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سخن ناشر

محرم، ماه یادگیری رسم دینداری و آیین وفاداری است و عاشورا، روز دادن آنچه 

هســت بــرای ایجــاد آنچــه بایــد باشــد، روز ُمحــِرم شــدن در حــرم ُمحّرم اســت! روز 

اســتقامت در دین، به بلندای »صراط مســتقیم«. محرم و صفر مســلمانان واقعی 

ی داغ مصیبــت  کــرد و نقــاب از چهره هــا برداشــت و آســمان در یــادآور را معرفــی 

حســین7 چهل روز بارشــی جز خون نداشــت.

هنوز هم حســرت عطش خاندان رســول6 در میان ســینه فرات می جوشد 

گلــوی عاشــورا برداشــت،  کــه فریــاد ســرخ خــون از  و بی تابــش می کنــد. از آن زمــان 

که تا آن ســوی مرز ابدیت طنین  ن در افتاد  کــی در قله هــای بلند اعصار و قرو پژوا

ی! پنجره ها را  افکند و در ســینه ســوزان عاشقان ایثار و شــهادت جاودانه شد. آر

کفر، خط ســرخ عاشــورا را در  کرد تا ســکوت  گشــود و نفس ها را به فریاد بدل  باید 

خود نبلعد؛ امروز نام امام حسین7 را مشعل راهمان می کنیم تا در بی راهه های 

گوش حق شــنو  که چشــم حق بیــن و  گــم نشــویم و بدانیم  گمراهــی،  پــر پیــچ و خــم 

و قلب روشن، توشــه عاشورائیان است.
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گیر و فشــرده در  ی شــما قرار دارد ره توشــه ای اســت فرا که پیش رو مجموعه ای 

که بر جان عاشقان حسین7  کارزار حق و باطل، شراره عشق حق است  نمایش 

کند. می ریزد و ســعی دارد تا تابش حق را در اندیشه ها مجسم 

کنــار بهره گیــری از منابــع غنــی قــرآن و  مبلغیــن عزیــز بــا مطالعــه ایــن اثــر، در 

عتــرت، و تــوکل بــه عنایــت حضرت حق و توســل بــه معنویــات ان شــاءاهلل بتوانند 

ی نماینــد و دل هــا را از زالل مهرش  جوشــش چشــمه های عاشــورا را در قلــب جار

گردانند. ســیراب 
معاونــت فرهنگی و اجتماعی

       ســازمان اوقاف و امور خیریه



�
مقدمه

محرم شدن در حریم امام حسین7

 ُيْفَتُنوَن؛1 آیا مردم پنداشــته اند به 
َ

ا َوُهــْم ل ــوا آَمّنَ
ُ
ن َيُقول

َ
ن ُيْتَرُکــوا أ

َ
ــاُس أ َحِســَب الّنَ

َ
»أ

گفتنــد ایمــان آوردیم، به حــال خود رها می شــوند و با ســختی هایی  صــرف اینکــه 

که درســتی و نادرســتی ایمانشــان با آنها آشــکار می شــود، آزموده نمی شوند؟«

ن می آیــد، انگار  کــه آزمــون بــه آزمــون، از امتحان های الهی ســربلند بیــرو کســی 

قــدم بــه قــدم بــه خیمــه و خــرگاه اباعبداهلل الحســین7 نزدیک تــر می شــود. قانــون 

که بــه اســتقبال ســخت ترین امتحان ها  کســانی  کــه می گویــد:  نانوشــته ای هســت 

ن تر اســت.  می رونــد، سرعتشــان بــرای وصــال و دیدار یــار افزو

کــه بــرای فهمیــدن آن  برخــی بــار ســنگین امتحان هایــی را بــه دوش می کشــند 

بایــد ســال ها مراقبــه داشــت و بصیــرت بــه دســت آورد. بســیار شــنیده ایم: »ســری 

کــه عده ای از شــهر و دیار  کــه درد نمی کنــد را دســتمال نمی بندنــد«؛ ولــی دیده ایم 

کیلومترهــا آن طرف تــر، دیــوار اتاقشــان از زلزلــه  کــه  فاصلــه می گیرنــد تــا بــه مردمــی 

1 . عنكبوت، 2.
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گفته انــد، امیرالمؤمنیــن علی7 به  کننــد.1 برایمان  کمک  گذشــته تــرک برداشــته 

یتیمان رســیدگی می کرد،2 چاه حفر می نمود،3 نخلستان آباد می کرد و در اختیار 
خلــق خدا می گذاشــت.4

ســر علــی7 درد می کرد برای خدمت به خلق اهلل، و ســر دلــدادگان او نیز درد 

که دل می خواهد و شــاید ســر. می کنــد بــرای خدمــت به خلق و امتحان هایی 

که برای خدمت به خلق درد  که سر علی7، همان سری  در انتها همه دیدیم 

1 . الذیــن ینفقــون أموالهــم بالليــل و النهــار ســرًا و عالنيــه؛ بقــره، 274؛ قــال رســول اهلل6: الخلــق عيال 
كــرم6 فرمــود: مردم  را؛ پيامبر ا اهلل فاحــب الخلــق الــى اهلل مــن نفــع عيــان اهلل و ادخل اهــل بيــت ســرو
كه بــه عائلــه او ســود برســاند و خانواده اى  كســى اســت  یــن مــردم به خدا  عائلــه خــدا هســتند. محبوب تر

كافــى، ح2024. كنــد؛ اصول  را شــاد 
 

ُ
 اهلِل َیُقــول

َ
 تضيعــوا ]َیِضيُعــوا[ ِبَحْضَرِتُكــْم َفَقــْد َســِمْعُت َرُســول

َ
ْفَواَهُهــْم َو ل

َ
ــُروا أ ْیَتــاِم َفــاَل ُتَغّيِ

َ ْ
2 . اهلَل اهلَل ِفــى ال

َيِتيِم 
ْ
ِكِل َمــاِل ال ْوَجــَب اهلُل ِل

َ
َكَمــا أ ــَة  َجّنَ

ْ
ِلــَك ال

َ
ــُه ِبذ

َ
 ل

َ
ْوَجــَب اهلُل َعّزَ َو َجــّل

َ
ــى َیْســَتْغِنَى أ  َیِتيمــًا َحّتَ

َ
َمــْن َعــال

ــار؛ بحــار النــوار، ج 42، ص199. الّنَ
3 . بــه نقــل از امــام صادق7 آمده اســت: قســم نبــى اهلل الفــى عليــا »ارض فاحتفــر فيهــا عينا« فخــرج ماء 
كهيئــه عنــق البعيــر، فســاماها ینبــع ... فقــال ... هــى صدقــه بتــه بتــالء فــى حيجيــج  ینبــع فــى الســماء 
ئكه  تورث فمن باغها او و وهبهــا فعليــه لعنته اهلل و المال توهــب و ل تباع و ل بيــت اهلل و عابر ســبيل اهلل ل
كه از انفــال بود بين  و النــاس اجمعيــن و ل یقبــل اهلل منــه صرفا »و ل عــدل«؛ پيامبــر خدا6 زمينــى را 
كه ســرانجام آب آن  كــرد و در آن قناتــى حفر نمــود  كــرد و على7 ســهم خــود را وقف  مســلمانان تقســيم 
یــن  گــردن شــتر فــواره مــى زد و امــام7 آنجــا را ینبــع ناميــد و فرمــود ایــن آب وقــف اســت بــر زائر همچــون 
كس حق فروش و یا بخشــش آن را ندارد و فرزندانم  كه از اینجا مى گذرند و هيچ  خانــه خدا و رهگذرانى 
كســى بعــد از مــن آن را بفروشــد و یــا ببخشــد پــس بــه لعنــت خــدا،  هرگــز از ایــن ارث نمى برنــد و چنانچــه 

كافــى، ج7، ص543.  گرفتار شــود و خدا هيــچ عمــل نيكــى را از او نپذیرد؛  فرشــتگان و همــه مــردم 
كيســه ای از هســته خرما دید و پرســيد: یــا على! ایــن همه هســته خرمــا را به چه  4 . مــردی در نــزد علــى7 
كرده اید؟ فرمود: همه اینها انشــاءاهلل درخت خرما خواهد شــد )فغرســه فلم یغــادر منه نواه  منظــور جمــع 
كرد و ســپس آن  كاشــت و نخلســتانى ایجاد  كه امام آن هســته ها را  یــد  گو ی  واحــده فهوه مــن اوقافه( راو

را وقــف بر فقرا و فى ســبيل اهلل فرمود؛ وســائل الشــيعه، ج13، ص303.
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گشــت. دلــدادگان او نیز از این قضیه مســتثنی نیســتند،  می کرد، چطور شــکافته 

هم سرشان بی نصیب نماند و هم قلبشان.

کرد ند  که دلشــان را پیشــکش اربابشــان  کســانی هســتند  امــا پیــروز این میدان 

کند. آنقدر در امتحان ها دستشــان را باال می گیرند و داوطلب  تا سرشــان را قبول 

می شوند تا قدم به قدم نزدیک تر شوند، تا قیمتی شوند، تا محرم شوند، تا دلشان 

گردد. و سرشان خریدنی 

کــه از امام حســین7  کــه یــاد بگیریــم امتحان هایی  مــاه محــرم، ماهی اســت 

کس می خواهد  کالس عبودیت و معرفت رســاند و هر  گرفته شــد او را به باالترین 

که  کســی  کند و آن  کنــد، باید در امتحانات الهی شــرکت  کالس باالتــر صعود  بــه 

حســین7 معلم خصوصی اش باشــد، حتمًا قبول می شــود.

کالس سیدالشــهدا7 بودند  گردان ممتاز  شــهدای ما در جنگ تحمیلی شــا

ی از یکدیگر سبقت می گرفتند. به قول خودشان امام  که در آموختن درس وفادار

کرده است. حســین7 تکلیفشان را تا قیام قیامت روشن 

کــه بایــد از ورای  ی دارد  محبوبیــت و جاودانگــی امــام حســین7 راز

کــه نگاه  گرفته شــده اســت، فهمید. خوب  کــه از امــام حســین7  امتحان هایــی 

کنیــم، می بینیــم وقتــی حــرف از آزمــون و امتحــان الهــی باشــد، امــام حســین7 

ی برگه سیدالشهدا7 فقط نوشته شده »خدا«. همین  یکپارچه خدا می شود. رو

که عالم دیوانه و شــیدای حســین7 باشــد، دل خلــق داغ محبت او  باعــث شــد 

گداختگــی و آتــش تــا قیامــت ســردی و خاموشــی نداشــته باشــد.  شــود و ایــن 

کالس خصوصی او حاضر  کس دانش آموخته امام حســین7 باشــد و در  هــر 

شــده باشد، پاسخ امتحان را درســت می دهد و مردم شیفته اش می گردند؛ حتی 
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کســی مثل  که دشــمن او را ســر بریده باشــد،  گــر یــک جوان بی نام و نشــانی باشــد  ا

شــهید محســن حججــی، شــهید رضــا اســماعیلی، شــهید همــت، شــهید رضــا 

پناه و... . داور

کتــاب ســعی دارد تــا بــا الگوگیــری از رفتــار اباعبــداهلل الحســین7 در  ایــن 

کــه هــر جــا و در  امتحان هــای دشــوار، بــه اهالــی مــاه محــرم ایــن پیغــام را برســاند 

گرد خوبی برای اربابشــان باشــند و زندگی شــان  هر شــرایطی باشــند، می توانند شــا

می توانــد بــا عبــور از هــر امتحانــی، قدمــی باشــد به ســمت خیمــه امــام زمان4.

ی  کتاب همراهی و همکار که در آماده شدن این  کسانی  در پایان جا دارد از 

کریمــی تشــکر نمایــم و از  کردنــد بــه ویــژه حجــج اســالم علیــزاده، محمــدی و 

کشور  حجت االسالم والمسلمین شرفخانی، معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف 

کنم. کردند، قدردانی  که مثل همیشه در چاپ و نشر این مجموعه از ما حمایت 

امید است مبلغین ارجمند با عنایت به صاحب این ایام و توجه به خصلت 

مهم اخالص، از هر تالشــی برای رســاندن معارف نورانی و نجات بخش اســالم به 

یغ نفرمایند. دوست داران اهل بیت: در

                                                                     و مــن اهلل التوفیــق

ی                                                               محمــد مهدی ماندگار

                                                                   شــهریور ماه 1396



فصل اول

خصوصیات ویژه امام حسین؟ع؟





مقدمه

کــه بــروز این  هــر یــک از اهل بیــت: دارای خصوصیــات و ویژگی هایــی هســتند 

خصوصیــات متناســب با شــرایط زندگی آنها اســت. به عنوان مقدمــه به برخی از 

کســاء اشــاره می کنیــم و در ادامه، ســؤال مهمــی را طرح  ویژگی هــای پنــج تــن اهــل 

کــه بهانه ای بــرای بحث هــای آینده ما خواهد شــد. خواهیــم نمــود 

کرم6 گوشه ای از اوصاف رسول ا

یارتــی خطاب به  ی شــهرت داشــتند؛ در ز گرامــی اســالم6 به امانت دار  رســول 

ٍد  ّمَ  ُمَ
َ

 اهلُل َعل
َّ

 َرُســوِل اهلِل، َصل
َ

ُم َعل
َ

ــا یم: »... الّسَ کرم6 عرضه می دار پیامبر ا
ْمِرِه...«.1

َ
 ُرُســِلِه َو َعَزاِئِ أ

َ
ِمــ�خِ اهلِل َعل

َ
أ

کریم ایشــان را رحمــة للعالمین خطاب می فرماید: همچنین خداوند در قرآن 

بــرای جهانیــان  را جــز رمحــی  تــو  مــا  ؛  ــ�خَ ِ
َ
َعال

ْ
ِلل ــًة  َرْحَ  

َّ
ِإل َناَك 

ْ
ْرَســل

َ
أ َمــا  »َو 

نفرســتادمی«.2

یه، نجف اشــرف، 1356، ص201. یارات، انتشــارات مرتضو كامل الز یه قمى،  1 . ابــن قولو
2 . انبياء، 107.
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و از دیگر صفات پیامبر6، رقیق القلب و نرم خو بودن ایشان است؛ خداوند 

در قرآن چنین می فرماید:

ــوا ِمــْن 
ُ

ْنَفّض
َ

ــِب ل
ْ
َقل

ْ
 َغِلیــَظ ال

ً
ُکْنــَت َفّظــا ــْو 

َ
ــْم َو ل ُ ــٌة ِمــَن اهلِل ِلْنــَت لَ »َفِبَمــا َرْحَ

َحْوِلــَك؛ ای پیامبــر! بــه خاطــر رمحــت اهلــی نســبت بــه آهنا نــرم )و مهربان( شــدی 

گــر خشــن و ســنگدل )و دارای خشــونت( بــودی، از اطــراف تــو پراكنــده  و ا
می شــدند«.1

گوشه ای از اوصاف امیرالمؤمنین7

ی زبــان زد عــام و خــاص بودنــد و در  امیرالمؤمنیــن علــی7 بــه شــجاعت و دالور

یخ موارد فراوانی از شــجاعت ایشــان می توان مشــاهده نمود؛ از قبیل خوابیدن  تار

کــه قصــد تــرور پیامبــر6 را  در بســتر پیامبــر6 در شــب لیلةالمبیــت )شــبی 

ی همچــون احد، بــدر و...، جنگیدن  داشــتند(، شــرکت در جنگ های بی شــمار

کت  بــا افــراد نامــی عرب از قبیــل عمرو بــن عبدود، ازرق شــامی، مرحــب و به هال

ی از مخالفان و دشــمنان اســالم. رســاندن بســیار

که تبلور خاصی در شــخصیت مــوالی متقیان علی7 دارد،  از دیگــر صفاتی 

یاد بن ابیه، جانشین فرماندار بصره می نویسد: عدالت است. ایشان در نامه ای به ز

که در  کنند  گزارش  گر به مــن  »همانــا من به راســتی به خدا ســوگند می خورم، ا

که قادر بــه تأمین معاش  گیــرم  کردی، چنان بر تو ســخت  امــوال عمومــی خیانــت 
عیال خود نیز نباشــی«.2

1 . آل عمران، 159.
2 . نهج البالغــه، نامه 20، ص499.
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 امیرالمؤمنیــن علــی7 بــه شــدت نســبت بــه رســیدگی بــه امــور ایتــام اهتمــام 

کــه تعجــب اصحــاب را نیــز بــه دنبال داشــت؛ داشــتند بــه نحــوی 

»ابوالطفیــل« می گویــد: علــی7 در دوران حکومــت خویــش افــراد مســتمند و 

کــه بچه هــای یتیم و  کــردم  ی او را مشــاهده  بینــوا را مــورد عنایــت قــرار مــی داد، روز

کرده و ســفره مناســبی باز  بی سرپرســت را بــه دور خود فراخوانده، یتیمان را جمع 

کــرد. »عســل« و ســایر نیازمندی هــا را دور هــم چیــد و لقمه هــای لذیــذ و عســلی بر 

که بعضی اصحابش  گذاشــت. این منظره آن چنان مؤثر و جالب بود  دهان آنان 

گفتند: 

کاش من هم یتیم بوده و این چنین مورد الطاف  ؛ ای 
ً
ُکْنُت َيِتیما ّنِ 

َ
َوِدْدُت أ

َ
»ل

علی7 قرار می گرفتم«.1

امــام علــی7 در صفت عبادت نیــز مورد توجه همــگان بود؛ ابــن ابی الحدید 

معتزلــی مذهــب درباره عبادت آن حضــرت می گوید:

»علی7 بیشتر از همه عبادت می کرد؛ زیرا او اغلب روزها روزه دار بود و تمام 
شب ها مشغول نماز بود، حتی هنگام جنگ نیز نماز شب او ترک نمی شد«.2

گوشه ای از اوصاف فاطمه زهرا3

وجود نازنین فاطمه زهرا3 به صفاتی چون محدثه، طاهره، زکیه معروف بودند. 

گرامی اش می فرماید: امیرالمؤمنین علی 7 در مورد همسر 

»مــن شــوهر بتــول، ســرور زنــان عــامل هســم. فاطمــه ای كــه اهــل تقــوا، پاک دامین 

1 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج41، ص29.
2 . ابــن ابی الحدید، شــرح نهج البالغه، ج1، ص27، خالصه ای از آن.
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كــه از طــرف خداونــد هدایــت شــده  اســت، دوســت  و نیکــوكاری اســت، او 

یــن دختــر و فرزنــد پیامبــر خداســت، رحیانــه پیامبــر  دوســت خداســت، هبتر
كــرم6 اســت«.1 ا

گوشه ای از اوصاف امام مجتبی7

از امــام حســن مجتبــی7 بــه غربــت و مظلومیــت یــاد می شــود؛ صلــح ایشــان بــه 

دلیــل خیانت هــای مکــرر یــاران و فرماندهــان با ســابقه و نزدیــک به ایشــان بود. به 

کردنــد و قبــر مطهر  کشــان را تیــر بــاران  واســطه همسرشــان زهــر داده شــدند، بــدن پا

ایشــان در تخریــب قبــور بقیــع، مــورد هتــك حرمت واقع شــد.

که در داســتان مرد شــامی2  کرامت و صبر اســت  از دیگــر صفــات بــارز ایشــان 

کرد و آن چنان صبور بودند  کرامت و بخشش ایشان را به نیکی مشاهده  می توان 

کــه حلم الحســنیه به صــورت ضرب المثل، زبان به زبــان می چرخید.

گوشه ای از اوصاف ویژه امام حسین7

کدام حجــت خدا بــرای خلق  گــر چــه تمــام اهل بیــت7 نــور واحد هســتند و هــر  ا

کــه بــه واســطه  می باشــند، ولــی وقتــی بــه اوصــاف و ویژگی هــای امــام حســین7 

شــرایط زندگــی و امامــت ایشــان بــه وجــود آمــده اســت می رســیم، همــه چیــز فــرق 

می کنــد. انــگار انقالبــی شــکل می گیــرد و ایشــان چنــان در میــان اهل بیــت: 

و شــیعیان بــه عظمــت و بزرگــی یــاد می شــوند و ســفارش هایی در مــورد ایشــان از 

1 . محمدباقر مجلســى، بحار النوار، ج35، ص45، ر1؛ شــيخ صدوق، معانى الخبار، ج33، ص2۸3، 
ر547.

2 . على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج2، ص135؛ محمدباقر مجلسى، بحار النوار، ج43، ص344 . 
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کــه در مــورد هیــچ یــک از اهل بیت: شــنیده  زبــان مبــارک آنهــا شــنیده می شــود 

که انگار انبیای الهی او را قبل  نشــده اســت. از چنان محبوبیتی برخوردار اســت 

 َو َقــْد َزاَر 
َّ

یــارت او بودنــد. »َمــا ِمــْن  َنــِیٍ  ِإل از والدت هــم می شــناختند و مشــتاق ز
ــا«.1 ْیَ

َ
َء َو َوَقــَف َعل

َ
َبــا َکْر

حال ســؤال مهم و اساسی این است:

راز محبوبیــت، جاودانگــی و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد امــام حســین7 

کــه برخی از آن  چیســت؟ چــرا خصوصیات خاصی برای ایشــان ذکر شــده اســت 

گفتــه نشــده اســت؟ حتــی بــرای پیامبــر6 نیــز 

قبــل از اینکــه به حکمت این توصیه ها و ســفارش ها در مورد امام حســین7 

یــم، تعــدادی از روایــات و توصیه هــای اهل بیــت: و احــواالت پیامبــران  بپرداز

در ارتبــاط بــا سیدالشــهدا7 را بیــان می کنیــم و در ادامــه بــه پاســخ ایــن ســؤال 

یــم. می پرداز

اختصاصی های امام حسین7

تربت

امــام صــادق7 در روایتــی فرمودنــد: »خداونــد تربــت جــدم حســین7 را وســیله 

درمــان دردهــا، امــان از ترس ها و وحشــت ها قــرار داده و هرگاه شــما آن تربت را به 

ید و آنگاه به سایر اعضای  ی چشمان خود بگذار ید، آن را ببوسید و رو دست آور
بدنتان بکشــید«.2

یارت، ص6. كامل الز یه قمــى،  1 . ابن قولو
2 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج 9۸، ص119.
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کرم6 شــفا  کعبه یا قبــر مطهر پیامبر ا ک  کــی حتی خــا خداونــد در هیــچ خا

قــرار نداده اســت، مگر در تربت امام حســین7.

گریه عزاداری و 

گریــه بــرای امــام  ی و  کــه توصیــه بــه عــزادار در میــان اهل بیــت: بــه انــدازه ای 

حســین7 شــده اســت بــرای هیــچ یــک از معصومیــن: نشــده اســت. روایــات 

گریه  ی و  یادی جهت تشکیل و شرکت در جلسات عزادار عجیب و قابل تأمل ز

در مصیبــت امــام حســین7 بــه فراوانــی در منابــع روایــی قابــل دسترســی اســت.

  امام رضا7 فرمودند:

ْبــِن  َعــِلِّ  ْبــِن   ِ ُحَســْ�خ
ْ
ِلل َفاْبــِك  ِلــَیْ ٍء   

ً
ِکیــا َبا ُکْنــَت  ِإْن  َشــِبیٍب  اْبــَن  »َيــا 

1 .»7 ِبیَطاِلــٍب
َ
أ

همچنین فرمودند:

ِعَظــاَم 
ْ
ــوَب ال ُن

ُّ
اَء َيُحــّطُ الذ

َ
ُبــك

ْ
ــِإّنَ ال ــوَن َف ُک َبا

ْ
َیْبــِك ال

ْ
ِ َفل َســْ�خ ُ ــِل الْ  ِمْث

َ
»َفَعــل

َکاَنــِت   َو 
ً
ى َضاِحــكا  ُيــَر

َ
ِم  ل َحــّرَ ُ   َشــْهُر الْ

َ
ا َدَخــل

َ
ِب 7 ِإذ

َ
َکاَن  أ  7

َ
َّ َقــال ُ

ث

َکاَن  َعاِشــِر 
ْ
َکاَن َيــْوُم ال ا 

َ
ــاٍم َفــِإذ ّيَ

َ
ــِیَ ِمْنــُه َعَشــَرُة أ ْیــِه َحــّىَ َیْ

َ
ِكَئاَبــُة َتْغِلــُب َعل

ْ
ال

 ِفیــِه 
َ

ــِذی ُقِتــل
َّ
َیــْوُم ال

ْ
 ُهــَو ال

ُ
اِئــِه َو َيُقــول

َ
َیــْوُم َيــْوَم ُمِصیَبِتــِه َو ُحْزِنــِه َو ُبك

ْ
ِلــَك ال

َ
ذ

یــه گناهــان بــزرگ را  یســت؛ ایــن گر 7 بایــد گر 7؛ بــر ماننــد حســ�ن َســْ�خُ ُ الْ

یــزد. ســپس فرمــود: پــدرم را شــیوه بــود كــه چــون حمــرم می شــد خنــده نداشــت  بر

یــه اش  و انــدوه بــر او غالــب بــود تــا روز دهــم. روز دهــم، روز مصیبــت و حــزن و گر
7 كشــته شــد«.2 بــود و می فرمــود در ایــن روز حســ�ن

1 . شيخ صدوق، المالى، ص130.
2 . شيخ صدوق، المالى، ص12۸.
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عیســی بن ابی منصور نقل می کند:

ــا اُلغــَمِّ ِلُظلِمنــا َتْســِبیٌح،  َن
َ
ْهُمــوِم ل َ : َنَفــُس الْ

ُ
ــِداهلِل7 َيُقــول ــا َعْب َب

َ
ْعــُت أ »َسِ

َنا ِجَهــاٌد یِف َســِبیِل اهلِل؛ از امــام صــادق7  ِکْتماُنــُه ِلِســّرِ ْمِرَنــا ِعبــاَدٌة، َو 
َ

ــُه ِل
ُّ

َو َه

ــر مــا غصــه دار  ــه خاطــر ســم ب ــه ب ــرد غمگــ�ن ك ــه می فرمــود: َنَفــس ف شــنیدم ك

اســت، تســبیح اســت و اندوهــش بــرای كار مــا، عبــادت بــه مشــار مــی رود و راز مــا 
، جهــاد در راه خداســت«.1 را نگــه داشــ�ن

که از  کتاب های روایی وارد شــده اســت  ی در  در ایــن زمینــه روایات بی شــمار

کرد. کتاب »کامل الزیارات« اشــاره  بهتریــن منابــع آن می توان بــه 

کید نسبت به زیارت سفارش ا

که: یکی از یاران امام صادق7 آورده اســت 

»در نخســتین روزهــاى حکومــت منصــور، امــام صــادق7 وارد نجــف شــد و 

کــه از طرف  کــه ســر راه بــروم و در آنجــا انتظــار آمدن مــردى را بکشــم  بــه مــن فرمــود 

قادســیه خواهــد آمــد و آنــگاه پس از ورود او، ســالم حضرت را به او ابــالغ و او را به 

کنم«. محضــر حضرتــش دعــوت 

که موســی نام دارد، می گوید: این مرد، 

در اجراى دستور، سر راه شتافتم و زیر حرارت شدید خورشید، تا سرحد یأس 

و نومیــدى از آمــدن مســافر مــورد نظــر، بــه انتظار نشســتم تا ســرانجام از راه رســید و 

پــس از رســاندن پیــام امــام صــادق7 او را بــه نزدیــك خیمــه حضــرت راهنمایــی 

کــه آنــان را نمی دیــدم، امــا  گونــه اى  کنــار در خیمــه از آنــان دورتــر بــه  کــردم و خــودم 

كلينى، الكافى، ج2، ص226، ح16. 1 . محمــد بن یعقــوب 
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سخنانشــان را می شــنیدم، نشستم.

کجا آمدى؟ امام صادق7 از آن مرد پرســید: از 

پاســخ داد: از دورترین نقطه یمن.

گفت و او تصدیق  آنگاه حضرت همه ویژگی هاى منطقه زندگی او را به او باز 

کرد. آنگاه فرمود: هدف از آمدن به این نقطه چیست؟

یارت حســین7 آمده ام. گفت: براى ز

یارت؟ فرمــود: تنها به قصد ز

کنار قبر او و نثار درود  گزاردن در  یارت ســاالرم و نماز  ى! تنها براى ز گفت: آر

بر او از نزدیك...

یارت آن حضرت چه پاداش و اثرى می نگرى؟ امــام7 فرمــود: در ز

یــارت او برکــت در مــال و اوالد و ســالمتی و عمر و برآورده شــدن  گفــت: مــا از ز

خواســته هاى خویــش می نگریم.

فرمــود: برادر یمنی! آیا بــر این پاداش ها چیزى بیافزایم؟

پاسخ مثبت داد.

یــارت عارفانــه حســین7 بــا پــاداش حــج  امــام صــادق7 فرمــود: پــاداش ز

پذیرفتــه شــده بــا پیامبــر6، برابــرى می کنــد. 

آن مرد شگفت زده شد.

ى! بلکه با دو حــج پذیرفته با پیامبر6. امــام صادق7 فرمود: آر

و باز بیشــتر شگفت زده شد.
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یارت عارفانه حســین7 افزود تا به ســی  و امــام صــادق7 همواره بر پاداش ز

کیــزه بــه همــراه پیامبــر6 رســید.1 از ایــن مســأله  حــج پذیرفتــه شــده و پــاك و پا

کرد. یــارت اربعیــن به صــورت پیــاده هم اســتفاده  می تــوان در موضــوع ز

یخ آمده اســت. یارت امام حســین7 در تار نقل های مختلفی از ارزش ز

که قبر امام حسین  7 را پایگاهی علیه حکومت خود   می دید، متوجه  متوکل 

یــارت   می رونــد. از ایــن رو پاســگاه هایی را نزدیــک شــهر  کــه مــردم شــبانه بــه ز شــد 

کرد.   مأموران متوکل به محض اینکه متوجه   می شــدند شــخص برای  کربــال ایجــاد 
یــارت   می رود، او را دســتگیر   می کردند.2 ز

کســی را اطــراف قبــر  گــر بعــد از ســه روز  کــه ا کــرد  چنــدی بعــد مــردم را تهدیــد 

ببینــم، او را دســتگیر می کنــم و بــه غــل و زنجیــر   می کشــم. عــالوه بر ایــن، در برخی 

گر زائری را در مســیر   می یافت، او را می کشــت یا به شدت  یخی آمده ا نقل های تار

مجــازات   می کرد.

یــارت قبر امام حســین  7 به شــرط قطع دســت  ســرانجام متــوکل دســتور داد ز

یارت با وجود این شــرط نیز  راســت  ، آزاد اســت! در  اندک زمانی صف مشــتاقان ز
طوالنی شد!3

کــه بــه  کتــاب مــروج الذهــب   می نویســد: خانمــی   مســعودی، مــورخ بــزرگ، در 

کرده بود، دســت چپ خود  یارت حرم امام حســین7 مراجعــه  قصــد ثبــت نــام ز

1 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج101، ص37 و 3۸.
2 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج 45، ص 404.

یخ تحليلى اســالم و ایران(، تهران، ســازمان  3 . على محمد بشــارتى، از ظهور اســالم تا ســقوط بغــداد )تار
تبليغات اســالمى، حوزه هنری، 1379.
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یارت، قطع  که بهای ز ی متذکر شدند  ن آورد.   مأموران به و کردن بیرو را برای قطع 

گفت: »دســت  دســت راســت اســت. خانم با نشــان دادن دســت قطع شــدۀ خود 
کردید!«1 گذشــته قطع  راســتم را سال 

کرده بود، امام هادی  7 مردم را به  که متوکل ایجاد  در این شرایط و خفقانی 

کربال تشــویق می کردند و   می فرمودنــد: »همانا برای خداوند ســرزمین هایی  یــارت  ز

کــه دوســت دارد در آن عبــادت شــود و حائــر الحســین  7 یکــی از آن  اســت 

کــه از ســوی ایشــان  گاهــی افــرادی را نائــب   می کردنــد  سرزمین هاســت«2 حضــرت 

کنند. کربــال مشــرف شــوند و آنجــا برای امــام دعــا  یــارت  بــه ز

که آن  کســی  یــارت را ترک مکــن؛ زیرا  امــام صــادق7 می فرمایــد: »هرگــز این ز

کاش  کــه ای  گرفتــار حســرت بزرگی شــده و آرزو می کند  کنــد، روز قیامــت  را تــرک 

گناهــان هفتــاد ســال را از  یــارت  قبــرش در نــزد اباعبــداهلل الحســین7 بــود، ایــن ز

ئکه در روز قیامت با زائر امام حســین7 مصافحه می کنند...  بیــن می بــرد... مال

یــارت امــام حســین7 رود، روز قیامــت رســول خــدا6 بــا او  کســی در دنیــا ز هــر 
مصافحــه می کند«.3

یه(، تهران، ســمت، 13۸۸. یخ خالفت عباســى )از آغاز تا پایان آل بو 1 . ســيد احمدرضــا خضری، تار
كلينى، الفــروع من الكافى، ص567. یارات، ص273؛ محمد بــن یعقوب  كامــل الز یه قمى،  2 . ابــن قولو

ــاَن  ــاِب َعــْن ُموَســى ْبــِن ُعَمــَر َعــْن َحّسَ َخّطَ
ْ
َمَة ْبــِن ال

َ
اُج َعــْن َســل ــّرَ َثِنــى َحِكيــُم ْبــُن َداُوَد ْبــِن َحِكيــٍم الّسَ

َ
3 . »حّد

ُحَســْيِن7 
ْ
َیــاَرَة َقْبــِر ال  َتــَدْع ِز

َ
َیُة ل  َیــا ُمَعاِو

َ
 َقــال

َ
ِبــی َعْبــِداهلِل7 َقــال

َ
َیــَة ْبــِن َوْهــٍب عــْن أ َبْصــِرّیِ َعــْن ُمَعاِو

ْ
ال

ْن َیَرى اهلُل َشْخَصَك َو َسَواَدَك 
َ
َما ُتِحّبُ أ

َ
َكاَن ِعْنَدُه أ ّنَ َقْبَرُه 

َ
ى أ َحْسَرِة َما َیَتَمّنَ

ْ
ى ِمَن ال

َ
ِلَخْوٍف َفِإّنَ َمْن َتَرَكُه َرأ

َمْغِفَرِة ِلَما 
ْ
ْن َیْنَقِلُب ِبال ْن َتُكوَن ِمّمَ

َ
َما ُتِحّبُ أ

َ
ُة: أ ِئّمَ

َ ْ
 اهلِل6 َو َعِلّىٌ َو َفاِطَمُة َو ال

ُ
ُه َرُسول

َ
ِفيَمْن َیْدُعو ل

ْيِه َذْنــٌب ُیْتَبُع 
َ
ْيــَس َعل

َ
ْنَيــا َو ل

ُ
ْن َیْخــُرُج ِمَن الّد ْن َتُكــوَن ِمّمَ

َ
َما ُتِحــّبُ أ

َ
ــُه ُذُنوُب َســْبِعيَن َســَنًة أ

َ
َمَضــى َو ُیْغَفــُر ل

یارات، باب45، ح3. كامــل الز یه قمى،   اهلِل«؛ ابــن قولو
ُ

ْن ُیَصاِفُحُه َرُســول ْن َتُكــوَن َغدًا ِمّمَ
َ
 َما ُتِحّبُ أ

َ
ِبــِه أ
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 امامان از ذریه او هستند

محمد بن مســلم می گوید:

َض  َعــّوَ اهلَل  »ِإّنَ  ِن: 
َ

َيُقــول ــٍد7  ّمَ ُمَ ْبــَن  َجْعَفــَر  َو  َجْعَفــٍر7  َبــا 
َ
أ ْعــُت  َسِ  

َبِتــِه َو ِإَجاَبــَة  ــَفاَء یِف ُتْر ِتــِه َو الّشِ ّيَ ّرِ
ُ

ن اإِلَماَمــَة یِف ذ
َ
7 ِمــْن َقْتِلــِه أ َســْ�خَ ُ الْ

ــه خاطــر شــهادتش  7 را ب ــام حســ�ن ــال ام ــد متع ــِرِه؛ خداون ــَد َقْب ــاِء ِعْن َع
ُ

الّد

7 اســت(:  ــام حســ�ن صــوص ام ــز حمن ــن ســه چی ــاداش داد )ای ــز پ ــه ســه چی ب

ــرار داده شــده  ــه و نســل ایشــان اســت؛ 2. شــفا در تربتــش ق ی 1.   امامــت در ذر

7 بــه قصــد  اســت. )خــوردن خــاك حــرام اســت، مگــر خــاك قبــر امــام حســ�ن
شــفا(؛ 3. دعــا در كنــار قبــرش مســتجاب اســت«.1

که سر از بدنش جدا شد تنها امامی 

کردند. که در حال زنده بودن، ســر از بدن مبارکش جدا  تنها امامی 

یــان بــن شــبیب می گویــد: روز اول محــرم وارد بــر حضــرت رضــا7 شــدم،  ر

حضــرت فرمــود:

ْبــِن   ) ِ )ْبــِن َعــّلِ ُحَســ�خ
ْ
ٍء َفاْبــِك ِلل ِلــَیْ  

ً
ِکیــا ُکْنــَت َبا ْبــَن َشــبیٍب، إْن  »َيــا 

گــر بــرای  ْبــَش؛ ای فرزنــد شــبیب! ا
َ

ك
ْ
ِبــُح ال

ْ
َکَمــا َيذ َبــَح 

َ
ــُه ذ

َ
ِبیَطاِلــٍب7 َفِإّن

َ
أ

یــرا كــه او  یــه كــن بــر حســ�ن بــن عــی بــن ابیطالــب7؛ ز یــه می كــین گر چیــزی گر
ــد«.2 ــح كردن ــد گوســفند، ذب را مانن

1 . شــيخ طوســى، امالــى ، ص 317؛ الوســائل، ج10، ص329؛ محمدباقــر مجلســى، بحــار النــوار، ج44، 
ص221، باب29.

2 . حاج شــيخ عباس قمى، نفــس المهموم، ص31 و 30.
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اعظم المصیبة بودن

عبداهلل بن فضل هاشــمی می گوید:

گفتــم: چگونــه روز عاشــورا، روز مصیبــت و غــم و  »بــه امــام جعفــر صــادق7 

که فاطمه3 شــهید  ی  گریــه شــد، اما روز رحلت رســول خدا6 و یــا روز نالــه و 

که امام حسن7 مسموم  ی  کشــته شــد و یا روز که امیرمؤمنان7  ی  شــد و یا روز

گفت: مصیبت روز شهادت حسین7، مصیبتش از همه  گشت، چنین نشد؟ 

گرامی ترین آفریدگان  که  کســاء  روزهای دیگر بزرگ تر اســت، برای اینکه اصحاب 

که پیامبــر6 از میان آنان  بــرای خدای متعال می باشــند، پنج تــن بودند، وقتی 

درگذشت، هنوز امیرمؤمنان7، فاطمه3، حسن7 و حسین7 بودند تا برای 

که فاطمه3 از دنیا رفت،  مردم، باعث شــکیبایی و تســلی خاطر باشند. زمانی 

باز امیرمؤمنان7، حسن7 و حسین7 بودند، تا مردم با وجود آنان تسلی یابند 

کــه امیرمؤمنان7 از میان آنــان رفت، باز مردم را با  کنند. هنگامی  و صبــر پیشــه 

که  وجــود امــام حســن7 و امــام حســین7 آرامش و تســلی خاطــری بــود و زمانی 

امام حســن7 شــهید شــد، بــاز با وجود امام حســین7، مــردم را آرامش و تســلی 

کساء  کسی از اهل  کشته شد، دیگر  که حسین7  خاطر مانده بود، اما هنگامی 

نمانــده بــود تــا پــس از او مایــه آرامش خاطر و تســلی مــردم باشــد. بنابرایــن، نبود او 

کــه وجود  که همــه آنــان از میــان رفته انــد، همچنان  )امــام حســین7( چنــان بــود 

کــه روز  گویــی همــه آنــان حضــور داشــته اند، بــه همیــن دلیــل بود  کــه  او چنــان بــود 
گشت«.1 شــهادتش، بزرگ ترین روز مصیبت 

َكْيَف َصاَر َیْوُم َعاُشــوَراَء َیْوَم ُمِصيَبٍة  اِدِق7 َیا اْبَن َرُســوِل اهلِل  ٍد الّصَ ِبی َعْبِد اهلِل َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ
َ
ُت ِل

ْ
1 . »ُقل

ــِذی َماَتــْت ِفيــِه َفاِطَمــُة3 
َّ
َيــْوِم ال

ْ
 اهلِل6 َو ال

ُ
ــِذی ُقِبــَض ِفيــِه َرُســول

َّ
َيــْوِم ال

ْ
َو َغــّمٍ َو َجــَزٍع َو ُبــَكاٍء ُدوَن ال

 ِإّنَ َیْوَم 
َ

ــّمِ َفَقــال َحَســُن7 ِبالّسَ
ْ
ِذی ُقِتــَل ِفيــِه ال

َّ
َيــْوِم ال

ْ
ُمْؤِمِنيــَن7 َو ال

ْ
ِميــُر ال

َ
ــِذی ُقِتــَل ِفيــِه أ

َّ
َيــْوِم ال

ْ
َو ال



؟نیسیام ما ه امام حسین؟ع؟     29

یارت عاشــورا چنین فرموده اند: ی از ز امام باقر7 در فراز

ــَماَواِت َو  ــِع الّسَ ی ِم َو یِف َجِ
َ

ــا ْس ِ
ْ

ــا یِف اإل َتَ ّيَ ِز ــَم َر ْعَظ
َ
ــا َو أ ْعَظَمَه

َ
ــا أ ــة َم »ُمِصیَب

ْرض؛ مصیبــت عاشــورا مصیبــی اســت كــه در اســام و در آمســان و زمــ�ن 
َ ْ
ال

بزرگ تــر از آن وجــود نــدارد«.

