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مداریدرقیامعاشوراوالیت
*سیدمحمدمیرتباراالسالموالمسلمینحجت

 درآمد

های دینی، از این دو به  هر نهضتی، دو رکن اساسی دارد: رهبر و یاران. در آموزه
موفقیت و شکست قیام، به پیوند و عدم پیوند شود.  تعبیر می« امت»و « امام»

این دو گره خورده است و در حقیقت، امام و امت، دو بال برای دستیابی به 
تواند شدن یکی از آنها، نهضت نمی باشند؛ اما در صورت شکسته موفقیت می

فرایند پیروزی را طی نماید. در ماجرای کربال، ابتدا مردم با رهبر خویش همراه 
اما در طی مسیر، برخی از قافله جدا شدند و بعضی نیز عقب ماندند و شدند؛ 

لحظه با امام و ولّی و تا آخرین دار عاشورا همگام شدندکمی با سکان فقط عده
خود همراه و همدل باقی ماندند و در راه او، از جان و مال و آبروی خویش 

 گذشتند.
های یاران امام  خی ویژگیدر این نوشتار، ضمن اشاره به مفهوم والیت، بر

 نماییم. مداری تبیین می را ذیل مقوله والیت حسین

                                                            

 .از مبّلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی *
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 مفهوم والیت

ْلجی»والی ،بهرسرواوودتحان،د لغ ادمجاّده ْلجس»بجرودن«وی بجه«دی
معناآ هدیکی،تسّلط،محب ،دمامدا آوسرپرستیامدهاسج ؛امجامعنجاآ

اس  این هدیکجی،شجامر هدیکجیمجادآو1اصلیان، هدیکیدوچیهبههم
د اصجنالحدینجی،مجرادادُقجرب، هدیکجیمعنجوآاسج و2شود معنوآمی

واتتقجادبججهایججنیالهجآپیروآ،تسلیموالات ادپیشجواآوالی ،بهمعنا
خداو جدبجرآمنلباس رهامجامجانمجعجصجوم،پجسادپیامبراسالم،ادسو

اتنجاوالی بهاینمعنا،د زدیرخمبهحضرتتلجی3 مردموالی دا  د
زصبگردیدورسا یمتأسفا ه،اینوالی بعداد حل  سولاررم4شد 

 یهبهبرمسندقد تقرا گردتندرهشایستگیان ا داشتند قیامامامحسین
منظو پاسدا آاددینوبرگش امام بهصجاحباناصجلیانشجکرگردج  

 و،وقتیدرما دا مدینهادامامبیع خواسج ،حضجرتوالیج  احجّ،ایناد
6شدناسالمخوا د و هبرآیهید ابهمعناآبرچیده5خا دانپیامبردا س 

بردا ا انبودن وپیروودرمانمدا آ،یعنیاتتقادبهوالی ا مهوالی 
شایستگیمدا آبهاویخود سیدویا انامام،بهد جریانرربال،اینوالی 

 اددینوامام دداع مود د 

                                                            
مجمیع ؛دخرالجدینلریحجی،399ج399،ص1،یأقرب الموارد سعیدالخو آالشرتو ی،9

  115،ص9،یالبحرین
 « ولی»،مادهمفردات الفاظ قرآن ازباصفها ی،2
 959،صهای عاشورا پیام جوادمحدتی،3
 17 ما ده،ایه0
  570،صوقعة الّطف،رودیمخنفابی  5
 91،صاألحزانمثیر  ما، ابن6
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 مداریهای والیتویژگی

شود:هاییدا درهد ذیربهبرخیادا هااشا همیمدا آ،ویژگیوالی 

 شناسی . معرفت1

دهیم:سهمحو مهممو دبر سیقرا میاینویژگی اد 

 ـ خداشناسی:

،بینشیژ ف سب بهخداو دداشجتند ایجنمعردج ،یا انامامحسین
هاد رجردو جهشجکچنانتمی،بودره هشجبهاتد انخللجیایاجادمیان

