند اصول و قواعد صحيحى است كه يك دهه به صورت ويژه مورد
توجه رهبر فرزانه انقالب قرار گرفته است.

در اين مجموعه به گزيدهاى از فرمايشات معظمله كه در جمع مداحان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم بيان شده است،
اشاره مىكنيم .

اهميت مداحى به گونهاى است كه از ديرباز مورد توجه ائمه عليهم السالم بوده و از جمله ابزارهاى مهم تبليغى در جهت نشر
معارف اسالمى و بيان حقايق اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم بوده است.

رهبر فرزانه انقالب در اين باره مىفرمايند: 
مسأله مداحى، مسأله مهمى است و همچنانكه قبالً هم در همين جلسه به شما عرض كردم، ادامه راه ستايشگران برجسته اهل
بيت در دوران اختناق اموى و عباسى است. قضيه، فقط قضيه شعرخوانى نيست، بلكه مسأله، مسأله پراكندن مدايح و فضايل و

حقايق در قالبى است كه براى همه شنوندگان، قابل فهم و درك و در دل آنها داراى تأثير است.(1)
در متون همواره بر اهميت علم، تعليم، تعلّم، و عالمان دينى اشاره و تأكيد شده است به گونهاى كه از خصايص و ويژگىهاى بارز

فرهنگ اسالمى؛ احترام مسلمانان به عالمان دينى است.
احترام و تجليل ويژهاى كه ائمه عليهم السالم به افراد بسيار برجسته و علمى نشان مىدادند در اعماق خلق و خوى اجتماعى

جامعه اسالمى ريشه دوانده است.
رهبر معظم انقالب در اين باب مىفرمايند:

شما در بين كلمات ائمه عليهم السالم يا سيره آن بزرگواران كسى را كه داراى چنين خصوصيتى است و اينگونه مورد توجه ويژه قرار
داده باشند كمتر مىبينيد مگر آن افراد بسيار برجسته مثل «هشام بن حكم» يا «مؤمنالطاق» كه اينها در بين رجال شيعه بىنظير و يا
بسيار كم نظير بودند. ائمه عليهم السالم امثال «هشام» و «مومنالطاق» را ستايش مىكردند و مورد توجه و عالقه قرار مىدادند. اما
آن كسانى كه همين مدح و بيان فضائل را به زبان شعر بيان مىكردند ولو آنچه مىگفتند در حد اوج سخنان «هشام بن حكم» نبود

مورد توجه و نوازش و احترام و تجليل و تكريم قرار مىدادند. علت اين كار چيست؟
شما ببينيد امام باقر و يا امام سجاد عليهما السالم نسبت به «فرزدق» چه محبتى انجام دادند در حالى كه فرزدق جزو شعراى
اهل بيت نيست. او يك شاعر دربارى وابسته به دستگاههاى قدرت و يك آدم معمولى بود كه يك ديوان پر از شعر راجع به همين
حرفها و مبتذالتى كه شعراى آن روز بر زبانشان جارى مىكردند، داشت. ليكن چون يكبار وجدان او بيدار شد و در مقابل قدرت، حق را
بيان كرد - آن هم به زبان شعر - شما ببينيد كه امام سجاد عليه السالم چه محبتى نسبت به او انجام داد يا بقيه شعرايى كه
مربوط به اهل بيت بودند، مثل «كميت» و «دعبل» و «سيد حميرى» و بقيه كسانى كه جزو شعراى اهل بيت عليهم السالم

محسوب مىشدند، و به آنها عالقمند بودند همين وضعيت را داشتند.
همچنين رهبر معظم انقالب مىفرمايد:

خيلى از اينها شعرايى هستند كه اگر چه نسبت به اهل بيت عليهم السالم عالقه هم دارند اما همه شعرشان درباره اهل بيت
عليهم السالم نيست. شما ديوان «دعبل خزائى» را كه نگاه كنيد، اين طور نيست كه از اول تا آخر مدح اهل بيت عليهم السالم را
گفته باشد. خير او يك شاعر است ولى شعر او شعر سياسى و در جهت افكار و عقايد و محبت اهل بيت عليهم السالم و جزو
پيوستگان به اين خاندان است. واليت يعنى پيوستن و وصل شدن و جزو پيوستگان و مواليان اهل بيت عليهم السالم قرار گرفتن،
ببينيد اين «دعبل» و همين طور كميت و ديگران چه قدر در دنياى تشيع و در زمان ائمه عليهم السالم مورد احترام و تجليل بودهاند.

علتش چيست؟(2)

پي نوشت :

1) جلسه با مداحان، 28/10/1368.

2) سخنرانى در جمع مداحان، 28/10/1368.
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انقالب حسينى و انقالب خمينى

حسن ابراهيم زاده

همخوانى و وجود وجوه مشترك بين اين دو حركت، در شعارها و شاخصها و اهداف، همواره محل بحث و گفتگوى دوستان و دشمنان
و تحليلگران عرصههاى سياست و فرهنگ بوده است؛ به گونهاى كه بسيارى بر اين عقيدهاند كه نهضت اسالمى ايران به رهبرى

امام خمينى قدس سره، بر گرفته از قيام عاشورا و حركت حضرت امام حسين عليه السالم در محرم سال 61 هجرى بوده است. 
تحليلگران داخلى و خارجى بر اين عقيدهاند كه نه تنها پيدايش اين انقالب ريشه در چشمه هميشه جوشان كربال دارد، بلكه بقا و
استمرار آن نيز بستگى به قرار گرفتن آن در زالل جارى محرم و صفر دارد. از اين رو، به همان اندازه كه دشمنان انقالب در صدد
تضعيف عاشورا هستند و عاشورا زدايى را سر لوحه برنامههاى سياسى و فرهنگى خود قرار دادهاند، دوستان و مدافعان انقالب نيز
در صدد حفظ شعارها و شاخصها و آرمانها و اهداف عاشوراى واقعى هستند و در دفاع از فلسفه واقعى قيام امام حسين عليه

السالم و تبيين آن از هيچ كوششى فروگذار نمىكنند.

عاشورا مبدأ تاريخى انقالب

موجوديت عاشوراى حماسى و استكبار ستيز با موجوديت انقالب عاشورايى ايران، چنان به يكديگر بستگى يافته كه نفى و تحريف
يكى از آنان به نفى و تحريف ديگرى مىانجامد.

امام راحل، اين معمار انقالب عاشورايى ايران، درباره موجوديت و تولّد اين انقالب از دامان عاشوراى هميشه جاودان سال 61 هجرى
مىگويد:

«اين را بايد همه گويندگان توجه بكنند و ما بايد همه متوجه اين معنا باشيم كه اگر قيام حضرت سيد الشهدا عليه السالم نبود،
امروز ما هم نمىتوانستيم پيروز شويم».(1)

) هر چند كه در بردارنده تحليلهاى غلط و برداشتهاى يكى از كتابهايى كه درباره انقالب در خارج از كشور نوشته شده،(2
جانبدارانهاى است، حاوى نكتهاى زيباست. نويسنده در اين كتاب با مقايسه مبدأ تاريخ در نزد امام و شاه به صراحت اظهار مىدارد
كه شاه مبدأ تاريخ خود را تاريخ شاهنشاهى و قبلهگاه خود را تخت جمشيد قرار داده اما امام مبدأ تاريخ را عاشورا و رويكرد خود را

به كربال معطوف داشته بود. وى مىنويسد:
«انقالب هم در عين آنكه نقطهاى است كه مردم سياست خود را در آن بازسازى مىكنند، روايتى بر گذشته و بازسارى بنيان چهارده
قرنى ايران نيز مىباشد. روايتى كه به صراحت حاوى افسانه بنيانگذار است. مردمى كه مىخواهند به مبدأ و سرچشمه اوليه برگردند،
در كربال متوقف مىشوند. در واقع، چنين بازگشت مشهورى به سرچشمه خود به معناى تعيين سرچشمه هم هست؛ دوگانگى واژه
تأويل در آنجا به كمال قوت باقى خود مىرسد؛ يعنى برگشت به اول و قرار دادن آن به عنوان سرچشمه حال. دعواى ملت ايران با
پادشاه خود مربوط به همين تعيين بود. وقتى مسأله موجوديت مطرح مىشود بايد سرچشمه آن هم مشخص شود. اين سرچشمه،

براى شاه كوروش، و براى مردم، امام حسين عليه السالم بوده است».(3)

اشرتاكات انقالب اسالمى با عاشوراى حسينى

در تورق تاريخ و نگاه به اهداف و شاخصها و شعارهاى انقالب اسالمى با عاشوراى سال 61 هجرى، به نقاط اشتراك اين دو انقالب
دست مىيابيم. در اينجا براى نمونه به شباهت فضا و فكر حاكم بر جامعه اسالمى در اين دو حادثه اشاره مىكنيم. 

بر كسى پوشيده نيست كه اسالم عزيز آنچه را كه موجب سعادت بشر در دنيا و آخرت مىشود به مردم عطا كردهاست. اسالم،
مردم جزيرة العرب را، كه در بنبستهاى تاريخى - سياسى، و فرهنگى - اقتصادى قرار داشتند، در جهان به بزرگى رساند، اما
رجعتطلبى و روحيه جاهليت بار ديگر جامعه اسالمى را در كمتر از نيم قرن به جايى رساند كه خليفه مسلمين نه تنها علناً به
شرابخورى روى آورد و از هيچ فسق و فجورى پرهيز نكرد، بلكه منكر نزول وحى شد و رويارويى پيامبر اكرم با ابوسفيان و بنى اميه
را نوعى قدرتطلبى و تصاحب منصب و مسند شمرد(4) و با خواندن اين بيت از عبداللَّه بن زبعرى پرده از مكنونات قلبى خود برداشت:

لعبت هاشم بالملك فال
ر جاء و ال وحي نزل(5)

امام خمينى قدس سره در خصوص اين ويژگى يزيد و حكومت اسالم ستيز بنى اميه و انگيزه قيام امام حسين عليه السالم
مىفرمايد:

مىرفت جكهج با كجروىهاى تفاله جاهليت و برنامههاى حساب شده احياى ملى گرايى و عروبت با شعار «ال خبر جاء و ال وحى نزل»
جاسالمج محو و نابود شود و از حكومت عدل اسالمى يك رژيم شاهنشاهى بسازد و وحى را به انزوا كشاند كه ناگهان شخصيت
عظيمى، كه از عصاره وحى الهى تغذيه و در خاندان سيد رسل محمد مصطفى و سيد اوليا على مرتضى عليهم السالم تربيت و در
دامان صديقه طاهره فاطمه زهرا عليها السالم بزرگ شده بود، قيام كرد و با فداكارى بى نظير و نهضت الهى خود واقعه بزرگى را به

وجود آورد».(6)
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به اعتراف دوست و دشمن، ويژگىهاى فردى رضا شاه و محمدرضا پهلوى و برخورد آنان با تعاليم اسالم، درست همانند معاويه و يزيد
بود. رضاخان، كه با حمايت انگلستان به قدرت رسيده بود، علناً عليه شعائر اسالمى دست به اسلحه برد و مسلمانانى را كه در
مقام مبارزه با حركتهاى اسالم زدايى او (مانند كشف حجاب) بر آمده بودند به گلوله بست.(7) او و فرزندش، بمانند معاويه و يزيد، در
صدد برآمدند مردم مسلمان را به عصر جاهلى قبل از اسالم باز گردانند. ارتشبد فردوست، از بنيان گذاران ساواك ايران و دوست

نزديك شاه از دوران تحصيل تا زمان فرار، ويژگىهاى فردى و اعتقادى رضاخان را در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى چنين مىآورد:
«... هميشه يك پيشخدمت مخصوص، چه در كاخ، و چه در خارج كاخ بايد كمى دور مىايستاد و به عالمت دست او نگاه مىكرد. آن
عالمت براى پيشخدمت كافى بود كه بداند چه مىخواهد. رضاخان ساعت 12 ظهر ناهار مىخورد؛ ساعت 6 بعد ظهر يك جوجه كباب با
يك گيالس ُكنياك مىخورد و ساعت 8 هم شام مىخورد. شبها باالى سرش يك ليوان شراب قرمز و يك ليوان شراب سفيد بود كه
هرگاه خوابش نمىبرد مصرف مىكرد. شراب را يك نفر متخصص، در سعد آباد تهيه مىكرد و پنج سال مصرف مىشد. سر ميز غذا همه
فرزندانش، دختر و پسر، بايد هميشه حضور مىداشتند و اگر لحظهاى دير مىآمدند حق حضور بر سر ميز غذا را نداشتند. رضاخان،

پس از سلطنت، به مطالعه تاريخ عالقمند شد. روزى محمدرضا به من گفت كه پدرم از دين زرتشت تمجيد مىكند».(8)
محمدرضا نيز فرزند همان پدر بود.ارتشبد فردوست در جلد اول كتاب خود پرده از فسادهاى اخالقى اين فرد برمىدارد و از مسافرتهاى
) و آلوده شدن دربار به رفتار قوم لوط توسط فردى به نام «اپرون»، از خصوصى خود براى آوردن زنان و هنر پيشگان مشهور جهان،(9
دوستان نزديكان شاه، خبر مىدهد. گذشته از فسادهاى اخالقى و تالش شاه و متوليان فرهنگى او در كشاندن جامعه به سوى
ابتذال، تمام امكانات كشور مسلمان ايران در دست بيگانگان غير مسلمان بود. تا جايى كه تاجالملوك، مادر محمدرضا پهلوى در

خاطراتش مىگويد:
«يك روز محمدرضا، كه خيلى ناراحت بود، به من گفت: مادر جان، مرده شور اين سلطنت را ببرد كه من، شاه و بزرگ ارتشداران

هستم و بدون اطالع من هواپيماهاى ما را بردهاند ويتنام!
آن موقع جنگ ويتنام بود و آمريكايىها، كه از قديم در ايران پايگاه نظامى داشتند، هر وقت احتياج پيدا مىكردند از پايگاههاى ايران و
امكانات ايران با صالحديد خود استفاده مىكردند و حتى اگر احتياج داشتند از هواپيماها و يدكىهاى ما استفاده مىكردند براى
پشتيبانى از نيروهاى خودشان در ويتنام. حاال بماند كه چقدر سوخت مجانى مىزدند و اصالً كل بنزين هواپيماها و سوخت
كشتىهايشان را از ايران مىبردند.... همين آقاى ارتشبد نعمتاللَّه نصيرى كه ما به او مىگفتيم: «نعمِت خر گردن» و يك گردِن كلفتى
مثل خر داشت، مىآمد خدمت محمدرضا، و گاهى من هم در اين مالقاتها بودم، مىگفت آمريكايىها فالن پرونده و فالن اطالعات را

خواستهاند. محمدرضا مىگفت: بدهيد».(10)
امام راحل قدس سره در يكى از سخنرانىهايشان با صراحت رضا شاه و محمدرضا پهلوى را با معاويه و يزيد مقايسه مىكند و

مىفرمايد:
«حضرت سيد الشهدا عليه السالم ديدند كه معاويه و پسرش - خداوند لعنتشان كند - اينها دارند مكتب را از بين مىبرند و دارند
وارونه اسالم را جلوه مىدهند. اسالمى كه آمده است براى اينكه انسان درست كند، نيامده است كه قدرت براى خودش درست
كند.... اين پدر و پسر، مثل اين پدر و پسر جرضاشاه و محمدرضا پهلوىج اسالم را وارونه داشتند نشان مىدادند، شرب خمر

مىكردند... اعمالشان، رفتارشان شيطانى، لكن فريادشان فرياد خليفه رسوالللَّه!»(11)
همانگونه كه براى امام حسين عليه السالم سخت بود كه فردى شرابخوار و زن باره بر منبر رسوالللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم
تكيه بزند و اسالمزدايى را در رأس برنامههاى خود قرار دهد، براى امام خمينى قدس سره هم مشاهده تسلط بيگانگان بر منابع
عظيم كشور اسالمى، قرار گرفتن بهايىها در پستهاى كليدى، و معرفى فردى فاسد به عنوان ظالللَّه، َفَرهايزدى، و اسالم پناه، و كمر
بسته حضرت رضا عليه السالم سخت بود. اين بود كه امام خمينى قدس سره همان موضعى را اتخاذ كرد كه موال و مقتداى او اتخاذ

كرد و همان سخنى را بر زبان آورد كه حضرت به زبان آورد. اگر حضرت فرياد بر آورد:
«أََال تََرْونَاْلَحقَّ َال ُيْعَمُل بِِه َواْلبَاِطَل َالُيَتَناَهى َعْنُه لِيَْرَغبَاْلُمؤِمُن فِي لَِقاِءاللَِّه َو إِنِّي َال أََرى اْلَمْوَت إِالَّ َسَعاَدًة َو اْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ

بََرما»(12)
و به سراغ منكر اصلى و سرچشمه همه منكرات رفت، امام نيز پس از مشاهده دهن كجى شاه به هشدارهاى مراجع در مورد

اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى، و بر پايى رفراندوم تشريفاتى در روز اول بهمن 1341 در اعالميهاى تاريخى نگاشت:
«من اكنون قلب خود را براى سرنيزههاى مأمورين شما حاضر كردم، ولى براى قبول زورگويىها و خضوع در مقابل جبارىهاى شما
حاضر نخواهم كرد.... با ما معامله بردگان قرون وسطى مىكنند. به خداى متعال من اين زندگى را نمىخواهم، «إِنِّي الَ أََرى اْلَمْوَت إِالَّ

َسَعاَدًة َو اْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ بََرما».(13) كاش مأمورين بيايند و مرا بگيرند تا تكليف نداشته باشم».
امام چون مواليش به سراغ منكر اصلى رفت و بر اصل امر به معروف و نهى از منكر تكيه كرد و مردم را به سمت و سويى سوق داد
كه با فرا رسيدن محرم سال 1383 هجرى، آنان خود را در محرم سال 61 ديدند و معناى «كل يوم عاشورا و كل ارض كربال» را با همه

وجود درك كردند و خود را در عاشورايى ديدند كه يزيدش كسى جز شاه نبود.
در اين محرم، شعارهاى مردم ديگر رنگ و بوى سالهاى گذشته را نداشت؛ تنها بيان مصيبت و گريه نبود؛ بوى حماسه، بوى

شهادت، بوى ظلمستيزى و حمايت از امامت، و تأسى به حسين عليه السالم زمان را داشت.
استاد محمدرضا حكيمى در كتاب تفسير آفتاب درباره خيزش حماسى امام و بازگرداندن پيام حماسه به مجالس عزادارى مىنويسد:

«عاشورا حقيقت اعاليى بود كه در ميان ما شيعه رنگ اصلى خويش را از دست داده بود. عاشورا واقعيتى است مركب از سه بعد:
پيام، حماسه و سوگ. اين تركيب بدينگونه است كه سوگ و مصيبت در خدمت حماسه قرار دارد و حماسه در خدمت پيام، نه اينكه
اين هر دو در خدمت سوگوارى. سالها بود كه عاشورايى از آن دست كه ياد شد نداشتيم. عاشورايى داشتيم همه و همه مصيبت
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و عزا، خالى از هر گونه حماسهاى و پيامى. اين كارى بود در حد مسخ هويت عاشورا. در همه تالشهاى عظيم امام حسين عليه
السالم و اصحاب او در پهنه كارزار عاشورا، سخن از دين است و حفظ ابعاد آن و عدالت و آزادگى و مبارزه با ستم و تنفر از
آشتىپذيرى و تسليم و هجوم به دشمن و كشتار آنان.... روضه خوانى و عزادارى، مظهر بعد سوم عاشورا است؛ يعنى مصيبت جنبه
احساسى و عاطفى دارد و براى فراموش نشدن عاشوراست تا جنبه حماسه و پيامش زنده بماند. پس اين بعد هنگامى ارزش دارد

كه با منشأ اصلى آن، از هر حيث، مطابق باشد».(14)
موضعگيرىهاى شجاعانه امام در برابر حركتهاى اسالم ستيزانه شاه در اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى، روح پيام و حماسه را در
كالبد عزادارىها زنده كرد. اينك نوبت آن بود تا امام روز عاشورا را مبدأ حركت خود قرار دهد و روز عاشوراى خرداد 1342 همان روز بود. 
امام، در حلقه عزاداران حسينى و شعارهايى كه روح عاشورايى واقعى از آن به مشام مىرسيد، با صالبت از منزل خود به مدرسه
فيضيه رفت، با صالبت حسينى بر منبر نشست و لب به سخن گشود و با مقايسه عملكرد شاه در حمله به مدرسه فيضيه با

عملكرد يزيد در كربال، از ماهيت ضد اسالمى رژيم پرده برداشت. ايشان در اين روز فرمود:
«االن عصر عاشوراست... گاهى كه وقايع روز عاشورا را از نظر مىگذرانم، اين سؤال برايم پيش مىآيد كه اگر بنىاميه و دستگاه يزيد
بن معاويه تنها با حسين عليه السالم سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشيانه و خالف انسانى چه بود كه در روز عاشورا نسبت به
زنهاى بىپناه و اطفال بىگناه مرتكب شدند؟ زنان و كودكان چه تقصيرى داشتند؟ طفل شش ماهه حسين عليه السالم چه كرده بود؟
جگريه حضارج به نظر من، آنها با اساس كار داشتند. بنى اميه و حكومت يزيد با خاندان پيغمبر مخالف بودند. بنى هاشم را
نمىخواستند و غرض آنها از بين بردن اين شجره طيبه بود. همين سؤال اينجا مطرح مىشود كه دستگاه جبار ايران با مراجع سر جنگ
داشت، با علماى اسالم مخالف بود، به قرآن چه كار داشتند؟ به مدرسه فيضيه چه كار داشتند؟ به طالب مدرسه فيضيه چه كار
) جگريه حضارج سيد هجده ساله ما به شاه چه كرده بود؟ به دولت چه كرده داشتند؟ به سيد هجده ساله ما چه كار داشتند(15
بود؟ جگريه شديد حضارج. به اين نتيجه مىرسيم كه اينها با اساس كار دارند. با اساس اسالم و روحانيت مخالفند. اينها نمىخواهند

اين اساس موجود باشد. اينها نمىخواهند صغير و كبير ما موجود باشد. اسرائيل نمىخواهد در اين مملكت قرآن باشد».(16)
امام با حمله شديد به اسرائيل و افشاى اهداف پنهان آنان در تسلط بر ايران و زير سؤال بردن رفراندوم تشريفاتى و تقلبى شاه، در

پاسخ به توهين شاه به مراجع و علما ادامه داد:
«امروز به من خبر دادند كه عدهاى از وعاظ و خطباى تهران را بردهاند سازمان امنيت و تهديد كردهاند كه از سه موضوع حرف نزنند:
. نگويند كه اسالم در خطر است. و ديگر هر چه حرف بگويند آزادند. تمام . به اسرائيل حمله نكنند؛ 3 . از شاه بدگويى نكنند؛ 2 1

گرفتارىها و اختالفات ما در همين سه موضوع نهفته است. اگر از اينها بگذريم، ديگر اختالفى نداريم».(17)
امام، پس از اين سخنرانى، در شب 15 خرداد (مصادف با 12 محرم) دستگير و روانه تهران شدند. خبر دستگيرى امام مردم عزادار را
در شهرهاى مختلف به خيابانها كشاند و حماسه خونين 15 خرداد در تاريخ انقالب ورق خورد. انقالب عاشورايى امام با شهداى ماه
محرم آغاز شد و از آن روز به بعد، منابر و هيأتهاى عزادارى به كابوسى براى رژيم تبديل گرديد. تبعيد و ممنوع المنبر شدن دهها
روحانى و اعضاى هيأتهاى عزادارى، از نقش محورى محرم و صفر در پيشبرد نهضت اسالمى مردم عليه شاه و دستگاه خبر مىدهد. 
امام راحل در طول اين ساليان به مناسبتهاى مختلف براى مردم پيامهاى حماسى ارسال مىكردند، اما با فرارسيدن محرم سال

1357 از مردم ايران خواستند به قدرتهاى يزيدى پايان دهند. امام در بخشى از اين پيام فرمودند:
«اكنون كه ماه محرم چون شمشير الهى در دست سربازان اسالم و روحانيون معظم و خطباى محترم و شيعيان عالى مقام
سيدالشهدا عليه السالم است، بايد حد اعالى استفاده از آن را بنمايند و با اتكا به قدرت الهى، ريشههاى باقى مانده اين درخت

ستمكارى و خيانت را قطع نمايند كه ماه محرم، ماه شكست قدرتهاى يزيدى و حيلههاى شيطانى است».(18)
انقالب عاشورايى امام با فداكارى شهادت طلبانه مردم ايران به پيروزى رسيد. امام اين پيروزى را نتيجه تأسى مردم به قهرمانان

عاشورا برشمرد و فرمود:
«ملت ما از طفل شش ماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا كرد و اين اقتدا به بزرگمرد تاريخ حضرت سيدالشهدا عليه
السالم است. حضرت امام حسين عليه السالم به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حكومت جائر بايد قيام

كرد».(19)
در باور امام، همانگونه كه پيروزى و استقرار نظام اسالمى ريشه در محرم و عاشوراى حسينى دارد، استمرار انقالب و نظام

اسالمى نيز نيازمند زنده نگه داشتن محرم است:
«اين محرم را زنده نگه داريد، ما هر چه داريم از اين محرم است و از اين مجالس. مجالس تبليغ ما هم از محرم است، از اين قتل
سيدالشهداست و شهادت اوست. ما بايد به عمق اين شهادت و تأثير اين شهادت در عالم برسيم و توجه كنيم كه تأثير او امروز هم

هست».(20)
در تحليل مشتركات نهضت اسالمى با نهضت عاشورا، بايد به اين نكته اشاره كرد كه همانگونه كه حضرت امام حسين عليه السالم
هدف قيام خود را اصالح در امت جدش يعنى بازگرداندن مسير زندگى فردى و اجتماعى امت اسالم به سرچشمه معارف وحيانى و

سيره و سخن پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم معرفى كرد:
ِة َجّدِي».(21) ْصَالحِ فِي ُأمَّ «إنِّي لَْم أَْخُرْج أَِشراً َو َال بَِطراً َو َال ُمْفِسداً َو َال ظَالِماً َو إِنََّما َخَرْجُت لِطَلَِب اْإلِ

و من نه از روى خودخواهى و يا براى خوشگذرانى و نه براى فساد و ستمگرى از (مدينه) خارج مىگردم؛ بلكه هدف من از اين سفر
امر به معروف و نهى از منكر و خواستهام از اين حركت اصالح مفاسد امت جّدم مىباشد.

امام نيز هدف انقالب را به دست گرفتن قدرت در راستاى تأسى به سيره پيامبران برشمردند؛ البته با اين تذكر كه بين دولتمردان
اسالمى با انبيا فاصلهاى است غير قابل قياس؛ اما در نهايت، هدف همان است:
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«نجات مردم هم به اين است كه دنبال انبيا باشند و انگيزهايشان هم انگيزه انبيا باشد. البته ما نمىتوانيم كه انگيزهاى كه حضرت
امير عليه السالم دارد ما داشته باشيم. اين معلوم است كه ما نمىتوانيم، اما مىتوانيم كه يك انگيزههايى داشته باشيم كه منتهى

به او باشد، برويم طرف آن طرف».(22)
اگر امام حسين عليه السالم در كربال از ياران خود به بهترين و وفادارترين ياران ياد كرد و فرمود:

ا بَْعُد َفإِنِّي َال أَْعلَُم أَْصَحاباً أَْوَفى َو َال َخْيراً ِمْن أَْصَحابِي َو َال أَْهَل بَْيٍت أَبَرَّ َو أَْوَصَل ِمْن أَْهِل بَْيتِي َفَجَزاُكُم اللَُّه َعنِّي َخْيراً».(23) «أَمَّ
امام راحل نيز از ياران و جوانان زمان خود به بىنظيرترين مدافعان اسالم ياد كرد و فرمود:

«نظير مجاهدين اين زمان، نظير اين جوانهاى اين زمان از اول تاريخ تا حاال نبوده است، اگر آنها بودهاند اما كم بودهاند».(24)
ارادت امام راحل نسبت به يارانش تا به آنجا پيش رفت كه امام به بوسه زدن بر دستان ياران خود افتخار كرد:

«اين جانب از دور دست و بازوى قدرتمند شما را كه دست خداوند باالى آن است مىبوسم و بر اين بوسه افتخار مىكنم، شما دين
خود را به اسالم عزيز و ميهن شريف ادا كرديد...».(25)

همان گونه كه اصحاب و ياران امام حسين عليه السالم در مكتب توحيدى امام به مقام و منزلتى رسيدند كه حاضر به هر گونه جان
) و در اين راه، مرگ را شيرينتر از عسل يافتند، ياران امام راحل نيز در اعتقاد به حق بودن مسير فشانى در ركاب حضرت شدند(26

امام به مقام و منزلتى رسيدند كه هرگز از مرگ نهراسيدند و به امامشان در سختترين شرايط خيانت نكردند.
مقاومتها و موضعگيرهاى شجاعانه ياران امام، چه در شكنجهگاههاى ساواك و چه در اسارتگاههاى رژيم بعث، و به استقبال شهادت
رفتن آنان در عرصههاى گوناگون دوران مبارزه و دفاع مقدس و رويارويى با گروههكها، ثابت كرد كه ياران امام به كمال نترسيدن از
مرگ در مسير حقپويى و حقطلبى رسيدهاند. شهيد آيتاللَّه غفارى قدس سره كه در زير شكنجه عوامل ساواك به شهادت رسيد،
زير بازجويىهاى وحشيانه نيز همواره راه امام را حق و ايشان را نائب امام زمان عليه السالم مىخواند. بخشى از پرسش و پاسخ اين

شهيد مظلوم در اسناد ساواك چنين آمده است: 
س: آيا شما اقدامات آيتاللَّه خمينى را در مورد پخش اعالميه و همچنين مخالفت با اصالحات دولت مورد تأييد قرار مىدهيد يا خير؟

ج: امام حسن عسكرى عليه السالم در ضمن گفتارش به امام زمان عليه السالم ضمن تعيين نائب عام، تمام مراجع را واجباالطاعه
و رد قول آنان را رد قول خود قرار داده: «هم حجتى عليكم و انا حجةاللَّه الراد عليهم كالراد علينا».(27)

شهيد آيتاللَّه غفارى در زندان ستمشاهى نيز توهين به امام را بر نمىتافت. استاد على دوانى در كتاب تاريخ نهضت روحانيون
مىنويسد:

«وقتى مىخواستند او را از بند 4 به بند 1 ببرند، خواستند صورتش را بتراشند. سرهنگ محررى، رئيس فرارى زندان قصر، گفت:
شيخ! به خمينى دشنام بده تا صورتت را نزنند. شهيد با عصبانيت برگشت و در حالى كه عصبانى بود گفت: مسأله مهمى نيست.
من دشنام مىدهم، اما به رضاخان پاالنى و محمدرضا! بعد، سرهنگ محررى سيلى محكمى به صورتش زد و صورتش را هم

تراشيدند».(28)
عمل به تكليف تا مرز جهاد و شهادت، از پيامهاى عاشوراى حسينى است كه با دستاوردهاى زمينى و با خرد خاكى و معادالت رايج
سياسى - اجتماعى قابل قياس و درك نيست. از اين رو وقتى در شب عاشورا امام حسين عليه السالم رو به يارانش كرد و فرمود:

«إنَُّكْم ُتْقَتُلوَن َغداً ُكلُُّكْم َو َال ُيْفلُِت ِمْنُكْم َرُجٌل»؛(29) فردا همگى شمابه شهادت مىرسيد،
جز لبخند رضايت بر لبان ياران امام حسين عليه السالم ننشست.

همين نگرش به وضوح در وصيتنامههاى ياران امام و موضعگيرىهاى امام راحل به چشم مىخورد. امام، به مقوله شهادت، همان
نگاهى را دارد كه امام حسين عليه السالم و يارانش داشتند:

«اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسألهاى نيست كه بشود با پيروزى و يا شكست در صحنههاى نبرد مقايسه شود.
مقام شهادت خود اوج بندگى و سير و سلوك در عالم معنويت است. نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در
عرض شهادت فرزندان اسالم، تنها خرمشهر و يا شهرهاى ديگر آزاد شد، تمامى اينها خياالت باطل ملى گراهاست و هدفمان باالتر

از آن است».(30)
حركت در مسير اداى تكليف و نگريستن به شهادت به عنوان رفيعترين قله كمال، با هيچ دستاورد زمينىاى قابل مقايسه نيست. نگاه
) به مقايسه ارزش شهادت فرزندان اين مرزبوم با شكستها و عاشورايى امام چنان بود كه وقتى يكى از مسئولين وقت آن زمان(31

پيروزىهاى ظاهرى جنگ تحميلى پرداخت، امام رسماً از مردم به خاطر اين تحليل عذرخواهى كرد و فرمود:
«من در اين جا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحليلهاى غلط اين روزها رسماً
معذرت مىخواهم و از خداوند مىخواهم مرا در كنار شهداى جنگ تحميلى بپذيرد. من، در جنگ براى يك لحظه هم نادم و پشيمان از

عملكرد خود نيستم. راستى، مگر فراموش كردهايم كه ما براى اداى تكليف جنگيدهايم و نتيجه فرع آن بوده است؟»(32)

عاشورا زدايى، انقالب زدايى

امروز، در حركتى هماهنگ، دشمنان خارجى و داخلى در صدد عاشور زدايى از انقالب هستند. آنان به خوبى مىدانند كه اگر
عاشوراى حماسه و پيام از انقالب گرفته شود، انقالب از مسير اصلى خود خارج مىشود و اگر انقالب تضعيف شود، روند عاشوراى
حماسه و پيام در سراسر دنيا متوقف مىشود. آنچه آنان در دستور كار دارند و متأسفانه، گاه توسط دوستان ناآگاه نيز تكرار مىشود را

مىتوان چنين فهرست كرد: 
الف) تغير مبدأ تاريخى انقالب: از يك دهه قبل تاكنون، جريانى نوظهور در صدد است تا به نحوى مبدأ تاريخى انقالب را تغيير دهد و با
طرح شعارهاى وطن پرستانه، احياى آثار باستانى و رويكرد باستانگرايى افراطى، به نوعى از بار ارزشى اسالم و آموزههاى آن
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بكاهد. در يكى از سالها كه عّدهاى مىخواستند سال تحويل را در تخت جمشيد برگزار كنند، رهبر معظم انقالب با حضور در شلمچه
و مزار شهداى جنگ تحميلى، توجه جامعه را به مبدأ اصلى انقالب و ارزش خونهايى كه در راه تحقق آن ريخته شد معطوف داشتند
و پس از چند روز، در مشهد مقدس، با بيان اينكه تخت جمشيد تنها يك اثر باستانى است، افراط كارى درباره آن را امرى ناپسند

دانستند.
ب) رويكرد نتيجه خواهان در برابر رويكرد تكليف مداران: از حركتهاى ديگر دشمنان داخلى و خارجى ايجاد تغيير در رويكرد تكليف
مدارانه انقالب است. برخى از گروههاى سياسى در پى كسب نتيجه ظاهرى و مقطعى بوده و از نتيجه پنهان و كالن رويكرد تكليف
مدارانه غافل هستند. آنان براى به دست آوردن نتيجه ظاهرى (مانند راضى كردن محافل گوناگون بين المللى و به اصطالح مدافع
حقوق بشر) حاضر به عقب نشينى از ارزشهاى الهى شدهاند؛ حال آنكه در منظر مكتب عاشوراى امام حسين عليه السالم و
موضعگيرىهاى صريح امام راحل و رهبر معظم انقالب، بايد نتيجه را در مسير حركت بر مدار تكليف جستجو كرد، نه اينكه تكليف را

براى دست يافتن به نتيجه ساقط كرد.
اين كالم امام راحل اينكه در مسير مقابله با جهان كفر و شرك «يا همه آزاد مىشويم و يا به آزادى بزرگترى كه شهادت است
مىرسيم»، در حقيقت همان موضع امام حسين عليه السالم است. در مسير تكليف مدارى نتايجى نهفته است كه براى آنان كه

همه چيز را بر مبناى تحليلهاى مادى تفسير مىكنند قابل درك نيست. 
ج) تقسيم انقالب به دو دوره: برخى تأثير پذيران از فرهنگ انقالبهاى ديگر و دشمنان انقالب، با بيان اين نكته كه دوران حماسه و
شهادت به سر رسيده و اين روحيه متعلق به دوره نخست انقالب بوده است، در صدد بر آمدهاند كه همه مظاهر عاشورايى را پاك
كنند. اين افراد با بيان اين نكته كه ديگر دوره گفتمان و خردورزى آغاز شده است، انديشههاى الحادى - التقاطى را به عرصههاى

سياسى، اجتماعى، فرهنگى، و اقتصادى كشاندهاند؛ انديشههايى كه اساساً مردم ما براى نفى آنها قيام كردهاند. 
د) ترويج تفكر تخديرى: از شيطنتهاى ديگر مخالفان عاشورا و انقالب عاشورايى، ترويج انديشههايى است كه جامعه، به خصوص
جوانان را، به عزلت و انزوا مىكشاند. رشد چشمگير كتب عرفانى از هر دستى (سرخپوستى، هندى، چينى و...) و گسترش
انديشه ايمان گرايى مسيحيت كه تنها «ايمان داشتن» را موجب رستگارى مىداند و چنين به مخاطب القا مىكند كه عمل به واجبات
و دستورات دينى نقشى در عقاب بندگان ندارد و عمل به دستورات مراجع دينى الزم نيست، نتيجه عملكرد افرادى است كه در

سايه سياستهاى تساهلى و تسامحى، در صدد حماسهزدايى از عاشورا هستند. 
ه) تحريف ماهيت عاشورا: تحريف ماهيت عاشورا و تفسير آن به عزادارى و اشك، و پيام زدايى و حماسه زدايى از آن در منابر و كتب
مربوط به قيام عاشورا و اشعار مداحان، از شگردهاى ديگر دشمنان عاشورا و انقالب است. امروزه، برخى افراد با عملكردها و
موضعگيرىهاى خود اين تفكر را ترويج مىكنند كه فلسفه شهادت امام حسين عليه السالم محصور و محدود به نجات امت او از آتش

جهنم بوده است؛ همان گونه كه حضرت مسيح عليه السالم براى بر دوش كشيدن بار گناهان امت خود به استقبال مرگ رفت. 
اين جريان، با نفى تأثير پيام و حماسه در عرصه اجتماع، تنها بر بعد فردى و عزادارى عاشورا تكيه مىكند و با نفى ابعاد ديگر، نگاه
حماسى به عاشورا را نوعى بدعت و استفاده ابزارى از آن بر مىشمارد. برخى جريانهاى وابسته به ساواك و برخى جريانهاى

روشنفكرى و وابسته به غرب كه رو به قبله ليبرال دمكراسى دارند، از مروجان اين انديشه هستند.

چرا قيام؟

قيام امام حسين عليه السالم و قيام امام خمينى قدس سره به خاطر باز گرداندن اصل امر به معروف و نهى از منكر به عرصه
زندگى فردى و اجتماعى بود؛ اصلى كه موجب شده بود تا امت محمد صلى هللا عليه وآله وسلم در باالترين جايگاه در بين پيروان

اديان توحيدى قرار گيرند. خداوند كريم در قرآن مىفرمايد:
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن بِاللَّه».(33) «ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهايد كه به كار پسنديده فرمان مىدهيد و از كار ناپسند باز مىداريد و به خدا ايمان
داريد.

امام حسين عليه السالم و به دنبال ايشان، امام خمينى قدس سره، به خوبى دريافته بودند كه اين نشان و مدال برگزيدگى و اصل
محورى و مايه مباهات امت محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، نه تنها از زندگى اجتماعى مسلمانان رخت بربسته است، در حوزه

فردى نيز در حال فراموشى است. 
اگر مراتب امر به معروف و نهى از منكر را به انكار قلبى و انكار زبانى و انكار عملى تقسيم كنيم - كه نقطه نظر همه مراجع عظام
) - خواهيم ديد جامعه ما به سويى سوق داده شده بود كه حتى امر به معروف در پايينترين سطح آن (انكار قلبى) هم است(34
نمود نداشت؛ يعنى كمترين واكنشى كه يك فرد مسلمان و مؤمن در برابر زشتىها و حركتهاى ناشايست از خود نشان مىداد
(گرفتگى چهره از اندوه و خشم) هم ديده نمىشد. (بنگريد به رفتار مسلمانان عصر امام حسين عليه السالم، قبل و پس از شهادت

ايشان و به رفتار مردم ايران قبل از انقالب در خيابانها و رويارويى با مظاهر فساد). در كالم اميرالمؤمنين عليه السالم آمده است: 
ْنَكاِر أَْن ُيْلَقى أَْهُل اْلَمَعاِصي بُِوُجوٍه ُمْكَفِهرٍَّة».(35) «أَْدنَى اْإلِ

كمترين مرتبه در برخورد با منكرات، ظاهر شدن با قيافه عبوس است.
حال آنكه جايگاه امر به معروف و نهى از منكر جايگاهى است كه همه فرايض و شعائر الهى بستگى به استوارى و استحكام آن

دارد. امام محمد باقر عليه السالم مىفرمايد:
«إِنَّ اْألَْمَر بِاْلَمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َفِريَضٌة َعِظيَمٌة بَِها ُتَقاُم اْلَفَرائِض».(36)
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واضح است كه ظهور فساد سياسى در دستگاههاى دولتى؛ فساد اقتصادى در معامالت بينالمللى؛ ظهور ابتذال فرهنگى در عرصه
هنر؛ ظهور نحلههاى فكرى و جريانهاى التقاطى و الحادى در حوزه نشر و...، ريشه در افتادن پرچم امر به معروف و نهى از منكر دارد.
شك نبايد كرد كه عزيز زيستن، امنيت داشتن، رسيدن به عدالت، اقتصاد پويا، اشتغال و... همه و همه به امر به معروف و نهى از
منكر بستگى دارد؛ به عنوان نمونه، اگر در برابر منكرى به نام تبعيض ايستادگى كرديم، عدالت در اشتغال نيز به دنبال آن خواهد
آمد، منابع ملى به صورتى عادالنه توزيع خواهد شد و.... امام حسين عليه السالم و امام خمينى قدس سره به خوبى دريافته بودند
كه باز گرداندن اصل امر به معروف و نهى از منكر به جامعه، نيازمند سرنگونى حكومت كسى است كه خود منكر واقعى معروف

است، زيرا به تعبير امام صادق عليه السالم:
«َال يَْصُلُح النَّاُس إِالَّ بِإَِماٍم َو َال تَْصُلُح اْألَْرُض إِالَّ بَِذلَِك».(37)

مردمان جز به وسيله امام اصالح نمىشوند و زمين نيز جز به او اصالح نمىشود.
اصوالً بايد كسى بر جايگاه خالفت تكيه زند كه داراى ويژگىهايى باشد. امام على عليه السالم فرموده است:

«أَيَُّها النَّاُس إِنَّ أََحقَّ النَّاسِ بَِهَذا اْألَْمِر أَْقَواُهْم َعلَْيِه، َو أَْعَمُلُهْم بِأَْمِر اللَِّه فِيِه. َفإِْن َشَغَب َشاِغٌب اْسُتْعتَِب، َفإِْن أَبَى ُقوتِل».(38)
سزاوارترين شخص به امر خالفت، تواناترين مردم بر آن، داناترين آنان است به امر خداوند. پس اگر فتنه انگيزى، به تبهكارى مىپردازد.

(در اول بايد) از او بازگشت به حق و آنچه سزاوار است خواسته شود و اگر امتناع نمود كشته مىگردد.
كسى كه اهل سكه و سكوت و سازش نباشد:

«َال ُيِقيُم أَْمَر اللَِّه ُسْبَحانَُه تََعالَى إِالَّ َمْن َال ُيَصانُِع َو َال ُيَضاِرُع َو َال يَتَّبُِع اْلَمطَاِمَع».(39)
حكم و فرمان خداوند سبحان را اجرا نمىكند، مگر كسى كه مدارا و همراهى نكند (سازشكارى)، فروتنى ننمايد (همرنگ شدن)، و در

پى طمعها و آزها نرود.
جايگاه خالفت امانتى است كه بايد به اهلش سپرده شود:

«إِنَّ اللََّه يَْأُمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّوا اْألَماناتِ إِلى أَْهلِها».(40)
و شاه و يزيد غاصبان اين جايگاه، مظاهر فساد، و عامالن اصلى تعطيلى اصل امر به معروف و نهى از منكر بودند.

پي نوشت:

1) صحيفه نور، ج 17، ص 60.

2) اين كتاب به نام زمانى غير زمانها، به فارسى ترجمه شده است. 

3) ليلى عشقى، زمانى غير زمانها، ترجمه دكتر احمد نقيبزاده، ص 148.

) ر.ك: ابن ابى الحديد: «...مع ظهور فسقه و شربة المسكر جهاراً و لعبه بالنرد و نومه بين القيان المغنيات و اصطباحه معهن و لعبه بالطنبور بينهن و 4

تطريقة بنى امية للوثوب على مقام رسول اللَّه و خالفته...». ابن ابى الحديد، شرح نهجالبالغه، بيروت، داراالحياء، الثراثالعربى، الطبعةالثانية، 1385 ه ق،

ج 5، ص 131.

5) االحتجاج، ج 2، ص 307؛ ابن جوزى، تذكرةالخواص، بيروت، مؤسسه اهاللبيت، ص 225.

6) صحيفه نور، ج 12، ص 181.

7) قتل عام مردم معترض به كشف حجاب در مسجد گوهرشاد هرگز از اذهان مردم ايران زدوده نمىشود.

8) حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ج 1، ص 71 و 72.

) رومى هاگ» رقاصه 54 ساله آلمانى در مصاحبه با روزنامه ب - زد اين كشور براى اولين بار پرده از روابط نامشروع خود با شاه معدوم ايران و ديگر 9

مردان با نفوذ جهان برداشت. وى گفت: من با محمدرضا در اوايل دهه 1350 در پاريس آشنا شدم و آن زمانى بود كه در كلوپ شبانه آلكارز به عنوان

رقاصه برنامه اجرا مىكردم. شاه من و چند رقاصه ديگر را به كاخ خود در تهران دعوت كرد و ما به تهران رفتيم و پس از گذراندن يك شب با وى، يك كيسه

پر از جواهرات به ما داد!». روزنامه جمهورى اسالمى، دوشنبه، 15 فروردين 1384، ص 2.

10) ملكه پهلوى، خاطرات تاج الملوكهمسر اول رضا شاه و مادر محمد رضا پهلوى، ص 287.

11) صحيفه نور، ج 7، ص 230.

12) بحاراالنوار، ج 44، ص 192.

13) همان، ج 44، ص 192.

14) محمدرضا حكيمى، تفسير آفتاب، ص 263 و 264.

15) منظور، يكى از شهداى مدرسه فيضيه، به نام سيد يونس رودبارى است. 

16) حميد روحانى، نهضت امام خمينى 1، دفتر اول، ص 456.

17) همان، ص 459.

18) صحيفه نور، ج 3، ص 226. 

19) همان، ج 17، ص 58 و 62.

20) همان، ج 17، ص 62. 

21) بحاراالنوار، ج 44، ص 329؛ موسوعة كلمات االمام الحسين 7، ص 354.

22) صحيفه نور، ج 19، ص 256.
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23) بحاراالنوار، ج 44، ص 392.

24) صحيفه نور، ج 17، ص 112.

25) همان، ج 16، ص 96.
26) حضرت علىاكبر 7 پس از شنيدن رؤياى امام حسين 7 در خصوص منادى كه بانگ برآورد كه اين قافله به سوى مرگ مىرود «فََقاَل لَُه ابْنُُه َعلِيٌّ يَا أَبَْه أَ

فَلَْسنَا َعلَى الْحَّقِ فََقاَل بَلَى يَا بُنَيَّ وَ الَّذِي إِلَيِْه َمرِْجُع الِْعبَاِد فََقاَل يَا أَبَْه إِذَْن َال نُبَالِي بِالْمَوْتِ». (بحاراالنوار، ج 44، ص 367).

27) ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب بيست و دوم، ص 16.

28) على دوانى، نهضت روحانيون ايران، ج 6، ص 426.

29) بحاراالنوار، ج 44، ص 298.

30) صحيفه نور، ج 20، ص 236، پيام امام به مناسبت قبول قطعنامه 598.

) قائم مقام وقت رهبرى در بهمن سال 1367 طى سخنانى مدعى شد كه در مقابل شهادت نيروهاى سپاه اسالم چيزى به دست نيامده است و اين 31

يك نوع شكست بوده است و....

32) صحيفه نور، ج 21، ص 95.

33) آل عمران، 110.

) بايد توجه داشت در حال حاضر كه حاكم اسالمى موجود است و دستگاههايى موظف به برخورد با منكرات هستند، انكار عملى از وظايف 34

دستگاههاى دولتى است. 

35) تهذيباالحكام، ج 6، ص 176.

36) كافى، ج 5، ص 55؛ بحاراالنوار، ج 23، ص 22.

37) بحاراالنوار، ج 23، ص 22.

38) بحاراالنوار، ج 43، ص 842؛ نهجالبالغه، فيض االسالم، ص 558.

39) شرح نهجالبالغه، ج 18، ص 274.

40) نساء، 58.
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انسان و مسئوليتپذيرى

نارص رفيعى

مقدمه

انسان موجودى مكلف، مختار و با اراده است. اختيار و اراده بزرگترين پشتوانه مفاهيم اخالقى و گزارههاى تربيتى از جمله
مسئوليتپذيرى است. انسان به اقتضاى خردمندى و توان و ظرفيت الزم، از يك سو، و بر اساس حس همنوعى و هميارى و اجتماعى
بودن، از سوى ديگر، نمىتواند نسبت به اطراف خويش بىتفاوت باشد و احساس تكليف نكند. افرادى كه از عمل به وظيفه و
مسئوليتپذيرى گريزاناند و تنها به جنبههاى مادى و حيوانى زندگى بسنده مىكنند دچار غفلت و از خود بيگانگى و بحران هويت

هستند:
ْنيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْمغافُِلون».(1) «يَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن اْلَحياِة الدُّ

از زندگى دنيا ظاهرى را مىشناسند (شناخت آنان سطحى است) و آنها از آخرت بىخبرند.
اينان خوِد حقيقى و معنوى را فراموش كرده و از عالم انسانيت بيرون هستند. امام على عليه السالم مىفرمايند:

«قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة و قد أمكنه أن يكون إنسانا».(2)
براى ج انسان ج صاحب عقل زشت است كه حيوان باشد در حاليكه مىتواند انسان باشد و نيز مىتواند فرشته باشد.

) اينان را در دنياى مادى خود فرو گذاشته و از پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله قرآن كريم با خطاب «ذرهم فى خوضهم يلعبون».(3
وسلم مىخواهد كه به سراغ بيداردالن مسئوليتپذير برود. حس مسئوليت از آموزههاى قرآنى و روايى است كه در نصوص فراوانى

مورد تأكيد قرار گرفته است. قرآن كريم مىفرمايد:
«وقفوهم إنهم مسئولون».(4)

آنان را نگاه داريد چرا كه آنان مورد سؤال قرار مىگيرند.
) اما هيچ كدام مورد آيه را تخصيص نزده است. از اين رو، ارباب تفسير، با تكيه بر روايات، مصاديق زيادى براى سؤال ذكر كردهاند،(5

مىتواند اشاره به اصل مسئوليتپذيرى در برابر همه داشتهها و نعمتها باشد؛ چنان چه در جاى ديگر مىفرمايد:
ْمَع َو اْلبََصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولئَِك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال».(6) «إِنَّ السَّ

گوش و چشم و قلب همه مورد سؤال واقع خواهند شد.
احساس مسئوليت امرى عام و فراگير بوده و شامل همه ابناى بشر مىشود رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد:

«إِنِّي َمْسُئوٌل َو إِنَُّكْم َمْسُئوُلون».(7)
من مورد سؤال قرار مىگيرم و شما هم مورد سؤال واقع مىشويد.

امام على عليه السالم نيز در كالم بلندى ضمن توصيه به پرهيز كارى مىفرمايند:
«ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اللَِّه فِيَما أَْنُتْم َعْنُه َمْسُئوُلوَن َو إِلَْيِه تَِصيُرون».(8)

من شما را به پرهيزكارى سفارش مىكنم در آنچه كه شما در مورد آن سؤال خواهيد شد و سرنوشت شما به سوى آن مىباشد.
يكى از عرصههاى بروز حس مسئوليت عرصه عاشوراى سال 61 هجرى است. رخداد بزرگ عاشورا نهضتى بزرگ و جاويدان،
نمايشگاهى عظيم و الهام بخش، حماسهاى مقدس و پر جاذبه، انقالبى تازه و انسان ساز، و كالمى پر درس و محتواست كه در
همه ادوار تاريخ و براى همه مردم پيام آفرين است. عاشورا بنيان مستحكم همه پاكىها و خوبىهاست؛ حياتى دائم و هميشگى كه

در رگهاى خشكيده اسالم جارى شد. 
در اين نوشتار، بر آنيم تا با تبيين شاخههاى مسئوليتپذيرى، اشارهاى گذرا به نمونههاى آن در كربال داشته باشيم.

برابر خدا 1. حس مسئوليت در 

نخستين سؤالى كه ذهن هر انسان عاقلى را مشغول مىسازد اين است كه ما از كجا و براى چه منظور آمدهايم؟ مبدأ اصلى اين
جهان هستى كيست و چه انتظارى از آفريدههاى خود دارد؟ ممكن است افرادى به دليل غفلت و بى خبرى يا نا آگاهى و يا عناد و
لجاجت و خاموش كردن نداى درون به اين مهم نيانديشند و به دنبال پاسخ نباشند؛ اما به صورت طبيعى و از باب شكر منِعم، هر
انسانى وظيفه دارد مسئوليت خود را در برابر خالق هستى شناسايى كند و به آن عمل كند عمدهترين محورهاى اين مسئوليت

عبارتند از:

1-1. معرفت و شناخت خدا

) در رأس اين واقعيتها و حقايق قابل شناخت، معرفت ذات اقدس الهى معرفت آگاهى از واقعيت يا راه پيدا كردن به واقعيتاست.(9
است. امام على عليه السالم مىفرمايد: 

«معرفة اللَّه سبحانه أعلى المعارف».(10)
شناخت خداى سبحان برترين شناختهاست.
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در پرتو اين معرفت توحيد ناب و خويشتندارى و اعمال شايسته و پاكيزه پيدا مىشود:
امام على عليه السالم:

«من عرف اللَّه وحده».(11)
كسى كه خدا را شناخت او را يگانه مىداند.

امام على عليه السالم:
«من عرف كف».(12)

كسى كه شناخت پيدا كرد خود نگهدار مىشود.
رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم:

يَاِم َو اْلِقيَام».(13) «َمْن َعَرَف اللََّه َو َعظََّمُه َمَنَع َفاُه ِمَن اْلَكَالِم َو بَْطَنُه ِمَن الطََّعاِم َو َعنَّى نَْفَسُه بِالصِّ
كسى كه خداى را شناخت و او را بزرگ پنداشت دهان را از كالم و درون از طعام باز مىدارد و خود را به مشقت بيندازد.

قرآن كريم افرادى را كه با تقليد كوركورانه، تحجر، يا نگاه التقاطى مبادى معرفت را به خود بسته و به انكار خدا مىپردازند پيرو شيطان
مىخواند و مىفرمايد:

ِعيِر».(14) ُه َفأَنَُّه ُيِضلُُّه َو يَْهِديِه إِلى َعذابِ السَّ «َو ِمَن النَّاسِ َمْن ُيجاِدُل فِي اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم َو يَتَّبُِع ُكلَّ َشْيطاٍن َمِريٍد ُكتَِب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن تََوالَّ
و برخى از مردم بدون هيچ دانش درباره خدا به مجادله مىپردازند و از هر شيطان سركشى پيروى مىنمايند. بروى (شيطان) مقرر

شده است كه هر كس او را ولى بگيرد بىترديد او را گمراه كند و به عذاب آتش بكشاند.

قرآن كريم، طرق شناخت الهى را در آيات مختلف، هم به تفصيل(15) و هم به اختصار بيان نموده است. در آيه شريفه: «َو ِمَن النَّاسِ
َمْن ُيجاِدُل فِي اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال كِتابٍ ُمنِير».(16) برخى از مردم بدون هيچ دانش و بى هيچ رهنمود و كتاب روشنى درباره
خدا به مجادله مىپردازند. ضمن سرزنش مجادله گران نادان، راههاى شناخت را در سه محور عقل، عرفان، و وحى مطرح نموده

است.

2-1. اطاعت و بندگى خدا

ثمره معرفت در تبعيت و پيروى از اوامر الهى و ترك نواهى او ظاهر مىشود. حس مسئوليت در برابر خدا اقتضا مىكند به دنبال
شناخت او، به فرامين الهى گردن نهيم و ضمن رعايت حدود الهى، از حرز شكنى بپرهيزيم. قرآن كريم دائماً با تقسيم دوگانه
انسانها به مؤمن و كافر، گمراه و هدايت يافته، مطيع و مسىء، موحد و مشرك، عالم و جاهل، بينا و كور، مؤمن و فاسق، مصلح و
مفسد و... مالك اين دسته بندى را كه همان فرمانبردارى از خدا و عبادت و بندگى است متذكر مىشود كه فوز و رستگارى مرهون

اين اطاعت است:
«َمْن ُيِطعِ اللََّه َو َرُسولَُه َو يَْخَش اللََّه َو يَتَّْقِه َفُأولئَِك ُهُم اْلفائُِزون».(17)

كسى كه خدا و رسولش را اطاعت و از خداى بترسد و تقواى الهى را نگه دارد. از گروه رستگاران است.
معرفى عبد واقعى چه زيبا در حديث معراج تجلى يافته است؛ آنجا كه مىفرمايد:

«يَا أَْحَمُد َهْل تَْدِري َمَتى يَُكوُن ج لَِي ج اْلَعْبُد َعابِداً َقاَل َال يَا َرّبِ َقاَل إَِذا اْجَتَمَع فِيِه َسْبُع ِخَصاٍل َوَرٌع يَْحُجُزُه َعِن اْلَمَحاِرِم و َصْمٌت يَُكفُُّه
ْنيَا لُِبْغِضي لََها َو ُيِحبُّ ا َال يَْعنِيِه َو َخْوٌف يَْزَداُد فِي ُكّلِ يَْوٍم ِمْن ُبَكائِِه َو َحيَاٌء يَْسَتِحي ِمنِّي فِي اْلَخَالِء َو أَْكُل َما َال ُبدَّ ِمْنُه َو ُيْبِغُض الدُّ َعمَّ

اْألَْخيَاَر لُِحبِّي لَُهْم».(18)
اى احمد آيا مىدانى بنده چه هنگام عبادتگر است؟ گفت: خير. فرمود: زمانى كه در او هفت ويژگى باشد؛ پارسايى كه او را از گناه
مانع شود و سكوتى كه او را از آنچه مهم نيست باز دارد و ترس كه هر روز بر گريه او افزون كند و حيايى كه از من در خلوت حيا كند
و خوردن آنچه كه چارهاى از آن نيست و دنيا را دشمن بدارد به خاطر دشمنى من با آن و نيكوكاران را دوست بدارد به خاطر دوستى

من با آنان.

3-1. نيكو خواندن خدا

سومين عرصه مسئوليت در برابر خدا خواندن او با نامهاى نيكو و اسماء پسنديده است:
«للَّه األسماء الحسنى فادعوه بها».(19)

خداوند اسماء حسنى دارد او را با آنها بخوانيد.
ادعيه گرانسنگ و فاخر پيشوايان معصوم (مانند دعاى عرفه، جوشن كبير، كميل) و مناجاتهاى آن بزرگواران (مانند مناجات خمسة

عشر سيد الساجدين عليه السالم راه نيكو خواندن خدا را به ما مىآموزد.

4-1. محبت الهى

نتيجه معرفت و اطاعت الهى در دوستى و محبت خدا آشكار مىشود؛ تا آنجا كه همه دين حب و بغض خوانده شده است.(20) امام
صادق عليه السالم مىفرمايد:

ِه َو ُوْلِدِه َو أَْهلِِه َو َمالِِه َو ِمَن النَّاسِ ُكلِِّهْم».(21) يَماَن بِاللَِّه َحتَّى يَُكوَن اللَُّه أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن نَْفِسِه َو أَبِيِه َو ُأّمِ ُض َرُجٌل اْإلِ «َال ُيَمّحِ
هيچ فردى ايمان را درك نمىكند مگر اينكه خداوند نزد او محبوبتر از خودش و پدر و مادر و فرزندان و خاندان و مالش و از تمام مردم

محبوبتر باشد.
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اين مضمون از آيه 24 سوره توبه اخذ شده است. نتيجه محبت الهى آن است كه: 
- محب خدا او را به همه چيز، حتى نفس و خانوادهاش، ترجيح مىدهد.

- محب خدا خلوت و انس با خدا را دوست دارد.
- محب خدا دوستان الهى را دوست دارد و دشمنان خدا را دشمن مىدارد.
- محب خدا از معصيت گريزان است و نافرمانى نزد او قبيح و كريه است. 
- محب خدا از عبادت ملول و خسته نمىشود و هميشه با نشاط است. 

- محب خدا غير خدا را در قلب خود جاى نمىدهد.

5-1. حسن ظن به خدا

دايره مسئوليتپذيرى از اعضا و جوارح فراتر مىرود و در قلب و فكر و انديشه انسان نيز اثر مىكند:
«إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إِذا ُذكَِر اللَُّه َوِجلَْت ُقُلوُبُهْم».(22)

مؤمنان فقط كسانى هستند كه به هنگام ياد خداوند دلهايشان ترسان شود.
انسان مؤمن هرگز به خدا بدبين نيست. او در همه شرايط خدا را با عشق مىخواند. قرآن كريم بد گمانان را به شدت سرزنش مىكند

و ريشه بد گمانى را نفاق يا شرك مىداند:
ْوِء َعلَْيِهْم».(23) َب اْلُمنافِِقيَن َو اْلُمنافِقاتِ َو اْلُمْشِركِيَن َو اْلُمْشِركاتِ الظَّانِّيَن بِاللَِّه ظَنَّ السَّ «َو ُيَعّذِ

و ج خداوندج مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك كه به خداوند بد گمان شدهاند عذاب مىكند. حوادث بِد زمانه
بر آنان باد.

گفت هر مردى كه باشد بد گمان
نشنود او راست را با صد نشان

اخالص كامل، پرهيز از ريا، مسبب االسباب دانستن پروردگار، پرهيز از انتساب عمل به مردم يا به خود، خسته نشدن از دعا و...
همه از مظاهر حسن ظن به خداست. امام على عليه السالم مىفرمايد:

«ُحْسُن الظَّّنِ أَْن ُتْخلَِص اْلَعَمَل َو تَْرُجو ِمَن اللَِّه أَْن يَْعُفَو َعِن الزَّلَِل».(24)
حسن ظن ج به خداوند ج اين است كه عمل را خالص كرده و از خداوند اميد بخشش لغزش داشته باشى.

آثار مسئوليت گريزى و اعراض از خدا

افرادى كه در برابر خدا احساس مسئوليت نكرده و به وظيفه خود عمل نمىكنند، دچار خسران شده و خود را از عنايات و الطاف الهى
در دنيا و آخرت محروم مىكنند. قرآن كريم عمدهترين بازتاب اين فراموشى را در چند محور تبيين كرده است. 

. خود فراموشى: انسانى كه خدا را فراموش مىكند انسانيت و شرافت نفس خويش را فراموش كرده و دچار بحران هويت و تزلزل 1
شخصيت مىشود. چنين انسانى در معرض انواع گناهان و بيمارىهاى اخالقى قرار دارد. او بسترى مناسب براى شيطان فراهم كرده

و عمر و توان خويش را مرتع و چراگاه او قرار داده است: 
«َو ال تَُكوُنوا َكالَِّذيَن نَُسوا اللََّه َفأَْنساُهْم أَْنُفَسُهْم ُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقوَن».(25)

شما چون كسانى كه خداى را فراموش كرده و خدا نيز آنان را به خود فراموشى گرفتار كرد، نباشيد آنان فاسقانند.
مرحوم عالمه طباطبايى قدس سره در تفسير اين آيه مىنويسد: 

«وقتى انسان خدا را فراموش كرد، اسماء حسنى و صفات علياى او، كه صفات ذاتى انسان ارتباط مستقيم با آنها دارند، را هم
فراموش مىكند».(26)

امام خمينى رحمه هللا در تفسير اين آيه مىنويسد:
«الزمه فراموشى حق تعالى آن است كه انسان خود را فراموش كند يا به گونهاى حق تعالى او را به فراموشى از نفس خود
كشاند... در مرحله عمل، آن كسى كه خدا را و حضور او را فراموش كند به فراموشى خويشتن مبتال شده يا كشيده شود، بندگى
خود را فراموش كند، از مقام عبوديت به فراموشى كشيده شود. و كسى كه نداند چيست و كيست و چه وظيفهاى دارد... شيطان

در او حلول نموده و به جاى خويشتن او نشسته است».(27)

2. معيشت تنگ: اعراض از ياد خدا موجب سختى معيشت مىشود:
«و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً».(28)

هر كس از ياد من رويگردان باشد به زندگى سختى مبتال مىگردد.
معيشت سخت تنها به خاطر اين نيست كه انسان درآمد كمى دارد يا فقر بر او مستولى شده است. چه بسا وضع مالى شخص
خوب است، اما حرص و بخل زندگى را بر او تنگ كرده است. به عبارت ديگر، مسابقه ثروت اندوزى و تنها به دنياى مادى انديشيدن

نوعى اضطراب و اندوه براى انسان ايجاد مىكند كه هرگز اشباع نشده و قانع نمىشود. 

3. هم نشينى با شيطان: گريز از مسئوليت انسان را تحت واليت شيطان قرار مىدهد:
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«َو َمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحمِن ُنَقيِّْض لَُه َشْيطاناً َفُهَو لَُه َقِريٌن».(29)
كسى كه از ياد خداوند رويگردان باشد شيطانى را همواره همنشين او قرار مىدهيم.

غفلت از خدا رشته دوستى شيطان را در گردن انسان افكنده و او را به هر سو كه بخواهد مىكشاند.

4. بىبركتى: فراموشى ياد خدا بركت و معنويت را از زندگى انسان سلب مىكند:
ماِء َو اْألَْرض».(30) «َو لَْو أَنَّ أَْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْيِهْم بََركاتٍ ِمَن السَّ

اگر اهل شهرها ايمان بياورند و تقوا پيشه سازند بركات آسمان و زمين را بر آنها مىگشوديم.
گر بترسيدى از آن فقر آفرين

گنجهاشان كشف گشتى در زمين

5. عذاب سخت: مسئوليت گريزان و روى گردانان از خدا به كورى محشر و عذاب سخت گرفتار مىشوند:
«َو َمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَْسُلْكُه َعذاباً َصَعدا».(31)

هركس از ياد خداوند رويگرداند خداوند او را به عذاب شديد و فزايندهاى گرفتار مىنمايد.
عروة بن مسعود از بزرگان طائف بود. او از پيامبر اجازه خواست به طائف برود و مردم را به دين اسالم دعوت كند. حضرت فرمود:
نخوت عجيبى در ايشان ديدم؛ تو را مىكشند. عروه گفت: آنان مرا عزيز مىدارند. وقتى وارد طائف شد، هنگام صبح بر بام خانه رفت و
صدا را به اذان بلند كرد. مردم ثقيف او را محاصره كردند و به شهادت رساندند. وقتى خبر به رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم

رسيد فرمود: او مانند مؤمن آل ياسين است.(32)
عامر بن قيس از زّهاد ثمانيه است. شخصى مىگو يد: در يكى از جنگها او را ديدم كه مناجات مىكرد و مىگفت:

«اللهم سألتك ثالثاً فأعطيتنى اثنين ومنعتنى واحده اللهم فأعطينا حتى اعبدك كما احب».
خدايا از تو سه چيز خواستم، دو تاى آن را عطا فرمودى و يكى را بازداشتى. خدايا آن را به ما عطا كن تا آنگونه كه دوست مىدارم تو

را عبادت كنم.
در اين هنگام متوجه من شد، گفتم: خواستههايت از خدا چه بود؟ گفت: از اين تقاضابگذر. اصرار كردم، گفت: تا زندهام به كسى
نگو. قول دادم. گفت: سه حاجتم اين بود: غير از او از هيچ موجودى نترسم. عالقه و دلبستگى به زنان از دلم خارج شود. خوابم

اندك و عبادتم فزون شود.(33)
ابوذر غفارى مىگويد:

رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «انى اعلم آية لو اخذ بها الناس لكفتهم». من آيهاى را سراغ دارم كه اگر مردم بدان
عمل كنند آنانرا كفايت مىكند. آنگاه آيه: «َو َمْن يَتَّقِ اللََّه يَْجَعْل لَُه َمْخَرجاً َو يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال يَْحَتِسُب َو َمْن يََتَوكَّْل َعلَى اللَِّه َفُهَو
) را تالوت كردند و در تفسير آن فرمودند: از سه چيز انسان را نجات َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بالُِغ أَْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكّلِ َشْيٍء َقْدراً».(34

مىدهد: «من الشبهات الدنيا، من الغرات الموت و......يوم القيامة». از امور مشتبه دنيا و از لغزشهاى هنگام مرگ و... در روز قيامت.
نقل شده است كه پسر عوف بن مالك، اسير شد. او نزد رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم آمد و از اسارت فرزندش و فقر

شكايت كرد. حضرت فرمودند: 
تقوا پيشه كن و شكيبا باش و بسيار ذكر «َال َحْوَل َو َال ُقوََّة إِالَّ بِاللَّه».(35) هيچ قدرت و ارادهاى نيست مگر خدا، را بگو. 

او چنين كرد روزى در خانه نشسته بود كه فرزندش آمد. فرزند او از غفلت دشمن استفاده كرده بود و با شترى كه از دشمن به
غنيمت گرفته بود، گريخته بود. گفته شده كه آيات 2 و 3 سوره طالق در اين جا نازل شد.(36)

برابر پيامرب اكرم صىل الله عليه وآله وسلم 2. حس مسئوليت در 

يكى از مصاديق حس مسئوليت انجام وظيفه و تعهدپذيرى در برابر پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم است. قرآن كريم در آيه
157 سوره اعراف ضمن معرفى او، همگان را به مسئوليتپذيرى در برابر آن حضرت فراخوانده است:

ْنجِيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلُّ «الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اْألُّمِيَّ الَِّذي يَجُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم فِي التَّْوراِة َو اْإلِ
لَُهُم الطَّيِّباتِ َو ُيَحرُِّم َعلَْيِهُم اْلَخبائَِث َو يََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَّتِي كانَْت َعلَْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َو َعزَُّروُه َو نََصُروُه َو اتَّبَُعوا النُّوَر

الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن».(37)
همانها كه از فرستاده (خدا)، پيامبر «امى» پيروى مىكنند؛ پيامبرى كه صفاتش را، در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مىيابند؛ آنها
را به معروف دستور مىدهد، و از منكر باز مىدارد؛ اشياء پاكيزه را براى آنها حالل مىشمرد، و ناپاكىها را تحريم مىكند؛ و بارهاى
سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مىدارد؛ پس كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند،

و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند.
عمدهترين محورهاى مسئوليت در برابر پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم عبارت است از:

1-2. اطاعت و پ�وى

) به عنوان نبى و زمامدار و مدير و تبعيت از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم هم در بعد موضوعى و هم در بعد طريقى(38
قاضى و پيشواى مردم در كليه امور اقتصادى - سياسى و اجتماعى - دينى الزم است. اين اطاعت بازگشت به اطاعت و پيروى از
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خدا مىكند:
«َمْن ُيِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطاَع اللََّه».(39)

كسى از پيامبر پيروى نمايد از خداوند اطاعت كرده است.

2-2. پيىش نگرف� بر پيامرب صىل الله عليه وآله وسلم

هرگونه پيشى گرفتن و جلو افتادن از رسول خدا در قالب گفتار و رفتار و ابداع سليقه در دين و انتساب آن به رسول خدا صلى هللا
عليه وآله وسلم حرام است. بر همگان نيز الزم است همراه و در كنار آن حضرت حركت كنند:

ُموا بَْيَن يََديِ اللَِّه َو َرُسولِِه».(40) «يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال ُتَقّدِ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! چيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشمريد.

افزودن بر دين يا كاستن از آن، ايجاد بدعت در قوانين دينى، افراط و تفريط، غلو، خرافهسازى، تفسير به رأى و... همه از مصاديق اين
تقدم و سبقت است.

3-2. تكريم پيامرب صىل الله عليه وآله وسلم

احترام و تعظيم پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم همان تكريم خداست. آتش عشق به خدا شعله محبت به اولياى الهى را نيز
پديد مىآورد. بر اين حقيقت، كه همان توحيد ناب است، بارها در قرآن تأكيد شده و سفارش به پيامبر در كنار نام خدا قرار گرفته

است. قرآن كريم بى احترامى به پيامبر را عامل حبط و نابودى اعمال مىداند و مىفرمايد:
«يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْرَفُعوا أَْصواتَُكْم َفْوَق َصْوتِ النَّبِّيِ َو ال تَْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعضٍ أَْن تَْحبَطَ أَْعماُلُكْم َو أَْنُتْم ال

تَْشُعُروَن».(41)
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و در برابر او بلند سخن مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آن گونه

كه بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مىكنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى كه نمىدانيد.

4-2. درود بر پيامرب صىل الله عليه وآله وسلم

مسئوليت و وظيفه ديگر مردم درود فرستادن بر آن حضرت است:
«إِنَّ اللََّه َو َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّبِّيِ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َو َسلُِّموا تَْسليماً».(42)

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مىفرستند؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد بر او درود فرستيد و سالم گوييد و كامالً تسليم (فرمان
او) باشيد.

درود بر پيامبر به قدرى اهميت دارد كه امام باقر عليه السالم مىفرمايد:
ٍد َو أَْهِل بَْيتِِه».(43) «أَْثَقُل َما ُيوَضُع فِي اْلِميَزاِن يَْوَم اْلِقيَاَمِة الصََّالُة َعلَى ُمَحمَّ

سنگينترين عمل در ترازوى الهى در روز قيامت صلوات بر محمد و بر اهل بيت اوست.

5-2. موّدت قر�

اجر رسالت پيامبر در دوستى و محبت اهل بيت و فرزندانش تجلى يافته است:
«ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودََّة فِي اْلُقْربى».(44)

بگو: من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىكنم جز دوست داشتن نزديكانم.
ابو دجانه انصارى مىگويد: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم در نبرد احد، كه بسيارى از مسلمانان فرار كردند، به ابو ايوب فرمود:

تو چرا نمىگريزى؟ عرض كرد:
«إِلَى َزْوَجٍة تَُموُت أَْو َولٍَد يَُموُت أَْو َداٍر تَْخَرُب َو َماٍل يَْفَنى؟»(45)

به كجا؟ به سوى همسرى كه خواهد مرد؟ يا به سوى خانهاى كه خراب خواهد شد؟ و يا به سوى مالى كه نابود خواهد شد؟
سعد انصارى: ابى بن كعب مىگويد:

رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مرا فرستاد تا از حال سعد بن ربيع با خبر شوم. رفتم و او را ميان كشتگان يافتم، اما هنوز
رمقى داشت. گفتم: اى سعد پيامبر جوياى حال توست. تا نام پيامبر را شنيد تكانى خورد و گفت: مگر پيامبر زنده است؟ گفتم:
آرى. گفت: خدا را شكر كه رسول خدا زنده است. سالم مرا به او برسان و به انصار بگو: مبادا عهد و پيمانى كه در عقبه با پيامبر
بستند را فراموش كنند. سوگند به خدا، تا وقتى يك نفر از انصار زنده است اگر خارى به پاى پيامبر برود نزد خدا عذرى نيست.

سپس آهى كشيد و شهيد شد.
ابى ابن كعب مىگويد: به پيامبر اين خبر را دادم. حضرت فرمود: 

«َرِحَم اللَُّه َسْعداً نََصَرنَا َحيّاً َو أَْوَصى بَِنا َميِّتا».(46)
خداى رحمت كند سعد را كه ما را در زندگانيش يارى كرد و درباره ما پس از مرگش وصيت كرد.

ثابت بن قيس: او خطيب و سخنگوى انصار بود. او مردى درشت آواز بود، لذا هنگامى كه آيه «ال تَْرَفُعوا أَْصواتَُكْم َفْوَق َصْوتِ
) نازل شد، چندى در خانه نشست و بيرون نيامد. رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: كيست كه مرا از حال او النَّبِي».(47
با خبر كند؟ يكى از مسلمانان به خانهاش رفت و او را ديد كه زانوى غم در بغل گرفته است. پرسيد: حالت چطور است؟ پاسخ داد:
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بدترين حال را دارم. مىترسم در اثر اين كه بلندتر از پيامبر سخن گفتم، اعمال من نابود شده باشد. خبر به رسول خدا صلى هللا عليه
وآله وسلم رسيد؛ و فرمود: به او خبر دهيد كه اهل بهشت است.(48)

ابوذر: در غزوه تبوك، روزى اصحاب ديدند ابوذر نيست. پيامبر فرمودند: اگر خيرى در او باشد مىآيد. وقتى رسول خدا در يكى از منازل
فرود آمدند، اصحاب عرض كردند كه يا رسوالللَّه، يك نفر پياده مىآيد. پيامبر فرمود: خدا كند كه ابوذر باشد! چون دقت كردند ديدند
ابوذر است. ابوذر با لبى خشكيده و تشنه رسيد. پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: او را آب دهيد. عرض كردند: يا
رسوالللَّه، آب همراه دارد. پيامبر فرمود: اباذر، آب همراه داشتى و نياشاميدى؟ عرض كرد: آرى يا رسوالللَّه، پدر و مادرم به قربانت! در
راه تشنه شدم و به آبى رسيدم. وقتى چشيدم آبى سرد و گوارا بود. با خود گفتم: از اين آب نياشامم، مگر آنكه پيامبر

بياشامد.(49)

برابر امام معصوم عليه السالم 3. حس مسئوليت در 

معرفت و اعتقاد به واليت ائمه معصومين از عالىترين معارف و معتقدات دينى ماست كه فقدان آن موجب مرگ جاهلى و نقصان در
عقيده و عمل مىشود. امامت آخرين مرحله سير تكاملى انسان و عهد الهى است كه هر كسى لياقت حمل آن را ندارد. امام رضا

عليه السالم مىفرمايد: 
َماِم تََماُم اِمي بِاْإلِ ْسَالِم النَّاِمي َو َفْرُعُه السَّ َماَمَة ُأسُّ اْإلِ ْنيَا َو ِعزُّ اْلُمْؤِمنِيَن إِنَّ اْإلِ يِن َو نِظَاُم اْلُمْسلِِميَن َو َصَالُح الدُّ َماَمَة ِزَماُم الّدِ «إِنَّ اْإلِ

يَاِم َو اْلَحّجِ َو اْلجَِهاد».(50) الصََّالِة َو الزََّكاِة َو الصِّ
امامت مهار دين و مايه انسجام مسلمانان و اصالح دنيا و عزت مؤمنان است. امامت اساس اسالم بالنده و از فروعات بلند مرتبه آن

است، به واسطه امام، نماز و زكات و روزه و حج و جهاد به كمال خود مىرسند.
مردم در برابر امام معصوم وظايفى دارند.اين وظايف در راستاى همان مسئوليت در برابر خدا و پيامبر است. عمدهترين اين

مسئوليتها را در اين كالم بلند امام على عليه السالم مىتوان خالصه كرد:
«أسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب إلى اللَّه بنا و أخلص حبنا و عمل بما إليه ندبنا و انتهى عما عنه نهينا فذاك منا و هو في دار

المقامة معنا».(51)
سعادتمندترين مردم كسى است كه فضيلت ما را بشناسد و به واسطه ما به خداوند تقرب جويد و در دوستى ما مخلص باشد و به
آنچه كه ما دستور دادهايم عمل كند و از آنچه ما نهى كردهايم دورى كند. چنين شخصى از ماست و در جايگاه آرامش با ما خواهد

بود.
معرفت، توسل، محبت، عمل به دستورات و ترك آنچه از آن نهى كردهاند، از مهمترين مسئوليتهاى مأموم در برابر امام است. يكى از
عرصههاى تجلى اين حس مسئوليت صحنه كربالست. ياران امام حسين عليه السالم همه هستى خود را در راه محبت امام عليه
السالم فدا نمودند، و با نثار جان مراتب مسئوليتپذيرى خويش را اعالم داشتند. از اين رو امام حسين عليه السالم آنان را باوفاترين و

بهترين ياوران خواند.(52)
در رأس اين افراد سردار رشيد كربال، حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم، قرار داشت. او كه با بينش عميق ايمان سترگ ايثار و
فداكارى، اطاعت محض، و جهاد بى نظيرش نام خود را در رأس شهدا ثبت نمود؛ به طورى كه همه شهيدان به مقام واالى او غبطه

مىخورند. برخى از الگوهاى رفتارى او در اين زمينه عبارت است از: 
الف) نه تنها امام عليه السالم را يارى نمود، و بلكه برادر خود را نيز فدا نمود:

«يا بنى امى تقدموا حتى اراكم قد نصحتم للَّه و لرسوله».(53)
اى فرزندان مادرم، پيشگام شويد تا خيرخواهى شما براى خدا و رسولش را ببينم.

ب) امان نامه شمر را رد نمود و گفت:
«تبت يداك و لعن ما جئتنا به من أمانك يا عدواللَّه أتأمرنا أن نترك أخانا و سيدنا الحسين».(54)

بريده باد دستان تو و نفرين بر امانى كه آوردهاى اى دشمن خدا آيا ما را به جدايى از برادر و آقايمان حسين مىخوانى.
ج) پس از اينكه وارد شريعه شد دست به زير آب برد و خنكى آب را احساس كرد به ياد تشنگى امام حسين و كسانى كه با او

بودند افتاد، لذا از آب شريعه ننوشيد و آب را از دستش ريخت.(55)
زيد بن صرحان: او عمرى در راه خدا و پيامبرش و محبت به امير المؤمنين عليه السالم گام برداشت. در جنگ جمل، وقتى روى زمين

افتاد، امام على عليه السالم به بالينش آمد و فرمود:
) اى زيد خدا تو را رحمت كند، بار تو ج بر ما ج كم و يارى تو ج براى ما «َرِحَمَك اللَُّه يَا َزْيُد َقْد ُكْنَت َخِفيَف اْلَمُئونَِة َعِظيَم اْلَمُعونَة».(56
ج بسيار بود. چشم گشود و عرض كرد: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «َمْن ُكْنُت َمْوَالُه َفَعلِيٌّ َمْوَالُه».(57) على

جان خونها را از بدن من مشوييد و مرا با لباس دفن كنيد تا........قيامت با اين مردم محاجه كنم. 
او با برادرش، كه هر دو فدايى امام بودند، در يك قبر دفن شدند.(58)

حجر بن عدى: روز بيستم ماه رمضان به عيادت امام امير المؤمنين عليه السالم آمد و اشعارى خواند. امام فرمود: 
يِف و ُاضِرمُت بِالنَّاِر لَما بَِرئُت ِمنَك»؛ اگر با شمشير عُت بِالسَّ حجر چگونهاى وقتى كه ترا به بيزارى از من بخوانند؟ عرض كرد: «لَو ُقطِّ

قطعه قطعهام كنند و يا در آتشم اندازند از تو برائت نمىجويم. امام فرمود: خداوند تو را به هر خيرى موفق بدارد.(59)
عمرو بن جناده انصارى: او نوجوانى بود كه روز عاشورا نزد امام حسين عليه السالم آمد. امام فرمودند: 

پدر اين جوان كشته شده است، شايد مادر او راضى نباشد كه به ميدان برود. عرض كرد: يا ابا عبداللَّه، مادرم دستور داده به ميدان
جنگ بروم و خود لباس جنگ بر تنم نموده است
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او به ميدان آمد و نامى از پدر خويش نبرد، بلكه صدا زد:
اميرى حسين و نعماالمير

سرور فؤاد البشيرالنذير

فرمانده من حسين است و چه نيكو فرماندهاى است
مايه شادى قلب پيامبر (بشير - نذير)

على و فاطمه والداه
و هل تعلمون له من نظير

على و فاطمه والدين او
آيا براى او مانندى سراغ داريد.

