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پیش گفتار
شیعه با گنجینه ی سرشار از معارف آسمانی و آکنده از رشحات رحمانی که برخاسته از کالم و سیره ی 
معصومان: است، اسالم ناب را جلوه گر می سازد. با گذشته ی روشن و افتخارآمیز که بعثت و غدیر را 
در عاشورا متجلی کرده است و آینده ای درخشان که عصاره ی سنت و سیره ی انبیاء و اولیاء درآن جلوه 
خواهد کرد، با ظهور موفورالسرور حضرت ولی عصر -ارواحناه فداه- و حکومت جهانی عدالت و عبودیت، 
این گذشته نورانی و آن آینده درخشان را پیوندی عمیق است که ترجمان آیهی شریفه »َو والٍد و ما َولَد« 

است و ترسیم کننده ی "والوترالموتور"، است با زیبایی هرچه تمامتر.
تربیتی و فرهنگی  ائمه ی هدی: مکتب فکری، علمی،  ناپذیر عاشوراست که  پایان  با ذخیره ی 
وسیاسی شیعه را تقویت کردند تا غیبت حضرت حجة بن الحسن4؛ که فقهای شیعه و عالمان راستین 
با بهره مندی از میراث سترگ بعثت و غدیر و عاشورا و مدرسه ی جامع فکری و معرفتی و مکتب انسان 
ساز امامت،کفالت و سرپرستی ایتام آل محمد6 را برعهده گرفتند و وراثت و نیابت از امام عصر4 
را به نحو احسن به انجام رساندند، همین ذخیره ی بی بدیل عاشورا بوده و هست که پدیده ی بزرگ عصر 
غیبت؛ انقالب اسالمی ایران را با رهبری مردی از سالله ی اباعبداهلل و پایمردی ملتی حسینی و مهدوی 
به وجود آورد، فاصله زمین با آسمان نزدیک شد و صحنه هایی از غیرت و حماسه و ایثار و بندگی آفریده 
شدکه تاریخ – جز در صدر اسالم و عاشورا، همانند آن را سراغ ندارد. انقالب اسالمی که در اقتداء به 
سیره ی  پیامبر6 و امیرمؤمنان7، خاستگاه و پایگاهش "مسجد" بود و عنصر اصلی وجوهره ی 
حقیقی آن، بعنوان مولود اسالم ناب محمدی در عصرغیبت، تجلی عینی پیوند عاشورا و انتظار بوده و 
هست، از رهبری دو فقیه بزرگ  و  زمان شناس که هم مّشرف به فرزندی و انتساب به اباعبداهلل الحسین 
هستند و هم مفتخر به نیابت حضرت ولی عصر4 و از مردمی که پا در جای پای ایشان گذارند و با 

اقتدا به کربالییان و عاشوراییان، زمینه ساز ظهور منتقم حقیقی خون خدا شدند.
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محرم و صفر، فرصتی بایسته و زمانی شایسته برای پرداختن بیشتر، عمیق تر و هنرمندانه تر به این پیوند 
و به هم پیوستگی آسمانی است. ره توشه محرم و صفر سال 1425ه ق )1392(

در ماه محرم وصفر، هنگامه ی معراج عواطف انسانی و تعالی معرفت و موّدت مومنان است، به جرأت 
می توان گفت، این دو ماه بزرگ بهار تبلیغ معارف الهی و والیی است که می توان با بهره مندی صحیح 
از جوشش عواطف انسانی و تعهدات دینی مردم، به ویژه نسل جوان سفره پر برکت معارف آسمانی دین 

را گسترد.
تبلیغی  اّیام  دیگر  با  را  اّیام  این  ویژگی هایی که  دارد.  را  ویژگی های خاص خود  درماه محرم  تبلیغ 
متمایز می سازد. اوج گیری شور و احساسات دینی مردم، به ویژه در دهه ی اول محرم و دهه ی آخرصفر، 
فراگیری مخاطبان تبلیغ از هر قشر و طیف و صنف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فکری، حضور جمعیت 
انبوه مردم در آیین های عزاداری، فرصت مستمر و طوالنی دو ماهه برای تبلیغ، آمادگی دل و جان و روح 

مردم برای پذیرش معارف دینی و . . . از این قبیل است.
از این روست که مبلّغ ارجمند عالوه برمبانی و اصول و روش های عمومی تبلیغ در ایام تبلیغی باید به 
مختصات تبلیغ دراین ایام توجه و نگاه ویژه داشته باشد، به ویژه این که امام جماعت هم مدیر و عهده دار 

تبلیغ در مسجد است و هم مدیریت تبلیغ دینی در محله را باید برعهده داشته باشند.
فاضل ارجمند و سخت کوش جناب حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر صالح نیا که از پژوهشگران 
و محققان نام آشنای مباحث مهدویت هستند و از موهبت تجربه های تبلیغ معارف دین در ایام تبلیغی 
برای عموم مردم به ویژه نسل جوان برخوردارند، با همین نگاه مباحثی را برای این فصل تبلیغی سامان 
داده اند. مباحثی که ره آورد و حاصل مطالعه و تحقیق کتابخانه ای و تبلیغ و ترویج درعرصه و میدان 
است. سعی این ره توشه آن است که مباحث در فصل های مختلف با یک خط سیر کلی – پیوند عاشورا و 
مهدویت و با تنوع در محتوا و قالب به اقتضای مخاطبان مجالس حسینی سامان یابد. و با توجه به تجربه 
و تدبیر گران سنگ ائمه ی محترم جماعات در تبلیغ معارف دین، به سرفصل های اصلی  اکتفا شده و از 
تطویل و اطناب اجتناب شود. ایشان در تهیه و تنظیم مناسب این مجموعه ی ارزشمند سپاس گزاریم و 

تالش همکارانمان در دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امورمساجد را ارج می نهیم.
امید آنکه با تذکرات و نقدهای سازنده ی شما در ادامه ی راهمان، توفیقات بیشتری همراه مان گردد.
معاونت فرهنگی اجتماعی         

                                                                                        حمید مشهدی آقایی



سخن مولف
نگاه تطبیقی بر حوادث تاریخی دور و نزدیک در جامعه  ی شیعی مانند دولت فاطمّیون، انقالب سربداران 
و انقالب کبیراسالمی ایران نشان می دهد که با تکیه همزمان بر نگاه سرخ و سبز شیعی می توان دودمان 
مستکبرین را بر باد داد و حاکمّیت را به دست مستضعفین سپرد. مگر نه این است که هدف قیام حسینی 

و انقالب مهدوی همین است:
الُِحوَن«. 1 ْكِر أَنَّ الَأْْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر مِْن بَْعِد الذِّ »َولََقْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

بر این اساس نگارنده، نگاه صحیح و عالمانه به حماسه  ی بزرگ اباعبداهلل را نگاه عمل گرا و مبتنی بر 
چشم انداز نگری تاریخی می  داند و به هیچ عنوان عبور سطحی، گذرا، احساسی و بعضا عوامانه وعامیانه 