یاد  اینویژگیبنیادین،د  دتا وگفتا اصحابامامتالجیحریمش اهمی
راملییادتهاس ؛مثاًلحبیببنمظجاهر ودتاشجو ابجههنگجاموداعبجاامجام

اآموالآمن!بهخداسوگندرهدوسج دا م مجادم اد بهشج »ضررد:تر
بعدادشهادتش یهامجامبجهبجالیناو«بخوا موسالمشما ابهجدتانبرسا م 

ِه َدُر »امدودرمود: نَت فاِضًَل تَ ِلَلّ ! َلَقّد ك  رآَن   َم تِ ْخ َك َيا َحِبيب   1؛َليَلة  واِحيَّدة  في  الق 
خجتم اقجرانشجبیجکد رجهبجودآبادضیلتیمردتو!حبیبآاتوبرادرین

«.رردآمی
 یهد رودهوشام،بیا گربینشهاآپرشو اهربیِ امامحسینخنبه

ایشانباتحمرمصیب وشکناه باتمی،ایشان سب بهخداو داس   ها،
خنابه پرداختهایراد لازوتیان ادشاگرآ به اتربخش چنینهایی  مو ه ره ا د

 میخنابه دس  به مهم این اس   شده شنیده رمتر بینشهایی با مگر اید،
ا؛بهتنوانمثال،د مالسابندیادوقتیاددینبتمی،ایشان سب بهخد

                                                            
  997،ص9،یکتاریخ األمم والملو لبرآ،9
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چگو هدیدآا چه اخداو دبابراد وخا دا  ررد؟،درمود:شود:سؤالمی
«جهدیبایی، دیدم 1؛َّما َرَأْيت  ِإاَل َجِميًَل »

 شناسی: ـ امام

هریکادیا انسیدالشهداء،ادمعرد ژ دی سب بهامامبرخو دا بود د 
به  ا امام یا ان ان،  تیاه و دا د ا تباط خداو د معرد  با شناخ ،  وع این
ودادا آوالات محض سب بهحا الهیوادا ررد ادسوآدیگر،بینش

هاآمادآومحوشدنایشانتمی، سب بهامام،سبب ها مودنتماما دش
 امام پیود  اد بعد  یاحی یهید بن حّر مثال، براآ تمامشد؛ به امام، به ستن

ویادهیربنقینبعد2مقاماتد یوآپش پاددود  رابامامبهشهادت سید
امام با مالقات  دی اد د جه به ا که تا  مود دداع حضرت اد وجود تمام با ،
3شهادت ایرامد 

 : ـ عشق به امام حسین

اس ؛دیرااینامرسجببگردیجد،تش،بهامامحسینالدمهشناخ تمی،
بهرهیا انامامبیشتربهمقامحضرتاشناشو دوا ادتاصحاباباتبدالله

رجهد مقابجرامجام،خجود ااآگو ههاآمعمولیدراتر ود؛به،ادمردمحب او
،مالوابروآخجویشبگذ  جد جلجبدراموشررده،براآیا آایشانادجان

گو هبودرهبراآ مودواینبراآایشانادهمهچیهلذیذترمی ضای معشوق،
داد جد اسجا یا اجاممیترینایثا ها ابهخشنودآاماموپیشواآخویشبه گ

                                                            
 510،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،بنسید 9

2  http://www.mahdi313.ir 
 9،یتاریخ األمم والملوكلبرآ،  ک: 3
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اینامر،د گفتا و دتا شان مایانبود د شبتاشو اسعیدبنتبداللهحنفی
شجوم،سجپسد جدهمیقسمبهخدا!اگربدا مرشته»خناببهامامترضررد:

گردمواینتمرهفتجادتکهمیشوموسپستکهد دهسودا دهمیگردیده،]د ده 
شومتاد رنا شمابامرگمخدا امالقاتبا بامنا اامشود،ادشماجدا می

