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مقدمه
فرهنـگ عاشـورا بـزرگ تریـن سـرمایه تشـیع در مسـیر پـر تالطـم و پر 
مخاطـره تاریخـی بـوده اسـت و بـه یقیـن آنچـه شـیعه را در مقابلـه 
هجمـه هـا وترفندهـای شـیاطین زمـان، سـر بلنـد و عزیـز و مقـاوم 
داشـته و ضامـن عـزت و اقتـدار او بـوده، همیـن سـرمایه بـی بدیـل 

است. 
عاشـورا حادثـه ای نبـود کـه در یـک نیـم روز منحصر باشـد و اتفاقی 

نبود که در قواره یک رخداد تاریخی بتوان آن را  تحلیل کرد.
عاشـورا تجّلـی تقابـل همیشـگی حـق و باطـل و تابلـوی درخشـان 
ارزش هـا و شـعائر و عصـاره عشـق و عرفـان و معنویـت اسـت. 
پایـداری، سـر زندگـی و نشـاط، شـهامت و شـهادت طلبـی، بالندگی 
و والیـت مـداری شـیعه ریشـه در فرهنـگ نـاب عاشـورا دارد و بـه 
اذعان همان کسانی که قرن هاست اندیشه استحاله و یا نابودی 
مکتب تشیع را  در سر می پرورانند، رمز این عزت و اقتدار و صالبت 
شـیعه، تأسـی بـه نهضـت خونیـن عاشوراسـت. عاشـورا زمینـه سـاز 
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خودباوری و الهام بخش  انقالبیون وآزادی خواهان در تمام دنیا 
و در طـول تاریـخ بشـر مـی باشـد و اینـک هـر جـا نـدای حـّق و آزادی 
خ مـی نمایـد. بـه  خ حسـینی ر و ظلـم سـتیزی بلنـد اسـت پرچـم سـر
گـر قیـام حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ نبود  فرمـوده امـام راحـل؟هر؟: ا
امروز هم نمی توانسـتیم پیروز شـویم. واقعه عاشـورا از 61 هجری 
تاخـرداد 61 و از آن تـا قیـام عالمـی بقیـه اهلل)ارواحنـا فـداه( در هـر 

مقطع انقالب ساز است)صحیفه نور، ج 17، صفحه 60(.
ایـن خـون سیدالشـهدا؟ع؟ اسـت کـه خـون هـای همـه ملـت های 

اسالمی را به جوش می آورد)صحیفه نور ج 15 صفحه 204(.
محـرم و صفرکـه مـی رسـد و بـزم هـای عـزای سیدالشـهدا؟ع؟ در 
گوشـه گوشـه گیتـی جـان مـی گیرنـد، انـگار جـان تـازه ای بـه کالبـد 
بشـریت دمیـده مـی شـود و طنیـن نوحـه هـا و مرثیـه هـا بـار دیگـر 

موجب تقویت حّق و به عزلت رفتن باطل و ایادی آن می شود.
یکـی از بـزرگ تریـن نعمـت هـا، نعمـت خاطـره و یـاد حسـین بـن 
علـی؟ع؟ یعنـی نعمت مجالس عزا، نعمت محرم و نعمت عاشـورا 
بـرای جامعـه شـیعی ماسـت. مردم قدر مجالس عـزاداری را بدانند 

و از این مجالس استفاده کنند.)رهبرمعظم انقالب(
عزاداری برای سیدالشهدا؟ع؟ سبب می شود که شور و احساس، 
از شـعور و شـناخت برخـوردار گـردد و ایمـان را در ذهـن جامعه دینی 
زنـده نگـه دارد و مکتـب عاشـورا بـه عنـوان یک فکر سـازنده والهام 

بخش همواره تأثیر خود را حفظ کند.
بـه تعبیـر اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری؟هر؟: در شـرایط خشـن 
یزیدی، در حزب حسـینی ها شـرکت کردن و تظاهر به گریه کردن 
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بـر شـهداء نوعـی اعـالم وابسـته بـودن بـه گـروه اهـل حـق و اعـالن 
جنگ با گروه باطل و در حقیقت، نوعی از خودگذشتگی است.

اینجاسـت کـه عـزاداری حسـین بـن علـی؟ع؟ یـک حرکـت اسـت. 
یک موج است و یک مبارزه اجتماعی است )نهضت های اسالمی 

در صد ساله اخیر صفحه 89(.
شور و نشاط و آمادگی معنوی که در سایه یاد و نام امام حسین؟ع؟ 
در جامعـه ایجـاد مـی شـود بهتریـن فرصـت بـرای مبلغـان گرانقـدر 
و متولیـان امـور فرهنگـی و دینـی جامعـه بـه ویـژه خدمـت گـزاران 

مساجد است.
عطـر روضـه هـای سیدالشـهدا ؟ع؟ دل هـا را مهّیـای پذیـرش حـق 
می کند و گریه های برخاسته از عشق و سوز، روح و جان را در مسیر 
معنوّیت و عبودّیت  قرار می دهد. از سوی دیگر مساجد به عنوان 
خانه های خدا و پناهگاه اهل ایمان، خاستگاه و بستر نشر معارف 
اسـالمی و سـنگرهای اصلـی دفـاع از حریـم دیـن و والیـت، بهتریـن 
مکان برای برپایی مجالس عزاداری هسـتند و نقش بی بدیل در 

حفظ و تداوم این فرهنگ عمیق و اثرگذار دارند.
از این رو مرکز رسیدگی به امور مساجد در راستای رسالت خویش و 
با هدف فرهنگ سازی، توانمند سازی و ایجاد زمینه بهره گیری 
کثـری از ایـن فرصـت نـاب و طالیـی اقـدام بـه تهیـه و تدویـن  حدا

بسته های محتوایی نموده است.  
  کتـاب حاضـر ضمـن بیـان روش هـای مختلـف خطابـه، معـارف 
ناب عاشـورا و درس های کاربردی آن را به عنوان دسـتمایه های 

تبلیغی در اختیار ائمه جماعات ارجمند قرارمی دهد.



شهـــــــدسخـــــــن1011

ضمـن سـپاس از تـالش هـا و زحمـات نویسـنده محتـرم و محقـق 
ارجمند این کتاب، جناب حجه االسالم و المسلمین محمد مهدی 
گرانقـدر در اداره تولیـد و تأمیـن محتـوای  مانـدگاری و همـکاران 
گرامیـان بـه  معاونـت فرهنگـی، امیـدوارم ایـن اثـر، در نـگاه شـما 
ویژه ائمه محترم جماعات مقبول افتاده و پیشـنهادات و نظرات 
از خادمـان خویـش در معاونـت فرهنگـی-  را  ارزشـمند خویـش 

اجتماعی مرکز دریغ نفرمایید.

مرکز رسیدگی به امورمساجد
معاونت فرهنگی- اجتماعی
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دیباچه
محـرم در دل خلـق عالـم، چنـان شورشـی بـه پـا می کنـد کـه نوحـه 
و عـزا و ماتمـش دامنگیـر زمینیـان و تمـام اهـل آسـمان می شـود. 
در ایـن رسـتخیز عظمـی، کـه در همـه حـوادث تاریـخ خلقـت، یکتـا 
و بی همتاسـت، تالطمـی شـگرف، خیـل بشـر را دربرمـی گیـرد کـه 
پناهـی جـز حضـرت »سـفینة النجاة« آرامشـان نمی کنـد. آدمیـان 
کفایـت علمدار حسـین؟ع؟ که کوثر  دخیـل می بندنـد بـر دسـتان با

بصیرت است و کمال شجاعت و قله ایمان و برادری.
کـه  انـد  سرکشـیده  بالیـی  جـام  چنـان  والء  اهـل  عاشـورا،  در 
مصـداق أتـّم »َو ِلُیْبِلـِی المؤمنیـَن بالئـًا َحَسـًنا« 1  شـده اند. بـه برکـت 
کربـال، حماسـه و عرفـان به جـای نسـخه دادن،  حماسه سـازان 
یکجـا دارو و درمـان می شـوند و از البـالی ذهنیـات و مکتوبـات و 
مباحثـات بـه میـدان شـهود و شـهادت بـار می یابنـد. عقـل و عشـق 
بر سـفره والیت می نشـینند و توشـه هدایت برمی گیرند و خوشـه ی 

سعادت برمی چینند.
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تـا  کربـال  جغرافیـای  محـرم؟  در  سـت  غوغایـی  چـه  به راسـتی 
کجاسـت؟ عاشـورا را چگونـه می تـوان فهمیـد؟ چگونـه بایـد احرام 
دگـر بسـت تـا یـار را در آغـوش گرفـت؟ بـدون تردیـد فرصـت تبلیغـی 
محـرم از فرصت هـای بی بدیـل ترویـج معارف اسـالمی اسـت. باید 
گفـت هیـچ زمانـی، زمینه همانند ایام عـزاداری حضرت اباعبداهلل 
الحسـین؟ع؟ بـرای انتقـال معانـی و معـارف دینـی آمـاده و مهیـا 
نیسـت. حـال افتخـار داریم، در آسـتانه ماه محرم الحـرام، با توجه 
کـه مقـام معظـم رهبـری  تبلیغـی ای  تربیتـی-  اولویت هـای  بـه 
مدظله العالی بدان اشـاره کرده اند؛ مجموعه ای از مباحث را در ده 
جلسـه و بـا محوریـت »تقابـل اسـالم حسـینی و اسـالم یزیـدی«، که 
ترجمـان اسـالم نـاب محمـدی؟لص؟ و اسـالم آمریکایـی اسـت، به 
حضور ائمه جماعات  ارجمند پیشکش نماییم. یکی از مهم ترین 
اولویت های امروز امت اسالم عمومًا و مردم شریف ایران خصوصًا، 
گر  شـناخت دقیق دشـمنان واقعی اسـالم و مسـلمین اسـت. یقینًا ا
ترفندهـا و رویکردهایـی را کـه دشـمن بـرای نابودی اسـالم حقیقی 
و نـاب بـکار بسـته اسـت، به خوبـی بشناسـیم می توانیـم بـا آمادگی 
بهینـه و تقویـت نقـاط ضعـف خـود، در برابـر حمـالت نـرم و سـخت 
کنـش را اعمـال نماییـم. در طـول تاریـخ، دشـمنان  او، بهتریـن وا
دیـن همـواره از زر، زور و تزویـر به عنـوان سـه ترفنـد و قـدرت بـرای 
انحراف، تضعیف و نابودی حکومت دین داران بهره جسته اند.

1.  َزر )سرمایه های استکباری(:
دنیـا شـاهد اسـت کـه برخـی از دولت هـا و سیاسـت مداران بـا هزینه 
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کـردن مبالـغ کالن نفتـی چگونـه افـرادی را بـرای تغییـر نظام هـای 
به ظاهـر  برخـی  اسـتخدام  بـا  یـا  کرده انـد  اجیـر  مسـتقل،  دینـی 
دیـن داران کم خـرد، نفـاق و دشـمنی بیـن مسـلمانان می افکننـد. 
بی شک در پس همه ی این خباثت ها و دشمنی ها، افکار شیطانی 
صهیونیسـتی وجـود دارد کـه بـه خـط دهـی و عروسـک گردانی این 
نمـا مشـغولند.خداوند در مقابـل  کـوردالن متعصـب و مسـلمان 
کـه در اختیـار دشـمنان اسـت، خزائـن  َزر و سـرمایه ای  همـه ی 
آسـمان ها و زمیـن را در اختیـار حق طلبـان و مجاهـدان قـرار داده 
ناِفقینَ الَیْفَقُهون.«2   ْرِض َو لِکّنَ اْلُ

َ
ماواِت َو اْل است: »و ِلَِّ َخزاِئُن الّسَ

بـه همیـن دلیـل، حـزب اهلل و نیروهـای جبهـه ی حـق تـا زمانـی 
پیروزند که در ایمانشـان مانند کوه اسـتوار بوده و دسـت در دسـت 
ذیَن آَمُنوا َفِإّنَ 

َّ
ُه َو ال

َ
 اَل َو َرُسول

َّ
اولیای الهی داشته باشند: »َو َمْن َیَتَول

غاِلُبون.«3 
ْ
ِحْزَب اِل ُهُم ال

2. زور )قدرت های استکباری(:
طواغیـت و مسـتکبران جهانـی، همـواره بـا تهدیـد و تحریم، در پی 
انـزوا، تسـلیم و اسـتعمار حکومت هـای استکبارسـتیز و آزاده دنیـا 
هسـتند تـا آن هـا را بـا اسـتفاده از ابزارهـا و شـیوه های مختلـف، بـه 
 
ً
َة ِلَِّ َجیعا ُقّوَ

ْ
ّنَ ال

َ
خدمت منافع خود درآورند. اما کسانی که به آیه: »أ

َعذاب.«4  ایمان دارند، با اتکای به خداوند که قادر 
ْ
ّنَ اَل َشدیُد ال

َ
َو أ

مطلـق اسـت، در برابـر چنیـن زورمدارانـی بـا همـه وجـود مقاومـت و 
گـر دیـن خـدا را یـاری کننـد،  ایسـتادگی می کننـد و یقیـن دارنـد کـه ا
دیگـر هیـچ نیرویـی نمی تواند به آن هـا ضربه بزند: »ِإْن َیْنُصْرُکُم اُل 
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 اِل 
َ

ذی َیْنُصُرُکْم ِمْن َبْعِدِه َو َعل
َّ
ْن َذا ال َ َ

ُکْم ف
ْ
ُذل ُکْم َو ِإْن َی�نْ

َ
َفال غاِلَب ل

ْؤِمُنوَن.«5 ِل اْلُ
َ

َیَتَوّک
ْ
َفل

 3. تزویر )خدعه های استکباری(:
ک ترین حربه هایی اسـت که  تزویـر، فریـب و خدعـه یکـی از خطرنا
دشـمن در برابـر مؤمنـان از آن اسـتفاده می کنـد. بیشـتر ضرباتـی که 
کنـون خورده انـد، نیز از مجـرای همین  مسـلمانان از صـدر اسـالم تا

ترفند شیطانی بوده است.
پوشـاندن حـق بـا باطـل در فتنه هـا، وسوسـه، زینـت و خطـوات 
شـیطانی بـرای فریـب توده ای از مـردم و برخی از خواص که دارای 
بصیرت الزم نیسـتند همیشـه کاربرد داشته است. همه انحرافات 
کـه از جنـگ صفیـن، جمـل، نهـروان، صلـح امـام  و آسـیب هایی 
حسن؟ع؟، داستان کربال و مردم کوفه تا زمان ما در جریان است، 
نیـز از همیـن آبشـخور نشـأت گرفتـه اسـت. بی شـک در برابـر مکـر و 
حیله هـای دشـمن، پیـروی از ولـی الهی تنها راه رسـیدن به سـاحل 
نجـات و رسـتگاری اسـت. خداونـد به مؤمنانی که پـای اعتقادات 
و ایمـان خـود تـا آخر بایسـتند و والیت را تنهـا نگذارند، وعده ابطال 
مکـر دشـمنان و پیـروزی داده اسـت: »َو َمَکـُروا َو َمَکـَر اهلُل َو اهلُل َخْیـُر 

ِکرین«.6  اْلما
معتقدیـم بـر اسـاس آنچـه درآیـات و روایـات آمـده اسـت، بـرای 
برون رفت از مشکالت و سختی هایی که دشمنان یزیدی در برابر 
اسـالم و تشـیع حسـینی بـه وجـود می آوردنـد، راهی به جـز تبعیت از 
کسـانی کـه خداونـد آن هـا را به عنـوان راهنمـا و ولـّی در عصر غیبت 
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معرفی کرده است، وجود ندارد.
 نهایـت اینکـه کار و تـالش مـا، تحصیـل و تدریـس مـا، پژوهـش و 
تبلیـغ مـا، تصمیم سـازی و تصمیم گیری هـای مـا و در یـک کالم 
سـبک زندگـی حسـینی مـا بایـد باروحیـه جهـادی و بـر پایـه قیام هلل 
باشـد کـه »ان تقومـوا ل مثـی و فـرادی«7  تـا زودتر بـه مقصد و مقصود 
نائل شـویم و در این مسـیر با هوشـیاری و همت مضاعف به مسـیر 
خـود ادامـه دهیـم و از هیـچ قـدرت مالـی، نظامـی، فرهنگـی و 
سیاسـی ای در عالم نترسـیم که خدا با مومنان و پرهیزگاران اسـت 

 8.» ْؤِمنین ّنَ اَل َمَع اْلُ
َ
»َو أ

در کتـاب حاضـر )شـهد سـخن 11( بانـام »اسـالم حسـینی و اسـالم 
را  عاشـورایی  مدل هـای  از  مجموعـه ای  کوشـیده ایم  یزیـدی« 
ارائـه کنیـم تـا ائمـه جماعـات ارجمنـد بـرای تولیـد، تنظیـم و ارائـه 
محتوای سخنرانی )به ویژه در فرصت ناب تبلیغی محرم و صفر( 
از آن بهـره ببرنـد. تمامـی موضوعات این کتاب بر اسـاس سـخنان 
مقـام معظـم رهبـری حفظـه اهلل تعالـی و ضرورت هـای امـروز نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی انتخـاب و تنظیم شـده و در عیـن حـال 
از اشـاره مسـتقیم نیـز پرهیـز شـده اسـت. ایـن نمونه هـا به صـورت 
خالصـه ارائه شـده و هرکـدام از ایـن عناویـن و موضوعـات، قابلیت 
به کارگیـری  در  کـه  می شـویم  یـادآور  دارد.  تفصیـل  و  پـردازش 
مسـتندات دینـی، سـعی شـده اسـت از مصـادر و منابـع درجـه اول و 
معتبر شـیعی اسـتفاده شـود تا ائمه جماعات محترم در اجتماعات 
ع مخاطبین خود، مطالب را  مختلف بتوانند بسته به دانش و تنو
تنظیـم و به کارگیـری نماینـد. در انتهای کتاب ضمیمه ی مقتل با 
اسـتفاده از منابع معتبر در مورد شـخصیت های مختلف به همراه 
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ترجمه آورده شده است. 
بـر خـود الزم می دانـم از حمایت هـا و  زحمـات دوسـتان و فضالیـی 
که در فرصت معنوی و تبلیغی ماه مبارک رمضان در جوار ملکوتی 
گروهـی خـود بـر غنـای  حضـرت ثامن الحجـج؟ع؟ بـا مباحثـات 
دانـش،  علـی  حجج اسـالم:  به ویـژه  افزودنـد،  کتـاب  محتوایـی 
مصطفـی گـودرزی، مسـعود سـلمه ای و مهدی مهـدوی عارف که 
حقیـر را در جمـع آوری و تدویـن اثـر پیـش رو یاری کردنـد صمیمانه 
سپاسـگزاری نمایـم. امیدوارم این تـالش جمعی هرچند مختصر، 
الحسـن  بـن  حجـت  حضـرت  موالیمـان  و  ولی نعمـت  مرضـی 
العسـکری عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف واقـع شـود و موردنظـر 
و اسـتفاده دوسـتان مبلـغ و سـروران روحانـی قـرار بگیـرد. در پایـان 
از شـما ائمـه ی جماعـات محتـرم اسـتدعا دارم به منظـور اصـالح و 
ارتقـای هـر چه بهتـر کتـاب پیـش رو، مـا را از نظـرات و نـکات ارزنده 

خود بهره مند سازید.
 قم املقدسة

 ذی احلجة 1436
 حممدمهدی ماندگاری
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مدل اصالحی:
در این روش سخنران ابتدا باید به اصالح بینش ها و گرایش های 
مخاطب خود بپردازد. مراد از اصالح بینش ها و گرایش ها، اصالح 
اعتقـادات و باورهـای دینی مخاطب اسـت بعـد از اصالح بینش ها 
از  مـراد  می پـردازد.  مخاطـب  نگرش هـای  اصـالح  بـه  سـخنران 
نگرش هـا، همـان امیـال و انگیزه هـای مخاطـب اسـت و در پایان، 
سـخنران بـه جهـت ایجـاد تغییـر در رفتار مخاطب خـود، به اصالح 

روش ها و منش های او می پردازد.

عنوان: اصحاب عاشورایی - منتظران مهدوی
ح بحث: اهمیت طر

در دوران حیـات و زندگـی سراسـر نـور اهل بیـت؟مهع؟ تاریـخ شـاهد 
ک و مقدس  ظلم ها و ستم های زیادی است که در حق این انوار پا
رواداشته شده است و علت این جنایات چیزی جز کینه توزی ها، 
حسـدها، تمایـالت نفسـانی و...  نمی توانـد باشـد. در ایـن میـان 
نکتـۀ دردآوری وجـود دارد و آن این کـه ایـن ظلم هـا حتـی گاهـی از 
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ناحیـه برخـی از یـاوران و دوسـتان ایشـان هـم مشـاهده می شـود و 
تاریخ خود گواه این بی مهری هاست.

هر کس به طریقی دل ما می شکند
      بیگانه جدا دوست جدا می شکند

گر می شکند دردی نیست بیگانه ا
من در عجبم دوست چرا می شکند    

درد ایـن اسـت کـه چـرا برخـی از یـاران و اطرافیـان آن هـا این گونـه 
عمـل کردنـد. ایـن مسـئله ازاین جهـت دارای اهمیـت فوق العـاده 
می شـود کـه بـا مرور تاریخ این سـؤال مکرر بـه ذهن مراجعه می کند 
که آیا ممکن اسـت ما هم که ادعای محبت امام زمانمان را داریم 
در حـق حضرتـش این گونـه عمـل کنیـم؟ آیـا ایـن سـیر بی مهری ها 
و بدعهدی هـا، زنـگ خطـر را بـرای مـا شـیعیان و محبـان امـام 
عصـر؟جع؟ بـه صـدا درنیـاورده اسـت؟ اینکـه در روایـات مـا آمـده 
اسـت که هر زمان مردم آمادگی حضور ولی خدا را داشـته باشـند او 
خواهـد آمـد، جـا نـدارد که از خود سـؤال کنیم چرا مـا آمادگی حضور 
او را نداریـم؟  چـرا بـا این کـه همـه او را می خوانیـم امـا بازهـم خبری 

از او نمی شود؟
جـواب ایـن اسـت کـه ما امـام زمان؟جع؟ را بـرای راحتی خودمان 
می خواهیـم. امـام زمانـی را می خواهیـم که دست به سـینه اوامر ما 
را اجرا کند. می گوییم امام زمان بیا و مشکالت ما را حل کن، بیا و 
برای ما آسایش بیاور و... آیا تابه حال با خود گفته ایم: امام زمان 
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ای کاش می توانستم کاری برایت انجام دهیم، غمی از غم هایت 
را کم کنیم و حال آنکه گاهی بعضی از ما محبان، خود درد و غمی 
برای امام زمانمان هستیم.  توقعات بی جا، انتظارات غیرمعقول 
همین هـا بـود کـه در طـول تاریـخ سـبب غربـت و تنهایـی حضـرات 
معصومیـن: شـد. زمانـی کـه بـه محتـوای نامـه برخی از کسـانی که 
بـه امـام حسـین؟ع؟ نامه نوشـتند، نگاه می کنیم به عنـوان نمونه 

می بینیم:
- مـردم از امـام حسـین؟ع؟ یـاری می خواسـتند و نوشـته بودنـد مـا 

را یاری ده.
- از او طلـب حمایـت می کردنـد و می گفتنـد، در برابـر ظلـم یزیـد و 

بنی امیه از ما دفاع کن.
- حاجاتشـان را از امـام می خواسـتند و امـام را راِه بـرآورده شـدن 

حاجاتشان می دانستند.
بـه نظـر می رسـد، یکـی از مشـکالت عصـر حاضـر نیـز همیـن اسـت و 
مـا محبیـن امـام حسـین؟ع؟  نیـز چنیـن انتظاراتی از امـام زمانمان 
عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف داریـم. می گوییـم خدایـا بـا ظهـور 
گرانـی، اشـتغال و  امـام زمـان؟جع؟ ظلـم را ریشـه کن، مشـکل 

ازدواج را مرتفع بفرما!
ایـن شـیوه تعامـل بـا امـام معصـوم؟ع؟ خوبی هـا و نواقصـی دارد: 
خوبی اش به این است که ارتباط با معصوم؟ع؟ است و می دانیم 
کـه او بـه اذن خـدا می توانـد حـالل مشـکالت زندگـی مـا باشـد و مـا با 
توسـل بـه او، می خواهیـم تـا مشـکالت مـا را برطـرف کنـد؛ امـا ایـن 

رابطه چون نواقص زیادی دارد، حداقلی است. 
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آسیب شناسی ارتباط با اهل بیت؟مهع؟: 
در ایـن زمینـه آسـیب های زیادی وجـود دارد، به عنوان نمونه این 

رابطه:
1. یک سویه است؛ 

ایـن ارتبـاط یک طرفـه اسـت؛ یعنـی مـن بـدون اینکـه بگویـم چـه 
وظیفه ای نسبت به امام جامعه ام دارم، فقط از او انتظار دارم. 

2. خودخواهانه است؛
گر امام  مشکل مرا  امامی را می خواهم که دردی را از من دوا کند. ا

حل نکند این امام به درد نمی خورد!!
3. مقطعی است؛

یعنـی بـر اسـاس نیازهـای مـا، شـدت و ضعـف دارد و وقتـی نیـاز مـا 
برطرف شد و حاجتمان را گرفتیم، دچار غفلت می شویم.

4. حرکت آفرین نیست؛
یعنـی نوعـی خمـودی و بی تحرکـی در جامعـه ایجـاد می کنـد و القـا 
کـه تـو می توانـی گوشـه ای بنشـینی تـا امـام، مشـکالت را  می کنـد 

خودش حل کند.
نقـص می توانـد در  و  آسـیب  ایـن سـه  کـه می بینیـد  همان طـور 
ارتبـاط مـا بـا امـام زمان؟جع؟ نیز باشـد. به همین دلیل نیاز اسـت 
بـا نـگاه دوبـاره بـه ارتبـاط مسـلمانان بـا والیـت و اصـالح آن، راه را 
کثـری بازکنیم و از نواقص و اشـکاالت رابطه  بـرای بهره گیـری حدا

حداقلی رهایی یابیم.
tاصالح ارتباط با اهل بیت

گر می گوییم: ما را یاری کن؛ - ا
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ِی 
ْ
ُهّمَ اْجَعل

َّ
در مقابل بگوییم: ما هم برای یاری شما آماده ایم. »الل

ْعَواِنه.«1 
َ
ْنَصاِرِه َو أ

َ
ِمْن أ

گر می گوییم: از ما دفاع کن؛  - ا

در مقابـل بگوییـم: مـا هـم بـرای دفـاع از والیـت آماده ایـم. ماننـد 
شهدا که به راستی از والیت دفاع کردند »والذابین عنه ... و امل�امین 

عنه.«2 
گر می گوییم: حاجات ما را بده؛ - ا

در مقابـل بگوییـم: مـا هـم بـرای بـرآورده کـردن حاجـات و فرامیـن 
ه.«3 شما آماده ایم. »واملسارعین الیه یف قضاء حوائج

گر می گوییم: خدایا امام زمان؟جع؟ ما را به ما برسان؛ بگوییم  - ا
خدایـا بـه مـا توفیـق بـده تـا از زمینه سـازان ظهور امـام زمان؟جع؟ 

باشیم. 
وِب ِفی 

ُ
ُقل

ْ
ی اْجِتَماٍع ِمَن ال

َ
َقُهْم اهَّلُل ِلَطاَعِتِه َعل

َّ
ْشـَیاَعَنا َوف

َ
َن أ

َ
ْو أ

َ
»ل

ُیْمُن ِبِلَقاِئَنا؛4
ْ
َر َعْنُهُم ال

َ
ّخ

َ
َما َتأ

َ
ْیِهْم ل

َ
َعْهِد َعل

ْ
اِء ِبال

َ
َوف

ْ
ال

گـر شـیعیان و اتبـاع مـا )وّفقهـم ال تعـایل( در دیـن اجتمـاع و  ا

اّتفاق بر وفای عهدی که سـابق با حضرت رسـول؟لص؟نمودند 

می کردند از لقای مسّرت افزای ما مأیوس و محروم نمی شدند.«

اصحـاب باوفـای امـام حسـین؟ع؟ بـه مـا شـیوه والیـت محـوری 
کردنـد؛  را آموختنـد و بـه بهتریـن وجـه ممکـن حـق امامـت را ادا 
ـُم 

َ
ْعل

َ
أ اَل  »َفـِإّنِ  یارانشـان می فرماینـد:  مـورد  در  سیدالشـهدا؟ع؟ 

ْصَ�اِب.«5
َ
 ِمْن أ

ً
یَف َو اَل َخْیرا ْو

َ
 أ

ً
ْصَ�ابا

َ
أ

سه ویژگی زندگی عاشورایی و مهدوی:
بـا الهـام از زندگـی اصحـاب امام حسـین؟ع؟ و بررسـی توصیه های 



شهـــــــدسخـــــــن2411

معصومین:در مورد محبین و شـیعیان، سـه نکته اساسـی از میان 
مطالب مختلفی که می توان در مورد آن سـخن گفت را خدمتتان 
تقدیـم می کنیـم. ایـن ویژگی هـا آن زمـان اهمیـت بیشـتری پیـدا 
می کننـد کـه بدانیـم می تـوان بـا عمـل بـه آن بـه درجـه یـاوری امام 

عصر؟جع؟ برسیم. 

الف( حق پذیری:
اولیـن ویژگـی عاشـوراییان ایـن اسـت کـه نسـبت به پذیـرش حق، 
هیـچ مقاومتـی ندارنـد و هـر جـا حقـی بیـان شـود، از زبـان هـر کـس 
ِذیـَن 

َّ
ـْر ِعَبـاِد ال کـه باشـد، می پذیرنـد. قـرآن کریـم می فرمایـد: »َفَبّشِ

ْحَسَنه.«6 
َ
ِبُعوَن أ  َفَیّتَ

َ
َقْول

ْ
َیْسَتِمُعوَن ال

نمونه اول:
زهیر بن قین بااینکه سـعی می کرد با امام حسـین؟ع؟ روبرو نشـود 
کالم حـق موالیـش را شـنید، همسـرش را طـالق داد و  امـا وقتـی 
دارایی هایش را به دیگران سپرد و از همه داشته هایش گذشت تا 
به یاری امامش بپردازد.7 درحالی که تعداد زیادی از مردها همراه 
کاروان زهیـر بودنـد و ظاهـرًا بنـا بـه نقـل برخـی نسـخه ها بـه نـدای 

استغاثه امام پاسخ نگفتند.
نمونه دوم:

کالم امـام حسـین؟ع؟ را شـنید و در دلـش  جنـاب حـر وقتی کـه 
غوغایـی بـه پـا شـد، چنـان برآشـفته بـود کـه بـه یکـی از اطرافیانش 
گفـت: بـه  کـه از دیـدن چنیـن صحنـه ای شـگفت زده شـده بـود، 
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خـدا قسـم مـن خـودم را بیـن بهشـت و جهنـم مخّیـر می بینـم! و 
گـر قطعه قطعـه  اهلل چیـزی را به جـای بهشـت برنمی گزینـم حتـی ا

گردیده و آتش زده شوم!
از ایـن نمونه هـا در کربـال بـه فراوانـی می تـوان یافـت؛ همـه این هـا 
نشـان دهنده ایـن اسـت کـه یکـی از اصلی تریـن ویژگی هـای یـاران 
عاشـورایی امـام حسـین؟ع؟ حـق پذیـری آن ها بوده اسـت و هر جا 

حق را می یافتند، به سمتش حرکت می کردند.
گـر به جـای والیـت مدار بـودن، خودمحور باشـیم، به راحتی برای  ا
بـه دسـت آوردن منافـع و حفـظ جایگاهمـان حاضریـم از حـق عبور 
کنیم و آن را زیر پا بگذاریم. در این زمینه داستان شبث بن ربعی که 
مرد ُمِتلّون و منافقی بود، بسـیار شـنیدنی سـت. او در زندگی مشـی 
خاصـی نداشـت و در کنـار گروه هایـی کـه ازلحـاظ نظـری، فکری و 
سیاسی باهم مخالف بودند، روزگار می گذرانید. او نخست مؤذن 
سـجاح8  بود که ادعای نبوت کرد، بعدازآن مسـلمان شـد، سـپس 

علیه عثمان با مخالفان او همکاری کرد.
بعـدازآن بـه علـی؟ع؟ پیوسـت، و سـپس از آن حضـرت برگشـت و 
ج گردید، سپس از آن ها نیز جدا شد. او بعدازاین به  جزء گروه خوار
ابن زیاد پیوست و در کربال حاضر شد و با امام حسین؟ع؟ جنگید. 
بعـد از شـهادت آن حضـرت جـزء خونخواهـان او گردیـد و بـا مختـار 
همکاری داشت، بعدًا امیر شرطه های کوفه شد و در هنگام کشته 
شـدن مختـار حاضـر بـود و بـا مخالفـان او همراهـی می نمـود، او در 

حدود سال های هشتاد در کوفه درگذشت.9  
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ب( مسئولیت پذیری: 
هر کس که حقیقتی را فهمید، بر اسـاس توانایی ها و اختیاری که 
دارد، تکالیـف و مسـئولیت هایی بـه گردنـش می آید که باید حق را 
نسـبت بـه آن ادا کنـد. یکـی از مسـئولیت های خطیـر هـر مسـلمانی 
ایـن اسـت کـه بتوانـد رضایـت امـام زمانـش را بـه دسـت بیـاورد. بـه 
کـه امـام حسـین ؟ع؟ راجـع بـه اصحابشـان  همیـن دلیـل اسـت 
 
ً
یَف َو اَل َخْیـرا ْو

َ
 أ

ً
ْصَ�ابـا

َ
ـُم أ

َ
ْعل

َ
به صـورت عمـوم می فرماینـد: »َفـِإّنِ اَل أ

مختلـف  مواقـع  در  نیـز  خصوصـی  به صـورت  و   10 ْصَ�ـاِب« 
َ
أ ِمـْن 

رضایتشان را از اصحاب ابراز می کردند. مثاًل حضرت این چنین در 
مورد عمرو انصاری اظهار رضایت می کنند:

کاری می کـرد و  »او بـا همـه وجـود تیرهـا را بـه جـان می خریـد و فـدا
گیـرد و  اجـازه نمـی داد تـا دشـمن، سـاالرش حسـین؟ع؟ را هـدف 
همچنـان دلیرانـه پیـکار کـرد تـا پیکـرش از زخم هـا پوشـیده شـد و 
غـرق در خـون گردیـد و آنـگاه رو بـه سـاالرش آورد که:»آیـا رسـم وفـا 
و وفـاداری را به جـای آورده ام؟« »فقـال لـه: أوفیـُت؟« حسـین؟ع؟ 
کـردی. تـو پیـش از مـن بـه بهشـت  کاری  فرمـود: آری، نیکـو فـدا
پرطراوت و زیبا می رسـی، پس سـالم مرا به پیامبر خدا برسـان و به 
آن حضرت بگو که من نیز به زودی خواهم آمد و آنگاه جانش را در 

بستر شهادت، به جان آفرین تسلیم کرد.«11 
ْرِض 

َ
ـماواِت َو اْل  الّسَ

َ
ماَنَة َعـل

َ
ـا َعَرْضَنـا اْل

َ
در تفسـیر قمـی ذیـل آیه»ِإّن

بـال؛«12 آورده اسـت کـه منظـور از عرضـه امانـت، امامـت اسـت  َو احْلجِ
و خداونـد امامـت را بـر آسـمان ها، زمیـن و کوه هـا عرضـه داشـت. 
بـه همیـن دلیـل مسـئولیت پذیری نسـبت بـه ولـی خـدا و امـام 



27 اسالمحسینیqــــاسالمیزیدی

معصوم؟ع؟، دستوری قرآنی است. 
کـه خودمحورنـد، مسئولیتشـان در تأمیـن خواسـته های  کسـانی 
نفسانی خالصه می شود و دیگر وظیفه ای در برابر مسئولیت های 
اجتماعـی و دینـی، بـرای خـود قائـل نیسـتند. ایـن دسـته از افـراد 
عافیت طلبـی و راحت طلبـی را سـرلوحه زندگـی خـود قـرار داده اند و 
هر جا که زحمت و هزینه ای برای دین باشد، از آن فرار می کنند. 

ج( معیت دائمی: 
گـر معیـت بـا والیت، دائمی نباشـد، انسـان به سـه  بـه تعبیـر قـرآن، ا

ک سقوط می کند: جایگاه خطرنا

1. به حیوانیت سقوط می کند. 
کـه لشـگر اسـالم به واسـطه شـنیدن شـایعه  در جنـگ احـد زمانـی 
کمـی در  کنـده شـدند، فقـط عـده  کشـته شـدن پیامبـر اسـالم پرا
ُدَجاَنـه«  ُبـو 

َ
افـراد »أ ایـن  از  کنـار رسـول خدا؟لص؟ماندنـد. یکـی 

ُبـو ُدَجاَنـة و فرمودنـد: من بیعتـم را از تو 
َ
اسـت. پیامبـر رو کردنـد بـه أ

برداشـتم، می توانـی بـروی و از سـختی جنـگ خـودت را برهانـی. 
وی پیـش روی پیغمبر؟لص؟نشسـت، گریسـت و آنـگاه گفـت: نـه 
بـه خـدا! و دوباره سـرش را به سـوی آسـمان بلند کـرده گفت: نه به 
خـدا! مـن خـود را از بیعتـی کـه بـا تو کـرده ام آزاد نمی دانـم، من با تو 
بیعت کرده ام پس به سوی چه کسی بروم؟ به سوی همسری که 
می میـرد؟ یـا فرزنـدی کـه مـرگ به سـراغش می آید؟ یـا خانه ای که 
ویـران می گـردد؟ یـا مالـی که فانی سـت و عمری که به سـر می آید؟ 
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گـر همراهـی اش را بـا والیـت قطـع کنـد  ابـو دجانـه خـوب می دانـد ا
ماننـد حیوانـات کـه بـه شـهوات و لذت هـای طبیعـی می پردازنـد، 
دچار می شود و ممکن است کار به جایی برسد که عاقبتش چنان 

شود که در آیه 179 سوره اعراف آمده است:
 

َ
ـوٌب اّل

ُ
ـْم ُقل نـِس  هَلُ ـّنِ  َو ااْل ِْ ـَن احلج َکِثیـًرا ّمِ  َ َنـا ِلَجَهـّمَ

ْ
َقـْد َذَرأ

َ
»َو ل

 َیْسَمُعوَن 
َ

ْم َءاَذاٌن اّل ا َو هَلُ وَن هِبَ  ُیْبِصُر
َ

ٌ  اّل ْعینُ
َ
ْم أ ا َو هَلُ َیْفَقُهوَن هِبَ

ون؛
ُ
َغاِفل

ْ
ئَک ُهُم ال

َ
ْول

ُ
  أ

ُّ
َضل

َ
 ُهْم أ

ْ
ْنَعاِم َبل

َ
ْل

َ
ئَک کا

َ
ْول

ُ
ا  أ هِبَ

گـروه بسـیاری از جـن و انـس را بـرای دوزخ آفریدیـم  به یقیـن، 

کـه بـا آن )اندیشـه نمی کننـد،  آن هـا دل هـا ]عقل ها[یـی دارنـد 

گوش هایـی  کـه بـا آن نمی بیننـد و  و( نمی فهمنـد و چشـمانی 

کـه بـا آن نمی شـنوند آن هـا همچون چهارپایاننـد بلکه گمراه تر! 

که با داشتن همه گونه امکانات هدایت، بازهم گمراه اند( )چرا

اینان همان غافل اند.« 

کـه خـود را محـور اسـالم می داننـد و از تحـت والیـت  تکفیری هـا 
اسـت،  نمـوده  اشـاره  بـدان  آیـه  کـه  همان طـور  ج شـده اند،  خار
کـه تابه حـال هیـچ حیوانـی مرتکـب آن نشـده  کارهایـی می کننـد 

است.

2. مانند چوب خشک می شوند و دیگر موعظه پذیر نیستند.
گـر معیـت بـا والیـت قطـع شـود وقتـی کالم روح بخـش و الهـی امـام  ا
کنش  حسـین؟ع؟ هم به گوششـان برسـد، مانند چوب خشـکی وا
مؤثـر  دل هایشـان  بـر  نصیحـت  و  موعظـه  و  نمی دهنـد  نشـان 

نمی افتد. قرآن می فرماید:
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ـْم  ـوا َتْسـَمْع ِلَقْوِلِ
ُ
ْجسـاُمُهْم َو ِإْن َیُقول

َ
ـْم ُتْعِجُبـَک أ ْیَتُ

َ
»َو ِإذا َرأ

َدة؛ 13 ْم ُخُشٌب ُمَسّنَ ُ ّنَ
َ
َکأ

کـه  گفته انـد: خداونـد ایشـان را بـه چـوب پوسـیده ای  بعضـی 

کـه هیـچ خیـری در آن نیسـت و  کـرده  موریانـه خـورده تشـبیه 

هرکسـی آن را ببینـد خیـال کنـد چـوب صحیـح و سـالم اسـت از 

جهتی که ظاهرش مصّفا و زیبا و باطنش بی فایده است، پس 

چنیـن اسـت منافـق ظاهـرش آراسـته و شـگفت آور و باطنـش از 

خوبی خالی.«14 

گـر خدای نکـرده مـا هم به جایی برسـیم که موعظـه و نصیحت را  ا
بشـنویم و در دل اثـر نپذیریـم، از مصادیـق ایـن آیـه و ماننـد چـوب 

خشک خواهیم بود.

گر معیت دائمی نباشد، مانند سنگ می شویم. 3. ا
گر همراهی  همه سـنگ را به سـختی و نفوذناپذیری می شناسند. ا
مـا بـا والیـت دائمی نباشـد، از نـور هدایت آن ها بی بهره می شـویم. 

قرآن کریم می فرماید:
 

ُ
َشـّد

َ
ْو أ

َ
جـاَرِة أ َکاحْلِ وُبُکـْم ِمـْن َبْعـِد ذِلـَک َفِهـَی 

ُ
َّ َقَسـْت ُقل ُ

»ث
َقْسَوة؛ 15

سپس دل های شما بعدازاین واقعه سخت شد همچون سنگ، 

یا سخت تر!«

وقتـی دل سـخت شـود، بزرگ تریـن جنایت هـا هـم از انسـان سـر 
می زند. مگر نبود حرمله لعنه اهلل علیه که حتی به کودک شیرخوار 
امـام حسـین؟ع؟ نیـز رحـم نکـرد؟ مگـر نیسـتند کسـانی کـه بـه زن 
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و بچـه هـم رحـم نمی کننـد و بـا فجیع تریـن حالـت آن هـا را بـه قتـل 
می رسـانند. ایـن نتیجـه دوری از والیـت و نهایـِت خودمحـوری 

ست.

تالش و زمینه سازی: 
بعـد از حـق پذیـری، مسـئولیت پذیـری و معیـت دائمـی بـا والیـت، 
نیاز است برای محقق کردن آنچه حق دانسته شده است و والیت 
کثـری انجـام شـود.  آن را تائیـد کـرده، در حیطـه رفتـار تـالش حدا

کثری تقسیم می شود به: تالش حدا

الف( جهاد اصغر
جهـاد اصغـر، شـامل: شـناخت دشـمن، آمادگـی بـرای مبـارزه بـا 
دشـمن و مبـارزه رودررو بـا اوسـت؛ امـا هرکسـی نمی توانـد در جهـاد 

کبر پیروز شود. اصغر موفق باشد و نیاز است که ابتدا در جهاد ا

کبر ب ( جهاد ا
کبر شامل: شناخت نفس و شیطان، انجام واجبات و ترک  جهاد ا
محرمـات به عنـوان آمادگـی مبـارزه بـا نفـس و جـاری کـردن والیت 

مداری در زندگی ست.
احتمـال  اصغـر  کبـر موفـق نشـد، در جهـاد  ا کسـی در جهـاد  گـر  ا
کـه بسـیاری از  کبـر همـان اسـت  موفقیتـش پاییـن اسـت. جهـاد ا
علما راه رسـیدن به سـعادت را در پیروزی در آن می بینند و توصیه 
می کنند که لحظه ای از آن غافل نشوید. پیامبر رحمت و عقل کل 
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و بهترین بندگان خداوند در دعاهایش می فرماید: 
َک ِإْن 

َ
 َفِإّن

ً
َبدا

َ
ٍ أ ـِی ِإیَل َنْفِس َطْرَفَة َعـْین

ْ
ـَه آَبـاِئ اَل َتِکل

َ
ـی َو ِإل ِ

َ
»ِإل

ْیر؛ 16 ْبُعْد ِمَن احْلنَ
َ
ّرِ َو أ

َ
ْقُرْب ِمَن الّش

َ
ٍ أ ِی ِإیَل َنْفِس َطْرَفَة َعْین

ْ
َتِکل

خدای من و خدای پدرانم! مرا حتی به اندازه چشم به هم زدنی 

بـه خـودم وامگـذار کـه ایـن حالـت نزدیک تریـن حالـت بـه شـر 

است و دورترین حالت به خیر.«

خالصه:
ابتـدا بـه چهـار آسـیب به عنـوان نمونه در میـان محبین اهل بیت: 

اشاره می کنیم.
در قسـمت اصـالح سـه ویژگـی )حـق پذیـری، مسـئولیت پذیری 
و معیـت دائمـی( را بـرای بهتـر شـدن ارتبـاط پیشـنهاد می دهیـم. 
در حـوزه رفتـار نیـز تـالش و زمینه سـازی بـرای حکومـت جهانـی 
کبـر و اصغـر توضیـح  امـام زمـان؟جع؟ را در دو وظیفـه، جهـاد ا

خواهیم داد.
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مدل فرمولی:
روش فرمولـی روشـی اسـت کـه در آن سـخنران بـه کشـف و یافتـن 
ع بحـث  رابطـۀ علیـت و معلولـِی گزاره هـای دیـن، پیرامـون موضـو
پرداخته و بعد از کشف رابطه ها با استداللی زیبا آن را در قالب یک 
فرمـول بـا عنوانـی زیبـا به مخاطب ارائه می دهـد. این مدل کمک 
می کند تا هم مطلب در ذهن مخاطب ماندگار شود و هم مخاطب 

ع  عمل کند. بهتر بتواند به موضو

عنوان: دین داری حسینی و دین داری یزیدی
ح بحث: اهمیت طر

در جامعه، همه مسلمان هستند، اما آیا همه به یک اندازه از اسالم 
بهره برده اند؟ گاهی با اینکه دین مشترک وجود دارد ولی برخی، 
برداشـت هایی از دیـن دارنـد کـه باعـث می شـود بـا دیگـران کامـاًل 
گر بخواهیم دین صحیح را بشناسیم و به  متفاوت زندگی کنند. ا
آن عمـل کنیـم بایـد کدام یـک از ایـن تفاسـیر را بپذیریـم؟ در زمـان 
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امـام حسـین؟ع؟ نیـز چنیـن قرائت هایـی از دین وجود داشـت. دو 
نـگاه عمـده بـه دیـن را می شـود در نـگاه والیـی سیدالشـهدا؟ع؟ و 
ح بحث  نـگاه یزیـدی و امـوی لعنهـم اهلل مشـاهده کـرد. در این طر
می خواهیـم بـه مشـترکات و تفاوت هـای ایـن دو قرائـت از دیـن 
ع نگاه های متفاوت  بپردازیـم و ببینیـم آیـا در زمـان ما نیز از این نـو
و گاهی متضاد به دین اسالم وجود دارد یا نه؟ و خواهیم گفت که 

در این موارد چه باید انجام دهیم.

