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 جوانان و قمربنی هاشم (ع)

 ایجاد انگیزه :

نظیر بود. ایمان محکم، بصیرت کافی، و یقین داشت. شخصیتی که وقتـی عباس تسلیم، یقین و وفایش بی
 امام حسین آمد کنار بدنش، آن هنگامی که روي زمین افتاده بود به او خطاب کرد و فرمود:

 فلی قد کنت کالرّکن الوثیقی    شقیقیاخی یا نورَ عینی یا 

 ایا قمرا منیراً کنت عونی؛    

ي استوار براي حسین بودي. اي ماه نورانی حسین، تو پشتیبان من بودي تو مثل یک رکن وثیق و پشتوانه
لفضل ابادانید اباالفضل العباس و همچنین علی اکبر هر دو جوان بودند. نقل شده در کربال ابا توجه به این که می

سال و بسیاري از شهدایی که در کربال جانشـان را فـدا کردنـد جـوان  25تا  18سال داشت و علی اکبر بین  37
م؛ یکنـمـی بیـاندر دو قسـمت بحث را .  گونه کنار اربابشان جان دادندبودند، و در سنین نوجوانی و جوانی این

زندگی قمربنی هاشم و حس مسئولیت او در برابر امام هاي دوران جوانی، و در قسمت دوم به قسمت اول ویژگی
 م. یکناي میاشاره

 متن و محتوا :

هایی دارد که خودش هم خبر ندارد. جوانی فصل نشاط است، فصل سـبزي حیـات گاهی انسان توانمندي
نسـالی است، فصل شیرین زندگی است. جوانی تکرارپذیر نیست، صفات جوانی باعث ماندگاري در کهنسالی و میا

طلبی دارد. دوران جوانی، دورانی است که اگـر ي فضیلت جویی و حقاي شاد، بانشاط، روحیهاست. جوان روحیه
تواند تا پایان عمر خودش را به طور دقیق رقم بزند. دوران جوانی دوران رشـد می دکسی از آن خوب استفاده کن

 هاست. استعدادها و توانمندي

 نانهاي جوانان و نوجواویژگی

 آسان پذیري  -1

النّ قلب الشّبابّ ارقثـق مـن «فرماید: یک خصوصیت جوان رقّت طبع و آسان پذیري است. امام صادق می
)؛ قلب جوان از 180؛ النور المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین، ص54، ص 1: علل الشرایع، ج 1، (»قلب الشیخ



کنـد. گیرد و زودتر تغییر میپذیرتر است، زودتر مطلب را میتر است؛ یعنی آسان هاي کهنسال رقیققلب انسان
انّ اهللا بعثنـی حقّـاّ «هـا، بر شما باد به جوان» اوصیکم بالشّبّان«پیامبر فرمود: وقتی خدا مرا مبعوث کرد فرمود: 

بّانفحـالَ�َ«خدا مرا به عنوان نبی و پیغمبر خق فرستاد که مردم را پند و انـدرز بـدهم، » بشیراَ ونذیراً » فنی الشـّ
یوخ ثـم قـرأ «؛ یعنی جلف و پیمان، »حالَف«ها بودند. اولین کسانی که به من دست دادند جوان و خـالفنی الشـّ

)؛ و اولین مخالفین من در 368، ص 3و ج 349، ص 1: روایات تربیتی، ج 2، (»فطال علیهم األمد فقست قلوبهم
 میان کهنساالن بودند، آنها دیرتر مرا پذیرفتند. 

 داستان 

مورد اول: ابوجهل با پیغمبر آن قدر مبارزه کرد، که حتی در آن روزي که در جنگ بدر سر از بدنش جـدا 
گفت. پیغمبر فرمود: فرعون زمان من؛ یعنی ابوجهل از فرعـون زمـان موسـی بـدتر کردند به پیغمبر ناسزا میمی

گفت، گفت اشتباه کردم اما ابوجهل حتی موقع شد دیگر ناسزا نمیبود، چون وقتی فرعون داشت در آب غرق می
 گفت. جداکردن سر از بدنش ناسزا می

که برادر مادري ابوجهل است. او یک جـوان » عِیاش«یا » عَیاش«مورد دوم: ابوجهل برادري دارد به نام  
او هـم  است، آمد مدینه خدمت پیغمبر گرامی اسالم مسلمان شد. ابوجهل پسر جـوانی هـم بـه نـام اکرمـه دارد

ي اینکه مادرمان مریض اسـت و مسلمان شد. هم پسر ابوجهل و هم برادر جوانش مدینه آمدند. ابوجهل به بهانه
)؛ برادرشـان را از 78، ص 5: پیغمبـر و یـاران، ج 1خواهیم برادرمان را پـیش او ببـریم، (حالش خوب نیست می

