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دیباچه
محــرم،	مــاه	یادگیری	رســم	دیــن	داری	و	آییــن	وفاداری	اســت	و	عاشــورا،	روز	
دادن	آنچه	هســت	برای	ایجاد	آنچه	باید	باشــد،	روز	استقامت	در	دین،	به	بلندای	
»صــراط	مســتقیم«.	محــرم	مســلمانان	واقعــی	را	معرفــی	کــرد	و	نقــاب	از	چهره	هــا	
برداشت	و	آسمان	در	یادآوری	داغ	مصیبت	حسین؟ع؟	چهل	روز	بارشی	جز	خون	

نداشت.
هنــوز	هــم	حســرت	عطــش	خانــدان	رســول	خــدا؟ص؟	در	میــان	ســینه	فرات	
می	جوشــد	و	بی	تابــش	می	کنــد.	از	آن	زمــان	کــه	فریاد	ســرخ،	خون	از	گلوی	عاشــورا	
برداشــت،	پژواکــی	در	قله	هــای	بلنــد	اعصــار	و	امصــار	درافتــاد	کــه	تــا	آن	ســوی	مرز	
ابدیــت	طنیــن	افکند	و	در	ســینه	ســوزان	عاشــقان	ایثار	و	شــهادت	جاودانه	شــد.	
آری!	پنجره	ها	را	باید	گشود	و	نفس	ها	را	به	فریاد	بدل	کرد	تا	سکوت	کفر،	خط	سرخ	
عاشــورا	را	در	خود	نبلعد؛	امروز	نام	امام	حســین؟ع؟	را	مشــعل	راهمان	می	کنیم	تا	
در	بی	راهه	های	پرپیچ	وخم	گمراهی،	گم	نشویم	و	بدانیم	که	چشم	حق	بین	و	گوش	

حق	شنو	و	قلب	روشن،	توشه	عاشوراییان	است.
جلد	اول	از	مجموعه		سخن	آرا	که	پیش	روی	شما	قرار	دارد	و	در	آستانه	برگزاری	
ســوگواره	بصیــرت	عاشــورایی	در	آســتان	مقدس	امــام	زادگان	و	بقاع	متبرکه	منتشــر	
می	شــود؛	ره	توشــه	ای	اســت	فراگیر	و	فشــرده	که	به	بررســی	برخی	رجزها	و	شعارهای	
امام	حسین؟ع؟	و	اصحاب	باوفای	آن	حضرت	در	روز	عاشورا	می	پردازد	که	مشتمل	
بر	مجموعه	ای	از	سخنرانی	های	استاد	گرانقدر	حجت	االسالم	دکتر	ناصر	رفیعی	در	

تبیین	این	شعارهاست.
امیــد	اســت	مبلغیــن	عزیز	بــا	مطالعه	این	اثــر	ارزشــمند	در	کنــار	بهره	گیری	از	
منابــع	غنــی	قــرآن	و	عتــرت	و	توکل	بــه	عنایت	حضرت	حق	و	توســل	بــه	معنویات	
بتوانــد	جوشــش	چشــمه	های	عاشــورا	را	در	قلوب	جــاری	نمایند	و	دل	هــا	را	از	زالل	

مهرش	سیراب	گردانند.

معاونت	فرهنگی	و	اجتماعی
سازمان	اوقاف	و	امور	خیریه

سیری	در	رجزها	و	شعارهای	عاشوراییان	                 7
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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	صرفًا	یک	مجلس	روضه	و	عزاداری	نیســت؛	کربال	مدرســه	عشــق	و	دانشــگاه	

تعالی	است.
آنتــوان	بــارا	می	گویــد:	اگــر	حســین	از	مــا	بــود	در	تمــام	زمیــن	بــرای	او	پرچــم	

برمی	افراشتیم	و	مردم	را	با	نام	حسین	به	مسیحیت	فرامی	خواندیم.
جــرج	جــرداق	می	گویــد:	همان	انــدازه	که	حســین	با	درخت	نبــوت	و	اخالق	

علوی	پیوند	داشت؛	یزید	با	روحیه	سفیانی	و	بی	شرمی	مأنوس	بود.
محمــد	بــن	علــی	جنــاح	می	گوید:	هیــچ	نمونه	ای	از	شــجاعت	بهتــر	از	آن	که	

امام	حسین؟ع؟	از	لحاظ	فداکاری	و	تهور	نشان	داد	در	عالم	پیدا	نمی	شود.*
به	تعبیر	کمال	الدین	اسماعیل	اصفهانی	از	شعرای	قرن	هفتم:

خنده	بـــر	لب	حـــرام	باید	کردچون	محرم	رســـید	و	عاشـــورا
علـــی ماتـــم	حســـین	 پـــی	 کردوز	 د  ا�ی �ب وام  ر،  ا�ب ا�ز  ه  گر�ی
کردلعنت	دشـــمنانش	باید	گفت د  ا�ی �ب مام  �ت دا�ی  دوس�ت

راز	مانــدگاری	نهضــت	کربــال	را	بایــد	در	اراده	الهی،	اخــالص	اباعبداهلل؟ع؟،	
جامعیت	قیام،	حق	محوری	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	راه	هــای	دریافــت	پیــام	عاشــورا،	بررســی	رجزهــا	و	شــعارهای	امــام	
بــر	 ایــن	نوشــتار	مشــتمل	 باوفــای	آن	حضــرت	اســت؛	 حســین؟ع؟	و	اصحــاب	
مجموعه	ای	از	ســخنرانی	های	حقیر	در	تبیین	این	شعارهاســت؛	امید	آن	که	مفید	

فایده	باشد.
والسالم	/	ناصر	رفیعی

*. ر.ک. شخصیت و قیام امام حسین؟ع؟ در سخن متفکران غیر شیعی، سیدمرتضی عادلی
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مقدمه
محرم	بهار	عقل	و	عاطفه	است؛	هم	عقل	ما	حکم	می	کند	برویم	امام	حسین	
را	بشناســیم،	هــم	عاطفــه	و	احســاس	مــا	حکــم	می	کنــد	بــا	اباعبــداهلل1	و	کاروانش	
همراه	شویم.	محرم	ماه	خرد	و	احساس	و	ماه	همراهی	با	کاروان	ابی	عبداهلل	است.	
در	واقع	آغاز	محرم	بازشــدن	یک	نمایشــگاهی	اســت	که	در	آن	کرامت،	شــهادت،	
اخالص،	ایثار،	فداکاری	و	همه	خوبی	ها	پیدا	می	شــود.	لذا	برای	هر	ســلیقه	ای	در	
ایــن	نمایشــگاه	کاال	و	متاع	وجود	دارد.	برای	جــوان	و	نوجوان	الگو	دارد،	برای	زن	ها	
الگو	دارد،	برای	پیرمردها	الگو	دارد.	این	نمایشــگاه	خیلی	متنوع	اســت؛	همه	نوع	

کاالیی	در	آن	عرضه	می	شود	و	مشتری	هم	زیاد	دارد.
من	امشب	به	عنوان	مقدمه	چند	مطلب	عرض	می	کنم:

ی همیشگی؛ آن هم با این شکوه؟ چرا عزادار
مطلب	اول	این	است	که	چرا	عزاداری	اباعبداهلل؟ع؟	باید	هر	سال،	آن	هم	با	

این	شکوه	و	عظمت	تکرار	شود؟
در	جنــگ	احــد2،	حمــزه3	و	هفتاد	تن	شــهید	شــدند؛	آیا	هر	ســال	بــرای	احد	

جریان	فراگیر	و	عام	داریم	و	از	آن	تجلیل	می	کنیم؟
در	صفین4،	عمار5	و	یاران	امیرالمؤمنین؟ع؟	شهید	شدند،	در	جنگ	جمل6 
چند	هزار	نفر	شــهید	شــدند،	آیا	هرســال	از	آنها	تجلیل	می	شود؟	نه؛	اما	در	رابطه	با	
عزاداری	اباعبداهلل؟ع؟	هر	ســال	تکرار	می	شــود.	دلیل	این	تکریم	و	تجلیل	دوماهه	

یا	حداقل	ده	روز،	آن	هم	با	این	گسترش	چیست؟

توبه، ۱۱۹.  *

آغاز محرم بازشدن یک 
نمایشگاهی است که در آن کرامت، 
شهادت، اخالص، ایثار، فداکاری 
و همه خوبی ها پیدا می شود و 
برای هر سلیقه ای اعم از جوان و 
نوجوان، زن ها و پیرمردها در این 
نمایشگاه الگو وجود دارد.

مطلب اول: چرا عزاداری 
اباعبداهلل؟ع؟ باید هر سال، آن هم 
با این شکوه و عظمت تکرار شود؟
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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	زندگی	شــان	مصیبــت	و	ســختی	بــوده،	همــه	ســفارش	کربــال	را	

نموده	اند؛	یعنی	خود	این	ها	گفته	اند	از	امام	حسین؟ع؟	یاد	کنید.
زیــارت	امام	حســین؟ع؟	مســتحب	اســت	 در	همــه	مناســبت	های	قمــری	
حتی	شــب	قدر،	تنها	شــخصیتی	که	زیارت	اربعین7	دارد	امام	حسین؟ع؟	است.	
امام	رضــا؟ع؟	فرمــوده	اســت:	هــر	مصیبتــی	داشــتید	»فابــک	للحســین«*	بــرای	
امام	حســین؟ع؟	گریــه	کنیــد.	این	ها	نشــان	از	ویژه	بــودن	عزاداری	و	ضــرورت	تکرار	

آن	است.
امام	سجاد؟ع؟	می	فرماید:	سه	روز	در	اسالم	بسیار	سخت	بوده:	1-	شهادت	
حمــزه	سیدالشــهداء،	2-	شــهادت	جعفــر	بــن	ابی	طالــب8	و	3	-	شــهادت	پدرم	
ُحَســْیِن«؛**	هیــچ	روزی	مثل	روز	

ْ
امام	حســین؟ع؟و	بعــد	می	فرمایــد:	»اَل	َیْوَم	َکَیْوِم	َال

حسین	نبود.
خود	امام	حســن؟ع؟	دارد	به	شــهادت	می	رســد،	همه	دورش	نشســته	اند،	تا	
امام	حســین؟ع؟	گریه	می	کند	می	فرماید:	حســین	جان!	»اَل	َیْوَم	َکَیْومک«؛***	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	کرده	اند	و	توصیه	به	تکرار	و	تجدید	غم	او	نموده	اند.

وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۰۲؛ بحاراالنوار، ج۴۴، ص۲۸۵؛ عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۲۹۹.  *
ــِن  ــّیِ ْب ــِن َعِل ــاِس ْب ــِن َعّبَ ــَاُم ِإَلی ُعَبْیِد َاهَّلِل ْب ــا الّسَ ــُن َاْلُحَســْیِن َعَلْیِهَم ــّیُ ْب ُد َاْلَعاِبِدیــَن َعِل ــّیِ »َنَظَر َس  **
ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلِه ِمْن َیــْوِم 

َ
 َعَلی َرُســوِل َاهَّلِل َصّل

َ
َشــّد

َ
ِبــی َطاِلٍب َفاْســَتْعَبَر ُثــّمَ َقــاَل َمــا ِمــْن َیــْوٍم أ

َ
أ

ــْوَم ُمْؤَتَة ُقِتــَل ِفیــِه  َسُد َرُســوِلِه َو َبْعَدُه َی
َ
َســُد َاهَّلِل َو أ

َ
ِلِب أ ــِد َاْلُمّطَ ــُن َعْب ُه َحْمــَزُة ْب ُحٍد ُقِتــَل ِفیــِه َعّمُ

ُ
أ

ــَاُم ِاْزَدَلَف  َكَیْوِم َاْلُحَســْیِن َعَلْیــِه الّسَ ــَاُم َو اَل َیــْوَم  ِبــی َطاِلٍب ُثــّمَ َقــاَل َعَلْیــِه الّسَ
َ
ِه َجْعَفــُر ْبــُن أ ِاْبــُن َعّمِ

ــِه َو   ِبَدِم
َ

ــّل ــّزَ َو َج ــی َاهَّلِل َع ُب ِإَل ــّرَ  َیَتَق
ٌ

ُكّل ــِة  ّمَ
ُ ْ
ــِذِه َال ــْن َه ــْم ِم ُه

َ
ّن

َ
ــوَن أ ــٍل َیْزُعُم ــَف َرُج ْل

َ
ــوَن أ ــِه َثَاُث َعَلْی

ــَم  ــَاُم َرِح ــِه الّسَ ــاَل َعَلْی ــّمَ َق ــًا ُث ــًا َو ُظْلمــًا َو ُعْدَوان ــوُه َبْغی ــی َقَتُل ــوَن َحّتَ ِعُظ ــَا َیّتَ ــْم َف ُرُه ــاهَّلِل ُیَذّكِ ــَو ِب ُه
 ِبِهَمــا 

َ
ــّزَ َو َجــّل ــُه َاهَّلُل َع ْبَدَل

َ
ــَداُه َفأ ــی ُقِطَعــْت َی َخاُه ِبَنْفِســِه َحّتَ

َ
ْبَلــی َو َفَدى أ

َ
ــَر َو أ اَس َفَلَقــْد آَث َاهَّلُل َاْلَعّبَ

اِس ِعْنــَد  ِبــی َطاِلــٍب َو ِإّنَ ِلْلَعّبَ
َ
ِة َكَمــا َجَعَل ِلَجْعَفــِر ْبــِن أ َجَناَحْیــِن َیِطیــُر ِبِهَمــا َمــَع َاْلَمَاِئَکــِة ِفی َاْلَجّنَ

ــَهَداِء َیْوَم َاْلِقَیاَمــِة« )المالــی للصــدوق، ص ۴6۲؛ 
ُ

َاهَّلِل َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی َمْنِزَلــًة َیْغِبُطــُه ِبَهــا َجِمیــُع َالّش
بحاراالنــوار، ج۲۲، ص۲۷۴؛ ریــاض االبــرار، ج۱، ص۱۹۳(.

المالی للصدوق، ص۱۱6؛ المناقب، ج۴، ص۸6؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص ۲۱۸.  ***

دو جواب داریم؛
جواب اول این که انبیاء و 

رسول خدا و ائمه؟مهع؟ همه 
سفارش کربال را نموده اند.
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جواب دوم: ویژگی های امام حسین؟ع؟
همــه	ائمــه	معصومیــن	نور	واحدند،	همه	بــرای	هدایت	بشــر	آمده	اند	و	تکریم	
و	یادشــان	الزم	اســت.	احیــاء	امــر	ائمــه	مــورد	توجــه	اســت	امــا	در	میان	پیشــوایان	
معصــوم؟مهع؟	امام	حســین؟ع؟	خصوصیات	منحصــر	به	فردی	دارند	که	ایشــان	را	

ویژه	و	خاص	قرار	داده	است.	برخی	از	این	ویژگی	ها	عبارتند	از:

1. اجابت شدن دعا
پیامبر؟ص؟	فرمود:	دعا	زیر	قبه	بارگاه	اباعبداهلل؟ع؟	به	اجابت	می	رسد.*

امــام	هــادی؟ع؟	وقتی	بیمار	شــد،	مقــداری	پول	داد	و	فرمود:	بــه	کربال	زیر	قبه	
جدم	اباعبداهلل؟ع؟	بروید	و	برای	من	دعا	کنید.**

۲. خاک کربال
خــاک	کربــال	بــرای	تبــرک	بــه	مقــدار	کم	قابــل	خــوردن	اســت.	کدام	خــاک	در	
ایــن	عالــم	قابل	خوردن	اســت	جز	خاک	کربال؟!	می	فرماید:	ســجده	بــر	خاک	کربال	
حجاب	هــای	هفتگانــه	را	از	بین	می	بــرد.	ُنه	امام	بعد	از	کربال	سجده	شــان	بر	خاک	

کربال	بوده	است.
قبــل	از	آن	هــم	امیرالمؤمنیــن؟ع؟	وقتــی	از	صفیــن	برمی	گشــت	بــه	کربــال	آمد	

خاک	کربال	را	برداشت	بوسید	و	بویید	و	روی	صورتش	گذاشت.***
حضــرت	ابراهیــم؟ع؟	وقتــی	بــه	کربــال	رســید	زمین	خورد	و	بخشــی	از	ســرش	
شکســت	و	خــون	جاری	شــد.	خیلی	ناراحت	شــد؛	چــون	وقتی	برای	انســان	یک	
اتفاقــی	می	افتــد	یکــی	از	تحلیل	هایــش	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،	
این	جــا	خــاک	کربالســت	و	اینجــا	خون	هایــی	روی	زمیــن	ریخته	می	شــود؛	چون	تو	

ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلِه َو َاْلَحَســُن َعَلی َعاِتِقــِه 
َ
ِبــّیِ َصّل اِس َقاَل: َدَخْلــُت َعَلی َالّنَ »َعْن َعْبــِد َاهَّلِل ْبــِن َاْلَعّبَ  *

ُهــّمَ َواِل َمــْن َوااَلُهَمــا َو َعــاِد َمــْن َعاَداُهَمــا 
َ
ُلُهَمــا َو َیُقــوُل - َالّل َو َاْلُحَســْیُن َعَلی َفِخــِذِه َیْلِثُمُهَمــا َو ُیَقّبِ

ــَا  ــَا ُیَجــاُب َو َیْســَتْنِصُر َف ــْد ُخِضَبــْت َشــْیَبُتُه ِمــْن َدِمــِه َیْدُعــو َف ــِه َو َق ــی ِب ّنِ
َ
اٍس َكأ ــَن َعّبَ ــاَل َیا ِاْب ــّمَ َق ُث

َناَلُهــُم َاهَّلُل َشــَفاَعِتی ُثــّمَ َقــاَل 
َ
ِتــی َمــا َلُهــْم اَل أ ّمَ

ُ
ُیْنَصــُر ُقْلــُت َفَمــْن َیْفَعــُل َذِلــَك َیا َرُســوَل َاهَّلِل َقــاَل ِشــَراُر أ

َمــا 
َ
ّن

َ
اَل َو َمــْن َزاَرُه َفَکأ

َ
ــِف ُعْمــَرٍة أ ْل

َ
ــٍة َو أ ــِف َحّجَ ْل

َ
ــَواُب أ ــُه َث ُكِتــَب َل ــِه  اٍس َمــْن َزاَرُه َعاِرفــًا ِبَحّقِ ــَن َعّبَ َیا ِاْب

َجاَبــَة  ِ
ْ

ــاِر َو ِإّنَ َال َبُه ِبالّنَ ْن اَل ُیَعّذِ
َ
اِئــِر َعَلــی َاهَّلِل أ َمــا َقــْد َزاَر َاهَّلَل َو َحــّقُ َالّزَ

َ
ّن

َ
َقــْد َزاَرِنــی َو َمــْن َزاَرِنــی َفَکأ

كفایــة  َة ِمــْن ُوْلــِدِه« )وســائل الشــیعه، ج۱۴، ص ۴۵۲؛  ِئّمَ
َ ْ
ــَفاَء ِفــی ُتْرَبِتــِه َو َال ِتــِه َو َالّشِ َتْحــَت ُقّبَ

االثــر، ص۱۷؛ بحاراالنــوار، ج۳6، ص۲۸6(.
كامل الزیارات، ص ۲۷۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۳۷. الکافی، ج۴، ص۵6۷؛   **

وقعة صفین، ص۱۴۰؛ المالی للصدوق، ص۱۳6؛ شرح نهج الباغه، ج۳، ص۱۷۰.  ***

جواب دوم این که در میان 
پیشوایان معصوم؟مهع؟ 
امام حسین؟ع؟ خصوصیات 
منحصر به فردی دارند که 
عبارتند از:

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

2. خاک کربال برای تبرک به مقدار 
کم قابل خوردن است و سجده 
بر آن حجاب های هفتگانه را از 
بین می برد؛
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ابراهیــم	هســتی	و	پیامبر	ویژه	ما	هســتی؛	خواســتیم	یک	بخشــی	از	خــون	تو	هم	در	
این	جا	روی	زمین	ریخته	باشــد	که	بعد	خون	هایی	ریخته	می	شــود	ســابقه	خون	تو	

هم	باشد.*

٣. گریه مستمر
مــا	بــرای	امیرالمؤمنیــن؟ع؟	و	برای	رســول	خدا؟ص؟	گریه	می	کنیــم.	در	دعای	
ْیِهَما	

َ
ی	َاهلُل	َعل

َّ
	َصل ٍد	َو	َعِلــّیٍ َطاِیــِب	ِمْن	اهل	بیت	ُمَحّمَ

َ ْ
ی	َال

َ
ندبــه	می	خوانیــم:	»َفَعل

َباُکوَن«؛**	برای	اهل	بیت	گریه	کنید.	علی	فرمود:	شــیعه	های	ما	
ْ
َیْبــِك	َال

ْ
َو	آِلِهَمــا	َفل

برای	شادی	ما	شاد	و	برای	ناراحتی	ما	ناراحت	می	شوند.***
اهل	بیــت	برای	گریــه	بر	اباعبداهلل	حســاب	ویژه	باز	کرده	انــد.	امام	رضا	فرمود:	

ریان	بن	شبیب9!	اگر	خواستی	برای	چیزی	گریه	کنی	برای	حسین	گریه	کن.****

4. زیارت در مناسبت ها
شب	های	مناسبتی	از	جمله	عید	غدیر	و	قربان	و	بیست	و	هفتم	رجب،	ایام	 	
قدر*****	زیارت	امام	حســین	وارد	شده	است.	هم	چنین	در	زیارات	بعضی	از	

ائمه	وارد	شده	که	زیارت	امام	حسین	را	بخوانید.
زیارت	امام	حسین	در	برخی	شب	ها	مانند	قدر	به	منزله	مصافحه	با	124	هزار	 	

پیامبر	شمرده	شده	است.

بحاراالنوار، ج۴۴، ص۲۴۳؛ ریاض االبرار، ج۱، ص۱۷۲؛ عوالم العلوم والمعارف، ج۱۷، ص ۱۰۲.  *
المزار الکبیر البن المشهدی، ص۵۷۸؛ االقبال، ج۱، ص۲۹۷؛ بحاراالنوار، ج۹۹، ص۱۰۷.  **

ْرِض َفاْخَتــاَر َلَنا ِشــیَعًة َیْنُصُروَنَنــا َو َیْفَرُحوَن 
َْ

ْطَلــَع ِإَلــی َال
َ
ــَاُم  ِإّنَ َاهَّلَل ُســْبَحاَنُه أ »َقــاَل َعِلــّیٌ َعَلْیــِه الّسَ  ***

ــا َو ُهــْم َمَعَنــا ِفــی اْلِجَنــان«  وَلِئــَك ِمّنَ
ُ
ْمَواَلُهــْم ِفیَنــا أ

َ
ْنُفَســُهْم َو أ

َ
ِلَفَرِحَنــا َو َیْحَزُنــوَن ِلُحْزِنَنــا َو َیْبُذُلــوَن أ

)غررالحکــم، ح۲۰۴۹(.
ِلَشــْیٍء  ِكیــًا  َبا ُكْنــَت  َشــِبیٍب ِإْن  َیا ِاْبــَن  َلــُه  َقــاَل  ــُه 

َ
ّن

َ
َحِدیٍث: أ ــَاُم  ِفــی  الّسَ َعَلْیــِه  َضــا  َعِن َالّرِ  «  ****

َكَمــا ُیْذَبــُح َاْلَکْبــُش َو ُقِتــَل َمَعــُه ِمــْن اهل بیتــِه  ــُه ُذِبــَح 
َ
ــَاُم  ، َفِإّن َفاْبِکِلْلُحَســْیِن ْبــِن َعِلــّیٍ َعَلْیــِه الّسَ

َرُضــوَن ِلَقْتِلــِه 
َ ْ
ــْبُع َو َال ــَماَواُت َالّسَ ْرِض َشــِبیُهوَن َو َلَقــْد َبَکــِت َالّسَ

َ ْ
َثَماِنَیــَة َعَشــَر َرُجــًا َمــا َلُهــْم ِفــی َال

ــی َتِصیــَر ُدُموُعــَك َعَلــی  ــَاُم  ، َحّتَ ــَن َشــِبیٍب ِإْن َبَکْیــَت َعَلی َاْلُحَســْیِن َعَلْیــِه الّسَ ْن َقــاَل: َیا ِاْب
َ
ِإَلــی أ

ــَن َشــِبیٍب ِإْن  َكِثیــرًا َیا ِاْب ْو 
َ
َكاَن أ َكِبیــرًا َقِلیــًا  ْو 

َ
َكاَن أ ْذَنْبَتــُه َصِغیــرًا 

َ
ــٍب أ  َذْن

َ
ُكّل ــَك  ــَك َغَفــَر َاهَّلُل َل ْی

َ
َخّد

َك  ــَاُم  ، َیا ِاْبَن َشــِبیٍب ِإْن َســّرَ  َو اَل َذْنــَب َعَلْیــَك َفُزِر َاْلُحَســْیَن َعَلْیِه الّسَ
َ

ْن َتْلَقــی َاهَّلَل َعــّزَ َو َجــّل
َ
َك أ َســّرَ

ــی َاهَّلُل َعَلْیِهــْم َفاْلَعــْن َقَتَلَة َاْلُحَســْیِن ، 
َ
ــِه ، َصّل ِبّیِ َو آِل ِة َمَع َالّنَ ــَة ِفی َاْلَجّنَ ْن َتْســُکَن َاْلُغــَرَف َاْلَمْبِنّیَ

َ
أ

ــْیِن َفُقْل  ــِهَد َمَع َاْلُحَس ــِن ُاْسُتْش ــا ِلَم ــُل َم ــَواِب ِمْث
َ

ــَن َالّث ــَك ِم ــوَن َل ْن َیُک
َ
َك أ ــّرَ ــِبیٍب ِإْن َس ــَن َش َیا ِاْب

ْن َتُکــوَن َمَعَنــا 
َ
َك أ ُفــوَز َفــْوزًا َعِظیمــًا ، َیا ِاْبــَن َشــِبیٍبِإْن َســّرَ

َ
ُكْنــُت َمَعُهــْم َفأ َمَتــی َمــا َذَكْرَتــُه َیــا َلْیَتِنــی 

ــًا  ّنَ َرُج
َ
ــْو أ ــا َفَل ــَك ِبَواَلَیِتَن ــا َو َعَلْی ْح ِلَفَرِحَن ــَر ــا َو ِاْف ــَزْن ِلُحْزِنَن ــی ِمَن َاْلِجَناِن َفاْح ــاِت َاْلُعَل َرَج

َ
ــی َالّد ِف

َحــّبَ َحَجــرًا َلَحَشــَرُه َاهَّلُل َمَعُه َیــْوَم َاْلِقَیاَمــِة« )وســائل الشــیعه، ج۱۴، ص۵۰۲؛ عیــون اخبــار الرضا، 
َ
أ

ج۱، ص۲۹۹؛ المالــی للصــدوق، ص۱۳۰(
ــَاُم  بــه بخــش چهــارم تحــت عنــوان ثــواب  بــرای مشــاهده روایــات زیــارت امام حســین َعَلْیــِه الّسَ  *****

ــَاُم  مراجعــه شــود! زیــارت امام حســین َعَلْیــِه الّسَ

3. اهل بیت؟مهع؟ برای گریه 
بر اباعبداهلل؟ع؟ حساب ویژه 

باز کرده اند.
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چهــار	هــزار	فرشــته	دائــم	دور	قبر	امام	حســین	طــواف	می	کننــد،	زائــر	را	بدرقه	 	
نموده	و	به	استقبال	او	می	آیند.

امام	صادق	در	سجده	قدر	برای	زائران	قبر	جدش	دعا	می	کرد. 	
فرشته	ها	برای	زیارت	امام	حسین	سال	ها	انتظار	می	کشند؛ 	

این	ها	امور	ساده	ای	نیست.

تجلیل از عاشورا، تجلیل از نبوت و امامت
مطلــب	دوم	ایــن	اســت	کــه	قصه	تجلیــل	از	کربال	و	عاشــورا،	تجلیــل	از	اصل	
اســالم	و	نبــوت	و	امامت	اســت.	شــیعه	چهــار	رکــن	دارد:	1-	بعثت	پیامبــر	گرامی	
اســالم،	2-	غدیر،	3-	عاشــورا،	4-	ظهور.	این	چهار	رکن	مثل	چهار	مرحله	به	هم	
وابسته	است.	اگر	یکی	را	برداریم	بقیه	به	هم	می	ریزد.	آغاز	اسالم	با	بعثت	است.

ِه«* ا�تِ َ �ی
آ
ِهْم ا �یْ

َ
و َعل

ُ
ل �تْ َ ُهْم �ی �زْ �زَ َ�ُسولًا ِمّ �ی ّ

�یِ
ِمّ
اأُ

ْ
 �زِى ال

َ َع�ث َ ی �ب ِ �ز
َّ
»ُهَو ال

�ت  �ز گ�ی را�ز ا�ز �ب ودسث ده �سولى ا�ز �ز وا�ز �ز �ت د�س �ز مع�ی ا�ز �ب و کسی اس�ت که د� م�ی
د. وا�ز ها می �ز �ز

آ
ر ا ا�ت�ث �ا �ب �ی

آ
كه ا

اما	این	بعثت،	اگر	غدیر	نباشد	ناقص	است:
ُه«؛** �تَ

َ
�تَ ِ�َسال عزْ

َّ
ل َما �بَ َعْل �زَ �زْ ْم �تَ

َّ
َك إَِو�ز ل ّ

�بِ
َك ِم�ز ّ�َ �یْ

َ
ل َل اإِ ِ رز

�ز
أُ
عزْ َما ا

ّ
ِل ُسوُل �بَ َها الّرَ ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

رسا�ز  ه مردم( �ب ، کاملًا )�ب ده اس�ت ل سث ا�ز و �ز ر �ت رو�دگا��ت �ب ه ا�ز طر�ز �پ �پ �ز
آ
ر! ا ام�ب �ی ای �پ

ده ای. رسا�ز دا �ا �ز ام �ز �ی دهی �پ ام �ز �ب و اگر ا�ز
اآلن	در	دنیــا	بعثــت	بــدون	غدیــر	را	ببینیــد	کــه	بعثــت	داعشــی10	و	وهابــی11 
شده	است،	اسالمی	درست	شده	که	ولی	امِر	خودش	را	حاکم	سعودی	می	داند.

تفتازانی12	از	علمای	بزرگ	اهل	ســنت	اســت،	می	گوید:	هرکســی	ولو	به	زور	و	
قهر	حکومت	جامعه	را	به	دست	خودش	گرفت	امام	است.

مردمی	کــه	ملک	ســلمان	را	ولــی	امر	خود	بداننــد	نتیجه	اســالم	بعثت	بدون	
غدیر	است.

اگــر	کســی	بعثــت	و	غدیر	را	پذیرفت	و	عاشــورا	را	حفظ	کــرد	و	منتظر	ظهور	بود	
این	چهار	گام	اســالم	را	حفظ	می	کند:	اســالم	علوی،	اســالم	والیی،	اسالم	ناب	نه	
اسالم	بی	روح	و	خشک.	نامه	امام	حسین	به	مردم	بصره	دفاع	از	بعثت	است.	نامه	
امام	حســین	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، ۲.  *
مائده، 6۷.  **

]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، غدیر، عاشورا و ظهور
این چهار رکن مثل چهار مرحله 
به هم وابسته است که اگر یکی را 
برداریم بقیه به هم می ریزد.
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امام	زمان	روز	عاشوراســت؟	روزی	که	امام	حســین	به	شــهادت	رســیده	روز	جمعه	
بوده	و	در	روایت	داریم:	روز	جمعه	روز	ظهور	امام	زمان	است.*

در	زیارت	عاشــورا	وقتی	شــروع	می	کنیم	اول	امام	حســین	را	به	پیامبر	نســبت	
می	دهیــم،	بعــد	به	امیرالمؤمنین.	رســول	خــدا	مظهر	بعثت	اســت	و	امیرالمؤمنین	
مظهــر	غدیــر	اســت،	دقیقــًا	دو	ســه	جای	زیارت	عاشــورا	مربــوط	به	ظهور	می	شــود؛	

یعنی	عاشورا	حلقه	ارتباط	ظهور	و	غدیر	و	بعثت	است.

بی یس مغر تشیع ادر
ادریس	مغربی13	خودش	از	افراد	اهل	سنت	است	که	شیعه	شد	و	یک	سفری	
عِنی	الحســین«	نوشــته	اســت.	 هــم	بــه	ایران	داشــته	اســت.	کتابی	به	نام	»قد	َشــّیَ
ایشان	می	گوید:	من	رفتم	کتاب	های	خودمان	را	بررسی	کردم،	دیدم	از	امام	حسین	
خیلــی	تجلیل	و	تکریم	کرده	اند	و	نوشــته	اند:	ایشــان	»ســید	شــباب	اهــل	الجنة«	و	
»محبوب	قلب	پیامبران«	است	و	کسی	است	که	پیامبر	خدا	او	را	»فرزند«	خطاب	
کــرد.	این	هــا	را	جمع	کردم	که	یک	مجموعه	ای	از	ویژگی	های	امام	حســین	در	منابع	

اهل	سنت	شد.
بعــد	دیــدم	یک	عــده	ای	این	آقای	محبــوِب	مورد	توجه	پیامبر	را	به	شــهادت	

رساندند.
آن	وقت	امروز	یک	عده	دارند	در	دنیا	از	آن	قاتل	و	پیروانش	حمایت	می	کنند؛	

این	بود	که	من	پی	به	حقانیت	شیعه	بردم	و	به	تشیع	گرایش	پیدا	کردم.

آنتوان بارا و امام حسین؟ع؟
آنتوان	بارا14	یک	آدم	مســیحی	اســت	و	مصاحبه	ای	هم	بــا	یکی	از	روزنامه	ها	
کــرد	کــه	چاپ	شــده	اســت.	آنتوان	بــارا	تمام	حرف	هایــی	که	مســیحی	ها	راجع	به	
امام	حســین	زده	اند	را	جمع	کرده	و	در	کتابش	می	گوید:	امام	حســین	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	می	گویــد:	مــن	از	دو	ویژگــی	امام	حســین	خیلــی	خوشــم	می	آیــد:	یکــی	

انقالبی	بودن	و	شجاعتش	و	دیگری	تواضع	او.

ــزام الناصــب فــی اثبــات الحجــة الغائــب  ــوار، ج۹۹، ص۲۱6؛ إل جمــال الســبوع، ص ۳۸؛ بحاراالن  *
ص۸۵. ج۲،   ، ــَاُم  الّسَ َعَلْیــِه 

در زیارت عاشورا اول 
امام حسین؟ع؟ را به پیامبر 

نسبت می دهیم، بعد به 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و دو سه جای 

زیارت عاشورا مربوط به ظهور 
می شود؛ یعنی عاشورا حلقه ارتباط 

ظهور و غدیر و بعثت است.

ادریس مغربی عالم مستبصر 
عِني  اهل سنت در کتاب »قد َشّیَ

الحسین« مجموعه ای از 
ویژگی های امام حسین؟ع؟ در 

منابع اهل سنت را گردآوری کرده 
است.

آنتوان بارا نویسنده مسیحی 
تمام حرف هایی که مسیحی ها 

راجع به امام حسین؟ع؟ زده اند را 
جمع کرده و در کتابش می گوید: 
امام حسین؟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.
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آسیب شناسی عاشورا
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	آسیب	هایش	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	آســیب	ها	و	
آفت	هایی	وجود	دارد؛	حاال	این	آسیب	ها	از	دو	ناحیه	وارد	می	شود:	یکی	دشمن،	
مثــاًل:	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:

1. آسیب محتوایی
محتوایــی	 آســیب	 اســت.	 محتوایــی	 آســیب	 عاشــورا،	 آســیب	 اولیــن	
خطرناک	تریــن	نــوع	آســیب	اســت.	یعنــی	مــن	این	جا	ســخنرانی	کردم	یک	کســی	
حرف	هــای	بنــده	را	نــوع	دیگــری	نقل	کنــد	و	از	خودش	یــک	مطالبی	بنویســد.	این	
نوشته	هایی	که	تا	امروز	از	کربال	به	دست	ما	آمده	اگر	افرادی	با	غرض	و	از	روی	جهل	

چیزهایی	کم	و	زیاد	بکنند،	بزرگ	ترین	گناه	است.
مــا	در	قــرآن	چندیــن	»ویــل«*	داریــم.	امام	باقــر	فرمود:	»ویــل«	چاهــی	در	جهنم	
اســت؛**	کنایــه	از	این	کــه	یکی	از	اقســام	عذاب	الهی،	ویل	اســت.	تنهــا	آیه	ای	که	

سه	تا	»ویل«	پشت	سرهم	دارد	آیه	79	سوره	بقره	است،	می	گوید:
ا  ً َم�ز

َ ِه �ث ُروا �بِ �تَ ْ �ث ـِه ِل�یَ
َّ
ِد الل ا ِم�زْ ِع�ز

و�زَ َهـدزَ
ُ
ول �تُ َ ّمَ �ی

ُ ِهْم �ث ِد�ی �یْ
أَ
ا  �بِ

ا�بَ َ ِك�ت
ْ
و�زَ ال �بُ �تُ

ْ
ك َ �زَ �ی �ی دزِ

َّ
ل

ّ
ٌل ِل ْ َو�ی

»�زَ
***» و�زَ ِ��بُ

ْ
ك َ ا �ی

ّمَ ُهم ِمّ
َّ
ٌل ل ْ ِهْم َوَو�ی ِد�ی �یْ

أَ
�تْ ا �بَ ا َک�تَ ّمَ ُهم ِمّ

َّ
ٌل ل ْ َو�ی

لًا �زَ ِل�ی �تَ
 ، �ز د: »ا�ی �ز � می گو�ی د، س�پ ��ز و�ی ود می �ز ا دس�ت �ز ه ای �ب �ت وسث ها که �ز �ز

آ
ر ا � وای �ب �پ

ا  ه �ب �پ �ز
آ
�ز ها ا�ز ا

آ
ر ا د. �پ� وای �ب �ز روسث �ز های کمی �ب ه �ب �ز �ا �ب

آ
ا ا .« �ت داس�ت ا�ز طر�ز �ز

د! و��ز
آ
ه دس�ت می ا �ز �اه �ب ه ا�ز ا�ی �پ �ز

آ
ا�ز ا�ز ا �ز

آ
ر ا د؛ و وای �ب �ز �ت وسث ود �ز دس�ت �ز

بقــره، ۷۹؛ ابراهیــم، ۲؛ مریــم، ۳۷؛ انبیــاء، ۱۸؛ ص،۲۷؛ زمــر، ۲۲؛ فصلــت، 6؛ زخــرف، 6۵؛ جاثیــه،   *
۷؛ ذاریــات، 6۰؛ طــور، ۱۱؛ مرســات، ۱۵، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۴، ۷۷، ۴۰، ۴۵، ۴۷، ۴۹؛ مطففیــن، ۱، 

ــون، ۴. ــزه، ۱؛ ماع ۱۰، هم
 
ُ
ْســَوأ

َ
ــَاُم ، َقاَل: »َنَزَلــْت َعَلــی َنِبــّیِ َاهَّلِل ِحیــَن َقــِدَم َاْلَمِدیَنــَة، َو ُهــْم َیْوَمِئــٍذ أ ِبــی َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ

َ
َعــْن أ  **

ــم« )تفســیر  ــی َجَهّنَ ــٌر ِف ــُه ِبْئ
َ
ّن

َ
ــُم - أ ْعَل

َ
ــا - َو َاهَّلُل أ ــُل َفَبَلَغَن ــا َاْلَوْی ّمَ

َ
ــَل، َو أ ْحِســُنوا َاْلَکْی

َ
ــًا، َفأ َكْی ــاِس  َالّنَ

القمــی، ج۲، ص۴۱۰؛ تفســیر الصافــی، ج۵، ص ۲۹۸؛ بحاراالنــوار، ج۱۰۰، ص۱۰6(.
بقره، ۷۹.  ***

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

آسیب محتوایی خطرناک ترین 
نوع آسیب است. یعنی با مطالب 
نادرست و غیرمستند به تبیین 
نهضت عاشورا پرداخته شود.
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مــا	حــق	نداریم	بــا	مطالب	نادرســت	و	غیرمســتند	نهضت	عاشــورا	را	بیــان	کنیم.	
آن	قــدر	مطالــب	صحیح	و	مســتند	موجود	اســت،	مثــاًل:	»مقتل	جامــع«15	تألیف	
آقــای	پیشــوایی16	یا	»شــهادتنامه	امام	حســین«17	توســط	دارالحدیــث18	تحقیق	
شــد.	عزیــزان	مواظــب	باشــید	هــر	کتابــی	کــه	در	بــازار	می	آیــد	معتبــر	نیســت.	هــر	
مقتلــی	به	صرف	نام	مقتل،	قابل	نقل	نیســت.	مع	االســف	برخی	افراد	سرشــناس	
روضه	هــای	بی	ســند	و	ضعیــف	نقــل	می	کننــد.	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	نمی	خواهــد	اما	حداقــل	بزرگی،	در	کتابش	نقل	کرده	باشــد.	مرحوم	آیت	اهلل	
احمدی	میانجی19	فرمود:	از	نوشــته	های	حاج	شــیخ	عباس	قمی20	تجاوز	نکنید.	
نفس	المهموم21	ایشــان	کتاب	خوبی	اســت.	مع	السف	هر	سال	افرادی	از	خود	به	

روضه	ها	می	افزایند.

وشی ۲. آسیب ر
دومین	آسیب	عاشورا،	آسیب	روشی	است.	برای	عزاداری	اباعبداهلل	ضجه،	
فریاد،	گریه	و	زبان	حال	هیچ	مانعی	ندارد؛	اما	ما	می	توانیم	این	جلسه	را	با	موسیقی	
بچرخانیم؟	اآلن	بعضی	از	عزاداری	ها	با	آالت	موســیقی	اداره	می	شــود؛	این	خوب	
نیســت.	می	توانیم	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	سبک	های	موسیقی	چیست؟	ایشان	فرمود:	الزم	است.	سبک	
موســیقی	غیر	از	خود	موســیقی	اســت	باالخره	شــعری	که	آدم	می	خواَند	در	یکی	از	

سبک	ها	قرار	می	گیرد.
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	امام	شناسی	ایشان	است.

3. آسیب های اجتماعی
و	 عــزاداری	 اســت.	 اجتماعــی	 آســیب	های	 عاشــورا،	 آســیب	 ســومین	
مجلــس	گرفتن	بــرای	اباعبداهلل	الزم	اســت.	باید	ایــن	مجالس	روزبه	روز	باشــکوه	تر	
برگــزار	شــود	اما	می	شــود	بــا	مال	غصبی	باشــد؟	عــزاداری	اباعبــداهلل	را	یک	جایی	
انجــام	بدهیــم	کــه	صاحبش	راضی	نیســت	یا	ســاعتی	از	شــب	را	برنامــه	بگذاریم	

آسیب روشی یعنی اینکه برای 
عزاداری اباعبداهلل؟ع؟ ضجه، 

فریاد، گریه و زبان حال هیچ مانعی 
ندارد؛ اما ما می توانیم این جلسه را 

با موسیقی بچرخانیم؟
البته سبک موسیقی غیر از خود 

موسیقی است.

بحث روشی در الفاظ هم هست.

مراد از آسیب های اجتماعی یعنی 
این که برپایی عزاداری با مال 
غصبی یا در ساعتی از شب که 

بیماران و دیگران اذیت می شوند 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،	
امام	حســین	شــهید	اقامه	واجبات	و	ترک	محرمات	اســت.	چگونه	می	شــود	بدون	

نماز	یا	با	مال	حرام	عزاداری	کرد؟

4. آسیب تحلیلی
چهارمیــن	آســیب	عاشــورا،	آســیب	تحلیلــی	اســت.	عــده	ای	تحلیل	غلط	
می	کننــد.	چطور	حادثــه	منا22	که	پیش	آمد،	اول	تحلیلی	کــه	کردند،	گفتند:	قضا	

و	قدر	الهی	است.
بــه	 گذاشــتند،	 ابن	زیــاد23	 مقابــل	 را	 ابی	عبــداهلل	 مقــدس	 ســر	 وقتــی	

علی	بن	الحسین	گفت:	خدا	برادرت	علی	بن	الحسین	)علی	اکبر(	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؟
چــه	زمانــی	خــدا	راضی	بــه	قتــل	مظلوم	اســت؟	شــیخ	صــدوق24	در	کتاب	
اعتقادات25	خود	می	نویســد:	این	حرف	عوامانه	اســت	که	کســی	بگوید	شــهادت	

ابی	عبداهلل	به	رضایت	الهی	است.
برخــی،	کوتاهی	هــای	خود	را	به	گــردن	قضا	و	قدر	الهــی	می	گذارند.	همه	امور	
عالــم	بــه	اذن	خداســت،	حتی	شمشــیر	شــمر	بــدون	اذن	الهــی	نمی	برد؛	امــا	مقام	
اذن	و	علــم	و	تقدیــر	الهی	رضایت	به	ســتم	نمی	دهد.	شــما	شــراب	بخــور	بگو	خدا	

خواست،	کدام	عقل	سلیم	می	پذیرد؟
ِر 

َ
ك ُم�ز
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ْ
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َّ
�زَّ الل »اإِ
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َ
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َ
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کر و  ا و م�ز ��ث رما�ز می دهد؛ و ا�ز �ز کا�ز �ز د�ی رز ه �ز �ث �ب �ث �ز ه عدل و ا��ا�ز و �ب د �ب داو�ز �ز
د! و�ی كر سث دز د م�ت ا�ی د��ز می دهد، سث ما  ا�ز ه سث د �ب داو�ز د؛ �ز هی می ک�ز م، �ز س�ت

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، ج۲، ص۱۱6؛ اعام الوری، ص۲۵۲؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۱۱۷.  *
نحل، ۹۰.  **

مراد از آسیب تحلیلی این 
است که عده ای تحلیل غلط 
می کنند. مثال می گویند که 
شهادت ابی عبداهلل؟ع؟ به رضایت 
و قضا و قدر الهی است.

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



جلسه	اول:	گاهمیت	و	جایگاه	عزاداری                19

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	می	کنــم	و	هدف	

رجز26	را	هم	می	گویم	که	خواننده	این	رجز	چه	چیز	را	می	خواهد	بگوید.
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  1

فیش مرثیه شب اول محرم )ذکر حضرت مسلم؟ع؟(

امشــب متوســل به آن عزیزی می شــویم که هر چند امام نیست؛ اما سال ها قبل از شهادتش پیغمبر اکرم؟ص؟ برای مظلومیت 
ُبوَن.1 یعنی اگر کسی ایمان در قلبش باشد  ی َعَلْیِه َاْلَماَلِئَکُة َاْلُمَقّرَ او گریه کرده؛ بلکه فرمود: َتْدَمُع َعَلْیِه ُعُیوُن اْلُمْؤِمِنیَن َو ُتَصّلِ
برای غریبی او گریه می کند؛ پس اشک در مظلومیت او نشانه ایمان است؛ وجود مبارک مسلم بن عقیل؟ع؟ که بسیاری از آن 

بزرگوار حاجت گرفته اند.
امام حسین؟ع؟ هنگامی که او را به عنوان سفیر خود به کوفه فرستادند، در نامه ای این گونه نوشتند: هو ِثَقتی من اهل بیتی، 
یعنی از جانب من هرچه او بگوید من گفته ام، 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 افتاده اند و یــاوری ندارد. یک به یک آنهــا را صدا زد ولی 
در صدر آنها فرمود: یا مســلم بن عقیل! یا هانی بن عروه!2 بعد صدا زدند: یا مسلم بن عوســجه! یا حبیب بن مظاهر! چرا هرقدر 

صدایتان می زنم جواب نمی دهید؟ و این مطلب نشان می دهد که مسلم چقدر برای امام حسین؟ع؟ عزیز بوده است.

اَلُم3 ِمیِرَاْلُمْؤِمِنیَن َو َاْلَحَسِن َو َاْلُحَسْیِن َعَلْیِهْم َو َعَلْیَك َالّسَ
َ
اِلُح َاْلُمِطیُع هلِِل َو ِلَرُسوِلِه َو ِل َها َاْلَعْبُد َالّصَ ّیُ

َ
اَلُم َعَلْیَك أ َالّسَ

اهل کوفه همه پیمان شکنند              خود نمک خوار و نمکدان شکنند
صبح با من   همگی پیوستند                   اما شب دِر خانه به رویم بستند

فقط پیرزنی به نام طوعه به نماینده عزیز زهرا؟اهس؟ جا داد؛ اما طوعه می گوید: 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 هستیم.4
جهادی بی نظیر کرد و عده ای را به هالکت رســاند. اما از باالی بام ســنگ می زدند، تیر می زدند، 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.

دیدنــد آقــا گریه می کند. پرســیدند: چرا گریه می کنی؟ فرمــود: برای خودم گریه نمی کنم، برای عزیز زهرا حســین گریه می کنم 
که همراه با خانواده اش به ســوی شــما مردم پیمان شکن می آید. مردم بیرون داراالماره منتظرند ببینند چه می شود. ناگهان 
دیدند آه ســر بریده ای از باالی داراالماره به زمین افتاد و بعد از آن بدن بی ســر و غرق به خونی پایین افتاد، وقتی نگاه کردند 

ای وای این بدن سفیر امام حسین، مسلم بن عقیل.
دشــمن به همین بســنده نکرد، دل ها بســوزه، پای مســلم را به طنابی بســتند در میان کوچه و بازار می کشانند، یاحسین چه 
کردند با ســفیر شــما. اما وقتی خبر به اردوگاه ابی عبداهلل رســید ناله هاشــمیان و فاطمیان بلند شــد. زینب؟اهس؟ گریه می کند 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 بچه های مســلُم، اما کسی نبود به 
زینبت به ســکینه ات تســلی بدهد آن وقتی که بدن پاره پاره ات در گودی قتلگاه به زمین افتاده بود، آخ بمیرم، راوی می گوید 

ها عنه، عده ای از اعراب آمدند و سکینه را کشان کشان از بدن پدر جدا کردند.5 ُة من االعراب حّتی َجّرُ
ُ

دیدم فَاجَتَمَعت عّد

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

۱. امالی صدوق
۲. نفس المهموم

۳. قسمتی از زیارت نامه حضرت
۴. سوگنامه آل محمد؟مهع؟

۵. همان

یز(
)گر

ه  
دم

مق
یه

مرث
ش 

رور
پ

یه
مرث

ج 
  او

د(
فرو

ن )
ایا

پ



: ده مطال�ب ک�ی �چ

ان
ایی

شور
عا

ی 
ها

عار
 ش

ا و
جزه

در ر
ی 

سیر
 22

حه 
صف

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

برگ  1

آغاز محرم بازشــدن یک نمایشگاهی است 
که در آن کرامت، شــهادت، اخالص، ایثار، 
فــداکاری و همــه خوبی هــا پیدا می شــود و 
برای هر سلیقه ای اعم از جوان و نوجوان، 
زن هــا و پیرمردهــا در ایــن نمایشــگاه الگــو 

وجود دارد. 

مطلــب اول: چــرا عــزاداری اباعبــداهلل؟ع؟ 
باید هرسال، آن هم با این شکوه و عظمت 

تکرار شود؟
دو جــواب داریم؛ جواب اول این که انبیاء و 
رســول خدا و ائمه؟مهع؟ همه ســفارش کربال 

را نموده اند. 
پیشــوایان  میــان  در  این کــه  دوم  جــواب 
معصوم؟مهع؟ امام حسین؟ع؟ خصوصیات 

منحصر به فردی دارند که عبارتند از:
1. دعــا زیــر قبــه بــارگاه اباعبــداهلل؟ع؟ بــه 

اجابت می رسد؛
2. خاک کربال برای تبرک به مقدار کم قابل 
خوردن اســت و ســجده بر آن حجاب های 

هفتگانه را از بین می برد؛
اهـــــــــــل بیت؟مهع؟ بــرای گــــــــــــــــــریه بــر  .3

اباعبداهلل؟ع؟ حساب ویژه باز کرده اند؛
همچنیــن  و  مناســبتی  شــب های  در   .4
امــام  زیــارت  ائمــه؟مهع؟  بعضــی  زیــارت  در 

حسین؟ع؟ وارد شده است.

مطلــب دوم ایــن اســت کــه قصــه تجلیــل 
از کربــال و عاشــورا، تجلیــل از اصــل اســالم 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 می ریزد.

حســین؟ع؟  امــام  اول  عاشــورا  زیــارت  در 
بــه  بعــد  می دهیــم،  نســبت  پیامبــر  بــه  را 
زیــارت  جــای  ســه  دو  و  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
عاشورا مربوط به ظهور می شود؛ یعنی عاشورا 

حلقه ارتباط ظهور و غدیر و بعثت است.

ادریس مغربی عالم مستبصر اهل سنت در 
عِنی الحســین« مجموعه ای  کتاب »قد َشــّیَ
از ویژگی هــای امــام حســین؟ع؟ در منابــع 

اهل سنت را گردآوری کرده است. 

تمــام  مســیحی  نویســنده  بــارا  آنتــوان 
حرف هایــی کــه مســیحی ها راجــع بــه امام 
حسین؟ع؟ زده اند را جمع کرده و در کتابش 
می گویــد: 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.

مطلب ســوم این که در تمــام وقایع تاریخی 
مــا در عالــم داریــم حتــی  کــه  و جریاناتــی 
خداشناســی، آســیب ها و آفت هایــی وجود 
آســیب  دارد. در قصــه عاشــورا هــم چهــار 
اساســی شــامل؛ آســیب محتوایی، روشی، 

اجتماعی و تحلیلی وارد شده است.

آسیب محتوایی خطرناک ترین نوع آسیب 
است. یعنی با مطالب نادرست و غیرمستند 

به تبیین نهضت عاشورا پرداخته شود.

آســیب روشــی یعنی اینکــه برای عــزاداری 
و  گریــه  فریــاد،  ضجــه،  اباعبــداهلل؟ع؟ 
مــا  امــا  نــدارد؛  مانعــی  هیــچ  زبان حــال 
موســیقی  بــا  را  جلســه  ایــن  می توانیــم 
بچرخانیــم؟ البتــه ســبک موســیقی غیــر از 

خود موسیقی است.
بحث روشی در الفاظ هم هست.

مــراد از آســیب های اجتماعــی یعنی این که 
برپایی عزاداری با مال غصبی یا در ساعتی 
از شب که بیماران و دیگران اذیت می شوند 
یــا در صورتــی کــه واجباتی مثــل خمس به 

گردن داریم قبول نیست.

مراد از آسیب تحلیلی این است که عده ای 

تحلیــل غلــط می کننــد. مثــال می گوینــد که 
شــهادت ابی عبداهلل؟ع؟ به رضایت و قضا 

و قدر الهی است.

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.
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
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َ
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مقدمه
بحث	امســال	ما	تحلیل	شــعارهای	عاشوراســت؛	یعنی	رجزها	و	شــعرهایی	
کــه	اصحــاب	امام	حســین؟ع؟،	خــود	ایشــان	و	بنی	هاشــم27	در	صحــرای	کربــال	
خوانده	اند.	هر	شعاری	پیام	یا	پیام	هایی	دارد.	هر	شب	به	لطف	خدا	یکی	از	این	

پیام	ها	را	مورد	بررسی	قرار	می	دهیم.
شــعار	گویای	هدف	یک	گروه	و	یا	یک	فرد	اســت.	اولین	شــعاری	که	در	اسالم	

داشتیم	چه	بوده؟	پیامبر	خدا؟ص؟	اولین	شعاری	را	که	شروع	کرد،	این	بود:
ِلُ�وا«؛ �زْ ُه �تُ

َ
لّل

َ
ا ا

ّ
ل َه اإِ

َ
ل وا لَا اإِ

ُ
ول »�تُ

د. و�ی گا� سث ا �س�ت ُه« �ت
َ
لّل

َ
ا ا

ّ
ل َه اإِ

َ
ل د: »لَا اإِ �ی گو�ی �ب

معنای شعار
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
وقتــی	پیامبــر	خدا	مســجد	مدینه28	را	می	ســاخت	یک	شــعاری	را	فرمود	که	
همــه	بگوینــد.	ســاخت	مســجد	چند	مــاه	طــول	کشــید	و	خیلی	هم	ســخت	بود.	

شعاری	که	در	حین	کار	می	دادند	این	بود:

توبه، ۱۱۹.  *

شعار گویای هدف یک گروه 
و یا یک فرد است و اولین 
شعاری که در اسالم داشتیم 
 َاهلُل ُتْفِلُحوا«

ّ
»ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإال

بود.

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

مسلمانان حین ساخت مسجد 
مدینه این شعار را می دادند: 
ِخَرِة

ْ
 َخْیُر َال

ّ
ُه اَلَخْیَر ِإال ُهّمَ ِإّنَ

َ
َالّل

ْنَصاِر َو َاْلُمَهاِجَرِة
َ ْ
َفاْغِفْر ِلل
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َرهتِ  �زِ
اآ

ْ
ل
َ
ُر ا �یْ

ا �زَ
ّ
ل َر اإِ

�یْ
ُه لَا�زَ

�زَّ  اإِ
ُهّمَ

َّ
لل

َ
»ا

«؛* َرهتِ ُمَها�بِ
ْ
ل
َ
َصاِ� َو ا �زْ

اأَ
ْ
ْر ِلل �زِ

اعزْ َ �ز
. ها ل��ز ک�ز �ز

آ
ه ا �ث و �ب �ز �ب ها �ا �ب �ز

آ
د ا �ز د کمک می ک�ز �ز ها که دا��ز ا! ا�ی دا�ی �ز

شعار در جنگ بدر
در	جنگ	بدر29،	امام	صادق	فرمود:	شعار	مسلمان	ها	این	بود؛

«؛** ِر�بْ �تَ ِر�بْ ِا�تْ �تَ ِه ِا�تْ
َ
لّل

َ
ْصَر ا ا �زَ َ »�ی

ا. �ی ی �ب رو�ز �ی �پ

شعار در جنگ احد
در	احد،	مشــرکین	شــروع	به	شــعار	دادن	کردند،	»اْعُل	ُهَبل؛	جاوید	و	درود	بر	

ی	َو	أَجل«.
َ
هبل30«.	پیامبر	فرمود:	شما	هم	بگویید:	»اهلُل	أْعل

ُکم؛	مــا	بت	عزی31	داریم	و	شــما	ندارید«.	
َ
ی	ل 	ُعّزَ

َ
ی	َو	ال َنــا	ُعــّزَ

َ
آنهــا	گفتنــد:	»ل

ُکم«.***
َ
ی	ل

َ
	َمْول

َ
َنا	َو	ال

َ
پیامبر	فرمود:	بگویید	»اهلُل	َمْوال

تأثیر شعار
در	جنــگ	ایران	و	عــراق	در	جبهه،	به	یک	جوانی	گفتم:	چه	انگیزه	ای	باعث	
شــد	شــما	به	جبهه	بیایید؟!	گفت:	اشــعار	آقای	آهنگران.	یعنی	یک	شاعر	یا	ذاکر	

می	تواند	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	می	کردند.	در	ســپاه	دشمن	

هم	این	افراد	بودند.
برخی	شاعران	با	یک	شعر	یا	شعار	تحولی	ایجاد	کرده	اند.

 امیــر	نصــر	ســامانی32	از	بخــارا	بــه	هــرات	آمــد	و	دلبســته	هــوای	هرات	شــد،	

بحاراالنوار، ج۲۲، ص۳۵۴.  *
ــُد َو ِشــَعاُرَنا  ــُد َیــا ُمَحّمَ ــَاُم  َقــاَل: ِشــَعاُرَنا َیــا ُمَحّمَ ِبــی َعْبــِد َاهَّلِل َعَلْیــِه الّسَ

َ
ــاٍر َعــْن أ »َعــْن ُمَعاِوَیــَة ْبــِن َعّمَ  **

ــْوَم َبِنــی  ــا َنْصــَر َاهَّلِل ِاْقَتــِرْب َو َی ُحــٍد َی
ُ
ــْوَم أ ــا َنْصــَر َاهَّلِل ِاْقَتــِرْب ِاْقَتــِرْب َو ِشــَعاُر َاْلُمْســِلِمیَن َی ــْدٍر َی ــْوَم َب َی

اِئــِف َیــا ِرْضــَواُن َو  ــَك َو َیــْوَم َالّطَ َنــا اَل َیْغِلُبّنَ ْح َو َیــْوَم َبِنــی َقْیُنَقــاَع َیــا َرّبَ ِر
َ
ِضیــِر َیــا ُروَح َاْلُقــُدِس أ َالّنَ

ــْوِم  ْحــَزاِب »حــم« اَل ُیْبِصــُروَن َو َی
َ ْ
ــْوِم َال ــِد َاهَّلِل[ َو َی ــا َبِنــی َعْب ــِد َاهَّلِل ]َی ــا َبِنــی َعْب ــٍن َی ــْوِم ُحَنْی ِشــَعاُر َی

ْمــُر َو َیــْوِم 
َ ْ
اَل ِإَلــی َاهَّلِل َال

َ
ْســِلْمُهْم َو َیــْوِم َاْلُمَرْیِســیِع َو ُهــَو َیــْوُم َبِنــی َاْلُمْصَطِلــِق أ

َ
َبِنــی ُقَرْیَظــَة َیــا َســَاُم أ

ال َلْعَنــُة َاهَّلِل َعَلــی َالّظاِلِمیــَن« َو َیــْوِم َخْیَبــَر َیــْوِم َاْلَقُمــوِص َیــا َعِلــّیُ آِتِهــْم ِمــْن َعــُل َو َیــْوِم 
َ
َاْلُحَدْیِبَیــِة »أ

ِمــْت َو َیــْوِم 
َ
ِمــْت أ

َ
ِح أ َحــُد َیــا َصَمــُد َو َیــْوِم َبِنــی َاْلُمَلــّوَ

َ
َاْلَفْتــِح َنْحــُن ِعَبــاُد َاهَّلِل َحّقــًا َحّقــًا َو َیــْوِم َتُبــوَك َیــا أ

ــُد« )الکافــی، ج۵،  ــُد َو ِشــَعاُرَنا َیــا ُمَحّمَ ــَاُم  َیــا ُمَحّمَ یــَن َیــا َنْصــَر َاهَّلِل َو ِشــَعاُر َاْلُحَســْیِن َعَلْیــِه الّسَ ِصّفِ
ص۴۷؛ مــرآة العقــول، ج۱۸، ص۳۸۵؛ بحاراالنــوار، ج۱۹، ص۱6۳(.

الخصال، ج۲، ص۳۹۷؛ بحاراالنوار، ج۳۱، ص۵۲۱.  ***

شعار جنگ بدر:
َیا َنْصَر َاهلِل ِاْقَتِرْب ِاْقَتِرْب

شعار مسلمین در جنگ احد:
»اهلُل أْعَلی َو أَجل«

 َمْوَلی َلُکم«
َ

َنا َو ال
َ

و »اهلُل َمْوال

یک شاعر یا ذاکر می تواند افرادی را 
به میدان جنگ بکشد یا از جنگ 
بازدارد؛ نظیر اشعار آقای آهنگران 

در جنگ ایران و عراق
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چهــار	ســال	در	آن	جــا	مانــد.	لشــکریان	و	مالزمانش	دلتنــگ	بخارا	شــدند؛	اما	امیر	
قبول	نمی	کرد	که	بازگردد.	آنها	متوسل	به	شاعر	معروف	آن	زمان،	رودکی33	شدند.	

پنجاه	هزار	درهم	به	او	دادند	تا	با	شعری	امیر	را	به	بخارا	برگرداند.
رودکی	چنین	گفت:

همــی آمــد	 مولیــان	 جــوی	 همــیبــوی	 آیــد	 مهربــان	 یــار	 یــاد	

دیــرزی و	 بــاش	 شــاد	 بخــارا	 همــیای	 آیــد	 شــادمان	 تــو	 میــرزای	

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	می	کنند.	تمام	اهداف	در	ســرود	جمهوری	اســالمی	بیان	می	شود؛	
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	می	شــود،	مثاًل	با	یک	شعار،	خوارج34	با	

امیرالمؤمنین	جنگیدند	و	علی	را	به	شهادت	رساندند:
ا لّله«

ّ
ل »لا �كم اإ

. داس�ت ع�زی �كم، �كم �ز �ی
امیرالمؤمنیــن	فرمــود:	شــعارش	قشــنگ	اســت؛	امــا	اســتفاده	ای	کــه	از	آن	
می	شــود،	باطــل	اســت؛	چون	بــا	این	شــعار	دارند	با	ولــی	خدا	علی	بــن	ابی	طالب	

می	جنگند.
جوان	هــا!	شــما	کــه	فضــای	مجــازی	در	اختیارتــان	اســت	و	بــرای	هــم	پیــام	
می	نویســید،	بیایید	شــعارهای	قرآنی	را	منتشــر	کنید.	شــعار	نشــان	دهنده	اهداف	

شخصیت	است.

وز عاشورا شعار امام حسین؟ع؟ در ر
معاویــة	بــن	عمــار35	از	امــام	صــادق	روایــت	می	کند	که	از	ایشــان	پرســیدند:	
شــعار	امام	حســین؟ع؟	در	روز	عاشــورا	چــه	بــود	و	شــعار	شــما	اهل	بیت	چیســت؟	

امام	صادق؟ع؟	فرمود:

دیوان رودكی، ص۱۹.  *

برخی شاعران با یک شعر یا شعار 
تحولی ایجاد کرده اند؛ 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 می کنند.

گاهی استفاده منفی از 
شعار می شود، مثل شعار 
«، توسط خوارج در   هلِلِّ

ّ
»ال ُحکَم إال

به شهادت رساندن علی؟ع؟



جلسه	دوم:	احترام	اهل	بیت؟مهع؟                27

ُد«؛* ا ُمَ�ّمَ َ ا �ی
َ َعاُ��ز ُد َو سثِ ا ُمَ�ّمَ َ ؟ع؟ �ی �زِ ْ ُ�َ��ی

ْ
ل

َ
َعاُ� ا »سثِ

. ا م�مد اس�ت عا� ما، �ی و�ا و سث ؟ع؟ �و�ز عاسث �ز عا� امام ���ی سث
لذا	زینب	کبری	هم	روی	بلندی	نام	رسول	خدا	را	فریاد	زد	و	در	گودی	قتلگاه	

هم	نام	رسول	خدا	را	صدا	زد.

رجز و شعار ابوثمامه صائدی
شــعارهای	کربال	را	از	اصحاب	شــروع	می	کنم.	یکی	از	شــعارهایی	که	امشب	
می	خواهم	بگویم	و	خیلی	زیباســت،	شــعار	»ابوثمامه	صائدی«36	است.	ابوثمامه	
شــخصی	اســت	که	از	اصحاب	امیرالمؤمنین	در	صفین	و	جمل	بود	و	با	دشــمنان	

جنگیده	است.	یک	شخصیت	دالور،	شجاع	و	باذکاوت	بود.
مســلم	بن	عقیل37	که	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	

ابی	عبداهلل	آمد	و	گفت:
ُل  �تَ �تْ ِه لَا �تُ

َ
لّل

َ
َك، َو لَا َو ا وا ِم�زْ ُ ِر�ب �تَ ِد ِا�تْ لَاِء �تَ َ�ى َهوأُ

أَ
ِى ا

�زّ َداُء، اإِ �زِ
ْ
ل
َ
َك ا

َ
ِسی ل �زْ ِه! �زَ

َ
لّل

َ
ِدا اَع�بْ َ �ب

أَ
ا ا َ »�ی

ا  َ ی َد�ز �تِ
َّ
ل
َ
لَاهتَ ا لّصَ

َ
ِه ا �تُ َهدزِ �یْ

َّ
ْد َصل ِى َو �تَ

ّ
ی َ��ب �تَ

ْ
ل
أَ
�زْ ا

أَ
ِ��بُّ ا

أُ
ُه، َو ا

َ
لّل

َ
اَء ا َ �زْ سث َك اإِ

َل ُدو�زَ �تَ �تْ
أُ
َ��تَّی ا

َها« �تُ َو�تْ
وم  �ز�ث ه  �ت ا م�ز ک�ث �ت اد دا�م  �ت دا�یى که اع�ت �ز �ز

آ
ه ا �ب  . دا�ی�ت م �ز ا�ز ! �ب ا�ز ا�ب �ت

آ
ا

��ت  �ی رس �ز م ا�ز �وی �ت �ز �ز �ر�زى که می �ز ع�زی ا�ی د. �ی و�ی ه سث �ت ما ک�ث ا�م سث می گدز �ز
و�ده 

آ
را واهد �ب و دا�م و دلم می �ز ��ز

آ
ک ا ط �ی �ت م. �ز دا�ز ا�ز �ی �ب �ب هاد�ت �ا ع�ت واهم سث می �ز و �ز

م. وا�ز �ز گر �ب ما�ز د�ی ک �ز واهد �ی ده دلم می �ز هر سث ا�ز طز ع ادز ود. مو�ت سث
این	آدمی	که	عاشــق	شــهادت	است،	آمد	گفت:	من	یک	چیز	دوست	دارم	و	

آخرین	آرزوی	من	این	است	که	یک	نماز	دیگر	بخوانم.	امام	حسین	فرمود:
«؛ �زَ �ی ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ل
َ
ُه ِم�زَ ا

َ
لّل

َ
َك ا

َ
َعل َ ، �ب لَاهتَ لّصَ

َ
َکْر�تَ ا »دزَ

را� دهد. ا�ا�ز �ت گرز ما�ز و �ا ا�ز �ز د �ت داو�ز ادی، �ز �ت ما�ز ا�ز اد �ز ه �ی �ب
خودت	برو	به	دشمن	بگو	آتش	بس	بدهند	که	ما	نماز	بخوانیم.	آمد	و	به	یکی	
از	نیروهــای	دشــمن	گفت:	ابی	عبداهلل	تقاضای	آتش	بــس	به	اندازه	وقت	نماز	کرده	

است.
همان	طــور	کــه	می	دانید	نماز	در	میدان	جنگ،	نماز	خوف	اســت	و	دو	رکعت	

الکافی، ج ۵، ص۴۷؛ مرآة العقول، ج۱۸، ص۳۸۵؛ بحاراالنوار، ج۱۹، ص۱6۳.  *

به فرموده امام صادق؟ع؟ شعار 
امام حسین؟ع؟ روز عاشورا و شعار 
اهل بیت؟مهع؟، »یا محمد« است.

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 ابی عبداهلل؟ع؟ آمد و 

امام؟ع؟ به ایشان فرمود:
اَلَة، َجَعَلَك َاهلُل ِمَن  َذَکْرَت َالّصَ

یَن. َاْلُمَصّلِ
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اســت.	اگــر	هــم	به	جماعــت	بخوانند	امام	جلو	می	ایســتد	یک	رکعــت	را	یک	گروه	
اقتــدا	می	کننــد	و	گــروه	دیگــر	پاســداری	می	دهنــد،	آن	گــروه	رکعــت	دوم	را	خــود	
می	خواننــد	و	می	روند	پاســداری	می	کننــد	و	گروهی	که	پاســداری	می	دادند	رکعت	
دوم	را	به	امام	اقتدا	می	کنند؛	یعنی	هر	گروهی	یک	رکعت	نمازشان	با	امام	خوانده	

می	شود.
یکی	از	آن	افراد	بی	دین	سپاه	دشمن	به	نام	حصین	بن	نمیر38	گفت:	ما	اجازه	
نمی	دهیم!	به	ابی	عبداهلل	بگویید:	نماز	شما	قبول	نیست	که	حبیب	بن	مظاهر39 

وارد	جنگ	شد.*
ابی	عبــداهلل	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	می	کشید	
که	بهترین	آدم	روی	زمین	اآلن	است؛	یعنی	ما	از	او	دیگر	بهتر	روی	زمین	نداریم	و	این	

شخصیت	دارنده	علم	الهی	است.**

َبَناِتــِه َو	 ُمْصَطَفــی	
ْ
َال آِلِل	 ٍدَعــَزاًء	 اِس	ِسْبِط	ُمَحّمَ ی	َحْبِس	َخْیِر	َالّنَ

َ
َعل

َزْوِجَهــا َو	 	 ِبــّیِ َالّنَ ِلَزْهــَراِء	 ْحَمــَدَعــَزاًء	
َ
أ َبْعــِد	 ِمــْن	 َاهلِل	 ــِم	

ْ
ِعل ِخَزاَنــِة	

ِهــْم ِ
ّ
َغــْرِب	ُکل

ْ
ــْرِق	َو	َال

َ
ْهــِل	َالّش

َ
ِد1َعــَزاًء	ِل

َ
ُمَسّد

ْ
ُحَسْیِن	َال

ْ
ی	َحْبِس	َال

َ
َو	ُحْزنًا	َعل

این	ســه	بیت	شــعر	شاید	کمتر	مطرح	شده	است.	یک	چند	نفری	را	کشت	و	
بعد	هم	شهید	شد.	ظاهرًا	ابی	عبداهلل	باالی	سرش	نیامده	است؛	چون	این	حرف	
درســت	نیســت	که	ابی	عبداهلل	باالی	ســر	همه	شــهدا	آمده	اســت؛	اصاًل	امکانش	
نبود.	مرحوم	سماوی40	در	ابصارالعین41	می	گوید:	هشت	یا	نه	شهید	را	ابی	عبداهلل	

باالی	سرشان	آمده	است.

احترام اهل بیت؟مهع؟ در قرآن
برداشــتی	که	من	از	این	شــعار	می	خواهم	بکنم	این	اســت	ما	باید	نســبت	به	

اهل	بیت	وظایف	مان	را	انجام	بدهیم.
اهل	بیــت	بــه	اراده	تکوینی	الهی	معصوم	و	پاکیزه	از	هر	پلیدی	هســتند.	قرآن	

در	سوره	احزاب	می	فرماید:

وقعة الطف، ص۲۲۹؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۲۱؛ عوالم العلوم والمعارف، ج۱۷، ص۲6۴.  *
المناقب، ج۴، ص۱۰۴.  **

بعد از نماز، ابوثمامه اجازه رفتن 
به میدان گرفت و پس از خواندن 
رجزی زیبا و کشتن چند نفر، 
شهید شد:
َعَزاًء ِلِل َاْلُمْصَطَفی َو َبَناِتِه
ٍد اِس ِسْبِط ُمَحّمَ َعَلی َحْبِس َخْیِر َالّنَ
ِبّيِ َو َزْوِجَها َعَزاًء ِلَزْهَراِء الّنَ
ْحَمَد

َ
ِخَزاَنِة ِعْلِم َاهلِل ِمْن َبْعِد أ

ِهْم ْرِق َو َاْلَغْرِب ُکّلِ
َ

ْهِل َالّش
َ
َعَزاًء ِل

ِد
َ

َو ُحْزنًا َعَلی َحْبِس َاْلُحَسْیِن َاْلُمَسّد

پیام شعار ابوثمامه صائدی 
انجام وظیفه نسبت به 
اهل بیت؟مهع؟ است.
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*»
ً
را ْ�ِه�ی ْم �تَ

ُ
َرك َ�ّهِ ُ ِ َو �ی �ت �یْ �بَ

ْ
ْهَل ال

أَ
َ� ا ْ �ب لّرِ

َ
ُم ا

ُ
ك ِه�بَ َع�زْ

دزْ لّلُه ِل�یُ
َ
ُد ا ِر�ی ُ ما �ی

�زَّ »اإِ
ما  اه �ا ا�ز سث دی و گ�ز ل�ی واهد �پ ط می �ز �ت د �ز داو�ز د؛ �ز �ی دا و �سول�ث �ا اطاع�ت ک�ز �ز

د. اك سا�ز ما �ا �پ د و کاملا سث �ت دو� ک�ز �ی اهل �ب
در	این	ســوره	حدود	بیســت	آیه	خدا	از	ضمیر	جمع	مؤنث	اســتفاده	کرده	که	
منظور	زنان	پیامبر	هستند؛	اما	در	این	بین	در	این	آیه	یک	جا	فرموده	است	»َعْنُکُم	

ْجَس«؛	معلوم	است	این	اهل	بیت،	زنان	پیامبر	نیستند. َالّرِ
شــیعه	و	ســنی	دربــاره	ایــن	آیــه	نوشــته	اند:	شــش	مــاه	تمــام	پیامبــر	دِر	خانــه	

حضرت	زهرا	می	آمد	و	این	آیه	را	می	خواند.**

بی احترامی عبداهلل بن حوزه
اتفاقــًا	روز	عاشــورا	اول	صبــح	وجــود	مقــدس	ابی	عبــداهلل	ایســتاده	بــود،	یک	
گودال	هایــی	کنــده	بودنــد	از	یــک	طرفی	که	پشــت	خیمه	بود	دشــمن	نتواند	حمله	

کند،	داخلش	هم	هیزم	ریخته	و	آتش	زده	بودند.
بــا	 حــوزه42	 بــن	 عبــداهلل	 نــام	 بــه	 دشــمن	 خبیث	هــای	 ایــن	 از	 یکــی	
محمد	بن	اشعث43	جلو	آمدند.	عبداهلل	به	امام	حسین	گفت:	برای	خودتان	آتش	
درست	کردید،	عجله	نکنید	ما	شما	را	می	کشیم	و	شما	به	آتش	ملحق	می	شوید.
ابی	عبــداهلل	یــک	نگاهــی	کرد	و	عرضه	داشــت:	خدایا!	این	را	بــا	همین	آتش	
بســوزان	که	حرمت	ما	را	منکر	شــده	اســت.	اتفاقًا	همان	لحظه	پای	اسبش	لغزید،	

در	همان	آتش	افتاد	و	به	درک	واصل	شد.***

بی احترامی محمد بن اشعث
محمــد	بــن	اشــعث	ایــن	صحنــه	را	دیــد،	رو	بــه	امام	حســین	کــرد	و	گفــت:	
یا	اباعبداهلل!	این	تصادفی	بود	فکر	نکنید	شما	نزد	خدا	حرمتی	دارید.	امام	حسین	
ِه�بَ 

دزْ لّلُه ِل�یُ
َ
ُد ا ِر�ی ُ ما �ی

�زَّ فرمــود:	چــرا	احتــرام	نداریم؟	مگر	تــو	ایــن	آیــه	را	نشــنیدی؟	»اإِ
«	اهل	بیت؟مهع؟،	ما	هستیم.

ً
را ْ�ِه�ی ْم �تَ

ُ
َرك َ�ّهِ ُ ِ َو �ی �ت �یْ �بَ

ْ
ل
َ
ْهَل ا

أَ
َ� ا ْ �ب لّرِ

َ
ُم ا

ُ
ك َع�زْ

وقتــی	پیامبــر	و	امیرالمؤمنیــن،	امام	حســن	و	امام	حســین،	فاطمــه	زهــرا؟اهس؟	
پنج	تایی	دور	هم	جمع	شدند	و	جبرئیل	هم	آمد.

احزاب، ۳۳.  *
ْشــُهٍر - ِإَذا 

َ
َة أ َكاَن َیُمــّرُ ِبَبــاِب َفاِطَمــَة ِســّتَ ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه 

َ
ّنَ َرُســوَل َاهَّلِل َصّل

َ
َنــِس ْبــِن َماِلــٍك : أ

َ
»َعــْن أ  **

ْهــَل َاْلَبْیــِت« )بحاراالنــوار، ج۲۵، ص ۲۳۷؛ اثبــات الهداة، 
َ
ــَاَة َیــا أ َج ِإَلــی َصــَاِة َاْلَفْجــِر َیُقــوُل: َالّصَ َخــَر

ج۲، ص۲۷۰؛ شــواهد التنزیــل، ج۲، ص۱۸(.
وقعة الطف، ص۲۱۹؛ االرشاد، ج۲، ص۱۰۲؛ اعام الوری، ص۲۴۴.  ***

اهل بیت؟مهع؟ به اراده تکوینی 
الهی و به استناد آیه تطهیر معصوم 

و پاکیزه از هر پلیدی هستند.

عبداهلل بن حوزه و 
محمد بن اشعث از خبیث های 
دشمن در روز عاشورا که نسبت 
به امام حسین؟ع؟ بی احترامی 
نمودند، با نفرین امام به درک 

واصل شدند.
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ام	ســلمه44	آن	جــا	بــود،	گفــت:	یا	رســول	اهلل!	من	هم	بیایم	و	ششــمی	بشــوم؟	
فرمود:	ام	سلمه	تو	همسر	من	هستی	و	زن	خوبی	هستی؛	ولی	نمی	شود.*

اهل	بیت	منحصر	در	پنج	تن	است	و	صرفا	سرایت	به	سایر	ائمه	پیدا	می	کند.
تا	این	حرف	را	)حرمتی	نزد	خدا	ندارید(	محمد	بن	اشــعث	زد،	امام	حســین	
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	ثقلین45،	حدیثی	است	که	شیعه	و	سنی	نقل	کرده	اند.

وظایف ما در مقابل اهل بیت؟مهع؟
رسول	خدا	از	من	و	شما	راجع	به	اهل	بیت	چهار	وظیفه	خواست	و	فرمود:

«؛ اَمهتِ َ �ی �تِ
ْ
ل
َ
ْوَم ا َ ُهْم �ی

َ
ٌع ل �ی �زِ

َ ا سث َ �ز
أَ
َعهتٌ ا َ ْ��ب

أَ
»ا

�ث  اع�ت �ز ام�ت سث �ی دهد �و�ز �ت ام �ب �ب ه �ا ا�ز �ز �ی ها� وطز �ز �پ ول می دهم اگر کسی ا�ی م�ز �ت
م: می ک�ز

1. یاری کردن
اولیــن	وظیفــه	ای	که	در	مقابــل	اهل	بیت	داریــم	یاری	کردن	آنهاســت.	پیامبر	

فرمود:
�تی«؛ �ی �زٌ ِلاهل �ب »ُمِع�ی

د. �ی ا�ی ک�ز �ت م�ز �ا �ی �ی اهل �ب
ایــن	حضــور	و	این	کــه	مــداح	می	آیــد	می	خوانــد	شــما	نالــه	می	زنیــد	و	اشــک	
می	ریزیــد	و	مجلســش	را	گــرم	می	کنیــد،	یــاری	کــردن	اهل	بیــت	اســت.	گــرم	کردن	
مجلــس	امام	حســین؟ع؟،	حضــور	در	برنامه	هــا،	نصــب	علم	عزاداری	یــاری	کردن	
اهل	بیت	است.	هر	کس	فکر	کند	به	چه	شیوه	ای	می	تواند	اهل	بیت	را	یاری	کند	با	

سخن،	مال،	آبرو،	زیارت	رفتن	و...

عظمت روضه خوانی
مورد	اول:

آقــا	 آیــت	اهلل	 فرمودنــد:	 بنــده	 بــه	 زنجانــی	 شــبیری	 آیت	اهلل	العظمــی	
سیدعبدالهادی	شیرازی46	یک	شب	خواب	دید	ابی	عبداهلل	نشسته	یک	دفتری	
هم	جلویش	باز	است	و	آقایی	هم	آنجاست،	ابی	عبداهلل	به	آن	شخص	فرمود:	اسم	

بحاراالنوار، ج۱۰، ص۱۴۱.  *
مقتل الحسین خوارزمی، ج۱، ص۲۴۹؛ المناقب، ج۴، ص۸۵؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۳۰۲.  **

اهل بیت؟مهع؟ منحصر در پنج تن 
است و صرفًا سرایت به سایر 
ائمه؟مهع؟ پیدا می کند.

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

پیامبر؟ص؟ فرمود:
ُمِعیٌن اِلهل بیتي.

گرم کردن مجلس امام حسین؟ع؟، 
حضور در برنامه ها، 
نصب علم عزاداری
یاری کردن اهل بیت؟مهع؟ است.
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فالنی	را	خط	بزنید	ایشان	روضه	خوان	ما	نیست.
آقــا	ســیدعبدالهادی	می	گویــد:	من	این	آقا	را	می	شــناختم.	بعد	فرمود:	اســم	
ســیدجعفر	شــیرازی	را	بنویس،	ایشان	روضه	خوان	ما	اســت.	باز	آقای	عبدالهادی	

می	گوید:	اتفاقًا	این	سیدجعفر،	روضه	خوان	نبود	و	درس	می	گفت.
ایشــان	می	گویــد:	از	خــواب	کــه	بیــدار	شــدم	نــزد	ســیدجعفر	شــیرازی	رفتــم	
و	گفتــم:	مگــر	شــما	بــرای	ابی	عبــداهلل	روضــه	می	خوانیــد؟	گفــت:	بلــه	مــن	ســالی	
دو	ســه	مرتبه	گاهی	خانواده	خودم	را	جمع	می	کنم،	گاهی	هم	در	جلســات	درســم	

یادی	از	ابی	عبداهلل	می	کنم.
گفتــم:	مــن	یک	چنیــن	خوابی	دیدم.	رفتــم	آن	آقا	را	پیدا	کردم،	دیدم	ایشــان	
هم	از	روضه	خوانی	ابی	عبداهلل	بیرون	آمده	و	مشــغول	کار	اداری	شــده	اســت.	وقتی	

به	ایشان	گفتم،	گریه	زیادی	کرد.
مورد	دوم:

حضــرت	آیــت	اهلل	العظمی	گلپایگانــی47	روز	عاشــورا	کــه	می	شــد	ســه	چهــار	
ساعت	پای	روضه	می	نشست،	تمام	که	می	شد	داخل	اتاق	می	رفت	و	خانواده	اش	
را	جمــع	می	کــرد	و	می	گفت:	می	خواهم	روضه	بخوانم.	ایشــان	خودش	روز	عاشــورا	
روضه	خــوان	ابی	عبــداهلل	می	شــد.	نــوار	ایشــان	هســت	عصــر	عاشــورا	ایــن	شــعر	را	

می	خواند:

نمی	زننــد مرغــی	 آشــیانه	 بــه	 آتــش	

نبــود آل	عبــا	 خیمــه	 خیمــه،	 کــه	 گیــرم	

مقــام	معظم	رهبــری؟دم؟	در	نماز	جمعه	تهران	و	در	جاهــای	متعدد	مقیدند	که	
روضه	برای	ابی	عبداهلل	بخوانند؛	این	افتخار	است.

معین	اهل	بیت	با	اشک	و	حضور	در	مجلستان،	با	نماز	اول	وقتتان،	با	زینت	
اهل	بیت	بودن،	با	اخالق	نیکویتان	باشید.

۲. برآورده کردن حاجات آنان
دومین	وظیفه	ای	که	ما	در	مقابل	اهل	بیت	داریم	این	اســت	که	حاجات	آنها	

را	برآورده	کنیم.	پیامبر	فرمود:	علی	فرمود:
ُهْم«؛ ُ �ب ُهْم َ�َوا�أِ

َ
ی ل ا�زِ َ �ت

ْ
»َوال

د. �ی و�ده ک�ز
آ
را ها �ا �ب �ز

آ
ا�ت ا �ا�ب

با اشک و حضور در مجلس روضه، 
 با نماز اول وقت، 

 با زینت اهل بیت؟مهع؟ بودن، 
با اخالق نیکویتان می توان معین 

اهل بیت؟مهع؟ بود.

پیامبر؟ص؟ فرمود:
َواْلَقاِضی َلُهْم َحَواِئُجُهْم؛

حاجات اهل بیت؟مهع؟ را برآورده 
کنید.
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اآلن	من	و	شما	چه	حاجتی	از	اهل	بیت	را	می	توانیم	برآورده	کنیم؟	یاری	کردن	
دین،	کمک	به	حرم	و	زائرشــان،	پرداختن	خمس	مان	و	دوســت	داشتن	کسانی	که	

در	مسیر	اهل	بیت	کار	می	کنند.	علی؟ع؟	فرمود:
ا«؛* َ �ز َع�تَ �ی َ��بَّ سثِ

أ
ا ا َ �ز َ��بَّ

أ
»َم�زْ ا

د. اسث ه �ب �ت د دوس�ت داسث ا�ی عه های ما �ا �ب �ی هر کسی ما �ا دوس�ت دا�د سث

٣. دوست داشتن
سومین	وظیفه	ای	که	ما	در	مقابل	اهل	بیت	داریم	این	است	که	آنها	را	دوست	

داشته	باشیم.	پیامبر	فرمود:
ه«؛ ِه َو ِلَ�ا�زِ �بِ

ْ
ل �تَ ُهْم �بِ

َ
ُمِ��بُّ ل

ْ
»ال

د. �ی اسث ه �ب �ت �ت م�ز �ا دوس�ت داسث �ی اهل �ب

4. حمایت کردن با دست
چهارمیــن	وظیفــه	ای	که	ما	در	مقابل	اهل	بیت	داریم؛	حمایت	کردن	از	آنها	با	

دست	است.	پیامبر		فرمود:
ِدِه«؛** �یَ ُهْم �بِ ُع َع�زْ ا�زِ

َ
لّ�

َ
»ا

د. �ی ا�ز ا�ز ما �ما�ی�ت ک�ز �ت ا دس�ت �ب
از	اهل	بیــت	در	برابــر	شــبهات	و	شــبهه	افکنان	دفــاع	کنیــم.	از	اهل	بیــت	بــا	

حمایت	از	علما،	با	تنها	نگذاشتن	ولی	فقیه	دفاع	کنیم.
امــام	رهبــر	کبیــر	انقالب،	بزرگ	تریــن	دفاع	تاریــخ	را	در	عصر	مــا	از	اهل	بیت	با	
بنیان	گذاری	جمهوری	اســالمی	داشــت.	ایشــان	کاری	کرد	نام	اهل	بیت		و	شــیعه	
در	دنیا	طنین	افکن	شــود.	شــهداء،	مدافع	اهل	بیت	بودنــد.	در	تمام	وصایای	آنان	
ســفارش	بــه	اســالم	و	نمــاز	و	انقــالب	و	ولی	فقیه	اســت.	هرکســی	فکر	کنــد	چگونه	

می	تواند	مدافع	اهل	بیت	و	یاور	آنان	باشد.
همان	طورکه	می	دانید	ابی	عبداهلل	سیدالشهداء	است	و	شهدای	کربال	»سادة	
الشــهداء«	هســتند.	پس	همه	اینها	بزرگ	هســتند؛	خدایا!	به	حق	سیدالشــهداء	و	

شهدای	کربال	قسمت	می	دهیم	ما	را	از	این	خاندان	جدا	مگردان.

كنزالدقایق، ج۹، ص۱۴۹. بحاراالنوار، ج۳۵، ص۱۹۹؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ۱۲۸؛ تفسیر   *
ْرِض ُمِعیــٌن 

َْ
ْهــِل َال

َ
َتْوِنــی ِبُذُنــوِب أ

َ
ــِفیُع َلُهــْم َیــْوَم َاْلِقَیاَمــِة َو َلــْو أ

َ
َنــا َالّش

َ
ْرَبَعــٌة أ

َ
»َقــاَل َرُســوُل َاهَّلِل؟ص؟: أ  **

اِفــُع 
َ

وا ِإَلْیــِه َو َاْلُمِحــّبُ َلُهــْم ِبَقْلِبــِه َو ِلَســاِنِه َو َالّد اِلهل بیتــی َو َاْلَقاِضــی َلُهــْم َحَواِئَجُهــْم ِعْنــَد َمــا ُاْضُطــّرُ
َعْنُهــْم ِبَیــِده« )الخصــال، ج۱، ص ۱۹6؛ وســائل الشــیعه، ج۱6، ص۳۳۳؛ عیــون اخبــار الرضــا َعَلْیــِه 

ــَاُم ، ج۱، ص۲۵۹(. الّسَ

یاری کردن دین، کمک به حرم 
و زائر اهل بیت؟مهع؟، پرداختن 
خمس و دوست داشتن کسانی که 
در مسیر اهل بیت؟مهع؟ کار می کنند 
مصداق برآورده کردن حاجات 
ایشان است.

پیامبر؟ص؟ فرمود: اْلُمِحّبُ َلُهْم 
ِبَقْلِبِه َو ِلَساِنه؛ اهل بیت من را 
دوست داشته باشید.

اِفُع َعْنُهْم 
َ

پیامبر؟ص؟ فرمود: َالّد
ِبَیِدِه؛ با دستتان از ما حمایت کنید.

دفاع از اهل بیت؟مهع؟ در برابر 
شبهات و شبهه افکنان، دفاع 
با حمایت از علما، با تنها نگذاشتن 
ولی فقیه، مصداق حمایت از 
اهل بیت؟مهع؟ است.

امام خمینی؟هر؟ در عصر ما 
بزرگ ترین مدافع اهل بیت؟مهع؟ 
و شهدا نیز مدافع اهل بیت؟مهع؟ 
بودند.
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فیش مرثیه شب دوم محرم )ورودیه(

در تمــام دنیــا فقــط یک مکان اســت که بدون هیچ مانعی دعا باال مــی رود و به هدف اجابت می رســد و آن حرم و کربالی امام 
ِته. َعا َتْحَت ُقّبَ

ُ
حسین؟ع؟ است. اَجاَبة الّد

ــاَلُم... ای جابر قبر حسین را زیارت کن که معادل صد  نبی مکرم اســالم؟ص؟ به جابر فرمودند: َیا َجاِبر ُزر َقْبَر َاْلُحَســْیِن َعَلْیِه َالّسَ
ة. کربال قطعه ای از زمین نیست؛ بلکه قسمتی از بهشت است که خداوند   َاْرُض الَجّنَ

َ
حج است و بعد هم اضافه کردند اّنَ َکْرَبال

آن را در زمین قرار داده است و روز قیامت هم بقیه جای خود که باالترین قسمت بهشت است برگردانده می شود.
انبیاء الهی کربال را زیارت کرده اند و بر مظلومیت عزیز زهرا گریسته اند1.ان شاءاهلل کربالی ما هم در این مجلس امضاء شود.

