راهنمای مطالعه کتاب:
برای استفاده هرچه بهتر از این کتاب ،نکاتی خدمت مخاطبان تقدیم میشود:
پاورقی :نکات کوتاهی هستند که برای فهم مطلب ،مخاطب به آن نیاز دارد؛ اعم از معنی بعضی
لغات مشــکل و یا ترجمه متون آیات و روایات .پاورقیها با عالمت * مشــخص شــده و در انتهای همان
صفحه توضیح مربوطه درج شده است.
پینوشــت :مطالبــی هســتند که مخاطب برای فهم بیشــتر بیانــات میتواند بــه آن مراجعه کند که
بیشــتر شــامل توضیح اشــخاص و وقایع ذکرشــده در بیانات اســتاد رفیعی اســت .کلماتی که پینوشت
دارنــد بــا درج عــددی کوچــک در کنار کلمه ،مشــخص شــده و در پایان کتــاب ،توضیحــات آن قرار داده
شده است.
نمایــه :در ایــن کتــاب بــه دو صــورت نمایش داده شــدهاند؛ هم در حاشــیه کتاب در کنــار پاراگراف
مربوطه و هم در انتهای هر جلسه به صورت «چکیده مطالب» .ممکن است مخاطب در هنگام مطالعه
یک جلسه به علت غرق شدن در محتوا ،سیر جلسه را فراموش کند؛ نمایهها در حاشیه متن به او کمک
میکند که با نگاهی ســریع به آن ،سیر متن را دوباره بازیابد.
چکیــده :مطالــب چکیــده نیز از آن جهت اســت کــه مخاطب بعــد از مطالعه کتــاب در صورتیکه
نیازمند مطلب خاصی از کتاب باشــد ،میتواند به چکیده مطالب مراجعه کرده و در ســخنرانی با جدا
نمــودن صفحــه مربوطه از آن بهرهبرداری نماید .چکیده مطالب همچنین به مخاطب کمک میکند که
با مطالعه ســریع این فهرســت ،بتواند مروری اجمالی بر محتوای کتاب داشــته باشــد .البته وجود نمایه
بههیچعنوان نباید باعث شود که مخاطب ،خود را از خواندن حتی بخشی از متن کتاب معاف بداند.
قطع کتاب از این جهت «وزیری» انتخاب شده است که فرصت درج نمایه را میدهد .مخاطبان
محتــرم ایــن کتاب میتوانند در حاشــیهای که برای کتاب در نظر گرفته شــده ،در کنار نمایههای موجود،
نکات مهم خود را یادداشت کنند.
توصیه میشود که ابتدا متن کتاب را بدون مراجعه به پینوشتها مطالعه فرمایید؛ چراکه کثرت
پینوشتها و حجم آنان باعث میشود که نتوانید به خوبی از متن کتاب بهره ببرید .بعد از مطالعه کامل
ً
بیانات ،مجددا به ابتدای بیانات رفته و اینبار به محض رسیدن به هر کلمه که شامل توضیحات بود،
به قسمت مربوطه مراجعه کرده و پس از مطالعه توضیحات آن کلمه ،ادامه بیانات را مطالعه فرمایید.
شــاید وقتی برای اولین بار این کتاب را مطالعه میفرمایید ،چش ـمها متوجه و درگیر با تغییر اندازه
قلم ،نمایه ،عالمتهای پاورقی و پینوشــت شــود؛ اما توصیه میکنیم و خواهشمندیم که از توجه به این
مســائل پرهیز کرده و متن را دنبال کنید.
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دیباچه
تاریــخ پرتالطــم بشــریت ،انقالبهای خونین بســیاری را تاکنون به خود دیده اســت ،اما تنها پیام
حیاتبخش عاشوراست که از عرصه زمان و مکانی محدود فراتر رفته و همچنان پس از گذشت قرنها،
جان زندهدالن را روشــن نگه داشــته است و همچون خورشیدی فروزان بر راه انسانهای آزادیخواه پرتو
افشــانی میکند .هرچند نهضت عاشــورا تنها قیام شــیعه در برابر ظلم و جور نبود اماآنچنان اثرگذاری و
ماندگاری بینظیری داشت که همچنان درگذر تاریخ ،شور میآفریند و شعور میبخشد و همه مظلومان
را برای ایجاد صفی فشــرده و متحد در برابر ظالمان دنیا فرامیخواند تا آنجا که در دوره معاصر ،انقالب
اســامی مــردم ایــران به رهبری خلــف صالح حســینی ،امام خمینــی؟هر؟ نماد و نمــود عینی نهضت
حسینی بود.
فرهنگ عاشورا ،فرهنگ پایداری ،مقاومت و زیستن شرافتمندانه و مرگ باعزت در روزگار سلطهی
ســتم اســت و ایــن فرهنــگ همانند خون در شــریان حیات آگاهانه و طیبه بشــری جریــان دارد .بنابراین
انقالب اسالمی واقعهای در امتداد واقعه عاشورا است و همچون نهضت کربال میثاقی جاوید و عهدی
استوار با خداوند دارد ،نمیتوان آن را همچون رویداد و یا حادثهای در مقطعی از تاریخ دانست که پایان
پذیرفتــه اســت .نشــانه صالبــت آن چهل ســال عزاداری ملــت بزرگ ایران بــا نام خون خــدا در زیر بیرق
انقالب اســامی اســت که موجبات قدم گذاشــتن امت انقالبی ایران اســامی را به دومین گام انقالب
مهیا ساخته و تحقق آرمان بزرگ ایجاد تمدن اسالمی را نزدیک گردانیده است.
انقــاب اســامی ایــران و نهضــت بیــداری مــردم مســلمان جهــان ،نشــان داد کــه عاشــورا پایــان
نمیپذیــرد ،انقالبهــای عاشــورایی تمــام نمیشــود بلکــه هــرروز تکــرار میگــردد و بــهپیــش میتــازد تا
ســرانجام روز طلوع فرارســد و پاســدار حقیقی اسالم و قرآن ظهور کند و رایت «جاءاحلق و زهق الباطل ان
ً
ْ َْ ّ ْ ََ َْ َ ُ
*
َّ ُ
َ ََ ْ َ َ ْ
باد َي
الذک ِر أ ّن ال ْرض َي ِرثا ِع ِ
ور ِمن بع ِد ِ
الباطــل کان زهوقــا» را بــه اهتزاز درآورد و آیــت «و لقد کتبنا ِف الزب ِ
َّ
الص ِ ُ
ال َ
ون»** را تحقق بخشد.
آنچــه اکنــون پیــش روی شماســت ،مجموعــه ای از معــارف نــاب و درس هــای انقــاب عظیــم
حســینی اســت که در قالب فیش منبر برای امامان محترم جماعت به همت اداره اوقاف و امور خیریه
و دفتــر مطالعــات ،پژوهــش ها و ارتباطات حوزوی تدارک دیده شــده اســت .امیدواریم ایــن اثر ،در نگاه
فرهیختگان به ویژه امامان جماعت مقبول افتد و پیشنهادات و نظرات ارزشمند خویش را از خادمان
خود در مرکز رسیدگی به امور مساجد دریغ نفرمایند.
دفتر مطالعات ،پژوهش ها و ارتباطات حوزوی
مرکز رسیدگی به امور مساجد
* اسراء81/
** انبیاء105/
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مقدمه
باسمه تعالی
محــرم مــاه آگاهــی ،مــاه رشــد و بالندگی ،مــاه جوشــیدن و اندیشــیدن ،ماه
شکوفایی و ماه سوگواری سرور و ساالر شهیدان است .کربال صحنه تقابل فائزین
و خائضین ،ارباب دنیا و شــیفتگان آخرت و سعادتمندان و شقاوتمندان است.
ً
کربال صرفا یک مجلس روضه و عزاداری نیســت؛ کربال مدرســه عشــق و دانشــگاه
تعالی است.
آنتــوان بــارا میگویــد :اگــر حســین از مــا بــود در تمــام زمیــن بــرای او پرچــم
برمیافراشتیم و مردم را با نام حسین به مسیحیت فرامیخواندیم.
جــرج جــرداق میگویــد :همان انــدازه که حســین با درخت نبــوت و اخالق
علوی پیوند داشت؛ یزید با روحیه سفیانی و بیشرمی مأنوس بود.
محمــد بــن علــی جنــاح میگوید :هیــچ نمونهای از شــجاعت بهتــر از آنکه
امامحسین؟ع؟ از لحاظ فداکاری و تهور نشان داد در عالم پیدا نمیشود*.
به تعبیر کمالالدین اسماعیل اصفهانی از شعرای قرن هفتم:
چون محرم رســـید و عاشـــورا
وز پـــی ماتـــم حســـین علـــی
لعنت دشـــمنانش باید گفت

خنده بـــر لب حـــرام باید کرد
گر ی�ه زا� با�ر ،وام ب�ا ی�د کرد
ت
دوس�داری ت�مام ب�ا ی�د کرد

راز مانــدگاری نهضــت کربــا را بایــد در اراده الهی ،اخــاص اباعبداهلل؟ع؟،
جامعیت قیام ،حقمحوری و عناصر و اصحاب یافت.
دهــه محــرم یــادآور حرکــت ســترگ اباعبــداهلل؟ع؟ در مبــارزه بــا ســتم امــوی
اســت .کربال محدود به یک ســرزمین و عاشورا منحصر به یک روز نیست؛ کربال به
جغرافیای همه عالم و عاشورا به وسعت همه روزهاست.
یکــی از راههــای دریافــت پیــام عاشــورا ،بررســی رجزهــا و شــعارهای امــام
حســین؟ع؟ و اصحــاب باوفــای آن حضــرت اســت؛ ایــن نوشــتار مشــتمل بــر
مجموعهای از ســخنرانیهای حقیر در تبیین این شعارهاســت؛ امید آنکه مفید
فایده باشد.
والسالم  /ناصر رفیعی
* .ر.ک .شخصیت و قیام امامحسین؟ع؟ در سخن متفکران غیر شیعی ،سیدمرتضی عادلی

�ل ݠاݤ ّ
سه ݣݢول
ج ݣ ݣ ݣ ݤݢݣ

ه�م� ت � ىݠگ ز
ا ی � و ج اݢ ݢݭݫ ݭݫ ݔ اه ع�اداری
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی

آغاز محرم بازشدن یک
نمایشگاهی است که در آن کرامت،
شهادت ،اخالص ،ایثار ،فداکاری
و همه خوبیها پیدا میشود و
برای هر سلیقهای اعم از جوان و
نوجوان ،زنها و پیرمردها در این
نمایشگاه الگو وجود دارد.

مقدمه
محرم بهار عقل و عاطفه است؛ هم عقل ما حکم میکند برویم امامحسین
را بشناســیم ،هــم عاطفــه و احســاس مــا حکــم میکنــد بــا اباعبــداهلل 1و کاروانش
همراه شویم .محرم ماه خرد و احساس و ماه همراهی با کاروان ابیعبداهلل است.
در واقع آغاز محرم بازشــدن یک نمایشــگاهی اســت که در آن کرامت ،شــهادت،
اخالص ،ایثار ،فداکاری و همه خوبیها پیدا میشــود .لذا برای هر ســلیقهای در
ایــن نمایشــگاه کاال و متاع وجود دارد .برای جــوان و نوجوان الگو دارد ،برای زنها
الگو دارد ،برای پیرمردها الگو دارد .این نمایشــگاه خیلی متنوع اســت؛ همه نوع
کاالیی در آن عرضه میشود و مشتری هم زیاد دارد.
من امشب به عنوان مقدمه چند مطلب عرض میکنم:

چرا عزاداری همیشگی؛ آن هم با این شکوه؟
مطلب اول :چرا عزاداری
اباعبداهلل؟ع؟ باید هر سال ،آن هم
با این شکوه و عظمت تکرار شود؟

مطلب اول این است که چرا عزاداری اباعبداهلل؟ع؟ باید هر سال ،آن هم با
این شکوه و عظمت تکرار شود؟
در جنــگ احــد ،2حمــزه 3و هفتاد تن شــهید شــدند؛ آیا هر ســال بــرای احد
جریان فراگیر و عام داریم و از آن تجلیل میکنیم؟
در صفین ،4عمار 5و یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ شهید شدند ،در جنگ جمل6
چند هزار نفر شــهید شــدند ،آیا هرســال از آنها تجلیل میشود؟ نه؛ اما در رابطه با
عزاداری اباعبداهلل؟ع؟ هر ســال تکرار میشــود .دلیل این تکریم و تجلیل دوماهه
یا حداقل ده روز ،آن هم با این گسترش چیست؟
*

توبه.۱۱۹ ،
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جواب اول :سفارش انبیاء و رسول خدا و ائمه؟مهع؟
ما دو جواب داریم؛ یک جواب این است که انبیاء و رسول خدا و ائمه؟مهع؟
کــه همــه هــم در زندگیشــان مصیبــت و ســختی بــوده ،همــه ســفارش کربــا را
نمودهاند؛ یعنی خود اینها گفتهاند از امامحسین؟ع؟ یاد کنید.
در همــه مناســبتهای قمــری زیــارت امامحســین؟ع؟ مســتحب اســت
حتی شــب قدر ،تنها شــخصیتی که زیارت اربعین 7دارد امامحسین؟ع؟ است.
امامرضــا؟ع؟ فرمــوده اســت :هــر مصیبتــی داشــتید «فابــک للحســین»* بــرای
امامحســین؟ع؟ گریــه کنیــد .اینها نشــان از ویژه بــودن عزاداری و ضــرورت تکرار
آن است.
امام سجاد؟ع؟ میفرماید :سه روز در اسالم بسیار سخت بوده -۱ :شهادت
حمــزه سیدالشــهداء -۲ ،شــهادت جعفــر بــن ابیطالــب 8و  - ۳شــهادت پدرم
َ َْ
َ
امامحســین؟ع؟و بعــد میفرمایــد« :ال َی ْو َم ك َی ْو ِم ال ُح َس ْــی ِن»؛** هیــچ روزی مثل روز
حسین نبود.
خود امامحســن؟ع؟ دارد به شــهادت میرســد ،همه دورش نشســتهاند ،تا
َ
َ
امامحســین؟ع؟ گریه میکند میفرماید :حســینجان! «ال َی ْو َم ك َی ْومک»؛*** روزی
به سختی روز تو نیست ،تو گریه نکن.
پس یک پاســخ این اســت که خود ائمه؟مهع؟ روی امام حســین؟ع؟ حساب
ویژه باز کردهاند و توصیه به تکرار و تجدید غم او نمودهاند.

* وسائل الشیعه ،ج ،۱۴ص۵۰۲؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۲۸۵؛ عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۹۹
** َ«ن َظ َر َسـ ّـی ُد َاْل َعابدیـ َـن َعلـ ُّـی ْبـ ُـن َاْل ُح َسـ ْـین َع َل ْیه َمــا َّ
السـ َـا ُم إَل ُ َ ْ َ ْ َ َّ
ـاس ْبـ ِـن َع ِلـ ِّـی ْبـ ِـن
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ى عبی ِد ا َّ ِهَّلل بـ َ ِـن عب َـ ِ
َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ
ى ر ُســول َا ِهَّلل َصلــى ا ُ
ــال َمــا ِم ْ
ــن َی ْــوم أ َش َّــد َع َل َ
هَّلل َعل ْی ِــه َو آ ِل ِه ِم ْن َی ْــو ِم
ق
ــم
ث
ر
ب
ع
ــت
ُأ ِبــی طا ِل ٍب فاس
َ ِ
َْ َ ٍ َ
َ
ْ َ ُ َ
ُ َ
ُ
ُ
أ ُح ٍد ق ِتــل ِفیـ ِـه َع ّم ُه َ َح ْمـ َـزة ْبـ ُـن َع ْبـ ِـد ال ُم ّط ِل ِب أ َسـ ُـد ا ِهَّلل َو أ َس ُد َر ُســو ِل ِه َو َب ْع َد ُه َیـ ْـو َم ُمؤ َتة ق ِتــل ِفیـ ِـه
ُ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ َ
َ
ِا ْبـ ُـن َع ِ ّم ِه َج ْعفَـ ُـر ْبـ ُـن أ ِبــی َطا ِل ٍب ثــم َقــال علیـ ِـه الســام ُو ال یــو ٌم كیو ِم الحســی ِن علیـ ِـه السـ َـام ِازدلف
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ َ
ّ
َ
َْ َ ُ ّ َ
ـون أن ُهـ ْـم ِمـ ْـن َهـ ِـذ ِه ال ّمـ ِـة كل َی َتقـ َّـر ُب ِإلــى ا ِهَّلل َعـ ّـز َو َجــل ِب َد ِمـ ِـه َو
علیـ ِـه ثالثــون ألــف رجــل یزعمـ
ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ٍ َّ ُ َ َ َّ َ
َّ َ
ُ
ـى ق َت ُلـ ُ
ـوه َب ْغیـ ًـا َو ُظ ْلمـ ًـا َو ُع ْد َوانـ ًـا ُثـ َّـم َقـ َـال َع َل ْ
ـا ُم َر ِحـ َـم
ـ
الس
ـه
ـ
ی
ـ
ت
ح
ـون
ِ
هـ َـو ِبـ ِ
ـاهَّلل یذ َِك َر َهـ ْـم َفــا ی َت َِعظـ َ َ َ
َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َاهَّلل ال َع ّب َاس فلقــد آثـ َـر َو أ ْبلـ َ
ـداه فأبدلــه اهَّلل عــز و جــل ِب ِه َمــا
ـى و فدى أخاه ِبنف ِسـ ِـه حتــى ق ِطعــت یـ
اح ْیــن َیطیـ ُـر به َمــا َمـ َـع َاْل َم َالئ َكــة فی َاْل َج َّنة َك َمــا َج َع َل ل َج ْع َفــر ْبــن َأبــی َطالــب َو إ َّن ل ْل َع َّباس ع ْنــدَ
َج َن َ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ا ِهَّلل تبــارك و تعالــى من ِزلــة یغ ِبطــه ِبهــا ج ِمیــع الشــهد ِاء یوم ال ِقیامـ ِـة» (األمالــی للصــدوق ،ص 462؛
بحاراالنــوار ،ج ،۲۲ص۲۷4؛ ریــاض االبــرار ،ج ،۱ص.)۱۹۳
*** األمالی للصدوق ،ص۱۱۶؛ المناقب ،ج ،4ص۸6؛ بحاراالنوار ،ج ،45ص .۲۱۸

دو جواب داریم؛
جواب اول اینکه انبیاء و
رسول خدا و ائمه؟مهع؟ همه
سفارش کربال را نمودهاند.
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جواب دوم :ویژگیهای امامحسین؟ع؟
جواب دوم اینکه در میان
پیشوایان معصوم؟مهع؟
امامحسین؟ع؟ خصوصیات
منحصر به فردی دارند که
عبارتند از:

همــه ائمــه معصومیــن نور واحدند ،همه بــرای هدایت بشــر آمدهاند و تکریم
و یادشــان الزم اســت .احیــاء امــر ائمــه مــورد توجــه اســت امــا در میان پیشــوایان
معصــوم؟مهع؟ امامحســین؟ع؟ خصوصیات منحصــر به فردی دارند که ایشــان را
ویژه و خاص قرار داده است .برخی از این ویژگیها عبارتند از:
 .1اجابت شدن دعا

 .1دعا زیر قبه بارگاه اباعبداهلل؟ع؟
به اجابت میرسد؛

 .2خاک کربال برای تبرک به مقدار
کم قابل خوردن است و سجده
بر آن حجابهای هفتگانه را از
بین میبرد؛

پیامبر؟ص؟ فرمود :دعا زیر قبه بارگاه اباعبداهلل؟ع؟ به اجابت میرسد*.

امــام هــادی؟ع؟ وقتی بیمار شــد ،مقــداری پول داد و فرمود :بــه کربال زیر قبه
جدم اباعبداهلل؟ع؟ بروید و برای من دعا کنید**.
 .۲خاک کربال
خــاک کربــا بــرای تبــرک بــه مقــدار کم قابــل خــوردن اســت .کدام خــاک در
ایــن عالــم قابل خوردن اســت جز خاک کربال؟! میفرماید :ســجده بــر خاک کربال
ُ
حجابهــای هفتگانــه را از بین میبــرد .نه امام بعد از کربال سجدهشــان بر خاک
کربال بوده است.
قبــل از آن هــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ وقتــی از صفیــن برمیگشــت بــه کربــا آمد
خاک کربال را برداشت بوسید و بویید و روی صورتش گذاشت***.
حضــرت ابراهیــم؟ع؟ وقتــی بــه کربــا رســید زمین خورد و بخشــی از ســرش
شکســت و خــون جاری شــد .خیلی ناراحت شــد؛ چــون وقتی برای انســان یک
اتفاقــی میافتــد یکــی از تحلیلهایــش ایــن اســت که خطا یــا گناهی کــرده و این
اتفاق کفاره آن گناه است.
بالفاصلــه ســؤال کــرد :خدایــا! مــن خطایــی کــرده بــودم؟ خطاب شــد :نه،
اینجــا خــاک کربالســت و اینجــا خونهایــی روی زمیــن ریخته میشــود؛ چون تو
*

َ َّ َ
َ َ َ َْ ُ َ َ
«ع ْن َع ْبــد َاهَّلل ْب َ ْ َ َّ
ــن َع َل َ
َ
ــى ا ُ
هَّلل َع َل ْی ِــه َو آ ِل ِه َو َاْل َح َس ُ
ــت َعلى ا َّلن ِب ِّ
ى عا ِت ِق ِــه
ــی ص َل
اس قال :دخل
ِ َِ َ ِ
ــن العب ْ ِ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ـاد َمـ ْـن عاداه َمــا
َو الح َسـ ْـی ُن على ف ِخـ ِـذ ِه َ َیل ِث ُمه َمــا َو ُیق ّبله َمــا َو َیقــول  -اللهـ ّـم َوال َمـ ْـن َوااله َمــا َو عـ ِ
َ
َ
ُ
َ َ ُِْ َ ْ َ َُُْ ْ َ ِ َْ ُ َ َُ َ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َ
َ ّ
َ
اس كأ ِنــی ِبـ ِـه و قــد خ ِضبــت شــیبتُه ِمــن د ِمـ ِـه یدع َــو فــا یجــاب و یســتن ِصر فــا
ثـ ّـم قــال َیا ِا ْبـ َـن َع َّب
ٍ
َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُی ْن َصـ ُـر قلـ ُـت ف َمـ ْـن َیف َعــل ذ ِلـ َـك َیا َر ُســول ا ِهَّلل قــال ِشـ َـر َُار أ ّم ِتــی مــا لهـ َـم ال أنالهــم َاهَّلل شــفاع ِتی ثــم َقــال
َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
َ ْ َ َُ َ ً َ ّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ
َ
اس مــن زاره ع ِار َفــا ِبح ِقـ ِـه ك ِتــب لــه ثــواب ألـ ِـف حجـ ٍـة و َألـ ِـف عمــر ٍة أال و مــن زاره فكأنمــا
َیا ِا ْبـ َـن َع َّب
َ ْ َ َ َ ٍ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ
قــد زار ِنــی و مــن زار ِنــی فكأنمــا قــد ز َار اهَّلل و حــق الزا ِئـ ِـر علــى ا ِهَّلل أن ال یع ِذبه ِبالنـ ِـار و ِإن ا ِلجابــة
ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ ْ
َ ْ َ ُ
َ َ
ــن ُول ِــد ِه» (وســائل الشــیعه ،ج ،14ص 452؛ كفایــة
ــت ق َّب ِت ِــه َو ا ِّلشــف َاء ِفــی ترب ِت ِــه و ال ِئمة ِم
تح

االثــر ،ص۱۷؛ بحاراالنــوار ،ج ،۳6ص.)۲۸6
** الكافی ،ج ،4ص567؛ کامل الزیارات ،ص ۲۷۳؛ وسائل الشیعه ،ج ،۱4ص.۵۳۷
*** وقعة صفین ،ص۱۴۰؛ األمالی للصدوق ،ص۱۳۶؛ شرح نهج البالغه ،ج ،۳ص.۱۷۰
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ابراهیــم هســتی و پیامبر ویژه ما هســتی؛ خواســتیم یک بخشــی از خــون تو هم در
اینجا روی زمین ریخته باشــد که بعد خونهایی ریخته میشــود ســابقه خون تو
هم باشد*.
 .٣گریه مستمر
مــا بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و برای رســول خدا؟ص؟ گریه میکنیــم .در دعای
َ َّ َ ُ َ
ندبــه میخوانیــم«َ :ف َع َلى َا ْ َل َ
ــب ِم ْن اهلبیت ُم َح َّم ٍد َو َع ِل ٍ ّ
هَّلل َعل ْی ِه َما
ــی صلى ا
ای
ط
ِ ِ
َو آله َمــا َف ْل َی ْبــك َا ْل َب ُاك َ
ون»؛** برای اهلبیت گریه کنید .على فرمود :شــیعههای ما
ِ
ِِ
برای شادی ما شاد و برای ناراحتی ما ناراحت میشوند***.
اهلبیــت برای گریــه بر اباعبداهلل حســاب ویژه باز کردهانــد .امامرضا فرمود:
ریان بن شبیب !9اگر خواستی برای چیزی گریه کنی برای حسین گریه کن****.
 .4زیارت در مناسبتها
 شبهای مناسبتی از جمله عید غدیر و قربان و بیست و هفتم رجب ،ایام
قدر***** زیارت امامحســین وارد شده است .همچنین در زیارات بعضی از
ائمه وارد شده که زیارت امامحسین را بخوانید.
 زیارت امامحسین در برخی شبها مانند قدر به منزله مصافحه با  ۱۲4هزار
پیامبر شمرده شده است.
بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۲۴۳؛ ریاض االبرار ،ج ،۱ص۱۷۲؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج ،۱۷ص .۱۰۲
*
** المزار الكبیر البن المشهدی ،ص۵۷۸؛ َاالقبال ،جْ ،۱ص۲۹۷؛ بحاراالنوار ،ج ،9۹ص.۱۰۷
َ َ َ ٌّ َ َ ْ َّ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ـیع ًة َی ْن ُص ُر َون َنــا َو َی ْف َر ُح َ
اخ َتـ َـار َل َنا ِشـ َ
ون
*** «قــال ع ِلــی علیـ ِـه الســام  إن اهَّلل ســبحانه أطلــع إلـ
ـى الر ِ
ضَ ف ُ
ْ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َِْ َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِلفر ِحنــا و یحزنــون ِلحز ِننــا و یبذلــون أنفســهم و أموالهــم ِفینــا أول ِئــك ِمنــا و هــم معنــا ِفــی ال ِجنــان»
(غررالحکــم ،ح.)۲۰4۹
َ َّ ُ َ َ
ً
**** « َعن َا ّلر َضــا َع َل ْیــه َّ
ــن َشــبیب إ ْن ُك ْن َ
  فــی َ
الس َــا ُ
ــال َل ُــه َیا ِا ْب َ
ــت َبا ِكیــا ِل َش ْ
ــی ٍء
ق
ــه
ن
أ
:
یث
د
ح
م
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َ ُ ِ ٍ ُِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َف ْاب ِك ِل ْل ُح َسـ ْـین ْبــن َع ِلـ ّـی عل ْیـ ِـه ّ
الســام  ، ف ِإنــه ذ ِبــح ك َمــا ُیذ َبــح الك ْبــش َو ق ِتــل َم َعــه َِمـ ْـن اهلبیتـ ِـه
ِ
ِ
ٍ
ً َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ـون ِلق ْت ِلـ ِـه
ث َما ِن ََیــة َع َشـ َـر َر ُجــا َمــا ل ُهـ ْـم ِفــی الرض شــبیهون و لقــد بكـ ِـت الســماوات الســبع و الرضـ
ْ َ َ ْ ِ َ َ َِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ
ْ
ن بكیــت على الحســیَ ِن علیـ ِـه الســام َ ، حتــى ت ِصیــر دموعــك علــى 
یب ِإ
ِإلـ َـى أن قَـ َـال َ :یا ِابــن شـ ِـب ٍ
َخ ّد ْیـ َـك غفـ َـر ا ُ
ان أ ْو َك ِثیـ ًـرا َیا ِا ْبـ َـن َشــبیب إنْ
ان أ ْو َكبیـ ًـرا َق ِلیـ ًـا َك َ
هَّلل َلـ َـك ُك َّل َذ ْنــب َأ ْذ َن ْب َتـ ُـه َص ِغیـ ًـرا َك َ
ِ
ٍ
ِ ٍ ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
هَّلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل َو َال َذ ْنـ َـب َع َل ْیـ َـك َف ُزر َاْل ُح َسـ ْـی َن َع َل ْیه َّ َ ُ َ ْ َ َ
ـى ا َ
یب ِإ ْن َسـ َّـر َك
ســرك أن تلقـ
َ ِ
الســام َ ، ی ْا ِابن َشـ ِ َـب َ َ ٍْ
ِ
َ ّ َ ُ ََ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ
َ ْ َ َّ َ َ َ َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ّ
أن تســكن الغــرف المب ِنی َــة ِفی الجن ِة مع الن ِب ِی و آ ِلـ ِـه  ،صلــى اهَّلل علی ِهــم فالعــن قتلة الحســی ِن ،
َ َ
ُ
َُْ
َْ
ُ
ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ
ـون لـ َـك ِ َمـ َـن ا ّلثـ َـو ِاب ِم ْثــل َمــا ِل َمـ ِـن ا ْس ُت ْشـ ِـه َد َم َع َ ال ُح َسـ ْـی ِن فقل
یب ِإن ســرك أن یكـ
َیا ِا ْبـ َـن َشــب
ُْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ً
َ َ َ َ ِ َ ْ َ ٍ ُ َ َْ
ً
ْ َ َّ َ ْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
متــى مــا ذكرتــه یــا لیت ِنــی كنــت معهــم فأفــوز فــوزا ع ِظیمــا  ،یا ِابــن شـ ِـب ٍیب ِإن ســرك أن تكـ َـون معنــا
َ َّ
َ
َْ َ
َ
ْ
ََ َ
ً
َ
ـى م َن َاْلج َنان َف ْ
احـ َـز ْن ِل ُح ْز ِن َنــا َو ِافـ َـر ْح ِلف َر ِح َنــا َو َعل ْیـ َـك ِب َوال َی ِت َنــا فلـ ْـو أ ّن َر ُجــا
ـات ال ُعلـ ِ
َ ِفــی الد َر َجـ ِ
ِ ِ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ُ
أ َحـ َّـب َح َجــرا ل َحشـ َـر ُه ا ُ
هَّلل َم َعه َیـ ْـو َم ال ِق َی َامـ ِـة» (وســائل الشــیعه ،ج ،14ص۵۰۲؛ عیــون اخبــار الرضا،
ج ،۱ص۲۹۹؛ األمالــی للصــدوق ،ص)۱۳۰
َ َ ْ َّ َ
الســا ُم  بــه بخــش چهــارم تحــت عنــوان ثــواب
***** بــرای مشــاهده روایــات زیــارت امامحســین علیـ ِـه
َ َ ْ َّ َ
الســا ُم  مراجعــه شــود!
زیــارت امامحســین علیـ ِـه

 .3اهلبیت؟مهع؟ برای گریه
بر اباعبداهلل؟ع؟ حساب ویژه
باز کردهاند.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان
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چهــار هــزار فرشــته دائــم دور قبر امامحســین طــواف میکننــد ،زائــر را بدرقه
نموده و به استقبال او میآیند.
امام صادق در سجده قدر برای زائران قبر جدش دعا میکرد.
فرشتهها برای زیارت امامحسین سالها انتظار میکشند؛
اینها امور سادهای نیست.

تجلیل از عاشورا ،تجلیل از نبوت و امامت
[مطلب دوم این است که قصه
تجلیل از کربال و عاشورا ،تجلیل از
اصل اسالم و نبوت و امامت است.
شیعه چهار رکن دارد:
بعثت ،غدير ،عاشورا و ظهور
این چهار رکن مثل چهار مرحله
به هم وابسته است که اگر یکی را
برداریم بقیه به هم میریزد.

مطلــب دوم ایــن اســت کــه قصه تجلیــل از کربال و عاشــورا ،تجلیــل از اصل
اســام و نبــوت و امامت اســت .شــیعه چهــار رکــن دارد -۱ :بعثت پیامبــر گرامی
اســام -۲ ،غدیر -۳ ،عاشــورا -4 ،ظهور .این چهار رکن مثل چهار مرحله به هم
وابسته است .اگر یکی را برداریم بقیه به هم میریزد .آغاز اسالم با بعثت است.
ُْ ََ آ
ُ َّ
َ َ
ً ّْ
ْ أُ ّ
ا�ه»*
«ه َو ال ذ ِ�ی بَ�ع ث� �ِفی ال� ِم ِیّ� ی� نَ� َر ُسولا ِم ن� ُه ْم یَ� ت�لو عل ْ ی� ِه ْم � یَ� ِت ِ
ا� ب� ن
مع� ت� درس ن� خ� ن
و کسی ت
وا�ده رسولی زا� خ�ود�ش ن
اس� که در یم� ن
گ� خ� ت�
را� ی
ا� ج� ی
آ
که آ� ی� تا� ش� را ب�ر � ن�ها می خ� ن
وا�د.
َ اما این بعثتُ ،اگر غدیر
است ْ َ ْ :فَ َ َ َ
نباشد ّ َناقص َ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ أ ُّ َ َّ
َ
ّ
الر ُس ُ
�غ
ف
ت
ْ
ول َب� ِ ّل�غْ َما أ� ز�ن� َل إ� َل یْ�ك ِم ن� ر ب�ك إَو ن� لم ��عل �ما ب�ل ت
� رسال ت�ه»؛**
« ی�ا � ی�ها
ِ
ً ِ
ِ ِ
ِ
آن
ن
ت
ف
ت
�ش
ت
کاملا ( ب�ه مردم) ب�رسا�ن
ز
ز
ام�ر! �� چ�ه ا� طر� پ�روردگار� ب�ر �و �ا�ل ده اس�،
ای پ� ی� ب
ن
ن
ن
ن
و اگر ا� ج�ام �دهی پ� ی�ام خ�دا را �رسا�دهای.
اآلن در دنیــا بعثــت بــدون غدیــر را ببینیــد کــه بعثــت داعشــی 10و وهابــی11
امر خودش را حاکم سعودی میداند.
شده است ،اسالمی درست شده که ولی ِ
تفتازانی 12از علمای بزرگ اهلســنت اســت ،میگوید :هرکســی ولو به زور و
قهر حکومت جامعه را به دست خودش گرفت امام است.
مردمیکــه ملک ســلمان را ولــی امر خود بداننــد نتیجه اســام بعثت بدون
غدیر است.
اگــر کســی بعثــت و غدیر را پذیرفت و عاشــورا را حفظ کــرد و منتظر ظهور بود
این چهار گام اســام را حفظ میکند :اســام علوی ،اســام والیی ،اسالم ناب نه
اسالم بیروح و خشک .نامه امامحسین به مردم بصره دفاع از بعثت است .نامه
امامحســین بــه مردم کوفه دفاع از امامت اســت؛ یعنی بعثــت و غدیر .اما اگر این
ســه آمد و مورد چهارم نیامد؛ یعنی ظهور باز هم ناقص اســت .روایت داریم :ظهور
* جمعه.2 ،
** مائده.6۷ ،
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امام زمان روز عاشوراســت؟ روزی که امامحســین به شــهادت رســیده روز جمعه
بوده و در روایت داریم :روز جمعه روز ظهور امام زمان است*.
در زیارت عاشــورا وقتی شــروع میکنیم اول امامحســین را به پیامبر نســبت
میدهیــم ،بعــد به امیرالمؤمنین .رســول خــدا مظهر بعثت اســت و امیرالمؤمنین
ً
مظهــر غدیــر اســت ،دقیقــا دو ســه جای زیارت عاشــورا مربــوط به ظهور میشــود؛
یعنی عاشورا حلقه ارتباط ظهور و غدیر و بعثت است.
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در زیارت عاشورا اول
امامحسین؟ع؟ را به پیامبر
نسبت میدهیم ،بعد به
امیرالمؤمنین؟ع؟ و دو سه جای
زیارت عاشورا مربوط به ظهور
میشود؛ یعنی عاشورا حلقه ارتباط
ظهور و غدیر و بعثت است.

تشیع ادریس مغربی

ادریس مغربی 13خودش از افراد اهلسنت است که شیعه شد و یک سفری
َ َ
عنی الحســین» نوشــته اســت.
هــم بــه ایران داشــته اســت .کتابی به نام «قد ش ّــی ِ
ایشان میگوید :من رفتم کتابهای خودمان را بررسی کردم ،دیدم از امام حسین
خیلــی تجلیل و تکریم کردهاند و نوشــتهاند :ایشــان «ســید شــباب اهــل الجنة» و
«محبوب قلب پیامبران» است و کسی است که پیامبر خدا او را «فرزند» خطاب
کــرد .اینهــا را جمع کردم که یک مجموعهای از ویژگیهای امامحســین در منابع
اهلسنت شد.
محبــوب مورد توجه پیامبر را به شــهادت
بعــد دیــدم یک عــدهای این آقای
ِ
رساندند.
آن وقت امروز یک عده دارند در دنیا از آن قاتل و پیروانش حمایت میکنند؛
این بود که من پی به حقانیت شیعه بردم و به تشیع گرایش پیدا کردم.

ادریس مغربی عالم مستبصر
َ
اهلسنت در کتاب «قد ش َّي ِعني
الحسین» مجموعهای از
ویژگیهای امامحسین؟ع؟ در
منابع اهلسنت را گردآوری کرده
است.

آنتوان بارا و امامحسین؟ع؟

آنتوان بارا 14یک آدم مســیحی اســت و مصاحبهای هم بــا یکی از روزنامهها
کــرد کــه چاپ شــده اســت .آنتوان بــارا تمام حرفهایــی که مســیحیها راجع به
امامحســین زدهاند را جمع کرده و در کتابش میگوید :امامحســین متعلق به همه
ادیــان و مذاهب اســت؛ چــون کارش ،کار عام و فراگیر بــود؛ کاری بود که جامعه را
نجات داد و با ظلم مبارزه کرد.
بعــد میگویــد :مــن از دو ویژگــی امامحســین خیلــی خوشــم میآیــد :یکــی
انقالبی بودن و شجاعتش و دیگری تواضع او.

*

جمــال األســبوع ،ص 38؛ بحاراالنــوار ،ج ،9۹ص۲۱6؛ إلــزام الناصــب فــی اثبــات الحجــة الغائــب
َ
َّ َ
الســا ُم  ،ج ،۲ص.۸۵
َعل ْی ِــه

آنتوان بارا نویسنده مسیحی
تمام حرفهایی که مسیحیها
راجع به امامحسین؟ع؟ زدهاند را
جمع کرده و در کتابش میگوید:
امامحسین؟ع؟ متعلق به همه
ادیان و مذاهب است؛ چون
کارش ،کار عام و فراگیر بود و
جامعه را نجات داد و با ظلم
مبارزه کرد.

16

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

آسیبشناسی عاشورا

مطلب سوم اینکه در تمام
وقایع تاریخی و جریاناتی که ما
در عالم داریم حتی خداشناسی،
آسیبها و آفتهایی وجود دارد.
در قصه عاشورا هم چهار آسیب
اساسی شامل؛ آسيب محتوایی،
روشی ،اجتماعی و تحلیلی وارد
شده است.

مطلب ســوم که بســیار مهم اســت این اســت که هــر جریانــی در تاریخ دچار
آفت و آسیب شده است.
از خود خداشناسی که باالتر نیست؛ یکی از آسیبهایش شیطان است که
در مقابل خدا ایستاد و سجده نکرد و کار خدا را رد کرد.
در تمــام وقایــع تاریخی و حوادث و جریانات که ما در عالم داریم آســیبها و
آفتهایی وجود دارد؛ حاال این آسیبها از دو ناحیه وارد میشود :یکی دشمن،
ً
مثــا :یــک عده آمدند حدیــث جعل کردند تا به احادیث صحیــح لطمه بزنند یا
چون به قرآن نتوانستند آسیب بزنند تفسیرش را جعل کردند.
در قصه عاشورا هم چهار آسیب اساسی وارد شده است:

 .1آسیب محتوایی
آسیب محتوایی خطرناکترین
نوع آسیب است .یعنی با مطالب
نادرست و غیرمستند به تبیین
نهضت عاشورا پرداخته شود.

اولیــن آســیب عاشــورا ،آســیب محتوایــی اســت .آســیب محتوایــی
خطرناکتریــن نــوع آســیب اســت .یعنــی مــن اینجا ســخنرانی کردم یک کســی
حرفهــای بنــده را نــوع دیگــری نقل کنــد و از خودش یــک مطالبی بنویســد .این
نوشتههایی که تا امروز از کربال به دست ما آمده اگر افرادی با غرض و از روی جهل
چیزهایی کم و زیاد بکنند ،بزرگترین گناه است.
مــا در قــرآن چندیــن «ویــل»* داریــم .امامباقــرفرمود« :ویــل» چاهــی در جهنم
اســت؛** کنایــه از اینکــه یکی از اقســام عذاب الهی ،ویل اســت .تنهــا آیهای که
سه تا «ویل» پشتسرهم دارد آیه  ۷۹سوره بقره است ،میگوید:
ثَ َ ن ً
فَ َ ْ ٌ ّ َّ �ذ نَ َ ْ تُ ُ نَ ْ ت َ َ أَ ْ ْ ثُ َّ َ قُ ُ نَ َ �ذَ نْ ن َّ َ شْ ت َُ
ا� َ ِب�� ی� ِد ی� ِهم �م ی�َ�ولو� هـ ا ِم� ِع� ِد الل ِـه ِل ی���روا ِب� ِه �م�ا
«�و ی�ل ِلل ِ ی� َّ� ی�ك� ب�و� ال ِك� ب
قَ ً فَ َ ْ ٌ ُ ّ ّ َ َ
ك تَ� َ� تْ� أ� ْ�د�ه ْم َو َو ْ� ٌل ّل ُهم ّم ّ َما َ� ْكس ُ� نَ
و�»***
� ِل ی�لا �و ی�ل لهم ِمما
ی
ِ ی ِ ب
ب ی ِ یِ
دس� خ�ود می ن�و ی� ن
پ�س وای ب�ر آ� ن�ها که ن�و�ش ت�های ب�ا ت
«ا� ن�،
س�س می ی
گو� ن�د :ی
س�د ،پ
آ
آ
آن
زا� ف
ت
نها زا� �� چ�ه ب�ا
داس� ».ت�ا � ن� را ب�ه ب�های کمی ب� ف�رو�ش ن�د .پ�س وای ب�ر ��
طر� خ�
آ
آ
آ
دس� می� ن
ا� زا� � ن� چ�ه زا� یا� ن� راه ب�ه ت
ت
دس� خ�ود ن�و�ش ت� ن�د؛ و وای ب�ر � ن� ن
ور�د!
* بقــره۷۹ ،؛ ابراهیــم۲ ،؛ مریــم۳۷ ،؛ انبیــاء۱۸ ،؛ ص۲۷،؛ زمــر۲۲ ،؛ فصلــت۶ ،؛ زخــرف۶۵ ،؛ جاثیــه،
۷؛ ذاریــات60 ،؛ طــور۱۱ ،؛ مرســات۴۹ ،۴۷ ،۴۵ ،۴۰ ،۷۷ ،۳۴ ،۲۸ ،۲۴ ،۱۹ ،۱۵ ،؛ مطففیــن،۱ ،
َ ،۱۰همــزه۱ ،؛ ماعــون.4 ،
َ ُ
َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ـى نبـ ّـی َا ِهَّلل ِحیـ َـن َقـ ِـد َم َاْل َم ِد َینـ َـةَ ،و ُهـ ْـم َی ْو َم ِئـ ٍـذ أ ْســوأَ
** َعـ ْـن أبــی جعفــر علیـ ِـه الســام  ،قال« :نزلــت علـ
َ َّ ِ َ ْ ً َ ٍ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ
َ َ َّ
ُ
ْ
ٌ
ـاس كیــا ،فأح ِســنوا الكیــل ،و أمــا الویــل فبلغنــا  -و اهَّلل أعلــم  -أنــه ِبئــر ِفــی جهنــم» (تفســیر
النـ ِ
القمــی ،ج ،۲ص410؛ تفســیر الصافــی ،ج ،5ص ۲۹۸؛ بحاراالنــوار ،ج ،۱۰۰ص.)۱۰6
*** بقره.۷۹ ،
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مــا حــق نداریم بــا مطالب نادرســت و غیرمســتند نهضت عاشــورا را بیــان کنیم.
ً
آنقــدر مطالــب صحیح و مســتند موجود اســت ،مثــا« :مقتل جامــع» 15تألیف
آقــای پیشــوایی 16یا «شــهادتنامه امام حســین» 17توســط دارالحدیــث 18تحقیق
شــد .عزیــزان مواظــب باشــید هــر کتابــی کــه در بــازار میآیــد معتبــر نیســت .هــر
مقتلــی به صرف نام مقتل ،قابل نقل نیســت .معاالســف برخی افراد سرشــناس
روضههــای بیســند و ضعیــف نقــل میکننــد .هرگــز بــه نقــل قــول از افــراد حتــی
افــراد مشــهور هــم اکتفــا نکنید .بــرای هر مطلبــی ســند بخواهید ،آن هــم حداقل
ســند کهن و مربوط به بزرگان تاریخ؛ البته داســتان تاریخ غیر از فقه اســت .دقت
فقهــی نمیخواهــد اما حداقــل بزرگی ،در کتابش نقل کرده باشــد .مرحوم آیتاهلل
احمدی میانجی 19فرمود :از نوشــتههای حاج شــیخ عباس قمی 20تجاوز نکنید.
نفسالمهموم 21ایشــان کتاب خوبی اســت .معاألسف هر سال افرادی از خود به
روضهها میافزایند.

 .۲آسیب روشی
دومین آسیب عاشورا ،آسیب روشی است .برای عزاداری اباعبداهلل ضجه،
فریاد ،گریه و زبانحال هیچ مانعی ندارد؛ اما ما میتوانیم این جلسه را با موسیقی
بچرخانیم؟ اآلن بعضی از عزاداریها با آالت موســیقی اداره میشــود؛ این خوب
نیســت .میتوانیم یک ســبکی را پیاده کنیم که برای فرد مبتذلی اســت؟ نه این
کار صحیح نیست.
شــاعر معــروف و متدینــی نزد مقــام معظم رهبــری (حفظه اهلل) آمــد و گفت:
نظر شما راجع به سبکهای موسیقی چیست؟ ایشان فرمود :الزم است .سبک
َ
موســیقی غیر از خود موســیقی اســت باالخره شــعری که آدم میخواند در یکی از
سبکها قرار میگیرد.
بحث روشــی در الفاظ هم هســت .یک وقتی مقام معظم رهبری فرمود :ابرو
و چشــم ابوالفضل که موجب کمال و فضیلت ایشــان نیست؛ فضیلت عباس در
شجاعت و مبارزه و امامشناسی ایشان است.

آسیب روشی یعنی اینکه برای
عزاداری اباعبداهلل؟ع؟ ضجه،
فریاد ،گریه و زبانحال هیچ مانعی
ندارد؛ اما ما میتوانیم این جلسه را
با موسیقی بچرخانیم؟
البته سبک موسیقی غیر از خود
موسیقی است.

بحث روشی در الفاظ هم هست.

 .3آسیبهای اجتماعی
ســومین آســیب عاشــورا ،آســیبهای اجتماعــی اســت .عــزاداری و
مجلــس گرفتن بــرای اباعبداهلل الزم اســت .باید ایــن مجالس روزبهروز باشــکوهتر
برگــزار شــود اما میشــود بــا مال غصبی باشــد؟ عــزاداری اباعبــداهلل را یک جایی
انجــام بدهیــم کــه صاحبش راضی نیســت یا ســاعتی از شــب را برنامــه بگذاریم

مراد از آسیبهای اجتماعی یعنی
اینکه برپایی عزاداری با مال
غصبی یا در ساعتی از شب که
بیماران و دیگران اذیت میشوند یا
در صورتی که واجباتی مثل خمس
به گردن داریم قبول نیست.
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که بیماران و دیگران اذیت شــوند ،این کار درســت نیســت .عزاداری بر اباعبداهلل
فضیلت اســت؛ اما پرداخت خمس واجب اســت؛ کســی که خمســش را ندهد
و مجلــس بگیــرد ،مورد قبول نیســت .هرگز واجبات را فدای مســتحبات نکنیم،
امامحســین شــهید اقامه واجبات و ترک محرمات اســت .چگونه میشــود بدون
نماز یا با مال حرام عزاداری کرد؟

 .4آسیب تحلیلی

مراد از آسیب تحلیلی این
است که عدهای تحلیل غلط
میکنند .مثال میگویند که
شهادت ابیعبداهلل؟ع؟ به رضایت
و قضا و قدر الهی است.

بحث این کتاب تحليل شعارهای
عاشورا است؛ روز عاشورا هر
کسی به میدان آمده ،شعری
خوانده است؛ در این اشعار غیر
از معرفی شخص ،معرفی هدف
هم است.

چهارمیــن آســیب عاشــورا ،آســیب تحلیلــی اســت .عــدهای تحلیل غلط
میکننــد .چطور حادثــه منا 22که پیش آمد ،اول تحلیلی کــه کردند ،گفتند :قضا
و قدر الهی است.
23
وقتــی ســر مقــدس ابیعبــداهلل را مقابــل ابنزیــاد گذاشــتند ،بــه
علی بن الحسین گفت :خدا برادرت علی بن الحسین (علیاکبر) را کشت*.
اتفاقــا خــود معاویه هم در خالفت یزیــد گفت :خالفت یزید قضا و قدر الهی
است.
مــا قضــا و قــدر را قبــول داریم ولی شــما خودت را از پشــت بــام پایین پرتاب
کنی ،قضا و قدر الهی است؟
24
چــه زمانــی خــدا راضی بــه قتــل مظلوم اســت؟ شــیخ صــدوق در کتاب
اعتقادات 25خود مینویســد :این حرف عوامانه اســت که کســی بگوید شــهادت
ابیعبداهلل به رضایت الهی است.
برخــی ،کوتاهیهــای خود را به گــردن قضا و قدر الهــی میگذارند .همه امور
عالــم بــه اذن خداســت ،حتی شمشــیر شــمر بــدون اذن الهــی نمیبرد؛ امــا مقام
اذن و علــم و تقدیــر الهی رضایت به ســتم نمیدهد .شــما شــراب بخــور بگو خدا
خواست ْ ،کدام عقل سلیم میپذیرد؟
ت َ �ذ ْ
ْ
َّ أ
ْ
ْ فَ ْ ش َ َ ْ ُ ن َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ق
ن
ِإ«� نَّ� الل َـه یَ�� ُم ُر بِ�ال َع ْد ِل َوال ِإ� ْح َس ِن
ا� ِإَو ی�� ِاء ِ ی ال�ر ب�ى و ی��هى ع نِ� ال�ح� ِاء والم�ك ِر
َ ْ َ غْ َ ظُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ تَ �ذَ َّ
ك ُر نَ
و�»**
وال ب�� ِی ی� ِع�كم لعلكم �
ف
خ
خ� ن
ن
ش
ش
ش
کا� � ن
احسا� و ب���� ب�ه ز�ن� ید� ن
ن
رما� میدهد؛ و زا� �فح�ا و م�کر و
داو�د ب�ه عدل و
ک�د؛ خ� ن
س�م ،ن�هی می ن
ت
داو�د ب�ه �ش ما نا� ز
در� میدهد� ،ش ا ی�د تم��ذکر �ش و ی�د!
امر و نهی الهی معلوم است هرگز به فحشاء و ظلم فرمان نداده است.
بحث امســال من تحلیل شــعارهای عاشــورا است .روز عاشــورا هر کسی به
* االرشاد ،ج ،۲ص۱۱۶؛ اعالم الوری ،ص۲۵۲؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص.۱۱۷
** نحل.90 ،

یرادازع هاگیاج و تیمها
 :لوا هسلج

میدان آمده ،شــعری خوانده اســت؛ در این اشــعار غیر از معرفی شخص ،معرفی
هــدف هم اســت .ما امســال هرشــب یکــی از این اشــعار را بیان میکنــم و هدف
رجز 26را هم میگویم که خواننده این رجز چه چیز را میخواهد بگوید.
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ف� ی� ش� ض
رو�ه

برگ 1

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

 .1امالی صدوق
 .2نفس المهموم
 .3قسمتی از زیارتنامه حضرت
 .4سوگنامه آلمحمد؟مهع؟
 .5همان

پایان (فرود)

خوشا جانی که جانانش حسین است
خوشا دردی که درمانش حسین است
(الحول وال قوة اال باهلل العلی العظیم)

اوج مرثیه

دیدنــد آقــا گریه میکند .پرســیدند :چرا گریه میکنی؟ فرمــود :برای خودم گریه نمیکنم ،برای عزیز زهرا حســین گریه میکنم
که همراه با خانوادهاش به ســوی شــما مردم پیمانشکن میآید .مردم بیرون داراالماره منتظرند ببینند چه میشود .ناگهان
دیدند آه ســر بریدهای از باالی داراالماره به زمین افتاد و بعد از آن بدن بیســر و غرق به خونی پایین افتاد ،وقتی نگاه کردند
ایوای این بدن سفیر امام حسین ،مسلمبنعقیل.
دشــمن به همین بســنده نکرد ،دلها بســوزه ،پای مســلم را به طنابی بســتند در میان کوچه و بازار میکشانند ،یاحسین چه
کردند با ســفیر شــما .اما وقتی خبر به اردوگاه ابیعبداهلل رســید ناله هاشــمیان و فاطمیان بلند شــد .زینب؟اهس؟ گریه میکند و
اشــک از چشــمان حســین؟ع؟ جاری شــد؛ قربان اشــک چشــمت آقاجان .حضرت به خانواده مســلم تســلی دادند؛ اما؛ الیوم
کیومک یا اباعبداهلل .عرضه بداریم آقاجان شــما رفتید ،تســلیت گفتید ،تســلی دادید ،دل بچههای مسـ ُ
ـلم ،اما کسی نبود به
زینبت به ســکینهات تســلی بدهد آنوقتیکه بدن پاره پارهات در گودی قتلگاه به زمین افتاده بود ،آخ بمیرم ،راوی میگوید
ُّ
عد ُة من االعراب ّ
دیدم َفا َ
حتی َج ُّرها عنه ،عدهای از اعراب آمدند و سکینه را کشانکشان از بدن پدر جدا کردند5.
جت َم َعت

پرورشمرثیه

امشــب متوســل به آن عزیزی میشــویم که هر چند امام نیست؛ اما سالها قبل از شهادتش پیغمبر اکرم؟ص؟ برای مظلومیت
ین َو ُت َص ِّلی َع َل ْی ِه َا ْل َم َال ِئ َك ُة َا ْل ُم َق َّر ُب َ
او گریه کرده؛ بلکه فرمودَ :ت ْد َم ُع َع َل ْی ِه ُع ُی ُ
ون ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ون 1.یعنی اگر کسی ایمان در قلبش باشد
برای غریبی او گریه میکند؛ پس اشک در مظلومیت او نشانه ایمان است؛ وجود مبارک مسلمبنعقیل؟ع؟ که بسیاری از آن
بزرگوار حاجت گرفتهاند.
َ
امام حسین؟ع؟ هنگامی که او را به عنوان سفیر خود به کوفه فرستادند ،در نامهای اینگونه نوشتند :هو ِثقتی من اهلبیتی،
یعنی از جانب من هرچه او بگوید من گفتهام ،او مورد اطمینان و از خانواده من است؛ و هنگامی که عزیز زهرا در عصر عاشورا
نگاهــی بــه چــپ و نگاهی به راســت کرد ،دید همــه یارانش به زمین افتادهاند و یــاوری ندارد .یک به یک آنهــا را صدا زد ولی
در صدر آنها فرمود :یا مســلمبنعقیل! یا هانیبنعروه! 2بعد صدا زدند :یا مسلمبنعوســجه! یا حبیببنمظاهر! چرا هرقدر
صدایتان میزنم جواب نمیدهید؟ و این مطلب نشان میدهد که مسلم چقدر برای امام حسین؟ع؟ عزیز بوده است.
َ
َ
ین َو َا ْل َح َسن َو َا ْل ُح َس ْین َع َل ْیه ْم َو َع َل ْی َك َا َّ
لس َال ُم3
َا َّلس َال ُم َع َل ْی َك أ ُّی َها َا ْل َع ْب ُد َا َّ
لصا ِل ُح َا ْل ُم ِط ُیع ِهلِل َو ِل َر ُسو ِل ِه َو ِل ِمیر َا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِ
ِ ِ
ِ
خود نمکخوار و نمکدان شکنند
اهل کوفه همه پیمان شکنند
در خانه به رویم بستند
شب
اما
صبح با من همگی پیوستند
ِ
فقط پیرزنی به نام طوعه به نماینده عزیز زهرا؟اهس؟ جا داد؛ اما طوعه میگوید :برای او غذا بردم دیدم مشغول مناجات است،
لــب بــه غذا نزده .عرض کردم :آقا دیشــب نخوابیدید؟ فرمودند :اندکی خوابیــدم ،در عالم خواب عمویم امیرالمومنین؟ع؟ را
دیدم به من فرمود :الوحا الوحا العجل العجل ،زود نزد ما بیا ما منتظرت هستیم4.
جهادی بینظیر کرد و عدهای را به هالکت رســاند .اما از باالی بام ســنگ میزدند ،تیر میزدند ،بدن زخمی شــده ،حضرت را
گرفتند به طرف داراالماره بردند .تشنه است؛ اما تا سه مرتبه هرچه خواست آب بنوشد آب پر خون بود .فرمود به این مضمون
که گویا مقدر آن است من تشنه باشم.

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب اول محرم (ذکر حضرت مسلم؟ع؟)
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برگ 1

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

مطلــب دوم ایــن اســت کــه قصــه تجلیــل
از کربــا و عاشــورا ،تجلیــل از اصــل اســام و
نبوت و امامت است .شیعه چهار رکن دارد:
بعثــت ،غدیــر ،عاشــورا و ظهور .ایــن چهار
رکن مثل چهار مرحله به هم وابســته است
که اگر یکی را برداریم بقیه به هم میریزد.
در زیــارت عاشــورا اول امــام حســین؟ع؟
را بــه پیامبــر نســبت میدهیــم ،بعــد بــه
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و دو ســه جــای زیــارت
عاشورا مربوط به ظهور میشود؛ یعنی عاشورا
حلقه ارتباط ظهور و غدیر و بعثت است.

مطلب ســوم اینکه در تمــام وقایع تاریخی
و جریاناتــی کــه مــا در عالــم داریــم حتــی
خداشناســی ،آســیبها و آفتهایــی وجود
دارد .در قصــه عاشــورا هــم چهــار آســیب
اساســی شــامل؛ آســیب محتوایی ،روشی،
اجتماعی و تحلیلی وارد شده است.
آسیب محتوایی خطرناکترین نوع آسیب
است .یعنی با مطالب نادرست و غیرمستند
به تبیین نهضت عاشورا پرداخته شود.
آســیب روشــی یعنی اینکــه برای عــزاداری
اباعبــداهلل؟ع؟ ضجــه ،فریــاد ،گریــه و
زبانحــال هیــچ مانعــی نــدارد؛ امــا مــا
میتوانیــم ایــن جلســه را بــا موســیقی
بچرخانیــم؟ البتــه ســبک موســیقی غیــر از
خود موسیقی است.
بحث روشی در الفاظ هم هست.
مــراد از آســیبهای اجتماعــی یعنی اینکه
برپایی عزاداری با مال غصبی یا در ساعتی
از شب که بیماران و دیگران اذیت میشوند
یــا در صورتــی کــه واجباتی مثــل خمس به
گردن داریم قبول نیست.
مراد از آسیب تحلیلی این است که عدهای

صفحه 22

مطلــب اول :چــرا عــزاداری اباعبــداهلل؟ع؟
باید هرسال ،آن هم با این شکوه و عظمت
تکرار شود؟
دو جــواب داریم؛ جواب اول اینکه انبیاء و
رســول خدا و ائمه؟مهع؟ همه ســفارش کربال
را نمودهاند.
جــواب دوم اینکــه در میــان پیشــوایان
معصوم؟مهع؟ امام حسین؟ع؟ خصوصیات
منحصر به فردی دارند که عبارتند از:
 .1دعــا زیــر قبــه بــارگاه اباعبــداهلل؟ع؟ بــه
اجابت میرسد؛
 .2خاک کربال برای تبرک به مقدار کم قابل
خوردن اســت و ســجده بر آن حجابهای
هفتگانه را از بین میبرد؛
 .3اهـــــــــــلبیت؟مهع؟ بــرای گــــــــــــــــــریه بــر
اباعبداهلل؟ع؟ حساب ویژه باز کردهاند؛
 .4در شــبهای مناســبتی و همچنیــن
در زیــارت بعضــی ائمــه؟مهع؟ زیــارت امــام
حسین؟ع؟ وارد شده است.

آنتــوان بــارا نویســنده مســیحی تمــام
حرفهایــی کــه مســیحیها راجــع بــه امام
حسین؟ع؟ زدهاند را جمع کرده و در کتابش
میگویــد :امام حســین؟ع؟ متعلق به همه
ادیــان و مذاهــب اســت؛ چــون کارش ،کار
عــام و فراگیر بود و جامعــه را نجات داد و با
ظلم مبارزه کرد.

بحث این کتاب تحلیل شــعارهای عاشورا
اســت؛ روز عاشورا هر کسی به میدان آمده،
شــعری خوانــده اســت؛ در این اشــعار غیر از
معرفی شخص ،معرفی هدف هم است.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

آغاز محرم بازشــدن یک نمایشگاهی است
که در آن کرامت ،شــهادت ،اخالص ،ایثار،
فــداکاری و همــه خوبیهــا پیدا میشــود و
برای هر سلیقهای اعم از جوان و نوجوان،
زنهــا و پیرمردهــا در ایــن نمایشــگاه الگــو
وجود دارد.

ادریس مغربی عالم مستبصر اهلسنت در
َ
کتاب «قد ش َّــی ِعنی الحســین» مجموعهای
از ویژگیهــای امــام حســین؟ع؟ در منابــع
اهلسنت را گردآوری کرده است.

تحلیــل غلــط میکننــد .مثــا میگوینــد که
شــهادت ابیعبداهلل؟ع؟ به رضایت و قضا
و قدر الهی است.
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالی:
َ أَ ُّ َ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َ ّ َ َ ُ
ك نُو�وا َم َع َا ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ِا��وا الله و
ِِی

شعار گویای هدف یک گروه
و یا یک فرد است و اولین
شعاری که در اسالم داشتیم
ُ ُ َ َ ّ َ ْ
«قولوا ال ِإل َه ِإل ا ُهَّلل ُتف ِل ُحوا»
بود.

مقدمه
بحث امســال ما تحلیل شــعارهای عاشوراســت؛ یعنی رجزها و شــعرهایی
کــه اصحــاب امامحســین؟ع؟ ،خــود ایشــان و بنیهاشــم 27در صحــرای کربــا
خواندهاند .هر شعاری پیام یا پیامهایی دارد .هر شب به لطف خدا یکی از این
پیامها را مورد بررسی قرار میدهیم.
شــعار گویای هدف یک گروه و یا یک فرد اســت .اولین شــعاری که در اسالم
داشــتیم چه بوده؟ پیامبر خدا؟ص؟ اولین شعاری را که شروع کرد ،این بود:
ُ ُ َ َ َ ّ َ َّ ُ ْ
ق«�ولوا لا ِإ�له ِإ�لا الل ُه ت� ف� ِل ُحوا»؛
َ
«لا إ� َل َه إ� ّلا َا َّلل ُه» ت�ا ت
رس�گار �ش و ی�د.
ب� ی
گو� ی�دِ ِ :

معنای شعار
شعار به معنای نشانه و عالمت،
گاهی تابلو و پرچم و گاهی شعر و یا
یک مطلب است.
شعار باید کوتاه ،گویا ،محرک،
بیانکننده هدف ،موزون و
آسان در حفظ و تکرار باشد.

شعار که به معنای نشانه و عالمت است ،گاهی تابلو یا پرچم است و گاهی
یــک شــعر یــا مطلبی اســت که هم باید کوتاه باشــد ،هــم باید گویا باشــد ،هم باید
محرک باشد و هم باید هدف را بیان کند که ما برای چه آمدیم.
یک شعار خوب باید موزون باشد که همه بتوانند آن را راحت حفظ و تکرار
کنند.

گفتن شعار در زمان ساخت مسجد
مسلمانان حین ساخت مسجد
َمدینه این شعار را میدادند:
َ ّ َ َ َ ّ َ َْ
الل ُه َّم ِإ ّن ُه ال َخ ْي َر ِإل خ ْي ُر ال ِخ َر ِة
َ ْ ْ
َْ
فاغ ِف ْر ِلل ْن َص ِار َو ال ُم َه ِاج َر ِة

وقتــی پیامبــر خدا مســجد مدینه 28را میســاخت یک شــعاری را فرمود که

همــه بگوینــد .ســاخت مســجد چند مــاه طــول کشــید و خیلی هم ســخت بود.
شعاری که در حین کار میدادند این بود:
*

توبه.۱۱۹ ،

؟تیبلها مارتحا :مودهسلج

َ
َ«ا ّلل ُه َّم إ� ّنَ� ُه َلا َخ� یْ� َر إ� ّلا َخ� یْ� ُر َا ْل آ� ِخ� َر ِ�ة
َ ِْ
ِ
ف َ�ا�غْ ف� ْر ل ْل أَ� نْ� َ
صار َو ال ُم َها� َر�ة »؛*
ِج ِ
ِ ِ
ِ
آ
آ
ف
ن
خ
ن
ن
خ�دا ی�ا! یا��نها که دار�د کمک می ن
ک� ن�د ��ها را ب� ب�� ش� و ب�ه ��ها لط� ن
ک�.
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شعار در جنگ بدر

در جنگ بدر ،29امام صادق فرمود :شعار مسلمانها این بود؛
ََ
« َ�ا نَ� ْص َر ا ّلله ا قْ� تَ�ر ْ� ا قْ� تَ�ر ْ�»؛**
ی
ِ ِ ِ ب ِ ِ ب
پ� ی� ز
رو�ی ب� ی�ا.

شعار جنگ بدر:
ْ
َ ْ
َيا َن ْص َر ا ِهَّلل ِاق َت ِر ْب ِاق َت ِر ْب

شعار در جنگ احد

ُْ
«اعل ُه َبل؛ جاوید و درود بر
در احد ،مشــرکین شــروع به شــعار دادن کردند،
ُ َ
«اهلل ْأعلى َو َأجل».
هبل .»30پیامبر فرمود :شما هم بگویید:
َ
َ َ َ َ ُ
آنهــا گفتنــد« :ل َنــا ُع ّــزی َو ل ُع ّزی لکم؛ مــا بت عزی 31داریم و شــما ندارید».
ُ َ
َ َ َ
«اهلل َم ْول َنا َو ل َم ْولی ل ُكم»***.
پیامبر فرمود :بگویید

شعار مسلمین در جنگ احد:
ُ َ
«اهلل ْأعلى َو َأجل»
ُ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ
و «اهلل مولنا و ل مولی لكم»

تأثیر شعار
در جنــگ ایران و عــراق در جبهه ،به یک جوانی گفتم :چه انگیزهای باعث
شــد شــما به جبهه بیایید؟! گفت :اشــعار آقای آهنگران .یعنی یک شاعر یا ذاکر
میتواند افرادی را به میدان جنگ بکشد یا از جنگ بازدارد.
در نبردهای جمل و صفین افرادی بودند حتی از زنان ،با اشــعار خود ســپاه
معاویه را تحقیر و ســپاه امیرالمؤمنین را تهییج و تأیید میکردند .در ســپاه دشمن
هم این افراد بودند.
برخی شاعران با یک شعر یا شعار تحولی ایجاد کردهاند.
امیــر نصــر ســامانی 32از بخــارا بــه هــرات آمــد و دلبســته هــوای هرات شــد،
* بحاراالنوار ،ج ،۲۲ص.۳۵۴
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
الســا ُم  قــالُ ِ :شـ َـع ُارنا َیــا ُم َح ّمـ ُـد َیــا ُم َح ّمـ ُـد َو ِشـ َـع ُارنا
** «عــن مع ِاویــة بـ ِـن عمـ ٍـار عــن أ ِبــی عبـ ِـد ا ِهَّلل علیـ ِـه
َ َ ْ
َیـ ْـو َم َبـ ْـدر َیــا َن ْصـ َـر َا ِهَّلل ِا ْق َتــر ْب ِا ْق َتــر ْب َو ِشـ َـع ُار َاْل ُم ْسـ ِـل ِم َ
ین َیـ ْـو َم أ ُحـ ٍـد َیــا ن ْصـ َـر ا ِهَّلل ِاق َتـ ِـر ْب َو َیـ ْـو َم َب ِنــی
ِ
َِ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
َ
ٍَ ُ َ َ ْ ُ
ْ
َ َ َ
َ
ــف َیــا ِر ْض َــو ُان َو
وح الق ُــد
یــر یــا ر
س أ ِر ْح َو َی ْــو َم َب ِنــی ق ْی ُنقــاع َیــا َر ّب َنــا ال َیغ ِل َُب ّنــك َو َی ْــو َم ا ّلطا ِئ ِ
الن ِض ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِشـ َـع ُار َیـ ْـوم ُح َن ْیــن َیــا َب ِنــی َع ْبـ ِـد ا ِهَّلل َ[یــا َب ِنــی َع ْبـ ِـد ا ِهَّلل] َو َیـ ْـوم ال ْحـ َـزاب «حــم» ال ُی ْب ِصـ ُـر َ
ون َو َیـ ْـو ِم
ِ َْ ِ
ٍَ َ
َ َ َ َ َْ َ
َْ
ُ َ َِ
َ
َ
ْ
ـیع َو ُهـ َـو َیـ ْـو ُم َب ِنــی ال ُم ْص َط ِلـ ِـق أال ِإلــى ا ِهَّلل ال ْمـ ُـر و یــو ِم
َب ِنــی ق َر ْیظــة َ َیــا َســا ُم أ ْسـ ِـل ْم ُه ْم َو َیـ ْـو ِم ال ُم َر ْی ِسـ
ِ
ْ ْ ُ
َْ
ََْ ُ َ ََ َ ّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُ
ـن َعــل َو َیـ ْـو ِم
ـوص َیــا َع ِلـ ُّـی آ ِت ِهـ َـم ِمـ
ال ُح َد ْی ِب َیـ ِـة «أال لعنــة ا ِهّلل علـ
ـى ا ًلظا ِل ِمیـ َـن» و یــو َِم خ ُیبــر یــو ِم ُالقمـ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
ّ
ّ
َ
َ
ُ
َاْلف ْتــح ن ْحـ ُـن ع َبــاد اهَّلل َحقــا َحقــا َو َیـ ْـوم ت ُبـ َ
ـوك َیــا أ َحــد َیــا َص َمــد َو َیـ ْـو ِم َب ِنــی ال ُملـ ّـو ِح أ ِمـ ْـت أ ِمـ ْـت َو َیـ ْـو ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِص ِّفیـ َـن َیــا َن ْصـ َـر َا ِهَّلل َو ِشـ َـع ُار َاْل ُح َسـ ْـین َع َل ْیـ ِـه َّ
الســا ُم َ  یــا ُم َح ّمـ ُـد َو ِشـ َـع ُارنا َیــا ُم َح ّمـ ُـد» (الکافــی ،ج،۵
ِ
ص۴۷؛ مــرآة العقــول ،ج ،۱۸ص۳۸۵؛ بحاراالنــوار ،ج ،۱۹ص.)۱۶۳
*** الخصال ،ج ،۲ص۳۹۷؛ بحاراالنوار ،ج ،۳۱ص.۵۲۱

یک شاعر یا ذاکر میتواند افرادی را
به میدان جنگ بکشد یا از جنگ
بازدارد؛ نظیر اشعار آقای آهنگران
در جنگ ایران و عراق
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برخی شاعران با یک شعر يا شعار
تحولی ایجاد کردهاند؛ مانند
شعر رودکی که سبب بازگشت
امیر سامانی ابونصر از هرات به
بخارا بعد از چهار سال شد.

کشورها سرود دارند؛ چون
اهدافشان را با سرود بیان میکنند.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

چهــار ســال در آنجــا مانــد .لشــکریان و مالزمانش دلتنــگ بخارا شــدند؛ اما امیر
قبول نمیکرد که بازگردد .آنها متوسل به شاعر معروف آن زمان ،رودکی 33شدند.
پنجاه هزار درهم به او دادند تا با شعری امیر را به بخارا برگرداند.
رودکی چنین گفت:
بــوی جــوی مولیــان آمــد همــی

یــاد یــار مهربــان آیــد همــی

ای بخــارا شــاد بــاش و دیــرزی

میــرزای تــو شــادمان آیــد همــی

با این اشــعار کاری کرد که امیر با پای برهنه ســوار بر اســب شــد و عازم بخارا
گردید*.
شعار نشانه شعور ،هدف و مرام است .کشورها سرود دارند؛ چون اهدافشان
را با ســرود بیان میکنند .تمام اهداف در ســرود جمهوری اســامی بیان میشود؛
در همین سرود تجلیل از شهدا و امام و استقالل و آزادی و ...از قرآن نهفته است.
پس مسئله شعار خیلی مهم است.

استفاده منفی از شعار

ً
البته گاهی اســتفاده منفی از شــعار میشــود ،مثال با یک شعار ،خوارج 34با

گاهی استفاده منفی از
شعار میشود ،مثل شعار
ُ َ ّ
كم إل ِّل» ،توسط خوارج در
«ال ح
به شهادت رساندن على؟ع؟

امیرالمؤمنین جنگیدند و على را به شهادت رساندند:
ّ ّ
«لا حكم إ�لا لله»
ت
داس�.
ی�ع�نی حکم ،حکم خ�
امیرالمؤمنیــن فرمــود :شــعارش قشــنگ اســت؛ امــا اســتفادهای کــه از آن
میشــود ،باطــل اســت؛ چون بــا این شــعار دارند با ولــی خدا علی بــن ابیطالب
میجنگند.
جوانهــا! شــما کــه فضــای مجــازی در اختیارتــان اســت و بــرای هــم پیــام
مینویســید ،بیایید شــعارهای قرآنی را منتشــر کنید .شــعار نشــاندهنده اهداف
شخصیت است.

شعار امامحسین؟ع؟ در ر وز عاشورا
معاویــة بــن عمــار 35از امــام صــادق روایــت میکند که از ایشــان پرســیدند:
شــعار امامحســین؟ع؟ در روز عاشــورا چــه بــود و شــعار شــما اهلبیت چیســت؟
امامصادق؟ع؟ فرمود:
*

دیوان رودکی ،ص.۱۹

؟تیبلها مارتحا :مودهسلج

« ِ�ش َع ُار َا ْل ُح َس ی ْ� ن�؟ع؟ یَ�ا ُم َح َّم ُد َو ِ�ش
ی
ِ
رو� عا�ش ورا و �ش عار ما ،ی�ا محمد ت
امامحس� ن�؟ع؟ ز
اس�.
�ش عار
ی
لذا زینب کبری هم روی بلندی نام رسول خدا را فریاد زد و در گودی قتلگاه
هم نام رسول خدا را صدا زد.
َع ُار ن َ�ا َ�ا ُم َ
ح َّم ُد»؛*
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به فرموده امام صادق؟ع؟ شعار
امامحسین؟ع؟ روز عاشورا و شعار
اهلبیت؟مهع؟« ،یا محمد» است.

رجز و شعار ابوثمامه صائدی
شــعارهای کربال را از اصحاب شــروع میکنم .یکی از شــعارهایی که امشب
میخواهم بگویم و خیلی زیباســت ،شــعار «ابوثمامه صائدی» 36است .ابوثمامه
شــخصی اســت که از اصحاب امیرالمؤمنین در صفین و جمل بود و با دشــمنان
جنگیده است .یک شخصیت دالور ،شجاع و باذکاوت بود.
مســلمبنعقیل 37که به کوفه آمد ،رفت با او بیعت کرد .وقتی دید مســلم را
به شهادت رساندند با یک سختی از کوفه بیرون آمد و خودش را به کربال خدمت
اباعبداهلل رساند.
ایــن ابوثمامــه همــان کســی اســت کــه ظهــر عاشــورا موقــع اذان ،خدمــت
یعبداهلل آمد و گفت:
اب
َ أَ َ َ ْ َ َّ نَ فْ
َ َ َ ْ ف َ ُ نّ أَ َ َ �ؤُ َ قَ قْ تَ ُ نْ َ
كَ ،و َلا َو َا َّلله َلا تُ� قْ� تَ�لُ
« ی�ا � ب�اع ب� ِدالل ِه! �� ِسی لك ال ِ�داءِ ،إ� ِ�ی �رى ه لا ِء � ِد ِا�� ِر ب�وا ِم�
ِ
َ تَّ أُ قْ تَ َ ُ نَ َ نْ �ش َ َ َ َّ ُ َ أُ ُّ أَ نْ أَ ْ قَ َ ّ َ قَ ْ َ َّ ْ تُ َ �ذ َ َّ َ �ةَ َ َّ ت َ ن َ
ح�ى ���ل دو�ك ِإ�� اء الله ،و � ِح ب� �� �ل�ى ر ِب�ی و �د صل ی�� ه ِ ِه الصلا ال ِ�ی د�ا
ُْ َ
َو ق� ت�ها»
آق
م� ش
ا�! ج� نا�م ف�دا ی� ت� .ب�ه آ� ن� خ�دا�ی که ت
ا� ن
اع� ق�اد دارم ت�ا ن
ک� ت�ه ن� ش�وم
�� ج
ی
ک� ت�ه �ش و ی�د .ی�ع�نی یا� ن� حر�فی که می ز� ن�م زا� روی ت�رس ن� ی� ت
ن�میگ�ذ ارم �ش ما ش
س�
آ
آ
هاد� را ق
ت
و ن�می خ�واهم �ش
ع� ب� ب� ی� نا� ز
دا�م .ف� ق�ط ی�ک � زر�و دارم و دلم می خ�واهد ب�ر�ورده
�ش ود .ق
ما� ید�گر ب� خ� ن
مو�ع ا�ذ نا� �ظ هر �ش ده دلم می خ�واهد ی�ک ن� ز
وا�م.
این آدمیکه عاشــق شــهادت است ،آمد گفت :من یک چیز دوست دارم و
آخرین آرزوی من این است که یک نماز دیگر بخوانم .امامحسین فرمود:
َْ ّ
َ َ َ َّ
�ذَ َ ْ تَ َ َّ َ َ
لصلا�ة  ،جَ� َعلك الل ُه ِم نَ� ال ُم َص ِل ی� نَ�»؛
« كر� ا
ق
ف
ن
ت
ن
ما� زگ� ن
ما� ا� ت�ادی ،خ�داو�د �و را زا� � ز
ب�ه ی�اد ن� ز
ارا� �رار دهد.
خودت برو به دشمن بگو آتشبس بدهند که ما نماز بخوانیم .آمد و به یکی
از نیروهــای دشــمن گفت :ابیعبداهلل تقاضای آتشبــس به اندازه وقت نماز کرده
است.
همانطــور کــه میدانید نماز در میدان جنگ ،نماز خوف اســت و دو رکعت
*

الکافی ،ج  ،۵ص۴۷؛ مرآة العقول ،ج ،۱۸ص۳۸۵؛ بحاراالنوار ،ج ،۱۹ص.۱۶۳

ابوثمامه از اصحاب
امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفین و
جمل یک شخصیت شجاع و
باذکاوت بود که پس از بیعت با
مسلم و شهادت او ،با سختی از
کوفه خودش را به کربال خدمت
اباعبداهلل؟ع؟ رساند.

ابوثمامه ظهر عاشورا موقع اذان،
خدمت ابیعبداهلل؟ع؟ آمد و
امام؟ع؟ به ایشان فرمود:
َ َ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ذكرت ا
لصالةَ ،ج َعلك ا ُهَّلل ِم َن
َاْل ُم َص ِّل َ
ين.
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بعد از نماز ،ابوثمامه اجازه رفتن
به میدان گرفت و پس از خواندن
رجزی زیبا و کشتن چند نفر،
شهید شد:
َْ
َ
َع َز ًاء ِل ِل ال ُم ْص َطفى َو َب َنا ِت ِه
َ
َ َ َ
َ
َ
اس ِس ْب ِط ُمح ّم ٍد
َعلى َح ْبس خ ْير ا ّلن
ِ َع َز ًاء ِل َز ْه َراء ِ َّالنب ّي َو َز ْوجهاَ
ِْ َ ِ ِ ِ َ ِ
ِخ َز َ َان ِة ِعل ِ َم ا ِهَّلل ِم ْن َب ْع ِد أ ْح َم َد
َْ
ُّ
َ ّ
َع َز ًاء ِل ْه ِل الش ْر ِق َو ال َغ ْر ِب ك ِل ِه ْم
َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
س الحسي ِن المسد ِد
و حزنا على حب ِ

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

اســت .اگــر هــم به جماعــت بخوانند امام جلو میایســتد یک رکعــت را یک گروه
اقتــدا میکننــد و گــروه دیگــر پاســداری میدهنــد ،آن گــروه رکعــت دوم را خــود
میخواننــد و میروند پاســداری میکننــد و گروهی که پاســداری میدادند رکعت
دوم را به امام اقتدا میکنند؛ یعنی هر گروهی یک رکعت نمازشان با امام خوانده
میشود.
38
یکی از آن افراد بیدین سپاه دشمن به نام حصین بن نمیر گفت :ما اجازه
نمیدهیم! به ابیعبداهلل بگویید :نماز شما قبول نیست که حبیب بن مظاهر39
وارد جنگ شد*.
ابیعبــداهلل نمــاز را خواند؛ بعد از نماز ابوثمامه اجــازه رفتن به میدان گرفت.
او رجزی زیبا خواند که مشــتمل بر ســه بیت است .ابتدا این مصیبت را به پیامبر
تســلیت گفت ،بعد به حضرت زهرا تســلیت گفت و بعد این مصیبت را به همه
عالم اهل غرب و شرق تسلیت گفت و در آخر گفت :مردم کسی را دارید میکشید
که بهترین آدم روی زمین اآلن است؛ یعنی ما از او دیگر بهتر روی زمین نداریم و این
شخصیت دارنده علم الهی است**.
َ
َع َلى َح ْبس َخ ْیر َا َّ
َع َــز ًاء ِلل َا ْل ُم ْص َط َفــى َو َب َ
اس ِس ْب ِط ُم َح ّم ٍد
لن
ــه
ت
ا
ن
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ِ
َ َ ً َْ َ َ
َ
َ
ْ َْ َْ َ َ
ََ
َ
ّ
َ
ْ
َ
عــزاء ِلزهــر ِاء الن ِب ِ ّ
ــی و زو ِجهــا
ِخزان ِــة ِعل ِــم ا ِهَّلل ِمــن بع ِــد أحمــد
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ً
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َو ُح ْزنا على َح ْبس ال ُ
ح َس ْین ال ُم َسدد1
َع َــز ًاء ِل ْهــل َا َّلش ْــر ِق َو َالغ ْــرب ك ِله ْ
ــم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
این ســه بیت شــعر شاید کمتر مطرح شده است .یک چند نفری را کشت و
ً
بعد هم شهید شد .ظاهرا ابیعبداهلل باالی سرش نیامده است؛ چون این حرف
ً
درســت نیســت که ابیعبداهلل باالی ســر همه شــهدا آمده اســت؛ اصال امکانش
نبود .مرحوم سماوی 40در ابصارالعین 41میگوید :هشت یا نه شهید را ابیعبداهلل
باالی سرشان آمده است.

احترام اهلبیت؟مهع؟ در قرآن
پیام شعار ابوثمامه صائدی
انجام وظیفه نسبت به
اهلبیت؟مهع؟ است.

برداشــتی که من از این شــعار میخواهم بکنم این اســت ما باید نســبت به
اهلبیت وظایفمان را انجام بدهیم.
اهلبیــت بــه اراده تکوینی الهی معصوم و پاکیزه از هر پلیدی هســتند .قرآن
در سوره احزاب میفرماید:
* وقعة الطف ،ص۲۲۹؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص۲۱؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج ،۱۷ص.۲۶۴
** المناقب ،ج ،۴ص.۱۰۴
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ْ
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ُ َ
َّ ُ ُ َ ّ ُ �ذْ
ِی
ِج
ِإ«� ن�ما ی� ِر ی�د الل ُه ِل ی� ِ ب
بی ِ ی ِ
ک� ی�د؛ خ� ن
داو�د ف� ق�ط می خ�واهد پ� یل�دی و ن
اطاع� ن
ت
ش
گ�اه را زا� �ش ما
رسول� را
خ�دا و
اهل ب� ی� ت� دور ن
ک�د و کاملا �ش ما را پ�اك ز
سا�د.
ُ

29

ً

ه َ� َع نْ�ك ُم ا ّلر ْ� َس � ْه َل ال َ� ْ� ت
� َو ُ� َط ّه َرك ْم تَ� ْطه�را»*

در این ســوره حدود بیســت آیه خدا از ضمیر جمع مؤنث اســتفاده کرده که
َ ُ
«ع ْنك ُم
منظور زنان پیامبر هستند؛ اما در این بین در این آیه یک جا فرموده است
َ
ا ّ ِلر ْج َس»؛ معلوم است این اهلبیت ،زنان پیامبر نیستند.
در خانــه
شــیعه و ســنی دربــاره ایــن آیــه نوشــتهاند :شــش مــاه تمــام پیامبــر ِ
حضــرت زهرا میآمد و این آیه را میخواند**.

اهلبیت؟مهع؟ به اراده تکوینی
الهی و به استناد آیه تطهیر معصوم
و پاکیزه از هر پلیدی هستند.

بیاحترامی عبداهلل بن حوزه

ً
اتفاقــا روز عاشــورا اول صبــح وجــود مقــدس ابیعبــداهلل ایســتاده بــود ،یک
گودالهایــی کنــده بودنــد از یــک طرفی که پشــت خیمه بود دشــمن نتواند حمله
کند ،داخلش هم هیزم ریخته و آتش زده بودند.
42
یکــی از ایــن خبیثهــای دشــمن بــه نــام عبــداهلل بــن حــوزه بــا
محمد بن اشعث 43جلو آمدند .عبداهلل به امامحسین گفت :برای خودتان آتش
درست کردید ،عجله نکنید ما شما را میکشیم و شما به آتش ملحق میشوید.
ابیعبــداهلل یــک نگاهــی کرد و عرضه داشــت :خدایا! این را بــا همین آتش
ً
بســوزان که حرمت ما را منکر شــده اســت .اتفاقا همان لحظه پای اسبش لغزید،
در همان آتش افتاد و به درک واصل شد***.

بیاحترامی محمد بن اشعث
محمــد بــن اشــعث ایــن صحنــه را دیــد ،رو بــه امامحســین کــرد و گفــت:
یا اباعبداهلل! این تصادفی بود فکر نکنید شما نزد خدا حرمتی دارید .امامحسین
َّ
ُ َّ ْ
احتــرام نداریم؟ مگر تــو ایــن آیــه را نشــنیدی؟ ِإ«� ن�ما یُ� ِر ی�د الل ُه ِل یُ��ذ ِه َب�
فرمــود :چــرا
َ نْ ُ ُ َ ّ ْ َ َأ ْ َ َ ْ َ ْ ت َ ُ َ ّ َ ُ ْ تَ ْ ً
ع�كم ا ِلر ج�س �هل ال ب� ی� ِ� و ی�ط ِهركم �ط ِه ی�را» اهلبیت؟مهع؟ ،ما هستیم.
وقتــی پیامبــر و امیرالمؤمنیــن ،امامحســن و امامحســین ،فاطمــه زهــرا؟اهس؟
پنجتایی دور هم جمع شدند و جبرئیل هم آمد.
احزاب.33 ،
*
َ َّ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ ْ ََ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
اطمــة ِســتة أشــه ٍر ِ -إذا
ـس بـ ِـن ما ِلـ ٍـك  :أن رســول ا ِهَّلل صلــى ا
** «عــن أنـ
ـاب ف ِ
هَّلل علیـ ِـه و آ ِلـ ِـه كان یمــر ِببـ ِ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َْ
َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ
ـى صــا ِة الف ْجـ ِـر َیقــول :ا ّلصــاة َیــا أ ْهــل ال َب ْیـ ِـت» (بحاراالنــوار ،ج ،۲۵ص ۲۳۷؛ اثبــات الهداة،
خــر ج ِإلـ
ج ،۲ص۲۷۰؛ شــواهد التنزیــل ،ج ،۲ص.)۱۸
*** وقعة الطف ،ص۲۱۹؛ االرشاد ،ج ،۲ص۱۰۲؛ اعالم الوری ،ص.۲۴۴

عبداهلل بن حوزه و
محمد بن اشعث از خبيثهای
دشمن در روز عاشورا که نسبت
به امامحسین؟ع؟ بیاحترامی
نمودند ،با نفرین امام به درک
واصل شدند.
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اهلبیت؟مهع؟ منحصر در پنجتن
ً
است و صرفا سرایت به سایر
ائمه؟مهع؟ پیدا میکند.
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امســلمه 44آنجــا بــود ،گفــت :یا رســولاهلل! من هم بیایم و ششــمی بشــوم؟
فرمود :امسلمه تو همسر من هستی و زن خوبی هستی؛ ولی نمیشود*.
اهلبیت منحصر در پنجتن است و صرفا سرایت به سایر ائمه پیدا میکند.
تا این حرف را (حرمتی نزد خدا ندارید) محمد بن اشــعث زد ،امامحســین
او را هم نفرین کرد ،عقربی آمد پایش را گزید ،زخم شدیدی شد و با همین زخم به
درک واصل شد و نتوانست بجنگد**.
حدیث ثقلین ،45حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردهاند.

وظایف ما در مقابل اهلبیت؟مهع؟
رسول خدا از ما چهار وظیفه
نسبت به اهلبیت؟مهع؟ خواستند
و در مقابل شفاعت روز قیامت را
تضمین فرمودند :یاری کردن،
برآورده کردن حاجات آنان،
دوست داشتن
و حمایت کردن با دست

َرسول خدا از من و شما راجع به اهلبیت چهار وظیفه خواست و فرمود:
َْ
أَ ٌ أ َ َ
َُ
«� ْر بَ� َع�ة � ن�ا �ش ِف� ی� ٌع له ْم یَ� ْو َم ال ِق� ی َ� َام ِ�ة »؛
ام� �ش ف� ت
رو� ق� ی� ت
م� ق�ول میدهم اگر کسی یا� ن� چ�هار و�ظ ی� ف�ه را نا� ج�ام ب�دهد ز
ن
اع� ش�
می ن
ک�م:

 .۱یاری کردن

پیامبر؟ص؟ فرمود:
ُم ِع ٌ
ين ِلهلبیتي.

گرم کردن مجلس امامحسین؟ع؟،
حضور در برنامهها،
نصب علم عزاداری
یاری کردن اهلبیت؟مهع؟ است.

اولیــن وظیفــهای که در مقابــل اهلبیت داریــم یاری کردن آنهاســت .پیامبر
فرمود:
ت
ُ«م ِع ی� نٌ� ِلاهل ب� ی��ی»؛
م� را ی�اری ن
اهل ب� ی� ت� ن
ک� ی�د.
ایــن حضــور و اینکــه مــداح میآیــد میخوانــد شــما نالــه میزنیــد و اشــک
میریزیــد و مجلســش را گــرم میکنیــد ،یــاری کــردن اهلبیــت اســت .گــرم کردن
مجلــس امامحســین؟ع؟ ،حضــور در برنامههــا ،نصــب علم عزاداری یــاری کردن
اهلبیت است .هر کس فکر کند به چه شیوهای میتواند اهلبیت را یاری کند با
سخن ،مال ،آبرو ،زیارت رفتن و...
عظمت روضهخوانی
مورد اول:
آیتاهللالعظمــی شــبیری زنجانــی بــه بنــده فرمودنــد :آیــتاهلل آقــا
سیدعبدالهادی شیرازی 46یک شب خواب دید ابیعبداهلل نشسته یک دفتری
هم جلویش باز است و آقایی هم آنجاست ،ابیعبداهلل به آن شخص فرمود :اسم
* بحاراالنوار ،ج ،۱۰ص.۱۴۱
** مقتل الحسین خوارزمی ،ج ،۱ص۲۴۹؛ المناقب ،ج ،۴ص۸۵؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص.۳۰۲
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فالنی را خط بزنید ایشان روضهخوان ما نیست.
آقــا ســیدعبدالهادی میگویــد :من این آقا را میشــناختم .بعد فرمود :اســم
ســیدجعفر شــیرازی را بنویس ،ایشان روضهخوان ما اســت .باز آقای عبدالهادی
ً
میگوید :اتفاقا این سیدجعفر ،روضه خوان نبود و درس میگفت.
ایشــان میگویــد :از خــواب کــه بیــدار شــدم نــزد ســیدجعفر شــیرازی رفتــم
و گفتــم :مگــر شــما بــرای ابیعبــداهلل روضــه میخوانیــد؟ گفــت :بلــه مــن ســالی
دو ســه مرتبه گاهی خانواده خودم را جمع میکنم ،گاهی هم در جلســات درســم
یادی از ابیعبداهلل میکنم.
گفتــم :مــن یک چنیــن خوابی دیدم .رفتــم آن آقا را پیدا کردم ،دیدم ایشــان
هم از روضهخوانی ابیعبداهلل بیرون آمده و مشــغول کار اداری شــده اســت .وقتی
به ایشان گفتم ،گریه زیادی کرد.
مورد دوم:
حضــرت آیــتاهلل العظمیگلپایگانــی 47روز عاشــورا کــه میشــد ســه چهــار
ساعت پای روضه مینشست ،تمام که میشد داخل اتاق میرفت و خانوادهاش
را جمــع میکــرد و میگفت :میخواهم روضه بخوانم .ایشــان خودش روز عاشــورا
روضهخــوان ابیعبــداهلل میشــد .نــوار ایشــان هســت عصــر عاشــورا ایــن شــعر را
میخواند:
آتــش بــه آشــیانه مرغــی نمیزننــد
گیــرم کــه خیمــه ،خیمــه آلعبــا نبــود
مقــام معظم رهبــری؟دم؟ در نماز جمعه تهران و در جاهــای متعدد مقیدند که
روضه برای ابیعبداهلل بخوانند؛ این افتخار است.
معین اهلبیت با اشک و حضور در مجلستان ،با نماز اول وقتتان ،با زینت
اهلبیت بودن ،با اخالق نیکویتان باشید.

با اشک و حضور در مجلس روضه،
با نماز اول وقت،
با زینت اهلبیت؟مهع؟ بودن،
با اخالق نیکویتان میتوان معین
اهلبیت؟مهع؟ بود.

 .۲برآورده کردن حاجات آنان
دومین وظیفهای که ما در مقابل اهلبیت داریم این اســت که حاجات آنها
را برآورده کنیم .پیامبر فرمود :على فرمود:
ئ ُ
َ ْ قَ ض َ ُ
ا�ى له ْم َح َو ِا� ج ُ�ه ْم»؛
«وال� ِ
آ
ت آ
ن
ن
حا�ا� ��ها را ب�ر�ورده ک� ی�د.
ج

پیامبر؟ص؟ فرمود:
َ
َْ
اضى ل ُه ْم َح َوا ِئ ُج ُه ْم؛
َوالق ِ
حاجات اهلبیت؟مهع؟ را برآورده
کنید.
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یاری کردن دین ،کمک به حرم
و زائر اهلبیت؟مهع؟ ،پرداختن
خمس و دوست داشتن کسانی که
در مسیر اهلبیت؟مهع؟ کار میکنند
مصداق برآوردهکردن حاجات
ایشان است.

َ
ْ
پیامبر؟ص؟ فرمود :ال ُم ِح ُّب ل ُه ْم
َْ
ِبقل ِب ِه َو ِل َسا ِنه؛ اهلبیت من را
دوست داشته باشید.

َ َ
پیامبر؟ص؟ فرمود :ا ّلد ِاف ُع َع ْن ُه ْم
ِب َي ِد ِه؛ با دستتان از ما حمایت کنید.

دفاع از اهلبیت؟مهع؟ در برابر
شبهات و شبههافکنان ،دفاع
با حمایت از علما ،با تنها نگذاشتن
ولی فقیه ،مصداق حمایت از
اهلبیت؟مهع؟ است.

امام خمینی؟هر؟ در عصر ما
بزرگترین مدافع اهلبیت؟مهع؟
و شهدا نیز مدافع اهلبیت؟مهع؟
بودند.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

اآلن من و شما چه حاجتی از اهلبیت را میتوانیم برآورده کنیم؟ یاری کردن
دین ،کمک به حرم و زائرشــان ،پرداختن خمسمان و دوســت داشتن کسانی که
در مسیر اهلبیت کار میکنند .علی؟ع؟ فرمود:
َ أ َ َّ َ أ َ َ
� �ش � َع تَ� ن َ�ا»؛*
«م نْ� �ح ب� ن�ا �ح ّب ِ ی
ت
ت
دوس� دا�ش ت�ه ب�ا�ش د.
دوس� دارد �ش ی�عههای ما را ب�ا ی�د
هر کسی ما را

 .٣دوست داشتن
سومین وظیفهای که ما در مقابل اهلبیت داریم این است که آنها را دوست
داشته باشیم .پیامبر فرمود:
ُ َُ َ ْ
ْ
«ال ُم ِح ّب� له ْم بِ� ق�ل بِ� ِه َو ِل َس ِنا�ه»؛
ت
اهل ب� ی� ت� ن
دوس� دا�ش ت�ه ب�ا�ش ی�د.
م� را

 .4حمایت کردن با دست
چهارمیــن وظیفــهای که ما در مقابل اهلبیت داریم؛ حمایت کردن از آنها با
دست است .پیامبر فرمود:
َ َ
«ا ّلد فا� ُع َع نْ� ُه ْم � َ�ده»؛**
ِب ی ِ ِ
ِ
ب�ا ت
ا� زا� ما حما ی� ت� ن
دس� ت� ن
ک� ی�د.
از اهلبیــت در برابــر شــبهات و شــبههافکنان دفــاع کنیــم .از اهلبیــت بــا
حمایت از علما ،با تنها نگذاشتن ولی فقیه دفاع کنیم.
امــام رهبــر کبیــر انقالب ،بزرگتریــن دفاع تاریــخ را در عصر مــا از اهلبیت با
بنیانگذاری جمهوری اســامی داشــت .ایشــان کاری کرد نام اهلبیت و شــیعه
در دنیا طنینافکن شــود .شــهداء ،مدافع اهلبیت بودنــد .در تمام وصایای آنان
ســفارش بــه اســام و نمــاز و انقــاب و ولی فقیه اســت .هرکســی فکر کنــد چگونه
میتواند مدافع اهلبیت و یاور آنان باشد.
همانطورکه میدانید ابیعبداهلل سیدالشهداء است و شهدای کربال «سادة
الشــهداء» هســتند .پس همه اینها بزرگ هســتند؛ خدایا! به حق سیدالشــهداء و
شهدای کربال قسمت میدهیم ما را از این خاندان جدا مگردان.
تفسیر کنزالدقایق َ،جَ ،۹ص.۱4۹
* بحاراالنوار ،ج ،۳۵ص۱۹۹؛ تفسیر
فرات الكوفی ،ص ۱۲۸؛ َ
َ َ َُ ُ
ـول َا ِهَّلل؟ص؟َ :أ ْر َب َعـ ٌـة َأ َنــا َا َّلشـ ِـف ُ
یع َل ُهـ ْـم َیـ ْـو َم َاْل ِق َی َامـ ِـة َو َلـ ْـو أ َت ْو ِنــی ب ُذ ُنــوب أ ْهــل َا ْل ْرض ُم ِعیــنٌ
** «قــال رسـ
َ ِ َِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اضــی ل ُهـ ْـم َح َوا ِئ َج ُهـ ْـم ِع ْنـ َـد َمــا ا ْض ُطـ ُّـروا ِإل ْیـ ِـه َو ال ُم ِحـ ُّـب ل ُهـ ْـم ِبقل ِبـ ِـه َو ِل َســا ِن ِه َو ا ّلد ِافـ ُـع
ِلهلبیتــی َو الق ِ
َ
َع ْن ُهـ ْـم ِب َیـ ِـده» (الخصــال ،ج ،۱ص ۱۹۶؛ وســائل الشــیعه ،ج ،۱۶ص۳۳۳؛ عیــون اخبــار الرضــا َعل ْیـ ِـه
َّ َ
الســا ُم  ،ج ،۱ص.)۲۵۹
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در تمــام دنیــا فقــط یک مکان اســت که بدون هیچ مانعی دعا باال مــیرود و به هدف اجابت میرســد و آن حرم و کربالی امام
ُ
ُ
حسین؟ع؟ استَ .اج َابة ّالد َعا َت ْح َت ق َّب ِته.
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َُ
نبی مکرم اســام؟ص؟ به جابر فرمودند :یا ج ِابر زر قبر الحســی ِن علی ِه الســام ...ای جابر قبر حسین را زیارت کن که معادل صد
َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
الج ّنة .کربال قطعهای از زمین نیست؛ بلکه قسمتی از بهشت است که خداوند
حج است و بعد هم اضافه کردند ان کربل ارض
آن را در زمین قرار داده است و روز قیامت هم بقیه جای خود که باالترین قسمت بهشت است برگردانده میشود.
انبیاء الهی کربال را زیارت کردهاند و بر مظلومیت عزیز زهرا گریستهاند.1انشاءاهلل کربالی ما هم در این مجلس امضاء شود.
این دل تنگــــــــم عقدهها دارد
ای خــــــــدا مــــــــا را کربالیی کن
ای حســــــــین جانم

گوئـ ـ ـ ـ ــیا میـل کربـ ـ ـ ـ ـ ــا دارد
بعدازآنباماهرچهخواهیکن
ای حسـ ـ ـ ــین جانم
پرورشمرثیه

وقتی در دوم محرم کاروان َبه کربال رســید ،حضرت بعد از آنکه از اســم آن ســرزمین ســوال کردند مشــتی از خاک را برداشــته و
ًَ َ َ ُ ُ
ُ َ
بوئیدند و فرمودندَ :واها ل ِك أ ّی ُت َها ا ّلت ْر َبة .چقدر خوشبوئی ای خاک! 2سپس فرمودند :همینجا فرود آیید؛ َه ُاه َنا ُم َناخ ِرك ِاب َنا و
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ
ک ِد َماؤ َنا .اینجا محل اقامت ما و جایی است که خون ما بر آن میریزد ،جایگاه قبرهای ماست که جدم
محط ِرحا ِلنا و مسف
رسولاهلل این را خبر داده3.
بــــــــار بگشــــــــائید اینجا کربالســــــــت
کربــــــــا ،گهــــــــواره اصغــــــــر تویــــــــی

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب دوم محرم (ورودیه)

آب و خاکش با دل و جان آشناسـ ـ ـ ــت
مقتـ ـ ـ ــل عبـ ـ ـ ــاس مهپیکـ ـ ـ ــر تویـ ـ ـ ــی

به خواهر بزرگوارشان خطاب کرد :در راه رفتن به جنگ صفین پدرم امیرالمومنین در این مکان گریان شد و فرمود :در خواب
دیدم این بیابان دریایی از خون است و حسینم در آن غرق شده و یاری میطلبد و کسی به فریاد او نمیرسد4.
یا صاحبالزمان! نمیدانم این جمله چه کرد با دل و جانتان! زینب؟اهع؟ با چه حالی به زمین کربال فرود آمد؛ ولی نقل شــده
جوانان بنیهاشم دور محمل دختر زهرا را گرفتند و با احترام از مرکب پایین آمد ،یک طرف عباس ایستاد ،یک طرف علیاکبر،
یک طرف قاسم و عون و جعفر!