-ها و چشـمهجرت بود. ابوجهل دستور داد دست هاي اولپیغمبر جدا کردند و به طرف مکه آوردند، همان سال
زدند یا اهل هاي مکه او را چرخاندند و فریاد میهاي این جوان را بستند، طنابی به گردنش انداختند و در کوچه

کنـیم، شـما هـم تعبیر اوست= سفاهت به خرج داده و مسلمان شده چه مـی –مکه، ببینید ما با این جوانی که 
بکنید. او را در شهر چرخاندند و تحقیر کردند و در زیرزمین منزل زندانی کردند، آب و غذایش  همین کار را با او

ي جوان است، اولین خصوصـیات جـوان را کم کردند، اما او دست از پیغمبر و از رسول خدا برنداشت. این روحیه
سـالمی اسـت. از ایـن دسـت رقیق بودن قلب، قدرت تغییر، آسان پذیري، و سهل الوصول بودن از نظر معـارف ا

 هاي فراوانی در تاریخ اسالم داریم. نمونه

مورد سوم: ابان ابن سعید یک جوان بود، پدرش با پیغمبر مبارزه کرده بود، دو برادرش در بدر در سـپاه  
ي کفـر کفر مقابل پیغمبر، کشته شده بودند با این وصف، یعنی کسی کـه دو داغ از دو بـرادر آن هـم در جبهـه

)، ایـن 5، ص 1: پیغمبـر و یـاران، ج2ده، اما خودش پذیرش داشت، خدمت رسول خدا آمد و مسلمان شـد، (دی
 اولین خصوصیت جوان است. 



 قدرت فضیلت طلبی -2

ویژگی دوم جوان، عبارت است از فضیلت جویی، حق طلبی، شجاعت در راه فضیلت؛ اگر جـوان در جـایی 
زنـد. شـجاع اسـت و رود، به میـدان مـی، قدرت ریسک دارد، جلو میدید که فضیلتی هست و براي او اثبات شد

 گذاردو این ویژگی دوم یک جوان است. مالحظه ندارد. اگر فضیلت یافت، جانش را در طبق اخالص می

 داستان 

مورداول: در آستانه جنگ جمل جوانی بود به نام مسلم مشاجعی؛ جوانی مومن، متدّین، قـرآن خـوان وبـا 
ها عرضه ها حرف بزند؟ قرآن را به اینامیرالمومنین فرمودند: چه کسی حاضر است برود با قرآن با ایندین، وقتی 

روم. قرآن را برداشت، آمـد مقابـل سـپاه جمـل جنگند، او گفت: من میکند که بدانند دارند با مصداق قرآن می
دند دست راستش را قطع کردند، قرآن را ایستاد. فریاد زد و شروع کرد به خواندن قرآن و تبلیغ کردن. شمشیر ز

اش و او بر زمین افتاد. روي زمین به دست چپش گرفت و فریاد زد، دست چپش را قطع کردند، قرآن روي سینه
غلطیـد. در اش در خـون خـودش مـیبه او تیر زدند،  قرآن با سینه به هم دوخته شد، جوان با قرآن روي سـینه

نقـل ایـن نبـرد بـوده، حاال به چه مناسبتی در  -ده بود. مادرش هم آن جا بودحالی که دو دستش را از دست دا
شده است مادر آمد کنار بدنش و اشعاري خواند، گفت: خدایا شاهد باش جوان من  حـرف ناپسـندي نـزده بـود، 

ن إنّ الفتـی ممّـ«اش است. امیرالمـومنین فرمـود: قرآن خوانده بود، شاهدش هم این قرآنی است که روي سینه
، 3؛ شاگردان مکتـب ائمـه، ج 341، ص 2؛ ارشاد القلوب، ج 112، ص 28. بحار االنوار، ج 1 1»حشا اهللا قلبه نوراً

-. ؛ خدا قلب این جوان را پر از نور کرده، این جوان نورانیت محض شده است. ایـن شـجاعت و فضـیلت361ص 
 طلبی خصوصیت یک جوان است.

ام خالد بن سفیان علیه ما اسالم در مدینه بودند، فرمودند: من شنیدهمورد دوم: زمانی که پیغمبر گرامی  
خواهد به مدینه حمله کند. او مفسد فی االرض است، چون علیه نظـام اسـالمی سـالح و سالح جمع کرده و می
ا خواهد به مسلمانان حمله کند. فرمود: چه کسی حاضر است برود با او درگیر شـود و او رلشکر جمع کرده و می

ساد است، مفسـد فـی بکشد و شرّ او را از سر مسلمانان کم کند؟ دستور پیغمبر است کشتن کسی که حکمش ف
روم، فقط نشانی هـاي او را بـه وان به نام عبداهللا بن انیس بلند شد،گفت: یارسول اهللا من میاالرض است. یک ج