این دل تنگــــــــم عقده ها دارد
ای خــــــــدا مــــــــا را کربالیی کن
ای حســــــــین جانم

دارد کربــــــــــــال  میـل  گوئــــــــــیا 
بعد از آن با ما هر چه خواهی کن

ای حســــــــین جانم

وقتی در دوم محرم کاروان به کربال رســید، حضرت بعد از آن که از اســم آن ســرزمین ســوال کردند مشــتی از خاک را برداشــته و 
ْرَبُة. چقدر خوش بوئی ای خاک!2 سپس فرمودند: همین جا فرود آیید؛ َهاُهَنا ُمَناُخ ِرَکاِبَنا و  ُتَها َالّتُ ّیَ

َ
بوئیدند و فرمودند: َواهًا َلِك أ

َمَحّطُ ِرَحاِلَنا و َمسَفُک ِدَماُؤَنا. این جا محل اقامت ما و جایی است که خون ما بر آن می ریزد، جایگاه قبرهای ماست که جدم 
رسول اهلل این را خبر داده.3

بــــــــار بگشــــــــائید این جا کربالســــــــت
تویــــــــی اصغــــــــر  گهــــــــواره  کربــــــــال،  

آب و خاکش با دل و جان آشناســــــــت
مقتــــــــل عبــــــــاس مه پیکــــــــر تویــــــــی

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 می طلبد و کسی به فریاد او نمی رسد.4

یا صاحب الزمان! نمی دانم این جمله چه کرد با دل و جانتان! زینب؟اهع؟ با چه حالی به زمین کربال فرود آمد؛ ولی نقل شــده 
جوانان بنی هاشم دور محمل دختر زهرا را گرفتند و با احترام از مرکب پایین آمد، یک طرف عباس ایستاد، یک طرف علی اکبر، 

یک طرف قاسم و عون و جعفر!

اما دل ها بسوزد روز یازدهم هم می خواهد از این سرزمین بیرون برود؛ اما محرمی برای زینب نمانده که بی بی را کمک کند، 
ْوِط. با تازیانه می زدند تا سوار بر شترها شوند.5 َخَذ ِبَضْرِبِهّنَ ِبالّسَ

َ
بلکه )یااهلل( راوی می گوید دیدم: َفأ

بمیرم دیدند دختر علی؟ع؟ وارد گودی قتلگاه شــد، بدن برادر را در آغوش گرفت و حلقوم برادر را بوســید و صدا زد: َیا أِخی َلْو 
ِحیِل َو المقام... 6 اگر اختیاری با من بود کنارت می ماندم حتی اگر درندگان بیابان بدنم را پاره پاره کنند اما... رت َبْیَن الّرَ َخِیّ

ای پاره پاره تن به خدا می ســــــــپارمتچون چاره نیست می روم و می گذارمت

همه صدا بزنید حسین...

كامل الزیارات ۱. برگرفته از احادیث 
۲. روضه های شیخ جعفر  شوشتری

۳. مقتل خوارزمی    
۴. معالی السبطین

۵. مقتل مقرم
6. سوگنامه آل محمد

یز(
)گر

ه  
دم

مق
یه

مرث
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رور
پ
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پیامبر ؟ص؟ فرمود: ُمِعیٌن اِلهل بیتی.

گرم کردن مجلس امام حسین؟ع؟، حضور 
در برنامه هــا، نصــب علــم عــزاداری یــاری 

کردن اهل بیت؟مهع؟ است.
بــا اشــک و حضــور در مجلــس روضــه، بــا 
بــا زینــت اهل بیــت؟مهع؟  نمــاز اول وقــت، 
بودن، بــا اخالق نیکویتــان می توان معین 

اهل بیت؟مهع؟ بود.

پیامبر؟ص؟ فرمود: َواْلَقاِضی َلُهْم َحَواِئُجُهْم؛ 
حاجات اهل بیت؟مهع؟ را برآورده کنید.

دفــاع از اهل بیــت؟مهع؟ در برابــر شــبهات و 
شــبهه افکنان، دفاع بــا حمایــت از علما، با 
تنها نگذاشــتن ولی فقیه، مصداق حمایت 

از اهل بیت؟مهع؟ است.

پیامبــر؟ص؟ فرمــود: اْلُمِحــّبُ َلُهــْم ِبَقْلِبــِه َو 
داشــته  دوســت  را  مــن  اهل بیــت  ِلَســاِنه؛ 

باشید.

اِفــُع َعْنُهْم ِبَیــِدِه؛ با 
َ

پیامبــر؟ص؟ فرمــود: َالّد
دستتان از ما حمایت کنید.

دفــاع از اهل بیــت؟مهع؟ در برابــر شــبهات و 
شــبهه افکنان، دفاع بــا حمایــت از علما، با 
تنها نگذاشتن ولی فقیه مصداق حمایت از 

اهل بیت؟مهع؟ است.

امــام خمینــی؟هر؟ در عصــر مــا بزرگ ترین 
مدافــع اهل بیــت؟مهع؟ و شــهدا نیــز مدافــع 

اهل بیت؟مهع؟ بودند.

شــعار گویــای هدف یــک گروه و یــا یک فرد 
اســت و اولین شــعاری که در اسالم داشتیم 

 َاهلُل ُتْفِلُحوا« بود.
ّ

»ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإال

شعار به معنای نشانه و عالمت، گاهی تابلو 
و پرچم و گاهی شــعر و یا یک مطلب است. 
شــعار باید کوتاه، گویــا، محرک، بیان کننده 
هــدف، مــوزون و آســان در حفــظ و تکــرار 

باشد.

مســلمانان حین ساخت مسجد مدینه این 
شعار را می دادند:

ِخَرِة
ْ

 َخْیُر َال
َ
ُه اَلَخْیَر ِإاّل ُهّمَ ِإّنَ

َ
َالّل

ْنَصاِر َو َاْلُمَهاِجَرِة 
َ ْ
َفاْغِفْر ِلل

شعار جنگ بدر: َیا َنْصَر َاهلِل ِاْقَتِرْب ِاْقَتِرْب
شــعار مســلمین در جنگ احــد: »اهلُل أْعَلی َو 

 َمْوَلی َلُکم«
َ

َنا َو ال
َ

أَجل« و »اهلُل َمْوال

یــک شــاعر یــا ذاکــر می توانــد 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 کرده اند؛ 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 می کنند.

گاهی اســتفاده منفی از شعار می شود، مثل 
«، توســط خوارج در به   هلِلِّ

ّ
شــعار »ال ُحکَم إال

شهادت رساندن علی؟ع؟

شــعار  صــادق؟ع؟  امــام  فرمــوده  بــه 
شــعار  و  عاشــورا  روز  حســین؟ع؟  امــام 

اهل بیت؟مهع؟، »یا محمد« است.

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 
ابی عبــداهلل؟ع؟ آمــد و امام؟ع؟ به ایشــان 
ِمــَن  َاهلُل  َجَعَلــَك  ــاَلَة،  َالّصَ َذَکــْرَت  فرمــود: 

یَن. َاْلُمَصّلِ
بعــد از نماز، ابوثمامه اجازه رفتن به میدان 
گرفت و پس از خواندن رجزی زیبا و کشتن 

چند نفر، شهید شد:
َبَناِتـــِه َو  َاْلُمْصَطَفـــی  ِلِل  َعـــَزاًء 

ٍد اِس ِسْبِط ُمَحّمَ َعَلی َحْبِس َخْیِر َالّنَ
َزْوِجَهـــا َو  ِبـــّیِ  الّنَ ِلَزْهـــَراِء  َعـــَزاًء 

ْحَمــَد
َ
أ َبْعــِد  ِمــْن  ِعْلــِم َاهلِل  ِخَزاَنــِة 

ِهـــْم ـــْرِق َو َاْلَغـــْرِب ُکّلِ
َ

ْهـــِل َالّش
َ
َعـــَزاًء ِل

ِد
َ

َو ُحْزنًا َعَلی َحْبِس َاْلُحَسْیِن َاْلُمَسّد
پیام شــعار ابوثمامه صائدی انجام وظیفه 

نسبت به اهل بیت؟مهع؟ است.

اهل بیــت؟مهع؟ بــه اراده تکوینی الهــی و به 
اســتناد آیــه تطهیــر معصــوم و پاکیــزه از هــر 

پلیدی هستند.
اســت  پنج تــن  اهل بیــت؟مهع؟ منحصــر در 
و صرفــًا ســرایت بــه ســایر ائمــه؟مهع؟ پیــدا 

می کند.

عبــداهلل بــن حــوزه و محمــد بــن اشــعث از 
خبیث های دشمن در روز عاشورا که نسبت 
به امام حسین؟ع؟ بی احترامی نمودند، با 

نفرین امام به درک واصل شدند.

رســول خــدا از مــا چهــار وظیفــه نســبت بــه 
مقابــل  در  و   خواســتند  اهل بیــت؟مهع؟ 
شــفاعت روز قیامــت را تضمیــن فرمودنــد: 
یــاری کردن، بــرآورده کردن حاجــات آنان، 

دوست داشتن و حمایت کردن با دست

برگ  2
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی لّصاِد�تِ

َ
وا َمَع ا لّلَه َو ُکو�زُ

َ
وا ا �تُ

وا ِا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ل
َ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
بحث	امســال	ما	بررســی	پیام	شعارهای	عاشورا	است؛	بحثی	که	کمتر	به	آن	

پرداخته	شده	است.
امشــب	رجزی	را	از	شــخصیتی	می	خوانم	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	امام	حسین؟ع؟	بزرگ	تر	است.

ً
اوال

: جزء	گردان	های	ویژه	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	
ً
ثانیا

َخِمیــس	داشــت.	خمیــس	یعنی	پنج	شــنبه	و	بــه	معنای	
ْ
گروهــی	بــه	نــام	ُشــْرَطُة	ال

گــردان	پنج	شــنبه	اســت.	تعــداد	ایــن	گــردان	زیــاد	نیســت	و	یک	ســری	افــراد	ویژه	
امیرالمؤمنین؟ع؟	جزئش	هستند	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	امام	حسین؟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	عابس48	بود	و	وقتی	سخنرانی	او	تمام	شد،	حبیب	بلند	

شد	و	گفت:	هر	چه	ایشان	گفت	من	تأیید	می	کنم.****

توبه، ۱۱۹.  *
الصابة، ج۲، ص۱۴۲.  **

رجال البرقی، ص۴.  ***
وقعة الطف، ص۱۰۰.  ****

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

حبیب، پیامبر خدا؟ص؟ را دیده و از 
امام حسین؟ع؟ بزرگ تر است، جزء 
گردان های ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
یعنی ُشْرَطُة اْلَخِمیس بوده و 
هنگام اولین سخنرانی مسلم در 
کوفه سخنرانی نمود.
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در	منابع	کنونی	معروف	شــده	که	امام	حســین	به	حبیب	نامه	ای	نوشــت	و	او	
را	دعــوت	کــرد؛	امــا	بــه	نظر	می	رســد	که	حبیب	نیــاز	به	نامه	نداشــت	و	آمــاده	بود	و	

خودش	آمد.
کسانی	که	امام	حسین	به	آنها	نامه	داده،	انگیزه	ای	در	آنها	ایجاد	کرده	است؛	
اما	حبیب	یک	انســان	ویژه	ای	اســت	و	کســی	بود	که	پیشــگویی	می	کرد.*	وقتی	با	
میثم	تمار49	مواجه	شــد	گفت:	تو	را	قبل	از	کربال	اعدام	می	کنند	و	همین	اتفاق	هم	
افتاد؛	میثم	28	ذی	الحجه	از	زندان	آزاد	شد	و	به	مختار50	گفت:	من	را	می	کشند	و	

تو	زنده	می	مانی	و	دو	روز	به	شروع	محرم	میثم	تمار	به	شهادت	رسید.
این	شخصیت	با	این	جایگاه،	وقتی	شهید	شد،	تعبیر	مقتل	این	است:

«؛**
ً
ا �ز ِلَك ُ�َ��یْ  دزَ

َ
اِهٍر َهّد َ �زُ ُم�ز ْ �بُ �ب �ی َل َ��بِ �تِ

ا �تُ ّمَ
َ
»ل

. �ت اسث داهلل؟ع؟ گدز اع�ب می �وی ا�ب �ی ر ع�ز �ی �ث
أ
ا د �ت ه سث �ت �ب ک�ث �ی �تی ��ب و�ت

بعد	از	این	جریان،	امام	حسین	عرض	کرد:	خدایا!	من	این	حادثه	را	به	خاطر	
تو	تحمل	می	کنم.

رجز حبیب بن مظاهر
حبیب	ظهر	عاشورا	موقع	نماز	به	میدان	آمده	و	گفت:

ْطَهُر***
أ
ُم َو ا

ُ
ك َكى ِم�زْ �زْ

أ
ْ��زُ ا �زَ

َ
ل اِهٌر   َ �بِى ُم�ز

أ
�بٌ َو ا �ی ا َ��بِ َ �ز

أ
ا

م. ر�ی ه �ت رز اك�ی ر و �پ اک �ت ما �پ . ما ا�ز سث اهر اس�ت د�م ُم�ز م و �پ �ب �ی ، ��ب م�ز
من	حبیب	پســر	مظاهر	هســتم.	شــما	دارید	از	یک	ظالم	حمایت	می	کنید	و	
کسانی	هستید	که	اهل	پیمان	شکنی	هستند	ولی	اولین	ویژگی	ما	پاکیزگی	است.

َهُر طزْ
أَ
هتً َو ا َّ ݡى ُ��ب

َ
ْعل

أَ
ْ��زُ ا

َو �زَ رُ  َ ْک�ث
أَ
هتً َو ا

َ
 ُعّد

ُ
َعّد

أَ
ْم ا �تُ �زْ

أَ
ا

ُر**** ْص�بَ
أَ
ُم َو ا

ُ
ك ْو�زَى ِم�زْ

أَ
ْ��زُ ا

َو �زَ َد�ُ  عز
أ
اِء ا َد الَو�ز ْم ِع�زْ �تُ �زْ

أَ
َو ا

�ت  �ز اس�ت که ما اهل ��ب گى ما ا�ی رث �ز و�ی ر اس�ت ولى دوم�ی �ت �ث �ی ا�ز ا�ز ما �ب عداد�ت ما �ت سث
گر ما  گى د�ی رث د و و�ی �ی ك�ز ه��ت ما�ز سث �ی ما �پ م. سث مد�ی

آ
ا هد�ز ا م و �ب ل دا��ی م. دل�ی �ی ه��ت

م. رس�ی دا�ت و� و �ز ادا� و ص�ب �ز اس�ت که ما و�ز ا�ی
درس	اعتقادی	که	از	این	پیام	می	گیریم	اهمیت	ایمان	و	باور	قلبی	اســت	که	

زمینه	ساز	شجاعت	و	صبر	است.

رجال الکشی، ج۱، ص۲۹۲؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۹۲.  *
وقعة الطف، ص۲۳۱  **

المالی للصدوق، ص۱6۰؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۸6؛ ریاض االبرار، ج۱، ص۲۰۴.  ***
الفتوح، ج۵، ص۱۰۷؛ المناقب، ج۴، ص۱۰۳؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۲6.  ****

حبیب یک انسان ویژه ای است که 
پیشگویی می کرد.

بعد از شهادت حبیب، 
امام حسین؟ع؟ عرض کرد:

خدایا! من این حادثه را به خاطر تو 
تحمل می کنم.

حبیب ظهر عاشورا اینگونه رجز 
خواند:

أَنا َحِبیٌب َو أِبي ُمَظاِهٌر
َلَنْحُن أْزَکی ِمْنُکُم َو أْطَهُر

ْکَثُر
َ
ًة َو أ

َ
 ُعّد

ُ
َعّد

َ
ْنُتْم أ

َ
أ

ْظَهُر
َ
ًة َو أ ْعَلی ُحّجَ

َ
َو َنْحُن أ

ْنُتْم ِعْنَد الَوفاِء أغَدُر
َ
َو أ

ْصَبُر
َ
ْوَفی ِمْنُکُم َو أ

َ
َو َنْحُن أ

درس اعتقادی رجز حبیب، 
اهمیت ایمان و باور قلبی است که 

زمینه ساز شجاعت و صبر است.
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آن	مطلبی	که	من	می	خواهم	بیان	کنم	این	اســت:	در	قرآن	مجید	یک	مؤمن	
داریــم،	چهار	گــروه	هم	مقابلش	داریم	که	شــامل:	1-کافر،	2-	منافــق،	3-	آدم	های	
بینابیــن؛	نــه	خیلــی	ایمان	محکمی	دارد	و	نه	کفرش	زیاد	اســت،	4-	مســتضعف	

فکری.
گــروه	اول	کــه	مؤمــن	هســتند.	ده	هــا	آیــه	در	قــرآن	داریــم:	اگــر	انســان	ایمــان	و	
اعتقــادش	قوی	باشــد	نه	شــبهه	او	را	از	پا	درمــی	آورد،	نه	در	جنگ	می	ترســد	و	نه	به	
مســیر	گناه	کشــیده	می	شــود.	مؤمن	کســی	اســت	که	ایمان	در	قلب	و	عمل	اوست	
و	در	زندگی	اش	مشــاهده	می	شــود؛	لذا	در	حوزه	اخالق	می	خواهد	پلیس	باشــد	یا	
نباشد،	رعایت	می	کند.	در	حوزه	اقتصاد	اهل	ربا	و	رشوه	نیست؛	در	حوزه	عبادت	
نمازش	را	می	خواند؛	یعنی	یکی	از	مهم	ترین	عوامل	محرک	و	بازدارنده	ایمان	است	

لذا	در	سوره	حجرات	می	فرماید:
ِسِهْم  �زُ �ز

أَ
ْمَواِلِهْم َوا

أَ
ا اَهُدوا �بِ َ وا َو�ب ُ ا�ب

َ ْر�ت َ ْم �ی
َ
ّمَ ل

ُ ـِه َوَ�ُسوِلِه �ث
َّ
الل وا �بِ َم�زُ

آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
و�زَ ال ِم�زُ ُموأْ

ْ
َما ال

�زَّ »اإِ
«؛* و�زَ اِد�تُ َك ُهُم الّصَ ـ�أِ

َ
ول

أُ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی �زِى َس�بِ

دا  ا�ز�ث �ا د� �اه �ز دا�د و مال و �ب ک هم �ز ما�ز دا�د و سث م�ز کسی اس�ت که ا�ی موأ
د. می دهد و �اس�ت هم می گو�ی

راه های تقویت ایمان

١. بهره گیری از حواس ظاهری
اولیــن	راه	تقویــت	ایمــان	بهره	گیــری	از	حــواس	ظاهــری	اســت.	در	تقویــت	
ایمانتــان،	تــالش	کنید.	ائمه	مــا	گاهی	می	فرمودند:	شــما	به	نعمت	هــای	خداوند	

نگاه	کنید.	علی	فرمود:
َصر«؛** ْ �ب

أ
َر ا

َّ
ك �زَ »َم�زْ �تَ

ود. ا می سث �ز �ی د، �ب �ث د�ی �ز �ی هركه �ب

داستان
کســی	منکــر	خدا	بــود،	نزد	امام	صادق	آمــد،	آقا	فرمود:	به	ایــن	تخم	مرغ	نگاه	
کــن،	اگــر	یــک	مقدار	فکر	کنــی	می	فهمی	کــه	این	خودبه	خــود	ایجاد	نشــده	و	خالق	
دارد.	قرآن	می	گوید:	به	آســمان	و	زمین	نگاه	کنید،***	به	شــتر	نگاه	کنید.****	پس	

حجرات، ۱۵.  *
نهج الباغه، نامه ۳۱.  **

روم، ۵۰.  ***
غاشیه، ۱۷.  ****

اگر انسان ایمان و اعتقادش قوی 
باشد؛ نه شبهه او را از پا درمی آورد، 
نه در جنگ می ترسد و نه به مسیر 
گناه کشیده می شود.

بهره گیری از حواس ظاهری، 
فطرت و عقل سه راه تقویت ایمان 
است.
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یک	راه	تقویت	ایمان	استفاده	حواس	است.

۲. فطرت
دومین	راه	تقویت	ایمان،	فطرت	اســت.	فطرت	خدادادی	اســت.	سرشــت	
هــر	کســی	به	وجود	خــدا	و	عظمت	او	اعتراف	می	کند.	هر	فرزندی	براســاس	فطرت	

توحیدی	متولد	می	شود.
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	می	شــود،	خدا	را	

صدا	می	زند؛	این	فطرت	است.

3. عقل و خرد
ســومین	راه	تقویت	ایمان،	عقل	و	خرد	اســت.	عقل	حکم	می	کند	این	عالم	
خالقــی	دارد.	ایــن	نظم	فراگیر،	ناظمی	دارد.	عقل	حکــم	می	کند	این	خالق	عالم،	

ازلی	و	ابدی	باشد	و	به	هیچ	چیز	وابسته	نباشد.
آیا	می	شــود	پیامبر	خدا	از	دنیا	برود	و	برای	خودش	جانشــینی	نگذارد؟	عقل	
حکــم	می	کند،	می	شــود	مدیریــت	جامعه	را	افــراد	غیرمعصوم	به	دســت	بگیرند؟	
عقل	می	گوید:	نه.	آن	کسی	که	می	خواهد	حکومت	جامعه	دینی	را	به	دست	بگیرد	
و	به	مردم	خط	بدهد	غیر	از	فقیه	باشــد؟	عقل	می	گوید:	نه.	بحث	والیت	فقیه	هم	

همین	است.
امام	خمینی؟هر؟	فرمود:	والیت	فقیه	دلیل	نمی	خواهد؛	چون	روشن	است.	
هزاروصدوهفتاد	ســال	اســت	که	امام	زمان؟جع؟	در	پس	پرده	غیبت	است،	این	
مــردم	می	خواهند	نمــاز	بخوانند	و	روزه	بگیرند	و	می	خواهند	حدود	اجرا	شــود،	چه	
کســی	باید	بــرای	این	ها	مبانی	دیــن	و	احکام	حکومتی	را	اجرا	کند؟	معلوم	اســت	

این	کار	پزشک	و	مهندس	نیست.
ارتش،	والیتش	با	نظامی	ها	اســت	آنها	در	مورد	جنگ	اطالع	دارند.	در	کشــور	
اســالمی	اگــر	حکومــت	نباشــد	باز	هم	فقیه	اســت	منتهــا	در	احکام،	اگــر	حکومت	
تشــکیل	شــد	اداره	اش	در	فقه	اســت.	امــام	می	فرماید:	تصــورش	در	تصدیق	کافی	

است.

سرشت هر کسی به وجود خدا و 
عظمت او اعتراف می کند و هر 

فرزندی براساس فطرت توحیدی 
متولد می شود.

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 می کند.
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وه های مقابل مؤمن گر

1. کافر
اولین	گروه	مقابل	مؤمن،	کافر	است	که	خدا	می	فرماید:	عذابش	شدید	است	
و	بایــد	بــه	جهنــم	بــرود؛	چــون	می	دانــد	دین	حق	اســت	اما	منکــر	می	شــود،	معاند	
است،	لجوج	است؛	مثل	ابولهب51	و	ابوجهل52.	پیامبر	به	ابوجهل	معجزه	نشان	

داد،	گفت:	سحر	است.

۲. منافق
دومیــن	گروه	مقابل	مؤمن،	منافق	اســت.	منافق	اعتقــادی	به	جهنم	می	رود؛	
یعنی	کســی	که	به	زبان	می	گوید:	من	مســلمان	هســتم	و	در	قلبش	کافر	اســت.	قرآن	
در	جاهــای	مختلــف	منافــق	و	کافــر	را	کنار	هــم	آورده	و	می	فرماید:	عــذاب	دردناک	
در	انتظــار	آنهاســت.	آغــاز	ســوره	بقــره	دو	آیــه	در	مــورد	کافــران	و	چندیــن	آیــه	درباره	
منافق	اســت.	300	آیه	در	قرآن	کریم	به	پدیده	نفاق	پرداخته	اســت.	رســول	خدا	به	
امیرالمؤمنیــن	فرمــود:	مــن	از	مؤمــن	و	کافر	بر	تو	نمی	ترســم	اما	از	منافــق	چرب	زبان	و	

آراسته	بر	تو	می	ترسم.*

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	می	شود	یا	خیر.
این	شــخص	در	ســپاه	فرعون	رفت	و	گفت:	من	با	فرعون	می	آیم	تا	به	موســی	
برســم،	اگر	دیدم	موســی	دارد	پیروز	می	شــود	و	فرعون	نابود	می	شــود،	فورًا	به	موســی	

ملحق	می	شوم	و	اگر	دیدم	موسی	را	کشتند	همان	جا	می	مانم.
وقتی	که	قوم	موســی	از	دریا	رد	شــد	و	قوم	فرعون	وارد	آب	شد	و	غرق	شد،	قبل	
از	آن	کــه	قــوم	فرعــون	غرق	شــود،	دید	موســی	پیروز	شــد،	فــورًا	خودش	را	جــدا	کرد	و	
دنبال	حضرت	موسی	دوید.	خدا	یک	فرشته	ای	فرستاد	اسب	او	را	به	طرف	لشکر	

فرعون	برگرداند	تا	غرق	شدند.

نهج الباغه، نامه ۲۷.  *

کفار، منافقین، مرجئین و 
مستضعفین فکری گروه های 
مقابل مؤمنین هستند.

کافر به جهنم می رود؛ چون 
می داند دین حق است اما منکر 
می شود.

منافق اعتقادی یعنی کسی که به 
زبان می گوید من مسلمان هستم 
و در قلبش کافر است، به جهنم 
می رود.

3۰۰ آیه در قرآن به پدیده نفاق 
پرداخته است.
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نفاق شبث بن ربعی
شــبث	بن	ربعی53	در	تمام	تاریخ	اســالم	معروف	است	که	هم	با	رسول	خدا	و	
هم	با	مدعیان	نبوت	بوده	است،	هم	با	خلیفه	سوم	بوده	و	هم	با	علی	بن	ابی	طالب،	
هم	جزء	لشــکر	امام	حســن	بوده	و	هم	جزء	لشــکر	معاویه،	هم	در	کربالست	و	هم	در	

لشکر	مختار؛	یعنی	هرکجا	می	دید	به	نفعش	است	به	همان	طرف	می	رفت.

٣. مرجئین
سومین	گروه	مقابل	ایمان،	مرجئین54	هستند.

حمــزه	سیدالشــهداء	را	یــک	غــالم	وحشــی	در	احد	کشــت.	بعد	از	شــهادت	
حمــزه	او	پشــیمان	شــد	و	خدمــت	پیامبــر	گرامــی	اســالم	آمــد	و	گفــت:	می	خواهــم	
مسلمان	شوم	ولی	نه	اسالم	محکم	چون	در	کفر	بوده،	یک	اسالم	نیمه	بندی	دارد.
هم	چنیــن	قاتــل	جعفــر	بــن	ابی	طالــب	توبــه	کــرد	کــه	بــه	این	هــا	»مرجئیــن«	

می	گویند؛	یعنی	کسانی	که	به	اسالم	شک	داشتند	و	منتظر	فرصت	بودند.
در	سوره	توبه	آیه	106	خدا	می	فرماید:

ٌم«؛ ٌم َ�ِك�ی ـُه َعِل�ی
َّ
ِهْم َوالل �یْ

َ
و�بُ َعل �تُ َ ا �ی

ُُهْم إَِوّمَ �ب
ّ
ِ َعدز ُ ا �ی

ّمَ ـِه اإِ
َّ
ْمِر الل

ْو�زَ ِلاأَ َ ُرو�زَ ُمْر�ب �زَ
آ
»َوا

ها �ا  �ز
آ
ا ا (؛ �ی داس�ت ا �ز ا�ز �ب د )و کا�سث ده ا�ز ا� سث دا واگدز رما�ز �ز ه �ز گر، �ب و گروهی د�ی

د  داو�ز د(؛ و �ز �ز اسث ه �ب ��ت ا�ی رد )هرطو�كه سث �ی دز ا�ز �ا می �پ �ز
آ
ه ا و�ب د، و ی �ت ا�ت می ک�ز ا�ز م�ب

! م اس�ت ا و �ك�ی دا�ز
جوان	هــای	عزیــز!	بــه	مطالعــه	و	نمــاز	و	حضــور	در	مجالــس	اهل	بیت	محکم	
وهابی	هــا	 از	 پشــتیبانی	 کــه	 آنهایــی	 چــه	 ماهــواره	ای	 شــبکه	های	 اآلن	 باشــید.	
می	کنند	و	چه	شــبکه	های	شــیعی	که	دارند	به	اسم	شــیعه	و	اهل	بیت	)متأسفانه(	

اختالف	افکنی	می	کنند	آمدند	که	شما	را	به	دسته	سوم	بکشانند.
شــخصی	گفــت:	کتابــی	در	کویــت	چاپ	شــد	کــه	راجع	به	شــخصیت	های	
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	شبکه	ها	رفتم	و	گفتم:	سالم	من	را	به	این	آقا	
برســانید	و	بگویید:	این	شــبکه	با	این	روش	جز	دشمن	تراشی	و	فاصله	ایجاد	کردن	

بین	مذاهب،	سود	دیگری	ندارد.
مقــام	معظــم	رهبــری؟دم؟	فرمــود:	شــما	بــا	توهین	بــه	مقدســات،	کدام	گــروه	را	

می	توانید	جذب	کنید.

شبث بن ربعی در تمام تاریخ اسالم 
معروف است که هرکجا می دید 
به نفعش است به همان طرف 

می رفت.

مرجئین یعنی کسانی که به اسالم 
شک داشتند و منتظر فرصت 

بودند.

شبکه های ماهواره ای معاند و 
اختالف افکن از سنی و شیعه 
آمده اند که مردم را به دسته 

مرجئین بکشانند.
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ما	پیرو	و	فرزند	غدیر	هستیم،	سر	ما	برود	از	شهادت	حضرت	زهرا	عقب	نشینی	
نمی	کنیــم.	دفاع	از	ائمه	و	غدیر	با	خون	و	گوشــت	ما	آغشــته	اســت؛	امــا	باید	توجه	
داشــته	باشــیم	و	واقع	نگر	باشــیم،	بدانیم	میلیون	ها	مســلمان	با	ســالیق	و	باورهای	
متفــاوت	در	دنیا	زندگی	می	کنند	و	مشــترکات	فراوانی	دارنــد؛	البته	اختالفاتی	هم	

دارند.	اختالف	افکنی	ثمره	ای	جز	شادی	دشمن	ندارد.

4. مستضعف فکری
چهارمیــن	گــروه	مقابــل	ایمــان،	مســتضعف	فکری	اســت.	در	دنیــا	این	گروه	
زیــاد	هســتند؛	یعنــی	افرادی	که	اآلن	ســایر	مذاهــب	را	دارند	و	فکر	هــم	می	کنند	که	
درســت	می	گویند	و	کســی	هم	به	این	ها	چیزی	نگفته	است.	نه	معاند،	نه	کافر	و	نه	
منکر	هســتند	اما	فکر	می	کنند	عقیده	شان	درست	است.	حاال	اگر	این	شخص	با	
ایــن	عقیــده	از	دنیا	رفت؛	تکلیفش	چیســت؟	خدا	می	فرماید:	شــما	به	این	ها	کار	

نداشته	باشید:
ُدو�زَ  ْه�تَ َ ا �ی

َ
هتً َول

َ
ل ُعو�زَ ِ��ی ِ��ی َْ��تَ ا �ی

َ
ِ ل َ�ا�ز

ْ
ِول

ْ
َ�اِء َوال ّ

اِل َوال�زِ َ �ب �زَ ِم�زَ الِرّ �ی َع�زِ صزْ ُمْ��تَ
ْ
ا ال

َّ
ل »اإِ

لًا«؛* �ی َس�بِ
د  ه ا�ز �ت را� گر�ز ا� �ت �ث ��ت �ز راس�تی �ت ا�ز و کودکا�زى که �ب �ز ه ا�ز مردا�ز و �ز �ز دس�ت

آ
مگر ا

ط  �ز م��ی
آ
ا�ت ا�ز ا �ب رای �ز ه �اهی )�ب د، و �ز ا�ه ای دا��ز ه �پ د(؛ �ز �ز ع�ز صز  م��ت

ً
ا �ت �ت �ی )و ��ت

د. �ز ا�ب لوده( می �ی
آ
ا

حبیــب	گفــت:	ما	جزء	گروه	مؤمن	هســتیم،	حجت	و	دلیل	داریم؛	لذا	شــک	
هم	نمی	کنیم،	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	
امشب	در	ذهنتان	باشد	تا	ان	شاءاهلل	بهره	ای	از	مجالس	ابی	عبداهلل	برده	باشیم.

نساء، ۹۸.  *

مستضعفین فکری یعنی افرادی 
که الن سایر مذاهب را دارند و فکر 
هم می کنند که عقیده شان درست 
است و کسی هم به این ها چیزی 
نگفته است.
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

فیش مرثیه شب سوم محرم )ذکر حضرت رقیه؟اهس؟(

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 1 و اباعبداهلل همه هستی او بود؛ 

حتی در اوج حوادث درد دل هایش را به بابا می گفت.
راوی می گوید: دیدم وقتی امام سوی میدان می آمد کودکی با قدم های لرزان خود را به آقا رسانید و دامن او را گرفت:

؛ بابا به من نگاه کن. فِاّنِی عطشان؛ بابا من تشنه ام« اشک از دیدگان حضرت جاری شد، فرمود: »یا ابه ُانظر اَلّیَ
ُه وکیلی؛ می دانم تشنه ای خداوند تو را سیراب کند« گفتند: او رقیه دختر امام است.2 ه اهلُل ُیسقیِک فاّنَ »ُبَنّیَ

دل ها را روانه حرم کوچک و باصفای آن عزیزی کنیم که حرمش نیاز به روضه خوان ندارد و با دست های کوچکش گره های 
بزرگ را باز کرده، او که درس فدا شدن در راه امام زمان را به همه ما می دهد.

ِهید3
َ

اَلُم َعَلْیِك َیا ِبْنَت َاْلُحَسْیِن َاْلّش ْخَت َوِلّیِ َاهلِل! َالّسَ
ُ
اَلُم َعَلْیِك َیا أ اَلُم َعَلْیِك َیا ِبْنَت َوِلّیِ َاهلِل! َالّسَ َالّسَ

ای محبان مدفنم گر کنج ویران خانه اســــــــت
کودکــــــــی بودم سه ســــــــاله نازپرورد حســــــــین

خوب می دانید جای گنج در ویرانه اســــــــت
رفتــــــــم از دنیا و قبرم کنج زندان خانه اســــــــت

همیــن حــرم باصفا یک روزی خرابه شــام بوده، که نیمه شــبی سه ســاله از خواب بیدار شــد، هی صدا می زند: أیــن ابی؟ پدرم 
کجاســت؟ االن او را دیــدم. اهــل خرابه دورش را گرفتنــد؛ اما هرقدر نوازش می کنند آرام نمی گیرد؛ }آخه دختر عزیز پدر اســت؛ 
اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشــد؛ اما او که بابا نداره{ صدای شــیون از همه بلند شــد، گویا مصیبت ها تازه شــده، بر سر و 

صورت می زنند.
یک مرتبه دیدند خرابه نورانی شــد طبقی را وارد کردند جلوی رقیه گذاشــتند، دســتمالی بر آن قرار دارد. با دست های کوچک 
دستمال را کنار زد! یا اهلل! یا حسین! چشمش افتاد به سر بریده بابا، یه ناله ای 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 می کند صدا زد:

ذی َقَطَع وَ ِریَدک؟ کی سر تو رو از بدن جدا کرده؟«
َ
»یا ابتاه من ذاّل

ذی َخَضبَك ِبِدمائَك؟ چه کسی محاسنت را به خونت رنگین کرد؟« 4
ّ
»یا أَبتاُه، َمْن َذا اَل

ســر را به ســینه چســبانید و گریه می کرد؛ آخ بمیرم )یا بقیة اهلل!( دیدند لب ها را بر لب های بابا گذاشــت، ناله ای زد و به زمین 
افتاد هر چه او را صدا زدند: رقیه جان، عزیز برادرم، جوابی نمی آید. 5

رقیــــــــه فــــــــدای بابا شــــــــدگوشــــــــه خرابه غوغا شــــــــد

همه بگویید یا حسین.

نورانیــــــــت رخ  فــــــــدای  پــــــــدر 
ای گل خوش بــــــــو ز درختت که چید؟

ســــــــنگ جفا کــــــــه زد به پیشــــــــانیت
تیغ کــــــــه رگ هــــــــای گلویــــــــت برید؟

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

یز(
)گر

ه  
دم

مق
یه

مرث
ش 

رور
پ

یه
مرث

ج 
  او

د(
فرو

ن )
ایا

پ

برگ  3
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

حبیب بن مظاهر ظهر عاشورا موقع 
نمــاز رجــزی خوانــد کــه در بردارنــده 
پنج ویژگی اصحــاب اباعبداهلل؟ع؟ 

است.

حبیب، پیامبر خــدا؟ص؟ را دیده و از 
امام حسین؟ع؟ بزرگ تر است، جزء 
گردان هــای ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
یعنی ُشْرَطُة اْلَخِمیس بوده و هنگام 
کوفــه  در  مســلم  ســخنرانی  اولیــن 

سخنرانی نمود. 

حبیب یک انسان ویژه ای است که 
پیشگویی می کرد. 

امــام  حبیــب،  شــهادت  از  بعــد 
حســین؟ع؟ عرض کــرد: خدایا! من 
ایــن حادثــه را بــه خاطــر تــو تحمــل 

می کنم.

حبیــب ظهــر عاشــورا اینگونــه رجــز 
خواند:

أَنــا َحِبیــٌب َو أِبــی ُمَظاِهــٌر
َلَنْحــُن أْزَکی ِمْنُکــُم َو أْطَهُر

ْکَثــُر
َ
أ َو  ًة 

َ
ُعــّد  

ُ
َعــّد

َ
أ ْنُتــْم 

َ
أ

ْظَهُر
َ
ًة َو أ ْعَلی ُحّجَ

َ
َو َنْحــُن أ

ْنُتــْم ِعْنــَد الَوفــاِء أغــَدُر
َ
َو أ

ْصَبُر 
َ
ْوَفی ِمْنُکُم َو أ

َ
َو َنْحُن أ

درس اعتقادی رجز حبیب، اهمیت 
ایمان و باور قلبی است که زمینه ساز 

شجاعت و صبر است.

اگــر انســان ایمان و اعتقــادش قوی 
باشد؛ نه شــبهه او را از پا درمی آورد، 
نه در جنگ می ترســد و نه به مســیر 

گناه کشیده می شود.

ظاهــری،  حــواس  از  بهره گیــری 
فطرت و عقل ســه راه تقویت ایمان 

است. 

سرشــت هــر کســی بــه وجــود خــدا و 
هــر  و  می کنــد  اعتــراف  او  عظمــت 
فرزندی براســاس فطــرت توحیدی 

متولد می شود.

عقــل حکــم بــه وجــود خالــق بــرای 
بــرای  جانشــین  نصــب  بــه  عالــم، 
ســپردن  ممنوعیــت  و  پیامبــر 
جانشــینی پیامبــر بــه غیــر معصــوم 

دارد.

والیــت فقیــه دلیــل عقلــی دارد و آن 
اینکه در زمان غیبت امام زمان این 
فقیه اســت که مبانی دیــن و احکام 

حکومتی را اجرا می کند.  

و  مرجئیــن  منافقیــن،  کفــار، 
مستضعفین فکری گروه های مقابل 

مؤمنین هستند.

کافر به جهنم می رود؛ چون می داند 
دین حق است اما منکر می شود.

منافــق اعتقــادی یعنی کســی که به 
زبــان می گوید من مســلمان هســتم 
و در قلبــش کافــر اســت، بــه جهنــم 

می رود.

3۰۰ آیــه در قــرآن بــه پدیــده نفــاق 
پرداخته است.

شــبث بن ربعی در تمام تاریخ اسالم 
معــروف اســت کــه هرکجــا می دیــد 
بــه نفعــش اســت بــه همــان طــرف 

می رفت.

مرجئیــن یعنی کســانی که به اســالم 
فرصــت  منتظــر  و  داشــتند  شــک 

بودند.

و  معانــد  ماهــواره ای  شــبکه های 

شــیعه  و  ســنی  از  اختالف افکــن 
دســته  بــه  را  مــردم  کــه  آمده انــد 

مرجئین بکشانند.

مستضعفین فکری یعنی افرادی که 
الن ســایر مذاهب را دارند و فکر هم 
می کنند که عقیده شان درست است 
و کســی هم بــه این ها چیزی نگفته 

است.

برگ  3
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46																سیری	در	رجزها	و	شعارهای	عاشوراییان

عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی لّصاِد�تِ

َ
وا َمَع ا لّلَه َو ُکو�زُ

َ
وا ا �تُ

وا ِا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ل
َ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
اصحــاب	 کردیــم	 عــرض	 اســت.	 عاشــورا	 شــعارهای	 تحلیــل	 مــا	 بحــث	
ابی	عبــداهلل،	بنی	هاشــم	و	خــود	امام	حســین	رجزهایــی	خواندنــد	کــه	اگــر	بتوانیــم	
خالصــه	ای	از	آنهــا	را	نقــل	کنیــم،	هــم	اهداف	آنهــا	را	می	شناســیم	و	هم	بــا	تاریخ	و	

زوایای	نهفته	تاریخ	آشنا	می	شویم.
روز	عاشــورا	در	نقــل	دارد:	آن	زمانــی	کــه	عــده	زیــادی	از	دشــمن	کشــته	شــده	
بــود،	یــک	وقتــی	عمربن	ســعد55	نــگاه	کرد	دیــد	خیلــی	از	افــراد	به	نام	لشــکرش	از	
 بیــن	رفته	انــد،	شــخصی	را	به	نــام	عمروبن	حجاج56	بود	فرســتاد	و	گفت:	برو	کار	را	

جمع	کن.
او	وســط	لشــکر	آمــد	و	رو	بــه	لشــکر	کــرد	و	گفــت:	ای	احمق	هــا!	شــما	بــا	یــک	
آدم	های	عادی	نمی	جنگید،	این	ها	شــیرهای	شهر	هستند،	اینها	کسانی	هستند	

که	در	شهادت	و	کشته	شدن	دارند	سبقت	می	گیرند؛	گروهی	به	میدان	بیایید.
ایــن	حرف	دشــمن	اســت	که	خودشــان	را	نــادان	و	احمق	معرفی	کرد	و	ســپاه	

ابی	عبداهلل	را	به	شیران	شهر	تشبیه	کرد.**

توبه، ۱۱۹.  *
االرشاد، ج۲، ص۱۰۳؛ اعام الوری، ص۲۴۴؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۱۹.  **

عمروبن حجاج از افراد به نام 
لشکر عمربن سعد در روز عاشورا 
پس از کشته شدن تعداد زیادی 
از همرزمانش، خودشان را 
نادان و احمق معرفی و سپاه 
ابی عبداهلل؟ع؟ را به شیران شهر 
تشبیه کرد.
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شخصیت انس بن حارث
من	می	خواهم	رجز	و	شعر	یکی	از	شهدای	کربال	به	نام	انس	بن	حارث	اسدی	

کاهلی57	را	توضیح	دهم.
ایشــان	کســی	اســت	که	از	پیامبر	خدا	روایت	کرده	که	با	اشاره	به	امام	حسین	

فرمود:
ُصْرُه«؛* �زْ �یَ

ْ
ل ْم �زَ

ُ
ك ُه ِم�زْ

َ
ْدَ�ك

أَ
َم�زْ ا ِ �زَ ِعَرا�ت

ْ
ل
َ
ْ��زٍ ِم�زَ ا

أَ
ا ُل �بِ

�تَ �تْ ُ �زَ �ی ْ ُ�َ��ی
ْ
ی ال ْع�زِ َ ا �ی

ی َهدزَ �زِ
ْ  ِا�ب

�زَّ »اإِ
�ز �و�ز 

آ
ود، هرکسی ا ه می سث �ت لا ک�ث ام کر�ب ه �ز �زی �ب م�ی ؟ع؟ د� سر�ز �ز �رم ���ی �پ

د. ا�ی ک�ز د او �ا �ی ا�ی د �ب اسث �ب
انس،	ســال	ها	قبل	از	شــهادت	امام	حســین	خانه	و	زندگی	اش	را	رها	کرد	و	به	

نزدیکی	سرزمین	کربال	رفت	و	سکونت	پیدا	کرد.
محمد	بن	سعد58	در	کتاب	الطبقات	الکبری59	می	نویسد:	شخصی	به	نام	
عریان	بن	هیثم60	بود	که	از	کربال	عبور	کرد،	دید	انس	در	آن	جا	که	بیابان	بود،	زندگی	
می	کنــد.	بــه	او	گفت:	این	جا	چه	می	کنی؟	گفت:	من	از	رســول	خدا	شــنیدم	که	در	
این	ســرزمین	امام	حســین	کشــته	می	شــود	می	ترســم	این	واقعــه	اتفــاق	بیفتد	و	من	
نباشــم.	آمــدم	زندگی	ام	را	این	جا	گذاشــتم	که	هر	موقع	این	اتفــاق	افتاد	من	حاضر	

باشم.**
اتفاقــًا	روز	عاشــورا	خدمــت	ابی	عبــداهلل	آمــد	و	گفت:	من	خیلی	وقت	اســت	
کــه	منتظــرم	و	از	جــدت	هــم	شــنیده	ام،	اجــازه	بدهیــد	مــن	بــه	میــدان	بــروم.	یک	
پیشــانی	بندی	بســت	و	ابروهایــش	را	بــاال	زد	تــا	روی	چشــمش	نیایــد.	در	مقاتــل	

نوشته	اند	18	نفر	را	کشت	و	بعد	شهید	شد.
داســتان	انس	و	ده	ها	جریان	دیگر،	مبین	آگاهی	امام	حســین	و	حتی	برخی	از	
اصحــاب	و	افــراد	بــه	حادثه	کربال	بوده	اســت.	حتی	انبیاء	الهــی	از	این	جریان	خبر	

داده	اند.
حضــرت	موســی	آمــد	از	کربــال	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	می	شود	خواستیم	تو	هم	بدانی.***
حضرت	عیســی	اولین	کســی	بــود	که	فرمود:	بــر	قاتالن	امام	حســین	زیاد	لعن	

المناقب، ج۱، ص۱۴۰؛ بحاراالنوار، ج۱۸، ص۱۴۱؛ مثیراالحزان، ص۱۷.  *
الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۵، ح۴۲۴.  **

بحاراالنوار، ج ۴۴، ص۲۴۲؛ ریاض االبرار، ج۱، ص۱۷۲؛ عوالم العلوم والمعارف، ج ۱۷، ص۱۰۱.  ***

انس بن حارث بر اساس روایتی 
که از پیامبر درباره شهادت 

امام حسین؟ع؟ شنیده بود، 
سال ها قبل از شهادت امام؟ع؟ 
خانه و زندگی اش 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 
امام حسین؟ع؟ توسط حضرت 
عیسی؟ع؟ و سنگ نوشته معبد 

یهود، مبین آگاهی امام حسین؟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	)کنیســه61(	ســیصد	ســال	قبل	از	
بعثت	رسول	خدا	سنگی	پیدا	شد	که	بعد	از	شهادت	ابی	عبداهلل	هم	این	را	دیدند؛	

یک	شعری	روی	این	سنگ	نوشته	بود	که	هیچ	کس	معنایش	را	نمی	فهمید.
* ِ�َ�ا�بِ

ْ
ل

َ
ْوَم ا َ ِه �ی ّدِ اَعهتَ �بَ َ �ز َ سث  

ً
ا �ز �تْ ُ�َ��یْ

َ
ل �تَ هتٌ �تَ ّمَ

أُ
و ا ُ ْر�ب �تَ

أَ
ا

دا؟ص؟ �و�ز  دسث �سول �ز د �ب ا� دا��ز �ز �ت د ا�ز �ز ؟ع؟ �ا می ک�ث �ز ا ام�تی که امام ���ی �ی
آ
ا

د؟ ك�ز ا�ز �ا �ب �ث اع�ت �ز ام�ت سث �ی �ت
بعد	از	شهادت	امام	حسین	عده	ای	در	این	کنیسه	رفتند	و	این	شعر	را	دیدند،	
فهمیدنــد	ایــن	سنگ	نوشــته	کهن	ســه	قرن	پیش	اشــاره	به	شــهادت	امام	حســین	

داشته	است.
پس	انکار	علم	به	قصه	کربال	ممکن	نیســت.	در	زندگی	همه	ما	یک	اتفاقات	
مثبــت	و	منفــی	می	افتد	چــه	بدانیم	و	چــه	ندانیم؛	منتهــا	ما	چون	ظرفیــت	نداریم	

نمی	دانیم.
یک	راننده	کافی	است	بداند	که	یک	روز	تصادف	می	کند	دیگر	از	خانه	بیرون	
نمی	آیــد؛	چــون	ظرفیت	نیســت.	حوادث	آینده	را	به	ما	اطــالع	نمی	دهند؛	اما	امام	
و	پیامبــر	چــون	ظرفیت	دارند	حادثه	ای	که	به	طور	طبیعــی	و	اختیاری،	بدون	جبر	و	

روی	روال	عادی	پیش	می	آید	را	خبردار	می	شوند.
قصــه	کربــال	اگــر	هــم	بیــان	شــده،	علــم	ابی	عبــداهلل	یــک	علــم	جداگانــه	و	

اختصاصی	است	و	هیچ	منافاتی	با	اختیار	او	ندارد.
عزیزانــی	کــه	در	فتح	المبیــن62	روی	میــن	می	رفتنــد،	گاهــی	بــه	این	هــا	گفته	
می	شــد	ایــن	میــدان	میــن	بــا	صد	تا	شــهید	بایــد	باز	شــود،	آیا	مجبــور	بودنــد؟	آنها	

می	دانستند	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	زندگــی	اش	را	به	کربال	آورد	و	امام	حســین	را	درک	کــرد،	از	روی	اختیار	
چنیــن	انتخابــی	کرده	اســت	و	کســی	او	را	مجبور	نکرد.	او	اجازه	میــدان	گرفت	و	به	

شهادت	رسید.

المالی للصدوق، ص۱۳۱؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۹۳؛ بحاراالنوار، ج ۴۴، ص۲۲۴.  *

امام و پیامبر چون ظرفیت دارند 
حادثه ای که به طور طبیعی و 
اختیاری، بدون جبر و روی روال 
عادی پیش می آید را خبردار 
می شوند.
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رجز انس بن حارث
* ِ َ�ا�ز �یْ

َّ ل�ث
َ
َعهتُ ا �ی ُل َ�ْر�بٍ سثِ

آ
َو ا ْ�َم�زِ  لّرَ

َ
َعهتُ ا �ی ُل َعِلّىٍ سثِ

آ
ا

د. �ز �ا�ز ه��ت �ی رو سث �ی ، �پ دا�ز �ر�ب ا�ز د و �ز [ ��ما�ز ا�ز دا�ز ا�ز رو ]�ز �ی دا�ز على؟ع؟، �پ ا�ز �ز
شــیعه	یعنــی	پیــرو؛	در	کربال	دو	شــیعه	وجــود	دارد:	پیــرو	خدا	و	پیرو	شــیطان.	

هرکه	پیرو	علی	بن	ابی	طالب	است	پیرو	خداست.
بغــض	 داســتان	 کربــال	 داســتان	 چــون	 ابی	عبــداهلل؟	 آل	 نگفــت:	 چــرا	
علی	بن	ابی	طالب	و	امامت	ایشان	است.	هرکسی	پیروی	ابوسفیان	است،	شیعه	

شیطان	است.

منشأ پیدایش تشیع
نکتــه	ای	کــه	می	خواهــم	عرض	کنم	این	اســت:	خیلی	ها	ســؤال	می	کنند	که	
شیعه	از	چه	زمانی	درست	شده	است؟	برخی	افراد	مغرض	نظرات	ناصوابی	ارائه	

کرده	اند	که	به	یازده	دیدگاه	می	رسد.
جریــان	 از	 بعــد	 کردنــد؛	 درســت	 ایرانی	هــا	 را	 شــیعه	 گفته	انــد:	 بعضی	هــا	
 کربــال	و	شــهادت	ابی	عبــداهلل	این	هــا	دامــن	زدنــد	یــا	اینکــه	صفویــه63	و	آل	بویــه64 

درست	کردند.
بعضی	ها	گفته	اند:	شیعه	بعد	از	قتل	عثمان	)خلیفه	سوم(	درست	شد.

	قبل	از	امام	
ّ

بعضی	هــا	گفته	انــد:	این	هــا	را	امام	صــادق	بنیان	گذاری	کــرد	و	اال
صادق	شیعه	ای	در	کار	نبود	و	حرف	های	دیگر.

مــن	یــک	جملــه	می	گویــم:	اســاس	این	ســؤال	غلط	اســت.	شــیعه	همــراه	با	
رســالت	و	نبوت	پیامبر	بوده	اســت.	پیدایش	مطرح	نیست،	همراه	با	رسالت	بوده	
اســت.	یوم	االنذار65	همراه	با	دعوت	رســول	خدا	به	بعثت،	موضوع	وصایت	علی	

هم	مطرح	شد.
حاکــم	َحْســکانی66	در	شــواهد67	التنزیل	دارد:	رســول	خدا	هــر	وقت	علی	را	

می	دید	می	فرمود:
**» اَمهتِ َ �ی �تِ

ْ
ل
َ
ْوَم ا َ و�زَ �ی رزُ ا�أِ

َ �ز
ْ
ل
َ
ُه ُهُم ا َع�تَ �ی ا َو سثِ

�زَّ َهدزَ »اإِ

المالی للصدوق، ص۱6۱؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۸۷؛ المناقب، ج۴، ص۱۰۲.  *
ــی َاهَّلُل َعَلْیِه 

َ
ــا ُجُلوســًا ِعْنــَد َرُســوِل َاهَّلِل َصّل ُكّنَ ْنَصــاِرّیِ َرِضــَی َاهَّلُل َعْنــُه َقــاَل : 

َْ
»َعــْن َجاِبــِر ْبــِن َعْبــِد َاهَّلِل َال  **

ــی اهَّلُل 
َ
ِبــّیُ ]َصّل ــا َنَظــَر ِإَلْیــِه َالّنَ ــَاُم َفَلّمَ ِبــی َطاِلــٍب َعَلْیــِه الّسَ

َ
ِمیــُر َاْلُمْؤِمِنیــَن َعِلــّیُ ْبــُن أ

َ
ْقَبــَل أ

َ
َو آِلــِه ِإْذ أ

ــِة ِإّنَ َهــَذا َو ِشــیَعَتُه  ِخــی ُثــّمَ ِاْلَتَفــَت ِإَلــی َاْلَکْعَبــِة َقــاَل َو َرّبِ َهــِذِه َاْلَبِنّیَ
َ
ُكــْم أ َتا

َ
َعَلْیــِه َو آِلــِه[ َقــاَل َقــْد أ

ْقَوُمُکــْم 
َ
ُلُکــْم ِإیَمانــًا ِبــاهَّلِل َو أ ّوَ

َ
ــُه أ

َ
َمــا َو َاهَّلِل ِإّن

َ
ْقَبــَل َعَلْیَنــا ِبَوْجِهــِه َفَقــاَل أ

َ
ُهــُم َاْلَفاِئــُزوَن َیــْوَم َاْلِقَیاَمــِة ُثــّمَ أ

ــِة  ِعّیَ ْعَدُلُکــْم ِفــی َالّرَ
َ
ِة َو أ ــِوّیَ ْقَســُمُکْم ِبالّسَ

َ
ُكــْم ِبُحْکــِم َاهَّلِل َو أ ْقَضا

َ
ُكــْم ِبَعْهــِد َاهَّلِل َو أ ْوَفا

َ
ْمــِر[ َاهَّلِل َو أ

َ
ْمــِر ]ِبأ

َ
ِل

انس بن حارث چنین رجز خواند: 
ْحَمِن آُل َعِلّيٍ ِشیَعُة َالّرَ

ْیَطاِن
َ

َو آُل َحْرٍب ِشیَعُة َالّش

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 ِإّنَ َهَذا َو ِشیَعَتُه ُهُم 

َاْلَفاِئُزوَن َیْوَم َاْلِقَیاَمِة و آیه تطهیر بر 
این مطلب داللت دارد.
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د. گا��ز ام�ت �س�ت �ی عه او د� �و�ز �ت �ی �ز )على؟ع؟( و سث ا ا�ی هما�ز
قرآن	می	فرماید:

«؛* هتِ ِر�یَّ �بَ
ْ
ُر ال �یْ

َك ُهْم �زَ ـ�أِ
َ
ول

أُ
اِلَ�ا�تِ ا وا الّصَ

ُ
وا َوَعِمل َم�زُ

آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
�زَّ ال »اإِ

. �ز اس�ت م�ی دم �وی �ز
آ
�ز ا ر�ی ه�ت د �ب اسث ه �ب �ت ما�ز و عمل صالح داسث هركسی ا�ی

حدود	بیست	روایت	در	منابع	اهل	سنت	است	که	گفته	اند:	اصحاب	پیامبر	
تا	علی	بن	ابی	طالب	را	می	دیدند،	نمی	گفتند:	علی	آمد؛	می	گفتند:	»خیر	البریه«	

آمد؛	یعنی	برترین	آدم	روی	زمین.
فریقیــن	نوشــته	اند:	وقتــی	پیامبر	پنــج	تن	را	جمــع	کرد،	فرمــود:	اهل	بیت	من	

اینها	هستند	و	آیه	تطهیر	نازل	شد.**

فضائل علی؟ع؟
یک	وقتی	معاویه	از	ســعد	بن	ابی	وقاص68	)پدر	عمربن	سعد(	پرسید:	تو	چرا	

علی	بن	ابی	طالب	را	لعن	نمی	کنی؟
گفت:	ســه	تا	ویژگی	علی	بن	ابی	طالب	دارد	اگر	یکی	از	این	ها	در	خاندان	ما	
بــود	بــه	دنیا	می	بالیدیم	و	من	نمی	توانم	با	این	ســه	ویژگی	علــی	را	لعن	کنم	و	حرفی	

علیه	او	بزنم:	1-	والیت،	2-	منزلت،	3-	رایه.***
امتیــاز	اول:	پیامبــر؟ص؟	فرمــود:	هــر	کــس	مــن	مــوالی	اویــم	علــی؟ع؟	مــوالی	

اوست.	امتیاز	دوم:	حدیث	منزلت	است.	بارها	پیامبر؟ص؟	فرمود:
هتِ َهاُ�و�زَ ِم�زْ ُموَسی«؛****

َ
ل ِ رز

َم�زْ ی �بِ ِ
�زْ�تَ ِم�زّ

أ
»ا

ِذیــَن آَمُنــوا َو 
َ
َیــَة »ِإّنَ َاّل

ْ
ْنــَزَل َاهَّلُل َتَعاَلــی َهــِذِه َال

َ
ــًة ]َمْنِزَلــًة[ َقــاَل َجاِبــٌر َفأ ْعَظُمُکــْم ِعْنــَد َاهَّلِل َمِزّیَ

َ
َو أ

ــٍد  ْصَحــاُب ُمَحّمَ
َ
ْقَبــَل َقــاَل أ

َ
ــَاُم ِإَذا أ ــِة« َفــَکاَن َعِلــّیٌ َعَلْیــِه الّسَ ولِئــَك ُهــْم َخْیــُر َاْلَبِرّیَ

ُ
َعِمُلــوا َالّصاِلحــاِت أ

ــِه« )شــواهد التنزیــل، ج۲،  ــِه َو آِل ــی َاهَّلُل َعَلْی
َ
ــوِل َاهَّلِل َصّل ــَد َرُس ــِة َبْع ــُر َاْلَبِرّیَ ــْم َخْی ُك َتا

َ
ــْد أ ــُه[ َق ْصَحاُب

َ
]أ

ص۴6۷؛ تفســیر فرات الکوفــی، ص۵۸۵؛ بحاراالنــوار، ج۳۵، ص۳۴۵(.
بینه، ۷.  *

ــُة ِفــی َخْمَســٍة: ِفــّیَ َو ِفــی َعِلــّیٍ َو َحَســٍن  َی
ْ

ِبــی َســِعیٍد َقــاَل: َقــاَل: َرُســوُل َاهَّلِل : َنَزَلــْت َهــِذِه َال
َ
»َعــْن أ  **

مــا ُیِریــُد َاهَّلُل« )شــواهد التنزیــل، ج۲، ص۱۳6؛ البرهــان فــی تفســیر القــرآن، 
َ
َو ُحَســْیٍن َو َفاِطَمــَة ِإّن

ج۴، ص۴6۵؛ بحاراالنــوار، ج۳۵، ص ۲۲۲(.
ــاٍص َفَقــاَل 

َ
ِبــی َوّق

َ
ــَاُم ِعْنــَد ُمَعاِوَیــَة َو ِعْنــَدُه َســْعُد ْبــُن أ ــُه َذَكــَر َعِلّیــًا َعَلْیــِه الّسَ

َ
ّن

َ
: أ »َعــْن َرِبیَعــَة َاْلُجَرِشــّیِ  ***

َكــَذا  َحــّبُ ِإَلــّیَ ِمــْن 
َ
ْن َتُکــوَن ِلــی َواِحــَدٌة ِمْنَهــا أ

َ َ
ْرَبعــًا[ ل

َ
ْرَبــَع ]أ

َ
َمــا ِإّنَ َلــُه َمَناِقــَب أ

َ
َلــُه َســْعٌد َتْذُكــُر َعِلّیــًا أ

ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه 
َ
اَیــَة َغــدًا َو َقْوُلــُه َصّل ْعِطَیــّنَ َالّرَ

ُ َ
ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه ل

َ
َعــِم َقْوُلــُه َصّل َكــَذا َو َذَكــَر ُحْمــَر َالّنَ َو 

ُكْنــُت َمــْواَلُه َفَعِلــّیٌ َمــْواَلُه َو  ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َمــْن 
َ
ــی ِبَمْنِزِلــِه َهــاُروَن ِمــْن ُموَســی َو َقْوُلــُه َصّل ْنــَت ِمّنِ

َ
أ

اِبَعــَة« )الخصــال، ج۱، ص۲۱۱؛ بحاراالنــوار، ج۴۰، ص۹(. َنِســَی َســْعٌد َالّرَ

كتــاب ســلیم بــن قیــس الهالــی، ج۲، ص6۴۱؛ بشــارة المصطفــی، ج۲، ص۲66؛ بحاراالنــوار،   ****
ص۴۲۹. ج۳۱، 

سعد بن ابی وقاص در جواب 
معاویه گفت: من نمی توانم با این 
سه ویژگی علی؟ع؟ را لعن کنم و 
حرفی علیه او بزنم: والیت، منزلت، 
رایه )پرچم در جنگ خیبر(



جلسه	چهارم:	شیعه	حقیقی                51

ه  �ب �ت  �ز��ب ها�و�ز  ل  م�ث هم  و  �ت ود؛  �ب موسی  �ز  �ی ا�ز�ث �ب و  ر  �ی و�ز ها�و�ز  �و�   �پ
م�ز ه��تی.

البته	یک	فرقی	دارد:	هارون	پیامبر	هم	بود	شما	پیامبر	نیستی.
امتیاز	ســوم:	رایه	اســت	که	به	معنای	پرچم	است.	در	جنگ	خیبر69،	جنگ	
قفــل	شــده	و	قلعــه	فتــح	نمی	شــود.	امیرالمؤمنیــن	چشــم	درد	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	چشم	درد	خوب	شد.
روز	قبلش	فرموده	بود:	نگران	نباشــید	فردا	پرچم	را	دســت	کســی	می	دهم	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	نمی	توانم	لعن	علی	بکنم.
ْحَمِن«	یعنی	ما	شــیعه	علی،	شــیعه	خدا	هســتیم؛	 	َعِلــی	ِشــیَعُة	الّرَ

ُ
پــس	»آل

بنابراین	سؤال	غلط	است	از	چه	زمانی	شیعه	ایجاد	شد؟	شیعه	امامی	اثنی	عشری	
پیرو	دوازده	امام	در	کالم	پیامبر	که	آمده	است	در	زمان	حیات	امیرالمؤمنین	فرموده	

است.
این	روایت	را	اهل	سنت	دارند:	پیامبر	بارها	فرمود:	بعد	از	من	دوازده	نفر	امیر

هستند.*	اینها	چیزهایی	نیست	که	بشود	انکار	کرد.

برخی ویژگی شیعه
عزیــزان	مــن!	ده	ها	روایت	داریم	که:	ائمه	ما	به	پیروانشــان	فرمودند:	اگر	کســی	

این	ویژگی	ها	را	داشته	باشد	شیعه	ما	نیست.	امام	کاظم؟ع؟	فرمود:
«؛** ُدوِ�ِه�زَّ َوَ�ِعِه �زِى �زُ  �بِ

َ�ا�تُ
َ

ّد ُم�زَ
ْ
ل
َ
ُ ا �ث

َ
َ�ّد �تَ ا َم�زْ لَا �تَ َ �ز َع�تِ �ی َ� ِم�زْ سثِ �یْ

َ
»ل

ع�زی  د؛ �ی �ز گو�ی �ز �ز وای او س�ز �ت رده ا�ز و�ع و �ت �ت �پ �ث ا�ز �پ �ز ��ت کسی که �ز �ی عه ما �ز �ی سث
د. �ز �ز می ک�ز عر�ی �ز �ت

آ
ود ا�ز ا گاه �ز ا�ی ل و �ب رز ا�ز د� م�ز �ز وا دا�د که ��تی �ز �ت د� �ت �ز �ت

آ
ا

ِمیــرًا ِمْن 
َ
یــُن َقاِئمــًا ِإَلــی ِاْثَنْی َعَشــَر أ ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه : اَل َیــَزاُل َهــَذا َالّدِ

َ
ِبــّیُ َصّل َنــٍس َقــاَل َقــاَل َالّنَ

َ
َعــْن أ  *

ْهِلَهــا« )المناقــب، ج۱، ص۲۹۰؛ عوالــم العلــوم والمعــارف، ص 
َ
ْرُض ِبأ

َ ْ
ُقَرْیــٍش َفــِإَذا َمَضــْوا َســاَخِت َال

.)۱۳۲
 

َ
ــْن ِشــیَعِتَنا َمــْن ال ــی َیُقــوُل َلْیــَس ِم ِب

َ
ْســَمُع أ

َ
ــُت أ ُكْن ــا  َكِثیــرًا َم ــاَل:  ِل َق ّوَ

َْ
ــی َاْلَحَســِن َال ِب

َ
ــْن أ ــّیٍ َع »َعِل  **

ْوِلَیاِئَنــا َمــْن ُهــَو ِفــی َقْرَیــٍة ِفیَهــا َعَشــَرُة آاَلِف 
َ
َراُت ِبَوَرِعــِه ِفــی ُخُدوِرِهــّنَ َو َلْیــَس ِمــْن أ

َ
ُث َاْلُمَخــّد

َ
َتَتَحــّد

ُع ِمْنــُه« )الکافــی، ج۲، ص۷۹؛ وســائل الشــیعه، ج۱۵، ص۲۴6؛ مــرآة  ْوَر
َ
ِ أ

َرُجــٍل ِفیِهــْم َخْلــٌق هَّلِلَّ
العقــول، ج۸، ص6۵(.

امام کاظم؟ع؟ فرمود:
ُث 

َ
َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن اَل َتَتَحّد

َراُت ِبَوَرِعِه ِفي ُخُدوِرِهّنَ
َ

َاْلُمَخّد
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شــخصی	بــه	نــام	ُمــراِزم70	می	گویــد:	در	مدینــه	خانــه	ای	گرفتــم	کــه	در	آن	جــا	
خانمــی	بــود	و	از	او	خوشــم	آمــد	و	خواســتگاری	کــردم	و	او	قبــول	نکــرد	و	گفــت:	من	

ازدواج	نمی	کنم.
مــن	بی	دقتــی	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:
ُه«؛* �بُ

ْ
ل ِرْع �تَ َ ْم �ی

َ
ّمَ ل

ُ لَا �ث ا َم�زْ �زَ َ �ز َع�تِ �ی َ� ِم�زْ سثِ �یْ
َ
»ل

د. اسث �ب ودسث �ز �ب �ز لو�ت مواطز ��ت کسی که د� �ز �ی عه ما �ز �ی سث
امام	صادق	فرمود:	شیعه	ما	نیست	کسی	که	قول	و	عملش	منطبق	نباشد.**
حــاال	کــه	افتخــار	شــیعه	بودن	علــی	داریــد	و	»خیر	البریــه«	را	پیــروی	می	کنید	
ان	شــاءاهلل	در	بهشــت	کنــار	کوثــر	بر	رســول	خــدا	وارد	می	شــوید	و	اهل	فوز	هســتید	و	
هنــگام	جــان	دادن،	آســان	جان	می	دهید،	بهشــت	و	ده	هــا	امتیاز	دیگر	را	به	شــما	

می	دهند،	سعی	کنید	هم	شیعه	اعتقادی	و	هم	شیعه	اخالقی	باشید.

ْن 
َ
َرْدُت أ

َ
ْعَجَبْتِنــی َفــأ

َ
ِتــی َنَزْلَنــا ِبَهــا، َفأ

َ
اِر َاّل

َ
»َعــْن ُمــَراِزٍم َقــاَل: َدَخْلــُت َاْلَمِدیَنــَة َو َجاِرَیــٌة ِفــی َالــّد  *

َجِنــی َنْفَســَها َقــاَل: َفِجْئــُت َبْعــَد َاْلَعَتَمــِة، َفَقَرْعــُت َاْلَبــاَب َفَکاَنــْت ِهــَی  ْن ُتَزّوِ
َ
َبــْت أ

َ
ْســَتْمِتَع ِمْنَهــا، َفأ

َ
أ

ْصَبْحــُت َدَخْلــُت 
َ
ــی َدَخْلــُت، ِفیَمــا أ ِتــی َفَتَحــْت ِلــی، َفَوَضْعــُت َیــِدی َعَلــی َصْدِرَهــا َفَباَدَرْتِنــی َحّتَ

َ
َاّل

ْع َقْلُبــُه«  ــْم َیــِر ــّمَ َل ــا ُمــَراِزُم َلْیــَس ِمــْن ِشــیَعِتَنا َمــْن َخــَا ُث ــَاُم  َفَقــاَل: َی ِبــی َاْلَحَســِن َعَلْیــِه الّسَ
َ
َعَلــی أ

ج۲۱،  والمعــارف،  العلــوم  عوالــم  ص۴۵؛  ج۴۸،  بحاراالنــوار،  ص۲۴۷؛  ج۱،  الدرجــات،  )بصائــر 
ص۸۰(.

ْعَماِلَنــا َو آَثاِرَنا 
َ
ــَاُم : َلْیــَس ِمــْن ِشــیَعِتَنا َمْن َواَفَقَنــا ِبِلَســاِنِه َو َخاَلَفَنا ِفی أ ُبــو َعْبــِد َاهَّلِل َعَلْیــِه الّسَ

َ
»َقــاَل أ  **

وَلِئــَك ِشــیَعُتَنا« )وســائل 
ُ
ْعَماِلَنــا أ

َ
َبــَع آَثاَرَنــا َو َعِمــَل ِبأ

َ
َو َلِکــْن ِشــیَعُتَنا َمــْن َواَفَقَنــا ِبِلَســاِنِه َو َقْلِبــِه َو ِاّت

الشــیعه، ج۱۵، ص۲۴۷؛ الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی، ج۳، ص6۳۹؛ بحاراالنــوار، ج6۵، 
ص۱6۴(.

امام کاظم؟ع؟ در داستان مرازم 
فرمود: َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن َخاَل ُثّمَ 
َلْم َیِرْع َقْلُبُه

امام صادق؟ع؟ فرمود: شیعه ما 
نیست کسی که قول و عملش 
منطبق نباشد.
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برگ  4

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

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

توبــــــــه ام را بپذیری و دلم شــــــــاد کنی
آمدم تا که مرا ســــــــوی حق ارشــــــــاد کنی
حال هنگام تالفی اســــــــت اگر امداد کنی
تا که راضــــــــی دل بشکســــــــته اوالد کنی

)مرحوم ژولیده نیشابوری(

در شــرح حال حر بن یزید ریاحی، دو برخورد حر را با امام مشــاهده می کنیم که بســیار زیباســت و نشــانه طینت پاک و فطرت 
بیدار حر است:

برخورد اول: وقتی امام در منزل )ذوَحَســم( به حر و یارانش برخورد کرد زمان نماز ظهر که رســید، حجاج بن مســروق، اذان 
گفت؛ امام به حر فرمود: آیا با اصحابت نماز می خوانی؟ حر عرض کرد: خیر، بلکه همه با شــما نماز می خوانیم 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: آن جا 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: »َثَکَلتَک 
ا؟ مادرت به عزایت بنشیند از ما چه می خواهی؟« حر لحظه ای سر را به زیر انداخت و گفت: اگر کس دیگری  ک ما ُتریُد ِمّنَ ُاّمُ
متعرض نام مادرم می شد من نیز نام مادر او را می بردم؛ اما چه کنم که مادر تو فاطمه؟اهس؟ است. این نیز نشانه دیگری از ادب 

و معرفت حر بود که باعث نجات او گردید.
روز عاشــورا وقتی فریاد اســتغاثه امام را شــنید که می فرمود: »َاما ِمن ُمغیٍث ُیغیُثنا ِلوجِه اهلل؟ َاما ِمن َذاّبٍ َیُذّبُ عن حرم رسوِل 
« خدایا من دل  اهلل.« دســتان خود را بر ســر گذاشــت )به عالمت ندامت و پشــیمانی( و می گفت: »الّلهم الیَک َاَنبُت فُتب َعَلّیَ

فرزند فاطمه؟اهس؟ را لرزاندم. همین که رسید محضر امام، با کمال شرمساری عرض کرد:
ُجِعلُت ِفداک، فدایت شوم، من همان کسی هستم که راه را بر تو بستم.

هل تری لی ِمن َتوَبٍة؟ آیا توبه من پذیرفته می شود یا نه؟
فقال الحسین: نعم، یتوُب اهلل علیک َفَانِزل؛ از اسب پیاده شو توبه تو قبول است. 

در بعضــی از روایــات آمــده: پس از قبولی توبه اش، 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 کسی ام 
که دل شما را شکستم؛ اما حاال پشیمانم. من همان کسی ام 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. 

دو جا ادب کرد امام نیز دو عنایت به او کرد و دو مدال به او بخشید. 
1. وقتی روی زمین افتاد خود امام بر سر بالین او حاضر شدند و خون از چهره اش پاک کرد و پارچه ای را بر سر حر بست و او را 

با همان دستمال دفن کردند. 
ک.  تَک ُاّمُ 2. از مادر حر تجلیل کرد و فرمود: انت الحّرُ کما َسّمَ

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. 

سالم ما به حسینی که جان ما به فدایشسالم ما به حسین به صحن کرببالیش
نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم... 

كربا، نظری منفرد ص۳۰۴ ۳. قصه  ۲. لهوف سید بن طاوس   ۱. مقتل الحسین ابی مخنف  
6. القول السدید بشان حرالشهید ۵. ناسخ التواریخ مرحوم سپهر  ۴. بحاراالنوار ج۴۵ص۱۴و ۱۵  

۷.  مقتل الحسین مرحوم مقرم
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برگ  4

لشــکر  به نــام  افــراد  از  عمروبن حجــاج 
از  پــس  عاشــورا  روز  در  عمربن ســعد 
کشته شــدن تعــداد زیــادی از همرزمانــش، 
خودشــان را نــادان و احمق معرفی و ســپاه 
ابی عبــداهلل؟ع؟ را به شــیران شــهر تشــبیه 

کرد.

انــس بــن حــارث بــر اســاس روایتــی کــه از 
پیامبر؟ص؟ درباره شهادت امام حسین؟ع؟ 
شــهادت  از  قبــل  ســال ها  بــود،  شــنیده 
امــام؟ع؟ خانــه و زندگی اش را رهــا کرد و در 

نزدیکی سرزمین کربال ساکن شد.

داســتان انــس و حکایــات عبــور پیامبرانی 
مثــل ابراهیــم و موســی؟مهع؟ از کربــال، لعــن 
قاتــالن امــام حســین؟ع؟ توســط حضــرت 
یهــود،  معبــد  عیســی؟ع؟ و سنگ نوشــته 
مبین آگاهی امام حسین؟ع؟ و حتی برخی 
از اصحــاب و افــراد بــه حادثــه کربــال بــوده 

است. 

امام و پیامبر چون ظرفیت دارند حادثه ای 
کــه به طــور طبیعــی و اختیاری، بــدون جبر 
و روی روال عــادی پیــش می آیــد را خبردار 

می شوند. 

انس بن حارث چنین رجز خواند:
ْحَمــِن َالّرَ ِشــیَعُة  َعِلــّیٍ  آُل 

ْیَطاِن 
َ

َو آُل َحْرٍب ِشیَعُة َالّش

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 ِإّنَ َهَذا َو ِشــیَعَتُه 
ُهُم َاْلَفاِئُزوَن َیْوَم َاْلِقَیاَمِة و آیه تطهیر بر این 

مطلب داللت دارد.

سعد بن ابی وقاص در جواب معاویه گفت: 
مــن نمی توانــم با این ســه ویژگی علی؟ع؟ 
را لعــن کنــم و حرفــی علیه او بزنــم: والیت، 

منزلت، رایه )پرچم در جنگ خیبر( 

امام کاظم؟ع؟ فرمود: َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن 
َراُت ِبَوَرِعِه ِفی ُخُدوِرِهّنَ

َ
ُث َاْلُمَخّد

َ
اَل َتَتَحّد

امــام کاظــم؟ع؟ در داســتان مــرازم فرمــود: 
َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن َخاَل ُثّمَ َلْم َیِرْع َقْلُبُه

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: شــیعه ما نیســت 
کسی که قول و عملش منطبق نباشد. 
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی لّصاِد�تِ

َ
وا َمَع ا لّلَه َو ُکو�زُ

َ
وا ا �تُ

وا ِا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ل
َ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
توفیقی	شــد	بحثی	را	امســال	به	عنوان	تحلیل	شعارهای	عاشورا	آغاز	کردیم؛	
یعنی	این	رجزها	و	شعرهایی	که	امام	حسین؟ع؟،	اصحاب	و	بنی	هاشم	خواندند.
امشــب	رجــزی	را	از	نافــع	بن	هالل71	نقل	می	کنیم.	او	غیــر	از	هالل	بن	نافع72 

است	که	از	سپاهیان	عمربن	سعد	و	گزارشگر	کربالست.

شخصیت نافع بن هالل
نافــع	بــن	هــالل	مــرادی	بجلــی،	از	اصحــاب	خــاص	امیرالمؤمنیــن	اســت	و	
شــخصیتی	اســت	کــه	در	مســیر	کاروان	اباعبــداهلل	به	امام	حســین	پیوســت.	وقتی	
حر73	لشکر	ابی	عبداهلل	را	متوقف	کرد،	ایشان	با	سه	نفر	دیگر	خدمت	آقا	رسیدند؛	
البتــه	حــر	مانع	شــد	و	گفت:	من	اجازه	نمی	دهم	کســی	به	شــما	ملحق	شــود؛	امام	

فرمود:	این	ها	از	اول	هم	با	ما	بودند	و	االن	به	ما	رسیده	اند.**
نافع	بن	هالل	با	ابی	عبداهلل	آمد	و	این	همان	کسی	است	که	دو	سه	مرتبه	آب	

آورده	است.***
حتــی	بعضی	هــا	گفته	اند:	شــب	عاشــورا	هم	موفق	شــد	یک	مقــدار	آب	برای	
خیمه	های	ابی	عبداهلل	بیاورد.	منتها	تشنگی	روز	عاشورا	خیلی	شدید	بوده	است.
شــب	عاشــورا	وقتــی	ابی	عبــداهلل	ســخنرانی	مفصلی	کــرد،	فرمود:	فــردا	همه	

توبه، ۱۱۹.  *
ج۸،  والنهایــه،  البدایــة  ص۵۵۳؛  ج۲،  التاریــخ،  فــی  الکامــل  ص۴۰۴؛  ج۵،  الطبــری،  تاریــخ   **

.۱۷۳ ص
االخبار الطوال، ص۲۵۵؛ بغیة الطالب فی تاریخ حلب، ج6، ص۲6۲۷.  ***

نافع بن هالل، از اصحاب خاص 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و شخصیتی 
است که در مسیر کاروان 
اباعبداهلل؟ع؟ به امام حسین؟ع؟ 
پیوست و دو سه مرتبه برای 
خیمه ها آب آورده است
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شهید	می	شوید	هرکسی	هم	می	خواهد،	می	تواند	برود.	هرکسی	یک	چیزی	گفت.	
نافع	گفت:

ا«؛ َ �ز ِ
ّ اَء َ��ب َ ا ِل�ت َ »َواهلَل َما َکِرْه�ز

م. رس�ی می �ت �م ما ا�ز مرگ �ز دا �ت ه �ز �ب
کســی	کــه	از	مرگ	نترســد	هیــچ	تهدیدی	بــرای	او	کارســاز	نیســت.	اصحاب	
امام	حسین	جان	باخته	بودند	و	جانشان	را	کنار	گذاشته	بودند؛	فقط	فکر	می	کردند	

چقدر	بیشتر	می	شود	از	دشمنان	را	کشت	و	از	امام	حسین	دفاع	کرد.
بعد	گفت:	یابن	رسول	اهلل!

ا«؛ َ ِر�ز َصا�أِ َ ا َو �ب َ �ز ا�تِ �ی ى �زِ
َ
ا َعل

َ »ِا�زّ
. دا�یى اس�ت ما�ز هم �ز �ت �ی م و �ز مد�ی

آ
گاهی ا

آ
ا ا ما �ب

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	امام	حســین	و	دین	تبلیغ	کنند،	از	دســت	نمی	رود،	چون	محکم	اســت.	

لذا	دینتان	را	از	روی	جهل	نپذیرید.
و	بعد	فرمود:

َعاِدی َم�زْ َعاَداك«؛* َوالِى َم�زْ َوالاَك َو �زُ
»�زُ

م�ز  م و هرکسی هم دسث �ی �ث ه��ت ماس�ت دوس�ت ا سث م هرکسی �ب ری دا��ی �ب ولى و �ت �ت
م. دا��ی عا��ز �ز ا او �ت ماس�ت �ب سث
و	این	را	هم	اثبات	کرد.

وز عاشورا اقدامات نافع بن هالل در ر
یــک	جوانــی	روز	عاشــورا	به	نام	عمرو	بن	قرظه74	شــهید	شــد.	بــرادرش	به	نام	
علی	بن	قرظه75	در	ســپاه	عمربن	سعد	بود.	او	به	امام	حسین	اعتراض	کرد	و	گفت:	

َت	أخی«؛	برادرم	را	گمراه	کردی.
ْ
ل
َ
»أضل

آقا	فرمود:	که	برادرت	هدایت	شــد	و	تو	گمراه	هســتی.	گفت:	من	کاری	با	این	
کارها	ندارم؛	نمی	میرم	تا	شــما	را	بکشــم.	نافع	ایستاده	بود،	شمشیر	کشید	و	حمله	

کرد	و	با	یک	ضربه	او	را	به	درک	واصل	کرد	و	همان	جا	این	برادر	هم	کشته	شد.**
نافــع	بــن	هالل	دوازده	تیر	داشــت	و	دوازده	نفر	را	هم	با	آن	کشــت.	وقتی	دیگر	

اللهوف، ص۸۰؛ بحاراالنوار، ج۴۴، ص۳۸۱؛ عوالم العلوم والمعارف، ج۱۷، ص۲۳۲.  *
ج۲،  التاریــخ،  فــی  الکامــل  ص۳۹۹؛  ج۳،  االشــراف،  أنســاب  ص۴۳۴؛  ج۵،  الطبــری،  تاریــخ   **

.۵6۵ ص

نافع شب عاشورا در لبیک به 
امام؟ع؟ گفت:

ا َعَلی  َنا، ِاّنَ َواهلَل َما َکِرْهَنا ِلَقاَء َرّبِ
ِنیاِتَنا َو َبَصاِئِرَنا ُنَواِلی َمْن َواالَك َو 

ُنَعاِدي َمْن َعاَداك.
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تیرهایش	تمام	شــد	با	شمشــیر	آمد؛	خیلی	را	کشــت	و	مجروح	کرد	ولی	از	پشت	سر	
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	عمربن	ســعد	ببرم.	چون	عمربن	ســعد	

خیلی	ناراحت	شد	که	دوازده	نفر	از	آدم	های	به	نام	لشکرش	را	نافع	کشته	بود.
او	را	نــزد	عمربن	ســعد	خبیــث	آوردنــد.	رو	بــه	عمربن	ســعد	کــرد	و	گفــت:	اواًل	
دوازده	نفــر	از	لشــکریان	تــو	را	با	تیر	کشــتم،	آمار	آنهایی	را	هم	که	با	شمشــیر	کشــتم	و	
	شما	نمی	توانستید	من	

ّ
مجروح	کردم	ندارم.	حاال	هم	بازوهایم	شکســته	اســت	و	اال

را	دستگیر	کنید.
عمربن	سعد	به	شمر	گفت:	تو	او	را	بکش.	شمر	وقتی	شمشیرش	را	بلند	کرد،	

نافع	گفت:
ِه«؛* �تِ

ْ
ل َراِ� �زَ َدْی سثِ ى �یَ

َ
ا َعل َ ا�ز َ ا�ی َ َعَل َم�ز َ ی �ب ِ �ز

َّ
ل
َ
ِه ا

َ
َ�ْمُد ِلّل

ْ
»ال

د. �ز دا�د م�ز �ا می ک�ث م�ی دم �وی �ز
آ
�ز ا ر�ی د�ت م که �ب كر می ک�ز دا �ا سث �ز

رجز نافع بن هالل
نافع	به	میدان	آمد	و	دو	بیت	رجز	خواند	که	در	یک	بیت	خودش	را	و	در	بیت	

دیگر	مذهبش	را	معرفی	کرد:**

َبَجِلّیُ
ْ
َال 	 َیَمِنــــــــــّیُ

ْ
َال ُغــــــــــاَلُم	

ْ
َال َنا	

َ
أ

ی	ِدیِن	ُحَســــــــــْیِن	ْبــــــــــِن	َعِلّیٍ
َ
ِدیِنــــــــــی	َعل

َبَطــــــــــٍل ُغــــــــــاَلٍم	 َضــــــــــْرَب	 ْضِرُبُکــــــــــْم	
َ
أ

َعَمِلــــــــــی1 ِبَخْیــــــــــٍر	 َاهلُل	 َیْخِتــــــــــُم	 َو	

ی	و	َتَبّری.
ّ
پیامی	که	این	رجز	دارد	یعنی	دین	دو	رکن	دارد:	َتَول

اندیشــه،	 و	 اعتقــادات	 	-1 باشــیم:	 داشــته	 دوســت	 را	 چیــز	 ســه	 بایــد	 مــا	
2-	شــخصیت	هایی	کــه	آن	اندیشــه	را	آورده	انــد،	3-	عملکــرد	و	رفتــاری	کــه	آنهــا	

داشته	اند.
شــخصی	بــه	عالمــه	امینی76	گفت:	مــا	خدا	و	پیامبــر	را	قبول	داریــم،	ائمه	را	
هم	قبول	داریم	و	همه	را	دوســت	داریم	اما	اگر	ابوالفضل	العباس	را	دوســت	نداشته	

ج۸،  والنهایــة،  البدایــة  ص۵6۸؛  ج۲،  التاریــخ،  فــی  الکامــل  ص۴۴۱؛  ج۵،  الطبــری،  تاریــخ   *
.۱ ۸ ۴ ص

المناقب، ج۴، ص۱۰۴.  **

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 این که او را 
مجروح و اسیر کردند، به دستور 
عمربن سعد و توسط شمر به 
شهادت رسید.

پیام رجز نافع بن هالل َتَوّلی و 
َتَبّری و بعبارتی حب و بغض 
است؛ یعنی معلوم کنید از چه 
کسی خوشتان می آید و از چه کسی 
بدتان می آید:

َنا َاْلُغاَلُم َاْلَیَمِنّيُ َاْلَبَجِلّيُ
َ
أ

ِدیِني َعَلی ِدیِن ُحَسْیِن ْبِن َعِلّيٍ
ْضِرُبُکْم َضْرَب ُغاَلٍم َبَطٍل

َ
أ

َو َیْخِتُم َاهلُل ِبَخْیٍر َعَمِلي
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باشیم	اشکال	دارد؟
ایشــان	خیلی	ناراحت	شد،	گفت:	ابوالفضل	العباس	که	سهل	است	اگر	مِن	
امینی	را	هم	قبول	نداشــته	باشــی،	دینت	خراب	اســت؛	چون	من	هم	دارم	اســالم	

را	ترویج	می	کنم.

دعای امام سجاد؟ع؟
امام	سجاد؟ع؟	می	گوید:	خدایا!	سه	چیز	به	من	بده:
َك«؛	این	که	تو	را	دوست	داشته	باشم؛ َك	ُحّبَ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
1.	»أ

َك«؛	حّب	آنهایی	که	تو	را	دوست	دارند؛ 	َمْن	ُیِحّبُ 2.	»َو	ُحّبَ
ی	ُقْرِبَك«؛*	آن	کارهایی	که	تو	دوست	داری	و	

َ
ِنی	ِإل

ُ
	َعَمٍل	ُیوِصل 	ُکّلِ 3.	»َو	ُحّبَ

باعث	می	شود	نزد	تو	محبوب	شوم،	آنها	را	هم	دوست	داشته	باشم؛	یعنی	اعتقاد	
به	اندیشه	صحیح،	شخصیت	ها	و	عمل.

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	می	بریم.
امام	عسکری	فرمود:

ا«؛ َ �ز َع�تِ �ی َک سثِ �أِ
َ
ول

أُ
ا َ ا �ز َ َواِمِر�ز

أَ
ِع ا ِم�ی َ ا �زِى �ب

َ �ز ُعو�زَ ِ��ی ُ ا َو �ی َ اَ��ز
َ �ث
آ
ُعو�زَ ا �بِ

�تَّ َ �زَ �ی �ی ِ �ز
َّ
ل
َ
ا ُهُم ا َ �ز َع�تُ �ی »سثِ

. د اس�ت ع�ب ه عمل ما م�ت عه ما کسی اس�ت که �ر�ز ما �ا گوسث می دهد و �ب �ی سث
ا«؛** َ �ز َع�تِ �ی َ� ِم�زْ سثِ �یْ

َ
ل ُه �زَ

َ
لّل

َ
ُه ا َرصزَ ا �زَ ٍر ِمّمَ �ی ا �زِى َک�ثِ

َ �ز �زَ
َ
ال َ »َو َم�زْ �ز

عه ما  �ی ا�د سث گدز �ب ا  �پ ر  �ی �ز �ا  دا  ا�د و �رام �ز گدز �ب ا  �پ ر  �ی �ز �ا  دا  �ب �ز و کسی که وا�ب
. ��ت �ی �ز

پیام	رجز	نافع،	حب	و	بغض	است؛	یعنی	معلوم	کنید	از	چه	کسی	خوشتان	
می	آیــد	و	از	چــه	کســی	بدتان	می	آیــد.	اولین	کلمــه	ای	را	که	پیامبر	تعلیــم	داد	در	آن	

ـِه«؛***	این	مهم	است.
َّ
اُغوِت	َوُیْؤِمن	ِبالل تولی	و	تبری	است.	»َفَمن	َیْکُفْر	ِبالّطَ

محشور شدن با محبوب
وجود	مقدس	پیامبر	گرامی	اســالم	نشســته	بود	شــخصی	وارد	شــد.	گفت:	یا	

بحاراالنوار، ج۹۱، ص۱۴۹.  *
الخرائج، ج۲، ص6۸۴؛ الدرالنظیم، ص۷۴۳.  **

بقره، ۲۵6.  ***

به فرموده امام سجاد؟ع؟ ما باید 
سه چیز را دوست داشته باشیم: 

اندیشه صحیح، شخصیت هایی 
که آن اندیشه را آورده اند، 

رفتاری که سبب قرب به آن 
شخصیت هاست.

امام عسکری؟ع؟:
ِبُعوَن آَثاَرَنا َو  ِذیَن َیّتَ

َ
ِشیَعُتَنا ُهُم َاّل

وَلِئَک 
ُ
َواِمِرَنا َفأ

َ
ُیِطیُعوَنَنا ِفي َجِمیِع أ

ا  ِشیَعِتَنا َو َمْن َخاَلَفَنا ِفي َکِثیٍر ِمّمَ
َفَرَضُه َاهلُل َفَلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا
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اَعُة«؛	چه	زمانی	قیامت	می	شود؟! رسول	اهلل!	»َمَتی	َالّسَ
پیامبر	فرمود:	چه	چیزی	برای	قیامت	آماده	کردی	که	سؤال	می	کنی؟	گفت:	
هیــچ.	مــن	یــک	نمــازی	خوانــدم	و	روزه	ای	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:

*» �تَ �بْ ْ��بَ
أَ
�زْ�تَ َمَع َم�زْ ا

أَ
»ا

�ث دا�ی. ا کسی ه��تی که دوس�ت و �ب �ت
هرکسی	هرچیزی	را	دوست	دارد	با	آن	محشور	می	شود.

پیام	رجز	نافع	بن	هالل	تولی	و	تبری	است.

ویژگی های محبان اهل بیت؟مهع؟
امام	صادق	فرمود:	محبین	ما	سه	دسته	هستند:**

«؛	دســته	اول	آشــکارا	و	در	 ــّرِ وَنا	ِفی	َالّسِ ْم	ُیِحّبُ
َ
َعاَلِنَیِة	َو	ل

ْ
وَنــا	ِفی	َال َحّبُ

َ
1.	»َطَبَقــٌة	أ

حضور	ما	را	دوست	دارند	اما	در	سّر	و	خفاء	محب	ما	نیستند.
اسالم	دین	فصلی	نیست.	محبت،	تبعیضی	نیست،	مهم	این	است	که	در	
خفاء	هم	محبت	باشد.	اگر	یک	عده	ای	این	طور	شدند	محّب	ضعیف	هستند.

َعاَلِنَیِة«؛	دســته	دوم	در	خفاء	ما	
ْ
وَنا	ِفی	َال ْم	ُیِحّبُ

َ
	َو	ل ــّرِ وَنــا	ِفی	َالّسِ 2.	»َطَبَقــٌة	ُیِحّبُ

را	دوست	دارند	و	نماز	شب	می	خوانند	و	دنبال	گناه	و	معصیت	نمی	روند؛	ولی	به	
مجلس	امام	حسین	نمی	آیند	و	می	گویند:	محبت	قلبی	است.