گریه همه موجودات بر امام حسین7

در روایتی از امام صادق7 آمده اســت:

7 بــه شــهادت رســید، آمسان هــای هفتگانــه و هــر چــه در  »چــون امــام حســ�ن

ــه در هبشــت و جهــم اســت و  ــه میــان آمســان و زمــ�ن اســت و آنچ آهناســت و آنچ
تنــد«.1 حین ــه دیــده منی شــود، مهــه بــر او اشــک ر ــه دیــده می شــود و آنچ آنچ

که  یارت ماه شــعبان  گریســتند. در ز همه اهل زمین و آســمان در شــهادت او 

که: از امــام عصر7 رســیده اســت این نکتــه به صراحت آمده اســت 

7( آمســان و هــر چــه  ْرُض؛ بــر او )امــام حســ�ن
َ ْ
ــَماُء َو َمــْن ِفَیــا َو ال ْتــُه الّسَ

َ
»َبك

یســتند«.2 در اوســت و زمــ�ن گر

ْكَرَم 
َ
َكاُنــوا أ ِذی 

َّ
ِكَســاِء ال

ْ
ْصَحــاَب ال

َ
ّنَ أ

َ
ــاِم َو َذِلــَك أ ّیَ

َ ْ
ْعَظــُم ُمِصيَبــًة ِمــْن َجِميــِع َســاِئِر ال

َ
ُحَســْيِن7 أ

ْ
       ال

َحَسُن َو 
ْ
ُمْؤِمِنيَن َو َفاِطَمُة َو ال

ْ
ِميُر ال

َ
ِبّىُ ص َبِقَى أ ا َمَضى َعْنُهُم الّنَ ّمَ

َ
َكاُنوا َخْمَسًة َفل ى 

َ
ى اهلِل َتَعال

َ
ِق َعل

ْ
َخل

ْ
ال

َحَسِن 
ْ
ُمْؤِمِنيَن َو ال

ْ
ِميِر ال

َ
َكاَن ِفى أ ا َمَضْت َفاِطَمُة3  ّمَ

َ
َوٌة َفل

ْ
اِس َعَزاٌء َو َســل ُحَســْيُن: َفَكاَن ِفيِهْم ِللّنَ

ْ
ال

ُحَسْيِن 
ْ
َحَسِن َو ال

ْ
اِس ِفى ال َكاَن ِللّنَ ُمْؤِمِنيَن: 

ْ
ِميُر ال

َ
ا َمَضى ِمْنُهْم أ ّمَ

َ
َوٌة َفل

ْ
اِس َعَزاٌء َو َســل ُحَسْيِن ِللّنَ

ْ
َو ال

ُحَسْيُن7 
ْ
ا ُقِتَل ال ّمَ

َ
َوٌة َفل

ْ
ُحَســْيِن7 َعَزاٌء َو َســل

ْ
اِس ِفى ال َكاَن ِللّنَ َحَســُن7 

ْ
ا َمَضى ال ّمَ

َ
َوٌة َفل

ْ
َعَزاٌء َو َســل

َكَما  َهــاِب َجِميِعِهــْم 
َ

َكذ َوٌة َفــَكاَن َذَهاُبُه 
ْ
اِس ِفيــِه َبْعَدُه َعَزاٌء َو َســل َحــٌد ِللّنَ

َ
ِكَســاِء أ

ْ
ْهِل ال

َ
ْم َیُكــْن َبِقَى ِمــْن أ

َ
ل

ْعَظَم ُمِصيَبًة«؛ شيخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص226؛ 
َ
ِلَك َصاَر َیْوُمُه أ

َ
َكَبَقاِء َجِميِعِهْم َفِلذ َكاَن َبَقاُؤُه 

شــيخ صدوق، مقتل الحسين به روایت شيخ صدوق،  ص1۸2-1۸4.
1 . شــيخ عباس قمى، منتهى المال، ج1، ص۸35.

 ،كفعمى 2 . شيخ طوسى، مصباح المتهجد، ص۸26؛ سيد بن طاووس، اقبال العمال، ص6۸9؛ 
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شش ماهه متولد شدن

که فاصله بین تولد امام حسن7 و امام  در روایتی از امام صادق7 آمده است 

که حضرت عیســی7  یخ آمده اســت  حســین7 شــش ماه و ده روز بود.1 در تار

نیــز شــش ماهه به دنیــا آمده اند. هیچ یک از معصومین به غیر از امام حســین7 

شــش ماهه به دنیا نیامده است.

سر بریده قرآن خواند

گفته اســت. ســر  که بعد از شــهادت نیز ســخن  کســی اســت  امام حســین7 تنها 

کرده اســت: ی نیزه، این آیــه از قرآن را تالوت  امــام بــر رو

؛ آیا پنداشــی 
ً
َکاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجبا ِقمِی  ْهِف َوالَرّ

َ
ك

ْ
ْصَحاَب ال

َ
َنّ أ

َ
ْم َحِســْبَت أ

َ
»أ

كــه اصحــاب كهــف و رقــم )خفتــگان در غــار( از آیات شــگفت مــا بوده اند«.2

کهف  کــه داســتان اصحــاب  کنایــه ای بــه مردم اســت  شــاید معنــای ایــن آیــه، 

که فرزند رسول  از آیات و نشــانه های شــگفت نیســت، نشــانه شــگفت این اســت 

کشــته  گذشــت چند دهه توســط امت همــان پیامبر این چنین  خــدا6 بعــد از 

شــده و ســرش باالی نی می رود.

کرده اســت عبارتند  که امام حســین7 بعد از شــهادت تالوت  آیات دیگری 

کهــف تا آیــه 14، آیه 227 ســوره شــعراء، آیــه 71 ســوره غافر و  از: ادامــه آیــات ســوره 
آیه 137 ســوره بقره.3

       مصبــاح الكفعمــى، ص543؛ محمدباقر مجلســى، بحار النوار، ج۸2، ص2۸4.

1 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار, ج43، ص25۸.
كهف، 9.  . 2

3 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج43، ص252؛ عوالم، ج17، ص27.
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 شــیخ جعفر شوشــتری 300 خصوصیــت منحصر به فرد امام حســین7 را در 

کتاب خصائص الحســینیه برشــمرده است.

کــه از مقــام واالی امــام حســین7 شــده  بــا همــه ایــن اوصــاف و بزرگ داشــتی 

کیســت  که »این حســین  اســت، ایــن ســؤال بــرای هــر انســان عاقلــی پیــش می آیــد 

کــه عالــم همــه دیوانه اوســت؟«

کســی بــه عنوان شــخص محبوب و  در زندگــی معمولــی ما انســان ها، هرگاه از 

کنجــکاو می شــویم و ســعی می کنیــم بــه زندگــی و رفتار  خــاص نــام بــرده می شــود، 

کرده  کنیــم و بفهمیــم چــه چیــزی او را تبدیل به یک انســان ویــژه  و منــش او نــگاه 

گرفته است؟  که اینگونه مورد توجه قرار  اســت؟ سلوک و زندگی او چگونه اســت 

کــه نتیجه آن، این  که انجام می دهد، رازهایی نهفته اســت  حتمــًا در رفتارهایــی 

همــه توجه و عالقه به او اســت. 

کــه  کــه می خواهیــم راز محبوبیــت امــام حســین7 را  بــه همیــن دلیــل اســت 

محبوبیتی منحصر به فرد در میان شــیعه و غیر شــیعه، مســلمان و غیر مســلمان، 

کنیم و بــه دلیل  ایرانــی و غیــر ایرانــی اســت را در میــان رفتارهــای ایشــان جســتجو 

عالقــه ویــژه خــدا و اهل بیت7 به ایشــان پــی ببریم.





فصل دوم

آنکه تو را نشناخت!





قبل از شناخت راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین7، مقدماتی نیاز است؛ 

کسی برای شناخت امام حسین7 تالش نکند  گر  که ا مانند پاسخ به این سؤال 

کــرده اســت؟ اساســًا چرا  یانــی  کافــی بــه حضــرت نداشــته باشــد، چــه ز و معرفــت 

گر ندانیم ســّر محبوبیت امام7  به داشــتن معرفت امام حســین7 نیازمندیم؟ ا

چــه بــوده اســت، چــه اتفاقــی می افتد؟ آیــا چیــز خاصــی را از دســت داده ایم؟ چه 

کســانی  که دوســت  داشــتنی بودن ایشــان را فهمیدند و  کســانی  تفاوت هایی بین 

کــه نفهمیدند، وجود دارد؟

کنید. برای پاســخ به این ســؤاالت، به مطالب زیر توجه 

انسان ها فطرتًا کمال طلب هستند

ِگــرد افــراد موفــق جمــع می شــوند و از رازهــای موفقیــت آنهــا  انســان ها معمــواًل 

ی می کننــد. یــک ورزشــکار یــا  کــه او رفتــه اســت، الگوبــردار می پرســند و از راهــی 

یگر و یا یک فعال اقتصادی موفق، همیشــه مورد ســؤال قرار می گیرد  هنرمند یا باز

کــه چگونــه به ایــن جایــگاه رســیدی؟
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 با توجه به اینکه قباًل ویژگی ها و خصوصیات ویژه امام حسین7 و جایگاه 

رفیع ایشان در نگاه خدا و پیامبر6 و اهل بیت پیامبر: آمد، هر انسان عاقلی 

بــرای بهره منــدی از شــخصیت بی نظیــر اباعبــداهلل7 ســعی می کند بــه او نزدیک 

شود و با شناخت بیشتر از ایشان، از راه های سعادت و موفقیت بهره مند شود.

»إّن النبــّی6 أخــذ بیــد الحســین7، و قــال: أّیهــا النــاس! هــذا الحســین 

گرامی اســالم6  کمــا فّضله اهلل عّزوجــل؛ پبامبر  بــن علــّی أال فاعرفــوه، و فّضلــوه 

گرفــت و فرمــود: ای مــردم! ایــن حســین بن علی اســت. او را  دســت حســین7 را 
که خداوند عزوجل او را برتری داده اســت«.1 بشناســید و برتری دهید همان گونه 

کســی بــه ســمت شــناخت امام حســین7 حرکــت نکنــد، یا بــه دلیل آن  گــر   ا

گاهــی نــدارد یا فطــرت او  کــه بــه شــخصیت، مقــام و جایــگاه رفیــع ایشــان آ اســت 

دســت خوش مشــکالت و آلودگی هــا شــده اســت.

شناخت امام مقدمه شناخت خدا

کســی  کــه امامــش را نشناســد، خدا را نخواهد شــناخت.  کســی  از نــگاه معرفتــی، 

که مهربانی و رأفت امام حســین7 را درک نکند، نمی تواند مهربانی خدای امام 

کند. حســین7 را نیز درک 

 
َّ

ــَة ِإل ّنَ َ ج
ْ

 ال
ُ

 یْدُخــل
َ

 ِعَبــاِدِه َو ل
َ

ِقــِه َو ُعَرَفــاُؤُه َعــل
ْ
 َخل

َ
اُم اهلِل َعــل ــُة ُقــّوَ ِئَّ

َ ْ
ــا ال َ

َّ
 »َو ِإن

وه؛ مهانــا امامــان  ــُر
َ

َرُهــم َو انك
َ

ْنك
َ
 َمــْن أ

َّ
ــاَر ِإل  الّنَ

ُ
 َيْدُخــل

َ
َمــْن َعَرَفُهــْم َو َعَرُفــوُه َو ل

از جانــب خــدا تدبیركننــدگان كار مردم انــد و كارگــزاران آنــان. كــی بــه هبشــت 

نرود، جز آنکه آنان را شــناخته باشــد و آنان او را شــناخته باشــند و به دوزخ وارد 

ثنى عشــر، ج 4، ص52. ئمه اإل 1  . ســيد هاشــم بحرانى، مدینة معاجز ال



!نخم شی را نت ا؟تآ     37

نشــود، جــز آنکــه منکــر آنــان بــود و آنــان وی را نپذیرفتــه باشــند«.1

کبیره می خوانیم: یــارت جامعه  در ز

اِل  َمْعِرَفِة اهلل ؛ سام بر حمل های معرفت خدا«.2 ُم  َعل  َمَ
َ

ا »الّسَ

مرگ جاهلی

در روایت معروف در میان اهل ســنت و شــیعیان آمده است:

ــاَس َحــى  ــُه ِاَمــام، َمــاَت َمیَتــَة َجاهلَیــَة َو لَيعــِذُر الّنَ
َ
یــَس ل

َ
»َمــن َمــاَت َو ل

َيعِرُفــوا ِاَماَمُهــم؛ هــر كــس مبیــرد و او را امامــی نباشــد، بــه مــرگ روزگار جاهلیــت 

مــرده اســت و از مــردم عــذری پذیرفتــه منی شــود، مگــر اینکــه امــام خــود را 
بشناســند«.3

گمراه  کــه معرفــت و شــناخت در مــورد امــام خود نداشــته باشــد، حتمــا  کســی 

خواهد شــد.

گمراهی گرفتاری در ضاللت و 

گمراهــی و ضاللــت  کــردن مــردم از  هــدف بــزرگ و نهایــی امــام حســین7، دور 

یــارت اربعیــن امــام صــادق7 در مــورد جــد بزرگوارشــان  کــه در ز بــود. همان طــور 

امــام حســین7 می فرماینــد:

ه؛ خون 
َ
ل ا

َ
ــِه َو ِحیــَرِه الّض

َ
هال َ  ِعبــاَدَک ِمــَن الج

َ
 ُمهَجَتــُه ِفیــَک ِلَیْســَتْنِقذ

َ
ل

َ
»َبــذ

1 . نهج البالغــه، خطبه 152.
ئمة:، ج 2، ص609. یارت جامعــة لجميع ال 2 . شــيخ صدوق، من ل یحضــره الفقيه، ز

3 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج23، ص۸9.
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جگــرش را در راه خــدا نثــار كــرد تــا بنــدگان خــدا را از نــاداین و ســرگردایِن گمراهــی 
ات دهــد«.1 نج

کسی که از مسیر زالل معرفت و شناخت اهل بیت: به مسیر صحیح موفقیت 

پی نبرد، قطعًا از مسیر مقابل که راه ضاللت و گمراهی است، خواهد رفت.

در روایتی از پیامبر خاتم6 آمده اســت:

ــا  ــا، إّن الســ�خ بــن عــّل یف الســماوات، أعظــم مّم ــذی بعثــی بالــّق نبّی
ّ
»وال

هــو یف الرض و اســه مكتــوب عــن میــ�خ العــرش: إّن الســ�خ مصبــاح  اهلــدى  و 

ســفینة النجــاة؛ مهانــا حســ�ن بــن عــی بــن ابیطالــب7 چــراغ روشــن هدایــت 

گــر كــی او را نشناســد از هدایــت و دســتگیری او  ــات امــت اســت. ا و كشــی نج
ک خواهــد شــد«.2 یب نصیــب خواهــد شــد و در گــرداب گمراهــی هــا

کسی  گر  نور هدایت و روشــنی بخش مســیر حکمت امام حســین7 است و ا

از ایــن نور بهره نبرد، یقینًا اهــل نجات نخواهد بود.

کسی با امامش محشور می شود هر 

که نتواند در دنیا با امام حســین7 ارتباط قوی و صحیحی داشــته باشد،  کســی 

در آخرت هم از همراهان و هم نشــینان با امام حســین7 نخواهد بود.

کس با امامش در صحرای محشــر فراخوانده می شود: هر 

ناٍس ِبِإماِمِهْم«3
ُ
 أ

َّ
ُکل »َيْوَم َنْدُعوا 

بعين. یارت ار 1 . فرازی از ز
ثنى عشــر، ج 4، ص52. ئمه اإل 2 . مدینــة معاجز ال

3 . اسراء، 71.
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امــام باقر7 در مورد این آیه فرمودند:

 
ُ

َرُســول ــی ُء   َيحجِ
َ

َقــال ِبِإماِمِهــْم   نــاٍس 
ُ
أ  

َّ
ُکل َنْدُعــوا  َيــْوَم  َتَعــاَل:  َقــْوِل اهلِل  »یف 

 7 َســْ�خُ ُ َســُن7 یِف ِفْرَقــٍة َو الْ َ 7 یِف ِفْرَقــٍة َو الْ اهلِل6 یِف ِفْرَقــٍة َو َعــِلٌّ

یِف ِفْرَقــة؛ حضــرت فرمودنــد: در روز حمشــر رســول اهلل6 بــه مهــراه گروهــی 

 7 می آینــد، عــی7 بــا گروهــی می آیــد، حســن7 بــا گروهــی می آیــد و حســ�ن

ــا گروهــی«.1  ب

که به دلیل عدم شــناخت و تبعیت از ایشــان در دنیا، از  کســانی  بــدا بــه حال 

همراهــی با امام حســین7، باز می مانند.

که بتواند  کسی نیست  که همه از هم فرار می کنند و  ی اســت  روز محشــر، روز

که همراهی با امام حســین7 و بهره مندی از  دســت دیگری را بگیرد. آنجاســت 

شــفاعت ایشان خواسته هر انسانی است.

پایمال شدن زحمات و مجاهدت ها

که ایشــان نشــان داده اند تالشــی نکند، قطعًا  کســی برای فهمیدن راه روشــنی  گر  ا

که  کــرده اســت. مگــر نــه ایــن اســت  ک ایشــان و یــاران بــا وفایــش را ضایــع  خــون پــا

کشتی نجات و نور حیات بخش  اهل بیت7، اباعبداهلل الحسین7 را به عنوان 

کثیری در شــناخت زوایای نورانی شــخصیت و ســلوک  کرده اند؛ پس خیر  معرفی 

گــر  کــه تــا ایــن انــدازه مــورد توجــه و ســفارش بــوده اســت و ا امــام حســین7 اســت 

کــردن فرزنــدان و یــاران عزیزشــان، بــا  کســی بعــد از مجاهدت هــا و زحمــات و فــدا 

کند و نســبت به  گردن مــا دارنــد، عبــور  کــه ایشــان بــه  بی تفاوتــی نســبت بــه حقــی 

1  . تفســير القمى، ج 2، ص23.
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کند، قطعًا در پیشــگاه  شــنیدن ندای حق طلبانه ایشــان با ســطحی نگری برخورد 

خــدا مســئول خواهد بود.

که ایشــان را  گــردن مــا دارد ایــن اســت  کــه امــام حســین7 بــه  باالتریــن حقــی 

کمال  کردیــم برای هدایــت و حرکت به ســمت  بشناســیم و از آنچــه معرفــت پیــدا 

کنیم. اســتفاده 

ارتباط شناخت امام حسین7 با شناخت امام زمان4

هــر یــک از اهل بیت: در طول حدود 250 ســال )تا دوره غیبــت( فعالیت هایی 

کنار یکدیگر قرار می گیرد، نشان دهنده سیر و سلوکی است  که وقتی در  داشــتند 

که می تواند در همه زمینه ها )فردی و اجتماعی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 

گفتــن داشــته باشــد. امــام زمــان4 نیــز بــه عنــوان وارث  و...( حرف هــا بــرای 

گذشــتگان را به ثمر برســاند.  تمــام انبیــاء و امامــان، وظیفــه دارد تــا تمام زحمــات 

نمونه هایــی از ارتبــاط ویــژه امام حســین7 و امــام زمان4 را بیــان می کنیم:

که وارث  که امام حســین7 را نمی شناســد، برای شــناخت فرزند او  کســی   -

یادی  خلقیات و صفات اوســت نیز با مشــکل مواجه خواهد شد. شباهت های ز

بین امام زمان4 و امام حســین7 است.

کــرم6 می فرماینــد: »مهــدی ایــن امــت از نســل ایــن فرزندم اســت.   پیامبــر ا

کرده جهان  دنیا به پایان نخواهد رســید مگر اینکه مردی از اوالد حســین7 قیام 
را بــا عدل و داد پر ســازد«.1

- اهــداف قیــام عاشــورا توســط امــام زمــان4 بــه ثمــر می رســد و قیــام امــام 

1 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج51، ص91.
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زمان4 ادامه نهضت امام حسین7 است. حضرت مهدی7 پس از ظهور، 

بیــن رکن و مقام بــرای مردم خطبه خواهد خواند و در مهم ترین قســمت خطبه به 

صــورت مکــرر و بــا نهایت اندوه و تأثر، شــهادت مظلومانه امام حســین7 را مورد 

اشــاره قرار خواهــد داد. از جملــه خواهد فرمود:

که همه ســتمگران   »ای مردم جهان! منم امام قائم. منم شمشــیر انتقام الهی 

گرفت.  را به ســزای اعمالشــان خواهم رساند و حق مظلومان را از آنها پس خواهم 

ای اهــل عالــم! جــدم حســین بــن علــی7 را تشــنه بــه شــهادت رســاندند و بــدن 

ی جدم  کینه توز ی  کردند. دشــمنان از رو ک ها رهــا  ی خا مبــارک او را عریــان بــر رو
کشتند«. 1 حســین7 را ناجوانمردانه 

امــام زمــان4 خــود و قیامشــان را به واســطه امام حســین7 به مــردم جهان 

کافی  کســی به معرفــت  گر  کــه می گوییم ا معرفــی می کننــد؛ بــه همیــن دلیل اســت 

کافــی نســبت  نســبت بــه امــام حســین7 دســت پیــدا نکنــد، نمی توانــد معرفــت 

کمــی دقــت در منابــع روایــی، رابطــه عمیق و  بــه امــام زمانــش نیــز داشــته باشــد. با 

نزدیــک بیــن امــام حســین7 و امام زمــان4 روشــن می گردد.

یــم تــا امــام حســین7 و راز محبوبیــت و جاودانگــی او را   در نتیجــه نیــاز دار

کثیــری را از دســت داده ایــم و  گــر در ایــن زمینــه توفیــق نیابیــم، خیــر  بشناســیم و ا

احتمــال ســقوط در دامــن طاغــوت مهیــا خواهــد شــد.

که برای در جبهه حق بودن، تالش  کســانی  این آیه قرآن، به صورت جدی به 

نمی کنند، هشدار می دهد:

وا  َکَفــُر ذيــَن 
َّ
ــوِر َو ال مــاِت ِإَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِرُجُهــْم ِمــَن الّظ ذيــَن آَمُنــوا ُيحخْ

َّ
ِلُّ ال »اهلُل َو

1 . علــى اليزدی الحائری، إلــزام الناصب فى إثبــات الحجة الغائب4، ج 2، ص231.



     42      راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟

ْصحــاُب 
َ
ولِئــَک أ

ُ
مــاِت أ

ُ
ل

ُ
ــوِر ِإَل الّظ ــْم ِمــَن الّنُ ِرُجوَنُ اُغــوُت ُيحخْ ْوِلیاُؤُهــُم الّطَ

َ
أ

پرســت كســاین اســت كــه امیــان  ــُدوَن؛ خداونــد، ویل و سر ــاِر ُهــْم فیــا خاِل الّنَ

كســاین  آورده انــد. آهنــا را از ظلمت هــا، بــه ســوی نــور بیــرون می بــرد. )امــا( 

ــور، بــه ســوی  كــه كافــر شــدند، اولیــای آهنــا طاغوت هــا هســتند كــه آهنــا را از ن
ظلمت هــا بیــرون می برنــد. آهنــا اهــل آتش انــد و مهیشــه در آن خواهنــد مانــد«.1

رِد پای امام حسین7
َ

گ رسیدن به 

که  ی  کار کجــا؟! نهایــت  کجا و امــام حســین7  کســی بگویــد: مــا  ممکــن اســت 

که خوبی های آنها را ســینه به ســینه به آیندگان  می توانیم انجام دهیم این اســت 

کنیــم تــا یــاد آنهــا در دل هــا زنــده بمانــد و مــردم همیشــه در مصیبت شــان  منتقــل 

یخته شده آنها را بدین نحو زنده بدارند و سعی نماییم تا احترام  بگریند و خون ر

کنیم. آنهــا را در رفتار و افکارمــان حفظ 

که این درســت نیســت. اهل بیت: این همه زحمت نکشــیدند  در صورتی 

کــه به تمجید ما نیاز  کنیم؛ آنها  کــه مــا خوبی های آنها را بســراییم و از آنها تمجید 

کردن  گــذر  کــه آنها را خــوب و دقیق بشناســیم و راه  ندارنــد. وظیفــه مــا این اســت 

یم و بــا الگوگیری2 از آنهــا، جزء بهترین  یــک دنیا را بیاموز از دره هــای ســخت و تار

گــر راهنما، مســیر را به  بنــدگان خــدا باشــیم. اولین قدم، شــناخت راهنما اســت؛ ا

خوبــی بشناســد و امین نیز باشــد، ادامــه راه را باید با تبعیــت از او پیمود.

وقتی انســان به همراه یک راهنما در مســیری سخت و دشوار  قدم برمی دارد، 

کردن مســیر و رســیدن بــه مقصد، پــا جای پــای او می گذارد  بــرای به ســالمت طی 

1 . بقره، 257.
َكثيرًا«؛ احزاب، 21.  ِخَر َو َذَكَر اهلَل 

ْ
َيْوَم ال

ْ
كاَن َیْرُجوا اهلَل َو ال ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 

ُ
ُكْم فى  َرُسوِل اهلِل أ

َ
كاَن ل َقْد 

َ
2 . »ل
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گــوش می دهــد و هــر چــه می گویــد عمــل می کنــد. در  و بــه توصیه هــا و ســخنان او 

کــه می فرماید: کبیــره تعابیــر زیبایی در این زمینه هســت  یــارت جامعــه  ز

ــِه  ــوَن َو ِب
ُّ
ــِه َتُدل ْی

َ
ــوَن َو َعل ــَك ِإَل اهلِل َتْدُع

َ
ــْم َهل

ُ
ِتك

ْ
ْ َيأ ــْن لَ ــا َو َم َ ج

َ
ــْم ن ُک َتا

َ
ــْن أ »َم

وَن  ُ ُ
ك ْ َ

وَن َو ِإَل َســِبیِلِه ُتْرِشــُدوَن َو ِبَقْوِلِه حت
ُ
ْمِرِه َتْعَمل

َ
ُموَن َو ِبأ ِ

ّ
ُه ُتَســل

َ
ُتْؤِمُنوَن َو ل

 َمــْن 
َّ

ُکــْم َو َخــاَب َمــْن َجَحَدُکــْم َو َضــل ــَك َمــْن َعاَدا
َ
ُکــْم َو َهل َســِعَد َمــْن َوال

ــْم 
ُ

َقك
َ

ــْم َو َســِلَم َمــْن َصّد
ُ

ْیك
َ
 ِإل

َ
ــأ َ ج

َ
ِمــَن َمــْن ل

َ
ــْم َو أ

ُ
ــَك ِبك ّسَ ــْم َو َفــاَز َمــْن َتَ

ُ
َفاَرَقك

ــاُر  ــْم َفالّنَ
ُ

َفك
َ
َواُه َو َمــْن َخال

ْ
ــُة َمــأ ّنَ َ ج

ْ
ــْم َفال

ُ
َبَعك

َ
ــْم َمــِن اّت

ُ
َو ُهــِدَی َمــِن اْعَتَصــَم ِبك

ــات یافــت، و هــر كــه نیامــد هــاك شــد، مشــا  َمْثــَواُه؛ آن كــه بــه ســوى مشــا آمــد نج

مــردم را بــه ســوى خــدا می خوانیــد، و بــه وجــود او راهنماىی می كنید، و مهــواره در 

حــال امیــان بــه او هســتید، و تســلم او می باشــید، و بــه فرمانــش عمل می كنید، و 

بــه راهــش ارشــاد می مناییــد و بــه گفتــه اش حکــم می كنیــد، هــر كــه مشــا را دوســت 

كــت رســید، و  داشــت، خوشــبخت شــد، و هــر كــه مشــا را دمشــن داشــت بــه ها

یانــکار شــد و هركــه از مشــا جــداىی منــود گمراه گشــت، هر  هــر كــه مشــا را انــکار كــرد ز

كــه بــه مشــا متســك جســت بــه رســتگارى رســید، و هــر كــه بــه مشــا پنــاه آورد امیــین 

یافــت، كــی كــه مشــا را تصدیــق منــود ســامل مانــد، و هــر كــه متمســك بــه مشــا شــد 

هدایــت یافــت، كــی كــه از مشــا پیــروی كــرد، هبشــت جــاى اوســت، و هــر كــه بــا 
یــد، آتــش جایــگاه اوســت«.1 الفــت ورز مشــا حمن

بـا رعایـت ایـن توصیه هـا و روایـات متعـددی کـه در منابـع موجـود اسـت، خداونـد 

ضمانت کرده که هر کس همراه این بزرگواران باشد، به سـعادت و رستگاری می رسد.

گرد خوبــی در مدرســه اهل بیــت: باشــد، بــا تبعیــت از آنهــا از  کســی شــا گــر  ا

ئمة:، ج2، ص609. یارت جامعــة لجميع ال 1 . شــيخ صدوق، من ل یحضــره الفقيه، ج 2، ز
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یــای رحمــت الهــی بهره منــد می شــود. در

ــْم َو 
ُ

ُنوَبك
ُ

ــْم ذ
ُ

ك
َ
ــُم اهلُل َو َيْغِفــْر ل

ُ
ن  ُيْحِبْبك ِبُعــو

َ
ــوَن  اهلَل  َفاّت ّبُ ِ

ُ
ُکْنــُمْ حت  ِإْن 

ْ
»ُقــل

ــا  ــد، از مــن پیــروى كنیــد! ت ی ــر خــدا را دوســت می دار گ ــوٌر َرحــمٌی؛ بگــو: ا اهلُل َغُف

خــدا )نیــز( مشــا را دوســت بــدارد؛ و گناهانتــان را ببخشــد؛ و خــدا آمرزنــده مهربــان 
اســت«.1

1 . آل عمران، 31.
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کــردن بــه وجــود بــا عظمتــی چــون  کــه معرفــت پیــدا  بــه روشــنی می دانیــم 

سیدالشــهدا7 نمی توانــد از یــک جنبــه و جهــت باشــد. بایــد زوایای شــخصیتی 

کــه  کلــی بحــث  ایشــان را در ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار داد تــا بــه هــدف 

شــناخت راز محبوبیــت ایشــان اســت دســت یافــت.

گرفته  کــه از امام حســین7  یکــی از ایــن جنبه هــا، امتحان هــای الهی اســت 

که از جهتی سخت ترین امتحان ها و طاقت فرساترین  شده است. امتحان هایی 

آنهاســت. انســان هوشــیار زمانی به دلیل محبوبیت و جاودانگی امام حسین7 

کــه بــا چشــمانی بــاز و فکــری بصیــر بــه تماشــای آزمایش هــای خــدا از  پــی می بــرد 

امــام حســین7 بنگــرد و رمــز و راز عالم گیــر شــدن محبــت و ارادت بــه ســاحت 

سیدالشهدا7 1 را در رفتارهای ایشان بیابد. از این جا به بعد می تواند ابا عبد اهلل 

ی از ایشــان بهره منــد و  الحســین7 را الگــوی خویــش قــرار دهــد و از ثمــرات پیــرو

خویش را حســینی بنامد.

ُحَســْيِن 7 
ْ
 ِإَن  ِلَقْتِل  ال

َ
َســُه ِفى ِحْجِرِه َو َقال

َ
ْجل

َ
7 َو ُهَو ُمْقِبٌل َفأ ُحَســْيِن ْبِن َعِلّىٍ

ْ
ى ال

َ
6 ِإل ِبّىُ 1 . »َنَظَر الّنَ

َبــدًا«؛ ميرزا حســين نوری، مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل، 
َ
 َتْبُرُد أ

َ
ُمْؤِمِنيــَن ل

ْ
ــوِب ال

ُ
َحــَراَرًة ِفــى ُقل

ج10، ص311.
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یــم تا با پرداختــن به موضوع امتحــان و ابعاد مختلــف آن در آیات و  ســعی دار

روایات و بررســی تطبیقی آن با حادثه عاشــورا و امام حسین7، با دقت بیشتری 

کنیم و الگو بگیریم. به عملکرد امام حســین7 توجــه 

خصوصیات امتحان های الهی

کــه از بندگان می گیــرد، ســنت ها و قوانینی دارد  خداونــد در زمینــه امتحان هایــی 

که به برخــی از این خصوصیــات آنها اشــاره می کنیم: کــه تغییرناپذیــر هســتند 

1. حتمی است

 ُيْفَتُنــوَن؛ آیــا مردم پنداشــته اند به 
َ

ــا َوُهــْم ل ــوا آَمّنَ
ُ
ن َيُقول

َ
ن ُيْتَرُکــوا أ

َ
ــاُس أ َحِســَب الّنَ

َ
»أ

گفتنــد: ایمــان آوردیــم به حال خــود رها می شــوند و با ســختی هایی  صــرف اینکــه 
که درســتی و نادرســتی ایمانشــان با آنها آشــکار می شــود، آزموده نمی شــوند؟«1

ْن 
َ
ــْن أ ــْم ِم ُک

ْ
ْ ُيِعذ ــْم َو لَ

ُ
ْیك

َ
ــوَر َعل ُ ْن َيحج

َ
ــْن أ ــْم ِم ُک

َ
َعاذ

َ
ــْد أ ــاُس ِإّنَ اهلَل َق ــا الّنَ َ ّیُ

َ
»أ

؛ خدا  ْبَتِل�خَ ُ ــا لَ ُکّنَ یــاٍت َو ِإْن 
َ

 ِمــْن َقاِئــٍل ِإّنَ یِف ذِلــَك ل
َّ

 َجــل
َ

ــْم َو َقــْد َقــال
ُ

َيْبَتِلَیك

مشــا را پنــاه داده از اینکــه بــر مشــا ســم روا دارد، ویل بــه مشــا ایــن تأمــ�ن را نــداده كه 

ینــده در قــرآن فرمــوده: در  یــن گو در معــرض آزمایــش قرارتــان ندهــد، آن بزرگ تر
ایــن برنامــه نشــانه هاىی اســت و مــا آزمایش كننــده امی«.2

کدام از شــما چنین   امــام علــی7 در ایــن زمینه چنیــن فرموده اســت: »هیچ 

کس نیســت مگر  که هیچ  نگویــد: خدایــا از فتنــه و امتحــان به تو پنــاه می بــرم؛ چرا

کس می خواهد پناه ببرد، از فتنه های  آنکه دچار فتنه و آزمونی می شود، لیکن هر 

1 . عنكبوت، 2.
2 . نهج البالغــه، خطبه 103.
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گمراه کننــده و آزمون های لغزاننده بــه خدا پناه ببرد«.1

کســی می توانــد بگوید مــن از حضــور در امتحــان انصراف  بــا ایــن اوصــاف، آیا 

گرفته اســت، طفره  که در برابرش قرار  می دهــم؟ آیا می تواند از پاســخ بــه امتحانی 

کــردن از امتحــان و مواجهه  رود و برگــه امتحــان را ســفید تحویــل دهــد؟ قطعًا فرار 

ی مــردود شــدن در امتحــان اســت و بــا نگاهــی دقیق تــر نوعــی  غلــط بــا آن، مســاو

که باعــث دور شــدن بیشــتر آنها از معرفت و رشــد می شــود. عــذاب اســت 

که ســعد بن ابی وقاص از پیشــگامان  کتــاب طبقــات الکبری آمده اســت  در 

کســانی اســت  کــه در هفــده ســالگی مســلمان شــد.2  از جملــه  مســلمانان اســت 

کــه در جنگ هــای بدر، احد، خنــدق، حدیبیه، خیبر و فتح مکه حضور داشــت 

و در هنــگام فتــح مکــه، پیامبــر6 یکــی از ســه پرچــم مهاجــران را در دســت او 

قــرار داد.3 امــا در زمــان خالفــت امیرالمؤمنیــن علــی7 از بیعــت بــا حضــرت ســر 

بــاز زد و بــه دعــوت حضرت برای شــرکت در جنگ های ســه گانه صفیــن، جمل و 

گوش تو رســیده درســت اســت، شمشــیری  نهــروان، اینگونــه پاســخ داد: »آنچــه به 

کنــار تــو  کافــر باشــد، آن وقــت مــن در  کننــده بیــن مســلمان و  کــه جدا بــه مــن بــده 

خواهــم جنگیــد!«4 عــدم همراهــی او بــرای شــرکت در نبــرد، مقــارن شــده بــود بــا 

یــخ آمــده اســت. مســعودى می گویــد:  کــه در تار ی اش  ی و مال انــدوز ثروت انــدوز

که سقف هایی بلند  کرده بود  »سعد بن ابی وقاص قصری براى خود در عقیق بنا 

ِكْن 
َ
ى ِفْتَنــٍة، َول

َ
 َوُهــَو ُمْشــَتِمٌل َعل

َّ
َحــٌد ِإل

َ
ْيَس أ

َ
ــُه ل ّنَ

َ
ِفْتَنِة« ِل

ْ
ُعوُذ ِبــَک ِمــَن ال

َ
ــى أ ُهــّمَ ِإّنِ

َّ
َحُدُكــْم: »الل

َ
ــّنَ أ

َ
 َیُقول

َ
1 . »ل

ِفَتــِن«؛ نهج البالغــه، حكمت 93.
ْ
ِت ال

َ
 ِمــْن ُمِضــاّل

ْ
َيْســَتِعذ

ْ
َمــِن اْســَتَعاَذ َفل

2 . الطبقــات  الكبرى، ترجمه، ج 3، ص11۸.
3 . ر.ک: ابن ســعد، طبقات، چاپ بيروت، ج3، ص140.

یان، چاپ اول، 1375. یز یــب المعارف، تحقيق فــارس تبر 4 . حلبــى، ابوالصالح، تقر
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کنگره  ها  ى بــدان اختصــاص داد و بر فــراز دیوارهــاى آن  داشــت و فضــاى پهنــاور

که ســعد  ى  کتاب طبقــات الکبری نقــل می کند: »روز ســاخت«.1 واقــدى هــم در 

گذاشــت«.2 ســعد وقاص  بن ابی وقاص درگذشــت، 250 هزار درهم از خود باقی 

ی پرچم دار لشــگر اســالم بود، به خاطر فــرار از امتحان و پذیــرش تبعیت از  کــه روز

کجا رســید؟! کارش به  علــی7 

کــه بــا شــناخت ایــن ســنت حتمــی پــروردگار، برای  در مقابــل افــرادی هســتند 

رشــد و تعالــی خــود از آن بهــره می گیرند و با اســتفاده از معارف دین، به اســتقبال 

ی می طلبند.  امتحان هــای الهــی رفتــه و برای ســربلندی در امتحان ها از خدا یــار

کــه روزبــه روز بــا موفقیــت در آزمایش هــای الهــی، ظــرف  کســانی هســتند  آنهــا 

یافــت معــارف و حقایق نورانی اســالم می گــردد و الیق رفتن  وجودشــان مهیــای در

که در آغــاز جنگ تحمیلی  کســانی  بــه درجات باالتــر عرفان و معرفت می گردند. 

کردن به روستاها و شهرهای دور دست، با تمام وجود از این امتحان  به جای فرار 

گرفتن از پروردگار، از این امتحان پیروز و  کردند و با نصرت  سخت الهی استقبال 

ی را به چشم خود دیدند- جزء  موفق خارج شدند -چه شهید شدند و چه پیروز

که از امتحان های الهی اســتقبال می کنند و از آن بهره می گیرند. آنهایی هســتند 

که با وجود فقر و تنگ دســتی بــرای جبهه ها مواد غذایی و پول  خانواده هایــی 

ینتی خود می گذشتند، از امتحان مالی خدا استقبال  می فرستادند و از طالهای ز

که  گرفتنــد. از آن باالتــر، خانواده هایــی  کردنــد و مــورد توجــه خــاص پــروردگار قــرار 

کالم امام2  کردند و اجازه ندادند  فرزندانشــان را برای حضور در جبهه ها تشویق 

ی زمیــن بمانــد، از ایــن امتحــان و  یــد«، رو کــه فرمــود: »جبهه هــا را خالــی نگذار

یخ  ابن  خلــدون، ترجمه  مقدمه، ج 1، ص392. 1 . تار
2 . الطبقــات  الكبرى، ترجمه، ج 3، ص129.
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ن آمدند. این نــوع مواجهه با امتحان برای این دســته  آزمایش دشــوار ســربلند بیرو

از انســان ها، مایــه رشــد و تعالــی و نزدیکی به پــروردگار خواهد بود.