همه صدا بزنید حسین...
 .1برگرفته از احادیث کامل الزیارات
 .2روضههای شیخ جعفر  شوشتری
 .3مقتل خوارزمی    
 .4معالی السبطین
 .5مقتل مقرم
 .6سوگنامه آل محمد

پایان (فرود)

چون چاره نیست میروم و میگذارمت

یس ـ ـ ـــپارمت
ای پاره پاره تن به خدا م 

اوج مرثیه

یخواهد از این سرزمین بیرون برود؛ اما محرمی برای زینب نمانده که بیبی را کمک کند،
اما دلها بسوزد روز یازدهم هم م
بلکه (یااهلل) راوی میگوید دیدمَ :ف َأ َخ َذ ب َض ْربه َّن ب َّ
الس ْوط .با تازیانه میزدند تا سوار بر شترها شوند5.
ِ
ِ ِِ ِ
َ
بمیرم دیدند دختر علی؟ع؟ وارد گودی قتلگاه شــد ،بدن برادر را در آغوش گرفت و حلقوم برادر را بوســید و صدا زدَ :یا ِأخی ل ْو
َ ّ َ ْ َ َّ
یل َو المقام 6 ...اگر اختیاری با من بود کنارت میماندم حتی اگر درندگان بیابان بدنم را پاره پاره کنند اما...
خ ِیرت بین الر ِح ِ
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

مســلمانان حین ساخت مسجد مدینه این
شعار را میدادند:
َ َّ ُ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ
َ
اللهم ِإنه الخیر ِإال خیر ال ِخر ِة
َ ْ َْ
َْ
فاغ ِف ْر ِلل ْن َص ِار َو ال ُم َه ِاج َر ِة
ْ
َ ْ
شعار جنگ بدرَ :یا َن ْص َر ا ِهَّلل ِاق َت ِر ْب ِاق َت ِر ْب
َ
شــعار مســلمین در جنگ احــدُ :
«اهلل ْأعلى َو
ُ َ َ َ َُ
«اهلل َم ْول َنا َو ل َم ْولی لكم»
َأجل» و

یــک شــاعر یــا ذاکــر میتوانــد افــرادی را بــه
میــدان جنــگ بکشــد یــا از جنــگ بــازدارد؛
نظیــر اشــعار آقای آهنگــران در جنگ ایران
و عراق.
برخی شــاعران با یک شــعر یا شــعار تحولی
ایجاد کردهاند؛ مانند شــعر رودکی که سبب
بازگشــت امیــر ســامانی ابونصر از هــرات به
بخارا بعد از چهار سال شد.
کشــورها ســرود دارند؛ چون اهدافشــان را با
سرود بیان میکنند.
گاهی اســتفاده منفی از شعار میشود ،مثل
ُ َ ّ
كم إل ِّل» ،توســط خوارج در به
شــعار «ال ح
شهادت رساندن على؟ع؟
بــه فرمــوده امــام صــادق؟ع؟ شــعار
امــام حســین؟ع؟ روز عاشــورا و شــعار
اهلبیت؟مهع؟« ،یا محمد» است.

اهلبیــت؟مهع؟ بــه اراده تکوینی الهــی و به
اســتناد آیــه تطهیــر معصــوم و پاکیــزه از هــر
پلیدی هستند.
اهلبیــت؟مهع؟ منحصــر در پنجتــن اســت
ً
و صرفــا ســرایت بــه ســایر ائمــه؟مهع؟ پیــدا
میکند.
عبــداهلل بــن حــوزه و محمــد بــن اشــعث از
خبیثهای دشمن در روز عاشورا که نسبت
به امام حسین؟ع؟ بیاحترامی نمودند ،با
نفرین امام به درک واصل شدند.
رســول خــدا از مــا چهــار وظیفــه نســبت بــه
اهلبیــت؟مهع؟ خواســتند و در مقابــل
شــفاعت روز قیامــت را تضمیــن فرمودنــد:
یــاری کردن ،بــرآورده کردن حاجــات آنان،
دوست داشتن و حمایت کردن با دست

َ
َْ
اضى ل ُه ْم َح َوا ِئ ُج ُه ْم؛
پیامبر؟ص؟ فرمودَ :والق ِ
حاجات اهلبیت؟مهع؟ را برآورده کنید.
دفــاع از اهلبیــت؟مهع؟ در برابــر شــبهات و
شــبههافکنان ،دفاع بــا حمایــت از علما ،با
تنها نگذاشــتن ولی فقیه ،مصداق حمایت
از اهلبیت؟مهع؟ است.
َْ
ْ ُ ُّ َ
ــب ل ُه ْــم ِبقل ِب ِــه َو
پیامبــر؟ص؟ فرمــود :الم ِح
ِل َســا ِنه؛ اهلبیــت مــن را دوســت داشــته
باشید.
َ َ
پیامبــر؟ص؟ فرمــود :ا ّلد ِاف ُــع َع ْن ُه ْم ِب َی ِــد ِه؛ با
دستتان از ما حمایت کنید.
دفــاع از اهلبیــت؟مهع؟ در برابــر شــبهات و
شــبههافکنان ،دفاع بــا حمایــت از علما ،با
تنها نگذاشتن ولی فقیه مصداق حمایت از
اهلبیت؟مهع؟ است.
امــام خمینــی؟هر؟ در عصــر مــا بزرگترین
مدافــع اهلبیــت؟مهع؟ و شــهدا نیــز مدافــع
اهلبیت؟مهع؟ بودند.
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شعار به معنای نشانه و عالمت ،گاهی تابلو
و پرچم و گاهی شــعر و یا یک مطلب است.
شــعار باید کوتاه ،گویــا ،محرک ،بیانکننده
هــدف ،مــوزون و آســان در حفــظ و تکــرار
باشد.

گرم کردن مجلس امام حسین؟ع؟ ،حضور
در برنامههــا ،نصــب علــم عــزاداری یــاری
کردن اهلبیت؟مهع؟ است.
بــا اشــک و حضــور در مجلــس روضــه ،بــا
نمــاز اول وقــت ،بــا زینــت اهلبیــت؟مهع؟
بودن ،بــا اخالق نیکویتــان میتوان معین
اهلبیت؟مهع؟ بود.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

شــعار گویــای هدف یــک گروه و یــا یک فرد
اســت و اولین شــعاری که در اسالم داشتیم
ُ ُ َ َ ّ َ ْ
«قولوا ال ِإل َه ِإل ا ُهَّلل ُتف ِل ُحوا» بود.

ابوثمامــه از اصحــاب امیرالمؤمنین؟ع؟ در
صفیــن و جمــل یــک شــخصیت شــجاع و
بــاذکاوت بــود کــه پــس از بیعت با مســلم و
شــهادت او ،با سختی از کوفه خودش را به
کربال خدمت اباعبداهلل؟ع؟ رساند.
ابوثمامــه ظهر عاشــورا موقــع اذان ،خدمت
ابیعبــداهلل؟ع؟ آمــد و امام؟ع؟ به ایشــان
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ــك َا ُهَّلل ِم َ
ــن
فرمــود :ذكــرت الصــاة ،جعل
َاْل ُم َص ِّل َ
ین.
بعــد از نماز ،ابوثمامه اجازه رفتن به میدان
گرفت و پس از خواندن رجزی زیبا و کشتن
چند نفر ،شهید شد:
َْ
َ
َ
َ
َ
َع َـــز ًاء ِل ِل ال ُم ْص َطفـــى و بنا ِت ِـــه
َ
َ َ َ ْ َ ْ َّ
اس ِس ْب ِط ُم َح َّم ٍد
سخی ِرالن ِ
علىحب َ ِ
َ
َ
َ َ ً َ ْ َ ّ
ْ
َ
ّ
ـــی و زو ِجهـــا
عـــزاء ِلزهـــر ِاء الن ِ ْب ِ
َ
َ
ِخ َز َان ِــة ِعل ِــم ا ِهَّلل ِم ْ
ــن َب ْع ِــد أ ْح َم َــد
َ َ َّ
ُّ
َْ
َعـ َـز ًاء ِل ْهـ ِـل الشـ ْـر ِق َو ال َغـ ْـر ِب ك ِل ِهـ ْـم
َْ َ
َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َْ
سال ُح َس ْی ِنال ُم َس ّد ِد
وحزناعلىحب ِ
پیام شــعار ابوثمامه صائدی انجام وظیفه
نسبت به اهلبیت؟مهع؟ است.

پیامبر ؟ص؟ فرمودُ :م ِع ٌ
ین ِلهلبیتی.

ج�
مݤ:ݤ
ل
سه ݣݣسݣ ݣ ݣوݣ ݤ
ݣ

ه�م� ت �ݠم ݤو ٮ ق ل�
اور ݣ ݬݓ ݪ ݪٮ ݤی
ا ی � ا ی ا ݣ ن ݣ ݣ ݤ ݣ ݣ ݢ ݣݤ
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َ ّ َ َ ُ
ك نُو�وا َم َع َا ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ِا��وا الله و
ِِی

حبیب بن مظاهر ظهر عاشورا موقع
نماز رجزی خواند که در بردارنده
پنج ویژگی اصحاب اباعبداهلل؟ع؟
است.

مقدمه
بحث امســال ما بررســی پیام شعارهای عاشورا است؛ بحثی که کمتر به آن
پرداخته شده است.
امشــب رجزی را از شــخصیتی میخوانم که پنج ویژگی اصحاب اباعبداهلل
را بیان کرده اســت .ظهر عاشــورا موقع نماز ،حبیب بن مظاهر صحابی** خاص
پیامبر این رجز را خوانده است.

شخصیت حبیب بن مظاهر

حبیب ،پیامبر خدا؟ص؟ را دیده و از
امامحسین؟ع؟ بزرگتر است ،جزء
گردانهای ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟
ُ ُ َْ
یعنی ش ْر َطة الخ ِميس بوده و
هنگام اولین سخنرانی مسلم در
کوفه سخنرانی نمود.

ً
اوال :حبیب پیامبر خدا؟ص؟ را دیده و از امامحسین؟ع؟ بزرگتر است.
ً
ثانیا :جزء گردانهای ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ است .امیرالمؤمنین علی؟ع؟
ُ
ُ ْ َ
گروهــی بــه نــام ش ْــر َطة الخ ِمیــس داشــت .خمیــس یعنی پنجشــنبه و بــه معنای
گــردان پنجشــنبه اســت .تعــداد ایــن گــردان زیــاد نیســت و یک ســری افــراد ویژه
امیرالمؤمنین؟ع؟ جزئش هســتند که یکی از آنها حبیب بن مظاهر است***.
ایشــان کســی است که وقتی مسلم بن عقیل به کوفه آمد اولین سخنرانی که
مسلم کرد ،پیام امامحسین؟ع؟ را برای مردم گفت ،دو نفر بلند شدند سخنرانی
کردند؛ یعنی آن جلسه سه سخنران داشت یکی خود مسلم بود ،دومین کسی که
خیلی زیبا سخنرانی کرد عابس 48بود و وقتی سخنرانی او تمام شد ،حبیب بلند
شد و گفت :هر چه ایشان گفت من تأیید میکنم****.
* توبه.۱۱۹ ،
** اإلصابة ،ج ،۲ص.۱4۲
*** رجال البرقی ،ص.4
**** وقعة الطف ،ص.۱۰۰

یبلق رواب و نامیا تیمها :موس هسلج

در منابع کنونی معروف شــده که امامحســین به حبیب نامهای نوشــت و او
را دعــوت کــرد؛ امــا بــه نظر میرســد که حبیب نیــاز به نامه نداشــت و آمــاده بود و
خودش آمد.
کسانی که امام حسین به آنها نامه داده ،انگیزهای در آنها ایجاد کرده است؛
اما حبیب یک انســان ویژهای اســت و کســی بود که پیشــگویی میکرد *.وقتی با
میثم تمار 49مواجه شــد گفت :تو را قبل از کربال اعدام میکنند و همین اتفاق هم
افتاد؛ میثم  ۲۸ذیالحجه از زندان آزاد شد و به مختار 50گفت :من را میکشند و
تو زنده میمانی و دو روز به شروع محرم میثم تمار به شهادت رسید.
این شخصیت با این جایگاه ،وقتی شهید شد ،تعبیر مقتل این است:
ً
ََ ُ
َ
َ َّ �ذَ َ
ك ُح َس ْ� ن�ا»؛**
«ل ّما ق� ِت� َل َح ِب� ی� ُب� بْ� نُ� ُم ظ� ِاه ٍر هد ِل
ی
ق
ک� ت�ه �ش د ت� أ� ث� ی�ر ظ
ح� ی� ب� ش
اع�داهلل؟ع؟ گ�ذ ا�ش ت�.
ع� ی�می روی ا ب� ب
و��تی ب
بعد از این جریان ،امامحسین عرض کرد :خدایا! من این حادثه را به خاطر
تو تحمل میکنم.
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حبیب یک انسان ویژهای است که
پیشگویی میکرد.

بعد از شهادت حبیب،
امامحسین؟ع؟ عرض کرد:
خدایا! من این حادثه را به خاطر تو
تحمل میکنم.

رجز حبیب بن مظاهر
حبیب ظهر عاشورا موقع نماز به میدان آمده و گفت:
أ
َ
ُ
أ َ
أَ
� ن�ا َح ِب� ی� ٌب� َو � ِب�ی ُم ظ� ِاه ٌر
ِ
ح� ی� ب�م و پ�درم ُم ظ�اهر ت
ن
اک� ز�ه ت� یر�م.
اس� .ما زا� �ش ما پ�اک ت�ر و پ� ی
م� ،ب
من حبیب پســر مظاهر هســتم .شــما دارید از یک ظالم حمایت میکنید و
پیمانشکنی هستند ولی َاولین ویژگی ما َ پاکیزگی است.
کسانی هستید که اهل
أَ نْ تُ ْ أَ َ ُّ ُ َّ �ةً َ أَ ْ
َو نَ� ْحݡںݐُ أ� ْع َلݡى ُح جَّ��ةً َو أ��ظْ َهرُ
ك ثَ� رُ
�� َ�م �عد عد و �
نَ أَ َ ْ ُ أَ
أ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
�غ
ُ
ُ
ف
ُ
َو أ� نْ� تُ� ْم ِع نْ� َد َ
و �ح ن� �و�ى م ن�كم و �ص�ر****
الو ف� ِاء � د ر
ب
ِ
ت
دوم� ن� یو��ژ گی ما یا� ن� ت
ا� زا� ما ب� ی� ش� ت�ر ت
عداد� ن
ح� ت�
�ش ما ت�
اس� که ما اهل ج
اس� ولی ی
آ
ن�شک� ت
دار�م و ب�ا ف
ت
مد�م� .ش ما پ� ی�ما� ن
هس� ی�د و یو��ژ گی ید�گر ما
دل�ل ی
هد� � ی
هس� ی�م .ی
ف
ص�ور و خ� ت
یا� ن� ت
رس�م.
دا� ی
اس� که ما و�ادار و ب
درس اعتقادی که از این پیام میگیریم اهمیت ایمان و باور قلبی اســت که
زمینهساز شجاعت و صبر است.
أ

نَ ْ نُ زْ َ
كى م نْ�ك ُم َو � ْط َه ُر***
ل�ح� ��

* رجال الكشی ،ج ،۱ص۲۹۲؛ بحاراالنوار ،ج ،45ص.۹۲
** وقعة الطف ،ص۲۳۱
*** األمالی للصدوق ،ص۱۶۰؛ روضة الواعظین ،ج ،۱ص۱۸6؛ ریاض االبرار ،ج ،۱ص.۲۰4
**** الفتوح ،ج ،۵ص۱۰۷؛ المناقب ،ج ،4ص۱۰۳؛ بحاراالنوار ،ج ،45ص.۲6

حبیب ظهر عاشورا اینگونه رجز
خواند:
َأنا َحب ٌ
يب َو ِأبي ُم َظ ِاه ٌر
ُ
َ ِ َ
َل َن ْح َُن ْأزكى ِم ْنك َ ُم َو ْأط َه ُر
َ
ْ
ُ ً َ
أ ْن ُت ْم أ َع ّد ُع ّدة َو أكث ُر
َو َن ْح ُن َأ ْع َلى ُح َّج ًة َو َأ ْظه ُرَ
َو َأ ْن ُت ْم ع ْن َد َالوفاء َ
أغد َُر
َِ َ
ُِ
ْ
َ
َو َن ْح ُن أ ْوفى ِم ْنك ُم و أص َب ُر

درس اعتقادی رجز حبیب،
اهمیت ایمان و باور قلبی است که
زمینهساز شجاعت و صبر است.
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اگر انسان ایمان و اعتقادش قوی
باشد؛ نه شبهه او را از پا درمیآورد،
نه در جنگ میترسد و نه به مسیر
گناه کشیده میشود.

بهرهگیری از حواس ظاهری،
فطرت و عقل سه راه تقویت ایمان
است.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

آن مطلبی که من میخواهم بیان کنم این اســت :در قرآن مجید یک مؤمن
داریــم ،چهار گــروه هم مقابلش داریم که شــامل-۱ :کافر -۲ ،منافــق -۳ ،آدمهای
بینابیــن؛ نــه خیلــی ایمان محکمی دارد و نه کفرش زیاد اســت -4 ،مســتضعف
فکری.
گــروه اول کــه مؤمــن هســتند .دههــا آیــه در قــرآن داریــم :اگــر انســان ایمــان و
اعتقــادش قوی باشــد نه شــبهه او را از پا درمــیآورد ،نه در جنگ میترســد و نه به
مســیر گناه کشــیده میشــود .مؤمن کســی اســت که ایمان در قلب و عمل اوست
و در زندگیاش مشــاهده میشــود؛ لذا در حوزه اخالق میخواهد پلیس باشــد یا
نباشد ،رعایت میکند .در حوزه اقتصاد اهل ربا و رشوه نیست؛ در حوزه عبادت
نمازش را میخواند؛ یعنی یکی از مهمترین عوامل محرک و بازدارنده ایمان است
فرماید:
لذا در سوره حجرات می
َ
َ
َّ
نَّ َ ْ ُ �ؤْ نُ نَ َّ ذ نَ آ َ نُ
الل ِـه َو َر ُسو ِل ِه ثُ� َّم َل ْم یَ� ْر ت َ� بُا�وا َو ج َ� َاه ُدوا ب� أ� ْم َو ِاله ْم َو أ� ن� فُ� ِسهمْ
و� ال ِ�ی�� �م�وا ِب�
ِ
ِ
ِ
ِإ«��ما الم ِم َّ� أُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ق
ُ
و�»؛*
�فی َس ب� ی�ل الل ِـه� ول ِئـ�ك هم الص ِاد� ن
ِ ِ ِ
ن
ن
خ
ش
�ش
ت
م� کسی اس� که یا� ن
م�ؤ ن
ما� دارد و ک هم �دارد و مال و ج�ا�� را در راه �دا
ت
راس� هم میگو ی�د.
میدهد و

راههای تقویت ایمان
 .١بهرهگیری از حواس ظاهری
اولیــن راه تقویــت ایمــان بهرهگیــری از حــواس ظاهــری اســت .در تقویــت
ایمانتــان ،تــاش کنید .ائمه مــا گاهی میفرمودند :شــما به نعمتهــای خداوند
نگاه کنید .على فرمود:
َّ أ
َ
«م نْ� تَ� فَ�ك َر � ْ� َصر»؛**
ب
هرکه ب� ی� ن�د ی� ش�د ،ب� ی� ن�ا می�ش ود.
داستان
کســی منکــر خدا بــود ،نزد امام صادق آمــد ،آقا فرمود :به ایــن تخممرغ نگاه
کــن ،اگــر یــک مقدار فکر کنــی میفهمیکــه این خودبهخــود ایجاد نشــده و خالق
دارد .قرآن میگوید :به آســمان و زمین نگاه کنید ***،به شــتر نگاه کنید ****.پس
* حجرات.۱۵ ،
** نهجالبالغه ،نامه .۳۱
*** روم.۵۰ ،
**** غاشیه.۱۷ ،

یبلق رواب و نامیا تیمها :موس هسلج

39

یک راه تقویت ایمان استفاده حواس است.

 .۲فطرت
دومین راه تقویت ایمان ،فطرت اســت .فطرت خدادادی اســت .سرشــت
هــر کســی به وجود خــدا و عظمت او اعتراف میکند .هر فرزندی براســاس فطرت
توحیدی متولد میشود.
شــخصی به امــام صادق؟ع؟ گفت :خدا کجاســت؟ آقا فرمود :وقتی ســوار
کشتی شدی و کشتی در حال غرق شدن بود چه کسی را صدا زدی؟ متوجه یک
چیزی شدی همان خداست.
بنــده خــودم بارها امتحــان کردم وقتی انســان متوجه خطر میشــود ،خدا را
صدا میزند؛ این فطرت است.

سرشت هر کسی به وجود خدا و
عظمت او اعتراف میکند و هر
فرزندی براساس فطرت توحیدی
متولد میشود.

 .۳عقل و خرد
ســومین راه تقویت ایمان ،عقل و خرد اســت .عقل حکم میکند این عالم
خالقــی دارد .ایــن نظم فراگیر ،ناظمی دارد .عقل حکــم میکند این خالق عالم،
ازلی و ابدی باشد و به هیچ چیز وابسته نباشد.
آیا میشــود پیامبر خدا از دنیا برود و برای خودش جانشــینی نگذارد؟ عقل
حکــم میکند ،میشــود مدیریــت جامعه را افــراد غیرمعصوم به دســت بگیرند؟
عقل میگوید :نه .آنکسیکه میخواهد حکومت جامعه دینی را به دست بگیرد
و به مردم خط بدهد غیر از فقیه باشــد؟ عقل میگوید :نه .بحث والیت فقیه هم
همین است.
امام خمینی؟هر؟ فرمود :والیت فقیه دلیل نمیخواهد؛ چون روشن است.
هزاروصدوهفتاد ســال اســت که امام زمان؟جع؟ در پس پرده غیبت است ،این
مــردم میخواهند نمــاز بخوانند و روزه بگیرند و میخواهند حدود اجرا شــود ،چه
کســی باید بــرای اینها مبانی دیــن و احکام حکومتی را اجرا کند؟ معلوم اســت
این کار پزشک و مهندس نیست.
ارتش ،والیتش با نظامیها اســت آنها در مورد جنگ اطالع دارند .در کشــور
اســامی اگــر حکومــت نباشــد باز هم فقیه اســت منتهــا در احکام ،اگــر حکومت
تشــکیل شــد ادارهاش در فقه اســت .امــام میفرماید :تصــورش در تصدیق کافی
است.

عقل حکم به وجود خالق برای
عالم ،به نصب جانشین برای
پیامبر و ممنوعیت سپردن
جانشینی پیامبر به غیر معصوم
دارد.

والیت فقیه دلیل عقلی دارد و آن
اینکه در زمان غیبت امام زمان
این فقیه است که مبانی دین و
احکام حکومتی را اجرا میکند.
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کفار ،منافقین ،مرجئین و
مستضعفین فکری گروههای
مقابل مؤمنین هستند.
کافر به جهنم میرود؛ چون
میداند دین حق است اما منکر
میشود.
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گر وههای مقابل مؤمن
 .1کافر
اولین گروه مقابل مؤمن ،کافر است که خدا میفرماید :عذابش شدید است
و بایــد بــه جهنــم بــرود؛ چــون میدانــد دین حق اســت اما منکــر میشــود ،معاند
است ،لجوج است؛ مثل ابولهب 51و ابوجهل .52پیامبر به ابوجهل معجزه نشان
داد ،گفت :سحر است.

 .۲منافق
منافق اعتقادی یعنی کسی که به
زبان میگوید من مسلمان هستم
و در قلبش کافر است ،به جهنم
میرود.

 ۳۰۰آیه در قرآن به پدیده نفاق
پرداخته است.

دومیــن گروه مقابل مؤمن ،منافق اســت .منافق اعتقــادی به جهنم میرود؛
یعنی کســی که به زبان میگوید :من مســلمان هســتم و در قلبش کافر اســت .قرآن
در جاهــای مختلــف منافــق و کافــر را کنار هــم آورده و میفرماید :عــذاب دردناک
در انتظــار آنهاســت .آغــاز ســوره بقــره دو آیــه در مــورد کافــران و چندیــن آیــه درباره
منافق اســت ۳۰۰ .آیه در قرآن کریم به پدیده نفاق پرداخته اســت .رســول خدا به
امیرالمؤمنیــن فرمــود :مــن از مؤمــن و کافر بر تو نمیترســم اما از منافــق چربزبان و
آراسته بر تو میترسم*.
هالکت ،نتیجه نفاق
وقتی قوم حضرت موســی از شــهر با او بیرون آمدند ،فرعون هم حرکت کرد.
شــخصی بود که پیرو موســی بود و او را به ظاهر قبول داشــت ولی شــک داشت که
او پیروز میشود یا خیر.
این شــخص در ســپاه فرعون رفت و گفت :من با فرعون میآیم تا به موســی
ً
برســم ،اگر دیدم موســی دارد پیروز میشــود و فرعون نابود میشــود ،فورا به موســی
ملحق میشوم و اگر دیدم موسی را کشتند همانجا میمانم.
وقتی که قوم موســی از دریا رد شــد و قوم فرعون وارد آب شد و غرق شد ،قبل
ً
از آنکــه قــوم فرعــون غرق شــود ،دید موســی پیروز شــد ،فــورا خودش را جــدا کرد و
دنبال حضرت موسی دوید .خدا یک فرشتهای فرستاد اسب او را به طرف لشكر
فرعون برگرداند تا غرق شدند.

*

نهج البالغه ،نامه .۲۷

یبلق رواب و نامیا تیمها :موس هسلج
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نفاق شبث بن ربعی
شــبث بن ربعی 53در تمام تاریخ اســام معروف است که هم با رسول خدا و
هم با مدعیان نبوت بوده است ،هم با خلیفه سوم بوده و هم با علی بن ابیطالب،
هم جزء لشــکر امامحســن بوده و هم جزء لشــکر معاویه ،هم در کربالست و هم در
لشــکر مختار؛ یعنی هرکجا میدید به نفعش است به همان طرف میرفت.

شبث بن ربعی در تمام تاریخ اسالم
معروف است که هرکجا میدید
به نفعش است به همان طرف
میرفت.

 .٣مرجئین

سومین گروه مقابل ایمان ،مرجئین 54هستند.
حمــزه سیدالشــهداء را یــک غــام وحشــی در احد کشــت .بعد از شــهادت
حمــزه او پشــیمان شــد و خدمــت پیامبــر گرامــی اســام آمــد و گفــت :میخواهــم
مسلمان شوم ولی نه اسالم محكم چون در کفر بوده ،یک اسالم نیمهبندی دارد.
همچنیــن قاتــل جعفــر بــن ابیطالــب توبــه کــرد کــه بــه اینهــا «مرجئیــن»
میگویند؛ یعنی کسانی که به اسالم شک داشتند و منتظر فرصت بودند.
در سوره توبه آیه  ۱۰6خدا میفرماید:
َ آ خَ ُ نَ ُ ْ َ ْ نَ أَ ْ َّ ّ َ ُ َ �ذّ ُ ُ ْ ّ َ َ تُ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ
َ
ٌ
ٌ
و� عل ی� ِهم واللـه ع ِل ی�م ح ِك ی�م»؛
«و��رو� مر ج�و� ِل�م ِر الل ِـه ِإ�ما ی�ع ِ ب�هم ِإَوما ی�� ب
آ
ن
ت
خ
ر�ش
و گروهی ید�گر ،ب�ه ف� ن
ن
ا� ب�ا �داس�)؛ ی�ا ��ها را
رما� خ�دا واگ�ذ ار �ش ده نا�د (و کا
س�ه ب�ا�ش ن�د)؛ و خ� ن
ا� را می پ��ذ ی�رد (هرطورکه �ش ا ی� ت
ا� می ن
م� زا� ت
ک�د ،و ی ت�و ب�ه آ� ن� ن
داو�د
ج
ن
ت
حک�م اس�!
دا�ا و ی
جوانهــای عزیــز! بــه مطالعــه و نمــاز و حضــور در مجالــس اهلبیت محکم
باشــید .اآلن شــبکههای ماهــوارهای چــه آنهایــی کــه پشــتیبانی از وهابیهــا
میکنند و چه شــبکههای شــیعی که دارند به اسم شــیعه و اهلبیت (متأسفانه)
اختالفافکنی میکنند آمدند که شما را به دسته سوم بکشانند.
شــخصی گفــت :کتابــی در کویــت چاپ شــد کــه راجع به شــخصیتهای
صدر اسالم است و بسیار به آنها فحاشی شده است .این کتاب ،تعداد زیادی از
افرادی که شیعه شده بودند را از شیعه بودن برگرداند و وهابی شدند.
من در عراق به دفتر یکی از این شبکهها رفتم و گفتم :سالم من را به این آقا
برســانید و بگویید :این شــبکه با این روش جز دشمنتراشی و فاصله ایجاد کردن
بین مذاهب ،سود دیگری ندارد.
مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ فرمــود :شــما بــا توهین بــه مقدســات ،کدام گــروه را
میتوانید جذب کنید.

مرجئين یعنی کسانی که به اسالم
شک داشتند و منتظر فرصت
بودند.

شبکههای ماهوارهای معاند و
اختالفافکن از سنی و شیعه
آمدهاند که مردم را به دسته
مرجئین بکشانند.
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ما پیرو و فرزند غدیر هستیم ،سر ما برود از شهادت حضرت زهرا عقبنشینی
نمیکنیــم .دفاع از ائمه و غدیر با خون و گوشــت ما آغشــته اســت؛ امــا باید توجه
داشــته باشــیم و واقعنگر باشــیم ،بدانیم میلیونها مســلمان با ســایق و باورهای
متفــاوت در دنیا زندگی میکنند و مشــترکات فراوانی دارنــد؛ البته اختالفاتی هم
دارند .اختالفافکنی ثمرهای جز شادی دشمن ندارد.

 .4مستضعف فکری
مستضعفین فکری یعنی افرادی
که اآلن سایر مذاهب را دارند و فکر
هم میکنند که عقیدهشان درست
است و کسی هم به اینها چیزی
نگفته است.

چهارمیــن گــروه مقابــل ایمــان ،مســتضعف فکری اســت .در دنیــا این گروه
زیــاد هســتند؛ یعنــی افرادی که اآلن ســایر مذاهــب را دارند و فکر هــم میکنند که
درســت میگویند و کســی هم به اینها چیزی نگفته است .نه معاند ،نه کافر و نه
منکر هســتند اما فکر میکنند عقیدهشان درست است .حاال اگر این شخص با
ایــن عقیــده از دنیا رفت؛ تکلیفش چیســت؟ خدا میفرماید :شــما به اینها کار
نداشته باشید:
َ
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ْ
َ
َ
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ّ
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ُ
َ
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َ
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ُ
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َ
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ال�س ِاء وال ِولد نِا� لا ی�س� ِط ی�ع ن
�
الر ج� ِال و ِ
ِ
ِ
َس��لًا»؛*
ِب ی
آ
ت ت
ف
ق
ف
ن
ن
ت
ش
ت
ت
ن
مردا� و ز�� ن
ا� و کودکا�نی که ب�راس�ی �ح� ��ار �رار گر��ها�د
مگر � ن� دس�ه زا�
ن ت زآ
ع� ن�د)؛ ن�ه چ�ارهای ن
مس��ض ف
(و ق
ح� ی� ق� ت� ًا ت
مح�ط
دار�د ،و ن�ه راهی ب(�رای � ج�ا� ا� � ن� ی
آ
�لوده) می ی� با� ن�د.
حبیــب گفــت :ما جزء گروه مؤمن هســتیم ،حجت و دلیل داریم؛ لذا شــک
هم نمیکنیم ،وفادار و صبور هستیم و ما باتقوا و پاکیزه هستیم.
این پیام حبیب با این خصوصیات :طهارت و باور ایمانی و وفا و صبر و تقوا
امشــب در ذهنتان باشد تا انشاءاهلل بهرهای از مجالس ابیعبداهلل برده باشیم.

*
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گوشــــــــه خرابه غوغا شــــــــد

اوج مرثیه

همیــن حــرم باصفا یک روزی خرابه شــام بوده ،که نیمهشــبی سهســاله از خواب بیدار شــد ،هی صدا میزند :أیــن ابی؟ پدرم
کجاســت؟ االن او را دیــدم .اهــل خرابه دورش را گرفتنــد؛ اما هرقدر نوازش میکنند آرام نمیگیرد؛ {آخه دختر عزیز پدر اســت؛
اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشــد؛ اما او که بابا نداره} صدای شــیون از همه بلند شــد ،گویا مصیبتها تازه شــده ،بر سر و
صورت میزنند.
یک مرتبه دیدند خرابه نورانی شــد طبقی را وارد کردند جلوی رقیه گذاشــتند ،دســتمالی بر آن قرار دارد .با دستهای کوچک
دستمال را کنار زد! یا اهلل! یا حسین! چشمش افتاد به سر بریده بابا ،یه نالهای زد سر را بلند کرد به دامن گرفت مانند زهرای
مرضیه؟اهس؟ برای حسین مادری کرد؛ نگفت من را زدند ،بدنم کبوده نه! بلکه مانند مادری که در دیدار عزیزش همه دردهای
خودش را فراموش میکند صدا زد:
َّ
َ
«یا ابتاه من ذال ّذی ق َط َع و َ ِر َیدک؟ کی سر تو رو از بدن جدا کرده؟»
َ َ
َ
َ َ
«یا َأب ُ
مائك؟ چه کسی محاسنت را به خونت رنگین کرد؟» 4
تاهَ ،م ْن ذا الذی خ َضبك ِب ِد
ســر را به ســینه چســبانید و گریه میکرد؛ آخ بمیرم (یا بقیة اهلل!) دیدند لبها را بر لبهای بابا گذاشــت ،نالهای زد و به زمین
افتاد هر چه او را صدا زدند :رقیه جان ،عزیز برادرم ،جوابی نمیآید5 .

پرورشمرثیه

امام حســین؟ع؟ دختری دارد که گویا نام او فاطمه صغیره بوده؛ ولی بیشــتر به رقیه مشــهور شده ،هم او به پدر عالقه زیادی
دارد و هم پدر به او و شاید یکی از جهات عالقه امام این بود که مادر این دختر از دنیا رفته بود  1و اباعبداهلل همه هستی او بود؛
حتی در اوج حوادث درد دلهایش را به بابا میگفت.
راوی میگوید :دیدم وقتی امام سوی میدان میآمد کودکی با قدمهای لرزان خود را به آقا رسانید و دامن او را گرفت:
َ
ُ
«یا ابه انظر ال َّی؛ بابا به من نگاه کنِ .فا ّ ِنی عطشان؛ بابا من تشنهام» اشک از دیدگان حضرت جاری شد ،فرمود:
َّ
ُ«ب َن َّیه ُ
فان ُه وکیلی؛ میدانم تشنهای خداوند تو را سیراب کند» گفتند :او رقیه دختر امام است2.
سقیک
اهلل ُی
ِ
دلها را روانه حرم کوچک و باصفای آن عزیزی کنیم که حرمش نیاز به روضهخوان ندارد و با دستهای کوچکش گرههای
بزرگ را باز کرده ،او که درس فدا شدن در راه امام زمان را به همه ما میدهد.
ُ
لس َال ُم َع َل ْیك َیا ب ْن َت َا ْل ُح َس ْین َا ْل َّشهید3
َا َّلس َال ُم َع َل ْی ِك َیا ب ْن َت َو ِل ّی َا ِهَّلل! َا َّلس َال ُم َع َل ْی ِك َیا أ ْخ َت َو ِل ّی َا ِهَّلل! َا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
خوب می دانید جای گنج در ویرانه اسـ ـ ـ ــت
ای محبان مدفنم گر کنج ویرانخانه اســــــــت
رفتـ ـ ـ ــم از دنیا و قبرم کنج زندان خانه اسـ ـ ـ ــت
کودکــــــــی بودم سهســــــــاله نازپرورد حســــــــین
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فیش مرثیه شب سوم محرم (ذکر حضرت رقیه؟اهس؟)

رقیـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــدای بابا شـ ـ ـ ــد

همه بگویید یا حسین.

 .2انوارالشهاده
 .1سرگذشت جانسوز حضرت رقیه (تحقیق محمدی اشتهاردی)
 .3قسمتی از زیارتنامه حضرت  .4نفس المهموم ،منتخب طریحی  .5منتهی اآلمال (از کامل بهائی)

پایان (فرود)

پــــــــدر فــــــــدای رخ نورانیــــــــت
ای گل خوشبــــــــو ز درختت که چید؟

سـ ـ ـ ــنگ جفا کـ ـ ـ ــه زد به پیشـ ـ ـ ــانیت
تیغ کـ ـ ـ ــه رگهـ ـ ـ ــای گلویـ ـ ـ ــت برید؟

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

برگ 3

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

والیــت فقیــه دلیــل عقلــی دارد و آن
حبیب یک انسان ویژهای است که اینکه در زمان غیبت امام زمان این
فقیه اســت که مبانی دیــن و احکام
پیشگویی میکرد.
حکومتی را اجرا میکند.
بعــد از شــهادت حبیــب ،امــام
حســین؟ع؟ عرض کــرد :خدایا! من کفــار ،منافقیــن ،مرجئیــن و
ایــن حادثــه را بــه خاطــر تــو تحمــل مستضعفین فکری گروههای مقابل
مؤمنین هستند.
میکنم.

حبیــب ظهــر عاشــورا اینگونــه رجــز کافر به جهنم میرود؛ چون میداند
دین حق است اما منکر میشود.
خواند:
َأنــا َحبیـ ٌ
ـب َو ِأبــی ُ َم َظ ِاهـ ٌ ُـر
ِ َل َن ْحـ ُ ْ
َ
ْ
ـن أزك َى ْ ِ َمنكـ ُـم َو ْأطه ُر منافــق اعتقــادی یعنی کســی که به
َ
َ
أ ْن ُتـ ْـم أ َعـ ُّـد ُعـ َّـد ًة َ َو أكثـ ُ
ـر
زبــان میگوید من مســلمان هســتم
َ
َ َ ْ ُ َْ
َ ً ْ َ
و نح
ــن أعلى ُح ّجة َو أظه ُر و در قلبــش کافــر اســت ،بــه جهنــم
َ
ْ َ
َْ ُ
ـاء أغـ
میرود.
َو أنتـ ْـم ِعنــد َالوفـ َ َِ
ـد ُر ُ َ
َو َن ْح ُن أ ْوفى ِم ْنك ُم َو أ ْص َب ُر
 ۳۰۰آیــه در قــرآن بــه پدیــده نفــاق
درس اعتقادی رجز حبیب ،اهمیت پرداخته است.
ایمان و باور قلبی است که زمینهساز
شجاعت و صبر است.
شــبث بن ربعی در تمام تاریخ اسالم
معــروف اســت کــه هرکجــا میدیــد
اگــر انســان ایمان و اعتقــادش قوی بــه نفعــش اســت بــه همــان طــرف
باشد؛ نه شــبهه او را از پا درمیآورد ،میرفت.
نه در جنگ میترســد و نه به مســیر
گناه کشیده میشود.
مرجئیــن یعنی کســانی که به اســام
شــک داشــتند و منتظــر فرصــت
بهرهگیــری از حــواس ظاهــری ،بودند.
فطرت و عقل ســه راه تقویت ایمان
است.
شــبکههای ماهــوارهای معانــد و
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حبیب ،پیامبر خــدا؟ص؟ را دیده و از
امام حسین؟ع؟ بزرگتر است ،جزء
ـای ْویژه امیرالمؤمنین؟ع؟
گردانهـ
ُ َْ ُ َ
یعنی شرطة الخ ِمیس بوده و هنگام
اولیــن ســخنرانی مســلم در کوفــه
سخنرانی نمود.
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حبیب بن مظاهر ظهر عاشورا موقع
نمــاز رجــزی خوانــد کــه در بردارنــده
پنج ویژگی اصحــاب اباعبداهلل؟ع؟
است.

اختالفافکــن از ســنی و شــیعه
سرشــت هــر کســی بــه وجــود خــدا و آمدهانــد کــه مــردم را بــه دســته
عظمــت او اعتــراف میکنــد و هــر مرجئین بکشانند.
فرزندی براســاس فطــرت توحیدی
متولد میشود.
مستضعفین فکری یعنی افرادی که
اآلن ســایر مذاهب را دارند و فکر هم
عقــل حکــم بــه وجــود خالــق بــرای میکنند که عقیدهشان درست است
عالــم ،بــه نصــب جانشــین بــرای و کســی هم بــه اینها چیزی نگفته
پیامبــر و ممنوعیــت ســپردن است.
جانشــینی پیامبــر بــه غیــر معصــوم
دارد.

ج�
ل
سه ݣ ݫ ݣحݫݕها ݣ ݣرݣمݤ
ݣݣ

ݧ
ح ݑݩٯ ݧ ݑݩ
ݧ ݧ ݧݒ
ىعه ݭݔ ݪ ݪىٯیݥ
ݡݡس ݫݭ ݫ ݔ
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ
َ أ ُّ َ َ َّ ذ آ َ ُ َّ ُ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی�� نَ� �م ن�وا ِا ت� ق�وا الل َه و ك نو�وا مع ا ِ ِ ی

عمروبنحجاج از افراد بهنام
لشکر عمربنسعد در روز عاشورا
پس از کشتهشدن تعداد زیادی
از همرزمانش ،خودشان را
نادان و احمق معرفی و سپاه
ابیعبداهلل؟ع؟ را به شیران شهر
تشبیه کرد.

مقدمه
بحــث مــا تحلیــل شــعارهای عاشــورا اســت .عــرض کردیــم اصحــاب
ابیعبــداهلل ،بنیهاشــم و خــود امامحســین رجزهایــی خواندنــد کــه اگــر بتوانیــم
خالصــهای از آنهــا را نقــل کنیــم ،هــم اهداف آنهــا را میشناســیم و هم بــا تاریخ و
زوایای نهفته تاریخ آشنا میشویم.
روز عاشــورا در نقــل دارد :آن زمانــی کــه عــده زیــادی از دشــمن کشــته شــده
بــود ،یــک وقتــی عمربنســعد 55نــگاه کرد دیــد خیلــی از افــراد بهنام لشــکرش از
بیــن رفتهانــد ،شــخصی را به نــام عمروبنحجاج 56بود فرســتاد و گفت :برو کار را
جمع کن.
او وســط لشــکر آمــد و رو بــه لشــکر کــرد و گفــت :ای احمقهــا! شــما بــا یــک
آدمهای عادی نمیجنگید ،اینها شــیرهای شهر هستند ،اینها کسانی هستند
که در شهادت و کشته شدن دارند سبقت میگیرند؛ گروهی به میدان بیایید.
ایــن حرف دشــمن اســت که خودشــان را نــادان و احمق معرفی کرد و ســپاه
ابیعبداهلل را به شیران شهر تشبیه کرد**.

* توبه.۱۱۹ ،
** االرشاد ،ج ،۲ص۱۰۳؛ اعالم الوری ،ص۲44؛ بحاراالنوار ،ج ،45ص.۱۹
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شخصیت انس بن حارث
من میخواهم رجز و شعر یکی از شهدای کربال به نام انس بن حارث اسدی
کاهلی 57را توضیح دهم.
ایشــان کســی اســت که از پیامبر خدا روایت کرده که با اشاره به امام حسین
فرمود:
َ َ
َْ َ
ْ
أ
ْ
َ
أ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
�ذ
ُ
َ
ف
َ
َ
ف
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َّ ْ
� م نَ� الع َر قا� �م نْ� �دركه م ن�ك ْم �ل� ن�ص ْره»؛*
ی
ِ
ِإ«� ن� ِا ب� ِ�نی ه ا ی�ع ِ�نی الحس ی ْ� نَ� ی� ق� ت�ل ِب��ر ٍ ض ِ ِ
ِ
سر� یم��نی ب�ه ن�ام کر ب�لا ش
ک� ت�ه می�ش ود ،هرکسی آ� ن� ز
حس� ن�؟ع؟ در ز
رو�
پ�سرم ی
ب�ا�ش د ب�ا ی�د او را ی�اری ن
ک�د.
انس ،ســالها قبل از شــهادت امامحســین خانه و زندگیاش را رها کرد و به
نزدیکی سرزمین کربال رفت و سکونت پیدا کرد.
59
محمد بن سعد 58در کتاب الطبقات الکبری مینویسد :شخصی به نام
عریان بن هیثم 60بود که از کربال عبور کرد ،دید انس در آنجا که بیابان بود ،زندگی
میکنــد .بــه او گفت :اینجا چه میکنی؟ گفت :من از رســول خدا شــنیدم که در
این ســرزمین امامحســین کشــته میشــود میترســم این واقعــه اتفــاق بیفتد و من
نباشــم .آمــدم زندگیام را اینجا گذاشــتم که هر موقع این اتفــاق افتاد من حاضر
باشم**.
ً
اتفاقــا روز عاشــورا خدمــت ابیعبــداهلل آمــد و گفت :من خیلی وقت اســت
کــه منتظــرم و از جــدت هــم شــنیدهام ،اجــازه بدهیــد مــن بــه میــدان بــروم .یک
پیشــانیبندی بســت و ابروهایــش را بــاال زد تــا روی چشــمش نیایــد .در مقاتــل
نوشتهاند  ۱۸نفر را کشت و بعد شهید شد.
داســتان انس و دهها جریان دیگر ،مبین آگاهی امامحســین و حتی برخی از
اصحــاب و افــراد بــه حادثه کربال بوده اســت .حتی انبیاء الهــی از این جریان خبر
دادهاند.
حضــرت موســی آمــد از کربــا عبــور کند ،کفشــش پــاره شــد و خــون از پایش
جاری شــد .ایشــان فکر کرد خطایی کرده .از خدا ســؤال کرد :آیا من خطایی کردم
که این اتفاق افتاد که قبلش هم برای حضرت ابراهیم پیش آمده است؟ خطاب
شد :این جا خون مقدسی روی زمین ریخته میشود خواستیم تو هم بدانی***.
حضرت عیســی اولین کســی بــود که فرمود :بــر قاتالن امامحســین زیاد لعن
* المناقب ،ج ،۱ص۱4۰؛ بحاراالنوار ،ج ،۱۸ص۱4۱؛ مثیراالحزان ،ص.۱۷
** الطبقات الکبری ،ج ،۱ص ،۳۵ح.424
*** بحاراالنوار ،ج  ،44ص۲4۲؛ ریاض االبرار ،ج ،۱ص۱۷۲؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج  ،۱۷ص.۱۰۱

انس بن حارث بر اساس روایتی
که از پیامبر درباره شهادت
امامحسین؟ع؟ شنیده بود،
سالها قبل از شهادت امام؟ع؟
خانه و زندگیاش را رها کرد و در
نزدیکی سرزمین کربال ساکن شد.

داستان انس و حکایات عبور
پیامبرانی مثل ابراهیم و
موسی؟مهع؟ از کربال ،لعن قاتالن
امامحسین؟ع؟ توسط حضرت
عیسی؟ع؟ و سنگنوشته معبد
یهود ،مبين آگاهی امامحسین؟ع؟
و حتی برخی از اصحاب و افراد به
حادثه کربال بوده است.
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کنید؛ حضرت عیسی ششصد سال قبل از اسالم است.
یــک نقلــی دارد کــه در یکــی از معابد یهود (كنیســه )61ســیصد ســال قبل از

امام و پیامبر چون ظرفیت دارند
حادثهای که بهطور طبیعی و
اختیاری ،بدون جبر و روی روال
عادی پیش میآید را خبردار
میشوند.

بعثت رسول خدا سنگی پیدا شد که بعد از شهادت ابیعبداهلل هم این را دیدند؛
َیک ُشــعری روی این سنگ نوشته بود که هیچکس معنایش را نمیفهمید.
أ تَ ْ ُ أ َّ �ةٌ قَ َ َ ْ ُ َ ْ ً
َ ف َ َ �ةَ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ
سا�*
آ��ر ج�و �م � ت�ل ت� حس ی� ن�ا�ش �اع ج� ِد ِه ی�وم ال ِح ِب
ک� ن�د نا� ت� ظ�ار ن
امامحس� ن�؟ع؟ را می ش
دار�د ج�د�ش رسول خ�دا؟ص؟ ز
رو�
� ی�ا ام�تی که
ی
ام� �ش ف� ت
ا� را ب� ن
ق� ی� ت
اع� ش� ن
ک�د؟
بعد از شهادت امامحسین عدهای در این کنیسه رفتند و این شعر را دیدند،
فهمیدنــد ایــن سنگنوشــته کهن ســه قرن پیش اشــاره به شــهادت امامحســین
داشته است.
پس انکار علم به قصه کربال ممکن نیســت .در زندگی همه ما یک اتفاقات
مثبــت و منفــی میافتد چــه بدانیم و چــه ندانیم؛ منتهــا ما چون ظرفیــت نداریم
نمیدانیم.
یک راننده کافی است بداند که یک روز تصادف میکند دیگر از خانه بیرون
نمیآیــد؛ چــون ظرفیت نیســت .حوادث آینده را به ما اطــاع نمیدهند؛ اما امام
و پیامبــر چــون ظرفیت دارند حادثهای که بهطور طبیعــی و اختیاری ،بدون جبر و
روی روال عادی پیش میآید را خبردار میشوند.
قصــه کربــا اگــر هــم بیــان شــده ،علــم ابیعبــداهلل یــک علــم جداگانــه و
اختصاصی است و هیچ منافاتی با اختیار او ندارد.
عزیزانــی کــه در فتحالمبیــن 62روی میــن میرفتنــد ،گاهــی بــه اینهــا گفته
میشــد ایــن میــدان میــن بــا صد تا شــهید بایــد باز شــود ،آیا مجبــور بودنــد؟ آنها
میدانستند و یقین هم داشتند که جز شهادت مسیری نیست.
انــس بن حارث کاهلی اســدی که خــود حدیث نقل کرده و به آن عمل کرده
اســت؛ یعنــی زندگــیاش را به کربال آورد و امامحســین را درک کــرد ،از روی اختیار
چنیــن انتخابــی کرده اســت و کســی او را مجبور نکرد .او اجازه میــدان گرفت و به
شهادت رسید.

*

األمالی للصدوق ،ص۱۳۱؛ روضة الواعظین ،ج ،۱ص۱۹۳؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص.۲۲4
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رجز انس بن حارث

َُ َ
آ َ
َ آ ُ َ ْ �ش َ �ةُ َ شَّ ْ َ
ا�*
� ُل ع ِل ٍ ّی ِ�ش ی� َع�ة ا ّلر ْح َم ِن 
�
و �ل حر ٍب� ِ ی�ع ال� ی�ط نِ
طا� ت
دا�] رحما� ن
دا� على؟ع؟ ،پ� ی�رو خ
حر� ،پ� ی�رو �ش ی� ن
نا�د و خ� نا� ن
[� نا� ن
خ� نا� ن
هس� ن�د.
دا� ب
شــیعه یعنــی پیــرو؛ در کربال دو شــیعه وجــود دارد :پیــرو خدا و پیرو شــیطان.
هرکه پیرو علی بن ابیطالب است پیرو خداست.
چــرا نگفــت :آل ابیعبــداهلل؟ چــون داســتان کربــا داســتان بغــض
علی بن ابیطالب و امامت ایشان است .هرکسی پیروی ابوسفیان است ،شیعه
شیطان است.

انس بن حارث چنین رجز خواند:
ُ َ
ُ
آل َع ِل ٍّي ِش َيعة ا َّلر ْح َ َم ِن
َ
ُ
ُ
ّ
َْ
َ
َ َْ
ان
و آل حر ٍب ِشيعة الشيط ِ

منشأ پیدایش تشیع
نکتــهای کــه میخواهــم عرض کنم این اســت :خیلیها ســؤال میکنند که
شیعه از چه زمانی درست شده است؟ برخی افراد مغرض نظرات ناصوابی ارائه
کردهاند که به یازده دیدگاه میرسد.
بعضیهــا گفتهانــد :شــیعه را ایرانیهــا درســت کردنــد؛ بعــد از جریــان
کربــا و شــهادت ابیعبــداهلل اینهــا دامــن زدنــد یــا اینکــه صفویــه 63و آلبویــه64
درست کردند.
بعضیها گفتهاند :شیعه بعد از قتل عثمان (خلیفه سوم) درست شد.
ّ
بعضیهــا گفتهانــد :اینهــا را امام صــادق بنیانگذاری کــرد و ال قبل از امام
صادق شیعهای در کار نبود و حرفهای دیگر.
مــن یــک جملــه میگویــم :اســاس این ســؤال غلط اســت .شــیعه همــراه با
رســالت و نبوت پیامبر بوده اســت .پیدایش مطرح نیست ،همراه با رسالت بوده
اســت .یوماالنذار 65همراه با دعوت رســول خدا به بعثت ،موضوع وصایت علی
هم مطرح شد.
67
66
ْ
حاکــم َحســکانی در شــواهد التنزیل دارد :رســول خدا هــر وقت على را
میدید میفرمود:
«� نَّ� َه�ذَ ا َو �ش � َع تَ� ُه ُه ُم َا ْل ف َ� ئا� زُ� نَ
و� َ� ْو َم َا ْل ق� َ� َ
ام�ة »**
ِی ِ
ِإ
ی
ِ
ِ ی
ص۱6۱؛ روضة الواعظین ،ج ،۱ص۱۸۷؛ المناقب ،ج ،4ص.۱۰۲
* األمالی للصدوق،
َ
َ َ َّ َ ُ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ
هَّلل َع ْنـ ُـه َقـ َـال ُ :ك َّنــا ُج ُلوسـ ًـا ع ْنـ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
هَّلل َعل ْی ِه
ـى ا
ـ
ل
ص
هَّلل
ا
ـول
ـ
س
ر
ـد
ا
ـی
ـ
ض
ر
ی
ـار
ـ
ص
ن
ل
ا
هَّلل
ا
ـد
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
** «عــن ج َ ِابـ ِـر بـ ِـن عبـ ِ ِ
ْ َْ َ
ـل َأمیـ ُـر َاْل ُم ْؤمنیـ َـن َعلـ ُّـی ْبـ ُـن َأبــی َطالــب َع َل ْیــه َّ
[ص َّلــى اهَّللُ
َ
السـ َـا ُم َف َل َّمــا َن َظـ َـر إَل ْیـ ِـه َا َّلنبـ ُّـی َ
ِ
َ ِ
و َآ ِلـ ِـه ِإذ أقبـ َ َ ِ َ َ ِ ُ ِ َ ِ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ٍ
َْ ِ
َ
َ
َ
َ
ـیع َتهُ
َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه] قــال قـ ْـد أ َتا كـ ْـم أ ِخــی ثـ َّـم ِال َتفـ َـت إلــى الك ْع َبـ ِـة قــال َو َر ّب َهـ ِـذ ِه ال َب ِن َّیـ ِـة إ ّن َهــذا َو ِشـ َ
ِ
ُ َ َْ َ ََ
َْ
ِ ً
َْ ُ
َ َ َ َ َ ِ َّ ُ َ َ ُ ُ
ُهـ ُـم َاْل َفا ِئـ ُـز َ
ـاهَّلل َو أق َو ُمكـ ْـم
ون َیـ ْـو َ َم ال ِق َی َامـ ِـة ثـ ّـم أق َبــل َعل ْی َنــا ِب َو ْج ِهـ ِـه فقــال أ َ َمــا َو ا ِهَّلل ِإنــه أ ّولكـ ْـم ِإ ََیمانــا ِبـ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ِل ْمــر [بأ ْمــر] َا ِهَّلل َو أ ْوفا كـ ْـم ب َعهـ ِـد ا ِهَّلل َو أقضا كـ ْـم بحكـ ِـم ا ِهَّلل َو أق َسـ ُـمك ْم ب ّ
السـ ِـو ّی ِة َو أعدلكـ ْـم ِفــی ا ّلر ِع ّیـ ِـة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

در خصوص زمان پیدایش شیعه
یازده دیدگاه ناصواب مطرح شده
است.

اساس سؤال از پیدایش شیعه
غلط است .شیعه همراه با رسالت
و نبوت پیامبر؟ص؟ بوده است و
َ
روایاتی نظیر ِإ َّن َهذا َو ِش َيع َت ُه ُه ُم
َْ
َا ْل َفا ِئ ُز َ
ون َي ْو َم ال ِق َي َام ِة و آیه تطهیر بر
این مطلب داللت دارد.

50

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

رس� ن
ن
ام� ت
رو� ق� ی� ت
هما�ا یا� ن� (على؟ع؟) و �ش ی�عه او در ز
گار�د.
َ قرآن میفرماید:
أُ
ْ
َ
َّ ّ ذ آ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
�ة
ّ
َ
ْ
ُ
خ
ْ
ا� �ول ئـ�ك هم ��ر ال�ر� »؛*
ی ب ِی ِ
ِإ«� ن� ال ِ�ی� نَ� �م ن�وا وع ِملوا الصا ِلح ِت ِ
ه� یر� ن� آ�دم روی ز� یم� ن� ت
ما� و عمل صالح دا�ش ت�ه ب�ا�ش د ب� ت
هرکسی یا� ن
اس�.
حدود بیست روایت در منابع اهلسنت است که گفتهاند :اصحاب پیامبر
تا علی بن ابیطالب را میدیدند ،نمیگفتند :على آمد؛ میگفتند« :خیر البریه»
آمد؛ یعنی برترین آدم روی زمین.
فریقیــن نوشــتهاند :وقتــی پیامبر پنــج تن را جمــع کرد ،فرمــود :اهلبیت من
اینها هستند و آیه تطهیر نازل شد**.

فضائل على؟ع؟
سعد بن ابیوقاص در جواب
معاویه گفت :من نمیتوانم با این
سه ویژگی علی؟ع؟ را لعن کنم و
حرفی علیه او بزنم :والیت ،منزلت،
رايه (پرچم در جنگ خیبر)

یک وقتی معاویه از ســعد بن ابیوقاص( 68پدر عمربنسعد) پرسید :تو چرا
على بن ابیطالب را لعن نمیکنی؟
گفت :ســه تا ویژگی علی بن ابیطالب دارد اگر یکی از اینها در خاندان ما
بــود بــه دنیا میبالیدیم و من نمیتوانم با این ســه ویژگی علــی را لعن کنم و حرفی
علیه او بزنم -۱ :والیت -۲ ،منزلت -۳ ،رایه***.
امتیــاز اول :پیامبــر؟ص؟ فرمــود :هــر کــس مــن مــوالی اویــم علــی؟ع؟ مــوالی
اوست .امتیاز دوم :حدیث منزلت است .بارها پیامبر؟ص؟ فرمود:
و� م نْ� ُم َ
أ ْ َ ّ َ ْ َ �ة َ ُ َ
وسی»؛****
«��ن ت� ِم ِ�نى ِب�م ن� ز ِ�ل ِ هار ن ِ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً َ ْ َ ً َ َ
هَّلل َت َع َال َ
ــال َجاب ٌــر َف َأ ْن َــز َل َا ُ
ــى ه ِــذ ِه َا ْل َی َــة «إ َّن َاّل ِذ َ
یــن َآم ُنــوا َو
و أعظمكــم ِعنــد ُا ِهَّلل م ِزیــة [من ِزلــة] ق
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ
َ
ان َعلـ ٌّـی َع َل ْیــه َّ
ولئـ َـك ُهـ ْـم َخ ْیـ ُـر َاْل َبر َّیـ ِـة» َفـ َـك َ
السـ َـا ُم إ َذا أ ْق َبـ َـل َقـ َـال أ ْص َحـ ُ
ـاب ُم َح ّمـ ٍـد
ِ
ِ
ـات أ ِ
َع ِملــوا ا ّلصا ِلحـ َ ِ
ِ
َ ِ
َ
َ َ ّ َ
ـى ا ُ
ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ
هَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه» (شــواهد التنزیــل ،ج،۲
ـول ا ِهَّلل صلـ
[أصحابــه] قــد أتا كــم خیــر الب ِریـ ِـة بعــد رسـ ِ
ص467؛ تفســیر فراتالكوفــی ،ص۵۸۵؛ بحاراالنــوار ،ج ،۳۵ص.)۳4۵
* بینه.۷َ ،
ُ َ َ َ
َ َ َ َ
َْ ُ
َ
َ
ید قــال :قــالَ :ر ُســول ا ِهَّلل  :ن َزلـ ْـت َهـ ِـذ ِه ال َیــة ِفــی خ ْم َسـ ٍـةِ :فـ َّـی َو ِفــی َع ِلـ ٍّـی َو َح َسـ ٍـن
** «عـ ْـن أ ِبــی َسـ ِـع ٍ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
ُ
اطمــة ِإنمــا ی ِریــد اهّلل» (شــواهد التنزیــل ،ج ،۲ص۱۳۶؛ البرهــان فــی تفســیر القــرآن،
و حســی ٍن و ف ِ
.)۲۲۲
ص
ج،۳۵
بحاراالنــوار،
ج ،4ص465؛
ََ َ
َ َْ
َ َّ ُ َ َ َ َ ّ ً َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ
*** َ
َ
ّ
ـاص فقــال
الســام ِع َنــد مع ِاویــة و ِعنــده ســعد بــن أبــی وقـ
«عـ ْـن َر ِب َیعــة ال ُجر ِشـ َ ِـی :أنــه ذكــر ع ِلیــا عل َیـ ِـه
َ
َ
َ
ً
ً
َ َ ٌ ْ َ َ َ ِ ُّ َ َ ٍ ْ َ َ
َُ َ ْ ٌ َْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
ُ
لــه ســعد تذكــر ع ِلیــا أمــا ِإن لــه م َن ِاقــب أربــع [أربعــا] ُلن تكــون ِلــی و ِاحــدة ِمنهــا أ َحــب ِإلـ ّـی ِمــن كــذا
َ
ُ َ
ّ
َ َ َ َ ً َ ُ
ُ َ
ّ
َ َ َ ُ
َ َ ََ
ـى اهَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه
ـى اهَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلَـ ِـه ل ْع ِط َیـ ّـن ا َّلر َایــة غــدا َو ق ْولـ ُـه َصلـ
َ َو كــذا َو ذكـ َـر ُح ْمـ َـر ا ّلن َعـ ِـم ق ْولـ ُـه َصلـ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
وسـ َ
أ ْنـ َـت ِم ِّنــی ب َمنز ِلـ ِـه هـ ُـارون ِمـ ْـن ُم َ
ـى و ق ْولــه َصلــى اهَّلل عل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه َمـ ْـن كنــت َمـ ْـواله ف َع ِلـ ٌّـی َمـ ْـواله َو
َِ ِ َ
َ
ن ِسـ َـی َسـ ْـع ٌد ا َّلر ِاب َعــة» (الخصــال ،ج ،۱ص۲۱۱؛ بحاراالنــوار ،ج ،40ص.)۹

**** کتــاب ســلیم بــن قیــس الهاللــی ،ج ،۲ص641؛ بشــارة المصطفــی ،ج ،۲ص۲66؛ بحاراالنــوار،
ج ،۳۱ص.4۲۹
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ن
ن
�نس� ت� ب�ه
هارو� زو� ی�ر و ج� نا� ش� ی� ن� موسی ب�ود؛ ت�و هم ثم�ل
�چطور
هارو� ب
ت
ن
م� هس�ی.
البته یک فرقی دارد :هارون پیامبر هم بود شما پیامبر نیستی.
69
امتیاز ســوم :رایه اســت که به معنای پرچم است .در جنگ خیبر  ،جنگ
قفــل شــده و قلعــه فتــح نمیشــود .امیرالمؤمنیــن چشــمدرد عجیبی داشــت که
چند بار او را به بســتر انداخت ،رســول خدا او را خواست و دست مبارکش را روی
چشمان امیرالمؤمنین علی گذاشت و دستی کشید و چشمدرد خوب شد.
روز قبلش فرموده بود :نگران نباشــید فردا پرچم را دســت کســی میدهم که
قلعــه را فتــح کنــد و کســی که خدا و پیامبر دوســتش دارند و او هم خــدا و پیامبر را
دوست دارد.
همه دیدند پرچم را به دست امیرالمؤمنین داد.
گفت :جناب معاویه من با این سه امتیاز نمیتوانم لعن علی بکنم.
ُ
ــیع ُة َّ
«آل َع ِلــى ِش َ
الر ْح َم ِن» یعنی ما شــیعه على ،شــیعه خدا هســتیم؛
پــس
بنابراین سؤال غلط است از چه زمانی شیعه ایجاد شد؟ شیعه امامی اثنیعشری
پیرو دوازده امام در کالم پیامبر که آمده است در زمان حیات امیرالمؤمنین فرموده
است.
این روایت را اهلسنت دارند :پیامبر بارها فرمود :بعد از من دوازده نفر امیر
هستند *.اینها چیزهایی نیست که بشود انکار کرد.

برخی ویژگی شیعه
عزیــزان مــن! دهها روایت داریم که :ائمه ما به پیروانشــان فرمودند :اگر کســی
این ویژگیها را داشته باشد شیعه ما نیست .امام کاظم؟ع؟ فرمود:
َ ْ َ ْ �ش َ ت ن َ َ ْ َ تَ تَ َ َّ ثُ َ ْ ُ خَ َّ َ تُ
ا� � َو َرعه � فی خُ� ُدوره نَّ�»؛**
ِِ
«ل ی�س ِم ن� ِ ی�ع ِ��ا م ن� لا ��حد� الم�در ِب ِ ِ ِ
ا� پ� ش� ت� پ�رده زا� ورع و ت� ق�وای او خ
�ش ی�عه ما ن� ی� ت
س� کسی که ز� ن� ن
گو� ن�د؛ ی�ع�نی
س� ن� ن� ی
آ
عر� ف� می ن
آ�� قن�در ت� ق�وا دارد که ح�تی ز� ن� ن
ک� ن�د.
ا� در م� زن�ل و ج� یا�گاه خ�ود زا� � ن� ت� ی
َّ
َ ً
ُ ََ
َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ
ََ َُ َ َ َ ّ ُ َ ً َ ْ
ـى اث َن ْی َع َشـ َـر أ ِمیــرا ِم ْن
ـس قــال قــال ا ّلن ِبـ ُّـی َص َلـ
* عــن أنـ
ـى اهَّللَ عل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه  :ال یــزال هــذا ا ِلدیــن قا ِئمــا ِإلـ ِ
ْ
َ َ
ٍَ َ
ُ َْ
ـش فـ ِـإذا َم َضـ ْـوا َســاخ ِت ال ْر ُض ِبأ ْه ِل َهــا» (المناقــب ،ج ،۱ص۲۹۰؛ عوالــم العلــوم والمعــارف ،ص
قریـ ٍ
.)۱۳۲
َ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ َ َ ً َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َ
ْ
َ
ْ
«ع ِلـ ٍّـی عــن أ ِبــی الحسـ ِـن الو ِل قــال :ك ِثیــرا مــا كنــت أ َســمع أ ِبــی یقــول لیــس ِمــن ِشــیع ِتنا مــن ال
**
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ
َّ َ َ
َ َ َ َُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
تتحــدث المخــدرات ِب َور ِعـ ِـه ِفــی خد ِور ِهــن و لیــس ِمــن أو ِلیا ِئنــا مــن هــو ِفــی قریـ ٍـة ِفیهــا عشــرة آال ِف
ْ َ ْ ٌ َّ
َ ُ
 ل أ ْو َر ُع ِم ْن ُــه» (الکافــی ،ج ،۲ص۷۹؛ وســائل الشــیعه ،ج ،۱5ص۲46؛ مــرآة
یهــم خلــق ِ
ــل ِف ِ
رج ٍ
العقــول ،ج ،۸ص.)65

امام کاظم؟ع؟ فرمود:
َ
َ َ ُ
ل ْي َس ِم ْن ِش َيع ِت َنا َم ْن ال َت َت َح ّدث
َا ْل ُم َخ َّد َر ُات ب َو َر ِع ِه ِفي ُخ ُدور ِه ّنَ
ِ
ِ
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امام کاظم؟ع؟ در داستان مرازم
َ
َ َُ
فرمود :ل ْي َس ِم ْن ِش َيع ِت َنا َم ْن خال ث َّم
َل ْم َير ْع َق ْل ُبهُ
ِ

امام صادق؟ع؟ فرمود :شیعه ما
نیست کسی که قول و عملش
منطبق نباشد.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

ُ
ــرازم 70میگویــد :در مدینــه خانــهای گرفتــم کــه در آنجــا
شــخصی بــه نــام م ِ
خانمــی بــود و از او خوشــم آمــد و خواســتگاری کــردم و او قبــول نکــرد و گفــت :من
ازدواج نمیکنم.
مــن بیدقتــی کردم ،یــک روز جایی که خلوت بود به طرف ســینه او دســت
بــردم و از آن صحنــه گریختــم .خدمت امام کاظــم رفتم ،تا وارد شــدم ،امام کاظم
فرمود:
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ق
َ
ْ
ّ
ث
ْ
ْ
«ل ْ� َس م ن� �ش �ع ت� ن�ا م ن� خ�لا �م لم �رع �ل�ه»؛*
یِ ب
ی ِ ِ ی ِ
س� کسی که در خ� ت
�ش ی�عه ما ن� ی� ت
لو� موا�ظ ب� خ�ود�ش ن� ب�ا�ش د.
امام صادق فرمود :شیعه ما نیست کسی که قول و عملش منطبق نباشد**.
حــاال کــه افتخــار شــیعه بودن علــى داریــد و «خیر البریــه» را پیــروی میکنید
انشــاءاهلل در بهشــت کنــار کوثــر بر رســول خــدا وارد میشــوید و اهل فوز هســتید و
هنــگام جــاندادن ،آســان جان میدهید ،بهشــت و دههــا امتیاز دیگر را به شــما
میدهند ،سعی کنید هم شیعه اعتقادی و هم شیعه اخالقی باشید.

َ
َ َ
ََ
َ َّ َ َّ َ ْ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َْ
ٌ
َ
لــد ِار ال ِتــی ن َزل َنــا ِب َهــا ،فأ ْع َج َب ْت ِنــی فــأ َر ْد ُت أ ْن
ــت ال َم ِد َینــة َو َجار َیــة ِفــی ا
* «عــن مــرازم قــال :دخل
َ ْ َ ْ َ ِ ٍْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ
َ
َ
ْ
أَســتم ِتع ِمنهــا ،فأبــت أن تز ِوج ِنــی نفســها قــال :ف ِجئــت بعــد العتمـ ِـة ،فقرعــت ال َبــاب فكانــت ِهـ َـی
َْ
ـى ص ْدر َهــا َف َب َاد َر ْتنــی َح َّتـ َ
َاّل ِتــی َف َت َحـ ْـت ِلــیَ ،ف َو َض ْعـ ُـت َیـ ِـدی َع َلـ َ
ـى د َخ ْلـ ُـتِ ،ف َ
یمــا أ ْص َب ْحـ ُـت َدخلـ ُـت
ِ
ِ
ََ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ـى أبــی َاْل َح َســن َع َل ْیــه َّ
السـ َـا ُم َ  ف َقـ َـالَ :یــا ُمـ َـراز ُم ل ْیـ َـس ِمـ ْـن ِشـ َ
ـیع ِت َنا َمـ ْـن خــا ثـ َّـم لـ ْـم َیـ ِـر ْع قل ُبـ ُـه»
ِ
علـ ِ
ِ
ِ
(بصائــر الدرجــات ،ج ،۱ص۲4۷؛ بحاراالنــوار ،ج ،48ص4۵؛ عوالــم العلــوم والمعــارف ،ج،۲۱
ص.)۸۰
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ
َ َ ََ
َ َ َ ْ َ ََ
َْ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
** «قــال أبــو عبـ ِـد ا ِهَّلل علیـ ِـه الســام  :لیــس ِمــن ِشــیع ِتنا من وافقنــا ِب ِ َلســا ِن ِه و ُخالفنا ِفی أعما ِلنــا و آث ِارنا
ـیع ُت َنا َمـ ْـن َو َاف َق َنــا ب ِل َســا ِن ِه َو َق ْلبـ ِـه َو ِا َّت َبـ َـع َآث َار َنــا َو َع ِمـ َـل بأ ْع َما ِل َنــا أ َول ِئـ َـك ِشـ َ
َو َل ِكـ ْـن ِشـ َ
ـیع ُت َنا» (وســائل
ِ
ِ
ِ
الشــیعه ،ج ،۱5ص۲4۷؛ الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی ،ج ،۳ص6۳۹؛ بحاراالنــوار ،ج،65
ص.)164
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ف� ی� ش� ض
رو�ه

برگ 4

در شــرح حال حر بن یزید ریاحی ،دو برخورد حر را با امام مشــاهده میکنیم که بســیار زیباســت و نشــانه طینت پاک و فطرت
بیدار حر است:
َ
َ
برخورد اول :وقتی امام در منزل (ذوحســم) به حر و یارانش برخورد کرد زمان نماز ظهر که رســید ،حجاج بن مســروق ،اذان
گفت؛ امام به حر فرمود :آیا با اصحابت نماز میخوانی؟ حر عرض کرد :خیر ،بلکه همه با شــما نماز میخوانیم و جدا از امام،
نماز جماعت برپا نکرد و پشت سر امام ،نماز خواند .این یک موضع بود که حر در مقابل امام ،ادب نشان داد.
برخورد دوم :آنجا بود که امام ،اصحابش را امر کرد ســوار شــوند و زنان را ســوار کرد و دســتور حرکت داد .حر مانع حرکت امام
شــد .امام فرمود :بگذار ما به مکانی برویم که کســی ما را نشناســد؛ اما حر نپذیرفت .امام ناراحت شــد و به او فرمود«َ :ث َک َل َ
تک
ُ ُ َ
ُُ
رید ِم ّنا؟ مادرت به عزایت بنشیند از ما چه میخواهی؟» حر لحظهای سر را به زیر انداخت و گفت :اگر کس دیگری
ا ّمک ما ت
متعرض نام مادرم میشد من نیز نام مادر او را میبردم؛ اما چه کنم که مادر تو فاطمه؟اهس؟ است .این نیز نشانه دیگری از ادب
و معرفت حر بود که باعث نجات او گردید.
َ
َ
َ ّ َُ
ُ ُ
ُ
ُ
ّ
رسول
غیث یغیثنا ِل ِ
روز عاشــورا وقتی فریاد اســتغاثه امام را شــنید که میفرمود« :اما ِمن م ٍ
وجه اهلل؟ ا َما ِمن ذ ٍاب یذ َب عن حرم ِ
ّ
الیک ا َن ُ
«اللهم َ
بت ُفتب َعل َّی» خدایا من دل
اهلل ».دســتان خود را بر ســر گذاشــت (به عالمت ندامت و پشــیمانی) و میگفت:
فرزند فاطمه؟اهس؟ را لرزاندم .همینکه رسید محضر امام ،با کمال شرمساری عرض کرد:
ُجع ُ
لت ِفداک ،فدایت شوم ،من همان کسی هستم که راه را بر تو بستم.
ِ
َ
َ
هل تری لی ِمن توب ٍة؟ آیا توبه من پذیرفته میشود یا نه؟
ََ
فقال الحسین :نعمُ ،
یتوب اهلل علیک فا ِنزل؛ از اسب پیاده شو توبه تو قبول است.
در بعضــی از روایــات آمــده :پس از قبولی توبهاش ،از امام اجازه گرفت تا برای عذرخواهی نزد بانوان حرم برود ،امام هم اجازه
داد .حر نزدیک خیمه آنها شد و با دلی شکسته و چشمی گریان عرض کرد :السالم علیکم یا اهل بیت النبوة؛ من همان کسیام
که دل شما را شکستم؛ اما حاال پشیمانم .من همان کسیام که شما را ترساندم؛ اما از شما امید عفو دارم .خواهشم این است
مرا ببخشید و نزد مادرتان فاطمه زهرا؟اهس؟ از من شکایت نکنید.

 .1مقتل الحسین ابی مخنف
 .4بحاراالنوار ج45ص14و 15
  .7مقتل الحسین مرحوم مقرم

 .2لهوف سید بن طاوس
 .5ناسخ التواریخ مرحوم سپهر

 .3قصه کربال ،نظری منفرد ص304
 .6القول السدید بشان حرالشهید

پایان (فرود)

سالم ما به حسین به صحن کرببالیش
نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم...

سالممابهحسینیکهجانمابهفدایش

اوج مرثیه

دو جا ادب کرد امام نیز دو عنایت به او کرد و دو مدال به او بخشید.
 .1وقتی روی زمین افتاد خود امام بر سر بالین او حاضر شدند و خون از چهرهاش پاک کرد و پارچهای را بر سر حر بست و او را
با همان دستمال دفن کردند.
َ َّ َ ُ ُّ
ُ
ّ
 .2از مادر حر تجلیل کرد و فرمود :انت الحر کما سمتک امک.
امام بر بالین حر آمد ،سر حر بر دامن گرفت؛ اما بمیرم برای آقایی که کسی نبود لحظات آخر بر بالین آقا بیاد؛ اما نه یک نفر اومد
بر بالین آقا اونم شمر بود که سر بریده آقا را به دامن گرفت .همه صدا بزنید غریب حسین.

پرورشمرثیه

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

آمــــــــدم تا کــــــــه ز بنــــــــد غمــــــــم آزاد کنی
یا حســــــــین از عمل خویش پشیمانم من
اولین کس که ســــــــر راه تــــــــو بگرفت منم
دوست دارم که سر و جان به فدای تو کنم

توب ـ ـ ـ ـهام را بپذیری و دلم ش ـ ـ ـــاد کنی
آمدم تا که مرا سـ ـ ـ ــوی حق ارشـ ـ ـ ــاد کنی
حال هنگام تالفی اسـ ـ ـ ــت اگر امداد کنی
تا که راضـ ـ ـ ــی دل بشکسـ ـ ـ ــته اوالد کنی
(مرحوم ژولیده نیشابوری)

مقدمه (گریز)

صفحه 53

فیش مرثیه شب چهارم محرم (ذکر حر بن یزید ریاحی)
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برگ 4

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

داســتان انــس و حکایــات عبــور پیامبرانی
مثــل ابراهیــم و موســی؟مهع؟ از کربــا ،لعــن
قاتــان امــام حســین؟ع؟ توســط حضــرت
عیســی؟ع؟ و سنگنوشــته معبــد یهــود،
مبین آگاهی امام حسین؟ع؟ و حتی برخی
از اصحــاب و افــراد بــه حادثــه کربــا بــوده
است.
امام و پیامبر چون ظرفیت دارند حادثهای
کــه بهطــور طبیعــی و اختیاری ،بــدون جبر
و روی روال عــادی پیــش میآیــد را خبردار
میشوند.
انس بن حارث چنین رجز خواند:
َُ َ
ُ
آل َع ِل ّ
ــن
ــیعة ا َّلر ْح َم
ــی ِش
ِ
ٍ
َ ُ َ َّ ْ َ
َ ُ َْ
ان
و آل حر ٍب ِشیعة الشیط ِ
در خصــوص زمــان پیدایــش شــیعه یــازده
دیدگاه ناصواب مطرح شده است.
اساس ســؤال از پیدایش شیعه غلط است.
شــیعه همراه با رســالت و نبوت پیامبر؟ص؟
بوده اســت و روایاتی نظیر إ َّن َه َذا َو ِش َ
ــیع َت ُه
ِ
َْ
ُه ُم َا ْل َفا ِئ ُز َ
ون َی ْو َم ال ِق َی َام ِة و آیه تطهیر بر این
مطلب داللت دارد.

امــام کاظــم؟ع؟ در داســتان مــرازم فرمــود:
َْ
َ َُ َ
َ
ل ْی َس ِم ْن ِش َیع ِت َنا َم ْن خال ث َّم ل ْم َی ِر ْع قل ُب ُه
امــام صــادق؟ع؟ فرمــود :شــیعه ما نیســت
کسی که قول و عملش منطبق نباشد.
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انــس بــن حــارث بــر اســاس روایتــی کــه از
پیامبر؟ص؟ درباره شهادت امام حسین؟ع؟
شــنیده بــود ،ســالها قبــل از شــهادت
امــام؟ع؟ خانــه و زندگیاش را رهــا کرد و در
نزدیکی سرزمین کربال ساکن شد.

َ
امام کاظم؟ع؟ فرمود :ل ْی َس ِم ْن ِش َیع ِت َنا َم ْن
َ َ ُ َْ َ َ
ُ
ال َت َت َح ّدث ال ُمخ ّد َر ُات ِب َو َر ِع ِه ِفی خ ُد ِور ِه َّن
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عمروبنحجــاج از افــراد بهنــام لشــکر
عمربنســعد در روز عاشــورا پــس از
کشتهشــدن تعــداد زیــادی از همرزمانــش،
خودشــان را نــادان و احمق معرفی و ســپاه
ابیعبــداهلل؟ع؟ را به شــیران شــهر تشــبیه
کرد.

سعد بن ابیوقاص در جواب معاویه گفت:
مــن نمیتوانــم با این ســه ویژگی علی؟ع؟
را لعــن کنــم و حرفــی علیه او بزنــم :والیت،
منزلت ،رایه (پرچم در جنگ خیبر)
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ
َ أ ُّ َ َ َّ ذ آ َ ُ َّ ُ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی�� نَ� �م ن�وا ِا ت� ق�وا الل َه و ك نو�وا مع ا ِ ِ ی
مقدمه
توفیقی شــد بحثی را امســال به عنوان تحلیل شعارهای عاشورا آغاز کردیم؛
یعنی این رجزها و شعرهایی که امامحسین؟ع؟ ،اصحاب و بنیهاشم خواندند.
امشــب رجــزی را از نافــع بن هالل 71نقل میکنیم .او غیــر از هالل بن نافع72
است که از سپاهیان عمربنسعد و گزارشگر کربالست.

شخصیت نافع بن هالل
نافع بن هالل ،از اصحاب خاص
امیرالمؤمنین؟ع؟ و شخصیتی
است که در مسیر کاروان
اباعبداهلل؟ع؟ به امامحسین؟ع؟
پیوست و دو سه مرتبه برای
خیمهها آب آورده است

نافــع بــن هــال مــرادی بجلــی ،از اصحــاب خــاص امیرالمؤمنیــن اســت و
شــخصیتی اســت کــه در مســیر کاروان اباعبــداهلل به امامحســین پیوســت .وقتی
حر 73لشکر ابیعبداهلل را متوقف کرد ،ایشان با سه نفر دیگر خدمت آقا رسیدند؛
البتــه حــر مانع شــد و گفت :من اجازه نمیدهم کســی به شــما ملحق شــود؛ امام
فرمود :اینها از اول هم با ما بودند و االن به ما رســیدهاند**.
نافع بن هالل با ابیعبداهلل آمد و این همان کسی است که دو سه مرتبه آب
آورده است***.
حتــی بعضیهــا گفتهاند :شــب عاشــورا هم موفق شــد یک مقــدار آب برای
خیمههای ابیعبداهلل بیاورد .منتها تشنگی روز عاشورا خیلی شدید بوده است.
شــب عاشــورا وقتــی ابیعبــداهلل ســخنرانی مفصلی کــرد ،فرمود :فــردا همه
* توبه.۱۱۹ ،
** تاریــخ الطبــری ،ج ،۵ص۴۰۴؛ الكامــل فــی التاریــخ ،ج ،۲ص۵۵۳؛ البدایــة والنهایــه ،ج،۸
ص .۱۷۳
*** االخبار الطوال ،ص۲۵۵؛ بغیة الطالب فی تاریخ حلب ،ج ،۶ص.۲۶۲۷
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شهید میشوید هرکسی هم میخواهد ،میتواند برود .هرکسی یک چیزی گفت.
نافع گفت:
َ َ َ َ ْ نَ قَ َ َ ّ نَ
«واهلل ما ک ِره�ا ِل�اء ر ِب��ا»؛
ت
رس�م.
ب�ه خ�دا �قسم ما زا� مرگ ن�می� ی
کســی کــه از مرگ نترســد هیــچ تهدیدی بــرای او کارســاز نیســت .اصحاب
امامحسین جانباخته بودند و جانشان را کنار گذاشته بودند؛ فقط فکر میکردند
چقدر بیشتر میشود از دشمنان را کشت و از امامحسین دفاع کرد.
بعد گفت :یابن رسول اهلل!
َّ َ َ
َ
َ
ِ«ا ن�ا على ِن� ی� ِتا� ن�ا َو بَ� َص ِئا� ِر ن�ا»؛
آ
آ
ما� هم خ�دا�ی ت
مد�م و ن� ی� ت� ن
اس�.
ما ب�ا �گاهی � ی
ی
هرچیزی که با آگاهی باشد ،محکم و استوار است .شما اگر دین را با آگاهی
پذیرفتید و نماز را با فهم خواندید و عزاداری با شعور و فهم انجام دادید ،هر چقدر
هم علیه امامحســین و دین تبلیغ کنند ،از دســت نمیرود ،چون محکم اســت.
لذا دینتان را از روی جهل نپذیرید.
و بعد فرمود:
نُ َ َ نْ َ َ َ نُ
َ نْ َ َ
َ
اداك»؛*
«�و ِالى م� والاك و �ع ِادی م� ع
ت
ت
ت
دار�م هرکسی ب�ا �ش
ماس� دوس� ش� هس� ی�م و هرکسی هم د�ش ن
م�
ت�ولی و ت� ب�ری ی
ماس� ب�ا او ت� ف
ت
�ش
دار�م.
عار� ن� ی
و این را هم اثبات کرد.

اقدامات نافع بن هالل در ر وز عاشورا
یــک جوانــی روز عاشــورا به نام عمرو بن قرظه 74شــهید شــد .بــرادرش به نام
علی بن قرظه 75در ســپاه عمربنسعد بود .او به امامحسین اعتراض کرد و گفت:
َْ
«أضلل َت أخی»؛ برادرم را گمراه کردی.
آقا فرمود :که برادرت هدایت شــد و تو گمراه هســتی .گفت :من کاری با این
کارها ندارم؛ نمیمیرم تا شــما را بکشــم .نافع ایستاده بود ،شمشیر کشید و حمله
کرد و با یک ضربه او را به درک واصل کرد و همانجا این برادر هم کشته شد**.
نافــع بــن هالل دوازده تیر داشــت و دوازده نفر را هم با آن کشــت .وقتی دیگر
* اللهوف ،ص۸۰؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۳۸۱؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج ،۱۷ص.۲۳۲
** تاریــخ الطبــری ،ج ،۵ص۴۳۴؛ أنســاب االشــراف ،ج ،۳ص۳۹۹؛ الكامــل فــی التاریــخ ،ج،۲
ص .۵۶۵
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نافع شب عاشورا در لبیک به
امام؟ع؟ گفت:
َ َ
َ َ َ
َ
اهلل َما ک ِر ْه َنا ِلق َاء َر ّ ِب َناِ ،ا ّنا َعلى
و
َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ
االك وَ
ِنيا ِتنا و بصا ِئ ِرنا نوا ِلى من و
ُن َع ِادي َم ْن َع َاداك.

58
نافع بن هالل دوازده تیر داشت
و دوازده نفر را هم با آن کشت
و سپس با شمشیر خیلی از
جمله علی بن قرظه را هالک و
مجروح نمود ،پس از اینکه او را
مجروح و اسیر کردند ،به دستور
عمربنسعد و توسط شمر به
شهادت رسید.
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تیرهایش تمام شــد با شمشــیر آمد؛ خیلی را کشــت و مجروح کرد ولی از پشتسر
جفت بازوهایش را شکســتند و شمشــیر و ســپرش افتاد؛ و او را از پشــت دســتگیر
کردند .شــمر گفت :او را نکشــید من او را نزد عمربنســعد ببرم .چون عمربنســعد
خیلی ناراحت شد که دوازده نفر از آدمهای به نام لشکرش را نافع کشته بود.
ً
او را نــزد عمربنســعد خبیــث آوردنــد .رو بــه عمربنســعد کــرد و گفــت :اوال
دوازده نفــر از لشــکریان تــو را با تیر کشــتم ،آمار آنهایی را هم که با شمشــیر کشــتم و
ّ
مجروح کردم ندارم .حاال هم بازوهایم شکســته اســت و ال شما نمیتوانستید من
را دستگیر کنید.
عمربنسعد به شمر گفت :تو او را بکش .شمر وقتی شمشیرش را بلند کرد،
نافع
گفتَ:
ْ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ذ
ق
َ
ن
«ال َح ْمد لله ال�ی �عل م ن�ا�ا�ا على �دی �ش رار خ�ل�ه»؛*
ِ ِ ِ ِ
ی
ی
ِ ِ ِ ج
ت آ
م� را می ش
خ�دا را �شکر می ن
د� یر� ن� �دم روی ز� یم� ن� دارد ن
ک�د.
ک�م که ب�

رجز نافع بن هالل
ّ
پیام رجز نافع بن هالل َت َولی و
َت َب ّری و بعبارتی حب و بغض
است؛ یعنی معلوم کنید از چه
کسی خوشتان میآید و از چه کسی
بدتان میآید:
َْ
َ َْ َ َْ
أ َنا ال ُغال ُم ال َي َم ِن ُّي ال َب َج ِل ُّي
َ
ين ُح َس ْي ِن ْب ِن َع ِل ٍّي
ِد ِيني َ َعلى ِد
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
أض ِر ُبك ْم ض ْر َب غال ٍم َب َط ٍل
ْ َ
َ
َو َيخ ِت ُم ا ُهَّلل ِبخ ْي ٍر َع َم ِلي

نافع به میدان آمد و دو بیت رجز خواند که در یک بیت خودش را و در بیت
دیگر مذهبش را معرفی کرد**:
ُ َْ
َ َْ
ََ َْ ُ
ــــــــــا ُم ال َی َم ِن ّ
ــــــــــی ال َب َج ِل ُّی
أنا الغ
ْ ْ
ِد ِینــــــــــی َع َلى ِد ُ َ
ــــــــــن َع ِل ٍ ّی
ین حســــــــــی ِن ب ِ
ِ
ْ َ ُ
َ ْ ُ ُ ْ َ
َ ََ
ــــــــــل
أض ِربكــــــــــم ضــــــــــرب غــــــــــا ٍم بط ٍ
ُ َ ُ َ
ْ
خ ْیــــــــــر َع َملــــــــــی1
َو َیخ ِتــــــــــم اهَّلل ِب
ِ
ٍ
َ ّ َ
پیامیکه این رجز دارد یعنی دین دو رکن دارد :ت َولی و ت َب ّری.
مــا بایــد ســه چیــز را دوســت داشــته باشــیم -۱ :اعتقــادات و اندیشــه،
 -۲شــخصیتهایی کــه آن اندیشــه را آوردهانــد -۳ ،عملکــرد و رفتــاری کــه آنهــا
داشتهاند.
76
شــخصی بــه عالمــه امینی گفت :مــا خدا و پیامبــر را قبول داریــم ،ائمه را
هم قبول داریم و همه را دوســت داریم اما اگر ابوالفضلالعباس را دوســت نداشته
* تاریــخ الطبــری ،ج ،۵ص۴۴۱؛ الكامــل فــی التاریــخ ،ج ،۲ص۵۶۸؛ البدایــة والنهایــة ،ج،۸
ص .۱۸۴
** المناقب ،ج ،۴ص.۱۰۴
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باشیم اشکال دارد؟
من
ایشــان خیلی ناراحت شد ،گفت :ابوالفضلالعباس که سهل است اگر ِ
امینی را هم قبول نداشــته باشــی ،دینت خراب اســت؛ چون من هم دارم اســام
را ترویج میکنم.

دعای امام سجاد؟ع؟
امام سجاد؟ع؟ میگوید :خدایا! سه چیز به من بده:
َ
َ َُ َ
« .1أ ْسألك ُح َّبك»؛ این که تو را دوست داشته باشم؛
«َ .۲و ُح َّب َم ْن ُی ِح ُّب َك»؛ ّ
حب آنهایی که تو را دوست دارند؛
َ ُ َّ ُ ّ َ َ ُ ُ َ ُ َ
وصل ِنی ِإلى ق ْر ِبك»؛* آن کارهایی که تو دوست داری و
« .3و حب ك ِل عم ٍل ی ِ
باعث میشود نزد تو محبوب شوم ،آنها را هم دوست داشته باشم؛ یعنی اعتقاد
به اندیشه صحیح ،شخصیتها و عمل.

به فرموده امام سجاد؟ع؟ ما باید
سه چیز را دوست داشته باشیم:
اندیشه صحیح ،شخصیتهایی
که آن اندیشه را آوردهاند،
رفتاری که سبب قرب به آن
شخصیتهاست.

داستان
در زمــان امــام عســکری دزدی را گرفتنــد که آمــده بود از صرافــی دزدی کند.
مأمــوران حکومــت عباســی تــا او را دســتگیر کردنــد ،گفــت :مــن از شــیعیان امام
عسکری هستم .گفتند :به احترام امام عسکری تو را خدمت آقا میبریم.
امام عسکری فرمود:
�ش َ تُ ن َ ُ ُ َ َّ ذ نَ َ تَّ ُ نَ آ ث َ َ ن َ َ ُ ُ نَ ن َ ف ج َ أَ َ ن َ ف َ أُ َ ئ َ �ش َ ت ن َ
« ِ ی�ع��ا هم ال ِ ی��� ی�� بِ�عو� ��ار�ا و ی� ِط ی�عو��ا ِ�ی � ِم ی� ِع �و ِام ِر�ا ��ول ِ�ک ِ ی�ع ِ��ا»؛
اس� که ف
ع�د ت
�ش ی�عه ما کسی ت
اس�.
حر� ما را گو�ش میدهد و ب�ه عمل ما تم� ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ََ َ
ك ث��ر م ّ َما ف� َر�ضَ ُه ا ّلل ُه ف�ل ْ� َس م نْ� �ش � َع ت� ن َ�ا»؛**
ی ِ ِ ی ِ
«و م نْ� خ�ال ف� ن�ا ِ�فی ِ ی ٍ ِ
وا� ب� خ�دا را ز� ی�ر پ�ا ب�گ�ذ ارد و حرام خ�دا را ز� ی�ر پ�ا ب�گ�ذ ارد �ش ی�عه ما
و کسیکه ج
ن� ی� ت
س�.
پیام رجز نافع ،حب و بغض است؛ یعنی معلوم کنید از چه کسی خوشتان
میآیــد و از چــه کســی بدتان میآیــد .اولین کلمــهای را که پیامبر تعلیــم داد در آن
َّ
ْ ُ َّ ُ
َ
ْ
وت َو ُیؤ ِمن ِبالل ِـه»؛*** این مهم است.
تولی و تبری است« .ف َمن َیكف ْر ِبالطاغ ِ

محشور شدن با محبوب
وجود مقدس پیامبر گرامیاســام نشســته بود شــخصی وارد شــد .گفت :یا
* بحاراالنوار ،ج ،۹1ص.۱۴۹
** الخرائج ،ج ،۲ص۶۸۴؛ الدرالنظیم ،ص.۷۴۳
*** بقره.۲۵6 ،

امام عسکری؟ع؟:
َ ُ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ
ون آث ُ َار َنا َو
ِشيعتنا هم ال ِذين ي َت ِبع
َ
َ
ُي ِط ُيع َون َنا ِفي َج ِميع أ َو ِامر َنا فأول ِئ َ
ک
َ َ َ ِ َِ
ِش َيع ِت َنا َو َم ْن خالف َنا ِفي ك ِث ٍير ِم َّما
َ ََ
َ
ف َر َض ُه ا ُهَّلل فل ْي َس ِم ْن ِش َيع ِت َنا
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پیامبر؟ص؟ در جواب شخصی که
ادعای حب َپیامبر؟ص؟ َرا داشت
فرمود :أ ْن َت َم َع َم ْن أ ْح َب ْب َت

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

َ
ُ
رسولاهلل! َ«م َتى ا َّلس َاعة»؛ چه زمانی قیامت میشود؟!
پیامبر فرمود :چه چیزی برای قیامت آماده کردی که سؤال میکنی؟ گفت:
هیــچ .مــن یــک نمــازی خوانــدم و روزهای گرفتم اما مســتحبات و اعمــال فراوانی
داشــته باشــم ،ندارم .یک مســلمان حداقلی هستم ولی یک ویژگی دارم و آن این
که شما را خیلی دوست دارم و قلبم پر از محبت شماست.
َ پیامبر َفرمود:
َ
أ«��نْ تَ� َم َع َم نْ� أ� ْح بَ� بْ� ت
�»*
ت�و ب�ا کسی هس�تی که ت
دوس� ش� داری.
هرکسی هرچیزی را دوست دارد با آن محشور میشود.
پیام رجز نافع بن هالل تولی و تبری است.

ویژگیهای محبان اهلبیت؟مهع؟

امام صادق فرمود :محبین ما سه دسته هستند**:

َ
َ
َْ َ
َ
َ ٌ َ َ
«َ .1ط َبقــة أ َح ُّبونــا ِفی ال َعال ِن َی ِة َو ل ْم ُی ِح ُّبونا ِفی ا ّ ِلس ّ ِــر»؛ دســته اول آشــکارا و در
حضور ما را دوست دارند اما در ّ
سر و خفاء محب ما نیستند.
اسالم دین فصلی نیست .محبت ،تبعیضی نیست ،مهم این است که در
ّ
محب ضعیف هستند.
خفاء هم محبت باشد .اگر یک عدهای اینطور شدند
َ
َ
َْ َ
َ ٌ
َ
َ
«َ .۲ط َبقــة ُی ِح ُّبونــا ِفی ا ّ ِلس ّ ِــر َو ل ْم ُی ِح ُّبونا ِفی ال َعال ِن َی ِة»؛ دســته دوم در خفاء ما
را دوست دارند و نماز شب میخوانند و دنبال گناه و معصیت نمیروند؛ ولی به
مجلس امامحسین نمیآیند و میگویند :محبت قلبی است.
یعنــی در حضــور و اجتماع خوب نیســتند؛ اما در ّ
ســر ایمــان را میخواهند.
این هم کامل نیست باالخره حفظ شعائر هم الزم است.
زراره 77از امام باقر پرسید :شخصی کارهایی در حضور مردم انجام میدهد
و خوشحال میشود .این ریا است؟ آقا فرمود :نه***.
َ َ َ َ
َ َّ َ ُ ً َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ
َ َ َ َّ َ ُ
َ ََ
ـاعة َیــا َر ُســول ا ُ ِهَّلل قــال
هَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه متــى السـ
ـس ْبـ ِـن َما ِلـ ٍـك :أن رجــا َســأل الن ِبـ ّـی صلــى ا
«عـ ْـن أنـ
*
ِ
َ
َف َقـ َـال َمــا أ ْعـ َـد ْد َت َل َهــا َقـ َـال َمــا أ ْعـ َـد ْد َت َل َهــا مـ ْـن َكثیــر َصـ َـاة َو َال ص َیــام َو َال َص َد َقــة َلكـ ْـن أحـ ّـبُ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
َ
َ َ َ َْ
َا َ
هَّلل َو َر ُســول ُه قــال أنـ َـت َمـ َـع َمـ ْـن أ ْح َب ْبـ َـت» (عمــدة عیــون صحــاح االخبــار فــی مناقــب أمــام األبــرار،
ص.)۲۷۹
حدیث به ذیل عنوان والیت مداری مراجعه شود.
این
با
رابطه
در
بیشتر
مطالعه
** برای
«عـ ْـن َأبــی َج ْع َفــر َع َل ْیــه َّ
*** َ
السـ َـا ُم َقـ َـالَ :سـ َـأْل ُت ُه َعــن َا َّلر ُجــل َی ْع َمـ ُـل َا َّلشـ ْـی َء ِمـ َـن َاْل َخ ْیــر َف َیـ َـر ُاه إ ْن َســانٌ
ِْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َِ
ِ
َ
َف َی ُسـ ُّـر ُه َذ ِلـ َـك َقـ َـال َال َبــأ َس َمــا ِمـ ْـن أ َحـ ٍـد إ َّال َو ُهـ َـو ُی ِحـ ُّـب أ ْن َی ْظ َهـ َـر َلـ ُـه ِفــی َا َّلنــاس َاْل َخ ْیـ ُـر إ َذا َلـ ْـم َی ُكــنْ
ِ
ِ
ِ
ــك ل َذل َ
َ َ
ــك» (الکافــی ،ج ،۲ص۲۹۷؛ وســائل الشــیعه ،ج ،۱ص۷5؛ بحاراالنــوار ،ج،6۹
َص َن َــع ذ ِل ِ ِ
ص.)۲۹4

؟تیبلها تبحم :مجنپهسلج

اســحاق بن عمار 78پولدار بود و صدقه میداد .آمد انفاق آشــکار را تعطیل
کــرد .مخفیانــه یک منشــی اســتخدام کــرد به فقرا کمــک کنــد .در درب خانهاش
دربانی گذاشت تا فقرای شیعه را از در خانه او دور کند.
بعــد از مدتــی امــام صــادق او را در مکــه دید و فرمــود :چرا ایــن کار را کردی؟
گفــت :از شــهرت و ریا میترســم .فرمود :نمیدانی وقتی دو نفــر یکدیگر را مالقات
میکنند ،خداوند صد رحمت بر آنان فرود میفرستد*.
لذا قرآن میفرماید :مخفی و آشکار انفاق میکنند**.
َ
ْ َ
ٌَ
َ
«َ .3و َط َبقة ُی ِح ُّبونا ِفی ا ّ ِلس ّ ِــر َو ال َعال ِن َیة»؛*** دســته ســوم کســانی هســتند که
هم آشــکار و هم در خفاء ما را دوســت دارند .اینها نزد خدا اعظم و واال هستند و
تعدادشان هم کم است.
آنهایی که میخواهید با امام صادق باشید و با امام صادق محشور شوید
جزو دسته سوم باشید؛ چون دسته سوم بهترین هستند.

َ
َ ً ُ
َ
«عـ ْـن ُم َح َّمـ ِـد ْبــن ُسـ َـل ْی َم َ
ان َعـ ْـن إ ْسـ َـح َاق ْبــن َع َّمــار َقـ َـالَ :ل َّمــا َك ُثـ َـر َما ِلــی أ ْج َل ْسـ ُـت َع َل َ
ى ب ِابــی َب ّوابــا َی ُر ّد
*
َ
َ ّ ُ َ َ َ َ ّ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ ٍ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َّ َُ
ـی فقــراء ا ِلشــیع ِة فخرجــت ِإلــى مكــة ِفــی ِتلــك الســن ِة فدخلــت علــى أ ِبــی عَبـ ِـد ا ِهَّلل علیـ ِـه الســام  
ع ِنـ
َّ
ْ
ًَُْ َ
َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
اطـ ٍـب ُمـ َـز ّ ِورا فقلـ ُـت لـ ُـه ُج ِعلـ ُـت ِفـ َـد َ َاك َمــا َ الـ ِـذی غ َّیـ َـر ِلــی َحا ِلــی
ف َســل ْمت عل ْ َیـ ِـه فـ َـرد علـ َّـی ِب َو ْجـ ٍـه ق ِ
َ
ْ ُ َ َ َ ّ َ ْ َ َّ ُ َ َ
َ َ َ َ َّ
ََ َ ْ ْ
ُْ ُ
ـى دیـ ِـن ا ِهَّلل َو
ِع ْنــدك قــال الـ ِـذی غ ّیـ َـرك ِلل ُمؤ ِم ِنیـ َـن  -قلــت ُج ِعلــت َ ِفــداك َو ا ِهَّللَ ِإ ِنــی لعلـ ُـم أنهـ ْـم علـ ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ ّ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ
ل ِ َك ِنــی خ ِشــیت الشــهرة علــى نف ِســی قــال یــا ِإســحاق أ َمــا ع ِلمــت أن المؤ ِمنیــن ِإذا ِالتقیــا فتصافحــا
ً
َ َ
َ َ
هَّلل َب ْی َن ُه َمــا م َائـ َـة َر ْح َمــة ت ْسـ ٌـع َو ت ْسـ ُـع َ َ َ ّ
 أ ْنـ َـز َل َا ُاح ِب ِه فـ ِـإذا ِا ْع َت َنقا غ َم َر ْت ُه َما
ون ِم ْنهــا ِلشـ ِـد ِه َما ُح ّبــا ِل َص ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
َ
ُ
ا َّلر ْح َمــة» (مشــکاة االنــوار ،ص۱۰۳؛ بحاراالنــوار ،ج ،۵ص.)۳۲۳
** بقره.۲۷۱ ،
*** تحف العقول ،ص۳۲۵؛ بحاراالنوار ،ج ،۶۵ص.۲۷۵
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امام صادق؟ع؟ آن دسته از
محبین اهلبیت؟مهع؟ را اعظم و
واال میدانند که هم آشکار و هم در
خفاء ایشان را دوست میدارند.