یعنــی	در	حضــور	و	اجتماع	خوب	نیســتند؛	اما	در	ســّر	ایمــان	را	می	خواهند.	
این	هم	کامل	نیست	باالخره	حفظ	شعائر	هم	الزم	است.

زراره77	از	امام	باقر	پرسید:	شخصی	کارهایی	در	حضور	مردم	انجام	می	دهد	
و	خوشحال	می	شود.	این	ریا	است؟	آقا	فرمود:	نه.***

ــاَعُة َیــا َرُســوَل َاهَّلِل َقــاَل  ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َمَتــی َالّسَ
َ
ِبــّیَ َصّل َل َالّنَ

َ
ّنَ َرُجــًا َســأ

َ
َنــِس ْبــِن َماِلــٍك: أ

َ
»َعــْن أ  *

ِحــّبُ 
ُ
َكِثیــِر َصــَاٍة َو اَل ِصَیــاٍم َو اَل َصَدَقــٍة َلِکــْن أ ْعــَدْدَت َلَهــا ِمــْن 

َ
ْعــَدْدَت َلَهــا َقــاَل َمــا أ

َ
َفَقــاَل َمــا أ

ْحَبْبــَت« )عمــدة عیــون صحــاح االخبــار فــی مناقــب أمــام البــرار، 
َ
ْنــَت َمــَع َمــْن أ

َ
َاهَّلَل َو َرُســوَلُه َقــاَل أ

ص۲۷۹(.
برای مطالعه بیشتر در رابطه با این حدیث به ذیل عنوان والیت مداری مراجعه شود.  **

ــَراُه ِإْنَســاٌن  ــِر َفَی ــَن َاْلَخْی ــْیَء ِم
َ

ــُل َالّش ــِل َیْعَم ُج ــِن َالّرَ ْلُتُه َع
َ
ــأ ــاَل: َس ــَاُم َق ــِه الّسَ ــٍر َعَلْی ــی َجْعَف ِب

َ
ــْن أ »َع  ***

ــاِس َاْلَخْیــُر ِإَذا َلــْم َیُکــْن  ْن َیْظَهــَر َلــُه ِفــی َالّنَ
َ
 َو ُهــَو ُیِحــّبُ أ

َ
َحــٍد ِإاّل

َ
َس َمــا ِمــْن أ

ْ
ُه َذِلــَك َقــاَل اَل َبــأ َفَیُســّرُ

ِلَذِلــَك« )الکافــی، ج۲، ص۲۹۷؛ وســائل الشــیعه، ج۱، ص۷۵؛ بحاراالنــوار، ج6۹،  َذِلــَك  َصَنــَع 
ص۲۹۴(.

پیامبر؟ص؟ در جواب شخصی که 
ادعای حب پیامبر؟ص؟ را داشت 
ْحَبْبَت

َ
ْنَت َمَع َمْن أ

َ
فرمود: أ



جلسه	پنجم:	محبت	اهل	بیت؟مهع؟                61

اســحاق	بن	عمار78	پولدار	بود	و	صدقه	می	داد.	آمد	انفاق	آشــکار	را	تعطیل	
کــرد.	مخفیانــه	یک	منشــی	اســتخدام	کــرد	به	فقرا	کمــک	کنــد.	در	درب	خانه	اش	

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	می	ترســم.	فرمود:	نمی	دانی	وقتی	دو	نفــر	یکدیگر	را	مالقات	

می	کنند،	خداوند	صد	رحمت	بر	آنان	فرود	می	فرستد.*
لذا	قرآن	می	فرماید:	مخفی	و	آشکار	انفاق	می	کنند.**

َعاَلِنَیة«؛***	دســته	ســوم	کســانی	هســتند	که	
ْ
	َو	ال ــّرِ وَنا	ِفی	َالّسِ 3.	»َو	َطَبَقٌة	ُیِحّبُ

هم	آشــکار	و	هم	در	خفاء	ما	را	دوســت	دارند.	این	ها	نزد	خدا	اعظم	و	واال	هستند	و	
تعدادشان	هم	کم	است.

آن	هایی	که	می	خواهید	با	امام	صادق	باشید	و	با	امام	صادق	محشور	شوید	
جزو	دسته	سوم	باشید؛	چون	دسته	سوم	بهترین	هستند.

 
ُ

ابــًا َیُرّد ْجَلْســُت َعَلی َباِبــی َبّوَ
َ
َكُثــَر َماِلــی أ ــا  ــاٍر َقــاَل: َلّمَ ــِد ْبــِن ُســَلْیَماَن َعــْن ِإْســَحاَق ْبــِن َعّمَ »َعــْن ُمَحّمَ  *

ــَاُم   ِبــی َعْبــِد َاهَّلِل َعَلْیــِه الّسَ
َ
ــَنِة َفَدَخْلــُت َعَلــی أ ــَة ِفــی ِتْلــَك َالّسَ

َ
ــیَعِة َفَخَرْجــُت ِإَلــی َمّک ــی ُفَقــَراَء َالّشِ َعّنِ

ــی  ــی َحاِل ــَر ِل ــِذی َغّیَ
َ
ــا َاّل ــَداَك َم ــُت ِف ــُه ُجِعْل ــُت َل رًا َفُقْل ــَزّوِ ــٍب ُم ــٍه َقاِط ــّیَ ِبَوْج  َعَل

َ
ــَرّد ــِه َف ْمُت َعَلْی

َ
ــّل َفَس

ُهــْم َعَلــی ِدیــِن َاهَّلِل َو 
َ
ّن

َ
ْعَلــُم أ

َ َ
ــی ل ــَرَك ِلْلُمْؤِمِنیــَن - ُقْلــُت ُجِعْلــُت ِفــَداَك َو َاهَّلِل ِإّنِ ــِذی َغّیَ

َ
ِعْنــَدَك َقــاَل َاّل

ّنَ َاْلُمْؤِمَنْیــَن ِإَذا ِاْلَتَقَیــا َفَتَصاَفَحــا 
َ
 َمــا َعِلْمــَت أ

َ
ــْهَرَة َعَلــی َنْفِســی َقــاَل َیــا ِإْســَحاُق أ

ُ
ــی َخِشــْیُت َالّش َلِکّنِ

ِهَما ُحّبــًا ِلَصاِحِبِه َفــِإَذا ِاْعَتَنَقا َغَمَرْتُهَما  َشــّدِ
َ
ْنــَزَل َاهَّلُل َبْیَنُهَمــا ِماَئــَة َرْحَمــٍة ِتْســٌع َو ِتْســُعوَن ِمْنَهــا ِل

َ
- أ

ــوار، ج۵، ص۳۲۳(. ــوار، ص۱۰۳؛ بحاراالن ــُة« )مشــکاة االن ْحَم َالّرَ
بقره، ۲۷۱.  **

تحف العقول، ص۳۲۵؛ بحاراالنوار، ج6۵، ص۲۷۵.  ***

امام صادق؟ع؟ آن دسته از 
محبین اهل بیت؟مهع؟ را اعظم و 

واال می دانند که هم آشکار و هم در 
خفاء ایشان را دوست می دارند.





ه: �ش رو�ض �ی �ض

ان
ایی

شور
عا

ی 
ها

عار
 ش

ا و
جزه

در ر
ی 

سیر
 63

حه 
صف

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

برگ  5

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

توجه به کودکان یتیم و سرپرستی و مراقبت از آنها سنتی بود که امیرالمومنین؟ع؟ به اون عمل می کرد، امام حسین؟ع؟ هم 
به یتیمان توجه خاصی داشت؛ خصوصًا 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 می خواهیم برای یتیم 11 ساله امام حسن؟ع؟، »عبداهلل« عزاداری کنیم؛ هم رضایت امام حسن؟ع؟ و هم رضایت امام 

حسین؟ع؟ را جلب کنیم.
ْصَحاِب َاْلُحَسْیِن 

َ
ْواَلِد َاْلُحَسْیِن َو َعَلی أ

َ
اَلُم َعَلی َاْلُحَسْیِن َو َعَلی َعِلّیِ ْبِن َاْلُحَسْیِن َو َعَلی أ َالّسَ

خالــق عشــق و محبــت یا حســین
فاطمــه صحرانــورد  گل  ای 
ای که جانت سوخت از لب تشنگی
گرفــت بــاال  عطــش  ســوز  آنقــدر 
بــر غمــت تشــنه ام تشــنه ترم کــن 
دوســت دارم پیشت آیم لحظه ای

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

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 ابی عبداهلل؟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 عمه اش زینب آزاد کرد و 

دوان دوان به سوی امام می رفت و فریاد می زد: »واهلل ال افارق عّمی« خودش را به امام رساند.

عبداهلل یگانه عاشق به یک نگه شد
با اشک دانه دانه برون ز خیمه گه شد
خود را فکند و ناگه بر دامن عمویش

بــود نگیــن بارگــه شــد کبوتــر حــرم 
ز خیمه گه روانه به سوی قتله گه شد
حسین گل حسن را با گریه کرده بویش

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

یا عماه )وا ابتاه... وا اماه(

مــن هســتم  پســرت  قبولــم  عاشــق و خون جگرت هســتم منکــن 
خجلــمســر خونیــن تــو خــون کــرده دلــم مــوال  تــو  مــاه  رخ  از 
اعــداء جفــای  ز  دادی  دست من گشته چو دست زهرا؟اهس؟نالــه 

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.

همچو زهرا شدم از عالم سیرتا بــه بازوی من آمد شمشــیر

هر کجا نشستی موالیت امام زمان؟جع؟ را صدا بزن. یا صاحب الزمان؟جع؟!

كربا ص ۱۵۴۴۹ ۱.  ساالر 
۲.  منتهی االمال ج۱
كشته اشک ص   .۳
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  5

خــاص  اصحــاب  از  هــالل،  بــن  نافــع 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و شــخصیتی اســت کــه 
امــام  بــه  اباعبــداهلل؟ع؟  کاروان  مســیر  در 
حســین؟ع؟ پیوســت و دو ســه مرتبه برای 

خیمه ها آب آورده است.

نافــع شــب عاشــورا در لبیــک بــه امــام؟ع؟ 
ا َعَلی ِنیاِتَنا  َنا، ِاّنَ گفــت: َواهلَل َما َکِرْهَنا ِلَقاَء َرّبِ
َو َبَصاِئِرَنــا ُنَواِلــی َمــْن َواالَك َو ُنَعــاِدی َمــْن 

َعاَداك.

نافــع بن هــالل دوازده تیر داشــت و دوازده 
نفــر را هــم با آن کشــت و ســپس با شمشــیر 
خیلــی از جملــه علــی بــن قرظــه را هــالک و 
مجروح نمــود، پس از این که او را مجروح و 
اســیر کردند، به دستور عمربن سعد و توسط 

شمر به شهادت رسید.

پیــام رجــز نافــع بــن هــالل َتَوّلــی و َتَبــّری و 
بعبارتــی حــب و بغض اســت؛ یعنــی معلوم 
کنیــد از چه کســی خوشــتان می آیــد و از چه 
َنا َاْلُغاَلُم َاْلَیَمِنّیُ َاْلَبَجِلّیُ 

َ
کسی بدتان می آید: أ

ْضِرُبُکْم 
َ
/ ِدیِنی َعَلی ِدیِن ُحَسْیِن ْبِن َعِلّیٍ / أ

َضْرَب ُغاَلٍم َبَطٍل / َو َیْخِتُم َاهلُل ِبَخْیٍر َعَمِلی

بــه فرمــوده امــام ســجاد؟ع؟ مــا بایــد ســه 
اندیشــه  باشــیم:  داشــته  دوســت  را  چیــز 
صحیــح،  شــخصیت هایی کــه آن اندیشــه 
را آورده انــد، رفتــاری که ســبب قــرب به آن 

شخصیت هاست.

ِذیــَن 
َ
َاّل ُهــُم  ِشــیَعُتَنا  عســکری؟ع؟:  امــام 

َواِمِرَنا 
َ
ِبُعــوَن آَثاَرَنا َو ُیِطیُعوَنَنا ِفــی َجِمیِع أ َیّتَ

ا  وَلِئــَک ِشــیَعِتَنا َو َمْن َخاَلَفَنا ِفــی َکِثیٍر ِمّمَ
ُ
َفأ

َفَرَضُه َاهلُل َفَلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا

پیامبــر؟ص؟ در جــواب شــخصی کــه ادعای 
ْنــَت َمَع 

َ
حــب پیامبر؟ص؟ را داشــت فرمود: أ

ْحَبْبَت
َ
َمْن أ

محبیــن  از  دســته  آن  صــادق؟ع؟  امــام 
اهل بیــت؟مهع؟ را اعظــم و واال می داننــد کــه 
هم آشــکار و هم در خفاء ایشــان را دوســت 

می دارند.
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی لّصاِد�تِ

َ
وا َمَع ا لّلَه َو ُکو�زُ

َ
وا ا �تُ

وا ِا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ل
َ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
بحــث	در	رجزهــای	عاشوراســت.	رجــز	یزیــد	بن	زیــاد	مهاجر79	امشــب	مورد	

بررسی	قرار	می	گیرد.
یزیــد	بــن	زیــاد	مهاجــر	از	اصحاب	امام	حســین	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	بچه	های	ائمه	به	چشــم	می	خورد.	شــاید	بعضی	ها	فکــر	کنند	ائمه	
مــا	حتمًا	با	این	افراد	مشــکل	نداشــتند	که	نامشــان	را	برای	فرزنــدان	خود	انتخاب	

می	کردند	و	این	دلیل	بر	حقانیت	آنهاست.
جوابش	یک	کلمه	اســت:	اصاًل	آن	روزها	این	اســم	ها	علم	نبود.	آن	زمان	یزید	
یک	اســم	محض	بوده	که	خیلی	ها	بر	فرزندانشان	می	گذاشته	اند.	اآلن	این	ها	علم	

شده	اند.	یعنی	تا	می	گویند:	»یزید«	ذهن	شما	طرف	خلیفه	اموی	می	رود.
اآلن	تــا	می	گوینــد	صدام،	ذهن	ما	طرف	رئیس	جمهور	مخلوع	و	معدوم	عراق	

می	رود	که	آن	جنگ	را	آفرید؛	ولی	قباًل	این	بار	منفی	را	نداشت.

یاد کیست؟ ید بن ز یز
یزیــد	بــن	زیــاد	مهاجر	از	اصحاب	امیرمؤمنان	و	امام	حســین	اســت.	او	کســی	
است	که	وقتی	حر،	لشکر	اباعبداهلل	را	متوقف	کرد	و	گفت:	»من	مأمورم	شما	را	نگه	
دارم	و	اجازه	نمی	دهم	به	راهتان	ادامه	بدهید«،	یزید	عصبانی	شد	و	سه	جمله	به	

حر	گفت:

توبه، ۱۱۹.  *

وجود اسامی مثل یزید و زیاد و 
خلفای غاصب در بین فرزندان 
ائمه؟مهع؟ دلیل بر حقانیت آنها 
نیست؛ زیرا آن روزها این اسم ها 
علم نبوده و خیلی ها بر فرزندانشان 
می گذاشته اند.

یزید بن زیاد مهاجر از اصحاب 
امیرمؤمنان و امام حسین؟امهع؟ 
است.
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اَ�«؛*
َ ل�زّ

َ
َعاَ� َو ا

ْ
ل
َ
�تَ ا ِ�َك! َکَ��بْ �زْ َماَمَك �زِى َهلَاِك �زَ  اإِ

َطْع�تَ
أَ
َك َو ا �تَ َ��بَّ »َعَص�یْ

کردی،  اطاع�ت  د  �ی رز �ی ع�زی  �ی امام�ت  ا�ز   -۲ کردی،  �ت  ال�ز م�ز دا  �ز ا  �ب  -۱ 
دی. ر�ی ا�ز �ز ر �ب م �ا �ب ه�ز �ت�ث �ب

آ
ا و ا �ی گ و عا� د�ز �ز ۳- �ز

ایــن	شــخص	روز	عاشــورا	اجازه	میــدان	گرفت	و	گفــت:	یابن	رســول	اهلل!	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	ابی	عبداهلل	
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	می	خواهم	پیام	های	این	رجز	را	

برای	شما	بیان	کنم.

یاد )بخش اول( ید بن ز رجز یز
گفت:

ٌر** اِ�ٌك ُمَها�بِ َ �زِ َسْعٍد �ت ْ َو لِا�ب اِصرٌ  َ �زِ �ز ْ ُ�َ��ی
ْ
ِى ِلل

�زّ ِ اإِ
ّ ا َ��ب َ �ی

م، ۲- ا�ز  ا�ی می ک�ز ؟ع؟ �ا �ی �ز �ت دا�م: 1- ���ی صوص�ی ! م�ز دو �ز م�ز اه دسث ای س�پ
م. و�ی ا�ی می �ب رز �ی �ز سعد �ب عمر�ب

این	شعر	دو	پیام	مهم	دارد؛	یاری	ائمه	و	هجرت	از	دشمن.
اولین	پیام	رجز	یزید	بن	زیاد	یاری	کردن	امام	حســین	اســت.	ما	هم	باید	ائمه	
را	یــاری	کنیم.	مگر	در	دعای	ندبــه	نمی	خوانید،	پیامبر	فرمود:	هرکس	علی	را	یاری	
کنــد	خــدا	یاری	اش	می	کند.	امام	حســین	هم	در	روز	عاشــورا	فرمــود:	»هل	من	ناصر	

ینصرنی«؟

ی ائمه چگونه است؟ یار
یاری	ائمه	سه	نوع	است:

1. یاری علمی
اولین	نوع	یاری	ائمه	علمی	است.	شما	چطور	می	توانید	ائمه	را	از	نظر	علمی	
یــاری	کنیــد؟	مطالعــه	کتــاب	اعتقــادی،	تاریخی	و	وقایــع	علمــی	از	اهل	بیت	یک	
راه	آن	اســت.	بــا	ایــن	همه	هجوم	شــبکه	ها	و	ســایت	ها	بر	علیه	اعتقــادات	و	دین	

بایستی	جوانان	ما	مجهز	باشند	و	مطالعه	داشته	باشند.

االرشاد، ج۲، ص۸۳؛ بحاراالنوار، ج۴۴، ص۳۸۰؛ وقعة الطف، ص۱۸۷.  *
المالی للصدوق، ص۱6۱؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۸۷؛ بحاراالنوار، ج۴۴، ص۳۲۰.  **

رجز یزید بن زیاد:
َیا َرّبِ ِإّنِي ِلْلُحَسْیِن َناِصٌر

َو اِلْبِن َسْعٍد َتاِرٌك
این شعر دو پیام مهم دارد؛

یاری ائمه؟مهع؟ و هجرت از دشمن.

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

مطالعه کتب اعتقادی، تاریخی 
و وقایع علمی از اهل بیت؟مهع؟ 

و هم چنین کتبی با موضوعات 
توحید، نبوت، والیت و احکام یک 

راه یاری علمی ائمه؟مهع؟ است.
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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	اهل	بیت	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	

باال	نبردم؛	خدا	او	را	باال	برده	است؛	چون	می	فرماید:
«؛* ا�تٍ َ َم َدَ��ب

ْ
ِعل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ْم َوال

ُ
ك وا ِم�ز َم�زُ

آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ـُه ال

َّ
ِع الل ْر�زَ َ »�ی

رد.** الا می �ب دا او �ا �ب ما�ز و علم دا�د �ز هركه ا�ی
به	امام	عســکری	خبر	دادند	فالنی	با	دشــمنان	بحث	کرده	اســت.	حضرت	

فرمود:
َعْرسثِ 

ْ
ل
َ
َو ا �بِ  ُ��بُ

ْ
ل

َ
ا َو  َماِء  لّ�َ

َ
ا َکهتُ  َملَا�أِ ُه 

َ
ل کَاِسِر 

ْ
ل
َ
ا ِد  َع�بْ

ْ
ل
َ
ا ا 

َهدزَ ى 
َ
َعل ى 

َّ
َصل ْد  �تَ

َ
ل »َو 

«؛*** ْرِسّیِ
ُ
ك

ْ
ل
َ
َو ا

ال�ز ما �ا م�کوم ک�زی!  ک م�ز او�ی و �ی �ی ��ث کم �ز وا�ز��تی د� �ب دمی که �ت
آ
ای ا

اد. و �ب ر �ت سما�ز و کرسی �ب
آ
كه ا د�ود ملا�أ

جــوان!	دو	تــا	کتــاب	درباره	توحید،	نبــوت،	والیت	و	احکام	بخــوان.	توانایی	
علمــی	یعنی	این	که	بچه	شــیعه	در	کنار	عشــق	و	شــوری	کــه	دارد	مطالعه	اش	را	هم	

داشته	باشد	و	تاریخ	و	مطالب	را	مفید	بداند.

ابن عباس و یاری علمی امیرمؤمنان؟ع؟
ابن	عباس80	در	اواخر	عمر	نابینا	شده	بود.	او	تنها	صحابی	است	که	تفسیرش	
تا	به	امروز	موجود	است.	نوه	او	دستش	را	می	گرفت	و	بیرون	می	برد.	آخرین	جمله	ای	
که	گفت	و	از	دنیا	رفت	اعالن	محبت	به	امیرالمؤمنین	بود.	همین	طور	که	می	رفت	

دید	چند	نفر	ایستاده	اند	و	به	حضرت	علی	ناسزا	می	گویند.
ناسزاگویی	به	علی	را	معاویه	باب	کرده	بود.	ابن	عباس	ایستاد	و	گفت:

ُکُم  ُّ �ی
أَ
ا َ اَل �ز َ ِه �ت

َ
الّل َرَك �بِ ْ سث

أَ
ْد ا �تَ َه �زَ

َ
لّل

َ
َُ��بَّ ا ِه َو َم�زْ �ی

َ
لّل

َ
َ�ا�زَ ا وا ُس�بْ

ُ
ال َ َه �ت

َ
لّل

َ
ُّ ا ا�ب لّ�َ

َ
ُم ا

ُ
ك ُّ �ی

أَ
»ا

ِلِه«؛
آ
ِه َو ا �یْ

َ
ُه َعل

َ
لّل

َ
ى ا

َّ
ِه َصل

َ
لّل

َ
ا�بُّ َ�ُسوَل ا لّ�َ

َ
ا

د؟ �ی �ز می ک�ز وه�ی ر �ت ام�ب �ی دا و �پ ه �ز د �ب �ی �ت می ک�ز
أ
را را �ب �پ

مجادله، ۱۱.  *
االحتجاج، ج۲، ص۴۵۴؛ مستدرک الوسائل، ج۹، ص۵۲؛ بحاراالنوار، ج۲، ص۱۳.  **

ــَاُم ، ص۳۵۳؛ االحتجــاج، ج۱،  التفســیر المنســوب الــی االمــام الحســن العســکری َعَلْیــِه الّسَ  ***
ص۱۲. ج۲،  بحاراالنــوار،  ص۲۰؛ 

امام هادی و عسکری؟امهع؟ به 
تمجید و تکریم افرادی که با 
دشمنان اهل بیت؟مهع؟ مناظره 
علمی نمودند و آن ها را محکوم 
کردند، پرداختند.

ابن عباس در جواب کسانی 
که گفتند ما نه به خدا توهین 
کردیم و نه به پیامبر؛ ما به علی 
بن ابی طالب ناسزا می گوییم؛ 
گفت: پیامبر؟ص؟ فرمود: َمْن َسّبَ 
ِني َفَقْد  ِني َو َمْن َسّبَ َعِلّیًا َفَقْد َسّبَ
َسّبَ َاهلَل
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گفتند:	چشــم	هایت	کور	اســت؛	گوش	هایت	که	کر	نیست!	خوب	گوش	بده.	
ما	نه	به	خدا	توهین	کردیم	و	نه	به	پیامبر؛	ما	به	علی	بن	ابی	طالب	ناسزا	می	گوییم.	

گفت:	با	همین	گوش	هایم	از	خود	پیامبر	شنیدم	فرمود:
َه«؛*

َ
لّل

َ
ْد َس�بَّ ا �تَ ی �زَ �زِ

ی َو َم�زْ َس�بَّ �زِ
ْد َس�بَّ �تَ  �زَ

ً
ا »َم�زْ َس�بَّ َعِل�یّ

. داس�ت ه م�ز و �ز س�بّ على؟ع؟ س�بّ �ب

دعبل و یاری علمی ائمه؟مهع؟
دعبــل81	وقتــی	در	مقابل	امام	رضا	شــعر	خوانــد،	امام	رضا	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	خوانده	ام.
برخی	اشکال	کرده	اند	که	مگر	می	شود	در	یک	شب	هزار	رکعت	نماز	خواند؟	
اواًل:	عالمــه	امینــی	هزار	رکعت	را	یک	شــب	در	هشــت	ســاعت	خوانــد.	ثانیًا:	نماز	

مستحبی	را	در	راه	رفتن	و	در	کوچه	و	خیابان	می	شود	خواند.
راه	 در	 را	 نافله	هایــم	 همــه	 مــن	 می	گفــت:	 زنجانــی	 شــبیری	 آیــت	اهلل	 پــدر	

می	خواندم.
امام	رضــا	فرمــود:	هزار	ختم	قرآن	هم	در	این	لباس	کــرده	ام.	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	امام	شناسی	قمی	هاست.

جوان	هایی	که	هنر	نقاشی	و	شعر	دارید!	این	ها	را	برای	اهل	بیت	هزینه	کنید.	
اآلن	بعضی	از	جوان	های	ما	به	کالس	موسیقی	و	تئاتر	می	روند.	این	هنرها	را	بیایید	

در	مسیر	اهل	بیت	به	کار	ببرید.	این	نصرت	علمی	است.

۲. یاری عملی
دومین	نوع	یاری	ائمه	یاری	عملی	است.	یاری	عملی	یعنی	با	عملکرد	خود	

اهل	بیت	را	همراهی	کنیم.	امیرالمؤمنین	می	فرماید:
َهاٍد«*** �تِ ْ َوَ�ٍع َو ِا�ب ِى �بِ

و�ز �زُ ِع�ی
أَ
»ا

د. �ی ا�ی ک�ز ه مرا �ی هادگو�ز لاسث �ب ا و�ع و �ت �ب

ــَاُم ، ص۳۵۳؛ االحتجــاج، ج۱،  التفســیر المنســوب الــی االمــام الحســن العســکری َعَلْیــِه الّسَ  *
ص۱۲. ج۲،  بحاراالنــوار،  ص۲۰؛ 

العلــوم  ــَاُم ، ج۲، ص۲6۳؛ عوالــم  الّسَ َعَلْیــِه  الرضــا  بحاراالنــوار، ج۴۹، ص۲۳۹؛ عیــون اخبــار   **
.۴۰۱ ص  ج۲۲،  والمعــارف، 

نهج الباغه، نامه ۴۵.  ***

امام رضا؟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 خوانده ام و 

هزار ختم قرآن هم در این لباس 
کرده ام.

یاری عملی یعنی همراهی 
اهل بیت؟مهع؟ با عملکرد خود. 

ِعیُنوِني ِبَوَرٍع 
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: أ

َو ِاْجِتَهاٍد
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شیعه در کالم امام صادق؟ع؟
گروهــی	خدمــت	امام	صادق	آمده	بودند.	یکی	از	آنها	شــروع	کرد	به	ســتایش	
مردم	شهرشــان؛	گفت:	شــیعه	های	آن	جا	خیلی	به	شــما	عالقه	مند	هســتند.	امام	

صادق	فرمود:
�زَ  ِهْم َک�یْ َرا�أِ

�تَ ِهْم ِل�زُ ا�أِ َ �ی �زِ
عزْ
أَ
اَهَدهتُ ا َ �زَ ُم�ث ِهْم َک�یْ َرا�أِ

�تَ ى �زُ
َ
ِهْم َعل ا�أِ َ �ی �زِ

عزْ
أَ
اَدهتُ ا َ �زَ ِع�ی »َک�یْ

ِهْم«؛ َرا�أِ
�تَ ِهْم ِل�زُ ا�أِ َ �ی �زِ

عزْ
أَ
هتُ ا

َ
ِصل

ر هم  �ی �ت ل های �ز ام�ی ا �ز د؟ �ب �ز ا�ز کمک می ک�ز �ث رها�ی �ی �ت ه �ز �ز ها �ب دا�ز ا�ی م�ز رو�ت ا �ث �ی
آ
ا

د؟ مد دا��ز
آ
�ت وا ��ز

گفت:
ا«؛ َ َد�ز َم�زْ ِع�زْ �ی ّلَ َما ِهَی �زِ  �تَ

ً
ا لَا�ت �زْ

أَ
ُکُر ا

دزْ �تَ
َ
َك ل

�زَّ »اإِ
م. ما �ا دوس�ت دا��ی ط سث �ت . ما �ز ا�ب اس�ت د که کم �ی �ی ا�تى می گو�ی ما ا�ز ص�ز سث

آقا	فرمود:
«؛ َعهتٌ �ی �زَُّهْم سثِ

أَ
لَاِء ا ُعُم َهوأُ رزْ �زَ �تَ �یْ

َ
»ك

د؟!* �ز عه ما ه��ت �ی د سث �ز �و� ادعا می ک�ز � �پ �پ

شیعه در کالم امام رضا؟ع؟
گروهــی	بــه	دیدن	امام	رضا	آمدند.	حضرت	آنهــا	را	راه	نداد.	به	گریه	افتادند	و	
گفتند:	به	آقا	بگویید	ما	شــیعه	امیرالمؤمنین	علی	هســتیم	و	از	عراق	آمدیم.	وقتی	

آقا	آنها	را	راه	داد	فرمود:	می	دانید	چرا	ابتدا	شما	را	راه	ندادم؟	چون:
و�زَ  َهاَو�زُ �تَ �زِ َو �تَ َرا�أِ

�زَ
ْ
ل
َ
ٍر ِم�زَ ا �ی  �زِى َک�ثِ

ُرو�زَ ّصِ و�زَ َو ُم�تَ اِل�زُ ْم ُم�زَ
ُ
ْعَماِلك

أَ
ِر ا َ ْک�ث

أَ
ْم �زِى ا

�تُ �زْ
أَ
»ا

ِه«؛
َ
لّل

َ
ْم �زِى ا

ُ
ك َوا�زِ

�زْ ِ اإِ و�ت ِم ُ��تُ �ی ِ َع�ز �بِ
رز  �ی ا�ز �ز �ت ا�ت �ب . د� وا�ب ال�ز اس�ت ا اعمال ما م�ز م �ب گاه می ک�ز ما �ز ه عمل سث ه �ب هر �پ

د.** �ی ا�ز س��تی می ک�ز �زی �ت راد�ا�ز د�ی و�ت �ب د. د� ادای ��ت �ی اهی می ک�ز كو�ت
امام	رضــا	چند	اشــکال	بــزرگ	از	این	ها	گرفــت.	ما	هم	وقتی	به	مشــهد	و	حرم	
امام	رضا	می	رویم،	اگر	این	اشــکاالت	در	ما	باشــد،	معلوم	نیست	زیارتمان	پذیرفته	

شود؛	چون	امام	رضا	آن	گروه	را	به	خاطر	اشکاالتی	که	داشتند	نپذیرفت.

الکافی، ج۲، ص۱۷۳؛ وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۲۸؛ مشکاة االنوار، ص۲۳۹.  *
وسائل الشیعه، ج۱6، ص۰۲۱۷  **

کمک کردن و رفت وآمد ثروتمندان 
با فقرا از اوصاف شیعیان در کالم 
امام صادق؟ع؟ است.

در نگاه امام رضا؟ع؟؛ مخالفت 
با اعمال ائمه؟مهع؟، کوتاهی در 
واجبات و سستی در ادای حقوق 
برادران اشکاالت اساسی در رفتار 
یک مدعی شیعه بودن است.
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3. یاری مالی
سومین	نوع	یاری	ائمه	یاری	مالی	است.	چند	درصد	مردم	خمس	می	دهند؟
امام	رضــا؟ع؟	فرمــود:	اگر	شــما	کمک	مالی	نکنیــد،	ما	نمی	توانیــم	دین	خدا	

را	یاری	کنیم.
امام	خمینی	فرمود:	حوزه	ها	و	امور	دینی	را	به	دولت	وابسته	نکنید.

ی علمی دانشمندان داستان هایی از یار

1. عالمه امینی
عالمــه	امینــی	در	مــدت	ســی	ســال	ده	هــزار	کتــاب	را	مطالعــه	کرد	تــا	کتاب	
الغدیر82	را	نوشــت.	ایشــان	بــرای	تکمیل	کتابش	مســافرت	های	فراوانی	داشــت.	
وقتــی	از	مســافرت	برگشــت	بــه	ایشــان	گفتند:	هــوا	چطور	بــود؟	گفت	به	هــوا	توجه	

نداشتم.	شب	و	روز	در	کتابخانه	بودم.*

۲. میرحامد حسین83
1246	در	هنــد	متولــد	شــد	و	1306	قمری	درگذشــت.	او	یازده	اثــر	علمی	دارد	
کــه	بهتریــن	آنها	عبقات	االنــوار	فی	مناقب	االئمة	االطهار84	اســت	کــه	در	فضایل	

امیرالمؤمنین	نوشت.	آن	قدر	پرکار	بود	که	یک	دستش	از	کار	افتاد.**

3. شیخ عباس قمی؟هر؟
شــیخ	عبــاس	قمــی	110	جلــد	کتــاب	دارد.	فقــط	بــرای	ســفینة	البحارش85 

25	سال	وقت	گذاشت.	شیخ	عباس	قمی	بدون	کتاب	به	مسافرت	نمی	رفت.

رگ تهرانی 4. شیخ آقا بز
و	 نوشــته	 کتــاب(	 )مجموعــه	 موســوعه	 یــک	 تهرانــی86	 بــزرگ	 آقــا	 شــیخ	
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	این	ها	را	با	دست	مرتعش	نوشته	ام.
وقتــی	دفنــش	می	کردند	ســینه	اش	زخم	بود.	ســؤال	کردند:	بیمــاری	خاصی	
بگیــرد.	 کتــاب	دســت	 اواخــر	نمی	توانســت	 ایــن	 اطرافیانــش	گفتنــد:	 داشــت؟	

ک نشین، ص۱۲. كیان خا افا  *
گلشن ابرار، ج۱، ص۳۷۷.  **

پرداخت خمس و مساعدت در 
وابسته نشدن امور دینی و حوزه ها 
به دولت ها از مصادیق یاری مالی 

ائمه؟مهع؟ است.

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

کتاب الغدیر را نوشت.

بهترین اثر علمی میرحامد حسین 
عبقات االنوار فی مناقب االئمة 

االطهار است.

شیخ عباس قمی 11۰ جلد کتاب 
دارد. فقط برای سفینة البحارش 

25 سال وقت گذاشت.

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.



72																سیری	در	رجزها	و	شعارهای	عاشوراییان

می	خوابید	و	کتاب	را	روی	سینه	اش	می	گذاشت.	این،	جای	کتاب	است	که	روی	
ســینه	اش	مانده	اســت.	مشــهور	است	40	ســال	شــام	نخورد	و	گفت:	فرصت	شام	

خوردن	ندارم.*

5. عالمه طباطبائی88؟هر؟
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.**

6. شیخ طوسی89؟هر؟
بیش	از	ســیصد	نفر	از	مجتهدین	در	درس	او	حاضر	می	شــدند.	460	قمری	از	
دنیا	رفت.	آثار	او	به	51	جلد	می	رســد.	بعضی	از	آثار	او	ده	جلد	اســت	مانند	تفسیر	

تبیان90.	در	همه	رشته	ها	استاد	بود.
این	گوشه	ای	از	خدمات	بزرگان	و	یاری	علمی	دین	و	اهل	بیت	است.

ک نشین، ص۹6. كیان خا افا  *
هزار و یک نکته اخاقی، ص۱6۲.  **

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

بیش از سیصد نفر از مجتهدین 
در درس شیخ طوسی؟هر؟ حاضر 
می شدند
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  6

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

السالم علی القاسم بن الحسن بن علی و رحمة اهلل و برکاته
السالم علیک یا بن حبیب اهلل! السالم علیک یا بن ریحانة رسول اهلل!1

شب ششم محرم است، امشب اجازه بدهید بریم درب خانه ابن  الکریم؛ یادی از نوگل امام مجتبی؟ع؟ کنیم تو کربال
ای حرمت خانه معمور دل                               وی شجر عشق تو در طور دل
نجل علی دّر یتیم حسن                                     باب همه خلق زمین و زمن
همچو عمو ماه بنی هاشمی                             چشم و چراغ شهدا قاسمی2

عرض کنیم یا امام مجتبی! شما هم امشب بیا تو مجلس ما، آخه امشب صاحب عزا امام مجتبی؟ع؟ است؛ کریم اهل بیت 
است؛ تو قاموس کریمان عالم راه ندارد این که 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 حسن2 ای جان جانانم حسن

بمیرم برای آن لحظه ای که اومد خدمت عمو اذن میدان بگیرد. ســخت اســت برای ابی عبداهلل به او اجازه بده؛ آخه یادگار 
برادرش امام مجتبی است. بعد از پدر روی دامن ابی عبداهلل بزرگ شده؛ آقا یک نگاهی کرد به قاسم 

هر دو نگه بر رخ هم دوختید                               هر دو به مظلومی هم سوختید
هر دو ربودید ز سر هوش هم                               هر دو فتادید در آغوش هم3

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

خون دل از دیده روان ساختی                          خویش به پای عمو انداختی
ای عمو حاجات مرادم بده                                     جان عمو اذن جهادم بده

با چشمان اشک ریز آمد میدان، شروع کرد به رجز خوندن
ان تنکرونی فانا ابُن الحسن                         سبط النبی المصطفی الُموَتَمن
هذا حسیٌن کاالسیر الُمرَتَهن                            بین ُاناٍس الُسقوا َصوَب الُمَزن

بعد از این که جنگ نمایانی کرد، راوی می گوید 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 این که گرد و غبار فرونشست، 

راوی می گوید:

فرأیُت الحسیَن قائمًا علی رأس الغالِم و هو َیفَحُص بِرجَلیه؛ دیدم حسین باالی سر آن جوان ایستاده، جوان تو احتضار پای 
خودش به زمین می ساید والحسین یقول: ُبعًدا ِلَقوم قتلوک؛ فرمود: از رحمت خدا دور باد مردمی که تو را کشتند.  

ثم حمل الغالم علی صدره3 جنازه رو بغل گرفت، به ســینه چســباند، به طرف خیام اومد درحالی که پای او به زمین کشــیده 
می شد؛ حاال هرکس کارش داره صدا بزنه یاحسین

کاش نمی برد تنت کاین چنین                       جان دهی و پای زنی بر زمین
دیده به روی عمو انداخـــــــــــتی                     صورت او دیدی و جان باختی

و سیعلم الذین ظلموا اّی منقلب ینقلبون

۱. دمع السجوم ترجمه نفس المهموم/ عامه شعرانی ص ۳۴۱           
۲. اشعار از دیوان نخل میثم/ سازگار/ ج۱ص۲۳۴و۲۳۵و۲۳۷

كربا/ نظری منفردص ۳۴۰        ۳. قصه 
۴. ترجمه لهوف سیدابن طاووس/ عقیقی بخشایشی/ ص۱۴۰و۱۴۱
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  6

وجــود اســامی مثــل یزیــد و زیــاد و خلفــای 
غاصــب در بیــن فرزنــدان ائمــه؟مهع؟ دلیــل 
بــر حقانیــت آنها نیســت؛ زیــرا آن روزها این 
اسم ها علم نبوده و خیلی ها بر فرزندانشان 

می گذاشته اند.

یزید بن زیاد مهاجر از اصحاب امیرمؤمنان 
و امام حسین؟امهع؟ است. 

رجز یزید بن زیاد:
َیا َرّبِ ِإّنِی ِلْلُحَسْیِن َناِصٌر

َتــاِرٌك َســْعٍد  اِلْبــِن  َو 
این شعر دو پیام مهم دارد؛ یاری ائمه؟مهع؟ 

و هجرت از دشمن.

نــوع اســت: علمــی؛  یــاری ائمــه؟مهع؟ ســه 
عملی؛ مالی 

مطالعــه کتــب اعتقــادی، تاریخــی و وقایع 
علمــی از اهل بیت؟مهع؟ و هم چنین 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 اهل بیت؟مهع؟ 
مناظــره علمــی نمودنــد و آن هــا را محکــوم 

کردند، پرداختند.

ابن عباس در جواب کســانی که گفتند ما نه 
بــه خدا توهیــن کردیم و نه به پیامبر؛ ما به 
علی بــن ابی طالب ناســزا می گوییم؛ گفت: 
ِنی  پیامبر؟ص؟ فرمود: َمْن َسّبَ َعِلّیًا َفَقْد َسّبَ

ِنی َفَقْد َسّبَ َاهلَل  َو َمْن َسّبَ

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 خوانــده ام و هزار 

ختم قرآن هم در این لباس کرده ام. 

یاری عملی یعنی همراهی اهل بیت؟مهع؟ با 
ِعیُنوِنی 

َ
عملکرد خــود. امیرالمؤمنین؟ع؟: أ

ِبَوَرٍع َو ِاْجِتَهاٍد

کمک کــردن و رفت وآمــد ثروتمنــدان با فقرا 
از اوصاف شــیعیان در کالم امام صادق؟ع؟ 

است.

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 حوزه ها بــه دولت ها 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 11۰ جلــد کتــاب دارد. 
فقط برای ســفینة البحارش 25 ســال 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؟ 12 ســال در نجــف 
فقط 12 روز عاشورا درس را تعطیل کرد

 بیــش از ســیصد نفر از مجتهدیــن در درس 
شیخ طوسی؟هر؟ حاضر می شدند.
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی اِد�تِ وا َمَع الّصَ و�زُ

ُ
ـَه َوك

َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
اصحــاب	 از	 تــن	 پنــج	 شــعارهای	 و	 رجزهــا	 شــب	ها	 ایــن	 شــد	 توفیقــی	
ابی	عبــداهلل؟ع؟	را	مطــرح	کردیــم	و	پیام	هایــش	را	ذکــر	کردیم؛	البته	عنایت	داشــته	
باشید	این	رجزها	و	شعارهایی	که	از	آن	روز	نقل	می	کنیم	به	منظور	این	است	که	هم	
اصحاب	را	بشناســید	و	هم	کربال	را؛	بتوانیم	پیام	هایش	را	برداشــت	کنیم	و	همین	

که	درسی	برای	امروز	بگیریم.	همان	طورکه	شهدا	درس	گرفتند.
شــما	یــک	مــروری	بــه	وصیت	نامــه	شــهدا،	یــک	نگاهــی	بــه	رشــادت	های	
بســیجیان	در	جبهــه	داشــته	باشــید	می	بینیــد	ایــن	شــعارها	و	رجزها	بــه	خوبی	در	

زندگی	آنها	متجلی	و	پیاده	بوده	و	به	آن	عمل	کرده	اند.

یان شهید جعفر حیدر
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	بوده	انــد،	
زندگی	نامه	و	نامه	هایشان	را	منعکس	کرده	است،	مثاًل:	شهید	جعفر	حیدریان91.
مقــام	معظــم	رهبــری؟دم؟	فرمــود:	ســال	59	در	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،	150	رزمنده	را	از	آن	جا	به	جبهه	

برد	که	تعدادی	از	آنها	به	شهادت	رسیدند.
یکــی	از	دوســتانش	گفتــه	بود	مــا	وقتی	لیســت	نگهبانان	را	تنظیــم	می	کردیم	

توبه، ۱۱۹.  *

شهید جعفر حیدریان با یک 
سخنرانی در فردوی قم 15۰ 
رزمنده را از آن جا به جبهه برد که 
تعدادی از آنها به شهادت رسیدند.
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ایشــان	فرمانده	بود،	می	گفت:	من	را	هم	درســاعت	دوی	شــب	نگهبان	بگذارید.	
چهل	روز	در	والفجر	8 92	با	عده	اندکی	در	مقابل	دشمن	مقاومت	کرد.

ایشان	یک	نامه	ای	نوشته	است	که	بسیار	عجیب	است.	در	آن	نامه	می	گوید:	
من	از	قرآن	خط	گرفتم	به	سر	چه	کسی	بزنم،	از	چه	کسی	و	برای	چه	دفاع	کنم.

وحانی شهید سید محسن ر
استاِد	شهید	سید	محسن	روحانی93	می	گفت:	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	نمی	ماند؛	ما	آن	جا	باید	این	

امنیت	را	فراهم	کنیم.
آیــت	اهلل	 مدرســه	 آملــی،	 جــوادی	 آیــت	اهلل	 درس	 اســت	 یــادم	 خــودم	 مــن	
گلپایگانی94	وقتی	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	حرف	های	ایشــان	را	که	در	طول	ســی	ســال	برای	امام	حسین	
زده	اســت	در	این	کتاب	جمع	آوری	کرده	اند.	ایشــان	می	گوید:	اگر	این	جوانان	امروز	

ما	بودند	ابی	عبداهلل	هیچ	گاه	تنها	نمی	ماند.
من	نشنیدم	امام	خمینی	در	یک	جا	از	جوان	ها	شکوه	و	گله	کرده	باشد؛	ولی	
امیرالمؤمنین	از	ســپاهش	شــکوه	کرده	اســت.	پیامبر	در	احد	و	امام	حسین	نسبت	
به	ســپاهش	شکوه	کرده	اســت.	اما	من	ندیدم	یک	جا	امام	شکوه	کرده	باشد.	امام	
یــاران	مختلفــی	داشــت.	یــاد	شــهدا	را	بــا	عمل	بــه	وصیت	نامــه	آنها	حفــظ	کنیم.	
اخــالق	شــهدا	را	کاربردی	کنیم.	شــهدای	ما	اهل	عبادت،	پرهیــز	از	گناه،	تواضع	و	
فروتنی	بودند.	شــهید	صیاد	شــیرازی95	همواره	نگران	نماز	اول	وقت	بود	و	حتی	در	

آسمان	سوار	بر	بالگرد	مواظب	بود	نماز	اول	وقت	فوت	نشود.

یاد )بخش دوم( ید بن ز رجز یز
یک	فراز	از	رجز	یزید	بن	زیاد	دیشب	ماند	که	بیان	کنم.	یزید	بن	زیاد	مهاجر	به	

میدان	آمد	که	بیت	اولش	این	بود:
ٌر* اِ�ٌك َو مَها�بِ َ �زِ َسْعٍد �ت ْ اِصرٌ  َو لِا�ب َ �زِ �ز ْ ُ�َ��ی

ْ
ِى ِلل

�زّ ِ اإِ
ّ ا َ��ب َ �ی

المناقب، ج۴، ص۱۰۳؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۸۷؛ المالی للصدوق، ص۱6۱.  *

شهید سید محسن روحانی: اگر 
امثال من نرویم، در قم درسی باقی 

نمی ماند؛ ما آن جا باید این امنیت 
را فراهم کنیم.

پیامبر؟ص؟ در احد، 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و 

امام حسین؟ع؟ نسبت به 
سپاهشان شکوه کرده اند؛ اما امام 

خمینی؟هر؟ یک جا از جوانان 
شکوه نکرده است.

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

مطرح شد.
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ر�ت  وم و ه�ب دا می سث �ر سعد �ب م و ا�ز �پ ا�ی می ک�ز ؟ع؟ �ا �ی �ز ا! م�ز امام ���ی دا�ی �ز
م. می ک�ز

پانزده	مرتبه	در	قرآن	کلمه	هجرت	آمده	است.

معنای هجرت
هجرت	یعنی	دوری؛	در	زبان	عرب	اگر	دو	نفر	با	هم	قهر	کنند	می	گویند:	»َهَجَر	

فالنًا«؛	این	ها	از	هم	جدا	شدند.

انواع هجرت

1. هجرت جغرافیایی
اولیــن	نــوع	هجــرت،	هجــرت	جغرافیایــی	اســت.	مســلمانان	دو	هجــرت	
داشتند	یکی	به	حبشه96	و	دیگری	به	مدینه؛	به	این	هجرت،	هجرت	جغرافیایی	
می	گوینــد.	یــک	عــده	مثــل	جعفر	بــن	ابی	طالب	به	حبشــه	رفتنــد	که	بــه	اینها	هم	

مهاجر	می	گویند.	امیرالمومنین	فرمود:
ِل«؛* ّوَ

اأَ
ْ
ل
َ
َها ا ى َ�ّدِ

َ
َمهتٌ َعل ا�أِ

َ َرهتُ �ت ْ ِه�ب
ْ
ل
َ
»ا

را� دا�د. ود �ت �ز �ز �ی ��ت �ز ی �ز سث گاه ا��ز ا�ی ر �ب ، �ب ر�ت ه�ب
امــروز	هــم	هجــرت	جغرافیایــی	داریــم.	شــما	در	یــک	شــهری	هســتید	کــه	به	
معصیــت	می	افتیــد	اگــر	می	توانید	شــهرتان	را	عــوض	کنید.	هجــرت	جغرافیایی؛	

یعنی	انتقال	از	یک	شهر	به	یک	جای	دیگر.

۲. هجرت عقیدتی
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.	خیلی	ها	می	دانند	بر	حق	نیســتند	اما	جرأت	بازگشت	از	عقیده	باطل	خود	

را	ندارند.
عکرمه97	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:	بارك	اهلل	بر	تو	که	هجرت	کردی؛	یعنی	فهمیدی	

عقیده	ات	اشکال	دارد،	کنار	گذاشتی.**

نهج الباغه، خطبه ۱۸۹  *
بحاراالنوار، ج۹، ص۱۳۷.  **

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

مسلمانان دو هجرت جغرافیایی 
داشتند یکی به حبشه و دیگری 
به مدینه

هجرت عقیدتی یعنی کنار گذاشتن 
عقیده باطل؛ مثل پشیمانی 
 عکرمه فرزند ابوجهل بعد از 
21 سال
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هجرت	عقیدتی	این	است	که	اگر	انسان	یک	جایی	احساس	کرد	عقیده	اش	
باطل	است	از	عقیده	اش	برگردد.

امام	رضا؟ع؟	با	بزرگ	مسیحی	ها	بحث	کرد.	ایشان	گفت:	حق	با	شماست.	
آقــا	فرمــود:	از	عقیــده	ات	برمی	گردی؟	گفت:	نه.	من	رئیس	مســیحی	ها	هســتم	اگر	

بگویم	من	برگشتم	بد	می	شود	و	حاضر	نشد.
عقیــده	از	عقــد	می	آیــد،	عقــد	یعنــی	گــره.	عقیــده	کــه	بــه	اجبــار	نیســت.	به	
گالیله98	گفتند:	بگو	زمین	نمی	چرخد.	گفت:	من	هم	بگویم	اما	زمین	می	چرخد.	
	ِاْکَراَه	ِفی	الّدیِن«	برای	فروع	نیســت؛	یعنــی	دین	احتیاج	به	

َ
عقیــده	باور	اســت.	»ال

اکــراه	نــدارد.	آدم	بــه	زور	بــه	یکــی	می	گوید	روز	اســت؟!	اکــراه	نمی	خواهــد.	این	قدر	
خداشناسی	روشن	است	که	اجبار	نمی	خواهد.

هجرت عروة بن مسعود
عروة	بن	مسعود99	رئیس	و	بزرگ	شهر	طائف	است.	می	دانید	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	می	شویم	به	شرط	این	که	نماز	نخوانیم	یا	زکات	ندهیم.
رئیــس	این	هــا	یــک	زمانــی	نــزد	پیامبر	آمــد	و	گفت:	مــن	می	خواهم	مســلمان	
شــوم.	مســلمان	شــد	و	گفت:	خودم	می	روم	مردم	را	به	اســالم	دعوت	می	کنم.	من	
رئیــس	هســتم	و	آن	جا	مــن	را	قبول	دارند.	بــه	طائف	آمد؛	اولین	بار	بــاالی	بام	رفت	
و	شــهادتین	گفــت.	مردم	کافر	طائف	دیدنــد	رئیس	قبیلــه	دارد	اذان	می	گوید.	او	را	

آن	قدر	زدند	تا	به	شهادت	رسید.
پیامبر	اکرم	خیلی	متأثر	شد،	فرمود:	این	مثل	شهید	آل	یاسین100	است.*

امام شناسی؛ مهم ترین هجرت
علی	فرمود:

«؛** ْ��زِ
اأَ

ْ
ل
َ
هتِ �زِى ا

َّ ُ��ب
ْ
ل

َ
هتِ ا

َمْعِر�زَ ا �بِ
ّ
ل َ�ٍد اإِ

أَ
ى ا

َ
َرهتِ َعل ْ ِه�ب

ْ
ل
َ
ُع ِاْسُم ا �تَ َ »لَا �ی

ر �وی  دا �ا �ب �ت �ز �ز ک� که ��ب
آ
رز ا �ت �ب اسث وا�ز گدز می �ت ر کسی �ز ر �ب ام مها�ب �ز

اسد. �ز �ث �ز �ب م�ی �ز
یکــی	از	بزرگتریــن	هجرت	هــا	این	اســت	که	آدم	امــام	زمانش	را	بشناســد،	نه	

اسد الغابه، ج۳، ص۳۰۵؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۱۸۲؛ تحف العقول، ص۴6۵.  *
نهج الباغه، خطبه ۱۸۹.  **

عقیده از عقد می آید، عقد یعنی 
گره. عقیده باور است و احتیاج به 

اکراه ندارد. این قدر خداشناسی 
روشن است که اجبار نمی خواهد.

عروة بن مسعود رئیس و بزرگ شهر 
طائف پس از مسلمان شدن اولین 

بار باالی بام رفت و شهادتین و 
اذان گفت. او را آن قدر زدند تا به 

شهادت رسید.

امام شناسی؛ مهم ترین هجرت 
است.

علی؟ع؟: اَل َیَقُع ِاْسُم َاْلِهْجَرِة َعَلی 
ْرِض.

َ ْ
ِة ِفي َال  ِبَمْعِرَفِة َاْلُحّجَ

َ
َحٍد ِإاّل

َ
أ

مانند پذیرش والیت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط پیرمرد 

محتضر در روایت معاویة بن وهب
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امــروز	ولی	امــر	را	ملــک	ســلمان101	در	ســعودی	بدانــد،	نــه	امــروز	عــده	ای	حاکمــان	
ســتمگر	و	عیــاش	را	در	دنیــا	حاکــم	دینی	خودشــان	بدانند.	امام	شناســی	خودش	

مهم	ترین	هجرت	است.
معاویــة	بــن	وهــب102	می	گویــد:	ما	در	ســفری	به	مکــه	می	رفتیــم.	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:
ُ�ه«؛ �زْ �تْ �زَ َر�بَ ا َو �زَ

ى َهدزَ
َ
ا َعل َ �ز

أَ
»ا

. �ت ا ��ز �ی ول دا�م و ا�ز د�ز �ب �تی �ا �ت �ز �ر�ز ها�یى که گ�ز ا�ی
خدمــت	امام	صــادق	آمدم	و	گفتم:	تکلیف	این	فرد	چیســت؟	آقا	فرمود:	به	

خدا	قسم	اهل	بهشت	است.*
این	می	شود	هجرت	عقیدتی.

3. هجرت اخالقی
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	این	جا	
رســیدید؟	گفــت:	من	در	عصبانیــت	و	بداخالقی	َمَثل	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:
ُه«؛**

َ
لّل

َ
َمُه ا َرَك َما َ�ّرَ ا�تِ َو �تَ َ �أ ِ

�یّ
لّ�َ

َ
َر ا َ ُر َم�زْ َه�ب ُمَها�بِ

ْ
ل
َ
»َو ا

ا�  ک�ز �ا  �ت  معص�ی و  د  ک�ز ر�ت  ه�ب اه  گ�ز ا�ز  که  اس�ت  کسی  �ی  وا�ت ر  مها�ب

الکافی، ج۲، ص۴۴۰؛ الوافی، ج۵، ص۱۰۹۹؛ مرآه العقول، ج۱۱، ص۳۱۵.  *
ُئُکــْم ِباْلُمْؤِمــِن َمــِن ِاْئَتَمَنــُه َاْلُمْؤِمُنــوَن َعَلــی  َنّبِ

ُ
 أ

َ
 ال

َ
ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه : أ

َ
»َقــاَل َقاَل َرُســوُل َاهَّلِل َصّل  **

ــْن  ــُر َم ــِدِه َو َاْلُمَهاِج ــاِنِه َو َی ــِلُموَن ِمْن ِلَس ــِلِم َمْن َسِلَم َاْلُمْس ُئُکْم ِباْلُمْس َنّبِ
ُ
 اَل أ

َ
ــْم أ ْمَواِلِه

َ
ــِهْم َو أ ْنُفِس

َ
أ

ــُه  ْو َیْغَتاَب
َ
ــُه أ ْو َیْخُذَل

َ
ْن َیْظِلَمــُه أ

َ
َم َاهَّلُل َو َاْلُمْؤِمــُن َحــَراٌم َعَلــی َاْلُمْؤِمــِن أ ــَرَك َمــا َحــّرَ َئاِت َو َت ــّیِ َهَجــَر َالّسَ

ْو َیْدَفَعــُه َدْفَعــًة« )الکافــی، ج۲، ص۲۳۵؛ وســائل الشــیعه، ج۱۲، ص۲۸۷؛ بحاراالنــوار، ج6۴، 
َ
أ

ص۳۵۸(.

هجرت اخالقی یعنی اگر کسی 
اخالق زشتی دارد کنار بگذارد. 
پیامبر؟ص؟ فرمود: َو َاْلُمَهاِجُر َمْن 
َمُه َاهلُل َئاِت َو َتَرَك َما َحّرَ ّیِ

َهَجَر َالّسَ
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د. رک ک�ز ا�د و �رام �ا �ت گدز �ب
هجــرت	اخالقــی	خیلی	مبتالبه	اســت.	امام	هادی	دیدند	چنــد	تا	جوان	در	
جلسه	ای	دارند	شوخی	های	ناپسند	می	کنند	به	آنها	تذکر	دادند	که	این	کار	را	کنار	

بگذارید.	این	همان	توصیه	به	هجرت	اخالقی	است.

4. هجرت سیاسی
چهارمیــن	هجــرت،	هجــرت	سیاســی	اســت.	انســان	عاقــل	مؤمــن،	موضع	
سیاســی	دارد،	نمی	شــود	خاکســتری	باشــد.	اگــر	تشــخیص	داد	یــک	جایی	باطل	
است	هجرت	کند،	یک	جایی	حق	است	دفاع	کند،	یک	جایی	ظلم	است	مباره	
َماُم	

ْ
کند،	از	مظلوم	دفاع	و	بر	ظالم	افشاگری	کند.	همه	ائمه	ما	سیاسی	بوده	اند:	»ال

َیاَسة«. َعاِرٌف	ِبالّسِ

هجرت قاسم بن هارون
قاسم	بن	هارون103	پدرش	هارون	الرشید104	است	که	حاکمی	ظالم	و	ستمگر	
بود.	این	جوان	تشــخیص	داد	پدرش	اشــتباه	می	کند،	از	پدر	هجرت	کرد.	به	بصره	
آمد	و	کارگری	می	کرد؛	درآمد	کسب	می	کرد.	پدرش	حکومت	مصر	را	برایش	تعیین	

کرد	زیر	بار	نرفت.

هجرت عدی بن حاتم
عــدی	بــن	حاتــم105	از	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.	حنظله106	از	پدرش	تبری	جست.	عبداهلل	بن	ابی107	پدرش	منافق	
بود	از	او	تبری	جســت.	خداوند	در	آخر	ســوره	مجادله	می	فرماید:	ولو	پدر	یا	خویش	
شما	باشد	در	موضع	سیاسی	اگر	دیدی	طرف	ظالم	و	ستمگر	است	از	او	جدا	شو.*

وهای دشمنان ز آر
عزیــزان	مــن!	قرآن	کریم	می	فرماید:	دشــمن	چند	چیز	را	خیلی	دوســت	دارد.	
مواظــب	باشــید؛	دشمن	شناســی	یــک	هنــر	اســت،	حربه	شــناختن	دشــمن،	هنر	

است.	کلمه	»ود«	یعنی	دوست	داشتن.

مجادله، ۲۲.  *

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 هارون الرشید و 

عدی بن حاتم از فرزندش در 
صفین و... 

خداوند در آخر سوره مجادله 
می فرماید: ولو پدر یا خویش شما 
باشد در موضع سیاسی اگر دیدی 

طرف ظالم و ستمگر است از او 
جدا شو.

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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ُروا«؛* ُرو�زَ َکَما َک�زَ �زُ
ْ
ك ْو �تَ

َ
وا ل

ُ
1. »َوّد

د. و�ی ر سث ا�ز کا�ز �ث د ا�ی �ز ما هم ما�ز د که سث �ز و می ک�ز ��ز
آ
ا�ز ا �ز

آ
ا

اولین	آرزوی	دشمن	این	است	که	شما	مثل	خودش	کافر	بشوید.
ْم«؛**

ُ
ك ْسِلَ��تِ

أَ
و�زَ َع�زْ ا

ُ
ل �زُ عزْ ْو �تَ

َ
ُروا ل �زَ َک�زَ �ی ِ �ز

َّ
 ال

َ
۲. »َوّد

د. و�ی ل سث ا�ز ود عز اع های �ز ما ا�ز سلاح ها و م�ت د که سث و دا��ز ��ز
آ
را�ز ا کا�ز

دومین	آرزویش	این	اســت	که	شــما	از	قدرت	نظامی	غافل	شــوید.	از	مســائل	
شخصی	و	ورزش	و	کارهای	دیگر	غافل	شوید.

«؛*** و�زَ ْدِه�زُ �یُ
ْدِه�زُ �زَ ْو �تُ

َ
وا ل

ُ
3. »َوّد

م 
أ
وا ی �ت رمسث د )�ز ا�ز ده�ز رم�ث �ز�ث ها )هم( �ز �ز

آ
ا ا ا�ز دهی �ت رم�ث �ز�ث د �ز ها دوس�ت دا��ز �ز

آ
ا

.) ر ��ت �را�ز ا�ز م��ی ا ا�ز �ب
دوست	دارد	از	موضعتان	عقب	نشینی	کنید.

ْم«؛****
�تُّ وا َما َع�زِ

ُ
۴. »َوّد

د. �ی اسث �م�ت �ب حب و �ز ما د� ��ز د سث ها دوس�ت دا��ز �ز
آ
ا

دوست	دارد	شما	به	زحمت	بیفتید.
پس	دشمن	را	بشناسیم.	علی	فرمود:

«؛***** ُع�زَ �زْ صزَ  َو اإِ
ً
َر�زَّ َعُدّوا ْصعزِ ْ��تَ

»لَا �تَ
د. اسث �ز �ب ع�ی د ولو صز ما��ی ک �ز�ث م�ز �ا کو�پ دسث

قــرآن	کریــم	می	فرماید:	در	میان	همه	دشــمنان	دو	دشــمن	از	همــه	خطرناک	تر	
ُهوَد«؛******  �یَ

ْ
وا ال َم�زُ

آ
�زَ ا �ی دزِ

َّ
ل

ّ
اِس َعَداَوهتً ِل

َ  ال�زّ
َ

ّد َ سث
أَ
است:	یکی	شیطان	است	و	یکی	هم	»ا

خطرناک	ترین	دشمن	یهود	است.
همیــن	صهیونیســت	هایی108	کــه	امــروز	در	سراســر	دنیا	نفــوذ	کرده	انــد،	مراکز	
اصلی	را	تصرف	کرده	اند	و	این	طور	دارند	در	فلســطین،	جوان	های	مردم	را	به	خاک	
و	خون	می	کشــند؛	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.

نساء، ۸۹.  *
نساء، ۱۰۲.  **

قلم، ۹.  ***
آل عمران، ۱۱۸.  ****

غرر الحکم، ح۷6۹۸.  *****
مائده، ۸۲.  ******

علی؟ع؟: اَل َتْسَتْصِغَرّنَ َعُدّوًا َو 
ِإْن َضُعَف

بر اساس معارف قرآنی در میان 
همه دشمنان دو دشمن از همه 
خطرناک تر است: یکی شیطان 
است و یکی هم یهود.
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برگ  7

فیش مرثیه شب هفتم محرم )ذکر حضرت علی اصغر؟ع؟(

کســی  کــه به مقام بندگی خدا می رســد به راحتی بزرگترین مصیبت ها را تحمل می کند، همه چیــزش را فدای بندگی می کند، 
بچه هاُش، برادرُش، خواهرُش و تمام زندگیُش فدا می کند، فرزند شیرخواره اش را در اوج غربت فدای عبودیت می کند، شما 
ببینید شنیدن کشته شدن طفل شش ماهه برای کسی که حتی هیچ نسبتی با این طفل ندارد سخت است و جانسوز، چه برسد 

به کسی که، به پدری که بر روی دست خود گلوی پاره پاره فرزند شیرخواره اش را ببیند.
در محضر مرحوم میرزای قمی ذکر مصیبت حضرت علی اصغر؟ع؟ خوانده شد؛ نقل شده ایشان با صیحه ای بی هوش شدند، 
وقتی به هوش آمدند فرمودند: در مقابل من مصیبت علی اصغر را نخوانید، آنقدر جانسوز است که طاقت شنیدنش را ندارم.     
الســالم علی علّی الکبیر، الســالم علی الرضیع الصغیر، الســالم علیک یا اباعبداهلل، الســالم علی المحتســب الصابر، السالم علی 

المظلوم بال ناصر
من کودکی شهیدم و در خون شناورم                            نشکفته گل ز گلشن زهرا و حیدرم

امشــب بیــا بریــم در خانــه باب الحوائــج شــش ماهه کربــال، بــه خــدا این هــا کوچک و بــزرگ ندارنــد، زن و مــرد ندارنــد، دختر 
و پســر ندارنــد، همه شــان دِر خانــه خــدا آبــرو دارنــد، همه شــان باب الحوائج انــد. امشــب بگو خــدا به آبــروی گلــوی پاره پاره 

علی اصغر ابی عبداهلل )به به(

من کودکی شهیدم و در خون شناورم
بر روی دست باب چنان دست و پا زدم
دیدم که باب تشنه لبم بی معین و یار
دیدم عدو گلوی مرا می کند نشــــــــان

نشکفته گل ز گلشــــــــن زهرا و حیدرم
تا عرش حق لــــــــرزه بیفتــــــــد ز پرپرم
یاری نمــــــــوده ام پدرم را بــــــــه پیکرم
لبخند تشــــــــنگی به لب آمــــــــد ز داورم

مردم ببینید ابی عبداهلل گویا زره را از تن بیرون آورد، عبا به دوش انداخت. کاله خود را برداشت، عمامه به سر گذاشت. شمشیر 
را بــاز کــرد؛ امــا چیــزی زیر عبا گرفته، بعضی ها خیال کردند قرآن اســت و می خواهد 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:
اال ترون کیف یتلّظی عطشا؛ آیا می بینید چگونه تلّظی می کند؟

تلّظی عرب به آن وقتی می گویند که ماهی را از آب می گیرند و در کنار ساحل می اندازند؛ این ماهی آن قدر لب و دهان باز و بسته 
می کند تا از تشنگی جان می دهد. گویا ابی عبداهلل فرمود: نگاه کنید! ببینید طفل من از تشنگی لب و دهان خود را باز و بسته 
می کند؛ اگر به او آب ندهید جان می دهد! آیا جواب دادند؟ ناگهان سیدالشهدا ببیند فذبحه من االذن الی االذن و من الورید 

الی الورید، گوش تا گوش علی پاره شد. 
من در کنار آب روان منتظر به آب                                  ناگه که تیر حرمله آمد به پیکرم

آن منتقم به خون مــــــــن و هم برادرمبر حال من امام زمــــــــان گریه می کند

هر کجا نشسته ای سه مرتبه صدا بزن: یا حسین، یا حسین، یا حسین

كربــا چــه گذشــت. ص۴۴۲ بــه نقــل از تذكرة الخــواص ص۲۲۷  كتابــی نقــل نشــده اســت. مرثیــه: بخشــی از آن از نفــس المهمــوم )ترجمــه( در  اشــعار: از 
و روضــة الشــهداء ص۴۲6 و مقتــل چهــارده معصــوم ج۲ ص۱۷۰ بــه نقــل از تذكــره ص۲۲۷ و ینابیــع المــودة ص ۴۱۵
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شــهید جعفر حیدریان با یک ســخنرانی در 
فردوی قــم 15۰ رزمنده را از آن جا به جبهه 
برد که تعدادی از آنها به شهادت رسیدند. 

شــهید سید محســن روحانی: اگر امثال من 
نرویــم، در قــم درســی باقــی نمی مانــد؛ مــا 

آن جا باید این امنیت را فراهم کنیم. 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  احــد،  در  پیامبــر؟ص؟ 
و امــام حســین؟ع؟ نســبت بــه سپاهشــان 
خمینــی؟هر؟  امــام  امــا  کرده انــد؛  شــکوه 

یک جا از جوانان شکوه نکرده است.

رجــز  از  دوم  مصــرع  جلســه  ایــن  بحــث 
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 21 سال 

گــره.  یعنــی  از عقــد می آیــد، عقــد  عقیــده 
عقیــده باور اســت و احتیاج به اکــراه ندارد. 
این قدر خداشناســی روشــن اســت که اجبار 

نمی خواهد.

عروة بن مســعود رئیس و بزرگ شهر طائف 
پس از مســلمان شــدن اولین بار بــاالی بام 
رفــت و شــهادتین و اذان گفــت. او را آن قدر 

زدند تا به شهادت رسید.

اســت.  هجــرت  مهم تریــن  امام شناســی 

 
َ
َحٍد ِإاّل

َ
علــی؟ع؟: اَل َیَقــُع ِاْســُم َاْلِهْجَرِة َعَلــی أ

ْرِض. مانند پذیرش 
َ ْ
ِة ِفــی َال ِبَمْعِرَفــِة َاْلُحّجَ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ توســط پیرمــرد  والیــت 
محتضر در روایت معاویة بن وهب

هجرت اخالقی یعنی اگر کسی اخالق زشتی 
َو  فرمــود:  پیامبــر؟ص؟  بگــذارد.  کنــار  دارد 
َمُه  َئاِت َو َتَرَك َما َحّرَ ــّیِ َاْلُمَهاِجــُر َمْن َهَجَر َالّسَ

َاهلُل

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 هارون الرشــید و 

عدی بن حاتم از فرزندش در صفین و... 

خداوند در آخر سوره مجادله می فرماید: 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 

علی؟ع؟: اَل َتْسَتْصِغَرّنَ َعُدّوًا َو ِإْن َضُعَف

میــان همــه  در  قرآنــی  معــارف  اســاس  بــر 
خطرناک تــر  همــه  از  دشــمن  دو  دشــمنان 
است: یکی شیطان است و یکی هم یهود.



م
ݩݩݩݑ ݧ ݧ �ݧ

ݒ
ݠه�

لسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ج

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
مݤݤݤݤݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
الݤݤݤ

لس
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

مݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ه عل�ی

ݤݤ ݣݣݣݣ یݡٮݑ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭجىݭݫ ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ
ݠه

ی�ݨݑ اݣݣ ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݢو ݣݣݣاوݣݣݣلوى رݣݣݣݣیݤݤ ݢ
ݩݑ ݧ ݧ

رݣݣݣݣݣٮ ٮݭݭج



86																سیری	در	رجزها	و	شعارهای	عاشوراییان

عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی اِد�تِ وا َمَع الّصَ و�زُ

ُ
ـَه َوك

َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
علی	اکبــر؟ع؟	بــرای	همــه	به	ویــژه	جوان	هــا	الگو	اســت.	الگو	بودنــش	به	این	
دلیل	اســت	که	شــباهت	َخلقی	و	ُخلقی	و	منطقی	**	به	پیامبر	گرامی	اســالم	دارد.	

در	زیارت	نامه	این	شخصیت	بزرگوار	می	خوانیم:	»السالم	علیک	یا	اباالحسن«.
مرحوم	مقرم109	کتابی	به	نام	مقتل	مقرم110	دارد.	در	آن	جا	می	گوید:	ایشان	دو	
فرزند	داشته	است	که	یکی	از	آنها	حسن	نامیده	می	شد.	به	همین	علت	آن	بزرگوار	

را	اباالحسن	می	گویند.
علی	اکبر	شخصیتی	است	که	وقتی	ابوحمزه	ثمالی111	از	امام	معصوم	حجت	
خدا	امام	صادق	پرسید:	در	کربال	چطور	زیارت	کنم؟	آقا	فرمود:	زمانی	که	به	زیارت	
قبــر	جــدم	اباعبداهلل	می	روی،	صورتت	را	ســه	مرتبه	روی	قبــر	علی	اکبر	می	گذاری	و	

به	او	سالم	می	دهی.
برخــی	افــراد	خــوش	ذوق	گفته	اند:	شــاید	بــه	این	جهت	باشــد	کــه	اباعبداهلل	

سه	مرتبه	صورت	روی	صورت	او	گذاشته	است.

رجز علی اکبر
در	این	جــا	یــک	بیت	از	رجــزی	که	ایشــان	خوانده	را	عرض	می	کنــم.	وقتی	به	

میدان	آمد	گفت:
***

ّیِ �بِ
ال�زَّ ى �بِ

َ
ْول

أَ
ِه ا

َ
لّل

َ
ِ ا �ت �یْ َ ْ��زُ َو �ب

�زَ �زِ َعِلّىٍ  ْ �زِ �ب ْ ُ�َ��ی
ْ
ل

َ
�زُ ا ْ ا َعِلّىُ �ب َ �ز

أَ
ا

توبه، ۱۱۹.  *
مقتل الحسین للخوارزمی، ج۲، الفتوح، ج۵، ص۱۴؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۴۲.  **

المالی للصدوق، ص ۱6۲؛ االرشاد، ج۲، ص۱۰6؛ اعام الوری، ص۲۴6.  ***

الگو بودن علی اکبر؟ع؟ به این 
دلیل است که شباهت َخلقی و 
ُخلقی و منطقی  به پیامبر گرامی 
اسالم؟ص؟ دارد.

علی اکبر؟ع؟ دو فرزند داشته 
است که یکی از آنها حسن نامیده 
می شد. به همین علت آن بزرگوار را 
اباالحسن می گویند.

یک بیت از رجز علی اکبر؟ع؟: 

َنا َعِلّيُ ْبُن َاْلُحَسْیِن ْبِن َعِلّيٍ
َ
أ

ِبّيِ ْوَلی ِبالّنَ
َ
 َنْحُن َو َبْیِت َاهلِل أ
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ر؟ص؟  ام�ب �ی ه �پ د که ما �ب دا سوگ�ز ه �ز ا�ز ه �ز م. �ب ؟ع؟ ه��ت �ز د ���ی �ز ر�ز م�ز على �ز
م. ر�ی ک �ت د�ی رز �ز

گاهــی	در	یــک	عبــارت	کوتــاه،	یک	کتــاب	و	یــک	دایرة	المعــارف	و	یک	دوره	
عقاید	نهفته	است.

مصرع	دوم	ایشان	چند	کلمه	است	ولی	جا	دارد	یک	کتاب	درباره	اش	نوشته	
شــود.	علی	اکبــر؟ع؟	می	فرماید:	به	این	خانــه	کعبه	ای	که	رو	بــه	آن	نماز	می	خوانید	
ســوگند	می	خــورم	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	رشته	ها	و	عرصه	ها،	از	سیاست	و	حکومت	گرفته	تا	دانشگاه	
و	حــوزه،	می	پذیرنــد.	در	بحــث	نظــام	اولویــت،	رابطه	هــای	حســبی	و	نســبی	هــم	

دخالت	ندارد.	نمونه	ای	از	نظام	اولویت؛	قرآن	کریم	می	فرماید:
ُعوُه«؛* �بَ

�زَ ا�تَّ �ی دزِ
َّ
ل

َ
َم ل َراِه�ی ْ �ب اإِ اِس �بِ

َ ى ال�زّ
َ
ْول

أَ
�زَّ ا »اإِ

د. روی کرد�ز �ی د که ا�ز او �پ �ز ها ه��ت �ز
آ
م، ا راه�ی ه ا�ب �ز مردم �ب ر�ی اوا��ت سرز

می	دانید	چه	کســانی	بیش	از	همه	اولویت	دارند	به	ابراهیم	منســوب	شــوند؟	
آن	هایی	که	از	حضرت	ابراهیم	تبعیت	می	کنند؛	لذا	ابراهیم	عمویش	را	از	خودش	

دور	کرد.	حسب	و	نسب	مطرح	نیست؛	اولویت	مطرح	است.
خیلی	منطقی	اســت	که	علی	اکبر؟ع؟	بفرماید:	به	کعبه	قســم،	ما	برای	اداره	

جامعه	اولویت	داریم.

سعدالخیر11۲
ســعد	امــوی113	گریه	کنــان	پیش	امام	باقــر	آمد	و	گفت:	بیچاره	شــدم!	چون	از	
بنی	امیه	هســتم	که	ملعون	اند.	آقا	فرمود:	تو	اموی	نیســتی.	قرآن	می	فرماید:	هرکس	
از	هر	خطی	که	پیروی	می	کند،	به	آن	خط	نســبت	داده	می	شــود.	نسبت	فامیلی	و	

شناسنامه	ای	مهم	نیست.	حضرت	ابراهیم	می	فرمود:
ّی«؛**

ُه ِم�زِ
�زَّ اإِ

َ ی �ز َع�زِ �بِ
َم�ز �تَ »�زَ

. د ا�ز م�ز اس�ت �ت ک�ز ع�ی �ب هرك� ا�ز م�ز �ت

آل عمران، 6۸.  *
ابراهیم، ۳6.  **

نظام اولویت را همه عقالی عالم 
در تمام رشته ها و عرصه ها، 

از سیاست و حکومت گرفته تا 
دانشگاه و حوزه، می پذیرند. 

نمونه ای از نظام اولویت در قرآن 
این است که سزاوارترین مردم به 

ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی 
کردند.

اولویت به شناسنامه و اسم 
وابسته نیست؛ مانند سعد اموی 

با اینکه از بنی امیه بود، پیامبر 
به او فرمود: تو از ما اهل بیت 

هستی. در منطق قرآن هرکس از 
هر خطی که پیروی می کند، به 

آن خط نسبت داده می شود.
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آقــا	فرمــود:	ســعد!	تــو	از	مــا	اهل	بیت	هســتی.*	لــذا	در	تاریــخ	بــه	او	می	گویند:	
سعدالخیر.

قرآن	می	گوید:
ْهِلَك«؛**

أَ
َ� ِم�زْ ا �یْ

َ
ُه ل

�زَّ »اإِ
. ��ت �ی و �ز �ر �ت �ز �پ وح! ا�ی ای �ز

اولویت	به	شناسنامه	و	اسم	وابسته	نیست.

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

می	گفتند.	ایشان	عموی	امام	صادق	و	برادر	امام	باقر	بود.
شــخصی	می	گویــد:	در	خدمــت	امام	صــادق	بودیم	که	عبداهلل	بــن	علی	وارد	
شــد	و	بــه	امــام	صادق	توهیــن	کرد.	مــن	می	خواســتم	او	را	کتک	بزنم	امــا	اصحاب	

گفتند:	دخالت	نکن،	عموی	امام	است.
راوی	حدیث	می	گوید:	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	می	خواهند	من	
را	به	جهنم	ببرند.	فریاد	زدم:	»أنا	ابن	رسول	اهلل،	أنا	ابن	علی	بن	الحسین«؛	من	پسر	

پیامبر	و	امام	معصوم	هستم.
گفتنــد:	همــان	رســول	اهلل	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	می	کنی	و	با	او	درگیر	می	شوی؟!
از	خواب	بیدار	شدم	و	فهمیدم	چه	اشتباهی	کرده	ام.	حاال	آمدم	عذرخواهی	

کردم.
اولویت	بر	پایه	علم	و	عصمت	و	تقواست:

ْم«؛***
ُ
اك �تَ �تْ

أَ
ـِه ا

َّ
َد الل ْم ِع�ز

ُ
ْکَرَمك

أَ
�زَّ ا »اإِ

. ماس�ت �ز سث ر�ی وا�ت �ت ا�ت د �ب داو�ز د �ز رز ما �ز �ز سث ر�ی گرامی �ت

االختصاص، ص۸۵، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۳۱۴؛ بحاراالنوار، ج۴6، ص۳۳۷.  *
هود، ۴6.  **

حجرات، ۱۳.  ***

بنا بر معارف قرآن برخی از 
مصادیق اولویت، علم و تقوا و 
جهاد و عصمت و هدایِت بیشتر 
است.
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«؛* �زَ اِهِد�ی ُم�بَ
ْ
ـُه ال

َّ
َل الل

صزَّ »�زَ
. ری داده اس�ت ر�ت اعدا�ز �ب ر �ت اهدا�ز �ا �ب د م�ب داو�ز �ز

َم«؛**
ْ
ِعل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ْم َوال

ُ
ك وا ِم�ز َم�زُ

آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ـُه ال

َّ
ِع الل ْر�زَ َ »�ی

ده  ا�ز داده سث �ز
آ
ه ا د و ک�ا�زى �ا که علم �ب و�ده ا�ز

آ
ما�ز ا د ک�ا�زى �ا که ا�ی داو�ز �ز

د. �ث �ز می می �ب �ی ا�ت ع�ز د��ب
آن	کســی	کــه	علــم	و	تقــوا	و	جهــاد	و	عصمــت	و	هدایتــش	بیشــتر	اســت،	او	

باالتر	است.

اولویت امام جواِد هفت ساله
علــی	بــن	جعفر116	فرزند	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	هفت	ساله	از	در	وارد	شد.
علــی	بــن	جعفــر	تمــام	قــد	بلند	شــد	و	جلوی	ایــن	بچه	هفت	ســاله	ایســتاد.	
بعضی	ها	اعتراض	کردند.	فرمود:	وقتی	خدا	من	پیرمرد	را	الیق	امامت	ندانســته	و	
ایشان	را	الیق	دانسته،	قطعًا	شایستگی	هایی	در	ایشان	است	که	در	من	نیست.***
این	همان	اولویت	است	که	علی	اکبر	روز	عاشورا	می	گوید.	عقل	حکم	می	کند	
که	مدیریت	جامعه	با	حسین	بن	علی	معصوم	و	عالم	و	دارای	قدرت	الهی	باشد	یا	

با	ابن	زیاد	و	یزید	شارب	الخمر	فاسد	فاسق؟

اهمیت والیت فقیه
در	بحث	والیت	و	امامت	باید	دقت	داشــته	باشــید.	در	دوران	غیبت	هم	اگر	
دم	از	ولی	فقیــه	می	زنیــم،	برای	همین	اســت.	والیت	فقیه	والیت	علم	و	تقواســت.	
ولی	فقیــه،	فقیــه	عالــم،	عادل	و	جامع	الشــرایط	اســت.	والیت	فقیــه	والیت	عقلی	
اســت.	عقــل	می	پذیــرد	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	نمی	توان	گفت:	صدها	ســال	مردم	بدون	سرپرســت	باشند.	
اکنون	که	امام	معصوم	غائب	است	احکام،	حدود	و	حکومت	تعطیل	باشد.	عقل	
ســلیم	نمی	پذیــرد.	جامعــه	دینی	ولی	و	حاکم	دینی	می	خواهــد.	به	تعبیر	حضرت	

امام	تصور	موضوع،	تصدیق	می	آورد.

نساء، ۹۵.  *
مجادله، ۱۱.  **

زندگی حضرت جواد و عسکریین؟مهع؟، ص ۲6؛ قصص النبیاء، ص۰۸۲۱  ***

احترام فوق العاده علی  بن جعفر 
پیرمرد فقیه و عالم به امام جواد 

هفت ساله به دلیل شایستگی های 
امامت است که در امام جواد؟ع؟ 

وجود دارد و در علی  بن جعفر 
نیست.

والیت فقیه والیت عقلی است. 
عقل می پذیرد که مدیریت جامعه 

را باید یک عاقل عالم عادل انجام 
دهد. وقتی امام در پس پرده 

غیبت است او وظیفه دارد جامعه 
را اداره کند تا امام زمان؟جع؟ 

ظهور کند.
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حدیث علی مع الحق
130	تا	از	مصادر	اهل	سنت	و	شیعه	حدیث	را	نقل	کرده	اند.	26	نفر	از	صحابه	
َحُق	َمَع	َعِلی«*	حدیث	مذکور	

ْ
َحِق	َوال

ْ
پیامبر	راوی	این	حدیث	هستند:	»َعِلی	َمَع	ال

را	جنــاب	خوارزمی117	در	کتاب	مناقبش	آورده	اســت.	آن	وقــت	ابن	تیمیه118	-	که	
تمام	اعتقادات	وهابی	ها	نشــأت	گرفته	از	تفکرات	اوســت-	در	قرن	هشــتم	کتابی	
بــه	نام	منهاج	الســنه119	نوشــته	اســت.	بــه	نظر	مــن	بایــد	اســمش	را	منهاج	البدعة	
گذاشــت.	او	بــا	کمــال	پررویــی	می	گویــد:	حدیــث	»علــی	مع	الحق«	ســند	نــدارد؛	

درحالی	که	این	حدیث	در	مصادر	مختلف	اهل	سنت	آمده	است.
پیامبر	فرمود:	هرجا	حق	اســت،	علی	هم	هســت.	هرجا	علی	است	حق	هم	
هســت.	آن	وقت	در	کربال	پســر	همین	علی	بن	ابی	طالب	را	می	کشــند	و	می	گویند:	

»بغضًا	البیک«؛**	با	کینه	پدرت،	تو	را	می	کشیم.
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.

ویژگی های امام
قرآن	کریم	خطاب	به	رسول	خدا	می	فرماید:

اَء  َ �ت اهتِ إَِو�ی
َ
ل الّصَ اَم  َ َرا�تِ إَِو�ت �یْ

�زَ
ْ
ال ْعَل  �زِ ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ ا 

َ �ز ْوَ��یْ
أَ
َوا ا  َ ْمِر�ز

أَ
ا �بِ ْهُدو�زَ  َ �ی هتً  ّمَ �أِ

أَ
ا اُهْم  َ �ز

ْ
َعل َ »َو�ب

«؛*** �زَ ِد�ی ا َعا�بِ َ �ز
َ
وا ل َکاهتِ َوَکا�زُ الرزَّ

د؛ و  رما�ز ما، )مردم �ا( هدا�ی�ت می کرد�ز ه �ز م که �ب را� داد�ی ا�زى �ت وا�ی �ث �ی ا�ز �ا �پ �ز
آ
و ا

ها  �ز م؛ و �ت ها وحی کرد�ی �ز
آ
ه ا کا�ت �ا �ب ما�ز و ادای �ز �ز �ز �ت اداسث ر�پ ک و �ب �ی ام کا�های �ز �ب ا�ز

د. اد�ت می کرد�ز ما �ا ع�ب
مــا	کســی	را	امــام	قــرار	می	دهیم	که	پنــج	ویژگــی	در	زندگی	اش	باشــد.	این	آیه	
دربــاره	حضــرت	اســحاق120	و	یعقــوب121	اســت.	قــرآن	می	فرمایــد:	مــا	اســحاق	و	

یعقوب	و	نسل	یعقوب	را	به	خاطر	پنج	ویژگی	امام	قرار	دادیم.

كشــف الغمــه، ج۱،  المناقــب البــن شــهر آشــوب، ج۳، ص6۲؛ شــرح نهج الباغــه، ح۲، ص۲۹۷؛   *
ص۱۵۹.

منهاج البراعة، ج ۱۸، ص۱۸۵.  **
انبیاء، ۷۳.  ***

26 نفر از صحابه پیامبر؟ص؟ و 
13۰ مصدر از مصادر اهل سنت و 
شیعه راوی این حدیث َعِلی َمَع 
اْلَحِق َواْلَحُق َمَع َعِلی هستند. 
آن وقت در کربال پسر همین 
علی بن ابی طالب؟ع؟ را می کشند 
و می گویند:
بغضًا البیک

قرآن می فرماید: ما کسی را امام 
قرار می دهیم که پنج ویژگی در 
زندگی اش باشد؛ هدایت به سوی 
خدا، انجام کار نیک، برپاداشتن 
نماز، پرداختن زکات و پرستش 
خدا
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1. هدایت به سوی خدا
اولیــن	ویژگی	امام،	هدایت	به	ســوی	خدا	اســت.	امام	بایــد	بتواند	مردم	را	
بــه	ســمت	خدا	هدایــت	کند.	معاویــه	و	ابن	زیاد	می	توانند	مردم	را	به	ســوی	خدا	

دعوت	کنند؟
نسائی122	از	علمای	بزرگ	اهل	سنت	است	و	سال	307	از	دنیا	رفته.	او	کتابی	
در	فضائل	علی	بن	ابی	طالب	نوشــت.	وقتی	به	شــام	رفت،	مردم	شــام	او	را	کتک	
زدنــد	و	گفتنــد:	چرا	درباره	فضائــل	علی	بن	ابی	طالب	کتاب	نوشــتی؟	باید	درباره	
فضائل	معاویه	نیز	بنویســی.	گفت:	دروغ	بنویســم	یا	راســت؟	گفتند:	مطالبی	را	که	

پیامبر	درباره	معاویه	فرمود	جمع	آوری	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:
ُه«؛* ْ��زَ َ ُه �ب

َ
لّل

َ
َع ا �بَ

ْ سث
أَ
»لَا ا

وی. ر �ز�ث و�ی س�ی ه می �ز اءاهلل هر�پ ا�ز سث
نسائی	را	خفه	کردند	و	کشتند؛	و	قبرش	هم	در	مکه	است.

پیامبــر	خــدا	در	هفت	جا	معاویه	و	ابوســفیان123	را	لعنت	کــرد.	آن	وقت	بروید	
مناقب	و	فضائل	علی	بن	ابی	طالب	را	ببینید	که	شــیعه	و	ســنی	درباره	اش	کتاب	
نوشته	اند.	صدها	کتاب	در	فضائل	امیرالمومنین	علی	را	غیرشیعه	نوشته	است.

این	علی	باید	خانه	نشــین	بشــود	و	ابی	عبداهلل	ســرش	باالی	نیزه	برود	تا	یزید	
شارب	الخمر	کاذب	حکومت	کند.

علی	اکبر	فرمود:
**

ّیِ �بِ
ال�زَّ ى �بِ

َ
ْول

أَ
ِه ا

َ
لّل

َ
ِ ا �ت �یْ َ ْ��زُ َو �ب

�زَ �زِ َعِلّىٍ  ْ �زِ �ب ْ ُ�َ��ی
ْ
ل

َ
�زُ ا ْ ا َعِلّىُ �ب َ �ز

أَ
ا

م  �م که ما اولو�ی�ت دا��ی ه �ت ه کع�ب م. �ب �ز على؟ع؟ ه��ت �ز �ب د ���ی �ز ر�ز م�ز على �ز
د. �ز ر ما �كوم�ت ک�ز مکا�ا�ز �ب �ز س�ت م ا�ی و�ی می سث ی �ز و �ا�ز

٢. انجام کار نیک
دومین	ویژگی	امام،	انجام	کار	نیک	است.	قرآن	می	فرماید:

«؛*** َرا�تِ �یْ
�زَ
ْ
ْعَل ال ِهْم �زِ �یْ

َ
ل ا اإِ

َ �ز ْوَ��یْ
أَ
»َوا

م. ها وحی کرد�ی �ز
آ
ه ا ک �ا �ب �ی ام کا�های �ز �ب و ا�ز

شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار؛ ج۲، ص۴۷.  *
المالی للصدوق، ص ۱6۲؛ االرشاد، ج۲، ص۱۰6؛ اعام الوری، ص۲۴6.  **

انبیاء، ۷۳.  ***

به گفته نسائی از علمای بزرگ 
اهل سنت؛ هرچه گشتم از 

پیامبر؟ص؟ درباره معاویه یک 
عبارت بیشتر پیدا نکردم، آن هم 

این است که فرمود:
ْشَبَع َاهلُل َبْطَنُه.

َ
اَل أ

آیا معاویه و ابن زیاد می توانند مردم 
را به سوی خدا دعوت کنند؟
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همه	وجودشان	کار	خوب	است؛	یعنی	معصوم	هستند	و	خطا	در	زندگی	شان	
نیست.	اگر	کسی	اشتباه	کند	نمی	شود	از	او	تبعیت	محض	کرد.	خدا	می	فرماید:	از	

سه	چیز	تبعیت	کنید:
ْم«؛*

ُ
ك ْمِر ِم�ز

اأَ
ْ
ولِى ال

أُ
ُسوَل َوا ُعوا الّرَ ِط�ی

أَ
ـَه َوا

َّ
ُعوا الل ِط�ی

أَ
»ا

ر، ۳- اولوالامر. ام�ب �ی ، ۲-�پ ال�ت ه��تی اس�ت دا که �ز 1- �ز
اگر	در	زندگی	پیامبر	و	اولی	االمر	خطا	باشد	هیچ	وقت	خدا	نمی	گوید	همیشه	

از	آنها	اطاعت	کنید؛	می	گوید	هروقت	درست	می	گویند	اطاعت	کنید.

پا داشتن نماز 3. بر
«؛	نماز	 لَاهتَ لّصَ

َ
اَم ا َ �ت سومین	ویژگی	امام،	اقامه	نماز	است.	قرآن	می	فرماید:	»َو اإ

را	در	جامعه	پیاده	کند.	ابی	عبداهلل	شب	و	ظهر	عاشورا	بر	نماز	تأکید	کردند.

4. پرداخت زکات
اُء  َ �ت �ی چهارمیــن	ویژگــی	امــام،	پرداخــت	زکات	اســت.	قــرآن	می	فرمایــد:	»َو اإِ

«؛	زکات	بپردازد. َکاهتِ لرزَّ
َ
ا

5. پرستش خدا
پنجمین	ویژگی	امام،	پرستش	خداوند	است.	قرآن	می	فرماید:

«؛ �زَ ِد�ی ا َعا�بِ َ �ز
َ
وا ل »َو َکا�زُ

. داس�ت ده م��ز �ز �ز د و �ب امام ع�ب
موضــوع	امامــت،	جــدای	از	ماجــرای	غدیــر	و	حدیــث	منزلــت124	و	روایــات	
دیگــر	پیامبــر	گرامی	اســالم	،	یک	موضوع	کاماًل	عقلی	و	فطری	اســت.	عقل	ســلیم	
نمی	پذیرد	مدیریت	جامعه	به	دست	غیرمعصوم	باشد.	این	پیام	رجز	جوان	رشید	

اباعبداهلل	علی	اکبر	است.