 1«رنم 

هاسجج ود قلججوبهمججهبشججری ،محبججوبدلا آ،امججامحسججین
ِإَن ِلَقْتيِل »درمجود:رهپیامبراس ؛چنانخصوصاهرایمان،جاآگردتهبه

د ْؤِّمِنيَن اَل َتْبر  وِب اْلم  ل  َسْيِن َحَراَرًة ِفي ق  هما اشهادتحسین،حرا تجی2؛أَبّداً  اْلح 
«شود هاآمؤمنانایاادرردهرههرگهسرد مید دل

شدنا دوآماسج د  اهدوس رشته



ماسج دشمناگرچهتشجنهبجهخجونگلجوآ



شججم دو ِگججردیمدو یججا ،چججوپروا ججه



چونسجوختند اتجشتشج،ا دوآماسج 



ایمایموبهجا جان سجیدهادجانگذشته



د  اهوصر،اینتجنخجاریتجدوآماسج 



ایمودراموشرجیشجویمخاموشگشته



وگوآماس بساینقد رهد همهجاگف 

دو یجا  یسج ما الوافرعبهبهججه



3 وآماسج رههرلرف ویجم،خجدا وبجه



                                                            
 99ج99،ص9،یاإلرشادشیخمفید،  9
 953،ص50،یمستدرک الوسائل محدث و آ،2
  19،صفرهنگ عاشورا جوادمحدتی،3
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 . رازونیاز با معبود2

گراییاس واینامر،بیشجترد مدا آ،معنوی هاآوالی یکیادترصه
رند رربال،تالی یایشوتبادتتبادتح،و ادو یادباخداو د مودپیدامی

خاصیبجهخجودگردج وۀتاشو ا،جلورهتبادتیا انامامد شببود؛چنان
تب او،شبتایا انامام،به»هاپیچیدهبود:صداآتبادتو مادشبد خیمه

بهصبحما ندد بو تسرد دمهمهبود دود حال روعوساودوقیاموقعجود
 جهد»درمجود:د تصرتاسوتا،امجامبجهبجراد شابوالفضجر1«بهسربرد د 

َلَعَلَنيا »گجاهدرمجود:ان«م یدشمنبرووامشب امهل بخواهتاتبجادت مجای
َصِلى ِلَرِبنا الَلْيلَ  ِحيُب الَصيََل  ةَ ّن  ْنت  أ  َو َيْعَلم  ِإّّنى ك  وه  َوه  امیجداسج رجه2؛ةَ وَّنّْدع 

مجندا جدرجهامشب ا مادگها یموباخداآخویش یایشرنیم؛چجوناومی
 « ماد ادوس دا م 

اهمی  دادنبه مادو ادو یادبامعبوداس  د وصفا آ،پیامتاشو ا
 سلوکمعنوآشیخجعفرراشفالغناءامدهاس :

خیهد درد دجوا ش اهجمادشبیبراآخوا دن مادشبادخواببرمی»
بهحرممنهرامامخواهدباهمبراآخوا دن مادرندواداومیخواببیدا می

برو د پسرشرهد انوق شب،برخاستنادخواببجرایشسجخ تلی
رندرهحتمًابایدباهمبهحجرمبرو جد او د؛اماشیخپادشا آمیبود،بها همی

گیردوباپد بهحرممنهرامجامتلجیخیهدووضومیباارراهبرمیدرد دش
بیننجدرجه سند،مرددقیرآ امیمنهرمی و د هنگامیرهبهد بصحنمی

پرسد:اینرند شیخجعفراددرد دشمی شستهودس بهلرفمردمد ادمی

                                                            
 955،ص5،یمنتهی اآلمال شیختباسقمی،9
 999،ص55،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
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گویجد:بجراآگجداییادرند؟پسرشمیشخصد اینوق شباینااچهمی
گوید:اینادمبراآمبلغیا دک،اینوق شب،ادمردمبهاینااامده شیخمی