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

ف� ی� ش� ض
رو�ه

برگ 5

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

توجه به کودکان یتیم و سرپرستی و مراقبت از آنها سنتی بود که امیرالمومنین؟ع؟ به اون عمل میکرد ،امامحسین؟ع؟ هم
ً
به یتیمان توجه خاصی داشت؛ خصوصا به یتیمان برادرش امام حسن؟ع؟ ،لذا روز عاشورا به سختی به حضرت قاسم؟ع؟
اجازه میدان داد و هنگام وداع ،سفارش عبداهلل را به حضرت زینب؟اهس؟ کرد که مراقب او باشد.
امروز میخواهیم برای یتیم  11ساله امام حسن؟ع؟« ،عبداهلل» عزاداری کنیم؛ هم رضایت امام حسن؟ع؟ و هم رضایت امام
حسین؟ع؟ را جلب کنیم.
َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ُ
ْ
َ
ّ
اب الحسی ِن
السالم على الحسی ِن و على ع ِل ِی ب ِن الحسی ِن و على أوال ِد الحسی ِن و على أصح ِ
خالــق عشــق و محبــت یا حســین
ای گل صحرانــورد فاطمــه
ای که جانت سوخت از لبتشنگی
آنقــدر ســوز عطــش بــاال گرفــت
تشــنهام تشــنهترم کــن بــر غمــت
دوســت دارم پیشت آیم لحظهای

ای قتیــل دشــت غربت یا حســین
ای صفــای آل عصمــت یا حســین
ای فــدای کام خشــکت یا حســین
تا که شــد بینور چشمت یا حسین
یــا بمیــرم یــا شــهادت یــا حســین
تــا نمایــم با تــو صحبت یا حســین
پرورشمرثیه

عبداهلل هنگام شــهادت امام حســن؟ع؟ کمتر از یک ســال داشت؛ از وقتی که چشم باز کرده عمویش امام حسین؟ع؟ را دیده
و از او محبت دیده ،امام حســین؟ع؟ هم خیلی به او عالقه داشــت ،وقتی ابیعبداهلل؟ع؟ از روی اســب بر زمین افتاد و توان
حرکت نداشــت و دشــمن او را محاصره کرده بود ،عبداهلل تا این صحنه را دید دســت خود را از دســت عمهاش زینب آزاد کرد و
دوان دوان به سوی امام میرفت و فریاد میزد« :واهلل ال افارق ّ
عمی» خودش را به امام رساند.
عبداهلل یگانه عاشق به یک نگه شد
با اشک دانه دانه برون ز خیمهگه شد
خود را فکند و ناگه بر دامن عمویش

مقدمه (گریز)

صفحه 63

فیش مرثیه شب پنجم محرم (ذکر حضرت عبداهلل بن حسن؟ع؟)

کبوتــر حــرم بــود نگیــن بارگــه شــد
ز خیمهگه روانه به سوی قتلهگه شد
حسینگلحسنراباگریهکردهبویش

وقتی یکی از دشمنان میخواست با شمشیر به امام حمله کند او دست خود را جلو آورد و فریاد زد :ای نامرد میخواهی عمویم
را بکشی؟ شمشیر او دست عبداهلل را قطع کرد و ناله عبداهلل بلند شد:
اوج مرثیه

یا عماه (وا ابتاه ...وا اماه)
کــن قبولــم پســرت هســتم مــن
ســر خونیــن تــو خــون کــرده دلــم
نالــه دادی ز جفــای اعــداء

عاشــق و خونجگرت هســتم من
از رخ مــاه تــو مــوال خجلــم
دست من گشته چو دست زهرا؟اهس؟

امام به او فرمود :صبر کن به زودی به نزد پدرت خواهی رفت .عاقبت حرمله ملعون با تیری ســه شــعبه عبداهلل را در آغوش
امام به شهادت رساند.

هر کجا نشستی موالیت امام زمان؟جع؟ را صدا بزن .یا صاحب الزمان؟جع؟!
  .1ساالر کربال ص 15449
  .2منتهی االمال ج1
  .3کشته اشک ص

پایان (فرود)

تا بــه بازوی من آمد شمشــیر

همچو زهرا شدم از عالم سیر

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

برگ 5

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

نافــع بن هــال دوازده تیر داشــت و دوازده
نفــر را هــم با آن کشــت و ســپس با شمشــیر
خیلــی از جملــه علــی بــن قرظــه را هــاک و
مجروح نمــود ،پس از اینکه او را مجروح و
اســیر کردند ،به دستور عمربنسعد و توسط
شمر به شهادت رسید.
ّ
پیــام رجــز نافــع بــن هــال َت َولــی و َت َب ّــری و
بعبارتــی حــب و بغض اســت؛ یعنــی معلوم
کنیــد از چه کســی خوشــتان میآیــد و از چه
َْ
َ َْ َ َْ
کسی بدتان میآید :أ َنا ال ُغال ُم ال َی َم ِن ُّی ال َب َج ِل ُّی
َ
ََ
ُ
ین ُح َس ْی ِن ْب ِن َع ِل ٍّی  /أ ْض ِر ُبك ْم
ِ /د ِینی ع َلى ِد ِ
َ
ُ
َ
ْ
َض ْر َب غال ٍم َب َط ٍل َ /و َیخ ِت ُم ا ُهَّلل ِبخ ْی ٍر َع َم ِلی
بــه فرمــوده امــام ســجاد؟ع؟ مــا بایــد ســه
چیــز را دوســت داشــته باشــیم :اندیشــه
صحیــح ،شــخصیتهایی کــه آن اندیشــه
را آوردهانــد ،رفتــاری که ســبب قــرب به آن
شخصیتهاست.
َ
امــام عســکری؟ع؟ِ :ش َ
ــیع ُت َنا ُه ُــم َا ّل ِذ َ
یــن
ــون َآث َار َنا َو ُیط ُیع َون َنا فــی َجمیع َأ َوامرناَ
َی َّتب ُع َ
ِ
ِ
ُِ
ِ َِ ِ ِ
َ
َ َ
َفأ َول ِئ َ
ــک ِش َ
ــیع ِت َنا َو َم ْن خالف َنا ِفــی ك ِث ٍیر ِم َّما
َ ََ
َ
ف َر َض ُه ا ُهَّلل فل ْی َس ِم ْن ِش َیع ِت َنا
پیامبــر؟ص؟ در جــواب شــخصی کــه ادعای
حــب پیامبر؟ص؟ را داشــت فرمودَ :أ ْن َ
ــت َم َع
َ
َم ْن أ ْح َب ْب َت
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نافــع شــب عاشــورا در لبیــک بــه امــام؟ع؟
َ َ
َ َ َ
َ
اهلل َما ک ِر ْه َنا ِلق َاء َر ّ ِب َناِ ،ا ّنا َعلى ِنیا ِت َنا
گفــت :و
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ــادی َمــنْ
ْ
َو َب َصا ِئ ِرنــا نوا ِلــى مــن واالك و نع ِ
َع َاداك.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

نافــع بــن هــال ،از اصحــاب خــاص
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و شــخصیتی اســت کــه
در مســیر کاروان اباعبــداهلل؟ع؟ بــه امــام
حســین؟ع؟ پیوســت و دو ســه مرتبه برای
خیمهها آب آورده است.

امــام صــادق؟ع؟ آن دســته از محبیــن
اهلبیــت؟مهع؟ را اعظــم و واال میداننــد کــه
هم آشــکار و هم در خفاء ایشــان را دوســت
میدارند.

� ش ݒ
�ݡسمݤ
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َ ّ َ َ ُ
ك نُو�وا َم َع َا ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ِا��وا الله و
ِِی
مقدمه

بحــث در رجزهــای عاشوراســت .رجــز یزیــد بن زیــاد مهاجر 79امشــب مورد

وجود اسامی مثل یزید و زیاد و
خلفای غاصب در بین فرزندان
ائمه؟مهع؟ دلیل بر حقانیت آنها
نیست؛ زیرا آنروزها این اسمها
علم نبوده و خیلیها بر فرزندانشان
میگذاشتهاند.

بررسی قرار میگیرد.
یزیــد بــن زیــاد مهاجــر از اصحاب امامحســین اســت و رجز زیبایــی دارد .از
اســم تعجــب نکنیــد :یزیــد و زیاد! زیــاد در ذهــن ما آدم بدی اســت .یزیــد هم که
شــخصیت بســیار منفوری است .در گذشــته نام معاویه و یزید و خلفای غاصب
دیگــر حتــی در بچههای ائمه به چشــم میخورد .شــاید بعضیها فکــر کنند ائمه
ً
مــا حتما با این افراد مشــکل نداشــتند که نامشــان را برای فرزنــدان خود انتخاب
میکردند و این دلیل بر حقانیت آنهاست.
ً
جوابش یک کلمه اســت :اصال آنروزها این اســمها علم نبود .آن زمان یزید
یک اســم محض بوده که خیلیها بر فرزندانشان میگذاشتهاند .اآلن اینها علم
شدهاند .یعنی تا میگویند« :یزید» ذهن شما طرف خلیفه اموی میرود.
اآلن تــا میگوینــد صدام ،ذهن ما طرف رئیسجمهور مخلوع و معدوم عراق
ً
میرود که آن جنگ را آفرید؛ ولی قبال این بار منفی را نداشت.

یزید بن زیاد کیست؟
یزید بن زیاد مهاجر از اصحاب
امیرمؤمنان و امامحسین؟امهع؟
است.

یزیــد بــن زیــاد مهاجر از اصحاب امیرمؤمنان و امامحســین اســت .او کســی
است که وقتی حر ،لشکر اباعبداهلل را متوقف کرد و گفت« :من مأمورم شما را نگه
دارم و اجازه نمیدهم به راهتان ادامه بدهید» ،یزید عصبانی شد و سه جمله به
حر گفت:
*

توبه.۱۱۹ ،

أَ

؟تیبلها ندرک یرای :مششهسلج

َْ
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َ َ

َ َ ْ تَ َ َّ َ َ َ ْ تَ َ َ َ ف َ َ نَ فْ َ َ
ك َس ْ� تَ� ال َع َار َو ا نّل� َ
ار»؛*
«عص�� ر�ك و �طع� �مامك �ی هلاك ��سك!

ِإ
ب
ب
ِ ِ
ی
ِ
ف
ت
ت
ت
خ
خ
ن
ز
ز
 -۱ب�ا �دا م�ال�� کردی -۲ ،ا� امام� ی�ع�ی ی�� ی�د اطاع� کردی،
 -۳ن� ن�گ و عار ند� ی�ا و آ� ت� ش� ج� ن
ه�م را ب�ر ج� نا� خ�ر ی�دی.
ایــن شــخص روز عاشــورا اجازه میــدان گرفت و گفــت :یابن رســولاهلل! دعا
کنیــد تیرهایــم به دشــمن بخورد .آقا هــم برایش دعا کرد .یزید یکصد تیر داشــت.
همه را به سوی دشمن پرتاب کرد و وقتی تیرهایش تمام شد خدمت ابیعبداهلل
آمــد و عــرض کــرد :فقــط پنج تیر به خطا رفت .ســپس شمشــیرگرفت و بــه میدان
رفت و جنگید تا شهید شد.
بحث امشــب ما درباره رجز ایشــان اســت و میخواهم پیامهای این رجز را
برای شما بیان کنم.

رجز یزید بن زیاد (بخش اول)
گفت:
ْ
ّ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ن
َ
َ
ٌ
ت
ٌ
ن
ْ
ّ
و لا� ن� سعد �ارك مها�ر**
اص ر
ِج
ی�ا ر ِب� ِإ� ِ�یِ  للحس ی� ِن� � ِ
ٍ ِ
ِب ِ
حس� ن�؟ع؟ را ی�اری می ن
م�! ن
س�اه د�ش ن
ک�م -۲ ،زا�
م� دو خ�
صوص� ت� دارم -1 :ی
ی
ای پ
عمر��نسعد ب� ی� ز�اری می ج� یو�م.
ب
این شعر دو پیام مهم دارد؛ یاری ائمه و هجرت از دشمن.
اولین پیام رجز یزید بن زیاد یاری کردن امامحســین اســت .ما هم باید ائمه
را یــاری کنیم .مگر در دعای ندبــه نمیخوانید ،پیامبر فرمود :هرکس على را یاری
کنــد خــدا یاریاش میکند .امامحســین هم در روز عاشــورا فرمــود« :هل من ناصر
ینصرنی»؟

رجز یزید بن زیاد:
ّ ْ
َ
اص ٌر
َيا َر ِّب ِإ ِني ِلل ُح َس ْي ِن ن ِ
َ ْ َ ْ َ ٌ
و ِالب ِن سع ٍد ت ِارك
این شعر دو پیام مهم دارد؛
یاری ائمه؟مهع؟ و هجرت از دشمن.

یاری ائمه چگونه است؟
یاری ائمه سه نوع است:

یاری ائمه؟مهع؟ سه نوع است:
علمی؛ عملی؛ مالی

 .۱یاری علمی
اولین نوع یاری ائمه علمی است .شما چطور میتوانید ائمه را از نظر علمی
یــاری کنیــد؟ مطالعــه کتــاب اعتقــادی ،تاریخی و وقایــع علمــی از اهلبیت یک
راه آن اســت .بــا ایــن همه هجوم شــبکهها و ســایتها بر علیه اعتقــادات و دین
بایستی جوانان ما مجهز باشند و مطالعه داشته باشند.
* االرشاد ،ج ،۲ص۸۳؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۳۸۰؛ وقعة الطف ،ص.۱۸۷
** األمالی للصدوق ،ص۱۶۱؛ روضة الواعظین ،ج ،۱ص۱۸۷؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص.۳۲۰

مطالعه کتب اعتقادی ،تاریخی
و وقایع علمی از اهلبیت؟مهع؟
و همچنین کتبی با موضوعات
توحید ،نبوت ،والیت و احکام یک
راه یاری علمی ائمه؟مهع؟ است.
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امام هادی و عسکری؟امهع؟ به
تمجید و تکریم افرادی که با
دشمنان اهل بیت؟مهع؟ مناظره
علمی نمودند و آنها را محکوم
کردند ،پرداختند.

ابنعباس در جواب کسانی
که گفتند ما نه به خدا توهین
کردیم و نه به پیامبر؛ ما به علی
بن ابیطالب ناسزا میگوییم؛
گفت :پیامبر؟ص؟ فرمودَ :م ْن َس َّب
ََ
ًََ
َع ِل ّيا فق ْد َس َّب ِني َو َم ْن َس َّب ِني فق ْد
َس َّب َاهَّللَ
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داستان
امام هادی نشســته بود .ســادات هم نشســته بودند .ناگهان شــخصی از در
وارد شــد .به امام هادی گفته بودند ایشــان با یکی از دشمنان اهلبیت به مناظره
پرداخته و او را محکوم کرده است.
تــا وارد شــد امــام هــادی برخاســت و فرمــود :جلــو بیــا! او را جلــو آورد و کنــار
خودش نشاند .ساداتی که نشسته بودند کمی ناراحت شدند .آقا فرمود :من او را
نبردم؛ َخدا او را باال برده َاست؛ُ چون میفرماید:
باال َ
یَ«� ْر فَ� ِع ّالل ُـه ّال ذ ِ�ی� نَ� آ� َم نُ�وا ِم ن� ُك ْم َو ّال ذ ِ�ی� نَ� أ� تُو�وا ْال ِع ْل َم َد َر ج َ� ٍت
ا�»؛*
ما� و علم دارد خ�دا او را �الا می�رد**.
هرکه یا� ن
ب
ب
به امام عســکری خبر دادند فالنی با دشــمنان بحث کرده اســت .حضرت
فرمود:
َ َ قَ ْ َ َّ َ َ َ �ذَ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ئ َ �ةُ َ َّ
لس َم ِاء َو َا ْل ُح جُ� ب� َو َا ْل َع ْر ِ�ش
اس ِر له ملا ِ�ك ا
«و ل�د صلى على ه ا الع ب� ِد الك ِ
ِ
َْ ُ
َو الك ْرس ّی»؛***
ِ
ِ
م� ف
ح� کم ن� ی�اوری و ی�ک خ
ای آ�دمی که ت�وا�نس�تی در ب� ث
ال� ما را محکوم ک�نی!
درود ملا�ئکه آ� ن
سما� و کرسی ب�ر ت�و ب�اد.
جــوان! دو تــا کتــاب درباره توحید ،نبــوت ،والیت و احکام بخــوان .توانایی
علمــی یعنی اینکه بچه شــیعه در کنار عشــق و شــوری کــه دارد مطالعهاش را هم
داشته باشد و تاریخ و مطالب را مفید بداند.
ابنعباس و یاری علمی امیرمؤمنان؟ع؟
ابنعباس 80در اواخر عمر نابینا شده بود .او تنها صحابی است که تفسیرش
تا به امروز موجود است .نوه او دستش را میگرفت و بیرون میبرد .آخرین جملهای
که گفت و از دنیا رفت اعالن محبت به امیرالمؤمنین بود .همینطور که میرفت
دید چند نفر ایستادهاند و به حضرت على ناسزا میگویند.
ناسزاگویی به على را معاویه باب کرده بود .ابنعباس ایستاد و گفت:
أَ ُّ ُ ُ َ ّ َ ُّ َ َّ َ ق َ ُ ُ ْ َ نَ َ َّ َ َ نْ َ ُ َّ َ َّ َ فَ قَ ْ أَ �شْ َ َ َّ ق َ َ ف َ أَ ُّ ُ
كمُ
ا� الله � َالوا س ب�حا� الل ِه و م� ی�س ب� الله ��د � رك ِب�الل ِه �ال �� ی�
«� ی�كم الس
َ ّ َ ُّ َ ُ َ ب َ َّ َ ّ َ َّ ُ َ َ ْ َ آ
ا� رسول الل ِه صلى الله عل ی� ِه و � ِل ِه»؛
الس
ب أ
ت
ن
خ
ن
ت
ن
وه�� میک� ی�د؟
ام�ر � ی
چ�را ج�ر�� میک� ی�د ب�ه �دا و پ� ی� ب
* مجادله.۱۱ ،
** االحتجاج ،ج ،۲ص۴۵۴؛ مستدرک الوسائل ،ج ،۹ص۵۲؛ بحاراالنوار ،ج ،۲ص.۱۳
َ
َّ َ
الســا ُم  ،ص۳۵۳؛ االحتجــاج ،ج،۱
*** التفســیر المنســوب الــى االمــام الحســن العســکری َعل ْی ِــه
ص۲۰؛ بحاراالنــوار ،ج ،۲ص.۱۲
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گفتند :چشــمهایت کور اســت؛ گوشهایت که کر نیست! خوب گوش بده.
ما نه به خدا توهین کردیم و نه به پیامبر؛ ما به علی بن ابیطالب ناسزا میگوییم.
گفت :با همین گوشهایم از خود پیامبر شنیدم فرمود:
َ نْ َ َّ َ ّ ً فَ قَ ْ َ َّ ن َ َ نْ َ َّ ن فَ قَ ْ َ َّ َ َ
� ا ّلل َه»؛*
«م� س ب� ع ِل ی�ا ��د س ب� ِ�ی و م� س ب� ِ�ی ��د س ب
ت
س� ب�ه ن
داس�.
م� و خ�
س� على؟ع؟ ّب
ّب
دعبل و یاری علمی ائمه؟مهع؟
دعبــل 81وقتــی در مقابل امامرضا شــعر خوانــد ،امامرضا به او فرمــود :با این
شعرهایت ما را یاری کردی؛ سپس پیراهنی به او داد و فرمود :من هزار شب ،شبی
هزار رکعت در این لباس نماز خواندهام.
برخی اشکال کردهاند که مگر میشود در یک شب هزار رکعت نماز خواند؟
ً
ً
اوال :عالمــه امینــی هزار رکعت را یک شــب در هشــت ســاعت خوانــد .ثانیا :نماز
مستحبی را در راه رفتن و در کوچه و خیابان میشود خواند.
پــدر آیــتاهلل شــبیری زنجانــی میگفــت :مــن همــه نافلههایــم را در راه
میخواندم.
امامرضــا فرمــود :هزار ختم قرآن هم در این لباس کــردهام .وقتی دعبل به قم
رســید این پیراهن را برای تبرک از او گرفتند؛ البته در نهایت پول فراوان و مقداری
از لباس را به او دادند و رضایتش را به دست آوردند**.
این رفتار ،نشانه امامشناسی قمیهاست.
جوانهایی که هنر نقاشی و شعر دارید! اینها را برای اهلبیت هزینه کنید.
اآلن بعضی از جوانهای ما به کالس موسیقی و تئاتر میروند .این هنرها را بیایید
در مسیر اهلبیت به کار ببرید .این نصرت علمی است.

امامرضا؟ع؟ به دعبل شاعر فرمود:
با این شعرهایت ما را یاری کردی؛
سپس پیراهنی به او داد و فرمود:
من هزار شب ،شبی هزار رکعت
در این لباس نماز خواندهام و
هزار ختم قرآن هم در این لباس
کردهام.

 .۲یاری عملی
دومین نوع یاری ائمه یاری عملی است .یاری عملی یعنی با عملکرد خود
َاهلبیت را همراهی کنیم .امیرالمؤمنین میفرماید:
أ
«�ع� نُ�و�نی � َو َرع َو ا ْ� ت� َهاد»***
ِ ی ِ ِب ٍ ِ ج ِ ٍ
ن
هادگو�ه مرا ی�اری ن
ک� ی�د.
ب�ا ورع و ت�لا�ش ج�
َ
َّ َ
الســا ُم  ،ص۳۵۳؛ االحتجــاج ،ج،۱
* التفســیر المنســوب الــى االمــام الحســن العســکری َعل ْی ِــه
ص۲۰؛ بحاراالنــوار ،ج ،۲ص.۱۲
َ
َّ َ
الســا ُم  ،ج ،۲ص۲۶۳؛ عوالــم العلــوم
** بحاراالنــوار ،ج ،۴۹ص۲۳۹؛ عیــون اخبــار الرضــا َعل ْی ِــه
والمعــارف ،ج ،۲۲ص .۴۰۱
*** نهجالبالغه ،نامه .۴۵

یاری عملی یعنی همراهی
عملکرد خود.
اهلبیت؟مهع؟ با َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ :أ ِع ُينو ِني ِب َو َر ٍع
َو ِا ْج ِت َه ٍاد
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کمککردن و رفتوآمد ثروتمندان
با فقرا از اوصاف شیعیان در کالم
امام صادق؟ع؟ است.

در نگاه امامرضا؟ع؟؛ مخالفت
با اعمال ائمه؟مهع؟ ،کوتاهی در
واجبات و سستی در ادای حقوق
برادران اشکاالت اساسی در رفتار
یک مدعی شیعه بودن است.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

شیعه در کالم امام صادق؟ع؟
گروهــی خدمــت امام صادق آمده بودند .یکی از آنها شــروع کرد به ســتایش
مردم شهرشــان؛ گفت :شــیعههای آنجا خیلی به شــما عالقهمند هســتند .امام
صادق فرمود:
َ َ �ةُ أَ �غْ ن َ ئ ْ َ َ فُ قَ َ ئ ْ َ ْ فَ ُ ش َ َ َ �ةُ أَ �غْ ن َ ئ ْ فُ قَ َ ئ ْ َ ْ فَ
َ َ
«ك یْ� َ ف� ِع ی�اد � ِ� ی� ِا� ِهم على ��ر ِا� ِهم ك ی�� م�اهد � ِ� ی� ِا� ِهم ِل��ر ِا� ِهم ك ی��
َُ أْ
َُ
ِصل�ة ��غ ِن� یَ� ِا�ئ ِه ْم ِل ف� ق� َر ِا�ئ ِه ْم»؛
ف
آ� ی�ا ث� ت
ا� کمک می ن
رو� ن
م� ن
دا� یا��نها ب�ه ف� ق� ی�رها ی� ش� ن
ام�لهای ف� ق� ی�ر هم
ک� ن�د؟ ب�ا � ی
فر� ت� آو�مد ن
دار�د؟
گفت:
نَّ َ َ تَ �ذْ ُ ُ أَ خْ َ ق ً قَ َّ َ َ ف َ نْ نْ َ ن َ
ِإ«��ك ل� كر ��لا�ا �ل ما ِهی ِ� ی�م� ِع�د�ا»؛
ف
ق
�ش ما زا� ف
ت
ا� ت
دار�م.
اس� .ما ��ط �ش ما را
گو� ی�د که ک 
دوس� ی
ص�ا�تی می ی
م ی� ب
آقا فرمود:
َ ْ فَ تَ زْ ُ ُ َ �ؤُ َ أَ نَّ ُ ْ �ش َ �ةٌ
«ك ی�� ��عم ه لا ِء ��هم ِ ی�ع »؛
ک� ن�د �ش ی�عه ما ت
پ�س �چطور ادعا می ن
هس� ن�د؟!*
شیعه در کالم امامرضا؟ع؟
گروهــی بــه دیدن امامرضا آمدند .حضرت آنهــا را راه نداد .به گریه افتادند و
گفتند :به آقا بگویید ما شــیعه امیرالمؤمنین على هســتیم و از عراق آمدیم .وقتی
َآقا آنها را َراه داد َ فرمود :میدانید چرا ابتدا شما را راه ندادم؟ چون:
أ نْ تُ ْ ف أ ْ ثَ أ ْ َ ُ ْ ُ خَ فُ نَ َ ُ قَ ّ ُ نَ ف َ
و�َ
ك ِث� ی�ر ِم نَ� َا ْل فَ� َر ِئا� ِ ض� َو تَ� تَ� َه َاو نُ� ن
«���م ِ�ی �ك� ِر �عم ِالكم م� ِال�و� و م� ِصرو� ِ�ی
ٍ
َ َّ
ُ قُ ق ْ ُ
َظ
و� ِإ� خ� َو ِنا�ك ْم �ِفی الل ِه»؛
بِ�ع ِ� ی� ِم ح� ِ
م� ف
ال� ت
ک�م ب�ا اعمال ما خ
هر چ�ه ب�ه عمل �ش ما ن�گاه می ن
وا� ب� تا� ت� ن
ا� ن� ی� ز�
اس� .در ج
ک� ی�د .در ادای ق
ت
کو�اهی می ن
ک��د**.
رادرا� ید��نی ت� ن
ن
ح� قو� ب�
ا� سس�تی می ن ی
امامرضــا چند اشــکال بــزرگ از اینها گرفــت .ما هم وقتی به مشــهد و حرم
امامرضا میرویم ،اگر این اشــکاالت در ما باشــد ،معلوم نیست زیارتمان پذیرفته
شود؛ چون امامرضا آن گروه را به خاطر اشکاالتی که داشتند نپذیرفت.

* الكافی ،ج ،۲ص۱۷۳؛ وسائل الشیعه ،ج ،۹ص۴۲۸؛ مشکاة االنوار ،ص.۲۳۹
** وسائل الشیعه ،ج ،۱۶ص۰۲۱۷

؟تیبلها ندرک یرای :مششهسلج

71

 .۳یاری مالی
سومین نوع یاری ائمه یاری مالی است .چند درصد مردم خمس میدهند؟
امامرضــا؟ع؟ فرمــود :اگر شــما کمک مالی نکنیــد ،ما نمیتوانیــم دین خدا
را یاری کنیم.
امام خمینی فرمود :حوزهها و امور دینی را به دولت وابسته نکنید.

پرداخت خمس و مساعدت در
وابسته نشدن امور دینی و حوزهها
به دولتها از مصادیق یاری مالی
ائمه؟مهع؟ است.

داستانهایی از یاری علمی دانشمندان
 .1عالمه امینی
عالمــه امینــی در مــدت ســی ســال ده هــزار کتــاب را مطالعــه کرد تــا کتاب
الغدیر 82را نوشــت .ایشــان بــرای تکمیل کتابش مســافرتهای فراوانی داشــت.
وقتــی از مســافرت برگشــت بــه ایشــان گفتند :هــوا چطور بــود؟ گفت به هــوا توجه
نداشتم .شب و روز در کتابخانه بودم*.

عالمه امینی؟ع؟ در مدت سی
سال ده هزار کتاب را مطالعه کرد تا
کتاب الغدیر را نوشت.

 .۲میرحامد حسین83

 ۱۲46در هنــد متولــد شــد و  ۱۳۰6قمری درگذشــت .او یازده اثــر علمیدارد
کــه بهتریــن آنها عبقات االنــوار فی مناقب االئمة االطهار 84اســت کــه در فضایل
امیرالمؤمنین نوشت .آنقدر پرکار بود که یک دستش از کار افتاد**.

بهترین اثر علمی میرحامد حسین
عبقات االنوار فی مناقب االئمة
االطهار است.

 .3شیخ عباس قمی؟هر؟

شــیخ عبــاس قمــی  ۱۱۰جلــد کتــاب دارد .فقــط بــرای ســفینةالبحارش85

 ۲5ســال وقت گذاشت .شیخ عباس قمی بدون کتاب به مسافرت نمیرفت.

شیخ عباس قمی  ۱۱۰جلد کتاب
دارد .فقط برای سفينةالبحارش
 ۲5سال وقت گذاشت.

 .4شیخ آقا بزرگ تهرانی

تهرانــی86

یــک موســوعه (مجموعــه کتــاب) نوشــته و
شــیخ آقــا بــزرگ
پنجــاه هــزار اثــر شــیعه را در این کتاب معرفی کرده اســت؛ چــون جرجی زیدان87
گفته بود شیعه کتاب و علم ندارد و جمعیت اندکی است.
ایشــان با این موسوعه به سخن باطل جرجی زیدان جواب داد .در جایی از
کتابش نوشته است من اینها را با دست مرتعش نوشتهام.
وقتــی دفنــش میکردند ســینهاش زخم بود .ســؤال کردند :بیمــاری خاصی
داشــت؟ اطرافیانــش گفتنــد :ایــن اواخــر نمیتوانســت کتــاب دســت بگیــرد.
* افالکیان خا ک نشین ،ص.۱۲
** گلشن ابرار ،ج ،۱ص.۳۷۷

شیخ آقا بزرگ تهرانی با معرفی
پنجاه هزار اثر شیعه در موسوعه
خود ،به سخن باطل جرجی زیدان
که گفته بود شیعه کتاب و علم
ندارد؛ جواب داد.
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میخوابید و کتاب را روی سینهاش میگذاشت .این ،جای کتاب است که روی
ســینهاش مانده اســت .مشــهور است  4۰ســال شــام نخورد و گفت :فرصت شام
خوردن ندارم*.

 .5عالمه طباطبائی88؟هر؟
عالمه طباطبائی؟هر؟  12سال در
نجف فقط  12روز عاشورا درس را
تعطیل کرد

ایشــان المیزان را پس از منع اطباء از نگارش نوشــت .فرمود :دوازده سال در
نجف بودم تنها دوازده روز درس را تعطیل کردم آن هم روز عاشورا**.

 .6شیخ طوسی89؟هر؟
بیش از سیصد نفر از مجتهدین
در درس شیخ طوسی؟هر؟ حاضر
میشدند

بیش از ســیصد نفر از مجتهدین در درس او حاضر میشــدند 460 .قمری از
دنیا رفت .آثار او به  ۵۱جلد میرســد .بعضی از آثار او ده جلد اســت مانند تفسیر
تبیان .90در همه رشتهها استاد بود.
این گوشهای از خدمات بزرگان و یاری علمی دین و اهلبیت است.

* افالکیان خا کنشین ،ص.۹۶
** هزار و یک نکته اخالقی ،ص.۱۶۲

ف� ی� ش� ض
رو�ه

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

برگ 6

السالم علی القاسم بن الحسن بن علی و رحمة اهلل و برکاته

شب ششم محرم است ،امشب اجازه بدهید بریم درب خانه ابنالکریم؛ یادی از نوگل امام مجتبی؟ع؟ کنیم تو کربال
وی شجر عشق تو در طور دل
ای حرمت خانه معمور دل
باب همه خلق زمین و زمن
نجل علی ّدر یتیم حسن
چشم و چراغ شهدا قاسمی2
همچو عمو ماه بنیهاشمی
عرض کنیم یا امام مجتبی! شما هم امشب بیا تو مجلس ما ،آخه امشب صاحب عزا امام مجتبی؟ع؟ است؛ کریم اهلبیت
است؛ تو قاموس کریمان عالم راه ندارد اینکه کسی را از درب خانه خود دست خالی برگردانند .هرکس هر حاجت شرعی دارد
دامن این آقازاده را بگیرد ،فرج امام زمان فراموش نشود ،سالمتی رهبرمون ،جانبازانمون
جانم حسن 2ای جان جانانم حسن
بمیرم برای آن لحظهای که اومد خدمت عمو اذن میدان بگیرد .ســخت اســت برای ابیعبداهلل به او اجازه بده؛ آخه یادگار
برادرش امام مجتبی است .بعد از پدر روی دامن ابیعبداهلل بزرگ شده؛ آقا یک نگاهی کرد به قاسم
هر دو به مظلومی هم سوختید
هر دو نگه بر رخ هم دوختید
هر دو فتادید در آغوش هم3
هر دو ربودید ز سر هوش هم
ارباب مقاتل نوشــتن عمو و برادرزاده دســت به گردن هم انداختند؛ آنقدر گریه کردند تا از حال رفتند؛ ولی آقا اجازه ندادند ،رو
دست و پای امام افتاد و بوسه زد تا اجازه گرفت
خویش به پای عمو انداختی
خون دل از دیده روان ساختی
جان عمو اذن جهادم بده
ای عمو حاجات مرادم بده
با چشمان اشکریز آمد میدان ،شروع کرد به رجز خوندن
سبط النبی المصطفی ُ
ان تنکرونی فانا ُ
الم َوت َمن
ابن الحسن
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ٌ
ناس السقوا صوب المزن
حسین کاالسیر المرتهن
هذا
بین ا ٍ
بعد از اینکه جنگ نمایانی کرد ،راوی میگوید چنان شمشیری نانجیب به سر این نوجوان زد ،سر شکافته شد با صورت به
زمین افتاد ،صداش بلند شد :یاعماه! امام به عجله آمد کنار بدن قاسم؛ جنگ درگرفت؛ بعد از اینکه گرد و غبار فرونشست،
راوی میگوید:

 .1دمع السجوم ترجمه نفس المهموم /عالمه شعرانی ص            341
 .2اشعار از دیوان نخل میثم /سازگار /ج1ص234و235و237
 .3قصه کربال /نظری منفردص        340
 .4ترجمه لهوف سیدابنطاووس /عقیقی بخشایشی /ص140و141

پایان (فرود)

کاش نمیبرد تنت کاین چنین
دیده به روی عمو انداخ ـ ـ ـ ـ ــتی
و سیعلم الذین ظلموا ّ
ای منقلب ینقلبون

جان دهی و پای زنی بر زمین
صورت او دیدی و جان باختی

اوج مرثیه

َ
ً
ُ
قائما علی رأس الغالم و هو َی َ
َ
فح ُص ِبرجلیه؛ دیدم حسین باالی سر آن جوان ایستاده ،جوان تو احتضار پای
الحسین
فرأیت
ِ
ُ ً َ
عدا ِلقوم قتلوک؛ فرمود :از رحمت خدا دور باد مردمی که تو را کشتند.
خودش به زمین میساید والحسین یقول :ب
ثم حمل الغالم علی صدره 3جنازه رو بغل گرفت ،به ســینه چســباند ،به طرف خیام اومد درحالیکه پای او به زمین کشــیده
میشد؛ حاال هرکس کارش داره صدا بزنه یاحسین

پرورشمرثیه
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السالم علیک یا بن حبیب اهلل! السالم علیک یا بن ریحانة رسول اهلل!1

مقدمه (گریز)

صفحه 73

فیش مرثیه شب ششم محرم (ذکر حضرت قاسم؟ع؟)

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

برگ 6

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

رجز یزید بن زیاد:
َیا َر ّبإ ّنیل ْل ُح َس ْیننَ
اصرٌ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
َ ْ َ ٌ
َو ِال ْ
ــارك
ت
د
ــع
س
ــن
ب
ٍ
ِ
ِ
این شعر دو پیام مهم دارد؛ یاری ائمه؟مهع؟
و هجرت از دشمن.
یــاری ائمــه؟مهع؟ ســه نــوع اســت :علمــی؛
عملی؛ مالی
مطالعــه کتــب اعتقــادی ،تاریخــی و وقایع
علمــی از اهلبیت؟مهع؟ و همچنین کتبی با
موضوعات توحید ،نبــوت ،والیت و احکام
یک راه یاری علمی ائمه؟مهع؟ است.
امــام هــادی و عســکری؟امهع؟ بــه تمجید و
تکریم افرادی که با دشمنان اهلبیت؟مهع؟
مناظــره علمــی نمودنــد و آنهــا را محکــوم
کردند ،پرداختند.
ابنعباس در جواب کســانی که گفتند ما نه
بــه خدا توهیــن کردیم و نه به پیامبر؛ ما به
علی بــن ابیطالب ناســزا میگوییم؛ گفت:
ًََ
پیامبر؟ص؟ فرمودَ :م ْن َس َّب َع ِل ّیا فق ْد َس َّب ِنی
َ
ََ
َو َم ْن َس َّب ِنی فق ْد َس َّب ا َهَّلل
امام رضا؟ع؟ به دعبل شــاعر فرمود :با این
شعرهایت ما را یاری کردی؛ سپس پیراهنی
به او داد و فرمود :من هزار شــب ،شبی هزار
رکعــت در ایــن لباس نمــاز خوانــدهام و هزار
ختم قرآن هم در این لباس کردهام.

در نــگاه امــام رضا؟ع؟؛ مخالفت بــا اعمال
ائمه؟مهع؟ ،کوتاهی در واجبات و سســتی در
ادای حقــوق بــرادران اشــکاالت اساســی در
رفتار یک مدعی شیعه بودن است.
پرداخــت خمــس و مســاعدت در وابســته
نشــدن امور دینــی و حوزهها بــه دولتها از
مصادیق یاری مالی ائمه؟مهع؟ است.
عالمــه امینــی؟هر؟ در مدت ســی ســال ده
هــزار کتــاب را مطالعه کرد تا کتــاب الغدیر را
نوشت.
بهترین اثر علمی میرحامد حســین عبقات
االنوار فی مناقب االئمة االطهار است.
شــیخ عبــاس قمــی  ۱۱۰جلــد کتــاب دارد.
فقط برای ســفینةالبحارش  ۲5ســال وقت
گذاشت.
شــیخ آقا بزرگ تهرانی با معرفی پنجاه هزار
اثر شیعه در موسوعه خود ،به سخن باطل
جرجــی زیــدان که گفتــه بود شــیعه کتاب و
علم ندارد؛ جواب داد.
عالمــه طباطبائــی؟هر؟  12ســال در نجــف
فقط  12روز عاشورا درس را تعطیل کرد
بیــش از ســیصد نفر از مجتهدیــن در درس
شیخ طوسی؟هر؟ حاضر میشدند.
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یزید بن زیاد مهاجر از اصحاب امیرمؤمنان
و امام حسین؟امهع؟ است.

کمککــردن و رفتوآمــد ثروتمنــدان با فقرا
از اوصاف شــیعیان در کالم امام صادق؟ع؟
است.
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وجــود اســامی مثــل یزیــد و زیــاد و خلفــای
غاصــب در بیــن فرزنــدان ائمــه؟مهع؟ دلیــل
بــر حقانیــت آنها نیســت؛ زیــرا آنروزها این
اسمها علم نبوده و خیلیها بر فرزندانشان
میگذاشتهاند.

یاری عملی یعنی همراهی اهلبیت؟مهع؟ با
َ
عملکرد خــود .امیرالمؤمنین؟ع؟ :أ ِع ُینو ِنی
ِب َو َر ٍع َو ِا ْج ِت َه ٍاد

ݠه ت
ج�ل �ف
�
سه ݣ مݤ
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ه� ݑ
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی
مقدمه
توفیقــی شــد ایــن شــبها رجزهــا و شــعارهای پنــج تــن از اصحــاب
ابیعبــداهلل؟ع؟ را مطــرح کردیــم و پیامهایــش را ذکــر کردیم؛ البته عنایت داشــته
باشید این رجزها و شعارهایی که از آن روز نقل میکنیم به منظور این است که هم
اصحاب را بشناســید و هم کربال را؛ بتوانیم پیامهایش را برداشــت کنیم و همین
که درسی برای امروز بگیریم .همانطورکه شهدا درس گرفتند.
شــما یــک مــروری بــه وصیتنامــه شــهدا ،یــک نگاهــی بــه رشــادتهای
بســیجیان در جبهــه داشــته باشــید میبینیــد ایــن شــعارها و رجزها بــه خوبی در
زندگی آنها متجلی و پیاده بوده و به آن عمل کردهاند.

شهید جعفر حیدریان

شهید جعفر حیدریان با یک
سخنرانی در فردوی قم ۱5۰
رزمنده را از آنجا به جبهه برد که
تعدادی از آنها به شهادت رسیدند.

بنیــاد شــهید قــم کتابی بــه نام چلچــراغ چاپ کرده اســت که کتاب بســیار
خوبــی اســت .چهــل نفــر از شــهدای شــاخص قــم را کــه بیشــتر مطــرح بودهانــد،
ً
زندگینامه و نامههایشــان را منعکس کرده است ،مثال :شهید جعفر حیدریان.91
مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ فرمــود :ســال  ۵۹در غربــت ایــران ،ایــن شــهید بــه
کردستان رفت و یک تنه در مقابل دشمن ایستاد .شهید بزرگواری که من در شرح
حالــش خواندم یک ســخنرانی در فردوی قم کــرد ۱5۰ ،رزمنده را از آنجا به جبهه
برد که تعدادی از آنها به شهادت رسیدند.
یکــی از دوســتانش گفتــه بود مــا وقتی لیســت نگهبانان را تنظیــم میکردیم
*

توبه.۱۱۹ ،
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ایشــان فرمانده بود ،میگفت :من را هم درســاعت دوی شــب نگهبان بگذارید.
چهل روز در والفجر  92 ۸با عده اندکی در مقابل دشمن مقاومت کرد.
ایشان یک نامهای نوشته است که بسیار عجیب است .در آن نامه میگوید:
من از قرآن خط گرفتم به سر چه کسی بزنم ،از چه کسی و برای چه دفاع کنم.

شهید سید محسن ر وحانی
استاد شهید سید محسن روحانی 93میگفت :من یک روز در قم به او گفتم:
ِ
آقا سید محسن! حافظه تو خیلی خوب است ،در قم بمان و درس بخوان .به من
گفت :اســتاد! اگر امثال من نرویم ،در قم درســی باقی نمیماند؛ ما آنجا باید این
امنیت را فراهم کنیم.
مــن خــودم یــادم اســت درس آیــتاهلل جــوادی آملــی ،مدرســه آیــتاهلل
گلپایگانی 94وقتی بمباران شد ،تمام فضای درس پر از خاک و غبار شد که درس
تعطیل شد.
کتابــی بــه نام آفتــاب در مصاف از فرمایشــات مقام معظــم رهبری؟دم؟ چاپ
شــده اســت که تمام حرفهای ایشــان را که در طول ســی ســال برای امامحسین
زده اســت در این کتاب جمعآوری کردهاند .ایشــان میگوید :اگر این جوانان امروز
ما بودند ابیعبداهلل هیچگاه تنها نمیماند.
من نشنیدم امام خمینی در یکجا از جوانها شکوه و گله کرده باشد؛ ولی
امیرالمؤمنین از ســپاهش شــکوه کرده اســت .پیامبر در احد و امامحسین نسبت
به ســپاهش شکوه کرده اســت .اما من ندیدم یکجا امام شکوه کرده باشد .امام
یــاران مختلفــی داشــت .یــاد شــهدا را بــا عمل بــه وصیتنامــه آنها حفــظ کنیم.
اخــاق شــهدا را کاربردی کنیم .شــهدای ما اهل عبادت ،پرهیــز از گناه ،تواضع و
فروتنی بودند .شــهید صیاد شــیرازی 95همواره نگران نماز اول وقت بود و حتی در
آسمان سوار بر بالگرد مواظب بود نماز اول وقت فوت نشود.

شهید سید محسن روحانی :اگر
امثال من نرویم ،در قم درسی باقی
نمیماند؛ ما آنجا باید این امنیت
را فراهم کنیم.

پیامبر؟ص؟ در احد،
امیرالمؤمنین؟ع؟ و
امامحسین؟ع؟ نسبت به
سپاهشان شکوه کردهاند؛ اما امام
خمینی؟هر؟ یکجا از جوانان
شکوه نکرده است.

رجز یزید بن زیاد (بخش دوم)
یک فراز از رجز یزید بن زیاد دیشب ماند که بیان کنم .یزید بن زیاد مهاجر به
میدان آمد که بیت اولش این بود:
َ َ نّ ْ ُ َ َ
َ ْ ن َ ْ تَ ٌ َ َ
ا�ر*ٌ
اص ٌر
و ِلا ب� ِ� سع ٍد � ِارك و مه ِج
ی�ا ر ِبّ� ِإ� ِ�ی ِللحس ی ْ� ِن� ن� ِ
*

المناقب ،ج ،۴ص۱۰۳؛ روضة الواعظین ،ج ،۱ص۱۸۷؛ األمالی للصدوق ،ص.۱۶۱

بحث این جلسه مصرع دوم از رجز
یزید بن زیاد است که در جلسه قبل
مطرح شد.

78

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

ه� ت
امامحس� ن�؟ع؟ را ی�اری می ن
خ�دا ی�ا! ن
ر�
م�
ک�م و زا� پ�سر سعد ج�دا می�ش وم و ج
ی
می ن
ک�م.
پانزده مرتبه در قرآن کلمه هجرت آمده است.

معنای هجرت

هجرت به معنای دوری؛ شامل
انواع جغرافیایی ،عقیدتی ،اخالقی
و سیاسی است.

هجرت یعنی دوری؛ در زبان عرب اگر دو نفر با هم قهر کنند میگویندَ :
«ه َج َر
ً
فالنا»؛ اینها از هم جدا شدند.

انواع هجرت
 .1هجرت جغرافیایی
مسلمانان دو هجرت جغرافیایی
داشتند یکی به حبشه و دیگری
به مدینه

اولیــن نــوع هجــرت ،هجــرت جغرافیایــی اســت .مســلمانان دو هجــرت
داشتند یکی به حبشه 96و دیگری به مدینه؛ به این هجرت ،هجرت جغرافیایی
میگوینــد .یــک عــده مثــل جعفر بــن ابیطالب به حبشــه رفتنــد که بــه اینها هم
مهاجر میگویند .امیرالمومنین فرمود:
َْ َ
َ
َ«ا ْله جْ� َر�ةُ ق َ� ِئ
ا� َم�ةٌ َعلى َح ّد َها ال أ� َّول»؛*
ِ
ِ
ِ
ز �ش ن
ق
خ
ت
ت
ن
ه�ر� ،ب�ر ج� یا�گاه ار� ی ��خس� ی�� �ود �رار دارد.
ج
امــروز هــم هجــرت جغرافیایــی داریــم .شــما در یــک شــهری هســتید کــه به
معصیــت میافتیــد اگــر میتوانید شــهرتان را عــوض کنید .هجــرت جغرافیایی؛
یعنی انتقال از یک شهر به یک جای دیگر.

 .۲هجرت عقیدتی
هجرت عقیدتی یعنی کنار گذاشتن
عقیده باطل؛ مثل پشیمانی
عکرمه فرزند ابوجهل بعد از
 21سال

دومیــن نــوع هجرت ،هجرت عقیدتی اســت .وقتی انســان متوجه شــد که
یــک عقیــده باطلی دارد وظیفه دارد که کنار بگذارد .امروز در دنیا با این ،مشــکل
داریم .خیلیها میدانند بر حق نیســتند اما جرأت بازگشت از عقیده باطل خود
را ندارند.
97
عکرمه بیســت و یک ســالش بود ،او فرزند ابوجهل است .بعد از بیست و
یک سال پشیمان شد .یک روز خدمت پیامبر گرامی اسالم آمد تا مسلمان شود،
پیامبر او را در آغوش گرفت .فرمود :باركاهلل بر تو که هجرت کردی؛ یعنی فهمیدی
عقیدهات اشکال دارد ،کنار گذاشتی**.
* نهج البالغه ،خطبه ۱۸۹
** بحاراالنوار ،ج ،۹ص.۱۳۷
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هجرت عقیدتی این است که اگر انسان یک جایی احساس کرد عقیدهاش
باطل است از عقیدهاش برگردد.
امامرضا؟ع؟ با بزرگ مسیحیها بحث کرد .ایشان گفت :حق با شماست.
آقــا فرمــود :از عقیــدهات برمیگردی؟ گفت :نه .من رئیس مســیحیها هســتم اگر
بگویم من برگشتم بد میشود و حاضر نشد.
عقیــده از عقــد میآیــد ،عقــد یعنــی گــره .عقیــده کــه بــه اجبــار نیســت .به
گالیله 98گفتند :بگو زمین نمیچرخد .گفت :من هم بگویم اما زمین میچرخد.
ّ
َ َْ َ
ین» برای فروع نیســت؛ یعنــی دین احتیاج به
عقیــده باور اســت« .ل ِاکراه ِفی الد ِ
اکــراه نــدارد .آدم بــه زور بــه یکــی میگوید روز اســت؟! اکــراه نمیخواهــد .اینقدر
خداشناسی روشن است که اجبار نمیخواهد.
هجرت عروة بن مسعود
عروة بن مسعود 99رئیس و بزرگ شهر طائف است .میدانید طائفیان آخرین
گروهی هســتند که مسلمان شــدند .سر مسلمان شدنشان خیلی بازی درآوردند.
اولین باری که پیامبر به طائف رفت با سنگ و چوب او را مجروح کردند و تا سال
نهم هجری یعنی یکی دو سال به فوت پیامبر مسلمان نشده بودند .البته یک بار
آمدند ،گفتند :مسلمان میشویم به شرط این که نماز نخوانیم یا زکات ندهیم.
رئیــس اینهــا یــک زمانــی نــزد پیامبر آمــد و گفت :مــن میخواهم مســلمان
شــوم .مســلمان شــد و گفت :خودم میروم مردم را به اســام دعوت میکنم .من
رئیــس هســتم و آنجا مــن را قبول دارند .بــه طائف آمد؛ اولین بار بــاالی بام رفت
و شــهادتین گفــت .مردم کافر طائف دیدنــد رئیس قبیلــه دارد اذان میگوید .او را
آنقدر زدند تا به شهادت رسید.
پیامبر اکرم خیلی متأثر شد ،فرمود :این مثل شهید آلیاسین 100است*.
امامشناسی؛ مهمترین هجرت
على فرمود:
َ
َ
«لا یَ� قَ� ُع ِا ْس ُم َا ْله جْ� َر ِ�ة َع َلى أ� َح ٍد إ� ّلا ب� َم ْعر فَ� ِ�ة َا ْل ُح جَّ� ِ�ة �فی َا ْل أَ� ْر ِ ض
�»؛**
آ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ن�ام مها�ر �ر کسی ن�می ت� ن �ذ
ح� ت� خ�دا را ب�ر روی
وا� گ ا�ش ت� � زج� � ن� کس که ج
ج ب
ز� یم� ن� ب� ش� ن�اسد.
یکــی از بزرگتریــن هجرتهــا این اســت که آدم امــام زمانش را بشناســد ،نه

* اسد الغابه ،ج ،۳ص۳۰۵؛ سیره ابنهشام ،ج ،۴ص۱۸۲؛ تحف العقول ،ص.۴۶۵
** نهجالبالغه ،خطبه .۱۸۹
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عقیده از عقد میآید ،عقد یعنی
گره .عقیده باور است و احتیاج به
اکراه ندارد .اینقدر خداشناسی
روشن است که اجبار نمیخواهد.

عروة بن مسعود رئیس و بزرگ شهر
طائف پس از مسلمان شدن اولین
بار باالی بام رفت و شهادتین و
اذان گفت .او را آنقدر زدند تا به
شهادت رسید.

امامشناسی؛ مهمترین هجرت
است.
َ
َْ
َ َ
على؟ع؟ :ال َيق ُع ِا ْس ُم ال ِه ْج َر ِ َة َعلى
َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
َْ ْ
ض.
أح ٍد ِإال ِبمع ِرف ِة الحج ِة ِفي الر ِ
مانند پذیرش والیت
امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط پیرمرد
محتضر در روایت معاوية بن وهب
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امــروز ولیامــر را ملــک ســلمان 101در ســعودی بدانــد ،نــه امــروز عــدهای حاکمــان
ســتمگر و عیــاش را در دنیــا حاکــم دینی خودشــان بدانند .امامشناســی خودش
مهمترین هجرت است.
102
معاویــة بــن وهــب میگویــد :ما در ســفری به مکــه میرفتیــم .پیرمردی در
کاروان مــا بــود کــه خیلی مؤمــن و متدین بــود ولی والیت نداشــت؛ یعنــی امامت
امیرالمؤمنیــن را قبــول نداشــت .مریــض شــد و بــه بســتر افتــاد .پســر بــرادرش کــه
شــیعه بود کنارش نشســت و برایش تعریف کرد که پیامبر جانشــین تعریف کرده و
امیرالمؤمنین امام ماست و اآلن امام صادق امام ما است .آدم باادبی بود همه را
َکه خوب گوش کرد گفت:
أَ ََ َ َ َ ْ َْ
«� ن�ا على ه�ذ ا َو خ� َر جَ� ت� ن� ف� ُسه»؛
فها�ی که ف
گ��تی را ق� ب�ول دارم و زا� ند� ی�ا فر� ت�.
یا� ن� حر� ی
خدمــت امام صــادق آمدم و گفتم :تکلیف این فرد چیســت؟ آقا فرمود :به
خدا قسم اهل بهشت است*.
این میشود هجرت عقیدتی.

 .3هجرت اخالقی
هجرت اخالقی یعنی اگر کسی
اخالق زشتی دارد کنار بگذارد.
َْ
پیامبر؟ص؟ فرمودَ :و ال ُم َه ِاج ُر َم ْن
َه َج َر َا َّلس ّي َئات َو َت َر َك َما َح َّر َم ُه َاهَّللُ
ِ ِ

ســومین نوع هجرت ،هجرت اخالقی اســت؛ یعنی اگر کســی اخالق زشتی
دارد کنــار بگــذارد .ائمه ما روی هجرت اخالقــی خیلی تالش کردند و خیلی تذکر
دادند که افراد بتوانند آن ویژگی بدی را که دارند کنار بگذارند .نگویید ما نسل در
نسل بداخالق بودیم .صفات اخالقی ارثی نیست.
شــخصی بود که بســیار عجیب صبور بود .به او گفتم :شما از کجا به اینجا
رســیدید؟ گفــت :من در عصبانیــت و بداخالقی َم َثل و تک بودم .یک ســفری به
عمــره رفتــم نگاهــم به کعبــه افتاد ،گفتم :خدایــا! این حالت را از مــن بگیر و تمام
شد .پیامبر فرمود:
ََ
َ َ ْ ُ َ ُ َ نْ َ َ َ َ َّ
لس یّ� ئ َ� ِت
ا� َو تَ� َر َك َما َح َّر َم ُه ا ّلل ُه»؛**
«و المه ِج
ا�ر م� ه ج�ر ا ِ
ن
ت
ن
ت
ن
ت
معص�� را ک�ار
ه�ر� ک�د و
ی
مها�ر وا�قعی کسی اس� که زا� گ�اه ج
ج
مرآه العقول ،ج ،۱۱ص.۳۱۵
الوافی ،ج ،۵ص۱۰۹۹؛
* الكافی ،ج ،۲ص۴۴۰؛
َ ْ َ َ َ ُ َْ ُ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ
َ َ َُ ُ
ْ ْ
ـون َعلــى 
هَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه  :أ ال أن ِّب ُئكـ ْـم ِبال ُمؤ ِمـ ِـن مـ ِـن ِائتمنــه المؤ ِمنـ
** َ«قــال قال َرســول ا َ ِهَّلل ُصلــى ا
َ َ َ َْ ُ َ
َ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ
أ ْن ُف ِســه ْم َو أ ْم َوا ِلهـ ْـم أ َال أ َن ّب ُئ ُك ْم ب ْال ُم ْ
اجـ ُـر َمـ ْـن
س ْـ ِـل ِ ْم من س ِلم ال َمسـ ِ َـل ْم ْون ِم َن ِلســا ِن ِه و یـَ ِـد ِه و ُال َمه َ ِ
ِ
ِ
َِ َ َ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ات َو َتـ َـر َك َمــا َحـ َّـر َم َا ُ
هَّلل َو ال ُمؤ ِمـ ُـن َحـ َـر ٌام َعلــى ال ُمؤ ِمـ ِـن أ ْن َیظ ِل َمـ ُـه أ ْو َیخذلـ ُـه أ ْو َی ْغ َت َابـ ُـه
ه َجـ َـر ا ّلسـ ّـیئ ِ
َْ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َ ً
أو یدفعــه دفعــة» (الکافــی ،ج ،۲ص۲۳۵؛ وســائل الشــیعه ،ج ،۱۲ص۲۸۷؛ بحاراالنــوار ،ج،۶۴
ص.)۳۵۸

ترجه :متفه هسلج
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ب�گ�ذ ارد و حرام را ت�رک ن
ک�د.
هجــرت اخالقــی خیلی مبتالبه اســت .امام هادی دیدند چنــد تا جوان در
جلسهای دارند شوخیهای ناپسند میکنند به آنها تذکر دادند که این کار را کنار
بگذارید .این همان توصیه به هجرت اخالقی است.

 .4هجرت سیاسی
چهارمیــن هجــرت ،هجــرت سیاســی اســت .انســان عاقــل مؤمــن ،موضع
سیاســی دارد ،نمیشــود خاکســتری باشــد .اگــر تشــخیص داد یــک جایی باطل
است هجرت کند ،یک جایی حق است دفاع کند ،یک جایی ظلم است مباره
ْ
کند ،از مظلوم دفاع و بر ظالم افشاگری کند .همه ائمه ما سیاسی بودهاند« :ال َم ُام
َ ٌ
الس َی َاسة».
ع ِارف ِب ّ ِ

هجرت سیاسی یعنی اگر تشخیص
داد یک جایی حق است دفاع کند،
یک جایی ظلم است مباره کند،
از مظلوم دفاع و بر ظالم افشاگری
کند .مثل هجرت قاسم بن هارون
از پدرش هارونالرشید و
عدی بن حاتم از فرزندش در
صفین و...

هجرت قاسم بن هارون

قاسم بن هارون 103پدرش هارونالرشید 104است که حاکمی ظالم و ستمگر

بود .این جوان تشــخیص داد پدرش اشــتباه میکند ،از پدر هجرت کرد .به بصره
آمد و کارگری میکرد؛ درآمد کسب میکرد .پدرش حکومت مصر را برایش تعیین
کرد زیر بار نرفت.
هجرت عدی بن حاتم

عــدی بــن حاتــم 105از یــاران ویــژه امیرالمؤمنین اســت که در جنــگ صفین

پســرش بــه معاویه پیوســت .تا بــه او گفتند ،در میــدان آمد و فریــاد زد و گفت :این
پســر من نیســت .همــان کاری که حضرت نوح کــرد .حضرت ابراهیــم از عمویش
تبری جســت .حنظله 106از پدرش تبری جست .عبداهلل بن ابی 107پدرش منافق
بود از او تبری جســت .خداوند در آخر ســوره مجادله میفرماید :ولو پدر یا خویش
شما باشد در موضع سیاسی اگر دیدی طرف ظالم و ستمگر است از او جدا شو*.

خداوند در آخر سوره مجادله
میفرماید :ولو پدر یا خویش شما
باشد در موضع سیاسی اگر دیدی
طرف ظالم و ستمگر است از او
جدا شو.

آر ز وهای دشمنان
عزیــزان مــن! قرآن کریم میفرماید :دشــمن چند چیز را خیلی دوســت دارد.
مواظــب باشــید؛ دشمنشناســی یــک هنــر اســت ،حربه شــناختن دشــمن ،هنر
است .کلمه «ود» یعنی دوست داشتن.

*

مجادله.۲۲ ،

حربه شناختن دشمن ،هنر است؛
دشمنی که چند چیز را خیلی
دوست دارد:
کافر شدن مسلمین ،غفلت از
قدرت نظامی ،نرمش مسلمین
توأم با انحراف از مسیر حق ،در
زحمت بودن مسلمین
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ُ َ
ف
ک� ن�د که �ش ما هم ن
ا� آ� زر�و می ن
ما� ن�د ا ی� ش� ن
آ� ن� ن
کا�ر �ش و ی�د.
ا�
است که شما مثل خودش كافر بشوید.
اولین آرزوی دشمن این
َ َّ َّ ذ نَ َ فَ ُ َ ْ تَ �غْ فُ ُ نَ َ نْ أَ ْ َ ُ
ح ت�ك ْم»؛**
« .۲ود ال ِ�ی�� ك�روا لو � �لو� ع� �س ِل ِ
ف
�غ
ف
خ
را� آ� زر�و ن
کا� ن
دار�د که �ش ما زا� سلاحها و تم�اعهای �ود ا�ل �ش و ی�د.
دومین آرزویش این اســت که شــما از قدرت نظامی غافل شــوید .از مســائل
شخصی و ورزش و کارهای دیگر غافل شوید.
«َ .3و ُّدوا َل ْو تُ� ْده نُ� فَ� ُ� ْده نُ� نَ
و�»؛***
ِ ی ِ
ن ش ن ش ن ن ن �ش ت أ
ت آ
آ
ن
ن
دوس� ن
دار�د ن� ش
ت
رم� � ش� ن
ا� دهی �ا ��ها (هم) �رم� ��ا� ده�د (�رم ی �و�م
� ن�ها
ب�ا ا� ف
مس�ر ق
ح�).
نحرا� زا� ی
دوست دارد از موضعتان عقبنشینی کنید.
َُ
ُ
«و ّدوا َما َع ن� تّ� ْم»؛****
.۴
ِ
آ
ن
دوس� دار�د �ش ما در ر�ن�ج و ز� ت
ت
حم� ب�ا�ش ی�د.
� ن�ها
دوست دارد شما به زحمت بیفتید.
پس دشمن را بشناسیم .على فرمود:
ً
ََ
«لا ت� ْس تَ� ْص�غ َر نَّ� َع ُد ّوا َو � نْ� �ضَ ُع فَ�»؛*****
ِإ
ِ
ن
د�ش ن
ع� ف� ب�ا�ش د.
م� را
کو�ک � ش�مار ی�د ولو �ض ی
چ
دشــمن از همــه خطرناکتر
همه دشــمنان
قــرآن کریــم میفرماید :در میان أَ
دو ً ّ َ
ْ
آ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
�ذ
َ
َ
َ
َ
�ة
ال�اس عداو لل � ن� �م ن�وا ال�هود»؛******
ی
ِ ِی
است :یکی شیطان است و یکی هم «��ش د ن ِ
خطرناکترین دشمن یهود است.
همیــن صهیونیســتهایی 108کــه امــروز در سراســر دنیا نفــوذ کردهانــد ،مراکز
اصلی را تصرف کردهاند و اینطور دارند در فلســطین ،جوانهای مردم را به خاک
و خون میکشــند؛ این پیام دشــمن است .مواظب باشید از دشمن غافل نشوید.
از دشمن باید هجرت کرد؛ این پیامی است که در رجز یزید بن زیاد مهاجر بود.
ْ

َ ّ ْ تَ فُ ُ نَ َ َ َ
ك فَ� ُروا»؛*
« .1ودوا لو �ك�رو� كما

ً
َ
على؟ع؟ :ال َت ْس َت ْص ِغ َر َّن َع ُد ّوا َو
ْ ََُ
ِإن ضعف

بر اساس معارف قرآنی در میان
همه دشمنان دو دشمن از همه
خطرناکتر است :یکی شیطان
است و یکی هم یهود.

نساء.۸۹ ،
*
نساء.۱۰۲ ،
**
*** قلم.۹ ،
**** آل عمران.۱۱۸ ،
***** غرر الحکم ،ح.۷۶۹۸
****** مائده.۸۲ ،

ف� ی� ش� ض
رو�ه
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ی کــه به مقام بندگی خدا میرســد به راحتی بزرگترین مصیبتها را تحمل میکند ،همه چیــزش را فدای بندگی میکند،
کســ 
ُ
ُ
ُ
ُ
بچههاش ،برادرش ،خواهرش و تمام زندگیش فدا میکند ،فرزند شیرخوارهاش را در اوج غربت فدای عبودیت میکند ،شما
ببینید شنیدن کشتهشدن طفل ششماهه برای کسیکه حتی هیچ نسبتی با این طفل ندارد سخت است و جانسوز ،چه برسد
به کسی که ،به پدری که بر روی دست خود گلوی پارهپاره فرزند شیرخوارهاش را ببیند.
در محضر مرحوم میرزای قمی ذکر مصیبت حضرت علیاصغر؟ع؟ خوانده شد؛ نقل شده ایشان با صیحهای بیهوش شدند،
وقتی به هوش آمدند فرمودند :در مقابل من مصیبت علیاصغر را نخوانید ،آنقدر جانسوز است که طاقت شنیدنش را ندارم.
الســام علی ّ
علی الکبیر ،الســام علی الرضیع الصغیر ،الســام علیک یا اباعبداهلل ،الســام علی المحتســب الصابر ،السالم علی
المظلوم بال ناصر
نشکفته گل ز گلشن زهرا و حیدرم
من کودکی شهیدم و در خون شناورم
امشــب بیــا بریــم در خانــه بابالحوائــج شــشماهه کربــا ،بــه خــدا اینهــا کوچک و بــزرگ ندارنــد ،زن و مــرد ندارنــد ،دختر
در خانــه خــدا آبــرو دارنــد ،همهشــان بابالحوائجانــد .امشــب بگو خــدا به آبــروی گلــوی پارهپاره
و پســر ندارنــد ،همهشــان ِ
علیاصغر ابیعبداهلل (به به)

هر کجا نشستهای سه مرتبه صدا بزن :یا حسین ،یا حسین ،یا حسین
اشــعار :از کتابــی نقــل نشــده اســت .مرثیــه :بخشــی از آن از نفــس المهمــوم (ترجمــه) در کربــا چــه گذشــت .ص 442بــه نقــل از تذکرة الخــواص ص227
و روضــة الشــهداء ص 426و مقتــل چهــارده معصــوم ج 2ص 170بــه نقــل از تذکــره ص 227و ینابیــع المــودة ص 415

پایان (فرود)

بر حال من امام زمــــــــان گریه میکند

آن منتقم به خون مـ ـ ـ ــن و هم برادرم

اوج مرثیه

مردم ببینید ابیعبداهلل گویا زره را از تن بیرون آورد ،عبا به دوش انداخت .کالهخود را برداشت ،عمامه به سر گذاشت .شمشیر
را بــاز کــرد؛ امــا چیــزی زیر عبا گرفته ،بعضیها خیال کردند قرآن اســت و میخواهد با مردم اتمام حجــت کند .وقتی در مقابل
دشمن ایستاد؛ ناگهان ببینند طفل شیرخواره از زیر عبا آورد و روی دست بلند کرد و جمالتی فرمود:
یتلظی عطشا؛ آیا میبینید چگونه ّ
اال ترون کیف ّ
تلظی میکند؟
ّ
تلظی عرب به آن وقتی میگویند که ماهی را از آب میگیرند و در کنار ساحل میاندازند؛ این ماهی آنقدر لب و دهان باز و بسته
میکند تا از تشنگی جان میدهد .گویا ابیعبداهلل فرمود :نگاه کنید! ببینید طفل من از تشنگی لب و دهان خود را باز و بسته
میکند؛ اگر به او آب ندهید جان میدهد! آیا جواب دادند؟ ناگهان سیدالشهدا ببیند فذبحه من االذن الی االذن و من الورید
الی الورید ،گوش تا گوش علی پاره شد.
ناگه که تیر حرمله آمد به پیکرم
من در کنار آب روان منتظر به آب

پرورشمرثیه

من کودکی شهیدم و در خون شناورم
بر روی دست باب چنان دست و پا زدم
دیدم که باب تشنهلبم بیمعین و یار
دیدم عدو گلوی مرا میکند نشــــــــان

نشکفته گل ز گلشـ ـ ـ ــن زهرا و حیدرم
تا عرش حق لـ ـ ـ ــرزه بیفتـ ـ ـ ــد ز پرپرم
یاری نمـ ـ ـ ــودهام پدرم را بـ ـ ـ ــه پیکرم
لبخند تشـ ـ ـ ــنگی به لب آمـ ـ ـ ــد ز داورم

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب هفتم محرم (ذکر حضرت علیاصغر؟ع؟)
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

پیامبــر؟ص؟ در احــد ،امیرالمؤمنیــن؟ع؟
و امــام حســین؟ع؟ نســبت بــه سپاهشــان
شــکوه کردهانــد؛ امــا امــام خمینــی؟هر؟
یکجا از جوانان شکوه نکرده است.
بحــث ایــن جلســه مصــرع دوم از رجــز
یزید بن زیاد اســت که در جلسه قبل مطرح
شد.
هجــرت بــه معنــای دوری؛ شــامل انــواع
جغرافیایــی ،عقیدتــی ،اخالقــی و سیاســی
است.
مســلمانان دو هجــرت جغرافیایی داشــتند
یکی به حبشه و دیگری به مدینه
هجرت عقیدتی یعنی کنار گذاشــتن عقیده
باطل؛ مثل پشیمانی عکرمه فرزند ابوجهل
بعد از  21سال
عقیــده از عقــد میآیــد ،عقــد یعنــی گــره.
عقیــده باور اســت و احتیاج به اکــراه ندارد.
اینقدر خداشناســی روشــن اســت که اجبار
نمیخواهد.
عروة بن مســعود رئیس و بزرگ شهر طائف
پس از مســلمان شــدن اولین بار بــاالی بام
رفــت و شــهادتین و اذان گفــت .او را آنقدر
زدند تا به شهادت رسید.
امامشناســی مهمتریــن هجــرت اســت.

هجــرت سیاســی یعنــی اگــر تشــخیص داد
یــک جایــی حــق اســت دفــاع کنــد ،یــک
جایــی ظلــم اســت مبــاره کنــد ،از مظلــوم
دفاع و بر ظالم افشــاگری کند .مثل هجرت
قاســم بن هارون از پدرش هارونالرشــید و
عدی بن حاتم از فرزندش در صفین و...
خداوند در آخر سوره مجادله میفرماید :ولو
پدر یا خویش شــما باشــد در موضع سیاسی
اگــر دیدی طرف ظالم و ســتمگر اســت از او
جدا شو.
حربه شــناختن دشمن ،هنر است؛ دشمنی
کــه چنــد چیــز را خیلــی دوســت دارد :کافــر
شــدن مســلمین ،غفلــت از قــدرت نظامی،
نرمــش مســلمین تــوأم بــا انحراف از مســیر
حق ،در زحمت بودن مسلمین
ً
َ
َ
على؟ع؟ :ال َت ْس َت ْص ِغ َر َّن َع ُد ّوا َو ِإ ْن َض ُعف
بــر اســاس معــارف قرآنــی در میــان همــه
دشــمنان دو دشــمن از همــه خطرناکتــر
است :یکی شیطان است و یکی هم یهود.
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شــهید سید محســن روحانی :اگر امثال من
نرویــم ،در قــم درســی باقــی نمیمانــد؛ مــا
آنجا باید این امنیت را فراهم کنیم.

هجرت اخالقی یعنی اگر کسی اخالق زشتی
دارد کنــار بگــذارد .پیامبــر؟ص؟ فرمــودَ :و
َ
َ َ َ َ
َْ َ
ات َو َت َرك َما َح َّر َم ُه
ال ُمه ِاج ُــر َم ْن ه َج َر ا ّلس ِّــیئ ِ
َ
ا ُهَّلل

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

شــهید جعفر حیدریان با یک ســخنرانی در
فردوی قــم  ۱5۰رزمنده را از آنجا به جبهه
برد که تعدادی از آنها به شهادت رسیدند.

َ َ
َّ
َْ
َ َ
علــى؟ع؟ :ال َیق ُــع ِا ْس ُــم ال ِه ْج َر ِة َعلــى أ َح ٍد ِإال
َْ َ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ْ
ض .مانند پذیرش
ِبمع ِرف ِــة الحج ِة ِفــی الر ِ
والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ توســط پیرمــرد
محتضر در روایت معاویة بن وهب
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی
الگو بودن علیاکبر؟ع؟ به این
َ
دلیل است که شباهت خلقی و
ُ
ی به پیامبر گرامی
خلقی و منطق 
اسالم؟ص؟ دارد.
علیاکبر؟ع؟ دو فرزند داشته
است که یکی از آنها حسن نامیده
میشد .به همین علت آن بزرگوار را
اباالحسن میگویند.

مقدمه
علیاکبــر؟ع؟ بــرای همــه به ویــژه جوانهــا الگو اســت .الگو بودنــش به این
ُ
َ
دلیل اســت که شــباهت خلقی و خلقی و منطقی** به پیامبر گرامی اســام دارد.
در زیارتنامه این شخصیت بزرگوار میخوانیم« :السالم علیک یا اباالحسن».
مرحوم مقرم 109کتابی به نام مقتل مقرم 110دارد .در آنجا میگوید :ایشان دو
فرزند داشته است که یکی از آنها حسن نامیده میشد .به همین علت آن بزرگوار
را اباالحسن میگویند.
علیاکبر شخصیتی است که وقتی ابوحمزه ثمالی 111از امام معصوم حجت
خدا امام صادق پرسید :در کربال چطور زیارت کنم؟ آقا فرمود :زمانی که به زیارت
قبــر جــدم اباعبداهلل میروی ،صورتت را ســه مرتبه روی قبــر علیاکبر میگذاری و
به او سالم میدهی.
برخــی افــراد خــوشذوق گفتهاند :شــاید بــه این جهت باشــد کــه اباعبداهلل
سه مرتبه صورت روی صورت او گذاشته است.

رجز علیاکبر
َیک بیت از رجز علیاکبر؟ع؟:
َْ
أ َنا َع ِل ُّي ْب ُن ال ُح َس َ ْي ِن ْب ِن َع ِل ٍّي
َ ْ ُ َ َْ َ َْ
َّ
الن ِبيّ
نحن و بي ِت ا ِهَّلل أول ِ
ى ب ِ

در اینجــا یــک بیت از رجــزی که ایشــان خوانده را عرض میکنــم .وقتی به
میدان آمد گفت:
نَ ْ ُ َ َ ْ ت َ َّ أَ ْ َ
نَّ
أَ ن َ َ ُّ ْ نُ َ ْ ُ َ ْ ن ْ ن َ
ال�� ّی***
ّ
ن
��ا ع ِلی ب�� الحس ی� ِ� ب� ِ� ع ِل ٍی
�ح� و ب� ی� ِ� الل ِه� ولى ِب� بِ ِ
* توبه.۱۱۹ ،
** مقتل الحسین للخوارزمی ،ج ،۲الفتوح ،ج ،۵ص۱۴؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص.۴۲
*** األمالی للصدوق ،ص ۱۶۲؛ االرشاد ،ج ،۲ص۱۰۶؛ اعالم الوری ،ص.۲۴۶
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ف
هس�م .ب�ه خ� نا�ه خ�دا ن
حس� ن�؟ع؟ ت
ن
ام�ر؟ص؟
سوگ�د که ما ب�ه پ� ی� ب
م� على � زر� ن�د ی
ز�ن� ید�ک ت� یر�م.
گاهــی در یــک عبــارت کوتــاه ،یک کتــاب و یــک دایرةالمعــارف و یک دوره
عقاید نهفته است.
مصرع دوم ایشان چند کلمه است ولی جا دارد یک کتاب دربارهاش نوشته
شــود .علیاکبــر؟ع؟ میفرماید :به این خانــه کعبهای که رو بــه آن نماز میخوانید
ســوگند میخــورم کــه ما بیــش از همه نســبت به جانشــینی پیامبــر و اداره جامعه
سزاواریم؛ نه حرامزادگان و دشمنان و افرادی که هیچ لیاقتی در آنها نیست.

نظام اولویت
مفهــوم و قانونــی عقلی به نــام نظام اولویت وجود دارد .نظــام اولویت را همه
عقالی عالم در تمام رشتهها و عرصهها ،از سیاست و حکومت گرفته تا دانشگاه
و حــوزه ،میپذیرنــد .در بحــث نظــام اولویــت ،رابطههــای حســبی و نســبی هــم
دخالت ندارد .نمونهای ازَ نظام اولویت؛ قرآن کریم میفرماید:
َّ أَ ْ َ ّ َ
ال�اس �� ْ� َراه� َم َل ّل�ذ � نَ� تَّا� َ� ُع ُ
وه»؛*
ِی ب
ِإ«� ن� �ولى ن ِ ِب ِإ ب ِ ی
ن
راه�م ،آ� ن�ها ت
س� ت
ز
کرد�د.
هس� ن�د که زا� او پ� ی�روی
اوار� یر� ن� مردم ب�ه با� ی
میدانید چه کســانی بیش از همه اولویت دارند به ابراهیم منســوب شــوند؟
آنهایی که از حضرت ابراهیم تبعیت میکنند؛ لذا ابراهیم عمویش را از خودش
دور کرد .حسب و نسب مطرح نیست؛ اولویت مطرح است.
خیلی منطقی اســت که علیاکبر؟ع؟ بفرماید :به کعبه قســم ،ما برای اداره
جامعه اولویت داریم.

نظام اولویت را همه عقالی عالم
در تمام رشتهها و عرصهها،
از سیاست و حکومت گرفته تا
دانشگاه و حوزه ،میپذیرند.
نمونهای از نظام اولویت در قرآن
این است که سزاوارترین مردم به
ابراهیم ،آنها هستند که از او پیروی
کردند.

سعدالخیر112

ســعد امــوی 113گریهکنــان پیش امام باقــر آمد و گفت :بیچاره شــدم! چون از
بنیامیه هســتم که ملعوناند .آقا فرمود :تو اموی نیســتی .قرآن میفرماید :هرکس
از هر خطی که پیروی میکند ،به آن خط نســبت داده می شــود .نسبت فامیلی و
شناسنامهای مهم نیست .حضرت ابراهیم میفرمود:
َ
فَ
«� َم ن� تَ�� َع�نی ف َ�� نّ� ُه م�ّنی»؛**
ِب ِ ِإ ِ ِ
م� ت
ع� ت� ن
ک�د زا� ن
هرکس زا� ن
اس�.
م� ت� ب� ی
* آل عمران.۶۸ ،
** ابراهیم.۳۶ ،

اولویت به شناسنامه و اسم
وابسته نیست؛ مانند سعد اموی
با اینکه از بنیامیه بود ،پیامبر
به او فرمود :تو از ما اهلبیت
هستی .در منطق قرآن هرکس از
هر خطی که پیروی میکند ،به
آن خط نسبت داده می شود.
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آقــا فرمــود :ســعد! تــو از مــا اهلبیت هســتی *.لــذا در تاریــخ بــه او میگویند:
سعدالخیر.
قرآن می َگوید:
نَّ ُ َ ْ َ نْ أ ْ َ
ك»؛**
ِإ«��ه ل ی�س ِم� �ه ِل
ن
ت
ای ن�وح! یا� ن� پ�سر �و � ی� ت
س�.
اولویت به شناسنامه و اسم وابسته نیست.

عبداهلل بن على

عبداهلل بن علی بن الحســین پســر امام سجاد است که به او عبداهلل باهر115

بنا بر معارف قرآن برخی از
مصادیق اولویت ،علم و تقوا و
هدایت بیشتر
جهاد و عصمت و
ِ
است.

میگفتند .ایشان عموی امام صادق و برادر امام باقر بود.
شــخصی میگویــد :در خدمــت امام صــادق بودیم که عبداهلل بــن علی وارد
شــد و بــه امــام صادق توهیــن کرد .مــن میخواســتم او را کتک بزنم امــا اصحاب
گفتند :دخالت نکن ،عموی امام است.
راوی حدیث میگوید :ما خیلی ناراحت شدیم .فردای آن روز دیدیم عموی
امــام صادق دوبــاره آمد .گفتیم باز هم آمده توهین کند .اما دیدیم امروز گردنش را
کج کرده اســت .وقتی نزد امام صادق رســید روی پای ایشــان افتاد و عذرخواهی
کرد و رفت .از او سؤال کردیم :علت این کارها چیست؟ گفت :دیروز که آن حرکت
را انجام دادم شــب در عالم رؤیا دیدم صحرای محشــر برپا شده و میخواهند من
را به جهنم ببرند .فریاد زدم« :أنا ابن رسول اهلل ،أنا ابن على بن الحسین»؛ من پسر
پیامبر و امام معصوم هستم.
گفتنــد :همــان رســولاهلل فرمــوده او را به جهنــم ببرید .گفتم :مــن را خدمت
ایشان ببرید .من را خدمت رسول خدا بردند .حضرت با غضب به من نگاه کرد
و گفت :حاال دیگر فرزند من و امام بر حق را انکار میکنی و با او درگیر میشوی؟!
از خواب بیدار شدم و فهمیدم چه اشتباهی کردهام .حاال آمدم عذرخواهی
کردم.
َ اولویت بر پایه َعلم َ و عصمت و تقواست:
ّ أ ُ
نَّ أ ْ ُ
ك َر َمك ْم ع ن� َد اللـه � تْ� قَ�اك ْم»؛***
ِإ«�� �
ِ
ِ
ت
ق
ت
ن
ت
ت
�ش
خ
�ش
گرامی� یر� ن� ما ز�ن�د �داو�د ب�ا��وا� یر� ن� ماس�.
* االختصاص ،ص ،۸۵البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص۳۱۴؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۶ص.۳۳۷
** هود.۴۶ ،
*** حجرات.۱۳ ،
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َّ ْ
فَ �ضَّ
«�
ج ِ ِی
ق
ت
ن
ت
ن
ن
ری داده اس�.
م�
خ�داو�
د ج
اعدا� ب�ر� أ ُُ
اهدا� ُرا ب�ر � ُ َ ّ ذَ
َ
َ
ْ
ْ
آ
ّ
ّ
َ فَ
َ
ُ ذ
و�وا العل َم»؛**
ی«� ْر� ِع اللـه ال ِ�ی� نَ� �م ن�وا ِم ن�ك ْم وال ِ ی�� نَ� � ت ِ
آ
ن آ
خ� ن
ما� �ورده نا�د و کسا�نی را که علم ب�ه � ن� ن
ا� داده �ش ده
داو�د کسا�نی را که یا�
ا� ظ
در� ت
ع� ی�می می ب� خ� ش�د.
ج
آن کســی کــه علــم و تقــوا و جهــاد و عصمــت و هدایتــش بیشــتر اســت ،او
باالتر است.
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َل الل ُـه ال ُم َ
�اهد� نَ�»؛*

جواد هفتساله
اولویت امام ِ

علــى بــن جعفر 116فرزند امام صــادق پیرمردی فقیه و عالم اســت .در منابع
روایی صدها حدیث از او نقل شده .این پیرمرد قدخمیده در حال تدریس بود که
امام جواد هفتساله از در وارد شد.
علــى بــن جعفــر تمــام قــد بلند شــد و جلوی ایــن بچه هفتســاله ایســتاد.
بعضیها اعتراض کردند .فرمود :وقتی خدا من پیرمرد را الیق امامت ندانســته و
ً
قطعا شایستگیهایی در ایشان است که در من نیست***.
ایشان را الیق دانسته،
این همان اولویت است که علیاکبر روز عاشورا میگوید .عقل حکم میکند
که مدیریت جامعه با حسین بن علی معصوم و عالم و دارای قدرت الهی باشد یا
با ابنزیاد و یزید شاربالخمر فاسد فاسق؟

احترام فوقالعاده علىبنجعفر
پیرمرد فقیه و عالم به امام جواد
هفتساله به دلیل شایستگیهای
امامت است که در امام جواد؟ع؟
وجود دارد و در علىبنجعفر
نیست.

اهمیت والیت فقیه
در بحث والیت و امامت باید دقت داشــته باشــید .در دوران غیبت هم اگر
دم از ولیفقیــه میزنیــم ،برای همین اســت .والیت فقیه والیت علم و تقواســت.
ولیفقیــه ،فقیــه عالــم ،عادل و جامعالشــرایط اســت .والیت فقیــه والیت عقلی
اســت .عقــل میپذیــرد که مدیریــت جامعه را باید یــک عاقل عالم عــادل انجام
دهــد .وقتــی امــام در پس پرده غیبت اســت او وظیفــه دارد جامعــه را اداره کند تا
امام زمان ظهور کند و نمیتوان گفت :صدها ســال مردم بدون سرپرســت باشند.
اکنون که امام معصوم غائب است احکام ،حدود و حکومت تعطیل باشد .عقل
ســلیم نمیپذیــرد .جامعــه دینی ولی و حاکم دینی میخواهــد .به تعبیر حضرت
امام تصور موضوع ،تصدیق میآورد.
* نساء.95 ،
** مجادله.۱۱ ،
*** زندگی حضرت جواد و عسکریین؟مهع؟ ،ص ۲۶؛ قصص األنبیاء ،ص۰۸۲۱

والیت فقیه والیت عقلی است.
عقل میپذیرد که مدیریت جامعه
را باید یک عاقل عالم عادل انجام
دهد .وقتی امام در پس پرده
غيبت است او وظیفه دارد جامعه
را اداره کند تا امام زمان؟جع؟
ظهور کند.
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حدیث على مع الحق
 ۲۶نفر از صحابه پیامبر؟ص؟ و
 ۱۳۰مصدر از مصادر اهلسنت و
شیعه راوی این حدیث َع ِلى َم َع
ْ
ْ
ال َح ِق َوال َح ُق َم َع َع ِلى هستند.
آنوقت در کربال پسر همین
علیبنابیطالب؟ع؟ را میکشند
و میگویند:
ً
بغضا البیک

 ۱۳۰تا از مصادر اهلسنت و شیعه حدیث را نقل کردهاند ۲۶ .نفر از صحابه
ْ
ْ
پیامبر راوی این حدیث هستندَ :
«ع ِلى َم َع ال َح ِق َوال َح ُق َم َع َع ِلى»* حدیث مذکور
را جنــاب خوارزمی 117در کتاب مناقبش آورده اســت .آنوقــت ابنتیمیه - 118که
تمام اعتقادات وهابیها نشــأت گرفته از تفکرات اوســت -در قرن هشــتم کتابی
بــه نام منهاجالســنه 119نوشــته اســت .بــه نظر مــن بایــد اســمش را منهاجالبدعة
گذاشــت .او بــا کمــال پررویــی میگویــد :حدیــث «علــی مع الحق» ســند نــدارد؛
درحالیکه این حدیث در مصادر مختلف اهلسنت آمده است.
پیامبر فرمود :هرجا حق اســت ،على هم هســت .هرجا على است حق هم
هســت .آنوقت در کربال پســر همین علی بن ابیطالب را میکشــند و میگویند:
ً
«بغضا البیک»؛** با کینه پدرت ،تو را میکشیم.
اولویت در اداره جامعه با امام معصوم اســت ،با کســی که اولویت در جهاد،
تقوا و علم دارد ،اولویت با کسی است که همواره محور حق است.

ویژگیهای امام
قرآن میفرماید :ما کسی را امام
قرار میدهیم که پنج ویژگی در
زندگیاش باشد؛ هدایت به سوی
خدا ،انجام کار نیک ،برپاداشتن
نماز ،پرداختن زکات و پرستش
خدا

قرآن کریم خطاب به رسول خدا میفرماید:
َ َ َ ْ ن َ ُ ْ أَ ئ َّ �ةً َ ْ ُ نَ أَ ْ ن َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ ْ ْ ف ْ َ ْ خَ ْ َ ت ق َ َ َّ
الص َلا ِ�ة إَو ی� ت َ�اءَ
ا� ِإَو�ام
«و ج�عل�اهم � ِ� َم ی�هدو� بِ��م ِر�ا و�وح ی��ا ِإ�ل ی� ِهم ِ�عل ال� ی�ر ِ
ِ
زَّ َ �ة َ َ نُ
ا�وا ل ن َ�ا َعا�د� نَ�»؛***
ال�كا ِ وك
ِب ِ ی
آ
ف
ق
ن
ت
ش
داد�م که ب�ه � ن
و � ن� ن
رما� ما( ،مردم را) هدا ی�� میکرد�د؛ و
ا� را پ� ی��وا ی�ا�نی �رار ی
آ
ما� و ادای ز� ت
نا� ج�ام کارهای ن� ی�ک و ب�ر پ�ادا�ش ت� ن� ن� ز
کرد�م؛ و ت� ن�ها
کا� را ب�ه � ن�ها وحی
ی
ن
ع� ت
کرد�د.
اد� می
ما را ب
مــا کســی را امــام قــرار میدهیم که پنــج ویژگــی در زندگیاش باشــد .این آیه
دربــاره حضــرت اســحاق 120و یعقــوب 121اســت .قــرآن میفرمایــد :مــا اســحاق و
یعقوب و نسل یعقوب را به خاطر پنج ویژگی امام قرار دادیم.

* المناقــب البــن شــهر آشــوب ،ج ،۳ص۶۲؛ شــرح نهجالبالغــه ،ح ،۲ص۲۹۷؛ کشــف الغمــه ،ج،۱
ص.159
** منهاجالبراعة ،ج  ،۱۸ص.۱۸۵
*** انبیاء.۷۳ ،
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 .1هدایت به سوی خدا
اولیــن ویژگی امام ،هدایت به ســوی خدا اســت .امام بایــد بتواند مردم را
بــه ســمت خدا هدایــت کند .معاویــه و ابنزیاد میتوانند مردم را به ســوی خدا
دعوت کنند؟
نسائی 122از علمای بزرگ اهلسنت است و سال  ۳۰۷از دنیا رفته .او کتابی
در فضائل علی بن ابیطالب نوشــت .وقتی به شــام رفت ،مردم شــام او را کتک
زدنــد و گفتنــد :چرا درباره فضائــل علی بن ابیطالب کتاب نوشــتی؟ باید درباره
فضائل معاویه نیز بنویســی .گفت :دروغ بنویســم یا راســت؟ گفتند :مطالبی را که
پیامبر درباره معاویه فرمود جمعآوری کن و کتابی بنویس.
رفــت و مدتــی بعــد آمــد و گفــت :هرچــه گشــتم از پیامبــر دربــاره معاویه یک
عبارت بیشتر پیدا نکردم .آن هم این است که پیامبر فرمود:
َ أَ
ََ
«لا ��ش ْ َ� َع ا ّلل ُه َ� ْط نَ� ُه»؛*
ب
ب
ن
خ
ش
س�ر ��وی.
هر�ه می�وری ی
ا�ن�ش اءاهلل چ
نسائی را خفه کردند و کشتند؛ و قبرش هم در مکه است.
پیامبــر خــدا در هفتجا معاویه و ابوســفیان 123را لعنت کــرد .آنوقت بروید
مناقب و فضائل علی بن ابیطالب را ببینید که شــیعه و ســنی دربارهاش کتاب
نوشتهاند .صدها کتاب در فضائل امیرالمومنین علی را غیرشیعه نوشته است.
این علی باید خانهنشــین بشــود و ابیعبداهلل ســرش باالی نیزه برود تا یزید
شاربالخمر کاذب حکومت کند.
عل َیاکبر فرمود:
َ َّ َ
أ
َ
َ
َ
ّ
ن
َ
ْ
ُ
أ� ن َ�ا َعل ُّی ْ� نُ� َا ْلح َس ْ� ن� ْ
�ح نُ� َو بَ� یْ� تِ� الل ِهْ � ولى ب� ن
ال�� ّی**
ّ
ن

ی
ل
ع
�
�
ِ ب
یِ ب ِ ٍِ
ِ بِ ِ
ف
ت
ت
ن
دار�م
حس� ن� ب� ن� علی؟ع؟ هس�م .ب�ه
کع�ه �قسم که ما اولو ی�� ی
ب
م� علی � زر� ن�د ی
ض
حکوم� ن
ت
و را�ی ن�می�ش یو�م یا� ن� ت
ن
ک� ن�د.
مکارا� ب�ر ما
س�

 .٢انجام کار نیک
َ دومین ویژگی امام ،انجام کار نیک است .قرآن میفرماید:
َ«و أ� ْو َح یْ� ن َ�ا إ� َل ْ ی�ه ْم ِف� ْع َل ْال خَ� یْ� َر ِت
ا�»؛***
ِ ِ
آ
ن
ن
ن
کرد�م.
و ا� ج�ام کارهای � ی�ک را ب�ه ��ها وحی
ی
* شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار؛ ج ،۲ص.۴۷
** األمالی للصدوق ،ص ۱۶۲؛ االرشاد ،ج ،۲ص۱۰۶؛ اعالم الوری ،ص.۲۴۶
*** انبیاء.73 ،

به گفته نسائی از علمای بزرگ
اهلسنت؛ هرچه گشتم از
پیامبر؟ص؟ درباره معاویه یک
عبارت بیشتر پیدا نکردم ،آن هم
این است که فرمود:
ََ ْ َ
ال أش َب َع ا ُهَّلل َب ْط َن ُه.
آیا معاویه و ابنزیاد میتوانند مردم
را به سوی خدا دعوت کنند؟

92
همه وجود امام کار خوب است؛
یعنی معصوم هستند و خطا در
زندگیشان نیست .اگر در زندگی
پیامبر و امام خطا باشد هیچوقت
خدا امر به اطاعت همیشگی آنها
نمیکند بلکه میگوید :هر وقت
درست میگویند اطاعت کنید.
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همه وجودشان کار خوب است؛ یعنی معصوم هستند و خطا در زندگیشان
نیست .اگر کسی اشتباه کند نمیشود از او تبعیت محض کرد .خدا میفرماید :از
سه چیز تبعیت کنید:
أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ َ
ُ
ول َو�ولی ال أ� ْمر م ن�ك ْم»؛*
«� ِط ی�عوا اللـه و� ِط ی�عوا الرس
ِِ
ِ
ال� هس�تی ت
 -1خ�دا که خ� ق
ام�ر -۳ ،اولوالامر.
 �-۲ی� ب
اس� ،پ
اگر در زندگی پیامبر و اولیاالمر خطا باشد هیچوقت خدا نمیگوید همیشه
از آنها اطاعت کنید؛ میگوید هروقت درست میگویند اطاعت کنید.

 .3برپا داشتن نماز

َ ق َ َ َ َّ َ َ
لصلا�ة »؛ نماز
سومین ویژگی امام ،اقامه نماز است .قرآن میفرماید« :و إ��ام ا
را در جامعه پیاده کند .ابیعبداهلل شــب و ظهر عاشورا بر نماز تأکید کردند.

 .4پرداخت زکات

َ
چهارمیــن ویژگــی امــام ،پرداخــت زکات اســت .قــرآن میفرمایــد«َ :و ِإ� ی� ت� ُاء
َ َ َ
ا زّل�كا ِ�ة »؛ زکات بپردازد.

 .5پرستش خدا

جدای از آیات و روایات ،عقل
سلیم نمیپذیرد مدیریت جامعه
به دست غیرمعصوم باشد .این
پیام رجز علیاکبر؟ع؟ است.

پنجمین ویژگی امام ،پرستش خداوند است .قرآن میفرماید:
َ ُ ََ َ
َ«و ک نا�وا ل ن�ا عا ِب� ِدی� نَ�»؛
ض
ت
داس�.
مح� خ�
ع�د و ب� ن�ده
امام ب
موضــوع امامــت ،جــدای از ماجــرای غدیــر و حدیــث منزلــت 124و روایــات
ً
دیگــر پیامبــر گرامی اســام  ،یک موضوع کامال عقلی و فطری اســت .عقل ســلیم
نمیپذیرد مدیریت جامعه به دست غیرمعصوم باشد .این پیام رجز جوان رشید
اباعبداهلل علیاکبر است.

*

نساء.۵۹ ،

ف� ی� ش� ض
رو�ه
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السالم علی َعل ّی الکبیر2
السالم علیک یا َّاول قتیل من نسل خیر سلیلّ - 1
ّ
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ٍ
ای خــــــــدا جلوه و نبــــــــی مرآت
انبیاء در جالل تو شــــــــده محو
خاتماالنبیــــــــاء ز ســــــــر تــــــــا پا
ماه کنعــــــــان سیدالشــــــــهداء

ِ ٍ

مرتضیخصلتوحسینصفات
اولیاء بر جمـ ـ ـ ــال تو همه مات
سـ ـ ـ ــیداالوصیاء ز پـ ـ ـ ــا تا سـ ـ ـ ــر
یوسـ ـ ـ ــف کربـ ـ ـ ــا علیاکبـ ـ ـ ــر

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب هشتم محرم (ذکر حضرت علیاکبر؟ع؟)

از امام صادق؟ع؟ سوال شد باالترین لذتها چیست؟ فرمودند :فرزندی که پدر به حد رشد و بلوغ رسانده و جلوی چشم پدر
راه برود ،پدر به قد و باالی او نگاه کند .دوباره ســوال شــد ســختترین مصیبتها چیســت؟ فرمودند :همان جوان در مقابل
دیدگان پدر از دست برود.

 .1دمع سجوم /ترجمه نفس المهموم /عالمه شعرانی /ص                         329
 .2زیارت ناحیه مقدسه
 .3ترجمه لهوف ابن طاوس /عقیقی بخشایشی  ص 138و               139
اشعار از دیوان نخل میثم /سازگار /ج /1ص                             228 -227 -216 -215

پایان (فرود)

نه تیـــــغ شمر مرا میکشد نه نیزه خولی
سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید
اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین

زمانه کشت مرا لحظهای که داغ تو دیدم
که شد بخون جوانم خضاب موی سفیدم

اوج مرثیه

بنوشم؟» فرمود :نه عزیز دلم ،بازگرد نزدیک است به دست جدت رسولاهلل؟ص؟ سیراب شوی.
ّ
بــه میــدان برگشــت ،جنگ ســختی درگرفت ،تیر به بــدن نازنینش خــورده ،یک وقت صداش بلند شــد :یا ابتــاه علیک ِم ِنی
ّ
السالم.
َ َ َ َ ّ َُ
َ
ّ
آقــا بــه عجلــه آمد کنار بدن علیاکبر ،جنازه رو بغل گرفت ،دلش آرام نشــد؛ یک وقت دیدند و وضع خــده علی خ ِد ِه صورت به
صورت جوانش گذاشت؛ فرمود:
َ
ُ َََ ُ ً ُ
علی ُّالدنیا َ
العفا3».
بعد َک َ
«یا ب ّ
قوما قتلوک؛ خدا بکشد آنکه تو را کشت بابا جان!
نی قتل اهلل

پرورشمرثیه

امشب شب جوان از دستدادههاست ،باباهای شهدا کجا نشستهاید ،شما امشب برای حاجتمندها دعا کنید.
گرفتارها ،مشکلدارها ،جواندارها! امشب دامن پدر این شهیدی که کشکول گدائیمون رفته درب خانهاش را بگیرید؛ بگو آقا
به جان جوانت ،جوابم بده،
اگر میخواهی دلت آماده روضه بشه همه صداش بزنید :جانم حسین( 2بار) ای جان جانانم حسین
آقاجان چه گذشــت به شــما آن موقعی که علیاکبر آمد اذن میدان خواســت .ارباب مقاتل نوشــتند :فأذ َن له ثم َن َ
الیه نظر
ر
ظ
ِ
ِ
ً
َ
َ َ
رخی َ
عین ُه و َبکی؛ ابیعبداهلل فورا اجازه دادن یک نگاه مأیوسانهای به چهره و قد و باالی او کرد بیاختیار اشک
س منه و ا
ِآی ٍ
از چشمشان جاری شد؛ فرمودند:
ّ
ً
َ ً ُ ً
«اللهم َ
اشهد َف َقد َب َر َز الیهم ٌ
غالم َا َ
منطقا برسولک؛ خدایا تو شاهد باش جوانی به میدان میرود که از
شب ُه
الناس خلقا و خلقا و ِ
ِ
لحاظ اندام و چهره و اخالق و گفتار از همه مردم به رسول تو شبیهتر است».
ای باباجان!
نفس شــــــــمرده زدم همرهت پیاده دویدم
گمان مــــــــدار که گفتم بــــــــرو ،دل از تو بریدم
خدای داند ودل شاهد است من چه کشیدم
دلمبهپیشتو،جاندرقفات،دیدهبهقامت
َ ََ ََ َ
ُ
َََ
َ
ُ
الحدید قد اجهدنی فهل الی
لحظاتی جنگ نمایانی کرد ،برگشت به طرف بابا عرضه داشت« :یا ا َبه! العطش قدقتل ِنی و ِثقل
ِ
ٌ
َش َ
الماء ســبیل؟ بابا تشــنگی جان مرا به لب رســانده ،ســنگینی لباس جنگ مرا به رنج انداخته ،آیا جرعه آبی هســت
ــرب ٍة من ِ
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

یک بیت از رجز علیاکبر؟ع؟:
َ
َْ
أ َنا َع ِل ُّی ْب ُن ال ُح َس ْی ِن ْب ِن َع ِل ٍّی
َ
َ ْ َ َْ َ َْ
َّ
الن ِب ِّی
ى ب
نح ُن و بی ِت ا ِهَّلل أول ِ
نظــام اولویت را همه عقــای عالم در تمام
رشــتهها و عرصهها ،از سیاســت و حکومت
گرفتــه تــا دانشــگاه و حــوزه ،میپذیرنــد.
نمونــهای از نظــام اولویــت در قــرآن ایــن
اســت که سزاوارترین مردم به ابراهیم ،آنها
هستند که از او پیروی کردند.
اولویت به شناسنامه و اسم وابسته نیست؛
ماننــد ســعد امــوی بــا اینکــه از بنیامیــه
بــود ،پیامبر بــه او فرمود :تــو از ما اهلبیت
هستی .در منطق قرآن هرکس از هر خطی
که پیروی میکند ،به آن خط نســبت داده
می شود.
بنــا بــر معــارف قــرآن برخــی از مصادیــق
اولویــت ،علــم و تقــوا و جهــاد و عصمــت و
هدایت بیشتر است.
ِ
احتــرام فوقالعــاده علىبنجعفــر پیرمــرد
فقیــه و عالــم بــه امام جــواد هفتســاله به
دلیــل شایســتگیهای امامــت اســت که در
امام جواد؟ع؟ وجود دارد و در علىبنجعفر
نیست.
والیــت فقیــه والیــت عقلــی اســت .عقــل
میپذیــرد کــه مدیریــت جامعــه را باید یک
عاقــل عالم عــادل انجام دهــد .وقتی امام
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علیاکبر؟ع؟ دو فرزند داشــته است که یکی
از آنها حسن نامیده میشد .به همین علت
آن بزرگوار را اباالحسن میگویند.

 ۲۶نفــر از صحابه پیامبــر؟ص؟ و  ۱۳۰مصدر
از مصــادر اهلســنت و شــیعه راوی ایــن
ْ
َ َ َ َْ
ــق َوال َح ُــق َم َــع َع ِلــى
حدیــث ع ِلــى مــع الح ِ
هســتند .آنوقــت در کربــا پســر همیــن
علیبنابیطالــب؟ع؟ را میکشــند و
ً
میگویند :بغضا البیک
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الگو بودن علیاکبر؟ع؟ به این دلیل اســت
ُ
َ
ی بــه
کــه شــباهت خلقــی و خلقــی و منطقــ 
پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ دارد.

در پــس پــرده غیبــت اســت او وظیفــه دارد
جامعــه را اداره کنــد تا امــام زمان؟ع؟ ظهور
کند.

قــرآن میفرمایــد :مــا کســی را امــام قــرار
میدهیــم کــه پنــج ویژگــی در زندگــیاش
باشــد؛ هدایــت بــه ســوی خــدا ،انجــام کار
نیــک ،برپاداشــتن نمــاز ،پرداختــن زکات و
پرستش خدا
به گفته نســائی از علمای بزرگ اهلسنت؛
هرچــه گشــتم از پیامبر ؟ص؟ دربــاره معاویه
یــک عبــارت بیشــتر پیــدا نکــردم ،آن هــم
ََ ْ َ
این اســت که فرمــود :ال أش َــب َع ا ُهَّلل َب ْط َن ُه .آیا
معاویه و ابنزیاد میتوانند مردم را به سوی
خدا دعوت کنند؟
همــه وجــود امــام کار خــوب اســت؛ یعنــی
معصــوم هســتند و خطــا در زندگیشــان
نیســت .اگــر در زندگــی پیامبــر و امــام خطــا
باشــد هیچوقــت خــدا امــر بــه اطاعــت
همیشــگی آنهــا نمیکند بلکــه میگوید :هر
وقت درست میگویند اطاعت کنید.
جــدای از آیــات و روایــات ،عقــل ســلیم
نمیپذیــرد مدیریــت جامعــه بــه دســت
غیرمعصــوم باشــد .ایــن پیــام رجــز
علیاکبر؟ع؟ است.

ݧ ݧ ݩ ݧ ݐݩ
�ں
م
ݡݠݠه ݤ
سه ݣ
ج ݣل ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ

حݠم ى ݨݑ ݠاݤ ݨݐ
ݡٮ ݣݤ ݢ ݢ ݥر د ݢ ی� ن�ݤ
ݣݣ
ا ݫ ݫݭݔ
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ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ
َ أ ُّ َ َ َّ ذ آ َ ُ َّ ُ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ ّ
لصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی�� نَ� �م ن�وا ِا ت� ق�وا الل َه و ك نو�وا مع ا ِ ِ ی
با این که حضرت عباس؟ع؟ جزء
اولین شهدای کربالست؛
اما بین ارباب منبر مشهور بوده،
تاسوعا را اختصاص به این
شخصیت بزرگوار میدادند.

نسل حضرت عباس؟ع؟ از
عبيداهلل ابوالفضل پسر ایشان،
گسترش پیدا کرده است.

خاندان حضرت ابوالفضل؟ع؟
خاندان شعر و ادب هستند.