فرمول دین داری یزیدی
دیـن داری یزدیی دارای مشـخصه هایی اسـت کـه در برخی موارد 
بـا دیـن داری حسـینی مشـترک اسـت. امـا در مـواردی اساسـی بـا 
دین داری حسینی تفاوت دارد. در اینجا اجماال به سه شاخصه از 

فرمول دین داری یزیدی اشاره می شود:

کردن دنیا با دین الف( آباد 
برخی با دین دنیایشان را آباد می کنند.

گروهـی از اصحـاب موسـی بـن جعفـر؟ع؟ پـس از درگذشـت امام به 
امامـت و وصایـت امـام رضـا؟ع؟ ایمـان نیاوردنـد و گفتند: حضرت 

موسی بن جعفر؟ع؟ زنده است و روزی ظهور خواهد کرد.
این گروه چون در امامت حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ توقف کردند 
به واقفّیه معروف اند. مهم ترین دلیل به وجود آمدن این فرقه وجود 
امـوال فـراوان امـام موسـی بـن جعفـر؟ع؟در نـزد وکیالن ایشـان بود. 
چـون حضـرت مـّدت زیـادی را در زنـدان بـود و نمی توانسـت اموالـی 
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را کـه بـرای ایشـان می رسـید، در مـوارد مناسـب بـه مصـرف برسـاند، 
مبالغ زیادی نزد وکالی ایشان به امانت مانده بود. به عنوان مثال، 
هفتـاد هـزار دینـار نـزد زیاد بن مروان قندی، سـی هـزار دینار نزد علی 
بـن ابـی حمـزه بطائنـی و سـی هـزار دینـار و پنـج کنیـز نـزد عثمـان بـن 
گر این افراد به امامت حضرت رضا؟ع؟ اعتراف  عیسی مانده بود. ا
می کردنـد، بایـد همـه ایـن امـوال را بـه ایشـان می دادنـد. بـه همیـن 
دلیـل در آن هـا طمـع کردنـد و بـا سـرباززدن از امامت ایشـان، اموال را 

تصاحب کردند و به مصارف شخصی رساندند.1  

ب( بازیچه قراردادن دین
بعضی با دین، بازی می کنند، مانند:

 عبـد اهلل بـن ربیعـه حمیـری گویـد: مـن در دمشـق پیـش یزید بن 
معاویـه بـودم کـه زحـر بن قیـس بر یزید واردشـده، یزید گفت: وای 
بر تو چه خبر؟ و چه همراه آورده ای؟ زحر گفت: ای امیرالمؤمنین 
گیـر بـه پیـروزی خـدا و یـاری او، حسـین بـن علـی در میـان  مـژده 
هیجـده تـن از خانـدان خـود و شـصت تـن از پیروانـش بـر مـا درآمد، 
مـا از آنـان خواسـتیم یـا اینکـه تسـلیم شـوند یـا سـر به فرمـان امیـر 
عبیداهلل بن زیاد نهند، یا جنگ کنند؟ پس جنگ را پذیرفتند، ما 
بامدادان که خورشـید سـر زد بر ایشـان تاختیم و از هر سـو ایشـان را 
احاطه نموده تا اینکه شمشیرهای خود را باالی سرشان گرفتیم، 
پـس آنـان بی آنکـه پناهـی داشـته باشـند از هـر سـو می گریختنـد، و 
از تـرس مـا بـه تپه هـا و گودی هـا پنـاه می بردنـد چنانچـه کبوتـر از 
ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده شود، پس به خدا ای 



شهـــــــدسخـــــــن3811

امیرالمؤمنین چیزی بر ایشان نگذشت جز به مقدار کشتن شتری 
یـا خـواب آن کـس کـه پیـش از ظهـر می خوابـد کـه مـا همه ایشـان را 
از پـای درآورده کشـتیم، و اینـک تنهـای بی سـر، ایشـان اسـت کـه 
ک آلـوده  گونه شـان خا افتـاده و جامه شـان خون آلـود، و  برهنـه 
ک  اسـت، آفتاب هـای سـوزان بـر آنـان بتابـد، و بادهـای بیابـان خا
و غبـار بـر ایشـان فروریـزد، دیدارکنندگانشـان بازهـای شـکاری و 

کرکسان صحرا باشند.
یزیـد )کـه ایـن سـخنان را شـنید( لختی سـربه زیر انداخته آنگاه سـر 
برداشـت و گفت: من به فرمان برداری شـما بدون کشـتن حسـین 
گر من با او  خوشـنود می شـدم )و نیازی به کشـتن او نبود( و همانا ا

برخورد کرده بودم از او می گذشتم.2 

 عمـر سـعد بااینکـه می دانـد حـق بـا حسـین؟ع؟ اسـت بـاز بـرای 
تحریک لشگریانش صدا می زند:

ْبِشِری؛ 3
َ
 اِل اْرَکِب َو أ

َ
َّ َناَدی ُعَمُر ْبُن َسْعٍد َیا َخْیل ُ

»ث
سـپس عمـر بـن سـعد)برای حمله به سـپاه سیدالشـهدا؟ع؟( فریاد 

زد: ای لشکر خدا سوار شوید و به بهشت مژده گیرید.«

ج( توجیه بارنگ و لعاب دینی
برخی با دین، توجیه می کنند.

مردم با دستور پزشک بازی نمی کنند و توجیه نمی کنند و برنامه اش 
را اجـرا می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه عـده از دیـن داران یزیـدی 
دسـتورات صریـح قـرآن بـرای زندگـی سـالم را کنـار گذاشـتند و بـرای 
مطامـع دنیـوی و بـرای انجـام نـدادن مسـئولیت، دسـت بـه توجیـه 
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کاره ای شان زدند. چند مورد را به عنوان نمونه تقدیم می کنیم:
ـُة[  َعاّمَ

ْ
]ال ـُة  َغاِنَ

ْ
ال ـِت 

َ
»َدَخل ؟ع؟:  ِ َسـْین احْلُ ِبْنـِت  َفاِطَمـَة  قـاِل 

َخـاالِن ِمْن 
ْ
َیـٌة َصِغیـَرٌة َو یِف ِرْجـِل َخل َنـا َجاِر

َ
ُفْسـَطاَط َو أ

ْ
ْیَنـا ال

َ
َعل

ِ ِمـْن ِرْجـِل َو ُهـَو َیْبِکـی  ـْین
َ
َخال

ْ
ل  احْلنَ

ُ
 َیُفـّض

ٌ
 َرُجـل

َ
َذَهـٍب َفَجَعـل

َنـا 
َ
ْبِکـی َو أ

َ
َکْیـَف اَل أ  

َ
ـُت َمـا ُیْبِکیـَک َیـا َعـُدّوَ اِل َفَقـال

ْ
َفُقل

ی َء  ْن َی�جِ
َ
َخـاُف أ

َ
 أ

َ
ْبِی َقـال

ُ
ـُت اَل َتْسـل

ْ
ُب اْبَنـَة َرُسـوِل اِل َفُقل

ُ
ْسـل

َ
أ

ْبِنَیِة َحـّیَ َکاُنوا َیْنِزُعوَن 
َ
ُبـوا َمـا یِف اْل ـْت َو اْنَتَ

َ
ُخـَذُه َقال

ْ
َغْیـِری َفَیأ

ِحَف َعْن ُظُهوِرَنا؛ 4
َ

ال اْلَ
فاطمه دختر حسین فرموده غارتگران بر خیمه ما هجوم کردند 

و من دختر خردسالی بودم و خلخال طال بپایم بود مردی آن ها 

را می ربـود و می گریسـت گفتـم دشـمن خـدا چـرا گریه می کنی؟ 

گفـت چـرا گریـه نکنـم کـه دختـر رسـول خـدا را غـارت می کنـم. 

گـذار گفـت می ترسـم دیگـری آن را بربایـد فرمـود هـر  گفتـم مـرا وا

چـه در خیمه هـای مـا بـود غـارت کردنـد تـا اینکه چـادر از دوش 

ما برداشتند.« 

َنا 
َ
؟ع؟ أ ِ َسْین  احْلُ

َ
ُت َعل

ْ
: »َدَخل

َ
ِقِّ َقال ْشِر و ْبِن َقْیٍس اْلَ َعْن َعْمِر

ُه اْبُن 
َ
 ل

َ
ْیِه َفَقال

َ
ْمَنا َعل

َّ
َو اْبـُن َعـّمٍ یِل َو ُهـَو یِف َقْصـِر َبِی ُمَقاِتٍل َفَسـل

 
َ

ْو َشـْعُرَک َفَقـال
َ
َری ِخَضـاٌب أ

َ
ـِذی أ

َّ
َبـا َعْبـِد اِل َهـَذا ال

َ
ـی َیـا أ َعّمِ

 
َ

ْیَنا َفَقال
َ
 َعل

َ
ْقَبل

َ
َّ أ ُ
 ث

ُ
ـل ْیَنـا َبِی َهاِشـٍم ُیَعّجِ

َ
ـْیُب ِإل

َ
ِخَضـاٌب َو الّش

ْیـِن َکِثیـُر 
َ

ـّنِ َکِثیـُر الّد  َکِبیـُر الّسِ
ٌ

ـُت ِإّنِ َرُجـل
ْ
ِت َفُقل ِجْئُتَمـا ِلُنْصـَر

ْن 
َ
ْکَرُه أ

َ
ْدِری َما َیُکوُن َو أ

َ
اِس َو اَل أ ِعَیاِل َو یِف َیِدی َبَضاِئُع ِللّنَ

ْ
ال

َنـا َفاْنَطِلَقا 
َ
 ل

َ
 َذِلَک َقال

َ
ـی ِمْثـل ـُه اْبـُن َعّمِ

َ
 ل

َ
َماَنـِی َو َقـال

َ
ـَع أ َضّیِ

ُ
أ

ْو 
َ
ـَع َواِعَیَتَنا أ ـُه َمْن َسِ

َ
 َفِإّن

ً
َیـا یِل َسـَوادا  َتْسـَمَعا یِل َواِعَیـًة َو اَل َتَر

َ
َفـال
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ْن 
َ
 أ

َّ
 اِل َعـّزَ َو َجـل

َ
 َعـل

ً
ـا َکاَن َحّقـا ْبَنـا َو َلْ ُیِعّنَ ـْم ُی�جِ

َ
ی َسـَواَدَنا َفل

َ
َرأ

اِر؛ 5 ْیِه یِف الّنَ  َمْنِخَر
َ

ُه َعل ُیِکّبَ
عمرو بن قیس مشرقی نقل کرده است:

 همـراه بـا پسـرعمویم بـه خدمـت امـام حسـین؟ع؟ در قصـر بنی 

مقاتـل شـرفیاب شـدیم، پـس از عـرض سـالم پسـرعمویم بـه 

امام؟ع؟ عرض کرد: یا ابا عبد اهَّلل! این اثر خضاب است یا خود 

موی شماست )که سیاه مانده است(؟! 

فرمـود: ایـن )اثـر( خضـاب اسـت، و پیـری )خیلـی( زود بـه سـراغ 

مـا بنی هاشـم می آیـد. آنـگاه رو کـرد به جانـب مـا و فرمـود: بـرای 

یـاری مـن آمده ایـد؟ عـرض کـردم: مـن، مـرد سـالخورده ای هسـتم 

و بدهـی زیـادی دارم و افـراد تحـت تکّفـل مـن )هـم( بسـیارند، و 

کاالهـای مـردم )به رسـم امانـت( نـزد من اسـت، و دوسـت ندارم 

کـه چـه خواهـد شـد؟! راوی  امانـت را ضایـع سـازم و نمی دانـم 

می گوید که: پسرعموی من نیز پاسخی همانند پاسخ من اظهار 

کـرد! امـام؟ع؟ بـه مـا فرمـود: )برخیزیـد و ازاینجـا( برویـد تا فریاد 

دادخواهـی مـا را نشـنوید، و سـیاهی جمعّیـت مـا را نبینیـد، زیـرا 

کسی که فریاد دادخواهی ما را بشنود و جمعیت ما را ببیند ولی 

دعـوت مـا را نپذیـرد و بـه یـاری مـا نشـتابد بر خداسـت که او را با 

صورت در آتش دوزخ بیفکند.

فرمول دین داری حسینی
کردن درراه دین الف( هزینه 

 
ً
ِعـَراِق َقـاَم َخِطیبـا

ْ
وِج ِإیَل ال ـُر  احْلنُ

َ
ـا َعـَزَم َعـل ـُه؟ع؟ َلَّ

َ
ّن
َ
ِوَی أ »َو ُر
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َ

 اُل َعـل
َّ

 ِبـاِل َو َصـل
َ

َة ِإاّل ْمـُد ِلَِّ مـا شـاَء اُل َو ال ُقـّوَ  احْلَ
َ

َفَقـال
َفَتاِة 

ْ
 ِجیـِد ال

َ
َدِة َعل

َ
ِقـال

ْ
ّطَ ال ـِد آَدَم حَمنَ

ْ
 ُول

َ
ـْوُت َعـل َرُسـوِلِه ُخـّطَ اْلَ

ـَر یِل  یِف اْشـِتَیاَق َیْعُقـوَب ِإیَل ُیوُسـَف َو ُخّیِ
َ

ْسـال
َ
ـِی ِإیَل أ َ

َ
ْوهل

َ
َو َمـا أ

َواِت َبْینَ 
َ
َفل

ْ
ُن ال

َ
ُعَها َعَسـال ْوَصـایِل َتَتَقّطَ

َ
ّنِ ِبأ

َ
ِقیـِه َکأ َنـا اَل

َ
َمْصـَرٌع أ

 اَل 
ً
َبًة ُسـْغبا ْجِر

َ
 َو أ

ً
 ُجوفا

ً
ْکَراشـا

َ
َن ِمّیِ أ

ْ َ
َء َفَیْمـأ

َ
َبـال یـِس َو َکْر َواِو الّنَ

َبْیِت َنْصِبُر 
ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ِم ِرَض اِل ِرَضاَنا أ

َ
َقل

ْ
یـَص َعـْن َیـْوٍم ُخـّطَ ِبال حَمِ

 َعْن َرُسـوِل اِل ص 
َ

ْن َتُشـّذ
َ
یَن ل اِبِر ْجـَر الّصَ

َ
یَنـا أ ِئـِه َو ُیَوّفِ

َ
 َبال

َ
َعـل

ْم َعْیُنُه َو ُیْنَجُز  ُقْدِس َتَقّرُ هِبِ
ْ
ُه یِف َحِظیَرِة ال

َ
ُموَعٌة ل ْ َمُتُه َو ِهَی حَمج حُلْ

 ِلَقـاِء اِل 
َ

 َعـل
ً
نـا ـْم َوْعـُدُه َمـْن َکاَن َبـاِذاًل ِفیَنـا ُمْهَجَتـُه َو ُمَوّطِ هِبِ

 ِإْن َشاَء اُل َتَعایَل؛ 6
ً
 ُمْصِب�ا

ٌ
ِی َراِحل

َ
 َمَعَنا َفِإّن

ْ
َیْرَحل

ْ
َنْفَسُه َفل

ه بیرون 
ّ

روایت شده است که چون حسین؟ع؟ خواست از مک
شـود بـرای سـخنرانی بپـا خواسـت و فرمـود: سـتایش خـدای 
راسـت و آنچـه خـدا بخواهـد می شـود و نیرویـی جـز از خداونـد 
نیسـت. درود خداونـد بـر پیغمبـرش بـاد، مـرگ بـر فرزنـد آدم 
م است هم چون گردن بند در گردن دختران جوان! چقدر 

ّ
مسل

مشـتاقم بـه دیـدار گذشـتگانم آن چنان کـه یعقـوب را بـه دیـدار 
یوسـف اشـتیاق بـود مـرا کشـتارگاهی مقـّرر اسـت کـه بایـد آنجـا 
برسم، گویی می بینم پیوندهای بدن مرا گرگان بیابان ها از هم 
جـدا می کننـد، در سـرزمینی میـان نواویـس و کربـال تـا روده های 
خالی و انبان های گرسنه را از پاره های تن من پر کنند، آدمی از 
گزیر اسـت، ما خاندان رسـالت به رضای خداوند  سرنوشـت نا
راضـی هسـتیم و بـه بالیـش شـکیبا و خداونـد بهتریـن پـاداش 
شـکیبایان را بـه مـا عطـا خواهـد فرمود. هرگز پاره تن رسـول خدا 
کنـار اوینـد تـا  از او جـدا نگـردد و همگـی در جایـگاه قـدس در 
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دیده اش با آنان روشـن شـود و وعده الهی به آنان تحّقق یابد هر 
کـه خواهـد تـا خـون دل خـود را در راه مـا نثـار کند و آماده حرکت 
هست همراه ما کوچ کند که من صبحگاه امشب کوچ خواهم 

نمود.«

ـَرْت َو  ْنَیـا َقـْد َتَغّیَ
ُ

َء ِإّنَ َهـِذِه الّد
َ

َبـال َکْر ؟ع؟ یِف َمِسـیِرِه ِإیَل 
َ

»َو َقـال
 ُصَباَبـٌة َکُصَباَبـِة 

َ
ـا ِإاّل ـْم َیْبـَق ِمْنَ

َ
وف هـا َفل ْدَبـَر معر

َ
ـَرْت َو أ

َ
َتَنّک

ـّقَ اَل  ّنَ احْلَ
َ
ْوَن أ  اَل َتـَر

َ
ِبیـِل أ َو

ْ
ْرَعـی ال َنـاِء َو َخِسـیُس َعْیـٍش َکاْلَ اْلِ

ْؤِمُن یِف ِلَقاِء   اَل ُیَتَناَهـی َعْنُه ِلَیْرَغـَب اْلُ
َ

َباِطـل
ْ
ّنَ ال

َ
 ِبـِه َو أ

ُ
ُیْعَمـل

ـینَ  امِلِ
َ

َیـاَة َمـَع الّظ  َسـَعاَدًة َو اَل احْلَ
َ

ـْوَت ِإاّل َری اْلَ
َ
 َفـِإّنِ اَل أ

ً
ّقـا اِل حُمِ

ْم  ِسـَنِتِ
ْ
ل

َ
 أ

َ
ْعـٌق َعـل

َ
یـُن ل ْنَیـا َو الّدِ

ُ
ـاَس َعِبیـُد الّد  ِإّنَ الّنَ

ً
 َبَرمـا

َ
ِإاّل

اُنوَن؛7 ّیَ
َ

 الّد
َّ

ِء َقل
َ

َبال
ْ
ُصوا ِبال ْت َمَعاِیُشُهْم َفِإَذا حُمِّ َیُ�وُطوَنُه َما َدّرَ

این خطبه کوتاه را در مسیر کربال ایراد فرموده: این دنیا دگرگون 

و ناآشنا شده، نکویی هایش پشت کرده، و جز مقدار ناچیزی، 

گاهـی، از آن  هماننـد ته مانـده ظـرف، و زندگـی پسـتی چـون چرا

باقـی نمانـده. مگـر نمی بینیـد کسـی به حـق رفتـار نمی کنـد و از 

باطـل دسـت نمی کشـد. تـا مؤمـن، به حـق، مشـتاق لقـای خـدا 

شـود؟ مـن مـرگ را جـز سـعادت نمی بینـم و زندگی با سـتمکاران 

را جـز محنـت نمی دانـم. مـردم بنـدگان دنیا هسـتند، دین لعابی 

است که تا زندگی روبراه است، به دور زبان می گردانند و چون 

دوران آزمایش رسد دین داران کمیاب شوند.« 
 اَل َو اِل َیا اْبَن َرُسـوِل اِل اَل 

َ
َنـِیُّ َفَقال »َقـاَم َسـِعیُد ْبـُن َعْبـِد اِل احْلَ

َة َرُسـوِلِه  ا َقْد َحِفْظَنا ِفیَک َوِصّیَ
َ
ّن
َ
ـَم اُل أ

َ
 َحـّیَ َیْعل

ً
َبـدا

َ
یـَک أ ِ

ّ
ل نَ ُ
ن
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 َّ ُ
 ث

ً
ْخـَرُج َحّیـا

ُ
َّ أ ُ
ْحَیـا ث

ُ
َّ أ ُ
 ِفیـَک ث

ُ
ْقَتـل

ُ
ّنِ أ

َ
ـْو َعِلْمـُت أ

َ
ـٍد ص َو ل ّمَ حُمَ

اِمی  َق ِحَ
ْ
ل

َ
ًة َما َفاَرْقُتَک َحّیَ أ  َذِلَک ِب َسْبِعینَ َمّرَ

ُ
ْذَری ُیْفَعل

ُ
أ

 
ُ

َنـال
َ
َّ أ ُ
ـٌة َواِحـَدٌة ث

َ
ـا ِهـَی َقْتل َ

َ
 َذِلـَک َو ِإّن

ُ
ْفَعـل

َ
ُدوَنـَک َو َکْیـَف اَل أ

 َو اِل 
َ

ِ َو َقال َقْین
ْ
َّ َقاَم ُزَهْیُر ْبُن ال ُ

 ث
ً
َبدا

َ
ا أ َ ِی اَل اْنِقَضاَء هلَ

َّ
َکَراَمَة ال

ْ
ال

ّنَ اَل 
َ
ٍة َو أ ـَف َمّرَ

ْ
ل

َ
َّ ُنِشـْرُت أ ُ

ُت ث
ْ
ّنِ ُقِتل

َ
ـَوِدْدُت أ

َ
َیـا اْبـَن َرُسـوِل اِل ل

ِفْتَیِة ِمـْن ِإْخَواِنَک َو 
ْ
 َعْنَک َو َعْن َهـُؤاَلِء ال

َ
َقْتـل

ْ
َتَعـایَل َقـْد َدَفـَع ال

ْهِل َبْیِتَک؛ 
َ
ِدَک َو أ

ْ
ُول

سـعید بـن عبـد اهَّلل حنفـّی برخاسـت و بـه عـرض رسـانید: نـه، 

بـه خـدا ای فرزنـد رسـول اهَّلل ؟لص؟، هرگـز تنهایـت نگـذارم، تـا 

خـدا بدانـد کـه مـا وصّیـت پیامبـرش محّمـد را دربـاره تو حفظ و 

گـر می دانسـتم کـه در راه تـو کشـته می شـدم  رعایـت نمودیـم، و ا

کسـترم بـه بـاد داده  و بعـد زنـده بـه آتـش کشـیده می شـدم و خا

می شـد و هفتـاد بـار ایـن وضـع تکـرار می شـد، هرگـز از حضرتـت 

جدا نشده تا در پیش رویت شاهد مرگ و شهادت را در آغوش 

کشـم، چـرا نـه، حـال کـه ایـن یـک کشـته شـدن بیـش نیسـت و 

بعـد هـم بـه کرامـت ابـدی و جاویـدان خدا می رسـم. آنـگاه زهیر 

بـن قیـن بجلـی برخاسـت و بـه عـرض رسـانید: بـه خـدا ای فرزند 

رسول خدا؟لص؟ چقدر دوست داشتم که هزار بار کشته شده، 

زنـده گـردم تـا خـدا بـا این کار تو و بـرادران و فرزندان و اهل بیت 

جوانت را از کشته شدن حفظ می فرمود.

ب( تنظیم و تطبیق امور با دین
ْمـِر 

َ
یِل اْل و

ُ
 َو أ

َ
ُسـول طیُعـوا الّرَ

َ
طیُعـوا اَل َو أ

َ
ذیـَن آَمُنـوا أ

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
»یـا أ
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ُکْنـُمْ  ُسـوِل ِإْن  وُه ِإیَل اِل َو الّرَ
ُ

ِمْنُکـْم َفـِإْن َتناَزْعـُمْ یف َشْ ٍء َفـُرّد
ویاًل ؛ 8

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
َیْوِم اْلِخِر ذِلَک َخْیٌر َو أ

ْ
ُتْؤِمُنوَن ِباِل َو ال

ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت 

کنیـد پیامبـر خـدا و اولواألمـر ]اوصیـای پیامبـر[ را! و هـرگاه در 

چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آن ها 

گر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار(  داوری بطلبید( ا

برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.«

انسـان مؤمـن همـه اعمـال و رفتـارش را بـا دیـن و خواسـته هـای 
اولیای خدا تنظیم می کند. سه نمونه از این موارد را اجماال متذکر 

می شویم9، می آوریم:
1. تنظیم اعتقادات

بسـیاری از یاران و شـیعیان اهل بیت:، برای عرضه اعتقاداتشـان 
به خدمت حضرات معصومین می رسیدند و آنچه از دین فهمیده 
گـر  کـرده بودنـد را بـا آن هـا در میـان می گذاشـتند تـا ا و برداشـت 
اشـتباه می کننـد اصـالح کننـد. از جملـه این شـیعیان، عبـد العظیم 
حسنی؟ع؟ است که خدمت امام هادی؟ع؟ رسیدند و عقایدشان 

را به حضرت عرضه کردند:
ِدی   َسـّیِ

َ
ـُت َعـل

ْ
: َدَخل

َ
َسـِیِّ َقـال َعِظـِم ْبـِن َعْبـِد اِل احْلَ

ْ
 َعْبـِد ال

ِد ْبـِن َعِلِّ ْبِن  ّمَ ـِد ْبـِن َعـِلِّ ْبـِن ُموَس ْبـِن َجْعَفِر ْبِن حُمَ ّمَ َعـِلِّ ْبـِن حُمَ
 
ً
 یِل َمْرَحبـا

َ
ـا َبُصـَر ِب َقـال ّمَ

َ
ِب َطاِلـٍب ع َفل

َ
ِ ْبـِن َعـِلِّ ْبـِن أ َسـْین احْلُ

ُه َیا اْبَن َرُسوِل اِل 
َ
ُت ل

ْ
 َفُقل

َ
 َقال

ً
َنا َحّقا ْنَت َوِلّیُ

َ
َقاِسِم أ

ْ
َبا ال

َ
ِبَک َیا أ

ْیِه 
َ
 َثَبـّتُ َعل

ً
ْیـَک ِدیـِی َفـِإْن َکاَن َمْرِضّیـا

َ
ْعـِرَض َعل

َ
ْن أ

َ
یـُد أ ِر

ُ
ِإّنِ أ

 
ُ

ُقول
َ
ُت ِإّنِ أ

ْ
َقاِسـِم َفُقل

ْ
َبا ال

َ
 َهاِت َیا أ

َ
 َفَقال

َّ
َق اَل َعّزَ َو َجل

ْ
ل

َ
َحّیَ أ
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ْیَس َکِمْثِلِه َشْ ء ... . 10
َ
ِإّنَ اَل َتَعایَل َواِحٌد ل

2. تنظیم محبت 
ْم 

ُ
ْم َو َعشیَرُتک

ُ
ْزواُجک

َ
ْم َو أ

ُ
ْم َو ِإْخواُنک

ُ
ْبناُؤک

َ
ْم َو أ

ُ
 ِإْن کاَن آباُؤک

ْ
ل

ُ
»ق

ِکُن َتْرَضْوَنها  ساَدها َو َمسا
َ

ُتُموها َو ِتجاَرٌة َتْخَشْوَن ک
ْ
َتَرف

ْ
 اق

ٌ
ْموال

َ
َو أ

ی 
َ
ُصوا َحّت َتَرّبَ

َ
ـْم ِمـَن اهَّلِل َو َرُسـوِلِه َو ِجهـاٍد فـی َسـبیِلِه ف

ُ
ْیک

َ
َحـّبَ ِإل

َ
أ

فاِسقین؛11 
ْ
َقْوَم ال

ْ
ْمِرِه َو اهَّلُل ال َیْهِدی ال

َ
ِتَی اهَّلُل ِبأ

ْ
َیأ

گـر پـدران و فرزنـدان و بـرادران و همسـران و طایفـه شـما،  بگـو: ا

و اموالی که به دسـت آورده اید، و تجارتی که از کسـاد شـدنش 

کـه بـه آن عالقـه داریـد، در نظرتـان  می ترسـید، و خانه هایـی 

از خداونـد و پیامبـرش و جهـاد در راهـش محبوب تـر اسـت، در 

انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند 

جمعّیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند.«

3. تنظیم تکالیف
 َو ِبِذی 

ً
واِلَدْیِن ِإْحسـانا

ْ
 َو ِبال

ً
»َو اْعُبُدوا اَل َو ال ُتْشـِرُکوا ِبِه َشـْیئا

ُنِب َو  ُ اِر احْلج ب َو احْلج ُقْر
ْ
اِر ِذی ال ِ َو احْلج کین سا َیتامی َو اْلَ

ْ
ب َو ال ُقْر

ْ
ال

ْیاُنُکْم ِإّنَ اَل ال 
َ
َکـْت أ

َ
ـبیِل َو ما َمل ْنـِب َو اْبـِن الّسَ َ اِحـِب ِباحْلج الّصَ

؛ 12
ً
تااًل َفُخورا ُیِ�ّبُ َمْن کاَن حُمنْ

و خـدا را بپرسـتید! و هیـچ چیـز را همتـای او قـرار ندهیـد! و بـه 

کنیـد همچنیـن بـه خویشـاوندان و یتیمـان  پـدر و مـادر، نیکـی 

و مسـکینان و همسـایه نزدیـک و همسـایه دور و دوسـت و 

هم نشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آن ها هستید 

زیـرا خداونـد کسـی را کـه متکبـر و فخرفـروش اسـت، )و از ادای 
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حقوق دیگران سرباز می زند( دوست نمی دارد.«

ج( حق طلبی
کـه حسـینی هسـتند، در مقابـل حـق  کسـانی  امـام حسـین؟ع؟ و 
کرنش می کنند و پا روی حق نمی گذارند. چند نمونه از درس هایی 

که در این زمینه در کربال می توان گرفت را می آوریم:

 َظْهِر 
َ

َعـاَن ِسـْرَنا َمَعُه َسـاَعًة َفَخَفَق َو ُهـَو َعل  ُعْقَبـُة ْبـُن ِسْ
َ

»َفَقـال
ْمُد  ْیِه راِجُعوَن َو احْلَ

َ
ا ِإل

َ
ا ِلَِّ َو ِإّن

َ
 ِإّن

ُ
َّ اْنَتَبَه َو ُهَو َیُقول ُ

َفَرِسِه َخْفَقًة ث
ْیِه اْبُنُه َعِلُّ 

َ
 ِإل

َ
ْقَبل

َ
 َفأ

ً
ثا

َ
ْو َثال

َ
ِ أ َتْین  َذِلَک َمّرَ

َ
ینَ َفَفَعل عامَلِ

ْ
ِلَِّ َرّبِ ال

 :
َ

ْدَت اَل َو اْسَتْرَجْعَت َفَقال  ِمّمَ َحِ
َ

 َفَرٍس َفَقال
َ

َسْینِ ع َعل ْبُن احْلُ
 :

ُ
 َفـَرٍس َو ُهـَو َیُقول

َ
َیـا ُبـَیَّ ِإّنِ َخَفْقـُت َخْفَقـًة َفَعـّنَ یِل َفـاِرٌس َعـل

ْنُفُسَنا ُنِعَیْت 
َ
ا أ َ ّنَ

َ
ْم َفَعِلْمُت أ ْیِ

َ
َناَیا َتِصیُر ِإل وَن َو اْلَ َقْوُم َیِسیُر

ْ
ال

 
َ

ـّقِ َقـال  احْلَ
َ

ْسـَنا َعـل
َ
 ل

َ
 أ

ً
َک اُل ُسـوءا َرا

َ
َبـِت اَل أ

َ
ـُه َیـا أ

َ
 ل

َ
ْیَنـا َفَقـال

َ
ِإل

ـوَت  ْن َنُ
َ
 اَل ُنَبـایِل أ

ً
َنـا ِإذا

َ
 َفِإّن

َ
ِعَبـاِد َقـال

ْ
ْیـِه َمْرِجـُع ال

َ
ـِذی ِإل

َّ
 َو ال

َ
َبـل

ـٍد َخْیـَر َمـا َجـَزی 
َ
َک اُل ِمـْن َول ؟ع؟ َجـَزا َسـْینُ ـُه احْلُ

َ
 ل

َ
ـینَ َفَقـال ّقِ حُمِ

 َعْن َواِلِدِه؛ 13
ً
دا

َ
َول

عقبه بن سـمعان می گوید پس از آنکه به اندازه یک سـاعت راه 

رفتیـم همچنـان کـه بـر پشـت زیـن قـرار داشـت اندکـی خوابیـده 

ْمُد  ْیـِه راِجُعـوَن، احْلَ
َ
ـا ِإل

َ
ـا ِلَِّ َو ِإّن

َ
از خـواب بیـدار شـد و فرمـود: »ِإّن

« و دو بـار یـا سـه بـار ایـن جملـه را مکـرر فرمـود.  ـینَ عامَلِ
ْ
ِلَِّ َرّبِ ال

فرزنـدش علـی بـن الحسـین پیـش آمـده عرضه داشـت برای چه 

کلمـه اسـترجاع بـه زبـان  موضوعـی حمـد خـدا بـه جـا آورده و 

کنـون بـه خواب رفته بودم سـواری  راندیـد؟ فرمـود: ای فرزنـد هم ا
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را دیـدم می گفـت ایـن قـوم حرکـت می کننـد و مـرگ هـم، آهنگ 

آن ها را دارد. از خواب بیدار شـدم، دانسـتم که گفته او متوجه 

کبـر عرضـه  بـه مـا اسـت و مـرگ در تعقیـب مـا می باشـد. علی ا

گزنـد روزگار در امـان باشـی! مگـر مـا برحـق  داشـت همـواره از 

کـه بازگشـت همـگان  کسـی  نیسـتیم؟ فرمـود: آری سـوگند بـه 

به سوی اوست ما برحقیم.

آن دسـت پرورده بوسـتان حسـینی و آن یـادگار نبـوی و آن آئینـه 
سـراپا نمـای علـی عمرانـی معروض داشـت بعد از اینکـه ما برحقیم 
چـه بیمـی از مـرگ داریم. حسـین؟ع؟ از این سـخن شایسـته فرزند 
عزیزش بسـیار خرسـند شـده فرمود: خدا به تو پاداش دهد بهترین 

پاداشی که فرزند را از پدرش عنایت می فرماید.

کار عبیـد اهلل بـن زیـاد مطلـع شـد   هنگامی کـه مسـلم از جریـان 
و فهمیـد کـه وی بـه کوفـه آمـده و در مجلـس بـرای مـردم خطبـه 
خوانـده از منـزل مختـار بیرون شـد و بـه منـزل هانـی بـن عـروه آمد و 

کن شد. در آنجا سا
در این هنگام شـیعیان در نهانی با وی مالقات می کردند، شـریک 
بـن اعـور نیـز در منـزل هانـی واردشـده بـود و در آنجا مریـض بود، به 
شـریک گفتنـد: عبیـد اهلل بـن زیـاد میـل دارد از شـما عیـادت کنـد، 
گفـت: ایـن لعیـن میـل دارد از مـن  شـریک بـه مسـلم بـن عقیـل 
احوال پرسـی کنـد، هنگامی کـه بـه اتـاق وارد شـد و در جـای خـود 
گـر عبیـد اهلل را  نشسـت فـورًا وارد شـوید و او را بـه قتـل برسـانید، ا
گر  بکشـی کار تمام اسـت و بار دیگر به کوفه مسـلط خواهی شـد، و ا
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زنده ماندم بصره را هم در تصرف تو خواهم آورد.
پـس از مدتـی ابـن زیـاد وارد شـد ولیکـن مسـلم بـه طـرف ابـن زیـاد 
بیرون نشد، پس از اینکه ابن زیاد از منزل هانی بیرون شد، شریک 
بـن عبـد اهلل گفـت: چرا به وعده وفا نکردی؟ مسـلم گفت: پیغمبر 
گهان و بدون اطالع کسی را نمی کشد.14  فرموده: مسلمان به طور نا

 
َ

وَن َحْول
ُ
ول َقْوُم َی�جُ

ْ
 ال

َ
ْقَبل

َ
ق : َو أ ک بن عبد ال مشر »َقال َض�ا

ـاُر َتْضَطـِرُم  ْنـَدَق یِف ُظُهوِرِهـْم َو الّنَ ْوَن احْلنَ َسـْینِ ع َفَیـَر ُبُیـوِت احْلُ
ـُر ْبـُن ِذی  ـِقَ ِفیـِه َفَنـاَدی ِشْ

ْ
ل

ُ
َکاَن أ ـِذی 

َّ
َقَصـِب ال

ْ
َطـِب َو ال یِف احْلَ

 
َ

اَر َقْبل َت الّنَ
ْ
ل  َتَعّجَ

َ
 َصْوِتِه َیا ُحَسْینُ أ

َ
ْعل

َ
ْعَنُة ِبأ

َّ
ْیِه الل

َ
ْوَشِن َعل َ احْلج

ْوَشـِن  َ ُر ْبُن ِذی احْلج ُه ِشْ
َ
ّن

َ
َسـْینُ ع َمـْن َهَذا َکأ  احْلُ

َ
ِقَیاَمـِة َفَقـال

ْ
َیـْوِم ال

ا.  یل هِبا ِصِلّیً ْو
َ
ْنَت أ

َ
ْعَزی أ ـُه َیا اْبَن َراِعَیِة امْلِ

َ
 ل

َ
ـُه َنَعـْم َفَقال

َ
 ل

َ
َفَقـال

َسـْینُ ع ِمْن  َنَعُه احْلُ َ َ
ْن َیْرِمَیُه ِبَسـْهٍم ف

َ
َو َراَم ُمْسـِلُم ْبُن َعْوَسـَجَة أ

َفاِسـُق ِمـْن ُعَظَمـاِء 
ْ
ـُه ال

َ
ْرِمَیـُه َفِإّن

َ
ـُه َدْعـِی َحـّیَ أ

َ
 ل

َ
َذِلـَک َفَقـال

َسـْینُ ع اَل َتْرِمـِه َفِإّنِ  ـُه احْلُ
َ
 ل

َ
ْمَکـَن اُل ِمْنـُه َفَقـال

َ
یـَن َو َقـْد أ اِر ّبَ َ احْلج

ُهْم.
َ
ْبَدأ

َ
ْن أ

َ
ْکَرُه أ

َ
أ

گـروه دشـمن آمـده و اسـب های خـود را در اطـراف خیمه هـای 

حسین؟ع؟به جوالن درآوردند. و آن خندق را در پشت خیمه ها 

و آتش ها را که در آن شعله می کشید دیدند شمر بن ذی الجوشن 

بـه آواز بلنـد فریـاد زد: ای حسـین بـه آتـش شـتاب کـرده ای پیش 

گویـا شـمر  کیسـت؟  از روز رسـتاخیز؟ حسـین؟ع؟ فرمـود: ایـن 

گفتنـد: آری، حضـرت فرمـود: ای پسـر  بـن ذی الجوشـن اسـت؟ 

زن بزچـران تـو سـزاوارتری بـه آتش افروخته، مسـلم بن عوسـجة 

خواست با تیری او را بزند حسین؟ع؟ او را از این کار منع کرد، 
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مسـلم عـرض کـرد: اجـازه فرمـا او را بزنـم زیـرا کـه او مردی فاسـق 

کنـون خداونـد  و از دشـمنان خـدا و سـتمکاران بـزرگ اسـت و ا

کشـتن او را برای ما آسـان سـاخته؟ حسـین؟ع؟ فرمود: او را نزن 

زیرا من خوش ندارم آغاز به جنگ ایشان کنم.«

نتیجه:

نتیجه عمل به فرمول دین داری حسینی
َة  ّنَ َ ُم احْلج ُ ّنَ هلَ

َ
ْم ِبأ ُ ْمواهلَ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
ْؤِمنینَ أ  »ِإّنَ اَل اْشـَتری ِمَن اْلُ

ـا یِف 
ً

ْیـِه َحّق
َ
 َعل

ً
ـوَن َوْعـدا

ُ
ـوَن َو ُیْقَتل

ُ
ـوَن یف َسـبیِل اِل َفَیْقُتل

ُ
ُیقاِتل

وا  یف ِبَعْهِدِه ِمَن اِل َفاْسَتْبِشـُر ْو
َ
ُقـْرآِن َو َمـْن أ

ْ
یـِل َو ال ج

ْ
ن ـْوراِة َو اْلِ الّتَ

َعظُم؛ 15
ْ
َفْوُز ال

ْ
ذی باَیْعُمْ ِبِه َو ذِلَک ُهَو ال

َّ
ِبَبْیِعُکُم ال

خداونـد از مؤمنـان، جان هـا و اموالشـان را خریـداری کـرده، کـه 

)در برابـرش( بهشـت بـرای آنـان باشـد )بـه این گونـه کـه:( در راه 

کشـته می شـوند ایـن وعـده  خـدا پیـکار می کننـد، می کشـند و 

حّقـی اسـت بـر او کـه در تـورات و انجیـل و قـرآن ذکـر فرمـوده و 

کنـون بشـارت  چـه کسـی از خـدا بـه عهـدش وفادارتـر اسـت؟! ا

بـاد بـر شـما، بـه داد و سـتدی کـه بـا خـدا کرده اید و این اسـت آن 

پیروزی بزرگ!«

 عاِمـٍل ِمْنُکـْم ِمـْن 
َ

ضیـُع َعَمـل
ُ
ّنِ ال أ

َ
ـْم أ ُ هّبُ ـْم َر ُ

َ
 »َفاْسـَتجاَب هل

ْخِرُجـوا ِمْن 
ُ
وا َو أ ذیـَن هاَجـُر

َّ
ْنـی َبْعُضُکـْم ِمـْن َبْعـٍض َفال

ُ
ْو أ

َ
َکـٍر أ َذ

ْم  ئاِتِ ْم َسّیِ ّنَ َعْنُ َر َکّفِ
ُ
وا َل

ُ
وا َو ُقِتل

ُ
وُذوا یف َسبیل َو قاَتل

ُ
ِدیاِرِهْم َو أ

 ِمـْن ِعْنـِد اِل َو 
ً
ْنـاُر َثوابـا

َ
ـا اْل ِتَ ْ َ

ـری ِمـْن ت ْ ج
َ

ـاٍت ت ـْم َجّنَ ُ ّنَ
َ
ْدِخل

ُ
َو َل

واِب؛ 16
َ
اُل ِعْنَدُه ُحْسُن الّث
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خداوند، درخواست آن ها را پذیرفت )و فرمود:( من عمل هیچ 

عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد شما 

کـه در راه خـدا هجـرت  همنوعیـد، و از جنـس یکدیگـر! آن هـا 

کردنـد و از خانه هـای خـود بیـرون رانـده شـدند و در راه مـن آزار 

دیدنـد و جنـگ کردنـد و کشـته شـدند، به یقیـن گناهانشـان را 

می بخشـم و آن هـا را در باغ هـای بهشـتی، کـه از زیـر درختانـش 

نهرهـا جـاری اسـت، وارد می کنـم. ایـن پاداشـی اسـت از طـرف 

خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است.«

یدی نتیجه عمل به فرمول دین داری یز
ّنَ 

َ
صاَبُه َخْیٌر اْطَمأ

َ
اِس َمْن َیْعُبُد اَل َعل َحْرٍف َفِإْن أ  »َو ِمَن الّنَ

ْنیـا َو اْلِخـَرَة 
ُ

ـَب َعـل َوْجِهـِه َخِسـَر الّد
َ
صاَبْتـُه ِفْتَنـٌة اْنَقل

َ
ِبـِه َو ِإْن أ

؛ 17 بینُ ْسراُن اْلُ ذِلَک ُهَو احْلنُ
بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند )و ایمان قلبیشان 

کنـد و نفـع  بسـیار ضعیـف اسـت( همین کـه )دنیـا بـه آن هـا رو 

گر  و( خیـری بـه آنـان برسـد، حالـت اطمینـان پیـدا می کننـد امـا ا

مصیبتـی بـرای امتحـان بـه آن هـا برسـد، دگرگـون می شـوند )و به 

کفر روی آورند(! )به این ترتیب( هم دنیا را ازدست داده اند، و هم 

آخرت را و این همان خسران و زیان آشکار است!«

دیـن داران یزیـدی سرانجام شـان بـه جـز حسـرت و خسـران چیـز 
دیگـری نیسـت. هـم در دنیـا بـه خواسته هایشـان نمی رسـند و هم 
در آخرت از نعمات الهی محروم اند. نکته ای که در انتهای بحث 

قابل ذکر است اینکه:
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گمان نکنیم، دین داری یزیدی مربوط به زمان امام حسـین؟ع؟ 
اسـت و بـس و االن کسـی نیسـت کـه دیـن داری اش یزیـدی باشـد؛ 
اتفاقًا می خواهیم بگوییم هسـتند در میان مسـلمانان کسـانی که 
دین داریشـان یزیـدی اسـت و بـا عمـل بـه هـوای نفـس و شـهوات 
فقط ظاهر و اسمی از اسالم را یدک می کشند. »نهایت می خواهیم 
بگوییـم مراقـب باشـیم در عصـر آخرالزمـان از دیـن داران یزیـدی 

نباشیم چون در فتنه ها، احتمال لغزش و ریزِش بسیار، است.«

خالصه:
فرمول دین داری یزیدی آباد کردن دنیا با دین، بازیچه قرار دادن 
دیـن و توجیـه کـردن با دین اسـت و فرمول دین داری حسـینی نیز 
هزینه کردن برای دین، تنظیم امور با دین و حق طلبی می باشد.
هرکـدام از ایـن دین داری هـا نتایجـی بـه همـراه دارنـد. نتیجـه 
خ و دین داری حسینی بهشت برین است. دین داری یزیدی دوز



شهـــــــدسخـــــــن5211


1. بحار االنوار، ج 48، ص 250 و 252.

تى، ج 2، ص124. 2 . اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محال
3 .  اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، ص90.

4 . األمالي) للصدوق(، النص، ص165.
5 . ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص 260.

6 . اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى، النص، ص 61.
7 . تحف العقول، النص، ص 246.