از پیوند های عاشورا و انتظار را صحیح نمی داند. 
چگونه می  توان هوس کربال داشت و ندای »اين الطالب بدم المقتول بكربالء«2 را سر نداد؟ از همان 
ابتدای سفر عشق، آنگاه که به عزم زیارت عاشورا قصد حرم می  کنی، به تو می  آموزند که شکل تحّیت 
به هم سفرانت باید همسو با چشم انداز آینده نگر شیعه باشد و یاد سرور مظلوم آزادگان عالم، جدای از 

خون خواهی او در کنار ولّی قائم شیعه در زیر لوای یا لثارات الحسین نیست. 
اَْعَظَم اهللُ اُُجوَرنا َواُجوَرُكْم بُِمصابِنا بِالُْحَسْيِن7 َوَجَعلَنا َواِيّاُكْم مَِن الّطالِبيَن بِثاِرهِ َمَع َولِيِِّه 

1 .  سوره انبیا)21(، آیه 105.
2 .  اقبال االعمال، ص297.
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الُم. ٍد َعلَْيِهُم الَسّ االِْماِم الَْمْهِدِىّ مِْن آِل ُمَحَمّ
خداى اجرهايمان را به مصيبتمان بر حسين7 بزرگ   فرمايد و ما و شما را از خواهندگان 

خون او همراه  با ولىّ اش امام مهدى از خاندان محّمد: قرار دهد.
آری، این چنین است عزیز! فدایی حسین بن علی، مصیبت موالی کریم المقامش را به این امید به 

صبوری می نشیند که روزی، جهاد در معّیت امام منصور آل محّمد: روزیش شود.
بِاَبي اَنَت َو اُّمي لََقْد َعُظَم ُمصابي بَِك َفاَسئُل اهللَ الَّذي اَكَرَم َمقاَمَك َو اَْكَرَمني بَِك اَْن يَرُزَقني 

ٍد َصلي اهللُ َعلَيِه َطلََب ثاِرَك َمَع اِماٍم َمنُصوٍر مِْن اَْهِل بَْيِت ُمَحَمّ
سالم بر تو، پدر و مادرم، به فدايت همانا مصيبت بر من سنگين شد، از خدا كه مقامت را 
گرامى داشت،و مرا به وسيله تو كرامت بخشيد،درخواست مى  كنم،كه خون خواهى تو را همراه 

پيشواى يارى شده از اهل بيت محّمد)درود خدا بر او و خاندانش( روزى من كند.

در نهایت زیارت، با طلب مقام محمود که پا در رکابی امام مهدی4  وقرآن ناطق در عصر 
ظهور است به انتها می رسد که:

و اََسئلُه اَن ُيبَلَغنَي الَمقاَم الَمحموَد لَُكُم ِعْنَد اهللِ َو اَْن يَرُزَقني َطلََب ثاري َمَع اِماٍم ُهدي ظاِهٍر 
ناطِقٍ بالحَقِ مِنْكُم1ْ ؛ و از او می  خواهم كه مرا به مقام ستوده اى برساند كه براى شما 
نزد خداست  و به همراه امام هدايت گر آشكار و گوياى به حق از خاندان شما 

خون خواهی را روزى ام كند. 

کتاب حاضر با هدف فراهم آوردن دست مایه  های تبلیغی با این نگاه آرمان گرا و نظام مند برای 
ائمّه  ی محترم جماعات، خطبا، مبلّغان، مربّیان و معلّمان تدوین شده است. در میان انبوه مطالب 
اندیشه هایی  با  را  استفاده کرده ام که عمری  اساتیدی  آثار مکتوب  و  افاضات شفاهی  از  کتاب 
نورانی و چشمانی عزادار و دل هایی منتظر گذرانده اند و ارادت فوق العادّه  ی ایشان به ساحت اهل 
بیت: و بویژه امام عصر4 بر آشنا و غریبه پوشیده نیست. حجج اسالم و اساتید معّظم سّید 

مهدی میر باقری، سّید مسعود پور سّید آقایی، صادق سهرابی از این جمله اند.
در فصول متعّدد کتاب، با در نظر گرفتن تنّوع ذائقه های خوانندگان، ایجاد تنّوع محتوا به عنوان یک 
اصل مدّ نظر بوده و سعی شده تا هیچ خواننده  ای، دست خالی از باغ چند فصل این کتاب خارج نشود. 

1. مصباح المتهجد، ص 858.
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متون توصیفی، مطالب تحلیلی، مقتل، روضه، داستان و معّرفی کتاب از مصادیق تنّوعی است که در 
این کتاب ایجاد شده و امید است، هر کدام بتواند قشری از خوانندگان عزیز را از این کتاب خشنود کند.

در پایان از توّجه جّدی ومؤثّر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و دفتر مطالعات و پژوهش های 
مرکز در قم که یاریگر این جانب در تدوین این اثر بودند صمیمانه سپاسگذاری می کنم. اجرشان با ساکن 

کربال و قائم عاشورا.
شهر مقدس قم         
یحیی صالح نیا         





اول فصل 
1
ار ورا و ا�ظ�ت�ظ

�پ�تو�ظد عا�ش

1 .  کتاب کوچک ولی پر محتوای »عاشورا و انتظار؛ پیوندها، تحلیل ها و رهیافت ها« اثر استاد فرزانه ام حضرت حّجت االسالم 
والمسلمین سّید مسعود پور سّید آقایی که به حق از پر تالش ترین مهدی پژوهان و مؤثّرترین آن ها در نشر فرهنگ امامت 
و مهدویّت هستند، دست مایه  ی اصلی این فصل است. نگارنده با  کسب اجازه از محضر این استاد بزرگوار، متن مذکور را  

با برخی اصالحات، ویرایش ها  و حذف و اضافه ها در تدوین این فصل به کار گرفته است.





قیام عاشورایی اباعبد اهلل الحسین7 پشتوانه ی تاریخی، سیاسی، فرهنگي و زمینه ساز دولت کریمه ی 
مهدوي4 است؛ مهدي4، ادامه حسین7 است و فرهنگ »انتظار« برآمده از فرهنگ »عاشورا« و 

انتظاِر حسین دیگري را کشیدن. این دو پیوندي دیرین و مستحکم با یکدیگر دارند. 
یکي رمز »حیات شیعه« است و دیگري رمز »بقاي آن«؛. 1
یکي رمز »قیام و به پا خاستن شیعه« است و دیگري عامل »حفظ و استمرار آن«؛. 2
»مهدي«7 وارث عاشورا است؛ همچنان که »حسین«7 وارث پیامبران است؛. 3
عاشورا، دریچه اي به »انتظار« است و انتظار، تجلّي آرزوها و آمال کربال؛. 4
فرهنگ عاشورا، دست مایه  ی اساسي و مایه  ی شکوفایي و بالندگي منتظران مهدي4 در عصر . 5

انتظار است.
پیوند »عاشورا و انتظار« و »حسین و مهدي«، پیوند »والد« و »ماولد« و »نوٌر علي نور« است.. 6

 انتظار، کربالیي دیگر است به وسعت همه  ی جهان و مصاف حق و باطل است در زماني دیگر؛ با این 
تفاوت که این بار، حق پیروز است و چهره ی باطل، براي همیشه دفن مي شود.