امام سجاد؟ع؟ :خدا عمویم
َََ َ
عباس را َرحمت کند َکه فلق ْد آث َر َو
َ َ
ْ
َ
أ ْبلى َو ف َدى أخ ُاه ِب َنف ِس ِه

حضرت ابوالفضل امامزادهای
است که مدح امام معصوم را دارد
و آن مدالی که امام سجاد؟ع؟ به
ایشان عنایت فرمودند این روایت
َ
ْ
َ
اس ِع ْن َد ا ِهَّلل َت َب َارك
استِ :إ َّن ِلل َع َّب
َو َت َع َالى َل َم ْنز َل ًة َي ِ ْغب ُط ُه ب َها َج ِميعُ
ِ َ ُّ ِ ِ َ ْ
الش َه َد ِاء َي ْو َم ال ِق َي َام ِة

مقدمه
شــب تاســوعای حســینی اســت .شــب و روز تاســوعا منســوب بــه
ابوالفضلالعبــاس اســت .بــا ایــن که ایشــان جــزء اولین شــهدای کربالســت؛ اما
از ســابق ،بیــن اربــاب منبــر و مجالس مشــهور بوده ،تاســوعا را اختصــاص به این
شخصیت بزرگوار میدادند.
شــخصیتی که امام ســجاد نشســته بودند ،یک آقازادهای از در وارد شــد ،تا
امام سجاد نگاهشان به این آقازاده افتاد اشکش جاری شد .این آقازاده عبیداهلل
ابوالفضــل 125پســر حضــرت ابوالفضل اســت که نســل حضــرت ابوالفضــل هم از
ایشان گسترش پیدا کرده است.
ً
غالبــا نوههــای حضــرت عبــاس شــاعر و ادیــب بودنــد؛ البتــه مادرشــان هم
اینطور بود؛ عموی مادریاش از شعرای معروف عرب است .خاندان شعر و ادب
هستند؛ این آقازاده از در وارد شد ،امام سجاد نگاهی به ایشان کرد و اشک ریخت.
پدر این کیست؟ خدا عمویم عباس را رحمت کند که:
بعد فرمود :میدانید
فَ َ قَ ْ آ ثَ َ َ أَ ْ َ َ فَ َ أَ خ َ ُ نَ فْ
«�ل�د ��ر و � ب�لى و �دى ��اه بِ��� ِس ِه»؛
ن آ
زآ
ز
ن
ز
یا� ث�ار کرد ،خ�ود�ش را ف�دای ب�رادر کرد و ا� ��مو� الهی پ� ی�رو� ب� ی�رو� �مد.
بعد یک مدالی به او داد .حضرت ابوالفضل امامزاده بســیار بزرگواری است
که مدح امام معصوم را دارد .یک مدالی به ایشــان داد من هرچه در تاریخ گشــتم
این را برای غیر از ابوالفضل ندیدم و آن مدال این اســت ،فرمود:
ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ �ةً َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُّ
َّ ْ َ ّ َ
ل� َه َداء َ� ْو َم َا ْل ق� َ� َ
ام�ة »؛**
ِی ِ
ِإ«� ن� ِللع ب� ِاس ِع ن�د الل ِه ت� ب�ارك و ت�عالى لم ن� ز ِ�ل ی��غ ِب�طه ِب�ها ج� ِم ی�ع ا ش ِ ی
م�امی دارد که همه �ش هدا ب�ه ق
ام� ی�ک ق
رو� ق� ی� ت
ع�اس ز
م�ام او �غ ب�طه
ی
عمو�م ب
ن
می خ�ور�د.
یکوقــت میگوینــد :جاهــان بــه عالمــان غبطــه میخورنــد .فقیــران بــه
* توبه .۱۱۹ ،
** بحاراالنوار ،ج ،۲۲ص۲۷۴؛ األمالی للصدوق ،ص۴۷۲؛ الخصال ،ج ،۱ص.۶۸
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ثروتمنــدان غبطــه میخورنــد حق دارنــد .آنهایی که فــرض کنید رتبهشــان پایین
است به رتبه باالترها غبطه میخورند چون آنها رتبه عالیتری دارند .اما یکوقت
گویند :ثروتمندان به یک ثروتمندی غبطه میخورند آن خیلی باید ویژه باشــد.
امام ســجاد فرمود :شهدا به مقام او غبطه میخورند .شهدا؛ یعنی شهیدی
که بهشــتش تضمین اســت؛ شهیدی که حق شفاعت دارد؛ شهیدی که با اولین
قطره خونش که روی زمین میریزد اهل بهشــت میشــود .چه مقامی عباس دارد
کــه شــهدا یعنــی حمــزه سیدالشــهدا و جعفر بــن ابیطالب هــم به مقــام او غبطه
میخورند؟! حاال قصه این مقام را مبهم گذاشتهاند.
اباالفضل ســه برادرش را به میدان فرســتاد :یکی جعفر بن علی ،126بیســت
ً
ســالش بود .ظاهرا وقتی امیرالمؤمنین شــهید شــده امالبنین 127او را باردار بوده یا
تازه او را به دنیا آورده است؛ چون سال  41حضرت على شهید شده است و سال
 6۱کربال است و همه هم نوشتهاند :این فرزند بیست سالش است.
دومــی عبــداهلل بــن علــی ،128بیســت و ســه ســال دارد ایــن هــم یــک بچــه
کوچکی بوده که حضرت علی شــهید شــده است و سومی عثمان بن علی 129که
امیرالمؤمنین فرمود :من چون خیلی عثمان بن مظعون 130را دوســت داشتم اسم
او را عثمان گذاشتهام*.
عثمان بن مظعون کســی است که پیامبر وقتی میخواست جنازه فرزندش
ابراهیم را دفن کند ،دعا کرد :خدایا! او را با عثمان بن مظعون محشور کن**.
تمام هم و غم اباالفضل این بود که اباعبداهلل را یاری کند.
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اباالفضل؟ع؟ سه برادرش را به
میدان فرستاد :جعفر بن علی،
بیست ساله؛ عبداهلل بن علی،
بیست و سه ساله و عثمان بن علی
که امیرالمؤمنین؟ع؟ به دلیل
عالقه به عثمان بن مظعون اسم
او را عثمان گذاشت.

رجز ابالفضل؟ع؟
اینهــا را مقدمــه گفتم تا بــه یک رجز حضرت ابوالفضل برســم و این را برای
شما باز کنم.
أَ
رجزی که همه شما بلد هستید ،فرمود ّ :أُ
ً
ََ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ن
َ
ق
ْ
َو ا ّلله � نْ� �طع ت�موا �م��نی��ی �حامی ��دا ع ن� د��نی***
ِ ِإ
ِ ِإ
ِ ب
ِیِ
یِیِ
دس�م را �قطع ن
سوگ�د اگر ت
ن
ک� ی�د ،ن
هم� ش�ه زا� ید� ن�م حما ی� ت�
ب�ه خ�دا
م� ،ی
می ن
ک�م.
فرمود :من همیشه یک شعار مهم دارم و آن حمایت از دین است.
* اسد الغابة ،ج  ،۳ص ۳۸۶؛ قاموس الرجال ،ج ،۶ص.۲۸۷
** اسد الغابة ،ج ،۳ص۳۸۷؛ اصابة  ،ج ،۳ص.۸۸
*** المناقب ،ج ،۴ص۱۰۸؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص.۴۰

پیام رجز حضرت ابوالفضل؟ع؟
ََ
َ
هَّلل ِإ ْن ق َ َط ْع ُتموا َي ِم ِينی
ّو ا ِ ُ
ً
َ
َ
ِإ ِنی أح ِامی أ َبدا ع ْن ِد ِينی
حمایت از دین است.
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دوره آخرالزمان دینداری
اینقدر سخت است که وقتی
امام زمان؟جع؟ ظهور میکند،
میگویند :دین جدید و کتاب جدید
آورده است.

دوره آخرالزمان دعای غریق را زیاد
بخوانید.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

یــک وقتــی رســول خــدا بــه امیرالمؤمنیــن فرمــود :علــی جــان! فــرق تــو را در
مــاه رمضــان میشــکافند ،محاســنت با خون ســرت خضاب میشــود و شــهید
م َیشوی .نپرسید :یا رسولاهلل چه کسی و کجا من را میزند؛ پرسید:
أف َ َ
لا َم�ة م نْ� د��نی»؛*
«� ِ�ی س ٍ ِ ِ ی ِ
ی�ا رسول اهلل قو��تی زا� ند� ی�ا میروم ید� ن�م سالم ت
اس�؟
جوانها! دوره آخرالزمان دینداری خیلی ســخت است؛** اینقدر سخت
اســت کــه وقتــی امام زمــان ظهور میکنــد ،میگوینــد :دین جدید و کتــاب جدید
آورده اســت .امــام زمــان همین قرآن را مــیآورد و مروج دین پیامبر اســت .اینقدر
در دین انحراف ایجاد شــده و اینقدر ســلیقه ایجاد شــده که میگویند امام زمان
دین جدید آورد.
چــرا گفتهانــد :دوره آخرالزمــان ایــن دعــا را زیــاد بخوانیــد؛ این دعــای غریق
هَّلل َیا َر ْح َم ُ
است؛ یعنی آدمی که در آب دارد غرق میشود این را بخواند«َ :یا َا ُ
ان َیا
َ
َْ
َ ُ َ ُ َ ّ َ َْ ُ ُ
َ
َ
وب ث ِّب ْت قل ِبی َعلى ِد ِینك»؛ این ســه از اســماء خداســت که
ر ِحیم یا مق ِلب القل ِ
بعضیها میگویند افضل اسماء خدا ،اهلل است ،بعد از اهلل رحمن و رحیم و بعد
دیگر هزار اسم خداست.
حسین فرمود:
َ ّ َامام َ َ أَ
ْ
َ
ْ
«الد� نُ� لع قٌ� على �لس ن� ت�هم»***:
ِی ِ
ِ ِِ
ن
ق
ت
�ش
ت
ن
ز
ید� ن� قل�ل�ه � ب�ا��ا� ده اس�.
من سه مطلب را برای شما میگویم خوب گوش بدهید:
مطلب اول :دین یعنی دین اسالم چه ویژگیهایی دارد؟
مطلب دوم :چه خطراتی دین را تهدید میکند؟
مطلب سوم :چه طور از دین حمایت کنیم؟
بحاراالنوار ،ج  ،۳۴ص۳۳۹؛ شرح نهجالبالغه ،ج  ،4ص .۱۰۸
*
َ َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ
َ َ
َ
** «ع ْ
هَّلل َعل ْی َ ِــه َو آ ِل ِــه َذ َات َی ْــو ٍم َو ِع ْن َــد ُه
ــن أ ِبــی َ َج ْعف ٍــر َعل ْی ِ َــه الســام  قــال :قــال رســول ا ِهَّلل صلــى ا
َ
ََ َ
ٌ
َ ّ َّ
ْ
ْ ُ
َ
َج َم َاعــة ِمـ ْـن أ ْص ََح ِابـ ِـه الل ُهـ َّـم ل ِق ِنــی ِإخ َوا ِنــی َم َّر َت ْیـ ِـن َفقــال َمـ ْـن َح ْولـ ُـه ِمـ ْـن أ ْص َح ِابـ ِـه أ َمــا ن ْحـ ُـن ِإخ َوان َك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
َیــا َر ُســول ا ِهَّلل َصلــى ا ُ
ـان َآم ُنــوا
هَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه فقــال ال إنكـ ْـم أ ْص َحابــی َو إخ َوا ِنــی قـ ْـو ٌم ِمـ ْـن ِآخــر ا ّلز َمـ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ِْ ْ َ ِ ْ َ
یهــم اهَّلل ِب َأســما ِئ ِهم و أســم ِاء آبا ِئ ِهــم ِمــن قبـ ِـل أن یخ ِرج َهــم ِمــن أصــا َِب
بــی و لــم یرو ِنــی لقــد عرف ِن
َ ّ َ َ َّ ْ
ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ُّ َ َّ ً َ َ
ْ َ ْ َْ َ
َ
ـاد ِفــی الل ْیلـ ِـة الظل َمـ ِـاء أ ْو
ـ
ت
ق
ل
ا
ط
ـر
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ین
ـى د
ـ
ل
ع
ـة
ـ
ی
ق
ب
ـد
ـ
ش
أ
ـم
ـ
ه
د
ح
ل
آبا ِئ ِهــم و أرحــام أمها ِتهــم
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ َ ُّ
َ َ ِ َ ْ َِ ْ َ َ ُ َ
َ َْ
ُ َ ُ ْ ُّ َْ َْ َ َ ُ ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
یهــم اهَّلل ِمــن ك ِل ِفتنـ ٍـة غبــراء مظ ِلمـ ٍـة»
ـض علــى جمـ ِـر الغضــا أول ِئــك مص ِابیــح الدجــى ین ِج ِ
كالق ِابـ ِ
بحاراالنــوار ،ج ،۵۲ص.)۱۲۳
(بصائــر الدرجــات ،ج ،۱ص۸۴؛
َ َ
َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
وطونـ ُـه َمــا َد َّر ْت ِبـ ِـه َم َع ِای ُشـ ُـه ْم فـ ِـإذا ُم ِّح ُصــوا
ـال و ا ِلدیــن ل ِعــق علــى أل ِســن ِت ِهم یح
*** «النــاس ع ِبیــد المـ ِ
ب ْال َبـ َـا ِء َقـ َّـل َا َّلد َّی ُانـ َ
ـون» (تحــف العقــول ،ص۲۴۵؛ بحاراالنــوار ،ج ،۷۵ص.)۱۱۷
ِ

نید زا تیامح :مهن هسلج

99

ویژگیهای دین از منظر قرآن
قرآن کریم میفرماید :دینی که شما دارید ،چند تا ویژگی دارد:

 .1فطری بودن

از منظر قرآن دین  5ویژگی دارد؛
فطری بودن ،محکم و استوار،
كامل بودن ،نبودن اکراه در
پذیرش دین ،آسان بودن دین

اولیــن ویژگــی دیــن کــه قــرآن معرفــی میکنــد ،فطــری بــودن آن اســت .قرآن
م َی
فرماید ً َ ّ َ :ف ْ َ َّ َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
َ
ف
َ
ف َ«� أ� ِق� ْ
لدی� ن� ح ِن� ی� ف�ا ِ�ط َر ت� الل ِـه ال�تی �ط َر ن
ال�اس عل�ها»؛*
ل
ك
ه
�
و
م
ی
ِ
ِ
ج
ِ
تِ آ
اس� که خ� ن
ک�! یا� ن� �فطر�تی ت
و�ه � ی� ی� ن� خ�الص پ�روردگار ن
داو�د،
پ�س روی خ�ود را م� ج
ن
ا�نسا�ها را ب�ر آ� ن� آ� ف�ر ی�ده ت
اس�.
دین فطری اســت :شــما روی تک تک احکام اسالم دست بگذارید ،اسالم
برای مسواک زدن هم دستور دارد؛ چقدر ما آداب غذا خوردن داریم.

 .۲محکم و استوار
دومین ویژگی دین که قرآن معرفی میکند ،محکم و اســتوار بودن آن اســت.
قرآن میفرماید:
�ذَ َ ّ ْ
ُ
الد� نُ� ال قَ� ّ�م»؛**
ِی
« ِلك ِ ی
ت
ت
محکم و اس�وار اس�.
هرکدام از احکام اســام مطابق با عقل اســت .امیرالمؤمنین فرمود :خوارج
دین را ضایع کردند .دین آن چیزی نیســت که ابنتیمیه در کتابهایش میگوید
و امروز وهابیها دارند ترویج میکنند .دینی که از بیان قرآن ،پیامبر و ائمه دریافت
میشود دین است.

هرکدام از احکام اسالم مطابق
با عقل است ،دینی که از بیان
قرآن ،پیامبر و ائمه؟مهع؟ دریافت
میشود دین است.

 .۳كامل بودن
ســومین ویژگــی دیــن که قــرآن معرفــی میکنــد ،کامل بــودن آن اســت .قرآن
میفرماید:
ُ
ْ َ ْ َ أَ ْ َ ْ تُ َ ُ
� لك ْم د� نَ�ك ْم»؛***
«ال ی�وم �كمل
ِی
کامل ت
اس�.
هرچه بشر پیشرفت کند .نماز در فضا چطور است؟ علما جواب میدهند.
اگر پزشــکی قرار شــد در زاد و ولد و عمل جراحی و شبیهســازی و ...ســؤال داشــته
* روم.۳۰ ،
** همان.
*** مائده.۳ ،

هرچه بشر پیشرفت کند دین
پاسخگو است.
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باشــد علما جواب میدهند .هر چه موضوعات جدید آفریده میشــود دین ادعا
دارد پاسخگو است؛ چون اصولش در دین آمده است ،فقها میآیند جزئیاتش را
استخراج میکنند و کامل است.

 .4نبــودن اکراه در پذیرش دین
چهارمین ویژگی دین که قرآن معرفی میکند ،نبودن اکراه و اجبار در پذیرش
دین است .قرآن میفرماید:
ّ
َ ْ
«لا إ�ک َر َاه �ِفی الدی� ِن�»؛
کراه� و جا� ب�ار در یا� ن� ید� ن� ن� ی� ت
ت
س�.
اجبار در چیزی است که عقل قبول نمیکند.

 .۵آسان بودن دین
پنجمین ویژگی دین که قرآن معرفی میکند ســهل و آســان بودن آن اســت.
قرآن میفرماید:
َ َ َ َ َ ََْ ُْ ف ّ
الد� ن� م نْ� َح َر »؛*
«وما ج�عل عل ی�كم ِ�ی ِ ی ِ ِ
�جٍ
ید� ن� ب�رای خ
س��تی ن� ی�امده ت
اس�.
اگــر شــما فکــر میکنیــد صبــح نمــاز خواندن ســخت اســت؛ غذا خــوردن و
درس خواندن هم سخت است.
امیرالمؤمنیــن فرمــود :مــردم مواظــب دینتان باشــید که به خطــر نیفتد .این
دین به دنیا فروخته نشود**.
ّ َُ
چرا وقتی دســتهای حضرت عباس قطع میشــود ،میگوید«ِ :إ ِنی أح ِامی
َ ً
أ َبدا َع ْن ِد ِینی»؟ چون حاضر اســت دســتش را بدهد ولی لطمهای به دینش وارد
نشود.

خطراتی که دین را تهدید میکند
هر چه به این دین لطمه میزند،
باید از آن دوری کرد .از جمله سفر
خاص ،خواستگار بیدین و تارک
نماز ،بدحجابی ،پیرو مد بودن،
رعایت نکردن حریم اجتماعی و
لقمه حرام

مطلب دوم :هر چه به این دین لطمه میزند ،باید از آن دوری کرد.
علی فرمود :مســافرت میخواهی بروی ،میدانی در این مســافرت به دینت
لطمه میخورد ،در این سفر نرو***.
پیامبر فرمود:
* حج.۷۸ ،
** غررالحکم ،ح .۲۲۲۲
*** تحف العقول ،ص۱۲۰؛ الخصال ،ج ،۲ص۶۳۰؛ بحاراالنوار ،ج ،۱۰ص .۱۰۸
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ُ
�ذَ َ َ ُ ْ َ نْ تَ ْ �ضَ
ِإ«� ا ج�اءكم م� �ر
ِج
ِی
ا�لا�ق
(ا� ق
اگر ب�رای ف� زر� ن� ت
لا� و ید� ن� دو ملاک اصلی �ش ما ب�ا�ش د) خ
واس�گار آ�مد ،خ
ا� خ� ت
د� ن
س�د ی�د ی�د ب�ه او خ
و ید� ن� ش� را پ� ن
ده�د.
د� ت�ر ب� ی
قشنگیهای عالم را داشته باشد اما بیدین و بیتقوا باشد ،نماز نخواند به
چه درد میخورد؟
على فرمود:
َ
َ َ َ
ُ
ُ
«م نْ� َر قّ� ث� ْو ُ� ُه َر قّ� د� ن�ه»؛**
ب
ِی
هرکسی بل� ش
اس� ن� زا�ک ب�ا�ش د ید� ن� ش� ن� زا�ک می�ش ود.
یعنــی خواهــر من! منشــأ لطمه به دیــن یکیاش بدحجابــی و کاهش لباس
است .جوان عزیز! پیرو مد بودن ،رعایت نکردن حریم اجتماعی است .گاهی از
اوقات تحریکها با صدا ،لباس و یا برخورد است.
ابواالســود دئلــی 131در شــام بــود .دختر کوچکی داشــت .یک وقتــی معاویه
برای اینها غذا و پول فرســتاد .ابواالســود خودش نبود و دختربچه هم گرســنه بود
ابواالسود پیرو امیرالمؤمنین بود؛ کسی که در شام شعارش این بود:
حلوا را خورد.
َ ٌّ خَ ْ ُ َ ْ َ شَ َ نْ أَ َ فَ قَ ْ َ فَ
َ
«ع ِلی � ی�ر ال ب�� ِر م� � ب�ى ��د ك�ر»؛
ال� ش� �ا�ش د کا�رف
ف
خ
ت
ن
ا�نسا� روی کره ز� یم� ن� اس� و هرکس هم که م�
على ب� تر� یر� ن�
ب
ت
اس�.
تا رســید گفت :دخترم میدانم گرســنهای ولی این لقمه ،لقمه حرام است؛
بــا ایــن لقمه ،معاویــه ،محبت على را از دل ما بیرون مــیآورد .دخترک آن لقمه را
بیرون انداخت***.
ْو نَ� خُ�ل قَ� ُه َو د� نَ� ُه فَ� زَ� ّو ُ� ُ
وه»؛*

حمایت از دین
مطلب سوم که مطلب اصلی من است :چهطوری از دین حمایت کنیم؟
برای حمایت از دین سه کار بکنید:
 -1دین را بشناسید -۲ ،به دین عمل کنید -۳ ،دین را حفظ کنید.
ً
بعضیهــا نمــاز کــه میخواننــد ،اصــا مثــل این کــه بیگانــه از دین و رســاله
هستند .اول اینکه به اندازه خودتان مسائل شرعیتان را یاد بگیرید.
* الكافی ،ج ،۵ص۳۷۴؛ التهذیب ،ج  ،۷ص۳۹۴؛ وسائل الشیعه ،ج ،۲۰ص.۷۶
** الجعفریات ،ص ۲۴۲؛ الخصال ،ج ،۲ص۶۲۳؛ وسائل الشیعه ،ج  ،۴ص.۳۸۹
*** مســتدرک الوســائل ،ج ،۸ص۹۴؛ األربعــون حدیــث للــرازی ،ص۸۲؛ مکاتیــب االئمــه؟مهع؟ ،ج،۲
ص.۱۵۰

برای حمایت از دین باید؛
دین را شناخت ،به دین عمل کرد
و دین را حفظ نمود.
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دوم اینکه به دین عمل کنیم؛ دین هم مجموعهای از احکام اســت و ســوم
حفظ کنیم و نگه داریم.

عرضهکردن اعتقادات
برای اطمینان در شناخت دین
باید عقاید را به اهل آن عرضه کرد
مانند پیرمردی که عقایدش را به
امام باقر؟ع؟ عرضه نمود.

امــام باقــر نشســته بود یک آقایی وارد شــد و ســام کــردَ .ح َکم بــن ُع َتیبه132

میگویــد :دور تــا دور اتاق نشســته بودند؛ امام باقر هم نشســته بود .این پیرمرد وارد
شــد .گفت :یابن رســولاهلل! اجازه اســت من بیایم دینم را برای شما تعریف کنم،
ببینید من دینم را شناختهام؟
پیرمرد گفت :یابن رســولاهلل! من دینم را برای شــما میگویم ،گفت :من سه
درست است تأیید کنید اگر اشکال دارد بفرمایید:
عقیده دارم اگر
نّ َ أُ ُّ ُ ْ َ أُ ُّ َ نْ ُ ُّ ُ
ْ
ِ -1إ«� ِ�ی ل� ِح ب�كم و � ِح ب� م� ی� ِح ب�كم»؛
دوس� دارد دوس�ت
ت
�ش
ت
ن
دوس� دارم هرکسی هم که ما را
م� �ش ما اهل ب� ی� ت�؟مهع؟ را
آ
دارم و هرکه هم ب�ا �ش ما ب�د ت
اس� زا� او ب�دم می� ی�د.
نّ َ أُ ُّ َ َ َ ُ ْ َ أُ َ ّ ُ َ َ َ ُْ
ِ -2إ«� ِ�ی ل� ِحل حلالكم و �ح ِرم حرامكم»؛
ن
م� حلال �ش ما را حلال می ن
ن
دا�م و حرام �ش ما را هم حرام میدا�م.
أَ نْ تَ ظ ُ أَ ْ َ ُْ
�ِ ���« -۳ر �مركم»؛
نا� ت� ظ�ار ف�ر�ج می ش
ک�م.
بحث فرج از زمان پیامبر مطرح بوده است .آقا فرمود :عقایدت عالی است
وقتی از دنیا میروی امیرالمؤمنین و پیامبر و امامحسن و امامحسین؟مهع؟ کنارت
میآینــد و چشــمت روشــن میشــود ،قلبــت شــاد میشــود و در بهشــت هــم با ما
هستی.
آنقدر خوشــحال شــد که گفت :آقا یکبار دیگر تکرار کنید .آقا یکبار دیگر
تکــرار کــرد از قــول پدرش امام ســجاد گفت .جلو آمد دســت امام باقــر را گرفت به
سینه و سرش کشید و یک تبرکی جست و گریهکنان از اتاق بیرون رفت.
امــام باقــر فرمــود :هرکســی میخواهــد یــک چهــره بهشــتی ببینــد ایــن آقا را
ببیند*.
*

َ
َ
َ َ ُ َْ ُ َ ُ َ
ْ َْ َ
َ
الســام َ  و ال َب ْیــت غـ ّ
«عــن َاْل َح َكـ ِـم ْبــن ُع َت ْی َبـ َـة َقـ َـالَ :ب ْی َنــا أ َنــا َمـ َـع أبــی َج ْع َفــر َع َل ْیـ ِـه ّ
ـاص ِبأ ْه ِلـ ِـه ِإذ أق َبــل
ِ
ٍ
َّ ُ َ ِ
َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ َ
ـول ا ِهَّلل َو
ـاب ال َب ْیـ ِـت فقــال ا ّلســام عل ْیــك َیــا ِا ْبـ َـن َر ُسـ
شــیخ یتــوكأ علــى عنــز ٍة لــه حتــى وقــف علــى بـ ِ
السـ َـا ُم َ  و َع َل ْیـ َـك َا َّلسـ َـا ُم َو َر ْح َمـ ُـة َاهَّلل َ ِو َب َر َك ُاتــهُ
َر ْح َمـ ُـة َاهَّلل َو َب َر َك ُاتـ ُـه ُثـ َّـم َسـ َـك َت َف َقـ َـال َأ ُبــو َج ْع َفــر َع َل ْیــه َّ
ِ
َ ِ
ِ
ََ َ
َْ
َ
َ
ٍَ َ َ َ َ ُ ُ
َْ َ
ُثـ َّـم َأ ْق َبـ َـل َا َّلشـ ْـی ُخ ب َو ْ
ـى أ ْهـ ِـل ال َب ْیـ ِـت َو قــالَ ا َّلســا ُم َعل ْیكـ ْـم ثـ َّـم َســك َت َح ّتــى أ َج َابـ ُـه القـ ْـو ُم
ـ
ل
ع
ـه
ـ
ه
ج
ِ
ً َ َ ُّ َ َ ْ ِ َ َّ ِ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ
ـول
َج ِم َیعــا و ردوا علیـ ِـه الســام ثــم أقبـ
ـل ِب َوج ِهـ ّ ِـه عل َـ ُـى أ ِبـ ُـی جع ُفـ ٍـر ُعلیـ ِـه الســا ُم  ثــم قـ َـال یــا ِابـ ُـن ر ُسـ ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َا ِهَّلل أ ْد ِن ِنــی ِم ْنـ َـك َج َع َل ِنـ َـی َا ُ
هَّلل ِفـ َـد َاك فـ َـو ا ِهَّلل ِإ ِنــی ل ِح ّبكـ ْـم َو أ ِحـ ّـب َمـ ْـن ُی ِح ّبكـ ْـم َو َو ا ِهَّلل َمــا أ ِح ّبكـ ْـم َو
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پــس جوانهــا! از اباالفضــل این پیــام را بگیرید! در حمایــت از دین کوتاهی
نکنید.

بیدینی در آخرالزمان

ً
عزیــزان مــن! مخصوصــا امــروز حفــظ دین خیلی ســخت شــده اســت .در
روایــات داریــم در دوره آخرالزمان بنده صبح با ایمان از خانه بیرون میآید و شــب
بیدیــن برمیگــردد .اینقــدر عوامــل بیدینــی در جامعــه زیــاد میشــود؛ منكراتی
ماننــد بدحجابــی ،فســاد .یکــی از تالشهــای شــیطان هــم این اســت کــه آدم را
بیدین از دنیا ببرد.

در روایات داریم در دوره آخرالزمان
بنده صبح با ایمان از خانه بیرون
میآید و شب بیدین برمیگردد.

دعای حفظ دین
مرحــوم حاج شــیخ عبــاس قمــی در مفاتیحالجنان نقل میکند :شــخصی
نزد امام صادق آمد و گفت :آقاجان! من میترســم بیدین از دنیا بروم .آقا فرمود:
ًَّ َ ْ
ً
َ
َ َ ً ُْ
ُ
ال ْســا ِم ِدینا َو ِب ُم َح ّم ٍد ن ِب ّیــا َو ِبالق ْر ِآن
ایــن دعــا را زیاد بخوان«َ :ر ِضیــت ِب ِ
اهَّلل ربا و ِب ِ
َ َ ً
غا»*.
بال

*

َ ُ
ُ
َُ َ ُ
ُ
ّ َُ
َ
َ
ُ
ْ
أ ِحـ ُّـب َمـ ْـن ُی ِح ُّبكـ ْـم ِل َط َمـ ٍـع ِفــی ُدن َیــا َو [ا ُ ِهَّلل ُ] ِإ ِنــی ل ْب ِغـ ُـض ُ َع ُد ّوكـ ْـم َو أ ْبـ َـرأ ِم ْنـ َُـه َو َو ا َ ِهَّلل َمــا أ ْب ِغ ُضـ ُـه َو أ ْبـ َـرأ
َ
ُ َ ْ
ّ َ ََ ُ ْ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ ْ ْ
َ ّ
ِم ْنـ ُـه ِل َو ْتــر َك َ
ـم َو أن َت ِظـ ُـر أ ْم َركـ ْـم ف َهــل َت ْر ُجــو
ان َب ْی ِنــی َو َب ْی َنـ ُـه َو َا ِهَّلل ِإ ِنــی ل ِحــل حاللكــم و أحــرم حرامكـ
َّ َ ُ َ َ ِ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ
َ َ َ ٍ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ
ـم قــال
ِلــی جعل ِنـ َـی اهَّلل ِفــداك فقــال أبــو جعفــر علیـ ِـه الســام  إلـ ّـی إلـ ّـی حتــى أقعــده إلــى جنبـ ِـه ثـ
َ ُّ َ َ َّ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ٍ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ِ َ َ ُ ِ َ ُ ٌ َ َ َ َ ُ َ ْ ِ ْ َ َّ ِ َ َ ْ
َ
أیهــا الشــیخ ِإ َن أ ِبــی ع ِلـ ّـی بــن الحســی ِن علی ِهمــا الســام أتــاه رجــل فَســأله عــن ِمثـ ِـل الـ ِـذی ســألت ِنی
َ َ ّ َ
َع ْنـ ُـه َف َقـ َـال َلـ ُـه أبــی َع َل ْیــه َّ
هَّلل َع َل ْیــه َو آلــه َو َع َلـ َ
ـى ا ُ
السـ َـا ُم  إ ْن َت ُمـ ْـت َتــر ُد َع َلـ َ
ـى ع ِلـ ٍّـی
ـول ا ِهَّلل صلـ
ـى ر ُسـ
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َو ال َح َسـ ِـن َو ال ُح َسـ ْـی ِن َو َع ِلـ ِّـی ْبـ ِـن ال ُح َسـ ْـی ِن َو َی ْثلـ ُـج قل ُبـ َـك َو َی ْبـ ُـر ُد فــؤ َ ُاد َك َو َتقـ ُّـر َع ْی ُنـ َـك َو ُت ْسـ َـتق َبل
ـى ح ْل ِقـ ِـه َو إنْ
بالـ َّـر ْوح َو َا َّلر ْی َحــان َمـ َـع َاْل ِكـ َـرام َاْل َكا ِتبیـ َـن َلـ ْـو َقـ ْـد َب َل َغـ ْـت َن ْف ُسـ َـك َه ُاه َنــا َو أ ْهـ َـوى ب َیـ ِـد ِه إَلـ َ
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هَّلل بـ ِـه َع ْی َنـ َـك َو َت ُكـ ُ
ـال ا ّلشـ ْـیخ ك ْیــف قلـ َـت َیـ َـا أ َبــا
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هَّلل أ ْك َبـ ُـر َیــا أ َبــا َج ْع َفــر إ ْن أ َنــا ِمـ ُّـت أر ُد َع َلـ َ
ـول ا ِهَّلل َصلــى 
ـى ر ُسـ
ج ْعفـ ٍـر فأعــاد عل ْیـ ِـه الــكالم فقــال الشـ ْـیخ ا
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هَّلل َع َل ْیــه َو آلــه َو َع َلـ َ
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ـى ع ِلـ ٍّـی َو ا ُل َح َسـ ِـن َو الحسـ ْـی ِن و ع ِلـ ِّـی بـ ِـن الحسـ ْـی ِن عل ْی ِهــم الســام و تقـ ّـر ع ْی ِنــی
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ـان مــع ال ِكــر ِام الكا ِت ِبیـ َـن لــو قــد بَلغــت نف ِســی
َو َیثلــج قلبــی َو َی ْبـ ُـرد فــؤ ِادی َو أ ْســتق َبل بالـ ّـر ْوح َو ا ّلر ْیحـ
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ام العلــى ثــم أقبــل الشــیخ
إلــى هاهنــا و إن أ ِعــش أرى مــا ی ِقــر اهَّلل بـ ِ
ـه َعی ِنــی فأ كــون معكــم ِفــی الســن ِ
ِ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ِ ْ
ون َو َی ْن ِشـ ُـج َ
ـال ْرض َو َأ ْق َبـ َـل َأ ْه ُل َاْل َب ْیـ ِـت َی ْن َت ِح ُب َ
ون ِل َمــا َی َر ْو َن
ینت ِحــب ین ِشــج هــا َهــا هــا َحتــى ل ِصــق ِبـ
َِ
السـ َـا ُم َ  ی ْم َسـ ُـح بإ ْص َبعــه َا ُّلد ُمـ َ
ِمـ ْـن َحــال َا َّلشـ ْـیخ َو أ ْق َبـ َـل أ ُبــو َج ْع َفــر َع َل ْیـ ِـه ّ
ـوع ِمـ ْـن َح َما ِلیـ ِـق َع ْی َن ْیـ ِـه
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ـول ا ِهَّلل ن ِاول ِنــی َیـ َـد َك
الســا ُم َ  یــا ِا ْبـ َـن َر ُسـ
َو َی ْنف ُض َهــا ثـ َّـم َرفـ َـع ا ّلشـ ْـیخ َرأ َسـ ُـه فقــال ِل ِبــی جعفـ ٍـر علیـ ِـه
ِ
َ َ
َ ُ
هَّلل فـ َـد َاك َف َن َاوَلـ ُـه َیـ َـد ُه َف َق َّب َل َهــا َو َو َض َع َهــا َع َلـ َ
ـى ع ْی َن ْیـ ِـه َو خـ ّ ِـد ِه ثـ َّـم َح َسـ َـر َعـ ْـن َب ْط ِنـ ِـه َو َ َصـ ْـد ِر ِه
َج َعل ِنـ َـی ا ُ ِ
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ـام ف َقــال ا َّلســا ُم َعل ْیكـ ْـم َو أق َبــل أ ُبــو َج ْع َفــر َعل ْیــه َّ
ُثـ َّـم َقـ َ
الســا ُم َ َ  ی ْنظـ ُـر ِفــی قفــاه و هــو مد ِبــر ثــم أقبــل
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ـى اْل َقـ ْـوم َف َقـ َـال َمـ ْـن أ َحـ َّـب أ ْن َی ْن ُظـ َـر إَلـ َ
ـى هــذا فقــال
ـى ر ُجـ ٍـل ِمــن أهـ ِـل الجنـ ِـة فلینظــر ِإلـ
َ ِ
َ ِ ْب َوج َ ِهـ ِـه علـ ُ َ َ ِ َ َ
ْ
َ
ْ
ً
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
الحكـ ُـم ْبـ ُـن عت ْی َبــة لـ ْـم أ َر َمأتمــا قــط ُیشـ ِـبه ذ ِلــك ال َمج ِلـ َـس» (الکافــی ،ج ،۸ص۷۶؛ مــرآة العقــول،
ج ،۲۵ص۱۷۶؛ بحاراالنــوار ،ج ،۴۶ص.)۳۶۲
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الســا ُم فقلـ ُـت ل ُه ُج ِعلـ ُـت ِف َد َاك
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ان ا ّلد ْیل ِمـ ِّـی قــال :ســأل
«عــن محمـ ِـد بـ ِـن ســلیم
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ب
و
ـا
ـ
ی
ب
ن
ـد
ـ
م
ح
م
ب
و
ـا
ـ
ب
ر
ـاهَّلل
ـ
ب
ـت
ـ
ی
ض
ر
ـة
ـ
یض
ر
ف
ة
ـا
ـ
ص
ل
ك
ـر
ـ
ب
د
ـی
ـ
ف
ـل
ـ
ق
ـال
ـ
ق
ِ ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

امام صادق؟ع؟ برای حفظ دین
ُ
اهَّلل
قرائت دو دعای َر ِضيت ِب ِ
ً
َر ّبا  ...و دعای غریق را سفارش
نمودهاند.
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یکی از دعاهایی که مستحب است
انسان بخواند دعای عدیله است.

زیارت آلیاسین یک دوره
اعتقادات است؛ این زیارت
اعتقادات را محکم میکند.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

همچنیــن امــام صادق برای حفظ دین فرمود :بگو«َ :یا َا ُ
هَّلل َیا َر ْح َم ُن َیا َر ِح ُ
یم
َ
َْ
َ ّ َْ ُ ُ
َ
َ
ك»*.
وب ث ِّب ْت قل ِبی َعلى ِد ِین
َیا ُمق ِل َب القل
ِ
ظ آ
ف
م�ل� :رص�صای عا�د133
س�ار فا�رادی که در
ب
ید� ن� زا� ند� ی�ا ر� ت� ن�د؛ ث ب ی
لح�ه � خ�ر ب� ی
چ�ه ب� ی
ا�نسا� ب� خ� ن
وا�د ،یا� ن� اس�ت
ت
ت
134
ز
ن
ح� اس�
و ب�لعم ب�اعورا  .ی�کی ا�
دعاها�ی که مس� ب
ی
که ب�گو ی�د:
َْ
َْ َ
َ َّ ُ َّ نّ أَ ُ �ذُ َ
ك م نَ� ال َعد�ل�ة ع نْ� َد ال َم ْو ت�»؛**
ِی ِ ِ
«اللهم ِإ� ِ�ی �عو ِب� ِ
ِ
ت
ق
اع��ادا�م زا� ت
ه�گام مرگ ت
خ�دا ی�ا! ب�ه ت�و پ� ن�اه می ب�رم زا� یا� ن� که ن
دس� ب�رود.
دعای عدیله 135را خودتان برای خودتان بخوانید.
مرحوم آقا ســید احمد خوانســاری 136خودش دعای عدیله را برای خودش
خوانــد .دســتور اســت باالی ســر محتضــر دعای عدیلــه بخوانید تــا دینش حفظ
شود.
137
زیارت آلیاســین هم بخوانید؛ این زیــارت اعتقادات را محکم میکند.
زیارت آلیاسین یک دوره اعتقادات است .این دعاها را روزی یک بار یا عصر و یا
صبح جمعه بخوانید .بعضی از بزرگان ما حتی برای خودشــان نماز وحشــت138
میخواننــد و آن را نــزد خــدا امانت میگذارنــد و میگویند :این نمــاز آنجا امانت
باشد؛ اگر ما از دنیا رفتیم و کسی برایمان نخواند این نماز به فریاد ما برسد .حواس
باید جمع باشد؛ آدمهای بزرگ لغزیدند.
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َر ِضیــت ِب ِهـ ْـم أ ِئ ّمــة ف ْارض ِنــی لهـ ْـم ِإنــك علــى ك ِل شـ ْـی ٍء ق ِدیـ ٌـر» (التهذیــب ،ج ،۲ص ۱۰۹؛ وســائل
الشــیعه ،ج ،6ص463؛ بحاراالنــوار ،ج  ،۸۳ص.)4۲
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* «قال أ ُبــو ع ْب َِــد ا ِهَّلل عل ْی ِــه السالم  :ســت ِ
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َی ْن ُجــو ِم ْن َهــا إ ّال َمـ ْـن َد َعــا ب ُد َعـ ِـاء َاْل َغریــق ُقلـ ُـت َو ك ْیــف ُد َعـ ُـاء ال َغریــق قــال َتقــول َیــا ا ُ
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ـوب َو البص ِار ث ِبــت قل ِبی على 
ـى د ِینـ َـك ف َقل ُت َیــا ُمق ِلـ َـب القلـ
ـ
ب
ث
ـوب
ـ
ل
ر ِحیــم یــا مق ِلــب الق
ـت قل ِبــی علـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ّ َ َْ ُ ُ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ ُ
ـوب
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ـوب و البصـ ِـار و ل ِكــن قــل كمــا أقــول یــا مق ِلــب القلـ ِ
ـك ْفقــال َِإن اهَّلل عــز و جــل مق ِلــب القلـ ِ
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ـى د ِینــك» (كمــال الدیــن ،ج ،۲ص۳5۲؛ اعــام الــوری ،ص 432؛ بحاراالنــوار ،ج،۵۲
ث ِّبــت قل ِبــی علـ ِ
َص.)۱4۹
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الســا ُم َیقــول ِفــی َسـ ْـج َد ِت ِه َیــا كا ِئـ ُـن ق ْب َــل ك ِل َشـَ ْـی ٍء َو َیــا ُمكـ ّ ِـو َن ك ِل َشـ ْـی ٍء ال
** «أ ُبــو َع ْبـ ِـد ا ِهَّلل َعل ْیـ ِـه
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ـی أ ُعــوذ ِبـ ََـك ِم َـ َـن ال َع ِدیلـ ِـة ِع ْنـ َـد
ـاد ٌر الل ُهـ َّـم إ ِنـ
تفض ْح ِنــی ف ِإنــك ِبــی عا ِلــم و ال تع ِذب ِنــی فإنــك علـ ّـی قـ ِ
َ
ْ
َْ
َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َّ ُ َّ ّ ْ ُ َ َ ً َ َّ ً
ـوع ِفــی القبـ ِـر و ِمــن الندامـ ِـة یــوم ال ِقیامـ ِـة اللهــم ِإ ِنــی أســألك ِعیشــة ن ِقیــة
ال َمـ ْـو ِت َو ِمـ ْـن َشـ ّ ِـر ال َم ْر ُجـ
ِ
َ َ
ًَ
ً
ََ ً َ ً َ
ْ
اضــح» (مســتدرک الوســائل ،ج ،5ص۱4۳؛ الفقــه
َو ِم َیتــة َسـ ِـو ّیة َو ُم ْنقلبــا ك ِریمــا غ ْیـ َـر ُمخـ ٍـز َو ال ف ِ
َ َْ
َّ َ
ُ
المنســوب إلــى االم الرضــا علیـ ِـه الســام  ،ص .)۱4۱
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کافر مردن در اثر گناه

ُ
فضیــل ،139معلــم اخــاق ،میگویــد :شــاگردی داشــتم کــه نــزد مــن درس
میخواند .زمانی شــنیدم مریض شــده و به حالت احتضار افتاده است .کنارش
رفتم .شروع کردم سوره یاسین را برای او خواندم.
چشمانش را باز کرد و گفت :از قرآن بدم میآید؛ قرآن نخوان و ساکت باش.
گفتــم :بگــو ال الــه اال اهلل .گفــت :نمیگویم .خدا را هــم قبول ندارم .هــرکاری کردم
نتیجه نداشت و این شاگرد با حالت کفر و بیدینی و بیایمانی از دنیا رفت.
خیلی ناراحت شــدم .شــب به خانــه آمدم اما خوابم نبرد .نیمههای شــب
خــواب چشــمانم را فراگرفــت .شــاگردم را در خواب دیدم .بــه او گفتم :فالنی! چرا
کافر از دنیا رفتی؟ گفت :من حسود بودم و آبروی مردم را میریختم و سخنچینی
میکردم و ســالی هم یک مرتبه شراب مینوشیدم*.
هــر چیــزی دلیلی دارد .وقتی یک ماشــین داخــل دره میافتــد میگویند :یا
ً
ترمز بریده یا راننده خواب رفته است .اگر کسی بیدین از دنیا میرود حتما زمینه
و ریشهای دارد.

اگر کسی بیدین از دنیا میرود
ً
حتما زمینه و ریشهای دارد.

سفری که دین را به خطر میاندازد
عزیزان من! على فرمود:
ََْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ُ
ُ
ْ
ا� م ن�ه»؛**
«لا ی� خ� ُر ِ�ج ا ّلر ج�ل ِ�فی س ف� ٍر ی� خ� ف ِ
دس� ب�رود ،ب�ه آ� ن� ف
ف
ا� زا� ت
رس�د ید� ن� ت� ن
س�ر ن�رو ی�د.
س�ری که می ت� ی
داستان
شــخصی نزد امام صادق آمد و گفت :آقا! برایم اســتخاره کن .آقا اســتخاره
کرد و فرمود :بد است.
ً
اوال خــوب اســت کــه آدم در کارها اســتخاره نکند و خــودش تصمیم بگیرد
و اگر یک وقت مردد شــد و اســتخاره کرد ،از نظر اخالقی پشــتکردن به اســتخاره
خوب نیست .وقتی با خدا مشورت کردید خالفش عمل نکنید.
آن شــخص به ســفر رفت و ســود خوبی هم برد و پولدار شــد .وقتی برگشت
دوباره نزد امام صادق آمد و گفت :مگر شما نفرمودید این سفر بد است؟ برای ما
کــه خیلــی خوب بود! آقا فرمود :آن روز صبح که نمازت قضا شــد یادت هســت؟
گفت :بله .فرمود :به خاطر همان بود که اســتخاره بد آمد .تو فقط به ســود سفرت
* منازل اآلخرة ،ص.34
** تحف العقول ،ص۱۲۰؛ الخصال ،ج ،۲ص63۰؛ بحاراالنوار ،ج ،۱۰ص.۱۰۸

على؟ع؟ فرمود:
َ ْ َ ُ
َ َ ُ
ال َيخ ُر ِج ا َّلر ُجل ِفي َسف ٍر َيخاف ِم ْن ُه
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نگاه میکنی*.

خواستگار دیندار
رسول گرامی َاسالم فرمود:
تَّ خ �ذُ َ ْ َ
َ أ َ ُ
ِ«ا� ِ�
ِإ
ن
�ش
کرد� ز
ن
رو�ی َ ما را ز� ی�اد میک�د.
گ�ر ی�د که زا�دوا�ج
ز� ن� ب� ی
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
خدا در قرآن میفرماید :یُ«��غ ن ِ� ِه ُم اللـه ِم ن� ف��ض ِل ِه»؛*** کسانی که ازدواج کنند و
بیپول باشند ،خدا آنان را بینیاز میکند.
پیامبــر فرمود :اگر کســی به خواســتگاری دختر شــما آمــد و َ«ت ْر َض ْــو َن ُخ ُل َق ُه وَ
َ
ِد َین ُه ف َز ّ ِو ُج ُوه»؛**** اخالق و دینداریاش را میپسندید دخترتان را به او بدهید.
وا ال أ� ْه َ
ل ف َ�� نّ� ُه � ْر زَ� قُ� لك ْم»**

حفظ دین در هر شرایطی

َ
على؟ع؟ فرمودُ :ص ْن ِد َينك
َ
َ
َ
ِب ُد ْن َياك َت ْر َب ْح ُه َما َو ال َت ُص ْن ُد ْن َياك
ب ِد ِين َك َف َت ْخ َس َر ُهماَ
ِ

سه برادر نامهای به قاسط،
مقسط و کردوس شب عاشورا به
امام؟ع؟ پیوستند و روز عاشورا به
شهادت رسیدند.

ابوالفضلالعباس فریاد زد و فرمود:
أَ
ّ أُ
ً
َ
َ
َو َا َّلل ِه إ� نْ� قَ� َط ْع تُ�موا یَ� ِم ی��ن
ی� ِ�نی �ح ِامی � َب�دا ع نْ� ِد ی� ِ�نی
ِإ
ِ
ِ
م� زا� د� ن�م ف
محا� ظ� ت� می ن
ک�م.
ن ی
على فرمود:
ن َ فَ تَ خْ
ُ نْ نَ َ ُ نْ َ َ تَ ْ َ ْ ُ َ َ َ تَ ُ نْ ُ نْ َ َ
� َس َر ُه َما»؛*****
«ص� ِد ی��ك بِ�د� ی�اك �ر ب�حهما و لا �ص� د� ی�اك بِ� ِد ی� ِ�ك ��
ید� ن� خ�ود را ب�ا ند� ی�ا ی� ت� ح�ف�ظ
ن
وس�له ح�ف�ظ ند� ی�ا ی� ت�
ک� ت�ا هر دو را ب� ب�ری و ید� ن� ت� را ی
ق�رار مده که هر دو را می ب� زا�ی.
دنیایتــان را بــه دینتــان بفروشــید ولــی دینتــان را بــه دنیــا نفروشــید.
عمروبنعــاص 140دینــش را به دنیا فروخت .حجــاج 141دینش را به دنیا فروخت.
اما بعضیها دنیا را به دین میفروشــند؛ این ارزش دارد .بعضی از شــهدای کربال،
شب عاشورا آمدند.
سه برادر به نامهای قاسط ،مقسط و کردوس 142خودشان را در شب عاشورا
بــه ســرزمین کربــا رســاندند .خدمــت اباعبــداهلل رســیدند و گفتنــد :آقاجــان! مــا
امشــب رســیدیم .آقا آنها را پذیرفت .فردا صبح هم سه نفری به میدان رفتند و به
* جهاد با نفس ،آیتاهلل مظاهری ،ج ۱و ،۲ص.۷۶
** الکافی ،ج  ،۵ص۳۲۹؛ من الیحضره الفقیه ،ج ،۳ص۳۸۳؛ وسائل الشیعه ،ج ،۲۰ص۱۵
*** نور.۳۲ ،
َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ
ـوه إ ّال َت ْف َع ُلــوهُ
هَّلل َع َل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه إ َذا َج َاء ُكـ ْـم َمـ ْـن َت ْر َضـ ْـو َن ُخ ُل َقـ ُـه َو ِد َینـ ُـه َف َز ّو ُجـ ُ
ـى ا ُ
**** «قــال رســول ا ِهَّلل صلـ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َْ ٌ
َْ َْ َ َ ٌ َ
ـاد ك ِبیـ ٌـر» (الکافــی ،ج ،۵ص۳۴۷؛ التهذیــب ،ج ،۷ص۳۹۶؛ وســائل
ض و فسـ
تكــن ِفتنــة ِفــی الر ِ
الشــیعه ،ج ،۲۰ص .)۷۶
***** غررالحکم ،ح .۲۲۲۲
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درجه شهادت رسیدند*.

دو بــرادر از قبیلــه غفــاری نیــز در روز عاشــورا خدمــت امامحســین آمدنــد و
گفتنــد :ما تنها فرزندان خانواده هســتیم و میخواهیم به میدان برویم .خواهشــی
از شــما داریم .نمیگوییم :وقتی به زمین افتادیم باالی ســر ما بیایید و ســر ما را به
دامــن بگیریــد .مــا فقط تمنا داریم شــما کمی جلوتر بیایید و کنار میدان بایســتید
مبارزه ما را تماشــا کنید .ما دوســت داریم وقتی میجنگیم اماممان ،ما را ببیند.
آقا درخواستشــان را پذیرفتند و آمدند قســمتی از میدان را انتخاب کردند .این دو
برادر رفتند و جنگیدند و در نهایت شهید شدند**.
این حفظ دین است .مواظب باشید دین جوانهایتان از بین نرود.

دو برادر از قبيله غفاری در روز
عاشورا خدمت امامحسین؟ع؟
آمدند و بنا به درخواستشان در
برابر دیدگان امام؟ع؟ جنگیدند و
شهید شدند.

مالک دینداری

روایــت داریــم؛ بــرای نمــره دیــن دادن به کســی بــه نمازش نــگاه نکنیــد***.

خوارج نمازهای طوالنی میخواندند .گرچه نماز مهم است؛ ولی مالک دینداری
نیســت .وهابیها ساعتها در مسجدالحرام نماز میخوانند؛ اما وضعیت بقیع
را ببینیــد کــه ایــن خبیثهــا خرابــش کردنــد .آن نامردی کــه فتوای قتل شــیعه را
صادر میکند و در محراب ،نماز هم میخواند ،آیا میشود به این نماز نمره داد؟
شــبی امیرمؤمنــان در کوچههــای کوفــه قــدم مــیزد .کســی قــرآن میخواند و
آنقــدر صوتش زیبا بود که کمیل 143ایســتاد و گفت :پاهایــم توان رفتن ندارد؛ این
صــوت قــرآن خیلی زیباســت .آقا فرمــود :کمیل؛ بیا برویــم؛ قرآن فقط بــر زبان این
قاری است و در دلش هیچ چیز نیست.
کمیل میگوید :منظور آقا را نفهمیدم .گذشت تا این که در جنگ نهروان144
همینطورکــه در میدان قدم میزدیم ،امیرالمؤمنین به جنازهای رســید که نصف
بدنش در آب بود و نصف دیگرش در بیرون آب .حضرت شمشیر را روی سر این
بدن گذاشــت و فرمود :کمیل! این را میشناســی؟ گفتم :نه آقا! فرمود :این همان
قاری نیمه شب است که صوت قرآنش دل تو را ربوده بود.
رجال الطوسی ،ص.۸۰
*
** تاریخ الطبری َ ،ج ،۵ص44۲؛ الكامل فی التاریخ ،ج ،۲ص۵6۸؛ وقعة الطف ،ص.۲۳4
َ َْ
ُ َ
ّ
َ َ َ َُْ ُ َ َ
َ َ َ
ـى ك ْثـ َـر ِة َص َال ِتهـ ْ
ـم َو َص ْو َِم ِهـ ْـم َو ك ْثـ َـر ِة ال َحـ ِّـج َو
ـى اهَّلل َعل ْی َـ ِـه َو آ ِلـ ِـه قــال :ال تنظــروا إلـ
«عــن ا ّلنبـ ُّـی َصلـ
***
ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ َْ
َْ َ ْ ِ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ ّ ْ َ َ
ِ َ َ َ َْ َ َ
ـى صــد ِق الح ِدیـ ِـث و أد ِاء المانـ ِـة»؛ (پیامبــر؟ص؟
وف و طنطن ِت ِهــم ِباللیـ ِـل و ل ِکـ ِـن انظــروا ِإلـ ِ
المعــر ِ
فرمــود :بــه زیــادی نمــاز و روزه و حــج و بخشــش و نالههــای شــبانه آنهــا نــگاه نکنیــد ،بلکــه بــه
راســتگویی و امانتداریشــان بنگریــد( .عیــون اخبــار الرضــا ،ج ،۲ص۵۱؛ األمالــی للصــدوق،
ص۳۰۳؛ بحاراالنــوار ،ج ،6۸ص.)۹

اگر چه نماز مهم است؛ ولی مالک
دینداری نیست .وهابیها
ساعتها در مسجدالحرام نماز
میخوانند؛ اما این خبيثها بقیع
را خراب کردند.

در جنگ نهروان امیرالمؤمنین؟ع؟
با اشاره به جنازهای به کمیل
گفت :این همان قاری نیمهشب
است که صوت قرآنش دل تو را
ربوده بود.
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تمام دین

آیات ،احادیث ،زیارات و ادعیه
از یک نظر به دو دسته طوالنی
و کوتاه تقسیم میشوند تا افراد
به مقتضای حوصلهای که دارند
بهرهمند شوند.

امام سجاد؟ع؟ فرمودند :دین
سه چیز است؛ حق گفتن ،داوری
عادالنه و وفای به عهد

بــه ظاهــر افراد نگاه نکنیــد .میخواهیــد در دینداری به کســی نمره بدهید
این حدیث را بشنوید.
َ شخصی به امام سجاد عرض کرد:
َ
أْ
َ ّ
«� خ� ِب� ْر ِ�نی بِ� ج َ� ِم ی� ِع �ش َر ِئا� ِع ا ِلدی� ِن�»؛
ت�مام ید� ن� را خ�لاصه �ش ده ب�رای ن
گو� ی�د.
م� ب� ی
همانطورکه میدانید احادیث و آیات دو دسته است .برخی طوالنی است
کجا همــه قرآن را
و برخــی کوتــاه .یک ســوره کامل به َنام ســوره
مؤمنون أَ
اســت و ُی َّ
ُ
َ
َ
قُ ْ َّ َ أ ُ ُ
ق
ت
�ة
َ
احد ٍ � ن� ��وموا ِلل ِـه»؛* در روایات
در یک آیه خالصه میکند�« :ل ِإ� ن�ما � ِع ظ�كم ِب�و ِ
هم اینطور اســت .یک خطبه در پنج صفحه اســت؛ برای آنها که حوصله دارند
بخوانند .اما در جای دیگر همه مسائل را در چند جمله بیان کردهاند.
در زیارتنامههــا هــم همینطــور اســت .زیــارت غدیــر حضــرت علــی پنــج
َ َّ
صفحه است و زیارت سوم حضرت علی در مفاتیح ،سه خط است .هم «الل ُه َّم
َ
َ َ
َ َْ َ
لــك ُص ْم َنــا َو َعلــى ِر ْز ِقــك أف َط ْرنــا»** را داریــم کــه در دو کلمــه اســت و هــم دعــای
ابوحمزه را .اینها همدیگر را نفی نمیکنند.
آن شــخص گفت :امام ســجاد! دین را برای من بهطور خالصه بگویید .آقا
فرمود :دین سه چیز است:
قَ ْ ُ َ ْ َ قّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ف َ ُ ْ
اء �ال َع ْهد»؛***
ِ
«�ول الح ِ� و الحكم ِب�العد ِل و الو� ِب
ف
ن
ح� ف
 -1ق
عادلا�ه -۳ ،و�ای ب�ه عهد.
گ� ت� ن� -۲ ،داوری
* سبأ.46َ ،
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ
َ َ َ َ
َ
الســا ُم ِ  ب ِف ْطـ ِـر ِه ِإل ْیـ ِـه قــال ف َجـ َـاء
«عـ ْـن أ ِبــی َع ْبـ ِـد ا ِهَّلل َعـ ْـن أ ِبیـ ِـه؟امهع؟ قــال :جــاء قنبــر َمولــى ع ِلـ ٍّـی علیـ ِـه
**
َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ َْ ُ ْ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
ُ
ِب ِجـ َـر ٍاب ِفیـ ِـه َسـ ِـویق عل ْیـ ِـه خاتـ ٌـم فقــال لــه َرجــل َیــا َأ ِمیــر المؤ ِم ِنیـ ُـن ِإن هَــذا لهــو البخــل تخ ِتـ َـم علــى 
ُ َ
ّ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ
الســا ُم  ثـ َّـم قــال أ ْو غ ْیـ ُـر ذ ِلـ َـك ال أ ِحـ ُّـب أ ْن َ َی ْدخــل َب ْط ِنـ َـی ِإال َشـ ْـی ٌء
طع ِامــك قــال فض ِحــك ع ِلـ ّـی علیـ ِـه
َ
ْ
َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً
َ
َ
َ
َ
یقا َف َج َعـ َـل ِم ْنـ ُـه ِفــی قـ َـدح فأ ْع َط ُاه إ َّیـ ُـاه فأ َخــذ ال َق َدحَ
أعــرف ســبیله قــال ثــم كســر الخاتــم فأخــر ج ســو
َ َ َّ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ
َ ْ ٍ َ َ َ ِ ْ َ َّ َ ْ
ـى ر ْز ِقـ َـك أف َط ْرنــا ف َتق َّبــل ِم ّنــا ِإنـ َـك أنـ َـت
ـ
ل
ع
و
ـا
ـ
ن
م
ص
فلمــا أراد أن یشــرب قــال ِبسـ ِـم ا ِهَّلل اللهــم لــك
ِ
َ
ُ َْ
یع ال َع ِلیـ ُـم» (التهذیــب ،ج ،4ص۲۰۰؛ مصبــاح المتهجــد ،ج ،۲ص626؛ بحاراالنــوار ،ج ،4
ا َّلسـ ِـم
.)۳۳۹
ص َ
َ
َ
َْ
َ َ ُْ
َّ َ َ ْ
*** َ
الســا ُم  :أخ ِب ْر ِنــی ِب َج ِمیـ ِـع َشـ َـرا ِئ ِع ا ّ ِلدیـ ِـن،
«عـ ْـن أ ِبــی َما ِلـ ٍـك قــال :قلـ ُـت ِل َع ِلـ ِّـی ْبـ ِـن ال ُح َسـ ْـی ِن َعل ْیـ ِـه
َ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ َْ َ ّ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ
ّ
َ
ْ
َ
قــال :قــول الحـ ِـق و الحكــم ِبالعــد ِل و الوفــاء ِبالعهـ ِـد ،هـ ِـذ ِه ج ِمیــع شــرا ِئ ِع ا ِلدیـ ِـن» (الخصــال ،ج،۱
ص۱۱۳؛ مســتدرک الوســائل ،ج ،۱۱ص۳۱6؛ بحاراالنــوار ،ج ،۷۲ص.)۲6
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اقسام مردم در حقگویی
اولین مالک دین این اســت که حق بگویید .مردم سه دستهاند:
 .1کتمانکنندگان حق و باطلگویان
بعضیهــا بــه جای حــق ،باطــل را میگویند .خــدا میفرماید :جــای چنین
افرادی در جهنم است.
ابنزیاد هانی بن عروه 145را دستگیر کرد و در زندان انداخت .آنقدر با عصا
و شمشــیر به او زد که با بدنی مجروح و غرق به خون در گوشــهای افتاده بود .قبیله
هانی باخبر شدند و آمدند .چهارهزار مرد مسلح دورتادور کاخ ابنزیاد را محاصره
کردند .گفتند :هانی را آزاد کنید .ابنزیاد خیلی ترسید.
شــریح قاضــی 146میــان مــردم چهــره بســیار موجهــی داشــت .ابنزیــاد به او
گفــت :شــریح! تــو برو مردم را برگردان .شــریح ابتــدا داخل زندان رفــت و وضعیت
هانی را دید .اما وقتی بیرون آمد به مردم گفت :هانی ســالم اســت و هیچ خطری
متوجــهاش نیســت .قبیلــه هانــی بــا اعتمــادی که به شــریح داشــتند برگشــتند و
رفتند .همان شب هانی را اعدام کردند*.
به این آدم ،خائن میگویند؛ چون حق را میداند اما باطل میگوید.
 .۲حقگویان بیعمل
برخی از مردم حق را میگویند ولی عمل نمیکنند.
داستان

عبداهللبنعمــر 147پســر خلیفه دوم در مکه بود .امامحســین بــه مکه آمد ،تا

امامحسین را دید ،او را در آغوش گرفت و گریه کرد .بعد گفت :من از جدتان رسول
خدا شــنیدم میفرمود :حســین در کنار فرات کشــته میشــود ،هرکس صدایش را
بشنود و او را یاری نکند عذاب خدا شاملش میشود .آقا به او فرمود :تو ما را یاری
میکنی؟ گفت :نه ،من نمیآیم**.
* االرشاد ،ج ،۲ص۵۰؛ تاریخ االمم و الملوک ،ج ،۵ص۳۷6؛ مثیر االحزان ،ص.۳4
** تاریــخ دمشــق ،ج ،۱4ص۲۰۲؛ مقتــل الحســین للخوارزمــی ،ج ،۱ص۲۲۱؛ انســاب االشــراف ،ج،۳
ص.۳۷5

مردم از جهت تفاوت در حقگویی
سه دسته میشوند؛ باطلگویان
و کتمانکنندگان حق ،حقگویان
بیعمل ،حقگویان عامل

جایگاه باطلگویان و
کتمانکنندگان حق ،جهنم است؛
مثل شریح قاضی که به دروغ،
وضعیت هانی در زندان را سالم
توصیف کرد و سبب شد قبیله
هانی با اعتمادی که به شریح
داشتند برگشتند و رفتند و همان
شب هانی اعدام شد.

اگر حق بگویی اما از آن دفاع
ً
نکنی ،اصال ارزشی ندارد؛ مانند
بیتفاوتی عبداهللبنعمر پسر
خلیفه دوم نسبت به فرجام یاری
نکردن امامحسین؟ع؟
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

اگر حق بگویی اما از آن دفاع نکنی ،اصال ارزشی ندارد.

ایستادن پای حق ارزشمند
انس پیرمرد
است ،نظیر رفتار ِ
نسبت به فرجام یاری نکردن
امامحسین؟ع؟ و شهادت در روز
عاشورا و رد اماننامه شمر توسط
حضرت ابوالفضل؟ع؟ در شب
عاشورا

حقگفتن را در امور روزانه تمرین
کنید و از گفتن حق نترسید.

 .٣حقگویان عامل
برخــی از مــردم حــق را میگوینــد و پایش میایســتند .حق را بگویــی و پایش
بایستی ،ارزش محسوب میشود.
صبــح عاشــورا پیرمــردی به نــام انس خدمــت امامحســین آمد .آنقــدر پیر
اســت کــه ابروهایــش ســفید شــده و روی چشــمش افتــاده اســت ،دســتمالی بــه
ابروهایش بست و آنها را باال کشید تا ابروهایش روی چشمش نیافتد.
گفــت :حســینجان! خــودم از جــدت رســول خدا شــنیدم ،فرمــود :هرکس
صدای مظلومیت حســینم را بشــنود و جواب ندهد عذاب خدا شاملش خواهد
شد .حسینجان! من نمیخواهم جزء آنها باشم .شمشیر گرفت و به میدان رفت
و جنگید و شهید شد*.
شــب عاشــورا شــمر برای ابوالفضــل اماننامــه آورد .زینــب کبری ایســتاده و
چشــمانش به ابوالفضلالعباس اســت :که خدایا اگر عباس برود چه میشود .اگر
عبــاس میرفــت تمام بود .یک وقت یک فرد عــادی میرود ،یک وقت ابوالفضل
مــیرود .همه چشــمها بــه دهان حضرت عباس دوخته شــده اســت آیا میرود؟
گفت :لعنت خدا بر خودت و بر اماننامهات ،من امامحسین را رها کنم!**
این حقگویی و دفاع از حق است.
عزیزان من! حق بگویید و نترسید .اگر تصادفی شده و شما مقصر هستید،
حقیقــت را بگوییــد .اگر در دعوای زن و شــوهری میبینی حق با خانمت اســت،
نگو من مرد هســتم و غرورم میشــکند؛ بگو حق با شماست .خیلی هنر است که
انسان در زندگیاش حق بگوید .این اولین نشانه دینداری است.

امانتداری نشانه دیگر دینداری
نماز ،امام معصوم ،خون شهدا،
زوجه شما و باالتر از همه اینها
بیتالمال؛ همگی امانت هستند.

نماز امانت اســت ،امام معصوم امانت استَّ :
ین َ
«الس َل ُم َع َل ْی َك َیا ِأم َ
اهلل»،
خون شهدا امانت است .دختر مردم به خانه شما آمده و همسر شما شده است؛
این امانت است.
امــام صــادق فرمود :به خدا قســم ،اگر قاتل على شمشــیری که بــا آن پدرم را
َْ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ
َ«أ َنـ ُـس ْبـ ُـن َاْل َ
ـولِ :إ ّن ِا ْب ِنــی َهــذا َی ْع ِنــی ال ُح َسـ ْـی َن
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ِ
ِ
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َ
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ُ َْ
َْ
َ
َ َ
َ َ َ ُ َ ََ
ُی ْق َتـ ُـل بــأ ْ
ض ِمـ َـن ال ِعـ َـر ِاق ف َمـ ْـن أ ْد َركـ ُـه ِم ْنكـ ْـم فل َی ْن ُصـ ْـر ُه قــال فق ِتــل أنـ ٌـس َمـ َـع ال ُح َسـ ْـی ِن» (المناقــب،
ر
ِ ٍ
ج ،۱ص۱۴۰؛ بحاراالنــوار ،ج ،۱۸ص۱۴۱؛ مثیــر االحــزان ،ص.)۱۷
** اللهوف ،ص۱4۸؛ مثیر االحزان ،ص.۵۵
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سر بریده نزد من امانت بگذارد ،من به آن امانت خیانت نمیکنم*.

باالتــر اینکــه در حدیــث آمــده بدتریــن نــوع خیانت بــه امانــت ،خیانت به
بیتالمــال اســت **.کســانی که در کشــور ما بیتالمــال را میخورند و نســبت به
حقالناس توجه ندارند ،گناهشان خیلی سنگین است.
زیــارت و حــج رفتــن با مال حــرام پذیرفته نمیشــود .روایت داریــم اگر پارچه
حــرام در بــار کســی باشــد وقتــی میگویــد« :لبیک اللهــم لبیــک» بــه او میگویند:
«ال لبیک و ال ســعدیک» یعنی َحجت قبول نیســت .زیارت اباعبداهلل مســتحب
اســت ،اما دادن خمس واجب اســت .با پول خمس نداده به کربال نروید .چرا به
اینها توجه نمیکنید؟

َ َ َ ْ
َ«ق َال َأ ُبــو َع ْبــد َاهَّلل  :فــی َوص َّیتــه َل ُه ا ْع َل ْــم َأ َّن َضار َب َعل ّی ب َّ
الس ْــی ِف َو قا ِتل ُــه ل ِــو ِائ َت َم َن ِنــی َو
*
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ
َ َ َ ِ َ ٍ َ ْ َِ َ َ
ِا ْسـ َـت ْن َص َح ِنی َو ِا ْس َت َشـ َـار ِنی ثـ َّـم ق ِبلـ ُـت ذ ِلـ َـك ِم ْنـ ُـه ل ّد ْیـ ُـت ِإل ْیـ ِـه ال َمانــة»( .التهذیــب ،ج ،۶ص۳۵۱؛
مجموعــه ورام ،ج ،۱ص۱۲؛ َمالذاالخیــار ،ج ،۱۰ص.)۳۱۸
َ ُ َْ
َ َ ْ َّ َ
َْ َ
ْ ْ َ
َ َ ْ َّ َ ُ
الســا ُم  فرمــود:
ـش ال ِخ َیانـ ِـة ِخ َیانــة ال َو َد ِایـ ِـع»؛ امــام علــى علیـ ِـه
** «قــال علــى علیـ ِـه الســام «ِ :مــن أفحـ ِ
(غررالحکــم ،ح )۵۳۱۱؛ « قــال علــى 
یکــی از زشــتترین خیانتهــا ،خیانــت در سپردههاســت.
ََ
ُ َْ َ َ
السـ َـا ُم  :إ َّن َأ ْع َظـ َـم َاْلخ َی َانــة خ َی َانـ ُـة َا ْ ُل َّمــة َو َأ ْف َظـ َـع َاْلغـ ّ
َع َل ْیــه َّ
ـى عل ْیـ ِـه
ـش ِغـ ّـش ال ِئ ّمـ ِـة»؛ امــام علـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ َ
الســا ُم  :بزرگتریــن خیانــت ،خیانــت بــه امــت اســت و زشـتترین دغــل ،دغلــکاری بــا پیشــوایان
اســت( .نهجالبالغــه ،نامــه.)۲6
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از همینجا کاروان دلها را ببریم کنار ضریح مطهر آقا قمر بنیهاشم
بیا از خــــــــاک بردار و بــــــــه دامانت ســــــــرم بگذار
اگر چشمم پر از خون است و جائی بهر پایت نیست
سجود عشق طوالنیست من ســــــــر بر نمیدارم
َ
َعلم افتاده سوئی ،مشک سوئی ،دستها سوئی

به پیش چشم دشـ ـ ـ ــمن پای بر چشم ترم بگذار
بیا چش ـ ـ ـ ـمانتظارم ،پا به چش ــ ـ ــم دیگرم بگذار
اگر خواهی سـ ـ ـ ــرافرازم بیـ ـ ـ ــا پا بر سـ ـ ـ ــرم بگذار
ز هم پاشـ ـ ـ ــیده شد ،شـ ـ ـ ــیرازهای بر دفترم بگذار

 .1دل سنگ آب شد ص( 290شعر)
 .2مفاتیح ص 784زیارت حضرت اباالفضل؟ع؟
 .3مقتل مقرم ص 269به نقل از مناقب ج 2ص222
 .4ریاض المصائب ص315
 .5منتخب طریحی ص312

پایان (فرود)

َّ َ
ُ
ای ُمنقل ٍب ینقلبون.
سیعلم الذین ظلموا
و

اوج مرثیه

دستانش را قطع کردند ،مشک را به دندان گرفت .دید تیرهاست که به طرف او پرتاب میشود .نکند تیر به مشک آب بخورد.
نکند مشک پاره شود .گویا عرضه میدارد :خدایا هرچه تیر است به بدن من اصابت کند؛ اما به مشک آب نخورد.
َ
َ
صار َ
االطفال َی َت َ
خون ِم َن َالعطش )2( .انگار صدای ســکینه میآید به بچهها
انگار صدای العطش بچهها را میشــنود؛ ف َس ِــم َع
میگوید :بچهها ناراحت نباشید .اینقدر ناله نکنید .عمویم برای همهتان آب میآورد .عمویم شجاع است .عمویم قدرتش
زیاد است.
عباس عرضه میدارد :ای خدا هرچه زودتر مرا به خیمه برســان .اما امان از آنلحظه که یک تیر به مشــک آب خورد .آبها
روی زمین ریخت .عباس دیگر ناامید شد .با دست خالی کجا بروم.
همــان آقائیکــه تــا چنــد لحظه قبل گویــا صدا میزد :ای خدا مرا به خیمه برســان؛ حــاال دیگر صدا میزند :خدایــا کار عباس را
همینجا تمام کن .دیگر روی رفتن به خیمه ندارم.
اینجا بود که یک ملعون چنان با عمود آهنین به فرق مبارکش زد .آیا بگویم چه شد؟
نادی علیک ِم ِّنی ّ
ُ
اباعبداهلل ،از روی اسب به زمین افتاد .صدا زد :حسینجان منم رفتم خداحافظ
السالم
فس ِق َط علی
ِ
االرض ُی ِ
ِ
تا صدای عباس بلند شد ،ابیعبداهلل با عجله کنار بدن برادر آمد .ای برادردارها قدر برادری را بدانید .وقتی حسین چشمش
به بدن قطعهقطعهی برادر افتاد چه حالی به او دست داد .حالت چهره حسین را مرحوم اصفهانی در یک بیت ترسیم کرده
است:
ُ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
نینه
و بان ِاالنکسار فی ج ِب ِینه
فاندک ِت الجبال ِمن ح ِ
اینقدر چهره حسین شکسته شد که جا داشت کوهها از ناله او متالشی شوند.
همه صدا بزنیم یاحسین

پرورشمرثیه

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

السالم علیک ایها ُ
العبد الصالح!
امیرالمؤمنین!
السالم علیک یا
اباالفضل العباس بن ِ
ِ
السالم علیک یا بن سید الوصیین!
به پیش چشم دشمن پای بر چشم ترم بگذار
بیا از خاک بردار و به دامانت سرم بگذار
پیامبر اکرم رو کرد به مردم ،فرمود« :ای مردم ،من شــهر علمم اما این شــهر دری دارد که علی بن ابیطالب اســت؛ انا مدینة
العلم و ّ
علی بابها ،هرکس بخواهد درب خانه پیغمبر خدا برود ،باید اول درب خانهی علی را بزند».
ِ
مرحوم آیتاهلل قاضی هم فرمود :در عالم مکاشــفه بر من ثابت شــد که آقا اباعبداهللالحســین؟ع؟ مظهر دریای رحمت الهی
هستند؛ اما این دریا درب ورودی دارد که آن وجود نازنین قمر منیر بنیهاشم آقا اباالفضلالعباس است.

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب نهم محرم (ذکر حضرت اباالفضل؟ع؟)

برگی از کتاب «سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانیهای استاد دکتر رفیعی»

برگ 9

مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

امام سجاد؟ع؟َ :خدا عمویم َعباس را رحمت
َََ َ َ َ
ْ
َ
کند که فلق ْد آث َر َو أ ْبلى َو ف َدى أخ ُاه ِب َنف ِس ِه
حضرت ابوالفضل امامزادهای اســت که مدح
امــام معصــوم را دارد و آن مدالــی کــه امــام
ســجاد؟ع؟ بــه ایشــان عنایــت فرمودنــد این
َ
َ
َّ ْ َ َّ
ـاس ِع ْنـ َـد ا ِهَّلل َت َبـ َـارك َو
روایــت اســتِ :إن ِللعبـ ِ
َت َع َالى َل َم ْنز َل ًة َی ْغب ُط ُه به َما َج ِم ُیع َا ُّلش َــه َد ِاء َی ْومَ
ِ
ِ ِِ
َْ
ال ِق َی َام ِة
اباالفضــل؟ع؟ ســه بــرادرش را بــه میــدان
فرســتاد :جعفــر بــن علــی20 ،ســاله؛
عبداهلل بن علی23 ،ساله و عثمان بن علی که
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به دلیــل عالقه به عثمان
بن مظعون اسم او را عثمان گذاشت.
پیــام رجــز حضــرت ابوالفضــل؟ع؟ حمایت از
دین است:
َو َاهَّلل إ ْن َق َط ْع ُ
َ
ی
ین
م
ی
موا
ت
ِ ِ
ِ ِ ُ
َ ً
ِإ ّ ِنی أ َح ِامی أ َبدا َع ْن ِد ِینی
دوره آخرالزمــان دیــنداری اینقــدر ســخت
اســت کــه وقتــی امــام زمــان؟جع؟ ظهــور
میکنــد ،میگویند :دیــن جدید و کتاب جدید
آورده است.
دوره آخرالزمان دعای غریق را زیاد بخوانید.
از منظــر قــرآن دیــن  5ویژگــی دارد؛ فطــری
بــودن ،محکم و اســتوار ،كامل بودن ،نبودن
اکراه در پذیرش دین ،آسان بودن دین
هرکدام از احکام اســام مطابق با عقل است،
دینــی کــه از بیــان قــرآن ،پیامبــر و ائمــه؟مهع؟
دریافت میشود دین است.
هرچه بشر پیشرفت کند دین پاسخگو است.

بــرای اطمینــان در شــناخت دین بایــد عقاید
را بــه اهــل آن عرضــه کرد ماننــد پیرمردی که
عقایدش را به امام باقر؟ع؟ عرضه نمود.
در روایات داریم در دوره آخرالزمان بنده صبح
با ایمان از خانه بیرون میآید و شــب بیدین
برمیگردد.
امــام صادق؟ع؟ بــرای حفظ دیــن قرائت دو
ً
ُ
ـاهَّلل َر ّبــا ...و دعــای غریق را
دعــای َر ِضیــت ِبـ ِ
سفارش نمودهاند.
یکــی از دعاهایی که مســتحب اســت انســان
بخواند دعای عدیله است.
زیارت آلیاســین یــک دوره اعتقادات اســت؛
این زیارت اعتقادات را محکم میکند.
ً
اگر کســی بیدین از دنیا میرود حتما زمینه و
ریشهای دارد.
َ ُ
َ ْ
َ
علــى؟ع؟ فرمــود :ال َیخـ ُـر ِج ا َّلر ُجــل ِفــی َســف ٍر
َ ُ
َیخاف ِم ْن ُه
َ
َ
على؟ع؟ فرمودُ :ص ْن ِد َینك ِب ُد ْن َیاك َت ْر َب ْح ُه َما
َ ََ ُ َُْ َ
اك ب ِد ِین َك َف َت ْخ َس َر ُهماَ
و ال تص ْن دنی ِ
سه برادر نامهای به قاسط ،مقسط و کردوس
شــب عاشــورا بــه امــام؟ع؟ پیوســتند و روز
عاشورا به شهادت رسیدند.
دو برادر از قبیله غفاری در روز عاشورا خدمت
امام حسین؟ع؟ آمدند و بنا به درخواستشان
در برابــر دیــدگان امام؟ع؟ جنگیدند و شــهید
شدند.
اگــر چه نماز مهم اســت؛ ولی مالک دینداری
نیست .وهابیها ســاعتها در مسجدالحرام
نمــاز میخواننــد؛ امــا ایــن خبیثهــا بقیــع را
خراب کردند.

امام سجاد؟ع؟ فرمودند :دین سه چیز است؛
حق گفتن ،داوری عادالنه و وفای به عهد
مردم از جهت تفاوت در حقگویی ســه دسته
میشوند؛ باطلگویان و کتمانکنندگان حق،
حقگویان بیعمل ،حقگویان عامل
جایــگاه باطلگویــان و کتمانکننــدگان حق،
جهنم اســت؛ مثل شــریح قاضی که به دروغ،
وضعیت هانی در زندان را سالم توصیف کرد و
سبب شد قبیله هانی با اعتمادی که به شریح
داشــتند برگشــتند و رفتند و همان شب هانی
اعدام شد.
ً
اگــر حــق بگویــی امــا از آن دفــاع نکنــی ،اصال
ارزشی ندارد؛ مانند بیتفاوتی عبداهللبنعمر
پسر خلیفه دوم نسبت به فرجام یاری نکردن
امام حسین؟ع؟
ایســتادن پای حق ارزشمند است ،نظیر رفتار
انس پیرمرد نســبت بــه فرجام یــاری نکردن
ِ
امام حســین؟ع؟ و شهادت در روز عاشورا و رد
اماننامه شــمر توسط حضرت ابوالفضل؟ع؟
در شب عاشورا
حقگفتــن را در امــور روزانــه تمریــن کنیــد و از
گفتن حق نترسید.
نماز ،امام معصوم ،خون شــهدا ،زوجه شما و
باالتــر از همه اینها بیتالمال؛ همگی امانت
هستند.
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نســل حضــرت عبــاس؟ع؟ از عبیــداهلل
ابوالفضــل پســر ایشــان ،گســترش پیــدا کــرده
است.
خاندان حضرت ابوالفضل؟ع؟ خاندان شعر و
ادب هستند.

هــر چه بــه این دین لطمه میزنــد ،باید از آن
دوری کــرد .از جملــه ســفر خاص ،خواســتگار
بیدیــن و تــارک نمــاز ،بدحجابــی ،پیــرو
مد بــودن ،رعایــت نکردن حریــم اجتماعی و
لقمه حرام

آیــات ،احادیــث ،زیــارات و ادعیــه از یک نظر
به دو دســته طوالنی و کوتاه تقسیم میشوند
تــا افــراد بــه مقتضــای حوصلــهای کــه دارنــد
بهرهمند شوند.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

بــا ایــن کــه حضــرت عبــاس؟ع؟ جــزء اولیــن
شهدای کربالست؛ اما بین ارباب منبر مشهور
بوده ،تاســوعا را اختصاص به این شخصیت
بزرگوار میدادند.

برای حمایت از دین باید؛ دین را شناخت ،به
دین عمل کرد و دین را حفظ نمود.

در جنگ نهــروان امیرالمؤمنین؟ع؟ با اشــاره
بــه جنازهای به کمیل گفت :این همان قاری
نیم هشــب اســت کــه صــوت قرآنش دل تــو را
ربوده بود.
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی
مقدمه
رجزهای ابیعبداهلل را تا ســی بیت هم نوشــتهاند؛ یعنی رجزهای مختلفی
از آن حضرت نقل شده است؛ اما مشهورترینش که معتبرترین کتب نوشته است
این بیتی است که عرض میکنم:

رجز امامحسین؟ع؟
رجزهای ابیعبداهلل؟ع؟ را
تا سی بیت هم نوشتهاند؛
مشهورترینش این است:
اما
َْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ
وب ال َع ِار
ل أولى ِمن رك
القت
ِ
َ
َ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار
و العار أولى ِمن دخ ِ

َ
َا ْل قَ� تْ� ُل أ� ْو َلى م نْ� ُر ُكو� َا ْل َ
ار

ع
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ
ه�ر زا� یا� ن� ت
د� ب� ت
اس� و عار ش
د� ت
هاد� ب� ت
ت
�ش
ه�ر زا� عار �ش ن
ن
ک� ی� ن
ا�نسا� ب�ه
اس� که
ج� ن
ه�م ب�رود.
َْ

أَ َ

َ َ

َو ال َع ُ
ار � ْولى م نْ� ُد خُ�ول ا نّل�ار**
ِ

گاهــی انســان در زندگــیاش میــان ذلت و خواری یا شــهادت و شــجاعت و
ایثار و فداکاری مخیر میشــود .انســان آزاده و عاقل ،شهادت و ایثار و سختی را بر
عار و ننگ و ذلت و خواری ترجیح میدهد.

زندگی با خواری یعنی شکست

امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوراهی
هالکت یا شکستن محاصره آب
توسط امویان در جنگ صفین
ُ
َْ ُ
فرمودند :ال َح َياة ِفي َم ْو ِتك ْم
َق ِاهرينَ
ِ

در جنــگ صفیــن وقتی امیرالمؤمنیــن به منطقه صفین رســید ،دید معاویه
آب را محاصــره کــرده اســت ،حضرت لشــکر را جمع کــرد و فرمــود :آب محاصره
شــده اســت؛ یــا باید از تشــنگی هــاک شــوید یــا بجنگیــد و آب را آزاد کنید .این
مبارزه ممکن است چند شهید هم داشته باشد ،ولی بدانید:
ُ َ
َْ ُ
«ال َح ی َ�ا�ة ِ�فی َم ْو ِت�ك ْم ق� ِاه ِر ی� نَ�»؛
* توبه.۱۱۹ ،
** بحاراالنوار ،ج ،۴۵ص۵۰؛ مثیر االحزان ،ص  ،۷۲اللهوف ،ص.۱۱۹
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اس�؛ اما اگر ش
کس� ت
ت
ک� ی�د ،یا� ن� �ش
ل� و خ�واری ز� ن�دگی ن
اگر ب�ا �ذ ت
ه�د
ک� ت�ه و �ش ی
رو�ی ت
اع� ت� ب�ا�ش ی�د ،یا� ن� پ� ی� ز
ب� ش�و ی�د و ب� ز
اس�.
یکــی از دانشــمندان اهلســنت کتابــی دربــاره امیرالمؤمنیــن علــی دارد.
میگوید :این زیباترین جمله حماسی است.
بعــد فرمــود :اگــر میخواهیــد لبهایتان از این آب ســیراب شــود قبلش باید
ً
شمشــیرهایتان از خــون دشــمن ســیراب شــود .لشــکر حملــه کــرد* و ظاهــرا طبــق
ها ،اباعبداهلل فرمانده این گروه بود .آب را آزاد کردند و وقتی برگشتند آقا فرمود:
نق َل أَ
َ َْ
َ
«ه�ذ ا � َّو ُل فَ� تْ�ح � َ� َرك�ة ال ُح َس ْ� ن�»؛**
ٍ ِب ب ِ
ی
ِ
آ
ت آ
ت ف
رو�ی ت
یا� ن� آ��غ زا� پ� ی� ز
دس� �مد و � ب�
اع�داهلل؟ع؟ ب�ه
اس� که ب�ه ب�
رک� � زر� ن�دم ا ب� ب
آ
� ز�اد �ش د.
ذلتپذیری حسان بن ثابت
ممکــن اســت بعضیهــا زندگــی بــا ذلــت را بپذیرنــد و ترجیــح دهنــد.
حســان بن ثابت 148شــخصیتی فوقالعاده ترســو و نانبهنرخروزخور داشت .این
همان کســی اســت که وقتی امیرالمؤمنین در غدیر انتخاب شــد ،از پیامبر اجازه
گرفــت شــعر بگویــد .وقتی شــعرش را خوانــد پیامبر دعای مشــروطی برایــش کرد و
فرمود :حسان! تا زمانی که از ما حمایت میکنی خدا کمکت میکند***.
مســلمانها در جنــگ خنــدق بیرون رفتند و دور شــهر خود را بــرای مقابله با
دشــمنی که ســراپا مســلح از مکه میآمد آماده کرده بودند .پیامبر زنها را در یک
قلعــهای قــرار داد تا محافظت شــوند .مردها هــم در بیرون مدینــه اردو زده بودند تا
دشمن نیاید تهاجم کند.
حســان بــن ثابــت مخفیانه بــه قلعه زنان رفــت و خــودش را در اتاقی مخفی
ً
کــرد .اتفاقــا مــردی یهــودی آمــد و از دیــوار قلعه بــاال رفت .صفیــه 149عمــه پیامبر
متوجه شد و آمد به حسان گفت :دشمن باالی بام قلعه آمده و مسلح است .برو
با او برخورد کن .گفت :من از جنگ فرار کردم و از ترس به اینجا پناه آوردم .صفیه
شــجاع بود .خودش رفت و از پشــت ،با چوب به مرد یهودی زد و او را کشــت .آمد
گفت :حســان! دشمن را کشــتیم؛ تو برو جنازهاش را بردار .گفت :من از جنازهاش
هم میترسم****.
* المناقب ،ج ،۳ص۱۶۷؛ بحاراالنوار ،ج ،۳۲ص .۴۴۲
** بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۲۶۶؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج ،۱۷ص.۱۵۰
*** خصائص االئمه ،ص۴۲؛ االرشاد ،ج ،۱ص۱۷۷؛ اعالم الوری ،ص.۱۳۳
**** بحاراالنوار ،ح ،۲۰ص۲۴۵؛ األمالی للطوسی ،ص .۲۶۱

نمونه پذیرش زندگی با ذلت ،رفتار
حسان بن ثابت شاعر غدیر ،در
جنگ خندق بود که از ترس ،خود
را در قلعه زنان مخفی کرد و در
همان جا از مقابله با مرد مهاجم
یهودی و حتی جنازه او ترس
داشت.
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ایــن آدم هــم از جهــاد ترس دارد ،هــم از حضور در مقابل دشــمن .اما ببینید
یاران اباعبداهلل جمالتی گفتهاند که تاریخی است.
عزتمندی زهیر بن قین150

زهیر خطاب به امامحسین؟ع؟
َ َ
گفت :یابن رسولاهلل! َو ل ْو َك َان ِت
َا ُّلد ْن َيا َل َنا َباق َي ًة َو ُك َّنا ف َ
يها ُم َخ ّل ِدينَ
َ َ ْ َ َ ُّ ُ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ
َ
لثرنا النهوض معك على ا ِلقام ِة.
در حالی که پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:
عمر افراد امت من بین  ۶۰تا۷۰
سال است.

همانطورکــه میدانیــد زندگــی دنیــا محــدود اســت و کمتر پیــش میآید که
کسی صد سال عمر کند .پیامبر خدا فرمود :عمر افراد امت من بین  ۶۰تا ۷۰سال
ً
است *.اصال بگوییم :صد سال ،باالخره روزی تمام میشود.
زهیر در کربال حرف عجیبی به امامحسین زد .گفت :یابن رسولاهلل!
َ َ ْ َ نَ ت َ ُّ نْ َ َ ن َ َ ق َ �ةً َ ُ نّ َ ف َ ُ خَ َّ َ َ آ ثَ ْ ن َ َ نُّ ُ ضَ َ َ َ َ َ
«و لو كا� ِ� الد� ی�ا ل�ا ب� ِا� ی� و ك�ا ِ� ی�ها م�ل ِدی� ن� ل��ر�ا ال�هو� معك على
َْ َ َ
ام�ة »؛**
ال ِإ� ق� ِ
ف� ض
اس� و ید�گر آ� خ�ر�تی در کار ن� ی� ت
ک� ی�م ند� ی�ا ب�ا�قی ت
ر� می ن
س� و ما در یا� ن� ند� ی�ا
هم� ش�ه ز� ن�ده می ن
ت
صور� ب� زا� هم �ش ما را ت� ن�ها ن�میگ�ذ ا�ش ت� ی�م.
ما� ی�م ،در یا� ن�
ی
متخلفان جنگ تبوک

نمونهای دیگر از پذیرش زندگی
با ذلت ،متخلفان جنگ تبوک
بودند که پیامبر؟ص؟ و مسلمانان با
آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد
که زمین با همه وسعتش بر آنها
تنگ شد.

قــرآن کریــم میفرمایــد :در جنــگ تبوک 151ســه نفــر از ایــن آدمها امــروز و فردا

کردنــد .جنــگ تبوک آنقدر ســختی داشــت کــه چند نفر در مســیر از دنیــا رفتند.
ســه نفر به نامهای کعب ،152هالل 153و مراره 154آنقدر تنبلی و سســتی کردند که
پیامبر با مسلمانان حرکت کرد و رفت و این سه نفر جا ماندند.
پیامبــر خــدا از تبوک برگشــت با آنها صحبت نکرد .مســلمانان هــم دیگر با
آنها حرف نمیزدند.
خیلــی بــد اســت آدم به کوچــه و خیابان بیایــد و هیچکس با او حــرف نزند.
آنقدر شرایط َبرای این سه نفر سخت شد که قرآن میفرماید:
َ َ َ ثَّ َ ثَ �ة ّ ذ نَ خُ ّ فُ َ تَّ �ذَ �ض َ قَ تْ َ َ ْ ُ ْ أَ ْ ضُ
�»؛***
«وعلى ال�لا� ِ ال ِ ی��� � ِل�وا ح�ى ِإ� ا ا�� عل ی� ِهم ال�ر
ت
ل� � ت
رک� در ج� ن�گ ت� ب�وك) � خ� ف
ت
(ا� �ش
(هم چ� ن� ی� ن�) آ� ن� سه ن� ف�ر که ز
جس� ن�د( ،و
آ
مود�د )،ت�ا آ� ن� حد که ز� یم� ن� ب�ا همه ت
را�طه ن� ن
ن
ا� ب�ا آ� ن� ن
مسلما� ن
وسع� ش� ب�ر � ن�ها
ا� �قطع ب
ت� ن�گ �ش د.
این ســه نفر عار را پذیرفتند و به جبهه نرفتند****.
در زمــان جنــگ خودمــان آقایــی بــود آمده بــود بــه فرمانده میگفــت :هرچه
َ َّ
َّ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ّ ّ َ َ َ
ُ َ
َ َ َ َ
ـى ا َّلسـ ْـب ِع َ
ین َو قــل َمـ ْـن َی َت َج َاو ُز َهــا»
ـى اهَّلل َعل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه  :أعمــار أم ِتــی بیــن ا ِلسـ ِـتین ِإلـ
* قــال ا ّلن ِبـ ُّـی َصلـ
(ارشــاد القلــوب ،ج ،۱ص.)۴۰
** اللهوف ،ص۷۹؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۴ص۳۸۱؛ عوالم العلوم والمعارف ،ج ،۱۷ص .۲۳۲
*** توبه.۱۱۸ ،
**** تفسیر القمی ،ج ،۱ص۲۹۶؛ تفسیر الصافی ،ج ،۲ص۳۸۶؛ بحاراالنوار ،ج ،۲۱ص.۲۱۹
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میخواهید برای جبهه میدهم؛ اما بچهام را نمیفرستم.
در خــود کربــا افــرادی بودنــد کــه صبــح عاشــورا از صحنــه خــارج شــدند.
ضحاک بن عبداهلل مشرقی 155عصر عاشورا از صحنه کربال خارج شد*.
شهادت با عزت حجر بن عدی

بیســتم رمضــان یعنــی آخریــن روز زندگی امیرمؤمنــان حجر بن عــدی 156به

محضــر حضــرت آمــد .آقا حــال خوبی نداشــت .چشــمانش را باز کرد دید کســی
شــعر زمزمه میکند .فرمود :حســنجان! این چه کســی اســت که شعر میخواند؟
گفت :حجر بن عدی است.
فرمــود :حجــر جلــو بیا .آقــا از او پرســید :حجر! چقــدر من را دوســت داری؟
گفت :آقا! من را آتش بزنند و قطعه قطعهام کنند دست از شما برنمیدارم .فرمود:
میدانم .میخواستم خیالم راحت بشود.
ســالها از این قضیه گذشــت .در زمان امامت امامحسین و قبل از ماجرای
کربــا ،حجــر بــن عدی و پســرش را با هفت نفــر از یارانش به دمشــق آوردند ،پیش
چشمشان برای آنها قبر کندند و گفتند :از علی بن ابیطالب برائت بجویید.
برائت با ّ
ســب متفاوت است .امیرالمؤمنین فرمود :اگر جایی مجبور شدید
مرا ّ
سب کنید؛ اما از من برائت نجویید؛ به خدا قسم من مسلمان به دنیا آمدم.
حجــر بــه مأموران معاویــه گفت :من به موالیم قــول دادم و امروز هم پای قولم
هستم .شهادت را پذیرفت اما عار را نپذیرفت**.
پیام ابیعبداهلل در روز عاشورا این است :قتل ،آری؛ عار ،نه.

َ َْ َ ُ َْ َ
ْ ُ ُ َ َّ
ول الن ِار»
معنا و مفهوم «و العار أولى ِمن دخ ِ

َ َْ َ ُ َْ َ
ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار» یعنی چه؟
خ
د
ن
م
ى
ل
اما «و العار أو
ِ
ِ
بعضی اوقات اگر آدم در زندگیاش سرزنش و تحقیر شود ،بهتر از این است
ً
که به جهنم برود .مثال جوانی در خوابگاهی است که همه بینماز هستند .ایشان
اگــر بــه نماز بایســتد مســخرهاش میکنند .عار ایــن حرفها را بخر ،امــا نمازت را
بخوان .این بهتر اســت تا این که بینماز شوی و به جهنم بروی.
ذریــح محاربــی 157نــزد امــام صــادق آمــد و گفــت :یابــن رســولاهلل! مــن بــه
خویشان و فرزندانم ثواب و اجر زیارت امامحسین را گفتم و آنها مرا تکذیب کردند
و مسخرهام میکنند .امام صادق فرمود:
* تاریخ الطبری ،ج ،۵ص.۴۱۸
** بحاراالنوار ،ج ،۴۲ص.۲۹۰

برائت با ّ
سب متفاوت است.
اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود :اگر جایی
مجبور شدید مرا ّ
سب کنید؛ اما از
من برائت نجویید.
قبل از ماجرای کربال ،حجر بن
عدی و پسرش را با هفت نفر
از یارانش به دمشق آوردند،
پیش چشمشان برای آنها
قبرکندند و بین برائت از علی بن
ابیطالب؟ع؟ و مرگ مخیر کردند
و حجر شهادت را پذیرفت؛ اما عار
را نپذیرفت.

َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار»
«و العار أولى ِمن دخ ِ
یعنی اینکه بعضی اوقات اگر آدم در
زندگیاش سرزنش و تحقیر شود،
بهتر از این است که به جهنم برود.
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َ َ ّ َ َ َ �ذْ
َ �ذَ
« ی�ا ِر ی� ُح د ِع ا نل�اس ی� ب
مردم را رها ن
ک� و ب�ا ما ب�ا�ش .

َه ُ� نَ
و� َح ْ� ثُ� �ش َ ُ
اءوا»؛*
ی

مالک؛ رضایت امام

امامرضا؟ع؟ به
يونس بن عبدالرحمن فرمود:
امامت از تو راضی است .من
بهشت را برایت تضمین میکنم،
بگذار مردم هرچه میخواهند
بگویند.

یونس بن عبدالرحمن 158نزد امامرضا آمدّ .
جو بر علیه او بسیار خراب بود.
امامرضا از اتاق بیرون آمد و ایشــان در اتاق بود .چند نفر خدمت امامرضا آمدند
و علیــه یونــس صحبت کردند .وقتی آقا به اتاق برگشــت ،یونس عــرض کرد :آقا!
شــنیدید؟ مــن چــه کنــم؟ فرمود :امامــت از تو راضی اســت .من بهشــت را برایت
تضمین میکنم .بگذار مردم هرچه میخواهند بگویند**.
جــوان عزیــز! حفــظ دیــن عــار نیســت .شــما بــه ازدواج نیــاز پیــدا کــردی و
خانوادهات راضی هســتند و شــرایط هم فراهم است؛ اگر احساس میکنی دینت
بــا ازدواج حفــظ میشــود این کار را بکن ،هرچند ِس ّــنت کم اســت .اگر احســاس
کردیــد عاملــی بــه دینتــان ضرر میزنــد ،هرکس بایــد به انــدازه توان خــودش از آن
َْ َ َ َ
ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار».
عامل دوری کند«َ .و الع ُار أ ْولى ِمن دخ ِ

کنارهگیری معاویه صغیر از خالفت ننگین
معاویه صغير پسر یزید ،خلیفه شد.
به خاطر معلم خوبی که در کودکی
داشت ،با عقاید شیعه تربیت شده
بود ،لذا حقیقت را گفت و خالفت را
این داستان
واگذار کرد و کشته شد.
َْ َ َ
مصداقی برای َ«و ال َع ُار أ ْولى ِم ْن
ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار» است.
دخ ِ

پــس از مــرگ یزیــد بــن معاویــه ،پســرش معاویــه صغیر 159بــر

اریكــه خالفت
نشســت .اموی است ،پسر یزید اســت ،اجدادش معاویه و ابوسفیان هستند؛ اما
به خاطر معلم خوبی که در کودکی داشت ،با عقاید شیعه تربیت شده بود .چند
روزی خلیفــه بــود امــا آن تعالیمی که اســتادش در کودکی بــه او آموخته بود باعث
شد حقیقت را بگوید.
این عار بســیار بزرگی اســت که خلیفه کشــور پهناور اســامی بیاید روی منبر
بنشــیند و بگویــد مــا اشــتباه کردیــم .گفــت :مردم! مــا غاصب خالفت هســتیم و
خالفــت حــق ما نیســت .من ننــگ بنیامیه بــودن را نمیپذیرم و ایــن خالفت را
واگذار میکنم.
همــه تعجــب کردند .مادرش پشــت پرده بود .گفت :ای کاش ســقط شــده
بودی و به دنیا نمیآمدی و چنین عاری را بر بنیامیه فراهم نمیکردی.
گفت :مادر! ای کاش این دعای تو در گذشته مستجاب میشد و من سقط
شــده بــودم و بــه دنیــا نمیآمدم .کاش ننگ پســر یزید بــودن را نداشــتم .به همین
* کامل الزیارات ،ص۱۴۳؛ بحاراالنوار ،ج ،۹۸ص.۷۵
** مستدرکالوسائل ،ج ،۱۲ص ۲۹۸؛ بحاراالنوار ،ج ،۲ص.۶۶

تداهش و تزع :مهد هسلج

راحتی خالفت را رها کرد *.البته مدتی نگذشت که او را کشتند.
زمانــی کــه خدای تبــارک و تعالی ویژگیهای مؤمنین را میشــمرد یکی از آن
و� َل ْو َم�ةَ َل ِئ
ویژگیها این اســت«َ :و َلا یَ� خ َ� فُا� نَ
ا� ٍم»؛** مؤمن کســی اســت که از سرزنش
ســرزنشگران نمیهراســد .پس عار و ســرزنشها را به جان خریدن باالتر از ورود به
دوزخ است .این دو پیام مهم رجز امامحسین بود که ذکر شد.

* بحاراالنوار ،ج ،۴۶ص۱۱۸؛ مجموعه ورام ،ج ،۲ص.۲۹۹
** مائده.94 ،
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مؤمن کسی است که از سرزنش
سرزنشگران نمیهراسد؛
ََ َ َ ُ َ َ َ َ
ون ل ْو َمة ل ِئ ٍم.
ول يخاف
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َّ
َ َ
َ
ُ
غرالمقر ِوع بالقضیب ،السالم علی البدن السلیب
السالم علی الشیب الخضیب ،السالم علی الخ ّ ِد ّالتریب ،السالم علی الث
ناصر دیـ ـ ـ ــن آیهی فتـ ـ ـ ــح قریب
الســــــــام ای زینت دوش حبیب
ای مدال سـ ـ ـ ــینهات خد التریب
الســــــــام ای الل ه شیب الخضیب
قرة العیـ ـ ـ ــن نبی یعنی حس ـ ـ ـــین
الســــــــام ای کشــــــــت ه تیر و سنین

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب دهم محرم (امام حسین؟ع؟)

امام صادق؟ع؟ فرمود :آسمان چهل روز بر حسین گریه کرد .زمین چهل روز گریه کرد .خورشید چهل روز گریه کرد .مالئکه گریه
میکنند .انبیا اشک میریزند .گمانم امروز پیامبر کربالست .امیرالمومنین اشک میریزد .فاطمه حسین حسین میکند .امام
ّ
یشــوی ،هیچ کجا نرو ال یکجــا ،آن هم مقابل گودال قتلگاه،
مجتبــی نالــه میزنــد .بیا ما هم برویم کربال .وقتی وارد کربال م 
آنجاکه همه خیرهخیره نگاه میکنند .ببینید با حسین چه میکنند.

 .1دال بسوز که ...ص( 280ژولیده نیشابوری)
 .2زیارت ناحیه مقدسه  
 .3کامل الزیارات ص81
 .4مقتل مقرم ص 278به نقل از لهوف ص67و120

پایان (فرود)

هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید
هرکجا نشستهای از دل سوختهات سه مرتبه صدا بزن یا حسین.

عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

اوج مرثیه

وارد میدان شد؛ چنان جانانه میجنگد که کسی جرأت جنگیدن با حسین ندارد .هر بار که حمله میکرد و ضرباتی به دشمن
ّ
میزد ،به جایگاه اصلی خود برمیگشت و با صدای بلند فریاد میزد :الحول و القوة ال باهلل.
یکی از شاهدان صحنه میگوید :بخدا قسم هرگز کسی مثل حسین ندیدم که این همه داغ دیده باشد؛ دستهای جدا شده
برادر دیده باشــد؛ بدن قطعه شــده جوانش را دیده باشــد؛ اصابت تیر سهشــعبه به گلوی نازک علیاصغر مشــاهده کرده باشد؛
بدن پاره پارهی یارانش را دیده باشد و در محاصره دشمن باشد؛ اما اینقدر شجاعانه بجنگد.
لحظاتــی در میــدان ایســتاد اســتراحتی کند؛ یک ملعونی ســنگی به طــرف آقا پرتاب کرد به پیشــانی مبارکش خــورد .خون بر
صورتش جاری شد .پیراهن عربی را بلند کرد که خون از صورت کنار بزند تیر سهشعبه زهرآلوده امان نداد و بر قلب نازنین آقا
نشست؛ صدا زد:
ّ
بسم اهلل و باهلل و علی ملة رسول اهلل خدا تو شاهد باش هیچ پسر دختر پیامبری غیر از من در روی زمین نیست؛ اما این مردم
رحم نکردند؛ یکی با شمشیر بر فرق مبارکش زد؛ دیگری چنان با نیزه به پهلوی نازنین عزیز زهرا زد؛ چه اتفاقی افتاد .این را
بگذار از مقتل بگویم نوشتهاند:
َ َ َ
َ َ
ُ
فرســه الی االرض علی خ ّ ِد اال َیمن؛ میدانی معنای این جمله چیســت؟ خدا رحمت کند آنکس ـیکه این
الحســین عن
فســق َط
ِ
شعر قدیمی را سروده:
نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت
نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت

پرورشمرثیه

الســــــــام ای صید مقطوع الوتین
الســــــــام ای داده سنگ خارهات
السالم ای آنکه دندانت شکست

معنی ایـ ـ ـ ــاک نعبد ،نسـ ـ ـ ــتعین
یال و پر بر جسـ ـ ـ ــم پـ ـ ـ ــاره پارهات
سنگ بر پیشانیت از کین نشست
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دوراهــی هالکــت یــا
شکســتن محاصــره آب توســط امویــان در
َْ
ُ
ُ
جنــگ صفین فرمودند :ال َح َیــاة ِفی َم ْو ِتك ْم
َق ِاهر َ
ین
ِ
نمونــه پذیــرش زندگــی بــا ذلــت ،رفتــار
حســان بــن ثابــت شــاعر غدیــر ،در جنــگ
خنــدق بــود کــه از تــرس ،خــود را در قلعــه
زنــان مخفــی کرد و در همان جــا از مقابله با
مــرد مهاجم یهودی و حتی جنــازه او ترس
داشت.
زهیــر خطــاب بــه امــام حســین؟ع؟ گفــت:
َ ُ َ
ً
َ َ
یابن رســولاهلل! َو ل ْو ك َان ِت ا ّلد ْن َیا ل َنا َب ِاق َیة َو
ُ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ
كنا ِفیها مخل ِدین لثرنا النهوض معك على
َْ َ
ا ِلق َام ِة .در حالی که پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:
عمر افراد امت من بین  ۶۰تا ۷۰سال است.
نمونــهای دیگــر از پذیرش زندگــی با ذلت،
متخلفان جنگ تبوک بودند که پیامبر؟ص؟
و مســلمانان بــا آنان قطع رابطــه نمودند تا
آن حــد کــه زمیــن بــا همه وســعتش بــر آنها
تنگ شد.
ّ
ســب متفــاوت اســت.
برائــت بــا
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمود :اگر جایی مجبور
شــدید مــرا ّ
ســب کنیــد؛ امــا از مــن برائــت
نجویید.
قبــل از ماجــرای کربــا ،حجــر بــن عــدی و
پســرش را با هفت نفر از یارانش به دمشــق
آوردند ،پیش چشمشان برای آنها قبرکندند
و بیــن برائــت از علــی بــن ابیطالــب؟ع؟
و مــرگ مخیــر کردنــد و حجــر شــهادت را

امــام رضــا؟ع؟ بــه یونــس بــن عبدالرحمن
فرمود :امامت از تو راضی است .من بهشت
را برایــت تضمیــن میکنــم ،بگــذار مــردم
هرچه میخواهند بگویند.
معاویــه صغیــر پســر یزیــد ،خلیفــه شــد .به
خاطــر معلم خوبی که در کودکی داشــت ،با
عقاید شــیعه تربیت شــده بود ،لذا حقیقت
را گفت و خالفت را واگذار کرد و کشــته شــد.
َ َْ َ ُ َ َ
ــار أ ْولى
این داســتان مصداقــی بــرای «و الع
ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار» است
ِمن دخ ِ

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

رجزهای ابیعبداهلل؟ع؟ را تا سی بیت هم
نوشتهاند؛ اما مشهورترینش این است:
َْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ
وب ال َع ِار
القتل أولى ِمن رك ِ
َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ول ا ّلن ِار
خ
د
ن
م
ى
ل
و
أ
ار
ع
ل
وا
ِ
ِ

َ َْ َ ُ َ ْ َ
ْ ُ ُ َ َّ
ــار» یعنی اینکه
«و العــار أولــى ِمن دخ ِ
ول الن ِ
بعضی اوقات اگر آدم در زندگیاش سرزنش
و تحقیر شود ،بهتر از این است که به جهنم
برود.
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پذیرفت؛ اما عار را نپذیرفت.
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی

ویژگیهای خواص

ً
عامه مردم غالبا دنبالهرو خواص
هستند چه در جبهه حق چه در
جبهه باطل.
خواص اهل حق و خواص اهل
باطل در کربال نقش کلیدی داشتند
هم در هدایت افراد هم در ضاللت
و گمراهی افراد.

َْ
َْ
«فق ُد َالب َص ِر ْأه َو ُن من فق ِد
َالب َ
صیره»؛ آدم نابینا باشد بهتر از
این است که بصیرت و تشخیص
نداشته باشد.

امیرالمؤمنین در نهجالبالغه
میفرماید :مسلمانها میجنگیدند
اما بصیرت بر نوک شمشیرهایشان
َ
َ ُ
«ح َملوا َب َصا َِئ َر ُه ْم َعلى
بود
َ
ْ
أسي ِاف ِهم»

روز یازدهــم مــاه محرم اســت روز حرکت خاندان عصمــت و طهارت از کربال
بــرای گشــودن فصــل دوم نهضــت عاشــورا؛ یعنی رســاندن پیام حســینی به همه
بــاد و مناطقــی کــه از آنجــا عبور میکنند و روز آغاز افشــاگری علیه دشــمنان دین
و دشــمنان اســام؛ بحــث راجع بــه خواص و ویژگیهــای آنها در نهضت عاشــورا
ً
اســت؛ این نکته خیلی مهم اســت زیرا عامه مردم غالبا دنبالهرو خواص هستند
چــه در جبهــه حق چــه در جبهه باطل و این خواصاند کــه نقش تعیینکنندهای
دارند.
مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ ایــن موضــوع را مطــرح کردنــد کــه خــواص اهل حق
و خــواص اهــل باطــل در کربــا نقش کلیدی داشــتند هــم در هدایت افــراد هم در
ضاللت و گمراهی آنها**.

بصیرت
مهمتریــن ویژگــی اهل بصیــرت تشــخیص و آگاهی اســت .در روایت داریم:
َْ ُ َ َ
الب َ
بصــر ْأه َــو ُن مــن َف ْق ِــد َ
صیــر ِه»*** آدم نابینــا باشــد بهتــر از این اســت که
«فقــد ال ِ
بصیرت و تشخیص نداشته باشد؛ بینا باشد اما تشخیص نداشته باشد.
ُْ
َ
خداوند در ســوره یوســف بــه پیغمبرش می فرماید فریاد بزن بگــو« :قل ه ِذ ِه
َْ ُ َ
اهّلل َع َلي َب ِص َ
يــر ٍة»****؛ ایــن نکته خیلی مهمی اســت ،که این
َس ِــب ِيلي أدعــو ِإلــي ِ
راه مــن و پیــروان مــن اســت؛ با بصیرت کامــل ،همه مردم را به ســوی خدا دعوت
میکنــم! امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهجالبالغه میفرماید :مســلمانها میجنگیدند
َ
اما بصیرت بر نوک شمشیرهایشان بود َ
«ح َم ُلوا َب َصائ َر ُه ْم َع َلى أ ْس َيافهم»*****
ِ
ِِ
* توبه.۱۱۹ ،
** بیانات  مقام معظم رهبری در جمع نظامیان.1357 ،
*** غررالحكم ج ،4ص.413
**** یوسف.108 ،
***** نهج البالغه ،خطبه .150
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َ
ْ َ
کم ْل ُ
«ال َي ْو َم أ َ
کم َوأ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ْ
کم ِد َين ْ
ــت َل ْ
کم ِن ْع َم ِتي»* نازل شــد همه
وقتــی
خوشحال بودند ابنعباس گریه میکرد؛ چرا اشک میریزی؟ گفت :شما متوجه
نیســتید ایــن خبر از مــرگ پیغمبراســت ،اگه دین کامل شــد یعنی رســولاهلل؟ص؟
مأموریتــش تمــام شــد .درایــن انتقالهــا وجرقهها گاهــی خیلی از افراد با ســادگی
قضایــا را تحلیــل میکننــد و ایــن نشــاندهنده بیبصیرتــی و عــدم آگاهی اســت
بخاطر همین تأکید میشود یکی از ویژگیهای خواص ،بصیرت است.

عالمتهای بصیر
بصیر چه عالمتهایی دارد؟ عالمت ها زیادند ولی سه مورد را بیان میکنم:
اول :آسیبشناسی
َ ْ َ َ ُ َ ُ َْ
ُ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
نوب ِه»**
اس مــن أبصر عيوبــه و أقلع عــن ذ ِ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود« :أبصــر الن ِ
بصیرترین مردم کســی اســت که عیب خودش را بشناســد یک وقت میبینی کســی
صفــت بــدی دارد متوجــه نمی شــود و بــا این صفــت می میــرد .حر بن یزیــد ریاحی
آسیبشناسی کرد جبهه باطل را از جبهه حق تشخیص داد .این طرف جهنم ،آن
طرف بهشت.
دوم :اقدام به موقع
بعــد از آسیبشناســی ،اقدام به موقع دومین ویژگی شــخص بصیر اســت،
احنــف بــن قیــس گفــت یــا اباعبــداهلل؟ع؟ حــق بــا شماســت فــرزدق گفــت یــا
اباعبــداهلل؟ع؟ حق با شماســت .عبداهلل بن مطیع گفت یــا اباعبداهلل؟ع؟ حق با
شماست .عبداهلل بن عمر گفت یا اباعبداهلل؟ع؟ جد شما سینه شما را میبوسید
میفرمود :حســین من مظلوم کشــته می شــود .همه آنها آســیب را شــناختند ولی
هیچ کدام یاری نکردند ،فایده ندارد .اقدام به موقع یعنی اگر آسیب را تشخیص
دادی بایــد عمــل کنی اما اگــر مثل ِط ِر ّماح دوازدهم محرم به کربال رســیدی ،یعنی
کربال تمام شده است و جامانده ایی .یکی از مشکالتی که در طول تاریخ داشتیم
ایــن اســت کــه تشــخیص بــوده امــا از اقدام خبــری نبــوده اســت .ورود بــه عرصه
سیاســت و عرصــه دیــن به موقــع نبوده اســت .شــریح قاضی میدانســت حق با
چــه کســی اســت؛ ســعد بن أبــی وقاص هم می دانســت حق با چه کســی اســت
امــا در صفیــن و جمل حضرت را تنها گذاشــت .از دو امام بزرگوار امامصادق؟ع؟
*
**

مائده.3 ،
غررالحکم ،ج،1ص .190

امیرالمؤمنین فرمود:
«أب َص ُر ّالناس َمن ْأب َص َر ُع َ
ْ
يوب ُه»...
ِ
بصیرترین مردم کسی است که
عیب خودش را بشناسد.

دومین ویژگی افراد بصیر اقدام
به موقع پس از تشخیص درست
است.

اقدام به موقع یعنی اگر آسیب را
تشخیص دادی باید عمل کنی اما
اگر مثل ِط ِر ّماح دوازدهم محرم به
کربال رسیدی ،یعنی کربال تمام شده
است و جامانده ایی.
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از دو امام بزرگوار امام صادق و امام
باقر روایت شده :وقتی فتنه ای در
جامعه ایجاد می شود؛ عالم باید
علمش را آشکار کند.

دین هزینه دارد؛ امام حسین
برای تکلیف قیام کرد هزینهاش
را پرداخت باالخره اگر حرف زدی
هزینه دارد؛ زندان دارد؛ شکنجه
دارد.

أحنف بن قیس کسی است که
صدها نفر زیر نظرش بودند ،اگر
به کربال می آمد خیلیها را همراه
خودش میآورد اما زیر نامه
نوشت:
اباعبداهلل َّ ّ
َ«ف ْ ّ ْ َ
الل َح ٌق»؛
اص ِب ْر ِإ َن َوعد ِ
یعنی حسین نمیداند وعده اهلل
حق است!

ی مانند ابوالحسن دوئلی و
بعض 
دیگران گاهی تا یاد قضیه کربال
افتادند این آیه را میخواندند:
می
َ َُْ ْ َ ُ َ ْ ّ َ ُ ْ َ
کم ال ِع ْجل
«ظلمتم أنفسکم ِب ِاتخ ِاذ
َف ُت ُوب ْوا إ َلي َبار ِئ ْ
کم»؛
ِ
ِ
ولی همیشه فرصتها قابل جبران
نیست.

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

و امامباقــر؟ع؟ روایــت شــده :وقتی فتنــه ای در جامعه ایجاد می شــود؛ عالم باید
علمش را آشکار کند .اقدام به موقع نکته ظریفی است این دومین ویژگی افراد با
بصیرت است که تعلل و امروز و فردا نکنند.
سوم :هزینه کردن وخستگیناپذیری
َ َ َ َ ْ َ َّ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ
ــك ْم وَ
باالخــره دین هزینــه دارد ِ«إذا حضرت ب ِلية فاجعلوا أموالكم دون أنف ِس
َ
َ َ ََ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ُ
ــك ْم ُد َ
ون ِد ِين ُك ْــم َو ِا ْع َل ُموا أ َّن َا ْل َها ِل َك َم ْن َه َل َك ِد ُين ُه وَ
ِإذا نزلــت ن ِازلة فاجعلوا أنفس
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
*
الح ِريب من س ِلب ِدينه أال و ِإنه ال فقر بعد الجن ِة و ال ِغنى بعد النار» ؛
هــر گاه باليــي فرا رســد مال خود را فداي جانتان ســازيد و هر گاه مســاله اي
دينتــان را تهديــد كرد جان خود را فداي دينتان نماييد و اين را بدانيد كه آن كس
هــاك شــده كــه دينيش از دســت برود و آن كس غارت شــده به شــمار مــي آيد كه
دينش ربوده شــده اســت .هان پس از به دســت آوردن بهشت فقري نيست و پس
از دوزخ ،توانگري نيست.
مگــر اباعبداهلل؟ع؟ هزینه نپرداخت علیاصغر؟ع؟ ،علیاکبر؟ع؟ و اســارت
خانوادهاش ،این همه لطمه دیدند .حضرت امام؟هر؟ فرمود :سیدالشــهداء؟ع؟
الگــوی ماســت .امــام برای تکلیــف آمد هزینــهاش را پرداخت باالخــره اگر حرف
زدی هزینه دارد؛ زندان دارد؛ شکنجه دارد.
یهــای خــواص بود ،در کربــا خواص کوتــاه آمدند .شــریح قاضی در
ایــن ویژگ 
زندان دید هانی بن عروه به سختی شکنجه شده است اما به قبیلهاش که گرداگرد
دارالحکومــه کوفــه جمــع شــده بودنــد گفــت :هانــی حالــش خــوب اســت برگردید؛
همین باعث شــد هانی را اعدام کنند .أحنف بن قیس کســی اســت که صدها نفر
زیــر نظــرش بودند ،اگر بــه کربال می آمد خیلیها را همراه خودش م ـیآورد اما زیر نامه
َّ َ ْ َ َّ ّ
اباعبداهلل؟ع؟ نوشــت َ«ف ْ
الل َح ٌق»**؛ یعنی حســین نمیداند وعده اهلل
اص ِب ْر ِإن وعد ِ
حق است! تو باید برای اباعبداهلل اینگونه بنویسی؟ احنف بن قیسها کوتاه آمدند،
یهــا کوتــاه آمدند .امــا بعد از قضیه کربال جمع شــدند و اشــک ناراحتی
شــریح قاض 
َُ ُ ْ َ
َ
***
ْ
ی مانند ابوالحسن دوئلی و دیگران
ریختند و «فتوبوا ِإلي ب ِار ِئکم» سر دادند .بعض 
َ َ ُ َ
ُ
ّ
َ
کم ب ِاتخ ِاذ ُ
ْ ْ َ ْ
کم
گاهی تا یاد
قضیه کربال میافتادند این آیه را میخواندند« :ظلمتم أنفس ِ
ْ ْ َ َُ ُ ْ َ
َ
****
ْ
ال ِعجل فتوبوا ِإلي ب ِار ِئکم» ؛ ولی همیشه فرصتها قابل جبران نیست.
* نهج البالغه ،خطبه .170
** روم.60 ،
*** بقره.54 ،
**** همان.

ف� ی� ش� ض
رو�ه
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اشکها جاری ز جام دیده شد

خیمهها را بهر غارت سوختند
کوفیان از کین شرار افروختند
امام صادق؟ع؟ فرمود :چهارهزار فرشته روز عاشورا از محضر خداوند متعال درخواست کمک به اباعبداهلل کردند؛ اما به آنها
اجازه داده نشد .دوباره تقاضا کردند ،بار دوم اجازه دادند .آماده شدند و آمدند در کربال اما صحنه عجیبی دیدند .ببینند بدن
قطعهقطعهی عزیز زهرا روی زمین افتاده ،خیمهها آتش گرفته ،عرضه داشتند دیگر به عالم باال برنمیگردیم .حضرت فرمود:
تــا روز قیامــت در کربــا میمانند و گریه میکنند .ما هم برویم در کنار مالئکه الهی اشــک بریزیــم و ناله بزنیم .یک نگاه کن به
گودال قتلگاه ،یک نگاه هم به خیمهها ،ببین چه خبر شده.
کوفیان از کین شــــــــرار افروختند
کودکان در کــــــــوه و صحرا دربهدر
خالــــــــی از مهــــــــر پــــــــدر آغوشها
رویشــــــــان از راه کین نیلی شده
کربال از وردشــــــــان شــــــــد منجلی

خیمهها را بهر غارت سـ ـ ـ ــوختند
نالهشان هم سـ ـ ـ ــاغر خون جگر
غرق در خـ ـ ـ ــون و دریده گوشها
نیلگون از ضربت سـ ـ ـ ــیلی شده
از ندای یـ ـ ـ ــا محمد! یـ ـ ـ ــا علی!

 .1دالبسوزکه ...ص( 273ژولیده نیشابوری)
 .2مقتل مقرم ص 300به نقل از تاریخ طبری ج 6ص  260و مثیراالحزان ص 40و ریاض المصائب ص 341و تظلم الزهرا ص130
 .3اللهوف ص 132به ترجمه مرحوم طهری
 .4سوگنامه ص 378به نقل از بحار ج  45ص60
 .5زیارت ناحیه مقدسه

پایان (فرود)

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

اوج مرثیه

وقتی جنگی رخ میدهد در همهجا این قانون هســت که چند گروه از طرفین جنگ باید در امان باشــند .یکی ســالخوردهها،
یکی بیماران ،یکی زنها ،یکی بچهها؛ اما یک نگاه کن کربال ببین با بچههای پیامبر چه کردند .وحشیانه به خیمهها حمله
کردند .خیمهها را آتش زدند .یک عده زنهای داغدیده و فرزند و همســر از دســت داده ،یک عده دختران یتیم و بیپدر چه
کنند؟
ُ َّ
ُ
َ
َف َفـ َ
َ
َ
َ
یات؛ همه با پای برهنه و مقنعه از دســت رفته و چشــم گریــان ،نالهکنان از
باک ٍ
ـات ِ
ات حافیـ ٍ
واســر مســلب ٍ
ـررن بنــات الزهرا ح ِ
خیمهها بیرون دویدند .هرکس به طرفی فرار میکند .نه به زنها رحم کردند؛ نه به بچهها .مقنعه از سرشــان میکشــیدند.
دســتبند به دســت میدیدند ،میکشــیدند .خلخــال از پای دختران میربودند .بــا تازیانه به دنبال دختــران یتیم میکردند و
میزدند.
مرحوم عالمه مجلســی میفرماید :فاطمه دختر امام حســین؟ع؟ میگوید :شخصی از دشــمن دیدم به سوی من میآید .فرار
کردم ،گمان کردم از دســت او نجات پیدا میکنم؛ ولی دیدم پشــت ســرم میآید ،وقتی به من رسید چنان با دسته نیزهاش به
شانهام زد ،با صورت به زمین افتادم .گوشوارهام را کشید ،بیهوش شدم ،وقتی به هوش آمدم دیدم عمهام زینب باالی سرم
نشسته و گریه میکند .فرمود :بلند شو به خیمه برویم ببینیم با زنها و برادرت چه کردهاند.
حسینجان حسینجان.
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت

پرورشمرثیه

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

َ
َ
ُ
السالم علی َمن ُن ِکثت ِذ ّم ُته
َ
ُ
ُ
ُ
السالم علی َمن ه ِتکت ح َرمته
ُ َ ُّ
ُ
الظلم َدمه
السالم علی من اریق ِب
عصر عاشورا که گلها چیده شد

مقدمه (گریز)

صفحه 129

فیش مرثیه شب یازدهم محرم (شام غریبان و آتش گرفتن خیمهها)
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

امیرالمؤمنیــن در نهجالبالغــه میفرمایــد:
مسلمانها میجنگیدند اما بصیرت بر نوک
َ
َ ُ
«ح َملوا َب َصا ِئ َر ُه ْم َعلى
شمشیرهایشــان بود
َ
أ ْس َي ِاف ِهم»
َْ ُ َ َ
بصــر ْأه َــو ُن من َف ْق ِد َالب َ
صیــره»؛ آدم
«فقــد ال ِ
نابینا باشــد بهتر از این اســت که بصیرت و
تشخیص نداشته باشد.
ْ َُ ّ
اس َمن ْأب َص َر
امیرالمؤمنین فرمود« :أبصر الن ِ
ُع َ
يوب ُه »...بصیرترین مردم کســی است که
عیب خودش را بشناسد.
دومیــن ویژگــی افراد بصیــر اقدام بــه موقع
پس از تشخیص درست است.
اقدام به موقع یعنی اگر آســیب را تشخیص
دادی بایــد عمــل کنــی اما اگــر مثــل ِط ِر ّماح
دوازدهــم محــرم بــه کربــا رســیدی ،یعنی
کربال تمام شده است و جامانده ایی.
از دو امــام بزرگــوار امــام صــادق و امــام باقــر
روایــت شــده :وقتــی فتنــه ای در جامعــه
ایجاد می شــود؛ عالم باید علمش را آشــکار
کند.
دین هزینه دارد؛ امام حســین برای تکلیف
قیــام کــرد هزینــهاش را پرداخــت باالخــره
اگــر حــرف زدی هزینــه دارد؛ زنــدان دارد؛
شکنجه دارد.
أحنــف بــن قیــس کســی اســت کــه صدهــا

ی ماننــد ابوالحســن دوئلــی و دیگران
بعضــ 
گاهی تا یاد قضیــه کربال میافتادند این آیه
َ
کم ب ّ ِات َخ ِاذ ُ
َ َُْ ْ ُ َ ْ
کم
را میخواندند« :ظلمتم أنفس ِ
ْ ْ َ َُ ُ ْ
ــوا إ َلــي َبار ِئ ْ
کم»؛ ولی همیشــه
ال ِعجــل فتوب ِ
ِ
فرصتها قابل جبران نیست.
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خــواص اهــل حــق و خواص اهــل باطل در
کربــا نقش کلیدی داشــتند هــم در هدایت
افراد هم در ضاللت و گمراهی افراد.
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ً
عامــه مردم غالبــا دنبالهرو خواص هســتند
چه در جبهه حق چه در جبهه باطل.

نفــر زیر نظرش بودنــد ،اگر به کربــا می آمد
خیلیهــا را همــراه خــودش مــیآورد امــا زیر
َ ْ ْ َّ َ ْ َ َّ
الل
نامه اباعبداهلل نوشــت «فاص ِبــر ِإن وعد ِ
ّ
َح ٌق»؛ یعنی حسین نمیداند وعده اهلل حق
است!

م
زݡݠه ݤݤ
ج�
ل
دوا� ݣ ݣدݣ ݤ
سه ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
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َ ق�ال اهلل ت� ب�ارک و ت�عالى:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ ّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الصاد ق�� نَ�»*
« ی�ا � ی�ها ال ِ ی��� �م�وا ا��وا اللـه وكو�وا مع
ِِی

یکی از هشدارهایی که در کالم
اباعبداهلل؟ع؟ است موضوع
نشناختن حق و باطل و عمل
نکردن به حق و منع نکردن از
باطل است.

مقدمه
وقتی حق و باطل در هم آمیخت راه درست و غلط تشخیص داده نمیشود
و باطــل حــق و حــق باطل به نظر میرســد؛ باید مواظب باشــید تــا کربالی دیگری
تکرار نشود به عبارت دیگر اگر سر اباعبداهلل؟ع؟ باالی نیزه رفت و فرزند پیامبر به
شــهادت رسید ،باید امتها ومســلمانان مواظب باشند که این عوامل شناخته
نشــدن حــق وقتی در یــک جامعهای اتفاق بیفتد ممکن اســت همیــن حادثه در
یک قالب دیگری تکرار شود ،کما اینکه در همین کشور سر امثال شیخ فضل اهلل
نوری باالی دار رفت؛ آنهایی که تماشا میکردند ،کف میزدند ،شادی میکردند
مســلمان بودند ،مرحوم شــهید مطهری را چه کســی کشــت؟ کســی که ایشــان را
به شــهادت رســاند یک آدم به ظاهر مذهبی بود؛ لذا ســعی میکنیم در این منبر
چیستی حق و راه های شناخت آن را در حد امکان بیان کنیم.
نشناختن حق و باطل و عمل نکردن به حق و منع نکردن از باطل
یکــی از هشــدارهایی کــه در کالم اباعبــداهلل؟ع؟ اســت موضــوع نشــناختن
حــق و باطــل و عمل نکــردن به حق و منع نکردن از باطل اســت .اباعبداهلل فرمود
ُ
َّ ْ ّ
آیــا نمیبینیــد أ َن ال َح َق ال ُی ْع َمل** ،کســی به حق عمــل نمیکند ،حاال چرا عمل
َ َ َّ ْ َ
باطل ال ُی َتناهی
نمیکند؟ نمیداند حق چیســت ،یا میداند و میترســد؟ و أن ال ِ
َع ْن ُه ***؛ کســی هم مقابل باطل نمیایســتد و لذا آخرین لحظهای که میخواست
بــرود ،آمــد امام ســجاد؟ع؟ را در آغوش گرفــت چند مطلب فرمــود ،از جمله این:
ْ ْ ََ ْ َ ّ َ ْ َ ً
کان ُم ّرا ****؛ پسرم ،اهل حق باش ولو تلخ باشد.
یا ُب َنی! اص ِبر علی الح ِق و ان
* توبه.۱۱۹ ،
** بحار االنوار ،ج  ،78ص .116
*** همان.
**** الکافى ،ج ،۲ .ص.۲۸ .
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مردم درباره حق سه دسته میشوند.
برادران عزیز! خواهران گرامی! مردم درباره حق سه دسته میشوند:
یک :حقپذیر
دو :حقستیز
سه :سکوت در مقابل حق
دســته اول حق را میشناســند و میپذیرند و دســته دوم حق را میشناسند
امــا مقابلــش میایســتند و میگوینــد میدانیم حق اســت ،ابوجهــل میگفت من
میدانــم پیغمبــر حق اســت ولــی من حــق را نمیخواهــم بپذیرم ،این حقســتیز
اســت؛ قــرآن میفرمایــد :یهودیها میدانســتند ایــن پیغمبر ،پیغمبــر آخرالزمان
ُ َ
ُ َ
است َ«ي ْع ِرفون ُه» میشناختند؛ آدم در شناخت فرزند خود شک میکند؟ َ«ي ْع ِرفون ُه
کمــا َي ْعر ُف َ
ــون َأ ْب َن ُ
َ
اءه ْــم*»؛ مثــل فرزنــد خودشــان پیغمبر را میشــناختند ولــی با او
ِ
میجنگیدند .دســته سوم نه له امامحسین؟ع؟ است و نه علیه امامحسین؟ع؟
است ،کار با یزید هم ندارد ،اینها هم زیاد بودند و خطرشان هم بیشتر است.

133
موضع مردم در برابر حق
سه گونه است:
یک :حقپذیر؛
دو :حقستیز؛
سه :سکوت در مقابل حق .

راههای اساسی تشخیص حق
برای حقپذیری ابتدا باید حق را بشناســیم ،هر چیز مطابق واقع باشــد حق
اســت .ســه یا چهار راه اساسی برای تشخیص حق داریم؛ اولین راهی که فرد باید
بدانــد این اســت که خلقت حق اســت یا باطــل؟ باید بفهمیم عالــم خدا دارد یا
ندارد.
بعــد از آن کــه خــدا را شــناختیم بایــد بفهمیــم ادیانــی که بــرای ما فرســتاده
است مانند مسیحیت ،یهودیت و اسالم و پیغمبر ما که آخرین پیغمبر است آیا
درست است یا نه؟ بعد موضوع امامت؛ خیلی بحث های مهم اعتقادی وجود
دارد که باید یکی یکی گزینهها را بررسی نماییم ،اینها مربوط به اصول دین است
و لذا تقلیدی هم نیست.

برای حق پذیری ابتدا باید حق
را بشناسیم ،هر چیز مطابق واقع
باشد حق است.

حس
یک راه شناخت ،حس است مانند دیدن و لذا بعضیها معجزه میدیدند
و مســلمان میشدند؛ مثل ســاحرها که چگونه فهمیدند موسی؟ع؟ حق است؟
ً
اتفاقــا طبــق یک روایــت ،فردایی که قرار بود حضرت موســی با اینهــا گفتگو کند،
چــون فرعــون گفته بود ســاحرها را بیاورید با موســی بحث کنــم و محکومش کنم،
*

بقره.146،

یکی از راه های تشخیص حق
حس است.
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شــب قبل از آن ،رئیس ســاحرها گفت که اگر بشــود امشب برویم عصای موسی را
بدزدیــم؛ چــرا که شــنیده ایم این عصا قابلیــت های عجیبی دارد و فردا دســتش
خالی میشــود؛ این را گفت چون خودش میدانســت چیزی ندارند و شــعبدهباز
هســتند ،خطای چشــم انجام میدادند حتی اگر ســاحر هم بودند سحر با معجزه
خیلی فرق دارد ،اعجاز خرق عادت اســت یک انســان امی نزد مردم قرآن بیاورد
این معجزه است .اما وقتی معجزه حضرت موسی را دیدند ایمان آوردند چون به
حس متوجه شدند این از سنخ کارهای آنها نیست.

فطرت
راه دوم تشخیص حق
فطرت است؛
َ
ْ َ َ َّ َّ َ
ّ
الل ال ِتی ف َط َر َالن َاس َعل ْی َها .
ِفطرت ِ

راه دوم تشــخیص حق ،فطرت اســت؛ آیا فطرت شــما میپذیــرد این عالم
را یــک بشــر یــا ســنگ آفریده باشــد؟ نه؛ پــس خداوند خالق اســت .او کیســت؟
فرمودهانــد در کشــتی وقتــی بین طوفــان گیر میکنــی در هواپیما وقتــی میخواهد
ســقوط کنــد ّیــا اتفاقــی میافتد دلت به چه کســی پنــاه میبرد؟ همان خداســت
ف ْ َ تَ َّ َ ت فَ َ َ نَّ
ََ َ
ال� َاس عل یْ�ها*».
ِ«�طر� الل ِه ال ِ�ی �طر

عقل
راه سوم تشخیص حق عقل است.

و اما راه بعدی عقل است؛ شما در ساخته شدن این بلندگو قبول نمیکنید
خودش درست شده باشد ،قبول نمیکنید یک کسی که یک مؤسسهای درست
میکند بعد رها کند و بگوید هر کس میخواهد اداره کند ،آن وقت در مورد پیغمبر
خدا؟ص؟ میپذیرید جانشین تعیین نکرده باشد؟! یا در مورد عالم حکم میکنید
که به خودی خود درست شده باشد؟!

اعتماد
چهارمین راه شناخت حق
اعتماد است
مانند ایمان ابوذر به پیامبر؟ص؟
از طریق اعتماد.

یــک راه چهارمی هم من عرض میکنــم اعتماد ،یعنی ما پیامبر و ائمه؟مهع؟
را قبول داریم ایشان فرمودند خدا هست ،و عمل به فرمایش ایشان میکنیم ،این
ْ َ ً
نَّ ظَّ ّ َ ْ
ال� نَ� لا ی��غ ِ�نی ِم نَ� ال َح ّق ِ� �ش ی� ئ�ا** » با گمان
اعتماد است؛ این هم اشکال ندارد ِإ«��
نمیشود حق را ثابت کرد ولی بعضیها با اعتماد ایمان میآورند مثل ابوذر که به
پیغمبر اعتماد کرد ،چرا؟ چون یا میشناســد یا حشــر و نشر داشته مثال این آدمی
که پنجاه ســال هشــتاد ســال کار علمی کرده اســت و کتابی راجع به خدا نوشــته
و از دین و امامت حمایت میکند ،اگر اینها ناحق بود ایشان حمایت نمیکرد.
* روم.30 ،
** یونس.36 ،
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بریــره کــه یک جاثلیق مســیحی بود و بــا معجزه امامکاظــم؟ع؟ آن هم وقتی
در خانه امامصادق؟ع؟ کودک بود مســلمان شــد از امامصادق؟ع؟ پرســید :چرا
شــما بــه عنوان فرزند پیغمبر غیــر از قرآن و نبوت به موضوع امامت قائل هســتید؛
امامصــادق فرمــود :بریره؛ دقت کن که در هر زمانی باید در جامعه کســی باشــد که
نمیدانــم بــه مــردم نگوید یعنــی اگر مــردم از علوم روز ،از مــاوراء ،از قرآن پرســیدند
بداند و الأعلم نگوید.
خلفــا میگفتنــد الأعلــم ،کســانی که جانشــینی پیغمبــر را ادعــا میکردند،
یــک مظهــر نــه گفتــن داریــم و آن آدم امروز منــم بعد فرزنــدم بعد فرزندش تــا دوران
ً
غیبت که واقعا ما امروز به خاطر محرومیت از حضور امام مشکالت زیادی داریم،
هرچند معتقدیم امامزمان؟جع؟ در جامعه نظارت دارند.
بریــره از چــه راهــی شــناخت پیــدا کــرد؟ از راه گفتگــو بــا امــام اعتمــاد پیدا
کــرد؛ خــدا معجــزه را ،علم غیــب را ،عصمت را ،تصــرف در عالم هســتی را برای
ایجــاد اعتمــاد در اختیار انبیا و ائمه قرار میدهد نه برای اســتفاده شــخصی؛ قرار
نیســت امامحســین؟ع؟ از علــم غیــب اســتفاده شــخصی کنــد و به کربال نــرود یا
امیرالمؤمنین؟ع؟ اســتفاده شــخصی کند و صبح به محراب نرود استفاده از این
ابزار برای تشخیص حق است.
در همین قصه کربال شما نگاه کنید اموهب و فرزندش مسیحی هستند اما
بــا یــک گفتگو به امامحســین؟ع؟ ملحق میشــوند میآیند کربــا و فرزند جوان به
شــهادت میرســد جوانی که چند روز قبل ازدواج کرده اســت و مسیحی است؛ با
دیدن یک معجزه اعتماد میکند و راهش را پیدا میکند.
آدم نباید لجاجت داشته باشد ،نباید تعصب داشته باشد ،واال آسمان هم
به زمین بیاید ،تمام کره زمین را پر معجزه کنند ابوجهل ایمان نمیآورد اگر کســی
مریض شد ،دنبال اشکال میگردد.
بعــد از حقشناســی ،حقپذیــری اســت و بعــد از آن دفــاع از حــق اســت،
حقشناســی گفته شــد از چهار راه صورت مییابد -1 :از راه حس  -2از راه فطرت
و شــهود درونــی  -3از راه عقــل و اندیشــه  -4از راه اعتمــاد؛ اعتمــاد را چــرا اضافه
کردیــم چــون فردی خدمت امامصادق؟ع؟ رســید و عرض کرد :آقا شــما فرمودید
تقلید نباید کرد قرآن هم تقلید از آباء را مذمت میکند و میفرماید :این مشــرکین
ُّ
که پدرانشــان بتپرســت بودند میگفتند« :إ َّنا َو َج ْدنا َ
آباءنا َعلى أ َم ٍة*» ؛ پدران ما
ِ
*

زخرف.22 ،

135
امامصادق؟ع؟ فرمود:
بریره! دقت کن که در هر زمانی
باید در جامعه کسی باشد که
نمیدانم به مردم نگوید.

ابزارهایی چون معجزه ،علم
غیب ،عصمت و  ...را خداوند
برای ایجاد اعتماد در اختیار انبیا
و ائمه؟مهع؟ قرار میدهد نه برای
استفاده شخصی .
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اشکال میکنند که ما هم
از شما تقلید میکنیم،
شما میگویید خدا هست،
ما هم میپذیریم؛
چه فرقی بین ما با مشرکین
وجود دارد؟
امامصادق؟ع؟ فرمودند:
اطاعت شما از ما اطاعت علمی
است.
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بتپرســت بودند ما هم بتپرســت هستیم؛ خدا هم میفرماید اشتباه میکنید؛
اشکال میکنند که ما هم از شما تقلید میکنیم ،شما میگویید خدا هست ،ما هم
میپذیریم؛ چه فرقی بین ما با مشــرکین وجود دارد؟ دقت کنید ،امامصادق؟ع؟
فرمودند :اطاعت شــما از ما اطاعت علمی است ،به من امامصادق؟ع؟ اعتماد
میکنیــد چــون مــن را عالم میدانیــد چون حرف مــن مطابق واقع اســت و لذا در
بحث تقلید ،تقلید جاهالنه مذمت شــده اســت ،نه عالمانه؛ ما در پزشــکی هم
مقلدیم ،در مهندســی هم مقلدیم ،حرف پزشک را گوش میدهیم .مطلب تمام
نشده است و تفصیل بیشتری دارد اما برای این جلسه کافی است.

ف� ی� ش� ض
رو�ه
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(آقا! یه بار دیگه عاشورا اومد و رفت ،من بودم و نمردم و دیدم ...حسین ...موالی من)...
بساط نوكر بیدست و پای تو
شبهای آخر است ،گدا را حالل كن
این هم ِ
(آقا این مجلس ما برای شما تموم شد ،اما کاروان قصد شام داره ...تازه انگار فصل گریه از راه میرسه ،فصل گریه داره شروع
میشه)
تازه رسیده نوبت تشت طالیتان ...
دارد به شام میرسد از راه قافله 2
َ ْ َََ َ ْ ً
ســا ُیحیــى فیه ْأم ُرنا» هرکی تو مجلس ما اهلبیت شــرکت کنه َ«لـ ْـم َی ُم ْت َق ْل ُب ُه َیـ ْـو َم َت ُم ُ
وت
امــام رضــا فرمــود« :من جلس مج ِل
ِ
ُْ
القلوب» قلبش نمیمیره ،دلمرده نمیشه .حسین جان اگه ما تو رو نداشتیم دلمرده بودیم.
ُ
ته گودال پیکر افتاده توی گودال مادر افتاده خواهر افتاده ،یک سر افتاده...
نالۀ واعطشــــــــا بر جگــــــــرش میافتاد
ّ
بیسببنیستکهازجملۀ َبکائوناست
شــــــــیرخواره بغل تازه عروسی میدید
بادلیخونشدهمیگفتکهالشامالشام
جلوی پای ســــــــکینه دم دروازۀ شهر
میشکست آینۀ صبر و غرورش را زجر
دفن رقیه میخواند
روضۀ گم شدن و ِ
یاد
گوسفندی جلویش ذبح که میشدِ ،

پرورشمرثیه
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السالم علیک یا اباعبداهلل؛ السالم علیک َ
بن ُ
ابن َر ُ
دین! َی َ
العاب َ
الح َسین! یا َز َ
یاع ِل َّی َ
اهّلل!
سو ِل ِ
ین ِ
ِ
(درد دلم اینه آخر این مجالس)
دارد تمام میشود آقا عزای تو 2 ....
کم گریه کردهایم  2محرم برای تو
دارد تمام میشود آقا عزای تو

مقدمه (گریز)
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فیش مرثیه شب دوازدهم محرم (ذکر امام سجاد؟ع؟)

یاد قمـ ـ ـ ــرش میافتاد
آب میدید به ِ
چشمان ترش میافتاد
اشک از گوشۀ
ِ
الالی رباب و پسـ ـ ـ ــرش میافتاد
یـ ـ ـ ـ ِـاد ِ
تا به بـ ـ ـ ــازار مدینه گـ ـ ـ ــذرش میافتاد
روی نیزه علمدار سـ ـ ـ ــرش میافتاد
از
ِ ُ
جان اسـ ـ ـ ــرا با کمـ ـ ـ ــرش میافتاد
به
تا
ِ
تا به صحرا و خرابـ ـ ـ ــه نظرش میافتاد
ُ
گلوی پـ ـ ـ ــدرش میافتاد
خنجر کند و ِ
ِ

غریب ...از غربت این آقا همین بس 35 ،سال گریه میکرد ...براش غذا میآوردن
شهادت امام
شام
ِ
ِ
سجاد ...خیلی این آقا ِ
ِ
میذاشت کنار ،گریه میکرد ...آب براش میآوردن ،میذاشت کنار ،گریه میکرد ...هی میگفتن آقا! چرا انقدر گریه میکنی؟
نالهش بلند میشد ،میگفت خودم دیدم ...بابام گرسنه بود ،تشنه بود...

پایان (فرود)

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

اوج مرثیه

اهل
همچین که برگشتن مدینه (خیلی
ِ
جانسوز این روضه) همچنین که از کربال برگشتن مدینه ،وقتی بشیر اومد ،خبر آورد برا ِ
مدینه ،دســته دســته مردم میومدن بیرون از مدینه ،میگفتن :آقا چطوری شــد باباتون رو کشــتن ؟ ...فقط یه جمله جواب
ُ
همین براتون بگم ،حیوانــات هم کربال آب
مــیداد (بــه امام حســین ،ســاعتها باید برا ایــن جمله گریه کنی) میگفت :فقــط
ُ َ
خوردن ...میفرمودَ :أنا ُ
قتل صبر کشتنش( ...یعنی چی آقا؟) یعنی یواش
ابن َمن ق ِتل َصبرا ...من ِ
فرزند اون آقاییام که با ِ
یواش کشــتنش ...یعنی اول با نیزه زدن ...بعد با شمشــیر زدن ...تازه ســنگ میزدن ...سنگاشــون که تموم شد ریختن تو
گودال...
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مطال�
ک�ده
ب
چ� ی

بــرای حــق پذیــری ابتــدا بایــد حــق را
بشناســیم ،هر چیز مطابق واقع باشــد حق
است.
یکی از راه های تشخیص حق حس است.
راه دوم تشــخیص حــق فطــرت اســت؛
َ
ْ َ َ َّ َّ َ
ّ
الل ال ِتی ف َط َر َالن َاس َعل ْی َها .
ِفطرت ِ
راه سوم تشخیص حق عقل است.
چهارمیــن راه شــناخت حــق اعتمــاد اســت
ماننــد ایمان ابــوذر به پیامبــر؟ص؟ از طریق
اعتماد.
امامصــادق؟ع؟ فرمود :بریره؛ دقت کن که
در هــر زمانی باید در جامعه کســی باشــد که
نمیدانم به مردم نگوید.
ابزارهایــی چــون معجــزه ،علــم غیــب،
عصمت و  ...را خداوند برای ایجاد اعتماد
در اختیــار انبیــا و ائمه؟مهع؟ قــرار میدهد نه
برای استفاده شخصی .
اشــکال میکننــد کــه مــا هــم از شــما تقلیــد
میکنیم ،شما میگویید خدا هست ،ما هم
میپذیریــم؛ چــه فرقی بیــن ما با مشــرکین
وجــود دارد؟ امامصــادق؟ع؟ فرمودنــد:
اطاعت شما از ما اطاعت علمی است.
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موضــع مــردم در برابر حق ســه گونه اســت:
یک :حقپذیر؛ دو :حقســتیز؛ سه :سکوت
در مقابل حق .

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

یکــی از هشــدارهایی کــه در کالم
اباعبداهلل؟ع؟ است موضوع نشناختن حق
و باطل و عمل نکردن به حق و منع نکردن
از باطل است.

برگ 12

ن ݧ ݒݩ
ݑ ݢݠها
ݬݕ ݪ ݪٮیݣݣ�وسݡٮ
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هلل
 .1اباعبدا 

صفحه 10

کنیه امامحسین؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ .کنیه در فرهنگ
عربـی بـرای احترامگذاشـتن بـه افـراد بـه کار مـیرود .در
روایات از امامان شـیعه با کنیههای آنان یاد شـده اسـت.
در کتابهـای روایـی آنـگاه کـه واژه «اباعبـداهلل» بـدون ذکر
نام اصلی ،به کار میرود ،مراد امام صادق؟ع؟ است.
كنیـه «اباعبـداهلل» ماننـد اسـم آن حضـرت ،از سـوی
ً
خـدا و رسـول گرامـی؟ص؟ انتخـاب شـده اسـت .معمـوال
كنیـه را بـه اعتبـار اسـم فرزنـد صاحـب كنیـه میگذارنـد،
ماننـد اباالحسـن ،ابامحمـد ،ابومسـلم و...؛ امـا كنیـه امـام
حسـین؟ع؟ یـك كنیـه اسـتثنایی اسـت كـه بـه اعتبـار
اسامی فرزندان آن حضرت نیست ،بلكه به اعتبار جوهر ه
شـخصیت معنـوی و الهـی آن امـام كـه روح عبودیـت و
بندگـی خالـص و وقفهناپذیـر او میباشـد ،انتخـاب شـده
است.

 .2جنگ اح د
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غـزوه احـد از غزوههای مشـهور پیامبر؟ص؟ با مشـرکان مکه
ُ
که در سال سوم هجری در کنار کوه ا ُحد به وقوع پیوست.
ایـن جنـگ شـنبه  ۷شـوال  ۳ق .و برخـی نیـز گفتهانـد در
 ۱۵شـوال همـان سـال رخ داده اسـت .قریشـیان پـس از
شکسـت در غـزوه بـدر و بـه خونخواهـی کشـتگان بـدر،
آمـاده نبـردی دیگـر بـه فرماندهی ابوسـفیان ،بـا پیامبر؟ص؟
و مسـلمانان شـدند .نقشـه پیامبـر؟ص؟ و بـزرگان مهاجـران
و انصـار بـرای رویارویـی بـا حملـه قریـش آن بود کـه از مدینه
خارج نشـوند و همان جا دفاع کنند ،ولی جوانان و حمزه
عمـوی پیامبـر ،خواهـان جنـگ در بیـرون مدینـه بودنـد.
سـرانجام پیامبـر؟ص؟ تصمیـم گرفـت بـرای جنـگ از شـهر
خارج شود.
نتیجـه اولیـه ایـن جنـگ ،شکسـت مشـرکان بـود؛ امـا
گروهـی از تیرانـدازان کـه پیامبـر؟ص؟ آنـان را بـه فرماندهـی
عبداهلل بن جبیر بر کوه عینین در سمت چپ کوه احد قرار
داده بود ،به گمان پیروزی ،کوه را ترک کردند .مشرکان نیز با
عبور از همین منطقه ،از پشت به مسلمانان حمله کردند و
ت سنگینی
آنان را شکست دادند .در این جنگ ،خسار 
به مسـلمانان رسـید؛ از جمله شـهادت حدود هفتاد نفر از
مسـلمانان ،شـهادت حمزة بن عبدالمطلب و ُمثلهشدن
وی ،جراحت بر صورت پیامبر؟ص؟ و شکستن دندان وی.
با توجه به شکست مسلمانان و احتمال شورش منافقان

و یهودیان که از این جریان خوشـحال بودند و نیز احتمال
حمله دوباره مشـرکین به مدینه ،پیامبر؟ص؟ از طرف خدا
دسـتور یافت تا در فردای حادثه احد ،مشـرکین را تعقیب
نماید .مسلمانان به دستور پیامبر؟ع؟ عمل کرده ،دشمن
را تـا حمراءاالسـد تعقیـب نمودنـد .ایـن جریـان بـه غـزوه
حمراء االسد معروف شد.

 .3حمزه سیدالشهدا ء

صفحه 10

ُ ّ
بدالم َط ِـلب ،ملقب به اسداهلل ،اسد رسولاهلل
َحمزة بن َع
ُُ
و سیدالشـهداء ،عموی پیامبر اکرم؟ص؟ و از شـهدای احد
ً
اسـت .وی احتمـاال دو تـا چهـار سـال پیـش از عامالفیـل
(سـال تولـد پیامبـر اکـرم) متولـد شـده اسـت .حمـزه بـا
ابوطالـب و دیگـر عموهـای پیامبـر؟ص؟ در خواسـتگاری
خدیجـه نیـز حاضـر بـوده اسـت؛ حتـی برخـی از منابـع ،بـا
وجـود فاصلـه سـنی کـم او بـا پیامبـر؟ص؟ و خوانـدن خطبـه
ازدواج توسط ابوطالب ،در ماجرای خواستگاری خدیجه
فقـط از حمـزه نـام بردهانـد .روزی کـه پیامبـر؟ص؟ خویشـان
نزدیک خود را برای دعوت به اسالم گردآورد (یوم اإلنذار)،
حمزه نیز حضور داشت .او از حامیان مهم دعوت پیامبر
اکرم؟ص؟ بود و گفتهاند که حتی در زمانی که هنوز مسلمان
نشـده بـود ،از پیامبـر؟ص؟ در مقابـل آزار مشـرکان حمایـت
میکـرد .وی از بـزرگان قریـش بـود و از ایـن رو ،بـا مسـلمان
شـدنش ،از میـزان آزار قریـش نسـبت بـه پیامبر؟ص؟ کاسـته
شـد .بـر اسـاس روایتـی از امـام سـجاد؟ع؟ ،عامـل اسلام
آوردن حمـزه ،غیـرت او در ماجرایـی بـود کـه مشـرکان
بچـهدان شـتری را روی سـر پیامبـر؟ص؟ انداختنـد .بـا ایـن
اسلام حمـزه از ابتـدا،
حـال ،برخـی از محققـان معتقدنـد
ِ
مبتنی بر آگاهی و شناخت بوده است.
او در شعب ابی طالب همراه مسلمانان بود و در غزوه بدر
و غزوه احد شـرکت داشـت و در احد در سـال سوم هجری
بـه شـهادت رسـید .بـه روایتـی ،هنـد بـرای خـوردن جگـر
حمـزه نـذر کـرده بود .وحشـی ابتدا قول کشـتن علی؟ع؟ را
داد ،اما در میدان ،حمزه را به شـهادت رسـاند و جگر او را
نـزد هنـد بـرد .هنـد لبـاس و زیـور خـود را به وحشـی داد و به
او وعـده ده دینـار در مکـه داد .سـپس کنـار بـدن حمزه آمد
و او را ُم ْثلـه کـرد و از اعضـای بریـده او ،بـرای خـود گوشـواره،
دسـتبند و خلخـال درسـت کـرد و آنهـا را بـا جگـر حمـزه
بـه مکـه بـرد .گفتـه شـده اسـت .پیامبـر اکـرم؟ص؟ چـون
حمـزه را بـدان وضـع دیـد ،گریسـت و آنـگاه کـه گریـه انصـار

اهتشونیپ

بـر کشـتگان خـود را شـنید ،فرمـود« :امـا حمـزه گریهکننـده
نـدارد ».سـعد بـن ُمعـاذ ایـن سـخن را شـنید و زنـان را بـر در
خانه رسـول خدا آورد و آنان بر حمزه گریسـتند .از آن زمان
بـه بعـد ،هـر زنـی از انصـار کـه میخواسـت بـر مـردهای گریـه
کند ،نخست بر حمزه میگریست.
گفتـه شـده اسـت کـه حضـرت فاطمـه؟اهس؟ بـه زیـارت قبـر
حمـزه میرفـت و آن را بـا سـنگچین مشـخص کـرده بـود.
همچنیـن بـه گـزارش طبرسـی ،حضـرت زهرا؟اهس؟ بـا خاک
قبـر حمـزه عبدالمطلـب تسـبیحی سـاخته و بـا آن ذکـر
میگفت .امویان به سبب دشمنی با خاندان پیامبر؟ص؟،
رفتـاری ناشایسـت بـا قبـر حمـزه و دیگـر شـهدای احـد
داشتند .از قدیم بر سر مزار حمزه ،مسجد و بارگاهی وجود
داشت؛ اما پس از تسلط وهابیان و روی کار آمدن آل سعود
در حجاز ،قبه و بارگاه حمزه در ۱۳۴۴ق .تخریب گردید.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ ،حمـزه و جعفـر بـن ابـی طالـب و علی؟ع؟
را بهتریـن مـردم و جـزو هفـت نفـر از بهتریـن کسـان از نسـل
بنـی هاشـم خوانـد و نیـز علـی؟ع؟ ،حمـزه و جعفـر بـن ابـی
بهترین شهدا نامید .پیامبر؟ص؟ میگفت که حمزه
طالب را
ِ
شرط خویشاوندی را رعایت کرد و اعمال نیکی داشت.

ّ
ن
 .4جنگ ِص ِفی 

صفحه 10

ّ
جنـگ ِص ِفیـن نبـرد میـان امامعلـی؟ع؟ و معاویـه کـه در
ّ
صفـر سـال  ۳۷هجـری در منطقـهای بـه نـام ِص ِفیـن رخ
داد .ایـن منطقـه در نزدیکـی شـهر رقـه اسـت .هنگامی که
امامعلـی؟ع؟ بـه خالفـت رسـید ،معاویـه حاکم شـام بود.
سـالها پیـش از آن (در سـال ۱۸ق) ،خلیفـه دوم او را امیـر
دمشـق کـرده بـود و در زمـان خلیفـه سـوم ،معاویـه حاکـم
منطقه شام شده بود .امیرالمؤمنین تصمیم گرفت عبداهلل
بن عباس را حاکمشام کند؛ پس نامهای به معاویه نوشت
َ
و در آن نامه ،از او خواسـت تا همراه اشـراف شـام به مدینه
بیاید و با حضرت بیعت کند؛ اما معاویه نه تنها از بیعت
سـر بـاز زد ،خونخواهـی از عثمـان را پیـش کشـید .پـس از
آنکه امام؟ع؟ مطمئن شـد معاویه قصد بیعت و اطاعت
نـدارد و بـزرگان کوفـه مدافـع حضرت در جنگ با شـاماند،
در خطبهای عمومی ،مردم را به جهاد فرا خواند .سرانجام
سـپاه امام؟ع؟ در مرز روم ،در شـمال عراق و سـوریه امروزی
بـا سـپاه شـام برخـورد کـرد .در میانـه جنـگ طوالنیمـدت
صفیـن کـه سـپاه معاویـه در آسـتانه شکسـت بودنـد ،بـه
پیشـنهاد عمروعـاص و دسـتور معاویـه ،شـامیان قرآنها را

بـر نیـزه کردند و شـعار دادنـد« :ای اهل عراق! حاکم بین ما
کتـاب خـدا باشـد ».و بـه همیـن دلیـل برخـی از سـپاهیان
امامعلـی؟ع؟ از ادامـه جنـگ سـر بـاز زدنـد .بـر خلاف نظـر
امامعلـی؟ع؟ ،کـه ابـن عبـاس و یا مالک اشـتر را به عنوان
َ
َحکم پیشنهاد کرد با خیانت اشعث و یارانش ،ابوموسی
اشـعری از ناحیـه سـپاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انتخـاب شـد.
سـرانجام ،داورانـی بـرای َح َک َ
میـت میـان دو طـرف تعیین
ُ
شد و جنگ بدون نتیجه خاتمه یافتَ .ع ّمار و خ َزیمه در
این جنگ شهید شدند.

 .5عمار بن یاس ر

صفحه 10

صحابی پیامبر؟ص؟ ،از نخسـتین مسـلمانان و از شیعیان
امامعلـی؟ع؟ .نسـب عمـار بـه خانـدان عنـس بـن مالـک
از قبایـل قحطانـی و سـاکن یمـن میرسـد .عمـار از یـاران
نزدیـک امامعلـی؟ع؟ و از جملـه نخسـتین شـیعیان آن
حضـرت بـود .بعـد از وفـات پیامبـر؟ص؟ ،وی در حمایـت
از حضـرت علـی؟ع؟ از بیعـت بـا ابوبکـر سـرباز زد .عمـار
در زمـان خلیفـه سـوم از جملـه مخالفـان خلیفـه بـود و در
اعتراضـات علیـه او شـرکت داشـت .در زمـان خالفـت
علـی؟ع؟ از همراهـان آن حضـرت بـود و در جنـگ صفین
در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ جنگید و به دسـت لشـکریان
معاویـه شـهید شـد .عمـار هنـگام شـهادت ،بیـش از نـود
سـال داشـت .شـهادت عمار در جنگ صفین به دسـت
سـپاهیان معاویـه ،همـواره از عوامـل سـرزنش معاویـه و از
دالیل حقانیت علی؟ع؟ در این نبرد دانسته شده است.
دلیل این مسئله ،حدیثی از پیامبر؟ص؟ بود که قاتل عمار
را ،گروهـی باغـی (یعنی گروه خارج از اطاعت امام عادل)
معرفـی میکـرد .قبـر عمـار در محـل شـهادتش در اسـتان
رقـه در سـوریه قـرار دارد .قبـل از انقلاب اسلامی ایـران ،قبر
عمـار و اویـس در اتاقـی کوچـک و محقـر قـرار داشـت؛ امـا
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ،بـه توصیـه امـام خمینـی
و بـا موافقـت حافـظ اسـد ،رئیـس جمهـور وقـت سـوریه،
زمیـن اطـراف مقبـره خریـداری شـد و در سـال ۱۳۸۲ش بـا
پشـتیبانی دولـت وقـت ایـران ،زیارتگاهـی بـر روی آن بنـا
نهاده شد.
روایاتـی از پیامبـر اسلام؟ص؟ در فضایـل عمـار نقـل شـده
است؛ از جمله اینکه بهشت مشتاق علی ،عمار ،سلمان
و بلال اسـت .همچنیـن از پیامبر؟ص؟ نقل شـده اسـت که
فرمـود« :عمـار بـا حـق اسـت و حـق بـا عمـار ،عمار گـرد حق
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میچرخد هرجا که باشد ،و قاتل عمار در آتش است».
در  ۲۱رمضـان سـال ۱۴۳۴ق برابـر بـا ششـم مـرداد سـال
۱۳۹۲ش ،همزمـان بـا شـب قـدر ،گروههـای تکفیـری در
سـوریه کـه کنتـرل اسـتان رقـه را بـه دسـت گرفتـه بودنـد ،بـا
حمله خمپارهای به حرم عمار یاسر و اویس قرنی ،صحن
آن را تخریب و با شلیک پیاپی موشک به دیوارهای حرم،
بخشهـای از آن را منهـدم کردنـد .داعـش در  ۱۵رجـب
سـال ۱۴۳۵ق برابر با  ۲۵اردیبهشـت سـال ۱۳۹۳ش این
زیارتگاه را به طور کامل تخریب کرد.

ل
 .6جنگ َج َم 

صفحه 10

نخسـتین جنـگ دوره خالفـت امامعلـی؟ع؟ کـه توسـط
گروهـی بـه رهبـری عایشـه همسـر پیامبـر اسلام؟ص؟ و
طلحـه و زبیـر علیـه امامعلـی؟ع؟ بـه راه افتـاد .این جنگ
در سـال  ۳۶قمـری و در اطـراف بصـره رخ داد .عایشـه و
همراهانـش ایـن جنـگ را بـه بهانـه خونخواهـی عثمـان
بـه را ه انداختنـد .عایشـه در ایـن نبـرد حضـور داشـت و بـر
شـتر ِنر سـرخمویی سـوار بود و علت نامگذاری این جنگ
ِ
بـه جمـل (شـتر نر) همین اسـت .امامعلـی؟ع؟ تمایلی به
جنگ نداشـت و تا سـه روز پس از ورود به بصره ،با ارسـال
پیغامهایی ،میکوشـید تا شورشـیان را باز دارد و آنان را به
همراهـی بـا خویش بخواند .امـام؟ع؟ در نامهای به طلحه
و زبیر ،از مشروعیت خالفت خویش ،بیعت آزادانه مردم،
بیگناهـی خویـش در قتـل عثمـان ،حقانیـت نداشـتن
ن و اقـدام نادرسـت
طلحـه و زبیـر در خونخواهـی عثمـا 
طلحـه و زبیـر در نقـض دسـتور قـرآن (بیـرون آوردن همسـر
پیامبـر؟ص؟از خانـه و قـرارگاه خود) سـخن گفـت .امام؟ع؟
در نامـهای بـه عایشـه نیـز هشـدار داد کـه برخلاف دسـتور
قـرآن از خانـهاش بیـرون آمـده و بـه بهانـه اصلاح بیـن مردم
و خونخواهـی عثمـان ،لشکرکشـی کـرده و خـود را گرفتـار
گناهـی بـزرگ سـاخته اسـت .طلحـه و زبیـر ،در نامـهای
بـه امـام ،بـر نافرمانـی خویـش اصـرار ورزیدنـد و عایشـه نیـز
پاسخی نداد.
ایـن جنـگ کـه نخسـتین جنـگ داخلـی مسـلمانان
محسـوب میشـود بـه هنـگام ظهـر آغـاز شـد و تـا غـروب
آفتـاب ادامـه داشـت و بـا پیـروزی سـپاه امامعلـی و کشـته
شـدن طلحـه و زبیـر و بازداشـت عایشـه و فرسـتادن او بـه
مدینـه بـه اتمـام رسـید .بـر اسـاس گزارشهـای تاریخـی،
هشـتاد تـن از شـرکتکنندگان در جنـگ بـدر ،و  ۱۵۰۰نفر از

اصحاب پیامبر؟ص؟ در سپاه امامعلی؟ع؟ جنگیدهاند.
از آنجا که سـران سـپاه جمل با امامعلی بهعنوان خلیفه،
بیعـت کـرده و سـپس بیعـت خود را شکسـته و وارد جنگ
شـده بودنـد ،بـه ناکثین (بیعتشـکنان) معروف شـدند و
این جنگ نیز جنگ با ناکثین نامیده شد.
جنـگ جمـل باعـث انتقـال مرکزیـت خالفـت مسـلمین
از مدینـه بـه کوفـه در عـراق شـد و بهعلت بـروز درگیری بین
چند تن از صحابه و شخص خلیفه ،زمینهای برای ظهور
برخـی نظریههـای جدیـد کالمـی و فقهـی میـان مذاهـب
اسالمی در باب سیاست گشت.

ن
 .7زیارت اربعی 

صفحه 11

زیـارت امامحسـین؟ع؟ در روز اربعیـن مصـادف بـا روز
بیسـتم صفـر .امـام حسـن عسـکری؟ع؟ زیـارت اربعیـن را
از نشـانههای مؤمن شـمرده اسـت؛ از اینرو شیعیان توجه
ویژهای به آن دارند.

ب
 .8جعفر بن ابیطال 

صفحه 11

جعفـر بـن ابیطالـب بـن عبدالمطلـب مشـهور بـه جعفـر
طیـار و ذوالجناحیـن سـومین فرزنـد ابوطالـب ،پسـرعموی
پیامبـر اكـرم؟ص؟ ،بـرادر بزرگتـر امامعلـی؟ع؟ و صحابـی
رسـول خـدا؟ص؟ بـود .جعفـر را بـه خاطر داشـتن فرزندی به
نـام عبـداهلل ،ابوعبـداهلل میخواندنـد .از دیگـر کنیههـای
جعفـر «ابوالمسـاکین» بـود؛ وی بـه دلیـل مالزمـت فقـرا و
مساکین و احسان به آنان به این نام شهرت یافت .جعفر
دومیـن مـردی بـود کـه بالفاصلـه پـس از بـرادرش علـی؟ع؟
بـه پیامبـر؟ص؟ ایمـان آورد و مسـلمان شـد .وی نـزد پیامبـر
اکـرم؟ص؟ مقـام و منزلـت فراوانی داشـت و رسـول خدا؟ص؟
او را به سرپرستی کاروان مسلمانان در مهاجرت به حبشه
برگزیـد .پیامبـر؟ص؟ پـس از بازگشـت جعفـر از حبشـه بـه او
نمازی آموخت که به نماز جعفر طیار مشهور است .جعفر
در جنگ موته به شهادت رسید و مزار او هماکنون در اردن
است .شیخ صدوق روایت کرده است پیامبر؟ص؟ پس از
شهادت جعفر بر خانوادهاش وارد شد و سخت گریست و
فرزندان جعفر را در بغل گرفت و مورد تفقد قرار داد.

َ
ب
َ .9ر ّیان بن شبی 
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از محدثـان مـورد وثـوق شـیعه و از اصحـاب امـام رضا؟ع؟
و امام جواد؟ع؟ اسـت .او به گفته نجاشـی دایی معتصم
خلیفه بنیعباس بوده که خواهرش مارده از کنیزان هارون

اهتشونیپ

و مـادر معتصـم بـوده اسـت .امـا برخـی ماننـد مسـعودی
در اثبـات الوصیـة وی را دایـی مأمـون ذکـر کردهانـد .ابـن
شـبیب ،در شـهر قـم اقامـت کـرد و محدثـان آن شـهر از او
روایـت نقـل کردهانـد .او از حضـرت رضـا؟ع؟ روایاتـی نقـل
کـرده و مسـائل صبـاح بـن نصـر هنـدی از امـام رضـا؟ع؟ را
جمع نموده است.
مشـهورترین روایـت ریـان ،روایـت معـروف وی از امـام
ثواب
رضـا؟ع؟ دربـاره مـاه محـرم و واقعه عاشـورا و فضـل و ِ
گریـه و عـزاداری بـرای امامحسـین؟ع؟ اسـت .در ایـن
َ
ً َ
ُ َ
ابـک َعلـی
روایـت آمـده اسـت« :یـا َریـان ِان کنـت باکیـا ف ِ
ُ
الح َسـین...؛ ای ریـان بـن شـبیب اگـر گریه میکنـی پس بر
حسین گریه کن»...
طبق گزارش کشی ،ریان پسری داشته که امام رضا حاضر
بـه دعـا بـرای وی نشـدند و بـر او خـرده گرفتنـد اگـر چـه برای
خود ریان سه مرتبه دعا کردند.

ش
 .10داع 
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حکومت اسالمی عراق و شام (به عربی :الدولة اإلسالمیة
فـی العـراق والشـام) بـا نـام اختصـاری داعـش .یـک گـروه
اسالمگرای تندرو و پیرو آموزه وهابی از اسالم سنی است.
ایـن گـروه بـه رهبـری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سـلفی
جداشـده از شـبکه القاعده تأسـیس شـده و از ژوئیه ۲۰۱۴
ادعـای خالفـت جهانـی کـرد و خـود را حکومـت اسلامی
نامید .همچنین زمانی بخشهای بزرگی از شـمال عراق
و شـرق سـوریه و بخشهـای کوچکـی را در لیبـی ،نیجریه و
افغانستان به تصرف خود درآورده بود.
ریشـه داعـش بـه جماعـت توحیـد و جهـاد میرسـد کـه در
سـال  ۱۹۹۹بـه رهبـری ابومصعـب الزرقـاوی تأسـیس شـد
و در سـال  ۲۰۰۴بـه شـبکه القاعـده پیوسـت و پـس از آن
بـه القاعـده عـراق معروف شـد .ایـن گروه کـه وارد جنگ با
دولـت عـراق و نیروهـای آمریکایـی مسـتقر در عـراق شـده
بود در سال  ۲۰۰۶با چندین گروه اسالمگرای دیگر ائتالف
کرد و «مجلس شـورای مجاهدین» را تشـکیل داد که یک
قـدرت مهـم در اسـتان انبـار ،وسـیعترین اسـتان عـراق،
محسوب میشد .در  ۱۳اکتبر همان سال ،مجلس شورای
شورشـی دیگـر «حکومت
مجاهدیـن بـه همـراه چنـد گروه
ِ
اسلامی عراق» را تشـکیل داد .ابوایوب المصری و ابوعمر
بغدادی دو رهبر اصلی حکومت اسلامی عراق بودند که
در  ۱۸آوریل  ۲۰۱۰در عملیات ارتش آمریکا کشـته شـدند و

ابوبکر بغدادی جایگزین آنها شد.
بـا آغـاز جنـگ داخلـی سـوریه نیروهای حکومت اسلامی
وارد سـوریه نیـز شـدند و در  ۸آوریـل  ۲۰۱۳نـام «حکومـت
اسلامی عـراق و شـام» را بـر خـود نهادنـد و از آن پـس بـا
نـام مخفـف داعـش معـروف شـدند .آنهـا بـه سـرعت،
بخشهایی از شمال شرقی سوریه را تصرف کردند و شهر
رقـه را بـه عنـوان پایتخـت خـود انتخـاب کردنـد .سـپس
همزمـان بـا اقـدام نظامـی در سـوریه بـه عـراق حملـه کردنـد
و موفق شـدند رمادی و فلوجه مهمترین شـهرهای اسـتان
انبـار در عـراق را بـه قلمـرو خـود اضافه کننـد .در ژوئن ۲۰۱۴
مهمتریـن موفقیـت داعـش بـا تصـرف موصـل ـ دومیـن
شـهر بـزرگ عـراق ـ بـه دسـت آمـد .گـروه در ماههـای بعـد
نیـز پیشـرویهای زیـادی داشـت و تـا خـرداد  ۱۳۹۴حـدود
نیمی از خاک سوریه و بخشهای شمال غربی عراق را در
تصرف خود درآورد.
داعـش در ایـن دوره بخشهایـی از متصرفـات خـود را نیـز
از دسـت داد و از جملـه شـهر مهـم تکریـت را در فروردیـن
 ۱۳۹۴بـه ارتـش عـراق و نیـروی شـبهنظامی حشـد شـعبی
کـه بـرای جنـگ بـا این گروه تشـکیل شـده بـود ،واگـذار کرد
بیـن سـالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۷میلادی مناطـق یکـی پـس از
دیگـری از داعـش پـس گرفتـه شـد داعـش در سـال ۲۰۱۵
کنتـرل شـهرهای سـنجار و رمـادی را از دسـت داد .ژوئیـه
 ۲۰۱۷میالدی موصل آزاد شد و دسامبر همان سال بغداد
پیـروزی بـر داعـش را اعالم کـرد .اکتبر سـال  ۲۰۱۷نیروهای
دموکراتیک سوریه داعش را از رقه بیرون راندند.
قاسـم سـلیمانی در  ۲۱نوامبـر  ۲۰۱۷طـی نامـهای بـه امـام
خامنهای ،رهبر جمهوری اسلامی ایران« ،پایان سـیطره»
داعش را اعالم کرد .با این حال همچنان مناطق کوچکی
در نواحی مرکزی مرز مشـترک عراق و سـوریه در کنترل این
گروه بودهاست.

ت
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فرقـهای اسـت کـه در عربسـتان در اواخـر سـده دوازدهـم و
اوائـل قـرن سـیزدهم قمـری ،در منطقـه نجـد توسـط محمد
بـن عبدالوهـاب تأسـیس شـد .پیـروان ایـن فرقـه را وهابـی
میگوینـد .وهابیـان در فـروع دیـن ،تابـع احمـد بـن حنبـل
هستند و در عقاید و برخی فروع به روش ابن تیمیه ،خود را
َ
َ
ّ
َ«سـل ِفیه» میخوانند و مدعیاند که بر سـیره َسـلف صالح
(اصحـاب پیامبـر؟ص؟ رفتـار میکننـد .بیشـتر آنان در شـبه
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جزیره عربستان سکونت دارند .پیشوایان فکری این فرقه،
ابنتیمیه ،ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب هستند.
ظاهر آیات و اخبار
وهابیان در مواجهه با قرآن و روایات ،به
ِ
عمـل میکننـد و معتقـد بـه تأویـل نیسـتند و هر آنچـه را در
کتـاب و ّ
سـنت نیابنـد ،بدعـت میشـمارند و از ایـن رو،
ّ
تنها خود را موحد دانسته ،دیگر مسلمانان را در عبادت،
مشـرک و اهـل بدعـت میانگارنـد .آنـان بـه اسـتناد ظاهـر
برخی از احادیث و آیات ،خداوند را دارای اعضا و جوارح
میدانند و به نوعی به تشبیه و تجسیم معتقدند.
بنابر آموزههای وهابی ،زیارت قبور و سـاخت بنا و مقبره و
گنبد بر قبور ،حتی قبور پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمه معصومین،
حـرام و توسـل و تبـرک بـه قبـور ایشـان و آثـار بـر جـای مانـده
از ایشـان ،بدعـت و مسـتلزم شـرک اسـت .وهابیـان پـس از
تسـلط بـر عربسـتان ،به تخریب آثـار بر جای مانـده از صدر
اسلام و بیشـتر مکانهـای محتـرم و مقـدس مسـلمانان از
جمله تخریب بقیع پرداختند.
محمـد بـن سـعود رئیـس یکـی از قبایـل نجـد کـه بـر درعیه
حاکـم بـود ،پـس از پذیـرش آییـن محمـد بـن عبدالوهـاب
و پیمـان بسـتن بـا او در سـال ۱۱۵۷ق ،بـه جنـگ بـا مـردم
نجـد و تصـرف نواحـی اطـراف آن و گسـترش ایـن آییـن در
جزیـرة العـرب پرداخـت .پـس از فتـح ریـاض ،ایـن شـهر
پایتخـت حکومـت پادشـاهی آل سـعود قـرار گرفـت .ایـن
مذهب اکنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است
و فتاوای علمای آن مذهب از طرف دولت اجرا میشود.

ی
 .12تفتازان 
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سـعدالدین مسـعود بـن عمـر بـن عبـداهلل تفتازانـی ،فقیـه،
ادیـب ،متکلـم و منطـقدان سـده  ۸ق۱۴/م میباشـد.
سـال والدت او  ۷۱۲یـا ۷۲۲ق اسـت .تفتازانـی در قریـه
تفتـازان از توابـع نسـا ،در نزدیکـی سـرخس ،متولـد شـد .از
تألیفات او چنین برمیآید که وی به شهرهای بسیاری در
حوزه خراسان بزرگ همچون سرخس ،خوارزم ،سمرقند،
هرات ،غجدوان ،فریومد و جام سفر کرده است.
معـروف اسـت کـه وی در کالم ،مشـرب اشـعری و در
فقـه ،مذهـب شـافعی داشـته اسـت .عـدهای او را حنفـی
دانسـتهاند .برخـی بـه گرایشهـای کالمـی وی بـه مشـرب
ُ
ماتریـدی اشـاره کردهانـد .ولفسـون گرایـش وی را به دیدگاه
ِکالبیه در برخی مسائل کالمی نشان داده است.
اهمیـت وی در گسـترش و اعتلای معـارف و فرهنـگ

اسلامی در دوره پـس از ویرانگریهـای مغـول بـه انـدازهای
فاصل متقدمان و متأخران
اسـت کـه مورخـان ،وی را حد
ِ
دانسـتهاند .عمـدهتریـن فعالیـت وی در حفظ و گسـترش
علـوم ،نـگارش درسنامههـای گوناگـون بـود کـه اهـل علـم
همواره به آنها توجه داشتهاند.
آثار او بر سه قسم است :درسنامه ،مانند تهذیب المنطق
و الـکالم؛ شـرح درسـنامههای رایـج ،ماننـد شـرح عقایـد
نسـفی؛ و تعلیقـه بـر دیگـر آثـار و شـرح آنهـا ،ماننـد حاشـیه
ّ
بـر کشـاف .معاصـران تفتازانـی و متأخـران از بیشتـر آثـار
وی اسـتقبال کردهانـد .آثـار او در مراکـز آموزشـی بـه عنـوان
درسـنامه در سـطوح گوناگون پذیرفته شد .شهرت آثار وی
به سـرعت از مرزهای ایران گذشـت و سراسـر جهان اسالم
را فراگرفت.
توفیـق تفتازانـی مرهـون فصاحت و بالغت و چیره دسـتی
او در بیـان آموزشـی مطالـب اسـت .وی در اغلـب آثار خود
بـه مـکان و زمـان نگارش آنها اشـاره کـرده ،ازاینرو ترتیب
تاریخی آثار وی مشخص است .بیشتر تألیفات تفتازانی
در قالـب حواشـی و شـروحی اسـت کـه بـه لحـاظ اهمیـت
خاص تاریخی ،ارزشی کمتر از اثر مستقل نداشتهاند.

ی
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صفحه 15

ادریس حسـینی مغربی نویسـنده ،روزنامهنگار و مسـتبصر
مراکشـی ،سـنی مذهـب بـود؛ امـا بخاطـر امامحسـین؟ع؟
شـیعه شـد و کتابی نوشـت به نام «لقد ّ
شیعنی الحسین»
یعنـی امامحسـین مـرا شـیعه کـرد .ایشـان در ایـن کتـاب،
علت گرویدنش به مذهب تشیع را توضیح میدهد .این
کتـاب از دو مقدمـه ناشـر و مؤلـف و شـش فصـل تشـکیل
شـده اسـت .وی در بخشـی از کتاب خود می نویسـد« :به
ن را بـه قتـل رسـاند و اهلبیـت
طـور حتـم ّامتـی كـه حسـی 
طاهریـن او را بـه اسـارت بـرد ،هرگـز قابـل اعتمـاد نیسـتند.
ایـن خونهایـی كـه جـاری شـد آبهـای نهـر نبـود ،بلكـه
خونهای شریفترین كسانی بود كه پیامبر بر آنان در این
ّامت ّ
وصیت نموده بود .این ّامت خود باعث شدند»...

 .14آنتوان بارا
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آنتـوان بـارا ( - Antun Baraأنطـون بـارا) (زاده )1943
نویسـنده ،پژوهشـگر و روزنامه نگار مسـیحی سـوریاالصل
و سـاکن کویـت اسـت .وی بخشـی از تحقیقـات خـود را در
موضـوع زندگـی امامحسـین؟ع؟ و واقعـه کربلا صـرف کـرده

اهتشونیپ

ی الفکـ ر المسـیحی (بـه
اسـت .اثـر معـروف او الحسـین فـ 
فارسـی :حسـین؟ع؟ در اندیشـه مسیحیت) اسـت و عالوه
بـر ایـن کتـاب  15جلـد کتـاب دیگر نوشـته اسـت که بیشـتر
آنها در حوزه ادبیات و رمان و داستان است .از سال 1966
تـا کنـون عضـو هیئـت تحریریـه روزنامـ ه «القبـس» و مدیـر
تحریـر دو هــفته نامـه «شـبکة الحـوادث» اسـت و در برخـی
ی عربی نیز فعالیت داشت ه اسـت.
شبکههای رادیوی 
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تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا؟ع؟ ،مقتل و کتابی
تاریخـی بـه زبـان فارسـی دربـاره امامحسـین؟ع؟ و واقعـه
عاشـورا .ایـن کتـاب بـا همـکاری گروهـی از تاریخپژوهـان،
زیر نظر مهدی پیشـوایی نگارش یافته اسـت .نویسندگان
کتاب ،تالش کردهاند مطالب مقتلهای مختلف و معتبر
را در آن جمع کنند .این کتاب افزون بر ارائه مقتلی جامع،
موضوعاتـی چـون مقتلنویسـی و تاریخنـگاری عاشـورا،
فلسـفه قیام امامحسـین؟ع؟ ،سـیر تاریخی عزاداری برای
امامحسین؟ع؟ و زندگینامه یاران امامحسین؟ع؟ را هم
بررسی کرده است.
اثـر علمـی
محمدحسـین رجبـی دوانـی ایـن کتـاب را ِ
قابلتوجهـی دانسـته کـه تنهـا بـه مسـائل روز عاشـورا
نپرداخته ،بلکه شـبهات فراوانی را نیز پاسـخ داده اسـت.
او ریشـهیابی واقعـه عاشـورا و توجـه بـه سرگذشـت یـاران
امامحسـین؟ع؟ را از دیگـر ویژگیهـای مثبـت کتـاب
معرفی کرده است.

ی
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حجتاالسلام و المسـلمین اسـتادمهدی پیشـوایی از
کارشناسـان اهل قلم در حوزه تاریخ اسلام در سـال ۱۳۲۴
در شهرسـتان مشکینشـهر چشـم به جهان گشـودند .وی
در سـنین جوانـی و سـالهای نخسـت طلبگـی حسـب
وظیفـه بـرای تبلیـغ معـارف دیـن و تبییـن تاریخ و حماسـه
عاشورا سفرهای گوناگون تبلیغی داشتهاند.
استاد پیشوایی که پیش از انقالب با موسسه «در راه حق»
برای تبیین تاریخ همکاری داشت .پس از پیروزی انقالب
در مجله پاسدار اسالم و بعدها در نشریه تخصصی تاریخ
اسالم قلم زد تا زالل تاریخ را باز نویسی کند.
از اسـتاد پیشـوایی آثـار قابـل توجهـی در حوزه تاریخ اسلام
تقدیـم جامعـه شـده کـه «سـیره پیشـوایان» و «مقتـل جامع

سیدالشهداء» از معروفترین آنهاست.
ایشـان هـم اکنـون عضـو هیئـت علمـی گـروه تاریـخ اسلام
موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی (ره) ،مـدرس
سـطح عالـی تاریخ اسلام مراکـز تخصصی و دانشـگاهها،
عضـو اتـاق فکـر تاریـخ اسلام رادیـو معـارف و کارشـناس
برنامه پرسمان تاریخی این رادیو میباشد.
گفتنـی اسـت برنامـه پرسـمان تاریخـی ایشـان بـه صـورت
نرم افزار و کتاب تقدیم تاریخ دوسـتان و پژوهشـگران شـده
است.

 .17کتاب «شهادتنامه امامحسین؟ع؟ »

صفحه 17

شـهادتنامه امامحسـین؟ع؟ ،کتابی است به زبان فارسی
که زیر نظر محمد محمدی ریشـهری و با همکاری سـید
محمود طباطبایینژاد و سید روحاهلل سیدطبائی گردآوری
شـده اسـت .این کتاب ،برگرفته از دانشـنامه امامحسـین
است .این کتاب دارای هفت بخش و هر بخش ،فصول
متعددی را در بر دارد:
بخـش نخسـت مهمتریـن مباحـث مربـوط بـه حماسـه
عاشـورا؛ بخـش دوم پیشـگویی دربـاره شـهادت
امامحسین؛ بخش سوم خروج امامحسین؟ع؟ از مدینه،
تـا ورود بـه کربلا؛ بخـش چهـارم رسـیدن امامحسـین؟ع؟
بـه کربلا تـا شـهادت ایشـان؛ بخـش پنجـم وقایـع پـس از
شـهادت امامحسـین؛ بخـش ششـم بازتـاب شـهادت
امامحسـین؟ع؟ و فرجـام کسـانی کـه در کشـتن او و
یارانـش نقـش داشـتند؛ بخش هفتـم عـزاداری و گریه برای
امامحسین.

ث
 .18نشر دارالحدی 

صفحه 17

مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحدیث به عنوان نخستین
مجموعه مستقل حدیث پژوهى در جهان تشیع ،در سال
ركن :پژوهشگاه (در
 1374تأسیس شد .این مؤسسه از دو ِ
قـم) ،دانشـگاه قـرآن و حدیـث (در قـم و شـهر رى) تشـكیل
شـده اسـت و ریاسـت آن را آقـای محمـدی ری شـهری بـر
عهده دارد .پایگاه اطالع رسانی این موسسه از این نشانی
قابل دسترسی است:
http://www.darolhadith.com/farsi

ی
 .19آیتاهلل احمدی میانج 

صفحه 17

میـرزا علـی احمـدی میانجـی (۱۳۷۹-۱۳۰۵ش) فقیـه
شـیعی ،مـدرس اخلاق حـوزه علمیـه قـم و شـاگرد عالمـه
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طباطبایـی .ایشـان در حوزههـای علمیـه ایـران تحصیـل
کـرد و بـه اجتهـاد رسـید .وی ضمـن تدریـس فقـه و اصـول،
آثـاری در تفسـیر ،فقـه و مباحـث حدیثـی نوشـته اسـت.
کتابهای مکاتیب الرسول ،مکاتیب االئمه و «مالکیت
خصوصی در اسلام» از جمله آثار اوسـت .او در آثار فقهی
خـود بـه موضوعـات روز جامعـه توجـه داشـته اسـت.
میانجـی بـه نظریـه والیت فقیه اعتقاد داشـت و به احکام
حکومتی پایبند بود.
او فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نیز داشت؛ از انقالب
اسلامی حمایـت میکـرد و چندیـن دوره نماینـده مـردم
آذربایجـان شـرقی در مجلـس خبـرگان رهبـری بـود .وی در
جامعـه مدرسـین عضویـت داشـت و در شـهرهای میانـه و
قـم مـدارس و مراکـزی تأسـیس کرد .ایشـان در بعد اخالقی
از عالمـه طباطبایـی متأثـر بود و در مدارس علمیه قم برای
طالب درس اخالق میگفت.

ی
 .20شیخ عباس قم 

صفحه 17

ُ
عبـاس بـن محمد رضـا القمـی (۱۳۵۹-۱۲۹۴ق) مشـهور
ّ
بـه شـیخ عبـاس قمـی و نیـز محـدث قمـی عالـم شـیعه
قـرن چهاردهـم قمـری اسـت .شـیخ عبـاس در قـم بـه دنیـا
ّ
آمـد .او محـدث ،مـورخ و خطیـب بـود .مفاتیـح الجنـان،
سفینةالبحار،نفسالمهمومومنتهیاآلمالازمشهورترین
تألیفات اوست .محدث قمی در سال ۱۳۵۹ق در نجف
درگذشت و در حرم علی بن ابیطالب؟ع؟ دفن شد.
داسـتانهای فراوانـی در وصـف منـش ،رفتـار و اخالق وی
بیان شده است .آقا بزرگ تهرانی از دوستان و ارادتمندان
شـیخ عبـاس ،وی را مثـال بـارز انسـان کامـل و مصـداق
فـردی عالـم فاضـل و زیبنـده صفـات عالیـه مانند حسـن
خلـق و تواضـع معرفـی میکنـد .وی همچنیـن میگویـد
شـیخ عبـاس از غـرور و شـهرتطلبی دوری میجسـت و
زندگی زاهدانهای داشت و من در مدتی که با او بودم انس
گرفتم و جانم با جان او درآمیخت.
بـه گـزارش دوانـی ،شـیخ عبـاس قمی بـا تهیدسـتی و نبود
امکانـات بـه نـگارش آثـار متعـدد ادامـه مـیداد .دوانـی
همچنین از آقا بزرگ نقل کرده که هیچ چیزی او را از تألیف
و تحقیـق بـاز نداشـت و او خـود نیـز در نامـهای بـه آیـتاهلل
فیض قمی به مشکالت پیش رویش اشاره کرده است.

َ .21ن َف ُس َ
الم ْهمو م

صفحه 17

َ ْ
سـیدنا ُ
َن َف ُـس َ
صیب ِـة ّ
الم ْهمـوم فـی ُم َ
المظلـوم،
الح َس ْـین
کتابـی دربـاره واقعـه کربلا و وقایـع پـس از آن ،نوشـته
شـیخ عبـاس قمـی اسـت .مطالـب کتـاب از والدت
امامحسـین؟ع؟ آغاز و سـپس مناقب امام سـوم شـیعیان
را ذکـر کـرده و آنـگاه تمـام وقایـع مربـوط بـه واقعـه کربلا و
همچنیـن قیـام توابیـن ،خـروج مختـار و مرگ یزید را شـرح
میدهد .میرزا ابوالحسن شعرانی با عنوان دمع السجوم و
محمدباقر کمرهای با عنوان رموز الشـهاده این کتاب را به
زبان فارسی ترجمه کردهاند.
نام این کتاب برگرفته از حدیث امام صادق؟ع؟ است که
ّ َ
ُ
َ
ٌَ
ََ ُ َ
ٌ
بادة َو
سـبیح َو َه ُم ُه لنـا ِع
لمنا ت
هموم ِلظ ِ
فرمـود« :نفـس الم ُ ِ
ََ
َ
ُ ّ
اهلل؛ نفس کسـی که به خاطر
ـبیل ِ
ِکتمان ِسـرنا ِجهاد فی س ِ
مظلومیـت مـا اندوهگیـن شـود تسـبیح اسـت ،انـدوه بـر
مـا عبـادت اسـت و کتمـان و پوشـاندن راز مـا جهـاد در راه
خداسـت ).امام صادق؟ع؟ سـپس فرمود :واجب اسـت
که این حدیث با طال نوشته شود.

 .22حادثه من ا

صفحه 18

فاجعـه منـا ،مرگبارتریـن حادثـه در حـج تمتـع کـه  ۲مهـر
۱۳۹۴ش ۱۰( ،ذیالحجـه ۱۴۳۶ق و  ۲۴سـپتامبر )۲۰۱۵
روی داد و بـه کشـته و مفقـود شـدن بیـش از هفـت هـزار تـن
از حاجیـان انجامیـد .زائرانـی از  ۳۹کشـور جهـان در ایـن
حادثـه کشـته ،مفقـود یـا زخمـی شـدند .مقامـات دولـت
عربسـتان پس از حدود سـه هفته از حادثه ،تعداد رسـمی
جانباختـگان را  ۷۴۷۷نفـر اعلام کردنـد .بسـته شـدن
گذرگاه شماره  ۲۰۴و ازدحام جمعیت ،دلیل اصلی وقوع
این حادثه اعالم شـد .بر اسـاس آخرین آمار منتشـر شـده،
شـمار زائـران کشـته و زخمـی جمهـوری اسلامی ایـران ،از
همه کشـورهای دیگر بیشـتر است .در میان کشتهشدگان
فاجعه منا ،برخی از روحانیان و چهرههای شناختهشـده
سیاسـی ایـران و دیگـر کشـورها دیـده میشـود .غضنفـر
رکنآبـادی ،سـفیر پیشـین ایـران در بیـروت ،محمدرحیـم
آقاییپـور ،سـفیر پیشـین ایـران در اسـلونی ،احمـد فهیما،
معـاون اداره تشـریفات وزارت خارجـه ،مهـدی صفـری،
سفیر پیشین ایران در چین ،مرجان نازقلیچ ،فرماندار بندر
ترکمـن ،روحانیانـی از جمله محمدصادق اخوان ،معاون
مرکـز شـورای حـل اختلاف قـوه قضاییـه ،سـید حسـین
حسـینی ،ارزیـاب روحانیـون بعثـه مقام معظـم رهبری؟دم؟،

اهتشونیپ

مسـلم قلیپـور گیالنـی و محمدرضـا مویـدی قمـی ،عضـو
بعثـه آیـت اهلل حکیـم و همچنیـن  ۵تـن از اعضـای کاروان
فعـاالن قرآنـی ،از جملـه محسـن حاجیحسـنی کارگـر ،از
این دست هستند.
مقـام معظـم رهبـری حضـرت آیـت اهلل خامنـهای؟دم؟ ،در
اولیـن واکنشهـا بـه فاجعـه منـا ،بـا اعلام سـه روز عـزای
عمومـی ،مدیریـت غلـط و اقدامـات ناشایسـته دولـت
عربستان سعودی را عامل این فاجعه دانست.

 .23ابن زیا د

صفحه 18

عبید اهلل بن زیاد بن ابیه مشهور به ابن زیاد (۶۷ - ۳۳ق)
از کنیـزی بـه نـام مرجانـه زاده شـد .برخـی ابـن زیـاد را بـه
طعنه به مادرش منسوب کرده و «ابن مرجانه» خواندهاند
کـه اشـاره بـه اتهـام ناپاکـی تولـد عبیـداهلل دارد و در برخـی
منابـع ،بـه بدنـام و زناکار بودن مادر او تصریح شـده اسـت.
پـدرش زیـاد بـن ابیـه ،از سـرداران و حکمرانان امـوی بود که
در سـرکوب شـورشها در مناطـق اسلامی ،بـه قسـاوت و
بیرحمی شـهرت داشـته اسـت .در نسب زیاد بن ابیه نیز
اختالف اسـت و مشـخص نیسـت پدر او کیسـت .از این
پسـر پـدرش) خواندهانـد .گفتـه
رو  ،وی را ابـن ابیـه (یعنـی ِ
شـده ابوسـفیان ،زیـاد را حاصـل زنـای خود با سـمیه ،مادر
زیـاد میدانسـت و بدیـن رو ،معاویـه ،زیـاد را بـرادر خویـش
میخواند.
عبید اهلل بن زیاد فرمانده نظامی مشـهور امویان و از عوامل
اصلی شـهادت امامحسـین؟ع؟ و همراهانش و اقداماتی
چون سـرکوب قیام مسـلم بن عقیل ،اعزام لشـکر به سوی
امامحسـین؟ع؟ ،اسـیر کـردن خانـدان رسـالت ،توهیـن
بـه سـر مبـارک سیدالشـهداء؟ع؟ و مجادلـه و مناظـره بـا
حضرت زینب؟اهس؟ در این واقعه بود .عبیداهلل والی بصره
بود و یزید او را در سـال ۶۰ق پس از آشـفتگی اوضاع کوفه،
بـا حفـظ سـمت بـه امـارت ایـن شـهر گماشـت و سـرکوب
قیـام امامحسـین؟ع؟ را بـه او سـپرد .او در سـال ۶۵ق نیـز
قیام توابین را سرکوب کرد .عبیداهلل به سبب نقشی که در
واقعه کربال داشـت ،از شـخصیتهای منفور نزد شیعیان
اسـت .او پـس از قیـام مختـار ،در جنـگ خـازر بـه دسـت
ابراهیم بن اشتر کشته شد.

ق
 .24شیخ صدو 

صفحه 18

محمـد بـن علـی بـن حسـین بـن موسـی بـن بابویـه قمـی
مشهور به شیخ صدوق۳۸۱- ۳۰۵( ،ق) از علمای شیعه
ّ
در قرن چهارم هجری قمری که بزرگترین محدث و فقیه
مکتب حدیثی قم به شمار میآید .تولد شیخ صدوق به
برکـت دعـای امـام زمـان؟جع؟ بـوده و حضـرت ایشـان را
فرزندی مبارک خواندند .حدود  ۳۰۰اثر علمی به او نسبت
داد ه شـده ولی بسـیاری از آنها امروزه در دسـترس نیسـت.
کتاب من الیحضره الفقیه از کتب اربعه شیعه اثر اوست.
از دیگـر آثـار مهـم و معـروف وی میتـوان معانـی االخبـار،
عیون االخبار ،الخصال ،علل الشرائع و صفات الشیعة را
نام برد .برخی از مشهورترین شاگردان وی عبارتند از سید
مرتضی ،شـیخ مفید و تلعکبری .مدفن شـیخ صدوق در
ری است.
شـیخ صـدوق بـا بیـش از هفتاد سـال سـن درگذشـت و در
شهر ری دفن شد .قبر او امروزه در قبرستانی با نام قبرستان
ابن بابویه معروف و زیارتگاه مردم اسـت .تجدید عمارت
قبر وی در زمان فتحعلی شاه قاجار در سال  ۱۲۳۸انجام
گرفت .پیش از این تاریخ قبر او در اثر سـیل شـکافته شـد و
آشـکار شـدن جنازه سـالم وی پس از گذشـت قرنها مایه
حیرت همگان شد.

 .25کتاب «اعتقادات »

صفحه 18

أالعتقادات فی دین االمامیة یا اعتقادات االمامیة مشهور
بـه اعتقـادات صـدوق کتابی مختصر در علم کالم شـیعه
نوشـته شـیخ صـدوق (متوفـای  ۳۸۱ق) .او در ایـن کتاب
بـا اسـتناد بـه روایـات معصومـان بـه اثبـات عقائـد شـیعه
میپـردازد .شـیخ صـدوق ایـن کتـاب را هنـگام سـفر بـه
نیشـابور و به درخواسـت عالمان نیشـابوری نوشـته است.
این کتاب دارای شروح و ترجمههای فراوانی است.
کتـاب االعتقـادات مشـتمل بـر  ۴۵بـاب کـه شـیخ در هـر
باب با عنوان «باب االعتقاد فی »...آن را آغاز کرده است.
ایـن کتـاب پـس از نـگارش مـورد توجـه جـدی متکلمـان
قـرار گرفـت .برخـی از مطالبـی کـه صـدوق در کتـاب خـود
بـه عنـوان عقائـد کالمـی امامیـه مطـرح نمـوده بـه شـدت
بحثانگیز بوده و مورد نقد برخی از عالمان دیگر از جمله
شـاگردش شـیخ مفید قرار گرفته اسـت .شـیخ مفید که در
اثبـات عقائـد کالمـی بـه عقل اسـتناد میجسـت در نقد و
بررسـی کتاب اسـتاد خویش ،کتاب تصحیح اعتقادات
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االمامیـه را نگاشـت و بـه اصلاح اتهامـات نسـبت داده
شده به شیعه پرداخت.

َ .26
رج ز
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م
 .27بنیهاش 

صفحه 24

 .28مسجد مدین ه

صفحه 24

ً
بـه نوعـی از شـعر کـه بـا وزن خاصـی کـه عمومـا در جنـگ و
مقـام بیـان فخـر و شـرافت خـود و اظهـار شـجاعت و برترى
نسبت به دشمن خوانده می شود َر َجز گویند.
ُ
بنیهاشـم ،از تیرههـای مشـهور قبیلـه ق َریـش پیـش و پـس
از اسلام در مکـه ،کـه بـه هاشـم (عمـرو) بـن عبدمنـاف بن
َ
قص ّی بن ِکالب منسوب است و پیامبر؟ص؟ از همین تیره
بـوده اسـت .بنیهاشـم در هنـگام ظهـور اسلام ،در زمـان
زعامت ابوطالب ،از پیامبر اکرم؟ص؟ پشتیبانی کردند و در
زمان ائمه نیز در موارد بسیاری حامی آنان بودند.
خانـدان بنیعبـاس ،از خاندانهـای مهـم بنیهاشـم،
چندیـن قـرن بـر ممالک اسلامی حکمرانی کردنـد .عالوه
بـر ایـن ،در مناطـق مختلـف جهـان اسلام و در دورههـای
گوناگون تاریخی ،خاندانهای دیگری از بنیهاشم حاکم
بودهانـد .شـرفای مکـه و مدینـه کـه قرنهـا بـر ایـن دو شـهر
حکومت و سـیادت داشـتند ،از بنیهاشـم بودند .در فقه
شـیعه ،سـادات کسـانی هسـتند کـه نسلشـان بـه هاشـم
میرسد .هاشمیان به علت آنکه پیامبر؟ص؟ از آنان بوده،
مورد احترام مسلمانان بودهاند.
ُ
مسـجد ّ
النبـی یـا مسـجد نبـوی ،مسـجدی در قسـمت
مرکـزی شـهر مدینـه در کشـور عربسـتان سـعودی اسـت کـه
مرقـد پیامبـر اسلام؟ص؟ نیـز در آن جـای دارد .ایـن مسـجد
پس از مسجدالحرام دومین مسجد مقدس جهان اسالم
اسـت کـه توسـط پیامبـر اکـرم؟ص؟ در سـال اول هجـری
سـاخته شـد و در دورههای مختلف توسـعه یافته اسـت.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ در ایـن مسـجد نمازهـای جماعـت را
اقامـه میکـرد و فعالیتهای سیاسـی و اجتماعی خویش
را در ایـن مـکان وسـعت میبخشـید .خانـه پیامبـر؟ص؟ و
خانـه علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهس؟ نیـز در کنـار این مسـجد بوده
کـه در توسـعههای مسـجد ،بـه آن ملحـق شـده اسـت.
مسجدالنبی از مهمترین زیارتگاههای مسلمانان است و
نـزد شـیعیان جایگاه ویـژهای دارد .برخی از وجوه اهمیت
این مسجد نزد شیعیان عبارت است از:

ماجـرای سـد االبـواب کـه در آن پیامبـر از طـرف خداونـد
مأمور شد همه درهایی که به داخل مسجد باز میشد به
جز در خانه حضرت علی؟ع؟ را ببندد.
احتمـال دفـن حضـرت فاطمـه؟اهس؟ درون مسـجدالنبی
بین قبر و منبر حضرت رسول؟ص؟.
وجـود بقیـع در کنـار مسـجد و مقبـره ائمـه بقیـع در ایـن
قبرستان.

 .29جنگ بد ر
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َ
َ ُ ُ
ْ
درالکبـری ،نخسـتین جنـگ بـا فرماندهـی
غ ْـزوه َبـدر یـا ب
پیامبـر؟ص؟ ،میـان مسـلمانان و مشـرکان قریـش پـس از
هجـرت پیامبـر بـه مدینـه ،در هفدهـم رمضـان سـال دوم
هجـری در منطقـه بـدر واقـع در صـد و پنجـاه کیلومتـری
جنـوب مدینـه روی داد .غـزوه بـدر از غزوههـای کوتـاه بـه
شـمار میآید زیرا بیش از یک نیمروز طول نکشـید .در این
جنـگ ،مسـلمانان علیرغـم کمشـمار بـودن بـه پیـروزی
رسـیدند و چنـد تـن از بـزرگان مشـرکان کشـته یـا اسـیر
شدند .این پیروزی جایگاه مسلمانان در مدینه را تثبیت
کـرد .بنابـر منابـع تاریخـی ،از علـل پیـروزی مسـلمانان،
جانفشـانی و دالوری مسـلمانان بهویـژه علـی؟ع؟ و حمـزه
سیدالشـهداء ،بـود .ایـن غـزوه جـزو معـدود جنگهایـی
است که در قرآن ذکر شده و نمونهای از امدادالهی دانسته
شده است.

ُبـت ُه َبـل مهمتریـن و بزرگتریـن ُبتـی بـود کـه اعـراب در
دوران جاهلیـت قبـل از اسلام در کعبـه قـرار داده و آن را
میپرسـتیدند و بـه آن «بـت اعظـم» میگفتنـد .دو قبیلـه از
عـرب یعنـی بنیکنانـه و قریـش هبل را پرسـتش میكردند.
آن را بـه صـورت انسـان تراشـیده بودند .جنـس آن از عقیق
سرخ بود .دست راستش شکسته شده بود و دستی از طال
برایش ساخته بودندُ .بت هبل در هنگام فتح مکه توسط
پیامبر اسالم؟ص؟ ،همراه با سایر بتها منهدم و نابود شد.

ی
ُ .31ع ّز 
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ُبـت ُع ّـزی ،از بزرگتریـن بتها نزد قریش شـمرده میشـد.
عربهـا ،سـه بـت الت ،منـات و عـزی را «سـه دختـر
ّ
عبدالعزی
خدا» میدانسـتند .پرسـتندگان عزی ،خود را
مینامیدنـد ،کـه به معنی «بنده عزی» اسـت .عزی مظهر
زمسـتان نیـز بـود ،این بـت در «وادی نخله» به صورت سـه

اهتشونیپ

درخت شور گز درآمد و الهۀ سرسبزی شناخته شد .عزی
نـزد عـرب جاهلـی بـا ازدواج و زناشـویی پیونـد داشـت،
چنانکـه «عشـتار» الهـه محبـت و عشـق جسـمانی بـود.
عزی ،قربانگاهی به نام «غبغب العزی» نیز داشته است.
ایـن الهـه ،بعـد از فتـح مکـه بـه دسـتور پیامبـر اسلام؟ص؟
توسط «خالد بن ولید» از میان رفت.

 .32امیرنص ر
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ابوالحسـن نصـر بـن احمـد بـن اسـماعیل سـامانی (293
تـا  ۳۳۱هـ .ق) ملقـب بـه نصـر دوم ،امیـر سـامانی بـود .امیر
در هشتسـالگی جانشـین پادشـاه شدهاسـت و بر تخت
سـلطنت جلـوس میکنـد .در آن زمـان بخـارا پایتخـت
دولـت سـامانیان بودهاسـت .امیـر نصـر بـن احمد سـامانی
مدت سی سال و اندی ( ۳۰۱تا  ۳۳۱ه .ق) پادشاهی کرد.
امیر نصر مانند پدر و اجداد خود اهل دانش و شعردوست
بـود و در ترویـج و توسـعه زبـان و ادبیـات فارسـی خدمـات
شـایانی کردهاسـت .میگوینـد او امیـری بـود نیکوخصال،
بردبـار و دلیـر و بامتانـت و بـا تدبیـر و کاردانـی دشـمنانش را
مطیع خود ساخته یا نابود کرد .ماجرای مشهوری که منجر
به سـرودن شـعر «بوی جوی مولیان…» از سـوی رودکی شد
نیز به امیر نصر مربوط است.