نساء، ۵۹.  *

همه وجود امام کار خوب است؛ 
یعنی معصوم هستند و خطا در 
زندگی شان نیست. اگر در زندگی 
پیامبر و امام خطا باشد هیچ وقت 
خدا امر به اطاعت همیشگی آنها 
نمی کند بلکه می گوید: هر وقت 
درست می گویند اطاعت کنید.

جدای از آیات و روایات، عقل 
سلیم نمی پذیرد مدیریت جامعه 
به دست غیرمعصوم باشد. این 
پیام رجز علی اکبر؟ع؟ است.
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برگ  8

فیش مرثیه شب هشتم محرم )ذکر حضرت علی اکبر؟ع؟(

ل قتیٍل من نسل خیر سلیل1 - الّسالم علی َعِلّیٍ الکبیر2 الّسالم علیک یا اّوَ
ای خــــــــدا جلوه و نبــــــــی مرآت
انبیاء در جالل تو شــــــــده محو
خاتم االنبیــــــــاء ز ســــــــر تــــــــا پا
سیدالشــــــــهداء کنعــــــــان  ماه 

مرتضی خصلت و حسین صفات
اولیاء بر جمــــــــال تو همه مات
ســــــــیداالوصیاء ز پــــــــا تا ســــــــر
علی اکبــــــــر کربــــــــال  یوســــــــف 

از امام صادق؟ع؟ سوال شد باالترین لذت ها 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 ســخت ترین مصیبت ها چیســت؟ فرمودند: همان جوان در مقابل 

دیدگان پدر از دست برود.

امشب شب جوان از دست داده هاست، باباهای شهدا کجا نشسته اید، شما امشب برای حاجت مندها دعا کنید.
گرفتارها، مشکل دارها، جوان دارها! امشب دامن پدر این شهیدی که کشکول گدائیمون رفته درب خانه اش را بگیرید؛ بگو آقا 

به جان جوانت، جوابم بده،
اگر می خواهی دلت آماده روضه بشه همه صداش بزنید: جانم حسین)2 بار( ای جان جانانم حسین

آقاجان چه گذشــت به شــما آن موقعی که علی اکبر آمد اذن میدان خواســت. ارباب مقاتل نوشــتند: فأِذَن له ثم َنَظر الیِه نظر 
آِیٍس منه و َارَخی عیَنُه و َبَکی؛ ابی عبداهلل فورًا اجازه دادن یک نگاه مأیوسانه ای به چهره و قد و باالی او کرد بی اختیار اشک 

از چشمشان جاری شد؛ فرمودند:
»الّلهم اشَهد َفَقد َبَرَز الیهم غالٌم َاشَبُه الناِس َخلًقا و ُخلًقا و منِطًقا برسولک؛ خدایا تو شاهد باش جوانی به میدان می رود که از 

لحاظ اندام و چهره و اخالق و گفتار از همه مردم به رسول تو شبیه تر است.«
ای باباجان! 

گمان مــــــــدار که گفتم بــــــــرو، دل از تو بریدم
 دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت

نفس شــــــــمرده زدم همرهت پیاده دویدم
خدای داند ودل شاهد است من چه کشیدم

لحظاتی جنگ نمایانی کرد، برگشت به طرف بابا عرضه داشت: »یا َاَبه! العطُش قدَقَتَلِنی و ِثقُل الحدیِد قد َاجَهَدنی َفَهل اَلی 
َشــرَبٍة من الماِء ســبیٌل؟ بابا تشــنگی جان مرا به لب رســانده، ســنگینی لباس جنگ مرا به رنج انداخته، آیا جرعه آبی هســت 

بنوشم؟« فرمود: نه عزیز دلم، بازگرد نزدیک است به دست جدت رسول اهلل؟ص؟ سیراب شوی.
ی  بــه میــدان برگشــت، جنگ ســختی درگرفت، تیر به بــدن نازنینش خــورده، یک وقت صداش بلند شــد: یا ابتــاه علیک ِمّنِ

الّسالم.
ِه صورت به  ُه علی َخّدِ

َ
آقــا بــه عجلــه آمد کنار بدن علی اکبر، جنازه رو بغل گرفت، دلش آرام نشــد؛ یک وقت دیدند و َوَضَع َخــّد

صورت جوانش گذاشت؛ فرمود:
نیا بعَدَک الَعفا.«3

ُ
»یا ُبنّی َقَتَل اهلُل قوًما قتُلوک؛ خدا بکشد آن که تو را کشت بابا جان! عَلی الّد

نه تیـــــغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی              زمانه کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم
سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید           که شد بخون جوانم خضاب موی سفیدم

اال لعنة اهلل علی القوم الظالمین

۱. دمع سجوم/ ترجمه نفس المهموم/ عامه شعرانی/ ص ۳۲۹                        
۲. زیارت ناحیه مقدسه 

۳. ترجمه لهوف ابن طاوس/ عقیقی بخشایشی  ص ۱۳۸و۱۳۹               
اشعار از دیوان نخل میثم/ سازگار/ ج۱/ ص ۲۱۵- ۲۱6- ۲۲۷- ۲۲۸                            

یز(
)گر

ه  
دم

مق
یه

مرث
ش 

رور
پ

یه
مرث

ج 
  او

د(
فرو
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پ
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برگ  8

الگو بودن علی اکبر؟ع؟ به این دلیل اســت 
کــه شــباهت َخلقــی و ُخلقــی و منطقــی  بــه 

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ دارد.

علی اکبر؟ع؟ دو فرزند داشــته است که یکی 
از آنها حسن نامیده می شد. به همین علت 

آن بزرگوار را اباالحسن می گویند.

یک بیت از رجز علی اکبر؟ع؟:

َنا َعِلّیُ ْبُن َاْلُحَسْیِن ْبِن َعِلّیٍ
َ
أ

ِبّیِ ْوَلی ِبالّنَ
َ
َنْحُن َو َبْیِت َاهلِل أ

نظــام اولویت را همه عقــالی عالم در تمام 
رشــته ها و عرصه ها، از سیاســت و حکومت 
می پذیرنــد.  حــوزه،  و  دانشــگاه  تــا  گرفتــه 
ایــن  قــرآن  اولویــت در  از نظــام  نمونــه ای 
اســت که سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها 

هستند که از او پیروی کردند. 

اولویت به شناسنامه و اسم وابسته نیست؛ 
بنی امیــه  از  اینکــه  بــا  امــوی  ســعد  ماننــد 
بــود، پیامبر بــه او فرمود: تــو از ما اهل بیت 
هستی. در منطق قرآن  هرکس از هر خطی 
که پیروی می کند، به آن خط نســبت داده 

می شود.

مصادیــق  از  برخــی  قــرآن  معــارف  بــر  بنــا 
اولویــت، علــم و تقــوا و جهــاد و عصمــت و 

هدایِت بیشتر است.

پیرمــرد  علی  بن جعفــر  فوق العــاده  احتــرام 
فقیــه و عالــم بــه امام جــواد هفت ســاله به 
دلیــل شایســتگی های امامــت اســت که در 
امام جواد؟ع؟ وجود دارد و در علی  بن جعفر 

نیست.

عقــل  اســت.  عقلــی  والیــت  فقیــه  والیــت 
می پذیــرد کــه مدیریــت جامعــه را باید یک 
عاقــل عالم عــادل انجام دهــد. وقتی امام 

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

کند.

26 نفــر از صحابه پیامبــر؟ص؟ و 13۰ مصدر 
ایــن  راوی  شــیعه  و  اهل ســنت  مصــادر  از 
حدیــث َعِلــی َمــَع اْلَحــِق َواْلَحــُق َمــَع َعِلــی 
همیــن  پســر  کربــال  در  آن وقــت  هســتند. 
و  می کشــند  را  علی بن ابی طالــب؟ع؟ 

می گویند: بغضًا البیک

قــرار  امــام  را  کســی  مــا  می فرمایــد:  قــرآن 
زندگــی اش  پنــج ویژگــی در  کــه  می دهیــم 
باشــد؛ هدایــت بــه ســوی خــدا، انجــام کار 
نیــک، برپاداشــتن نمــاز، پرداختــن زکات و 

پرستش خدا

به گفته نســائی از علمای بزرگ اهل سنت؛ 
هرچــه گشــتم از پیامبر ؟ص؟ دربــاره معاویه 
یــک عبــارت بیشــتر پیــدا نکــردم، آن هــم 
ْشــَبَع َاهلُل َبْطَنُه. آیا 

َ
این اســت که فرمــود: اَل أ

معاویه و ابن زیاد می توانند مردم را به سوی 
خدا دعوت کنند؟

همــه وجــود امــام کار خــوب اســت؛ یعنــی 
زندگی شــان  در  خطــا  و  هســتند  معصــوم 
نیســت. اگــر در زندگــی پیامبــر و امــام خطــا 
اطاعــت  بــه  امــر  خــدا  هیچ وقــت  باشــد 
همیشــگی آنهــا نمی کند بلکــه می گوید: هر 

وقت درست می گویند اطاعت کنید.

ســلیم  عقــل  روایــات،  و  آیــات  از  جــدای 
دســت  بــه  جامعــه  مدیریــت  نمی پذیــرد 
رجــز  پیــام  ایــن  باشــد.  غیرمعصــوم 

علی اکبر؟ع؟ است.
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی لّصاِد�تِ

َ
وا َمَع ا لّلَه َو ُکو�زُ

َ
وا ا �تُ

وا ِا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ل
َ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
بــه	 منســوب	 تاســوعا	 روز	 و	 شــب	 اســت.	 حســینی	 تاســوعای	 شــب	
ابوالفضل	العبــاس	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	می	دادند.
شــخصیتی	که	امام	ســجاد	نشســته	بودند،	یک	آقازاده	ای	از	در	وارد	شــد،	تا	
امام	سجاد	نگاهشان	به	این	آقازاده	افتاد	اشکش	جاری	شد.	این	آقازاده	عبیداهلل	
ابوالفضــل125	پســر	حضــرت	ابوالفضل	اســت	که	نســل	حضــرت	ابوالفضــل	هم	از	

ایشان	گسترش	پیدا	کرده	است.
غالبــًا	نوه	هــای	حضــرت	عبــاس	شــاعر	و	ادیــب	بودنــد؛	البتــه	مادرشــان	هم	
این	طور	بود؛	عموی	مادری	اش	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.	

بعد	فرمود:	می	دانید	پدر	این	کیست؟	خدا	عمویم	عباس	را	رحمت	کند	که:
ِ�ِه«؛ �زْ �زَ اُه �بِ َ �ز

أَ
َدى ا ى َو �زَ

َ
ل ْ �ب

أَ
َر َو ا

َ �ث
آ
ْد ا �تَ

َ
ل »�زَ

مد.
آ
رو�ز ا �ی رو�ز �ب �ی مو�ز الهی �پ �ز

آ
راد� کرد و ا�ز ا دای �ب ودسث �ا �ز ا� کرد، �ز �ث ا�ی

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	است،	فرمود:
«؛** اَمهتِ َ �ی �تِ

ْ
ل
َ
ْوَم ا َ َهَداِء �ی

ُّ ل�ث
َ
ُع ا ِم�ی َ َها �ب ُ�ُه �بِ �بِ

عزْ َ  �ی
هتً
َ
ل ِ رز

َم�زْ
َ
ى ل

َ
َعال اَ�َك َو �تَ َ �ب

ِه �تَ
َ
لّل

َ
َد ا اِس ِع�زْ َ َع�بّ

ْ
�زَّ ِلل »اإِ

�ه  �ب عز او  ام  م�ت ه  �ب هدا  سث همه  که  دا�د  امی  م�ت ک  �ی ام�ت  �ی �ت �و�ز  اس  ع�ب م  عمو�ی
د. و��ز می �ز

بــه	 بــه	عالمــان	غبطــه	می	خورنــد.	فقیــران	 یک	وقــت	می	گوینــد:	جاهــالن	

توبه ، ۱۱۹.  *
بحاراالنوار، ج۲۲، ص۲۷۴؛ المالی للصدوق، ص۴۷۲؛ الخصال، ج۱، ص6۸.  **

با این که حضرت عباس؟ع؟ جزء 
اولین شهدای کربالست؛

اما بین ارباب منبر مشهور بوده، 
تاسوعا را اختصاص به این 
شخصیت بزرگوار می دادند.

نسل حضرت عباس؟ع؟ از 
عبیداهلل 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 َفَلَقْد آَثَر َو 
َخاُه ِبَنْفِسِه

َ
ْبَلی َو َفَدى أ

َ
أ

حضرت ابوالفضل امامزاده ای 
است که مدح امام معصوم را دارد 
و آن مدالی که امام سجاد؟ع؟ به 
ایشان عنایت فرمودند این روایت 
اِس ِعْنَد َاهلِل َتَباَرَك  است: ِإّنَ ِلْلَعّبَ
َو َتَعاَلی َلَمْنِزَلًة َیْغِبُطُه ِبَها َجِمیُع 
َهَداِء َیْوَم َاْلِقَیاَمِة

ُ
َالّش
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ثروتمنــدان	غبطــه	می	خورنــد	حق	دارنــد.	آنهایی	که	فــرض	کنید	رتبه	شــان	پایین	
است	به	رتبه	باالترها	غبطه	می	خورند	چون	آنها	رتبه	عالی	تری	دارند.	اما	یک	وقت	

گویند:	ثروتمندان	به	یک	ثروتمندی	غبطه	می	خورند	آن	خیلی	باید	ویژه	باشد.
امام	ســجاد	فرمود:	شهدا	به	مقام	او	غبطه	می	خورند.	شهدا؛	یعنی	شهیدی	
که	بهشــتش	تضمین	اســت؛	شهیدی	که	حق	شفاعت	دارد؛	شهیدی	که	با	اولین	
قطره	خونش	که	روی	زمین	می	ریزد	اهل	بهشــت	می	شــود.	چه	مقامی	عباس	دارد	
کــه	شــهدا	یعنــی	حمــزه	سیدالشــهدا	و	جعفر	بــن	ابی	طالب	هــم	به	مقــام	او	غبطه	

می	خورند؟!	حاال	قصه	این	مقام	را	مبهم	گذاشته	اند.
اباالفضل	ســه	برادرش	را	به	میدان	فرســتاد:	یکی	جعفر	بن	علی126،	بیســت	
ســالش	بود.	ظاهرًا	وقتی	امیرالمؤمنین	شــهید	شــده	ام	البنین127	او	را	باردار	بوده	یا	
تازه	او	را	به	دنیا	آورده	است؛	چون	سال	41	حضرت	علی	شهید	شده	است	و	سال	

61	کربال	است	و	همه	هم	نوشته	اند:	این	فرزند	بیست	سالش	است.
دومــی	عبــداهلل	بــن	علــی128،	بیســت	و	ســه	ســال	دارد	ایــن	هــم	یــک	بچــه	
کوچکی	بوده	که	حضرت	علی	شــهید	شــده	است	و	سومی	عثمان	بن	علی129	که	
امیرالمؤمنین	فرمود:	من	چون	خیلی	عثمان	بن	مظعون130	را	دوســت	داشتم	اسم	

او	را	عثمان	گذاشته	ام.*
عثمان	بن	مظعون	کســی	است	که	پیامبر	وقتی	می	خواست	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.

رجز ابالفضل؟ع؟
این	هــا	را	مقدمــه	گفتم	تا	بــه	یک	رجز	حضرت	ابوالفضل	برســم	و	این	را	برای	

شما	باز	کنم.	رجزی	که	همه	شما	بلد	هستید،	فرمود:
ی*** �زِ  َع�زْ ِد�ی

ً
دا �بَ

أَ
َ�اِمی ا

أُ
ِى ا

�زّ اإِ ی  �زِ ِم�ی َ موا �ی َ�ْع�تُ �زْ �تَ ِه اإِ
َ
لّل

َ
َو ا

�ما�ی�ت  م  �ز د�ی ا�ز  ه  �ث هم�ی  ، م�ز د،  �ی ک�ز �ع  �ت �ا  م  دس�ت اگر  د  سوگ�ز دا  �ز ه  �ب
م. می ک�ز

فرمود:	من	همیشه	یک	شعار	مهم	دارم	و	آن	حمایت	از	دین	است.

اسد الغابة، ج ۳، ص ۳۸6؛ قاموس الرجال، ج6، ص۲۸۷.  *
اسد الغابة، ج۳، ص۳۸۷؛ اصابة ، ج۳، ص۸۸.  **

المناقب، ج۴، ص۱۰۸؛ بحاراالنوار، ج۴۵، ص۴۰.  ***

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.

 پیام رجز حضرت ابوالفضل؟ع؟ 
َو َاهلِل ِإْن َقَطْعُتموا َیِمیِنی
َبدًا َعْن ِدیِنی

َ
َحاِمی أ

ُ
ِإّنِی أ

حمایت از دین است.
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یــک	وقتــی	رســول	خــدا	بــه	امیرالمؤمنیــن	فرمــود:	علــی	جــان!	فــرق	تــو	را	در	
مــاه	رمضــان	می	شــکافند،	محاســنت	با	خون	ســرت	خضاب	می	شــود	و	شــهید	

می	شوی.	نپرسید:	یا	رسول	اهلل	چه	کسی	و	کجا	من	را	می	زند؛	پرسید:
ی«؛* �زِ �زِى َسلَاَمهتٍ ِم�زْ ِد�ی

أَ
»ا

؟ م سالم اس�ت �ز ا می �وم د�ی �ی �تی ا�ز د�ز ا �سول اهلل و�ت �ی
جوان	ها!	دوره	آخرالزمان	دین	داری	خیلی	ســخت	است؛**	این	قدر	سخت	
اســت	کــه	وقتــی	امام	زمــان	ظهور	می	کنــد،	می	گوینــد:	دین	جدید	و	کتــاب	جدید	
آورده	اســت.	امــام	زمــان	همین	قرآن	را	مــی	آورد	و	مروج	دین	پیامبر	اســت.	این	قدر	
در	دین	انحراف	ایجاد	شــده	و	این	قدر	ســلیقه	ایجاد	شــده	که	می	گویند	امام	زمان	

دین	جدید	آورد.
چــرا	گفته	انــد:	دوره	آخرالزمــان	ایــن	دعــا	را	زیــاد	بخوانیــد؛	این	دعــای	غریق	
است؛	یعنی	آدمی	که	در	آب	دارد	غرق	می	شود	این	را	بخواند:	»َیا	َاهلُل	َیا	َرْحَماُن	َیا	
ی	ِدیِنَك«؛	این	ســه	از	اســماء	خداســت	که	

َ
ِبی	َعل

ْ
ْت	َقل وِب	َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
َب	َال ِ

ّ
َرِحیُم	َیا	ُمَقل

بعضی	ها	می	گویند	افضل	اسماء	خدا،	اهلل	است،	بعد	از	اهلل	رحمن	و	رحیم	و	بعد	
دیگر	هزار	اسم	خداست.
امام	حسین	فرمود:

ِهْم«:*** ِ �ت ِ��زَ
ْ
ل
أَ
ى ا

َ
ِع�تٌ َعل

َ
�زُ ل �ی لّ�ِ

َ
»ا

. ده اس�ت ا�ز سث �ت ا�ز �ب ه �ز ل�ت �ز ل�ت د�ی
من	سه	مطلب	را	برای	شما	می	گویم	خوب	گوش	بدهید:

مطلب	اول:	دین	یعنی	دین	اسالم	چه	ویژگی	هایی	دارد؟
مطلب	دوم:	چه	خطراتی	دین	را	تهدید	می	کند؟

مطلب	سوم:	چه	طور	از	دین	حمایت	کنیم؟

بحاراالنوار، ج ۳۴، ص۳۳۹؛ شرح نهج الباغه، ج ۴، ص ۱۰۸.  *
ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َذاَت َیــْوٍم َو ِعْنــَدُه 

َ
ــَاُم  َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل َاهَّلِل َصّل ِبــی َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ

َ
»َعــْن أ  **

 َمــا َنْحــُن ِإْخَواُنَك 
َ
ْصَحاِبــِه أ

َ
َتْیــِن َفَقــاَل َمــْن َحْوَلــُه ِمــْن أ ِنــی ِإْخَواِنــی َمّرَ ُهــّمَ َلّقِ

َ
ْصَحاِبــِه َالّل

َ
َجَماَعــٌة ِمــْن أ

َمــاِن آَمُنــوا  ْصَحاِبــی َو ِإْخَواِنــی َقــْوٌم ِمــْن آِخــِر َالّزَ
َ
ُکــْم أ

َ
ــِه َفَقــاَل اَل ِإّن ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِل

َ
ــا َرُســوَل َاهَّلِل َصّل َی

ْصــَاِب 
َ
ْن ُیْخِرَجُهــْم ِمــْن أ

َ
ْســَماِء آَباِئِهــْم ِمــْن َقْبــِل أ

َ
ْســَماِئِهْم َو أ

َ
َفِنیِهــُم َاهَّلُل ِبأ ِبــی َو َلــْم َیَرْوِنــی َلَقــْد َعّرَ

ْو 
َ
ْلَمــاِء أ

َ
ْیَلــِة َالّظ

َ
ــًة َعَلــی ِدیِنــِه ِمــْن َخــْرِط َاْلَقَتــاِد ِفــی َالّل  َبِقّیَ

ُ
َشــّد

َ
َحُدُهــْم أ

َ َ
َهاِتِهــْم ل ّمَ

ُ
ْرَحــاِم أ

َ
آَباِئِهــْم َو أ

ــَراَء ُمْظِلَمــٍة«  ــٍة َغْب ُكّلِ ِفْتَن ــْن  ــُم َاهَّلُل ِم َجــی ُیْنِجیِه
ُ

ــَك َمَصاِبیــُح َالّد وَلِئ
ُ
ــِر َاْلَغَضــا أ ــی َجْم ــِض َعَل َكاْلَقاِب

)بصائــر الدرجــات، ج۱، ص۸۴؛ بحاراالنــوار، ج۵۲، ص۱۲۳(.
ُصــوا  ْت ِبــِه َمَعاِیُشــُهْم َفــِإَذا ُمّحِ ْلِســَنِتِهْم َیُحوُطوَنــُه َمــا َدّرَ

َ
یــُن َلِعــٌق َعَلــی أ ــاُس َعِبْیــُد َاْلَمــاِل َو َالّدِ »َالّنَ  ***

اُنــوَن« )تحــف العقــول، ص۲۴۵؛ بحاراالنــوار، ج۷۵، ص۱۱۷(. ّیَ
َ

 َالّد
َ

ِباْلَبــَاِء َقــّل

دوره آخرالزمان دین داری 
این قدر سخت است که وقتی 
امام زمان؟جع؟ ظهور می کند، 
می گویند: دین جدید و کتاب جدید 
آورده است.

دوره آخرالزمان دعای غریق را زیاد 
بخوانید.
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ویژگی های دین از منظر قرآن
قرآن	کریم	می	فرماید:	دینی	که	شما	دارید،	چند	تا	ویژگی	دارد:

1. فطری بودن
اولیــن	ویژگــی	دیــن	کــه	قــرآن	معرفــی	می	کنــد،	فطــری	بــودن	آن	اســت.	قرآن	

می	فرماید:
َها«؛* �یْ

َ
اَس َعل

َ َ�َر ال�زّ ی �زَ �تِ
َّ
ـِه ال

َّ
ْ�َر�تَ الل ا �زِ ً �ز �ی �زِ َ��زِ �ی َهَك ِللِدّ ْ ْم َو�ب �تِ

أَ
ا َ »�ز

د،  داو�ز �ر�تى اس�ت که �ز �ز �ز ! ا�ی رو�دگا� ک�ز ال� �پ �ز �ز �ی �ی
آ
ه ا و�ب ود �ا م�ت �پ� �وی �ز

. ده اس�ت ر�ی �ز
آ
�ز ا

آ
ر ا ها �ا �ب ا�ز�ا�ز

دین	فطری	اســت:	شــما	روی	تک	تک	احکام	اسالم	دست	بگذارید،	اسالم	
برای	مسواک	زدن	هم	دستور	دارد؛	چقدر	ما	آداب	غذا	خوردن	داریم.

۲. محکم و استوار
دومین	ویژگی	دین	که	قرآن	معرفی	می	کند،	محکم	و	اســتوار	بودن	آن	اســت.	

قرآن	می	فرماید:
ُم«؛** ّ

�یِ
�تَ
ْ
�زُ ال �ی ِلَك الِ�ّ »دزَ

. وا� اس�ت م�كم و اس�ت
هرکدام	از	احکام	اســالم	مطابق	با	عقل	اســت.	امیرالمؤمنین	فرمود:	خوارج	
دین	را	ضایع	کردند.	دین	آن	چیزی	نیســت	که	ابن	تیمیه	در	کتاب	هایش	می	گوید	
و	امروز	وهابی	ها	دارند	ترویج	می	کنند.	دینی	که	از	بیان	قرآن،	پیامبر	و	ائمه	دریافت	

می	شود	دین	است.

3. کامل بودن
ســومین	ویژگــی	دیــن	که	قــرآن	معرفــی	می	کنــد،	کامل	بــودن	آن	اســت.	قرآن	

می	فرماید:
ْم«؛***

ُ
ك �زَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
ْکَمل

أَ
ْوَم ا �یَ

ْ
»ال

. کامل اس�ت
هرچه	بشر	پیشرفت	کند.	نماز	در	فضا	چطور	است؟	علما	جواب	می	دهند.	
اگر	پزشــکی	قرار	شــد	در	زاد	و	ولد	و	عمل	جراحی	و	شبیه	ســازی	و...	ســؤال	داشــته	

روم، ۳۰.  *
همان.  **

مائده، ۳.  ***

از منظر قرآن دین 5 ویژگی دارد؛ 
فطری بودن، محکم و استوار، 

کامل بودن، نبودن اکراه در 
پذیرش دین، آسان بودن دین

هرکدام از احکام اسالم مطابق 
با عقل است، دینی که از بیان 

قرآن، پیامبر و ائمه؟مهع؟ دریافت 
می شود دین است.

هرچه بشر پیشرفت کند دین 
پاسخگو است.
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باشــد	علما	جواب	می	دهند.	هر	چه	موضوعات	جدید	آفریده	می	شــود	دین	ادعا	
دارد	پاسخگو	است؛	چون	اصولش	در	دین	آمده	است،	فقها	می	آیند	جزئیاتش	را	

استخراج	می	کنند	و	کامل	است.

4. نبودن اکراه در پذیرش دین
چهارمین	ویژگی	دین	که	قرآن	معرفی	می	کند،	نبودن	اکراه	و	اجبار	در	پذیرش	

دین	است.	قرآن	می	فرماید:
«؛ �زِ ْکَراَه �زِى الّ��ی ا اإ

َ
»ل

. ��ت �ی �ز �ز �ز د�ی ا� د� ا�ی �ب كراه�ت و ا�ب
اجبار	در	چیزی	است	که	عقل	قبول	نمی	کند.

5. آسان بودن دین
پنجمین	ویژگی	دین	که	قرآن	معرفی	می	کند	ســهل	و	آســان	بودن	آن	اســت.	

قرآن	می	فرماید:
«؛* �زِ ِم�زْ َ�َرحبٍ �ی ْم �زِى الِ�ّ

ُ
ك �یْ

َ
َعَل َعل َ »َوَما �ب

. امده اس�ت �ی �تی �ز رای س�ز �ز �ب د�ی
اگــر	شــما	فکــر	می	کنیــد	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.**
َحاِمی	

ُ
چرا	وقتی	دســت	های	حضرت	عباس	قطع	می	شــود،	می	گوید:	»ِإّنِی	أ

َبدًا	َعْن	ِدیِنی«؟	چون	حاضر	اســت	دســتش	را	بدهد	ولی	لطمه	ای	به	دینش	وارد	
َ
أ

نشود.

خطراتی که دین را تهدید می کند
مطلب	دوم:	هر	چه	به	این	دین	لطمه	می	زند،	باید	از	آن	دوری	کرد.

علی	فرمود:	مســافرت	می	خواهی	بروی،	می	دانی	در	این	مســافرت	به	دینت	
لطمه	می	خورد،	در	این	سفر	نرو.***

پیامبر	فرمود:

حج، ۷۸.  *
غررالحکم، ح ۲۲۲۲.  **

تحف العقول، ص۱۲۰؛ الخصال، ج۲، ص6۳۰؛ بحاراالنوار، ج۱۰، ص ۱۰۸.  ***

هر چه به این دین لطمه می زند، 
باید از آن دوری کرد. از جمله سفر 
خاص، خواستگار بی دین و تارک 
نماز، بدحجابی، پیرو مد بودن، 
رعایت نکردن حریم اجتماعی و 
لقمه حرام
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وُه«؛* ُ �ب ّوِ
رزَ ُه �زَ �زَ ُه َو ِد�ی �تَ

ُ
ل ْو�زَ �زُ ْرصزَ ْم َم�زْ �تَ

ُ
اَءك َ ا �ب دزَ »اإِ

لا�ت  د( ا�ز اسث ما �ب �ز دو ملاک اصلى سث لا�ت و د�ی مد، )ا�ز
آ
گا� ا واس�ت ا�ز �ز د�ت �ز ر�ز رای �ز اگر �ب

د. ده�ی ر �ب �ت ه او د�ز د �ب د�ی د�ی ��ز �ث �ا �پ �ز و د�ی
قشنگی	های	عالم	را	داشته	باشد	اما	بی	دین	و	بی	تقوا	باشد،	نماز	نخواند	به	

چه	درد	می	خورد؟
علی	فرمود:

ُه«؛** �زُ  ِد�ی
ُه َ��تَّ ْو�بُ

َ  �ث
»َم�زْ َ��تَّ

ود. ک می سث ا�ز �ث �ز �ز د د�ی اسث ک �ب ا�ز اس�ث �ز هركسی ل�ب
یعنــی	خواهــر	من!	منشــأ	لطمه	به	دیــن	یکی	اش	بدحجابــی	و	کاهش	لباس	
است.	جوان	عزیز!	پیرو	مد	بودن،	رعایت	نکردن	حریم	اجتماعی	است.	گاهی	از	

اوقات	تحریک	ها	با	صدا،	لباس	و	یا	برخورد	است.
ابواالســود	دئلــی131	در	شــام	بــود.	دختر	کوچکی	داشــت.	یک	وقتــی	معاویه	
برای	این	ها	غذا	و	پول	فرســتاد.	ابواالســود	خودش	نبود	و	دختربچه	هم	گرســنه	بود	
حلوا	را	خورد.	ابواالسود	پیرو	امیرالمؤمنین	بود؛	کسی	که	در	شام	شعارش	این	بود:

َر«؛ ْد َک�زَ �تَ َى �زَ
�ب
أَ
ِر َم�زْ ا َ �ث �بَ

ْ
ل
َ
ُر ا �یْ

»َعِلّىٌ �زَ
ر  د کا�ز اسث �ث �ب ال�ز �ز اس�ت و هرك� هم که م�ز م�ی �ز ا�ز�ا�ز �وی کره �ز ر�ی ر�ت على �ب

. اس�ت
تا	رســید	گفت:	دخترم	می	دانم	گرســنه	ای	ولی	این	لقمه،	لقمه	حرام	است؛	
بــا	ایــن	لقمه،	معاویــه،	محبت	علی	را	از	دل	ما	بیرون	مــی	آورد.	دخترک	آن	لقمه	را	

بیرون	انداخت.***

حمایت از دین
مطلب	سوم	که	مطلب	اصلی	من	است:	چه	طوری	از	دین	حمایت	کنیم؟

برای	حمایت	از	دین	سه	کار	بکنید:
1-	دین	را	بشناسید،	2-	به	دین	عمل	کنید،	3-	دین	را	حفظ	کنید.

بعضی	هــا	نمــاز	کــه	می	خواننــد،	اصــاًل	مثــل	این	کــه	بیگانــه	از	دین	و	رســاله	
هستند.	اول	این	که	به	اندازه	خودتان	مسائل	شرعی	تان	را	یاد	بگیرید.

الکافی، ج۵، ص۳۷۴؛ التهذیب، ج ۷، ص۳۹۴؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۷6.  *
الجعفریات، ص ۲۴۲؛ الخصال، ج۲، ص6۲۳؛ وسائل الشیعه، ج ۴، ص۳۸۹.  **

مســتدرک الوســائل، ج۸، ص۹۴؛ الربعــون حدیــث للــرازی، ص۸۲؛ مکاتیــب االئمــه؟مهع؟، ج۲،   ***
ص۱۵۰.

برای حمایت از دین باید؛
دین را شناخت، به دین عمل کرد 

و دین را حفظ نمود.
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دوم	این	که	به	دین	عمل	کنیم؛	دین	هم	مجموعه	ای	از	احکام	اســت	و	ســوم	
حفظ	کنیم	و	نگه	داریم.

عرضه کردن اعتقادات
امــام	باقــر	نشســته	بود	یک	آقایی	وارد	شــد	و	ســالم	کــرد.	َحَکم	بــن	ُعَتیبه132 
می	گویــد:	دور	تــا	دور	اتاق	نشســته	بودند؛	امام	باقر	هم	نشســته	بود.	این	پیرمرد	وارد	
شــد.	گفت:	یابن	رســول	اهلل!	اجازه	اســت	من	بیایم	دینم	را	برای	شما	تعریف	کنم،	

ببینید	من	دینم	را	شناخته	ام؟
پیرمرد	گفت:	یابن	رســول	اهلل!	من	دینم	را	برای	شــما	می	گویم،	گفت:	من	سه	

عقیده	دارم	اگر	درست	است	تأیید	کنید	اگر	اشکال	دارد	بفرمایید:
ْم«؛

ُ
ك ِ��بُّ ُ ِ��بُّ َم�زْ �ی

أُ
ْم َو ا

ُ
ك ِ��بُّ

اأُ
َ
ِى ل

�زّ 1- »اإِ
ما �ا دوس�ت دا�د دوس�ت  ؟مهع؟ �ا دوس�ت دا�م هركسی هم که سث �ت �ی ما اهل �ب م�ز سث

د. �ی
آ
دم می ا د اس�ت ا�ز او �ب ما �ب ا سث دا�م و هركه هم �ب

ْم«؛
ُ
ُم َ�َراَمك َ�ّرِ

أُ
ْم َو ا

ُ
ك

َ
ِ�ّلُ َ�لَال

اأُ
َ
ِى ل

�زّ 2- »اإِ
م. ما �ا هم �رام می دا�ز م و �رام سث ما �ا �لال می دا�ز م�ز �لال سث

ْم«؛
ُ
ْمَرك

أَ
ُر ا ِ �ز �تَ �زْ

أَ
۳- »ا

م. رحب می ک�ث ا� �ز �ز �ت ا�ز
بحث	فرج	از	زمان	پیامبر	مطرح	بوده	است.	آقا	فرمود:	عقایدت	عالی	است	
وقتی	از	دنیا	می	روی	امیرالمؤمنین	و	پیامبر	و	امام	حسن	و	امام	حسین؟مهع؟	کنارت	
می	آینــد	و	چشــمت	روشــن	می	شــود،	قلبــت	شــاد	می	شــود	و	در	بهشــت	هــم	با	ما	

هستی.
آن	قدر	خوشــحال	شــد	که	گفت:	آقا	یک	بار	دیگر	تکرار	کنید.	آقا	یک	بار	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	گریه	کنان	از	اتاق	بیرون	رفت.
امــام	باقــر	فرمــود:	هرکســی	می	خواهــد	یــک	چهــره	بهشــتی	ببینــد	ایــن	آقا	را	

ببیند.*

ْقَبــَل 
َ
ْهِلــِه ِإْذ أ

َ
ــَاُم  َو َاْلَبْیــُت َغــاّصُ ِبأ ِبــی َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ

َ
َنــا َمــَع أ

َ
»َعــِن َاْلَحَکــِم ْبــِن ُعَتْیَبــَة َقــاَل: َبْیَنــا أ  *

ــَاُم َعَلْیــَك َیــا ِاْبــَن َرُســوِل َاهَّلِل َو  ــی َوَقــَف َعَلــی َبــاِب َاْلَبْیــِت َفَقــاَل َالّسَ  َعَلــی َعَنــَزٍة َلــُه َحّتَ
ُ
أ

َ
َشــْیٌخ َیَتــَوّك

ــَاُم َو َرْحَمــُة َاهَّلِل َو َبَرَكاُتــُه  ــَاُم  َو َعَلْیــَك َالّسَ ُبــو َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ
َ
َرْحَمــُة َاهَّلِل َو َبَرَكاُتــُه ُثــّمَ َســَکَت َفَقــاَل أ

ــْوُم  ــُه َاْلَق َجاَب
َ
ــی أ ــّمَ َســَکَت َحّتَ ــَاُم َعَلْیُکــْم ُث ــاَل َالّسَ ــِت َو َق ْهــِل َاْلَبْی

َ
ــْیُخ ِبَوْجِهــِه َعَلــی أ

َ
ــَل َالّش ْقَب

َ
ــّمَ أ ُث

ــَاُم  ُثــّمَ َقــاَل َیــا ِاْبــَن َرُســوِل  ِبــی َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ
َ
ْقَبــَل ِبَوْجِهــِه َعَلــی أ

َ
ــَاَم ُثــّمَ أ وا َعَلْیــِه َالّسَ

ُ
َجِمیعــًا َو َرّد

ُکــْم َو  ِحّبُ
ُ
ُکــْم َو َو َاهَّلِل َمــا أ ِحــّبُ َمــْن ُیِحّبُ

ُ
ُکــْم َو أ ِحّبُ

ُ َ
ــی ل ْدِنِنــی ِمْنــَك َجَعَلِنــَی َاهَّلُل ِفــَداَك َفــَو َاهَّلِل ِإّنِ

َ
َاهَّلِل أ

برای اطمینان در شناخت دین 
باید عقاید را به اهل آن عرضه کرد 
مانند پیرمردی که عقایدش را به 
امام باقر؟ع؟ عرضه نمود.
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پــس	جوان	هــا!	از	اباالفضــل	این	پیــام	را	بگیرید!	در	حمایــت	از	دین	کوتاهی	
نکنید.

بی دینی در آخرالزمان
عزیــزان	مــن!	مخصوصــًا	امــروز	حفــظ	دین	خیلی	ســخت	شــده	اســت.	در	
روایــات	داریــم	در	دوره	آخرالزمان	بنده	صبح	با	ایمان	از	خانه	بیرون	می	آید	و	شــب	
بی	دیــن	برمی	گــردد.	این	قــدر	عوامــل	بی	دینــی	در	جامعــه	زیــاد	می	شــود؛	منکراتی	
ماننــد	بدحجابــی،	فســاد.	یکــی	از	تالش	هــای	شــیطان	هــم	این	اســت	کــه	آدم	را	

بی	دین	از	دنیا	ببرد.

دعای حفظ دین
مرحــوم	حاج	شــیخ	عبــاس	قمــی	در	مفاتیح	الجنان	نقل	می	کند:	شــخصی	
نزد	امام	صادق	آمد	و	گفت:	آقاجان!	من	می	ترســم	بی	دین	از	دنیا	بروم.	آقا	فرمود:	
ُقْرآِن	

ْ
ٍد	َنِبّیــًا	َو	ِبال ْســاَلِم	ِدینًا	َو	ِبُمَحّمَ ِ

ْ
ایــن	دعــا	را	زیاد	بخوان:	»َرِضیــُت	ِباهلِل	َرّبًا	َو	ِبال

َباَلغًا«.*

 
ُ
ْبــَرأ

َ
ْبِغُضــُه َو أ

ُ
 ِمْنــُه َو َو َاهَّلِل َمــا أ

ُ
ْبــَرأ

َ
ُكــْم َو أ ْبِغــُض َعُدّوَ

ُ َ
ــی ل ُکــْم ِلَطَمــٍع ِفــی ُدْنَیــا َو ]َاهَّلِل[ ِإّنِ ِحــّبُ َمــْن ُیِحّبُ

ُ
أ

ْمَرُكــْم َفَهــْل َتْرُجــو 
َ
ْنَتِظــُر أ

َ
ُم َحَراَمُکــْم َو أ َحــّرِ

ُ
 َحَاَلُکــْم َو أ

ُ
ِحــّل

ُ َ
ــی ل َكاَن َبْیِنــی َو َبْیَنــُه َو َاهَّلِل ِإّنِ ِمْنــُه ِلَوْتــٍر 

ــاَل  ــّمَ َق ــِه ُث ــی َجْنِب ــَدُه ِإَل ْقَع
َ
ــی أ ــّیَ َحّتَ ــّیَ ِإَل ــَاُم  ِإَل ــِه الّسَ ــٍر َعَلْی ــو َجْعَف ُب

َ
ــاَل أ ــَداَك َفَق ــَی َاهَّلُل ِف ــی َجَعَلِن ِل

ْلَتِنی 
َ
ــِذی َســأ

َ
َلُه َعــْن ِمْثــِل َاّل

َ
َتــاُه َرُجــٌل َفَســأ

َ
ــَاُم أ ِبــی َعِلــّیَ ْبــَن َاْلُحَســْیِن َعَلْیِهَمــا َالّسَ

َ
ــْیُخ ِإّنَ أ

َ
َهــا َالّش ّیُ

َ
أ

ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َو َعَلــی َعِلــّیٍ 
َ
ــَاُم  ِإْن َتُمــْت َتــِرُد َعَلــی َرُســوِل َاهَّلِل َصّل ِبــی َعَلْیــِه الّسَ

َ
َعْنــُه َفَقــاَل َلــُه أ

ــَك َو ُتْســَتْقَبُل  ــّرُ َعْیُن ــَؤاُدَك َو َتَق ــُرُد ُف ــَك َو َیْب ــُج َقْلُب ــِن َاْلُحَســْیِن َو َیْثَل ــّیِ ْب َو َاْلَحَســِن َو َاْلُحَســْیِن َو َعِل
ْهــَوى ِبَیــِدِه ِإَلــی َحْلِقــِه َو ِإْن 

َ
ْیَحــاِن َمــَع َاْلِکــَراِم َاْلَکاِتِبیــَن َلــْو َقــْد َبَلَغــْت َنْفُســَك َهاُهَنــا َو أ ْوِح َو َالّرَ ِبالــّرَ

َبــا 
َ
َكْیــَف ُقْلــَت َیــا أ ــْیُخ 

َ
ْعَلــی َفَقــاَل َالّش

َ ْ
ــَناِم َال َتِعــْش َتــَرى َمــا ُیِقــّرُ َاهَّلُل ِبــِه َعْیَنــَك َو َتُکــوُن َمَعَنــا ِفــی َالّسَ

ــی 
َ
ِرُد َعَلــی َرُســوِل َاهَّلِل َصّل

َ
َنــا ِمــّتُ أ

َ
َبــا َجْعَفــٍر ِإْن أ

َ
ْكَبــُر َیــا أ

َ
ــْیُخ َاهَّلُل أ

َ
َعــاَد َعَلْیــِه َاْلــَکَاَم َفَقــاَل َالّش

َ
َجْعَفــٍر َفأ

ــَاُم َو َتَقــّرُ َعْیِنــی  َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َو َعَلــی َعِلــّیٍ َو َاْلَحَســِن َو َاْلُحَســْیِن َو َعِلــّیِ ْبــِن َاْلُحَســْیِن َعَلْیِهــُم َالّسَ
ْیَحــاِن َمــَع َاْلِکــَراِم َاْلَکاِتِبیــَن َلــْو َقــْد َبَلَغــْت َنْفِســی  ْوِح َو َالّرَ ْســَتْقَبُل ِبالــّرَ

ُ
َو َیْثَلــُج َقْلِبــی َو َیْبــُرُد ُفــَؤاِدی َو أ

ــْیُخ 
َ

ْقَبــَل َالّش
َ
ْعَلــی ُثــّمَ أ

َ ْ
ــَناِم َال ُكــوُن َمَعُکــْم ِفــی َالّسَ

َ
َرى َمــا ُیِقــّرُ َاهَّلُل ِبــِه َعْیِنــی َفأ

َ
ِعــْش أ

َ
ِإَلــی َهاُهَنــا َو ِإْن أ

ْهُل َاْلَبْیــِت َیْنَتِحُبوَن َو َیْنِشــُجوَن ِلَمــا َیَرْوَن 
َ
ْقَبــَل أ

َ
ْرِض َو أ

َ ْ
ــی َلِصــَق ِبــال َیْنَتِحــُب َیْنِشــُج َهــا َهــا َهــا َحّتَ

ُمــوَع ِمــْن َحَماِلیــِق َعْیَنْیــِه 
ُ

ــَاُم  َیْمَســُح ِبِإْصَبِعــِه َالّد ُبــو َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ
َ
ْقَبــَل أ

َ
ــْیِخ َو أ

َ
ِمــْن َحــاِل َالّش

ــا ِاْبــَن َرُســوِل َاهَّلِل َناِوْلِنــی َیــَدَك  ــَاُم  َی ِبــی َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ
َ
َســُه َفَقــاَل ِل

ْ
ــْیُخ َرأ

َ
ــّمَ َرَفــَع َالّش َو َیْنُفُضَهــا ُث

ِه ُثــّمَ َحَســَر َعــْن َبْطِنــِه َو َصــْدِرِه  َلَهــا َو َوَضَعَهــا َعَلــی َعْیَنْیــِه َو َخــّدِ َجَعَلِنــَی َاهَّلُل ِفــَداَك َفَناَوَلــُه َیــَدُه َفَقّبَ
ْقَبــَل 

َ
ــَاُم  َیْنُظــُر ِفــی َقَفــاُه َو ُهــَو ُمْدِبــٌر ُثــّمَ أ ُبــو َجْعَفــٍر َعَلْیــِه الّسَ

َ
ْقَبــَل أ

َ
ــَاُم َعَلْیُکــْم َو أ ُثــّمَ َقــاَم َفَقــاَل َالّسَ

ــِة َفْلَیْنُظــْر ِإَلــی َهــَذا َفَقــاَل  ْهــِل َاْلَجّنَ
َ
ْن َیْنُظــَر ِإَلــی َرُجــٍل ِمــْن أ

َ
َحــّبَ أ

َ
ِبَوْجِهــِه َعَلــی َاْلَقــْوِم َفَقــاَل َمــْن أ

َتمــًا َقــّطُ ُیْشــِبُه َذِلــَك َاْلَمْجِلــَس« )الکافــی، ج۸، ص۷6؛ مــرآة العقــول، 
ْ
َر َمأ

َ
َاْلَحَکــُم ْبــُن ُعَتْیَبــَة َلــْم أ

ج۲۵، ص۱۷6؛ بحاراالنــوار، ج۴6، ص۳6۲(.
ــَاُم َفُقْلــُت َلُه ُجِعْلــُت ِفَداَك  َبــا َعْبــِد َاهَّلِل َعَلْیــِه الّسَ

َ
ْلُت أ

َ
ْیَلِمــّیِ َقــاَل: َســأ

َ
ــِد ْبــِن ُســَلْیَماَن َالّد »َعــْن ُمَحّمَ  *

یَمــاَن  ِ
ْ

َنــا ُقْلُتــُه ِاْســَتْکَمْلُت َال
َ
ْمِنــی َشــْیئًا ِإَذا أ یَمــاَن ُمْســَتَقّرٌ َو ُمْســَتْوَدٌع َفَعّلِ ِ

ْ
ِإّنَ ِشــیَعَتَك َتُقــوُل ِإّنَ َال

ِكَتابــًا  ْســَاِم ِدینــًا َو ِباْلُقــْرآِن  ِ
ْ

ــٍد َنِبّیــًا َو ِبال ُكّلِ َصــَاٍة َفِریَضــٍة َرِضیــُت ِبــاهَّلِل َرّبــًا َو ِبُمَحّمَ َقــاَل ُقــْل ِفــی ُدُبــِر 

در روایات داریم در دوره آخرالزمان 
بنده صبح با ایمان از خانه بیرون 

می آید و شب بی دین برمی گردد.

امام صادق؟ع؟ برای حفظ دین 
قرائت دو دعای َرِضیُت ِباهلِل 

َرّبًا ... و دعای غریق را سفارش 
نموده اند.
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هم	چنیــن	امــام	صادق	برای	حفظ	دین	فرمود:	بگو:	»َیا	َاهلُل	َیا	َرْحَمُن	َیا	َرِحیُم	
ی	ِدیِنَك«.*

َ
ِبی	َعل

ْ
ْت	َقل وِب	َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
َب	َال ِ

ّ
َیا	ُمَقل

صای عا�بد133  رص�ی ل: �ب د؛ م�ث �ز �ت ا ��ز �ی �ز ا�ز د�ز ر �بى د�ی
�ز

آ
ه ا رادی که د� ل��ز ا� ا�ز ��ی ه �ب �پ

�ز اس�ت  د، ا�ی وا�ز �ز ��ب اس�ت ا�ز�ا�ز �ب کى ا�ز دعاها�یى که م��ت اعو�ا134. �ی لعم �ب و �ب
د: گو�ی كه �ب

«؛** َمْو�تِ
ْ
ل
َ
َد ا هتِ ِع�زْ

َ
ل َعِد�ی

ْ
ل
َ
َك ِم�زَ ا  �بِ

ُعودزُ
أَ
ِى ا

�زّ  اإِ
ُهّمَ

َّ
لل

َ
»ا

رود. م ا�ز دس�ت �ب ادا�ت �ت گام مرگ اع�ت �ز که ه�ز رم ا�ز ا�ی اه می �ب �ز و �پ ه �ت ا! �ب دا�ی �ز
دعای	عدیله135	را	خودتان	برای	خودتان	بخوانید.

مرحوم	آقا	ســید	احمد	خوانســاری136	خودش	دعای	عدیله	را	برای	خودش	
خوانــد.	دســتور	اســت	باالی	ســر	محتضــر	دعای	عدیلــه	بخوانید	تــا	دینش	حفظ	

شود.
زیارت	آل	یاســین137	هم	بخوانید؛	این	زیــارت	اعتقادات	را	محکم	می	کند.	
زیارت	آل	یاسین	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 
می	خواننــد	و	آن	را	نــزد	خــدا	امانت	می	گذارنــد	و	می	گویند:	این	نمــاز	آن	جا	امانت	
باشد؛	اگر	ما	از	دنیا	رفتیم	و	کسی	برایمان	نخواند	این	نماز	به	فریاد	ما	برسد.	حواس	

باید	جمع	باشد؛	آدم	های	بزرگ	لغزیدند.

ــی  ُهــّمَ ِإّنِ
َ
ــِة َصَلــَواُت َاهَّلِل َعَلْیِهــْم َالّل ِئّمَ

َ ْ
َو ِباْلَکْعَبــِة ِقْبَلــًة َو ِبَعِلــّیٍ َوِلّیــًا َو ِإَمامــًا َو ِباْلَحَســِن َو َاْلُحَســْیِن َو َال

ــائل  ــب، ج۲، ص ۱۰۹؛ وس ــٌر« )التهذی ــْیٍء َقِدی ُكّلِ َش ــی  ــَك َعَل
َ
ــْم ِإّن ــی َلُه ــًة َفاْرَضِن ِئّمَ

َ
ــْم أ ــُت ِبِه َرِضی

الشــیعه، ج6، ص۴6۳؛ بحاراالنــوار، ج ۸۳، ص۴۲(.
َاُم : َســُتِصیُبُکْم ُشــْبَهٌة َفَتْبَقــْوَن ِبــَا َعَلــٍم ُیــَرى َو اَل ِإَمــاٍم ُهــًدى اَل  ُبــو َعْبــِد َاهَّلِل َعَلْیــِه الّسَ

َ
»َقاَل أ  *

َكْیــَف ُدَعــاُء َاْلَغِریــِق َقــاَل َتُقــوُل َیــا َاهَّلُل َیــا َرْحَمــاُن َیــا   َمــْن َدَعــا ِبُدَعــاِء َاْلَغِریــِق ُقْلــُت َو 
َ
َیْنُجــو ِمْنَهــا ِإاّل

ــْت َقْلِبی َعَلی  ْبَصاِر َثّبِ
َ ْ
ــَب َاْلُقُلــوِب َو َال ــْت َقْلِبــی َعَلــی ِدیِنــَك َفُقْلُت َیــا ُمَقّلِ ــَب َاْلُقُلــوِب َثّبِ َرِحیــُم َیــا ُمَقّلِ

ــوِب  ــَب َاْلُقُل ــا ُمَقّلِ ــوُل َی ُق
َ
َكَمــا أ ــْل  ْبَصــاِر َو َلِکــْن ُق

َ ْ
ــوِب َو َال ــُب َاْلُقُل  ُمَقّلِ

َ
ــّزَ َو َجــّل ــَك َفَقــاَل ِإّنَ َاهَّلَل َع ِدیِن

ــْت َقْلِبــی َعَلــی ِدیِنــك« )كمــال الدیــن، ج۲، ص۳۵۲؛ اعــام الــوری، ص ۴۳۲؛ بحاراالنــوار، ج۵۲،  َثّبِ
ص۱۴۹(.

 
َ

ُكّلِ َشــْیٍء ال َن  ــا ُمَکــّوِ ُكّلِ َشــْیٍء َو َی ــَل  ــُن َقْب َكاِئ ــا  ــَاُم َیُقــوُل ِفــی َســْجَدِتِه َی ــِه الّسَ ــِد َاهَّلِل َعَلْی ــو َعْب ُب
َ
»أ  **

ــَد  ــِة ِعْن ــَن َاْلَعِدیَل ــَك ِم ــوُذ ِب ُع
َ
ــی أ ــّمَ ِإّنِ ُه

َ
ــاِدٌر َالّل ــّیَ َق ــَك َعَل

َ
ْبِنــی َفِإّن ــٌم َو اَل ُتَعّذِ ــی َعاِل ــَك ِب

َ
َتْفَضْحِنــی َفِإّن

ــًة  ُلَك ِعیَشــًة َنِقّیَ
َ
ْســأ

َ
ــی أ ُهــّمَ ِإّنِ

َ
َداَمــِة َیــْوَم َاْلِقَیاَمــِة َالّل َاْلَمــْوِت َو ِمــْن َشــّرِ َاْلَمْرُجــوِع ِفــی َاْلَقْبــِر َو ِمــَن َالّنَ

ــٍز َو اَل َفاِضــح« )مســتدرک الوســائل، ج۵، ص۱۴۳؛ الفقــه  ــَر ُمْخ َكِریمــًا َغْی ــًا  ًة َو ُمْنَقَلب ــِوّیَ ــًة َس َو ِمیَت
ــَاُم ، ص ۱۴۱(. المنســوب إلــی االم الرضــا َعَلْیــِه الّسَ

یکی از دعاهایی که مستحب است 
انسان بخواند دعای عدیله است.

زیارت آل یاسین یک دوره 
اعتقادات است؛ این زیارت 
اعتقادات را محکم می کند.



جلسه	نهم:	حمایت	از	دین                105

کافر مردن در اثر گناه
ُفضیــل139،	معلــم	اخــالق،	می	گویــد:	شــاگردی	داشــتم	کــه	نــزد	مــن	درس	
می	خواند.	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	می	آید؛	قرآن	نخوان	و	ساکت	باش.	
گفتــم:	بگــو	ال	الــه	اال	اهلل.	گفــت:	نمی	گویم.	خدا	را	هــم	قبول	ندارم.	هــرکاری	کردم	

نتیجه	نداشت	و	این	شاگرد	با	حالت	کفر	و	بی	دینی	و	بی	ایمانی	از	دنیا	رفت.
خیلی	ناراحت	شــدم.	شــب	به	خانــه	آمدم	اما	خوابم	نبرد.	نیمه	های	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	می	ریختم	و	سخن	چینی	

می	کردم	و	سالی	هم	یک	مرتبه	شراب	می	نوشیدم.*
هــر	چیــزی	دلیلی	دارد.	وقتی	یک	ماشــین	داخــل	دره	می	افتــد	می	گویند:	یا	
ترمز	بریده	یا	راننده	خواب	رفته	است.	اگر	کسی	بی	دین	از	دنیا	می	رود	حتمًا	زمینه	

و	ریشه	ای	دارد.

سفری که دین را به خطر می اندازد
عزیزان	من!	علی	فرمود:

ُه«؛** َا�زُ ِم�زْ �ز َ ٍر �ی ُل �زِى َس�زَ
�بُ لّرَ

َ
ُرحبِ ا �زْ َ »لَا �ی

د. رو�ی ر �ز �ز س�ز
آ
ه ا رود، �ب ا�ز ا�ز دس�ت �ب �ت �ز د د�ی رس�ی ری که می �ت س�ز

داستان
شــخصی	نزد	امام	صادق	آمد	و	گفت:	آقا!	برایم	اســتخاره	کن.	آقا	اســتخاره	

کرد	و	فرمود:	بد	است.
اواًل	خــوب	اســت	کــه	آدم	در	کارها	اســتخاره	نکند	و	خــودش	تصمیم	بگیرد	
و	اگر	یک	وقت	مردد	شــد	و	اســتخاره	کرد،	از	نظر	اخالقی	پشــت	کردن	به	اســتخاره	

خوب	نیست.	وقتی	با	خدا	مشورت	کردید	خالفش	عمل	نکنید.
آن	شــخص	به	ســفر	رفت	و	ســود	خوبی	هم	برد	و	پول	دار	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 الخرة، ص۳۴.  *
تحف العقول، ص۱۲۰؛ الخصال، ج۲، ص6۳۰؛ بحاراالنوار، ج۱۰، ص۱۰۸.  **

اگر کسی بی دین از دنیا می رود 
حتمًا زمینه و ریشه ای دارد.

علی؟ع؟ فرمود:
ُجُل ِفي َسَفٍر َیَخاُف ِمْنُه اَل َیْخُرِج َالّرَ
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نگاه	می	کنی.*

خواستگار دین دار
رسول	گرامی	اسالم	فرمود:
ْم«**

ُ
ك

َ
�تُ ل ْ��زَ

أَ
ُه ا

�زَّ اإِ
َ ْهَل �ز

اأَ
ْ
ل
َ
وا ا

دزُ �زِ
»ِا�تَّ

د. اد می ک�ز �ی ما �ا �ز ی سث دواحب کرد�ز �و�ز د که ا�ز ر�ی گ�ی �ز �ب �ز
ِلِه«؛***	کسانی	که	ازدواج	کنند	و	 صزْ ـُه ِم�ز �زَ

َّ
ِهُم الل ِ �ز

عزْ ُ خدا	در	قرآن	می	فرماید:	»�ی
بی	پول	باشند،	خدا	آنان	را	بی	نیاز	می	کند.

َقُه	َو	
ُ
پیامبــر	فرمود:	اگر	کســی	به	خواســتگاری	دختر	شــما	آمــد	و	»َتْرَضــْوَن	ُخل

ُجوُه«؛****	اخالق	و	دین	داری	اش	را	می	پسندید	دخترتان	را	به	او	بدهید. ِدیَنُه	َفَزّوِ

حفظ دین در هر شرایطی
ابوالفضل	العباس	فریاد	زد	و	فرمود:

ی �زِ  َع�زْ ِد�ی
ً
دا �بَ

أَ
َ�اِمی ا

أُ
ِى ا

�زّ اإِ ی  �زِ ِم�ی َ موا �ی َ�ْع�تُ �زْ �تَ ِه اإِ
َ
لّل

َ
َو ا

م. �ت می ک�ز �ز م م�ا�ز �ز م�ز ا�ز د�ی
علی	فرمود:

َ�َرُهَما«؛***** �زْ �تَ َك �زَ ِ �ز ِد�ی اَك �بِ َ �ی
ُص�زْ ُد�زْ ْ�ُهَما َو لَا �تَ َ ْر�ب اَك �تَ َ �ی

ُد�زْ َك �بِ
�زَ »ُص�زْ ِد�ی

ا�ی�ت  �ی طز د�ز له ��ز �ت �ا وس�ی �ز ری و د�ی �ب ا هر دو �ا �ب طز ک�ز �ت ا�ی�ت ��ز �ی ا د�ز ود �ا �ب �ز �ز د�ی
ی. ا�ز را� مده که هر دو �ا می �ب �ت

نفروشــید.	 دنیــا	 بــه	 را	 دینتــان	 ولــی	 بفروشــید	 دینتــان	 بــه	 را	 دنیایتــان	
عمروبن	عــاص140	دینــش	را	به	دنیا	فروخت.	حجــاج141	دینش	را	به	دنیا	فروخت.	
اما	بعضی	ها	دنیا	را	به	دین	می	فروشــند؛	این	ارزش	دارد.	بعضی	از	شــهدای	کربال،	

شب	عاشورا	آمدند.
سه	برادر	به	نام	های	قاسط،	مقسط	و	کردوس142	خودشان	را	در	شب	عاشورا	
بــه	ســرزمین	کربــال	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، آیت اهَّلل مظاهری، ج۱ و۲، ص۷6.  *
الکافی، ج ۵، ص۳۲۹؛ من الیحضره الفقیه، ج۳، ص۳۸۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۵  **

نور، ۳۲.  ***
 َتْفَعُلــوُه 

ّ
ُجــوُه ِإال ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه ِإَذا َجاَءُكــْم َمــْن َتْرَضــْوَن ُخُلَقــُه َو ِدیَنــُه َفَزّوِ

َ
»َقــاَل َرُســوُل َاهَّلِل َصّل  ****

َكِبیــٌر« )الکافــی، ج۵، ص۳۴۷؛ التهذیــب، ج۷، ص۳۹6؛ وســائل  ْرِض َو َفســاٌد 
َ ْ
َتُکــْن ِفْتَنــٌة ِفــی َال

الشــیعه، ج۲۰، ص ۷6(.
غررالحکم، ح ۲۲۲۲.  *****

علی؟ع؟ فرمود: ُصْن ِدیَنَك 
ِبُدْنَیاَك َتْرَبْحُهَما َو اَل َتُصْن ُدْنَیاَك 
ِبِدیِنَك َفَتْخَسَرُهَما

سه برادر نام های به قاسط، 
مقسط و کردوس شب عاشورا به 
امام؟ع؟ پیوستند و روز عاشورا به 
شهادت رسیدند.
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درجه	شهادت	رسیدند.*
دو	بــرادر	از	قبیلــه	غفــاری	نیــز	در	روز	عاشــورا	خدمــت	امام	حســین	آمدنــد	و	
گفتنــد:	ما	تنها	فرزندان	خانواده	هســتیم	و	می	خواهیم	به	میدان	برویم.	خواهشــی	
از	شــما	داریم.	نمی	گوییم:	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	می	جنگیم	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	جوان	هایتان	از	بین	نرود.

مالک دین داری
روایــت	داریــم؛	بــرای	نمــره	دیــن	دادن	به	کســی	بــه	نمازش	نــگاه	نکنیــد.*** 
خوارج	نمازهای	طوالنی	می	خواندند.	گرچه	نماز	مهم	است؛	ولی	مالک	دین	داری	
نیســت.	وهابی	ها	ساعت	ها	در	مسجدالحرام	نماز	می	خوانند؛	اما	وضعیت	بقیع	
را	ببینیــد	کــه	ایــن	خبیث	هــا	خرابــش	کردنــد.	آن	نامردی	کــه	فتوای	قتل	شــیعه	را	
صادر	می	کند	و	در	محراب،	نماز	هم	می	خواند،	آیا	می	شود	به	این	نماز	نمره	داد؟
شــبی	امیرمؤمنــان	در	کوچه	هــای	کوفــه	قــدم	مــی	زد.	کســی	قــرآن	می	خواند	و	
آن	قــدر	صوتش	زیبا	بود	که	کمیل143	ایســتاد	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	می	گوید:	منظور	آقا	را	نفهمیدم.	گذشت	تا	این	که	در	جنگ	نهروان144 
همین	طورکــه	در	میدان	قدم	می	زدیم،	امیرالمؤمنین	به	جنازه	ای	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	می	شناســی؟	گفتم:	نه	آقا!	فرمود:	این	همان	

قاری	نیمه	شب	است	که	صوت	قرآنش	دل	تو	را	ربوده	بود.

رجال الطوسی، ص۸۰.  *
تاریخ الطبری، ج۵، ص۴۴۲؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵6۸؛ وقعة الطف، ص۲۳۴.  **

ــّجِ َو  ــَرِة َاْلَح َكْث ــْم َو  ــْم َو َصْوِمِه ــَرِة َصَاِتِه َكْث ــی  ــُروا ِإَل  َتْنُظ
َ

ــاَل: ال ــِه َق ــِه َو آِل ــی اهَّلُل َعَلْی
َ
ــّیُ َصّل ِب ــِن َالّنَ »َع  ***

َماَنــِة«؛ )پیامبــر؟ص؟ 
َ ْ
َداِء َال

َ
ْیــِل َو َلِکــِن ُاْنُظــُروا ِإَلــی ِصــْدِق َاْلَحِدیــِث َو أ

َ
َاْلَمْعــُروِف َو َطْنَطَنِتِهــْم ِبالّل

ــه  ــه ب ــد، بلک ــگاه نکنی ــا ن ــبانه آنه ــای ش ــش و ناله ه ــج و بخش ــاز و روزه و ح ــادی نم ــه زی ــود: ب فرم
راســتگویی و امانت داری شــان بنگریــد. )عیــون اخبــار الرضــا، ج۲، ص۵۱؛ المالــی للصــدوق، 

ص۹(. ج6۸،  بحاراالنــوار،  ص۳۰۳؛ 

دو برادر از قبیله غفاری در روز 
عاشورا خدمت امام حسین؟ع؟ 
آمدند و بنا به درخواستشان در 

برابر دیدگان امام؟ع؟ جنگیدند و 
شهید شدند.

اگر چه نماز مهم است؛ ولی مالک 
دین داری نیست. وهابی ها 

ساعت ها در مسجدالحرام نماز 
می خوانند؛ اما این خبیث ها بقیع 

را خراب کردند.

در جنگ نهروان امیرالمؤمنین؟ع؟ 
با اشاره به جنازه ای به کمیل 

گفت: این همان قاری نیمه شب 
است که صوت قرآنش دل تو را 

ربوده بود.
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تمام دین
بــه	ظاهــر	افراد	نگاه	نکنیــد.	می	خواهیــد	در	دین	داری	به	کســی	نمره	بدهید	

این	حدیث	را	بشنوید.
شخصی	به	امام	سجاد	عرض	کرد:

«؛ �زِ �ی لّ�ِ
َ
ِع ا َرا�أِ

َ ِع سث ِم�ی َ �ب ِى �بِ
ْر�ز �بِ

�زْ
أَ
»ا

د. �ی گو�ی رای م�ز �ب ده �ب لاصه سث �ز �ا �ز مام د�ی �ت
همان	طورکه	می	دانید	احادیث	و	آیات	دو	دسته	است.	برخی	طوالنی	است	
و	برخــی	کوتــاه.	یک	ســوره	کامل	به	نام	ســوره	مؤمنون	اســت	و	یک	جا	همــه	قرآن	را	
ـِه«؛*	در	روایات	

َّ
وُموا ِلل �تُ �ز �تَ

أَ
َواِ�َدهتٍ ا ُکم �بِ ِع�زُ

أَ
َما ا

�زَّ ْل اإِ
در	یک	آیه	خالصه	می	کند:	»�تُ

هم	این	طور	اســت.	یک	خطبه	در	پنج	صفحه	اســت؛	برای	آنها	که	حوصله	دارند	
بخوانند.	اما	در	جای	دیگر	همه	مسائل	را	در	چند	جمله	بیان	کرده	اند.

در	زیارت	نامه	هــا	هــم	همین	طــور	اســت.	زیــارت	غدیــر	حضــرت	علــی	پنــج	
	 ُهّمَ

َّ
صفحه	است	و	زیارت	سوم	حضرت	علی	در	مفاتیح،	سه	خط	است.	هم	»َالل

ْفَطْرَنــا«**	را	داریــم	کــه	در	دو	کلمــه	اســت	و	هــم	دعــای	
َ
ــی	ِرْزِقــَك	أ

َ
ــَك	ُصْمَنــا	َو	َعل

َ
ل

ابوحمزه	را.	این	ها	همدیگر	را	نفی	نمی	کنند.
آن	شــخص	گفت:	امام	ســجاد!	دین	را	برای	من	به	طور	خالصه	بگویید.	آقا	

فرمود:	دین	سه	چیز	است:
َعْهِد«؛***

ْ
ال اُء �بِ َ َو�ز

ْ
ل
َ
َعْدِل َو ا

ْ
ال ُم �بِ

ْ
ُ�ك

ْ
ل

َ
ِ َو ا

َ��تّ
ْ
ل

َ
ْوُل ا »�تَ

ه عهد. ای �ب ه، ۳- و�ز ، ۲- داو�ی عادلا�ز �ز �ت 1- ��ت گ�ز

سبأ، ۴6.  *
ــَاُم  ِبِفْطــِرِه ِإَلْیــِه َقــاَل َفَجــاَء  ِبیــِه؟امهع؟ َقــاَل: َجــاَء َقْنَبــٌر َمْوَلــی َعِلــّیٍ َعَلْیــِه الّسَ

َ
ِبــی َعْبــِد َاهَّلِل َعــْن أ

َ
»َعــْن أ  **

ِمیــَر َاْلُمْؤِمِنیــَن ِإّنَ َهــَذا َلُهــَو َاْلُبْخــُل َتْخِتــُم َعَلــی 
َ
ِبِجــَراٍب ِفیــِه َســِویٌق َعَلْیــِه َخاَتــٌم َفَقــاَل َلــُه َرُجــٌل َیــا أ

 َشــْیٌء 
َ
ْن َیْدُخــَل َبْطِنــی ِإاّل

َ
ِحــّبُ أ

ُ
ْو َغْیــُر َذِلــَك اَل أ

َ
ــَاُم  ُثــّمَ َقــاَل أ َطَعاِمــَك َقــاَل َفَضِحــَك َعِلــّیٌ َعَلْیــِه الّسَ

َخــَذ َاْلَقَدَح 
َ
ــاُه َفأ ْعَطاُه ِإّیَ

َ
َج َســِویقًا َفَجَعــَل ِمْنــُه ِفــی َقــَدٍح َفأ ْخــَر

َ
َكَســَر َاْلَخاَتــَم َفأ ْعــِرُف َســِبیَلُه َقــاَل ُثــّمَ 

َ
أ

ــَت  ْن
َ
ــَك أ

َ
ــا ِإّن ــْل ِمّنَ ــا َفَتَقّبَ ْفَطْرَن

َ
ــَك أ ــی ِرْزِق ــا َو َعَل ــَك ُصْمَن ــّمَ َل ُه

َ
ــِم َاهَّلِل َالّل ــاَل ِبْس ــَرَب َق ْن َیْش

َ
َراَد أ

َ
ــا أ َفَلّمَ

ــوار، ج ۴،  ــد، ج۲، ص6۲6؛ بحاراالن ــاح المتهج ــب، ج۴، ص۲۰۰؛ مصب ــُم« )التهذی ــِمیُع َاْلَعِلی َالّسَ
ص ۳۳۹(.

یــِن،  ــی ِبَجِمیــِع َشــَراِئِع َالّدِ ْخِبْرِن
َ
ــَاُم : أ ــِه الّسَ ــِن َاْلُحَســْیِن َعَلْی ــّیِ ْب ــُت ِلَعِل ــاَل: ُقْل ــٍك َق ــی َماِل ِب

َ
ــْن أ »َع  ***

یــِن« )الخصــال، ج۱،  َقــاَل: َقــْوُل َاْلَحــّقِ َو َاْلُحْکــُم ِباْلَعــْدِل َو َاْلَوَفــاُء ِباْلَعْهــِد، َهــِذِه َجِمیــُع َشــَراِئِع َالّدِ
الوســائل، ج۱۱، ص۳۱6؛ بحاراالنــوار، ج۷۲، ص۲6(. ص۱۱۳؛ مســتدرک 

آیات، احادیث، زیارات و ادعیه 
از یک نظر به دو دسته طوالنی 
و کوتاه تقسیم می شوند تا افراد 
به مقتضای حوصله ای که دارند 
بهره مند شوند.

امام سجاد؟ع؟ فرمودند: دین 
سه چیز است؛ حق گفتن، داوری 
عادالنه و وفای به عهد
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اقسام مردم در حق گویی
اولین	مالک	دین	این	است	که	حق	بگویید.	مردم	سه	دسته	اند:

1. کتمان کنندگان حق و باطل گویان
بعضی	هــا	بــه	جای	حــق،	باطــل	را	می	گویند.	خــدا	می	فرماید:	جــای	چنین	

افرادی	در	جهنم	است.
ابن	زیاد	هانی	بن	عروه145	را	دستگیر	کرد	و	در	زندان	انداخت.	آن	قدر	با	عصا	
و	شمشــیر	به	او	زد	که	با	بدنی	مجروح	و	غرق	به	خون	در	گوشــه	ای	افتاده	بود.	قبیله	
هانی	باخبر	شدند	و	آمدند.	چهارهزار	مرد	مسلح	دورتادور	کاخ	ابن	زیاد	را	محاصره	

کردند.	گفتند:	هانی	را	آزاد	کنید.	ابن	زیاد	خیلی	ترسید.
شــریح	قاضــی146	میــان	مــردم	چهــره	بســیار	موجهــی	داشــت.	ابن	زیــاد	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	
متوجــه	اش	نیســت.	قبیلــه	هانــی	بــا	اعتمــادی	که	به	شــریح	داشــتند	برگشــتند	و	

رفتند.	همان	شب	هانی	را	اعدام	کردند.*
به	این	آدم،	خائن	می	گویند؛	چون	حق	را	می	داند	اما	باطل	می	گوید.

۲. حق گویان بی عمل
برخی	از	مردم	حق	را	می	گویند	ولی	عمل	نمی	کنند.

داستان
عبداهلل	بن	عمــر147	پســر	خلیفه	دوم	در	مکه	بود.	امام	حســین	بــه	مکه	آمد،	تا	
امام	حسین	را	دید،	او	را	در	آغوش	گرفت	و	گریه	کرد.	بعد	گفت:	من	از	جدتان	رسول	
خدا	شــنیدم	می	فرمود:	حســین	در	کنار	فرات	کشــته	می	شــود،	هرکس	صدایش	را	
بشنود	و	او	را	یاری	نکند	عذاب	خدا	شاملش	می	شود.	آقا	به	او	فرمود:	تو	ما	را	یاری	

می	کنی؟	گفت:	نه،	من	نمی	آیم.**

االرشاد، ج۲، ص۵۰؛ تاریخ االمم و الملوک، ج۵، ص۳۷6؛ مثیر االحزان، ص۳۴.  *
تاریــخ دمشــق، ج۱۴، ص۲۰۲؛ مقتــل الحســین للخوارزمــی، ج۱، ص۲۲۱؛ انســاب االشــراف، ج۳،   **

ص۳۷۵.

مردم از جهت تفاوت در حق گویی 
سه دسته می شوند؛ باطل گویان 

و کتمان کنندگان حق، حق گویان 
بی عمل، حق گویان عامل

جایگاه باطل گویان و 
کتمان کنندگان 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، اصاًل ارزشی ندارد؛ مانند 

بی تفاوتی عبداهلل بن عمر پسر 
خلیفه دوم نسبت به فرجام یاری 

نکردن امام حسین؟ع؟
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اگر	حق	بگویی	اما	از	آن	دفاع	نکنی،	اصال	ارزشی	ندارد.

٣. حق گویان عامل
برخــی	از	مــردم	حــق	را	می	گوینــد	و	پایش	می	ایســتند.	حق	را	بگویــی	و	پایش	

بایستی،	ارزش	محسوب	می	شود.
صبــح	عاشــورا	پیرمــردی	به	نــام	انس	خدمــت	امام	حســین	آمد.	آن	قــدر	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:	حســین	جان!	خــودم	از	جــدت	رســول	خدا	شــنیدم،	فرمــود:	هرکس	
صدای	مظلومیت	حســینم	را	بشــنود	و	جواب	ندهد	عذاب	خدا	شاملش	خواهد	
شد.	حسین	جان!	من	نمی	خواهم	جزء	آنها	باشم.	شمشیر	گرفت	و	به	میدان	رفت	

و	جنگید	و	شهید	شد.*
شــب	عاشــورا	شــمر	برای	ابوالفضــل	امان	نامــه	آورد.	زینــب	کبری	ایســتاده	و	
چشــمانش	به	ابوالفضل	العباس	اســت:	که	خدایا	اگر	عباس	برود	چه	می	شود.	اگر	
عبــاس	می	رفــت	تمام	بود.	یک	وقت	یک	فرد	عــادی	می	رود،	یک	وقت	ابوالفضل	
مــی	رود.	همه	چشــم	ها	بــه	دهان	حضرت	عباس	دوخته	شــده	اســت	آیا	می	رود؟	

گفت:	لعنت	خدا	بر	خودت	و	بر	امان	نامه	ات،	من	امام	حسین	را	رها	کنم!**
این	حق	گویی	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	می	بینی	حق	با	خانمت	اســت،	
نگو	من	مرد	هســتم	و	غرورم	می	شــکند؛	بگو	حق	با	شماست.	خیلی	هنر	است	که	

انسان	در	زندگی	اش	حق	بگوید.	این	اولین	نشانه	دین	داری	است.

امانت داری نشانه دیگر دین داری
ْیَك	َیا	أِمیَن	اهلَل«،	

َ
ُم	َعل

َ
ال نماز	امانت	اســت،	امام	معصوم	امانت	است:	»الّسَ

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	علی	شمشــیری	که	بــا	آن	پدرم	را	

ــی َاهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه َیُقــوُل: ِإّنَ ِاْبِنــی َهــَذا َیْعِنــی َاْلُحَســْیَن 
َ
ِبــّیَ َصّل َنــُس ْبــُن َاْلَحــاِرِث َقــاَل َســِمْعُت َالّنَ

َ
»أ  *

َنــٌس َمــَع َاْلُحَســْیِن« )المناقــب، 
َ
ْدَرَكــُه ِمْنُکــْم َفْلَیْنُصــْرُه َقــاَل َفُقِتــَل أ

َ
ْرٍض ِمــَن َاْلِعــَراِق َفَمــْن أ

َ
ُیْقَتــُل ِبــأ

ج۱، ص۱۴۰؛ بحاراالنــوار، ج۱۸، ص۱۴۱؛ مثیــر االحــزان، ص۱۷(.
اللهوف، ص۱۴۸؛ مثیر االحزان، ص۵۵.  **

ایستادن پای حق ارزشمند 
است، نظیر رفتار انِس پیرمرد 
نسبت به فرجام یاری نکردن 
امام حسین؟ع؟ و شهادت در روز 
عاشورا و رد امان نامه شمر توسط 
حضرت ابوالفضل؟ع؟ در شب 
عاشورا

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

نماز، امام معصوم، خون شهدا، 
زوجه شما و باالتر از همه این ها 
بیت المال؛ همگی امانت هستند.
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سر	بریده	نزد	من	امانت	بگذارد،	من	به	آن	امانت	خیانت	نمی	کنم.*
باالتــر	این	کــه	در	حدیــث	آمــده	بدتریــن	نــوع	خیانت	بــه	امانــت،	خیانت	به	
بیت	المــال	اســت.**	کســانی	که	در	کشــور	ما	بیت	المــال	را	می	خورند	و	نســبت	به	

حق	الناس	توجه	ندارند،	گناهشان	خیلی	سنگین	است.
زیــارت	و	حــج	رفتــن	با	مال	حــرام	پذیرفته	نمی	شــود.	روایت	داریــم	اگر	پارچه	
حــرام	در	بــار	کســی	باشــد	وقتــی	می	گویــد:	»لبیک	اللهــم	لبیــک«	بــه	او	می	گویند:	
»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	

این	ها	توجه	نمی	کنید؟

َو  ِاْئَتَمَنِنــی  َلــِو  َقاِتَلــُه  َو  ــْیِف  َضاِرَب َعِلّیٍ ِبالّسَ ّنَ 
َ
أ َلُه ِاْعَلــْم  ِتــِه  َوِصّیَ ِفــی  َاهَّلِل :  َعْبــِد  ُبــو 

َ
»َقاَل أ  *

َماَنــَة«. )التهذیــب، ج6، ص۳۵۱؛ 
َ ْ
ْیــُت ِإَلْیــِه َال

َ
ّد

َ َ
ــَك ِمْنــُه ل ــّمَ َقِبْلــُت َذِل ِاْســَتْنَصَحِنی َو ِاْسَتَشــاَرِنی ُث

ص۳۱۸(. ج۱۰،  ماذاالخیــار،  ص۱۲؛  ج۱،  ورام،  مجموعــه 
ــَاُم  فرمــود:  ْفَحــِش َاْلِخَیاَنــِة ِخَیاَنــُة َاْلَوَداِیــِع«؛ امــام علــی َعَلْیــِه الّسَ

َ
ــَاُم : »ِمــْن أ »قــال علــی َعَلْیــِه الّسَ  **

یکــی از زشــت ترین خیانت هــا، خیانــت در سپرده هاســت. )غررالحکــم، ح ۵۳۱۱(؛ » قــال علــی 
ــِة«؛ امــام علــی َعَلْیــِه  ِئّمَ

َ ْ
 َال

ُ
ْفَظــَع َاْلِغــّشِ ِغــّش

َ
ــِة َو أ ّمَ

ُ ْ
ْعَظــَم َاْلِخَیاَنــِة ِخَیاَنــُة َال

َ
ــَاُم : ِإّنَ أ َعَلْیــِه الّسَ

ــَاُم : بزرگتریــن خیانــت، خیانــت بــه امــت اســت و زشــت ترین دغــل، دغلــکاری بــا پیشــوایان  الّسَ
اســت. )نهج الباغــه، نامــه۲6(.
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فیش مرثیه شب نهم محرم )ذکر حضرت اباالفضل؟ع؟(

السالم علیک ایها العبُد الصالح!
السالم علیک یا اباالفضِل العباس بن امیِرالمؤمنین!

السالم علیک یا بن سید الوصیین!
بیا از خاک بردار و به دامانت سرم بگذار                              به پیش چشم دشمن پای بر چشم ترم بگذار

پیامبر اکرم رو کرد به مردم، فرمود: »ای مردم، من شــهر علمم اما این شــهر دری دارد که علی بن ابی طالب اســت؛ انا مدینة 
العلِم و علّی بابها، هرکس بخواهد درب خانه پیغمبر خدا برود، باید اول درب خانه ی علی را بزند.«

مرحوم آیت اهلل قاضی هم فرمود: در عالم مکاشــفه بر من ثابت شــد که آقا اباعبداهلل الحســین؟ع؟ مظهر دریای رحمت الهی 
هستند؛ اما این دریا درب ورودی دارد که آن وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم آقا اباالفضل العباس است. 

از همین جا کاروان دل ها را ببریم کنار ضریح مطهر آقا قمر بنی هاشم 

بیا از خــــــــاک بردار و بــــــــه دامانت ســــــــرم بگذار
اگر چشمم پر از خون است و جائی بهر پایت نیست
سجود عشق طوالنی ست من ســــــــر بر نمی دارم
َعَلم افتاده سوئی، مشک سوئی، دست ها سوئی

به پیش چشم دشــــــــمن پای بر چشم ترم بگذار
بیا چشــــــــم انتظارم، پا به چشــــــــم دیگرم بگذار
اگر خواهی ســــــــرافرازم بیــــــــا پا بر ســــــــرم بگذار
ز هم پاشــــــــیده شد، شــــــــیرازه ای بر دفترم بگذار

دستانش را قطع کردند، مشک را به دندان گرفت. دید تیرهاست که به طرف او پرتاب می شود. نکند تیر به مشک آب بخورد. 
نکند مشک پاره شود. گویا عرضه می دارد: خدایا هرچه تیر است به بدن من اصابت کند؛ اما به مشک آب نخورد.

انگار صدای العطش بچه ها را می شــنود؛ َفَســِمَع االطفاَل َیَتصاَرخوَن ِمَن الَعطش. )2( انگار صدای ســکینه می آید به بچه ها 
می گوید: بچه ها ناراحت نباشید. این قدر ناله نکنید. عمویم برای همه تان آب می آورد. عمویم شجاع است. عمویم قدرتش 

زیاد است.
عباس عرضه می دارد: ای خدا هرچه زودتر مرا به خیمه برســان. اما امان از آن لحظه که یک تیر به مشــک آب خورد. آب ها 

روی زمین ریخت. عباس دیگر ناامید شد. با دست خالی کجا بروم.
همــان آقائی کــه تــا چنــد لحظه قبل گویــا صدا می زد: ای خدا مرا به خیمه برســان؛ حــاال دیگر صدا می زند: خدایــا کار عباس را 

همین جا تمام کن. دیگر روی رفتن به خیمه ندارم.
این جا بود که یک ملعون چنان با عمود آهنین به فرق مبارکش زد. آیا بگویم چه شد؟

ی الّسالم اباعبِداهلل، از روی اسب به زمین افتاد. صدا زد: حسین جان منم رفتم خداحافظ فُسِقَط علی االرِض ُیناِدی علیک ِمّنِ
تا صدای عباس بلند شد، ابی عبداهلل با عجله کنار بدن برادر آمد. ای برادردارها قدر برادری را بدانید. وقتی حسین چشمش 
به بدن قطعه قطعه ی برادر افتاد چه حالی به او دست داد. حالت چهره حسین را مرحوم اصفهانی در یک بیت ترسیم کرده 

است:
ِت الجباُل ِمن َحنیِنه 

َ
و َباَن ااِلنکساُر فی َجِبیِنه                               َفانَدّک

این قدر چهره حسین شکسته شد که جا داشت کوه ها از ناله او متالشی شوند.
همه صدا بزنیم یاحسین

و سیعلُم الذین ظلموا اّیَ ُمنقَلٍب ینقلبون. 

۱. دل سنگ آب شد ص۲۹۰ )شعر(
۲. مفاتیح ص۷۸۴ زیارت حضرت اباالفضل؟ع؟

۳. مقتل مقرم ص۲6۹ به نقل از مناقب ج۲ ص۲۲۲
۴. ریاض المصائب ص۳۱۵

۵. منتخب طریحی ص۳۱۲
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بــا ایــن کــه حضــرت عبــاس؟ع؟ جــزء اولیــن 
شهدای کربالست؛ اما بین ارباب منبر مشهور 
بوده، تاســوعا را اختصاص به این شخصیت 

بزرگوار می دادند.

عبیــداهلل  از  عبــاس؟ع؟  حضــرت  نســل 
ابوالفضــل پســر ایشــان، گســترش پیــدا کــرده 

است.
خاندان حضرت ابوالفضل؟ع؟ خاندان شعر و 

ادب هستند.

امام سجاد؟ع؟: خدا عمویم عباس را رحمت 
َخاُه ِبَنْفِسِه

َ
ْبَلی َو َفَدى أ

َ
کند که َفَلَقْد آَثَر َو أ

حضرت ابوالفضل امامزاده ای اســت که مدح 
امــام  کــه  مدالــی  آن  و  دارد  را  معصــوم  امــام 
ســجاد؟ع؟ بــه ایشــان عنایــت فرمودنــد این 
ــاِس ِعْنــَد َاهلِل َتَبــاَرَك َو  روایــت اســت: ِإّنَ ِلْلَعّبَ
ــَهَداِء َیْوَم 

ُ
َتَعاَلی َلَمْنِزَلًة َیْغِبُطُه ِبِهَما َجِمیُع َالّش

َاْلِقَیاَمِة 

میــدان  بــه  را  بــرادرش  ســه  اباالفضــل؟ع؟ 
2۰ســاله؛  علــی،  بــن  جعفــر  فرســتاد: 
عبداهلل بن علی، 23ساله 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 َاهلِل ِإْن َقَطْعُتموا َیِمیِنی

َبدًا َعْن ِدیِنی
َ
َحاِمی أ

ُ
 ِإّنِی أ

دوره آخرالزمــان دیــن داری این قــدر ســخت 
ظهــور  زمــان؟جع؟  امــام  وقتــی  کــه  اســت 
می کنــد، می گویند: دیــن جدید و کتاب جدید 

آورده است. 
دوره آخرالزمان دعای غریق را زیاد بخوانید.

از منظــر قــرآن دیــن 5 ویژگــی دارد؛ فطــری 
بــودن، محکم و اســتوار، کامل بودن، نبودن 

اکراه در پذیرش دین، آسان بودن دین

هرکدام از احکام اســالم مطابق با عقل است، 
دینــی کــه از بیــان قــرآن، پیامبــر و ائمــه؟مهع؟ 

دریافت می شود دین است.

هرچه بشر پیشرفت کند دین پاسخگو است.

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

هــر چه بــه این دین لطمه می زنــد، باید از آن 
دوری کــرد. از جملــه ســفر خاص، خواســتگار 
پیــرو  بدحجابــی،  نمــاز،  تــارک  و  بی دیــن 
مد بــودن، رعایــت نکردن حریــم اجتماعی و 

لقمه حرام

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 می آید و شــب بی دین 

برمی گردد.

امــام صادق؟ع؟ بــرای حفظ دیــن قرائت دو 
دعــای َرِضیــُت ِبــاهلِل َرّبــًا... و دعــای غریق را 

سفارش نموده اند.
یکــی از دعاهایی که مســتحب اســت انســان 

بخواند دعای عدیله است. 
زیارت آل یاســین یــک دوره اعتقادات اســت؛ 

این زیارت اعتقادات را محکم می کند.

اگر کســی بی دین از دنیا می رود حتمًا زمینه و 
ریشه ای دارد.

ُجــُل ِفــی َســَفٍر  علــی؟ع؟ فرمــود: اَل َیْخــُرِج َالّرَ
َیَخاُف ِمْنُه

علی؟ع؟ فرمود: ُصْن ِدیَنَك ِبُدْنَیاَك َتْرَبْحُهَما 
َو اَل َتُصْن ُدْنَیاَك ِبِدیِنَك َفَتْخَسَرُهَما

سه برادر نام های به قاسط، مقسط و کردوس 
روز  و  پیوســتند  امــام؟ع؟  بــه  عاشــورا  شــب 

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 دین داری 
نیست. وهابی ها ســاعت ها در مسجدالحرام 
نمــاز می خواننــد؛ امــا ایــن خبیث هــا بقیــع را 

خراب کردند.

در جنگ نهــروان امیرالمؤمنین؟ع؟ با اشــاره 
بــه جنازه ای به کمیل گفت: این همان قاری 
نیمه شــب اســت کــه صــوت قرآنش دل تــو را 

ربوده بود.

آیــات، احادیــث، زیــارات و ادعیــه از یک نظر 
به دو دســته طوالنی و کوتاه تقسیم می شوند 
تــا افــراد بــه مقتضــای حوصلــه ای کــه دارنــد 

بهره مند شوند. 

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

مردم از جهت تفاوت در حق گویی ســه دسته 
می شوند؛ باطل گویان و کتمان کنندگان حق، 

حق گویان بی عمل، حق گویان عامل 

جایــگاه باطل گویــان و کتمان کننــدگان 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، اصاًل 
ارزشی ندارد؛ مانند بی تفاوتی عبداهلل بن عمر 
پسر خلیفه دوم نسبت به فرجام یاری نکردن 

امام حسین؟ع؟

ایســتادن پای حق ارزشمند است، نظیر رفتار 
انِس پیرمرد نســبت بــه فرجام یــاری نکردن 
امام حســین؟ع؟ و شهادت در روز عاشورا و رد 
امان نامه شــمر توسط حضرت ابوالفضل؟ع؟ 

در شب عاشورا

حق گفتــن را در امــور روزانــه تمریــن کنیــد و از 
گفتن حق نترسید.

نماز، امام معصوم، خون شــهدا، زوجه شما و 
باالتــر از همه این ها بیت المال؛ همگی امانت 

هستند.
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
*» �زَ �ی اِد�تِ وا َمَع الّصَ و�زُ

ُ
ـَه َوك

َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ »�ی

مقدمه
رجزهای	ابی	عبداهلل	را	تا	ســی	بیت	هم	نوشــته	اند؛	یعنی	رجزهای	مختلفی	
از	آن	حضرت	نقل	شده	است؛	اما	مشهورترینش	که	معتبرترین	کتب	نوشته	است	

این	بیتی	است	که	عرض	می	کنم:

رجز امام حسین؟ع؟

اِ�**
َ ل�زّ

َ
وِل ا ى ِم�زْ ُد�زُ

َ
ْول

أَ
َعاُ� ا

ْ
ل
َ
َو ا َعا�ِ 

ْ
ل
َ
و�بِ ا

ُ
ى ِم�زْ ُ�ك

َ
ْول

أَ
ُل ا �تْ �تَ

ْ
ل
َ
ا

ه  �ز اس�ت که ا�ز�ا�ز �ب ر ا�ز ا�ی ه�ت د�ز �ب �ی د�ز اس�ت و عا� ک�ث ر ا�ز عا� سث ه�ت هاد�ت �ب سث
رود. م �ب ه�ز �ب

گاهــی	انســان	در	زندگــی	اش	میــان	ذلت	و	خواری	یا	شــهادت	و	شــجاعت	و	
ایثار	و	فداکاری	مخیر	می	شــود.	انســان	آزاده	و	عاقل،	شهادت	و	ایثار	و	سختی	را	بر	

عار	و	ننگ	و	ذلت	و	خواری	ترجیح	می	دهد.