انتظار همان کربال است، در وسعت همه ی زمین و در مقطع دیگري از تاریخ. در این مقطع، فکرهاي رشید 
از هر فرقه و ملتي، گلبانگ »دعوت مهدوي« را - که با فطرت انسان ها همگون است - لبیک مي گویند.

 انتظار، ثمره  ی کربال است. بدون کربال انتظار بي معنا است. یاران مهدي، همه کربالیي اند و در فراز و 
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فرود تاریخ، غربال شده و آبدیده اند. مگر مي توان بي  عاشورا، انتظاري دیگر داشت؟
»انتظار«  و  است  شیعه  نشده  برآورده  انتظار  »عاشورا«  است.  بي پشتوانه  انتظار  بي  عاشورا،  انتظار   
عاشوراي برآورده شده شیعه. انتظار، حرکتي جهاني و به وسعت آمال همه انسان هاي تاریخ، پشتوانه و 

عقبه اي مي خواهد به استحکام کربال که هرگز به سردي و خاموشي نگراید.1 
 »انتظار« ادامه عاشورا، غدیر و بعثت است و »ظهور«، روز فرج و مخرج حسین2 و ثمره  ی خون او 
که در شریان تاریخ به جوش آمده است. »انتظار« بشارتي است به حق، بر همه دردها و آالم شیعه در 
کربال و تاریخ. مهدي4، همان کسي است که باري را که حسین7 در مسیر کوفه، در کربال به زمین 

گذاشت؛ به کوفه مي رساند.
 مهدي7 پرچم افتاده  ی حسین7 را بر خواهد افراشت و آرمان هاي بلند او را تحّقق خواهد بخشید. 
مهدي7، بذري را که حسین7 در کربال کاشت و دیگر امامان آن را بارور کردند و خودش در دوران 
غیبت به حراست آن همت گماشت، با دستان پرتوانش غرس خواهد کرد. »انتظار و عاشورا« دو بال پرواز 

شیعه است ؛ اگر این دو نبود، چشمه »غدیر« مي خشکید.

 این پیوندهاي روشن و گویا، از نگاه نامحرمان نیز مخفي نمانده تا آن جا که مي گویند: شیعه با دو نگاه 
همراه است: »نگاه سرخ« و »نگاه سبز« ؛ عاشورا و ظهور، با الهام از یکي »انقالب« مي کند و با دیگري آن 
را »استمرار« مي بخشد.3 براي ما دورماندگان از صحنه عاشورا، یک راه بیشتر نمانده و آن ثبت نام در کالس 

»انتظار« و درآمدن در خیل »منتظران« است که حقیقت انتظار، همان در خیمه  ی حسین7 بودن است.

 آنان که در کربال چکاچک شمشیرها را نچشیدند، باید مرارت »انتظار« را به جان بخرند. »عاشورائیان«، 

1 .  پیامبر6 مي فرماید: 
»ان لقتل الحسین حرارًة في قلوب المؤمنین ال تبرد ابداً«. مستدرك الوسائل، ج 10، ص 318.

همانا شهادت حسین آتشی بر دل های مؤمنان زده که هیچ گاه به سردی نگراید.
2 .  اشاره به دعاي امام حسین7 در دعای عرفه که فرمود: 

»فاجعل لنا من امرنا فرجاً و مخرجاً یا ارحم الراحمین«. مفاتیح الجنان، دعای روز عرفه.
پیامبر در جاي دیگر مي فرماید: 

»ان للحسین في بواطن المومنین معرفًة مكتومة« ؛ بحاراالنوار، ج 43، ص 272.
 امام صادق7 نیز فرموده است:

 »من اراد اهلل به الخیر قذف في قلبه حّب الحسین و حّب زیارته و من اراد اهلل به السوء قذف في قلبه بغض الحسین و 
بغض زیارته«. کامل الزیارات، ص 143.

3 .  مجله موعود، شماره هاي 26 و 25.
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پیمان خود را به آخر بردند و »مهدویان«، با کوله بار فرهنگ شهادت، چشم انتظارند تا آن عهدي که با 
خدا و رسول بر پاسداري از حرم و حریم ثار اهلل بسته اند، به انجام برسانند:

» مَِن الُمؤمِنيَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَ َعلَيِه َفِمنُهم َمن َقضى نَحبَُه َومِنُهم َمن يَنتَِظُر 
لوا تَبديال «1 َوما بَدَّ

در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى 
پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشيدند(، و بعضى ديگر در انتظارند؛ 

و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود راه ندادند.

پیوندها
 پیوند دو فرهنگ »عاشورا« و »انتظار« از دالیل و شواهد متعددي برخوردار است. در این جا ضمن 

بیان آن ها، به تحلیل و رهیافت هاي برخاسته از آن ها نیز خواهیم پرداخت.

1. مهدي7، فرزند حسين7
 صدها روایت، در این باب وارد شده است که در آن ها تأکید شده، امام مهدي7 نهمین فرزند حضرت 

حسین7 است. ساالر شهیدان، خود فرمود:
»قائم هذه االمة هو التاسع من ولدي«.2

قيام كننده اين اّمت نهمين از فرزندان من است.

 2. مهدي7، خون خواه حسين7
 در روایات متعددي، وارد شده است: 

»القائم مّنا اذا قام طلب بثار الحسين«؛3
»بهذا القائم انتقم منهم«؛4 

امام باقر7 در مورد آیۀ »َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطانًا«5 مي فرماید: 

1 .  احزاب )33(، آیه 23 .
2 .  منتخب االثر، ص 140 - 139 و 254 - 264 .

3 .  بحاراالنوار، ج 10، ص 150.
4 .  دالئل االمامة، طبري، ص 239.