8 . نساء، 59.
كدام از این موارد خود مى تواند به صورت موضوع مستقل مطرح شود. 9 .  هر 

10 . األمالي) للصدوق(، النص، ص 339
11 . توبه، 24.

12. نساء، 36.
13. اإلرشاد للمفید / ترجمه ساعدى، ص 432

14 . زندگانى چهارده معصوم ؟مهع؟ / ترجمه إعالم الورى، متن، ص 320.
15 . توبه، 111.

16 . آل عمران، 195.
17. حج، 11.



مدل ارتباط مطلوب

توکل
رمز پیروزی امام حسین ؟ع؟

فصل سوم





55 اسالمحسینیqــــاسالمیزیدی

مدل: ارتباط مطلوب
تبییـن  و  تنظیـم  تعمیـق،  توسـعه،  روش هـای  از  دیگـر  یکـی 
سـخنرانی، روش ارتبـاط مطلـوب اسـت در ایـن روش سـخنران 
محتـوای سـخنرانی را حـول سـه محـور تأییـد، تبدیـل و تخریـب 
آمـاده می کنـد. کـه بـرای باال بـردن تأثیرگـذاری، بهتر اسـت تأیید، 
تبدیل و تخریب از زوایای مختلف مورد برسی قرار گیرد. مؤیدات 
عقلـی، شـرعی، علمـی، تجربـی و عرفـی می تواند سـخنران را برای 

رسیدن به این هدف یاری رساند.

عنوان: توکل رمز پیروزی امام حسین ؟ع؟
ح بحث: اهمیت طر

یکی از نشانه های انسان مؤمن توکل بر خداست. »امام حسین؟ع؟ 
از ابتـدای حرکـت مبارکشـان تـا انتهـای آن، درس هـای فراوانـی بـه 

بشریت دادند که یکی از بزرگ ترین آن ها توکل بر خدا بود.«
یکـی از دردهـای امـروز جامعه اسـالمی ما چـه در بعد فردی و چه در 
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بعـد اجتماعـی، فاصلـه گرفتن از این درجه ایمانی اسـت. در اسـالم 
حسـینی، تنهـا راه پیـروزی تکیـه بـه قـدرت خداسـت و در اسـالم 
یزیدی، برای پیروزی به قدرت انسـان، به پول و مادیات بسـنده 
ع مهمی مانند  می شود.سعی مان برآنست تا با پرداختن به موضو
»توکل« قدمی در ترویج این اصل اساسی در مدیریت زندگی دینی 
برداریـم. بـا توجـه بـه مـدل ارتبـاط مطلوب، ابتـدا وجـود رگه هایی 
از تـوکل در زندگـی هـر فـرد را بیـان می کنیـم و می گوییـم هـر انسـان 
عاقلی در زندگی توکل و تکیه کردن به چیزی را تجربه می کند و در 
مرحلـه تبدیـل خواهیـم گفـت که تـوکل صحیح می بایسـت به چه 
صورت باشد و نگاه ابتدایی به توکل را به نگاه اصیل دینی تبدیل 
می کنیـم و در مرحلـه سـوم آسـیب هایی را کـه نگاه ناقـص به توکل 

می تواند به ما برساند، گوشزد می کنیم.

تایید
انسـان ها در بحران هـا و کـوران مشـکالت زندگـی بـه یـک تکیـه گاه 

محکم و مطمئن نیاز دارند؛ مثاًل:
- یـک ورزشـکار بـرای برنـده شـدن بـر امکانـات موجـود، مهـارت و 

نیروی جسمانی خود تکیه می کند.
- یک راننده به ترمز پیشرفته ماشین خود در سرازیری تکیه می کند.

- یـک مهنـدس و دکتـر برای انجام درسـت کارش بـه علم و تجربه 
خود تکیه می کند.

- یک نوزاد وقتی توسط پدرش به باال پرتاب می شود، می خندد، 
چـون اعتقـاد دارد پـدرش قـدرت گرفتـن او را دارد و حتمًا می گیرد و 
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بر آن تکیه می کند.
- کسـی کـه سـوار آسانسـور می شـود یـا در شـهربازی از وسـایل آنجـا 
استفاده می کند به اتصاالت، کار مهندسی و طراحی که انجام شده 

است، اعتماد می کند و با خیال راحت از آن استفاده می کند.
انسـان عاقل در بسـیاری از موارد، این اصل مهم را جاری می کند. 
مؤمنـان نیـز به خداونـد بزرگ توکل می کنند و کارهای روزمره خود 

را بر این اساس برنامه ریزی می کنند.

تبدیل
از  بعـد  و  نداشـتند  مطمئنـی  ترمزهـای  قدیمـی  ماشـین های 
کـه به واسـطه نقـص در ترمزهـا اتفـاق افتـاد،  تصادفـات زیـادی 
سـازندگان ماشـین به فکر طراحی ترمزهای جدید افتادند. کم کم 
کـرد. در هـر  ترمزهـا پیشـرفته شـد تـا بـه شـرایط فعلـی ارتقـاء پیـدا 
صنعتی، پیشـرفت روبه جلوسـت و انسان دوست دارد محصولش 
گر پیشـنهاد شـود که ای انسان!  مطمئن تر و کارآمدتر باشـد. حال ا
موجـودی هسـت کـه تـو می توانـی بـا تکیـه بـه آن، از تکیـه بـه هـر 
چیـز دیگـری بی نیـاز شـوی؛ جوابـت چیسـت؟ می خواهـی کسـی را 
بـه تـو معرفـی کنـم کـه باوجـودآن دیگر از چیـزی نترسـی و واهمه از 
هیچ دشـمن و خطری نداشـته باشی؟1 چه بسیار پزشک هایی که 
بیمـاران زیـادی را درمـان کردنـد ولی خودشـان با همـان بیماری از 
دنیـا رفتنـد. فراوان انـد کسـانی کـه به پولشـان تکیه کردنـد ولی در 
شرایطی قرار گرفتند که پول نجاتشان نداد. بسیارند قدرتمندانی 
کـه بـه ارتـش و زورشـان )مثـل صـدام(  اعتمـاد داشـتند ولـی ماننـد 



شهـــــــدسخـــــــن5811

مـوش در سـیاه چاله ها از تـرس پنهـان شـدند. تکیـه بـه خـود و 
ْنسـاُن َضعیفـًا؛2  انسـان ضعیـف  ِ

ْ
غـرور همیشـگی اسـت؟ »ُخِلـَق ال

خلق شـده اسـت.« کافـی سـت مـوی رگـی در مغز بسـته شـود و دیگر 
چیزی نماند از آن همه غرور و منّیت.

که شود هستی بخش ذات نایافته از هستی بخش                   کی تواند 

گر مردم کوفه در برابر تهدیدها و تحریم های  در داستان عاشورا، ا
ابـن زیـاد بـه خـدا تـوکل می کردنـد و بـه وعـده نصـرت خـدا ایمـان 
داشـتند و خـود را بـرای یـاری امـام حسـین؟ع؟ آماده می سـاختند، 
خ نمـی داد و تاریـخ بـا نابـودی یزیـد و  هرگـز ایـن فاجعـه عظیـم ر

بنی امیه تغییر می کرد.
خدایـی کـه کوفیـان از تـوکل و تکیـه بـه او محـروم شـدند و مقهـور 

قدرت و شوکت و ثروت ابن زیاد شدند، این گونه است:

برخی از اوصاف خداوند
1. قادر است

ِ َشْ ٍء َقدیر؛ 3
ّ

ُکل ْرِض َو اُل َعل 
َ
ماواِت َو اْل ُک الّسَ

ْ
»َو ِلَِّ ُمل

و حکومـت آسـمان ها و زمیـن، از آن خداسـت و خـدا بـر همه چیـز 
تواناست.«

2. عالم است
ِ َشْ ٍء َعلم؛ 4

ّ
»َو ُهَو ِبُکل

او به هر چیزی داناست.«
3. حکیم است
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یٌز َحکم؛ 5  اِل َفِإّنَ اَل َعز
َ

 َعل
ْ

ل
َ

»َو َمْن َیَتَوّک
هـر کـس بـه خـدا تـوکل کنـد، )بدانـد( همانـا خـدا عزیـز و حکیم 

است.«

4. مهربان است
»بسم ال الرحن الرحم؛ 6

به نام خداوند بخشنده و مهربان.«

و اوصاف بی شماری که در مورد خداوند هست و همه آن ها در حد 
کمـال و بی نهایت انـد و دردی نیسـت مگـر او درمـان اسـت، قفلـی 
نیسـت مگـر او مفتـاح اسـت و سـختی و مشـکلی وجـود نـدارد مگـر 

اینکه او راهگشاست. پس کسی می تواند تکیه گاه باشد که:
»خودش به جای دیگر تکیه نکند.«

ـُه مـا یِف 
َ
ُخـُذُه ِسـَنٌة َو ال َنـْوٌم ل

ْ
ـوُم ال َتأ َقّیُ

ْ
ـّیُ ال  ُهـَو احْلَ

َ
»اُل ال ِإلـَه ِإاّل

 ِبِإْذِنـِه 
َ
ـذی َیْشـَفُع ِعْنـَدُه ِإاّل

َّ
ْرِض َمـْن َذا ال

َ
ـماواِت َو مـا یِف اْل الّسَ

ِمِه 
ْ
َفُهْم َو ال ُی�یُطوَن ِبَشْ ٍء ِمْن ِعل

ْ
ْیدِیْم َو ما َخل

َ
ُم ما َبْینَ أ

َ
َیْعل

ْرَض َو ال َیُؤُدُه ِحْفُظُهما 
َ
ماواِت َو اْل ُه الّسَ  ِبا شاَء َوِسَع ُکْرِسّیُ

َ
ِإاّل

َعظم؛ 7
ْ
َعِلُّ ال

ْ
َو ُهَو ال

هیـچ معبـودی نیسـت جـز خداونـد یگانه زنده، کـه قائم به ذات 

خویـش اسـت و موجـودات دیگـر، قائـم بـه او هسـتند هیـچ گاه 

خواب سـبک و سـنگینی او را فرانمی گیرد )و لحظه ای از تدبیر 

جهـان هسـتی، غافـل نمی مانـد( آنچـه در آسـمان ها و آنچـه در 

زمیـن اسـت، از آن اوسـت کیسـت کـه در نـزد او، جـز به فرمـان 

کننـدگان،  کنـد؟! )بنابرایـن، شـفاعِت شـفاعت  او شـفاعت 

مطلقـه  مالکیـت  از  شـفاعت اند،  شایسـته  کـه  آن هـا  بـرای 
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او نمی کاهـد.( آنچـه را در پیـش روی آن هـا ]بنـدگان[ و پشـت 

گذشـته و آینـده، در پیشـگاه علـم  سرشـان اسـت می دانـد )و 

گاه نمی گـردد جـز بـه  کسـی از علـم او آ او، یکسـان اسـت.( و 

گاه اسـت و  مقـداری کـه او بخواهـد. )اوسـت کـه بـه همه چیـز آ

علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی پایان و نامحدود 

اوست.( تخت )حکومت( او، آسمان ها و زمین را در برگرفته و 

نگاهداری آن دو ]آسـمان و زمین[، او را خسـته نمی کند. بلندی 

مقـام و عظمـت، مخصـوص اوسـت.هر کـس بـه او تکیـه کنـد، 

خدا او را کفایت می کند.«

 اِل َفُهـَو َحْسـُبه؛ 8 کسـی کـه بـه خـدا تکیـه 
َ

 َعـل
ْ

ل
َ

»َو َمـْن َیَتـَوّک
کند، خدا او را کفایت می کند.«

امـام حسـین؟ع؟ در پاسـخ بـه طرمـاح فرمودنـد: »أمـا و ال إن 
لرجو أن یکون خیرا ما أراد ال بنا قتلنا أم ظفرنا؛ 9

گاه بـاش! بـه خـدا قسـم مـن بـه اراده خـدا خوش بینـم، هـر چـه  آ

کشـته شـویم و چـه پیـروز شـویم.« )هـر چـه بشـود  بشـود، چـه 

خواست خداست و من به او تکیه می کنم(

ا   َلَّ
َ

ُه َقال
َ
ّن
َ
َعاِبِدیَن ؟ع؟ أ

ْ
ْیـِن ال ِ َز َسـْین ِوَی َعـْن َعـِلِّ ْبِن احْلُ - »َفـُر

 ِ
ّ

ْنَت ِثَقِی یِف ُکل
َ
ُهّمَ أ

َّ
 الل

َ
َسْینَ َرَفَع َیَدْیِه َو َقال  احْلُ

ُ
ْیل َ�ِت احْلنَ َصّبَ

 ِب ِثَقـٌة َو 
َ

ْمـٍر َنـَزل
َ
ِ أ

ّ
ُکل ْنـَت یِل یِف 

َ
ٍة َو أ

َ
ِ ِشـّد

ّ
ُکل َکـْرٍب َو َرَجـاِئ یِف 

 
ُ

ُذل ـُة َو َی�نْ
َ
یل  ِفیِه احْلِ

ُّ
ُفـَؤاُد َو َتِقل

ْ
ٌة َکـْم ِمـْن َهـّمٍ َیْضُعُف ِفیِه ال

َ
ُعـّد

ْیَک 
َ
ُتُه ِبَک َو َشَکْوُتُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
َعُدّوُ أ

ْ
ِدیُق َو َیْشَمُت ِفیِه ال ِفیِه الّصَ
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 ِ
ّ

یِلُّ ُکل ْنَت َو
َ
ْجَتُه َو َکَشْفَتُه َو أ َک َفَفّرَ ْن ِسَوا ْیَک َعّمَ

َ
َرْغَبًة ِمّیِ ِإل

ِ َرْغَبة؛ 10
ّ

ی ُکل ِ َحَسَنٍة َو ُمْنَتَ
ّ

ِنْعَمٍة َو َصاِحُب ُکل
جانـب  بـه  لشـکر  هنگامی کـه  فرمـود:  سـجاد؟ع؟  حضـرت 

کردنـد حضرتـش دسـت نیـاز بـه درگاه  پـدر بزرگـوارم عزیمـت 

چاره سـاز برداشـته عـرض کـرد پـروردگارا در تمـام پیش آمدهـای 

گـوار پشـتیبان منـی و در هـر سـختی بـه تـو آرزومنـدم و تـو در  نا

کـه بـرای مـن اتفـاق می افتـد یـار و یـاور منـی و  هـر پیش آمـدی 

اطمینـان مـن بـه تسـت بسـیاری از اندوه هایـی کـه بـه مـن روی 

مـی آورد و قلـب را ناتـوان می کنـد و راه چـاره را مسـدود می سـازد 

و دوسـت را خـوار و دشـمن شـماتت می نمایـد همـه را بـه توجـه 

تـو بـر خـود همـوار سـاختم و به جـز تـو بـا دیگـری در میـان ننهـادم 

و به جـز وصـول بـه حضـرت تـو بـه دیگـری اعتنایـی ننمـودم و تـو 

کلیـد  کـه  گشـودی و یقیـن دارم  گشـایش را بـه روی مـن  درب 

همه نعمت ها به دست تست و همه نیکویی ها به حضرت تو 

متوجـه و تمـام آرزوهـا به جانب تو می باشـد.« امام حسـین؟ع؟ 

در شـدیدترین مشـکالت و در سـخت ترین لحظات فقط خدا 

را صدا می زد و به او توکل می کرد.

یب تخر
گر توکل به صورت صحیح آن  در این مرحله می خواهیم بگوییم ا

فهمیده و به کار گرفته نشود چه مشکالتی می تواند ایجاد کند.
الف( توکل بدون تالش می شود بی مسئولیتی

گـر کسـی بخواهـد در کنکـور قبـول شـود، ولـی در خانـه بنشـیند و   ا
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توکل کند! هرگز به قبولی دست نخواهد یافت و درواقع این فرد از 
مسئولیتی که به عهده اش است فرار می کند و تنبلی اش را با توکل 
توجیـه می کند.قـرآن در رابطـه بـا تـوکل بـه پیامبـر صلـی اهلل علیـه و 
ـُه ُهَو 

َ
 اِل ِإّن

َ
 َعـل

ْ
ل

َ
ـا َو َتـَوّک

َ
ِم َفاْجَنـْح ل

ْ
ـل آلـه می فرمایـد:»َو ِإْن َجَنُ�ـوا ِللّسَ

گر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح  َعلُم؛11  و ا
ْ
میُع ال الّسَ

درآی و بر خدا توّکل کن، که او شنوا و داناست!«
بـا دشـمنان همـه اسـباب و  بـرای مقابلـه  پیامبـر موظـف اسـت 
کنـد و حـذر و احتیـاط پیشـه سـازد تـا دشـمن  مقدمـات را فراهـم 
گـر دشـمن پیشـنهاد صلـح داد و نشـانه های  مکـر نکنـد و...، حـاال ا
کـی از صداقـت او بـود، خداونـد بـه  ظاهـری و در حـد شناسـایی، حا
گر  پیامبـر می فرمایـد بپذیـر و بـه خدا توکل کـن که او به کید آن ها )ا
کید پنهانی داشـته باشـند( شـنوا و بینا اسـت و از شـما مؤمنان دفاع 

می کند.
»خالصه این قسمت این است که: از تو حرکت از خدا برکت!«

ب( توکل بدون برنامه ریزی می شود بی تدبیری
کسـی صبـح اول وقـت مغـازه اش را بـاز می کنـد، ولـی بـرای کارش 
تأمیـن  را  محلـه  آن  موردنیـاز  جنـس  نـدارد.  مشـخصی  برنامـه 
نمی کنـد و بـا بداخالقی با مشـتریان رفتـار می کند، نمی تواند انتظار 
گر تدبیر می کرد، جنس  داشته باشد که درآمدش زیاد باشد؛ چون ا
موردنیـاز را مـی آورد و بـا مشـتریان بـا خوش رفتـاری و مـدارا تعامـل 

می کرد.
ج( توکل بدون رضایت می شود بدگمانی به خدا

گـر کسـی تـوکل کنـد و نسـبت بـه اعتمـادی کـه بـه خدا کرده اسـت  ا
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کـم معرفتـی متزلـزل شـود، توکلـی کـرده اسـت کـه  یـا باعجلـه یـا با
برایش ثمر ندارد. این بدگمانی برای او بسـیار مضر اسـت و ممکن 
اّنِـینَ ِباِل َظّنَ 

َ
اسـت فـرد را از ارتبـاط و تـوکل بـه خدا ناامید کند: »الّظ

ـْوِء؛12 بـه خدا گمان بد می برنـد مجازات کند  ـْم داِئـَرُة الّسَ ْیِ
َ
ـْوِء َعل الّسَ

گـواری )کـه بـرای مؤمنـان انتظار می کشـند( تنها  )آری( حـوادث نا
بر خودشان نازل می شود.«

گر کسـی به خدا توکل کند  به همین دلیل اسـت که گفته می شـود ا
گـر همـه عالـم در برابـر او قـرار گیرنـد،  و بـه او اعتمـاد داشـته باشـد، ا

ترس و دلهره ای ندارد.

خاطره توکل و خدامحوری
عبـاس را فرسـتادند امیدیـه. سه شـنبه شـد و پنج شـنبه اش عیـد 
قربـان بـود. )همـان عید قربانـی که عباس به حج نرفت تا در دفاع 
از انقالب اسـالمی به خدا برسـد و همان روز در آسـمان شـهید شـد(. 
عباس داشت با من حرف می زد. 45 دقیقه برای من درس اخالق 
گفـت: »مواظـب آقـای خامنـه ای بـاش. ایـن سـید اوالد پیغمبـر را 
تنهایـش نگـذار. هـر جـا مـی رود، همراهـش بـاش. 707 را خـودت 
بنشـان روی سـایت )site(. ببین آقای مطلق، پیامبران و امامان 
یـک کابـل داشـتند خیلـی ضخیـم و هـر وقـت می خواسـتند باخـدا 
کـه نمی توانیـم باخـدا  گناهکارهـا  رابطـه برقـرار می کردنـد؛ امـا مـا 
کثر بتوانیم پنج وات وصل شویم. این تلفن  این گونه باشیم. حدا
را نگاه کن. پنج وات است، ولی با کل دنیا می توان صحبت کرد. 
سـعی کـن بـا همـان پنـج وات سـیمت وصـل شـود. نمـاز اول وقـت 
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را فرامـوش نکـن، از دعـا غافـل نشـو، قلبـت وسـط دریا باشـد. ببین 
موج هایی مثل بنی صدر و کارهای آن ها را! آن ها مثل موج هایی 
هستند که وقتی به صخره ها بخورند، کف می شوند. قلبت وسط 

دریا باشد که با هیچ چیزی نلرزد.13 

خالصه:

تایید:
کـردن و اعتمـاد در زندگـی  در ایـن قسـمت بـه تاییـد عقلـی تکیـه 

روزمره مردم پرداخته می شود.
تبدیل:

گـر می خواهـد تکیـه و تـوکل کنـد چه بهتـر که به  می گوییـم انسـان ا
کسی تکیه کند که به کس دیگری وابسته نیست.

یب: تخر
چه بسیارند کسانی که توکل می کنند ولی اهل تالش و برنامه ریزی 

نیستند و درنهایت به خدا بدگمان می شوند.
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 َتَخاَف َمَع اهلِل 

َ
ْن ال

َ
أ  ِلي 

َ
ِل  َفَقال

ُ
َوّك  الّتَ

ُ
ُت ِفَداَك َما َحّد

ْ
ُه ُجِعل

َ
ل ُت 

ْ
َفُقل ُت الّرَِضا؟ع؟ 

ْ
ل

َ
1. َسأ

َحدا. األمالي) للصدوق( / النص / 240 / المجلس الثاني و األربعون.
َ
أ

2 .  نساء 28.
3 .  آل عمران، 189.

4 .  بقره، 29.
5 .  انفال، 49.

6 . حمد، 1.
7 .  بقره، 225.

8 . طالق، 3.
9 . وقعة الطف / 174 / ]عذيب الهجانات [ ... ص173.

كربالء و بطولة اإلمام  العباد / ج 2 / 96 / واقعة  . اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على   10
الحسین و أصحابه و استشهادهم و ما جرى ؟ع؟ بعده ... ص 95.

11. انفال، 61.
12. فتح، 6

13 . ماهنامه امتداد شماره 8 / صفحه 35؛ چیزی باالتر از خوبى ها.





مدل طبیبانه

ریشه یابی
وقوع فاجعه کربال

فصل چهارم
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مدل طبیبانه:
در ایـن روش سـخنران ابتـدا درد یـا همـان مشـکل مخاطـب را بـه 
صورت دقیق شناسایی می کند. بعد از مشخص شدن درد داروی 
متناسـب بـا آن را از میـان آموزه هـای دیـن شناسـایی می کنـد و در 
پایـان فراینـد درمـان و دسـتورالعمل دین را برای رفع درد و مشـکل 

به مخاطب عرضه می نماید.

عنوان: ریشه یابی وقوع فاجعه کربال
ح بحث: اهمیت طر

ح و برنامه کاملی برای رشد و کمال انسان ارائه داده،  دین اسالم طر
که مسـیر او را تا رسـیدن به نقطه سـعادت، مشـخص کرده است. در 
ح کلـی، مبـدأ حرکـت، راه، راهنما، راهـزن و مقصد به خوبی  ایـن طـر
گر هرکدام از این مراحل به خوبی تبیین نشـود  تبیین شـده اسـت و ا

سالک راِه هدایت، نمی تواند سالمت به مقصد برسد. 
ح کلی هدایت، شـناخت راهزن  یکی از مهم ترین قسـمت های طر



شهـــــــدسخـــــــن7011

در مسیر سلوک می باشد. تعابیر مختلفی برای نشان دادن راهزن 
مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت، از قبیـل: دشـمن، شـیطان، هـوای 
نفـس، نفـس امـاره و ... . در بسـتر اسـالم یزیـدی، مسـلمانان بـه 
بیماری غفلت از دشمن مبتال می شوند و همین بیماری، آن ها را از 
رسیدن به سعادت بازمی دارد. وقتی به داستان عاشورا و شهادت 
درمی یابیـم  می کنیـم،  نـگاه  الحسـین؟ع؟  اباعبـداهلل  حضـرت 
کـه یکـی از بیماری هـای جـدی مسـلمانان آن زمـان، نشـناختن 
دشـمن و دوسـت واقعی شـان بوده است. امت رسول خدا؟ص؟ بعد 
از گذشـت چنـد سـال از رحلـت ایشـان در سـال 61 هجـری نـوه ی 
ایشـان را در کربـال بـه بدتریـن شـکل ممکن سـر می ُبرد. ایـن مردم، 
بـه دردهـای مختلفـی دچـار بودنـد کـه در اینجـا بـه دو درد، اشـاره 
می کنیـم و شـیوه درمـان آن را بـا اسـتفاده از آیـات و روایـات بیـان 

خواهیم کرد.

انواع دردهای امت در عصر امامت:
1. بی بصیرتی در شناخت دشمن

اولین درد مردمی که امام حسین؟ع؟ را یاری نکردند، این بود که 
نمی توانسـتند دشـمن واقعی را از دوسـت واقعی تشـخیص دهند. 
ُکْم َیا 

َ
ْیل مثـل مـردم کوفـه که حضرت زینب؟س؟به آنـان فرمود: »َو

ْبَرْزُت؛ 1
َ
ُه أ

َ
مَیٍة ل ّیَ َکِر

َ
ْیُمْ َو أ ّیَ َکِبٍد ِلَرُسوِل اِل َفَر

َ
وَن أ  َتْدُر

َ
ُکوَفِة أ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
أ

رسـول  از  جگـری  چـه  می دانیـد  کوفـه،  مـردم  ای  شـما  بـر  وای 
خدا؟لص؟بریدید و چه پرده نشینی از حرمش بیرون کشیدید؟«

آن گاه که مردم از روی نادانی به اسرا  کم توجهی می کردند، فرمود:



71 اسالمحسینیqــــاسالمیزیدی

َنـا 
َ
ـاُس َمـْن َعَرَفـِی َفَقـْد َعَرَفـِی َو َمـْن َلْ َیْعِرْفـِی َفأ ـا الّنَ َ ّیُ

َ
 أ

َ
»َقـال

ِب َطاِلٍب.« 2
َ
ِ ْبِن َعِلِّ ْبِن أ َسْین َنا َعِلُّ ْبُن احْلُ

َ
ُفُه ِبَنْفِس أ َعّرِ

ُ
أ

ّیِ 
َ
ـْت ِمـْن أ

َ
ـاِت َفَقال ُکوِفّیَ

ْ
ٌة ِمـَن ال

َ
ْشـَرَفِت اْمـَرأ

َ
اِوی: »َفأ  الـّرَ

َ
َقـال

ُة 
َ
ـْرأ ـِت اْلَ

َ
ـٍد ص َفَنَزل ّمَ َسـاَری آِل حُمَ

ُ
ـُن أ ْ َ

ـَن ن
ْ
ْنـُ�نَّ َفُقل

َ
َسـاَری أ

ُ
اْل

ـّنَ  ْعَطْتُ
َ
 َو َمَقاِنـَع َو أ

ً
را ُز

ُ
ًء َو أ

َ
ـّنَ ُمـال ُ

َ
ِمـْن َسـْطِ�َها َفَجَمَعـْت هل

؛ 3  ْینَ َفَتَغّطَ
راوی گوید: زنی از کوفیان بر اسیران اشراف یافته و گفت: شما 

از اسیران کجایید؟

گفتنـد: مـا اسـیران از آل محّمدیـم؟لص؟. آن زن از بـام فرود آمده 

و مالحـف و شـلوارها و مقنعه هایـی فراهـم آورده بـه اسـراء داد 

تا خود را بپوشانند.«

اما در شام اوضاع خیلی بدتر از کوفه بود، به گونه ای که وقتی امام 
زین العابدین؟ع؟ به حالت اسیری وارد شام شد، پیرمردی از اهل 
شـام بـه حضـرت گفـت: بـه خدا سـوگند! مـن هرگز نمی دانسـتم که 
محمـد؟لص؟ را به جـز یزیـد و خویشـان او، خویشـاوند دیگـری هـم 

هست!! 4
2.بی بصیرتی در روش برخورد با دشمنان

سـلیمان بـن صـرد خزاعـی از شـیعیان خـاص حضـرت علی؟ع؟ که 
در همـه یـا بیشـتر جنگ هـا در کنار امامش حضورداشـته اسـت و در 
جنگ صفین یکی از فرماندهان سپاه امام بود. اما در برخی موارد 
بـا برخـورد نامناسـب بـا دشـمن و عـدم بصیـرت کافـی مشـکالتی را 

برای امام علی، امام حسن و امام حسین: به وجود آورد.
سلیمان در جنگ جمل شرکت نکرد و زمانی که امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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کردنـد: »تـو دچـار تردیـد  از بصـره بازگشـتند او را این گونـه توبیـخ 
شـدی)درحالی که نـزد مـن موثق تریـن مـردم بـودی( و چنان کـه 
آنـان محسـوب  یـاری دادن بـه مـن سـریع ترین  می پنداشـتم در 

می شدی...«5
سلیمان این اشتباه و عدم بصیرت را بار دیگر در جریان صلح امام 
حسـن؟ع؟ بـا معاویـه تکـرار کـرد. او که زمان انعقاد صلـح با معاویه 
در کوفه نبود، خدمت امام حسـن؟ع؟ رسـید و ایشـان را این چنین 
صـدا زد: »السـالم علیـک یا مذل المومنیـن!« حضرت بعد از جواب 
سـالمش به او اجازه نشسـتن دادند. سـلیمان ادامه داد: تعجب ما 

از بیعت شما با معاویه رفع نمی شود.. .6 
گـرد آمدنـد و اولیـن  کوفـه در منـزل او  بعـد از مـرگ معاویـه سـران 
نامـه دعـوت را بـرای امـام حسـین؟ع؟ نوشـتند. امـا وی همـراه 
امـام در کربـال نبـود و بعـدازآن پشـیمان شـده و قیـام توابیـن را بـرای 

خونخواهی از امام شهیدش به راه انداخت.7  
همان طـور کـه می بینیـد، سـلیمان بـن صـرد خزاعـی، در طـول عمر 
نـود و سـه سـاله اش امامـان متعـدد را درک کـرده، امـا در ایـن بیـن 
بـا اشـتباهاتی کـه در شـناخت دشـمن و اقـدام به موقـع دارد، باعث 
بروز مشکالتی می شود و همان طور که می دانید، درنهایت اشتباه 
بزرگـی در عـدم یـاری امـام حسـین؟ع؟ انجـام می دهـد کـه باعـث 

حوادث و فجایع عاشورا و اسارت خاندان رسالت شد.

و: دار

الف( تذکر و یادآوری و ایجاد حساسیت در مورد اصل وجود دشمن
یکـی از انذارهـای شـدید قـرآن در مـورد وجـود و شـناخت دشـمن 
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است؛
َبـُه   ِحْز

ْ
ـا َیْدُعـوا َ

َ
ا  ِإّن ـُذوُه َعـُدّوً

کـم َعـُدّوٌ َفاتنَّ
َ
ـْیَطاَن ل

َ
»ِإّنَ الّش

ِعیر؛ 8  صَ�اِب الّسَ
َ
 ِمْن أ

ْ
ِلَیُکوُنوا

البّته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید، او فقط 

حزبـش را بـه ایـن دعـوت می کنـد کـه اهـل آتـش سـوزان )جهّنم( 

باشند!« 

امام حسـین؟ع؟ نیز در مورد وجود دشـمن اسـالم در سـخنرانی ای 
که در برابر یاران باوفای خویش و سپاه حر بن یزید ریاحی داشتند، 

به زیبایی فرمودند:
 ال علیـه و آلـه قـال: مـن رأی 

ّ
»أیـا النـاس؛ إّن رسـول ال صـل

الفا لسـّنة  کثـا لعهد ال؛ حمن  حلـرم ال؛ نا
ّ

سـلطانا جائـرا مسـت�ال
ث و العـدوان فلـم یغّیـر علیـه  رسـول ال؛ یعمـل یف عبـاد ال بـال

بفعل و ال قول، کان حّقا عل ال أن یدخله؛ 9
ای مردم، رسول اهَّلل؟لص؟ فرموده است:

هـر کـس ببینـد سـلطان سـتمکاری حـرام خـدا را حـالل نمـوده، 

عهـد الهـی را شکسـته و بـا سـنت رسـول اهَّلل؟لص؟ مخالفـت 

مـی ورزد و در میـان بنـدگان خـدا بـه گنـاه و سـتم رفتـار می کنـد 

ولـی بـا کـردار و گفتـار خـود علیـه او قیام نکند، خـدا حق دارد او 

را جایی ببرد که آن سلطان ستمکار را می برد.«

ب( شناخت ابزار و ترفندهای دشمن 
دشمن برای مغلوب کردن اهل حق، از سه روش برای سه گروه از 

انسان ها استفاده می کند:
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1.َزر)سرمایه های استکباری(:
دشـمن بـرای انسـان هایی کـه حـب دنیـا در آن هـا شـدید اسـت، از 
ابـزار پـول و زر بـرای تطمیـع و تحریـم آن هـا اسـتفاده می کنـد. عمـر 
سـعد ازجملـه کسـانی اسـت کـه به خاطر بـه دسـت آوردن حکومت 
کنده  ری حاضـر شـد، آخرتـش را نابـود کنـد.10 ابـن زیـاد نیز بـرای پرا
کـردن مـردم از دور مسـلم بـن عقیل؟ع؟، بزرگان کوفـه را مأموریت 
داد کـه بیـن مـردم برونـد و بـه آن ها وعده احسـان و زیادتی از طرف 

حکومت، بدهند.11 
ـماواِت َو  پادزهـر ایـن ترفنـد شـیطانی، آیـه شـریفه»َو ِلَِّ َخزاِئـُن الّسَ
ْرض«12 است؛ یعنی گنج های آسمان ها و زمین از آن خداست.« 

َ
اْل

گـر کسـی چنیـن اعتقاد داشـته باشـد که ثـروت اصلی نزد  بنابرایـن ا
خداست و بندگان، فقیراِن13  عاَلم هستند، دیگر تسلیم زراندوزان 

و مال پرستان نمی شود.
2.زور)قدرت های استکباری(:

قدرتمنـدان دنیـا، سـعی می کننـد، بـا تهدیـد و تجـاوز، موحـدان و 
مؤمنـان بـه خداونـد را، تسـلیم خواسـته های خـود کننـد. گروهـی 
از انسـان ها کـه از ایمـان بـه خـدا و قـدرت او، کم بهره انـد، در مقابل 
دشـمن ُکرنـش می کننـد. مـردم کوفـه به خاطر تـرس از تهدیدهای 
ابـن زیـاد، مسـلم را در کوچه هـای غریبـی تنهـا گذاشـتند. ابـن زیـاد 

بزرگان کوفه را جمع کرد و گفت:
گر[هر کس افرادی را که علیه خلیفه مسـلمین یزید بن معاویه،  »ا
شـورش کرده انـد، معرفـی نکنـد ذمـه مـا از او بـری اسـت، و خـون و 
مالش بر ما مباح و حالل اسـت، و هر رئیسـی )و بزرگ محله ای( در 
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میان مردم آشنای خود، که از دشمنان یزید کسی را بشناسد )و به 
مـا معرفـی نکنـد( و او را نـزد مـا نیاورد بر در خانه خـود به دار آویخته 

خواهد شد و بهره اش از بیت المال لغو خواهد گردید.«14 
خداوند متعال در جواب کسانی که این چنین در برابر بندگان خدا 

کوچک و خار هستند، می فرماید: 
 َحکیما.«15 

ً
یزا ْرِض َو کاَن اُل َعز

َ
ماواِت َو اْل »َو ِلَِّ ُجُنوُد الّسَ

لشـکریان آسـمان ها و زمیـن، تنهـا از آن خداسـت و خداونـد 

شکست ناپذیر و حکیم است.

اما مؤمنان به خدا ایمان دارند و از ِعّده و ُعّده دشمن نمی هراسند. 
هـزار  تاریخـی، حـدود سـی  گزارش هـای  از   برخـی  بـه  توجـه  بـا 
نفـر از سـپاهیان یزیـد در برابـر، یـاران انـدک و باوفـای حضـرت 
سیدالشـهدا؟ع؟ صـف کشـیدند؛ ولـی آب در دل هیچ کـدام از آن ها 
تـکان نخـورد، چـون باوجـود قـدرت الهـی خـود را از هـر لشـگری 

قوی تر می دانستند. 
ویر)خدعه های استکباری(: 3.تز

خدعه، فریب و ملّبس حق به باطل از ابزارهایی است که همیشه 
بـرای جبهـه باطـل، کارایی داشـته اسـت. آن ها با وسوسـه و زینت 
و بـا وعده هـای دروغیـن خـود سـعی می کنند تا حـق را منزوی کنند 
و اراده خود را بر خواسـت خداپرسـتان تحمیل نمایند. آن ها از پدِر 

فریب کاران )شیطان( چنین یاد گرفته اند:
م؛16   ُ ْعماهلَ

َ
ْیطاُن أ

َ
ُم الّش ُ َن هلَ ّیَ -»َو ِإْذ َز

و )بـه یـادآور( هنگامـی را کـه شـیطان، اعمـال آن ها ]مشـرکان[ را 

در نظرشـان جلوه داد.« ) دشـمنان نیز با زینت کردن زباله های 
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فرهنگـی و فکـری خـود، در تالش انـد تـا جوامـع مسـلمان را بـه 

تباهی بکشند.(

اِس؛17   ذی ُیَوْسِوُس یف ُصُدوِر الّنَ
َّ
-»ال

که در درون سینه انسان ها وسوسه می کند.« ) با ایجاد زمینه های 
ل می کنـد کـه ببیـن بقیـه هم انجام  گنـاه و رواج آن، چنیـن اسـتدال
می دهنـد و لـذت می برنـد، تـو هـم می توانـی ماننـد آن هـا باشـی و یا 
بـا به کارگیـری رسـانه ها و شـانتاژ تبلیغاتـی، مطالب مسـموم خود را 
بـه فکـر و دل جامعـه دینـی تزریـق می کنـد. انـگار امـام حسـن؟ع؟ 
امـروز مـا را دیده انـد و بـا زیبایـی هـر چـه تمام تـر در کالمـی نورانـی 
ُکْم َعُدّوٌ ُمِبینٌ 

َ
ُه ل

َ
ْیَطاِن َفِإّن

َ
ْصَغاَء لّتاف الّش ُرُکُم اْلِ َحّذِ

ُ
فرموده اند: »َو أ

ْوِلَیاِئه؛18)عـرب بـه تلفـن، »هاتـف« می گوید یعنی موج( 
َ
َفَتُکوُنـوا َکأ

شـما را بـر حـذر مـی دارم که به موج های شـیطان گـوش فرا ندهید، 
همانـا شـیطان دشـمن آشـکار شماسـت و او می خواهـد شـما را بـه 
شـکل دوسـتان خـودش دربیـاورد. ایـن روایـت، اشـاره لطیفـی بـه 

بحث رسانه ها و ماهواره دارد. 
ـْم  ْیِ

َ
ْجِلـْب َعل

َ
ـْم ِبَصْوِتـَک َو أ -»َو اْسـَتْفِزْز َمـِن اْسـَتَطْعَت ِمْنُ

ْوالِد َو ِعْدُهـْم َو مـا 
َ
ْمـواِل َو اْل

َ
ْیِلـَک َو َرِجِلـَک َو شـاِرْکُهْم یِف اْل ِب�نَ

؛ 19 
ً
ورا  ُغُر

َ
ْیطاُن ِإاّل

َ
َیِعُدُهُم الّش

هرکـدام از آن هـا را می توانـی بـا صدایـت تحریـک کـن! و لشـکر 

سـواره و پیـاده ات را بـر آن هـا گسـیل دار! و در ثـروت و فرزنـدان 

کـن!- ولـی  شـان شـرکت جـوی! و آنـان را بـا وعده هـا سـرگرم 

شیطان، جز فریب و دروغ، وعده ای به آن ها نمی دهد.«

و  مهارت هـا  پلیدی هـا،  فرمانـده  به عنـوان  شـیطان  بنابرایـن 
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ترفندهـا را بـه جنـود انسـان نمایـش و آمـوزش داده اسـت تـا علیـه 
انسان های خداجو به کارگیرند.

پادزهـر فریب هـای شـیطان در اختیـار خداسـت و کسـی می توانـد از 
این حیله و مکر، جان سالم به در َبرد که دل در گرو ایمان مخلصانه 
به خداوند متعال سـپرده باشـد. شـیطان با همه سرکشـی و غروری 

که دارد، اعتراف می کند، از فریب گروهی از مؤمنان عاجز است:
ِعینَ  ْجَ

َ
ْم أ َیّنَُ ْغِو

ُ
ْرِض َو َل

َ
ْم یِف اْل ُ َننَّ هلَ ّیِ َز

ُ
ْیَتِی َل ْغَو

َ
 َرّبِ  ِبَا أ

َ
»َقال

؛20  ِصین
َ
ْخل ُم اْلُ  ِعَباَدَک ِمْنُ

َ
ِإاّل

گمـراه سـاختی، مـن )نعمت هـای  گفـت: پـروردگارا! چـون مـرا 

ماّدی را( در زمین در نظر آن ها زینت می دهم، و همگی را گمراه 

خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را.«

لـذا، کسـانی کـه به خداونـد ایمان دارند، از فریب و خدعه دشـمن، 
تـرس و واهمـه ای بـه خـود راه نمی دهنـد، چـون مکـر او باالتریـن 

مکرهاست. 
ین.21  ِکر وا َو َمَکَر اُل َو اُل َخْیُر امْلا َو َمَکُر

درمان:
دشمن  که  زمانی  و  فتنه ها  پیچیدگی  و  اتفاقات  کوران  در 
کمین اهل ایمان  روزبه روز رنگ عوض می کند و با طرحی نو در 
او  دسیسه های  و  خدعه ها  از  می توان  چگونه  است،  نشسته 
نقاط آسیب پذیر جبهه حق  کسی می تواند  امان ماند؟ چه  در 
ما  به  را  دشمن  ترفندهای  از  مصونیت  راه  و  کند  یادآوری  را 

بیاموزد؟
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کـه در بیـن  رسـول خـدا؟لص؟در روایتـی حیات بخـش و نورانـی 
شیعه و سنی متواتر است، می فرمایند:

َبْیـِی   
َ

ْهـل
َ
أ ِت  ِعْتـَر َو  اِل  ِکَتـاَب   ِ ـْین

َ
َقل

َ
الّث ِفیُکـُم  ـٌف  ِ

ّ
ل حُمنَ »ِإّنِ 

 َّ َ
ـْن َیْفَتِرَقـا َحـّیَ َیـِرَدا َعـل

َ
َمـا ل ُ َمـا َو ِإّنَ ـْکُمْ هِبِ ّسَ ـوا َمـا َتَ

ُّ
ـْن َتِضل

َ
ل

ْوض؛22 احْلَ
مـن در میـان شـما دو ثقـل به جـا می گـذارم کتـاب خـدا و عتـرت 

خودم)خاندانـم( تـا شـما بدیـن دو تمسـک جوییـد هرگـز گمـراه 

نشـوید، و راسـتی کـه ایـن دو از هـم جـدا نشـوند تـا در سـر حوض 

بر من درآیند.«

قرآن و اهل بیت گرامی پیامبر:، راه نجات از فتنه ها و خدعه های 
کـس در والیـت الهـی وارد  دشـمنان و شـیاطین هسـتند. لـذا هـر 
شـود، از آسـیب مصون خواهد بود. امام رضا ؟ع؟ به نقل از پدران 
گرامی شـان، بـه نقـل از رسـول خدا؟لص؟بـه نقـل از جبرائیل؟ع؟ و 

درنهایت از خداوند متعال چنین حدیث کرده اند که:
 

َ
ـَه ِإاّل

َ
 َکِلَمـُة اَل ِإل

ُ
ِة ُسـْبَ�اَنُه َو َتَعـایَل َیُقـول ِعـّزَ

ْ
ْعـُت َرّبَ ال  َسِ

َ
»َقـال

ِمَن ِمْن 
َ
 ِحْصِی أ

َ
 ِحْصِی َو َمْن َدَخل

َ
ـا َدَخـل َ

َ
ـْن َقاهل َ

َ
اُل ِحْصـِی ف

َعَذاِب؛
یعنی هر کس در والیت الهیه وارد شـود و ملتزم به آن باشـد، در 

قلعـه حفاظت شـده حضـرت حـق جل اسـمه واردشـده اسـت و 

دیگر شیاطین و جنود آن نمی توانند به او آسیب برسانند.«

گـر بـه والیـت خـدا  )کـه بـه پیامبـر و بعـدازآن اهل بیـت  بنابرایـن ا
علیهـم صلـوات اهلل و در عصـر غیبـت، والیـت علمـا و فقهـا بنـا بـه 
سـفارش امامان معصوم: سپرده شـده اسـت( تمسک بجوییم، به 

فرموده حضرت حق گمراه نمی شویم. 
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گـر در شـناخت دشـمن و فریب هـا و دسیسـه هایش، دسـتان مـا  ا
در دسـتان ولـّی خـدا در هـر زمـان باشـد، به خوبـی از پـس شـرور آن هـا 
برخواهیـم آمـد. چـون ولـی خـدا مامـور بـه هدایـت مـردم اسـت و 
می تواند با نور خدا ببیند. اوسـت که ترجمان قرآن کریم اسـت و به 
مـا می گویـد دشـمن کیسـت و چگونـه و بـه چه میـزان و در چـه زمانی 
کنـش نشـان داد. متأسـفانه در طـول تاریـخ چـون  بایـد در برابـرش وا
مردم به خوبی از والیت الهی حمایت نکردند و به وظیفه شان عمل 

نکردند، باعث مظلومیت امامان و گمراهی مسلمین شدند.23 

خالصه:

درد:
1.بی بصیرتی در شناخت دشمن

2.بی بصیرتی درروش برخورد با دشمنان
و: دار

الف( تذکر و یادآوری و ایجاد حساسیت در مورد اصل وجود دشمن
ب( معرفی ابزار و ترفندهای دشمن

درمان:
تبعیت از ثقلین )کتاب اهلل و عترت(
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1.  اللهوف على قتلى الطفوف؛ ترجمه فهرى، النص، ص 148.

الثالث المسلك   /  157  / النص   / فهرى  ترجمه   / الطفوف  قتلى  على  اللهوف   .2 
فى األمور المتأخرة عن قتله صلوات اهلل علیه.

3. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى، النص، ص 145.
4. مقتل جامع سید الشهدا، ج 2، ص 107.

5. پيكارصفین)ترجمه وقعة الصفین(،ص20.
6 . اإلمامةوالسیاسة،ج 1،ص185.