هنگامى كه شهيد شد، دشمن سر او را به طرف خيمهها پرتاب كرد. مادرش، بحريه بنت مسعود خزرجى، سر را برداشت و به
سينه چسبانيد و گفت: چه نيكو جهاد كردى اى شادى قلبم و نور چشمم! سپس سر او را به طرف دشمن پرتاب كرد.(60)

سعيد بن عبداللَّه حنفى: او ظهر عاشورا در مقابل امام حسين عليه السالم ايستاد تا امام نماز بخواند. در اين مدت آن قدر تير به
بدنش خورد كه مانند مرغ پردار شد. وقتى روى زمين افتاد و امام باالى سرش آمد، به امام عرض كرد: آيا من به عهدم وفا كردم؟

(61)

برابر جامعه 4. حس مسئوليتپذيرى در 

انسان موجودى مدنى الطبع و اجتماعى است. وظيفه او نسبت به همنوعانش خود مانند وظيفه اعضاى بدن نسبت به يكديگر
است. انسان بايد دگر گرا باشد و منافع خود را در ضمن منافع جامعه بخواهد. قرآن كريم امورى را كه به سود مردم و سامان دهنده

زندگى آنان است امورى ماندگار مىداند و مىفرمايد:
«ما يَْنَفُع النَّاَس َفيَْمُكُث فِي اْألَْرض».(62)

آنچه به مردم سود مىدهد در زمين مىماند.
روايات موجود در زمينه مسئوليتپذيرى و رسيدگى به امور مردم غير قابل شمارش است. شتافتن در امور خير و كمك به مردم

برخاسته از ايمان راستين و استوار است:
«ُأولئَِك ُيساِرُعوَن فِي اْلَخْيراتِ َو ُهْم لَها سابُِقوَن».(63)

آنان در كارهاى نيك مىشتابند و هم آنان در انجام آن پيشتازند.
در حديثى قدسى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: خداى تعالى فرموده است:

«اْلَخْلُق ِعيَاُل اللَِّه َفأََحبُّ اْلَخْلقِ إِلَى اللَِّه َمْن نََفَع ِعيَاَل اللَّه».(64)
مردمان عيال خداوند هستند. پس بهترين مردم نزد خداوند كسى كه به عيال او نفع رساند.

مظاهر حس مسئوليت در برابر مردم عبارتند از:
- امر به معروف و نهى از منكر

«َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعضٍ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكر».(65)
و مردان و زنان با ايمان يار و دوستدار يكديگرند كه امر به معروف و نهى از منكر مىكنند.

امام على عليه السالم نيز مىفرمايند:
«االمر بالمعروف افضل اعمال الخلق».(66)

امر به معروف برترين عمل مردم است.
- احسان و نيكوكارى به مردم

«لِلَّذيَن أَْحَسُنوا اْلُحْسنى َو ِزياَدٌة َو ال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو ال ِذلٌَّة ُأولئَِك أَْصحاُب اْلَجنَّة».(67)
براى آنان كه كار نيك كردهاند عاقبت نيكوتر و بيش از آن هست، و سيهرويى و خوارى چهرههايشان را نمىگيرد، اينان اهل بهشتاند.

- انفاق و رسيدگى به فقرا
«الَّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْموالَُهْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّا َو َعالنِيًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهم».(68)

كسانى كه مالشان را شب و روز، نهان و آشكار، انفاق مىكنند پاداش آنها نزد پروردگارشان است.
- قرضالحسنه

رسول گرامى صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:
«َمِن اْحَتاَج إِلَْيِه أَُخوُه اْلُمْسلُِم فِي َقْرضٍ َفلَْم ُيْقِرْضُه َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه اْلَجنَّة».(69)

كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و به او قرض ندهد خداوند بهشت را بر او حرام مىكند.
- اطعام فقير و گرسنه

امام سجاد عليه السالم فرمود:
«َمْن أَْطَعَم ُمْؤِمناً ِمْن ُجوعٍ أَْطَعَمُه اللَُّه ِمْن ثَِماِر اْلَجنَّة».(70)



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/84/01/04.htm[6/13/2021 12:46:16 PM]

كسى كه مؤمن گرسنهاى را اطعام كند خداوند او را از ميوههاى بهشت اطعام مىكند.
- اصالح ذات البين

«َفأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َو اتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن».(71)
پس ميان برادرانتان را اصالح كنيد و از خدا بترسيد، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.

امام على عليه السالم مىفرمايند:
«من كمال السعادة السعي في صالح ج إصالح ج الجمهور».(72)

سعادت كامل تالش در اصالح ج بين ج مردم است.
شخصى به نام حارث حدمت امام على عليه السالم رسيد و عرض كرد: نيازى دارم. امام فرمودند: آيا مرا براى برآوردن حاجت خود
شايسته مىدانى؟ عرض كرد: آرى. امام چراغ را خاموش كرد. فرمود: مىدانى چرا فضا را تاريك كردم؟ خواستم هر چه در دل دارى

بگويى و احساس شرمندگى نكنى، زيرا از رسولخدا صلى هللا عليه وآله وسلم شنيدم كه فرمود:
حوائج مردم يك امانت الهى است؛ آن را نبايد افشاء كنيد.(73)

ابان بن تغلب مىگويد: همراه امام صادق عليه السالم مشغول طواف بودم كه يكى از شيعيان، كه حاجتى داشت، نزد من آمد و
خواست تا با او بروم؛ ولى من دوست نداشتم طواف را قطع كنم. به امام متوجه شدم، فرمود: همراه او برو. عرض كردم: آيا طواف را
قطع كنم؟ فرمود: آرى. به فرمان امام، طواف را قطع كردم و همراه او رفتم و پس از كمك و انجام نيازش بازگشتم و با اصرار از امام

پرسيدم: حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ فرمود: اى ابان نصف ثروتت را به آن مرد نيازمند بده.
من دگرگون شدم. امام فرمودند: مگر قرآن نخواندهاى:
«َو ُيْؤثُِروَن َعلى أَْنُفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصة».(74)

و ج آنها را ج بر خود مقدم مىدارند، هر چند خود بدان نياز مبرم داشته باشند.
اگر تو نيمى از ثروتت را به آن مرد نيازمند بدهى او را بر خود مقدم ندانستهاى بلكه با او برابر شدهاى.(75)

امام رضا عليه السالم هر وقت مىخواست غذا بخورد ظرف بزرگى برمىداشت و از بهترين قسمت خوراكى را كه در سفره بود انتخاب
مىكرد و دستور مىداد آن را بين فقرا تقسيم كنند. سپس اين آيه را مىخواند: 

«َفالَ اْقَتَحَم اْلَعَقبَة َو ما أَْدراَك َما اْلَعَقبَة َفكُّ َرَقبَة أَْو إِْطعاٌم في يَْوٍم ذي َمْسَغبٍَة».(76)
ولى او از آن گردنه باال نرفت. و تو چه مىدانى آن گردنه چيست؟ آزاد كردن بردهاى. يا اطعام به روز قحطى.

اميرالمؤمنين عليه السالم لباسى خريد و از آن خوشش آمد، اما همان لحظه آن را به فردى بخشيد و فرمود: از رسول خدا صلى هللا
عليه وآله وسلم شنيدم كه مىفرمود:

هر كس ايثار كند و ديگرى را بر خود مقدم بدارد، خداوند در قيامت او را در رفتن به بهشت مقدم مىدارد، و هر كس چيزى را دوست
بدارد و آن را در راه خدا بدهد، خداوند در قيامت خواهد گفت: «َقْد َكاَن اْلِعبَاُد ُيَكافُِئوَن فِيَما بَْيَنُهْم بِاْلَمْعُروِف َو أَنَا ُأَكافُِئَك اْليَْوَم

بِاْلَجنَِّة».(77) بندگان در امور نيك همديگر را پاداش دادهاند و من امروز تو را با بهشت پاداش مىدهم.

برابر دين 5. حس مسئوليت در 

يكى از مصاديق مهم مسئوليتپذيرى احساس وظيفه و عمل به آن در برابر دين است. كوچك شمردن دين و مسخره كردن آن از
گناهان بزرگ است. امام على عليه السالم مىفرمايد:

«من اتخذ دين اللَّه لهوا و لعبا أدخله اللَّه سبحانه النار مخلدا فيها».(78)
كسى كه دين خدا را بازيچه و مايه سرگرمى بگيرد خداوند او را وارد جهنم كرده و در آن جاودان نگه مىدارد.

حفظ دين و دفاع از آن در برابر خطرات و آفات وظيفه هر انسان متعهد و مسئوليتپذيرى است. اميرالمؤمنين عليه السالم مىفرمايد: 
«إنماالمستحفظون لديناللَّه همالذين أقامواالدين ونصروه وحاطوه من جميع جوانبه».(79)

نگاهبانان دين الهى كسانىاند كه دين را اقامه كرده و آن را يارى و از تمام جوانب حفظ كنند.
6. مسئوليتپذيرى در برابر خود و خانواده

انسان موظف است خود و توانمندىهاى خويش را بشناسد و اين گوهر تابناك را با اميال و اغراض و هوا و هوسها پايمال ننمايد. قرآن
كريم مىفرمايد:

«ُقوا أَْنُفَسُكْم َو أَْهليُكْم نارا».(80)
خود و خانوادهى خويش را از آتش حفظ كنيد.

اگر كسى خود را اصالح نكند، نمىتواند از خرد و انديشه خود بهره ببرد. اميرالمؤمنين عليه السالم مىفرمايد:
«َمن لَم ُيَهّذِب نَفَسُه لَم ُينَتَفع بالَعقِل».(81)

كسى كه نفس خود را تهذيب نكند از عقل بهرهمند نمىگردد.
افرادى كه به زينت كرامت نفس آراستهاند، هرگز تن به شهوات و نكبتها نمىدهند و خود را از ورود به چنين عرصههايى حفظ مىكنند.

امام على عليه السالم مىفرمايد: 
«َمْن َكُرَمْت َعلَْيِه نَْفُسُه َهانَْت َعلَْيِه َشْهَوُتُه».(82)

كسى كه بزرگوار باشد، خواستههاى نفس بر او خرد و ناچيز مىگردد.
انسان در برابر اعضاى خويش نيز مسئول و پاسخگوست:

ْمَع َو اْلبََصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولئَِك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً».(83) «إِنَّ السَّ
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همانا گوش و چشم و قلب، همه آنها مورد سؤال واقع خواهند شد.
افراد در برابر فرزندان و خانواده خود نيز مسئولند و نمىتوانند به آنان بى تفاوت باشند. قرآن كريم چنين افرادى را زيانكار مىخواند:

«ُقْل إِنَّ اْلخاِسريَن الَّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َو أَْهليِهْم يَْوَم اْلِقياَمة».(84)
بگو: زيانكاران ج واقعى ج كسانى هستند كه خود و كسانشان را در روز قيامت به زيان انداختهاند.

قرآن كريم از زبان لوط پيامبر نقل مىكند كه چگونه براى خود و خانوادهاش دعا مىكرده است:
ْيناُه َو أَْهلَُه أَْجَمعيَن».(85) ا يَْعَمُلوَن َفَنجَّ ا َرّبِ نَّجِني َو أَْهلي ِممَّ «َرّبِ نَّجِني َو أَْهلي ِممَّ

پروردگارا! من و كسان مرا از آنچه مىكنند نجات بخش، پس او و كسانش را همگى نجات داديم.
حس مسئوليت در برابر عالم، ولى فقيه، دولت، برادران مؤمن، همسر، والدين، اساتيد، شاگردان و... از ديگر مصاديق مسئوليتپذيرى

است كه جاى بحث و بررسى مستقل دارد.
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خودى و بيگانه

سيد محمدجواد فاضليان

هر انسانى ناچار است خود را با قواعد و قوانين اجتماعى كه در آن زندگى مىكند، هماهنگ سازد. اگر كسى قدم در مرزهاى
جغرافيايى سرزمينى بگذارد و بخواهد به عنوان شهروند از حقوق و مزاياى آن سرزمين بهرهمند شود، بايد تبعه قانونى آن كشور
گردد يا اگر وارد سازمان، حزب، يا گروهى مىشود، باز هم بايد عمالً به قوانين آنجا احترام بگذارد، زيرا بدون پشتوانه عملى و به
صرف ادعا، نمىتوان خود را منسوب به چيزى كرد. اينجاست كه مفاهيمى چون خودى و بيگانه، غريب و آشنا، محرم و نامحرم و اهل
و نااهل، صفوف انسانها را از هم جدا مىكند. قانون جذب و دفع نيز، همين اصل كلى را در بسيارى از پديدههاى بىجان و جاندار بيان
مىكند. هيچ پديدهاى نمىتواند به طور يكسان با ساير پديدههاى پيرامون خود سازگار يا ناسازگار باشد، بلكه به تناسب ساختمان و

ارگانيزم خود، واكنش موافق يا مخالف از خود نشان مىدهد. 
در مكاتب آسمانى، معيارهاى يگانگى و بيگانگى بر ايمان و عمل بنا شده است و نژاد، زبان، مليت و قوميت، پايگاه طبقاتى، مرزهاى

جغرافيايى و... به كار تفكيك و تجزيه انسانها نمىآيند. انبياى الهى نيز همواره در پى شكستن اين ديوارهاى كاذب بودهاند. 
با نگاه به قرآن كريم و روايات و كتابهاى اخالقى در مىيابيم كه مرزهاى ايمانى و عملى، گاهى به قدرى جدى و سرنوشت ساز
است كه بين دو نژاد سفيد و سياه، الفت و پيوند برادرى ايجاد مىكند و گاه بين پدر و فرزند، برادر و برادر، زن و شوهر و... فرسنگها
فاصله مىاندازد. پس هرگز نبايد به داشتن عناوينى چون مسلمان، مؤمن، شيعه، دوستدار و عزادار اهل بيت عليهم السالم اكتفا

كرد. حافظ شيرازى با صداقت تمام، نگران مسلمانى خود است: 
گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد

آه اگر از پس امروز ُبَود فردايى
به گفته عارف رومى:

اسم خواندى، رو مسّمى را بجو
مه به باال دان نه اندر آبِ جو

نشانههاى خودى بودن

بر اساس آيات قرآن و روايات مىتوان گفت: اگر چه برخى افراد خاص، از نسل رسول خدا و ائمه عليهم السالم هستند و پيوند نسبى
با آنان دارند، اما در پرتو محبت و عمل صالح، هر كسى مىتواند خويشِ پيامبر و اهل بيت عليهم السالم باشد.

بيگانه اگر وفا كند خويش من است
ور خويش جفا كند بد انديش من است

1. محبت

امام باقر عليه السالم فرمود:
«َمن أَحبَّنا َفُهَو منّا اهَل البيِت، ُقلُت ُجِعلُت فِداَك! ِمنُكم؟ قال ِمنّا واللَِّه، أما َسِمعَت قوَل ابراهيم َفَمن تَبَِعنى َفانّه ِمنّى».(1)

هر كس ما را دوست داشته باشد از ما اهل بيت است. گفتم: فدايت شوم! از شماست؟! فرمود: آرى. به خدا قسم از ما است. آيا
سخن حضرت ابراهيم را نشنيدهاى كه فرمود: پس هر كس از من پيروى كند از من است؟

در توضيح اين سخن، مىتوان گفت بر اساس روايات، گوهر دين حب و بغض است. معموالً، اين دو گرايش در انسانها اجتنابناپذير
است و عقل و دين حكم مىكند كه انسان به اين فعاليتهاى عاطفى، بهترين سمت و سو را بدهد.

رسول گرامى صلى هللا عليه وآله وسلم مأموريت يافت كه «مودّت خويشان» خود را به عنوان پاداش رسالت خود از مردم مطالبه
كند:

«... ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودََّة فِي اْلُقْربى».(2)
بگو به عنوان پاداش رسالت از شما چيزى جز مودّت خويشانم را نمىخواهم.

در حديثى از رسول خدا آمده است:
«أَوَُّل َما ُيْسأَُل َعْنُه اْلَعْبُد ُحبَُّنا أَْهَل اْلبَيْت».(3) 

نخستين چيزى كه از بنده خدا سؤال مىشود، محبت ما اهل بيت است.
در روايتى ديگر آمده است:

«َمن أَحبَّنا بِقلبه و اعاننا بِلسانِه و قاتََل َمَعنا اعداَءنا بِيَِده فهو َمَعنا فى الجنِة فى درجاتِنا».(4) 
كسى كه قلباً ما را دوست داشته باشد و با كالمش ما را يارى كند و با دشمنان ما مبارزه كند، با ما و هم درجه ما در بهشت

خواهد بود.
اميرالمؤمنين على عليه السالم به يكى از اصحاب خود مىفرمايد: 

«يَا نَْوُف إِْن َسرََّك أَْن تَُكوَن َمِعي يَْوَم اْلِقيَاَمِة َفَال تَُكْن لِلظَّالِِميَن ُمِعيناً».
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اى نوف، اگر دوستدارى روز قيامت با من باشى، از ستمگران حمايت نكن.
«يا نوف، َمْن أََحبََّنا َكاَن َمَعَنا يَْوَم اْلِقيَاَمِة». 

اى نوف، كسى كه به ما محبت داشته باشد در روز قيامت با ماست.
«َو لَْو أَنَّ َرُجًال أََحبَّ َحَجراً لََحَشَرُه اللَُّه َمَعه».(5) 

و اگر مردى سنگى را دوست داشته باشد، خدا او را با آن سنگ محشور مىكند.
در واقعه كربال، انسانهايى حاضربودند كه بدون هيچگونه نسبت ظاهرى، امام حسين عليه السالم را همراهى كردند و محبت

خالصانهشان موجب شد تا در ركاب حضرت بجنگند و به شهادت برسند.
َجون بن ُحَوّى، اسوه محبت

َجون، غالم ابوذر غفارى بود. او پس از رحلت ابوذر، در خدمت اهل بيت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم قرار گرفت و در روزگار امام
حسين عليه السالم، در ركاب ايشان به كربال رفت. روز عاشورا، جون نزد حضرت آمد و اجازه ميدان خواست. امام فرمود: تو آزادى كه

از اين جا بروى. همانا تو در ايام راحتى ما را همراهى كردهاى، ديگر اكنون خودت را گرفتار نكن!
جون به امام عليه السالم عرض كرد: اى پسر رسول خدا، من در راحتى و آسايش نانخور شما بودهام؛ آيا در زمان سختى شما را
تنها بگذارم؟ همانا بوى بدنم بد، تبار و حَسبَم پست و رنگم سياه است؛ عنايتى كن تا بدنم خوشبو و َحَسبم شريف و رنگم سفيد

گردد.
امام حسين عليه السالم به َجون اجازه ميدان داد. او نيز به مصاف دشمن رفت و به شهادت رسيد. وقتى ساالر شهيدان بر بالين او

آمد، چنين دعا كرد: 
ِّْب ِريَحُه َو اْحُشْرُه َمَع اْألَْبَراِر َو َعرِّْف بَْيَنُه َو بَْيَن ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد».(6) ِّْض َوْجَهُه َو طَي «اللَُّهمَّ بَي

خداوندا، رويش را سفيد و بويش را خوش كن و او را با ابرار محشور فرما و رابطه او را با محمد و آلش برقرار ساز.
اسلم بن عمرو

او نيز از مواليان امام حسين عليه السالم بود كه همراه امام به كربال آمد و روز عاشورا در مصاف دشمن اين رجز را خواند:
اميرم حسين است و چه خوب اميرى است! او مايه شادمانى قلب رسول خداست.

او به خوبى جنگيد و وقتى بر اثر جراحات فراوان بر زمين افتاد، امام حسين عليه السالم به بالينش آمد. در آن حال، امام عليه
السالم، اسلم را در آغوش گرفت و صورت خود را بر صورت آن غالم ترك نهاد. اسلم از اين مهر به وجد آمد و گفت: 

كيست مثل من، در حالى كه پسر رسول خدا صورت به صورتم گذارده است؟ آنگاه، جان به جان آفرين تسليم كرد.(7)

2. عمل صالح به موازات محبت اهل بيت عليه السالم

امام سجاد عليه السالم، در روايتى، پس از بيان عدد ائمه قبل و بعد از خود مىفرمايد:
َناِم اْألَْعلَى».(8) «... َمْن أََحبََّنا َو َعِمَل بِأَْمِرنَا َكاَن َمَعَنا فِي السَّ

كسى كه ما را دوست داشته باشد و اعمالش مطابق دستورات ما باشد، در عالىترين درجات با ماست.
بديهى است اگر عمل انسان با قلب او دوگانگى داشته باشد به نفاق نزديكتر است تا به ايمان.

به گفته شيخ بهايى: 
ظاهر و باطن يكى بايد يكى
تا بيابى راه حق را اندكى 

از امام صادق عليه السالم درباره اوصاف شيعه سؤال شد، فرمود:
َم َما اْسَتْحَسَن، َو أَْمَسَك َما اْسَتْقبََح، َو أَْظَهَر اْلَجِميَل َو َساَرَع بِاْألَْمِر اْلَجلِيِل، َرْغبًَة إِلَى َرْحَمِة اْلَجميِل، َفَذاَك ِمنَّا َو «ِشيَعُتَنا َمْن َقدَّ

إِلَْيَناَو َمَعَنا َحْيُثَما ُكنَّا».(9)
شيعه ما كسى است كه به نيكىها مبادرت كند و از بدىها خوددارى كند و زيبايىها از او صادر شود و با انگيزه كسب رحمت الهى، در

انجام فرامين الهى شتاب كند. چنين كسى از ماست، به سوى ما حركت مىكند، و هر جا باشيم با ماست.
امام باقر عليه السالم به يكى از اصحاب خود مىفرمايد:

«يا َجابُِر َو اللَِّه َما ُيَتَقرَُّب إِلَى اللَِّه تَبَاَرَك َو تََعالَى إِالَّ بِالطَّاَعِة»
اى جابر، به خدا سوگند، نزديك شدن به خدا جز با فرمانبردارى از او حاصل نمىشود.

«َو َما َمَعَنا بََراَءٌة ِمَن النَّاِر»
و منسوب به ما بودن، مصونيت از آتش نمىآورد.

«َمْن َكاَن لِلَِّه ُمِطيعاً َفُهَو لََنا َولِى»
هر كس در مقابل دستورات الهى مطيع باشد دوست ماست.

«َو َمْن َكاَن لِلَِّه َعاِصياً َفُهَو لََنا َعُدو»
و هر كس خدا را نافرمانى كند دشمن ماست.

«َو َما ُتَناُل َوَاليَُتَنا إِالَّ بِاْلَعَمِل َو اْلَوَرعِ»(10)
و واليت ما جز به وسيله عمل صالح و تقوا به دست نمىآيد.

فعل و قول آمد گواهان ضمير
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زين دو بر باطن تو استدالل گير
قول و فعل بى تناقض بايدت
تا قبول اندر زمان پيش آيدت

امام خمينى در توصيف مدعيان بدون عمل صالح مىفرمايد:
«بيچاره گمان مىكند به مجرد دعوى تشيع و حب اهل بيت طهارت و عصمت، جواز ارتكاب هر محرمى را، خداى نخواسته، دارد و قلم
تكليف، نعوذ باللَّه، از او برداشته شده. بدبخت نمىداند كه شيطان او را تعميه (نابينا) كرده، و در آخر عمر، بيم آن است كه محبت
بى مغز نيز از دستش برود و با كف تهى در صف نواصب اهل بيت محشور گردد. آخر دعوى محبت كسى كه بيّنه نداشته باشد

پذيرفته نيست».(11)
به گواهى قرآن، اگر عمل صالح نباشد، فرزند نوح بودن يا ذريه ابراهيم بودن هم به كار نمىآيد.

نََسب چِْبَود؟ تناسب را طلب كن
به حق رو آور و ترك نسب كن

شيخ محمود شبسترى

عزادارى و گريه در مجالس اهل بيت عليهم السالم  .3

امام رضا عليه السالم فرمود: 
«َمْن تََذكََّر ُمَصابََنا َو بََكى لَِما اْرُتكَِب ِمنَّا َكاَن َمَعَنا فِي َدَرَجتَِنا يَْوَم اْلِقيَاَمة».(12)

هر كس مصيبتهاى ما را به ياد آورد و بر ستمى كه ج دشمنان ج بر ما روا داشتهاند بگريد، روز قيامت همراه ماست و در درجات و
مراتبى است كه ما هستيم.

«َو َمْن ُذكَِّر بُِمَصابَِنا َفبََكى َو أَْبَكى لَْم تَْبِك َعْيُنُه يَْوَم تَْبكِي اْلُعُيون».(13)
كسى كه مصائب ما را به ياد بياورد و گريه كند و ديگران را بگرياند، در روزى كه همه چشمها گريان است گريه نمىكند.

«َمْن َجلََس َمْجلِساً ُيْحيَا فِيِه أَْمُرنَا لَْم يَُمْت َقْلُبُه يَْوَم تَُموُت اْلُقُلوُب».(14)
هر كس در مجلسى شركت كند كه در آن مكتب ما را زنده نگه مىدارند، دلش نمىميرد در روزى كه همه دلها مىميرند.

از تعبير «كاَن َمَعنا» مىتوان استفاده كرد كه عزاداران حقيقى اهل بيت عليهم السالم «خودى» هستند، زيرا اسالم و مكتب تشيع با
همين عزادارىها و احياگرىها حيات و بقاى خود را حفظ كرده است.

امامان شيعه به گرامى داشتن و احياى خاطره عاشورا در قالبهاى مختلف توصيه مىكردند. شاعران بزرگى همچون دعبل، كميت،
سيدحميرى و عبداللَّه بن كثير (در زمان ائمه) و صدها شاعر برجسته ديگر (در دورانهاى بعد) با اشعار خود در زنده نگه داشتن ياد

عاشورا كوشا بودند.(15)
مايه بازار اين دنيا زر است

مايه آنجا اشك و دو چشِم تر است
مولوى

4. پارسايى

يكى از مهمترين عوامل تشخيص بيگانه يا خودى بودن با اهل بيت عليهم السالم، تقوا و پارسايى است. در حديثى از امام صادق
عليه السالم آمده است:

«َمن اتّقى ِمُنكم و أصلََح َفُهو ِمنّا أهَل البيت».(16)
هر كس از شما پارسايى و نيكوكارى پيشه كند از ما اهل بيت است.

زخوى نيك و ز ُخلق كريم و خوشخويى
عجب مدار كه بيگانه آشنا گردد

ولى ز شومى ُخلق درشت و بد مهرى
بسى ُبَود كه پسر از پدر جدا گردد

5. هدايت و تعليم شيعيان

انسان، در بين همه موجودات، بيشترين تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى را دارد و الزم است اين قابليت را در جهت ارشاد و تعليم و هدايت
ديگران به كار گيرد. تشويق ديگران به حضور در مجالس وعظ و خطابه، محراب و منبر، مطالعه كتب و نشريات مفيد، معرفى افراد دين

شناس و دلسوز و... خود نوعى ارشاد و هدايت به حساب مىآيد.
در حديثى، امام حسن عسكرى عليه السالم از جدش رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم نقل مىكند: 

«أََشدُّ ِمْن ُيْتِم اْليَتِيِم الَِّذي اْنَقطََع َعْن أَبِيِه ُيْتُم يَتِيٍم اْنَقطََع َعْن إَِماِمه َو َال يَْقِدُر َعلَى اْلُوُصوِل إِلَْيِه َو َال يَْدِري ُحْكَمُه فِيَما ُيْبَتلَى بِِه ِمْن
َشَرائِعِ ِدينِِه». أََال َفَمْن َكاَن ِمْن ِشيَعتَِنا َعالِماً بُِعُلوِمَنا َفَهَذا اْلَجاِهُل بَِشِريَعتَِنا اْلُمْنَقِطُع َعْن ُمَشاَهَدتَِنا يَتِيٌم فِي ِحْجِرِه أََال َفَمْن َهَداُه َو

أَْرَشَدُه َو َعلََّمُه َشِريَعَتَنا َكاَن َمَعَنا فِي الرَّفِيقِ اْألَْعلَى».(17)
مهمتر از يتيم پدر از دست داده، يتيمى كسى است كه دستش از امام خود كوتاه شده و از حرام و حالل دين خدا، در امور زندگىاش
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بى اطالع است. آگاه باشيد! هر يك از شيعيان ما كه عالم و آشناى به مسائل اسالمى باشد وظيفه ارشاد ديگران را بر عهده دارد.
كسى كه اين «يتيم معنوى» را هدايت و ارشاد كند و احكام شريعت ما را به او ياد دهد، همراه با ما در عالىترين درجات بهشت

خواهد بود. 
در تفسير آيه شريفه: «َمْن َقَتَل نَْفساً بَِغْيِر نَْفسٍ َفَكأَنَّما َقَتَل النَّاَس َجِميعاً َو َمْن أَْحياها َفَكأَنَّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً».(18) امام صادق

عليه السالم فرمود: 
«َمْن أَْخَرَجَها ِمْن َضَالٍل إِلَى ُهًدى َفَكأَنََّما أَْحيَاَها َو َمْن أَْخَرَجَها ِمْن ُهًدى إِلَى َضَالٍل َفَقْد َقَتلََها».(19)

كسى كه انسانى را از گمراهى خارج كند و به هدايت سوق دهد، گويى به او زندگى بخشيده است و كسى كه انسانى را از
هدايت به ضاللت بكشاند، گويى او را كشته است.

نشانههاى بيگانه بودن

در رواياتى ديگر، پيامبر و ائمه عليهم السالم بعضى از مردم را بيگانه خواندهاند. اين مردم كافر و مشرك نيستند، اما پايبند نبودن
آنها به اصول اخالقى يا روابط صحيح اجتماعى به گونهاى است كه آنها را از صف مؤمنان و شيعيان واقعى جدا مىكند؛ اين گروه

بيگانه هستند، هر چند ادعاى آشنايى و دوستى دارند!
بيگانه دزد را به كمين مىتوان گرفت

نتوان رهيد ز آفت دزدى كه آشناست(20)
اكنون، به توضيح بعضى نشانههاى بيگانگى مىپردازيم:

آخرتگرايى 1. افراط و تفريط در دنياگرايى يا 

امام صادق عليه السالم فرمود
«لَْيَس ِمنَّا َمْن تََرَك ُدْنيَاُه ِآلِخَرتِِه َو ال آِخَرتَُه لُِدْنيَاُه».(21)

از ما نيست كسى كه دنياى خود را به خاطر آخرتش و يا آخرت خود را به خاطر دنيايش رها كند.
در روايات ديگر، جاهل چنين توصيف شده است:

«ال ُيَرى اْلَجاِهُل إِال ُمْفِرطاً أَْو ُمَفرِّطا».(22) 
نادان يا در حال افراط است يا تفريط.

توصيه قرآن اين است كه «ال تَنِس نَصيبََك من الُدنيا» بهره خويش را از دنيا فراموش نكن. زيرا چه بسا، افرادى بر «كسالت» خود نام
«زهد» نهند. براى ايجاد تعادل، بايد بدانيم رابطه بين دنيا و آخرت چگونه رابطهاى است؟ و رابطه و نسبت ما با دنيا و آخرت چگونه

بايد باشد؟
از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود:

«يا َمعَشَر الشيعِة آل محمد، كونوا النُّمُرَقَة الُوسطى يَرِجُع إِلَيُكُم الَغالى َو يَلَحُق بُِكُم التَّالى».(23)
اى پيروان آل محمد، ميانه رو باشيد. اگر كسى تندروى كرده است برگردد، و اگر كسى كندروى كرده خودش را به شما برساند.

همه اخالق نيكو در ميانه است
كه از افراط و تفريطش كرانه است

شيخ محمود شبسترى

2. سختگ�ى به خانواده

در حديثى آمده است كه پيامبر بزرگ اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:
َع َعلَْيِه ُثمَّ َقتََّر َعلَى ِعيَالِه».(24) «لَْيَس ِمنَّا ِمْن ُوّسِ

از ما نيست كسى كه َغنى باشد، اما بر خانواده خود سختگير باشد. 
مؤمن بايد بداند كه خدمت به خانواده نيز پاداش عبادت و انفاق دارد:

«نََفَقُة الرجِل َعلى ِعيالِه َصَدقة».(25)
تأمين ما يحتاج خانواده، صدقه است.

درباره خويش نداش� 3. حسابرىس مستمر 

امام موسى بن جعفر عليه السالم فرمود:
«يَا ِهَشاُم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم ُيَحاِسْب نَْفَسُه فِي ُكّلِ يَْوٍم َفإِْن َعِمَل َحَسناً اْسَتَزاَد ِمْنُه َو إِْن َعِمَل َسيِّئاً اْسَتْغَفَر اللََّه ِمْنُه َو تَاَب إِلَْيه»(26)
اى هشام، از ما نيست كسى كه هر روز خود را مورد محاسبه قرار ندهد، تا اگر كار نيكى انجام داده، در افزايش آن بكوشد و چنانچه

كار زشتى كرده، از خدا آمرزش بخواهد و به سوى او باز گردد.
حسابگرى، كه در علم اخالق از آن به «محاسبه نفس» تعبير شده است، يكى از اساسىترين آموزههاى دين است. يكى از اسامى
پروردگار «سريع الحساب» و يكى از نامهاى روز قيامت «يوم الحساب» است و اين داللت بر اهميت حساب و محاسبه مىكند: «إِنَّ

الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اللَِّه لَُهْم َعذاٌب َشِديٌد بِما نَُسوا يَْوَم اْلِحساب».(27)
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جا دارد انسان در وجود خود همواره يوم الحساب بر پا كند، قبل از آن كه در روزى هوالنگيز حساب اعمال او را برسند. «حاسبوا
أنفسكم قبل ان تحاسبوا».(28)

حق همى گويد چه آوردى مرا
اندرين مهلت كه دادم من تو را؟

عمر خود را در چه پايان بردهاى؟
قوت و قوّت در چه فانى كردهاى؟
نعمتت دادم، بگو شكرت چه بود؟

دادمت سرمايه، هين! بنماى سود

بزرگرت و محبت نكردن به كوچكرت 4. عدم احرتام به 

اسالم همواره به رعايت حقوق مردم سفارش كرده و دامنه اين حقوق را توسعه داده است. در سايه اين توسعه حقوقى هر كسى
داراى حقى است و بايد حق او را محترم شمرد؛ گاه اهل تقوا، اهل جهاد، و اهل علم بودن موجب ايجاد حق مىشود، گاه بزرگسالى
و خردسالى، و گاه مناسبات و روابط خويشاوندى و اجتماعى. كسى كه اين حقوق را محترم نشمارد، نمىتواند خود را منسوب به

اهل بيت بداند. زيرا امام عليه السالم درباره برخورد نامناسب با بزرگتر و كوچكتر فرموده است:
«لَيَس ِمنَّا َمن لَم ُيَوقِّر َكبِيَرنَا َو يَرَحم َصِغيَرنَا»(29)

هر كس بزرگان ما را احترام نكند و نسبت به خردساالن ما مهربان نباشد از ما نيست.
و در حديث ديگرى از پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم آمده است:

«َمن َعَرَف َفضَل َكبِيٍر لِِسنِِّه َفَوقََّرُه آَمَنُه اللَُّه ِمن َفَزعِ يَوِم الِقيَاَمة».(30)
هر كسى برترى بزرگسالى را در نظر داشته باشد و وقار او را پاس بدارد خدا او را از بيم و هراس روز قيامت پناه مىدهد.

در اهميت محبت به كوچكترها در محيط خانه و مدرسه و... بايد دانست كه خالءهاى عاطفى دوران خردسالى، موجب بروز
بيمارىهاى روانى ناهنجارىهاى اخالقى، بزهكارى و جرم و جنايت در سنين باالتر، و بهانهاى براى انتقام گرفتن از اجتماع مىشود.(31)

5. عدم كنرتل خشم

زندگى در جامعه امروز با تحريكات عصبى و استرسهاى فراوانى همراه است. عدم كنترل اعصاب موجب افزايش فشارهاى عصبى،
حركات غير عاقالنه، پرخاشگرى در كالم، بىاحترامى به فرد، خانواده و جامعه و قانون، و درگيرى و زد و خوردهاى منجر به حوادث
ناگوار مىشود. در جامعه ايمانى و اخالقى، مردم بايد در تأمين امنيت روحى و روانى يكديگر بكوشند، زيرا مؤمن كسى است كه
ديگران از زبان و عمل او در آسايش باشند. يكى از مهمترين عوامل امنيت بخشيدن به ديگران كنترل خشم و عصبانيت است و

رعايت نكردن اين اصل اخالقى از ديگران سلب امنيت مىكند. در حديثى از امام صادق عليه السالم آمده است: 
«يا ِشيَعة آِل ُمَحمَّد، اعلَُموا أَنَُّه لَيَس ِمنَّا َمن لَم يَملِك نَفَسُه ِعنَد َغَضبِه يا ِشيَعة آل ُمَحمَّد اتَُّقوا اللََّه َما اسَتطَعُتم».(32)

اى پيروان آل محمد، بدانيد كسى كه هنگام خشم خويشتن دارى نكند، با ما بيگانه است... اى پيروان آل محمد، تا مىتوانيد تقوا
پيشه كنيد.

غضب ديوانگى و بردبارى عاقلى باشد
چرا ديوانه گردد هر كه عاقل مىتوان شد؟

صائب تبريزى

6. خيانت در امانت

خيانت در امانت يكى ديگر از ويژگىهاى بيگانگان است. رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: 
«لَيَس ِمنَّا َمن أَخلََف بِاألََمانَة».(33)

كسى كه در امانت خيانت كند از ما نيست. امانتدارى و رد امانت به صاحب آن از دستورات صريح قرآن است:
«إِنَّ اللََّه يَأمُرُكم أَن ُتَؤدُّوا األَماناتِ إِلى أَهلِها».(34)

بايد دانست كه امانت مصداقهاى فراوانى دارد كه هر يك امانتدارى ويژه خود را نيز طلب مىكند. امام صادق عليه السالم فرمود: 
«ثََالٌث لَم يَجَعِل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِألََحٍد فِيِهنَّ ُرخَصًة أََداُء األََمانَِة إِلَى البَرِّ َو الَفاِجِر َو الَوَفاُء بِالَعهِد لِلبَرِّ َو الَفاِجِر َو بِرُّ الَوالَِديِن بَرَّيِن َكانَا أَو

َفاِجَريِن».(35)
سه حق است كه خداوند به هيچ كس اجازه مخالفت با آن را نداده است: اداى امانت، وفاى به عهد، نيكى به پدر و مادر؛ چه

نيكوكار باشند و چه بدكار.
و نيز آن حضرت فرمود: 

«أدّوا األمانة َو لَْو إِلَى َقاتِِل اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِى».(36)
امانت را ادا كنيد حتى اگر به قاتل حسين بن على باشد.

7. فرهنگ فريب
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يكى از آفتهاى مهم روابط اجتماعى، حاكم كردن حيله و نيرنگ بر آنها است. هر جا حيله و نيرنگ حاكم شود، بىاعتمادى هم به
دنبال آن مىآيد. در چنين فضايى، همه به هم بىاعتماد و از هم بيگانه مىشوند؛ پيكره نظام اقتصادى و گردش اموال دچار بيمارى و
آفت مىشود؛ «حمل به صحت» از جامعه رخت بر مىبندد و «حمل به فساد» جاى آن را مىگيرد؛ هيچ كس خود را از شر ديگران در
امان نمىبيند؛ دستورالعمل خطرناك «در نظام جنگل، انسان بايد گرگ باشد» الگوى روابط اجتماعى مىشود و.... رسول خدا صلى هللا

عليه وآله وسلم چنين انسانهايى را بيگانه با اسالم و جامعه اسالمى مىداند، زيرا فرموده است: 
«لَيَس ِمنّا َمن ماَكَر ُمسلماً».(37)

كسى كه در كار مسلمانى نيرنگ روا دارد، از ما نيست.
پس از واقعه عاشورا حضرت زينب عليها السالم در يكى از فرازهاى سخنرانى خود، مردم كوفه را به سبب فريب و نيرنگشان

نكوهش كرد:
«أّما بَعُد يا أهل الكوفه، يا أهل الَمكر َو الَغدر َو الَخيالء َفإنا أهل بَيت إبَتالنَا اللَّه بُِكم و إبَتالُكم بِنا...».(38)

اى مردمان كوفه، اى كسانى كه اهل حيله و نيرنگ و فريب هستيد ما خاندانى هستيم كه خداوند ما را با شما امتحان كرد و شما
را با ما امتحان كرد...

پي نوشت :

1) تفسير عياشى، ج 2، ص 231.

2) شورى، 23.

3) بحاراالنوار، ج 7، ص 260.

4) خصال، ج 2، ص 628؛ تحفالعقول، ص 118؛ بحاراالنوار، ج 10، ص 106.

5) وسائاللشيعه، ج 14، ص 502.

6) بحاراالنوار، ج 45، ص 23.

7) منتهىاآلمال.

8) بحاراالنوار، ج 36، ص 388.

9) بحاراالنوار، ج 65، ص 169؛ صفات الشيعه، ص 17.

10) كافى، ج 2، ص 74.

11) چهل حديث، ج 1، ص 576.

12) صدوق، امالى، ص 73.

13) بحاراالنوار، ج 44، ص 278.

14) وسائاللشيعه، ج 14، ص 502.

15) جواد محدثى، پيامهاى عاشورا، ص 266.

16) دعائماالسالم، ج 1، ص 62.

17) مستدركالوسائل، ج 17، ص 317؛ بحاراالنوار، ج 2، ص 2.

. «هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد بكشد چنان است كه گويى همه انسانها را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهايى 18) مائده، 32

بخشد گويى همه را حيات بخشيده است».

19) كافى ج 2، ص 210؛ وسائاللشيعه، ج 16، ص 186؛ بحاراالنوار، ج 2، ص 20.

20) پروين اعتصامى. 

21) وسائاللشيعه، ج 17، ص 76.

22) بحاراالنوار، ج 1، ص 159.

23) بحاراالنوار، ج 67، ص 101.

24) مستدركالوسائل، ج 15، ص 256. 

25) عوالىاللئالى، ج 2، ص 229.

26) بحاراالنوار، ج 1، ص 152.

27) ص، 26.

28) وسائاللشيعه، ج 16، ص 99.

29) كافى، ج 2، ص 165.

30) كافى، ج 2، ص 658.

) در يكى از روزنامههاى كثيراالنتشار مطلبى تحت عنوان «هفتاد درصد كودك آزارى... در خانوادهها اتفاق مىافتد» آمارهاى تأسف بارى به چشم 31

مىخورد از جمله «بيشترين آزارها مربوط به آزارهاى جسمى با 65 درصد به طرق كتك زدن، سوزاندن و كشيدن موى سر بوده است. 32 درصد مربوط به

آزار... بودهاند. بيشترين آزار دهندگان در موارد حاد جسمى، پدران با 43 درصد بودهاند و در مورد آزار جسمى خفيف، مادران با 60 درصد برآورد شده

). قتل بيش از 20 است. و خالصه 70 درصد بيماران روانى، قربانى نوعى كودك آزارى هستند». (روزنامه شرق، سال سوم، سه شنبه 26/7/1384
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كودك در اطراف يكى از شهرها نيز در نتيجه عقده عاطفى قاتل عنوان شد.

32) وسائاللشيعه، ج 12، ص 10.

33) كافى، ج 5، ص 133.

34) نساء، 58.

35) بحاراالنوار، ج 71، ص 56.

36) مستدركالوسائل، ج 14، ص 9.

37) كافى، ج 2، ص 337.

38) بحاراالنوار، ج 45، ص 110.
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بينش حسينى

حسن عرفان

بنياد منشها، روشها، گرايشها و گزينشهاى بشرى را بايد در بينش آنها جستجو كرد؛ يعنى نوع نگرش آنان به هستى، تفسير آنان
از زندگى، و اعتقادشان به ارزشها و ضد ارزشها. اساساً، اين بينش ماست كه به همه چيز شكل مىبخشد و چگونه بودن ما را پى

مىريزد. 
حماسههاى دگرگون ساز و تحول آفرين را نيز بايد نمودى از شالودههاى فكرى و اعتقادى قهرمانان و سازندگان آنها دانست. خداوند

متعال مىفرمايد: 
«ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلى شاكِلَتِه».(1)

بگو هر كس بر اساس ساختار (درونى) خويش عمل مىكند.(2)
مولوى مىگويد: 

قول و فعل آمد گواهان ضمير
زين دو بر باطن تو استدالل گير

و بابا افضاللدين سرودهاى دارد بسيار معروف: 
گر دايره كوزه ز گوهر سازند

از كوزه همان برون تراود كه در اوست 
عربزبانان نيز قريب به همين مضمون مىگويند: «كل إناء يترشح بما فيه».

هر ظرفى آنچه را در درون دارد بيرون مىريزد.
به فرموده خداوند: 

«َو اْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَباُتُه بِإِْذِن َربِِّه َو الَّذي َخُبَث ال يَْخُرُج إِالَّ نَكِداً َكذلَِك ُنَصرُِّف اْآلياتِ لَِقْوٍم يَْشُكُروَن».(3)
زمين پاك، گياهش را به اذن پروردگار بيرون مىدهد و زمين ناپاك جز گياه اندك و بىفايده ندارد.

باران كه در لطافت طبعش خالف نيست
در باغ الله رويد و در شوره زار خس

سعدى 

گرايشها و گزينشهاى ما نماد هويت و ماهيت ماست:
«السنخية علة االنضمام».(4) 

سنخيت علت همگرايى است. 
خداوند واال فرموده است:

«اْلَخبيثاُت لِْلَخبيثيَن َو اْلَخبيُثوَن لِْلَخبيثاتِ َو الطَّيِّباُت لِلطَّيِّبيَن َو الطَّيُِّبوَن لِلطَّيِّبات».(5)
زنان پليد براى مردان پليدند و مردان پليد براى زنان پليد. هم چنين زنان پاك براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاك.

و گفتهاند: 
«الجنس الى الجنس يميل».

هر جنس به همجنس خود گرايش دارد.
كبوتر با كبوتر باز با باز

كند همجنس با همجنس پرواز
نظامى 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمودهاند:
«المودة تعاطف القلوب في ج و ج ائتالف األرواح».(6)

دوستى، عطوفت دلها به يكديگر است در انس و گرايش روحها.
پس گرايش به يزيد يا گرايش به امام حسين عليه السالم ريشه در انديشهها و سرشتها دارد. 

ذره ذره كاندرين ارض و سماست
جنس خود را همچو كاه و كهرباست

بنابراين، براى ژرف نگرى در حماسه كربال و دانشگاه عاشورا بايد به بينش عاشورايى و حسينى دست يافت. اين بينش پيوسته
مىتواند بزرگترين حماسههاى تاريخ را بسازد و آمادگاه انسانهاى تحول خواه، ذلت ستيز، باطل گريز، حق جو و عدالت پيشه باشد. 

بينش حسينى چند شالوده هستى شناسانه دارد: 
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1. بزرگ نگرى خداوند متعال. 
2. كوچك ديدن دنيا.

3. خوار شمردن زندگى در سايه ستم. 
4. شيرين انگارى مرگ در راه خداوند متعال. 

اكنون به شرح اين شالودهها مىپردازيم.

بزرگ نگرى خداوند متعال  .1

در بينش حسينى، همه قدرتها در برابر قدرت بيكران خداوند متعال ناچيزند. در چنين نگرشى، شكوه ابر قدرتها پوشالى است.
اميرالمؤمنين عليه السالم فرمودهاند:

«كل قوي غير اللَّه سبحانه ضعيف».(7)
هر توانايى غير از خداوند متعال ناتوان است.

«كل عزيز غير اللَّه سبحانه ذليل».(8)
هر نستوه و ارجمندى غير از خداوند پيراسته، خوار است.

«َما أَْصَغَر َعظََمًة فِي َجْنِب ُقْدَرتِك».(9)
هر بزرگى در جوار قدرت تو، چه كوچك است!

آن حضرت در وصف پروا پيشگان مىفرمايد:
«َعُظَم اْلَخالُِق فِي أَْنُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدونَُه فِي أَْعُينِِهْم».(10)

خداوند در جان آنان بزرگ است و هر چه جز اوست در چشمانشان خرد و ناچيز.
و مىفرمايد:

ُر اْلَمْخُلوَق فِي َعْيَنْيَك».(11) «ِعظَُم اْلَخالِقِ ِعْنَدَك ُيَصّغِ
بزرگى آفريننده، آفريده را در چشمانت كوچك مىسازد.

اميرالمؤمنين على عليه السالم فرمودند:
«إِنَّ ِمْن َحّقِ َمْن َعُظَم َجَالُل اللَِّه فِي نَْفِسِه َو َجلَّ َمْوِضُعُه ِمْن َقْلبِِه أَْن يَْصُغَر ِعْنَدُه لِِعظَِم َذلَِك ُكلُّ َما ِسَواه».(12)

كسى كه جالل خدا در ديده او بزرگ آيد و منزلتش در دل او سترگ، سزاست كه به خاطر اين بزرگى هر چه جز خداست نزد او خرد
نمايد.

به عهد تو نسزد بندگى غير تو كردن
نكرد بر لب دريا كسى به خاك تيمم

ابن يمين

2. كوچك ديدن دنيا

نگاه به آيينه گاه براى ديدن است و گاه براى خريدن. در مورد نخست، بيننده كارى به جنس آيينه و بهاى آن ندارد و تنها مىخواهد
خاشاك را از چشم خويش بر گيرد و زلفى بيارايد. اين نگاه، نگاهى ابزارى است. در اين نگاه، خود آيينه مطلوب نيست، زيرا آيينه تنها
يك وسيله است. نگاه سالكان و راه يافتگان به دنيا نيز نگاهى ابزارى است. در اين نگاه، دنيا هيچ ارزش استقاللى ندارد، اما مىتوان

با استفاده از اين ابزار به اوجها رسيد و گامهاى بلندى در حوزه تقرب الهى برداشت. 
در بينش دنيا مداران، همه چيز (حتى دين) براى كام جويىهاى اين جهانى است. در اين نگرش، علم براى سود؛ هنر براى لذت؛
ثروت براى قدرت؛ قدرت براى حاكميت؛ و حاكميت براى خودكامگى است. در اين فرهنگ، همه چيز براى انسان است و انسان براى
هيچ يا براى سود و لذت. در اين عرصه، دين و عقل و تكنولوژى و فلسفه و سياست، رسالتشان تنها در حوزه شكم و فروتر از آن
است. اما در فرهنگ خدا باوران همه چيز از خداوند متعال و براى خداوند است و بايد در راه تقرب و رضاى او گام برداشت تا به

سعادت دو سرا دست يافت. 
در اين راه، حتى اگر كسى جان خويش را نيز در راه خداوند متعال ببازد، به سودهاى بزرگ و جاودانهاى مىرسد و بر تخِت
شادمانىهاى بى پايان، لذتهاى بيكرانه، نعمتهاى بى مرز، و سودهاى بى زيان مىنشيند: «إِنَّ اللََّه اْشَترى ِمَن اْلُمْؤِمنيَن أَْنُفَسُهْم َو

أَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّة».(13)
بنابراين، دنيا در بينش حسينى تنها ارزش ابزارى دارد و وسيلهاى است براى دستيابى به قرب الهى. اميرالمؤمنين عليه السالم

فرمودهاند: 
ْنيَا ُخلَِقْت لَِغْيِرَها َو لَْم ُتْخلَْق لَِنْفِسَها».(14) «الدُّ

دنيا براى غير خود آفريده شده است و براى خود آفريده نشده است.
ْنيَا ُتْحَرُز اْآلِخَرة»(15) «بِالدُّ

با دنيا آخرت به دست مىآيد.

خواستن دنيا براى دنيا، خواستن علم براى علم (نه براى كشف حقيقت)، خواستن مال براى مال (نه براى رشد)، و خواستن قدرت
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براى راهگشايى و سامان بخشى، يك رنج بيهوده و آرمانى احمقانه است كه سبب قربانى شدن انسانيت به پاى حيوانيت؛ ديانت
به پاى دنائت و ابديت براى اندك مدت مىشود و اين همه بد گويى از دنيا، در فرهنگ اسالمى، ناظر به اين نوع گرايش و بينش به
دنياست؛ يعنى خدا و خويش و خويشان را براى دنيا خواستن، به دنيا ارزش استقاللى دادن و نگاه ابزارى نداشتن. همين است كه

ْنيا».(16) مىشود و همين است فلسفه نكوهشهايى كه مىبينيم.  «َرْأُس ُكّلِ َخِطيَئٍة ُحبُّ الدُّ
امام حسين عليه السالم در يكى از سخنرانىهاى خويش درباره دنيا فرمودند:

«َفَجديُدها بال َو نَعيُمها ُمضَمِحلٌّ َو ُسروُرها ُمكَفِهرٌّ َو الَمنِزُل ُبلَغٌة و الّداُر ُقلَعٌة َفَتَزوَّدوا َفإنَّ خيَر الزّاِد التقوى».(17)
دنيا جديدش كهنه، نعمتش تباه شونده، شادمانىاش چهره در هم كشيده و همراه با اندوه است. اقامت در آن اندك و رخت بربستنى

است. پس توشه برداريد. به حق، بهترين توشه پروا داشتن است. 
شكم انديشان به مشروعيت يا نامشروع بودن حاكميت نمىانديشند. آنها تنها ارزانى و فراوانى و شهوت را مىفهمند. از اين رو، ننگ
زيستن در سلطه هر رژيمى را به جان مىخرند، از زور گوترين قدرتها جايزه مىگيرند؛ دژخيمترين دولتها را تملق مىگويند؛ با يزيديان هم

پياله مىشوند؛ از جام استبداديان مىنوشند؛ و بر حاكميتهاى ملى مىخروشند تا جهانخواران نانشان را نَُبرند و نامشان را ببرند.
چه ننگى است اگر واقعاً هويت ما از حفره دهان آغاز شود و به شكم پايان يابد و چه عارى است اگر آرمان ما به شهوت منتهى

شود و به پذيرش ستمگرايان بيانجامد!
3. خوار شمردن زندگى در سايه ستم 

بينش راستين اسالمى ذلت ستيز است. از اين رو، فرزندان خير، مناديان دين، پاسداران وطن و شريف، و مرزبانان هويت ملى،
حاكميتهاى نامشروع را بر نمىتابند.

اصوالً، پذيرش حاكميتهاى نامشروع چند گونه است:
1. بيعت كردن.

2. خدمت كردن.
3. تملق گفتن. 

4. سكوت كردن و بى تفاوت بودن.(18)
5. راضى بودن به حكومت سمتگران.

خداباوران وغيرتمندان، همه اين پذيرشها را ريزش دين و افول مردانگى مىدانند.
بينش حسينى بينشى عزت گراست و قبول حاكميت زورگويان و زرپردازان را نهايت ذلت مىداند. امام حسين عليه السالم به محمد

بن حنفيه مىفرمايد:
«يَا أَِخي َو اللَِّه لَْو لَْم يَُكْن َمْلَجأٌ َو َال َمْأًوى لََما بَايَْعت».(19)

برادرم، به خدا سوگند، اگر در دنيا هيچ پناهى براى من نباشد باز هم با يزيد بيعت نمىكنم.
و اميرالمؤمنين عليه السالم به سپاهيان مىفرمايد:

«فالموت فى حياتكم مقهورين و الحياة فى موتكم قاهرين».(20)
اگر زنده باشيد و سلطه را بپذيريد مردهايد، و اگر بميريد و سلطه را نپذيريد زندهايد.

«الَمنيّة و ال الَدنيّة».(21)
مرگ آرى؛ ذلت هيچ گاه.
«الَتقلُّل و ال الَتذلُّل».(22)
كمبود آرى؛ خوارى هرگز.

«الجوع خير من ذل الخضوع».(23)
گرسنگى بهتر از ننگ كرنش است.

يكى از مهمترين شاخصههاى فرهنگ و بينش حسينى، ننگ دانستن زندگى در سلطه حاكمان پليد و پذيرش آن حاكميتهاست. به
اين پرچم بر افراشته عاشورا نگاه كنيد:

) نه! به خدا سوگند، خويش را ذليالنه به شما نخواهم سپرد (بيعت لِيِل َو َال أَفِرُّ فَِراَر اْلَعبِيد».(24 «َال َو اللَِّه َال ُأْعِطيُكْم بِيَِدي إِْعطَاَء الذَّ
نمىكنم) و چونان بردگان فرار نخواهم كرد.

مرا مرگ بهتر از اين زندگى
كه ساالر باشم كنم بندگى

نِيََّة أَبَى اللَُّه َذلَِك َو َرُسوُلُه َو ُجُدوٌد طَابَْت لَِّة َو َهْيَهاَت َما آُخُذ الدَّ لَِّة ج َو الّذِ ِعيَّ َقْد َرَكَز بَْيَن اْثَنَتْيِن بَْيَن القلة ج السَّ ِعيَّ اْبَن الدَّ «أََال إِنَّ الدَّ
) هان! بدانيد زنا زاده پسر زنازاده بر دو چيز َو ُحُجوٌر طَُهَرْت َو ُأُنوٌف َحِميٌَّة َو ُنُفوٌس أَبِيٌَّة َال ُتْؤثُِر َمَصاِرَع اللَِّئاِم َعلَى َمَصاِرعِ اْلكَِرام».(25
پاى مىفشارد: مرگ و ذلت، و ذلت از ما دور است. خداوند، رسول او، مؤمنان و دامنهاى پاك و پاكيزهاى كه ما را پروريده و انسانهاى

پيراسته و پروا پيشه نمىپذيرند كه ما اطاعت فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح دهيم.
«َمْوٌت فِي ِعزٍّ َخْيٌر ِمْن َحيَاٍة فِي ُذل».(26) مرگ با عز ت بهتر از زندگى ذليالنه است.

اْلَقْتُل أَْولَى ِمْن ُرُكوبِ اْلَعاِر
َو اْلَعاُر أَْولَى ِمْن ُدُخوِل النَّاِر(27)
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مرگِ شايسته بهتر از تن به ننگ دادن است و ننگ شايستهتر از جهنمى گشتن. 
«كفى بك ُذّالً أن تعيش ُمرَّغماً».(28)

همين خوارى تو را بس كه نا آزاد زندگى كنى.
«َو إِنِّي َال أََرى اْلَمْوَت إِالَّ َسَعاَدًة َو اْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ بََرما».(29)

بىترديد، من مرگ را جز سعادت و زيستن با ستمگر را جز مالل و به ستوه آمدن نمىدانم.
راهى است راه عشق كه هيچش كناره نيست

آن جا جز آن كه جان بسپارند چاره نيست

4. ش�ين انگارى مرگ در راه خدا

در بينش حسينى جان دادن در راه دوست جان باختن نيست، جان يافتن است. مرگ، يك پرواز، يك رهيدن، به دوست رسيدن و
رخت آلوده كندن است. 

اهل نظر دو عالم، در يك نظر ببازند
عشقست و داد اول بر نقد جان توان زد

در چنين بينشى، نه تنها ترس از مرگ رنگ باخته است، بلكه عشق و انس به مرگ بر دل آدمى دست انداخته است. 
مژده وصل تو كو كز سر جان برخيزم

طاير قدسم و از دام جهان برخيزم

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:
ْفِل بَِثْديِ ُأّمِه».(30) «َو اللَِّه َالْبُن أَبِي طَالٍِب آنَُس بِاْلَمْوتِ ِمَن الطِّ

به خدا سوگند، اشتياق پسر ابوطالب به مرگ از اشتياق كودك به پستان مادر بيشتر است.
مرگ اگر مرد است گو نزد من آى

تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ
من از او عمرى ستانم جاودان
او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ

اميرالمؤمنين عليه السالم در وصف خويش فرمود:
«َفَواللَِّه َما ُأبَالِي َدَخْلُت إِلَى اْلَمْوتِ أَْو َخَرَج اْلَمْوُت إِلَي».(31)

به خدا، پروا ندارم كه من به آستانه مرگ درآيم يا مرگ سر وقت من آيد.
و در وصف متّقين فرمود:

«َو لَْو َال اْألََجُل الَِّذي َكَتَب اللَُّه َعلَْيِهْم لَْم تَْسَتِقرَّ أَْرَواُحُهْم فِي أَْجَساِدِهْم طَْرَفَة َعْين».(32)
و اگر اجلى كه خداوند براى آنان قرار داده نبود، جانهايشان به قدر چشم بر هم زدنى در كالبد نمى ماند.

يكى از جلوههاى بينش حسينى شيرين انگارى مرگ است: 
«ُخطَّ اْلَمْوُت َعلَى ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلِقَالَدِة َعلَى ِجيِد اْلَفَتاِة َو َما أَْولََهنِي إِلَى أَْسَالفِي اْشتِيَاَق يَْعُقوَب إِلَى ُيوُسَف».(33)

مرگ بر گردن فرزندان آدم آويخته شده است، چونان گردنبند بر گردن دختران جوان، چقدر مشتاق ديدن گذشتگان خود هستم؛ چونان
اشتياق يعقوب به يوسف.

امام حسين عليه السالم به سپاهيانش فرمود:
ائَِمِة َفأَيُُّكْم يَْكَرُه أَْن يَْنَتِقَل ِمْن «َصْبراً بَنِي اْلكَِراِم َفَما اْلَمْوُت إِالَّ َقْنطََرٌة يَْعُبُر بُِكْم َعِن اْلُبْؤسِ َو الضَّرَّاِء إِلَى اْلجَِناِن اْلَواِسطَِة َو النَِّعيِم الدَّ

ِسْجٍن إِلَى َقْصر».(34)
اى ارجمند زادگان، شكيبا باشيد. مرگ جز پلى كه شما را از سختى و بحران به سوى بهشتهاى گسترده و نعمتهاى جاودانه عبور

مىدهد نيست. پس كدام يك از شما ناخرسند است كه از زندانى به سوى كاخى برود؟
حضرت اين سخنان را هنگام عزيمت به سمت عراق، در جمع ياران خويش، ايراد كرد:

«إن هذا الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها و فلم يبق منها إال صبابه كصبابة االناء و خسيس عيش كالمرعى الوبيل... »(35)
اى مردم، شما آنچه براى ما پيش آمده را مىبينيد. به راستى، دنيا تغيير نموده، زشتىهاى خود را آشكار ساخته؛ و نيكىهايش روى
گردانيده است. تا آنجا كه از دنيا چيزى نمانده است مگر اندكى؛ همانند قطراتى كه پس از ريختن آب در ظرف مىماند، و جز يك

زندگى پست كه بسان شورهزارى است.
شهيد بزرگ عاشورا، در روز حادثه، در برابر سپاهيان قرار گرفت و فرمود: 

«اما انه ال تَلبَثوَن بَعَدها إالّ َكَريِث ما ُيرَكُب الَفَرُس حتّى تَدوَربُِكم َدوَر الرَّحى...».(36)
اى مردم آگاه باشيد كه شما پس از كشتن ما، جز به اندازهاى كه پيادهاى سوار بر اسب شود درنگ نخواهيد كرد؛ تا آن كه چرخش

آسيابِ مرگ بر سر شما باز آيد.

عربت از تاريخ
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آن حضرت، در مقابل پيشنهاد عبداللَّه بن عمر مبنى بر كنار آمدن با يزيد، فرمود:
«يا ابا عبِدالرحمن، اما َعلِمَت أّن ِمن هوان الدنيا على اللَِّه أّن رأَس يَحيَى بِن زكريّا ُاهِدَى الى بَغّىٍ ِمن بَغايا بَنى اسرائيل؟ اما تََعلُم إّن
بنى اسرائيَل كانوا يَقُتلوَن ما بَيَن طلوعِ الفجِر الى طلوعِ الشمسِ َسبَعين نبيّاً ُثّم يجلِسوَن فى أسواقِِهم يَبيَعون و يَشَتروَن َكأنَُّهم لم

يَصَنعوا شيئاً َفلَم ُيَعّجِل اللَُّه َعلَيِهم، ُثمَّ أَخَذ بعَد ذلَك أخَذ عزيٍز ُمقتدر».(37)
اى ابا عبد الرحمن، مگر نمىدانى از جلوههاى پستى دنيا يكى آن بود كه سر يحيى پيامبر را براى گردنكشى از گردنكشان
بنىاسرائيل هديه بردند؟ آيا نمىدانى كه بنى اسرائيل از طلوع فجر تا بر آمدن آفتاب هفتاد پيامبر را مىكشتند و سپس به بازار
معامالت و خريد و فروش خود مشغول مىشدند. تو گويى هيچ كارى انجام ندادهاند؟ با اين حال، خداوند در عذاب آنها تعجيل نكرد و به

آنان مهلت داد و پس از سپرى شدن مهلت، انتقام شديدى از آنان گرفت.
امام حسين در پاسخ ابو هرم كه به ايشان عرضه داشت: چه انگيزهاى تو را واداشت كه از حرم جدت بيرون بيايى؟ فرمود:

«... و ايُم اللَِّه لََتقُتُلنى الِفَئُةالباغيُة و لَيَلبََسنَُّهم اللَُّه ُذالًّ شاِمالً و َسيفاً قاِطعاً و لَُيَسلِّطَنَّ َعلَيِهم َمن ُيِذلُُّهم حتّى يَكونوا أَذلَّ ِمن َقوِم
َسبَاء إذ َملََكتُهم إمَراٌَة ِمنُهم َفَحَكَمت فى أموالِِهم و ِدمائهم».(38)

به خدا سوگند، گروه گردنكش مرا خواهند كشت و خداوند لباس خوارى بر آنان خواهد پوشاند و شمشيرى برنده بر آنان خواهد
گماشت. خدا كسى را بر آنان مسلط مىكند كه آنان را خوار ساخته تا از قوم سبأ كه زنى بر آنان فرمان مىراند و اختياردار اموال و

خونشان بود، خوارترشان مىكند.
در فرازى از نامهاى كه امام حسين عليه السالم به عبداللَّه بن جعفر نوشته آمده است:

بِت».(39) «واللَِّه، يا ابَن َعّمى، لَيَعَتَدنَّ َعلَىَّ َكما اعَتَدت اليهوُد َعلى السَّ
به خدا سوگند، آنان همچون بنى اسرائيل، كه بر روز شنبه ستم كردند، بر من ستم خواهند كرد.

كىس مثل من با كىس مثل يزيد بيعت �ىكند

امام بنا به دعوت وليد، استاندار مدينه، براى گفتگو درباره مرگ معاويه و وضع خالفت پس از او، در منزل وليد حضور يافت. پس از
چندى بحث و گفتگو، قرار شد كه امام حسين فرداى آن روز جواب نهايى خود را اعالم دارد. در اين ميان، مروان به وليد پيشنهاد كرد
كه امام را دستگير كند يا ايشان را از ميان بردارد. امام كه از اين پيشنهاد مروان سخت بر افروخته و ناراحت شده بود، خطاب به وليد

فرمود:
«أيُّهااالميُر إنّا اهُل بَيتِالنُّبوَِّة و معِدُنالرسالِة و ُمخَتلُِفالمالئكِة بنا َفَتَحاللَُّه و بِنا َخَتَماللَُّه و يزيُد رجٌل فاسٌق، شارُبالخمِر،

قاتُاللنفِسالُمَحرَّمِة ُمعلٌِن و ِمثلى الُيبايُِع مثلَه...».(40)
اين امير، ما اهل بيت نبوت و معدن رسالت هستيم. ماييم كه فرشتگان به خانهمان رفت وآمد دارند. خداوند رحمت خود را به واسطه
ما آغاز نموده است و با ما نيز پايان خواهد داد؛ اما يزيد فردى فاسق و شرابخوار، خونريز و متجاهر به فسق است و كسى مانند من

با شخصى چون او هرگز بيعت نمىكند.
اصل، انجام وظيفه است

سخن ابى عبداللَّه بيانگر همين اصل است:
«أما واللَِّه إنّى َألرجو أن يَكوَن َخيراً ما أراَد اللَُّه بِنا ُقتِلنا أم ظََفرنا».(41)

به خدا سوگند اميدوارم اراده و خواست خدا درباره ما خير باشد؛ خواه كشته شويم يا پيروز شويم.

كار براى خدا زيباست

حضرت زينب عليها السالم در برابر خيره سرىهاى فرزند زياد، كه با تكبر و غرور مىخواست دل زينب را به درد آورد و مصيبتهاى سنگين
را مرتب به رخ ايشان بكشد، فرمود:

«ما َرأَيُت إالّ َجميالً».(42)
آن چه من در اين ماجرا ديدم همهاش زيبا بود.

زيبايى عفو و گذشت

در روز عاشورا، امام حسين 7 به بالين حر آمد و او را اين گونه مورد خطاب قرار داد:
«أنَت ُحر َكما َسمَّتك ُامَُّك فى الدنيا و اآلخرة».(43)

تو آزادمردى؛ همان گونه كه مادرت تو را «حر» نام نهاد. تو در دنيا و آخرت آزادهاى.
اين در حالى بود كه حر بن يزيد رياحى راه را بر امام و يارانش بسته بود و آنان را به زور و اجبار در كربال نگه داشته بود و پيشنهاد آن
حضرت را براى رفتن به جايى ديگر قبول نكرده بود. در واقع، حر زمينه ساز شهادت امام و يارانش و اسارت بازماندگان حادثه كربال
شده بود. اين رفتارها مىتوانست نقاط ضعف حر باشد. اما امام تمام آنها را ناديده گرفت و بر شهادت حر، كه نشان از آزادگى و حريت

و جوانمردى او داشت، تأكيد كرد و او را آزادمرد خطاب كرد.

عاشورايى چند �ونه از تجىل بينش 
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. مورخان نوشتهاند: هنگامى كه انس اسدى صحابى پاك باخته، خود را آماده نبرد مىكرد، پارچهاى طلبيد تا ابروان خود را كه بر اثر 1
پيرى بر چشمانش ريخته بود ببندد. امام با ديدن اين صحنه گريست و فرمود:

اى شيخ، خداوند جهاد تو را مورد قبول درگاهش قرار دهد!(44)
2. امام به يكى از يارانش به نام بشر خضرمى فرمود:

اكنون كه فرزند تو در اسارت به سر مىبرد، مناسب است تا فرصت را غنيمت شمارى و از تاريكى شب استفاده كنى و سرزمين
كربال را ترك گويى. 

او به محض شنيدن اين پيشنهاد دلسوزانه و صادقانه از خود عكسالعمل نشان داد و عرض كرد:
باُع َحيّاً إن فاَرقُتَك».(45) «أَكلَتنى الّسِ

حسين جان! بدنم طعمه درندگان شود اگر تو را تنها بگذارم.
3. عابس يكى ديگر از قهرمانان كربال بود كه بى زره و برهنه به ميدان آمد تا به تاريخ بگويد مردان آهنين، ستبرتر و نستوهتر از مردان

آهن پوشند، او عريان آمد تا بر تارك تاريخ بنگارد كه «ايمان بر آهن پيروز است».(46) 
. وقتى كه مسلم بن عوسجه، آن صحابى پير رسول خدا، با تن خون آلود بر روى خاك افتاد، امام به همراه حبيب بن مظاهر به 4

بالينش آمد. مسلم با ديدن امام و حبيب بن مظاهر، با صدايى كه به سختى شنيده مىشد به حبيب اشاره كرد و گفت: 
«اوصيَك بِهذا َرِحَمَك اللَّه - و أوَمأ إلى الحسيِن - أن تَموَت دونَُه».

به تو سفارش مىكنم اى حبيب كه جانبازى و فداكارى در راه اين - اشاره به امام حسين - را از ياد نبرى تا زمانى كه در راه او كشته
شوى.

5. در شب عاشورا زمانى كه امام حسين عليه السالم در جمع يارانش فرمود: من بيعتم را از شما برداشتم و شما را براى رفتن آزاد
گذاشتم، از تاريكى شب استفاده كنيد و متفرق شويد؛ ياران با وفاى امام در اين برهه از تاريخ صحنههاى با شكوهى را به نمايش

گذاشتند كه به پارهاى از آنها اشاره مىكنيم:
الف) برادران و فرزندان و برادرزادههاى امام و فرزندان عبداللَّه بن جعفر طيار گفتند: چنين كارى را انجام نخواهيم داد و خداوند هرگز

بقاى بعد از تو را براى ما پيش نياورده «و لَم نَفَعل ذلك لَِنبقى بَعَدَك ال أرانا اللَُّه ذلَك أبَدا».(47)
اين سخن زيبا را در حمايت از امام، ابتدا حضرت عباس عليه السالم بر زبان جارى كرد. آنگاه بقيه افراد هر كدام به فراخور حال

مطلبى را بيان كردند.
ب) فرزندان عقيل گفتند: به خدا قسم چنين نخواهيم كرد و جان و مال و خانواده خود را فداى تو مىسازيم و در كنار تو مىجنگيم تا
سرنوشت ما بسان سرنوشت تو گردد و از خداوند مىخواهيم تا زندگى بعد از شما را براى ما ناگوار نمايد. «ال واللَّه، مانَفَعُل و لكن

نَفديَك بِأنُفِسنا و أموالِنا و أهلينا و ُنقاتُِل َمَعَك حتّى نَِرَد َموِرَدَك َفَقبَّح اللَُّه بَعَدَك».(48)
ج) مسلم بن عوسجه برخاست و اين گونه سخن گفت: آيا دشمن شما را محاصره كند و ما تو را تنها بگذاريم؟ در اين صورت در
پيشگاه الهى چه عذرى درباره اداى حق تو داريم؟ نه! سوگند به خدا، من همراه شما خواهم بود تا نيزهام را در سينهشان بشكنم
و تا قبضه شمشير در دستم است، با آنان نبرد كنم. اگر هم سالحى با من نباشد، دست بر زمين برم و سنگ بر آنان پرتاب كنم؛ اما

از تو دست نمىكشم تا در پيشگاه تو در خون خود غوطهور شوم.
د) سعيد بن عبداللَّه حنفى نيز بلند شد و گفت: 

به خدا سوگند، به هيچ وجه اطراف تو را خالى نمىكنيم تا خداوند بداند كه ما سفارش پيامبرش را در مورد تو اجرا نموديم. به خدا
سوگند، اگر در راهت كشته شوم، سپس زنده گردم و زنده زنده مرا بسوزانند و خاكسترم را بر باد دهند و اين كار را دربارهام هفتاد

مرتبه تكرار كنند، از تو روى بر نمىتابم تا در پيشگاهت پيك اجل بر سرم فرود آيد.
«أما واللَِّه لَو َعلِمُت أنّى ُأقَتُل ُثمَّ ُاحيا ُثمَّ ُاحَرُق ُثمَّ ُاحيا ُثمَّ ُاذرى ُيفَعُل بى َسبعيَن َمرًَّة ما فاَرقُتَك َحتّى ألقى ِحمامى دونََك».(49)

آنگاه زهير بن قين برخاست و چنين گفت:
«واللَِّه لَوِددُت أنّى ُقتِلُت ُثمَّ ُنِشرُت ُثمَّ ُقتِلُت َحتّى ُاقَتَل هَكذا ألَف َمرٍَّة و إنَّ اللََّه يَدَفُع بِذلَك الَقتَل َعن نَفِسَك و َعن أنُفسِ هؤالِء الِفتياِن

ِمن أهِل بَيتَِك».(50)
[اى زاده رسول خدا]، به خدا قسم دوست داشتم هزار بار كشته شوم و دوباره زنده گردم، و خداوند با كشته شدن من، جان شما و

جان اين بزرگواران خانوادهات را حفظ فرمايد.
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عاشورا و بلوغ معنوى(1)

عبدالكريم پاكنيا

مقدمه

از ويژگىهاى حماسه عاشورا، ظهور جلوههايى از «بلوغ معنوى» در نقش آفرينان اين حادثه است. در اين قيام جاودان، تمام معادالت
عرفى و اجتماعى متداول به هم ريخته و شرايطى غير منتظره در مقابل چشمان حيرت زده مردم آن عصر و نسلهاى بعد قرار گرفته
است. در مكتب عاشورا، شرط سنى مطرح نبود؛ از اين رو، سالمندان ريشسفيدى چون مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر، و
نوجوانان كم سن و سالى چون حضرت قاسم و عبداللَّه بن مسلم در آن شركت داشتند. امام حسين عليه السالم ياران خود را بر
اساس قوانين متداول برنگزيده بود، بلكه بر مبناى معرفت و آگاهى و بلوغ معنوى و كمال عقالنى آنان را انتخاب كرده بود. روحيه
شهادت طلبى، عشق و ايثار و فداكارى، اخالص، توكل، جوانمردى، حفظ كرامت انسان، وفادارى، آزادگى و ساير فضائل انسانى و
اخالقى در وجود حماسه آفرينان عاشورا موج مىزد، گويى آنان سالهاى درازى را در كنار پيامبران عظيمالشأن الهى زانو زده و مدتهاى
طوالنى به تربيت نفس و تهذيب اخالق پرداخته بودند؛ در حالى كه برخى از آنان، هنوز به سن بلوغ و تكليف شرعى نرسيده بودند،

اما عمق بينش و معرفتشان، آنان را به اين مقام عظيم انسانى رسانده بود. 
حضرت قاسم نمونه بارزى از اين حماسه سازان است كه وقتى امام حسين عليه السالم نظر او را در مورد شهادت در راه خدا

پرسيد، او جمله معروف «أَْحلَى ِمَن اْلَعَسل» را گفت ؛ يعنى شهادت در راه خدا از عسل برايم شيرينتر است.(2)
عبداللَّه بن حسن، فرزند امام مجتبى عليه السالم، نوجوان شجاع ديگرى بود كه در يازده سالگى و قبل از سن تكليف در كنار امام

حسين عليه السالم حضور يافت. او نيز بلوغ معنوى خود را با اين رجز به مخاطبان اعالم كرد: 
إن تَنُكرونى فأنا ابُن َحيَدَرة
َضرغاَم اجاٍم و لَيٍث َقسَورة

َعلى األعادى ِمثَل ِريحٍ َصرَصَرٍة

اى مردم، اگر مرا نمىشناسيد بدانيد كه من فرزند حيدر هستم.
شير بيشه شجاعت و قهرمان توانمند ميدانهاى نبرد. 

بر دشمنان همانند طوفان سختى هستم. 
او با شجاعت تمام چهارده نفر از لشكريان دشمن را به هالكت رساند.(3)

عبداللَّه بن مسلم بن عقيل ديگر نوجوان هاشمى است كه مادرش رقيه، دختر اميرمؤمنان عليه السالم، است. او نيز با اينكه به
سن تكليف نرسيده بود، بلوغ معنوى و معرفت و شايستگى خود را در آفرينش حماسهاى ديگر نشان داد. او كه سرود سعادت

بخش شهادت مىخواند، آگاهى خود را با اين رجز ابراز داشت: 
اليَوَم ألقى ُمسلِماً َو هو أبى
َو ُعصبٌَة بادوا َعلى ديِن النَّبى

امروز با پدرم مسلم و با جوانمردانى كه در راه دين پيامبر كشته شدند ديدار خواهم كرد.(4)
اين نوجوانان اسوههاى شايستهاى براى تمام آزاد مردان و حقيقت طلبان عالم هستند. آنها با اين كه به سن شرعى و قانونى
نرسيده بودند، در اوج بلوغ معنوى و كمال انسانى قرار داشتند. البته اين نخبگان منحصر به عصر پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و
اهل بيت عليهم السالم نيستند، بلكه در هر عصر و زمانى مىتوان رشد يافتگان كم سن و سالى را مشاهده كرد كه از زمان خود
بسى جلوتر و از انسانهاى تجربه ديده و سالمند خيلى بهترند. نوجوانانى كه در عرصههاى فرهنگى، نظامى و اجتماعى با سن

اندك خود آن چنان درخشيدهاند كه ملتى را تحت تأثير انديشهها و رفتار تحسينبرانگيز خود قرار دادهاند.
شهيد حسين فهميده يكى از اين رشد يافتگان عصر ما بود. اين دالور قهرمان كه با سن اندك خود توانست با جاننثارى در راه اسالم
و كشور ضربه مهلكى به دشمن وارد كرده و در زمره پيشگامان عشق و شهادت قرار گيرد، امروز به عنوان اسوه و الگوى نسل جوان
مسلمان مطرح گرديده و از تاريخ سازان عصر ما محسوب مىشود. حضرت امام خمينى رحمه هللا در ستايش از حركت شهادت

طلبانه او در پيام تاريخى 22 بهمن 1359 فرمود: 
رهبر ما آن طفل دوازده ساله است كه با قلب كوچك خود - كه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است - با نارنجك خود را زير

تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.(5)
در فرهنگ عاشورا ارزش انسانها به رسيدن به بلوغ معنوى و درجه رشد و كمال تعهد است و منحصر به رسيدن به سنين باال و

داشتن تجربههاى متعدد تنها نيست. به همين جهت مطالب اين نوشتار با الهام از اين درس عاشورايى ارائه مىشود.

بلوغ معنوى و جس��
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از منظر اسالم، موضوع بلوغ پديده سرنوشت ساز و مباركى است كه در زندگى هر انسانى رخ مىنمايد. در بلوغ جسمى، آدمى به
واسطه رشد اعضاى بدن و ورود به سنينى ويژه، تغيير و تحوالتى در روح و جسم خود احساس مىكند. بلوغ جسمانى به منزله
واسطه و پلى است كه دو مرحله كودكى و جوانى را به هم پيوند مىزند و انسان را از دوران ضعف و ناتوانى به مرحله رشد و
نيرومندى مىرساند. يك جوان، بر اثر بلوغ، شايستگى آن را پيدا مىكند كه مورد توجه و عنايت خداوند قرار گيرد؛ و لياقت انجام تكاليف

شرعى را پيدا مىكند. 
سيد بن طاووس، از فقها و عارفان بزرگ اسالمى، به فرزند خويش مىنويسد: 

فرزندم، محمد، من با تاريخ دقيقى كه از تولد تو در دست دارم، هر سال روز بلوغ تو را جشن مىگيرم، چون تو در فالن ساعت از اين
روز لياقت و شايستگى يافتى كه مورد تكاليف شرعى پروردگار متعال قرار بگيرى!(6)(7)

بلوغ عقال� و معنوى

بدون ترديد، بلوغ جسمانى نمىتواند با بلوغ عقالنى و معنوى بىارتباط باشد؛ چراكه از ديدگاه اسالم، كمال و شايستگى انسانها با
عقل و انديشه آنان سنجيده مىشود. لذا اگر فردى از نظر سنى و جسمى به حد رشد و كمال رسيده باشد، اما از نظر عقالنى رشد
كافى نكرده باشد، ارزش واقعى براى او نمىتوان قائل شد. رشد ظاهرى و تقويمى گرچه در ميان مردم مقياسى براى رسيدن به

كمال محسوب مىشود، ولى از نظر مكتب اسالم، ارزش اعمال هر فردى بستگى به بلوغ عقالنى وى دارد. 
به همين دليل، فقهاى بزرگوار اماميه در مسائل فقهى اصرار دارند كه فرد مكلف بالغ و عاقل باشد، و اين اشاره به جدايىناپذير بودن

بلوغ جسمانى از رشد عقلى دارد.
روزى، اسحاق بن عمار به پيشواى ششم عرض كرد: 

فدايت شوم! من همسايهاى دارم كه در انجام نماز و پرداخت صدقه و رفتن به حج تالش خوبى دارد و فراوان اين اعمال را انجام
مىدهد و از نظر ظاهرى هم عيبى در او ديده نمىشود. امام فرمود: «يا اسحاق، كيَف عقُله؟» عقل و فكرتش چطور است؟ گفتم:
قربانت گردم! او عقل و انديشه درستى ندارد. امام فرمود: پس اين اعمال براى او نفعى ندارد و با انجام آنها ارزش و مقامش باال

نمىرود.(8)
امام صادق عليه السالم به نقل از رسول گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم فرموده است: 

) اگر از احوال شايسته و صفات نيك فردى به شما «إَِذا بَلََغُكْم َعْن َرُجٍل ُحْسُن َحاٍل َفاْنُظُروا فِي ُحْسِن َعْقلِِه َفإِنََّما ُيَجاَزى بَِعْقلِه».(9
خبر دادند، از ميزان عقل و فكرتش بپرسيد و آن را بنگريد، چرا كه ارزش و پاداش انسانها به عقل آنهاست.