5 .  اسراء )17(، آیه 33.
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مقصود از »من قتل مظلومًا«، حسین بن علي است که مظلوم کشته شد و ما اولیاي او هستیم و قائم 
ما چون قیام کند، در طلب انتقام خون حسین7 بر مي آید... مقتول حسین7 و ولّي او قائم4 است.1

 3. ياد حسين7، كالم نخستين مهدي7
 آن گاه که مهدي موعود ظهور کند، بین رکن و مقام مي ایستد و چنین ندا مي دهد:

»اال يا اهل العالم! انا االمام القائم؛
 اال يا اهل العالم! انا الصمصام المنتقم؛

 اال يا اهل العالم! ان جّدي الحسين قتلوه عطشاناً؛
 اال يا اهل العالم! ان جّدي الحسين طرحوه عرياناً؛

 اال يا اهل العالم! ان جّدي الحسين سحقوه عدواناً«.2

4. »يا لثارات الحسين«، شعار ياران مهدي7
 فضل بن شاذان نقل مي کند که شعار یاران مهدي4 »يا لثارات الحسين!« )اي خونخواهان حسین!( است:

»اّن شعار اصحاب المهدي4 يا لثارات الحسين7«.3

 5. ياري حسين7، ياري مهدي7
 حضرت سکینه3 نقل مي کند: امام حسین7 شبي در کربال، خطاب به یاران خود فرمود:

»... و قد قال جدي رسول اهلل6: ولدي حسيٌن يقتل بطّف كربال غريباً وحيداً عطشانًا 
فريداً. فمن نصره فقد نصرني و نصر ولده الحجة و لو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة؛ همانا 
جدم رسول خدا6 فرمود: فرزند من حسين در زمين كربال، غريب و تنها، عطشان و بي كس، 
كشته مي شود. كسي كه او را ياري كند، مرا و فرزندش مهدي را ياري كرده است و هر كس 

به زبان خود، ما را ياري كند، فرداي قيامت در حزب ما خواهد بود«.4

1 .  تفسیر برهان، ج 2، ص 419.
2 .  الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب، ج 2، ص 282.

3 .  النجم الثاقب، ص 469 و نیز مستدرك الوسائل، ج 1، ص 47 .
4 .  معالي السبطین، ج 1، ص 208؛ ریاض القدس، ج 1، ص 263؛ وقایع االیام خیاباني، ص 284؛ ناسخ التواریخ، ج 2، ص 
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6. يكساني القاب حسين7 و مهدي7
 القاب »ثار اهلل«، »الوتر الموتور« و »الطريد الشريد«، القاب مشترك حسین7 و مهدي4 است: 

»ولكن صاحب هذا االمر الطريد الشريد الموتور بابيه..«.1
»السالم عليك يا باب اهلل و السالم عليك يا ثار اهلل«. 2

 »المترقب الخائف و الولي الناصح، سفينة النجاة... و الوتر الموتور«.3

7. زيارت عاشورا
 زیارت عاشورا - که زیارت مخصوص امام حسین7 است - در دو قسمت، از خون خواهي حسین7 

در رکاب امام مهدي4 خبر مي دهد:
ان يرزقني طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد6 ...

و ان يرزقني طلب ثاري ]كم [ مع امام هدًي ظاهر ناطق بالحق منكم ...

8. روز عاشورا و ياد مهدي7
 امام باقر7 مي فرماید: یکدیگر را در روز عاشورا این گونه تعزیت دهید:

»اعظم اهلل اجورنا بمصابنا بالحسين و جعلنا و اياكم من الطالبين بثاره مع وليه االمام 
المهدي من آل محمد7؛4 خداوند اجر ما و شما را در مصيبت حسين7 بزرگ 
گرداند و ما و شما را، از كساني قرار دهد كه به همراه ولي اش، امام مهدي: از آل محمد:، 

طلب خون آن حضرت كرده، به خون خواهي او برخيزيم«.

9. عاشورا روز ظهور مهدي7
 امام باقر7 مي فرماید:

»كانّي بالقائم يوم عاشورا يوم السبت قائماً بين الركن و المقام و بين يديه جبرئيل ينادي...«5؛ 

1 .  کمال الدین، ج 1، ص 318.
2 .  مصباح الزائر، به نقل از ربیع االنام في ادعیة خیر االنام، ص 367.

3 .  مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب االمر4.
4 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.

5 .  طوسي، محمدبن الحسن، الغيبة، ص 274.
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گويا قائم را مي بينم كه روز عاشورا، روز شنبه بين ركن و مقام ايستاده و جبرئيل پيش روي او 
ندا مي كند...«

 امام صادق7 نیز فرمود:
»ان القائم صلوات اهلل عليه ينادي باسمه ليلة ثالث و عشرين و يقوم يوم عاشوراء يوم قتل 
فيه الحسين بن علي1؛ قائم - درود خدا بر او باد - در شب بيست وسوم ماه رمضان به نامش ندا 

مي شود و در روز عاشورا، روزي كه حسين بن علي در آن كشته شد، قيام خواهد كرد«.

10. ميالد حسين7 و ياد مهدي7
امام  تولد  براي قاسم بن عالء همداني آمده است که: در روز  امام عسکري7  توقیع مبارك   در 

حسین7، این دعا را بخوان:
»اللهم اني اسئلك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهالله و والدته بكته 
السماُء و من فيها و االرض و َمن عليها... المعّوض من قتله ان االئمة من نسله و الّشفاء في تربته و 
الفوز معه في أوبته و الوصياء من عترته بعد قائمهم و غيبته؛ خداوندا! من تو را به مقام مولود اين 
روز مي خوانم. او پيش از آن كه به دنيا چشم بگشايد و قبل از آن كه تولد يابد، وعده و خبر 
شهادتش داده شد. آسمان و هر كس در آن بود و زمين و هر كس بر روي آن بود، بر او گريه 
كرد... . او كه در عوض شهادت او، ائمه از نسل او شدند و شفا در تربت او قرار داده شد، فوز 
و رستگاري با او، در روز رجوع و بازگشت او و بازگشت اوصياء از خاندان او، بعد از قائم آنان 

و سپري شدن غيبت او مي باشد«.2

11. ميالد مهدي7 و ياد حسين7
با فضیلت ترین اعمال شب نیمه شعبان - که باعث آمرزش گناهان است - زیارت امام حسین7 
مي باشد. اقل زیارت آن حضرت آن است که به باالي بامي رود و به سمت راست و چپ نگاه کند؛ سپس 

سر به جانب آسمان بلند کند و حضرت را با این کلمات زیارت کند:
»السالم عليك يا اباعبداهلل، السالم عليك و رحمة اهلل و بركاته«

1 .  همان.
2 .  مجله انتظار، ش 2،  ص 182 و حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدي، ص 115.
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احادیث بسیاري در فضیلت زیارت امام حسین7 در نیمه شعبان وارد شده است. و بس است، در این 
باب آن چه که به چندین سند معتبر از حضرت امام زین العابدین7 و امام جعفر صادق7 وارد شده 
که هر که بخواهد با او 124 هزار پیامبر، مصافحه کنند، زیارت کند قبر ابي عبداهلل الحسین7 را در 
نیمه شعبان. به درستي که مالئکه و ارواح پیامبران، رخصت مي طلبند و به زیارت آن حضرت مي آیند. 
پس خوشا به حال آن که مصافحه کند با ایشان، و ایشان مصافحه کنند با او. پنج پیامبر اولوالعزم )نوح، 

ابراهیم، موسي و عیسي7 و محمد6 نیز با ایشان اند.1

12. شب قدر و ياد حسين7
 شب قدر، متعلق به امام زمان7 است و در این شب یکي از اعمال مستحبي، زیارت امام حسین7 