ی
 .33رودک 
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ابوعبـداهلل جعفـر بـن محمـد بـن حکیـم بـن عبدالرحمـن
بـن آدم متخلـص بـه رودکـی و مشـهور بـه اسـتاد شـاعران
(زاده  ۴دی  ،۲۳۷رودک – درگذشـته  ،۳۱۹پنجکنـت)
نخسـتین شـاعر مشـهور پارسیسـرای حـوزه تمـدن ایرانـی
در دوره سـامانی در سـده چهـارم هجـری قمـری و اسـتاد
شـاعران ایـن قـرن در ایـران اسـت .در اشـعار رودکـی بـا بـاور
به ناپایداری و بیوفایی جهان ،اندیشـه غنیمتشـمردن
فرصت ،شادی و شادنوشی روبهرو میشویم .رودکی را پدر
شـعر پارسـی میداننـد کـه بـه ایـن خاطر اسـت کـه تا پیش
از وی کسـی دیوان شـعر نداشتهاسـت و این از نوشـتههای
ایرانـی عربینویـس هـم عصـر رودکـی -ابوحاتـم رازی
مسجل میگردد .سبک شعری رودکی ،سبک غالب آن
روزگار یعنـی سـبک خراسـانی اسـت .ویژگیهـای سـبک
خراسـانی در شـعر رودکـی نمـود کامـل و جامعـی دارد و بـه
همین دلیل میتوان او را نماینده تام و تمام این سـبک از
شعر فارسی دانست.

رودکـی در دربـار امیـر نصـر سـامانی بسـیار محبـوب شـد و
ثـروت بسـیاری بـه دسـت آورد .میگویند رودکـی در حدود
یک صدهزار بیت شعر سرودهاست و در موسیقی ،ترجمه
و آواز نیز دستی داشتهاست.
مهمتریـن اثـر او کلیلـه و دمنـه منظـوم اسـت .از دیگـر آثـار
رودکی میتوان به سندبادنامه اشاره نمود.

ج
 .34خوار 
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َ
ـوارج ،گروهـی از سـپاه امامعلـی؟ع؟ در جنـگ صفیـن
خ ِ
کـه علـی بـن ابیطالـب را متهـم بـه کفـر کردنـد و علیـه او
شـوریدند .آنهـا کـه به دلیل خروج علیه خلیفه مسـلمین،
خـوارج نامیـده شـدند ،همـه کسـانی کـه حکمیـت را
پذیرفتند و معتقد به کفر علی نبودند ،را کافر میشمردند.
شـعار دادن علیـه امامعلـی در مسـجد کوفـه ،و تهدیـد وی
بـه قتـل ،از کارهـای خـوارج شـمرده شـده اسـت .آنـان پس
از اجرای حکمیت ،در مخالفت با امامعلی سرسختتر
شدند ،با عبداهلل بن وهب بیعت کردند و در مسیر خروج
از کوفـه و رفتـن بـه نهـروان ،مـردم بیگناه را کشـتند .خوارج
به سـبب دشـمنی با امامعلی؟ع؟ ،گاه نواصب یا ناصبه
نیز خوانده شدهاند .امامعلی پس از اتمام حجت با آنان،
در سـال ۳۸ق و در جنـگ نهـروان بـا آنهـا وارد جنـگ شـد
و بسـیاری از آنهـا کشـته شـدند .بـا ایـن حـال گروهـی از آنها
زنـده ماندنـد .فرقههـای مختلـف خـوارج در طـول تاریـخ
منقـرض شـدهاند و تنهـا اباضیـه کـه آرایشـان بـه عقایـد
سایر مسلمانان نزدیکتر است ،در مناطقی از قبیل عمان
و الجزایر حضور دارند.
در منابـع اسلامی ،ویژگیهـای مختلـف و گاه متضـادی
بـرای خـوارج ذکر شـده اسـت؛ از جملـه اینکه اهل حفظ و
قرائـت قـرآن بـدون تدبر در آن بودهاند ،جهل و تنگنظری،
غـرور و سـتیزهجویی و همچنیـن تعصـب در باورهـا .آنهـا
اولیـن گـروه معـارض و اولیـن فرقـه دینـی در تاریـخ اسلام
دانسـته شـدهاند .بـه بـاور خـوارج ،کسـی کـه مرتکـب گنـاه
کبیره میشود ،کافر است .بیشتر خوارج ،با نصب خلیفه
از سـوی پیامبـر؟ص؟ مخالـف و معتقـد بـه انتخابـی بـودن
خلیفه بودند .آنها همچنین سنگسار زناکار را رد کرده و با
تقیه در قول و عمل مخالف بودهاند.
بـا آنکـه گرایـش بـه مباحـث علمـی در میـان خـوارج
نخسـتین ،بسـیار کم بوده اسـت ،اما آثاری در علوم قرآنی،
کالم ،فقه و اصول فقه و همچنین درباره توحید و امامت،
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از آنهـا نقـل شـده اسـت .به بـاور ابن ندیم ،خـوارج آثار خود
را بـه دلیـل مخالـف مـردم پنهـان میکردهانـد .تالیفـات
مسـتقل و غیرمسـتقلی در ّرد اندیشـهها و اعمـال خـوارج
گـزارش شـده اسـت؛ از جملـه روایاتـی کـه در ّرد خـوارج
نقـل شـده و همچنیـن نگاشـتههای مفسـرانی از قبیـل
ابن ابی الحدید در ّرد اعتقاد آنان به کافر بودن کسـانی که
مرتکب گناه کبیره میشوند.

 .35معاویة بن عما ر
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معاویـة بـن عمـار کوفـی ملقـب بـه ابوالقاسـم کوفـی
(درگذشت ۱۷۵ق) از راویان و اصحاب امام صادق؟ع؟
و امام کاظم؟ع؟ .او راوی  ۹۶۴چهار حدیث است و از وی
آثـار فراوانـی ذکـر شـده اسـت کـه از جملـه آنها کتـاب حج،
کتـاب زکات ،کتـاب صالت ،کتاب دعـاء ،کتاب طالق
و کتـاب مـزار أمیـر المؤمنین؟ع؟ اسـت .یونس بن یعقوب
خواهرزاده اوست.

َ ُ
ی
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َ ُ
عمـرو بـن عبـداهلل بـن کعب معروف بـه ابوثمامـه صا ِئدی،
از شـهیدان کربلا و از اصحـاب امامعلـی؟ع؟ کـه در همـه
جنگهـای دوران حکومـت آن حضـرت شـرکت کـرد.
او در قیـام مسـلم بـن عقیـل فرماندهـی قبیلههـای تمیـم
و َه ْمـدان را بـر عهـده داشـت و پـس از شـهادت مسـلم ،در
مسـیر راه به امامحسـین؟ع؟ پیوست و روز عاشورا در کربال
بـه شـهادت رسـید .ابوثمامـه روز عاشـورا وقـت نمـاز ظهر را
بـه امامحسـین؟ع؟ اطلاع داد و بـه همیـن دلیـل حضرت
او را دعا کرد.
دربـاره جزئیـات نبردهـای ابوثمامه مطالب اندکی هسـت.
طبری میگوید که وی ،پسـرعموی خود را که در لشـکر عمر
سعد بود به هالکت رساند و پس از مالک بن دودان رهسپار
میـدان شـد .از گفتگـوی او بـا امامحسـین؟ع؟ در کربلا کـه
منابـع تاریخـی نقل کردهاند ،برمیآید او آگاهانه و مشـتاقانه
جنـگ در رکاب امامحسـین؟ع؟ و شـهادت را پذیرفتـه
است .وی به دست قیس بن عبداهلل به شهادت رسید.
ُم ْس ِـلم بـن َعقیـل بـن ابـی طالـب (شـهادت۶۰ :ق)،
پسـرعموی امامحسـین؟ع؟ و سـفیر او در کوفـه در قیـام
عاشـورا و از آل ابیطالـب بـود .مسـلم در برخـی فتوحـات
مسـلمانان و نیـز در جنـگ صفیـن حضـور داشـت .او بـه

نمایندگـی از امامحسـین؟ع؟ به کوفـه رفت تا اوضاع آنجا
را بـه امـام گـزارش کنـد کـه اگـر کوفیـان در دعـوت خویـش
ّ
مصر و صادقاند ،امام به آنجا برود .مسـلم در  ۵شـوال به
کوفـه رسـید و در خانـه مختـار بـن ابـی عبیـده و بنابر برخی
روایات در خانه مسـلم بن عوسـجه سـاکن شـد .شـیعیان
بـه محـل اقامت مسـلم رفـت و آمد میکردند و مسـلم نامه
امامحسین؟ع؟ را برای آنها میخواند .مسلم پس از اقامت
در کوفـه آغـاز بـه گرفتـن بیعـت بـرای امامحسـین؟ع؟کرد.
دعوت به کتاب خدا ،سنت رسولاهلل ،جهاد با ظالمین،
دفاع از مستضعفین ،کمک به محرومین ،تقسیم عادالنه
بیت المال ،یاری اهل بیت ،صلح با کسانی که این افراد
با او صلح کنند و جنگ با کسانی که اینها با او بجنگند،
سخن و فعل اهل بیت را گوش دادن و بر خالف آن عمل
نکردن ،از شرایط این بیعت بود.
در کوفـه  ۱۲هـزار نفـر بامسـلم بـن عقیـل بـه نمایندگـی از
امامحسـین؟ع؟ بیعـت کردنـد و برای همراهـی امام اعالم
آمادگی کردند .برخی تعداد بیعت کنندگان را  ۱۸هزار نفر
و برخی بیش از  ۳۰هزار نفر نیز نوشتهاند .وی در گزارشی به
امام ،از آمادگی کوفیان خبر داد.
با نصب عبیداهلل بن زیاد به حکومت کوفه و ترس و هراس
کوفیان از او ،آنان به ناگاه از اطراف مسـلم پراکنده شـدند.
مسـلم پـس از تنهایـی و بیسـرپناهی بـه زنـی بـه نـام طوعه
پناه برد و در خانه او مخفی شـد؛ اما پسـر طوعه ،صبح روز
بعـد ،خبـر را بـه عوامـل حکومـت رسـاند و ابن زیـاد گروهی
۷۰نفـره را بـه محمـد بـن اشـعث داد کـه مسـلم را دسـتگیر
کنـد و بـه قصـر بیاورنـد .مسـلم دسـتگیر شـد و در روز عرفـه
(سـال  ۶۰قمـری) بـه دسـتور عبیـداهلل بـه شـهادت رسـید.
ماجرای تنها ماندن و شهادت او در کوفه ،موضوع یکی از
روضههای مشهور در میان شیعیان است که در روز عرفه و
گاه در اول محرم خوانده میشود.
مسـلم بـا رقیـه دختـر امامعلـی؟ع؟ ازدواج کـرد و از ایـن رو،
دامـاد امامعلـی؟ع؟ بـوده اسـت .در واقعـه کربلا ،در چنـد
مورد به فرزندان مسـلم اشـاره شـده اسـت .از جمله اینکه
زمانی که خبر شـهادت مسـلم را در مسـیر بین مکه و کوفه
؟ع؟ دادند  ،علی اکبر؟ع؟ پیشـنهاد داد که
به امامحسـین 
برگردند و بیوفایی کوفیان را یادآوری کرد .فرزندان مسـلم
بـا ایـن نظـر مخالفـت کـرده و امـام را بـه ادامـه راه تشـویق
کردنـد .همچنیـن ،نـام تعـدادی از فرزنـدان وی در زمـره
شهدای کربال یاد شده است .از آن میان شهادت عبداهلل

اهتشونیپ

بـن مسـلم و محمـد بـن مسـلم در کربلا در منابع کهن ثبت
شده است.

ُ
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ظاه ر
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ُ
ُح َصیـن بـن ن َمیـر (درگذشـت  ۶۶یـا ۶۷ق) ،از سـرداران
بنیامیـه در دوران معاویـه ،یزیـد و مـروان بـن حکـم .وی را
از سرسـختترین دشـمنان امامعلـی؟ع؟ و همچنیـن
از کسـانی دانسـتهاند کـه معاویـه را بـه انتخـاب یزیـد بـه
جانشـینی خـود تشـویق میکـرد .برخی روایـات از حصین
ُ
بن نمیر به عنوان صاحب شرطه (رئیس پلیس) عبیداهلل
بن زیاد در سال ۶۰ق ،و در شمار سرداران لشکر عبیداهّلل،
ضمن رویدادهای قیام امامحسین؟ع؟ و واقعه کربال ،نام
ً
َ
بردهاند؛ اما ظاهرا وی را با حصین بن تمیم تمیمی اشتباه
کردهانـد .طبـری از حصیـن بـن تمیـم تمیمـی بـه عنـوان
صاحـب شـرطه عبیـداهّلل یـاد میکنـد و از وی در حـوادث
مربـوط بـه قیـام امامحسـین؟ع؟ نـام بـرده اسـت .حصیـن
بن نمیر در واقعه حره و حمله شامیان به مکه و آتش زدن
کعبه ،نقش داشت .او با شروع قیام توابین ،به عین الورده
رفت و این قیام را سرکوب کرد .وی در سال  ۶۶یا ۶۷ق در
جنگ خازر به دست ابراهیم بن مالک اشتر ،کشته شد.

َ
ظاهـر ا َسـدی (شـهادت ۶۱ق) از قبیلـه
َحبیـب بـن ُم ِ
بنیاسـد ،اهـل کوفـه و از اصحـاب خـاص حضـرت
علـی؟ع؟ و از یـاران امـام حسـن؟ع؟ و امامحسـین؟ع؟.
حبیـب مـردی عابـد و بـا تقـوا و حافـظ کل قـرآن کریـم بـود و
هـر شـب بـه نیایـش و عبـادت خـدا میپرداخـت .زندگـی
پـاک و سـادهای داشـت .آن قـدر بـه دنیـا بیرغبـت بـود و
زهد را سرمشق زندگی خود قرار داده بود که هر چقدر به او
پیشنهاد امان و پول فراوان داده شد نپذیرفت و گفت« :ما
نـزد رسـول خـدا؟ص؟ عـذری نداریـم که زنـده باشـیم و فرزند
رسـول خـدا؟ص؟ را مظلومانـه بـه قتـل برسـانند» .حبیـب
از کوفیانـی بـود کـه پـس از مـرگ معاویـه به امامحسـین؟ع؟
بـرای آمـدن بـه کوفـه دعوتنامـه نوشـتند .وی هنگامـی کـه
بیعتشـکنی کوفیـان را دیـد ،مخفیانه از کوفه خارج شـد
و خود را به امام رساند.
در شـب عاشـورا ،نافـع بـن هلال ،حبیـب را از نگرانـی
زینـب دختـر امامعلـی؟ع؟ ،دربـاره وفـاداری یـاران امـام

آگاه سـاخت .نافـع و حبیـب ،اصحـاب امامحسـین را
گـرد آوردنـد و همگـی نـزد امـام رفتنـد و اعلان کردنـد کـه تـا
آخریـن قطـره خـون خـود از خانـدان پیامبـر؟ص؟ حمایـت
خواهند کرد .صبح عاشـورا ،امامحسـین؟ع؟ حبیب بن
مظاهـر را فرمانـده جنـاح چـپ نیروهای خویش سـاخت،
زهیر بن قین را در جناح راسـت و حضرت ابوالفضل؟ع؟
را با پرچم در قلب لشکر قرارداد.
حبیـب بـن مظاهـر ،بـا آن سـن زیـاد همچـون یـک قهرمـان
شمشـیر مـیزد ،و  ۶۲نفـر از افـراد دشـمن را کشـت .در
ایـن هنـگام بدیـل بـن صریـم عقفانـی بـه او حملـه کـرد و بـا
شمشـیری بـر فـرق او زد ،دیگـری بـا نیزه به او حملـه کرد ،تا
اینکـه حبیـب از اسـب بـر زمیـن افتـاد ،محاسـن او با خون
سـرش خضـاب شـد .سـپس بدیـل بـن صریـم سـرش را از
تـن جـدا کـرد .امامحسـین؟ع؟ خـود را بـه بالین او رسـاند و
َ
َ ْ َ ُ َْ
ـب نفسـی و حماة اصحابی» پاداش خود و
فرمود« :احت ِس
یاران حامی خود را ،از خدای تعالی انتظار میبرم .حبیب
بن مظاهر فرزندی به نام قاسم داشت .قاسم وقتی به بلوغ
رسید بدیل بن صریم را کشت.

ی
 .40مرحوم سماو 
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شـیخ محمـد بـن طاهـر ترکـی فضلـی (۱۳۷۰-۱۲۹۲ق)
معـروف بـه َ«سـماوی» از مجتهـدان ،عالمـان ،قاضیـان،
ادیبان و شاعران شیعه در قرن چهاردهم هجری .شهرت
عمـده سـماوی بـه جهـت عالقـه زیـاد او بـه نسـخهبرداری
کتابهـای خطـی و گـردآوری کتـب نـادر بـوده و از ایـن
رو دارای کتابخانـهای غنـی بـوده اسـت .سـماوی در
۱۳۷۰ق در نجـف درگذشـت و در حجـره شـماره  ۷حـرم
امامعلـی؟ع؟ بـه خـاک سـپرده شـد .کتـاب ابصـار العیـن
فـی انصـار الحسـین بـا موضـوع معرفـی شـهدای کربلا
مشهورترین اثر اوست.

صار َ
 .41کتاب ْ
«إب ُ
العین »
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صـار َ
العیـن فـی ْأنصـار ُ
ْإب ُ
الحسـین؟ع؟ اثـر شـیخ محمـد
ِ
سـماوی (متوفـای ۱۳۷۰ق) دربـاره یـاران امامحسـین؟ع؟
در واقعه کربال و قبل از آن ،اعم از شهدا و مجروحان .مؤلف
در این کتاب ۱۱۲ ،نفر از یاران امام را با ذکر طوایف و قبایل
آنـان بیـان میکنـد .مؤلـف در داخـل هر مقصد نام افـراد را
بـدون ترتیـب الفبا آورده و احتمـال دارد ترتیب خاصی در
نظر او بوده که روشـن نیسـت .سـماوی همچنین در موارد
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

متعدد با عنوان «ضبط الغریب» به توضیح لغات یا وجه
تسـمیهها پرداخته اسـت .ترجمه کتاب ابصار العین هم
با استفاده از همین چاپ تحقیقی ،توسط عباس جاللی
و بـا عنـوان «سلحشـوران طـف» در انتشـارات زائـر منتشـر
شده است.
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عبداهلل بن حوزه تمیمی (کشـته شـده روز عاشـورا  ۶۱ق)،
از سـپاهیان عمـر بـن سـعد در واقعـه کربلا ،کـه روز عاشـورا
پـس از برخـورد و گفتوگـو با امامحسـین؟ع؟ ،مـورد نفرین
آن حضـرت قـرار گرفـت و کشـته شـد .مشـاهده نفریـن
امـام و جریـان مـرگ او سـبب شـد تـا مسـروق بن وائـل که به
امید دسـت یافتن به سـر امامحسـین؟ع؟ ،در پیشـاپیش
نیروهای سـواره نظام لشـکر عمر بن سـعد حرکت میکرد،
صحنه جنگ را ترک کند.

َْ
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ُ َ
 .44أ ّم َسلم ه

صفحه 30

َ
َْ
ُم ّ
حمـد بـن اش َـعث ْبـن ق ْیـس ِک ْنـدی ،معـروف بـه ابـن
اشـعث (درگذشـت :سـال ۶۷ق) ،از عامالن واقعه کربال.
پـدر محمـد ،اشـعث بن قیـس کندی رئیس قبیلـه کنده و
کارگزار امامعلی؟ع؟ در آذربایجان بود .او در جنگ صفین
در لشـکر امامعلـی؟ع؟ بـود و در تحریـک خـوارج بـر ضـد
امامعلـی نقـش داشـت .مـادر او ،امفـروه دختـر ابوقحافـه
بـود .از ایـن رو خواهـرزاده خلیفه اول اسـت .برادرش قیس
بـن اشـعث در واقعـه کربلا از سـپاهیان عمـر بـن سـعد بود.
خواهـرش جعـده همسـر امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ بـود کـه
ایشان را به شهادت رساند.
او فرماندهـی نیروهـای ابـن زیـاد را در دسـتگیری مسـلم
بـن عقیـل بـر عهـده داشـت .در روز عاشـورا انتسـاب
امامحسـین؟ع؟ بـه پیامبـر اکـرم را انـکار کـرد .پـس از واقعه
کربلا از مخالفـان قیـام مختـار بـود و نیروهـای مختـار بـه او
دسـت نیافتنـد .سـرانجام در جنـگ مصعـب بـن زبیـر بـا
مختار ثقفی کشته شد.
ُ َ
هند دختر ابوامیة بن مغیرة مشهور به أ ّم َسلمه از همسران
پیامبـر اکـرم؟ص؟ کـه امالمومنیـن خوانـده شـدهاند .وی بـا
پذیـرش اسلام ،در سـالهای نخسـتین بعثـت پیامبر ،در
زمـره اولیـن مسـلمانان در آمـد و بـه دسـتور پیامبـر همـراه بـا
عدهای از مسـلمانان به سرپرسـتی جعفر بن ابیطالب به

حبشه مهاجرت کرد .او که قبل از پیامبر با ابوسلمه عبداهلل
بـن عبداالسـد ازدواج کـرده بـود ،در سـال چهـارم هجـری
پس از وفات شوهرش به عقد پیامبر در آمد .به نقل شیخ
صدوق از امام صادق؟ع؟ ،امسلمه پس از خدیجه؟اهس؟،
بافضیلتتریـن زنـان پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت .امسـلمه
دارای فضائـل و کماالتـی بـود کـه مـورد حسـادت عایشـه
و مایـه انـدوه او میشـد .امسـلمه در غـزوات و سـریههای
متعـددی چـون ُم َریسـیع ،خیبـر ،حدیبیـه ،خنـدق ،فتـح
مکه و حنین ،رسول خدا را همراهی کرد .امسلمه همواره
در همراهـی اهـل بیـت میکوشـید بنابـر روایـات ،امسـلمه
پـس از رحلـت پیامبر؟ص؟ یکـی از مدافعان اهلبیت؟مهع؟
بـه شـمار میرفـت ،چنانکـه از حضـرت فاطمـه؟اهس؟ در
برابـر انـکار ابوبکـر نسـبت بـه میـراث پیامبـر؟ص؟ دفـاع کـرد
و در آن سـال خـود از عطـاء محـروم مانـد .محبـت وی
بـه اهلبیـت تـا بدانجـا بـود کـه تربیـت امامحسـین؟ع؟
در دوران کودکـی -بـه ایشـان محـول شـده بـود وحتـی دردوران یزیـد پـس از شـهادت حضرت امامحسـین؟ع؟ ،به
عزاداری پرداخت .طبق بعضی از نقلها پیامبر ،مقداری
از خاک کربال را بهامسلمه داده بود و او نیز آنرا در شیشهای
نگهـداری میکـرد .حضـرت فرمـوده بـود هـرگاه دیـدی کـه
ایـن خـاک ،بـه خـون تبدیل شـد ،بـدان که فرزندم حسـین
کشته شده است .روزی امسلمه در خواب ،رسول خدا را
با چهرهای غمگین و لباسـی خاک آلود دید ،که حضرت
به او فرمود :از کربال و از دفن شهدا میآیم .ناگهان از خواب
برخاسـت ،نگاه به آن شیشـه کرد ،خاک را خونین یافت،
دانست که حسین؟ع؟ شهید شده است .آنگاه شیون و
زاری نمود و وقتی همسایهها آمدند ،ماجرا را به آنان بیان
کـرد .ایـن ماجـرا در روایـات ،بـه «حدیـث قـاروره» معـروف
است .اکثر مورخان ،تاریخ رحلت امسلمه را بعد از واقعه
عاشورا دانستهاند.

ن
 .45حدیث ثقلی 

صفحه 30

حدیث ثقلین حدیثی مشهور و متواتر از پیامبر اسالم؟ص؟
دربـاره جایـگاه قـرآن کریـم و اهـل بیـت پیامبـر؟ص؟ در دیـن
اسلام پـس از آن حضـرت .بـر اسـاس ایـن حدیـث ،پـس
از درگذشـت پیامبـر؟ص؟ ،بـرای هدایـت بایـد بـه قـرآن و
اهـل بیـت تمسـک جسـت و ایـن دو ،همـواره در کنـار
یکدیگرنـدّ .
صحـت انتسـاب ایـن حدیـث بـه پیامبر؟ص؟
را همه مسـلمانان ،شـیعه و سـنی ،پذیرفته و حدیث را در

اهتشونیپ

کتابهای حدیثی خود آوردهاند .شیعیان با تکیه بر این
حدیـث ،معتقـد بـه لـزوم امامـت و عصمت امامـان؟ع؟ و
نیز دوام امامت در همه زمانها هستند.
این حدیث در نقلهای مختلف ،با عبارتهای گوناگون
آمده ،اما محتوای همه آنها یکی است .در اصول کافی،
ّ َ
ـارک
کتـب اربعـه و َاصلـی شـیعه آمـده ّ اسـت...« :إنـی ت
از َ
َِّ ِ َ َّ َ َ ِ َّ
ْ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ
َ
ْ
َ
ِف ْ
َ
الل عز و جل
ذتم ِب ِهما لن ت ِضلوا کتاب ّ ِ
یکم أمر ِ
ین ِإ ْن أخ َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َو أ ْه َـل ب ِیتـی ِعت َر ِتـی أیهـا النـاس ْاسـمعوا و قد بلغـت إن ْ
کم
ّ َ َِ
َ
َ
َ
َس َتر ُد َ
ون َع َلی ْال َح ْو َض َفأ ْسأ ُل ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
ین َو
کم عما فعلتم ِفی الثقل ِ
َّ َ ِ َ
َ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ
َ
الل جل ِذکره و أهل ب ِیتی.»...
الثقل ِن کتاب ِ
سـنن نسـائی از صحـاح سـته اهـل سـنت ،ایـن حدیـث را
چنین نقل میکند...« :کأنی قد دعیت فاجبت ،انی قد
ترکـت فیکـم الثقلیـن احدهما اکبر من اآلخـر ،کتاب اهلل و
عترتـی اهـل بیتـی ،فانظروا کیف تخلفونـی فیهما ،فانهما
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.»...

ی
 .46سید عبدالهادی شیراز 

صفحه 30

سـید عبدالهـادی شـیرازی (۱۳۸۲-۱۳۰۵ق) فقیـه،
اصولـی و مرجـع تقلیـد شـیعیان در قـرن چهاردهم هجری
بود .سید عبدالهادی شیرازی ،در شهر سامرا تحصیالت
مقدماتی خویش را با برخی از فضالی این حوزه آغاز کرد.
فقـه و اصـول را بـا میـرزا علـی آقـا (فرزنـد میرزای شـیرازی) و
میـرزا محمدتقـی شـیرازی بـه پایـان بـرد .در سـال ۱۳۲۶
ه.ق .رهسـپار نجـف اشـرف گردیـد و درس خـارج فقـه و
اصول را در درس محمدکاظم خراسـانی و شـیخ الشـریعه
اصفهانـی ،شـرکت کـرد .فلسـفه و حکمـت را در درس
حکیـم الهـی ،محمدباقـر اصتهباناتـی شـیرازی و درس
اخلاق را از شـیخ رضـا تبریـزی آموخـت .از شـاگردان وی
میتوان آیات عظام محمدتقی جعفری تبریزی ،حسـین
وحیـد خراسـانی ،محمدرضـا مظفـر ،محمـود یوسـفی
غروی و ابوالحسن شیرازی را نام برد .وی پس از درگذشت
سـید ابوالحسـن اصفهانـی مرجعیـت را عهـدهدار شـد.
شـیرازی در دوره عبدالکریـم قاسـم حاکـم عـراق در مقابلـه
بـا تبلیغـات حـزب بعـث ،فتـوای ضـد کمونیسـتی صـادر
کرد .سید عبدالهادی شیرازی در عصر روز جمعه  ۱۰صفر
۱۳۸۲ق .در کوفـه بـر اثـر بیمـاری تـب درگذشـت و در حـرم
امیرالمومنین در نجف به خاک سپرده شد.

ی
 .47آیتاهلل گلپایگان 

صفحه 31

سـیدمحمدرضا گلپایگانـی از مراجـع تقلیـد (متولـد
۱۳۱۶ق -متوفـی۱۴۱۴ق۱۳۷۲-ش) در  ۸ذیالقعـده
سـال ۱۳۱۶ق ،در روسـتای گوگـد واقـع در پنـج کیلومتـری
گلپایـگان بـه دنیـا آمـد .پـدرش سـیدمحمدباقر ،روحانـی
بـود و در آن دیـار بـه امـام شـهرت داشـت .او در سهسـالگی
ُ
مادر و در نهسالگی پدرش را از دست داد .وی دروس دوره
«سطح» حوزه علمیه را در گلپایگان نزد سیدمحمدحسن
خوانساری برادر بزرگ سیداحمد خوانساری و محمدتقی
گوگـدی گلپایگانـی از شـاگردان آخونـد خراسـانی ،خواند.
سپس به اراک رفت و در درس آیتاهلل عبدالکریم حائری
یـزدی شـرکت کـرد .وی پـس از چهـار سـال بـا مهاجـرت
آیـتاهلل حائـری بـه قـم ،بـه آنجـا رفـت و در مدرسـه فیضیه
سـاکن شـد .او پـس از فـوت آیـتاهلل عبدالکریـم حائـری
یـزدی ،بـه نجـف رفـت و بـه مـدت سـه مـاه در درس
ضیاءالدیـن عراقـی و سیدابوالحسـن اصفهانـی شـرکت
کرد .همچنین در زمان حضور هشتماهه میرزای نائینی
و سیدابوالحسـن اصفهانـی در قـم ،در درس آنهـا حضـور
یافت .او همچنین در قم در درس سیدحسـین بروجردی
هـم حاضـر میشـد .وی در قـم بـا سـیداحمد خوانسـاری
همبحث بود.
ایشـان پـس از درگذشـت آیـتاهلل بروجـردی ،به مرجعیت
رسـید .آیـات عظـام مرتضـی حائـری یـزدی ،مرتضـی
مطهری ،سـید محمد حسـینی بهشتی ،لطفاهلل صافی
گلپایگانـی و ناصـر مـکارم شـیرازی از شـاگردان او بودهانـد.
آیـتاهلل گلپایگانـی در مـواردی چـون کشـتار مـردم در قیـام
پانـزده خـرداد ،واقعـه فیضیـه و بازداشـت و تبعیـد امـام
خمینـی ،بـا اقدامـات حکومـت پهلـوی مخالفت کـرد .از
وی حدود چهل عنوان کتاب به جا مانده است .تأسیس
بیمارسـتان ،مـدارس علمیـه ،دارالقـرآن الکریـم و مجمـع
اسلامی لنـدن از فعالیتهـای عامالمنفعـه ایـن مرجـع
تقلید است.
سـیدمحمدرضا گلپایگانی در  ۱۸آذر ۱۳۷۲ش برابر با ۲۴
جمادیالثانـی ۱۴۱۴ق در  ۹۸سـالگی در قـم درگذشـت.
دولـت وقـت جمهـوری اسلامی ایـران ،هفـت روز عـزای
عمومـی و یـک روز تعطیـل اعالم کرد .پیکر وی نخسـت در
تهران و سپس در قم تشییع شد و در حرم حضرت معصومه
به خاک سـپرده شـد .مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل
خامنهای؟دم؟ در تشییع جنازه وی در تهران ،شرکت کرد.
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س
 .48عاب 

صفحه 36

عابس بن ابیشبیب شاکری (درگذشت ۶۱ق) ،یا عابس
بـن شـبیب شـاکری ،از یـاران امامحسـین؟ع؟ و شـهیدان
کربال و اهل قبیله بنیشـاکر از قبیله بنیهمدان .عابس از
خاصان امامعلی؟ع؟ و از یاران امامحسـین؟ع؟ بود .وی
از اوصاف پسندیده قومش در حد کمالش بهرهمند بود؛ او
از رجـال شـیعه و از رؤسـای آنهـا و مـردی شـجاع و خطیبـی
ّ
متهجـد و از مهتـران ،دالوران،
توانـا و عابـدی پرتلاش و
سـخنوران ،عابـدان ،و شـبزندهداران شـیعه بـود .نقـل
ّ
شده که امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ صفین در حق مردان
بـا اخلاص و شـجاع بنیشـاکر فرمودنـد« :لـو تمت عدتهم
ألفا لعبد اهلل حق عبادته؛ اگر تعداد قبیله بنیشاکر به هزار
نفر میرسیدّ ،
حق عبادت خدا به جا آورده میشد».
مسلم بن عقیل پس از ورود به کوفه ،وارد منزل مختار ثقفی
گردید .شیعیان کوفه از ورود نماینده ویژه امامحسین؟ع؟
بـا خبـر شـدند ،در خانـه مختـار اجتمـاع کردنـد .مسـلم در
ایـن اجتمـاع ،نامـه امامحسـین؟ع؟ را بـرای مـردم قرائـت
کـرد .عابـس ،نخسـتین کسـی بـود کـه پـس از قرائـت نامـه
امـام ،بـه پاخاسـت و پـس از حمـد و ثنـای خداونـد متعـال
خطـاب بـه مسـلم گفـت« :مـن دربـاره مـردم بـه شـما خبـر
نمیدهـم و نمیدانـم نیتشـان چیسـت و از جانـب آنهـا
وعـده فریبنـده نمیدهم .به خدا قسـم از چیـزی که درباره
آن تصمیـم گرفتـهام سـخن میگویـم هنگامـی کـه دعـوت
کنید میپذیرم و همراه شما با دشمنانتان میجنگم و با
شمشیر از شما دفاع میکنم تا به پیشگاه خداوند روم و از
ایـن کار جـز ثـواب چیزی نمیخواهـم .».پس از او ،حبیب
بـن مظاهـر ایسـتاد و بـرای یـاری امامحسـین؟ع؟ ،اعلام
آمادگـی کـرد و سـخنان ایـن دو نفـر ،زمینـه را بـرای بیعـت
مردم ،فراهم نمود و بیش از هیجده هزار نفر با مسلم بیعت
کردنـد .پـس از بیعـت شـمار زیـادی از مـردم کوفه با مسـلم،
او نامـهای بـه امـام؟ع؟ نوشـته و آن حضـرت؟ع؟ را به کوفه
دعـوت کـرد؛ در نامـه از امـام؟ع؟ خواسـته بـود که هنگامی
که نامه من به دست شما رسید فورا به سوی کوفه حرکت
فرمایید ،مردم خواهان آل معاویه نیستند .مسلم این نامه
را توسط عابس بن ابیشبیب و قیس بن مسهر صیداوی
به سـوی امام ارسـال داشـت .پس از رسـاندن نامه ،عابس
بـا امامحسـین؟ع؟ و کاروانـش همـراه شـد و از مکـه تـا کربال
امـام؟ع؟ را همراهـی نمـود و در روز عاشـورا بـه شـهادت
رسـید .پیکـر بیسـر عابـس را امامحسـین؟ع؟ بـه خیمـه

مخصـوص شـهدا منتقـل کـرد؛ کـه بعـد از واقعـه عاشـورا
توسط قبیله بنیاسد به خاک سپرده شد.

َ
 .49میثم ّتما ر

صفحه 37

َ
َ
میثـم ّتمـار ا َسـدی کوفـی ،از یـاران امامعلـی؟ع؟ ،امـام
حسـن مجتبـی؟ع؟ و امامحسـین؟ع؟ ،کـه پیـش از واقعـه
کربال در کوفه به شـهادت رسـید .از جزئیات زندگی میثم،
اطالعات روشـنی در دسـت نیسـت .او در بازار کوفه خرما
میفروخـت و از ایـن رو ،بـه او لقـب ّتمـار دادنـد .کرامـات و
پیشگوییهایـی بـه او نسـبت دادهانـد .میثـم ،شـخصی
حاضـر جـواب بـود؛ هنگامـی کـه بـه نمایندگـی معترضان
بازار کوفه ،در دربار عبیداهلل بن زیاد سـخن گفت ،ابنزیاد
از منطـق ،سـخنوری ،فصاحـت و بالغـت او در شـگفت
مانـد .خطابههـای او بـر ضـد حکومـت امویـان ،وی را در
میـان دشـمنان ایـن حکومـت بـارز سـاخت .میثـم ،مـرگ
معاویه را پیشگویی کرد و خبر شهادت امامحسین؟ع؟ را
ّ
بـرای زنـی مکـی به نام جبله ،گفت .او همچنین از پیش،
از دسـتگیریاش توسـط سـرکرده طایفـه خـود و شـهادتش
بـه دسـتور ابـن زیـاد و آزادی مختار از زندان خبـر داد .وجود
ایـن ویژگیهـا در میثـم ّتمـار سـبب شـده اسـت تـا او را در
شمار اصحاب ،حواریون و یاران برگزیده امامعلی؟ع؟ به
شـمار آورنـد .در سـال  ،۶۰کمـی پیـش از قیـام امامحسـین
و حادثـه کربلا ،میثـم بـرای عمـره رهسـپار مکـه شـد .چـون
امـام را نیافـت ،سـراغ او را از ّامسـلمه گرفـتّ .امسـلمه او را
از احـوال امـام آگاه نمـود .میثـم کـه عـازم بازگشـت بـه کوفـه
بود ،از ا ّمسـلمه خواسـت به امام سلام برساند و بگوید نزد
خداوند با امام دیدار خواهد کرد.
او بـه دسـتور ابـن زیـاد بـه دار آویختـه شـد .امامعلـی میثـم
را از چگونگـی شـهادتش ،قاتـل وی و آویختهشـدنش بـه
درخـت نخلـی کـه آن را بـه او نشـان داده بـود ،آگاه سـاخته
و بـه او بشـارت داده بـود کـه پـاداش مقاومـت او در برابـر
خواسـت ابـن زیـاد آن اسـت کـه در آخـرت ،کنـار امـام در
درجهای شایسته خواهد بود .گفته شده است میثم کنار
آن درخـت نمـاز میخوانـد و بـا آن سـخن میگفـت .میثـم
خبر شهادتش را که از زبان امامعلی؟ع؟ شنیده بود ،برای
دیگـران نقـل میکـرد .مرقـد میثم تمار ،در نزدیکی مسـجد
کوفه قرار دارد.

اهتشونیپ
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َ
ب
 .51ابول َه 

صفحه 40

ََ
مختار بن ابیعبید ثقفی (۶۷-۱ق) ،رهبر یکی از قیامها
برای خونخواهی امامحسین؟ع؟ ،از تابعین و اهل طائف
بـود .بعضـی گفتهاند :فرقه کیسـانیه به او منسـوب اسـت.
کیسـان بـه معنـای زیرک و باهوش اسـت .به نقـل از اصبغ
بـن نباتـه روزی حضـرت علـی؟ع؟ مختـار را کـه طفلـی
کوچـک بـود بـر زانـوی خـود نشـاند و وی را «کیـس» خطاب
کرد .چون حضرت علی؟ع؟ دو بار وی را «کیس» خطاب
کرد ،به کیسان معروف شد .بعضی گفتهاند لقب کیسان
برگرفتـه از نـام یکـی از مشـاوران و فرماندهـان وی اسـت کـه
کنیه ابوعمره داشت.
مختار میزبانی مسـلم بن عقیل ،سـفیر امامحسـین؟ع؟ را
در کوفه بر عهده داشت و تا شهادت مسلم با وی همکاری
کرد؛ ولی هنگام واقعه کربال در زندان عبیداهلل بن زیاد بود.
در جریـان قیـام مختار ،بسـیاری از قاتلان و مجرمان واقعه
عاشـورا بـه قتـل رسـیدند .مختـار در ایـن قیـام از دو شـعار
یـا لثـارات الحسـین و یـا منصـور امت بهره جسـت .برخی
قیـام او را بـا اذن امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ میدانند .مختار
پس از  ۱۸ماه حکومت بر کوفه ،به دست مصعب بن زبیر
بـه قتـل رسـید .قبـری منسـوب بـه او در کنـار مسـجد کوفـه
نزدیک مزار مسلم بن عقیل قرار دارد.
ُ
عبدالع ّـزی بـن عبدالمطلـب (درگذشـته ۲ق) مشـهور بـه
َ
ابول َهـب ،عمـوی پیامبر؟ص؟ و از سرسـختترین دشـمنان
پیامبـر اسلام بـود .ابولهـب و همسـرش ،ام جمیـل
پیامبـر؟ص؟ را بسـیار آزار دادنـد و در مخالفـت بـا اسلام از
هیـچ کوششـی فـرو گـذار نکردنـد؛ بـه همیـن جهـت سـوره
مسد در نکوهش رفتارهای او و همسرش نازل شد.
او به پیامبر؟ص؟ آزار جسمی نیز میرساند .گاهی به دنبال
پیامبر؟ص؟ راه میافتاد و او را با سنگ میزد؛ به گونهای که
پای وی را خونآلود میکرد و او را دروغگو میخواند .یک بار
وقتی پیامبر؟ص؟ در سجده بود ابولهب سنگی بلند کرد تا
بر سر پیامبر؟ص؟ بزند اما دستش در همان حالت خشک
شـد ،پـس از التمـاس او ،وقتـی پیامبـر؟ص؟ آن حالـت را
برطـرف کـرد ،ابولهب این را را از سـحر پیامبر؟ص؟ دانسـت
و همواره با بدگویی از پیامبر مانع از تبلیغ اسلام میشـد.
وقتی قریشـیان تصمیم به تحریم مسـلمانان و بنی هاشـم
گرفتنـد ،او تنهـا فـرد از بنی هاشـم بود کـه با قریش همراهی

کـرد .ابولهـب از جملـه سـران قریش بـود که تصمیم به قتل
شـبانه پیامبـر؟ص؟ گرفـت .او در جنـگ بـدر شـرکت نکـرد،
ولـی بـه جـای خـود شـخص دیگـری را فرسـتاد .ابولهـب
هفت روز پس از واقعه بدر در اثر بیماری درگذشت.

ل
 .52ابوجه 
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ابوالحکـم عمـرو بـن هشـام بـن مغیـرة مخزومی ،مشـهور به
ابوجهـل (مـرگ :سـال دوم هجـری) ،از اشـراف قریـش ،از
مشـرکان بنـام مکـه و از مخالفیـن سرسـخت پیامبـر؟ص؟ و
اسلام بـود .او رنـج و آزار فراوانـی بـر مسـلمانان و بنیهاشـم
تحمیـل کـرد .تلاش برای قطـع رابطه قریش با بنیهاشـم،
ممانعـت از حمایـت ابولهـب از پیامبـر؟ص؟ و طراحـی
توطئـه قتـل پیامبـر؟ص؟ ،از اقدامـات او علیـه اسلام و
مسـلمانان بـود .وی در جنـگ بـدر در  ۷۱سـالگی کشـته
شـد .پیامبر؟ص؟ با شـنیدن خبر کشـته شـدن ابوجهل (که
او را رأس پیشـوایان کفـر و فرعـون امـت نامیده بود )،گفت:
«خدایا! وعده خود را محقق ساختی پس نعمتت را بر من
تمـام گـردان ».ابوجهـل بـه دسـت دو جـوان کم سـال یعنی
معاذبن عمرو و معا ذ بن عفراء کشـته شـد و هنوز رمقی در
هلل بن مسعود ،سر او را از تن جدا کرد.
بدن داشت که عبدا 

َ
ی
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َ
ش َـبث بـن ِر ِبعـی بـن حصین تمیمـی یربوعی (درگذشـت
حدود ۷۰ق) ،از اشـراف کوفه و شـخصیتهای بیثبات
تاریـخ اسلام .شـبث ،از مخالفـان عثمـان و فرماندهـان
سـپاه امامعلـی؟ع؟ در جنـگ صفیـن بـود .او در مسـیر
حرکت به سوی نهروان ،به خوارج پیوست اما با سخنان
امام برگشت و فرماندهی قسمتی از سپاه امام را در جنگ
نهروان به دست گرفت .او از کسانی بود که علیه حجر بن
عـدی شـهادت داد .در واقعـه کربلا ،از کسـانی بـود کـه بـه
امامحسـین؟ع؟ نامـه نوشـت و از آن حضـرت خواسـت تا
به کوفه بیاید؛ اما با تسلط ابن زیاد بر کوفه تغییر موضع داد
و در پراکنـده کـردن اهالـی کوفه ،از اطراف مسـلم بن عقیل
نقـش بـه سـزایی داشـت .در روز عاشـورا با آنکـه فرماندهی
نیروهای پیاده سـپاه عمر بن سـعد را بر عهده داشـت؛ اما
سـعی میکرد تا خود را کمتر نشـان دهد .او در قیام مختار
و شـورش اشـراف کوفـه بـه مقابلـه بـا مختـار پرداخـت و در
تحریـک مصعـب بـن زبیـر و قتـل مختـار نیز نقش داشـت.
شبث در حدود ۷۰ق درگذشت.
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

امامحسـین؟ع؟ در روز عاشـورا خطـاب بـه افـرادی ماننـد
شبث بن ربعی فرمود:
ّ
«ای شـبث بـن ربعـی!ای حجـار بـن أبجـر!ای قیـس بـن
اشـعث! ...مگر شـما برایم ننوشته بودید :میوهها رسیده،
باغهـا سرسـبز شـده و نهرهـا لبریـز گردیـده[ ،اگـر بیایـی] بـر
سپاهی که برایت آماده شده ،وارد خواهی شد ،بیا؟!»

ن
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فرقـه مرجئـه ،یکـی از شـعب و فـرق انحرافـی در اسلام بـه
شـمار مـیرود .از جملـه اعتقـاد آنـان ایـن بـود کـه اگر کسـی
ایمـان داشـته باشـد (اقـرار زبانـی) و گناهـان کبیـره ماننـد
کشـتن بسـتگان خـود ،زنـا ،دزدی ،قتـل نفـس محترمـه،
آتـش زدن قـرآن و کعبـه انجـام دهـد ضـرری بـه ایمـان او
نمیرسد و ایمانش مانند ایمان جبرئیل و میکائیل است.
مرجئه قومی هستند که به ایمان اکتفاء نموده و اعمال را
در ایمـان مدخلیـت نمیدهنـد .مراتب ایمـان را متفاوت
نمیداننـد و بـا وجـود ایمـان معصیـت را مضـر نمیدانند.
همانطور که با وجود کفر اطاعت فائدهای ندارد .این فرقه
به همراه برخی فرق منحرف قائلند که غاصبین خالفت
و ظالمین به والیت ،عالوه بر اینکه ظالم و گنهکار نبودند،
عملکردشان نیز صحیح بوده و اهل بهشت هستند و این
فرقـه بـه خالفـت ایـن غاصبیـن و ظالمیـن اعتقـاد دارنـد.
همانطور که حکومتهای جائر اموی را تایید میکردند.
نظریـه ارجـاء خطـر بزرگـی بـرای اخلاق فـردی و اجتماعـی
ی بند
اسـت و از جملـه عوامـل بـرای رشـد و ترویـج فسـاد و بـ 
و بـاری اسـت .زیـرا در ایـن تفکـر گناه کبیره ضـرری به ایمان
نمیزنـد و بـه صاحـب کبیـره نمیتـوان حکـم نمـود کـه اهل
بهشـت اسـت یـا جهنم .اعتقـادات مرجئه بـرای امویان که
از ارتـکاب ظلـم و تجـاوز و گناهـان بـزرگ در نهـان و آشـکار
پروایـی نداشـتند پناهـگاه و مـاوای خوبـی بـود .زیـرا عقیده
مرجئه باعث شد که امر به معروف و نهی از منکر را وانهند و
بگویند :اگر امام یا خلیفه مرتکب کبیره شود از ایمان خارج
نیسـت و واجباالطاعـه اسـت .در نتیجـه تفکـر مرجئـی
ابزار مناسـبی در دسـت زمامداران مسـتبد و تبهکار شد .به
همین دلیل ،هیچ یک از زمامداران اموی با مرجئه به خاطر
عقیده ارجاء مخالفت نکردهاند بلکه به تقویت این تفکر
میپرداختنـد .اهلبیـت؟مهع؟ همانطـور که به مبارزه علمی
بـا ایـن فرقـه برخاسـتند ،به افشـاگری و معرفی چهـره واقعی
آنـان پرداختنـد .حضـرت امـام صـادق؟ع؟ بـا هوشـیاری

در برابـر مرجئـه از شـیعیان میخواهنـد کـه فرزندانشـان را بـا
شـناخت معـارف اهلبیـت؟مهع؟ از خطـر مرجئـه دور کنند:
علموا صبیانکم من علمنا ما ینفعهم اهلل به التغلب علیهم
المرجئـه برایهـا .امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد :خـدا مرجئـه را
لعنت کند .زیرا دشمن ما هستند در دنیا و آخرت.

 .55عمر بن سع د

صفحه 46

ّ
عمـر بـن سـعد بـن ابیوقـاص معـروف بـه عمـر سـعد و ابـن
سـعد (کشـته شـده در  ۶۵یـا  ۶۶یـا ۶۷ق) ،فرمانـده سـپاه
عبیـداهلل بـن زیـاد در واقعـه کربلا بـوده اسـت .خوارزمـی بـه
نقـل از ابـن اعثـم کوفـی میگویـد هنگامـی کـه حسـین بـن
علی؟ع؟ به علت خودداری از بیعت با یزید بن معاویه از
مدینه مهاجرت کرد و به مکه پناه برد ،عمر بن سعد ،امیر
(یـا شـاید امیـر الحـاج) مکـه بـود و چـون تمایل و اسـتقبال
حجاج خانه خدا را از حسین؟ع؟ مشاهده کرد به مدینه
رفت و برای یزید نامه نوشت و او را از آمدن حسین؟ع؟ به
مکه آگاه ساخت.
گفتهاند عمر سعد قرار بود راهی ری شود و حکومت آنجا
را در دسـت گیـرد؛ ولـی ابـن زیاد ،اعطـای حکومت ری به
او را مشـروط بـه رویارویـی با امامحسـین؟ع؟ کـرد .عمر بن
سـعد بـا لشـکر چهـار هـزار نفـری بـه کربلا رفـت .عصـر روز
تاسـوعا عمر سـعد سـوار بر اسـب شـد و به سـپاهیان خود
گفت« :ای لشـکریان خدا! سـوار شـوید که شما را بشارت
بـاد ».سـپاه کوفـه آمـاده جنـگ شـد .وقتـی امامحسـین
از قصـد آنـان آگاه شـد ،درخواسـت کـرد آن شـب را بـرای
عبـادت بـه او مهلـت دهند .عمر سـعد پس از مشـورت با
فرماندهان سپاه خود ،پذیرفت.
او نخستین تیر جنگ را در روز عاشورا به سوی حسین؟ع؟
و یارانـش رهـا کـرد و گفت :شـاهد باشـید که من نخسـتین
کسـی بـودم کـه تیـر پرتـاب کـردم .پـس از آنکـه علـی اکبـر به
میدان رفت ،امام خطاب به عمر سعد چنین نفرین کرد:
«خدا نسل تو را قطع کند (فرزندت را بکشد) و کسی را بر تو
مسلط گرداند که در بستر ،سر از تنت جدا کند ».در جریان
قیـام مختـار عمـر سـعد در بسـترش بـه قتـل رسـید و پسـر او
(حفص) نیز کشـته شـد .پس از شهادت امامحسین؟ع؟
و یارانـش دسـتور داد بـر بـدن آنـان اسـب بتازنـد .ابـن سـعد
بـه حکومـت ری نرسـید و در سـال  ۶۶ق بـه دسـت مختار
ثقفی کشـته شـد .او از شـخصیتهای منفور نزد شیعیان
بوده و در زیارت عاشورا لعن شده است.

اهتشونیپ

ج
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ََ
ی
کاهل 
حارث اسدی ِ
 .57انس بن ِ
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َ
ذحجی ُز َبیدی از فرماندهان لشکر عمر
عمرو بن َح ّجاج َم ِ
بن سـعد در واقعه کربال .عمرو بن حجاج از کسـانی بود که
به امامحسـین؟ع؟ نامه نوشـت و از آن حضرت خواسـت
تا به کوفه بیاید .اما در روز عاشورا فرماندهی جناح راست
سپاه عمر بن سعد و مسولیت محاصره شریعه فرات را بر
عهده داشت .او در روز عاشورا امامحسین؟ع؟ را خارجی
معرفی کرد که با واکنش امام مواجه شد .سپاهیان تحت
فرماندهی او ،مسـلم بن عوسـجه را به شـهادت رسـاندند.
وی در قیـام مختـار از مخالفـان وی بـود و پـس از شکسـت
شورش اشراف کوفه ناپدید شد.
ََ
کاهلی از اصحاب پیامبر؟ص؟ و از شهدای
حارث ِ
انس بن ِ
کربلا .گفتهانـد وی در جنـگ بـدر و جنـگ ُح َنیـن شـرکت
ّ
اصحـاب ُص ِفه
داشـته اسـت .پـدر او حـارث بـن نبیه جزو
ِ
بـوده اسـت .او راوی حدیثـی از پیامبـر دربـاره کشـته شـدن
امامحسـین؟ع؟ در کربلا اسـت .او گفتـه اسـت :از رسـول
َّ
«إن ابنـی هـذا َ
یعنـی ُالحسـین-
خـدا شـنیدم کـه فرمـود:
ْ ُ
َ
ُ َ َ
َ
َ
ُْ َ
ْ
َ
ـأرض یقـال لهـا كربلاء فمـن ش ِـهد ذلـك ِمنكـم
َی ْقتـل ِب ٍ
فل َی ْن ُص ْر ُه؛ این پسرم (یعنی حسین) در سرزمینی که به آن
کربال گفته میشود ،کشته میشود .پس هر یک از شما آن
را درک کرد ،او را یاری کند».
ُ
ََ
به گفته َبالذری ،انس که در کوفه زندگی میکرد برای پرهیز
از وارد شـدن در جنـگ ،از کوفـه خـارج شـد .او در منزلـگاه
قصـر بنیمقاتـل گفتگوی امامحسـین؟ع؟ با عبیـداهلل بن
حـر جعفـی (کـه او نیـز بـا همیـن قصـد از کوفـه خـارج شـده
بـود) را شـنید و پـس از آن نـزد امـام آمـد و گفـت« :بـه خـدا
سـوگند از کوفـه خـارج نشـدم جـز به این سـبب که همانند
عبیـداهلل بـن حـر ،جنگیـدن بـا تو یا جنگیـدن در کنـار تو را
ناخـوش داشـتم ،ولـی خداونـد یاری تـو را در دلـم انداخت
و بـه همراهـی بـا تو برانگیخت ».ولـی به نقل برخی دیگر از
منابع او در کربال به امامحسین؟ع؟ پیوست.
ََ
بنـا بـر نقـل برخـی منابـع ،انـس قبـل از عاشـورا به خواسـت
امامحسـین؟ع؟ نـزد عمـر سـعد رفـت تـا او را موعظـه کنـد.
وقتـی بـر عمر سـعد وارد شـد ،بر او سلام نکـرد .عمر گفت:
چرا بر من سلام نکردی؟ مگر من مسـلمان نیسـتم؟ انس
گفت :به خدا سوگند تو مسلمان نیستی چون میخواهی
پسـر رسـول خـدا؟ص؟ را بکشـی .عمـر سـر بـه زیـر انداخت و

گفت به خدا سوگند میدانم قاتل حسین در آتش است،
ولی گریزی از اجرای فرمان امیر عبیداهلل بن زیاد نیست.
انـس در روز عاشـورا از امامحسـین؟ع؟ اجـازه گرفـت و بـه
میـدان رفـت و رجـز خوانـد و پـس از کشـتن چندیـن نفـر بـه
شـهادت رسـید .نـام او در زیـارت ناحیـه مقدسـه (غیـر
معروفه) آمده است.
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ابوعبـداهلل محمـد بـن سـعد بـن منیـع ،مشـهور بـه كاتـب
واقـدى ( )230-168مـورخ و سـیرهنویس مشـهور بغـداد
و مؤلـف کتـاب الطبقـات الكبـرى اسـت .او از موالـى
حسـین بـن عبـداهلل نـواده عبـاس عمـوى پیامبـر بـود .ولى
ابـن خلـكان بنـا بـه مسـتندى نامعلـوم او را زهـرى شـمرده
است .همو از وى تعبیر به بصرى كرد و زاخائو و برخى دیگر
بصره را محل تولد او دانستهاند.
ابـن سـعد از نخسـتین سیرهنویسـانى اسـت كـه در غیـر
مدینه نشـأت یافتند چه آنكه غالب سـیره نویسـان پیش
از او چـون ابـن اسـحاق و واقـدى مدنىانـد .او از جمعـى
از برجسـتهترین مشـایخ بصـره كوفـه و بغـداد چـون هشـیم
بـن بشـیر ،اسـماعیل بـن علیـه ،وكیـع بـن جـراح ،سـفیان
بـن عیینـة ،هشـام كلبـى ،هیثـم بـن عـدى و ابونعیـم
فضـل بـن دكیـن ،روایـات تاریخـى و حدیـث فـرا گرفـت .او
مدتـى نیـز در مدینـه اقامـت گزیـد و از مشـایخ آن دیـار چون
معـن بـن عیسـى ،محمـد بـن اسـماعیل بـن ابـى فدیـک و
ابوحمزة انس بن عیاض ،اسـتماع نمود .از برخى مشـایخ
مكـى چـون احمـد بـن محمـد ازرقـى و سـعید بـن منصـور
حدیث شنیده است.
زمان دقیق حضور او در حجاز دانسـته نیسـت؛ قدر مسـلم
ایـن اسـت كـه او در سـال  189در مدینه بـوده و پیش از 210
به عراق بازگشـته اسـت .به جز افراد یاد شـده نام دهها تن
دیگـر از مشـایخ ابـن سـعد در اسـانید کتاب طبقـات دیده
مىشـود .او حتـى از رجـال هـم طبقـه خـود چـون یحیـى
بـن معیـن روایـت كـرده اسـت .او در بغـداد بـه حلقـه درس
محمـد بـن عمـر واقـدى پیوسـت و از خـواص شـاگردانش
گردید به طورى كه به كاتب واقدى شهرت یافت .با توجه
به خروج واقدى در  180ه .از مدینه به عراق و سن ابن سعد
در آن زمان بعید به نظر مىرسد كه سابقه آشنایى آن دو به
مدینه برگردد او آثار و مرویات استادش واقدى را در تاریخ و
غیر آن در اختیار داشـت و مهمترین راوى آثار او بود و برای
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

تدویـن آثـار خـود از آنها بهره گرفت و بسـیارى را در طبقات
گنجانید.
ابـن سـعد سـنى متعصبـى اسـت كـه مذهـب او بـه وضـوح
از کتابـش پیداسـت امـا زمانـى كـه مأمـون اعلام كـرد همـه
بایـد بـه خلـق قرآن گواهـى دهند وى همراه یـک گروه هفت
نفرى به رقه فرا خوانده شـد و در آنجا به خلق قرآن اعتراف
كرد .این مطلب ضمن اینكه نشانه اعتبار و اهمیت مقام
اجتماعـى اوسـت بـا توجـه بـه عقایـد او بـه نظـر مىرسـد از
روى ناچارى صورت گرفته باشد به همین جهت نویسنده
مقدمه طبقات (السلمى-طبقات-الطبقة الخامسه) این
كار ابن سعد را تقیه دانسته است .ابن سعد راوى در قرائت
نیـز بـوده اسـت و قرائـات مختلـف بـه خصـوص قرائـات
قاریان مدینه را از واقدى فرا گرفته و نزد یعقوب بن اسحاق
حضرمى قارى بصره و از قاریان دهگانه نیز حاضر مىشده
است .ابن سعد در  62سالگى در بغداد وفات كرد.
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الطبقات الکبری ،نام کتابی از محمد بن سـعد بن منیع
بغـدادی بـا موضـوع زندگـی و سـیره پیامبـر اسلام؟ص؟ و
یاران ایشـان بوده و در آغاز سـده سـوم هجری نوشـته شـده
است .این کتاب که طبقات ابن سعد نیز نامیده میشود
از مهمتریـن منابـع سیرهنویسـی و صحابهشناسـی (رجـال
حدیث) به شمار میرود.
ابـن سـعد کـه شـاگرد و کاتـب واقـدی بـود همـه
دستنوشـتههای او را در دسـت داشـته و توانسـت کـه بـا
توسعه دانش حدیثی و تاریخی خود از طریق تحصیل در
شـهرهای مختلـف عـراق و حجاز ،نوشـتههای اسـتادش
واقدی را تکمیل کند .اما تنظیم و منسجمکردن همه این
مطالب توسط خودش مقدور نشد و پس از وفاتش توسط
شـاگرد ّ
مبـرز وی یعنـی حسـین بـن فهـم تدوین شـد .یعنی
کتاب طبقات در واقع توسـط ابن فهم تدوین شـده اسـت
اگر چه محتوا و مطالب آن از ابن سعد است.
بـه هـر حـال ایـن کتـاب مهمتریـن کتابـی اسـت کـه از قـرن
دو و سـه باقـی مانـده و بسـیاری از مطالـب مربـوط بـه
سـیر ه نبـی اکـرم و اصحـاب ایشـان و همچنیـن بررسـی
شـخصیتهای مهـم اسلام تا زمـان خودش را در بـر دارد.
ایـن کتـاب از منابـع مهـم مورخـان وسیرهنویسـان متاخـر
از اوسـت و دانشـمندانی مثـل بیهقـی ،ابـن اثیـر ،ذهبـی،
ابـن حجـر و دیگـران مطالـب آن را نقـل و بررسـی کردهانـد.

کتابهایـی بـا عنـوان طبقـات ،فـراوان تالیـف شـده
اسـت؛ اما کتاب ابن سـعد اهمیت بسـزایی در این زمینه
دارد و علـت آن هـم تقـدم در جامعیـت نسـبت بـه سـایر
کتابهای تالیف شده است و اینکه مفصلترین کتاب
در زمینه صحابهشناسی و سیرهشناسی میباشد.
در ایـن کتـاب اطالعـات فراوانـی دربـاره حـدود چهـار
هـزار و دویسـت و پنجـاه شـخص کـه از آغـاز اسلام تـا دهـه
چهـارم قـرن سـوم هجری قمری سـهمی در روایت حدیث
داشـتهاند آمـده اسـت .از ایـن تعـداد ،ششـصد نفـر زن
هستند و بقیه آنها مرد هستند .جلد اول و بیش از نصف
جلـد دوم آن بـه پیامبـر؟ص؟ اختصـاص دارد و سـپس بـه
صحابـ ه و تابعیـن پرداختـه اسـت .ایـن کتـاب در هشـت
مجلد چاپ شده و جلد نهم آن به عنوان طبقه پنجم به
آن افـزوده شـده اسـت و سـه مجلـد بـه عنـوان فهرسـت نیـز
بر آن ضمیمه شـده اسـت .البته در این کتاب شـرح حال
عـدهای از راویـان متاخـر از ابـن سـعد نیـز موجـود اسـت کـه
نشـانه تدوین کتاب توسـط شـاگردان ابن سـعد میباشـد.
ابـن سـعد کـه یـک سـنی مذهب متعصـب بوده اسـت در
بسـیاری از مـوارد ،در شـرح حـال شـخصیتهای شـیعه و
نقـل وقایـع مربـوط بـه شـیعه کینـهورزی خـود به شـیعیان را
اظهار کرده است.
روش مولـف در تالیـف طبقـات «حدیثـی» بـوده و حتـی
جزییترین مطالب را با نقل سند ذکر کرده است .هر طبقه
ً
از این کتاب تقریبا یک دوره بیست ساله را در بر میگیرد.

م
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کسی است که به امر پدرش به نزد عمر سعد رفت و پیغام
پدرش را به او رسـانید که« :مواظب خود باش ،زیرا مختار
قصـد جانـت را کـرده اسـت» .عمـر سـعد نیـز در جـواب
عریـان گفـت« :خدا پدرت را بیامـرزد و از بابت این برادری
به او جزای خیر عطا فرماید».
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کنیسـه یـا کنشـت بـه نیایـشگاه یهودیـان یـا محـل
اجتماعات دینی یهودیان گفته میشود.

ن
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عملیـات فتحالمبیـن از عملیاتهـای نظامـی ایـران بـر
علیـه نیروهـای عـراق ،در فروردیـن  ۱۳۶۱در خلال جنـگ
ایران و عراق بود ،که با تلفات باالی انسـانی پس از هفت

اهتشونیپ

روز نبـرد سـنگین و بـا پیـروزی قاطـع نیروهـای ایرانـی و
عقبنشـینی ارتـش عـراق ،به پایان رسـید .این عملیات
در سـاعت سـی دقیقـه بامـداد روز دوشـنبه  ۲فروردیـن
 ۱۳۶۱در جبهه جنوبی ،در منطقه غرب شـهرهای دزفول
و شـوش بـا وسـعت حـدود  ۲۵۰۰کیلومتـر مربـع در اسـتان
خوزسـتان انجـام شـد .طرحریـزی عملیـات فتحالمبیـن
از اواسـط آبـان  ۱۳۶۰آغـاز شـده بود .بسـیاری بـر این باورند
کـه ایـن عملیـات نقطـه عطـف جنـگ ایـران و عـراق
اسـت ،کـه در نهایـت منجـر بـه بیـرون رانـدن نیروهـای
عراقـی از بخـش بزرگـی از خـاک خوزسـتان شـد .هـر چنـد
برخی دیگر از مفسـران جنگ ،عملیات بیتالمقدس را
تعیینکنندهتریـن عملیـات در طـول جنـگ ایـران و عراق
میدانند.
عملیات فتحالمبین باعث آزادسازی  ۲۴۰۰کیلومتر مربع
از سـرزمینهای اشـغالی ،شـامل دهها بخش و روسـتا و نیز
چندیـن جـاده ارتباطـی مهـم شـد ،همچنیـن شـهرهای
دزفـول ،شـوش ،اندیمشـک و پایـگاه هوایـی دزفـول نیـز ،از
دید و تیر مؤثر ارتش عراق خارج گردید.
در نهایت عملیات فتحالمبین با پیروزی قاطع نیروهای
ایـران و آزادسـازی حـدود  ۲۵۰۰کیلومتـر مربـع از مناطـق
اشـغال شـده توسـط ارتـش عـراق ،بـه پایان رسـید .تلفات
نیروهـای ایـران حـدود  ۳۰٫۰۰۰نفـر و تلفـات نیروهـای عراق
 ۲۵٫۰۰۰نفر به عالوه  ۱۵٫۰۰۰نفر اسیر گزارش شده است.
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صفویـه یـا صفویـان (حک  ۱۱۳۵- ۹۰۷ق) سلسـلهای از
حاکمـان شـیعه ایـران کـه بـا رسـمی کـردن مذهب شـیعه
در ایـران کوشـیدند هویتـی یگانـه بـه مردم ایران ببخشـند
و در نتیجـه نخسـتین حکومـت شـیعه در سراسـر ایـران را
شکل دادند.
صفویـان اعضـای یـک طریقـت صوفیانـه بودنـد کـه در
قـرن هفتـم قمـری توسـط شـیخ صفیالدیـن اردبیلـی
بنیانگـذاری شـد .در نیمـه دوم قـرن نهـم تحـت رهبـری
شـیخ جنیـد و شـیخ حیـدر جـد و پـدر شـاه اسـماعیل،
نهضتـی مذهبـی ،سیاسـی و نظامـی صـورت یافـت کـه
سـرانجام در آغاز قرن دهم توانسـت با فتح تبریز به دسـت
سـپاه قزلبـاش و رهبـری اسـماعیل قـدرت سیاسـی را
در دسـت گیـرد .حکومـت صفویـه تـا سـال ۱۱۳۵ق کـه
اصفهان توسط شورشیان افغان سقوط کرد ادامه یافت.

ایـران عصـر صفـوی در زمینههـای نظامـی ،فقهـی و هنری
پیشـرفتهای چشـمگیری بـه دسـت آورد .دعـوت از
فقهـای بنـام تشـیع خصوصـا از جبـل عامـل لبنـان باعث
شـد تـا پشـتوانه فکـری و عقیدتـی ایـن حکومـت شـیعه
بنیادیـن شـود و ایـن امـر توانسـت زمینـه پـرورش فقهـای
معروفـی چـون میردامـاد ،فیـض کاشـانی ،مالصـدرا و
محمدباقر مجلسـی شـود .ادبیات نیز در این دوره ،رنگی
شـیعی و مذهبـی بـه خـود گرفـت و مرثیهسـرایانی ماننـد
محتشم کاشانی وارد این عرصه شدند.
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ی و شـیعه ،منسـوب بـه بویـه
آل بویـه ،سلسـلهای ایرانـ 
معـروف بـه ابوشـجاع کـه در خلال سـالهای  ۳۲۲تـا
۴۴۸ق۱۰۵۶-۹۳۳/م ،بـر بخـش بزرگـی از ایـران و عـراق
و جزیـره تـا مرزهـای شـمالی شـام حکومـت داشـتند.
حکومـت آلبویـه برای تقویت و رونق مراسـم شـیعه امامیه
اهتمام فراوان ورزید و مراسـم عزاداری امامحسـین؟ع؟ در
عاشـورا و جشـن والیت حضرت علی؟ع؟ در غدیر خم را
بـا شـکوه و عظمـت برپـا کـرد .همچنیـن در پرتـو حکومـت
ائمـه شـیعه در عـراق ّ
ایـن سلسـله ایرانـی ،قبـور ّ
مرمـت و
بازسازی شد و ّ
سنت زیارت مشاهد شریفه ،رو به گسترش
بیسـابقه نهاد .شـعائر دیگر شـیعه امامیه همچون گفتن
َ ْ ْ َْ ُ َ ّ
َ َ
یـر ال َع َمـل و اش َـهد ا َن َعلیـا َولـی اهّلل در اذان،
حـی علـی خ ِ
استفاده از مهر نماز و تسبیحی که از تربت امامحسین؟ع؟
ساخته شده بود ،از دیگر نمادهای شیعه امامیه در عراق
عهد آلبویه خوانده شده است.
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ُ ّ
یومالـدار مشـهور بـه حدیـث یوماإلنـذار و حدیـث
حدیـث
عشـیره ،روایتـی از پیامبـر اکـرم؟ص؟ اسـت کـه در آن ،از
خویشـاوندان خـود میخواهـد دعـوت او را بپذیرنـد و
اسلام بیاورنـد و در ضمـن آن بـه وصایـت و خالفـت
علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ تصریـح میکنـد .بنابـر گـزارش
منابـع تاریخـی ،حدیثـی و تفسـیری ،ایـن حدیـث پـس از
آن صادر شـد که در سـال سـوم بعثت ،طبق آیه  ۲۱۴سـوره
شعراء مشهور به آیه انذار ،پیامبر مامور شد تا اقوام نزدیک
ّ
خویش را به اسالم دعوت کند .این حدیث از جمله ادلۀ
متکلمـان امامیـه در اثبـات خالفـت بالفصـل و وصایـت
امامعلی؟ع؟ است.
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شـرح ماجـرا از ایـن قـرار اسـت :بـه نقـل منابـع تاریـخ اسلام
و تفسـیر قـرآن ،بـا نـزول آیـه انـذار در سـال سـوم بعثـت،
پیامبـر؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ دسـتور داد غذایـی فراهـم کنـد
و فرزنـدان عبدالمطلـب را بـه میهمانـی فرابخوانـد تـا در
ایـن جلسـه فرمـان الهـی را اجـرا و آنـان را بـه اسلام دعـوت
کنـد .حـدود  ۴۰نفـر از جمله ابوطالـب ،حمزه و ابولهب به
میهمانی آمدند .گفتهاند که غذا به ظاهر اندک بود و برای
آن جمعیت کافی نبود؛ اما همگی خوردند و سـیر شـدند
و چیـزی از آن کـم نشـد .بدیـنرو ،ابولهـب گفـت« :محمـد
جـادو کـرده اسـت ».سـخنان ابولهـب ،مجلـس را از طـرح
دعوت پیامبر؟ص؟ خارج کرد و پیامبر؟ص؟ از طرح موضوع
منصـرف شـد و جلسـه بـدون اخـذ نتیجـه پایـان یافـت .با
دسـتور پیامبـر؟ص؟ بـار دیگر امامعلـی؟ع؟ مأموریت یافت
کـه بـا همـان ترتیـب قبلـی غـذا تهیـه و از خویشـاوندان
پیامبـر؟ص؟ دعـوت کنـد .بـار دوم و یـا سـوم پیامبر؟ص؟ پس
از صرف غذا فرمود:
ّ َ
«یا َب ِنی َع ْب ِد ْال ُم َّط ِلب إ ّ ِنی َو ِ َ
الل َما أ ْع َل ُم َش ّاب ًا ِفی ْال َع َرب َجاءَ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ِ ْ ِ ُ ُ ْ ّ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ِ ُّ ْ
یـر الدنیا
ـل ِممـا ِجئتکـم ب ِه إ ِنـی قد ِجئتکم بخ
ق ْومـه ِبأف َضْ َ
َُّ َ َ َ ِ َ ِْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ْ ِ َ
َ
ُ
َ
الل تعالی أ َن أدعوکم ِال ِیه فأیکم یؤ ِازر ِنی
َوال ِخ َر ِة َو قد أمر ِنی
ُ
َ َ َ َْْ َ َ َ ْ ُ
َ َ َ
َ
علی هذا الم ِر علی أن یکون أ ِخی و خ ِلیف ِتی ِفیکم؟
ای فرزنـدان عبدالمطلـب! بـه خـدا قسـم در میـان عـرب،
جوانی را سـراغ ندارم که چیزی بهتر از آنچه من برای شـما
آوردهام ،بـرای قومـش آورده باشـد .مـن خیر دنیا و آخرت را
بـرای شـما آوردهام .خـدا بـه مـن فرمـان داده اسـت تـا شـما
را بهسـوی او فراخوانـم ،اکنـون کدامیـک از شـما مـرا یـاری
میکند تا برادر من و (وصی و) جانشـین من در میان شـما
باشد؟»
کسـی پاسـخ نـداد .امامعلـی؟ع؟ کـه از همـه کوچکتـر
بـود ،گفـت« :ای پیامبـر َخـدا! مـن تـو را یـاری میکنـم».
ّ َ
ُ
َ َ
فرمود«ِ :إ َن َهذا أ ِخی َو َو ِصیی َو خ ِلیف ِتی ِفیک ْم
پیامبر؟ص؟ ُ َ
َ
َ
ُ
ف ْاس َـم ُعوا لـه َوأ ِطیعـوا؛ ایـن بـرادر ،وصـی و جانشـین مـن در
میان شماست .سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید».
جمعیـت برخاسـتند؛ در حالـی کـه میخندیدنـد و بـه
ابوطالب میگفتند« :محمد امر کرد که از پسـرت اطاعت
کنی و به حرف او گوش فرا دهی».
مورخان و مفسران با نامها و تعابیر متعددی از این رویداد
یـاد کردهانـد[ ]۳و در برخـی روایـات نیـز بـا تعبیـر «بیعـة
العشیرة» از آن یاد شده است.
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قاضـی ابوالقاسـم ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل بـن احمـد بـن
محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن حسـکان قرشـی عامری
نیشـابوری ،معـروف بـه ابنحـذاء (ابنحـداد) ،از علمـای
بـزرگ قـرن پنجـم هجـری اسـت .عبیـداهلل در نیشـابور در
خانـوادهای اهـل علـم بـه دنیـا آمـد .او از همـان کودکـی
در محضـر پـدر و پدربـزرگ خـود بـه فراگیـری علـم و دانـش
مشـغول شـد و خود را آماده کرد تا یکی از چهرههای بزرگ
علم و دانش در جهان اسلام گردد .خاندان وی خاندانی
اهـل علـم و مشـهور بودنـد .جـد بـزرگ آنهـا امیرعبـداهلل بـن
عامـر بـن کریـز در زمـان خالفـت عثمـان منطقه خراسـان را
فتـح کـرده بـود و مـردم آن سـامان بـه دسـت وی مسـلمان
شـده بودنـد .از ایـن جهـت خانـدان وی از عـزت و احتـرام
خاصـی در نـزد مردم برخـوردار بودند .پدربزرگش احمد بن
محمـد بـن احمـد ( ۴۲۳ -۳۲۰هجـری) از روات حدیـث
بود و از ابواسحاق بزازی و ابوعمرو بن مطر و ابوالحسن ابن
بنـدار صیرفـی روایـت نقـل کرده اسـت .پـدرش عبداهلل بن
احمد بن محمد ( ۴۵۰ -۳۶۳هجری) نیز واعظی مشهور
بود .وی روزهای یکشنبه در مسجد مربعه در شهر نیشابور
مجلس وعظ و خطابه داشـت .او گاهی به شـغل تجارت
و گاهـی نیـز عهـدهدار مناصـب حکومتـی بود ولـی بعدا به
انـزوا و عبـادت روی آورد .عمویـش عبدالرحیـم بـن احمـد
بـن محمـد ،مـردی صالـح ،عابـد و زاهـد بـود .او از علمای
نیشـابور ،عراق ،حجاز و شـام روایت شـنیده بود .سه تن از
فرزندان وی از راویان حدیث به شمار میآیند.
حاکـم حسـکانی از علمـای مشـهور دوران خـود بـود.
بسـیاری از روات حدیـث پـای درس او میآمدنـد تـا از
او روایـت بشـنوند و یـا اجـازه روایـت بگیرنـد .او شـیخی
فاضـل و دارای مجلـس وعـظ و خطابـه بـود و خـود نیـز از
علمـای فراوانـی روایـت شـنیده و یـا اجـازه روایت داشـت.
برخـی او را از علمـای اهـل تسـنن و پیـرو مذهـب حنفـی
میداننـد و برخـی دیگـر او را از علمـای شـیعه میداننـد که
تقیـه میکـرده اسـت .ابن طـاووس دربـاره ایشـان میگوید:
«الحاکـم الحسـکانی کان مـن اعیـان رجـال الجمهـور»،
حاکم حسـکانی از شـخصیتهای برجسته علمای اهل
تسـنن بـود .ذهبـی در کتـاب تذکـرة الحفـاظ میگویـد« :و
وجدت له مجلسا یدل علی تشیعه و خبرته بالحدیث و
هو تصحیح خبر رد الشمس و ترغیم النواصب الشمس»،
کتابـی از ایشـان یافتـهام کـه داللـت بـر شـیعه بـودن ایشـان

اهتشونیپ

دارد و آن «تصحیح رد الشمس »...است.
او به شهر مرو سفر کرد تا از علمای آن دیار بهره برد و از آنها
روایـت بشـنود .علاوه بـر آن ،او خـود نیـز در آنجـا جلسـات
درس برقرار نمود و جمع فراوانی از مشتاقان علم و دانش را
پروانهوار به دور خود جمع کرد و شاگردان فراوانی را تربیت
کـرد .حاکـم حسـکانی از بسـیاری مشـایخ روایـی آن دوران
اجازه روایت دارد.
حاکـم حسـکانی نـزد علمـای فراوانـی بـه فراگیـری علـم و
دانـش پرداخـت و از محضـر درس آنـان بهـره برد و علمای
فراوانـی نیـز از محضـر درس وی بهـره بردهانـد .از تالیفـات
وی میتـوان بـه ایـن عناویـن اشـاره کـرد :شـواهد التنزیـل
لقواعـد التفضیـل فی اآلیات النازلة فی اهلالبیت؟مهع؟؛
فضائـل شـهر رجـب؛ خصائـص علـی بـن ابیطالب؟ع؟
فـی القـرآن؛ تصحیـح خبر رد الشـمس و ترغیـم النواصب
الشمس.
سـرانجام قاضی محدث ،ابوالقاسـم عبیداهلل بن عبداهلل
حسکانی پس از عمری خدمت به علوم و معارف محمد
و آل محمـد؟مهع؟ در حـدود سـال  ۴۹۰هجـری دیـده از ایـن
دنیا فرو بست و به دیار باقی شتافت.

َ ُ ّ
ل
واهد َألتنزی 
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َ
ُ َّ
َ
واعـد ّ
ألتفضیـل مشـهور بـه شـواهد
ـواهد
ألتنزیـل ِلق ِ
ش ِ
التنزیـل ،تألیـف حاکـم حسـکانی (متوفـای ۴۹۰ق)،
عالـم اهـل سـنت .ایـن کتـاب بـا توجه بـه  ۲۱۰آیـه قرآنی که
در شـأن اهلبیـت پیامبـر نـازل شـده ،بـه بیـان فضائـل و
مناقـب امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و خانـدان وی پرداختـه
اسـت .شـواهد التنزیـل از منابـع معتبـر تفسـیر روایـی اهـل
سـنت بـه شـمار مـیرود .عالمـه مجلسـی در بحـار ،از ایـن
کتاب نقل کرده اسـت .شـواهد التنزیل به فارسـی ترجمه
و چـاپ شـده اسـت .مؤلـف کتابـش را چنیـن نامگـذاری
کـرده تـا بـه وسـیله آیـات قرآنـی (شـواهد التنزیـل) و بـه آن
دلیل که پیامبر اسلام؟ص؟ بر سـایر پیامبران و فرشـتگان و
امامـان معصـوم بـه ویـژه امامعلی؟ع؟ بر سـایر مـردم برتری
داشـتهاند (لقواعـد التفضیـل) ،فضائـل آن امـام و فرزندان
وی را برساند.
مؤلـف انگیـزه خـودرا از تألیـف این کتاب ،ادعـای یکی از
پیروان مذهب کرامیه دانسته که نزول سوره انسان در شأن
امامعلـی؟ع؟ و خانـدان وی را منکـر شـده و ادعـا کـرده کـه
هیـچ آیـهای در قـرآن در شـأن اهل بیت نازل نشـده اسـت.

از سوی دیگر عالمان اسالمی به این ادعا هیچ اعتراضی
نکـرده ،جـز یکـی از اسـاتید مؤلـف کـه شـاگردان حاضـر
در آن جلسـه را سـرزنش نمـود و بـه ایـن مقـدار بسـنده کـرد.
حسـکانی از ایـن موضـوع ناراحـت شـده و بنا به احسـاس
وظیفه تصمیم گرفت پاسخ این شبهه را بصورت مستدل
و مسـتند بدهـد؛ لـذا بـه جمـعآوری روایـات پرداختـه و
شواهد التنزیل را تدوین کرده است.
البته مولف در پایان کتاب متذکر این نکته میشود که چون
بـا شـتاب ایـن کار علمـی را انجـام داده ،توفیـق جمـعآوری
کلیـه احادیـث در شـأن نـزول فضائـل علـی؟ع؟ را بدسـت
نیاورده و در واقع آنچه که در دسترس وی بوده مطرح شده و
از منابع دور از دسترس چشمپوشی کرده است.
َح ْسـکانی کتـاب را در هفـت فصـل تدوین کرده اسـت که
شش فصل اول مقدمه به حساب میآیند:
اقوال بزرگان و دانشمندان درباره خصائص امامعلی؟ع؟
شـامل :دیـدگاه اصحـاب پیامبـر؟ص؟ در تفضیـل
ن عمـر بـن
علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ ،دیـدگا ه عبـداهلل بـ 
ّ
لعلـی بـن ابیطالـب؟ع؟ ،نظر عکرمه
بد ر تفضیـ 
خطـا 
لعلی بن ابیطالب؟ع؟ ،نامه عایشه در فضائل
د ر تفضی 
علی بن ابیطالب؟ع؟
سابقه امامعلی؟ع؟ در دو حوزه تالوت و حفظ قرآن؛
گردآوری قرآن برای نخسـتین بار توسـط امامعلی؟ع؟ بعد
از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟؛
شـناخت امامعلـی؟ع؟ نسـبت به معانی و حقائـق قرآن و
تخصص منحصر به فرد حضرت در علم به نزول قرآن؛
فراوانـی اسـباب نـزول مربـوط بـه فضائـل امامعلـی؟ع؟ و
اوالد او؛
بیان این حدیث که یا ایها الذین آمنوا در  ۹۰آیه تکرار شده
و منظور آن علی؟ع؟ است.
مؤلـف در بخـش اصلـی کتـاب کـه در واقع فصـل هفتم آن
اسـت ،به ترتیب ،سـورههای قرآن و هر آیهای را که در شـأن
نـزول ویـژه اهلبیـت پیامبـر وارد شـده ،طـرح کـرده اسـت و
بـه نقـل اسـباب نـزول و روایـات آن از طریـق عامـه و خاصـه
میپـردازد .در ایـن کتـاب  ۲۱۰آیـه را بـه ترتیـب سـورههای
قـرآن آورده و در ذیـل هـر کدام روایاتی را از مشـایخ خود نقل
کـرده اسـت .مجمـوع روایاتـی کـه در تفسـیر ایـن آیـات ذکـر
شده بیش از  ۱۲۰۰روایت است.
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ّ
سـعد بن مالک بن وهیب مشـهور به َسـعد بن ابی َوقاص
(درگذشـته  ۵۴تـا۵۸ق) صحابـی پیامبـر و از فرماندهـان
سـپاه اسلام در جنـگ بـا ایـران .وی در جنگهـای بـدر و
احد غزوۀ خندق و خیبر حضور داشت .در فتح مکه یکی
از سه پرچم مهاجران در دست او بود .در دیگر غزوات هم
همراه پیامبر؟ص؟ بود و از تیراندازان مشـهور سـپاه اسلام به
شـمار میرفـت .او  ۲۷۱حدیـث از پیامبـر؟ص؟ نقـل کـرده
اسـت .سـعد از طـرف خلیفـه دوم حاکـم کوفـه بـود و بـا
شـکایت اهالـی آن برکنـار شـد .او همچنیـن از سـوی عمـر
فرماندهـی مسـلمانان را در جنـگ قادسـیه نیـز بـر عهـده
داشـت .برخـی اهـل سـنت براسـاس روایتـی او را از عشـره
مبشـره میداننـد .او بـا خلیفـه دوم روابـط خوبـی داشـت و
از اعضای شـورای شـش نفره برای تعیین خلیفه سـوم قرار
گرفت.
در زمـان خالفـت امامعلـی؟ع؟ ابتدا بیعت نکـرد و پس از
بیعت نیز در جنگها حاضر نشد .امام؟ع؟ در خطبهای
به عدم بیعت عدهای با خود اشـاره کرده و گفته که از ابن
عمر ،سـعد بن ابیوقاص و محمد بن مسـلمه اخباری به
اطلاع مـن رسـیده کـه آن را خـوش نمـیدارم و در ایـن بـاره
میان من و آنان حق حکم خواهد کرد .شیخ مفید سبب
اصلـی خـودداری سـعد از یـاری امامعلـی؟ع؟ را حسـد
دانسـته و مینویسـد :این موضوع از آنجا سرچشـمه گرفت
کـه عمـر بـن خطاب ،سـعد را هم از اعضای شـورای شـش
نفـره قـرار داد و شایسـتگی او را بـرای رسـیدن بـه خالفـت
تصویـب کـرد و سـعد هـم پنداشـت کـه شایسـتگی مقـام
رهبـری را دارد و ایـن گمـان ،دنیـا و دیـن او را تبـاه سـاخت
و سرانجام هم به آنچه امید بسته بود نرسید .همچنین بر
پایه روایتی ،هنگامی که امامعلی؟ع؟ گفت «سلونی قبل
ان یفقدونـی» ،سـعد از تعـداد موهـای سـر و محاسـن خـود
پرسـید .حضـرت در پاسـخ او سـوگند یـاد کرد کـه از چیزی
پرسـیدی کـه پیشتـر رسـول خـدا بـه من خبـر داده بـود ،در
سـر و محاسـن تـو مویـی نیسـت جـز اینکـه شـیطان بـر پـای
آن نشسـته اسـت و در خانـه تـو بزغالـه ای اسـت که فرزندم
حسـین را بـه قتـل میرسـاند .فرزنـدش عمر سـعد فرمانده
سـپاه کوفـه در واقعـه کربلا بـود .سـعد بین سـالهای  ۵۴تا
 ۵۸قمری از دنیا رفت و در قبرستان بقیع دفن شد.
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َ
غـزوه خ ْی َبـر از غـزوات پیامبر اکرم؟ص؟ برابر یهودیان منطقه
خیبر که در ماه محرم سـال  ۷هجری قمری آغاز شـد و در
مـاه صفـر بـا پیـروزی مسـلمانان پایـان یافـت .شـکلگیری
این جنگ به این سبب بود که یهودیان خیبر به یهودیان
اخراجشـده از مدینـه پنـاه دادنـد و برخـی از قبایـل عـرب
را بـرای جنـگ بـا مسـلمانان تحریـک کردنـد .مسـلمانان
در ایـن جنـگ پیـروز شـدند و بنابـر صلحنامـهای قـرار شـد
جنگجویان یهودی با زن و فرزند منطقه خیبر را ترک کنند.
اما به درخواست دوباره یهودیان ،پیامبر به آنان اجازه داد
در منطقه خیبر بمانند و زراعت کنند و نیمی از محصول
را بردارند .رشـادتهای حضرت علی؟ع؟ در فتح برخی
قلعههای خیبر ،از نکات مهم این غزوه است.
گفته شده است نخستین قلعه خیبر که پیامبر فتح نمود،
ناعـم بـود .ایـن قلعـه خـود متشـکل از چنـد دژ بـود و پیامبر
بـرای حملـه بـه آنهـا ،یـاران خـود را صـف کـرد .یهودیـان
مسـلمانان را تیربـاران کردنـد و یـاران پیامبـر خـود را سـپر آن
حضـرت قـرار دادنـد .آن روز پیامبـر پرچـم سـفید خـود را به
دو تـن از مهاجـران (در روایـت ابـن اسـحاق :ابوبکـر و عمـر)
و سـپس مـردی از انصـار داد ،امـا آنان یکـی پس از دیگری،
بیآنکه کاری از پیش برند ،بازگشتند .پیامبر فرمود« :فردا
پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست
میدارند و خداوند به دسـت او فتح را نصیب مسـلمانان
خواهـد کـرد و او گریزنـده نیسـت ».صبـح روز بعـد ،پیامبـر
حضرت علی را که دچار چشم درد بود ،با اعجاز شفا داد
و پرچم را به وی سپرد.
طبـق روایتـی دیگـر ،بزرگتریـن ،شـدیدترین و اسـتوارترین
قلعـه خیبـر ،قمـوص بـود و پیامبـر پرچـم فتـح آن را بـه
حضـرت علـی داد و علـی بـا قتـل مرحـب کـه ایـن قلعه به
نـام او نیـز خوانـده میشـد ،این قلعه را فتح کـرد .به روایت
ابورافـع ،کنـار در قلعـه مـردی ضربـهای بـه حضـرت علـی
زد .سـپر از دسـت ایشـان افتـاد و ناگزیـر دری را کـه نزدیـک
قلعـه بـود ،سـپر خـود قـرار داد و پیوسـته بـا آن جنگیـد تـا
آنکه خداوند قلعه را به دسـت او گشـود و مژده فتح (قلعه
مرحـب) را بـرای پیامبـر فرسـتاد .گفتـه شـده اسـت پـس از
آن ،چهل یا هفتاد تن توانستند آن در را بردارند.
فتـح سرنوشتسـاز خیبـر بـه دسـت علـی؟ع؟ از فضائـل و
مناقـب آن حضـرت بـه شـمار مـیرود که راویان بـر آن اتفاق
دارند .پس از قتل این شجاعان یهود و شماری دیگر از آنان

اهتشونیپ

که همگی در قلعه ناعم بودند ،فتح کامل خیبر آسان شد.
وقتی خیبر فتح شـد و یهودیان در برابر مسـلمانان تسـلیم
شـدند ،خبـر سـقوط خیبـر (کـه قـدرت قابـل مالحظـهای
داشـت) به یهودیان سـاکن در قلعهها و مزارع فدک رسـید
و از این رهگذر رعب و وحشتی در دل آنان افتاد و پیش از
آنکه سپاه اسالم راهی فدک شوند ،نمایندگانی نزد پیامبر
فرسـتادند و بـه تسـلیم و مصالحـه بـا پیامبـر؟ص؟ راضـی
شـدند .صلـح یهودیـان بـا پیامبـر؟ص؟ بـه ایـن صـورت بود
که نیمی از حاصل باغات و اراضی فدک را به پیامبر؟ص؟
بدهند و در فدک بمانند و از طرفی امنیت و مالکیت آنها
بر بقیه دهکده و امالک منطقه محفوظ باشد.
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ُ
ـرازم بـن حکیـم ازدی مدائنـی ،از راویـان امـام صـادق و
م ِ
امام کاظم؟امهع؟ اسـت .مرازم همان کسـی اسـت که وقتی
منصـور ،امـام ششـم را بـه حیـره احضـار کـرد ،بـه اتفـاق
خدمتکار امام ،همراه آن بزرگوار بود و پس از آنکه خلیفه
امـام را مرخـص کـرد و او شـبانه از حیـره بـاز میگشـت،
عاشـر از کارگـزاران خلیفـه جلـوی امام را گرفـت و از حرکت
حضرتش ممانعت کرد .مرازم از امام اجازه خواست که به
کمک مصادف ،عاشـر را بکشـد و شـر او را کم کند؛ لکین
امـام اجـازه نـداد و آنقـدر بـا عاشـر کلنجـار رفـت تـا پاسـی از
شب گذشت و سرانجام او را راضی کرد .آنگاه امام فرمود:
ایـن بهتـر شـد یـا آنچـه شـما میخواسـتید انجـام دهید؟!
ایـن داسـتان و امثـال آن دلیـل بـر شـدت عالقـه و میـزان
محبت مرازم نسـبت به مقام امام خویش اسـت و راسـتی
او در هر حال مطیع امام زمان خویش بوده است.
نجاشـی مینویسـد :مـرازم و بـردارش بارهـا گرفتـار
ی هـارون عباسـی میشـدند .یکبـار خلیفه
مزاحمتهـا 
ایـن دو بـرادر را همـراه عبدالحمیـد غـواص کـه او نیـز از
اصحاب و یاران صادقین؟امهع؟ بوده دسـتگیر کرد .از قضا
ت هارون کشـته شـد ،ولی آن دو برادر
عبدالحمید به دسـ 
جان سالم به در بردند .مرازم در زمان حیات امام رضا؟ع؟
کشته شده است.
نافـع بـن هلال َب َجلـی یـا نافـع بـن هلال َج َملـی ،صحابی
امامعلـی و از شـهدای کربلا .او در جنگهـای جمـل،
صفین و نهروان شرکت داشت .نافع در عذیب هجانات

به کاروان امامحسـین پیوسـت .او در سـخنانی حمایت و
یداد.
وفاداری خود را نسبت به امامحسین؟ع؟ نشان م 
پـس از ایـن کـه بـه دسـتور عمـر بـن سـعد ،آب را بـر اردوگاه
امامحسـین؟ع؟ بسـتند ،امامحسـین؟ع؟ حضـرت
ابوالفضـل را شـبانه بـا سـی سـوار و بیسـت پیـاده از جملـه
نافع بن هالل ،به سوی فرات برای آوردن آب فرستاد .نافع
در جلـوی آنـان در حرکـت بـود تا به شـریعه فرات رسـیدند.
آنان مقداری آب به خیمهها رساندند.
در نیمههـای شـب عاشـورا کـه امامحسـین؟ع؟ ،بـرای
بررسـی تپههـا و گردنههـای اطـراف ،تنهـا از خیمـه خـارج
شـد؛ نافـع آهسـته بـه دنبـال ایشـان بـه راه افتـاد .در راه
بازگشـت حضـرت؟ع؟ بـه نافع فرمود« :آیـا نمیخواهی در
ایـن شـب تـار از بیـن ایـن دو کـوه بگـذری و جان خـودت را
نجـات دهـی؟» نافـع خـود را بـه روی قدمهـای امـام؟ع؟
انداخـت ،گفـت« :شمشـیری دارم کـه بـه هـزار درهـم
مـیارزد و اسـبی دارم کـه بـه همیـن انـدازه مـیارزد ،پـس بـه
آن خدایـی کـه بـه حضـور در رکاب شـما ،بر من منت نهاد
سـوگند ،تـا هنگامـی کـه شمشـیرم بـه کار آیـد هرگـز از شـما
جدا نمیشوم ».همچنین گفته شده است نافع هنگامی
کـه احسـاس کـرد اهلبیـت امامحسـین نگـران وفـاداری
اصحـاب آن حضـرت هسـتند .بـا مشـورت حبیـب بـن
مظاهـر اصحـاب امـام را نزدیـک خیمـه آن حضرت جمع
کردند و آنان وفاداری خود را نسبت به امام اعالم کردند.
َ َ
گفته شـده اسـت در روز عاشـورا پس از آنکه َعمرو بن ق َرظه
انصاری به شهادت رسید ،برادرش علی ،که از سپاهیان
عمـر بـن سـعد بـود ،بـه امام اعتـراض کـرد و بـه آن حضرت
حمله کرد .اما نافع بن هالل او را مجروح ساخت.
لشـکر عمـر بـن سـعد در حملـه دسـته جمعـی نافـع را
گ قرار دادند و بازوان او را
محاصره کرده و هدف تیر و سـن 
شکسته و او را به اسارت گرفتند .شمر و گروهی از یارانش،
او را نـزد عمـر بـن سـعد آوردنـد .عمـر بـن سـعد بـه او گفـت:
«ای نافـع! وای بـر تـو! چـرا بـا خـود چنیـن کـردی؟» نافـع در
حالیکـه خـون بـر محاسـنش جـاری بـود گفـت« :پـروردگار
مـن از قصـد مـن آگاه اسـت« ».به خدا سـوگند ،مـن دوازده
نفر از شـما را کشـتم و خودم را مالمت نمیکنم ،اگر بازوان
من سالم بود نمیتوانستید مرا اسیر کنید ».عمر بن سعد
بـه شـمر دسـتور داد تـا او را بکشـد! نافـع به شـمر گفـت« :به
م ای شـمر! اگر تو از مسـلمین باشـی بر تو سـخت
خدا قسـ 
خواهد بود که خدا را مالقات کنی ،در حالیکه خونهای
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ما را برگردن داشته باشی .خدا را سپاس میگویم که مرگ
ما را به دست بدترین خلقش ،قرار داد!» سپس به دست
شـمر بـه شـهادت .نـام نافـع بـن هلال در زیـارت رجبیـه
امامحسین؟ع؟ و زیارت ناحیه مقدسه آمده است.
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هلال بـن نافـع نیـز در واقعـه کربلا حضـور داشـته ولـی جـزو
سپاهیان عمر بن سعد و از گزارشگران آن واقعه است.

ُ .73ح ّر
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َ َ
َ .74عمرو بن ق َرظ ة
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ُح ّـر ْبـن َیزیـد ریاحـی ،از فرماندهـان نظامـی کوفـه کـه پیـش
از واقعـه عاشـورا مأموریـت یافـت بـا سـپاه هزار نفـری ،مانع
حرکـت امامحسـین؟ع؟ بـه سـوی کوفـه و همچنیـن مانـع
بازگشـت ایشـان شـود .در روز عاشـورا حـر پـس از آن کـه
مشـاهده کـرد کوفیـان بـر کشـتن امامحسـین؟ع؟ اصـرار
دارنـد ،بـه امـام پیوسـت و در دفـاع از ایشـان جنگیـد و بـه
شـهادت رسـید .زمـان توبـه ّ
حـر تا شـهادت وی چنـدان به
طـول نینجامیـد .بنابـر روایتـیّ ،
حـر از امـام تقاضـا کـرد کـه
چـون نخسـتین کسـی بـوده کـه بـر امـام خـروج کـرده ،اجازه
دهد که نخستین مبارز و شهید باشد .وی بالفاصله پس
از پیوستن به امام ،راهی میدان نبرد شد و پس از گفتگوی
دوباره و بینتیجه با عمربن سعد و بیان سخنانی در تقبیح
رفتار زشت کوفیان ،رجزگویان با آنان جنگید و سرانجام،
پس از چندین نوبت نبرد ،به شهادت رسید .او شجاعانه
میجنگید و با این که اسبش زخمی شده بود و از گوشها
و پیشانی آن خون جاری شده بود ،همواره رجز میخواند
و سـواره بـا دشـمنان پیـکار میکرد .تا ایـن که چهل و چند
نفر از دشمنان را به هالکت رساند .حر به سبب پشیمانی
از اقـدام خـود و پیوسـتن به امامحسـین؟ع؟ ،نزد شـیعیان
حرمتـی خـاص دارد .شـیعیان حـر را نمـاد امیـد بـه قبولـی
توبه و رستگاری بعد از آن میدانند.
َ َ
َعمرو بن ق َرظة بن کعب خزرجی انصاری کوفی از شهدای
کربلا .پـدر او از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ و امامعلـی؟ع؟ بـود.
بـرادر عمـرو ،در روز عاشـورا در سـپاه عمـر سـعد بـود .چنـد
روز قبل از عاشـورا ،امامحسـین؟ع؟ توسـط عمرو بن قرظه
بـه عمـر سـعد پیغـام داد تـا شـبانه بـا یکدیگـر دیـدار کنند.
در کتـاب لهـوف آمـده اسـت کـه عمـرو در روز عاشـورا از
امامحسین اجازه جنگ گرفت و به میدان رفت .نیز نقل

شـده اسـت کـه هـر تیـری بـه سـوی امـام پرتـاب میشـد او
خـود را سـپر قـرار مـیداد تا به امام گزندی نرسـد .او پیش از
جـان دادن ،بـه امـام گفت :آیا به عهد خود وفا کردم؟ امام
فرمود :آری ،تو در بهشـت پیش روی من هسـتی .سلام مرا
ناحیه مقدسه نام او آمده
به رسول خدا برسان .در زیارت
َ
َّ َ
َ َ َ ْ َْ
َالسل ُم َعلی َع ْم ِرو ْب ِن ق َرظة الن َص ِاری»
است« :

َ َ
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علـی بـن قرظـه انصـاری یکـی از سـپاهیان عمـر بـن سـعد
بـود .پـس از شـهادت عمـرو بـن قرظـة بـن کعـب انصـاری،
برادرش علی (در کتاب انساب االشراف از او با نام زبیر یاد
شده است ).که از سربازان سپاه دشمن به شمار میآمد،
از صـف سـپاه خـارج شـد و پـس از جسـارت بـه سـاحت
ی آن حضـرت؟ع؟ ،خطـاب
مقـدس امـام؟ع؟ و پـدر گرامـ 
بـه امـام؟ع؟ گفـت« :ای حسـین؟ع؟! بـرادر مرا فریفتـی و او
را کشـتی! » امـام؟ع؟ فرمـود« :مـن بـرادرت را فریـب ندادم،
بلکـه خداونـد او را هدایـت فرمـود و تـو بـه گمراهـی کشـیده
شـدی ».در ایـن هنـگام علـی خطـاب بـه امـام؟ع؟ گفت:
«خداونـد مـرا بکشـد اگـر تو را نکشـم و یا به دسـت تو کشـته
نشوم! » سپس با نیزهاش به سوی امام؟ع؟ حملهور شد.
یکـی از یـاران امـام؟ع؟ بـه نـام نافـع بـن هلال بجلـی پیش
ن انداخت دوسـتان
دسـتی کرد و او را به ضرب نیزه بر زمی 
و اطرافیان علی به کمکش شتافتند و او را از معرکه خارج
ساختند و به درمانش پرداختند.

ی
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عبدالحسـین امینـی معـروف بـه عالمـه امینـی (۱۳۲۰ق،
۱۳۹۰ق) ،نویسـنده کتـاب الغدیـر ،فقیـه ،محـدث ،
متکلـم ،مـورخ ،نسخهشـناس و از علمـای بزرگ شـیعه در
قـرن ۱۴ق .او علاوه بـر نـگارش آثـار مهـم علمـی ،کتابخانه
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در نجـف تاسـیس کـرد کـه حـاوی
۷۰هزار نسخه خطی است.
عالمـه امینـی فرزنـد میـرزا احمـد امینـی در سـال در تبریـز
زاده شد .پدرش از ائمه جماعات و از علمای موجه تبریز
ّ
بـود .جـدش «مـوال نجفعلـی» ،مشـهور بـه «امیـن الشـرع»
بـود و از همیـن رو خانـواده او «امینـی» خوانـده شـدهاند.
عبدالحسـین امینـی در مـدارس تبریـز ،مقدمـات علـوم
را آموخـت و پـس از فراگرفتـن قـرآن و مقدمـات ،بـه
تحصیـل فقـه و اصـول پرداخـت و در درس عالمانی چون

اهتشونیپ

سـیدمحمد موالنـا ،مؤلـف مصبـاح السـالکین ،و سـید
مرتضی خسروشـاهی و شـیخ حسین ،مؤلف هدایة االنام
حاضر شد.
عالمـه امینـی ظهـر جمعـه  ۱۲تیـر مـاه ۱۳۴۹ش (۲۸
ربیعالثانـی ۱۳۹۰ق) درگذشـت .برخـی درگذشـت او
در  ۷۰سـالگی را در حالـی کـه بنیـهای قـوی و تنـی سـالم
داشت ،ناشی از مطالعه زیاد ،اشتغال بیوقفه به نوشتن
و مراقبـت دائـم در کار کتابخانـه دانسـتهاند .بامـداد شـنبه
 ۱۳تیـر ۱۳۴۹ش ،پیکـر او تشـییع شـد .افـزون بـر تهـران ،در
شـهرهای بغـداد ،کاظمیـن ،کربلا و نجف نیـز پیکر عالمه
امینـی تشـییع شـد و پـس از طـواف دادن بـر گـرد آسـتان
مقدس علوی به وصیت خود او ،در حجرهای از کتابخانه
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ که خود بنیانگذار آن بود ،به خاک
سـپرده شـد .امینـی در وصیتنامـهاش خواسـت کسـی را
نایـب او قـرار دهنـد تـا ده سـال به کربال بـرود .وی همچنین
وصیت کرده بود ده سال مجلس عزا در روزهای شهادت
فاطمه؟اهس؟ برگزار کنند.
مشـهورترین اثـر عالمـه امینـی ،الغدیر فی الکتاب والسـنة
واألدب ،کتابـی اسـت در اثبـات امامـت و خالفـت
بالفصـل امامعلـی؟ع؟ بـا اسـتناد بـه واقعه غدیر و بررسـی
سـند و داللـت حدیـث غدیـر .عبدالحسـین امینـی،
چهـل سـال از عمـر خـود را بـرای نوشـتن ایـن کتـاب یـازده
جلـدی صـرف کـرده و بـرای بررسـی منابـع واقعـه غدیـر،
در کتابخانههـای عـراق ،ایـران ،هنـد ،سـوریه و ترکیـه ،بـه
مطالعه ،نسـخهبرداری و پژوهش پرداخته اسـت .به گفته
سید جعفر شهیدی به نقل از خود امینی ،او برای تالیف
الغدیـر ،ده هـزار جلـد کتـاب را از ابتـدا تـا انتهـا خوانـده
است.