زندگی با خواری یعنی شکست
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	هــالک	شــوید	یــا	بجنگیــد	و	آب	را	آزاد	کنید.	این	

مبارزه	ممکن	است	چند	شهید	هم	داشته	باشد،	ولی	بدانید:
«؛ �زَ اِهِر�ی َ ْم �ت

ُ
ك  �زِى َمْو�تِ

اهتُ َ َ��ی
ْ
ل

َ
»ا

توبه، ۱۱۹.  *
بحاراالنوار، ج۴۵، ص۵۰؛ مثیر االحزان، ص ۷۲، اللهوف، ص۱۱۹.  **

رجزهای ابی عبداهلل؟ع؟ را
تا سی بیت هم نوشته اند؛
اما مشهورترینش این است:
ْوَلی ِمْن ُرُکوِب َاْلَعاِر

َ
َاْلَقْتُل أ

اِر ْوَلی ِمْن ُدُخوِل َالّنَ
َ
َو َاْلَعاُر أ

امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوراهی 
هالکت یا شکستن محاصره آب 
توسط امویان در جنگ صفین 
فرمودند: َاْلَحَیاُة ِفي َمْوِتُکْم 
َقاِهِریَن
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د  ه�ی ه و سث �ت ؛ اما اگر ک�ث ک��ت اس�ت �ز سث د، ا�ی �ی دگى ک�ز �ز وا�ی �ز ل�ت و �ز ا دز اگر �ب
. ی اس�ت رو�ز �ی �ز �پ د، ا�ی �ی اسث �ت �ب اعرز د و �ب و�ی �ث �ب

امیرالمؤمنیــن	علــی	دارد.	 از	دانشــمندان	اهل	ســنت	کتابــی	دربــاره	 یکــی	
می	گوید:	این	زیباترین	جمله	حماسی	است.

بعــد	فرمــود:	اگــر	می	خواهیــد	لب	هایتان	از	این	آب	ســیراب	شــود	قبلش	باید	
شمشــیرهایتان	از	خــون	دشــمن	ســیراب	شــود.	لشــکر	حملــه	کــرد*	و	ظاهــرًا	طبــق	
نقل	ها،	اباعبداهلل	فرمانده	این	گروه	بود.	آب	را	آزاد	کردند	و	وقتی	برگشتند	آقا	فرمود:

«؛** �زِ ْ ُ�َ��ی
ْ
ل

َ
هتِ ا

َ
َرك �بَ ٍح �بِ

�تْ ُل �زَ ّوَ
أَ
ا ا

»َهدزَ
�ب 

آ
مد و ا

آ
ه دس�ت ا داهلل؟ع؟ �ب اع�ب دم ا�ب �ز ر�ز رک�ت �ز ه �ب ی اس�ت که �ب رو�ز �ی ا�ز �پ عز

آ
�ز ا ا�ی

د. اد سث �ز
آ
ا

ذلت پذیری حسان بن ثابت
دهنــد.	 ترجیــح	 و	 بپذیرنــد	 را	 ذلــت	 بــا	 زندگــی	 بعضی	هــا	 اســت	 ممکــن	
حســان	بن	ثابت148	شــخصیتی	فوق	العاده	ترســو	و	نان	به	نرخ	روزخور	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	می	کنی	خدا	کمکت	می	کند.***
مســلمان	ها	در	جنــگ	خنــدق	بیرون	رفتند	و	دور	شــهر	خود	را	بــرای	مقابله	با	
دشــمنی	که	ســراپا	مســلح	از	مکه	می	آمد	آماده	کرده	بودند.	پیامبر	زن	ها	را	در	یک	
قلعــه	ای	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.	اتفاقــًا	مــردی	یهــودی	آمــد	و	از	دیــوار	قلعه	بــاال	رفت.	صفیــه149	عمــه	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	این	جا	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	جنازه	اش	را	بردار.	گفت:	من	از	جنازه	اش	

هم	می	ترسم.****

المناقب، ج۳، ص۱6۷؛ بحاراالنوار، ج۳۲، ص ۴۴۲.  *
بحاراالنوار، ج۴۴، ص۲66؛ عوالم العلوم والمعارف، ج۱۷، ص۱۵۰.  **

خصائص االئمه، ص۴۲؛ االرشاد، ج۱، ص۱۷۷؛ اعام الوری، ص۱۳۳.  ***
بحاراالنوار، ح۲۰، ص۲۴۵؛ المالی للطوسی، ص ۲6۱.  ****

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	گفته	اند	که	تاریخی	است.

عزت مندی زهیر بن قین150
همان	طورکــه	می	دانیــد	زندگــی	دنیــا	محــدود	اســت	و	کمتر	پیــش	می	آید	که	
کسی	صد	سال	عمر	کند.	پیامبر	خدا	فرمود:	عمر	افراد	امت	من	بین	60	تا70	سال	

است.*	اصاًل	بگوییم:	صد	سال،	باالخره	روزی	تمام	می	شود.
زهیر	در	کربال	حرف	عجیبی	به	امام	حسین	زد.	گفت:	یابن	رسول	اهلل!

ى 
َ
َعل َمَعَك  ُهو�زَ 

ل�زُّ
َ
ا ا  َ ْر�ز

َ �ث اآ
َ
ل �زَ  ِ��ی

َّ
ل ُم�زَ َها  �ی �زِ ا 

َ َو ُک�زّ هتً  �یَ ا�تِ َ �ب ا  َ �ز
َ
ل ا  َ �ی

�زْ
ُ

لّ�
َ
ا  ِ ْو َکا�زَ�ت

َ
ل »َو 

«؛** اَمهتِ َ �ت اإِ
ْ
ل
َ
ا

ا  �ی �ز د�ز ا�ی ��ت و ما د�  �ی �ز ر�تى د� کا�  �ز
آ
ا گر  ا�تى اس�ت و د�ی �ب ا  �ی م د�ز �ی ر�ز می ک�ز �ز

م. �ی �ت اسث می گدز ها �ز �ز ما �ا �ت ا�ز هم سث �ز صو��ت �ب م، د� ا�ی �ی ده می ما�ز �ز ه �ز �ث هم�ی

متخلفان جنگ تبوک
قــرآن	کریــم	می	فرمایــد:	در	جنــگ	تبوک151	ســه	نفــر	از	ایــن	آدم	ها	امــروز	و	فردا	
کردنــد.	جنــگ	تبوک	آن	قدر	ســختی	داشــت	کــه	چند	نفر	در	مســیر	از	دنیــا	رفتند.	
ســه	نفر	به	نام	های	کعب152،	هالل153	و	مراره154	آن	قدر	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	نمی	زدند.
خیلــی	بــد	اســت	آدم	به	کوچــه	و	خیابان	بیایــد	و	هیچ	کس	با	او	حــرف	نزند.	

آن	قدر	شرایط	برای	این	سه	نفر	سخت	شد	که	قرآن	می	فرماید:
«؛*** ْ��زُ

اأَ
ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�تْ َعل ا�تَ َ ا صز دزَ وا َ��تَّی اإِ �زُ

ّ
ِل �زَ �زُ �ی ِ �ز

َّ
هتِ ال

َ ا�ث
َ
ل

َّ ى ال�ث
َ
»َوَعل

د، )و  �ز ��ت ل�ز �ب �ز وك( �ت �ب گ �ت �ز رک�ت د� �ب ر که )ا�ز سث �ز �ز سه �ز
آ
( ا �ز �ی �ز )هم �پ

ها  �ز
آ
ر ا �ث �ب ا همه وسع�ت �ز �ب م�ی �ز �د که �ز

آ
ا ا د،( �ت مود�ز �ه �ز �ع �ا�ب ا�ز �ت �ز

آ
ا ا ا�ز �ب م�لما�ز

د. گ سث �ز �ت
این	سه	نفر	عار	را	پذیرفتند	و	به	جبهه	نرفتند.****

در	زمــان	جنــگ	خودمــان	آقایــی	بــود	آمده	بــود	بــه	فرمانده	می	گفــت:	هرچه	

 َمــْن َیَتَجاَوُزَهــا« 
َ

ــْبِعیَن َو َقــّل یَن ِإَلــی َالّسَ ــّتِ ِتــی َبْیــَن َالّسِ ّمَ
ُ
ْعَمــاُر أ

َ
ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه : أ

َ
ِبــّیُ َصّل َقــاَل َالّنَ  *

ص۴۰(. ج۱،  القلــوب،  )ارشــاد 
اللهوف، ص۷۹؛ بحاراالنوار، ج۴۴، ص۳۸۱؛ عوالم العلوم والمعارف، ج۱۷، ص ۲۳۲.  **

توبه، ۱۱۸.  ***
تفسیر القمی، ج۱، ص۲۹6؛ تفسیر الصافی، ج۲، ص۳۸6؛ بحاراالنوار، ج۲۱، ص۲۱۹.  ****

زهیر خطاب به امام حسین؟ع؟ 
گفت: یابن رسول اهلل! َو َلْو َکاَنِت 
ِدیَن 

َ
ا ِفیَها ُمَخّل ْنَیا َلَنا َباِقَیًة َو ُکّنَ

ُ
َالّد

َقاَمِة.  ِ
ْ

ُهوَض َمَعَك َعَلی َال َثْرَنا َالّنُ
َ

ل
در حالی که پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: 
عمر افراد امت من بین 6۰ تا7۰ 
سال است.

نمونه ای 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.
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می	خواهید	برای	جبهه	می	دهم؛	اما	بچه	ام	را	نمی	فرستم.
در	خــود	کربــال	افــرادی	بودنــد	کــه	صبــح	عاشــورا	از	صحنــه	خــارج	شــدند.	

ضحاک	بن	عبداهلل	مشرقی155	عصر	عاشورا	از	صحنه	کربال	خارج	شد.*

شهادت با عزت حجر بن عدی
بیســتم	رمضــان	یعنــی	آخریــن	روز	زندگی	امیرمؤمنــان	حجر	بن	عــدی156	به	
محضــر	حضــرت	آمــد.	آقا	حــال	خوبی	نداشــت.	چشــمانش	را	باز	کرد	دید	کســی	
شــعر	زمزمه	می	کند.	فرمود:	حســن	جان!	این	چه	کســی	اســت	که	شعر	می	خواند؟	

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	قطعه	ام	کنند	دست	از	شما	برنمی	دارم.	فرمود:	

می	دانم.	می	خواستم	خیالم	راحت	بشود.
ســال	ها	از	این	قضیه	گذشــت.	در	زمان	امامت	امام	حسین	و	قبل	از	ماجرای	
کربــال،	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	ابی	طالب	برائت	بجویید.
برائت	با	ســّب	متفاوت	است.	امیرالمؤمنین	فرمود:	اگر	جایی	مجبور	شدید	
مرا	سّب	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	ابی	عبداهلل	در	روز	عاشورا	این	است:	قتل،	آری؛	عار،	نه.

اِر«
َ
ْوَلی ِمْن ُدُخوِل َالّن

َ
معنا و مفهوم »َو َاْلَعاُر أ

اِر«	یعنی	چه؟ ی	ِمْن	ُدُخوِل	َالّنَ
َ
ْول

َ
َعاُر	أ

ْ
اما	»َو	َال

بعضی	اوقات	اگر	آدم	در	زندگی	اش	سرزنش	و	تحقیر	شود،	بهتر	از	این	است	
که	به	جهنم	برود.	مثاًل	جوانی	در	خوابگاهی	است	که	همه	بی	نماز	هستند.	ایشان	
اگــر	بــه	نماز	بایســتد	مســخره	اش	می	کنند.	عار	ایــن	حرف	ها	را	بخر،	امــا	نمازت	را	

بخوان.	این	بهتر	است	تا	این	که	بی	نماز	شوی	و	به	جهنم	بروی.
ذریــح	محاربــی157	نــزد	امــام	صــادق	آمــد	و	گفــت:	یابــن	رســول	اهلل!	مــن	بــه	
خویشان	و	فرزندانم	ثواب	و	اجر	زیارت	امام	حسین	را	گفتم	و	آنها	مرا	تکذیب	کردند	

و	مسخره	ام	می	کنند.	امام	صادق	فرمود:

تاریخ الطبری، ج۵، ص۴۱۸.  *
بحاراالنوار، ج۴۲، ص۲۹۰.  **

برائت با سّب متفاوت است. 
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: اگر جایی 

مجبور شدید مرا سّب 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 

ابی طالب؟ع؟ و مرگ مخیر کردند 
و حجر شهادت را پذیرفت؛ اما عار 

را نپذیرفت.

اِر« ْوَلی ِمْن ُدُخوِل َالّنَ
َ
»َو َاْلَعاُر أ

یعنی اینکه بعضی اوقات اگر آدم در 
زندگی اش سرزنش و تحقیر شود، 

بهتر از این است که به جهنم برود.
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اُءوا«؛* َ ُ سث �ث و�زَ َ��یْ َه�بُ
دزْ اَس �یَ

َ ل�زّ
َ
ُح َدِع ا ِ��ی

ا دزَ َ »�ی
. اسث ا ما �ب مردم �ا �ها ک�ز و �ب

مالک؛ رضایت امام
یونس	بن	عبدالرحمن158	نزد	امام	رضا	آمد.	جّو	بر	علیه	او	بسیار	خراب	بود.	
امام	رضا	از	اتاق	بیرون	آمد	و	ایشــان	در	اتاق	بود.	چند	نفر	خدمت	امام	رضا	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	می	کنم.	بگذار	مردم	هرچه	می	خواهند	بگویند.**
جــوان	عزیــز!	حفــظ	دیــن	عــار	نیســت.	شــما	بــه	ازدواج	نیــاز	پیــدا	کــردی	و	
خانواده	ات	راضی	هســتند	و	شــرایط	هم	فراهم	است؛	اگر	احساس	می	کنی	دینت	
بــا	ازدواج	حفــظ	می	شــود	این	کار	را	بکن،	هرچند	ِســّنت	کم	اســت.	اگر	احســاس	
کردیــد	عاملــی	بــه	دینتــان	ضرر	می	زنــد،	هرکس	بایــد	به	انــدازه	توان	خــودش	از	آن	

اِر«. ی	ِمْن	ُدُخوِل	َالّنَ
َ
ْول

َ
َعاُر	أ

ْ
عامل	دوری	کند.	»َو	َال

کناره گیری معاویه صغیر از خالفت ننگین
پــس	از	مــرگ	یزیــد	بــن	معاویــه،	پســرش	معاویــه	صغیر159	بــر		اریکــه	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	اســالمی	بیاید	روی	منبر	
بنشــیند	و	بگویــد	مــا	اشــتباه	کردیــم.	گفــت:	مردم!	مــا	غاصب	خالفت	هســتیم	و	
خالفــت	حــق	ما	نیســت.	من	ننــگ	بنی	امیه	بــودن	را	نمی	پذیرم	و	ایــن	خالفت	را	

واگذار	می	کنم.
همــه	تعجــب	کردند.	مادرش	پشــت	پرده	بود.	گفت:	ای	کاش	ســقط	شــده	

بودی	و	به	دنیا	نمی	آمدی	و	چنین	عاری	را	بر	بنی	امیه	فراهم	نمی	کردی.
گفت:	مادر!	ای	کاش	این	دعای	تو	در	گذشته	مستجاب	می	شد	و	من	سقط	
شــده	بــودم	و	بــه	دنیــا	نمی	آمدم.	کاش	ننگ	پســر	یزید	بــودن	را	نداشــتم.	به	همین	

كامل الزیارات، ص۱۴۳؛ بحاراالنوار، ج۹۸، ص۷۵.  *
مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص ۲۹۸؛ بحاراالنوار، ج۲، ص66.  **

امام رضا؟ع؟ به 
یونس بن عبدالرحمن فرمود: 
امامت از تو راضی است. من 
بهشت را برایت تضمین می کنم، 
بگذار مردم هرچه می خواهند 
بگویند.

معاویه صغیر 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 
واگذار کرد و کشته شد. این داستان 
ْوَلی ِمْن 

َ
مصداقی برای »َو َاْلَعاُر أ

اِر« است. ُدُخوِل َالّنَ
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راحتی	خالفت	را	رها	کرد.*	البته	مدتی	نگذشت	که	او	را	کشتند.
زمانــی	کــه	خدای	تبــارک	و	تعالی	ویژگی	های	مؤمنین	را	می	شــمرد	یکی	از	آن	
ٍم«؛**	مؤمن	کســی	اســت	که	از	سرزنش	 ا�أِ

َ
ْوَمهتَ ل

َ
و�زَ ل ا�زُ َ �ز َ ا �ی

َ
ویژگی	ها	این	اســت:	»َول

ســرزنش	گران	نمی	هراســد.	پس	عار	و	ســرزنش	ها	را	به	جان	خریدن	باالتر	از	ورود	به	
دوزخ	است.	این	دو	پیام	مهم	رجز	امام	حسین	بود	که	ذکر	شد.

بحاراالنوار، ج۴6، ص۱۱۸؛ مجموعه ورام، ج۲، ص۲۹۹.  *
مائده، ۹۴.  **

مؤمن کسی است که از سرزنش 
سرزنش گران نمی هراسد؛

ِئٍم.
َ

 َیَخاُفوَن َلْوَمَة ال
َ

َوال
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  1۰

فیش مرثیه شب دهم محرم )امام حسین؟ع؟(

غرالمقُروِع بالَقضیب، السالم علی البدن السلیب
َ
ریب، السالم علی الّث السالم علی الشیب الخضیب، السالم علی الَخّدِ الّتَ

الســــــــالم ای زینت دوش حبیب
الســــــــالم ای الله  شیب الخضیب
الســــــــالم ای کشــــــــته  تیر و سنین

ناصر دیــــــــن آیه ی فتــــــــح قریب
ای مدال ســــــــینه ات خد التریب
قرة العیــــــــن نبی یعنی حســــــــین

امام صادق؟ع؟ فرمود: آسمان چهل روز بر حسین گریه کرد. زمین چهل روز گریه کرد. خورشید چهل روز گریه کرد. مالئکه گریه 
می کنند. انبیا اشک می ریزند. گمانم امروز پیامبر کربالست. امیرالمومنین اشک می ریزد. فاطمه حسین حسین می کند. امام 
 یک جــا، آن هم مقابل گودال قتلگاه، 

ّ
مجتبــی نالــه می زنــد. بیا ما هم برویم کربال. وقتی وارد کربال می شــوی، هیچ کجا نرو اال

آن جاکه همه خیره خیره نگاه می کنند. ببینید با حسین چه می کنند. 

الســــــــالم ای صید مقطوع الوتین
الســــــــالم ای داده سنگ خاره ات
السالم ای آنکه دندانت شکست

نســــــــتعین نعبد،  ایــــــــاک  معنی 
یال و پر بر جســــــــم پــــــــاره پاره ات
سنگ بر پیشانیت از کین نشست

وارد میدان شد؛ چنان جانانه می جنگد که کسی جرأت جنگیدن با حسین ندارد. هر بار که حمله می کرد و ضرباتی به دشمن 
 باهلل.

ّ
می زد، به جایگاه اصلی خود برمی گشت و با صدای بلند فریاد می زد: الحول و القوة اال

یکی از شاهدان صحنه می گوید: بخدا قسم هرگز کسی مثل حسین ندیدم که این همه داغ دیده باشد؛ دست های جدا شده 
برادر دیده باشــد؛ بدن قطعه شــده جوانش را دیده باشــد؛ اصابت تیر سه شــعبه به گلوی نازک علی اصغر مشــاهده کرده باشد؛ 

بدن پاره پاره ی یارانش را دیده باشد و در محاصره دشمن باشد؛ اما این قدر 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 سه شعبه زهرآلوده امان نداد و بر قلب نازنین آقا 

نشست؛ صدا زد:
بسم اهلل و باهلل و علی مّلة 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 نوشته اند: 
فَســَقَط الحســیُن عن فرســِه الی االرض عَلی َخّدِ ااَلیَمن؛ می دانی معنای این جمله چیســت؟ خدا رحمت کند آن کســی که این 

شعر قدیمی را سروده:
نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت                           نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت

هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید                                        عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید
هرکجا نشسته ای از دل سوخته ات سه مرتبه صدا بزن یا حسین. 

كه... ص۲۸۰ )ژولیده نیشابوری( ۱. دال بسوز 
۲. زیارت ناحیه مقدسه  

كامل الزیارات ص۸۱  .۳
 ۴. مقتل مقرم ص۲۷۸ به نقل از لهوف ص6۷و۱۲۰
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  1۰

رجزهای ابی عبداهلل؟ع؟ را تا سی بیت هم 
نوشته اند؛ اما مشهورترینش این است: 

ْوَلی ِمْن ُرُکوِب َاْلَعاِر
َ
َاْلَقْتُل أ

اِر ْوَلی ِمْن ُدُخوِل َالّنَ
َ
َو َاْلَعاُر أ

یــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دوراهــی هالکــت 
شکســتن محاصــره آب توســط امویــان در 
جنــگ صفین فرمودند: َاْلَحَیــاُة ِفی َمْوِتُکْم 

َقاِهِریَن

رفتــار  ذلــت،  بــا  زندگــی  پذیــرش  نمونــه 
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: 
ْنَیا َلَنا َباِقَیًة َو 

ُ
یابن رســول اهلل! َو َلْو َکاَنِت َالّد

ُهوَض َمَعَك َعَلی  َثْرَنا َالّنُ
َ

ِدیَن ل
َ
ا ِفیَها ُمَخّل ُکّنَ

َقاَمِة. در حالی که پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:  ِ
ْ

َال
عمر افراد امت من بین 6۰ تا7۰ سال است.

نمونــه ای 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. 

اســت.  متفــاوت  ســّب  بــا  برائــت 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمود: اگر جایی مجبور 
شــدید مــرا ســّب کنیــد؛ امــا از مــن برائــت 

نجویید.

قبــل از ماجــرای کربــال، 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 ابی طالــب؟ع؟ 
را  کردنــد و حجــر شــهادت  مــرگ مخیــر  و 

پذیرفت؛ اما عار را نپذیرفت.

ــاِر« یعنی اینکه  ْوَلــی ِمْن ُدُخوِل َالّنَ
َ
»َو َاْلَعــاُر أ

بعضی اوقات اگر آدم در زندگی اش سرزنش 
و تحقیر شود، بهتر از این است که به جهنم 

برود. 

امــام رضــا؟ع؟ بــه یونــس بــن عبدالرحمن 
فرمود: امامت از تو راضی است. من بهشت 
مــردم  بگــذار  می کنــم،  تضمیــن  برایــت  را 

هرچه می خواهند 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. 
ْوَلی 

َ
این داســتان مصداقــی بــرای »َو َاْلَعــاُر أ

اِر« است ِمْن ُدُخوِل َالّنَ
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عالى: ا�ک و �ت �ب ال اهلل �ت �ت
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مقدمه
یکی	از	ارزش	های	اجتماعی	و	فرهنگی	در	اسالم	سنت	حسنه	وقف	است؛	
گرچه	اصل	وقف	و	جاودانگی	مالی	ریشه	در	تاریخ	بشر	دارد	و	همه	جوامع	کم	وبیش	
نسبت	به	آن	اهتمام	داشته	اند؛	اما	اسالم	در	حد	گسترده	به	آن	میدان	داده	و	آن	را	

به	عنوان	صدقه	جاریه	خوانده	است.
اصواًل	میل	به	جاودانگی	و	ماندگاری،	ریشــه	در	فطرت	انســان	دارد	و	انســان	
دوســت	دارد	نامش،	کارش	و	آثارش	بماند	و	جاودان	شــود.	وقف	پاســخی	به	این	

ندای	فطری	بشر	است.
وقــف	تجلــی	نوع	دوســتی	و	دیگرخواهی	اســت.	اســالم	که	دینــی	اجتماعی	
اســت	بــا	تأکید	بر	وقــف،	این	حس	نوع	دوســتی	را	بــارور	کرد.	گرچه	کلمــه	وقف	در	
قــرآن	نیامــده	امــا	ده	هــا	تعبیــر		ماننــد	انفــاق،	احســان،	حســنه،	ســبیل	اهلل،	ایثــار،	
باقیات	الصالحــات	و	صدقــه	کلیدواژه	هایــی	هســتند	که	حاکــی	از	اهمیت	وقف	

است؛	زیرا	وقف	بر	همه	این	ها	قابل	تطبیق	است	و	از	مصادیق	بارز	آن	هاست.
ایام	محرم	و	عزاداری	فرصت	مناسبی	برای	تاکید	بر	این	سنت	حسنه	است؛	

بویژه	آن	که	امام	حسین؟ع؟	آنچه	را	از	زمین	و	اشیاء	به	ارث	برده	بود،	وقف	کرد.
از	راه	هــای	تعظیــم	شــعائر	اســت؛	زیــرا	وقــف	مســاجد،	 وقــف	خــود	یکــی	

مدرسه	ها،	حوزه	ها،	حسینیه	ها	در	نهایت	موجب	تقویت	اسالم	است.

آثار وقف:
فوائد	و	آثار	فراوانی	بر	وقف	مترتب	است.	برخی	از	این	آثار	عبارتند	از:

1- کسب رضایت الهی:
ی اهلل  خشــنودی	خدا	باالترین	ارزش	و	فوز	اســت.	قرآن	کریــم	می	فرماید:	»��ز

م«.** �ی و�ز الع�ز لك ال�ز ه دز وا ع�ز هم و �صز ع�ز

توبه، ۱۱۹.  *
**  مائده، ۱۱۹.

گرچه اصل وقف و جاودانگی 
مالی ریشه در تاریخ بشر دارد؛ اما 
اسالم در حد گسترده به آن میدان 
داده است.

وقف پاسخی به ندای فطری 
میل به جاودانگی و ماندگاری در 
انسان است.

وقف تجلی نوع دوستی و 
دیگرخواهی است.

گرچه کلمه وقف در قرآن 
نیامده؛ اما وقف مصداق بارز 
کلیدواژه های قرآنی  مانند انفاق، 
احسان، حسنه، سبیل اهلل، 
ایثار، باقیات الصالحات و صدقه 
می باشد.

ایام محرم و عزاداری فرصت 
مناسبی برای تاکید بر این سنت 
حسنه است.

وقف یکی از راه های تعظیم شعائر 
است.

برخی از آثار وقف عبارتند از: کسب 
رضایت الهی؛ ذخیره آخرت و 
برزخ؛ استمرار کمک های مادی؛ 
برخورداری از نام جاودان و دعای 
خیر مردم و آثاری متناسب با 
موضوع وقف.
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حضــرت	موســی؟ع؟	از	خدا	پرســید:	عالمــت	رضایت	تو	از	بنده	چیســت؟	
ِلَك	آَیُة	

َ
اِریــَن	َفذ َجّبَ

ْ
َمَســاِکیَن	َو	ُتْبِغــُض	َال

ْ
	َال ْیَت	َنْفَســَك	ُتِحــّبُ

َ
خــدا	فرمــود:	»ِإَذا	َرأ

ِرَضاَي؛*	اگر	دیدی	مســاکین	را	دوســت	داری	و	ســتمگرها	را	دشــمن،	این	عالمت	
خشنود	من	است.«

یکــی	از	مصادیــق	محبــت	و	دوســتی	بــه	فقــرا	انجــام	وقف	اســت.	حضرت	
علی؟ع؟	در	تمام	وقف	نامه	ها	هدف	خود	را	رضایت	الهی	مطرح	می	کند؛	در	نامه	

24	می	نویسد:
ُمْؤِمِنیَن	ِفي	َماِلِه	ِاْبِتَغاَء	َوْجِه	

ْ
ِمیُر	َال

َ
ِبي	َطاِلٍب	أ

َ
	ْبُن	أ َمَر	ِبِه	َعْبُد	َاهلِل	َعِلّيُ

َ
ا	َما	أ

َ
»َهذ

َاهلِل؛**	این	همان	چیزی	است	که	بنده	خدا	علی	بن	ابی	طالب	امیرالمومنین؟ع؟	
انجام	می	دهد	درباره	دارایی	خود،	برای	بدست	آوردن	خشنودی	خدا.«

خ: ز ۲- ذخیره آخرت و بر
وقــف	از	صدقــات	جاریه	ای	اســت	که	موجب	پاداش	اخروی	می	شــود.	قرآن	
کریــم	بارهــا	بر	این	نکته	تأکید	کرده	اســت؛	در	روایات	داریم	شــش	چیز	بعد	از	مرگ	

مؤمن	به	او	می	پیوندد.
ُه	َو	

َ
ــٌد	َصاِلــٌح	َیْســَتْغِفُر	ل

َ
ُمْؤِمــُن	ِمــْن	َبْعــِد	َمْوِتِه	َول

ْ
	ِخَصــاٍل	َیْنَتِفــُع	ِبَهــا	َال »ِســّتُ

ٌة	َحَسَنٌة	 	ِمْنُه	َو	َقِلیٌب	َیْحِفُرُه	َو	َغْرٌس	َیْغِرُســُه	َو	َصَدَقُة	َماٍء	ُیْجِریِه	َو	ُســّنَ
ُ
ُمْصَحٌف	ُیْقَرأ

	ِبَهــا	َبْعَدُه	؛***	اثر	شــش	چیز	بعــد	از	مرگ	مؤمن	بــه	او	می	پیوندد:	فرزندی	که	
ُ

ُیْؤَخــذ
بــرای	او	آمرزش	بخواهد،	نوشــته	ای	کــه	از	خود	به	یادگار	گذارد،	درختی	که	کاشــته	
باشــد،	چاهــی	که	حفر	کرده	باشــد،	صدقه	ای	که	آن	را	جــاری	کند	و	روش	نیکویی	

که	بعد	از	او	به	آن	عمل	شود.«	
وقف	باالترین	مصداق	صدقه	جاریه	است.

3- استمرار کمک های مادی: 
وقف	ماندگارترین	نوع	صدقه	اســت.	نگاهی	به	تاریخ	زندگی	واقفان	بزرگ	و	
آثارشــان	این	حقیقت	را	روشن	می	سازد.	در	حقیقت	وقف	حل	ریشه	ای	کمبودها	
و	مشــکالت	مردم	اســت،	مقطعی	نیســت،	سال	ها	ثمربخش	اســت؛	وقف	ارزش	

افزوده	دارد،	آینده	نگری	است.

بحاراالنوار ج6۷ ص ۲۷  *
نهج الباغه، نامه ۲۴  **

خصال صدوق ج ۱ ص ۳۲۳  ***

خشنودی خدا باالترین ارزش و 
فوز است.

حدیث قدسی: دوست داشتن 
مساکین و دشمنی با ستمگرها 

عالمت خشنود خداست.

یکی از مصادیق محبت به 
فقرا انجام وقف است. حضرت 

علی؟ع؟ در تمام وقف نامه ها 
هدف خود را رضایت الهی مطرح 

می کند.

بنابر روایات اثر شش چیز بعد 
از مرگ مؤمن به او می پیوندد: 

فرزندی که برای او آمرزش 
بخواهد، نوشته ای که از خود به 

یادگار گذارد، درختی که کاشته 
باشد، چاهی که حفر کرده باشد، 

صدقه ای که آن را جاری کند و 
روش نیکویی که بعد از او به آن 

عمل شود.

وقف باالترین مصداق صدقه 
جاریه است.

وقف ماندگارترین نوع صدقه 
است. در حقیقت وقف حل 

ریشه ای کمبودها و مشکالت مردم 
است و مقطعی نیست.
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4- برخورداری از نام جاودان و دعای خیر مردم:

زآدمــی بمانــد	 گــر	 نیکــی	 زرنــگارنــام	 ســرای	 مانــد	 او	 کــز	 بــه	

نام	واقف	همراه	وقف	است؛	بسیار	موقوفه	ها	با	نام	واقف	شناخته	می	شود.	
مردمی	که	از	وقف	بهره	مند	می	شوند	او	را	دعا	می	کنند	و	به	نیکی	یاد	می	کنند.

5- آثار وقف با توجه به موضوع:
موقوفــات	بــه	جهــات	مختلفــی	تقســیم	می	شــود؛	بــا	توجه	بــه	نوع	وقــف	آثار	

موردی	فراوانی	بر	آن	مترتب	است؛	مانند:	
افزایــش کارآفرینــی و اشــتغال:	ایــن	مهــم	در	موضوعات	عمومی	به	چشــم	  .1

می	خورد.
گســترش علم:	مدارس	علمی،	کتب،	حوزه	ها،	دانشــگاه	ها،	رسانه	های	  .۲
عمومــی	نقــش	کلیــدی	در	توســعه	درس	و	فهــم	دارد،	ده	هــا	شــخصیت	

تربیت	می	شوند.
تکریــم اهل بیــت؟مهع؟:	وقــف	بــرای	ائمــه؟مهع؟،	عــزاداری	و	زیــارت	آنهــا	  .۳

موجب	تکریم	اهل	بیت؟مهع؟	و	پیوند	مردم	با	آن	بزرگواران	است.
تقویت مســاجد:	بســیاری	مســاجد	از	موقوفات	بهره	مند	پابرجا	هستند،	  .4

وقف	بر	مسجد،	موجب	ارتقاء	این	مکان	مذهبی	و	بالندگی	است.
افزایش گرایش به معنویت: موقوفات	در	هر	شــهر	و	منطقه	ای،	خود	نوعی	  .5

تبلیغ	ارزش	های	معنوی	مانند	ایثار،	فداکاری	و	تعاون	بر	نیکی	است.
فقرزدایــی و شــکوفایی اقتصــادی: وقــف	بر	فقرا	و	مســتمندان	که	ســابقه	  .۶
فراوانــی	در	تاریــخ	دارد،	نمادی	از	فقرزدایی	اســت.	آوارگان،	درماندگان،	
معــرض	 قشــرهای	محــروم	همــواره	در	 و	 یتیمــان	 بیوه	زنــان،	 بــالزدگان،	
آســیب	های	اجتماعی	هســتند.	وقف،	ایــن	آســیب	ها	را	کاهش	داده	و	

موجب	شکوفایی	و	سرمایه	گذاری	اقتصادی	می	شود.

مردمی که از وقف بهره مند 
می شوند واقف را دعا می کنند و به 
نیکی یاد می کنند.

با توجه به نوع وقف آثار موردی 
فراوانی بر آن مترتب است؛
مانند:

افزایش کارآفرینی و اشتغال 
گسترش علم
تکریم اهل بیت؟مهع؟
تقویت مساجد
افزایش گرایش به معنویت
و فقرزدایی و شکوفایی اقتصادی
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فیش مرثیه شب یازدهم محرم )شام غریبان و آتش گرفتن خیمه ها(

ُته السالُم علی َمن ُنِکَثت ِذّمَ
السالم علی َمن ُهِتَکت ُحرَمُته

لم َدُمه
ُ

السالم علی من ُاریَق ِبالّظ
عصر عاشورا که گل ها چیده شد                        اشک ها جاری ز جام دیده شد

کوفیان از کین شرار افروختند                                خیمه ها را بهر غارت سوختند
امام صادق؟ع؟ فرمود: چهارهزار فرشته روز عاشورا از محضر خداوند متعال درخواست کمک به اباعبداهلل کردند؛ اما به آن ها 
اجازه داده نشد. دوباره تقاضا کردند، بار دوم اجازه دادند. آماده شدند و آمدند در کربال اما صحنه عجیبی دیدند. ببینند بدن 
قطعه قطعه ی عزیز زهرا روی زمین افتاده، خیمه ها آتش گرفته، عرضه داشتند دیگر به عالم باال برنمی گردیم. حضرت فرمود: 
تــا روز قیامــت در کربــال می مانند و گریه می کنند. ما هم برویم در کنار مالئکه الهی اشــک بریزیــم و ناله بزنیم. یک نگاه کن به 

گودال قتلگاه، یک نگاه هم به خیمه ها، ببین چه خبر شده.

از کین شــــــــرار افروختند کوفیان 
کودکان در کــــــــوه و صحرا دربه در
خالــــــــی از مهــــــــر پــــــــدر آغوش ها
نیلی شده راه کین  از  رویشــــــــان 
کربال از وردشــــــــان شــــــــد منجلی

خیمه ها را بهر غارت ســــــــوختند
ناله شان هم ســــــــاغر خون جگر
غرق در خــــــــون و دریده گوش ها
ســــــــیلی شده از ضربت  نیلگون 
یــــــــا علی! یــــــــا محمد!  از ندای 

وقتی جنگی رخ می دهد در همه جا این قانون هســت که چند گروه از طرفین جنگ باید در امان باشــند. یکی ســال خورده ها، 
یکی بیماران، یکی زن ها، یکی بچه ها؛ اما یک نگاه کن کربال ببین با بچه های پیامبر چه کردند. وحشیانه به خیمه ها حمله 
کردند. خیمه ها را آتش زدند. یک عده زن های داغ دیده و فرزند و همســر از دســت داده، یک عده دختران یتیم و بی پدر چه 

کنند؟
َباٍت حافیــاٍت باِکیاٍت؛ همه با پای برهنه و مقنعه از دســت رفته و چشــم گریــان، ناله کنان از 

َ
َفَفــررَن بنــاُت الزهرا َحواِســَر ُمَســّل

خیمه ها بیرون دویدند. هرکس به طرفی فرار می کند. نه به زن ها رحم کردند؛ نه به بچه ها. مقنعه از سرشــان می کشــیدند. 
دســتبند به دســت می دیدند، می کشــیدند. خلخــال از پای دختران می ربودند. بــا تازیانه به دنبال دختــران یتیم می کردند و 

می زدند.
مرحوم عالمه مجلســی می فرماید: فاطمه دختر امام حســین؟ع؟ می گوید: شخصی از دشــمن دیدم به سوی من می آید. فرار 
کردم، گمان کردم از دســت او نجات پیدا می کنم؛ ولی دیدم پشــت ســرم می آید، وقتی به من رسید چنان با دسته نیزه اش به 
شانه ام زد، با صورت به زمین افتادم. گوشواره ام را کشید، بی هوش شدم، وقتی به هوش آمدم دیدم عمه ام زینب باالی سرم 

نشسته و گریه می کند. فرمود: بلند شو به خیمه برویم ببینیم با زن ها و برادرت چه کرده اند.
حسین جان  حسین جان.

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت                         آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست   

۱. دالبسوزكه... ص۲۷۳ )ژولیده نیشابوری(
۲. مقتل مقرم ص۳۰۰ به نقل از تاریخ طبری ج6 ص ۲6۰ و مثیراالحزان ص۴۰ و ریاض المصائب ص۳۴۱ و تظلم الزهرا ص۱۳۰

۳. اللهوف ص۱۳۲ به ترجمه مرحوم طهری
۴. سوگنامه ص۳۷۸ به نقل از بحار ج ۴۵ ص6۰

۵. زیارت ناحیه مقدسه
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گرچه اصل وقف و جاودانگی مالی ریشه در 
تاریخ بشر دارد؛ اما اسالم در حد گسترده به 

آن میدان داده است.

وقــف پاســخی بــه نــدای فطــری میــل بــه 
جاودانگی و ماندگاری در انسان است.

دیگرخواهــی  و  نوع دوســتی  تجلــی  وقــف 
است.

گرچــه کلمه وقف در قــرآن نیامده؛ اما وقف 
بــارز کلیدواژه هــای قرآنــی  ماننــد  مصــداق 
انفاق، احســان، حســنه، ســبیل اهلل، ایثار، 

باقیات الصالحات و صدقه می باشد.

ایام محرم و عزاداری فرصت مناسبی برای 
تاکید بر این سنت حسنه است.

وقف یکی از راه های تعظیم شعائر است.

کســب  از:  عبارتنــد  وقــف  آثــار  از  برخــی 
بــرزخ؛  و  آخــرت  ذخیــره  الهــی؛  رضایــت 
اســتمرار کمک هــای مــادی؛ برخــورداری از 
نــام جــاودان و دعــای خیــر مــردم و آثــاری 

متناسب با موضوع وقف
خشنودی خدا باالترین ارزش و فوز است.

حدیــث قدســی: دوســت داشــتن مســاکین 
ســتمگرها عالمــت خشــنود  بــا  و دشــمنی 

خداست.

یکی از مصادیق محبت به فقرا انجام وقف 
است.

وقف نامه هــا  تمــام  در  علــی؟ع؟  حضــرت 
هدف خود را رضایت الهی مطرح می کند.

بنابــر روایــات اثــر شــش چیــز بعــد از مــرگ 
مؤمن بــه او می پیونــدد: فرزنــدی که برای 
او آمــرزش بخواهــد، نوشــته ای کــه از خــود 

بــه یادگار گــذارد، درختی که کاشــته باشــد، 
چاهی که حفر کرده باشــد، صدقه ای که آن 
را جاری کند و روش نیکویی که بعد از او به 

آن عمل شود.

وقف باالترین مصداق صدقه جاریه است.
وقــف ماندگارتریــن نــوع صدقــه اســت. در 
حقیقــت وقــف حــل ریشــه ای کمبودهــا و 

مشکالت مردم است و مقطعی نیست.

مردمی که از وقف بهره مند می شــوند واقف 
را دعا می کنند و به نیکی یاد می کنند.

بــا توجه به نــوع وقف آثــار مــوردی فراوانی 
افزایــش  ماننــد:  اســت؛  مترتــب  آن  بــر 
کارآفرینی و اشــتغال؛ گســترش علم؛ تکریم 
اهل بیــت؟مهع؟؛ تقویــت مســاجد؛ افزایــش 
گرایش به معنویت و فقرزدایی و شکوفایی 

اقتصادی
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مقدمه
وقــف	نوعــی	مــدل	و	الگوی	اقتصادی	اســت	که	مورد	تاکیــد	ائمه	اطهار؟مهع؟	
قــرار	گرفتــه	و	جایگاه	ویژه	ای	دارد.	در	گذشــته	به	ویژه	صدر	اســالم،	وقف	گســترش	
روزافزون	داشــته؛	اما	با	گذشــت	زمان	از	این	شور	و	اشتیاق	کاسته	شده	و	در	پاره	ای	

زمان	ها	متوقف	شده	است.
مطالعــه	متــون	وقف	نامه	هــا	در	گذشــته	نشــان	گر	ایــن	معناســت	کــه	چگونه	
دغدغــه	برخــی	افــراد	گســترش	فرهنــگ	دیــن	و	توســعه	خدمــات	اجتماعــی	بوده	
است.	انفاق	و	کمک	مقطعی	راه	حل	مشکالت	اجتماعی	نیست.	وقف	کلیدی	
اســت	که	قفل	های	گوناگون	را	در	طول	تاریخ	گشــوده	و	به	خدمت	رســانی	اســتمرار	

می	بخشد.	وقف	نوعی	دوراندیشی	و	آینده	نگری	است.
نگاهــی	به	ســیره	رســول	خدا	و	ائمــه	اطهار؟مهع؟	نشــان	می	دهــد	آن	بزرگواران	
عــالوه	بــر	ترغیــب	بــه	وقــف	و	ثــواب	آن،	خــود	نیــز	اقــدام	بــه	ایــن	عمــل	ارزشــمند	
می	نمودنــد.	علی	رغــم	قصــور	منابع	تاریخــی	در	انعکاس	همه	زندگــی	معصومان،	
همــان	مــوارد	ذکــر	شــده	نیــز	در	الگوگیــری	و	اقتــدا	بــه	آن	بزرگــواران	و	مشــعل	داران	

هدایت	کافی	است.

موقوفات پیامبر اکرم؟ص؟
الف( وقف باغ های مخیریق:	مخیریق	یهودی	در	احد	کشــته	شــد	او	هفت	مزرعه	
داشــت	بــه	نام	هــای	العــواف،	الــدالل،	البرقــه،	المثیــب،	الصافیه	و	مشــربه	
ام	ابراهیــم؛	رســول	خدا	در	ســال	هفتــم	آن	ها	را	بــر	دخترش	فاطمــه	زهرا؟اهس؟	

وقف	کرد	که	جزء	نخستین	موقوفات	پیامبر	محسوب	می	شود.
ب( چاه اعواف**، باغ الحدیقه***، بخشی از سرزمین های خیبر، فدک، بنی النضیر، 

وادی نخله و طائف	از	دیگر	موقوفات	آن	حضرت	است.

توبه، ۱۱۹.  *
وفاءالوفاء، سهمردی ج۳ ص ۱۲۴  **

انساب االشراف باذری، ج ۱ ص ۵۱۹  ***

در گذشته بویژه صدر اسالم، وقف 
گسترش روزافزون داشته؛ اما با 
گذشت زمان از این شور و اشتیاق 
کاسته شده و در پاره ای زمان ها 
متوقف شده است.

کمک های مقطعی راه حل 
مشکالت اجتماعی نیست؛ 
در حالی که وقف نوعی دوراندیشی 
و آینده نگری بوده و به 
خدمت رسانی، استمرار می بخشد.

رسول خدا و ائمه اطهار؟مهع؟ عالوه 
بر ترغیب به وقف و ثواب آن، خود 
نیز اقدام به این عمل ارزشمند 
می نمودند.

باغ های مخیریق، چاه اعواف: باغ 
الحدیقه، بخشی از سرزمین های 
خیبر، فدک، بنی النضیر، وادی 
نخله و طائف از دیگر موقوفات آن 
حضرت است
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موقوفات امیرالمومنین؟ع؟
آن	حضرت	از	محل	اموال	و	دارایی	شــخصی	خود	که	با	دســت	رنج	حاصل	
شــده	بــود	و	یا	از	غنائم	جنگی	بدســت	آمده	بــود	موقوفات	متعددی	داشــت.	این	

موقوفات،	عالوه	بر	انفاق	های	سری	و	موردی	است.
متــن	وقف	نامــه	مفصلــی	از	حرایــق	امــام	کاظــم؟ع؟	بــه	ما	رســیده	کــه	در	آن	
حضرت	علی؟ع؟	به	موارد	وقف	خود	اشاره	می	فرمایند.*	پاره	ای	دیگر	از	موقوفات	

آن	حضرت	عبارتنداز:
1- االحمر: صحرایی	بین	مدینه	و	شام

۲- ادبیه: اطراف	مدینه
۳- اذنیه:	امالک	و	بردگان	آنجا	وقف	هستند

4- األسحن:	صحرایی	در	حدود	فدک
5- البَغیِبغات:	چشمه	هایی	در	ینبع

۶- البیضاء:	صحرایی	دارای	مزارع	و	باغ	ها
7-  خانه ای در مدینه

8- عین موات و عین فاقه در وادی قری، عین ینبع، فقیرین و سایر موارد
گســتردگی	موقوفــات	علی	رغــم	زندگــی	زاهدانــه	آن	حضــرت	نشــان	دهنده	

اهتمام	امام	به	امور	مردم	است.

موقوفات سایر ائمه اطهار؟مهع؟
موقوفات	سایر	معصومین؟مهع؟	را	با	رعایت	اختصار	می	آوریم:

الف(	محمد	بن	علی	شافعی	از	عبداهلل	بن	حسن	روایت	می	کند	فاطمه	زهرا؟اهس؟	
امــوال	خــود	را	بــر	بنی	هاشــم	و	بنی	عبدالمطلــب	وقــف	کردنــد.**	همچنین	
وقف	نامــه	ای	از	حضــرت	زهــرا؟اهس؟	موجــود	اســت	کــه	بــه	هنــگام	شــهادت	
در	وصیت	نامــه	خــود،	باغ	هــای	مخیریق	را	بــر	علی؟ع؟	و	فرزندانشــان	وقف	

کردند.***
امام	حســین؟ع؟	زمین	و	اشــیای	دیگر	از	جمله	خانه	مســکونی	خود	را	وقف	 ب(	

کردند.****

وسائل الشیعه، ج ۱۳/ ۳۱۳  *
تاریخ بیهقی، ج 6 ص ۱6۱  **

وسائل الشیعه، ج ۱۳ ص ۳۱۱  ***
دعائم االسام، تمیمی حدیث ۱۲۷۱  ****

حضرت امیرالمومنین؟ع؟ از محل 
اموالی که با دست رنج خود حاصل 

شده و یا از غنائم جنگی بدست 
آمده بود موقوفات متعددی 
داشت. گستردگی موقوفات 
علی رغم زندگی زاهدانه آن 

حضرت نشان دهنده اهتمام امام 
به امور مردم است.

حضرت زهرا؟اهس؟ اموال خود را 
بر بنی هاشم و بنی عبدالمطلب 

وقف کردند و به هنگام شهادت 
در وصیت نامه خود، باغ های 

مخیریق را بر علی؟ع؟ و 
فرزندانشان وقف نمودند.

امام حسین؟ع؟ زمین و اشیای 
دیگر از جمله خانه مسکونی خود را 

وقف کردند.
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هفتــم	 امــام	 می	گویــد:	 ســلیط	 بــن	 یزیــد	 می	نویســد:	 کلینــی	 مرحــوم	 ج(	
موســی	بن	جعفر؟ع؟	وصیــت	فرمــود	و	ده	نفــر	را	گــواه	گرفــت...	تــا	آن	جــا	کــه	
می	نویســد...	امــام	وصیت	کرد	تولیت	ثلث	موقوفه	پــدرم	و	ثلث	خودم	نیز	با	

من	است.*
امام	کاظم؟ع؟	در	وقف	نامه	ای	همه	زمین	های	خود	را	که	مشتمل	بر	درخت	 د(	

خرما،	قنات	آب	و	سایر	موارد	بود	را	وقف	کردند.**

موقوفات علما و دانشمندان و شخصیت ها
علمــا	و	مراجــع	دینی	پیشــتاز	وقف	بوده	انــد.	جمع	آوری	مجموعــه	موقوفات	
علما	در	طول	تاریخ	نیازمند	کار	میدانی	گسترده	ای	است.	در	اینجا	برخی	نمونه	ها	

ذکر	می	شود.

زا ابوطالب قمی؟هر؟ 1- موقوفه میر
یکی	از	موقوفات	پرخیر	و	برکتی	که	بیش	از	2	قرن	است	باعث	ترویج	خیرات	

و	حسنات	شده	موقوفه	میرزا	ابوطالب	قمی	است.
مرحــوم	آیــت	اهلل	میــرزا	ابوطالــب	قمــی	)دامــاد	میــرزای	قمی(	در	ســال	1249 
قمــری	دو	دانــگ	از	آبادی	هــای	ملکی	خود	در	قم	را	که	از	ثلث	اموال	ایشــان	اســت	
بــرای	عــزاداری	حضرت	اباعبــداهلل؟ع؟	و	کمک	به	زوار	فقیر	کربال	و	مشــهد	و	فقرای	
ارحام	وقف	نموده	اســت.	این	موقوفات	اکنون	هم	ادامه	دارد	و	حتی	ســایتی	برای	

ثبت	نام	دارند.

یم حائری؟هر؟ ۲- آیت اهلل شیخ عبدالکر
ایشــان	زمین	وســیعی	را	به	نام	قبرســتان	قم	نو،	وقف	قبرســتان	عمومی	شــهر	

کردند؛	همچنین	بیمارستان	فاطمی	از	دیگر	موقوفات	آن	مرحوم	است.

وجردی؟هر؟ 3- موقوفات آیت اهلل العظمی بر
ایــن	مرجــع	فرزانــه	اهتمــام	فراوانــی	بــه	امــر	وقــف	داشــتند،	مســجد	اعظــم،	
مدرســه	خان،	کتابخانه	عظیم	مســجد،	بیمارســتان	و	آثار	متعدد	در	عراق	و	ایران	

از	موقوفات	ایشان	است.

كافی، ج ۱ ص ۱۵6  *
وسائل الشیعه، ج ۱۳ ص ۳۱۴  **

امام کاظم؟ع؟ همه زمین های 
خود را که مشتمل بر درخت خرما، 
قنات آب و سایر موارد بود را وقف 
کردند و وصیت نمودند تولیت ثلث 
موقوفه پدرم و ثلث خودم نیز با 
من است.

علما و مراجع دینی پیشتاز وقف 
بوده اند.

موقوفه میرزا ابوطالب قمی شامل 
دو دانگ از آبادی های ملکی 
ایشان در قم برای عزاداری 
حضرت اباعبداهلل؟ع؟، کمک به 
زوار فقیر کربال و مشهد و فقرای 
ارحام وقف شده است.

قبرستان قم نو و بیمارستان 
فاطمی از موقوفات شیخ 
عبدالکریم حائری است.

مسجد اعظم، مدرسه خان، 
کتابخانه عظیم مسجد، 
بیمارستان و آثار متعدد در عراق و 
ایران از موقوفات آیت اهلل العظمی 
بروجردی است.
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4- مقام معظم رهبری؟دم؟
ایشــان	6	هــزار	نســخه	خطی	نفیــس	را	به	کتابخانــه	مرکز	آســتان	قدس	وقف	
کردنــد.	در	واقــع	معظم	له	بزرگتریــن	واقف	کتاب	های	خطی	آســتان	قدس	رضوی	

است.

5- آیت اهلل العظمی گلپایگانی؟هر؟
کتابخانــه	بــزرگ	دارالقــرآن،	بیمارســتان،	مجمع	جهانی	اســالم	لنــدن،	مرکز	

معجم	الی	المسائل	الفقهیه	از	موقوفات	آن	مرحوم	است.

6- آیت اهلل مرعشی نجفی؟هر؟
آن	عالم	ربانی	بزرگترین	کتابخانه	خاورمیانه،	مدرســه	مرعشــیه	و	حســینیه	و	

چندین	مدرسه	دیگر	را	وقف	نمودند.

نتیجه
ســنت	حســنه	وقف	بایــد	احیاء	شــود	و	مصادیق	و	مــوارد	آن	گســترش	یابد؛	
اکنــون	اکثر	موقوفات	مربوط	به	عزاداری	امام	حســین؟ع؟	اســت	کــه	الزم	و	ضروری	
اســت؛	امــا	محورهایــی	مانند	ازدواج	و	اشــتغال	جوانان،	تحصیــل	آنها،	خدمات	

قرآنی،	بیمارستان،	مستمندان	بعضًا	مورد	غفلت	قرار	می	گیرد.
وقــف	مانع	هدررفت	ســرمایه	ها	می	شــود.	بایــد	به	مردم	در	ایــن	زمینه	آگاهی	
داد؛	احــکام	وقــف	بایــد	تبییــن	شــود؛	مــردم	از	عملکرد	صحیــح	موقوفــات	و	اداره	
اوقــاف	مطمئــن	شــوند؛	بــه	وضعیــت	موقوفه	ها	رســیدگی	و	طبق	نظــر	واقف	عمل	
شــود؛	مســئولین	نیــز	بایــد	توجــه	بــه	وقف	و	شــرائط	آن	داشــته	باشــند	و	مــردم	را	به	

نیازهای	هر	منطقه	ارجاع	دهند.

مقام معظم رهبری؟دم؟ بزرگترین 
واقف کتاب های خطی آستان 

قدس رضوی است.

کتابخانه بزرگ دارالقرآن، 
بیمارستان، مجمع جهانی 

اسالم لندن، مرکز معجم الی 
المسائل الفقهیه از موقوفات 

آیت اهلل العظمی گلپایگانی؟هر؟ 
است.

آیت اهلل مرعشی نجفی؟هر؟ 
بزرگترین کتابخانه خاورمیانه، 

مدرسه مرعشیه و حسینیه و 
چندین مدرسه دیگر را وقف 

نمودند.

سنت حسنه وقف باید احیاء شود 
و مصادیق و موارد آن از جمله 

ازدواج و اشتغال جوانان، تحصیل 
آنها، خدمات قرآنی، بیمارستان، 

مستمندان گسترش یابد.
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  12

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

السالم علیک یا اباعبداهلل؛ السالم علیک یاَعِلّیَ بَن الُحَسیِن! یا َزیَن العاِبدیَن! َیابَن َرسُوِل اهلِل!
دارد تمام می شود آقا عزای تو .... 2                                )درد دلم اینه آخر این مجالس(
دارد تمام می شود آقا عزای تو                                         کم گریه کرده ایم 2 محرم برای تو

)آقا! یه بار دیگه عاشورا اومد و رفت، من بودم و نمردم و دیدم... حسین... موالی من...(
شب های آخر است، گدا را حالل کن                    این هم بساِط نوکر بی دست و پای تو

)آقا این مجلس ما برای شما تموم شد، اما کاروان قصد شام داره... تازه انگار فصل گریه از راه می رسه، فصل گریه داره شروع 
می شه(

دارد به شام می رسد از راه قافله 2                           تازه رسیده نوبت تشت طالیتان ...
امــام رضــا فرمــود: »َمْن َجَلَس َمْجِلســًا ُیحیــی فیِه أْمُرنا« هرکی تو مجلس ما اهل بیت شــرکت کنه »َلــْم َیُمْت َقْلُبُه َیــْوَم َتُموُت 

اْلُقلوب« قلبش نمی میره، دل مرده نمی شه. حسین جان اگه ما تو رو نداشتیم دل مرده بودیم.
ته گودال پیکر ُافتاده    توی گودال مادر افتاده     خواهر افتاده، یک سر افتاده...

نالۀ واعطشــــــــا بر جگــــــــرش می افتاد
بی سبب نیست که از جملۀ َبّکائون است
شــــــــیرخواره بغل تازه عروسی می دید
با دلی خون شده می گفت که الشام الشام
جلوی پای ســــــــکینه دم دروازۀ شهر
می شکست آینۀ صبر و غرورش را زجر
روضۀ گم شدن و دفِن رقیه می خواند
گوسفندی جلویش ذبح که می شد، یاِد

قمــــــــرش می افتاد یاِد  به  آب می دید 
اشک از گوشۀ چشماِن ترش می افتاد
یــــــــاِد الالِی رباب و پســــــــرش می افتاد
تا به بــــــــازار مدینه گــــــــذرش می افتاد
از روِی نیزه علمدار ســــــــرش می افتاد
تا به جاِن ُاســــــــرا با کمــــــــرش می افتاد
تا به صحرا و خرابــــــــه نظرش می افتاد
پــــــــدرش می افتاد ُکند و گلوِی  خنجِر 

شاِم شهادِت امام سجاِد... خیلی این آقا غریِب... از غربت این آقا همین بس، 35 سال گریه می کرد... براش غذا می آوردن 
می ذاشت کنار، گریه می کرد... آب براش می آوردن، می ذاشت کنار، گریه می کرد... هی می گفتن آقا! چرا انقدر گریه می کنی؟ 

ناله ش بلند می شد، می گفت خودم دیدم... بابام گرسنه بود، تشنه بود...

همچین که برگشتن مدینه )خیلی جانسوِز این روضه( همچنین که از کربال برگشتن مدینه، وقتی بشیر اومد، خبر آورد برا اهِل 
مدینه، دســته دســته مردم میومدن بیرون از مدینه، می گفتن: آقا چطوری شــد باباتون رو کشــتن ؟... فقط یه جمله جواب 
مــی داد )بــه امام حســین، ســاعت ها باید برا ایــن جمله گریه کنی( می گفت: فقــط همیُن براتون بگم، حیوانــات هم کربال آب 
خوردن... می فرمود: أَنا ابُن َمن ُقِتَل َصبرا... من فرزنِد اون آقایی ام که با قتِل صبر  کشتنش... )یعنی چی آقا؟( یعنی یواش 
یواش کشــتنش... یعنی اول با نیزه زدن... بعد با شمشــیر زدن... تازه ســنگ می زدن... سنگاشــون که تموم شد ریختن تو 

گودال...

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت         آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست   
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برگی از کتاب »سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد دکتر رفیعی«

برگ  12

وقــف  اســالم،  صــدر  به ویــژه  گذشــته  در 
گســترش روزافــزون داشــته؛ امــا بــا گذشــت 
زمان از این شــور و اشتیاق کاسته شده و در 

پاره ای زمان ها متوقف شده است.

مشــکالت  حــل  راه  مقطعــی  کمک هــای 
اجتماعــی نیســت؛ در حالی کــه وقف نوعی 
بــه  و  بــوده  آینده نگــری  و  دوراندیشــی 

خدمت رسانی، استمرار می بخشد.

رســول خــدا و ائمــه اطهــار ؟مهع؟ عــالوه بــر 
ترغیب به وقــف و ثواب آن، خود نیز اقدام 

به این عمل ارزشمند می نمودند.

بــاغ  اعــواف:  چــاه  مخیریــق،  باغ هــای 
الحدیقــه، بخشــی از ســرزمین های خیبــر، 
فــدک، بنی النضیر، وادی نخلــه و طائف از 

دیگر موقوفات آن حضرت است.

حضرت امیرالمومنین؟ع؟ از محل اموالی که 
با دســت رنج خود حاصل شــده و یا از غنائم 
جنگی بدســت آمده بود موقوفات متعددی 
داشت. گستردگی موقوفات علی رغم زندگی 
زاهدانــه آن حضــرت نشــان دهنده اهتمــام 

امام به امور مردم است.

حضرت زهرا؟اهس؟ اموال خود را بر بنی هاشــم 
و بنی عبدالمطلــب وقــف کردنــد و به هنگام 
باغ هــای  خــود،  وصیت نامــه  در  شــهادت 
مخیریــق را بر علی؟ع؟ و فرزندانشــان وقف 

نمودند.

امــام حســین؟ع؟ زمیــن و اشــیای دیگــر از 
جمله خانه مسکونی خود را وقف کردند.

امــام کاظم؟ع؟ همه زمین هــای خود را که 
مشــتمل بــر درخت خرما، قنات آب و ســایر 
مــوارد بــود را وقف کردنــد و وصیت نمودند 
تولیــت ثلث موقوفه پــدرم و ثلث خودم نیز 

با من است.

علما و مراجع دینی پیشتاز وقف بوده اند.

موقوفه میرزا ابوطالب قمی شامل دو دانگ 
از آبادی هــای ملکــی ایشــان در قــم بــرای 
عــزاداری حضرت اباعبداهلل؟ع؟، کمک به 
زوار فقیر کربال و مشــهد و فقرای ارحام وقف 

شده است.

قبرســتان قــم نــو و بیمارســتان فاطمــی از 
موقوفات شیخ عبدالکریم حائری است.

مســجد اعظــم، مدرســه خــان، کتابخانــه 
عظیم مســجد، بیمارســتان و آثار متعدد در 
عــراق و ایران از موقوفــات آیت اهلل العظمی 

بروجردی است.

مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ بزرگتریــن واقــف 
کتاب هــای خطــی آســتان قــدس رضــوی 

است.

بیمارســتان،  دارالقــرآن،  بــزرگ  کتابخانــه 
مجمــع جهانی اســالم لنــدن، مرکــز معجم 
موقوفــات  از  الفقهیــه  المســائل  الــی 

آیت اهلل العظمی گلپایگانی؟هر؟ است.

بزرگتریــن  نجفــی؟هر؟  مرعشــی  آیــت اهلل 
کتابخانــه خاورمیانــه، مدرســه مرعشــیه و 
حســینیه و چندیــن مدرســه دیگــر را وقــف 

نمودند.

و  شــود  احیــاء  بایــد  وقــف  حســنه  ســنت 
و  ازدواج  جملــه  از  آن  مــوارد  و  مصادیــق 
اشــتغال جوانــان، تحصیــل آنهــا، خدمات 
قرآنــی، بیمارســتان، مســتمندان گســترش 

یابد.
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صفحه 10 1.�اباعبداهلل�
کنیه	امام	حسین؟ع؟	و	امام	صادق؟ع؟.	کنیه	در	فرهنگ	
در	 مـی	رود.	 کار	 بـه	 افـراد	 بـه	 احترام	گذاشـتن	 بـرای	 عربـی	
روایات	از	امامان	شـیعه	با	کنیه	های	آنان	یاد	شـده	اسـت.	
در	کتاب	هـای	روایـی	آنـگاه	کـه	واژه	»اباعبـداهلل«	بـدون	ذکر	

نام	اصلی،	به	کار	می	رود،	مراد	امام	صادق؟ع؟	است.
سـوی	 از	 حضـرت،	 آن	 اسـم	 ماننـد	 »اباعبـداهلل«	 کنیـه	
معمـواًل	 اسـت.	 شـده	 انتخـاب	 گرامـی؟ص؟	 رسـول	 و	 خـدا	
فرزنـد	صاحـب	کنیـه	می گذارنـد،	 بـه	اعتبـار	اسـم	 را	 کنیـه	
ماننـد	اباالحسـن،	ابامحمـد،	ابومسـلم	و...؛	امـا	کنیـه	امـام	
اعتبـار	 بـه	 کـه	 اسـت	 اسـتثنایی	 کنیـه	 یـك	 حسـین؟ع؟	
اسامی	فرزندان	آن	حضرت	نیست،	بلکه	به	اعتبار	جوهره  
و	 عبودیـت	 روح	 کـه	 امـام	 آن	 الهـی	 و	 معنـوی	 شـخصیت	
بندگـی	خالـص	و	وقفه ناپذیـر	او	می باشـد،	انتخـاب	شـده	

است.

صفحه 10 2.�جنگ�احد�
غـزوه	احـد	از	غزوه	های	مشـهور	پیامبر؟ص؟	با	مشـرکان	مکه	
که	در	سال	سوم	هجری	در	کنار	کوه	ُاُحد	به	وقوع	پیوست.	
ایـن	جنـگ	شـنبه	7	شـوال	3	ق.	و	برخـی	نیـز	گفته	انـد	در	
از	 پـس	 قریشـیان	 15	شـوال	همـان	سـال	رخ	داده	اسـت.	
بـدر،	 کشـتگان	 بـه	خونخواهـی	 و	 بـدر	 غـزوه	 در	 شکسـت	
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.
امـا	 بـود؛	 مشـرکان	 شکسـت	 جنـگ،	 ایـن	 اولیـه	 نتیجـه	
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	
آنان	را	شکست	دادند.	در	این	جنگ،	خسارت		سنگینی	
به	مسـلمانان	رسـید؛	از	جمله	شـهادت	حدود	هفتاد	نفر	از	
مسـلمانان،	شـهادت	حمزة	بن	عبدالمطلب	و	ُمثله	شدن	
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.

صفحه 10 3.�حمزه�سیدالشهداء�
ـِلب،	ملقب	به	اسداهلل،	اسد	رسول	اهلل	 َحمزة	بن	َعبدالُمَطّ
و	سیدالشـهداء،	عموی	پیامبر	اکرم؟ص؟	و	از	شـهدای	ُاُحد	
اسـت.	وی	احتمـااًل	دو	تـا	چهـار	سـال	پیـش	از	عام	الفیـل	
بـا	 اسـت.	حمـزه	 شـده	 متولـد	 اکـرم(	 پیامبـر	 تولـد	 )سـال	
در	خواسـتگاری	 پیامبـر؟ص؟	 دیگـر	عموهـای	 و	 ابوطالـب	
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	برده	انـد.	روزی	کـه	پیامبـر؟ص؟	خویشـان	
نزدیک	خود	را	برای	دعوت	به	اسالم	گردآورد	)یوم	النذار(،	
حمزه	نیز	حضور	داشت.	او	از	حامیان	مهم	دعوت	پیامبر	
اکرم؟ص؟	بود	و	گفته	اند	که	حتی	در	زمانی	که	هنوز	مسلمان	
نشـده	بـود،	از	پیامبـر؟ص؟	در	مقابـل	آزار	مشـرکان	حمایـت	
می	کـرد.	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	اسـالم	
مشـرکان	 کـه	 بـود	 ماجرایـی	 در	 او	 غیـرت	 حمـزه،	 آوردن	
بچـه	دان	شـتری	را	روی	سـر	پیامبـر؟ص؟	انداختنـد.	بـا	ایـن	
حـال،	برخـی	از	محققـان	معتقدنـد	اسـالِم	حمـزه	از	ابتـدا،	

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	ُمْثلـه	کـرد	و	از	اعضـای	بریـده	او،	بـرای	خـود	گوشـواره،	
دسـت	بند	و	خلخـال	درسـت	کـرد	و	آنهـا	را	بـا	جگـر	حمـزه	
اکـرم؟ص؟	چـون	 پیامبـر	 اسـت.	 گفتـه	شـده	 بـرد.	 مکـه	 بـه	
حمـزه	را	بـدان	وضـع	دیـد،	گریسـت	و	آنـگاه	کـه	گریـه	انصـار	
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بـر	کشـتگان	خـود	را	شـنید،	فرمـود:	»	امـا	حمـزه	گریه	کننـده	
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	می	خواسـت	بـر	مـرده	ای	گریـه	

کند،	نخست	بر	حمزه	می	گریست.
گفتـه	شـده	اسـت	کـه	حضـرت	فاطمـه؟اهس؟	بـه	زیـارت	قبـر	
حمـزه	می	رفـت	و	آن	را	بـا	سـنگ	چین	مشـخص	کـرده	بـود.	
همچنیـن	بـه	گـزارش	طبرسـی،	حضـرت	زهرا؟اهس؟	بـا	خاک	
ذکـر	 آن	 بـا	 و	 سـاخته	 تسـبیحی	 عبدالمطلـب	 قبـر	حمـزه	
می	گفت.	امویان	به	سبب	دشمنی	با	خاندان	پیامبر؟ص؟،	
احـد	 شـهدای	 دیگـر	 و	 حمـزه	 قبـر	 بـا	 ناشایسـت	 رفتـاری	
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	1344ق.	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	
طالب	را	بهتریِن	شهدا	نامید.	پیامبر؟ص؟	می	گفت	که	حمزه	

شرط	خویشاوندی	را	رعایت	کرد	و	اعمال	نیکی	داشت.

صفحه 10 ین� 4.�جنگ�ِصّفِ
یـن	نبـرد	میـان	امام	علـی؟ع؟	و	معاویـه	کـه	در	 جنـگ	ِصّفِ
یـن	رخ	 صفـر	سـال	37	هجـری	در	منطقـه	ای	بـه	نـام	ِصّفِ
داد.	ایـن	منطقـه	در	نزدیکـی	شـهر	رقـه	اسـت.	هنگامی	که	
امام	علـی؟ع؟	بـه	خالفـت	رسـید،	معاویـه	حاکم	شـام	بود.	
سـال	ها	پیـش	از	آن	)در	سـال	18ق(،	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	حاکم		شام	کند؛	پس	نامه		ای	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،	خون	خواهـی	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	شـام	اند،	
در	خطبه		ای	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	طوالنی	مـدت	
صفیـن	کـه	سـپاه	معاویـه	در	آسـتانه	شکسـت	بودنـد،	بـه	
پیشـنهاد	عمروعـاص	و	دسـتور	معاویـه،	شـامیان	قرآن		ها	را	

بـر	نیـزه	کردند	و	شـعار	دادنـد:	»ای	اهل	عراق!	حاکم	بین	ما	
کتـاب	خـدا	باشـد.«	و	بـه	همیـن	دلیـل	برخـی	از	سـپاهیان	
امام	علـی؟ع؟	از	ادامـه	جنـگ	سـر	بـاز	زدنـد.	بـر	خـالف	نظـر	
امام	علـی؟ع؟،	کـه	ابـن	عبـاس	و	یا	مالک	اشـتر	را	به	عنوان	
َحَکم	پیشنهاد	کرد	با	خیانت	اشعث	و	یارانش،	ابوموسی	
اشـعری	از	ناحیـه	سـپاه	امیرالمؤمنیـن؟ع؟	انتخـاب	شـد.	
سـرانجام،	داورانـی	بـرای	َحَکمَیـت	میـان	دو	طـرف	تعیین	
شد	و	جنگ	بدون	نتیجه	خاتمه	یافت.	َعّمار	و	ُخَزیمه	در	

این	جنگ	شهید	شدند.

صفحه 10 5.�عمار�بن�یاسر�
صحابی	پیامبر؟ص؟،	از	نخسـتین	مسـلمانان	و	از	شیعیان	
امام	علـی؟ع؟.	نسـب	عمـار	بـه	خانـدان	عنـس	بـن	مالـک	
از	قبایـل	قحطانـی	و	سـاکن	یمـن	می	رسـد.	عمـار	از	یـاران	
از	جملـه	نخسـتین	شـیعیان	آن	 نزدیـک	امام	علـی؟ع؟	و	
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	
زمـان	خالفـت	 در	 داشـت.	 شـرکت	 او	 علیـه	 اعتراضـات	
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	می	کـرد.	قبـر	عمـار	در	محـل	شـهادتش	در	اسـتان	
رقـه	در	سـوریه	قـرار	دارد.	قبـل	از	انقـالب	اسـالمی	ایـران،	قبر	
عمـار	و	اویـس	در	اتاقـی	کوچـک	و	محقـر	قـرار	داشـت؛	امـا	
پـس	از	پیـروزی	انقـالب	اسـالمی،	بـه	توصیـه	امـام	خمینـی	
بـا	موافقـت	حافـظ	اسـد،	رئیـس	جمهـور	وقـت	سـوریه،	 و	
زمیـن	اطـراف	مقبـره	خریـداری	شـد	و	در	سـال	1382ش	بـا	
پشـتیبانی	دولـت	وقـت	ایـران،	زیارتگاهـی	بـر	روی	آن	بنـا	

نهاده	شد.
روایاتـی	از	پیامبـر	اسـالم؟ص؟	در	فضایـل	عمـار	نقـل	شـده	
است؛	از	جمله	اینکه	بهشت	مشتاق	علی،	عمار،	سلمان	
و	بـالل	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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می	چرخد	هرجا	که	باشد،	و	قاتل	عمار	در	آتش	است«.
بـا	ششـم	مـرداد	سـال	 برابـر	 در	21	رمضـان	سـال	1434ق	
بـا	شـب	قـدر،	گروه	هـای	تکفیـری	در	 1392ش،	همزمـان	
سـوریه	کـه	کنتـرل	اسـتان	رقـه	را	بـه	دسـت	گرفتـه	بودنـد،	بـا	
حمله	خمپاره	ای	به	حرم	عمار	یاسر	و	اویس	قرنی،	صحن	
آن	را	تخریب	و	با	شلیک	پیاپی	موشک	به	دیوارهای	حرم،	
بخش	هـای	از	آن	را	منهـدم	کردنـد.	داعـش	در	15	رجـب	
سـال	1435ق	برابر	با	25	اردیبهشـت	سـال	1393ش	این	

زیارتگاه	را	به	طور	کامل	تخریب	کرد.

صفحه 10 6.�جنگ�َجَمل�
نخسـتین	جنـگ	دوره	خالفـت	امام	علـی؟ع؟	کـه	توسـط	
و	 اسـالم؟ص؟	 پیامبـر	 همسـر	 عایشـه	 رهبـری	 بـه	 گروهـی	
طلحـه	و	زبیـر	علیـه	امام	علـی؟ع؟	بـه	راه	افتـاد.	این	جنگ	
در	سـال	36	قمـری	و	در	اطـراف	بصـره	رخ	داد.	عایشـه	و	
همراهانـش	ایـن	جنـگ	را	بـه	بهانـه	خون	خواهـی	عثمـان	
بـه	راه		انداختنـد.	عایشـه	در	ایـن	نبـرد	حضـور	داشـت	و	بـر	
شـتِر	نِر	سـرخ	مویی	سـوار	بود	و	علت	نامگذاری	این	جنگ	
بـه	جمـل	)شـتر	نر(	همین	اسـت.	امام	علـی	؟ع؟	تمایلی	به	
جنگ	نداشـت	و	تا	سـه	روز	پس	از	ورود	به	بصره	،	با	ارسـال	
پیغام	هایی	،	می	کوشـید	تا	شورشـیان	را	باز	دارد	و	آنان	را	به	
همراهـی	بـا	خویش	بخواند.	امـام	؟ع؟	در	نامه	ای	به	طلحه	
و	زبیر،	از	مشروعیت	خالفت	خویش	،	بیعت	آزادانه	مردم	،	
نداشـتن	 حقانیـت	 عثمـان	،	 قتـل	 در	 خویـش	 بی	گناهـی	
اقـدام	نادرسـت	 و	 زبیـر	در	خون	خواهـی	عثمـان		 و	 طلحـه	
طلحـه	و	زبیـر	در	نقـض	دسـتور	قـرآن	)بیـرون	آوردن	همسـر	
پیامبـر؟ص؟از	خانـه	و	قـرارگاه	خود(	سـخن	گفـت	.	امام	؟ع؟	
در	نامـه	ای	بـه	عایشـه	نیـز	هشـدار	داد	کـه	برخـالف	دسـتور	
قـرآن	از	خانـه	اش	بیـرون	آمـده	و	بـه	بهانـه	اصـالح	بیـن	مردم	
و	خون	خواهـی	عثمـان	،	لشکرکشـی	کـرده	و	خـود	را	گرفتـار	
نامـه	ای	 در	 زبیـر،	 و	 اسـت	.	طلحـه	 بـزرگ	سـاخته	 گناهـی	
بـه	امـام	،	بـر	نافرمانـی	خویـش	اصـرار	ورزیدنـد	و	عایشـه	نیـز	

پاسخی	نداد.
مسـلمانان	 داخلـی	 جنـگ	 نخسـتین	 کـه	 جنـگ	 ایـن	
محسـوب	می	شـود	بـه	هنـگام	ظهـر	آغـاز	شـد	و	تـا	غـروب	
آفتـاب	ادامـه	داشـت	و	بـا	پیـروزی	سـپاه	امام	علـی	و	کشـته	
شـدن	طلحـه	و	زبیـر	و	بازداشـت	عایشـه	و	فرسـتادن	او	بـه	
مدینـه	بـه	اتمـام	رسـید.	بـر	اسـاس	گزارش	هـای	تاریخـی،	
هشـتاد	تـن	از	شـرکت	کنندگان	در	جنـگ	بـدر،	و	1500	نفر	از	

اصحاب	پیامبر؟ص؟	در	سپاه	امام	علی؟ع؟	جنگیده	اند.	
از	آنجا	که	سـران	سـپاه	جمل	با	امام	علی	به	عنوان	خلیفه،	
بیعـت	کـرده	و	سـپس	بیعـت	خود	را	شکسـته	و	وارد	جنگ	
شـده	بودنـد،	بـه	ناکثین	)بیعت	شـکنان(	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	به	علت	بـروز	درگیری	بین	
چند	تن	از	صحابه	و	شخص	خلیفه،	زمینه	ای	برای	ظهور	
برخـی	نظریه	هـای	جدیـد	کالمـی	و	فقهـی	میـان	مذاهـب	

اسالمی	در	باب	سیاست	گشت.

صفحه 11 7.�زیارت�اربعین�
روز	 بـا	 مصـادف	 اربعیـن	 روز	 در	 امام	حسـین؟ع؟	 زیـارت	
بیسـتم	صفـر.	امـام	حسـن	عسـکری؟ع؟	زیـارت	اربعیـن	را	
از	نشـانه	های	مؤمن	شـمرده	اسـت؛	از	این	رو	شیعیان	توجه	

ویژه	ای	به	آن	دارند.

صفحه 11 8.�جعفر�بن�ابی�طالب�
جعفـر	بـن	ابی	طالـب	بـن	عبدالمطلـب	مشـهور	بـه	جعفـر	
طیـار	و	ذوالجناحیـن	سـومین	فرزنـد	ابوطالـب،	پسـرعموی	
و	صحابـی	 امام	علـی؟ع؟	 بزرگتـر	 بـرادر	 اکـرم؟ص؟،	 پیامبـر	
رسـول	خـدا؟ص؟	بـود.	جعفـر	را	بـه	خاطر	داشـتن	فرزندی	به	
نـام	عبـداهلل،	ابوعبـداهلل	می	خواندنـد.	از	دیگـر	کنیه	هـای		
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	هم	اکنون	در	اردن	
است.	شیخ	صدوق	روایت	کرده	است	پیامبر؟ص؟	پس	از	
شهادت	جعفر	بر	خانواده	اش	وارد	شد	و	سخت	گریست	و	

فرزندان	جعفر	را	در	بغل	گرفت	و	مورد	تفقد	قرار	داد.

صفحه 13 9.�َرّیان�بن�َشبیب�
از	محدثـان	مـورد	وثـوق	شـیعه	و	از	اصحـاب	امـام	رضا؟ع؟	
و	امام	جواد؟ع؟	اسـت.	او	به	گفته	نجاشـی	دایی	معتصم	
خلیفه	بنی	عباس	بوده	که	خواهرش	مارده	از	کنیزان	هارون	
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و	مـادر	معتصـم	بـوده	اسـت.	امـا	برخـی	ماننـد	مسـعودی	
در	اثبـات	الوصیـة	وی	را	دایـی	مأمـون	ذکـر	کرده	انـد.	ابـن	
شـبیب،	در	شـهر	قـم	اقامـت	کـرد	و	محدثـان	آن	شـهر	از	او	
روایـت	نقـل	کرده	انـد.	او	از	حضـرت	رضـا؟ع؟	روایاتـی	نقـل	
کـرده	و	مسـائل	صبـاح	بـن	نصـر	هنـدی	از	امـام	رضـا؟ع؟	را	

جمع	نموده	است.
امـام	 از	 وی	 معـروف	 روایـت	 ریـان،	 روایـت	 مشـهورترین	
رضـا؟ع؟	دربـاره	مـاه	محـرم	و	واقعه	عاشـورا	و	فضـل	و	ثواِب	
ایـن	 در	 اسـت.	 امام	حسـین؟ع؟	 بـرای	 عـزاداری	 و	 گریـه	
ـی	

َ
روایـت	آمـده	اسـت:	»یـا	َریـان	ِان	ُکنـَت	باکیـًا	َفابـِک	َعل

الُحَسـین...؛	ای	ریـان	بـن	شـبیب	اگـر	گریه	می	کنـی	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.

صفحه 14 10.�داعش�
حکومت	اسالمی	عراق	و	شام	)به	عربی:	الدولة	السالمیة	
فـی	العـراق	والشـام(	بـا	نـام	اختصـاری	داعـش.	یـک	گـروه	
اسالم	گرای	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	2014 
ادعـای	خالفـت	جهانـی	کـرد	و	خـود	را	حکومـت	اسـالمی	
نامید.	همچنین	زمانی	بخش	های	بزرگی	از	شـمال	عراق	
و	شـرق	سـوریه	و	بخش	هـای	کوچکـی	را	در	لیبـی،	نیجریه	و	

افغانستان	به	تصرف	خود	درآورده	بود.
ریشـه	داعـش	بـه	جماعـت	توحیـد	و	جهـاد	می	رسـد	کـه	در	
سـال	1999	بـه	رهبـری	ابومصعـب	الزرقـاوی	تأسـیس	شـد	
و	در	سـال	2004	بـه	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	2006	با	چندین	گروه	اسالم	گرای	دیگر	ائتالف	
کرد	و	»مجلس	شـورای	مجاهدین«	را	تشـکیل	داد	که	یک	
عـراق،	 اسـتان	 وسـیع	ترین	 انبـار،	 اسـتان	 در	 مهـم	 قـدرت	
محسوب	می	شد.	در	13	اکتبر	همان	سال،	مجلس	شورای	
مجاهدیـن	بـه	همـراه	چنـد	گروه	شورشـِی	دیگـر	»حکومت	
اسـالمی	عراق«	را	تشـکیل	داد.	ابوایوب	المصری	و	ابوعمر	
بغدادی	دو	رهبر	اصلی	حکومت	اسـالمی	عراق	بودند	که	
در	18	آوریل	2010	در	عملیات	ارتش	آمریکا	کشـته	شـدند	و	

ابوبکر	بغدادی	جایگزین	آن	ها	شد.
بـا	آغـاز	جنـگ	داخلـی	سـوریه	نیروهای	حکومت	اسـالمی	
وارد	سـوریه	نیـز	شـدند	و	در	8	آوریـل	2013	نـام	»حکومـت	
بـا	 از	آن	پـس	 و	 بـر	خـود	نهادنـد	 را	 اسـالمی	عـراق	و	شـام«	
بـه	سـرعت،	 نـام	مخفـف	داعـش	معـروف	شـدند.	آن	هـا	
بخش	هایی	از	شمال	شرقی	سوریه	را	تصرف	کردند	و	شهر	
رقـه	را	بـه	عنـوان	پایتخـت	خـود	انتخـاب	کردنـد.	سـپس	
هم	زمـان	بـا	اقـدام	نظامـی	در	سـوریه	بـه	عـراق	حملـه	کردنـد	
و	موفق	شـدند	رمادی	و	فلوجه	مهم	ترین	شـهرهای	اسـتان	
انبـار	در	عـراق	را	بـه	قلمـرو	خـود	اضافه	کننـد.	در	ژوئن	2014 
دومیـن	 ـ	 موصـل	 تصـرف	 بـا	 داعـش	 موفقیـت	 مهم	تریـن	
شـهر	بـزرگ	عـراق	ـ	بـه	دسـت	آمـد.	گـروه	در	ماه	هـای	بعـد	
نیـز	پیشـروی	های	زیـادی	داشـت	و	تـا	خـرداد	1394	حـدود	
نیمی	از	خاک	سوریه	و	بخش	های	شمال	غربی	عراق	را	در	

تصرف	خود	درآورد.
داعـش	در	ایـن	دوره	بخش	هایـی	از	متصرفـات	خـود	را	نیـز	
از	دسـت	داد	و	از	جملـه	شـهر	مهـم	تکریـت	را	در	فروردیـن	
1394	بـه	ارتـش	عـراق	و	نیـروی	شـبه	نظامی	حشـد	شـعبی	
کـه	بـرای	جنـگ	بـا	این	گروه	تشـکیل	شـده	بـود،	واگـذار	کرد	
بیـن	سـالهای	2014	و	2017	میـالدی	مناطـق	یکـی	پـس	از	
دیگـری	از	داعـش	پـس	گرفتـه	شـد	داعـش	در	سـال	2015 
کنتـرل	شـهرهای	سـنجار	و	رمـادی	را	از	دسـت	داد.	ژوئیـه	
2017	میالدی	موصل	آزاد	شد	و	دسامبر	همان	سال	بغداد	
پیـروزی	بـر	داعـش	را	اعالم	کـرد.	اکتبر	سـال	2017	نیروهای	

دموکراتیک	سوریه	داعش	را	از	رقه	بیرون	راندند.
قاسـم	سـلیمانی	در	21	نوامبـر	2017	طـی	نامـه	ای	بـه	امـام	
خامنه	ای،	رهبر	جمهوری	اسـالمی	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	بوده		است.

صفحه 14 11.�وهابیت�
فرقـه	ای	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	
می	گوینـد.	وهابیـان	در	فـروع	دیـن،	تابـع	احمـد	بـن	حنبـل			
هستند	و	در	عقاید	و	برخی	فروع	به	روش	ابن	تیمیه،	خود	را	
ف	صالح	

َ
ِفیه«	می	خوانند	و	مّدعی	اند	که	بر	سـیره	َسـل

َ
»َسـل

)اصحـاب	پیامبـر؟ص؟	رفتـار	می	کننـد.	بیشـتر	آنان	در	شـبه	
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جزیره	عربستان	سکونت	دارند.	پیشوایان	فکری	این	فرقه،	
ابن تیمیه،	ابن	قیم	و	محمد	بن	عبدالوهاب	هستند.

وهابیان	در	مواجهه	با	قرآن	و	روایات،	به	ظاهِر	آیات	و	اخبار	
عمـل	می	کننـد	و	معتقـد	بـه	تأویـل	نیسـتند	و	هر	آنچـه	را	در	
کتـاب	و	سـّنت	نیابنـد،	بدعـت	می	شـمارند	و	از	ایـن	رو،	
تنها	خود	را	موّحد	دانسته،	دیگر	مسلمانان	را	در	عبادت،	
مشـرک	و	اهـل	بدعـت	می	انگارنـد.	آنـان	بـه	اسـتناد	ظاهـر	
برخی	از	احادیث	و	آیات،	خداوند	را	دارای	اعضا	و	جوارح	

می	دانند	و	به	نوعی	به	تشبیه	و	تجسیم	معتقدند.
بنابر	آموزه	های	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	
اسـالم	و	بیشـتر	مکان	هـای	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	1157ق،	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	می	شود.

صفحه 14 12.�تفتازانی�
سـعدالدین	مسـعود	بـن	عمـر	بـن	عبـداهلل	تفتازانـی،	فقیـه،	
ادیـب،	متکلـم	و	منطـق	دان	سـده	8	ق/14م	می	باشـد.		
قریـه	 تفتازانـی	در	 یـا	722ق	اسـت.	 او	712	 سـال	والدت	
تفتـازان	از	توابـع	نسـا،	در	نزدیکـی	سـرخس،	متولـد	شـد.	از	
تألیفات	او	چنین	برمی	آید	که	وی	به	شهرهای	بسیاری	در	
حوزه	خراسان	بزرگ	همچون	سرخس،	خوارزم،	سمرقند،	

هرات،	غجدوان،	فریومد	و	جام	سفر	کرده	است.
در	 و	 اشـعری	 مشـرب	 کالم،	 در	 وی	 کـه	 اسـت	 معـروف	
فقـه،	مذهـب	شـافعی	داشـته	اسـت.	عـده	ای	او	را	حنفـی	
دانسـته	اند.	برخـی	بـه	گرایش	هـای	کالمـی	وی	بـه	مشـرب	
ماُتریـدی	اشـاره	کرده	انـد.	ولفسـون	گرایـش	وی	را	به	دیدگاه	

ِکالبیه	در	برخی	مسائل	کالمی	نشان	داده	است.
فرهنـگ	 و	 معـارف	 اعتـالی	 و	 گسـترش	 در	 وی	 اهمیـت	

اسـالمی	در	دوره	پـس	از	ویرانگری	هـای	مغـول	بـه	انـدازه	ای	
اسـت	کـه	مورخـان،	وی	را	حد	فاصِل	متقدمان	و	متأخران	
دانسـته	اند.	عمـده		تریـن	فعالیـت	وی	در	حفظ	و	گسـترش	
علـوم،	نـگارش	درس	نامه	هـای	گوناگـون	بـود	کـه	اهـل	علـم	

همواره	به	آن	ها	توجه	داشته	اند.
آثار	او	بر	سه	قسم	است:	درس	نامه،	مانند	تهذیب	المنطق	
و	الـکالم؛	شـرح	درسـنامه	های	رایـج،	ماننـد	شـرح	عقایـد	
نسـفی؛	و	تعلیقـه	بـر	دیگـر	آثـار	و	شـرح	آنهـا،	ماننـد	حاشـیه	
بـر	کّشـاف.	معاصـران	تفتازانـی	و	متأخـران	از	بیش	تـر	آثـار	
وی	اسـتقبال	کرده	انـد.	آثـار	او	در	مراکـز	آموزشـی	بـه	عنـوان	
درسـنامه	در	سـطوح	گوناگون	پذیرفته	شد.	شهرت	آثار	وی	
به	سـرعت	از	مرز	های	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	آن	ها	اشـاره	کـرده،	ازاین	رو	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	نداشته	اند.

صفحه 15 13.�ادریس�مغربی�
ادریس	حسـینی	مغربی	نویسـنده،	روزنامه	نگار	و	مسـتبصر	
مراکشـی،	سـنی	مذهـب	بـود؛	امـا	بخاطـر	امام	حسـین؟ع؟	
شـیعه	شـد	و	کتابی	نوشـت	به	نام	»لقد	شّیعنی	الحسین	«	
یعنـی	امام	حسـین	مـرا	شـیعه	کـرد.	ایشـان	در	ایـن	کتـاب،	
علت	گرویدنش	به	مذهب	تشیع	را	توضیح	می	دهد.	این	
کتـاب	از	دو	مقدمـه	ناشـر	و	مؤلـف	و	شـش	فصـل	تشـکیل	
شـده	اسـت.	وی	در	بخشـی	از	کتاب	خود	می	نویسـد:	»به	
طـور	حتـم	اّمتـی	کـه	حسـین		را	بـه	قتـل	رسـاند	و	اهل	بیـت	
طاهریـن	او	را	بـه	اسـارت	بـرد،	هرگـز	قابـل	اعتمـاد	نیسـتند.	
ایـن	خون	هایـی	کـه	جـاری	شـد	آب	هـای	نهـر	نبـود،	بلکـه	
خون	های	شریف	ترین	کسانی	بود	که	پیامبر	بر	آنان	در	این	
اّمت	وصّیت	نموده	بود.	این	اّمت	خود	باعث	شدند...«

صفحه 15 14.�آنتوان�بارا�
 )1943 )زاده	 بـارا(	 أنطـون	 	- 	Antun Bara( بـارا	 آنتـوان	
نویسـنده،	پژوهشـگر	و	روزنامه	نگار	مسـیحی	سـوری	االصل	
و	سـاکن	کویـت	اسـت.	وی	بخشـی	از	تحقیقـات	خـود	را	در	
موضـوع	زندگـی	امام	حسـین؟ع؟	و	واقعـه	کربـال	صـرف	کـرده	
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اسـت.	اثـر	معـروف	او	الحسـین	فـی		الفکـر		المسـیحی	)بـه	
فارسـی:	حسـین؟ع؟	در	اندیشـه	مسیحیت(	اسـت	و	عالوه	
بـر	ایـن	کتـاب	15	جلـد	کتـاب	دیگر	نوشـته	اسـت	که	بیشـتر	
آن	ها	در	حوزه	ادبیات	و	رمان	و	داستان	است.	از	سال	1966 
تـا	کنـون	عضـو	هیئـت	تحریریـه	روزنامـه		»القبـس«	و	مدیـر	
تحریـر	دو	هــفته	نامـه	»شـبکة	الحـوادث«	اسـت	و	در	برخـی	

شبکه	های	رادیویی		عربی	نیز	فعالیت	داشته		اسـت	.

صفحه 17 15.�کتاب�»مقتل�جامع«�
تاریخ	قیام	و	مقتل	جامع	سیدالشهدا؟ع؟،	مقتل	و	کتابی	
تاریخـی	بـه	زبـان	فارسـی	دربـاره	امام	حسـین؟ع؟	و	واقعـه	
عاشـورا.	ایـن	کتـاب	بـا	همـکاری	گروهـی	از	تاریخ	پژوهـان،	
زیر	نظر	مهدی	پیشـوایی	نگارش	یافته	اسـت.	نویسندگان	
کتاب،	تالش	کرده	اند	مطالب	مقتل	های	مختلف	و	معتبر	
را	در	آن	جمع	کنند.	این	کتاب	افزون	بر	ارائه	مقتلی	جامع،	
عاشـورا،	 تاریخ	نـگاری	 و	 مقتل	نویسـی	 چـون	 موضوعاتـی	
فلسـفه	قیام	امام	حسـین؟ع؟،	سـیر	تاریخی	عزاداری	برای	
امام	حسین؟ع؟	و	زندگی	نامه	یاران	امام	حسین؟ع؟	را	هم	

بررسی	کرده	است.
علمـی	 اثـِر	 را	 کتـاب	 ایـن	 دوانـی	 رجبـی	 محمدحسـین	
عاشـورا	 روز	 مسـائل	 بـه	 تنهـا	 کـه	 دانسـته	 قابل	توجهـی	
نپرداخته،	بلکه	شـبهات	فراوانی	را	نیز	پاسـخ	داده	اسـت.	
یـاران	 بـه	سرگذشـت	 و	توجـه	 او	ریشـه	یابی	واقعـه	عاشـورا	
کتـاب	 مثبـت	 ویژگی	هـای	 دیگـر	 از	 را	 امام	حسـین؟ع؟	

معرفی	کرده	است.