که در برابر این امتحان بزرگ سکوت  کسانی  در طرف مقابل، چه بسیار بودند 

کردنــد، نــه خودشــان و خانواده شــان در جبهــه حاضــر شــدند و نــه در تأمیــن مالــی 

کردنــد. برخی نیــز حتی اجــازه ندادند دیگــران به وظیفــه خود عمل  کمــک  جبهــه 

که از شــرکت  کســانی اند  کنند و مانع آنها شــدند. در روزگار ما، این افراد مصداق 

در امتحان طفره رفتند و مردود شــدند.

خاطره
اســتادی نقل می کرد: در محله ما خانواده ای از آمدن پسرشــان به جبهه ممانعت 

کردنــد رضایــت ندادنــد و می گفتنــد: نمی خواهیــم پســرمان  کار  می کــرد. هــر 

جوان مرگ شود. از محله تعدادی از جوان ها به جبهه اعزام شدیم و پس از مدتی 

ی دیــوار دیدیم،  کــه بــرای مرخصــی برگشــتیم، اعالمیــه فــوت همــان جــوان را بــر رو

کــه خرج دفاع از اســالم  کــه بــه واســطه تصــادف بــا موتور جــان باخته بــود. فرزندی 

کشــته راه موتور شــد! کشــور نشــد،  و 

2. متناسب

 هر انســانی در مرحله ای از معرفت و رشــد قرار دارد و شرایط خاص خود را تجربه 

می کند؛ امتحان های او نیز بر اســاس ســطح معرفت او تعیین می شود.

 ُوْســَعَها؛ خداونــد هیــچ كــس را جــز بــه قــدر تواناىی اش 
َّ

 ِإل
ً
ــُف اهلُل َنْفســا ِ

ّ
ل

َ
 ُيك

َ
»ل

تکلیف منی  كنــد«.1

1 . بقره، 286.
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ــه بــه او   َمــا آَتاَهــا؛ خــدا هیــچ كــس را جــز )بــه قــدر( آنچ
َّ

 ِإل
ً
ــُف اهلُل َنْفســا ِ

ّ
ل

َ
 ُيك

َ
»ل

داده اســت تکلیــف منی كنــد«.1

به عنوان نمونه، ســه نوع تناســب در امتحان های الهی را توضیح می دهیم.

 تناسب با ظرفیت
کنیم،  گرفته می شــود تشــبیه  که در مدارس  گــر امتحــان الهی را به امتحان هایی   ا

کالس پنجم دبستان، امتحان سال سوم دبیرستان  خدا هیچ گاه از یک دانش آموز 

را نمی گیرد و برعکس.

ْنَیا 
ُ

ًء یِف الّد
َ

اِس َبا  الّنَ
َ

َشــّد
َ
 اهلِل6 َمْن أ

ُ
 َرُســول

َ
امام صادق 7 فرمودند: »ُســِئل

َیاِنــِه َو ٌحْســِن  َقــْدِر ِإ  
َ

َبْعــَد َعــل ْؤِمــُن  ُ  الْ
َ

ُيْبَتــل َو   
ُ

ْمَثــل
َ ْ
 َفال

ُ
ْمَثــل

َ ْ
َو ال یــوَن  ِبّیُ  الّنَ

َ
َفَقــال

ُؤُه َو َمــْن َســُخَف ِأَیاُنــُه َو َضُعَف 
َ

 َبــا
َ

َیاُنــُه َو َحُســَن َعَمِلــِه ِإْشــَتّد ــْن َصــّحَ ِإ َ َ
ْعَماِلــِه ف

َ
أ

گرفتار  کسانی سخت تر  ُؤُه؛ از رســول خدا6 ســؤال شد در دنیا چه 
َ

 َبا
َّ

ُه َقل
ُ
َعَمل

می شــوند؟ فرمــود: پیامبــران و ســپس جانشــینان آنــان بــه ترتیــب و بعــد مؤمــن بــه 

کس ایمان صحیح و اعمال نیکو داشــته  کارهای نیکش. پس هر  انــدازه ایمــان و 

باشــد، شــدیدتر مبتــال می شــود و آنکــه ایمان سســت تر و اعمــال ضعیف تر داشــته 
کمتر آزمــوده می گردد«.2 باشــد، 

که به خاطر زنا حد بزنند. در مسیر به  امیرالمؤمنین7  زن دیوانه ای را می بردند 

گفتند: این دختر دیوانه زنا داده است و خلیفه  کردند و جریان را پرسید،  برخورد 

ی شــود. امیرالمؤمنیــن7 فرمــود: او را نــزد  عمــر دســتور داده اســت بــر او حــد جــار

خلیفه برگردانید و خود نیز حاضر شدند. امیرالمؤمنین7 خطاب به عمر فرمود: 

1 . طاق، 7.
كافى، ج2، ص252، حدیث2.  . 2
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گروه برداشــته شــده اســت: از صبــی )کودک(  که قلم تکلیف از ســه  آیــا نمی دانــی 

کند و  تا به بلوغ برســد، از انســان خواب تا هوشــیار شــود و از مجنون تا افاقه پیدا 

که همان دیوانه از قبیله فالن اســت. شــاید در حــال دیوانگی زنا داده  ایــن دختــر 
کرد.1 گفت و آن زن را آزاد  کن. عمر تکبیر  اســت؟ این زن را رها 

گر   بنابراین، تکالیف الهی متناسب با ظرفیت و داشته های مکلف است. ا

کســی نمی توانــد ایســتاده نمــاز  گــر  کســی بیمــار اســت، روزه بــر او واجــب نیســت. ا

گــر  کشــیده نمــاز را بــه جــا بیــاورد. ا گــر نمی توانــد، دراز  بخوانــد، نشســته بخوانــد و ا

یاد  کســی ســر ســال از مالش ز گر  کســی ناتــوان اســت، جهــاد بر او واجب نیســت. ا

گــر مســتطیع نیســت، حــج بــر او واجــب نخواهــد بــود و  نمی آیــد، خمــس نــدارد و ا

کلی تشــریع شــده اســت. کــه بر اســاس همین اصل  ســایر احــکام دیــن، 

رســول خدا6 فرمود: از امت من ُنه چیز برداشته شده:

کســی صادر شــود؛ که بی اختیار و به غفلت از  1. خطایی 

2. فراموشی؛

کراه و اجبار شــده باشند؛ که بر آن ا 3. چیزى 

4. آنچــه طاقت و توانایی اش را ندارند؛

5. آنچه نمی دانند؛

1 . »حيــث حكــم علــى مجنونــة قــد زنــت فاخــذت ليقــام عليهــا الحــّد، فاجتــاز عليهــم علــى7 فســألهم 
عــن أمرهــا فأخبــروه، فأمــر بارجاعهــا، و قــال للخليفــة: أمــا تذكــر أن رســول اهلل6 قــال: رفــع القلــم عــن 
ثــالث: عن الصبى حتى یبلغ، و عن النائم حتى یســتقيظ، و عــن المعتوه حتى یبرأ، و ان هذه معتوهة 
ئهــا، فخــّل ســبيلها. فجعــل عمــر یكّبــر، و أمــر باطــالق  بنــى فــالن، لعــل الــذی أتاهــا، أتاهــا و هــى فــى بال
ســراحها«؛ وســائل الشــيعه، مقدمــه، ص20؛ ارشــاد الســاری، قســطانى، ج12، ص101؛ فيــض القدیــر، 

ی، ج4، ص357. المنــاو
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6. آنچه به ســوى آن مضطر و ناچار شده باشند؛

7. حسد؛

8. طیــره )تأثر نفس به فال بد(؛
9. تفکر در وسوســه در خلق.1

کــه برای نمــاز صبح خواب می مانــد، تکلیفی بــرای خواندن  کســی   بنابرایــن، 

گرچه از نظر معنوی فرصت ارزنده ای  گناهی مرتکب نشــده اســت؛ ا نماز ندارد و 

کرده است. را از دســت داده و ضرر 

کسی با بی توجهی و بی مباالتی شب ها  گر  که ا کالم به این معنی نیست  این 

را تــا دیــر وقــت بیدار باشــد یــا غذای ســنگین بخــورد و یا هیــچ اندیشــه و عملی را 

کســی مقدمات الزم  گر  بــرای بیدار شــدن در نظر نگیرد، بــاز همین حکم را دارد. ا

کرده  گناه  بــرای انجــام تکلیــف را رعایت نکند و نمــاز صبح خواب بمانــد، قطعًا 

گر قصــد انجــام تکلیــف را دارد و مقدمــات الزم را  کــه ا اســت. مســأله آنجا اســت 

کرده اســت، ولی به واســطه اتفاقی خــواب بماند و بعــد از طلوع آفتاب  نیــز فراهــم 

گناه نشــده اســت. که مرتکب  بیدار شــود، در این صورت اســت 

داستان
کــه به هیــچ وجه نبایــد وارد آشــپزخانه  کــرده بود  گربه اش شــرط  شــخص رنــدی بــا 

 ُیِطيُقوَن َو َما 
َ

ُمــوَن َو َمــا ل
َ
 َیْعل

َ
ْيِه َو َمــا ل

َ
ْكِرُهــوا َعل

ُ
ْســَياُن َو َما أ  َو الّنِ

ُ
َخَطــأ

ْ
ِتى ِتْســٌع ال ّمَ

ُ
6  ُرِفــَع َعــْن أ

َ
1 . »َقــال

 ِلَســان «. ســه 
َ

ــْم َیْنِطــْق ِبَشــَفٍة َو ل
َ
ــِق َمــا ل

ْ
َخل

ْ
َوْسَوَســِة ِفــى ال

ْ
ــُر ِفــى ال

ُ
َفّك َيــَرُة َو الّتَ َحَســُد َو الّطِ

ْ
ْيــِه َو ال

َ
وا ِإل اْضُطــّرُ

كه به ســبب تفكر  رده نشــود و مراد وسوســه هاى شــيطان باشــد  بان آو كــه به ز مــورد آخر در صورتى اســت 
گمــان بد به ایشــان بــردن، حادث مى شــود؛ ابومحمد حســن حّرانــى یــا حلبى)معروف  در احــوال خلــق و 

بــه ابن شــعبه حّرانــى(، تحــف العقول، ص50. 
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کباب می کنم و می خورم.  کار را انجام بدهی، تو را  گر این  شوی و چیزی برداری. ا

گفت:  گربه پیر  کرد.  گرسنگی شکایت  کرد و از  گربه پیری را مالقات  گربه،  روزی 

چرا غذایت را از آشپزخانه تأمین نمی کنی؟ ماجرای تهدید صاحبخانه را تعریف 

گربــه حرام  گوشــت  گفــت: مگــر نمی دانــی خوردن  کــرد و  گربــه پیــر خنــده ای  کــرد. 

ی،  گر چیزی بردار اســت؟ صاحبخانه فقط خواســته تو را بترساند. مطمئن باش ا

گربــه بــا خیالــی راحــت وارد آشــپزخانه  ی انجــام دهــد.  کار هیــچ وقــت نمی توانــد 

گرفــت و خــورد. صاحبخانــه وقتــی متوجــه خیانــت  گوشــت ها را بــه دنــدان  شــد و 

کبــاب می کنم و می خورم؟  کنی تو را  گــر خیانت  گربــه شــد، فریــاد زد: مگر نگفتم ا

گربه  گوشت  گفت:  کرد و آرام آرام به راه خود ادامه داد و زیر لب  کرشمه ای  گربه 

کیســه ای انداخت و  گرفــت و او را در  گربــه را  حــرام اســت! صاحبخانــه عصبانــی 

ن آذوقه راه  کیســه را بســت. ســپس بــه ســمت بیابــان بــه راه افتــاد. دو روز بــدو ســر 

که دیگــر طاقــت راه رفتن نداشــت و  رفــت تــا آنکــه چنــان ضعف بــر او غالب شــد 

گربه  کرد و ســنگی چیــد و  خــوف از دســت رفتــن جانــش می رفــت. هیزمــی جمــع 

کــه مضطــر هســتم و خــوف جان مــی رود، تو  گفــت: حــال  ن آورد و  کیســه بیــرو را از 

گوشــت میت هم بــر من حالل  کــه  بــر مــن حالل شــدی. ایــن همان حالتی اســت 

کشــید و خورد. کشــت، به سیخ  گربه را  اســت. 

که خودش عمدا شرایط اضطرار خود را به وجود آورده  در این داستان، فردی 

کرده اســت. این حکم تنهــا مربوط به  گناه  گوشــت را خورده،  گربــه حرام  اســت و 

کســی ناخواسته در شــرایطی قرار بگیرد و چاره ای نداشته باشد. که  زمانی اســت 

تناسب با جنسیت )زن یا مرد بودن(
کــه خــدا از مرد هــا می گیــرد، از زن هــا نمی گیــرد. بــه عنــوان  برخــی امتحان هایــی 
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کــه: ی حــالل عمدتــًا بــه عهــده مردهــا اســت. در روایــت اســت  کســب روز مثــال: 

َکاُلجاِهــِد یف َســبیِل اهلِل ؛ كــی كه  ٍل   َعــل ِعیاِلــِه ِمــن َحــا
ُ

»قــال6: الــكاّد

ــارج خانــواده اش تــاش می كنــد، ماننــد كــی اســت كــه در راه  در راه تأمــ�ن حمن
خــدا می جنگــد«.1

که مرد در إعمال والیت  مردهــا بر زن ها والیت دارند. خدا به واســطه عدالتی 

بــه خــرج می دهــد او را امتحــان می کنــد. خــدا مــرد را آزمایــش می کنــد تــا ببینــد به 

که از دســت  همســر و فرزندانــش ظلــم می کند یــا نه؟ متأســفانه بســیارند زن هایی 

کــه بــه خاطــر ســخت گیری های پــدر از  شوهرانشــان بــه ســتوه آمده انــد و دخترانــی 

ازدواج بــاز مانده اند.

برخــی امتحان هــا هــم ویــژه زنــان اســت؛ ماننــد دوره حاملگــی و وضــع حمــل. 

خداونــد آنهــا را امتحــان می کنــد تــا ببینــد در ایــن دوره تــا چــه انــدازه بــه یــاد خــدا 

که اختصاص  کارهای دیگــر  ی از  ی و بســیار هســتند؟ تربیــت فرزندان، شــوهردار

بــه زنــان دارد، از مســائل امتحــان آنان اســت.

که بــرای خانم ها ایجاد  امتحــان حجــاب در معنــای خــاص آن و محدودیتــی 

می کنــد بــه خاطــر ظرافــت و ویژگی هــای خــاص خانم هــا بــرای آنــان حساســیت 

گر چــه مردهــا هــم بایــد حجــاب داشــته باشــند. بیشــتری دارد، ا

گرفتم به گونه ای  مرحوم آقا سید محمدباقر سیستانی2 می گوید: من تصمیم 

خدمــت آقــا امــام زمــان4 برســم، لــذا چهــل هفتــه در مســجد محله مــان مراســم 

یارت معتبر،  مســتند و قابــل اعتمــاد و از امام باقر7  یــارت عاشــورا رفتــم -این ز ز

ی اش بی  نظیر  کــه آثار دنیــوی و اخــرو یارتی اســت  و امــام صــادق7 اســت، این ز

1 . صدرالدین شيرازی، شــرح أصول الكافى، ج 1، ص400.
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کنم. در یکی  یــارت  که آقا امام زمان4 را ز اســت- می گویــد: تنها نیتــم این بود 

یارت عاشــورا را  کــردم حــال خوشــی دارم، بلنــد شــدم ز از ایــن جمعه هــا احســاس 

ن آمدم، دیدم بوی عطر خوشــی از خانه نزدیک مسجد  که خواندم از مســجد بیرو

ن آمد. مــردم دارند عبور می کنند و نــگاه نمی کنند، ولی  ی از آن بیرو می آیــد و نــور

کــرد. جلوتــر رفتــم، دیــدم در باز اســت، پیــش خود  ایــن نــور مــرا بــه خــودش جلــب 

ی زمین اســت و  گفتم: اجازه دارم وارد بشــوم. وقتی وارد شــدم، دیدم جنازه ای رو

که در  کشــیده اند! یک وقت دیدم آقایی نورانــی با چهره ای  ی آن هــم پارچــه ای  رو

کردم، متوجه شدم  کنار این بدن نشســته اســت، ســالم  روایات ما توصیف شــده 

ی اتفاق افتاده  آقــا و موالیم، حجت بن الحســن7 هســتند. این قضیه در بیــدار

اســت. می گویــد: دیــدم آقا نشســته اند، فرمودنــد: محمدباقر دنبال مــن می گردی؟ 

گفتــم: آقا، اینجا باالی ســر این جنــازه چه می کنیــد؟ فرمودند:  مــن اینجــا هســتم. 

کنم. پرسیدم: مگر این  این خانم از دنیا رفته است، آمده ام در مراسمش شرکت 

کشــف حجاب  کیســت؟ آیــا از اولیاء اســت؟  امــام فرمودنــد:  ایــن خانم در  خانــم 

ن نرفت، برای  رضاخــان و دوران مبــارزه بــا حجــاب، هفت ســال از خانه اش بیــرو
کنــار پیکرش آمده ام.1 اینکــه مجبور می شــد حجابش را بــردارد، لذا 

 تناسب با سن
کــه انســان ها دارنــد و متناســب بــا آن بایــد آزمون هــای الهــی را  یکــی از شــرایطی 

بگذرانند، امکانات و ویژگی های دوران  های مختلف زندگی آنهاســت. خداوند 

ــن َضْعٍف« و  م ِمّ
ُ

َقك
َ
ــِذى َخل

َّ
انســان را ابتــدا در شــرایط ضعف خلــق می کنــد؛ »اهلُل ال

که خداوند این دوران را زمان قوت ها  کم کم از دوران طفولیت به جوانی می رســد 

گلپایگانى، شــيفتگان حضرت مهدی، ج3، ص15۸. 1 . احمــد قاضى زاهــدی 



     58      راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟

ًة« و پس از طی   ِمن َبْعــِد َضْعٍف ُقــّوَ
َ

َّ َجَعل ُ
و قدرت هــای انســان قــرار داده اســت؛ »ث

شــدن دوران جوانــی، فرصــت بــه روزگار پیــری و بازگشــت ضعف هــای طفولیــت 

ٍة َضْعًفــا«. خداونــد بــا قــدرت خــود مخلوقاتــش را  ُقــّوَ َبْعــِد   ِمــن 
َ

َّ َجَعــل ُ
می رســد؛ »ث

ــُق مــا َيشــاُء« و بــه شــرایط آنهــا در هــر دوره 
ُ
ل کــه می خواهــد می آفرینــد؛ »َيحخ آن گونــه 

َقِديُر«. در نتیجه امتحانات انســان ها در دوره تکلیف 
ْ
َعِلمُی ال

ْ
گاه اســت؛ »َو ُهــَو ال آ

کــه جوانــی و پیری اســت، متفاوت و متناســب با شــرایط دوره اســت.

 ِمــْن 
َ

َّ َجَعــل ُ
ًة ث  ِمــْن َبْعــِد َضْعــٍف ُقــّوَ

َ
َّ َجَعــل ُ

ــْم ِمــْن َضْعــٍف ث
ُ

َقك
َ
ــِذی َخل

َّ
»اهلُل ال

َقِديــُر؛ خــدا مهــان كــی 
ْ
َعِلــمُی ال

ْ
ــُق َمــا َيَشــاُء َوُهــَو ال

ُ
ل ٍة َضْعًفــا َوَشــْیَبًة َيحخْ َبْعــِد ُقــّوَ

یــد در حالیکــه ضعیــف بودیــد؛ ســپس بعــد از ناتــواین،  اســت كــه مشــا را آفر

واهــد  شــید و بــاز بعــد از قــوت، صعــف و پیــری قــرار داد؛ او هــر چــه بن قــوت بن
ــا و تواناســت«.1 ــد، و دان ین می آفر

در هــر شــرایط ســنی، امتحان های ویژه ای وجــود دارد. به عنوان مثال: مســأله 

غریــزه جنســی و نیــاز بــه ازدواج در دوره جوانــی، یکــی از امتحان هــای خداونــد 

که نمی شود  ی از جوانان شکایت می کنند  اســت. در شــرایط فعلی جامعه بسیار

که ما جوانیم و غریزه جنسی در اوج خود قرار دارد  ک بود؛ چرا در این وضعیت پا

و شــرایط ازدواج هــم فراهم نیســت. بلــه، در دوره جوانــی نیازهای جنســی در اوج 

اســت، ولــی در همیــن ســن، اراده و ایمــان نیز می توانــد در اوج قــرار بگیرد. قدرت 

جــوان بــرای مبــارزه بــا ایــن وضعیــت ســامان داده شــده اســت و خداونــد نیــز بــه او 

گر خداوند نیاز جنســی را در این ســن به طور  گناه دور بماند. ا کمک می کند تا از 

گناه را در انســان قــرار ندهد، امتحان شــهوت  قــوی قــرار بدهــد و قــدرت مقابله بــا 

1 . روم، 54.
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 ُوْســَعَها«1 و بــه این ترتیب 
َّ

ـــُه َنْفًســا ِإل
َّ
ُف الل

ّ
ِل

َ
 ُيك

َ
ســنخیتی بــا قــدرت مــا نــدارد؛ »ل

کــه این چنیــن نیســت. خــدا قدرتی در  کــردن مجــاز خواهــد بــود. در صورتــی  گنــاه 

ک  کنــد و پا گناه ایســتادگی  کــه می توانــد در برابــر  جــوان و اراده او قــرار داده اســت 

ک نصیب او شــود. بمانــد تا همســر پا

کــه در برابــر دعــوت امــام حســین7 قــرار  کــرده بــود. زمانــی  وهــب تــازه ازدواج 

کــه خدا بــه خاطــر جوانــی و ازدواج به  گرفــت، پذیرفــت و همــه لذت هــای حاللــی 

گذاشــت. ُنه روز از عروســی وهب و  او داده بــود را در مســیر امــام حســین7 زیر پا 

کنار امام حسین7 و خاندان  کربال،  هانیه می گذشت. آنها ماه عسل خود را در 

گذراندنــد. ســرانجام، وهــب و هانیــه، در روز عاشــورا و در هفدهمیــن  ارجمنــد او 
روز عروســی خود، به شــهادت رســیدند.2

کــه چنین مطالبی از ســیره یاران امام حســین7 بیان می شــود، برخی  زمانــی 

اعتــراض می کننــد و می گوینــد: آنهــا اصحــاب امــام حســین7 بودنــد و ایشــان را 

گر ما هم در آن شــرایط بودیم، چنیــن انتخابی می کردیم.  دیدنــد و ایمــان آوردند. ا

جا دارد در این زمینه خاطره زیبایی از قدرت ایمان یک جوان را در عصر حاضر، 

کنیم. گنــاه تقدیمتان  در برابر 

خاطره
جوانی در ســال 1365 به مجله زِن روز، نامه ای می نویســد و از آنها برای مشــکلی 

که دارد، درخواســت راهنمایی می کند.

این نامه ها، در ســال 1365 در مجله »زِن روز« چاپ شــده اند:

1 . بقره، 2۸6.
، ج1، ص286. 2 . ســوگ نامه آل حممــد، ص209؛ به نقل از معایل الســبط�ن
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نامه اول
شنده و مهربان  به نام خداوند بن

ِن روز: له مفید و پربار ز گرامم در حمج یز و  خدمت خواهران عز

ســاِم مــن را از ایــن فاصلــه دور پذیرا باشــید. آرزو می كــم در متام مراحــل زندگیتان مؤمن 

ید و ســامت باشــید. قبل از هر چیز الزم اســت از زمحات مشا به خاطر فراهم آوردن  و مؤ

كنید بــدون تعــارف و متجیدهای  لــه مفیــد و ســودمند تشــکر و قــدرداین كم و بــاور  ایــن حمج

یه از ب�ن  یــن نشــر لــه خانوادگــی در ســطح كشــور و هبتر یــن حمج ِن روز هبتر لــه ز ، حمج دروغــ�ن

یات مؤسســه كهیان است. نشــر

امــا دلیــل اینکــه امروز در این هوای بــاراین، این برادر كوچکتان تصمــم گرفت با مشا درِد 

یــان را برایتــان بازگو  گرفته اســت. جر كه بر ســر راهش قرار  كنــد، مشــکل بزرگــی اســت  دل 

می كم:

مــن پســری 17 ســاله هســم و در خانــواده ای مرفه و ثرومتنــد زندگی می كم، امــا چه ثرویت 

كــه می خواهــم ســر بــه تنش نباشــد. پدر و مــادر من هر دو پزشــک هســتند و از صبح زود 

تــا پــایس از شــب را در خــارج از منــزل ســپری می كننــد و تــازه وقــی هم بــه خانــه می آیند، 

كــه خســته و كوفتــه هســتند، زود می روند می خوابنــد. اصًا در طــول روز از خود  از بــس 

كار می كنــد؟ بــا چه كی  كــه پســرمان )یعــین مــن( كجاســت؟ حــاال چــه  ســؤال منی كننــد 

رفــت و آمــد می كند؟

اما خوشبختانه، به حول و قوه اهلی، من پسری نیسم كه از این موقعیت ها سوءاستفاده 

كــم و خــودم را بــه منجــاب فســاد بکشــامن. البته این مشــکل اصــی من نیســت، چون 

كه  كاری ندارند  كرده ام و از اینکه آهنا اصًا به من  مــن دیگــر به این یب توجهی ها عادت 

كجــا مــی روم و چه می پوشــم و با كی می گــردم، تعجب منی كم. بلکه مشــکل اصی من از 

حدود یک ســال پیش شروع شد.

 وضع مادیشــان هم خوب 
ً
ه خانواده هســم و ضمنا پدر و مادر به دلیل اینکه من تهنا بچ

كــه چــه  كــه در خانــواده ای متوســط زندگــی می كنــد، بــه فرزنــدی  اســت، دختــر خالــه ام را 



راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟     61

پرسی قبول كرده اند. )البته الزم به تذكر است كه دختر خاله ام هم سن  عرض كم، به سر

یخ به بعد، مشــکل من شــروع شد و خانه آرام و ساكت ما كه  خود من اســت(. از آن تار

در طول روز كی جز من در آن زندگی منی كرد، تبدیل به زندگی پســری شــد كه ســعی در 

گناهکارتر و  كه به مراتب از شــیطان هم پســت تر و  كردن هوای نفس دارد با دختری  دور 

كارهای دختر خالــه ام را در یک مجله خاصه می كم: حرفه ای تــر اســت. تهنا، 

كبیره!« گناه  ین  ام بزرگ تر »درخواست از من برای انج

مــی دامن مشــا منظــور مــن را فهمیده ایــد و الزم به توضیحــات اضایف نیســت. مهان طور كه 

گفــم پــدر و مــادرم 17 ســاعت از روز را در بیرون از منزل به ســر می برنــد. یعین از 6 صبح 

تــا 11 شــب. مــن هــم از 7 صبــح تــا بعــد از ظهــر، مشــغول حتصیل هســم. یعین حــدود 10 

گفــم، دختر خاله ام  ســاعت از روز را بــا دخترخالــه ام در خانــه تهنا هســم و مهان طور كه 

گنــاه می انــدازد. بارها در طــول روز از   در ســرم فکر 
ً
یــک حلظــه مــن را تهنــا منی گــذارد، دامئا

كــه تســلم خواهش حرف هــای او  گنــاه می كنــد. البتــه من پســری نیســم  مــن درخواســت 

كــم، ویل او ماننــد شــیطاین اســت كه ســر  شــوم، مهیشــه ســعی می كــم او را از خــودم دور 

راه هــر انســاین ظاهــر می شــود، او را درون قعر جهم پرتاب می كند و برای مه�ن اســت كه 

مــن از او احتــراز می كــم. ویل او دســت از ســر من بــر منی دارد.

كنیــد! چطــور جــواب این حرف هــای چــرب و نــرم او را بدهــم؟ من  تــو را بــه خــدا كمکــم 

كه از آمسان به زم�ن آمده تا متام عبادات  كه او شیطاین است  بعیض وقت ها فکر می كم 

چندیــن ســاله مــن را دود و نابود كند و ســپس دوباره بــه آمسان برگردد.

كنید! من چطور می توامن او را ســر راه بیاورم؟ هر چه به او می گومی  كمکم  یز  خواهران عز

دســت از ســرم بردارد، گوشــش بدهکار نیســت. هر چه به او می گومی شــخصیت زن این 

كاری  گــوش منی كنــد و می ترســم آخــر عاقبــت  ــام می دهــی، اصــًا  كــه تــو داری انج نیســت 

دســت من بدهد.

كنیــد حی بعیض وقت هــا من را هتدیــد می كند. فکر  دوســت نــدارم تســلم او بشــوم. باور 

یبا هســم. فکر می كم  كه من یک مقدار ز ی ها به خاطر این اســت  می كم مهه این بدبن
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 این مشکل سرم منی آمد. روزی 
ً
گر این موهای طاىی و پوســت روشــن را نداشم، حتما ا

یباىی را از من بگیرد. هــزار بار از خداوند درخواســت می كم كه ایــن ز

ین روی زمــ�ن بــودم، ویل  دوســت داشــم در خانــواده ای فقیــر زندگــی می كــردم و زشــت تر

گیــر ایــن دخترخاله شــیطان صفــت منی افتادم كه منی گــذارد من قبــل از ازدواج پاک مبامن. 

كه باالخره من را وادار به  البته تا حاال من تسلم خواهش های او نشده ام ویل می ترسم 

كنــد. چطــور او را ارشــاد كم تا دســت از هوای نفــس خود بردارد و مــن را هم این  تســلم 

 فکــر منی كم در 
ً
مهــه آزار ندهــد؟ چطــور می تــوامن رفتــار و عقیــده اش را تغییــر دهــم؟ ضمنا

میان گذاشــ�ن این مســئله با پدر و مادرم فایده ای داشــته باشــد، چون آهنا نه وقت و نه 

گر هم داشــته باشــند هیچ عکس العمی  كردن به این مســائل را دارند. تازه ا حوصله فکر 

نشــان منی دهنــد، چــون رفتــار آهنــا در بیــرون خانه هم دســت كمــی از رفتار دختــر خاله ام 

در خانه ندارد.

گرامی جواب نامه ام را به آدرس،  كــه هر چه زودتر مــن را كمک كنید! خواهران  امیــدوارم 

به صورت كتیب بدهید كه قبًا تشــکر و سپاســگذاری می كم.

. دد، برادرتان ام�ن با تشکر حمج

65/7/20

3/5 بعد از ظهر

نامه دوم
 بسم رب الشهداء و الصدیق�ن

یخ 65/10/1 تار

ِن روز له ز گرامی در حمج یز و  خدمت خواهران عز

گرمای آفتاب خوزستان و به لطافت نسم هباری از این راه دور برای  ســام! ســامی به 

مشا می فرسم. مدت هاست كه منتظر نامه مشا هسم ویل تا حاال كه عازم دانشگاه اصی 

یافت نکــرده ام. البته من مطمئن هســم كه مشا نامــه ام را جواب  هســم، جــوایب از مشــا در

كه دیگر در این دنیای فاین نباشم. خواهید داد، ویل وقی مشا جواب بدهید امیدوارم 
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كــه خواهرخوانده ام من را  حــدود یــک هفتــه بعد از اینکه برای مشا نامه ای نوشــم و گفم 

كبیره زنا می كند، شــیب در خواب دیدم كه مردی با كت و شــلوار ســبز در  گنــاه  ترغیــب بــه 

! برو به دانشگاه اصی. وقت را تلف نکن!  خیابان من را دیده است و به من گفت: ام�ن

كه دانشــگاه  گفتند  كردم و ایشــان  مــن تعبیــر ایــن خــواب را از روحاین مســجدمان ســؤال 

گرفته بود، خوشــحال شــدم و  اصی یعین جهبه. من هم از اینکه خدا دســت نیاز من را 

كادر دبیرســتان می دهم  یکی هســم. البته ایــن نامه را بــه  حــال عــازم جهبــه نور علیــه تار

كننــد تا از  گــر شــهید شــدم و بعــد از شــهادت مــن نامــه مشــا آمــد، ایــن را برایتان پســت  تــا ا

ید. گاه شو خبر شــهادت من آ

كه نامه من را مطالعه می كنید، اصًا یادتان هست در نامه قبی  البته من منی دامن حاال 

چــه نوشــته ام یــا اینکــه كثرت نامه های رســیده بــه مشا، موضــوع نامه  مــن را در خاطر مشا 

كــه در نامه قبــی هم نوشــته بودم، پــدر و مادر  كــرده اســت. بــه هــر شــکل مهان طور  پــاک 

مــن آدم هــای درســی نیســتند و رفتــار و گفتار و كردارشــان غــریب اســت و خواهرخوانده ام 

كرد من هم زود تســلم می شــوم.  كه این موضوع را بعد از آمدن به منزل ما دید، فکر  هم 

كــرده ام و خــودم را از آلودگــی  كــور خوانــده اســت. مــن مدت هــا بــا شــیطان مبــارزه  ویل او 

كــرده ام. ویل فکــر می كنید كه من تا كی می توانســم در مقابل این شــیطان دخترمنا  حفــظ 

كــه خودم  كــم؟ بــرای مهــ�ن و بــا توجــه به خــوایب كه دیــده بــودم، تصمم گرفم  مقاومــت 

را بــه صــف عاشــقان حقیــی خدا پیوند بــزمن و از این دام شــیطان كه در جلــوی پامی قرار 

كم. دارد، خــایص پیدا 

مــن مــی روم، امــا بگــذار ایــن دختر فاســد مباند. مــن فقط خوشــحامل حاال كه عــازم جهبه 

یــز و درشــت دیگــرم از خداونــد طلب  گناهــان ر كبیــره ای نــدارم و بــرای  گنــاه  هســم، هیــچ 

مغفــرت می كم.

كــه هــر دو دكتــر هســتند و ادعای متــدن می كنند،  یــد پــدر و مــادرم  مــن مــی روم، ویل بگذار

كــه بــه زودی از خــواب غفلــت  مباننــد و بــه افــکار غــرب زده خــود ادامــه دهنــد. امیــدوارم 

بیدار شــوند.
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ا چگونه اســت، ویل امیــدوارم كه  مــن تــا حــاال جهبه نرفتــه ام و منی دامن حــال و هوای آنج

خداوند ما بندگان ســراپا تقصیر را هم مورد لطف خودش قرار دهد و از شــربت غرورانگیز 

و مســت كننده شــهادت هم به ما بنوشــاند. این تهنا آرزوی من اســت.

پدر و مادرم هیچ وقت برای من پدر و مادرهای درســت و ســاملی نبودند. مهیشــه بیرون 

كار در بیمارســتان و یــا مطــب  از خانــه بودنــد و از صبــح زود تــا نیمه هــای شــب در حــال 

لس های فسادانگیز بودند كه من از رف�ن به آهنا مهیشه تنفر داشم.  خصویص و یا در حمج

هیــچ وقــت مــن معین حمبــت و پدر و مادر را احســاس نکــردم. چون اصًا آهنا را درســت 

كــه زندگــی آرام و بــدون  كــه ایــن دختــر را پیــش مــا آوردنــد  و حســایب ندیــده ام. بعــد هــم 

كــه گفم  گنــاه كردنــد. بــا این مهــه، مهان طور  دغدغــه مــن را تبدیــل بــه طوفــان مبــارزه بــا 

یق می كرد، آلوده نشــدم. كــه خواهرخوانده ام مــن را به آن تشــو گناهی  كــه بــه  خوشــحامل 

كه در نوشــته هایتان،  یید  له بگو كه به روانشــناس حمج  از طرف من خواهش می كم 
ً
ضمنا

 ایــن موضــوع را بــه پــدر و مادرها تذكر دهنــد كه پدر و مــادری فقط این نیســت كه 
ً
حتمــا

یید پدر و  كنیــد، بلکه به آهنــا بگو كنیــد و آن وقــت بــه امید خــدا آن را رها  ــه را درســت  بچ

مــادری یعین حمبت و توجــه به فرزند.

كه  كه از این اتفاقات برامی می افتد. البته من منی دامن  ین پســری باشــم  امیدوارم من آخر

ید یــا كس دیگری. به هر صورت خودتان این  ایــن موضوع را خامن روانشــناس باید بگو

كند. له چاپ  كه مناســب می دانید، برســانید تا او در حمج پیام من را به هركی 

قلــم بــا شــنیدن كلمــه شــهادت تندتــر می زنــد و عطــش پایان ناپذیــری در رســیدن بــه ایــن 

كمــال، در وجــودم شــعله می كشــد.

ییس  گر خداوند ما را پذیرفت و شهید شدمی كه این نامه را از طرف ر مهان طور كه گفم ا

گــر خــدا مــا را الیق و شایســته رســیدن به این مقــام رفیع  دبیرســتان برایتــان می فرســتند و ا

 جوابــش را می دهم. 
ً
كــرده بودم، حتمــا یافت  گــر نامــه ای از مشــا در ندیــد و برگشــتم، مــن ا

كاســه اســت. بیشــتر از ایــن  البتــه امیــدوارم برنگــردم، چــون آن وقــت مهــان آش و مهــان 

كنیــد. ســامی و موفقیت مهــه مشــا خواهران   دعــا 
ً
وقــت مشــا را منی گیــرم. بــرای مــن حتمــا
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كــه مهــه انســان های خفته  گرامــی را از خداونــد متعــال خواســتارم و در پایــان آرزو می كــم 

 پــدر و مــادر و خواهــر خوانــده ام- از خواب غفلت بیدار شــوند و رو به ســوی 
ً
صوصــا -حمن

اســام بیاورنــد. عــرض دیگری نیســت. خداحافظ و التمــاس دعا!
والسام عی عباداهلل الصاحل�ن

برادرتان ام�ن 65/10/1

کربالی 4 به شــهادت  امیــن، چهــار روز پس از نــگارش این نامه، در عملیات 

رسید.

کــه چنیــن الگوهــا و نمونه هایــی از قــدرت ایمــان و اراده وجــود دارد،  زمانــی 

کنم. این یک امتحان اســت  گناه مقاومت  گفت مــن نمی توانم در برابر  نمی تــوان 

گرفتــه اســت؛ امتحان هایــی هــم بــرای  کــه خــدا بــرای پــرورش و تقویــت مــا در نظــر 

دوره پیــری وجــود دارد.

گفــت : مــن دوســت  دارم   ن  الرشــید بــه  خاصــان  و ندیمــان  خــود  ی هــارو روز

کــرم6 مشــرف  شــده  و از آن حضــرت حدیثــی  کــه  خدمــت  رســول  ا شــخصی 

کنــم  تــا بالواســطه از آن حضــرت، بــرای مــن  حدیــث  نقــل   یــارت   شــنیده  اســت  را ز

کــه  با این   ن  در ســال صــد و هفتــاد هجری بود و معلوم  اســت   کنــد. خالفــت  هارو

گر باقی مانده  باشد،  کسی از زمان  پیغمبر6 باقی نمانده ، یا ا مدت  طوالنی یا 

گشــتند و جز پیرمردی  ن  همه جا را  بــه ســختی می تــوان او را یافت. مالزمان  هــارو

کســی را نیافتنــد. ضعیــف و رنجــور، 

کرده  گذارده  و با نهایت  مراقبت  و احتیاط  به  دربار هارون  وارد  او را در زنبیلی 

که  رسول   کسی  که  به  هدف خود رسیده  و  ن  بســیار شــاد شــد  و نزد او بردند. هارو

کرده  است  و از او سخنی شنیده ، دیده  است . یارت   خدا6 را ز



     66      راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟

کرد: بلی.  کرم 6 را دیده ای؟ عرض   گفــت : ای پیرمرد! خــودت  پیغمبر ا

ی پدرم   کــرد: در ســن طفولیت  بــودم ، روز کی دیــده ای؟ عرض   گفــت :  ن   هــارو

گرفــت  و بــه  خدمــت  رســول  اهلل6  آورد. و مــن  دیگــر خدمــت  آن  دســت  مــرا 

حضــرت6 نرســیدم  تــا از دنیــا رحلــت  فرمــود.

گفــت : بگــو ببینــم  در آن روز از رســول  اهلل6  ســخنی شــنیدی یا نه ؟  ن   هــارو

کــه  می فرمود: کــرد: بلــی، آن روز از رســول  خدا6 این  ســخن  را شــنیدم   عــرض  

 الَمــِل؛1 فرزنــد آدم  
ُ

ــْرُص َو ُطــول ِ
ْ

َتــاِن: ال
َ
»َيِشــیُب اْبــُن آَدَم َو َتُشــّبُ َمَعــُه َخْصل

پیــر می شــود و هــر چــه  بــه ســوی پیــری مــی رود، بــه  مــوازات  آن ، دو صفــت  در او 

جــوان  می گــردد: یکــی حــرص  و دیگــری آرزوی دراز«.

کــه  روایتــی را فقــط  بــا یــک  واســطه  از  ن  بســیار شــادمان  و خوشــحال  شــد  هــارو

کیســه زر بــه عنــوان عطــا و  زبــان  رســول  خــدا6 شــنیده  اســت ؛ دســتور داد یــک  

ن  بردنــد. جایــزه  بــه  پیــر عجــوز دادنــد و او را بیــرو

ن  ببرند، پیرمــرد ناله ضعیف   کــه خواســتند او را از صحن  دربار بــه  بیرو همیــن 

گفتنــد:  کــه  بــا او ســخنی دارم .  ن  برگردانیــد  کــه  مــرا بــه  نــزد هــارو کــرد  خــود را بلنــد 

نمی شود. گفت : چاره ای نیست ، باید سؤالی از هارون  بنمایم  و سپس  خارج  شوم !