ُ
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َ
ُ ُ َ
ُز َ
نسـن شـیبانی کوفـی ( ،حـدود - ۷۰
رارة بـن ا ْع َیـن بـن س
۱۵۰ق) از اصحاب اجماع و صحابه خاص امام باقر؟ع؟
و امـام صـادق؟ع؟ و از بزرگتریـن فقهـا و متکلمـان شـیعه
بـود .ابـن ندیـم در الفهرسـت زراره را بزرگترین عالم شـیعه
در فقـه ،حدیـث ،کالم و شـناخت مذهـب تشـیع دانسـته
است .نجاشی در رجال خود وی را بزرگ و استاد شیعیان
قـاری قـرآن ،فقیـه،
در زمـان حیاتـش معرفـی میکنـد ،کـه ِ
متکلم ،شاعر و ادیب بوده و تمام خصائص دین و مزایای
فضیلـت در او جمـع شـده بـود و راسـتگو ،مـورد اعتمـاد و

در زمـان خویـش بـر همـه اصحـاب مقـدم بـود .امـام جعفـر
صـادق؟ع؟ او را از برتریـن اصحاب خود برشـمرده اسـت.
زراره از خانـدان آلاعیـن اسـت کـه افـراد بسـیاری از ایـن
خانـدان جـزو اصحـاب ائمـه؟ع؟ ،راویـان بـزرگ و فقهـای
شیعه بودهاند .گویا زراره تألیفات فراوانی داشته؛ اما در آثار
رجالـی ،تنهـا نـام کتاب االسـتطاعة و الجبـر و العهود ،ذکر
شـده اسـت .از زراره حدود سـه هزار حدیث نقل شـده که
حـدود  ۱۲۰۰حدیـث را بـه طور مسـتقیم از امامان نقل کرده
است.
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اسـحاق بـن ّ
عمـار صیرفـی کوفـی از اصحـاب حضـرت
صادق؟ع؟ و موسـی بن جعفر؟ع؟ اسـت .علما رجال در
حق او گفتهاند که او شیخ اصحاب ما است و ثقه است،
و او و بـرادران او یونـس و یوسـف و قیـس و اسـماعیل بیـت
بزرگـی از شـیعه میباشـند و پسـران بـرادرش علـی و بشـیر
پسـران اسـماعیل از وجوه اهل حدیث میباشـند و روایت
است که حضرت صادق؟ع؟ هرگاه اسحاق و اسماعیل
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ
ّ
وام)؛
پسـران عمـار را میدید میفرمود( :و قـد یجمعهما الق ٍ
یعنـی حقتعالـی گاهـی دنیا و آخرت را برای بعضی جمع
میفرماید.
یزیـد بـن زیـاد بـن مهاجـر (مهاصـر) مشـهور بـه ابوالشـعثاء
کنـدی از شـهدای کربلا .بنابـر نقلـی او در واقعـه کربلا ابتدا
در لشـکر عمـر بـن سـعد بـود ولـی وقتـی دید پیشـنهادهای
امامحسین؟ع؟ پذیرفته نشد ،به سپاه امام پیوست.
او در روز عاشـورا سـوار بـر اسـب خـود میجنگیـد و وقتـی
اسـبش ِپـی شـد ،در برابـر امامحسـین روی زانـو نشسـت و
صـد تیـر بـه سـوی لشـکر عمـر سـعد پرتـاب کـرد .پـس از هر
تیـری کـه میانداخـت میگفـت :انـا ابـن بهدلـه فرسـان
العرجلـه؛ مـن فرزنـد بهدلـه ،قهرمـان پیادهنظـام هسـتم.
حسـین که او را در این حال دید در حق او چنین دعا
امام
َّ ُ َّ َ ّ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
کـرد« :اللهـم س ِـدد رمیتـه واجعـل ثوابـه الجنـة؛ خداونـدا
تیرش را به هدف بنشـان و پاداش وی را بهشـت قرار ده».
وقتی تیرهایش تمام شد برخاست و گفت :تنها پنج تیرم
به خطا رفت.
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان
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عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب مشـهور به ابن عباس
( ۳سـال پیـش از هجـرت ۶۸ -ق) ،فرزنـد عبـاس بـن
عبدالمطلـب و پسـر عمـوی پیامبـر؟ص؟ و امامعلـی؟ع؟،
از صحابـه پیامبـر؟ص؟ و یـاران سـه امـام اول شـیعیان.
ابـن عبـاس حضـرت علـی را شایسـته مقـام خالفـت
میدانسـت و بـا خلفـای سـهگانه نیـز همـکاری داشـت؛
وی در جنگهـای جمـل ،صفیـن و نهروان بـه طرفداری از
علی؟ع؟ حضور یافت و از طرف امام اسـتانداری بصره را
بر عهده گرفت .ابن عباس پس از شهادت امامعلی؟ع؟
مردم را به بیعت با امام حسن؟ع؟ فرا میخواند .هنگامی
کـه خطبـه امـام حسـن؟ع؟ بـه پایان رسـید ،ابن عبـاس در
حضور او ایستاد و گفت« :ای مردم! این فرزند پیامبرتان و
جانشـین امامتان اسـت؛ با او بیعت کنید .»...در تشـییع
جنـازه امـام حسـن ،کـه بنیامیـه از دفـن او در کنـار مرقـد
پیامبـر جلوگیـری کردنـد ،ابـن عبـاس بـا مـروان بـن حکـم
سـخن گفت و مانع از درگیری میان بنیهاشـم و بنیامیه
گردیـد .ابـن عبـاس از اصحـاب امامحسـین؟ع؟ نیـز بـوده
اسـت .او هنـگام حرکـت آن حضـرت بـه عـراق در مکـه
بـود .دو بـار بـا امـام مالقـات نمـود و او را از سـفر بـه عـراق بـر
حذر داشـت .روایات فراوانی از طریق شـیعه و سـنی از ابن
عبـاس نقـل شـده اسـت .کتـاب تفسـیری منسـوب بـه او،
بارها به چاپ رسـیده اسـت .وی جد خلفای بنیعباس
نیـز بـه شـمار میآیـد .ابـن عبـاس در اواخـر عمـر نابینـا شـد
و در مکـه زندگـی میکـرد ،وی بـا نبـرد عبـداهلل بـن زبیـر و
عبدالملـک بـن مـروان مواجـه شـد .عبـداهلل بـن زبیـر از وی
بیعت خواسـت ولی ابن عباس سـرباز زد؛ لذا ابن زبیر وی
را بـه طائـف تبعیـد کـرد .مشـهور این اسـت که ابـن عباس
در سـال  ۶۸هجری و در  ۷۰سـالگی در طائف درگذشـت
و محمـد بـن حنفیـه بـر وی نمـاز خوانـد و جنـازه وی در
همانجا دفن شد .درگذشت او در  ۶۹هجری نیز گفتهاند.

ل
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ُ
ِد ْع ِبل ْبن َعلی خزاعی (۲۴۶-۱۴۸ق) ،شـاعر شـیعه قرن
دوم و سـوم هجـری .او از اصحـاب امـام کاظـم؟ع؟ و امـام
رضـا؟ع؟ بـوده و محضـر امـام جـواد؟ع؟ را نیـز درک کـرده
اسـت .او در زمـان حضـور امـام رضـا؟ع؟ در مـرو بـه حضـور
ایشان رسید .زمانی که به خراسان آمد ،قصیده تائیه خود
را کـه دربـاره تاریـخ اهل بیت پیامبر؟ص؟ و سـتمهایی که بر

آنها رفته اسـت ،سـروده و گفته بود که نباید کسـی پیش از
امام رضا؟ع؟ آن را بشـنود .او در طعن بسـیار تندزبان بود.
همیـن امـر باعـث میشـد تـا همـواره در حـال گریـز و سـفر
باشـد .سـرانجام طعنهایـش بـر خلفـای عباسـی باعـث
کشـت ه شـدنش شـد .از جملـه کتابهـای او «الواحـدة فـی
مناقـب العـرب و مثالبهـا» و «طبقـات الشـعراء» اسـت.
دعبل از زمره راویان حدیث نیز به شمار میآید.

َْ َ
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ْ
َْ
َ ُّ
َْ َ
الس ّـنة َو ال َدب ،معـروف بـه الغدیـر
تـاب و
الغدیـر ِفـی ال ِک ِ
کتابـی بـه زبـان عربـی بـا موضـوع اثبـات امامـت و خالفت
بالفصل امامعلی؟ع؟ در واقعه غدیر ،نوشته عبدالحسین
امینی .کتاب در  ۱۱جلد تنظیم شـده و جلد نخسـت ،به
بررسی سند حدیث غدیر اختصاص دارد .عالمه امینی
حدیـث غدیـر را یقینآورتریـن و متواترتریـن حدیث منقول
از پیامبـر؟ص؟ میدانـد .وی بدیـن منظور سـند حدیث را از
صحابه و تابعان تا علمای قرن چهاردهم قمری با تکیه بر
منابع اهل سنت ذکر میکند .او در جلد اول نام  ۱۱۰تن از
تابعان روایتکننده واقعه غدیر
صحابه پیامبر و  ۸۴تن از
ِ
را گردآورده است .او در شش جلد بعدی ،شاعران غدیر را
معرفی و اشعار آنها را نقل کرده است .عالمه در جلدهای
پایانـی ،ضمـن ادامـه معرفـی شـاعران غدیـر ،بـه برخـی از
اختالفـات شـیعه و اهـل سـنت مثـل جایـگاه خلفـای
سهگانه و نقدهای شیعیان بر آنها ،فدک ،ایمان ابوطالب،
تحلیل رفتارهای معاویه بن ابوسفیان و ...میپردازد.
ایشان برای نوشتن این کتاب به کتابخانههای کشورهای
مختلـف از جملـه هنـد ،مصـر و سـوریه سـفر کـرده اسـت.
چنانکـه عالمـه امینـی گفتـه ،او بیش از صد هـزار کتاب را
دیده و بیش از ده هزار کتاب را مطالعه کرده است .نوشتن
کتاب الغدیر بیش از  ۴۰سـال طول کشـیده اسـت .درباره
الغدیـر کتابهـا و پایاننامههـای متعـددی نوشـته شـده
اسـت .همچنیـن موضوعـات مطرحشـده در الغدیـر بـه
صورت یک مجموعه موضوعی در  ۲۷جلد منتشـر شـده
است.

ن
 .83میرحامدحسی 
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سـید مهـدی ابوظفـر معـروف بـه میرحامدحسـین هنـدی
(۱۳۰۶-۱۲۴۶ق) از سادات و علمای شیعه قرن سیزدهم
در هند اسـت .میرحامد حسـین آثاری در دفاع از تشـیع از

اهتشونیپ

جملـه چندیـن ردیـه بـر کتابهای ضدشـیعی نگاشـت.
مشهورترین کتاب او عبقات االنوار است که آن را با هدف
اثبات امامت و دفاع از والیت امیرالمومنین نوشته است.
موسسـه نـور ،نرمافـزار مجموعـه آثـار میـر حامـد را منتشـر
کـرده اسـت ایـن نـرم افـزار متن کامل  ۸عنوان کتـاب در ۵۰
جلد از آثار میر حامدحسین و دیگر منابع در موضوع کالم
اسالمی ،به ویژه بحث امامت و والیت را دربردارد.

َ .84ع َب ُ
قات األنوار فی َ
األئمة األطها ر
إمامة
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کتـاب َ
«ع َب ُ
قـات األنـوار فـی َ
األئمـة األطهـار» اثـری
إمامـة
ِ
علمـی و تحقیقـی بـه زبـان فارسـی اثـر میرحامـد حسـین
«امامـت» کتـاب تحفـه اثنـا
هنـدی اسـت کـه در ّرد بـاب
ِ
عشـریه (در ّرد عقایـد شـیعه) نوشـته عبدالعزیـر دهلـوی،
نگاشته شد .عبقات االنوار بالغ بر صد جلد است.
یکـی از عالمـان اهـل تسـنن سـاکن هنـد بـه نـام عبدالعزیز
دهلوی که به «سراج الهند» شهرت داشت و با  ۳۱واسطه
نسـبش بـه عمـر بن خطـاب میرسـید و صاحـب عبقات
او را با عنوان شـاهصاحب خطاب میکند کتابی را در ّرد
اعتقادات و آراء شیعه مخصوصا شیعه اثناعشریه منتشر
کرد و آن را «تحفه اثنا عشریه» نامید .او در این کتاب بدون
مالحظه حدود و قواعد علم حدیث و بدون در نظر گرفتن
جایـگاه پیامبـر؟ص؟ و خانـدان او ،عقایـد ،اصـول ،فـروع،
اخالق و سایر آداب و اعمال شیعه را بدون رعایت آداب
مناظـره و امانتـداری در نقـل حدیـث ،هـدف تهمتهـا و
افترائات خود قرار داده است.
دهلوی در بخش هفتم کتاب مطالب خود را در دو بخش
آورده است:
بخـش اول :آیاتـی کـه شـیعه بـا آنهـا بـر امامـت حضـرت
امیر؟ع؟ استناد میکند .در این بخش وی فقط به نقل ۶
آیه اکتفا کرده است.
بخـش دوم :احادیثـی که شـیعه در راسـتای اثبـات والیت
و امامـت روایـت میکنـد .در این بخش نیز فقط  ۱۲روایت
را مطـرح کـرده اسـت و در مجمـوع مسـتندات شـیعه را
ّ
منحصـر بـه همیـن  ۶آیه و  ۱۲روایت نموده و ادله و اسـانید
آنها را مخدوش دانسته است.
عبقـات االنـوار در نقـض و ّرد بـاب هفتـم تحفـه در زمینـه
ّ
ادله امامیه بر امامت امیر مؤمنان علی؟ع؟ نگاشته شده
اسـت .مؤلف در این کتاب میکوشـد تا فلسـفه امامت را
روشـن کنـد و نشـان دهـد کـه اسلام آن دینی نیسـت که در

دربـار خلفـا مطـرح بـوده اسـت .میرحامـد حسـین در ایـن
ّ
کتاب حرف به حرف مدعیات دهلوی را با براهین استوار
و مستند نقض کرده است.
شیخ آقا بزرگ پس از برشمردن تألیفات میرحامد حسین
مینویسـد« :امـری عجیـب اسـت کـه میرحامـد حسـین،
ایـن همـه کتابهـای نفیـس و ایـن دایرةالمعارفهـای
بزرگ را تألیف کرده است در حالی که جز با کاغذ و مرکب
اسالمی (یعنی کاغذ و مرکبی که در سرزمینهای اسالمی
و بـه دسـت مسـلمانان تهیـه میشـده اسـت) نمینوشـته
و ایـن بـه دلیـل تقـوای فـراوان و ورع بسـیار او بـوده اسـت.
اصوال دوری وی از بکار بردن صنایع غیر مسلمانان مشهور
همگان است».

َ َُ
فینة ِالبحا ر
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َ
َ َ ُ
َ َُ
َ َ َ
طبیق
البحـار و م
دینـة ِ
الحک ِـم و اآلثـار مع ت ِ
کتـاب «سـفینة ِ
ُّ
َ
َ
حاراألنـوار» معـروف بـه
الن
صـوص الـواردة فیهـا علـی ِب ِ
ِ
سـفینةالبحار ،یکی از جوامع حدیثی شـیعه نوشته شیخ
عبـاس قمـی .مؤلـف ،با هـدف ارائه فهرسـتی موضوعی و
مرتـب شـده بـر اسـاس الفبـا ،احادیـث کتـاب بحـار االنـوار
مجلسـی را در بیـش از  ۱۷۰۰موضـوع ،دسـتهبندی کـرده
اسـت .چنانکـه محـدث قمـی در مقدمـه کتـاب آورده،
بسـیاری از مطالـب بحاراالنـوار در جـای مناسـب خود ذکر
نشده ،به همین دلیل به تالیف این مجموعه پرداخت تا
پژوهشگران را در رسیدن به مقصود یاری کند.
موضوعات کتاب به ترتیب حروف الفبا و بر اسـاس ماده
و ریشـه ثالثـی مجـرد موضـوع مرتب شـده اسـت .خواننده
به آسـانی میتواند به بیش از  ۱۷۰۰موضوع دسـت یابد که
هر کدام شـامل مدخلهای گوناگون و متعددی هسـتند.
یکی از ویژگیهای مهم سـفینةالبحار آن اسـت که مؤلف
در یـک موضـوع بـه همان باب اکتفا نکرده و نکات مرتبط
با موضوع مرتبط را از سراسر بخشهای دیگر یافته و ارجاع
داده است.
ن علیمنزوی تهرانی معـروف به آقابزرگ
محمدمحسـن بـ 
تهرانـی (۱۲۹۳ق۱۳۸۹-ق) ،فقیـه و کتابشـناس
شـیعی امامـی بـود .از او آثـار متعـددی بـه جـا مانـده اسـت
کـه مهمتریـن آنهـا دو کتـاب دائـره المعارفـی الذریعـة الـی
تصانیف الشیعة در معرفی کتابها و آثار شیعه و طبقات

167

168

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

اعالم الشیعه در شرح احوال و آثار عالمان و رجال شیعه از
قرن چهارم تا چهاردهم قمری است.
شیخ آقا بزرگ پس از یک بیماری طوالنی ۱۳ ،ذیالحجه
۱۳۸۹ق ،در نجـف درگذشـت و بـر طبـق وصیتـش ،در
کتابخانه خود که آن را برای اسـتفاده علما و طالب وقف
کرده بود ،به خاک سپرده شد.

ُ .87جرجی ِزیدا ن
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ُجرجـی ِزیـدان (۱۲۷۸ق در بیـروت۱۳۳۲ ،ق در قاهـره)
نویسـنده و روزنامهنـگار مسـیحی لبنانـی ،مؤسـس نشـریه
َ
ا ِلهالل و نویسـنده  ۲۳رمان تاریخی که درباره تاریخ اسلام
و شـیعه نیـز آثـاری از خـود بـه جـای گذاشـت .او در کتـاب
تاریـخ آداب اللغـة العربیـة ،نقـش شـیعه در بنـای فرهنـگ
اسلامی را بسـیار انـدک شـمرد .وی در ُرمـان « ۱۷رمضـان»
بـه اوضـاع آشـفته کوفـه و ماجـرای شـهادت امامعلـی؟ع؟
میپـردازد .کتابـی نیـز بـا عنـوان «غـاده کربلا» در مـورد
شـهادت امامحسـین؟ع؟ و ماجـرای کاروان اسـیران کربلا
دارد .جرجـی زیـدان ،رمانـی بـا نـام «عـذراء قریـش» دربـاره
ماجـرای قتـل عثمـان و والیـت امـام نوشـته اسـت و در آن،
بـه دالیـل قتل عثمـان و نیز والیت امامعلـی؟ع؟ پرداخته
و آشـوبهایی را کـه در پـی ایـن حـوادث بـه وجـود آمـده،
توضیح داده است .همچنین از ماجراهای جنگ جمل
و صفیـن و ماجـرای حکمیـت و ادعـای خالفـت معاویـه و
خـروج مصـر از تحـت والت امامعلـی؟ع؟ ،مطالبـی آورده
اسـت .از نقـاط حائـز اهمیـت ایـن روایـت تاریخی ،تبیین
و ترسـیم چهـرهای کاملا منطبـق بـا انتظـارات شـیعیان از
امامعلـی اسـت .جرجـی زیـدان در توصیفهـای خـود از
امامعلـی؟ع؟ ،گویـا ایشـان را تجسـم مسـیح یـا هـم تـراز بـا
ایشـان میدانسـت و نمیتوانسـت یکی از آنها را بر دیگری
ترجیـح دهـد« :اگـر بگویـم مسـیح از علـی؟ع؟ باالتـر اسـت
عقلم اجازه نمیدهد ،و اگر بگویم علی؟ع؟ از مسیح باالتر
است دینم اجازه نمیدهد».
کتابهـای تأسـیس الشـیعه نوشـته سـید حسـن
صـدر ،المراجعـات الریحانیـه نوشـته محمدحسـین
کاشف الغطاء و الذریعه اثر آقا بزرگ طهرانی در رد ادعای
زیدان و در دفاع از شیعه نگاشته شد.

ی
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سـید محمدحسـین طباطبایـی(۱۳۶۰ -۱۲۸۱ش)
مشـهور به عالمه طباطبایی ،مفسـر ،فلیسـوف ،اصولی،
فقیـه ،عـارف و اسالمشـناس قـرن ۱۴ق .وی از عالمـان
تأثیرگـذار شـیعه در فضـای فکـری و مذهبی ایـران در قرن
۱۴ش بـود .وی نویسـنده تفسـیر المیـزان ،و کتابهـای
فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة ،و اصول فلسفه و
روش رئالیسم است.
عالمه ،در حوزه علمیه قم به جای اشتغال به فقه و اصول،
درس تفسـیر قـرآن و فلسـفه برقـرار کـرد .ایـن کار او موجـب
رونق دانش تفسیر در حوزه قم شد .روش تفسیری او تفسیر
قرآن به قرآن بود .در دوران تعطیلی درس فلسفه ،با برقراری
جلسـات هفتگی با شـاگردان خاص خود تدریس مبانی
فلسفی مالصدرا و حکمت متعالیه را ادامه داد .بسیاری
از مدرسـان بعـدی فلسـفه در حـوزه علمیـه قـم شـاگردان او
بودند .شـاگردان او همچون آیات عظام مطهری ،جوادی
آملـی ،مصبـاح یـزدی و بهشـتی را میتوان جـزو مؤثرترین و
معروفترین روحانیان شیعه در ایران در چهار دهه پایانی
قرن ۱۴ش دانست .نشستهای علمی او با هانری کربن
فیلسوف و شیعهشناس فرانسوی زمینهساز معرفی تشیع
به اروپاییان شد.
دربـاره شـخصیت او کتابهـای متعـددی منتشـر شـده و
چندیـن همایـش بـرای معرفـی اندیشـههای او برگزار شـده
است .یک مجموعه مستند تلویزیونی با نام حدیث سرو
نیز با هدف شناسایی شخصیت او ساخته شده است.
در تهـران یـک دانشـگاه بـه نـام او نامگـذاری شـده اسـت.
شهید علی قدوسی داماد اوست.
وی در روز یکشنبه  ۲۴آبان ۱۳۶۰ش ( ۱۸محرم ۱۴۰۲ق) از
دنیا رفت .جنازهاش ،فردای آن روز از مسـجد امام حسـن
عسـکری تا حرم حضرت معصومه تشـییع شـد .آیت اهلل
سـید محمدرضـا گلپایگانـی بـر پیکـرش نمـاز خوانـد و در
حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

ی
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محمـد بـن حسـن بـن علـی بـن حسـن (۴۶۰-۳۸۵ق)،
مشـهور به شـیخ طوسـی و شـیخ الطائفـه (به معنـای بزرگ
قـوم ،بـزرگ شـیعیان) ،از بزرگتریـن محدثـان و فقیهـان
شـیعه .وی نویسـنده دو کتـاب التهذیـب و االسـتبصار
از کتابهـای چهارگانـه حدیثـی شـیعه اسـت .در ۲۳

اهتشونیپ

سـالگی از خراسـان به عراق آمد و از اسـاتیدی چون شـیخ
مفید ،سید مرتضی استفاده کرد .خلیفه عباسی ،کرسی
تدریـس کالم بغـداد را بـه او سـپرد .هنگامـی کـه کتابخانـه
شـاپور در آتش سـوخت ،به ناچار به نجف رفت و در آنجا
حـوزه علمیـه سـاخت .شـیخ طوسـی ،بعـد از وفات سـید
مرتضی ،رهبری و مرجعیت شیعیان را بر عهده گرفت.
نظریـات و نوشـتههای فقهـی او مثـل نهایـه ،الخلاف و
مبسـوط ،مـورد توجـه فقیهـان شـیعه اسـت .التبیـان،
کتاب مهم تفسـیری اوسـت .شـیخ طوسـی در سـایر علوم
اسالمی مثل رجال و کالم و اصول فقه نیز صاحبنظر بود
و کتابهای او جزء کتابهای مرجع علوم دینی اسـت.
او تحـول در اجتهـاد شـیعی را آغـاز کـرد و مباحـث آن را
گسـترش داد و در برابـر اجتهـاد اهـل ّ
سـنت به آن اسـتقالل
بخشید .نامدارترین شاگرد او ابوالصالح حلبی است.
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التبیـان فـی تفسـیر القـرآن ،کتابـی در تفسـیر قرآن اثر شـیخ
طوسی (۴۶۰-۳۸۵ق) که آن را اولین تفسیر کامل شیعی
دانسـتهاند .ایـن کتـب حـاوی تفسـیر همـه آیـات قـرآن
اسـت و علاوه بـر آن ،از روشهـای متعـدد تفسـیری در آن
اسـتفاده شـده اسـت .ایـن تفسـیر از منابـع کهـن تفسـیری
بهشـمار میآید و بسـیاری از مفسـران شیعه ،از آن سرمشق
گرفتهاند .شیخ طوسی در این تفسیر ،عالوه بر نقل روایات
معصومـان؟ع؟ و صحابـه ،بـا تکیـه بـر عقـل و توجـه بـه
علـوم مختلـف ،آرای مفسـران گذشـته و معاصـران خود را
بررسـی و ارزیابـی کـرده اسـت .از ایـن رو ،برخـی ایـن تفسـیر
را دربردارنـده انـواع علـوم و فنـون قرآنـی ،همچـون صـرف،
نحـو ،اشـتقاق ،معانـی ،بیان ،حدیث ،فقـه ،کالم و تاریخ
دانستهاند.
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شـهید جعفر حیدریان در سـال  ۱۳۳۵در روسـتای «فردو»
از توابع استان قم متولد شد .او در  ۷سالگی شاهد غیرت
و ّ
تعصـب دینـی پـدرش در واقعه  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲بود .پدر
جعفـر کـه «رضـا» نـام داشـت ،بـه امـام خمینی(ره) عشـق
می ورزید .او وقتی دستگیری و تبعید امام را شنید ،اهالی
روسـتای فردو را علیه شـاه شـوراند .مردم روستا کفن پوش
و شمشـیر بدسـت بـه رهبـری او بـه طـرف قـم حرکـت مـی
کننـد .دسـت تقدیـر الهـی صلاح در این دید کـه جعفر در

ده سالگی پدر را از دست بدهد و خود مسئولیت سنگین
خانـواده هشـت نفـره را بـدوش گیـرد .جعفـر کـه در کـوران
حـوادث و مشـکالت زندگـی آبدیـده شـده بـود ،در اوقـات
فراغت در درس اخالق آیتاهلل مشـکینی شـرکت میکرد
و در مـدت کوتاهـی بـه کمـاالت روحـی و معنـوی رسـید .او
بـا اخـذ دیپلـم و مطالعـات کتـب سیاسـی و دینـی به علم
خـود افـزود و خـود را بـرای مرحلـه جدیـدی از دوران زندگی
آمـاده کـرد .جعفـر حیدریان چون بـا نام امام خمینی؟هر؟
و مبـارزات سیاسـی او ،از کودکـی آشـنا بـود ،در راهانـدازی
تظاهرات مردم قم در دوران انقالب ،نقش مؤثری داشت و
با سخنرانیهای آتشین ،جوانان قم را به کوه انفجار علیه
ّ
سـلطنت پهلـوی مبـدل سـاخت .او کـه در تظاهـرات قـم
دسـتش شکسـته بود ،شـب و روز نداشـت .هر جا حرکت
جدیـدی علیـه رژیـم ستمشـاهی بوجـود مـی آمـد ،جعفر از
جملـه طراحـان آن بـود .انقلاب در آسـتانه پیـروزی بـود که
امید دلها از فرانسـه به ایران بازگشـت .جمعی از جوانان
انقالبی در تهران حفاظت امام؟هر؟ را در بهشت زهرا؟اهس؟
به عهده داشـتند ،جعفر نیز در این کار فرماندهی جمعی
از جوانـان قـم را در اختیـار میگیـرد .انقلاب کـه بـه رهبـری
قائـد بـزرگ؟هر؟ بـه پیـروزی رسـید ،حفاظـت بیـت او را در
قـم ،جعفـر بـه عهـده گرفـت .سـپاه کـه تشـکیل شـد او بـه
ّ
عضویـت ایـن نهاد مقـدس درآمد و در واحد عملیات ،در
کشـف خانههای تیمی منافقین در قم تالش کرد .سـپس
در واحـد آمـوزش نظامـی ،بـه تعلیـم و آمـوزش پاسـداران
ّ
همت گماشت .قبل از اعزام به کردستان و مبارزه با اشرار
ّ
در خطـه سـنندج ،او بـا دختـر خالهاش ازدواج کـرد و وی را
در میدان غیرت و مردانگی شریک خود نمود.
در سـال  ۱۳۶۰جعفـر مأموریـت پیـدا میکنـد ایـن بـار در
جبهـه جنـوب در مقابـل متجـاوزان عراقـی بایسـتد .قبـل
از اعـزام در زادگاهـش سـخنرانی میکنـد و بـا بیـان شـیوا و
پرصالبتـش از انقلاب دفاع میکند و اهداف تجاوز عراق
را بـه کشـور اسلامی تبییـن مینمایـد .بعـد از سـخنرانی
 ۱۵۰نفـر از جوانـان غیـور روسـتای «فـردو» بـه همراهی جعفر
بـه جبهـه اعـزام میشـوند و در محـور تپهچشـمه در کنـار او
با متجاوزان بعثی میجنگند .دوکوهه شـاهد سـخنرانی
حیدریان در سـال  ۱۳۶۰بود ،دوکوهه گواه اسـت که جعفر
در حضـور سـردار رشـید اسلام ،شـهید صیـاد شـیرازی و
جمعی از بسـیجیان ،پاسـداران و ارتشـیان با خدای خود
عهـد و پیمـان بسـت کـه بـرای بیـرون رانـدن متجـاوزان از
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

کشور اسالمی ،تا آخرین نفس بجنگد .جعفر در عملیات
فتحالمبین فرماندهی محور تپهچشمه را به عهده داشت
و شب و روز در جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده
تلاش میکـرد .امـا در این عملیات تیـری به پای مبارک او
اصابت نمود و خون مطهرش به خاک این منطقه ریخت
و خـاک ،بـا خـون او ّ
متبـرک شـد .جعفـر بعد از ایـن که مورد
اصابت تیر قرار میگیرد ،به پشت جبهه منتقل میشود.
اما در بین راه ندای پروردگارش لبیک گفت و در بهشت،
به جمع بندگان راضی و مرضی و مرضی او پیوست.
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عملیـات والفجـر  ۸کـه از آن بـه عنـوان نبـرد اول فـاو نیز نام
بـرده میشـود ،عملیـات آبیخاکی بـود کـه در آن نیروهای
سـپاه پاسـداران بـا غافلگیـری نیروهـای عراقـی از اروندرود
عبـور کـرده و شـبهجزیره فـاو در جنـوب عـراق را بـه اشـغال
خـود درآوردنـد .ایـن عملیـات در سـاعت  ۲۲:۱۰روز ۲۰
بهمـن  ۱۳۶۴بـا رمـز «یـا فاطمه الزهرا» در منطقه خسـروآباد
تا راسالبیشـه آغاز گردید .در روز اول عملیات ،لشـکر ۲۵
کربلا کـه از رزمنـدگان اسـتان مازنـدران تشـکیل شـده بود،
موفق شد تا شهر فاو را به تصرف کامل خود درآورد .به گفته
حسـین عالیی این عملیات موفقترین عملیات جنگ
ایـران و عـراق بـود کـه طـی آن دسترسـی عـراق از آبهـای
خلیـج فـارس قطع شـد .در این عملیـات نیروهای عراقی
از سالحهای شیمیایی استفاده کردند.

ی
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حجتاالسلام شـهید سـید محسـن روحانی سـال ۱۳۴۰
در خانوادهای اصیل و ریشهدار و مؤمن به دنیا آمد .ازدوران
کودکی ،تحت تربیت پدر و مادر خود قرار گرفت .در هفت
سـالگی ،در مدرسـهای کـه پـدرش مؤسـس و مدیـر آن بـود
ثبتنام کرد .پس از پشـت سـر گذاردن دوران دبسـتان ،به
جمع حوزویان پیوست و تحصیل علوم دینی را از مدرسه
ّ
حقانـی آغـاز کرد .هوش سرشـار و اسـتعداد فوقالعادهاش
از او طلبهای موفق ساخته بود .وی با گذراندن سریع دوره
مقدمـات و سـطح ،تحصیلات خـود را بـه درس خـارج
رسـانید .بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی به منظـور مقابله
بـا توطئههـای ضـد انقلاب ،بـه کردسـتان ،ترکمـن صحـرا
و خرمشـهر رفـت و بـا توطئههـای خائنانـه حـزب خلـق
مسـلمان و لیبرالهـا بـه مبـارزه پرداخـت .ایشـان از اوایـل

جنـگ تحمیلـی ،بـه جبهههـا شـتافت و با سنگرنشـینان
وادی ایثـار در آمیخـت .او بـا تبییـن مسـایل اسلامی
و تحلیـل موضوعـات و مسـائل سیاسـی در جبهـه ،بـر
شناخت رزمندگان اسالم میافزود .پس از مدتی فعالیت
و تلاش و نشـان دادن لیاقـت و شایسـتگی ،مسـئولیت
عقیدتـی -سیاسـی لشـگر ۱۷علـی ابـن ابیطالب؟ع؟ به
ایشـان پیشـنهاد شـد امـا موافقت نکـرد .پس از اصـرار زیاد
مسـئولین ،تفـأل بـه قرآن زد که ایـن آیه آمد« :و افعلوا الخیر
لعلکـم تفلحـون» (حـج )۷۷/بدین ترتیب بـود که در این
مسـئولیت ،خدمـات قابـل توجهـی را به رزمندگان اسلام
ارائـه داد .وی علیرغـم حضـور در ایـن سـنگر نیـز از نبـرد
مسلحانه با دشمن کینهتوز غافل نبود.
سـرانجام در تاریـخ  10اردیبهشـت  1365در حالـی کـه
بـرای دیـدار بـا رزمنـدگان اسلام ،بـه خـط مقـدم نبـرد
میرفـت ،در جزیـره مجنـون به شـهادت رسـید و از خاک
تا افالک پر کشید.
در زندگـی ،بـه حقیقـت و درسـتی گرایـش داشـت و
ایـن خصیصـه ،از دوران دبسـتان نیـز بـا وی همـراه بـود؛
همانگونه که پدر بزرگوارش فرمود« :محسن از ّ
بچگی سالم
و درسـتکار بـود ...مـن از ایشـان خالفـی در محیط مدرسـه
ّ
ندیدم» .سیر و سلوک معنوی داشت و انسان دائمالذکری
ّ
معنویـات او نیـز ،آمیختـه با مسـائل سیاسـی بود.
بـودّ ،امـا
پیـش از انقلاب ،بـا توجـه بـه سـن کمـی کـه داشـت ،بـا
همکاری دوستانش ،اعالمیهها و نوارهای مهم و حساس
ضد حکومت شاه را نقل و انتقال میداد .او با مطالعات
دقیـق و عمیـق روزنامههـا و مجلات و کتـب معتبـر و ارائـه
نقـد و نظـر پیرامـون مسـایل روز ،نشـان مـیداد کـه بـه رشـد
سیاسی باالیی دست یافته است.

ی
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مدرسـه علمیـه حضـرت آیـتاهلل گلپایگانـی از مـدارس
علمیه در شـهر قم اسـت .این مدرسـه که در خیابان ارم و
در نزدیکـی حـرم حضـرت معصومـه؟اهس؟ قـرار دارد ،توسـط
سـیدمحمدرضا گلپایگانـی از مراجـع تقلید شـیعه پس از
پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران در قطعهزمینی به وسـعت
 ۴۰۰۰متر مربع در کنار مرقد علی بن بابویه قمی و در مقابل
قبرسـتان شـیخان تأسـیس شـد .مدرسـه گلپایگانـی از
مهمتریـن مـدارس در حـوزه علمیـه قـم بـه شـمار مـیرود و
روزانه بیش از  ۴۰۰کالس دروس حوزوی خارج فقه ،اصول

اهتشونیپ

و تفسـیر در آن برگـزار میشـود .در سـمت جنوبـی مدرسـه،
یک مسجد با یک گنبد و دو مناره قرار دارد.

ی
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علـی صیـاد شـیرازی ( ۲۳خـرداد  ۲۱ – ۱۳۲۳فروردیـن
فرمانـده اسـبق نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری
)۱۳۷۸
ِ
اسلامی ایران و عضو شـورای عالی دفاع ملی بودهاسـت.
او زاده روستای کبودگنبد شهرستان درگز استان خراسان
رضـوی بـود .صیـاد شـیرازی از فرماندهـان جنـگ ایـران
و عـراق بـود .او پـس از  ۳۲سـال خدمـت در یگانهـای
در
مختلـف نیـروی زمینـی ارتـش ،در تهـران و
مقابـل ِ
ِ
منزلـش ،بـه دسـت اعضـای سـازمان مجاهدیـن خلـق
تـرور شـد .مراسـم تدفیـن او بـا حضـور مقـام معظـم رهبـری
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،فرمانـده کل قـوا و جمعـی از
فرماندهـان یگانهـای مختلـف نیروهـای مسـلح ایـران و
مردم برگزار شد.
سرلشـکر رحیـم صفـوی فرمانـده وقـت سـپاه پاسـداران
در حاشـیه مراسـم یازدهمیـن سـالگرد تـرور گفـت :بـدون
شـک دسـتور تـرور صیـاد شـیرازی از یـک رده باالتـر بـه
مجاهدیـن خلـق داده شـد و شـخص صـدام ایـن دسـتور
را بـه مجاهدیـن خلـق داد .سرلشـکر صفـوی افـزود :سـپاه
پاسـداران در همـان سـال اول تـرور وی ،طـی یـک طـرح
عملیاتی از ساعت  ۴تا  ۸صبح تمام مقرهای مجاهدین
خلق از پادگان اشرف گرفته تا العماره را با شلیک بیش از
هـزار موشـک و گلولـه توپخانه برد بلنـد ،منهدم و تلفات
سـنگینی را بـه مجاهدیـن خلـق وارد کـرد .بـه دنبـال ایـن
عملیات ،عراق واکنش شدیدی از خود نشان نداد و تنها
به گله مختصری بسنده کرد.
امیـر سـرتیپ احمدرضـا پوردسـتان فرمانـده نیـروی زمینی
ارتـش جمهـوری اسلامی ،دالیـل و بهانههـای اصلـی تـرور
سپهبد صیاد شیرازی توسط مجاهدین خلق را شکست
و ضربـهای دانسـت کـه ایـن گـروه در عملیات مرصـاد در اثر
تدابیر و فرماندهی صیاد شیرازی متحمل شده بودند .وی
افزود صیاد شیرازی با شناخت خوبی که از منطقه و نیروها
داشـت بـه پایگاه کرمانشـاه رفـت و با بالگـرد  ۲۱۴هوانیروز،
عملیـات شناسـایی از منطقـه را انجـام داد و در نهایـت بـا
سـاماندهی و تدابیـر ویـژه خـود بـا کمـک و هدایـت نیروهـا،
ضربه مهلکی در عملیات مرصاد به مجاهدین خلق وارد
و مجاهدین خلق را مجبور به عقبنشینی کرد.
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حبشه ،نام قدیمی سرزمینی در شرق قاره آفریقا که امروزه
شامل کشورهای اتیوپی ،اریتره ،جیبوتی و سومالی است.
قبل از میالد مسیح ،در حبشه خاندان مصریان و حمیریان
حکومـت میکردنـد .در  ۳۴۱میلادی ،دیـن مسـیحیت
در ایـن کشـور ،دیـن رسـمی اعلام شـد .مسـلمانان پیـش
از هجـرت پیامبـر؟ص؟ بـه مدینـه ،دو بـار به حبشـه هجرت
کردنـد و مـورد حمایـت حاکـم آنجـا قـرار گرفتنـد .در دوره
اسلامی ،چندیـن امـارت اسلامی در حبشـه تأسـیس
شـد کـه از جملـه میتـوان از امـارت اوفـات نـام بـرد .در قرن
چهاردهـم هجـری قمـری بـه تدریـج بخشهـای مختلف
حبشه به شکل کشورهای مستقل درآمد و در حال حاضر
بزرگترین بخش آن ،کشور اتیوپی است.
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عکرمـة بـن ابیجهـل فرزنـد عمـرو ابـن هشـام (ابوجهـل) از
جنگجویـان و صحابـه پیامبـر اسلام بـود .وی در ابتـدا از
سرسـختترین دشـمنان اسلام بـه شـمار میرفـت .او در
جنگهـای بـدر و احـد و خنـدق در صـف مشـرکان قـرار
داشـت و پـس از فتـح مکـه به یمن گریخت ،اما همسـرش
دختـر عمویـش (حـارث بـن هشـام) نیـز بـود،
امحکیـم کـه
ِ
پـس از مسـلمان شـدن ،او را بازگردانـد و از رسـول خـدا؟ص؟
بـرای او امـان گرفـت .هنگامـی کـه او را نزد رسـول خدا؟ص؟
سوار مهاجر خوش آمد .او
برد ،حضرت به او گفت :مرکب ِ
نیز اسالم آورد و اسالمی نیکو یافت.
عکرمـة ،پـس از اسلام آوردن از پیامبـر؟ص؟ خواسـت تـا
بهتریـن چیـزی را کـه فـرا گرفته بـدو بیاموزد تـا آن را باز گوید.
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :شـهادت بـه ایـن کـه «ال الـه اال اهلل
ً
وحـده الشـریک لـه و ان محمـدا عبـده و رسـوله» .عکرمـه
گفـت :بـه ایـن امـر شـهادت میدهـم و حاضـران را بـر آن بـه
شـهادت میگیریـم و ای رسـول خـدا ،از تـو میخواهـم کـه
برایـم طلـب آمـرزش کنـی .رسـول خـدا؟ص؟ بـرای او طلـب
آمرزش کرد ،سپس عکرمه گفت :سوگند به خدا که دو برابر
پولـی را کـه بـرای مقابلـه بـا اسلام صـرف کـردم ،در راه خـدا
خرج میکنم و در برابر هر جنگی که در آن شـرکت داشـتم،
بارها میرزمم و تو را ای رسول خدا بر این گفتار به شهادت
میگیرم .او در جنگهای ّرده در یمامه و یمن ،شرکت کرد
و پیروز شد .سپس در جنگهای دیگر حاضر شد و والیت
مناطقی را در دوره خالفت ابوبکر به عهده داشت.
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

عکرمة ،در عبادت پیوسته کوشا و بدان مشغول بود تا این
که در جنگ یرموک در شصت و چهارسالگی شهید شد.
هنگامی که برای جنگ با رومیها وارد صحنه نبرد شد،
فریـاد زد :چـه کسـی تـا پـای مرگ عهـد میبنـدد؟ عمویش
حـارث بـن هشـام و سـهیل بـن عمـرو بـا او بیعـت کردنـد و
همگی کشته شدند.
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گالیلئو گالیله ( ۱۵فوریه  ۸–۱۵۶۴ژانویه  )۱۶۴۲دانشمند
و مختـرع سرشـناس ایتالیایـی در سـدههای  ۱۶و ۱۷
میالدی بود .گالیله در فیزیک ،نجوم ،ریاضیات و فلسفه
علـم تبحـر داشـت و یکـی از پایهگـذاران تحـول علمـی و
گـذار بـه دوران دانـش نویـن بـود .عمـده شـهرت گالیلـه بـه
دفـاع علمـی او از نظریـه کوپرنیـک برمیگـردد .کوپرنیـک
مدتـی پیـش از گالیلـه گفتـه بـود کـه خورشـید به گـرد زمین
نمیچرخـدّ .رد فرضیـه زمیـن مرکـزی کلیسـا کـه صدهـا
سـال بـود همچـون سـخنی آسـمانی تلقـی میشـد منجـر
بـه محکـوم شـدن گالیلـه در دادگاه تفتیـش عقایـد شـد؛ و
اگر بهموقع توبه نکرده بود زنده زنده در آتش سـوزانده شـده
بود! گالیله همچنین با تلسـکوپی که خود سـاخته بود به
رصد آسمانها پرداخت و توانست جزئیات سطح ماه را
مشاهده نموده و مورد مطالعه قرار دهد .همچنین در زمان
او فکـر میکردنـد کـه بـرای ادامـه حرکـت جسـم به نیـرو نیاز
اسـت  .اما او با ازمایشـی نشـان داد که این دیدگاه اشـتباه
است و این موضوع بعدها منجر به قانون اول نیوتن شد.
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عـروة بـن مسـعود بـن ّ
معتـب بن ثقیـف ،از صحابـه پیامبر
اسلام؟ص؟ ،اهـل طائـف و رئیـس و بـزرگ این شـهر بـود و نه
تنها در طائف بزرگ و محترم بود بلكه بیشـتر مردم حجاز
او را بـه بزرگـى مـى شـناختند؛ لـذا وقتـى كـه مشـركان مكـه
پیامبـرى پیامبـر؟ص؟ را بـاور نكردنـد ،گفتنـد :چـرا خداونـد
قـرآن را بـه بـزرگ مكـه ولیـد بـن مغیـره مخزومـى و یـا بـزرگ
طائـف ،عروة بن مسـعود ثقفى نفرسـتاد .قـرآن گفته آنها را
چنیـن بیـان مىكنـد« :قالوا لوال نزل هـذا القرآن على رجل
مـن القریتیـن عظیـم؛ چرا قـرآن بر یكى از دو بـزرگ مرد مكه
یـا طائـف فرسـتاده نشـد؟» عـروة بـن مسـعود را در زیبایـى
بـه حضـرت مسـیح تشـبیه مىكردنـد و حتـى روایتـى در
اینباره از پیامبر اكرم؟ص؟ نقل شده كه فرمود« :عرض ّ
على

االنبیـاء؟مهع؟ فاذا موسـى رجل ضـرب من الرجال كانه من
رجـال شـنوئة و رایـت عیسـى بن مریم فاذا اقـرب من رایت
بـه شـبها عـروة بـن مسـعود و رایـت ابراهیـم فـاذا أقـرب مـن
رایـت بـه شـبها صاحبكـم و رایـت جبرئیل؟ع؟ فـاذا اقرب
من رایت به شبها دحیة الكلبى؛ هنگامى كه پیامبران را
بـه مـن نشـان دادنـد ،حضـرت موسـى؟ع؟ را شـبیه مـردان
قبیلـه شـنوئه دیـدم و شـبیهترین افـراد بـه حضرت عیسـى
عروة بن مسعود بود و ابراهیم؟ع؟ به من شباهت داشت و
جبرییل نیز خیلى زیاد به دحیه كلبى شبیه بود».
وقتـی کـه عـروه ،از پیـروزی مسـلمین در سـرزمین «تبـوک»
سـال هشـتم هجـری ،باخبـر شـد ،تصمیـم گرفـت ،نـزد
پیامبر؟ص؟ رود و ایمان آورد .به همین منظور از شهر طائف
حرکت کرد و در راه بازگشت آن حضرت از «جنگ تبوک»،
قبـل از اینکـه بـه مدینه برسـد ،خود را به پیامبر رسـاند و در
محضر آن بزرگوار ،اسالم آورد و اجازه گرفت تا به شهر خود
برگشته و مردم آنجا را به آئین اسالم و یکتاپرستی دعوت
کند .پیغمبر خدا؟ص؟ به او فرمود« :می ترسم آنها دعوتت
را قبـول نکننـد و در ایـن راه جـان خـود را از دسـت بدهی!»
عروه گفت« :آنها مرا از دیدگان خود بیشـتر دوسـت دارند.
مـن چنـان هیبتـی در بیـن آنهـا دارم کـه اگر خفته باشـم مرا
بیدار نکنند ».او از مدینه بیرون رفت و به طائف بازگشت.
بـه محـض ورود بـه شـهر ،مـردم را بـه اسلام دعـوت کـرد و
آنهـا را موعظـه نمـود ،ولـی آنـان ،او را آزار و دشـنام دادنـد و
چـون از نـزد او رفتنـد ،همدسـتی کردنـد تـا او را بکشـند.
فـردا صبـح کـه او بـر فـراز خانـهاش ،اذان گفـت .ثقیفیـان
از هـر طـرف بـا رگبـار تیـر ،بـه او حملـه کردنـد و مـردی بـه نام
«اوس بـن عـوف» ،تیـری بـر او رهـا کـرد و او را از پـای درآورد.
در آخرین لحظات عمرش گفت« :مرگ من کرامتی است
که خدای متعال به من ارزانی فرمود و پیامبر؟ص؟ ،مرا از آن
آگاه کرد .من خون خویش را به صاحب اصلی پیشـکش
میدهم تا بدینگونه ،میان شما را اصالح کنم».
سـپس نزدیکانـش را فراخواند و گفـت« :چون از دنیا رفتم،
مرا کنار شهیدانی که همراه رسول خدا؟ص؟ قبل از هجرت
شـهید شـده انـد ،بـه خـاک سـپارید( ».طبقـات ابـن سـعد
ج  ،6ص  )388همیـن کـه خبـر شـهادتش بـه پیامبر؟ص؟
رسید فرمود« :عروه ،مانند صاحب یس است که قوم خود
را به خدا فراخواند و ایشان او را کشتند( ».یس)25 -19 /
بعـد از او ،افـراد قبیلـه ثقیـف از کشـتن عـروه ،بسـیار نـادم و
پشیمان شده و هیئتی از بزرگان آنها ،خدمت پیامبر؟ص؟

اهتشونیپ

شـرفیاب و همگـی ایمـان آوردنـد و پسـرش «ابوملیـح» نیـز
اسلام آورد .پیامبـر اکـرم؟ص؟ یکـی از افـراد جـوان بـه نـام
«عثمان بن ابی العاص بن بشـر» را برای ریاسـت و امارت
آنهـا انتخـاب و او را نماینـده مذهبـی و سیاسـی خـود در
قبیلـه طائـف قـرار داد تـا احـکام اسلام و قـرآن را بـه آنهـا
بیاموزد.

ن
 .100شهید آلیاسی 

ب
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شـیخ طوسـی ،در رجالـش ،او را از اصحـاب حضـرت
صـادق؟ع؟ شـمرده و در فهرسـت گفتـه :او کتابـی دارد کـه
بزرگان از او نقل کردهاند .نجاشـی گوید :معاویة بن وهب،
ابوالحسـن ،عربـی خالـص ،ثقـه و بـر طریق مسـتقیم بوده.
او از امـام صـادق و امـام کاظـم؟امهع؟ روایـت کـرده ،و کتابـی
بـه نـام «فضائـل الحـج» دارد کـه ابـن ابیعمیـر از او روایـت
میکند.
در کافی ،نقل شده که معاویة بن وهب به امام صادق؟ع؟
عرض کرد :چگونه شایسـته اسـت برای ما که با شـیعیان
و مردمانـی کـه بـا آمیـزش دارنـد و شـیعه نیسـتند ،رفتـار
کنیـم؟ حضـرت فرمـود :نـگاه کنیـد بـه پیشـوایان خـود ،از
آنـان کـه پیـروی میکنید ،هر طور آنان رفتار کنند ،شـما نیز
همـان گونـه رفتـار کنیـد؛ بـه خـدا سـوگند ،آنان بیمارنشـان
را عیـادت میکننـد و بر سـر جنازههایشـان حاضـر گردند و
بـرای آنـان گواهی و شـهادت دهند و امانتهـای آنان را به
آنان رد کنند.

صفحه 80
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نـام وی در تفاسـیر مختلـف از جملـه مجمعالبیـان،
الکشـاف و تفسـیر نمونـه حبیـب ّ
نجـار آمـده اسـت .از
او بـا عناویـن مؤمـن آلیاسـین ،مؤمـن یاسـین ،صاحـب
یاسـین و صاحب آلیاسـین نیز یاد شـده اسـت .او مردی
حقگرا دانسـته شـده که پس از ورود پیامبرانی که رسـوالن
حضـرت عیسـی دانسـته شـده بودنـد ،بعـد از شـنیدن
دعـوت آسمانیشـان بـه آنـان ایمـان آورد و چـون خانـهاش
در دورتریـن بخـش شـهر و در کنـار دروازهای از دروازههـای
شـهر بـود ،بـا شـنیدن خبر تکذیـب پیامبران از سـوی قوم و
تصمیـم خطرنـاک آنـان بـه کشـتن ایشـان ،بیدرنـگ بـرای
یـاری رسـاندن بـه حـق و عدالـت و هدایـت قوم ،خـود را به
آنجـا رسـانید .ماجـرای ایمـان او در آیـات  ۲۰تـا  ۲۳سـوره
مردمـان شـهری کـه حبیـب
یاسـین در قـرآن آمـده اسـت.
ِ
نجـار را کشـتند را مردمـان یاسـین میگوینـد کـه در قـرآن بـا
عنوان «اصحاب القریة» از آنها یاد شده است.

 .101ملک سلما ن

عربستان و سومین ولیعهد عبداهلل بن عبدالعزیز انتخاب
شد .پس از مرگ ملک عبداهلل ،سلمان در  ۲۳ژانویه ۲۰۱۵
ً
رسـما بعنوان پادشـاه عربسـتان سـعودی انتخاب شد .در
 ۲۱ژوئن  ۲۰۱۷سلمان بن عبدالعزیز ،محمد بن سلمان را
به عنوان ولیعهد جدید این کشور معرفی کرد.

سـلمان بن عبدالعزیز آل سـعود (زاده  ۳۱دسـامبر )۱۹۳۵
معروف به ملک سـلمان پادشـاه هفتم و کنونی عربسـتان
سـعودی ،خـادم الحرمیـن الشـریفین و رئیـس مجلـس
وزیـران عربسـتان سـعودی و رئیـس آل سـعود اسـت .او
بیسـت و پنجمین فرزند عبدالعزیز آل سـعود از همسـرش
حصه و با  ۵پادشاه پیش از خود برادر است.
امیر سلمان در طول زندگی سیاسی خود مشاور مخصوص
پادشـاهان عربسـتان بـوده و نقـش ویـژهای در اداره امـور
داخلی این کشـور داشتهاسـت .وی از سـال  ۱۹۵۵تا ۱۹۶۰
ِ
و بار دیگر از سـال  ۱۹۶۳تا  ۲۰۱۱سـمت اسـتانداری ریاض
را داشتهاست .پس از مرگ سلطان بن عبدالعزیز در سال
 ،۲۰۱۱وزارت دفاع عربستان -که همواره در دست ولیعهد
مرگ نایف بـن عبدالعزیز
بـود -بـه وی سـپرده شـد .پـس از ِ
در  ۱۶ژوئـن  ،۲۰۱۲سـلمان بـن عبدالعزیـز بهعنوان ولیعهد

صفحه 81

قاسـم بـن هـارون یکـی از فرزنـدان هارونالرشـید ،خلیفـه
عباسـی بـود ،کـه در طـی تعییـن نظـام جانشـینی توسـط
هـارون ،بـه جهـت سـفارش شـخصی بـه نـام عبدالملـک
بـن صالـح ،بـه عنـوان جانشـین مأمـون تعییـن شـد و ابقـا
و خلـع او نیـز بـه مأمـون واگـذار شـد .هـارون نیـز در هنـگام
تقسـیم سـرزمینهای امپراتـوری میـان سـه فرزنـد خـود،
امارت سرزمین جزیره و قالع و بعضی از مناطق آذربایجان
و روم را بـه قاسـم اهـدا کـرد .پـس از وفـات هـارون و سلسـله
کشـمکشهایی کـه میـان امیـن و مأمـون در جهـت
جانشینی وی صورت گرفت ،امین در سال  ۱۹۴هجری/
 ۸۰۹میلادی ،قاسـم را نیـز از حکومـت جزیـره برکنـار کـرد و
بـه بغـداد فـرا خوانـد .امین همچنین پـس از عـزل مأمون از
جانشینی خود ،قاسم را نیز از جانشینی عزل نمود.
بـه طـورى كـه واعـظ سـبزوارى در كتـاب «جامعالنوریـن»
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ذكر فرموده كه هارونالرشـید بیسـتویك پسـر داشـت سه
نفـر از آنهـا را پشـت سـر هـم ولیعهـد كـرده بـود یكـى ّ
محمـد
امیـن ،یكـى مأمـون ،یكـى قاسـم مؤتمـن ،احـوال ایـن
پسـرش را صاحـب كتـاب ابوابالجنـان خـوب نوشـته.
مىگویـد :هارونالرشـید را پسـرى بـه زیـور صلاح آراسـته و
گوهـر پاكـش از صلـب آن ناپـاك چـون مرواریـد از آب تلـخ و
شـور برخاسـته ،فیـض مجالسـت ّزهـاد و ّ
عبـاد آن عصـر را
دریافتـه بـود و از تأثیـر صحبـت ایشـان روى دل از خواهـش
زخـارف دنیـوى برتافتـه .طریقـه پـدر و آرزوى سـریر و افسـر را
ترك گفته و خانه دل را به جاروب آگاهى از خس و خاشاك
اندیشـه پادشـاهى جـاروب كـرده از جامههـا غیـر كربـاس و
شـال نپوشـیدى و خـون رغبتـش بـا رنـگ اطلـس و دیبـاى
دنیـا نجوشـیدى مـرغ دلـش را از دامـگاه عالیـق جسـته بـر
شـاخهاى مطلـب بلنـدى آشـیان گرفتـه بـود ،پیوسـته بـه
گورسـتانها رفتـه و بـه نظـر عبـرت نگریسـتى و بـر آن گلزار
اعتبار مانند ابر بهار زار زار مىگریستى.
روزى وزیـر هـارون در مجلـس بـود ،در آن اثنـا آن پسـر كـه
نامـش قاسـم بـود و لقبـش مؤتمـن آمـد بگـذرد ،جعفـر وزیـر
هـارون خندیـد .هـارون سـئوال كـرد كـه چـرا خندیـدى؟
گفـت :بـر احـوال ایـن پـس تـو مىخندیـدم كـه تـو را رسـوا و
مفتضـح نمـود كاش ایـن پسـر را خـدا بـه تو نـداده بـود توبره
ننـگ اسـت ،ایـن لباسـش و ایـن وضعـش كـه بـا فقـراء و
دراویش و مردمان نامناسب مىنشیند .هارون گفت :حق
دارد بـه جهـت آنكـه تـا حـال مـا منصبـى و حكومتـى بـه او
ندادهایم خوبست حكومت شهرى را به او واگذار نمائیم.
پـس امرنمـود مالزمـان رفته قاسـم را حضـور هـارون آوردند.
پـس هـارون او را زیـاد موعظـه و نصیحـت نمـود كـه چـرا
چنیـن رفتـار مىنمائـى؟ مـن مىخواهـم تـو را بـه حكومت
شـهرى بفرسـتم هـر كجـا را كـه میـل دارى خـودت بگـو.
گفـت :اى پـدر دسـت از مـن بدار و چنیـن خیال كن كه مرا
نـدارى و مـرا بـه حال خـود واگذار كن و بگـذار میخواهم به
عبادت مشغول شوم .گفتند :مگر مىشود كه تو در لباس
سـلطنت باشـى و عبادت هم بكنى وزیر صالحى از براى
تـو قـرار مىدهـم كـه او بـه امورات تو رسـیدگى كند و خودت
مشغول به عبادت باشى .گفت :من هرگز این امر را قبول
نمىكنـم .هـارون گفـت :تـو پسـر منـى چـه مناسـبت دارد
بـا مردمـان بـى سـر و پـا راه مـىروى تـو مرا در میان سلاطین
سرشكسته كردى .قاسم گفت :پدر تو هم در میان مردمان
اولیـاءاهَّلل مـرا سرشكسـته كـردى ایـن همه پسـر دارى دلت

را بـه آنهـا خـوش كـن اگـر دسـت از من برنـدارى فـرار خواهم
كرد از بسكه گفتند و نصیحت كردند آخر سكوت كرد...
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هارون عباسی معروف به هارون الرشید ،پنجمین خلیف ه
عباسـی اسـت کـه هـم عصر با امام موسـی کاظـم؟ع؟ بود.
بـه گـزارش تاریـخ  ،زندانی شـدن امام کاظم؟ع؟ ،شـهادت
او و تحـت فشـار قـرار دادن شـیعیان در دوران هـارون بـوده
اسـت ۱۳ .سـال از دوران امامـت امـام کاظـم؟ع؟ ،در دوره
خالفت هارون سپری شد .نقل میکنند ،هارون در اوایل
حکومـت خـود چنـدان سـختگیری انجـام نمـیداد؛ ولی
کمکـم برخوردهـای او بـا موسـی بن جعفر تغییر کـرد .درباره
زندانی شدن امام بهدست هارون آوردهاند که هارون برای
حفـظ حکومـت از طرفی و سـخنانی که امـام در مخالفت
بـا او مـیزد ،موسـی بن جعفـر را زندانی کرد .نقل میکنند،
هـارون دو مرتبـه امـام را زندانـی کـرد کـه مرتبـه اول بعـد از
مدتـی آزاد شـد و مرتبـه دوم آن از سـال  ۱۷۹تـا ۱۸۳؛ بـه
مـدت چهـار سـال به طول انجامیـد .در نهایت امام کاظم
بهدستور هارون به شهادت رسید.
هـارون یکـی از فرزنـدان مهـدی عباسـی اسـت کـه دوران
حکومتـش بـه جهـت درآمـد اقتصـادی ،رونـق تجـارت،
ت در فتوحـات ،عصـر
پیشـرفت علـم ،فلسـفه و موفقیـ 
طالیـی دوران حکومـت عباسـی نامیـده میشـود .در
دوران خالفـت هـارون ،جنگهـای خارجـی متعـددی
از جملـه جنـگ بـا رومیـان درگرفـت و ملکـه روم مجبـور بـه
صلـح و پرداخـت غرامـت بـه سـپاه هـارون شـد .در دوره او
شـورشهایی علیـه حکومـت واقـع شـد کـه مهمتریـن آن
قیـام یحیـی بـن عبـداهلل ،بـرادر نفـس زکیـه بـوده اسـت .از
دیگـر فعالیتهـای هـارون  ،پیشبـرد علـوم و ترجمه متون
علمی به ویژه از یونانی به عربی بوده است.
بنا بر برخی منابع تاریخی ،در پی آشوبهای خراسان به
وسیله رافع بن لیث و آرام نشدن منطقه به وسیله نماینده
هارون ،خود خلیفه در سـال ۱۹۲ق راهی خراسـان شـد تا
منطقه را آرام کند؛ ولی در طوس در روستایی به نام سناباد
به علت بیماری در جمادی االولی سـال ۱۹۳ق در چهل
و شش سالگی درگذشت و پسرش صالح ،نماز میت را بر
او خواند .بعدها محل دفن هارون به بقعه هارونیه معروف
شـد .در سـال  ۲۰۳بـه خواسـت مأمـون ،امـام رضـا؟ع؟ در
این مکان در کنار هارون دفن شد.
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َع ِدی بن حا ِتم طائی (؟۶۷-ق ).از اصحاب پیامبر؟ص؟
و امیرالمؤمنیـن و رئیـس قیبلـه َطـیء .او پیـش از اسلام
آوردن بـر آییـن نصرانیـت بـود .پـدر او حاتـم طائـی در
جاهلیـت بـه سـخاوت فـراوان مشـهور بـود .او در دوره
خالفـت امیرالمؤمنیـن در همـه صحنههـا در کنـار ایشـان
بـود و در زمـان خالفـت امـام حسـن؟ع؟ نیـز در کنـار ایشـان
مانـد .او در برابـر معاویـه آشـکارا بـر محبـت فـراوان خـود بـه
امیرالمؤمنین تأکید میکرد.
َ ُ ْ
َ َ
َ
عامر ،معروف به غسیل ال َمالئکه (شهادت
َح ْنظلة ْبن ابی ِ
۳ق جنـگ احـد) ،از اصحـاب پیامبـر اکـرم؟ص؟ کـه در
جنگ احد به شهادت رسیدَ .حنظلة در میان دوستان و
دشمنان از جایگاه خاصی داشت .حنظله از پیامبر؟ص؟
و برخی از صحابه روایت نقل کرده است .عبداهلل فرزند او،
که از صغار صحابه به شمار میآید فرماندهی واقعه حره را
در سال ۶۳ق عهدهدار بود.
ُ
حنظلـه و عبـداهّلل بـن عبداهّلل ا َبی چندی پس از مسـلمان
شـدن ،از پیامبـر؟ص؟ اجـازه خواسـتند تـا پدرانشـان را
بکشـند ،امـا پیامبـر؟ص؟ آنـان را از ایـن کار منع کرد؛ سـبب
ایـن بـود کـه ابوعامـر و عبـداهّلل بن ابی ،منافق مشـهور صدر
اسلام ،پـس از هجرت پیامبـر اکرم؟ص؟ به مدینه به پیامبر
حسـادت ورزیدند .عبداهّلل بن ابی نفاق ورزید و در مدینه
َ
مانـد ،امـا ابوعامـر به همراه عدهای از جوانـان اوس به مکه
نزد قریشیان رفت.
براسـاس منابـع ،حنظلـه کـه تـازه ازدواج کـرده بـود ،بـا
شـب پیـش از جنگ احـد در کنار
اجـازه پیامبـر اکـرم؟ص؟ِ ،
عازم میدان شد ،پیش از
نبرد،
همسرش ماند و صبح روز
ِ
عزیمـت حنظلـه به میدان نبرد ،همسـرش جمیله ،دختر
ُ
عبـداهّلل بـن ا َبـی بنابر خوابی که در آن شـب دیـده و آن را به
شـهادت شـوهرش تعبیر کرده بود ،چهار تن از خویشـانش
را بـه شـهادت گرفـت کـه آن شـب را بـا حنظلـه گذرانـده
اسـت ،زیـرا میترسـید بـر سـر فرزندی کـه ممکن بـود از این
وصلـت بـه وجـود آیـد نزاعـی در بگیـرد .حنظلـه در میـدان
سر وی را از تنش
جنگ بر
ابوسـفیان چیره شـد و خواسـت ِ
َ ّ
جـدا سـازد ،امـا شـداد بـن اسـود بـن شـعوب ،حنظلـه را به
شـهادت رسـاند .در ایـن هنگام پیامبر اکـرم؟ص؟ فرمودند:
«فرشـتگان او را غسـل میدهنـد» از آن پـس ،حنظلـه بـه

غسیل المالئکه و فرزندانش به َبنو غسیل المالئکه مشهور
شدند.
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عبـداهلل فرزنـد ابی بن سـلول ،کنیهاش ابوحبـاب و از مردم
قبیلـه خـزرج و سـاکن مدینـه بـود .پیـش از هجـرت رسـول
خـدا؟ص؟ بـه مدینـه ،دو طایفـه بـزرگ ایـن شـهر همـواره در
حـال جنـگ و اختلاف بودنـد؛ امـا سـرانجام بـه توافـق
رسـیده بودنـد کـه عبداهلل بـن ابی را فرمانـدار مدینه کنند و
همگـی بـر فرمـان او گردن نهند .حتی بنا به روایتی ،تاجی
نیز برای او آماده کرده بودند؛ اما با مسلمان شدن بسیاری
از مـردم و هجـرت رسـول خـدا بـه این شـهر ،همه مـردم گرد
پیامبـر جمـع شـدند و عبـداهلل ناگهـان دور خـود را خالـی
دید .این مسـئله برای عبدهلل بن ابی بسـیار سـخت بود تا
جایی که در همان لحظات نخستین ورود رسول خدا به
مدینـه بـا لحنـی جسـارتآمیز به پیامبر گفـت« :فالنی! به
سـوی همان کسـانی برو که تو را فریفتند و با تو حیله کردند
و تو را به اینجا کشاندند .نزد همانان برو و ما را در سرزمین
خودمان فریب نده!» سعد بن عباده وساطت کرد و علت
ناخشنودی او را برای رسول خدا توضیح داد.
بـا ایـن حـال ،عبـداهلل بـه ناچـار اظهـار مسـلمانی کـرد؛ امـا
هرگز در درون دل خود به رسول خدا ایمان نیاورد و همواره
موجبات آزار پیامبر را فراهم میکرد .گاه تصمیم به اخراج
پیامبـر از مدینـه میگرفـت ،گاه نقشـه قتل او را میکشـید و
گاه در برابـر دسـتوراتش ایسـتادگی میکـرد .خالصه رئیس
منافقان مدینه ،عبداهلل بن ابی بود.
سـوره منافقـون و آیـات بسـیار دیگـری کـه در مذمـت
منافقان نازل شده اشاره به رفتار و کردار او دارد .فرزندش،
حباب ،از پیامبر اجازه خواسـت تا اگر چارهای جز کشـتن
او نیسـت خـودش سـر پـدرش را نـزد پیامبـر بیـاورد؛ ولـی
پیامبـر نپذیرفـت و از او خواسـت کـه همچنـان بـا او نیکـی
و خوشرفتاری کند.
پـس از مـرگ وی ،رسـول خـدا بـه درخواسـت حبـاب،
پیراهن خود را به او داد تا بر عبداهلل بپوشـاند و بر پیکر وی
نمـاز خوانـد؛ ولـی بـه جـای دعـا ،وی را نفریـن کـرد و آتـش
جهنم را برای او طلب نمود.
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سیاسـی طرفدار بازگشـت یهودیان
صهیونیسـم جنبشـی
ِ
بـه سـرزمین فلسـطین و ایجـاد کشـور اسـرائیل اسـت.
ایـن جنبـش در اواخـر قـرن نوزدهـم توسـط تئـودور هرتسـل
بنیـان نهـاده شـد و توانسـت بـا همـکاری قدرتهـای
جهانـی ،در سـال ۱۹۴۸م کشـور اسـرائیل را تأسـیس
کنـد .صهیونیسـتها بـا وجـود اینکـه حـدود ۵درصـد از
زمینهـای فلسـطینیان را خریـده بودنـد ،در زمـان اعلام
موجودیـت ۷۷درصـد از اراضـی فلسـطین را بـه تصـرف
خـود درآوردنـد .علمـا و مراجـع بـزرگ شـیعه در دورانهـای
مختلـف بـر علیـه صهیونیسـم و اشـغال فلسـطین موضـع
گرفتهاند.

َ
ُ .109مق َّر م
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َ
ّ
سیدعبدالرزاق بن محمد موسوی ُمق َّرم (۱۳۹۱-۱۳۱۶ق)
مشـهور بـه مقـرم ،عالـم شـیعی قـرن چهاردهـم هجـری.
شـهرت او ،بـه خاطـر تألیـف کتابهایـی دربـاره زندگـی
اهلبیـت اسـت .مقـرم حـدود  ۳۰کتـاب تدویـن کـرده
کـه نیمـی از آنهـا منتشـر شـده و نیمـی بـه صـورت خطـی
ً
باقـی مانـده اسـت .تقریبـا همـه آثـار او تکنـگاری دربـاره
شـخصیتهای شـیعه و ائمـه اسـت .مشـهورترین اثـر او
مقتلالحسـین (مقتـل مقـرم) دربـاره امامحسـین؟ع؟ و
واقعـه کربالسـت کـه به فارسـی ترجمه و چندیـن بار چاپ
شده است.
خانـدان مقـرم ،همگـی از اهـل علـم بـوده و نسبشـان بـه
امام کاظم؟ع؟ میرسـد .سـید عبدالـرزاق نزد محمدرضا
کاشـف الغطـاء ،شـیخ حسـین حلـی ،سیدمحسـن
حکیـم ،آقـا ضیـاء عراقـی ،سیدابوالحسـن اصفهانـی،
محمدحسـین نائینـی و سیدابوالقاسـم خوئـی شـاگردی
کرد و با شیخ محمد جواد بالغی دوستی داشت و در نشر
آثارش او را یاری کرد .او همچنین از محمد حسین غروی
اصفهانـی در فلسـفه و کالم بهـره برده اسـت .مقـرم در علم
انسـاب هم مسـلط بود و برخی کتب نسـب را حاشیه زد و
در شعر نیز دستی داشت.
از فعالیتهای سیاسی وی میتوان به همراهی با علمای
نجـف در اعتـراض بـه دولت پهلـوی در واقعه فیضیه قم و
قتل و جرح برخی از طالب علوم دینی دانست.

َ
 .110کتاب مقتل ُمق َّر م
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َ
کتـاب َم َ
قت ُـل ُ
الح َسـین؟ع؟ معـروف بـه مقتل ُمق َّرم نوشـته
سـیدعبدالرزاق موسـوی مقـرم از عالمـان شـیعه ،کـه بـه
زندگـی امامحسـین؟ع؟ و بررسـی قیـام و شـهادت امـام
سـوم شـیعیان و حـوادث پـس از آن و نتایـج واقعـه عاشـورا
پرداخته است .مقرم تالش کرده تا از منابع معتبر نقل کند
و بر اساس روشنگری و اقامه دلیل و حجت سخن بگوید
و بـا ّ
تفحـص و تطبیـق و انطبـاق بـا اسـناد معتبـر ،کتـاب را
بـر مبنـای تفکـر و روانگویـی در ذکـر حقایـق و رسـانیدن
معانـی بنـگارد .وی بـه بسـیاری از مقـوالت بیاسـاس و
ساختگی اشاره میکند و با دلیل ،آنها را ابطال میکند.
همچنیـن ایـن کتـاب در پاورقیهای خـود دربردارنده یک
سری بحثهای فقهی و لغوی و ادبی است و تحقیقات
متعـددی راجـع بـه الفـاظ رایج بـر زبان راویـان ارائه میکند
و خواننـده از مصـادری کـه مؤلـف در تحقیقات و مباحث
خود از آنها استفاده کرده ،مستفیض میشود .در روایت
کربلا شـخصیتهای متعـددی اعـم از زن و مـرد و بچـه
وجود دارند که گاهی اوقات اسامی آنان با یکدیگر اشتباه
میشـوند کـه بـا توجـه بـه روش مؤلف ،همه این مسـائل در
کتاب مقتل او حل میگردد.
بـه طـور کلـی کتـاب در هفـت بخـش تنظیـم شـده اسـت:
بخـش اول :مقدمـهای دربـاره نهضـت امامحسـین؟ع؟؛
بخـش دوم :داسـتان کربلا؛ بخـش سـوم :خـروج از مدینـه؛
بخـش چهـارم :حرکـت بـه سـوی عـراق؛ بخش پنجـم :روز
عاشـورا؛ بخش ششـم :شـهادت اهل بیت؛ بخش هفتم:
حوادث بعد از عاشورا.
مؤلـف در بخـش اصلـی کـه مقتـل اسـت مطالـب خـود
را از کتـب و مقتلهـای مختلفـی چـون خوارزمـی ،مثیـر
االحـزان ،نفـس المهمـوم ،تذکـرة الخـواص ،تاریخ طبری،
ارشـاد المفیـد ،لهـوف و امالـی صـدوق جمـع آوری کـرده و
گاه مطالـب ضعیـف را از کتبـی چـون اسـرار الشـهادة نقـل
میکند .در اثنای کتاب نیز اشعار و مراثی شاعران معاصر
را ضمیمه کرده است.

ی
 .111ابوحمزه ثمال 
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ُ
ثابـت بـن دینـار ثمالـی ،مشـهور بـه ابوحمـزه ثمالـی ،راوی،
ّ
محـدث و مفسـر امامـی قـرن دوم و از اصحـاب امـام
سجاد؟ع؟ ،امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ بود .ابوحمزه
دعایـی از امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ نقـل کـرده اسـت کـه در

اهتشونیپ

سحرهای ماه رمضان خوانده میشود و به دعای ابوحمزه
ً
ثمالی مشـهور اسـت .این دعای نسـبتا طوالنی مضامین
اخالقی و عرفانی واالیی دارد و خواندن آن در بین شیعیان
متداول است.
نجاشـی از آثـار ابوحمـزه بـه تفسـیر القـرآن ،کتـاب النـوادر و
رسـالة الحقـوق عـن علـی بـن الحسـین؟ع؟ اشـاره کـرده
است .برخی معتقدند ابوحمزه ثمالی نخستین دانشمند
شـیعی اسـت کـه کتـاب تفسـیر قـرآن را نگاشـته اسـت .در
تفسـیر ابوحمـزه ،بـر خلاف تفاسـیر مأثـور دیگـر ،احادیـث
مرسـل کمتـری دیـده میشـود .ابوحمـزه بـه اسـباب نـزول
توجـه داشـته و ضمـن توجـه بـه فضائـل اهـل بیـت؟ع؟،
از شـیوه تفسـیر قـرآن بـه قـرآن اسـتفاده کـرده و بـه اجتهـاد،
قرائـت ،لغـت ،نحـو و نقـل آرای مختلـف در معنـای آیات
اهتمام ویژه داشته است.

 112و  .133سعد اموی (سعد الخیر )
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«سـعد بـن عبدالملـك» یكـی از فرزنـدان «عبدالعزیـز بـن
مـروان امـوی» اسـت كــه امـام باقـر؟ع؟ او را «سـعد الخیـر»
میخواندند با اینكه از خاندان بنیامیه بود معالوصف او
را جز اهلبیت دانسته است.
«ابوحمزه ثمالی» میگوید« :خدمت امام باقر؟ع؟ نشسته
بودیم كه «سعد الخیر» وارد شد و مانند زن بچه مرده شروع
كـرد بـه گریه كردن» .حضرت فرمـود« :چرا گریه میكنی؟».
عـرض كـرد« :چطـور گریـه نكنـم در حالـی كـه مـن از شـجره
ملعونـه هسـتم» .امـام باقـر؟ع؟ فرمود« :لسـت منهـم ،انت
منـا اهلالبیـت؛ تـو از آنـان نیسـتی ،بلكـه از مـا خانـدان
هسـتی»؛ مگـر كالم الهـی را نشـنیدی كـه فرمـوده« :فمـن
تبعنـی فانـه منـی؛ هـر كس از مـن پیروی كنـد از من خواهد
بود»

ُ
َ .114بنیا َم ِّی ه
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ُ
َبنیا َم ِّیـه یکـی از تیرههـای بـزرگ قبیلـه قریـش کـه شـماری
از ایشـان نزدیـک یـک سـده (۱۳۲-۴۱ق) بـر سـرزمینهای
اسلامی حکومـت کردنـد .تاریـخ سـده نخسـت هجـری و
حتـی مدتـی پیـش از آن ،با نام و کارنامه سیاسـی اعضای
خانـدان امـوی ،بـه عنـوان خلیفـه یـا هـر عنـوان دیگـری
سـخت پیونـد یافتـه اسـت .بـزرگ خانـدان بنیامیـه،
امیـة بـن عبدشـمس اسـت .سلسـله بنیامیـه بـا آغـاز
خالفـت معاویـه در ۴۱ق آغـاز شـد و در ۱۳۲ق با شکسـت

مروان بن محمد به پایان رسید .در این سالها  ۱۴پادشاه
بـر ممالـک اسلامی حکـم راندنـد .پس از معاویـه بن یزید،
خالفـت امویـان بـه شـاخه مروانـی انتقـال یافـت .امویان با
نبـرد در مرزهـای شـرقی و مرزهـای روم ،گسـتره حکومـت
اسلامی را هـر روز وسـیعتر میکردنـد .سـرکوب خـوارج و
شـیعیان از سیاسـتهای مسـتمر امویـان بـود .بنیامیـه
بارهـا حرمـت مقدسـات اسلامی را شکسـتند و دشـمنی
دیرینـه خـود بـا بنـی هاشـم را ادامه دادند .پنج امام شـیعه
در زمـان خالفـت بنـی امیـه بودنـد .پـس از واقعـه عاشـورا،
امامـان شـیعه سیاسـت سـکوت و تقیـه را در برابـر امویـان
بـه کار گرفتنـد .قیامهـای عاشـورا ،زیـد ،مختـار از جملـه
قیامهای شیعیان علیه ستم بنیامیه بود.
برخی از مفسـران شـیعه و اهل سـنت مراد از شجره ملعونه
در آیه  ۶۰سوره اسراء ،را بنیامیه دانستهاند.

 .115عبداهلل باه ر
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عبـداهلل بـن علـی بـن الحسـین ،معروف بـه عبـداهلل باهر از
فرزنـدان امـام سـجاد؟ع؟ اسـت .بـه علـت زیبایـی خیلی
زیـاد بـه باهـر توصیـف شـده اسـت بـه گونـهای کـه مـردم
مبهـوت وجـود ایشـان میشـدند .دربـاره نـام مـادر وی
اختلاف اسـت .برخـی منابـع مـادر او را فاطمـه دختر امام
حسـن؟ع؟ دانسـتهاند کـه بـر اسـاس آن ،عبـداهلل ،بـرادر
پـدری و مـادری امـام باقر؟ع؟ اسـت .به گفتـه برخی منابع
مادر او کنیز بوده است.
عبـداهلل متولـی صدقـات رسـول خـدا؟ص؟ و صدقـات
امیرالمؤمنین؟ع؟ بود .وی فقیهی فاضل بوده و با واسـطه
پدرانش روایات بسـیاری را از پیامبر؟ص؟ نقل کرده اسـت.
نقل شـده اسـت که وی در سـن  ۵۷سـالگی از دنیا رفت.
قبـری در قبرسـتان بـاب الصغیـر دمشـق بـه وی منسـوب
است.

 .116على بن جعف ر

صفحه 89

على بن جعفر فرزند امام جعفر صادق؟ع؟ و برادر كوچك
امام موسی کاظم؟ع؟ است ،بنابراین ،وى از علماى قرن
دوم هجرى اسـت .او در نوجوانى پدر خود را از دسـت داد
و در حمایـت بـرادر بزرگـوار خـود قرار گرفت و معارف اسلام
نـاب محمـدى را از سرچشـمه زالل آن فـرا گرفـت .نسـبت
ایشـان را علـی بـن جعفـر عریضـی مىگوینـد« .عریـض»
نـام محلـهاى در اطـراف شـهر مدینـه اسـت كـه ایشـان و
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فرزندانـش در آنجـا زندگـى مىكردهانـد و سـادات عریضـى
از طریق وى به امام جعفر صادق؟ع؟ منسوب مىشوند.
على بن جعفر از یاران با وفاى امام موسی کاظم و امام رضا
و امـام جـواد و امـام هـادی؟مهع؟ مىباشـد .وى پیوسـته در
خدمت امام موسى كاظم؟ع؟ بود و در سفرهاى متعددى
نیـز در كنـار ایشـان بـوده و علـوم فراوانـى را از آن حضـرت فرا
گرفتـه و محـرم اسـرار و حافـظ امـوال آن حضـرت بـه شـمار
مىرفـت .در زمـان امامـت امـام رضـا؟ع؟ هماننـد سـدى
آهنین در برابر« واقفیه» كه یك فرقه انحرافى بودند ایستاد
و از امـام رضـا؟ع؟ حمایـت كـرد .در زمـان امامـت امـام
جواد؟ع؟ در حالى كه پیرمردى سالخورده بود به استقبال
امـام جـواد مىرفـت در حالـى كـه آن حضـرت كودكـى
خردسال بود و بعد از احترام فراوان كفشهاى آن حضرت
را آماده مىنمود و وقتى مورد اعتراض واقع مىشد استناد
به امامت و افضلیت آن حضرت مىنمود.
على بن جعفر در سال  ۲۰۳هجرى همراه برادرش محمد
بـن جعفـر؟ع؟ در قیـام« طالبییـن» شـركت كـرد و جنـگ
سـختى میـان آنـان و «هـارون بن مسـیب» ،حاكم عباسـى
در گرفت.
تنهـا كتابـى كـه از ایشـان بـه دسـت مـا رسـیده ،كتـاب
ارزشمند «مسائل علی بن جعفر» است كه سؤاالت ایشان
و جوابهاى امام موسى كاظم؟ع؟ در آن جمعآورى شده
اسـت .علـى بـن جعفـر چهـار امـام را درك كـرده و بـا توجـه
بـه شـهادت امـام جعفر صـادق؟ع؟ كه سـال  ۱۴۸هجرى
اسـت و امامـت امـام هـادى؟ع؟ كـه  ۲۲۰هجـرى اسـت او
بایـد بیـش از  ۸۰سـال عمـر كـرده باشـد .بنابـر نقلـى پیكـر
شریف او را شهر قم دفن كردند و هم اكنون نیز داراى گنبد
و بارگاه است و زیارتگاه دوستداران و عاشقان محمد و آل
محمد؟مهع؟ مىباشد.

ی
 .117خوارزم 
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موفـق بـن احمد اخطـب خـوارزم ( 567-484ق) ،فقیه،
محدث ،خطیب ،ادیب ،مورخ و شاعر سنی مذهب قرن
ششم هجری است که «المناقب» ،از جمله آثار اوست .از
جمله اساتید وی ،میتوان به زمخشری و عمر بن محمد
بن احمد نسـفی (متوفی 537ق) و از شـاگردان او ،به ابن
شهرآشوب ،اشاره کرد.

َ
 .118ابن تیمی ه
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َ
احمد بن َع ُبد َ
َ
الحلیم معروف به ابن تیمیه َح ّرانی (-۶۶۱
۷۲۸ق) از علمـای اهلسـنت و اندیشـمند تأثیرگـذار
سلفی بود .ابن تیمیه فتاوا و آراء شاذ و نادر بسیاری دارد و
علمای مذاهب عامه و شـیعه نقدها و ردیههای بسـیاری
بـر آثـار او نوشـتهاند .بسـیاری از دیدگاههـای جریانهـای
سـلفی از جملـه وهابیـت در اندیشـههای ابنتیمیـه ریشـه
دارد .شهرت ابنتیمیه به دلیل قدرت بیان ،خشونت در
بحـث بـا مخالفـان خود ،مخالفت با علمـای زمانه خود،
بیپروایی در مقابل حاکمان ،حضور در کارهای سیاسی،
اجتماعـی و جنگهـا و سـختگیری در مسـأله امـر بـه
معـروف و نهـی از منکـر بـوده اسـت .تألیفـات ابنتیمیـه را
بیـش از  ۳۰۰اثـر ذکـر کردهانـد .وی در بسـیاری از حوزههـای
علـوم اسلامی از جملـه کالم ،تفسـیر ،فقـه و حدیـث
دیدگاههای مستقل و خاص دارد.
برخـی از آثـار مهـم او بـه شـرح ذیـل اسـت :کتـاب منهـاج
السـنة النبویـة فـی نقـض کالم الشـیعة والقدریـه؛ العقیـدة
الحمویة الکبری؛ الحسبه فی االسالم؛ السیاسة الشرعیة
الصلاح الراعـی و الرعیـة؛ العقیـده الواسـطیة؛ النصـوص
علی الفصوص.
ابنتیمیـه ،محبـت بـه اهلبیـت را واجـب و سـب و لعـن
آنها را از مصادیق ظلم قلمداد میکند .وی امامعلی؟ع؟
برتریـن مسـلمانان بعـد از خلفـای اولیـه معرفـی میکنـد
را
ِ
و معتقـد اسـت عالمتریـن و افضـل اهـل بیـت بعـد از
پیامبـر اسلام؟ص؟ علـی بـن ابـی طالـب اسـت .او بـرای
امامعلـی؟ع؟ صفـات حسـنه فراوانـی از جملـه عدالـت،
زهـد و صـدق برمیشـمارد و بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه او
شـهید شـد و در بهشـت سـاکن میشـود .ابـن تیمیـه ،از
سوی دیگر ،پارهای از احادیث و اخباری را که در فضیلت
اهـل بیـت؟ع؟ وارد شـده اسـت ،مخـدوش و مجعـول
دانسـته اسـت .بـر ایـن اسـاس ابـن تیمیـه معتقـد اسـت
امامعلـی؟ع؟ در  ۱۷مـورد ،خلاف نـص قـرآن عمـل کـرده
اسـت و جنگهـای او نـه بـه خاطـر دینخواهـی بلکـه بـه
خاطـر دنیاطلبـی و ریاسـتطلبی بـوده اسـت .ابـن تیمیـه
معتقـد اسـت کـه گرچـه امامحسـین؟ع؟ مظلومانـه بـه
شـهادت رسـید ،امـا قیـام وی فاقـد مصلحـت دنیـوی و
اخروی بوده اسـت .ابن تیمیه قیام عاشـورا را عامل ایجاد
فتنههـای زیـادی در امـت اسلام و خلاف سـیره پیامبـر
اسالم؟ص؟ معرفی میکند .وی در مقابل ،یزید را از آمریت

اهتشونیپ

سر امام
شهادت امامحسین؟ع؟ مبرا میکرد و معتقد بود ِ
برای یزید برده نشد ،بلکه به سوی ابن زیاد حمل شد.
ابـن تیمیـه خـود را پیرو صحابه سـلف ،تابعین و محدثان
بزرگ میداند و همچنین عدالت صحابه را از مسـلمات
دینـی ،و منکـر آن را کافـر میداند .طبق مبنای ابن تیمیه،
مالک صحابی شـدن ،همنشـینی با پیغمبر؟ص؟ اسـت و
هیـچ فرقـی میـان کـم یـا زیـاد ایـن همنشـینی وجود نـدارد.
ابن تیمیه ،شـیعیان را منشـأ همه فتنهها در جهان اسلام
معرفـی میکنـد و معتقـد اسـت جنـگ بـا آنهـا از جنـگ بـا
خـوارج و مغـوالن مهمتـر اسـت .او بـه دلیـل ایـن اعتقـاد،
همـراه بـا مغـوالن داوطلـب جنـگ بـا شـیعیان دروزی در
منطقه ِک َ
سروان شد.
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ََ
َ
ّ
ُ ّ ّ ََ
قـض کالم الشـیعة و القدریـة
ِمنهـاج السـنة النبویـة فـی ن ِ
کتابـی بـه زبـان عربـی نوشـته ابنتیمیـه حرانـی (متوفـای
۷۲۸ق) ،از فقهای حنبلی در قرن هفتم هجری و یکی از
نظریهپردازان سلفیه .او این کتاب را در ّرد بر کتاب منهاج
الکرامـة فـی معرفـة االمامـه نوشـته عالمـه حلـی (۶۴۸ق
۷۲۶ق) ،فقیـه و متکلـم شـیعه تألیـف کرده اسـت .اینکتـاب بـر اسـاس مبانـی ظاهرگرایـی سـلفیه تدویـن شـده
است .نگاههای نقادانه ابنتیمیه به مبانی کالمی شیعه
در ایـن کتـاب ،گاه بـا ادعاهـای بیاسـاس و توهیـن همـراه
اسـت تـا آنجـا کـه در چارچـوب ایـن شـیوه تلاش کـرده
منزلـت امامعلـی؟ع؟ را مورد تردید قرار دهد و جایگاه وی
در میـان مسـلمانان را تضعیـف نمایـد .روش ابنتیمیه در
کتاب منهاجالسنه موجب شده تا عدهای از علمای اهل
سـنت از بیانصافـی و شـدت توهیـن او بـه طرف مقابلش
انتقاد کنند.
عالمه امینی در کتاب الغدیر ،سیدمحمدمهدی موسوی
کاظمی قزوینی معروف به «کشـوان» ،سـراجالدین هندی
در کتابـی بـا عنـوان اکمـال ّ
المنة فی نقض منهاج السـنه،
سـیدمحمد حسـن ابوالمعالی موسـوی حائری قزوینی در
االمامـة الکبـری والخالفـة العظمـی و سـیدعلی حسـینی
میالنـی در کتابـی بـا عنـوان دراسـات فـی منهـاج السـنه
لمعرفـة ابـن تیمیـه به شـبهات و اسـتداللهای ابن تیمیه
در کتاب منهاج السنه پاسخ دادهاند.
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ِا ْسـحاق از پیامبـران الهـی ،فرزنـد ابراهیـم؟ع؟ و بـرادر
اسماعیل بود .او جد بنیاسرائیل بود و پیامبرانی از جمله
یعقوب ،داوود ،سلیمان ،یوسف و موسی از نسل او بودند.
در قرآن کریم ،به اسحاق و پیامبریاش اشاره شده است.
تـورات و برخـی منابـع اهـل سـنت ،اسـحاق را ذبیـحاهلل
دانسـتهاند ،ولی به اعتقاد شـیعه ،اسـماعیل ،فرزند دیگر
ابراهیم ،ذبیح اهلل خوانده میشود .اسحاق در  ۱۰۰سالگی
پدر و  ۹۰سـالگی مادرش سـاره به دنیا آمد و بشـارت دادن
خداوند درباره تولد او ،در قرآن ذکر شـده اسـت .اسـحاق،
پس از وفات برادرش اسماعیل ،به نبوت رسید.
یعقـوب یـا اسـرائیل فرزنـد اسـحاق ،نـوه ابراهیـم؟ع؟ و از
پیامبـران الهـی کـه نـام او در قـرآن آمـده اسـت .در منابـع
اسلامی بـرای اثبـات جایـز بـودن توسـل بـه غیـر خـدا ،بـه
ماجـرای واسـطه قـراردادن او توسـط بـرادران یوسـف نـزد
خـدا ،اسـتناد شـده اسـت .همچنیـن برخـی بـرای جایـز
بـودن ازدواج همزمـان بـا دو خواهر قبل از اسلام ،به ازدواج
او با دو خواهر استناد کردهاند .یعقوب در  ۱۴۷سالگی در
مصـر درگذشـت و طبـق وصیتـش پیکـرش از مصر منتقل
و در غار مکفیله در شـهر الخلیل (حبرون) فلسـطین دفن
شد.

َ
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«ابوعبدالرحمـن ،احمـد بـن علـی بـن شـعیب نسـائی»،
محدث معروف و مؤلف یکی از صحاح سته اهل سنت،
در سـال  ۲۱۴یـا  ۲۱۵ق ،در شـهر نسـاء بـه دنیـا آمـد .در
خصوص دوران کودکی وی اطالعات چندانی در دسـت
نیست .منابع تاریخی به مسافرتهای وی به شهرهایی
چون خراسان ،حجاز ،عراق ،جزیره ،شام و مصر به منظور
کسـب دانـش و اسـتماع حدیـث اشـاره کردهانـد« .السـنن
الکبری» سنن نسائی بعد از صحیحین (صحیح بخاری
و صحیح مسلم) ،به عنوان سومین کتاب حدیثی مهم و
مورد توجه اهل سنت محسوب میشود.
در باب علت وفات او در منابع آمده است« :وی به خاطر
محبـت بـه حضـرت علـی علیه ّ
السلام جـان خویـش را از
دسـت داد ،چرا که وقتی از مصر به شـام رفت ،از او درباره
برتـری معاویـه بـر علـی علیه ّ
السلام پرسـیدند؛ بنا بـه قولی
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گفـت :فضیلتـی بـرای او نمیدانـم .لـذا با مشـت و لگد به
جـان او افتادنـد و او را از مسـجد بیـرون انداختنـد .وقتـی
مرگ خویش را احساس کرد ،گفت مرا به مکه ببرید ،پس
او را به مکه بردند و در آنجا فوت کرد.
سـیوطی ،مینویسـد« :از او در خصـوص روایاتـش در بـاب
فضائـل معاویـه پرسـیدند ،گفـت :مـن فضیلتـی بـرای او
نمیدانـم ،اال ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ کـه فرمـود« :ال اشـبع
اهلل بطنـه؛ خـدا شـکمش را سـیر نکنـد ».لـذا اهـل شـام ،او
را سـخت کتـک زدنـد و وی را از مسـجد بیـرون انداختنـد.
وی به رمله رفت و در آنجا مرد ».سیوطی مینویسد« :و بنا
به نقل دارقطنی پس از این ماجرا ،درخواسـت کرد او را به
مکه ببرند و در مکه فوت کرد».
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َصخـر بـن َحـرب بـن ُا َمی َّــة ،معـروف بـه َا ُ
بوسـفیان ،از
چهرههـای مشـهور عـرب همزمـان بـا ظهـور اسلام .وی در
آغـاز دعـوت پیامبر؟ص؟ ،جزء دشـمنان ایشـان بـود؛ با این
مخالفـت او را از دیگـر سـران قریـش ،ماننـد
همـه شـدت
ِ
ابوجهل و ابولهب کمتر دانسـتهاند .او در جنگهای بدر،
احـد و خنـدق ،علیـه مسـلمانان حضوری فعال داشـت.
ابوسفیان در سال هشتم هجری و پس از فتح مکه اسالم
آورد و از سـوی پیامبـر؟ص؟ بـه عنـوان والـی نجـران انتخـاب
شـد .او بـا خلفـای اول و دوم بـا مماشـات رفتـار میکـرد و
از خالفـت عثمـان حمایـت نمـود .پسـر او معاویـه نقـش
سیاسـی مهمـی در سـده اول قمـری ایفـا کـرد و سلسـله
خالفت اموی را بنیاد نهاد.
حدیـث منزلـت روایتـی کـه جایـگاه امامعلـی؟ع؟ را
نسـبت بـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ ،هماننـد جایـگاه هـارون
نسـبت به حضرت موسـی معرفی میکند .این حدیث از
قبـول عالمـان شـیعه و اهل
احادیـث مشـهور نبـوی و مـورد ِ
سـنت اسـت .عالمـان شـیعه به ایـن حدیث بـرای اثبات
جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ پـس از پیامبـر و نیـز برتـری
موقعیـت ایشـان بـر دیگـر اصحـاب اسـتدالل میکننـد .از
نظر عالمان شیعی این حدیث متواتر است .این حدیث
در مناسـبتهای مختلف از پیامبر؟ص؟ شـنیده شـده که
ل این
مهمترین آنها در جنگ تبوک است .مشهورترین نق 
حدیث آن است که پیامبر اکرم؟ص؟ خطاب به علی؟ع؟

ّ ّ َ
َ
َ ّ
الن ّ
بی
هـارون ِم ْن ُموسـیِ ،الأنــه
نزلـة
فرمـود« :أنـت ِمنـی ِب َم ِ
َبعـدی؛ تـو نسـبت بـه من بهمنزله هارون نسـبت به موسـى
هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود».
ایـن حدیـث ،عالوه بر فضیلت امامعلی؟ع؟ ،بر خالفت
و عصمـت ایشـان نیـز داللـت دارد ،زیـرا پیامبـر؟ص؟ ،بـه
جـز نبـوت ،همـه فضائـل و ویژگیهـا و مناصـب هـارون را
بـرای حضـرت علـی ثابـت کـرده اسـت .بنا بـر آیات قـرآن،
حضـرت موسـی از خـدا خواسـت تا بـرادرش هـارون را وزیر
او سازد و در امر رسالت شریکش گرداند تا یاریاش دهد.
خـدا بـا درخواسـت او موافقـت کـرد و هـارون ،در غیـاب
موسی ،جانشین او شد؛ بنابراین ،تمام مناصب حضرت
موسـی بـرای بـرادرش نیـز بـوده اسـت و اگـر او بعـد از موسـی
زنده میماند ،جانشین وی میشد (مطابق گفته یهودیان
هارون چهل سـال پیش از موسـی درگذشـت) .هارون نزد
موسـی دارای مقـام و جایـگاه واالیـی بـوده اسـت و از اینجا
میتـوان بـه عظمـت مقـام امامعلـی؟ع؟ و سـزاواری او بـر
خالفت بعد از رسول اکرم پی برد .با بررسی تشبیه موجود
در این حدیث ،چندین نکته ظریف بهدست میآید.
بـا تکیـه بـر ماجـرای هـارون و موسـی در قـرآن ،هـارون وزیـر و
شـریک موسـی در کارش بـود ،پـس علـی نیـز در امـر خالفت
و والیت ،جز نبوت ،شـریک پیامبر؟ص؟ بود .هارون دومین
شـخصیت بعـد از موسـی در میـان بنیاسـرائیل بـود ،علـی
هم در میان امت پیامبر؟ص؟ چنین بود .هارون برادر موسی
بـود و علـی بـه دلیـل حدیـث مؤاخـات ،که به تواتـر در کتب
شیعه و ّ
سنی نقل شده ،برادر رسول خدا بود .هارون برترین
فرد قوم موسی نزد خدا و پیامبرش بود ،علی نیز چنین بود.
هـارون خلیفـه موسـی در غیبتـش بـه طور مطلق بـود ،علی
نیـز چنیـن بـود ،بـه ویـژه بـا تصریـح پیامبـر؟ص؟ کـه فرمـود:
ّ
َ َ
«الینبغـی أن أذهـب ِال و أنـت خلیفتـی؛ شایسـته نیسـت
من به جنگ تبوک روم مگر اینکه تو جانشین من باشی».
هـارون عالمتریـن فـرد قـوم موسـی بـود ،علـی هم بـه تصریح
پیامبـر؟ص؟ عالمتریـن فـرد بعـد از پیامبـر؟ص؟ بـود .اطاعـت
از هـارون بـر یوشـع بـن نـون (وصـی موسـی) و امـت موسـی
واجـب بـود ،اطاعـت از علـی نیـز بـا فـرض وصایـت ابوبکر،
عمـر ،عثمـان یـا هـر فـرد دیگـری ،بر آنهـا واجب بـود .هارون
محبوبتریـن فـرد نـزد خـدا و موسـی بود ،علی نیـز اینگونه
بـود .خـدا پشـت موسـی را بـا بـرادرش هـارون ،نیرومنـد و
محکم سـاخت و پشـت پیامبر اکرم؟ص؟ را با علی .هارون
معصوم از خطا و نسیان بود ،و علی نیز چنین بود.