بلوغ و رشد جسمانى مقياسى براى ارزش و كمال انسان است، البته به شرطى كه با رشد عقالنى و توسعه فكر و انديشه همراه
باشد.

جوان و معنويت

برخى صاحب نظران، نظير موريس دبس معتقدند كه جوانان با نداى ارزشها به لرزه در مىآيند. عدهاى ديگر برآنند كه معنويات
داربست وجودى نسل جوان است. از يك سو، گرايش آنان به معنويت، همچون يك نياز فطرى از درونشان سر بر مىآورد و از سوى
ديگر، آنان مايلند كه دنيا را اصالح كنند. به موازات پيچيدگىها و دشوارىهاى زندگى، نياز جوانان به معنويت جدىتر مىشود و اگر
مشاهده مىشود كه كششهاى معنوى در اين دوران بيش از ساير سنين زندگى است، رمز آن را بايد در فطرتى زالل و خود آشنا

جست.(10)
نگاهى به آمار شهداى انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى و رويكرد جوانان و نوجوانان به معنويت و ارزشهاى اسالمى بيانگر
صحت اين مدعاست. استقبال بى نظير جوانان از مراسم معنوى سوگوارى ابا عبداللَّه عليه السالم و يا مراسم معنوى مانند

اعتكاف نيز حكايت از اين معنا دارد.

امامت، حكمت و نبوت در كود�

هنگامى كه حضرت امام جواد عليه السالم در سن هفت سالگى به امامت رسيد، در ميان مردم اين سؤال مطرح شد كه آيا يك
كودك هفت ساله توان اداره جامعه اسالمى را دارد؟ آيا او دورانديشى و درايت و مديريت كافى براى انجام چنين كارى را دارد؟

بر طبق باورهاى مكتب تشيع، كه بر گرفته از وحى الهى است، مىتوان به راحتى به اين پرسش پاسخ داد؛ چراكه ممكن است يك
شخص در دوران كودكى شايستگى منصب الهى امامت را بيابد و در همان دوران، امتيازات ويژهاى را، كه الزمه رهبرى و امامت
است، دارا باشد. خداوند متعال نيز موهبت رسالت و امامت را به وى عنايت كند و اطاعت او را بر مردم واجب نمايد. از اين رو، وقتى
يكى از شيعيان از محضر امام رضا عليه السالم پرسيد: موالى من، اگر خداى ناكرده براى وجود مقدس شما حادثهاى به وجود آمد

به چه كسى رجوع كنيم؟ حضرت با كمال قاطعيت پاسخ داد: 
به پسرم ابو جعفر (امام جواد).

آن مرد از شنيدن اين سخن تعجب كرد، چرا كه امام نهم كودكى بيش نبود و آن مرد وى را كم سن و سال مىديد. امام رضا عليه
السالم از سيماى متعجب و نگاه ترديدآميز او انديشهاش را دريافت و به او فرمود:

ّنِ الَِّذي فِيِه أَُبو َجْعَفٍر».(11) «إِنَّ اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى بََعَث ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوًال نَبِيّاً َصاِحَب َشِريَعٍة ُمْبَتَدأٍَة فِي أَْصَغَر ِمَن الّسِ
اى مرد، خداى سبحان عيسى بن مريم عليه السالم را به پيامبرى برگزيد و او را صاحب شريعت معرفى كرد، در حالى كه خيلى
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كوچكتر از فرزندم ابوجعفر بود.
به همين دليل بود كه وقتى امام هادى عليه السالم در سن هشت سالگى و حضرت امام زمان عليه السالم در سن پنج سالگى
به امامت رسيدند، از اين دست پرسشها كمتر مطرح مىشد؛ چراكه امامان معصوم عليهم السالم با تمسك به آيات قرآن پاسخ قانع

كنندهاى به اين پرسشها مىدادند. در اين جا به دو نمونه از آن اشاره مىكنيم:

حرضت يحيى عليه السالم

خداوند متعال در مورد حضرت يحيى عليه السالم مىفرمايد: 
«يا يَْحيى ُخِذ اْلكِتاَب بُِقوٍَّة َو آتَْيناُه اْلُحْكَم َصبِيًّا».(12)

اى يحيى، كتاب را با قدرت تمام بگير، و ما به او حكم نبوت را در دوران كودكى عطا كرديم.
و از زبان حضرت عيسى عليه السالم در گهواره مىفرمايد: 

«قاَل إِنِّي َعْبُد اللَِّه آتانَِي اْلكِتاَب َو َجَعلَني نَبِيًّا َو َجَعلَني ُمباَركاً أَْيَن ما ُكْنُت َو أَْوصاني بِالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيًّا».(13)
من بنده خدا هستم. خداوند متعال به من كتاب داده و پيامبرى عنايت كرده است. مرا شايسته و مبارك گردانيده است و هر كجا كه

باشم تا زمانى كه زندهام، به نماز و زكات سفارش نموده است.
با توجه به نكات ياد شده، هيچ مشكلى نيست كه افرادى قبل از بلوغ جسمانى و رشد معمولى به لياقتها و معيارهاى الهى برسند

و به اين وسيله مورد عنايت و توجه حق تعالى قرار بگيرند. چه بسيارند نوجوانانى كه قبل از سن بلوغ به مقامات عالى رسيدهاند.

حرضت اس�عيل عليه السالم

حضرت اسماعيل عليه السالم يكى ديگر از اين نوجوانان آگاه و شايسته است. ايشان در دوران نوجوانى لياقت ذاتى خود را نشان
داد و اثبات كرد كه مىتواند مقام نبوت و رهبرى جامعه را عهدهدار شود. به همين جهت، مورد ستايش كالم وحى قرار گرفت. 

هنگامى كه حضرت اسماعيل عليه السالم، بنا به دستور خداوند و در جريان آزمايش حضرت ابراهيم عليه السالم، به قربانگاه
مىرفت، شديداً از سوى شيطان و وسوسههاى او مورد هجوم واقع شد، اما استوارى و ثبات قدم خود را در راه حق نمايان ساخت و

همه را متحير و متعجب نمود. قرآن داستان اين نوجوان آگاه و شايسته را اينگونه نقل مىكند: 
ْعَي قاَل يا ُبَنيَّ إِنِّي أَرى فِي اْلَمناِم أَنِّي أَْذبَُحَك َفاْنُظْر ما ذا تَرى قاَل يا أَبَِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر ا بَلََغ َمَعُه السَّ ْرناُه بُِغالٍم َحليٍم َفلَمَّ «َفبَشَّ

َسَتجُِدني إِْن شاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِريَن».(14)
[هنگامى كه ابراهيم از ما فرزند صالحى درخواست كرد]، ما او را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم. پس هنگامى كه او به
مقام رشد و تمييز رسيد(15) پدرش گفت: پسرم، من در خواب ديدم كه ترا ذبح مىكنم، نظر تو چيست؟ گفت: پدر جان، هر دستورى

دارى عملى كن. به خواست خدا مرا از صابران و شكيبايان خواهى يافت.
خداوند متعال، با اين پيام، عالوه بر تقدير از اين نوجوان فهميده و اليق، از بلوغ عقالنى و روحانى او خبر مىدهد و او را الگو و اسوه

نوجوانان معرفى مىكند. 
در اينجا ياد كرد چند نمونه از نوجوانانى كه با سن اندك خود افتخار آفريده و در تاريخ درخشيدهاند، مناسب مىنمايد.

دو نمونه اول و دوم مربوط به حادثه عاشوراست.

عبداللَّه بن حسن

) عبداللَّه بن حسن در روز عاشورا 11 ساله بود(17) و امام حسن نگهدارى او مادر عبداللَّه، دختر شليل بن عبداللَّه بجلى است.(16
را به خواهرش زينب كبرى سپرد. عبداللَّه چون عمويش حسين را در محاصره دشمن بديد، به سوى امام آمد تا به عمويش خود
كمك كند و در آن هنگام، بحر بن كعب با شمشير به سوى امام حسين حملهور شد. عبداللَّه گفت: اى پسر خبيث! آيا عمويم را
مىكشى؟ بحر بن كعب، با شمشير به او ضربهاى زد. عبداللَّه چون خواست با دستش جلوى ضربه شمشير را بگيرد، شمشير
دستش را تا پوست قطع كرد و دست عبداللَّه آويزان شد و او فرياد زد: آى مادرم! امام حسين او را گرفت و به سينه چسبانيد و
فرمود: فرزند برادرم! بر آن چه بر سرت آمده، صبر كن و آن را خير به حساب آور؛ خداوند تو را به پدران صالحت؛ به رسول اللَّه و على

بن ابى طالب و حمزه و حسن بن على ملحق خواهد كرد.(18) عبداللَّه بر روى سينه امام جان داد.

عمرو بن جناده انصارى

همچنانكه پيشتر اشاره شد، عمرو (يا عمر) يازده ساله بود كه به همراه پدرش (جنادة بن كعب بن حرث) و مادرش، در مكه به
كاروان سيدالشهداء پيوست. او در روز عاشورا پس از شهادت پدر، نزد امام حسين عليه السالم آمد و از حضرت اجازه ميدان طلبيد؛

اما ساالر شهيدان از فرستادن او به ميدان خوددارى ورزيد و فرمود:
اين كودك است و پدرش در ميدان نبرد كشته شده است؛ چه بسا مادرش از اين كار ناخرسند باشد.

عمرو پس از شنيدن اين سخن به امام گفت: مادرم به من فرمان داده كه به ميدان بروم. آنگاه امام به او اجازه رفتن به ميدان داد.
عمرو با خوشحالى به ميدان رفت و رجز زيبايى را بر زبان راند(19) و پس از اندكى جنگ به شهادت رسيد.

مورخان مىنويسند كه دشمن سر عمرو را از تن جدا كرده، به سوى خيمه پرتاب كردند. مادر عمرو، سر فرزند خود را گرفت و پس از
پاك كردن خاك و خون از چهرهاش، آن را به سمت دشمن پرتاب كرد.(20)
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نوجوان شايسته

هنگامى كه عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد، مردم گروه گروه براى عرض تبريك به مركز خالفت مىآمدند و به حضورش مىرسيدند.
روزى، جمعى از اهل حجاز بر او وارد شدند. خليفه بعد از ديدار ابتدايى متوجه شد كه پسر بچهاى آماده است تا از ميان آن جمع

سخن بگويد. به اين جهت با تحقير به او گفت:
بچه، برو و بگذار بزرگترها صحبت كنند. پسر گفت: اى خليفه، اگر بزرگسالى مالك است، پس چرا شما بر مسند خالفت قرار

گرفتهايد، با اينكه بزرگتر از شما هم اينجا حضور دارند؟ 
عمر بن عبدالعزيز از تيز هوشى و حاضرجوابى او متعجب شد و گفت: 

راست مىگويى و حق با توست. اكنون حرف دلت را بگو!
آن نوجوان هوشمند گفت: 

اى امير، ما از راه دور آمدهايم تا به شما تبريك بگوييم و منظورمان از اين عمل شكر الهى است كه خليفه خوبى مثل شما به مردم
عطا كرده است، وگرنه مجبور نبوديم به اين سفر بياييم؛ زيرا نه از تو مىترسيم و نه طمعى داريم. اما اينكه از تو نمىترسيم، براى اين

است كه تو اهل ظلم و ستم بر مردم نيستى، و علت اينكه طمع نداريم اين است كه ما از هر جهت در رفاه و نعمت هستيم.
وقتى سخن آن نوجوان تمام شد، خليفه از او خواست وى را موعظه كند. نوجوان گفت: 

اى خليفه، دو چيز زمامداران را مغرور مىكند: اول، حلم خداوند؛ دوم، مدح و چاپلوسى اشخاص از آنها. خيلى مواظب باش كه از آنان
نباشى؛ زيرا اگر از آن عده شدى، لغزش پيدا مىكنى و در زمره گروهى قرار مىگيرى كه خداوند متعال در حق آنان فرمود: «َو ال تَُكوُنوا

َكالَّذيَن قاُلوا َسِمْعنا َو ُهْم ال يَْسَمُعوَن».(21) از آن افراد نباشيد كه ادعاى شنيدن مىكنند با اينكه نمىشنوند.
در پايان، خليفه از سن و سال او پرسيد. معلوم شد كه بيش از دوازده سال ندارد. آنگاه خليفه او را تحسين كرد و در مورد وى و

عظمت علم و دانش اين شعر را خواند:
دانش بياموز كه آدميزاد دانشمند به دنيا نمىآيد و هيچگاه دانا با نادان هم رتبه نيست.

بزرگ قوم هرگاه فهم و دانش نداشته باشد، در مجالس و محافل كوچك و خوار ديده مىشود.(22)

مجتهد ده ساله

محمد، فرزند عالمه حلى، در سن ده سالگى به درجه رفيع اجتهاد نائل آمد. او همانند پدر بزرگوارش، قبل از اين كه به سن بلوغ
برسد، از تحصيل نزد استاد بى نياز شد و به مرتبهاى از فضائل و كماالت رسيد كه به «فخرالمحققين» لقب يافت. اين لقب براى
اولين بار از پدرش، عالمه حلى، شنيده شد. اين نوجوان نابغه مورد ستايش و عنايت بسيارى از علما و دانشمندان قرار گرفت. فاضل
هندى، فقيه بزرگوار اماميه، در آغاز كتاب كشف اللثام، كه شرح قواعد عالمه است، بعد از نقل سخنان فخرالمحققين، درباره اين

فقيه نوجوان مىگويد: 
ممكن است بعضى از گفته وى تعجب كنند كه چگونه در اين سن (ده سالگى) به اين مقام واال رسيده است. فخرالمحققين در آن
موقع در حدود ده سال يا كمتر داشته و اين لطف و مرحمت الهى است كه به هر كس بخواهد عنايت مىكند. من خود نيز قبل از آنكه
سيزده سالم تمام شود، از تحصيالت معقول و منقول فارغ شدم و قبل از يازده سالگى كتاب منيةالحريص در شرح تلخيص را نوشتم

و قبل از آن، ده كتاب تصنيف كرده بودم و حتى در هشت سالگى مختصر و مطول تفتازانى را تدريس مىكردم.(23)
قاضى نوراللَّه شوشترى نيز مىنويسد: 

وى در خدمت پدر بزرگوارش تربيت يافته و در سن ده سالگى نور اجتهاد از ناصيه او تافته، چنان كه خود نيز در شروع خطبه قواعد به
آن پرداخته و اين گونه نبوغ در ميان بزرگان ما همچون سيد بن طاووس و ابوعلى سينا و ديگران وجود داشته و هيچ گونه جاى تعجب

و شگفتى نيست.(24)

ارزش بلوغ عقال� معيار 

بلوغ عقالنى جوانان عوامل و زمينههاى متعددى دارد كه از جمله آنها مىتوان به استعداد ذاتى آنان در فراهم آوردن زمينههاى معرفت
و آگاهى در محيط زندگى و خانواده اشاره كرد. 

در فرهنگ اسالمى، معيار ارزش آدمى به علم و دانش و عقل و تقواى اوست. پول، سن، هيكل، قيافه، شهرت، داشتن پدر و مادر و
فاميل بزرگ و بلند پايه را نمى توان مالكهاى ارزش و برترى دانست و درجه افراد را با اين معيارها سنجيد يا بر اساس آنها به

اشخاص مسئوليت سپرد.
بنابراين، پاكدامنى و داشتن انديشه صحيح بهترين معيارى است كه براى شناخت افراد مىتوان به كار گرفت و اين برترى بلوغ

عقالنى و روحانى را بر بلوغ جسمانى مىرساند.

بلوغ معنوى در س�ه پيامرب صىل الله عليه وآله وسلم

در سيره رسول گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم برترى بلوغ معنوى بر بلوغ ظاهرى به وضوح ديده مىشود. اين موضوع سبب
شده بود كه پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم، با اصل قرار دادن شايسته ساالرى از اينكه جوانان را به مسئوليتهاى خطير

منصوب نمايد ابايى از اعتراضات ديگران نداشته باشد. لذا آن بزرگوار مىفرمود: 
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يوُخ».(25) بّاُن َو خالََفنى الشُّ باِن َخيراً فإنَُّهم أَرقُّ أفئَدًة إنَّ اللََّه بََعَثنى بِالَحّقِ بَشيراً َو نَذيراً َفحالََفنى الشُّ «ُاوصيُكم بِالشُّ
شما را سفارش مىكنم كه در مورد جوانان نيك انديش باشيد، چراكه آنان نازك دل و انعطاف پذيرترند. خداوند متعال مرا پيامبرى بشير

و نذير مبعوث كرد؛ جوانان با من پيمان همكارى بستند، اما سالمندان به مخالفت و ستيزه برخاستند.
در اينجا به نمونههايى چند از سيره پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم اشاره مىكنيم:

1. وزير نوجوان

روزى كه رسول گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم مأمور شد خويشاوندان نزديك خود را به اسالم دعوت كند، على عليه
السالم همه فرزندان عبدالمطلب را، طبق فرمان پيامبر عليه السالم، به جلسهاى در منزل آن حضرت دعوت كرد. در آن روز، حدود
چهل نفر كه عموهاى پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم (از جمله ابوطالب، حمزه، عباس، ابولهب) در بين آنان ديده مىشدند، به
حضور پيامبر رسيدند. آنان بعد از تناول غذاى با بركت پيامبر به سخنان رسول خدا گوش دادند. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم

ضمن گفتار كوتاهى فرمود:
اى فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند، من در ميان همه عرب جوانى را سراغ ندارم كه چيزى بهتر و برتر از آن چه من براى شما
آوردهام، براى قوم خويش آورده باشد. من خير دنيا و آخرت را براى شما آوردهام و خدا به من امر كرده است شما را به دين اسالم

دعوت كنم. اكنون، كدام يك از شما در اين امر مرا يارى مىدهد تا برادر و وصى و خليفه من در ميان شما باشد؟
عموها و عموزادگان پيامبر لب فروبستند و هيچ نگفتند. على عليه السالم كه در آن روزگار سيزده سال بيش نداشت و در ميان

جمعيت كم سن و سالترين فرد بود بلند شد و گفت: 
يا رسوالللَّه، من وزير و ياور تو خواهم بود.

هنگامى كه پيامبر سه بار سخن خود را تكرار كرد و على عليه السالم هر بار با اشتياق تمام اعالم آمادگى نمود، در نهايت رسول
خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:

«إِنَّ َهَذا أَِخي َو َوِصيِّي َو َوِزيِري َو َخلِيَفتِي فِيُكْم َفاْسَمُعوا لَُه َو أَِطيُعوا».(26)
اين نوجوان، برادر، وصى، وزير و جانشين من در ميان شما خواهد بود. دستور او را بشنويد و از او اطاعت كنيد!

آنان بعد از شنيدن اين سخن به همديگر نگاه كردند و خنديدند و به ابوطالب گفتند: 
شنيدى؟! به تو دستور داد تا از پسرت اطاعت كنى!(27)

2. نخست� مبلغ اسالم

هنگامى كه مردم مدينه با پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم و اهداف بلند او آشنا شدند، از محضر پيامبر صلى هللا عليه وآله
وسلم درخواست كردند مبلّغى شايسته براى تعليم قرآن و بيان احكام اسالم به آن منطقه اعزام نمايد. آن يگانه نيز با در نظر گرفتن
تمام جوانب و ابعاد، اين مأموريت را به «مصعب بن عمير»، آن جوان مؤمن خوش بيان و مدبر و شايسته، سپرد. اين پيامآور جوان و
اليق بر اثر فعاليتهاى مؤثر و حسن معاشرت، زمينه هجرت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم را از مكه به مدينه فراهم كرد. او يكى از

پرچمداران جنگ بدر بود و در نبرد احد به درجه رفيع شهادت نائل آمد.(28)

3. استاندار هجده ساله

بعد از رونق گرفتن اسالم، رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم و مسلمانان آرزو داشتند شهر مقدس مكه را فتح كنند و خانه خدا
را از وجود بتها پاك نمايند و در فضايى امن و آسوده به زيارت كعبه بپردازند. خداوند متعال اين آرزو را در سال هشتم هجرت عملى
ساخت و رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم به همراه مسلمانان با اقتدار كامل شهر مكه را فتح كردند. هنگام مراجعت، رسول
خدا صلى هللا عليه وآله وسلم از ميان مسلمانان «عتاب بن اسيد» را كه جوانى نورسيده، ولى شايسته و صالح و مدير و مدبر بود،

براى منصب حساس استاندارى مكه برگزيد و به او فرمود: 
«يا ِعتاَب أتَدرى َعلى َمن أسَتحِملُتَك، أسَتحِملُتَك َعلى أهِل اللَِّه َعزَّوَجلَّ َولَو أعلَُم لَُهم َخيراً ِمنَك أسَتحِملُتُه َعلَيِهم».(29)

اى عتاب، آيا مىدانى تو را بر چه كسانى رياست بخشيدم؟ من تو را به فرماندارى شهر مكه و حرم اهالللَّه برگزيدم. اگر در ميان
مسلمانان (سالمند يا جوان) كسى بهتر از تو مىيافتم، هر آينه او را بر مىگزيدم. 

اين انتخاب پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم سبب شد تا ريش سفيدان و رجال بزرگ مكه برنجند و در مقام اعتراض به گزينش
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم بگويند:

محمد همواره ما را تحقير مىكند. او كار را به جايى رسانده كه جوان نورسيدهاى را كه بيش از هجده سال ندارد بر ما حاكم مىكند و
به ما ريش سفيدان مكه كه تجربه داريم و سنى از ما گذشته است و سالها مجاور حرم امن خدا بودهايم توجهى نمىكند.(30)

رسول گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم براى اثبات انتخاب صحيح خود و پاسخ معترضان فرمود:
«َو َال يَْحَتجَّ ُمْحَتجٌّ ِمْنُكْم فِي ُمَخالََفتِِه بِِصَغِر ِسنِِّه َفلَْيَس اْألَْكبَُر ُهَو اْألَْفَضَل بَِل اْألَْفَضُل ُهَو اْألَْكبَُر َو ُهَو اْألَْكبَُر فِي ُمَواَالتَِنا َو ُمَواَالِة

أَْولِيَائَِنا».(31)
هرگز كسى كم سن و سال بودن عتاب را دستاويز قرار ندهد. آنكه از نظر سنى بزرگتر است، برتر نيست، بلكه برتر آن است كه از
نظر كماالت معنوى بزرگ باشد. اين جوان در دوستى و اطاعت از ما و دوستانمان و مخالفت با دشمنانمان تالش بيشترى دارد و اين

ارزش و مقام او را باالتر برده است. به اين جهت، من او را به فرماندارى شهر شما انتخاب كردم.(32)
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عتاب تا آخر عمر پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در همان سمت انجام وظيفه كرد و به توفيقات درخشانى نيز دست يافت. او
عالوه بر اداره شهر مكه، مراسم پر شكوه حج را نيز به طرز شايستهاى اداره مىنمود. از اين رو، همگان به انتخاب درست پيامبر

صلى هللا عليه وآله وسلم پى بردند.

4. فرماندهى افرس جوان

حضرت خاتم االنبياء صلى هللا عليه وآله وسلم در گزيش فرماندهان نظامى نيز به لياقت و تدبير و ايمان آنان اهميت مىداد و در اين
عرصه، براى جوانان شايسته ارزش ويژهاى قائل بود. آن حضرت در مواردى كه خود شخصاً فرماندهى سپاه را بر عهده نمىگرفت. از

وجود جوانان دلير و متعهد بهره مىبرد كه البته اين حركت موجب رنجش افراد مسن و سالخورده مىشد.
وقتى در سال دهم هجرت آن حضرت اسامه هجده ساله، فرزند زيد بن حارثه، را به فرماندهى بزرگترين سپاه اسالم برگزيد،
گفتارهاى طعنآميز و ناراحت كننده عدهاى از مسلمانان سابقه دار چنان پيامبر را خشمگين كرد كه آن گرامى بالفاصله بر منبر رفت

و بعد از ستايش خداوند فرمود: 
اى مردم، اين چه گفتارى است كه در مورد نصب اسامه به فرماندهى سپاه از برخى مىشنوم؟ اگر فرماندهى اين جوان اليق را مورد
طعن قرار مىدهيد تازگى ندارد. شما قبالً در مورد نصب پدرش نيز اين گونه برخورد كرديد. به خدا سوگند، ديروز پدر اسامه

شايستگى فرماندهى را داشت و امروز خودش لياقت دارد.(33)
پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم در گزينش كارگزاران حكومت اسالمى بيشترين ارزش را براى شايستگى، تعهد، ايثار و تقوا
قائل بود. و به همين جهت، در انتخاب وصى، اعزام مبلّغ، انتخاب استاندار براى شهر خدا و حتى براى سختترين عرصههاى نظامى،

از نيروهاى جوان و تازه نفس كه تعهد و تدبر و ايمان خود را ثابت كرده بودند بهره مىگرفت.

وظايف والدين در دوران بلوغ

مسئوليت والدين و مربيان در تعديل و هدايت فرزندان بسى سنگين و خطير است؛ زيرا كسى از كودك توقع صفات انسانى و مكارم
اخالق و امور عقالنى ندارد. به تدريج، با رشد بدن نيروى درك نيز در وجود طفل رشد مىكند و قدرت تشخيص نيك و بد در وى شكوفا
مىگردد. در اين موقع، وظيفه پدران و مادران اين است كه در تربيت اخالقى و عقالنى فرزندان خود بكوشند و به تناسب فهم آنها، راه
و روش صحيح زندگى را به آنان بياموزند و صفات انسانى را در نهادشان پرورش دهند. با فرا رسيدن دوران بلوغ، مزاج كودكان
طوفانى مىشود و انقالب و دگرگونى همه جانبهاى در جسم و روح آنان پديد مىآيد. به موازات آشكار شدن خواهشهاى غريزى، فطرت
و تمايالت عالى اخالقى نيز بيدار مىشوند و با نداى درونى و جذبههاى روحانى، جوانان را به ايمان و تقوا مىخوانند و به مكارم اخالق
و فضائل انسانى مىكشانند.(34) اينجاست كه والدين و مربيان وظيفه شناس به كمك انسان مىآيند و در تعديل و تنظيم غرايز مادى و

معنوى به او يارى مىرسانند. رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم در تقسيم سه دوره عمر انسان مىفرمايد: 
«اْلَولَُد َسيٌِّد َسْبَع ِسنِيَن َو َعْبٌد َسْبَع ِسنِيَن َو َوِزيٌر َسْبَع ِسنِيَن».(35)

فرزند تا هفت سالگى آقا و سرور است. در هفت سال دوم عبد و فرمانبر است و در هفت سال سوم، وزير و مشاور و معاون والدين
محسوب مىشود.

ه�هنگى ميان نسلها

همچنان كه قبالً اشاره شد، جوانان مسائل معنوى را تكيهگاهى مطمئن در دنياى پر شتاب امروزى مىدانند. بنابراين، مىتوان براى
تحكيم ارتباط بين نسل گذشته و نسل نو، كه از مشكالت جامعه امروز ماست، از نيروهاى خدادادى جوانان استفاده كرد.
معنويتخواهى، عدالتطلبى، سادگى و بىتكلفى، مسئوليت دادن و مشورت كردن، برقرارى رابطه عاطفى و كالمى، تشويق و تأييد

رفتارهاى مثبت و... از جمله مواردى است كه مىتوان در نزديك كردن نسلها از آنها يارى گرفت.

پي نوشت :

) الزم به تذكر است كه گفتار حاضر با توجه به تركيب جمعيتى جوان ايران با هدف توجه بيشتر جامعه به نگاه تربيتى به نسل جوان و نوجوان تهيّه 1

شده است و ناظر به مسائل و جريانات سياسى روز نمىباشد و منظور از ذكر مصاديق و نمونههاى ذكر شده تأمين اين هدف است.

2) مدينةالمعاجز، ج 4، ص 215. 

3) بحاراالنوار، ج 45، ص 36. 

4) لواعجاالشجان، ص 171.

5) صحيفه امام، ج 14، ص 73.

6) احكام جوانان، ص 44. 

) يكى از بزرگان معاصر پيشنهاد كرده است: والدين بر اساس رسم و عادتى كه دارند اگر مىخواهند براى فرزندانشان جشن تولد بگيرند اين كار را تا 7

سن بلوغ ادامه دهند، ولى بعد از رسيدن به سن بلوغ، جشن تولد را به جشن بلوغ مبدل سازند. چون جشن بلوغ بيانگر امتياز ويژهاى براى فرزندان

است كه تكاليف شرعى از آن روز برايشان معين شده و عمل به اين تكاليف موجب سعادت دنيا و آخرت آنان است. البته جشن بلوغ كه همان جشن
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تكليف است، به طور جدى در خانوادهها عموميت نيافته است. 

8) كافى، ج 1، كتاب العقل و الجهل.

9) كافى، ج 1، ص 12.

10) جوان و نيروى چهارم زندگى، ص 131.

11) كافى، ج 1، ص 322؛ كشفالغمه، ج 2، ص 353.

12) مريم، 12.

13) همان، 29 و 30.

14) صافات، 101 و 102. 

15) تفسير مجمعالبيان، ذيل آيه. 

16) ابصارالعين، ص 73.

17) تاريخ االمم والملوك، ج 6، ص 925؛ االمامالحسين فى كربالء، ص 380.

18) وقعةالطف؛ ارشاد، ج 2، ص 110؛ اعالمالورى، ج 1، ص 467؛ نخستين گزارش مستند از نهضت عاشورا، ص 188.

19) خوارزمى، مقتاللحسين، ج 2، ص 25. شيخ عبداللَّه بحرانى، العوالم، االمامالحسين 7، ص 271.

20) ابصارالعينص 159.

21) انفال، 21.

22) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج 32، ص 423.

23) گلشن ابرار، ج 3، ص 48. 

24) همان. 

25) آيتاللَّه نورى همدانى، احكام جوانان، ص 19؛ به نقل از شباب قريش، ص 1. 

26) بحاراالنوار، ج 18، ص 191.

27) همان، ج 38، ص 94، با اختالف.

28) اسدالغابه، ج 4، ص 368. 

29) همان، ج 3، ص 358.

30) بحاراالنوار، ج 21، ص 121. 

31) همان، ج 21، ص 121.

32) همان، ج 21، ص 124. 

33) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبالغه، ج 1، ص 159.

34) گفتار فلسفى (بزرگسال و جوان)، ج 2، ص 125.

35) وسائاللشيعه، ج 21، ص 476.
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ديندارى فصىل

علىاكرب صمدى يزدى

انسانها از نظر اعتقاد و باورهاى دينى در يك درجه نيستند. برخى داراى ايمانى ضعيف و بىريشهاند؛ برخى ايمانى قوىتر و برخى
ايمانى استوار و محكم دارند.

به عبارت ديگر، عيار گوهر ايمان افراد متفاوت است. گروهى عيار ايمانشان پايين است كه ارزش چندانى ندارد و زود از بين مىرود، و
جماعتى عيار ايمانشان آنچنان باالست كه بسيار پر ارزش و گرانبهاست. چنين شخصى مصداق اين حديث شريف امام صادق عليه

السالم است كه فرمود: 
«إِنَّ اْلُمْؤِمَن أََشدُّ ِمْن ُزبَِر اْلَحِديِد إِنَّ ُزبََر اْلَحِديِد إَِذا َدَخَل النَّاَر تََغيََّر َو إِنَّ اْلُمْؤِمَن لَْو ُقتَِل ُثمَّ ُنِشَر ُثمَّ ُقتَِل لَْم يََتَغيَّْر َقْلُبُه».(1)

به راستى كه مؤمن از پارههاى آهن محكمتراست؛ اگر پاره آهن در آتش قرار گيرد تغيير مىكند، اما مؤمن اگر كشته شود، سپس
زنده گردد و باز كشته شود، قلبش (در برخى از روايات دينش) تغيير نمىكند.

امام باقر عليه السالم نيز فرمود: 
«اْلُمْؤِمُن أَْصلَُب ِمَن اْلَجبَِل، أَْلَجبَُل تَْسَتِقلُّ ج ُيْسَتَقلُّ ج ِمْنُه َو اْلُمْؤِمُن َال ُيْسَتَقلُّ ِمْن ِدينِِه َشْيء».(2)

مؤمن از كوه با صالبتتر است؛ از كوه كاسته مىشود، ولى چيزى از مؤمن كاسته نمىگردد.
انسانى كه ايمان و باورهاى دينىاش ريشهدار و عميق و همراه با معرفت و شناخت است، قوى و مستحكم نيز خواهد بود. 

امام صادق عليه السالم فرمودهاند:
«َمْن َعَرَف ِديَنُه ِمْن كَِتابِ اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َزالَِت اْلجِبَاُل َقْبَل أَْن يَُزوَل َو َمْن َدَخَل فِي أَْمٍر بَِجْهٍل َخَرَج ِمْنُه بَِجْهل». (3)

كسى كه دين خويش را از كتاب خداى عزوجل (قرآن كريم) گرفته باشد (دينش از روى معرفت و شناخت باشد) اگر كوهها از جاى
خود زايل شوند او زايل نمىشود (دينش تغيير نمىكند) و كسى كه با ناآگاهى در امرى وارد شود، با ناآگاهى نيز خارج مىشود.

به هر حال، درجات ايمان افراد مختلف است. انسانى مثل اميرالمؤمنين عليه السالم ايمانش آنچنان است كه مىفرمايد: 
ْبَعَة بَِما تَْحَت أَْفَالكَِها َعلَى أَْن أَْعِصَي اللََّه فِي نَْملٍَة أَْسُلُبَها ِجْلَب َشِعيَرٍة َما َفَعْلُته».(4) «َو اللَِّه لَْو ُأْعِطيُت اْألََقالِيَم السَّ

به خدا سوگند اگر تمام هفت اقليم و آنچه در آنهاست را به من بدهند تا خدا را معصيت كنم، آن هم به اندازه اين كه پوست جوى را
از دهان مورچهاى بگيرم، چنين نخواهم كرد.

مؤمن آن باشد كه اندر جزر و مد
كافر از ايمان او حسرت خوَرد

در مقابل، برخى حاضرند براى رسيدن به رياستى موقت و زوالپذير دست به هر كارى، حتى كشتن امام و حجت خدا بر زمين، بزنند!

انواع ديندارى از ديدگاه روايات

در روايات ما، به درجات متفاوت ديندارى در افراد تصريح شده است كه به ذكر دو نمونه بسنده مىكنيم. 
1. سدير مىگويد: امام باقر عليه السالم فرمود: 

«إِنَّ اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َمَناِزَل ِمْنُهْم َعلَى َواِحَدٍة َو ِمْنُهْم َعلَى اْثَنَتْيِن َو ِمْنُهْم َعلَى ثََالثٍ َو ِمْنُهْم َعلَى أَْربَعٍ َو ِمْنُهْم َعلَى َخْمسٍ َو ِمْنُهْم
َعلَى ِسّتٍ َو ِمْنُهْم َعلَى َسْبعٍ».(5)

مؤمنين بر منازل (و درجاتى از ايمان و ديندارى) هستند؛ برخى بر منزل و درجه اول؛ بعضى دوم؛ گروهى سوم؛ جمعى چهارم؛
عدهاى پنجم؛ برخى ششم؛ و بعضى هفتم هستند.

2. امام صادق عليه السالم نيز فرمود:
لَِّم لَُه َعْشُر َمَراقَِي َو تَْرتَِقي ِمْنُه ِمْرَقاًة بَْعَد ِمْرَقاٍة...... َحتَّى اْنَتَهى إِلَى اْلَعاِشَرِة ُثمَّ َقاَل َو َكاَن «لِِإليَماُن َعْشُر َدَرَجاتٍ بَِمْنِزلَِة السُّ

َسْلَماُن فِي اْلَعاِشَرِة َو أَُبو َذرٍّ فِي التَّاِسَعِة َو اْلِمْقَداُد فِي الثَّاِمَنة».(6)
ديندارى ده درجه دارد، مانند پلكانى كه ده پله دارد و تو پله پله از آن باال مىروى...... تا به دهمين پله مىرسى. آنگاه فرمود: سلمان

در پله دهم از ديندارى بود و ابوذر در پله نهم و مقداد در پله هشتم.

قرآن كريم تفاوت ديندارى از ديدگاه 

قرآن كريم تعبير زيبايى در اين باره دارد. مىفرمايد: 
«َو ُهَو الَّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفسٍ واِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َو ُمْسَتْوَدع».(7)

او كسى است كه شما را از نفس واحدى آفريد، در حالى كه بعضى از انسانها پايدارند(از نظر ايمان يا خلقت كامل) و بعضى ناپايدار.

گرچه تفسيرهاى گوناگونى از اين آيه شريفه است، اما آيه شريفه اشاره به ديندارى و ايمان عميق و ريشه دار، ايمان عاريهاى و
قشرى نيز دارد؛ ايمانى كه در جان انسان قرار گرفته و ايمانى كه موقت و ناپايدار است. اين تفسير را روايات بسيارى تأييد مىكند. 

ابو بصير مىگويد: 
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از امام باقر عليه السالم تفسير اين آيه شريفه را پرسيدم. حضرت فرمود: 
يَماَن َزَماناً ُثمَّ ُيْسلَُبُه َو َقْد َكاَن الزُّبَْيُر ِمْنُهم».(8) يَماُن فِي َقْلبِِه َفَال ُيْنَزُع ِمْنُه أَبَداً َو اْلُمْسَتْوَدُع الَِّذي ُيْسَتْوَدُع اْإلِ «اْلُمْسَتَقرُّ َما اْسَتَقرَّ اْإلِ

مستقر كسى است كه ايمان در قلبش قرار گرفته و هرگز از آن زايل نمىشود. مستودع كسى است كه زمانى ايمان و ديندارى
وديعهاى دارد و سپس ايمان از او سلب مىشود، زبير از اينان بود.

در اين حديث شريف، امام عالوه بر تفسير آيه شريفه، به يك مصداق عينى ديندارى عاريهاى و ناپايدار نيز اشاره فرموده است. زبير
بن عوام كسى است كه سابقه خوبى در زمان رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم و پس از ايشان داشت. وى پس از رسول خدا
صلى هللا عليه وآله وسلم اميرالمؤمنين عليه السالم را يارى نمود و حتى براى حضرت شمشير كشيد، اما در پايان به دليل
رياستطلبى و مقامپرستى، بناى ايمانش فرو ريخت و در برابر اميرالمؤمنين عليه السالم ايستاد، و دنيا و آخرت خويش را تباه ساخت.
در تاريخ آمده است كه پس از كشته شدن زبير، شمشير او را نزد على عليه السالم آوردند. چشم مبارك امام على عليه السالم كه

به آن شمشير افتاد فرمود: 
«طالما جلى به الكرب عن وجه رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم».(9)

مدت زمان زيادى با اين (شمشير) گرد و غبار را از چهره رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم زدوده است. 
هم چنين هنگامى كه امام با پيكر بى جان زبير روبه رو شد فرمود: 

«لقد كان لك برسول اللَّه ص صحبة و منة قرابة و لكن الشيطان دخل منخريك فأوردك هذا المورد».(10)
براى تو با رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مصاحبتى بود و با آن حضرت پيوند خويشاوندى داشتى، ولى شيطان بر عقل تو

غالب گشت (و تو را به اين روز سياه نشاند) و كارت به اينجا رسيد. 
در روايت ديگر، وقتى از امام صادق عليه السالم در مورد «مستقر و مستودع» سؤال شد، حضرت فرمود: 

يَماِن َو ُنوِرِه ِحيَن يَماِن ُثمَّ ُيْنَزُع ِمْنُه َو لََقْد َمَشى الزُّبَْيُر فِي َضْوِء اْإلِ «ُمْسَتَقرٌّ فِي الرَِّحِم َو ُمْسَتْوَدٌع فِي الصُّْلِب َو َقْد يَُكوُن ُمْسَتْوَدَع اْإلِ
ْيِف َو ُهَو يَُقوُل َال ُنبَايُِع إِالَّ َعلِيّا».(11) ُقبَِض َرُسوُل اللَِّه َحتَّى َمَشى بِالسَّ

«مستقر» نطفهاى است كه در رحم مادر قرار مىگيرد و «مستودع» نطفهاى است كه در صلب پدر به صورت موقت وجود دارد، گاهى
ايمان شخص و دينش، موقت و وديعهاى است (ديندارى مستودع است) و از وى زايل مىگردد. زبير در نور ايمان حركت مىكرد؛ حتى
وقتى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم از دنيا رفت، باز در يارى على شمشير كشيد و گفت: ما با غير على بيعت نمىكنيم (اما

سرانجام وى چه شد؟)
بنابراين، طبق اين روايات ايمان و ديندارى دو گونه است: گاهى پايدار و ثابت و در وجود انسان ريشهدار است كه از بين نمىرود. و

گاهى سطحى و عاريهاى و موقت است كه انسان آن را در شرايط خاصى از دست مىدهد.

نگرا� اصحاب ا�ه عليهم السالم از ديندارى فصىل

ايمان ناپايدار و ديندارى فصلى براى پيروان ائمه عليهم السالم مايه نگرانى و اضطراب بود. بسيارى از اصحاب مىترسيدند كه زمانى
ايمان خويش را از دست بدهند و نامشان از طومار مؤمنان حذف شود. لذا از ائمه چاره جويى مىكردند.

محمد بن سليمان ديلمى مىگويد:به حضرت امام صادق عليه السالم عرض كردم: 
فدايت گردم! پيروان شما مىگويند ايمان بر دو گونه است: مستقر و مستودع. شما عملى به من تعليم كنيد كه وقتى انجام دادم

ايمان من كامل و پايدار گردد. امام فرمود: پس از هر نماز واجب بگو:
ِة َصلََواُت ْسَالِم ِديناً َو بِاْلُقْرآِن كَِتاباً َو بِاْلَكْعبَِة قِْبلًَة َو بَِعلِّيٍ َولِيّاً َو إَِماماً َو بِاْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِن َو اْألَئِمَّ ٍد نَبِيّاً َو بِاْإلِ «َرِضيُت بِاللَِّه َربّاً َو بُِمَحمَّ

ًة َفاْرَضنِي لَُهْم إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدير».(12) اللَِّه َعلَْيِهْم اللَُّهمَّ إِنِّي َرِضيُت بِِهْم أَئِمَّ
من به اينكه خداوند پروردگارم، محمد پيامبرم، اسالم دينم، قرآن كتابم، كعبه قبلهام، على عليه السالم ولى و امامم، حسن و
حسين و ائمه عليهم السالم امامانم هستند رضايت دارم. پروردگارا، من به وجود اين ائمه خشنودم. تو نيز آنان را از من خشنود

ساز. تو بر هر چيزى قدرت دارى.

ديندارى عاريهاى

در كلمات معصومان عليهم السالم تعبير ديگرى از ديندارى فصلى و ايمان ناپايدار وجود دارد و آن «ايمان عاريهاى» است. 
عاريه يعنى چيزى كه دست به دست مىشود و بهره آن موقت و غير دائمى است. ديندارى نيز اگر همراه با ثبات و پايدارى نباشد،

فصلى و عاريهاى خواهد بود. 
امام صادق عليه السالم فرمود: 

ْوَن اْلُمَعاِرين».(13) يَماَن ُثمَّ ُيْسلَُبونَُه َو ُيَسمَّ «إِنَّ اْلَعْبَد ُيْصبُِح ُمْؤِمناً َو ُيْمِسَي َكافِراً َو ُيْصبُِح َكافِراً َو ُيْمِسَي ُمْؤِمناً َو َقْوٌم ُيَعاُروَن اْإلِ
بندگان خدا گاهى صبح مؤمن هستند و شب كافر، گاهى صبح كافر هستند و شب مؤمن؛ ولى گروهى از مردم هستند كه
ايمانشان عاريهاى و فصلى است (مدتى مؤمن و ديندار هستند) و پس از مدتى ايمان از آنها سلب مىشود. اينان معارين ناميده

مىشوند.

يك مصداق عينى از معارين يا دينداران فصىل

راوى (عيسى شلقان) مىگويد: به حضرت موسى بن جعفر عليه السالم در حالى كه هنوز به حد بلوغ نرسيده بود، عرض كردم: 
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فدايت گردم! پدرت را چه مىشود كه ما را به چيزى فرمان مىدهد و سپس از همان چيز نهى مىكند؟! ما را به دولت ابوالخطاب
سفارش نمود، سپس امر كرد تا او را لعن نماييم و از وى تبرّى بجوييم؟! امام موسى بن جعفر عليه السالم در پاسخ فرمود: خداوند
گروهى را براى ايمان آفريده كه ايمانشان زوال ناپذير است. گروهى را نيز كافر آفريده كه هميشه كافرند. گروهى هم وجود دارند كه
بين اين دو گروه هستند و ديندارى را به صورت عاريهاى و موقت دارند. اينان «ُمعارين» ناميده مىشوند كه خداوند هر گاه بخواهد
ايمانشان را باز مىستاند. ابوالخطاب از اين گروه است، زيرا كه ايمانش و دينداريش عاريهاى بوده است. هنگامى كه به پدرم نسبت

دروغ داد، خداوند ايمانش را سلب نمود. 
راوى مىگويد: من خدمت امام صادق عليه السالم رسيدم و گفتگوى خود با حضرت موسى بن جعفر عليه السالم را باز گو كردم. امام

صادق عليه السالم فرمود:
او (موسى بن جعفر عليه السالم) جوششى از نبوت است. اگر از من نيز سؤال مىكردى همين جواب را مىدادم.(14)

دعا براى ديندارى پايدار

ديندارى عاريهاى و فصلى آنقدر ناپسند و ناشايست است كه پيشوايان ما سفارش كردهاند كه در دعاهاى خويش از خداوند
درخواست كنيم كه ايمان ما را پايدار نمايد و ما را از ديندارى فصلى مصون بدارد. 

فضل بن يونس مىگويد:امام موسى بن جعفر عليه السالم فرمود: 
) خدايا، مرا از معارين (دينداران فصلى) قرار اين دعا را بسيار بخوان: «اللَُّهمَّ َال تَْجَعْلنِي ِمَن اْلُمَعاِريَن َو َال ُتْخِرْجنِي ِمَن التَّْقِصير».(15

نده و از تقصير خارج مساز.
گفتم: معارين را مىدانم. آنان كسانى هستند كه دين را به صورت فصلى و عاريهاى پذيرفتهاند و سپس از آن فاصله مىگيرند و خارج
مىگردند، معناى «ال تخرجنى من التقصير» چيست؟ فرمود: هر عملى كه براى خدا انجام مىدهى باز خود را مقصر بدانى، زيرا همه

مردم در اعمالى كه بين خود و خداى خويش انجام مىدهند مقصر هستند، مگر كسى كه خداوند او را مصون بدارد.
عبداللَّه بن سنان مىگويد: 

امام صادق عليه السالم فرمود: براى شما در زمانى كه نشانه و امام هدايت گرى نداريد، شبههاى پيش مىآيد. در آن زمان نجات
پيدا نمىكنيد، مگر آنكه به دعاى غريق دعا كنيد. گفتم: دعاى غريق چگونه است؟ فرمود: بگويى: «يَا اللَُّه يَا َرْحَماُن يَا َرِحيُم يَا ُمَقلَِّب
ِّْت َقْلبِي َعلَى ِدينِك».(16) اى پروردگار، اى بخشنده، اى مهربان و اى دگرگون كننده دلها، قلب مرا بر دين خود ثابت بدار. «و اْلُقُلوبِ ثَب
ِّْت َقْلبِي َعلَى ِدينَِك»(17) از دعاهاى رسول خدا صلى هللا عليه من دعاء النبى صلى هللا عليه وآله وسلم يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ َو اْألَْبَصاِر ثَب

وآله وسلم نيز اين بود: اى دگرگون كننده قلبها، قلب مرا بر دين خود ثابت بدار.
قرآن كريم از قول رسول خدا و ائمه هدى عليهم السالم، كه از آنان تعبير به «راسخون فى العلم» كرده است، نقل مىكند كه در

پيشگاه خداوند عرضه مىدارند:
اُب».(18) «َربَّنا ال ُتِزْغ ُقُلوبَنا بَْعَد إِْذ َهَدْيَتنا َو َهْب لَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّ

پروردگارا، دلهاى ما را پس از آنكه هدايت كردى (از راه حق) منحرف مگردان و از سوى خود رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشندهاى.

ارزش كدام است؟ ديندارى با 

ديندارى زمانى ارزش واقعى خود را پيدا مىكند و انسان در ازاى آن به ثواب مىرسد كه همراه با ثبات و پايدارى و دوام باشد نه فصلى
و مقطعى. قرآن كريم به اين موضوع اشاره كرده، مىفرمايد:

«إِنَّ الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتقاُموا تََتَنزَُّل َعلَْيِهُم اْلَمالئَِكُة أَالَّ تَخاُفوا َو ال تَْحَزُنوا َو أَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن».(19)
كسانى كه گفتند: پروردگار ما اللَّه است، سپس بر سر گفته خود استقامت كردند (و كمترين انحرافى پيدا نكردند و آنچه الزمه آن
است در عمل و گفتار نشان دادند)، فرشتگان بر آنان نازل مىشوند كه نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد شما را، آن بهشتى

كه به شما وعده داده شده است. 
كم نبوده و نيستند افرادى كه در بخشى از عمر خويش دم از خدا، ديندارى و ايمان مىزنند، اما در ديندارى پايدار نيستند. گروهى در
برخورد با مشكالت، ايمان خود را از دست مىدهند؛ بعضى با رسيدن به پست و مقام با ديندارى خداحافظى مىكنند؛ و عدهاى

هنگام به خطر افتادن منافعشان به همه مقدسات و اعتقادات پشت پا مىزنند اميرالمؤمنين عليه السالم در خطبهاى فرمود:
«َو َقْد ُقْلُتْم َربَُّنا اللَُّه َفاْسَتِقيُموا َعلَى كَِتابِِه َو َعلَى ِمْنَهاجِ أَْمِرِه َو َعلَى الطَِّريَقِة الصَّالَِحِة ِمْن ِعبَاَدتِِه ُثمَّ َال تَْمُرُقوا ِمْنَها َو َال تَْبَتِدُعوا فِيَها َو

َال ُتَخالُِفوا َعْنَها».(20)
شما گفتهايد پروردگار ما خداست؛ پس بايد بر انجام دستورات كتاب او و در راهى كه فرمان داده و طريق نيكى كه همان پرستش

اوست پايدار باشيد و از دايره فرمانش خارج نشويد و در آن بدعتى مگذاريد و از آن عقب نمانيد. 
و در بيان ديگرى فرمود: 

«إِْعلَُموا أَنَّ اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى ُيْبِغُض ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمَتلَوَِّن َفَال تَُزوُلوا َعِن اْلَحّقِ َو َوَاليَِة أَْهِل اْلَحّقِ».(21)
خداوند، تبارك و تعالى، دشمن مىدارد آن دسته از بندگانش را كه هر روز رنگ عوض مىكنند (دچار ديندارى فصلى هستند). پس

شما از حق جدا نشويد و از واليت اهل حق فاصله نگيريد.

قرآن كريم از ديندارى فصىل نكوهش 
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قرآن كريم ديندارى فصلى را به شدت نكوهش نموده و مورد نكوهش قرار مىدهد:
اُهْم إِلَى اْلبَرِّ إِذا ُهْم ُيْشِرُكوَن».(22) ا نَجَّ يَن َفلَمَّ «َفإِذا َركُِبوا فِي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخلِصيَن لَُه الّدِ

(برخى افراد) هنگامى كه سوار بر كشتى مىشوند (و دريا دچار طوفان شده خطر غرق شدن را احساس مىكنند) خدا را با اخالص
مىخوانند (و غير او را فراموش مىكنند)، اما هنگامى كه خداوند آنان را به خشكى رساند و نجات داد باز مشرك مىشوند.

اين آيه شريفه به نكته مهمى اشاره دارد و آن اينكه بعضى انسانها تنها هنگام برخورد با مشكالت و ناماليمات ديندارند اما هنگامى
كه در آسايش و نعمت باشند دچار غفلت مىشوند و بى دينى را پيشه خود مىسازند. 

اين نوع ديندارى ارزش و بهايى ندارد. فرعون هم هنگامى كه در دريا گرفتار شد و خطر غرق شدن را به چشم خويش ديد، اظهار
ديندارى نمود، اما اين ديندارى مورد قبول و پذيرش خداوند قرار نگرفت.

�ونهاى ديگر از ديندارى فصىل

در حاالت عبدالملك مروان نوشتهاند: او قبل از آنكه به سلطنت برسد، پيوسته مالزم مسجد بود و قرآن مىخواند تا جايى كه او را
«حمامة المسجد» يعنى كبوتر مسجد مىناميدند، اما زمانى كه به وى خبر رسيد به سلطنت رسيده است، قرآن را بست و گفت: 

«َسالٌم َعلَْيَك َهذا فِراُق بَْيني َو بَْيَنْك».
خداحافظ! ديگر بين من و تو جدايى افتاد!

او مىگفت: 
من قبل از خالفت از كشتن يك مورچه مضايقه داشتم، ولى امروز، حجاج (فرماندار عبدالملك) براى من مىنويسد كه گروه گروه از

مردم را كشته، و در من هيچ اثرى نمىگذارد.
روزى «زهرى» به وى گفت:

شنيدهام شراب مىخورى؟! گفت: آرى. به خدا سوگند خون نيز مىخورم.(23)

�ونهاى از ديندارى فصىل در حادثه كربال

يكى از كسانى كه ديندارىاش فصلى و مقطعى بود عمر بن سعد بود. وى در دورانى از عمرش ژست ديندارى به خود گرفته بود، اما
اين ديندارى پايدار و ثابت نبود، بلكه موقت و فصلى بود. زيرا او به قتل فرزند رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم اقدام نمود و دنيا و

آخرت خويش را تباه ساخت و مستحق عذاب الهى گرديد. 
محدث قمى رحمه هللا در اين زمينه مىنويسد:

عمر مرد سفاك و خونريزى نبود، بلكه مردى زاهد نما، محدث و از رجال كشورى بود، نه لشكرى. او پسر يكى از صحابه سابقه دار
به نام سعد بن ابى وقاص بود كه از مهاجران اول بود، و خود نيز مقام روحانيت و حق به جانب داشت. 

ايشان از شيخ مفيد و ابن اثير نقل مىكند كه عمر سعد به آن جهت به كربال آمد كه عبيداللَّه بن زياد او را با چهار هزار سوار مجهز
مأمور دشتى كرده بود، ولى چون كار حسين عليه السالم به كربال كشيد، ابن زياد او را خواست و گفت: 

به سوى حسين برو و چون كار حسين تمام شد به مأموريت خود بپرداز. 
عمر سر باز زد. عبيد اللَّه گفت:

مانعى ندارد، ولى بايد فرمان ما را پس بدهى. (ابالغ حكومت رى را) 
عمر گفت: 

امروز را به من مهلت بده تا تصميم بگيرم. 
آنگاه با خيرخواهان مشورت كرد. همگى او را از اين كار منع كردند. حتى حمزة بن مغيرة بن شعبه، خواهر زاده او، گفت: 

تو را به خدا سوگند به سوى حسين مرو كه گناه و قطع رحم است. به خدا سوگند، اگر از دارايى و سلطنت روى زمين بگذرى بهتر
است تا با خون حسين عليه السالم خدا را مالقات كنى.

عمر پذيرفت: اما آن شب در انديشه كار خويش بود و پيوسته مىگفت: 
ملك رى را كه ُبدم آرزو از دست دهم؟

يا به خون پسر فاطمه گردن بنهم؟
عاقبت نزد عبيداللَّه بن زياد آمد و در خواست كرد كه از اين مأموريت صرف نظر كند. عبيداللَّه گفت: 

يا بايد مأموريت ما را انجام دهى، يا حكم ملك رى را پس بدهى.
باالخره عمر به كربال آمد و كرد آنچه كه كرد.(24)

ديندارى ثابت و پايدار در حادثه كربال

در حادثه كربال، اگر نمونههاى فراوانى از ديندارى فصلى و غير پايدار ديده مىشود، ديندارى محكم و استوار و بىنظير نيز وجود دارد، به
طورى كه پايدارتر از اصحاب امام حسين عليه السالم در ديندارى كمتر ديده مىشود. به طور مثال، هنگامى كه حر بن يزيد رياحى راه

امام عليه السالم را گرفت، امام عليه السالم خطبهاى خواند كه وفادارى ياران را مىطلبيد. 
در اينجا، ابتدا زهير بن قين برخاست و گفت: 

َقاَمِة فِيَها».(25) ْنيَا لََنا بَاقِيًَة َو ُكنَّا فِيَها ُمَخلَِّديَن آلَثَْرنَا النُُّهوَض َمَعَك َعلَى اْإلِ «لَْو َكانَِت الدُّ
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اگر دنيا دائمى بود و ما هميشه در آن مىمانديم، باز همراهى و جهاد با تو را بر چنين دنيايى ترجيح مىداديم. 
هالل بن نافع نيز گفت: 

«َو اللَِّه َما َكِرْهَنا لَِقاَء َربَِّنا َو إِنَّا َعلَى نِيَّاتَِنا َو بََصائِِرنَا ُنَوالِي َمْن َواَالَك َو ُنَعاِدي َمْن َعاَداَك».(26)
به خدا سوگند، در صورتى كه ما ديدگاه روشن خود را داشته باشيم كه با دوستان شما دوست و با دشمنان شما دشمن باشيم،

مرگ و مالقات با خدا را به راحتى مىپذيريم. 
نفر سوم ُبَرير بن َحصين بود كه اين چنين اظهار وفادارى نمود: 

َك َشِفيَعَنا يَْوَم اْلِقيَاَمِة».(27) «َو اللَِّه يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه لََقْد َمنَّ اللَُّه بَِك َعلَْيَنا أَْن ُنَقاتَِل بَْيَن يََدْيَك َفُيَقطََّع فِيَك أَْعَضاُؤنَا ُثمَّ يَُكوَن َجدُّ
به خدا سوگند اى فرزند رسول خدا، خداوند بر ما منّت گذاشته كه توفيق جهاد در ركاب تو را به ما عطا كرده است. (پس خوش

است اگر) در كنار تو اعضاى ما قطع شود و در نتيجه، مشمول شفاعت جد تو (رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم) گرديم.

حرضت عباس عليه السالم ديندار پايدار

نمونه بارز پايدارى در ايمان و ديندارى حضرت اباالفضاللعباس عليه السالم است. براى آن حضرت موقعيتى پيش آمد كه براى هيچ يك
از ياران امام حسين عليه السالم پيش نيامد. موقعيتى كه اگر ديندارى محكم و استوار ايشان نبود، بايد دست از يارى امام خويش بر
مىداشت و مسير ديگرى را بر مىگزيد؛ اما ايمان ريشهدار و عميق، و ديندارى ثابت و استوار او موجب شد تا در كنار امام زمان خويش

ايستادگى نمايد.
نوشتهاند كه وقتى شمر ملعون براى او و برادرانش امان نامه آورد، حضرت فرمود:

«تبت يداك و لعن ما جئت به من أمانك يا عدو اللَّه أ تأمرنا أن نترك أخانا و سيدنا الحسين بن فاطمة عليها السالم و ندخل في طاعة
اللعناء و أوالد اللعناء».(28)

بريده باد دستانت و لعنت باد بر امانى كه آوردهاى! اى دشمن خدا، آيا تو ما را فرمان مىدهى كه برادرمان و آقايمان حسين پسر
فاطمه را رها كنيم و در اطاعت لعنت شدگان و اوالد لعنت شدگان در آييم؟(29)

پي نوشت :

1) بحاراالنوار، ج 64، ص 303.

2) بحاراالنوار، ص 362.

3) همان، ج 23، ص 103.

4) مستدركالوسائل، ج 12، ص 97.

5) كافى، ج 2، ص 45.

6) بحاراالنوار، ج 66، ص 168.

7) انعام، 98.

8) بحاراالنوار، ج 66، ص 222.

9) شرح نهجالبالغه، ج 1، ص 234.

10) شيخ مفيد، الجمل، ص 390.

11) بحاراالنوار، ج 66، ص 223.

12) تهذيباألحكام، ج 2، ص 109.

13) كافى، ج 2، ص 418.

14) كافى، ج 2، ص 418؛ بحاراالنوار، ج 69، ص 222. 

15) كافى، ج 2، ص 73.

16) بحاراالنوار، ج 52، ص 148.

17) همان.

18) آل عمران، 8. 

19) فصلت، 30.

20) بحاراالنوار، ج 68، ص 190.

21) همان، ج 10، ص 104.

22) عنكبوت، 65. 

23) تتمةالمنتهى، ص 84.

24) در كربال چه گذشت، ص 261.

25) بحاراالنوار، ج 44، ص 381.

26) همان، ج 44، ص 381.

27) همان.
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28) لهوف، ص 87.

) از آنجا كه بحث «اقبال و ادبار قلب» بن مناسبت با موضوع ديندارى فصلى نيست به ذكر حديثى در اين باره و توضيحاتى از شهيد مطهرى در اين 29

باره اكتفا مىكنيم. امام اميرالمؤمنين على 7 مىفرمايد: «ان للقلوب اقباالً و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على

الفرائض». قلبها را پيش آمدنى است و پس رفتنى، پس چون روى آورند بر مستحباتشان واداريد، اما چون پشت كنند، به واجبات بسنده كنيد.

روزى اصحاب رسول اكرم 6 عرض كردند: ما مىترسيم منافق باشيم. پيامبر 6 فرمود: چرا؟ عرض كردند: براى اينكه وقتى ما در محضر شما مىنشينيم و

شما موعظه مىكنيد، از خدا مىگوييد، از قيامت مىگوييد، راجع به گناهان مىگوييد، از توبه و استغفار مىگوييد و...، حالى پيدا مىكنيم كه حال بسيار خوشى

است. اما بعد كه از حضور شما مرخص مىشويم و مىرويم با زن و بچههايمان مىنشينيم، مىبينيم حالمان برگشته و باز همان آدم اول شدهايم! يا رسول

اللَّه، آيا اين نفاق نيست؟

فرمود: نه، اين نفاق نيست. نفاق دورويى است. آنچه شما مىگوييد و در آن هستيد، دو حالت مختلف است؛ چون انسان گاهى روحش اوج مىگيرد و باال

مىرود و گاهى روحش پايين مىآيد. البته شما وقتى پيش من هستيد و اين حرفها را مىشنويد، قهراً چنين حالتى پيدا مىكنيد.

بعد فرمود: شما اگر به آن حالتى كه پيش من هستيد باقى بمانيد «لَصَافََحْتكُُم الْمََالئِكَُة وَ مََشيْتُْم َعلَى الَْماء». مالئكه مىآيند با شما مصافحه مىكنند بعد

.) يعنى اگر اين حالت در شما به صورت يك ملكه باقى بماند به اين مقامات بر روى آب هم مىتوانيد راه برويد، بدون اينكه فرو برويد. (كافى، ج 2، ص423

مىرسيد. 

به نظر من، شعر معروف سعدى درباره حضرت يعقوب 7 ترجمه همين حديث پيامبر است. 

يكى پرسيد از آن گم كرده فرزند

كه اى روشن گوهر پير خردمند!

ز مصرش بوى پيراهن شنيدى

چرا در چاه كنعانش نديدى؟

اين داستان يعقوب و يوسف 8 است. مىدانيم كه يوسف در مصر خودش را به برادرهايش معرفى كرد و پيراهن خودش را داد تا ببرند. اينها هنوز به كنعان

) من بوى يوسف را احساس مىكنم، اگر نگوييد پير و خرفت شده نرسيده بودند كه يعقوب گفت: «إِنِّي َألَِجُد ريَح يُوُسَف لَْو ال أَْن تَُفنُِّدوِن». (يوسف، 94

است.

سؤال اين است كه تو بوى پيراهن يوسف را از مصر مىشنوى، ولى از داخل چاه كنعان بوى يوسف را احساس نكردى؟ چطور شده؟ چرا او را در چاه

كنعان نديدى؟ دو بيت زير پاسخ يعقوب به اين پرسش است:

بگفتا حال ما برق جهان است

دمى پيدا و ديگر دم نهان است

گهى بر طارم اعمى نشينيم

گهى هم پشت پاى خود نبينيم

(انسان كامل، ص 149 - 147 با تلخيص و اضافات).
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اشك و معرفت

احمد صادقى اردستا�

قطرات گرم اشك دانههاى مرواريدى است كه از درياى عاطفه دل بر ساحلگونه پرتاب مىشود و شور دلدادگى را به نمايش مىگذارد.
از اين رو پيام اشك خالصانهترين و مؤمنانهترين پيامهاست. بىجهت نيست كه سوگوارى بر مصايب حضرت سيدالشهداء در سيرت و
سنت امامان عليهم السالم مورد توصيه صريح قرار گرفته است. امام رضا عليه السالم به ريّان بن شبيب، دايى معتصم عباسى،(1)

كه از ياران خالص و مورد وثوق ايشان بود، مىفرمود:
«إِْن ُكْنَت بَاكِياً لَِشْيٍء َفاْبِك لِْلُحَسْيِن ْبِن َعلِّيٍ عليه السالم».(2)

اگر خواستى بر چيزى گريه كنى، پس بر حسين بن على گريه كن.

1. چرا گريه؟

برخى از روى ناآگاهى يا غرض، گاهى اين نغمه را ساز مىكنند كه اگر حسين بن على عليه السالم را پيروز مىدانيد، براى پيروزى او
چرا مجالس عزا و سوگوارى بر پا مىكنيد؟!

در پاسخ مىگوييم:
الف) گريه و سوگوارى، به عنوان تعظيم شعائر، از وظايف اخالقى است كه روايات ما بدان توجه كرده و ما نيز آن را بسيار مطلوب

مىداريم. در روايتى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم آمده است:
«َميِّت ال بَواكَى له َعلَيِه، ال اعزاَز لَه».(3)

ميتى كه گريه كنندگانى نداشته باشد، داراى عزت و احترام نيست.
بدين لحاظ، وقتى جعفر بن ابيطالب در جنگ موته شهيد شد، پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم براى تعزيت و تسليت به خانه
او رفت و به اسماء بنت عميس، همسر آن شهيد، دلدارى داده آن گاه به خانه حضرت فاطمه عليها السالم رفت و چون او را گريان

ديد، فرمود:
«َعلَى ِمْثِل َجْعَفٍر َفْلَتْبِك اْلبََواكِي».(4)

براى شخصى مثل جعفر بن ابيطالب، به راستى بايد گريه كنندگان بگريند.
طبق روايت امام صادق عليه السالم، وقتى جعفر بن ابيطالب شهيد شد، رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم به فاطمه عليها
السالم دختر خويش دستور داد كه: براى اسماء، همسر جعفر، تا سه روز غذا ببرد. آن بانوى بزرگ نيز با ساير زنان بنىهاشم سه روز

غذا به خانه اسماء مىبردند و در آنجا مىماندند و سوگوارى مىكردند، و اين كار در اسالم سنتى شد.(5)
ب) گريستن ما بر حسين عليه السالم و مصائب بسيار دلخراشى كه بر ايشان و يارانش وارد شد، به نوعى متابعت از پيامبر صلى

هللا عليه وآله وسلم است، زيرا آن حضرت نيز براى از دست دادن عزيزان خويش گريه مىكرد.
- در احاديث مىخوانيم وقتى فرزندان پيامبر، قاسم و طاهر، در كودكى از دنيا رفتند، خديجه عليها السالم براى آنان گريه مىكرد.

رسول خدا آن مادر داغديده را دلدارى مىداد(6) و عمل او را تأييد مىكرد.
- انس بن مالك مىگويد: بر رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم وارد شدم، در حالى كه فرزند او، ابراهيم، جان مىداد، و ديدم اشك

از چشم آن حضرت سرازير است. ايشان به من فرمود: 
«تَْدَمُع اْلَعْيُن َو يَْحَزُن اْلَقْلُب َو َال أَُقوُل إِالَّ َما يَْرَضى َربَُّنا َو إِنَّا بَِك يَا إِْبَراِهيُم لََمْحُزوُنوَن».(7)

چشم اشك مىريزد و قلب اندوهناك مىگردد. و من جز آن چه رضاى پروردگار است، بر زبان جارى نمىكنم، ولى اى ابراهيم، ما به
خاطر تو سخت غمناك هستيم.

- هم چنين، عايشه روايت كرده است كه وقتى ابراهيم از دنيا رفت، آن حضرت آن قدر گريه كرد كه اشك بر محاسنش جارى شد:
وقتى به او اعتراض كردم، فرمود: 

«لَْيَس َهَذا ُبَكاًء َو إِنََّما َهِذِه َرْحَمٌة َو َمْن َال يَْرَحْم َال ُيْرَحْم».(8)
اين گريه نيست، رحمت است. هر كس رحم و عاطفه نداشته باشد، مورد رحم ديگران قرار نمىگيرد.

- هم چنين، پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم بعد از شهادت زيدبن حارثه به خانه او رفت و آن گاه كه دختر او را گريان ديد، خود نيز
گريه سختى كرد.(9)

ج) افرادى كه در برابر يك حادثه تلخ و از دست دادن عزيزى واالمقام متأثر نمىشوند و اشكى نمىريزند، از تعادل جسم و سالمت روان
) عالوه بر اين، پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم در حديثى كه برخوردار نيستند چنان كه علم اين معنا را ثابت كرده است.(10
چهار خصلت را نشانه شقاوت و بدبختى انسان شمرده است، دو مورد را: «ُجُمود الَعْيِن» و «َقساوُة الَقْلب» يعنى چشم بدون گريه

و قساوت و سختى دل شمرده است.(11)
د) راز و رمز ديگر گريه و سوگوارى بر حضرت سيد الشهداء عليه السالم، اظهار همدردى و تأييد قيام مقدس آن حضرت است. ما
بدين وسيله اعالم مىداريم كه راه و حركت اصالحى و اسالمى او را حق مىدانيم و حتى از اين كه براى يارى او حضور نداشتيم

متأثريم. در سفارش امام رضا عليه السالم به ريّان بن شبيب آمدهاست:
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هرگاه ياد مصائب حسين عليه السالم و يارانش افتاديد، بگوييد:
«يَا لَْيَتنِي ُكْنُت َمَعُكْم َفأَُفوَز َفْوزاً َعِظيماً».(12)

اى كاش، من هم همراه شما بودم و به رستگارى و سعادتى بزرگ مىرسيدم.

2. گريههاى بىاثر

بر اساس موازين عقلى، هر اشكى را نمىتوان ستود و براى آن پاداش و تأثيرى مفيد و سازنده در نظر گرفت؛ زيرا گريههايى كه
منشاء آنها فقط عواطف سطحى، رقت ناگهانى و بدون حساب، انگيزههاى مادى يا انديشههاى ابلهانه است، بىاثر است چون با
عمل متضاد است و حتى گاهى مىتوان آنها را نوعى تزوير يا استهزا شمرد. و مىتوان گفت از آنجا كه قلب آنان به مقام امام معرفت
داشته اما در عمل خالف عقيده عمل مىكردند، گريه آنان بىاثر است. در واقعه كربالى سال 61 هجرى مواردى از اين قبيل اشكها

وجود دارد:
- گروهى از شيوخ و رجال كوفه كه ظاهراً براى يارى حضرت حسين عليه السالم به كربال آمده بودند، بر فراز تپهاى ايستاده و چون

مرد ميدان جنگ نبودند، مىخواستند فقط با دعا و گريه اداى تكليف نمايند. سعد بن عبيده مىگويد: 
گروهى از شيوخ كوفه كه باالى تلى (مشرف به صحنه نبرد) رفته بودند، و گريه مىكردند و مىگفتند: خدايا، يارى و پيروزيت را نازل

گردان! به آنان گفتم: اى دشمنان خدا، چرا پايين نمىآييد و (به جاى گريه و زارى) او را يارى نمىكنيد؟!
. راوى ديگرى مىنويسد: وقتى حضرت امام حسين عليه السالم از اسب بر زمين افتاد و از همه طرف، دشمنان او را محاصره كردند 2

و با نيزه به پيكر مقدس آن حضرت حمله كردند، زينب عليها السالم در صحنه حضور يافت و به عمر سعد گفت:
«أُيقَتُل أُبوعبِداللَّه َو أنَت تَنُظُر الَيِه؟».(13)

آيا اباعبداللَّه كشته مىشود و تو ايستادهاى و نگاه مىكنى؟ 
(راوى) مىگويد: درآن لحظه، اشكهاى عمر سعد بر روى گونه و محاسن او جارى بود. او كه مىخواست تقاضاى حضرت زينب عليها

السالم را بى پاسخ نگذاشته باشد، طبق بيان سيد بن طاووس، به مردى كه سمت راست او ايستاده بود گفت:
«أنِزل َويَحَك الى الُحَسين َفأِرحُه».(14)

واى بر تو! چرا معطلى؟ پياده شو و (با بريدن سر) او را راحت كن (تا سختى نكشد).
عبداللَّه بن حسن از مادر خويش، فاطمه، دختر امام حسين عليه السالم روايت مىكند كه وقتى دشمنان براى غارت خيمهها هجوم
آوردند، من دختر جوانى بودم و در پايم خلخالى از طال بود. مردى براى كشيدن خلخال از پاى من هجوم آورد، اما گريه مىكرد!«َفُقْلُت
) گفتم: براى چه گريه مىكنى اى دشمن خدا؟ گفت: چگونه گريه نكنم، در حالى كه دختر رسول خدا َما ُيْبكِيَك يَا َعُدوَّ اللَّه».(15
صلى هللا عليه وآله وسلم را غارت مىكنم؟ گفتم: از غارت صرف نظر كن. گفت: مىترسم اگر من غارت نكنم كس ديگرى اين كار را

بكند...!(16)
- يزيد در شام اشك مىريخت و مىگفت: من از اطاعت شما (سپاهيان كوفه) بدون قتل حسين عليه السالم نيز راضى بودم؛ خدا

لعنت كند پسر سميه (عبيداللَّه بن زياد) را!
با توجه به اين موارد، به اين نتيجه مىرسيم كه گريههاى سطحى و عاطفى صرف، نمىتواند پاداش مناسبى داشته باشد و تأثير

تربيتى و سازندهاى بر جاى گذارد.

3. گريه با معرفت

ما امامت را استمرار نبوت مىدانيم و نسبت به امامت نيز دو وظيفه بسيار سنگين و ضرورى بر عهده داريم: شناخت امام و اطاعت از
آن مقام، از اين رو مىتوانيم بگوييم گريه با معرفت بر مصائب حضرت حسين عليه السالم كه در روايات نيز بر آن تأكيد شده و حتى

نوعى عبادت شمرده شده است،(17) گريه مطلوب، با ارزش و كارساز است.
البته، رواياتى كه درباره گريه بر حسين عليه السالم و اهل بيت آن حضرت وارد شده «مطلق» است، لذا هر مؤمنى به اين عبادت
توفيق يابد پاداش بسيارى خواهد داشت، اما طبيعى است كه گريه با معرفت، تأثير و سازندگى بيشترى در پى دارد؛ مخصوصاً اگر

«تنقيح مناط» كنيم و رواياتى كه در ابواب ديگر آمده را نيز شامل گريه بدانيم.
امام صادق عليه السالم فرمود:

َر».(18) ِه، َغَفَر اللَُّه لَُه ما تَقَّدَم ِمن َذنبِه َو تأخَّ «َمن زاَر الُحَسيَن عاِرفاً بَِحّقِ
هر كس حسين عليه السالم را زيارت كند در حالى كه به حق (مقام امامت) او آگاه باشد، خداوند گناهان گذشته و حال او را

مىبخشايد.
از دو روايت ديگر استفاده مىشود كه گريه بر مصائب حضرت حسين عليه السالم، به طور قهرى، بايد از روى معرفت باشد و قهراً

كسانى چنين گريههايى مىكنند كه با حضرت حسين بن على عليه السالم پيوندى درونى و بيرونى دارند.
در روايتى، امام صادق عليه السالم فرمودهاند:

رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم حسين عليه السالم را، كه كودكى بود، در دامن خود نشاند و (باپيش گويى) اعالم كرد: «إِنَّ
لَِقْتِل اْلُحَسْيِن َحَراَرًة فِي ُقُلوبِ اْلُمْؤِمنِيَن َال تَْبُرُد أَبَدا».(19) به راستى، از قتل حسين حرارتى در دلهاى اهل ايمان وجود دارد كه هرگز
سرد شدنى نيست. سپس امام صادق عليه السالم فرمود: پدرم فداى كشتهاى، كه موجب گريستن هر مؤمنى مىگردد، سؤال

شد: منظور چيست؟ حضرت فرمود: هيچ مؤمنىاو را ياد نمىكند، مگر اين كه به گريه مىافتد.(20)
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در روايت ديگرى، امام صادق عليه السالم مىفرمايد: امام حسين عليه السالم فرموده است:
«أَنَا َقتِيُل اْلَعْبَرِة َال يَْذُكُرنِي ُمْؤِمٌن إِالَّ اْسَتْعبَر».(21)

من كشته اشكم، هيچ مؤمنى مرا ياد نمىكند، جز اين كه گريان مىشود. 
البته، معناى ديگرى هم براى اين حديث بيان شده است و آن اين كه من كشتهاى هستم كه سرگذشتم عبرتآموز است و هر كس

سرگذشت مرا ياد كند عبرت مىگيرد و به اداى تكليف و قيام و انجام وظيفه اقدام مىكند.(22)
بنابراين، ارزش و اهميت گريستن بر مصائب حسين عليه السالم در اين است، كه اين كارها بر اساس معرفت صورت گيرد. الزمه اين

معرفت هم شناخت امام و مقام واالى او و تكاليفى است كه بر عهده ما قرار داده شده است، كه در سه محور به آنها مىپردازيم.

الف) شناخت امام عليه السالم

در اين باره، عالوه بر دليل عقلى (جامعه، بدون پيشواى صالح نمىتواند حيات سالم اجتماعى داشته باشد) روايات فراوانى هم در
كتب اسالمى وارد شده كه از باب نمونه دو مورد را مطالعه مىكنيم:

1. امام صادق عليه السالم فرمود:
َماُم َعلٌَم بَْيَن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو بَْيَن َخْلِقِه َفَمْن َعَرَفُه َكاَن ُمْؤِمناً َو َمْن أَْنَكَرُه َكاَن َكافِراً».(23) «اْإلِ

امام، عالمت و راهنماى ميان خداوند متعال و بندگان است. پس هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس منكر او شود كافر
است.

2. پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم نيز فرمود:
َماِم َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة».(24) َماٍم أَْو لَْيَس فِي ُعُنِقِه َعْهُد اْإلِ «َمْن َماَت َو لَْيَس فِي ُعُنِقِه بَْيَعٌة ِإلِ

هر كس بميرد و تحت تبعيت (امامى) نباشد، به مرگ روزگار جاهليت از دنيا رفته است.
اصل معرفت و اطاعت از امام، كه بيعت امت را نيز در پى دارد، مورد اتفاق همه فرقههاى مسلمان است؛ چنان كه در صدر اسالم،
پس از آن كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم اين موضوع مهم را اعالم داشت، اگر كسى از بيعت حق خوددارى مىكرد يا به نوعى

از آن محروم مىماند، تالش مىكرد (اگر چه به شكل ناقص و حتى گاهى با اجبار) اين نقيصه بزرگ دينى را جبران نمايد.
ابن ابىالحديد درباره عبداللَّه بن عمر كه زير بار بيعت با على عليه السالم نرفت، مىنويسد:

وقتى حجاج بن يوسف ثقفى از سوى عبدالملك مروان (پنجمين خليفه عباسى، 65 - 83 ه ق) به مكه وارد شد و عبداللَّه بن زبير را
دستگير كرد و به دار كشيد، عبداللَّه بن عمر، كه اوضاع را خطرناك مىديد، نزد حجاج رفت و گفت: دست خود را بده تا با خليفه
َماٍم أَْو لَْيَس فِي عبدالملك مروان بيعت كنم، چون رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «َمْن َماَت َو لَْيَس فِي ُعُنِقِه بَْيَعٌة ِإلِ
) حجاج در حالى كه روى تختى خوابيده بود، از روى بىاعتنايى پاى خود را دراز كرد و گفت: َماِم َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة».(25 ُعُنِقِه َعْهُد اْإلِ
پايم را بگير و بيعت كن، زيرا دستم بند است! عبداللَّه بن عمر گفت: آيا مرا مسخره مىكنى؟! حجاج گفت: اى احمقِ قبيله بنى
عدى، آن روز با على بيعت نكردى، ولى امروز مىگويى هر كس بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته
است!؟» آيا على امام زمان تو نبود؟ به خدا سوگند، براى عمل به سخن پيامبر به اينجا نيامدهاى، بلكه از ترس درختى كه عبداللَّه

بن زبير از آن آويزان است به اين جا آمدهاى!(26)

ب) شناخت انگيزه و هدف امام

در قلمرو امامشناسى، توجه به انگيزه و هدف مقدس حضرت سيد الشهدا بسيار ضرورى است.
- حضرت امام حسين عليه السالم و امام صادق عليه السالم در تفسير آيه: «هذاِن َخصماِن اخَتَصُموا فى ربِّهم».(27) با مضمونى

نزديك به هم فرمود: 
«إِنَّا َو آَل أَبِي ُسْفيَاَن أَْهُل بَْيَتْيِن تََعاَدْيَنا فِي اللَِّه ُقْلَنا َصَدَق اللَُّه َو َقاُلوا َكَذَب اللَُّه َقاتََل أَُبو ُسْفيَاَن َرُسوَل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم
ْفيَانِيُّ ُيَقاتُِل اْلَقائَِم».(28) َو َقاتََل ُمَعاِويَُة َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب عليه السالم َو َقاتََل يَِزيُد ْبُن ُمَعاِويََة اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِّيٍ عليه السالم َو السُّ
ما و آل ابىسفيان، دو خاندان هستيم كه بر سر دين خدا (ايمان و كفر) در ستيزيم. ما مىگوييم: خدا راست مىگويد (بدان باور داريم)،
و آنان مىگويند: خدا دروغ مىگويد! بر اين اساس، ابوسفيان با رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم جنگيد؛ معاويه با على عليه

السالم درگير شد؛ يزيد با حسين عليه السالم جنگ كرد؛ و سفيانى هم با حضرت قائم نبرد و درگيرى خواهد داشت.
- حضرت حسين عليه السالم، به هنگام خروج از مدينه، قيام خويش را رسالتى اجتنابناپذير دانست و ضمن وصيت به برادرش،

محمد ابن حنفيه، درباره هدف خويش فرمود: 
ِة َجّدِي».(29) ْصَالحِ فِي ُأمَّ «َو إِنََّما َخَرْجُت لِطَلَِب اْإلِ

من براى اصالح امت جدم از مدينه خارج شدم.
ايشان در جواب نامه دعوت اهل كوفه هم نوشته بود:

َالُم».(30) ائُِن بِِديِن اْلَحّقِ اْلَحابُِس نَْفَسُه َعلَى َذلَِك لِلَِّه َو السَّ َماُم إِالَّ اْلَحاكُِم بِاْلكَِتابِ اْلَقائُِم بِاْلِقْسِط الدَّ «َفلََعْمِري َما اْإلِ
به جان خودم پيشواى راستين كسى است كه به كتاب خدا عمل نموده و راه قسط و عدل را پيشه خود سازد و از حق پيروى كرده و

وجود خويش را وقف و فداى فرمان خدا كند.
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او خود را داراى اين ويژگىهاى ممتاز مىدانست كه براى اصالح امت قيام كرد. براى ايجاد اصالح در امت هم، به نظر حسين عليه
السالم پرداختن به معلولها و شاخ و برگها كافى نبود، بلكه بايد با عامل اصلى و منشأ همه مفاسد، كه عقايد و اخالق را به

نابسامانى كشيده بود، يعنى رهبرى فاسد، به نبردى خونبار و سرنوشت ساز پرداخته مىشد.