است. شیخ عباس قمي1 مي نویسد: 
 »بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین7 در ماه مبارك رمضان - خصوصًا شب اول و نیمه 
و آخر آن و به خصوص شب قدر - بسیار است. از حضرت امام محمد تقي7 منقول است که؛ هر که 
امام حسین7 را در شب بیست و سوم ماه رمضان زیارت کند - و آن شبي است که امید است شب قدر 
باشد و در آن شب هر امر محکمي جدا و مقّدر مي شود - با روح 124 هزار ملک و پیغمبر  مصافحه کند، 

و همه از خداوند در زیارت آن حضرت در این شب رخصت می طلبند. 
 از حضرت صادق7 مروي است: چون شب قدر مي شود، منادي از آسمان هفتم از بطن عرش ندا 

مي کند که حق تعالي هر کسي را که به زیارت قبر حسین7 آمده، آمرزید.
 و در روایت دیگر است که هرکس شب قدر، نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت نماز گزارد، و از حق 
تعالي بهشت و پناه از آتش را بخواهد؛ خداوند به او بهشت و پناه از آتش را عطا فرماید. ابن قولویه از 
حضرت صادق7 روایت کرده که هر که زیارت کند قبر امام حسین7 را در ماه رمضان و در راه زیارت 

بمیرد، حسابي نخواهد داشت و به او بگویند که بدون خوف و بیم داخل بهشت شو«.2

13. حسين7 در كالم مهدي7
 در دعاي ندبه آمده است: »اين الطالب بدم المقتول بكربال« و »اين الحسن، اين الحسين و اين ابناء 

الحسين«.
1 .  مجله انتظار، ش 2، ص 183.

2 .  مفاتیح الجنان، اعمال شب های قدر.
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 و در زیارت منسوب به ناحیه  ی مقدسه آمده است:
»فلئن اخرتني الدهور و عاقني عن نصرك المقدور و لم اكن لمن حاربك محارباً و لمن نصب 
لك العداوة مناصباً َفَلَنُْدبَنََّك صباحاً َو مساًء و اَلَبِْكَينَّ لك بدل الدموع دماً ؛ اگر زمانه مرا به 
تاخير انداخت و مقدورات از ياريت بازم داشت و نتوانستم در ركاب تو با دشمنانت بجنگم، 

ولي از بام تا شام در ياد تو سرشك غم از ديده مي بارم و به جاي اشك خون مي گريم.«.1

14. زيارت حسين7 و مهدي7 در عيدها
 در عیدهاي اسالمي فطر، قربان و غدیر زیارت این دو امام، وارد شده است.2

15. كوفه، پايگاه مشترك حسين7 و مهدي7
 امام حسین7 از مکه به سمت کوفه رفت و حضرت مهدي7 از مکه به سوي کوفه خواهد رفت و 

مقر حکومت خود را در کوفه قرار خواهد داد، یعني راه نیمه ی سیدالشهدا7 را به پایان خواهد رساند.3

16. فرشتگان ياور حسين7و ياوران مهدي7
 شیخ صدوق از امام رضا7 نقل مي کند: 

»و لقد نزل الي االرض من المالئكة اربعة آالف لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره 
شعث ُغبٌر الي ان يقوم القائم فيكونون من انصاره و ِشعاُرهم يا لثاراِت الحسين؛4 به تحقيق، 
چهار هزار فرشته براي نصرت و ياري حسين7 به زمين فرود آمدند. آنان هنگامي كه 
نازل شدند، ديدند حسين7 كشته شده است، از اين رو، ژوليده و غبارآلود در نزد قبر آن 
حضرت، اقامت كردند و هم چنان هستند تا اين كه قائم، قيام كند و آنان از ياوران و سپاه آن 

حضرت خواهند بود و شعارشان يا لثارات الحسين است.«

17. رجعت حسين7 در دولت مهدي7
 امام محمد باقر7 مي فرمایند: امام حسین7 شب عاشورا به اصحابش فرمود: 

1 .  بحاراالنوار، ج 43، ص 272. البته چنانچه دعاي ندبه از جانب امام زمان7 باشد.
2 .  مفاتیح الجنان، در اعمال هر یک از این روزها.

3 .  مجله انتظار، ش2، ص 178.
4 .  امالي صدوق، مجلس 27 ؛ بحار االنوار، ج 44، ص 285.
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»... فابشروا بالجنة، فواهلل انما نمكث ماشاء اهلل تعالي بعد ما يجري علينا، ثم يخرجنا اهلل 
و اّياكم حين يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين، و انا و انتم نشاهدهم في السالسل و االغالل 
و انواع العذاب و النكال...؛ بشارت باد شما را به بهشت، به خدا قسم كه بعد از آن چه بر ما 
جاري شود، مكث خواهيم كرد آن قدر كه خداي تعالي خواسته باشد، پس بيرون مي آورد ما و 
شما را در آن هنگامي كه قائم ما ظاهر شود، پس انتقام خواهد كشيد از ظالمان، و ما و شما 

ايشان را در سالسل و اغالل و گرفتار به انواع عذاب و نكال مشاهده خواهيم كرد...«1
 و امام حسین7 در روز عاشورا، دوباره از »رجعت« خود سخن گفته، مي فرماید: »من اولین کسي 

خواهم بود که زمین شکافته مي شود و رجعت مي کنم«.2

18. آرزوي شهادت در ركاب حسين7 و مهدي7
 دو آرزو در روایات ما مطلوب است؛ یکي بودن در کربال و شهادت در رکاب حسین و دیگري فیض 

جهاد و شهادت در رکاب امام مهدي7:
»يا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيما«3

»اللهم اني اجّدد له في صبيحة يومي هذا... و اجعلني من انصاره... و المستشهدين بين 
يديه... فاخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي...«4

19. مهدي7 و زنده نگه داشتن ياد عاشورا
 در این باب، داستان هاي متعددي است که از میان آن ها، داستان عالمه بحرالعلوم5، گواه خوبي 
بر عشق و عالقه وافر حضرت حجت7 به عزاداري و زنده نگه داشتن یاد عاشورا و شهداي کربال 

است.

1 .  تلخیص کفایة المهتدي، ص 105 و 106، ح 19.
2 .  بحار االنوار ج 53، ص 62 ؛ ایقاظ، ص 352 ؛ فوز اکبر، ص 36.

3 .  مفاتیح الجنان، زیارت مطلقه امام حسین7.
4 .  همان، دعاي عهد.

5 .  مجله انتظار، شماره 2، ص 188 و نیز  صالحان صالح، ص 187 و خالصه العبقري الحسان، صص 34، 110، 187، 219، 
.242
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20. مهدي7 و سفارش به زيارت عاشورا
 محدث نوري2 حکایت سید رشتي را چنین نقل مي کند که حضرت به سید دستور خواندن نافله 
نافله  چرا  شما  مي فرماید:  آن  از  بعد  و  مي دهد  عاشورا  زیارت  و  جامعه  زیارت  شب(،  نافله  )خصوصاً 
نمي خوانید؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمي خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! و بعد فرمود: شما چرا 

جامعه نمي خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه!1

21. مهدي7 در سوگ حسين7
 عالمه امیني2 در الغدیر2 مي گوید: 

در ميان اصحاب ما مشهور است كه در هر مجلسي، قصيده ابن عرندس خوانده شود، موجب 
تشريف فرمايي حضرت بقية اهلل روحي له الفدا به آن مجلس مي شود. 