کنی انسان به است که هر وقت به او نگاه می من بدهید که من به اشتباه کسی را نکشم. آقا فرمود: نشانی او این
انـدازد، در فـالن منطقـه افتد، چون او شیطان مجسم است. هیکل درشتی دارد، لرزه به اندام مییاد شیطان می

ت که ساین جوان است که قدرت ریسک دارد، این جوان ا -کند.کند، در فالن جا دارد سالح جمع میزندگی می
ي اینکـه هانهگذرد، تعلق خاطرش کم است بلند شد آمد او را پیدا کرد و به بد، راحت میتوان فضیلت جویی دار



خواهم به تو پول و سالح بدهم و جزو مخالفین ثبـت نـام کـنم، آمـد و بـا او ت کنم، میخواهم کمکمن هم می
ات فالح را نشان چهره آمد پیغمبر فرمود:درگیر شد و او را به درك واصل کرد. وقتی برگشت از همان دور که می

دهد که پیروز هستی. عرض کرد بله، یا رسول اهللا. فرمود: صـبر ات نشان میچهره» أفلح الوجه«دهد، فرمود: می
اند پیغمبر به داخل خانه رفت عصایش را به او داد و فرمود: سفارش کن این عصـا را بـا تـو دفـن کن. نقل کرده

 1کنی.این عصاي من به صحراي محشر بیا، در آن جا راحت من را پیدا می کنند و به خاك بسپارند، در قیامت با
. این عصا یک نشانه و ودیعه باشد، آن را تا قیامت گرو نگه دار. خوب این جوان 117، ص 4. پیغمبر و یاران، ج 1

 طلبی دارد. است که قدرت فضیلت

 عشق به عبادت و بندگی -3

ممکن است به دالیل خاصی یک انحرافی پیدا شود، ممکن است  ویژگی سوم جوان، عشق به عبادت است.
توجهی کند ولی فطرت جوان عبادت طلب است، عبادت جوست. پیغمبر اکرم جوان کمی به نماز و به عبادت بی

. میزان 1 1»ان اهللا تعالی یباهی بالشابّ العابد المالئکۀ، یقول أنظروا الی عبدي! ترك شهوته من أجلی«فرمودند: 
گوید: مالئکه! نگاه کنید ایـن عبـد، کند، میاش به جوان عابد، افتخار می. ؛ خدا پیش مالئکه1858حکمه، ص ال

گسـترم، گـاهی ي رحمتم را بر سرش مـیجوان شهوتش را به خاطر من ترك کرده، من هم به عزتم قسم، سایه
ل نیستیم. گاهی اصالًتوان نگاه کردن به گوید ما که اهل نزوتواند گناه کند، گاهی کسی پولی ندارد میکسی نمی

رانی را ندارد، به قول معروف نامحرم را ندارد، گاهی این قدر قواي او از بین رفته که امکان ارتکاب حرام و شهوت
گوید بی بی از بی چادري در خانه نشسته، گاهی این گونه است. اما جوان که این طور نیست، خدا به مالئکه می
تواند امشب در این حسینیه نباشد، در این نید این جوان به خاطر من شهوت را ترك کرده او که میگوید: ببیمی

تواند خیلی جاهاي دیگر باشد،  ایـن جـوان تواند براي نماز اول وقت در مسجد نباشد، میمسجد نباشد او که می
مـن قـرأ «یت داریم امام صادق فرمـود: تواند این چشمی را که روي قرآن انداخته به نامحرم هم بیاندازد، روامی

؛ 603، ص 2. الکـافی،ج 2 2»اخـتلط القـرآن بلحمـه و دمـه«؛ جوانی که قرآن بخواند، »القرآن و هو شابّ مومن
شـود، در . ؛ قرآن با گوشـت و خـونش مخلـوط  مـی187، ص 89؛ بحار االنوار، ج 177، ص 6وسائل الشیعه، ج 
در حال رشد و شکل گیري است. ویژگی دیگر جوان میـل بـه عبـادت کند چون جوان است و وجودش نفوذ می

 است. فطرت جوان پاك است، اگر هم یک وقتی مخالفتی دارد سطحی است. 

 

 



 داستان

انـد در صـفیّن هـم این داستان براي جوانان جالب است، نوشـته –جوانی بود به نام عامر ابن عبد قیس  
زمان دیگر جوان نبود، سنش باال رفته بود و در کنار امیر المومنین با سپاه خدمت امیرالمومنین بود البته در آن 

ي قـرآن شـامل گفت: اگر یک آیـهاو می -هاي پیغمبر شرکت کرداش در اکثر جنگصفین جنگید، او در جوانی
ما یتقبـل اهللا إنّ«فرماید: اي که خدا میگوید: این آیهگویند کدام آیه؟ میحال من شود برایم بس است. به او می