7 . الطبقات الكبرى/ترجمه،ج 6،ص472.
8 . فاطر، 6. ر.ک: یوسف، 53 و بقره، 208.

10. مدخله وقعة الطف / 172 / ]البیضة[ ..... ص : 172.
11. برای مطالعه بيشتر، ر.ک: نساء، 44 و آل عمران، 199 و بقره، 174.

تى، ج 2، ص 52. 12 . اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محال
13 . منافقون، 7.

َحمید. فاطر، 15.
ْ
َغِنّيُ ال

ْ
ى اهلِل َو اهلُل ُهَو ال

َ
ُفَقراُء ِإل

ْ
ْنُتُم ال

َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
14. يا أ

تى، ج 2، ص 41. 15. اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محال
16. فتح، 7.

17. انفال، 48.
18. ناس، 5.

19. األمالي )للمفید(، النص، ص 349.
20. اسراء، 64.

21. حجر، 39 - 40.
22. آل عمران، 54.

23. تحف العقول، النص، ص 459.
غ 

ّ
مبل كه  دارد  وجود  اهل بيت:  و  اسالم  يخ  تار در  بسیاري  نمونه های  زمینه  این  در   .24

كند. گرامى مى بايست به عنوان شاهد از آن استفاده 



مدل مدیریتی

 یاران تکلیف گرای
امام حسین؟ع؟

فصل پنجم
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مدل مدیریتی:
در ایـن روش سـخنران ابتـدا وضـع موجـود و سـپس وضـع مطلـوب 
را شناسـایی می کنـد و درنهایـت، فراینـد حرکـت از وضـع موجـود 
به سـوی وضعیت مطلوب را بر اسـاس آیات و روایات برنامه ریزی 

و هدایت می کند.

عنوان: یاران تکلیف گرای امام حسین ؟ع؟
ح موضوع: اهمیت طر

هرجا حقی باشد، تکلیفی وجود دارد. 
کنـد،  کسـی می خواهـد از امتیـاز داشـتن خانـواده اسـتفاده  گـر  - ا

می بایست تکالیفی در خانواده به عهده بگیرد. 
گـر کسـی بخواهـد از خوبی هـای داشـتن یـک گروه ورزشـی بهره  - ا
ببـرد، بایـد نسـبت بـه گـروه ورزشـی اش متعهـد باشـد و تکالیفش را 

انجام دهد.
باشـد،  برخـوردار  جسـم  سـالمتی  از  می خواهـد  انسـان  وقتـی   -
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وظایفی را بر خود واجب می کند تا مریض نشود.
کسـی بخواهـد از خوبی هـا و امتیازهـای ایمـان بـه خـدا،  گـر  - و ا
دریافـت حمایت هـای الهـی، آرامـش، امنیـت و ... در باالتریـن 
سطح بهره مند شود، باید نسبت به خداوند تکالیفی انجام دهد و 

رضایت پروردگار را به دست بیاورد.1  
بر اساس این مقدمه می توان انسان ها را به دو گروه تقسیم کرد:

انسان ها یا تکلیف گرا هستند یا تکلیف گریز.
گروه هـا، از آن  کـه هـر یـک از  بـر همیـن اسـاس، ابتـدا فرمولـی را 
بهـره می برنـد بیـان  و نتیجـه عملکـرد هـر یـک را بررسـی می کنیم و 
درنهایـت راه رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب را بـر اسـاس معـارف دین 

متذکر می شویم.

ویژگی های جامعه تکلیف گرا:
در جامعـه مطلـوب، اصولـی وجود دارد که انسـان برای رسـیدن به 

مقصد می بایست به آن پایبند باشد:

الف( اصل وجود تکلیف 
گر بتوانـد چلوکباب  وقتـی انسـاِن گرسـنه بـه دنبـال غذا می گـردد، ا
گر باز  می خـورد، نتوانسـت چلوکبـاب بخورد، سـاندویچ می خـرد و ا
نتوانسـت، تکـه نـان خشـکی پیـدا می کنـد و می خـورد و هیچ وقـت 
بـه خـودش نمی گویـد: حال کـه نمی توانی چلوکبـاب بخوری پس 

گرسنه بمان!
گـر کسـی  ح اسـت. مثـاًل ا در بحـث تکلیـف نیـز همیـن مسـئله مطـر
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نتوانـد در امربه معـروف و نهـی از منکـر اقـدام عملـی انجـام دهـد، 
گـر شـرایط آن قـدر بـد بـود که  بایـد زبانـی تکلیفـش را انجـام دهـد و ا
نمی توانست حتی زبانی ابراز انزجار از منکر کند )مانند اسرای دفاع 
مقدس که در  شـرایط بسـیار سـخت، از بیم جان نمی توانسـتند در 
برابر منکر حتی زبانی امربه معروف و نهی از منکر کنند( باز تکلیف 
از او برداشته نیست و باید در دلش از بدی، بدش بیاید و خوبی ها 

را دوست بدارد. 
حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:

َفَجاِهـُدوا  وا  َتْقـِدُر َلْ  َفـِإْن  ْیِدیُکـْم 
َ
ِبأ اِل  َسـِبیِل  یِف  »َجاِهـُدوا 

وِبُکم؛ 2
ُ
وا َفَجاِهُدوا ِبُقل ِسَنِتُکْم َفِإْن َلْ َتْقِدُر

ْ
ل

َ
ِبأ

گـر نتوانسـتید بـا  کنیـد و ا در راه خـدا به صـورت عملـی جهـاد 

گر نتوانستید، بادل هایتان جهاد کنید.« زبانتان اقدام کنید و ا

غ  بنابراین، تکلیف دارای شرایطی ست. مانند: عقل و اختیار، بلو
و قدرت. انسـان مکلف، بر اسـاس آیات شـریفه قرآن3 به هراندازه 
کـه نمی توانـد نمـاز را  کسـی  کـه قـدرت دارد، تکلیـف  دارد. مثـاًل 
ایسـتاده بخوانـد، نمـاز را نشسـته می خوانـد و کسـی کـه نمی توانـد 

نشسته بخواند، خوابیده می خواند. 
متأسـفانه در جامعـه دینـی آسـیبی وجـود دارد کـه می گویـد وقتـی 
قـدرت بـرای انجـام تکلیـف کامـل را نـداری، دیگـر مکلـف نیسـتی 
گر انسـان نتواند  و تکلیف از دوشـت برداشـته می شـود؛ درحالی که ا
تکلیف کامل را انجام دهد، باز به اندازه ای که قدرت دارد، مکلف 

است و تکلیف از دوشش برداشته نمی شود.
انسان تکلیف گرا، همیشه خود را موظف به انجام تکلیف می داند 
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و زمانی نیست که خود را رها ببیند. قرآن کریم به همه مسلمانان 
گـر مـن بخواهـم بـه شـما فقـط یک توصیـه بکنم  توصیـه می کنـد: ا
ْن 

َ
ِعُظُکْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ـا أ

َ
 ِإّن

ْ
کـه جامـع همه خوبی ها باشـد می گویم: »ُقل

َتُقوُموا ِلَِّ َمْثی َو ُفرادی؛4  بگو: شمارا تنها به یک چیز اندرز می دهم، 
و آن اینکه دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید.«

اولیـن  صـدر  در  )ه.ش(   1323 سـال  در  خمینـی  امـام  حضـرت 
بیانیـه ای کـه بـر ضـد نظـام پهلـوی صـادر می کنند، این آیه شـریفه 
را می نویسـند و بدین وسـیله نقطـه آسـیب جامعـه را بـه اطـالع همه 
می رسانند و تکلیف گرایی را به عموم مردم یادآور می شوند.5 این 
در حالـی بـود کـه نظـام ظالـم پهلوی در اوج قدرت بـود و به مخیله 
کسـی خطـور نمی کـرد کـه ایـن انـدرز الهـی6  بتوانـد بـه ظهـور قـدرت 

والیی و الهی جمهوری اسالمی ختم شود.
ایـن همـان درسـی سـت کـه امـام خمینی قـدس اهلل نفسـه الزکیه از 
امـام سـجاد؟ع؟آموخته اند کـه در شـدت تهدیـد و تحریـم و در هـر 
شـرایطی بـرای خـود تکلیفـی را مسـلم می دانسـتند. از آن جملـه 
می تـوان بـه خطبه هـای حضـرت در کوفـه و شـام7 و انجام وظیفـه 
امـام  شـهادت  از  بعـد  شـدید،  خفقـان  زمـان  در  مـردم،  هدایـت 

حسین؟ع؟ اشاره کرد.
لـذا در جامعـه مطلـوب، اصـل وجـود تکلیـف بـرای همه کسـانی کـه 
شـرایط تکلیف را دارند، در بعد شـخصی و اجتماعی، امری مسـلم 

است و کسی خود را تماشاچی و بی تفاوت نمی داند.

ب( تشخیص نوع تکلیف
در جامعه مطلوب و تکلیف گرا، مردم عالوه بر اینکه خود را درباره 
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ع تکلیـف  اصـل تکلیـف، مسـئول می داننـد، در مـورد تشـخیص نـو
نیز، خود را با دین تطبیق می دهند.

 شهید آوینی در مورد این مسئله جمله ی دقیق و ظریفی دارد:
گر در صحنه نباشی، هرکجا  آنجا که حسین؟ع؟ در صحنه است ا
می خواهی باش چه ایستاده بر سجاده نماز و چه نشسته بر سفره 

شراب هر دو یکی است.
 یعنـی در هـر مرحلـه از اتفاقـات و تحـوالت بایـد بدانیـم، چگونـه و 
چطور و در چه زمانی دسـت به اقدام بزنیم. شـهید چمران، کسـی 
است که بر اساس تکلیف دینی، اولویت را درس خواندن می بیند 
و بـا تمـام وجـود درس می خوانـد و بـا باالتریـن نمـرات از دانشـگاه 
گردیـد. بعـد برحسـب وظیفـه  غ التحصیـل  کالیفرنیـای آمریـکا فار
گرفتـن آموزش هـای نظامـی پرداخـت و در لبنـان بـر اسـاس  بـه فرا
شـرایط موجـود و آینده نگـری کـه داشـت، در یتیم خانـه بـه تربیـت 
نیروهـای آینـده حـزب اهلل اقـدام کـرد. شـهید چمران بـا فهم دقیق 
از تکلیف و تشـخیص تکلیف در هر زمان، به خوبی به وظیفه اش 

عمل نمود.
گرم نبرد، برخی از شیوخ  سعد بن عبیده می گوید: روز عاشورا و گرما
کوفه را دیدم که بر تّپه ای رفته، می گریستند و از خدا می خواستند 
کـه حسـین؟ع؟ را یـاری کنـد! بـه آنـان گفتـم: ای دشـمنان خـدا، 

به جای دعا، بروید او را یاری کنید.8 
رسـول  فرزنـد  بـه  می بایسـت  کـه  می دانسـتند  آن هـا  یعنـی 
خدا؟لص؟کمک کنند، اما نمی دانستند باید چه کار کنند. افرادی 
ماننـد سـلیمان بـن صـرد خزائـی و عـده زیـادی از توابیـن کـه بعـد از 
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کـرده خـود پشـیمان شـده بودنـد،  شـهادت امـام حسـین؟ع؟، از 
زمانـی کـه حضـرت در گـودی قتلـگاه اسـت، می دانسـتند بایـد ولی 
خـدا را یـاری کننـد ولـی نمی دانسـتند چـه وظیفـه ای دارنـد و بـرای 

همین در کوفه ماندند.
تعییـن  و  تکلیـف  تشـخیص  در  کـه  مطلـوب  جامعـه  در  قطعـًا 
اولویت هـا نمـره قبولـی می گیرنـد، نقـش قـرآن و اهل بیـت: بسـیار 

پررنگ و برجسته خواهد بود.
ُسـوِل ِإن ُکنـُمْ ُتْؤِمُنـوَن  وُه ِإیَل اِل َو الّرَ

ُ
 »َفـِإن َتَناَزْعـُمْ یِف ش ء َفـُرّد

یال.« ِو
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
َیْوِم ااَلِخِر َذاِلَک َخیْر َو أ

ْ
ِباِل َو ال

ع تکلیـف دچـار اشـتباه  طرمـاح محـب اهل بیـت: در تشـخیص نـو
شد.

یل باملومنین من انفسهم« »النب او
ن... »ان کنم تبون ال فاتبعو

ج( لوازم انجام تکلیف
وقتی کسی بیش از دو دهه عمر و جوانی و پولش را َصرف تحصیل 
دانـش و گرفتـن مـدرک تحصیلـی می کنـد، به هیچ وجـه احسـاس 
خسارت نمی کند و این کار را عاقالنه می داند؛ زیرا چیزی به دست 
مـی آورد کـه ارزش این همـه هزینه را دارد. انسـان های عاقل برای 
به دست آوردن هر چیز ارزشمند، هزینه اش را می پردازند و برایش 

تالش می کنند.
امام حسین؟ع؟ به ما آموختند که عمل به تکلیف و جلب رضایت 
حضـرت باری تعالـی، آن قـدر مهم و ارزشـمند اسـت که هـر چه دارد 
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بـرای خـدا هزینـه می کنـد و به جایـی می رسـد کـه مصـداق ایـن فراز 
مناجات شعبانیه می شود:

ْیک؛ 9
َ
ْنِقَطاِع ِإل  ااِل

َ
ی َهْب یِل َکَمال ِ

َ
ِإل

خدایا! انقطاع کامل به سوی خود را به من عنایت کن.

ایشان می فرمایند:
»أما و ال إن لرجو أن یکون خیرا ما أراد ال بنا قتلنا أم ظفرنا؛ 10

بـه خـدا قسـم امیـدوارم آنچـه خداونـد برایمـان در نظـر گرفتـه خیـر 
باشد، چه کشته شویم و چه به پیروزی برسیم!«

 قرآن کریم در مورد هزینه های بندگی و انجام تکلیف می فرماید:
واُجُکْم َو َعشیَرُتُکْم  ْز

َ
ْبناُؤُکْم َو ِإْخواُنُکْم َو أ

َ
 ِإْن کاَن آباُؤُکْم َو أ

ْ
»ُقل

ِکُن َتْرَضْوَنا  َشْوَن َکساَدها َو َمسا نْ َ
اَرٌة ت  اْقَتَرْفُتُموها َو ِتج

ٌ
ْموال

َ
َو أ

ُصـوا َحّیَ  ّبَ ْیُکـْم ِمـَن اِل َو َرُسـوِلِه َو ِجهـاٍد یف َسـبیِلِه َفَتَر
َ
َحـّبَ ِإل

َ
أ

؛ 11 فاِسقین
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِدی ال ْمِرِه َو اُل ال َیْ

َ
ِتَ اُل ِبأ

ْ
َیأ

گـر پـدران و فرزنـدان و بـرادران و همسـران و طایفـه شـما  بگـو: ا

و اموالـی کـه بـه دسـت آورده ایـد و تجارتـی که از کسـاد شـدنش 

می ترسـید و خانه هایـی کـه بـه آن عالقـه داریـد، در نظرتـان از 

خداونـد و پیامبـرش و جهـاد در راهـش محبوب تـر اسـت، در 

انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند 

جمعّیت نافرمان را هدایت نمی کند!«

گر نـزد شـما محبوب هایتان  قـرآن بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند کـه ا
ارزشـمندتر از محبـت و والیـت خـدا و رسـول خدا؟لص؟باشـد، بایـد 

منتظر قهر خداوند باشید.
ج شـوند  حضرت اباعبداهلل؟ع؟، زمانی که می خواهند از مکه خار
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بـار دیگـر بـا مـردم اتمام حجـت می کننـد و می گوینـد هـر کس حاضر 
است برای یاری دین خدا با من همراه شود، بیاید:

 ِلَقـاِء اِل َنْفَسـُه 
َ

 َعـل
ً
نـا َکاَن َبـاِذاًل ِفیَنـا ُمْهَجَتـُه َو ُمَوّطِ »َمـْن 

 ِإْن َشاَء اُل َتَعایَل.« 12
ً
 ُمْصِب�ا

ٌ
ِی َراِحل

َ
 َمَعَنا َفِإّن

ْ
َیْرَحل

ْ
َفل

عاشقان کوی او را خانه و کاشانه نیست 
غ بال و پر شکسته، فکر باغ و النه نیست            مر

گر اسیر روی اویی نیست شو، پروانه  شو
          پایبنِد ُملک هستی، در خور پروانه نیست13 
بنابرایـن بـرای بـه دسـت آوردن رضـای حضـرت حق، نیاز اسـت تا 
از محبوب هـای خـود بـرای انجـام تکلیـف هزینـه کنیـم. چنانچـه 

شهدا با اقتدا به اربابشان، از همه چیزشان گذشتند. 14
د( برنامه ریزی و توکل

امام حسین؟ع؟ برای پیروزی بر دشمن وارد میدان جهاد شدند و 
تمام اقداماتی که برای پیروزی می بایست انجام دهند، از قبیل:

- آمادگی و نظم نیروها؛
- تدبیر جنگی در چینش خیمه ها، کندن خندق و ...

- برنامه ریزی برای استفاده از منابع؛
- نصیحـت و موعظـه افـرادی کـه بـا ایشـان در طول مسـیر برخورد 

می کردند و نصیحت فرمانده هان و لشگریان دشمن؛
- اسـتفاده از نمادهای مقدس برای تأثیر بیشـتر خطابه ها، مانند 

عمامه و شمشیر پیامبر؟لص؟ به احسن وجه انجام دادند.
در جامعـه مطلـوب اسـالمی نیـز بـرای انجـام تکلیـف و رسـیدن بـه 
نتیجـه، برنامه ریـزی دقیـق انجـام می شـود و طبـق هدایـت قـرآن 
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گذار می گردد. کریم15 به خدا توکل می شود و نتیجه به او وا
ِل 

َ
َیَتَوّک

ْ
َفل اِل  َعَل  َو  ئَنا 

َ
َمْول ُهَو  َنا 

َ
ل اُل  َکَتَب  َما   

َ
ِإاّل ُیِصیَبَنا  ن 

َّ
ل »ُقل 

ْؤِمُنون؛ 16 اْلُ
خ نمی دهد، مگر آنچه خداوند برای  بگو هیچ حادثه ای برای ما ر
ما نوشته و مقّرر داشته است او موال )و سرپرست( ماست و مؤمنان 

باید تنها بر خدا توّکل کنند!«

ویژگی های جامعه تکلیف گریز
جامعـه ای کـه مـردم از تکالیـف و مسـئولیت هایی کـه دارند، شـانه 
کـه هـم  خالـی می کننـد، دچـار مشـکالت و آسـیب هایی می شـود 
زندگی شـخصی و هم زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

این چنین جامعه ای دارای ویژگی های ذیل است:

الف( اصل تکلیف را مسّلم نمی داند
متأسـفانه برخـی مـردم از امنیـت بهـره می برنـد ولـی خـود را نسـبت 
به ایجاد، حفظ و ارتقاء آن مسـئول نمی دانند. نسـبت به سـالمت 
و بهداشـت حسـاس اند و از کثیفـی و آلودگـی گریزاننـد ولـی خـود را 
مسـئول نظافت شـهر، روسـتا، هیئت و... نمی دانند. چه بسیارند 
کسـانی کـه بـا دیـدن صحنه های فقـر و محرومیت دادشـان به هوا 
مـی رود ولـی بـرای از بیـن بردنـش قدمـی برنمی دارنـد و عجـب از 
کسـانی کـه انتظـار زندگـی عزتمند و مقتدر دارند ولـی از تولید داخل 
کشورشـان کـه دسـترنج جوانانشـان اسـت، اسـتفاده نمی کننـد و بـا 
خریـد کاالهـای خارجـی جیـب کمپانی هـای اجنبی را پـر می کنند و 



شهـــــــدسخـــــــن9211

عجیب تـر آنکـه انتظـار داشـتن کشـور و جامعه ای شـاداب و مترقی 
دارد، ولی برای ازدیاد نسل و تربیت انسان های تربیت شده، قدم 

برنمی دارد و شعار زندگی راحت با فرزند کمتر را سر می دهد.
در همه این موارد، چیزی که مشـترک اسـت این اسـت که عده ای 
از مـردم اصـاًل بـرای خـود نقـش و مسـئولیتی قائـل نیسـتند و خـود را 
مصرف کننـده صـرف خدمـات دیگـران می داننـد و به نوعی از همه 
طلبکارند؛ درحالی که در زندگی شـخصی برای خودشـان شـرایطی 

را فراهم می کنند که بهترین ها را داشته باشند.
در زمان امام حسـین؟ع؟ نیز این مشـکل ازجمله مشـکالت عمده 
اباعبـداهلل  نازنیـن  وجـود  می رفـت.  شـمار  بـه  مسـلمین  جامعـه 
عرفـات،  سـرزمین  در  مسـلمین  خـواص  جمـع  در  الحسـین؟ع؟ 

چنین می فرمایند:
ْنـُمْ ِلَبْعِض ِذَمِم 

َ
 َتْفَزُعوَن َو أ

َ
ْوَن ُعُهـوَد اِل َمْنُقوَضـًة َفـال »َو َقـْد َتـَر

آَباِئُکْم َتْفَزُعون؛17 
کنشی  شما می بینید که عهد الهی شکسته شده است و هیچ وا

انجـام نمی دهیـد و درحالی کـه شـما در مـورد منافـع قبیلـه ای و 

عشیره ای تان، حساسید و سریع اقدام می کنید!«

درواقع با بیان شیوای حضرت می توان فهمید که حتی خواص جامعه 
زمان امام حسین؟ع؟  اگرچه زبان شان به نام دین همیشه گویا بود و 
آبروی خود در میان مردم را هم از دین داشتند- به جایی رسیده بودند 

که اصل وجود تکلیف نسبت به دین را در عمل از یاد برده بودند.
ب( در تشخیص تکلیف، اولویت ها را رعایت نمی کند

مسئله ی دیگر جامعه ی تکلیف گریز، این است که برخی از افراد 
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وجود تکلیف را اجمااًل قبول دارند ولی خودشان باسلیقه شخصی 
از میـان تکالیـف، مـوردی را کـه بـا خواسـته ها و منافع شـان سـازگار 

باشد، انتخاب می کنند و به آن عمل می نمایند.
این مشکل به چند مورد قابل تقسیم است:

1.  تشخیص اولویت بین دو امر واجب
طرمـاح نسـبت بـه امـام معرفـت خوبـی داشـت و خیرخـواه صادقـی 
بـرای امـام؟ع؟ بـود تـا آن جـا کـه چنـد بـار مـورد دعـای آن حضـرت 
واقـع شـد، اّمـا رسـاندن آذوقـه بـه خانـواده و ترجیـح دادن آنـان بـه 
یاری امام؟ع؟ و اولویت بخشـی آنان در رفع گرفتاری شـان، او را از 
فیض یاری امام معصوم؟ع؟ محروم کرد. او زمانی که به »عذیب 

هجانات« رسید خبر شهادت امام را از سماعه بن بدر شنید.18 
باز به عنوان نمونه:

کسـانی بودنـد کـه در جنـگ تحمیلی شـرکت نکردنـد و از امر واجب 
اطاعت نکردند و دلیل شان این بود که امر پدر و مادر واجب است 
و آن هـا مخالـف حضورشـان در جبهه انـد! درحالی کـه اولویـت بین 

دو واجب، وجوب جهاد، امِر ولی مسلمین و حفظ دین است.19 

2. تشخیص اولویت بین واجب و مستحب
چه بسیارند کسانی که نمی توانند اولویت عمل بین واجب و مستحب 
را به خوبـی تشـخیص دهنـد. هسـتند کسـانی کـه بدهکارنـد و امـوال 

مردم را باید به آن ها برگردانند ولی به سفر زیارتی مشهد می روند!
»بـه خانـواده اش گفتـه بـود دوسـت دارم بـروم مشـهد، زیـارت امام 
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رضـا؟ع؟، کم کـم مقدمـات سـفرش را فراهـم می کرد کـه خبرهایی 
گوشـش رسـید. در جـواب پـدر و مـادرش  از مناطـق عملیاتـی بـه 
کـه می گفتنـد چـرا از مشـهد رفتـن و زیـارت منصـرف شـدی، گفـت: 
اآلن جبهـه رفتـن بـرای مـن واجـب اسـت و رفتـن بـه زیـارت امـام 
رضـا؟ع؟، مسـتحب. امـام فرمـوده باید بـروم جبهه. خبر شـهادت 
محمدحسـین ترابیـان را بـه خانـواده اش دادنـد و گفتنـد فـالن روز 
شـهیدتان را می آورند. وقتی صورت شـهید را دیدند، گفتند اینکه 
محمدحسـین نیسـت! پیگیر شـدند، فهمیدند، جنازه را اشتباهی 
کنـد خـدا خـودش  کـه بـه وظیفـه اش عمـل  کسـی  بردنـد مشـهد. 

بهترین پاداش ها را به او می دهد.«
متأسـفانه چه بسـیارند کسـانی که به هر دلیلی تا نیمه های شـب را 
بـه عـزاداری یـا شب نشـینی می گذراننـد، ولـی نماز صبحشـان قضا 
می شـود. درحالی کـه نمـاز واجب اسـت و عـزاداری کـه از باالترین و 

بهترین مستحبات است، مستحب.

3. تشخیص اولویت بین مستحب و مستحب تر
نذری دادن مستحب است؛ اما گاهی در یک محله یا یک خیابان 
آن قـدر نـذری می دهنـد کـه انسـان احسـاس می کنـد، بخوربخـور 
اسـت به جـای تعظیـم شـعائر و عـزاداری! درسـت اسـت کـه نـذری 
دادن خوب است، اما چه بهتر بود وقتی دیگران نذری می دهند، 
ج کنیم )مثاًل برای فقرای محل یا  ما هزینه را در مسـیر دیگری خر
کـرده بـه خاطـر چشـم و  ج فرهنگـی و ...( نـه اینکـه خدای نا مخـار

هم چشمی، ما هم به آن اصرار ورزیم.
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درست است که خواندن نماز اول وقت، مستحب است ولی قطعًا 
در نگاه اهل بیت: ارزشش از سینه زنی و عزاداری بیشتر است. چه 
خـوب اسـت هـر زمـان کـه صـدای اذان شـنیده می شـود، عـزاداران 
بـه احتـرام نمـاز اول وقـت و جماعـت، نمـاز را مقـدم دارنـد و به امام 

حسین؟ع؟ اقتدا کنند.

دوره انتقال
کسـی که برای رسـیدن به مقصد معینی، قصد سـفر دارد، نیاز دارد 
تا با توجه به طوالنی بودن سـفر، شـرایط راه و سـختی های مسـیر، 
مواردی را قبل از سفر انجام دهد. تهیه ملزومات سفر جزو تکالیف 
ع و شـرایط سـفر متغیر اسـت. در  هر مسـافری اسـت و متناسـب با نو
مـورد سـفر انسـان در جـاده ی دنیـا نیـز همیـن مسـئله وجـود دارد. 
کسی که مقصد و هدفی تعیین نکرده است و چیزی در مورد شرایط 
و موقعیـت مسـیر نمی دانـد، قطعـًا در مـورد تکالیفـی که قبل از سـفر 
می بایسـت انجام دهد، سـردرگم و پراشـتباه خواهد بود. بنابراین 
کسـانی کـه تکلیفـی احسـاس نمی کننـد یـا نمی داننـد بیـن تکالیـف 
چگونـه اولویت بنـدی کننـد یـا هـدف معینـی در زندگـی ندارنـد یـا از 
شـرایط و وظایفـی کـه در ایـن مسـیر دارند بی اطالع اند، می بایسـت 
همان گونـه کـه پیامبـر اسـالم؟لص؟فرمودند، بـه ریسـمان قـرآن و 
گاه دسـتور  عتـرت چنـگ زنیـد و هـر چـه ایـن راهنمایان راسـتین و آ
دادنـد عمـل کننـد. قـرآن و عتـرت مانند راهنما و بلد راه هسـتند که 
گاهـی کامـل از مقصـد و مسـیر و مـا می تواننـد بهتریـن تکالیـف  بـا آ
را در هـر زمـان و در هـر شـرایطی بـه مـا معرفـی کننـد. قـرآن کریـم بـه 
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ِبُّ  بهترین وجه این نکته را به ما یادآوری می کند، می فرماید:»الّنَ
ْنُفِسِهم.«20 

َ
ْؤِمنینَ ِمْن أ یل ِباْلُ ْو

َ
أ

کش، از هر کس دیگری  فهم و دستور رسول خدا؟لص؟و عترت پا
بهتر و باالتر است و هر که می خواهد به این گنجینه تضمین شده21  
الهـی راه یابـد، می بایسـت زانـوی ادب بزنـد و گـوش جـان بسـپارد 
و حکمـت و معرفـت نـوش کنـد. امـام هـادی؟ع؟در زیـارت جامعـه 
گوشـه ای از مقامـات بی نظیـر ذوات مقـدس اهل بیـت:را  کبیـره 
بیان فرموده اند که قسمتی از آن را از باب تبرک و تیّمن می آوریم:
َف 

َ
َتل ِة َو حُمنْ

َ
َسال ِة َو َمْوِضَع الّرِ ُبّوَ  َبْیِت الّنُ

َ
ْهل

َ
ْیُکْم َیا أ

َ
ُم َعل

َ
ال »الّسَ

ی  ِم َو ُمْنَتَ
ْ
ِعل

ْ
اَن ال ِة َو ُخّزَ ْحَ َوْحِی َو َمْعِدَن الّرَ

ْ
ِئَکِة َو َمْهِبَط ال

َ
ال اْلَ

ْبَراِر 
َ
َعِم َو َعَناِصَر اْل ْوِلَیاَء الّنِ

َ
َمِم َو أ

ُ
َکَرِم َو َقاَدَة اْل

ْ
 ال

َ
ُصول

ُ
ِم َو أ

ْ
ل احْلِ

مَیاِن  ْبـَواَب اْلِ
َ
ِد َو أ

َ
ِبـال

ْ
ْرَکاَن ال

َ
ِعَبـاِد َو أ

ْ
ْخَیـاِر َو َساَسـَة ال

َ
َو َدَعـاِئَ اْل

ْرَسِلینَ َو ِعْتَرَة ِخَیَرِة  ینَ َو َصْفَوَة اْلُ ِبّیِ َة الّنَ
َ
ل

َ
ِن َو ُسال ْحَ َمَناَء الّرَ

ُ
َو أ

ُة اِل َو َبَرَکاُته؛22 ینَ َو َرْحَ َعامَلِ
ْ
َرّبِ ال

سـالم بـر شـما ای اهل بیـت نبـّوت و جایـگاه رسـالت و عرصـه 

رفت وآمـد فرشـتگان و مرکـز فـرود آمـدن وحـی و معـدن رحمـت 

کـرم و  و خزانـه داران بهشـت و نهایـت بردبـاری و ریشـه های 

رهبـران اّمت هـا و سرپرسـتان نعمت هـا و بنیادهـای نیـکان و 

اسـتوانه های خوبـان و رهبـران سیاسـی بنـدگان و پایه هـای 

کشـورها و درهـای ایمـان و امینـان خـدای رحمـان و چکیـده 

گزیـده پـروردگار  پیامبـران و برگزیـده رسـوالن و عتـرت بهتریـن 

جهانیان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.«
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خالصه:

وضع مطلوب در جامعه تکلیف گرا:
الف( اصل وجود تکلیف را مسلم می دانند.

ع و اولویت تکلیف درست عمل می کنند. ب( در تشخیص نو
ج( لوازم و هزینه های موردنیاز تکلیف را مهیا می کنند.

د( برای انجام تکلیف برنامه ریزی و در انتها توکل می کنند.

وضع موجود برخی جوامع مسلمان:
الف( اصل وجود تکلیف را برای خود مسلم نمی دانند

ع و اولویت تکلیف دچار اشتباه می شوند. ب( در تشخیص نو
ج( حاضر به پرداخت هزینه های تکلیف نیستند. 

د( در برنامه ریزی نیز منظم و مقید نیستند.

دوره انتقال:
کسی که به اصل تکلیف یا تشخیص وظیفه اش، ملزم نیست درواقع 
هـدف نـدارد و راه رسـیدن بـه هـدف را درسـت تشـخیص نـداده اسـت؛ 
بنابراین می بایست در این دو مسئله با تفکر و مطالعه به نتیجه برسد.
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كه در اينجا، تكالیف،  كه بين این مثال و مثال های ديگر وجود دارد این است  1. فرقى 

موهبت و خیری از طرف خداست و خدا به هیچ يک از تكالیف ما احتیاج ندارد.
2. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم اإلسالم - قم، چاپ: دوم، 1385ق.

3.  بقره، 286 و طالق، 7.
4. سبأ، 46.

5.  صحیفه امام، ج 1، ص 21. 
ْن َتُقوُموا هلِلَِّ َمْثنى  َو ُفرادى. سباء، 46.

َ
ِعُظُكْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ما أ

َ
6.  ُقْل ِإّن

7. اللهوف على قتلى الطفوف ، ترجمه فهرى، النص، ص 1 .
يخ طبري ج5 ، ص  8 . عبرت هاى عاشورا )آيت اهلل سید احمد خاتمى(ص  1-  19 ]تار

396 و 392[.
9 .  إقبال األعمال )ط - القديمة( / ج 2 / 687 / فصل فیما نذكره من ]عن [ الدعاء في 

ي عن ابن خالويه ..... ص  685. شعبان مرو
10. وقعة الطف، ص 174.

11. توبه، 24.
12. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى / النص / 61 / المسلك األول في األمور 

المتقدمة على القتال.
13. دیوان غزلیات، امام خمینى رضوان اهلل تعالى علیه.

كید  14.  خاطرات شهدا در این زمینه بسیار مفید، تاثیرگذار و جذاب است و توصیه ا
كثر استفاده بشود. گنجینه ارزشمند حدا كه در منابر از این  مى شود 

لین. آل عمران، 159. ُمَتَوّكِ
ْ
ى اهلِل ِإّنَ اهلَل ُيِحّبُ ال

َ
ْل َعل

َ
15.  َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوّك

16. توبه، 51.
كالمه ع في األمر بالمعروف و النهي عن المنكر  17. تحف العقول / النص / 238 / من 

ى عن أمیر المؤمنین ..... ص  237. و یرو
يخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، نشر اساطیر،   18. طبری، محمد بن جریر؛ تار

سال 1375 ش، ج 7، ص 2998.
كه در علم فقه، تزاحم میان دو واجب توسط علما به صورت مفصل بحث  19. مى دانیم 
كه در اينجا دو امر به انجام دو واجب وجود  گفته مى شود  شده است و به طور خالصه 
ندارد، بلكه يكى از واجب ها اولويت دارد و بر ديگری مقدم مى شود. بنابراین يک واجب 

بيشتر نمى ماند و ما مكلف به امتثال امر هستیم. 
20.  احزاب، 6.

َرُكْم َتْطهیرًا. احزاب، 33. َبْیِت َو ُيَطّهِ
ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ِهَب َعْنُكُم الّرِ

ْ
ما ُیريُد اهلُل ِلُیذ

َ
21. ِإّن

ئمة ؟ع؟ ..... ص : 609 يارة جامعة لجمیع األ 22. من ال يحضره الفقیه / ج 2 / 610 / ز



مدل تحلیل مفهومی

 امام حسین ؟ع؟
الگوی اعتدال

فصل ششم
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مدل تحلیل مفهومی:
روش تحلیـل مفهومـی یکـی از روش هـای مؤثـر در تعمیـق، تنظیم 
و توسـعۀ محتـوای سـخنرانی بـه شـمار مـی رود. در ایـن روش، 
سـخنران پیرامون هر موضوعی که تصمیم به ایراد سـخن گرفته 
اسـت؛ بایـد به طـور مشـخص حول سـه محور خاص بـه تحقیقات 
بپـردازد؛ کـه نتیجـه ی آن حصـول اطالعـات جامعـی پیرامـون آن 
ع سخن از طرف سخنران  ع خواهد بود. بعد از تعیین موضو موضو
ع و سـپس چرایـی و  ابتـدا بایـد حـول محـور چیسـتی آن موضـو

ع، به تحقیق و پژوهش بپردازد. درنهایت چگونگی موضو

عنوان: امام حسین؟ع؟ الگوی اعتدال
ح بحث: اهمیت طر

اعتـدال یکـی از مهم تریـن عوامـل ایجـاد تـوازن در جامعـه اسـت. 
گـر اعتـدال نباشـد جامعـه دچار بیماری می شـود یا بـه ورطه افراط  ا

می افتد یا به تفریط مبتال می شود.
یکی از نقش های مهم امام در جامعه والیی ایجاد توازن و اعتدال 
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اسـت. اینکه کسـی به جای تالش و کار به عبادت نپردازد و اینکه 
کسی به جای عبادت به غفلت بگذراند.

گـر افـرادی حتـی در جایگاه و لبـاس دین، مردم را دعوت به افراط  ا
در عـزاداری و انحـراف افـکار از اولویت هـای امـروز امـت اسـالمی 
می کننـد یـا عـده ای افراطـی و تکفیـری مـردم بی گنـاه را بـه مسـلخ 
گرفتـه از عـدم درک مسـئله  خـون می برنـد، همـه و همـه نشـات 
اعتـدال و نقـش امـام و ولی جامعه در ایجاد آن اسـت. می خواهیم 

ع مهم بپردازیم. ح بحث به این موضو در این طر

چیستی اعتدال و افراط و تفریط:
عـدل یعنـی هـر چیـز در جـای خـود قـرار گیـرد و اعتدال یعنـی جاری 
کردن و پیاده سازی عدل؛ برداشت غلط از اعتدال مخلوط کردن 

حق و باطل، ایمان و کفر، دوست و دشمن است.
 بـر ایـن اسـاس سـؤاالت زیـر دقیـق نیسـت: آیـا اسـالم بـا زدن موافق 

است؟ آیا با قتل موافق است؟ با جنگ موافق است؟
که اعتدال با تعریفی که گذشت، اقتضا دارد پاسخ سؤاالت فوق  چرا
را به تناسـب شـرایط بدهـد. ضـرب و قتـل بی گنـاه و جنگ افـروزی 
باهـدف سـلطه گـری و کشورگشـایی مذمـوم اسـت و در مقابل قتل 
بـر اسـاس حکمـت و مصلحـت مثـل قصـاص و جهـاد باهـدف دفاع 
و رفع موانع توحید و معنویت و دشـمنی با دشـمنان اسـالم و کیان 

اسالمی عین اعتدال است.

تعریف افراط و تفریط:
به مثال های زیر توجه کنید:

- بعضـی آن چنـان غـرق عبادت انـد کـه از معـاش خانـواده خود نیز 
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غافـل می شـوند و در مقابـل بعضـی می گویند عبادت به جز خدمت 
خلق نیست!

- بعضـی اسـالم را دیـن گریـه معرفـی می کننـد و بعضـی می گوینـد 
اصاًل نیازی به گریه نیست و اسالم کال دین خنده است!

- بعضـی از جنبـه ی امـر بـه مبـارزه و جهـاد در دیـن غفلـت می کننـد 
و می گوینـد اصـال دشـمن نداریـم بـا همـه بگوییـم و بخندیم )اسـالم 
رحمانـی( بعضـی ماننـد تکفیری هـا به جـز خـود همـه را جهنمـی 

می دانند.
- برخـی در تصمیمـات و مدیریـت زندگـی عقل را تعطیل می کنند و 
گرچـه آن کالم متناسـب با  می گوینـد هـر چـه صریـح روایـت گفتـه، ا
شـرایط خاص بوده اسـت و در مقابل عده ای آیات و روایات را کنار 

می گذارند و می گویند هر چه عقل بگوید!
- اروپایی هـا شـهوت رانی را در همـه زندگیشـان آزاد می داننـد و 

عده ای حتی برای استفاده از لذت های حالل مشکل دارند. 
بـرای اینکـه بفهمیـم هـر عمـل دینـی جایگاهـش کجاسـت، بایـد 
معرفـت و بصیـرت دینـی داشـته باشـیم تـا بتوانیـم خـط اعتـدال را 

رعایت کنیم.

چرایی اعتدال:
در ایـن قسـمت می خواهیـم دلیـل اهمیـت اعتـدال را بـا اسـتفاده از 

دالیل عقلی، نقلی و عرف و تجربه عرض کنیم.

الف( دلیل عقلی: 
اعتدال امری است بدیهی؛ همه ما به کاریکاتور می خندیم چون 



شهـــــــدسخـــــــن10411

کاریکاتـور اجـزای خـود را یـا بزرگ تـر و یـا کوچک تـر نشـان می دهـد. 
هیچ عاقلی از بی نظمی و به هم ریختگی خوشش نمی آید.

 ب( دلیل نقلی:
 

َ
 ِإاّل

َ
اِهل َ [ َتـَری احْلج

ُ
اِهـل َ »قـال امیراملؤمنـین عـل؟ع؟:اَل ]ُیـَری احْلج

ْو ُمَفّرِطا؛ 1
َ
 أ

ً
ُمْفِرطا

دیـده نمی شـود نـادان، مگـر آنکـه تنـدرو اسـت )از حـّد و انـدازه 

خود می گذرد( یا کند رو )بحّد و اندازه خود نمی رسد(.«

رسول خدا؟لص؟در مورد کسانی که ازدواج را رها کرده و به دنبال 
زندگی انفرادی بودند، چنین اظهارنظر می فرمایند:

 اَل 
َ

ـِب َقـال
ُ

َرّه ـی َعـِن الّتَ ـُه َنَ
َ
ّن
َ
»َرُسـوِل اِل صـل ال علیـه و آلـه أ

َمم؛2 
ُ
ُجوا َفِإّنِ ُمَکاِثٌر ِبُکُم اْل ّوَ ِم َتَز

َ
ْسال َة یِف اْلِ َرْهَباِنّیَ

کردنـد و فرمودنـد: در  پیامبـر خـدا؟لص؟ از دوری از مـردم نهـی 

اسـالم فـرار کـردن از مـردم وجـود نـدارد، ازدواج کنید؛ همانا من 

به خاطر شما به امت های دیگر مباهات می ورزم.«

؛3   ْسِرِفینَ ُه اَل حِیّبُ اْلُ
َ
ُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإّن وا َواْشَر

ُ
قرآن کریم می فرماید:»َُکل

بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، خداوند مسرفان را دوست 
ندارد.«

ج( دلیل عرفی و تجربی:
به عنوان مثال:

گر کسی به بچه ده ساله اش کباب می دهد، به بچه دوماهه اش  ا
کسـی هـم بـه ایـن مـادر ظالـم و اهـل تبعیـض  کبـاب نمی دهـد و 
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نمی گویـد. پـس اعتـدال تقسـیم به صـورت مسـاوی نیسـت و قـرار 
دادن هـر چیـز در مـکان خـاص خودش اسـت و مردم این مسـئله را 

در زندگیشان به فراوانی استفاده می کنند.

چگونگی:
هیچ راهی برای رسیدن به اعتدال وجود ندارد مگر:

الف( معرفت:
هرانـدازه مـا نسـبت بـه مـکان حقیقـی و میـزان و انـدازه هـر چیـز، بـا 
گاه تر باشـیم، بهتـر می توانیم از ثمرات  اسـتفاده از آیـات و روایـات آ
اعتـدال اسـتفاده کنیـم. هـر کـس در این زمینه جاهل باشـد، قطعًا 

خسارت خواهد دید.
ْو ُمَفّرِطا؛4 

َ
 أ

ً
 ُمْفِرطا

َ
 ِإاّل

َ
اِهل َ [ َتَری احْلج

ُ
اِهل َ ؟ع؟اَل ]ُیَری احْلج

َ
َقال

دیده نمی شود نادان مگر آنکه تندرو است )از حّد و اندازه خود 

می گذرد( یا کندرو )بحّد و اندازه خود نمی رسد(.

ب( بندگی و یاد خدا
خدا در قرآن بندگی را اعتدال و غفلت و عصیان را خروج از اعتدال 

معرفی می کند:
مُرُه ُفُرطا؛5 

َ
َبَع َهوُه وکاَن ا

ّ
کِرنا واَت غَفلنا َقلَبُه َعن ِذ

َ
»وال ُتِطع َمن ا

و از کسـانی کـه قلبشـان را از یـاد خـود غافـل سـاختیم اطاعـت 

مکـن! همان هـا کـه از هـوای نفـس پیـروی کردنـد و کارهایشـان 

افراطی است.«

ج( والیت مداری
کـه ازنظـر فهـم و بصیـرت در اعلـی درجـه بندگـی و  ولـی خداسـت 
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ارتبـاط بـا معبـود اسـت و اوسـت کـه می توانـد راه صحیـح و اعتـدال 
گـر در همـه شـئون زندگی به رهبـری معصومین:  را بـه مـا بیامـوزد. ا
ْخَیاِر َو ُهَداُة 

َ
ْنُمْ ُنوُر اْل

َ
اقتدا کنیم هیچ گاه راه را گم نخواهیم کرد. »أ

ْبـَرار؛6  امـام هـادی؟ع؟ در زیارت جامعه کبیره چنین خودشـان را 
َ
اْل

به ما معرفی می کنند؛ لذا می گوییم: شما نور هدایت برای بندگان 
برگزیده و هدایت برای ابرار و نیکان هستید.«

خالصه:

چیستی اعتدال:
اعتدال از عدل گرفته شده و معنایش قرار دادن هر چیز جای خود است.

چرایی اعتدال:
بـا اسـتفاده از دالیـل عقلـی، نقلـی و عرفـی- تجربی توضیـح دادیم 

که چرا به اعتدال نیاز داریم.
چگونگی اعتدال:

بـا اشـاره بـه برخـی از راهکارهـای اعمـال اعتـدال در زندگـی ماننـد 
معرفـت، بندگـی و یـاد خـدا و والیـت مـداری بـه چگونگـی اعتـدال 

اشاره شد.


1. نهج البالغة )للصبحي صالح( / 479 / ]68[ 70 ... ص 479.

2. دعائم اإلسالم، ج 2، ص 193.
3. األعراف، 31.

4. نهج البالغة )للصبحي صالح( / 479 / ]68[ 70 ... ص 479.
كهف، 28.  .5

ئمة ؟ع؟  ... ص 609. يارة جامعة لجمیع األ 6. من ال يحضره الفقیه / ج 2 / 615 / ز



مدل طبیبانه

انتخاب و سرنوشت

فصل هفتم
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مدل طبیبانه:
در ایـن روش سـخنران ابتـدا درد یـا همـان مشـکل مخاطـب را 
به صـورت دقیـق شناسـایی می کنـد. بعـد از مشـخص شـدن درد 
داروی متناسـب بـا آن درد را از میـان آموزه هـای دیـن شناسـایی 
می کنـد و در پایـان فراینـد درمـان و دسـتورالعمل دیـن را بـرای رفـع 

درد و مشکل به مخاطب عرضه می نماید.