رند ایاتجوبجهشخوددس شستهودس بهسوآمردمد ادمیخوابواسای
َفاَل »درماید:دا اناتتماد دا آرهمید دههاآخداد با هشبا دادهاوبهوتده

ْعُين  َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن 
َ
ْخِفى َلُهْم ِمْن ُقَرِة أ

ُ
درد دجوا شاد1 «َتْعَلُم َنْفٌس َما أ

رهتااخرتمر مادشباولو آ؛بهشودشدتمنقلبمیشنیدناینجمله،به
2ترک شد 

 پذیری . اطاعت3
پذیرآ،دا اآد جاتگو اگوناس وبراآ سیدنبهمرتبهتالیالات 

رهقراند با هالات گو ه،بایدتسلیممحضامامومقتداآخویشبود؛انان
بهپرو دگا تسوگندرها هامؤمن خواهندبود،»درماید:میاررماد سول

مگراینکهد اختالداتخود،تو ابهداو آللبندوسپسادداو آتو،د دل
3«خوداحساس ا احتی کنندوراماًلتسلیمباشند 

رند:گو هبیانمیمدا آ ااین یهوالی امیرمؤمنان
 و د،برویدوپیا ان اتان گاهرنیدوبدانسورهمیبهاهربی پیامبر»

بگیریدرههرگهشما اادهدای بیرون برده،بهپستیوگمراهیباد خواهند
او د اگرایستاد د،بایستیدواگربرخاستند]وقیامررد د ،شما یهبرخیهید بر

می گمراه ره  گیرید پیشی بادپسا ان ا ان اد و هالکشوید ره  ما ید
4«گردید می

                                                            
 57 ساده،ایه9
  53ج57،صشب مردان خدا محمدضیاابادآ،2
 11  ساء،ایه3
 559،ص97،خنبهنهج البالغه صبحیصالح،0
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این بایدد وجودمؤمنا یهما ندگو هوالی  مو ه بن»مدا آ ا تبدالله
سوگندبهخدا!اگرا ا آ ادو»گوید:مییاد رهبهامامصادق«یعفو ابی

دهما چه یمبکنیدو یمی احرامو یمی احاللاتالم مایید،منگواهیمی
1«اآ،حاللوا چه احراماتالمرردآ،حراماس   سته احاللدا

 وشجنیبجه مجایشمجدا آخجویش ابه یجهالاتج یا انامامحسین
گذاشتند؛دیراباا کهامام،بیع خویش اادا انبرداشتهبود،امجاتاشجقا هاد

 ا مادظهجر،خجودۀمقتداآخودالات ررد د تمروبنقرظه،د هنگاماقام
گاهرجهاد رسدوانیدشمنانقرا دادتابهاماماسیبآد برابرشمشیرهاوتیرها

پسرپیجامبر!ایجاودجاآا»شدتجراحاتبهدمینادتاد، وبهامامرردوپرسید:
ودودتجربجهبهشج یمنجآ!تود بهش ،پجیش وآا »امامدرمود:«رردم؟

 2« سالممرابهپیامبربرسان ی سیم
رندرهالات ادولّیامر،امرودجامعهاسالمیما،ادهر ودبهترد کمی

بایدمنی اولیاآ بهد بالدا دوهررسید بالسربلندآاس ، تهتام  ا
رهامامساادالهیوپیشوایانمعصوموجا شینانانبه گوا انباشد؛چنان

ّْمِر َتَمام  َو »درمود: اَلِة اأْلَ «پیروآاداولیاآامر،تمامتهتاس  3؛اْلِعزِ   َطاَعة  و 
تنهاشور شکوهوتهتدردآبههمراهدا د،بلکهتبعی ادولّیخدا، ه

می  یه اسالمی  ظام تهت دهمیدهسبب دشمنان شکستنشود  براآ ره ا د
تظم مسلما ان،باید هبرانصالح اادا اندو رنند؛دیراستونخیمۀ ظام