کند، عمل همراه با ریا، عمل با شرك، عملی کـه . خدا عمل انسان باتقوا را قبول می27. مائده، 1 1»من المتقین
چشمی باشد، و عملی که از روي ریا و براي غیرخدا باشد این پذیرفتـه نیسـت، کمـا اینکـه به خاطر چشم و هم

رسـد، گـاهی یـک عرش مـی نی کرد. گاهی میبینید یک نماز بهاعمل قابیل پذیرفته نشد، در حالی که اوهم قرب
کند و براي آن یک آیه نازل کند، مثل انگشتري که حضرت علی در حال نماز انفاق میانفاق چقدر ارزش پیدا می

ها شب بود بیرون آمدم ، دیـدم گوید در یکی از جنگشود. که این به کیفیت عمل بستگی دارد. شخصی میمی
آید رفتم دیدم همین جوان، عامر ابن قیس، در یکی جایی سرش را به سجده گذاشته، و درحـال می صداي گریه

گوید: الهی و ربی وسیدي؛ خداي من، موالي من، آقاي من، من سه چیز از تو خواستم، دو تـاي گریه است و می
مام شد بلنـد شـد، یـک وقـت اش که تآن را به من دادي، به آن عزتت قسم، سومی آنها را هم به من بده. گریه

ات چـه کردي؟ گفتم: بله، چه ازخدا خواستی؟ سه خواسـتههاي مرا گوش مینگاهش به من افتاد. گفت تو حرف
ام بـه کسـی گویم، ولی تا زنـدهبوده که خداوند دو تا را مستجاب کرده و یک دعاي دیگر مانده؟ گفت: به تو می

م به نامحرم نگاه کنم. از خدا خواسته بودم این قدرت را ازمـن بگیـرد. نگو، از خدا خواسته بودم میل نداشته باش
ایـن  -کـنم.ن را به من داده و به نامحرم نگاه نمیاتوانی به من بدهد که نگاهم به بدن نامحرم نیفتد. خدا این تو

حرم نگـاه یک توان است که یک جوان در عنفوان جوانی دعایش این باشد که، خدایا به من توفیـق بـده بـه نـام
شود. کمی هم خودتان اراده و توان را به آن اضـافه نکنم. اگر در شب این دعاها را بکنید دعاهایتان مستجاب می

ي ما مقداري روابط به هم ریختـه اسـت؟ چـرا انسـان بـه دهد. چرا در جامعهکنید، خدا به شما این اراده را می
بعضی روابط، روابط صحیحی نیست؟ چـرا قـبح گنـاه در  ها درجامعه است؟ چراعفتیسادگی شاهد بعضی از بی

بعضی جوامع و در بعضی مراکز شکسته شده؟ جوان اوالً از خدا بخواهد، بعد پدر و مـادر هـم کمـک کننـد کـه 
-ازدواج کند. این بهترین عمل براي حفظ یک جوان در مقابل نامالیمات است. اگر نتوانست ازدواج کند قرآن می

د، جایگزین مناسب پیدا کند، با ورزش، با مراجعاتی که با دوستان دارد، با درس، بـا مطالعـه گوید عفت پیشه کن
اي که آلوده به نوعی وقتش را پر کند که اصال این شهوت میدان پیدا نکند که او را در دام خود بکشد. در جامعه

خواستم از هیچ کس غیر خودش  ي دوم از خداخواسته -تواند یک همسر خوب پیدا کند.شد، آن وقت دیگر نمی
 -ام اندکی خـوابم را کـم کنـدنترسم، این توفیق را هم به من داده الحمدهللا، شجاع هستم و سوم از خدا خواسته

از خدا خواستم از خوابم کم شود وبه عبادتم افزوده شود. هنـوز  -باالخره جوان است خواب در جوانی لذیذ است



. این خصوصیات 53، ص 4. پیغمبر و یاران، ج 1 1کردم این است.ایش گریه میاین را به من نداده، چیزي که بر
میـل بـه  -3حقیقت طلبـی،  -2رقت طبع،  -1جوان است. اگر از شما سؤال شد که خصوصیات جوان چیست؟ 

 عبادت. 

 قدرت عفو و گذشت  -4

یوسف جوان بودند، اشـتباه هـم گذرد کینه ندارد. برادران گذرد، کینه ندارد، نوجوان زود میجوان زود می
اند، بالفاصله گفتند: کردند و برادرشان را در چاه انداختند، حسادت ورزیدند، ولی همین که فهمیدند اشتباه کرده
» یا أبانا استغفر لنـا«یوسف ما را ببخش، ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، بعد هم پیش پدرشان آمدند و گفتند: 

ایـم، و پیـامش ي یوسف است که یک عمر این داستان را شنیدهاین آیه در سوره -را ببخشد.بابا از خدا بخواه ما 
این است که جوان زودگذشت است. قدرت عفو و گذشت در او زیاد است، کینه ندارد. اگر زمانی قهر او با رفیقش 