گفــت: چــه  خبــر  ن   ن  آوردنــد. هــارو زنبیــل  حامــل  پیرمــرد را دوبــاره  بــه  نــزد هــارو

گفــت : حضــرت   گفــت : بگــو. پیرمــرد  ن   گفــت: ســؤالی دارم . هــارو اســت ؟ پیرمــرد 

کردید، فقط  عطای امسال   که  امروز به  من  عنایت   سلطان ! بفرمایید این  عطایی 

اســت  یا هر ســاله  عنایــت  خواهیــد فرمود؟

1 . ارشاد القلوب، ج1، ص51.
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گفــت: »َصَدَق  ی تعجــب   ن  الرشــید صــدای خنــده اش  بلنــد شــد و از رو هــارو

 الَمِل؛ راست  
ُ

ْرُص َو ُطول ِ
ْ

َتاِن: ال
َ
6: َيِشیُب اْبُن آَدَم َو َتِشّبُ َمَعُه َخْصل  اهلَلِ

ُ
َرُسول

که  هر چه  فرزند آدم  رو به  پیری و فرســودگی رود دو صفت   فرمود رســول  خدا6 

ی دراز در او جوان  می گردد!« حرص  و آرزو

که  تــا دِر دربــار زنده  بمانــد، حال   گمــان  نمی برم  ایــن  پیرمــرد رمــق  نــدارد و مــن  

می گویــد: آیــا این  عطا اختصاص  به  این  ســال  دارد یا هرســاله  خواهد بود. حرص  

کــه  باز هم  بــرای خود عمری  ی طویــل  او را بدیــن  ســرحد آورده   ازدیــاد امــوال  و آرزو
پیش بینــی می کنــد و در صــدد اخذ عطای دیگری اســت .1

ــْرُهْم  ــَة َو ل ُيْنِفُقوَنــا یف  َســبیِل اهلِل َفَبّشِ
َ

ِفّض
ْ
َهــَب  َو ال

َّ
وَن الذ ِنــُز

ْ
ذيــَن َيك

َّ
»َو ال

لــمی ؛ و كســاین كــه طــا و نقــره را گنجینــه )و ذخیــره و پهنان( می ســازند، 
َ
ِبَعــذاٍب أ

ــازات دردناكــی بشــارت ده!«.2 و در راه خــدا انفــاق منی كننــد، بــه حمج

حریص بودن به دنیا و مال اندوزی، از امتحان های خدا در دوره پیری است.

کارهــای خیریــه می تواند  انفــاق، وقــف، رســیدگی بــه فرزنــدان و اقــوام و انجــام 

در ایــن دوره بســیار مفید باشــد.

 3. متنوع

ــِس َو  ْنُف
َ ْ
ــَواِل َو ال ْم

َ ْ
ــَن ال ــٍص ِم ــوِع َو َنْق ُ ج

ْ
ــْوِف َو ال خَ ــَن الْ ــَیْ ٍء ِم ــْم ِب

ُ
ك

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
»َو ل

ــه چیــزى از تــرس و گرســنگی و   مــا مشــا را ب
ً
يــَن؛ قطعــا اِبِر ــِر الّصَ ــَراِت َو َبّشِ َم

َ
الّث

كاهــش امــوال و نفــوس و فرزنــدان می آزمایــم. و تــو )اى پیامبــر( بــه شــکیبایان 

1 . محمد شــجاعى، راه شناسى، ص15.
2 . توبه، 34.
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یــد ده«.1 نو

کس به واسطه شرایط رشد  خداوند همه امتحان ها را از یک نفر نمی گیرد. هر 

گذرانــد؛ ممکــن اســت یــک نفــر  کــه دارد، امتحــان متناســب را خواهــد  و معرفتــی 

گرفتار شــود، دیگری بــه جنگ و دیگری به از دســت دادن فرزند. بــه مســأله مالی 

امتحان زن بادیه نشین با از دست دادن فرزند
که دو میهمان بر او وارد شد، فرزندش  زن مسلمان بادیه نشینی بود به نام ام عقیل 

که شــتر خشــمگین  همــراه شــتران در بادیــه بــود، در همــان لحظه بــه او خبر دادند 

که خبر مرگ  کسی  کشته است. زن باایمان به  فرزندش را در چاه انداخته و او را 

کن.  گفــت: از مرکــب پیاده شــو و از مهمان هــا پذیرایی  فرزنــد را بــراى او آورده بــود 

کند. غذا آماده  کند و برای مهمان ها غــذا تهیه  گوســفندى بــه او داد تــا آن را ذبح 

گذاشــت؛ آنها می خوردنــد و از صبــر و اســتقامت این زن  شــد و بــه نــزد میهمانــان 

کــه از غــذا خــوردن فــارغ  در شــگفت بودنــد. یکــی از حاضــران می گویــد: هنگامــی 

که از قرآن  کســی هســت  گفت: آیا در میان شــما  شــدیم، زن باایمــان نــزد مــا آمد و 

گفــت: آیاتی از  گاهم.  گفــت: بلی، مــن آ گاه باشــد؟ یکــی از حاضــران  بــه خوبــی آ

گردد. او می گوید: من این  قــرآن بخــوان تا در برابر مرگ فرزند مایه تســلی خاطر من 

 ِ
ا هلِلَّ

َ
وا ِإّن

ُ
ــْم ُمِصیَبٌة قال صاَبْتُ

َ
ِذيَن ِإذا أ

َّ
يــَن ال اِبِر ــِر الّصَ آیــات را براى او خواندم: »َو َبّشِ

ْهَتُدوَن«.2 ُ ولِئَك ُهُم الْ
ُ
ٌة َو أ ْم َو َرْحَ ِ ّبِ واٌت ِمْن َر

َ
ْم َصل ْیِ

َ
ولِئَك َعل

ُ
ْیِه راِجُعوَن أ

َ
ا ِإل

َ
َو ِإّن

گــزارد،  کــرد، ســپس رو بــه قبلــه ایســتاد و چنــد رکعــت نمــاز  زن خداحافظــی 

کــرد: ســپس عــرض 

1 . بقره، 155.
2 . بقره؛ 154 تا 157.
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ــه را تــو  ــَز ِل َمــا َوَعْدَتــِی؛ خداونــدا! مــن آنچ َ ج
ْ

ن
َ
َمْرَتــِی، َفأ

َ
ــُت َمــا أ

ْ
ُهــّمَ ِإّنِ َفَعل

َّ
لل

َ
»أ

ــه را  ــام دادم، و رشــته شــکیباىی را رهــا نســاخم، تــو هــم آنچ دســتور داده بــودى انج

از رمحــت و صلــوات بــه مــن وعــده داده اى بــر مــن ارزاین دار«.

کســی بماند ... کســی براى  گر بنا بود در این جهان  کرد: »ا  ســپس اضافه 

کــردم می خواهــد بگویــد فرزندم بــراى من  یکــی از حاضــران می گویــد: مــن فکر 

باقــی می مانــد، اما دیــدم چنین ادامــه داد: پیامبر اســالم محمد6 بــراى امتش 
باقــی می ماند!«.1

 یکــی ورشکســت می شــود، یکــی مریضــی صعب العــالج می گیــرد، دیگــری به 

دلیل سیل زراعتش را از دست می دهد و فردی هم از نداشتن فرزند رنج می برد. 

کــس بــه یــک نحــو مــورد امتحــان اســت، آزمایش هــای خداونــد بــرای افراد بشــر  هــر 

به یک شــکل نیســت.

در ســوره عنکبوت، آیات 40-14، به داســتان هفت تن از پیامبران و آزمایش 

امت هــای آنهــا اشــاره شــده اســت. در ابتــدای ایــن ســوره، بعــد از اینکــه خــدای 

کــه آزمایش و فتنه، ســنتی الهی اســت، و تحت  ســبحان ایــن معنــا را بیــان فرمود 

هیــچ عنــوان و در مــورد هیچ کــس از آن چشم پوشــی نمیشــود و در همــه امت های 

گذشــته بــه اجــرا درآمــده و در ایــن امــت نیــز بــه اجــرا در میآیــد، بــه ذکــر جریــان 

گذشــته از قبیــل نــوح، ابراهیــم، لــوط، شــعیب، هــود،  امتحانــات امتهــای انبیــاء 

ک  که جمعی از آنان نجات یافته و جمعی دیگر هال صالح و موسی: میپردازد، 

کت را،  کرده و هــم هال شــدند. ایــن ســوره درباره ســه امت اول، هــم نجات را ذکــر 

کــت آنهــا در نتیجه عــدم موفقیت شــان در  و دربــاره چهــار امــت دیگــر تنهــا بــه هال

1 . ســفینة البحــار، ماده صبر، ج2، ص7.
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امتحان الهی اشــاره شــده اســت.

که  در امتحان هــای الهــی بــه دســته بندی دیگری نیز اشــاره شــده اســت. آنجا 

در قــرآن می فرماید:

ْینــا ُتْرَجُعــون ؛ و مشــا را بــا بدی هــا و خویب هــا 
َ
ْیــِر ِفْتَنــًة َو ِإل خَ ــّرِ َو الْ

َ
وُکــْم ِبالّش

ُ
»َو َنْبل

ید!«1 ام بــه ســوى مــا بازگردانــده می شــو آزمایــش می كنــم و ســرانج

گاهی خدا انسان  خداوند همیشه انسان را با سختی و فقر امتحان نمی کند، 

را بــا نعمــت و فراوانی مورد آزمایش قــرار می دهد. در عناویــن بعدی2 در این مورد 

مباحثی ارائه خواهد شد.

 4. متناوب

کــه در دوره هــای مختلــف تکــرار می شــوند. بخشــی   برخــی از امتحان هــا هســتند 

که خداوند  مربوط به تکالیف واجب و حرام است مانند: نماز، روزه و امثال آن، 

کــرده اســت.  در شــبانه روز یــا در مــاه مبــارک رمضــان بــه صــورت متنــاوب واجــب 

یخ  کــه بــرای شناخت شــان بایــد نگاهــی بــه تار بخــش دیگــر نیــز امتحاناتــی اســت 

گذشــته بــه تکــرار آن واقعه پــی ببریم. بــه عناوین  یــم و بــا توجــه بــه حــوادث  بینداز

کنید: زیر توجــه 

بی وفایی یاران
در زمان امام حســن مجتبی7 برخی از یاران حضرت به ایشــان خیانت نمودند 

گر یاران  که ا یه بر ایشــان تحمیل شــود. در صورتی  و باعث شــدند تا صلح با معاو

1 . انبیاء، 35.
كنيد. 2 . به بحث مســائل امتحــان مراجعه 
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یخ  یه پیروز شوند و جریان تار ایشان همراهی الزم را داشتند، می توانستند بر معاو

گونه ای دیگر رقم می خورد. بــه 

کــه با  کســانی  در زمــان امــام حســین7 هــم، چنیــن مســأله ای بــه وجــود آمــد. 

کنده شدند و مقدمات  کرده بودند، از دور مسلم7 پرا مسلم بن عقیل7 بیعت 

شــهادت غریبانــه او و امام حســین7 و یاران باوفایــش را به وجود آوردند.

کــه در زمــان امــام حســن7 رخ داد، در دوره هــای دیگــر و در زمــان  حادثــه ای 

امــام حســین7 نیــز مجددًا به شــکل امتحان خود را نشــان داد. چنیــن حالتی از 

یــخ تکــرار شــده اســت و پیــروان جبهــه حق در  امتحــان، بارهــا و بارهــا در طــول تار

گرفته اند و در آینده نیز مورد امتحان قرار خواهند  ی شان مورد امتحان قرار  وفادار

کنــار مســلم امــام  گــر امــروز در  گرفــت. مــا نیــز در بســتر چنیــن امتحانــی هســتیم. ا

زمان4 باشــیم، ســربلند می شــویم و در آزمون بــزرگ ظهور نیز بــه لطف پروردگار 

گر خدای نکرده در این آزمون موفق نباشیم، معلوم نیست  سرافراز خواهیم شد. ا

ی فرزنــد فاطمه3 نیز موفق باشــیم. در امتحــان یــار

 فراموشی توصیه های مهم
یــخ، رهبــران و پیشــوایان الهــی بــرای ادامــه مســیر هدایــت و ســعادت  در طــول تار

توصیه هایــی را بــه یــاران و امــت خویــش نمودنــد؛ امــا متأســفانه در برخــی مــوارد، 

ن نیامدنــد. ماننــد: توصیــه مهــم  امــت و پیروانشــان از ایــن امتحــان ســربلند بیــرو

کــه  رســول خــدا6 در روز غدیــر در مــورد والیــت امیرالمؤمنیــن7. پیامبــر6 

کــه  کــه جلــو رفتــه اســت برگــردد و هــر  مــورد قبــول همــه اســت، دســتور می دهــد هــر 

عقــب مانــده اســت، برســد و همــه مــردم را بــه دســتور قاطــع پــروردگار1 در آخریــن 

َته «؛ مائده، 67.
َ
ْغَت  ِرســال

َّ
ــْم َتْفَعْل َفما َبل

َ
ّبَِك َو ِإْن ل ْيَك ِمْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ مــا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول َها الّرَ ّیُ

َ
1 . »یا أ
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ی از علــی7 را به عنوان امــام بعد از خود  حــج خــود جمــع می کند تا بــه آنها پیرو

توصیــه نمایــد و این گونــه وصیــت می کنــد: 

یــم بعــد از مــن علــی مــوالی  کــه مــن مــوالی او ه؛  هــر 
َ

ُه  َفَعــِلٌّ َمــْول
َ

ُکْنــُت  َمــْول »َمــْن  

اوســت«1؛ چندیــن هــزار نفــر از مســلمانان بــا حضــرت علــی7 بیعــت می کننــد، 

ولی پس از رحلت پیامبر6 همه چیز فراموش می شــود، ســقیفه شــکل می گیرد 

کســی را از میــان خودشــان انتخــاب می کننــد و ســایرین مجبــور بــه بیعــت بــا او  و 

می شــوند.

که پیامبر6 در مورد جایگاه و شأن خاندان رسالت و  وصیت های فراوانی 

اهل بیتــش به امت اســالم می کند نیز مورد بی مهــری قرار می گیرد و اتفاق هایی در 

ی امت اســالمی می گــردد. ادامه همیــن امتحان  کــه مایه شرمســار مدینــه می افتــد 

کــه پیامبر بارهــا او را  کســی  کربــال رخ می دهــد و بــاز هــم امــت رســول خدا6  در 

ی دوش خود ســوار می کرد و می فرمود: رو

 ُحَســْ�خٌ ِســْبٌط 
ً
َحــّبَ ُحَســْینا

َ
َحــّبَ اهلُل َمــْن أ

َ
ٍ أ َنــا ِمــْن ُحَســْ�خ

َ
»ُحَســْ�خٌ  ِمــّیِ  َو أ
ْســَباِط«2

َ ْ
ِمــَن ال

کردنــد و لکــه ننگیــن مــردودی در امتحــان الهــی بــه پیشانی شــان  را فرامــوش 

نشســت.

گرفــت،  کــه بــا رهبــری امــام خمینــی2 شــکل  در انقــالب اســالمی ایــران نیــز 

یــادی در مــورد شــکل اداره حکومــت، ویژگی هــا  توصیه هــا و ســخنان راه گشــای ز

1 . طبرســى، اإلحتجاج على أهل اللجاج )احتجاج أبی الحســن على بن محمد العســكری7 فى شــى ء 
یة علــى المخالف و المؤالف(، ج 2، ص449. مــن التوحيد و غير ذلك من العلــوم الدینيةو الدنياو

یارات، باب الرابع عشــر، ص52. كامل الز  . 2



راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟     73

و نــوع رفتــار مســئولین بــرای همــگان بــه خصــوص دولتمــردان و خــواص جامعــه 

داشــتند. توصیه هــای واضــح و روشــن در مــورد تبعیــت از والیت فقیــه و ضمانتی 

کاربردی  ی از توصیه های  کشور می دهد و بسیار که برای سالمت در بحران ها به 

که همــه آنها برگرفته  دیگــر. صحیفه نور پر اســت از توصیه و ســفارش های امام2 

از آیــات و روایات اســت.

امــروز بعــد از رحلــت حضــرت امــام2، یــاران دیریــن او مــورد آزمایــش قــرار 

کــه بــه زبــان می آورنــد نــگاه  گــر امــروز بــه رفتــار، زندگــی آنهــا و ســخنانی  گرفته انــد. ا

کنیــم، می توانیــم بفهمیــم تــا چــه انــدازه در ایــن امتحــان موفق انــد.

دنیاطلبی خواص
که مسلمان شد. او به دعوت ابوبکر اسالم آورد.1  عبدالرحمن از اولین افرادی بود 

که دو هجرت انجام داده دانسته اند.  عبدالرحمن را »َمن هاَجَر الِهجرَتْین«، فردی 

کرد. پیش  او به دستور پیامبر6، همراه تعدادی از مسلمانان به حبشه هجرت 

از هجرت پیامبر6،  به مکه بازگشت و به همراه مسلمانان به مدینه رفت.2 در 

کرد، برخی منابع پیمان  مدینه، پیامبر6 میان مسلمانان پیمان برادری ایجاد 
ی عبدالرحمن را با عثمان3 و برخی دیگر با سعد بن ربیع دانسته اند.4 برادر

کــه پیامبــر بــه آنهــا  اهــل ســنت، عبدالرحمــن را جــزء عشــره مبشــره می داننــد 
وعــده بهشــت داد.5

یخ، بی تا، ج4، ص145. 1 . مقدســى، البدء و التار
2 . ابن عبدالبر، الســتيعاب، 1412ق، ج2، ص۸44.

3 . قمى، تفســير القمى، 1404ق، ج2، ص109.
4 . بخــاری، صحيح بخاری،1422، ج3، ص52.

5 . سجســتانى، سنن ابی داود، ج4، ص211.
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کــرد.1 او در جنــگ  عبدالرحمــن در تمــام غــزوات پیامبــر اســالم6 شــرکت 

که فرار نکرد و همراه پیامبــر6 و تعداد اندکی از صحابه در  احــد از افرادی بــود 

که برخی  ی برداشــت  میدان جنگ باقی ماند2 و در این جنگ، جراحات بســیار

از آنهــا ســبب لنگ شــدن او شــد.3 عبدالرحمــن عالوه بر غــزوات، به ســریه ای نیز 

فرســتاده شــد. ایــن ســریه در منطقــه دومــة الجندل بــود و با پذیرش اســالم توســط 

ن درگیــری پایــان یافــت.4 ایــن ســریه بــه ســریه عبدالرحمــن بن  طــرف مقابــل، بــدو

عــوف نیــز معروف اســت.

امــا بعــد از رحلــت پیامبــر6 عبدالرحمن بن عــوف تغییر چهــره داد و نقش 

ی عالوه بر اینکه در جریان سقیفه،  کرد. و ی در انحرافات مسلمین ایفا  تأثیرگذار

ی از عثمــان بــن  آتش افــروز فتنــه بــود؛ در شــورای شــش نفــره عمــر نیــز بــا طرفــدار

ی  کرد؛ عثمــان نیز پــاداش ایــن طرفدار کفــه خالفــت را بــه نفــع او ســنگین  عفــان، 

کرد؛ بــه نقل عالمــه امینی بیشــترین بخشــش عثمان از  عبدالرحمــن را بــه او عطــا 
بیت المــال بــه عبدالرحمــن بــن عــوف و بــه میــزان 2,560,000 دینار بوده اســت.5

کــه عبدالرحمن بن عــوف در میان آنها  گروهــی داده بود  عثمــان اولویــت را بــه 
باشد.6

کــه بــه انگیزه هــای   عبدالرحمــن بــن عــوف از جملــه خــواص منحرفــی بــود 

1 . ابن ســعد، الطبقات  الكبرى، 141۸، ج3، ص95.
2 . صالحى دمشــقى ، سبل  الهدى، 1414، ج11، ص31۸.

یخ  اإلســالم، 1409، ج3، ص392. 3 . ذهبى، تار
ى، 1409، ج2، ص560. 4 . واقدی، المغاز

بــی، چــاپ چهــارم، 1397 ق، 1977 م، ج۸،  5 . ر.ک: عالمــه امينــى، الغدیــر، بيــروت، دارالكتــاب العر
ص2۸6.

یخ اســالم، ص155. یخ ســاز، ج1، ص6؛ ر.ک: فياض، تار 6 . خواص و لحظه های تار
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که  کــرد؛ چرا  باطلــی چــون مال پرســتی، اقدام بــه مقابله بــا امیرالمؤمنیــن علی7 

ی و دنیاپرســتی  خــوب می دانســت در حکومــت علــی7 نمی توانــد به مال انــدوز

گرفتار  ی با داشــتن ســابقه و شهرت فراوان میان مسلمانان،  خویش ادامه دهد. و

دنیاپرســتی و رفاه طلبــی شــد و ســرگرم شــدن به امــور دنیوی، چشــم بصیــرت او را 

یخی، به  که بــه نقــل منابــع تار گرایــش یافتــه بــود  نابینــا ســاخت. او چنــان بــه دنیــا 

ی برای  گوسفند داشت و ارث بسیار هنگام مرگ صد اسب، هزار شتر و ده  هزار 
گنــاه و عصیان، توشــه ای برای آخــرت نبرد.1 گذاشــت؛ امــا خود جــز  وارثــان باقــی 

در مورد خواص جامعه در هر دوره ای چنین امتحانی مطرح است. در زمان ما 

کشــیدند و مشــکالت طاقت فرســایی  که ســال ها برای انقالب زحمت  نیز افرادی 

که ثمره آن همه  کردند، مورد آزمایش قرار می گیرند. بســیار اهمیت دارد  را تحمل 

جان فشانی با غفلت و دنیاطلبی از بین نرود.

کــه برخی از خــواص مهــم و تأثیرگــذار دیــروز، امــروز در برابر  لــذا تعجــب نــدارد 

کــه خــود آن را به وجود آوردند بایســتند و بــه خاطر به دســت آوردن دنیا و  انقالبــی 

گذشــته خود پشــت پا بزنند. مســأله  تبعیــت از فرزنــدان2 و مشــاوران ناصالــح، بــه 

1 . مــروج الذهب، ابوالحســن علــى بن حســين مســعودی، مترجم: ابوالقاســم پاینــده، تهران، بنــگاه ترجمه 
كتاب، چاپ دوم، 2536، ج1، ص690. و نشــر 

یشــان(  بير مردى از )خو َمْشــُئوُم َعْبــُد اهلل؛ همواره ز
ْ
 اْبُنُه ال

َ
ى َنَشــأ َبْيِت َحّتَ

ْ
ْهــَل ال

َ
ا أ َبْيــُر َرُجاًل ِمّنَ   الّزُ

َ
2 . »َمــا َزال

یرا  یــد؛ ز یشــاوندى را با مــا بر كه پســر شــوم او عبــداهلل پدیــد آمــد«. )عبــداهلل خو مــا اهــل بيــت بــود تا وقتــى 
كافر  گشــت. یعنى در باطــن  گرچــه از اصحاب رســول خــدا6 بود ولــى بعــد از آن حضرت زندیــق  او ا
كتــاب تنقيــح المقــال فرمــوده، و  گردیــده و آشــكارا اظهــار ایمــان مى نمــود؛ چنانكــه مرحــوم مامقانــى در 

بير بنى هاشــم را دشــمن مى داشــت، و كتــاب بحــار النــوار: عبداهلل بــن ز از مرحــوم مجلســى اســت در 
یســندگان ســنى و شــيعه در  كــه نو علــى7 را لعــن نمــوده دشــنام مــى داد. خالصــه ایــن فرمایــش را 
كتاب هاشــان نقــل نموده انــد در نســخ نهــج البالغــه نيســت. مــا آن را از نســخه ابــن ابی الحدیــد نقــل 

نمودیــم(؛ فيــض اإلســالم، ترجمــه و شــرح نهج البالغــه، ج 6، ص1294.
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منافقیــن، بنی صــدر و آیــت اهلل منتظــری، از این دســت امتحانات اســت.

که بودند )حتی  کجا  که یاران والیت و امامــت در هر  نکتــه اصلی اینجاســت 

گوش به فرمان  که با صداقت و شــهامت  کم و با امکانات محدود(، تا زمانی  گر  ا

بودند، نصرت خدا شامل حالشان می گردید.

کــه تعداد آنها  ی رســیدند  در جریــان جنگ بدر، در حالی مســلمانان به پیروز

313 نفر و تعداد مشــرکان با تمام امکانات و ابزار جنگ حدود 1000 نفر نقل شــده 

ی می کند: اســت. خداوند متعال در قرآن بــه پیامبر خود6 یادآور

ــُم 
ُ

َفك َيَتَخّطَ ْن 
َ
أ اُفــوَن  خ َ

حت ْرِض 
َ ْ
ال یِف  ُمْســَتْضَعُفوَن    

ٌ
َقلیــل ْنــُمْ  

َ
أ  

ْ
ِإذ وا  ُکــُر

ْ
اذ »َو 

ُرون؛  
ُ

ــْم َتْشــك
ُ

ك
َّ
َعل

َ
بــاِت ل ّیِ

ــَن الّطَ ــْم ِم
ُ

ــْم ِبَنْصــِرِه َو َرَزَقك َدُک ّيَ
َ
ــْم َو أ ُک ــاُس َفآوا الّنَ

، گروهــی كوچــك و انــدك  یــد هنگامــی را كــه مشــا در روى زمــ�ن و بــه خاطــر بیاور

و زبــون بودیــد؛ آن چنــان كــه می ترســیدید مــردم مشــا را برباینــد! ویل او مشــا را پنــاه 

یــت كــرد؛ و از روزی هــاى پاكیزه هبره مند ســاخت؛ شــاید  داد؛ و بــا یــارى خــود تقو
یــد!«.1 شــکر نعمتــش را بــه جــا آور

ی  ایــن آیــه، بــه پیامبــر نصــرت و دســتگیری پــروردگار در جنــگ بــدر را یــادآور

کسانی  کمبودی باشد، خدا به  می کند و می فرماید: هرگاه از نظر نیرو و امکانات 

ی می رســاند. کنند، یار کــه دینــش را نصــرت 

يز«2 َقِوّیٌ َعز
َ
ّنَ اهلُل َمْن  َيْنُصُرُه  ِإّنَ اهلَل ل َیْنُصَر

َ
»َو ل

1 . انفال، 26.
ى مى كنــد؛ خداونــد قــوى و  كننــد )و از آیينــش دفــاع نماینــد( یــار ى او  كــه یــار كســانى را  2 . »و خداونــد 

شكســت ناپذیر اســت !«؛ حــج، 40. 
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يز«1 َغْیِب ِإّنَ اهلَل َقِوّیٌ َعز
ْ
ُه ِبال

َ
َم اهلُل َمْن  َيْنُصُرُه  َو ُرُسل

َ
»َو ِلَیْعل

یــخ تکرار  کــه در طول تار اینهــا فقــط چنــد نمونــه از هــزاران نوع امتحانی اســت 

یخ بیندازد،  کسی نگاهی به تار گر  که ا شــده و در آینده نیز خواهد شــد. به نحوی 

یــادی در ایــن زمینــه  می توانــد بــا مشــاهده ایــن مــوارد عبــرت بگیــرد و تــا حــدود ز

کند. آمادگــی الزم را پیــدا 

خاطره
که فرمانده ســپاه  بعدازظهــر 14 اســفند 1362، بیــت امــام2 بــه قــرارگاه اطــالع داد 

کــه امــام2 فرموده اند: گفته شــد  بــه تهــران بیایــد. همچنین 

 باید نگه داشته شوند، هر طور كه شده«.
ً
»جزایر حتما

کرد و ســپاه این بار  این دســتور، تحولی اساســی در سرنوشــت عملیات ایجاد 

کــه در اختیــار داشــت، اعــم از فرماندهــان و باقیمانــده  ســازمان یگان ها  هــر آنچــه 

کــرد. امــا از لحــاظ روحیــه و اســتقامت، توان ســپاه دو چندان شــد  را وارد صحنــه 

و همــه، حفــظ هــدف تعیین شــده توســط امــام2 را به بهــای جان خود در دســتور 

کار قــرار دادند. فرمانده ســپاه اظهار داشــت:

گر ســازمان ســپاه از بین برود. یم، حتی ا ن نمی رو از جزیره بیرو

کل ســپاه به فرماندهان لشــکرهای عاشــورا  بــرادر شــمخانی قائم مقــام فرمانده 

گفت: و حضرت رســول6 

کنیــد، ایــن دســتور امــام اســت و مــن خــودم می آیــم،  یــد جزایــر را حفــظ  »برو

ى مى كنــد بی آنكــه او را ببيننــد؛ خداونــد قــوى و  كســى او و رســولنش را یــار 1 . »تــا خداونــد بدانــد چــه 
شكســت ناپذیر اســت!«؛ حدیــد، 25.
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یــاد اســت«. آر.پی. جــی می زنــم. بــه هــر حــال احتمــال پاتــک بــه جزایــر ز

عــالوه بــر این، برادران محمد باقری، رشــید علی نور و حســن دانایــی به جزیره 

کلــی تمــام فرماندهان ســپاه به جز  رفتنــد. مرخصــی بســیجی ها لغــو شــد و به طور 

بــرادر محســن رضایــی و در برخــی مواقــع بــرادر شــمخانی، بــه جزیــره رفتنــد تــا بــا 

کنند. هم فکــری یکدیگــر راه هــای حفــظ جزایــر را مشــخص 

روز 18 اســفند 1362 دوبــاره عــراق حملــه خود را با شــدت هر چــه تمام تر آغاز 

کرده و مانع  ی و اســتقامت  کرد و ســپاه و بســیج با آنچه در دســت داشــتند پایدار

ی دشمن شدند. شرایط و امکانات بسیار سخت و محدود بود. ضمن  از پیشرو

کــرده بــود. بــرادر رشــید از  آنکــه دشــمن، ســالح های شــیمیایی را هــم وارد صحنــه 

گفت: جزیــره به قــرارگاه آمد و در مــورد آنجا 

کــرده و هر شــب دارد پیــش می آید.  »وضــع خــط خراب اســت. دشــمن رخنــه 

)عراق( دائمًا نیرو می آورد و شدت عمل به خرج می دهد. نیروهای )ما( در خط 

کم  یاد اســت. جاده، آب، غذا و نیرو  خســته شــده اند. آتش )دشــمن( به شدت ز

اســت. پلیــت و الــوار بــرای ســاختن ســنگر نیســت و لــودر و بلــدوزر بــرای احداث 

کالشــینکف دارند و از ادوات  کریــز وجــود ندارد. نیروها در خط، آر.پی.جی و  خا

کنند.  اســتفاده می کنند. از شــدت حمله دشــمن، بچه ها دیگر قادر نیستند فکر 

ی می کنیم با مشــکل مواجه می شــویم«. کار این جزیره طلســم شــده و ما هــر 

گرفت. اما این بار  روز 19 اســفند1362 نیز عراق باز هم حمالت خود را از ســر 

گوشــت و پوســت و خــون، ماشــین جنگی ارتــش بعثی را  هــم رزمنــدگان اســالم با 

کری،  کردند. شهادت فرماندهانی چون حاج همت، یاغچیان، حمید با متوقف 

که برای حفظ خط جزایر پرداخته شد. کبر زجاجی، بهروز غالمی و... بهایی بود  ا
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طی این 3 روز، اوج حماسه، استقامت و شهادت طلبی سپاهیان و بسیجیان 

گذاشته شد. جزیره، سمبل پایداری و استقامت شده بود. به نمایش 

ایشــان در مورد نتایج این عملیات افزود:

کامــی  بــه هــر تقدیــر، حملــه 72 ســاعته عــراق بــا شکســت مواجــه شــد. ایــن نا

گردید و باالخره در پی فرمان امام2، جزایر حفظ  موجب توقف حمالت دشمن 

شــد. اقتــدار صــدام در ســطح بین المللــی خــرد شــد و اراده و ایمان بســیجی های 
خمینــی6 بــر همــه تجهیــزات و ادوات جنگی عراق پیروز شــد.1

که رزمندگان اسالم از اصحاب امام حسین7 آموخته  این همان درسی بود 

کشورشــان را  بودنــد و می دانســتند تــا پشــتیبان والیــت باشــند هیــچ آســیبی آنهــا و 

تهدیــد نمی کند.

کسانی  ک ها در حال انجام اســت. برای  امروز هم همان امتحان با همان مال

که خود را مسلمان و منتظر امام زمان4 می دانند.

که به  کالم نورانــی امیــر بیــان در پایــان این بخش بســیار دلنشــین اســت، آنجــا 

گرامــی اش حضرت مجتبــی7 فرمود: فرزنــد 

»بــراى امــور واقــع نشــده، بــه آنچــه واقع شــده اســت اســتدالل نمــا و بــا مطالعه 

کــن؛ زیرا امــور جهان،  قضایــاى تحقــق یافتــه، حــوادث یافــت نشــده را پیش بینــی 

که موعظه ســودش ندهد، مگــر توأم با  هماننــد یکدیگرنــد، از آن اشــخاص نبــاش 

آزار و رنج باشد؛ زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فکر، پند بپذیرد، این بهائم 
کتــک، فرمــان نمی برند«.2 که جــز با  هســتند 

ز شــمار جنــگ تحميلى، 136۸، ص97. كلى: رو 1  . مركــز مطالعــات و تحقيقات جنگ، طرح 

 ْغَت
َ
 ِإَذا َبال

َّ
ِعَظُة ِإل

ْ
 َتْنَفُعُه ال

َ
ْن ل  َتُكوَنّنَ ِمّمَ

َ
ْشَباٌه، َو ل

َ
ُموَر أ

ُ ْ
َكاَن، َفِإّنَ ال ْم َیُكْن ِبَما َقْد 

َ
ى َما ل

َ
 َعل

َّ
2 . »ِإْسَتَدل
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 5. حمایت محور

که   خداونــد در ســنت امتحان هــای الهی، بنــای بر حمایت از بنــده دارد. خدایی 

کــه بنده هایش را  امتحــان می گیــرد، همــان خــدای حکیــم، مهربــان و رئوف اســت 

کــه امــکان داشــته باشــد در  حتــی از خودشــان بیشــتر دوســت دارد. پــس تــا جایــی 

کســی نخواهد از این حمایت بهره مند  ی می کند، مگر اینکه  امتحان هــا آنهــا را یار

شــود و تصمیم به نافرمانــی بگیرد.

که فوالد  آزمایش الهی در واقع همان پرورش، تربیت و ارتقاء است. همان گونه 

کوره می گدازند تا به اصطالح آب دیده شــود، آدمی را  را برای اســتحکام بیشــتر در 
گردد.1 کوره حوادث ســخت، پرورش می دهند تا مقاوم  نیز در 

َکُفــورا؛ مــا راه را بــه او نشــان دادمی، خــواه  ــا   َو ِإّمَ
ً
ِکرا ــا شــا  ِإّمَ

َ
ــبیل ــا َهَدْينــاُه  الّسَ

َ
»ِإّن

شــاكر باشــد )و پذیــرا گــردد( یا ناســپاس«.2

در امتحان هــای الهــی، بی شــک هر آنچــه از حجت ها و دالیــل و راه های مورد 

گر بخواهیم  نیاز برای پیروزی در امتحان وجود دارد، در اختیار مردم قرار می گیرد. ا

که فرمول های مورد نیاز از قبــل در اختیار مکلفین  کنیــم، مانند این اســت  تشــبیه 

که در اختیار  که با توجه به فرمولی  قرار می گیرد و فقط صورت مسأله فرق می کند 

کار ساده ای است. افراد است، حل مسأله و موفقیت در آزمون 

گر خــدای تبارک و تعالی در قرآن می فرماید: ا

ُهُموِم 
ْ
ْرِب. ِإْطــَرْح َعْنَک َواِرَداِت ال

َ
 ِبالّض

َّ
ِعُظ ِإل  َتّتَ

َ
َبَهاِئــِم ل

ْ
َداِب، َو ال

ْ
ِعَظ ِبال َعاِقــَل َیّتَ

ْ
       ِفــى ِإیاَلِمِه، َفِإّنَ ال

َيِقيِن«؛ صبحى صالــح،  نهج البالغه، نامه 31، ص402.
ْ
ْبِر َو ُحْســِن ال ِبَعَزاِئــِم الّصَ

1 . ناصر مكارم شــيرازی، تفســير نمونه، ج1، ص526. 
2 . انبیاء، 3.
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م «1
ُ

ْقداَمك
َ
ْت أ وا اهلَل َيْنُصْرُکْم َو ُيَثّبِ ذيَن آَمُنوا ِإْن  َتْنُصُر

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
»یا أ

ی دیــن خــدا و دفــاع از ارزش هــای دینــی  گــر در امتحان هــا بــه فکــر یــار یعنــی ا

ی و ثبــات قــدم بــه شــما عنایــت  باشــید، مــن نیــز از شــما حمایــت می کنــم و پیــروز

می کنــم.

کنــد. درب هــای بســته و  گنــاه فــرار   خداونــد بــه یوســف7 دســتور می دهــد از 

قفــل شــده بــا حمایــت الهــی بــاز می شــود و او از ایــن امتحــان ســربلند می شــود.

پیامبــر6 بــه امــر خــدا تصمیــم بــه هجــرت می گیــرد و در غار بــه خاطر فــرار از 

مشــرکین پنهــان می شــود و بــا حمایــت خــدا عنکبــوت تــار می تنــد و ایشــان حفــظ 

می شــود.

یخ بشــر، زنــده می ماند و  امــام زین العابدیــن7 در میانــه بزرگ تریــن فاجعــه تار

بــا حمایت الهــی ادامه دهنــده سلســه جلیله امامت می شــوند.

در عملیــات والفجــر 8 و عبــور از رود ارونــد، نیروهــای عراقــی بــه واســطه بــارش 

بــاران، خیال شــان از بابــت عملیــات از ســمت ایــران آســوده بــود و اســتراحت 

کننــد و عملیــات فوق العاده و  کــه آنها غفلت  می کردنــد و ایــن حمایت خداســت 

ی پایــان پذیــرد. بی نظیــر والفجــر 8 بــا پیــروز

گیر 6. فرا

گاهــی اجتماعــی. در مــورد  گاهــی امتحان هــای الهــی، آزمون هایــی فــردی اســت و 

امتحان هــای فردی، توضیحات داده شــد. اما برای اینکــه مقصود از امتحان های 

کنید: اجتماعــی روشــن شــود، خوب اســت به نمونه هــای ذیل توجــه 

1 . حممد، 7.
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کــه خلیفــه بالفصــل پیامبــر6 را بــا همــه ســفارش ها و توصیه هــا  امتــی 

رهــا می کنــد و فــرد دیگــری را برمی گزینــد، بایــد ســال ها از نعمــت حکومــت امــام 

معصوم7 و جانشین حقیقی رسول خدا6 محروم باشد. این همان امتحان 

کــه خــدا از مــردم می گیــرد و نتیجــه برای خوبــان امــت و بدهای  اجتماعــی اســت 

امــت یکســان اســت و بــه اصطــالح، تــر و خشــک بــا هــم می ســوزند.

که حکومت بعث عراق جنگ تمام عیاری را برای تصرف یک هفته ای  زمانی 

کــرد، امتحــان مهم و ســختی بــرای همه مــردم ایــران زمین به  پایتخــت ایــران آغــاز 

کثریت  کــه نتیجه آن بســتگی بــه عملکرد درســت ا وجــود آمــد. امتحانــی عمومی 

گر مردم در این امتحان به خوبی عمل نمی کردند، شکســت برای  مردم داشــت. ا

کمــک می کردنــد و چه  کــه در جنــگ حاضر بودنــد و  همــه مــردم می بــود. چــه آنهــا 

کــه  کــه شــرکت نکردنــد. خاصیــت امتحان هــای اجتماعــی این گونــه اســت  آنهــا 

نتیجه بــرای همه رقــم می خورد.



فصل چهارم

چهار رکن امتحان الهی را بشناسیم





رکن اول: امتحان گیرنده

گفــت امتحان گیرنــده »خدا«ســت، امــا بــرای اینکــه خدایی را  کلمــه بایــد  در یــک 

کــه در قــرآن بیــان  کــه امتحــان می گیــرد بهتــر بشناســیم بــه برخــی صفــات خداونــد 

شــده اســت، اشــاره می کنیم.

خالق است

ْ ٍء«1   ِ َشي
ّ

ُکل »ُقــِل اهلُل خاِلُق  

گاهــی دارد. نــه  خداونــد از جزیی تریــن صفــات انســان مطلــع اســت و بــه آن آ

کســی امتحــان می گیــرد،  گــر از  کــه از همــه خلقــت مطلــع اســت و ا تنهــا از انســان 

همــه خصوصیــات او را در نظــر دارد. 