صفحه 17 16.�پیشوایی�
از	 پیشـوایی	 اسـتادمهدی	 المسـلمین	 و	 حجت	االسـالم	
کارشناسـان	اهل	قلم	در	حوزه	تاریخ	اسـالم	در	سـال	1324 
در	شهرسـتان	مشکین	شـهر	چشـم	به	جهان	گشـودند.	وی	
در	سـنین	جوانـی	و	سـال	های	نخسـت	طلبگـی	حسـب	
وظیفـه	بـرای	تبلیـغ	معـارف	دیـن	و	تبییـن	تاریخ	و	حماسـه	

عاشورا	سفرهای	گوناگون	تبلیغی	داشته	اند.
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	اسـالم	
تقدیـم	جامعـه	شـده	کـه	»سـیره	پیشـوایان«	و	»مقتـل	جامع	

سیدالشهداء«	از	معروف	ترین	آن	هاست.
ایشـان	هـم	اکنـون	عضـو	هیئـت	علمـی	گـروه	تاریـخ	اسـالم	
موسسـه	آموزشـی	و	پژوهشـی	امـام	خمینـی	)ره(،	مـدرس	
سـطح	عالـی	تاریخ	اسـالم	مراکـز	تخصصی	و	دانشـگاه	ها،	
عضـو	اتـاق	فکـر	تاریـخ	اسـالم	رادیـو	معـارف	و	کارشـناس	

برنامه	پرسمان	تاریخی	این	رادیو	می	باشد.
گفتنـی	اسـت	برنامـه	پرسـمان	تاریخـی	ایشـان	بـه	صـورت	
نرم	افزار	و	کتاب	تقدیم	تاریخ	دوسـتان	و	پژوهشـگران	شـده	

است.

صفحه 17 17.�کتاب�»شهادتنامه�امام�حسین؟ع؟«�
شـهادتنامه	امام	حسـین؟ع؟،	کتابی	است	به	زبان	فارسی	
که	زیر	نظر	محمد	محمدی	ری	شـهری	و	با	همکاری	سـید	
محمود	طباطبایی	نژاد	و	سید	روح	اهلل	سیدطبائی	گردآوری	
شـده	اسـت.	این	کتاب،	برگرفته	از	دانشـنامه	امام	حسـین	
است.	این	کتاب	دارای	هفت	بخش	و	هر	بخش،	فصول	

متعددی	را	در	بر	دارد:
بـه	حماسـه	 مربـوط	 مباحـث	 مهمتریـن	 نخسـت	 بخـش	
شـهادت	 دربـاره	 پیشـگویی	 دوم	 بخـش	 عاشـورا؛	
امام	حسین؛	بخش	سوم	خروج	امام	حسین؟ع؟	از	مدینه،	
تـا	ورود	بـه	کربـال؛	بخـش	چهـارم	رسـیدن	امام	حسـین؟ع؟	
بـه	کربـال	تـا	شـهادت	ایشـان؛	بخـش	پنجـم	وقایـع	پـس	از	
شـهادت	 بازتـاب	 ششـم	 بخـش	 امام	حسـین؛	 شـهادت	
و	 او	 کشـتن	 در	 کـه	 کسـانی	 فرجـام	 و	 امام	حسـین؟ع؟	
یارانـش	نقـش	داشـتند؛	بخش	هفتـم	عـزاداری	و	گریه	برای	

امام	حسین.

صفحه 17 18.�نشر�دارالحدیث�
مؤسسه	علمی	ـ	فرهنگی	دارالحدیث	به	عنوان	نخستین	
مجموعه	مستقل	حدیث	پژوهی	در	جهان	تشیع،	در	سال	
1374	تأسیس	شد.	این	مؤسسه	از	دو	رکِن:	پژوهشگاه	)در	
قـم(،	دانشـگاه	قـرآن	و	حدیـث	)در	قـم	و	شـهر	رى(	تشـکیل	
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

صفحه 17 19.�آیت�اهلل�احمدی�میانجی�
فقیـه	 )1305-1379ش(	 میانجـی	 احمـدی	 علـی	 میـرزا	
شـیعی،	مـدرس	اخـالق	حـوزه	علمیـه	قـم	و	شـاگرد	عالمـه	
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طباطبایـی.	ایشـان	در	حوزه	هـای	علمیـه	ایـران	تحصیـل	
کـرد	و	بـه	اجتهـاد	رسـید.	وی	ضمـن	تدریـس	فقـه	و	اصـول،	
آثـاری	در	تفسـیر،	فقـه	و	مباحـث	حدیثـی	نوشـته	اسـت.	
کتاب	های	مکاتیب	الرسول،	مکاتیب	االئمه	و	»مالکیت	
خصوصی	در	اسـالم«	از	جمله	آثار	اوسـت.	او	در	آثار	فقهی	
اسـت.	 داشـته	 توجـه	 جامعـه	 روز	 موضوعـات	 بـه	 خـود	
میانجـی	بـه	نظریـه	والیت	فقیه	اعتقاد	داشـت	و	به	احکام	

حکومتی	پای	بند	بود.
او	فعالیت	های	سیاسی	و	اجتماعی	نیز	داشت؛	از	انقالب	
اسـالمی	حمایـت	می	کـرد	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	می	گفت.

صفحه 17 20.�شیخ�عباس�قمی�
عبـاس	بـن	محمد	رضـا	الُقمـی	)1294-1359ق(	مشـهور	
بـه	شـیخ	عبـاس	قمـی	و	نیـز	محـّدث	قمـی	عالـم	شـیعه	
قـرن	چهاردهـم	قمـری	اسـت.	شـیخ	عبـاس	در	قـم	بـه	دنیـا	
آمـد.	او	محـّدث،	مـورخ	و	خطیـب	بـود.	مفاتیـح	الجنـان،	
سفینة	البحار،	نفس	المهموم	و	منتهی	اآلمال	از	مشهورترین	
تألیفات	اوست.	محدث	قمی	در	سال	1359ق	در	نجف	

درگذشت	و	در	حرم	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	دفن	شد.
داسـتان	های	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	می	کنـد.	وی	همچنیـن	می	گویـد	
شـیخ	عبـاس	از	غـرور	و	شـهرت	طلبی	دوری	می	جسـت	و	
زندگی	زاهدانه	ای	داشت	و	من	در	مدتی	که	با	او	بودم	انس	

گرفتم	و	جانم	با	جان	او	درآمیخت.
بـه	گـزارش	دوانـی،	شـیخ	عبـاس	قمی	بـا	تهی	دسـتی	و	نبود	
دوانـی	 مـی	داد.	 ادامـه	 متعـدد	 آثـار	 نـگارش	 بـه	 امکانـات	
همچنین	از	آقا	بزرگ	نقل	کرده	که	هیچ	چیزی	او	را	از	تألیف	
و	تحقیـق	بـاز	نداشـت	و	او	خـود	نیـز	در	نامـه	ای	بـه	آیـت	اهلل	

فیض	قمی	به	مشکالت	پیش	رویش	اشاره	کرده	است.

صفحه 17 21.�َنَفُس�الَمْهموم�
الَمْظلـوم،	 الُحَسـْین	 فـی	ُمصیَبـِة	سـّیدنا	 الَمْهمـوم	 َنَفـُس	
نوشـته	 آن،	 از	 پـس	 وقایـع	 و	 کربـال	 واقعـه	 دربـاره	 کتابـی	
والدت	 از	 کتـاب	 مطالـب	 اسـت.	 قمـی	 عبـاس	 شـیخ	
امام	حسـین؟ع؟	آغاز	و	سـپس	مناقب	امام	سـوم	شـیعیان	
بـه	واقعـه	کربـال	و	 آنـگاه	تمـام	وقایـع	مربـوط	 و	 را	ذکـر	کـرده	
همچنیـن	قیـام	توابیـن،	خـروج	مختـار	و	مرگ	یزید	را	شـرح	
می	دهد.	میرزا	ابوالحسن	شعرانی	با	عنوان	دمع	السجوم	و	
محمدباقر	کمره	ای	با	عنوان	رموز	الشـهاده	این	کتاب	را	به	

زبان	فارسی	ترجمه	کرده	اند.
نام	این	کتاب	برگرفته	از	حدیث	امام	صادق؟ع؟	است	که	
نـا	ِعباَدٌة	َو	

َ
ُه	ل فرمـود:	»َنَفـُس	الَمهموِم	ِلُظلِمنا	َتسـبیٌح	َو	َهُمّ

ِکتماُن	ِسـّرنا	ِجهاُد	فی	َسـبیِل	اهلِل؛	َنَفس	کسـی	که	به	خاطر	
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.

صفحه 18 22.�حادثه�منا�
فاجعـه	منـا،	مرگبارتریـن	حادثـه	در	حـج	تمتـع	کـه	2	مهـر	
1394ش،	)10	ذی	الحجـه	1436ق	و	24	سـپتامبر	2015( 
روی	داد	و	بـه	کشـته	و	مفقـود	شـدن	بیـش	از	هفـت	هـزار	تـن	
از	حاجیـان	انجامیـد.	زائرانـی	از	39	کشـور	جهـان	در	ایـن	
حادثـه	کشـته،	مفقـود	یـا	زخمـی	شـدند.	مقامـات	دولـت	
عربسـتان	پس	از	حدود	سـه	هفته	از	حادثه،	تعداد	رسـمی	
جان	باختـگان	را	7477	نفـر	اعـالم	کردنـد.	بسـته	شـدن	
گذرگاه	شماره	204	و	ازدحام	جمعیت،	دلیل	اصلی	وقوع	
این	حادثه	اعالم	شـد.	بر	اسـاس	آخرین	آمار	منتشـر	شـده،	
شـمار	زائـران	کشـته	و	زخمـی	جمهـوری	اسـالمی	ایـران،	از	
همه	کشـورهای	دیگر	بیشـتر	است.	در	میان	کشته	شدگان	
فاجعه	منا،	برخی	از	روحانیان	و	چهره	های	شناخته	شـده	
می	شـود.	غضنفـر	 دیـده	 کشـورها	 دیگـر	 و	 ایـران	 سیاسـی	
رکن	آبـادی،	سـفیر	پیشـین	ایـران	در	بیـروت،	محمدرحیـم	
آقایی	پـور،	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	
قـوه	قضاییـه،	سـید	حسـین	 مرکـز	شـورای	حـل	اختـالف	
حسـینی،	ارزیـاب	روحانیـون	بعثـه	مقام	معظـم	رهبری؟دم؟،	
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مسـلم	قلی	پـور	گیالنـی	و	محمدرضـا	مویـدی	قمـی،	عضـو	
بعثـه	آیـت	اهلل	حکیـم	و	همچنیـن	5	تـن	از	اعضـای	کاروان	
فعـاالن	قرآنـی،	از	جملـه	محسـن	حاجی	حسـنی	کارگـر،	از	

این	دست	هستند.
مقـام	معظـم	رهبـری	حضـرت	آیـت	اهلل	خامنـه	ای؟دم؟،	در	
اولیـن	واکنش	هـا	بـه	فاجعـه	منـا،	بـا	اعـالم	سـه	روز	عـزای	
دولـت	 ناشایسـته	 اقدامـات	 و	 غلـط	 مدیریـت	 عمومـی،	

عربستان	سعودی	را	عامل	این	فاجعه	دانست.

صفحه 18 23.�ابن�زیاد�
عبید	اهلل	بن	زیاد	بن	ابیه	مشهور	به	ابن	زیاد	)33	-	67ق(	
از	کنیـزی	بـه	نـام	مرجانـه	زاده	شـد.	برخـی	ابـن	زیـاد	را	بـه	
طعنه	به	مادرش	منسوب	کرده	و	»ابن	مرجانه«	خوانده	اند	
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	شـورش	ها	در	مناطـق	اسـالمی،	بـه	قسـاوت	و	
بی	رحمی	شـهرت	داشـته	اسـت.	در	نسب	زیاد	بن	ابیه	نیز	
اختالف	اسـت	و	مشـخص	نیسـت	پدر	او	کیسـت.	از	این	
رو،		وی	را	ابـن	ابیـه	)یعنـی	پسـِر	پـدرش(	خوانده	انـد.	گفتـه		
شـده	ابوسـفیان،	زیـاد	را	حاصـل	زنـای	خود	با	سـمیه،	مادر	
زیـاد	می	دانسـت	و	بدیـن	رو،	معاویـه،	زیـاد	را	بـرادر	خویـش	

می	خواند.
عبید	اهلل	بن	زیاد	فرمانده	نظامی	مشـهور	امویان	و	از	عوامل	
اصلی	شـهادت	امام	حسـین؟ع؟	و	همراهانش	و	اقداماتی	
چون	سـرکوب	قیام	مسـلم	بن	عقیل،	اعزام	لشـکر	به	سوی	
توهیـن	 رسـالت،	 خانـدان	 کـردن	 اسـیر	 امام	حسـین؟ع؟،	
بـا	 بـه	سـر	مبـارک	سیدالشـهداء؟ع؟	و	مجادلـه	و	مناظـره	
حضرت	زینب؟اهس؟	در	این	واقعه	بود.	عبیداهلل	والی	بصره	
بود	و	یزید	او	را	در	سـال	60ق	پس	از	آشـفتگی	اوضاع	کوفه،	
بـا	حفـظ	سـمت	بـه	امـارت	ایـن	شـهر	گماشـت	و	سـرکوب	
قیـام	امام	حسـین؟ع؟	را	بـه	او	سـپرد.	او	در	سـال	65ق	نیـز	
قیام	توابین	را	سرکوب	کرد.	عبیداهلل	به	سبب	نقشی	که	در	
واقعه	کربال	داشـت،	از	شـخصیت	های	منفور	نزد	شیعیان	
اسـت.	او	پـس	از	قیـام	مختـار،	در	جنـگ	خـازر	بـه	دسـت	

ابراهیم	بن	اشتر	کشته	شد.

صفحه 18 24.�شیخ�صدوق�
محمـد	بـن	علـی	بـن	حسـین	بـن	موسـی	بـن	بابویـه	قمـی	
مشهور	به	شیخ	صدوق،	)305	-381ق(	از	علمای	شیعه	
در	قرن	چهارم	هجری	قمری	که	بزرگ	ترین	محّدث	و	فقیه	
مکتب	حدیثی	قم	به	شمار	می	آید.	تولد	شیخ	صدوق	به	
برکـت	دعـای	امـام	زمـان؟جع؟	بـوده	و	حضـرت	ایشـان	را	
فرزندی	مبارک	خواندند.	حدود	300	اثر	علمی	به	او	نسبت	
داده		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	می	تـوان	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	1238	انجام	
گرفت.	پیش	از	این	تاریخ	قبر	او	در	اثر	سـیل	شـکافته	شـد	و	
آشـکار	شـدن	جنازه	سـالم	وی	پس	از	گذشـت	قرن	ها	مایه	

حیرت	همگان	شد.

صفحه 18 25.�کتاب�»اعتقادات«�
أالعتقادات	فی	دین	االمامیة	یا	اعتقادات	االمامیة	مشهور	
بـه	اعتقـادات	صـدوق	کتابی	مختصر	در	علم	کالم	شـیعه	
نوشـته	شـیخ	صـدوق	)متوفـای	381	ق(.	او	در	ایـن	کتاب	
بـا	اسـتناد	بـه	روایـات	معصومـان	بـه	اثبـات	عقائـد	شـیعه	
می	پـردازد.	شـیخ	صـدوق	ایـن	کتـاب	را	هنـگام	سـفر	بـه	
نیشـابور	و	به	درخواسـت	عالمان	نیشـابوری	نوشـته	است.	

این	کتاب	دارای	شروح	و	ترجمه	های	فراوانی	است.
کتـاب	االعتقـادات	مشـتمل	بـر	45	بـاب	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	
بحث	انگیز	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	می	جسـت	در	نقد	و	
بررسـی	کتاب	اسـتاد	خویش،	کتاب	تصحیح	اعتقادات	
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االمامیـه	را	نگاشـت	و	بـه	اصـالح	اتهامـات	نسـبت	داده	
شده	به	شیعه	پرداخت.

صفحه 19 26.�رَجز�
بـه	نوعـی	از	شـعر	کـه	بـا	وزن	خاصـی	کـه	عمومـًا	در	جنـگ	و	
مقـام	بیـان	فخـر	و	شـرافت	خـود	و	اظهـار	شـجاعت	و	برترى	

نسبت	به	دشمن	خوانده	می	شود	َرَجز	گویند.	

صفحه 24 27.�بنی�هاشم�
بنی	هاشـم،	از	تیره	هـای	مشـهور	قبیلـه	ُقَریـش	پیـش	و	پـس	
از	اسـالم	در	مکـه،	کـه	بـه	هاشـم	)عمـرو(	بـن	عبدمنـاف	بن	
قَصّی	بن	ِکالب	منسوب	است	و	پیامبر؟ص؟	از	همین	تیره	
بـوده	اسـت.	بنی	هاشـم	در	هنـگام	ظهـور	اسـالم،	در	زمـان	
زعامت	ابوطالب،	از	پیامبر	اکرم؟ص؟	پشتیبانی	کردند	و	در	

زمان	ائمه	نیز	در	موارد	بسیاری	حامی	آنان	بودند.
بنی	هاشـم،	 مهـم	 خاندان	هـای	 از	 بنی	عبـاس،	 خانـدان	
چندیـن	قـرن	بـر	ممالک	اسـالمی	حکمرانی	کردنـد.	عالوه	
بـر	ایـن،	در	مناطـق	مختلـف	جهـان	اسـالم	و	در	دوره	هـای	
گوناگون	تاریخی،	خاندان	های	دیگری	از	بنی	هاشم	حاکم	
بوده	انـد.	شـرفای	مکـه	و	مدینـه	کـه	قرن	هـا	بـر	ایـن	دو	شـهر	
حکومت	و	سـیادت	داشـتند،	از	بنی	هاشـم	بودند.	در	فقه	
شـیعه،	سـادات	کسـانی	هسـتند	کـه	نسل	شـان	بـه	هاشـم	
می	رسد.	هاشمیان	به	علت	آنکه	پیامبر؟ص؟	از	آنان	بوده،	

مورد	احترام	مسلمانان	بوده	اند.

صفحه 24 28.�مسجد�مدینه�
قسـمت	 در	 مسـجدی	 نبـوی،	 مسـجد	 یـا	 الّنبـی	 مسـجُد	
مرکـزی	شـهر	مدینـه	در	کشـور	عربسـتان	سـعودی	اسـت	کـه	
مرقـد	پیامبـر	اسـالم	؟ص؟	نیـز	در	آن	جـای	دارد.	ایـن	مسـجد	
پس	از	مسجدالحرام	دومین	مسجد	مقدس	جهان	اسالم	
هجـری	 اول	 سـال	 در	 اکـرم؟ص؟	 پیامبـر	 توسـط	 کـه	 اسـت	
سـاخته	شـد	و	در	دوره	های	مختلف	توسـعه	یافته	اسـت.	
را	 جماعـت	 نمازهـای	 مسـجد	 ایـن	 در	 اکـرم؟ص؟	 پیامبـر	
اقامـه	می	کـرد	و	فعالیت	های	سیاسـی	و	اجتماعی	خویش	
را	در	ایـن	مـکان	وسـعت	می	بخشـید.	خانـه	پیامبـر؟ص؟	و	
خانـه	علـی؟ع؟	و	فاطمـه؟اهس؟	نیـز	در	کنـار	این	مسـجد	بوده	
اسـت.	 ملحـق	شـده	 آن	 بـه	 توسـعه	های	مسـجد،	 در	 کـه	
مسجدالنبی	از	مهمترین	زیارتگاه	های	مسلمانان	است	و	
نـزد	شـیعیان	جایگاه	ویـژه	ای	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	می	شد	به	

جز	در	خانه	حضرت	علی؟ع؟	را	ببندد.
احتمـال	دفـن	حضـرت	فاطمـه؟اهس؟	درون	مسـجدالنبی	

بین	قبر	و	منبر	حضرت	رسول؟ص؟.
ایـن	 در	 بقیـع	 ائمـه	 مقبـره	 و	 کنـار	مسـجد	 در	 بقیـع	 وجـود	

قبرستان.

صفحه 25 29.�جنگ�بدر�
َغـْزوه	َبـْدر	یـا	َبدُرالُکبـری،	نخسـتین	جنـگ	بـا	فرماندهـی	
از	 پـس	 قریـش	 مشـرکان	 و	 مسـلمانان	 میـان	 پیامبـر؟ص؟،	
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	غزوه	هـای	کوتـاه	بـه	
شـمار	می	آید	زیرا	بیش	از	یک	نیم	روز	طول	نکشـید.	در	این	
بـه	پیـروزی	 بـودن	 جنـگ،	مسـلمانان	علی	رغـم	کم	شـمار	
اسـیر	 یـا	 کشـته	 مشـرکان	 بـزرگان	 از	 تـن	 چنـد	 و	 رسـیدند	
شدند.	این	پیروزی	جایگاه	مسلمانان	در	مدینه	را	تثبیت	
مسـلمانان،	 پیـروزی	 علـل	 از	 تاریخـی،	 منابـع	 بنابـر	 کـرد.	
جانفشـانی	و	دالوری	مسـلمانان	به	ویـژه	علـی؟ع؟	و	حمـزه	
سیدالشـهداء،	بـود.	ایـن	غـزوه	جـزو	معـدود	جنگ	هایـی	
است	که	در	قرآن	ذکر	شده	و	نمونه	ای	از	امدادالهی	دانسته	

شده	است.

صفحه 25 30.�ُهَبل�
در	 اعـراب	 کـه	 بـود	 ُبتـی	 بزرگ	تریـن	 و	 مهم	تریـن	 ُهَبـل	 ُبـت	
را	 قـرار	داده	و	آن	 از	اسـالم	در	کعبـه	 دوران	جاهلیـت	قبـل	
می	پرسـتیدند	و	بـه	آن	»بـت	اعظـم«	می	گفتنـد.	دو	قبیلـه	از	
عـرب	یعنـی	بنی	کنانـه	و	قریـش	هبل	را	پرسـتش	می	کردند.	
آن	را	بـه	صـورت	انسـان	تراشـیده	بودند.	جنـس	آن	از	عقیق	
سرخ	بود.	دست	راستش	شکسته	شده	بود	و	دستی	از	طال	
برایش	ساخته	بودند.	ُبت	هبل	در	هنگام	فتح	مکه	توسط	
پیامبر	اسالم؟ص؟،	همراه	با	سایر	بت	ها	منهدم	و	نابود	شد.

صفحه 25 31.�ُعّزی�
ُبـت	ُعـّزی،	از	بزرگ	تریـن	بت	ها	نزد	قریش	شـمرده	می	شـد.	
دختـر	 »سـه	 را	 عـزی	 و	 منـات	 الت،	 بـت	 سـه	 عرب	هـا،	
خدا«	می	دانسـتند.	پرسـتندگان	عزی،	خود	را	عبدالعّزی	
می	نامیدنـد،	کـه	به	معنی	»بنده	عزی«	اسـت.	عزی	مظهر	
زمسـتان	نیـز	بـود،	این	بـت	در	»وادی	نخله«	به	صورت	سـه	
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درخت	شور	گز	درآمد	و	الهۀ	سرسبزی	شناخته	شد.	عزی	
بـا	ازدواج	و	زناشـویی	پیونـد	داشـت،	 نـزد	عـرب	جاهلـی	
چنان	کـه	»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	اسـالم؟ص؟	

توسط	»خالد	بن	ولید«	از	میان	رفت.

صفحه 25 32.�امیرنصر�
ابوالحسـن	نصـر	بـن	احمـد	بـن	اسـماعیل	سـامانی	)293 
تـا	331	هـ	.	ق(	ملقـب	بـه	نصـر	دوم،	امیـر	سـامانی	بـود.	امیر	
در	هشت	سـالگی	جانشـین	پادشـاه	شده		اسـت	و	بر	تخت	
پایتخـت	 بخـارا	 زمـان	 آن	 در	 می	کنـد.	 جلـوس	 سـلطنت	
دولـت	سـامانیان	بوده	اسـت.	امیـر	نصـر	بـن	احمد	سـامانی	
مدت	سی	سال	و	اندی	)301	تا	331	ه	.	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	کرده	اسـت.	می	گوینـد	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.

صفحه 26 33.�رودکی�
ابوعبـداهلل	جعفـر	بـن	محمـد	بـن	حکیـم	بـن	عبدالرحمـن	
بـن	آدم	متخلـص	بـه	رودکـی	و	مشـهور	بـه	اسـتاد	شـاعران	
)زاده	4	دی	237،	رودک	–	درگذشـته	319،	پنجکنـت(	
نخسـتین	شـاعر	مشـهور	پارسی	سـرای	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	بی	وفایی	جهان،	اندیشـه	غنیمت	شـمردن	
فرصت،	شادی	و	شادنوشی	روبه	رو	می	شویم.	رودکی	را	پدر	
شـعر	پارسـی	می	داننـد	کـه	بـه	ایـن	خاطر	اسـت	کـه	تا	پیش	
از	وی	کسـی	دیوان	شـعر	نداشته	اسـت	و	این	از	نوشـته	های	
رازی	 ابوحاتـم	 رودکـی-	 عصـر	 هـم	 عربی	نویـس	 ایرانـی	
مسجل	می	گردد.	سبک	شعری	رودکی،	سبک	غالب	آن	
روزگار	یعنـی	سـبک	خراسـانی	اسـت.	ویژگی	هـای	سـبک	
خراسـانی	در	شـعر	رودکـی	نمـود	کامـل	و	جامعـی	دارد	و	بـه	
همین	دلیل	می	توان	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.	می	گویند	رودکـی	در	حدود	
یک	صدهزار	بیت	شعر	سروده	است	و	در	موسیقی،	ترجمه	

و	آواز	نیز	دستی	داشته	است.
مهم	تریـن	اثـر	او	کلیلـه	و	دمنـه	منظـوم	اسـت.	از	دیگـر	آثـار	

رودکی	می	توان	به	سندبادنامه	اشاره	نمود.	

صفحه 26 34.�خوارج�
َخـواِرج،	گروهـی	از	سـپاه	امام	علـی؟ع؟	در	جنـگ	صفیـن	
کـه	علـی	بـن	ابی	طالـب	را	متهـم	بـه	کفـر	کردنـد	و	علیـه	او	
شـوریدند.	آنهـا	کـه	به	دلیل	خروج	علیه	خلیفه	مسـلمین،	
را	 حکمیـت	 کـه	 کسـانی	 همـه	 شـدند،	 نامیـده	 خـوارج	
پذیرفتند	و	معتقد	به	کفر	علی	نبودند،	را	کافر	می	شمردند.
شـعار	دادن	علیـه	امام	علـی	در	مسـجد	کوفـه،	و	تهدیـد	وی	
بـه	قتـل،	از	کارهـای	خـوارج	شـمرده	شـده	اسـت.	آنـان	پس	
از	اجرای	حکمیت،	در	مخالفت	با	امام	علی	سرسخت	تر	
شدند،	با	عبداهلل	بن	وهب	بیعت	کردند	و	در	مسیر	خروج	
از	کوفـه	و	رفتـن	بـه	نهـروان،	مـردم	بی	گناه	را	کشـتند.	خوارج	
به	سـبب	دشـمنی	با	امام	علی؟ع؟،	گاه	نواصب	یا	ناصبه	
نیز	خوانده	شده	اند.	امام	علی	پس	از	اتمام	حجت	با	آنان،	
در	سـال	38ق	و	در	جنـگ	نهـروان	بـا	آنهـا	وارد	جنـگ	شـد	
و	بسـیاری	از	آنهـا	کشـته	شـدند.	بـا	ایـن	حـال	گروهـی	از	آنها	
زنـده	ماندنـد.	فرقه	هـای	مختلـف	خـوارج	در	طـول	تاریـخ	
منقـرض	شـده	اند	و	تنهـا	اباضیـه	کـه	آرای	شـان	بـه	عقایـد	
سایر	مسلمانان	نزدیک	تر	است،	در	مناطقی	از	قبیل	عمان	

و	الجزایر	حضور	دارند.
در	منابـع	اسـالمی،	ویژگی	هـای	مختلـف	و	گاه	متضـادی	
بـرای	خـوارج	ذکر	شـده	اسـت؛	از	جملـه	اینکه	اهل	حفظ	و	
قرائـت	قـرآن	بـدون	تدبر	در	آن	بوده	اند،	جهل	و	تنگ	نظری،	
غـرور	و	سـتیزه	جویی	و	همچنیـن	تعصـب	در	باورهـا.	آنهـا	
اولیـن	گـروه	معـارض	و	اولیـن	فرقـه	دینـی	در	تاریـخ	اسـالم	
دانسـته	شـده	اند.	بـه	بـاور	خـوارج،	کسـی	کـه	مرتکـب	گنـاه	
کبیره	می	شود،	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	بوده	اند.
خـوارج	 میـان	 در	 علمـی	 مباحـث	 بـه	 گرایـش	 آنکـه	 بـا	
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	می	کرده	انـد.	تالیفـات	
مسـتقل	و	غیرمسـتقلی	در	رّد	اندیشـه	ها	و	اعمـال	خـوارج	
رّد	خـوارج	 در	 کـه	 روایاتـی	 از	جملـه	 اسـت؛	 گـزارش	شـده	
قبیـل	 از	 مفسـرانی	 نگاشـته	های	 همچنیـن	 و	 شـده	 نقـل	
ابن	ابی	الحدید	در	رّد	اعتقاد	آنان	به	کافر	بودن	کسـانی	که	

مرتکب	گناه	کبیره	می	شوند.

صفحه 26 35.�معاویة�بن�عمار�
کوفـی	 ابوالقاسـم	 بـه	 ملقـب	 کوفـی	 عمـار	 بـن	 معاویـة	
)درگذشت	175ق(	از	راویان	و	اصحاب	امام	صادق؟ع؟	
و	امام	کاظم؟ع؟.	او	راوی	964	چهار	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.

صفحه 27 بوُثمامه�صاِئدی�
َ
36.�ا

عمـرو	بـن	عبـداهلل	بـن	کعب	معروف	بـه	َابوُثمامـه	صاِئدی،	
از	شـهیدان	کربـال	و	از	اصحـاب	امام	علـی؟ع؟	کـه	در	همـه	
کـرد.	 شـرکت	 آن	حضـرت	 حکومـت	 دوران	 جنگ	هـای	
او	در	قیـام	مسـلم	بـن	عقیـل	فرماندهـی	قبیله	هـای	تمیـم	
و	َهْمـدان	را	بـر	عهـده	داشـت	و	پـس	از	شـهادت	مسـلم،	در	
مسـیر	راه	به	امام	حسـین؟ع؟	پیوست	و	روز	عاشورا	در	کربال	
بـه	شـهادت	رسـید.	ابوثمامـه	روز	عاشـورا	وقـت	نمـاز	ظهر	را	
بـه	امام	حسـین؟ع؟	اطـالع	داد	و	بـه	همیـن	دلیـل	حضرت	

او	را	دعا	کرد.
دربـاره	جزئیـات	نبردهـای	ابوثمامه	مطالب	اندکی	هسـت.	
طبری	می	گوید	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	امام	حسـین؟ع؟	در	کربـال	کـه	
منابـع	تاریخـی	نقل	کرده	اند،	برمی	آید	او	آگاهانه	و	مشـتاقانه	
پذیرفتـه	 را	 شـهادت	 و	 امام	حسـین؟ع؟	 رکاب	 در	 جنـگ	

است.	وی	به	دست	قیس	بن	عبداهلل	به	شهادت	رسید.

صفحه 27 37.�ُمْسِلم�بن�َعقیل�
60ق(،	 )شـهادت:	 طالـب	 ابـی	 بـن	 َعقیـل	 بـن	 ُمْسـِلم	
قیـام	 در	 کوفـه	 در	 او	 سـفیر	 و	 امام	حسـین؟ع؟	 پسـرعموی	
عاشـورا	و	از	آل	ابی	طالـب	بـود.	مسـلم	در	برخـی	فتوحـات	
مسـلمانان	و	نیـز	در	جنـگ	صفیـن	حضـور	داشـت.	او	بـه	

نمایندگـی	از	امام	حسـین؟ع؟	به	کوفـه	رفت	تا	اوضاع	آنجا	
را	بـه	امـام	گـزارش	کنـد	کـه	اگـر	کوفیـان	در	دعـوت	خویـش	
مصّر	و	صادق	اند،	امام	به	آنجا	برود.	مسـلم	در	5	شـوال	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	می	کردند	و	مسـلم	نامه	
امام	حسین؟ع؟	را	برای	آنها	می	خواند.	مسلم	پس	از	اقامت	
در	کوفـه	آغـاز	بـه	گرفتـن	بیعـت	بـرای	امام	حسـین؟ع؟کرد.	
دعوت	به	کتاب	خدا،	سنت	رسول	اهلل،	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.
از	 بـه	نمایندگـی	 بـن	عقیـل	 نفـر	بامسـلم	 در	کوفـه	12	هـزار	
امام	حسـین؟ع؟	بیعـت	کردنـد	و	برای	همراهـی	امام	اعالم	
آمادگی	کردند.	برخی	تعداد	بیعت	کنندگان	را	18	هزار	نفر	
و	برخی	بیش	از	30	هزار	نفر	نیز	نوشته	اند.	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	بی	سـرپناهی	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	
70نفـره	را	بـه	محمـد	بـن	اشـعث	داد	کـه	مسـلم	را	دسـتگیر	
کنـد	و	بـه	قصـر	بیاورنـد.	مسـلم	دسـتگیر	شـد	و	در	روز	عرفـه	
)سـال	60	قمـری(	بـه	دسـتور	عبیـداهلل	بـه	شـهادت	رسـید.	
ماجرای	تنها	ماندن	و	شهادت	او	در	کوفه،	موضوع	یکی	از	
روضه	های	مشهور	در	میان	شیعیان	است	که	در	روز	عرفه	و	

گاه	در	اول	محرم	خوانده	می	شود.
مسـلم	بـا	رقیـه	دختـر	امام	علـی؟ع؟	ازدواج	کـرد	و	از	ایـن	رو،	
دامـاد	امام	علـی؟ع؟	بـوده	اسـت.	در	واقعـه	کربـال،	در	چنـد	
مورد	به	فرزندان	مسـلم	اشـاره	شـده	اسـت.	از	جمله	اینکه	
زمانی	که	خبر	شـهادت	مسـلم	را	در	مسـیر	بین	مکه	و	کوفه	
به	امام	حسـین؟ع؟		دادند،		علی	اکبر؟ع؟	پیشـنهاد	داد	که	
برگردند	و	بی	وفایی	کوفیان	را	یادآوری	کرد.	فرزندان	مسـلم	
بـا	ایـن	نظـر	مخالفـت	کـرده	و	امـام	را	بـه	ادامـه	راه	تشـویق	
زمـره	 در	 فرزنـدان	وی	 از	 تعـدادی	 نـام	 کردنـد.	همچنیـن،	
شهدای	کربال	یاد	شده	است.	از	آن	میان	شهادت	عبداهلل	
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بـن	مسـلم	و	محمـد	بـن	مسـلم	در	کربـال	در	منابع	کهن	ثبت	
شده	است.

صفحه 28 38.�ُحَصین�بن�ُنَمیر�
ُحَصیـن	بـن	ُنَمیـر	)درگذشـت	66	یـا	67ق(،	از	سـرداران	
بنی	امیـه	در	دوران	معاویـه،	یزیـد	و	مـروان	بـن	حکـم.	وی	را	
همچنیـن	 و	 امام	علـی؟ع؟	 دشـمنان	 سرسـخت	ترین	 از	
بـه	 یزیـد	 انتخـاب	 بـه	 را	 کـه	معاویـه	 از	کسـانی	دانسـته	اند	
جانشـینی	خـود	تشـویق	می	کـرد.	برخی	روایـات	از	حصین	
بن	نمیر	به	عنوان	صاحب	ُشرطه	)رئیس	پلیس(	عبیداهلل	
بن	زیاد	در	سال	60ق،	و	در	شمار	سرداران	لشکر	عبیداهلل،	
ضمن	رویدادهای	قیام	امام	حسین؟ع؟	و	واقعه	کربال،	نام	
برده	اند؛	اما	ظاهرًا	وی	را	با	حصین	بن	َتمیم	تمیمی	اشتباه	
کرده	انـد.	طبـری	از	حصیـن	بـن	تمیـم	تمیمـی	بـه	عنـوان	
صاحـب	شـرطه	عبیـداهلل	یـاد	می	کنـد	و	از	وی	در	حـوادث	
مربـوط	بـه	قیـام	امام	حسـین؟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	66	یا	67ق	در	
جنگ	خازر	به	دست	ابراهیم	بن	مالک	اشتر،	کشته	شد.

صفحه 28 39.�َحبیب�بن�ُمظاِهر�
قبیلـه	 از	 61ق(	 )شـهادت	 َاَسـدی	 ُمظاِهـر	 بـن	 َحبیـب	
حضـرت	 خـاص	 اصحـاب	 از	 و	 کوفـه	 اهـل	 بنی	اسـد،	
امـام	حسـن؟ع؟	و	امام	حسـین؟ع؟.	 یـاران	 از	 علـی؟ع؟	و	
حبیـب	مـردی	عابـد	و	بـا	تقـوا	و	حافـظ	کل	قـرآن	کریـم	بـود	و	
هـر	شـب	بـه	نیایـش	و	عبـادت	خـدا	می	پرداخـت.	زندگـی	
پـاک	و	سـاده	ای	داشـت.	آن	قـدر	بـه	دنیـا	بی	رغبـت	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	امام	حسـین؟ع؟	
بـرای	آمـدن	بـه	کوفـه	دعوتنامـه	نوشـتند.	وی	هنگامـی	کـه	
بیعت	شـکنی	کوفیـان	را	دیـد،	مخفیانه	از	کوفه	خارج	شـد	

و	خود	را	به	امام	رساند.
نگرانـی	 از	 را	 حبیـب	 هـالل،	 بـن	 نافـع	 عاشـورا،	 شـب	 در	
امـام	 یـاران	 وفـاداری	 دربـاره	 امام	علـی؟ع؟،	 دختـر	 زینـب	

را	 امام	حسـین	 و	حبیـب،	اصحـاب	 نافـع	 آگاه	سـاخت.	
گـرد	آوردنـد	و	همگـی	نـزد	امـام	رفتنـد	و	اعـالن	کردنـد	کـه	تـا	
آخریـن	قطـره	خـون	خـود	از	خانـدان	پیامبـر؟ص؟	حمایـت	
خواهند	کرد.	صبح	عاشـورا،	امام	حسـین؟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	
در	 کشـت.	 را	 دشـمن	 افـراد	 از	 نفـر	 	62 و	 مـی	زد،	 شمشـیر	
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.	امام	حسـین؟ع؟	خـود	را	بـه	بالین	او	رسـاند	و	
فرمود:	»َاْحَتِسـُب	َنْفسـی	و	حماة	َاصحابی«	پاداش	خود	و	
یاران	حامی	خود	را،	از	خدای	تعالی	انتظار	می	برم.	حبیب	
بن	مظاهر	فرزندی	به	نام	قاسم	داشت.	قاسم	وقتی	به	بلوغ	

رسید	بدیل	بن	صریم	را	کشت.

صفحه 28 40.�مرحوم�سماوی�
ترکـی	فضلـی	)1292-1370ق(	 بـن	طاهـر	 شـیخ	محمـد	
معـروف	بـه	»َسـماوی«	از	مجتهـدان،	عالمـان،	قاضیـان،	
ادیبان	و	شاعران	شیعه	در	قرن	چهاردهم	هجری.	شهرت	
عمـده	سـماوی	بـه	جهـت	عالقـه	زیـاد	او	بـه	نسـخه	برداری	
ایـن	 از	 و	 بـوده	 نـادر	 کتـب	 گـردآوری	 و	 کتاب	هـای	خطـی	
در	 سـماوی	 اسـت.	 بـوده	 غنـی	 کتابخانـه	ای	 دارای	 رو	
1370ق	در	نجـف	درگذشـت	و	در	حجـره	شـماره	7	حـرم	
امام	علـی؟ع؟	بـه	خـاک	سـپرده	شـد.	کتـاب	ابصـار	العیـن	
کربـال	 شـهدای	 معرفـی	 موضـوع	 بـا	 الحسـین	 انصـار	 فـی	

مشهورترین	اثر	اوست.

صفحه 28 41.�کتاب�»إْبصاُر�الَعین«�
إْبصـاُر	الَعیـن	فـی	أْنصـاِر	الُحسـین؟ع؟	اثـر	شـیخ	محمـد	
سـماوی	)متوفـای	1370ق(	دربـاره	یـاران	امام	حسـین؟ع؟	
در	واقعه	کربال	و	قبل	از	آن،	اعم	از	شهدا	و	مجروحان.	مؤلف	
در	این	کتاب،	112	نفر	از	یاران	امام	را	با	ذکر	طوایف	و	قبایل	
آنـان	بیـان	می	کنـد.	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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متعدد	با	عنوان	»ضبط	الغریب«	به	توضیح	لغات	یا	وجه	
تسـمیه	ها	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.

صفحه 29 42.�عبداهلل�بن�حوزه�
عبداهلل	بن	حوزه	تمیمی	)کشـته	شـده	روز	عاشـورا	61	ق(،	
از	سـپاهیان	عمـر	بـن	سـعد	در	واقعـه	کربـال،	کـه	روز	عاشـورا	
پـس	از	برخـورد	و	گفت	وگـو	با	امام	حسـین؟ع؟،	مـورد	نفرین	
نفریـن	 مشـاهده	 شـد.	 کشـته	 و	 گرفـت	 قـرار	 حضـرت	 آن	
امـام	و	جریـان	مـرگ	او	سـبب	شـد	تـا	مسـروق	بن	وائـل	که	به	
امید	دسـت	یافتن	به	سـر	امام	حسـین؟ع؟،	در	پیشـاپیش	
نیروهای	سـواره	نظام	لشـکر	عمر	بن	سـعد	حرکت	می	کرد،	

صحنه	جنگ	را	ترک	کند.

صفحه 29 ْشَعث�
َ
43.�ُمحّمد�بن�ا

ابـن	 بـه	 معـروف	 ِکْنـدی،	 َقْیـس	 ْبـن	 َاْشـَعث	 بـن	 ُمحّمـد	
اشـعث	)درگذشـت:	سـال	67ق(،	از	عامالن	واقعه	کربال.	
پـدر	محمـد،	اشـعث	بن	قیـس	کندی	رئیس	قبیلـه	کنده	و	
کارگزار	امام	علی؟ع؟	در	آذربایجان	بود.	او	در	جنگ	صفین	
در	لشـکر	امام	علـی؟ع؟	بـود	و	در	تحریـک	خـوارج	بـر	ضـد	
امام	علـی	نقـش	داشـت.	مـادر	او،	ام	فـروه	دختـر	ابوقحافـه	
بـود.	از	ایـن	رو	خواهـرزاده	خلیفه	اول	اسـت.	برادرش	قیس	
بـن	اشـعث	در	واقعـه	کربـال	از	سـپاهیان	عمـر	بـن	سـعد	بود.	
خواهـرش	جعـده	همسـر	امـام	حسـن	مجتبـی؟ع؟	بـود	کـه	

ایشان	را	به	شهادت	رساند.
را	در	دسـتگیری	مسـلم	 زیـاد	 ابـن	 نیروهـای	 فرماندهـی	 او	
انتسـاب	 عاشـورا	 روز	 در	 داشـت.	 عهـده	 بـر	 عقیـل	 بـن	
امام	حسـین؟ع؟	بـه	پیامبـر	اکـرم	را	انـکار	کـرد.	پـس	از	واقعه	
کربـال	از	مخالفـان	قیـام	مختـار	بـود	و	نیروهـای	مختـار	بـه	او	
دسـت	نیافتنـد.	سـرانجام	در	جنـگ	مصعـب	بـن	زبیـر	بـا	

مختار	ثقفی	کشته	شد.

صفحه 30 مه�
َ
ّم�َسل

ُ
44.�أ

مه	از	همسران	
َ
ّم	َسل

ُ
هند	دختر	ابوامیة	بن	مغیرة	مشهور	به	أ

پیامبـر	اکـرم؟ص؟	کـه	ام	المومنیـن	خوانـده	شـده	اند.	وی	بـا	
پذیـرش	اسـالم،	در	سـال	های	نخسـتین	بعثـت	پیامبر،	در	
زمـره	اولیـن	مسـلمانان	در	آمـد	و	بـه	دسـتور	پیامبـر	همـراه	بـا	
عده	ای	از	مسـلمانان	به	سرپرسـتی	جعفر	بن	ابی	طالب	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؟،	ام	سلمه	پس	از	خدیجه؟اهس؟،	
ام	سـلمه	 اسـت.	 بـوده	 پیامبـر؟ص؟	 زنـان	 بافضیلت	تریـن	
دارای	فضائـل	و	کماالتـی	بـود	کـه	مـورد	حسـادت	عایشـه	
و	مایـه	انـدوه	او	می	شـد.	ام	سـلمه	در	غـزوات	و	سـریه	های	
متعـددی	چـون	ُمَریسـیع،	خیبـر،	حدیبیـه،	خنـدق،	فتـح	
مکه	و	حنین،	رسول	خدا	را	همراهی	کرد.	ام	سلمه	همواره	
در	همراهـی	اهـل	بیـت	می	کوشـید	بنابـر	روایـات،	ام	سـلمه	
پـس	از	رحلـت	پیامبر؟ص؟	یکـی	از	مدافعان	اهل	بیت؟مهع؟	
در	 فاطمـه؟اهس؟	 از	حضـرت	 می	رفـت،	چنانکـه	 شـمار	 بـه	
برابـر	انـکار	ابوبکـر	نسـبت	بـه	میـراث	پیامبـر؟ص؟	دفـاع	کـرد	
وی	 محبـت	 مانـد.	 محـروم	 عطـاء	 از	 خـود	 سـال	 آن	 در	 و	
امام	حسـین؟ع؟	 تربیـت	 کـه	 بـود	 بدانجـا	 تـا	 اهل	بیـت	 بـه	
-در	دوران	کودکـی-	بـه	ایشـان	محـول	شـده	بـود	وحتـی	در	
دوران	یزیـد	پـس	از	شـهادت	حضرت	امام	حسـین؟ع؟،	به	
عزاداری	پرداخت.	طبق	بعضی	از	نقل	ها	پیامبر،	مقداری	
از	خاک	کربال	را	به	ام	سلمه	داده	بود	و	او	نیز	آنرا	در	شیشه	ای	
نگهـداری	می	کـرد.	حضـرت	فرمـوده	بـود	هـر	گاه	دیـدی	کـه	
ایـن	خـاک،	بـه	خـون	تبدیل	شـد،	بـدان	که	فرزندم	حسـین	
کشته	شده	است.	روزی	ام	سلمه	در	خواب،	رسول	خدا	را	
با	چهره	ای	غمگین	و	لباسـی	خاک	آلود	دید،	که	حضرت	
به	او	فرمود:	از	کربال	و	از	دفن	شهدا	می	آیم.	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	همسایه	ها	آمدند،	ماجرا	را	به	آنان	بیان	
کـرد.	ایـن	ماجـرا	در	روایـات،	بـه	»حدیـث	قـاروره«	معـروف	
است.	اکثر	مورخان،	تاریخ	رحلت	ام	سلمه	را	بعد	از	واقعه	

عاشورا	دانسته	اند.

صفحه 30 45.�حدیث�ثقلین�
حدیث	ثقلین	حدیثی	مشهور	و	متواتر	از	پیامبر	اسالم؟ص؟	
دربـاره	جایـگاه	قـرآن	کریـم	و	اهـل	بیـت	پیامبـر؟ص؟	در	دیـن	
اسـالم	پـس	از	آن	حضـرت.	بـر	اسـاس	ایـن	حدیـث،	پـس	
و	 قـرآن	 بـه	 بایـد	 هدایـت	 بـرای	 پیامبـر؟ص؟،	 درگذشـت	 از	
کنـار	 در	 همـواره	 دو،	 ایـن	 و	 جسـت	 تمسـک	 بیـت	 اهـل	
یکدیگرنـد.	صّحـت	انتسـاب	ایـن	حدیـث	بـه	پیامبر؟ص؟	
را	همه	مسـلمانان،	شـیعه	و	سـنی،	پذیرفته	و	حدیث	را	در	
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کتاب	های	حدیثی	خود	آورده	اند.	شیعیان	با	تکیه	بر	این	
حدیـث،	معتقـد	بـه	لـزوم	امامـت	و	عصمت	امامـان؟ع؟	و	

نیز	دوام	امامت	در	همه	زمان	ها	هستند.
این	حدیث	در	نقل	های	مختلف،	با	عبارت	های	گوناگون	
آمده،	اما	محتوای	همه	آن	ها	یکی	است.	در	اصول	کافی،	
ـی	َتـاِرک	 از	کتـب	اربعـه	و	اصلـی	شـیعه	آمـده	اسـت:	»...ِإِنّ
	

ّ
	َو	َجَل 	َعَزّ وا	کَتاَب	اهلَلِّ

ُّ
ْن	َتِضل

َ
ُتْم	ِبِهَما	ل

ْ
َخذ

َ
ْمَریِن	ِإْن	أ

َ
ِفیکْم	أ

کْم	
ّ
ْغـُت	ِإَن

َّ
ـاُس	اْسـَمُعوا	َو	َقْد	َبل یَهـا	الَنّ

َ
ْهـَل	َبیِتـی	ِعْتَرِتـی	أ

َ
َو	أ

یِن	َو	
َ
َقل

ّ
ُتْم	ِفی	الَث

ْ
ا	َفَعل کْم	َعَمّ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َحْوَض	َفأ

ْ
ی	ال

َ
َسَتِرُدوَن	َعل

ْهُل	َبیِتی	...«.
َ
	ِذکُرُه	َو	أ

ّ
	َجَل ِن	کَتاُب	اهلَلِّ

َ
َقال

ّ
الَث

سـنن	نسـائی	از	صحـاح	سـته	اهـل	سـنت،	ایـن	حدیـث	را	
چنین	نقل	می	کند:	»...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...«.	

صفحه 30 46.�سید�عبدالهادی�شیرازی�
فقیـه،	 )1305-1382ق(	 شـیرازی	 عبدالهـادی	 سـید	
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	
بـرد.	در	سـال	1326  پایـان	 بـه	 میـرزا	محمدتقـی	شـیرازی	
ه.ق.	رهسـپار	نجـف	اشـرف	گردیـد	و	درس	خـارج	فقـه	و	
اصول	را	در	درس	محمدکاظم	خراسـانی	و	شـیخ	الشـریعه	
درس	 در	 را	 و	حکمـت	 فلسـفه	 کـرد.	 شـرکت	 اصفهانـی،	
و	درس	 شـیرازی	 اصتهباناتـی	 الهـی،	محمدباقـر	 حکیـم	
اخـالق	را	از	شـیخ	رضـا	تبریـزی	آموخـت.	از	شـاگردان	وی	
می	توان	آیات	عظام	محمدتقی	جعفری	تبریزی،	حسـین	
یوسـفی	 محمـود	 مظفـر،	 محمدرضـا	 خراسـانی،	 وحیـد	
غروی	و	ابوالحسن	شیرازی	را	نام	برد.	وی	پس	از	درگذشت	
را	عهـده	دار	شـد.	 ابوالحسـن	اصفهانـی	مرجعیـت	 سـید	
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	10	صفر	
1382ق.	در	کوفـه	بـر	اثـر	بیمـاری	تـب	درگذشـت	و	در	حـرم	

امیرالمومنین	در	نجف	به	خاک	سپرده	شد.

صفحه 31 47.�آیت�اهلل�گلپایگانی�
)متولـد	 تقلیـد	 مراجـع	 از	 گلپایگانـی	 سـیدمحمدرضا	
ذی	القعـده		 	8 در	 متوفـی1414ق-1372ش(	 1316ق-	
سـال	1316ق،	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	سه	سـالگی	
مادر	و	در	ُنه	سالگی	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	آیت	اهلل	عبدالکریم	حائری	
یـزدی	شـرکت	کـرد.	وی	پـس	از	چهـار	سـال	بـا	مهاجـرت	
آیـت	اهلل	حائـری	بـه	قـم،	بـه	آنجـا	رفـت	و	در	مدرسـه	فیضیه	
سـاکن	شـد.	او	پـس	از	فـوت	آیـت	اهلل	عبدالکریـم	حائـری	
درس	 در	 مـاه	 سـه	 مـدت	 بـه	 و	 رفـت	 نجـف	 بـه	 یـزدی،	
ضیاءالدیـن	عراقـی	و	سیدابوالحسـن	اصفهانـی	شـرکت	
کرد.	همچنین	در	زمان	حضور	هشت	ماهه	میرزای	نائینی	
و	سیدابوالحسـن	اصفهانـی	در	قـم،	در	درس	آنهـا	حضـور	
یافت.	او	همچنین	در	قم	در	درس	سیدحسـین	بروجردی	
هـم	حاضـر	می	شـد.	وی	در	قـم	بـا	سـیداحمد	خوانسـاری	

هم	بحث	بود.
ایشـان	پـس	از	درگذشـت	آیـت	اهلل	بروجـردی،	به	مرجعیت	
مرتضـی	 یـزدی،	 حائـری	 مرتضـی	 عظـام	 آیـات	 رسـید.	
مطهری،	سـید	محمد	حسـینی	بهشتی،	لطف	اهلل	صافی	
گلپایگانـی	و	ناصـر	مـکارم	شـیرازی	از	شـاگردان	او	بوده	انـد.	
آیـت	اهلل	گلپایگانـی	در	مـواردی	چـون	کشـتار	مـردم	در	قیـام	
امـام	 تبعیـد	 و	 بازداشـت	 و	 فیضیـه	 واقعـه	 پانـزده	خـرداد،	
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	
از	فعالیت	هـای	عام	المنفعـه	ایـن	مرجـع	 اسـالمی	لنـدن	

تقلید	است.
سـیدمحمدرضا	گلپایگانی	در	18	آذر	1372ش	برابر	با	24 
جمادی	الثانـی	1414ق	در	98	سـالگی	در	قـم	درگذشـت.	
عـزای	 روز	 ایـران،	هفـت	 اسـالمی	 وقـت	جمهـوری	 دولـت	
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	آیت	اهلل	

خامنه	ای؟دم؟	در	تشییع	جنازه	وی	در	تهران،	شرکت	کرد.
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صفحه 36 48.�عابس�
عابس	بن	ابی	شبیب	شاکری	)درگذشت	61ق(،	یا	عابس	
بـن	شـبیب	شـاکری،	از	یـاران	امام	حسـین؟ع؟	و	شـهیدان	
کربال	و	اهل	قبیله	بنی	شـاکر	از	قبیله	بنی	همدان.	عابس	از	
خاصان	امام	علی؟ع؟	و	از	یاران	امام	حسـین؟ع؟	بود.	وی	
از	اوصاف	پسندیده	قومش	در	حد	کمالش	بهره	مند	بود؛	او	
از	رجـال	شـیعه	و	از	رؤسـای	آنهـا	و	مـردی	شـجاع	و	خطیبـی	
از	مهتـران،	دالوران،	 و	 توانـا	و	عابـدی	پرتـالش	و	متهّجـد	
نقـل	 بـود.	 شـیعه	 و	شـب	زنده	داران	 عابـدان،	 سـخنوران،	
شده	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	جنگ	صّفین	در	حق	مردان	
بـا	اخـالص	و	شـجاع	بنی	شـاکر	فرمودنـد:	»لـو	تمت	عدتهم	
ألفا	لعبد	اهلل	حق	عبادته؛	اگر	تعداد	قبیله	بنی	شاکر	به	هزار	

نفر	می	رسید،	حّق	عبادت	خدا	به	جا	آورده	می	شد.«
مسلم	بن	عقیل	پس	از	ورود	به	کوفه،	وارد	منزل	مختار	ثقفی	
گردید.	شیعیان	کوفه	از	ورود	نماینده	ویژه	امام	حسین؟ع؟	
بـا	خبـر	شـدند،	در	خانـه	مختـار	اجتمـاع	کردنـد.	مسـلم	در	
ایـن	اجتمـاع،	نامـه	امام	حسـین؟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	
نمی	دهـم	و	نمی	دانـم	نیت	شـان	چیسـت	و	از	جانـب	آنهـا	
وعـده	فریبنـده	نمی	دهم.	به	خدا	قسـم	از	چیـزی	که	درباره	
آن	تصمیـم	گرفتـه	ام	سـخن	می	گویـم	هنگامـی	کـه	دعـوت	
کنید	می	پذیرم	و	همراه	شما	با	دشمنان	تان	می	جنگم	و	با	
شمشیر	از	شما	دفاع	می	کنم	تا	به	پیشگاه	خداوند	روم	و	از	
ایـن	کار	جـز	ثـواب	چیزی	نمی	خواهـم.«.	پس	از	او،	حبیب	
بـن	مظاهـر	ایسـتاد	و	بـرای	یـاری	امام	حسـین؟ع؟،	اعـالم	
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	نامـه	ای	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	ابی	شبیب	و	قیس	بن	مسهر	صیداوی	
به	سـوی	امام	ارسـال	داشـت.	پس	از	رسـاندن	نامه،	عابس	
بـا	امام	حسـین؟ع؟	و	کاروانـش	همـراه	شـد	و	از	مکـه	تـا	کربال	
بـه	شـهادت	 روز	عاشـورا	 در	 و	 نمـود	 را	همراهـی	 امـام؟ع؟	
رسـید.	پیکـر	بی	سـر	عابـس	را	امام	حسـین؟ع؟	بـه	خیمـه	

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

صفحه 37 49.�میَثم�تّمار�
امـام	 امام	علـی؟ع؟،	 یـاران	 از	 کوفـی،	 َاَسـدی	 تّمـار	 میَثـم	
حسـن	مجتبـی؟ع؟	و	امام	حسـین؟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	
می	فروخـت	و	از	ایـن	رو،	بـه	او	لقـب	تّمـار	دادنـد.	کرامـات	و	
پیش	گویی	هایـی	بـه	او	نسـبت	داده	انـد.	میثـم،	شـخصی	
حاضـر	جـواب	بـود؛	هنگامـی	کـه	بـه	نمایندگـی	معترضان	
بازار	کوفه،	در	دربار	عبیداهلل	بن	زیاد	سـخن	گفت،	ابن	زیاد	
از	منطـق،	سـخنوری،	فصاحـت	و	بالغـت	او	در	شـگفت	
مانـد.	خطابه	هـای	او	بـر	ضـد	حکومـت	امویـان،	وی	را	در	
میـان	دشـمنان	ایـن	حکومـت	بـارز	سـاخت.	میثـم،	مـرگ	
معاویه	را	پیشگویی	کرد	و	خبر	شهادت	امام	حسین؟ع؟	را	
بـرای	زنـی	مّکـی	به	نام	جبله،	گفت.	او	همچنین	از	پیش،	
از	دسـتگیری	اش	توسـط	سـرکرده	طایفـه	خـود	و	شـهادتش	
بـه	دسـتور	ابـن	زیـاد	و	آزادی	مختار	از	زندان	خبـر	داد.	وجود	
ایـن	ویژگی	هـا	در	میثـم	تّمـار	سـبب	شـده	اسـت	تـا	او	را	در	
شمار	اصحاب،	حواریون	و	یاران	برگزیده	امام	علی؟ع؟	به	
شـمار	آورنـد.	در	سـال	60،	کمـی	پیـش	از	قیـام	امام	حسـین	
و	حادثـه	کربـال،	میثـم	بـرای	عمـره	رهسـپار	مکـه	شـد.	چـون	
امـام	را	نیافـت،	سـراغ	او	را	از	اّم	سـلمه	گرفـت.	اّم	سـلمه	او	را	
از	احـوال	امـام	آگاه	نمـود.	میثـم	کـه	عـازم	بازگشـت	بـه	کوفـه	
بود،	از	امّ	سـلمه	خواسـت	به	امام	سـالم	برساند	و	بگوید	نزد	

خداوند	با	امام	دیدار	خواهد	کرد.
او	بـه	دسـتور	ابـن	زیـاد	بـه	دار	آویختـه	شـد.	امام	علـی	میثـم	
را	از	چگونگـی	شـهادتش،	قاتـل	وی	و	آویخته	شـدنش	بـه	
درخـت	نخلـی	کـه	آن	را	بـه	او	نشـان	داده	بـود،	آگاه	سـاخته	
برابـر	 او	در	 پـاداش	مقاومـت	 کـه	 بـود	 او	بشـارت	داده	 بـه	 و	
خواسـت	ابـن	زیـاد	آن	اسـت	کـه	در	آخـرت،	کنـار	امـام	در	
درجه	ای	شایسته	خواهد	بود.	گفته	شده	است	میثم	کنار	
آن	درخـت	نمـاز	می	خوانـد	و	بـا	آن	سـخن	می	گفـت.	میثـم	
خبر	شهادتش	را	که	از	زبان	امام	علی؟ع؟	شنیده	بود،	برای	
دیگـران	نقـل	می	کـرد.	مرقـد	میثم	تمار،	در	نزدیکی	مسـجد	

کوفه	قرار	دارد.
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صفحه 37 50.�مختار�
مختار	بن	ابی	عبید	َثَقفی	)1-67ق(،	رهبر	یکی	از	قیام	ها	
برای	خونخواهی	امام	حسین؟ع؟،	از	تابعین	و	اهل	طائف	
بـود.	بعضـی	گفته	اند:	فرقه	کیسـانیه	به	او	منسـوب	اسـت.	
کیسـان	بـه	معنـای	زیرک	و	باهوش	اسـت.	به	نقـل	از	اصبغ	
کـه	طفلـی	 را	 مختـار	 روزی	حضـرت	علـی؟ع؟	 نباتـه	 بـن	
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	گفته	اند	لقب	کیسان	
برگرفتـه	از	نـام	یکـی	از	مشـاوران	و	فرماندهـان	وی	اسـت	کـه	

کنیه	ابوعمره	داشت.
مختار	میزبانی	مسـلم	بن	عقیل،	سـفیر	امام	حسـین؟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	قاتـالن	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؟	می	دانند.	مختار	
پس	از	18	ماه	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.

صفحه 40 َهب�
َ
51.�ابول

عبدالُعـّزی	بـن	عبدالمطلـب	)درگذشـته	2ق(	مشـهور	بـه	
َهـب،	عمـوی	پیامبر؟ص؟	و	از	سرسـخت	ترین	دشـمنان	

َ
ابول

جمیـل	 ام	 همسـرش،	 و	 ابولهـب	 بـود.	 اسـالم	 پیامبـر	
پیامبـر؟ص؟	را	بسـیار	آزار	دادنـد	و	در	مخالفـت	بـا	اسـالم	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	می	رساند.	گاهی	به	دنبال	
پیامبر؟ص؟	راه	می	افتاد	و	او	را	با	سنگ	می	زد؛	به	گونه	ای	که	
پای	وی	را	خون	آلود	می	کرد	و	او	را	دروغ	گو	می	خواند.	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	اسـالم	می	شـد.	
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.

صفحه 40 52.�ابوجهل�
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	
اسـالم	بـود.	او	رنـج	و	آزار	فراوانـی	بـر	مسـلمانان	و	بنی	هاشـم	
تحمیـل	کـرد.	تـالش	برای	قطـع	رابطه	قریش	با	بنی	هاشـم،	
طراحـی	 و	 پیامبـر؟ص؟	 از	 ابولهـب	 حمایـت	 از	 ممانعـت	
و	 اسـالم	 علیـه	 او	 اقدامـات	 از	 پیامبـر؟ص؟،	 قتـل	 توطئـه	
مسـلمانان	بـود.	وی	در	جنـگ	بـدر	در	71	سـالگی	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	
معاذ		بن	عمرو	و	معاذ		بن	عفراء	کشـته	شـد	و	هنوز	رمقی	در	
بدن	داشت	که	عبداهلل		بن	مسعود،	سر	او	را	از	تن	جدا	کرد.

صفحه 41 53.�َشَبث�بن�ِربِعی�
َشـَبث	بـن	ِربِعـی	بـن	حصین	تمیمـی	یربوعی	)درگذشـت	
حدود	70ق(،	از	اشـراف	کوفه	و	شـخصیت	های	بی	ثبات	
تاریـخ	اسـالم.	شـبث،	از	مخالفـان	عثمـان	و	فرماندهـان	
مسـیر	 در	 او	 بـود.	 در	جنـگ	صفیـن	 امام	علـی؟ع؟	 سـپاه	
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	کربـال،	از	کسـانی	بـود	کـه	بـه	
امام	حسـین؟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	می	کرد	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	70ق	درگذشت.
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امام	حسـین؟ع؟	در	روز	عاشـورا	خطـاب	بـه	افـرادی	ماننـد	
شبث	بن	ربعی	فرمود:

»ای	شـبث	بـن	ربعـی!		ای	حّجـار	بـن	أبجـر!		ای	قیـس	بـن	
اشـعث!...	مگر	شـما	برایم	ننوشته	بودید:	میوه	ها	رسیده،	
باغ	هـا	سرسـبز	شـده	و	نهرهـا	لبریـز	گردیـده،	]اگـر	بیایـی[	بـر	

سپاهی	که	برایت	آماده	شده،	وارد	خواهی	شد،	بیا؟!«

صفحه 41 54.�مرجئین�
فرقـه	مرجئـه،	یکـی	از	شـعب	و	فـرق	انحرافـی	در	اسـالم	بـه	
شـمار	مـی	رود.	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،	
او	 ایمـان	 بـه	 انجـام	دهـد	ضـرری	 قـرآن	و	کعبـه	 آتـش	زدن	
نمی	رسد	و	ایمانش	مانند	ایمان	جبرئیل	و	میکائیل	است.	
مرجئه	قومی	هستند	که	به	ایمان	اکتفاء	نموده	و	اعمال	را	
در	ایمـان	مدخلیـت	نمی	دهنـد.	مراتب	ایمـان	را	متفاوت	
نمی	داننـد	و	بـا	وجـود	ایمـان	معصیـت	را	مضـر	نمی	دانند.	
همانطور	که	با	وجود	کفر	اطاعت	فائده	ای	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	حکومت	های	جائر	اموی	را	تایید	می	کردند.
نظریـه	ارجـاء	خطـر	بزرگـی	بـرای	اخـالق	فـردی	و	اجتماعـی	
اسـت	و	از	جملـه	عوامـل	بـرای	رشـد	و	ترویـج	فسـاد	و	بـی		بند	
و	بـاری	اسـت.	زیـرا	در	ایـن	تفکـر	گناه	کبیره	ضـرری	به	ایمان	
نمی	زنـد	و	بـه	صاحـب	کبیـره	نمی	تـوان	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	واجب	االطاعـه	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	نکرده	اند	بلکه	به	تقویت	این	تفکر	
می	پرداختنـد.	اهل	بیـت؟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	می	خواهنـد	کـه	فرزندانشـان	را	بـا	
شـناخت	معـارف	اهل	بیـت؟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.

صفحه 46 55.�عمر�بن�سعد�
عمـر	بـن	سـعد	بـن	ابی	وّقـاص	معـروف	بـه	عمـر	سـعد	و	ابـن	
سـعد	)کشـته	شـده	در	65	یـا	66	یـا	67ق(،	فرمانـده	سـپاه	
عبیـداهلل	بـن	زیـاد	در	واقعـه	کربـال	بـوده	اسـت.	خوارزمـی	بـه	
نقـل	از	ابـن	اعثـم	کوفـی	می	گویـد	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.
گفته	اند	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	امام	حسـین؟ع؟	کـرد.	عمر	بن	
سـعد	بـا	لشـکر	چهـار	هـزار	نفـری	بـه	کربـال	رفـت.	عصـر	روز	
تاسـوعا	عمر	سـعد	سـوار	بر	اسـب	شـد	و	به	سـپاهیان	خود	
گفت:	»ای	لشـکریان	خدا!	سـوار	شـوید	که	شما	را	بشارت	
آمـاده	جنـگ	شـد.	وقتـی	امام	حسـین	 بـاد.«	سـپاه	کوفـه	
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	امام	حسین؟ع؟	
و	یارانـش	دسـتور	داد	بـر	بـدن	آنـان	اسـب	بتازنـد.	ابـن	سـعد	
بـه	حکومـت	ری	نرسـید	و	در	سـال	66	ق	بـه	دسـت	مختار	
ثقفی	کشـته	شـد.	او	از	شـخصیت	های	منفور	نزد	شیعیان	

بوده	و	در	زیارت	عاشورا	لعن	شده	است.
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صفحه 46 56.�َعمرو�بن�َحّجاج�
َعمرو	بن	َحّجاج	َمذِحجی	ُزَبیدی	از	فرماندهان	لشکر	عمر	
بن	سـعد	در	واقعه	کربال.	عمرو	بن	حجاج	از	کسـانی	بود	که	
به	امام	حسـین؟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	امام	حسین؟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.

صفحه 47 َنس�بن�حاِرث�اسدی�کاِهلی�
َ
57.�ا

َاَنس	بن	حاِرث	کاِهلی	از	اصحاب	پیامبر؟ص؟	و	از	شهدای	
کربـال.	گفته	انـد	وی	در	جنـگ	بـدر	و	جنـگ	ُحَنیـن	شـرکت	
ه	 داشـته	اسـت.	پـدر	او	حـارث	بـن	نبیه	جزو	اصحـاِب	ُصِفّ
بـوده	اسـت.	او	راوی	حدیثـی	از	پیامبـر	دربـاره	کشـته	شـدن	
امام	حسـین؟ع؟	در	کربـال	اسـت.	او	گفتـه	اسـت:	از	رسـول	
	ابنـی	هـذا	-َیعنـی	الُحسـین-	 خـدا	شـنیدم	کـه	فرمـود:	»إَنّ
ِمْنُکـم	 ذلـك	 َشـِهَد	 َفَمـْن	 َکربـالء	 هـا	

َ
ل 	

ُ
یقـال ِبـأرٍض	 ُیْقَتـل	

َیْنُصْرُه؛	این	پسرم	)یعنی	حسین(	در	سرزمینی	که	به	آن	
ْ
َفل

کربال	گفته	می	شود،	کشته	می	شود.	پس	هر	یک	از	شما	آن	
را	درک	کرد،	او	را	یاری	کند.«

به	گفته	َبالُذری،	َاَنس	که	در	کوفه	زندگی	می	کرد	برای	پرهیز	
از	وارد	شـدن	در	جنـگ،	از	کوفـه	خـارج	شـد.	او	در	منزلـگاه	
قصـر	بنی	مقاتـل	گفتگوی	امام	حسـین؟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	امام	حسین؟ع؟	پیوست.
بنـا	بـر	نقـل	برخـی	منابـع،	َاَنـس	قبـل	از	عاشـورا	به	خواسـت	
امام	حسـین؟ع؟	نـزد	عمـر	سـعد	رفـت	تـا	او	را	موعظـه	کنـد.	
وقتـی	بـر	عمر	سـعد	وارد	شـد،	بر	او	سـالم	نکـرد.	عمر	گفت:	
چرا	بر	من	سـالم	نکردی؟	مگر	من	مسـلمان	نیسـتم؟	انس	
گفت:	به	خدا	سوگند	تو	مسلمان	نیستی	چون	می	خواهی	
پسـر	رسـول	خـدا؟ص؟	را	بکشـی.	عمـر	سـر	بـه	زیـر	انداخت	و	

گفت	به	خدا	سوگند	می	دانم	قاتل	حسین	در	آتش	است،	
ولی	گریزی	از	اجرای	فرمان	امیر	عبیداهلل	بن	زیاد	نیست.

انـس	در	روز	عاشـورا	از	امام	حسـین؟ع؟	اجـازه	گرفـت	و	بـه	
میـدان	رفـت	و	رجـز	خوانـد	و	پـس	از	کشـتن	چندیـن	نفـر	بـه	
)غیـر	 مقدسـه	 ناحیـه	 زیـارت	 در	 او	 نـام	 رسـید.	 شـهادت	

معروفه(	آمده	است.

صفحه 47 58.�محمد�بن�سعد�
ابوعبـداهلل	محمـد	بـن	سـعد	بـن	منیـع،	مشـهور	بـه	کاتـب	
بغـداد	 مشـهور	 سـیره	نویس	 و	 مـورخ	 	)230-168( واقـدى	
موالـی	 از	 او	 اسـت.	 الکبـرى	 الطبقـات	 کتـاب	 مؤلـف	 و	
حسـین	بـن	عبـداهلل	نـواده	عبـاس	عمـوى	پیامبـر	بـود.	ولی	
ابـن	خلـکان	بنـا	بـه	مسـتندى	نامعلـوم	او	را	زهـرى	شـمرده	
است.	همو	از	وى	تعبیر	به	بصرى	کرد	و	زاخائو	و	برخی	دیگر	

بصره	را	محل	تولد	او	دانسته	اند.
غیـر	 در	 کـه	 اسـت	 سیره	نویسـانی	 نخسـتین	 از	 سـعد	 ابـن	
مدینه	نشـأت	یافتند	چه	آنکه	غالب	سـیره	نویسـان	پیش	
از	او	چـون	ابـن	اسـحاق	و	واقـدى	مدنی	انـد.	او	از	جمعـی	
از	برجسـته	ترین	مشـایخ	بصـره	کوفـه	و	بغـداد	چـون	هشـیم	
بـن	بشـیر،	اسـماعیل	بـن	علیـه،	وکیـع	بـن	جـراح،	سـفیان	
ابونعیـم	 و	 عـدى	 بـن	 هیثـم	 کلبـی،	 هشـام	 عیینـة،	 بـن	
فضـل	بـن	دکیـن،	روایـات	تاریخـی	و	حدیـث	فـرا	گرفـت.	او	
مدتـی	نیـز	در	مدینـه	اقامـت	گزیـد	و	از	مشـایخ	آن	دیـار	چون	
معـن	بـن	عیسـی،	محمـد	بـن	اسـماعیل	بـن	ابـی	فدیـک	و	
ابوحمزة	انس	بن	عیاض،	اسـتماع	نمود.	از	برخی	مشـایخ	
مکـی	چـون	احمـد	بـن	محمـد	ازرقـی	و	سـعید	بـن	منصـور	

حدیث	شنیده	است.
زمان	دقیق	حضور	او	در	حجاز	دانسـته	نیسـت؛	قدر	مسـلم	
ایـن	اسـت	کـه	او	در	سـال	189	در	مدینه	بـوده	و	پیش	از	210 
به	عراق	بازگشـته	اسـت.	به	جز	افراد	یاد	شـده	نام	ده	ها	تن	
دیگـر	از	مشـایخ	ابـن	سـعد	در	اسـانید	کتاب	طبقـات	دیده	
می	شـود.	او	حتـی	از	رجـال	هـم	طبقـه	خـود	چـون	یحیـی	
بـن	معیـن	روایـت	کـرده	اسـت.	او	در	بغـداد	بـه	حلقـه	درس	
محمـد	بـن	عمـر	واقـدى	پیوسـت	و	از	خـواص	شـاگردانش	
گردید	به	طورى	که	به	کاتب	واقدى	شهرت	یافت.	با	توجه	
به	خروج	واقدى	در	180	ه.	از	مدینه	به	عراق	و	سن	ابن	سعد	
در	آن	زمان	بعید	به	نظر	می	رسد	که	سابقه	آشنایی	آن	دو	به	
مدینه	برگردد	او	آثار	و	مرویات	استادش	واقدى	را	در	تاریخ	و	
غیر	آن	در	اختیار	داشـت	و	مهم	ترین	راوى	آثار	او	بود	و	برای	
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تدویـن	آثـار	خـود	از	آنها	بهره	گرفت	و	بسـیارى	را	در	طبقات	
گنجانید.

ابـن	سـعد	سـنی	متعصبـی	اسـت	کـه	مذهـب	او	بـه	وضـوح	
از	کتابـش	پیداسـت	امـا	زمانـی	کـه	مأمـون	اعـالم	کـرد	همـه	
بایـد	بـه	خلـق	قرآن	گواهـی	دهند	وى	همراه	یـک	گروه	هفت	
نفرى	به	رقه	فرا	خوانده	شـد	و	در	آنجا	به	خلق	قرآن	اعتراف	
کرد.	این	مطلب	ضمن	اینکه	نشانه	اعتبار	و	اهمیت	مقام	
اجتماعـی	اوسـت	بـا	توجـه	بـه	عقایـد	او	بـه	نظـر	می	رسـد	از	
روى	ناچارى	صورت	گرفته	باشد	به	همین	جهت	نویسنده	
مقدمه	طبقات	)السلمی-طبقات-الطبقة	الخامسه(	این	
کار	ابن	سعد	را	تقیه	دانسته	است.	ابن	سعد	راوى	در	قرائت	
قرائـات	 بـه	خصـوص	 قرائـات	مختلـف	 و	 بـوده	اسـت	 نیـز	
قاریان	مدینه	را	از	واقدى	فرا	گرفته	و	نزد	یعقوب	بن	اسحاق	
حضرمی	قارى	بصره	و	از	قاریان	دهگانه	نیز	حاضر	می	شده	

است.	ابن	سعد	در	62	سالگی	در	بغداد	وفات	کرد.

صفحه 47 59.�کتاب�»الطبقات�الکبری«�
الطبقات	الکبری،	نام	کتابی	از	محمد	بن	سـعد	بن	منیع	
و	 پیامبـر	اسـالم؟ص؟	 و	سـیره	 زندگـی	 بـا	موضـوع	 بغـدادی	
یاران	ایشـان	بوده	و	در	آغاز	سـده	سـوم	هجری	نوشـته	شـده	
است.	این	کتاب	که	طبقات	ابن	سعد	نیز	نامیده	می	شود	
از	مهم	تریـن	منابـع	سیره	نویسـی	و	صحابه	شناسـی	)رجـال	

حدیث(	به	شمار	می	رود.	
همـه	 بـود	 واقـدی	 کاتـب	 و	 شـاگرد	 کـه	 سـعد	 ابـن	
دست	نوشـته	های	او	را	در	دسـت	داشـته	و	توانسـت	کـه	بـا	
توسعه	دانش	حدیثی	و	تاریخی	خود	از	طریق	تحصیل	در	
شـهرهای	مختلـف	عـراق	و	حجاز،	نوشـته	های	اسـتادش	
واقدی	را	تکمیل	کند.	اما	تنظیم	و	منسجم	کردن	همه	این	
مطالب	توسط	خودش	مقدور	نشد	و	پس	از	وفاتش	توسط	
شـاگرد	مبـّرز	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	مهم	تریـن	کتابـی	اسـت	کـه	از	قـرن	
بـه	 مربـوط	 مطالـب	 از	 بسـیاری	 و	 مانـده	 باقـی	 سـه	 و	 دو	
بررسـی	 و	همچنیـن	 ایشـان	 اصحـاب	 و	 اکـرم	 نبـی	 سـیره		
شـخصیت	های	مهـم	اسـالم	تا	زمـان	خودش	را	در	بـر	دارد.	
ایـن	کتـاب	از	منابـع	مهـم	مورخـان	وسیره	نویسـان	متاخـر	
از	اوسـت	و	دانشـمندانی	مثـل	بیهقـی،	ابـن	اثیـر،	ذهبـی،	
ابـن	حجـر	و	دیگـران	مطالـب	آن	را	نقـل	و	بررسـی	کرده	انـد.	

شـده	 تالیـف	 فـراوان	 طبقـات،	 عنـوان	 بـا	 کتاب	هایـی	
اسـت؛	اما	کتاب	ابن	سـعد	اهمیت	بسـزایی	در	این	زمینه	
دارد	و	علـت	آن	هـم	تقـدم	در	جامعیـت	نسـبت	بـه	سـایر	
کتاب	های	تالیف	شده	است	و	اینکه	مفصل	ترین	کتاب	

در	زمینه	صحابه	شناسی	و	سیره	شناسی	می	باشد.
چهـار	 حـدود	 دربـاره	 فراوانـی	 اطالعـات	 کتـاب	 ایـن	 در	
هـزار	و	دویسـت	و	پنجـاه	شـخص	کـه	از	آغـاز	اسـالم	تـا	دهـه	
چهـارم	قـرن	سـوم	هجری	قمری	سـهمی	در	روایت	حدیث	
زن	 نفـر	 تعـداد،	ششـصد	 ایـن	 از	 اسـت.	 آمـده	 داشـته	اند	
هستند	و	بقیه	آنها	مرد	هستند.	جلد	اول	و	بیش	از	نصف	
جلـد	دوم	آن	بـه	پیامبـر؟ص؟	اختصـاص	دارد	و	سـپس	بـه	
صحابـه		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	
عـده	ای	از	راویـان	متاخـر	از	ابـن	سـعد	نیـز	موجـود	اسـت	کـه	
نشـانه	تدوین	کتاب	توسـط	شـاگردان	ابن	سـعد	می	باشـد.	
ابـن	سـعد	کـه	یـک	سـنی	مذهب	متعصـب	بوده	اسـت	در	
بسـیاری	از	مـوارد،	در	شـرح	حـال	شـخصیت	های	شـیعه	و	
نقـل	وقایـع	مربـوط	بـه	شـیعه	کینـه	ورزی	خـود	به	شـیعیان	را	

اظهار	کرده	است.
روش	مولـف	در	تالیـف	طبقـات	»حدیثـی«	بـوده	و	حتـی	
جزیی	ترین	مطالب	را	با	نقل	سند	ذکر	کرده	است.	هر	طبقه	
از	این	کتاب	تقریبًا	یک	دوره	بیست	ساله	را	در	بر	می	گیرد.

صفحه 47 60.�عریان�بن�هیثم�
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«.

صفحه 48 61.�کنیسه�
محـل	 یـا	 یهودیـان	 نیایـش	گاه	 بـه	 کنشـت	 یـا	 کنیسـه	

اجتماعات	دینی	یهودیان	گفته	می	شود.

صفحه 48 62.�عملیات�فتح�المبین�
عملیـات	فتح	المبیـن	از	عملیات	هـای	نظامـی	ایـران	بـر	
علیـه	نیروهـای	عـراق،	در	فروردیـن	1361	در	خـالل	جنـگ	
ایران	و	عراق	بود،	که	با	تلفات	باالی	انسـانی	پس	از	هفت	
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و	 ایرانـی	 نیروهـای	 قاطـع	 پیـروزی	 بـا	 و	 سـنگین	 نبـرد	 روز	
عقب	نشـینی	ارتـش	عـراق،	به	پایان	رسـید.	این	عملیات	
فروردیـن	 	2 دوشـنبه	 روز	 بامـداد	 دقیقـه	 سـی	 سـاعت	 در	
1361	در	جبهه	جنوبی،	در	منطقه	غرب	شـهرهای	دزفول	
و	شـوش	بـا	وسـعت	حـدود	2500	کیلومتـر	مربـع	در	اسـتان	
خوزسـتان	انجـام	شـد.	طرح	ریـزی	عملیـات	فتح	المبیـن	
از	اواسـط	آبـان	1360	آغـاز	شـده	بود.	بسـیاری	بـر	این	باورند	
عـراق	 و	 ایـران	 جنـگ	 عطـف	 نقطـه	 عملیـات	 ایـن	 کـه	
نیروهـای	 رانـدن	 بیـرون	 بـه	 منجـر	 نهایـت	 در	 کـه	 اسـت،	
عراقـی	از	بخـش	بزرگـی	از	خـاک	خوزسـتان	شـد.	هـر	چنـد	
برخی	دیگر	از	مفسـران	جنگ،	عملیات	بیت	المقدس	را	
تعیین	کننده	تریـن	عملیـات	در	طـول	جنـگ	ایـران	و	عراق	

می	دانند.
عملیات	فتح	المبین	باعث	آزادسازی	2400	کیلومتر	مربع	
از	سـرزمین	های	اشـغالی،	شـامل	ده	ها	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	فتح	المبین	با	پیروزی	قاطع	نیروهای	
مناطـق	 از	 مربـع	 کیلومتـر	 	2500 آزادسـازی	حـدود	 و	 ایـران	
اشـغال	شـده	توسـط	ارتـش	عـراق،	بـه	پایان	رسـید.	تلفات	
نیروهـای	ایـران	حـدود	30٫000	نفـر	و	تلفـات	نیروهـای	عراق	

25٫000	نفر	به	عالوه	15٫000	نفر	اسیر	گزارش	شده	است.

صفحه 49 63.�صفویه�
صفویـه	یـا	صفویـان	)حک	907	-1135	ق(	سلسـله	ای	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.
در	 کـه	 بودنـد	 صوفیانـه	 طریقـت	 یـک	 اعضـای	 صفویـان	
اردبیلـی	 صفی	الدیـن	 شـیخ	 توسـط	 قمـری	 هفتـم	 قـرن	
بنیان	گـذاری	شـد.	در	نیمـه	دوم	قـرن	نهـم	تحـت	رهبـری	
پـدر	شـاه	اسـماعیل،	 شـیخ	جنیـد	و	شـیخ	حیـدر	جـد	و	
نهضتـی	مذهبـی،	سیاسـی	و	نظامـی	صـورت	یافـت	کـه	
سـرانجام	در	آغاز	قرن	دهم	توانسـت	با	فتح	تبریز	به	دسـت	
را	 سیاسـی	 قـدرت	 اسـماعیل	 رهبـری	 و	 قزلبـاش	 سـپاه	
کـه	 تـا	سـال	1135ق	 گیـرد.	حکومـت	صفویـه	 در	دسـت	
اصفهان	توسط	شورشیان	افغان	سقوط	کرد	ادامه	یافت.

ایـران	عصـر	صفـوی	در	زمینه	هـای	نظامـی،	فقهـی	و	هنری	
از	 دعـوت	 آورد.	 دسـت	 بـه	 چشـمگیری	 پیشـرفت	های	
فقهـای	بنـام	تشـیع	خصوصـا	از	جبـل	عامـل	لبنـان	باعث	
تـا	پشـتوانه	فکـری	و	عقیدتـی	ایـن	حکومـت	شـیعه	 شـد	
بنیادیـن	شـود	و	ایـن	امـر	توانسـت	زمینـه	پـرورش	فقهـای	
و	 مالصـدرا	 کاشـانی،	 فیـض	 میردامـاد،	 چـون	 معروفـی	
محمدباقر	مجلسـی	شـود.	ادبیات	نیز	در	این	دوره،	رنگی	
شـیعی	و	مذهبـی	بـه	خـود	گرفـت	و	مرثیه	سـرایانی	ماننـد	

محتشم	کاشانی	وارد	این	عرصه	شدند.

صفحه 49 64.�آل�بویه�
بویـه	 بـه	 منسـوب	 شـیعه،	 و	 ایرانـی		 سلسـله	ای	 بویـه،	 آل	
تـا	 	322 سـال	های	 خـالل	 در	 کـه	 ابوشـجاع	 بـه	 معـروف	
448ق/933-1056م،	بـر	بخـش	بزرگـی	از	ایـران	و	عـراق	
داشـتند.	 حکومـت	 شـام	 شـمالی	 مرزهـای	 تـا	 جزیـره	 و	
حکومـت	آل	بویـه	برای	تقویت	و	رونق	مراسـم	شـیعه	امامیه	
اهتمام	فراوان	ورزید	و	مراسـم	عزاداری	امام	حسـین؟ع؟	در	
عاشـورا	و	جشـن	والیت	حضرت	علی؟ع؟	در	غدیر	خم	را	
بـا	شـکوه	و	عظمـت	برپـا	کـرد.	همچنیـن	در	پرتـو	حکومـت	
ایـن	سلسـله	ایرانـی،	قبـور	ائّمـه	شـیعه	در	عـراق	مرّمـت	و	
بازسازی	شد	و	سّنت	زیارت	مشاهد	شریفه،	رو	به	گسترش	
بی	سـابقه	نهاد.	شـعائر	دیگر	شـیعه	امامیه	همچون	گفتن	
	َعلیـا	َولـی	اهلل	در	اذان،	 َعَمـْل	و	َاْشـَهُد	َاَنّ

ْ
َحـی	َعلـی	َخیـِر	ال

استفاده	از	مهر	نماز	و	تسبیحی	که	از	تربت	امام	حسین؟ع؟	
ساخته	شده	بود،	از	دیگر	نمادهای	شیعه	امامیه	در	عراق	

عهد	آل	بویه	خوانده	شده	است.

صفحه 49 65.�یوم�اإلنذار�
حدیـث	یوُم	الـّدار	مشـهور	بـه	حدیـث	یوم	النـذار	و	حدیـث	
از	 آن،	 در	 کـه	 اسـت	 اکـرم؟ص؟	 پیامبـر	 از	 روایتـی	 عشـیره،	
و	 بپذیرنـد	 را	 او	 دعـوت	 می	خواهـد	 خـود	 خویشـاوندان	
خالفـت	 و	 وصایـت	 بـه	 آن	 ضمـن	 در	 و	 بیاورنـد	 اسـالم	
علـی	بـن	ابـی	طالـب؟ع؟	تصریـح	می	کنـد.	بنابـر	گـزارش	
منابـع	تاریخـی،	حدیثـی	و	تفسـیری،	ایـن	حدیـث	پـس	از	
آن	صادر	شـد	که	در	سـال	سـوم	بعثت،	طبق	آیه	214	سـوره	
شعراء	مشهور	به	آیه	انذار،	پیامبر	مامور	شد	تا	اقوام	نزدیک	
ۀ	

ّ
خویش	را	به	اسالم	دعوت	کند.	این	حدیث	از	جمله	ادل

متکلمـان	امامیـه	در	اثبـات	خالفـت	بالفصـل	و	وصایـت	
امام	علی؟ع؟	است.
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شـرح	ماجـرا	از	ایـن	قـرار	اسـت:	بـه	نقـل	منابـع	تاریـخ	اسـالم	
بعثـت،	 سـوم	 سـال	 در	 انـذار	 آیـه	 نـزول	 بـا	 قـرآن،	 تفسـیر	 و	
بـه	علـی؟ع؟	دسـتور	داد	غذایـی	فراهـم	کنـد	 پیامبـر؟ص؟	
تـا	در	 بـه	میهمانـی	فرابخوانـد	 را	 و	فرزنـدان	عبدالمطلـب	
ایـن	جلسـه	فرمـان	الهـی	را	اجـرا	و	آنـان	را	بـه	اسـالم	دعـوت	
کنـد.	حـدود	40	نفـر	از	جمله	ابوطالـب،	حمزه	و	ابولهب	به	
میهمانی	آمدند.	گفته	اند	که	غذا	به	ظاهر	اندک	بود	و	برای	
آن	جمعیت	کافی	نبود؛	اما	همگی	خوردند	و	سـیر	شـدند	
و	چیـزی	از	آن	کـم	نشـد.	بدیـن	رو،	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	امام	علـی؟ع؟	مأموریت	یافت	
خویشـاوندان	 از	 و	 تهیـه	 غـذا	 قبلـی	 ترتیـب	 همـان	 بـا	 کـه	
پیامبـر؟ص؟	دعـوت	کنـد.	بـار	دوم	و	یـا	سـوم	پیامبر؟ص؟	پس	

از	صرف	غذا	فرمود:
َعَرِب	َجاَء	

ْ
ُم	َشاّبًا	ِفی	ال

َ
ْعل

َ
	َما	أ ی	َواهلَلِّ ِلِب	ِإِنّ ُمَطّ

ْ
»یا	َبِنی	َعْبِدال

ْنیا	
ّ

ـی	َقْد	ِجْئُتُکْم	ِبَخیـِر	الُد ـا	ِجْئُتُکـْم	ِبِه	ِإِنّ ْفَضـَل	ِمَمّ
َ
َقْوَمـُه	ِبأ

یُکْم	یَؤاِزُرِنی	
َ
یِه	َفأ

َ
ْدُعَوُکْم	ِال

َ
ْن	أ

َ
ی	أ

َ
	َتَعال َمَرِنی	اهلَلُّ

َ
ِخَرِة	َو	َقْد	أ

ْ
َواآل

ِخی	َو	َخِلیَفِتی	ِفیُکم؟
َ
ْن	یُکوَن	أ

َ
ی	أ

َ
ْمِر	َعل

َ ْ
ی	َهذا	ال

َ
َعل

ای	فرزنـدان	عبدالمطلـب!	بـه	خـدا	قسـم	در	میـان	عـرب،	
جوانی	را	سـراغ	ندارم	که	چیزی	بهتر	از	آنچه	من	برای	شـما	
آورده	ام،	بـرای	قومـش	آورده	باشـد.	مـن	خیر	دنیا	و	آخرت	را	
بـرای	شـما	آورده	ام.	خـدا	بـه	مـن	فرمـان	داده	اسـت	تـا	شـما	
را	به	سـوی	او	فراخوانـم،	اکنـون	کدام	یـک	از	شـما	مـرا	یـاری	
می	کند	تا	برادر	من	و	)وصی	و(	جانشـین	من	در	میان	شـما	

باشد؟«
کوچک	تـر	 همـه	 از	 کـه	 امام	علـی؟ع؟	 نـداد.	 پاسـخ	 کسـی	
یـاری	می	کنـم«.	 را	 تـو	 بـود،	گفـت:	»ای	پیامبـر	خـدا!	مـن	
ِخی	َو	َوِصیی	َو	َخِلیَفِتی	ِفیُکْم	

َ
ا	أ

َ
	َهذ پیامبر؟ص؟	فرمود:	»ِإَنّ

ِطیُعـوا؛	ایـن	بـرادر،	وصـی	و	جانشـین	مـن	در	
َ
ـُه	َوأ

َ
َفاْسـَمُعوا	ل

میان	شماست.	سخن	او	را	بشنوید	و	از	او	اطاعت	کنید«.	
بـه	 و	 می	خندیدنـد	 کـه	 حالـی	 در	 برخاسـتند؛	 جمعیـت	
ابوطالب	می	گفتند:	»محمد	امر	کرد	که	از	پسـرت	اطاعت	

کنی	و	به	حرف	او	گوش	فرا	دهی.«
مورخان	و	مفسران	با	نام	ها	و	تعابیر	متعددی	از	این	رویداد	
»بیعـة	 تعبیـر	 بـا	 نیـز	 روایـات	 برخـی	 در	 و	 کرده	انـد]3[	 یـاد	

العشیرة«	از	آن	یاد	شده	است.