وستش صـمیمی نیسـت اش با دطول بکشد این تاثیر شیطان و هواي نفس اوست. اگر درجوانی دیدید که رابطه
ال «یوسف هم بخشید، بالفاصله گفت:  -گردد.این در اثر هواي نفس است. اگر اندکی به فطرتش رجوع کند برمی

 ). 92: یوسف، 1، (»تثریب علیکم الیوم یغفر اهللا لکم 

  تسلیم در برابر حق -5

از امثال بنده شاید کمی هاي شماست، هاي عزیز اینها توانمنديخصوصیات پنجم جوان تسلیم است. جوان
اسـت. ویژگـی پـنجم جـوان  30هاي شماست، شمایی که هنوز سنّتان اکثراً زیـر ها توانمنديگذشته باشد، این

ي پرتوقعی در نوجوان و جـوان مشـاهده کنـد، تسلیم در برابر حق است. ممکن است انسان به ظاهر یک روحیه
مالمت و سرزنش و تحقیر جوان را امر بـه معـروف و نهـی از منکـر شود با ممکن است جوان زور را نپذیرد، نمی

آورد، جوان در برابر حق تسلیم است. همین حضرت علی اکبر کرد. در روایات داریم افراط  در مالمت لجاجت می
 إنـا هللا و إنـا إلیـه«رسیم، و که امروز منسوب به اوست، وقتی پدر بزرگوارش در مسیر فرمودند ما به شهادت می

؛ مگر ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود: »اولسنا علی الحق«را بر زبان راندند، بالفاصله عرض کرد: پدرجان! » راجعون
. این تسلیم 455؛ منتهی االمال، ص 299، ص 1: فرسان الهیجاء، ج 2(م، ما که بر حقّیم، ترسی نداریم. بله پسر

بود، زمانی که پیغمبر ایـن جملـه را فرمـود شـاید سـن  است. امیرالمومنین تا وقتی که پیغمبر زنده است جوان
کند و ایشان زیر سی سال بود. پیغمبر فرمودند: علی جان! روزي را میبنم که خون سرت محاسنت را خضاب می

زنـد؟ زنـد؟ چگونـه مـیزنـد؟ کجـا مـیشود. امیر المومنین نفرمود یا رسول اهللا چه کسی میفرقت شکافته می
؟ آیا عاقبت به خیرم؟ اگر »و ذلک فی سالمۀٍ من دینی«ت یا رسول اهللا آیا دینم سالم است؟؛ بالفاصله عرضه داش



؛ االمـالی 297، ص 1؛ عیـون اخبارالرضـا، ج190، ص 42. بحاراالنوار، ج3 3ترسم.عاقبت به خیرم پس دیگر نمی
 . این هم ویژگی پنجم جوان است: تسلیم بودن در برابر حق.93للصدوق، ص 

 ت از کار ناشایستبازگش -6

دن اهللا «پیـامبر فرمـود:  کند، لـذاگردد، زود تغییر میویژگی ششم جوان، بازگشت است، جوان زود برمی
)؛ خدا جوان توبه کننده را دوست دارد، به جوان توبـه 1858: میزان الحکمه، ص1»(تعالی یحب الشاب التائب

خوانـد و هـم بـا بـود کـه جـوانی هـم قـرآن می کننده چون قابلیت تغییر در او زیـاد اسـت. در جنـگ صـفین
آن  -خدا امویان را لغنت کند. -خوانی؟ عرض کرد: آقا قرآنجنگید. آقا جلو آمد، فرمود: چه میامیرالمؤمنین می

خواند و با علی کـه لیغ کردند که شخص شمشیر به دست گرفته، قرآن میعلیه اهل بیت و امیرالمؤمنین تب قدر
فإنی «گوید: اند که شخصی در صفین به یکی از اصحاب علی مینگد. این قدر تبلیغ کردهجقرآن ناطق است می

ها این گونه کار کرده خواند. اموياند علی نماز نمی: به ما گفته2»(أقاتلکم ألن صاحبکم ال یصلی کما ذکر لی
دانی معناي نبـاء ؛ می»مختلفونأ تعرف النبأ العظیم الذي هم فیه «حضرت او را متوقف کرد، فرمود:  -بودند،

؛ مـا یـک روزي از شـما در »عمَّ یتساءلون عن النبإ العظیم«گوید: عظیم چیست؟ چون خدا در این سوره می
ها مسائل اساسـی و پرسیم. معلوم است خبر توحید، معاد، قیامت، و والیت است در دین اینمورد خبر بزرگ می

أنا و اهللا النبأ العظیم الذي فیـه «جنگی؟ نی داري با مصداق این آیه میدافرمود: جوان، تو می -پشتوانه است.
، 4: تفسـیر برهـان، ج3جنگـی.(م نباء العظیم من هستم. تـو بـا مصـداق ایـن داري میت؛ به خدا هس»اختلفتم