ج) شناخت مرام حس� عليه السالم

به هنگام گريستن و سوگوارى، به مرام و رفتار حسين عليه السالم در زندگى نيز بايد توجه داشت و از آن درس گرفت. اگر چه از
فرازهاى باال تا حد زيادى مرام و مقصد آن حضرت به دست مىآيد، ولى توجه به رواياتى در اين موضوع خالى از لطف نيست. 

طبق آن چه در روايت آمده، حضرت امام حسين عليه السالم به يكى از ياران خويش (عمير انصارى) فرمود: 
«ناِد أن اليقُتل َمعِى َرُجٌل َعلَيِه َديٌن، و ناِد بِها فى الموالى، َفانى َسِمعت رُسوَل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: َمن ماَت َو َعليِه

َديٌن، أَخَذ َمن َحسناتِِه يَوَم القياَمة»».(31)
نبايد كسى كه َدينى بر ذمه دارد با من كشته شود. اين موضوع را به همه يارانم اعالم كن، زيرا من از رسول خدا صلى هللا عليه

وآله وسلم شنيدم، كه مىفرمود: هر كس با بدهكارى (به مردم) بميرد، روز قيامت آن را از حسنات خويش گرفته و كاسته است.
در بيانى ديگر، وقتى امام حسين عليه السالم مشاهده مىكند كه مسلمانان خود فروخته در برابر او صف كشيدهاند و در مقابل
سخنان حق ايشان، كوركورانه، هياهو سر دادهاند و گوششان به سخن حق بدهكار نيست، ضمن ايراد خطابه مهم و «ُملَِئْت
) آنان را به خاطر حرامخوارى و قساوت قلب، سرزنش مىكند و حرامخوارى، را موجب ُبُطوُنُكْم ِمَن اْلَحَراِم َو ُطبَِع َعلَى ُقُلوبُِكم».(32

انحراف آنان از حق، معرفى مىكند.
عالىترين مرام حضرت حسين عليه السالم حق جويى و عمل به آن است. ايشان ضمن نامه به رؤساى بصره امامت خويش را با اين

عبارت اعالم مىدارد: 
ُق بِذلك الَحقَّ الُمسَتَحَق َعلَينا ِممَّن تَوّالُه... »(33) «نَحُن نَعلَُم أنّا أحَّ

ما مىدانيم بر حقى كه اليق آن هستيم، از ديگران كه آن را گرفتهاند سزاوارتريم.

4. پرهيز از سوء استفاده

آن چه مكتب عاشورا را زنده نگاه داشته است، اشكها و سوگوارىها و عزادارىها بوده و آن چه عزادارى را استمرار بخشيده است،
اخالصها و صداقتها و آگاهىها و فداكارىها بوده است. بر اين اساس، براى استمرار بيشتر و شكوفاتر شدن اين مكتب ناب و الهى، بايد
از هر گونه ناخالصى، ريا كارى، منفعت طلبى، ذلت نمايى، ابتذال، رفتارهاى ناروا، خرافهگويى، غلو و از حد فزون روى، خوددارى

نموده و ديانت را استحكام و جلوه بهترى ببخشيم.
بدين جهت، مناسب است به كالم دردمندانهاى از دانشمند بزرگ، استاد محمدرضا حكيمى، توجه كنيم: 

«گاهى از تظاهرات دامنه دار مردم در روزهايى امثال عاشورا، سوء استفادههايى عظيم نيز مىشود، و در اين جاست كه عاشورا
دردناكتر مىشود، و بايد عاشورايى باز براى عاشورا گرفت!».(34)

اكنون، برخى نكات مهم را به منظور پيشگيرى از اين نوع سوء استفادههاى عظيم مىآوريم:

الف) داش� اخالص

با عنايت به اين كه، اشك ريختن بر مصائب حضرت حسين عليه السالم و عزادارى براى آن حضرت عبادتى بزرگ است، داشتن
اخالص، كه در روايات مورد توصيه اكيد قرار گرفته، پيوسته بايد مد نظرمان باشد و از هر گونه رياكارى، چشم و هم چشمى، رقابت
ناسالم و فريبكارى پرهيز كنيم. طبق برخى منابع، يزيد بن معاويه به منظور فرافكنى و اغفال و انحراف افكار مردم، دستور داد در
معابر عمومى ظرفهاى آبى گذاشتند تا مردم آب بنوشند و بر قاتل حسين عليه السالم عبيداللَّه بن زياد، لعنت كنند!(35) هم چنين
او در شام، در حالى كه اهل بيت عليهم السالم در اسارت او به سر مىبردند، هم خود گريه كرد و هم دستور داد زنان آل ابوسفيان

براى حسين عليه السالم سوگوارى و عزادارى كنند!(36) اما از اين عزادارىهاى فريبكارانه، هيچ اثر مثبتى بر جاى نمانده است.

ب) توجه به معنويت

منفعتطلبى، آسيب خطرناك و دردناكى است كه ارزش و پاداش عمل را زايل مىكند و با عنوان «مستأكل بنا» مورد نكوهش نيز قرار
گرفته است. مفضل بن عمر به ياران خويش سفارش مىكرد: «ال تَسَتأكُِلوا بآِل محَّمد». آن گاه كالم امام صادق عليه السالم را ياد آور

مىشد كه شيعيان رابه سه گروه تقسيم مىكرد و درباره يك گروه از آنان مىفرمود: 
آنان ما را دوست مىدارند و سخنان ما را مىشنوند و در عمل هم از ما متابعت مىكنند تا بدين وسيله از وجود ما ارتزاق كنند خداوند

متعال آتش را بر آنها مسلط و شكم آنان را از آتش انباشته خواهد نمود و گرفتار گرسنگى و تشنگى خواهد كرد.
امام باقر عليه السالم نيز ضمن حديثى به ابى نعمان مىفرمايد: 

«َوالتَستأكِِل بِنا الناَس َفال يَزيدَك اللّه بِذلَك إّال َفْقرا».(37)
به وسيله ما، مال مردم را مخور كه اين امر جز بر فقر تو نمىافزايد.

البته، اجرت گرفتن در ازاى تبليغ حرام نيست، اما از اثر وضعى استيكال نبايد غفلت داشت.
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ج) پرهيز از ذلت �ايى

پس از واقعه كربال وقتى افراد دشمن، به خاطر كشتن جوانان اهل بيت عليهم السالم مورد سرزنش قرار مىگرفتند، در مقام دفاع از
خود، شجاعت و دالورى آنان را با اين تعبير بيان مىكردند:

«ثاَرْت َعلَينا ِعصابٌَة أْيديها في َمقابِضِ ُسُيوفِها كاألُسوِد الّضاريِة».(38)
كه آنان را شمشير به دستانى بسان شيران خشمگين و حملهور معرفى مىكند.

به راستى وقتى حجاج بن عبداللَّه بن عمار، يا حميد بن مسلم، شجاعت و پايمردى و قدرت قلب و آرامش حضرت اباعبداللَّه را مورد
ستايش و عظمت قرار مىدهند، چه دليلى دارد كه ما آن بزرگواران را ذليل و زبون معرفى كنيم؟ وقتى خود امام حسين عليه السالم
در پاسخ كوفيان پيمان شكن كه آن حضرت را به رفتن به سرزمينى ديگر يا تسليم شدن در برابر حاكميت بنى اميه كه توسط قيس
بن اشعث صورت گرفت، دعوت مىكنند، فرياد بر مىآورد: «واللَِّه ال ُاعِطيهم بِيَدى اعطاء الذليل، و ال أقرُّ لكم ِاقراَر الَعبيِد».(39) و عزت را

بر ذلت بر مىگزيند، ما چه حقى داريم آن عزيز را ذليل جلوه دهيم؟
وقتى امام حسين عليه السالم در روز عاشورا، فرياد بر مىآورد كه: همانا ناپاك زاده فرزند ناپاك زاده مرا بر سر دو راهى جنگ، به
) اما، از ساحت من به دور است كه ذلت و خوارى را خاطر كمى ياران، و ذلت و تسليم در برابر حاكميت ستم پيشگان قرار داده،(40

بپذيرم.
آيا به راستى رواست ما از آن حضرت و اهل بيت و يارانش، چهرههاى زبون و ذليلى ارائه دهيم كه با شأن رفيع و مقام منيع آنان

سازگار نباشد؟!

د) خرافات و غلو

بيان مطالب خرافى، مبتذل، غلوآميز، دروغ و بى اساس، آن هم به منظور گرم كردن مجلس، نوآورى و ابتكار و اشك گرفتن و رونق
بخشيدن به محفل، از كارهاى بسيار ناروا و خطرناكى است كه براى حفظ عظمت و شأن مقام اهل بيت عليهم السالم با جديت

بايد از آن پرهيز كرد.(41)
افرادى كه گفتارها و رفتارهاى بى اساس، خود ساخته و مبتذل، و احياناً دروغين به معصومان واالمقام نسبت مىدهند، به دو موضوع

اساسى بايد توجه داشته باشند:
. اين گونه كارها، گويا از روى بى مباالتى، ناآگاهى يا افراط گرى، در عصر خود معصومان نيز گاهى پديد مىآمده است، اما آن 1

بزرگواران با شدت از آن جلوگيرى مىكردهاند. امام باقر عليه السالم به ابونعمان، صحابى خويش مىفرمود: 
«َال تَْكِذْب َعلَْيَنا َكِذبًَة َفُتْسلََب اْلَحنِيِفيَّة».(42)

دروغى بر ما مبند، مبادا دين پاك خويش را سلب كنى و از دست بدهى.
وقتى در حضور امام صادق عليه السالم سخن از ملعون بودن «حانِك» يعنى «جوال» و بافنده به ميان آمد ايشان فرمود:

جوال كسى است كه مطالبى را به هم مىبافد و به خدا و رسول صلى هللا عليه وآله وسلم نسبت مىدهد!(43)
امام صادق عليه السالم روايت مىكند: 

با پدرم امام باقر در حال طواف بوديم كه مردى شامى، بر اساس معلوماتى كه از تورات و انجيل داشت، مىخواست درباره نحوه
شروع طواف ما اظهار نظر كند. پس از طواف و نماز، پدرم او را نزد خويش فرا خواند و فرمود: 

اِم اْسَمْع َحِديَثَنا َو َال تَْكِذْب َعلَْيَنا َفإِنَُّه َمْن َكَذَب َعلَْيَنا فِي َشْيٍء َفَقْد َكَذَب َعلَى َرُسوِل اللَِّه ص َو َمْن َكَذَب َعلَى َرُسوِل «يَا أََخا أَْهِل الشَّ
بَُه اللَُّه َعزَّ َو َجل».(44) اللَِّه ص َفَقْد َكَذَب َعلَى اللَِّه َو َمْن َكَذَب َعلَى اللَِّه َعذَّ

اى برادر شامى، سخن مرا خوب گوش كن و بر ما دروغ مبند؛ زيرا هر كس چيزى را به دروغ به ما نسبت دهد، به رسول خدا دروغ
بسته، و هر كس به رسول خدا دروغ ببندد، به خدا دروغ بسته؛ و هر كس به خدا دروغ ببندد، خداى متعال او را عذاب خواهد كرد.

2. بر اساس ناروا بودن اين گونه دروغها و خطر آنها در انحراف مردم از سيره پيشوايان دين و معارف الهى، و نيز سوء استفاده ديگران
از اين قبيل كارها، مراجع تقليد و عالمان اسالمشناس و متوليان امور دينى، راجع به آن مسأله هشدارهاى فراوانى دادهاند كه توجه

به آنها مسؤليت ما را بيش از پيش مىكند.
مداحان، در تبيين و تبليغ حقايق زيباى وجود ائمه اطهار عليهم السالم وظيفه خطيرى دارند و بايد در محتوا و مضامين سخنان و
اشعار خود كامال دقت كنند، اين بىدقتىها (تعابير غلوآميز و تعاريف بىمعنا) سطح معارف اسالمى را در ذهن مخاطبان پايين مىآورد، در

حالى كه معارف اسالمى در اوج اعتال قرار دارد....(45)
از خرافات و دروغگويى و خوابهاى بىاساس، و ادعاهاى واهى، پرهيز كنيم و بدانيم، كه اين امور غير واقعى، چهره اسالم و شيعه را

مشوه (زشت و معيوب) و زبان طعن دشمنان را مىگشايد....(46)
خطر انحرافاتى كه در مداحىهاى در حال رشد در ايران احساس مىشود، بسيار نگران كننده و براى نظام جمهورى اسالمى، يك

تهديد است!(47)
وقتى يك منبرى (واعظ) به گونهاى حرفهاى عوام پسند براى مردم بزند، خود به خود موجب رواج خرافات در جامعه مىگردد.(48)

پي نوشت :
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1) اردبيلى، جامعالرواة، ج 1، ص 323.

2) وسائاللشيعه، ج 14، ص 502.

3) مأساةالحسين 7، ص 118.

4) بحاراالنوار، ج 22، ص 276.

5) كافى، ج 3، ص 217.

6) كافى، ج 3، ص 218 و 219.

7) بحاراالنوار، ج 16، ص 235.

8) وسائاللشيعه، ج 3، ص 281.

9) مكارم االخالق، ص 22؛ بحاراالنوار، ج 16، ص 236.

10) 150 سال جوان بمانيد، ص 134.

11) الخصال، ص 243؛ بحاراالنوار، ج 90، ص 330.

12) من اليحضرهالفقيه، ج 2، ص 594.

13) تاريخ طبرى، طبرى، ص 345.

14) اللهوف فى قتلىالطفوف، ص 53؛ المفيد فى ذكرالشهيد، ص 126؛ ر.ك: زينب قهرمان دختر على، اثر ديگر مؤلف، چاپ چهارم.

15) بحاراالنوار، ج 45، ص 82.

16) شيخ صدوق، امالى، مجلس 31؛ بحاراالنوار، ج 45، ص 82.

17) چشم اندازى به تحريفات عاشورا (لؤلؤ و مرجان)، ص 35.

18) كامل الزيارات، ص 138.

19) مستدركالوسائل، ج 10، ص 318.

20) همان.

21) بحاراالنوار، ج 44، ص 284.

22) مجمع البحرين، ص 268.

23) بحاراالنوار، ج 23، ص 88.

24) همان، ص 94؛ كنزل العمال، ج 1، ص 103.

25) بحاراالنوار، ج 23، ص 94.

26) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبالغه، ج 13، ص 242؛ الكنى وااللقاب، ج 1، ص 357؛ سفينةالبحار، ج 3، ص368.

27) حج، 19.

28) بحاراالنوار، ج 33، ص 165؛ معانى االخبار، ص 346؛ الخصال، ص 43.

29) همان، ج 44، ص 329.

30) همان، ج 44، ص 334.

31) احقاقالحق، ج 19، ص 429؛ موسوعة كلماتاالمامالحسين 7، ص 417.

32) بحاراالنوار، ج 45، ص 8.

33) تاريخ االمم و الملوك، ج 6، ص 200؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 340.

34) سرود جهشها، ص 51، چاپ اول، 1343.

35) سلطان الواعظين شيرازى، گروه رستگاران، ج 2، ص 310.

36) تاريخ االمم و الملوك، ج 6، ص 264 و 267.

37) مستدركالوسائل، ج 9، ص 93.

38) ابن ابى الحديد، شرح نهجالبالغه، ج 3، ص 263.

39) تاريخ االمم والملوك، ج 6، ص 342؛ بحاراالنوار، ج 45، ص 7 و ج 44، ص 191؛ شيخ طبرسى، اعالمالورى بأعالمالهدى، ج 1، ص 459.

40) لهوف، ص 156؛ بحاراالنوار، ج 45، ص 9.

، كه جرقههاى آن زده مىشد، طى مقاله مفصلى در دو شماره روزنامه اطالعات ) اين جانب خطرها و ضررهاى اين پديده دردناك را، در سال 1360 41

منعكس كردم، كه در كتاب اخالق زندگى تحت عنوان اسالم، نظام تعادل، مبناى افراط و تفريط آمده است.

42) كافى، ج 2، ص 338.

43) همان، ص 340.

44) همان، ج 4، ص 187.

45) آيتاللَّه خامنهاى، جمهورى اسالمى، 6 مرداد ماه 1384 شماره 7542، ص 3.

46) آيتاللَّه محمد فاضل لنكرانى، نشريه افق حوزه، 28 شهريور 1384، شماره 84، ص 4.

47) آيتاللَّه سيستانى، جمهورى اسالمى، شماره 7587، 28 شهريور 84، ص 1.

48) آيتاللَّه محمدهادى معرفت، نشريه 19 دى، 6 مرداد ماه 1384 شماره 452، ص 1.
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مسلم بن عقيل الگوى هجرت و جهاد

عبدالكريم تربيزى

) به دستور حضرت سيدالشهدا عليه السالم اين يار وفادار و قهرمان ميدان نبرد و فضيلت در نيمه ماه رمضان سال 60 هجرى(1
هجرت تاريخى خود را از مكه آغاز كرد. 

محدث قمى در اين باره مىگويد:
امام حسين عليه السالم جواب نامههاى كوفيان را نوشت و مسلم بن عقيل را فرمان داد تا به سمت كوفه سفر نمايد و آن نامه را
به كوفيان برساند، جناب مسلم حسباالمر آن حضرت مهياى كوفه شد. پس آن حضرت را وداع كرده از مكه بيرون شد. موافق بعضى

كلمات، مسلم نيمه رمضان از شهر مكه بيرون شد و پنجم شوال در كوفه وارد شد.(2)
ايشان براى به انجام رسانيدن دستور اماِم خود راهى كوفه شد. ره توشه او ايمان و اخالق و نامه ساالر شهيدان عليه السالم به

سران كوفه بود. امام حسين عليه السالم در آن نامه نوشته بود:
اين نامهاى است از حسين بن على عليه السالم به گروهى از مؤمنان و مسلمانان كوفه!

پس از ستايش خداوند متعال؛ همانا هانى و سعيد نامههاى شما را نزد من آوردند و اين دو نفر آخرين پيكهاى شما براى من بودند.
من تمام آنچه را كه نوشتههاى شما در برگرفته بود فهميدم. گفتار همه شما اين بود كه ما امام و پيشوايى نداريم، به سوى ما
بشتاب؛ شايد خداوند متعال ما را به دست تو هدايت كند. من نيز، برادرم و پسر عمويم و فرد مورد اعتمادم، مسلم بن عقيل، را به
سوى شما مىفرستم. اگر او پس از ارزيابى اوضاع كوفه به من گزارش دهد كه رأى و نظر شما همان است كه در نامههايتان

نوشتهايد و منتظرم هستيد، سريع به سوى شما خواهم آمد. ان شاءاللَّه.
به جان خودم سوگند، امامت و رهبرى جامعه جز براى كسى كه به كتاب خدا عمل كند، طبق آن حكومت كند، عدالت را به پا دارد،

دين خدا را بطلبد و خود را به خدا تسليم نمايد، شايسته نيست.(3)
امام حسين عليه السالم اين نامه را به دست مسلم بن عقيل سپرد و به او توصيه فرمود:

«من تو را به سوى كوفه مىفرستم و اينها كه مىبينى نامههاى كوفيان است. زود است خداوند آنچه را نسبت به تو دوست دارد و به
آن خشنود است به انجام رساند. اميدوارم من و تو در جايگاه واالى شهيدان قرار بگيريم! در سايه لطف و بركات خداوند حركت كن تا
به كوفه داخل شوى و هرگاه به آنجا رسيدى در خانه مطمئنترين اهل آن شهر منزل كن و مردم را براى پيروى از من دعوت كن و از
اطاعت آل ابى سفيان برحذر دار. اگر احساس كردى مردم همگى مرا مىخواهند و در بيعت با من يكدل و يك زباناند، به من گزارش

كن تا طبق اطالعات تو عمل كنم؛ ان شاءاللَّه تعالى».(4)
سخن طبرى در اين باره چنين است:

جامامج حسين عليه السالم مسلم را فرا خواند و به او فرمود: به كوفه رفته و از آنچه كه به ما نوشتهاند جويا شو كه اگر آنچه آنان
اظهار داشتهاند درست است ما به سوى آنان حركت كنيم، مسلم جاز مكهج خارج شد و به مدينه آمد و از آن جا دو نفر را به عنوان

راهنما با خود همراه كرد....(5)
بدين ترتيب، مسلم بن عقيل راه جهاد و شهادت را در پيش گرفت. او ابتدا مخفيانه به مدينه رفت و مرقد مطهر نبوى را زيارت كرد و
در مسجد النبى دو ركعت نماز خواند. آنگاه، مخفيانه با بستگانش وداع كرد و شبانه راه عراق را در پيش گرفت و با عزم و ارادهاى

راسخ، به سوى هدف بلند خويش شتافت.(6)

قيام به تنهايى

از ويژگىهاى بارز حضرت مسلم، گام نهادن در راهى دشوار و سخت بود. آن گرامى به سوى مردمى حركت مىكرد كه سابقه خوبى
در وفادارى به اهل بيت عليهم السالم نداشتند، اما بر اين باور بود كه در راه حق، به كمى ياور و اندك بودن نيرو نبايد توجه كرد؛

چراكه خداوند متعال در پيامى كوتاه و حياتى به پيامبرش فرمود:
«ُقْل إِنَّما أَِعُظُكْم بِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا لِلَِّه َمْثنى َو ُفرادى ُثمَّ تََتَفكَُّروا ما بِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ نَذيٌر لَُكْم بَْيَن يََدْي َعذابٍ َشديٍد».(7)

بگو: شمارا فقط به يك پند موعظهمىكنم اينكه براى خدا قيام كنيد، دونفر دونفر، يا تنها تنها.
اساساً، كار براى خدا ارادهاى قوى و ايمانى عميق الزم دارد. امير مؤمنان عليه السالم در اين رابطه فرمود: 

«اَيَّها النّاس التَسَتوِحُشوا فى طَريقِ الُهدى لِقلَّة اَهلِِه َفاِنَّ الناَس َقد اجَتَمعُوا َعلى مائَِدٍة ِشبُعها َقصيٌر َو ُجوُعها طَويٌل».(8)
اى مردم، در پيمودن راه حق، از اندكى اهل حق نهراسيد. همانا اكثريت مردم بر سر سفرهاى گرد آمدهاند كه سيرى آن كوتاه مدت

و گرسنگىاش دراز و طوالنى است.
خداى متعال در قرآن از انسانهاى حق جويى سخن مىگويد كه به تنهايى به مصاف اهل باطل رفته و با ايمانى راسخ، اعتقادات

نادرست مشركين را مورد هجوم قرار دادهاند. 
پيامبران، اولياى الهى، مصلحان اجتماعى، و رهبران دلسوز همواره يكّه و تنها قيام كردهاند، اما با باورهاى عميقى كه داشتهاند به
اهداف بلند خود دست يافتهاند. حضرت امام حسين عليه السالم نيز به تنهايى و با يارانى اندك قيام كرد. آن حضرت بر اين باور بود
كه اكثريت مردم، و در رأس آنان نخبگان سياسى - اجتماعى، افرادى عافيت طلباند و دين خدا را نمىشود به آنان سپرد و به انتظار
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همكارىشان نشست. آن بزرگوار مىفرمود: 
يَّاُنوَن».(9) ُصوا بِاْلبََالِء َقلَّ الدَّ يُن لَِعٌق َعلَى أَْلِسَنتِِهْم يَُحوُطونَُه َما َدرَّْت َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمّحِ ْنيَا َو الّدِ «النَّاُس َعبِيُد الدُّ

«مردم بندگان دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست. به دور دين تا آنجا گرد مىآيند كه دنيايشان در رفاه باشد، اما اگر با سختى و
گرفتارى آزموده شوند، تعداد دينداران اندك خواهد بود».

خط شكن بودن

حضرت مسلم بن عقيل را مىتوان نخستين پيشگام مبارزه در حماسه كربال دانست. در حقيقت، آن گرامى خط شكن امام حسين
عليه السالم، در جبهه عاشوراييان بود.

در هر حركت و قيامى، كسانى بايد مبارزه را از نقطهاى آغاز كنند. اين حركت، شهامت و جرأت و ايمان و رشادت و جانبازى مىخواهد.
معموالً افراد نادرى اين مأموريتها را به عهده مىگيرند كه داراى ويژگىهاى خاصى هستند. امام حسين عليه السالم نيز براى
شكستن خط مقدم و آغاز مبارزه، فرزند عقيل را انتخاب كرد. هنگامى كه مسلم خواست حضرت سيد الشهدا در اين حكم تجديد

نظر كند امام نپذيرفت و او را به ادامه راه ترغيب كرد و فرمود:
«فامض لوجهك الذى وّجهتك فيه».(10) 

به مأموريتى كه به تو محول كردهام ادامه بده!
در فرهنگ قرآن، به اين ويژگى مردان خدا توجه شده است. قرآن، وقتى حاالت مشركان و كفار را بيان مىكند، تعجب و شگفتى آنان

را از قيام و مبارزه رهبران الهى عليه كفر و بت پرستى ياد مىكند و مىفرمايد:
«َفقاَل اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ما هذا إِالَّ بََشٌر ِمْثُلُكْم ُيريُد أَْن يََتَفضََّل َعلَْيُكْم َو لَْو شاَء اللَُّه َألَْنَزَل َمالئَِكًة ما َسِمْعنا بِهذا في آبائَِنا

اْألَوَّليَن».(11)
اشراف كافر قوم نوح به مردم گفتند: اين مرد كسى نيست جز بشرى همچون شما. او مىخواهد بر شما برترى جويد (و خود را در
جامعه مطرح كند). اگر خدا مىخواست (پيامى بفرستد)، فرشتگانى نازل مىكرد، كه ما چنين حركتى را هرگز در نياكان و پدران خود

نديدهايم.
آنان نه تنها انسانهاى خط شكن در صف مبارزه حق عليه باطل را نمىپذيرفتند، آنان را با توسل به اتهامات گوناگون از جامعه طرد

مىكردند و مىگفتند: 
«إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل به ُجنٌَّة».(12)

ديوانه است و از روى جنون به اين كارها دست مىزند.
آرى، ايستادن در صف مقدم جبهه حق، سعه صدر و شكيبايى مىطلبد؛ چراكه آالم روحى و ضربات روانى آن سختتر از تحمل
زخمهاى جسمى است. در مورد حضرت مسلم نيز اين مسأله تحقق يافت، زيرا هنگامى كه يك تنه خط باطل بنى اميه را شكست،

به جنون و سفاهت و جهل و نفاق و تفرقه افكنى متهمش كردند.(13)
موالى متقيان عليه السالم، همواره خط شكنان جبهه حق عليه باطل را ستايش مىنمود، و در فراق آنان مظلومانه مىگريست و

مىفرمود: 
«آن گروه از برادران ما كه در جنگ صفين به شهادت رسيدند هرگز زيان نكردند؛ گرچه امروز حضور ندارند تا خوراكشان غم و غصه و
نوشيدنىشان خون دل باشد. به خدا سوگند، آنان در مالقات با خدا پاداش خود را گرفتند و پس از طى دوران ترس و خوف، در خانه
امن و آسايش استقرار يافتند! كجايند برادران من كه به راه حق رفتند؟ كجاست عمار؟ كجاست ابن تيهان؟ كجاست ذوالشهادتين؟ و

كجايند ديگر برادرانشان كه پيمان جانبازى بستند و سرهايشان را براى ستمگران فرستادند».(14) 
صدرالمتألهين مىگويد:

آنان كه ره دوست گزيدند همه
در كوى شهادت آرميدند همه

در معركه دو كون فتح از عشق است
هر چند سپاه او شهيدند همه

امام حسين عليه السالم نيز، هنگامى كه خبر شهادت مسلم بن عقيل را شنيد، بر او درود فرستاد و با ديدگانى اشكبار فرمود:
«َرِحَم اللَُّه ُمْسلِماً َفلََقْد َصاَر إِلَى َرْوحِ اللَِّه َو َرْيَحانِِه َو تَِحيَّتِِه َو ِرْضَوانِِه أََما إِنَُّه َقْد َقَضى َما َعلَْيِه َو بَِقَي َما َعلَْيَنا ُثمَّ أَْنَشأَ يَُقوُل».(15)

خدا مسلم را رحمت كند! او به سوى آسايش الهى و ملكوت عطرآگين و بهشت و خشنودى خدا سفر كرد. او تكليف خود را انجام
داد و هنوز تكليف ما باقى است.

سبقت در سختىها

سفير و پيشمرگ كاروان اباعبدللَّه الحسين عليه السالم با آغوش باز به استقبال سختىها و مشقتهاى راه خدا رفت. او از همان روز
جدايى از رهبر خويش به انواع سختىها و مشكالت دچار شد؛ برخى از راهها را چندين بار طى نمود؛ به گرسنگى و تشنگى و
سرگردانى مبتال شد؛ راهنمايان او از تشنگى جان سپردند و خود او با زحمات فراوان به محلى به نام مضيق رسيد. او از پانزدهم
رمضان تا پنجم شوال، سختىهاى فراوانى را تحمل كرد تا اينكه در روز پنجم شوال به منزل مختاربن ابى عبيده ثقفى وارد شد. بعد از
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آن نيز، تا نهم ذىالحجه، شصت و پنج روز از بحرانىترين و مشكلترين روزهاى زندگى خود را گذراند؛ اما چون هجرت او در راه خدا و به
فرمان حجت الهى بود، هيچگونه تزلزل و ترديدى در پيمودن راه حق به دل راه نداد.

خداوند متعال از پيشروان و سبقت گيرندگان هجرت و نصرت در راه دين ابراز رضايت كرده و پيروزى هميشگى آنان را بشارت داده و از
برندگان چنين مسابقهاى به نحو شايستهاى تجليل به عمل آورده است:

ابُِقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمهاِجريَن َو اْألَْنصاِر َو الَّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أََعدَّ لَُهْم َجنَّاتٍ تَْجري تَْحَتَها «َو السَّ
اْألَْنهاُر خالِديَن فيها أَبَداً ذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظيُم».(16)

خداوند از پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خشنود گشت و آنها از او خشنود
شدند. باغهايى در بهشت براى آنها فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است. جاودانه در آن خواهند ماند و اين همان

پيروزى بزرگ است.(17)
طبق اين بينش قرآنى، پيشگامان هجرت و جهاد و شهادت كسانى هستند كه با اشتياق كامل سختىها و زحمات پاسدارى از دين

خدا را به جان مىخرند و به باالترين درجات در نزد خداوند مىرسند.
اميرمؤمنان درباره اين انسانها به كميل بن زياد مىفرمايد: 

«اولئَِك َواللَِّه اَالََقلُّوَن َعَدداً َو االعظَُموَن ِعنداللَِّه َقدرا... َهَجَم بهمالعلم على حقيقةالبصيره و باَشرُوا روَحاليقين َو استالنُوا ماَ
اسَتعَوَرُهاَلُمتَرفوَن َو اَنسُوا بِما اسَتوَحَش ِمنُهالجاِهُلون و صحبواالدنيا بابدان ارواحها معلقٌة بالمحالالعلى».(18)

به خدا سوگند، تعداد اينگونه افراد اندك است، ولى نزد خدا بلند مرتبهاند... آنان با نور دانش به حقيقت ادراك و بصيرت رسيدهاند و
جوهره يقين را با جان خود دريافتهاند و آنچه را كه بر افراد رفاه طلب و عافيت خواه دشوار مىآيد آسان گرفته (و به استقبال سختىها
رفتهاند) و با آنچه كه ناآگاهان از آن بيم دارند مأنوس شدهاند. با بدنهايشان همنشين دنيا گشتهاند، در حالى كه روحشان به

قلههاى رفيع عالم ملكوت پيوند خورده است. 
امام صادق عليه السالم نيز در مورد نشانههاى شيعيان راستين به مقاومت و پايدارى آنان در مقابل سختىها اشاره كرده و فرموده

است: 
«شيَعُتنا ال يَهرُّوَن َهريَر الَكلِب».(19)

شيعيان ما در مقابل سختىها به زانو در نمىآيند و همانند سگ زوزه نمىكشند.

استقامت در وفاى به عهد

از مهمترين ويژگىهاى مردان الهى وفاى به عهد و پاى فشارى بر پيمانهايى است كه آنها را تعهد كردهاند.
خداوند متعال انسانهاى شايسته را با ويژگى وفادارى توصيف كرده و در ستايش دارندگان اين خصلت پسنديده فرموده است: 

«َو اْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا َو الصَّابِريَن فِي اْلبَْأساِء َو الضَّرَّاِء َو حيَن اْلبَْأسِ ُأولئَِك الَّذيَن َصَدُقوا َو ُأولئَِك ُهُم اْلُمتَُّقوَن».(20)
آنان كه به عهد و پيمان خود، وفا مىكنند و در برابر محروميتها و سختىها و در ميدانهاى جنگ استقامت به خرج مىدهند، اينها كسانى

هستند كه راست مىگويند (گفتار و رفتارشان يكى است) و پارسايان حقيقى همينها هستند.
ما چو پيمان با كسى بستيم، ديگر نشكنيم

گر همه زهر است، چون خورديم ساغر نشكنيم(21)
خداوند متعال وفاداران را در رديف بهترين دوستان خدا قرار داده و صراحتاً اعالم داشته است كه:

«بَلى َمْن أَْوفى بَِعْهِدِه َو اتَّقى َفإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَّقيَن(22)
آرى، كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد (خدا او را دوست مىدارد، زيرا) خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

اكنون، استقامت در عمل به وفاى عهد را در سيره سفير مخلص امام حسين عليه السالم به نظاره مىنشينيم:
هنگامى كه لشگريان ابن زياد حضرت مسلم عليه السالم را در منزل طوعه محاصره كردند، آن حضرت با ارادهاى فوالدين به آنان

حمله كرد و اين رجز را خواند كه حاكى از ايمان و استقامت او در راه حق بود:
هو الموت فاصنع و يك ما أنت صانع

فأنت لكأس الموت ال شك جارع
فصبر ألمر اللَّه جل جالله

فحكم قضاء اللَّه في الخلق ذائع(23)

اى مسلم، اين مرگ است. هر چه مىخواهى بكن. بدون ترديد جام مرگ را خواهى نوشيد.
در راه انجام فرمان خدا پايدار و شكيبا باش كه حكم خدا در ميان بندگان همواره جارى است.

ايشان بعد از امان يافتن از دشمن نيز در ادامه رجز خود به پيمان مقدسش اشاره كرده و به انجام آن سوگند ياد نمود:
أقسمت ال أقتل إال حرا

و إن رأيت الموت شيئا نكرا
أكره أن أخدع أو أغرا

كل امرٍء يوما يالقي شرا
أضربكم و ال أخاف ضرا

ضرب غالم قط لم يفرا(24)
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سوگند خوردهام و پيمان بستهام كه جز آزادانه و جوانمردانه كشته نشوم، گر چه مرگ را امر ناخوشايندى ببينم. 
خوف آن دارم كه به من دروغ گفته يا فريبم داده باشند، اما باالخره هر شخصى روزى مرگ را مالقات خواهد كرد. 

اى مردمان پيمان شكن، من با شما مىجنگم و از هيچ گرفتارى واهمه ندارم، همان جوانمردى كه هرگز انديشه فرار ندارد. 
پيش ما رسم شكستن نبود و عهد وفا را

اللَّه اللَّه تو فراموش مكن صحبت ما را
گر سرم مىرود از عهد تو سرباز نپيچم

تا بگويند پس از من كه به سر برد وفا را

عشق به شهادت

بهترين و زيباترين هديه الهى به انسانهاى وارسته را مىتوان شهادت و جانبازى در راه حق دانست، زيرا شهادت بهترين و مقدسترين
نوع مرگ است. شهادت مرگ معمولى يا هالكت كوركورانه نيست، بلكه به فرموده استاد مطهرى:

«فدا كردن آگاهانه تمام هستى خود است در راه هدف مقدس».(25) 
على عليه السالم در مورد ارزش و جايگاه شهادت مىفرمايد: 

ْيِف أَْهَوُن َعلَيَّ ِمْن ِميَتٍة َعلَى فَِراش».(26) «إِنَّ أَْفَضَل اْلَمْوتِ اْلَقْتُل َو الَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َألَْلُف َضْربٍَة بِالسَّ
بهترين نوع مرگ شهادت در راه خداست. قسم به خدايى كه جانم در دست اوست، كشته شدن با هزار ضربه شمشير در راه خدا،

برايم شيرينتر و راحتتر از مرگ در بستر بيمارى است.
عشق به شهادت در مكتب اهل بيت عليهم السالم يك فرهنگ جا افتاده است. امام حسين عليه السالم بارها مراتب شهادتطلبى

خويش را اعالم كرده بود. آن حضرت هنگام اعزام حضرت مسلم به مصاف دشمن نيز براى او آرزوى شهادت كرده بود: 
«انا ارجو ان اكون انا و انت فى درجة الشهداء».(27)

اميدوارم من و تو در زمره شهدا و در جايگاه آنان باشيم.
مسلم بن عقيل عاشق جانبازى در راه حق بود. او بعد از مقاومت سرسختانه و رشادتهاى بىنظيرى كه در برابر نيروهاى ابن زياد از
خود نشان داد و در مقابل نيروهاى ستمگر ابن زياد پايدارى نمود، باالخره در روز چهارشنبه نهم ذىالحجه سال 60 ه ق، در روز عرفه

به شهادت رسيد.(28)
پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم سالها قبل از اين ماجرا، از شهادت مسلم خبر داده بود و بر مظلوميت اين سفير رشيد و
جوانمرد حضرت سيدالشهدا گريسته بود. ابن عباس مىگويد: روزى حضرت على عليه السالم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله

وسلم پرسيد: يا رسول اللَّه آيا عقيل را دوست مىدارى؟ پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: 
«إِي َو اللَِّه إِنِّي َألُِحبُُّه ُحبَّْيِن ُحبّاً لَُه َو ُحبّاً لُِحّبِ أَبِي طَالٍِب لَُه َو إِنَّ َولََدُه لََمْقُتوٌل فِي َمَحبَِّة َولَِدَك َفَتْدَمُع َعلَْيِه ُعُيوُن اْلُمْؤِمنِيَن َو ُتَصلِّي

َعلَْيِه اْلَمَالئَِكُة اْلُمَقرَُّبون(29)
مىداشت. همانا، فرزند او (مسلم بن عقيل) در راه محبت پسر تو جانبازى مىكند و به شهادت مىرسد و چشمهاى اهل ايمان در ماتم

وى گريان مىشود و مالئكه مقرب پروردگار بر او درود و سالم مىفرستند.
آنگاه رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم به شدت گريه كرد و قطرات اشك بر سينه مباركش جارى شد؛ سپس فرمود:

«إِلَى اللَِّه أَْشُكو َما تَْلَقى ِعْتَرتِي ِمْن بَْعِدي».(30)
به خداوند شكوه مىكنم از غمها و مصيبتهايى كه بعد از من بر عترتم خواهد رسيد.

جوا�ردى و پاسدارى از فضائل اخالقى

از درخشانترين فضايل مسلم بن عقيل، روحيه جوانمردى و بزرگوارى اوست. يكى از جلوههاى بارز اين خصلت زيبا هنگامى بود كه
آن بزرگوار از حمله غافلگيرانه به ابن زياد در منزل هانى خوددارى كرد و در پاسخ شريك بن اعور كه به او گفت: چرا ابن زياد را رها

كردى، در حالى كه مىتوانستى به راحتى از شرش خالص شوى؟ فرمود: 
اوالً، همسر هانى مرا قسم داد كه ابن زياد را در خانه او نكشم، ثانياً، ما خانوادهاى هستيم كه از مكر و حيله بيزاريم: «انا اهل بيت
) ايمان مانع حمله يَماَن َقيََّد اْلَفْتك».(31 نكره الغدر». ثالثاً، به يادم آمد كه پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم فرموده است: «اْإلِ

غافلگيرانه است. رابعاً، اينگونه كشتنها به دور از جوانمردى و فتوت است و اين كار انسانهاى عاجز و ناتوان است.(32)

استاد مطهرى مىنويسد: 
آل على همان طور كه با مخالفين خود از لحاظ مقصد و هدف فرق داشتند، از نظر استخدام وسيله و سبب نيز فرق داشتند. آنها هر
وسيلهاى را براى رسيدن به هدف به كار نمىبردند، مثالً معاويه به مسموم كردن - كه يكى از اعمال ناجوانمردانه دنياست - متوسل
مىشد. او امام حسن عليه السالم و مالك اشتر نخعى و سعد وقاص و حتى عبدالرحمن بن خالد را، كه بهترين دوستش بود و چشم

به خالفت معاويه بعد از او داشت، مسموم كرد. وى مىگفت:
خداوند لشكريانى از عسل زهرآلود دارد.

ولى آل على از به كار بردن اين وسايل امتناع داشتند، زيرا با مقصدشان كه اشاعه فضيلت بود منافات داشت. مسلم بن عقيل



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/84/01/10.htm[6/13/2021 12:46:31 PM]

حاضر نشد ابن زياد را در خانه هانى با حيله و غافلگيرانه بكشد و گفت: «انا اهل بيت نكره الغدر».(33)
مسلم بن عقيل هنگامى كه متوجه شد ابن زياد، هانى را دستگير كرده و اراده قتل او را دارد، با عدهاى به دارالعماره حمله كرد و

ابن زياد و همراهانش را به مبارزه رودرو و مردانه دعوت كرد.(34)
مسلم بن عقيل اين شيوه انسانى را از پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم و اهل بيت آن حضرت آموخته بود. در سيره آن
بزرگواران مكر و حيله راه نداشت و آنان براى رسيدن به مقاصد عاليه انسانى، هرگز از وسيلههاى غير انسانى و رذيالنه بهره
نمىگرفتند. داستان مبارزه على عليه السالم با عمر بن عبدود شاهد روشنى بر اين ادعا و محبت امام حسين عليه السالم نسبت

به لشگريان حر از ديگر كرامات اهل بيت عليهم السالم در ميدانهاى انسانيت و اخالق است.(35)
غير از ويژگىهايى كه براى شخصيت حضرت مسلم بن عقيل برشمرديم، صفات برجسته ديگرى نيز وجود دارد كه حق جويى و باطل
ستيزى؛ گذشتن از جلوههاى زيباى زندگى در اوج جوانى؛ امين و مورد اعتماد ساالر شهيدان عليه السالم بودن؛ شجاعت و صالبت؛
عبادت و تعهد؛ صبر و استقامت؛ صداقت در رفتار و گفتار؛ سعه صدر و حسن تدبير؛ آگاهى از معارف اسالمى و مسائل سياسى و...

از جمله آنهاست.
محدث قمى مىنويسد: 

مسلم بن عقيل به وفور عقل و علم و تدبير و صالح و سداد و شجاعت ممتاز بود.(36)
و آيتاللَّه خويى در معجم رجااللحديث آورده است:

مسلم بن عقيل، اولين شهيد راه امام حسين عليه السالم، آنچنان بزرگوارى و عظمت دارد كه عبارت را گنجايش توصيف آن نيست.
مسلم قبالً نيز در ركاب على عليه السالم در جنگ صفين دوشادوش حسين عليه السالم و عبداللَّه جعفر عظمت و دالورى خود را

به اثبات رسانده بود.(37)
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گلچينى از بوستان حسينى

شيخ صدوق در كتاب امالى از امام زينالعابدين عليه السالم روايت كرده است كه به امام حسين عليه السالم عرض شد چگونه
صبح كردى؟ (حال شما چگونه است؟) حضرت فرمود: 

«أَْصبَْحُت َو لَِي َربٌّ َفْوقِي َو النَّاُر أََماِمي َو اْلَمْوُت يَْطُلُبنِي َو اْلِحَساُب ُمْحِدٌق بِي َو أَنَا ُمْرتََهٌن بَِعَملِي َال أَِجُد َما ُأِحبُّ َو َال أَْدَفُع َما أَْكَرُه َو
بَنِي َو إِْن َشاَء َعَفا َعنِّي َفأَيُّ َفِقيٍر أَْفَقُر ِمنِّي».(1) اْألُُموُر بِيَِد َغْيِري َفإِْن َشاَء َعذَّ

صبح كردم در حالى كه پروردگارى دارم كه بر سر من است و دوزخ رو به رويم و مرگ به دنبال من و حساب اطرافم را گرفته و من در
گرو عمل خود هستم. آنچه را مىخواهم نمىيابم و آنچه را خوش ندارم دفع آن نتوانم كرد و كارها به دست ديگرى است كه اگر بخواهد

عذابم مىكند و اگر خواهد از من در مىگذرد، پس كدام نيازمندى از من نيازمندتر است؟!

عبادت برتر

امام حسين عليه السالم فرمود:
اِر َو إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه َرْهبًَة َفتِْلَك ِعبَاَدُة اْلَعبِيِد َو إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه ُشْكراً َفتِْلَك ِعبَاَدُة اْألَْحَراِر «إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه َرْغبًَة َفتِْلَك ِعبَاَدُة التُّجَّ

َو ِهَي أَْفَضُل اْلِعبَاَدة».(2)
براستى گروهى از مردم خدا را از روى رغبت به چيزى (و درخواست چيزى) عبادت مىكنند اين عبادت تاجران و سوداگران است و
گروهى ديگر از مردم خدا را از روى ترس عبادت مىكنند و اين هم عبادت بردگان است و مردمى نيز هستند كه خدا را از روى

سپاسگزارى عبادت مىكنند و اين عبادت آزادمردان است و اين برترين عبادتها است.

حاجت از كه بخواهيم؟

مردى نزد امام حسينعليه السالم آمد و در نظر داشت تا از آن حضرت چيزى بخواهد، امامعليه السالم به او فرمود: 
اى برادر انصارى آبروى خود را با سؤال و درخواست مريز و حاجت خود را در نامهاى بنويس كه من انشاءاللَّه تعالى موجبات

خوشحالى تو را فراهم مىكنم.
مرد انصارى حاجت خود را در نامه اين گونه نوشت كهاى ابا عبداللَّه، فالنى پانصد دينار از من طلبكار است و براى دريافت طلب خود

مرا تحت فشار قرار داده است، شما به او بگوييد تا به من مهلت دهد. 
امام حسينعليه السالم وقتى نامه را خواند داخل منزل شد و كيسهاى بسته كه در آن هزار دينار بود بياورد و به آن مرد داد و فرمود:

با پانصد دينار آن بدهى و قرض خود را بده و پانصد دينار ديگر آن را در مخارج خود خرج كن و در پايان فرمود:
ا ا ُذو اْلُمُروَِّة َفإِنَُّه يَْسَتْحيِي لُِمُروَّتِِه َو أَمَّ يِن َفيَُصوُن ِديَنُه َو أَمَّ ا ُذو الّدِ «َال تَْرَفْع َحاَجَتَك إِالَّ إِلَى أََحِد ثََالثٍَة إِلَى ِذي ِديٍن أَْو ُمُروٍَّة أَْو َحَسٍب َفأَمَّ

ُذو اْلَحَسِب َفيَْعلَُم أَنََّك لَْم ُتْكِرْم َوْجَهَك أَْن تَْبُذلَُه لَُه فِي َحاَجتَِك َفُهَو يَُصوُن َوجَهَك أَن يَُردََّك بَِغيِر َقَضاِء».(3)
حاجت خود را بجز نزد يكى از اين سه نفر مبر: نزد شخص ديندار يا نزد كسى كه جوانمردى و مردانگى دارد، يا كسى كه دارى
حسب و نسبى است. اما ديندار كه دينش را حفظ مىكند (و تو را محروم نمىكند) و اما شخص جوانمرد كه به سبب همان مردانگى و
جوانمرديش شرم مىكند كه تو را محروم كند و اما كسى كه حسب و نسبى دارد مىداند كه تو بيهوده آبروى خود را سخاوتمندانه در

راه خواسته و حاجتت نزد او نبردهاى و او براى حفظ آبروى تو بى آنكه حاجتت را بر آورد، تو را باز نمىگرداند.

رسزنش غيبت و ظلم و گناه

امام حسينعليه السالم به مردى كه در پيش آن حضرت غيبت مردى را كرده بود، فرمود:
«َهَذا ُكفَّ َعِن اْلِغيبَِة َفإِنََّها إَِداُم كَِالبِ النَّار».(4)

اى مرد از غيبت خود را نگهدار كه خورش سگان جهنم است. 
و به فرزندش على بن الحسينعليه السالم فرمود:

«يَا ُبَنيَّ إِيَّاَك َو ُظْلَم َمْن َال يَجُِد َعلَْيَك نَاِصراً إِالَّ اللََّه».(5)
پسرم بترس از ظلم كردن به كسى كه در برابر تو جز خداى عزوجل ياورى ندارد.

آن حضرت نيز در نكوهش گناه و معصيت فرمود:
«َمْن َحاَوَل أَْمراً بَِمْعِصيَِة اللَِّه َكاَن أَْفَوَت لَِما يَْرُجو َو أَْسَرَع لَِمجِيِء َما يَْحَذر».(6)

كسى كه بخواهد چيزى را از راه نافرمانى خدا به دست آورد، آنچه را از اين راه مىجويد زودتر از دست خواهد داد واز آنچه مىگريزد و
مىترسد زودتر به آن خواهد رسيد.

سفارش به اسالم

مردى به نزد آن حضرت آمد و پيش از آنكه سالم كند گفت: 
حال شما چطور است؟ خدا عافيت دهد؟
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امام حسينعليه السالم فرمود:
َالُم َقْبَل اْلَكَالم».(7) «السَّ

سالم پيش از سخن گفتن است.
يا اينكه فرمود:

«َال تَْأَذُنوا ِألََحٍد َحتَّى ُيَسلِّم».(8)
اجازه سخن به كسى ندهيد تا سالم كند.

و در همين باره نيز فرمود:
َالِم َسْبُعوَن َحَسَنًة تِْسٌع َو ِستُّوَن لِْلُمْبَتِدِئ َو َواِحَدٌة لِلرَّاد».(9) «لِلسَّ

سالم هفتاد حسنه و پاداش نيك دارد كه شصت ونه تاى آن براى آغاز كننده آن است و يكى براى پاسخ دهنده.
نيز درباره سالم فرمود: 

َالِم».(10) «اْلبَِخيُل َمْن بَِخَل بِالسَّ
بخيل كسى است كه نسبت به سالم بخل ورزد.

خ� دنيا و آخرت

امام صادقعليه السالم از پدرش و او از حضرت امام زين العابدينعليهم السالم فرموده است مردى از اهل كوفه خدمت امام حسينعليه
السالم نوشت:

اى آقاى من مرا از خير دنيا و آخرت خبر ده كه چيست؟
امام حسينعليه السالم فرمود:

ا بَْعُد َفإِنَّ َمْن طَلََب ِرَضى اللَِّه بَِسَخِط النَّاسِ َكَفاُه اللَُّه ُأُموَر النَّاسِ َو َمْن طَلََب ِرَضى النَّاس ِبَِسَخِط اللَِّه «بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم أَمَّ
َالم».(11) َوَكلَُه اللَُّه إِلَى النَّاسِ َو السَّ

بنام خداوند بخشاينده مهربان، براستى كه هر كس خشنودى خدا را با خشم مردم بجويد خداوند او را از يارى مردم بىنياز مىكند و
هر كس خشنودى مردم را با خشم خدا بجويد خداوند او را به مردم واگذار مىكند.

دستورالعمىل براى ترك گناه

در روايت آمده كه مردى نزد امام حسين بن على عليه السالم آمد و عرض كرد:
من مردى گناهكارم و نمىتوانم خود را از گناه و معصيت باز دارم مرا موعظهاى فرماييد!

امام به او فرمود: 
«اْفَعْل َخْمَسَة أَْشيَاَء َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َفأَوَُّل َذلَِك َال تَْأُكْل ِرْزَق اللَِّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو الثَّانِي اْخُرْج ِمْن َوَاليَِة اللَِّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو
الثَّالُِث اْطُلْب َمْوِضعاً َال يََراَك اللَُّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو الرَّابُِع إَِذا َجاَء َملَُك اْلَمْوتِ لِيَْقبَِض ُروَحَك َفاْدَفْعُه َعْن نَْفِسَك َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو

اْلَخاِمُس إَِذا أَْدَخلََك َمالٌِك فِي النَّاِر َفَال تَْدُخْل فِي النَّاِر َو أَْذنِْب َما ِشْئَت».(12)
پنچ كار را بكن و هر چه خواستى گناه كن، نخست آنكه روزى خدا را نخور و هر چه خواستى گناه كن، دوم آنكه از تحت واليت و
حكومت خدا بيرون آى و هر چه خواستى گناه كن، سوم آنكه جايى را بياب كه خدا تو را نبيند و هرچه خواستى گناه كن، چهارم
هنگامى كه فرشته مرگ به سراغت آمد تا جانت را بگيرد او را از خود دور كن و هر چه خواستى گناه كن، پنجم هنگامى كه مالك

دوزخ تو را به دوزخ مىبرد وارد مشو و هر چه خواستى گناه كن.

خطبهاى كوتاه و جامع

«على بن عيسى اربلى» در كتاب شريف «كشف الغمه» خطبه زير را از امام حسين عليه السالم روايت كرده است:

سبقت در فضايل

«أَيَُّها النَّاُس نَافُِسوا فِي اْلَمَكاِرِم َو َساِرُعوا فِي اْلَمَغانِِم َو َال تَْحَتِسُبوا بَِمْعُروٍف لَْم تَْعَجُلوا».(13)
اى مردم در بزرگوارى كردن از يكديگر سبقت بگيريد و در غنيمتهاى زندگى سرعت جوييد و اكتفا نكنيد به كار خيرى كه هنوز به

حساب شما نگذاردهاند.

پاداش ني� را از خداوند بخواهيد

«َو اْكِسُبوا اْلَحْمَد بِالنُّْجحِ َو َال تَْكَتِسُبوا بِاْلَمْطِل َذّماً َفَمْهَما يَُكْن ِألََحٍد ِعْنَد أََحٍد َصنِيَعٌة لَُه َرأَى أَنَُّه َال يَُقوُم بُِشْكِرَها َفاللَُّه لَُه بُِمَكاَفاتِِه َفإِنَُّه
أَْجَزُل َعطَاًء َو أَْعظَُم أَْجراً».

و با كاميابى براى خود ستايش كسب كنيد و با امروز و فردا كردن نكوهش براى خود تهيه نكنيد. پس هرگاه كسى را نزد ديگرى كار
نيكى است كه مىبيند سپاس آن را به جاى نياورده است (بايد بداند) كه خداوند پاداشش را خواهد داد كه عطايش بيشتر و

پاداشش بزرگتر است.
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نياز مردم به انسان، نعمت الهى

«َو اْعلَُموا أَنَّ َحَوائَِج النَّاسِ إِلَْيُكْم ِمْن نَِعِم اللَِّه َعلَْيُكْم َفَال تََملُّوا النَِّعَم َفَتُحوَر نَِقماً».
بدانيد كه حاجت مردم و نياز آنها به سوى شما از نعمتهاى الهى بر شما است، پس مبادا از آنها خسته و ملول شويد كه نعمت

تبديل به نقمت و عذاب مىشود.

نيكوكارى پيامد 

ٌب أَْجراً َفلَْو َرأَْيُتُم اْلَمْعُروَف َرُجًال َرأَْيُتُموُه َحَسناً َجِميًال تَُسرُّ النَّاِظِريَن َو لَْو َرأَْيُتُم اللُّْؤَم َرأَْيُتُموُه «َو اْعلَُموا أَنَّ اْلَمْعُروَف ُمْكِسٌب َحْمداً َو ُمَعّقِ
َسِمجاً ُمَشوَّهاً تَْنِفُر ِمْنُه اْلُقُلوُب َو ُتَغضُّ ُدونَُه اْألَْبَصاُر».

بدانيد كه كار خير، ستايش را به دنبال دارد و پاداش نيك در پى دارد، و اگر كار نيك را به صورت مردى مجسم نمايند مردى را خواهيد
ديد كه خوش صورت و زيبا است كه ديدارش بيننده را مسرور مىكند و اگر زشتى و پليدى را ببينيد مردى را خواهيد ديد زشت رو و بد

قيافه كه دلها از آن متنفر و چشمها از آن روى گردان است.

سخاوت و سيادت

«أَيَُّها النَّاُس َمْن َجاَد َساَد َو َمْن بَِخَل َرُذَل َو إِنَّ أَْجَوَد النَّاسِ َمْن أَْعطَى َمْن َال يَْرُجوُه».
اى مردم هر كسى كه بخشندگى دارد سيادت و آقايى دارد و هر كس كه بخل ورزد به پستى گرايد و براستى كه بخشندهترين

مردم كسى است كه عطا كند به كسى كه اميد آن را ندارد.

عفو به هنگام قدرت

«َو إِنَّ أَْعَفى النَّاسِ َمْن َعَفا َعْن ُقْدَرٍة».
با گذشتترين مردم كسى است كه در جايى كه قدرت بر انتقام دارد گذشت كند.

دوستى با آنكه رابطه را قطع كرده است
َل ِألَِخيِه َخْيراً َوَجَدُه إَِذا َقِدَم َعلَْيِه َغداً َو َمْن أََراَد اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى بِالصَّنِيَعِة إِلَى «َو إِنَّ أَْوَصَل النَّاسِ َمْن َوَصَل َمْن َقطََعُه...... َفَمْن تََعجَّ

ْنيَا َما ُهَو أَْكَثُر ِمْنُه». أَِخيِه َكاَفأَُه بَِها فِي َوْقِت َحاَجتِِه َو َصَرَف َعْنُه ِمْن بََالِء الدُّ
و در پيوند دوستى آن كسى برتر است كه پيوند كند با آنكه پيوندش را بريده است.......پس هر كس نسبت به برادر خود در كار
خيرى شتافت آن را در فرداى قيامت كه او را مىبيند خواهد يافت و هر كس در كار خيرى كه نسبت به برادرش انجام مىدهد خدا را در

نظر بگيرد خداى تعالى در هنگام نيازش پاداش به او مىدهد و از بالى دنيا آنچه را بيشتر است از او دور مىگرداند

پاداش كارگشايى به عهده خداوند

ْنيَا َو اْآلِخَرِة َو َمْن أَْحَسَن أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيِه َو اللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن».(14) «َو َمْن نَفََّس ُكْربََة ُمْؤِمٍن َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكَرَب الدُّ
و كسى كه اندوهى را از مؤمنى دور سازد خداوند اندوه دنيا و آخرت را از او دور مىسازد و هر كس نيكى كند خدا به او نيكى كند و

خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

اوصاف مؤمن

«اِنَّ الُمؤِمَن اتََّخَذ اللَُّه ِعصَمَتُه َو َقوُلُه ِمرآُتُه َفَمرًَّة يَنُظُر فِى نَعِت الُموِمنيَن َو تَاَرًة يَنُظُر فى الُمَتَجبِِّريَن َفُهَو ِمنُه َفى لَطَائَِف َو ِمن نَفِسِه
فِى تََعاُرٍف َو ِمن فِطَنتِِه فِى يَقيٍن َو ِمن ُقدِسِه َعلى تمكيِن».(15)

همانا مؤمن با ياد خدا از ارتكاب گناهان مصون است، سخن او آينه اوست، زمانى در صفات مؤمنان انديشه مىكند و زمانى ديگر در
صفات زورگويان مىانديشد و عبرت مىگيرد، و از اين گونه انديشهها نكتههاى زيبا مىآموزد و نفس او پاك و پاكيزه است. و در شك و

ترديدها به يقين مىرسد و روح او تسليم پروردگار است.

اثر ني�

مردى نزد حضرت عرض كرد كار نيك اگر براى غير اهل آن انجام گيرد از بين مىرود. امام حسينعليه السالم فرمود:
«لَيَس َكذالَِك َولكِن تَُكوُنالصَّنِيعُة ِمثَل َوابِل الَمطَِر ُتِصيُب البَرَّ َو الَفاِجَر».(16)

نه، اينگونه نيست، بلكه خوبىها مثل بارش باران درشت قطره است كه به، نيكوكار و بدكار مىرسد.

عزت نفس

«ال تََتكَّلف ما ال ُتطيق، و ال تََتعرَّض لِما ال ُتدِرك، و ال تَُعدَّ ما التقدر عليه، و ال تنفق اال بقدر ما تستفيد، و ال تَطُلب من الجزاء إِال بَقدِر ما
َصَنعَت، و ال تَفَرح إال بِما نِلَت ِمن طاعِة ِهللا، و ال تََتناَول إال ما رأيَت نَفَسَك له أهال».(17)

آنچه را طاقت ندارى به زور بر خود مبند، و آنچه را كه بدست نمىآورى دنبال نكن، و بر آنچه كه قدرت ندارى حساب باز نكن، و جز به
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اندازهاى كه بدست مىآورى نبخش، و جز به اندازهاى كه كار انجام دادهاى پاداش مخواه، و جز به آنچه كه از طاعت خدا رسيدى،
خوشحال مباش، و جز آنچه كه خودت را سزاوار و اهل آن مىدانى عهدهدار مشو.

مهلتهاى شوم

بنِى بِالبََال».(18) «اللَُّهمَّ َال تَسَتدِرجنِى بِاِالحَساِن َو َال ُتَؤدِّ
خداى من! مرا با احسان، به تدريج گرفتار عذاب مكن و با عقوبت و گرفتارىها تأديب مكن.

اِالستِدَراُج ِمَن الَّلِه ُسبَحانَُه لَِعبِدِه أَن ُيسبَغ َعلَيِه النَِّعَم َو يَسُلبَُه الُشكر».(19)
استدراج خدا نسبت به بندهاش اين است كه نعمتها را بر او سرشار بريزد و سپاسگزارى را از او بگيرد.

عذر بدتر از گناه

«ُربَّ َذنٍب أَحَسَن ِمَن اِالعتَِذاِر ِمنه».(20)
چه بسيار گناهى كه بهتر از پوزش و عذر آوردن از آن گناه باشد.

پيشگ�ى از پوزش

«اِيَّاَك َو َما تَعَتِذُر ِمنُه َفاِنَّ الُمؤِمَن َال ُيِسىُء َو َال يَعَتِذُر َو الُمَنافُِق ُكلَّ يّوٍم ُيِسىُء َو يَعَتذُر».(21)
از كارى كه از آن عذر مىخواهى، بر حذر باش و دورى كن. چون مؤمن نه بدى مىكند و نه عذر مىآورد. و منافق هر روز بدى مىكند و

عذر مىآورد.

پسانداز واقعى

«َماُلَك اِن لَم يَُكن لََك ُكنَت لَُه َفَال تَبَق َعلَيِه َفاِنَُّه َال يَبَقى َعلَيَك َو ُكلُه َقبَل أّن يَأُكلَك».(22)
ثروت و دارايى تو، اگر براى تو نباشد، تو براى آن خواهى بود. پس بدان دلخوش مباش كه براى تو باقى نمىماند پس تو از آن

بهرهبردارى كن قبل از آنكه تو بهرهى آن بشوى.

ارزش خدمت

«َسِمعُت أبى أميَر المُؤمنيَنعليه السالم يُقوُل: قال رسوُل اللهصلى هللا عليه وآله َمن َسَعى فِى حاَجِة أَِخيه الُمؤِمن َفكأنَّما َعبَداللَّه
تِسَعَة آالِف َسَنٍة، صائَِماً نَهاَرُه، قائَِماً لَيلَُه».(23)

من از پدرم امير المؤمنينعليه السالم شنيدم كه رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود: كسى كه براى برطرف كردن نياز برادر
مسلمان خود تالش كند گويا خدا را نه هزار سال عبادت كردهاست در حالى كه روزها را روزهدار و شبها را به شب زندهدارى

گذرانده باشد.

راه حل مشكالت

«َمن أحَجَم َعِن الرَّأِى َو َعيِيَت بِِه الِحيَُل كاَن الرِّفُق ُمفتاَحه».(24)
كسى كه در مشكالت سرگردان شده و راه چارهاى ندارد، كليد حل مشكالت او مدارا كردن است.

صله رحم

«َمن َسرَُّه أَن ُينسأَ فى أََجلِِه َو ُيزاَد فى ِرزقِِه َفليَِصل َرحِمُه».(25)
كسى كه دوست دارد عمر او طوالنى گردد، و روزى او فراوان شود، پس با خويشاوندان خود ارتباط داشته باشد.

ادب

درباره ادب از حضرت سؤال شد، آن حضرت فرمود:
«ُهَو أن تَخُرَج ِمن بَيتَِك، َفال تَلقى أََحداً اِال َرأَيَت لَُه الفَضَل َعلَيَك».(26)

ادب آن است كه وقتى از منزل خود بيرون رفتى هر كس را كه مشاهده كردى او را از خود بهتر بدانى.

پي نوشت :

1) من اليحضرهالفقيه، ج 4، ص 404.

2) بحاراالنوار، ج 75، ص 117؛ تحفالعقول، ص 246.

3) بحاراألنوار، ج 75، ص 118؛ تحفالعقول، ص 247.
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4) بحاراالنوار، ج 75، ص 116؛ تحفالعقول، ص 245.

5) كافى، ج 2، ص 331؛ تحفالعقول، ص 246.

6) كافى، ج 2، ص 373؛ تحفالعقول، ص 248.

7) مستدركالوسائل، ج 5، ص 213. 

8) همان، ج 8، ص 358؛ تحفالعقول، ص 246. 

9) بحاراألنوار، ج 75، ص 120؛ تحفالعقول، ص 248.

10) وسائاللشيعه، ج 12، ص 57.

11) مستدركالوسائل، ج 12، ص 209.

12) بحاراألنوار، ج 75، ص 126.

13) آدرس اين فقره و فقرات بعد در پايان خطبه آمده است.

14) بحاراألنوار، ج 75، ص 121.

15) بحاراالنوار، ج 75 ص، 119؛ تحفالعقول، ص 248.

16) مستدرك الوسائل، ج 12 ص، 348؛ تحفالعقول، ص 246.

17) شيخ باقر شريف القرشى، حياة االمام الحسين 7، ج 1، ص 158.

18) بحاراالنوار، ج 75، ص 127.

19) همان، ج 75، ص 117؛ تحفالعقول، ص 246.

20) بحاراالنوار، ج 75، ص 128.

21) همان، ج 75، ص 120؛ تحفالعقول، ص 248.

22) بحاراالنوار، ج 78، ص 128.

23) همان، ج 74، ص، 315.

24) اعالمالدين، ص 298.

25) عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 48؛ بحاراالنوار، ج 74، ص 91.

26) فرهنگ سخنان امام حسين 7، محمد دشتى، ص 86.
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مهارتهاى ارتباطى

داوود عرفانىفر

اثرگذارى تبليغ مبتنى بر چگونگى ارتباطى است كه بين مبلغ و مخاطب او وجود دارد. هر چه اين ارتباط عميقتر و قوىتر باشد، اثر
گذارى و اثر پذيرى دو طرف نيز بيشتر خواهد بود. در اين مقاله، سعى شده است گوشههايى از مهارتهاى ارتباطى الزم براى

برقرارى يك ارتباط تأثيرگذار، به زبانى ساده و به طورى موجز براى استفاده شما مبلغان عزيز فراهم آيد.

تعريف

مهارتهاى ارتباطى، در واقع «به رفتارهايى گفته مىشود كه شالوده ارتباطهاى موفق رو در رو را تشكيل مىدهد».(1) استفاده از اين
مهارتها باعث شود رابطه بهتر و عميقترى بين فرد و ديگران برقرار شود و پيامهاى ارسالى به طرز مؤثرترى در عمق جان مخاطب

نفوذ كند و تغييرات مطلوب را ايجاد نمايد. برخى از اين مهارتها عبارتند از:

1. سالم كردن

توضيح اين موضوع ضرورت ندارد. تجربه ثابت كرده است كه بسيارى از رابطههاى يك مبلّغ با كسانى كه ظاهراً ميانه خوبى با مراكز
مذهبى و روحانيت نداشتهاند، از يك يا چند سالم و احوالپرسى آغاز شده است. يكى از دوستان روحانى نقل مىكرد:

گاهى در حال عبور از خيابان يا كوچهاى مىديدم كه يك يا چند نفر كه از طرف مقابل مىآيند، حالتى به خود گرفتهاند كه نشان مىدهد
به احتمال زياد متلكى خواهند گفت، با اين حال، من به چند قدمى آنها كه مىرسيدم با حالتى مؤدبانه سالم مىكردم. در بسيارى از
موارد، حالتى كه آنها به خود گرفته بودند سريعاً محو مىشد و يك نوع احترام در چهره آنها پديد مىآمد. و گاهى هم اين سالم كردن

به دوستى مىانجاميد.

2. لبخند زدن و خورشويى
3. دست دادن

به طور كلى، لمس و تماس جسمى يكى از راههاى برقرارى ارتباط و ابراز عالقه افراد به يكديگر است. روانشناسان به اين نكته
اذعان نمودهاند كه:

لمس اجتماعى و مؤدبانه (بخصوص دست دادن)، با مخابره اين پيام كه ما بر عنصر انسانِى تعامل تكيه داريم نه بر تفاوتهاى ديگر،
موجب برابر شدن پايگاه طرفين مىشود. لمس دوستانه و گرم (مثالً زدن ضربهاى آهسته با دست، حلقه كردن دستها و نوازش آرام
دست طرف مقابل) نشانه دوستانه بودن رابطه است. اين نوع لمس طرفين را تشويق مىكند تا به ابراز نظر و عالقه بپردازند و با

حمايت هيجانى و درك متقابلى كه از اين طريق براى يكديگر فراهم آوردهاند رابطه بسيار پاداش بخشى را برقرار كنند.(2)

احوالپرىس  .4

احوالپرسى، در واقع به معناى نشان دادن اهميتى است كه فرد براى مخاطب و منتسبان وى از قبيل پدر و مادر، خانواده و... قائل
است و موجب برقرارى پيوندى عميق بين افراد مىگردد:

استفاده مناسب از احوالپرسى تأثير چشمگيرى بر موفقيت تعامل مىنهد. يكى از كارهاى مهم در اين رابطه، استفاده از نام مراجعه
كنندگان است كه باعث مىشود در نظر آنها خوشايندتر جلوه كنيم.(3)

مثالً يك احوالپرسى كوتاه با كودكان و نوجوانان و پرسيدن نام، مقطع تحصيلى و آرزوى موفّقيت براى آنها، راهى مناسب براى
برقرارى يك رابطه خوب با اين گروه سنّى است؛ به ويژه اينكه اين روحانى عزيز هميشه تعدادى شكالت و آب نبات براى اهدا به

كودكان در جيب داشته باشد.

5. گوش دادن فّعال

گوش دادن يك نوع مهارت و هنر است، در حالى كه حرف زدن اغلب نوعى شهوت و عادت است! تأثير گوش دادن در برقرارى يك
رابطه خوب به قدرى است كه برخى از شركتهاى معتبر دنيا براى كاركنان خود كالسهاى آموزش گوش دادن گذاشتهاند. البته گوش
دادن بايد فعّال باشد؛ به اين معنا كه كسى كه در حال گوش دادن است، با رفتارهايى مثل تكان دادن سر، گفتن الفاظى مثل ُاهوم،
ُخب، احسنت، لبخند زدن به موقع؛ نگاه كردن به گوينده و... نشان دهد كه به حرفهاى او توّجه دارد. فراگيرى اين مهارت براى
مبلّغان دينى، كه همه روزه با مردم سروكار دارند، يك ضرورت مهم است كه هم براى خود آنها سازندگى معنوى دارد و هم باعث

افزايش محبوبيت آنها، كه نشانه محبوبيت اسالم است، مىشود.

6. ابراز همدىل
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به عبارت ديگر، شريك شدن در احساسات و عواطف مخاطب (اعم از شادى، غم، تعجب و...) است، آن گونه كه در شأن يك روحانى
باشد. گفتن تبريك، تسليت، شركت در مراسم سرور يا ماتمى كه از سوى مردم برگزار مىشود مىتواند از مصاديق اين همدلى

باشد.

7. � تكلّفى

اگر دارا بودن اين صفت براى هر كس ضرورى نباشد (كه هست) براى يك مبلّغ و روحانى حتماً الزم است. مبلّغ و روحانى بايد ساده
زيست، متواضع، در دسترس، و شريك غم و شادىهاى مردم باشد تا بتواند وظيفه الهى خود را انجام دهد.

شئون ساختگى براى خويش قائل شدن، و خود را كسى دانستن، فاصلهگرفتن از مردم، و توقّع احترام و دستبوسى از آنها داشتن
از بزرگترين موانع خودسازى و ارتباط با ديگران و دليلى آشكار بر حماقت و بالهت فرد است. مردم نمىدانند يا متوّجه نيستند كه اين
آقاى مبلّغ مثالً دكترا دارد يا ده سال در درس خارج فقه و اصول شركت كرده و جزو فضالى گرانقدر است! مردم فقط مىدانند كه
ايشان يك روحانى است و لباس پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم به تن دارد. در نتيجه، همان صفات و رفتارى را از او انتظار دارند كه
از همه روحانيون به عنوان وارثان انبيا در طول تاريخ داشتهاند، يعنى فروتنى و تواضع، مهربانى و پرهيزكارى، سادهزيستى و زهد،

حالل مشكالت بودن و...
«هميشه گرمترين نماز جماعتها متعلق به پيشنمازهاى مردمى است. آنها با مردم گرم مىگيرند، خوش اخالقى مىكنند، بىحوصلگى
و بدخلقى نشان نمىدهند، جواب مسألهشان را مىدهند، يك وقت اگر كسى بيمارى و مشكلى داشته باشد، اگر با پول نتوانند، با

اخالق آن مشكل را تسكين مىدهند. گفت:
چو وا نمىكنى گرهى خود گره مباش

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نيست

بنده خودم سالها پيشنمازى كردهام... وقتى نماز تمام مىشد بر مىگشتم رو به مردم مىنشستم، تسبيحات حضرت زهرا را هم كه
مىگفتم، افراد مىآمدند و مىديدند راه باز است. جوان مىآمد، بازارى مىآمد، مزلف مىآمد، ريشدار مىآمد، بىريش مىآمد... بنده وقتى

مسجد مىرفتم، در ميان صد نفر اقالً نود نفرش جوانها بودند».(4)

رسول خدا صىل الله عليه وآله وسلم

رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مردى بود كه در چشم هر بينندهاى بزرگ و موقر مىنمود. روى نيكويش چون ماه تمام و قامت
رعنايش از قامت معتدل بلندتر و از بلند بااليان كوتاهتر بود. رنگى مهتابى و جبينى فراخ و ابروانى باريك و طوالنى داشت. دهانش
خوشبو و فراخ و دندانهايش از هم باز و جدا و چون مرواريد سفيد بود. بدنى فربه و عضالتى در هم پيچيده داشت، در حالى كه

شكمش از سينهاش جلوتر نبود. فاصله بين دو شانهاش زياد و به اصطالح چهار شانه بود.
بدنش بسيار زيبا و اندامش متناسب بود. عادتش اين بود كه خود را در آئينه ببيند و سر و روى خود را شانه زند. گذشته از اهل خانه،

خود را براى اصحابش نيز آرايش مىداد و مىفرمود: 
خداوند دوست دارد كه بندهاش وقتى براى ديدن برادران از خانه بيرون مىرود خود را آماده سازد و آرايش كند.

بيش از آن مقدارى كه براى خوراك خرج مىكرد براى عطر پول مىداد و مردم آن جناب را از بوى خوشى كه از او به مشام مىرسيد
مىشناختند. از لباس سبز رنگ خوشش مىآمد ولى بيشتر لباس سفيد مىپوشيد. به هر كس مىرسيد چه توانگر و چه درويش، چه
كوچك و چه بزرگ، سالم مىداد. بدون اين كه بخندد، هميشه تبسمى بر لب داشت و بدون اينكه چهرهاش در هم باشد، هميشه
اندوهگين به نظر مىرسيد. اگر يكى از مسلمانان را سه روز نمىديد، جوياى حالش مىشد. نگاههاى خود را بين اصحابش به طرز
مساوى تقسيم مىكرد و همه را به يك چشم مىديد. اگر همنشينانش به خنده مىافتادند، آن جناب نيز مىخنديد. اصحاب خود را
هميشه براى احترام و به دست آوردن دلهاشان به كنيه مىخواند. همچنين براى زنان بىاوالد و اوالددار و حتى بچهها كنيه مىگذاشت

و بدين وسيله دلهاشان را به دست مىآورد...
َك لِلنّاسِ َو التَمشِ فِي االْرضِ َمَرحاً».(5) ْر َخدَّ «و الُتَصّعِ

ارتباط غ� كالمى

همانگونه كه ما با زبان خود با ديگران رابطه برقرار مىكنيم، با استفاده از روشهاى غيركالمى (مثل وضعيت بدن، ژستها، نگاه، حاالت
چهره و شرايط محيطى كه در اطراف خود پديد مىآوريم و...) با ديگران سخن مىگوييم و براى آنان پيامهايى مخابره مىكنيم. يك

بررسى نشان داده است:
در يك برخورد دو نفره معمولى، يك سوم معانى اجتماعى از طريق مؤلفههاى كالمى و دو سوم ما بقى از طريق كانال غير كالمى

منتقل مىشوند.(6)
در اينجا، به بيان مختصر، به برخى از رفتارهاى غير كالمى و پيامهايى كه به وسيله آنها به ديگران مخابره مىشود مىپردازيم.

وضعيت بدن
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وضعيتى كه بدن در تعامل با ديگران به خود مىگيرد، نشانه چيزهاى زيادى مىتواند باشد. يك مصداق آن در اين بحث، كه متناسب با
موضوع تبليغ دينى است، «تساوى در وضعيت بدن» است؛ به اين معنا كه براى برقرارى رابطه صميمانهتر با مخاطب، اگر او در
وضعيت نشسته است، ما نيز بنشينيم و اگر ايستاده است، يا او را دعوت به نشستن كنيم يا خود نيز بايستيم.(7) البته اين نكته
بيشتر به درد تعامالت دو يا چند نفره مىخورد و در همه جا كاربرد ندارد. براى مثال، در مواقع سخنرانى، براى عموم مردم، بهتر است

سخنران در وضعيتى كه بر همه اشراف داشته باشد قرار گيرد.(8)

ژستها

ژستهايى كه افراد به خود مىگيرند نيز پيامهاى گوناگونى براى ديگران مىفرستند. براى مثال، دراز كردن دستها مىتواند نشانه
التماس، متمايل كردن سر به طرف عقب هنگام صحبت و به دقت از باالى عينك نگاه كردن نشانه خود بزرگبينى، اين پا و آن پا كردن
نشانه بىقرارى، ماليدن چشمها نشانه خستگى و... باشد. يك ژست مهم براى مبلّغان و سخنرانان تكان دادن دستها به هنگام ايراد
سخن و گرفتن حاالت متناسب با محتواى سخن خود است. سخنرانى كه همراه گفتار خود دستهايش را متناسب با محتواى
كالمش تكان مىدهد و تُن صداى خود را تغيير مىدهد، قادر به برقرارى ارتباطى بهتر با مخاطب است تا كسى كه به هنگام سخن

گفتن هيچ حركتى از خود نشان نمىدهد:
معلّمان، مصاحبهگران، سخنرانان و فروشندگانى كه به خوبى از حركات دستهاى خود استفاده مىكنند، معموالً نظر (مستمعان و)
مشتريان را به خود جلب مىكنند و از اين طريق، اشتياق خود را نشان مىدهند و تعامل با ديگران را تجربهاى تحريكآميز و لّذت بخش

قرار مىدهند.(9)

نگاه

به طور كلّى، از حاالت چشم و نگاههاى هر كس مىتوان چيزهاى زيادى فهميد؛ چيزهايى از قبيل عشق و محبت، خصومت و نفرت،
صداقت و دروغ، شادى و غم و... اّما شايد آنچه در اين باب، به عنوان يك مهارت، بيشتر به كار يك مبلّغ آيد، تقسيم مساوى نگاهها
در بين جمع است؛ به اين معنى كه وقتى وى در حال سخن گفتن است، نگاههاى خود را بين همگان تقسيم كند تا هم تمركز همه
جمع نسبت به سخنان او حفظ شود و هم عّدهاى احساس نكنند نسبت به آنها بىاعتنايى شده است. نكته ديگر درست نگاه كردن
انسان به كسى است كه با آدمى در حال سخن گفتن است. آيا اگر شما در حال صحبت با كسى باشيد و او به جاى توّجه به
شما، مشغول نگاه به روزنامه و تلويزيون باشد و در ضمن گاهى سر خود را تكان بدهد، يعنى كه گوشم با شماست، ناراحت

نمىشويد؟!

چهره حاالت 

چهره انسان مىتواند حاالت زيادى به خود بگيرد. به سختى مىتوان احساسى را پيدا كرد كه اثر آن در چهره پيدا نشود. حداقل فايده
شناخت حاالت چهره اين است كه مىتوان به احساسات و واكنش درونى افراد (مثالً خستگى، سررفتن حوصله، تعجب، نفى و باور
نكردن...) پى برد و تصميم الزم را در قبال آن گرفت. (به عنوان مثال، اگر در حال سخنرانى هستيم و احساس كرديم مخاطبان خسته

شدهاند، آن را تمام كنيم).

عوامل محيطى

براى درك بهتر تأثير اين عوامل كافى است به اثرى كه محيطهاى مختلف (احساس راحتى يا ناراحتى، وجد و سرور معنوى، تشديد
حب به دنيا و لذات آن، غم و شادى، و...) بر ما مىگذارند دقت كنيم. روانشناسان در تحقيقات خود بر اين نكته پافشارى مىكنند كه
عواملى چون سبك معمارى، رنگ ديوارها، آرايش اثاثيه (در خانه، محيط كار و...)، نور، دما، صداها و... تأثير زيادى بر روابط دارند و اين

نكتهاى است كه بايد مورد توّجه روحانيان و مبلّغان قرار گيرد.
مبحث ارتباط غيركالمى بسيار فراتر از آن است كه در اينجا به آن اشاره شد. به هر حال، به نظر مىرسد توّجه به آموزش و يادگيرى

چنين موضوعاتى براى مبلغان ما ضرورى باشد.