صفحه 49 66.�حاکم�َحْسکانی�
بـن	 احمـد	 بـن	 عبـداهلل	 بـن	 عبیـداهلل	 ابوالقاسـم،	 قاضـی	
محمـد	بـن	احمـد	بـن	محمـد	بـن	حسـکان	قرشـی	عامری	
نیشـابوری،	معـروف	بـه	ابن	حـذاء	)ابن	حـداد(،	از	علمـای	
بـزرگ	قـرن	پنجـم	هجـری	اسـت.	عبیـداهلل	در	نیشـابور	در	
کودکـی	 همـان	 از	 او	 آمـد.	 دنیـا	 بـه	 علـم	 اهـل	 خانـواده	ای	
در	محضـر	پـدر	و	پدربـزرگ	خـود	بـه	فراگیـری	علـم	و	دانـش	
مشـغول	شـد	و	خود	را	آماده	کرد	تا	یکی	از	چهره	های	بزرگ	
علم	و	دانش	در	جهان	اسـالم	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	)320-	423	هجـری(	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	)363-	450	هجری(	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	عهـده	دار	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	می	آیند.
بـود.	 خـود	 دوران	 مشـهور	 علمـای	 از	 حسـکانی	 حاکـم	
از	 تـا	 می	آمدنـد	 او	 درس	 پـای	 حدیـث	 روات	 از	 بسـیاری	
او	شـیخی	 بگیرنـد.	 روایـت	 اجـازه	 یـا	 و	 بشـنوند	 روایـت	 او	
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	
می	داننـد	و	برخـی	دیگـر	او	را	از	علمـای	شـیعه	می	داننـد	که	
تقیـه	می	کـرده	اسـت.	ابن	طـاووس	دربـاره	ایشـان	می	گوید:	
الجمهـور«،	 اعیـان	رجـال	 مـن	 الحسـکانی	کان	 »الحاکـم	
حاکم	حسـکانی	از	شـخصیت	های	برجسته	علمای	اهل	
تسـنن	بـود.	ذهبـی	در	کتـاب	تذکـرة	الحفـاظ	می	گویـد:	»و	
وجدت	له	مجلسا	یدل	علی	تشیعه	و	خبرته	بالحدیث	و	
هو	تصحیح	خبر	رد	الشمس	و	ترغیم	النواصب	الشمس«،	
کتابـی	از	ایشـان	یافتـه	ام	کـه	داللـت	بـر	شـیعه	بـودن	ایشـان	
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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.	عـالوه	بـر	آن،	او	خـود	نیـز	در	آنجـا	جلسـات	
درس	برقرار	نمود	و	جمع	فراوانی	از	مشتاقان	علم	و	دانش	را	
پروانه	وار	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	برده	انـد.	از	تالیفـات	
وی	می	تـوان	بـه	ایـن	عناویـن	اشـاره	کـرد:	شـواهد	التنزیـل	
لقواعـد	التفضیـل	فی	اآلیات	النازلة	فی	اهل	البیت؟مهع؟؛	
فضائـل	شـهر	رجـب؛	خصائـص	علـی	بـن	ابی	طالب؟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	490	هجـری	دیـده	از	ایـن	

دنیا	فرو	بست	و	به	دیار	باقی	شتافت.

صفحه 49 نزیل� 67.�َشواِهُد�ألَتّ
شـواهد	 بـه	 مشـهور	 ألّتفضیـل	 ِلَقواِعـد	 نزیـل	 ألَتّ َشـواِهُد	
490ق(،	 )متوفـای	 حسـکانی	 حاکـم	 تألیـف	 التنزیـل،	
عالـم	اهـل	سـنت.	ایـن	کتـاب	بـا	توجه	بـه	210	آیـه	قرآنی	که	
در	شـأن	اهل	بیـت	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	مـی	رود.	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	اسـالم؟ص؟	بر	سـایر	پیامبران	و	فرشـتگان	و	
امامـان	معصـوم	بـه	ویـژه	امام	علی؟ع؟	بر	سـایر	مـردم	برتری	
داشـته	اند	)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	
امام	علـی؟ع؟	و	خانـدان	وی	را	منکـر	شـده	و	ادعـا	کـرده	کـه	
هیـچ	آیـه	ای	در	قـرآن	در	شـأن	اهل	بیت	نازل	نشـده	اسـت.	

از	سوی	دیگر	عالمان	اسالمی	به	این	ادعا	هیچ	اعتراضی	
کـه	شـاگردان	حاضـر	 اسـاتید	مؤلـف	 از	 نکـرده،	جـز	یکـی	
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	 پرداختـه	 روایـات	 جمـع	آوری	 بـه	 لـذا	 بدهـد؛	 مسـتند	 و	

شواهد	التنزیل	را	تدوین	کرده	است.
البته	مولف	در	پایان	کتاب	متذکر	این	نکته	می	شود	که	چون	
بـا	شـتاب	ایـن	کار	علمـی	را	انجـام	داده،	توفیـق	جمـع	آوری	
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	چشم	پوشی	کرده	است.
َحْسـکانی	کتـاب	را	در	هفـت	فصـل	تدوین	کرده	اسـت	که	

شش	فصل	اول	مقدمه	به	حساب	می	آیند:
اقوال	بزرگان	و	دانشمندان	درباره	خصائص	امام	علی؟ع؟	
تفضیـل	 در	 پیامبـر؟ص؟	 اصحـاب	 دیـدگاه	 شـامل:	
عمـر		بـن		 دیـدگاه			عبـد	اهلل		بـن		 ابی	طالـب؟ع؟،	 بـن	 علـی	
خّطـاب			در		تفضیـل			علـی	بـن	ابی	طالـب؟ع؟،	نظر	عکرمه		
	در		تفضیل			علی	بن	ابی	طالب؟ع؟،	نامه	عایشه	در	فضائل	

علی	بن	ابی	طالب؟ع؟
سابقه	امام	علی؟ع؟	در	دو	حوزه	تالوت	و	حفظ	قرآن؛

گردآوری	قرآن	برای	نخسـتین	بار	توسـط	امام	علی؟ع؟	بعد	
از	رحلت	پیامبر	اکرم؟ص؟؛

شـناخت	امام	علـی؟ع؟	نسـبت	به	معانی	و	حقائـق	قرآن	و	
تخصص	منحصر	به	فرد	حضرت	در	علم	به	نزول	قرآن؛

فراوانـی	اسـباب	نـزول	مربـوط	بـه	فضائـل	امام	علـی؟ع؟	و	
اوالد	او؛

بیان	این	حدیث	که	یا	ایها	الذین	آمنوا	در	90	آیه	تکرار	شده	
و	منظور	آن	علی؟ع؟	است.

مؤلـف	در	بخـش	اصلـی	کتـاب	کـه	در	واقع	فصـل	هفتم	آن	
اسـت،	به	ترتیب،	سـوره	های	قرآن	و	هر	آیه	ای	را	که	در	شـأن	
نـزول	ویـژه	اهل	بیـت	پیامبـر	وارد	شـده،	طـرح	کـرده	اسـت	و	
بـه	نقـل	اسـباب	نـزول	و	روایـات	آن	از	طریـق	عامـه	و	خاصـه	
می	پـردازد.	در	ایـن	کتـاب	210	آیـه	را	بـه	ترتیـب	سـوره	های	
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	1200	روایت	است.
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صفحه 50 68.�َسعد�بن�ابی�َوّقاص�
سـعد	بن	مالک	بن	وهیب	مشـهور	به	َسـعد	بن	ابی	َوّقاص	
)درگذشـته	54	تـا58ق(	صحابـی	پیامبـر	و	از	فرماندهـان	
سـپاه	اسـالم	در	جنـگ	بـا	ایـران.	وی	در	جنگ	هـای	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	اسـالم	به	
شـمار	می	رفـت.	او	271	حدیـث	از	پیامبـر؟ص؟	نقـل	کـرده	
بـا	 و	 بـود	 کوفـه	 از	طـرف	خلیفـه	دوم	حاکـم	 اسـت.	سـعد	
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	می	داننـد.	او	بـا	خلیفـه	دوم	روابـط	خوبـی	داشـت	و	
از	اعضای	شـورای	شـش	نفره	برای	تعیین	خلیفه	سـوم	قرار	

گرفت.
در	زمـان	خالفـت	امام	علـی؟ع؟	ابتدا	بیعت	نکـرد	و	پس	از	
بیعت	نیز	در	جنگ	ها	حاضر	نشد.	امام؟ع؟	در	خطبه	ای	
به	عدم	بیعت	عده	ای	با	خود	اشـاره	کرده	و	گفته	که	از	ابن	
عمر،	سـعد	بن	ابی	وقاص	و	محمد	بن	مسـلمه	اخباری	به	
اطـالع	مـن	رسـیده	کـه	آن	را	خـوش	نمـی	دارم	و	در	ایـن	بـاره	
میان	من	و	آنان	حق	حکم	خواهد	کرد.	شیخ	مفید	سبب	
را	حسـد	 امام	علـی؟ع؟	 یـاری	 از	 اصلـی	خـودداری	سـعد	
دانسـته	و	می	نویسـد:	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	امام	علی؟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	پیش	تـر	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	می	رسـاند.	فرزنـدش	عمر	سـعد	فرمانده	
سـپاه	کوفـه	در	واقعـه	کربـال	بـود.	سـعد	بین	سـال	های	54	تا	

58	قمری	از	دنیا	رفت	و	در	قبرستان	بقیع	دفن	شد.

صفحه 51 69.�جنگ�خیبر�
غـزوه	َخْیَبـر	از	غـزوات	پیامبر	اکرم؟ص؟	برابر	یهودیان	منطقه	
خیبر	که	در	ماه	محرم	سـال	7	هجری	قمری	آغاز	شـد	و	در	
مـاه	صفـر	بـا	پیـروزی	مسـلمانان	پایـان	یافـت.	شـکل	گیری	
این	جنگ	به	این	سبب	بود	که	یهودیان	خیبر	به	یهودیان	
اخراج	شـده	از	مدینـه	پنـاه	دادنـد	و	برخـی	از	قبایـل	عـرب	
را	بـرای	جنـگ	بـا	مسـلمانان	تحریـک	کردنـد.	مسـلمانان	
در	ایـن	جنـگ	پیـروز	شـدند	و	بنابـر	صلح	نامـه	ای	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.	رشـادت	های	حضرت	علی؟ع؟	در	فتح	برخی	

قلعه	های	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	آن	هـا،	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،	
بی	آنکه	کاری	از	پیش	برند،	بازگشتند.	پیامبر	فرمود:	»فردا	
پرچم	را	به	کسی	خواهم	داد	که	خدا	و	رسولش	او	را	دوست	
می	دارند	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،	بزرگ	تریـن،	شـدیدترین	و	اسـتوارترین	
بـه	 را	 آن	 فتـح	 پرچـم	 پیامبـر	 و	 بـود	 قمـوص	 خیبـر،	 قلعـه	
حضـرت	علـی	داد	و	علـی	بـا	قتـل	مرحـب	کـه	ایـن	قلعه	به	
نـام	او	نیـز	خوانـده	می	شـد،	این	قلعه	را	فتح	کـرد.	به	روایت	
ابورافـع،	کنـار	در	قلعـه	مـردی	ضربـه	ای	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	سرنوشت	سـاز	خیبـر	بـه	دسـت	علـی؟ع؟	از	فضائـل	و	
مناقـب	آن	حضـرت	بـه	شـمار	مـی	رود	که	راویان	بـر	آن	اتفاق	
دارند.	پس	از	قتل	این	شجاعان	یهود	و	شماری	دیگر	از	آنان	
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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	مالحظـه	ای	
داشـت(	به	یهودیان	سـاکن	در	قلعه	ها	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	
بـا	پیامبـر؟ص؟	راضـی	 بـه	تسـلیم	و	مصالحـه	 فرسـتادند	و	
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.

صفحه 52 70.�ُمراِزم�
ُمـراِزم	بـن	حکیـم	ازدی	مدائنـی،	از	راویـان	امـام	صـادق	و	
امام	کاظم؟امهع؟	اسـت.	مرازم	همان	کسـی	اسـت	که	وقتی	
اتفـاق	 بـه	 کـرد،	 احضـار	 بـه	حیـره	 را	 امـام	ششـم	 منصـور،	
خدمت	کار	امام،	همراه	آن	بزرگوار	بود	و	پس	از	آن	که	خلیفه	
بـاز	می	گشـت،	 از	حیـره	 او	شـبانه	 و	 کـرد	 مرخـص	 را	 امـام	
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	می	خواسـتید	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.
گرفتـار	 بارهـا	 بـردارش	 و	 مـرازم	 می	نویسـد:	 نجاشـی	
مزاحمت	هـای		هـارون	عباسـی	می	شـدند.	یک	بـار	خلیفه	
از	 نیـز	 او	 کـه	 غـواص	 را	همـراه	عبدالحمیـد	 بـرادر	 دو	 ایـن	
اصحاب	و	یاران	صادقین؟امهع؟	بوده	دسـتگیر	کرد.	از	قضا	
عبدالحمید	به	دسـت		هارون	کشـته	شـد،	ولی	آن	دو	برادر	
جان	سالم	به	در	بردند.	مرازم	در	زمان	حیات	امام	رضا؟ع؟	

کشته	شده	است.

صفحه 56 71.�نافع�بن�هالل�
نافـع	بـن	هـالل	َبَجلـی	یـا	نافـع	بـن	هـالل	َجَملـی،	صحابی	
جمـل،	 جنگ	هـای	 در	 او	 کربـال.	 شـهدای	 از	 و	 امام	علـی	
صفین	و	نهروان	شرکت	داشت.	نافع	در	عذیب	هجانات	

به	کاروان	امام	حسـین	پیوسـت.	او	در	سـخنانی	حمایت	و	
وفاداری	خود	را	نسبت	به	امام	حسین؟ع؟		نشان	می	د	اد.

پـس	از	ایـن	کـه	بـه	دسـتور	عمـر	بـن	سـعد،	آب	را	بـر	اردوگاه	
حضـرت	 امام	حسـین؟ع؟	 بسـتند،	 امام	حسـین؟ع؟	
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	خیمه	ها	رساندند.
بـرای	 امام	حسـین؟ع؟،	 کـه	 عاشـورا	 شـب	 نیمه	هـای	 در	
بررسـی	تپه	هـا	و	گردنه	هـای	اطـراف،	تنهـا	از	خیمـه	خـارج	
راه	 در	 افتـاد.	 راه	 بـه	 ایشـان	 دنبـال	 بـه	 آهسـته	 نافـع	 شـد؛	
بازگشـت	حضـرت؟ع؟	بـه	نافع	فرمود:	»آیـا	نمی	خواهی	در	
ایـن	شـب	تـار	از	بیـن	ایـن	دو	کـوه	بگـذری	و	جان	خـودت	را	
نجـات	دهـی؟«	نافـع	خـود	را	بـه	روی	قدم	هـای	امـام؟ع؟	
درهـم	 هـزار	 بـه	 کـه	 دارم	 »شمشـیری	 گفـت:	 انداخـت،	
مـی	ارزد	و	اسـبی	دارم	کـه	بـه	همیـن	انـدازه	مـی	ارزد،	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	نمی	شوم.«	همچنین	گفته	شده	است	نافع	هنگامی	
کـه	احسـاس	کـرد	اهل	بیـت	امام	حسـین	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	َقَرَظه	
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.
را	 نافـع	 جمعـی	 دسـته	 حملـه	 در	 سـعد	 بـن	 عمـر	 لشـکر	
محاصره	کرده	و	هدف	تیر	و	سـنگ		قرار	دادند	و	بازوان	او	را	
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	
حالی	کـه	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	نمی	کنم،	اگر	بازوان	
من	سالم	بود	نمی	توانستید	مرا	اسیر	کنید.«	عمر	بن	سعد	
بـه	شـمر	دسـتور	داد	تـا	او	را	بکشـد!	نافـع	به	شـمر	گفـت:	»به	
خدا	قسـم		ای	شـمر!	اگر	تو	از	مسـلمین	باشـی	بر	تو	سـخت	
خواهد	بود	که	خدا	را	مالقات	کنی،	در	حالی	که	خون	های	
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ما	را	برگردن	داشته	باشی.	خدا	را	سپاس	می	گویم	که	مرگ	
ما	را	به	دست	بدترین	خلقش،	قرار	داد!«	سپس	به	دست	
شـمر	بـه	شـهادت.	نـام	نافـع	بـن	هـالل	در	زیـارت	رجبیـه	

امام	حسین؟ع؟	و	زیارت	ناحیه	مقدسه	آمده	است.

صفحه 56 72.�هالل�بن�نافع�
هـالل	بـن	نافـع	نیـز	در	واقعـه	کربـال	حضـور	داشـته	ولـی	جـزو	

سپاهیان	عمر	بن	سعد	و	از	گزارشگران	آن	واقعه	است.

صفحه 56 73.�ُحرّ�
ُحـّر	ْبـن	َیزیـد	ریاحـی،	از	فرماندهـان	نظامـی	کوفـه	کـه	پیـش	
از	واقعـه	عاشـورا	مأموریـت	یافـت	بـا	سـپاه	هزار	نفـری،	مانع	
حرکـت	امام	حسـین؟ع؟	بـه	سـوی	کوفـه	و	همچنیـن	مانـع	
کـه	 آن	 از	 پـس	 حـر	 روز	عاشـورا	 در	 ایشـان	شـود.	 بازگشـت	
اصـرار	 امام	حسـین؟ع؟	 کشـتن	 بـر	 کوفیـان	 کـرد	 مشـاهده	
دارنـد،	بـه	امـام	پیوسـت	و	در	دفـاع	از	ایشـان	جنگیـد	و	بـه	
شـهادت	رسـید.	زمـان	توبـه	حـّر	تا	شـهادت	وی	چنـدان	به	
طـول	نینجامیـد.	بنابـر	روایتـی،	حـّر	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	بی	نتیجه	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	
می	جنگید	و	با	این	که	اسبش	زخمی	شده	بود	و	از	گوش	ها	
و	پیشانی	آن	خون	جاری	شده	بود،	همواره	رجز	می	خواند	
و	سـواره	بـا	دشـمنان	پیـکار	می	کرد.	تا	ایـن	که	چهل	و	چند	
نفر	از	دشمنان	را	به	هالکت	رساند.	حر	به	سبب	پشیمانی	
از	اقـدام	خـود	و	پیوسـتن	به	امام	حسـین؟ع؟،	نزد	شـیعیان	
حرمتـی	خـاص	دارد.	شـیعیان	حـر	را	نمـاد	امیـد	بـه	قبولـی	

توبه	و	رستگاری	بعد	از	آن	می	دانند.

صفحه 57 74.�َعمرو�بن�َقَرَظة�
َعمرو	بن	َقَرَظة	بن	کعب	خزرجی	انصاری	کوفی	از	شهدای	
کربـال.	پـدر	او	از	اصحـاب	پیامبـر؟ص؟	و	امام	علـی؟ع؟	بـود.	
بـرادر	عمـرو،	در	روز	عاشـورا	در	سـپاه	عمـر	سـعد	بـود.	چنـد	
روز	قبل	از	عاشـورا،	امام	حسـین؟ع؟	توسـط	عمرو	بن	قرظه	
بـه	عمـر	سـعد	پیغـام	داد	تـا	شـبانه	بـا	یکدیگـر	دیـدار	کنند.	
از	 روز	عاشـورا	 کـه	عمـرو	در	 آمـده	اسـت	 لهـوف	 کتـاب	 در	
امام	حسین	اجازه	جنگ	گرفت	و	به	میدان	رفت.	نیز	نقل	

شـده	اسـت	کـه	هـر	تیـری	بـه	سـوی	امـام	پرتـاب	می	شـد	او	
خـود	را	سـپر	قـرار	مـی	داد	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.	سـالم	مرا	
به	رسول	خدا	برسان.	در	زیارت	ناحیه	مقدسه	نام	او	آمده	

ْنَصاِری«
َ ْ
ی	َعْمِرو	ْبِن	َقَرَظَة	ال

َ
ُم	َعل

َ
ال است:	»َالَسّ

صفحه 57 75.�علی�بن�َقَرَظه�
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	می	آمد،	
از	صـف	سـپاه	خـارج	شـد	و	پـس	از	جسـارت	بـه	سـاحت	
مقـدس	امـام؟ع؟	و	پـدر	گرامـی		آن	حضـرت؟ع؟،	خطـاب	
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	نیزه	اش	به	سوی	امام؟ع؟	حمله	ور	شد.

یکـی	از	یـاران	امـام؟ع؟	بـه	نـام	نافـع	بـن	هـالل	بجلـی	پیش	
دسـتی	کرد	و	او	را	به	ضرب	نیزه	بر	زمین		انداخت	دوسـتان	
و	اطرافیان	علی	به	کمکش	شتافتند	و	او	را	از	معرکه	خارج	

ساختند	و	به	درمانش	پرداختند.

صفحه 58 76.�عالمه�امینی�
عبدالحسـین	امینـی	معـروف	بـه	عالمـه	امینـی	)1320ق،	
	، محـدث	 فقیـه،	 الغدیـر،	 کتـاب	 نویسـنده	 1390ق(،	
متکلـم،	مـورخ،	نسخه	شـناس	و	از	علمـای	بزرگ	شـیعه	در	
قـرن	14ق.	او	عـالوه	بـر	نـگارش	آثـار	مهـم	علمـی،	کتابخانه	
حـاوی	 کـه	 کـرد	 تاسـیس	 نجـف	 در	 را	 امیرالمؤمنیـن؟ع؟	

70هزار	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.	جـّدش	»مـوال	نجفعلـی«،	مشـهور	بـه	»امیـن	الشـرع«	
بـود	و	از	همیـن	رو	خانـواده	او	»امینـی«	خوانـده	شـده	اند.	
تبریـز،	مقدمـات	علـوم	 مـدارس	 امینـی	در	 عبدالحسـین	
بـه	 مقدمـات،	 و	 قـرآن	 فراگرفتـن	 از	 پـس	 و	 آموخـت	 را	
تحصیـل	فقـه	و	اصـول	پرداخـت	و	در	درس	عالمانی	چون	
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السـالکین،	و	سـید	 سـیدمحمد	موالنـا،	مؤلـف	مصبـاح	
مرتضی	خسروشـاهی	و	شـیخ	حسین،	مؤلف	هدایة	االنام	

حاضر	شد.
 28( 1349ش	 مـاه	 تیـر	 	12 جمعـه	 ظهـر	 امینـی	 عالمـه	
او	 درگذشـت	 برخـی	 درگذشـت.	 1390ق(	 ربیع	الثانـی	
در	70	سـالگی	را	در	حالـی	کـه	بنیـه	ای	قـوی	و	تنـی	سـالم	
داشت،	ناشی	از	مطالعه	زیاد،	اشتغال	بی	وقفه	به	نوشتن	
و	مراقبـت	دائـم	در	کار	کتابخانـه	دانسـته	اند.	بامـداد	شـنبه	
13	تیـر	1349ش،	پیکـر	او	تشـییع	شـد.	افـزون	بـر	تهـران،	در	
شـهرهای	بغـداد،	کاظمیـن،	کربـال	و	نجف	نیـز	پیکر	عالمه	
بـر	گـرد	آسـتان	 امینـی	تشـییع	شـد	و	پـس	از	طـواف	دادن	
مقدس	علوی	به	وصیت	خود	او،	در	حجره	ای	از	کتابخانه	
امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	که	خود	بنیانگذار	آن	بود،	به	خاک	
سـپرده	شـد.	امینـی	در	وصیت	نامـه	اش	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	
خالفـت	 و	 امامـت	 اثبـات	 در	 اسـت	 کتابـی	 والدب،	
بالفصـل	امام	علـی؟ع؟	بـا	اسـتناد	بـه	واقعه	غدیر	و	بررسـی	
امینـی،	 عبدالحسـین	 غدیـر.	 حدیـث	 داللـت	 و	 سـند	
چهـل	سـال	از	عمـر	خـود	را	بـرای	نوشـتن	ایـن	کتـاب	یـازده	
جلـدی	صـرف	کـرده	و	بـرای	بررسـی	منابـع	واقعـه	غدیـر،	
در	کتابخانه	هـای	عـراق،	ایـران،	هنـد،	سـوریه	و	ترکیـه،	بـه	
مطالعه،	نسـخه	برداری	و	پژوهش	پرداخته	اسـت.	به	گفته	
سید	جعفر	شهیدی	به	نقل	از	خود	امینی،	او	برای	تالیف	
تـا	انتهـا	خوانـده	 ابتـدا	 از	 الغدیـر،	ده	هـزار	جلـد	کتـاب	را	

است.

صفحه 60 77.�ُزراَرة�
ُزراَرة	بـن	َاْعَیـن	بـن	ُسنُسـن	َشـیبانی	کوفـی،	)	حـدود	70	-	
150ق(	از	اصحاب	اجماع	و	صحابه	خاص	امام	باقر؟ع؟	
و	امـام	صـادق؟ع؟	و	از	بزرگ	تریـن	فقهـا	و	متکلمـان	شـیعه	
بـود.	ابـن	ندیـم	در	الفهرسـت	زراره	را	بزرگ	ترین	عالم	شـیعه	
در	فقـه،	حدیـث،	کالم	و	شـناخت	مذهـب	تشـیع	دانسـته	
است.	نجاشی	در	رجال	خود	وی	را	بزرگ	و	استاد	شیعیان	
در	زمـان	حیاتـش	معرفـی	می	کنـد،	کـه	قـاِری	قـرآن،	فقیـه،	
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	آل	اعیـن	اسـت	کـه	افـراد	بسـیاری	از	ایـن	
خانـدان	جـزو	اصحـاب	ائمـه؟ع؟،	راویـان	بـزرگ	و	فقهـای	
شیعه	بوده	اند.	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	1200	حدیـث	را	بـه	طور	مسـتقیم	از	امامان	نقل	کرده	

است.

صفحه 61 78.�اسحاق�بن�عّمار�
از	اصحـاب	حضـرت	 کوفـی	 بـن	عّمـار	صیرفـی	 اسـحاق	
صادق؟ع؟	و	موسـی	بن	جعفر؟ع؟	اسـت.	علما	رجال	در	
حق	او	گفته	اند	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	می	باشـند	و	پسـران	بـرادرش	علـی	و	بشـیر	
پسـران	اسـماعیل	از	وجوه	اهل	حدیث	می	باشـند	و	روایت	
است	که	حضرت	صادق؟ع؟	هرگاه	اسحاق	و	اسماعیل	
پسـران	عّمـار	را	می	دید	می	فرمود:	)َو	َقـْد	َیْجَمُعُهما	اَلْقواٍم(؛	
یعنـی	حق	تعالـی	گاهـی	دنیا	و	آخرت	را	برای	بعضی	جمع	

می	فرماید.

صفحه 66 79.�یزید�بن�زیاد�
یزیـد	بـن	زیـاد	بـن	مهاجـر	)مهاصـر(	مشـهور	بـه	ابوالشـعثاء	
کنـدی	از	شـهدای	کربـال.	بنابـر	نقلـی	او	در	واقعـه	کربـال	ابتدا	
در	لشـکر	عمـر	بـن	سـعد	بـود	ولـی	وقتـی	دید	پیشـنهادهای	

امام	حسین؟ع؟	پذیرفته	نشد،	به	سپاه	امام	پیوست.
او	در	روز	عاشـورا	سـوار	بـر	اسـب	خـود	می	جنگیـد	و	وقتـی	
اسـبش	ِپـی	شـد،	در	برابـر	امام	حسـین	روی	زانـو	نشسـت	و	
صـد	تیـر	بـه	سـوی	لشـکر	عمـر	سـعد	پرتـاب	کـرد.	پـس	از	هر	
تیـری	کـه	می	انداخـت	می	گفـت:	انـا	ابـن	بهدلـه			فرسـان	
العرجلـه؛	مـن	فرزنـد	بهدلـه،	قهرمـان	پیاده	نظـام	هسـتم.	
امام	حسـین	که	او	را	در	این	حال	دید	در	حق	او	چنین	دعا	
ـة؛	خداونـدا	 َجَنّ

ْ
َرْمَیَتـُه	َواْجَعـْل	َثواَبـَه	ال ْد	 	َسـِدّ ُهـَمّ

َّ
کـرد:	»الل

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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صفحه 68 80.�ابن�عباس�
عبداهلل	بن	عباس	بن	عبدالمطلب	مشـهور	به	ابن	عباس	
بـن	 عبـاس	 فرزنـد	 -	68ق(،	 از	هجـرت	 پیـش	 سـال	 	3(
عبدالمطلـب	و	پسـر	عمـوی	پیامبـر؟ص؟	و	امام	علـی؟ع؟،	
شـیعیان.	 اول	 امـام	 سـه	 یـاران	 و	 پیامبـر؟ص؟	 صحابـه	 از	
خالفـت	 مقـام	 شایسـته	 را	 علـی	 حضـرت	 عبـاس	 ابـن	
می	دانسـت	و	بـا	خلفـای	سـه	گانه	نیـز	همـکاری	داشـت؛	
وی	در	جنگ	هـای	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	امام	علی؟ع؟	
مردم	را	به	بیعت	با	امام	حسن؟ع؟	فرا	می	خواند.	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	بنی	امیـه	از	دفـن	او	در	کنـار	مرقـد	
پیامبـر	جلوگیـری	کردنـد،	ابـن	عبـاس	بـا	مـروان	بـن	حکـم	
سـخن	گفت	و	مانع	از	درگیری	میان	بنی	هاشـم	و	بنی	امیه	
گردیـد.	ابـن	عبـاس	از	اصحـاب	امام	حسـین؟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	بنی	عباس	
نیـز	بـه	شـمار	می	آیـد.	ابـن	عبـاس	در	اواخـر	عمـر	نابینـا	شـد	
و	در	مکـه	زندگـی	می	کـرد،	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	68	هجری	و	در	70	سـالگی	در	طائف	درگذشـت	
بـر	وی	نمـاز	خوانـد	و	جنـازه	وی	در	 بـن	حنفیـه	 و	محمـد	
همانجا	دفن	شد.	درگذشت	او	در	69	هجری	نیز	گفته	اند.

صفحه 69 81.�ِدْعِبل�
ِدْعِبل	ْبن	َعلی	ُخزاعی	)148-246ق(،	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	سـتم	هایی	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	می	شـد	تـا	همـواره	در	حـال	گریـز	و	سـفر	
باشـد.	سـرانجام	طعن	هایـش	بـر	خلفـای	عباسـی	باعـث	
کشـته		شـدنش	شـد.	از	جملـه	کتاب	هـای	او	»الواحـدة	فـی	
الشـعراء«	اسـت.	 العـرب	و	مثالبهـا«	و	»طبقـات	 مناقـب	

دعبل	از	زمره	راویان	حدیث	نیز	به	شمار	می	آید.

صفحه 71 َغدیر«�
ْ
ل
َ
82.�کتاب�»ا

َدب،	معـروف	بـه	الغدیـر	 َ ـّنة	َو	االْ ِکتـاِب	َو	الُسّ
ْ
َغدیـر	ِفـی	ال

ْ
َال

کتابـی	بـه	زبـان	عربـی	بـا	موضـوع	اثبـات	امامـت	و	خالفت	
بالفصل	امام	علی؟ع؟	در	واقعه	غدیر،	نوشته	عبدالحسین	
امینی.	کتاب	در	11	جلد	تنظیم	شـده	و	جلد	نخسـت،	به	
بررسی	سند	حدیث	غدیر	اختصاص	دارد.	عالمه	امینی	
حدیـث	غدیـر	را	یقین	آورتریـن	و	متواترتریـن	حدیث	منقول	
از	پیامبـر؟ص؟	می	دانـد.	وی	بدیـن	منظور	سـند	حدیث	را	از	
صحابه	و	تابعان	تا	علمای	قرن	چهاردهم	قمری	با	تکیه	بر	
منابع	اهل	سنت	ذکر	می	کند.	او	در	جلد	اول	نام	110	تن	از	
صحابه	پیامبر	و	84	تن	از	تابعاِن	روایت	کننده	واقعه	غدیر	
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	
خلفـای	 جایـگاه	 مثـل	 سـنت	 اهـل	 و	 شـیعه	 اختالفـات	
سه	گانه	و	نقدهای	شیعیان	بر	آنها،	فدک،	ایمان	ابوطالب،	

تحلیل	رفتارهای	معاویه	بن	ابوسفیان	و...	می	پردازد.
ایشان	برای	نوشتن	این	کتاب	به	کتابخانه	های	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	40	سـال	طول	کشـیده	اسـت.	درباره	
الغدیـر	کتاب	هـا	و	پایان	نامه	هـای	متعـددی	نوشـته	شـده	
بـه	 الغدیـر	 اسـت.	همچنیـن	موضوعـات	مطرح	شـده	در	
صورت	یک	مجموعه	موضوعی	در	27	جلد	منتشـر	شـده	

است.

صفحه 71 83.�میرحامدحسین�
سـید	مهـدی	ابوظفـر	معـروف	بـه	میرحامدحسـین	هنـدی	
)1246-1306ق(	از	سادات	و	علمای	شیعه	قرن	سیزدهم	
در	هند	اسـت.	میرحامد	حسـین	آثاری	در	دفاع	از	تشـیع	از	



پی	نوشت	ها                167

جملـه	چندیـن	ردیـه	بـر	کتاب	های	ضدشـیعی	نگاشـت.	
مشهورترین	کتاب	او	عبقات	االنوار	است	که	آن	را	با	هدف	
اثبات	امامت	و	دفاع	از	والیت	امیرالمومنین	نوشته	است.
را	منتشـر	 آثـار	میـر	حامـد	 نرم	افـزار	مجموعـه	 نـور،	 موسسـه	
کـرده	اسـت	ایـن	نـرم	افـزار	متن	کامل	8	عنوان	کتـاب	در	50 
جلد	از	آثار	میر	حامدحسین	و	دیگر	منابع	در	موضوع	کالم	

اسالمی،	به	ویژه	بحث	امامت	و	والیت	را	دربردارد.

صفحه 71 84.�َعَبقاُت�األنوار�فی�إماَمة�األئمِة�األطهار�
اثـری	 الطهـار«	 الئمـِة	 إماَمـة	 فـی	 النـوار	 »َعَبقـاُت	 کتـاب	
علمـی	و	تحقیقـی	بـه	زبـان	فارسـی	اثـر	میرحامـد	حسـین	
هنـدی	اسـت	کـه	در	رّد	بـاب	»امامـِت«	کتـاب	تحفـه	اثنـا	
عشـریه	)در	رّد	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	31	واسطه	
نسـبش	بـه	عمـر	بن	خطـاب	می	رسـید	و	صاحـب	عبقات	
او	را	با	عنوان	شـاه	صاحب	خطاب	می	کند	کتابی	را	در	رّد	
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	تهمت	هـا	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	می	کند.	در	این	بخش	وی	فقط	به	نقل	6 

آیه	اکتفا	کرده	است.
بخـش	دوم:	احادیثـی	که	شـیعه	در	راسـتای	اثبـات	والیت	
و	امامـت	روایـت	می	کنـد.	در	این	بخش	نیز	فقط	12	روایت	
را	 و	در	مجمـوع	مسـتندات	شـیعه	 اسـت	 کـرده	 را	مطـرح	
ه	و	اسـانید	

ّ
منحصـر	بـه	همیـن	6	آیه	و	12	روایت	نموده	و	ادل

آنها	را	مخدوش	دانسته	است.
عبقـات	االنـوار	در	نقـض	و	رّد	بـاب	هفتـم	تحفـه	در	زمینـه	
ه	امامیه	بر	امامت	امیر	مؤمنان	علی؟ع؟	نگاشته	شده	

ّ
ادل

اسـت.	مؤلف	در	این	کتاب	می	کوشـد	تا	فلسـفه	امامت	را	
روشـن	کنـد	و	نشـان	دهـد	کـه	اسـالم	آن	دینی	نیسـت	که	در	

دربـار	خلفـا	مطـرح	بـوده	اسـت.	میرحامـد	حسـین	در	ایـن	
کتاب	حرف	به	حرف	مّدعیات	دهلوی	را	با	براهین	استوار	

و	مستند	نقض	کرده	است.
شیخ	آقا	بزرگ	پس	از	برشمردن	تألیفات	میرحامد	حسین	
می	نویسـد:	»امـری	عجیـب	اسـت	کـه	میرحامـد	حسـین،	
دایرة	المعارف	هـای	 ایـن	 و	 نفیـس	 کتاب	هـای	 ایـن	همـه	
بزرگ	را	تألیف	کرده	است	در	حالی	که	جز	با	کاغذ	و	مرکب	
اسالمی	)یعنی	کاغذ	و	مرکبی	که	در	سرزمین	های	اسالمی	
و	بـه	دسـت	مسـلمانان	تهیـه	می	شـده	اسـت(	نمی	نوشـته	
و	ایـن	بـه	دلیـل	تقـوای	فـراوان	و	ورع	بسـیار	او	بـوده	اسـت.	
اصوال	دوری	وی	از	بکار	بردن	صنایع	غیر	مسلمانان	مشهور	

همگان	است«.

صفحه 71 85.�َسفیَنُة�الِبحار�
کتـاب	»َسـفیَنُة	الِبحـار	و	َمدیَنـُة	الِحَکـِم	و	اآلثـار	َمَع	َتطبیِق	
بـه	 معـروف	 ِبحاِرالنـوار«	 َعلـی	 فیهـا	 الـوارَدة	 صـوِص	

ّ
الُن

سـفینة	البحار،	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	1700	موضـوع،	دسـته	بندی	کـرده	
اسـت.	چنان	کـه	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	می	تواند	به	بیش	از	1700	موضوع	دسـت	یابد	که	
هر	کدام	شـامل	مدخل	های	گوناگون	و	متعددی	هسـتند.	
یکی	از	ویژگی	های	مهم	سـفینة	البحار	آن	اسـت	که	مؤلف	
در	یـک	موضـوع	بـه	همان	باب	اکتفا	نکرده	و	نکات	مرتبط	
با	موضوع	مرتبط	را	از	سراسر	بخش	های	دیگر	یافته	و	ارجاع	

داده	است.

صفحه 71 86.�شیخ�آقابزرگ�تهرانی�
محمدمحسـن	بـن		علی		منزوی	تهرانی	معـروف	به	آقابزرگ	
کتاب	شـناس	 و	 فقیـه	 )1293ق-1389ق(،	 تهرانـی	
شـیعی	امامـی	بـود.	از	او	آثـار	متعـددی	بـه	جـا	مانـده	اسـت	
کـه	مهم	تریـن	آنهـا	دو	کتـاب	دائـره	المعارفـی	الذریعـة	الـی	
تصانیف	الشیعة	در	معرفی	کتاب	ها	و	آثار	شیعه	و	طبقات	



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،	13	ذی	الحجه	
بـر	طبـق	وصیتـش،	در	 و	 1389ق،	در	نجـف	درگذشـت	
کتابخانه	خود	که	آن	را	برای	اسـتفاده	علما	و	طالب	وقف	

کرده	بود،	به	خاک	سپرده	شد.

صفحه 71 87.�ُجرجی�ِزیدان�
ُجرجـی	ِزیـدان	)1278ق	در	بیـروت،	1332ق	در	قاهـره(	
نویسـنده	و	روزنامه	نـگار	مسـیحی	لبنانـی،	مؤسـس	نشـریه	
َالِهالل	و	نویسـنده	23	رمان	تاریخی	که	درباره	تاریخ	اسـالم	
و	شـیعه	نیـز	آثـاری	از	خـود	بـه	جـای	گذاشـت.	او	در	کتـاب	
تاریـخ	آداب	اللغـة	العربیـة،	نقـش	شـیعه	در	بنـای	فرهنـگ	
اسـالمی	را	بسـیار	انـدک	شـمرد.	وی	در	ُرمـان	»17	رمضـان«	
بـه	اوضـاع	آشـفته	کوفـه	و	ماجـرای	شـهادت	امام	علـی؟ع؟	
مـورد	 در	 کربـال«	 »غـاده	 عنـوان	 بـا	 نیـز	 کتابـی	 می	پـردازد.	
شـهادت	امام	حسـین؟ع؟	و	ماجـرای	کاروان	اسـیران	کربـال	
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	امام	علـی؟ع؟	پرداخته	
و	آشـوب	هایی	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	امام	علـی؟ع؟،	مطالبـی	آورده	
اسـت.	از	نقـاط	حائـز	اهمیـت	ایـن	روایـت	تاریخی،	تبیین	
و	ترسـیم	چهـره	ای	کامـال	منطبـق	بـا	انتظـارات	شـیعیان	از	
امام	علـی	اسـت.	جرجـی	زیـدان	در	توصیف	هـای	خـود	از	
امام	علـی؟ع؟،	گویـا	ایشـان	را	تجسـم	مسـیح	یـا	هـم	تـراز	بـا	
ایشـان	می	دانسـت	و	نمی	توانسـت	یکی	از	آنها	را	بر	دیگری	
ترجیـح	دهـد:	»اگـر	بگویـم	مسـیح	از	علـی؟ع؟	باالتـر	اسـت	
عقلم	اجازه	نمی	دهد،	و	اگر	بگویم	علی؟ع؟	از	مسیح	باالتر	

است	دینم	اجازه	نمی	دهد.«
حسـن	 سـید	 نوشـته	 الشـیعه	 تأسـیس	 کتاب	هـای	
محمدحسـین	 نوشـته	 الریحانیـه	 المراجعـات	 صـدر،	
کاشف	الغطاء	و	الذریعه	اثر	آقا	بزرگ	طهرانی	در	رد	ادعای	

زیدان	و	در	دفاع	از	شیعه	نگاشته	شد.

صفحه 72 88.�عالمه�طباطبایی�
1360ش(	 طباطبایـی)1281-	 محمدحسـین	 سـید	
مشـهور	به	عالمه	طباطبایی،	مفسـر،	فلیسـوف،	اصولی،	
فقیـه،	عـارف	و	اسالم	شـناس	قـرن	14ق.	وی	از	عالمـان	
تأثیرگـذار	شـیعه	در	فضـای	فکـری	و	مذهبی	ایـران	در	قرن	
14ش	بـود.	وی	نویسـنده	تفسـیر	المیـزان،	و	کتاب	هـای	
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	می	توان	جـزو	مؤثرترین	و	
معروف	ترین	روحانیان	شیعه	در	ایران	در	چهار	دهه	پایانی	
قرن	14ش	دانست.	نشست	های	علمی	او	با	هانری	کربن	
فیلسوف	و	شیعه	شناس	فرانسوی	زمینه	ساز	معرفی	تشیع	

به	اروپاییان	شد.
دربـاره	شـخصیت	او	کتاب	هـای	متعـددی	منتشـر	شـده	و	
چندیـن	همایـش	بـرای	معرفـی	اندیشـه	های	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	24	آبان	1360ش	)18	محرم	1402ق(	از	
دنیا	رفت.	جنازه	اش،	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.

صفحه 72 89.�شیخ�طوسی�
محمـد	بـن	حسـن	بـن	علـی	بـن	حسـن	)385-460ق(،	
مشـهور	به	شـیخ	طوسـی	و	شـیخ	الطائفـه	)به	معنـای	بزرگ	
فقیهـان	 و	 بزرگ	تریـن	محدثـان	 از	 شـیعیان(،	 بـزرگ	 قـوم،	
االسـتبصار	 و	 التهذیـب	 کتـاب	 دو	 نویسـنده	 وی	 شـیعه.	
 23 در	 اسـت.	 شـیعه	 حدیثـی	 چهارگانـه	 کتاب	هـای	 از	
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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.
و	 الخـالف	 نهایـه،	 مثـل	 او	 فقهـی	 نوشـته	های	 و	 نظریـات	
التبیـان،	 اسـت.	 شـیعه	 فقیهـان	 توجـه	 مـورد	 مبسـوط،	
کتاب	مهم	تفسـیری	اوسـت.	شـیخ	طوسـی	در	سـایر	علوم	
اسالمی	مثل	رجال	و	کالم	و	اصول	فقه	نیز	صاحب	نظر	بود	
و	کتاب	های	او	جزء	کتاب	های	مرجع	علوم	دینی	اسـت.	
او	تحـول	در	اجتهـاد	شـیعی	را	آغـاز	کـرد	و	مباحـث	آن	را	
گسـترش	داد	و	در	برابـر	اجتهـاد	اهـل	سـّنت	به	آن	اسـتقالل	

بخشید.	نامدارترین	شاگرد	او	ابوالصالح	حلبی	است.

صفحه 72 90.�تفسیر�تبیان�
التبیـان	فـی	تفسـیر	القـرآن،	کتابـی	در	تفسـیر	قرآن	اثر	شـیخ	
طوسی	)385-460ق(	که	آن	را	اولین	تفسیر	کامل	شیعی	
قـرآن	 آیـات	 همـه	 تفسـیر	 حـاوی	 کتـب	 ایـن	 دانسـته	اند.	
اسـت	و	عـالوه	بـر	آن،	از	روش	هـای	متعـدد	تفسـیری	در	آن	
اسـتفاده	شـده	اسـت.	ایـن	تفسـیر	از	منابـع	کهـن	تفسـیری	
به	شـمار	می	آید	و	بسـیاری	از	مفسـران	شیعه،	از	آن	سرمشق	
گرفته	اند.	شیخ	طوسی	در	این	تفسیر،	عالوه	بر	نقل	روایات	
بـه	 توجـه	 و	 عقـل	 بـر	 تکیـه	 بـا	 و	صحابـه،	 معصومـان؟ع؟	
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	

دانسته	اند.

صفحه 76 91.�شهید�جعفر�حیدریان�
شـهید	جعفر	حیدریان	در	سـال	1335	در	روسـتای	»فردو«	
از	توابع	استان	قم	متولد	شد.	او	در	7	سالگی	شاهد	غیرت	
و	تعّصـب	دینـی	پـدرش	در	واقعه	15	خرداد	1342	بود.	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	صـالح	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	آیت	اهلل	مشـکینی	شـرکت	می	کرد	
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	راه	انـدازی	
تظاهرات	مردم	قم	در	دوران	انقالب،	نقش	مؤثری	داشت	و	
با	سخنرانی	های	آتشین،	جوانان	قم	را	به	کوه	انفجار	علیه	
سـلطنت	پهلـوی	مبـّدل	سـاخت.	او	کـه	در	تظاهـرات	قـم	
دسـتش	شکسـته	بود،	شـب	و	روز	نداشـت.	هر	جا	حرکت	
جدیـدی	علیـه	رژیـم	ستم	شـاهی	بوجـود	مـی	آمـد،	جعفر	از	
جملـه	طراحـان	آن	بـود.	انقـالب	در	آسـتانه	پیـروزی	بـود	که	
امید	دل	ها	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	می	گیـرد.	انقـالب	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	مقـّدس	درآمد	و	در	واحد	عملیات،	در	
کشـف	خانه	های	تیمی	منافقین	در	قم	تالش	کرد.	سـپس	
پاسـداران	 آمـوزش	 و	 تعلیـم	 بـه	 آمـوزش	نظامـی،	 در	واحـد	
هّمت	گماشت.	قبل	از	اعزام	به	کردستان	و	مبارزه	با	اشرار	
در	خّطـه	سـنندج،	او	بـا	دختـر	خاله	اش	ازدواج	کـرد	و	وی	را	

در	میدان	غیرت	و	مردانگی	شریک	خود	نمود.
در	سـال	1360	جعفـر	مأموریـت	پیـدا	می	کنـد	ایـن	بـار	در	
جبهـه	جنـوب	در	مقابـل	متجـاوزان	عراقـی	بایسـتد.	قبـل	
از	اعـزام	در	زادگاهـش	سـخنرانی	می	کنـد	و	بـا	بیـان	شـیوا	و	
پرصالبتـش	از	انقـالب	دفاع	می	کند	و	اهداف	تجاوز	عراق	
از	سـخنرانی	 بـه	کشـور	اسـالمی	تبییـن	می	نمایـد.	بعـد	 را	
150	نفـر	از	جوانـان	غیـور	روسـتای	»فـردو«	بـه	همراهی	جعفر	
بـه	جبهـه	اعـزام	می	شـوند	و	در	محـور	تپه	چشـمه	در	کنـار	او	
با	متجاوزان	بعثی	می	جنگند.	دوکوهه	شـاهد	سـخنرانی	
حیدریان	در	سـال	1360	بود،	دوکوهه	گواه	اسـت	که	جعفر	
در	حضـور	سـردار	رشـید	اسـالم،	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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کشور	اسالمی،	تا	آخرین	نفس	بجنگد.	جعفر	در	عملیات	
فتح	المبین	فرماندهی	محور	تپه	چشمه	را	به	عهده	داشت	
و	شب	و	روز	در	جهت	پیشبرد	اهداف	از	پیش	تعیین	شده	
تـالش	می	کـرد.	امـا	در	این	عملیات	تیـری	به	پای	مبارک	او	
اصابت	نمود	و	خون	مطهرش	به	خاک	این	منطقه	ریخت	
و	خـاک،	بـا	خـون	او	متبـّرک	شـد.	جعفـر	بعد	از	ایـن	که	مورد	
اصابت	تیر	قرار	می	گیرد،	به	پشت	جبهه	منتقل	می	شود.	
اما	در	بین	راه	ندای	پروردگارش	لبیک	گفت	و	در	بهشت،	

به	جمع	بندگان	راضی	و	مرضی	و	مرضی	او	پیوست.

صفحه 77 92.�والفجر�8 
عملیـات	والفجـر	8	کـه	از	آن	بـه	عنـوان	نبـرد	اول	فـاو	نیز	نام	
بـرده	می	شـود،	عملیـات	آبی	خاکی	بـود	کـه	در	آن	نیروهای	
سـپاه	پاسـداران	بـا	غافلگیـری	نیروهـای	عراقـی	از	اروندرود	
عبـور	کـرده	و	شـبه	جزیره	فـاو	در	جنـوب	عـراق	را	بـه	اشـغال	
 20 روز	 	22:10 سـاعت	 در	 عملیـات	 ایـن	 درآوردنـد.	 خـود	
بهمـن	1364	بـا	رمـز	»یـا	فاطمه	الزهرا«	در	منطقه	خسـروآباد	
تا	راس	البیشـه	آغاز	گردید.	در	روز	اول	عملیات،	لشـکر	25 
کربـال	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	موفق	ترین	عملیات	جنگ	
ایـران	و	عـراق	بـود	کـه	طـی	آن	دسترسـی	عـراق	از	آب	هـای	
خلیـج	فـارس	قطع	شـد.	در	این	عملیـات	نیروهای	عراقی	

از	سالح	های	شیمیایی	استفاده	کردند.

صفحه 77 93.�شهید�سید�محسن�روحانی�
حجت	االسـالم	شـهید	سـید	محسـن	روحانی	سـال	1340 
در	خانواده	ای	اصیل	و	ریشه	دار	و	مؤمن	به	دنیا	آمد.	ازدوران	
کودکی،	تحت	تربیت	پدر	و	مادر	خود	قرار	گرفت.	در	هفت	
سـالگی،	در	مدرسـه	ای	کـه	پـدرش	مؤسـس	و	مدیـر	آن	بـود	
ثبت	نام	کرد.	پس	از	پشـت	سـر	گذاردن	دوران	دبسـتان،	به	
جمع	حوزویان	پیوست	و	تحصیل	علوم	دینی	را	از	مدرسه	
حّقانـی	آغـاز	کرد.	هوش	سرشـار	و	اسـتعداد	فوق	العاده	اش	
از	او	طلبه	ای	موفق	ساخته	بود.	وی	با	گذراندن	سریع	دوره	
مقدمـات	و	سـطح،	تحصیـالت	خـود	را	بـه	درس	خـارج	
رسـانید.	بعـد	از	پیـروزی	انقـالب	اسـالمی	به	منظـور	مقابله	
بـا	توطئه	هـای	ضـد	انقـالب،	بـه	کردسـتان،	ترکمـن	صحـرا	
خلـق	 حـزب	 خائنانـه	 توطئه	هـای	 بـا	 و	 رفـت	 خرمشـهر	 و	
مسـلمان	و	لیبرال	هـا	بـه	مبـارزه	پرداخـت.	ایشـان	از	اوایـل	

جنـگ	تحمیلـی،	بـه	جبهه	هـا	شـتافت	و	با	سنگرنشـینان	
اسـالمی	 مسـایل	 تبییـن	 بـا	 او	 آمیخـت.	 در	 ایثـار	 وادی	
بـر	 جبهـه،	 در	 سیاسـی	 مسـائل	 و	 موضوعـات	 تحلیـل	 و	
شناخت	رزمندگان	اسالم	می	افزود.	پس	از	مدتی	فعالیت	
و	تـالش	و	نشـان	دادن	لیاقـت	و	شایسـتگی،	مسـئولیت	
عقیدتـی-	سیاسـی	لشـگر	17علـی	ابـن	ابی	طالب؟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/77(	بدین	ترتیب	بـود	که	در	این	
مسـئولیت،	خدمـات	قابـل	توجهـی	را	به	رزمندگان	اسـالم	
ارائـه	داد.	وی	علی	رغـم	حضـور	در	ایـن	سـنگر	نیـز	از	نبـرد	

مسلحانه	با	دشمن	کینه	توز	غافل	نبود.
کـه	 در	حالـی	 اردیبهشـت	1365	 	10 تاریـخ	 در	 سـرانجام	
نبـرد	 مقـدم	 خـط	 بـه	 اسـالم،	 رزمنـدگان	 بـا	 دیـدار	 بـرای	
می	رفـت،	در	جزیـره	مجنـون	به	شـهادت	رسـید	و	از	خاک	

تا	افالک	پر	کشید.
و	 داشـت	 گرایـش	 درسـتی	 و	 حقیقـت	 بـه	 زندگـی،	 در	
بـود؛	 بـا	وی	همـراه	 ایـن	خصیصـه،	از	دوران	دبسـتان	نیـز	
همانگونه	که	پدر	بزرگوارش	فرمود:	»محسن	از	بّچگی	سالم	
و	درسـتکار	بـود...	مـن	از	ایشـان	خالفـی	در	محیط	مدرسـه	
کری	

ّ
ندیدم«.	سیر	و	سلوک	معنوی	داشت	و	انسان	دائم	الذ

بـود،	اّمـا	معنوّیـات	او	نیـز،	آمیختـه	با	مسـائل	سیاسـی	بود.	
بـا	 بـا	توجـه	بـه	سـن	کمـی	کـه	داشـت،	 پیـش	از	انقـالب،	
همکاری	دوستانش،	اعالمیه	ها	و	نوارهای	مهم	و	حساس	
ضد	حکومت	شاه	را	نقل	و	انتقال	می	داد.	او	با	مطالعات	
دقیـق	و	عمیـق	روزنامه	هـا	و	مجـالت	و	کتـب	معتبـر	و	ارائـه	
نقـد	و	نظـر	پیرامـون	مسـایل	روز،	نشـان	مـی	داد	کـه	بـه	رشـد	

سیاسی	باالیی	دست	یافته	است.

صفحه 77 94.�مدرسه�آیت�اهلل�گلپایگانی�
از	مـدارس	 آیـت	اهلل	گلپایگانـی	 مدرسـه	علمیـه	حضـرت	
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	انقـالب	اسـالمی	ایـران	در	قطعه	زمینی	به	وسـعت	
4000	متر	مربع	در	کنار	مرقد	علی	بن	بابویه	قمی	و	در	مقابل	
از	 گلپایگانـی	 مدرسـه	 شـد.	 تأسـیس	 شـیخان	 قبرسـتان	
مهم	تریـن	مـدارس	در	حـوزه	علمیـه	قـم	بـه	شـمار	مـی	رود	و	
روزانه	بیش	از	400	کالس	دروس	حوزوی	خارج	فقه،	اصول	
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و	تفسـیر	در	آن	برگـزار	می	شـود.	در	سـمت	جنوبـی	مدرسـه،	
یک	مسجد	با	یک	گنبد	و	دو	مناره	قرار	دارد.

صفحه 77 95.�شهید�صیاد�شیرازی�
فروردیـن	 	21  – علـی	صیـاد	شـیرازی	)23	خـرداد	1323 
جمهـوری	 ارتـش	 زمینـی	 نیـروی	 اسـبق	 فرمانـدِه	 	)1378
اسـالمی	ایران	و	عضو	شـورای	عالی	دفاع	ملی	بوده	اسـت.	
او	زاده	روستای	کبودگنبد	شهرستان	درگز	استان	خراسان	
ایـران	 فرماندهـان	جنـگ	 از	 بـود.	صیـاد	شـیرازی	 رضـوی	
یگان	هـای	 در	 از	32	سـال	خدمـت	 پـس	 او	 بـود.	 عـراق	 و	
دِر	 مقابـِل	 و	 تهـران	 در	 ارتـش،	 زمینـی	 نیـروی	 مختلـف	
سـازمان	مجاهدیـن	خلـق	 اعضـای	 بـه	دسـت	 منزلـش،	
تـرور	شـد.	مراسـم	تدفیـن	او	بـا	حضـور	مقـام	معظـم	رهبـری	
حضـرت	آیـت	اهلل	خامنـه	ای،	فرمانـده	کل	قـوا	و	جمعـی	از	
فرماندهـان	یگان	هـای	مختلـف	نیروهـای	مسـلح	ایـران	و	

مردم	برگزار	شد.
پاسـداران	 سـپاه	 وقـت	 فرمانـده	 صفـوی	 رحیـم	 سرلشـکر	
در	حاشـیه	مراسـم	یازدهمیـن	سـالگرد	تـرور	گفـت:	بـدون	
بـه	 باالتـر	 رده	 یـک	 از	 شـیرازی	 صیـاد	 تـرور	 دسـتور	 شـک	
مجاهدیـن	خلـق	داده	شـد	و	شـخص	صـدام	ایـن	دسـتور	
را	بـه	مجاهدیـن	خلـق	داد.	سرلشـکر	صفـوی	افـزود:	سـپاه	
طـرح	 یـک	 تـرور	وی،	طـی	 اول	 در	همـان	سـال	 پاسـداران	
عملیاتی	از	ساعت	4	تا	8	صبح	تمام	مقرهای	مجاهدین	
خلق	از	پادگان	اشرف	گرفته	تا	العماره	را	با	شلیک	بیش	از	
هـزار	موشـک	و	گلولـه	توپ	خانه	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	اسـالمی،	دالیـل	و	بهانه	هـای	اصلـی	تـرور	
سپهبد	صیاد	شیرازی	توسط	مجاهدین	خلق	را	شکست	
و	ضربـه	ای	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	214	هوانیروز،	
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	عقب	نشینی	کرد.

صفحه 78 96.�حبشه�
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	می	کردنـد.	در	341	میـالدی،	دیـن	مسـیحیت	
در	ایـن	کشـور،	دیـن	رسـمی	اعـالم	شـد.	مسـلمانان	پیـش	
از	هجـرت	پیامبـر؟ص؟	بـه	مدینـه،	دو	بـار	به	حبشـه	هجرت	
کردنـد	و	مـورد	حمایـت	حاکـم	آنجـا	قـرار	گرفتنـد.	در	دوره	
تأسـیس	 حبشـه	 در	 اسـالمی	 امـارت	 چندیـن	 اسـالمی،	
شـد	کـه	از	جملـه	می	تـوان	از	امـارت	اوفـات	نـام	بـرد.	در	قرن	
چهاردهـم	هجـری	قمـری	بـه	تدریـج	بخش	هـای	مختلف	
حبشه	به	شکل	کشورهای	مستقل	درآمد	و	در	حال	حاضر	

بزرگ	ترین	بخش	آن،	کشور	اتیوپی	است.

صفحه 78 97.�عکرمه�
عکرمـة	بـن	ابی	جهـل	فرزنـد	عمـرو	ابـن	هشـام	)ابوجهـل(	از	
جنگجویـان	و	صحابـه	پیامبـر	اسـالم	بـود.	وی	در	ابتـدا	از	
سرسـخت	ترین	دشـمنان	اسـالم	بـه	شـمار	می	رفـت.	او	در	
جنگ	هـای	بـدر	و	احـد	و	خنـدق	در	صـف	مشـرکان	قـرار	
داشـت	و	پـس	از	فتـح	مکـه	به	یمن	گریخت،	اما	همسـرش		
ام	حکیـم	کـه	دختـِر	عمویـش	)حـارث	بـن	هشـام(	نیـز	بـود،	
پـس	از	مسـلمان	شـدن،	او	را	بازگردانـد	و	از	رسـول	خـدا؟ص؟	
بـرای	او	امـان	گرفـت.	هنگامـی	کـه	او	را	نزد	رسـول	خدا؟ص؟	
برد،	حضرت	به	او	گفت:	مرکب	سواِر	مهاجر	خوش	آمد.	او	

نیز	اسالم	آورد	و	اسالمی	نیکو	یافت.	
تـا	 خواسـت	 پیامبـر؟ص؟	 از	 آوردن	 اسـالم	 از	 پـس	 عکرمـة،	
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	محمـدًا	عبـده	و	رسـوله«.	عکرمـه	
گفـت:	بـه	ایـن	امـر	شـهادت	می	دهـم	و	حاضـران	را	بـر	آن	بـه	
شـهادت	می	گیریـم	و		ای	رسـول	خـدا،	از	تـو	می	خواهـم	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	اسـالم	صـرف	کـردم،	در	راه	خـدا	
خرج	می	کنم	و	در	برابر	هر	جنگی	که	در	آن	شـرکت	داشـتم،	
بارها	می	رزمم	و	تو	را		ای	رسول	خدا	بر	این	گفتار	به	شهادت	
می	گیرم.	او	در	جنگ	های	رّده	در	یمامه	و	یمن،	شرکت	کرد	
و	پیروز	شد.	سپس	در	جنگ	های	دیگر	حاضر	شد	و	والیت	

مناطقی	را	در	دوره	خالفت	ابوبکر	به	عهده	داشت.
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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	رومی	ها	وارد	صحنه	نبرد	شد،	
فریـاد	زد:	چـه	کسـی	تـا	پـای	مرگ	عهـد	می	بنـدد؟	عمویش	
حـارث	بـن	هشـام	و	سـهیل	بـن	عمـرو	بـا	او	بیعـت	کردنـد	و	

همگی	کشته	شدند.

صفحه 79 98.�گالیله�
گالیلئو	گالیله	)15	فوریه	1564–8	ژانویه	1642(	دانشمند	
 17 و	 	16 سـده	های	 در	 ایتالیایـی	 سرشـناس	 مختـرع	 و	
میالدی	بود.	گالیله	در	فیزیک،	نجوم،	ریاضیات	و	فلسفه	
علـم	تبحـر	داشـت	و	یکـی	از	پایه	گـذاران	تحـول	علمـی	و	
گـذار	بـه	دوران	دانـش	نویـن	بـود.	عمـده	شـهرت	گالیلـه	بـه	
از	نظریـه	کوپرنیـک	برمی	گـردد.	کوپرنیـک	 او	 دفـاع	علمـی	
مدتـی	پیـش	از	گالیلـه	گفتـه	بـود	کـه	خورشـید	به	گـرد	زمین	
نمی	چرخـد.	رّد	فرضیـه	زمیـن	مرکـزی	کلیسـا	کـه	صدهـا	
سـال	بـود	همچـون	سـخنی	آسـمانی	تلقـی	می	شـد	منجـر	
بـه	محکـوم	شـدن	گالیلـه	در	دادگاه	تفتیـش	عقایـد	شـد؛	و	
اگر	به	موقع	توبه	نکرده	بود	زنده	زنده	در	آتش	سـوزانده	شـده	
بود!	گالیله	همچنین	با	تلسـکوپی	که	خود	سـاخته	بود	به	
رصد	آسمان	ها	پرداخت	و	توانست	جزئیات	سطح	ماه	را	
مشاهده	نموده	و	مورد	مطالعه	قرار	دهد.	همچنین	در	زمان	
او	فکـر	می	کردنـد	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.

صفحه 79 99.�عروة�بن�مسعود�
عـروة	بـن	مسـعود	بـن	معّتـب	بن	ثقیـف،	از	صحابـه	پیامبر	
اسـالم؟ص؟،	اهـل	طائـف	و	رئیـس	و	بـزرگ	این	شـهر	بـود	و	نه	
تنها	در	طائف	بزرگ	و	محترم	بود	بلکه	بیشـتر	مردم	حجاز	
او	را	بـه	بزرگـی	مـی	شـناختند؛	لـذا	وقتـی	کـه	مشـرکان	مکـه	
پیامبـرى	پیامبـر؟ص؟	را	بـاور	نکردنـد،	گفتنـد:	چـرا	خداونـد	
قـرآن	را	بـه	بـزرگ	مکـه	ولیـد	بـن	مغیـره	مخزومـی	و	یـا	بـزرگ	
طائـف،	عروة	بن	مسـعود	ثقفی	نفرسـتاد.	قـرآن	گفته	آنها	را	
چنیـن	بیـان	می	کنـد:	»قالوا	لوال	نزل	هـذا	القرآن	علی	رجل	
مـن	القریتیـن	عظیـم؛	چرا	قـرآن	بر	یکی	از	دو	بـزرگ	مرد	مکه	
یـا	طائـف	فرسـتاده	نشـد؟«	عـروة	بـن	مسـعود	را	در	زیبایـی	
بـه	حضـرت	مسـیح	تشـبیه	می	کردنـد	و	حتـی	روایتـی	در	
این	باره	از	پیامبر	اکرم؟ص؟	نقل	شده	که	فرمود:	»عرض	علّی	

االنبیـاء؟مهع؟	فاذا	موسـی	رجل	ضـرب	من	الرجال	کانه	من	
رجـال	شـنوئة	و	رایـت	عیسـی	بن	مریم	فاذا	اقـرب	من	رایت	
بـه	شـبها	عـروة	بـن	مسـعود	و	رایـت	ابراهیـم	فـاذا	أقـرب	مـن	
رایـت	بـه	شـبها	صاحبکـم	و	رایـت	جبرئیل؟ع؟	فـاذا	اقرب	
من	رایت	به	شبها	دحیة	الکلبی؛	هنگامی	که	پیامبران	را	
بـه	مـن	نشـان	دادنـد،	حضـرت	موسـی؟ع؟	را	شـبیه	مـردان	
قبیلـه	شـنوئه	دیـدم	و	شـبیه	ترین	افـراد	بـه	حضرت	عیسـی	
عروة	بن	مسعود	بود	و	ابراهیم؟ع؟	به	من	شباهت	داشت	و	

جبرییل	نیز	خیلی	زیاد	به	دحیه	کلبی	شبیه	بود.«
وقتـی	کـه	عـروه،	از	پیـروزی	مسـلمین	در	سـرزمین	»تبـوک«	
نـزد	 گرفـت،	 تصمیـم	 باخبـر	شـد،	 سـال	هشـتم	هجـری،	
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	اسـالم	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	خانـه	اش،	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	

می	دهم	تا	بدین	گونه،	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	6،	ص	388(	همیـن	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/	19-	25(
بعـد	از	او،	افـراد	قبیلـه	ثقیـف	از	کشـتن	عـروه،	بسـیار	نـادم	و	
پشیمان	شده	و	هیئتی	از	بزرگان	آنها،	خدمت	پیامبر؟ص؟	
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شـرفیاب	و	همگـی	ایمـان	آوردنـد	و	پسـرش	»ابوملیـح«	نیـز	
نـام	 بـه	 افـراد	جـوان	 از	 اکـرم؟ص؟	یکـی	 آورد.	پیامبـر	 اسـالم	
»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	اسـالم	و	قـرآن	را	بـه	آنهـا	

بیاموزد.

صفحه 79 100.�شهید�آل�یاسین�
مجمع	البیـان،	 جملـه	 از	 مختلـف	 تفاسـیر	 در	 وی	 نـام	
از	 اسـت.	 آمـده	 نّجـار	 حبیـب	 نمونـه	 تفسـیر	 و	 الکشـاف	
بـا	عناویـن	مؤمـن	آل	یاسـین،	مؤمـن	یاسـین،	صاحـب	 او	
یاسـین	و	صاحب	آل	یاسـین	نیز	یاد	شـده	اسـت.	او	مردی	
حق	گرا	دانسـته	شـده	که	پس	از	ورود	پیامبرانی	که	رسـوالن	
شـنیدن	 از	 بعـد	 بودنـد،	 شـده	 دانسـته	 عیسـی	 حضـرت	
دعـوت	آسمانی	شـان	بـه	آنـان	ایمـان	آورد	و	چـون	خانـه	اش	
در	دورتریـن	بخـش	شـهر	و	در	کنـار	دروازه	ای	از	دروازه	هـای	
شـهر	بـود،	بـا	شـنیدن	خبر	تکذیـب	پیامبران	از	سـوی	قوم	و	
تصمیـم	خطرنـاک	آنـان	بـه	کشـتن	ایشـان،	بی	درنـگ	بـرای	
یـاری	رسـاندن	بـه	حـق	و	عدالـت	و	هدایـت	قوم،	خـود	را	به	
آنجـا	رسـانید.	ماجـرای	ایمـان	او	در	آیـات	20	تـا	23	سـوره	
یاسـین	در	قـرآن	آمـده	اسـت.	مردمـاِن	شـهری	کـه	حبیـب	
نجـار	را	کشـتند	را	مردمـان	یاسـین	می	گوینـد	کـه	در	قـرآن	بـا	

عنوان	»اصحاب	القریة«	از	آن	ها	یاد	شده	است.

صفحه 80 101.�ملک�سلمان�
سـلمان	بن	عبدالعزیز	آل	سـعود	)زاده	31	دسـامبر	1935( 
معروف	به	ملک	سـلمان	پادشـاه	هفتم	و	کنونی	عربسـتان	
مجلـس	 رئیـس	 و	 الشـریفین	 الحرمیـن	 خـادم	 سـعودی،	
او	 اسـت.	 سـعود	 آل	 رئیـس	 و	 سـعودی	 عربسـتان	 وزیـران	
بیسـت	و	پنجمین	فرزند	عبدالعزیز	آل	سـعود	از	همسـرش	

حصه	و	با	5	پادشاه	پیش	از	خود	برادر	است.
امیر	سلمان	در	طول	زندگی	سیاسی	خود	مشاور	مخصوص	
امـور	 اداره	 در	 ویـژه	ای	 نقـش	 و	 بـوده	 عربسـتان	 پادشـاهان	
داخلِی	این	کشـور	داشته	اسـت.	وی	از	سـال	1955	تا	1960 
و	بار	دیگر	از	سـال	1963	تا	2011	سـمت	اسـتانداری	ریاض	
را	داشته	است.	پس	از	مرگ	سلطان	بن	عبدالعزیز	در	سال	
2011،	وزارت	دفاع	عربستان	-که	همواره	در	دست	ولیعهد	
بـود-	بـه	وی	سـپرده	شـد.	پـس	از	مرِگ	نایف	بـن	عبدالعزیز	
در	16	ژوئـن	2012،	سـلمان	بـن	عبدالعزیـز	به	عنوان	ولیعهد	

عربستان	و	سومین	ولیعهد	عبداهلل	بن	عبدالعزیز	انتخاب	
شد.	پس	از	مرگ	ملک	عبداهلل،	سلمان	در	23	ژانویه	2015 
رسـمًا	بعنوان	پادشـاه	عربسـتان	سـعودی	انتخاب	شد.	در	
21	ژوئن	2017	سلمان	بن	عبدالعزیز،	محمد	بن	سلمان	را	

به	عنوان	ولیعهد	جدید	این	کشور	معرفی	کرد.

صفحه 80 102.�معاویة�بن�وهب�
حضـرت	 اصحـاب	 از	 را	 او	 رجالـش،	 در	 طوسـی،	 شـیخ	
صـادق؟ع؟	شـمرده	و	در	فهرسـت	گفتـه:	او	کتابـی	دارد	کـه	
بزرگان	از	او	نقل	کرده	اند.	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	ابی	عمیـر	از	او	روایـت	

می	کند.	
در	کافی،	نقل	شده	که	معاویة	بن	وهب	به	امام	صادق؟ع؟	
عرض	کرد:	چگونه	شایسـته	اسـت	برای	ما	که	با	شـیعیان	
رفتـار	 نیسـتند،	 و	شـیعه	 دارنـد	 آمیـزش	 بـا	 کـه	 مردمانـی	 و	
کنیـم؟	حضـرت	فرمـود:	نـگاه	کنیـد	بـه	پیشـوایان	خـود،	از	
آنـان	کـه	پیـروی	می	کنید،	هر	طور	آنان	رفتار	کنند،	شـما	نیز	
همـان	گونـه	رفتـار	کنیـد؛	بـه	خـدا	سـوگند،	آنان	بیمارنشـان	
را	عیـادت	می	کننـد	و	بر	سـر	جنازه	هایشـان	حاضـر	گردند	و	
بـرای	آنـان	گواهی	و	شـهادت	دهند	و	امانت	هـای	آنان	را	به	

آنان	رد	کنند.	

صفحه 81 103.�قاسم�بن�هارون�
قاسـم	بـن	هـارون	یکـی	از	فرزنـدان	هارون	الرشـید،	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	
خـود،	 فرزنـد	 سـه	 میـان	 امپراتـوری	 سـرزمین	های	 تقسـیم	
امارت	سرزمین	جزیره	و	قالع	و	بعضی	از	مناطق	آذربایجان	
و	روم	را	بـه	قاسـم	اهـدا	کـرد.	پـس	از	وفـات	هـارون	و	سلسـله	
جهـت	 در	 مأمـون	 و	 امیـن	 میـان	 کـه	 کشـمکش	هایی	
جانشینی	وی	صورت	گرفت،	امین	در	سال	194	هجری/	
809	میـالدی،	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	کـه	واعـظ	سـبزوارى	در	کتـاب	»جامع	النوریـن«	
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ذکر	فرموده	که	هارون	الرشـید	بیسـت	ویك	پسـر	داشـت	سه	
نفـر	از	آنهـا	را	پشـت	سـر	هـم	ولیعهـد	کـرده	بـود	یکـی	محّمـد	
ایـن	 احـوال	 مؤتمـن،	 قاسـم	 یکـی	 مأمـون،	 یکـی	 امیـن،	
پسـرش	را	صاحـب	کتـاب	ابواب	الجنـان	خـوب	نوشـته.	
می	گویـد:	هارون	الرشـید	را	پسـرى	بـه	زیـور	صـالح	آراسـته	و	
گوهـر	پاکـش	از	صلـب	آن	ناپـاك	چـون	مرواریـد	از	آب	تلـخ	و	
شـور	برخاسـته،	فیـض	مجالسـت	زّهـاد	و	عّبـاد	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	آگاهی	از	خس	و	خاشاك	
اندیشـه	پادشـاهی	جـاروب	کـرده	از	جامه	هـا	غیـر	کربـاس	و	
شـال	نپوشـیدى	و	خـون	رغبتـش	بـا	رنـگ	اطلـس	و	دیبـاى	
دنیـا	نجوشـیدى	مـرغ	دلـش	را	از	دامـگاه	عالیـق	جسـته	بـر	
شـاخ	هاى	مطلـب	بلنـدى	آشـیان	گرفتـه	بـود،	پیوسـته	بـه	
گورسـتان	ها	رفتـه	و	بـه	نظـر	عبـرت	نگریسـتی	و	بـر	آن	گل	زار	

اعتبار	مانند	ابر	بهار	زار	زار	می	گریستی.
روزى	وزیـر	هـارون	در	مجلـس	بـود،	در	آن	اثنـا	آن	پسـر	کـه	
نامـش	قاسـم	بـود	و	لقبـش	مؤتمـن	آمـد	بگـذرد،	جعفـر	وزیـر	
هـارون	خندیـد.	هـارون	سـئوال	کـرد	کـه	چـرا	خندیـدى؟	
گفـت:	بـر	احـوال	ایـن	پـس	تـو	می	خندیـدم	کـه	تـو	را	رسـوا	و	
مفتضـح	نمـود	کاش	ایـن	پسـر	را	خـدا	بـه	تو	نـداده	بـود	توبره	
ننـگ	اسـت،	ایـن	لباسـش	و	ایـن	وضعـش	کـه	بـا	فقـراء	و	
دراویش	و	مردمان	نامناسب	می	نشیند.	هارون	گفت:	حق	
دارد	بـه	جهـت	آنکـه	تـا	حـال	مـا	منصبـی	و	حکومتـی	بـه	او	
نداده	ایم	خوبست	حکومت	شهرى	را	به	او	واگذار	نمائیم.	
پـس	امرنمـود	مالزمـان	رفته	قاسـم	را	حضـور	هـارون	آوردند.	
زیـاد	موعظـه	و	نصیحـت	نمـود	کـه	چـرا	 را	 او	 پـس	هـارون	
چنیـن	رفتـار	می	نمائـی؟	مـن	می	خواهـم	تـو	را	بـه	حکومت	
را	کـه	میـل	دارى	خـودت	بگـو.	 شـهرى	بفرسـتم	هـر	کجـا	
گفـت:	اى	پـدر	دسـت	از	مـن	بدار	و	چنیـن	خیال	کن	که	مرا	
نـدارى	و	مـرا	بـه	حال	خـود	واگذار	کن	و	بگـذار	می	خواهم	به	
عبادت	مشغول	شوم.	گفتند:	مگر	می	شود	که	تو	در	لباس	
سـلطنت	باشـی	و	عبادت	هم	بکنی	وزیر	صالحی	از	براى	
تـو	قـرار	می	دهـم	کـه	او	بـه	امورات	تو	رسـیدگی	کند	و	خودت	
مشغول	به	عبادت	باشی.	گفت:	من	هرگز	این	امر	را	قبول	
نمی	کنـم.	هـارون	گفـت:	تـو	پسـر	منـی	چـه	مناسـبت	دارد	
بـا	مردمـان	بـی	سـر	و	پـا	راه	مـی	روى	تـو	مرا	در	میان	سـالطین	
سرشکسته	کردى.	قاسم	گفت:	پدر	تو	هم	در	میان	مردمان	
اولیـاء	اهلل	مـرا	سرشکسـته	کـردى	ایـن	همه	پسـر	دارى	دلت	

را	بـه	آنهـا	خـوش	کـن	اگـر	دسـت	از	من	برنـدارى	فـرار	خواهم	
کرد	از	بسکه	گفتند	و	نصیحت	کردند	آخر	سکوت	کرد...	

صفحه 81 104.�هارون�الرشید�
هارون	عباسی	معروف	به	هارون	الرشید،	پنجمین	خلیفه		
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.	13	سـال	از	دوران	امامـت	امـام	کاظـم؟ع؟،	در	دوره	
خالفت	هارون	سپری	شد.	نقل	می	کنند،	هارون	در	اوایل	
حکومـت	خـود	چنـدان	سـختگیری	انجـام	نمـی	داد؛	ولی	
کم	کـم	برخوردهـای	او	بـا	موسـی	بن	جعفر	تغییر	کـرد.	درباره	
زندانی	شدن	امام	به	دست	هارون	آورده	اند	که	هارون	برای	
حفـظ	حکومـت	از	طرفی	و	سـخنانی	که	امـام	در	مخالفت	
بـا	او	مـی	زد،	موسـی	بن	جعفـر	را	زندانی	کرد.	نقل	می	کنند،	
هـارون	دو	مرتبـه	امـام	را	زندانـی	کـرد	کـه	مرتبـه	اول	بعـد	از	
مدتـی	آزاد	شـد	و	مرتبـه	دوم	آن	از	سـال	179	تـا	183؛	بـه	
مـدت	چهـار	سـال	به	طول	انجامیـد.	در	نهایت	امام	کاظم	

به	دستور	هارون	به	شهادت	رسید.
هـارون	یکـی	از	فرزنـدان	مهـدی	عباسـی	اسـت	کـه	دوران	
حکومتـش	بـه	جهـت	درآمـد	اقتصـادی،	رونـق	تجـارت،	
فتوحـات،	عصـر	 در	 موفقیـت		 و	 فلسـفه	 علـم،	 پیشـرفت	
در	 می	شـود.	 نامیـده	 عباسـی	 حکومـت	 دوران	 طالیـی	
متعـددی	 خارجـی	 جنگ	هـای	 هـارون،	 خالفـت	 دوران	
از	جملـه	جنـگ	بـا	رومیـان	درگرفـت	و	ملکـه	روم	مجبـور	بـه	
صلـح	و	پرداخـت	غرامـت	بـه	سـپاه	هـارون	شـد.	در	دوره	او	
شـورش	هایی	علیـه	حکومـت	واقـع	شـد	کـه	مهم	تریـن	آن	
قیـام	یحیـی	بـن	عبـداهلل،	بـرادر	نفـس	زکیـه	بـوده	اسـت.	از	
دیگـر	فعالیت	هـای	هـارون،		پیش	بـرد	علـوم	و	ترجمه	متون	

علمی	به	ویژه	از	یونانی	به	عربی	بوده	است.
بنا	بر	برخی	منابع	تاریخی،	در	پی	آشوب	های	خراسان	به	
وسیله	رافع	بن	لیث	و	آرام	نشدن	منطقه	به	وسیله	نماینده	
هارون،	خود	خلیفه	در	سـال	192ق	راهی	خراسـان	شـد	تا	
منطقه	را	آرام	کند؛	ولی	در	طوس	در	روستایی	به	نام	سناباد	
به	علت	بیماری	در	جمادی	االولی	سـال	193ق	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	203	بـه	خواسـت	مأمـون،	امـام	رضـا؟ع؟	در	

این	مکان	در	کنار	هارون	دفن	شد.
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صفحه 81 105.�َعِدی�بن�حاِتم�
َعِدی	بن	حاِتم	طائی	)؟-67ق.(	از	اصحاب	پیامبر؟ص؟	
از	اسـالم	 و	امیرالمؤمنیـن	و	رئیـس	قیبلـه	َطـیء.	او	پیـش	
در	 طائـی	 حاتـم	 او	 پـدر	 بـود.	 نصرانیـت	 آییـن	 بـر	 آوردن	
دوره	 در	 او	 بـود.	 مشـهور	 فـراوان	 سـخاوت	 بـه	 جاهلیـت	
خالفـت	امیرالمؤمنیـن	در	همـه	صحنه	هـا	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	می	کرد.

صفحه 81 ة�
َ
106.�َحنَظل

َمالئکه	)شهادت	
ْ
ة	ْبن	َابی	عاِمر،	معروف	به	َغسیُل	ال

َ
َحْنَظل

در	 کـه	 اکـرم؟ص؟	 پیامبـر	 اصحـاب	 از	 احـد(،	 3ق	جنـگ	
جنگ	احد	به	شهادت	رسید.	َ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	می	آید	فرماندهی	واقعه	حره	را	

در	سال	63ق	عهده	دار	بود.
حنظلـه	و	عبـداهلل	بـن	عبداهلل	ُاَبی	چندی	پس	از	مسـلمان	
را	 پدرانشـان	 تـا	 خواسـتند	 اجـازه	 پیامبـر؟ص؟	 از	 شـدن،	
بکشـند،	امـا	پیامبـر؟ص؟	آنـان	را	از	ایـن	کار	منع	کرد؛	سـبب	
ایـن	بـود	کـه	ابوعامـر	و	عبـداهلل	بن	ابی،	منافق	مشـهور	صدر	
اسـالم،	پـس	از	هجرت	پیامبـر	اکرم؟ص؟	به	مدینه	به	پیامبر	
حسـادت	ورزیدند.	عبداهلل	بن	ابی	نفاق	ورزید	و	در	مدینه	
مانـد،	امـا	ابوعامـر	به	همراه	عده	ای	از	جوانـان	َاوس	به	مکه	

نزد	قریشیان	رفت.
بـا	 بـود،	 کـرده	 ازدواج	 تـازه	 کـه	 حنظلـه	 منابـع،	 براسـاس	
اجـازه	پیامبـر	اکـرم؟ص؟،	شـِب	پیـش	از	جنگ	احـد	در	کنار	
همسرش	ماند	و	صبح	روز	نبرد،	عازِم	میدان	شد،	پیش	از	
عزیمـت	حنظلـه	به	میدان	نبرد،	همسـرش	جمیله،	دختر	
عبـداهلل	بـن	ُاَبـی	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	می	ترسـید	بـر	سـر	فرزندی	کـه	ممکن	بـود	از	این	
وصلـت	بـه	وجـود	آیـد	نزاعـی	در	بگیـرد.	حنظلـه	در	میـدان	
جنگ	بر	ابوسـفیان	چیره	شـد	و	خواسـت	سِر	وی	را	از	تنش	
جـدا	سـازد،	امـا	َشـّداد	بـن	اسـود	بـن	شـعوب،	حنظلـه	را	به	
شـهادت	رسـاند.	در	ایـن	هنگام	پیامبر	اکـرم؟ص؟	فرمودند:	
»فرشـتگان	او	را	غسـل	می	دهنـد«	از	آن	پـس،	حنظلـه	بـه	

غسیل	المالئکه	و	فرزندانش	به	َبنو	غسیل	المالئکه	مشهور	
شدند.

صفحه 81 107.�عبداهلل�بن�ابی�
عبـداهلل	فرزنـد	ابی	بن	سـلول،	کنیه	اش	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	
توافـق	 بـه	 سـرانجام	 امـا	 بودنـد؛	 اختـالف	 و	 جنـگ	 حـال	
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	جسـارت	آمیز	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	می	کرد.	گاه	تصمیم	به	اخراج	
پیامبـر	از	مدینـه	می	گرفـت،	گاه	نقشـه	قتل	او	را	می	کشـید	و	
گاه	در	برابـر	دسـتوراتش	ایسـتادگی	می	کـرد.	خالصه	رئیس	

منافقان	مدینه،	عبداهلل	بن	ابی	بود.	
مذمـت	 در	 کـه	 دیگـری	 بسـیار	 آیـات	 و	 منافقـون	 سـوره	
منافقان	نازل	شده	اشاره	به	رفتار	و	کردار	او	دارد.	فرزندش،	
حباب،	از	پیامبر	اجازه	خواسـت	تا	اگر	چاره	ای	جز	کشـتن	
او	نیسـت	خـودش	سـر	پـدرش	را	نـزد	پیامبـر	بیـاورد؛	ولـی	
پیامبـر	نپذیرفـت	و	از	او	خواسـت	کـه	همچنـان	بـا	او	نیکـی	

و	خوش	رفتاری	کند.	
حبـاب،	 درخواسـت	 بـه	 خـدا	 رسـول	 وی،	 مـرگ	 از	 پـس	
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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صفحه 82 108.�صهیونیست�
صهیونیسـم	جنبشـی	سیاسـِی	طرفدار	بازگشـت	یهودیان	
اسـت.	 اسـرائیل	 کشـور	 ایجـاد	 و	 فلسـطین	 سـرزمین	 بـه	
ایـن	جنبـش	در	اواخـر	قـرن	نوزدهـم	توسـط	تئـودور	هرتسـل	
قدرت	هـای	 همـکاری	 بـا	 توانسـت	 و	 شـد	 نهـاده	 بنیـان	
تأسـیس	 را	 اسـرائیل	 کشـور	 1948م	 سـال	 در	 جهانـی،	
کنـد.	صهیونیسـت	ها	بـا	وجـود	این	کـه	حـدود	5درصـد	از	
زمین	هـای	فلسـطینیان	را	خریـده	بودنـد،	در	زمـان	اعـالم	
موجودیـت	77درصـد	از	اراضـی	فلسـطین	را	بـه	تصـرف	
خـود	درآوردنـد.	علمـا	و	مراجـع	بـزرگ	شـیعه	در	دوران	هـای	
مختلـف	بـر	علیـه	صهیونیسـم	و	اشـغال	فلسـطین	موضـع	

گرفته	اند.

صفحه 86 م� 109.�ُمَقَرّ
م	)1316-1391ق(	 سیدعبدالّرزاق	بن	محمد	موسوی	ُمَقَرّ
قـرن	چهاردهـم	هجـری.	 عالـم	شـیعی	 مقـرم،	 بـه	 مشـهور	
شـهرت	او،	بـه	خاطـر	تألیـف	کتاب	هایـی	دربـاره	زندگـی	
کـرده	 تدویـن	 کتـاب	 	30 حـدود	 مقـرم	 اسـت.	 اهل	بیـت	
کـه	نیمـی	از	آنهـا	منتشـر	شـده	و	نیمـی	بـه	صـورت	خطـی	
باقـی	مانـده	اسـت.	تقریبـًا	همـه	آثـار	او	تک	نـگاری	دربـاره	
اثـر	او	 شـخصیت	های	شـیعه	و	ائمـه	اسـت.	مشـهورترین	
و	 امام	حسـین؟ع؟	 دربـاره	 مقـرم(	 )مقتـل	 مقتل	الحسـین	
واقعـه	کربالسـت	کـه	به	فارسـی	ترجمه	و	چندیـن	بار	چاپ	

شده	است.
خانـدان	مقـرم،	همگـی	از	اهـل	علـم	بـوده	و	نسب	شـان	بـه	
امام	کاظم؟ع؟	می	رسـد.	سـید	عبدالـرزاق	نزد	محمدرضا	
سیدمحسـن	 حلـی،	 حسـین	 شـیخ	 الغطـاء،	 کاشـف	
اصفهانـی،	 سیدابوالحسـن	 عراقـی،	 ضیـاء	 آقـا	 حکیـم،	
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	فعالیت	های	سیاسی	وی	می	توان	به	همراهی	با	علمای	
نجـف	در	اعتـراض	بـه	دولت	پهلـوی	در	واقعه	فیضیه	قم	و	

قتل	و	جرح	برخی	از	طالب	علوم	دینی	دانست.

صفحه 86 م� 110.�کتاب�مقتل�ُمَقَرّ
م	نوشـته	 کتـاب	َمقَتـُل	الُحَسـین؟ع؟	معـروف	بـه	مقتل	ُمَقَرّ
بـه	 کـه	 از	عالمـان	شـیعه،	 سـیدعبدالرزاق	موسـوی	مقـرم	
امـام	 و	شـهادت	 قیـام	 بررسـی	 و	 امام	حسـین؟ع؟	 زندگـی	
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	تفّحـص	و	تطبیـق	و	انطبـاق	بـا	اسـناد	معتبـر،	کتـاب	را	
و	روان	گویـی	در	ذکـر	حقایـق	و	رسـانیدن	 بـر	مبنـای	تفکـر	
و	 از	مقـوالت	بی	اسـاس	 بـه	بسـیاری	 بنـگارد.	وی	 معانـی	
ساختگی	اشاره	می	کند	و	با	دلیل،	آن	ها	را	ابطال	می	کند.	
همچنیـن	ایـن	کتـاب	در	پاورقی	های	خـود	دربردارنده	یک	
سری	بحث	های	فقهی	و	لغوی	و	ادبی	است	و	تحقیقات	
متعـددی	راجـع	بـه	الفـاظ	رایج	بـر	زبان	راویـان	ارائه	می	کند	
و	خواننـده	از	مصـادری	کـه	مؤلـف	در	تحقیقات	و	مباحث	
خود	از	آن	ها	استفاده	کرده،	مستفیض	می	شود.	در	روایت	
کربـال	شـخصیت	های	متعـددی	اعـم	از	زن	و	مـرد	و	بچـه	
وجود	دارند	که	گاهی	اوقات	اسامی	آنان	با	یکدیگر	اشتباه	
می	شـوند	کـه	بـا	توجـه	بـه	روش	مؤلف،	همه	این	مسـائل	در	

کتاب	مقتل	او	حل	می	گردد.
بـه	طـور	کلـی	کتـاب	در	هفـت	بخـش	تنظیـم	شـده	اسـت:	
بخـش	اول:	مقدمـه	ای	دربـاره	نهضـت	امام	حسـین؟ع؟؛	
بخـش	دوم:	داسـتان	کربـال؛	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	
و	مقتل	هـای	مختلفـی	چـون	خوارزمـی،	مثیـر	 از	کتـب	 را	
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	
می	کند.	در	اثنای	کتاب	نیز	اشعار	و	مراثی	شاعران	معاصر	

را	ضمیمه	کرده	است.

صفحه 86 111.�ابوحمزه�ثمالی�
ثابـت	بـن	دینـار	ُثمالـی،	مشـهور	بـه	ابوحمـزه	ثمالـی،	راوی،	
امـام	 اصحـاب	 از	 و	 دوم	 قـرن	 امامـی	 مفسـر	 و	 محـّدث	
سجاد؟ع؟،	امام	باقر؟ع؟	و	امام	صادق؟ع؟	بود.	ابوحمزه	
دعایـی	از	امـام	زیـن	العابدیـن؟ع؟	نقـل	کـرده	اسـت	کـه	در	
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سحرهای	ماه	رمضان	خوانده	می	شود	و	به	دعای	ابوحمزه	
ثمالی	مشـهور	اسـت.	این	دعای	نسـبتًا	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	خـالف	تفاسـیر	مأثـور	دیگـر،	احادیـث	
مرسـل	کم	تـری	دیـده	می	شـود.	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.