هـاي )؛ ابن عباس پیش معاویه آمـد و گفـت: معاویـه، چـرا کالس10، ص26؛ به نقل از تفسیر نمونه، ج420ص
یر را تعطیل کردي؟ معاویه گفت بود کسی حق ندارد تفسیر قرآن بگوید. قرآن را فقط بخوانید، اگر هم کسی تفس

دانست تفسیر قرآن توسـط اهـل بیـت تفسیر آن را خواست نزد خودمان بیاید، از اهل بیت سؤال نکند، چون می
امیرالمـؤمنین ملحـق شـد و  جوان شمشیرش را زمین گذاشـت و بـه -گرددچیست اگر یک جوان فهمید بر می

از دسـت  ها را راحت نفروشید، راحـتها و این توانمندياین ارزش ها شما را به خدا وجوانها، نتغییر کرد. جوان
 ها ارزش دارید.ندهید. شما بیش از این حرف

 و فیک انطوري العالم االکبر  و تحسب اِنک جرم صغیر

 )175: دیوان علی علیه السالم، ص1(

 ئولیت پذیريحس مس



تواند ها نیستیم، کسی نمیتنو  هکیکی از خصوصیاتی که باید در زندگی ما باشد حس مسئولیت است. ما ی 
یک  همه مادهم. باالخره جامعه براي خواهد انجام میگویم و هر کار دلم میخواهد میبگوید من هر چه دلم می

تواند به هر طرف برود، بعضی جاها مخصوص عبور تاکسی یا نمیکند. یک راننده در خیابان ایجاد میمسئولیتی 
کنـی حمـل بـا  تواند برود، در بعضی جاها اگر توقـفاتوبوس است، بعضی جاها یک طرفه است، تاکسی هم نمی

که چـرا  دنمی کنی و هیچ وقت هم با پلیس دعوا دپذیریرا می هاجریمه دارد. شما این جرثقیل دارد، بعضی جاها
کنم. شما در مورد لیت میاید؟ این قوانین رانندگی است، من هم در برابر این قوانین احساس مسؤتابلو زدهاینجا 

، آقایی که بیماري قند دارد، اگر پیش پزشک رفـت و پزشـک گفـت آقـا دکنیلیت میاحساس مسؤ قوانین طبی
گوید: اگـر خواهم بخورم. پزشک میمی نباید قند بخوري، برایت ضرر دارد، نمی گوید آقا به شما چه ربطی دارد،

گوید چشـم، نـان روي. میزند و از بین میکنند، قند به قلبت میدستت را قطع می هرچه دلت خواست خوردي
-. چرا؟ چون بیماري قند دارد و میخوردنمی خورد، اما آن راأسف میتکند د، به شرینی نگاه میخورسوخته می

وزشی همـین وانین آم. در برابر قکنیدا قبول میاجتماعی حس مسؤلیت دارید و آن رپذیرد. شما در برابر قوانین 
گویند اگر سـه جلسـه گوید: چشم. میچهارده شود مشروطی می اگر معدلت زیرگویند گونه. به یک دانشجو می

یـک آید با مسؤل آموزش دانشگاه دعـوا کنـد چـون ایـن شود، قبول می کند، نمیواحدت حذف می غیبت کنی
بپذیردو چرا ما که در برابر قوانین شـهري و اجتمـاعی حـس مسـئولیت  قانون است اعالم هم شده و از اول باید

کنیم. چگونه یک بی حس مسؤلیت داریم و قبول هم میترسیم، در برابر قوانین طمی اشچون از جریمهداریم و 
را در بیاورند؟ چرا درد را تحمل می کند؟ چرا سش دهد تا آپاندیت خودش را زیر تیغ جراحی قرار میجوان، راح

تابلو زده  درد آمپول و بیهوشی را تحمل می کند؟ چون ضرر ندارد، در برابر قوانین اجتماعی تسلیم نیست؟ اینجا
ناسزا ممنوع، بی دینی ممنوع، اگر نماز صحبت را نخوانی مشروطی، اگر از نظـر  وگوید غیبت ممنوع، تهمت می

آیی؟ ط شدن دانشگاه به سادگی کوتاه میتی در قیامت باید جواب بدهی. چرا شما در برابر مشرونماز غیبت داش
اما در مقابل این همه تابلوي قرمز و تابلوي ممنـوعی کـه  کنی،پارك نمیرانندگی ماشین را  يیک تابلودر برابر 
دلـش مـی سـوزد وقتـی  انسـانآیی؟ نگو، ربا نگیر، چرا کوتاه نمی زده؛ مسخره نکن، غیبت نکن، دروغ در قرآن