رننداو اتضعیفررده،بینمردمو و،تالشمیالمی،ولّیامراس  ادایناس
 هبرآداصلهایاادرنندوبدیهیاس ، هبرآرهد میانمردمخریدا  دا د،

                                                            
 93،ص50،یمعجم رجال الحدیثاللهخویی، ای 9

 101،ص5،یاعیان الشیعةمحسنتاملی،2.
 939،صالعقول تحف حرا ی،شعبهابن 3
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َطا   ال َرْأَي »درمود:توا دتأتیرآهمبرا انداشتهباشد تلی می 1؛ِلَمْن الي 
«شود، أیی دا د رسیرهاداوالات  می

 . ایثار4
مجقجدم دیجگجرایجثجا ، داشجتجن یکآ و خجود بجر ا دشی واالآاد هاآ

اخالق مؤمنا ی اد قران اس   شده ستایش  وایات و قران د  ره اس  یادی
برخویشمقدممیم دا  د؛یرندرهباوجود یادمندآخجودشجان،دیگران ا
ْنُفِسِهْم   َعلى  ُیْؤِثُروَن َو »

َ
هردا  دمیمقّدمخودبر اا ها2؛َخصاَصة  ِبِهْم   َوَلْو كاَن   أ

«باشند  یادمندبسیا خودشانچند
دینآبودرهجانخود ادداد تاشو ا، خستینایثا گر،سیدالشهداء

این اه ثا رهحاضر دخونخود اد یخدارردوادمردم یهخواس رسا 
هم او با شو د رنند، ایجثجا گجرا جه3سفر هجررجدام  جیجه حجضجرت اصجحجاب

 و،د لولحوادثتاشو ا،امجامخجودرجرد جد اداینآججانخویش ادجدا
ابجندیجاداگجاهآ جیجروهجایشود وقجتجیدیدهمآادایثا گریدیبایآهاصحنه

 ااحضا واداویاس ،ها ییجرد خا هها شجد جدرجهمجسجلمبجنتجقج
توا س باسپردنمسلمبهدس ا ان،یخواستندرهمسلم اتسلیمرجنجد اومج

او اتسلیمیجانخویش ا ااتبخشد؛اماها یحاضرشدرشتهشود،ول
بجهخجداسجوگجند!»رهد مقابرد خواس تهدیدامیها انگف : کند؛چنان

یاو همبما م،هرگهاو اتسلیمشما خواهمررد؛مگرا کهد  اهیتنهاوباگر
4«حمای اداوبمیرم 

                                                            
  1،ص1،یالكافی رلینی،9
  9 حشر،ایه2
 911،ص55،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
 901،ص5،یمقتل الحسین خوا دمی،0



911    9315محرم  ۀتوش ره 

مجسجلمبجنتجقجیجر ابجهدا االمجا هبجرد جد،تجصجمجیمبهرشتناویوقجتج
چنجینیرجهد پججیادحاضجرانگفج :رسجیگردتند مسجلمگریسج ویکج

رنم؛بلکهبریهرند مسلمگف :برخودمگریه مباشد، بایدگرییهایخواسته
دهدرجهیاو ا جشانمآایجن جیجهایجثجا گجر1گریم یوخا وادهاومحسین

گرید یمد استا هشهادت، هبرحجالخجویجشرجهبجرحجسجیجن
رهمسلماظها اتایثا گرا هیا انامامد شبتاشو ا،مشهو اس ؛چنان

یهجرگجهادتجوججدا جخجواهمشد اگرسالح»توساهبهامامترضررد:بن
جنگباا انهم داشتهباشم،باسنگباا انخواهمجنگیدتاهمراهتوبهآبرا

2«شهادتبرسم 
وقجتجابوالفضرآادایثا ،را دیباآجلوهدیگر بایبود  ودتجاشجوا

باو د،پسادُپررردنمشك،دس دیرابلبتشنهوا دشریعهدراتشدتجاا
،بهاواجاده دادرهرامتشنهرودرانوامامحسینآبردتابنوشد؛امایاداو 