که این  که یک ماشــین را می ســازد، به خوبــی می داند  کســی  بــه عنــوان مثال: 

کوهســتانی و ناهمــوار  گــر در جاده هــای  کــه دارد ا ی  ماشــین بــا توجــه بــه ســاختار

1 . رعد، 16. 
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کویــری بــا ســرعت بــاال  اســتفاده شــود، زود خــراب می شــود، ولــی در جاده هــای 

کنــد و مشــکلی پیــش نیایــد. می توانــد حرکــت 

خداونــد متعــال نیــز می دانــد انســان چــه توانایی هــا و چــه ضعف هایــی دارد و 

بــا توجــه بــه آنهــا او را امتحــان می کند.

قادر است

ٍء َقِديٌر«1  ْ  َشي
ّ

ُکِل  
َ

ـــَه َعل
َّ
»ِإّنَ الل

که تمام زمین و زمان در اختیار اوســت و »َیْفَعُل اهلُل  امتحان گیرنده خداســت 

ی جهت امتحان  که بخواهد می تواند به صورت ابزار َما َیَشــاُء«2 اســت. هر چه را 

کمــک و نصرتی بــرای بنده قرار دهــد، می تواند؛  کــه بخواهد  قــرار دهــد و هــر چه را 

ن خــود را عیــان  کــه درو کنــد  کــه نبــارد، بــه زمیــن امــر  کنــد  می توانــد بــه آســمان امــر 

کند طوفــان شــود و...؛ همه چیز به دســت قدرت اوســت. برای  نکنــد، بــه بــاد امــر 

ــِذی« شــروع 
َّ
کــه در قــرآن بــا »ُهــَو ال کافــی اســت 56 آیــه ای  درک بهتــر ایــن قســمت 

کنیم.3 می شــود را بررســی 

یاد تكرار شــده است. 1 . در قرآن ز
2 . حج، 1۸. 

ُم مــا َیِلُج 
َ
َعــْرِش َیْعل

ْ
ــى ال

َ
ــاٍم ُثّمَ اْســَتوى  َعل ّیَ

َ
ِة أ ْرَض في  ِســّتَ

َ ْ
ــماواِت َو ال ــَق الّسَ

َ
ذي  َخل

َّ
3 . ماننــد آیــات: »ُهــَو ال

ُكْنُتــْم َو اهلُل ِبمــا  ْیــَن مــا 
َ
ــماِء َو مــا َیْعــُرُج فيهــا َو ُهــَو َمَعُكــْم أ  ِمــَن الّسَ

ُ
ْرِض َو مــا َیْخــُرُج ِمْنهــا َو مــا َیْنــِزل

َ ْ
ِفــي ال

ــوَن َبصيــٌر«؛ حدیــد، 4.
ُ
َتْعَمل

ُشــور«؛ ملک، 15. ْيِه الّنُ
َ
ْزِقِه َو ِإل وا ِمْن ِر

ُ
ُكل ِكِبها َو   َفاْمُشــوا فــي  َمنا

ً
ول

ُ
ْرَض َذل

َ ْ
ُكُم ال

َ
ذي  َجَعَل ل

َّ
»ُهــَو ال

اُهّنَ َســْبَع َســماواٍت َو ُهــَو  ــماِء َفَســّوَ ــى الّسَ
َ
ْرِض َجميعــًا ُثــّمَ اْســَتوى  ِإل

َ ْ
ُكــْم مــا ِفــي ال

َ
ــَق ل

َ
ــذي  َخل

َّ
»ُهــَو ال

ِبــُكّلِ َشــْي ٍء َعليــم«؛ بقــره، 29.
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راحم است
ُؤٌف  َرِحمٌی«1 ّنَ اهلَل َر

َ
»أ

که مشکالت  کنند  گاهی ممکن است برخی از بندگان خدا این چنین تصور 

کــه خداونــد آنهــا  کــه در زندگــی تحمــل می کننــد، بــه خاطــر ایــن اســت  و بالهایــی 

کــه بــا ســختی و مشــکالت آنهــا را در  را دوســت نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه مهربان ترین و دلســوزترین شــخص نســبت به  تنگنــا قــرار می دهــد. در صورتی 

بنده هــا، خداســت و محبــت مــادر بــه فرزنــدان بــه انــدازه قطــره ای از محبــت خدا 

بــه بندگانش نیســت.

ی فرزنــدش را به مدرســه می فرســتد، تــا علــم بیاموزد.  ی از ســر دلســوز هــر مــادر

گر چه فرزند دلبندش صبح ها مجبور باشــد زود بیدار شــود و در مدرســه سختی  ا

که از مادر مهربان تر است،  درس خواندن و امتحان دادن را متحمل شود. خدایی 

ی و امتحان قرار داده  دنیــا را بــرای بندگانش همانند مدرســه ای، محل درس آمــوز

کنند و به درجات باالی معرفــت ارتقاء یابند. اســت تا رشــد 

عادل است
وَن«2

ُ
ُکْنــُمْ َتْعَمل  َما 

َ
َن ِإّل ْو َز ْ ج

ُ
 حت

َ
 َو ل

ً
ــُم  َنْفٌس َشــْیئا

َ
 ُتْظل

َ
َیــْوَم ل

ْ
»َفال

که در بســتر مشــکالت و امتحان های  کســی  کســی ظلم نمی کند و  خداونــد به 

یافت می کند. به عنوان نمونه به  کشیده باشد، در قیامت پاداش در الهی سختی 

دو روایت در مورد کسانی که در دنیا به مریضی جسمی مبتال می شوند، توجه کنید:

یادی به این صفت اشــاره نموده اســت از قبيل:  نور، 20. 1 . آیات ز
2 . یس، 54.
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کــه به من  کــه همیشــه بیمار بــود می گویــد: از دردهایی  عبــداهلل بــن ابــی یعفور 

کــردم. حضرت به من  ی ام می رســید، به امام صادق7 شــکایت  بــه علت بیمار

گرفتــه  کــه بــرای مصیبت هــا خداونــد برایــش در نظــر  گــر مؤمــن پاداشــی را  فرمــود: »ا

کنند«.1  که او را بــا قیچی تکه تکــه  بدانــد، هــر آینه آرزو می کنــد 

کند و اســتجابت دعای او به  ی خود دعا  گرفتار گر انســان نیازمند، برای رفع  ا

گر  مصلحــت نباشــد، خداوند در قیامت از او عذرخواهــی می کند و می فرماید: »ا

دعــای تــو مســتجاب نشــد، مصلحــت نبود و علــت آن را بــرای او روشــن می  کند و 

کاش هیــچ یــك از  کــه آن بنــده می گویــد ای  گونــه ای بــرای او جبــران می نمایــد  بــه 
دعاهایم در دنیا مســتجاب نشــده بود«.2

کننــده آن برمی گرداند؛ چه عمل  خداونــد عادل اســت و هر عملی را بــه عمل 

خوب باشــد و چه عمل بد. 

کاَن   َو ِإْن 
ً
ــْیئا ــٌس َش ــُم َنْف

َ
ــا ُتْظل ــِة َف ِقیاَم

ْ
ــْوِم ال ــَط ِلَی ِقْس

ْ
ــَن ال ي واز َ ــُع الْ »َو َنَض

َکــی  ِبنــا حاِســب�خ ؛ مــا ترازوهــای عــدل را  َتْینــا ِبــا َو 
َ
ــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل أ   َحّبَ

َ
ِمْثقــال

گــر  یــن ســتمی منی شــود؛ و ا پــا می كنــم؛ پــس بــه هیــچ  كــس كمتر در روز قیامــت بر

بــه مقــدار ســنگیین یــك دانــه خــردل )كار نیــك و بــدی( باشــد، مــا آن را حاضــر 
می كنــم؛ و كایف اســت كــه مــا حســاب كننده باشــم« .3

خدایی با چنین ویژگی ها، وقتی از بنده ای امتحان می گیرد، بهترین شــرایط 

را برای بنده اش فراهم می کند، ســپس او را مورد امتحان قرار می دهد. 

1 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج7۸، ص196.
كافى، ج2، ص490-491. كلينى،  2 . محمــد بن یعقــوب 

3 . انبياء، 47.
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کــه خداونــد امتحــان می گیــرد و شــخص  البتــه ایــن مربــوط بــه آنجایــی اســت 

کســی بــا  کــه  تی دچــار شــود. امــا در جایــی  ممکــن اســت بــه ســختی ها و مشــکال

ســوء اختیــار برای خود دردســر می ســازد، بایــد خودش پاســخ گو باشــد و نمی تواند 

کــردی؟! کــه چــرا چنیــن و چنان  کند  بــه خــدا شــکایت 

امتحان هــای الهــی بــر اســاس حکمــت، مهربانــی و قــدرت خداســت و در 

کســی ظلــم نمی شــود.  حساب رســی آن بــه 

گشوده می شود  که دفترها  رسول خدا6 فرمودند: »در روز قیامت، هنگامی 

ی، ترازویی نصب  گرفتار کتاب را می آورند، برای اهل بال و  و ترازوهای حساب و 

وَن  اِبــُر  الّصَ
َ

یّف ــا ُيــَو
َّ

گشــوده نمی شــود، ســپس آیــه »ِإن نمی گــردد و دفتــری بــرای آنــان 
ْجَرُهــْم ِبَغْیِر ِحســاٍب«1 را قرائت فرمودند«.2

َ
أ

حکیم است

»
ً
 َحِكیما

ً
يزا »َعِز

که انجام  کاری  که هم قادر است و هم حکیم؛ هر  کسی است  امتحان گیرنده 

کســی را بــه فقــر می آزماید،  گر  می دهــد بــر اســاس دلیــل و منطــق صحیــح اســت. ا

کســی را با دارایی آزمایش می کند نیز بی دلیل نیســت. گر  دلیــل دارد و ا

پیامبر خدا6 می فرمایند:

ْغَنْیُتــُه 
َ
ــْو أ

َ
َفْقــِر َو ل

ْ
 ِبال

َّ
ــُح  ِإَیاُنــُه ِإل

ُ
 َيْصل

َ
ــْن  ل َ

َ
ْؤِمِنــ�خَ  ل ُ »ِإّنَ ِمــْن  ِعَبــاِدَي  الْ

ِغَنــاِء 
ْ
 ِبال

َّ
ــُح  ِإَیاُنــُه ِإل

ُ
 َيْصل

َ
ــْن  ل َ ْؤِمِنــ�خَ  لَ ُ ِلــَك َو ِإّنَ ِمــْن  ِعَبــاِدَي  الْ

َ
ْفَســَدُه ذ

َ َ
ل

1 . زمر، 10.
2 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج67، ص101.
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ــُح  ِإَیاُنــُه 
ُ
 َيْصل

َ
ــْن  ل َ ْؤِمِنــ�خَ  لَ ُ ِلــَك َو ِإّنَ ِمــْن  ِعَبــاِدَي  الْ

َ
ْفَســَدُه ذ

َ َ
ْفَقْرُتــُه ل

َ
ــْو أ

َ
َو ل

ْؤِمِنــ�خَ   ُ ِلــَك  َو ِإّنَ ِمــْن  ِعَبــاِدَي  الْ
َ

ْفَســَدُه ذ
َ َ
ْحــُت ِجْســَمُه ل ــْو َصّحَ

َ
ــْقِم َو ل  ِبالّسُ

َّ
ِإل

ــُر  َدّبِ
ُ
ي أ ِلــَك ِإّنِ

َ
ْفَســَدُه ذ

َ َ
ْســَقْمُتُه ل

َ
ــْو أ

َ
ــِة َو ل ّحَ  ِبالّصِ

َّ
ــُح  ِإَیاُنــُه ِإل

ُ
 َيْصل

َ
ــْن  ل َ

َ
ل

ي َعِلــمٌی َخِبیــٌر؛ مهانــا از بنــدگان مؤمــن مــن، كــی  ــْم َفــِإّنِ ِبِ و
ُ
ِمــي ِبُقل

ْ
ِعَبــاِدي ِلِعل

گــر او را توانگــر  هســت كــه امیــان او جــز بــا تنگ دســی بــه ســامان منی شــود و ا

ســازم، توانگــری، ]امیــاِن[ او را تبــاه می كنــد، و از بنــدگان مؤمــن من، كی هســت 

ــم،  ــر او را تنگ دســت ك گ ــه ســامان منی شــود و ا ــا توانگــری ب ــش جــز ب ــه امیان ك

تنگ دســی ]امیــاِن[ او را تبــاه می ســازد، و از بنــدگان مؤمــن مــن، كــی هســت 

شــم،  ــود بن ــن او را هبب ــر ت گ ــه ســامان منی شــود و ا ــا بیمــاری ب ــان او جــز ب ــه امی ك

]امیــاِن[ او را تبــاه می كنــد، و از بنــدگان مؤمــن مــن، كــی هســت كــه امیانــش جــز 

گــر او را بیمــار كــم، ]امیــاِن[ او را تباه می ســازد.  بــا تندرســی بــه ســامان منی شــود و ا

مــن بنــدگامن را طبــق دانــش خــود بــه دل هــای ایشــان، تدبیــر می كــم؛ و مــن، دانا 
گاهــم« .1 و آ

رکن دوم: امتحان شونده 

کــه می خواهد  کنکــور می دهد. انســانی  کــه می خواهــد وارد دانشــگاه شــود،  کســی 

کند و از زندگی حیوانــی فاصله بگیرد نیز،  بــه درجــات باالی معرفت دســت پیدا 

در معــرض امتحــان الهی بهترین بهــره را می برد. 

خصوصیات امتحان شونده

امتحان دهنــده انســان اســت بــا ســرمایه عقــل و فطــرت. عقــل، قــدرت ســنجش و 

كلينى، الكافي، ج 2، ص60. 1 . محمــد بن یعقــوب 
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انتخــاب به انســان می دهد. و توســط آن خوبــی و بدی را می فهمــد و اختیار دارد 

کــه ایمان آوردن بــه خدا را تأییــد می کند و  کند. عقل اســت  کــدام را انتخــاب  هــر 

حجت هــای الهــی و امامــان را برمی گزیند.

 ِ َتْ�خ ــاِس  ُحّجَ   الّنَ
َ

ِ  َعل
کاظــم7 به هشــام بن حکم فرمــود: »َيا ِهَشــاُم ِإَن  هلِلَّ امــام 

ــا  ّمَ
َ
أ َو  ــُة:  ِئَّ

َ ْ
َو ال ْنِبَیــاُء 

َ ْ
َو ال  

ُ
ُســل اِهــَرُة َفالّرُ

َ
ــا الّظ ّمَ

َ
َفأ ــًة َباِطَنــًة  َو ُحّجَ ــًة َظاِهــَرًة  ُحّجَ

ُعُقــول؛ ای هشــام! خــدا را بــر مــردم، دو حجــت اســت: حجتــی بیرونی 
ْ
َباِطَنــُة َفال

ْ
ال

و حجتــی درونــی. حجــت بیرونــی، فرســتادگان و پیامبــران و امامان انــد و حجــت 
درونــی، ِخردهایند«.1

که  کاظم7، انســان بــا این ویژگی ها آمادگی این را دارد  کالم امام  بــا توجه به 

ک های شرکت در امتحان  های  که مال با استفاده از عقل و نقل )آیات و روایات( 

کرده اند، در هر امتحانی پیروز شــود. الهی را بیان 

کمــک انســان می آیــد تــا در انتخاب هــا بــه او  عــالوه بــر عقــل، فطــرت2 نیــز بــه 

ی رســاند. یــار

گذراندن  حجت ظاهری و باطنی به عالوه فطرت، سرمایه های انسانند برای 

امتحان های الهی و در نتیجه رشد و تعالی انسان.

رکن ســوم: مواد امتحان )مسائل(

در یــک تقســیم بندی، می توان ســؤاالت امتحان هــای الهی را به ســؤاالت تکوینی 

کرد. و تشــریعی تقسیم 

كافى، ج1، ص16. كلينى،  1 . محمــد بن یعقــوب 

ْيها«؛ روم، 30.
َ
ــاَس  َعل تي  َفَطَر الّنَ

َّ
2 . »ِفْطــَرَت اهلِل ال



     92      راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین؟ع؟

سؤاالت تکوینی

که قائل به اختیار اســت و جبر را محال می داند، انســان، تا  از نظر مذهب شــیعه 

کم بر وضع آینده خود اســت.  که به اراده و اختیار او مربوط می شــود، حا آنجایی 

که بــه آن داده  وضــع آینــده یک انســان شــبیه یــک ورقه امتحانی اســت و نمــره ای 

می شــود، تعیین کننــده ســعادت یا شــقاوت اوســت. در ایــن برگــه امتحانی، هیچ 

کــه در آن موجــود اســت، ســؤاالت و  جوابــی نگاشــته نشــده اســت و تنهــا چیــزی 

توضیحاتــی در مــورد ســؤاالت اســت. بخشــی از ایــن ســؤاالت را خداونــد طراحــی 

کــرده و از دســت مــا خــارج اســت؛ یعنــی برخی از ســؤاالت تکوینــی هســتند. مثاًل 

کــه امــروز در خیابــان بــا چــه حادثــه ای روبــرو خواهیــم شــد، ولــی بــا  مــا نمی دانیــم 

کــه بایــد بــه آن جــواب  کــه روبــرو شــویم یــک ســؤال امتحانــی اســت  هــر حادثــه ای 

درســت بدهیــم. این گونــه ســؤاالت، ســؤال های تکوینــی هســتند. بنابرایــن، هــر 

کــه بــرای مــا رخ دهــد، چــه عــذاب باشــد، چــه رحمت باشــد، چه  اتفــاق تکوینــی 

گذشــته خودمــان و...، همگــی ســؤال  بــرای امتحــان باشــد و چــه عقوبــت اعمــال 

که ما بدانیم  امتحانــی هســتند و جواب درســت ما را می طلبند. لذا لزومی نــدارد 

کنش صحیح مــا در مقابل  ایــن حادثــه از چه ســنخی اســت؛ آنچه مهم اســت، وا

آنهاســت و عکس العمــل و پاســخ درســت را فطــرت، عقــل و دیــن بــه مــا یــاد داده 

کــه به ما آموزش داده  یابــی این امتحانات نیز بر اســاس آنچه  اســت. بنابرایــن، ارز

شــده اســت انجــام می گیرد.

سؤاالت تشریعی

اّمــا ســؤاالت تشــریعی عبارتنــد از: واجبات، محرمــات، مســتحبات و مکروهات. 

کرد. اینها سؤاالتی  واجبات را حتمًا باید به جا آورد و محرمات را حتمًا باید ترک 
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که نمره آنها تعیین کننده وضع آینده یا به اصطالح سرنوشت ماست؛ ولی  است 

گاهــی انجام دهیم، نمره تشــویقی  گــر آنها را با آ که ا مســتحبات ســؤاالتی هســتند 

کنیم، خــدا در نمره دادن بــا ارفاق عمــل می کند. اما  گــر مکروهــات را تــرک  دارد. ا

کسی در امتحان تشریعی بی تفاوت باشد یا همه سؤاالت را غلط جواب دهد  گر  ا

یــا امتحــان را به باد تمســخر بگیــرد و...، در این صــورت خدا یا ســؤاالت انحرافی 

که در قرآن فرموده اســت: پیــش پایش می گذارد؛ همان طور 

 َو ُهــْم ل َيْشــُعُرون ؛ آهنــا مکــر كــرده نقشــه مهمــی 
ً
ــرا

ْ
ْرنــا َمك

َ
 َو َمك

ً
ــرا

ْ
وا َمك ــُر

َ
»َو َمك

كشــیدند، و مــا هــم نقشــه ای كشــیدمی، در حالیکــه آهنــا درک منی كردند«.1

یا به ورقــه امتحانی او مهر مردودی می زند:

اٌب 
َ

ــْم َعــذ ُ ْبَصاِرِهــْم ِغَشــاَوٌة َولَ
َ
 أ

َ
ِعِهــْم َوَعــل  َسْ

َ
ــْم َوَعــل ِبِ و

ُ
 ُقل

َ
ـــُه َعــل

َّ
»َخــَمَ الل

َعِظــمٌی؛2 كســاین كــه كافــر شــدند، بــرای آنــان تفــاوت منی كنــد كــه آنــان را )از 

واهنــد آورد. خــدا بــر دل هــا و  عــذاب اهلــی( بترســاین یــا نترســاین؛ امیــان نن

گوش هــای آنــان مهــر هنــاده؛ و بــر چشم هایشــان پــرده ای افکنــده شــده؛ و عــذاب 

ــی در انتظــار آهناســت...«.3  بزرگ

1 . نمل، 50.
2 . بقره، 7.

رده ایــم. در حاليكــه  ز رســتاخيز ایمــان آو ینــد: بــه خــدا و رو كــه مى گو كســانى هســتند  3 . »گروهــى از مــردم 
یــب نمى دهند؛  یب دهنــد؛ در حاليكه جز خودشــان را فر ایمــان ندارنــد. مى خواهند خــدا و مؤمنان را فر
ى آنان افــزوده؛ و به خاطر  ى اســت؛ خداوند بر بيمــار )امــا( نمى فهمنــد. در دل هاى آنــان یک نــوع بيمار
گفتــه شــود: در  كــه بــه آنــان  كــى در انتظــار آنهاســت. و هنگامــى  كــه مى گفتنــد، عــذاب دردنا دروغ هایــی 
گاه باشــيد! اینهــا همــان مفســدانند؛ ولــى  ینــد: مــا فقــط اصالح كننده ایــم. آ زميــن فســاد نكنيــد! مى گو
یند: آیا همچون  ید! مى گو ر گفته شود: همانند )سایرمردم( ایمان بياو كه به آنان  نمى فهمند. و هنگامى 

یــم؟! بدانيــد اینها همــان ابلهاننــد ولــى نمى دانند«؛ بقــره، 6 تا 16. ر ابلهــان ایمــان بياو
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ــْم َيْعَمُهــون؛ هنگامــی كــه افــراد باامیــان  ُهــْم  یفي  ُطْغیاِنِ
ُ

ّد ــْم َو َیُ ُئ ِبِ ِز »اهلُل َيْســَتْ

بــا  كــه  امیــان آورده امی. )ویل( هنگامــی  ینــد: مــا  را ماقــات می كننــد، می گو

ینــد: مــا بــا مشایــم. مــا فقــط )آهنــا را(  شــیطان های خــود خلــوت می كننــد، می گو

مســخره می كنــم. خداونــد آنــان را اســهزا می كنــد؛ و آهنــا را در طغیانشــان نگــه 

مــی دارد، تــا ســرگردان شــوند«. 1 

کاُنــوا  ــْم َو مــا  اَرهُتُ ِبَحــْت حِتج ــا َر
َ

ــدی  ف ُ ــَة ِبالْ
َ
ل ا

َ
ُوا الّض ذيــَن اْشــَتَر

َّ
ولِئــَك ال

ُ
»أ

ُمْهَتديــَن؛ آنــان كســاین هســتند كــه »هدایــت« را بــه »گمراهــی« فروخته انــد؛ و 

ــد«.2  ــداده؛ و هدایــت نیافته ان ــارت آهنــا ســودی ن )ایــن( حتج

 
َ

ــِه َيْســَتِزُءوَن * َو ِقیــل  ِب
ْ
ــوا ُن

َ
کا ــا   َو َحــاَق ِبــم ّمَ

ْ
ــوا

ُ
اُت َمــا َعِمل »َو َبَداَلــْم َســّیِ

ــن  كــُم ّمِ
َ
ــاُر َو َمــا ل َوئكــُم  الّنَ

ْ
ا َو َمأ

َ
َکَمــا َنِســیُمْ ِلَقــاَء َيْوِمكــُم  َهــذ َیــْوَم َننَســئكُم  

ْ
ال

ْنَیــا 
ُ

ْتكــُم  اْلَیــوُة الّد ًوا َو َغّرَ مُت  آَيــاِت اهلِل ُهــُز
ْ

ــذ
كــُم  احتخَّ

َ
ّن

َ
اِلكــُم ِبأ

َ
يــَن * ذ اِصِر

َ
ّن

ــه را اســهزا می كردند  ام آنچ  ُهــْم ُيْســَتْعَتُبون؛ ســرانج
َ

َرُجــوَن ِمهْنــا َو ل  يخُ
َ

َیــْوَم ل
ْ
َفال

گفتــه می شــود: امــروز مشــا را فرامــوش می كنــم  آهنــا را فرامی گیــرد. و بــه آهنــا 

مهان گونــه كــه مشــا دیــدار امروزتــان را فرامــوش كردیــد؛ و جایــگاه مشــا دوزخ اســت 

یــد. ایــن بــه خاطــر آن اســت كــه مشــا آیــات خــدا را به مســخره  و هیــچ یــاوری ندار

یــب داد. امــروز نه آنــان را از دوزخ بیــرون می آورند،  گرفتیــد و زندگــی دنیــا مشــا را فر
و نــه هیــچ گونــه عــذری از آهنــا پذیرفتــه می شــود«.3

کــه از امتحان های الهی طفــره می روند و برگه امتحــان را با بی تفاوتی  کســانی 

پــر می کننــد و به ســخره می گیرنــد، این گونه به عذاب الهی دچار می شــوند.

1 . بقره، 15.
2 . بقره، 16.

3 . جاثيه، 33 تا 35.
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در تقســیم بندی دیگــری می تــوان ســؤاالت امتحــان الهــی را در مــورد نعمت هــا بــه 

کرد: اقســام زیــر دســته بندی 

سؤال از نعمت ها

داده ها

کــه داده اســت امتحان می کند؛ ســالمتی،  خــدا انســان را بــه واســطه نعمت هایی 

ثــروت، اوالد، همســر، والیت، دین، شــهرت و... .

کریم می فرماید: خداونــد متعال در قرآن 

ُکــم؛  درجــات بعــیض  َوُکــْم یفي  مــا آتا
ُ
ــْم  َفــْوَق َبْعــٍض َدَرجــاٍت ِلَیْبل

ُ
»َو َرَفــَع  َبْعَضك

ــه در اختیارتــان  تــر از بعــیض دیگــر قــرار داد، تــا مشــا را بــه وســیله آنچ از مشــا را باال
قــرار داده بیازمایــد«.1

کــه خــدا بــه او ســالمتی داده و از ایــن نعمــت بی بدیــل بهره منــد بــوده  کســی 

کــه  اســت، بایــد در برابــر ایــن نعمــت شــکرش را بــه جــا آورد و زکات آن را بپــردازد 

شــکر آن خدمــت بــه دیگــران اســت.

کــه خــدا بــه او ثــروت داده و در رفــاه و آســایش زندگــی می کنــد، بایــد بــه  کســی 

فکــر فقــرا و مســتمندان باشــد تــا شــکر نعمــت دارا بــودن را بــه جــا آورد.

کــه ســالم و دارا هســتند، این چنیــن هشــدار  کســانی  امیرالمؤمنیــن7 بــه 

می دهنــد:

 ً . َبینــا تــراُه ُمعــایفي : العاِفیــُة َو الِغــیي َتــ�خِ
َ
صل َيِثــَق َبحخَ »لَينَبغــي ِللَعبــِد أْن 

1 . انعام، 165.
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ــه ایــن دو  ــرای بنــده ســزاوار نیســت كــه ب ــر؛ ب  ِاِذ افَتَق
ً
ــا ــراُه َغِنّی ــِقَم َو َبینــا ت  ُس

ْ
ِاذ

خصلــت )مهــواره( پشــت گرم باشــد: یکــی ســامی و دیگــری داراىی. گاهــی در 

حالیکــه تــو شــخص را ســامل می بیــین، ناگهــان بیمــار می شــود و زمــاین كــه او را 
غــین و متمکــن می یــایب، نــاگاه یب چیــز و هتیدســت می گــردد«.1

خداوند در قرآن می فرماید:

عــمی؛  بــه حتقیــق در روز قیامــت از نعمت هــا ســؤال  َن  َيْوَمِئــٍذ َعــِن الّنَ
ُ
ُتْســَئل

َ
»ث ل

خواهــد شــد«.2 

کرد، امام7 سؤال را  ابو حنیفه از امام صادق7 درباره تفسیر این آیه سؤال 

کرد: غذا است و طعام  به او برگرداند و فرمود: نعیم به عقیده تو چیست؟ عرض 

گــر خدا بخواهد تــو را روز قیامت در پیشــگاهش نگه دارد تا  و آب خنــك، فرمــود: ا

کنــد، باید  کــه نوشــیده ای از تو ســؤال  کــه خــورده ای و هــر جرعــه ای  از هــر لقمــه ای 

کرد: پس نعیم چیســت؟ بســیار در آنجا بایســتی! عرض 

که خداوند به وجود ما بــه بندگانش نعمت داده،  فرمــود: ما اهل بیت هســتیم 

و میــان آنهــا بعــد از اختــالف الفــت بخشــیده، دل های آنان را به وســیله مــا به  هم 

پیونــد داده، و بــرادر خود ســاخته؛ بعد از آنکه دشــمن یکدیگر بودند، و به وســیله 

کرده اســت. ما آنها را به اســالم هدایت 

یکــی از نعمت های الهی در دســترس قــرار دادن انبیــاء، اهل بیت: و علما 

ــْم  َمــْن  آَمــَن  هْنُ ِ
َ

بــرای مــردم اســت. مــردم در برابــر ایــن دارایــی امتحــان می شــوند. »ف

کــه بــه انبیــاء ایمــان می آوردنــد و  کســانی هســتند  َکَفــر؛ از میــان مــردم  ــْم َمــْن  َو ِمهْنُ

1 . صبحي صالــح، نهج البالغه، ص551.
2 . تكاثر، ۸.
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کردند«.1  کفران نعمت  که خدا به آنها داده بود،  که نســبت به دارایی ای  کســانی 

کــه بدانــد آیــا در آخــرت  یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای هــر مؤمــن ایــن اســت 

ن بیایــد یــا خیــر؟ بــه  کــه از او می پرســند، ســربلند بیــرو می توانــد از ســؤاالتی 

کــه در آخــرت بــه واســطه داشــته ها و  همیــن دلیــل پیامبــر اســالم6 از ســؤاالتی 

کــه خــدا در اختیــار هــر شــخص قــرار داده اســت، پرســیده می شــود  دارایی هایــی 

خبــر داده انــد.

ْفَناُه 
َ
َبٍع َعْن ُعُمِرِه ِفمَی أ ْر

َ
 َعْن أ

َ
ل

َ
  َقَدَما َعْبٍد َحّىَ ُيْســأ

ْ
ل ْ  َتُز

َ
ِقَیاَمــِة ل

ْ
َکاَن  َيــْوُم  ال ا 

َ
»ِإذ

 
َ

ْهل
َ
َنا أ ْنَفَقُه َو َعــْن ُحّبِ

َ
ْکَتَســَبُه َو ِفمَی أ ْيَن ا

َ
ْکَتَســَبُه ِمْن أ ا ا ُه َو َعّمَ

َ
ْبا

َ
َو َعــْن َشــَباِبِه ِفمَی أ

َبْیــِت؛ هــرگاه روز قیامت بیاید، بنده قدم از قدم بــر ندارد، مگر اینکه از او درباره 
ْ
ال

چهار چیز پرسیده می شود:

کرده اســت؛ که در چه راه نابود  1. از عمرش 

که در چه راه فرســوده است؛ 2. از جوانیش 

کرده است؛ کجا به دســت آورده و در چه راهی مصرف  که از  کســبش  3. از 
4. و از دوســتی ما اهل بیت«.2

نداده ها

کـه به انسـان نداده اسـت نیـز امتحـان می کند.  خـدا انسـان را بـه واسـطه چیزهایـی 

که  کسـی  کـه خـدا بـه او ثـروت نداده، بـه خاطر فقر مورد آزمایش الهی اسـت.  کسـی 

که از  کسی  فرزند می خواهد و خدا به او بعد از ده سال هنوز فرزند عنایت نکرده یا 

گرفته است. زمان تولد از داشتن عضوی از بدنش محروم بوده، نیز مورد امتحان قرار 

1 . بقره، 253.
2 . ابن شــعبه حّرانى، تحف العقول، ص 35.
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ثعلبة بن حاطب از انصار بود و مرد فقیری بود و مرتب به مسجد پیامبر6 

که خداوند مال فراوانی به او بدهد،  کند  که پیامبر6 دعا  می آمد اصرار داشت 

کــه از عهده شــکر آن برآیــی، بهتر  رســول خــدا6 فرمــود: ای ثعلبــه! مــال اندکــی 

کــه تو به  ی. آیا بهتر نیســت  کــه نتوانی شــکرش را بجــای آور اســت از مــال فراوانــی 

پیامبر خدا6 تأسی جویی و به زندگی ساده ای بسازی؟ مگر خداوند نفرموده: 

ْسَوٌة َحَسَنٌه«1
ُ
ْم یِف َرُسوِل اهلِل أ

ُ
ك

َ
»ل

کــه جانم به  پــس چــرا چنیــن تقاضایــی می کنــی؟ بــا اینکــه مــن بــا آن خدایــی 

کوه ها برایم طال و نقره شود، می شود. ولی  گر بخواهم این  دســت قدرت اوســت، ا

کــرد یــا رســول اهلل6! از خــدا  نمی خواهــم. بعــد از چنــد روز دیگــر آمــد و عــرض 

کــه تــو را بــه حــق مبعــوث  ی بفرمایــد، و بــه آن خدایــی  بخــواه مــرا مــال دنیایــی روز

کند، من حق همــه صاحبان حــق را می پردازم. حضرت  ی  گــر به مــن روز فرمــود، ا

گوســفندی خریــد، و زاد و  ی فرمــا. ثعلبــه  کــرد: بارالهــا! ثعلبــه را مالــی روز عــرض 

کــه مدینــه بــرای چــرای آن بــه تنــگ آمــده بــود. مجبــور  ولــد بســیار شــد، بــه حــدی 

ن بــرده در بیابانــی از بیابان هــای مدینــه جــای دهد و  گوســفندان خــود را بیــرو شــد 

یــادت می رفــت و او از مدینــه دور می شــد و بــه همین  بچرانــد، و همچنــان رو بــه ز

کارشناسی فرستاد  جهت از نماز جمعه و جماعت باز می ماند، رسول خدا6 

گفــت: زکات  گوســفندانش را شــمرده، زکاتــش را بگیــرد. ثعلبــه زیــر بــار نرفت و  تــا 

در حقیقت همان باج دادن اســت، رســول خدا6 فرمود: وای بر ثعلبه، چیزی 

که ایــن آیات نازل شــد: نگذشــت 

وَنــّنَ ِمــَن 
ُ

َنك
َ
َقــّنَ َول

َ
ّد َنّصَ

َ
ــِ�خْ آَتاَنــا ِمــن َفْضِلــِه ل

َ
ـــَه ل

َّ
ــْن َعاَهــَد الل ــم ّمَ »َوِمهْنُ

1 . احزاب، 21.
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ْعِرُضــوَن؛  ّمُ ُهــم  ّوَ ــوا 
َّ
َوَتَول ِبــِه  ــوا 

ُ
ل َبحخِ َفْضِلــِه  ــن  ِمّ آَتاُهــم  ــا  ّمَ

َ
َفل  * ــ�خَ  اِلِ الّصَ

 
ً
كنــد، قطعــا ــه مــا عطــا  یــش ب ــرم خو َك ــر از  گ كــه ا بعــیض از آهنــا عهــد بســتند 

كــه از  صدقــه خواهــم داد و یب تردیــد از صاحلــان خواهــم شــد. امــا هنگامــی 

ــا اعــراض روی  ــد و ب یدن ــل ورز ــدان بن شــیدمی، ب ــان بن ــه آن یــش ب فضــل خو
برتافتنــد«.1

داستان

یکــی از مبلغین نقل می کرد:

که ســر و  ی نگذشــته بود  در جوانــی بــرای تبلیــغ بــه یــک روســتا رفتم. چنــد روز

ن رفتیــم، دیدیم مردی  کرد. وقتــی بیــرو ن خانــه توجــه همه را جلــب  صدایــی بیــرو

ی می کنــد و بلنــد  بــاالی پشــت بام رفتــه و بــا تفنــگ بــه ســمت آســمان تیرانــداز

گرفتنــد و  می گویــد مــن از تــو پســر می خواهــم، چــرا بــه مــن نمی دهــی؟ اهالــی او را 

کــه سال هاســت از خــدا فرزنــد  گفتنــد  کردنــد. جریــان را از مــردم جویــا شــدم؛  آرام 

گذشــت چندیــن ســال خــدا بــه او عطــا نکــرده اســت و به  می خواهــد ولــی بعــد از 

کرده اســت. کار را  خاطــر اعتــراض بــه خــدا ایــن 

گذشت و دوباره برای تبلیغ به همان روستا رفتم. دوباره سر و صدایی  سال ها 

ن رفتــم و دیدم مردم جلــوی خانه ای جمع شــدند. جلوتر  کوچــه بلنــد شــد. بیرو از 

رفتــم دیــدم جوانــی پــدرش را بــه درخــت بســته اســت و او را با شــالق می زند. پســر 

کــه می کــرد  ی  کار گرفتیــم و از  کــه هــر طــور شــده جلویــش را  جســور و بی ادبــی بــود 

که به درخت بســته شــده بود آشــنا بود. او  کردیــم. چهره مرد بیچاره ای  منصرفــش 

که از خدا فرزند می خواســت و به ســمت خدا تیــر می انداخت.  همــان مــردی بود 

1 . توبه، 76.
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کــه پــدرش را بــه درخــت می بســت و  خــدا بعــد از ســال ها بــه او پســری داده بــود 

کــه نعمتــی را ندهــد، اصرار  گــر خــدا در زمینــه ای صــالح می داند  کتکــش مــی زد. ا

کــردن در آن مورد بی جاســت.

در نداده های خدا، حکمت است.

 انــس از وجود نازنین پیامبر6 و ایشــان از جبرئیــل و جبرئیل از خداوند متعال 

که فرمود: نقل می کنــد 

ْغَنْیُتــُه 
َ
ــْو أ

َ
َفْقــِر َو ل

ْ
 ِبال

َّ
ــُح  ِإَیاُنــُه  ِإل

ُ
 َيْصل

َ
ــْن ل َ

َ
ْؤِمِنــ�خَ ل ُ »ِإّنَ ِمــْن ِعَبــاِدَي الْ

ِلــك؛ مهانــا از بنــدگان مؤمــن مــن كســاین هســتند كــه امیــان آهنــا حفــظ 
َ

ْفَســَدُه ذ
َ َ
ل

گــر غــین و پولــدار باشــند امیانشــان فاســد  منی شــود مگــر زمــاین كــه فقیــر باشــند، ا
می شــود«.1

گرفته ها

که از انسان می گیرد، او را امتحان می کند. گاهی خداوند به واسطه نعمت هایی 

ْنُفــِس َو 
َ ْ
ــواِل َو ال ْم

َ ْ
ــَن ال ــٍص ِم ــوِع َو َنْق ُ ج

ْ
ــْوِف َو ال خَ ــَن الْ ْ ٍء ِم ــَیي ــْم ِب

ُ
ك

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
»َو ل

ــرس، گرســنگی،  ــزی از ت ــا چی  مهــه مشــا را ب
ً
يــَن؛ قطعــا اِبر ــِر الّصَ ــراِت َو َبّشِ َم

َ
الّث

و كاهــش در مال هــا و جان هــا و میوه هــا، آزمایــش می كنــم و بشــارت ده بــه 
اســتقامت كنندگان!«2

که امام صادق7 می فرمود:  گوید: شــنیدم  محمد بن مســلم 

1 . شــيخ صدوق، التوحيد، بــاب أن اهلل تعالى ل یفعل بعبــاده إل الصلح لهم، ص 62.
2 . بقره، 155.
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ــان  ــرای مؤمن »پیــش از ظهــور قــامئ7 نشــانه هاىی از جانــب خــدای تعــایل ب

ــول خــدای  ــود: ق ــدام اســت؟ فرم ــدای مشــا شــوم آهنــا ك ــم: ف ــود. گف ــد ب خواه

ْ ٍء ِمــَن  تعــایل كــه می آزمایــم مشــا را یعــین مؤمنــان را پیــش از خــروج قــامئ7  ِبــَیي

يــَن 1  اِبِر ــِر الّصَ َمــراِت َو َبّشِ
َ
ْنُفــِس َو الّث

َ ْ
ْمــواِل َو ال

َ ْ
ــوِع َو َنْقــٍص ِمــَن ال ُ ج

ْ
ــْوِف َو ال خَ الْ

فرمــود: )ایشــان را می آزمایــم بــه چیــزی از خــوف( از پادشــاهان بین فــان در 

آخــر ســلطنت آهنــا )و گرســنگی( بــه واســطه گــراین قیمت هــا )و كاســی در امــوال( 

فرمــود: كســادی داد و ســتد و كمــی ســود )و كاســی در نفــوس( بــه واســطه مــرگ 

یعــان زراعــت )و صابــران را  و میــر فــراوان )و كاســی در مثــرات( فرمــود: كمــی ر

مــژده بــده( در آن هنــگام بــه تعجیــل خــروج قــامئ7. ســپس فرمــود: ای حممــد! 