عنوان: انتخاب و سرنوشت
ح بحث: مقدمه و اهمیت طر

مـردم جامعـه اسـالمی در زمـان امـام حسـین؟ع؟ را می توان به سـه 
گروه تقسیم کرد:

1. کسانی که انتخاب درست کردند،مانند اصحاب سیدالشهدا؟ع؟.
2. کسـانی که انتخاب اشـتباه کردند،  مانند سـی هزارنفری که در 

لشگر ابن زیاد حاضر شدند.
3. کسانی که منزوی بودند و به دالیلی بین امام حق و امام باطل 
کثریـت بودنـد و از آن جمله می توان  انتخابـی نکردنـد و این هـا در ا
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به موارد ذیل اشاره کرد:
گاه  کـه از خـروج امـام حسـین؟ع؟ و هدفشـان آ - مـردم مدینـه، 

شدند؛
-  کسـانی کـه در طـول مسـیر حرکـت امـام بـه سـمت مکـه ایشـان را 

مالقات کردند؛
را دیدنـد و  ایشـان  کـه در مکـه و موسـم حـج،  کسـانی  تمـام   -

خطابه های حضرت و دلیل خروج ایشان را شنیدند؛
- کوفیانی که برای ایشان دوازده هزار نامه نوشتند و با مسلم بن 

عقیل؟ع؟ بیعت کردند.
گـر بخواهیـم یکـی از دردهـای مـردم آن زمـان را بگوییـم، بایـد از  ا
عدم انتخاب صحیح و یا استفاده نکردن از قدرت انتخاب سخن 
گفـت. در ایـن جلسـه قصـد سـخن گفتـن از شـرایط و ویژگی هـای 
انتخاب صحیح را نداریم که در جای خود حتمًا نیاز است، بررسی 
کثریـت  شـود؛ امـا می خواهیـم از حـق انتخـاب و آسیب شناسـی ا
مـردم آن زمـان کـه بیـن امـام حسـین؟ع؟ و یزیـد، بـا بی تفاوتـی و 
عدم استفاده از حق انتخاب هیچ کدام را انتخاب نکردند،1 حرف 
بزنیـم. بنابرایـن می خواهیـم به طـور خالصـه از بـرکات انتخـاب 

گری در عاشورا و امروز سخن بگوییم.

درد
گر بخواهیم به اسالم مراجعه کنیم می بینیم که یکی از مهم ترین  ا
مسائل سرنوشت ساز برای هر انسانی، مسئله انتخاب گری است 
و خداونـد مسـیر رشـد انسـان را  )چـه در مسـائل شـخصی و چـه در 

مسائل اجتماعی(  از مسیر انتخاب هایش تعیین نموده است. 
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امـام  زمـان  در  اسـالمی  جامعـه  مشـکل  بزرگ تریـن  درواقـع 
کثریت مردم را درگیر خودکرده بود، این است که  حسین؟ع؟ که ا

خود را موظف به انتخاب نمی دانستند.
- در زمـان امـام علـی؟ع؟ کسـانی بودنـد کـه در برابـر حـق سـکوت 

می کردند، مانند سعد ابی وقاص؛2 
کتین بودند و حاضر به  - کسـانی که زمان امام حسـن؟ع؟ جزو سـا

حضور در لشگر امام نشدند و ایشان را تنها گذاشتند؛3 
- در زمان امام حسین؟ع؟ نیز همین ماجرا، به شکل دیگری تکرار شد.
کـه در مکـه  کسـانی  را دیدنـد؛  کـه در بیـن راه حضـرت  کسـانی 

سخنرانی امام را شنیدند؛
مـردم کوفـه کـه می دانسـتند امـام به سـمت آن ها در حرکت اسـت، 
همه و همه نشان دهنده این است که مردم بااینکه می توانستند 
حضـرت را یـاری کننـد ولـی از قـدرت انتخابـی کـه خـدا به واسـطه 
عقـل و خـرد بـه آن هـا داده بـود، اسـتفاده نکردند و از برکت رشـدی 

که در ورای این انتخاب بود، بهره مند نشدند.
به عنوان نمونه:

کـه امـام  کوفـه بـود  عبیـداهلل بـن حـر ُجعفـی: از اشـراف و دلیـران 
حسـین؟ع؟ در بیـن راه در منـزل بنـی مقاتـل بـه او رسـیدند؛ حضـرت 
قاصدی فرسـتادند تا او را به یاری فرا بخواند. پاسـخ داد: من از کوفه 

خارج نشدم مگر اینکه خواستم با حسین بن علی؟ع؟ روبرو نشوم.4
و دار

گری در نگاه عقل و دین الف( توجه به لزوم انتخاب 
گری در نگاه عقل: 1. انتخاب 

درواقـع عقـل آمـده اسـت تـا انتخـاب کنـد و کارکـردی به جـز فهـم 
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منفعت و ضرر و انتخاب ندارد. فرق بین انسان و سایر موجودات 
در همین نکته است.

گری در نگاه دین: 2. انتخاب 
آیات زیادی از قرآن به این مسئله اشاره دارند:

ذیـَن 
َّ
ولِئـَک ال

ُ
ْحَسـَنُه أ

َ
ِبُعـوَن أ  َفَیّتَ

َ
َقـْول

ْ
ذیـَن َیْسـَتِمُعوَن ال

َّ
- »ال

باب«5 
ْ
ل

َ
وا اْل

ُ
ول

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
َهداُهُم اُل َو أ

ا َکُفوًرا«6  ِکًرا َو ِإّمَ ا َشا  ِإّمَ
َ

ِبیل ا َهَدْیَناُه الّسَ
َ
- »ِإّن

گری در سعادت فردی و اجتماعی ب( توجه به نقش انتخاب 
نقـش انتخـاب در ابعـاد زندگـی فـردی و اجتماعی، بسـیار مهم اسـت؛ 
یعنـی انسـان بـا بهره گیـری از عقـل و قـدرت انتخـاب تمـام زندگـی اش 
را مدیریـت می کنـد. از انتخـاب نـوع پوشـش، غـذا، ماشـین، رشـته 
تحصیلی و ازدواج گرفته تا انتخاب رهبر و مسئول جامعه، همه و همه 

نقش مهمی در زندگی هر انسانی بازی می کند. قرآن کریم می فرماید:
نُفِسِهم«7 

َ
 َما ِبأ

ْ
وا »ِإّنَ اَل اَل ُیَغیِرُّ َما ِبَقْوٍم َحَی ُیَغیِرُّ

گیـرد، قطعـًا   هرقـدر ایـن انتخاب هـا، عاقالنـه و عالمانـه صـورت 
نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

چنـد نمونـه از شـواهد تاریخـی در مـورد تأثیـرات انتخـاب مـردم در 
سرنوشت مسلمانان:

در زمـان امـام علـی؟ع؟ مـردم در ابتـدا دور حضـرت را خالـی کردنـد 
و نتایجش را دیدند و بعد از بیسـت وپنج سـال به اشتباهشـان پی 
بردنـد و چنـان در مقابـل خانـه امیرالمؤمنین؟ع؟  تجمع کردند که 

حضرت فرمودند:
َخـَذ 

َ
اِصـِر َو َمـا أ ـِة ِبُوُجـوِد الّنَ ّجَ اِضـِر َو ِقَیـاُم احْلُ ـْو اَل ُحُضـوُر احْلَ

َ
 »ل
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ـوٍم 
ُ
ـِة َظاِلـٍم َو اَل َسـَغِب َمْظل

َ
 ِکّظ

َ
وا َعـل  ُیِقـّرُ

َ
اّل

َ
َمـاِء أ

َ
ُعل

ْ
 ال

َ
اُل َعـل

ا؛ 8 هِلَ ّوَ
َ
ِس أ

ْ
َسَقْیُت آِخَرَها ِبَکأ

َ
ا َو ل هِبَ  َغاِر

َ
َها َعل

َ
َقْیُت َحْبل

ْ
ل

َ
َل

گر آن  سوگند بدان خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید ا

گـروه )بسـیار نـزد مـن( حاضـر نمی شـدند و بـا بودن یـاور، حجت 

گـر نبـود( آن پیمانـی کـه  )در آن روز بـر مـن( تمـام نشـده بـود و )ا

خداونـد از زمامـداران گرفتـه بـه اینکـه تـن بـه سـیری سـتمکار و 

گرسـنگی سـتمدیده ندهنـد هرآینـه مهـار )شـتر( خالفـت را بـه 

کوهانـش می افکنـدم و هرآینـه آب مـی دادم پایـان آن را بـه جـام 

آغاز آن.«

حضـرت بـا اعتمـاد و پاسـخ بـه انتخابـی کـه مـردم کردنـد در زمـان 
گرچـه بـا مشـکالت و جنگ هایـی مواجـه  کوتـاه حکومـت خـود ا
بودنـد، بااین حـال خدمـات فراوانـی به جامعه اسـالمی ارائه دادند 
کنـون نیـز ادامـه دارد که خود سـبکی الهی و مترقی  کـه بـرکات آن تا

در مدیریت جامعه اسالمی ست.
امـام حسـین؟ع؟ نیـز بـه انتخابی که مردم کوفه کردنـد و به اطالع 
حضرت رساندند، احترام گذاشتند9 و دعوت شان را اجابت کردند، 

ولی مردم در دعوت شان استوار نبودند.
شب عاشورا امام؟ع؟ دوباره یاران را در معرض انتخاب قراردادند 
و بـا توجـه بـه اینکـه ارزش کار هـر کـس بـه انتخاب هـای اوسـت، 
گاه باشید همانا من دیگر گمان یاری کردن از این مردم  فرمودند: آ
گاه باشـید مـن به همه شـما رخصت رفتـن دادم پس همه  نـدارم، آ
شـما آزادانـه برویـد و بیعتـی از مـن به گردن شـما نیسـت و این شـب 
که شمارا گرفته فرصتی قرار داده آن را شتر خویش کنید )و بهر سو 
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خواهید بروید(!10 
با الهام از این نگاه عمیق اسالمی، انقالب ما نیز به انتخاب مردم 
اهمیت داده است و در اولین اقدام، انتخابات پذیرش جمهوری 
اسـالمی ایران و طی سی وشـش سـال، سی وشـش انتخابات برگزار 
کرده اسـت و همین مردم سـاالری دینی موجب رشـد و تعالی مردم 

شریف ایران گردیده است.

درمان
دیـن داری،  و  عاقـل  انسـان  هـر  مسـئولیت  دانسـتیم  کـه  حـال 
انتخاب هـای درسـت در زندگـی سـت، حـال می خواهیـم راه هـای 
رسیدن به انتخاب درست را به اجمال از نگاه قرآن بررسی کنیم:

الف( تقوی زمینه انتخاب درست را مهیا می کند:
َرًجا؛ 11

ُه حمنَْ
َّ
َعل ل َْ ِق اَل حیج - »َو َمن َیّتَ

کسـی که تقوای الهی را پیشـه کند خدا راه خروج از مشـکالت 

را به او نشان می دهد.«
ُکْم ُفْرقانا؛ 12

َ
 ل

ْ
َعل ُقوا اَل َی�جْ ذیَن آَمُنوا ِإْن َتّتَ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
- »یا أ

گر تقوی الهی داشـته باشـید، خدا  ای کسـانی که ایمان آوردید، ا

قدرت تمییز حق از باطل را به شما می دهد.«
ب( تالش برای رسیدن به انتخاب درست:

نا؛ 13
َ
ْم ُسُبل ُ ِدَیّنَ َنْ

َ
ذیَن جاَهُدوا فینا ل

َّ
- »َو ال

کـه در راه مـا تـالش می کننـد، راه هدایـت را بـه آن هـا  کسـانی 

نشان می دهیم.«
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ج( مشورت با عالمان:
ُمون؛14 

َ
ْکِر ِإن ُکنُمْ اَل َتْعل  الّذِ

َ
ْهل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل - »َفْسَ

گر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید.« ا

بهترین و باالترین عالمان، اهل بیت: هستند که در روایت متعدد 
اهل ذکر خوانده شده اند:

ـَک 
َ
ِذْکـٌر ل

َ
ـُه ل

َ
- َو ِإّن

َّ
ِب َعْبـِد اِل؟ع؟: یِف َقـْوِل اِل َعـّزَ َو َجـل

َ
»َعـْن أ

 َبْیِتِه: 
ُ

ْهل
َ
ْکُر َو أ  اِل؟ص؟ الّذِ

ُ
وَن َفَرُسـول

ُ
َو ِلَقْوِمَک َو َسـْوَف ُتْسـَئل

ْکر.«  الّذِ
ُ

ْهل
َ
وَن َو ُهْم أ

ُ
ْسُئول اْلَ

خالصه:
در این طرح بحث ابتدا اهمیت انتخاب و ارتباط آن باعقل را گفتیم.

درد:
انتخـاب نکـردن به عنـوان فـرار از مسـئولیت و در نتیجه عدم رشـد 

در امتحان.

و دار
توجه به لزوم انتخاب گری در نگاه عقل و دین

توجه به نقش انتخاب گری در سعادت فردی و اجتماعی

درمان
تقوی زمینه انتخاب صحیح را فراهم می کند.

تالش برای رسیدن به انتخاب درست.
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كه  كسانى  1. اينكه مردم هیچ يک را انتخاب نكردند، تعبیر مسامحه ای است و درواقع 
كردند. امام حسین؟ع؟را انتخاب نكردند، در جبهه باطل بودند و در میدان دشمن بازی 
فضائل  به  بااينكه  مى رفت،  شمار  به  صحابه  بزرگان  از  كه  وقاص  ابى  بن  سعد   .2
با  از طرف ديگر  و  زد  ايشان سرباز  از همراهى  ولى  بود،  و معترف  گاه  امیرالمؤمنین؟ع؟آ

كتاب سلیم، ص 587. يه نیز همراه نشد. اسرار آل محمد: / ترجمه  معاو
كتاب سلیم، ص 655. 3. اسرار آل محمد: / ترجمه 

4. اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، ص 81.
5. زمر، 18.

6. انسان، 3.
7. رعد، 11.

8. اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 1، ص 289
9. اإلرشاد للمفید / ترجمه ساعدى، ص 381.

تى، ج 2، ص 94. 10. اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محال
11. طالق، 2.

12. انفال، 29.
13. عنكبوت، 69.

14. نحل، 43. 



فصل هشتم

مدل زراعتی

ازدواج حسینی
نیاز امروز
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مدل زراعتی:
کاشـت بـه بیـان عوامـل؛  در ایـن روش سـخنران ابتـدا در مرحلـه 
ع می پـردازد و سـپس در  زمینه هـا و بسـترهای موردنیـاز موضـو
مرحلـه داشـت مؤیـدات و مراقبت هـای موردنیـاز را ارائـه می دهـد و 

ع می پردازد. در پایان به تبیین نتایج و دستاوردهای موضو

موضوع: ازدواج حسینی نیاز امروز
ح بحث: اهمیت طر

کار حسـاس و مهمـی برنامه ریـزی دقیـق  انسـان عاقـل بـرای هـر 
می کنـد تا حد امکان به خواسـته هایش، برسـد. یـک معامله بزرگ 
و سرنوشت ساز یا یک قرارداد حیاتی یا انتخاب رشته تحصیلی در 
دانشگاه و بسیاری از کارهای مهم دیگر، همه و همه از این قاعده 
مسـتثنا نیسـتند و حتمـًا در مـورد انجـام کار و ثمربخـش بودنـش، 

ج داد. باید برنامه ریزی و دقت خاص به خر
حقیقتـًا ازدواج یـک مرحلـه بسـیار مهـم و حسـاس در زندگی هر فرد 
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گر کسی بخواهد به این مهم دست یابد تا بعدها پشیمان  است و ا
نشود و به اهداف عالیه آن برسد، الزم است در مورد آن با مشاوران 
باتجربه مشورت کند. دین مبین اسالم در جایگاه بهترین مشاور 
و راهنمـا بـرای ازدواج، توصیه هایـی دارد کـه عمـل به آن می تواند 

ضمانت یک ازدواج سالم و ثمربخش را نوید دهد.
ح بحـث، »ازدواج« را بـا تشـبیه بـه یـک  می کوشـیم در ایـن طـر
کاشـت، داشـت و  »زراعـت مبـارک و ثمربخـش« در سـه قسـمت 

برداشت توضیح دهیم.

1. کاشت )سرمایه گذاری(
ع  در مرحله کاشت به مواردی اشاره می شود که در آن، برای موضو
ازدواج، سرمایه گذاری می کنیم و مقدمات رسیدن به یک ازدواج 

مطلوب ازنظر دین را فراهم می نماییم.

ک جوانی پا
ک، یک سرمایه است؟ چرا جوانی پا

چون بر اساس سنت الهی: 
َبـاُت  ّیِ

َوالّطَ َخِبیَثـاِت 
ْ
ِلل ِبیُثـوَن  َواحْلنَ َخِبیِثـینَ 

ْ
ِلل ِبیَثـاُت  »احْلنَ

ُبوَن للطیبات؛ 1 ّیِ
ِبینَ َوالّطَ ّیِ

ِللّطَ
ک نیـز بـه زنان  ک انـد و مـردان ناپـا ک از آن مـردان ناپا زنـان ناپـا

ک  ک و مردان پا ک از آن مـردان پا ـق دارنـد و زنـان پـا
ّ
ک تعل ناپـا

ک اند!« از آن زنان پا
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سرمایه های طالیی جوان پاک:

الف( عفت
از بهتریـن سـرمایه های دوران جوانـی و قبـل از ازدواج که حفظ آن 
بـرای رسـیدن بـه رشـد و کمـال، حیاتـی بـه نظـر می رسـد، »عفـت« 
َیْسـَتْعِفِف 

ْ
کـه قـرآن صراحتـًا بـدان امـر فرمـوده اسـت: »َو ل اسـت2  

ُم اُل ِمْن َفْضِله؛ 3  َحّیَ ُیْغِنَیُ
ً
ُدوَن ِنکاحا ذیَن ال َی�جِ

َّ
ال

ک دامنـی  و کسـانی کـه امکانـی بـرای ازدواج نمی یابنـد، بایـد پا

پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند.«

گر  جوانی توأم بانشاط و شادابی و زیبایی است. بی معرفتی است ا
جوان نسـبت به این نعمت خدادادی بی توجه باشـد و تشـکری از 

خالق  زیبایی ها نکند. امیرالمؤمنین؟ع؟ چه زیبا فرمودند:
ک دامنی است.«4  َعَفاف؛ زکات زیبایی، پا

ْ
َماِل ال َ »َزَکاُة احْلج

ک بودن شیوه پیغمبری ست در جوانی پا
     ور نه هر گبری به پیری می شود، پرهیزگار

ب( طاعت
 شاّبٌ 

َّ
َوَجل ِئِق ِإیَل ال َعّزَ ال حلنَ

ْ
َحّبَ ا

َ
 اهَّلل؟لص؟: »ِإّنَ أ

ُ
 َرُسول

َ
قال

ُه ِلِّ َو طاعِتِه، 
َ
 شبابُه َو جال

َ
ّنِ یف ُصْوَرٍة َحَسَنٍه جَعل َحَدُث الّسِ

: هـذا عْبدی 
ُ

ِئَکَتـُه، َیقول ْحـُن َمال ـذی ُیباهـی ِبـِه الّرَ
َّ
ذاِلـَک ال

حّقا؛ 5
دوست داشتنی ترین مخلوقات پیش خداوند متعال، نوجوانی 

کـه جوانـی و جمـال خویـش را، بـرای خداونـد و  اسـت زیبـارو، 
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طاعتـش قـرار دهـد. خداونـد بـه چنیـن نوجوانـی بـر فرشـتگان 

می بالد و می فرماید: حقا که این نوجوان، بنده من است.«

ج( عبادت
ذی 

َّ
ـیِخ ال

َ
 الّش

َ
ـَد یف ِصباُه َعل ـذی َتَعّبَ

َّ
 الّشـاّبِ العاِبـِد ال

ُ
»َفضـل

ُه َکَفضِل اُلرَسلینَ َعل ساِئِر الّناِس؛ 6 َد َبعَد ما َکُبَرت ِسّنُ َتَعّبَ
برتـری جـوان عابـدی کـه درکمی سـّنش بندگـی ورزد بر پیری که 

پـس از سـالمندی رو بـه بندگـی آرد همچـون برتـری پیامبـران بـر 

دیگر مردم است.«

د( ِعلمیت
: ِاّمـا  ـینِ

َ
 یف حال

ً
َری الّشـاّبَ ِمنُکـم ِااّل غادیـا

َ
ن ا

َ
ِحـّبُ ا

ُ
سـُت ا

َ
»ل

َع  َع، َو ِان َضّیَ َط َضّیَ َط، َفِان َفّرَ ما، َفِان َل َیفَعل َفّرَ ِ
ّ
و ُمَتَعل

َ
 ا

ً
عامِلا

؛7  دا ِباحَلّقِ ّمَ ذی َبَعَث حُمَ
َّ
ِثَ َسـَکَن الّناَر َو ال

َ
، َو ِان ا ِثَ

َ
ا

دوست ندارم جواناِن شمارا جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا 

گر کوتاهی  گر جوانی چنین نکند، کوتاهی کرده و ا دانش اندوز. ا

گر گناه  گر تباه ساخت، گناه کرده است و ا کرد، تباه ساخته و ا

کنـد، سـوگند بـه آن کسـی کـه محّمد را به حـق برانگیخت، دوزخ 

نشین خواهد شد.«

ه( اخالق نیکو
کی هـا، طاهـر بـودن از اخـالق سـیئه اسـت.  یکـی از مهم تریـن پا
ـّرِ َو ِاّنَ 

َ
ـِق ِمفتـاٌح ِللَخیـِر، ِمغـالٌق ِللّش

ُ
ل ّنَ الّشـاّبَ احَلَسـَن احلنُ

َ
مـی ا

َ
»ِاعل

؛ 8 ّرِ
َ

ِق ِمغالٌق ِللَخیِر ِمفتاٌح ِللّش
ُ
ل �یَح احلنُ

َ
الّشاّبَ الّش
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ِبدان که جواِن خوش اخالق، کلید خوبی ها و قفل بدی هاست 

و جواِن بداخالق، قفل خوبی ها و کلید بدی هاست.
ک9   انتخاب پا

ک هـای دیـن، مشـورت بـا صاحبان  گـر بـر اسـاس مال هـر انتخابـی ا
ک خواهد بود. عقل و توکل و توسل انجام شود، انتخابی پا

ک ک های انتخاب پا مال

الف( تدّین و دین داری
َکاِح  ِمُرُه یِف الّنِ

ْ
ـِبَّ ؟لص؟ َیْسـَتأ  الّنَ

ٌ
َت َرُجـل

َ
ُبـو َجْعَفـر ؟ع؟ »أ

َ
 أ

َ
َقـال

َبْت  یـِن َتِر ْیـَک ِبـَذاِت الّدِ
َ
 اِل ؟لص؟ اْنِکـْح َو َعل

ُ
ـُه َرُسـول

َ
 ل

َ
َفَقـال

َک؛ 10 َیَدا
مردی نزد پیامبر؟ص؟ آمد تا درباره ازدواج با آن حضرت مشورت 

کنـد. پیامبـر اسـالم بـه او فرمودنـد: آری ازدواج کـن و بر تو باد به 

همسری که دین مدار باشد خدا خیرت دهد.«

ب( اخالق نیکو
ّنَ یِل َقَراَبـًة َقـْد َخَطـَب ِإیَلَّ َو 

َ
َضـا ؟ع؟ أ َسـِن الّرِ ِب احْلَ

َ
»َکَتْبـُت ِإیَل أ

ِق؛ 11
ُ
ل ئَ احْلنُ ْجُه ِإْن َکاَن َسّیِ ّوِ  اَل ُتَز

َ
ِقِه َشْ ٌء َفَقال

ُ
یِف ُخل

به امام رضا؟ع؟ طّی نامه ای نوشتم که یکی از بستگانم دختر 

مرا خواسـتگاری کرده و کمی تندخو اسـت... در پاسـخ فرمود: 

گر اخالقش خوب نیست به او زن مده. ا
 

َ
ِه: َقال ّطِ َتاِن ِکَتاُبُه ِب�نَ

َ
یِج َفأ ِو ْز ِب َجْعَفٍر ؟ع؟ یِف الّتَ

َ
 »َکَتْبُت ِإیَل أ

ُجوُه  ّوِ َقُه َو ِدیَنُه َفَز
ُ
 اِل ؟لص؟ - ِإَذا َجاَءُکْم َمْن َتْرَضْوَن ُخل

ُ
َرُسول
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ْرِض َو َفساٌد َکِبیر؛12 
َ
وُه َتُکْن ِفْتَنٌة یِف اْل

ُ
 َتْفَعل

َ
ِإاّل

بـا امـام باقـر؟ع؟ در مـورد ازدواج مکاتبه کردم، در پاسـخ فرمود: 

گـر کسـی کـه از اخـالق و دینـش رضایـت  رسـول؟لص؟فرمود: ا

گـر این چنیـن  داریـد، بـه خواسـتگاری آمـد، بـه ازدواج درآوریـد و ا

نکنید، فتنه ای در زمین و فسادی بزرگ می شود.

ج( شرافت خانوادگی
 

َ
 َیا َرُسـول

َ
َمـِن ِقیـل ُکـْم َو َخْضـَراَء الّدِ ا  ال؟لصّ؟: »ِإّیَ

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

ْوء؛ 13 ْسَناُء یِف َمْنِبِت الّسَ ُة احْلَ
َ
ْرأ  اْلَ

َ
َمِن َقال اِل َو َمْن َخْضَراُء الّدِ

از »خضـراء الدمـن« بپرهیزیـد، عـرض شـد مقصـود چیسـت؟ 

فرمود: زن زیبا که در خانواده بد و پلید متولد شود.
کفویت د( 

نزدیـک بـودن شـرایط اعتقـادی، مالـی، فرهنگـی، خانوادگـی و ... 
می تواند در جلوگیری از به وجود آمدن بسیاری از مشکالت، مؤثر باشد.

سعت أبا عبدال؟ع؟ یقول لرجل من الشیعة: »أنم الطیبون و 
نساؤکم الطیبات.«14 

 
ذّره ای که در همه ارض و سماست  

جنس خود را همچو کاه و کهرباست    
 ناریان مر ناریان را جاذبند 

طالب انـد  را  نوریـان  مـر  نوریـان      
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ک )صحیح( ارتباط پا
یکـی از تأثیرگذارتریـن کارهـا و برنامه هـا در شـکل گیری شـخصیت 
فردی و اجتماعی افراد، شـیوه ارتباط آن ها با خود، خدا و دیگران 
ج  اسـت. هرقدر فرد نسـبت به این ارتباط ها دقت بیشـتری به خر
دهـد، در نتیجـه شـخصیِت متوازن تـر و متعادل تـری پدیـد می آیـد 

که در ازدواج بسیار کاربردی و مهم است.

انواع ارتباط پاک

1- با خود
کسـی می توانـد ارتبـاط خوبـی با خـودش برقرار کند کـه بتواند فهم 
درسـتی از جایـگاه خـودش در عالـم هسـتی داشـته باشـد. بدانـد 
کجـا زندگـی می کنـد  کیسـت؟16  در  کیسـت؟15  خدایـش  خـودش 
)دنیـا(؟17  راهنمـا و راهزنـش کیسـت؟18  در نهایـت بـه کجـا خواهد 
کـه توانسـته باشـد بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ های  کسـی  رفـت؟19  
درسـتی بدهـد، درواقـع در ارتبـاط بـا خـود و فهـم جایگاهـش دچـار 
اشـتباه نمی شـود و می توانـد بـا برنامه ریـزی صحیـح به خوبـی از 

توانمندی ها و فرصت هایش بهره ببرد.

2- باخدا
ارتباط صحیح با خداوند از طریق:

 نماز
وَن؛20  ْم داِئُ ذیَن ُهْم َعل َصالِتِ

َّ
»ال

آن ها که نمازها را پیوسته بجا می آورند.«
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ْم ُی�اِفُظوَن؛ 21 ذیَن ُهْم َعل َصالِتِ
َّ
 »َو ال

و آن ها که بر نماز مواظبت دارند.«

دعا
ِعَباَدة؛ 22

ْ
َعاُء ُمُخ ال

ُ
: »الّد

َ
ِبِّ ؟لصّ؟َقال َعِن الّنَ

پیامبر اسالم فرمودند: دعا مغز و درون مایه ی عبادت است.

 توبه
یَن؛ 23 ر َتَطّهِ ابینَ َو ُیِ�ّبُ اْلُ ّوَ »ِإّنَ اَل ُیِ�ّبُ الّتَ

کان را )نیز( دوست دارد. خداوند، توبه کنندگان را دوست دارد و پا

 یادآوری نعمت ها
وا ِنْعَمـَت اِل  ُکـُر ُقـوا َو اْذ  َو ال َتَفّرَ

ً
»َو اْعَتِصُمـوا ِبَ�ْبـِل اِل َجیعـا

ْیُکم؛24 
َ
َعل

و همگـی بـه ریسـمان خـدا ]قـرآن و اسـالم و هرگونـه وسـیله 

کنده نشـوید! و نعمـت )بزرِگ( خدا  وحـدت[، چنـگ زنیـد و پرا

را بر خود، به یاد آرید.

3- با اهل بیت؟ع؟ 
الف( معرفت

ْعِرَفِتَنا؛ 25  ِبَ
َ

ِذی َنْفِس ِبَیِدِه اَل َیْنَتِفُع َعْبٌد ِبَعَمِلِه ِإاّل
َّ
َو ال

به آن که جانم به دست اوست! کسی از عملش سود نبرد مگر 

به واسطه معرفت خاندان رسالت.

ب ( محبت
ِقَیاَمـِة َحـّیَ 

ْ
 َقَدَمـا َعْبـٍد َیـْوَم ال

ُ
ول  اِل ؟لص؟ّ: اَل َتـُز

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

ه َو َعْن 
َ

ْبال
َ
ْفَناُه َو َشـَباِبِه ِفیَمـا أ

َ
َبـٍع َعـْن ُعُمـِرِه ِفیَما أ ْر

َ
 َعـْن أ

َ
ل

َ
ُیْسـأ
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َبْیت؛ 26
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
َنا أ ْنَفَقُه َو َعْن ُحّبِ

َ
ْیَن َکَسَبُه َو ِفیَما أ

َ
َماِلِه ِمْن أ

رسـول خدا؟لص؟فرمـود در روز قیامـت بنـده ای گام برنـدارد تـا 

گذرانـده و از  کـه در چـه  از چهـار چیـز پرسـش شـود از عمـرش 

جوانـی اش کـه در چـه بسـر رسـانده و از مالـش کـه از کجـا آورده 

و از دوستی ما خانواده.
ج ( اطاعت

َوَرع؛ 27
ْ
 ِبَعَمِلَنا َو َیْسَتِعْن ِبال

ْ
َیْعَمل

ْ
َنا َفل َحّبَ

َ
عل؟ع؟: َمْن أ

هـر کـه مـا را دوسـت دارد بایـد چـون مـا کـردار کند و از پارسـایی 

مدد جوید.
4- با دیگران

الف(  ارتباط با والدین
ُهَمـا َکَما   َرّبِ اْرَحْ

ْ
ـِة َوُقـل ْحَ ِ ِمـَن الّرَ

ّ
ل

ُ
َمـا َجَنـاَح الـّذ ُ اْخِفـْض هلَ »و َ

َیاِن َصِغیًرا؛ 28 ّبَ َر
و باله ای تواضع خویش را از محّبت و لطف، در برابر آنان فرود 

آر! و بگو: پروردگارا! همان گونه که آن ها مرا در کوچکی تربیت 

کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.

ب(  ارتباط با دوستان
ْقَوی؛29   َقْدِر الّتَ

َ
ْخَواَن َعل ْحِبِب اْلِ

َ
 قال عل؟ع؟: »أ

دوستی ات را به میزان تقوای او تنظیم کن.

ْو َخْوٍف 
َ
َراَدَک ِلَطَمٍع أ

َ
ْن ُتَؤاِخَی َمـْن أ

َ
قـال الصـادق؟ع؟: اْحـَذْر أ

ْو یِف 
َ
ْتِقَیاِء َو ل

َ
ْب ُمَؤاَخاَة اْل

ُ
ْو ُشْرٍب َو اْطل

َ
ْکٍل أ

َ
ْو أ

َ
ْو َماٍل أ

َ
ْو َمْیٍل أ

َ
أ

م؛ 30 ِبِ
َ
ْفَنْیَت ُعُمَرَک یِف َطل

َ
ْرِض َو ِإْن أ

َ
َماِت اْل

ُ
ُظل
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پرهیز کن از برادری و رفاقت کسی که روی طمع یا ترس یا تمایالت 

نفسانی یا مال یا برای خوردن و آشامیدن با تو رفیق و برادر می شود 

و کوشـش کـن کـه: بـرادری از پرهیـزکاران بـا حقیقـت پیـدا کنـی، 

اگرچـه در طلـب او به زحمـت بسـیار دچـار گـردی؛ و اگرچـه او در 

جـای دور و در ظلمـات زمیـن باشـد و اگـر عمـرت را درراه یافتنـش 

صرف کنی.

ج( ارتباط با فامیل
َقَم؛31  َعَم َو َتدَفُع الّنِ ِحِم ُتِدّرُ الّنِ ُة الّرَ

َ
»ِصل

صله رحم، موجب ریزش نعمت ها و دور شدن بالهاست.«

د( ارتباط با همسایه
ُنِب ...؛ 32 ُ اِر احْلج ب َو احْلج ُقْر

ْ
اِر ِذی ال »َو احْلج

کنیـد بـه همسـایه نزدیـک و  کریـم می فرمایـد: احسـان  قـرآن 

همسایه دور و ... .

هـ( ارتباط با علما
ْنَیا َو اْلِخَرِة؛ 33

ُ
یِن َشَرُف الّد ْهِل الّدِ

َ
َسُة أ

َ
ال َ  اِل؟لص؟ّ: »حُمج

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

هم نشینی با علما شرف دنیا و آخرت است.«

        
داشت

ک 1. مراقبت از جوانی پا
ک 2. مراقبت از انتخاب پا

ک 3. مراقبت از ارتباط پا
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برداشت
1.  نسل دعاگو

ٍث 
َ

 ِمْن َثال
َ

ـُه ِإاّل
ُ
ْؤِمـُن اْنَقَطَع َعَمل ـِب؟لص؟ّ: »اذا َمـاَت اْلُ  الّنَ

َ
َ َقـال

ه؛34 
َ
ٍد َصاِلٍح َیْدُعو ل

َ
ْو َول

َ
ٍم ُیْنَتَفُع ِبِه أ

ْ
ْو ِعل

َ
َیٍة أ َصَدَقٍة َجاِر

پیامبـر اسـالم فرمودنـد: هـرگاه مؤمنـی می میـرد، عملـش قطـع 

می شـود مگـر در سـه مـورد؛ صدقـه جـاری، علمی که بـه دیگران 

سود می رساند و فرزند صالحی که زمینه ساز دعای خیر برای والدین 

می شود.

2.  زندگی سالم
 ِإَذا 

َّ
ُکـْم َمـْن َضل ْنُفَسـُکْم اَل َیُضّرُ

َ
ْیُکـْم أ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا َعل

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
»َیـا أ

وَن؛35 
ُ
ا ُکْنُمْ َتْعَمل ُئُکْم ِبَ یًعا َفُیَنّبِ اْهَتَدْیُمْ ِإیَل اِل َمْرِجُعُکْم َجِ

گـر شـما  ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! مراقـب خـود باشـید! ا

هدایت یافته اید، گمراهی کسـانی که گمراه شـده اند، به شـما 

زیانـی نمی رسـاند. بازگشـت همـه شـما به سـوی خداسـت و 

گاه می سازد.« شمارا ازآنچه عمل می کردید، آ

3.  آخرت آباد
ْم  ْؤِمنینَ ِإذا ُدُعوا ِإیَل اِل َو َرُسوِلِه ِلَیْ�ُکَم َبْیَنُ  اْلُ

َ
ا کاَن َقْول

َ
»ِإّن

ْفِلُ�ون؛ 36 ولِئَک ُهُم اْلُ
ُ
َطْعنا َو أ

َ
ْعنا َو أ وا َسِ

ُ
ْن َیُقول

َ
أ

سخن مؤمنان، هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند 

تا میان آنان داوری کند، تنها این است که می گویند: »شنیدیم 

و اطاعت کردیم!« و این ها همان رستگاران واقعی هستند.«
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خالصه:
کنیـم. مرحلـه  در مـورد ازدواج حسـینی در سـه مرحلـه بحـث مـی 

ک اشاره می کنیم. کاشت که به جوانی، انتخاب و ارتباط پا
ک و  در مرحلـه داشـت، مراقبـت از جوانـی، مراقبـت از انتخـاب پـا

ک را توضیح می دهیم. مراقبت از ارتباط پا
گـو، زندگـی سـالم و آخـرت آبـاد را بـه  در مرحلـه برداشـت، نسـل دعا

عنوان نتیجه یک ازدواج حسینی عرض می کنیم.
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ة. كفاية األثر  ُعُبوِدّيَ

ْ
ُه ِبال

َ
ْقَراُر ل ِ

ْ
ِب  َو اإل ْنَساِن َمْعِرَفُة الّرَ ِ

ْ
ى اإل

َ
ْوَجَبَها َعل

َ
َفَراِئِض َو أ

ْ
ْفَضَل ال

َ
15. ِإّنَ أ

ئمة اإلثني عشر / 262 / باب ما جاء عن جعفر بن محمد ؟ع؟ مما  في النص على األ
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ْنَیا. 
ُ
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ْنِس َو ال ِ

ْ
ا َشیاطیَن اإل نا ِلُكّلِ َنِبّيٍ َعُدّوً

ْ
َكذِلَك َجَعل َو 

َقْوِل ُغُرورًا. انعام، 112
ْ
ال

ْصَدُق ِمَن اهلِل َحِديًثا. 
َ
ْيَب ِفیِه َو َمْن أ  َر

َ
ِقَیاَمِة ال

ْ
ُكْم ِإلَى  َیْوِم ال َیْجَمَعّنَ

َ
 ُهَو ل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإال

َ
18.  اهلُل ال
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مدل: مدیریتی
در ایـن روش سـخنران ابتـدا وضـع موجـود و سـپس وضـع مطلـوب 
را شناسـایی می کنـد و درنهایـت، فراینـد حرکـت از وضـع موجـود بـه 
سـوی وضعیـت مطلـوب را بر اسـاس آیـات و روایـات برنامه ریزی و 

هدایت می کند.

عنوان: هدف بزرگ امام حسین ؟ع؟
ح بحث: اهمیت طر

کسـی کـه می خواهـد سـاختمان بسـازد، قبـل از هـر کاری بـه دنبـال 
کـه ایـن  کشـیدن نقشـه مـی رود. باوجـود نقشـه، مشـخص اسـت 
سـاختمان، چندطبقـه اسـت، چـه اسـتحکاماتی نیـاز دارد، اتـاق و 

آشپزخانه و پذیرایی در کدام قسمت ساخته می شوند و ... .
درواقـع هـر حرکتـی نیـاز بـه هـدف و نقشـه دارد و بـدون آن حرکتـی 

آغاز نمی گردد.  می خواهیم از امام حسین؟ع؟ بپرسیم:
آقاجان!هـدف شـما از خـروج بـر یزیـد و حرکـت به سـمت مکه و بعد 
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گر بخواهیم به جواب این سـؤال برسـیم  به سـمت کوفه چه بود؟ا
بـه سـراغ سـخنان حضـرت برویـم و ببینیـم ایشـان  می بایسـت 

چگونه هدف خود را ترسیم کرده اند.

محورهای سخنان امام حسین ؟ع؟ 
الف( اعالم عدم شایستگی یزید برای خالفت:

 بـا توّجـه بـه این کـه امـام حسـین؟ع؟ یزیـد را هرگـز شایسـته ایـن 
جایگاه رفیع نمی دانست و خود را به حق، شایسته ترین فرد برای 
امـر خالفـت می دیـد، بایزیـد بیعت نکرد و حکومت او را به رسـمّیت 

نشناخت.
امـام؟ع؟ در پاسـخ بـه عبداهلل بن زبیر که پرسـید چـه خواهی کرد؟ 
که امر خالفت پس  فرمود: هیچ گاه با یزید بیعت نخواهم کرد، چرا

از برادرم حسن؟ع؟ تنها شایسته من است: 
ِخـی 

َ
کاَن یِل ِمـْن َبْعـِد أ ـا 

َ
ّنَ ااَلْمـَر ِإّن ، اِلَ

ً
َبـدا

َ
ـُه أ

َ
باِیـُع ل

ُ
»ِإّنِ اَل أ

َسِن.«1  احْلَ
ِة، َو َمْعِدُن  ُبـّوَ  َبْیـِت الّنُ

ُ
ْهل

َ
ـا أ

َ
همچنیـن بـه والـی مدینـه نیز فرمـود: »ِإّن

 
ُ

ْمِر، قاِتل  فاِسـٌق شـاِرُب احْلنَ
ٌ

یُد َرُجل ِئَکِة... َو َیز ال َتِلُف اْلَ ِة، َو حُمنْ
َ
سـال الّرِ

ْثِلِه؛2  ما از خاندان  ِفْسِق، َو ِمْثِل ال ُیباِیُع مِلِ
ْ
َمِة، ُمْعِلٌن ِبال ْفِس اُلَ�ّرَ الّنَ

نبّوت و معدن رسـالت و جایگاه رفیع رفت و آمد فرشـتگانیم... در 
حالی که یزید مردی اسـت، فاسـق، ِمی گسـار، قاتل بی گناهان؛ او 
کسـی اسـت کـه آشـکارا مرتکـب فسـق و فجـور می شـود. بنابرایـن، 
هرگـز شـخصی هماننـد مـن، بـا مـردی هماننـد وی بیعـت نخواهـد 

کرد.«
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همچنیـن امـام؟ع؟ در پـی اصـرار »مـروان بـن حکـم« بـرای بیعـت 
ـالُم ِإْذ َقـْد ُبِلَیـِت   ااِلْسـالِم، ألّسَ

َ
بـا یزیـد، بـا قاطعّیـت فرمـود: »َو َعـل

 اِل صل ال علیه وآله 
َ

ی َرُسـول ْعـُت َجّدِ َقـْد َسِ
َ
یـَد، َو ل  َیِز

َ
ـُة ِبـراع ِمْثـل ااُلّمَ

ِب ُسـْفیان؛3  هنگامی که اّمت اسـالمی 
َ
َمـٌة َعل آِل أ ّرَ الَفـُة حُمَ حْلنِ

َ
: ا

ُ
َیُقـول

بـه زمامـداری مثـل یزیـد گرفتـار آیـد، بایـد فاتحـه اسـالم را خوانـد! 
مـن از جـّدم رسـول خـدا شـنیدم کـه می فرمـود: خالفـت بـر خانـدان 

ابوسفیان حرام است.«
درواقع امام؟ع؟ با این جمله، عمق فاجعه زمامداری یزید را بیان 
می کنـد و بـا استشـهاد بـه کالم رسـول خـدا؟لص؟ تصـّدی خالفـت 

توّسط فرزندان ابوسفیان را حرام می شمارد.

ب( تصریح به شایستگی خود برای خالفت: 
امـام حسـین؟ع؟ عـالوه بـر آن کـه یزیـد را شایسـته ایـن جایـگاه واال 
کمّیت  نمی دانسـت، بـه شایسـتگی خود نسـبت بـه امر والیـت و حا
اسـالمی تصریـح می کنـد. درواقـع امام؟ع؟بـا این جمالت در مسـیر 
گرفتـن خالفـت مسـلمین  تشـکیل حکومـت اسـالمی و بـه عهـده 

حرکت می کند.
امام حسـین؟ع؟ خطبه ای که پس از نماز عصر در جمع لشـکریان 

»حّر« خواند، فرمود:
یل  ْو

َ
ـُن أ ْ َ

َنـا اْبـُن ِبْنـِت َرُسـوِل اِل صـل ال علیـه وآلـه َو ن
َ
ـا الّنـاس! أ َ ّیُ

َ
»أ

ْم.4  ای مردم!  ُ ْیَس هلَ
َ
ِعینَ ما ل

َ
ّد ْیُکْم ِمْن هُؤالِء اْلُ

َ
ِبِوالَیِة هِذِه ااُلُموِر َعل

مـن فرزنـد دختـر رسـول خدایـم، مـا بـه والیـت ایـن امـور بـر شـما )و 
امامت مسلمین( از این مّدعیان دروغین سزاوارتریم.«
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بـا توجـه بـه بیانـات امـام سیدالشـهدا؟ع؟ در رد شایسـتگی یزیـد و 
بیـان حقانیـت خودشـان در والیـت و خالفـت مسـلمین، می تـوان 
فهمیـد کـه حضـرت هـدف غایـی را تشـکیل حکومت عـدل الهی با 

کم معصوم و منصوب از طرف خدا می داند. زمامداری حا
ح بحـث را در مـدل مدیریتی  کـه می خواهیـم ایـن طـر حـال، ازآنجا
پیاده کنیم، ابتدا به تبیین و توضیح بیشتر هدف امام حسین؟ع؟ 
بـر اسـاس آیـات و روایات می پردازیـم و در مرحله دوم وضع موجود 
جامعـه آن زمـان را تـا حـدودی بررسـی می کنیـم و درنهایـت راه 

رسیدن به جامعه مطلوب را تشریح خواهیم کرد.