پي نوشت :

1) اون هاجى، مهارتهاى اجتماعى در ارتباطات ميان فردى، ترجمه خشايار بيگى، مهرداد فيروزبخت.

2) همان، ص 54.

3) همان، ص 167.

4) آيتاللَّه خامنهاى، هفته نامه افق حوزه، 15/11/83.

5) لقمان، 18.

6) همان، ص 49.
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است، اما با دقت مىتوان دريافت كه اين سخن و توصيه و نهى در بسيارى از جاهاى ديگر نيز كاربرد دارد.

) فاصله مستمعان با سخنران و فواصل بين خود آنها نيز مهم و اثرگذار است. هر چه فاصلهها به هم نزديكتر گردد، صميميت و رابطه قلبى بهترى بين 8

فرد سخنگو و افراد مستمع و بين خود آنان برقرار مىشود.

9) همان، ص 57.
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آسيبشناىس آيينهاى مذهبى

جواد محد�

مقدمه

يكى از بركات مكتب تشيع برخوردارى از مناسبتهاى فراوان در طول سال، با محوريت اهل بيت پيامبر عليهم السالم در روزهاى ميالد
يا وفات آنان است. اين مناسبتها زمينه برپايى آيينها و مراسمى را در خانهها و مساجد و محافل مذهبى فراهم مىآورد كه از رهگذر
آنها، هم پايههاى اعتقادات دينى و باورهاى مذهبى مردم استحكام مىيابد و هم پيوند معنوى و عاطفى شيعه با اهل بيت عصمت و

طهارت قوىتر و عميقتر مىشود. 
با اين حال اين «گوهر نفيس» ممكن است دچار «بدل» شود و آسيبهايى به اين شعائر مقدس راه يابد كه اگر شناخته نشوند هم
آن اهداف متعالى در خطر قرار مىگيرد و هم از اثر گذارى آنها كاسته مىشود. در اين نوشته، به گوشهاى از اين آسيبها و راه حل آنها

اشاره مىشود. با اميد اينكه شعائر دينى و آيينهاى مذهبى هرچه غنىتر و سازندهتر بر پا گردند.

تبديل شدن وسيله به هدف

وقتى ابزارى براى انجام كارى ساخته مىشود يا وسيلهاى براى ايفاى نقشى پديد مىآيد، غفلت از جنبه ابزارى بودن و اصالت دادن
به آن وسيله، فراموشى هدف يا تباهى هدف را در پى دارد. در قلمرو مسائل فرهنگى و آداب و سنن دينى و اجتماعى و ملى نيز

اين اصل صادق است و اين آسيب، قابل تصور. 
اگر آنچه وسيله است به هدف تبديل شود و پل عبور به اقامتگاه دائمى تغيير يابد، به مقصد نخواهيم رسيد و در پوسته متوقف

خواهيم شد!
بصيرت دينى با شناخت درست فرهنگ دينى و تعاليم معصومين عليهم السالم سبب مىشود كه چنين آفتى به بافتهاى عقايد و

آداب و رسوم دينى راه نيابد و شعائر مذهبى از خرافات و بدعتها و كجروىها مصون بماند.
در شعائر مذهبى اهل بيت عليهم السالم و در عزادارىها و مداحىها، اگر آن قرب روحى و تلطيف احساسات واليى پديد نيايد و نسلى

كه دوستدار واقعى اهل بيت باشد تربيت نگردد، از هدف اصلى دور شدهايم. 
جمود بر ظواهر و ايستايى در قالبها و شكلها و ره نيافتن از پوسته به مغز نيز، مىتواند سنت حسنه عزادارى را از تأثير الزم دور سازد
و آن را تا حد كارهاى سطحى و حركات نمايشى و تقليدى تنزل دهد؛ تا آنجا كه حتى موجب رويگردانى گروهى از مردم از اين
فرهنگ شود يا زمينه حرف و حديثهاى مخالفان و سوژهيابى منكران و معاندان را براى هجوم به اصل اين معارف و مراسم فراهم

سازد و اين، مظلوميتى مضاعف براى «عاشورا» و «اهل بيت عليهم السالم» است.
براستى، چه كسانى با شهداى كربال همدلى دارند؟ و عزادارى مطلوب و مداحى معيار كدام است؟

از وضع موجود تا وضع مطلوب

براى رهايى از ناهنجارىهاى وضع موجود، هميشه بايد افق روشن و برتر وضع مطلوب را ديد تا بتوان به سوى آن گام برداشت و موانع
را زدود. ابتدا بپذيريم كه برخى از شيوههاى رايج در سوگوارى و مدح و مرثيه، خالى از بدعت و كجروى نيست، چون با «فلسفه

عزادارى» و «سنت ياد»، كه مورد نظر ائمه بوده همخوانى ندارد و به نصرت و تقويت مبانى خاندان رسالت نمىانجامد.
امام رضا عليه السالم به دعبل خزاعى توصيه مىفرمود:

ْر َعْن نَْصِرنَا َما اْسَتطَْعت».(1) «يَا ِدْعبُِل اْرثِ اْلُحَسْيَن عليه السالم َفأَْنَت نَاِصُرنَا َو َماِدُحَنا َما ُدْمَت َحيّاً َفَال ُتَقصِّ
اى دعبل، براى حسين عليه السالم مرثيه بگو كه تا تو زندهاى ياور و مديحهگوى مايى. پس، از يارى ما تا مىتوانى كوتاهى مكن. 

چگونه مرثيه سرايى براى ساالر شهيدان مىتواند نصرت اهل بيت عليهم السالم باشد؟ آيا جز با نشر افكار و تعاليم اين خاندان؟ جز
با همدل ساختن جامعه با اهداف عترت؟ جز با گسترش فضايل و معرفى جهات الگويى عترت؟ جز با دميدن روح حماسه و مقاومت

در برابر ظلم و تحريف؟ جز با مقابله با بدعتها و بدآموزىها و انتقال اسالم ناب به مخاطبان عصرها و نسلهاى دور از عصر امامان؟ 
امام صادق عليه السالم به فضيل فرمود:

آيا دور هم مىنشينيد و حديث و سخن مىگوييد؟ گفت: آرى. فرمود: من اين مجالس شما را دوست مىدارم. پس امر (راه و واليت و
برنامه) ما را زنده كنيد. رحمت خدا بر كسى كه امر و راه ما را احيا كند: 

«إِنَّ تِْلَك اْلَمَجالَِس ُأِحبَُّها َفأَْحُيوا أَْمَرنَا َفَرِحَم اللَُّه َمْن أَْحيَا أَْمَرنَا».(2)
اين حديث بر اصل «احياى امر» در مجالس و مراسم و عزادارىها تكيه دارد.

راستى، چه مقدار از مجالس و سوگوارىها و مداحىهاى امروز در اين راستاست و مخاطبان را شيعه بار مىآورد و انسان واليى - به
معناى واقعى نه شعارى - تربيت مىكند؟ و چه اندازه در چنين برنامههايى، فرهنگ اهل بيت عليهم السالم نشر و گسترش مىيابد؟

امام صادق عليه السالم مىفرمايد: 
«َمْن ُذكِْرنَا ِعْنَدُه َفَفاَضْت َعْيَناُه َحرََّم اللَُّه َوْجَهُه َعلَى النَّار».(3)
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هر كس ما (و مظلوميت ما) نزد او ياد شود و چشمانش پر از اشك گردد، خداوند چهرهاش را بر آتش دوزخ حرام مىكند.
در احاديث، مكرر سخن از عشق و اشك و حزن و چشمان اشك آلود و جارى شدن اشك بر گونهها و سوختن دل بر مصائب عاشورا

به ميان آمده است و اين آتش درون است كه چشمه اشك را جارى مىسازد. 
تا نسوزد دل نريزد اشك و خون از ديدهها

آتشى بايد كه خوناب كباب آيد برون 

چه كسى سوگوار و داغدار اباعبداللَّه عليه السالم است؟ آنكه فريادهاى مصنوعى سر مىدهد و نعرههاى تصنعى و نمايشى بر
مىآورد، اما ديدهاش خشك و جامد و بى اشك است؟ يا آنكه آرام، همچون شمعى، مىسوزد و قطره قطره آب مىشود، و بار رسالت

تداوم راه حسين عليه السالم را بر دوش خود حس مىكند؟ 
وقتى اهل بصيرت و دردمندان دل آگاه، از بيم عوام يا جو عوام زدگى نتوانند يا نخواهند بر آن وجه مطلوب پاى بفشارند، عواقبى چون

سطحى بار آمدن مردم و سطحى شدن برنامههاى تبليغى و مجالس حسينى طبيعى است. 
اينجاست كه به گفته آن انديشمند «بايد عاشورايى براى عاشورا برپا كرد» و بر مظلوميت حادثه عاشورا نيز گريست، آنگونه كه بر

زخمهاى پيكر سيدالشهدا عليه السالم مىگرييم.

پرهيز از افراط و تفريط

راه ميانه و روش اعتدال در هر كارى مطلوب و مورد سفارش قرآن و عترت است. در مهرورزى به اهل بيت و ابراز عالقه به آنان و
ستايش از فضايل اين دودمان نيز اعتدال پسنديده است. هم زيادهروى به انحراف كشيده مىشود و هم كوتاهى و قصور سر از
توهين به اولياى الهى در مىآورد. ازاين رو، بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد. نبايد تعابيرى را كه در شأن اين دودمان نيست به كار برد و

نبايد آنان را به صورت افرادى ذليل و توسرى خور معرفى كرد.
افراط و غلو در تعابير و اوصاف نيز بيراهه روى است. اوصاف الهى را نبايد به اين خاندان نسبت داد. محبت و عشق نسبت به على و
حسين و زينب كبرى عليهم السالم و ديگران، هرگز مجوز كفر گويى و غلو نيست. علىپرستى و حسيناللهى و زينباللهى بودن

انحراف در عقيده است، هر چند از روى جهل و حسن نيت به كار رود. 
ائمه دين پيوسته خطر افراط را گوشزد كرده و همواره در مقابل غالت ايستادهاند. حضرت صادق عليه السالم مىفرمود:

ُعوَن الرُُّبوبِيََّة لِِعبَاِد اللَّه».(4) ُروَن َعظََمَة اللَِّه َو يَدَّ «اْحَذُروا َعلَى َشبَابُِكُم اْلُغَالَة َال ُيْفِسُدوُهْم َفإِنَّ اْلُغَالَة َشرُّ َخْلقٍ ُيَصّغِ
مواظب باشيد غالت جوانانتان را فاسد نكنند. همانا غلو كنندگان بدترين خلق خدايند. آنها عظمت خدا را كوچك مىكنند و براى بندگان

خدا ادعاى ربوبيت و خدايى دارند. 
شخصيت و فضايل اهل بيت عليهم السالم بسيار واالتر از آن است كه فهم ما به آن برسد، اما هر چه هم اين مقام باال باشد، به
مرتبه خدايى نمىرسد. اين خط قرمز را بايد شناخت و مراعات كرد و امامان را از مرتبه عبوديت به رتبه ربوبيت نرساند. امام على عليه
السالم كه خود از كسانى است كه بيشترين غلو در طول تاريخ درباره او شده، خودش فرموده است كه دو گروه درباره من به هالكت

رسيدند: دوستداران غلو كننده و دشمنان كينهتوز،(5) در پرهيز از غلو و افراط در ستايش اهل بيت عليهم السالم مىفرمايد:
«إِيَّاُكْم َو اْلُغُلوَّ فِيَنا ُقوُلوا إِنَّا َعبِيٌد َمْرُبوُبوَن َو ُقوُلوا فِي َفْضلَِنا َما ِشْئُتم».(6)

از غلو درباره ما بپرهيزيد. بگوييد ما بندگانى هستيم تحت اراده رب، و هر چه خواستيد در فضيلت ما بگوييد.
دادن نسبتهاى اين چنينى به خاندان رسالت بدعت است و دشمنان فرصت طلب را وسوسه مىكند تا با بهانه قرار دادن آنها به ما

حمله كنند و شيعه را مشرك معرفى كنند. 
يك مداح متعهد بايد با رعايت ظرفيت مخاطبان، در نظر گرفتن شرايط داخل و خارج، و بهانه جويىهاى دشمنان، به نحوى فضائل
خاندان رسالت را بيان كند كه، نه به غلو بيانجامد و نه گمان شود كه فرزندان شيعه از جايگاه و فضيلت امامان معصوم عليهم السالم

بى خبرند.

نقاط ضعف

ستايش حجتهاى الهى از برترين كارهاست و آنان كه در قالب مدح و مرثيه دلهاى مردم را با خاندان نور مرتبط مىسازند و محبت اهل
بيت را همچون نهالى در دلها مىنشانند، مقامى واال دارند و بايد بر اين نعمت و توفيق خدا را سپاس گويند. امام صادق عليه السالم

در مقام شكر اين نعمت و ارج نهادن به اين توفيق مىفرمايد: 
«اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل فِي النَّاسِ َمْن يَِفُد إِلَْيَنا َو يَْمَدُحَنا َو يَْرثِي لََنا».(7)

خدا را سپاس كه در ميان مردم كسانى را قرار داده است كه به سوى ما مىآيند و بر ما وارد مىشوند و ما را مدح و مرثيه مىگويند. 
البته بايد به آفات و آسيبها هم توجه داشت و آنها را از جامعه مداحان و مجموعه ذاكران اهل بيت دور ساخت. برخى از اين آسيبها

به قرار زير است: 

. بدعتها و تحريفها: بيرون آمدن از قالب سنتى عزادارى و نفوذ دادن مدرنيسم، حتى در روش عزادارى و محتواى مدح و مرثيه، 1
گاهى به بدعت كشيده مىشود و چهره عاشورا و سيماى معصومين را تحريف مىكند. به نام نوآورى و ايجاد تحول و با هدف جذب
بيشتر افراد و پيدا كردن پايگاه مردمى، نبايد سنتهاى اصيل را سست كرد. اين كار به قيمت دفع تودههاى متدين و اصيل تمام
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مىشود؛ هر چند ممكن است عدهاى از نسل نو را جذب كند. 
پرداختن به خوابها و پياپى خواب از اين و آن نقل كردن، يكى از گذرگاههاى ورود به عرصه تحريف و از شيوههاى دگرگون ساختن
چهره عاشورا و سيماى حقيقت است. وقتى راست و دروغ و بافتنى و يافتنى به هم مخلوط شد، بىاعتمادى به حرفهاى درست و

معتبر هم سرايت مىكند و آنها را هم از اعتبار و سنديت مىاندازد. 

. قالبها آهنگهاى نامناسب: هر چند نوحه گرى و مرثيه خوانى بهرهگيرى از نوعى آوا و آهنگ را مىطلبد اما آلودن اين فضا به ابتذال 2
و بهرهگيرى از شيوههاى وارداتى و آهنگهاى مبتذل و قالبهايى كه ياد آور ترانههاى عصر طاغوت است و هرگز با شئون اهل بيت
عصمت سازگار نيست، آسيبى است كه از سوى عدهاى به شدت ترويج مىشود. راستى، براى اشك گرفتن از مستمع، چه مقدار

بهرهگيرى از موسيقى نياز است؟

. تبديل عشق به شغل: كارى به اهميت و قداست مديحه سرايى و مرثيه خوانى براى خاندان عصمت، اگر تبديل به دكانى براى 3
پول در آوردن و كسب و كار ميليونى شود و چانه زنى بر سر نرخ اجراى برنامه صورت عادى به خود بگيرد يقيناً از اصل هدف دور
شدهايم. در اين صورت، منصب نوكرى اباعبداللَّه - كه كارى وراى محاسبات مادى و چرتكه انداختنها و حساب مداخل داشتن است -
به يك بازار و دكان دو نبش بدل مىشود. در نتيجه، هم از قداست اين كار كاسته مىشود و هم به جاى دلباختگان واقعى اهل بيت
عليهم السالم و دلسوختگان اين مكتب، عدهاى تاجر مسلك پولپرست عرصه را بر مداحان اصيل تنگ مىكنند. طبيعى است كه در
اين رقابت، اهل صدق و صفا و معنويت و تعهد منزوى شوند و بازار گردانان چيره دست و نقش آفرينان ماهر و مجهز به همه امكانات و
شگردها و شيوهها، يكه تاز ميدان شوند! به راستى، آنگاه از مكتب عاشورا چه مىماند؟ و آن عشق ناب در عرصه بازاريابىهاى

متداول چه جايگاهى پيدا مىكند؟ به تعبير مقام معظم رهبرى:
«كسى تصور نكند كه اين يك شغل است و همچنان كه يك نفر بقال مىشود يا يك نفر عطار مىشود، يكى هم مداح مىشود. اين

چنين نيست!»(8)

4. كم رنگ شدن معنويت و اخالق: عهدهدارى هر كارى صالحيتهاى ويژهاى مىخواهد. مداحان اهل بيت، از ديرباز، به ايمان و ديانت و
سوز و عشق و اخالص شهره بودهاند و همين صدق، پشتوانه اثر گذارى و سوز آفرينى نوحهخوانىهايشان بوده است. 

از آن همه پشتوانه معنوى و ذخيره روحى و اخالقى، چه مقدار به نسل جديد مداحان منتقل شده و به ارث رسيده است؟ اصالً،
صالحيت اخالقى عهدهداران اين منصب كجا تعيين و تأييد مىشود و با كدام معيار، فرهنگ شيعى و اعتقادات دينى و احساسات
مذهبى جامعه، دودستى به اينان سپرده مىشود؟ آيا صرفاً صداى قشنگ و مهارت در اجرا كافى است؟ اگر خداى ناكرده، جوانانى
كه با اعتصام به رشته مودت و محبت و عزادارى اهل بيت عليهم السالم به دين وصل مىشوند، با مشاهده برخى كارها و صفات و

رفتارهاى دافعه دار، از دين زده شوند، گناه آن بر عهده كيست؟ 
سوختن در داغ و مصيبت آالللَّه كجا و شلوغ كارى و هياهو و سر و صداى بى سوز و اشك كجا؟ 

. ضعف ادبيات و اشعار: بى شك، نوحه خوانى و مداحى نوعى فرهنگسازى در جامعه به شمار مىرود. شعرهاى نوحه اگر از 5
محتواى عالى و غناى محتوا و شيوايى ادبى برخوردار باشد، يك تأثير مىگذارد و اشعار سطحى و نازل و ضعيف و كم محتوا اثرى

ديگر. 
كتابهاى نوحه، در ايام محرم و صفر، فروش خوبى دارد. ارزيابى گذرا و اجمالى اين آثار، نشان از سطح پايين انبوه اين آثار دارد و

مجموعههاى غنى و حساب شده و گزيدههاى منطبق با معيارهاى ارزشى، در اقليت آشكارى قرار دارند.
نوحه خوانان تا چه اندازه براى شناخت و گزينش اشعار خوب همت مىگمارند؟ چه اندازه اهل مطالعه در مجموعههاى شعرى و
ديوانها هستند؟ از صفحات شعر و ادب روزنامهها و مجالت و نشريات، كه آثار زنده و جديد و ابتكارى و زيبايى هم چاپ مىكنند، چه
اندازه خبر دارند؟ يا اينكه تنها به گوش دادن نوار مداحان ديگر مىپردازند و كار آنان صرفاً تقليد است؛ هم در سبك، هم در صدا، و هم

در شعر انتخابى؟ 

نو آورى و تحول با حفظ اصول و مراعات معيارها، همواره بايد در ادبيات مديحه سرايى مورد توجه باشد و مداح بايد پيوسته براى
ارتقاى سطح و عمق كار خود كوشش كند. 

رهبر معظم انقالب در توصيه به اين عزيزان مىفرمايد:
«از اشعار خوب ديگران استفاده كنيد و سعى كنيد سطح اشعار خودتان را باال ببريد، البته اآلن آن قدر سطح ذهنيت شعرى مردم ما
باال نيست، اما وقتى شما به تدريج خوانديد سطح ذهنيت شعرىشان باال مىآيد و انس پيدامى كنند، شعر خوب را مىفهمند و از

مضمون آن استفاده مىكنند».(9)
. مداح محورى به جاى واعظ محورى: مدتهاست دلسوزان معارف دينى و آيينهاى مذهبى از افول موعظه و تبليغ و آموزش و هدايت 6

در مجالسحسينى گله مىكنند و آن را گاهى يك خطر جدى و تهديد كننده براى جامعه شيعه مطرح مىسازند. 

از بركات ماندگار حماسه عاشورا، پديد آمدن مجالس و محافل دينى و عزادارى بوده است. اين مجالس، از ديرباز، كانونى براى بيان
احكام و آداب، وعظ و تبليغ دينى، ارشادهاى اجتماعى - سياسى مقابله با بدعتها و تحريفها و تشكل بخشيدن به نيروهاى با ايمان
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در مسير اهداف اسالم به شمار مىرفته است. حيف است اين ميراث عظيم بىخاصيت يا كم خاصيت شود و منبر و وعظ و خطابه از
مجالس حذف گردد و امت عزادار تنها به سينهزنى و نوحهخوانى و شيون و گريه بسنده كنند. 

زمانى، مداح با اجراى برنامه خود مجلس را آماده مىكرد تا همه دلها و ذهنها در اختيار موعظه خطيب و ارشادات مبلغ و واعظ قرار
گيرد. آيا اُفت به حساب نمىآيد كه خطبا از مجموعه آيينهاى مذهبى حذف شوند يا به انزوا و حاشيه رانده شوند و كل مجلس خالصه
شود در اجراى نوحه و مداحى؟ محروم ساختن امت شيعى از آموزشهاى وااليى چون آشنايى با احكام، شناخت حالل و حرام،
شنيدن تفسير و شرح آيات و روايات، اثر پذيرى از حكايات و مواعظ، جفا بر اين امت است و يقيناً خود امام حسين عليه السالم هم
به آن راضى نيست. چه شده است كه گروهى از جوانان و نوجوانان ما، هنگامى كه واعظ به سخنرانى مشغول است، بيرون از
مسجد و تكيه و عزاخانه مىايستند و به صحبت مشغول مىشوند اما با شروع برنامه مداحى، به مجلس هجوم مىآورند؟ آنها تا دو
ساعت هم حاضرند سينه بزنند، اما نيم ساعت تحمل شنيدن وعظ و خطابه را ندارند! اين نشانه چيست؟ آيا بانيان مجالس و

مداحان عزيز، به اين آسيب و آفت توجه دارند؟ 
در زمينه آسيبهاى آيينهاى مذهبى، حرف و حديث بسيار است. اين مسأله آن قدر اهميت دارد كه خيلى بيش از اينها بايد مورد
ارزيابى و كالبد شكافى و نقد و تصحيح قرار گيرد، چون با سرنوشت باورهاى مقدس و اعتقادات زالل و دلهاى پاك و فرهنگ دينى و
ملى جامعه ما پيوند و سروكار دارد. سزاست فرهنگسازان از پيامدهاى ناگوار برخى از اين آسيبها و هنجار شكنىهاى مجالس

حسينى غافل نشوند و از كنار آن بى تفاوت نگذرند.

چند پيشنهاد

گرچه نويسنده معتقد است كه: 
حرف از طرحِ بال ُمجرى، كمتر بزنيد

بايگانى پر طرح است به آن سر بزنيد
ليكن در جمعبندى نهايى، يادآورى چند نكته و پيشنهاد مفيد به نظر مىرسد: 

. سامان بخشى به امر مداحى در سطح كشور و ضابطهمند ساختن اين امر (براى حفظ حدود و حريمها، و تبيين وظايف و محدوده 1
كار مداحان عزيز). 

. برگزارى همايشهاى گوناگون (سراسرى و منطقهاى) براى بررسى آسيبها و يافتن راهكارهاى تصحيح ناهنجارىها و استفاده از 2
تجارب پيشكسوتان.

3. برخورد سنجيده و مناسب با افرادى كه فضاى خوب و معنوى اين آيين ديرپا را مىآاليند و موجب وهن اين منصب ارجمند مىشوند. 
4. تالش مداحان در ارتقاى كيفى برنامهها، غنا و استوارى اشعار، و افزودن و عمق بخشيدن به اطالعات مذهبى خويش.

. رعايت اعتدال در برنامهها و دورى از افراط و تفريط و مراعات جنبههاى فكرى و محتوايى و مقابله با گرايشهاى انحرافى؛ چه از 5
سوى خود مداحان و چه از سوى بانيان مجالس و متصديان امور. 

6. پرهيز از افراط در نقل خوابهاى عجيب و غريب و تكيه بر تاريخ مستند و مقتل صحيح و مطالب آموزنده و تحقيق شده. 
. تلقى مداحى به عنوان يك عشق مقدس و كارى فكرآفرين و فرهنگساز، نه بازارى براى كسب درآمد يا كسب وجهه و عنوان و 7
شهرت؛ چرا كه اباعبدللَّه عليه السالم به مداحان مخلص و احياگران صادق عاشورا نظر دارد، نه به تاجران و صيادان و معاملهگران با

عشقهاى پاك محبين اهل بيت عليهم السالم. 
8. اختصاص بخشى از وقت مجالس حسينى به بيان احكام شرع و وعظ و خطابه توسط روحانيون و آشنايان به مبانى دين. 

. در كنار مداحان جوان، از مداحان پيشكسوت و با سابقه هم بهره گرفته شود، كه نََفس آنان همواره اثرات مثبتى بر شنوندگان و 9
مخاطبان دارد.

. هر چند تشكيالت اباعبداللَّه عليه السالم تشكيالتى مردمى است و در دلها پايگاه دارد، اما در كشورى كه زير نظر واليت اداره 10
مىشود و يادگار امام راحل قدس سره است و هر چه عزت و اقتدار دارد، به بركت خونهاى مطهر شهدا و فداكاران راه انقالب و نهضت
امام خمينى قدس سره دارد، نبايد به برخى نمك خوردگان نمك دان شكن اجازه داد كه دستاوردهاى انقالب و اهداف شهدا و خط

امام و نظام واليى را مورد تمسخر يا بىمهرى قرار دهند و از سعه صدر نظام و انقالب سوء استفاده كنند؛ «العاقل يكفيه األشارة».
پايان اين سخن را كالمى از رهبر معظم انقالب قرار مىدهيم كه ناظر به سامان دهى و تشكل مطلوب اين قشر بر مدار ارزشها و

چارچوب اصيل اسالم و انقالب است: 
«بايد به تدريج ِسَمت مداحى اهل بيت عليهم السالم كه واقعاً يك منصب است، يك ثغورى هم پيداكند و مداحى اهل بيت عليهم
السالم كه هم مقام وااليى دارد و هم تأثير زيادى در جامعه و در ذهن مردم دارد، بايد يك حدودى پيدا كند كه بدانيد چه كسى مداح
است؟ مقدمات كار مداحىاش چه قدر است؟ چه قدر شعر مىداند؟ چه قدر حفظ است؟ چه قدر مىتواند بخواند؟ اين خصوصيات را يك
مركزى از مراكز تأييد كند و خود شماها به يك كيفيتى فكر اين كار را بكنيد؛ چون اين چيزى است كه دنياى امروز و نيازهاى جامعه
امروز غير از اين را قبول نمىكند. لذا كسانى كه اين منصب را رسماًبه عهده مىگيرند و لباس مقدس ستايش اهل بيت عليهم السالم
را بر تن مىكنند و مردم آنان را به اين عنوان مىشناسند، بايد خصوصياتى داشته باشند و مركزى باشد كه اينها را با اين خصوصيات

تشخيص بدهد و تأييد كند».(10)

پي نوشت:
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1) مستدركالوسائل، ج 10، ص 386.

2) وسائاللشيعه، ج 14، ص 501.

3) بحاراالنوار، ج 44، ص 285.

4) بحاراالنوار، ج 25، ص 265.

5) هلك فى رجالن: محب غال و مبغض قال»، نهجالبالغه، صبحى صالح، حكمت 117.

6) بحاراالنوار، ج 10، ص 92.

7) وسائاللشيعه، ج 14، ص 599.

8) ستودگان و ستايشگران، ص 20.

9) ستودگان و ستايشگران، ص 89-90.

10) حوزه هنرى، مديحت پردازان، ص 100.
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تجّىل همبستگى

سالى كه در آن به سر مىبريم از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى سال همبستگى ملى ناميده شده است. اعتقاد به همبستگى
و وحدت نشان از بلوغ فكرى بشريت و پااليش فرهنگى دارد. انسان بعد از قرنها به اين نتيجه رسيده است كه وابستگىها و تعصبات
نژادى، جغرافيايى، ملى و طبقاتى، عامل برترى نيستند و بسيارى از برگهاى سياه و خونين تاريخ مربوط به دورانى است كه بعضى
از سركردگان سياست با تكيه افراطى بر نژاد، مليت و... دنيا را به آتش و خون كشيدهاند. جنگ جهانى دوم كه ميليونها انسان را به
مسلخ فرستاد، محصول نظريهپردازى نژادپرستانى همچون هيتلر بود كه مىگفتند: نژاد ژرمن فوق همه! به هر حال بشر امروز پس از
هزينهها و تجربههاى زياد از اين ديدگاه فاصله گرفته است. اما مكاتب توحيدى در نخستين گامهاى دعوت پيروان خود به دنبال اصالح

اين ذهنيتهاى جاهلى بودهاند. قرآن، مالك برترى در نزد خداوند را تقوا مىداند. پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:
«إّن الناَس ِمن آدَم الى يوِمنا هذا ِمثُل اَسناِن الُمشِط الفضَل للعربّى علىالعجمّى وال لِألحَمَر علَى األسوِد إالّ بِالتقوى».(1)

امروزه نيز جامعهاى «رشد يافته» به حساب مىآيد كه از حصار فردگرايى و قوميتگرايى خارج شده باشد و معيارهاى متعالىتر را در
نظر گيرد و خود را عضوى از پيكره اجتماعات عظيمتر به حساب آورد. بر اين اساس و نيز آموزههاى دينى، مراسم مذهبى بايد تجلّى
همبستگى باشد. همچنان كه نماز يوميه در اجتماعات بزرگتر فضيلت و پاداش بيشترى دارد شركت در مراسم بزرگتر نيز از فضيلت
بيشترى برخوردار است. نتيجه اين همبستگى اين است كه تشّخصهاى منطقهاى و محلى، نظير پرچم و َعلَم و ُكَتل و پرده و پالكارد
و... است كه به هيأتها و دستههاى خاص تعلق دارند، كنار گذاشته شوند و همه عزاداران يك شهر، بتوانند، حداقل در يك روز خاص با
شعار واحد وپرچم واحد، خود را به جمع يكرنگ ساير عزاداران بسپارند. و اين ظرفيت در ملت بزرگ ايران و عزاداران حسينى وجود
دارد و اين كار بزرگ را مىتوان با برنامهريزى و هدايت صحيح به انجام رساند. مهمترين دليل بر اين سخن و امكان انجام چنين
برنامهاى، واقع شدن آن است. سالهاست كه در شهر زنجان مراسمى عظيم و جذاب در روز هشتم ماه محرم انجام مىگيرد كه

چشم و دل بسيارى را به خود جلب كرده است و مشتاقان بسيارى منتظر فرا رسيدن اين مراسم و شركت در آن هستند.
حسينيه اعظم زنجان، از آغاز تأسيس، فعاليتهاى مذهبى خود را شروع نموده و به مرور زمان به موفقيتهاى قابل توجهى رسيده

است. اين حسينيه در بخش جنوبى و در محله قديمى زنجان واقع شده است.
در حسينيه اعظم زنجان، همه روزه، نماز جماعت برگزار مىشود و شبهاى جمعه پذيراى عاشقان حسينى است كه از مسافتهاى
طوالنى خود را براى برگزارى مراسم زيارت عاشورا به اين مكان مقدس و معنوى مىرسانند. شركت كنندگان در اين مراسم، پس از
زمزمه زيارت عاشورا، به عزادارى و مرثيه سرايى و نوحه خوانى مىپردازند، ولى قبل از آن، سخنران كه يكى از روحانيون است -
فرازهايى از اين زيارت يا گوشههايى از زندگى گهربار حضرت اباعبداللَّهالحسين عليه السالم يا يكى از يارانش را تبيين و تشريح

مىكند.
اوج فعاليت اين مكان مقدس در دهه اول محرم است كه به گوشهاى از آن اشاره مىشود:

در ابتدا، يكى از علما به ايراد سخنرانى مىپردازد و در مورد مسايل مختلف، خصوصاً قيام و نهضت سرنوشت ساز حضرت اباعبداللَّه
الحسين عليه السالم، مطالبى را بيان مىكند.

در روز هشتم محرم، مردم عزادار از هر گوشه شهر زنجان و حتى از اقصى نقاط ايران، مخصوصاً زنجانىهاى مقيم مناطق ديگر، دور
هم جمع شده و به سوى امامزاده سيد ابراهيم عليه السالم حركت مىنمايند. ازدحام جمعيت در همان دقايق اوليه آنقدر زياد
مىشود كه تمام كوچهها و خيابانها، ميادين و پشت بامهاى مشرف به خيابانهاى منتهى به امامزاده سيد ابراهيم عليه السالم، پر از

جمعيت عزادار مىشوند.
در اثناى اين حركت بزرگ و به ياد ماندنى، كه هر سال يكبار تكرار مىشود، مداحان متعدد با لهجه زيباى آذرى اشعار جگر سوزى
درباره شهداى كربال مىخوانند و سيل جمعيت با ريتم و آهنگ خاصى بر سر و سينه مىزنند. در فواصل معين نيز، بعضى از قسمتها را
با صداى شورانگيزى تكرار مىكنند. در اين مسير و در مكانهاى متعدد، دوستداران اهل بيت عليهم السالم شربت، خرما و خوردنىهاى
نذرى ديگر پخش مىنمايند و قربانىهاى متعدد به هيئت مذكور اهدا مىكنند. كسانى كه نذر نموده و به مطلوب و خواسته خود
رسيدهاند، با اين كار از شهداى كربال و مخصوصاً از حضرت امام حسين عليه السالم و برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل العباس عليه
السالم - آذرى زبانها عشق و عالقه خاصى به آن حضرت دارند - قدردانى مىكنند. آنها زير لب زمزمه مىكنند: «يا ليتنى كنت معكم
فأفوز فوزاً عظيماً» و زبان حالشان اين است كه ما در صحراى سوزان كربال نبوديم تا از شما بزرگواران و خاصان درگاه احديت دفع صد
بال بكنيم. حال، با اين كار خود در راه احياى اهداف الهى و انسانى شما تالش و كوشش خواهيم كرد و به هيچ عنوان خسته

نخواهيم شد.
از ويژگىهاى عزادارى عظيم و با صالبت حسينيه اعظم، مىتوان به عزادارى ساده و بىپيرايه و بى آاليش آن اشاره كرد كه در عين
سادگى و دورى از هر گونه تشريفات، در اوج معنويت برگزار مىگردد. هيچ َعلَم و ُكَتلى در اين مراسم حمل نمىشود و از اسباب و

وسايلى مانند طبل و ... خبرى نيست و در كمال سادگى و بر اساس سنت حسنه اسالف صالحه انجام مىگيرد.
اين هيئت مذهبى، با اين صفات پسنديده، مىتواند الگو و اسوه و سرمشقى براى ديگر هيئتهاى مذهبى باشد تا مراسم خود را به
صورت سنتى و در عين حال، با خلوص و اخالص تمام برگزار نمايند. از جمله مزاياى اين هيئت معروف شهر زنجان اين است كه هيچ

كس به دنبال كارهايى از قبيل قمه زنى و ... نمىرود و همگان به همان شيوه سنتى به عزادارى پرداخته و به آن اكتفا مىكنند.
در سالهاى اخير، با توجه به افزايش جمعيت شهر و نيز سرازير شدن سيل جمعيت از ديگر مناطق كشور به اين حسينيه، عالوه بر
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گسترش سطح كيفى، اين برنامه از نظر كّمى نيز گسترش يافته است. خانههاى همجوار آن توسط هيئت امناى حسينيه خريدارى
شده و به ساختمان اصلى حسينيه افزوده شده است؛ با اين همه، قسمت قديمى آن كامالً محفوظ مانده است. هيئت مزبور
فعاليتهاى خود را به زمينههاى ديگر نيز گسترش داده است؛ از جمله تأسيس مركز بهداشتى - درمانى به نام شفاخانه حسينيه،

صندوق قرض الحسنه حسينيه، سفره خانه و ... .
ديگر فعاليت خوب و پسنديده هيئت مذكور را مىتوان توزيع گوشت قربانى در سطح شهر در ميان افراد نيازمند دانست.

عالوه بر انجام فعاليتهاى فوق، هيئت امناى حسينيه هر ساله يكى از روحانيان محترم قم را در ماه مبارك رمضان براى ايراد
سخنرانى و اقامه نماز جماعت دعوت مىنمايد. مردم در ليالى متبركه قدر و ايام شهادت مولىالموحدين على بن ابيطالب عليه السالم
اقدام به شب زنده دارى و عزادارى مىنمايند كه يكى از پر ازدحامترين مكانهاى شهر زنجان محسوب مىشود و تعداد زيادى از

مهمانهاى الهى، در شبهاى ماه مبارك براى استفاده از فيوضات بيشمار اين ماه به اين مكان مقدس و متبرك مىشتابند.(2)

پي نوشت :

1) مستدرك، ج 12، ص 89؛ بحاراالنوار، ج 22، ص 348.

) با تشكر از سازمان تبليغات اسالمى استان زنجان كه گزارشى از حسينيه اعظم زنجان در اختيار معاونت فرهنگى و تبليغى دفتر تبليغات اسالمى 2

حوزه علميه قم گذاشتند.
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ذكر مصيبت امام حس� و اهل بيت عليهم السالم(1)

حر، نخست� شهيد

در ميانه راه بين منزلگاه بيضه و نينوا نامهاى از طرف ابن زياد به حر رسيد كه: 
به محض دريافت نامه، حسين عليه السالم و همراهانش را در بيابان بىآب و علف بازداشت كن.(2)

در اين وقت كاروان امام به سرزمين نينوا رسيده بود. امام به حر فرمود:
واى بر تو، بگذار ما در اين روستا يعنى نينوا و غاضريه، يا در آن در روستاى ديگر بنام شفيه فرود آييم.

حر گفت: 
نمىتوانم اجازه دهم، زيرا اين قاصد ابن زياد براى ديده بانى به اينجا آمده كه ببيند آيا من دستور ابن زياد را عمل مىكنم يا نه، من

ناچارم دستور او را در برابر چشم آن قاصد، اجرا كنم. 
زهير بن قين سردار سپاه اسالم، به امام عرض كرد: اكنون مناسب است كه ما با اين گروه بجنگيم، امام فرمود: من هرگز آغاز به
جنگ نمىكنم. زهير گفت: در اينجا قريهاى نزديك شط فرات هست كه براى سنگر گرفتن مناسب است. امام فرمود: نام آن قريه

چيست؟ او گفت: «عقر»، امام فرمود: 
«إني أعوذ بك من العقر».(3)

پناه مىبرم به خدا از عقر (هالكت و پى كردن).

امام به حر فرمود: 
مانع نشو تا ما از اينجا به اين نزديكى (كنار فرات) حركت كنيم.

حر و سپاهش مانع شدند، در اين كشمكش، كاروان حسينى حركت كردند تا اينكه اسب امام ايستاد.

امام پرسيد: نام اين سرزمين چيست؟ زهير گفت: «طف»، (ساحل فرات) آن را «كربال» مىخوانند. امام فرمود: خدايا پناه مىبرم به تو
از كرب و بال (اندوه و رنج) سپس فرمود:

«َهَذا َمْوِضُع َكْربٍ َو بََالٍء َهاُهَنا ُمَناُخ ِرَكابَِنا َو َمَحطُّ ِرَحالَِنا َو َمْقَتُل ِرَجالَِنا َو َمْسَفُك ِدَمائَِنا».(4)
اينجا محل گرفتارى و امتحان است. همين جا محل بارهاى ما و مكان اقامت ما و محل ريختن خون ما است و همين جا جايگاه

قبرهاى ماست و جدم رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم اين چنين به من خبر داده است. همين جا فرود آييد. 
امام و يارانش «روز دوم» در همانجا فرود آمدند و سپاه حر نيز در جانب ديگر فرود آمدند.(5)

ام كلثوم نزد برادر آمد و عرض كرد: 
برادرم اين بيابان، خوفناك است و خوف عظيمى به من در اينجا روى آورده است. امام فرمود: خواهر جانم! هنگام رفتن به جبهه
صفين در همين جا با پدرم فرود آمديم، پدرم سرش را روى دامن برادرم، حسن، گذاشت و ساعتى خوابيد و من حاضر بودم، پدرم
بيدار شد و گريه كرد، برادرم حسن پرسيد: پدر جان چرا گريه مىكنيد؟ پدرم فرمود: گويا در خواب ديدم اين بيابان دريايى از خون است
و حسين در آن غرق شده و فريادرسى مىطلبد و كسى به فرياد او نمىرسد، سپس پدرم به من رو كرد و فرمود: هنگامى كه چنين

حادثهاى رخ داد چه كار مىكنى؟ گفتم: صبر مىكنم، كه جز صبر چارهاى نيست.(6)
در صبح عاشورا در حمله اول، وقتى كه حر ديد جريان جنگ در كار است، به عمر سعد گفت: آيا به جنگ با جامامج حسين تصميم

گرفتهاى؟ عمر سعد گفت:
آرى به خدا، جنگى كه آسانترين آن افتادن سرها و بريدن دستها باشد. 

از طرفى شنيد كه امام حسين عليه السالم مىگويد:
«أَ َما ِمْن ُمِغيٍث ُيِغيُثَنا لَِوْجِه اللَِّه أَ َما ِمْن َذاّبٍ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَِّه».(7)

آيا دادرسى نيست كه براى رضاى خدا به داد ما برسد؟ آيا دفاع كنندهاى نيست كه از حرم رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم
دفاع كند.

حر به كنار لشگر رفت، مردى از قبيله او بنام قرة بن قيس نزدش بود، به او گفت: 
آيا امروز اسب خود آب دادهاى؟ قره جوابداد: نه. حر گفت: آيا نمىخواهى آنرا آب دهى؟

قره مىگويد:
به خدا من گمان بردم كه حر مىخواهد از جنگ كنار رود و خوش ندارد من او را در آن حال ببينم، گفتم: من اكنون مىروم و اسبم را آب
مىدهم، او كمكم كنار رفت و اندكى به نزد حسين رفت، يكى از سربازان دشمن به نام مهاجر به حر گفت: چه مىخواهى بكنى؟ آيا
مىخواهى به حسين حمله كنى؟ حر جوابش را نداد. مهاجر مىگويد: به خدا در هيچ جنگى تو را چنين نديده بودم كه اين گونه بلرزى
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و اگر به من مىگفتند دليرترين مرد كوفه كيست؟ تو را معرفى مىكردم، پس اين چه ترسى است كه در تو مىيابم؟ حر گفت: به خدا
سوگند من خود را بين بهشت و دوزخ مىبينم، و سوگند به خدا هيچ چيز را به بهشت بر نمىگزينم اگر چه پاره پاره شوم و مرا

بسوزانند. اين را گفت و با سرعت با اسب خود به سوى امام حسين عليه السالم رفت و به او پيوست. 

وقتى حر نزد امام حسين عليه السالم آمد عرض كرد: 
فدايت گردم اى پسر رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم من همان كسى هستم كه تو را از بازگشت منع كردم و همراهت آمدم و
ناچار تو را در اين بيابان بازداشت نمودم، من گمان نمىكردم، پيشنهاد تو را نپذيرند و تو را اين گونه در تنگنا قرار دهند... من از آنچه كه
) آيا توبه من پذيرفته انجام دادهام پشيمانم و به سوى خدا توبه مىنمايم. «أنا تائب إلى اللَّه مما صنعت فترى لي من ذلك توبة».(8
است؟ امام فرمود: آرى خداوند توبه را مىپذيرد، از اسب فرود آى. حر عرضه داشت: من سواره باشم بهتر از آن است كه پياده شوم،
مىخواهم هم اكنون ساعتى با دشمن بجنگم و پايان كار من به پياده شدن خواهد كشيد. امام حسين عليه السالم فرمود: خدايت

رحمت كند، هر چه خواهى انجام بده.
حر به سوى ميدان آمد و در برابر لشگر عمر سعد ايستاد، خطبهاى خواند و آنها را سرزنش كرد و در آخر به آنها گفت:

شما رفتار بسيار بدى با ذريه رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم داشتيد، خداوند شما را در روز عطش قيامت، سيراب نكند. 
دشمن او را هدف تير قرار داد، حر به سوى امام حسين عليه السالم بازگشت و در محضر امام (همچون يك سرباز فداكار منتظر

دستور) ايستاد.(9)
در بعضى از روايات آمده است: حر پس از آنكه در پيشگاه امام حسين عليه السالم پذيرفته شد، از آن حضرت اجازه طلبيد تا نزد

بانوان براى عذر خواهى برود، امام اجازه داد، حر نزديك خيمه آنها رفت، با دلى شكسته و چشمى گريان عرض كرد:
سالم بر شما اى دودمان نبوت، منم آن شخصى كه سر راه شما را گرفتم، و دلهاى شما را شكستم و ترسانيدم، اكنون پشيمانم،

اميد عفو دارم، به شما پناه آوردهام، تقاضا دارم كه مرا ببخشيد و نزد فاطمه زهرا عليها السالم از من شكايت نكنيد.
سخنان دلسوز حر، آنچنان بانوان را منقلب كرد كه ناله شيونشان بلند شد، حر آن حالت را كه ديد، باصداى بلند گريه كرد، از اسب

پياده شد و دست به صورت مىزد و خاك بر سر مىريخت و مىگفت: 
كاش دست و پايم شل بود تا آنچه را كه انجام دادم، نكرده بودم. كاش زبانم الل بود تا آنچه را گفته بودم، نمىگفتم. كاش شما را از

مراجعت منع نمىكردم، بعضى از اهل حرم، حر را دلدارى دادند و برايش دعا كردند كه موجب آرامش خاطر او گرديد.(10)
حر، فرزندش على و برادرش مصعب را قبل از شهادت به حضور امام آورد و آنها نيز توبه نمودند و براى جنگ به ميدان تاختند، على
فرزند حر پس از جنگ شجاعانه، به شهادت رسيد و حر از وصول پسرش به مقام شهادت خرسند گرديد. مصعب برادر حر نيز تحت
تأثير رجز حر واقع شد و به سپاه امام پيوست و با دشمن جنگيد تا به شهادت رسيد. غالم حر به نام «قره» نيز بعد از شهادت حر به

حضور امام آمد و اظهار پشيمانى و توبه نمود و امام هم توبه وى را پذيرفت، او نيز به جنگ با دشمن پرداخت و شهيد شد.(11)
حر با شجاعتى بى بديل با دشمن جنگيد و بسيارى از آنها را به خاك هالكت افكند، تا اينكه اسب او ناتوان گشت، او پياده شد و به
جنگ ادامه داد، پس از كشتن چهل و چند نفر به زمين افتاد، ياران امام پيكر به خون تپيده او را كه هنوز رمقى داشت، نزد امام

آوردند، امام خون صورت حر را پاك مىكرد و مىفرمود:
«أنت الحر كما سمتك أمك و أنت الحر في الدنيا و أنت الحر في اآلخرة».(12)

تو آزادى همانگونه كه مادرت تو را آزاد ناميد، تو در دنيا و آخرت آزاد هستى.(13)
به نقل از بعضى در همان ميدان جنگ، امام به بالين حر آمد و سخنان فوق را در مورد وى فرمود.(14)

آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگيرم
دل دهم دلبر بيابم جان دهم جانان بگيرم

آمدم پايت ببوسم تا مگر دستم بگيرى
آمدم دردم بگويم از كفت درمان بگيرم

حرِّ آزادم و ليكن بنده اين خاندانم
در رديف بندگانت گر توان عنوان بگيرم

اى حسين عليه السالم اى آنكه سبط رحمة للعالمينى
رخصتى كز تو جواز رحمت رحمان بگيرم
ميهمان بودى و اول من برويت راه بستم
چون ندانستم نبايد راه بر مهمان بگيرم

خستم از اين راه بستن چون دل اهل حرم را
آمدم شايد رضايت نامه از آنان بگيرم

آمدم با جان نثارى زينبت را شاد سازم
تا كه از زهرا به محشر سر خط غفران بگيرم
دست رد بر سينهام مگذار و بگذر از خطايم

تا براهت سينه را در معرض پيكان بگيرم
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روضه حرضت علىاكرب عليه السالم (از زبان شيخ جعفر شوشرتى)

مجلس شهادت علىاكبر مجلس وفات حسين عليه السالم است. نه مجلس يك وفات، بلكه مجلس وفاتهاى حسين عليه السالم
است. سبب اين چه چيز است كه مىگويم فوت و موت آن حضرت در شهادت علىاكبر است؟ چند مقدمه مىخواهد:

اول اين است كه مصيبتى براى شخص، مثل مصيبت اوالد نيست، چند آيه هست كه داللت بر اين مطلب دارد: 
يكى آيه شريفه 155 سوره بقره است؛ كه در اين آيه ترقى شد در بالها، باالتر از همه «نقص ثمرات» قرار داد. اول جانها قرار دارند،
بعد ثمرات. آيا مراد از ثمرات سيب و زردآلو است!؟ نه، بلكه مراد از ثمرات، ثمرات قلوب است؛ يعنى ميوههاى دل. يعنى شما را

مبتلى مىكنم به مصيبت اوالد.
) بدرستى كه يافتيم، ايوب را صبر كننده. چه خوب بندهاى است. يكى ديگر از آيات «إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب»(15
بدرستى كه او است رجوع كننده به سوى ما مىباشد. در تفسير اين آيه وارد شده است كه بعد از ابتالء ايوب و پس از اينكه هر چه
داشت از اموال و غير اينها از او گرفته شد و پس از آنكه اوالد او از عالم رفتند و مردند، هنگامى كه خداوند صبر او را مشاهده فرمود،

او را متصف به صفت صبر كرد: «إنا وجدناه صابراً».
مصيبت اوالد باالتر از همه مصيبتهاست. عالوه بر آيات و اخبار، وجدان هم شاهد است. خصوصاً اگر صفات خوبى در آن فرزند جمع
شده باشد. هر چه صفتش باالتر، مصيبت او سنگينتر است. علىاكبر در صفات خوبى نظير نداشت. همان روزى كه شهادت براى آن
جناب اتفاق افتاد، علىاكبر در عالم نظير نداشته است. بلى سيدالشهدا عليه السالم امام است، سيدالساجدين عليه السالم امام
است، هر دو افضل بودند؛ ولى در پارهاى صفات علىاكبر نظير نداشت؛ حتى نسبت به آن دو بزرگوار كه افضلند. از چه بابت؟ از اين
بابت كه كسى در آن روز مثل علىاكبر در جمال، در خلق، در حرف زدن، شباهت به پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم، وجود نداشت.
در جمال و مالحت، شبيه پيغمبر بود. سيدالشهدا عليه السالم هر وقت مشتاق به پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىشد، نگاه

مىكرد به علىاكبر. 
از همه باالتر آن خلقى كه خدا فرموده است: «إنك لعلى خلق عظيم».(16) علىاكبر در خلق، اشبه خلقاللَّه به پيغمبر بود.

وقتى كه ديگر كسى نماند علىاكبر تنها مانده بود، خدمت پدر آمد و اذن طلبيد. عكس حكايت ابراهيم و اسماعيل. در آنجا اول پدر به
پسر گفت: «فانظر ماذا ترى».(17) پدر پسر را راضى كرد كه او هم گفت: «يا أبت افعل ما تؤمر».(18) 

ولى اين جا علىاكبر آمد و پدر را راضى كرد. گفت: اذن بده بروم. حضرت چه كند جز اينكه به او اجازه رفتن به ميدان دهد. اينك وقت
احتضار حضرت است. «فنظر اليه...»

نگاههاى پدرها به پسرها چند جورند. اين نگاه هم چند جوره بود. گاهى پدر به پسر نگاه مىكند از روى وجد. نگاه ديگر داشت
سيدالشهدا به علىاكبر نظر اشتياق به جدش. يك نگاه ديگر است كه نگاه حسرت است. نگاه ديگر نگاه ترس است كه انسان

نمىداند كارش چه مىشود. اين نگاه سيدالشهدا به علىاكبر هيچ يك از اينها نبود. «فنظر اليه نظر آيس منه». نظرى مأيوسانه بود... 
اسلحه بر او پوشانيد. (اين احتضار اول است). همين كه قدرى رفت حضرت اشكش متصل جارى است. محاسن خود را به دست

گرفت، فرمود: 
«اللَُّهمَّ اْشَهْد َعلَى َهُؤَالِء اْلَقْوِم َفَقْد بََرَز إِلَْيِهْم ُغَالٌم أَْشبَُه النَّاسِ َخْلقاً َو ُخُلقاً َو َمْنِطقاً بَِرُسولَِك ُكنَّا إَِذا اْشَتْقَنا إِلَى نَبِيَِّك نَظَْرنَا إِلَى

َوْجِهه».(19)
خدايا شاهد باش بر اين قوم كه به تحقيق شبيهترين مردم به پيغمبر تو به هماوردى آنان رفته. او كه از نظر خلقت و اخالق و سخن

گفتن شبيهترين افراد به رسول تو بود به گونهاى كه هرگاه ما مشتاق ديدن پيامبر مىشديم به صورت او مىنگريستيم. 
قدرى نفرين كرد... قدرى بيان حالت كرد... قدرى گريه كرد... قدرى دست باال كرد... قدرى محاسن خود را بر روى دست گرفت...
همين كه قدرى دور شد، بىتاب شد... پياده رفت به دنبالش، تا جايى رسيد كه صدا به لشكر مىرسيد. يعنى لشكر صدا را

مىشنيدند... حاال نزديك صفها رسيده است. صدا زد: 
«يا بن سعد قطع اللَّه رحمك».

اى پسر سعد، خدا نسل تو را قطع كند.

چند آيه بلند خواند در عقب پسر: 
«إِنَّ اللََّه اْصطَفى آَدَم َو ُنوحاً َو آَل إِْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعلَى اْلعالَِميَن ُذرِّيًَّة بَْعُضها ِمْن بَْعضٍ َو اللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم».(20)

بدرستى كه خداوند برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر تمام عالميان كه ذريهاند بعضى از ايشان از بعض ديگر. و خداوند
عالم شنوا و داناست.

او رفت به ميدان، با خواندن رجزى خود را معرفى كرد:
انا على بن الحسين بن على
نحن و بيت اللَّه اولى بالنبى 
تاللَّه ال يحكم فينا بن الدعى

اضرب بالسيف احامى عن ابى 
ضرب غالم هاشمى علوى

حضرت برگشت. چند جراحت به بدن مبارك علىاكبر رسيد، تشنگى هم بسيار غلبه كرد. حرارت تشنگى، حرارت هوا، حرارت جوالن
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اسب، گرد ميدان... حالت براى او نماند. برگشت رو به پدر بزرگوار. 
اينجا احتضار دوم حضرت است كه نگاهش به صورت علىاكبر افتاد... هيچ يك از تشنگان را نشنيدهام كه آبى از حضرت طلبيده باشد؛
حتى اطفال. علىاكبر مراجعت كرد، با آن ادب، با آن كه مىدانست، نمىخواست زحمتى به پدر بزرگوار بدهد، لكن چيزى از حالتش

عرض كرد كه امام حسين عليه السالم گريه كرد و فرمود: 
محبوب دلم صبر كن بزودى رسول خدا تو را از آبى سيراب خواهد كرد كه هرگز تشنه نخواهى شد. 

حرف ديگرى هم فرمود. و آن اينست كه فرمود: اميدوارم كه كارت به طول نيانجامد و پس از انتقال به آن عالم، جدت تو را سيراب كند.
يعنى در اين عالم كه آبى برايت نيست! اين هم وفات ديگر حضرت شد، يا احتضار ديگر حضرت است. 

دشمنان از چهار طرف علىاكبر را محاصره كردند. منقذ ملعون از پشت سر آمد و شمشيرى بر فرق مبارك آن حضرت زد. فرق مبارك
آن حضرت را شكافت... حضرت بىتاب شد، نه توان دارد با فرق شكافته بر روى زين بنشيند و نه غيرتش مىگذارد كه خود را از اسب
بيندازد، و ركاب را خالى كند؛ العالج دستها را به گردن اسب قرار داد. در اين حالت، اسب راه بيرون رفتن نداشت. چرا كه لشكر

اطراف آن مظلوم را احاطه كرده بودند. اسب، آن مظلوم را ميان لشكر دشمن برد. پس همه آن لشكر احاطهاش كردند.
َالَم َو يَُقوُل َعّجِِل اْلَقُدوَم َعلَْيَنا َقْد َسقاني بَِكأَسِة اْألَْوفى َشْربٍَة ال َالُم َهَذا َجّدِي َرُسوُل اللَِّه ُيْقِرُئَك السَّ «ُثمَّ نَاَدى يَا أَبََتاْه َعلَْيَك السَّ

أَْظَمأَ بَْعَدها أَبَداً».(21) 
فرياد برآورد: اى پدر خداحافظ، هم اكنون اين جد من رسول خدا به تو سالم مىرساند و مىفرمايد: به سوى ما شتاب كن. مرا از جام

خود سيراب كرد كه هرگز بعد از آن تشنه نخواهم شد.(22)

راوى مىگويد:
«ُثمَّ نَاَدى«فجعلوا يضربونه بسيوفهم حتى قطعوه إرباً إرباً».(23)

فريادى كشيد، پس شروع كردند به زدن او با شمشيرهايشان تا بندبند او را پاره پاره نمودند.
در همان حالت، يا وقتى كه بر زمين قرار گرفت، روح از بدنش مفارقت نمود... حاال ديگر وقت وفات حضرت سيدالشهدا عليه السالم

است. 
در آن وقت سه ناله و سه صدا به يك دفعه بلند شد: 

صداى اول، چون علىاكبر وقت ارتحالش رسيد، نعره كشيد:
«يا ابتاه عليك منى السالم».

اين سالم را سالم توديع مىگويند. هرگاه عليك مقدم باشد، يا به قرينه مقام، كه نظير خداحافظ و سالمت باشيد است در وقت وداع
مىگويند.

چون خجالت پدر را در آن حال ديده بود، اين وقت خواست پدر را تسلى بدهد، عرض كرد: اى پدر بزرگوار! جدم مرا سيراب كرد به آبى
كه ديگر تشنگى ندارد. تو ديگر غصه مرا نداشته باش. 

عرض ديگر هم كرد... عرض كرد: اى پدر من نمىگويم تو تشريف بياور ولى جدم قدحى در دست دارد و مىفرمايد:
«يا ُبنىَّ يا حسين الَعَجل الَعَجل!»

صداى دوم كه بلند شد، صداى حضرت بود در خيمه. چون ناله علىاكبر را شنيد، بىاختيار شد، و فرمود: «يا بنى قتلوك». چون دانست
مقصود علىاكبر چيست.

حاال ديگر اين وفات آن حضرت است. شاهدش اين حديث است كه از عليا مكرمه سكينه عليها السالم نقل شده است كه:
در آن حالت پدر بزرگوارم را ديدم كه چشمهاى مباركش در اطراف خيمه در گردش است، گويا نزديك است كه روحش از بدنش

مفارقت كند! 
صداى سوم كه در آن حال بلند شد، صداى عليا مكرمه زينب بود: «يا حبيب قلباه! وا ثمرة فؤداه!» يا نزديك به اين فقرات. 

حضرت بيرون آمد از خيمه گاه، روانه ميدان شد، و با تأنى راه مىرفت. عكس ساير شهدا، كه به سرعت بر بالينشان حاضر مىشد.
سرّ اين كار اين است كه حضرت را توان راه رفتن نمانده بود. 

امام حسين عليه السالم به بالين جوانش آمد و فرمود:
ْنيَا بَْعَدَك اْلَعَفا».(24) «َقَتَل اللَُّه َقْوماً َقَتُلوَك َما أَْجَرأَُهْم َعلَى الرَّْحَمِن َو َعلَى َرُسولِِه َو َعلَى اْنتَِهاِك ُحْرَمِة الرَُّسوِل َعلَى الدُّ

خداوند آن قوم را بكشد كه تو را كشتند، اى پسرم چه بسيار اين مردم بر خدا و دريدن حرمت رسول گستاخ و بى باك گشتهاند!
اشك از ديدگان امام عليه السالم سرازير شد، راوى (حميد بن مسلم) مىگويد:

در اين حال زينب از خيمه بيرون دويده، فرياد مىزد: اى عزيزم و اى ميوه دلم، اى نور چشمانم. با شتاب آمد و خود را بر روى پيكر
علىاكبر افكند. حسين عليه السالم خواهر را بلند كرد و او را به خيمه باز گرداند و پيكر علىاكبر را به خيمه رساندند.(25)

كرده بيتاب مرا آه دل با اثرت
ز اشتياق رخت از خيمه دويدم به برت
اى ذبيح من و اى شبه رسول مدنى

ز چه آلوده به خون صورت قرص قمرت
نوجوان ديده گشا ديده گريانم بين

اى پسر يك نظرى كن تو به حال پدرت
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من كه خود خضر رهم پير شدم از غم تو
واى بر حال دل مادر خونين جگرت

روضه حرضت قاسم عليه السالم (از زبان شيخ جعفر شوشرتى)

اصل عبارت را از جناب سيد بن طاووس نقل مىكنم.(26) كيفيت شهادت آن شهيد را چنين بيان فرموده است:
«َخَرج اْلقاِسُم ْبُن اْلَحَسِن َو ُهَو ُغالٌم َصغيٌر لَْم يَْبُلغِ اْلُحُلَم».

(بايد سيزده سال داشته باشد، چون بين زمان شهادت امام حسن و امام حسين عليهما السالم يازده سال فاصله است). «َفَنظََر
إلَْيِه اْلُحَسْيُن َفاْعَتَنَقُه»؛ دست به گردن او انداخت او را در بر گرفت، «َحتّى ُغِشَى َعلَْيِهَما». آنقدر گريه كردند كه هر دو بزرگوار

بىهوش شدند.
نمىدانم اين گريه از بابت چه بود. گريه به اين شدت چرا و حال آنكه شهداى ديگر آمدند و اذن گرفتند و با هيچكس حضرت چنين رفتار

نفرمودند!
بعد از آن كه امام حسين عليه السالم به حال آمد، َفاْسَتأَذنَُه. َفلَْم يَأَذْن لَه؛ قاسم از او اجازه مىخواست (به ميدان برود) ولى امام

اجازه نمىداد.
فقط در مورد قاسم است كه امام ابتدا امتناع فرموده است. ولى در موارد ديگر اگر بگويند، دروغ است.

«َفلَْم يََزِل اْلُغالُم ُيَقبُِّل يََدْيِه َو ِرْجلَْيه».(27)
نوجوان (قاسم) پيوسته دست و پاى امام را مىبوسيد.

همين قدر ذكر كردهاند كه وقتى حضرت به قاسم اذن نداد، رفت و در گوشه خيمه نشست. به خاطرش آمد پدر بزرگوارش تعويذى بر
بازويش بسته است، سفارش كرده به او كه هر وقت كار بر او تنگ شد، آن را بگشايد و نگاه كند... آن را از بازو گشود، و نگاه كرد.

مشاهده كرد كه چنين نوشته است: 
«يا َولَدى يا قاسم! إذا َرأَْيَت َعمََّك اْلُحَسْيَن...».

فرزندم هرگاه عمويت را ديدى ....
برداشت و نوشته پدر را كه نوشته بود: «هرچه (عمويت) ترا منع كند، اصرار كن» و آمد خدمت عموى بزرگوارش.(28) مكرر طلب

اجازه كرد، امام عليه السالم در نهايت به او اجازه داد و قاسم آماده رفتن به ميدان شد.
بر فرسِ تند رو هر كه تو را ديد گفت

برگ گل سرخ را باد كجا مىبرد

او در حالى كه اشك از چشمانش سرازير بود، و غمگين به نظر مىرسيد به ميدان تاخت و چنين رجز مىخواند:
إِْن تَْنُكروني َفأَنَا ْبُن اْلَحَسْن

ِسْبُط النَّبّى اْلُمْصطََفى اْلُمْؤتََمْن

اگر مرا نمىشناسيد من پسر حسن سبط پيامبر برگزيده و امين خدا هستم.
َهذا ُحَسْيٌن َكاْألَسيِر اْلُمْرتََهْن

بَْيَن ُأناسٍ ال ُسقوا َصْوَب اْلُمَزْن

اين حسين عليه السالم است كه چون اسير گروگان شده در بين مردم قرار گرفته است، خدا آن مردم را از باران رحمتش سيراب
نسازد.

حميد بن مسلم كه از سربازان عمر سعد بود نقل مىكند: 
از خيام حسين عليه السالم نوجوانى به سوى ميدان بيرون آمد كه چهرهاش مانند نيمه قرص ماه مىدرخشيد، شمشيرى بدست
داشت و پيراهن بلندى پوشيده بود و وارد جنگ گرديد. عمرو بن سعد اََزدى گفت: سوگند به خدا آنچنان سخت بر اين نوجوان حمله
كنم، گفتم: عجبا! تو به اين نوجوان چه كار دارى، سوگند به خدا اگر او مرا بزند به طرف او دست دراز نمىكنم، بگذار همانها كه او را
احاطه كرده و با او مىجنگند كار او را تمام كنند. عمرو بن سعد گفت: سوگند به خدا من بايد بر او يورش برم، و جهان را بر او سخت
گيرم، آن حضرت كه مشغول جنگ بود، عمرو بن سعد در كمين او قرار گرفت و چنان شمشير بر سر قاسم زد كه سر او شكافته

شد و قاسم به صورت بر روى زمين افتاد، فرياد زد: «يا َعّماُه!» (عمو جان به دادم برس).
وقتى كه صداى قاسم به گوش امام رسيد، آن حضرت مانند عقابى كه از باال به زير آيد، صفها را شكافت و مانند شير خشمگين بر
دشمن حمله برد تا به عمرو بن سعد اََزدى رسيد، شمشير به سوى او وارد كرد، او دستش را به پيش آورد و از آرنج قطع گرديد، آن
ملعون نعره كشيد، دشمن براى نجات او حمله كردند، در همين حال پيكر نازنين قاسم زير سم ستوران قرار گرفت، وقتى كه گرد و
غبار فرو نشست ديدند كه امام حسين در بالين قاسم است و آن نوجوان در حال جان دادن است و پاى خود را به زمين مىسابد و

روحش آماده پرواز به سوى بهشت است. 
امام فرمود: 

َك أَْن تَْدعوُه َفال ُيجيُبَك أَْو ُيجيُبَك َفال يَْنَفُعَك».(29) َعزَّ َواللَِّه َعلى َعّمِ
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سوگند به خدا بر عمويت سخت است كه او را بخوانى، به تو جواب ندهد، يا اگر جواب دهد به حال تو سودى نداشته باشد.

روضه حرضت أباالفضل العباس عليه السالم (از زبان شيخ جعفر شوشرتى)

مرحوم سيد عبد الرزاق موسوى مقرم در كتاب خود، «العباس»، نقل كرده است:(30)
شيخ بزرگوار و عالمه متبحر شيخ عبدالرحيم تسترى متوفّاى سال 1313 ه . ق از شاگردان شيخ مرتضى انصارى اعلىاللَّه مقامه

مىگويد: 
«من حضرت اباعبداللَّه الحسين عليه السالم را زيارت كردم و به قصد زيارت قبر حضرت ابوالفضل العباس حركت كردم. هنگامى كه به
حرم مقدس رسيدم، زائر عربى را مشاهده كردم كه نوجوانى شل به همراه اوست و او را به پنجرههاى ضريح مطهر بسته و در حال
توسل و تضرع است. در همين حال ديدم كه نوجوان ايستاد و هيچ عالمت بيمارى در او نيست و به واسطه ابوالفضل شفا يافته
است. مردم به دور او جمع شدند و لباس او را براى تبرك پاره مىكردند. من اين ماجرا را كه به چشم خود ديدم متوجه ضريح حضرت
شدم و با لحن تندى حضرت را مخاطب قرار دادم: «يك فرد بيابانى جاهل از تو شفا مىگيرد و به آرزويش مىرسد و خوشحال بر مىگردد
و من با دانش و معرفتم به شما و رعايت ادب و احترام به شما بايد دست خالى و نااميد برگردم و حاجتم را روا نمىكنيد؟ من از اين
پس به زيارت قبرت نمىآيم». پس از اين جمالت من اندكى به فكر فرو رفتم و سريعاً متنبه شده و استغفار كردم و از خداوند به خاطر
اسائه ادب به ساحت حضرت عباس عليه السالم استغفار نمودم تا زمانى كه به نجف مراجعت كردم، شيخ انصارى خود به ديدنم
آمد و دو كيسه به من داد و فرمود: «اين همان است كه از ابوالفضل العباس طلب كردى، خانهاى بخر و به زيارت خانه خدا برو». و

توسل من به ابوالفضل به خاطر همين دو موضوع بود».(31)

خداوند چهار سقا براى اين تشنگان قرار داده بود: 
اولين سقا حضرت خاتم االنبياء محمد بن عبداللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم بود كه جام در دست، در ميدان كربال است. سقاى دوم
خود امام حسين عليه السالم است كه خودش سقاى اين تشنگان است كه كيفيت آن گفته مىشود. سقاى سوم اين تشنگان،
حضرت أبوالفضل العباس است و سقاى چهارم دوستان هستند. كيفيت سقايت سقاى اول بعد از واقعه ميدان است، يعنى بعد از
كشته شدن، جز علىاكبر كه احتمال اين است كه پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم در اين عالم به او آب داده باشد. و شاهد بر اين

مطلب سخن علىاكبر است كه عرض كرد:
«يا أبتاه! اين جدم پيغمبر است مرا سيراب كرده است».

كيفيت سقايت سقاى دوم يعنى حضرت امام حسين عليه السالم به اين صورت است كه بايد ديد او چه كرد براى سقايت اين
تشنگان. بايد توجه كرد كه بر امام چه گذشت.

وقتى كه آب بسته شد در روز هفتم تا شب هشتم، حضرت آمد عقب خيمه، رو به قبله، نوزده گام برداشت. خاك از آن زمين
برداشت، چشمه آبى نمودار شد. از آن چشمه آب خوردند، و پس از آن چشمه ناپديد شد. 

سقايت ديگر اين است كه امام از دشمنان طلب كرده است. اگرچه بعضى از عبارات گفته مىشود ولى هنوز مشخص نيست.
حضرت همه همتش در طلب آب براى تشنگان بود، هنوز مدركى بر اينكه حضرت براى خودش آب طلبيده باشد من نيافتهام؛ و حال

آن كه طبيعت سيدالشهدا عليه السالم اين بود كه خواهش كردن بر او بسيار سخت و دشوار بود.
نه اينكه خواهش كردن خودش سخت بود، بلكه اگر كسى هم از آن جناب خواهش مىكرد، خيلى برآن حضرت دشوار مىنمود.(32)
پيش از رقعه خواندن شخص مىفرمود: «حاجتك مقضيه» عرض كردند: رقعه او را نخواندهاى! مىفرمود: اگر رقعهاش را بگشايم و

بخوانم، به همين قدر آبرويش مىريزد، ذليل مىشود.
حاال ببينيد كسى كه اين قدر بر او دشوار باشد كه كسى از او سؤال كند، بر او چه مىگذرد وقت سؤال خودش. 

آن جناب بر بالين اسامه حاضر شد. او گفت: واغماه! فرمود: چرا اظهار غصه مىكنى؟ گفت: شصت هزار درهم قرض دارم. فرمود:
بياوريد بدهيد. 

كسى كه اين قدر بر او دشوار است كه كسى از او خواهش كند، چه بر او مىگذرد كه خودش مجبور به خواهش شود؟ به جهت
اتمام حجت مىبايست درخواست آب كند؟!

سيدالشهدا عليه السالم سه مرتبه به اهل كوفه آب داد: يكى استسقاء براى مردمان كوفه. ديگر در صفين كه معاويه آب را گرفته
بود. و سومين مرتبه وقتى كه در صحراى نينوا لشگر حر آمدند و تشنه بودند. بايد اين سه حق آب دادن را بر ايشان ثابت كند كه

حجت تمام شود.
ابتدا افرادى را فرستاد؛ برير را فرستاد، درست نشد. حر رفت و دشمن موافقت نكرد. حضرت عباس را فرستاد، باز هم موافقت
نكردند. خودش براى درخواست آب آمد. ابتدا فرمود: خواهش مىكنم آب بدهيد به همه ماها. قبول نكردند. سپس فرمود: اگر به
خودم و اصحابم آب نمىدهيد، به اين زنها بدهيد. اين جماعت زنها اگر آب بخورند ضررى به حال شما ندارد، چراكه زنها اهل جنگ
نيستند! قبول نكردند. فرمود: خوب، نه به اصحاب مىدهيد، نه به زنها... تنزل كرد فرمود: اطفال كوچك را آب بدهيد! قبول نكردند... از
اين هم پايينتر آمد. رفت آن طفل شيرخواره را آورد و در آن حال نفرمود: آب بدهيد به من تا به او بدهم، بلكه او را آورد... شماها خيال
مىكنيد مصيبت، تير به حلقوم علىاصغر خوردن است!؟ اصل مصيبت همين طفل را به ميدان آوردن است. ظاهراً زمانى بوده كه طفل

محتضر بوده است. فرمود:
«ويلكم! أسقوا هذا الرضيع»؛ خودتان آب بياوريد به طفل بدهيد. 
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«أما ترونه يتلظى عطشاً»؛ نمىبينيد چگونه از تشنگى به خود مىپيچد...
دو چيز از بابت اين طفل دل را مىسوزاند: يكى آن كه فرمود: خودتان آبش بدهيد. يكى ديگر آنكه او را بلند كرد و فرمود: ببينيد چطور

رنگش زرد شده، و دست و پا مىزند از بىآبى...
سقاى سوم أبوالفضل العباس روحى له الفداء است. سه لقب براى حضرت عباس است: يكى «قمر بنى هاشم» از بس كه مقبول
بود. يكى «عباس طيار». حضرت فرمود: مثل جعفر طيار، خداوند دو بال به او عطا فرموده كه با مالئكه به هر جاى بهشت كه بخواهد
پرواز مىكند. لقب سوم عباس «سقا»است. در حديث است وقتى كه حضرت عباس كشته شد، جرأت لشكر در حمله به طرف
خيمه زياد شد، حضرت امام حسين عليه السالم آن قدر او را دوست مىداشت كه خطاب به او مىفرمود: «بنفسى أنت» جان من

فداى تو.
حضرت عباس عليه السالم برادرهاى مادرى را در كشته شدن پيشقدم نمود، پس از آنها نوبت به ميدان رفتن خودش شد، و قرار

شد به ميدان برود. 
وقتى كه همه ياران امام حسين عليه السالم كشته شدند و حضرت عباس عليه السالم خود را تنها يافت به حضور برادر آمد و عرض

كرد:
به من اجازه رفتن به ميدان بده. امام سخت گريه كرد، عباس عرض كرد: سينهام تنگ شده و از زندگى دلتنگ گشته و به تنگ

آمدهام، مىخواهم انتقام خون شهيدان را از دشمن بگيرم.(33)
حضرت عباس عليه السالم روز عاشورا سوار بر اسب، اطراف خيام مىگشت و نگهبانى مىكرد و مراقب بود تا دشمن جلو نيايد.

در اين هنگام زهير بن قين (يكى از ياران با وفاى امام حسين عليه السالم) نزد عباس آمد و عرض كرد: 
در اين وقت آمدهام تا تو را به ياد سخن پدرت، على، بيندازم، عباس كه مىديد خيام اهل بيت در خطر تهديد دشمن است، از اسب
پياده نشد و فرمود: مجال سخن نيست ولى چون نام پدرم را بردى نمىتوانم از گفتارش بگذرم، بگو كه من سواره مىشنوم. زهير
گفت: پدرت هنگامى كه خواست با مادرت ام البنين ازدواج كند به برادرش عقيل فرموده بود زن شجاعى از خاندان شجاع برايم
پيداكن، زيرا مىخواهم فرزند شجاعى از او به دنيا بيايد و ايثارگرى فداكار براى برادرش حسين باشد. بنابراين اى عباس، پدرت تو را
براى چنين روزى (عاشورا) خواسته است، مبادا كوتاهى كنى. غيرت عباس با شنيدن اين سخن به جوش آمد و چنان پا در ركاب زد
كه تسمه ركاب قطع گرديد و فرمود: اى زهير آيا با اين گفتار مىخواهى به من جرأت بدهى، سوگند به خدا هرگز دست از برادرم بر

نمىدارم و در حمايت از حريم او كوتاهى نخواهم نمود. «واللَّه الريتك شيئاً ما رايته قط»
به خدا قسم فداكارى خود را به گونهاى ابراز كنم و به تو نشان دهم كه هرگز نظيرش را نديده باشى. 

حضرت عباس عليه السالم به سوى دشمن شتافت، آنها را موعظه كرد و از عاقبت بد ترسانيد ولى نصايح آن حضرت در آن كوردالن
اثر نكرد، عباس نزد برادرش حسين بازگشت، شنيد كه صداى العطش كودكان بلند است. 

در روايتى آمده، خيمهاى مخصوص مشكهاى آب بود، حضرت ابوالفضل عليه السالم داخل آن خيمه شد. ديد اطفال، آن مشكهاى
خالى را برداشته و شكمهاى خود را بر مشكهاى نمدار مىگذاشتند تا از عطش آنها كاسته شود، به آنها فرمود:

نور ديدگانم صبر كنيد اكنون مىروم و براى شما آب مىآورم.(34)
در همين هنگام سوار بر اسب شد و نيزه و مشك خود را برداشت و به سوى فرات رهسپار گرديد. آرى عباس مشك را پر از آب كرد و
مشتى از آب برداشت ولى نخورد، چنان چه در اخبار رسيده است كه ياد تشنگى برادر كرد. اما نمىدانم در آن عالم وقتى كه از اين

عالم رفت، هنگامى كه برايش آب آوردند، آيا آب خورد يا نخورد؟(35) و به خود خطاب كرد و فرمود:
يانفس من بعد الحسين هونى

و بعده ال كنت ان تكونى

اى نفس بعد از حسين، زندگى تو ارزش ندارد و نبايد بعد از او باقى بمانى.
هذا الحسين شارب المنون

و تشربين بارد المعين

اين حسين است كه لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد و تو مىخواهى آب گوارا و خنك بياشامى.
تاللَّه ما هذا فعال دينى(36)

سوگند به خدا دين من اجازه چنين كارى را نمىدهد.

و به نقلى فرمود: 
به خدا قسم لب به آب نمىزنم در حالى كه آقايم حسين تشنه باشد.

«واللَّه ال اذوق الماء و سيدى الحسين عطشاناً»(37)
به خدا قسم آب نمىچشم در حالى كه آقايم حسين تشنه است.

عقل مىگويد آب بياشام تا نيرو بگيرى و بتوانى خوب بجنگى، ولى عشق و وفا و صفا مىگويد، برادرت و نور ديدگان برادرت تشنهاند،
چگونه تو آب بنوشى و آنها تشنه باشند؟ 

ابى مخنف مىنويسد، وقتى كه دستهاى عباس جدا شد، در حالى كه از دو دستش قطرات خون مىريخت به دشمن حمله كرد تا
اينكه ظالمى با گرز آهنين بر سر مباركش زد و آن را شكافت، آن هنگام آن مظلوم به زمين افتاد و در خون خود غوطهور گرديد و صدا
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زد:
«يا اخى يا حسين عليك منى السالم» 

اى برادرم، حسين خداحافظ.(38)

امام حسين عليه السالم مانند شهاب ثاقب به بالين عباس شتافت، او را غرق در خون ديد كه پيكرش پر از تير شده و دستهايش از
بدن جدا گشته و چشمهايش تير خوردهاند.

همچنين نقل شده است كه، با صداى بلند گريه كرد و فرمود: 
«اْآلَن اْنَكَسَر ظَْهِري َو َقلَّْت ِحيلَتِي».(39)

اكنون پشتم شكست و رشته تدبير و چارهام از هم پاشيد.(40)
مرحوم محمدرضا ُازرى پسر عموى شيخ كاظم اُزرى قصيدههايى را در فضايل حضرت ابىالفضاللعباس عليه السالم سرود تا رسيد به

بيت زير:
يوم ابوالفضل استجار به الهدى

و الشمس من كدر العجاج لثامها
يعنى، عاشورا روزى بود كه خورشيد هدايت حسين به ابوالفضل پناهنده شد. در نظر خودش بعيد آمد. چون فكر كرد مقبول امام

حسين عليه السالم نيست لذا بيت را تكميل نكرد و همان شب امام را در خواب ديد كه فرمود:
صحيح است آن چه گفتهاى من مستجير شدم به برادرم ابوالفضل. 

و مصرع ثانى را خود امام حسين عليه السالم فرمود:
«و الشمس من كدر العجاج لثامها».

يعنى، آن وقت من مستجير شدم كه آفتاب از تيره غبار معركه كربال نقابى پيدا كرده بود.(41)
مؤيد اين مطلب همان كالمى است كه امام حسين عليه السالم بر بالين برادرش ابوالفضل فرمود:

«االن إنَكَسَر ظَهرى و َقلَّت حيلَتى».
چه زيبا سرود عالم ربانى عارف صمدانى مرحوم آيتاللَّه شيخ محمدحسين اصفهانى معروف به كمپانى: 

و باَن اإلنكساُر فى جبينِِه
كِت الجبال من حنينه فاندَّ

وقتى امام حسين عليه السالم ناله عباس را شنيد، شكستگى در رخسار امام نمايان و از ناله و افغان او كوهها به هم پاشيد.
َو كيَف ال و هو جماُل بَهَجتِِه
و فى محياِه سروُر ُمهَجتِِه

چگونه اين طور نباشد در حالى كه او سبب سرور و شاديش بود در زندگى. 
كافُِل أَهلِِه و ساقى َصبِيَّتِِه
تِِه و حاِمُل اللِّواء بِعالى ِهمَّ

پاسدار و نگهبان اهل بيت او و ساقى كودكان او، و پرچمدارش كه با تمام قوا از او حمايت كرد.(42)
اى ز صهباى حسينى سر مست

دستگير همه عالم بى دست
ما همه دست به دامان توييم

ميزبان غم و ميهمان توييم
اى علمدار سپه كو علمت
علم و دسِت ز بازو قلمت

* * * * *
چرا اى غرقه خون از خاك صحرا بر نمىخيزى

حسين آمد به بالين تو از جا برنمىخيزى
نماز ظهر را با هم ادا كرديم در مقتل

شده وقت نماز عصر آيا برنمىخيزى
منم تنهاى تنها و عزيزانم به خون غلطان

چرا بر يارى فرزند زهرا بر نميخيزى
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جمال حق ز سر تا پاست عباس
به يكتايى قسم يكتاست عباس

شب عشاق را تا صبح محشر
چراغ روشن دلهاست عباس

خدا داند كه از روز والدت
امام خويش را مىخواست عباس

اگرچه زاده امالبنين است
وليكن مادرش زهراست عباس

أحق الناس أن يبكى عليه
فتى أبكى الحسين بكربالء

أخوه و ابن والده على
أبوالفضل المضرج بالدماء

و من و اساه ال يثنيه شىء
و جادله على عطش بماء

از مردمان به گريه سزاوارتر كسى است
كز ماتمش حسين به دشت بال گريست

او را برادر و به على شاه دين پسر
عباس غرق خون كه بر او ما سوا گريست

بنمود با حسين مواساة و تشنه داد
جان در رهش كه عرش بر اين ماجرا گريست

رسباز شش ماهه

هنگامى كه همه ياران و اصحاب امام حسين عليه السالم به شهادت رسيدند، نداى غريبانه امام بلند شد:
ٍد يََخاُف اللََّه فِيَنا َهْل ِمْن ُمِغيٍث يَْرُجو اللََّه فِي إَِغاثَتَِنا».(43) «َهْل ِمْن َذاّبٍ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَِّه َهْل ِمْن ُمَوّحِ

آيا حمايت كنندهاى هست تا از حرم رسول خدا حمايت كند؟ آيا فريادرسى هست كه براى اميد ثواب ما را يارى كند؟
وقتى كه اين ندا به گوش بانوان حرم رسيد، صداى گريه و شيون آنها بلند شد، امام كنار خيمه آمد و به زينب فرمود:

فرزند كوچكم را به من بده تا با او وداع كنم، كودك را گرفت، همين كه خواست ببوسد حرمله ملعون تيرى به سوى گلوى نازك او رها
كرد، آن تير به گلوى او اصابت نمود و سرش را ذبح كرد.(44)

كه در اين باره سيد حيدر حلى گويد:
و منعطفاً اهوى لتقبيل طفله

فقبل منه قبله السهم منحرا(45)

امام حسين براى بوسيدن كودك شير خوار خود خم شد، اما تير قبل از امام بر گلوگاه او بوسه زد.
امام آن كودك را به زينب داد و فرمود: 

او را نگهدار و دستش را زير گلوى كودك گرفت پر از خون شد، آن خون را به طرف آسمان پاشيد و فرمود:
«َهوََّن َعلَيَّ َما نََزَل بِي أَنَُّه بَِعْيِن اللَِّه».(46) 

چون خداوند اين منظره را مىبيند، آنچه از اين مصيبت بر من وارد شد برايم آسان است. 