یــل آن را جــز خــدا و  یــل آیــه اســت و خــدای تعــایل فرمــوده اســت: و تأو ایــن تأو

راســخان در علــم منی داننــد«.2 

کســی از  کــه ممکــن اســت  قطعــًا یکــی از تلخ تریــن و ســخت ترین چیزهایــی 

دست بدهد، از دست دادن نزدیکانش است؛ از دست دادن پدر، مادر و عزیزان 

که در امتحانات الهی منظور شــده اســت. داغ ســنگینی اســت 

1 . بقره، 155.
َقاِئــِم َعاَلَمــاٍت َتُكوُن ِمــَن اهلِل َعّزَ َو 

ْ
اَم ال

َ
  ِإّنَ ُقــّد

ُ
َبا َعْبــِد اهلِل7 َیُقــول

َ
 َســِمْعُت أ

َ
ــِد ْبــِن ُمْســِلٍم َقــال 2 . »َعــْن ُمَحّمَ

ُمْؤِمِنيَن 
ْ
ُكْم  َیْعِنــي ال َوّنَ

ُ
َنْبل

َ
 اهلِل َعّزَ َو َجــَل  َو ل

ُ
 َذِلَك َقْول

َ
ِني اهلُل ِفَداَك َقال

َ
ُت َو َما ِهــَي َجَعل

ْ
ُمْؤِمِنيــَن ُقل

ْ
 ِلل

َ
َجــّل

یَن   اِبِر ِر الّصَ َمراِت َو َبّشِ ْنُفِس َو الّثَ
َ ْ
ْمواِل َو ال

َ ْ
ُجوِع َو َنْقٍص ِمَن ال

ْ
َخْوِف َو ال

ْ
َقاِئِم7  ِبَشْي ٍء ِمَن ال

ْ
َقْبَل ُخُروِج ال

ْســَعاِرِهْم  َو َنْقٍص 
َ
ُجــوِع ِبَغاَلِء أ

ْ
َطاِنِهْم َو ال

ْ
وِك َبِنــي ُفاَلٍن ِفي آِخِر ُســل

ُ
َخــْوِف ِمْن ُمل

ْ
وُهْم ِبَشــْي ٍء ِمَن ال

ُ
 َیْبل

َ
َقــال

َمَراِت  یٌع  َو َنْقــٍص ِمَن الّثَ  َمْوٌت َذِر
َ

ْنُفِس َقال
َ ْ
َفْضِل َو َنْقــٍص ِمَن ال

ْ
ُة ال

َّ
َجــاَراِت َو ِقل َكَســاُد الّتِ  

َ
ْمواِل  َقال

َ ْ
ِمَن ال

ا 
َ

ــُد َهذ  ِلي َیــا ُمَحّمَ
َ

َقاِئــِم7 ُثــّمَ َقــال
ْ
یــَن  ِعْنــَد َذِلــَك ِبَتْعِجيــِل ُخــُروِج ال اِبِر ــِر الّصَ ْیــِع َمــا ُیــْزَرُع  َو َبّشِ ــُة َر

َّ
 ِقل

َ
َقــال

كمال الدین  ِم «؛ شــيخ صــدوق، 
ْ
ِعل

ْ
اِســُخوَن ِفي ال  اهلُل َو الّرَ

َّ
ــُه ِإل

َ
یل ِو

ْ
ــُم َتأ

َ
  َو ما َیْعل

ُ
ــى َیُقــول

َ
ــُه ِإّنَ اهلَل َتَعال

ُ
یل ِو

ْ
َتأ

و اتمــام النعمه، مترجــم: منصور پهلوان، ج 2، ص555. 
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از امام صادق7 روایت شده است:

»عــده ای خدمــت پیامبرشــان رســیدند و از او خواســتند تــا دعــا كنــد و خدا مرگ 

را از میــان آهنــا بــردارد -عمــر طــوالین داشــته باشــند- پیامبــر دعــا كــرد و خداونــد 

دعــای او را مســتجاب ســاخت. بــه مــرور زمــان چــون كــی منی مــرد، تعــداد 

ــرای  ــر شــدند و ب ــه پ ــا از اهــل آن خان ــه خانه ه ــدازه ای ك ــا ان ــاد شــد و ت ی آهنــا ز

فرزنــدان آهنــا جــاىی نبــود. وقــی َمــرد صبــح از خانــه بیــرون می رفــت، نیــاز بــود 

بــرای پــدرش، مــادرش، مادربزرگــش، پــدر مادربزرگــش چیــزی هتیــه كنــد و آهنا را 

ســیر كنــد و بــه آهنــا رســیدگی كنــد. بــه مهــ�ن دلیــل دیگــر زندگــی برای آهنــا معناىی 

نداشــت. نــزد پیامبرشــان آمدنــد و خواســتند تــا دعــا كنــد و وضعیــت بــه حــال 
ســابق برگــردد. پیامبــر از خــدا خواســت و اوضــاع ماننــد قبــل گردیــد«.1

کــه خداونــد بنــا بــر مصلحــت از بندگانــش  در عزیزتریــن و بهتریــن چیزهایــی 

کــه فقط او می دانــد و تشــخیص می دهد و  می گیــرد، حکمت هایــی نهفتــه اســت 

جایــگاه بنده مؤمــن در این امتحان ها فقط جایگاه صبر و رضایت مندی نســبت 

گــر بخواهــد در هر  کــه بهترین عمــل خواهد بــود. اما ا بــه خواســت پــروردگار اســت 

گروهی  کند و به خدا شکایت ورزد، جزء  که خدا از او می گیرد جزع و فزع  نعمتی 

یافــت نمی کنند. گرفتــِن نعمت ها نمــره قبولی در کــه در امتحاِن  خواهــد بــود 

همچنیــن در روایتــی قدســی بــه نقــل از امــام صــادق7، خداونــد در برابــر 

کنــد و بــه قضــای  کــه از بنــده اش می گیــرد انتظــار دارد تــا او صبــر  نعمت هایــی 

ى 
َ
ُهــْم َفَرَفَع اهلُل َتَبــاَرَك َو َتَعال

َ
َمــْوَت َفَدَعا ل

ْ
ا ال َك َیْرَفــْع َعّنَ ّبَ َنا َر

َ
ــوا اْدُع ل

ُ
َتــْوا َنِبّيــًا َفَقال

َ
ُبوَعْبــِداهلِل7  ِإّنَ َقْومــًا أ

َ
1 . »أ

َباُه َو 
َ
ْن ُیْطِعَم أ

َ
ُجُل ُیْصِبُح َفَيْحَتاُج أ َكاَن الّرَ ْسُل َو  َكُثَر الّنَ  َو 

ُ
َمَناِزل

ْ
ى َضاَقْت ِبِهُم ال َكُثُروا َحّتَ َمْوَت َو 

ْ
َعْنُهْم ال

َنا  ْن َیُرّدَ
َ
َك أ ّبَ وا َســْل َر

ُ
َتْوُه َفَقال

َ
َمَعاِش َفأ

ْ
ِب ال

َ
وا َعْن َطل

ُ
ِه َو ُیْرِضَيُهْم  َو َیَتَعاَهَدُهْم َفُشــِغل  َجّدِ

َ
ُه َو َجّد

َ
ُه َو َجّد ّمَ

ُ
أ

ى آَجاِلِهْم«؛ شــيخ صدوق، التوحيد، ص405. 
َ
ُهْم ِإل  َفَرّدَ

َ
ُه َعّزَ َو َجّل ّبَ  َر

َ
ل

َ
ْيَها َفَســأ

َ
ا َعل ُكّنَ ِتي 

َّ
ى آَجاِلَنا ال

َ
ِإل
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کــه در زمــره صدیقیــن بــودن اســت  پــروردگار راضــی باشــد تــا پاداشــی ارزشــمند 

نصیبــش شــود.

امــام صــادق7 فرمود: »در ضمــن آنچه خدای عز و جل به موســی بن عمران 

که نزدم دوســت تر از بنده  که: ای موســی بن عمــران، مخلوقــی  کــرد این بود  وحــی 

کنم به آنچــه برای او خیر اســت و عافیت  مؤمــن باشــد نیافریــدم، مــن او را مبتلــی 

دهم به آنچه برایش خیر اســت. آنچه شــر اوســت از او بگردانم، برای آنچه خیر او 

کند و  کنــد داناترم، پس باید بر بالیــم صبر  اســت، و مــن به آنچــه بنده ام را اصالح 

نعمت هایــم را شــکر نمایــد و بــه قضایم راضی باشــد، تا او را در زمــره صدیقین نزد 
کند و امــرم را اطاعت نماید«.1 که برای من عمــل  خــود نویســم، زمانی 

وجود نازنین امام حســین7 در برابر امتحان ســخت شهادت علی اصغر7 

این چنیــن در میان ناظران زمینی و آســمانی خود نمایی می کند:

گویم، امام7 او را  ی وداع  کوچك  مرا بیاور تا با و ینب! بچه  فرمود: خواهرم ز

کودك را ســوراخ  گلوگاه  که آن  کاهل 2 تیــری انداخت  گرفــت تــا ببوســد، حرملة بن 

قًا 
ْ
ْقــُت َخل

َ
ْن َیا ُموَســى َمــا َخل

َ
ــى ُموَســى7 أ

َ
 ِإل

َ
ْوَحــى اهلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
َكاَن ِفيَمــا أ  :

َ
ِبي َعْبــِداهلِل7 َقــال

َ
1 . »َعــْن أ

ُح 
ُ
ُم ِبَمــا َیْصل

َ
ْعل

َ
َنــا أ

َ
ُه َو أ

َ
َعاِفيِه ِلَما ُهــَو َخْيٌر ل

ُ
ــُه َو أ

َ
ْبَتِليِه ِلَما ُهــَو َخْيٌر ل

َ
َمــا أ ُمْؤِمــِن َو ِإّنَ

ْ
ــّيَ ِمــْن َعْبِدَي ال

َ
َحــّبَ ِإل

َ
أ

یِقيــَن ِعْنِدي  ّدِ ْكُتْبُه ِفــي الّصِ
َ
َيــْرَض ِبَقَضاِئــي أ

ْ
َيْشــُكْر َنْعَماِئــي َو ل

ْ
ِئــي َو ل ى َباَل

َ
َيْصِبــْر َعل

ْ
ْمــُر َعْبــِدي َفل

َ
ْيــِه أ

َ
َعل

ْمِري«؛ شــيخ صــدوق، توحيد، ص405. 
َ
َطاَع أ

َ
ِإَذا َعِمــَل ِبِرَضاِئــي َفأ

یســت و  گر ى را بدیــد،  گرفتــار شــد و مختــار و كاهــل، فرومایــه اى بــود پســت و چــون حرملــه  2 . حرملــة بــن 
كــه طفــل صغيــر را نيز بكشــتى، اى دشــمن خــدا ندانســتى  گفــت: واى بــر تــو ایــن همــه جنایــت بس نبــود 

كردنــد تــا هــالك شــد.  كــه او از فرزنــدان پيامبــر6 بــود، دســتور داد او را تيــر بــاران 
كه مرا  گفت: اى دشــمن خــدا حمد مــر خــداى را   در روایــت دیگــر، چــون نظــر مختــار بــه حرمله افتــاد 
كــرده، بعــد آتش  كــرد و دســتور داد تــا دســت و پایــش را قطع  بــر تــو مســلط ســاخت، بعــد جــزار را احضــار 
گردن او قرار داد  خواســت و عمودى از آهن در آتش فرو برد تا ســرخ و بعد ســپيد شــد، پس آن عمود را بر 

گردنش قطع شــد.  كرد تــا  یــاد  گردنش از آتــش به جوشــش درآمــد، او آنقدر فر كــه  تــا جایــی 
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کــف دســت  ینــب فرمــود: او را بگیــر. بعــد خــون صغیــر را بــا دو  کــرد، امــام7 بــه ز

بگرفت تا پر شــدند و آن خون را به ســوی آســمان پاشــید و فرمود: چه آســان است 

آنچــه در محضــر خدا بر مــن وارد می آید!«.
امــام باقر7 می فرماید: »از آن خــون قطره ای به زمین فرود نیامد«.1

آثار سازنده امتحان های الهی

1. ظهور حقیقی شخصیت افراد

کــردن راســتگویان مجاهد از  کریــم بــرای انتخاب چهره هــای برجســته و جدا قــرآن 

گفتــار،  ی معرفــی می کنــد؛ زیــرا در  دروغگویــان منافــق، آزمایــش را یــک امــر ضــرور

همــه مجاهــد و انقالبی هســتند، اما وقتــی پای آزمایش به میــان بیاید، چهره های 

انقالبــی از چهره هــای منافق شناســایی می شــوند.

2» كاِذِب�خَ
ْ
َمّنَ ال

َ
َیْعل

َ
ِذيَن َصَدُقوا َو ل

َّ
َمّنَ اهلُل ال

َ
َیْعل

َ
»َفل

گــر محک تجربه آید به میان          خــوش بود 

که در او غش باشد ی شود هر      تا ســیه رو

کــردن ســنگر خود  ی یــک عــده و رها  کــه بــه علــت ســهل انگار در جنــگ احــد 

کســب غنایــم جنگــی، مســلمانان شکســت خوردنــد، عــده ای انتقــاد  جهــت 

َكاِهــِل 
ْ
ــُة ْبــُن ال

َ
ــُه َفَرَمــاُه َحْرَمل

َ
ل ْيــِه ِلُيَقّبِ

َ
 ِإل

َ
ْوَمــأ

َ
ُه َو أ

َ
َخــذ

َ
َعــُه َفأ َوّدِ

ُ
ــى أ ِغيــَر َحّتَ ــِدَي الّصَ

َ
ْیَنــَب َناِوِليِنــي َول  ِلَز

َ
1 . »َقــال

ــا  ّمَ
َ
ْيــِه َفل

َ
َم ِبَكّف

َ
ــى الــّد

َ
ّق

َ
ْیَنــَب ُخِذیــِه ُثــّمَ َتل  ِلَز

َ
َبَحــُه َفَقــال

َ
ــى ِبَســْهٍم َفَوَقــَع ِفــي َنْحــِرِه َفذ

َ
َعَنــُه اهلُل َتَعال

َ
َســِدّيُ ل

َ ْ
ال

ْم َیْســُقْط ِمْن 
َ
7 َفل َباِقُر

ْ
 ال

َ
ُه ِبَعْيِن  اهلِل. َقــال ّنَ

َ
 ِبــي أ

َ
َي  َما َنَزل

َ
َن  َعل  َهــّوَ

َ
ــَماِء ُثّمَ َقال ِم َنْحَو الّسَ

َ
َتــا َرَمــى ِبالّد

َ
اْمَتَل

ْرِض.«؛ ســيد بــن طاووس، اللهــوف على قتلــى الطفوف، مترجــم: فهرى، ص117. 
َ ْ
ى ال

َ
ِم َقْطَرٌة ِإل

َ
َذِلــَك الّد

2 . عنكبوت، 3.
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ی نرســاند؟ کــه چــرا خــدا دشــمنان را ســرکوب نکــرد و مــا را بــه پیــروز می کردنــد 

آیــه 142 ســوره آل عمــران، دلیــل عــدم امدادهــای غیبــی الهــی و عــدم نصــرت 

مســلمانان را معرفــی می کنــد تــا چهره هــای برجســته مؤمنیــن )شــهدا( مشــخص 

گردنــد؛ شــوند و چهره هــای ترســو و منافــق شناســایی 

ــَم 
َ
ــْم َو َيْعل

ُ
ذيــَن جاَهــُدوا ِمْنك

َّ
ــِم اهلُل ال

َ
ــا َيْعل َّ ــَة َو لَ ّنَ َ ج

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
ْم َحِســْبُمْ أ

َ
»أ

ید، بــدون آنکــه خــدا  يــَن؛ آیــا گمــان كردیــد كــه بــه هبشــت وارد می شــو اِبر الّصَ

امتحــان كنــد و آنــان كــه جهــاد در راه دیــن كــرده و آهنــا كــه در ســخی ها مقاومــت 

و صبــر می كننــد، مقامشــان را بــر عاملــی معلــوم گردانــد؟«1 

در ایــن آیــه، دو هــدف دیگــر از آزمایــش الهــی معرفــی شــده؛ مشــخص شــدن 

که  چهره های مجاهدین و نیز شــناخته شــدن چهره صابرین )یعنی انســان هایی 

در مصیبت هــا و اطاعــت الهــی و در مقابــل معصیــت پایــدار و مقاومنــد(.

کــه در این  امتحــان الهــی بــرای افــراد بشــر هماننــد یــک میــدان مســابقه اســت 

کــه در آن  ن بیایــد مــورد توجه الهــی قــرار می گیرد و هر  کــه ســربلند بیــرو مســابقه هــر 

ســرافکنده شــود، از توجــه الهــی بی بهــره خواهــد شــد؛ البتــه خداونــد بــرای انســان 

گذاشــته اســت.  فرصــت جبران 

کـه امتحانـات الهـی ظرفیتـی بـرای  گفـت  بـه تعبیـر دیگـر می تـوان چنیـن 

جداسـازی ها و مرزبندی هـا اسـت؛ زیـرا در میـدان امتحانـات الهـی، افـراد واقعیـت 

حقیقی و قلبی خود را به نمایش می گذارند. در ظرف امتحانات الهی مؤمن حقیقی 

و مدعی ایمان، صادق و کاذب مشخص می گردد. انسان از وضع و حقیقت و اندازه 

کـه تـا چـه انـدازه مطیـع اوامـر اهلل اسـت.  خـود مطلـع می شـود و بـه آن واقـف می گـردد 

1 . آل عمران، 142.
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کاســتی ها و مصیبت هایــی ماننــد از دســت دادن نزدیــکان، امــوال، ســالمتی 

که در نهایت  که در زندگی پدیدار می شــود، نوعی هشــدار به انســان ها است  و... 

بــه ســود افــراد باایمــان تمــام خواهد شــد؛ چــون آنها ایــن فرصــت و هشــدار را درک 

گر به شخصی  کرده و اقدام به اصالح انحرافات احتمالی خویش می نمایند. اما ا

یــای غفلــت غوطــه ور شــده و  ی بــه او نرســد، او در در فرصــت داده شــده و هشــدار

ن هشــدار قبلی با عــذاب نهایی مواجه خواهد شــد.  گهــان بــدو نا

 2. شکوفایی استعدادهای نهفته

که جوهر  امیرمؤمنــان علــی7 در ایــن بــاره می فرمایــد: »در دگرگونی احوال اســت 
و حقیقت مردان شــناخته می شــود«.1

که فردی در سختی رشد می کند، بسیاری از توانایی ها و استعدادهای  زمانی 

گیاهــان بیابانــی بســیار ســخت تر  او از حالــت بالقــوه بــه بالفعــل تبدیــل می شــود. 

که ســر ســبزند. گیاهانی  هســتند و آتش بیشــتری دارند تا 

َو   
ً
ــودا

ُ
 ُجل

ُ
ّق َر

َ
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ً
ــُب  ُعــودا

َ
ْصل

َ
ــَة أ ّيَ َبّرِ

ْ
ال ــَجَرَة 

َ
ِإَن  الّش َو   

َ
ل

َ
»أ

ــودا؛ بدانید درختان بیاباین چوبشــان  ُ
ُ

 خ
ُ
ْبَطــأ

َ
 َو أ

ً
ْقــَوی َوُقــودا

َ
َيــَة أ

ْ
ِعذ

ْ
اِبَتــاِت ال الّنَ

ســخت تر، و درختــان سرســبز پوست شــان نازك تــر، و گیاهــان صحراىی آتش شــان 
قوی تــر، و خامــویش آهنــا دیرتــر اســت«.2

3. به وجود آمدن روحیه مقاومت

ی چنان هســتند  گرفتار امــام علی7 در وصف متقین می فرماید: »در ســختی و 

1 . نهج البالغــه، حكمت 20۸.
2 . صبحي صالــح، نهج البالغه ص41۸.
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که دیگران در آســایش و خوشی«.1

یعنی اهل تقوا به قضای الهی تن داده، به آنچه خدا خواســته راضی و خشــنودند 

ی برای آنان یکسان است. گرفتار و آسایش و 

امتحان های سخت الهی، مردان الهی را چون فوالد آب دیده پرورش می دهد 

کــه از برخورد با ســخت ترین حوادث خم بــه ابرو نمی آورند. یکــی از خصوصیات 
یاران مهدی7 نیز همین است.2

4. هشدار و تنبیه

کریم در این مورد می فرماید: »ما در هیچ شــهر و آبادی، پیامبری نفرســتادیم  قرآن 

گرفتار ســاختیم شــاید )به خــود آیند  مگــر اینکــه مردمــش را بــه ناراحتی هــا و بالها 
و به ســوی خدا( بازگردند«.3

کــه معمــواًل راننــده خســته  خاصیــت جاده هــای صــاف و همــوار ایــن اســت 

می شــود و ممکن اســت بخوابــد. یکی از خاصیت هــای امتحان الهی این اســت 

ن  کــه افــراد را از محیــط یک نواخــت زندگــی و روال طبیعــی و غفلــت زای آن بیــرو

گنــاه و معصیت هســتند، با آمــدن زلزله یــا طوفان،  کــه غــرق در  کســانی  مــی آورد. 

ک،  گیردار و خطرنا ی وا گاه به خود می آیند و تکان می خورند. شــیوع یک بیمار نا

دوبــاره دســت ها را بــه ســمت آســمان بلنــد می کنــد و باعث می شــود مــردم دوباره 

کرده و  که قهر  کرده بودند بیابند. زمین های خشــک و آســمانی  گم  کــه  خدایــی را 

باعث قحطی شده است، زمینه برگشت بندگان فراری از خدا را فراهم می نماید.

1 . نهج البالغــه، خطبه 1۸4.
2 . محمد بن مســعود عياشى، تفســير عياشي، ج 2، ص59.

3 . اعراف، 94.
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5. تکامل

کند و  امتحــان می توانــد نوعی تمرین باشــد برای اینکه انســان بیشــتر تکامــل پیدا 

یگرها، هنرمندان  یده شود و در یک جا متوقف نشود. معمواًل ورزشکاران، باز ورز

و... بــرای اینکــه همیشــه در شــرایط خــوب و مطلــوب باشــند، به طور دائــم تمرین 

می کنند.

خداونــد نیــز چنیــن چیــزی را بــرای بنــدگان خوبــش می بینــد. آنهــا همیشــه 

احســاس می کننــد در منظــر خدای بزرگ هســتند و  همیشــه از امتحان های الهی 

اســتقبال می کننــد.

کــه خداونــد ابراهیــم را به  کریــم دربــاره ابراهیــم7 می فرمایــد: »هنگامــی  قــرآن 

وســیله وســایل و مســائل  مختلــف آزمــود و او بــه خوبــی از عهــده آزمایــش برآمــد، 

خداونــد بــه او فرمــود: مــن تــو را امــام و رهبر مــردم قــرار دادم«.1 

گفته انــد: پــس از آنکــه خداونــد حضــرت ابراهیــم7  مفســران دربــاره ایــن آیــه 

کــه وظایف مشــکلی همچــون شکســتن بت هــا و قرارگرفتن در دل  کلمــات،  را بــه 

آتش، مهاجرت از ســرزمین بت پرســتان، قراردادن زن و فرزند در ســرزمین خشــك 

کــردن فرزنــد دلبنــدش اســماعیل7 بــوده  و بی گیــاه و ســرانجام دســتور قربانــی 

کرد و حضرت به شایستگی از عهده آزمایش برآمد، آنگاه لیاقت  است، آزمایش 

« واقع 
ً
ــاِس ِإَمامــا ــَك ِللّنَ

ُ
کــرد و مــورد خطــاب »ِإِنّ َجاِعل پیشــوایی جهانیــان را پیــدا 

شد. و حضرت در تمامی مراحل آزمایش پیروز شد، مسیر رشد و تکامل را پیمود 
گشــت.2 و از مرتبــه نبــوت بــه مقام شــامخ امامت نایل 

1 . بقره، 124.
2 . محمدحســين طباطبایــی، تفســير الميزان، ج1، ص275؛ تفســير البيان، ج1، ص373.
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رکن چهارم: ارزیابی امتحان

ارزیابی از ناحیه خدا

کلیــد پاســخ های امتحان هــای الهــی، بــر اســاس حــق و حق طلبــی اســت. راه 

کــه همــان  تشــخیص حــق از باطــل هــم منحصــر در قــرآن صامــت و قــرآن ناطــق 

والیــت اســت، می باشــد.

 ْ َيــِة َو لَ
َ

َول
ْ
ــّجِ َو ال َ ــْوِم َو الْ َکاِة َو الّصَ ِة َو الــّزَ

َ
ــا  الّصَ

َ
ــٍس َعــل ْ

َ
 خ

َ
ُم َعــل

َ
ْســا ِ

ْ
َ اإل »ُبــِیي

َيــة؛ اســام بــر پنــج پایه اســتوار اســت: منــاز، زكات، 
َ

َول
ْ
َکَمــا ُنــوِدَي  ِبال ْ ٍء  ُيَنــاَد ِبــَیي

كیــد نشــده اســت«.1 روزه، حــج و والیــت؛ و بــر هیــچ چیــز بــه انــدازه والیــت تأ

رسول خدا6 در شــأن امیرمؤمنان7 می فرمایند:

ْوَض«2 َ َّ الْ ي
َ

 َيْفَتِرَقاِن َحّىَ َيِرَدا َعل
َ

ّقُ َمَعُه ل َ ِق  َو الْ َ ٌ  َمَع  الْ »َعِلي

و همچنین می فرمایند: 

ار«3 ِة َو الّنَ ّنَ َ ج
ْ

ٌّ َقِسمُی ال »َعِلي

که تقســیم کننده بهشــت و دوزخ اســت، معیار حق است و میزان برای  کســی 

یابــی نتایج امتحان های الهی بندگان اســت، امیرالمؤمنین علی7 اســت. ارز

که در حرم امیرالمؤمنین7 خوانده می شــود، می گوییم: یارت نامــه ای  در ز

ک سنجش اعمال«.4 ْعَمال ؛ سام بر ما
َ ْ
  ِمیَزاِن  ال

َ
ُم َعل

َ
ا »الّسَ

كلينى، الكافي، ج 2، ص1۸. 1 . محمــد بن یعقــوب 
2 . شــيخ صدوق، امالي، المجلس العشــرون، ص۸9.

3 . همان.
4 . محمدباقــر مجلســى، بحار النوار، ج 97، ص263.
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همیــن شــأن در مــورد تمــام اهل بیــت: می باشــد. امــام هادی7 در شــأن و 

کبیــره می فرمایند: یــارت جامعــه  مقــام اهل بیــت: در ز

ــُه َو َمْعِدُنــه؛ حــق بــا مشا، 
ُ
ْهل

َ
ْنــُمْ أ

َ
ــْم َو أ

ُ
ْیك

َ
ــْم َو ِإل

ُ
ــْم  َو ِمْنك

ُ
ــْم  َو ِفیك

ُ
ــُق  َمَعك َ »َو الْ

در مشــا، از مشــا و بــه ســوی مشاســت و مشــا اهــل و معــدن حق هســتید«.1 

ارزیابی از ناحیه خود فرد

کــه می خواهــد بدانــد تــا چــه انــدازه در امتحان هــای الهی ســربلند بــوده و تا  کســی 

ک بســنجد:  چــه انــدازه بــه نتیجــه دلخواه نرســیده اســت، خــودش را به ســه مال

عارف بودن
یاد شده است و چیزهای جدیدی را نسبت به  اول ببیند تا چه اندازه معرفت او ز

که ظرفیت وجودی اش  کسی  خود، خدا، اهل بیت: و عالم خلقت می فهمد. 

کوچــک اســت، یعنــی نتوانســته اســت در  کــم و  بــرای فهــم ایــن مســائل همچنــان 

کند تا بیشــتر  امتحان هــای الهــی بــه مقصــود برســد و بایــد ظرفیت خــود را تقویــت 

بفهمد.

که توصیه شده است در آخر الزمان بیشتر خوانده شود، می گوییم: در دعایی 

ُهــّمَ 
َّ
ــَك الل ْعــِرْف َنِبّیَ

َ
ْ أ ْفــِیي َنْفَســَك لَ ْ ُتَعّرِ ــَك ِإْن لَ

َ
ْفــِیي  َنْفَســَك  َفِإّن ُهــَم  َعّرِ

َّ
»الل

ْفــِیي  ُهــّمَ َعّرِ
َّ
َتــَك الل ْعــِرْف ُحّجَ

َ
ْ أ َك لَ

َ
ْفــِیي َرُســول ْ ُتَعّرِ ــَك ِإْن لَ

َ
َك َفِإّن

َ
ْفــِیي َرُســول َعّرِ

2.» ــُت َعــْن ِدیــِیي
ْ
ل

َ
َتــَك َضل ْفــِیي ُحّجَ ْ ُتَعّرِ ــَك ِإْن لَ

َ
َتــَك َفِإّن ُحّجَ

1 . شــيخ صدوق، من ل یحضــره الفقيه، ج 2، ص609.
َمــاَن َفاْدُع  ا الّزَ

َ
ْدَرْكــَت َهذ

َ
َراَرُة ِإَذا أ  َیــا ُز

َ
ْعَمــُل َقال

َ
ّيَ َشــْي ٍء أ

َ
َماَن أ ْدَرْكُت َذِلــَك الّزَ

َ
ــُت ِفــَداَك ِإْن أ

ْ
ــُت ُجِعل

ْ
2 . »ُقل

كلينى، الكافــي، ج 1، ص335.  َعــاِء«؛ محمد بــن یعقــوب 
ُ

ا الّد
َ

ِبَهــذ
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عامل بودن
کــه می خواهــد بدانــد تــا چــه انــدازه از امتحان هــای الهــی بهــره بــرده اســت،  کســی 

که دین دستور داده اهتمام دارد.  کارهایی  ببیند چقدر نسبت به قبل، به انجام 

هــر انــدازه ایــن تقیــد بیشــتر شــده باشــد، یعنــی امتحان هــای الهــی در او بیشــتر اثر 

کرده اســت. کــرده و او را نســبت بــه فرامین الهــی مطیع تر 

امام رضا7 می فرمایند:

ا َرِضیــُت 
َ

ِطْعــُت َرِضیــُت َو ِإذ
ُ
ا أ

َ
ْنِبَیــاِء ِإذ

َ ْ
  ِإَل  َنــِیيٍ  ِمــَن  ال

َ
ْوَحــی  اهلُل  َعــّزَ َو َجــل

َ
»أ

َعْنــُت َو 
َ
ا َغِضْبــُت ل

َ
ا ُعِصیــُت َغِضْبــُت َو ِإذ

َ
اَيــٌة َو ِإذ ْیــَس ِلَبَرَکــِىي ِنَ

َ
َباَرْکــُت َو ل

ــَوَری ؛ خــدای عزوجــل بــه یکــی از پیغمبــران وحــی 
ْ
ــاِبَع ِمــَن ال ــُغ الّسَ

ُ
ْعَنــِىي َتْبل

َ
ل

فرســتاد كــه چــون اطاعــت شــوم، خرســند گــردم، بركــت دهــم و بــرای بركــت مــن 

پایاین نیســت و هرگاه عصیان شــوم، به خشــم آمی و چون به خشــم آمی، لعنت 
كــم و لعنــت مــن بــه هفــت پشــت برســد«.1

صابر بودن
کــه می خواهــد بدانــد تا چــه انــدازه تمرین هــا و آزمون هــای پــروردگار موجب  کســی 

رشــد و تعالــی او شــده اســت، ببینــد تــا چــه انــدازه در برابر ســختی ها و مشــکالت 

صبورتــر شــده و تــا چــه انــدازه در برابــر بالهــا اســتقامت دارد. هــر چــه مجاهــدت و 

اســتقامت او بیشــتر باشــد، یعنــی در بســتر امتحان هــای الهی بهتر آب دیده شــده 

و توانایــی مقاومــت دارد.

ــوا َو  اُف خ َ
 حت

َ
ّل

َ
ــُة أ

َ
ِئك ا َ ــُم الْ ْیِ

َ
 َعل

ُ
ل ــّزَ َّ اْســَتقاُموا َتَتَن ُ

ــا اهلُل  ث َن ّبُ ــوا َر
ُ
ذيــَن  قال

َّ
»ِإّنَ ال

كلينى، الكافي، ج 2، ص26۸. 1 . محمــد بن یعقــوب 
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ــُمْ ُتوَعــُدون؛  بــه یقــ�ن كســاین كــه گفتنــد:  ُکْن ــىي  
َّ
ــِة ال ّنَ َ ج

ْ
وا ِبال ْبِشــُر

َ
ــوا َو أ َزُن ْ َ

ل حت

پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت! ســپس اســتقامت كردنــد، فرشــتگان بــر آنــان 

ــه آن  ــر مشــا ب ــاد ب ــه: نترســید و غمگــ�ن مباشــید، و بشــارت ب ــازل می شــوند ك ن
هبشــی كــه بــه مشــا وعــده داده شــده اســت!« 1

یــاد بــه او می زنــد، از راه بــه در مــی رود  کــه عبیــداهلل بــن ز کســی بــا تشــری  گــر  ا

یایــی از دشــمن تنهــا  و اعتقاداتــش را زیــر پــا می گــذارد و امــام حســین7 را بــا در

گرفتــه، موفــق نبوده اســت. کــه خــدا قبــاًل از او  می گــذارد، یعنــی در امتحان هایــی 

کــه امــام حســین7 را در برابــر پــول فروختنــد، در امتحــان الهــی در  کســانی 

کــه بتواننــد در برابر  گذشــته بــه ایــن درجــه از فهــم و ظرفیت دســت پیــدا نکرده اند 

کننــد. وسوســه پــول و دنیــا مقاومــت 

مســأله امتحــان و تأثیــر آن در زندگــی انســان، بســیار واقعــی و جــدی اســت. 

کرده، در زمان های حســاس  کــه در زندگــی اش امتحان های خدا را خــراب  کســی 

کــرد و سرنوشــتش را این گونــه رقــم می زنــد. هــم خــراب خواهــد 

کرده اند  که استقامت و خستگی را هم خسته  کسانی هستند  در طرف دیگر، 

که وقتی سر فرزندش  کسی  و تمام هستی و وجودشان را تقدیم موالیشان نمودند؛ 

که در  را بــه ســمت او پرتــاب می کنند، ســر را برمی گردانــد و می گوید: مــن هدیه ای 

راه خدا داده ام را پس نمی گیرم.

در دفــاع مقــدس، یــاران حســین7  در عصــر ما نیــز همین حماســه ها را خلق 

کردنــد و نتیجــه امتحان هــای خــدا از بندگانــش، رزمندگانــی را به عالم نشــان داد 

ک  کــه از پــس هر مانــع و مخالفتی برآمدنــد و اجازه ندادند حتی یــک وجب از خا

1 . فصلت، 30.
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کشــور به دست دشــمنان بیافتد.

احمــد متوســلیان، بــه خاطر شکســتگی پا باید عمل شــود. عمل با بی هوشــی 

ی اســت با  کــه مرحلــه بــه هــوش آمــدن مســاو همــراه خواهــد بــود و احمــد می دانــد 

ن اراده او در مــورد عملیات هــا و اطالعــات محرمانه ســپاه. به  صحبت هــای بــدو

کنــد. چنان  ن بی هوشــی عمــل  همیــن دلیــل بــه دکتــر دســتور می دهــد تــا او را بــدو

کــه همــه متعجــب می شــوند.  اســتقامت می کنــد و درد را تحمــل می کنــد 

گذشــته احمــد متوســلیان ســختی های آزمون هــای خــدا را تحمــل  گــر در  ا

نمی کــرد، نمی توانســت تــا ایــن انــدازه اســتقامت و مجاهــدت نمایــد.

جمع بندی

راز محبوبیت و جاودانگی امام حســین7 در چیست؟

که ایشــان چنان در  راز محبوبیت و جاودانگی امام حســین7 در این اســت 

امتحان هــای الهــی، معرفــت و عمــل بــه دســتورات الهی و صبــر و اســتقامت را به 

کســی  گر  کــه همه عالــم امکان را شــیفته خود ســاختند. ا همــه عالــم نشــان دادند 

که  کافــی اســت او را در امتحان ســختی  می خواهــد امــام حســین7 را بشناســد، 

کند تا صدای سیدالشهدا7  گوش هایش را تیز  گرفت، ببیند و  کربال  خدا از او در 

که رمــز محبوبیــت و جاودانگی اش را  را در آخریــن لحظــات عمــر شــریفش بشــنود 

کــه با صدایی لــرزان و ضعیف فرمود: بــه زبــان می آورد؛ آن وقت 

َک َيــا ِغَیــاَث   ِإلــَه ِســَوا
َ

 َقَضاِئــَک َيــا َرّبِ ل
َ

 َعــل
ً
َک، َصْبــرا  ِبِرَضــا

ً
»اهلــی ِرضــا

1» ْســَتِغیِث�خَ ُ الْ

1 . عبدالــرزاق مقرم، مقتــل مقرم، ترجمه، ص1۸1.
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کــس می خواهــد مانند امام حســین7 محبوب همــه عالم باشــد، باید به  هــر 

که  قضای الهی راضی باشــد و در برابر مشــکالت صبر و اســتقامت داشــته باشــد 

در ایــن صــورت، خدا بشــارت به اجر و پاداش بی حســاب داده اســت. 

ْجَرُهْم ِبَغْیِر ِحساب«1
َ
وَن أ اِبُر  الّصَ

َ
یّف ا ُيَو

َّ
»ِإن

کــه مــرام حســینی داشــته باشــد و در مکتــب امــام حســین7 درس  کــس  هــر 

آموختــه باشــد، ماننــد امــام حســین7 محبــوب زمیــن و زمــان می شــود. شــهید 

کســی او را نمی شــناخت در طــی چنــد روز، تبدیــل بــه  کــه  محســن حججــی 

کــه همــه او را می شناســند. او به امام  شــخصیت محبــوب و جاودانــه ای می شــود 

کــرد و خــدا هــم او را هماننــد اربابــش محبــوب ســاخت. حســین7 اقتــدا 

و الحمــد هلل رب العالمین

1 . زمر، 10.