ما براي تیمن و تبرك چند بیت این قصیده را ذکر مي کنیم.
 ايقتــــل ظْمآنًا حســين بــكربــال          و في كـّل عضــو من انــامله بـحــر

)آيا حسين در كربال تشنه لب كشته مى شود(،  
)درحالى كه درهر بندى از انگشتان او دريايى از فضيلت موج مى زند(،

 و والدُه الساقي علي الَحْوض في غٍد          و فـاطمــة مــاء الفـرات لها مـهــر
)و با آن  كه پدرش در روز رستاخيز، مردم را از حوض كوثر سيراب مى  كند(، 

)و آب فرات، مهريه مادرش فاطمه است؟!(3

22. مصيبت حسين7 و تعجيل در فرج 
حضرت  موالیمان  که  کرد،  نقل  برایم  صالحم  دوستان  از  یکي  مي گوید:  المکارم  مکیال  صاحب   

حجت7 را در خواب دیدار کرده بود و حضرتش سخني فرموده بود که مضمونش این است:
»اني الدعوا لمؤمن يذكر مصيبة جدي الشهيد، ثم يدعو لي بتعجيل الفرج و التأييد؛ همانا 
من براي هر شيعه اي كه مصيبت جّد شهيدم را ياد كند و سپس براي تعجيل فرج و تأييد ]امر 

1 .  النجم الثاقب، ص 60.
2 .  الغدیر، ج 7، ص 14.

3 .  این قصیده درکتاب الغدیر جلد 7 صفحه 14و ترجمه آن نیز در کتاب ترجمه الغدیر ج 13صفحه 41 آمده.
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من [ دعا كند، من ]نيز[ براي او دعا خواهم كرد.«1

23. سختي مصيبت 
 مصیبت حسین7 سخت ترین مصیبت هاست. 

»ال يوم كيومك يا اباعبداهلل«2
 مهدي7 نیز مصیبتش طوالني و محنتش شدید است. او شاهد همه  ی رنج ها و مصیبت هایي است 

که بر تمامي انسان ها و فرد فرد شیعیانش وارد مي شود.
»انا غير مهملين لمراعاتكم و الناسين لذكركم...؛3 ما در رسيدگي و سرپرستي شما 

كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم.«

24. اصالح گري 
 امام حسین7 و مهدي7 دو اصالح گر سترگ اند. حسین7 مي گوید:

»انما خرجت لطلب االصالح«.
 در مورد مهدي نیز آمده است:

»ليصلح االمة بعد فسادها4 ؛ خداوند به وسيله حضرت مهدي7 اين امت را پس از آن كه 
تباه شده اند، اصالح مي كند«.

 25. بيعت نكردن با طاغوت 
 امام حسین7 مي فرماید: 

»ال واهلل ال اعطيكم بيدى اعطاء الذليل و ال افّر فرار العبيد5؛ نه، به خدا قسم! دستم را از روي 
خواري و ذلّت به شما ندهم و مانند بردگان فرار نمي كنم.«

 مهدي7 نیز بیعت هیچ طاغوتي را به گردن ندارد .امام حسن مجتبی7 می فرمایند:
1 .  مكیال المكارم، ج 2، ص 46.

2 .  همان، ج 45، ص 18.
3 .  احتجاج طبرسي، ج 2، ص 596.

4 .  بحاراالنوار، ج 51، ص 83 .
5 .  ارشاد مفید، ص 235.



ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ول� �پ�یو�جد عا �� ا

ج
� 26

»ما مّنا احٌد االَّ و يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه ااّل القائم... لئال يكون الحد في عنقه 
بيعة اذا خرج ذاك التاسع من ولد اخي الحسين؛6 هر كدام از ما اهل بيت: در زمان 
خود بيعت حاكمان و طاغوت هاي زمان را از روي تقيه به عهده داريم، مگر قائم... هنگامي كه 

قيام مي كند بر گردنش بيعت حاكمي نيست، او نهمين فرزند برادرم حسين است.«

تحلیل و بررسی

 1. عاشورا، پشتوانه فرهنگي انتظار
 فرهنگ »عاشورا«، زمینه ساز فرهنگ »انتظار« است. »انتظار« ادامه عاشورا و چشم به راه 

حسین دیگري نشستن، در کربالیي به وسعت جهان است.
انسان ها، رسوخ کرده و آتش عشقش، شراره اي در   فرهنگ »عاشورا« آن چنان در روح 
دل ها انداخته که بدون تردید، مؤثرترین و پایدارترین عنصر فرهنگ ساز، براي شیعیان و تمامي 
انسان هاي آزاده عالم است. به گفته امام خمینی1: »ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم«.

2. اشتراك در اهداف 
 هدف مهدي7، نجات انسان ها از بردگي فکري و برداشتن زنجیرهاي اسارت از آنان است. امام 

باقر7 مي فرماید: 
» اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛ هنگامي كه قائم قيام كند، هر آينه قدرت نمايى باطل از 

بين مي رود«.7
 هدف امام حسین7 نیز در زیارت »اربعین« چنین بیان شده است: 

»و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضالة8؛ خون خود را تقديم تو كرد، 
تا انسان ها را از ناداني و گمراهي رهايي بخشد.«

 پس هدف هر دو، احیاي دین و جلوگیري از انحطاط ارزش ها است.

6 .  بحاراالنوار، ج 51، ص 132 و کمال الدین، ص 480.
7 .  کافي، ج 8، ص 278.

8 .  مفاتیح الجنان، زیارت اربعین.
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3. مشابهت در زمانه 
 حسین7 زمانه  ی خود را چنین توصیف مي کند:

»اال ترون اّن الحق اليعمل به و اّن الهوي اليترك عنه فان السنة قد اميتت و اّن البدعة قد 
احييت1؛ آيا نمي بينيد كه به حق عمل نمي شود و از باطل خودداري نمي گردد، همانا در شرايطي 

هستيم كه سنت پيامبر، از بين رفته و بدعت ها زنده شده است«.
»و علي االسالم السالم اذ قد بليت االمة براٍع مثل يزيد؛2 اگر حاكم امت، فردي همچون يزيد 

باشد، پس بايد با اسالم وداع گفت.«
زمانه ی مهدي7 نیز چنین است: 

»يعطف الهوي علي الهدي، اذا عطفوا الهدي علي الهوي و يعطف الرأي علي القرآن، اذا عطفوا 
القرآن علي الرأي... و يحيي مّيت الكتاب والسنة؛3 چون مهدي قيام كند، خواهش هاي نفساني 
را به هدايت آسماني، باز گرداند؛ پس از آنكه رستگاري را به هواي نفس بازگردانده باشند. آرا 
و افكار را پيرو قرآن كند، پس از آنكه قرآن را تابع رأي خود گردانده باشند... و آنچه را كه 

از كتاب و سنت متروك مانده، زنده خواهد ساخت«.
 زمانه ی مهدي7 و حسین7، در انحراف فکري، فساد اجتماعي، رواج بي دیني و بدعت در سطح 

جهاني، مشابه یکدیگر است.
 مشابهت در زمانه، ابعاد متعددي دارد؛ از تبلیغات جبهه باطل گرفته تا حاکمیت خلفاي جور و غربت 
دین در عرصه  ی زندگي و جامعه. تبلیغات بني امیه و معاویه علیه اهل بیت: و امام حسین7، شباهت 

زیادي به تبلیغات کشورهاي استکباري و صهیونیست ها، علیه ایران اسالمي دارد. 4

1 .  تحف العقول، ص 245.
2 .  اللهوف، ص 24.