امام باقر عليه السالم فرمود: 
از آن خون يك قطره هم به زمين نيفتاد.

مرحوم مقرم در اين باره مىگويد:
شايد حكمت اين مسأله اين باشد كه اين خونها از گرانبهاترين ذخيرههاى آل محمد صلى هللا عليه وآله وسلم و استوارترين برهانها
در عالم باال و در روز قيامت بر عليه دشمنان آنان و براى نجات شيعيان آنان بوده است. چراكه براى خصوص خون شهادت امتيازات
ويژهاى وجود دارد كه شهيد در راه حق از آن بهرهمند مىشود. در اين باره حديثى درباره شهداى احد رسيده است كه شهداء احد
در روز قيامت با جراحتهاى خونى محشور مىشوند با رنگ خون و بوى مشك. و اين خصوصيت ويژهى شهداى احد نيست بلكه هر
) از امير مؤمنان اين گونه روايت شده است كه آن شهيدى كه در راه دين به شهادت رسيده باشد، با خونش احتجاج خواهد كرد(47

بزرگوار فرمود: شهداى جنگ جمل را با لباسها و خونهايشان دفن كنند تا با آن خونها احتجاج كنند.(48)

و در احتجاج طبرسى آمده است: 
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امام حسين از اسب پياده شد و (در كنار خيمه يا پشت خيمه) با غالف شمشيرش قبرى كند و كودكش را به خونش رنگين نموده و
دفن كرد.(49)

در معالى السبطين دراينباره چنين آمده است:
امام حسين عليه السالم نزد خواهرش امكلثوم (زينب صغرى) آمد و به او فرمود:

اى خواهر تو را در مورد نگهدارى كودك شير خوارم سفارش مىكنم زيرا او كودك شش ماههاى است و مراقبت نياز دارد.

ام كلثوم عرض كرد:
برادرم، اين كودك سه روز است كه آب نياشاميده از قوم براى او شربت آبى بگير. 

امام حسين عليه السالم علىاصغر را در آغوش گرفت و به سوى قوم رفت، خطاب به قوم فرمود:
شما برادر و فرزندان و يارانم را كشتيد و از آنها جز اين كودك باقى نمانده كه از شدت تشنگى مثل مرغ، دهان باز مىكند و مىبندد اين

كودك كه گناه ندارد نزد شما آوردهام تا به او آب بدهيد. 
«يا قوم ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل اما ترونه كيف يتلظى عطشا»

اى قوم اگر به من رحم نمىكنيد به اين كودك رحم كنيد، آيا او را نمىبينيد كه چگونه از شدت و حرارت تشنگى، دهان را باز و بسته
مىكند؟

هنوز سخن امام تمام نشده بود، به اشاره عمر سعد، «حرملة بن كاهل اسدى» گلوى نازك او را هدف تير سه شعبهاش قرار داد كه
تير به گلو اصابت كرد.

«فذبح الطفل من الوريد الى الوريد، او من االذن الى االذن» 
از شريان چپ تا شريان راست علىاصغر بريده شد و يا از گوش تا گوش او ذبح شد.(50)

فاتى به نحو اللئام مناديا
يا قوم هل قلب لهذا يخشع 

فرماه حرملة بسهم فى الحشا
بيد الحتوف و القى من ال يجزع 

پس آن كودك را به سوى قوم پست آورد، در حالى كه صدا مىزد: 
اى قوم آيا دلى هست كه از خدا بترسد و به اين كودك توجه نمايد؟ بجاى جواب، حرملة تيرى بر كمان نهاد و آن كودك را كه از شدت

ضعف و عطش، قدرت بى تابى نداشت را هدف تير قرار داد.
مصيبت جگر سوز علىاصغر به قدرى بر امام حسين عليه السالم سخت بود كه آن حضرت در حالى كه گريه مىكرد، به خدا متوجه

شد و عرض كرد:
خدايا خودت بين ما و اين قوم، داورى كن، آنها ما را دعوت كردند تا ما را يارى كنند، ولى به كشتن ما اقدام مىكنند.

از جانب آسمان ندايى آمد: 
«يا حسين دعه فان له مرضعا فى الجنة»(51)

اى حسين جدر فكر اصغر نباش، هم اكنونج دايهاى در بهشت براى شير دادن به او آماده است.
اى به اكبر كرده همدوشى على
برده سر در جيب خاموشى على
اصغرم قنداقهات شد غرقه خون
زود بودت اين كفن پوشى على

* * * * *

گشته اين گهواره همچون كعبه، طفالن در طواف
اين طواف عاشقان است و در آن آداب نيست

هفت بار آمد صفا و مروه هاجر آب جست
من كه صدها بار در هر خيمه رفتم آب نيست

قسمتى از راه دارد هروله، هاجر دويد
من همه ره را دويدم در تن من تاب نيست

گفتم از اشكم مگر آبت دهم اى كودكم
از تو معذورم كه اشك من بجز خوناب نيست

آخرين لحظات (روضه امام حس� عليه السالم)

پس از آنكه حضرت عباس عليه السالم به شهادت رسيد امام حسين عليه السالم غريب و بى ياور شد و ديگر هيچكس را نيافت كه
از او يارى كند، صداى گريه و ندبه بانوان حرم و كودكان را مىشنيد. با بانوان حرم و كودكان وداع كرد و آنها را به سكوت و صبر دعوت
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نمود، آنگاه فرمود:
«اخيه! ائتينى بَثوبٍ َعتيقٍ اليَرَغُب فيِه أَحٍد أجَعلُه تَحَت ثيابى لَِئالّ ُاَجرَِّد بَعَد َقتلى».

سپس پارچهى ديگرى را طلبيد و آن را پارهپاره كرد و پوشيد به اين منظور كه به غارت نبرند.(52)
نقل شده است كه چون حسين عليه السالم غربت خود را ديد جامهاى طلب كرد و پاره كرد كه دشمنان آن را نبرند و چون كشته
شد، أبحر بن كعب آن جامه را از تنش بيرون كرد و او را برهنه گذاشت، و از آن پس دستهايش در تابستان مثل چوب خشك مىشد و
در زمستان چرك و خون از آنها جارى بود تا خدا او را هالك كرد. اين مطلب را ابن طاووس در كتاب لهوف به همين نحو نقل كرده

است.(53)

در اين وداع بود كه فرمود: 
َعُه» فَل َحتّى ُاَودِّ «ناِولونى َعليّاً اِبنى الطِّ

علىاصغر (يا عبداللَّه شير خوار) را به او دادند، آن حضرت خواست با او وداع كند كه تير از جانب دشمن آمد و به گلوى او اصابت كرد و
او را شهيد نمود.

هنگامى كه امام حسين تنها ماند و به هر سو نگاه كرد، براى خود يار و ياورى نديد، صدا زد:
ٍد يََخاُف اللََّه فِيَنا َهْل ِمْن ُمِغيٍث يَْرُجو اللََّه فِي إَِغاثَتَِنا».(54) «َهْل ِمْن َذاّبٍ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَِّه َهْل ِمْن ُمَوّحِ

اين سخن آن چنان جگر سوز بود كه وقتى بانوان حرم آن را شنيدند صداى گريه آنها بلند شد، در اين هنگام امام سجاد كه سخت
بيمار و در بستر بود، برخاست و با زحمت از خيمهاش بيرون آمد، بقدرى ناتوان بود كه نمىتوانست شمشير خود را حمل كند. اّمكلثوم
خطاب به او عرض كرد: به خيمه برگرد. امام سجاد عليه السالم فرمود: اى عمه مرا رها كن تا در ركاب پسر رسول خدا بجنگم. امام
حسين عليه السالم متوجه شد و فرياد زد: اى ام كلثوم، او را نگهدار، تا زمين از نسل آل محمد خالى نگردد. امام سجاد عليه
السالم عرض نمود: پدر جان نداى تو رگهاى قلبم را بريد و آرامش را از من ربود، خواستم به ميدان آيم و جانم را فدايت كنم. امام
حسين عليه السالم فرمود: پسرم تو بيمار هستى و جهاد بر تو واجب نيست، تو حجت و امام بر شيعيان من هستى، تو پدر امامان

و نبايد هرگز زمين از حجت خدا و امام از نسل من خالى بماند...
امام سجاد عليه السالم فرمود: پدر جان آيا من نگاه كنم و تو كشته شوى كاش زنده نبودم و جانم نثار تو مىشد.

سپس امام حسين عليه السالم با امام سجاد عليه السالم وداع كرد، او را در آغوش گرفت و گردن به گردن او نهاد و گريه سختى
كرد و به اين ترتيب با او خداحافظى نمود.(55) سپس فرمود: 

الَم َفُقل لَُهم إنَّ أبى ماَت َغريباً َفانُدبوُه َو َمضى َشهيداً َفابكُوه».(56) «يا َولَدى بَلِّغ شيَعتى َعنّى السَّ
پسرم به شيعيان من سالم برسان و به آنها بگو كه پدرم غريبانه كشته شد، براى مصيبت او ناله كنيد و او به شهادت رسيد و براى

او گريه كنيد.
امام حسين عليه السالم نگاهى به قتلگاه كرد و ديد پيكر بخون تپيده اصحاب و اهل بيتش به زمين افتاده و به شهادت رسيدهاند،

تصميم گرفت تا به جنگ با دشمن برود، در اين هنگام صدا زد:
َالُم َفَناَدْتُه ُسَكْيَنُة يَا أَبَْه اْسَتْسلَْمَت لِْلَمْوتِ ج أَْسَتْسلَْمَت ج َفَقاَل َكْيَف َال «يَا ُسَكْيَنُة يَا َفاِطَمُة يَا َزْيَنُب يَا ُأمَّ ُكْلُثوٍم َعلَْيُكنَّ ِمنِّي السَّ

نَا َفَقاَل َهْيَهاَت لَْو ُتِرَك اْلَقطَا لََناَم».(57) يَْسَتْسلُِم َمْن َال نَاِصَر لَُه َو َال ُمِعيَن َفَقالَْت يَا أَبَْه ُردَّنَا إِلَى َحَرِم َجّدِ
اى سكينه، اى فاطمه، اى زينب، اى ام كلثوم، خداحافظ، سكينه امام را صدا زد و خطاب به او عرض كرد: اى پدر! مگر تو تسليم
مرگ شدهاى؟ امام فرمود: چگونه تسليم مرگ نشوم در حاليكه نه يارىكنندهاى و نه كمكرسانندهاى برايم هست، سكينه عرض

كرد: ما را به حرم جّدمان برگردان. امام فرمود: امكان اين كار نيست و اگر مرغ قطا را رها مىكردند در آشيانهاش مىخوابيد.

امام در اين حال مىگريست، زينب عرض كرد:
خدا چشمانت را نگرياند، چرا گريه مىكنى؟

بانوان حرم با شنيدن سخن امام، صدا به گريه بلند كردند و فرياد زدند: 
«الِوداَع الِوداَع، الِفراَق الِفراَق»

در اين هنگام سكينه نزد پدر آمد و صدا زد:
«يا اَبتاه َءأسَتسلَمَت لِلَموتِ َفإلى َمن أتَّكِل».(58)

امام حسين عليه السالم به او فرمود:
اى نور چشمم چگونه كسى كه يار و ياور ندارد، تسليم مرگ نشود، ولى بدان كه رحمت خدا در دنيا و آخرت از شما جدا نمىگردد،

دخترم بر قضاى الهى صبر كن و شكايت ننما، چراكه دنيا محل گذر ولى آخرت خانه جاودانه است.
سكينه گريه كرد، امام حسين عليه السالم او را به سينهاش چسباند و اشكهايش را پاك نمود و اين اشعار را سرود:

َسيَطوُل بَعدى يا ُسَكيَنه فاعلَمى
ِمنِك الُبكاء إذا الَحماُم َدهانى
الُتحِرقى َقلبى بَِدمِعِك َحسَرًة
ماداَم ِمنى الرُّوُح فى ِجثمانى

فإذا ُقتِلُت َفانِت أولى بِالَّذى
تَأتينِه يا َخيَرَة النِسواِن
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امام حسين عليه السالم بانوان را دلدارى داد و امر به صبر نمود و فرمود:
خداوند شما را از دست دشمنان نجات مىدهد و عاقبت امر شما را نيكو مىگرداند و دشمناِن شما را به انواع عذاب مبتال خواهد نمود
و در عوضِ اين مصايب كه به شما رسيده خداوند چندين برابر از مواهب خود به شما عنايت مىفرمايد، به زبان چيزى نگوييد كه

موجب كاهش مقام ارجمند شما گردد... 
زينب گريه مىكرد، امام به او فرمود: 

آرام باش اى دختر مرتضى، وقت گريه طوالنى است.
همين كه امام خواست به عزم ميدان از خيمه بيرون آيد، زينب دامان او را گرفت و صدا زد: 

ُعَك ِوداَع ُمفاِرقٍ التَالقَِى بَعَدُه» «مهالً يا اخى، تََوقَّف َحتّى أتََزَوُد ِمنَك َو أَودِّ
حضرت زينب از برادر دل نمىكند و به دست و پاى برادر افتاد و او را مىبوسيد، ساير بانوان حرم نيز آن حضرت را محاصره كردند و
دست و پاى او را مىبوسيدند و گريه مىكردند، امام آنها را آرام كرد و به درون خيمه بازگردانيد، سپس خواهرش را به تنهايى طلبيد و

او را دلدارى داد.
«َو اََمرَّ يََدُه َعلى َصدِرها َو َسَكَنها ِمَن الَجَزع»

امام به حضرت زينب فرمود:
افرادى كه صبر مىكنند هفت پاداش در پيشگاه خدا دارند، صبر كن تا به پاداشهاى الهى برسى...

هنگامى كه امام حسين عليه السالم مشغول وداع بود و سكينه و ساير بانوان حرم را دلدارى داده و امر به صبر مىنمود، عمر سعد
خطاب به سپاه خود فرياد زد:

واى بر شما تا حسين مشغول وداع است از هر سو به او حمله كنيد، سوگند به خدا اگر او از وداع فارغ شود، جانب راست و چپ
شما را با حمالت خود درهم مىنوردد.

سپاه به امام حمله كردند و آن حضرت را در كنار خيمه هدف تيرهاى خود قرار دادند، به طورى كه تيرها بين طنابهاى خيمهها مىافتاد
و بعضى از تيرها به بانوان اصابت كرده و لباس آنها را مىدريد، بانوان وحشت زده داخل خيمهها شدند و به امام نگاه مىكردند كه
ببينند، چه مىكند؟ ديدند مانند شير خشمگين به دشمن حمله كرد و به هر كه نزديك شد او را به خاك هالكت مىافكند از هر سو به

سوى او تيرى آمد سپس به مركز خود بازگشت و مكرر مىگفت:
«الَحوَل َوالُقوََّة إالّ بِاللَِّه»

مطلب جان سوز ديگر اينكه، هنگامى كه امام پس از وداع خواست سوار بر اسب شود، بانوان و كودكان شيون مىكردند و از هر سو
دامن او را گرفتند.

«َفنادى أحبِسيِهنَّ يا َزينُب» 
جامام حسين عليه السالمج فرمود: اى زينب اينها را نگه دار.

گرچه حوادث تلخ و جان سوز و غم بار باعث مىشد كه امام حسين بى اختيار گريه كند و گاهى بسيار شديد و بلند بگريد، اما گريه او
جنبههاى عاطفى و تنفر از دشمن داشت، نه اينكه آميخته با ذلت باشد. روحيه آن حضرت نيرومند و قوى بود و گفتار او در برابر
دشمن و حملههاى شديد او و تسليم نشدنش تا آخرين نفس و آخرين قطره خونش، دليل روشنى بر صالبت و شجاعت بى نظير آن

حضرت است. به عنوان نمونه:
1. آن بزرگوار صبح عاشورا پس از نماز صبح رو به اصحاب خود كرد و پس از حمد و ثناى خداى تعالى فرمود:

«إنَّ اللََّه ُسبحانَُه و تعالى َقد أِذَن فى َقتلُِكم فى هذااليوِم َفَعلَيُكم بِالصَّبِر َوالِقتاِل»
. هنگامى كه امام حسين و يارانش در كربال و در تنگناى سخت قرار گرفتند و محاصره دشمن لحظه به لحظه تنگتر مىشد، آن 2
حضرت و جمعى از يارانش آنچنان آرام و بردبار بودند كه لحظه به لحظه چهرههايشان درخشندهتر و اعضايشان قوىتر مىگشت، ولى

عدهاى بودند كه رنگ پريده و لرزه بر اندام شدند. اين عده به بعضى ديگر گفتند: 
به امام بنگريد كه چهرهاش بيانگر اين است كه هيچ باكى از مرگ ندارد.

امام حسين فرمود: 
ائَِمِة َفأَيُُّكْم يَْكَرُه أَْن يَْنَتِقَل ِمْن «َصْبراً بَنِي اْلكَِراِم َفَما اْلَمْوُت إِالَّ َقْنطََرٌة تَْعُبُر بُِكْم َعِن اْلُبْؤسِ َو الضَّرَّاِء إِلَى اْلجَِناِن اْلَواِسَعِة َو النَِّعيِم الدَّ
ثَنِي َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى هللا عليه وآله ِسْجٍن إِلَى َقْصٍر َو َما ُهَو ِألَْعَدائُِكْم إِالَّ َكَمْن يَْنَتِقُل ِمْن َقْصٍر إِلَى ِسْجٍن َو َعَذابٍ إِنَّ أَبِي َحدَّ
ْنيَا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َو َجنَُّة اْلَكافِِر َو اْلَمْوُت ِجْسُر َهُؤَالِء إِلَى ِجَنانِِهْم َو ِجْسُر َهُؤَالِء إِلَى َجِحيِمِهْم َما َكَذْبُت َو َال ُكِذْبُت».(59)  وسلم أَنَّ الدُّ

اى ارجمند زادگان، شكيبا باشيد. مرگ جز پلى كه شما را از سختى و بحران به سوى بهشتهاى گسترده و نعمتهاى جاودانه عبور
مىدهد نيست. پس كدام يك از شما ناخرسند است كه از زندانى به سوى كاخى برود؟ و براى دشمنان شما مانند انتقال از قصرى
به زندانى است. پدرم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم برايم نقل كرده كه دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است و مرگ پلى

است براى اينان (مؤمنان) به بهشتشان و پل آنان (كفار) است به سوى دوزخشان. نه من دروغ مىگويم و نه به من دروغ گفتهاند.
امام حسين در روز عاشورا (در يكى از مراحل) برابر سپاه دشمن آمد و بر شمشير خود تكيه داد و با صداى بلند فرمود:

آيا شما مرا مىشناسيد؟
سپاه: آرى تو فرزند رسول خدا هستى.

امام: شما را به خدا آيا مىدانيد كه على بن ابى طالب پدر من است؟
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سپاه: آرى مىدانيم.
امام: شما را به خدا آيا مىدانيد كه خديجه دختر خويلد نخستين زنى كه به اسالم گرويد، مادر بزرگ من است؟

سپاه: آرى مىدانيم.
امام: شما را به خدا آيا مىدانيد جعفر كه در بهشت پرواز مىكند عموى من است؟

سپاه: آرى مىدانيم.
امام: شما را به خدا آيا مىدانيد كه شمشيرى كه بر كمر بستهام شمشير رسول خداست؟

سپاه: آرى مىدانيم.
امام: شما را به خدا آيا مىدانيد اين عمامه را كه بر سرم بستهام، عمامه رسول خداست؟

سپاه: آرى مىدانيم.
امام: شما را به خدا آيا مىدانيد پدرم على از ميان مسلمين اولين فردى بود كه اسالم را پذيرفت و در علم از همه از عالمتر و در صبر

و شكيبايى از همه بردبارتر بود و او ولى و رهبر هر مرد و زن مىباشد؟
سپاه: آرى مىدانيم.

امام: «َفبَِم تَسَتِحلُّوَن َدمى...» پس چرا ريختن خون مرا حالل مىشماريد؟
سپاه: همه اينها را مىدانيم ولى ما تو را رها نمىكنيم تا تو را تشنه بكشيم.(60)

به فرمان عمر سعد چند تن از شجاعان دشمن به ميدان تاختند، امام حسين عليه السالم تن به تن با آنها جنگيد. ولى همه آنها در
برابر شمشير آتش بار امام به خاك هالكت افتادند. عمر سعد دريافت كه در نبرد تن به تن احدى در برابر امام حسين عليه السالم

باقى نمىماند، از اين رو نقض عهد كرد و فرمان حمله دسته جمعى را صادر نمود. 
از هر سو به امام حمله كردند. امام آن چنان بر آنها هجوم آورد كه آنها همانند ملخ پراكنده شده و فرار مىكردند.

مسعودى در اثبات الوصيه مىنويسد: 
امام حسين عليه السالم آن چنان جنگيد كه به روايتى 1800 مرد جنگى از دشمن را كشت. و به نقل ديگرى غير از مجروحان 1950

نفر را كشت. 
عمر سعد بر قوم خود فرياد برآورد و گفت:

واى بر شما آيا مىدانيد با چه كسى مىجنگيد؟ اين پسر «انزع بطين» (يعنى على عليه السالم كه در دو جانب پيشانى، مو نداشت
و ايمان و علم سراسر وجودش را فراگرفته بود) و كشنده عرب است. اى سپاه از هر سو بر او حمله كنيد.

در اين هنگام چهار هزار كمان دار آن حضرت را هدف رگبار تير خود قرار دادند...(61)
آن حضرت همچنان مىجنگيد و بر اثر شدت تشنگى آب طلب مىكرد ولى كسى پاسخ نمىداد، آنقدر تير به بدنش رسيده بود كه

گفتهاند: 
«َحتّى صاَر َكالُقنُفِذ»

شمر با جماعتى آمدند و بين او و خيمهاش قرار گرفتند، به طورى كه به خيمه نزديك شدند. 
امام فرياد زد: 

«َوْيَحُكْم يَا ِشيَعَة آِل أَبِي ُسْفيَاَن إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم ِديٌن َو ُكْنُتْم َال تََخاُفوَن اْلَمَعاَد َفُكوُنوا أَْحَراراً فِي ُدْنيَاُكْم َو اْرِجُعوا إِلَى أَْحَسابُِكْم إِْذ ُكْنُتْم
أَْعَراباً...».(62)

واى بر شما اى پيروان ابوسفيان! اگر دين نداريد و از معاد نمىهراسيد در دنيايتان آزادمرد باشيد و به پيشينه خود بازگرديد كه شما
باديهنشينانى بوديد ...

شمر فرياد زد: 
اى پسر فاطمه! چه مىگويى؟

امام فرمود:
«أَُقوُل أَنَا الَِّذي ُأَقاتُِلُكْم َو ُتَقاتُِلونِّي َو النَِّساُء لَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجَناٌح َفاْمَنُعوا ُعُتاتَُكْم َعِن التََّعرُّضِ لَِحَرِمي َما ُدْمُت َحيّاً».(63)

مىگويم من با شما مىجنگم و شما با من، زنها تقصيرى ندارند، از گمراهان و متجاوزين خود جلوگيرى كنيد و تا زندهام متعرض حرم
من نشويد.

شمر فرياد زد: 
اى پسر فاطمه، متعرض حرم نخواهند شد. 

آنگاه شمر به سپاه خود خطاب كرد و فرياد زد: 
همه متوجه حسين شويد و كار او را به اتمام برسانيد.

سپاه دشمن به امام حمله كردند، آن حضرت همچنان مىجنگيد تا اينكه بدنش پر از زخم شده و سرانجام ظالمى به نام «صالح بن
وهب» پيش آمد و آنچنان بر ناحيه ران مبارك آن حضرت نواخت كه آن بزرگوار از پشت اسب بر روى زمين افتاد، طرف راست صورت

امام به زمين برخورده و مجروح شد، سپس در همين حال برخاست و به جنگ ادامه داد.
در لحظات آخر خواهر بزرگوار ايشان، زينب، از خيمه بيرون آمد، در حالى كه فرياد مىزد:

«وا محمداه! وا ابتاه! وا علياه! وا جعفراه!»
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سپس گفت:
هِل» ماُء ُاطبَِقت َعلىاألرضِ َو لَيَتالجِباُل تََدكَدَكت َعلى السَّ «لَيَت السَّ

اى كاش آسمان بر زمين مىافتاد و اى كاش كوهها از جاى كنده مىشدند.
آنگاه به سوى امام حسين نزديك شد در آن هنگام عمر سعد با جماعتى نزديك شد، زينب صدا زد:

اى عمر! آيا ابا عبداللَّه كشته مىشود و تو مىنگرى؟(64) 
اين سخن از زينب بقدرى جانسوز بود كه عمر سعد آنچنان گريه كرد كه ريشش از اشك چشمش تر شد. اما در عين حال: «و صرف

وجهه عنها و لم يجبه بشىء.
زينب صدا زد: 

«َويلَُكم أما فيُكم ُمسلٌِم؟»
امام حسين از زمين برخاست و مانند شير بر دشمن حمله كرد و فرمود:

آيا شما بر قتل من اجتماع كردهايد، سوگند به خدا بعد از من بندهاى از بندگان خدا را نخواهيد كشت، خداوند به خاطر كشتن من بر
شما غضب مىكند... سوگند به خدا هرگاه مرا كشتيد خداوند خودتان را بجان يكديگر مىريزد و سرانجام دستخوش عذاب الهى

خواهيد شد.
و همچنان با دشمن جنگيد تا زخمهاى زيادى بر بدنش وارد آمد. امام كنار آمد تا اندكى استراحت كند، در كنار ايستاده بود، ناگاه
سنگى از جانب دشمن آمد و به پيشانى آن حضرت خورد و خون از سر مبارك آن بزرگوار جارى گشت. در اين حال امام دامنش را

بلند كرد تا خون را از پيشانى خود پاك كنند، كه تيرى سه شعبه و زهرآلود آمد و بر سينه (ياشكم) ايشان نشست. امام فرمود: 
«بِسِم اللَِّه َو بِاللَِّه َو َعلى ِملَِّة َرسوِل اللَِّه».

سپس سرش را به طرف آسمان بلند كرد گفت: 
خدايا تو مىدانى مردى را مىكشند كه در روى زمين پسر پيغمبرى جز او نيست.

آنگاه آن تير را گرفت و از پشت بيرون آورد و خون مانند ناودان از آن جارى شد.(65)
دراين هنگام ضعف بر بدن امام مسلط شد، سپاه دشمن دست از جنگ كشيد و مدت طوالنى از اين جريان گذشت و كسى جرئت

نمىكرد آخرين ضربه را بزند (و به عنوان قاتل ابى عبداللَّه خدا را مالقات نمايد).
شمر بر سپاه خود فرياد زد: 

«َويَحُكم ما تَنَتِظروَن بِالرَُّجِل ُاقُتلُوُه ثََكلَتُكم ُامَّهاتُِكم»
در اين وقت، دشمنان بيرحم از هر سو به آن امام غريب، حملهور شدند، يكى به شانه چپش ضربه زد، ديگرى به دوشش ضربهاى
وارد ساخت. «سنان بن انس» به پيش آمد و چنان نيزهاش را به گودى گلوى آن حضرت فرو كرد و سپس نيزه را بيرون آورد و بر
استخوانهاى سينهاش كوبيد و تير بر حلقوم او وارد ساخت، كه آن حضرت بر روى زمين افتاد، پس از لحظهاى برخاست و نشست و

تير را از گلوى خود بيرون كشيد، سر و محاسنش را باخون بدنش رنگين كرد و مىفرمود:
«هَكذا ألقى اللََّه ُمخِضباً بَِدمى َمغصوباً َعلى َحّقى»
هالل بن نافع (كه از سربازان دشمن بود) مىگويد: 

نگاه به قتلگاه كردم ديدم حسين به خون خود مىپيچد و در حال جان دادن است، درخشندگى چهره و زيبايى قامت او مرا از فكر
كشتن او بازداشت و من هرگز كشته آغشته به خونى را چنين زيبا نديده بودم.

امام در اين حال فرمود: 
شربت آبى به من برسانيد.

ظالمى گفت:
هرگز آب نچشى تا از آب سوزان دوزخ بياشامى.

آن حضرت فرمود: 
آيا من از آب سوزان جهنم مىآشامم؟ نه، هرگز، بلكه من بر جدم رسول خدا وارد مىشوم و در محضر او از آب گواراى بهشت خواهم

آشاميد و از ظلم و ستم شما ستمكاران به او شكايت خواهم كرد.
گفتار امام، در دل آن سنگدالن اثر نمىكرد، گويا در دل هيچ كدامشان ذرهاى از رحم يافت نمىشد.

عمر سعد به شخصى كه در جانب راستش بود گفت: 
برو و حسين را راحت كن.

و به نقلى سنان بن انس به خولى گفت كه برود و سر از بدن امام جدا كند. خولى به اين قصد به سوى حسين رفت ولى لرزه بر
اندام او افتاد و بازگشت، سنان يا شمر به او گفت: 

خدا بازوانت را قطع كند چرا لرزه بر اندامت افتاده؟
سرانجام سنان و به قولى شمر سر از بدن مبارك آن حضرت جدا نمود و مىگفت:

با آن كه مىدانم تو آقا و پيشوا و فرزند رسول خدا هستى و بهترين انسانها از جهت پدر و مادر هستى ولى سر از بدنت جدا مىكنم. 
فاىُّ رزية عدلت حسيناً

غداة تبيره كّفا سنان
باشد كدام غم بجهان غم حسين

روزى كه دستهاى سنانش بريده سر
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سپس سر بريده را به خولى داد تا آن را نزد عمر ببرد. كنيزى از اهل بيت نزديك قتلگاه آمده بود، مردى به او گفت:
كه اى كنيز، آقايت كشته شد.

آن كنيز با شيون و گريه به سوى خيمه بازگشت و فرياد مىزد:
حسين را كشتند، حسين را شهيد كردند. وقتى كه بانوان حرم، صداى او را شنيدند، صدا به گريه بلند كردند.(66)

وقايع جان سوز در جريان شهادت امام حسين بسيار است ما در اينجا به ذكر چند نمونه اكتفا مىكنيم: 
. وقتى كه امام حسين به مرحلهاى رسيد كه ديگر نتوانست بجنگد، در جاى خود ايستاد، هر كس از دشمن كه جلو مىآمد باز 1
مىگشت و نمىخواست خدا را مالقات كند در حالى كه دستش به خون حسين آغشته باشد، در اين هنگام مردى كندى به نام
«مالك بن يسر» جلو آمد و نخست به امام ناسزا گفت و سپس با شمشير خود بر سر نازنين امام ضربتى وارد ساخت كه كاله آن
حضرت را بريد و شمشير بر سر مبارك امام اصابت كرد و كاله پر از خون شد، امام پارچهاى طلبيد و با آن زخم سر را بست و كالهى

خواست و بر سر گذاشت و عمامه بر آن بست.(67)
2. پس از شهادت امام حسين عمر سعد در ميان سپاه خود اعالم كرد.:(68)

«َمن يَنَتِدب لِلُحَسيِن َفيوِطىء الَخيَل ظَهَرُه َو َصدَرُه»
ده نفر داوطلب شدند (كه نام هر ده نفر در مقاتل ذكر شده است)

آن ده نفر سوار بر اسبهاى خود شدند و بر بدن نازنين امام تاختند، به گونهاى كه استخوانهاى سينه و پشت امام را درهم شكستند.
سپس اين ده نفر نزد ابن زياد آمدند. ابن زياد گفت: 

شما كه هستيد؟ گفتند: ما سوار بر اسب شديم و بر پشت حسين تاختيم.
به دستور ابن زياد پاداش اندكى به آنها داده شد. ابو عمر زاهد گفت: 

ما احوال همگى آنها را بررسى نموديم، همه زنا زاده بودند و مختار هم آنها را بازداشت نمود و دستها و پاهايشان را ميخكوب كرد و
اسب بر پشت آنها تاخت تا هالك شدند.(69)

طبرسى مىفرمايد كه ابن زياد سر حسين را فرستاد كه در كوچهها و قبيلههاى كوفه بگردانند. و از زيد بن ارقم نقل شده كه گفت
من در باالى خانهاى بودم، و آن سر مقدس باالى نيزه بلندى بود، چون برابر من رسيد شنيدم اين آيه را خواند:

«آيا گمان مىكنى اصحاب كهف و رقيم از آيات ما عجيباند؟»(70)
گفتم: 

«به خدا يابن رسوالللَّه سر تو عجيبتر است».(71)
. وقتى كه در روز عاشورا امام حسين خود را به آب فرات رساند و خواست آب بياشامد، «حصين بن نمير» (يكى از سرداران 3
دشمن) آن حضرت را هدف تير قرار داد، تير به حلقوم مبارك امام اصابت نمود، آن حضرت تير را خارج نمودند و دستشان را زير گلوى

خود گرفتند و خونهايى را كه جارى مىشد به آسمان مىپاشيدند و به حصين عرض كردند: 
خداوند تو را سيراب نگرداند.

بعد دشمن حيله كرد و امام هم براى حفظ خيمهها با سرعت به سوى خيمه بازگشتند. در اين هنگام بانوان حرم و كودكان تشنه
كام به گمان اينكه امام آب آورده به سوى ايشان شتافتند ولى همينكه ديدند صورت امام و سينه و دستهاى او به خون آغشته شده

است، صدا به گريه بلند كردن و دست بر صورت مى زدند.
طفلى هنگام رفتن امام به سوى فرات عرض كرده بود: پدر جان تشنهام! امام فرمود: صبر كن! برايت آب بياورم. وقتى امام برگشت،

آن طفل تشنه كام نزد پدر آمد و گفت:
گويا برايم آب آوردهاى؟

امام گريه كرد و اين جمله را فرمودند:
«شيَعتى َمهما َشِربُتم ماَء َعذبٍ َفاذُكرونى...».

سپس پارچهاى طلبيدند و بر زخم گلوى خود نهادند و بار ديگر با اهل بيت وداع نموده و عازم قوم شقى شدند كوشش فراوان نموده
تا خود را به آب برسانند ولى در ميانه راه او را محاصره كردند و ممانعت كردند.(72)

4. امام باقر عليه السالم فرمود:
ناِن َو يِف َوالّسِ جامام حسينج را به گونهاى كشتند كه پيامبر از كشتن حيوانات درنده به آن نحو، نهى فرمودهاند. «لََقد ُقتَِل بِالسَّ
بِالِحجاَرِة َوبِالَخَشِب َوبِالَعصا َولََقد اوِطئوهالخيُل بَعَد ذلك». امام حسين با شمشير و نيزه و سنگ و چوب و عصا كشته شد و سپس بر

او اسب تاختند.
هنگامى كه امام حسين عليه السالم از پشت اسب به روى زمين افتاد، اسب آن حضرت كه «ذوالجناح» نام داشت به اطراف آن

حضرت مىگشت و از آن مظلوم دفاع مىكرد و شيهه مىكرد و همهمه براه مىانداخت. عمر سعد فرياد زد: 
آن اسب را بگيريد و نزد من بياوريد زيرا از بهترين اسبهاى رسول خدا است.

جمعى آن حيوان را احاطه كردند تا بگيرند ولى ذوالجناح با پاهاى خود آنها را پراكنده مىساخت و در اين درگيرى تعدادى از دشمنان را
به هالكت رسانيد.

عمر سعد فرياد كرد: 
رهايش كنيد تا ببينيم او چه كار مىكند؟ 

وقتى اسب احساس امنيت نمود، كنار بدن پاره پاره امام حسين آمد و پيشانى خود را با خون امام حسين رنگين نمود، بدن عزيز
امام را استشمام مىكرد و با صداى بلند شيهه سر مىداد. امام باقر فرمود:
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ٍة َقَتلَت بِنَت نَبيِّها». او در شيهه خود مىگفت: «الظَليَمة الظَليَمة ِمن ُامَّ
آنگاه به سوى خيمهگاه روانه شد در حالى كه با صداى بلند شيهه مىكشيد، به طورى كه صداى او همه فضاى بيابان را پر كرده بود.

(و قد مال البيداء صهيال)
حضرت زينب شيهه اسب را شنيد و به خواهرش ام كلثوم رو كرد و گفت: 

اين اسب برادرم حسين است كه به سوى خيمهها مىآيد، شايد همراه او آب باشد.
امكلثوم سراسيمه بيرون آمد، ناگاه به اسب نگاه كرد و ديد كه اسب آمده ولى صاحبش نيامده است، شيون برآورد: 

«ُقتَِل َواللَِّه الُحسيُن».
زينب سخن خواهرش را شنيد، صدا به گريه بلند كرد و مرثيهسرايى مىكرد و اشك مىريخت.(73)

پي نوشت :

1) با تشكر از حجج اسالم آقايان: حسين ملكى و على كرمى كه مقاله حاضر را تهيه و تحقيق و منبعيابى كردند.

2) ارشاد مفيد، ص 206؛ تاريخ طبرى، ج 4، ص 325؛ اعالمالورى، ص 203؛ ترجمه ارشاد مفيد، ص 82.

3) ابن شهر آشوب، مناقب ال ابىطالب، ج 4، ص 96.

4) بحاراالنوار، ج 44، ص 382.

5) مقتل خوارزمى، ج 1، ص 237؛ فصول المهمة، ص 180.

6) معالىالسبطين، ج 1، ص 286.

7) بحاراالنوار، ج 45، ص 12.

8) بحاراالنوار، ج 45، ص 10.

9) ترجمه ارشاد مفيد، ج 2، ص 104-102؛ اعالم الورى، ص 139.

10) مصائباالبرار، مطابق نقل قول السديد بشأن حرّالشهيد، ص 116.

11) اقتباس از ناسخ التواريخ امام حسين 7ص 251 - 248.

12) بحاراالنوار، ج 45، ص 14.

13) همان، ص 127؛ روضةالشهداء، ص 281.

. خويشان حر بنقلى مادرش، جنازه حر را حمل كرد و در مرقد فعلى كه حدود يك فرسخ با مرقد ابا عبداللَّه الحسين 7 ) امالى شيخ صدوق، ص 106 14

فاصله دارد، به خاك سپردند. (مقرم، مقتاللحسين، ص 399).

15) ص، 44.

16) قلم، 4.

17) صافات، 102.

18) همان.

19) بحاراالنوار، ج، 45 ص، 43.

20) آل عمران، 33 و 34.

21) بحاراالنوار، ج 45، ص 45. 

22) اعيانالشيعه، ج 1، ص 607؛ موسوى مقرم، مقتاللحسين، ص 312، منتهىاالمال، ج 1، ص 272؛ ابن نما، مثيراالحزان، ص 69.

23) بحاراالنوار، ج 45، ص 44.

24) بحاراالنوار، ج 45، ص 44.

25) ترجمه ارشاد مفيد، ج 1، ص 110؛ مثير االحزان ابن نما، ص 69.

26) شيخ جعفر شوشترى درباره سيد بن طاووس مىگويد: در نقل مراثى از آن جناب معتبرتر نداريم. در جاللت قدر، مثل ايشان كم است.

27) قاسم بن حسن در حالى كه جوان صغيرى بود و هنوز بحد بلوغ نرسيده بود، از خيمه درآمد. پس حضرت امام حسين 7 به او نگاه كرد. آنگاه دست به

گردن او انداخت، تا هر دو بى حالت شدند. بعد از آن (قاسم) اذن جنگ طلبنمود و آن حضرت اذن نداد. پس آن جوان دائماً دو دست و پاى آن بزرگوار را

مىبوسيد.

28) شيخ جعفر شوشترى، مواعظ. 

29) لهوف، ترجمه سيد احمد فهرى، ص 116.

30) و اضافه مىكند كه اين كرامت در بحث صالة شيخ انصارى به چاپ رسيده است و در كبريت احمر، ج 3، ص 50 هم ذكر شده است. 

31) موسوى مقرم، العباس، ص 134. 

32) در مقاله «گلچينى از بوستان حسينى» روايتى از امام حسين 7 در اينباره آمده است.

33) شيخ جعفر شوشترى، مواعظ.

34) محمد باقر بيرجندى، كبريت االحمر، ص 387.

35) شيخ جعفر شوشترى، مواعظ.

36) موسوى مقرم، العباس، ص 162.
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37) بحاراالنوار، ج 45، ص 41؛ ترجمه مقتل الحسين، ابى مخنف، ص 97.

38) ترجمه مقتل ابى مخنف، ص 99؛ تذكرة الشهدا، ص 269.

39) بحاراالنوار، ج 45، ص 42.

40) فرسان الهيجاء، ج 1، ص 203؛ معالى السبطين، ج 1، ص 446.

41) تبريزى، وقايع االيام، ص 418.

42) فرسان الهيجاء، ج 1، ص 217.

43) بحاراالنوار، ج 45، ص 46.

44) سيد بن طاووس، لهوف، ترجمه احمد فهرى، ص 116.

45) شيخ عباس قمى، منتهى االمال، ص 458.

46) بحاراالنوار، ج 45، ص 46.

47) موسوى مقرم، علىاالكبر، ص 86.

48) شيخ مفيد، الجمل، ص 195، به نقل از موسوى مقرم، علىاالكبر، ص 86.

49) ترجمه نفس المهموم، ص 187-186، معالى السبطين، ج 1، ص 423.

50) معالى السبطين، ج 1، ص 424؛ كبريت االحمر، ص 126.

51) معالى السبطين، ج 1، ص 424؛ تذكرة الخواص، سبط بن جوزى، ص 144.

52) سيد بن طاووس، ترجمه لهوف، ص 124.

53) ابن شهر آشوب، مناقب ال ابىطالب، ج 3، ص، 214. ابومخنف االزدى، مقتاللحسين، ص 192.

54) بحاراالنوار، ج 45، ص 46.

55) معالى السبطين، ج 2، ص 21.

56) همان، ج 2، ص 22 و 23.

57) بحاراالنوار، ج 45، ص 47.

58) ابن شهر آشوب، مناقب ال ابىطالب، ج 4، ص 109.

59) بحاراالنوار، ج 44، ص 297.

60) بحاراالنوار، ج 44، ص 316.

61) منتخب طريحى، اسرار الشهادة، مطابق نقاللوقايع والحوادث، ج 3، ص 146.

62) بحاراالنوار، ج 45، ص 51. 

63) همان.

64) ايقتل ابا عبداللَّه و انت تنظر اليه».

65) نفسالمهموم، ص 191؛ اعيانالشيعه، ج 1، ص 610؛ لهوف، ص 119-121.

66) اعيانالشيعه، ج 1، ص 609 و 610؛ لهوف، ص 126 و 131.

67) ترجمه لهوف، ص 122.

68) ظاهراً اين واقعه در روز يازدهم اتفاق افتاده است. 

69) ترجمه لهوف، ص 135-136.

70) كهف، 8.

71) ارشاد مفيد، ج 2، ص 116؛ كشف الغمه فى معرفة االئمة، ج 2، ص 66.

72) معالى السبطين، ج 1، ص 325.

73) معالىالسبطين، ج 2، ص 51 و 52؛ مقرم، مقتاللحسين، ص 346.
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اشعار

تهيه و تنظيم: عباس رمضانعلىزاده

بينالحرم�

يك خيابان كرده مجنونم تو ميدانى كجاست
آن خيابان كوى جانان، قطعهاى از كربالست

يك خيابان دل ربوده از تمام عاشقان
هست آن جا جاى پاى مهدى صاحب زمان

يك خيابان گشته منزلگاه جبريل امين
يك طرف استاده زهرا يك طرف اّمالبنين

يك خيابان را صفا و مروه مىخوانيم و بس
يا حسين گوييم و يا عباس ما، در هر نفس

يك خيابان است زينب بسته احرام ِوال
كعبه عشق است آن جا يا زمين كربال

گام گاِم آن خيابان جاى پاى زينب است
ُپر فضاى آن خيابان از صداى زينب است 
كاش در بين دو شاهد عمر پايان مىگرفت

كاش جانم را اجل در آن خيابان مىگرفت(1)

خروج از مكه

اى يكه تاز عرصه صبر و رضا حسين
وى رهنماى قافله كربال حسين

تو كعبه اميدى و در وقت حج شدى
ناكرده حج، ز بيت الهى جدا حسين

پيدا هنوز حسرت آن حج ناتمام
از مشعر است و مروه و ركن و صفا حسين

رفتى به كربال و در اين سرزمين پاك
كردى بناى كعبه دلها بنا حسين(2)

راهى كربال

شيعيان ديگر هواى نينوا دارد حسين
روى دل با كاروان كربال دارد حسين

از حريم كعبه جدش به اشكى ُشست دست
مروه، پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسين

مىبرد در كربال هفتاد و دو ذبح عظيم
بيش از اينها، حرمت كوى منى دارد حسين

پيش رو، راه ديار نيستى كافيش نيست
اشك و آه عالمى هم در قفا دارد حسين

اول� عزادار امام حسينعليه السالم

شرف، معيار ايثار حسين است
هدف آمال و افكار حسين است

حسين معناى عشق و دلربائىست
خوشا زينب كه دلدار حسين است 

گنهكاران امت را بگوييد
كه بخشيدن فقط كار حسين است

به بيمار ميان خيمه سوگند
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جهان بيماِر بيماِر حسين است
مرا ميقات غير از كربال نيست

صفا و سعى ديدار حسين است 
اگر خواهى طواف كعبه دل

طواف كعبه رخسار حسين است 
دال چشم بصيرت كى گشايى

بصيرت چشم بيدار حسين است 
ز حكّام جهان هرگز اثر نيست
دو عالم پر ز آثار حسين است

مكن تكيه به ديوار خاليق
َكَرم در پشت ديوار حسين است

اگر خواهى تو كاالى محبت 
بيا اينجا كه بازار حسين است 

گرفتاران فراوانند اما
خوش آن دل كه گرفتار حسين است 

بدان علت تماشائىست محشر
َعلَم دست علمدار حسين است

* * * * *
غوغاى قيامت كه ز غوغاى حسين است

آزادى ما بسته به امضاى حسين است
پيچيده در آفاق ندايى ز حقيقت

آرى سخن عشق ز آواى حسين است 
خياط ازل سبز قبايى كه زغم دوخت

آراسته بر قامت رعناى حسين است 
كوثر كه على داده به ما وعده آن را

در ميكده عشق به ميناى حسين است 
خورشيد كه تابندگى عالم از آن است
محتاج فروغ فلك آراى حسين است 
بيهوده مرو در پى اكسير كه اكسير

در ديده ما خاك كف پاى حسين است
آن جا كه به جبريل امين رخصت ره نيست

آن نقطه اوجى است كه مأواى حسين است
يوسف كه بود آينه حسن و مالحت

انگشت به لب محو تماشاى حسين است
هر اليحهاى را كه ز خون گشته مصوّب

اصلى ز اصول شب شوراى حسين است
از سايه سر نيزه حكّام نترسيد

اين حكم الهى است كه فتواى حسين است
هر چند معماى حسين حل شدنى نيست

آگه دل زينب ز معماى حسين است(3)

لباس كهنه بپوشيد زير پ�هنش

كه تا برون نكند خصم بد منش ز تنش
لباس كهنه چه حاجت كه زير سّم ستور

تنى نماند كه پوشند جامه يا كفنش 
كه گفت از تن او خصم بر كشيد لباس
لباس كى بود او را كه پاره شد بدنش

افتادن امام از زين بر زم�
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نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
نه سيدالشهدا بر جدال طاقت داشت

هوا ز جور مخالف چو قيرگون گرديد
عزيز فاطمه از اسب سر نگون گرديد

بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد
اگر غلط نكنم عرش بر زمين افتاد

شفيع روز قيامت به خاك مسكن كرد
زمين باديه را اشك، دشت ايمن كرد

كسى نبود به بالين آن امام َزَمن
زمين گرفت سر بى كسش بر دامن

امام حسينعليه السالم

در پرده كائنات راز است حسين
شك نيست كه شاه دلنواز است حسين 

اى نوحه گران، سينه زنان بايد گفت
دلداده و كشته نماز است حسين 

تاريخ ملل جز تو شهنشاه ندارد
اقمار فلك جز رخ تو ماه ندارد

مردان خدا پيرو اهداف حسينند
نامرد به دربار حسين راه ندارد

يا رب ز در حسين جدايم نكنى
غافل ز مجالس عزايم نكنى
يك عمر گداى درگه مواليم

بر درگه اين و آن گدايم نكنى

بى عشق حسين عشق نامفهوم است
در مكتب ما بوالهوسى محكوم است

عاشق به حسين باش زيرا كه حسين
مجموعه عشق چارده معصوم است

سينه ز�

سر نعش حسين زينب به زارى (2)
بگفتا اى برادر سر ندارى (2)

به قربان لب خشكت برادر (2)
مگر عباس آب آور ندارى (2)

تو بودى وارث ملك سليمان (2)
چرا انگشت و انگشتر ندارى (2)
به كهنه پيرهن كردى قناعت (2)

چرا آن پيرهن بر تن ندارى (2)

زبان حال امام

از من دو دست به كمر و از تو بر زمين
دست دگر كجاست كه سويت دراز كنم

چشم تو پر ز خون و ز من هست اشكبار
چشم دگر كجاست كه سويت نظر كنم

* * * * *
مادرم داده به من درس وفا دارى را
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عشق شيرين تو آميخته شد با شيرم
گاه سردار علمدارم و گاهى سقا

گه به پاس حرمت گشت زنان چون شيرم
كربال كعبه عشق است و منم در احرام

شد در اين كعبه مقصود دو تا تقصيرم
دست من خورد به آبى كه نصيب تو نشد

چشم من داد از آن آب تصويرم 
بايد اين ديده و اين دست دهم قربانى

تا كه تكميل شود حج من و تقصيرم

زبان حال حرضت ابوالفضل با امام حسينعليه السالم

اى كه خاك قدمت سرمه چشمتر من
كن قدم رنجه بيا پاى بنه بر سر من 
رو به سوى تو و چشمم نگران ره تو
دم مرگ است بيا و بنشين در بر من

اى پناه همه مظلوم ز پا افتاده
وقت آن است كه دستى بكشى بر سر من(4)

حرضت زينبعليها السالم

در هنرگاه زمان تنديس تقوا زينب است
نسخه صبر على و زهد زهرا زينب است
بو العجائب جز على بن ابى طالب مدان

دختر اعجوبه اّمابيها زينب است
مادر نسل بشر حوّاست اما در شرف

فاش مىگويم كه باالتر ز حوّا زينب است 
گر حسين صرّاف بازار محبت با خداست

برترين گنجينه عشق و تولّى زينب است 
خضر را يك جرعه از آب بقا دادند ليك

مالك هفت آسمان و هفت دريا زينب است 
كربال در سطح گيتى هيچ مفهومى نداشت

آن كه ثبتش كرد در تاريخ دنيا زينب است
با دو امضا معتبر شد انقالب عشق و خون

احسن احسن بعد موال صاحْب امضا زينب است
كيست زينب عقل عالم در شگفت از كار اوست

كارگاه كل هستى را معّما زينب است
الل آن شاعر كه بر او نسبت ذلت دهد

اى قلم بنويس فخر آل طاها زينب است
كار زينب چون حسين تشخيص حق و باطل است

آن كه حق را كرد از باطل مجزّا زينب است
زنده شد دين و ديانت با حسين اما حسين

زنده جاويد تا يوم ابد با زينب است 
يك مطب در عالم طب است آن هم كربالست

در مطّب نينوا رمز مداوا زينب است(5)
خدا در خلقت كونين بر پيغمبرش نازد

ولى پيغمبرش در مكتبش بر حيدرش نازد
تمام ماسوى اللَّه بر حسين و اصغرش نازد

به محشر انبيا بر تار موى اكبرش نازد
دو عالم از على نازد على از همسرش نازد

على و همسرش زهرا به زينب دخترش نازد
نام زينب در شئون زندگى گل مىكند
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در دل عشاق ايجاد تحول مىكند
مهدى زهرا كه خود رمز توسل با خداست

در مقام ذكر با زينب توسل مىكند

* * * * *
صانع كون و مكان و ربى االعلى يكى است

در صف پيغمبران احمد شه بطحا يكى است
در غدير خم ز بعد مصطفى موال يكى است

گر جهان گردد پر از زن حضرت زهرا يكى است

گر زنان زايند دختر، زينب كبرى يكى است(6)

حرضت علىاكرب عليه السالم

چو شه آمد كنار نعش اكبر
تو گويى شد بپا آشوب محشر

به بالينش ز مركب شد پياده
سرش را بر سر زانو نهاده 

به بر بگرفت چون شهزاده را شاه
شرر افتاد اندر ماسوىاللَّه

لبش بر لب نهاد و بوسهاش داد
به رويش روى پاك خويش بنهاد
ز سوز دل فغان و ناله سر كرد

دل آشفته را آشفتهتر كرد
بگفتا كى فروغ ديدهگانم
برفتى و زدى آتش بجانم
ز هّم و غّم دنيا وا رهيدى

عجب رفتى و دل از ما بريدى
شدى آسوده تنها و منم من
گرفتار اندر اين صحرا منم من

پس از تو خاك بر فرق جهان باد
گلستان جهان بى تو خزان باد
ز داغ تو برون جانم ز تن رفت

ضياء نور از چشمان من رفت(7)

عالمه شيخ محمد حسين كمپانىقدس سره مىفرمايد:
تََمثََّل النَّبىُّ فى َسليلِِه

فى َخلِقِه و ُخلِقِه و قيلِِه
تمثل يافت پيامبر اكرم در زاده خودش (علىاكبر) در َخلق و ُخلق و گفتارش 

كما تََجلّى اللَّه فى نَبيِِّه
َفَقد تََجلّى هو فى َوليِِّه

همان گونه كه خداى متعال در پيامبرش تجلى كرد خدا در ولى خود تجلى كرد

َريحانَُة الُحسيِن روُح الطاهره
لَِمهَجِة النَّبّىِ اَزكى ثََمَره

شاخه گل خوشبوى حسين جان حضرت زهرا پاكيزهترين ميوه قلب پيامبر اكرم 

َفتى ُقَريشٍ بَل َفتى الوجوِد
و لَيُثها بَل اََسُداالُسوِد

جوانمرد قريش بلكه جوانمرد عالم وجود، شير بلكه شير شيران عالم 
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ذاَك علىُّ بُن الُحسيِن بن علٍى
لَطيفُة اللُّطِف الَخفّىِ و الَجلِى

آن بزرگوار كه لطيفهاى از الطاف ظاهر وباطن خداى متعال است جناب على بنالحسين بن على است.

اجازه دادن به علىاكرب زبان حال امام حس� موقع 

اذن بگرفت اكبر و دست پدر بوسيد و رفت
عازم رزم سپاه اشقيا گرديد و رفت

آل عصمت را به تن شد جامهاى صبر چاك
چون كه او بر قامت رعنا كفن پوشيد و رفت

هر كجا بگذاشت پا چون مرتضى در دشت كين
مشركين را همچو طومارى بهم پيچيد و رفت 
آه از آن ساعت كه از زين واژگون شد بر زمين

شد به بالين جوانش همچو نى ناليد و رفت
گرچه عطشان بود اما از شراب سلسبيل

ساغرى از دست جدش مصطفى نوشيد و رفت(8)

حرضت علىاصغر

بلبلم از چه تو خاموش شدى
از چه افسرده و مدهوش شدى
كودكم از چه ز جان سير شدى
به چه جرمى هدف تير شدى

* * * * *
كمان حرمله قّدم كمان كرد

گل نشكفته من را خزان كرد
عجب تيرى به حلقومش نشسته
كه راهم را به سوى خيمه بسته

الهى حرمله از غم بسوزى
كه ديگر حنجر طفلى ندوزى

به چشم خويش مى كردم نظاره
گلوى اصغرم شد پاره پاره

بخواب اى اصغرم شد مشك پاره
نبينى گوشها بى گوشواره
بخواب اى اصغرم بابا نيامد

دگر از علقمه سّقا نيامد

اصغر كه در صف شهدا ماه پاره است
خونش به روز محشر به هر درد چاره است

محكم بگير رشته قنداقهاش به كف
باب الحوائج است گرچه شير خواره است 

عمان سامانى مىسرايد: 
وه چه طفلى! ممكنات او را ُطفيل

دست يكسر كائنات او را به ذيل
گشته ارشاد از ره صدق و صفا

زير دامان واليش، اوليا
شمهاى، خلد از رخ زيبندهاش
آيتى، كوثر ز شكّر خندهاش 

اشرف اوالد آدم را پسر
ليكن اندر رتبه، آدم را پدر
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ظاهراً از تشنگى بىتاب بود
باطناً سرچشمه هر آب بود

بازم اندر مهد دل طفل جنون
دست از قنداقه مىآرد برون

* * * * *
روى دست شاه دين، شش ماهه پرپر مىزند

مادرش در خيمه گه بر سينه و سر مىزند

مسلم بن عقيل

كوفه اى كعبه جانبازى من
كوفه اى سنگر سربازى من 
كوفه تو خاطره عشق منى

تو نمايشگر سر مشق منى
در و ديوار تو بر من نگرند
مگر از واقعهاى با خبرند

كوفه، اهل تو مرا چون ديدند
دستم اول همگى بوسيدند
ليك پيمان ز جفا بشكستند

شب، دِر خانه به رويم بستند
كوفه، اى كاش عزيز زهرا

نكند رو سوى اين قوم دغا

حرضت قاسم

آن شاهد بزم دل كه خونين كفن است
از شهد عسل هنوز شيرين دهن است

در عرصهى كربالى گلگون حسين
قربانى عشق، قاسم بن الحسن است

* * * * *
اى حرمت كعبه آزادگان

قبله گه دل به خدا دادگان
ُدرِّ يتيم حسن فاطمه

شمع دل انجمن فاطمه
جان جوانان بنى هاشمى

چشم و چراغ شهدا قاسمى

پي نوشت :

1) سروده خوش زاد.

2) سروده سيد رضا توسلى.

3) سروده خوش زاد.

4) سروده حسين آذربايجانى.

5) سروده خوش زاد.

6) سروده خوش زاد.

7) سروده عالمه مير جهانى.

8) سروده صفير اصفهانى.
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احكام حسينى
احكام مربوط به امام حس� عليه السالم

محمد حس� فالح زاده

شايد اين عنوان را يكى از موضوعات فقهى ندانيدو به نظر بعيد آيد كه چه نوع احكامى به حضرت اباعبداللَّهالحسين عليه السالم
مربوط مىشود ولى پس از پرداختن به اين مطلب و كنكاش در فروع فقهى و بازيابى و دسته بندى احكام مورد نظر، به اهميّت و
جامعيّت فقه اهل بيت عليهم السالم پى خواهيم برد و به خوبى مىتوان آن را يكى از موضوعات قابل طرح در مجالس عزادارى ساالر
شهيدان در ايام محرم دانست. شايان ذكر است كه نگارنده اين سطور در سالهاى گذشته اين احكام را براى مخاطبان مطرح كرده و

مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. 
احكام مربوط به امام حسين عليه السالم را در موضوعات ذيل مورد بررسى قرار مىدهيم: 

الف) نام امام حسين عليه السالم
ب) حرم امام حسين عليه السالم

ج) عزادارى امام حسين عليه السالم
د) زيارت امام حسين عليه السالم

ه) ايام عزادارى امام حسين عليه السالم
و) موقوفات امام حسين عليه السالم

ز) تصوير امام حسين عليه السالم

نام امام حس� عليه السالم

برخى از اسامى واماكن وايام وافراد واشياء داراى تقّدس واحترام خاصى هستند. قداست اينها به كيفيّت و مقدار ارتباط آنها با ذات
اقدس الهى است، چون تمام قداستها از آِن خداوند است، پس: 

- نام خداوند و صفات او مقّدس است، چون اسماء اللَّه اند.
- پيامبران برترين انسانها هستند، چون، انبياء اللَّه اند.

- قرآن داراى احترام خاصى است، چون، كتاب اللَّه است.
- پيشوايان معصوم عليهم السالم داراى منزلت ويژهاى هستند، چون ُحَجج اللَّه اند. 

- پس از معصومين عليهم السالم شهيد داراى برترين مقام است، چون قتيل اللَّه است. 
- كعبه و مسجد الحرام، بلكه تمام مساجد محترمند، چون بيوت اللَّه اند.

- و روز جمعه و عيدين و ماه رمضان داراى احترام و قداست ويژهاند، چون ايام اللَّه اند.
نام مبارك امام حسين عليه السالم نيز چون از نامهاى بهشتى و نام حّجة اللَّه و ثاراللَّه است، داراى احترام و احكام خاصى است: 

1. حفظ احترام اين نام الزم و بى احترامى به آن حرام است. 
2. هرگونه عملى كه به نوعى بى احترامى به نام امام حسين عليه السالم محسوب شود، حرام است، مانند:

* سوزاندن ورقهاى كه نام ايشان بر آن نوشته شده است. 
* انداختن در جايى كه بى احترامى به آن باشد، مثل محل زباله و خاكروبه. 

* نوشتن آن با چيزى و بر چيزى كه بى احترامى باشد.
* گذاشتن چيزى بر آن كه بى احترامى به حساب آيد. 

. رساندن جايى از بدن به نام امام حسين عليه السالم بدون طهارت جايز نيست، بنابراين دست گذاشتن بر نام امام حسين عليه 3
السالم يا آويختن زيور يا پوشيدن لباس كه نام امام حسين عليه السالم بر آن نوشته شده در صورتى كه تماس با بدن داشته باشد،

حرام است. 
4. اگر كسى را به نام حسين عليه السالم نامگذارى كنند، نام آن شخص احكام مربوط به نام امام حسين عليه السالم را ندارد.(1)

يادآورى
در اينجا مناسب است، احكام مربوط به لمس اسم جالله و نوشته قرآن نيز گفته شود.

حرم امام حس� عليه السالم

امام صادق عليه السالم فرمود: 
در چهار مكان نماز تمام است: در مسجد الحرام و مسجد النبى و مسجد كوفه و حرم امام حسين عليه السالم(2)

اينها را «اماكن تخيير» مىنامند، يعنى مكانهايى كه مسافر مىتواند نماز را تمام يا شكسته بخواند.
محل دفن امام حسين عليه السالم و اطراف قبر ايشان تا جايى كه حرم ناميده مىشود، داراى احكام خاصى است كه به برخى از

آنها اشاره مىكنيم: 
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) اين مطلب از دو . يكى از چهار مكانى كه مسافر مىتواند نمازش را تمام بخواند، حرم اباعبد اللَّه الحسين عليه السالم است.(3 1
جهت قابل توجه و داراى اهميت است:

الف) حرم امام حسين عليه السالم در رديف حرم خداوند و حرم رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم قرار گرفته است. 
ب) سرّ آنكه مسافر مىتواند نماز خود را تمام بخواند، بدان جهت است كه در اين جاها نبايد احساس غربت كند و مثل آن است كه در

خانه خود نماز مىخواند چون: 
) و معمار آن خانه حضرت ابراهيم، پدر همه مسجد الحرام (خانه الوهيّت) اوّلين خانهاى است كه براى مردم بنا شده است،(4
) و هيچكس در خانه پدرى نمازش را مسلمانان است، چون قرآن مىفرمايد: «ملّة ابيكم ابراهيم هو سّماكم المسلمين من قبل»(5

شكسته نمىخواند.
و مسجد النّبى (مكان نبوّت) و مسجد كوفه (مكان واليت و حكومت حضرت على عليه السالم) نيز چنين است، چون پيامبر فرموده

است: انا و علّى ابوا هذه االّمة، من و على دو پدر اين اّمت هستيم. 
و در حرم امام حسين عليه السالم (مكان شهادت) كه يادآور شهادت است، همه حكم شاهد و حاضر را دارند و حاضر (غير مسافر)

نيز نمازش تمام است. 
2. تمام روضه شريفه حرم مطهر امام حسين عليه السالم و رواقها و مسجد متّصل به آن همين حكم را دارد و مسافر مىتواند در آنجا
) ولى در غير روضه شريفه؛ يعنى در رواقها و مسجد متصل به آن، احتياط مستحب است كه مسافر نيز نماز را تمام بخواند،(6

نمازش را شكسته بخواند.(7)
. مسافر مىتواند در اماكن تخيير بدون نيت تمام يا شكسته، نماز را شروع كند و در وسط آن يكى را اختيار كند و بر همان اساس 3
نماز را به پايان ببرد و حتى در اثناى نماز مىتواند نيّت را برگرداند، مثال" به نيّت شكسته خواندن، نماز را شروع كرده و در اثناى نماز
قصد كند كه نماز را چهار ركعتى تمام كند و همچنين به عكس (تا وقتى كه محل عدول نگذشته باشد) پس اگر به نيّت نماز چهار

ركعتى شروع كند و در ركعت اول يا دوم تصميم بگيرد كه نماز را شكسته بخواند اشكال ندارد.(8) 
. حكم تخيير بين نماز تمام و شكسته مخصوص نماز است، بنابراين، شخص مسافر حتى اگر تمام روز را در حرم امام حسين عليه 4

السالم يا در كربال بماند، نمىتواند روزه بگيرد، مگر روزه مستحبى يا نذر كه حكم جداگانهاى دارد.(9)
5. حفظ احترام حرم واجب است و هر كارى كه بىاحترامى به آن باشد حرام است؛ مثل آب دهان انداختن يا با كفش وارد شدن.(10)
6. نماز خواندن در آنجا ثواب بسيار دارد و در برخى روايات وارد شده كه ثواب در حرم امامان از ثواب نماز در مسجد بيشتر است.(11)

. توقف جنب و حائض و نفساء در حرم امامان عليهم السالم، جايز نيست ولى عبور از آن به طورى كه از يك در وارد و از در ديگر 7
خارج شود، اشكال ندارد و احتياط مستحب است كه در آن حال از داخل حرم عبور نكند، اين حكم اختصاص به اطراف ضريح (روضه

شريفه) و رواقها دارد ولى صحنها و حرم امامزادهها اين حكم را ندارد.(12) 
. زن مستحاضه مىتواند به مسجد يا حرم امامان معصوم عليهم السالم برود و در آنجا توقّف كند، حتى مستحاضه متوسط و كثيره، 8

ولى احتياط مستحب است اگر غسلهايى كه براى نماز گفته شده انجام نداده در آنجا توقف نكند.(13)

يادآورى

مسائل مربوط به بانوان، در جمع اختصاصى آنان گفته شود، و در مجامع عمومى نسبت به حائض مىتوان با تعبير «عذر شرعى» به
جاى «حيض» مسائل را بيان كرد. 

. چون حرم امام حسين عليه السالم مكان مقدسى است، اگر انسان كار نيكى انجام دهد؛ مثال" قرآن تالوت كند يا به فقيرى 9
صدقه دهد، ثواب بيشترى دارد و اگر گناهى مرتكب شود، مثال" دروغ بگويد يا غيبت كند يا به نامحرمى نگاه كند، عذاب افزونترى

خواهد داشت و اگر آن گناه موجب حد يا تعزير باشد، به جهت حرمتشكنى آن مكان، بيش از آن مجازات خواهد شد.

زيارت امام حس� عليه السالم

براى تشرّف به حرم مطهر هر يك از معصومين عليهم السالم و نيز حرم امام حسين عليه السالم و در حال زيارت قبر مطهر ايشان،
اين كارها مستحب است: 

1. غسل زيارت، و كيفيّت آن با ساير غسلها فرقى ندارد ولى به نيّت غسل زيارت انجام داده مىشود.
2. با طهارت و با وضو بودن.

3. پوشيدن لباسهاى پاك و تميز. و بهتر است لباس سفيد بپوشد.(14) 
4. با آرامش و وقار حركت كردن و گامها را كوتاه برداشتن. 

5. مشغول بودن به ذكر، به خصوص ذكر، «اللَّه اكبر» و «الحمد للَّه» در حال رفتن به حرم.
6. خواندن اذن دخول. اجازه گرفتن براى ورود به حرم. 

7. بوسيدن آستانه و درگاه حرم، ولى سجده كردن جايز نيست، مگر آنكه سجده شكر به جهت توفيق اين زيارت.
8. وارد شدن به حرم با پاى راست. 

. نزديك حرم رفتن به طورى كه بتواند در كنار ضريح قرار گيرد، در صورتى كه مزاحمتى براى زائران نداشته باشد و سبب اختالط با 9
نامحرم نباشد. 

10. ايستادن در حال زيارت، اگر عذرى ندارد و بتواند بايستد. 
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11. تكبير گفتن پيش از زيارت، وقتى قبر مطّهر را مىبيند. 
12. خواندن زيارتهايى كه از معصومين عليهم السالم رسيده است. 

13. آهسته زيارت خواندن و پرهيز از صداى بلند. 
14. خواندن دو ركعت نماز زيارت، پس از زيارت و هديه ثواب آن به حضرت. 

15. پشت به قبله و رو به قبر زيارت خواندن. 
16. خواندن دعا و قرآن و هديه ثواب آن به حضرت. 

17. توبه از گناهان، زيرا حرم امام حسين عليه السالم و نيز حرم معصومين عليهم السالم محل پذيرش توبه است. 
18. پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور دنيايى در حرم. 

19. بيرون رفتن از حرم پس از زيارت، تا جا براى ديگران باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند.(15)

ايام مخصوص زيارت امام حس� عليه السالم

1. شب و روز جمعه 
2. روزهاى اوّل و وسط و آخر ماههاى قمرى 

3. روز عاشورا 
4. اوّل و نيمه ماه رجب 

5. سوّم شعبان (سالروز والدت آن حضرت) 
6. شب نيمه شعبان 

7. در تمام روزهاى ماه رمضان به ويژه در دهه آخر آن ماه 
8. شبهاى قدر 

9. عيد فطر 
10. روز عرفه 

11. عيد قربان 
12. روز مباهله (24 دى حّجه) 

13. و نيز روز دوشنبه هر هفته كه روز مخصوص زيارتى امام حسن و امام حسين عليهما السالم است.(16)

يادآورى

در اينجا مناسب است احكام و آداب زيارت قبور مؤمنين نيز گفته شود.

عزادارى امام حس� عليه السالم

. گريستن در عزاى امام حسين عليه السالم و گرياندن ديگران و برپايى مجالس سوگوارى ساالر شهيدان از جمله كارهاى 1
مستحب مؤكّد و از افضل ُقُربات و داراى ثواب بسيارى است ولى از آنجا كه برخى از افراد، گاهى در عزادارى دچار افراط يا تفريط

مىشوند، توجه به چند شرط از شرايط عزادارى قابل توجه است: 
الف) آنچه خوانده مىشود مشتمل بر مطالب دروغ و باطل نباشد. 

ب) همراه با كار حرام، مثال" موسيقى لهوى نباشد. 
ج) همراه با مطالبى كه وهن مذهب يا تنقيص و تحقير حضرت است نباشد. 

د) موجب اضرار به نفس (ضرر قابل توجه) نباشد. 
ه) سبب ترك واجب نباشد كه گاهى سبب ترك نماز يا قضا شدن آن مىشود.(17)

س: نظر مبارك خود را در مورد خواندن وعاهاى كميل، ندبه، سمات، زيارت عاشورا و جامعه، عزادارى حضرت امام حسين عليه السالم (از قبيل روضه

خوانى، سينه زنى و غيره) مرقوم فرماييد تا رفع ابهام و شبهه از دسائس مغرضين شود و نيز شيعيان راستين اغفال نشوند؟

ج: خواندن ادعيه مأثوره و عزادارى براى حضرت سيد الشهداء عليه السالم از افضل ُقُربات و آدم ساز است.(18)

س: لطفاً نظر خود را در مورد تعزيهاى كه با شرايط ذيل خوانده مىشود و مرسوم محّل مىباشد، مرقوم فرمائيد تا به آن عمل شود؟

1. از طبل و شيپور و سائر ادوات طربانگيز هيچگونه استفاده نمىشود.

2. تعزيه را با صداى ساده كه غنا به آن گفته نمىشود مىخوانند.

3. اجتماع مرد و زن به صورتى است كه زنها و مردها جداگانه و با فاصله پنجاه متر از هم مىنشينند.

4. كسى كه نسخه زنانه را مىخواند فقط عبا به دوش دارد و يك دستمال سياه به سر مىپيچد.

5. اشعار معمولى به زبان محلّى (كه در اغلب مجالس مرسوم است) خوانده مىشود.
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6. مزاحم وقت نماز و روضه خوانى و مانع وعظ نيست وخواننده هم اهل محل است.

ج) باخصوصيّات مذكوره اشكالى ندارد.(19)

س: در بعضى از هيئتهاى مذهبى، مصيبتهاى خوانده مىشود كه مستند به مقتل معتبرى نيست و از هيچ عالم يا مرجعى هم شنيده نشده است و

هنگامى كه از خواننده مصيبت از منبع آن سؤال مىشود، پاسخ مىدهند كه اهل بيت: اينگونه به ما فهماندهاند و يا ما را راهنمايى كردهاند و واقعه كربال

فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط به گفتههاى علما نمىباشد بلكه گاهى بعضى از امور براى مّداح يا خطيب حسينى از راه الهام و مكاشفه

مكشوف مىشود، سؤال من اين است كه آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتى كه صحيح نباشد، تكليف شنوندگان چيست؟

ج: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اينكه مستند به روايتى باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد وجه شرعى ندارد مگر آنكه نقل آن
به عنوان بيان حال به حسب برداشت متكلّم بوده و علم به خالف بودن آن نداشته باشد و تكليف شنوندگان نهى از منكر است به

شرطى كه موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.(20)

عزادارى استفاده از ابزار موسيقى در 

از آنجا كه در برخى از هيئتهاى عزادارى از شيپور و طبل و سنج و ديگر وسائل موسيقى استفاده مىشود، توجه به چند استفتاء الزم
است:

س: آيا زدن طبل و شيپور در تعزيه حضرت سيد الشهداء عليه السالم جايز است يا نه؟

ج: اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد.(21)

س: استفاده از طبل وسنج وشيپور وهمچنين زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند در مجالس و دستههاى عزادارى چه حكمى دارد؟

ج: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد جايز نيست ولى
استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشكال ندارد.(22)

س: استفاده از آالت موسيقى مانند اُرگ (از آالت موسيقى و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزادارى چه حكمى درد؟

ج: استفاده از آالت موسيقى، مناسب با عزادارى ساالر شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزادارى به همان صورت متعارفى
كه از قديم متداول بوده برگزار شود.(23)

�قمه ز

از جمله اعمالى كه در عصر حاضر سبب توهين ديگران به مذهب تشيّع شده و سابقه تاريخى و توجيه عقالنى ندارد قمه زنى يا
تيغ زنى است. اين عمل در فتاواى بسيارى از فقها حرام شمرده شده كه به برخى از آنها اشاره مىشود.

س: قمه زنى و سينه زنى با بدن برهنه در انظار عمومى چه حكمى دارد؟

ج: در شرايط و اوضاع كنونى از قمه زدن خوددارى شود و عزادارى و سينه زدن مانعى ندارد.(24)

س: آيا قمه زنى به طور مخفى حالل است يا اينكه فتواى شريف جنابعالى عموميت دارد؟

ج: قمه زنى عالوه بر اينكه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه حساب نمىشود و سابقهاى در عصر ائمه عليهم السالم و زمانهاى
بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم عليه السالم در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و

بدنام شدن مذهب مىشود، بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست.(25)

س: آيا قمه زنى جايز است؟ چنانچه در اين مورد نذرى و جود داشته باشد، وظيفه چيست؟



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/84/01/17.htm[6/13/2021 12:46:47 PM]

ج: با توجه به گرايشى كه نسبت به اسالم و تشيع بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران در اكثر نقاط جهان پيدا شده و ايران
اسالمى به عنوان امالقراى جهان اسالم شناخته مىشود و اعمال و رفتار ملت ايران به عنوان الگو و بيانگر اسالم مطرح است، الزم
است در رابطه با مسائل سوگوارى و عزادارى ساالر شهيدان حضرت اباعبداللَّهالحسين عليه السالم به گونهاى عمل شود كه
موجب گرايش بيشتر و عالقمندى شديدتر به آن حضرت و هدف مقدس وى گردد، پيداست در اين شرايط مسأله قمه زدن نه تنها
چنين نقشى ندارد، بلكه به علت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچگونه توجيه قابل فهم مخالفين، نتيجه سوء برآن مترتب خواهد
شد. لذا الزم است شيعيان عالقهمند به مكتب امام حسين عليه السالم از آن خود دارى كنند و چنانچه در اين مورد نذرى وجود

داشته باشد، ندر واجد شرايط صحت و انعقاد نيست.(26)
... درست است كه اين مراسم ذاتاً مستحب است ولى زنده نگه داشتن آن در مواردى از اوجب واجبات است.

چند نكته

در اينجا الزم مىدانم همه برادران و خواهران ايمانى را به چند نكته توجه دهم:
. بايد همه بكوشند با خالصترين نيّات در اين مراسم شركت جسته، و قلب و روح خود را در اختيار ساالر شهيدان قرار دهند، وبه 1
اهداف واالى اين قيام بزرگ تاريخ اسالم و بشريت بيانديشند، و گويندگان عزيز و نويسندگان محترم اهداف مهم اين قيام پربار را

تشريح كرده، و سوگواران را به روز به روز با آن آشناتر سازند تا مصداق كامل «عارفاً بحقه» حاصل گردد.
2. برادران و خواهران ايمانى بايد خلوص اين مراسم را از امورى كه مخالف شرع اسالم و دستورهاى پيشوايان بزرگ دين است حفظ
كنند و از هر كارى كه بهانه به دست دشمنان مىدهد بپرهيزند و نيز از اعمالى مانند قمه زدن و قفل در تن كردن و امثال آن كه رهبر

معظّم انقالب در بيانات پربار خود به آن اشاره نمودند اجتناب نمايند.
زيرا اين اعمال دست آويزى به دست دشمنان خواهد داد تا كّل اين مراسم عظيم و سازنده را زير سؤال برند، قمه را بايد بر سر
دشمن كوبيد نه بر سر دوست، قفل را بايد بر دهان دشمن زد، نه بر تن دوست، درست است كه انگيزه اين افراد عشق به امام
حسين عليه السالم و مكتب اوست ولى بايد توّجه داشت كه مقدس بودن انگيزه به تنهايى كافى نيست، بايد نفس عمل هم
مقّدس باشد، كيفيّت عزادارى يا بايد در نصوص اسالمى وارد شده باشد و يا مشمول عمومات و اطالقات ادلّه گردد، و گونه كارها
مسلماً نه منصوص است و نه مصداق عزادارى در عرف عقال و اهل شرع، به عالوه موانعى نيز از نظر شرع در برابر آن قرار دارد، و به

تعبير ديگر نه مقتضى شمول عمومات موجود است و نه مانع، مفقود.
درست است كه جمعى از بزرگان فقهاى شيعه پيشين «قدس اللَّه اسرارهم» اجازه بعضى از اين امور را در عصر خود به داليل

خاصى دادهاند ولى آنها هم اگر در عصر ما و شرايط زمان ما بودند به يقين طور ديگرى فتوا مىدادند. 
. بايد توّجه داشت كه هدف اصلى قيام امام حسين عليه السالم همانگونه كه در وصيت تاريخى معروف آن حضرت آمده احياى امر 3
به معروف و نهى از منكر بود. بر همه عاشقان مكتبش الزم است اين دو فريضه الهى و قرآنى را زنده كنند و به امام و پيشواى
بزرگشان اقتدا نمايند، و از طريق صحيح و حساب شده با منكرات به مبارزه برخيزند، و با گفتار و اعمال خود معروف را زنده كنند.(27)

عزادارى امام حس� عليه السالم ايام 

هر چند در بسيارى از كشورهاى اسالمى و در بين پيروان اهل بيت، از آغاز ماه محرم تا پايان ماه صفر، مراسم عزادارى براى امام
حسين عليه السالم برگزار است ولى الاقل دهه اول ماه محرم را به عنوان دهه عاشورا مىتوان ايام خاص عزادارى آن حضرت

بناميم، كه بجز سوگوارى و برپايى مجالس عزادارى، حكم روزه اين ايام را يادآور مىشويم. 
1. روزه گرفتن در اول و سوم و هفتم محرم مستحب است.(28)

2. روزه گرفتن در روز عاشورا مكروه است.(29)

توضيح

هر چند در بسيارى از موارد كراهت در عبادت به معناى «اقل ثواباً» است نه تنها ترك آن عمل مطلوب نيست بلكه به جاى آوردن آن
نيز ثواب دارد، مثل اقتداى مسافر به حاضر در نماز جماعت كه ثواب آن از نماز فرادا بيشتر است ولى از نمازى كه امام و مأموم
نمازشان تمام باشد كمتر است.اما در خصوص روزه عاشورا كراهت حقيقى است و ترك آن بهتر است، و در روايت آمده است كه
بنى اميّه آن روز را به شكرانه پيروزى وهمى خود روزه مىگرفتند و بدين جهت ائمه اطهار عليهم السالم روزه آن روز را نهى فرمودند
تا پيروان مكتب اهل بيت همرنگ و همنوا با دشمنان نباشند، لذا در اينجا مناسب است كه مسأله پرهيز از تشبّه به كّفار حتى در

رنگ و نوع لباس و آرايش و رفتار نيز توضيح داده شود.

تصوير امام حس� عليه السالم

در سالهاى اخير تصاوير زيادى از معصومين عليهم السالم به ويژه حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السالم، نقاشى و منتشر
مىشود. بىشك هيچ يك از اين تصاوير واقعيت ندارد و مطابق جمال آن انوار حق نمىباشد. هر چند ممكن است برخى از محاسن آنها
را در برداشته باشد، اما اِسناد دادن آنها به معصومين عليهم السالم بدين معنا كه بگوييم اين عكس، تصوير امام است، جايز نيست
و از آن جهت كه بىاحترامى به آنها به نوعى بى احترامى به صاحب عكس محسوب مىشود، از آن نيز بايد پرهيز شود، مثال" براى
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امحاء آنها سوزاندن جايز نيست. به يك استفتاء از محصر امام خمينى قدس سره توجه فرماييد.