مقتل خوانی

اشاره   ای به مقاتل سیدالشهداء و اصحابش؟مهع؟





گریه ی بر امام حسین7( مقدمه )محرم و فضیلت 

گریــه ی بــر سیدالشــهدا7 در  امــام رضــا7 در مــورد مصائــب محــرم و فضیلــت 

روایاتــی فرمودنــد:
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امــام رضــا7 فرمــود: »حمــرم ماهــی بــود كــه اهــل جاهلیــت نبــرد را در آن حــرام 

می دانســتند و خــون مــا را در آن حــال مشردنــد، و حرمــت مــا را هتــك كردنــد، 

ــه بنــه  و ذرارى و زنــان مــا را اســیر كردنــد، و آتــش بــه خیمه هــاى مــا زدنــد، و آنچ

در آن بــود چپــاول كردنــد، و در امــر مــا رعایــی از رســول خــدا 6 نکردنــد. روز 

یز  یش كرد، و اشــك ما را روان ســاخت، و عز 7 چشــم ما را ر شــهادت حســ�ن

مــا را در زمــ�ن كربــا خــوار كــرد، و گرفتــارى و بــا بــه مــا دچــار ســاخت، تــا روز 

یــزد.«  یــه، گناهــان بــزرگ را بر یســت. ایــن گر قیامــت بــر ماننــد حســ�ن بایــد گر

ــده نداشــت و  ــه چــون حمــرم می شــد خن ــود ك ــدرم را شــیوه ب ــود: »پ ســپس فرم

یــه اش  انــدوه بــر او غالــب بــود تــا روز دهــم. روز دهــم روز مصیبــت و حــزن و گر

بــود و می فرمــود در ایــن روز حســ�ن كشــته شــد.«
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ــِة.1 ِقَیاَم
ْ
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ّل ــَو  َت
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یــد: روز اول مــاه حمــرم خدمــت حضــرت رضــا7 رســیدم  یــان بــن شــبیب گو ر

كــه  بــه مــن فرمــود: »اى پســر شــبیب! بــه راســی حمــرم مهــان ماهــی اســت 

اهــل جاهلیــت در زمــان گذشــته ظلــم  و قتــال را بــه خاطــر احترامــش در آن 

حــرام می دانســتند و ایــن امــت حرمــت ایــن مــاه را نگــه نداشــتند و نــه حرمــت 

یــه ی او را كشــتند و زنانــش را اســیر كردنــد و بنــه اش  پیغمبــرش را در ایــن مــاه، ذر

گــر بــراى  را غــارت كردنــد؛ خــدا هرگــز ایــن گنــاه آهنــا را نیامــرزد! اى پســر شــبیب ا

یــه كن كه چون گوســفند ســرش  7 گر یــه خواهــی كــرد، بــراى حســ�ن چیــزى گر

یدنــد و هجــده كــس از خاندانــش بــا او كشــته شــد كــه روى زمــ�ن ماننــدى  را بر

یــد. اى پســر شــبیب!  نداشــتند و آمسان هــاى هفتگانــه و زمــ�ن بــراى كشــ�ن او بار

یــه كــین تــا اشــکت بر گونه هایت روان شــود، خــدا هر گناهی  7 گر گــر بــر حســ�ن ا

گــر خواهــی بــا  كــردى از خــرد و درشــت و كــم و بیــش بیامــرزد. اى پســر شــبیب! ا

مــا در درجــات بلنــد هبشــت بــایش بــراى حــزن مــا حمــزون بــاش و بــراى شــادى 

گــر مــردى ســنگی را دوســت دارد بــا آن  مــا شــاد بــاش و مــازم والیــت مــا بــاش و ا

خــدا روز قیامــت حمشــورش كنــد.«

شــب اول )مسلم بن عقیل(

مقتل اول:

 حاالت مسلم بن عقیل7 در هنگام دستگیری توسط سربازان ابن زیاد:

ــِذي 
َّ
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َ
ــل ــُب ِمْث

ُ
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َ
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ْ
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َســْ�خ .«1 ُ 7 َو آِل الْ ِ ُحَســْ�خ
ْ
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َ
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یســت، عبیــد اهلل بــن عبــاس ســلمی گفــت: »هــر  وقــی مســلم دســتگیر شــد گر

یاســت و  یــاى آن هســی )یعــین ر كــس خواهــان آن چیــزى باشــد كــه تــو جو

ــه بــه ســر تــو  واهــد( وقــی )بــه مــراد خــود نرســد( و بــه ســرش آیــد آنچ امــارت بن

ــوار را هــم دارد، و  ــد )یعــین آرزوهــا ایــن پیش آمدهــاى ناگ ــه كن ی ــد گر آمــده نبای

كــی كــه چنــ�ن اقدامــی بکنــد بایــد اندیشــه ی چنــ�ن روزى را نیــز پیشــاپیش 

یه نکردم، و از كشــته  كــرده باشــد(؟« مســلم گفــت: »مــن بــه خــدا براى خــودم گر

گــر چــه چشــم بــه هــم زدین تلــف شــدن خــود را دوســت  شــدن خــود بــاك نــدارم ا

یــه می كــم بــراى خانــدان و فامیل  یــه منی كــم( ویل گر نــدارم )ویل از بــراى خــود گر

ــدان  7 و خان ــراى حســ�ن ــم ب ــه می ك ی ــد، گر ــن رو آورن ــه ســوى م ــه ب خــود ك

 »!: حســ�ن

مقتل دوم:

لحظه ی شهادت مسلم7 در مقاتل اینطور ذکر شده است:
که اهل شــام بود دســتور داد مســلم را باالی داراالماره ببرند  یاد به مردی   ابن ز

گــردن را به پاییــن بیندازنــد در حالیکه مســلم  گــردن بزننــد و از همــان بــاال ســر و  و 

ئکه و پیامبران درود می فرســتاد  ذکــر و تکبیــر می گفــت او را باال بردند مســلم بر مال

کــه ما را فریب دادند و مــا را تکذیب نمودند  و می گفــت: »خدایــا بیــن ما و مردمی 

ی فرما«. و از همان باال نگاهی به ســوی مدینه افکند  و به این روز انداختند داور

تی، ج 2، ص59. 1 . اإلرشاد، شــیخ مفید، مترجم: رســولی محال
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گــردن او را زد و از بــاالی  و فرمــود: »الســالم علیــک یــا ابــا عبــد اهلل«. و بعــد مأمــور 
داراالماره بــه پایین انداخت.1

کربال( شب دوم )ورود به 

مقتل اول:

ورود اهل بیت: به کربال در روز دوم محرم:

 
َ

َهــا َقــال
َ
ــا َوَصل ّمَ

َ
ِم َفل َحــّرَ ُ ــاِني ِمــَن الْ

َ
َیــْوِم الّث

ْ
ِلــَك یِفي ال

َ
َکاَن ذ َء َو 

َ
َبــا َکْر ــَغ 

َ
»َحــّىَ َبل

ــْرِب 
َ

ك
ْ
 ِبــَك ِمــَن ال

ُ
ُعــوذ

َ
ي أ ُهــّمَ ِإّنِ

َّ
  7 الل

َ
ُء َفَقــال

َ
َبــا َکْر  

َ
ْرِض َفِقیــل

َ ْ
َمــا اْســُم َهــِذِه ال

ــّطُ ِرَحاِلَنــا َو َمْســَفُك  ــوا َهاُهَنــا َمَ
ُ
ٍء اْنِزل

َ
َکــْرٍب َو َبــا ا َمْوِضــُع 

َ
 َهــذ

َ
َّ َقــال ُ

ِء ث
َ

َبــا
ْ
َو ال

 ُقُبوِرَنــا.«2
ُّ

ــل ِدَماِئَنــا َو ُهَنــا َمَ

7 پرســید: »نــام ایــن زمــ�ن  در روز دوم حمــرم بــه كربــا رســیدند، امــام حســ�ن

ــا؛  ــدوه و ب ــو از ان ــه ت ــرم ب ــاه می ب ــا مــن پن ــا. خدای ــه شــد: كرب چیســت؟« گفت

ســپس فرمــود: »اینجــا حمــل انــدوه و بــا اســت، فــرود آییــد.«، در مهــ�ن جــا فــرود 

ــ�ن خــون ما و  حین آییــد، ســوگند بــه خــدا مهــ�ن جــا جــاى پیــاده شــدن مــا و حمــل ر

حمــل قبرهــاى مــا اســت. ســوگند بــه خــدا در مهــ�ن جــا اهــل بیــت مــن به اســیرى 

بــرده شــوند. جــدم رســول خــدا6 بــه مــن چنــ�ن خبــر داده اســت.

مقتل دوم:

سخنان امام حسین 7 در میان اهل بیتش هنگام ورود به کربال:

ــی 
َ

ــْم َفَبك ْیِ
َ
َّ َنَظــَر ِإل ُ

 َبْیِتــِه ث
َ

ْهــل
َ
ــَدُه َو ِإْخَوَتــُه َو أ

ْ
َســْ�خُ 7 ُول ُ  َفَجَمــَع الْ

َ
»َقــال

1 . مقتل مقرم، ص91.
2 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص81.
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ــا  ْزِعْجَن
ُ
ــا َو أ ــا َو ُطِرْدَن ْخِرْجَن

ُ
ــْد أ ــٍد َو َق ّمَ ــَك ُمَ ــَرُة َنِبّیِ ــا ِعْت

َ
ــّمَ ِإّن ُه

َّ
 الل

َ
ــال َّ َق ُ

ــاَعًة ث َس

 
َ

َنــا َو اْنُصْرَنــا َعــل َنــا ِبَحّقِ
َ
 ل

ْ
ُهــّمَ َفُخــذ

َّ
ْیَنــا الل

َ
ــَة َعل َمّیَ

ُ
ْت َبُنــو أ

َ
َنــا َو َتَعــّد َعــْن َحــَرِم َجّدِ

1». ــ�خَ اِلِ
َ

َقــْوِم الّظ
ْ
ال

یــان فرزنــدان و بــرادران و اهل بیــت خود را مجع  امــام حســ�ن 7 پــس از ایــن جر

یســت و  كــرد و پــس از اینکــه نظــرى بــه آنــان انداخــت بــه قــدر یــك ســاعت گر

فرمــود: »پــروردگارا! مــا عتــرت پیامبــر تو حضرت حممد6 می باشــم كــه از حرم 

جــد خــود اخــراج و تبعیــد و آواره شــدمی و بــین امیــه بــه مــا ظلــم و ســم كردنــد. بــار 

خدایــا! تــو حــق مــا را بگیــر و مــا را بــر گــروه ســتمگران غالــب بگــردان.«

شــب سوم )اهل بیت امام حسین:(

مقتل اول:

در زیارت ناحیه ی مقدسه در مورد اسارت اهل بیت پیامبر: داریم:

َفــُح 
ْ
ــاِت، َتل ِطّیَ َ ْقَتــاِب  الْ

َ
ِدیــِد، َفــْوَق أ َ ــُدوا یِفي الْ َعِبیــِد، َو ُصّفِ

ْ
َکال ــَك 

ُ
ْهل

َ
َ أ »َو ُســِیي

ــٌة ِإَل 
َ
ول

ُ
ْيِدِیــْم َمْغل

َ
ــَواِت، أ

َ
َفل

ْ
َبــَراِري َو ال

ْ
اِجــَراِت ، ُيَســاُقوَن یِفي ال َ ُوُجوَهُهــْم َحــّرُ الْ
ْســَواِق.«2

َ ْ
ــْم یِفي ال ْعَنــاِق، ُيَطــاُف ِبِ

َ ْ
ال

یــر آهنــ�ن بــر فــراز  »اهــل تــو مهاننــد بــردگان بــه اســارت بــرده شــدند و در غــل و زنج

جهاز شــتران در بند شــدند، گرماى )آفتاب( نم روز چهره هاشــان را می ســوزاند، 

یرشــده،  در صحراهــا وبیابان هــا كشــیده می شــدند، دستانشــان بــه گردن هــا زنج

در میــان بازارهــا گردانــده می شــدند.«

1 . زندگانــی حضرت امام حســن مجتبی7، ترجمــه ی جلد44 بحار الأنوار، ص437.
2 . المزار الکبیر، ابن المشــهدي، ص506.
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مقتل دوم:

آوردن سرمطهر امام7 به خرابه و گذاشتن مقابل دختر ابی عبد اهلل7:
یزیــد دســتو داد ســر مطهــر امــام7 را در طشــت نهادنــد و بــه خرابــه بردنــد، و در 

ی آن ســر بود، در حضور آن مظلومه نهادند، پرده را برداشــتند.  حالیکه پرده بر رو

ــُه و َتْبكــی و َتضرُب 
ُ
ل ــْت َعلیــِه تَقّبَ ّبَ

َ
آن معصومــه چــون متوجــه ســر پــدر شــد، »َفاْنك

ِم«؛ خــود را بر آن ســر انداخت و صورت 
َ

َهــا ِبالّد ُ َ
 ف

ُ َ
ُســَها َو َوْجِهَهــا َحــّى اْمَتل

ْ
 َرأ

َ
َعــل

پدر را می بوســید و بر ســر و صورت خود می زد تا اینکه دهانش پر از خون شــد. او 

ــذی َخضبَك ِبِدمائَك«؛ 
َّ
پــدرش را مخاطب قرار داده می فرمود: »یــا أَبتاُه، َمْن َذاال

ِذی 
َّ
ا ال

َ
کســی صورت منورت را غرق خون ســاخته؟ »یا أبتاُه، َمْن ذ پدر جان، چه 

َبَتاُه، 
َ
گردنت را بریده اســت؟ »َيا أ کســی رگ های  یَدْيَك!«؛ پدر جان، چه  ِر َقْطع َو

کودکــی یتیم  کدام ظالــم مرا در  «؛ پدر جــان،   َصْغــِر ِســّیِ
َ

ْيَتَمــِی َعــل
َ
ــِذی أ

َّ
ا ال

َ
َمــْن ذ

کســی متکفــل  ُبــر«؛ پدرجــان، چــه 
ْ

َیِتیَمــِة َحــّىَ َتك
ْ
ِلل َمــْن  َبَتــاُه، 

َ
أ کــرده اســت؟ »َيــا 

ِفَداء«؛ پــدر جان، 
ْ
ــَك ال

َ
ُکْنــُت ل ْیَتــِی 

َ
َبَتــاُه، ل

َ
یتیمــه ات می شــود تــا بزرگ شــود؟ »َيــا أ

َیــْوِم َعْمَیــاَء«؛ پدر 
ْ
ا ال

َ
 َهــذ

َ
ُکْنَت َقْبــل ْیَتــِی 

َ
َبَتــاُه، ل

َ
کاش مــن فــدای تــو می شــدم. »َيــا أ

کور شــده بودم، و تــو را به این حــال نمی دیدم.  کاش مــن پیش از ایــن روز  جــان، 

کاش   ِبالّدماء«؛ پدر جان، 
ً
بــا

َ
ّض ی َشــیبَك ُمخ ی َو ل أر ر

َ
ْیَتِی ُوســدُت الّث

َ
َبَتاُه، ل

َ
»َيــا أ

کــه محاســن مبارکــت بــه خــون  کــرده بودنــد و نمی دیــدم  مــرا در زیــر خــاك پنهــان 

گفــت، تــا اینکــه لب بــر دهان شــریف  خضــاب شــده باشــد از ایــن ســخنان بــا او 

کــرد و از هــوش رفــت. چــون او را حرکــت  پــدر نهــاد و ســخت بگریســت تــا غــش 

دادنــد از دنیــا رفته بود.
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مقتل سوم:

یکی از صحنه های سخت عاشورا وداع امام حسین7 با اهل حرم بود. در مقاتل 
آمده است:

3- »أن الســ�خ لــا نظــر إل اثنــ�خ و ســبع�خ رجــا مــن أهــل بیتــه صرعــی التفت 

ي  ــَن  ِمــّیِ
ُ

ْیك
َ
ُثــوٍم  َعل

ْ
ُکل َم  

ُ
ْيَنــُب َيــا أ ْیَنُة َيــا َفاِطَمــُة َيــا َز

َ
یمــة و َنــاَدى َيــا ُســك إل الخ

 َيْسَتْســِلُم 
َ

َکْیــَف ل  
َ

َمــْوِت؟ َفَقــال
ْ
ْمَت ِلل

َ
َبــْه اْسَتْســل

َ
ْیَنُة َيــا أ

َ
ُم َفَناَدْتــُه ُســك

َ
ــا الّسَ

َنــا.«1 َنــا ِإَل َحــَرِم َجّدِ
َ

َبــْه ُرّد
َ
ــْت َيــا أ

َ
 ُمِعــ�خَ َفَقال

َ
ــُه َو ل

َ
 َناِصــَر ل

َ
َمــْن ل

7 دیــد 72 نفــر مــرد از اهــل بیتــش شــهید شــده اند   »هنگامــی كــه امــام حســ�ن

ینــب، یــا ام  كلثــوم   متوجــه خیمه هــا شــد و فرمــود: »یــا ســکینة، یــا فاطمــة، یــا ز

ینــب، اى ام كلثــوم  علیکــن  مــین الســام!« یعــین اى ســکینه، اى فاطمــه، اى ز

یــاد زد: پــدر جــان! آیــا تــو نیــز تســلم مــوت  مــن هــم رفــم خــدا حافــظ. ســکینه فر

شــده اى! فرمود: چگونه تســلم موت نشــود كی كه یار و معیین ندارد؟ گفت: 

پــدر جــان! پــس مــا را بــه ســوى حــرم جدمــان پیامبــر خــدا6 بازگــردان.«

شــب چهارم )اصحاب سیدالشهداء( 

مقتل اول:

اصحاب سیدالشــهدا عاشــقانه و عارفانه از دین و اهل بیت پیامبر )صلوات اهلل 

کردند. علیهــم اجمعین( دفاع 

مسلم بن عوسجه2
کلمات مســلم بن عوسجه در شــب عاشورا خطاب به امام حسین7: 

ألنــوار، چاپ بيروت، ج 45، ص48. 1 . بحارا
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ا َو َنْنَصــِرُف َعْنــَك َو 
َ

ــذ
َ

یــَك َهك ِ
ّ
ل خَ ُ
ــُن ن ْ َ

 ن
َ

َّ َقــاَم ُمْســِلُم ْبــُن َعْوَســَجَة َو َقــال ُ
»ث

ْکِســَر 
َ
ِلــَك َحــّىَ أ

َ
 ذ

ُ
ْفَعــل

َ
َنــا أ

َ
 َو أ

ً
َبــدا

َ
 َيــَراِني اهلُل أ

َ
 َو اهلِل ل

َ
َعــُدّوُ ل

ْ
ا ال

َ
َحــاَط ِبــَك َهــذ

َ
َقْدأ

ــْن ِلــي 
ُ

ْ َيك ــْو لَ
َ
ُتــُه ِبَیــِدي َو ل ــْم ِبَســْیِیي َمــا َثَبــَت َقاِئَ َبُ َضاِر

ُ
ــي َو أ یِفي ُصُدوِرِهــْم ُرْمِ

ُمــوَت َمَعــَك.«1
َ
ْو أ

َ
َفاِرْقــَك أ

ُ
ْ أ َجــاَرِة َو لَ ِ

ْ
ــْم ِبال ْفُتُ

َ
َقذ

َ
ــِه ل ُهــْم ِب

ُ
َقاِتل

ُ
ٌح أ

َ
ِســا

ســپس مســلم بــن عوســجه  برخاســت و گفــت: »مــا تــو را اینگونــه تهنــا گــذارده از 

نــزدت بازگــردمی و دمشــن تــو را در حماصــره داشــته باشــد! نــه بــه خــدا، خــدا هرگــز 

ا كه  چنــ�ن وضعــی را نیــاورد تــا آنکــه نیــزه ام را در ســینه ی دمشنانت بشــکم تــا آنج

گــر مــن ســاح نبــرد  دســته ی مششــیر در دســم باشــد دمشنــت را از پــاى درآورم. ا

نگــم، آنــان را ســنگباران كــرده هرگــز از حضرتــت  هــم نداشــته باشــم تــا بــا آنــان بج

جــدا نگــردم تــا در كنــارت جــام شــهادت در كام كشــم.«

لحظات شهادت مسلم بن عوسجه

ْهــَواِل 
َ
 أ

َ
ْعــَداِء َو َصَبــَر َعــل

َ ْ
ــَغ یِفي ِقَتــاِل ال

َ
ْبــُن َعْوَســَجَة َفَبال َّ َخــَرَج ُمْســِلُم  ُ

»ث

َســْ�خُ علیــه الســام َو  ُ ــِه الْ ْی
َ
ــَی ِإل َ َ

ــٌق ف ــِه َرَم ْرِض َو ِب
َ ْ
ِء َحــّىَ َســَقَط ِإَل ال

َ
ــا َب

ْ
ال

ــْم َمــْن  هْنُ ِ
َ

ــن اهلُل َيــا ُمْســِلُم  ف
َ

ك 7 َرِحَ َســْ�خُ ُ ــُه الْ
َ
 ل

َ
َمَعــُه َحِبیــُب ْبــُن ُمَظاِهــٍر َفَقــال

 َعــّزَ 
َ

 َو َدَنــا ِمْنــُه َحِبیــٌب َو َقــال
ً

ــوا َتْبِدیــا
ُ
ل

َ
ــْم َمــْن َيْنَتِظــُر َو مــا َبّد َقی ْنَبــُه َو ِمهْنُ

ــَرَك اهلُل 
َ

 َبّش
ً
 َضِعیفــا

ً
ــُه ُمْســِلٌم َقــْول

َ
 ل

َ
ــِة َفَقــال ّنَ َ ج

ْ
ْبِشــْر ِبال

َ
َّ َمْصَرُعــَك َيــا ُمْســِلُم أ ي

َ
َعــل

ِ َمــا 
ّ

ل
ُ

َّ ِبــك َ ِإَلي ْن ُتــوِصي
َ
ْحَبْبــُت أ

َ َ
َثــِر ل

َ ْ
ي یِفي ال ّنِ

َ
ــُم أ

َ
ْعل

َ
ــِیي أ

َ
ّن

َ
 أ

َ
ــْو ل

َ
ــُه َحِبیــٌب ل

َ
 ل

َ
َّ َقــال ُ

ث

َســْ�خِ علیــه الســام  ُ َشــاَر ِإَل الْ
َ
ا َو أ

َ
ــذ وِصیــَك ِبَ

ُ
ي أ ــِإّنِ ــُه ُمْســِلٌم َف

َ
 ل

َ
ــَك َفَقــال َهَّ

َ
أ

َّ َمــاَت ِرْضــَواُن اهلِل  ُ
 ث

ً
ــَك َعْینــا ْنَعَمّنَ

َ َ
ــُه َحِبیــٌب ل

َ
 ل

َ
ــوَت َفَقــال ــُه َحــّىَ َتُ  ُدوَن

ْ
َفَقاِتــل

ــِه.«2 ْی
َ
َعل

1 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص92.
2 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص107.
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»پــس از آن مســلم بــن عوســجه بــه مبــارزات پرداختــه، و در جنــگ بــا دمشنــان 

باغــی بــه كمــال منــوده، و بــر باهــاى جنــگ پــاى اصطبــار بفشــرد تــا بــر زمــ�ن 

یش  7 به اتفاق حبیب بن مظاهر به ســو افتاد و هنوز رمی داشــت كه حســ�ن

7 فرمود: »اى مسلم خدایت رمحت فرماید، پس بعیض از آنان  رفت. حس�ن

بــار مســئولیت را بــه ســر منــزل رســانده و رفتنــد، و بعــیض دیگــر در حــال انتظارنــد، 

و هرگــز چیــزى را تبدیــل نکردنــد.« حبیــب نزدیــک شــد و گفت: »اى مســلم، این 

وضع تو بر من ناگوار اســت، به هبشــت بشــارتت باد.« مســلم با صداىی ضعیف 

گفــت: »خــدا تــو را بشــارت خیــر دهــد.« حبیــب گفــت: »اگرچــه مــن بعــد از تــو در 

مهــ�ن راهــم، لیکــن دوســت داشــم هــر وصیــی دارى از تــو بشــنوم و بــه مرحلــه ی 

اجــرا گــذارم.« مســلم گفــت: »بــه راســی كــه به ایــن آقا وصیت می كم -با دســت 

اشــاره بــه حســ�ن 7 كــرد- در خدمتــش جهــاد كــن تــا مرگــت فرا رســد.« حبیب 

گفــت: »امــرت را بــه دیــده ی منــت« و آنگــه وفــات منــود رضــوان حــق بــر او بــاد.«

سعید بن عبداهلل حنفی
کلمات ســعید بن عبد   یکــی دیگــر از اصحاب ســعید بــن عبداهلل حنفی اســت. 

اهلل حنفی در شــب عاشــورا خطاب بــه امام حســین7 را می خوانیم:

یَك  ِ
ّ
ل خَ ُ
 ن

َ
 َو اهلِل َيــا اْبــَن َرُســوِل اهلِل ل

َ
 ل

َ
ُّ َفَقــال َنــِیي َ  َو َقــاَم َســِعیُد ْبــُن َعْبــِد اهلِل الْ

َ
»َقــال

ــْو َعِلْمــُت 
َ
ــٍد6 َو ل ّمَ ــَة َرُســوِلِه ُمَ ــا َقــْد َحِفْظَنــا ِفیــَك َوِصّیَ

َ
ّن

َ
ــَم اهلُل أ

َ
 َحــّىَ َيْعل

ً
َبــدا

َ
أ

ًة َمــا  ِلــَك ِبي َســْبِع�خَ َمــّرَ
َ

 ذ
ُ

ى ُيْفَعــل َر
ْ

ذ
ُ
َّ أ ُ

 ث
ً
ْخــَرُج َحّیــا

ُ
َّ أ ُ

ْحَیــا ث
ُ
َّ أ ُ

 ِفیــَك ث
ُ

ْقَتــل
ُ
ي أ ّنِ

َ
أ

ــٌة َواِحَدٌة 
َ
ــا ِهــَي َقْتل َ

َّ
ِلــَك َو ِإن

َ
 ذ

ُ
ْفَعــل

َ
 أ

َ
َکْیــَف ل اِمــي ُدوَنــَك َو  ــَى ِحَ

ْ
ل

َ
َفاَرْقُتــَك َحــّىَ أ

َّ َقــاَم ُزَهْیــُر.«1 ُ
 ث

ً
َبــدا

َ
ــا أ َ  اْنِقَضــاَء لَ

َ
ــِىي ل

َّ
َراَمــَة ال

َ
ك

ْ
 ال

ُ
َنــال

َ
َّ أ ُ

ث

1 . لهوف، مترجم: میــر ابوطالبی، ص137.
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ســعید بــن عبــد اهلل حنــى برخاســت و بــه عــرض رســانید: »نــه، بــه خــدا اى 

ــا وصیــت  ــه م ــد ك ــا خــدا بدان ــت نگــذارم، ت ــز تهنای ــد رســول اهلل6، هرگ فرزن

گــر می دانســم  پیامبــرش حممــد6 را دربــاره ی تــو حفــظ و رعایــت منــودمی، و ا

كــه در راه تــو كشــته می شــدم و بعــد زنــده بــه آتــش كشــیده می شــدم و خاكســترم 

ــت  ــز از حضرت ــن وضــع تکــرار می شــد، هرگ ــار ای ــاد ب ــاد داده می شــد و هفت ــه ب ب

یــت شــاهد مــرگ و شــهادت را در آغــوش كشــم، چــرا  جــدا نشــده تــا در پیــش رو

نــه، حــال كــه ایــن یــك كشــته شــدن بیــش نیســت و بعــد هــم بــه كرامــت ابــدى 

یــدان خــدا می رســم.« و جاو

لحظات شهادت سعید بن عبد اهلل حنفی

ــَن  ــِعیَد ْب ِ َوَس ــْ�خ َق
ْ
ــَن ال ــَر ْب 7 ُزَهْی ــْ�خُ َس ُ ــَر الْ َم

َ
ــِر َفأ ْه

ُ
ُة الّظ

َ
 َو َحَضــَرْت َصــا

َ
ــال »َق

َة 
َ

ــْم َصــا  ِبِ
َّ

َّ َصــل ُ
ــَف َمَعــُه ث

َّ
ل خَ َ
َماَمــُه ِبِنْصــِف َمــْن حت

َ
َمــا أ

َ
ْن َيَتَقّد

َ
َّ أ َنــِیي َ َعْبــِد اهلِل الْ

ُّ َو َوَقــَف  َنــِیي َ َم َســِعیُد ْبــُن َعْبــِد اهلِل الْ
َ

7 َســْهٌم َفَتَقــّد ِ َســْ�خ ُ  ِإَل الْ
َ

ــْوِف َفَوَصــل خَ الْ

ُهــّمَ 
َّ
 الل

ُ
ْرِض َو ُهــَو َيُقــول

َ ْ
ــی َحــّىَ َســَقَط ِإَل ال ّطَ خَ َ

 حت
َ

 َو ل
َ

َيِقیــِه ِبَنْفِســِه َمــا َزال

ِقیــُت ِمــْن 
َ
ْبِلْغــُه َمــا ل

َ
َم َو أ

َ
ــا ي الّسَ ــَك َعــّیِ ْبِلــْغ َنِبّیَ

َ
ُهــّمَ أ

َّ
ــوَد الل ُ

َ
ْعــَن َعــاٍد َو ث

َ
ــْم ل َعهْنُ

ْ
ال

َبــُه ِرْضــَواُن اهلِل  ْ َ
َّ َقــَی ن ُ

ــَك ث ــِة َنِبّیِ ّيَ ّرِ
ُ

َرْدُت َثَواَبــَك یِفي َنْصــِر ذ
َ
ي أ ــَراِح َفــِإّنِ جِ

ْ
ِ ال

َ
ل

َ
أ

ــُیوِف َو َطْعــِن   ِســَوى َمــا ِبــِه ِمــْن َضــْرِب الّسُ
ً
َثــَة َعَشــَر َســْهما

َ
ْیــِه َفُوِجــَد ِبــِه َثا

َ
َعل

ــاِح.«1 َم الّرِ

7 فرمــان داد تــا زهیر بن ق�ن و ســعید  »در ایــن وقــت گاه منــاز ظهــر شــد، حســ�ن

یــش ایســتاده تــا بــا مانــده ی اصحــاب منــاز خــوف  بــن عبــد اهلل حنــى پیــش رو

7 گشــاده گشــت ســعید بــن عبــد اهلل  بگــذارد. هــر تیــر كــه بــه ســوى حســ�ن

1 . لهوف، مترجم: میــر ابوطالبی، ص147.
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یــد و مهــواره خــود را وقایــه ی جــان امــام7 می منــود  بــن حنــى جــان می خر

و قدمــی واپــس نهنــاد تــا بــه زمــ�ن افتــاده می گفــت: »خداونــدا بــر اینــان لعنــی 

چــون لعــن عــاد و مثــود فــرو فرســت، خداونــدا! پیامبــرت را از مــن ســام برســان 

و وى را ابــاغ فرمــا كــه مــا چــه رنج هــا كــه از جراحــات وارده دیــدمی، چــه مــن 

یــه ی پیامبــرت از تــو می خواهــم.«، و آن گاه بــه  پــاداش خــود را در یــارى ذر

شــهادت رســید، رضــوان اهلل علیــه، در بدنــش ســیزده تیــر جــز ضــرب مششــیر و 

ــده می شــد.« زخــم نیزه هــا دی

شــب پنجم )عبداهلل بن الحسن8(

مقتل:

شهادت عبداهلل بن حسن8
کرد عبد اهلل بن حسن8  وقتی ابی عبد اهلل7 تنها شد و دشمن او را محاصره 

ی او شتافت: ده ساله، به یار

َســاِء  ْ ُيَراِهــْق ِمــْن ِعْنِد الّنِ ٌم لَ
َ

8 َو ُهــَو ُغــا ٍ
ّ َســِن ْبــِن َعــِلي َ »َفَخــَرَج َعْبــُد اهلِل ْبــُن الْ

ٍ علیــا 
ّ ْيَنــُب ِبْنــُت َعــِلي ِحَقْتــُه َز

َ
7 َفل ِ َســْ�خ ُ  َحــّىَ َوَقــَف ِإَل َجْنــِب الْ

ُ
َيْشــَتّد

ــي  ُق َعّمِ َفــاِر
ُ
 أ

َ
 َو اهلِل ل

َ
 ل

َ
 َفَقــال

ً
 َشــِدیدا

ً
َب َو اْمَتَنــَع اْمِتَناعــا

َ
الســام ِلَتْحِبَســُه َفــأ

ــْیِف  7 ِبالّسَ ِ َســْ�خ ُ َکاِهــٍل ِإَل الْ ــُة ْبــُن 
َ
 َحْرَمل

َ
َکْعــٍب َو ِقیــل ْهــَوى َبْحــُر ْبــُن 

َ
َفأ

َقاَهــا 
َ
ــْیِف َفاّت َبــُه ِبالّسَ ــي َفَضَر  َعّمِ

ُ
 َتْقُتــل

َ
ِبیَثــِة أ خَ ــَك َيــا اْبــَن الْ

َ
ْيل ُم َو

َ
ُغــا

ْ
ــُه ال

َ
 ل

َ
َفَقــال

ُه 
َ

َخــذ
َ
ــاْه َفأ ّمَ

ُ
ُم َيــا أ

َ
ُغــا

ْ
َقــٌة َفَنــاَدى ال

َّ
ا ِهــَي ُمَعل

َ
ــِد َفــِإذ

ْ
ل جِ

ْ
ــا ِإَل ال َ َطهّنَ

َ
ُم ِبَیــِدِه َفأ

َ
ُغــا

ْ
ال

 
َ

ــَزل ــا َن  َم
َ

ــْر َعــل ِخــي اْصِب
َ
ــَن أ ــا اْب  َي

َ
ــال ــِه َو َق ْی

َ
ــُه ِإل ــْ�خُ علیــه الســام َو َضّمَ َس ُ الْ

 َفَرَمــاُه  
َ

. َقــال ــ�خَ اِلِ ِحُقــَك ِبآَباِئــَك الّصَ
ْ
ْیــَر َفــِإّنَ اهلَل ُيل خَ ِلــَك الْ

َ
ِبــَك َو اْحَتِســْب یِفي ذ
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َســْ�خِ علیــه الســام.«1  ُ ــِه الْ َبَحــُه َو ُهــَو یِفي َحْجــِر َعّمِ
َ

َکاِهــٍل  ِبَســْهٍم َفذ ــُة ْبــُن  
َ
َحْرَمل

یــد: وقــی دمشنــان امــام7 را احاطــه  منودنــد. در ایــن وقــت عبــد اهلل    »راوى گو

بــن حســن بــن عــی8 كــه نوجــواین نوخاســته بــود و هنــوز مــوى بــر صورتــش 

 7 ییــده بــود، از نــزد زنــان بیــرون آمــد و بــا شــتاب خــود را بــه كنــار حســ�ن نرو

ینــب دختــر عــی8 خــود را بــه وى رســانیده تــا او را بــازدارد، عبد اهلل  رســانید، ز

یــد و گفــت: »بــه خــدا ســوگند از عمــومی جــدا نگــردم. بــر  بــه شــدت امتنــاع ورز

7 منــود، نوجــوان  بــن كعــب- یــا حرملــة بــن كاهــل- بــا مششــیر قصــد حســ�ن

گفــت:واى بــر تــو اى خبیــث زاده آیــا عمــومی را می كــى؟ مششــیر كــه بــر امــام فــرود 

می آمــد، عبــد اهلل دســت بــاال بــرد تــا ســپر جــان عمــو كنــد، مششــیر دســت عبــد 

یــاد وا عّمــاه كشــید.  یــزان شــد، نوجــوان فر یــد و دســت آو اهلل را تــا پوســت بر

ــه  7 بــرادرزاده را گرفتــه و بــه آغوشــش كشــیده فرمــود: »بــرادرزاده ام آنچ حســ�ن

یــرا خــدا تــو را بــه آبــاى صاحلــت  بــر تــو گذشــت صابــر بــاش و خیــرش بــدان؛ ز

ملحــق فرمایــد.« حرملــه بــن كاهــل تیــرى بــه ســوى عبــد اهلل گشــود و وى را در 

یــش بــه شــهادت رســانید. دامــن عمو

شــب ششم )قاسم بن الحسن7(

مقتل اول:

لحظات میدان رفتن قاسم بن الحسن7:
کــه امام7 نظــرش بر فرزند بــرادر افتــاد، بی تاب  وقتــی قاســم بــه میــدان رفت همین 

گریســتند.  گردن قاســم درآورد و او را در برکشــید و هر دو به شــدت  شــد و دســت در 

کارزار بــرود، اما امــام7 از  کــه بــه میــدان  پــس قاســم از عمــوی خــود اجــازه خواســت 

1 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص123.
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اجازه دادن به وی امتناع ورزید پس قاسم دست و پای عموی خود را چندان بوسید 

گفت: گرفــت و در حالیکه اشــک بر صورتش جــاری بود به میــدان آمد و  تــا اجــازه 

    ان تنکرونی فأنا ابن الحســـــن    ســبط النبی المصطفی و المؤتمن

کاالســیر المرتهن   بین أناس ال ســقوا صوب المزن     هذا حســین 

کــه ســه تــن از  کودکــی خردســال بــود ســخت بجنگیــد، چنــدان  ی بــا اینکــه  و

گفته انــد بیــش از ســه نفــر از دشــمن را بــه  ک افکنــد. برخــی  ک هــال آنــان را بــه خــا

قتــل رســاند.

مقتل دوم:

نبرد و شــهادت قاسم بن الحســن8 در مقاتل اینگونه آمده است:

ــٍر  َ
َ

ُة ق
َ

ّنَ َوْجَهــُه ِشــّق
َ
َکأ ٌم 

َ
ْیَنــا ُغــا

َ
 َخــَرَج َعل

ْ
ِلــَك ِإذ

َ
ذ

َ
ك

َ
ــا ل

َ
ْیــُد ْبــُن ُمْســِلٍم َفِإّن  ُحَ

َ
»َقــال

 
َ

ــا َفَقــال ــِد اْنَقَطــَع ِشْســُع ِإْحَداُهَ ِن َق
َ

یــٌص َو ِإَزاٌر َو َنْعــا ِ
َ

ــِه ق ْی
َ
ــِدِه َســْیٌف َو َعل یِفي َي

ــُت ُســْبَحاَن اهلِل َو َما 
ْ
ْیــِه َفُقل

َ
ّنَ َعل

َ
ُشــّد

َ َ
ْزِدّيُ َو اهلِل ل

َ ْ
ِلــي ُعَمــُر ْبــُن َســِعیِد ْبــِن ُنَفْیــٍل ال

 
َ

ــْم َفَقال َحٍد ِمهْنُ
َ
 أ

َ
ِذيــَن َمــا ُيْبُقــوَن َعــل

َّ
َقــْوُم ال

ْ
ِء ال

َ
ــُه َهــُؤل

َ
ِفیك

ْ
ِلــَك َدْعــُه َيك

َ
یــُد ِبذ ُتِر

ــُه َو  َق
َ
ــْیِف َفَفل َســُه ِبالّسَ

ْ
 َحــّىَ َضــَرَب َرأ

َ
ّل ــا َو َ َ

ــِه ف ْی
َ
 َعل

َ
ــِه َفَشــّد ْی

َ
ّنَ َعل

َ
ُشــّد

َ َ
َو اهلِل ل

 
َ

َّ َشــّد ُ
ْقــُر ث ي الّصَ ِ

ّ
ــل َکَمــا ُيحجَ  7 َســْ�خُ ُ   الْ

َّ
ــاْه َفَجــل  َيــا َعّمَ

َ
ُم ِلَوْجِهــِه َفَقــال

َ
ُغــا

ْ
َوَقَع ال

ــاِعِد  َقاَها ِبالّسَ
َ
ــْیِف َفاّت ْغِضــَب َفَضــَرَب ُعَمــَر ْبَن َســْعِد ْبِن ُنَفْیٍل ِبالّسَ

ُ
ْیــٍث أ

َ
َة ل

َ
ِشــّد

ــُه  ــی َعْن َّ َتَنّحَ ُ
ِر ث

َ
َعْســك

ْ
 ال

ُ
ْهــل

َ
ــا أ َعَه ــِق َفَصــاَح َصْیَحــًة َسِ ْرَف ِ

ْ
ــُدِن ال

َ
ــْن ل ــا  ِم َ َطهّنَ

َ
َفأ

ْرُجِلَهــا َحــّىَ َمــاَت.َو 
َ
ْتــُه ِبأ

َ
أ ُه َفَتَوّطَ

َ
وَفــِة ِلَتْســَتْنِقذ

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ــْت َخْیــل

َ
ل 7 َو َحَ َســْ�خُ ُ الْ

ِم َو ُهــَو َيْفَحــُص ِبِرْجِلــِه 
َ

ُغــا
ْ
ِس ال

ْ
 َرأ

َ
 َعــل

ً
7 َقاِئــا َســْ�خَ ُ ْيــُت الْ

َ
َغَبــَرُة َفَرأ

ْ
ــِت ال

َ
ل َ ج

ْ
ان

َك 
ُ

ِقَیاَمــِة ِفیــَك َجــّد
ْ
ــْوَم ال ــوَك َو َمــْن َخْصُمُهــْم َي

ُ
ــْوٍم َقَتل  ِلَق

ً
 ُبْعــدا

ُ
َســْ�خُ َيُقــول ُ َو الْ
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 َيْنَفُعــَك 
َ

یُبــَك َفــا ْو ُيحجِ
َ
یُبــَك أ  ُيحجِ

َ
ْن َتْدُعــَوُه َفــا

َ
ــَك أ  َعّمِ

َ
 َعــّزَ َو اهلِل َعــل

َ
َّ َقــال ُ

ث

ْنُظــُر ِإَل 
َ
ي أ ّنِ

َ
َکأ  َصــْدِرِه َو 

َ
ــُه َعــل

َ
ل َّ َحَ ُ

وُه ث  َناِصــُر
َّ

وُه َو َقــل َکُثــَر َواِتــُر َصــْوٌت َو اهلِل 

ِ َو  َســْ�خ ُ ِ ْبــِن الْ
ّ َقــاُه َمــَع اْبِنــِه َعــِلي

ْ
ل

َ
ْرَض َفَجــاَء ِبــِه َحــّىَ أ

َ ْ
ــاِن ال ّطَ خُ َ

ِم حت
َ

ُغــا
ْ
يِ ال

َ
ِرْجــل

 ِ
ّ َســِن ْبــِن َعــِلي َ َقاِســُم ْبــُن الْ

ْ
 ِلــي ُهــَو ال

َ
ُت َعْنــُه َفِقیــل

ْ
ل

َ
ْهــِل َبْیِتــِه َفَســأ

َ
 ِمــْن أ

َ
َقْتــل

ْ
ال

ِبیَطاِلــٍب8.«1
َ
ْبــِن أ

یــد: در ایــن گیــرودار بــودمی كــه دیــدم پســركی بــه ســوى مــا  »محیــد بــن مســلم گو

یــش مهاننــد پــاره ی مــاه بــود و در دســتش مششــیرى بــود، و پیراهــین  آمــد كــه رو

بــه تــن داشــت و ازار و نعلیــین داشــت كــه بنــد یکــی از آن دو نعلــ�ن پــاره شــده 

ــه  ــن پســر محل ــه ای ــه خــدا مــن ب ــن نفیــل ازدى گفــت: ب ــن ســعد ب ــود، عمــر ب ب

خواهــم كــرد: گفــم ســبحان اهلل تــو از ایــن كار چــه هبــره خواهــی بــرد )و از جــان 

ــه چــه می خواهــی( او را بــه حــال خــود واگــذار ایــن مــردم ســنگدل  ایــن پســر بچ

كــه هیــچ كــس از اینــان بــاىق نگذارنــد كار او را نیــز خواهنــد ســاخت؟ گفــت: بــه 

خــدا مــن بــر او محلــه خواهــم كــرد، پــس محلــه كــرده رو برنگردانــده بــود كــه ســر 

آن پســرك را چنــان بــا مششــیر بــزد كــه آن را از هــم شــکافت و آن پســر بــه رو بــه 

7 ماننــد بــاز شــکارى لشــکر را  یــاد زد: اى عموجــان! حســ�ن زمــ�ن افتــاده، فر

شــکافت، ســپس مهانند شــیر خشــمناك محله افکند مششــیرى به عمر بن ســعد 

بــن نفیــل بــزد، عمــر شــانه را ســپر آن مششــیر كــرد، مششــیر دســتش را از نزدیــك 