3ورودرانتشنهباشند اببنوشدوامامحسین
ججم لی دا تججوشججداب،شججرمندهدایثججا تی




تجابگذشج رهچجراتشجنهاداوایجنهمجهبی



 . بصیرت5

هججاآ ااگاها ججهوا قالبتججوانبججهدوقسججم:هججا امیهاوا قالب هضجج 
گیجرآادزفلج هاآ ااگاها هبجابهرههاآاگاها هتقسیم مود ا قالبا قالب

                                                            
 955 همان،ص9
 597،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی2
بهبعد 19،ادصهای عاشورا پیام جوادمحدتی،3



   913  مداری در قیام عاشورا والیت

هاسجعیدا  جدرجهادزفلج مجردمگیرد  هبراناینقیامیا انومردمشکرمی
ها،بهدهند اینقیامیا ان می شدسیاسیوبصیرت ابههاستفاده مایندواجاد

هاآدیگرباشند توا ندالگوییبراآ هض دلیرتدمبصیرتیا ان، می
ایند ها،باا تخابوبصیرتیا انومردمبهوجودمیدیگرادا قالبهدست
،،ادایندستههستند؛دیراا انبراآپیرودآد برابردشمنهاآا بیا هض 

ادهاییگیر د قیامرربال یهمبتنیبربصیرتل یا انومردمبهره میهرگهادزف
شکرگرد ؛بااینتفاوترهبصیرتد قیامامام،دوسویهاسج :یجکسجوآ

ان،بصیرت هبرآاس وسوآدیگر،بصجیرتیجا انامجام امجامحسجین
شججناخ واوضججاعسیاسججیواجتمججاتیتصججرخججودوخباتجج دشججمن امی

جنگبه فج او یسج  ها س رهد یکجنگ ابرابرشرر  مودهواینددمی
ادهاییو شدوگفتمانبهبصیرت3 گا آ امه2خوا ی،خنبه1 امه،امامباوصی 

درهنگیپرداخ تامردمبااهدافقیامحسینیاشجناشجو دواگاها جهتصجمیم
بگیر د 

ود د اینانباشناخ تمی،ادامامادسوآدیگر،یا انامام یهبابصیرتب
پیوستندود واق ،قیاما انبهدو ادودشمنیاح،وبالر،بهامامحسین

ادرهتلیرا آجناحبالرصو تگرد ؛چنانتحریکدشمنانودریب
 درمود: و  مود یاد خود اصحاب ْم َعَلى»بصیرت وا َبَصاِئَره  4؛َأْسَياِفِهْم   َحَمل 

یعنیاگرد میدان برد«هایشانسوا ررد د هاآخویش ابرشمشیرتبصیر
                                                            

نرًا   :»39،ص5،یطالب مناقب آل أبیشهراشوب، ابن9 مأخُریبی  «إّ یلی
اِ رًا   :»597،ص1،یالفتوح ابنأتثم،2 ا ًاجی آُسْلنی أی ْن ی   «می
جاأدُتجوُرم:»950،ص7،یتاریخ طبیری؛لبرآ،507،صوقعة الّطف،رودیمخنفابی 3 أ ی

  «إلیِرتاِبالله   
  151،ص99،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،0



911    9315محرم  ۀتوش ره 

هاآیکیادویژگی و،امامسااددد د،اد وآبصیرتبود اداینتیغمی
كاَن َعُمنا الَعّبا  بن َعلّى ّناِفَذ الَبصيَرِة صلب » ابصیرتبیانررد:تباس

برخاس  اد بنهالل،شبتاشوا پسادسخنانامامحسین1 «االيمان
هاومابرهمانا گیهه2؛ِّنَياِتَنا َوَبَصاِئِرَّنا  ِإَّنا َعَلى»وضمناتالمودادا آگف :