3 .  نهج البالغه، خ 138.
4 .  تبلیغات بني امیه تا آن جا بود که مردم شام، بني امیه را اهل بیت پیامبر مي دانستند. عبداهلل بن علي وقتي از شام برگشت، 
گفت: انهم ما علموا لرسول اهلل قرابة و الاهل بیت یرثونه غیربني امیة. مسعودي نیز در مروج الذهب )ج 3، ص 44( نقل 
مي کند: »از یكي از بزرگان اهل شام که اهل رأي و عقل بود سؤال شد: ابوتراب کیست که این خطیب او را لعن مي کند؟ 
جواب داد: من فكر مي کنم یكي از دزدان فتنه انگیز باشد. ابن ابي الحدید، از امام باقر7 نقل مي کند: سخت ترین زمان 
براي شیعیان ما زمان معاویه بود که در هر شهري آن ها را مي یافتند به قتل مي رساندند و دست و پاي آن ها را مي بریدند 
تا در زمان حاکمیت عبیداهلل بن زیاد و حجاج در کوفه که مردم بیشتر دوست داشتند به آن ها کافر و زندیق بگویند تا شیعه 
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4. مشابهت در ياران 
 یاران حسین7 بهترین یاران و فدایي او بودند. آنان از معرفت، محبت، اطاعت و تسلیم نسبت به 
امام خود و سبقت در اجراي خواسته ها و فرامین او برخوردارند و در عبادت، صداقت، اخالص و شجاعت 

یگانه ی دوران بودند.
 یاران مهدي7 نیز چنین اند:

»هم اطوع له من االمة لسيدها1؛ آن ها مطيع تر از كنيز نسبت به موالي خود هستند.«
 »كّدادون جاحدون في طاعته؛2 ياران مهدي4 در فرمانبرداري از حضرتش، بسيار كوشا 

و مصمم اند.«
اوج  بر  امتيازات  و  شايستگي ها  ]در  آنان  اآلخرون؛3  اليدركهم  و  االولون  يسبقهم  »لم   
رفعت اند[ نه از نسل هاي گذشته، كسي از آنان پيشي گرفته و نه از آيندگان، كسي به مقام 

واالي آنان مي رسد«.
 »رهبان بالليل ليوث بالنهار، َكاَنَّ قلوبهم زبر الحديد4؛ عابدان شب و شيران روزند، ]در  

شجاعت و مقاومت [ قلوب شان همچون پاره هاي آهن است«.

 5. ضرورت درگيري و نبرد
 درگیري بین حق و باطل، ایمان و کفر، یک ضرورت است؛ چون حقیقت »ایمان«، حرکت و رویش 

و خصلت »کفر« توّقف و ماندگي است.

 ساده اندیشي است اگر گمان شود، مسائل و مشکالت، تنها با گفت وگو حل مي شود. باید به فکر پس از گفت 
 وگو هم بود که اگر زیر بار حق نرفتند و یا خواستند بر ظلم خود باقي بمانند، چه باید کرد؟ پس از گفت  وگو و دو 
گروه شدن، مخاصمه و درگیري هم هست یا نه؟ »فاذا هم فريقان يختصمون...«5. به راستي آیا مشکل اسرائیل 

و فلسطین، با گفت وگو حل مي شود؟ آیا آمریکا باگفت وگو حاضر است، از خوي استکباري خود دست بردارد؟
علي7. زمینه هاي قیام امام حسین7، ص 250.

1 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 308.
2 .  همان، ص 311.

3 .  معجم احادیث االمام المهدي7، ج 3، ص 100 به نقل از مستدرك حاکم، ج 4، 54.
4 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 386.

5 .  نمل )27(، آیه 45.
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 نبرد حسین7 و یزید، جنگ مهدي7 و مستکبران، نبرد حق و باطل است؛ یکي در محدوده  ی 
کربال و دیگري در وسعت همه زمین.

 امام باقر7 مي فرماید: »ليس شأنه اال السيف؛1 او فقط شمشیر را مي شناسد.«
شمشیرهاي  قائم  ]یاران  عّزوجّل؛2  اهلل  يرضي  حتي  سيوفهم  »يكّفون  مي فرماید:  صادق7  امام   

خویش را بر زمین نمي نهند تا این که خداي عزوجل راضي شود.«

6. منتظران مهدي7، پرورش يافتگان مكتب عاشورا
 یاران مهدي7، همه عاشورایي اند و در مکتب حسین7 پرورش یافته و بالیده اند.

 کساني مي توانند در رکاب مهدي7 باشند و امام حق را یاري رسانند، که در مکتب »عاشورا« 
آبدیده شده و معیار جنگ و صلح را از او آموخته باشند که حسین7 خود معیار سلم و حرب و 

تواّل و تبّراست.

7. سختي و مشكالت راه 
 امام صادق7 مي فرماید: »قیام امام زمان7 نشانه هایي دارد.« راوي پرسید: آن ها چیستند؟ امام 

صادق7 فرمود: 
»ذلك قول اهلل عزوجل و لنبلونكم بشي ء من الخوف و الجوع . . .«3 اين سخن خداوند است 

كه شما را با گرسنگي و ترس آزمايش مي كند.
 لو قد خرج قائمنا، لم يكن اال الَعلَق و الَعَرق و القوم علي السروج؛4 هنگامي كه قائم ما قيام 

كند، خون است و عرق ريختن و سوار بر مركب ها بودن در ميدان هاي مبارزه.

8. پيوستن و جدا شدن ياران 
 به کاروان حسین7 کساني پیوستند که امید پیوستن شان نبود، همچون زهیر و حر که یکي عثماني 
بود و در صفین بر علیه علي7 شمشیر زده و دیگري فرمانده سپاه عمر سعد بود. و کساني هم به 

1 .  الغیبة، نعماني، ص 233.
2 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 27.