ل نیستند. ئي قوانین طبی هم اهمیت قاي قوانین است به اندازهین الهی که رأس همهبراي قوان هابیند بعضیمی
 124000خـورد، بـه حـرفدهد و قنـد نمیگوش مییعنی این آقا این قدر که در مرض قندش به حرف پزشک 

شود اندازد و باعث میات را به خطر میگوید آقا دروغ و غیبت زندگییکه م پیغمبر، قرآن، تورات، انجیل و عالم
إن اهللا حرم الجنۀ « گوید بهشت بر فحاش و ناسزاگو حرام است، پیامبر فرمود:توجه نمی گرفتار فشار قبر شوي،

خدا بهشت  )؛206، ص60؛ بحاراالنوار، ج35، ص16؛ وسائل الشیعه، ج323، ص2الکافی، ج: 1(»علی کل فحاش
أال قیال سالما «،را بر آدم فحاش حرام کرده، و او را در آن جا راه نمی دهد چون در آن جا نه لغو است نه تـأثیم



جا زبانی را که به ناسزا گشته به بهشـت راه  خواهند، آنمی در آن جا زبان و حرف سالم)؛ 26: واقعه، 2»(سالما
 کنیم؟، احساس مسئولیت نمیما در برابر قوانین الهی دهند. پس چرانمی

 

 مسئولیت در مقابل ائمه

مسئولیت در برابر امام معصوم است، مـا در مقابـل  سي آن، حیک شاخه.هایی دارد حس مسئولیت شاخه
أشـهد «گویید: آقـا روید میالرضا(ع) میامام معصوم حس مسئولیت داریم، وقتی شما به زیارت علی ابن موسی

دهم شما من را ببینید، شما که مثل افراد من شهادت می» کالمی و ترد سالمی أنک تشهد مقامی و تسمع
 خورید.اید، شما نزد پروردگارتان روزي میعادي نیستید، شما و حی و زنده

 

 داستان

دانید جنگ تبوك، جنگ سختی بوده؛ تشنگی، گرسنگی طول مسافت. پیغمبر پرسید: کو اباذر؟ گفتند: می
کردنـد یـک وقـت  کنید شاید بیایـد، انـدکی توقـف فنیامد، نیست، شاید عقب مانده، فرمودند: توقاهللا، یا رسول

آید. پیغمبر فرمود: امیدوارم ابوذر باشـد. وقتـی جلـو سالنه از آن دور می، سالنه و خیزان دیدند یک کسی افتان
ته، روي زمین افتـاده و بیهـوش اش برافروخآمد دیدند اباذر است، بسیار تشنه است، و لبهایش خشکیده و چهره

یـا « شد. حضرت فرمود: بروید آب بیاورید. کمی آب به سروصـورتش بزنیـد، آب بـه او بدهیـد. یـک نفـر گفـت
مقداري آب به او خودش آب به همراه دارد. عجب! مشک آب را باز کردند، اهللا، مشک آب بر دوشش است، رسول

 اهللا،مود: اباذر، چرا آب نخوردي و تشنه آمـدي؟ گفـت: یـا رسـولبه هوش آمد و سر حال شد. حضرت فردادند، 
هـایم بـه خـواهم لبجایی رسیدم که آب گوارایی داشت، مشکم را پر کردم، گفتم تا شما آب ننوشیدید من نمی

لـذا تشـنه  کرد تا قبل از آنکه شـما از ایـن آب ننوشـید مـن از ایـن آب ننوشـم،آب بخورد، وفاي من اقتضا می
مذمتش . البته اگر کسی هم در این وضعیت آب بنوشد یعنی این )؛ وفاداري50، ص1: پیغمبر و یاران، ج1.(آمدم
کنند، اما این نهایت وفا است، وقتی عباس رفت شریعه دست زیر آب برد، آب را در دستانش باال آورد، تشنه نمی

ته بودند خودشان را بـه آب برسـانند ولـی کرد، چرا که بقیه نتوانسخورد کسی مذمتش نمیبود، اگر آب هم می
؛ پرجمدار نینـوا، ص 302: ترجمه نفس المهموم، ص1ایشان توانسته بود اما او آب را نخورد. این نهایت وفاست.(

169-170.( 

 کردعکس شش ماهه در آن آب تماشا می  کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان 



**** 

 ال کنت ان تکونیو بعده    یا نفس من بعد الحسین هونی

گویاترین تـاریخ  -؛ در سوگ امیر آزادي61؛ ابصار العین من انصار الحسین، ص 65: فرهنگ عاشورا، ص 2(
 ).256کربال، ص

یـن وفـاي در ننوشـید، ا ه باشد و تو سیراب شـوي؟نعباس! حسین تشنه باشد و تو آب بنوشی؟ حسین تش
ي مدینه قضایاي کـربال را تعریـف کـرد گفـت: د در دروازهمقابل امام است. مادرش هم در مدینه وقتی بشیر آم