«ایم  اددس  دادههاهاهستیم]وانبصیرت
 ه یا انامام، تح تأتیردریبشایانتوجهاس ره نهاآدشمرا آتنها

بلکهدشمن قرا  گردتند، ادادتخا اتخوددا ستند  ْیُرشناسی ا ْیرْبُنُبری ُخضی
سپاهدشمن،گف :هنگامگف  ْم   َاْلَحْمّد  ِلَلِه اَلِذي َزاَدِّني»وگوبا 3؛َبِصيَرة  ِفيك 

 «سپاسخدایی ارهبصیرتوشناخ مراد با هشماادهونساخ  

شهیدمنهرآمی ا قالبامامحسین »   ویسد: د ]د خصوص  ،
د جهاّولبایدبدا یمرها قالباگاها هاس ؛هماد احیهخودشوهماد

 4« احیهاهربی ویا ا ش 

 وتبّرا6
ّ

 . توال

یعنهاآیا انامامحسینیکیادویژگی وتبّراس ؛ تواّل دوستانی، با
 دشمن  او، دشمنان با و هستند دوس  ایاابکیید جدگجخدا، مسلمان

خود ا سب بهح،وبجالجرمجشجخصرندویوسیاسآرندرهخّطدکریم
بلکهمنی ولیب دشمناندیجنومخالفان هبریلرف ما د؛ با باشدو خدا

داشجتجهبجاشجد؛چرارهارمالدین،د همینامراس  امامیصالح،دشجمجنج

                                                            
  915،صمثیر األحزان  ما، ابن9
  30،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،بنسید 2
 1،ص51،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
  911،ص9،یحماسه حسینی مرتضیمنهرآ،0



   915  مداری در قیام عاشورا والیت

ِوَّنا  يِن الِّد   َكَمال  »درمود: ضا َنا َواْلَبَراَءة  ِّمْن َعّد  رمالدین،والی ما1؛َواَلَيت 
«جستناددشمنانماس  وبیها آ

بجودوی،حج،د وججودحجضجرتمجتجاجلّد تجصجرامجامحجسجیجن
بجالجرد چجهجرهیجهیجد یا انامام،اددرد دپیامبرحمای ررد دومخالف

سخ بود د  یهید  شانجبهه  یه  جههایشان و بود نان حقیق  این دهنده
گوید:ید  جهخویشمآابوالشعثاءرند

َسيييْيِن َّناِصييير    َييييا َرِب ِإِّنيييي ِلْلح 
 

 2َوَهيياِجر  َتيياِرك   َواِلْبييِن َسييْعّد  


دهموادابنسعددو آویاآپرو دگا من!منحتمًاحسین ا صرتم»
 «جویم یبیها آم

َم ِإِّني َأْبَرأ  ِإَلْيَك ِّمْن :»رندیبریربنخضیراظها مد شبتاشو ا   ِفَعاِل   الَله 
اَلِء اْلَقْوم  اد  یه«جویم یمآخدایا!منادرا اینگروهبهپیشگاهتوتبّر 3؛ َهؤ 

رنیموباهررهدشمن باشد،یمیباهررهدوستدا توباشد،دوست»گوید:یم
  الَلهِ   ِإَلى  َأَتَقَرب    إِّني»خوا یم:یمد دیا تامامحسین4« ماییم یمیدشمن

ْم  ْم   ِبِزَياَرِتك  م  َوِبَمَحَبِتك  منبادیا تومحب شمابه5؛ َوَأْبَرأ  ِإَلى الَلِه ِّمْن َأْعَّداِئك 
6«جویم یمآشومواددشمنا تانبهخدابیها یخداو د هدیکم

یبه مبنُتتی کی ، شسجتهبجودیم ودآد محضجرامجامبجاقر»گویجد:میحی
 اگهانپیرمردآرهبرتصاآبلندآتکیهرردهبود،وا دشد جلوآد ایستادو