س - نظر اسالم در رابطه با عكسهايى كه مىگويند حضرت على و حضرت محمد عليهما السالم است چيست؟

منظور همان عكسهايى است كه به صورت روحانى كشيدهاند و در خيابانها به فروش مىرسانند، برخورد مسلمانها با اين عكسها
بايد چكونه باشد؟ 

ج - اِسناد به آن حضرات ندهند، لكن احترام الزم است.(30)

يادآورى

چنانچه فرصت باشد، برخى از احكام امر به معروف و نهى از منكر را مىتوان مطرح كرد، چون مطابق حديث منقول از امام حسين
عليه السالم، هدف اصلى قيام ايشان بوده و نيز طرح برخى از احكام جهاد و دفاع مناسب است.

آب فرات

فرات رودخانه عظيمى است كه حادثه عظيم كربال در نزديكى آن اتفاق افتاده است و يادآور تشنگى ابا عبداللَّهالحسين عليه
السالم و ياران ايشان در روز عاشور است.

مطابق آنچه در روايات آمده، آب اين رودخانه داراى فضيلت و بركت بسيارى است.(31)
به چند نمونه از احكام فقهى مربوط به اين آب اشاره مىشود: 

1. نوشيدن آن در هر حال و براى شفا يافتن از بيمارى مستحب است و اثر دارد.(32)
2. مستحب است كام نوزاد را با آب فرات و تربت سيد الشهدا عليه السالم بردارند.(33)

3. مستحب است غسل زيارت قبور معصومين عليهم السالم در صورت امكان با آب فرات باشد.(34)

پي نوشت :

1) العروةالوثقى، ج 1، ص 203 ؛ اجوبةاالستفتاءات، ج 1، ص 47 و 48 ؛ اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسى، س 164.

2) وسائاللشيعه، ج 5، ص 546.

3) تحريرالوسيله، ج 1، ص 264 ؛ القول فى احكام المسافر، م 8؛ توضيحالمسائل، م 1356.

4) ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدى للعالمين». آل عمران، 96.

5) حج، 78.

) به فتواى برخى از مراجع معظم تقليد، مسافر تنها در قسمتهاى قديمى مسجد و روضه شريفه امام حسين عليه السالم مىتواند نماز را تمام بخواند و 6

به فتواى برخى ديگر در تمام شهر كربال مسافر مىتواند نماز را تمام بخواند.

7) تحريرالوسيله، ج1، ص264 ؛ القول فى احكام المسافر، م 8.

8) همان.

9) همان، م10.

10) استفتائات امام خمينى، ج 1، ص 47.

11) العروةالوثقى، ج 1، ص 452،م 5 ؛ تحريرالوسيله، ج 1، ص 151 و ص 596.

12) همان، ص 203 و 238 ؛ تحريرالوسيله، ج 1، فصل فىاالستحاضه، ص 59، م 8.

13) همان، ص 253، م 18.

14) در زيارت ساير مشاهد مشرّفه عطر زدن و خوشبو كردن خود، مستحب است امّا در زيارت امام حسين عليه السالم مستحب نيست.

، فى الوضوءات المستحبة، ص 194 ؛ الخامس فى االغسال المكانية و الفعلية، ص 462 - سراجالشيعة فى آداب الشريعة، ص 15) العروةالوثقى، ج 1

241، مفاتيحالجنان، آداب زيارت.

16) كامل الزيارات، باب 70 تا 74، ص 186 تا 201 و بحاراالنوار، ج 98، باب 12 تا 14، ص 85 تا 104.

17) استفتائات امام خمينى 1، ج 3، ص 579، ترجمه اجوبة االستفتائات، ص 222 و 223. 

18) استفتائات امام خمينى 1، ج 3، ص 582، س 39. 

19) استفتائات امام خمينى 1، ج 3، ص 579، س 32.

20) اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسى، ص 323، س 1446.

21) استفتائات، ج 3، ص 583، س 45.

22) اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسى، ص 322، س 1441.

23) آيتاللَّه خامنهاى، ص 324، س 1449.

24) استفتائات، ج 3، ص 583، س 42. 
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25) رساله اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسى، ص 326، س 1461. 

26) جامعالمسائل، ج 1، ص 622، س 2172.

27) استفتائات جديد، آيتاللَّه مكارم شيرازى.

28) العروةالوثقى، ج 1، ص 243. 

29) همان. 

30) استفتائات، از محضر امام خمينى 1 ج 1، ص 116، س 313.

31) سفينة البحار، ج 7، ص 49. 

32) سراج الشيعه فى آداب الشريعة، ص 36، در آداب خوردن و آشاميدن. 

33) تحرير الوسيله، ج 2، ص 310، م 2. 

34) سراج الشيعه، فى آداب الشريعة، ص 241، در آداب زيارت. 
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درباره تربت كربال(1) مباحثى 

تربت عشق

خداوند به پاس فداكارى عظيم امام حسين عليه السالم و شهادتش در راه احياى دين، آثار ويژهاى در تربت مقدس مشهد او، يعنى
خاك كربال قرار داده است. تربت خونين كربال در بر گيرنده آن پيكر پاكى است كه الهام بخش فداكارى و عظمت و جانبازى در راه

ارزشهاى الهى است. به تعبير امام خمينى قدس سره:
«همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت، قرارگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود».(2)

به راستى، چه شهيدى با عظمتتر از سيدالشهدا و چه خونى باالتر از ثاراللَّه است كه اين گونه تربت پاك و مقدسش قبلهگاه
عاشقان و سجدهگاه عارفان و مايه سوز و گداز دلسوختگان و ثناى همگان گرديده است. 

سجده بر خاك سر كوى تو آرند خاليق 
جان فداى تو كه هم قبله و هم قبله نمايى 

حضرت على عليه السالم هنگامى كه با اصحاب خود براى نبرد صفين از سرزمين كربال مىگذشت، لحظهاى درنگ نمود و مشتى از
خاك كربال را برداشت و فرمود: 

«َواهاً لَِك يَا ُتْربَُة لَُيْحَشَرنَّ َمَعِك َقْوٌم يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة بَِغْيِر ِحَسابٍ».(3)
خوشا به سعادت تو اى خاك كربال! هر آينه از تو قومى محشور خواهند شد كه بدون حساب وارد بهشت مىشوند.

احكام تربت امام حس� عليه السالم

يكى از ابواب فقه «باب اطعمه و اشربه» است كه در آن، احكام خوردنىها و نوشيدنىهاى حالل و حرام ذكر شده است. به طور كلى،
هر آنچه براى بدن و روح انسان مفيد باشد خوردنش حالل و جايز و هر آنچه براى بدن و جان انسان مضر و مفسد باشد خوردنش

حرام است. 
به فتواى فقها و مراجع عظام، خوردن خاك و گِل، چه به صورت خشك و چه به صورت تر، حرام است، حتى اگر اين خاك يا گل متعلق
به قبر شريف نبى مكرم اسالم، حضرت محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، يا ديگر ائمه معصومين عليهم السالم باشد. تنها جايى كه
خاك آن از اين قاعده استثنا شده و خوردن آن، با شرايطى كه مىآيد، جايز و حالل (بلكه مستحب) شمرده شده است، خاك قبر

شريف و مقدس حضرت اباعبداللَّهالحسين عليه السالم و تربت كربال است. 
شيخ مفيد در المزار، شيخ طوسى در مصباحالمتهجد، محقق حلى در شرايعاالسالم، صاحب جواهر در جواهرالكالم، شيخ انصارى
در كتاب نكاح، شيخ حر عاملى در وسائاللشيعه، سيد محمد كاظم طباطبايى در عروة الوثقى، حاج شيخ عباس قمى در
مفاتيحالجنان، عالمه امينى در سيرتنا و حضرت امام خمينى قدس سره در تحريرالوسيله و فقها و مراجع ديگر در رسالههاى
توضيحالمسائل، به نحوى احكام و مسائل تربت مقدس امام حسين عليه السالم را طرح نمودهاند كه به برخى از آنها اشاره خواهد

شد.

خوردن تربت امام حس� عليه السالم رشايط 

1. به قصد شفا خورده شود.
2. مقدار آن بسيار مختصر باشد. 

3. تربت از قبر شريف حضرت و آنچه كه به آن ملحق مىشود باشد. 
4. احتياطاً با آب مخلوط شده و در آن حل شود. 

شيخ حر عاملى رحمه هللا در وسائاللشيعه رواياتى در اين باره نقل مىكند. همچنين برخى فقها فتوا به استحباب خوردن تربت در روز
عيد فطر و قربان دادهاند و شيخ طوسى رحمه هللا خوردن تربت در عصر روز عاشورا را به قصد شفا مستحب مىداند.

محدوده تربت

رواياتى درباره محدوده تربت شريف و مقدس امام حسين عليه السالم وارد شده است. كه از يك ميل تا چهار فرسخ را در برمىگيرد.
حضرت امام خمينى قدس سره مىفرمايد:

محل برداشتن تربت به طور قدر متيقن همان قبر شريف و مطهر حضرت سيدالشهدا عليه السالم و آن مقدارى كه عرفاً به مزار
شريف ملحق است مىباشد و احتياط در آن است كه به همين مقدار اكتفا شود، ليكن اشكالى ندارد اگر از قبر شريف تا اندازه يك

ميل(1600 متر) بلكه بيشتر از آن به قصد رجا و براى استشفا برداشته شود.(4)
علم و يقين درباره تربت 

اگر انسان خودش تربت را از محدودهاى كه در مسأله باال گفته شد بردارد يا اين كه يقين كند تربت از همان محدوده است، اشكالى
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در مصرف آن نيست. در غير اين صورت، بايد بينه بر آن اقامه شود و براى بينه هم قول يك نفر عادل كفايت مىكند، ولى در كافى بودن
قول ذواليد اشكال است. 

احتياط آن است كه تربت در صورت نبودن علم و قيام بينه، با آب يا شربت ممزوج شود تا مستهلك گردد و سپس خورده شود؛
مانندتربتهايى كه در زمان حاضر موجود است. (و علم نداريم كه حتماً از محدوده قبر شريف و مطهر است.)(5)

رعايت رشايط

عالم جليل القدر آقا سيد مهدى فرزند آقا سيد على، صاحب رياض، هنگامى كه بيمار شد فرمود:
مىخواهم از تربت استفاده كنم تا شفا يابم، اما خوردن تربت بايد بر اساس شهادت دو عادل باشد. در اين هنگام، مال محمد جعفر
استر آبادى و شيخ محمد حسين، صاحب فصول غسل نمودند و لباس سفيد پوشيدند و به اندرون ضريح مقدس حضرت ابا عبداللَّه
الحسين عليه السالم وارد شدند. صاحب فصول در كنار در ايستاد و جلوتر نرفت، اما مال محمد جعفر از پلههاى سرداب پايين رفت و
مقدارى از خاك روى قبر مطهر برداشت و با شرايط حفظ تربت و دعاهاى مخصوص به نزد آقا سيد مهدى برد و بر آن اقامه شهادت

نمودند. ايشان هم به اندازه يك نخود خوردند و فىالحال شفا گرفتند.(6)
شباهت احكام تربت امام حسين عليه السالم با احكام قرآن كريم 

در عظمت و احترام تربت مقدس حضرت سيدالشهدا عليه السالم همين بس كه احكام آن با احكام قرآن برابرى مىكند؛ يعنى همان
طور كه نجس كردن قرآن و بىاحترامى به آن حرام است، نجس كردن و بىاحترامى به تربت نيز حرام است؛ و همان طور كه ازاله
نجاست و طاهر نمودن قرآن نجس شده واجب است، ازاله نجاست و طاهر نمودن تربتى كه نجس شده نيز واجب است؛ همان طور
كه قرآن مايه شفا و رحمت است، تربت نيز مايه شفا و رحمت است؛ همان طور كه براى لمس كردن قرآن و برداشتن آن وضو گرفتن
و طاهر بودن مستحب است، براى برداشتن تربت مقدس امام حسين عليه السالم نيز طهارت و غسل مستحب است؛ همان طور
كه فروش قرآن به كافر يا در اختيار او گذاشتنش جايز نيست، فروش تربت به كافر نيز جايز نيست و چنين معاملهاى باطل است؛ و
باالخره، همان طور كه قرآن را همراه اثاثيه و جهاز عروس مىبرند، مستحب است مقدارى از تربت نيز همراه اثاثيه منزل و جهاز عروس

باشد.

مسأله

اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن الزم است (مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم يا امام عليه
السالم بر آن نوشته شده است) در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كشيدن آن، اگرچه خرج داشته باشد، واجب است و اگر بيرون
آوردن آن ممكن نباشد بايد به آن مستراح نروند تا يقين پيدا كنند كه آن ورق پوسيده است. و نيز اگر تربت امام حسين عليه السالم

در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد تا وقتى كه يقين نكردهاند از بين رفته به آن مستراح نروند.(7)
واجب است پاك كردن نجاست از تربت امام حسين عليه السالم و حرام است نجس كردن آن و فرقى نيست ميان اين كه تربت از

قبر شريف برداشته شده باشد يا از خارج قبر.(8)

سجده بر تربت امام حس� عليه السالم

اولين كسى كه بر تربت امام حسين عليه السالم نماز گزارد، امام زين العابدين عليه السالم بود. ايشان بعد از آن كه از دفن پدر
گرامىاش فارغ شد، مشتى از خاك زير بدن شريف پدر را برداشت و در كيسهاى قرار داد. آن گاه از آن مهر و تسبيحى درست كرد و
(اين همان تسبيحى است كه هنگام ورود به شام و در مجلس يزيد ملعون در دستان حضرت بود). حضرت هنگام مراجعت به مدينه،
خود را با اين تربت متبرك مىكردند، بر آن سجده مىنمودند و بيمارىهاى اهل بيت خود را با آن معالجه مىكردند. از آن پس، اين عمل نزد

علويان و اتباع و پيروان آنان رايج شد.(9)

امام صادق عليه السالم مىفرمايد:
سجده بر تربت امام حسين عليه السالم حجابهاى هفتگانه را از بين مىبرد.(10)

شايد منظور از حجابهاى هفت گانه، اشاره به اين روايت پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم باشد كه فرمودند: 
هفت صفت مانع از قبولى اعمال است كه عبارتند از عجب، ريا، غيبت، كبر، حسد، قساوت و رفعت.(11)

اى خاك كربالى تو مهر نماز من
اين مهر را به ملك سليمان نمىدهم

مسأله

براى سجده، بهتر از هر چيز، تربت حضرت سيدالشهدا عليه السالم است. بعد از آن خاك؛ بعد از خاك سنگ؛ و بعد از سنگ،
گياه.(12)

سجده بر خاك تو شايسته بود وقت نماز
اى كه از خون جبينت به جبين آب وضوست
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تسبيح تربت

امام كاظم عليه السالم در روايتى مىفرمايند: 
شيعه ما از چهار چيز بىنياز نيست: مسواك، سجاده، تسبيح تربت و انگشتر عقيق.(13)

و در روايتى ديگر، به 33 دانه بودن آن اشاره نمودهاند.(14) در روايتى از امام زمان عليه السالم آمده است:
هر كس تسبيح تربت امام حسين عليه السالم را در دست بگيرد و ذكر را فراموش كند، ثواب ذكر براى او نوشته مىشود.(15)

امام صادق عليه السالم فرمود:
«َمن كاِن َمَعُه ُسبَحٌة ِمن طيِن َقبِر الُحسيِن عليه السالم ُكتَِب ُمَسبِّحاً َو إن لَم ُيَسبِّح بِها».(16)

هر كه تسبيحى از تربت قبر حسين عليه السالم داشته باشد، تسبيحگوى نوشته مىشود، هر چند با آن تسبيح نگويد.

صاحب جواهر مىفرمايد:
مستحب است تسبيح از خاك قبر مقدس امام حسين عليه السالم باشد. 

شهيد دستغيب رحمه هللا در كتاب گناهان كبيره به نقل از مرحوم تنكابنى در قصصالعلما مىگويد:
در زمان شاه عباس، يكى از پادشاهان فرنگ مرتاضى را، كه به وسيله سحر از غيب خبر مىداد، به نزد وى فرستاده و براى او
نوشت كه شما به علماى خود بگوييد با او مناظره كنند. اگر او غالب شد، شما دين مسيحيت را انتخاب كنيد و اگر شما غالب
شديد ما دين اسالم را اختيار مىكنيم. سلطان، علما را جمع كرد كه از آن جمله مال محسن فيض كاشانى بود. مال محسن به آن

مرتاض فرنگى گفت: سلطان شما عالِمى نداشت كه مثل تو عوامى را براى غلبه بر ما فرستاد.
آن شخص با غرور گفت: شما از عهده من بر نمىآييد، اكنون چيزى در دست بگيريد تا من بگويم چيست.

مرحوم فيض بالفاصله دست در جيب خود كرد و مشت خود را بيرون آورد. مرتاض بسيار فكر كرد و ساكت شد. مرحوم فيض فرمود:
چرا عاجز ماندى؟

مرتاض گفت: عاجز نماندم، ولى با روش و قاعده خودم چنان مىبينم كه قطعهاى از خاك بهشت در دست توست و از اين حيرانم كه
خاك بهشت كجا بوده و در دستان تو چه مىكند؟

كرباليش قطعهاى از جنت است
باب نور و باب لطف و رحمت است

مرحوم فيض گفت: درست و راست گفتى. آنگاه، مشت خود را باز كرد. در آن تسبيحى از تربت امام حسين عليه السالم بود. فيض
فرمود: اين تربت حسين عليه السالم، فرزند پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم، است كه به تصديق خودت خاك بهشت است.

اكنون كه حقانيت امام مسلمانان بر تو آشكار شد، بايد مسلمان شوى. فرنگى انصاف داد و مسلمان شد.(17)

مخلوط كردن تربت با حنوط

مسأله

مستحب است، قدرى از تربت حضرت سيدالشهدا عليه السالم را با كافور مخلوط كنند (و به مواضع هفت گانه ميت بمالند)، ولى
) همچنين مستحب است مقدارى تربت در كفن ميت و مقدارى هم بايد از آن كافور به جاهايى كه بى احترامى مىشود نرسانند.(18

در قبر ميت بگذارند.(19)
در روايت آمده است كه زنى از راه زنا بچهدار شد و بچه خود را در تنور سوزاند. پس از مرگ، زمين اين زن را نمىپذيرفت تا اين كه

امام صادق عليه السالم فرمود: 
با او كمى تربت دفن كنيد تا زمين او را بپذيرد و چنين شد.(20)

بسيارى از فقها تصريح كردهاند كه مستحب است بر كفن ميت شهادت بر توحيد و نبوت و امامت و همانند آن نوشته شود و بهتر
است كه اين چيزها با تربت سيدالشهدا عليه السالم نوشته شود. صاحب عروةالوثقى تصريح مىكند كه بهتر است برخى دعاهاى

مذكور در قرآن، جوشن كبير و صغير، حديث سلسةالذهب و... با تربت نوشته شود.(21)

استشفاء

امام مهدى عليه السالم در زيارت ناحيه مقدسه مىفرمايد: 
َفاَء فِي ُتْربَتِه».(22) َالُم َعلَى َمْن َجَعَل اللَُّه الّشِ «السَّ

سالم بر كسى كه خداوند متعال در تربت او شفا قرار داده است. 
تا شفا بخشد روان و جسم هر بيمار را

در حريم وصل خود خاِك شفا دارد حسين 
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مرحوم حاج شيخ عباس قمى رحمه هللا مىفرمايد: 
ممكن است برخى تعجب كنند كه چگونه ممكن است تربت مقدس امام حسين عليه السالم شفا بخش باشد؛ حال آنكه هنگامى
كه افعى روشنايى چشم خود را از دست مىدهد، حق تعالى او را ملهم مىسازد كه چشمان خود را به گياه مخصوصى بمالد و وقتى
چنين كند روشنى چشم او بر مىگردد. وقتى يك گياه چنين خاصيتى داشته باشد، پس چه عجب و استبعادى دارد كه خداوند متعال
در تربت فرزند رسول مكرم اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم، كه خود و عترتش در راه خدا به شهادت رسيدهاند، شفا از جميع

امراض و فوائد و بركات ديگر قرار داده باشد تا شيعيان و محبان از آن بهرههاى فراوان ببرند؟(23)
امام صادق عليه السالم مىفرمايند: 

َواُء اْألَْكبَُر».(24) «فِي ِطيِن َقْبِر اْلُحَسْيِن عليه السالم ِشَفاٌء ِمْن ُكّلِ َداٍء َو ُهَو الدَّ
در تربت شريف قبر مطهر امام حسين عليه السالم شفا از هر دردى است و آن بزرگترين دواست.

تربتت راز شفاى همه درد است حسين
تن و جان را نبود مثل تو آگاه طبيب

رشايط شفا بخش بودن تربت

شيخ عباس قمى در مفاتيحالجنان، در بابى به نام باب ذكر فوائد و معجزات و كرامات امام حسين عليه السالم مطالب ارزندهاى
مطرح كردهاند كه اين بخش از آن باب انتخاب شده است:

عبداللَّه ابن ابى به حضرت امام صادق عليه السالم عرض كرد: چگونه است كه شخصى تربت شريف امام حسين عليه السالم را بر
مىدارد و نفعى از آن نمىبرد، اما ممكن است شخص ديگر از آن منتفع گردد؟ 

حضرت در پاسخ به اين سؤال، در خود اين روايت و روايات ديگر شرايطى را ذكر مىكند كه با عمل به آنها تربت اثر مىبخشد. اين
شرايط عبارتند از: 

1. امام صادق عليه السالم فرمود:
واللَّه اگر كسى اعتقاد داشته باشد كه تربت به او نفع مىبخشد، منتفع خواهد شد.(25)

پس با يقين و اعتقاد كامل است كه شخص مىتواند از آثار تربت بهرهمند شود. 

2. تربت از مرقد شريف امام حسين عليه السالم تا چهار ميل اطراف آن باشد. 
3. حرمت و احترام آن حفظ شده باشد و در مكانهاى نامناسب و ظروف كثيف نگهدارى نشده باشد. 

امام صادق عليه السالم فرمودند:
چگونه از تربت شفا يابد كسى كه حرمت آن را نگه نمىدارد؟ شنيدهام كه برخى آن را سبك مىشمارند و در توبره چارپايان و خورجين

و جوالها يا در ظرف طعامشان مىگذارند.(26)

4. پنهان كردن آن در مكانى ايمن از دسترس اجنه و شياطين. 
حضرت امام صادق عليه السالم فرمودند: 

شخصى تربت را از قبر شريف بيرون مىبرد و آن را در چيزى نمىپيچد، پس هيچ جن و جانورى نيست كه درد و باليى داشته باشد،
مگر آنكه از تربت استشمام مىكند و بركتش را از بين مىبرد. اگر چنين نباشد، هركس خود را با تربت معالجه كند البته در همان
ساعت شفا مىيابد. حجراالسود هم در ابتدا سنگ ياقوتى بود در نهايت سفيدى، ولى چون برخى از كفار و اهل معصيت خود را به

آن ماليدند، آن سنگ سياه شد و اثر شفا بخشى آن كم گرديد.(27)
5. حفظ و نگهدارى آن با عمل به آداب و خواندن نام خدا بر آن.(28)

آداب نگهدارى از تربت

1. بسيار خواندن نام خدا بر آن. 
2. خواندن سوره قدر. 

در روايت آمده است كه بر تربت امام حسين عليه السالم بايد سوره قدر را خواند. 
3. پيچيدن تربت در پارچهاى تميز و نگذاشتن آن در مكان نامناسب يا ظروف كثيف. 

4. بوسيدن، بر چشمان خود گذاشتن و به بدن ماليدن. 
در روايت آمده است كه هرگاه خواستيد تربت را برداريد، با انگشتان خود برداريد. پس آن را ببوسيد و به هر دو ديده بگذاريد و بر ساير

قسمتهاى بدن بماليد و دعاى مخصوص آن را بخوانيد (اين دعا در مفاتيح ذكر شده است).
5. به هنگام خوردن يا خورانيدن تربت اين دعا را بخوانيد:

«بِْسِم اللَِّه َو بِاللَِّه اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِرْزقاً َواِسعاً َو ِعْلماً نَافِعاً َو ِشَفاًء ِمْن ُكّلِ َداٍء إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدير».(29)
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مسأله

براى برداشتن تربت مقدس حضرت سيدالشهدا عليه السالم و خوردن آن در وقت احتياج، آداب و دعاهايى وجود دارد. ظاهر آن است
كه اين آداب و دعاها شرط كمال است براى تسريع در اجابت، نه آن كه شرط جواز باشد.(30)

استفاده از تربت به عنوان حرز

امام صادق عليه السالم مىفرمايد:
اگر هنگام خروج از منزل تو را ترسى رسيد، مقدارى از تربت همراه خود بردار و از خداوند بخواه كه آن را براى تو امان و حرز قرار دهد

از آن چه مىترسى.(31)
در روايت آمده است كه امام رضا عليه السالم فرمودند: 

براى حفظ اثاثيه منزل مقدارى تربت همراه آن بگذاريد.
فقها نيز فتوا به استحباب اين عمل دادهاند. براى تبرّك و حفظ جهيزيه عروس نيز چنين عملى وارد شده است.

تربك جس� به تربت

امام صادق عليه السالم به صفوان بن جّمال فرمود:
همانا، كربال و آب فرات اولين زمين و آبى است كه خداوند آنها را مقدس ساخته و در آنها بركت و شفا قرار داده است.(32)

شيخ طوسى خوردن مقدارى از تربت را در عصر عاشورا مستحب دانسته است و برخى فقها نيز به استحباب خوردن آن در روز عيد
فطر و قربان فتوا دادهاند. البته برخى فقها خوردن تربت را به غير از قصد استشفا جايز نمىدانند، لذا بهتر است به قصد شفا و تبرك با
مقدارى آب مخلوط شود و سپس خورده شود. همچنين شيخ حر عاملى در وسائاللشيعه «بَاُب اْستِْحبَابِ اِالْستِْشَفاِء بُِتْربَِة اْلُحَسْيِن

عليه السالم َو التَّبَرُِّك بَِها َو تَْقبِيلَِها».(33)

غسل كردن براى برداش� تربت

يكى از غسلهاى مستحب غسل براى برداشتن تربت امام حسين عليه السالم است. در روايت وارد شده كه براى برداشتن تربت از
حرم شريف، در آخر شب به پاخيز و غسل كن (با آب فرات) و بهترين لباسهايت را بپوش.

نوزاد برداش� كام 

در روايات دستور داده شده كه كام نوزاد را با تربت امام حسين عليه السالم برداريد. فقها نيز به استحباب اين عمل فتوا دادهاند.
امام صادق عليه السالم فرمودند:

َحنُِّكوا أَْوَالَدُكْم بُِتْربَِة اْلُحَسْيِن عليه السالم َفإِنََّها أََماٌن».(34)
كام فرزندانتان را با تربت امام حسين عليه السالم باز كنيد كه آن امان است.

معجزه تربت

در روايت آمده است كه پس از شهادت امام حسين عليه السالم، هيچ سنگى را برنداشتند، مگر آنكه در زير آن خون تازه بود. در
سفر آسمانى معراج، جبرئيل مقدارى از تربت مقدس كربال را تقديم رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم نمود كه حضرت آن را به

اّمسلمه داد و فرمود: 
از اين خاك به خوبى مراقبت كن، هنگامى كه تبديل به خون شد، بدان كه فرزندم حسين عليه السالم را كشتهاند.(35)

سالها از اين ماجرا گذشت تا ظهر روز عاشوراى سال 61 هجرى، نگاه ام سلمه به آن خاك، كه درون شيشهاى نگهدارى مىشد،
افتاد و ديد كه آن خاك به صورت خون تازهاى درآمده و در حال جوشش است. ام سلمه بى اختيار صدايش به ناله و ضجه بلند شد و

از دل فرياد كشيد كه يا رسوالللَّه حسينت را كشتند.(36)

طهارت خون تربت

مسأله

خونى كه از تربت امام حسين عليه السالم در روز عاشورا مشاهده مىشود و نظاير آن (مانند خونى كه از درختى در امامزاده
علىاصغر زرآباد قزوين در روز عاشورا بيرون مىآيد) همگى محكوم به طهارت است و نجس نيست.(37)

شهيد دستغيب در كتاب داستانهاى شگفت نقل مىكند كه عارف گرانمايه حجةاالسالم والمسلمين شوشترى مىگويد:
زمانى كه امام جمعه شهرستان درود بودم، روزى نگاهم به يك مهر تربت افتاد كه تبديل به خون شده بود، ابتدا گمان كردم دست
كسى خون آلود بوده و به آن اصابت كرده است. از باب وجوب تطهير نجاست، آن تربت را برداشتم تا به گمان خود براى طهارت آن
اقدام نمايم، اما همين كه به طرف شير آب رفتم ديدم خون تربت كم رنگ شده است. لحظهاى ايستادم و با دقت نگاه كردم؛ متوجه



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/84/01/18.htm[6/13/2021 12:46:49 PM]

شدم اين خون از آِن خوِد تربت است. آن مهر از تربت اصل بود كه در روز عاشورا تبديل به خون شده بود.
همچنين عالمه ميرزا ابوالفضل طهرانى در شرح زيارت عاشورا مىفرمايد:

اگر مالحظه قدردانى تربت مقدس بكنى و شرف او را نزد خدا بدانى، ملتفت خواهى شد كه چگونه خداوند متعال او را عزيز و محترم
داشته و آدمى را از والدت تا پس از وفات محتاج به آن گردانيده است.(38)

از رهگذر خاك سر كوى شما بود
هر نافه كه در دست نسيم سحر افتاد

حافظ

آنچه نقل شد گوشههايى از اثرات و بركات و معجزات تربت مقدس امام حسين عليه السالم بود كه جاى هيچ تعجب و استبعادى
ندارد، چراكه خداوند متعال مقامات، ويژگىها و امتيازاتى را به حضرت اباعبداللَّه الحسين عليه السالم و زائران، عزاداران و محبان و
شيعيان ايشان داده كه از حد وصف بيرون است. تربت حضرت كه جاى خود دارد، حتى خاك و گِل عزاداران حضرت نيز اثر شفا

بخشى دارد.

عزاداران امام حس� عليه السالم تربك و شفا از گل 

حضرت آيتاللَّه بروجردى، از مراجع بزرگ جهان تشيع، در سن 90 سالگى هم با وجود آن همه مطالعه و تدريس از چشمان سالمى
برخوردار بودند و تا پايان عمر مباركشان نيازى به عينك نداشتند و حتى خطوط ريز را هم مىخواندند. ايشان مىفرمود: نعمت سالمت

چشمان را مرهون وجود مبارك حضرت اباعبداللَّه عليه السالم هستم و قضيه را چنين نقل مىكردند: 
يكى از سالهايى كه در بروجرد بودم، به چشم درد عجيبى مبتال شدم و معالجه پزشكان هم فايده نكرد و درد چشمم روز به روز
بيشتر مىشد. در دهه اول محرم كه دستههاى عزادارى به منزل ما مىآمدند، يكى از دستهها «هيأت گل گيرها» بود كه از سادات و
اهل علم و محترمين بودند. آنها در حالى كه سر و سينه خود را گل اندود كرده بودند، به طرز بسيار رقت بار و با سوز و گداز خاصى
وارد خانه ما شدند، من هم در گوشهاى نشسته بودم و آهسته آهسته اشك مىريختم. در آن لحظه، گويى به دلم الهام شد كه
مقدارى از گل عزاداران امام حسين عليه السالم را بردارم و بر چشمان ملتهب خود بكشم. هنگامى كه چنين كردم، چشمانم
سالمتى خود را باز يافت و به بركت حضرت اباعبداللَّهالحسين عليه السالم عالوه بر آن كه ديگر به درد چشم مبتال نشدم، تاكنون از

نعمت بينايى كامل نيز برخوردارم.(39)
عالم همه خاك كربال بايدمان

پيوسته به لب خداخدا بايدمان 
تا پاك شود زمين ز ابناى يزيد
همواره حسين مقتدا بايدمان

پي نوشت :

1) با تشكر از واحد پژوهشى بيتالمهدى كه اين مقاله را در اختيار واحد تدوين متون رهتوشه قرار دادهاند. 

2) فرهنگ عاشورا، ص 109؛ به نقل از صحيفه نور، جلد 20، ص 239. 

3) بحاراالنوار، ج 32، ص 419.

4) تحريرالوسيله، ج 3، ص 288.

5) همان. 

6) كرامات امام حسين 7، ص 361؛ به نقل از الكلياللمصائب فى مصائباالطائب، محمد بن محمد بن سليمان كتابچى، ص16.

7) توضيحالمسائل مراجع، مسأله 140.

8) عروةالوثقى، ج 1، ص 183، م 25.

9) فضائل و سيره امام حسين 7 در كالم بزرگان، ص 434.

10) بحاراالنوار، ج 85، ص 153.

11) معجزات و كرامات امام حسين 7، ص 364؛ رفعت: بلند مرتبهطلبى. 

12) توضيحالمسائل مراجع، ص 553، مسأله 1083.

13) بحاراالنوار، ج 82، ص 340.

14) همان و فرهنگ عاشورا، ص 113 به نقل از تهذيباالحكام، ج 6، ص 75؛ بحاراالنوار، ج 98، ص 133.

15) وسائاللشيعه، ج 4، ص 33.

16) بحاراالنوار، ج 82، ص 340؛ من اليحضرالفقيه، ج 1، ص 268.

17) معجزات و كرامات امام حسين 7، ص 365 به نقل از شهيد دستغيب، گناهان كبيره، ج 2، ص 96.

18) توضيح المسائل مراجع، ص 316، م 591.

19) عروةالوثقى، ج 2، ص 75 و 120، فى مستحبات الكفن و الدفن. 
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20) سفينةالبحار، ج 1، ص 456.

21) عروةالوثقى، ج 2، ص 77.

22) بحاراالنوار، ج 98، ص 233.

23) مفاتيحالجنان، ذكر فوائد تربت. 

24) من اليحضرهالفقيه، ج 2، ص 599. 

25) بحاراالنوار، ج 101، ص 125.

26) بحاراالنوار، ج 101، ص 125.

27) همان.

28) مفاتيحالجنان، باب ذكر فوائد و معجزات و كرامات امام حسين 7.

29) مستدركالوسائل، ج 10، ص 341.

30) تحريرالوسيله، ج 3، ص 288.

31) سفينةالبحار، ج 1، ص 455.

32) بحاراالنوار، ج 101، ص 125.

33) مستدركالوسائل، ج 10، ص 329.

34) تهذيباألحكام، ج 6، ص 74.

35) بحاراالنوار، ج 45، ص 227. 

36) همان.

37) عروةالوثقى، ج 1، ص 131.

38) شفاء الصدور فى شرح زيارةالعاشور، ج 1، ص 405.

39) آثار و بركات سيدالشهدا، ص 119. 
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نذر و احكام آن(1)

تعريف نذر

نذر التزام و تعهدى است شرعى براى انجام كارى يا ترك فعلى؛ البته براى رضاى خدا و با صيغه مخصوص و بدون سوگند.

عهد

عهد همان تعهد شرعى و عهد و پيمان با خداوند، براى انجام يا ترك فعلى است كه در جميع شرايط و احكام مانند نذر است و تنها
در صيغه تفاوت دارد.

قسم

تقويت و تأييد گفتار با سوگند خوردن به خداوند متعال است؛ البته به وجه مخصوص براى انجام كارى يا ترك كارى. در اين صورت،
انجام آن كار يا ترك آن كار بر شخص واجب مىشود. پس سوگند نيز تعهد آور است. 

عهد و قسم از توابع نذر محسوب مىشوند و در شرايط و احكام مانند نذر هستند.
خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد:

«َو ما أَْنَفْقُتْم ِمْن نََفَقٍة أَْو نََذْرُتْم ِمْن نَْذٍر َفإِنَّ اللََّه يَْعلَُمُه َو ما لِلظَّالِميَن ِمْن أَْنصاٍر».(2)
هر چه را كه انفاق مىكنيد يا اموالى را كه نذر مىكنيد، خداوند آنها را مىداند.

چنانچه نذر و عهد و قسم با شرايط و احكام آن جارى شوند، وفاى به آنها واجب است.
حضرت زهرا عليها السالم مىفرمايند:

«جعالللَّه.... َواْلَوَفاَء بِالنَّْذِر تَْعِريضاً لِْلَمْغِفَرة».(3)
خداوند متعال وفاى به نذر را وسيلهاى براى رسيدن به مغفرت و آمرزش قرار داده است.

صيغه نذر

براى آنكه نذر منعقد شود خواندن صيغه نذر الزم است. پس چنانچه كسى صيغه نذر را نخواند، نذر منعقد نمىشود و عمل به آن
واجب نيست. 

) ؛ يعنى براى خدا بر عهده من است كه اگر حاجتم روا شد فالن كار را انجام دهم. صيغه نذر آن است كه بگويد: «َ لِلَِّه َعلَيَّ َكَذا».(4
نذر مىتواند به صيغه عربى يا فارسى خوانده شود، ولى لفظ «للَّه» (براى خدا) بايد در صيغه باشد.

آيه وفاى به نذر

«إِنَّ اْألَْبراَر يَشَربوَن ِمن كأسٍ كاَن ِمزاُجها كافوراً.... ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َو يَخاُفوَن يَْوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتطيراً».(5)
به يقين ابرار و نيكان از جامى مىنوشند كه با عطر خوشى آميخته است.... آنها به نذر خود وفا مىكنند، و از روزى كه شرّ و عذابش

گسترده است، مىترسند.

انواع نذر(6)

نذر بِرّ: نذرى كه براى شكر نعمتى دنيوى يا اخروى باشد؛ مثل آن كه بگويد: «براى خدا بر عهده من است اگر صاحب فرزندى شدم؛
ده روز روزه بگيرم». 

نذر زجر: نذرى كه براى بازداشتن خود از عمل حرام يا مكروهى ايراد شود؛ مثل آنكه بگويد: «براى خدا بر من است كه اگر دروغى
گفتم، فالن مقدار از مال خود را براى مصارف محرم بپردازم». 

نذر تبرع: نذرى كه مطلق باشد و مشروط به چيزى نباشد؛ مثل آنكه بگويد: «با خدا و براى خدا عهد مىكنم كه امسال در برنامههاى
محرم شركت كنم.

رشايط نذر كننده

1. بالغ باشد. 2. از روى اختيار نذر كرده باشد. 3. ممنوع از تصرف نباشد. 
بنابراين، نذر بچه نابالغ يا كسى كه ديوانه است (ولو به صورت ادوارى) يا كسى كه از روى اجبار يا از روى عصبانيت نذرى كرده يا

كسى كه در اموال او حق طلبكارهاست و نمىتواند در مال خود تصرف كند باطل است.

نذرهاى باطل
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1. نذر زن بدون اجازه شوهر: نذر زن بايد با اجازه شوهر باشد، حتى اگر منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد.
. نذر براى كار غير ممكن: نذر براى كارى كه انسان نمىتواند آن را انجام دهد؛ مثالً فردى كه نمىتواند راه برود، نذر كند كه پاى پياده 2

به سفر كربال برود.
. نذر براى ترك كار واجب يا مستحب يا انجام عمل حرام يا مكروه: مثالً نذر كند كه اگر حاجتم برآورده شود، در ايام محرم نى يا 3

شيپور بنوازم؛ كما اينكه برخى افراد چنين نذرهايى مىكنند.
نكته: نذر فرزند مشروط به اذن پدر نيست و پدر نمىتواند مانع شود.(7)

كفاره عمل نكردن به نذر(8)

اگر انسان نذرى را با شرايط و احكام آن و با خواندن صيغه شرعى منعقد كرده باشد، واجب است آن را به همان صورت انجام دهد و
چنانچه به آن عمل نكند، بايد كفاره بدهد كه مقدار آن همان كفاره افطار عمدى است؛ يعنى دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را

اطعام كند يا آن كه يك بنده آزاد كند.

نذرهاى بىاساس

. نذرهايى كه ديگران براى انسان مىكنند؛ مثل آن كه پدر به فرزند خود يا مرد به همسر خود بگويد كه نذر كردهام كه اگر حاجت 1
خود را گرفتى، چنين كارى بكنى.

2. نذرى كه شخص در خواب ديده يا ديگرى براى وى خواب ديده است. 
3. نذرى كه براى چشم و همچشمى باشد.

مسائل

اگر زيارت يكى از ائمه عليهم السالم را نذر كند، عمل به آن الزم است و صرف حضور بر مزار و سالم كردن به آن امام كفايت مىكند.
اما غسل زيارت و نماز، اگر در نذر ذكر نشده باشد، واجب نيست.(9)

اگر زيارت يك امام را نذر كند، زيارت امام ديگر (ولو اين كه افضل باشد) كفايت از نذرش نمىكند.
اگر نذر كند پياده امام حسين عليه السالم را زيارت نمايد، در صورت توانايى و نبود ضرر منعقد مىشود. پس اگر سواره زيارت كند يا

قسمتى را پياده و قسمتى را سواره بپيمايد، با اين كه توانايى بر پياده روى داشته است، بايد به طور پياده اعاده نمايد.(10)
اگر كسى كه پياده رفتن را نذر نموده در قسمتى از راه عاجز شود، بنا بر احتياط به اندازه توانايىاش بايد پياده برود و در قسمت ديگر

سوار شود. و اگر به سوار شدن در كشتى اضطرار پيدا كند، احتياط آن است كه به مقدار ممكن در كشتى بايستد.(11)
اگر چيزى را براى زيارتگاهى از مشاهد مشرفه نذر نمايد، بايد در مصالح آن زيارتگاه مانند تعمير و روشنايى و فرش آن مصرف نمايد و
احتياط آن است كه از مانند اين گونه مصالح تجاوز ننمايد. و اگر چيزى را براى امام يا اوالد او نذر نمايد، ظاهر آن است كه صرف آن در
راههاى خيريه به قصد آن كه ثواب آن به امام يا اوالد ايشان برسد جايز باشد، گرچه احتياط آن است كه در كمك به زوّار آنان و صله

به كسى كه در مجاورت آنهاست و نيازمند است و صلحا (از قبيل خدمتكاران زيارتگاهها) مصرف نمايد.(12)
اگر گوسفندى را براى يكى از ائمه عليهم السالم يا زيارتگاه آنها نذر نمايد، بچه آن گوسفند كه قبل از نذر موجود بوده و شيرى كه

قبل از نذر دوشيده يا فروخته، متعلق به مالك است.(13)

استفتائات از محرض آيتاللَّه فاضل لنكرا�

س: شخصى براى قربانى در روز عاشورا ده گوسفند نذر كرده است. آيا مىتواند در طول محرم آنها را قربانى نمايد؟

ج: چنانچه براى روز عاشورا نذر كرده (و صيغه خوانده) الزم است در همان روز قربانى نمايد.(14)

س: يك چهارم گاوى را نذر حضرت اباالفضل عليه السالم كردهام. آيا نذر من واجب الوفاء است؟ چگونه؟

ج: اگر نذر شرعى كرده باشيد واجب الوفاست. مقدار نذر كرده را يا به نيت حضرت اطعام كنيد يا روضه خوانى گرفته و يا به فقرا
بدهيد.(15)

س: ارادتمندان حضرت سيدالشهدا عليه السالم همه ساله تعداد زيادى گوسفند در مسير دسته عزاداران حسينى عليه السالم قربانى مىكنند و براى

مصرف گوشت آنها موارد خاصى را تعيين مىنمايند، آيا مىشود گوشت آنها را با قيمت مناسب بين مردم توزيع كرد و وجوه آن را براى ساخت مراكز عام

المنفعه هزينه كرد؟

ج: فروش آنها و گرفتن قيمت (اگرچه مناسب باشد) ظاهراً جايز نيست و هدف صاحبان گوسفندان صرف مجانى آنهاست. از اين
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جهت، الزم است يا بين فقرا توزيع شود يا در مجالس عزادارى اطعام شوند.(16)

س: در دهه محرم نذورات اباعبداللَّه عليه السالم از قبيل قند و شكر و... زياد است و اگر بماند ممكن است فاسد شود؛ آيا مىشود اين مقدار مازاد را

براى مصارف ديگر استفاده كرد؟

ج: اگر اشياى مذكور را براى آن مىدهند كه در دهه محرم مصرف شود و از قرائن معلوم باشدكه مقيد به صرف آن در خصوص محرم
سال جارى نيست، عين مازاد را اگر ممكن است نگاه دارند، وگرنه بفروشند و قيمت آن را سال ديگر در دهه محرم به مصرف

برسانندو اگر مخصوص دهه محرم سال جارى دادهاند، بايد از دهندگان آن براى مصرف در محل ديگر اذن بگيرند.(17)

پي نوشت :

1) با تشكر از واحد پژوهشى بيتالمهدى كه اين مقاله را در اختيار واحد تدوين متون رهتوشه قرار دادهاند. 

2) بقره، 27.

3) من اليحضرهالفقيه، ج 3، ص 567.

4) تهذيباألحكام، ج 8، ص 311.

5) انسان، 5 - 7.

6) تحريرالوسيله، ج 3، ص 205.

7) توضيح المسائل، مسائل شماره 2649 تا 2669؛ رساله نوين، ج 2، ص 135. 

8) تحرير الوسيله، ج 3، ص 217.

9) همان، ج 3، ص 211، م 15.

10) تحرير الوسيله ، ج 3، ص 211، م 16.

11) همان، ج 3، ص 211، م 18.

12) همان، ج 3، ص 211، م 21.

13) همان، ج 3، ص 211، م 22.

14) جامع المسائل، ص 370.

15) همان، ص 370.

16) همان، ص 371.

17) جامع المسائل، ص 372.
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انقالب خمينى پرتوى از نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

خيزد از ناى دل نواى حسين
چون كند ياد نينواى حسين

جاى آزادگان اگر جويى
نظرى كن به كربالى حسين

پيش دشمن نمىشود تسليم
هر كه دارد به دل والى حسين

با سالم به شما دانشآموزان گرامى! چه كسى از شما مىداند كه دهه فجر چند روز است؟ 
احسنت! يازده روز 

از چه روزى شروع مىشود؟ 
بله، از 12 بهمن شروع مىشود و تا 22 بهمن ادامه دارد. 

12 بهمن 1357 يادآور چه روزى است؟ 
بارك هللا! روز تاريخى ورود امام خمينى(ره) به ايران. 

حاال آن دو نفرى كه به پرسشها پاسخ صحيح دادند جلو بيايند تا مسابقه را با آنها ادامه بدهيم. اين دو نفر بايد خيلى زود و سريع
جواب پرسشها را بدهند. 

- حرف پانزدهم از حروف الفباى فارسى (خواهر شين)؟ س
- راز؟ سر

- نام وسيلهاى دفاعى كه در زمان گذشته آن را روى سر يا جلو سينه مىگرفتند تا از شمشير و نيزه دشمن در امان باشند؟ سپر
- رنگ گياهان تازه؟ سبز

- پوشش،حجاب،پرده؟ ستر
- گردش كردن، راه رفتن؟ سير

- سرور، بزرگ،آقا(در فارسى كسى را مىگويند كه از اوالد حضرت رسول باشد)؟ سيّد
- كدام پيامبر به سيدالمرسلين معروف است؟ حضرت محمد صلى هللا عليه وآله وسلم

- كدام امام به سيدالوصيين معروف است؟ حضرت على عليه السالم
- كدام امام به سيدالشهدا معروف است؟ حضرت امام حسين عليه السالم

با تشكر از اين دو دانشآموز، حاال به اين كارت توجه كنيد:

خالف آن چه مىشود؟ 

به نظر شما پيامبران و امامان مردم را از كدام قسم به كدام قسم ديگر راهنمايى مىكنند؟ 
بلى، آنها مردم را از تاريكى و ظلمت به سوى نور راهنمايى و هدايت مىكنند.

از آن جا كه امام حسين عليه السالم متوجه شد با به حكومت رسيدن يزيد، او مردم را از نورى كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم
در دل آنان ايجاد كرده بود، به سوى تاريكى و ظلمت مىبرد، بنابراين، تنها راه را براى نجات مردم، قيام عليه او ديد. براى همين، از

شهر مدينه به كدام شهر حركت كرد؟ بلى، شهر مكه. 
چون حضرت در مكه هم احساس امنيت نمىكرد و نمىخواست حرمت آن شهر شكسته شود، به دعوت مردم كوفه، در روز هشتم

ماه ذىالحجه كه همه مردم براى برپايى مراسم حج به مكه آمده بودند، از آنجا خارج شد و به سمت عراق حركت كرد.
آيا مىدانيد تاريكىهايى كه يزيد مىخواست مردم را به آن سمت ببرد، كدام است؟
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براى همين امام حسين عليه السالم در سخنرانىها و نامهها و ديدارهايى كه با افراد مختلف داشت، به روشنگرى عليه ظلم و ستم
يزيد پرداخت تا اين كه در كربال با فداكارى و جانفشانى خود و ياران باوفا و اسارت خانوادهاش، راه روشن را به مردم نشان داد و آنها

را به سوى حق راهنمايى كرد.
حاال شما دانشآموزان دو گروه شويد. گروه اول، قسمت اول اين شعار و گروه دوم قسمت دوم شعار را تكرار كنيد. اين شعار
چيست؟ همان شعارى است كه مردم ما در سال 57 در تظاهرات دسته جمعى و باشكوه خود در سرتاسر ايران، با فرياد بلند

سرمى دادند:
نهضت ما حسينيه
رهبر ما خمينيه(1)

بلى، مردم ما با پيروى از امام حسين عليه السالم به رهبرى امام خمينى(ره) قيام كردند و به پيروزى رسيدند.
آيا مىدانيد رمز پيروزى انقالب اسالمى «آور»(2) بود؟ 

براى اين كه مشخص شود چگونه «آور» رمز پيروزى است به سه سؤال پاسخ دهيد:
1. كدام كلمه پنج حرفى به معنى عقيده داشتن است؟ (ضد كفر) ايمان

2. كدام كلمه چهار حرفى به معنى يگانگى است؟ (ضد كثرت) وحدت
3. كدام كلمه چهار حرفى، به معنى راهنما و پيشواست؟ رهبر

اگر حرف اول اين سه كلمه را كنار هم قرار دهيد، كلمه «آور» به دست مىآيد كه در واقع همان رمز پيروزى و تداوم انقالب اسالمى
است؛ يعنى مردم با «ايمان» و «وحدت» و «رهبرى» امام خمينى(ره) توانستند ايران را از تاريكى 2500 ساله شاهنشاهى نجات

دهند و به نظام نورانى جمهورى اسالمى برسانند. 
براى اين كه نظام با بركت جمهورى اسالمى در ايران استمرار يابد به اين جمله امام دقت كنيم. حضرت امام خمينى

فرمود:..................
براى به دست آوردن آن، دو نفر ديگر از دانشآموزان مرا كمك كنند تا اين كلمهها را درست كنيم.

با تشكر از شما كه اين جمله را كامل كرديد. اما قبل از اين كه به جاى خود برگرديد، اين شعر را با صداى بلند و رسا براى دوستانتان
بخوانيد.

روز ماندنى
آن روز خوب و ماندنى را

هرگز نبايد برد از ياد
روزى كه مردى آمد و باز
ما از قفس گشتيم آزاد

درس پريدن را كه آموخت
دلهاى ما شد آسمانى

مثل كبوترها پريديم
لبريز شور و شادمانى

وقتى كه آمد در زمستان
شد آسمان ما بهارى
در قلبهاى خسته ما
كرد آبشار نور جارى
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هرگز نمىگردد فراموش
آن روز خوب و آفتابى

روزى كه سر زد بر زبان ها
فريادهاى انقالبى(3)

در پايان شعار امام حسين عليه السالم در برابر ستمگران را با هم سر مىدهيم: 
«هيهات منا الذلّه»

پي نوشت :

1) مربى مىتواند در ادامه اين شعر را براى دانشآموزانبخواند:

اللَّه اكبر اللَّه اكبر

پرچم خونين قرآن

در دست مجاهد مردان

مانده به عالم جاويدان

تا خون مظلومان به جوش است

آواى عاشورا به گوش است

فتح اسالم در جهاد است

هر كس كه عدالت خواه است 

هر كس كه عدالت خواه است

از عدل حسين آگاه است

از عدل حسين آگاه است

اين منطق ثارهللا است

2) آور - يقين، به تحقيق، به راستى، بى شك، راست و درست. فرهنگ فارسى عميد.

3) على محمد شهيدى فر.
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خوبان و بدان در نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

اى ز خون تو جاودان قرآن
وى سرت خوانده بر سنان قرآن

اى كه از جسم پاره پاره تو 
بار ديگر گرفت جان قرآن
گرد قبر مطهرت خوانند

در زمين اهل آسمان قرآن
با سالم به شما سوگواران و عزاداران حسينى و شما دانشآموزان قرآنى. 

چه كسى مىداند كه كدام سوره است كه با روزهاى پيروزى انقالب اسالمى ارتباط دارد؟ سوره فجر
كدام سوره است كه نام يكى از فروع دين است؟ سوره حج

چه كسى مىخواهد در اين روزها كارى كند كه پاداش فراوان ببرد؟

پس به اين نقطهها توجه كنيد.
چه كسى حدس زد؟ 

يك راهنمايى: اين كار همان بازديد كردن، ديدار كردن شخص و مشرف شدن به حرم است. 

بلى، اين كار عبارت است از:

زيارت كسى كه او از افراد شجره طيبه است. خداوند در سوره ابراهيم، دو خانواده رامعرفى مىكند. خاندان پاك و طيب (شجره طيبه)
و خاندان پست و نفرين شده (شجره خبيثه).(1)

براى آشنايى با اين دو خاندان از دو نفر مىخواهم كه جاهاى خالى را كامل كنند.(2)

با تشكر از اين دوستان كه جاهاى خالى را كامل كردند. از ميان شما چه كسانى تا به حال به زيارت امام حسين عليه السالم
رفتهاند؟ 

آيا مىتوان بدون آن كه به شهر كربال سفر كرد، جزو زائران امام حسين عليه السالم قرار گرفت؟ بلى، شما بارها اين كار را انجام
دادهايد. اگر گفتيد چگونه؟ با خواندن زيارت عاشورا.

در اين زيارت، ابتدا به امام حسين عليه السالم كه فرزند اين خانواده طيب و پاك، يعنى پيغمبر و فاطمه زهرا و على عليه السالم
است، سالم مىدهيم و در قسمتهاى بعدى به خانواده خبيث و ناپاك ابوسفيان و معاويه و يزيد نفرين مىكنيم؛ همانطور كه خداوند

آنها را از رحمتش دور و لعن كرده است. 
در اين قسمت، از دو گروه از دانشآموزان مىخواهم كه در مسابقه «او كيست؟» شركت كنند. 

هر گروه سه عضو دارد كه با مشورت به سؤالها پاسخ مىدهند.
سؤالهاى گروه ايثار

1. نماينده و سفير امام حسين كه به دعوت مردم كوفه به آن شهر رفته بود، ولى مردم پس از بيعت، عهد خود را شكستند و او را به
شهادت رساندند؟ مسلم بن عقيل

. استاندار بصره كه با حفظ سمت حاكم كوفه گرديد و با مكر و حيله مردم كوفه را فريب داد و مسلم بن عقيل را دستگير و به 2



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/84/01/21.htm[6/13/2021 12:46:52 PM]

شهادت رساند؟ عبيدهللا بن زياد
. او از شهداى واال مقام كربال و از قبيله بنى اسد بود كه نزد امام حسين(ع) مقام وااليى داشت. وى هنگام شهادت 75 سال سن 3

داشت؟ حبيب بن مظاهر
. وى زمامدارى خود كامه و طاغوتى جبار بود. پدرش ابوسفيان و مادرش هند جگرخوار از سرسختترين دشمنان اسالم بودند. وى 4

خليفهاى سنگدل، حيلهگر، دروغگو و فتنهگر بود؟ معاويه

سؤالهاى گروه شهادت

. از رؤساى كوفه كه به دستور ابن زياد، با سپاه هزار نفرى جلوى حركت كاروان امام حسين(ع) را گرفت، ولى روز عاشورا پشيمان 1
شد و به ياران امام حسين عليه السالم پيوست و شهيد شد؟ حربن يزيد رياحى

. فرمانده سپاه ابن زياد كه در روز عاشورا اولين نفرى بود كه به طرف سپاه امام حسين عليه السالم تير انداخت. قرار بود كه 2
حكومت رى به وى برسد، اما اين آرزو را به گور برد و توسط مختار كشته شد؟ عمر بن سعد

3. فرزند بزرگ امام حسين عليه السالم كه اولين شهيد از بنىهاشم در روز عاشورا بود؟ علىاكبر
. از فرماندهان پَست سپاه ابن زياد كه بر سينه مبارك امام حسين عليه السالم نشست و سر ايشان را از بدن جدا كرد؟ شمربن 4

ذى الجوشن
با تشكر از هر دو گروه كه به سؤالها پاسخ صحيح دادند و ما را با بعضى از دوستان و ياران امام حسين عليه السالم و تعدادى از

دشمنان امام عليه السالم آشنا كردند.
به نظر شما، آيا انتقام خون شهيدان كربال گرفته شده است؟ چه كسى اين كار را خواهد كرد؟ 

بلى، تا به حال انتقام كامل گرفته نشده است و اين كار توسط امام زمان(عج) انجام خواهد گرفت. 
آيا شما حاضريد كه در اين كار، امام زمان را يارى كنيد؟ 

احسنت بر شما، چون در زيارت عاشورا در دو قسمت از خدا درخواست مىكنيم كه ما را از جمله ياران امام زمان قرار دهد تا خون
بهناحق ريخته آنان را از دشمنان بشريت بگيريم.(3)

اما تا قبل از آن روز چگونه مىتوانيم ياد و خاطره شهداى كربال را زنده نگه داريم؟
بلى، باانجامكارهاىخوب و مبارزه باستمگرانو دورىازكارهاىزشت و ناپسند. 

يكى از فعاليتهايى كه در اين روزها همه مردم ما از كوچك و بزرگ و پير و جوان و مرد و زن انجام مىدهند چيست؟ 
بلى، عزادارى و شركت در مراسم سوگوارى كه سفارش زيادى به آن شده است.

راستى بچهها، اگر تا ساعتهاى پايانى شب در مراسم سوگوارى و عزادارى شركت كنيد، صبح چه اتفاقى برايتان خواهد افتاد؟ 
بله، نماز صبح شما ممكن است قضا شود كه كار درستى نيست و خداوند راضى نخواهد بود. همچنين در درسهايتان ضعيف خواهيد

شد كه امام حسين عليه السالم اين كار را دوست ندارد. 
اگر نمازتان قضا شد چه بايد بكنيد؟ 

آفرين، بايد قضاى نماز خود را در اولين فرصت به جا آوريد، ولى تالش كنيد كه هيچ وقت نمازهايتان قضا نشود. 
پس عزيزان، سعى كنيد با شركت در مجالس سخنرانى و عزادارى امام حسين عليه السالم از مطالب آموزنده بهره بگيريد و آگاهى

خود را افزايش دهيد. 
در ضمن در دوران ما نيز شجره طيبه و خبيثه وجود دارد. امام خمينى(ره) رهبر كبير انقالب اسالمى ايران از خاندان طيب و پاكيزه بود
كه عليه رژيم خبيث ستمشاهى پهلوى قيام نمود و با اتّحاد ملّت بزرگ ايران و اتكا به خداوند متعال در 22 بهمن 57 به پيروزى

رسيديم.
يكى از شعارهاى اصلى مردم در زمان انقالب چه بود؟ 

بله، با هم تكرار كنيد:
درود بر خمينى

 مرگ بر شاه
هم اكنون نيز با شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسراييل» خواستار نابودى يزيديان زمان و پيروزى حق بر باطل هستيم.

حاال، همه با هم رو به قبله سالم بر امام حسين عليه السالم و خاندان و يارانش مىفرستيم:
«السالم على الحسين و على على بن الحسين و على اوالد الحسين و على اصحاب الحسين»

پي نوشت :

. عالمه طباطبايى در ذيل اين آيات، رواياتى را نقل مىكند كه مشخص مىكند كه چه كسانى افراد اين دو شجره هستند. 1) سوره ابراهيم، آيات 24 تا 26

الميزان، ج12، ص 62 و 63.

2) مربى مىتواند مطالب را روى تخته بنويسد و يا اينكه دو كارت خاندان طيب و خبيث رانصب كند و بقيه موارد را از دانشآموزان سؤال كند.

3) فاسئل اللَّه... ان يرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد.

و ان يرزقنى طلب ثارى مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم.
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 كودكان و نوجوانان در نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

كربال، در سينهاش پنهان، هزاران راز دارد
هر زمان، يك راز از اسرار خود ابراز دارد

زنده گرداند دلى را كز گناهان مرده باشد
اين غم جان آفرينش، راستى اعجاز دارد

بچهها سالم! حال شما خوب است؟ ان شاء هللا كه پاداش عزادارى شما در پيشگاه خداوند محفوظ است.
آيا دوست داريد با برخى از رازها واسرار كربالى حسينى آشنا شويد؟

به اين تصوير با دقت نگاه كنيد و بگوييد اين شكل براى شما يادآور چه موضوعى است و كدام يك از شخصيتهاى واقعه كربال را به ياد
شما مىاندازد.(1)

بله، فداكارى حضرت عباس كه دستان مبارك خود را در دفاع از حّق و مبارزه با ظلم تقديم اسالم نمود. براى اداى احترام به حضرت
عباس عليه السالم و ايثار او همه با هم اين سالم را تكرار مىكنيم:

«السالم عليك ايها العبد الصالح المطيع للّه و لرسوله والميرالمؤمنين والحسن والحسين(2) صلى هللا عليهم و سلّم»
يعنى سالم بر تو اى بنده شايسته خداوند و اى كسى كه فرمانبردار خدا و رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم و حضرت

اميرالمؤمنين و امام حسن و حسين عليه السالم بودى.
اما غير از اين دستها، دستهاى ديگرى هم بودند كه به دفاع از امام حسين عليه السالم پرداختند. براى آشنا شدن با يكى ديگر از
) به دقت گوش فرا دهيد. در صورتى كه متوجه شديد نام اين شهيد را بگوييد، ايثارگران كربال به متنى كه دوست شما مىخواند(3

البته هر كس متوجه شد اجازه بگيرد و نام او را بگويد وگرنه با توجه به راهنمايىهايى كه مىكنم بگوييد. 

«در حالى كه سپاه كوفه، امام حسينعليه السالم را محاصره كرده بود، براى يارى امام آماده شد. زينب كبرى خواست تا او را از اين
كار باز دارد، ولى نتوانست. او مىگفت: به خدا قسم كه از عموى خود حمايت مىكنم و هرگز از او جدا نمىشوم.

در اين هنگام دشمن خواست به امام حسينعليه السالم با شمشير حمله كند. وقتى شمشير را به طرف امام فرود آورد، او دست
خود را در دفاع از امام حسينعليه السالم سپر كرد و شمشير دست او را قطع كرد.» 

آيا نام كامل اين شهيد نوجوان كربال را مىدانيد؟
براى پى بردن به نام اين شهيد، ابتدا به سؤالهايى كه مىپرسم پاسخ دهيد. سپس حروف پاسخ را در خانههاى مربوط قرار دهيد.

1. كسى كه خدا را پرستش مىكند؟ عابد (1، 10، 4 و7)
2. تكرار حرف بيست و هفتم الفباى فارسى؟ ل ل (2)

3. جمال و نيكويى را مىگويند؟ ُحسن (3، 6 و11)
4. اسباب خانه، زاد و توشه (با بار مىآيد)؟ ُبنه (8، 9 و 5)

حاال با توجه به حروف، حرف خانه اول را مىنويسم و با رمز سه، خانههاى جدول را سه تا سه تا مىشماريم. حروف را در كنار هم قرار
مىدهيم تا نام كامل اين شهيد به دست آيد.
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بله، نام شهيد «عبدهللا بن حسن» است. او نوجوانى 11 ساله است. اين شهيد به همراه برادر ديگرش در كربال به شهادت رسيد. 
- كدام يك از شما نام برادرش را مىداند؟ آفرين، «قاسم بن حسن»

- آيا مىدانيد قاسم چند سال داشت؟ بله، 13 سال
امام حسين عليه السالم در هنگام شهادت عبدهللا، او را در آغوش كشيد و گفت: «اى فرزند برادرم! در اين سختى شكيبا باش و از

خداى خود اميد به نيكى داشته باش».(4)
او در كنار عموى بزرگوار خود، به شهادت رسيد و از سعادتمندان ابدى شد. 

آرى، همين شهيدان بودند كه ما را راهنمايى كردند تا چگونه از حّق دفاع كنيم و با ستمگران مبارزه كنيم و هرگز در مقابل آنها سر
تسليم فرود نياوريم. 

در انقالب اسالمى ايران هم مردم به تبعيت از قيام امام حسين عليه السالم به پا خاستند و به رهبرى امام خمينى با ستمگر دوران
خود مبارزه كردند و با شعارهاى گوناگون، نفرت خود را نسبت به ستمكاران اعالم كردند.

چه كسى از شعارهاى آن زمان را مىداند؟ 
آفرين، حاال به يكى از آن شعارها كه مىخوانم گوش كنيد و با هم آن را تكرار كنيد(5):

زير بار ستم نمىكنيم زندگى
جان فدا مىكنيم در ره آزادگى

زير و رو مىكنيم سلطنت پهلوى
مرگ بر شاه(3)

بله، در راهپيمايىها مردم بامشتهاى گره كرده و با صداى بلند شعار مىدادند. گاهى هم اين شعارها را بر روى ديوارها مىنوشتند.
گاهى در اين مبارزه نوجوانان هم شركت مىكردند. نوجوانان بسيارى از شهرهاى مختلف بودند كه در راه مبارزه به دست مأموران

شاه به شهادت رسيدند. آيا در شهر شما هم كسى از اين نوجوانان به شهادت رسيده است؟ 
هر كس خاطرهاى از شهيدان دوران انقالب از كسى شنيده است مىتواند بازگو كند.(6)

حاال براى شادى روح تمامى شهيدان اسالم اين فراز از زيارت عاشورا را با هم مىخوانيم:
«السالم على الحسين و على على بن الحسين و على اوالدالحسين و على اصحاب الحسين و رحمة هللا و بركاته»

سالم و درود بر امام حسين عليه السالم و امام سجاد عليه السالم و فرزندان امام حسين عليه السالم و ياران امام حسين عليه
السالم.

پي نوشت :

1) مربى از قبل تصويرى مناسب با فضاى كالس تهيه كند و يا در تابلو بعد از تمرين كافى رسم نمايد.

2) فرازى از زيارت حضرت عباس 7 به نقل از كليات مفاتيحالجنان مرحوم حاج شيخ عباس قمى(ره).

3) مربى از قبل متن را تهيه كند و در اختيار يك دانشآموز قرار دهد.

4) سيد بن طاووس، لهوف، انتشارات داورى، قم، ص51.

) مربى در صورت مساعد بودن شرايط مىتواند شعارهاى مناسب ديگرى هم انتخاب كند و از آنها استفاده نمايد. ر.ك: فرهنگ شعارهاى انقالب، تهران، 5

مركز اسناد انقالب اسالمى، 1379، چ1، ص69.

6) مربى در صورت داشتن وقت كافى از دانشآموز داوطلب براى بيان خاطره استفاده نمايد.
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پاكدامنى در نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

اى حسين، اى سرور آزادگان
اى پناه جمله افتادگان

اى شده، سر مشق جانبازان همه
مايه فخر سرافرازان همه(1)

با سالم به شما عزاداران نهضت حسينى و ادامه دهندگان راه امام حسين عليه السالم. من به دو جريان از وقايع نهضت عاشورا
اشاره مىكنم تا از آن درس بگيريم. 

جريان اول را با كمك چهار نفر از دوستانتان اجرا مىكنم.(2) من به عنوان راوى جريان را نقل مىكنم.
راوى: مسلم گچكار مىگويد: به تعمير فرماندارى كوفه اشتغال داشتم كه ناگهان صداى فريادهاى بلندى از اطراف كوفه به گوشم

رسيد. از مستخدمى كه به خدمت مشغول بود چنين پرسيدم... .
مسلم گچكار: چه خبر است و اين صداها و فريادها براى چيست؟

مستخدم: همين اآلن سر طغيانگرى را كه بر يزيد خروج كرده بود، وارد كوفه كردند.
مسلم گچكار: اسم آن خروج كننده چيست؟

مستخدم: حسين بن على.
راوى: مسلم گچكار خود را به دروازه ورودى كوفه رساند. مردم زيادى آنجا بودند. چهل شتر كه زنان اهل بيت و اوالد فاطمه بر آنها
سوار بودند، وارد شدند. اهل كوفه به كودكانى كه بر شتران سوار بودند، از روى ترحم، تكّههايى از نان، خرما و گردو... مىدادند.

ناگهان زنى فرياد زد. 
ام كلثوم: اى اهل كوفه! صدقه بر ما حرام است.

راوى: يكى از زنان اهل كوفه، وقتى اين صحنه را ديد، پرسيد.
زن كوفى: شما از كدام اسرا هستيد؟

راوى: زنان اهل قافله گفتند كه ما اسراى آل محمد هستيم. زن كوفى چادر، مقنعه، روسرى و پارچههاى مختلف جمعآورى كرد و به
آنان داد تا آنان خود را بپوشانند.(3)

بعد از اين نمايشنامه كوتاه سؤالى مىكنم. 
ام كلثوم، خواهر امام حسين عليه السالم، نان و غذا را از مردم كوفه قبول نكرد، زيرا صدقه بر اهل بيت حرام بود؛ اّما چرا خاندان

اهل بيت چادر و پارچههاى ديگر را قبول كردند؟
چون پوشش و حجاب در دين براى زنان واجب است. آنها چادر و لباسهاى ديگر را قبول نمودند تا خود را از ديد نامحرم حفظ كنند.

در اين قسمت، به واقعه دوم كه يكى از دوستانتان مىخواند با دقت توجه كنيد تا در پايان به دو سؤال من جواب بدهيد.
اسراى اهل بيت را در شام به نزد يزيد بردند. در آن جلسه، يزيد با تكبر به پيروزى خود افتخار مىكرد كه ناگهان از ميان زنان اهلبيت،
زنى به پا خاست و طى سخنانى يزيد را تكذيب كننده آيات الهى معرفى كرد و او را به عذاب الهى وعده داد. سپس فرمود: آيا اين
عدل است كه تو زنان و كنيزكان خود را در پشت پرده وحجاب نگاه دارى و دختران رسول خدا را، در حالت اسيرى، بدون پوشش و

حجاب نگهدارى و چهرههاى آنان را آشكار سازى؟»(4)

با تشكر از اين دوست خوب به سراغ دو سؤال مىرويم.
سؤال اول: نام زنى كه در مقابل يزيد با شجاعت هر چه تمامتر سخن گفت، چه بود؟ زينب كبرى(س) 

سؤال دوم: حضرت زينب(س) در دربار يزيد چگونه از پوشش زنان دفاع نمود؟ بله، فرمود آيا اين عدالت است كه تو زنان و كنيزكان
خود را در پشت پرده وحجاب نگاه دارى و دختران رسول خدا را بدون پوشش و حجاب؟ 

در پايان، برنامه خود را بانوحهاى در باره حضرت زينب(س) به پايان مىبرم. 

خاك مقتل را ز اشك خود بشويم
شايد اين جا الله خود را بجويم

كو حسينم (3)
الله خونين خود در بر بگيرم

بلكه من هم در كنار او بميرم
كو حسينم (3)

ساربانا لحظهاى محمل مرانيد
ساعتى ديگر در اين صحرا بمانيد
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كو حسينم (3)
من كه سوز و اشك و آه و ناله دارم

داغ مرگ يك گلستان الله دارم
كو حسينم (3)(5)

پي نوشت :

1) مريم بختيارى، با كاروان شعر عاشورا، تهران، تاريخ و فرهنگ، 1383، چ1، ص82.

) مربى از قبل روى پنج كارت جداگانه متون شخصيتهاى واقعه را مىنويسد (راوى، مسلم، مستخدم، امكلثوم، زن كوفى). متن راوى را خود مىخواند و 2

متون ديگر را به چهار دانشآموز مىدهد تا آن را در جاى خود بخوانند.

3) بحاراالنوار، ج45، ص 114 - 108. 

4) بحاراالنوار، ج45، ص134. 

5) ضياء الدين تنكابنى، مدايح و مراثى آل محمد، قم، 1378، چ6، ج2، ص192.
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�از در نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعى است كه عالم همه پروانه اوست

با سالم خدمت شما عزيزان و به اميد موفقيت شما در همه مراحل زندگى، برنامه را شروع مىكنم. 
به اين كارت توجه كنيد.

چه كسى مىداند شكل چه چيزى است؟
) ميان اين خيمه چهار كلمه عربى نوشته شده است كه ترجمه اين كلمهها به طور پراكنده نوشته بله، شكل يك خيمه است.(1

شده است تا شما با مرتب نمودن آنها به ترجمه اين چهار كلمه برسيد. 
من، آرام تاى خيمه را باز مىنمايم و يكى يكى واژهها را به شما نشان مىدهم.

حال كه باترجمه اين واژههاى عربى آشنا شديد، چه كسى مىتواندبگويد اين سخن از كيست؟ بله،امامحسين عليه السالم(2)
حضرت در چه مكانى اين سخن را فرمود؟ بله، كربال.

در چه زمانى سخن بيان شد؟ شب عاشورا.
آيا از ميان شما كسى مىتواند جريان سخن امام حسين عليه السالم را بيان نمايد؟(3)

امام حسين عليه السالم در شب عاشورا به حضرت عباس عليه السالم فرمود كه اگر مىتوانى، لشكر يزيد را متقاعد كن كه جنگ را
تا فردا به تاخير بيندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خداى خود راز و نياز كنيم و به درگاهش نماز بگزاريم. خداى متعال مىداند كه
من نماز و تالوت قرآن را دوست دارم. حضرت عباس عليه السالم نزد سپاهيان دشمن رفت و از آنها شب عاشورا را براى نماز و
عبادت مهلت خواست. عمربن سعد در موافقت با اين درخواست مردّد بود. سرانجام، از لشكريان خود پرسيد كه چه بايد كرد؟ آنها
گفتند كه با درخواست آنها موافقت كن. سرانجام، فرستاده عمربن سعد به نزد حضرت عباس عليه السالم آمد و گفت: ما به شما
تا فردا مهلت مىدهيم. اگر تسليم شديد، شما را به نزد عبيداللَّه بن زياد خواهيم فرستاد وگرنه دست از شما برنخواهيم داشت.(4)

حاال كه با عالقه امام حسين عليه السالم به نماز آشنا شديد، در اين قسمت من در پشت خيمهها چهار كلمه به طور پراكنده
مىنويسم.(5)

هر كلمه عددى دارد. شما با كمك عددها، از كوچك به بزرگ، كلمههاى پراكنده را مرتب كنيد تا من ترجمه آن را برايتان بگويم.(6)

بله، جمله مورد نظر اين مىشود: «نعم هذا اوّل وقتها» يعنى: آرى، اآلن اوّل وقت آن است. 
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من از اين جمله، چند سؤال مىپرسم و شما جواب دهيد. 
1. اين كالم از كيست؟ امام حسين عليه السالم

2. منظور از اول وقت، دركالم امام حسين عليه السالم چيست؟ نماز 
3. اين سخن را امام حسين عليه السالم در چه زمانى فرمود؟ ظهر روز عاشورا

4. چه كسى مىتواند حكايت اين سخن امام را بگويد؟ 
بله، در ظهر عاشورا «ابوثمامه صائدى» به امام حسين عليه السالم گفت: دوست دارم خدا را در حالى مالقات كنم كه نماز ظهر را
كه وقتش رسيده است، بخوانم. امام نگاهى به آسمان كرد و فرمود: خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. بله، اآلن اوّل وقت نماز

است.(7)
حاال بگوييد در اين دو جريان، كه برايتان نقل كردم، چه پيامى براى پيروان امام حسين عليه السالم وجود دارد؟ 

بله، پيروان امام حسين عليه السالم بايد به نماز اهميّت دهند و آن را در رأس امور خويش قرار دهند، به ويژه عزاداران حسينى. 
حاال بگوييد آيا نماز واجب است يا مستحب؟ واجب

عزادارى امام حسين واجب است يا مستحب؟ مستحب
در ايام عزادارى، بعضىها آن قدر بيدار مىمانند كه خداى نكرده نماز صبح واجب از آنها ترك مىشود، در صورتى كه امام حسين عليه

السالم به اين امر راضى نيست. 
در اينجا به داستان زندگى يكى از پيروان واقعى نهضت امام حسين عليه السالم اشاره مىكنم كه با الهام گرفتن از عاشوراى

حسينى حكومت ستمشاهى را بر انداخت.
مرحوم حاج سيد احمد خمينى در باره اهميت دادن امام خمينى(ره) به نماز اول وقت چنين مىگويد: روزى كه شاه از ايران فرار
)، ما در نوفللوشاتو پاريس بوديم. نزديك به سيصد الى چهارصد خبرنگار اطراف منزل امام(ره) جمع شده بودند. كرد(26 دى 1357
تمام دوربينها كار مىكرد. قرار بود هر چند خبرنگار يك سؤال از امام بپرسند. چند سؤال كه از امام پرسيده شد، صداى اذان ظهر
شنيده شد. بالفاصله، امام(ره) آن جا را ترك كرد و فرمود: وقت فضيلت نماز ظهر مىگذرد. تمام حاضران از اين كه امام(ره) بدون جهت
آن جا را ترك كرد، متعجب شدند. فردى از امام(ره) خواهش كرد چند دقيقهاى صبر كنند تا خبرنگاران حداقل چهار - پنج سؤال ديگر

بپرسند. امام با عصبانيت فرمود: به هيچ وجه نمىشود. آن گاه امام براى اداى فريضه نماز مكان را ترك كرد.(8)
خداوندا، ما را از نمازگزاران قرار ده.

خداوندا، ما را از ياران اهلبيت قرار ده.
جهت شادى ارواح شهداى كربال و شهداى انقالب اسالمى و جنگ تحميلى صلوات بلند بفرستيد.

پي نوشت :

1) مربى از قبل كارتى به اندازه 22*72 را به چهار قسمت مساوى تا مىنمايد.

هر «تا» 18 سانتيمتر مىشود، بعد با قيچى محل نقطه چين را مىبرد تا چهار خيمه به دست آيد. طريقه باز شدن «تا» طبق شماره با فلش نشان داده

شده است. 

2) بحاراالنوار، ج44 - ص 392؛ به نقل از ارشاد شيخ مفيد.

3) در صورت نقل، دانشآموز مورد تشويق قرار مىگيرد وگرنه خود مربى جريان را نقل مىكند.

4) بحاراالنوار، ج44، ص 392، به نقل از ارشاد شيخ مفيد.

5) مربى چهار كلمه مطابق شكل در پشت كارت خيمهها مىنويسد، به طورى كه در هنگام نشان دادن به بچهها كلمهها بر عكس خوانده نشود.

6) مربى تناسب اعداد را با واقعه عاشورا سؤال نمايد. (9) روز تاسوعا (10) روز عاشورا (61) سال شهادت (72) ياران امام حسين 7.

7) بحاراالنوار، ج45، ص21.

8) محمدرضا مطهرى، شرحى بر جلوههاى رفتارى امام خمينى 1 با كودكان و نوجوانان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، چ1، ص139.
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انتظار، استمرار نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

دوستان عزيز و خوبم، سالم. اميدوارم كه حال همگى شما خوب باشد و در تمامى مراحل زندگى موفق و پيروز باشيد. ابتدا براى
سالمتى آقا امام زمان(عج) صلوات بلندى بفرستيد. 

يك هفته به انتظار ماندم
تا جمعه ديگرى بيايد

شايد كه از آسمان مكه
آن قاصد آخرى بيايد

دوستان! آيا مىدانيد آن مسافرى كه همه ما منتظر ظهورش هستيم تا با آمدنش جهان را پر از عدل و داد كند و اميد زندگانى را در
دلها شكوفا سازد چه كسى است؟ آفرين، حضرت مهدى(عج)

بچهها، فكر مىكنيد ويژگىهاى يك نوجوان منتظر چيست؟ اگر مىخواهيد به اين ويژگىها پى ببريد بايد به گلبرگهاى اين گل خوب نگاه
كنيد و با صداى بلند نوشتههاى روى آن را بخوانيد.

خب!؟ عزيزان، كدام دو ويژگى مهم است كه يك نوجوان منتظر بايد واجد آن باشد؟ آفرين!

1. «ايمان». ايمان به چه كسى؟ بله، ايمان به خدا، پيامبران و امامان
2. «عمل»، يعنى منتظر امام زمان بايد يكسرى كارها را انجام دهد و از يك سرى كارها خوددارى كند. 

چه كارهايى را بايد انجام داد؟
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آفرين، كارهاى شايسته و خوب، مانند نماز، روزه، نيكى به پدر و مادر و...
چه كارهايى را نوجوان منتظر نبايد انجام دهد؟

آفرين، كارهاى زشت و ناشايست؛ مانند دروغ، غيبت، اذيت و آزار ديگران، پيمان شكنى و... .
راستى، يادتان باشد كه مردم خوب ايران، پدر و مادرهاى ما، براى آن كه منتظران واقعى امام زمان(عج) بودند، دو كار بزرگ انجام

دادند كه موجب شد يك گام به سوى حكومت عدل جهانى و ظهور امام زمان(عج) بردارند. 
اما آن دو كار چه بود؟ اگر به طرف ديگر گلبرگها نگاه كنيد، با مرتب كردن حروف داخل گلبرگ پاسخ سؤال را به دست خواهيد آورد.

خوب فكر كنيد. آفرين! انقالب
بله، اولين كار مهمى كه مردم مسلمان ايران عليه طاغوت زمان، يعنى شاه ملعون انجام دادند، قيام عليه او بود تا آن كه او را از

كشور عزيزمان بيرون كردند. 
حاال، با هم يكى از شعارهايى را كه مردم در آن زمان عليه شاه مىدادند، تكرار مىكنيم. 

توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد
شاه به جز خودكشى، راه دگر ندارد

حاال گروه اول بگويند: توپ تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد.
و گروه دوم بگويند: شاه به جز خودكشى، راه دگر ندارد.

اما كار مهم ديگرى كه مردم عزيز ايران از پير و جوان و حتى نوجوانان انجام دادند چه بود؟

بله، دومين كار بزرگ آنها دفاع از اسالم و ميهن در مقابل دشمن متجاوز يعنى رژيم بعث عراق و صدام جنايتكار بود. 
آرى، مردم دلير با هديه خون خود از اسالم و دين و كشور دفاع كردند و دشمن متجاوز را سركوب كردند.

راستى بچهها، چه كسى مىداند دو عامل بسيار مهمى كه موجب پيروزى انقالب و جنگ شد كدام است؟ بله،
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1. رهبرى امام خمينى (ره).
2. اتحاد و يكپارچگى مردم. 

آرى، اين دو عامل مهم، ابتدا ما را در انقالب و سپس در جنگ پيروز كرد و موجب شد كه به ظهور امام زمان(عج) و تشكيل حكومت
جهانى عدل و داد نزديكتر شويم.

خوب دوستان، اگر آماده يك مسابقه جذاب هستيد، يك صلوات بلند براى تعجيل در ظهور امام زمان(عج) بفرستيد. چه كسى
مىخواهد در اين مسابقه شركت كند؟

شما چهار نفر تشريف بياوريد. شما دو نفر گروه 1، و شما دو نفر گروه 2.
مسابقه به اين صورت است كه به هر گروه شش كارت مىدهم كه روى هر كارت كلمهاى نوشته شده است. با مرتب كردن و چيدن
صحيح اين كلمهها در كنار هم، جملهاى زيبا به دست مىآيد. گروهى كه زودتر بتواند جمله مورد نظر را پيدا كند، برنده مسابقه است.