ي آن کسـانی کـه هایم و همه؛ چهار تا بچه»اوالدي و من تحت الخضراء کلهم فداء البی عبداهللا الحسین«
)؛ این وفاست، این تسلیم اسـت. 528: سوگنامه آل محمد،ص3زیر آسمان هستند فداي حسین، فداي اباعبداهللا،(

وگو گذشـتم، دیـدم صـداي گفـتي عباس برادرم میگوید من از کنار خیمهزینب کبري می در شب عاشورا هم
البنین بودند، فرزندان امیرالمؤمنین که هر سـه آید. ایستادم دیدم سه برادرش را جمع کرده، این برادرها از اممی

جنگ مسجل شده، این سپاه کنید؟ گوید برادران براي فردا تصمیمتان چیست؟ چه میدر کربال شهید شدند، می
رساند. نظر شما چیست؟ رأي شما چیست؟ گفتند: برادر، و این افراد را به شهادت میگذرد، از سر این لشکر نمی

نظر ما نظر توست، رأي ما رأي توست. گفت: اگر رأي، رأي من است من یک توصیه دارم که تا یکی از ماها زنده 
اي به فرزند زهرا، حسین ابن علی وارد شود، فردا باید جانتان را فدا کنید. هر سـه بـرادر بـه خدشه دهستیم نبای

میدان رفتند و شهید شدند، و عباس شاهد شهادتشان بود، و خودش هم مکرر آمد و گفت: برادرجان بگذار بروم 
ن نـدارد. رفـت و خـود را فـدا کـرد. جان، در این کالبد و در این قفس جسم تحمل ماندتوانم، اینمن دیگر نمی

در مقابـل ها از وفاي عبـاس درس وفـا بگیریـد، در مقابـل امامتـان، در مقابـل خـدا،عباس مظهر وفاست. جوان
در مقابل نماز و دین وفادار باشید. از عبـاس درس شـجاعت و تسـلیم و یقـین را یـاد بگیریـد. از عبـاس پیغمبر،
ها صفات عباس بود، اگر عبـاس ظلم ستیزي را یاد بگیرید. ایني و روحیه ي حق پذیريي مبارزه، روحیهروحیه

امـام  آن گونه براي مـوال و آقـا و بـرادرش، هحشری رسالگی جانش را در طبق اخالص گذاشت و کنا 37در سن 
 .الگوي زندگی خودمان قرار دهیم فشانی عباس درس بگیریم و  عباس راحسین جان فشانی کرد از این جان

 یز و روضه :گر

ننوشـید، تشـنه لـب  ه آمـد، آبحکنار شـریبه موالیش و آقایش حسین وفادار است،  آقا اباالفضل چقدر
کند کند از مقابل با عباس بجنگد؟ کسی جرأت نمیاش کرد، اما مگر کسی جرأت میبیرون آمد، دشمن محاصره

هـا شمشـیر هایش را از پشـت نخلنگد، نا جوانمردانه جنگیدند، از پشت خنجر زدند، دستجرو در رو با عباس ب
هاي ي بچـههـاي تشـنهي امیدش این اسـت کـه بتوانـد مقـداري آب بـه لبزدند و قطع کردند، اما عباس همه



ف خیمه ببرد، توانی تواند آب را برساند، دیگر آبی در مشک نیست که به طراباعبداهللا برساند، اما وقتی دید، نمی
هاي مبارك برخورد کرده، دیگر این جا بود که صدا زد برادرم، هم در او نیست، دستی در بدن ندارد، تیر به چشم

دانم حسین با چه جرأتی آمد؟ آنهایی کـه را دریاب، داداش جان! حسین جان! برادرت را دریاب. من نمی برادرت
اند آمد، ها را به آنها بسپرد. لذا نوشتهگاه تا علقمه نبود که امام حسین ایني خیمهاید فاصلهبه کربال مشرف شده

 ها، کنار بدن عباس نشست.کرد، یک نگاه پشت سر به خیمهعباس می هاما یک نگاه ب

 دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد   دیده وا کن که طبیبت سر بالین آمد

 تا نگویند حسین داغ برادر دیده  هاي سرو به خون غلطیددیده بر من هم منه

 برادم عباسم!

 و تسهد اخري فعز منامها  الیوم نامت اَعین بک لم تنم

 )؛ 259گویا ترین تاریخ کربال، ص  -: در سوگ امیر آزادي1(

خوابیدند، چون عمویی مثل عباس داشـتند؛ امـا امشـب دشـمن هاي من راحت میبرادرم تا دیشب بچه
؛ 42، ص45: بحـاراالنوار، ج2» (االن انکسر ظهري و قلت حیلتـی« هاي من خواب ندارند. هخوابد و بچراحت می

 ).316؛ سوگنامه آل محمد، ص528منتهی االمال، 

 