وضع مطلوب
کردنـش  کـه سیدالشـهدا؟ع؟ بـه دنبـال محقـق  وضـع مطلوبـی 

بودند، دو مرحله دارد:
حذف غاصبان خالفت

اولیـن کاری کـه حضـرت می بایسـت انجـام می دادنـد ایـن بـود که 
کسانی را که به ناحق در منصب مقدس خالفت رسول خدا؟لص؟و 
زعامـت مسـلمین نشسـته بودنـد را، خلـع کننـد و در مرحلـه بعـد بـه 

سمت تشکیل حکومت اسالمی بروند.
هیـچ گاه خانـه جدیـد را روی خانـه قدیمـی نمی سـازند. ابتـدا خانـه 
قدیمـی را خـراب می کننـد و بعـد شـروع بـه سـاختن خانـه جدیـد 
کرده  می کننـد. خانـه قدیمـی و مخروبـه ای کـه یزید و بنی امیـه بنا
کمی که خون مسلمان  بودند به هیچ عنوان قابل اصالح نبود. حا
را بـدون دلیـل می ریـزد، فسـاد می کنـد، شـراب می خـورد، میمـون 
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ع  بـازی می کنـد، احـکام خـدا را بـه بـازی می گیـرد و هـزار خـالف نـو
ع را در جایـگاه ولـی مسـلمین! انجـام می دهـد، دیگـر جایـی  شـر
برای اصالح نگذاشـته اسـت و تنها راه اصالحش خراب کردن این 

عمارت شوم است. 
ا َخَرْجُت  َ َ

 َو ِإّن
ً
 َو اَل َظامِلا

ً
 َو اَل ُمْفِسدا

ً
 َو اَل َبِطرا

ً
ِشرا

َ
ْخُرْج أ

َ
ّنِ َلْ أ

َ
»َو أ

ْن آُمَر 
َ
یُد أ ِر

ُ
ی صل ال علیـه و آله أ ـِة َجـّدِ ّمَ

ُ
ِح یِف أ

َ
ْصـال ـِب اْلِ

َ
ِلَطل

ِب؛5 
َ
ی َو أ ِسیَر ِبِسیَرِة َجّدِ

َ
ْنَکِر َو أ ی َعِن اْلُ ْنَ

َ
وِف َو أ ْعُر ِباْلَ

مـن از شـهر و دیـار خویـش نـه بـرای راحت طلبـی و وانهـادن 

مسـئولیت بـه راه افتـاده ام و نـه بـرای خوش گذرانـی و بیهودگـی؛ 

نـه انگیـزه ام سـتم کاری و بیدادگـری اسـت و نـه تبهـکاری؛ بلکـه 

می خواهـم جامعـه و امـت را از نگون بختـی و اسـارت نجـات 

دهم و به خواست خدا کارش را به سامان آورم و اصالح کنم؛ 

می خواهـم زورداران را بـه قانون گرایـی و عمـل بـه قانـون دعـوت 

کنم و از ستم و بیداد و تجاوز به حقوق مردم هشدار دهم.«

ایجاد حکومت اسالمی
بـر  حکومـت  بـرای  انسـان ها  شایسـته ترین  حسـین؟ع؟  امـام 

مسلمین هستند. 
کـه پـس از نمـاز عصـر در جمـع لشـکریان »حـّر«  لـذا در خطبـه ای 

خواند، فرمود:
ُن  ْ َ

َنـا اْبـُن ِبْنِت َرُسـوِل اِل صل ال علیه وآله َو ن
َ
ـا الّنـاس! أ َ ّیُ

َ
»أ

ْیـَس 
َ
ِعـینَ مـا ل

َ
ّد ْیُکـْم ِمـْن هـُؤالِء اْلُ

َ
یل ِبِوالَیـِة هـِذِه ااُلُمـوِر َعل ْو

َ
أ

ـْم؛6 ای مـردم! مـن فرزنـد دختـر رسـول خدایـم، مـا بـه والیـت  ُ
َ

هل
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ایـن امـور بـر شـما )و امامـت مسـلمین( از ایـن مّدعیـان دروغیـن 

سزاوارتریم.«

باالترین معروف در اسـالم ایجاد حکومت اسـالمی سـت و باالترین 
نهـی از منکـر مبـارزه بـا طاغـوت و یزیدیـان اسـت کـه حسـین؟ع؟ 

بدان معتقد و عامل است.
در زمـان مـا نیـز برخـی از حکومت هـا هسـتند کـه اصلشـان بـر ظلـم، 
تجـاوز و دشـمنی بـا ادیان الهی ایجادشـده اسـت. اینکـه ما آن ها را 
منبع شرارت بخوانیم و بخواهیم که از صحنه روزگار حذف شوند، 
درواقـع تأسـی بـه سـیره اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ اسـت و منطقـی 
دینی و اسالمی دارد. درواقع چنین حکومت هایی تهدیدی برای 
خداپرسـتی و انسـانیت هسـتند و همان طـور کـه سیدالشـهدا؟ع؟ 
امـام  پیـروان  به عنـوان  نیـز  مـا  مثلـه«  فرمودنـد: »مثلـی الیبایـع 
حسـین؟ع؟ با مثل رژیم صهیونیسـتی و آمریکا دوسـتی نداریم و با 
کمان  آن ها کنار نخواهیم آمد و اعتقادداریم تا زمانی که چنین حا
و ظالمانـی در عالـم هسـتند، امـکان ایجـاد حکومـت عـدل الهـی 

توسط حضرت مهدی؟جع؟ به وجود نمی آید. 
ًة  ِئَّ

َ
ُهْم أ

َ
َعل ْ ج

َ
ْرِض َو ن

َ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا یِف اْل

َّ
 ال

َ
ّنَ َعل ْن َنُ

َ
یُد أ »َو ُنر

؛7 واِرثین
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ ج

َ
َو ن

را  آنـان  و  نهیـم  زمیـن مّنـت  بـر مسـتضعفان  مـا می خواهیـم 

پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.«
ْرَض َیِرُثـا ِعبـاِدَی 

َ
ّنَ اْل

َ
ْکـِر أ ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد الّذِ َقـْد َکَتْبنـا یِف الّزَ

َ
»َو ل

ون؛8  احِلُ الّصَ
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در »زبور« بعد از ذکر )تورات( نوشـتیم: بندگان شایسـته ام وارث 

)حکومت( زمین خواهند شد.

ویژگی های حکومت اسالمی
برخـی از ویژگی هـای حکومـت اسـالمی را بـا اسـتفاده از روایـات 

مهدوی و ظهور به اختصار و به عنوان نمونه عرض می کنیم:

- رواج اندیشه توحیدی
قطعًا یکی از مهم ترین کارهایی که در حکومت اسالمی به احسن 
وجـه صـورت می گیـرد، ترویج اندیشـه توحیدی و مبـارزه با الحاد و 

تکفیر است. در دعای ندبه می خوانیم:
»أین هادم ابنیه الشرک و النفاق؛9 

کجاست درهم کوبنده بناهای شرک و دورویی؟«
»أین مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان؛10 

کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و طغیان گری؟«
وع الغی و الشقاق؛11  »أین حاصد فر

کجاست قطع کننده شاخه های درختان و درو کننده زراعت های 
گمراهی و فساد و نقاق؟«

یع و االهواء؛12  »أین طامس اثار الز
و  باطـل  اندیشـه های  نشـانه های  و  آثـار  محوکننـده  کجاسـت 

هواهای نفسانی؟«

- عدل و احسان
ِکتـاَب َو امْلیزاَن 

ْ
نـا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نـاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُسـل

ْ
ْرَسـل

َ
َقـْد أ

َ
»ل
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ِقْسط؛13 
ْ
اُس ِبال ِلَیُقوَم الّنَ

مـا رسـوالن خـود را بـا دالیـل روشـن فرسـتادیم، و بـا آن هـا کتـاب 

)آسـمانی( و میـزان )شناسـایی حـّق از باطـل و قوانیـن عادالنـه( 

نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.«

- برادری و همدلی
ِخیـِه 

َ
 ِإیَل ِکیـِس أ

ُ
ُجـل ِت الّرَ

ْ
ـُة َو َیـأ

َ
َزاَمل َقـاِئُ َجـاَءِت اْلُ

ْ
»ِإْذ َقـاَم ال

َنُعه؛ 14  ُخُذ َحاَجَتُه اَل مَیْ
ْ
َفَیأ

زمانی که قائم؟جع؟ ما قیام می کند، دوستی و همدلی می آید 

گر مردی دست در جیب برادرش کند و مقداری که نیاز دارد  و ا

را بردارد، او مانع نمی شود.« 
ِة  ـِوّیَ ـْم َفَیَتَواَسـْوَن َو َیْقَتِسـُموَن ِبالّسَ ـَة َبْیَنُ ْحَ َفـَة َو الّرَ

ْ
أ ـِق الّرَ

ْ
ل
ُ
»أ

ِغیَر ؛15  َکِبیُر الّصَ
ْ
 َو َیْرَحُم ال

ً
و َبْعُضُهْم َبْعضا

ُ
َفِقیُر َو اَل َیْعل

ْ
َفَیْسَتْغِی ال

)در زمـان ظهـور( رأفـت و ترحـم را در دل آن هـا جـای دهـم، 

گـردد، و  کـه مواسـات و بـرادری میـان آن هـا برقـرار  به گونـه ای 

آنچـه دارنـد علـی السـویه میـان خـود قسـمت کنند، فقـرا بی نیاز 

می شوند و کسی بر دیگری برتری ندارد.

- رواج معروف و ریشه کنی منکر
»قـال الصـادق ؟ع؟ یف وصـف زمـان الظهـور: و یذهـب الزنـا و 
مر و یذهب الربا و یقبل الناس عل العبادات و تؤدی  شرب احلن

االمانات و تلک االشرار و تبق االخیار؛16 
امام صادق؟ع؟ در وصف زمان ظهور فرمودند: زنا، شرب خمر 
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و ربـا مـی رود و مـردم بـه عبـادت روی می آورنـد؛ امانت هـا ادا 

می شود و اشرار هالک شده و خوب ها می مانند.«

وضع موجود
در ایـن قسـمت می خواهیـم بـه بررسـی وضع موجود مسـلمانان در 
سال 60 هجری قمری بپردازیم تا بهتر بدانیم امام حسین؟ع؟ با 

چه جامعه ای روبرو بودند:
الف( بدعهدی

بـه امـام حسـین؟ع؟ نامه نوشـتند ولـی بر عهد خود باقـی نماندند. 
حضـرت در برابـر لشـگر حـر بـن یزیـد ریاحـی بـه بدعهـدی کوفیـان 

تصریح می کنند و می فرمایند:
 َّ َ
ُکُتُبُکـْم َو َقِدَمـْت َعـل َتْتـِی 

َ
ـاُس ِإّنِ َلْ آِتُکـْم َحـّیَ أ ـا الّنَ َ ّیُ

َ
»أ

َمَعَنا  ْن َی�جْ
َ
 اَل أ

َّ
َعل

َ
َنا ِإَماٌم ل

َ
ْیـَس ل

َ
ُه ل

َ
ْیَنـا َفِإّن

َ
ِن اْقـَدْم َعل

َ
ُکْم أ

ُ
ُرُسـل

 َذِلـَک َفَقـْد ِجْئُتُکـْم 
َ

ُکْنـُمْ َعـل ـّقِ َفـِإْن  ـَدی َو احْلَ ُ
ْ

 اهل
َ

ِبـَک َعـل
وا 

ُ
ْیِه ِمْن ُعُهوِدُکْم َو َمَواِثیِقُکْم َو ِإْن َلْ َتْفَعل

َ
ْطَمِئنُّ ِإل

َ
ِن َما أ ْعُطو

َ
َفأ

ـِذی 
َّ
ـَکاِن ال َکاِرِهـینَ اْنَصَرْفـُت َعْنُکـْم ِإیَل اْلَ ْقَدِمـی  ُکْنـُمْ ِلَ َو 

ْم ِبَکِلَمٍة؛17 َحٌد ِمْنُ
َ
ْم أ

َّ
ْیُکْم َفَسَکُتوا َعْنُه َو َلْ َیَتَکل

َ
ِجْئُت ِمْنُه ِإل

کوفـه نیامـدم و علـت  ای مـردم، مـن بـدون سـبب به جانـب 

اصلی توجه من نامه های پی درپی و رسـوالن شـما بود که یکی 

بعـد از دیگـری مـرا بـه آمـدن بـه این سـو تحریـص می نمودنـد و 

اظهـار می داشـتند مـا پیشـوایی نداریـم شـما به جانـب مـا توجه 

فرمایید امید است خدا به برکت شما ما را به راه حق و هدایت 

داللـت فرمایـد. اینـک هـرگاه شـما بـه همـان رأی و پیمانـی کـه 
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در نامه هـای خـود اظهـار داشـته اید باقـی هسـتید عهـد و میثـاق 

کمـال  اسـتوار سـازید تـا موجبـات اطمینـان مـن فراهـم شـود و با

گـر حاضـر نیسـتید بـه  آسـودگی بـه هـدف خـود متوجـه شـوم و ا

عهـد خـود وفـا کنیـد و از آمـدن مـن کراهـت داریـد بـه محل خود 

برمی گـردم. پس ازایـن بیـان هیچ یـک از لشـکریان حـر، پاسـخ 

کت بودند!«  سا
ً
نداده و کامال

ب( ترسو و طماع بودن
ابن زیاد برای دور کردن مردم از اطراف مسلم بن عقیل؟ع؟ عده ای 
را ترسـاند و عـده ای را بـا وعده هـای مختلـف دنیایـی خریـد. او مردم 

کوفه را خوب شناخته بود و ترفند شیطانی اش جواب داد.

ج( سست ایمانی
مـردم کوفـه بـه وعـده نصـرت خـدا اعتمـاد نکردنـد. خـدا در قـرآن 

می فرماید: 
؛18 

ً
 کاَن َزُهوقا

َ
باِطل

ْ
 ِإّنَ ال

ُ
باِطل

ْ
ّقُ َو َزَهَق ال  جاَء احْلَ

ْ
»َو ُقل

 باطل نابود شدنی است.«
ً
و بگو: حق آمد و باطل نابود شد یقینا

اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ کـه حـق و حقیقـت دیـن اسـت بـه سـمت 
مـردم می آیـد و بـر اسـاس سـنت الهـی بـا آمـدن حـق، باطـل رفتنـی 
اسـت، اما مردم به این سـنت الهی ایمان نداشـتند و حتی از شایعه 

ساختگی لشگر شام نیز ترسیدند و امام را تنها گذاشتند.

د( رفاه طلبی و عافیت طلبی
مـردم کوفـه بـه زندگـی روزمره، بی دردسـر و آرامشـان، عـادت کرده 
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بودنـد. حاضـر نبودنـد آنچـه را کـه سـال ها برایـش زحمت کشـیده 
امـام  بـه  کـه  از نامه هایـی  از دسـت بدهنـد. در برخـی  را  بودنـد 
حسـین؟ع؟ نوشته شـده بـود نیـز این مسـاله دیده می شـود. شـبث 
بـن ربعـی و حجـار بـن ابجر و یزیـد بن رویم و عروة بن قیس و عمرو 
بـن حجـاج زبیـدی و محمـد بـن عمـرو تیمـی بـه آن حضـرت ؟ع؟ 
نامه نوشتند، بدین مضمون: »پس از حمد و ثنای پروردگار همانا 
باغ ها سـر سـبز و میوه ها رسـیده و ... .19  یعنی آن ها از جهت تمکن 
مالـی و دنیایـی بـه مرحلـه ای از رفـاه رسـیده بودنـد و برای از دسـت 

ندادن آن حاضر نشدند در کنار امام حسین؟ع؟ بمانند.

ه( ذلت در  برابر زر، زور و تزویر
منشا عزت و کرامت، ایمان به خدا و تکیه و توکل به اوست.20 این 
در حالی ست که مردم، در آن زمان، در برابر زر، زور و تزویر و فریب 
سـر تعظیـم فـرود آوردنـد. امـا جان هـا بـه فـدای امامـی که در وسـط 
معرکـه ی جنـگ نابرابـر و ناجوانمردانـه، زمانـی کـه همـه راه هـا بـه 

سویش بسته است، صدا می زند:
ـِة 

َّ
ل ِة َو الّذِ

َّ
ـل ِعـّیِ َقـْد َتَرَکـِی َبـْینَ الّسَ

َ
ِعـّیَ اْبـَن الّد

َ
اَل َو ِإّنَ الّد

َ
»أ

َنـا 
َ
َب اُل َذِلـَک ل

َ
ـُة أ

َّ
ل ـا الّذِ ـاَت ِمّنَ ـُه َذِلـَک ِمـّیِ َهْیَ

َ
ـاَت ل َو َهْیَ

ْن ُیْؤَثـَر 
َ
ْؤِمُنـوَن َو ُحُجـوٌر َطُهـَرْت َو ُجـُدوٌد َطاَبـْت أ ُه َو اْلُ

ُ
َو َرُسـول

ْسـَرِة 
ُ
ـِذِه اْل اَل َو ِإّنِ َزاِحـٌف هِبَ

َ
ِکـَراِم أ

ْ
 َمَصـاِرِع ال

َ
َئـاِم َعـل ِ

ّ
َطاَعـُة الل

اِصر؛21  ِة الّنَ
َ
َعُدّوِ َو َخْذل

ْ
َعَدِد َو َکْثَرِة ال

ْ
ِة ال

َّ
 ِقل

َ
َعل

اینک دعّی بن دعّی )یعنی این مرد بی پدر که بنی امّیه او را به 

خـود ملحـق کردنـد و زاده آن بی پـدر( میـان دو چیـز اسـتوار پـای 
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فشرده و بایستاده است؛ یا شمشیر کشیدن یا خواری کشیدن، 

ـت تـن ندهیـم، خداونـد و رسـول؟لص؟او 
ّ
و هیهـات کـه مـا بـه ذل

ک )که ما را  و مؤمنان برای ما زبونی نپسندند و نه دامن های پا

پرویده انـد( و سـرهای پـر حمّیـت و جان هایـی کـه هرگز طاعت 

کشـته شـدن مردانـه ترجیـح ندهنـد و مـن بـا  فرومایـگان را بـر 

ایـن جماعـت انـدک بـا شـما کارزار کنـم هرچند یـاوران مرا تنها 

گذاشتند.

سیدالشهدا؟ع؟ زمانی چنین نمایش حیرت انگیزی از عزت مداری 
و کرامـت و بزرگـی را بـه عالـم نشـان می دهنـد که برخـی از کوفیان به 
دالیل واهی و بی ارزش حاضر به همراهی امام حسین؟ع؟ نشدند و 

تن به ذلت و خواری حکومت بنی امیه دادند.
اباعبداهلل؟ع؟ می خواسـتند با قیام علیه حکومت نااهالن عزت و 
بزرگـی را بـه جامعـه اسـالمی بـا احیاء سـنت رسـول خـدا؟لص؟ و پدر 

بزرگوارشان برگردانند.

و( بی حرمتی به مهمان
مسلم بن عقیل فرستاده امام حسین؟ع؟ را در کوچه های غریبی 

کم کوفه سپردند.  تنها گذاشتند و او را به دست حا

فرایند انتقال 

بـرای انتقـال از وضـع غیرقابل تحمـل دوره بنـی امیـه، بـه وضـع 
مطلوب به چند اصل منتخب اشاره می شود:
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1. بصیرت
یعنی افراد جامعه بتوانند با همه پیچیدگی هایش، حق را از باطل 
گرچـه مشـکل اسـت ولـی بـا اسـتفاده از  تشـخیص دهنـد. ایـن کار ا
گـر بـه کربـال  علمـا و مراجعـه بـه منابعـی دینـی شـدنی و الزم اسـت. ا
نگاهـی بیاندازیـم می بینیـم زمانـی مردم فریـب خوردنـد کـه از دور 
فرستاده امام فاصله گرفتند و مسلم را تنها گذاشتند. آن ها با این 
کارشان درواقع خود را از مسیر هدایت دور کردند و محروم شدند.

نیسـت  حاضـر  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  بنی هاشـم؟ع؟  قمـر 
لحظـه ای از امـام نـور و سـفینه نجـات دور شـود؛ او خـود را محتـاج 
امـام و مـوالی خـود می دانـد و درنهایـت مـدال افتخـار بصیـرت را از 

امام عارفان و زینت عابدان، امام سجاد؟ع؟ دریافت می کند:
»کان عّمنا العّباس نافذ البصیرة، صلب االیان، جاهد مع أب 

عبد ال و ابل بالء حسنا و میض شهید؛ 22
عموی گرانقدرم، عباس، انسـانی هوشـمند و ژرف نگر و آراسـته 
کـرد و در آزمـون سـخت  گاهانـه و دلیرانـه مبـارزه  بـه ایمانـی آ
زندگـی- بـا بـه جـان خریـدن رنج هـا و گرفتاری های بسـیار درراه 
خـدا- سـرفراز و سـربلند سـر بـرآورد و پـس از جهـادی سـترگ و 

شجاعانه، جان را درراه خدا هدیه کرد.«

خداوند می فرماید:
ـوُر َو اَل 

ّ
مـاُت َو اَل الُن

ُ
ل

ّ
َبِصیـُر َو اَل الُظ

ْ
ْعمـی َو ال

َ
»و مـا َیْسـَتِوی اْل

ْموات؛23 
َ
ْحیاُء َو اَل اْل

َ
وُر َو ما َیْسَتِوی اْل ُر  َو اَل احْلَ

ُّ
ل الِظّ

و نابینـا و بینـا هرگـز برابـر نیسـتند، و نـه تاریکی هـا و روشـنایی، 
و نـه سـایه )آرام بخـش( و بـاد داغ و سـوزان! و هرگـز مـردگان و 

زندگان یکسان نیستند!«
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2. اطاعت
کسـی کـه بصیرتـی نافـذ بـا محوریـت والیـت داشـته باشـد، تنهـا راه 

رسیدن به مقصود را اطاعت از ولی و راهنما می داند. 
انواع اطاعت:

الف( اطاعت تا دادن مال
برخـی از اهـل اطاعـت، همـراه ولـی هسـتند تـا جایـی کـه لذت هـا و 
ج  شهواتشـان بـه راه باشـد و نخواهنـد از مالشـان درراه دیـن خـر

کنند.

ب( اطاعت تا بذل جان
برخـی تـا جایـی هسـتند کـه بخواهنـد از مالشـان بگذرنـد. بیشـتر از 
ایـن دیگـر جلـو نمی آیند. مانند عبیداهلل حر جعفی که گفت: اسـب 
تندرو ای دارم! آن را به شما می دهم؛ اما خودم باید بروم! حضرت 

فرمودند: نه به تو و نه به اسبت نیازی ندارم.24 

ج( اطاعت تا شهادت
برخـی دیگـر تـا نهایـت ایثـار و جانبـازی همـراه ولـی هسـتند، تا آنجا 
که جان شان را نثار می کنند و به باالترین درجات دست می یابند. 
َة  ّنَ َ ُم احْلج ُ ّنَ هلَ

َ
ْم ِبـأ ُ ْمواهلَ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
ْؤِمنـینَ أ »ِإّنَ اَل اْشـَتری ِمـَن اْلُ

ـا یِف 
ً

ْیـِه َحّق
َ
 َعل

ً
ـوَن َوْعـدا

ُ
ـوَن َو ُیْقَتل

ُ
ـوَن یف َسـبیِل اِل َفَیْقُتل

ُ
ُیقاِتل

وا  یف ِبَعْهِدِه ِمَن اِل َفاْسَتْبِشـُر ْو
َ
ُقـْرآِن َو َمـْن أ

ْ
یـِل َو ال ج

ْ
ن ـْوراِة َو اْلِ الّتَ

َعظم؛ 25
ْ
َفْوُز ال

ْ
ذی باَیْعُمْ ِبِه َو ذِلَک ُهَو ال

َّ
ِبَبْیِعُکُم ال

خداونـد از مؤمنـان، جان هـا و اموالشـان را خریـداری کـرده، کـه 
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)در برابـرش( بهشـت بـرای آنـان باشـد )بـه این گونـه کـه:( درراه 

کشـته می شـوند ایـن وعـده  خـدا پیـکار می کننـد، می کشـند و 

حّقـی اسـت بـر او، کـه در تـورات و انجیـل و قـرآن ذکـر فرمـوده و 

کنـون بشـارت  چـه کسـی از خـدا بـه عهـدش وفادارتـر اسـت؟! ا

بـاد بـر شـما، بـه دادوسـتدی کـه باخـدا کرده ایـد و ایـن اسـت آن 

پیروزی بزرگ.«

3. استقامت
یکی از مهم ترین عوامل رسـیدن به جامعه مطلوب، اسـتقامت در 

مسیر اطاعت از ولی و تحقق امر والیت است: 
 
َ
اّل

َ
ِئَکُة أ ال ُم اْلَ ْیِ

َ
 َعل

ُ
ل َّ اْسَتقاُموا َتَتَنّزَ ُ

َنا اُل ث ّبُ وا َر
ُ
ذیَن قال

َّ
»ِإّنَ ال

ی ُکْنُمْ ُتوَعُدون؛26 
َّ
ِة ال ّنَ َ وا ِباحْلج ْبِشُر

َ
َزُنوا َو أ ْ َ

اُفوا َو ال ت ن َ
ت

به یقین کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است!« 

سـپس اسـتقامت کردنـد، فرشـتگان بـر آنـان نازل می شـوند که: 

»نترسـید و غمگین مباشـید، و بشـارت بادبر شـما به آن بهشـتی 

که به شما وعده داده شده است.«

خالصه:
ح بحـث، ابتـدا بـا اسـتفاده از سـخنان امام حسـین؟ع؟  در ایـن طـر
قدم هایی که حضرت برای برپایی حکومت عدل الهی برداشتند 
را مـی شـماریم و بـا بیـان وضع مطلـوب و اسـتفاده از روایات مربوط 
بـه ظهـور امـام عصر؟جع؟ آنچه امام حسـین؟ع؟ می خواسـتند را 
تبییـن مـی کنیـم و بعـد از آن وضـع نابسـامان سـال 60 هجـری را 
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تشریح می نماییم.
در مرحلـه انتقـال راهکارهـای رسـیدن بـه وضـع مطلـوب را بررسـی 

می کنیم.
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مدل حرکتی:
در ایـن روش سـخنران ابتـدا مخاطـب را سـوار بـر مرکـب اعتقـادات 
و باورهـا نمـوده تـا از ابتـدای راه محکم و اسـتوار و بـدون تردید گام 
ع  در مسـیر نهـد و سـپس بـه بایدها و نبایدهـا و جایگاه فقهی موضو
موردبحـث می پـردازد تـا مخاطـب بـه بی راهـه و کج راهـه کشـیده 
نشـود و درنهایـت بـرای رسـیدن بـه مقصد؛ به بیـان ارزش ها و ضد 

ع می پردازد. ارزش ها پیرامون آن موضو

عنوان: بشارت های الهی
ح بحث: اهمیت طر

دنیا همیشه برای کسانی که تکیه گاهی ندارند، جای دلهره آوری 
اسـت. ایـن دسـته از انسـان ها دائمـًا در حـال اضطـراب و تـرس بـه 
سـر می برنـد. درحالی کـه اولیـاء خـدا و کسـانی کـه خـدا را به خوبـی 
شـناخته اند، چنیـن کابوسـی را تجربـه نمی کننـد. بـه همیـن خاطر 
کـه در امـام حسـین؟ع؟و  الزم دیدیـم بـر اسـاس نـگاه بـه آرامشـی 
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کـش، در بدتریـن و سـخت ترین شـرایط ممکـن وجـود  یـاران پا
داشـت، بـا رمزگشـایی از ایـن موهبـت و نعمـت گران سـنگ و عمـل 
بـه آن، مـا نیـز از آن بهره منـد شـویم و دردهـای امـروز جامعه مـان را 
بـا آن التیـام بخشـیم و دیگـر در مواجهـه بـا مشـکالت و سـختی ها، 

احساس ضعف و ناتوانی نکنیم.
مبدأ

بـر اسـاس مـدل حرکتـی ابتـدا مخاطـب را در بیـن دوراهـی قـرار 
می دهیم:

* آیا کسی هست که بتواند همه دردهای من را درمان کند؟
* آیا کسی هست که بتواند من را به همه آرزوهایم برساند؟

گر باخدا باشم، آینده ام تضمین شده است؟ * ا
کـه می توانـم بـه او تکیـه کنـم یـا  * آیـا خـدا تنهاتریـن کسـی اسـت 

خواسته هایم را می توانم در جای دیگر نیز پیدا کنم؟
* آیـا مدعیـان دیگـری در زمینـه ی رسـاندن انسـان ها بـه آرزوهـا و 

رفع مشکالت و نگرانی ها وجود دارند که به آن ها مراجعه کنم؟
گر برای رفع برخی از نیازها به دیگران مراجعه کنیم؟ * چه ایرادی دارد، ا

کنیـم  گـر عاقالنـه و منصفانـه بخواهیـم بـه سـؤاالت بـاال نـگاه  * ا
مهم تریـن چیـزی کـه بـرای مـا مهـم اسـت ایـن اسـت که کسـی به ما 
ضمانت بدهد که به خواسته های خود برسیم و ضرری به ما نرسد. 
هـر کـس کـه می خواهـد باشـد. خدا یا غیر خـدا! برای پاسـخ دادن به 
این سؤال ها، می بایست وعده های خداوند را با وعده های دیگران 

مقایسه کرد تا دریابیم کدام یک شایسته اعتمادند؟
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تقابل وعده الهی و غیر الهی:
یزیـد و کارگزارانـش علیهـم الّلعنـه )درحالی کـه در جایـگاه خالفـت 
بودنـد و امکانـات و ثـروت فراوانـی در اختیـار داشـتند( وعده هـای 
زیـادی بـه اطرافیان شـان دادنـد؛ ماننـد وعـده پـول و منصـب و 
جایـگاه. یکـی از آن وعده هـای مشـهور در تاریـخ، وعـده ُملـک ری 
کـردن  کـه هیـچ گاه بـه آن نرسـید. وعـده محـو  بـه عمـر سـعد بـود 
نـام اهل بیـت پیامبـر علیهـم صلـوات اهلل و عـزت بنی امیـه نیـز جزو 
کـه  کثیف تریـن انتظـارات آن هـا از جنـگ بـا اباعبـداهلل؟ع؟ بـود 

آن هم محقق نگردید.
در مقابـل، امـام حسـین؟ع؟ بـا امکانـات کـم و یـاران انـدک، وعده 
عـزت و سـربلندی دیـن و پیـروزی مظلـوم بـر ظالـم را دادنـد کـه هـر 

ناظر منصفی حکم به تحقق آن می دهد.
دلیـل اینکـه وعـده و وعیـد یزیدیـان اعتبـار نـدارد و وعـده و وعیـد 
کـه وعده هـای  حسـینیان دارای ضمانـت می باشـد، ایـن اسـت 
حسـینی خاسـتگاهش قـدرت، علـم و محبـت و رحمت الهی اسـت 
و خـدا بـا خداونـدی اش ضامـن اجـرای آن اسـت.1  بـه همیـن دلیل 
اسـت کـه اباعبـداهلل؟ع؟ وعـده ای از طـرف شـخص خـود به کسـی 
نمی دهد مگر اینکه خداوند آن را تأیید کرده باشد. ولی وعده های 
یزیـدی منشـأ و انتهایـش بـه یزیـد و یزیدیـان بـا همـه ناتوانـی و 
کـه وعده هایشـان  کوچکـی و فقرشـان2 ختـم می شـود؛ لذاسـت 

ناتمام و وعیدهایشان نیز بدون پشتوانه است.3
چون خداوند، قادر، عالم و رحمان و رحیم است، وعده و وعیدش 
دارای پشـتوانه محکـم اسـت. پیامبـران و امامـان صلـوات اهلل 
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علیهـم اجمعیـن نیـز به واسـطه همیـن ضمانت الهـی و تکیه بر این 
ضامـن مقتـدر اسـت کـه وعـده و وعیـد الهـی را بـدون کوچک تریـن 
تزلزلی برای مردم تکرار می کنند4  و خودشان نیز به آن ایمان دارند؛ 
ماننـد داسـتان حضـرت ابراهیـم علـی نبینـا و علـی آلـه و ؟ع؟ زمانی 
که قرار بود توسـط منجنیق به دریایی از آتش پرتاب شـود، فرشـته 
گر بخواهی کمکت می کنم. حضرت  وحـی بـر او نازل شـد و گفـت: ا
ابراهیـم؟ع؟ کمـک او را رد کـرد. تنهـا تکیـه حضـرت بـه پـروردگار 
عالمیـان و بینـای احـوال بنـدگان اسـت. او می دانـد کـه خـدا حتمـًا 
بـر اسـاس وعـده اش، کسـانی کـه او و دینـش را یـاری کننـد، یـاری 
خواهـد کـرد و از بـال حفـظ می کنـد. ابراهیـم؟ع؟ بـه خـدا تکیـه کـرد 
و خـدا نیـز او را بـر اسـاس وعـده اش یـاری نمـود و آتـش سـوزان را بـه 

گلستانی برایش تبدیل کرد.5 
اما در طرف مقابل، شیطان این گونه از پذیرش مسئولیت وعده ها 

و وسوسه های6 زینت شده اش7، شانه خالی می کند:
ـّقِ َو  ْمـُر ِإّنَ اَل َوَعَدُکـْم َوْعـَد احْلَ

َ
ـا ُقـیِضَ اْل ـْیطاُن َلَّ

َ
 الّش

َ
»َو قـال

ْن 
َ
 أ

َ
طاٍن ِإاّل

ْ
ْیُکـْم ِمـْن ُسـل

َ
ْفُتُکـْم َو مـا کاَن یِلَ َعل

َ
ْخل

َ
َوَعْدُتُکـْم َفأ

ْنُفَسُکْم.«8 
َ
وُموا أ

ُ
ن َو ل وُمو

ُ
َدَعْوُتُکْم َفاْسَتَجْبُمْ یل َفال َتل

و شـیطان، هنگامـی کـه کار تمـام می شـود، می گویـد: »خداونـد 

بـه شـما وعـده حـق داد و مـن بـه شـما وعـده )باطـل( دادم، و 

طی نداشـتم، جز اینکه دعوتتان 
ّ
ف کردم! من بر شـما تسـل

ّ
تخل

کردم و شـما دعوت مرا پذیرفتید! بنا بر این، مرا سـرزنش نکنید 

خـود را سـرزنش کنیـد! نـه مـن فریـادرس شـما هسـتم، و نه شـما 

کـه از  فریـادرس مـن! مـن نسـبت بـه شـرک شـما دربـاره خـود، 
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قبل داشتید، )و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید( 

کی دارند.  ستمکاران عذاب دردنا
ً
ما

ّ
بیزار و کافرم!« مسل

مثال:
کـه  وعده هـای شـیطان ماننـد خبرهـای چوپـان دروغ گـو اسـت 

انسان عاقل به وعده ها و خبرهایش اعتماد نمی کند.
دارای  خـدا  به غیـراز  هیچ کـس  وعده هـای  فهمیدیـم  کـه  حـال 
بدانیـم چگونـه  نیسـت. می خواهیـم  اجرایـی محکـم  ضمانـت 

می توان به چیزهایی که خدا وعده داده رسید؟

مسیر
برای بهره مندی از وعده الهی:

 بایدها: )بر اساس محتوای سوره عصر(
1. ایمان )به علم، قدرت و محبت خدا(

کسـی در درون خود، از تحقق بالشـک وعده های الهی مطمئن  تا
نباشـد، نمی تواند بهره کامل را از وعده های الهی ببرد. مثاًل کسـی 
که به وعده الهی در مورد غنی شـدن و بی نیازی در صورت ازدواج 
کـه خداونـد در قـرآن9 فرمـوده اسـت، ایمـان نداشـته باشـد، اقـدام 
بـه ازدواج نمی کنـد و درنتیجـه از بی نیـازی ای کـه خـدا وعده داده 

است، بهره مند نمی شود.
2. عمل صالح )بر اساس برنامه الهی(

کسـی کـه می خواهـد، از ثمـرات وعده هـای الهـی حـظ ببـرد، بایـد 
رفتـارش بـر اسـاس دسـتورات دیـن باشـد. مثـاًل کسـی کـه دوسـت 
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دارد، از برکتی که خدا به کسب وکار مؤمنان می دهد، استفاده کند 
و این برکت شامل حال او نیز بشود، باید در کسب وکارش انصاف 
را رعایـت کنـد و آداب گفته شـده در ایـن زمینـه را مراعـات نمایـد. 
گر این شـرایط را رعایت نکنـد، هیچ گاه از  گفتـه معلـوم اسـت کـه ا نا

برکت در کسب وکار برخوردار نخواهد بود.

3. مراقبت )تواصوا بالحق( و استقامت )تواصوا بالصبر(
مراقبـت از حـق و دفـاع از آن در حیطـه کاری هـر فـرد و اسـتقامت 
کردن در مسیر عمل کردن به آن، ازجمله کارهایی است که برای 
دریافت امداد الهی و کسب وعده های الهی موردنیاز است.10 مثل 
کسـی کـه رعایـت حـالل و حـرام را در سـختی ها و مشـکالت زندگـی 
می کنـد و در برابـر گنـاه و معصیت و سـختی اطاعت پروردگار صبر و 
اسـتقامت از خـود نشـان می دهـد؛ ایـن فـرد می توانـد منتظر تحقق 

وعده الهی باشد.

 نبایدها:
1. ظاهربینی به خاطر تشخیص ندادن مصلحت

بـه دسـتورات دیـن  از مـوارد، مؤمنـان بعدازاینکـه   در بسـیاری 
عمـل کردنـد، انتظـار دارنـد، بـه صورتی که خودشـان تمایـل دارند 
آن وعـده محقـق شـود. مثـاًل کسـی در زندگـی اش تقـوی را رعایـت 
می کنـد و از جهتـی از مشـکالت مالـی شـدیدی نیـز رنـج می بـرد. او 
بـر اسـاس وعـده خداونـد11 انتظـار دارد، کسـب وکارش رونـق بگیرد 
و بدین وسـیله مشـکل مالـی اش رفـع شـود، درصورتی کـه خداونـد 
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بـرای تحقـق وعـده اش، راه دیگـری را کـه بـه صـالح اوسـت در نظر 
دارد. بـه همیـن دلیـل ظاهربینـی و ندانسـتن مصلحـت موجـب 
می شود، فرد موردنظر نسبت به وعده الهی، سوءظن پیدا کند.12

2. عجله کردن
انسـان معمـواًل چـون علـم بـه خیلـی از مصالـح و مفاسـد نـدارد، 
الهـی  وعـده  تحقـق  بـرای  زمـان  بهتریـن  کـه  می کنـد  احسـاس 
همیـن زمـان اسـت، درصورتی کـه بـر اسـاس نـگاه جامـع پـروردگار، 
بـه  کـه  کسـی  مثـل  نیسـت.  مصلحتـش  بـه  عجلـه ای  چنیـن 
تکالیـف دینـی اش در رعایـت عفت و حیا کوشـا بوده و کسـی که به 
خواسـتگاری اش آمـده نیـز ازاین جهـت دارای کمـاالت اسـت. او از 
بات«13   ّیِ

ُبوَن ِللّطَ ّیِ
بینَ َو الّطَ ّیِ

باُت ِللّطَ ّیِ
خداونـد کـه وعده داده »الّطَ

انتظـار دارد ایـن ازدواج سـر بگیـرد ولـی بـه دلیلـی به هـم می خورد. 
بـه همیـن دلیـل از وعـده خـدا ناامیـد می شـود. بعـد از مدتـی خبـر 
می رسد که خواستگار سابقت در یک سانحه رانندگی از دنیا رفت! 
گـر بـا او ازدواج می کـرد، اآلن بایـد عـزادار  اینجاسـت کـه می فهمـد، ا
می بـود. بـه همیـن دلیـل بـه خاطـر عجلـه ای که کـرده بـود، خود را 
مالمـت می کنـد و دوبـاره بـه خداونـد می گویـد: هـر وقـت تـو صـالح 

دانستی، شرایط ازدواجم را فراهم کن.

3. یاس و ناامیدی
تحقـق  شـیوه  فهـم  در  بصیـرت  عـدم  و  کافـی  ایمـان  نداشـتن 
وعده هـای الهـی، موجـب می شـود تـا انتظـارات بی حدوحصری از 
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خداونـد در درون برخـی از انسـان ها شـکل بگیـرد. بـرآورده نشـدن 
ایـن انتظـارات نابجـا، موجب یاس و ناامیدی او می شـود و به این 
کـه وعده هـای الهـی محقـق نمی شـود و در ایـن  نتیجـه می رسـد 

مدت خودش را بدون حاصل، معطل کرده است.
چه بسیارند کسانی که به دستورات عبادی ای که در کتب حدیثی در 
مورد خواندن فالن سوره یا گفتن فالن ذکر و انجام فالن عمل عبادی 
خاص واردشده است، عمل می کنند و بدون اینکه دیگر زمینه های 
اجابت دعای خود را فراهم کرده باشند، منتظر استجابت دعایشان 
هستند. فرض کنید کسی لقمه اش از حرام باشد، ولی برای رسیدن 
به حاجت خود عمل عبادی خاصی را انجام دهد. بدیهی است تا او 
مانعـی کـه بـر سـر راه دارد، مرتفـع نسـازد، دعایش مسـتجاب نخواهد 
شد.14 طبیعی ست کسی که براثر ندانستن و عدم بصیرت کافی، راه 
اشتباهی را چند بار تکرار کند و نداند در حال اشتباه است و به همین 
دلیـل بـه نتیجـه دلخواهـش نرسـد، ناامیـد و مأیوس می شـود و دیگر 

اعتقادش را از دست می دهد.15 

مقصد
نتیجه تکیه به وعده های الهی:

1-  در نگرش و اعتقاد:
تقویت ایمان و یقین

انسـان مؤمـن بـا تکیه به وعده های الهـی و دیدن نتایج آن ها، نور 
یقیـن در قلبـش می تابـد و در مقاطـع دیگـر امتحانـات الهـی نیـز بـا 

اعتقاد بیشتری دل به وعده های الهی می سپارد.16 
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گرایش و احساس: 2- در 
الف - احساس شجاعت و شهامت

کسی که روی امداد و مدد الهی، بر اساس وعده نصرت حق تعالی 
حسـاب می کنـد، دیگـر تـرس و وحشـت17 برای او معنا نـدارد؛ مانند 
پسـری کـه از تاریکـی می ترسـد، امـا وقتی دسـتش در دسـت پدرش 

است، دیگر هیچ چیز او را نمی ترساند.

ب-  احساس امنیت و آرامش
کـه در اولیـاء خـدا دیـده می شـود، محصـول و  سـکینه و آرامشـی 
نتیجـه اعتمـاد و اتـکای آن هـا بـه قـدرت الیـزال حضـرت حـق جـل 
اسـمه اسـت. حضـرت امـام خمینـی رحمـه اهلل چنـان آرامشـی دارد 
که انگارنه انگار در کشـور انقالبی صورت گرفته اسـت. او اطمینان 

دارد که وعده نصرت الهی محقق خواهد شد.

3- در رفتار:
تالش حداکثری

انسـان هـر چـه مؤمن تـر و بـه ضمانت هـای الهـی ایمـان بیشـتری 
داشـته باشـد، تـالش بیشـتری می کنـد، ماننـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
کـه در کتـاب مسـند احمـد حنبـل در روایتـی18 می گویـد: صدقه مال 

علی؟ع؟، بیش از چهل هزار دینار بود.19 
کثـری حضـرت بـر اسـاس دسـتورات دیـن، برگرفتـه از  تـالش حدا

ایمان عالی ایشان به حضرت حق و وعده های خداوند است.
مانند مشـاور تحصیلی )که علم دارد، محبت و قدرت دارد( وقتی 



شهـــــــدسخـــــــن16411

گر بر اسـاس برنامه ای که  بـه دانش آمـوز پشـت کنکوری می گویـد: ا
بـه تـو می دهـم عمـل کنـی حتمـًا بـه نتیجـه قبولـی می رسـی. عمل 
کثـری بعـالوه ایمـان بـه تجربـه و  کـردن بـه برنامـه بـا تـالش حدا

مهارت مشاور، او را به رسیدن به موفقیت مطمئن می کند.

خالصه:
ح بحث مبدأ را با چند مثال شروع می کنیم و بعد تقابل  در این طر
وعده هـای الهـی بـا وعده هـای غیـر الهـی را توضیـح می دهیـم و 

اثبات می کنیم که وعده های الهی قابل تضمین هستند.
در مسـیر بـرای بهره منـدی از وعده هـای الهـی بایدهایـی را بایـد در 

نظر گرفت و نبایدهایی را ترک کرد.
در مقصد می گوییم که نتیجه تکیه به وعده های الهی در نگرش، 

گرایش و رفتار چیست؟
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اينكه  به دلیل  و  او دارای ضمانت هستند  را دارد وعده های  1. چون خدا صفات ذیل 

عكس این صفات برای دشمنان ثابت مى باشد، وعده و وعیدشان به جایى نمى رسد.
َة هلِلَِّ جمیعًا.( یونس،65. ِعّزَ

ْ
- عزت از آن خداست )ْ ِإّنَ ال

- روزی به دست خداست )ِإّنَ اهلَل َیْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْیِر ِحساب.( آل عمران، 37.
- مرگ و حیات بدست اوست )ُهَو ُيْحیى َو ُيمیت.( یونس، 56.
ُكّلِ َشْى ٍء َقدیر(. حديد، 2. - او بر هر چیزی تواناست )َو ُهَو َعلى 

َحمیُد. فاطر، 15.
ْ
َغِنّىُ ال

ْ
ى اهلِل َو اهلُل ُهَو ال

َ
ُفَقراُء ِإل

ْ
ْنُتُم ال

َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
2. يا أ

این  گر  ا ببینیم  مى دهند.  وعده هایى  كانديداها  كه  مى شود  ديده  انتخابات  در   .3
گر وعده ها به  وعده های با پشتوانه الهى است و به خدا منتهى مى شود قابل اعتمادند و ا
كلمات  گره خورده اند، قابل اعتماد نیستند. در  توانایى های فردی و جناحى  و  شخص 
كه بندگان انجام مى دهند منشأ  كارهایى  كه برای  پيامبران و اولیاء خدا ديده نمى شود 
پاداش غیر از خدا باشد و برعكس در وعده و وعیدهای حزب الشیطان منشأ وعده ها، 

پول و قدرت پوشالى و مقطعى شان است.
َحّقِ َبشیرًا َو َنذیرًا. فاطر، 24.

ْ
َک ِبال نا

ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َ
4. ِإّن

5. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 12، ص.32.
َیْبلى.  ال  ٍک 

ْ
ُمل َو  ِد 

ْ
ُخل

ْ
ال َشَجَرِة  َعلى  َک 

ُّ
ُدل

َ
أ َهْل  آَدُم  يا   

َ
قال ْیطاُن 

َ
الّش ْیِه 

َ
ِإل َفَوْسَوَس   .6

طه،120.
بیِل. عنكبوت، 36. ُهْم َعِن الّسَ

َ
ُهْم َفَصّد

َ
ْعمال

َ
ْیطاُن أ

َ
ُهُم الّش

َ
َن ل ّیَ 7. َو َز

8. ابراهیم، 22.
اِلحیَن ِمْن ِعباِدُكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اهلُل ِمْن  يامى ِمْنُكْم َو الّصَ

َ ْ
ْنِكُحوا األ

َ
9. َو أ

َفْضِلِه َو اهلُل واِسٌع َعلیٌم. نور، 32.
 