اهتشونیپ
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فرزنـد حضـرت ابوالفضل عباس بن علـی بی ابیطالب.
عبـاس؟ع؟ بـا لبابـه دختـر عبـداهلل بـن عبـاس بـن
عبدالمطلـب بیـن سـالهای  ۴۰تـا  ۴۵قمـری ازدواج کـرد
که حاصل این ازدواج دو پسر به نامهای فضل و عبیداهلل
بـود .فرزنـدش عبیـداهلل بـا دختـر امـام سـجاد ازدواج کـرد.
برخـی نویسـندگان فرزنـدان دیگـری بـه نامهـای حسـن،
قاسـم ،محمـد و یـک دختـر بـرای حضـرت عبـاس نـام
بردهانـد و گفتهانـد قاسـم و محمـد در روز عاشـورا پـس از
پدرشان به شهادت رسیدند.
آن چه همگى تاریخنگاران بدان تصریح کرده و اتفاق نظر
دارنـد ،ایـن اسـت کـه نسـل حضـرت عبـاس؟ع؟ از طریـق
فرزند او «عبیداهلل» گسترش یافته است .او هنگام حرکت
امامحسـین؟ع؟ از مدینـه بـه سـوى کربلا کـودک بـود ولـى
بعدهـا مـردى دانشـمند و فرزانـه در دیـن و از فرهیختـگان
دوره ی خـود گردیـد .عبیـداهلل بـا سـه زن از زنـان پـاک دامن
و فهیـم مدینـه بـه نامهاى «رقیه» دختـر امام مجتبى؟ع؟،
دختر معبد «عبداهّلل بن عباس» و دختر ّ
«مسور بن مخزمه
ی زبیرى» ازدواج نمود و صاحب دو فرزند به نام «عبداهّلل»
و «حسن» شد .نسل او نیز از طریق حسن گسترش یافت،
از این رو باید حسن بن عبیداهّلل بن عباس؟ع؟ را سرشاخه
اصلـى نـوادگان حضـرت عبـاس؟ع؟ برشـمرد .فرزنـدان
حضرت عباس از مشهورترین تبار علویان بودند و بسیاری
از آنهـا عالـم ،شـاعر ،قاضـی و حاکـم بودنـد .گسـتردگی
نسـل حضرت عباس از شـمال آفریقا تا ایران گزارش شده
اسـت .برخـی دلیـل ایـن گسـتردگی را مهاجـرت فرزنـدان
حضرت عباس به دلیل ظلم حکومتها عنوان کردهاند.
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جعفر بن علی بن ابیطالب پسر امیرالمومنین و امالبنین
کـه در واقعـه کربلا حضـور داشـت و بـه همـراه برادرانـش
عباس ،عبداهلل و عثمان در روز عاشورا به شهادت رسید.
امامعلـی بـه خاطـر عالقـه فراوانـی کـه به بـرادرش جعفر بن
ابـی طالـب داشـت ،نـام او را جعفـر نهـاد .برخی معتقدند
او هنـگام شـهادت  ۱۹سـال داشـته کـه بنابرایـن پـس از
شـهادت پـدر بـه دنیـا آمـده اسـت .برخـی نیـز معتقدنـد
هنگام شـهادت  ۲۱سـاله بوده که بر این اسـاس دو سـال از
عمر خود را در زمان حیات امامعلی سپری کرده است.
جعفـر از همـان ابتدای حرکت امامحسـین؟ع؟ از مدینه،

با ایشـان همراه شـد .بنابر نقل مورخان ،عصر روز عاشـورا،
حضرت عباس برادران خود (عبداهلل ،جعفر و عثمان) را
ترغیـب کـرد تـا قبـل از او بـه میـدان برونـد و گفـت :بـه پیش
برویـد تـا مـن ،اخلاص و خیرخواهـی شـما در راه خـدا و
رسـولش را ببینـم ،چراکه شـما فرزنـد ندارید .پس جعفر به
میـدان رفـت و سـرانجام خولـی بـن یزید اصبحـی تیری به
سـوی او انداخـت کـه بـه شـقیقه یـا چشـم او اصابـت کرد و
به نقلی هانی بن ثبیت حضرمی او را به شهادت رساند.
در زیـارت الشـهدا از جعفـر َبـن علـی تجلیـل شـده اسـت:
َ
َّ َ
َْ
َ
َ َّ
ْ ْ
الص ِاب ِـر نف ُس ُـه
یـر ال ُمؤ ِم ِنیـن
«السلا ُم َعلـی َج ْعف ِـر ْب َ ِـن أ ِم
ِ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
ّ
ْ
َ
َْ
َ َ
ُ ْ َ
ـان ُمغ َت ِربا ال ُم ْس َت ْس ِـل ِم ِلل ِق َت ِال
ْمحت ِسـبا و النا ِئـی ع ْ ِـن الوط ِ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ ْ
ّ
ـال؛ سلام بـر جعفـر بـن
الرج ِ
المسـتق ِد ِم ِل ِلنـز ِال المکث ِ
ـور ِب ِ
امیـر المؤمنیـن ،هـم او كـه در راه خشـنودى خـدا بـا جـان
شـكیبایى نمـود و در بلاد غربـت خـود را آمـادهى جنـگ
نمـود و بـراى نبـرد پیـش رفـت مـردان جنگـى زیـادى بـر او
حملهور شدند [و او را كشتند».
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فاطمـه بنـت ِحزام مشـهور بـه ُا ّم َ
البنین از قبیله بنیکالب
بانویـی ادیـب و شـاعری فصیـح و اهـل فضـل و دانـش ،از
همسـران امامعلـی؟ع؟ و از شـخصیتهای محتـرم نـزد
شـیعیان اسـت .پـس از شـهادت حضـرت فاطمـه؟اهس؟،
امامعلـی؟ع؟ بـا بـرادرش عقیـل کـه در نسبشناسـی
عـرب شـهره بـود ،دربـاره انتخـاب همسـری کـه اصیـل
باشـد و فرزندانـی دلیـر و جنـگاور بیـاورد ،مشـورت کـرد و
عقیـل ،فاطمـه بنـت حـزام را پیشـنهاد کـرد کـه علـی؟ع؟
بـا او ازدواج کـرد .در مـورد زمـان ازدواج امامعلـی؟ع؟ بـا
ام البنیـن اختلاف وجـود دارد و در واقـع تاریـخ دقیقـی در
ایـن مـورد مطرح نشـده اسـت .همچنیـن در مـورد اینکه او
بعد از حضرت فاطمه همسـر دوم یا سـوم امام بوده اسـت
نیـز اختلاف وجـود دارد؛ امـا در خصـوص اینکـه او قبـل از
ازدواج با حضرت علی و بعد از شهادت ایشان با شخص
دیگـری ازدواج نکـرده اسـت اختالفـی وجـود نـدارد .در
روایـات آمـده اسـت ،بعـد از گذشـت مدتـی از ازدواج
امالبنین با حضرت علی؟ع؟ ،امالبنین به امامعلی؟ع؟
پیشـنهاد کـرد او را بـه نـام اصلـیاش کـه فاطمـه بـود ،صـدا
نزند ،تا حسنین؟ع؟ با شنیدن نام فاطمه به یاد مادرشان
نیفتند .از این رو امامعلی؟ع؟ او را ام البنین [مادر پسران]
نامیـد .او مـادر حضـرت عبـاس ،عبداهلل ،جعفـر و عثمان
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است که هر چهار تن در روز عاشورا به شهادت رسیدند.
ام البنیـن در واقعـه کربلا حضـور نداشـت .هنگامـی کـه
کاروان اسیران کربال وارد مدینه شد ،شخصی خبر شهادت
فرزندانـش را بـه او داد؛ امـا او از سرنوشـت امامحسـین؟ع؟
پرسـید .ام البنیـن وقتـی خبـر شـهادت چهـار فرزنـدش و
امامحسـین؟ع؟ را شـنید ،گفـت « :ای کاش فرزندانـم و
تمامی آنچه در زمین است فدای حسین میشد و او زنده
سـخن او را برخی دلیل دلدادگی عمیق او
میماند ».این
ِ
به اهل بیت و امامحسـین؟ع؟ دانسـتهاند .امالبنین پس
از واقعـه کربلا ،هـر روز بـا نوهاش عبیـداهلل (فرزند عباس) به
قبرسـتان بقیع میرفت و در آنجا اشـعاری که خود سـروده
بـود ،میخوانـد و میگریسـت .اهـل مدینـه گـرد او جمـع
میشـدند و همـراه او گریـه میکردنـد ،حتـی گفتـه شـده که
مـروان بـن حکـم یکـی از حاکمـان مدینه ،نیز بـا آنان همراه
میشد .مدفن امالبنین در قبرستان بقیع است .از تاریخ
وفـات امالبنیـن اطلاع دقیقی در دسـت نیسـت .معروف
است که او در  ۱۳جمادیالثانی ۶۴ق از دنیا رفته و پیکر
او در بقیع دفن شده است.
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عبـداهلل بـن علـی بـن ابیطالـب (والدت حـدود ۳۵ق ـ
شـهادت در سـال ۶۱ق در کربلا) از شـهدای کربلا ،فرزنـد
امامعلـی؟ع؟ و امالبنیـن و از بـرادران عبـاس بن علی؟ع؟
اسـت .عبـداهلل از بـرادرش عبـاس؟ع؟ هشـت سـال
کوچکتـر ،امـا از دیگـر برادرانش بزرگتر بوده اسـت .برخی
او را اولیـن شـهید از میـان برادرانش عنـوان کردهاند .درباره
حضورش در کربال و شهادتش تردید وجود ندارد؛ چنانچه
ابـن سـعد ،ابـن قتیبه ،طبـری ،ابوالفـرج ،خوارزمی ،شـیخ
طوسـی و افـراد دیگـری او را از شـهدا قلمـداد کردهانـد .در
کیفیـت شـهادت عبـداهلل آمـده اسـت که چـون اصحاب
امامحسـین؟ع؟ و عـدهای از اهـل بیـت؟ع؟ او کشـته
شـدند ،عبـاس؟ع؟ وی را خواسـت و بـه او گفـت :پـا بـه
میدان بگذار تا شـهامت و شـجاعت تو را ببینم و داغ تو را
مایه اجر خویش بشمارم ،زیرا تو را فرزندی نیست .عبداهلل
اجابت کرد و در مصاف با لشگریان عمربن سعد تعدادی
از آنها را به قتل رساند و در نهایت به شهادت رسید.
برخـی قاتـل عبـداهلل بـن علـی؟ع؟ را هانـی بـن ثبیـت
حضرمی نوشـتهاند که ضربتی بر سـر عبداهلل فرود آورد و او
را به شهادت رساند؛ اما قول دیگر قاتلش را خولی بن یزید

معرفی میکند که وی عبداهلل را با تیری نشانه گرفت .پس
از آن مردی از بنیتمیم از ابان بن درام او را به قتل رساند.
در زیارت ناحیه مقدسه آمده استّ :
«السالم علی عبداهلل
بـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مبلـی البلاء و المنـادی بالـوالء فی
ً
عرصة کربالء المضروب مقبال و مدبرا؛ لعن اهلل قاتله هانی
بن ثبیت الحضرمی».
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عثمـان بـن علـی بـن ابـی طالـب (حـدود ۳۹ق۶۱ -ق در
کربال) ،از شهدای کربال فرزند امامعلی؟ع؟ و امالبنین و از
بـرادران عبـاس بـن علی؟ع؟ اسـت .بنـا بر برخـی روایات،
عثمان در هنگام شهادت  ۲۱ساله بوده و فرزندی نداشته
اسـت .مدفـن او در مقبـره جمعـی شـهدای کربلا در حـرم
امامحسـین؟ع؟ اسـت .نـام عثمـان از اسـامی رایـج زمـان
بوده تا جائیکه در برخی منابع نام  ۲۵نفر صحابه عثمان
ذکـر شدهاسـت .از سـوی دیگـر حضـرت علـی علـت ایـن
نـام گـذاری را هـم نامی با یکی از صحابه به نام عثمان بن
مظعون عنوان میکند.
پـس از شـهادت یـاران غیرهاشـمی امامحسـین؟ع؟،
بنـی هاشـم بـه میـدان رفتنـد .اولیـن نفـر از فرزنـدان
علی بن ابی طالب ،ابوبکر بن علی بود که به میدان رفت.
پس از او بنا به نقلی ،عبداهلل و جعفر ،برادران مادری عثمان
به میدان رفته و شـهید شـدند .سـرانجام عثمان به میدان
رفت .خولی بن یزید اصبحی تیری به پیشانی عثمان زد
و او را از اسب به زمین افکند و مردی از بنی دارم سر از تن او
جدا کرد .در زیارت ناحیه مقدسـه غیرمشـهور ،نام عثمان
وی به عثمان نیز اشاره
بن علی آمده و به علت نامگذاری
َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
َ
َ
یرالمؤ ِم ِنین س ِمی
شـده اسـت« :السلم علی عثمان بن أ ِم
ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َُّ َ ُ ِ َّ ْ ِ َ ْ ْ َ َ
یزید
ـن
ب
ی
ل
و
خ
م
ـه
ـون ل ْع َـن الل ر ِامیـه ِبالس ِ ِ
ْع َثمـان ب ِـن ْمَظع ٍ
ِ
َّ
َ
َ
یادی و البا ِنی الد ِار ِمی»
ال ْص َب ِحی ال ِ
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عثمـان بـن مظعـون (درگذشـت ۲ق) ،از صحابـه و بـرادر
رضاعـی پیامبـر؟ص؟ .عثمـان بـن مظعـون در جاهلیـت
شـراب را بر خود حرام کرده بود .او از نخسـتین مسـلمانان
بـود و بـه همـراه بـرادرش عبـداهلل و فرزنـدش سـائب در
هجـرت بـه حبشـه و هجـرت بـه مدینـه و نیـز در جنگ بدر
حضـور داشـت .عثمـان فـردی عابـد و مـورد توجـه پیامبر و
حضـرت علـی؟ع؟ بـود .امامعلـی؟ع؟ یکـی از فرزندانـش

اهتشونیپ

را بـه یـاد او «عثمان» نامگذاری کرد .او نخسـتین مهاجری
بـود کـه در بقیـع دفـن شـد .پـس از درگذشـت او پیامبر اکرم
پیشـانی او را بوسـید و فرمود« ،چه خوب پیشگامی است
سـلف مـا عثمـان بن مظعـون» .پیامبر محل دفـن وی را با
سـنگی مشـخص کـرد و آن را زیـارت میکـرد و فرزندانـش
ابراهیم ،رقیه و زینب را در کنار او دفن نمود .حضرت علی
او را بـرادر خـود میخوانـد ،از ایـنرو یکـی از فرزندانـش را بـه
زیـارت ناحیـه مقدسـه
یـاد او «عثمـان» نامگـذاری کـرد .در
َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ُ
َ
یر المؤ ِم ِنین س ِم ِ ّی
آمده است« :ا ْلسلم علی عثمان ب ِن أ ِم ِ
َُْ َ ْ َ ُ
ـون؛ سلام بـر عثمـان پسـر امیرمؤمنـان،
عثمـان ب ِـن مظع ٍ
همنام عثمان بن مظعون»

ی
 .131ابواالسود دوئل 
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َ َ
َ
ظالـم بـن عمـرو بـن سـفیان مشـهور بـه ابواال ْس َـو ِد ُدؤلـی
(درگذشته ۶۹ق) ،شاعر و صحابی مشهور امامعلی؟ع؟.
از او بـه عنـوان پایهگـذار علـم نحـو یـاد میشـود .در آسـتانه
جنگ جمل هنگامی که عایشه به سوی بصره روان شد،
عثمـان بـن ُحنیـف او را بـه همراه فرد دیگری بـرای مذاکره
نـزد عایشـه فرسـتاد .ابواالسـود در جنـگ جمـل در سـپاه
امامعلـی؟ع؟ بـود .او در شـعر دسـتی داشـت و در مـدح و
مرثیـه امامعلـی؟ع؟ و امامحسـین؟ع؟ اشـعاری سـروده
است .بر اساس منابع تاریخی وی نخستین فردی است
که به اعرابگذاری قرآن اقدام کرد .بیشتر منابع مرگ او را
در سال ۶۹ق در بصره دانستهاند.
َ
ابومحمـد َحکـم بـن ُع َتیبـه کنـدی کوفـی .برخـی او را از
اصحـاب امـام سـجاد؟ع؟ شـمرده و همچنیـن او را از
گـروه بتریـه دانسـتهاند .کشـی ،گروهـی از اخبـار را در انتقـاد
و نکوهـش او نقـل کـرده و اینکـه او از جملـه منحرفیـن
و گمراهـان اسـت .ابوبصیـر روایـت کـرده ،میگویـد :از
ابوجعفر؟ع؟ شنیدم که میفرمود :حکم بن عتیبه ،سلمه،
کثیرالنوی ،ابوالمقدام و ثمار (یعنی سالم) بسیاری از این
گمراهـان را بـه گمراهـی کشـیدند و اینـان از جملـه کسـانی
هسـتند که خداوند درباره ایشـان فرمود« :و من الناس من
یقول آمنا باهلل و الیوم اآلخر و ما هم بمؤمنین» و این روایت
داللـت دارد کـه حکـم از ریشـههای گمراهـی آن زمـان بـوده
اسـت و او از جملـه عاملان فاسـد کـردن عقیده اسلامی و
انحراف مسلمانان از راه حق و حقیقت بوده است.

ابنحجـر او را توثیـق و از او تمجیـد کـرده اسـت و سـخنان
زیـادی در توصیـف او گفتـه اسـت؛ احتمـال قـوی آن
اسـت کـه ابنحجـر تنهـا بـه خاطـر انحـراف وی از والیـت
اهلبیـت؟مهع؟ کـه طبـق نص پیامبـر؟ص؟ پس از قـرآن کریم
ثقل اکبرند ،او را توثیق کرده باشد.
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ی و افسانهای) ،زاهد 
ی
ی شب ه تاریخ 
َب ْرصیصا (شـخصیت 
ت انگیـز او
ن عبـر 
ب الدعـو ه کـ ه داسـتا 
متعبـد و مسـتجا 
ح شـد ه اسـت.
ن مطـر 
ت قـرآ 
ی آیـا 
همـوار ه در تفسـیر برخـ 
برصیصـا از قـوم بنیاسـرائیل بـوده کـه عمـری بـه پرسـتش
خداونـد و بندگـی او سـپری کـرد و در پرتـو ریاضـت و
یکتاپرسـتی و عبـادت بـه مقامـی رسـیده بـود کـه خداونـد
دعـای او را در حـق بیمـاران و دیوانـگان و درمانـدگان
مستجاب میکرد و خواستهاش را بر آورده مینمود ،مردم
نـزد او میآمدنـد و او برایشـان دعـا میکرد و شـفای آنان را از
خدا میخواست و خدا نیز شفا میبخشید.
م
ی نـا م برصیصـا ،در کنـار نـا م بلعـ ِ
ع اسلام 
در بیشتـر منابـ 
ب شباهتی
ن امر ب ه سب ِ
ن دید ه میشود و ای 
باعورا و شیطا 
ن دارد.
ت شو م او با آنا 
ت و سرنوش 
ت ک ه سرگذش 
اس 
ل شـده
ی نقـ 
ی مختلفـ 
ن برصیصـا ،بـ ه صورتهـا 
داسـتا 
ی پارسـا و متعبـد
ت مـرد 
ن در ابتـدا بـ ه صـور 
اسـت :شـیطا 
ی کـ ه برصیصـا او را در
ی بـر او ظاهـر شـد ،بـ ه طـور 
و نورانـ 
ی مخصـوص
س دعاهـا 
مجاهـد ه از خـود برتـر دیـد؛ سـپ 
ی دیگر ،او
ت و ب ه قولـ 
ن را بـ ه برصیصـا آموخـ 
ی بیمـارا 
شـفا 
ی خویش
ت کـرد کـ ه چرا از مقا م مسـتجابالدعوات 
را مذمـ 
ق اسـتفاد ه نمیکنـد .آنـگا ه دختری
ت بـ ه خلـ 
ی خدمـ 
بـرا 
ی چوپـان ،یـا شـاهزاد ه خانمـی
ل (دختـر 
ب جمـا 
صاحـ 
س در دل
از بنیاسـرائیل) را بیمـار و دیوانـ ه کـرد و سـپ 
ب اسـت.
ن او نزد راه 
ن القا نمود ک ه درما 
ش چنی 
بسـتگان 
بـرادر دختـر ،خواهـر بیمـار خـود را نـزد برصیصـا آوردنـد.
ن با اصـرار دختر را به
ن او سـرباز زد ،امـا آنـا 
ب از پذیرفتـ 
راهـ 
ن وسوسـه گنـا ه را
ن شـیطا 
او سـپردند و بازگشـتند .بعـد از آ 
ن رو کـه
ت تـا از دختـر کا م برگیـرد ،از آ 
ب چیـر ه سـاخ 
بـر راهـ 
ی شیطان
ی توب ه همیشـ ه گشـود ه است .اغواگریها 
درها 
ن و مرتکب
ی شیطا 
م وسوسهها 
مؤثر افتاد ،برصیصا تسلی 
ت و زیر
ی دختر را کش 
ی از رسوای 
ی رهای 
س برا 
زنا شد ،سپ 
س از بازگشت ،نخست
نپ 
ن ساخت .برادرا 
ی مدفو 
درخت 
ی مـرده
گ طبیعـ 
ن بـ ه مـر 
ل برصیصـا را کـ ه خواهرشـا 
قـو 
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184

سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

ب را بر
ت راه 
ن در رؤیا جنای 
ی شـیطا 
اسـت ،پذیرفتند؛ ول 
ص ب ه سرا غ راهب
ن ب ه قصد قصا 
ت و آنا 
ن آشکار ساخ 
آنا 
گ محکو م شد ه بود ،شیطان
ب ب ه مر 
ی ک ه راه 
رفتند .زمان 
ی داد،
ت و رهای 
دوبار ه بر او ظاهر شد و ب ه او پیشنهاد نجا 
ت ب ه این
مرد شورید ه بخ 
ب ه شرط اینک ه او را سجد ه کندِ .
ن را سجده ،و خدا
ن در داد و شیطا 
ن درجه گنا ه نیز ت 
آخری 
ّ
ی جست
ی تبر 
ن با ریشخند از و 
را انکار کرد .آنگا ه شیطا 
ن گشت.
و برصیصا رانده هر دو جها 
آری! شهوتپرسـتی باعـث شـد تـا آن عابـد ،ابتـدا بـه زنـا
آلوده شود و سپس قتل نفس انجام دهد و بعد دروغ بگوید
و سـر انجام مشـرک گردد و بدین ترتیب محصول سـالها
عبادت او بر باد رفته و نزد خاص و عام رسوا شود.

َ .134بلعم باعورا
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ْ
َبل َعـم باعـورا از عالمـان زمـان حضـرت موسـی؟ع؟ .بنابـر
برخـی روایـات بلعـم اسـم اعظـم خـدا را میدانسـت و
مسـتجابالدعوه بـود امـا شـیطان او را بـه انحراف کشـاند
و گمـراه شـد .در روایـات اسلامی و تـورات از بلعم یاد شـده
اسـت .همچنیـن برخـی مفسـران آیـه  ۱۷۵و َ 176سـوره
َ َ ّ
ُ َ
اعـراف را در مـورد او دانسـتهاند« .واتـل َعل ِیهـم ن َبـا الـذی
َ َ َ َ ُ َّ
َ َ َ
یطــن َف َ
َ ُ
الش ُ
ـکان ِم َـن
انسـل َخ ِمنهـا فاتبعـه
ءایــتنا ف
ءاتینــه ِ
َّ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
رض
ولــکنه اخل
الغاویـن• ولـو ِشـئنا ل َرفعنــه ِبهـا ِ
ـد ِالـی اال َ ِ
ََ
َ
َ
َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ
َ
یـه یلهث او
حمل عل ِ
لـب ِان ت َ ِ
َواتبـع هـوه فمثلـه ک َم ُث ِـل َالک َّ ِ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ک َمثل القوم ال َ
ص
ت ُتر ُکه َی َله
ذین کذبوا ِب ِ
ـایـتنا فاقص ِ
ث َ َّذ ِل ُ َ َ َ َّ ِ
َ َ َ َ
القصـص لعلهـم یتفکـرون» .در ایـن آیـات ،سـخن از
حکایت مردی اسـت که به سـبب دسـتیافتن به مراتب
ً
نسـبتا باالیـی از علـم و معنویـت ،از برخـی مواهـب خاص
الهـی برخـوردار بـوده و میتوانسـته بـر اسـاس آن بـه مراتـب
برتـری نیـز دسـت یابـد؛ امـا پیـروی از شـیطان و خواهـش
نفسانی ،وی را به تکذیب آیات الهی واداشت و در نتیجه
او مواهـب یـاد شـده را از دسـت داد و در جرگـه گمراهـان
درآمـد .داسـتانهای مختلفـی در مـورد بلعـم نقـل شـده
است.
َ
دعـای َعدیلـه ،دعایـی اسـت کـه در آن یـک دوره عقایـد
شـیعه بیان شـده اسـت .بنابر محتوای این دعا ،شخص
مومـن ،عقایـد خـود را بـا توصیفـی کـه قرائـت میکنـد ،در
حالـت سلامت نـزد خداونـد بـه امانـت میگـذارد و از او

میخواهـد کـه در هنـگام مـرگ آنهـا را بـه او بازگردانـد تـا بـا
ایمـان صحیـح از دنیـا برود .خوانـدن این دعا نزد محتضر
نیز سـفارش شـده اسـت .به اعتقاد حاجی نوری این دعا
از معصومیـن روایـت نشـده و از نوشـتههای علماسـت
کـه خوانـدن آن بـه امیـد ثـواب و تثبیـت اعتقـادات حـق
اشکالی ندارد.
«عدیلـه» کلمـه ای عربـی و از مـاده «عـدل» بـه معنـای
بازگشـتن از حـق بـه باطـل اسـت و منظـور آن اسـت کـه در
وقت مرگ ،شیطان نزد فردی که در حال جان دادن است
حاضر شده ،تالش میکند با وسوسه ،ایمان را از او بگیرد
تا انسان با حال کفر از دنیا برود .دعای عدیله برای حفظ
ایمـان در آن هنـگام اسـت .دعاهـای دیگری نیـز برای این
منظـور در منابـع اسلامی ذکـر شـده اسـت .وقـت خوانـدن
ایـن دعـا در طـول عمـر اسـت تـا ایـن اعتقـادات در جـان
شـخص تثبیت شـود ،خواندن این دعا بر بالین محتضر
نیـز سـفارش شـده بخصـوص اگـر شـخص محتضـر هـم
بتواند آنرا بخواند و تکرار کند .این دعا در مفاتیح الجنان
قبل از دعای جوشن کبیر آمده است .حاجی نوری معتقد
است این دعا از معصومین نیست و به قلم عالمان شیعه
نگاشـته شـده اسـت و در منابـع روایـی وجـود نـدارد .البته
خواندن این دعا به امید ثواب و حفظ اعتقادات صحیح
هیچ اشکالی ندارد.
ایـن دعـا بـا شـهادت بـه وحدانیـت خـدا آغـاز میشـود و
اینکـه تنهـا دیـن مقبـول نـزد خـدا اسلام اسـتَ :شـه َد َُّ
الل
ْ ِ
ْ
َ
َ َّ
ُ ُ ُ ْ ْ َ
أن ُـه ال ِإل َـه ِإال ُه َـو َو ال َمال ِئکـة َو أولـوا ال ِعل ِـم قا ِئمـا ِبال ِق ْس ِـط ال
إ َل َـه إال ُه َـو ْال َعز ُ
یـز ْال َح ُ
کیـم .اقـرار میکنیـم بـه اینکـه خدایـا
ِ ِ
ِ
من بندهای هسـتم که در مقابل الطاف بیکران تو کوتاهی
کـردهام .خدایـی کـه موانـع تکلیـف را برطـرف کـرد تـا همـه
بتواننـد واجبـات الهـی را انجام دهند و راه ترک حرام را نیز
آسـان کرد .اقرار به اینکه ایمان داریم خداوند رسـوالنش را
فرسـتاد تـا عـدل را محقق کنند و نعمتهـای خدا را برای
بندگانـش روشـن نماینـد .ایمـان بـه پیامبـر خاتـم و قـرآن
نـازل شـده بـر او ،ایمـان بـه وصـی او کـه در روز غدیـر ،پیامبر
او را نصـب کـرد .ایمـان بـه تـک تـک ائمـه تـا امـام زمـان کـه
انتظارش را میکشیم .با بودن او دنیا برقرار است به برکت
او هسـت کـه آسـمان و زمیـن روزی میخورنـد .بـه واسـطۀ
او زمیـن پـر از عـدل و داد خواهـد شـد .کالمشـان بـر مـن
حجـت اسـت و تبعیـت از آنهـا واجـب .مـودت آنهـا الزم
اسـت و پیـروی از آنهـا نجـات بخش و مخالفتشـان هالک

اهتشونیپ

کننده .سوال قبر حق است ،برانگیخته شدن از قبور حق
است ...،در پایان اظهار میکنیم که این اعتقادات را نزد
خـدا بـه ودیعـه گذاشـتهایم و او بهتریـن امانتـداران اسـت و
از او درخواست میکنیم در هنگام مرگ این اعتقادات را
بـه مـا برگردانـد و بـهاو پنـاه میبریـم ّ از اینکـه َدر آن لحظات
َ
ُ
ّ
از ایمـان بـه کفـر روگـردان شـویم :الل ُه َّـم ِإ ِنـی أ ُعـوذ ِبـک ِم َـن
َ ْ
ْ َ
ال َع ِدیل ِة ِع ْند ال َم ْو ِت.
در کتـاب زاد المعـاد دعایـی بـا نـام «دعـای عدیله صغیر»
نیز وجود دارد که مختصر همان مضامین را دربرداردِ :ب ْس ِم
َّ َ ّ ً َ ْ َ
ً
َّ
ُ
الر ْح َمن َّ
الل َّ
ال ْسل ِم ِدینا...
الر ِح ِیم َر ِضیت ِب ِ
ِ
الل ربا و ِب ِ
ِ

ی
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سـید احمـد خوانسـاری (۱۴۰۵-۱۳۰۹ق) از مراجـع تقلید
شـیعه در قـرن  ۱۴ق .او از شـاگردان آخونـد خراسـانی،
سـیدمحمدکاظم طباطبایـی یـزدی ،میـرزای نائینـی و
آقاضیـاء عراقـی بـود .او از معـدود مراجعـی اسـت کـه در
دوران مرجعیـت خـود در حوزههـای علمیه معروف نبود و
قبل از مرجعیت سـاکن تهران شـده بود .مرجعیت او بعد
از درگذشـت آیـت اهلل بروجـردی آغـاز شـد .خوانسـاری بـه
پارسـایی و سادهزیسـتی معـروف بـود .سـیره سیاسـی وی،
دارای فـراز و نشـیبی بـود کـه بـه تدریـج از مخالفـت آشـکار
بـا سیاسـتهای رژیـم شـاه و اعلام صریح مواضـع خود به
نوعی احتیاط و میانهروی سوق یافت.

ن
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زیـارت آلیاسـین از زیارتنامههـای مشـهور امـام
ٌ
«سلام َعلـی ِآل یاسـین»
زمـان؟جع؟ اسـت کـه بـا جملـۀ
آغاز میشود و حاوی  ۲۳سالم بر هر یک از عناوین خاص
امام زمان است .این زیارت به بخش مهمی از اعتقادات
اسلامی و شـیعی از جملـه توحیـد ،نبـوت حضـرت
محمـد؟ص؟ ،امامـت یکایـک ائمـه ،حقانیـت رجعـت،
مـرگ ،نکیـر و منکـر ،قیامـت ،پـل صراط ،بهشـت ،جهنم
و ...اشـاره کـرده و ایمـان بـه آنهـا بـرای زائـر ضـروری خوانـده
اسـت .زیـارت آلیاسـین در کتابهـای حدیثـی مهـم و
دعایـی نقـل شـده و بـه تصریـح برخـی علمـا ،از بهتریـن
زیارتهـای امـام زمـان اسـت و میتـوان در همـه اوقات آن
را قرائت کرد.

ت
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َ َُ ّ
نماز لیلة الدفن یا نماز شب اول قبر ،از نمازهای مستحبی
کـه نمـاز هدیـه و نمـاز وحشـت نیـز نامیـده میشـود ،بـرای
میـت در شـب اول قبـر (از اول شـب تـا صبـح) میخواننـد
و بهترین وقت آن بعد از نماز عشا است.
بنابـر منابـع فقهـی ،نمـاز وحشـت را بـه یکـی از دو صـورت
ذیل میتوان خواند:
صـورت اول :در رکعـت اول یـک مرتبـه سـوره حمـد و دو
َّ
الل) و در رکعت دوم یک مرتبه
مرتبه سـوره توحید (قل هو
سـوره حمد و ده مرتبه سـوره تکاثر را خوانده و بعد از سلام
ْ
حم ٍد َو ِآل ُم ّ
نمـاز بگویـد«َ :ا ّلل ُه َّـم َص ّل َعلی ُم ّ
حم ٍد َو ْاب َعث
ِ
َ
َ َ
بـر فلان بن فالن» (به جای فلان بن فالن ،نام
ثوابهـا ِالـی ق ِ
میت و پدرش را بگوید)
صـورت دوم :در رکعـت اول بعـد از حمـد ،یـک مرتبـه
آیـة الکرسـی و در رکعـت دوم بعـد از حمـد ،ده مرتبـه سـوره
َ ّ
ّ
قـدر بخوانـد ،و بعـداز سلام نماز بگویـد« :الل ُه َّم َص ِـل َعلی
َ
ٍ َ َْ ْ َ َ
بر فالن بن فالن».
حمـد َو ِآل ُم
ُم
ٍ
حمـد و ابعـث ثوابهـا ِالی ق ِ
(به جای فالن بن فالن ،نام میت و پدرش را ببرد)

ُ َ
ل
 .139فضی 
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ُ َ
فضیـل بـن َعیاض(درگذشـت ۱۸۷ق) ،عـارف و زاهـد
مشهور و از رجال صوفیه .وی از شاگردان امام صادق؟ع؟
بـود و از ایشـان روایاتـی نقـل کـرده اسـت .اغلـب عالمـان
رجالی شیعه او را از اهلسنت میدانند و در عین حال وی
را از راویان موثق و قابل اعتماد به شمار میآورند .گفتهاند
که وی در ابتدا راهزن بوده؛ ولی در پی حادثهای توبه کرده
اسـت .روایتهـای مشـهور تاریخـی دربـاره داسـتان توبـه
فضیل گفتهاند :شبی وی به نیت یک زن از دیوار خانهای
کسـی ّرا شـنید که َ مشـغول خواندن
بـاال رفتـه بـود،
صـدای ْ
َ
این آیه از قرآن بود« :أ َل ْم یأن ِل َل ِذ َ
ین َآم ُنوا أ ْن َت ْخ َش َع ُق ُل ُوب ُهمْ
ِ
ْ
اهّلل...؛ آیـا بـراى كسـانى كـه ایمـان آوردهاند هنگام آن
ِل ِذک ِـر ِ
ن گردد( ».سوره
نرسیده كه دلهایشان به یاد خدا نرم و فروت 
حدید )۱۶/فضیل با شنیدن این کالم دگرگون شد و فریاد
بـرآورد :پـروردگارا ،اکنـون زمانش رسـیده اسـت .وی در پی
ایـن حادثـه بـه گوشـهای رفـت و زهـد اختیـار کرد .داسـتان
توبه او در منبرهای واعظان زیاد یاد میشود.
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سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

ص
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عمـرو بـن العـاص (درگذشـت ۴۳ق۶۶۴/.م ).از
سرسـختترین دشـمنان پیامبر اکرم؟ص؟ که اندکی پیش
از فتـح مکـه اسلام آورد و زندگینامهنویسـان نـام او را در
شـمار صحابـه آوردهانـد .دشـمنی او بـا امامعلـی؟ع؟ و
فریبکاریهایـش در جنـگ بـا آن حضـرت ،باعـث شـده
اسـت تا از شـخصیتهای منفور نزد شـیعیان بهحسـاب
آیـد .گفتهانـد او در طراحـی بسـیاری از حیلههـای معاویـه
علیـه امامعلـی؟ع؟ ،از جملـه پیراهـن عثمـان دسـت
داشته است .در جنگ صفین از فرماندهان ارشد معاویه
بـود و طراحـی نقشـه قـرآن بـه نیـزه کـردن را نیـز بـه او نسـبت
دادهانـد .عمروعـاص در ماجـرای حکمیت نماینده شـام
در مقابل ابوموسـی اشـعری نماینده کوفه بود .او ابوموسـی
را راضـی کـرد کـه رأی نهایـی حکمیـت ایـن باشـد کـه هـم
علـی؟ع؟ و هـم معاویـه از خالفت عزل شـوند و کار به شـورا
سپرده شود .روز اعالم نظر ،ابوموسی طبق قرار نخست به
منبر رفت و علی؟ع؟ را خلع کرد؛ ولی عمرو بر خالف قرار،
معاویـه را بـه خالفـت نصـب کـرد و بدین ترتیـب ،ماجرای
حکمیت به نتیجهای جز نجات سـپاه شـام از شکسـت
نیانجامید.

ج
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َح ّجـاج بـن یوسـف ثقفـی (م ۹۵ق) حاکـم عـراق و حجاز
در دوران امویان و از دشـمنان شـیعیان بود .وی در اسـتقرار
و تحکیم حکومت اموی جایگاه مهمی داشت .وفاداری
حجـاج بـه خانـدان امـوی و خدمـات و کوشـشهای وی
بـرای حفـظ خالفـت امویـان ،باعـث شـد جایـگاه واالیـی
نـزد آنـان بیابـد .عبدالملـک بـن مـروان هنـگام مـرگ،
سـفارش او را بـه فرزنـدش ،ولیـد کـرد و یکـی از فرزندانـش
را نیـز حجـاج نامیـد .او در تاریـخ بـه خونریـزی و سـتمگری
مشـهور اسـت و در کشـتن مخالفـان چنـان زیـادهروی کـرد
کـه حتـی عبدالملـک بـن مـروان نیز ایـن میـزان خونریزی
را نپسـندید .مورخان شـمار کسـانی را که بهدست حجاج
بـه قتـل رسـیدهاند ۱۲۰۰۰۰ ،و بـه قولـی  ۱۳۰۰۰۰نفـر تخمیـن
زدهانـد .حجـاج بـن یوسـف ،شـهر واسـط را تاسـیس کرد و
در آنجا از دنیا رفت.
حجـاج روش پیشـینیان امـوی خـود را بر تشـویق بر ّ
سـب و
ناسزاگویی به حضرت علی؟ع؟ و آل علی؟ع؟ ادامه داد و
کسانی را که از ایشان ،اعالم برائت نمیکردند ،میکشت.

ابـن ابـی الحدیـد در توصیـف کشـتار شـیعیان توسـط
حجـاج بـه نقـل از امـام باقـر؟ع؟ میگویـد... :حجـاج
شـیعیان را میکشـت و بـه کوچکتریـن ظـن و تهمتـی
بازداشـت میکرد .به حدی که درباره مردی گفته میشـد
زندیـق یـا کافـر اسـت ،بهتـر بـود از اینکـه وی را شـیعه علـی
معرفی کنند.

ُ
س
 .142قاسط ،مقسط و ک ْر ُدو 

صفحه 106

قاسـط بـن ُزهیـر بـن حـرث تغلبـی (شـهادت ۶۱ق) از
ِ
اصحـاب امامعلـی؟ع؟ و شـهدای کربلا .قاسـط از
سـپاهیان امامعلـی؟ع؟ در جنگهـای جمـل ،صفیـن و
نهـروان بـود ،او در واقعـه کربلا بـه همراه برادرانـش کردوس و
مقسـط خود را شـبانه به کاروان امامحسین؟ع؟ رساند .او
در روز عاشورا در حمله نخست لشکریان عمر بن سعد به
شـهادت رسـید .در زیارت الشـهدا ،از او و برادرش کردوس
بـا عبـارت «السلام علـی قاسـط و کـردوس إبنـی زهیـر
التغلبیین» به عنوان شهدای کربال یاد شده است.
مقسـط بـن ُزهیـر بـن حـرث تغلبـی (شـهادت ۶۱ق) از
اصحـاب امامعلـی؟ع؟ و شـهدای کربلا .مقسـط نیـز
از سـپاهیان امامعلـی؟ع؟ بـود ،کـه بـه همـراه برادرانـش
کـردوس و قاسـط در روز عاشـورا بـه شـهادت رسـید .در
زیـارت الشـهدا ،از برادرانـش کـردوس و قاسـط بـه عنـوان
شهدای کربال یاد شده اما نام وی نیامده است.
ُ
ک ْـر ُدوس بـن ُزهیـر بـن حـرث تغلبـی (شـهادت ۶۱ق) از
اصحـاب امامعلی؟ع؟ و شـهدای کربلا .نامهای دیگری
همچـون کـرش و کـردوش بـرای او ذکـر شـده ،همچنیـن
پدرش را «عبداهلل بن زهیر» نیز گفتهاند .در زیارت الشهدا،
از او و بـرادرش قاسـط بـا عبـارت «السلام علـی قاسـط و
کردوس إبنی زهیر التغلبیین» به عنوان شـهدای کربال یاد
شده است.

ُ
ل
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ُ
َ
َ َ
ک َمیـل بـن ِزیـاد بـن ن ِهیـک نخعـی ُصهبانـی کوفـی(-۱۲در
۸۲ق) از تابعیـن و یـاران برجسـته امامعلـی؟ع؟ و امـام
حسـن؟ع؟ .وی از نخسـتین کسـانی بـود کـه پیشـنهاد
خلـع عثمـان و خالفـت علـی؟ع؟ را مطـرح کـرد .در دوران
حکومـت امامعلـی؟ع؟ ،مدتـی فرمانـدار منطقـه هیـت
بـود .هنگامـی کـه سـپاه معاویـه ،هیـت را غـارت کـرد،
امامعلـی؟ع؟ او را بـه سـبب کوتاهـی در دفـاع از شـهر

اهتشونیپ

سـرزنش کـرد .در منابـع شـیعه ،روایـات بسـیاری از او نقـل
شده که دعای کمیل مشهورترین آنها است ،اما در منابع
ً
اهـل سـنت قلیلالحدیث شـمرده و بعضـا از وی بدگویی
شـده اسـت .از او در زمـره ُزهـاد و ُعبـاد کوفـه یـاد کردهانـد.
امامعلـی؟ع؟ از کشـته شـدن کمیـل خبـر داده بـود .بیشـتر
مؤرخـان مـرگ او را در سـال ۸۲ق ذکـر کردهانـد؛ امـا طبـری
درگذشـت او را در سـال ۸۳ق و ابـن حجـر عسـقالنی بـه
نقـل از یحیـی بـن معیـن در سـال ۸۸ق دانسـتهاند .او
هنگام مرگ  ۷۰سـال داشـته اسـت .وی به دستور حجاج
بـن یوسـف ثقفـی کشـته شـد .وقتـی حجـاج ،کمیـل را
فراخواند ،او متواری شد ،اما هنگامی که حجاج بر قبیله و
خویشاوندان او سخت گرفت ،کمیل ،خود پیش حجاج
رفـت و پـس از گفتگویـی بیـن آن دو ،حجـاج دسـتور قتل
او را صـادر کـرد .آرامـگاه او در نجـف در منطقـه ّثویـه (حـی
الحنانه) نزدیک مسجد حنانه قرار دارد.

 .144جنگ نهروا ن
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جنـگ نهـروان .از جنگهـای دوره خالفت امامعلی؟ع؟
کـه بعـد از جنـگ صفیـن و در پـی ماجـرای حکمیـت در
صفـر سـال ۳۸ق روی داد .یـک سـوی ایـن جنـگ ،گـروه
موسـوم بـه مارقیـن یا خـوارج بودند .در ایـن جنگ ،خوارج
شکست سختی از سپاه امامعلی؟ع؟ خوردند.
پـس از آنکـه در صفیـن ،سـپاه معاویـه قرآنهـا را بـر سـر نیـزه
کردنـد و پیشـنهاد رجـوع بـه حکـم قـرآن دادنـد ،علیرغـم
مخالفـت امـام ،بیشـتر سـپاهیان خواسـتار حکمیـت
شـدند .تحمـل خسـارت جانـی و خسـتگی و از سـوی
دیگـر بافـت قبیلـهای ،سـطحینگری اعـراب بـدوی در
سـپاه امـام ،نیرنـگ دشـمن را کارسـاز کـرد .گروهـی از یـاران
امـام از همـان آغـاز بـا حکمیـت مخالفـت کردنـد و آن را به
منزله برگشت از دین و شک در ایمان شمردند .برخی نیز
بعـدا بـه اسـتناد دو آیـه قـرآن (سـوره مائـده ،آیـه  ۴۴و سـوره
حجـرات ،آیـه  )۹خواهـان ادامـه جنـگ با معاویه شـدند و
پذیرش حکمیت را کفر دانسـته و از آن توبه کردند .آنان از
امـام خواسـتند از ایـن کفـر توبه کند و شـروطی کـه با معاویه
نهـاده اسـت ،نقـض کنـد .امـا امـام نقـض حکمیـت را
نپذیرفـت و فرمـود :مـا چیـزی را پذیرفتهایـم کـه نمیتوانیـم
آن را نقـض کنیـم .همچنیـن امام؟ع؟دربـاره حکمیـت
فرمود« :من از آغاز با این حکمیت مخالف بودم ،بعد نیز
کـه بـه اجبـار مـردم بـه آن تـن دادم ،شـرط کردم که اگـر آنها

بـه کتـاب خـدا حکـم کردنـد ،به حکمشـان پایبند باشـم،
زیرا در اصل ،ما حکمیت قرآن را پذیرفتهایم نه حکمیت
مـردم را ».بـه علاوه ،امـام؟ع؟ تصمیـم خود را دایـر بر ادامه
جنـگ بـا شـام پـس از جمـعآوری خـراج اعلام کـرد .پس از
توقـف جنـگ صفیـن و بازگشـت امـام بـه کوفـه و معاویه به
شام ،مخالفان حکمیت از امامعلی جدا شدند و به قریه
حـروراء نزدیـک کوفـه رفتنـد .بدیـن ترتیـب ،گروهـی بـه نام
خوارج شکل گرفت.
خوارج پس از حکمیت ،ماندن در کوفه را جایز ندانسته و
تصمیـم گرفتنـد بـه مدائن هجرت کنند ،اما برخـی از آنان
رفتـن بـه مدائـن را بـه دلیل حضـور شـیعیان امامعلی؟ع؟
صالح ندانسته و نهروان را بهعنوان مقصد خود برگزیدند.
خـوارج در راه نهـروان جنایـات بسـیار کـرده و افـراد زیادی را
بـه قتـل رسـاندند کـه از جملـه آنهـا میتوان به عبـداهلل بن
خبـاب بـن ارت کـه پـدرش از اصحـاب پیامبر؟ص؟ اسلام
بود ،اشاره کرد ،خوارج وی را به همراه همسرش و جنینی
کـه بـاردار بـود بـه روشـی بیرحمانـه کشـتند .اخبـار ایـن
جنایات به امام رسید و وی لشکریان را از اردوی جنگ با
معاویه به سمت نهروان هدایت کرد.
اعتراضـات خـوارج تـا شـش مـاه پـس از صفیـن ادامـه
داشـت و بـه همیـن جهـت علـی؟ع؟ ،عبـداهلل بـن عباس
و صعصعـة بـن صوحـان را بـرای گفتگـو نزد آنها فرسـتاد.
آنان تسلیم خواسته این دو نفر برای بازگشتن به جماعت
نشـدند .پـس از آن امـام؟ع؟ از آنها خواسـت تـا دوازده نفر
را معیـن کـرده و خـود نیـز همیـن تعداد را جدا کـرده و با آنها
بـه گفتگـو نشسـت .علـی؟ع؟ نامهای نیـز به سـران خوارج
نوشـت و از آنها دعوت کرد که به سـوی مردم بازگردند اما
عبداهلل بن وهب با یادآوری حوادث صفین ،تأکید کرد که
علـی؟ع؟ از دیـن خـارج شـده و بایـد توبـه نمایـد .امام پس
از ایـن نیـز بارهـا توسـط افـرادی همچـون قیـس بـن سـعد،
ابـو ایـوب انصـاری خـوارج را بهسـمت خـود فراخوانـده ،به
آنهـا امـان داد .وی پـس از آنکـه از تسـلیم خـوارج ناامیـد
گردیـد ،سـپاه خـود را کـه مشـتمل بـر چهـارده هـزار نفـر بـود
در مقابـل آنهـا قـرار داد و نبـرد آغـاز گردیـد ،در حالـی کـه
علـی؟ع؟ تاکیـد کـرد کـه سـپاه وی آغازگـر نبـرد نباشـند تـا
اینکـه سـرانجام نهروانیـان جنگ را شـروع کردند .به دلیل
رفتـار مسـالمتآمیز علـی؟ع؟ قبـل از آغـاز جنـگ و دادن
امـان بـه خـوارج و دعوتشـان بـه بازگشـت ،تعـدادی از ایـن
سپاه جدا شدند .با آغاز جنگ ،به سرعت تمامی خوارج
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کشته و یا زخمی شدند ،زخمیها به تعداد چهارصد نفر،
به خانوادههایشـان تحویل داده شـدند ،در مقابل از سـپاه
علی؟ع؟ تعدادی کمتر از ده نفر کشته داشت ،از اجتماع
خـوارج در نهـروان کمتـر از  ۱۰نفـر فـرار کردنـد کـه یکـی از آنـان
عبدالرحمن بن ملجم مرادی قاتل امامعلی؟ع؟ بود.
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هانـی بـن عـروة بـن غران مـرادی (شـهادت در  ۸ذیحجه
۶۰ق) ،از بزرگان کوفه و یاران خاص امامعلی؟ع؟ .وی در
ّ
جنگ جمل و صفین حضور داشـت .هانی از ارکان قیام
ُح ْجـر بـن َعـدی در برابـر زیـاد بـن ابیـه و از مخالفـان بیعـت
بـا یزیـد بـه شـمار میرفـت .خانـه او از زمـان ورود عبیـداهلل
بـن زیـاد بـه کوفه مرکـز فعالیتهای سیاسـی و نظامی بود،
وی نقـش مهمـی در قیـام مسـلم بـن عقیـل داشـت .در
هشـتم ذیحجـه سـال۶۰ق ،پـس از شـهادت مسـلم بـن
عقیـل ،و بـه دسـتور عبیـداهلل بـن زیـاد ،سـر از بدنـش جـدا
کردند .خبر شـهادت او در میانه راه کوفه ،در منزلگاه زرود
بـه امامحسـین؟ع؟ رسـید .امـام بـر مـرگ او گریسـت و آیـه
استرجاع را خواند و برایش درخواست رحمت کرد .هانی
را در کنار داراالماره کوفه به خاک سپردند .آستانه هانی بن
عروه هم اکنون از زیارتگاههای شیعیان است.

ُ
ی
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شـریح بـن حـارث کنـدی مشـهور بـه شـریح قاضـی از
چهرههـای اجتماعـی ،قضایـی و تـا حدی سیاسـی صدر
اسلام .بـه دسـتور عمـر بـن خطـاب قاضـی کوفـه شـد و
عثمـان هـم منصـب قضـای او را تثبیـت کـرد .او در زمـان
حکومـت امامعلـی؟ع؟ بـه دلیـل بعضـی قضاوتهـای
نادرست تبعید شد .برخی او را از عوامل اصلی در بسیج
مردم کوفه و شام علیه امامحسین؟ع؟ میدانند .مورخان
مدت قضاوت شریح را از  ۵۳تا  ۷۵سال ذکر کردهاند.
اولیـن مداخلـه شـریح در آغـاز نهضـت کربلا ،مربـوط بـه
بیعـت هفتـاد تـن از بـزرگان کوفـه همچـون :حبیـب بـن
مظاهـر ،محمدبـن اشـعث ،مختـار ثقفـی ،عمربـن سـعد
و دیگـران در حضـور شـریح و شـاهد گرفتـن وی بر هـواداری
آل علـی؟ع؟ و دعـوت از امامحسـین؟ع؟ بـرای سـپردن
حکومـت کوفـه بـه او بـود .ولـی صرف نظر از پیمانشـکنی
بیشتر این بزرگان ،خود شریح نیز به محض ورود عبیداهلل
بـه کوفـه در داراالمـاره او حضـور یافـت و بـدون در نظـر

گرفتـن تعهـد بـر وفـاداری بـا آل علـی ،بـه جرگـه مخالفیـن
آنهـا پیوسـت و یکـی از مشـاورین درگاه عبیـداهلل گردیـد
و عبیـداهلل نیـز کـه جهـت رسـیدن بـه مقاصـد خـود بـه
حمایـت اشـخاصی همچـون شـریح قاضـی کـه در میـان
مـردم مقدس مآب کوفه ،از شـخصیت ممتـازی برخوردار
بود نیاز داشـت ،از او اسـتقبال کرد .در ماجرای دیگری ،از
نقش شـریح به عنوان پیامرسـان عبیداهلل به قبیله هانی،
در رابطـه بـا رسـاندن خبـر زنده بودن هانی و پراکنده شـدن
آنهـا از اطـراف داراالمـاره ،یـاد شـده اسـت .هـم چنیـن از
شـریح به عنوان امانتدار مسـلم ،در محافظت از بچههای
وی نـام بـرده شـده و گفتـه شـده اسـت کـه شـریح از تـرس
تهدیدهـای عبیـداهلل ،آنهـا را بیسرپرسـت در شـه ر رهـا
ساخت تا خطری در این زمینه متوجه او نگردد.
یکـی از مهمتریـن ابهامـات راجع به نقش شـریح در جریان
نهضت کربال این است که آیا فتوای شریح مبنی بر وجوب
جهـاد بـا امامحسـین؟ع؟ واقعیـت داشـته اسـت یـا خیر؟
مبنای این تردید ،مربوط به ضرب المثلی در زبان فارسی
اسـت کـه عالمـه دهخـدا بـه آن اشـاره دارد و در میـان مردم
به خصوص شـیعیان شـایع اسـت .البته خود دهخدا نیز
تأکیـد کـرده اسـت کـه این خبر سـند نـدارد .مترجم کتاب
الفین عالمه حلی نیز به فتوای شریح اشاره کرده است.
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عبداهلل بن عمر بن خطاب یا ابنعمر ( ۳بعثت۷۳ -ق)
صحابـه پیامبـر؟ص؟ ،فرزنـد خلیفـه دوم و بـرادر همسـر
پیامبـر؟ص؟ .او در ده سـالگی همـراه پـدرش مسـلمان شـد
و پیـش از او بـه مدینـه هجـرت کـرد .منابـع اهل سـنت او را
شـخصیتی ضعیـف و سـاده معرفـی کردهاند کـه اعتراض
علیه حاکم فاجر را جایز نمیدانست .او با سه خلیفه اول
بعـد از پیامبـر؟ص؟ بیعـت کـرد .عمـر او را بـه عنـوان مشـاور
بـرای تعییـن خلیفـه بعد از خود مشـخص کـرد .عثمان به
او قضاوت را پیشنهاد داد اما نپذیرفت .عبداهلل در دوران
خالفت علی؟ع؟ با وجود بیان فضیلتهای بسیار برای
ایشان با حضرت بیعت نکرد اما با یزید بن معاویه بیعت
کـرد .وقتی امامحسـین؟ع؟ به طرف کوفـه میرفت او امام
را از جنـگ بـا یزیـد منـع کـرد ولـی امـام نپذیرفـت .ابنعمـر
سـرانجام در سـال  ۷۳قمری در  ۸۴سـالگی درگذشـت و
َ
در قبرستان مهاجران در منطقه فخ دفن شد.

اهتشونیپ

َ ّ
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َ ّ
ثابت ،از بزرگترین شـاعران عرب قبل از ظهور
حسـان بن ِ
اسلام و در آغـاز دوره اسلامی اسـتّ .
حسـان یهـودی بود،
امـا بـا ورود پیامبـر؟ص؟ بـه مدینـه ،اسلام آورد .سـن او را در
زمـان اسلام آوردن  ۶۰سـال دانسـتهاندّ .
حسـان اهـل نبـرد
نبـود و بهسـبب ترسـی کـه بـر وی عارض شـد ،در هیچیک
از غـزوات شـرکت نکـرد بـا وجـود ایـن ،ظاهـر خـود را چـون
شیر میآراست و در اشعارش به وصف شجاعت خویش
میپرداخت ،چنان که باعث ّ
تبسـم پیامبر؟ص؟ میشـد.
رسـول خـدا؟ص؟ در مـورد حسـان فرمـود« :اللهـم ایـده بـروح
القـدس؛ خدایـا او را مـورد تائیـد روح القـدس قـرار بـده ».به
نظر میرسد این گفته به صورت مشروط بیان شده باشد؛
چراکـه بسـیاری از دانشـمندان قائلنـد پیامبـر؟ص؟ دربـاره
او فرمـود« :ای حسـان تـا وقتـی کـه از مـا دفـاع کنـی مویـد بـه
تائیـدات روح القـدس خواهـی بـود».؛ البتـه ایـن دعـا بـه
صورتهای مختلفی بیان شده است .پس از به خالفت
رسیدن علی؟ع؟ ،عدهای از بیعت با آن حضرت امتناع
ورزیدنـد ،حسـان بـن ثابـت از جملـه آنان بود .شـیخ مفید
مینویسـد :گروهی از بیعت با علی؟ع؟ سـرباز زدند مانند
عبـداهلل پسـر عمـر بـن خطـاب ،سـعد وقـاص ،محمـد بـن
مسـلمة ،حسـان بـن ثابـت و اسـامة بـن زیـد ،حضـرت
علـی؟ع؟ پـس از امتنـاع آنهـا از بیعـت سـخنرانی کـرد ،در
بخشی از سخن حضرت آمده است...« :از جانب سعد
َّ
عبـدالل و حسـان چیزهائـی بـه مـن
و مسـلمة و اسـامة و
رسـیده کـه آن را خـوش نـدارم و حـق در میـان مـن و ایشـان
حاکم است».
اشـعار ّ
حسـان ،بهسـبب اشـاره به حوادث تاریخی و سیره
پیامبـر؟ص؟ و غزوههـای ایشـان ،اهمیـت فراوانـی دارد و از
مآخـذ موثـق تاریـخ صـدر اسلام اسـت .سـروده او در غدیـر
خم اولین غدیریه تاریخ اسلام اسـتّ .
حسـان ،با بیش از
صد سـال زندگی ،از ّ
معمرین ُم َخ َ
ضرم (کسـی که بخشـی
ِ
عمـرش در جاهلیـت گذشـته باشـد و بخشـی در اسلام)
ً
بـه شـمار مـیرود کـه تقریبا نیمـی از عمر خود را پـس از ورود
پیامبراکـرم؟ص؟ بـه مدینـه گذرانـد .تاریـخ وفـات وی بیـن
سالهای  ۴۰تا  ۵۴نقل شده است.
َص ِف َّیـه دختـر عبدالمطلـب ( ۵۳قبـل از هجـرت۲۰-ق).
ّ
عمـه پیامبـر اسلام؟ص؟ و مـادر زبیـر بن عوام بود کـه روایاتی

از پیامبـر؟ص؟ نقـل کـرده اسـت .صفیـه در برخـی غـزوات
صـدر اسلام به مجاهدان کمک میکـرد و در غزوه خندق
یکی از یهودیان را کشـت .وی در سـال  ۲۰هجری و در ایام
خالفـت عمـر بـن خطـاب درگذشـت و در بقیـع دفن شـد.
بـر قبـر صفیـه گنبـد و بارگاهـی در بقیـع وجود داشـت که به
دست وهابیان ویران شد.

َ
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َ
ُز َهیر بن قین َب َجلی از بزرگان قبیله بجیله؛ چند روز قبل از
واقعه کربال به امامحسـین؟ع؟ پیوسـت و در روز عاشـورا به
شـهادت رسـید .وی از مردان شـریف و شـجاع شهر کوفه و
قوم خود شـمرده میشـد و به واسـطه حضور در جنگها و
فتوحات بسیار ،جایگاه رفیعی به دست آورده بود.
زهیـر از هـواداران عثمـان بـه شـمار میرفـت .در سـال ۶۰
قمـری ،او و همسـرش بـه همـراه برخـی از خویشـاوندان و
اهـل قبیلـهاش هنگام بازگشـت از مناسـک حـج به کوفه،
در یکی از منازل بین راه ،با امامحسـین؟ع؟ و همراهانش
کـه بـه سـوی کوفـه در حرکـت بودنـد روبـرو شـدند .بنابر نقل
دینوری ،این مالقات در منزلگاه َز ُرود انجام گرفته است.
امامحسـین؟ع؟ شـخصی را نـزد زهیـر فرسـتاد و خواسـتار
مالقات با او شد .زهیر در ابتدا تمایلی به این دیدار نشان
ْ
نـداد؛ امـا بـه توصیـه همسـرش ،دیلـم یـا َدلهـم دختـر َعمرو
بـه محضـر امامحسـین؟ع؟ حاضـر شـد .ایـن دیـدار مسـیر
زندگانی زهیر را تغییر داد .او پس از این مالقات ،شادمان
نزد خانواده و دوستانش بازگشت و فرمان داد تا خیمه و بار
و ُبنه او را به کنار خیمه امامحسین؟ع؟ منتقل کنند .زهیر
بـا همسـرش نیـز وداع کـرد و بنـا بـه نقلی همسـرش را طالق
داده و بـه او گفـت« :نزد خانوادهات برگرد ،زیرا نمیخواهم
از سـوی مـن چیـزی جـز خوبـی بـه تـو برسـد ».زهیـر بعـد از
وداع بـا همسـرش ،بـه همراهانـش گفـت« :هر که دوسـتدار
شـهادت اسـت ،همراه من بیاید ،و گرنه برود و این آخرین
دیـدار مـن با شماسـت .زهیر خاطرهای بـرای آنان نقل کرد
و گفـت :زمانـی کـه بـه جنگ بلنجر رفته بودیـم ،به پیروزی
و غنایـم فراوانـی دسـت یافتیم و بسـیار خوشـحال شـدیم.
سـلمان فارسـی کـه همـراه مـا بـود گفـت« :آنـگاه کـه سـید
جوانـان آل ّ
محمـد؟ص؟ را درک کردیـد ،از پیـکار و کشـته
شـدن در کنـار او بیـش از دسـتیابی بـه ایـن غنایم شـادمان
باشید».
در لحظات آغازین جنگ ،شـمربن ذی الجوشـن با گروهی
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از یارانـش از پشـت خیمههـا به خیمههای امامحسـین؟ع؟
نزدیـک شـدند .او بـا نیـزهاش بـه خیمـه امامحسـین؟ع؟
ضربـهای زد و فریـاد بـرآورد« :آتـش بیاوریـد تـا ایـن خانـه را بـا
اهلش بسوزانم ».امام؟ع؟ با دیدن این صحنه فریاد زد« :ای
پسر ذی الجوشن؛ تو آتش میخواهی تا خانهام را بر خاندانم
بـه آتـش بکشـانی؟ خـدا تـو را بـا آتـش بسـوزاند ».در آن حـال
زهیـر بـا ده نفـر از اصحابـش بـر شـمر و یارانـش حملـه بردنـد و
نجـا فـراری داد .در این حمله زهیر اباعزه ضبابی
آنـان را از آ 
را که از یاران و خویشاوندان شمر بود به هالکت رساند.
زمـان نمـاز ظهـر وقتـی امـام؟ع؟ همـراه جمعـی از یارانـش،
بـه نمـاز خـوف ایسـتادند ،زهیـر بـن قیـن و سـعید بـن
عبـداهلل حنفـی در برابـر امـام؟ع؟ و حدود نیمی از یـاران آن
حضـرت؟ع؟ ایسـتادند تـا از نمازگـزاران در برابـر حملات
دشـمن محافظـت کننـد .آنـان خـود را سـپر تیرهـا و
هجمههای دشمنان قرار میدادند تا این که نماز امام؟ع؟
و یارانـش اقامـه شـد .نقـل شـده اسـت او صد و بیسـت تن
از دشـمنان را در میـدان نبـرد بـه هالکت رسـاند .سـرانجام
زهیـر بـه دسـت کثیـر بـن عبـداهلل شـعبی و مهاجر بـن اوس
تمیمی به شهادت رسید.
امامحسـین؟ع؟ پـس از شـهادت زهیـر فرمـود« :ای زهیـر
خداوند تو را از رحمتش دور نسـازد و خداوند کشـندگان تو
را لعنـت کنـد و قاتلان تـو را همانند لعنت شـدگان مسـخ
شده (بنی اسرائیل) به لعنت ابدی خود گرفتار سازد».
در زیـارت شـهدا دربـارۀ زهیـر بـن قیـن آمـده :سلام بـه زهیـر
فرزند قین بجلی آن که چون امام؟ع؟ به او اجازه بازگشت
داد در پاسـخ گفـت :نـه بـه خـدا سـوگند هرگـز فرزنـد رسـول
خـدا؟ص؟ را کـه درود خـدا بـر او و آلـش بـاد تـرک نخواهم کرد
آیـا فرزنـد رسـول خـدا؟ص؟ را در حالـی کـه اسـیر در دسـت
دشـمنان اسـت رها کنم و خود را نجات دهم خداوند آن
روز را بر من نیاورد.

ک
 .151جنگ تبو 

صفحه 118

غـزوه تبـوک آخریـن غـزوه رسـول اکـرم در رجـب و شـعبان
سـال نهم هجری در منطقه تبوک بود .در این غزوه پیامبر
اسالم؟ص؟ به قصد نبرد با رومیان به منطقه تبوک رهسپار
شـد؛ ولـی برخـی از اصحـاب و بهویـژه منافقـان مدینـه از
حضور در سـپاه سـرباز زدند یا کوشـیدند در دل مسـلمانان
هـراس بیفکننـد .پیامبـر؟ص؟ پیش از آغاز سـفر ،علی؟ع؟
را بـه جانشـینی خـود در مدینـه گمارد .سـپاه اسلام پس از

اقامـت چنـد روزه در تبـوک و بـدون درگیـری بـا رومیـان بـه
مدینـه بازگشـت .دربـاره غـزوه تبـوک آیاتـی نیـز نـازل شـد و
منافقـان را رسـوا و اهـداف و نقشـههای بعدی آنـان را برمال
ساخت.

ب
 .152کع 

صفحه 118

نام وی عمروبن القین بن سوار است که ابوالفرج اصفهانی
در کتـاب «االغانـی» سلسـله نسـب او را بـه طـور کامـل ذکـر
کرده و نسبش را به «األزدبن الغوث» رسانده است .کنیه او
عبداهلل و گفته شده ابوعبدالرحمن است .به نقل از فرزند
کعب بن مالک در جاهلیت به ابوبشـیر خوانده میشـد و
حضرت رسول اکرم؟ص؟ به او کنیه ابوعبداهلل داد.
وی در یثـرب حـدود سـال ( 25ق ه 598/م) متولـد شـد.
مـادر کعـب لیلـی دختـر زیدبـن ثعلبـه از قبیلـه بنـی سـلمه
بـود و پـدرش مالـک بـن ابـی کعـب بـن القیـن بـود کـه او نیـز
شـاعر بـود و فرزنـدی جـز کعـب بـن مالک -شـاعر مشـهور-
نداشـت .وی از جملـه شـعرای رسـول؟ص؟ محسـوب
میشـد .هنگامی که پیامبر؟ص؟ به مدینه مشـرف شدند،
بیـن کعـب و طلحة بن عبیداهلل ،خطبه برادری خواندند.
کعب در سن  25سالگی اسالم آورد و در اغلب جنگ ها
غیر از تبوک و بدر ،پیامبر؟ص؟ را یاری کرد.
هنگامـی کـه پیامبـر از طائـف برگشـت در مدینـه اقامـت
گزیـد و در ابتـدای رجـب سـال  9هجـرت ،مـردم را بـرای
غـزوة تبـوک فرمان داد .علت جنـگ این بود که دالوریها
و جانبازی های سربازان آیین توحید و اسالم ،امپراتور روم
را بر آن داشت که با ارتش مجهز بر مسلمانان بتازد و آنها را
غافلگیر کند ،زیرا با گسترش و نفوذ فوق العاده اسالم ،پایه
های حکومت خود را متزلزل می دید و از قدرت سیاسی
و نظامی آنان بیمناک بود .در آن زمان ،گرمای شدیدی بر
مدینـه حکمفرمـا بـود ،محصـول هم رسـیده بـود ولی مردم
هنـوز بـه آن دسـت نـزده بودنـد .پیامبـر بـه جد بـن قیس که
از رؤسـای منافقیـن بـود پیشـنهاد کـرد که در نبرد بـا رومیان
شرکت کند .وی در پاسخ پیامبر گفت« :من مردی هستم
کـه بـه زن عالقـه شـدید دارم ،از آن میترسـم کـه دیـده مـن
بـه زنـان رومیـان بیفتـد و نتوانـم خویشـتنداری کنـم» .ایـن
عـذر ،پیامبـر را بـر آن داشـت کـه وی را رهـا کنـد و خداونـد
در مذمـت وی چنیـن نـازل کـرد« :برخـی از آنـان می گویند:
بـه مـا اجـازه بـده در مدینـه بمانیـم و در ایـن جهـاد ،کـه بـه
تمامـی مایـه تجربه و آزمون اسـت شـرکت نکنیم» .گروهی

اهتشونیپ

از منافقین گرمی هوا را بهانه کردند و خداوند درباره ایشان
چنیـن فرمـود« :بگـو آتش دوزخ گرمتر از حرارت هواسـت».
گروهـی از یـاران پیامبـر کـه بـه شـرکت در ایـن جهـاد عالقـه
شـدید داشـتند ،بـه نـزد پیامبـر رفتنـد و از او وسـیله سـفر
طلبیدنـد و هنگامـی کـه از سـوی پیامبـر خـدا؟ص؟ پاسـخ
منفـی شـنیدند ،سـخت گریـه کردنـد .در ایـن میـان ،سـه
تـن دیگـر نـزد پیامبـر؟ص؟ رفتنـد و از وی عذرخواهـی کردند
کـه عبـارت بودنـد از« ،کعـب بـن مالـک»« ،مرارةبـن ربیـع»
و «هلال بـن امیـة» برخـی «ابوخیثمـة» و عبـداهلل بن مالک
را نیـز نامبـرده انـد .پیامبر؟ص؟ پس از بازگشـت ،این افراد را
تنبیه کرد و مردم را از این که با آنها ارتباط برقرار کنند نهی
کرد ،پنجاه روز این حکم باقی ماند به طوری که دنیا بر آنها
تنگ شد و آیه شریفه  118سوره توبه نازل شد« :آن سه تن
کـه تخلـف ورزیدنـد و زمیـن بـا همـه پهنـاوری بـر آنهـا تنگ
شـد و دانسـتند کـه از غضـب خـدا جـز بـه لطـف او ملجـأ و
پناهی نیست ،خداوند بر آنها باز لطف فرمود و توفیق توبه
داد ،تا توبه کنند که خداوند بسیار توبه پذیر و در حق خلق
مشفق و مهربان است».

ل
 .153هال 

صفحه 118

تراشى
هالل بن امیه یکی از آن سه نفری بود که در با بهانه
ِ
واهى از شركت در جنگ بازمانده بودند و همه مسلمانان
به دستور پیامبر با آنان قطع رابطه كردند تا جایى كه زمین
بـا همـه وسـعت و فراخـى اش بر آنان تنگ شـد و از شـدت
غصـه ،انـدوه و عـذاب وجدان دل هایشـان هم در تنگى و
مضیقه قرار گرفت.

ُ .154مرار ة

صفحه 118

َ
ی
 .155ض ّحاک بن عبداهلل مشرق 

صفحه 119

ُمــرارة بن ربیع انصارى از بنى عمرو بن عوف و از ّ
بدریون و
ّ
از متخلفان غزوه تبوك بود.

َ
ض ّحـاک بـن عبـداهلل مشـرقی از یـاران امامحسـین؟ع؟ کـه
در واقعه عاشـورا در کربال حضور داشـت .او پس از اینکه با
سپاه عمر بن سعد جنگید و چند تن را کشت در واپسین
لحظـات روز عاشـورا از نبـرد گریخـت .ضحاک بن عبداهلل
از گزارشگران واقعه کربال در کوفه است.

ی
ُ .156ح ْجر بن َع ِد 

صفحه 119

ُح ْجـر بـن َع ِـدی بن َج َبله کندی ،صحابی پیامبر؟ص؟ و از
یاران خاص امامعلی؟ع؟ و از بزرگان کوفه بوده است .وی
در جنگهـای مختلـف از جملـه جمل ،صفیـن و نهروان
نقـش بسـزایی داشـت .در سـال  ۵۰قمـری کـه زیـاد بن ابیه
حکومت کوفه را ،عالوه بر بصره ،از طرف معاویه به دست
گرفت ،با وجود دوسـتیاش با حجربن عدی ،به او درباره
دفـاع از علـی بـن ابی طالب و انتقاد از معاویه هشـدار داد،
امـا حجـر همچنـان بیپـروا مـردم را برضـد معاویه تحریک
میکـرد .هنگامـی کـه زیـاد در بصـره بـه سـر میبـرد ،حجر و
یارانش به َع ْمروبن ُح َریث ،جانشین زیاد در کوفه ،هنگام
ایراد خطبه که با بدگویی و ناسزا به امیرمؤمنان؟ع؟ همراه
بـود ،سـنگ ریـزه پرتـاب کردنـد .عمرو بـه زیاد گـزارش داد و
زیاد به سـرعت به کوفه بازگشـت و مأموران خود را فرسـتاد
تا حجر و یارانش را دسـتگیر کنند .گروهی از ایشـان کشـته
شـدند و عـدهای گریختنـد .حجربـن عـدی و سـیزده تـن
دیگر دستگیر شدند .زیاد ،دستگیر شدگان را همراه صد
تن از لشکریانش نزد معاویه فرستاد و درباره ایشان نوشت
کـه در لعـن ابوتـراب علـی؟ع؟ بـا «جماعـت» مخالفـت
ورزیـده و در نتیجـه از فرمـان خلیفـه سـرپیچی کردهانـد.
وی شـهادت برخی بزرگان کوفه مبنی بر مخالفت صریح
حجر با بدگویی از علی بن ابی طالب ،را نیز بر ضد حجر
ضمیمه نامه کرد .چون حجر و یارانش به قریه مرج عذراء
در دوازده میلی دمشق رسیدند ،معاویه فرمان قتل آنان را
صادر کرد ،اما به شفاعت کسانی به حجر و شش نفر دیگر
فرصت داده شـد تا جان خود را با َس ّ
ـب علی؟ع؟ نجات
دهنـد ،امـا آنـان نپذیرفتنـد و تـن بـه کشـته شـدن دادنـد.
قتـل حجـر و یارانـش انتقـاد امامحسـین؟ع؟ ،مـردم کوفه و
اعتـراض برخـی از نزدیکتریـن یـاران معاویـه ماننـد مالک
بن هبیره را نیز برانگیخت.
در  ۱۲اردیبهشـت سـال ۱۳۹۲ه.ش مزار و قبر حجر توسط
جبهـه النصـره از مخالفـان دولـت سـوریه تخریـب و ویـران
شد.

ی
 .157ذریح محارب 

صفحه 120

ذریـح ثقـهای جلیلالقـدر و از اصحـاب حضـرت صـادق
و حضـرت کاظـم؟امهع؟ اسـت .او ،اصـل و کتابـی دارد کـه
عدهای از اصحاب از او نقل کردهاند .شیخ صدوق؟هر؟،
از عبـداهلل بـن سـنان ،روایـت کـرده کـه گفـت :بـه امـام
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صادق؟ع؟ عرض کردم :خدا مرا فدای تو گرداند! معنای
آیـه «ثـم لیقضـوا تفثهـم و لیوفوا نذورهـم؛ آن گاه کثافاتی که
در حـال احـرام بـر ایشـان اسـت ازاله کنند و به نذرهایشـان
وفـا کننـد» چیسـت؟ فرمـود :قضـاء تفـث ،گرفتـن ناخـن و
اشـباه آن اسـت .گفتـم :قربانـت گـردم ،ذریـح محاربـی ،از
شـما نقـل کـرد کـه فرمـوده بودیـد کـه «لیقضـوا تفثهـم» لقـاء
امام اسـت و «ولیوفوا نذورهم» این مناسـک اسـت .فرمود:
ذریح درست گفته و تو هم راست میگویی .همانا از برای
قرآن ظاهر و باطنی است و چه کسی بتواند تحمل کند آن
چه را که ذریح تحمل کرده .این جمله امام ،داللت بر علو
مرتبه و عظمت منزلت ذریح محاربی دارد.

ن
 .158یونس بن عبدالرحم 

صفحه 120

یونـس بـن عبدالرحمن (متوفی سـال ۲۰۸ق) از اصحاب
اجمـاع .وی امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ را مالقـات
کـرده و از امـام کاظـم؟ع؟ و امـام رضـا؟ع؟ روایـت کـرده
اسـت .او همچنیـن وکیـل امـام رضا؟ع؟ بود .بنابـر روایتی
امـام رضـا؟ع؟ سـه بـار بهشـت را بـرای او ضمانـت کـرده
است و فرمود« :یونس بن عبدالرحمن در زمان خود مانند
سـلمان در زمـان خـود بـود ».وی  ۵۴حـج بـه جـای آورد که
آخریـن آنهـا بـه نیابـت از امـام رضـا؟ع؟ بـود .یونـس آثـار
مکتـوب بسـیاری از خـود برجـای گذاشـته اسـت .یونـس
بـن عبدالرحمـن در سـال  ۲۰۸ق در مدینـه درگذشـت و
در کنـار روضـه رسـول کـرم؟ص؟ بـه خـاک سـپرده شـد .امـام
رضـا؟ع؟ در مـورد وفـات او فرمـود« :عاقبـت کار یونـس را
بنگرید خداوند متعال او را در کنار رسول گرامیاش قبض
روح کرد».

 .159معاویه صغی ر

صفحه 120

ُمعاویـة ْبـن یزیـد ْبـن معاویـه ،معـروف بـه معاویـه دوم
(درگذشـت ۶۴ق) سـومین خلیفه اموی اسـت که پس از
مرگ یزید در سـال  ۶۴ق به خالفت رسـید و بعد از مدت
کوتاهـی کنـاره گرفت و وفات یافـت .مورخان درباره علت
کنارهگیـری او از خالفـت اختالفنظـر دارنـد ،امـا در برخـی
گزارشهـا ،بـیزاری از رویـه پدرانش (معاویه و یزید) و سـایر
امویان علت اصلی کنارهگیری او از خالفت دانسته شده
و بـه گرایـش او بـه اهل بیت؟ع؟ تصریح شـده اسـت .بنابر
گزارش تاریخ یعقوبی ،او خطبهای خواند و در آن از بر عهده
ِ
گرفتـن امـر خالفـت بیـزاری جسـت و از پـدر و پـدر بزرگـش

انتقاد کرد .او در این خطبه جنگ معاویه بن ابی سـفیان
بـا امامعلـی؟ع؟ و نیـز اعمـال ناشایسـت پـدرش یزیـد و بـه
خصوص به شهادت رساندن امامحسین؟ع؟ و خاندان
پیامبـر؟ص؟ را گناهانـی بـزرگ اعالم کرد .پـس از کنارهگیری
معاویه دوم از خالفت ،مروان بن حکم به خالفت رسید و
تا پایان کار امویان ،فرزندان مروان عهدهدار خالفت بودند.
برخـی از منابـع تاریخـی و رجالـی متاخـر شـیعی ،معاویـه
بن یزید را فردی شـیعه معرفی کردهاند .گزارشـی در کتاب
حبیب السـیر ،از منابع تاریخی فارسـی قرن دهم هجری،
وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن معاویـه بـه شایسـتگی امـام
زیـن العابدیـن؟ع؟ بـرای خالفـت تصریـح کـرده و مـردم
را بـه دعـوت از ایشـان توصیـه کـرده اسـت .برخـی از منابـع
تراجمنـگاری و رجالـی شـیعه بـا اسـتناد بـه ایـن گـزارش،
معاویه بن یزید را در زمره شیعیان قرار دادهاند.
معاویـة بـن یزیـد در سـال  ۶۴هجـری قمـری درگذشـت و
در دمشـق دفـن شـد .علـت مرگـش معلـوم نیسـت .برخی
از تاریخنـگاران احتمـال کشـته شـدن او را مطـرح کردهانـد
و از خورانـدن سـم بـه او خبـر دادهانـد و برخـی مرگـش را بـا
ضربه دانسـتهاند .درباره سـن معاویه بن یزید هنگام مرگ
اختالف است .ابن قتیبه سن وی را هنگام مرگ  ۱۸سال
دانسته است ۲۰ ،۱۹ .و  ۲۱سال نیز نقل شده است.
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َ ْ َُُ َ ْ
َدفــاع از مظلوم حتی اگر کافر باشــد ،الزم اســت .قــرآن میفرمایــد«َ :و ِإ��ذ ا ال َم ْو�ؤ د�ة ُس ِئ�ل ت� *
أ
َْ ُ َ ْ
�ي ّ �ذ �ن ٍب� ق� ِت�ل ت�» (تکویر( )8-۹ ،و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسيده شود ،كه
�
ِب� ِ
به كدامين گناه كشــته شــده اســت؟) این فریاد برای دختران کافری اســت که به خاطر
جاهلیت پدران زنده به گور میشدند.
فریاد َبه نفع مظلوم برای مؤمنین نیز در ســورهی بروج آمده اســت که خداوند میفرماید:
قُ ت َ أ ْ ُ ْ أُ ْ ُ
حا� ال� خ�دود» (بروج( )۴،اخدود به معنای گودی است که کفار ایجاد کردند و
«� ِ�ل �ص ب
آن را پر از آتش نموده و مؤمنین را در آن میانداختند و آنان نگاه میکردند) این جنایت
را قــرآن بــا همیــن آیه محکــوم میکند .آری عزاداری امام حســین فریاد بــه نفع مظلوم در
مقابل ظالم است.
َ �ذْ ُ ْ ف ْ
َ �ذْ ُ
ك ْر �ف ْالك ت� ْ
ا� َم ْر يَ�م»
در قرآن میخوانیم« :و ا
ا� ِإ� ب� ِ
راه ي�م» (مریم« )۴۱ ،و ا كر ِ��ي ال ِك ت� ِب
ِ�ي ِ ِب
(مریم )۱۶ ،معلوم میشود که خاطرات بزرگان را باید زنده نگاه داشت.
ّ
َّ َ
باید بدانند که هدایت کار خداســت .خداوند به پیامبرش میفرمایدِ :إ«� ن�ك لا
مبلغین
َ
أ
َّ ْ
َْ
َ
ت�ه ِد�ي َم نْ� � ْح بَ� بْ� ت� َو ِلك نَّ� الل َه يَ�ه ِد�ي» (قصص( )۵۶ ،اى پيامبر همانا تو نمىتوانى هر
كه را دوســت دارى هدايت كنى (و به مقصد برســانى) ،بلكه اين خداوند اســت كه هر
كس را بخواهد هدايت مىكند) و هدایت همیشــه برای همه هســت و آن را باید از خدا
ْ نَ ّ َ ْ َ
راط ال ُم ْس ت� ِق� ي�م»
الص
بخواهیم« .اه ِد�ا ِ
أَ
قرآن میفرماید :کسانی که دعوت به خدا میکنند بهترین مردم هستند«َ .و َم نْ� � ْح َس نُ�
َ ً َ َ َ َّ
ق� ْولا ِم ّم نْ� دعا ِإ�لى الل ِه» (فصلت)۳۳ ،
(هــر کس یک نفــر را زنده کند ،گویا همهی مردم را زنده کرده اســت)
در قــرآن َ میخوانیــم
أ
فَ َ أَ نَّ أَ ْ َ نّ َ
َ
َ
َ«و َم نْ� � ْح ي�اها �ك��ما �ح ي�ا ال�اس ج� ِم ي�عا» (مائــده )۳۲ ،و امــام ذیل آیــه میفرماید مراد از
زندهکردن ،هدایت کردن است .پس هدایت یک نفر به منزلهی هدایت بشریت است.
َ َ َّ ُ َّ ْ ُ
ول َ ِإ�لا ال بَ�لا�غ »
خداونــد بــه پیامبر میفرماید( :فقط وظیفه تــو تبلیغ اســت)« ،ما على الرس
َ ِ أْ َ ْ
َ
ن
(مائده .)۹۹ ،بار دیگر میفرماید( :تو فقط برای هستی رحمت هستی) «و ما �رسل�اك
َّ
ً ْ َ
ِإ�لا َر ْح َم�ة ِللعال ِم ي� نَ�» (انبیاء )۱۰۷ ،از اینکه در دو جمله با کلمه فقط یاد شده است( ،فقط
ّ
مبلغ هستی ،و فقط رحمت هستی) معلوم میشود که تبلیغ دین ،رحمت است.
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حتــی اگر ما نیاز نداشــتیم و مردم به ســراغ مــا نیامدند ،ما باید حرکــت کنیم و مردم را به
خــدا دعــوت کنیم .زیرا قرآن درباره ذوالقرنین میفرماید :او همه چیز در اختیار داشــت،
ُ َ
آَ
و هیچ نیازی نداشت و هیچ کس هم از او دعوت نکرد«َ .و � ت� يْ� ن� ُاه ِم نْ� ك ِ ّل �ش �ي ْ ٍء َس بَ� ب�ا»
(کهف )۸۴،ولی او دســت از کار نکشــید و به شــرق و غرب سفر کرد و هم مشکل مردم را
با ساختن سد حل کرد و هم آنان را به مبدأ و معاد متوجه نمود.
َ
ْ ُ
حسنه و َجدال احسن میداند« .ادع ِإ�لى َس بِ� ي� ِل َر ِّب�ك
قرآن راه دعوت را حکمت و موعظه
ْ ُ ْ َّ ت َ أ
ْ ْ
ْ َ ْ َ
ْ
َ
ِب�ال ِحك َم ِ�ة َو ال َم ْو ِع ظ� ِ�ة ال َح َس ن� ِ�ة َو ج� ِادلهم ِب�ال ِ��ي ِه�ي �حس ن�» (نحل )۱۲۵ ،بنابراین کسانی که
با الفاظ و ژست و قیافه و مدرک و تملق و ستایش نابجا و امثال آن بنای هدایت دارند،
موفق نخواهند بود.
ْ ْ ً
ُ
هرگــز خــود را فارغ التحصیل ندانیــم .قرآن به پیامبرش میفرمایــد«َ :و ق� ْل َر ِبّ� ز ِ�د�نِ�ي ِعلما»
(طه )۱۱۴ ،یعنی حتی پیامبر فارغالتحصیل نیست.
شــرط توفیق ،ســعهی صدر اســت .همین که حضرت موســی مســئول ارشــاد و هدایت
ْ
ْ
مــردم شــد ،اولیــن دعای او ایــن بود«َ .ر ِبّ� ا�ش َر ْح لِ�ي َصد ِر�ي » (طه( )۲۵،موســى) گفت:
پروردگارا! (اكنون كه مرا به اين كار بزرگ مأمور فرمودى) ســينهام را برايم گشــاده گردان (و
بر صبر و حوصلهام بيفزا).
اگــر بخواهیــم تبلیغ ما اثر داشــته باشــد ،باید خود مــا قبل از دیگران و بیــش از دیگران به
گفتههــای خــود عمل َکنیم .و اگر اینگونه نباشــد ،قهر خدا بر ما بیــش از دیگران خواهد
بود«َ .ك ُ� َر َم قْ� ت� ًا ع نْ� َد ا َّلله أ� نْ� تَ� قُ� ُولوا ما لا تَ� فْ� َع ُل نَ
و�» (صف)۳ ،
ِ
ِ
ب
برای جذب مردم باید از خدا استمداد کرد چون اوست که مودت و رحمت را در دلهای
َ ً
مــردم قــرار میدهــد .قــرآن میفرمایــد«َ :م َح بّ��ة ِم ِ�نّ�ي» (طه )۳۹ ،یعنــی محبوبیت از طرف
َ ُ
ً
َّ ً
خداست .و در جای دیگر میفرماید«َ :و جَ� َع َل بَ� يْ� ن�ك ْم َم َود�ة َو َر ْح َم�ة » (روم( )۲۱ ،همانگونه
ابراهیم از خدا خواســت که دلهای مردم را به ســوی مکه و خاندانش سوق
که حضرت
َ
ف َ ْ َ ْ أَ فْ ئ َ �ةً نَ نّ َ
تَ ْ
ْ
ا�عل �� ِ�د ِم� ال� ِاس �ه ِو�ي ِإ�ل ي� ِهم» (ابراهیم)۳۷ ،
دهد �« ).ج
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پذیرفتن هدایا مانعی ندارد ،به شــرط آنکه :از طرف ما درخواســتی نباشــد «لا
در تبلیغ
أَ ْ ئَ ُ ُ ْ َ َ ْ أَ ْ ً
�س�لكم عل ي� ِه � ج�را» (انعام)۹۰ ،
نُ ُ نْ ُ ْ َ ً َ �شُ ُ ً
ز
و در نیت هم قصد مزد و تشکر نداشته باشیم« .لا � ِر ي�د ِم�كم ج��اء و لا كورا» (انسان)۹ ،
َّ
َ َّ َ َ َ َ
و به ثروت ثروتمندان چشم ندوزیم« .لا ت� ُمد نّ� ع يْ� ن� ْي�ك ِإ�ل ى ما َم ت� ْع ن�ا ِب�ه» (حجر)۸۸ ،
و برخــورد دوگانــه بــا فقیر و غنی نداشــته باشــیم .در ســورهی عبس چندین آیــه توبیخ از
کسانی است که با پولدار برخوردی میکنند که با فقیر نمیکنند.
حســن ســابقه شرط موفقیت است .پیغمبر به مردم میفرمود( :من عمری در میان شما
ََ ْ َ
ً
ُ
هســتم ،آیا از من لغزشــی سراغ دارید؟) «فقد ل ِب ْث ُت ِفيك ْم ُع ُمرا» (یکی از راههای نجات
مردم از مدعیان دروغگو در مســأله مهدویت و یا تحلیلگران سیاســی توجه به ســابقهی
آنهاســت کــه آنــان کجــا درسخواندهانــد ،در نزد چــه کســانی درس خواندهانــد ،با چه
هدفی و چه مطالبی و به چه افرادی میگویند و)...
َ أَ ْن �ذ ْ َ ش َ َت َ ْ أَ قْ
َ
در تبلیغ ،نزدیکان در اولویت هستند« .و �� ِ ر ع ِ� ي�ر�ك ال��ر ِب� ي��ن» (شعراء)۲۱۴ ،
خَ َّ َ َّ َ ْ ُ َ أَ َ
ُ
«� ف� ف� الل ُه ع ن�ك ْم َو ع ِل َم � نّ� ِف��يك ْم
مراعات افراد ضعیف الزم است .قرآن میفرماید:
َ ً
�ض ْع ف�ا» (انفال)۶۶ ،
َ ُ
ُْ ُ
هم منطقی بگوییم و هم از دیگران منطق را بپذیریم« .قل هاتوا ُب ْرهانك ْم»
ّ
بترسد
های الهی باشــد و از قهر خدا نسبت به کوتاهیها
م
پیا
رســاندن
فکر
در
باید
غ
مبل
َ
َّ
أ ً
َْ َ
ت َّ َ ْ َ َ ُ
«ال ذ�� نَ� ُ� َ� ّل�غُ نَ
سالا� الل ِه َو ي� خ� ش� ْو ن�ه َو لا ي� خ� ش� ْو نَ� � َحدا
و� ِر
َو غیر از خدا از هیچکس نترسد ِ .ي ي ب ِ
ِ
ّ َّ
ِإ�لا الل َه» (احزاب)۳۹ ،
ً
ّ
ً
َ ً
کالم مبلــغ بایــد هــم محکــم باشــد ،ق«� ْولا َس ِد ي�دا» (احــزاب ، )۷۰ ،هم رســا باشــد ق«�ولا
ً
ً
َ ً
ً
كر�ما» (اسراء )۲۳ ،هم نرم باشد ق«� ْولا
َب�ل�ي�غ ا» (نســاء ، )۶۳ ،هم با کرامت باشــد ق«�ولا
ي
َ ً
َ ً
ََ ْ َ َ ُْ آ ّ ْ
ل ِيّ� ن�ا» (طه )۴۴ ،و در عین حال روان باشد َ«و ل ق�د ي َ� ّس ْر ن�ا ال ق� ْر� نَ� ِلل�ذِ كر» (قمر )۱۷ ،ق«� ْولا
َ ْ ُ ً » (اسراء«َ )۲۸ ،و ْ
اح ُل ْل ُع قْ� َد�ةً ِم نْ
سا�ن�ي» (طه)۲۸ ،
ل
�
م ي�سورا
ِ
ِ
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تن گفتگو داشــته باشــیم.
به ســخنرانی عمومی قانع نشــویم و گاهی َ چهرهبهچهره و تنبه
أ ُّ َ نّ َ
أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ
ال�اس» و « ي�ا � ي�ها ال ِ ي��� �م�وا» در آیاتــی بــه
(قــرآن در کنــار خطابهــای عمومــی « ي�ا � ي�ها
شخص خاصی خطاب میکند« .یا بنی»« ،یا ابت»)
ََ ْ َ ْ َُ َْ
تبلیــغ باید مســتمر و مداوم باشــد .قــرآن میفرمایــد«َ :و ل ق�د َو ّصل ن�ا له ُم ال ق� ْول» (قصص،
َ ُْ آ
ََ ْ َْ
«َ ،)۵۱و ل ق�د َص ّر ف� ن�ا ِ�ف�ي ه�ذ ا ال ق� ْر� ِن�» (اســراءف  )۴۱حضرت نوح میگوید :من پیوســته و
ّ ََ ُ َ َ ً َ
شبانهروز آنها را خواندمِ .إ«��نِ�ي دع ْو ت� ق� ْو ِم�ي ل يْ�لا َو ن�هارا» (نوح)۵ ،
َ
َ ُ
ْ
در تبلیــغ منطقــه زادگاه اولویــت دارد .قــرآن میفرمایــد«َ :و ِل يُ� ن��ذِ ُروا ق� ْو َمه ْم ِإ��ذ ا َر جَ� ُعوا ِإ�ل ْ ي� ِه ْم»
(توبه)۱۲۲ ،

خُ �ذ ْ ت َ ُ َ
ا� ِب� ق� ّو ٍ�ة » (مریم،
در تبلیغ باید کتاب آسمانی را جدی گرفت .قرآن میفرماید ِ �« :ال ِك� ب
 )۱۲آری محتــوای تبلیــغ بایــد از قرآن باشــد .در قــرآن میخوانیم« .ل تُ� َ� ّ� نَ� ل نّ َل�اس ما نُ� زّ�لَ
ِ ب ِي ِ ِ
ِ
َ
ِإ�ل ْ ي� ِه ْم» (نحل )۴۴ ،و اگر از شعر و رؤیا و تاریخ و داستان و خاطره سخن میگوییم باید در
حاشیه باشد نه آنکه بیشتر تبلیغ ما از این مسایل باشد.
ّ
همــهی علمــا و مبلغیــن به قصد عالم ربانیشــدن به ســراغ حوزههای علمیــه میروند،
قــرآن عالــم ربانــی را کســانی میداند که پیوســته کتــاب آســمانی را مورد تعلیــم و تربیت
ُ ُ َ
ُ ُْ
ُ
و� ْال ِك ت� َ
ك نْ� تُ� ْم تُ� َع ِ ّل ُم نَ
ا� َو بِ�ما ك ن� ت� ْم
و درس خــود قــرار میدهند« .ك نو�وا َر ّب� ِنا� ِّي� ي� نَ� بِ�ما
ب
تَ� ْد ُر ُس نَ
و�» (آلعمران)۷۹ ،
َ ُ ْ
تَ قْ َ أَ ُ َ َ نّ َ
ث
تبلیغ باید تدریجی باشــد .قرآن میفرماید«ِ :ل��ر�ه على ال� ِاس عل ى مك�» (اسراء)۱۰۶ ،

َ
كا� ِل بَ� شَ�ر أ� نْ� يُ��ؤْ ِت� َي� ُه ا َّلل ُه ْال ِك ت� َ
نَ
ا� َو
سوء استفاده ممنوع است .قرآن میفرماید« :ما
ب
ٍَ
ً
ْ ُ ْ َ َ نُّ ُ َّ �ةَ ثُ َّ َ قُ َ نّ َ
ُ نُ
نْ ُ ن ّ
و� الل ِه» (آلعمران( )۷۹ ،هيچ
الحكم و ال� ب�و �م ي��ول ِلل� ِاس كو�وا ِع ب�ادا لِ�ي ِم� د ِ
نبوت داده اســتّ ،
(پيامبر و) بشــرى كه خداوند به او كتاب و حكم و ّ
حق ندارد به مردم
بگويد :به جاى خدا ،بندگان من باشيد).
هر مناســبتی و در هر وادی وارد نشــوید که قرآن از اینگونه افراد انتقاد
که َ در َ أَ
ســعی کنید أَ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ّ
ُ
ف
ْ
َ
ت
ْ
ن
واد ي� ِه ي�م ن
و�» (شــعراء()۲۲۶ ،آيا نديدى كه آنان در هر
کرده اســت �« .لم �ر ��هم ِ��ي ك ِل ٍ
وادى سرگشته مىروند؟)
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در تبلیــغ بــه پیشکســوتان احترام بگذاریــد .قرآن میفرماید«َ :و ِم نْ� قَ� بْ� ِل ِه ِك ت� ُ
ا� ُموسى
ب
ً
ِإ�ماما َو َر ْح َم�ة » (هــود( )۱۷ ،و پيــش از او (نيــز) كتــاب موســى (كــه) رهبــر و رحمــت بــوده
ّ ً
َ
است ).و در آیات دیگر بارها میفرماید«ُ :م َص ِد ق�ا ِلما بَ� ي ْ� نَ� َي�د�ي»
ْ َ ْ ثُ أَ ف َض نّ َ
ثُ َّ أَ ف ي�ضُ
ُ
ن
بــرای خــود امتیاز نخواهیم .قرآن میفرماید�« :م � ِ�� وا ِم� ح ي�� ��ا� ال�اس» (بقره،
 )۱۹۹یعنــی بــه کســانی که اهــل مکه بودند و بــرای اعمال حج خــود روش خاصی را قرار
داده بودند ،فرمود :شما هم مثل دیگران باشید.

خصوص در مسأله ارشاد و تبلیغ بلندپروازی نکنید که قرآن میفرماید:
در هیچ کاری به
ت ْ َ َّ ُ ْ آ خ َ �ةُ نَ ْ َ ُ َّ �ذ َ ُ ُ نَ ُ ُ ًّ ف ْ أَ ْ ض َ فَ ً
ِ«�لك الدار ال� ِ�ر � ج�علها ِلل ِ ي� ن� لا ي� ِر ي�دو� علوا ِ��ي ال�ر ِ� و لا �سادا» (قصص( )۸۳ ،ما،
نجات و ســعادت در) آن ســراى آخرت را (تنها) براى كســانى قرار مىدهيم كه خواســتار
برترى و فساد در زمين نباشند.
َ ُ أَ
از خطر عامل نفوذی غافل نباشیم که حتی برای پیامبر نقشه میکشند«َ .و ْ
اح�ذ ْره ْم � نْ�
أَ نْ َ َ َّ ُ َ
ْ ُ َ َ
ْ
يَ� ف� ِت� ن�وك ع نْ� بَ� ْع ِ ض� ما �� ز�ل الله ِإ�ل ي�ك» (مائده( )۴۹ ،و بر حذر باش از اين كه تو را از برخى
از آنچه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند).
تَ قُ ُ
أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ
راع�ان
در آنچه میگوییم سعی کنیم سوژه به دشمن ندهیم « .ي�ا � ي�ها ال ِ ي��� �م�وا لا ��ولوا ِ
َ قُ ُ ْ ُ
«راعنا»
و �ولوا نا� ظ� ْر ن�ا» (بقــره )۱۰۴ ،اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد! (بــه پيامبــر نگوييــدِ :
مراعاتمان كن ،بلكه بگوييد« :انظرنا» ما را در نظر بگير ).کلمه راعنا میشود از واژه رعی
باشد که به معنای مراعات است و میشود از واژه رعن باشد که به معنای احمق کردن
اســت .پیامبــر ســخنرانی میکرد شــخصی گفت یا رســول اهلل راعنا و مــرادش آن بود که
مراعات شــنونده را بکند ،به همه نگاه کند یا شــمردهتر سخن بگوید .ولی یهودیان این
کلمه را از واژه رعونت گرفته و گفتند :مسلمانها به پیامبرشان میگویند که ما را احمق
کــن و از ایــن لفــظ دوپهلو و آب گلآلــود برای خود ماهی میگرفتند .آیه نازل شــد که این
لفظ را به کار نبرید و به جای راعنا ،انظرنا بگویید.
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ُ َّ
ّ ََ ُ
در هدایت باید از اهرم تشــویق اســتفاده کرد .قرآن میفرماید« :ه َو ال ذ ِ��ي يُ� َص ِل�ي عل يْ�ك ْم
َ َ ئ َ تُ ُ ُ خْ َ ُ ْ َ ظُّ ُ ت َ نُّ
ال�ور» (احزاب( )۴۳ ،او كسى است كه بر شما
ما� ِإ�لى
وم ِ
لا�ك�ه ِل ي�� ِر ج�كم ِم ن� ال�ل ِ
درود مىفرســتد و فرشــتگان او (نيز بر شــما درود مىفرستند) تا شما را از تاريكىها (كفر،
شــرك ،جهل ،تفرقه و خرافات) به ســوى نور (ايمان ،تقوا ،علم و وحدت) درآورند ).آری
راه خروج مردم از ظلمات به نور تشویق و درود است.

35

أَ ْ ْ ُ أَ
ْ
گاهی تبلیغ را باید با مشارکت دیگران انجام داد .قرآن میفرماید«َ :و ��ش ِركه ِ�ف�ي �م ِر�ي»
(طه )۳۲ ،یعنی همین که حضرت موسی مأمور شد که برای تبلیغ به سراغ فرعون برود،
از خدا خواســت برادرش هارون را که بیان بهتری داشــت در این کار شــریک او قرار دهد.
ّ
آری ،گاهــی یــک مبلــغ روحانی اگر با یک اســتاد دانشــگاه یا مدیر و معلــم و مربی و یا هر
کس دیگر که در جامعه محبوبیت دارد شــریک شوند ،کار موفقتر خواهد بود.

36
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ْ
ُ
ق َ ّ
ن»
ال ِإ��نِ�ي ِل َع َم ِلك ْم ِم نَ� ال ق� ِال ي��
انتقاد باید از عملکردها باشد نه از افراد .قرآن میفرماید�« :
(شعراء )۱۶۸ ،لوط گفت :من مخالف شديد كردار شما هستم ،نه خود شما.

در هــر کاری یــا حــق آن را انجام دهیم« ،حق جهاده»« ،حق تالوتــه»« ،حق تقاته» و یا اگر
نکنیم.
حــق کار را نمیتوانیــم انجــام دهیــم ،تــا َآنجا کــه میتوانیم و رمــق داریم کوتاهــی
َ َّ ُ َّ
أ ُّ َ ُ
نْ أُ ُ
َ ُ
َ ُ
ف«� تا� ق�وا الل َه َما ْاس ت� َط ْع ت�م» (تغابن«َ ،)۱۶ ،و � ِعدوا له ْم َما ْاس ت� َط ْع ت�م» (انفالِ ،)۶۰ ،إ«�� � ِر ي�د
َ
إ� َّلا ْال إ� ْص َ
لاح َما ْاس ت� َط ْع ت�» (هود)۸۸ ،
ِ ِ
َ قْ تُ ُ نَ نَّ
ال� ب� ّي� ي� نَ� ب��غَ يْ�ر َح ّق� َو يَ� قْ� تُ� ُل نَ
و�
شدند���«،ل
بدانیم که دیگران در راه تبلیغ شهید
باید
ي
و� ِ ِ ِ ِ ٍ
َّ ذ َ َ أْ ُ ُ نَ ْ
ْ
ق
ال ِ ي�� ن� ي��مرو� ِب�ال ِ�سط» (آلعمران )۲۱ ،و پيامبران را به ناحق مىكشــند وكســانى از مردم
را كــه فرمــان به عدالت مىدهند مىكشــند .آری هدایت و کار فرهنگــی به قدری ارزش
دارد کــه گروهــی در راه آن خــون بدهند و به قــدری ارزش دارد که خداوند در قرآن به قلم و
ن َْ َ
«� َو ال ق�ل ِم َو ما ي َ� ْس ُط ُرو�ن» (قلم)۱ ،
هم به سطرهایی که نوشته میشود قسم خورده است
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در تبلیــغ بایــد بــه مــردم امیــد داد تــا مبــادا مظاهــر فســاد آنــان را به یــأس بکشــاند .قرآن
میفرمایــد :اگــر کســانی از دین جدا و مرتد شــدندْ ،دیگرانی با توجه به دیــن آن را جبران
ُ ُ َ
َ َ أ َّ َ ُ ُ
َ َّ ْ ُ َ
خواهند کرد«َ .م نْ� يَ� ْر ت�د ِم ن�ك ْم ع نْ� ِد ي� نِ� ِه ف� َس ْو ف� يَ���تِ�ي الل ُه بِ� ق� ْو ٍم ي� ِح ّ ب� ُه ْم َو ي� ِح بّ� نو�ه» (مائده،
( )۵۴اگر كسانی از شما كه از دين خود برگردند (به خدا ضررى نمىزند ،چون) خداوند
در آينــده قومــى را خواهــد آورد كــه آنان را دوســت دارد و آنــان نيز خدا را دوســت دارند).
ُ ّ
َ ْ ق َ �ةُ
ُْ ُ ََ ّ
عا� ب�
الدي� ِن� ك ِله» و بارها فرموده است که «و ال ِ
قرآن بارها فرموده است که ِ«ل ي� ظ� ِه َره على ِ
ْ ُ َّ
َ ْ ق ُ َّ ْ
عا� بَ��ة ِل تل� ق�وى» (طه)۱۳۲ ،
ِللم ت� ِق� ي� نَ�» (اعراف )۱۲۸ ،و «و ال ِ
ً
ســعی کنیم مســایل کمارزش ما را از مســایل اصلی بازندارد .مثال بپرســیم آیا ذوالقرنین
اســت یا اســکندر؟ در حالی که کار ذوالقرنین مهم بود ،نه اسم و رسم او.
در قرآن کوروش
أَ ْ ُ ُ تَّ ثُ ُ َ تَّ زُ ْ تُ ُ ْ
َ
ق
قرآن میفرماید�« :لهاكم ال�كا�ر * ح�ى �ر�م الم� ِبا�ر» (تکاثر )۱-۲ ،این آیه در مورد کسانی
اســت کــه بر ســر آمار فامیلی رقابت داشــتند .تــا آنجا که سرشــماری افراد زنــده ،آنها را
قانــع نکــرد و بــرای شــمارش مردههای خــود به قبرســتان رفتند .حضــرت علی؟ع؟ این
آیات را میخواند و دلســوزانه میفرماید :مردگانی که باید ســبب عبرت باشــند ،باعث
فخرفروشی شدهاند؟

«والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته»
محسن قرائتی