صفحه 87 �112و�133.�سعد�اموی�)سعد�الخیر(�
»سـعد	بـن	عبدالملـك«	یکـی	از	فرزنـدان	»عبدالعزیـز	بـن	
مـروان	امـوی«	اسـت	کــه	امـام	باقـر؟ع؟	او	را	»سـعد	الخیـر«	
می	خواندند	با	اینکه	از	خاندان	بنی	امیه	بود	مع	الوصف	او	

را	جز	اهل	بیت	دانسته	است.
»ابوحمزه	ثمالی«	می	گوید:	»خدمت	امام	باقر؟ع؟	نشسته	
بودیم	که	»سعد	الخیر«	وارد	شد	و	مانند	زن	بچه	مرده	شروع	
کـرد	بـه	گریه	کردن«.	حضرت	فرمـود:	»چرا	گریه	می	کنی؟«.	
عـرض	کـرد:	»چطـور	گریـه	نکنـم	در	حالـی	کـه	مـن	از	شـجره	
ملعونـه	هسـتم«.	امـام	باقـر؟ع؟	فرمود:	»لسـت	منهـم،	انت	
از	مـا	خانـدان	 آنـان	نیسـتی،	بلکـه	 از	 تـو	 منـا	اهل	البیـت؛	
هسـتی«؛	مگـر	کالم	الهـی	را	نشـنیدی	کـه	فرمـوده:	»فمـن	
تبعنـی	فانـه	منـی؛	هـر	کس	از	مـن	پیروی	کنـد	از	من	خواهد	

بود«

صفحه 87 ه� َمِیّ
ُ
114.�َبنی�ا

ـه	یکـی	از	تیره	هـای	بـزرگ	قبیلـه	قریـش	کـه	شـماری	 َبنی	ُاَمِیّ
از	ایشـان	نزدیـک	یـک	سـده	)41-132ق(	بـر	سـرزمین	های	
اسـالمی	حکومـت	کردنـد.	تاریـخ	سـده	نخسـت	هجـری	و	
حتـی	مدتـی	پیـش	از	آن،	با	نام	و	کارنامه	سیاسـی	اعضای	
هـر	عنـوان	دیگـری	 یـا	 بـه	عنـوان	خلیفـه	 امـوی،	 خانـدان	
بنی	امیـه،	 خانـدان	 بـزرگ	 اسـت.	 یافتـه	 پیونـد	 سـخت	
آغـاز	 بـا	 بنی	امیـه	 سلسـله	 اسـت.	 عبدشـمس	 بـن	 امیـة	
خالفـت	معاویـه	در	41ق	آغـاز	شـد	و	در	132ق	با	شکسـت	

مروان	بن	محمد	به	پایان	رسید.	در	این	سال	ها	14	پادشاه	
بـر	ممالـک	اسـالمی	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	
و	 روز	وسـیع	تر	می	کردنـد.	سـرکوب	خـوارج	 هـر	 را	 اسـالمی	
بنی	امیـه	 بـود.	 امویـان	 از	سیاسـت	های	مسـتمر	 شـیعیان	
بارهـا	حرمـت	مقدسـات	اسـالمی	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.	قیام	هـای	عاشـورا،	زیـد،	مختـار	از	جملـه	

قیام	های	شیعیان	علیه	ستم	بنی	امیه	بود.
برخی	از	مفسـران	شـیعه	و	اهل	سـنت	مراد	از	شجره	ملعونه	

در	آیه	60	سوره	اسراء،	را	بنی	امیه	دانسته	اند.

صفحه 88 115.�عبداهلل�باهر�
عبـداهلل	بـن	علـی	بـن	الحسـین،	معروف	بـه	عبـداهلل	باهر	از	
فرزنـدان	امـام	سـجاد؟ع؟	اسـت.	بـه	علـت	زیبایـی	خیلی	
بـه	گونـه	ای	کـه	مـردم	 بـه	باهـر	توصیـف	شـده	اسـت	 زیـاد	
وی	 مـادر	 نـام	 دربـاره	 می	شـدند.	 ایشـان	 وجـود	 مبهـوت	
اختـالف	اسـت.	برخـی	منابـع	مـادر	او	را	فاطمـه	دختر	امام	
بـرادر	 عبـداهلل،	 آن،	 اسـاس	 بـر	 کـه	 دانسـته	اند	 حسـن؟ع؟	
پـدری	و	مـادری	امـام	باقر؟ع؟	اسـت.	به	گفتـه	برخی	منابع	

مادر	او	کنیز	بوده	است.
صدقـات	 و	 خـدا؟ص؟	 رسـول	 صدقـات	 متولـی	 عبـداهلل	
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	57	سـالگی	از	دنیا	رفت.	
قبـری	در	قبرسـتان	بـاب	الصغیـر	دمشـق	بـه	وی	منسـوب	

است.

صفحه 89 116.�علی�بن�جعفر�
علی	بن	جعفر	فرزند	امام	جعفر	صادق؟ع؟	و	برادر	کوچك	
امام	موسی	کاظم؟ع؟	است،	بنابراین،	وى	از	علماى	قرن	
دوم	هجرى	اسـت.	او	در	نوجوانی	پدر	خود	را	از	دسـت	داد	
و	در	حمایـت	بـرادر	بزرگـوار	خـود	قرار	گرفت	و	معارف	اسـالم	
نـاب	محمـدى	را	از	سرچشـمه	زالل	آن	فـرا	گرفـت.	نسـبت		
»عریـض«	 بـن	جعفـر	عریضـی	می	گوینـد.	 را	علـی	 ایشـان	
نـام	محلـه	اى	در	اطـراف	شـهر	مدینـه	اسـت	کـه	ایشـان	و	
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فرزندانـش	در	آنجـا	زندگـی	می	کرده	انـد	و	سـادات	عریضـی	
از	طریق	وى	به	امام	جعفر	صادق؟ع؟	منسوب	می	شوند.

علی	بن	جعفر	از	یاران	با	وفاى	امام	موسی	کاظم	و	امام	رضا	
و	امـام	جـواد	و	امـام	هـادی؟مهع؟	می	باشـد.	وى	پیوسـته	در	
خدمت	امام	موسی	کاظم؟ع؟	بود	و	در	سفرهاى	متعددى	
نیـز	در	کنـار	ایشـان	بـوده	و	علـوم	فراوانـی	را	از	آن	حضـرت	فرا	
گرفتـه	و	محـرم	اسـرار	و	حافـظ	امـوال	آن	حضـرت	بـه	شـمار	
می	رفـت.	در	زمـان	امامـت	امـام	رضـا؟ع؟	هماننـد	سـدى	
آهنین	در	برابر»	واقفیه«	که	یك	فرقه	انحرافی	بودند	ایستاد	
امـام	 امامـت	 زمـان	 در	 کـرد.	 امـام	رضـا؟ع؟	حمایـت	 از	 و	
جواد؟ع؟	در	حالی	که	پیرمردى	سالخورده	بود	به	استقبال	
کودکـی	 حضـرت	 آن	 کـه	 حالـی	 در	 می	رفـت	 جـواد	 امـام	
خردسال	بود	و	بعد	از	احترام	فراوان	کفش	هاى	آن	حضرت	
را	آماده	می	نمود	و	وقتی	مورد	اعتراض	واقع	می	شد	استناد	

به	امامت	و	افضلیت	آن	حضرت	می	نمود.
علی	بن	جعفر	در	سال	203	هجرى	همراه	برادرش	محمد	
بـن	جعفـر؟ع؟	در	قیـام»	طالبییـن«	شـرکت	کـرد	و	جنـگ	
سـختی	میـان	آنـان	و	»هـارون	بن	مسـیب«،	حاکم	عباسـی	

در	گرفت.
کتـاب	 رسـیده،	 مـا	 دسـت	 بـه	 ایشـان	 از	 کـه	 کتابـی	 تنهـا	
ارزشمند	»مسائل	علی	بن	جعفر«	است	که	سؤاالت	ایشان	
و	جواب	هاى	امام	موسی	کاظم؟ع؟	در	آن	جمع	آورى	شده	
اسـت.	علـی	بـن	جعفـر	چهـار	امـام	را	درك	کـرده	و	بـا	توجـه	
بـه	شـهادت	امـام	جعفر	صـادق؟ع؟	که	سـال	148	هجرى	
اسـت	و	امامـت	امـام	هـادى؟ع؟	کـه	220	هجـرى	اسـت	او	
بایـد	بیـش	از	80	سـال	عمـر	کـرده	باشـد.	بنابـر	نقلـی	پیکـر	
شریف	او	را	شهر	قم	دفن	کردند	و	هم	اکنون	نیز	داراى	گنبد	
و	بارگاه	است	و	زیارتگاه	دوستداران	و	عاشقان	محمد	و	آل	

محمد؟مهع؟	می	باشد.

صفحه 90 117.�خوارزمی�
موفـق	بـن	احمد	اخطـب	خـوارزم	)484-567	ق(،	فقیه،	
محدث،	خطیب،	ادیب،	مورخ	و	شاعر	سنی	مذهب	قرن	
ششم	هجری	است	که	»المناقب«،	از	جمله	آثار	اوست.	از	
جمله	اساتید	وی،	می توان	به	زمخشری	و	عمر	بن	محمد	
بن	احمد	نسـفی	)متوفی	537ق(	و	از	شـاگردان	او،	به	ابن	

شهرآشوب،	اشاره	کرد.

صفحه 90 118.�ابن�َتیمیه�
احَمد	بن	َعبُدالَحلیم	معروف	به	ابن	َتیمیه	َحّرانی	)661-
تأثیرگـذار	 اندیشـمند	 و	 اهل	سـنت	 علمـای	 از	 728ق(	
سلفی	بود.	ابن	تیمیه	فتاوا	و	آراء	شاذ	و	نادر	بسیاری	دارد	و	
علمای	مذاهب	عامه	و	شـیعه	نقدها	و	ردیه	های	بسـیاری	
آثـار	او	نوشـته	اند.	بسـیاری	از	دیدگاه هـای	جریان هـای	 بـر	
سـلفی	از	جملـه	وهابیـت	در	اندیشـه	های	ابن تیمیـه	ریشـه	
دارد.	شهرت	ابن	تیمیه	به	دلیل	قدرت	بیان،	خشونت	در	
بحـث	بـا	مخالفـان	خود،	مخالفت	با	علمـای	زمانه	خود،	
بی	پروایی	در	مقابل	حاکمان،	حضور	در	کارهای	سیاسی،	
بـه	 امـر	 مسـأله	 در	 و	سـخت	گیری	 و	جنگ	هـا	 اجتماعـی	
معـروف	و	نهـی	از	منکـر	بـوده	اسـت.	تألیفـات	ابن	تیمیـه	را	
بیـش	از	300	اثـر	ذکـر	کرده	انـد.	وی	در	بسـیاری	از	حوزه	هـای	
حدیـث	 و	 فقـه	 تفسـیر،	 کالم،	 جملـه	 از	 اسـالمی	 علـوم	

دیدگاه	های	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	
الصـالح	الراعـی	و	الرعیـة؛	العقیـده	الواسـطیة؛	النصـوص	

علی	الفصوص.
ابن	تیمیـه،	محبـت	بـه	اهل	بیـت	را	واجـب	و	سـب	و	لعـن	
آنها	را	از	مصادیق	ظلم	قلمداد	می	کند.	وی	امام	علی؟ع؟	
را	برتریـِن	مسـلمانان	بعـد	از	خلفـای	اولیـه	معرفـی	می	کنـد	
از	 بعـد	 بیـت	 اهـل	 افضـل	 و	 عالم	تریـن	 اسـت	 معتقـد	 و	
بـرای	 او	 ابـی	طالـب	اسـت.	 بـن	 پیامبـر	اسـالم؟ص؟	علـی	
امام	علـی؟ع؟	صفـات	حسـنه	فراوانـی	از	جملـه	عدالـت،	
زهـد	و	صـدق	برمی	شـمارد	و	بـر	ایـن	اعتقـاد	اسـت	کـه	او	
شـهید	شـد	و	در	بهشـت	سـاکن	می	شـود.	ابـن	تیمیـه،	از	
سوی	دیگر،	پاره	ای	از	احادیث	و	اخباری	را	که	در	فضیلت	
مجعـول	 و	 مخـدوش	 اسـت،	 شـده	 وارد	 بیـت؟ع؟	 اهـل	
دانسـته	اسـت.	بـر	ایـن	اسـاس	ابـن	تیمیـه	معتقـد	اسـت	
امام	علـی؟ع؟	در	17	مـورد،	خـالف	نـص	قـرآن	عمـل	کـرده	
اسـت	و	جنگ	هـای	او	نـه	بـه	خاطـر	دین	خواهـی	بلکـه	بـه	
خاطـر	دنیاطلبـی	و	ریاسـت	طلبی	بـوده	اسـت.	ابـن	تیمیـه	
بـه	 مظلومانـه	 امام	حسـین؟ع؟	 گرچـه	 کـه	 اسـت	 معتقـد	
شـهادت	رسـید،	امـا	قیـام	وی	فاقـد	مصلحـت	دنیـوی	و	
اخروی	بوده	اسـت.	ابن	تیمیه	قیام	عاشـورا	را	عامل	ایجاد	
فتنه	هـای	زیـادی	در	امـت	اسـالم	و	خـالف	سـیره	پیامبـر	
اسالم؟ص؟	معرفی	می	کند.	وی	در	مقابل،	یزید	را	از	آمریت	
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شهادت	امام	حسین؟ع؟	مبرا	می	کرد	و	معتقد	بود	سِر	امام	
برای	یزید	برده	نشد،	بلکه	به	سوی	ابن	زیاد	حمل	شد.

ابـن	تیمیـه	خـود	را	پیرو	صحابه	سـلف،	تابعین	و	محدثان	
بزرگ	می	داند	و	همچنین	عدالت	صحابه	را	از	مسـلمات	
دینـی،	و	منکـر	آن	را	کافـر	می	داند.	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	فتنه	ها	در	جهان	اسـالم	
معرفـی	می	کنـد	و	معتقـد	اسـت	جنـگ	بـا	آنهـا	از	جنـگ	بـا	
خـوارج	و	مغـوالن	مهم	تـر	اسـت.	او	بـه	دلیـل	ایـن	اعتقـاد،	
همـراه	بـا	مغـوالن	داوطلـب	جنـگ	بـا	شـیعیان	دروزی	در	

منطقه	ِکسَروان	شد.

صفحه 90 119.�ِمنهاُج�الّسّنة�
ِمنهـاُج	الّسـّنة	الَنَبویـة	فـی	َنقـِض	کالم	الّشـیعة	و	الَقَدریـة	
کتابـی	بـه	زبـان	عربـی	نوشـته	ابن	تیمیـه	حرانـی	)متوفـای	
728ق(،	از	فقهای	حنبلی	در	قرن	هفتم	هجری	و	یکی	از	
نظریه	پردازان	سلفیه.	او	این	کتاب	را	در	رّد	بر	کتاب	منهاج	
الکرامـة	فـی	معرفـة	االمامـه	نوشـته	عالمـه	حلـی	)648ق	
-726ق(،	فقیـه	و	متکلـم	شـیعه	تألیـف	کرده	اسـت.	این	
کتـاب	بـر	اسـاس	مبانـی	ظاهرگرایـی	سـلفیه	تدویـن	شـده	
است.	نگاه	های	نقادانه	ابن	تیمیه	به	مبانی	کالمی	شیعه	
در	ایـن	کتـاب،	گاه	بـا	ادعاهـای	بی	اسـاس	و	توهیـن	همـراه	
اسـت	تـا	آن	جـا	کـه	در	چارچـوب	ایـن	شـیوه	تـالش	کـرده	
منزلـت	امام	علـی؟ع؟	را	مورد	تردید	قرار	دهد	و	جایگاه	وی	
در	میـان	مسـلمانان	را	تضعیـف	نمایـد.	روش	ابن	تیمیه	در	
کتاب	منهاج	السنه	موجب	شده	تا	عده	ای	از	علمای	اهل	
سـنت	از	بی	انصافـی	و	شـدت	توهیـن	او	بـه	طرف	مقابلش	

انتقاد	کنند.
عالمه	امینی	در	کتاب	الغدیر،	سیدمحمدمهدی	موسوی	
کاظمی	قزوینی	معروف	به	»کشـوان«،	سـراج	الدین	هندی	
در	کتابـی	بـا	عنـوان	اکمـال	المّنة	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	اسـتدالل	های	ابن	تیمیه	

در	کتاب	منهاج	السنه	پاسخ	داده	اند.

صفحه 90 120.�اسحاق�
بـرادر	 و	 ابراهیـم؟ع؟	 فرزنـد	 الهـی،	 پیامبـران	 از	 ِاْسـحاق	
اسماعیل	بود.	او	جد	بنی	اسرائیل	بود	و	پیامبرانی	از	جمله	
یعقوب،	داوود،	سلیمان،	یوسف	و	موسی	از	نسل	او	بودند.	
در	قرآن	کریم،	به	اسحاق	و	پیامبری	اش	اشاره	شده	است.	
تـورات	و	برخـی	منابـع	اهـل	سـنت،	اسـحاق	را	ذبیـح	اهلل	
دانسـته	اند،	ولی	به	اعتقاد	شـیعه،	اسـماعیل،	فرزند	دیگر	
ابراهیم،	ذبیح	اهلل	خوانده	می	شود.	اسحاق	در	100	سالگی	
پدر	و	90	سـالگی	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.

صفحه 90 121.�َیْعُقوب�
نـوه	ابراهیـم؟ع؟	و	از	 یـا	اسـرائیل	فرزنـد	اسـحاق،	 یعقـوب	
پیامبـران	الهـی	کـه	نـام	او	در	قـرآن	آمـده	اسـت.	در	منابـع	
اسـالمی	بـرای	اثبـات	جایـز	بـودن	توسـل	بـه	غیـر	خـدا،	بـه	
نـزد	 بـرادران	یوسـف	 او	توسـط	 قـراردادن	 ماجـرای	واسـطه	
خـدا،	اسـتناد	شـده	اسـت.	همچنیـن	برخـی	بـرای	جایـز	
بـودن	ازدواج	هم	زمـان	بـا	دو	خواهر	قبل	از	اسـالم،	به	ازدواج	
او	با	دو	خواهر	استناد	کرده	اند.	یعقوب	در	147	سالگی	در	
مصـر	درگذشـت	و	طبـق	وصیتـش	پیکـرش	از	مصر	منتقل	
و	در	غار	مکفیله	در	شـهر	الخلیل	)حبرون(	فلسـطین	دفن	

شد.

صفحه 91 122.�َنسائی�
»ابوعبدالرحمـن،	احمـد	بـن	علـی	بـن	شـعیب	نسـائی«،	
محدث	معروف	و	مؤلف	یکی	از	صحاح	سته	اهل	سنت،	
آمـد.	در	 بـه	دنیـا	 یـا	215	ق،	در	شـهر	نسـاء	 در	سـال	214	
خصوص	دوران	کودکی	وی	اطالعات	چندانی	در	دسـت	
نیست.	منابع	تاریخی	به	مسافرت	های	وی	به	شهرهایی	
چون	خراسان،	حجاز،	عراق،	جزیره،	شام	و	مصر	به	منظور	
کسـب	دانـش	و	اسـتماع	حدیـث	اشـاره	کرده	انـد.	»السـنن	
الکبری«	سنن	نسائی	بعد	از	صحیحین	)صحیح	بخاری	
و	صحیح	مسلم(،	به	عنوان	سومین	کتاب	حدیثی	مهم	و	

مورد	توجه	اهل	سنت	محسوب	می	شود.
در	باب	علت	وفات	او	در	منابع	آمده	است:	»وی	به	خاطر	
محبـت	بـه	حضـرت	علـی	علیه	الّسـالم	جـان	خویـش	را	از	
دسـت	داد،	چرا	که	وقتی	از	مصر	به	شـام	رفت،	از	او	درباره	
برتـری	معاویـه	بـر	علـی	علیه	الّسـالم	پرسـیدند؛	بنا	بـه	قولی	
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گفـت:	فضیلتـی	بـرای	او	نمی	دانـم.	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،	می	نویسـد:	»از	او	در	خصـوص	روایاتـش	در	بـاب	
فضائـل	معاویـه	پرسـیدند،	گفـت:	مـن	فضیلتـی	بـرای	او	
نمی	دانـم،	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	می	نویسد:	»و	بنا	
به	نقل	دارقطنی	پس	از	این	ماجرا،	درخواسـت	کرد	او	را	به	

مکه	ببرند	و	در	مکه	فوت	کرد.«

صفحه 91 بوُسفیان�
َ
123.�ا

از	 َابوُسـفیان،	 بـه	 معـروف	 ـة،	 ـَّ ُاَمی	 بـن	 َحـرب	 بـن	 َصخـر	
چهره	هـای	مشـهور	عـرب	همزمـان	بـا	ظهـور	اسـالم.	وی	در	
آغـاز	دعـوت	پیامبر؟ص؟،	جزء	دشـمنان	ایشـان	بـود؛	با	این	
همـه	شـدت	مخالفـِت	او	را	از	دیگـر	سـران	قریـش،	ماننـد	
ابوجهل	و	ابولهب	کمتر	دانسـته	اند.	او	در	جنگ	های	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	می	کـرد	و	
از	خالفـت	عثمـان	حمایـت	نمـود.	پسـر	او	معاویـه	نقـش	
و	سلسـله	 کـرد	 ایفـا	 قمـری	 اول	 در	سـده	 سیاسـی	مهمـی	

خالفت	اموی	را	بنیاد	نهاد.

صفحه 92 124.�حدیث�منزلت�
را	 امام	علـی؟ع؟	 جایـگاه	 کـه	 روایتـی	 منزلـت	 حدیـث	
هـارون	 جایـگاه	 هماننـد	 اکـرم؟ص؟،	 پیامبـر	 بـه	 نسـبت	
نسـبت	به	حضرت	موسـی	معرفی	می	کند.	این	حدیث	از	
احادیـث	مشـهور	نبـوی	و	مـورد	قبـوِل	عالمـان	شـیعه	و	اهل	
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	می	کننـد.	از	
نظر	عالمان	شیعی	این	حدیث	متواتر	است.	این	حدیث	
در	مناسـبت	های	مختلف	از	پیامبر؟ص؟	شـنیده	شـده	که	
مهم	ترین	آن	ها	در	جنگ	تبوک	است.	مشهورترین	نقل		این	
حدیث	آن	است	که	پیامبر	اکرم؟ص؟	خطاب	به	علی؟ع؟	

ـه	الَنبّی	 ـّ أن
ّ

فرمـود:	»أنـَت	ِمّنـی	ِبَمنزلـِة	هـاروَن	ِمْن	ُموسـی،	ِاال
َبعـدی؛	تـو	نسـبت	بـه	من	به	منزله	هارون	نسـبت	به	موسـی	

هستی	جز	این	که	بعد	از	من	پیامبری	نخواهد	بود.«
ایـن	حدیـث،	عالوه	بر	فضیلت	امام	علی؟ع؟،	بر	خالفت	
و	عصمـت	ایشـان	نیـز	داللـت	دارد،	زیـرا	پیامبـر؟ص؟،	بـه	
جـز	نبـوت،	همـه	فضائـل	و	ویژگی	هـا	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	یاری	اش	دهد.	
بـا	درخواسـت	او	موافقـت	کـرد	و	هـارون،	در	غیـاب	 خـدا	
موسی،	جانشین	او	شد؛	بنابراین،	تمام	مناصب	حضرت	
موسـی	بـرای	بـرادرش	نیـز	بـوده	اسـت	و	اگـر	او	بعـد	از	موسـی	
زنده	می	ماند،	جانشین	وی	می	شد	)مطابق	گفته	یهودیان	
هارون	چهل	سـال	پیش	از	موسـی	درگذشـت(.	هارون	نزد	
موسـی	دارای	مقـام	و	جایـگاه	واالیـی	بـوده	اسـت	و	از	اینجا	
می	تـوان	بـه	عظمـت	مقـام	امام	علـی؟ع؟	و	سـزاواری	او	بـر	
خالفت	بعد	از	رسول	اکرم	پی	برد.	با	بررسی	تشبیه	موجود	

در	این	حدیث،	چندین	نکته	ظریف	به	دست	می	آید.
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	بنی	اسـرائیل	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	سّنی	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:	
	و	أنـت	َخلیَفتـی		؛	شایسـته	نیسـت	

ّ
»	الینبغـی	أن	أذهـب	ِاال

من	به	جنگ	تبوک	روم	مگر	اینکه	تو	جانشین	من	باشی«.	
هـارون	عالم	تریـن	فـرد	قـوم	موسـی	بـود،	علـی	هم	بـه	تصریح	
پیامبـر؟ص؟	عالم	تریـن	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	
محبوب	تریـن	فـرد	نـزد	خـدا	و	موسـی	بود،	علی	نیـز	این	گونه	
بـرادرش	هـارون،	نیرومنـد	و	 بـا	 بـود.	خـدا	پشـت	موسـی	را	
محکم	سـاخت	و	پشـت	پیامبر	اکرم؟ص؟	را	با	علی.	هارون	

معصوم	از	خطا	و	نسیان	بود،	و	علی	نیز	چنین	بود.
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صفحه 96 125.�عبیداهلل�ابوالفضل�
فرزنـد	حضـرت	ابوالفضل	عباس	بن	علـی	بی	ابی	طالب.	
بـن	 عبـاس	 بـن	 عبـداهلل	 دختـر	 لبابـه	 بـا	 عبـاس؟ع؟	
عبدالمطلـب	بیـن	سـال		های	40	تـا	45	قمـری	ازدواج	کـرد	
که	حاصل	این	ازدواج	دو	پسر	به	نام	های	فضل	و	عبیداهلل	
بـود.	فرزنـدش	عبیـداهلل	بـا	دختـر	امـام	سـجاد	ازدواج	کـرد.	
نام	هـای	حسـن،	 بـه	 فرزنـدان	دیگـری	 نویسـندگان	 برخـی	
نـام	 بـرای	حضـرت	عبـاس	 یـک	دختـر	 و	 قاسـم،	محمـد	
از	 برده	انـد	و	گفته	انـد	قاسـم	و	محمـد	در	روز	عاشـورا	پـس	

پدرشان	به	شهادت	رسیدند.	
آن	چه	همگی	تاریخ	نگاران	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	
امام	حسـین	؟ع؟	از	مدینـه	بـه	سـوى	کربـال	کـودک	بـود	ولـی	
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	نام	هاى	»رقیه«	دختـر	امام	مجتبی	؟ع؟،	
دختر	معبد	»عبداهلل	بن	عباس«	و	دختر	»مسّور	بن	مخزمه	
ی	زبیرى«	ازدواج	نمود	و	صاحب	دو	فرزند	به	نام	»عبداهلل«	
و	»حسن«	شد.	نسل	او	نیز	از	طریق	حسن	گسترش	یافت،	
از	این	رو	باید	حسن	بن	عبیداهلل	بن	عباس	؟ع؟	را	سرشاخه	
فرزنـدان	 برشـمرد.	 عبـاس	؟ع؟	 نـوادگان	حضـرت	 اصلـی	
حضرت	عباس	از	مشهور	ترین	تبار	علویان	بودند	و	بسیاری	
گسـتردگی	 بودنـد.	 و	حاکـم	 قاضـی	 شـاعر،	 عالـم،	 آنهـا	 از	
نسـل	حضرت	عباس	از	شـمال	آفریقا	تا	ایران	گزارش	شده	
اسـت.	برخـی	دلیـل	ایـن	گسـتردگی	را	مهاجـرت	فرزنـدان	
حضرت	عباس	به	دلیل	ظلم	حکومت	ها	عنوان	کرده	اند.

صفحه 97 126.�جعفر�بن�علی�
جعفر	بن	علی	بن	ابی	طالب	پسر	امیرالمومنین	و	ام	البنین	
برادرانـش	 بـه	همـراه	 و	 کربـال	حضـور	داشـت	 واقعـه	 کـه	در	
عباس،	عبداهلل	و	عثمان	در	روز	عاشورا	به	شهادت	رسید.
امام	علـی	بـه	خاطـر	عالقـه	فراوانـی	کـه	به	بـرادرش	جعفر	بن	
ابـی	طالـب	داشـت،	نـام	او	را	جعفـر	نهـاد.	برخی	معتقدند	
از	 پـس	 بنابرایـن	 کـه	 او	هنـگام	شـهادت	19	سـال	داشـته	
شـهادت	پـدر	بـه	دنیـا	آمـده	اسـت.	برخـی	نیـز	معتقدنـد	
هنگام	شـهادت	21	سـاله	بوده	که	بر	این	اسـاس	دو	سـال	از	

عمر	خود	را	در	زمان	حیات	امام	علی	سپری	کرده	است.
جعفـر	از	همـان	ابتدای	حرکت	امام	حسـین؟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	
تـا	مـن،	اخـالص	و	خیرخواهـی	شـما	در	راه	خـدا	و	 برویـد	
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:	
َنْفُسـُه	 اِبـِر	 الَصّ ُمْؤِمِنیـَن	

ْ
ال ِمیـِر	

َ
أ ْبـِن	 َجْعَفـِر	 ـی	

َ
َعل ُم	

َ
ـال »الَسّ

ِقَتاِل	
ْ
ُمْسَتْسـِلِم	ِلل

ْ
ْوَطـاِن	ُمْغَتِربًا	ال

َ ْ
اِئـی	َعـِن	ال ُمْحَتِسـبًا	َو	الَنّ

َجـاِل؛	سـالم	بـر	جعفـر	بـن	 َمکُثـوِر	ِبالِرّ
ْ
ـَزاِل	ال ُمْسـَتْقِدِم	ِللِنّ

ْ
ال

امیـر	المؤمنیـن،	هـم	او	کـه	در	راه	خشـنودى	خـدا	بـا	جـان	
شـکیبایی	نمـود	و	در	بـالد	غربـت	خـود	را	آمـاده	ى	جنـگ	
نمـود	و	بـراى	نبـرد	پیـش	رفـت	مـردان	جنگـی	زیـادى	بـر	او	

حمله	ور	شدند	]و	او	را	کشتند.«

صفحه 97 ّم�الَبنین�
ُ
127.�ا

فاطمـه	بنـت	ِحزام	مشـهور	بـه	ُاّم	الَبنین	از	قبیله	بنی	کالب	
بانویـی	ادیـب	و	شـاعری	فصیـح	و	اهـل	فضـل	و	دانـش،	از	
همسـران	امام	علـی؟ع؟	و	از	شـخصیت	های	محتـرم	نـزد	
شـیعیان	اسـت.	پـس	از	شـهادت	حضـرت	فاطمـه؟اهس؟،	
نسب	شناسـی	 در	 کـه	 عقیـل	 بـرادرش	 بـا	 امام	علـی؟ع؟	
اصیـل	 کـه	 همسـری	 انتخـاب	 دربـاره	 بـود،	 شـهره	 عـرب	
باشـد	و	فرزندانـی	دلیـر	و	جنـگاور	بیـاورد،	مشـورت	کـرد	و	
عقیـل،	فاطمـه	بنـت	حـزام	را	پیشـنهاد	کـرد	کـه	علـی؟ع؟	
بـا	 امام	علـی؟ع؟	 ازدواج	 زمـان	 مـورد	 کـرد.	در	 ازدواج	 او	 بـا	
ام	البنیـن	اختـالف	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	اختـالف	وجـود	دارد؛	امـا	در	خصـوص	اینکـه	او	قبـل	از	
ازدواج	با	حضرت	علی	و	بعد	از	شهادت	ایشان	با	شخص	
در	 نـدارد.	 وجـود	 اختالفـی	 اسـت	 نکـرده	 ازدواج	 دیگـری	
ازدواج	 از	 مدتـی	 گذشـت	 از	 بعـد	 اسـت،	 آمـده	 روایـات	
ام	البنین	با	حضرت	علی؟ع؟،	ام	البنین	به	امام	علی؟ع؟	
پیشـنهاد	کـرد	او	را	بـه	نـام	اصلـی	اش	کـه	فاطمـه	بـود،	صـدا	
نزند،	تا	حسنین؟ع؟	با	شنیدن	نام	فاطمه	به	یاد	مادرشان	
نیفتند.	از	این	رو	امام	علی؟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	کربـال	حضـور	نداشـت.	هنگامـی	کـه	
کاروان	اسیران	کربال	وارد	مدینه	شد،	شخصی	خبر	شهادت	
فرزندانـش	را	بـه	او	داد؛	امـا	او	از	سرنوشـت	امام	حسـین؟ع؟	
پرسـید.	ام	البنیـن	وقتـی	خبـر	شـهادت	چهـار	فرزنـدش	و	
و	 فرزندانـم	 کاش	 »ای	 گفـت:		 شـنید،	 را	 امام	حسـین؟ع؟	
تمامی	آنچه	در	زمین	است	فدای	حسین	می	شد	و	او	زنده	
می	ماند.«	این	سـخِن	او	را	برخی	دلیل	دلدادگی	عمیق	او	
به	اهل	بیت	و	امام	حسـین؟ع؟	دانسـته	اند.	ام	البنین	پس	
از	واقعـه	کربـال،	هـر	روز	بـا	نوه	اش	عبیـداهلل	)فرزند	عباس(	به	
قبرسـتان	بقیع	می	رفت	و	در	آنجا	اشـعاری	که	خود	سـروده	
او	جمـع	 گـرد	 بـود،	می	خوانـد	و	می	گریسـت.	اهـل	مدینـه	
می	شـدند	و	همـراه	او	گریـه	می	کردنـد،	حتـی	گفتـه	شـده	که	
مـروان	بـن	حکـم	یکـی	از	حاکمـان	مدینه،	نیز	بـا	آنان	همراه	
می	شد.	مدفن	ام	البنین	در	قبرستان	بقیع	است.	از	تاریخ	
وفـات	ام	البنیـن	اطـالع	دقیقی	در	دسـت	نیسـت.	معروف	
است	که	او	در	13	جمادی	الثانی	64ق	از	دنیا	رفته	و	پیکر	

او	در	بقیع	دفن	شده	است.

صفحه 97 128.�عبداهلل�بن�علی�
ـ	 عبـداهلل	بـن	علـی	بـن	ابی	طالـب	)والدت	حـدود	35ق	
شـهادت	در	سـال	61ق	در	کربـال(	از	شـهدای	کربـال،	فرزنـد	
امام	علـی؟ع؟	و	ام	البنیـن	و	از	بـرادران	عبـاس	بن	علی؟ع؟	
سـال	 هشـت	 عبـاس؟ع؟	 بـرادرش	 از	 عبـداهلل	 اسـت.	
کوچک	تـر،	امـا	از	دیگـر	برادرانش	بزرگ	تر	بوده	اسـت.	برخی	
او	را	اولیـن	شـهید	از	میـان	برادرانش	عنـوان	کرده	اند.	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	کرده	انـد.	در	
کیفیـت	شـهادت	عبـداهلل	آمـده	اسـت	که	چـون	اصحاب	
کشـته	 او	 بیـت؟ع؟	 اهـل	 از	 عـده	ای	 و	 امام	حسـین؟ع؟	
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.
ثبیـت	 بـن	 هانـی	 را	 علـی؟ع؟	 بـن	 عبـداهلل	 قاتـل	 برخـی	
حضرمی	نوشـته	اند	که	ضربتی	بر	سـر	عبداهلل	فرود	آورد	و	او	
را	به	شهادت	رساند؛	اما	قول	دیگر	قاتلش	را	خولی	بن	یزید	

معرفی	می	کند	که	وی	عبداهلل	را	با	تیری	نشانه	گرفت.	پس	
از	آن	مردی	از	بنی	تمیم	از	ابان	بن	درام	او	را	به	قتل	رساند.

در	زیارت	ناحیه	مقدسه	آمده	است:	»الّسالم	علی	عبداهلل	
بـن	امیرالمؤمنیـن؟ع؟	مبلـی	البـالء	و	المنـادی	بالـوالء	فی	
عرصة	کربالء	المضروب	مقباًل	و	مدبرا؛	لعن	اهلل	قاتله	هانی	

بن	ثبیت	الحضرمی.«

صفحه 97 129.�عثمان�بن�علی�
عثمـان	بـن	علـی	بـن	ابـی	طالـب	)حـدود	39ق-	61ق	در	
کربال(،	از	شهدای	کربال	فرزند	امام	علی؟ع؟	و	ام	البنین	و	از	
بـرادران	عبـاس	بـن	علی؟ع؟	اسـت.	بنـا	بر	برخـی	روایات،	
عثمان	در	هنگام	شهادت	21	ساله	بوده	و	فرزندی	نداشته	
اسـت.	مدفـن	او	در	مقبـره	جمعـی	شـهدای	کربـال	در	حـرم	
امام	حسـین؟ع؟	اسـت.	نـام	عثمـان	از	اسـامی	رایـج	زمـان	
بوده	تا	جائی	که	در	برخی	منابع	نام	25	نفر	صحابه	عثمان	
ذکـر	شده	اسـت.	از	سـوی	دیگـر	حضـرت	علـی	علـت	ایـن	
نـام	گـذاری	را	هـم	نامی	با	یکی	از	صحابه	به	نام	عثمان	بن	

مظعون	عنوان	می	کند.
امام	حسـین؟ع؟،	 غیرهاشـمی	 یـاران	 شـهادت	 از	 پـس	
فرزنـدان	 از	 نفـر	 اولیـن	 رفتنـد.	 میـدان	 بـه	 هاشـم	 بنـی	
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	
بن	علی	آمده	و	به	علت	نامگذاری	وی	به	عثمان	نیز	اشاره	
ُمْؤِمِنیَن	َسِمی	

ْ
ِمیِرال

َ
ی	ُعْثَماَن	ْبِن	أ

َ
ُم	َعل

َ
ال شـده	اسـت:	»الَسّ

ـْهِم	َخْوِلی	ْبـَن	یِزیَد	 	َراِمیـُه	ِبالَسّ َعـَن	اهلَلُّ
َ
ُعْثَمـاَن	ْبـِن	َمْظُعـوٍن	ل

اِرِمی«
ّ

َباِنی	الَد
َ ْ
یاِدی	َو	ال

َ ْ
ْصَبِحی	ال

َ ْ
ال

صفحه 97 130.�عثمان�بن�مظعون�
عثمـان	بـن	مظعـون	)درگذشـت	2ق(،	از	صحابـه	و	بـرادر	
در	جاهلیـت	 مظعـون	 بـن	 عثمـان	 پیامبـر؟ص؟.	 رضاعـی	
شـراب	را	بر	خود	حرام	کرده	بود.	او	از	نخسـتین	مسـلمانان	
در	 سـائب	 فرزنـدش	 و	 عبـداهلل	 بـرادرش	 همـراه	 بـه	 و	 بـود	
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.	امام	علـی؟ع؟	یکـی	از	فرزندانـش	



پی	نوشت	ها                183

را	بـه	یـاد	او	»عثمان«	نام	گذاری	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	می	کـرد	و	فرزندانـش	
ابراهیم،	رقیه	و	زینب	را	در	کنار	او	دفن	نمود.	حضرت	علی	
او	را	بـرادر	خـود	می	خوانـد،	از	ایـن	رو	یکـی	از	فرزندانـش	را	بـه	
یـاد	او	»عثمـان«	نام	گـذاری	کـرد.	در	زیـارت	ناحیـه	مقدسـه	
	 ُمْؤِمِنیَن	َسِمِیّ

ْ
ِمیِر	ال

َ
ی	ُعْثَماَن	ْبِن	أ

َ
ُم	َعل

َ
ال آمده	است:	»َالَسّ

امیرمؤمنـان،	 پسـر	 بـر	عثمـان	 َمْظُعـوٍن؛	سـالم	 ْبـِن	 ُعْثَمـاَن	
هم	نام	عثمان	بن	مظعون«

صفحه 101 131.�ابواالسود�دوئلی�
ُدَؤلـی	 َابوااَلْسـَوِد	 بـه	 مشـهور	 سـفیان	 بـن	 عمـرو	 بـن	 ظالـم	
)درگذشته	69ق(،	شاعر	و	صحابی	مشهور	امام	علی؟ع؟.	
از	او	بـه	عنـوان	پایه	گـذار	علـم	نحـو	یـاد	می	شـود.	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	
امام	علـی؟ع؟	بـود.	او	در	شـعر	دسـتی	داشـت	و	در	مـدح	و	
سـروده	 اشـعاری	 امام	حسـین؟ع؟	 و	 امام	علـی؟ع؟	 مرثیـه	
است.	بر	اساس	منابع	تاریخی	وی	نخستین	فردی	است	
که	به	اعراب	گذاری	قرآن	اقدام	کرد.	بیشتر	منابع	مرگ	او	را	

در	سال	69ق	در	بصره	دانسته	اند.

صفحه 102 132.�َحَکم�بن�ُعَتیبه�
از	 را	 او	 برخـی	 ُعَتیبـه	کنـدی	کوفـی.	 بـن	 َحَکـم	 ابومحمـد	
از	 را	 او	 همچنیـن	 و	 شـمرده	 سـجاد؟ع؟	 امـام	 اصحـاب	
گـروه	بتریـه	دانسـته	اند.	کشـی،	گروهـی	از	اخبـار	را	در	انتقـاد	
منحرفیـن	 از	جملـه	 او	 این	کـه	 و	 کـرده	 نقـل	 او	 نکوهـش	 و	
از	 می	گویـد:	 کـرده،	 روایـت	 ابوبصیـر	 اسـت.	 گمراهـان	 و	
ابوجعفر؟ع؟	شنیدم	که	می	فرمود:	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	ریشـه	های	گمراهـی	آن	زمـان	بـوده	
اسـت	و	او	از	جملـه	عامـالن	فاسـد	کـردن	عقیده	اسـالمی	و	

انحراف	مسلمانان	از	راه	حق	و	حقیقت	بوده	است.	

ابن	حجـر	او	را	توثیـق	و	از	او	تمجیـد	کـرده	اسـت	و	سـخنان	
آن	 قـوی	 احتمـال	 اسـت؛	 گفتـه	 او	 توصیـف	 در	 زیـادی	
اسـت	کـه	ابن	حجـر	تنهـا	بـه	خاطـر	انحـراف	وی	از	والیـت	
اهل	بیـت؟مهع؟	کـه	طبـق	نص	پیامبـر؟ص؟	پس	از	قـرآن	کریم	

ثقل	اکبرند،	او	را	توثیق	کرده	باشد.

صفحه 104 133.�َبْرصیصای�عابد�
َبْرصیصا	)شـخصیتی		شبه		تاریخی		و	افسانه	ای	(،	زاهدی		
متعبـد	و	مسـتجاب		الدعـوه		کـه		داسـتان		عبـرت		انگیـز	او	
همـواره		در	تفسـیر	برخـی		آیـات		قـرآن		مطـرح		شـده		اسـت	.	
برصیصـا	از	قـوم	بنی	اسـرائیل	بـوده	کـه	عمـری	بـه	پرسـتش	
و	 ریاضـت	 پرتـو	 در	 و	 کـرد	 سـپری	 او	 بندگـی	 و	 خداونـد	
یکتاپرسـتی	و	عبـادت	بـه	مقامـی	رسـیده	بـود	کـه	خداونـد	
درمانـدگان	 و	 دیوانـگان	 و	 بیمـاران	 حـق	 در	 را	 او	 دعـای	
مستجاب	می		کرد	و	خواسته	اش	را	بر	آورده	می	نمود،	مردم	
نـزد	او	می	آمدنـد	و	او	برایشـان	دعـا	می	کرد	و	شـفای	آنان	را	از	

خدا	می		خواست	و	خدا	نیز	شفا	می	بخشید.
در	بیش	تـر	منابـع		اسـالمی		نـام		برصیصـا،	در	کنـار	نـام		بلعـمِ		
باعورا	و	شیطان		دیده		می	شود	و	این		امر	به		سببِ		شباهتی		

است		که		سرگذشت		و	سرنوشت		شوم		او	با	آنان		دارد.
داسـتان		برصیصـا،	بـه		صورت	هـای		مختلفـی		نقـل		شـده		
اسـت	:	شـیطان		در	ابتـدا	بـه		صـورت		مـردی		پارسـا	و	متعبـد	
و	نورانـی		بـر	او	ظاهـر	شـد،	بـه		طـوری		کـه		برصیصـا	او	را	در	
مجاهـده		از	خـود	برتـر	دیـد؛	سـپس		دعاهـای		مخصـوص		
شـفای		بیمـاران		را	بـه		برصیصـا	آموخـت		و	به		قولـی		دیگر،	او	
را	مذمـت		کـرد	کـه		چرا	از	مقام		مسـتجاب		الدعواتی		خویش		
بـرای		خدمـت		بـه		خلـق		اسـتفاده		نمی	کنـد.	آنـگاه		دختری		
یـا	شـاهزاده		خانمـی		 صاحـب		جمـال		)دختـری		چوپـان	،	
دل		 در	 سـپس		 و	 کـرد	 دیوانـه		 و	 بیمـار	 را	 بنی	اسـرائیل	(	 از	
بسـتگانش		چنین		القا	نمود	که		درمان		او	نزد	راهب		اسـت	.	
آوردنـد.	 برصیصـا	 نـزد	 را	 بیمـار	خـود	 بـرادر	دختـر،	خواهـر	
راهـب		از	پذیرفتـن		او	سـرباز	زد،	امـا	آنـان		با	اصـرار	دختر	را	به		
او	سـپردند	و	بازگشـتند.	بعـد	از	آن		شـیطان		وسوسـه	گنـاه		را	
بـر	راهـب		چیـره		سـاخت		تـا	از	دختـر	کام		برگیـرد،	از	آن		رو	کـه		
درهای		توبه		همیشـه		گشـوده		است	.	اغواگری	های		شیطان		
مؤثر	افتاد،	برصیصا	تسلیم		وسوسه	های		شیطان		و	مرتکب		
زنا	شد،	سپس		برای		رهایی		از	رسوایی		دختر	را	کشت		و	زیر	
درختی		مدفون		ساخت	.	برادران		پس		از	بازگشت	،	نخست		
مـرده		 طبیعـی		 مـرگ		 بـه		 کـه		خواهرشـان		 را	 برصیصـا	 قـول		
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اسـت	،	پذیرفتند؛	ولی		شـیطان		در	رؤیا	جنایت		راهب		را	بر	
آنان		آشکار	ساخت		و	آنان		به		قصد	قصاص		به		سراغ		راهب		
رفتند.	زمانی		که		راهب		به		مرگ		محکوم		شده		بود،	شیطان		
دوباره		بر	او	ظاهر	شد	و	به		او	پیشنهاد	نجات		و	رهایی		داد،	
به		شرط	اینکه		او	را	سجده		کند.	مرِد	شوریده		بخت		به		این		
آخرین		درجه	گناه		نیز	تن		در	داد	و	شیطان		را	سجده	،	و	خدا	
را	انکار	کرد.	آنگاه		شیطان		با	ریشخند	از	وی		تبّری		جست		

و	برصیصا	رانده	هر	دو	جهان		گشت	.
آری!	شهوت	پرسـتی	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	سـال	ها	

عبادت	او	بر	باد	رفته	و	نزد	خاص	و	عام	رسوا	شود.

صفحه 104 134.�َبلعم�باعورا�
َعـم	باعـورا	از	عالمـان	زمـان	حضـرت	موسـی؟ع؟.	بنابـر	

ْ
َبل

و	 می	دانسـت	 را	 خـدا	 اعظـم	 اسـم	 بلعـم	 روایـات	 برخـی	
مسـتجاب	الدعوه	بـود	امـا	شـیطان	او	را	بـه	انحراف	کشـاند	
و	گمـراه	شـد.	در	روایـات	اسـالمی	و	تـورات	از	بلعم	یاد	شـده	
آیـه	175	و	176	سـوره	 اسـت.	همچنیـن	برخـی	مفسـران	
ـذی	

َّ
یِهـم	َنَبـَا	ال

َ
اعـراف	را	در	مـورد	او	دانسـته	اند.	»واتـُل	َعل

یطــُن	َفـکاَن	ِمـَن	
َ

َخ	ِمنهـا	َفَاتَبَعـُه	الّش
َ
ءاَتینــُه	ءایــِتنا	َفانَسـل

ـی	ااَلرِض	
َ
ـَد	ِال

َ
ُه	َاخل َرَفعنــُه	ِبهـا	ولــِکّنَ

َ
ـو	ِشـئنا	ل

َ
الغاویـن•	ول

یـِه	َیلَهث	َاو	
َ
ـُه	َکَمَثـِل	الَکلـِب	ِان	َتحِمل	َعل

ُ
َبـَع	َهـوُه	َفَمَثل

َ
واّت

بوا	ِبـایـِتنا	َفاقُصِص	
َّ

ذیَن	َکذ
َّ
َتتُرکُه	َیلَهث	ذِلَک	َمَثُل	الَقوِم	ال

از	 سـخن	 آیـات،	 ایـن	 در	 ـرون«.	
َ
َیَتَفّک ُهـم	

َّ
َعل

َ
ل الَقَصـَص	

حکایت	مردی	اسـت	که	به	سـبب	دسـت	یافتن	به	مراتب	
نسـبتًا	باالیـی	از	علـم	و	معنویـت،	از	برخـی	مواهـب	خاص	
الهـی	برخـوردار	بـوده	و	می	توانسـته	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.	داسـتان	های	مختلفـی	در	مـورد	بلعـم	نقـل	شـده	

است.

صفحه 104 ه�
َ
135.�دعای�َعدیل

ـه،	دعایـی	اسـت	کـه	در	آن	یـک	دوره	عقایـد	
َ
دعـای	َعدیل

شـیعه	بیان	شـده	اسـت.	بنابر	محتوای	این	دعا،	شخص	
مومـن،	عقایـد	خـود	را	بـا	توصیفـی	کـه	قرائـت	می	کنـد،	در	
حالـت	سـالمت	نـزد	خداونـد	بـه	امانـت	می	گـذارد	و	از	او	

می	خواهـد	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	
علماسـت	 نوشـته	های	 از	 و	 نشـده	 روایـت	 معصومیـن	 از	
کـه	خوانـدن	آن	بـه	امیـد	ثـواب	و	تثبیـت	اعتقـادات	حـق	

اشکالی	ندارد.
معنـای	 بـه	 »عـدل«	 مـاده	 از	 و	 عربـی	 ای	 کلمـه	 »عدیلـه«	
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	می	کند	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	اسـالمی	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	می	شـود	و	
	 اینکـه	تنهـا	دیـن	مقبـول	نـزد	خـدا	اسـالم	اسـت:	َشـِهَد	اهلَلُّ
ِقْسـِط	ال	

ْ
ـِم	َقاِئمـا	ِبال

ْ
ِعل

ْ
ـوا	ال

ُ
ول

ُ
َمالِئکـُة	َو	أ

ْ
ـَه	ِإال	ُهـَو	َو	ال

َ
ـُه	ال	ِإل

ّ
َن
َ
أ

َحکیـُم.	اقـرار	می	کنیـم	بـه	اینکـه	خدایـا	
ْ
َعِزیـُز	ال

ْ
ـَه	ِإال	ُهـَو	ال

َ
ِإل

من	بنده	ای	هسـتم	که	در	مقابل	الطاف	بیکران	تو	کوتاهی	
کـرده	ام.	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	نعمت	هـای	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	می	کشیم.	با	بودن	او	دنیا	برقرار	است	به	برکت	
او	هسـت	کـه	آسـمان	و	زمیـن	روزی	می	خورنـد.	بـه	واسـطۀ	
بـر	مـن	 او	زمیـن	پـر	از	عـدل	و	داد	خواهـد	شـد.	کالم	شـان	
حجـت	اسـت	و	تبعیـت	از	آنهـا	واجـب.	مـودت	آنهـا	الزم	
اسـت	و	پیـروی	از	آنهـا	نجـات	بخش	و	مخالفتشـان	هالک	
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کننده.	سوال	قبر	حق	است،	برانگیخته	شدن	از	قبور	حق	
است،...	در	پایان	اظهار	می	کنیم	که	این	اعتقادات	را	نزد	
خـدا	بـه	ودیعـه	گذاشـته	ایم	و	او	بهتریـن	امانتـداران	اسـت	و	
از	او	درخواست	می	کنیم	در	هنگام	مرگ	این	اعتقادات	را	
بـه	مـا	برگردانـد	و	بـه		او	پنـاه	می	بریـم	از	اینکـه	در	آن	لحظات	
ُعـوُذ	ِبـک	ِمـَن	

َ
ـی	أ 	ِإِنّ ُهـَمّ

َّ
از	ایمـان	بـه	کفـر	روگـردان	شـویم:	الل

َمْوِت.
ْ
ِة	ِعْنَد	ال

َ
َعِدیل

ْ
ال

در	کتـاب	زاد	المعـاد	دعایـی	بـا	نـام	»دعـای	عدیله	صغیر«	
نیز	وجود	دارد	که	مختصر	همان	مضامین	را	دربردارد:	ِبْسِم	

ِم	ِدینًا...
َ

ْسال ِ
ْ

	َرّبًا	َو	ِبال ِحیِم	َرِضیُت	ِباهلَلِّ ْحَمِن	الَرّ 	الَرّ اهلَلِّ

صفحه 104 136.�سید�احمد�خوانساری�
سـید	احمـد	خوانسـاری	)1309-1405ق(	از	مراجـع	تقلید	
خراسـانی،	 آخونـد	 شـاگردان	 از	 او	 ق.	 	14 قـرن	 در	 شـیعه	
و	 نائینـی	 میـرزای	 یـزدی،	 طباطبایـی	 سـیدمحمدکاظم	
آقاضیـاء	عراقـی	بـود.	او	از	معـدود	مراجعـی	اسـت	کـه	در	
دوران	مرجعیـت	خـود	در	حوزه	هـای	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	ساده	زیسـتی	معـروف	بـود.	سـیره	سیاسـی	وی،	
دارای	فـراز	و	نشـیبی	بـود	کـه	بـه	تدریـج	از	مخالفـت	آشـکار	
بـا	سیاسـت	های	رژیـم	شـاه	و	اعـالم	صریح	مواضـع	خود	به	

نوعی	احتیاط	و	میانه	روی	سوق	یافت.

صفحه 104 137.�زیارت�آل�یاسین�
امـام	 مشـهور	 زیارت	نامه	هـای	 از	 آل	یاسـین	 زیـارت	
زمـان؟جع؟	اسـت	کـه	بـا	جملـۀ	»سـالٌم	َعلـی	آِل	یاسـین«	
آغاز	می	شود	و	حاوی	23	سالم	بر	هر	یک	از	عناوین	خاص	
امام	زمان	است.	این	زیارت	به	بخش	مهمی	از	اعتقادات	
حضـرت	 نبـوت	 توحیـد،	 جملـه	 از	 شـیعی	 و	 اسـالمی	
رجعـت،	 ائمـه،	حقانیـت	 یکایـک	 امامـت	 محمـد؟ص؟،	
مـرگ،	نکیـر	و	منکـر،	قیامـت،	پـل	صراط،	بهشـت،	جهنم	
و...	اشـاره	کـرده	و	ایمـان	بـه	آنهـا	بـرای	زائـر	ضـروری	خوانـده	
و	 آل	یاسـین	در	کتاب	هـای	حدیثـی	مهـم	 زیـارت	 اسـت.	
دعایـی	نقـل	شـده	و	بـه	تصریـح	برخـی	علمـا،	از	بهتریـن	
زیارت	هـای	امـام	زمـان	اسـت	و	می	تـوان	در	همـه	اوقات	آن	

را	قرائت	کرد.

صفحه 104 138.�نماز�وحشت�
ُة	الّدفن	یا	نماز	شب	اول	قبر،	از	نمازهای	مستحبی	

َ
یل

َ
نماز	ل

کـه	نمـاز	هدیـه	و	نمـاز	وحشـت	نیـز	نامیـده	می	شـود،	بـرای	
میـت	در	شـب	اول	قبـر	)از	اول	شـب	تـا	صبـح(	می	خواننـد	

و	بهترین	وقت	آن	بعد	از	نماز	عشا	است.
بنابـر	منابـع	فقهـی،	نمـاز	وحشـت	را	بـه	یکـی	از	دو	صـورت	

ذیل	می	توان	خواند:
صـورت	اول:	در	رکعـت	اول	یـک	مرتبـه	سـوره	حمـد	و	دو	
(	و	در	رکعت	دوم	یک	مرتبه	 مرتبه	سـوره	توحید	)قل	هو	اهلَلّ
سـوره	حمد	و	ده	مرتبه	سـوره	تکاثر	را	خوانده	و	بعد	از	سـالم	
	َعلی	ُمحّمٍد	َو	آِل	ُمحّمٍد	َو	اْبَعْث	 	َصِلّ ُهـَمّ

ّ
نمـاز	بگویـد:	»َالل

َثواَبهـا	ِالـی	َقبـِر	فـالن	بن	فالن«	)به	جای	فـالن	بن	فالن،	نام	
میت	و	پدرش	را	بگوید(

مرتبـه	 یـک	 حمـد،	 از	 بعـد	 اول	 رکعـت	 در	 دوم:	 صـورت	
آیـة	الکرسـی	و	در	رکعـت	دوم	بعـد	از	حمـد،	ده	مرتبـه	سـوره	
	َعلی	 	َصـِلّ ُهَمّ

ّ
قـدر	بخوانـد،	و	بعـداز	سـالم	نماز	بگویـد:	»َالل

ُمحمـٍد	َو	آِل	ُمحمـٍد	َو	اْبَعـْث	َثواَبهـا	ِالی	َقبِر	فالن	بن	فالن«.	
)به	جای	فالن	بن	فالن،	نام	میت	و	پدرش	را	ببرد(

صفحه 104 َضیل�
ُ
139.�ف

زاهـد	 و	 عـارف	 َعیاض)درگذشـت	187ق(،	 بـن	 ُفَضیـل	
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	اهل	سنت	می	دانند	و	در	عین	حال	وی	
را	از	راویان	موثق	و	قابل	اعتماد	به	شمار	می آورند.	گفته	اند	
که	وی	در	ابتدا	راهزن	بوده؛	ولی	در	پی	حادثه	ای	توبه	کرده	
اسـت.	روایت هـای	مشـهور	تاریخـی	دربـاره	داسـتان	توبـه	
فضیل	گفته	اند:	شبی	وی	به	نیت	یک	زن	از	دیوار	خانه	ای	
بـاال	رفتـه	بـود،	صـدای	کسـی	را	شـنید	که	مشـغول	خواندن	
وُبُهْم	

ُ
ْن	َتْخَشَع	ُقل

َ
ِذیَن	آَمُنوا	أ

َّ
ِن	ِلل

ْ
ْم	یأ

َ
	ل
َ
این	آیه	از	قرآن	بود:	»أ

ِلِذْکـِر	اهلِل...؛	آیـا	بـراى	کسـانی	کـه	ایمـان	آورده	اند	هنگام	آن	
نرسیده	که	دلهایشان	به	یاد	خدا	نرم	و	فروتن		گردد.«	)سوره	
حدید/16(	فضیل	با	شنیدن	این	کالم	دگرگون	شد	و	فریاد	
بـرآورد:	پـروردگارا،	اکنـون	زمانش	رسـیده	اسـت.	وی	در	پی	
ایـن	حادثـه	بـه	گوشـه	ای	رفـت	و	زهـد	اختیـار	کرد.	داسـتان	

توبه	او	در	منبرهای	واعظان	زیاد	یاد	می	شود.
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صفحه 106 140.�عمرو�بن�عاص�
از	 43ق./664م.(	 )درگذشـت	 العـاص	 بـن	 عمـرو	
سرسـخت	ترین	دشـمنان	پیامبر	اکرم؟ص؟	که	اندکی	پیش	
از	فتـح	مکـه	اسـالم	آورد	و	زندگی	نامه	نویسـان	نـام	او	را	در	
و	 امام	علـی؟ع؟	 بـا	 او	 دشـمنی	 آورده	انـد.	 شـمار	صحابـه	
فریبکاری	هایـش	در	جنـگ	بـا	آن	حضـرت،	باعـث	شـده	
اسـت	تا	از	شـخصیت	های	منفور	نزد	شـیعیان	به	حسـاب	
آیـد.	گفته	انـد	او	در	طراحـی	بسـیاری	از	حیله	هـای	معاویـه	
دسـت	 عثمـان	 پیراهـن	 جملـه	 از	 امام	علـی؟ع؟،	 علیـه	
داشته	است.	در	جنگ	صفین	از	فرماندهان	ارشد	معاویه	
بـود	و	طراحـی	نقشـه	قـرآن	بـه	نیـزه	کـردن	را	نیـز	بـه	او	نسـبت	
داده	انـد.	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	نتیجه	ای	جز	نجات	سـپاه	شـام	از	شکسـت	

نیانجامید.

صفحه 106 141.�َحّجاج�
َحّجـاج	بـن	یوسـف	ثقفـی	)م	95ق(	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	کوشـش	های	وی	
بـرای	حفـظ	خالفـت	امویـان،	باعـث	شـد	جایـگاه	واالیـی	
مـرگ،	 هنـگام	 مـروان	 بـن	 عبدالملـک	 بیابـد.	 آنـان	 نـزد	
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	زیـاده	روی	کـرد	
کـه	حتـی	عبدالملـک	بـن	مـروان	نیز	ایـن	میـزان	خون	ریزی	
را	نپسـندید.	مورخان	شـمار	کسـانی	را	که	به	دست	حجاج	
بـه	قتـل	رسـیده	اند،	120000	و	بـه	قولـی	130000	نفـر	تخمیـن	
زده	انـد.	حجـاج	بـن	یوسـف،	شـهر	واسـط	را	تاسـیس	کرد	و	

در	آنجا	از	دنیا	رفت.
حجـاج	روش	پیشـینیان	امـوی	خـود	را	بر	تشـویق	بر	سـّب	و	
ناسزاگویی	به	حضرت	علی؟ع؟	و	آل	علی؟ع؟	ادامه	داد	و	
کسانی	را	که	از	ایشان،	اعالم	برائت	نمی	کردند،	می	کشت.	

توسـط	 شـیعیان	 کشـتار	 توصیـف	 در	 الحدیـد	 ابـی	 ابـن	
...حجـاج	 می	گویـد:	 باقـر؟ع؟	 امـام	 از	 نقـل	 بـه	 حجـاج	
تهمتـی	 و	 ظـن	 کوچک	تریـن	 بـه	 و	 می	کشـت	 را	 شـیعیان	
بازداشـت	می	کرد.	به	حدی	که	درباره	مردی	گفته	می	شـد	
زندیـق	یـا	کافـر	اسـت،	بهتـر	بـود	از	اینکـه	وی	را	شـیعه	علـی	

معرفی	کنند.

صفحه 106 142.�قاسط،�مقسط�و�ُکْرُدوس�
از	 61ق(	 )شـهادت	 تغلبـی	 حـرث	 بـن	 ُزهیـر	 بـن	 قاِسـط	
از	 قاسـط	 کربـال.	 شـهدای	 و	 امام	علـی؟ع؟	 اصحـاب	
سـپاهیان	امام	علـی؟ع؟	در	جنگ	هـای	جمـل،	صفیـن	و	
نهـروان	بـود،	او	در	واقعـه	کربـال	بـه	همراه	برادرانـش	کردوس	و	
مقسـط	خود	را	شـبانه	به	کاروان	امام	حسین؟ع؟	رساند.	او	
در	روز	عاشورا	در	حمله	نخست	لشکریان	عمر	بن	سعد	به	
شـهادت	رسـید.	در	زیارت	الشـهدا،	از	او	و	برادرش	کردوس	
زهیـر	 إبنـی	 کـردوس	 و	 قاسـط	 علـی	 »السـالم	 عبـارت	 بـا	

التغلبیین«	به	عنوان	شهدای	کربال	یاد	شده	است.
از	 61ق(	 )شـهادت	 تغلبـی	 حـرث	 بـن	 ُزهیـر	 بـن	 مقسـط	
نیـز	 مقسـط	 کربـال.	 شـهدای	 و	 امام	علـی؟ع؟	 اصحـاب	
برادرانـش	 همـراه	 بـه	 کـه	 بـود،	 امام	علـی؟ع؟	 سـپاهیان	 از	
در	 رسـید.	 شـهادت	 بـه	 عاشـورا	 روز	 در	 قاسـط	 و	 کـردوس	
زیـارت	الشـهدا،	از	برادرانـش	کـردوس	و	قاسـط	بـه	عنـوان	

شهدای	کربال	یاد	شده	اما	نام	وی	نیامده	است.
از	 )شـهادت	61ق(	 تغلبـی	 بـن	حـرث	 ُزهیـر	 بـن	 ُکـْرُدوس	
اصحـاب	امام	علی؟ع؟	و	شـهدای	کربـال.	نام	های	دیگری	
او	ذکـر	شـده،	همچنیـن	 بـرای	 کـردوش	 و	 کـرش	 همچـون	
پدرش	را	»عبداهلل	بن	زهیر«	نیز	گفته	اند.	در	زیارت	الشهدا،	
از	او	و	بـرادرش	قاسـط	بـا	عبـارت	»السـالم	علـی	قاسـط	و	
کردوس	إبنی	زهیر	التغلبیین«	به	عنوان	شـهدای	کربال	یاد	

شده	است.

صفحه 107 143.�ُکَمیل�
ُکَمیـل	بـن	ِزیـاد	بـن	َنِهیـک	َنَخعـی	ُصهبانـی	کوفـی)12-در	
امـام	 و	 امام	علـی؟ع؟	 برجسـته	 یـاران	 و	 تابعیـن	 از	 82ق(	
پیشـنهاد	 کـه	 بـود	 کسـانی	 نخسـتین	 از	 وی	 حسـن؟ع؟.	
خلـع	عثمـان	و	خالفـت	علـی؟ع؟	را	مطـرح	کـرد.	در	دوران	
هیـت	 منطقـه	 فرمانـدار	 مدتـی	 امام	علـی؟ع؟،	 حکومـت	
کـرد،	 غـارت	 را	 هیـت	 معاویـه،	 سـپاه	 کـه	 هنگامـی	 بـود.	
شـهر	 از	 دفـاع	 در	 کوتاهـی	 سـبب	 بـه	 را	 او	 امام	علـی؟ع؟	
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سـرزنش	کـرد.	در	منابـع	شـیعه،	روایـات	بسـیاری	از	او	نقـل	
شده	که	دعای	کمیل	مشهورترین	آنها	است،	اما	در	منابع	
اهـل	سـنت	قلیل	الحدیث	شـمرده	و	بعضـًا	از	وی	بدگویی	
شـده	اسـت.	از	او	در	زمـره	ُزهـاد	و	ُعبـاد	کوفـه	یـاد	کرده	انـد.	
امام	علـی؟ع؟	از	کشـته	شـدن	کمیـل	خبـر	داده	بـود.	بیشـتر	
مؤرخـان	مـرگ	او	را	در	سـال	82ق	ذکـر	کرده	انـد؛	امـا	طبـری	
درگذشـت	او	را	در	سـال	83ق	و	ابـن	حجـر	عسـقالنی	بـه	
او	 دانسـته	اند.	 سـال	88ق	 در	 معیـن	 بـن	 یحیـی	 از	 نقـل	
هنگام	مرگ	70	سـال	داشـته	اسـت.	وی	به	دستور	حجاج	
را	 کمیـل	 وقتـی	حجـاج،	 کشـته	شـد.	 ثقفـی	 یوسـف	 بـن	
فراخواند،	او	متواری	شد،	اما	هنگامی	که	حجاج	بر	قبیله	و	
خویشاوندان	او	سخت	گرفت،	کمیل،	خود	پیش	حجاج	
رفـت	و	پـس	از	گفت	گویـی	بیـن	آن	دو،	حجـاج	دسـتور	قتل	
او	را	صـادر	کـرد.	آرامـگاه	او	در	نجـف	در	منطقـه	ثّویـه	)حـی	

الحنانه(	نزدیک	مسجد	حنانه	قرار	دارد.

صفحه 107 144.�جنگ�نهروان�
جنـگ	نهـروان.	از	جنگ	هـای	دوره	خالفت	امام	علی؟ع؟	
کـه	بعـد	از	جنـگ	صفیـن	و	در	پـی	ماجـرای	حکمیـت	در	
صفـر	سـال	38ق	روی	داد.	یـک	سـوی	ایـن	جنـگ،	گـروه	
موسـوم	بـه	مارقیـن	یا	خـوارج	بودند.	در	ایـن	جنگ،	خوارج	

شکست	سختی	از	سپاه	امام	علی؟ع؟	خوردند.	
پـس	از	آنکـه	در	صفیـن،	سـپاه	معاویـه	قرآن	هـا	را	بـر	سـر	نیـزه	
کردنـد	و	پیشـنهاد	رجـوع	بـه	حکـم	قـرآن	دادنـد،	علی	رغـم	
حکمیـت	 خواسـتار	 سـپاهیان	 بیشـتر	 امـام،	 مخالفـت	
سـوی	 از	 و	 خسـتگی	 و	 جانـی	 خسـارت	 تحمـل	 شـدند.	
در	 بـدوی	 اعـراب	 قبیلـه	ای،	سـطحی	نگری	 بافـت	 دیگـر	
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	44	و	سـوره	
حجـرات،	آیـه	9(	خواهـان	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	
را	 نقـض	حکمیـت	 امـام	 امـا	 کنـد.	 نقـض	 اسـت،	 نهـاده	
نپذیرفـت	و	فرمـود:	مـا	چیـزی	را	پذیرفته	ایـم	کـه	نمی	توانیـم	
امام؟ع؟دربـاره	حکمیـت	 نقـض	کنیـم.	همچنیـن	 را	 آن	
فرمود:	»من	از	آغاز	با	این	حکمیت	مخالف	بودم،	بعد	نیز	
کـه	بـه	اجبـار	مـردم	بـه	آن	تـن	دادم،	شـرط	کردم	که	اگـر	آن	ها	

بـه	کتـاب	خـدا	حکـم	کردنـد،	به	حکمشـان	پایبند	باشـم،	
زیرا	در	اصل،	ما	حکمیت	قرآن	را	پذیرفته	ایم	نه	حکمیت	
مـردم	را.«	بـه	عـالوه،	امـام؟ع؟	تصمیـم	خود	را	دایـر	بر	ادامه	
جنـگ	بـا	شـام	پـس	از	جمـع	آوری	خـراج	اعـالم	کـرد.	پس	از	
توقـف	جنـگ	صفیـن	و	بازگشـت	امـام	بـه	کوفـه	و	معاویه	به	
شام،	مخالفان	حکمیت	از	امام	علی	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	امام	علی؟ع؟	
صالح	ندانسته	و	نهروان	را	به	عنوان	مقصد	خود	برگزیدند.	
خـوارج	در	راه	نهـروان	جنایـات	بسـیار	کـرده	و	افـراد	زیادی	را	
بـه	قتـل	رسـاندند	کـه	از	جملـه	آن	هـا	می	توان	به	عبـداهلل	بن	
خبـاب	بـن	ارت	کـه	پـدرش	از	اصحـاب	پیامبر؟ص؟	اسـالم	
بود،	اشاره	کرد،	خوارج	وی	را	به	همراه	همسرش	و	جنینی	
ایـن	 بـه	روشـی	بی	رحمانـه	کشـتند.	اخبـار	 بـود	 بـاردار	 کـه	
جنایات	به	امام	رسید	و	وی	لشکریان	را	از	اردوی	جنگ	با	

معاویه	به	سمت	نهروان	هدایت	کرد.
ادامـه	 صفیـن	 از	 پـس	 مـاه	 شـش	 تـا	 خـوارج	 اعتراضـات	
داشـت	و	بـه	همیـن	جهـت	علـی؟ع؟،	عبـداهلل	بـن	عباس	
و	صعصعـة	بـن	صوحـان	را	بـرای	گفتگـو	نزد	آن	ها	فرسـتاد.	
آنان	تسلیم	خواسته	این	دو	نفر	برای	بازگشتن	به	جماعت	
نشـدند.	پـس	از	آن	امـام؟ع؟	از	آن	ها	خواسـت	تـا	دوازده	نفر	
را	معیـن	کـرده	و	خـود	نیـز	همیـن	تعداد	را	جدا	کـرده	و	با	آنها	
بـه	گفتگـو	نشسـت.	علـی؟ع؟	نامه	ای	نیـز	به	سـران	خوارج	
نوشـت	و	از	آن	ها	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	به	سـمت	خـود	فراخوانـده،	به	
آن	هـا	امـان	داد.	وی	پـس	از	آنکـه	از	تسـلیم	خـوارج	ناامیـد	
گردیـد،	سـپاه	خـود	را	کـه	مشـتمل	بـر	چهـارده	هـزار	نفـر	بـود	
در	مقابـل	آن	هـا	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	مسـالمت	آمیز	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،	زخمی	ها	به	تعداد	چهارصد	نفر،	
به	خانواده	هایشـان	تحویل	داده	شـدند،	در	مقابل	از	سـپاه	
علی؟ع؟	تعدادی	کم	تر	از	ده	نفر	کشته	داشت،	از	اجتماع	
خـوارج	در	نهـروان	کم	تـر	از	10	نفـر	فـرار	کردنـد	کـه	یکـی	از	آنـان	

عبدالرحمن	بن	ملجم	مرادی	قاتل	امام	علی؟ع؟	بود.

صفحه 109 145.�هانی�بن�عروة�
هانـی	بـن	عـروة	بـن	غران	مـرادی	)شـهادت	در	8	ذی	حجه	
60ق(،	از	بزرگان	کوفه	و	یاران	خاص	امام	علی؟ع؟.	وی	در	
جنگ	جمل	و	صّفین	حضور	داشـت.	هانی	از	ارکان	قیام	
ُحْجـر	بـن	َعـدی	در	برابـر	زیـاد	بـن	ابیـه	و	از	مخالفـان	بیعـت	
بـا	یزیـد	بـه	شـمار	می	رفـت.	خانـه	او	از	زمـان	ورود	عبیـداهلل	
بـن	زیـاد	بـه	کوفه	مرکـز	فعالیت	های	سیاسـی	و	نظامی	بود،	
بـن	عقیـل	داشـت.	در	 قیـام	مسـلم	 نقـش	مهمـی	در	 وی	
هشـتم	ذی	حجـه	سـال60ق،	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	امام	حسـین؟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	زیارتگاه	های	شیعیان	است.

صفحه 109 146.�ُشَریح�قاضی�
از	 قاضـی	 شـریح	 بـه	 مشـهور	 کنـدی	 حـارث	 بـن	 شـریح	
چهره	هـای	اجتماعـی،	قضایـی	و	تـا	حدی	سیاسـی	صدر	
و	 کوفـه	شـد	 قاضـی	 بـن	خطـاب	 بـه	دسـتور	عمـر	 اسـالم.	
عثمـان	هـم	منصـب	قضـای	او	را	تثبیـت	کـرد.	او	در	زمـان	
بـه	دلیـل	بعضـی	قضاوت	هـای	 حکومـت	امام	علـی؟ع؟	
نادرست	تبعید	شد.	برخی	او	را	از	عوامل	اصلی	در	بسیج	
مردم	کوفه	و	شام	علیه	امام	حسین؟ع؟	می	دانند.	مورخان	

مدت	قضاوت	شریح	را	از	53	تا	75	سال	ذکر	کرده	اند.
اولیـن	مداخلـه	شـریح	در	آغـاز	نهضـت	کربـال،	مربـوط	بـه	
بـن	 کوفـه	همچـون:	حبیـب	 بـزرگان	 از	 تـن	 بیعـت	هفتـاد	
مظاهـر،	محمدبـن	اشـعث،	مختـار	ثقفـی،	عمربـن	سـعد	
و	دیگـران	در	حضـور	شـریح	و	شـاهد	گرفتـن	وی	بر	هـواداری	
بـرای	سـپردن	 امام	حسـین؟ع؟	 از	 و	دعـوت	 آل	علـی؟ع؟	
حکومـت	کوفـه	بـه	او	بـود.	ولـی	صرف	نظر	از	پیمان	شـکنی	
بیشتر	این	بزرگان،	خود	شریح	نیز	به	محض	ورود	عبیداهلل	
نظـر	 در	 بـدون	 و	 یافـت	 حضـور	 او	 داراالمـاره	 در	 کوفـه	 بـه	

گرفتـن	تعهـد	بـر	وفـاداری	بـا	آل	علـی،	بـه	جرگـه	مخالفیـن	
آن	هـا	پیوسـت	و	یکـی	از	مشـاورین	درگاه	عبیـداهلل	گردیـد	
بـه	 خـود	 مقاصـد	 بـه	 رسـیدن	 جهـت	 کـه	 نیـز	 عبیـداهلل	 و	
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	پیام	رسـان	عبیداهلل	به	قبیله	هانی،	
در	رابطـه	بـا	رسـاندن	خبـر	زنده	بودن	هانی	و	پراکنده	شـدن	
آن	هـا	از	اطـراف	داراالمـاره،	یـاد	شـده	اسـت.	هـم	چنیـن	از	
شـریح	به	عنوان	امانتدار	مسـلم،	در	محافظت	از	بچه	های	
وی	نـام	بـرده	شـده	و	گفتـه	شـده	اسـت	کـه	شـریح	از	تـرس	
تهدیدهـای	عبیـداهلل،	آن	هـا	را	بی	سرپرسـت	در	شـهر			رهـا	

ساخت	تا	خطری	در	این	زمینه	متوجه	او	نگردد.
یکـی	از	مهم	تریـن	ابهامـات	راجع	به	نقش	شـریح	در	جریان	
نهضت	کربال	این	است	که	آیا	فتوای	شریح	مبنی	بر	وجوب	
جهـاد	بـا	امام	حسـین؟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.

صفحه 109 147.�عبداهلل�بن�عمر�
عبداهلل	بن	عمر	بن	خطاب	یا	ابن	عمر	)3	بعثت-	73ق(	
همسـر	 بـرادر	 و	 دوم	 خلیفـه	 فرزنـد	 پیامبـر؟ص؟،	 صحابـه	
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	کرده	اند	کـه	اعتراض	
علیه	حاکم	فاجر	را	جایز	نمی	دانست.	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	فضیلت	های	بسیار	برای	
ایشان	با	حضرت	بیعت	نکرد	اما	با	یزید	بن	معاویه	بیعت	
کـرد.	وقتی	امام	حسـین؟ع؟	به	طرف	کوفـه	می	رفت	او	امام	
را	از	جنـگ	بـا	یزیـد	منـع	کـرد	ولـی	امـام	نپذیرفـت.	ابن	عمـر	
سـرانجام	در	سـال	73	قمری	در	84	سـالگی	درگذشـت	و	

در	قبرستان	مهاجران	در	منطقه	َفخ	دفن	شد.
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صفحه 117 148.�َحّسان�بن�ثاِبت�
َحّسـان	بن	ثاِبت،	از	بزرگ	ترین	شـاعران	عرب	قبل	از	ظهور	
اسـالم	و	در	آغـاز	دوره	اسـالمی	اسـت.	حّسـان	یهـودی	بود،	
امـا	بـا	ورود	پیامبـر؟ص؟	بـه	مدینـه،	اسـالم	آورد.	سـن	او	را	در	
زمـان	اسـالم	آوردن	60	سـال	دانسـته	اند.	حّسـان	اهـل	نبـرد	
نبـود	و	به	سـبب	ترسـی	کـه	بـر	وی	عارض	شـد،	در	هیچ	یک	
از	غـزوات	شـرکت	نکـرد	بـا	وجـود	ایـن،	ظاهـر	خـود	را	چـون	
شیر	می	آراست	و	در	اشعارش	به	وصف	شجاعت	خویش	
می	پرداخت،	چنان	که	باعث	تبّسـم	پیامبر؟ص؟	می	شـد.	
رسـول	خـدا؟ص؟	در	مـورد	حسـان	فرمـود:	»اللهـم	ایـده	بـروح	
القـدس؛	خدایـا	او	را	مـورد	تائیـد	روح	القـدس	قـرار	بـده.«	به	
نظر	می	رسد	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	
صورت	های	مختلفی	بیان	شده	است.	پس	از	به	خالفت	
رسیدن	علی؟ع؟،	عده	ای	از	بیعت	با	آن	حضرت	امتناع	
ورزیدنـد،	حسـان	بـن	ثابـت	از	جملـه	آنان	بود.	شـیخ	مفید	
می	نویسـد:	گروهی	از	بیعت	با	علی؟ع؟	سـرباز	زدند	مانند	
عبـداهلل	پسـر	عمـر	بـن	خطـاب،	سـعد	وقـاص،	محمـد	بـن	
زیـد،	حضـرت	 بـن	 اسـامة	 و	 ثابـت	 بـن	 حسـان	 مسـلمة،	
علـی؟ع؟	پـس	از	امتنـاع	آنهـا	از	بیعـت	سـخنرانی	کـرد،	در	
بخشی	از	سخن	حضرت	آمده	است:	»...از	جانب	سعد	
بـه	مـن	 	و	حسـان	چیزهائـی	 و	مسـلمة	و	اسـامة	و	عبـداهلَلّ
رسـیده	کـه	آن	را	خـوش	نـدارم	و	حـق	در	میـان	مـن	و	ایشـان	

حاکم	است.«
اشـعار	حّسـان،	به	سـبب	اشـاره	به	حوادث	تاریخی	و	سیره	
پیامبـر؟ص؟	و	غزوه	هـای	ایشـان،	اهمیـت	فراوانـی	دارد	و	از	
مآخـذ	موثـق	تاریـخ	صـدر	اسـالم	اسـت.	سـروده	او	در	غدیـر	
خم	اولین	غدیریه	تاریخ	اسـالم	اسـت.	حّسـان،	با	بیش	از	
صد	سـال	زندگی،	از	معّمریِن	ُمَخضَرم	)کسـی	که	بخشـی	
عمـرش	در	جاهلیـت	گذشـته	باشـد	و	بخشـی	در	اسـالم(	
بـه	شـمار	مـی	رود	کـه	تقریبًا	نیمـی	از	عمر	خود	را	پـس	از	ورود	
پیامبراکـرم؟ص؟	بـه	مدینـه	گذرانـد.	تاریـخ	وفـات	وی	بیـن	

سال	های	40	تا	54	نقل	شده	است.

صفحه 117 ه� 149.�َصِفَیّ
ـه	دختـر	عبدالمطلـب	)53	قبـل	از	هجـرت-20ق.(	 َصِفَیّ
عّمـه	پیامبـر	اسـالم؟ص؟	و	مـادر	زبیـر	بن	عوام	بود	کـه	روایاتی	

از	پیامبـر؟ص؟	نقـل	کـرده	اسـت.	صفیـه	در	برخـی	غـزوات	
صـدر	اسـالم	به	مجاهدان	کمک	می	کـرد	و	در	غزوه	خندق	
یکی	از	یهودیان	را	کشـت.	وی	در	سـال	20	هجری	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.

صفحه 118 150.�ُزَهیر�بن�َقین�
ُزَهیر	بن	َقین	َبَجلی	از	بزرگان	قبیله	بجیله؛	چند	روز	قبل	از	
واقعه	کربال	به	امام	حسـین؟ع؟	پیوسـت	و	در	روز	عاشـورا	به	
شـهادت	رسـید.	وی	از	مردان	شـریف	و	شـجاع	شهر	کوفه	و	
قوم	خود	شـمرده	می	شـد	و	به	واسـطه	حضور	در	جنگ	ها	و	

فتوحات	بسیار،	جایگاه	رفیعی	به	دست	آورده	بود.
زهیـر	از	هـواداران	عثمـان	بـه	شـمار	می	رفـت.	در	سـال	60 
قمـری،	او	و	همسـرش	بـه	همـراه	برخـی	از	خویشـاوندان	و	
اهـل	قبیلـه	اش	هنگام	بازگشـت	از	مناسـک	حـج	به	کوفه،	
در	یکی	از	منازل	بین	راه،	با	امام	حسـین؟ع؟	و	همراهانش	
کـه	بـه	سـوی	کوفـه	در	حرکـت	بودنـد	روبـرو	شـدند.	بنابر	نقل	
دینوری،	این	مالقات	در	منزلگاه	َزُرود	انجام	گرفته	است.	
امام	حسـین؟ع؟	شـخصی	را	نـزد	زهیـر	فرسـتاد	و	خواسـتار	
مالقات	با	او	شد.	زهیر	در	ابتدا	تمایلی	به	این	دیدار	نشان	
هـم	دختـر	َعمرو	

ْ
نـداد؛	امـا	بـه	توصیـه	همسـرش،	دیلـم	یـا	َدل

بـه	محضـر	امام	حسـین؟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	امام	حسین؟ع؟	منتقل	کنند.	زهیر	
بـا	همسـرش	نیـز	وداع	کـرد	و	بنـا	بـه	نقلی	همسـرش	را	طالق	
داده	و	بـه	او	گفـت:	»نزد	خانواده	ات	برگرد،	زیرا	نمی	خواهم	
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	خاطره	ای	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	محّمـد؟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	خیمه	هـا	به	خیمه	های	امام	حسـین؟ع؟	
امام	حسـین؟ع؟	 خیمـه	 بـه	 نیـزه	اش	 بـا	 او	 شـدند.	 نزدیـک	
ضربـه	ای	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	می	خواهی	تا	خانه	ام	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	
آنـان	را	از	آن	جـا	فـراری	داد.	در	این	حمله	زهیر	اباعزه	ضبابی	

را	که	از	یاران	و	خویشاوندان	شمر	بود	به	هالکت	رساند.
زمـان	نمـاز	ظهـر	وقتـی	امـام؟ع؟	همـراه	جمعـی	از	یارانـش،	
بـن	 سـعید	 و	 قیـن	 بـن	 زهیـر	 ایسـتادند،	 خـوف	 نمـاز	 بـه	
عبـداهلل	حنفـی	در	برابـر	امـام؟ع؟	و	حدود	نیمی	از	یـاران	آن	
حضـرت؟ع؟	ایسـتادند	تـا	از	نمازگـزاران	در	برابـر	حمـالت	
و	 تیرهـا	 سـپر	 را	 خـود	 آنـان	 کننـد.	 محافظـت	 دشـمن	
هجمه	های	دشمنان	قرار	می	دادند	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.
امام	حسـین؟ع؟	پـس	از	شـهادت	زهیـر	فرمـود:	»	ای	زهیـر	
خداوند	تو	را	از	رحمتش	دور	نسـازد	و	خداوند	کشـندگان	تو	
را	لعنـت	کنـد	و	قاتـالن	تـو	را	همانند	لعنت	شـدگان	مسـخ	

شده	)بنی	اسرائیل(	به	لعنت	ابدی	خود	گرفتار	سازد.«
در	زیـارت	شـهدا	دربـارۀ	زهیـر	بـن	قیـن	آمـده:	سـالم	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.

صفحه 118 151.�جنگ�تبوک�
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	به	ویـژه	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	اسـالم	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	نقشـه	های	بعدی	آنـان	را	برمال	

ساخت.

صفحه 118 152.�کعب�
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	»الزدبن	الغوث«	رسانده	است.	کنیه	او	
عبداهلل	و	گفته	شده	ابوعبدالرحمن	است.	به	نقل	از	فرزند	
کعب	بن	مالک	در	جاهلیت	به	ابوبشـیر	خوانده	می	شـد	و	

حضرت	رسول	اکرم؟ص؟	به	او	کنیه	ابوعبداهلل	داد.
وی	در	یثـرب	حـدود	سـال	)25	ق	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-	
محسـوب	 رسـول؟ص؟	 شـعرای	 جملـه	 از	 وی	 نداشـت.	
می	شـد.	هنگامی	که	پیامبر؟ص؟	به	مدینه	مشـرف	شدند،	
بیـن	کعـب	و	طلحة	بن	عبیداهلل،	خطبه	برادری	خواندند.	
کعب	در	سن	25	سالگی	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	9	هجـرت،	مـردم	را	بـرای	
غـزوة	تبـوک	فرمان	داد.	علت	جنـگ	این	بود	که	دالوری	ها	
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	حکم	فرمـا	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	می	ترسـم	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	
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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	»هـالل	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	118	سوره	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.«

صفحه 118 153.�هالل�
هالل	بن	امیه	یکی	از	آن	سه	نفری	بود	که	در	با	بهانه	تراشِی	
واهی	از	شرکت	در	جنگ	بازمانده	بودند	و	همه	مسلمانان	
به	دستور	پیامبر	با	آنان	قطع	رابطه	کردند	تا	جایی	که	زمین	
بـا	همـه	وسـعت	و	فراخـی	اش	بر	آنان	تنگ	شـد	و	از	شـدت	
غصـه،	انـدوه	و	عـذاب	وجدان	دل	هایشـان	هم	در	تنگی	و	

مضیقه	قرار	گرفت.

صفحه 118 154.�ُمرارة�
مـُـرارة	بن	ربیع	انصارى	از	بنی	عمرو	بن	عوف	و	از	بدرّیون	و	

فان	غزوه	تبوك	بود.
ّ
از	متخل

صفحه 119 155.�َضّحاک�بن�عبداهلل�مشرقی�
َضّحـاک	بـن	عبـداهلل	مشـرقی	از	یـاران	امام	حسـین؟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.	

صفحه 119 156.�ُحْجر�بن�َعِدی�
ُحْجـر	بـن	َعـِدی	بن	َجَبله	کندی،	صحابی	پیامبر؟ص؟	و	از	
یاران	خاص	امام	علی؟ع؟	و	از	بزرگان	کوفه	بوده	است.	وی	
در	جنگ	هـای	مختلـف	از	جملـه	جمل،	صفیـن	و	نهروان	
نقـش	بسـزایی	داشـت.	در	سـال	50	قمـری	کـه	زیـاد	بن	ابیه	
حکومت	کوفه	را،	عالوه	بر	بصره،	از	طرف	معاویه	به	دست	
گرفت،	با	وجود	دوسـتی	اش	با	حجربن	عدی،	به	او	درباره	
دفـاع	از	علـی	بـن	ابی	طالب	و	انتقاد	از	معاویه	هشـدار	داد،	
امـا	حجـر	همچنـان	بی	پـروا	مـردم	را	برضـد	معاویه	تحریک	
می	کـرد.	هنگامـی	کـه	زیـاد	در	بصـره	بـه	سـر	می	بـرد،	حجر	و	
یارانش	به	َعْمروبن	ُحَریث،	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	عـده	ای	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	
بـا	»جماعـت«	مخالفـت	 ابوتـراب	علـی؟ع؟	 لعـن	 کـه	در	
از	فرمـان	خلیفـه	سـرپیچی	کرده	انـد.	 ورزیـده	و	در	نتیجـه	
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	َسـّب	علی؟ع؟	نجات	
دهنـد،	امـا	آنـان	نپذیرفتنـد	و	تـن	بـه	کشـته	شـدن	دادنـد.	
قتـل	حجـر	و	یارانـش	انتقـاد	امام	حسـین؟ع؟،	مـردم	کوفه	و	
اعتـراض	برخـی	از	نزدیک	تریـن	یـاران	معاویـه	ماننـد	مالک	

بن	هبیره	را	نیز	برانگیخت.
در	12	اردیبهشـت	سـال	1392ه	.ش	مزار	و	قبر	حجر	توسط	
جبهـه	النصـره	از	مخالفـان	دولـت	سـوریه	تخریـب	و	ویـران	

شد.

صفحه 120 157.�ذریح�محاربی�
ذریـح	ثقـه	ای	جلیل	القـدر	و	از	اصحـاب	حضـرت	صـادق	
و	حضـرت	کاظـم؟امهع؟	اسـت.	او،	اصـل	و	کتابـی	دارد	کـه	
عده	ای	از	اصحاب	از	او	نقل	کرده	اند.	شیخ	صدوق؟هر؟،	
امـام	 بـه	 گفـت:	 کـه	 کـرده	 روایـت	 سـنان،	 بـن	 عبـداهلل	 از	
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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	می	گویی.	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.

صفحه 120 158.�یونس�بن�عبدالرحمن�
یونـس	بـن	عبدالرحمن	)متوفی	سـال	208ق(	از	اصحاب	
اجمـاع.	وی	امـام	باقـر؟ع؟	و	امـام	صـادق؟ع؟	را	مالقـات	
کـرده	 روایـت	 رضـا؟ع؟	 امـام	 و	 کاظـم؟ع؟	 امـام	 از	 و	 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	54	حـج	بـه	جـای	آورد	که	
آخریـن	آن	هـا	بـه	نیابـت	از	امـام	رضـا؟ع؟	بـود.	یونـس	آثـار	
مکتـوب	بسـیاری	از	خـود	برجـای	گذاشـته	اسـت.	یونـس	
بـن	عبدالرحمـن	در	سـال	208	ق	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	گرامی	اش	قبض	

روح	کرد.«

صفحه 120 159.�معاویه�صغیر�
دوم	 معاویـه	 بـه	 معـروف	 معاویـه،	 ْبـن	 یزیـد	 ْبـن	 ُمعاویـة	
)درگذشـت	64ق(	سـومین	خلیفه	اموی	اسـت	که	پس	از	
مرگ	یزید	در	سـال	64	ق	به	خالفت	رسـید	و	بعد	از	مدت	
کوتاهـی	کنـاره	گرفت	و	وفات	یافـت.	مورخان	درباره	علت	
کناره	گیـری	او	از	خالفـت	اختالف	نظـر	دارنـد،	امـا	در	برخـی	
گزارش	هـا،	بـی	زاری	از	رویـه	پدرانش	)معاویه	و	یزید(	و	سـایر	
امویان	علت	اصلی	کناره	گیری	او	از	خالفت	دانسته	شده	
و	بـه	گرایـش	او	بـه	اهل	بیت؟ع؟	تصریح	شـده	اسـت.	بنابر	
گزارِش	تاریخ	یعقوبی،	او	خطبه	ای	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	امام	علـی؟ع؟	و	نیـز	اعمـال	ناشایسـت	پـدرش	یزیـد	و	بـه	
خصوص	به	شهادت	رساندن	امام	حسین؟ع؟	و	خاندان	
پیامبـر؟ص؟	را	گناهانـی	بـزرگ	اعالم	کرد.	پـس	از	کناره	گیری	
معاویه	دوم	از	خالفت،	مروان	بن	حکم	به	خالفت	رسید	و	
تا	پایان	کار	امویان،	فرزندان	مروان	عهده	دار	خالفت	بودند.
برخـی	از	منابـع	تاریخـی	و	رجالـی	متاخـر	شـیعی،	معاویـه	
بن	یزید	را	فردی	شـیعه	معرفی	کرده	اند.	گزارشـی	در	کتاب	
حبیب	السـیر،	از	منابع	تاریخی	فارسـی	قرن	دهم	هجری،	
امـام	 بـه	شایسـتگی	 بـر	اسـاس	آن	معاویـه	 کـه	 وجـود	دارد	
مـردم	 و	 کـرده	 تصریـح	 بـرای	خالفـت	 العابدیـن؟ع؟	 زیـن	
را	بـه	دعـوت	از	ایشـان	توصیـه	کـرده	اسـت.	برخـی	از	منابـع	
تراجم	نـگاری	و	رجالـی	شـیعه	بـا	اسـتناد	بـه	ایـن	گـزارش،	

معاویه	بن	یزید	را	در	زمره	شیعیان	قرار	داده	اند.
معاویـة	بـن	یزیـد	در	سـال	64	هجـری	قمـری	درگذشـت	و	
در	دمشـق	دفـن	شـد.	علـت	مرگـش	معلـوم	نیسـت.	برخی	
از	تاریخ	نـگاران	احتمـال	کشـته	شـدن	او	را	مطـرح	کرده	انـد	
و	از	خورانـدن	سـم	بـه	او	خبـر	داده	انـد	و	برخـی	مرگـش	را	بـا	
ضربه	دانسـته	اند.	درباره	سـن	معاویه	بن	یزید	هنگام	مرگ	
اختالف	است.	ابن	قتیبه	سن	وی	را	هنگام	مرگ	18	سال	

دانسته	است.	19،	20	و	21	سال	نیز	نقل	شده	است.