آمادهايد؟ با شماره سه شروع كنيد: 1، 2، 3
جمله گروه 1:

جمله گروه 2(1):

با تشكر از دوستان عزيز، هر دو گروه به ويژه گروه برنده را با صلوات بلندى تشويق كنيد.(2)
خوب گروه 1، جمله به دست آمده را بار ديگر با صداى رسا و شمرده بخواند:

«فرهنگ انتظار، ادامه فرهنگ عاشورا است.»
آفرين! حاال گروه 2 جمله خودش را بخواند: 

«قيام امام مهدى(عج) استمرار قيام امام حسين عليه السالم است»
با تشكر از هر دو گروه، از آنان مىخواهم تا سر جاى خود بنشينند. 

بله دوستان، قيام امام زمان(عج) ادامه و استمرار قيام امام حسين عليه السالم است و ياران حضرت مهدى(عج) از قيام كربال الگو
برمىدارند. همچنين فرهنگ انتظار برآمده از فرهنگ عاشوراست. بنابراين، نوجوانى كه منتظر واقعى امام زمان(عج) و حكومت جهانى

عدل و داد است، بايد از فرهنگ عاشورا و كربالى حسينى الگو بگيرد. 
امام زمان(عج) در زيارت ناحيه مقدسه، كه منسوب به ايشان است، در مصيبت جد بزرگوارشان چنين مىفرمايد: هر صبح و شام در

مصيبت تو به جاى اشك، خون گريه مىكنم.
عزيزان: چند لحظهاى با هم توسلى پيدا مىكنيم و به سينههايمان مىزنيم.

كرباليت شد قبله دل ها
نام نيكويت شمع محفلها

اى حسين جانم (4)
اشك خون دارد، تربت پاكت
چون به بر دارد، پيكر پاكت

اى حسين جانم (4)
الله هايت شد، اندر آن صحرا

از جفا پرپر، روز عاشورا
اى حسين جانم (4)

:  
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نوشت پي

1) دو جمله مورد نظر عبارت است از:فرهنگ انتظار ادامه فرهنگ عاشورا است. قيام امام مهدى (عج) استمرار قيام امام حسين 7 است.

2) در صورت امكان، مربى جايزه مناسبى به گروه برنده بدهد.
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امر به معروف و نهى از منكر در نهضت حسينى

بسم الله الرحمن الرحيم

اول هر كار بسم هللا الرحمن الرحيم؛ يعنى به نام خداوند بخشنده مهربان.
با سالم خدمت شما دانشآموزان عزيز و گرامى!
بگوييد چه چيزى در دست من مشاهده مىكنيد؟

بله، پاكت نامه.(1)
شروع هر كار، براى آن كه به نتيجه و سرانجام مطلوب برسد، بايد چه ويژگىهايى داشته باشد؟

من پاكت نامه را از آن جهت كه خصوصى نيست(2)، باز مىكنم تا به جواب برسيد.

آفرين! اين شعر زيبا و معروف از كدام شاعر است؟ نظامى گنجوى
براى اينكه متوجه شويد اين چه جور پاكت نامهاى است، به پرسشهايم پاسخ دهيد.

1. از شهرهاى اسالمى كه وسط آن «دين» است؟

من نام آن را به شما نشان مىدهم.(3)
2. پيامبر گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم در كدام شهر به دنيا آمد؟

نام آن را به شما نشان مىدهم.
البد مىپرسيد كه مدينه و مكه چه ارتباطى با نامه دارند. اگر بگوييد كه نامه را از شهرى به شهر ديگر مىفرستند، حرفتان درست
است، اما منظور ما چيز ديگرى است. براى اين كه به منظور ما برسيد، بگوييد به نامهاى كه انسان بعد از مرگ خود به جا مىگذارد

چه مىگويند؟ بله، وصيت نامه
امام حسين عليه السالم در جريان قيام خود عليه دستگاه ظالم يزيد و به هنگام حركت از مدينه به سمت مكه، وصيت نامهاى
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خطاب به برادرش محمد بن حنفيه نوشت. امام در اين نامه به راز اصلى قيام خود اشاره نمود. براى اين كه اين راز گشوده شود، به
سؤالهايى كه مىپرسم، جواب دهيد؟

1. كدام اصل مهم در اسالم است كه طبق آن بايد ديگران را به كارهاى نيك و شايسته دعوت كرد؟

بله، امر به معروف(4) كه يكى از فروع دين است.
2. كدام اصل مهم ديگر در اسالم است كه بنابرآن بايد ديگران را از كارهاى زشت و ناپسند بازداشت؟ يك راهنمايى مىكنم:

اين اصل همواره با اصل امر به معروف مىآيد؟

بله، نهى از منكر(5) كه اين اصل نيز يكى ديگر از فروع دين است.
حاال براى اين كه به راز قيام امام پى ببريم به پشت نامه توجه كنيد.

بله، امام حسين عليه السالم در وصيت نامه معروف خود به برادرش، بعد از شهادت دادن به يگانگى خدا و رسالت پيامبر گرامى
اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم هدف و راز قيام خود را انجام امر به معروف و نهى از منكر دانسته است.(6)

آرى عزيزان، اكنون كه در ايام عزادارى و سوگوارى امام حسين عليه السالم قرار داريم، بايد بدانيم كه اين دو اصل مهم، يعنى امر به
معروف و نهى از منكر، از مهمترين فلسفههاى حماسه كربال مىباشد.

خود امام حسين عليه السالم بارها به اين دو اصل اشاره مىكند و آن را عامل اساسى نهضت عاشورا برمى شمارد. به موجب
همين عامل، نهضت حسينى شايستگى آن را پيدا كرده است كه براى هميشه زنده بماند.(7)

راستى بچهها! آيا مىدانيد امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتب گفتارى وكردارى است. در مرتبه گفتارى، انسان بايد ديگران را
به كارهاى خوب دعوت كند و آنان را از كارهاى بد باز بدارد. در اين مرتبه، عالوه بر بيان و سخن، به وسيله «نامه» هم مىتوان ديگران

را امر به معروف و نهى از منكر كرد. 
امام حسين عليه السالم نيز در نهضت خويش، عالوه بر سخنرانىهاى متعدد و دعوت ديگران به مقابله با جور و ستم و دفاع ازحق و

حقيقت (امر به معروف ونهى از منكر)، از نامه هم براى اين امر مهم استفاده كرده است. 
كدام يك از شما مىتواند به چند نمونه از نامههاى امام حسين عليه السالم در جريان نهضت كربال، كه در آنها حضرت امر به معروف و

نهى از منكر كرده است، اشاره كند؟ 
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) را از داخل پاكت خارج كنند و براى اين كه به دو نامه حضرت اشارهاى بكنيم، از دو نفر از شما مىخواهم تا جلو بيايند و دو نامه(8
آنها را براى دوستانشان بخوانند.

نفر اول:
قسمتى از نامه امام حسين عليه السالم به مردم بصره:(9)

«شما را به كتاب خدا و سنت پيامبر دعوت مىكنم. اكنون در شرايطى قرار گرفتهايم كه سنت پيامبر از ميان رفته و جاى آن را بدعت
فرا گرفته است.»

نفر دوم:
قسمتى از نامه امام حسين عليه السالم در پاسخ نامههاى مردم كوفه:(10)

«پيشواى راستين و امام به حق كسى است كه به كتاب خدا عمل كند و راه عدل را پيشه خود سازد و از حق پيروى كند و وجود
خود را وقف فرمان خدا كند.»

دانشآموزان گرامى! همان طور كه مىدانيد در نهضت حسينى و ماجراى كربال، معروفها و منكرهاى زيادى وجود داشتند. حاال، به
) كه از داخل پاكت خارج مىكنم، دقت كنيد و بگوييد كدام يك معروف و كدام يك منكر هستند. سپس نمونهاى از آن را در كارتهايى(11

قيام امام حسين عليه السالم بيان كنيد. 
حاال كارت اول را از پاكت خارج مىكنم.

آفرين! فداكارى كار پسنديده و نيكويى است كه ديگران را نيز بايد به آن دعوت كرد. 
نمونهاى از فداكارى را در ماجراى كربال بگوييد؟ بله، فداكارى حضرت عباس عليه السالم

حاال به كارت دوم توجه كنيد.

بله، شكستن عهد و پيمان از كارهاى ناپسند و زشتى است كه بايد از آن دورى كرد و ديگران را نيز از آن برحذر داشت.
نمونهاى از پيمان شكنى را در نهضت حسينى بيان كنيد؟ بله، پيمانشكنى مردم كوفه

حاال كارت سوم را از پاكت بيرون مىآورم.

بله عزيزان! نماز (به ويژه نماز اول وقت و نماز جماعت) از كارهاى نيك و معروفى است كه بايد ديگران را نيز به انجام آن دعوت كرد. 
آيا خاطرهاى از نماز دركربال مىدانيد؟

آفرين! نماز جماعت اول وقت در ظهر عاشورا به امامت امام حسين عليه السالم از خاطرههاى ماندگار ماجراى كربالست. ما نيز بايد
با الگوگيرى از امام عليه السالم و يارانش نماز را با توجه و اول وقت به جا آوريم.

حاال به كارت چهارم توجه كنيد.

بله، دورويى و نفاق از موارد منكر و ناپسند است كه ضمن پرهيز از آن بايد ديگران را نيز از آن بازداشت. در ماجراى كربال، بسيارى از
مردم بودند كه به جهت وابستگى به دنيا راه نفاق و دورويى را پيمودند. در نتيجه، يا درمقابل امام(ره) قرار گرفتند و يا سكوت كردند

كه در هر صورت، به سعادت و خوشبختى خودشان در دنيا و آخرت لطمه زدند.
حاال كارت پنجم را از پاكت بيرون مىآورم.

عزّت و سربلندى از موارد معروف و شايسته است كه بايد ديگران را نيز به آن دعوت كرد. يارى مظلومان و ستمديدگان از موارد عزّت
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است. در نهضت حسينى، ياران باوفاى امام با حمايت از ايشان و دفاع از حق، عزّت دنيا و آخرت را براى خود به ارمغان آوردند.
حاال، ششمين و آخرين كارت را از پاكت بيرون مىآورم.

زير بار ظلم و ستم رفتن، ذلت است كه بايد از آن دورى كرد و ديگران را به پرهيز از آن واداشت.
در صحنه كربال نيز امام حسين عليه السالم فرياد برآورد: «هيهات منا الذلة». چه خوب است ما نيز در زندگى از ذلت دورى كنيم!

پس همه با هم اين جمله را تكرار كنيد: «هيهات مناالذله». 
بله عزيزان، هم اكنون در دهه فجر - كه سالگرد پيروزى انقالب اسالمى به رهبرى امام خمينى(ره) است - قرار داريم. رهبر كبير
انقالب در مقابل كارهاى زشت و منكر رژيم پهلوى ايستادگى كرد و با آگاهى دادن به مردم آنان را به مبارزه و قيام عملى فرا خواند.

مردم نيز با اتحاد خويش رژيم منحوس پهلوى را سرنگون كردند و جمهورى اسالمى را مستقر ساختند. 
در پايان، گفتنى است كه امام حسين عليه السالم همراه با ياران و خاندان باوفايش در روز عاشورا به صورت عملى و كردارى به
قيام عليه يزيد و دشمنان اسالم پرداخت و با اهداى خون خويش اسالم را يارى كرد. با هم گوشهاى از زيارتنامه امامحسين عليه

السالم را مىخوانيم:
«اشهدانك قداقمت الصالة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر».

شما را به خداى بزرگ و مهربان مىسپارم.

پي نوشت :

1) مربى پاكت نامهاى در ابعاد 22*11 تهيه كند و براى اجراى برنامه سر كالس ببرد.

2) مربى متذكر گردد كه از جهت اخالقى نبايدنامه ديگران را كه جنبه خصوصى دارد، باز نمود و آن را خواند، مگر با اجازه صاحب نامه.

) مربى كارتى به ابعاد 44*22 (دو برابر پاكت نامه) تهيه كند كه از چهار طرف به سمت پشت نامه «تا» بخورد هر «تا» به ترتيب اجراى برنامه در جاى 3

مناسب خود باز مىشود.

) مربى بيان كند كه در رساله توضيح المسايل آمده است كه امر به معروف و نهى از منكر، البته با حفظ شرايط، واجب است و ترك آن معصيت دارد. ر. 4

ك: رساله توضيح المسائل امام خمينى 1، م 2786.

5) همان.

6) مقتل خوارزمى، ج1، ص188.

7) مرتضى مطهرى، مجموعه آثار 17 (حماسه حسينى) صدرا، چ2، 1378،ص214.

8) مربى دونامه در كاغذ معمولى بنويسد و آنها را داخل پاكت قرار دهد تا دو دانشآموز آن را اجرا كنند.

9) تاريخ طبرى، ج7، ص240. 

10) تاريخ ابن اثير، ج3، ص67؛ ارشاد، ص204.

) مربى 6 عدد كارت در ابعاد 20*10 تهيه كند كه در داخل پاكت قرار بگيرند. آن گاه يكى يكى كارتها را از پاكت خارج سازد و با كمك بچهها به توضيح 11

آنها بپردازد.
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  فهرست آيات

«اْلَخبيثاُت لِْلَخبيثيَن َو اْلَخبيُثوَن لِْلَخبيثاتِ َو الطَّيِّباُت لِلطَّيِّبيَن َو الطَّيُِّبوَن لِلطَّيِّبات». 94
ْنجِيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلُّ «الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اْألُّمِيَّ الَِّذي يَجُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم فِي التَّْوراِة َو اْإلِ
لَُهُم الطَّيِّباتِ َو ُيَحرُِّم َعلَْيِهُم اْلَخبائَِث َو يََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَّتِي كانَْت َعلَْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َو َعزَُّروُه َو نََصُروُه َو اتَّبَُعوا النُّوَر

الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن». 60
«الَّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْموالَُهْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّا َو َعالنِيًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهم». 69

«إِنَّ اْألَْبراَر يَشَربوَن ِمن كأسٍ كاَن ِمزاُجها كافوراً.... ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َو يَخاُفوَن يَْوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتطيراً». 312
«إِنَّ الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتقاُموا تََتَنزَُّل َعلَْيِهُم اْلَمالئَِكُة أَالَّ تَخاُفوا َو ال تَْحَزُنوا َو أَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن». 139

«إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اللَِّه لَُهْم َعذاٌب َشِديٌد بِما نَُسوا يَْوَم اْلِحساب». 88
ْمَع َو اْلبََصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولئَِك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً». 50 و 74 «إِنَّ السَّ

«إِنَّ اللََّه اْشَترى ِمَن اْلُمْؤِمنيَن أَْنُفَسُهْم َو أَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّة». 98
«إِنَّ اللََّه اْصطَفى آَدَم َو ُنوحاً َو آَل إِْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعلَى اْلعالَِميَن ُذرِّيًَّة بَْعُضها ِمْن بَْعضٍ َو اللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم». 227

«إِنَّ اللََّه َو َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّبِّيِ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َو َسلُِّموا تَْسليماً». 62
«إِنَّ اللََّه يَْأُمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّوا اْألَماناتِ إِلى أَْهلِها». 48 و 90

«إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب». 225
«إنك لعلى خلق عظيم». 226

«إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إِذا ُذكَِر اللَُّه َوِجلَْت ُقُلوُبُهْم». 55
«ُأولئَِك ُيساِرُعوَن فِي اْلَخْيراتِ َو ُهْم لَها سابُِقوَن». 68

«بَلى َمْن أَْوفى بَِعْهِدِه َو اتَّقى َفإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَّقيَن». 172
اُب». 139 «َربَّنا ال ُتِزْغ ُقُلوبَنا بَْعَد إِْذ َهَدْيَتنا َو َهْب لَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّ

ْيناُه َو أَْهلَُه أَْجَمعيَن». 75 ا يَْعَمُلوَن َفَنجَّ ا َرّبِ نَّجِني َو أَْهلي ِممَّ «َرّبِ نَّجِني َو أَْهلي ِممَّ
اُهْم إِلَى اْلبَرِّ إِذا ُهْم ُيْشِرُكوَن». 140 ا نَجَّ يَن َفلَمَّ «َفإِذا َركُِبوا فِي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخلِصيَن لَُه الّدِ

«َفأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َو اتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن». 71
«فانظر ماذا ترى». 226

ْعَي قاَل يا ُبَنيَّ إِنِّي أَرى فِي اْلَمناِم أَنِّي أَْذبَُحَك َفاْنُظْر ما ذا تَرى قاَل يا أَبَِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر ا بَلََغ َمَعُه السَّ ْرناُه بُِغالٍم َحليٍم َفلَمَّ «َفبَشَّ
َسَتجُِدني إِْن شاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِريَن». 118

«َفقاَل اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ما هذا إِالَّ بََشٌر ِمْثُلُكْم ُيريُد أَْن يََتَفضََّل َعلَْيُكْم َو لَْو شاَء اللَُّه َألَْنَزَل َمالئَِكًة ما َسِمْعنا بِهذا في آبائَِنا
اْألَوَّليَن». 167

«َفالَ اْقَتَحَم اْلَعَقبَة َو ما أَْدراَك َما اْلَعَقبَة َفكُّ َرَقبَة أَْو إِْطعاٌم في يَْوٍم ذي َمْسَغبٍَة». 72
«قاَل إِنِّي َعْبُد اللَِّه آتانَِي اْلكِتاَب َو َجَعلَني نَبِيًّا َو َجَعلَني ُمباَركاً أَْيَن ما ُكْنُت َو أَْوصاني بِالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيًّا». 118

«ُقْل إِنَّ اْلخاِسريَن الَّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َو أَْهليِهْم يَْوَم اْلِقياَمة». 75
«ُقْل إِنَّما أَِعُظُكْم بِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا لِلَِّه َمْثنى َو ُفرادى ُثمَّ تََتَفكَُّروا ما بِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ نَذيٌر لَُكْم بَْيَن يََدْي َعذابٍ َشديٍد». 165

«ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلى شاكِلَتِه». 93
«ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودََّة فِي اْلُقْربى». 63 و 79

«ُقوا أَْنُفَسُكْم َو أَْهليُكْم نارا». 74
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن بِاللَّه». 45 «ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

«ال تَْرَفُعوا أَْصواتَُكْم َفْوَق َصْوتِ النَّبِي». 64
«ال تَنِس نَصيبََك من الُدنيا». 86

«لِلَّذيَن أَْحَسُنوا اْلُحْسنى َو ِزياَدٌة َو ال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو ال ِذلٌَّة ُأولئَِك أَْصحاُب اْلَجنَّة». 69
«للَّه األسماء الحسنى فادعوه بها». 54
«ما يَْنَفُع النَّاَس َفيَْمُكُث فِي اْألَْرض». 68

«َمْن َقَتَل نَْفساً بَِغْيِر نَْفسٍ َفَكأَنَّما َقَتَل النَّاَس َجِميعاً َو َمْن أَْحياها َفَكأَنَّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً». 85
«َمْن ُيِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطاَع اللََّه». 61

«َمْن ُيِطعِ اللََّه َو َرُسولَُه َو يَْخَش اللََّه َو يَتَّْقِه َفُأولئَِك ُهُم اْلفائُِزون». 54
«َو اْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَباُتُه بِإِْذِن َربِِّه َو الَّذي َخُبَث ال يَْخُرُج إِالَّ نَكِداً َكذلَِك ُنَصرُِّف اْآلياتِ لَِقْوٍم يَْشُكُروَن». 94

ابُِقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمهاِجريَن َو اْألَْنصاِر َو الَّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أََعدَّ لَُهْم َجنَّاتٍ تَْجري تَْحَتَها «َو السَّ
اْألَْنهاُر خالِديَن فيها أَبَداً ذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظيُم». 170

«َو اْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا َو الصَّابِريَن فِي اْلبَْأساِء َو الضَّرَّاِء َو حيَن اْلبَْأسِ ُأولئَِك الَّذيَن َصَدُقوا َو ُأولئَِك ُهُم اْلُمتَُّقوَن». 171
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«َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعضٍ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكر». 69
«وقفوهم إنهم مسئولون». 50

«َو ال تَُكوُنوا َكالَّذيَن قاُلوا َسِمْعنا َو ُهْم ال يَْسَمُعوَن». 121
«َو ال تَُكوُنوا َكالَِّذيَن نَُسوا اللََّه َفأَْنساُهْم أَْنُفَسُهْم ُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقوَن». 57

ماِء َو اْألَْرض». 58 «َو لَْو أَنَّ أَْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْيِهْم بََركاتٍ ِمَن السَّ
«َو ما أَْنَفْقُتْم ِمْن نََفَقٍة أَْو نََذْرُتْم ِمْن نَْذٍر َفإِنَّ اللََّه يَْعلَُمُه َو ما لِلظَّالِميَن ِمْن أَْنصاٍر». 312

«َو ِمَن النَّاسِ َمْن ُيجاِدُل فِي اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال كِتابٍ ُمنِير». 53
ِعيِر». 53 ُه َفأَنَُّه ُيِضلُُّه َو يَْهِديِه إِلى َعذابِ السَّ «َو ِمَن النَّاسِ َمْن ُيجاِدُل فِي اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم َو يَتَّبُِع ُكلَّ َشْيطاٍن َمِريٍد ُكتَِب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن تََوالَّ

«و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً». 57

«َو َمْن يَتَّقِ اللََّه يَْجَعْل لَُه َمْخَرجاً َو يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال يَْحَتِسُب َو َمْن يََتَوكَّْل َعلَى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه إنَّ اللََّه بالُِغ أَْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكّلِ
َشْيٍء َقْدراً». 59

«َو َمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَْسُلْكُه َعذاباً َصَعدا». 58
«َو َمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحمِن ُنَقيِّْض لَُه َشْيطاناً َفُهَو لَُه َقِريٌن». 58
«َو ُهَو الَّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفسٍ واِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َو ُمْسَتْوَدع». 134

ْوِء َعلَْيِهْم». 56 َب اْلُمنافِِقيَن َو اْلُمنافِقاتِ َو اْلُمْشِركِيَن َو اْلُمْشِركاتِ الظَّانِّيَن بِاللَِّه ظَنَّ السَّ «َو ُيَعّذِ
«َو ُيْؤثُِروَن َعلى أَْنُفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصة». 72

«يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْرَفُعوا أَْصواتَُكْم َفْوَق َصْوتِ النَّبِّيِ َو ال تَْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعضٍ أَْن تَْحبَطَ أَْعماُلُكْم َو أَْنُتْم ال تَْشُعُروَن».
62

ُموا بَْيَن يََديِ اللَِّه َو َرُسولِِه». 61 «يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال ُتَقّدِ
«يا أبت افعل ما تؤمر». 226

«يا أيُّها الذيَن آَمنوا اسَتجيبوا لِلّه و لِلرَّسوِل إذا َدعاُكم لِما ُيحييُكم». 21
«يا يَْحيى ُخِذ اْلكِتاَب بُِقوٍَّة َو آتَْيناُه اْلُحْكَم َصبِيًّا». 117

ْنيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْمغافُِلون». 49 «يَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن اْلَحياِة الدُّ
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  فهرست روايات

ٍد َو أَْهِل بَْيتِِه». 62 «أَْثَقُل َما ُيوَضُع فِي اْلِميَزاِن يَْوَم اْلِقيَاَمِة الصََّالُة َعلَى ُمَحمَّ
ُعوَن الرُُّبوبِيََّة لِِعبَاِد اللَّه». 203 ُروَن َعظََمَة اللَِّه َو يَدَّ «اْحَذُروا َعلَى َشبَابُِكُم اْلُغَالَة َال ُيْفِسُدوُهْم َفإِنَّ اْلُغَالَة َشرُّ َخْلقٍ ُيَصّغِ

«اخيه! ائتينى بَثوبٍ َعتيقٍ اليَرَغُب فيِه أَحٍد أجَعلُه تَحَت ثيابى لَِئالّ ُاَجرَِّد بَعَد َقتلى». 247
ْنَكاِر أَْن ُيْلَقى أَْهُل اْلَمَعاِصي بُِوُجوٍه ُمْكَفِهرٍَّة». 46 «أَْدنَى اْإلِ

«أدّوا األمانة َو لَْو إِلَى َقاتِِل اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِى». 90
«إَِذا بَلََغُكْم َعْن َرُجٍل ُحْسُن َحاٍل َفاْنُظُروا فِي ُحْسِن َعْقلِِه َفإِنََّما ُيَجاَزى بَِعْقلِه». 115

«أسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب إلى اللَّه بنا و أخلص حبنا و عمل بما إليه ندبنا و انتهى عما عنه نهينا فذاك منا و هو في دار
المقامة معنا». 65

«أََشدُّ ِمْن ُيْتِم اْليَتِيِم الَِّذي اْنَقطََع َعْن أَبِيِه ُيْتُم يَتِيٍم اْنَقطََع َعْن إَِماِمه َو َال يَْقِدُر َعلَى اْلُوُصوِل إِلَْيِه َو َال يَْدِري ُحْكَمُه فِيَما ُيْبَتلَى بِِه ِمْن
َشَرائِعِ ِدينِِه». أََال َفَمْن َكاَن ِمْن ِشيَعتَِنا َعالِماً بُِعُلوِمَنا َفَهَذا اْلَجاِهُل بَِشِريَعتَِنا اْلُمْنَقِطُع َعْن ُمَشاَهَدتَِنا يَتِيٌم فِي ِحْجِرِه أََال َفَمْن َهَداُه َو

أَْرَشَدُه َو َعلََّمُه َشِريَعَتَنا َكاَن َمَعَنا فِي الرَّفِيقِ اْألَْعلَى». 85
«اشهد انك قداقمت الصالة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عنالمنكر». 362

«أَْصبَْحُت َو لَِي َربٌّ َفْوقِي َو النَّاُر أََماِمي َو اْلَمْوُت يَْطُلُبنِي َو اْلِحَساُب ُمْحِدٌق بِي َو أَنَا ُمْرتََهٌن بَِعَملِي َال أَِجُد َما ُأِحبُّ َو َال أَْدَفُع َما أَْكَرُه َو
بَنِي َو إِْن َشاَء َعَفا َعنِّي َفأَيُّ َفِقيٍر أَْفَقُر ِمنِّي». 177 اْألُُموُر بِيَِد َغْيِري َفإِْن َشاَء َعذَّ

«إِْعلَُموا أَنَّ اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى ُيْبِغُض ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمَتلَوَِّن َفَال تَُزوُلوا َعِن اْلَحّقِ َوَوَاليَِة أَْهِل اْلَحّقِ». 140
«اْفَعْل َخْمَسَة أَْشيَاَء َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َفأَوَُّل َذلَِك َال تَْأُكْل ِرْزَق اللَِّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو الثَّانِي اْخُرْج ِمْن َوَاليَِة اللَِّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو
الثَّالُِث اْطُلْب َمْوِضعاً َال يََراَك اللَُّه َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو الرَّابُِع إَِذا َجاَء َملَُك اْلَمْوتِ لِيَْقبَِض ُروَحَك َفاْدَفْعُه َعْن نَْفِسَك َو أَْذنِْب َما ِشْئَت َو

اْلَخاِمُس إَِذا أَْدَخلََك َمالٌِك فِي النَّاِر َفَال تَْدُخْل فِي النَّاِر َو أَْذنِْب َما ِشْئَت». 182
«أَُقوُل أَنَا الَِّذي ُأَقاتُِلُكْم َو ُتَقاتُِلونِّي َو النَِّساُء لَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجَناٌح َفاْمَنُعوا ُعُتاتَُكْم َعِن التََّعرُّضِ لَِحَرِمي َما ُدْمُت َحيّاً». 255

نِيََّة أَبَى اللَُّه َذلَِك َو َرُسوُلُه َو ُجُدوٌد طَابَْت َو لَِّة َو َهْيَهاَت َما آُخُذ الدَّ لَِّة ]َو الّذِ ِعيَّ َقْد َرَكَز بَْيَن اْثَنَتْيِن بَْيَن القلة [السَّ ِعيَّ اْبَن الدَّ «أََال إِنَّ الدَّ
ُحُجوٌر طَُهَرْت َو ُأُنوٌف َحِميٌَّة َو ُنُفوٌس أَبِيٌَّة َال ُتْؤثُِر َمَصاِرَع اللَِّئاِم َعلَى َمَصاِرعِ اْلكَِرام». 101

«أََال تََرْونَاْلَحقَّ َال ُيْعَمُل بِِه َواْلبَاِطَل َالُيَتَناَهى َعْنُه لِيَْرَغبَاْلُمؤِمُن فِي لَِقاِءاللَِّه َو إِنِّي َال أََرى اْلَمْوَت إِالَّ َسَعاَدًة َواْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ
بََرما». 35

«اِالستِدَراُج ِمَن الَّلِه ُسبَحانَُه لَِعبِدِه أَن ُيسبَغ َعلَيِه النَِّعَم َو يَسُلبَُه الُشكر». 186
َماُم َعلٌَم بَْيَن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو بَْيَن َخْلِقِه َفَمْن َعَرَفُه َكاَن ُمْؤِمناً َو َمْن أَْنَكَرُه َكاَن َكافِراً». 154 «اْإلِ

«االمر بالمعروف افضل اعمال الخلق». 69
«االن إنَكَسَر ظَهرى و َقلَّت حيلَتى». 240

يَماَن َقيََّد اْلَفْتك». 175 «اْإلِ
َالِم». 181 «اْلبَِخيُل َمْن بَِخَل بِالسَّ

«الَتقلُّل و ال الَتذلُّل». 100
«الجنس الى الجنس يميل». 95

«الجوع خير من ذل الخضوع». 100
«اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل فِي النَّاسِ َمْن يَِفُد إِلَْيَنا َو يَْمَدُحَنا َو يَْرثِي لََنا». 204

«اْلَخْلُق ِعيَاُل اللَِّه َفأََحبُّ اْلَخْلقِ إِلَى اللَِّه َمْن نََفَع ِعيَاَل اللَّه». 69
ْنيَا ُخلَِقْت لَِغْيِرَها َو لَْم ُتْخلَْق لَِنْفِسَها». 98 «الدُّ

«السالم علىالحسين و على على بنالحسين و على اوالدالحسين و على اصحابالحسين و رحمةاللَّه و بركاته». 331 و 337
َفاَء فِي ُتْربَتِه». 303 َالُم َعلَى َمْن َجَعَل اللَُّه الّشِ «السَّ

َالُم َقْبَل اْلَكَالم». 180 «السَّ
«السنخية علةاالنضمام». 94

العاقل يكفيهاألشارة». 210
«اللَُّهمَّ اْشَهْد َعلَى َهُؤَالِء اْلَقْوِم َفَقْد بََرَز إِلَْيِهْم ُغَالٌم أَْشبَُه النَّاسِ َخْلقاً َو ُخُلقاً َو َمْنِطقاً بَِرُسولَِك ُكنَّا إَِذا اْشَتْقَنا إِلَى نَبِيَِّك نَظَْرنَا إِلَى

َوْجِهه». 226
ِّْب ِريَحُه َو اْحُشْرُه َمَع اْألَْبَراِر َو َعرِّْف بَْيَنُه َو بَْيَن ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد». 81 ِّْض َوْجَهُه َو طَي «اللَُّهمَّ بَي

«اللَُّهمَّ َال تَْجَعْلنِي ِمَن اْلُمَعاِريَن َو َال ُتْخِرْجنِي ِمَن التَّْقِصير». 138
بنِى بِالبََال». 186 «اللَُّهمَّ َال تَسَتدِرجنِى بِاِالحَساِن َو َال ُتَؤدِّ

يَماَن َزَماناً ُثمَّ ُيْسلَُبُه َو َقْد َكاَن الزُّبَْيُر ِمْنُهم». 134 يَماُن فِي َقْلبِِه َفَال ُيْنَزُع ِمْنُه أَبَداً َو اْلُمْسَتْوَدُع الَِّذي ُيْسَتْوَدُع اْإلِ «اْلُمْسَتَقرُّ َما اْسَتَقرَّ اْإلِ
«الَمنيّة و ال الَدنيّة». 100
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«المودة تعاطف القلوب في [و ] ائتالف األرواح». 95
«اْلُمْؤِمُن أَْصلَُب ِمَن اْلَجبَِل، أَْلَجبَُل تَْسَتِقلُّ [ُيْسَتَقلُّ ]ِمْنُه َو اْلُمْؤِمُن َال ُيْسَتَقلُّ ِمْن ِدينِِه َشْيء». 132

يَّاُنوَن». 166 ُصوا بِاْلبََالِء َقلَّ الدَّ يُن لَِعٌق َعلَى أَْلِسَنتِِهْم يَُحوُطونَُه َما َدرَّْت َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمّحِ ْنيَا َو الّدِ «النَّاُس َعبِيُد الدُّ
«الِوداَع الِوداَع، الِفراَق الِفراَق». 249

«اْلَولَُد َسيٌِّد َسْبَع ِسنِيَن َو َعْبٌد َسْبَع ِسنِيَن َو َوِزيٌر َسْبَع ِسنِيَن». 128
«إِلَى َزْوَجٍة تَُموُت أَْو َولٍَد يَُموُت أَْو َداٍر تَْخَرُب َو َماٍل يَْفَنى؟». 63

«اما انه ال تَلبَثوَن بَعَدها إالّ َكَريِث ما ُيرَكُب الَفَرُس حتّى تَدوَربُِكم َدوَر الرَّحى...». 103
ا بَْعُد َفإِنِّي َال أَْعلَُم أَْصَحاباً أَْوَفى َو َال َخْيراً ِمْن أَْصَحابِي َو َال أَْهَل بَْيٍت أَبَرَّ َو أَْوَصَل ِمْن أَْهِل بَْيتِي َفَجَزاُكُم اللَُّه َعنِّي َخْيراً». 40 «أَمَّ

«أََما ِمْن ُمِغيٍث ُيِغيُثَنا لَِوْجِه اللَِّه أَ َما ِمْن َذاّبٍ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَِّه». 21 و 221
«أما واللَِّه إنّى َألرجو أن يَكوَن َخيراً ما أراَد اللَُّه بِنا ُقتِلنا أم ظََفرنا». 106

«أما واللَِّه لَو َعلِمُت أنّى ُأقَتُل ُثمَّ ُاحيا ُثمَّ ُاحَرُق ُثمَّ ُاحيا ُثمَّ ُاذرى ُيفَعُل بى َسبعيَن َمرًَّة ما فاَرقُتَك َحتّى ألقى ِحمامى دونََك». 109
«انا ارجو ان اكون انا و انت فى درجة الشهداء». 173

«انا اهل بيت نكره الغدر». 175
ْيِف أَْهَوُن َعلَيَّ ِمْن ِميَتٍة َعلَى فَِراش». 173 «إِنَّ أَْفَضَل اْلَمْوتِ اْلَقْتُل َو الَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َألَْلُف َضْربٍَة بِالسَّ

«أَنَا َقتِيُل اْلَعْبَرِة َال يَْذُكُرنِي ُمْؤِمٌن إِالَّ اْسَتْعبَر». 153
َماِم تََماُم اِمي بِاْإلِ ْسَالِم النَّاِمي َو َفْرُعُه السَّ َماَمَة ُأسُّ اْإلِ ْنيَا َو ِعزُّ اْلُمْؤِمنِيَن إِنَّ اْإلِ يِن َو نِظَاُم اْلُمْسلِِميَن َو َصَالُح الدُّ َماَمَة ِزَماُم الّدِ «إِنَّ اْإلِ

يَاِم َو اْلَحّجِ َو اْلجَِهاد». 65 الصََّالِة َو الزََّكاِة َو الصِّ
«إِنَّ اْألَْمَر بِاْلَمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َفِريَضٌة َعِظيَمٌة بَِها ُتَقاُم اْلَفَرائِض». 46

ْوَن اْلُمَعاِرين». 137 يَماَن ُثمَّ ُيْسلَُبونَُه َو ُيَسمَّ «إِنَّ اْلَعْبَد ُيْصبُِح ُمْؤِمناً َو ُيْمِسَي َكافِراً َو ُيْصبُِح َكافِراً َو ُيْمِسَي ُمْؤِمناً َو َقْوٌم ُيَعاُروَن اْإلِ
ّنِ الَِّذي فِيِه أَُبو َجْعَفٍر». 117 «إِنَّ اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى بََعَث ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوًال نَبِيّاً َصاِحَب َشِريَعٍة ُمْبَتَدأٍَة فِي أَْصَغَر ِمَن الّسِ

«إنَّ اللََّه ُسبحانَُه و تعالى َقد أِذَن فى َقتلُِكم فى هذااليوِم َفَعلَيُكم بِالصَّبِر َوالِقتاِل». 251
«إِنَّ اْلُمْؤِمَن أََشدُّ ِمْن ُزبَِر اْلَحِديِد إِنَّ ُزبََر اْلَحِديِد إَِذا َدَخَل النَّاَر تََغيََّر َو إِنَّ اْلُمْؤِمَن لَْو ُقتَِل ُثمَّ ُنِشَر ُثمَّ ُقتَِل لَْم يََتَغيَّْر َقْلُبُه». 131

«إِنَّ اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َمَناِزَل ِمْنُهْم َعلَى َواِحَدٍة َو ِمْنُهْم َعلَى اْثَنَتْيِن َو ِمْنُهْم َعلَى ثََالثٍ َو ِمْنُهْم َعلَى أَْربَعٍ َو ِمْنُهْم َعلَى َخْمسٍ َو ِمْنُهْم
َعلَى ِسّتٍ َو ِمْنُهْم َعلَى َسْبعٍ». 133

«اِنَّ الُمؤِمَن اتََّخَذ اللَُّه ِعصَمَتُه َو َقوُلُه ِمرآُتُه َفَمرًَّة يَنُظُر فِى نَعِت الُموِمنيَن َو تَاَرًة يَنُظُر فى الُمَتَجبِِّريَن َفُهَو ِمنُه َفى لَطَائَِف َو ِمن نَفِسِه
فِى تََعاُرٍف َو ِمن فِطَنتِِه فِى يَقيٍن َو ِمن ُقدِسِه َعلى تمكيِن». 185

«إّن الناَس ِمن آدَم الى يوِمنا هذا ِمثُل اَسناِن الُمشِط الفضَل للعربّى علىالعجمّى وال لِألحَمَر علَى األسوِد إالّ بِالتقوى». 214
«إِنَّا َو آَل أَبِي ُسْفيَاَن أَْهُل بَْيَتْيِن تََعاَدْيَنا فِي اللَِّه ُقْلَنا َصَدَق اللَُّه َو َقاُلوا َكَذَب اللَُّه َقاتََل أَُبو ُسْفيَاَن َرُسوَل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم
ْفيَانِيُّ ُيَقاتُِل اْلَقائَِم». 155 َو َقاتََل ُمَعاِويَُة َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب عليه السالم َو َقاتََل يَِزيُد ْبُن ُمَعاِويََة اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِّيٍ عليه السالم َو السُّ

«أنت الحر كما سمتك أمك و أنت الحر في الدنيا و أنت الحر في اآلخرة». 224
«إِنَّ تِْلَك اْلَمَجالَِس ُأِحبَُّها َفأَْحُيوا أَْمَرنَا َفَرِحَم اللَُّه َمْن أَْحيَا أَْمَرنَا». 201

اِر َو إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه َرْهبًَة َفتِْلَك ِعبَاَدُة اْلَعبِيِد َو إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه ُشْكراً َفتِْلَك ِعبَاَدُة اْألَْحَراِر «إِنَّ َقْوماً َعبَُدوا اللََّه َرْغبًَة َفتِْلَك ِعبَاَدُة التُّجَّ
َو ِهَي أَْفَضُل اْلِعبَاَدة». 178

«إنَُّكْم ُتْقَتُلوَن َغداً ُكلُُّكْم َو َال ُيْفلُِت ِمْنُكْم َرُجٌل». 42
«إِْن ُكْنَت بَاكِياً لَِشْيٍء َفاْبِك لِْلُحَسْيِن ْبِن َعلِّيٍ عليه السالم». 147

«إِنَّ لَِقْتِل اْلُحَسْيِن َحَراَرًة فِي ُقُلوبِ اْلُمْؤِمنِيَن َال تَْبُرُد أَبَدا». 153
«إنماالمستحفظون لديناللَّه همالذين أقامواالدين ونصروه وحاطوه من جميع جوانبه». 73

«إِنَّ ِمْن َحّقِ َمْن َعُظَم َجَالُل اللَِّه فِي نَْفِسِه َو َجلَّ َمْوِضُعُه ِمْن َقْلبِِه أَْن يَْصُغَر ِعْنَدُه لِِعظَِم َذلَِك ُكلُّ َما ِسَواه». 96
«إِنَّ َهَذا أَِخي َو َوِصيِّي َو َوِزيِري َو َخلِيَفتِي فِيُكْم َفاْسَمُعوا لَُه َو أَِطيُعوا». 124

«إن هذا الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها و فلم يبق منها إال صبابه كصبابة االناء و خسيس عيش كالمرعى الوبيل...». 103
«إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل به جنّة». 168

«انى اعلم آية لو اخذ بها الناس لكفتهم». 59
«إني أعوذ بك من العقر». 220

«إِنِّيالَ أََرى اْلَمْوَت إِالَّ َسَعاَدًة َو اْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ بََرما». 35
ِة َجّدِي». 39 ْصَالحِ فِي ُأمَّ «إنِّي لَْم أَْخُرْج أَِشراً َو َال بَِطراً َو َال ُمْفِسداً َو َال ظَالِماً َو إِنََّما َخَرْجُت لِطَلَِب اْإلِ

«إِنِّي َمْسُئوٌل َو إِنَُّكْم َمْسُئوُلون». 51
«اوصيَك بِهذا َرِحَمَك اللَّه - و أوَمأ إلى الحسيِن - أن تَموَت دونَُه». 108

يوُخ». 123 بّاُن َو خالََفنى الشُّ باِن َخيراً فإنَُّهم أَرقُّ أفئَدًة إنَّ اللََّه بََعَثنى بِالَحّقِ بَشيراً َو نَذيراً َفحالََفنى الشُّ «ُاوصيُكم بِالشُّ
«ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اللَِّه فِيَما أَْنُتْم َعْنُه َمْسُئوُلوَن َو إِلَْيِه تَِصيُرون». 51

«اولئَِك َواللَِّه اَالََقلُّوَن َعَدداً َو االعظَُموَن ِعنداللَِّه َقدرا... َهَجَم بهمالعلم على حقيقهالبصيره و باَشرُوا روَحاليقين َو استالنُوا ماَ
اسَتعَوَرُهاَلُمتَرفوَن َو اَنسُوا بِما اسَتوَحَش ِمنُهالجاِهُلون و صحبواالدنيا بابدان ارواحها معلقٌة بالمحالالعلى». 170
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«أَوَُّل َما ُيْسأَُل َعْنُه اْلَعْبُد ُحبَُّنا أَْهَل اْلبَيْت». 75
«إِيَّاُكْم َو اْلُغُلوَّ فِيَنا ُقوُلوا إِنَّا َعبِيٌد َمْرُبوُبوَن َو ُقوُلوا فِي َفْضلَِنا َما ِشْئُتم». 204

«اِيَّاَك َو َما تَعَتِذُر ِمنُه َفاِنَّ الُمؤِمَن َال ُيِسىُء َو َال يَعَتِذُر َو الُمَنافُِق ُكلَّ يّوٍم ُيِسىُء َو يَعَتذُر». 186
«إِي َو اللَِّه إِنِّي َألُِحبُُّه ُحبَّْيِن ُحبّاً لَُه َو ُحبّاً لُِحّبِ أَبِي طَالٍِب لَُه َو إِنَّ َولََدُه لََمْقُتوٌل فِي َمَحبَِّة َولَِدَك َفَتْدَمُع َعلَْيِه ُعُيوُن اْلُمْؤِمنِيَن َو ُتَصلِّي

َعلَْيِه اْلَمَالئَِكُة اْلُمَقرَُّبون «إِلَى اللَِّه أَْشُكو َما تَْلَقى ِعْتَرتِي ِمْن بَْعِدي». 174
«أيُّهااالميُر إنّا اهُل بَيتِالنُّبوَِّة و معِدُنالرسالِة و ُمخَتلُِفالمالئكِة بنا َفَتَحاللَُّه و بِنا َخَتَماللَُّه و يزيُد رجٌل فاسٌق، شارُبالخمِر،

قاتُاللنفِسالُمَحرَّمِة ُمعلٌِن و ِمثلى الُيبايُِع مثلَه...». 105
«أَيَُّها النَّاُس إِنَّ أََحقَّ النَّاسِ بَِهَذا اْألَْمِر أَْقَواُهْم َعلَْيِه، َو أَْعَمُلُهْم بِأَْمِر اللَِّه فِيِه. َفإِْن َشَغَب َشاِغٌب اْسُتْعتَِب، َفإِْن أَبَى ُقوتِل». 47
«اَيَّها النّاس التَسَتوِحُشوا فى طَريقِ الُهدى لِقلَّة اَهلِِه َفاِنَّ الناَس َقد اجَتَمعُوا َعلى مائَِدٍة ِشبُعها َقصيٌر َو ُجوُعها طَويٌل». 166

«أَيَُّها النَّاُس َمْن َجاَد َساَد َو َمْن بَِخَل َرُذَل َو إِنَّ أَْجَوَد النَّاسِ َمْن أَْعطَى َمْن َال يَْرُجوُه». 183
«أَيَُّها النَّاُس نَافُِسوا فِي اْلَمَكاِرِم َو َساِرُعوا فِي اْلَمَغانِِم َو َال تَْحَتِسُبوا بَِمْعُروٍف لَْم تَْعَجُلوا». 182

«أّما بَعُد يا أهل الكوفه، يا أهل الَمكر َو الَغدر َو الَخيالء َفإنا أهل بَيت إبَتالنَا اللَّه بُِكم و إبَتالُكم بِنا...». 91
«أما ترونه يتلظى عطشاً». 236

«أنَت ُحر َكما َسمَّتك ُامَُّك فى الدنيا و اآلخرة». 106
«أُيقَتُل أُبوعبِداللَّه َو أنَت تَنُظُر الَيِه؟». 151

ْنيَا ُتْحَرُز اْآلِخَرة». 98 «بِالدُّ
ا بَْعُد َفإِنَّ َمْن طَلََب ِرَضى اللَِّه بَِسَخِط النَّاسِ َكَفاُه اللَُّه ُأُموَر النَّاسِ َو َمْن طَلََب ِرَضى النَّاس ِبَِسَخِط اللَِّه «بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم أَمَّ

َالم». 181 َوَكلَُه اللَُّه إِلَى النَّاسِ َو السَّ
«بِْسِماللَِّه َو بِاللَِّه اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِرْزقاً َواِسعاً َوِعْلماً نَافِعاً َو ِشَفاًء ِمْن ُكّلِ َداٍء إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدير». 306

«بِسِم اللَِّه َو بِاللَِّه َو َعلى ِملَِّة َرسوِل اللَِّه». 256
«تبت يداك و لعن ما جئتنا به من أمانك يا عدواللَّه أتأمرنا أن نترك أخانا و سيدنا الحسين». 66 و 144

«تَْدَمُع اْلَعْيُن َو يَْحَزُن اْلَقْلُب َو َال أَُقوُل إِالَّ َما يَْرَضى َربَُّنا َو إِنَّا بَِك يَا إِْبَراِهيُم لََمْحُزوُنوَن». 149
«ثاَرْت َعلَينا ِعصابٌَة أْيديها في َمقابِضِ ُسُيوفِها كاألُسوِد الّضاريِة». 159

«ثََالٌث لَم يَجَعِل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِألََحٍد فِيِهنَّ ُرخَصًة أََداُء األََمانَِة إِلَى البَرِّ َو الَفاِجِر َوالَوَفاُء بِالَعهِد لِلبَرِّ َو الَفاِجِر َو بِرُّ الَوالَِديِن بَرَّيِن َكانَا أَو
َفاِجَريِن». 90

«جعالللَّه.... َواْلَوَفاَء بِالنَّْذِر تَْعِريضاً لِْلَمْغِفَرة». 312
«ُجُمود الَعْيِن» و «َقساوُة الَقْلب». 150

«حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا». 88
«َحتّى صاَر َكالُقنُفِذ». 254

«ُحْسُن الظَّّنِ أَْن ُتْخلَِص اْلَعَمَل َو تَْرُجو ِمَن اللَِّه أَْن يَْعُفَو َعِن الزَّلَِل». 56
«َحنُِّكوا أَْوَالَدُكْم بُِتْربَِة اْلُحَسْيِن عليه السالم َفإِنََّها أََماٌن». 308

«ُخطَّ اْلَمْوُت َعلَى ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلِقَالَدِة َعلَى ِجيِد اْلَفَتاِة َو َما أَْولََهنِي إِلَى أَْسَالفِي اْشتِيَاَق يَْعُقوَب إِلَى ُيوُسَف». 102
ْنيا». 98 «َرْأُس ُكّلِ َخِطيَئٍة ُحبُّ الدُّ

«ُربَّ َذنٍب أَحَسَن ِمَن اِالعتَِذاِر ِمنه». 186
«َرِحَم اللَُّه َسْعداً نََصَرنَا َحيّاً َو أَْوَصى بَِنا َميِّتا». 63

«َرِحَم اللَُّه ُمْسلِماً َفلََقْد َصاَر إِلَى َرْوحِ اللَِّه َو َرْيَحانِِه َو تَِحيَّتِِه َو ِرْضَوانِِه أََما إِنَُّه َقْد َقَضى َما َعلَْيِه َو بَِقَي َما َعلَْيَنا ُثمَّ أَْنَشأَ يَُقوُل». 169
«َرِحَمَك اللَُّه يَا َزْيُد َقْد ُكْنَت َخِفيَف اْلَمُئونَِة َعِظيَم اْلَمُعونَة». 68

ِة َصلََواُتاللَِّه ْسَالِم ِديناً َو بِاْلُقْرآِن كَِتاباً َو بِاْلَكْعبَِة قِْبلًَة َوبَِعلِّيٍ َولِيّاً َو إَِماماً َو بِاْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َواْألَئِمَّ ٍد نَبِيّاً َو بِاْإلِ «َرِضيُت بِاللَِّه َربّاً َو بُِمَحمَّ
ًة َفاْرَضنِي لَُهْم إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدير». 136 َعلَْيِهْم اللَُّهمَّ إِنِّي َرِضيُت بِِهْم أَئِمَّ

«َسالٌم َعلَْيَك َهذا فِراُق بَْيني َو بَْيَنْك». 141
«َسِمعُت أبى أميَرالمُؤمنيَن عليه السالم يُقوُل: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله َمن َسَعى فِى حاَجِة أَِخيه الُمؤِمن َفكأنَّما َعبَداللَّه

تِسَعَة آالِف َسَنٍة، صائَِماً نَهاَرُه، قائَِماً لَيلَُه». 187
ُعَك ِوداَع ُمفاِرقٍ التَالقَِى بَعَدُه». 250 «مهالً يا اخى، تََوقَّف َحتّى أتََزَوُد ِمنَك َو أَودِّ

«شيَعُتنا ال يَهرُّوَن َهريَر الَكلِب». 171
َم َما اْسَتْحَسَن، َو أَْمَسَك َما اْسَتْقبََح، َو أَْظَهَر اْلَجِميَل َو َساَرَع بِاْألَْمِر اْلَجلِيِل، َرْغبًَة إِلَى َرْحَمِة اْلَجميِل، َفَذاَك ِمنَّا َو «ِشيَعُتَنا َمْن َقدَّ

إِلَْيَناَو َمَعَنا َحْيُثَما ُكنَّا». 82
«شيَعتى َمهما َشِربُتم ماَء َعذبٍ َفاذُكرونى...». 260

ائَِمِة َفأَيُُّكْم يَْكَرُه أَْن يَْنَتِقَل ِمْن «َصْبراً بَنِي اْلكَِراِم َفَما اْلَمْوُت إِالَّ َقْنطََرٌة تَْعُبُر بُِكْم َعِن اْلُبْؤسِ َو الضَّرَّاِء إِلَى اْلجَِناِن اْلَواِسَعِة َو النَِّعيِم الدَّ
ثَنِي َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى هللا عليه وآله ِسْجٍن إِلَى َقْصٍر َو َما ُهَو ِألَْعَدائُِكْم إِالَّ َكَمْن يَْنَتِقُل ِمْن َقْصٍر إِلَى ِسْجٍن َو َعَذابٍ إِنَّ أَبِي َحدَّ
ْنيَا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َو َجنَُّة اْلَكافِِر َو اْلَمْوُت ِجْسُر َهُؤَالِء إِلَى ِجَنانِِهْم َو ِجْسُر َهُؤَالِء إِلَى َجِحيِمِهْم َما َكَذْبُت َو َال ُكِذْبُت». 103 و وسلم أَنَّ الدُّ
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«طالما جلى به الكرب عن وجه رسول اللَّه 6». 135
ُر اْلَمْخُلوَق فِي َعْيَنْيَك». 96 «ِعظَُم اْلَخالِقِ ِعْنَدَك ُيَصّغِ

«َعُظَم اْلَخالُِق فِي أَْنُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدونَُه فِي أَْعُينِِهْم». 96
«َعلَى ِمْثِل َجْعَفٍر َفْلَتْبِك اْلبََواكِي». 148

«فالموت فى حياتكم مقهورين و الحياة فى موتكم قاهرين». 100
«فامض لوجهك الذى وّجهتك فيه». 167

«َفبَِم تَسَتِحلُّوَن َدمى...». 253
«َفَجديُدها بال َو نَعيُمها ُمضَمِحلٌّ َو ُسروُرها ُمكَفِهرٌّ َو الَمنِزُل ُبلَغٌة و الّداُر ُقلَعٌة َفَتَزوَّدوا َفإنَّ خيَر الزّاِد التقوى». 98

«فذبح الطفل من الوريد الى الوريد، او من االذن الى االذن». 245
َالُم». 156 ائُِن بِِديِن اْلَحّقِ اْلَحابُِس نَْفَسُه َعلَى َذلَِك لِلَِّه َو السَّ َماُم إِالَّ اْلَحاكُِم بِاْلكَِتابِ اْلَقائُِم بِاْلِقْسِط الدَّ «َفلََعْمِري َما اْإلِ

«َفنادى أحبِسيِهنَّ يا َزينُب». 251
«َفَواللَِّه َما ُأبَالِي َدَخْلُت إِلَى اْلَمْوتِ أَْو َخَرَج اْلَمْوُت إِلَي». 102

َواُء اْألَْكبَُر». 304 «فِي ِطيِن َقْبِر اْلُحَسْيِن 7 ِشَفاٌء ِمْن ُكّلِ َداٍء َو ُهَو الدَّ
«قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة و قد أمكنه أن يكون إنسانا». 50

ْنيَا بَْعَدَك اْلَعَفا». 230 «َقَتَل اللَُّه َقْوماً َقَتُلوَك َما أَْجَرأَُهْم َعلَى الرَّْحَمِن َو َعلَى َرُسولِِه َو َعلَى اْنتَِهاِك ُحْرَمِة الرَُّسوِل َعلَى الدُّ
«َقْد َكاَن اْلِعبَاُد ُيَكافُِئوَن فِيَما بَْيَنُهْم بِاْلَمْعُروِف َو أَنَا ُأَكافُِئَك اْليَْوَم بِاْلَجنَِّة». 73

«قطع اللَّه رحمك». 227
«كفى بُك ذّالً أن تعيش ُمرَّغماً». 101

«كل إناء يترشح بما فيه». 94
«كل عزيز غير اللَّه سبحانه ذليل». 96

«كل قوي غير اللَّه سبحانه ضعيف». 96
«َال تَْأَذُنوا ِألََحٍد َحتَّى ُيَسلِّم». 180

«ال تََتكَّلف ما ال ُتطيق، و ال تََتعرَّض لِما ال ُتدِرك، و ال تَُعدَّ ما التقدر عليه، و ال تنفق اال بقدر ما تستفيد، وال تَطُلب من الجزاء إِال بَقدِر ما
َصَنعَت، و ال تَفَرح إال بِما نِلَت ِمن طاعِة ِهللا، و ال تََتناَول إال ما رأيَت نَفَسَك له أهال». 185

ا ُذو اْلُمُروَِّة َفإِنَُّه يَْسَتْحيِي لُِمُروَّتِِه َو أَمَّا يِن َفيَُصوُن ِديَنُه َو أَمَّ ا ُذو الّدِ «َال تَْرَفْع َحاَجَتَك إِالَّ إِلَى أََحِد ثََالثٍَة إِلَى ِذي ِديٍن أَْو ُمُروٍَّة أَْو َحَسٍب َفأَمَّ
ُذو اْلَحَسِب َفيَْعلَُم أَنََّك لَْم ُتْكِرْم َوْجَهَك أَْن تَْبُذلَُه لَُه فِي َحاَجتَِك َفُهَو يَُصوُن َوجَهَك أَن يَُردََّك بَِغيِر َقَضاِء». 179

«ال تَسَتأكُِلوا بآِل محَّمد». 159
«َال تَْكِذْب َعلَْيَنا َكِذبًَة َفُتْسلََب اْلَحنِيِفيَّة». 161

«الَحوَل َوالُقوََّة إالّ بِاللَِّه». 60 و 251
لِيِل َو َال أَفِرُّ فَِراَر اْلَعبِيد». 101 «َال َو اللَِّه َال ُأْعِطيُكْم بِيَِدي إِْعطَاَء الذَّ

«ال واللَّه، مانَفَعُل ولكن نَفديَك بِأنُفِسنا و أموالِنا و أهلينا و ُنقاتُِل َمَعَك حتّى نَِرَد َموِرَدَك َفَقبَّح اللَُّه بَعَدَك». 108
«ال ُيَرى اْلَجاِهُل إِال ُمْفِرطاً أَْو ُمَفرِّطا». 86

«َال يَْصُلُح النَّاُس إِالَّ بِإَِماٍم َو َال تَْصُلُح اْألَْرُض إِالَّ بَِذلَِك». 47
«َال ُيِقيُم أَْمَر اللَِّه ُسْبَحانَُه تََعالَى إِالَّ َمْن َال ُيَصانُِع َو َال ُيَضاِرُع َو َال يَتَّبِعِ اْلَمطَاِمَع». 48

ِه َو ُوْلِدِه َو أَْهلِِه َو َمالِِه َو ِمَن النَّاسِ ُكلِِّهْم». 55 يَماَن بِاللَِّه َحتَّى يَُكوَن اللَُّه أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن نَْفِسِه َو أَبِيِه َو ُأّمِ ُض َرُجٌل اْإلِ «َال ُيَمّحِ
ناِن َو بِالِحجاَرِة َوبِالَخَشِب َوبِالَعصا َولََقد اوِطئوهالخيُل بَعَد ذلك». 261 يِف َوالّسِ «لََقد ُقتَِل بِالسَّ

«لقد كان لك برسول اللَّه ص صحبة و منة قرابة و لكن الشيطان دخل منخريك فأوردك هذا المورد». 135
لَِّم لَُه َعْشُر َمَراقَِي َو تَْرتَِقي ِمْنُه ِمْرَقاًة بَْعَد ِمْرَقاٍة...... َحتَّى اْنَتَهى إِلَى اْلَعاِشَرِة ُثمَّ َقاَل َو َكاَن «لِِإليَماُن َعْشُر َدَرَجاتٍ بَِمْنِزلَِة السُّ

َسْلَماُن فِي اْلَعاِشَرِة َو أَُبو َذرٍّ فِي التَّاِسَعِة َو اْلِمْقَداُد فِي الثَّاِمَنة». 133
َالِم َسْبُعوَن َحَسَنًة تِْسٌع َو ِستُّوَن لِْلُمْبَتِدِئ َو َواِحَدٌة لِلرَّاد». 180 «لِلسَّ

َقاَمِة فِيَها». 143 ْنيَا لََنا بَاقِيًَة َو ُكنَّا فِيَها ُمَخلَِّديَن آلَثَْرنَا النُُّهوَض َمَعَك َعلَى اْإلِ «لَْو َكانَِت الدُّ
هِل». 255 ماُء ُاطبَِقت َعلىاألرضِ َو لَيَت الجِباُل تََدكَدَكت َعلى السَّ «لَيَت السَّ
«لَيَس َكذالَِك َولكِن تَُكوُنالصَّنِيعُة ِمثَل َوابِل الَمطَِر ُتِصيُب البَرَّ َو الَفاِجَر». 185

«لَيَس ِمنَّا َمن أَخلََف بِاألََمانَة». 90
«لَْيَس ِمنَّا َمْن تََرَك ُدْنيَاُه ِآلِخَرتِِه َو ال آِخَرتَُه لُِدْنيَاُه». 86

«لَيَس ِمنَّا َمن لَم ُيَوقِّر َكبِيَرنَا َو يَرَحم َصِغيَرنَا». 88
«لَيَس ِمنّا َمن ماَكَر ُمسلماً». 91

َع َعلَْيِه ُثمَّ َقتََّر َعلَى ِعيَالِه». 87 «لَْيَس ِمنَّا ِمْن ُوّسِ
«لَْيَس َهَذا ُبَكاًء َو إِنََّما َهِذِه َرْحَمٌة َو َمْن َال يَْرَحْم َال ُيْرَحْم». 149

«َما أَْصَغَر َعظََمًة فِي َجْنِب ُقْدَرتِك». 96
«ما َرأَيُت إالّ َجميالً». 106
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«َماُلَك اِن لَم يَُكن لََك ُكنَت لَُه َفَال تَبَق َعلَيِه َفاِنَُّه َال يَبَقى َعلَيَك َو ُكلُه َقبَل أّن يَأُكلَك». 187
يَماِن َو ُنوِرِه ِحيَن يَماِن ُثمَّ ُيْنَزُع ِمْنُه َو لََقْد َمَشى الزُّبَْيُر فِي َضْوِء اْإلِ «ُمْسَتَقرٌّ فِي الرَِّحِم َو ُمْسَتْوَدٌع فِي الصُّْلِب َو َقْد يَُكوُن ُمْسَتْوَدَع اْإلِ

ْيِف َو ُهَو يَُقوُل َال ُنبَايُِع إِالَّ َعلِيّا». 135 ُقبَِض َرُسوُل اللَِّه َحتَّى َمَشى بِالسَّ
«معرفة اللَّه سبحانه أعلى المعارف». 52

«ُملَِئْت ُبُطوُنُكْم ِمَن اْلَحَراِم َو ُطبَِع َعلَى ُقُلوبُِكم». 157
«من اتخذ دين اللَّه لهوا و لعبا أدخله اللَّه سبحانه النار مخلدا فيها». 72

«َمن اتّقى ِمُنكم و أصلََح َفُهو ِمنّا أهَل البيت». 84
َناِم اْألَْعلَى». 81 «... َمْن أََحبََّنا َو َعِمَل بِأَْمِرنَا َكاَن َمَعَنا فِي السَّ

«َمِن اْحَتاَج إِلَْيِه أَُخوُه اْلُمْسلُِم فِي َقْرضٍ َفلَْم ُيْقِرْضُه َحرََّم اللَُّهَعلَْيِه اْلَجنَّة». 71
«َمْن أَْخَرَجَها ِمْن َضَالٍل إِلَى ُهًدى َفَكأَنََّما أَْحيَاَها َو َمْن أَْخَرَجَها ِمْن ُهًدى إِلَى َضَالٍل َفَقْد َقَتلََها». 85

«َمْن أَْطَعَم ُمْؤِمناً ِمْن ُجوعٍ أَْطَعَمُه اللَُّه ِمْن ثَِماِر اْلَجنَّة». 71
«من الشبهات الدنيا، من الغرات الموت و......يوم القيامة». 60

«َمن أَحبَّنا بِقلبه و اعاننا بِلسانِه و قاتََل َمَعنا اعداَءنا بِيَِده فهو َمَعنا فى الجنِة فى درجاتِنا». 79
«َمن أَحبَّنا َفُهَو منّا اهَل البيِت، ُقلُت ُجِعلُت فِداَك! ِمنُكم؟ قال ِمنّا واللَِّه، أما َسِمعَت قوَل ابراهيم َفَمن تَبَِعنى َفانّه ِمنّى». 78

«َمن أحَجَم َعِن الرَّأِى َو َعيِيَت بِِه الِحيَُل كاَن الرِّفُق ُمفتاَحه». 187
«َمْن تََذكََّر ُمَصابََنا َو بََكى لَِما اْرُتكَِب ِمنَّا َكاَن َمَعَنا فِي َدَرَجتَِنا يَْوَم اْلِقيَاَمة». 83

«َمْن َجلََس َمْجلِساً ُيْحيَا فِيِه أَْمُرنَا لَْم يَُمْت َقْلُبُه يَْوَم تَُموُت اْلُقُلوُب». 83
«َمْن َحاَوَل أَْمراً بَِمْعِصيَِة اللَِّه َكاَن أَْفَوَت لَِما يَْرُجو َو أَْسَرَع لَِمجِيِء َما يَْحَذر». 180

«َمْن ُذكِْرنَا ِعْنَدُه َفَفاَضْت َعْيَناُه َحرََّم اللَُّه َوْجَهُه َعلَى النَّار». 202
َر». 152 ِه، َغَفَر اللَُّه لَُه ما تَقَّدَم ِمن َذنبِه َو تأخَّ «َمن زاَر الُحَسيَن عاِرفاً بَِحّقِ

«َمن َسرَُّه أَن ُينسأَ فى أََجلِِه َو ُيزاَد فى ِرزقِِه َفليَِصل َرحِمُه». 187
«من عرف اللَّه وحده». 52

يَاِم َو اْلِقيَام». 52 «َمْن َعَرَف اللََّه َو َعظََّمُه َمَنَع َفاُه ِمَن اْلَكَالِم َو بَْطَنُه ِمَن الطََّعاِم َو َعنَّى نَْفَسُه بِالصِّ
«َمْن َعَرَف ِديَنُه ِمْن كَِتابِ اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َزالَِت اْلجِبَاُل َقْبَل أَْن يَُزوَل َو َمْن َدَخَل فِي أَْمٍر بَِجْهٍل َخَرَج ِمْنُه بَِجْهل». 132

«َمن َعَرَف َفضَل َكبِيٍر لِِسنِِّه َفَوقََّرُه آَمَنُه اللَُّه ِمن َفَزعِ يَوِم الِقيَاَمة». 89
«من عرف كف». 52

«َمْن َكاَن لِلَِّه ُمِطيعاً َفُهَو لََنا َولِى». 82
«َمن كاِن َمَعُه ُسبَحٌة ِمن طيِن َقبِر الُحسيِن 7 ُكتَِب ُمَسبِّحاً َو إن لَم ُيَسبِّح بِها». 301

«َمْن َكُرَمْت َعلَْيِه نَْفُسُه َهانَْت َعلَْيِه َشْهَوُتُه». 74
«من كمال السعادة السعي في صالح [إصالح ]الجمهور». 71

«َمْن ُكْنُت َمْوَالُه َفَعلِيٌّ َمْوَالُه». 67
«َمن لَم ُيَهّذِب نَفَسُه لَم ُينَتَفع بالَعقِل». 74

َماِم َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة». 154 و 155 َماٍم أَْو لَْيَس فِي ُعُنِقِه َعْهُد اْإلِ «َمْن َماَت َو لَْيَس فِي ُعُنِقِه بَْيَعٌة ِإلِ
«َمْوٌت فِي ِعزٍّ َخْيٌر ِمْن َحيَاٍة فِي ُذل». 101
«َميِّت ال بَواكَى له َعلَيِه، ال اعزاَز لَه». 147

«ناِد أن اليقُتل َمعِى َرُجٌل َعلَيِه َديٌن، و ناِد بِها فى الموالى، َفانى َسِمعت رُسوَل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: َمن ماَت َو َعليِه
َديٌن، أَخَذ َمن َحسناتِِه يَوَم القياَمة». 157

َعُه». 247 فَل َحتّى ُاَودِّ «ناِولونى َعليّاً اِبنى الطِّ
ُق بِذلك الَحقَّ الُمسَتَحَق َعلَينا ِممَّن تَوّالُه...». 157 «نَحُن نَعلَُم أنّا أحَّ

«نََفَقُة الرجِل َعلى ِعيالِه َصَدقة». 87
ٌب أَْجراً َفلَْو َرأَْيُتُم اْلَمْعُروَف َرُجًال َرأَْيُتُموُه َحَسناً َجِميًال تَُسرُّ النَّاِظِريَن َو لَْو َرأَْيُتُم اللُّْؤَم َرأَْيُتُموُه «َو اْعلَُموا أَنَّ اْلَمْعُروَف ُمْكِسٌب َحْمداً َو ُمَعّقِ

َسِمجاً ُمَشوَّهاً تَْنِفُر ِمْنُه اْلُقُلوُب َو ُتَغضُّ ُدونَُه اْألَْبَصاُر». 183
«َو اْعلَُموا أَنَّ َحَوائَِج النَّاسِ إِلَْيُكْم ِمْن نَِعِم اللَِّه َعلَْيُكْم َفَال تََملُّوا النَِّعَم َفَتُحوَر نَِقماً». 183

«َو اْكِسُبوا اْلَحْمَد بِالنُّْجحِ َو َال تَْكَتِسُبوا بِاْلَمْطِل َذّماً َفَمْهَما يَُكْن ِألََحٍد ِعْنَد أََحٍد َصنِيَعٌة لَُه َرأَى أَنَُّه َال يَُقوُم بُِشْكِرَها َفاللَُّه لَُه بُِمَكاَفاتِِه َفإِنَُّه
أَْجَزُل َعطَاًء َو أَْعظَُم أَْجراً». 182

«واللَِّه ال ُاعِطيهم بِيَدى اعطاء الذليل، و ال أقرُّ لكم ِاقراَر الَعبيِد». 160
ْفِل بَِثْديِ ُأّمِه». 102 «َو اللَِّه َالْبُن أَبِي طَالٍِب آنَُس بِاْلَمْوتِ ِمَن الطِّ

ْبَعَة بَِما تَْحَت أَْفَالكَِها َعلَى أَْن أَْعِصَي اللََّه فِي نَْملٍَة أَْسُلُبَها ِجْلَب َشِعيَرٍة َما َفَعْلُته». 132 «َو اللَِّه لَْو ُأْعِطيُت اْألََقالِيَم السَّ
بِت». 105 «واللَِّه، يا ابَن َعّمى، لَيَعَتَدنَّ َعلَىَّ َكما اعَتَدت اليهوُد َعلى السَّ

«وا محمداه! وا ابتاه! وا علياه! وا جعفراه!». 255
«َو اََمرَّ يََدُه َعلى َصدِرها َو َسَكَنها ِمَن الَجَزع». 250
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«َو إِنَّ أَْعَفى النَّاسِ َمْن َعَفا َعْن ُقْدَرٍة». 184
َل ِألَِخيِه َخْيراً َوَجَدُه إَِذا َقِدَم َعلَْيِه َغداً َو َمْن أََراَد اللََّه تَبَاَرَك َو تََعالَى بِالصَّنِيَعِة إِلَى «َو إِنَّ أَْوَصَل النَّاسِ َمْن َوَصَل َمْن َقطََعُه...... َفَمْن تََعجَّ

ْنيَا َما ُهَو أَْكَثُر ِمْنُه». 184 أَِخيِه َكاَفأَُه بَِها فِي َوْقِت َحاَجتِِه َو َصَرَف َعْنُه ِمْن بََالِء الدُّ
ِة َجّدِي». 156 ْصَالحِ فِي ُأمَّ «َو إِنََّما َخَرْجُت لِطَلَِب اْإلِ

«َو إِنِّي َال أََرى اْلَمْوَت إِالَّ َسَعاَدًة َو اْلَحيَاَة َمَع الظَّالِِميَن إِالَّ بََرما». 101
«َواهاً لَِك يَا ُتْربَُة لَُيْحَشَرنَّ َمَعِك َقْوٌم يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة بَِغْيِر ِحَسابٍ». 296

«... و ايُم اللَِّه لََتقُتُلنى الِفَئُةالباغيُة و لَيَلبََسنَُّهم اللَُّه ُذالًّ شاِمالً و َسيفاً قاِطعاً و لَُيَسلِّطَنَّ َعلَيِهم َمن ُيِذلُُّهم حتّى يَكونوا أَذلَّ ِمن َقوِم
َسبَاء إذ َملََكتُهم إمَراٌَة ِمنُهم َفَحَكَمت فى أموالِِهم و ِدمائهم». 104

«َو َقْد ُقْلُتْم َربَُّنا اللَُّه َفاْسَتِقيُموا َعلَى كَِتابِِه َو َعلَى ِمْنَهاجِ أَْمِرِه َو َعلَى الطَِّريَقِة الصَّالَِحِة ِمْن ِعبَاَدتِِه ُثمَّ َال تَْمُرُقوا ِمْنَها َو َال تَْبَتِدُعوا فِيَها َو
َال ُتَخالُِفوا َعْنَها». 140

«َوالتَستأكِِل بِنا الناَس َفال يَزيدَك اللّه بِذلَك إّال َفْقرا». 159
َك لِلنّاسِ َو التَمشِ فِي االْرضِ َمَرحاً». 194 ْر َخدَّ «و الُتَصّعِ

«َو َال يَْحَتجَّ ُمْحَتجٌّ ِمْنُكْم فِي ُمَخالََفتِِه بِِصَغِر ِسنِِّه َفلَْيَس اْألَْكبَُر ُهَو اْألَْفَضَل بَِل اْألَْفَضُل ُهَو اْألَْكبَُر َو ُهَو اْألَْكبَُر فِي ُمَواَالتَِنا َو ُمَواَالِة أَْولِيَائَِنا».
126

«َو لَْو أَنَّ َرُجًال أََحبَّ َحَجراً لََحَشَرُه اللَُّه َمَعه». 80
«َو لَْو َال اْألََجُل الَِّذي َكَتَب اللَُّه َعلَْيِهْم لَْم تَْسَتِقرَّ أَْرَواُحُهْم فِي أَْجَساِدِهْم طَْرَفَة َعْين». 102

«َو َما ُتَناُل َوَاليَُتَنا إِالَّ بِاْلَعَمِل َو اْلَوَرعِ». 82
«َو َما َمَعَنا بََراَءٌة ِمَن النَّاِر». 82

«َو َمْن ُذكَِّر بُِمَصابَِنا َفبََكى َو أَْبَكى لَْم تَْبِك َعْيُنُه يَْوَم تَْبكِي اْلُعُيون». 83
«َو َمْن َكاَن لِلَِّه َعاِصياً َفُهَو لََنا َعُدو». 82

ْنيَا َو اْآلِخَرِة َو َمْن أَْحَسَن أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيِه َو اللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن». 184 «َو َمْن نَفََّس ُكْربََة ُمْؤِمٍن َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكَرَب الدُّ
«َويَحُكم ما تَنَتِظروَن بِالرَُّجِل ُاقُتلُوُه ثََكلَتُكم ُامَّهاتُِكم». 257

«َوْيَحُكْم يَا ِشيَعَة آِل أَبِي ُسْفيَاَن إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم ِديٌن َو ُكْنُتْم َال تََخاُفوَن اْلَمَعاَد َفُكوُنوا أَْحَراراً فِي ُدْنيَاُكْم َو اْرِجُعوا إِلَى أَْحَسابُِكْم إِْذ ُكْنُتْم
أَْعَراباً...». 254

«َويلَُكم أما فيُكم ُمسلٌِم؟». 256
«ويلكم! أسقوا هذا الرضيع». 236

«َهَذا ُكفَّ َعِن اْلِغيبَِة َفإِنََّها إَِداُم كَِالبِ النَّار». 179
«َهَذا َمْوِضُع َكْربٍ َو بََالٍء َهاُهَنا ُمَناُخ ِرَكابَِنا َو َمَحطُّ ِرَحالَِنا َو َمْقَتُل ِرَجالَِنا َو َمْسَفُك ِدَمائَِنا». 220

«هذاِن َخصماِن اخَتَصُموا فى ربِّهم». 155
«هَكذا ألقى اللََّه ُمخِضباً بَِدمى َمغصوباً َعلى َحّقى». 257

ٍد يََخاُف اللََّه فِيَنا َهْل ِمْن ُمِغيٍث يَْرُجو اللََّه فِي إَِغاثَتَِنا». 243 و 247 «َهْل ِمْن َذاّبٍ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَِّه َهْل ِمْن ُمَوّحِ
«هم حجتى عليكم و انا حجةاللَّه الراد عليهم كالراد علينا». 41

«ُهَو أن تَخُرَج ِمن بَيتَِك، َفال تَلقى أََحداً اِال َرأَيَت لَُه الفَضَل َعلَيَك». 184
«َهوََّن َعلَيَّ َما نََزَل بِي أَنَُّه بَِعْيِن اللَِّه». 243

«هيهات منا الذلّه». 325
«يا ابا عبِدالرحمن، اما َعلِمَت أّن ِمن هوان الدنيا على اللَِّه أّن رأَس يَحيَى بِن زكريّا ُاهِدَى الى بَغّىٍ ِمن بَغايا بَنى اسرائيل؟ اما تََعلُم إّن
بنى اسرائيَل كانوا يَقُتلوَن ما بَيَن طلوعِ الفجِر الى طلوعِ الشمسِ َسبَعين نبيّاً ُثّم يجلِسوَن فى أسواقِِهم يَبيَعون و يَشَتروَن َكأنَُّهم لم

يَصَنعوا شيئاً َفلَم ُيَعّجِل اللَُّه َعلَيِهم، ُثمَّ أَخَذ بعَد ذلَك أخَذ عزيٍز ُمقتدر». 104
«يا اَبتاه َءأسَتسلَمَت لِلَموتِ َفإلى َمن أتَّكِل». 249

«يَا أَْحَمُد َهْل تَْدِري َمَتى يَُكوُن [لَِي ]اْلَعْبُد َعابِداً َقاَل َال يَا َرّبِ َقاَل إَِذا اْجَتَمَع فِيِه َسْبُع ِخَصاٍل َوَرٌع يَْحُجُزُه َعِن اْلَمَحاِرِم و َصْمٌت يَُكفُُّه
ْنيَا لُِبْغِضي لََها َو ُيِحبُّ ا َال يَْعنِيِه َو َخْوٌف يَْزَداُد فِي ُكّلِ يَْوٍم ِمْن ُبَكائِِه َو َحيَاٌء يَْسَتِحي ِمنِّي فِي اْلَخَالِء َو أَْكُل َما َال ُبدَّ ِمْنُه َو ُيْبِغُض الدُّ َعمَّ

اْألَْخيَاَر لُِحبِّي لَُهْم». 54
اِم اْسَمْع َحِديَثَنا َو َال تَْكِذْب َعلَْيَنا َفإِنَُّه َمْن َكَذَب َعلَْيَنا فِي َشْيٍء َفَقْد َكَذَب َعلَى َرُسوِل اللَِّه ص َو َمْن َكَذَب َعلَى َرُسوِل «يَا أََخا أَْهِل الشَّ

بَُه اللَُّه َعزَّ َو َجل». 161 اللَِّه ص َفَقْد َكَذَب َعلَى اللَِّه َو َمْن َكَذَب َعلَى اللَِّه َعذَّ
«يَا أَِخي َو اللَِّه لَْو لَْم يَُكْن َمْلَجأٌ َو َال َمْأًوى لََما بَايَْعت». 100

ِّْت َقْلبِي َعلَى ِدينِك». 138 و 138 «يَا اللَُّه يَا َرْحَماُن يَا َرِحيُم يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ ثَب
«يا بنى امى تقدموا حتى اراكم قد نصحتم للَّه و لرسوله». 66

«يَا ُبَنيَّ إِيَّاَك َو ُظْلَم َمْن َال يَجُِد َعلَْيَك نَاِصراً إِالَّ اللََّه». 179
«يا َجابُِر َو اللَِّه َما ُيَتَقرَُّب إِلَى اللَِّه تَبَاَرَك َو تََعالَى إِالَّ بِالطَّاَعِة». 82

ْر َعْن نَْصِرنَا َما اْسَتطَْعت». 201 «يَا ِدْعبُِل اْرثِ اْلُحَسْيَن 7 َفأَْنَت نَاِصُرنَا َو َماِدُحَنا َما ُدْمَت َحيّاً َفَال ُتَقصِّ
َالُم َفَناَدْتُه ُسَكْيَنُة يَا أَبَْه اْسَتْسلَْمَت لِْلَمْوتِ [أَْسَتْسلَْمَت ]َفَقاَل َكْيَف َال «يَا ُسَكْيَنُة يَا َفاِطَمُة يَا َزْيَنُب يَا ُأمَّ ُكْلُثوٍم َعلَْيُكنَّ ِمنِّي السَّ
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نَا َفَقاَل َهْيَهاَت لَْو ُتِرَك اْلَقطَا لََناَم». 249 يَْسَتْسلُِم َمْن َال نَاِصَر لَُه َو َال ُمِعيَن َفَقالَْت يَا أَبَْه ُردَّنَا إِلَى َحَرِم َجّدِ
«يا ِشيَعة آِل ُمَحمَّد، اعلَُموا أَنَُّه لَيَس ِمنَّا َمن لَم يَملِك نَفَسُه ِعنَد َغَضبِه يا ِشيَعة آل ُمَحمَّد اتَُّقوا اللََّه َما اسَتطَعُتم». 90

«يا ِعتاَب أتَدرى َعلى َمن أسَتحِملُتَك، أسَتحِملُتَك َعلى أهِل اللَِّه َعزَّوَجلَّ َولَو أعلَُم لَُهم َخيراً ِمنَك أسَتحِملُتُه َعلَيِهم». 126
«يا قوم ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل اما ترونه كيف يتلظى عطشا». 245

«يَا لَْيَتنِي ُكْنُت َمَعُكْم َفأَُفوَز َفْوزاً َعِظيماً». 150 و 216
«يا َمعَشَر الشيعِة آل محمد، كونوا النُّمُرَقَة الُوسطى يَرِجُع إِلَيُكُم الَغالى َو يَلَحُق بُِكُم التَّالى». 87

ِّْت َقْلبِي َعلَى ِدينَِك». 139 «يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ َو اْألَْبَصاِر ثَب
«يَا نَْوُف إِْن َسرََّك أَْن تَُكوَن َمِعي يَْوَم اْلِقيَاَمِة َفَال تَُكْن لِلظَّالِِميَن ُمِعيناً». 79

«يا نوف، َمْن أََحبََّنا َكاَن َمَعَنا يَْوَم اْلِقيَاَمِة». 80
الَم َفُقل لَُهم إنَّ أبى ماَت َغريباً َفانُدبوُه َو َمضى َشهيداً َفابكُوه». 248 «يا َولَدى بَلِّغ شيَعتى َعنّى السَّ

«يا َولَدى يا قاسم! إذا َرأَْيَت َعمََّك اْلُحَسْيَن...». 232
«يَا ِهَشاُم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم ُيَحاِسْب نَْفَسُه فِي ُكّلِ يَْوٍم َفإِْن َعِمَل َحَسناً اْسَتَزاَد ِمْنُه َو إِْن َعِمَل َسيِّئاً اْسَتْغَفَر اللََّه ِمْنُه َو تَاَب إِلَْيه». 87
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