                                                            
  150،ص9،یالحاوی لتحریر الفتاوی ]والمستطرفات[اد یس، ابن9
  993،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی2
 1،ص51،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
 935،ص55 همان،ی0

 519،صالكبیر المزار مشهدآ،ابن 5
بهبعد 951،صهای عاشوراپیام  ک:جوادمحدتی، 6



916    9315محرم  ۀتوش ره 

گف :سالمو حم خداوبرراتشبرتوباداآدرد جد سجولخجدا!وسجپس
 یجهپاسخاو اداد پیرمرد وبهحاضرانرردوبها جانسار شد امامباقر

گاه وآخجود ابجهسجم امجامسالمدادوهمگیجوابسالمش اداد د ان
رردوگف :اآدرد د سولخدا!مرا هدیکخجودبنشجانرجهبجهخجداباقر

هابراآمندم بهخداسوگند!ایندوستیسوگند!منبهشماودوستدا ا تانتالقه
تان اوادا انبیجها م بجهخجداد یا یس وبهخداقسم!مندشمندا مدشمنا 

سوگند!ایندشمنیوبیها آبهایندلیر یس رها اندردآادالرادیا م ارشته
دا موحرامتجان احجرامباشند بهخداسجوگند!مجنحجاللشجما احجاللمجی

شما موچشمبهدرما تاندا م قربا  گردم!ایا]بهاینترتیجب د بجا همجنمی
]سعادتو اات دا آ؟امید

اآ»سپس،او ا هدخجود شجا دودرمجود:«پیشبیا »درمود:امامباقر
شردیابشدوهمینپرسجش اپیرمرد!هما امردآ هدپد متلیبنحسین

،تلی،منرحررد پد مبهاودرمود:اگر]بااینحال بمیرآ،بر سولخدا
شوآودل خنجکشجود،قلبج ا اموا دحسن،حسینوتلیبنحسین

وحو یحانادتجوگیرد،دیده ات وشنگرددوبههمراه ویسندگاناتمال با ی
استقبالشودواین،د وقتیاس رهجانبهاینااآتجو سجدجوبجادسج بجه

ات وشجنیگلوآخوداشا ه مودجواگرد جدهبمجا ی،ا چجه اموججبچشجم
«التریند جاتبهش باماخواهیبود هس ،ببینیود با

پیرمردگف :چهدرمودآاآاباجعفر؟]پیرمردباتعابادامجامخواسج 
همانسجخنان ابجراآاوتکجرا رجرد پیرمجردتارالمش اتکرا رند  امام

گف :اللهاربر!اآاباجعفر!اگربمیرم،بر سولخدا،تلی،حسجن،حسجینو
ام وشنگردد،دلجمخنجکشجود،قلجبما اموا دشومودیدهتلیبنحسین



   911  مداری در قیام عاشورا والیت

وحو یحجانمجو داسجتقبالقجرا گیجرم؛ گیردوبههمراه ویسندگاناتمالمبا ی
امبدان وشنهنگامیرهجا مبهایناا سدواگرد دهبما م،ببینما چه ادیده

قجد ت اگف وانگرددوباشماباشمد باالتریند جاتبهش ؟اینجمال
گریهرردتا قشبردمینشد حاضران یهرهحالپیرمرد ادید جد،بجهگریجهو

دا آپرداختند 
ادگوشهامامباقر هاآ]رهچناندید، باا گش خودقنراتاشک ا

دست  ابهمن»چشمانپیرمردپاکررد پیرمردسربلندرردوترضهداش :
بوسیدوبرحضرتدستش ابهپیرمرددادواودستشان امی«بدهقربا  گردم!

گذا دوسپسخداحادظیرردوبه اهادتاد ]وقتیپیرمردد دیدهوُ خخودمی
هررس» گاهیبهاورردو وبهحاضراندرمود:حال دتنبود، امامباقر

1«خواهدمردآاداهربهش  اببیند،بهاینمردبنگرد می
  




                                                            
 71،ص3،یالكافی رلینی،9