َّ
ْسَنا ُنْغِنى َعْنُهْم ِمَن اهلِل َشْیئًا ِإال

َ
ا ل

َ
ّن
َ
أ ْبِلْغ َمَواِلَیَنا 

َ
ْمَرَنا، َيا َخْیَثَمُة! أ

َ
ْحَیا أ

َ
10. َرِحَم اهلُل َعْبدًا أ

َمْن َوَصَف  ِقَیاَمِة 
ْ
ال َیْوَم  اِس َحْسَرًة  الّنَ ْعَظَم 

َ
أ ّنَ 

َ
أ َو  ِبَوَرٍع،   

َّ
ِإال َيَتَنا 

َ
َوال وا 

ُ
َيَنال ْن 

َ
ل ُهْم 

َ
ّن
َ
أ َو  ِبَعَمٍل، 

ى َغْیِرِه. األصول الستة عشر )ط - دار الحديث(، ص 247.
َ
َفُه ِإل

َ
 ُثّمَ َخال

ً
َعْدال

َن 
َ
َیْجَعل

َ
ُه َمْخَرجًا؟ َبلى َو اهلِل، ل

َ
َيْجَعُل اهلُل ل

َ
ى اهلِل ال

َ
َتری َمْن َحَبَس َنْفَسُه َعل

َ
َحِمیِد، أ

ْ
- َيا َعْبِد ال

كافى )ط - دار الحديث(، ج 15، ص 201. ْمَرَنا. 
َ
ْحَیا أ

َ
ُه َمْخَرجًا، َرِحَم اهلُل َعْبدًا أ

َ
اهلُل ل

 يَحَتِسُب. طالق، 3-2.
َ

ُه مَخرًجا َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال
َّ
ِق اهلَل يَجَعل ل 11. َو َمن َيّتَ

ُم َو 
َ
ُكْم َو اهلُل َيْعل

َ
وا َشْیئًا َو ُهَو َشّرٌ ل ْن ُتِحّبُ

َ
ُكْم َو َعسى أ

َ
ْن َتْكَرُهوا َشْیئًا َو ُهَو َخْیٌر ل

َ
12. َعسى أ

ُمون. بقره، 216.
َ
ْنُتْم ال َتْعل

َ
أ

13. نور، 26.
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ْم ُتْسَتَجْب 
َ
ًة َو ل

َ
ْیل

َ
ْرَبِعیَن ل

َ
ٌة أ

َ
ُه َصال

َ
ْم ُتْقَبْل ل

َ
ْقَمَة َحَراٍم ل

ُ
َكَل ل

َ
: َمْن أ

َ
ِبّىِ ؟ص؟ َقال 14. َعِن الّنَ

ْرَبِعیَن َصَباحا. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 63، ص 314.
َ
ُه َدْعَوٌة أ

َ
ل

مردم  بدبينى  موجبات  آن  رواج  با  دارند،  سعى  دین  دشمنان  كه  مواردی  از  يكى   .15
كه بدون توضیح در مورد ديگر شرايط  كنند، اذكار و اورادی است  نسبت به دین را فراهم 
و  نمى رسد  نتیجه  به  آن  انجام  با  فرد  و  مى كنند  منتشر  مردم  میان  در  دعا،  استجابت 

درنتیجه نسبت به اصل دین احساس بدبينى به او دست مى دهد.
كه عملى را انجام مى دهم و به نتیجه مى رسم،  16. از باب تأثیر عمل بر اعتقاد؛ هنگامى 

ايمانم بيشتر مى شود.
ْیِهْم َو ال ُهْم َيْحَزُنون. یونس، 12

َ
ْوِلیاَء اهلِل ال َخْوٌف َعل

َ
ال ِإّنَ أ

َ
17. أ

18. ابن حنبل، احمد، مسند ابن حنبل، ج 1، ص 334، ح 1368، ابن حنبل، فضائل 
الصحابة، ج 2، ص 712، ح. 1218

19. هر دينار معادل 18 نخود طالست بنابراین 40 هزار دينار معادل 30 هزار مثقال طال 
كنیم،  فرض  يال  ر مـثـقال160,000  هـر  يعنى  روز،  قیمت  حداقل  به  را  طال  گر  ا و  مى باشد 

يال بوده است. درآمد ساالنه اوقاف آن حضرت معادل 4,800,000,000,000 ر



اشاره ای به 
مقاتل سید الشهداء  

و اصحاب ایشان
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مقدمه
)محرم و فضیلت گریه بر امام حسین؟ع؟ (

 امام رضا؟ع؟در مورد مصائب محرم و فضیلت گریه بر سید الشهدا ؟ع؟
در روایاتی فرمودند:

ُموَن  ِة ُیَ�ّرِ اِهِلّیَ َ  احْلج
ُ

ْهـل
َ
َم َشـْهٌر َکاَن أ َ�ّرَ َضـا ؟ع؟ ِإّنَ اْلُ  الّرِ

َ
- َقـال

ْت ِفیـِه ِدَماُؤَنـا َو ُهِتَک ِفیِه ُحْرَمُتَنا َو ُسـِبَ 
َّ
 َفاْسـُتِ�ل

َ
ِقَتـال

ْ
ِفیـِه ال

َب َما  ِبَنا َو اْنُتِ یَراُن یِف َمَضاِر ْضِرَمِت الّنِ
ُ
َنا َو ِنَساُؤَنا َو أ ّیُ ِفیِه َذَراِر

َسـْینِ  ْمِرَنا ِإّنَ َیْوَم احْلُ
َ
ِفَیا ِمْن َثَقِلَنا َو َلْ ُتْرَع ِلَرُسـوِل اِل ُحْرَمٌة یِف أ

ٍء 
َ

ْرِض َکْرٍب َو َبال
َ
یَزَنـا ِبأ  َعِز

َّ
َذل

َ
 ُدُموَعَنـا َو أ

َ
ْسـَبل

َ
ْقـَرَح ُجُفوَنَنـا َو أ

َ
أ

َء ِإیَل 
َ

َبـال
ْ
َکـْرَب ]َو[ ال

ْ
ْوَرْثِتَنـا[ ال

َ
ٍء أ

َ
ْرَض َکـْرٍب َو َبـال

َ
ْوَرَثْتَنـا ]َیـا أ

َ
َو أ

ُبَکاَء 
ْ
ُکوَن َفِإّنَ ال َبا

ْ
َیْبِک ال

ْ
ِ َفل َسـْین  ِمْثِل احْلُ

َ
ْنِقَضاِء َفَعل َیْوِم ااِل

ِم اَل  َ�ـّرَ  َشـْهُر اْلُ
َ

ِب ِإَذا َدَخـل
َ
 َکاَن أ

َ
َّ َقـال ُ

ِعَظـاَم ث
ْ
ُنـوَب ال

ُ
َیُ�ـّطُ الّذ

ـیِضَ ِمْنـُه  ْیـِه َحـّیَ مَیْ
َ
ِکَئاَبـُة َتْغِلـُب َعل

ْ
 َو َکاَنـِت ال

ً
ُیـَری َضاِحـکا

َیْوُم َیْوَم ُمِصیَبِتِه 
ْ
َعاِشِر َکاَن َذِلَک ال

ْ
اٍم َفِإَذا َکاَن َیْوُم ال ّیَ

َ
َعَشَرُة أ

َسْینُ ؟ع؟.1   ِفیِه احْلُ
َ

ِذی ُقِتل
َّ
َیْوُم ال

ْ
 ُهَو ال

ُ
َو ُحْزِنِه َو ُبَکاِئِه َو َیُقول

امـام رضا؟ع؟فرمـود محـرم ماهـی بـود کـه اهـل جاهلیـت نبـرد 
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را در آن حـرام می دانسـتند و خـون مـا را در آن حـالل شـمردند 

و حرمـت مـا را هتـک کردنـد و ذراری و زنـان مـا را اسـیر کردنـد و 

آتـش بخیمه هـای مـا زدنـد و آنچـه بنـه در آن بـود چپـاول کردنـد 

و در امـر مـا رعایتـی از رسـول خدا؟لص؟نکردنـد روز شـهادت 

حسین؟ع؟چشـم مـا را ریـش کـرد و اشـک مـا را روان سـاخت و 

عزیـز مـا را در زمیـن کربـال خـوار کـرد و گرفتـاری و بـال بمـا دچـار 

سـاخت تا روز قیامت بر مانند حسـین باید گریسـت این گریه 

گناهـان بـزرگ را بریـزد سـپس فرمـود پـدرم را شـیوه بـود کـه چون 

محرم می شد خنده نداشت و اندوه بر او غالب بود تا روز دهم 

روز دهم روز مصیبت و حزن و گریه اش بود و می فرمود در این 

روز حسین کشته شد .

ِل َیْوٍم ِمَن  ّوَ
َ
َضـا ع یِف أ  الّرِ

َ
ـُت َعـل

ْ
ریـان بـن شـبیب می گویـد: َدَخل

ِذی َکاَن 
َّ
ْهُر ال

َ
َم ُهَو الّش َ�ّرَ  یِل َیا اْبَن َشِبیٍب ِإّنَ اْلُ

َ
ِم- َفَقال َ�ّرَ اْلُ

ْرَمِتِه   حِلُ
َ

ِقَتال
ْ
ـَم َو ال

ْ
ل

ُ
ُموَن ِفیِه الّظ ـِة ِفیَمـا َمـیَض ُیَ�ّرِ اِهِلّیَ َ  احْلج

ُ
ْهـل

َ
أ

ـا صـل ال  َ ـُة ُحْرَمـَة َشـْهِرَها َو اَل ُحْرَمـَة َنِبّیِ ّمَ
ُ
ـا َعَرَفـْت َهـِذِه اْل َ

َ
ف

ُبوا  َتُه َو َسَبْوا ِنَساَءُه َو اْنَتَ ّیَ ْهِر ُذّرِ
َ

وا یِف َهَذا الّش
ُ
َقْد َقَتل

َ
علیه و آله ل

 
ً
ِکیا  َیـا اْبَن َشـِبیٍب ِإْن ُکْنـَت َبا

ً
َبـدا

َ
ـْم َذِلـَک أ ُ

َ
 َغَفـَر اُل هل

َ
ـُه َفـال

َ
َثَقل

ـُه ُذِبَح 
َ
ِب َطاِلـٍب ؟ع؟ َفِإّن

َ
ِ ْبـِن َعـِلِّ ْبـِن أ ُ�َسـْین

ْ
ِلـَشْ ٍء َفاْبـِک ِلل

 
ً

اِنَیَة َعَشـَر َرُجال َ َ
ْهـِل َبْیِتِه ث

َ
 َمَعـُه ِمْن أ

َ
َکْبـُش َو ُقِتـل

ْ
َکَمـا ُیْذَبـُح ال

ـْبُع َو  ـَماَواُت الّسَ َقـْد َبَکـِت الّسَ
َ
ْرِض َشـِبُیوَن َو ل

َ
ـْم یِف اْل ُ

َ
َمـا هل

َسْینِ ؟ع؟ َحّیَ   احْلُ
َ

َرُضوَن ِلَقْتِلِه  َیا اْبَن َشِبیٍب ِإْن َبَکْیَت َعل
َ
اْل

ْذَنْبَتـُه 
َ
 َذْنـٍب أ

َّ
ـَک ُکل

َ
ْیـَک َغَفـَر اُل ل

َ
 َخّد

َ
َتِصیـَر ُدُموُعـَک َعـل
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َک   َیا اْبَن َشـِبیٍب ِإْن َسـّرَ
ً
ْو َکِثیرا

َ
 َکاَن أ

ً
 َقِلیال

ً
ْو َکِبیرا

َ
 َکاَن أ

ً
َصِغیرا

ْزِنَنـا َو  ْن حِلُ َنـاِن َفاْحـَز  ِمـَن احْلجِ
َ

ُعـل
ْ
َرَجـاِت ال

َ
ْن َتُکـوَن َمَعَنـا یِف الّد

َ
أ

َشـَرُه   حَلَ
ً
 َحَجرا

َ
یّل  َتَو

ً
ّنَ َرُجـال

َ
ـْو أ

َ
ْیـَک ِبَواَلَیِتَنـا َفل

َ
اْفـَرْح ِلَفَرِحَنـا َو َعل

ِقَیاَمِة.2  
ْ
اُل َمَعُه َیْوَم ال

گویـد: روز اول مـاه محـرم خدمـت حضـرت  ریـان بـن شـبیب 

رضا؟ع؟رسـیدم به من فرمود ای پسـر شـبیب! به راسـتی محرم 

همـان ماهـی اسـت کـه اهـل جاهلیـت در زمـان گذشـته ظلم و 

قتـال را بخاطـر احترامـش در آن حـرام می دانسـتند و ایـن امـت 

حرمت این ماه را نگه نداشتند و نه حرمت پیغمبرش را در این 

ماه، ذریه او را کشتند و زنانش را اسیر کردند و بنه اش را غارت 

گر  کردنـد؛ خـدا هرگـز ایـن گنـاه آن هـا را نیامرزد! ای پسـر شـبیب ا

بـرای چیـزی گریـه خواهـی کـرد، بـرای حسـین؟ع؟گریه کـن کـه 

چـون گوسـفند سـرش را بریدنـد و هجـده کـس از خاندانـش بـا 

کـه روی زمیـن ماننـدی نداشـتند و آسـمان های  کشـته شـد  او 

گر بر  هفت گانـه و زمیـن بـرای کشـتن او باریـد. ای پسـر شـبیب! ا

حسـین گریه کنی تا اشـگت بر گونه هایت روان شـود، خدا هر 

گناهـی کـردی از خـرد و درشـت و کـم و بیـش بیامـرزد. ای پسـر 

گـر خواهـی بـا مـا در درجـات بلنـد بهشـت باشـی بـرای  شـبیب! ا

حـزن مـا محـزون بـاش و و بـرای شـادی مـا شـاد بـاش و مـالزم 

گـر مـردی سـنگی را دوسـت دارد بـا آن خدا روز  والیـت مـا بـاش و ا

قیامت محشورش کند.
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شب اول )مسلم بن عقیل(

مقتل اول:
 حاالت مسـلم بن عقیل؟ع؟ در هنگام دسـتگیری توسـط سربازان 

ابن زیاد:
ُب 

ُ
ِمّیُ ِإّنَ َمْن  َیْطل

َ
ـل اِس الّسُ َعّبَ

ْ
ـُه ُعَبْیـُد اِل ْبـُن ال

َ
 ل

َ
»َبَکـی َفَقـال

 
َ

 ِبَک َلْ َیْبِک َقال
َ

ِذی َنَزل
َّ
 ال

ُ
 ِبِه ِمْثل

َ
ـُب ِإَذا َنـَزل

ُ
ـِذی َتْطل

َّ
 ال

َ
ِمْثـل

ِث َو ِإْن ُکْنُت َلْ  ْر
َ
َقْتِل أ

ْ
ـا ِمـَن ال َ

َ
ِإّنِ َو اِل َمـا ِلَنْفـِس َبَکْیـُت َو اَل هل

ْبِکی 
َ
ْقِبِلینَ ِإیَلَّ أ ْهِل اْلُ

َ
ْبِکی ِل

َ
ِکْن  أ

َ
 َو ل

ً
فا

َ
ٍ َتل ا َطْرَفَة َعْین َ ِحّبَ هلَ

ُ
أ

 3». َسْین ُ�َسْینِ ع َو آِل احْلُ
ْ
ِلل

وقتی مسـلم دسـتگیر شـد گریسـت، عبیداهَّلل بن عباس سـلمی 

گفت: هر کس خواهان آن چیزی باشد که تو جویای آن هستی 

)یعنـی ریاسـت و امـارت بخواهد(وقتـی )بمـراد خـود نرسـد( و 

بسـرش آید آنچه بسـر تو آمده نباید گریه کند )یعنی آرزوها این 

گوار را هم دارد، و کسی که چنین اقدامی بکند  پیش آمدهای نا

بایـد اندیشـه چنیـن روزی را نیـز پیشـاپیش کرده باشـد(؟ مسـلم 

گفت: من بخدا برای خودم گریه نکردم، و از کشته شدن خود 

گـر چـه چشـم بهمزدنـی تلـف شـدن خود را دوسـت  ک نـدارم ا بـا

نـدارم )ولـی  بـرای خـود گریـه نمی کنـم( ولـی گریـه می کنـم بـرای 

خاندان و فامیل خود که بسوی من رو آورند، گریه می کنم برای 

حسین و خاندان حسین؟ع؟! 

مقتل دوم:
لحظه شهادت مسلم؟ع؟در مقاتل اینطور ذکر شده است:
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 ابـن زیـاد بـه مـردی کـه اهل شـام بود دسـتور داد مسـلم را باالی دار 
االمـاره ببرنـد و گـردن بزننـد و از همـان بـاال سـر و گـردن را بـه پاییـن 
بیندازنـد در حالـی کـه مسـلم ذکـر و تکبیـر می گفـت اورا بـاال بردنـد 
مسلم بر مالئکه و پیامبران درود می فرستاد و می گفت :خدایا بین 
ما و مردمی که ما را فریب دادند و ما را تکذیب نمودند و به این روز 
انداختند داوری فرما و از همان باال نگاهی به سـوی مدینه افکند 
و فرمـود السـالم علیـک یـا ابـا عبـد اهلل  و بعـد مأمـور گـردن او را زد و از 

باالی دار االماره به پایین انداخت.4 

ود به کربال ( شب دوم )ور
مقتل اول:

ورود اهل بیت: به کربال در روز دوم محرم:
ِم  َ�ـّرَ ـاِن ِمـَن اْلُ

َ
َیـْوِم الّث

ْ
َکاَن َذِلـَک یِف ال َء َو 

َ
َبـال َکْر ـَغ 

َ
»َحـّیَ َبل

؟ع؟
َ

ُء َفَقال
َ

َبال  َکْر
َ

ْرِض َفِقیـل
َ
 َما اْسـُم َهِذِه اْل

َ
ـا وصل هـا َقال ّمَ

َ
 َفل

 َهـَذا َمْوِضـُع 
َ

َّ َقـال ُ
ِء ث

َ
َبـال

ْ
َکـْرِب َو ال

ْ
ُعـوُذ ِبـَک ِمـَن ال

َ
ُهـّمَ ِإّنِ أ

َّ
الل

ـّطُ ِرَحاِلَنـا َو َمْسـَفُک ِدَماِئَنـا َو ُهَنـا  ـوا َهاُهَنـا حَمَ
ُ
ٍء اْنِزل

َ
َکـْرٍب َو َبـال

 ُقُبوِرَنا.« 5
ُّ

ل حَمَ
در روز دوم محـّرم بـه کربـال رسـیدند، امـام حسین؟ع؟پرسـید: 

کربـال، خدایـا مـن پنـاه  گفتـه شـد:  »نـام ایـن زمیـن چیسـت؟« 

می بـرم بـه تـو از انـدو ه و بال؛ سـپس فرمـود: »اینجا محل اندوه و 

بال است، فرود آیید.«، در همین جا فرود آیید، سوگند به خدا 

همیـن جـا جـای پیـاده شـدن مـا و محـل ریختـن خون مـا و محل 

قبرهـای مـا اسـت. سـوگند بـه خـدا در همیـن جـا اهـل بیـت مـن 
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به اسـیری برده شـوند. جّدم رسـول خدا؟لص؟به من چنین خبر 

داده است.

مقتل دوم:
سـخنان امـام حسـین؟ع؟در میـان اهـل بیتـش هنـگام ورود بـه 

کربال:
ْم  ْیِ

َ
َّ َنَظَر ِإل ُ

 َبْیِتِه ث
َ

ْهل
َ
َدُه َو ِإْخَوَتُه َو أ

ْ
َسـْینُ ؟ع؟ ُول  َفَجَمَع احْلُ

َ
َقال

ْخِرْجَنا َو 
ُ
ٍد َو َقْد أ ّمَ َک حُمَ ا ِعْتَرُة َنِبّیِ

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
 الل

َ
َّ َقال ُ

َفَبَکی َساَعًة ث
ُهّمَ 

َّ
ْیَنا الل

َ
ـَة َعل َمّیَ

ُ
ْت َبُنو أ

َ
َنـا َو َتَعـّد ْزِعْجَنـا َعـْن َحـَرِم َجّدِ

ُ
ُطِرْدَنـا َو أ

6 . ینَ امِلِ
َ

َقْوِم الّظ
ْ
 ال

َ
َنا َو اْنُصْرَنا َعل َنا ِبَ�ّقِ

َ
َفُخْذ ل

امـام حسـین؟ع؟پس از ایـن جریـان فرزنـدان و بـرادران و اهـل 

بیـت خـود را جمـع کـرد و پـس از اینکـه نظـری بـه آنـان انداخت 

بقدر یک ساعت گریست و فرمود:پروردگارا! ما عترت پیامبر 

تـو حضـرت محّمد؟لص؟می باشـیم کـه از حرم جـد خود اخراج 

و تبعیـد و آواره شـدیم و بنـی امیـه بمـا ظلـم و سـتم کردنـد. بـار 

خدایا! تو حق ما را بگیر و ما را بر گروه ستمگران غالب بگردان.

شب سوم ) اهل بیت امام حسین؟ع؟(
مقتل اول:

می: یارت ناحیه مقدسه در مورد اسارت اهل بیت پیامبر؟ع؟  دار در ز
ْقَتـاِب  

َ
ِدیـِد، َفـْوَق أ ـُدوا  یِف احْلَ َعِبیـِد، َو ُصّفِ

ْ
َکال ـَک 

ُ
ْهل

َ
»َو ُسـِبَ أ

َبَراِری 
ْ
اِجـَراِت ، ُیَسـاُقوَن یِف ال َ َفـُح ُوُجوَهُهـْم َحـّرُ اهلْ

ْ
ـاِت، َتل ِطّیَ اْلَ

یِف  ـْم  هِبِ ُیَطـاُف  ْعَنـاِق، 
َ
اْل ِإیَل  ـٌة 

َ
ول

ُ
َمْغل ْیِدِیـْم 

َ
أ ـَواِت، 

َ
َفل

ْ
ال َو 
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ْسَواِق.«7 
َ
اْل

ـل و زنجیـر 
ُ

اهـل تـو هماننـد بـردگان بـه اسـارت بـرده شـدند و در غ

آهنیـن برفـراز جهـاِز شـتران دربند شـدند، گرمای )آفتـاِب( نیمروز 

کشـیده  چهـره هاشـان را می سـوزاند، در صحراهـا وبیابـان هـا 

ـرَدن هازنجیرشـده، درمیـان بازارهـا 
َ
گ می شـدند، دستانشـان بـه 

گردانده می شدند.

 مقتل دوم:
آوردن سـرمطهر امـام؟ع؟ بـه خرابـه و گذاشـتن جلـوی دختـر ابـی 

عبد اهلل؟ع؟:
یزیـد دسـتو داد سـر مطّهـر امـام؟ع؟را در طشـت نهادنـد و  بـه خرابه 
بردند، و در حالی که پرده بر روی آن سر بود، در حضور آن مظلومه 
نهادند، پرده را برداشـتند. آن معصومه چون متوّجه سـر پدر شـد، 
 
َ
ـُه و َتْبکـی و َتضـرُب عل َرأُسـها و َوْجِهها َحّی اْمَتأ

ُ
ل ـْت َعلیـِه تَقّبَ َفاْنَکّبَ

م. خـود را بـر آن سـر انداخت و صورت پدر را می بوسـید و بر 
َ

هـا ِبالـّد ُ َ
ف

سـر و صورت خود می زد تا اینکه دهانش پر از خون شـد. او پدرش 
ـذی َخضبـَک 

َّ
را مخاطـب قـرار داده می فرمـود: یـا أَبتـاُه، َمـْن َذاال

ِبِدمائـَک. پـدر جـان، کـی صـورت منـّورت را غـرق خـون سـاخته؟.
یَدْیـَک! پـدر جـان، چـه کسـی رگهـای  ـذی َقطـع ور

َّ
یـا أبتـاُه، مـْن َذا ال

ـذی أْیتمـی عـل صغـر 
َّ
گردنـت را بریـده اسـت؟«.یا أبتـاه، مـْن ذا ال

کـرده اسـت؟«. کـدام ظالـم مـرا در کودکـی یتیـم  ِسـّی«پدر جـان، 
کـی متکّفـل یتیمـه ات  َیتیمـة حـّی َتْکُبر«پدرجـان، 

ْ
یـا أبتـاُه، مـْن ِلل

ِفداء«پدر جان، 
ْ
ک ال

َ
ْیتی ُکنت ل

َ
می شـود تا بزرگ شـود؟«.یا أبتاُه، ل

َیـوِم 
ْ
َکنـت َقبـل هـذا ال ْیتـی 

َ
کاش مـن فـدای تـو می شـدم«.یا أبتـاُه، ل
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عمیاَء«پـدر جـان، کاش مـن پیـش از ایـن روز کـور شـده بـودم، و تـو 
ـری و ال أری 

َ
ْیتـی ُوسـدُت الّث

َ
را بـه ایـن حـال نمی دیدم«.یـا أبتـاُه، ل

ک پنهان کرده   ِبالّدماءپدر جان، کاش مرا در زیر خا
ً
با

َ
ّض َشیبَک حُمن

بودند و نمی دیدم که محاسن مبارکت به خون خضاب شده باشد 
از ایـن سـخنان بـا او گفـت، تـا اینکـه لب بر دهان شـریف پدر نهاد و 
سـخت بگریسـت تـا غـش کـرد و از هـوش رفـت. چـون او را حرکـت 

دادند از دنیا رفته بود.
نفس املهموم / 456 5 

کبة : 12/2 به نقل از الّدمعة الّسا معایل الّسبطین

مقتل سوم:
یکـی از صحنه هـای سـخت عاشـورا وداع امـام حسـین؟ع؟با اهـل 

حرم بود در مقاتل آمده است:
أن احلسین ملا نظر إیل اثنین و سبعین رجال من أهل بیته صرعی 
َم 

ُ
ْیَنـُب َیا أ یمـة و َنـاَدی َیـا ُسـَکْیَنُة َیـا َفاِطَمـُة َیا َز التفـت إیل احلن

ْمَت 
َ
َبْه اْسَتْسـل

َ
ُم َفَناَدْتـُه ُسـَکْیَنُة َیـا أ

َ
ـال ْیُکـَن ِمـّیِ الّسَ

َ
ُثـوٍم َعل

ْ
ُکل

ـُه َو اَل ُمِعـینَ 
َ
َکْیـَف اَل َیْسَتْسـِلُم َمـْن اَل َناِصـَر ل  

َ
َمـْوِت؟ َفَقـال

ْ
ِلل

َنا؛8  َنا ِإیَل َحَرِم َجّدِ
َ

َبْه ُرّد
َ
ْت َیا أ

َ
َفَقال

 هنگامـی کـه امـام حسـین؟ع؟دید تعـداد )72( نفـر مـرد از اهـل 

بیتش شـهید شـده اند متوجه خیمه ها شـد و فرمود: یا سـکینة، 

ینـب، یـا ام کلثـوم علیکـن مـی السـالم! یعنـی  یـا فاطمـة، یـا ز
کلثـوم مـن هـم رفتـم  ای سـکینه، ای فاطمـه، ای زینـب، ای ام 

خـدا حافظ.سـکینه فریـاد زد: پـدر جـان! آیـا تو نیز تسـلیم موت 
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کـه یـار و  کسـی  شـده ای! فرمـود: چگونـه تسـلیم مـوت نشـود 

معینـی نـدارد؟ گفـت: پـدر جـان! پـس ما را بسـوی حـرم جدمان 

پیامبر خدا باز گردان.

شب چهارم )اصحاب سید الشهداء( 
مقتل اول:

اصحـاب سـید الشهداءعاشـقانه و عارفانـه از دیـن و اهـل بیـت 
پیامبر؟لص؟اجمعین دفاع کردند.

مسلم بن عوسجه رحمه اهلل
امـام  بـه  خطـاب  عاشـورا  شـب  در  عوسـجه  بـن  مسـلم  کلمـات 

حسین؟ع؟ 
یَک َهَکَذا َو َنْنَصِرُف  ِ

ّ
ل نَ ُ
ُن ن ْ َ

 ن
َ

َّ َقاَم ُمْسـِلُم ْبُن َعْوَسـَجَة َو َقال ُ
ث

َنا 
َ
 َو أ

ً
َبدا

َ
َعُدّوُ اَل َو اِل اَل َیَراِن اُل أ

ْ
َحاَط ِبَک َهَذا ال

َ
َعْنَک َو َقْدأ

ْم ِبَسـْیِی  هَبُ َضاِر
ُ
ی َو أ ْکِسـَر یِف ُصُدوِرِهـْم ُرحْمِ

َ
 َذِلـَک َحـّیَ أ

ُ
ْفَعـل

َ
أ

ْم  َقَذْفُتُ
َ
ُهْم ِبِه ل

ُ
َقاِتل

ُ
ٌح أ

َ
ْو َلْ َیُکْن یِل ِسال

َ
ُتُه ِبَیِدی َو ل َما َثَبَت َقاِئَ

ُموَت َمَعَک. 9
َ
ْو أ

َ
َفاِرْقَک أ

ُ
َجاَرِة َو َلْ أ ِباحْلِ

سـپس مسـلم بن عوسـجه برخاسـت و گفت: ما تو را این گونه 

تنها گذارده از نزدت باز گردیم و دشمن تو را در محاصره داشته 

باشـد! نـه بـه خـدا، خـدا هرگـز چنیـن وضعـی را نیـاورد تـا آن کـه 

نیزه ام را در سینه دشمنانت بشکنم تا آن جا که دسته شمشیر 

گر من سالح نبرد هم  در دستم باشد دشمنت را از پای درآورم. ا

نداشـته باشـم تا با آنان بجنگم، آنان را سـنگباران کرده هرگز از 

حضرتت جدا نگردم تا در کنارت جام شهادت در کام کشم.
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لحظات شهادت مسلم بن عوسجه
 

َ
ْعـَداِء َو َصَبَر َعل

َ
ـَغ یِف ِقَتـاِل اْل

َ
َّ َخـَرَج ُمْسـِلُم ْبـُن َعْوَسـَجَة َفَبال ُ

ث
َسْینُ  ْیِه احْلُ

َ
َش ِإل َ َ

ْرِض َو ِبِه َرَمٌق ف
َ
ِء َحّیَ َسَقَط ِإیَل اْل

َ
َبال

ْ
ْهَواِل ال

َ
أ

َسـْینُ ع َرِحََکن اُل َیا  ُه احْلُ
َ
 ل

َ
؟ع؟ َو َمَعُه َحِبیُب ْبُن ُمَظاِهٍر َفَقال

 
ً

وا َتْبِدیال
ُ
ل

َ
ْم َمْن َیْنَتِظُر َو ما َبّد ْم َمْن َقیض ْنَبُه َو ِمْنُ ْنُ ِ

َ
ُمْسـِلُم ف

ِة  ّنَ َ ْبِشْر ِباحْلج
َ
َّ َمْصَرُعَک َیا ُمْسِلُم أ َ

 َعّزَ َعل
َ

َو َدَنا ِمْنُه َحِبیٌب َو َقال
ـْو اَل 

َ
ـُه َحِبیـٌب ل

َ
 ل

َ
َّ َقـال ُ

ـَرَک اُل ث
َ

 َبّش
ً
ـُه ُمْسـِلٌم َقـْواًل َضِعیفـا

َ
 ل

َ
َفَقـال

ـَک  َهَّ
َ
ِ َمـا أ

ّ
ْن ُتـوِصَ ِإیَلَّ ِبـُکل

َ
ْحَبْبـُت أ

َ
َثـِر َل

َ
ّنِ یِف اْل

َ
ـُم أ

َ
ْعل

َ
ـِی أ

َ
ّن
َ
أ

َسـْینِ ؟ع؟  َشـاَر ِإیَل احْلُ
َ
ـَذا َو أ وِصیـَک هِبَ

ُ
ـُه ُمْسـِلٌم َفـِإّنِ أ

َ
 ل

َ
َفَقـال

َّ َماَت  ُ
 ث

ً
َک َعْینا ْنَعَمّنَ

َ
ُه َحِبیٌب َل

َ
 ل

َ
وَت َفَقال  ُدوَنُه َحّیَ َتُ

ْ
َفَقاِتل

ْیِه.10 
َ
ِرْضَواُن اِل َعل

پس از آن مسـلم بن عوسـجه به مبارزات پرداخته، و در جنگ 

کمـال نمـوده، و بـر بالهـای جنـگ  بـا دشـمنان بالغتـی بـه 

پـای اصطبـار بفشـرد تـا بـر زمیـن افتـاد و هنـوز رمقـی داشـت کـه 

رفـت.  بـه سـویش  بـن مظاهـر  اتفـاق حبیـب  حسـین؟ع؟به 

حسـین؟ع؟فرمود:»ای مسـلم خدایـت رحمـت فرمایـد«، »پس 

بعضـی از آنـان بـار مسـئولیت را بـه سـر منزل رسـانده و رفتنـد، و 

بعضی دیگر در حال انتظارند، و هرگز چیزی را تبدیل نکردند«.

گوار  حبیب نزدیک شد و گفت: ای مسلم، این وضع تو بر من نا

است، به بهشت بشارتت باد. مسلم با صدایی ضعیف گفت: 

گـر چـه مـن بعـد از  خـدا تـو را بشـارت خیـر دهد.حبیـب گفـت: ا

تـو در همیـن راهـم، لیکـن دوسـت داشـتم هـر وصیتـی داری از تـو 

بشنوم و به مرحله اجراء گذارم. مسلم گفت: به راستی که به 
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ایـن آقـا وصیـت می کنـم )بـا دسـت اشـاره بـه حسـین؟ع؟کرد( در 

خدمتش جهاد کن تا مرگت فرا رسد. حبیب گفت: امرت را به 

دیده مّنت و آن گه وفات نمود رضوان حّق بر او باد.

مقتل دوم:
سعید بن عبداهلل حنفی

 یکی دیگر از اصحاب سعید بن عبداهلل حنفی است. کلمات سعید بن 
عبد اهلل حنفی در شب عاشورا خطاب به امام حسین؟ع؟را می خوانیم:
 اَل َو اِل َیا اْبَن َرُسـوِل 

َ
َنـِیُّ َفَقـال  َو َقـاَم َسـِعیُد ْبـُن َعْبـِد اِل احْلَ

َ
َقـال

َة  ـا َقـْد َحِفْظَنـا ِفیـَک َوِصّیَ
َ
ّن
َ
ـَم اُل أ

َ
 َحـّیَ َیْعل

ً
َبـدا

َ
یـَک أ ِ

ّ
ل نَ ُ
اِل اَل ن

ْخـَرُج 
ُ
َّ أ ُ
ْحَیـا ث

ُ
َّ أ ُ
 ِفیـَک ث

ُ
ْقَتـل

ُ
ّنِ أ

َ
ـْو َعِلْمـُت أ

َ
ـٍد ص َو ل ّمَ َرُسـوِلِه حُمَ

َق 
ْ
ل

َ
ًة َما َفاَرْقُتَک َحّیَ أ  َذِلَک ِب َسـْبِعینَ َمّرَ

ُ
ْذَری ُیْفَعل

ُ
َّ أ ُ

 ث
ً
َحّیا

 َّ ُ
ٌة َواِحَدٌة ث

َ
ا ِهَی َقْتل َ َ

 َذِلَک َو ِإّن
ُ

ْفَعل
َ
اِمی ُدوَنَک َو َکْیَف اَل أ ِحَ

َّ َقاَم ُزَهْیُر.11  ُ
 ث

ً
َبدا

َ
ا أ َ ِی اَل اْنِقَضاَء هلَ

َّ
َکَراَمَة ال

ْ
 ال

ُ
َنال

َ
أ

سـعید بـن عبـد اهَّلل حنفـّی برخاسـت و بـه عـرض رسـانید: نـه، 

بـه خـدا ای فرزنـد رسـول اهَّلل؟لص؟، هرگـز تنهایـت نگـذارم، تـا 

خـدا بدانـد کـه مـا وصّیـت پیامبرش محّمـد را در باره تو حفظ و 

گـر می دانسـتم کـه در راه تـو کشـته می شـدم  رعایـت نمودیـم، و ا

کسـترم بـه بـاد داده  و بعـد زنـده بـه آتـش کشـیده می شـدم و خا

می شـد و هفتـاد بـار ایـن وضـع تکـرار می شـد، هرگـز از حضرتـت 

جدا نشده تا در پیش رویت شاهد مرگ و شهادت را در آغوش 

کشم، چرا نه، حال که این یک کشته شدن بیش نیست و بعد 

هم به کرامت ابدی و جاویدان خدا می رسم.
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لحظات شهادت سعید بن عبد اهلل حنفی
 ِ َقـْین

ْ
َسـْینُ ع ُزَهْیـَر ْبـَن ال َمـَر احْلُ

َ
ْهـِر َفأ

ُ
ُة الّظ

َ
 َو َحَضـَرْت َصـال

َ
َقـال

َف 
َّ
ل نَ َ
َماَمُه ِبِنْصِف َمْن ت

َ
َما أ

َ
ْن َیَتَقّد

َ
َنِیَّ أ َوَسِعیَد ْبَن َعْبِد اِل احْلَ

َسـْینِ ؟ع؟  َسـْهٌم   ِإیَل احْلُ
َ

ـْوِف َفَوَصل َة احْلنَ
َ

ـْم َصـال  هِبِ
َّ

َّ َصـل ُ
َمَعـُه ث

 َو 
َ

َنـِیُّ َو َوَقـَف َیِقیـِه ِبَنْفِسـِه َمـا َزال َم َسـِعیُد ْبـُن َعْبـِد اِل احْلَ
َ

َفَتَقـّد
ْعـَن 

َ
ـْم ل َعْنُ

ْ
ُهـّمَ ال

َّ
 الل

ُ
ْرِض َو ُهـَو َیُقـول

َ
ـی َحـّیَ َسـَقَط ِإیَل اْل ّطَ نَ َ

اَل ت
ِقیُت ِمْن 

َ
ْبِلْغُه َما ل

َ
َم َو أ

َ
ـال َک َعّیِ الّسَ ْبِلْغ َنِبّیَ

َ
ُهّمَ أ

َّ
وَد الل ُ َ

َعاٍد َو ث
َبُه  ْ َ

َّ َقیَض ن ُ
َک ث ِة َنِبّیِ ّیَ َرْدُت َثَواَبَک یِف َنْصِر ُذّرِ

َ
َراِح َفِإّنِ أ َلِ احْلجِ

َ
أ

 ِسـَوی َمـا ِبـِه ِمـْن 
ً
َثـَة َعَشـَر َسـْهما

َ
ْیـِه َفُوِجـَد ِبـِه َثال

َ
ِرْضـَواُن اِل َعل

َماِح. 12 ُیوِف َو َطْعِن الّرِ َضْرِب الّسُ
تـا  گاه نمـاز ظهـر شـد، حسـین؟ع؟فرمان داد  ایـن وقـت  در 

زهیـر بـن قیـن و سـعید بـن عبـد اهَّلل حنفـی پیـش رویـش ایسـتاده 

کـه بـه سـوی  تـا بـا مانـده اصحـاب نمـاز خـوف بگـزارد. هـر تیـر 

حسین؟ع؟گشاده گشت سعید بن عبد اهَّلل بن جان می خرید و 

همـواره خـود را وقایـه جـان امـام می نمود و قدمـی واپس ننهاد تا 

به زمین افتاده می گفت: خداوندا بر اینان لعنتی چون لعن عاد 

و ثمود فرو فرست، خداوندا! پیامبرت را از من سالم برسان و 

وی را ابـالغ فرمـا کـه مـا چه رنجها که از جراحات وارده دیدیم، 

چه من پاداش خود را در یاری ذرّیه پیامبرت از تو می خواهم، و 

آن گاه به شهادت رسید، رضوان اهَّلل علیه، در بدنش سیزده تیر 

جز ضرب شمشیر و زخم نیزه ها دیده می شد.
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شب پنجم )عبداهلل بن حسن ؟امهع؟ (
مقتل:

شهادت عبداهلل بن حسن ؟امهع؟
وقتی ابی عبد اهلل؟ع؟تنها شد و دشمن اورا محاصره کرد عبد اهلل 

بن حسن ؟امهع؟ ده ساله، به یاری او شتافت:
ٌم َلْ ُیَراِهْق ِمْن 

َ
َسِن ْبِن َعِلٍّ ؟امهع؟ َو ُهَو ُغال َفَخَرَج َعْبُد اِل ْبُن احْلَ

ِ�َقْتُه 
َ
َسـْینِ ؟ع؟ َفل  َحّیَ َوَقَف ِإیَل َجْنِب احْلُ

ُ
َسـاِء َیْشـَتّد ِعْنِد الّنِ

 
ً
َب َو اْمَتَنَع اْمِتَناعا

َ
ْیَنـُب ِبْنـُت َعِلٍّ علیا السـالم ِلَتْ�ِبَسـُه َفـأ َز

َکْعـٍب َو  ْهـَوی َبْ�ـُر ْبـُن 
َ
ـی َفأ ُق َعّمِ َفـاِر

ُ
 اَل َو اِل اَل أ

َ
 َفَقـال

ً
َشـِدیدا

ُم 
َ

ُغال
ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ْیِف َفَقال َسْینِ ؟ع؟ ِبالّسَ ُة ْبُن َکاِهٍل ِإیَل احْلُ

َ
 َحْرَمل

َ
ِقیل

َقاَها 
َ
ـْیِف َفاّت َبُه ِبالّسَ ـی َفَضَر  َعّمِ

ُ
 َتْقُتـل

َ
ِبیَثـِة أ ـَک َیـا اْبـَن احْلنَ

َ
ْیل َو

ُم َیا 
َ

ُغال
ْ
َقٌة َفَنـاَدی ال

َّ
ـِد َفِإَذا ِهَی ُمَعل

ْ
ل ـا ِإیَل احْلجِ َ َطّنَ

َ
ُم ِبَیـِدِه َفأ

َ
ُغـال

ْ
ال

ِخی اْصِبْر 
َ
 َیا اْبَن أ

َ
ْیِه َو َقـال

َ
ـُه ِإل َسـْینُ ؟ع؟ َو َضّمَ َخـَذُه احْلُ

َ
ـاْه َفأ ّمَ

ُ
أ

ِ�ُقـَک 
ْ
ْیـَر َفـِإّنَ اَل ُیل  ِبـَک َو اْحَتِسـْب یِف َذِلـَک احْلنَ

َ
 َمـا َنـَزل

َ
َعـل

ُة ْبُن َکاِهٍل ِبَسـْهٍم َفَذَبَ�ُه 
َ
 َفَرَماُه َحْرَمل

َ
. َقال ینَ احِلِ ِبآَباِئَک الّصَ

َسْینِ ؟ع؟.13   ِه احْلُ َو ُهَو یِف َحْجِر َعّمِ
راوی گویـد: وقتـی دشـمنان امـام؟ع؟را احاطـه نمودنـد. در ایـن 

وقـت عبـد اهَّلل  بـن حسـن بـن علـی علیهما الّسـالم کـه نوجوانی 

نوخاسـته بـود و هنـوز مـوی بـر صورتـش نروییده بـود، از نزد زنان 

بیرون آمد و با شتاب خود را به کنار حسین؟ع؟رسانید، زینب 

دختر علی علیهما الّسالم خود را به وی رسانیده تا او را باز دارد، 

عبد اهَّلل بشّدت امتناع ورزید و گفت: به خدا سوگند از عمویم 

جـدا نگـردم. بحـر بـن کعـب )یـا حرملـة بـن کاهـل( بـا شمشـیر 
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قصـد حسـین؟ع؟نمود، نوجـوان گفت:وای بر تـوای خبیث زاده 

آیا عمویم را می کشی؟شمشیر که بر امام فرود می آمد، عبد اهَّلل 

دسـت بـاال بـرد تـا سـپر جـان عمـو کنـد، شمشـیر دسـت عبـد اهَّلل 

را تـا پوسـت بریـد و دسـت آویـزان شـد، نوجـوان فریـاد وا عّمـاه 

کشـیده  گرفتـه و بـه آغوشـش  کشـید. حسـین؟ع؟برادرزاده را 

فرمـود: »بـرادرزاده ام آنچـه بـر تـو گذشـت صابـر بـاش و خیـرش 

بـدان، زیـرا خـدا تـو را بـه آبـای صالحـت ملحـق فرماید«.حرملـة 

بن کاهل تیری به سوی عبد اهَّلل گشود و وی را در دامن عمویش 

به شهادت رسانید.

شب ششم )قاسم بن الحسن؟ع؟ (
مقتل اول:

لحظات میدان رفتن قاسم بن الحسن؟ع؟ :
وقتـی قاسـم بـه میـدان رفـت همیـن کـه امام؟ع؟نظـرش بـر فرزنـد 
برادر افتاد، بی تاب شـد و دسـت در گردن قاسـم درآورد و او را در بر 
کشـید و هر دو به شـدت گریسـتند.پس قاسـم از عموی خود اجازه 
خواسـت کـه بـه میـدان کارزار بـرود، امـا امـام از اجـازه دادن بـه وی 
امتناع ورزید پس قاسـم دسـت و پای عموی خود را چندان بوسـید 
تا اجازه گرفت و در حالی که اشک بر صورتش جاری بود به میدان 

آمد و گفت:
ن فأنا ابن احلسن و ان تنکر

سبط النب املصطی و املؤمتن
کاالسیر املرتن هذا حسین 
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بین أناس ال سقوا صوب املزن
وی با اینکه کودکی خردسال بود سخت بجنگید، چندان که سه 
ک افکند .برخی گفته اند بیش از سه نفر  ک هال تن از آنان را به خا

از دشمن را به قتل رساند.