 7 یان شــنیدند آنگاه حســ�ن یــادى زد كه لشــکر مرفــق جــدا ســاخت، چنــان فر

از او دور شــد، ســواران كوفــه هجــوم آوردنــد كــه او را از معركــه بیــرون برنــد، پــس 

بــدن نســش را اســبان لگدكــوب كــرده تــا به دوزخ شــتافت و دیــده از این جهان 

ــه  7 بــاالى ســر آن پســر بچ بســت. و گــرد و خــاك كــه برطــرف شــد دیــدم حســ�ن

1 . اإلرشــاد في معرفه حجــج اهلل علی العباد، ج 2، ص109.
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7 می فرمــود  ایســتاده و او پــاى بــر زمــ�ن می ســائید )و جــان مــی داد( و حســ�ن

كــه تــو را كشــتند، و از دمشنــان اینــان در روز  دور باشــند از رمحــت خــدا آنــان 

یت  قیامــت جــدت، رســول خــدا6 می باشــد، ســپس فرمــود: بــه خــدا بر عمو

ــواین و او پاســخت ندهــد، یــا پاســخت دهــد  دشــوار اســت كــه تــو او را بــه آواز بن

ویل بــه تــو ســودى ندهــد، آوازى كــه بــه خــدا ترســاننده و ســتمکارش بســیار و 

ــه از خــاك  ــر ســینه ی خــود گرفت 7 او را ب ــدك اســت، ســپس حســ�ن ــار او ان ی

یــا مــن می نگــرم بــه پاهــاى آن پســر كــه بــه زمــ�ن كشــیده می شــد  برداشــت، و گو

8 و كشــته هاى دیگــر  پــس او را بیــاورد تــا در كنــار فرزنــدش عــی بــن احلســ�ن

از خانــدان خــود بــر زمــ�ن هنــاد، مــن پرســیدم: ایــن پســر كــه بــود؟ گفتند: او قاســم 

بــن حســن بــن عــی بــن ابیطالــب: بــود.«

شب هفتم )علی اصغر7(

مقتل اول:

امام حسین7 بی یاور شد.
ینب  وقتــی امــام حســین7 بی یــار و یــاور شــد بــه ســمت خیمه هــا برگشــت و بــه ز

کوچکــم را به مــن بده. کبــری3 فرمــود: فرزنــد 

ُه 
َ

َخــذ
َ
َعــُه َفأ َوّدِ

ُ
ِغیــَر َحــّىَ أ ــِدَي الّصَ

َ
ْيَنــَب َناِوِلیــِیي َول  ِلَز

َ
ْیَمــِة َو َقــال خَ »فتقــدم ِإَل الْ

َعَنــُه اهلُل َتَعــاَل ِبَســْهٍم 
َ
َســِدّيُ ل

َ ْ
اِهــِل ال

َ
ك

ْ
ــُة ْبــُن ال

َ
ــُه َفَرَمــاُه َحْرَمل

َ
ل ْیــِه ِلُیَقّبِ

َ
 ِإل

َ
ْوَمــأ

َ
َو أ

َتــا 
َ َ
ــا اْمَتل ّمَ

َ
ْیــِه َفل

َ
ّف

َ
َم ِبك

َ
ــّىَ الــّد

َ
َّ َتل ُ

ْيَنــَب ُخِذیــِه ث  ِلَز
َ

َبَحــُه َفَقــال
َ

ــِرِه َفذ ْ َ
َفَوَقــَع یِفي ن

 
َ

ــُه ِبَعــْ�خِ اهلِل.َقــال
َ
ّن

َ
 ِبي أ

َ
َّ َمــا َنــَزل ي

َ
َن َعــل  َهــّوَ

َ
َّ َقــال ُ

ــَماِء ث ــَو الّسَ ْ َ
ِم ن

َ
َرَمــی ِبالــّد

ْرِض.«1 
َ ْ
ــَرٌة ِإَل ال ِم َقْط

َ
ــّد ــَك ال ِل

َ
ــْن ذ ــُقْط ِم ــْم َيْس

َ
ــُر7  َفل َباِق

ْ
ال

1 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، ترجم: فهرى، ص117.
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ینــب3 فرمــود: فرزنــد خردســال  7 بــه در خیمــه نزدیــك شــد و بــه ز   »حســ�ن

یــن بــار او را ببیــم كــودك را بــر روى دســت  مــرا بــه دســت مــن بــده تــا بــراى آخر

گرفــت و مهــ�ن كــه خواســت كودكــش را ببوســد حرملــه بــن كاهــل اســدى تیــرى 

 7 یــد حســ�ن پرتابــش منــود كــه بــه گلــوى كــودك رســید و گــوش تــا گــوش او را بر

یــر خــون  ینــب3 فرمــود: بگیــر كــودك را ســپس هــر دو كــف دســت را بــه ز بــه ز

ــه ســوى  ــر از خــون شــد خــون را ب ــش پ ــت و چــون كف های ــودك گرف ــوى ك گل

ــه مصیبــت وارده را بــر مــن آســان می كنــد  آمســان پرتــاب منــود ســپس فرمــود: آنچ

ایــن اســت كــه خداونــد می بینــد، امــام باقــر7 فرمــود: از آن خــون یــك قطــره بــر 

روى زمــ�ن نیفتــاد.«

یم: یــارت علی اصغر7 دار ب- در ز

ِط  َتَشــّحِ ُ یِع الْ ِر ْرِمّيِ الّصَ َ ِضیــِع الْ ْفــِل الّرَ ِ الّطِ َســْ�خ ُ  َعْبــِد اهلِل ْبــِن الْ
َ

ُم َعــل
َ

ــا »الّسَ

ــُه  ــَن اهلُل َراِمَی َع
َ
ِبیــِه ل

َ
ــِر أ ــْهِم یِفي َحْج ــوِح ِبالّسَ ُب

ْ
ذ َ ــَماِء الْ ــُه یِفي الّسَ ــِد َدُم َصّعَ ُ  الْ

ً
َدمــا

َســدی.«1
َ ْ
َکاِهــٍل ال ــَة ْبــَن 

َ
َحْرَمل

کبر7( شــب هشتم ) علی ا

مقتل اول:

به میدان رفتن علی اکبر 7
وقتــی اصحــاب امــام حســین7 همــه شــهید شــدند و نوبــت به بنی هاشــم رســید 

کبــر7 بود: گرفــت و به میــدان رفــت علی ا کــه از امــام7 اجــازه  اولیــن نفــری 

ــْن  َکاَن ِم 8 َو  ِ ــْ�خ َس ُ ــُن الْ ُّ ْب ــِلي ــَرَج َع ــِه َخ ــِل َبْیِت ْه
َ
ــَوى أ ــُه ِس ــَق َمَع ْ َيْب ــا لَ ّمَ

َ
»َفل

1 . بحاراألنــوار، چاپ بیروت، ج 45، ص67.
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  َ
ُ

ــُه ث
َ
ِذَن ل

َ
ِقَتــاِل َفــأ

ْ
َبــاُه یِفي ال

َ
َن أ

َ
ذ

ْ
 َفاْســَتأ

ً
قــا

ُ
ْم ُخل ْحَســهِنِ

َ
 َو أ

ً
ــاِس َوْجهــا ْصَبــِح الّنَ

َ
أ

ُهــّمَ اْشــَهْد َفَقــْد 
َّ
 الل

َ
َّ َقــال ُ

ــی ث
َ

ْرَخــی7 َعْیَنــُه َو َبك
َ
ْیــِه َنَظــَر آِيــٍس ِمْنــُه َو أ

َ
َنَظــَر ِإل

ا 
َ

ــا ِإذ ُکّنَ  ِبَرُســوِلَك6 َو 
ً
 َو َمْنِطقــا

ً
قــا

ُ
 َو ُخل

ً
قــا

ْ
ــاِس َخل ْشــَبُه الّنَ

َ
ٌم أ

َ
ــْم ُغــا ْیِ

َ
ــَرَز ِإل َب

َکَمــا  ــَك   َيــا اْبــَن َســْعٍد َقَطــَع اهلُل َرِحَ
َ

ْیــِه َفَصــاَح َو َقــال
َ
ــَك َنَظْرَنــا ِإل اْشــَتْقَنا ِإَل َنِبّیِ

َّ َرَجــَع  ُ
 ث

ً
َکِثیــرا  

ً
عــا  َجْ

َ
 َو َقَتــل

ً
 َشــِدیدا

ً
 ِقَتــال

َ
َقــْوِم َفَقاَتــل

ْ
ــَو ال ْ َ

َم ن
َ

ــي َفَتَقــّد َقَطْعــَت َرِحِ

 
ْ

ــل ــَدِني َفَه ْجَه
َ
ــْد أ ــِد َق ِدی َ  الْ

ُ
ــل ــِیي َو ِثْق

َ
ــْد َقَتل َعَطــُش َق

ْ
ــِت ال َب

َ
ــا أ  َي

َ
ــال ِبیــِه َو َق

َ
ِإَل أ

 
ْ

ــل َّ َقاِت ــَیي ــا ُب ــاْه َي  َوا َغْوَث
َ

ــال َســْ�خُ 7 َو َق ُ ــی الْ
َ

 َفَبك
ٌ

ــِبیل ــاِء َس َ ــَن الْ َبٍة ِم ــْر ِإَل َش

َبًة  یَف َشــْر ْو
َ ْ
ِســِه ال

ْ
أ

َ
6 َفَیْســِقَیَك ِبك

ً
ــدا ّمَ َك ُمَ

َ
ــَى َجــّد

ْ
ْســَرَع َمــا َتل

َ
ــا أ َ

َ
 ف

ً
َقِلیــا

 
ُ

ِقَتــاِل َفَرَمــاُه ُمْنِقــذ
ْ
ْعَظــَم ال

َ
 أ

َ
اِل َو َقاَتــل ــّزَ  َفَرَجــَع ِإَل َمْوِقــِف الّنُ

ً
َبــدا

َ
 َبْعَدَهــا أ

ُ
 َتْظَمــأ

َ
ل

ُم 
َ

ــا ْیــَك الّسَ
َ
َبَتــاْه َعل

َ
َعَنــُه اهلُل َتَعــاَل ِبَســْهٍم َفَصَرَعــُه َفَنــاَدى َيــا أ

َ
َعْبــِدّيُ ل

ْ
َة ال ْبــُن ُمــّرَ

َّ َشــَهَق َشــْهَقًة  ُ
ــا ث ْیَن

َ
ــُدوَم َعل َق

ْ
ــِل ال ــَك َعّجِ

َ
 ل

ُ
َم َو َيُقــول

َ
ــا ُؤَك الّسَ ــِر ي ُيْق ا َجــّدِ

َ
َهــذ

 
َ

 َقَتــل
َ

ِه َو َقــال  َخــّدِ
َ

ُه َعــل
َ

ْیــِه َو َوَضــَع َخــّد
َ
7 َحــّىَ َوَقــَف َعل َســْ�خُ ُ ــاَت َفَجــاَء الْ َ

َ
ف

ْنَیــا 
ُ

 الّد
َ

ُســوِل َعــل ــاِك ُحْرَمــِة الّرَ  اْنِتَ
َ

 اهلِل َو َعــل
َ

ُهــْم َعــل
َ
ْجَرأ

َ
ــوَك َمــا أ

ُ
 َقَتل

ً
اهلُل َقْومــا

َعَفــاُء.«1 
ْ
َبْعــَدَك ال

7 كه  »و چــون بــا آن حضــرت بــه جــز خاندانــش كــی منانــد عــی بن احلســ�ن

یباصورتــان و نیکوســیرتان روزگار بــود بیــرون شــد و از پــدرش اجــازه ی جنگ  از ز

خواســت حضــرت اجــازه اش داد ســپس نگاهــی مأیوســانه بــه او كرد و چشــمان 

ــت، ســپس فرمــود: باراهلــا گــواه بــاش جــواین  یــر افکنــد و اشــک فرورحین خــود بــه ز

ین مــردم بــه پیغمبــرت بــود بــه جنــگ  كــه در صــورت و ســیرت و گفتــار شــبیه تر

ایــن مــردم رفــت مــا هــر گاه بــه دیــدن پیغمبــرت مشــتاق می شــدمی بــه ایــن جــوان 

یــاد بلنــد صــدا زد: اى پســر ســعد خــدا رحــم تــو را قطــع  نــگاه می كــردمی پــس بــه فر

1 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص113و114.
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كنــد مهچنــان كــه رحــم مــرا قطــع كــردى عــی7 بــه جانــب لشــکر شــد و جنــگ 

ســخی منــود و عــده اى را كشــت و بــه نــزد پــدرش بازگشــت و عــرض كــرد: پــدر 

ــا  جــان تشــنگی بــه جــامن آورد و از ســنگیین اســلحه آهنــ�ن ســخت ناراحــم آی

یــه افتاد و فرمود: اى امان، پســر  7 بــه گر جرعــه ی آیب فراهــم می شــود؟ حســ�ن

جــامن كمــی هــم بــه جنــگ ادامــه بــده ســاعی بیــش منانــده اســت كــه جــدت 

ــو را ســیراب خواهــد  ــز از آب ت ی ــا كاســه اى لبر حممــد6 را ماقــات كــین او ب

ــه  واهــی شــد پــس آن جــوان ب ــز تشــنه نن ــه پــس از آشــامیدن آن هرگ ــرد آیب ك ك

میــدان بازگشــت و كارزار عظیمــی منــود تــا آنکــه منقــذ بــن مــره عبــدى لعــ�ن تیرى 

ــر تــو اینــك  بــه ســوى او پرتــاب منــود و از پایــش در آورد صــدا زد: پــدرم ســام ب

ــزد مــا بیــا  ــر ن ــر تــو ســام می رســاند و می فرمایــد هــر چــه زودت جــدم اســت كــه ب

7 آمــد تــا  پــس نعــره اى بــرآورد و مــرغ روحــش از قفــس تــن پــرواز منــود حســ�ن

بــر بالینــش نشســت و صــورت خــود بــر صــورت عــی گذاشــت و فرمــود: خــدا 

بکشــد گروهــی را كــه تــو را كشــتند چــه جــرأیت نســبت بــه خــدا و هتــك احتــرام 

پیغمبــر6 داشــتند، بعــد از تــو خــاك بــر ســر دنیــا بــاد.« 

مقتل دوم:

شهادت علی اکبر7
کبر7 در مقاتل اینطور ذکر شــده: لحظات شــهادت علی ا

ق رأســه ضربة صرعته و ضربه الناس  »ث ضربه منقذ بن مرة العبدي  عل مفر

بأسیافهم ث اعتنق فرسه فاحتمله الفرس إل عسكر العداء فقطعوه بسیوفهم 

إربــا إربــا. فلمــا بلغــت الــروح التــراقي قــال  رافعــا صوتــه یــا أبتــاه هــذا جــدي رســول 

یف شــربة ل أظمــأ بعدهــا أبــدا و هــو یقــول العجــل  اهلل6 قــد ســقاني بكأســه الو
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با الســاعة فصــاح الســ�خ علیــه  کأســا مذخــورة حــى تشــر العجــل فــإن لــك 

 
َ

 َرُســوِلِه َو َعل
َ

ِن َو َعل ْحَ  الّرَ
َ

ُهــْم َعــل
َ
ْجَرأ

َ
ــوَك َمــا أ

ُ
 َقَتل

ً
 اهلُل َقْومــا

َ
الســام و قــال َقَتــل

َعَفا.«1
ْ
ْنَیــا َبْعــَدَك ال

ُ
 الّد

َ
ُســوِل َعــل ــاِك ُحْرَمــِة الّرَ اْنِتَ

ــر فــرق مباركــش زد كــه وى را از پــاى  »ســپس منقــذ بــن مــره عبــدى ضربــی ب

در آورد و مــا بــی لشــکر نیــز آن حضــرت را هــدف مششــیرهاى خــود قــرار دادنــد. 

یــان دســت بــه گــردن اســب خــود در آورد و اســبش او را بــه  پــس از ایــن جر

طــرف لشــکر دمشــن بــرد و دمشنــان بــدن وى را قطعــه قطعــه كردنــد. هنگامــی كــه 

روح مباركــش بــه حلــق مقدســش رســید بــا صــداى بلنــد فرمــود: پــدر جــان! ایــن 

 
ً
جــدم پیامبــر خــدا6 اســت كــه مــرا بــا جــام آیب ســیراب منود كــه بعــد از آن ابدا

یــرا  واهــم شــد. جــدم رســول خــدا6 می فرمایــد: العجــل العجــل! ز تشــنه نن

یــك جــام آب بــراى تــو ذخیــره شــده اســت كــه الســاعه آن را خواهــی آشــامید. 

7 پــس از اینکــه صیحــه اى كشــید فرمــود: خــدا بکشــد آن گروهی  امــام حســ�ن

را كــه تــو را شــهید كردنــد. چــه چیــزى ایــن جــرأت را بــه آنــان داد كــه بــر علیــه خدا 

و رســول6 قیــام منودنــد و نســبت بــه پیغمبر خدا6 هتك حرمــت كردند!؟ 

بعــد از تــو دنیــا نابــود شــود.«

شــب نهم )ابالفضل العباس7(

مقتل اول:

تشنگی اهل حرم
اهــل حــرم تشــنه بودنــد لــذا ابــی عبــد اهلل7 بــه قمــر بنــی هاشــم7 فرمودنــد بــرو و 

بــرای بچه هــا آب بیــاور اباالفضــل7 رفــت تــا آب بیــاورد:

1 . بحــار األنوار، چاپ بیروت، ج 45، ص45.
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»فســمع الطفــال ینــادون العطــش العطــش فرکــب فرســه و أخــذ رمــه و القربــة 

کــر  و قصــد نــو الفــرات حــى دخــل الــاء. فلمــا أراد أن یشــرب غرفــة مــن الــاء ذ

کتفــه المین و  عطــش الســ�خ و أهــل بیتــه فرمــی الــاء و مــل القربة  و حلها عل 

بم  يــق و أحاطــوا بــه مــن کل جانــب فحار یمــة فقطعــوا علیــه  الطر توجــه نــو الخ

کتفــه  ق عــل یــده الیمــی فقطعهــا فحمــل القربــة عــل  ر حــى ضربــه نوفــل الز

ى مــن الزنــد فحمــل القربــة بأســنانه  الیســر فضربــه نوفــل فقطــع یــده الیســر

يــق ماؤهــا ث جــاءه ســهم آخــر فأصــاب صــدره  فجــاءه ســهم فأصــاب القربــة و أر
1». فانقلــب عــن فرســه و صــاح إل أخیــه الســ�خ أدرکــیي

»اباالفضل العباس7 ناله ی اطفال را شنید كه ندا می زدند: العطش العطش 

ســوار اســبش شــد و مشــک را برداشــت و روانه ی فرات شــد وارد آب شــد وقی 

7 و اهل بیتش افتــاد آب را  خواســت كمــی آب بنوشــد بــه یــاد عطــش حســ�ن

ــت و مشــک را پــر كــرد و بــر روی دوش راســتش انداخــت و بــه مست خیمه ها  حین ر

روانه شد راه را بر او بستند و حماصره اش كردند پس با آهنا جنگید تا اینکه نوفل 

ارزق ضربــه ای بــه دســت راســت او زد و دســتش را قطــع كــرد مشــک را بــه دوش 

چپــش انداخــت. بــا ضربــه ی دیگــری دســت چپــش را قطــع كردنــد مشــک را به 

ــت ســپس تیــر دیگــری بــه قلبــش  حین دنــدان گرفــت تیــری بــه مشــک زدنــد و آب ر

زدنــد از اســب بــه زمــ�ن افتــاد بــرادرش حســ�ن را صــدا زد: بــه دادم برس.« 

مقتل دوم:

افتادن حضرت عباس7 از روی اسب
ی زمین: لحظات پس از افتادن حضرت عباس7 از اســب به رو

1 . بحــار األنوار، چاپ بیروت، ج 45، ص42.
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که: »یا أخی أدرك أخاك!«  ى زمین افتاد ندا داد  وقتی اباالفضل7  از مرکب بر رو

یاب ســاالر شایســتگان با شنیدن  برادر جان حســین! دیگر برادرت »عباس« را در

ى به میدان تاخت و خــود را به برادر  نــداى پرچمــدار قهرمانــش همانند باز شــکار

که به عباس نگریســت، دید دســت ها قلم شــده، پیشــانی  رســانید، امــا هنگامــی 

کمــر خمیده  شکســته و بــر دیدگانــش تیــر بیدادگــران نشســته است.حســین7 بــا 

کنــار پیکــر غــرق در خون پرچمــدار بلند آوازه اش نشســت، ســر او را  نزدیــك آمــد و 

کرد. حســین 7 خطا به او فرمود:  گرفت و او جان به جان آفرین تســلیم  به دامن 

ى.« برادرم! عباســم!  ت حیلتی و شــمت بی عدّو
ّ
»أخــی! االن انکســر ظهــرى و قل

کمــرم شکســت، و تدبیــر و چــاره ام، محــدود و  اینــك بــا بــه خــاك افتــادن تــو دیگــر 
اندك شــد و دشــمن تجاوزکار به شــماتت من برخاســت.«1

مقتل سوم:

برگشتن امام حسین7 به خیمه ها پس از شهادت قمر بنی هاشم7:
گاه بــا دنیایــی غــم و انــدوه برخاســت و بــه ســوى خیمه هــا بازگشــت. دختــر  آن 

گفت: »أبتاه هل لك علم بعّمی  فرزانه اش ســکینه3 به اســتقبال پدر شتافت و 

ى؟ او بــا دیدگانی اشــك بار  العبــاس؟« پــدر جــان! آیــا از عمویــم عبــاس خبــر نــدار

گرانمایــه ام! عمــوى قهرمانــت را  فرمــود: »یــا بنتــاه! اّن عّمــك قــد قتــل ...« دخــت 

کــه: »وا اخــاه!  ینــب3 فریــاد بــرآورد  کشــتند. در ایــن هنــگام خواهــر قهرمانــش ز

وا عباســاه! واضیعتنــا بعــدك!؛ هــان اى جــان بــرادر! اى عبــاس عزیــز! اى داد از 
ى و تنهایــی مــا پــس از شــهادت جانســوز تــو!«2 گرفتــار

1 . در ســوگ امیر آزادى، مترجم: مثیر األحزان، ص259.
2 . در ســوگ امیر آزادى، مترجم: مثیر األحزان، ص260.
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شــب و روز عاشورا )امام حسین7(

مقتل اول:

برگشتن ذوالجناح به خیام
که ذوالجناح بدون صاحب  یکی از لحظات سخت برای اهل بیت: وقتی بود 

یــارت ناحیــه ی مقدســه ایــن صحنــه بــه ایــن صــورت به  بــه خیمه هــا برگشــت در ز

کشــیده شده است: تصویر 

ــَن  ْي
َ
ــا َرأ ّمَ

َ
. َفل

ً
ــا ِکی  َبا

ً
ــا ْمِحم ، ُمَ

ً
ــدا ــَك َقاِص ، َو ِإَل ِخَیاِم

ً
ــاِردا ــَك َش ــَرَع َفَرُس ْس

َ
»َو أ

ــُدوِر،  خُ ِمــَن الْ َن  َبــَرْز  ،
ً
ّيــا ِو

ْ
َمل ْیــِه 

َ
َعل َســْرَجَك  َن  َنَظــْر َو   ،

ً
ّيــا ِز َمخْ َجــَواَدَك  َســاُء  الّنِ

َعِويــِل َداِعَیــاٍت 
ْ
ُوُجــوِه، َســاِفَراٍت  َو ِبال

ْ
ِطَمــاِت ال

َ
ــُدوِد، ل خُ

ْ
 ال

َ
ــُعوِر َعــل

ُ
َناِشــَراِت الّش

ٍت َو ِإَل َمْصَرِعــَك ُمَبــاِدَراٍت.«1
َ

ــا
َّ
ل

َ
ِعــّزِ ُمذ

ْ
َو َبْعــَد ال

یــن  »پــس چــون بانــوان حــرم اســب تیــز پــاى تــو را خــوار و زبــون بدیدنــد، و ز

تــو را بــر او واژگونــه یافتنــد، از پــِس پرده هــا)ى خیمــه( خــارج شــدند، درحالیکــه 

گیســوان برگونه هــا پراكنــده منودنــد، بــر صورت هــا می زدنــد و نقــاب ازچهره هــا 

افکنــده بودنــد، وبــه صــداى بلنــد شــیون می زدنــد، و ازاوج عــزت بــه حضیــض 

ذلــت درافتــاده بودنــد، و بــه ســوى قتلــگاه تــو می شــتافتند.«

مقتل دوم:

حمله به خیام
کودکان  کردند؛ زنــان و  وقتــی امــام7 را بــه شــهادت رســاندند به خیمه هــا حملــه 

گفتنــد مــا را به قتلــگاه ببرید: ن آمدنــد و  از خیمه هــا بیــرو

1 . المزار الکبیر، ابن المشــهدي، ص505.
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ْســَوُة  ــا َنَظــَر الّنِ ّمَ
َ
ِ 7 َفل َســْ�خ ُ  َمْصــَرِع الْ

َ
 َمــا َمــَرْرمُتْ ِبَنــا َعــل

َّ
ــَن ِبَحــّقِ اهلِل ِإل

ْ
»َو ُقل

 8 ٍ
ّ ْيَنَب ِبْنــَت َعِلي ْنــَى َز

َ
 أ

َ
 َفــَو اهلِل ل

َ
ْبــَن ُوُجوَهُهــّنَ َقــال  ِصْحــَن َو َضَر

َ
َقْتــل

ْ
ِإَل ال

 
َّ

ــَداْه َصــل ّمَ ــا ُمَ َکِئیــٍب  َي ــٍب 
ْ
يــٍن َو َقل َســْ�خَ 7 َو ُتَنــاِدي ِبَصــْوٍت َحِز ُ َتْنــُدُب الْ

ْعَضــاِء َو َبَناُتــَك 
َ ْ
ــُع ال َمــاِء ُمَقّطَ  ِبالّدِ

ٌ
ــل َســْ�خُ ُمَرّمَ ُ ا الْ

َ
ــَماِء َهــذ ــُة الّسَ

َ
ِئك

َ
ْیــَك َما

َ
َعل

ِإَل  َو  ْرَتــَی  ُ ٍ الْ
ّ َعــِلي ِإَل  َو  ْصَطــَی  ُ ــٍد الْ ّمَ ُمَ ِإَل  َو  ی 

َ
ْشــَتك ُ ِإَل اهلِل الْ َســَباَيا 

َعــَراِء َتْســِیي 
ْ
ا ُحَســْ�خٌ ِبال

َ
ــَداْه َهــذ ّمَ ــَهَداِء َيــا ُمَ

ُ
ِد الّش ــَزَة َســّیِ ْهــَراِء َو ِإَل َحْ َفاِطَمــَة الّزَ

 
ُ

ــول ي َرُس ــّدِ ــاَت َج ــْوَم َم َی
ْ
ــاْه ال َب َکْر ــاْه َوا  ــا َوا ُحْزَن َبَغاَي

ْ
ِد ال

َ
ْول

َ
 أ

ُ
ــل ــا َقِتی َب ــِه الّصَ ْی

َ
َعل

ــَباَيا  ْصَطــَی ُيَســاُقوَن َســْوَق الّسَ ُ ــُة الْ ّيَ ّرِ
ُ

ِء ذ
َ

ــَداْه َهــُؤل ّمَ ْصَحــاَب ُمَ
َ
اهلِل6 َيــا أ

َبــا  یــُح الّصَ ــْم ِر ْیِ
َ
ــًة َتْســِیي َعل

َ
ُتــَك َمْقَتل ّيَ ّرِ

ُ
ــَداْه َبَناُتــَك َســَباَيا َو ذ ّمَ َواَيــٍة َيــا ُمَ َو یِفي ِر

َداِء.«1 ِعَماَمــِة َو الــّرِ
ْ
وُب ال

ُ
َقَفــا َمْســل

ْ
ِس ِمــَن ال

ْ
أ وُز الــّرَ ــُز ْ ا ُحَســْ�خٌ َمج

َ
َو َهــذ

ید، چون نظر زنان به كشــتگان  »زنــان می گفتنــد: بــه حــق خــدا مــا را به قتلگاه بر

یــد: بــه خــدا ســوگند، فرامــوش  افتــاد صیحــه كشــیده، بــه صــورت زدنــد. گو

7 نوحــه می كــرد و بــا آواىی  ینــب دخــت عــی7 را كــه بــر حســ�ن منی كــم ز

یــن و دیل دردمنــد نــدا كــرده می گفــت: وا حممــداه! خداى آمســان بــر تــو درود  حز

یــان و خون آلــود بــا اعضــاى قطعــه قطعــه  فرســتاد، ایــن حســ�ن توســت كــه عر

بیفتــاده، واى از ایــن مصیبــت، دختــران تــو اســیرند، شــکایت ها را بــه نــزد خــدا و 

نــزد حممــد مصطــى6 و نــزد عــی مرتــیض7 و فاطمــه ی زهــرا3 و محــزه ی 

سیدالشــهداء می بــرم. وا حممــداه! ایــن حســ�ن اســت كــه در ایــن بیابــان كــه بــاد 

صبــا بــر آن خــاك پاشــد كشــته زنــازادگان اســت، امــان از ایــن مهــه حــزن و انــدوه، 

ایــن مهــه ســخی و بــا بــر تــو اى ابــا عبــد اهلل، گوئیــا جــدم رســول اهلل6 امــروز 

یــه ی مصطفاینــد كــه چــون  دنیــا را تــرك فرمــود. اى اصحــاب حممــد، اینــان ذر

1 . اللهــوف علی قتلی الطفــوف، مترجم: فهرى، ص133.
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یــه ی تــو  اســیران بــرده شــوند. در روایــات دیگــر: وا حممــداه! دخترانــت اســیر و ذر

پاشــد، این حســ�ن  كشته شــدگاین هســتند كه باد صبا بر پیکرهایشــان خاك فرو

یــده شــده یب هیــچ عمامــه و ردا.« اســت كــه ســر انــورش از قفــا بر

خطبه امام سجاد7

روضه خوانی امام سجاد7

کوفــه خطبــه ای می خواننــد و در آن بــه مصائــب اهل بیت:  امــام ســجاد7 در 

اشــاره می کنند:

ــَد اهلَل   َفَحِم
ً
ــا ــاَم َقاِئ ُتوا َو َق

ُ
ــك ِن اْس

َ
ــاِس أ  ِإَل الّنَ

َ
ــأ ْوَم

َ
ــَن7 أ َعاِبِدي

ْ
ــَن ال ْي َّ ِإّنَ َز ُ

»ث

ــا  َن
َ
ــِیي َفأ ْ َيْعِرْف ــْن لَ ــِیي َو َم ــْد َعَرَف ــِیي َفَق ــْن َعَرَف ــاُس َم ــا الّنَ َ ّیُ

َ
 أ

َ
ــال ــِه َو َق ْی

َ
ــَی َعل ْث

َ
َو أ

ُفــَراِت ِبَغْیــِر 
ْ
ُبــوِح ِبَشــّطِ ال

ْ
ذ َ َنــا اْبــُن الْ

َ
ِبیَطاِلــٍب أ

َ
ِ ْبــِن أ

ّ ِ ْبــِن َعــِلي َســْ�خ ُ ُّ ْبــُن الْ َعــِلي

ــُه 
ُ
ــَب َمال ُیــُه  َو ُســِلَب   َنِعیُمــُه َو اْنُتِ ــَك  َحِر َنــا اْبــُن  َمــِن  اْنُتِ

َ
 ِتــَراٍت أ

َ
ْحــٍل َو ل

َ
ذ

ُمــوَن 
َ
 َتْعل

ْ
ُم اهلَل َهــل

ُ
ْنَشــْدُتك

َ
 َفأ

ً
ِلــَك َفْخــرا

َ
َکــَی ِبذ  َو 

ً
 َصْبــرا

َ
ــُه َو ُقِتــل

ُ
َ ِعَیال َو ُســِیي

ْمــُمْ َو 
َ

ــا َقّد  ِلَ
ً
ُتُمــوُه َفَتّبــا

ْ
ل

َ
یَثــاَق َفَخذ ِ

ْ
َعْهــَد َو ال

ْ
ْعَطْیُتُمــوُه ال

َ
ِبي َو أ

َ
َکَتْبــُمْ ِإَل أ ــْم 

ُ
ك

َ
ّن

َ
أ

ِتي َو  ــُمْ ِعْتــَر
ْ
 َقَتل

ُ
 َيُقــول

ْ
وَن ِإَل َرُســوِل اهلِل6 ِإذ ٍ َتْنُظــُر ــِة َعــْ�خ ّيَ

َ
ــْم ِبأ

ُ
ِيك

ْ
ًة ِلَرأ

َ
َســْوأ

ِ َناِحَیــٍة َو 
ّ

ُکل ــاِس ِمــْن  ْصــَواُت الّنَ
َ
ــِىي َفاْرَتَفَعــْت أ ّمَ

ُ
ْســُمْ ِمــْن أ

َ
ــُمْ ُحْرَمــِىي َفل

ْ
ك اْنَتَ

ُمــون.«1
َ
ــُمْ َو َمــا َتْعل

ْ
ك

َ
 َبْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض َهل

َ
َقــال

ید، مهه ســاكت شــدند  ین العابدین7 اشــاره فرمود كه ســاكت شــو »ســپس ز

بــه پــا خواســت و خــداى را ســپاس گفــت و ثنــا خوانــد و نام پیغمبر6 بــرد و بر 

وى درود فرســتاد ســپس گفت: اى مردم هر كه مرا شــناخت كه شــناخته اســت 

1 . آهی ســوزان بر مزار شــهیدان، ترجمه ی اللهوف، ص158.
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و هــر كــه نشــناخت مــن خــود را بــه او معــریف می كــم مــن عی فرزند حســ�ن فرزند 

عــی بــن ابیطالــم مــن فرزنــد كــی هســم كــه احترامــش هتــك شــد و اموالــش 

ربــوده شــد و ثروتــش بــه تــاراج رفــت و اهــل و عیالــش اســیر شــد مــن فرزنــد كــی 

ــن  ــد م یدن ــه و عــداوت ســر بر ــرات یب ســابقه كین ــار رود ف ــه او را در كن هســم ك

فرزنــد كــی هســم كــه او را بــا شــکنجه كشــتند و مهــ�ن فخــر او را بــس اى مــردم 

یبــش  مشــا را بــه خــدا ســوگند می دانیــد كــه مشــا بودیــد بــر پــدرم نامــه نوشــتید و فر

دادیــد؟ و بــا او پیمــان بســتید و بیعــت منودیــد و بــه جنگــش پرداختیــد مــرگ بــر 

مشــا بــا ایــن كــردارى كــه از پیــش بــراى خــود فرســتادید و رســواىی بــر ایــن رأى مشــا 

بــا چــه دیــده اى بــه روى رســول خــدا6 نــگاه خواهیــد كــرد؟ هنگامــی كــه بــه 

یــد: چــون عتــرت مــرا كشــته اید و احتــرام مــرا هتــك كرده ایــد از امــت مــن  مشــا بگو

ــد  ــه یکدیگــر می گفتن نیســتید. راوى گفــت: صداهــا از هــر طــرف برخاســت و ب

نابــود شــده اید و منی دانیــد.« 

روضه های امام سجاد7 

کربال  ی امام زین العابدین7 بر مصائب شــهدای  امام صادق7 درمورد عزادار

می فرمایند:

ِبیــِه 
َ
 أ

َ
ــی َعــل

َ
َعاِبِديــَن7 َبك

ْ
ْيــَن ال   ِإّنَ َز

َ
ــُه َقــال

َ
ّن

َ
ــاِدِق7 أ ِوَي َعــِن الّصَ »َفــُر

ُمــُه ِبَطَعاِمــِه 
َ

ْفَطــاُر َجــاَء ُغا ِ
ْ

ا َحَضــَر اإل
َ

ــُه َفــِإذ
َ
ْیل

َ
 ل

ً
ــاَرُه َو َقاِئــا  َنَ

ً
َبِعــ�خَ َســَنًة َصاِئــا ْر

َ
أ

 اْبُن َرُســوِل اهلِل7 
َ

 ُقِتل
ُ

َي َفَیُقــول
َ

 َيــا َمــْول
ْ

ُکل  
ُ

َو َشــَراِبِه َفَیَضُعــُه َبــْ�خَ َيَدْيــِه َفَیُقــول

ــّىَ  ــَك َو َيْبِكــي َح ِل
َ

ُر ذ ــّرِ
َ

 ُيك
ُ

ــَزال  َي
َ

ــا  َف
ً
ــانا ــوِل اهلِل7 َعْطَش ــُن َرُس  اْب

َ
ــل  ُقِت

ً
َجاِئعــا

ِلــَك َحــّىَ 
َ

َکذ  
ْ

ــْم َيــَزل
َ
ــَزُج َشــَراُبُه ِبُدُموِعــِه َفل َّ ُیْ ُ

 َطَعاُمــُه ِمــْن ُدُموِعــِه ث
َّ

َيْبَتــل

 َفَتِبْعُتــُه 
َ

ْحــَراِء َقــال  ِإَل الّصَ
ً
ــُه َبــَرَز َيْومــا

َ
ّن

َ
ــُه أ

َ
ًل ل َث َمــْو

َ
 َو َحــّد

َ
ــَق ِبــاهلِل َعــّزَ َو َجــل ِ

َ
ل
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اَءُه َو 
َ

ــُع َشــِهیَقُه َو ُبــك ْسَ
َ
َنــا أ

َ
 ِحَجــاَرٍة َخِشــَنٍة َفَوَقْفــُت َو أ

َ
ــُه َقــْد َســَجَد َعــل َفَوَجْدُت

 َو 
ً
ــدا  اهلُل َتَعّبُ

َّ
ــَه ِإل

َ
 ِإل

َ
 ل

ً
 َحّقــا

ً
 اهلُل َحّقــا

َّ
ــَه ِإل

َ
 ِإل

َ
: ل

ُ
ٍة َيُقــول ــَف َمــّرَ

ْ
ل

َ
ْیــِه أ

َ
ْحَصْیــُت َعل

َ
أ

َیَتُه  َســُه ِمــْن ُســُجوِدِه َو ِإّنَ ِلْ
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یــرا از امــام صــادق7 روایــت  یــه می كــرد؛ ز »و انــدوه و ناراحــی بــزرگ بســیار گر

یســت و  ــر پــدرش چهــل ســال گر یــن العابدیــن7 ب شــده اســت كــه فرمــود: ز

ــگام  ــوده هن ــا ب ــر پ ــادت ب ــه عب ــا را روزه داشــت و شــب ها ب ــن مــدت روزه در ای

افطــار كــه می رســید خدمت گــزارش غــذا و آب حضــرت را مــی آورد و در مقابلــش 

می گذاشــت و عــرض می كــرد: آقــا بفرمائیــد میــل كنیــد. می فرمــود: فرزنــد رســول 

خــدا6 گرســنه كشــته شــد. فرزنــد رســول خــدا6 تشــنه كشــته شــد. آنقــدر 

یســت تــا غذایــش از آب دیدگانــش تــر  ایــن مجله هــا را تکــرار می كــرد و می گر

می شــد و آب آشــامیدین حضــرت بــا اشــکش می آمیخــت حــال آن حضــرت 

چنــ�ن بــود تــا بــه خــداى عزوجــل پیوســت. یکــی از غامــان حضــرت7 گفتــه 

یــد: مــن نیــز بــه دنبالــش بیــرون شــدم  اســت كــه روزى امــام بــه بیابــان رفــت گو

ــه و  ــر ســنگ ســخی هنــاده اســت مــن ایســتادم و صــداى نال ــدم پیشــاین ب دی

 ال الــه اال 
ً
 حّقــا

ً
 اهلل حّقــا

ّ
یــه اش را می شــنیدم مشــردم هــزار بــار گفــت: »ال الــه اال گر

1 . آهی ســوزان بر مزار شــهیدان، ترجمه ی اللهوف، ص210و211.
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« ســپس ســر از ســجده اش 
ً
 و صدقا

ً
 و تصدیقا

ً
 ال اله اال اهلل امیانا

ً
 و رّقا

ً
اهلل تعّبدا

برداشــت حماســن و صورتــش غــرق در آب بــود از اشــک چشــمش عــرض كردم: 

یــه ات كاهــش یابــد؟  آقــاى مــن وقــت آن نرســیده كــه اندوهــت پایــان پذیــرد و گر

بــه مــن فرمــود: واى بــر تــو! یعقــوب بــن اســحاق بــن ابراهــم پیغمبــر و پیغمبــرزاده 

بود و دوازده فرزند داشــت. خداوند یکی از فرزندانش را پهنان كرد موى ســرش 

ــده اش  ــه، دی ی ــراق ســفید گشــت و از غــم، كمــرش خــم شــد و از گر ــدوه ف از ان

نابینــا بــا اینکــه فرزنــدش در مهــ�ن دنیــا بــوده و زنــده ویل مــن پــدرم و بــرادرم و 

هفــده تــن از فامیلــم را كشــته و بــه روى زمــ�ن افتــاده دیدم چگونــه روزگار اندوهم 

یــه ام بکاهــد.« ســر آیــد و گر