مقتل دوم:
نبـرد و شـهادت قاسـم بـن الحسـن ؟امهع؟ در مقاتـل اینگونـه آمـده 

است:
ّنَ 

َ
ٌم َکأ

َ
ْیَنـا ُغـال

َ
َکَذِلـَک ِإْذ َخـَرَج َعل

َ
ـا ل

َ
ْیـُد ْبـُن ُمْسـِلٍم َفِإّن  ُحَ

َ
َقـال

ِن َقـِد 
َ

یـٌص َو ِإَزاٌر َو َنْعـال ِ
َ

ْیـِه ق
َ
ـٍر یِف َیـِدِه َسـْیٌف َو َعل َ

َ
ُة ق

َ
َوْجَهـُه ِشـّق

ْزِدّیُ 
َ
 یِل ُعَمُر ْبُن َسـِعیِد ْبِن ُنَفْیـٍل اْل

َ
ـا َفَقـال اْنَقَطـَع ِشْسـُع ِإْحَداُهَ

یـُد ِبَذِلـَک َدْعـُه  ـُت ُسـْبَ�اَن اِل َو َمـا ُتِر
ْ
ْیـِه َفُقل

َ
ّنَ َعل

َ
ُشـّد

َ
َو اِل َل

 َو 
َ

ـْم َفَقال َحٍد ِمْنُ
َ
 أ

َ
ِذیـَن َمـا ُیْبُقـوَن َعـل

َّ
َقـْوُم ال

ْ
َیْکِفیَکـُه َهـُؤاَلِء ال

ْیِف  َسُه ِبالّسَ
ْ
 َحّیَ َضَرَب َرأ

َ
یّل ا َو َ َ

ْیِه ف
َ
 َعل

َ
ْیِه َفَشّد

َ
ّنَ َعل

َ
ُشّد

َ
اِل َل

َسـْینُ ؟ع؟   احْلُ
َّ

ـاْه َفَجـل  َیـا َعّمَ
َ

ُم ِلَوْجِهـِه َفَقـال
َ

ُغـال
ْ
َقـُه َو َوَقَع ال

َ
َفَفل

ْغِضَب َفَضَرَب ُعَمَر ْبَن َسْعِد 
ُ
ْیٍث أ

َ
َة ل

َ
 ِشّد

َ
َّ َشّد ُ

ْقُر ث ِ الّصَ
ّ

ل َکَما ُی�جَ
ْرَفـِق  ـُدِن امْلِ

َ
ـا  ِمـْن ل َ َطّنَ

َ
ـاِعِد َفأ َقاَهـا ِبالّسَ

َ
ـْیِف َفاّت ْبـِن ُنَفْیـٍل ِبالّسَ

َسـْینُ ؟ع؟ ی َعْنُه احْلُ َّ َتَنّ�َ ُ
َعْسـَکِر ث

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
 َفَصاَح َصْیَ�ًة سع ها أ

ْرُجِلَها َحّیَ َماَت.
َ
ْتُه ِبأ

َ
أ ُکوَفِة ِلَتْسـَتْنِقَذُه َفَتَوّطَ

ْ
 ال

ُ
ْت َخْیل

َ
ل َو َحَ

ِم َو 
َ

ُغـال
ْ
ِس ال

ْ
 َرأ

َ
 َعـل

ً
َسـْینَ ع َقاِئـا ْیـُت احْلُ

َ
َغَبـَرُة َفَرأ

ْ
ـِت ال

َ
ل َ ج

ْ
َو ان

ـوَک َو َمـْن 
ُ
 ِلَقـْوٍم َقَتل

ً
 ُبْعـدا

ُ
َسـْینُ َیُقـول ُهـَو َیْفَ�ـُص ِبِرْجِلـِه َو احْلُ

َک   َعّمِ
َ

 َعّزَ َو اِل َعل
َ

َّ َقال ُ
َک ث

ُ
ِقَیاَمِة ِفیَک َجّد

ْ
َخْصُمُهْم َیْوَم ال

 َیْنَفُعـَک َصـْوٌت َو اِل 
َ

یُبـَک َفـال ْو ُی�جِ
َ
یُبـَک أ  ُی�جِ

َ
ْن َتْدُعـَوُه َفـال

َ
أ

ْنُظـُر ِإیَل 
َ
ّنِ أ

َ
َکأ  َصـْدِرِه َو 

َ
ـُه َعـل

َ
ل َّ َحَ ُ

وُه ث  َناِصـُر
َّ

وُه َو َقـل َکُثـَر َواِتـُر
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َقاُه َمَع اْبِنِه َعِلِّ ْبِن 
ْ
ل

َ
ْرَض َفَجاَء ِبِه َحّیَ أ

َ
ـاِن اْل ّطَ نُ َ

ِم ت
َ

ُغـال
ْ
ِ ال

َ
ِرْجـل

َقاِسُم 
ْ
 یِل ُهَو ال

َ
ُت َعْنُه َفِقیل

ْ
ل

َ
ْهِل َبْیِتِه َفَسأ

َ
 ِمْن أ

َ
َقْتل

ْ
ِ َو ال َسْین احْلُ

ِب َطاِلٍب ؟ع؟. 14
َ
َسِن ْبِن َعِلِّ ْبِن أ ْبُن احْلَ

حمیـد بـن مسـلم گویـد: در ایـن گیرودار بودیم که دیدم پسـرکی 

کـه رویـش هماننـد پـاره مـاه بـود و در دسـتش  بسـوی مـا آمـد 

شمشـیری بـود، و پیراهنـی بتـن داشـت و ازار و نعلینـی داشـت 

کـه بنـد یکـی از آن دو نعلیـن پـاره شـده بـود، عمـر بـن سـعد بـن 

نفیل ازدی گفت: بخدا من باین پسـر حمله خواهم کرد: گفتم 

سبحان اهَّلل تو از این کار چه بهره خواهی برد )و از جان این پسر 

گذار این مردم سـنگدل  بچه چه می خواهی( او را بحال خود وا

کار او را نیـز خواهنـد  کـس از اینـان باقـی نگذارنـد  کـه هیـچ 

سـاخت؟ گفـت: بخـدا مـن بـر او حمله خواهـم کرد، پس حمله 

کرده رو بر نگردانده بود که سر آن پسرک را چنان با شمشیر بزد 

کـه آن را از هـم شـکافت و آن پسـر بـرو بزمیـن افتـاده، فریـاد زد: 

ای عموجان! حسـین؟ع؟ مانند باز شـکاری لشـکر را شـکافت، 

ک حمله افکند شمشیری بعمر بن  سـپس همانند شـیر خشـمنا

سـعد بـن نفیـل بـزد، عمـر شـانه را سـپر آن شمشـیر کـرد، شمشـیر 

دسـتش را از نزدیـک مرفـق جـدا سـاخت، چنـان فریـادی زد کـه 

لشکریان شنیدند آنگاه حسین؟ع؟از او دور شد، سواران کوفه 

هجوم آوردند که او را از معرکه بیرون برند، پس بدن نحسش را 

اسـبان لگدکـوب کـرده تـا بـه دوزخ شـتافت و دیـده از این جهان 

ک کـه بـر طـرف شـد دیدم حسـین؟ع؟ باالی  بسـت و گـرد و خـا

سـر آن پسـر بچـه ایسـتاده و او پـای بـر زمیـن می سـائید )و جـان 
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مـی داد( و حسـین؟ع؟می فرمود دور باشـند از رحمـت خـدا 

آنان که تو را کشـتند، و از دشـمنان اینان در روز قیامت جدت 

)رسـول خـدا؟لص؟( می باشـد، سـپس فرمـود: بخـدا بـر عمویـت 

دشـوار اسـت کـه تـو او را بـآواز بخوانـی و او پاسـخت ندهـد، یـا 

پاسـخت دهـد ولـی بتـو سـودی ندهـد، آوازی کـه بخدا ترسـاننده 

و سـتمکارش بسـیار و یار او اندک اسـت، سـپس حسـین؟ع؟ او 

ک برداشـت، و گویـا مـن می نگـرم  را بـر سـینه خـود گرفتـه از خـا

کشـیده می شـد پـس او را بیـاورد تـا  کـه بزمیـن  بپاهـای آن پسـر 

کشـته های دیگـر  کنـار فرزنـدش علـی بـن الحسـین ؟امهع؟ و  در 

از خانـدان خـود بـر زمیـن نهـاد، مـن پرسـیدم: ایـن پسـر کـه بـود؟ 

گفتند: او قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب: بود.

شب هفتم ) علی اصغر؟ع؟ (
امام حسین؟ع؟بی یاور شد.

وقتی امام حسـین؟ع؟بی یار و یاور شـد به سـمت خیمه ها برگشت 
و به زینب کبری؟س؟  فرمود فرزند کوچکم را به من بده:

ِغیـَر َحـّیَ  ـِدَی الّصَ
َ
ْیَنـَب َناِوِلیـِی َول  ِلَز

َ
ْیَمـِة َو َقـال فتقـدم ِإیَل احْلنَ

َکاِهـِل 
ْ
ـُة ْبـُن ال

َ
ـُه َفَرَمـاُه َحْرَمل

َ
ل ْیـِه ِلُیَقّبِ

َ
 ِإل

َ
ْوَمـأ

َ
َخـَذُه َو أ

َ
َعـُه َفأ َوّدِ

ُ
أ

 
َ

ـِرِه َفَذَبَ�ـُه َفَقـال ْ َ
َعَنـُه اُل َتَعـایَل ِبَسـْهٍم َفَوَقـَع یِف ن

َ
َسـِدّیُ ل

َ
اْل

َو  ْ َ
ِم ن

َ
َتـا َرَمی ِبالّد

َ َ
ا اْمَتأ ّمَ

َ
ْیِه َفل

َ
َم ِبَکّف

َ
ـّقَ الـّد

َ
َّ َتل ُ

ْیَنـَب ُخِذیـِه ث ِلَز
َباِقُر ؟ع؟ 

ْ
 ال

َ
ُه ِبَعْینِ اِل.َقال

َ
ّن
َ
 ِب أ

َ
َّ َما َنَزل َ

َن َعل  َهّوَ
َ

َّ َقال ُ
َماِء ث الّسَ

ْرِض. 15 
َ
ِم َقْطَرٌة ِإیَل اْل

َ
ْم َیْسُقْط ِمْن َذِلَک الّد

َ
َفل

بزینـب فرمود:فرزنـد  نزدیـک شـد و    حسـین؟ع؟در خیمـه 
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خردسـال مـرا بدسـت مـن بـده تـا بـرای آخریـن بـار او را بـه بینـم 

کـودک را بـر وی دسـت گرفـت و همیـن کـه خواسـت کودکش را 

ببوسـد حرملـة بـن کاهـل اسـدی تیری پر تابـش نمود که بگلوی 

کـودک رسـید و گـوش تـا گـوش او را بریـد حسـین؟ع؟به زینـب 

کـف دسـت را بزیـر خـون  کـودک را سـپس هـر دو  فرمـود: بگیـر 

گلـوی کـودک گرفـت و چـون کفهایـش پـر از خـون شـد خـون را 

بسـوی آسـمان پرتـاب نمـود سـپس فرمـود: آنچـه مصیبـت وارده 

کـه خداونـد می بینـد، امـام  را بـر مـن آسـان می کنـد ایـن اسـت 

باقر؟ع؟فرمود: از آن خون یک قطره بر وی زمین نیفتاد.

  
در زیارت علی اصغر؟ع؟داریم:

یِع  ِر ْرِمّیِ الّصَ ِضیِع اْلَ ْفِل الّرَ َسْینِ الّطِ  َعْبِد اِل ْبِن احْلُ
َ

ُم َعل
َ

ال الّسَ
ـْهِم یِف  ْذُبـوِح ِبالّسَ ـَماِء اْلَ ـِد َدُمـُه یِف الّسَ َصّعَ  اْلُ

ً
ِط َدمـا َتَشـّ�ِ اْلُ

َسدی.16 
َ
َة ْبَن َکاِهٍل اْل

َ
َعَن اُل َراِمَیُه َحْرَمل

َ
ِبیِه ل

َ
َحْجِر أ

شب هشتم ) علی اکبر؟ع؟ (
مقتل اول:

کبر؟ع؟ به میدان رفتن علی ا
وقتی اصحاب امام حسـین؟ع؟همه شـهید شـدند و نوبت به بنی 
هاشـم رسـید اولیـن نفـری کـه از امام؟ع؟ اجـازه گرفت و بـه میدان 

کبر؟ع؟ بود : رفت علی ا
َسـْینِ ؟امهع؟  ْهـِل َبْیِتـِه َخـَرَج َعـِلُّ ْبـُن احْلُ

َ
ـا َلْ َیْبـَق َمَعـُه ِسـَوی أ ّمَ

َ
َفل

َباُه 
َ
َذَن أ

ْ
 َفاْسـَتأ

ً
قا

ُ
ْم ُخل ْحَسـِنِ

َ
 َو أ

ً
ـاِس َوْجها ْصَبـِح الّنَ

َ
َو َکاَن ِمـْن أ
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ْرَخـی ع َعْیَنـُه 
َ
ْیـِه َنَظـَر آِیـٍس ِمْنـُه َو أ

َ
َ َنَظـَر ِإل ُ

ـُه ث
َ
ِذَن ل

َ
ِقَتـاِل َفـأ

ْ
یِف ال

ـاِس  ْشـَبُه الّنَ
َ
ٌم أ

َ
ـْم ُغـال ْیِ

َ
ُهـّمَ اْشـَهْد َفَقـْد َبـَرَز ِإل

َّ
 الل

َ
َّ َقـال ُ

َو َبَکـی ث
ـا ِإَذا اْشـَتْقَنا ِإیَل  ُکّنَ  ِبَرُسـوِلَک ؟ص؟ َو 

ً
 َو َمْنِطقـا

ً
قـا

ُ
 َو ُخل

ً
قـا

ْ
َخل

ـَک   َیـا اْبـَن َسـْعٍد َقَطـَع اُل َرِحَ
َ

ْیـِه َفَصـاَح َو َقـال
َ
ـَک َنَظْرَنـا ِإل َنِبّیِ

 
َ

 َو َقَتل
ً
 ِقَتااًل َشـِدیدا

َ
َقـْوِم َفَقاَتل

ْ
ـَو ال ْ َ

َم ن
َ

ـی َفَتَقـّد َکَمـا َقَطْعـَت َرِحِ
ـِی َو 

َ
َعَطـُش َقـْد َقَتل

ْ
َبـِت ال

َ
 َیـا أ

َ
ِبیـِه َو َقـال

َ
َّ َرَجـَع ِإیَل أ ُ

 ث
ً
 َکِثیـرا

ً
عـا َجْ

 َفَبَکی 
ٌ

اِء َسـِبیل َبٍة ِمَن اْلَ  ِإیَل َشـْر
ْ

ْجَهـَدِن َفَهل
َ
ِدیـِد َقـْد أ  احْلَ

ُ
ِثْقـل

َق 
ْ
ْسـَرَع َما َتل

َ
ا أ َ َ

 ف
ً

 َقِلیال
ْ

 َوا َغْوَثـاْه َیـا ُبـَیَّ َقاِتـل
َ

َسـْینُ ؟ع؟ َو َقـال احْلُ
 
ُ
َبًة اَل َتْظَمـأ یَف َشـْر ْو

َ
ِسـِه اْل

ْ
 ؟ص؟  َفَیْسـِقَیَک ِبَکأ

ً
ـدا ّمَ َک حُمَ

َ
َجـّد

ِقَتاِل َفَرَماُه 
ْ
ْعَظَم ال

َ
 أ

َ
اِل َو َقاَتـل ّزَ  َفَرَجـَع ِإیَل َمْوِقـِف الّنُ

ً
َبـدا

َ
َبْعَدَهـا أ

َعَنُه اُل َتَعایَل ِبَسـْهٍم َفَصَرَعـُه َفَناَدی َیا 
َ
َعْبـِدّیُ ل

ْ
َة ال ُمْنِقـُذ ْبـُن ُمـّرَ

َک 
َ
 ل

ُ
َم َو َیُقول

َ
ـال ُؤَک الّسَ ی ُیْقـِر ُم َهـَذا َجـّدِ

َ
ـال ْیـَک الّسَ

َ
َبَتـاْه َعل

َ
أ

َسـْینُ ؟ع؟  ـاَت َفَجاَء احْلُ َ
َ

َّ َشـَهَق َشـْهَقًة ف ُ
ْیَنـا ث

َ
َقـُدوَم َعل

ْ
ـِل ال َعّجِ

 
ً
 اُل َقْومـا

َ
 َقَتـل

َ
ِه َو َقـال  َخـّدِ

َ
ُه َعـل

َ
ْیـِه َو َوَضـَع َخـّد

َ
َحـّیَ َوَقـَف َعل

 
َ

ُسـوِل َعل ِک ُحْرَمِة الّرَ ـا  اْنِتَ
َ

 اِل َو َعـل
َ

ُهـْم َعـل
َ
ْجَرأ

َ
ـوَک َمـا أ

ُ
َقَتل

َعَفاُء. 17 
ْ
ْنَیا َبْعَدَک ال

ُ
الّد

کسـی نمانـد علـّی بـن  و چـون بـا آن حضـرت بجـز خاندانـش 
الحسـین؟ع؟که از زیبا صورتان و نیکو سـیرتان روزگار بود بیرون 
شـد و از پـدرش اجـازه جنـگ خواسـت حضـرت اجـازه اش داد 
سـپس نگاهـی مأیوسـانه بـاو کـرد و چشـمان خـود بزیـر افکنـد و 
اشـگ فـرو ریخـت، سـپس فرمـود: بـار الهـا گـواه بـاش جوانـی که 
گفتـار شـبیه ترین مـردم بـه پیغمبـرت  در صـورت وو سـیرت و 
بـود بجنـگ ایـن مـردم رفـت مـا هـر گاه بدیدن پیغمبرت مشـتاق 
می شـدیم باین جوان نگاه می کردیم پس بفریاد بلند صدا زد ای 
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پسـر سـعد خـدا رحـم تـو را قطـع کنـد همچنـان کـه رحـم مـرا قطـع 
کردی علی؟ع؟ بجانب لشکر شد و جنگ سختی نمود و عّده ای 
را کشت و به نزد پدرش بازگشت و عرض کرد: پدر جان تشنگی 
بجانم آورد و از سنگینی اسلحه آهنین سخت ناراحتم آیا جرعه 
آبی فراهم می شـود؟ حسـین؟ع؟ به گریه افتاد و فرمود ای امان، 
پسر جانم کمی هم بجنگ ادامه بده ساعتی بیش نمانده است 
کـه جـّدت محّمـد را مالقـات کنـی او بـا کاسـه ای لبریـز از آب تـو 
را سـیراب خواهـد کـرد آبـی کـه پـس از آشـامیدن آن هرگـز تشـنه 
نخواهـی شـد پـس آن جـوان بـه میدان بازگشـت و کارزار عظیمی 
نمود تا آنکه منقذ بن مّرة عبدی لعین تیری بسوی او پرتاب نمود 
و او را پای در آورد صدا زد پدرم سالم بر تو اینک جّدم است که بر 
تو سالم می رساند و می فرماید هر چه زودتر نزد ما بیا پس نعره ای 
بر آورد و مرغ روحش از قفس تن پرواز نمود حسـین ؟ع؟آمد تا بر 
بالینش نشست و صورت خود بر صورت علی گذاشت و فرمود: 
خدا بکشد گروهی را که تو را کشتند چه جراتی نسبت به خدا 

ک بر سر دنیا باد.  و هتک احترام پیغمبر داشتند، بعد ازتو خا

مقتل دوم:
کبر؟ع؟  شهادت علی ا

کبر در مقاتل اینطور ذکر شده: لحظات شهادت علی ا
ق رأسـه ضربة صرعته  ث ضربـه منقـذ بـن مرة العبدی عل مفر
و ضربـه النـاس بأسـیافهم ث اعتنـق فرسـه فاحتمله الفرس إیل 
وح  عسـکر العـداء فقطعـوه بسـیوفهم إربـا إربا.فلمـا بلغـت الـر
التـراق قـال رافعـا صوتـه یـا أبتـاه هـذا جـدی رسـول ال؟لص؟ قد 
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یف شربة ال أظمأ بعدها أبدا و هو یقول العجل  سقان بکأسه الو
هبا السـاعة فصـاح  العجـل فـإن لـک کأسـا مذخـورة حـی تشـر
ِن  ْحَ  الّرَ

َ
ُهْم َعل

َ
ْجَرأ

َ
وَک َما أ

ُ
 َقَتل

ً
 اُل َقْوما

َ
احلسین ؟ع؟ و قال َقَتل

ْنَیا َبْعَدَک 
ُ

 الّد
َ

ُسـوِل َعـل ِک ُحْرَمـِة الّرَ ـا  اْنِتَ
َ

 َرُسـوِلِه َو َعـل
َ

َو َعـل
َعَفا.18 

ْ
ال

سپس منقذ بن مّره عبدی ضربتی بر فرق مبارکش زد که وی را از 
پای در آورد و ما بقی لشکر نیز آن حضرت را هدف شمشیرهای 
خـود قـرار دادنـد. پـس از ایـن جریـان دسـت بگـردن اسـب خـود 
در آورد و اسـبش او را بطـرف لشـکر دشـمن بـرد و دشـمنان بـدن 
کـه روح مبارکـش بحلـق  کردنـد. هنگامـی  وی را قطعـه قطعـه 
مقدسـش رسـید بـا صـدای بلنـد فرمـود:  پـدر جـان! ایـن جـدم 
پیامبـر خـدا اسـت کـه مـرا بـا جـام آبـی سـیراب نمـود کـه بعـد از 
 تشـنه نخواهـم شـد. جـدم رسـول خـدا؟لص؟ می فرماید: 

ً
آن ابـدا

العجل العجل! زیرا یک جام آب برای تو ذخیره شده است که 
السـاعه آن را خواهـی آشـامید. امـام حسـین؟ع؟پس از اینکـه 
صیحه ای کشید فرمود: خدا بکشد آن گروهی را که تو را شهید 
کردنـد. چـه چیـزی ایـن جـرات را بـه آنـان داد کـه بـر علیـه خـدا 
و رسـول قیـام نمودنـد و نسـبت بـه پیغمبـر خـدا هتـک حرمـت 

کردند!؟بعد از تو دنیا نابود شود.

شب نهم ) ابالفضل العباس؟ع؟ (
مقتل اول:

تشنگی اهل حرم
بنـی  قمـر  اهلل؟ع؟بـه  عبـد  ابـی  لـذا  بودنـد  تشـنه  حـرم  اهـل 
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هاشم؟ع؟فرمودند برو و برای بچه ها آب بیاور.
فسـمع الطفـال ینـادون العطـش العطـش فرکـب فرسـه و أخـذ 
رحمـه و القربـة و قصـد نـو الفـرات حـی دخـل املاء.فلمـا أراد أن 
کر عطش احلسین و أهل بیته فرمی املاء  یشرب غرفة من املاء ذ
یمة فقطعوا  و مأ القربة  و حلها عل کتفه الین و توجه نو احلن
هبم حی ضربه  یق و أحاطوا به من کل جانب ف�ار علیه الطر
ق عـل یـده الیمـی فقطعها ف�مـل القربة عل کتفه  ر نوفـل الز
الیسـر فضربه نوفل فقطع یده الیسـری من الزند ف�مل القربة 
یـق ماؤهـا ث جـاءه  بأسـنانه فجـاءه سـهم فأصـاب القربـة و أر
سـهم آخـر فأصـاب صـدره فانقلـب عن فرسـه و صـاح إیل أخیه 

احلسین أدرکی. 19
کـه نـدا می زدنـد  اباالفضـل العبـاس؟ع؟ نالـه اطفـال را شـنید 

العطش العطش سـوار اسـبش شـد و مشـک را برداشـت و روانه 

فـرات شـد وارد آب شـد وقتـی خواسـت کمـی آب بنوشـد بـه یـاد 

عطش حسـین؟ع؟ و اهل بیتش افتاد آب را ریخت و مشـک را 

پـر کـرد و بـر روی دوش راسـتش انداخـت و بـه سـمت خیمه هـا 

روانـه شـد راه را بـر او بسـتند و محاصـره اش کردنـد پـس بـا آنهـا 

جنگیـد تـا اینکـه نوفـل ارزق ضربـه ای بـه دسـت راسـت او زد و 

دسـتش را قطع کرد مشـک را به دوش چپش اتداخت با ضربه 

دیگـری دسـت چپـش را قطـع کردنـد مشـک را به دنـدان گرفت 

تیـری بـه مشـک زدنـد و آب ریخـت سـپس تیر دیگـری به قلبش 

زدنـد از اسـب بـه زمیـن افتـاد بـرا درش حسـین را صـدا زد  به دادم 

برس. 
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مقتل دوم:
افتادن حضرت عباس؟ع؟ از روی اسب

وقتـی اباالفضـل؟ع؟ از مرکـب بـر روی زمیـن افتـاد نـدا داد که:»یـا 
ک!« بـرادر جـان حسـین! دیگـر بـرادرت »عّبـاس«  أخـی أدرک أخـا
را دریـاب سـاالر شایسـتگان بـا شـنیدن نـدای پرچمـدار قهرمانـش 
هماننـد بـاز شـکاری بـه میـدان تاخت و خـود را به برادر رسـانید، اّما 
هنگامی که به عّباس نگریسـت، دید دسـت ها قلم شده، پیشانی 
شکسـته و بـر دیدگانـش تیـر بیدادگران نشسـته است.حسـین؟ع؟ 
بـا کمـر خمیـده نزدیـک آمد و کنار پیکر غـرق در خون پرچمدار بلند 
آوازه اش نشسـت، سـر او را به دامن گرفت و او جان به جان آفرین 
تسلیم کرد.حسین؟ع؟ خطا به او فرمود:»أخی! االن انکسر ظهری 
ک  ـت حیلـی و شـت ب عدّوی.«برادرم! عباسـم! اینک با به خا

ّ
و قل

افتـادن تـو دیگر کمرم شکسـت، و تدبیـر و چاره ام، محدود و اندک 
شد و دشمن تجاوزکار به شماتت من برخاست.20 

مقتل سوم:
برگشـتن امـام حسـین؟ع؟ بـه خیمه هـا پـس از شـهادت قمـر بنـی 

هاشم ؟ع؟:
انـدوه برخاسـت و بـه سـوی خیمه هـا  بـا دنیایـی غـم و  گاه  آن 
بازگشـت. دختر فرزانه اش »سـکینه؟س؟« به استقبال پدر شتافت 

و گفت:
می  »أبتـاه هـل لـک علـم بعّمی العبـاس؟« پدر جان! آیـا از عمو
عّبـاس خبـر نـداری؟او بـا دیـدگان اشـکبار فرمود:»یـا بنتـاه! 
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گرانمایـه ام! عمـوی قهرمانـت  اّن عّمـک قـد قتـل ...«دخـت 
کشـتند. در ایـن هنـگام خواهـر قهرمانـش زینـب سـالم اهَّلل  را 

علیهافریـاد بـرآورد کـه:»و اخـاه! وا عباسـاه! واضیعتنـا بعـدک!« 

هان ای جان برادر! ای عباس عزیز! ای داد از گرفتاری و تنهایی 

ما پس از شهادت جانسوز تو!21 

وز عاشورا )امام حسین؟ع؟ ( شب و ر
مقتل اول:

برگشتن ذوالجناح به خیام
یکی از لحظات سخت برای اهل بیت؟ع؟ وقتی بود که ذوالجناح 
بـدون صاحـب بـه خیمه هـا برگشـت در زیـارت ناحیـه مقدسـه ایـن 

صحنه به این صورت به تصویر کشیده شده است:
 
ً
ْمِ�مـا حُمَ  ،

ً
َقاِصـدا ِخَیاِمـَک  ِإیَل  َو   ،

ً
َشـاِردا َفَرُسـَک  ْسـَرَع 

َ
أ َو 

َن َسـْرَجَک  ، َو َنَظـْر
ً
ّیـا ِز َسـاُء َجـَواَدَک حَمنْ ْیـَن الّنِ

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
.َفل

ً
ِکیا َبا

ُدوِد،   احْلنُ
َ

ـُعوِر َعـل
ُ

ـُدوِر، َناِشـَراِت الّش َن ِمـَن احْلنُ ، َبـَرْز
ً
ّیـا ِو

ْ
ْیـِه َمل

َ
َعل

ِعـّزِ 
ْ
یـِل َداِعَیـاٍت َو َبْعـَد ال َعِو

ْ
ُوُجـوِه، َسـاِفَراٍت َو ِبال

ْ
اَلِطَمـاِت ال

ٍت َو ِإیَل َمْصَرِعَک ُمَباِدَراٍت. 22
َ

ال
َّ
ُمَذل

پـس چـون بانـواِن َحـَرم اسـِب تیـز پـای تـو را خوار و زبـون بدیدند 

و زیـِن تـو را بـر او واژگونـه یافتنـد، ازپـِس پرده هـا)ِی خیمـه( 

کنـده نمودند، بر  خـارج شـدند،درحالیکه گیسـوان برگونه هاپرا

صورت هـا می زدنـد و نقـاب ازچهـره هاافکنـده بودند، و بصدای 

ـت درافتـاده 
ّ
بلندشـیون می زدنـد و ازاوِج عـّزت بـه حضیـض ذل

بودند و به سوِی قتلگاه تو می شتافتند.
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مقتل دوم:
حمله به خیام

وقتـی امـام؟ع؟ را بـه شـهادت رسـاندند بـه خیمه هـا حملـه کردند؛ 
زنـان و کـودکان از خیمه هـا بیـرون آمدنـد و گفتنـد مـا را بـه قتلـگاه 

ببرید:
َسـْینِ ؟ع؟   َمْصـَرِع احْلُ

َ
 َمـا َمـَرْرُتْ ِبَنـا َعـل

َ
ـَن ِبَ�ـّقِ اِل ِإاّل

ْ
َو ُقل

 
َ

ْبـَن ُوُجوَهُهـّنَ َقـال  ِصْ�ـَن َو َضَر
َ

َقْتـل
ْ
ْسـَوُة ِإیَل ال ـا َنَظـَر الّنِ ّمَ

َ
َفل

َسـْینَ ؟ع؟ َو  ْیَنـَب ِبْنـَت َعـِلٍّ ؟امهع؟ َتْنـُدُب احْلُ ْنـَس َز
َ
َفـَو اِل اَل أ

ْیـَک 
َ
 َعل

َّ
ـَداْه َصـل ّمَ ـٍب َکِئیـٍب َیـا حُمَ

ْ
یـٍن َو َقل ُتَنـاِدی ِبَصـْوٍت َحِز

ْعَضـاِء 
َ
ـُع اْل َمـاِء ُمَقّطَ  ِبالّدِ

ٌ
ـل َسـْینُ ُمَرّمَ ـَماِء َهـَذا احْلُ ِئَکـُة الّسَ

َ
َمال

ْصَطـَی َو ِإیَل  ـٍد اْلُ ّمَ ْشـَتَکی َو ِإیَل حُمَ َو َبَناُتـَک َسـَباَیا ِإیَل اِل اْلُ
ـَهَداِء َیـا 

ُ
ِد الّش ـَزَة َسـّیِ ْهـَراِء َو ِإیَل َحْ ْرَتـیَض َو ِإیَل َفاِطَمـَة الّزَ َعـِلٍّ اْلُ

َبَغاَیا 
ْ
ْواَلِد ال

َ
 أ

ُ
َبا َقِتیل ْیِه الّصَ

َ
َعَراِء َتْسِی َعل

ْ
َداْه َهَذا ُحَسْینٌ ِبال ّمَ حُمَ

ْصَ�اَب 
َ
 اِل ؟ص؟ َیا أ

ُ
ی َرُسـول َیْوَم َماَت َجّدِ

ْ
َباْه ال َوا ُحْزَناْه َوا َکْر

َواَیٍة  َباَیا َو یِف ِر ْصَطَی ُیَساُقوَن َسْوَق الّسَ ُة اْلُ ّیَ َداْه َهُؤاَلِء ُذّرِ ّمَ حُمَ
یـُح  ـْم ِر ْیِ

َ
ـًة َتْسـِی َعل

َ
ُتـَک َمْقَتل ّیَ ـَداْه َبَناُتـَک َسـَباَیا َو ُذّرِ ّمَ َیـا حُمَ

ِعَماَمِة 
ْ
وُب ال

ُ
َقَفـا َمْسـل

ْ
ِس ِمـَن ال

ْ
أ وُز الـّرَ ـُز ْ َبـا َو َهـَذا ُحَسـْینٌ حَمج الّصَ

َداِء.23  َو الّرِ
زنـان می گفتنـد: بـه حـّق خـدا ما را به قتلگاه بریـد، چون نظر زنان 

به کشـتگان افتاد صیحه کشـیده بر صورت های خود می زدند.

گوید: به خدا سوگند، فراموش نمی کنم زینب دخت علی؟ع؟را 

کـه بـر حسـین؟ع؟نوحه می کـرد و بـا آوایـی حزیـن و دلـی دردمنـد 

ندا کرده می گفت: وا محّمداه! خدای آسـمان بر تو درود فرسـتاد، 

این حسین توست که عریان و خون آلود با اعضای قطعه قطعه 
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بیفتاده، وای از این مصیبت، دختران تو اسیرند، شکایت ها را به 

نزد خدا و نزد محّمد مصطفی و نزد علّی مرتضی و فاطمه زهرا و 

حمزه سـّید الشـهداء می برم.وا محّمداه! این حسـین اسـت که در 

ک پاشـد کشـته زنازادگان اسـت،  این بیابان که باد صبا بر آن خا

امـان از ایـن همـه حـزن و انـدوه، این همه سـختی و بال بر توای ابا 

عبـد اهَّلل، گوئیـا جـّدم رسـول اهَّلل؟لص؟امـروز دنیـا را تـرک فرمـود.

ای اصحـاب محّمـد، اینـان ذّرّیـه مصطفی انـد کـه چـون اسـیران 

بـرده شـوند.در روایـات دیگـر: وا محّمـداه! دخترانـت اسـیر و ذّرّیه 

ک فرو  تو کشته شدگانی هستند که باد صبا بر پیکرهایشان خا

پاشد، این حسین است که سر انورش از قفا بریده شده بی هیچ 

عمامه و ردا.

خطبه امام سجاد؟ع؟ 
روضه خوانی امام سجاد؟ع؟ :

امـام سـجاد؟ع؟ در کوفـه خطبـه ای می خوانند و در آن به مصائب 
اهل بیت:اشاره می کنند:

 
ً
ِن اْسُکُتوا َو َقاَم َقاِئا

َ
اِس أ  ِإیَل الّنَ

َ
ْوَمأ

َ
َعاِبِدیَن ؟ع؟ أ

ْ
ْیَن ال َّ ِإّنَ َز ُ

ث
ـاُس َمْن َعَرَفِی َفَقْد َعَرَفِی  ا الّنَ َ ّیُ

َ
 أ

َ
ْیـِه َو َقـال

َ
ْثـَی َعل

َ
َفَ�ِمـَد اَل َو أ

َنا 
َ
ِب َطاِلٍب أ

َ
ِ ْبـِن َعـِلِّ ْبـِن أ َسـْین َنـا َعـِلُّ ْبـُن احْلُ

َ
َو َمـْن َلْ َیْعِرْفـِی َفأ

َنـا اْبـُن َمـِن 
َ
ُفـَراِت ِبَغْیـِر َذْحـٍل َو اَل ِتـَراٍت أ

ْ
ْذُبـوِح ِبَشـّطِ ال اْبـُن اْلَ

ـُه َو 
ُ
ـُه َو ُسـِبَ ِعَیال

ُ
ـَب َمال مُیـُه َو ُسـِلَب  َنِعیُمـُه َو اْنُتِ ـَک َحِر اْنُتِ

ُکْم 
َ
ّن
َ
ُموَن أ

َ
 َتْعل

ْ
ْنَشْدُتُکُم اَل َهل

َ
 َفأ

ً
 َو َکَی ِبَذِلَک َفْخرا

ً
 َصْبرا

َ
ُقِتل

ـا   ِلَ
ً
ُتُمـوُه َفَتّبـا

ْ
یَثـاَق َفَخَذل َعْهـَد َو امْلِ

ْ
ْعَطْیُتُمـوُه ال

َ
ِب َو أ

َ
َکَتْبـُمْ ِإیَل أ
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وَن ِإیَل َرُسـوِل اِل ص ِإْذ  ٍ َتْنُظـُر ـِة َعـْین ّیَ
َ
ِیُکـْم ِبأ

ْ
ًة ِلَرأ

َ
ْمـُمْ َو َسـْوأ

َ
َقّد

ِی َفاْرَتَفَعْت  ّمَ
ُ
ْسـُمْ ِمْن أ

َ
ْکُمْ ُحْرَمِی َفل ِت َو اْنَتَ ـُمْ ِعْتـَر

ْ
 َقَتل

ُ
َیُقـول

ْکُمْ َو 
َ
 َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َهل

َ
ِ َناِحَیٍة َو َقـال

ّ
ـاِس ِمـْن ُکل ْصـَواُت الّنَ

َ
أ

ُمون.
َ
َما َتْعل

کت شـوید همـه  سـپس زیـن العابدیـن؟ع؟ اشـاره فرمـود کـه سـا

کت شدند بپا خواست و خدای را سپاس گفت و ثنا خواند  سا

و نـام پیغمبـر بـرد و بـر وی درود فرسـتاد سـپس گفـت: ای مـردم 

هر که مرا شـناخت که شـناخته اسـت و هر که نشـناخت من 

خـود را بـاو معّرفـی می کنـم مـن علـّی فرزنـد حسـین فرزنـد علـّی 

بن ابی طالبم من فرزند کسـی هسـتم که احترامش هتک شـد 

و اموالـش ربـوده شـد و ثروتـش بتـاراج رفـت و اهـل و عیالـش 

کنـار رود فـرات  کـه او را در  کسـی هسـتم  اسـیر شـد مـن فرزنـد 

بی سـابقه کینـه و عـداوت سـر بریدنـد مـن فرزنـد کسـی هسـتم 

که او را با شـکنجه کشـتند و همین فخر او را بس ای مردم شـما 

را بخـدا سـوگند میدانیـد کـه شـما بودیـد بـر پـدرم نامـه نوشـتید و 

فریبش دادید؟و با او پیمان بستید و بیعت نمودید و بجنگش 

پرداختیـد مـرگ بـر شـما بـا ایـن کـرداری کـه از پیـش بـرای خـود 

فرسـتادید و رسـوائی بر این رأی شـمابا چه دیده ای بروی رسـول 

خدا نگاه خواهید کرد؟ هنگامی که بشما بگوید: چون عترت 

مـرا کشـته اید و احتـرام مـرا هتـک کرده ایـد از اّمـت مـن نیسـتید 

راوی گفت: صداها از هر طرف برخاست و بیکدیگر می گفتند 

نابود شده اید و نمی دانید.24  
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روضه های امام سجاد؟ع؟  
العابدین؟ع؟بـر  زیـن  امـام  عـزاداری  درمـورد  صـادق؟ع؟  امـام 

مصائب شهدای کربال می فرمایند :
َعاِبِدیـَن ؟ع؟ 

ْ
ْیـَن ال  ِإّنَ َز

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
ـاِدِق ؟ع؟ أ ِوَی َعـِن الّصَ  َفـُر

ـُه َفِإَذا َحَضَر 
َ
ْیل

َ
 ل

ً
اَرُه َو َقاِئا  َنَ

ً
َبِعینَ َسـَنًة َصاِئـا ْر

َ
ِبیـِه أ

َ
 أ

َ
َبَکـی َعـل

 
ُ

ُمُه ِبَطَعاِمِه َو َشـَراِبِه َفَیَضُعـُه َبْینَ َیَدْیِه َفَیُقول
َ

ْفَطـاُر َجـاَء ُغال اْلِ
 اْبـُن َرُسـوِل 

َ
 ُقِتـل

ً
 اْبـُن َرُسـوِل اِل َجاِئعـا

َ
 ُقِتـل

ُ
 َیـا َمـْواَلَی َفَیُقـول

ْ
ُکل

 َطَعاُمُه 
َّ

ُر َذِلـَک َو َیْبِکـی َحّیَ َیْبَتـل  ُیَکـّرِ
ُ

 َیـَزال
َ

 َفـال
ً
اِل َعْطَشـانا

َق   َکَذِلَک َحّیَ حَلِ
ْ

ْم َیـَزل
َ
ـَزُج َشـَراُبُه ِبُدُموِعِه َفل َّ مُیْ ُ

ِمـْن ُدُموِعـِه ث
 

َ
ْ�ـَراِء َقال  ِإیَل الّصَ

ً
ـُه َبَرَز َیْومـا

َ
ّن
َ
ـُه أ

َ
یًل ل َث َمـْو

َ
 َو َحـّد

َ
ِبـاِل َعـّزَ َو َجـل

ُع  ْسَ
َ
َنا أ

َ
 ِحَجاَرٍة َخِشَنٍة َفَوَقْفُت َو أ

َ
َفَتِبْعُتُه َفَوَجْدُتُه َقْد َسَجَد َعل

 اُل 
َ

َه ِإاّل
َ
: اَل ِإل

ُ
ٍة َیُقول َف َمّرَ

ْ
ل

َ
ْیِه أ

َ
ْحَصْیُت َعل

َ
َشِهیَقُه َو ُبَکاَءُه َو أ

 
ً
 َو َتْصِدیقا

ً
 اُل ِإمَیانا

َ
َه ِإاّل

َ
 اَل ِإل

ً
 َو ِرّقا

ً
ـدا  اُل َتَعّبُ

َ
ـَه ِإاّل

َ
 اَل ِإل

ً
 َحّقـا

ً
َحّقـا

َیَتـُه َو َوْجَهـُه َقـْد ُغِمَرا  َسـُه ِمـْن ُسـُجوِدِه َو ِإّنَ حِلْ
ْ
َّ َرَفـَع َرأ ُ

ث
ً
َو ِصْدقـا

ْن 
َ
ْزِنـَک أ  َمـا آَن حِلُ

َ
ِدی أ ـُت َیـا َسـّیِ

ْ
ـاِء ِمـْن ُدُمـوِع َعْیَنْیـِه َفُقل ِباْلَ

ْیَ�ـَک ِإّنَ َیْعُقـوَب ْبـَن   یِل َو
َ

 َفَقـال
َّ

ْن َیِقـل
َ
َیْنَقـیِضَ َو ِلُبَکاِئـَک أ

َب اُل   َفَغّیَ
ً
ُه اْثَنا َعَشـَر اْبنا

َ
 اْبَن َنِبٍّ ل

ً
ِإْسـَ�اَق ْبِن ِإْبَراِهَم َکاَن َنِبّیا

َغّمِ 
ْ
ِن َو اْحَدْوَدَب َظْهُرُه ِمَن ال ْز ُسُه ِمَن احْلُ

ْ
ْم َفَشاَب َرأ  ِمْنُ

ً
َواِحدا

ِب 
َ
ْیُت أ

َ
َنا َرأ

َ
ْنَیا َو أ

ُ
ُبَکاِء َو اْبُنُه َحّیٌ یِف َداِر الّد

ْ
َو َذَهَب َبَصُرُه ِمَن ال

ْهـِل َبْیـِی َصْرَعـی َمْقُتوِلـینَ َفَکْیـَف 
َ
ِخـی َو َسـْبَعَة َعَشـَر ِمـْن أ

َ
َو أ

 ُبَکاِئی. 25 
ُّ

ِن َو َیِقل َیْنَقیِض ُحْز
گریـه می کـرد زیـرا از امـام  و از  انـدوه و ناراحتـی بـزرگ بسـیار 

کـه فرمـود: زیـن العابدیـن؟ع؟  صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

گریسـت و در ایـن مـدت روزهـا را روزه  بـر پـدرش چهـل سـال 
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داشـت و شـبها بعبـادت بـر پـا بـوده هنـگام افطـار کـه می رسـید 

خدمتگـزارش غـذا و آب حضـرت را مـی آورد و در مقابـل اش 

می گذاشت و عرض می کرد: آقا بفرمائید میل کنید. می فرمود: 

فرزنـد رسـول خـدا گرسـنه کشـته شـد. فرزنـد رسـول خـدا تشـنه 

کشـته شـد آنقـدر ایـن جمله هـا را تکـرار می کـرد و می گریسـت تا 

غذایـش از  آب دیدگانـش تـر می شـد و آب آشـامیدنی حضـرت 

بـا اشـگش می آمیخـت حـال آن حضـرت چنیـن بـود تـا بخـدای 

کـه   پیوسـت یکـی از غالمـان حضـرت گفتـه اسـت 
ّ

عـّز و جـل

گویـد: مـن نیـز بدنبـال اش بیـرون  روزی امـام بـه بیابـان رفـت 

شـدم دیدم پیشـانی بر سـنگ سـختی نهاده اسـت من ایستادم و 

صـدای نالـه و گریـه اش را مـی شنیدم شـمردم هـزار بـار گفـت ال 
الـه ااّل ال حّقـا حّقـا ال الـه اال ال تعّبـدا و رّقـا ال الـه اال ال ایانـا و 
تصدیقـا و صدقـا سـپس سـر از سـجده اش برداشـت محاسـن و 
صورتـش غـرق در آب بـود از اشـگ چشـمش عـرض کـردم: آقای 

من وقت آن نرسیده که اندوهت پایان پذیرد و گریه ات کاهش 

یابـد؟ بـه مـن فرمـود وای بـر تـو! یعقـوب بـن اسـحق بـن ابراهیـم 

پیغمبر و پیغمبر زاده بود و دوازده فرزند داشت خداوند یکی از 

فرزندانش را پنهان کرد موی سـرش از اندوه فراق سـفید گشـت 

و از غـم، کمـرش خـم شـد و از گریـه، دیـده اش نابینـا بـا اینکـه 

فرزنـدش در همیـن دنیـا بـوده و زنـده ولـی مـن پـدرم و بـرادرم و 

هفـده تـن از فامیلـم را کشـته و بـروی زمیـن افتـاده دیـدم چگونه 

روزگار اندوهم سر آید و گریه ام بکاهد .
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1. األمالى) للصدوق(، النص، ص 129.

كمره ای، متن، ص 130 و131. 2. األمالى )للصدوق( / ترجمه 
تى، ج2، ص  59. 3. اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محال

4. مقتل مقرم، ص 91.
5. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 81.

6. زندگانى حضرت امام حسن مجتبى ؟ع؟ ) ترجمه جلد 44 بحار األنوار(، ص 437.
7. المزار الكبیر )البن المشهدی(، ص 506.

8. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج45، ص 48.
9. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 92.

10. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 107.
11. لهوف / ترجمه میر ابو طالبى، ص 137.
12. لهوف / ترجمه میر ابو طالبى، ص 147.

13. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 123.
14. اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد، ج2، ص 109.

15. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 117.
16. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج45، ص 67.

17. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص 113 و 114.
18. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج45، ص 45.
19. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج45، ص 42.

20. در سوگ امیر آزادی ) ترجمه مثیر األحزان (، ص 259.
21. در سوگ امیر آزادی ) ترجمه مثیر األحزان (، ص 260.

22. المزار الكبیر )البن المشهدی(، ص 505.
23. اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهری / النص / 133 / المسلک الثانى فى 

وصف حال القتال و ما يقرب من تلک الحال.
24. آهى سوزان بر مزار شهیدان )ترجمه اللهوف(، متن، ص 158.

25. آهى سوزان بر مزار شهیدان )ترجمه اللهوف(، متن، ص 210 و 211.
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4- مفاتیح الجنان
5- اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید

6- الكافي )ط - اإلسالمیة(
7- الكافي )ط - دارالحديث(

8- بحار األنوار
9- ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن

10- اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمه فهرى
11- تحف العقول

كتاب سلیم 12- اسرار آل محمد ؟مهع؟/ ترجمه 
13- مقتل جامع سید الشهدا ؟ع؟

14- اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(
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35 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
36- صحیفه امام خمینى؟وضر؟

37- المزار الكبیر ابن المشهدی
38- عبرت هاىعاشورا)آيت اهلل سید احمد خاتمى(
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