3 .  کمال الدین، ج 2، ص 694 .
4 .  بحار االنوار، ج 52، ص 59 .
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بهانه هاي واهي نپیوستند، همچون طرماح بن عدي و یا پیوستند و جدا شدند و سعادت شهادت در کنار 
حسین7 را نداشتند؛ چه آناني که در میانه راه جدا شدند و چه آناني که در کربال، از میدان معرکه 

گریختند.
 در مورد یاران مهدي7 نیز داریم. قال الصادق7: 

»اذا خرج القائم يخرج من هذا االمر من كان ُيري انه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس 
والقمر؛1 هنگامي كه قائم قيام كند، از امر ]واليت [ او كساني بيرون مي روند كه همواره چنين 
به نظر مي رسيد از ياران او باشند. و به امر ]واليت [ او در مي آيند آناني كه شبيه خورشيد 

پرستان و ماه پرستانند«.
 در مورد یهودیان جزيرة العرب، نیز داریم که منتظر آمدن پیامبر بودند. اما وقتي آمد، به او کافر شدند. 
ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه«2 از حسین نیز تقاضا کردند که بیاید و نامه ها نوشتند، اما هنگامي که  »َفلَمَّ

آمد، به او پشت کردند و خون او را ریختند.

9. الهام پذيري هر دو فرهنگ 
 حسین7 با شهادت خود، پایه گذار فرهنگ شهادت شد و این فرهنگ، آن چنان در فرهنگ مسلمین 
ریشه دواند و در دل  ها جا باز کرد که به عنوان الگو، سرآغاز بسیاري از حرکت  ها و قیام  هاي حق طلبانه 
در سرزمین پهناور اسالمي بر علیه خلفا و حاکمان ستمگر شد. در عراق؛ بصره و کوفه )سلیمان بن صرد، 
مختار، زید بن علي(، در حجاز؛ مدینه و مکه، در خراسان )یحیي بن زید(. و هنوز هم همه  ی عدالت 

خواهان و مردان تاریخ، مي گویند باید پا جاي پاي حسین و شهداي کربال گذاشت )گاندي(.

 انتظار نیز به عنوان یکي از بزرگترین، قوي ترین و انگیزه سازترین آرمان هاي انساني، نقش 
بي بدیلي در از بین بردن یأس و ناامیدي و پیروزي نهایي مظلومان بر مستکبران دارد. هم چنان 
که مي تواند به عنوان یک راهبرد اساسي و کلیدي در تمامي ابعاد سیاسي - اجتماعي، تربیتي و 

فکري یک جامعه تأثیر گذار باشد.
 از طرف دیگر منتظر ظهور مصلح، خود باید صالح باشد.امام صادق7 فرمود:

»ان لنا دولة يجي ء بها اهلل اذا شاء ثم قال: من سّره ان يكون من اصحاب القائم7 فلينتظر و 

1 .  الغیبة نعماني، ص 171؛ بحاراالنوار، ج 52، ص 364.
2 .  بقره )2(، آیه 89.
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ليعمل بالورع و محاسن االخالق و هو منتظر؛1 ما دولت و حكومتي داريم و خداوند هرگاه 
بخواهد، اين دولت ظهور خواهد كرد و اگر كسي خوشحال و خشنود مي شود كه از ياران 
مهدي7 باشد؛ پس منتظر باشد و در حال انتظار، اهل ورع و اجتناب از گناهان و اهل محاسن 

و مكارم اخالق باشد«.
»يخرج اناٌس من المشرق و يوطئون للمهدي سلطانه؛2 گروهي از مشرق زمين به پا خاسته و 

زمينه ساز حكومت امام مهدي7 مي شوند«.

10. زوال دولت هاي باطل 

 حسین7، با شهادت خود، باعث رسوایي و در نتیجه نابودي دولت بني امیه شد. مهدي7 نیز با 
ظهور خود، باعث رسوایي و تزلزل تمامي دولت هاي مستکبر، خواهد شد:

»اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛3 هنگامي كه قائم قيام كند، هر دولت باطلي از بين مي رود«.

 در دعاي ندبه، ندا سر مي دهیم:
 »اين قاصم شوكة المعتدين؟ اين هادم ابنية الشرك و النفاق؟ اين مبيد اهل الفسوق و 
العصيان و الطغيان؟...؛4 كجاست درهم شكننده  ى شوكت متجاوزان؟ كجاست ويران كننده  ى 

بناهاي شرك و نفاق؟ كجاست نابودكننده  ى اهل نادرستي و عصيان و طغيان؟...«.
 در روایات نیز آمده است:

 »و اليكون ملك اال االسالم؛5 در آن روز حكومتي جز حكومت اسالم، نخواهد بود«.
 »يبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛6 دولت مهدي4 شرق و غرب جهان را فرا گيرد«.

 »اذا قام القائم اليبقي ارض االّ نودي فيها شهادة ان ال اله اال اهلل و ان محمداً رسول اهلل؛7 هنگامي 

1 .  منتخب االثر، ص 497، فصل 10، باب 2، ح 9.
2 .  سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1368، ب 34، ح4088.

3 .  کافي، ج 8، ص 38 .
4 .  مفاتیح الجنان، دعاي ندبه.

5 .  المالحم و الفتن، ج 2، ص 66.
6 .  کمال الدین، ج 1، ص 331 .
7 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 340.
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كه مهدي4 قيام كند زميني باقي نمي ماند مگر آن كه گلبانگ توحيد و رسالت پيامبر در آن 
بلند گردد«.

11. تكيه بر سنت هاي الهي 
 سنت خداوند چنین است که تا تحولي در وجود انسان ها پدید نیاید، وضعیت جامعه و اجتماع آنان، 
دگرگون نخواهد شد: » إِنَّ اهللَ اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بَِأنُْفِسِهْم «1 و سنت هاي الهي تخلف  ناپذیر 

است: »َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة اهللِ تَْبِديال«.2
 ظهور مهدي7 زمینه هاي مردمي و عّده و ُعّده اي را مي طلبد که باید فراهم شود و این به عهده ما 
است؛ گرچه اگر ما کاري نکنیم، ظلم فراگیر و باطل خود زمینه ساز عدالت و حق خواهد بود؛ چون باطل 

رفتني است: »َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل َكاَن َزُهوًقا«.3
 البته این بدان معنا نیست که از امدادهاي غیبي و معجزات استفاده نمي شود؛ بلکه امدادهاي غیبي نیز از 
سنت هاي الهي است. و فرآیند خاص خود را دارد. به شهادت قرآن، پس از به کار گرفتن تمامي استعدادها، 
تالش ها، تحمل سختي ها و شداید و طلب و درخواست انسان ها، امداد و عنایت الهي فرا خواهد رسید: »إِْن 
ْتُهُم  َِّذيَن َخلَْوا مِْن َقْبلُِكْم َمسَّ ا يَْأتُِكْم َمثَُل ال تَْنُصُروا اهللَ يَْنُصْرُكْم «4 و »... أَْم َحِسْبُتْم أَْن تَْدُخُلوا الَْجنََّة َولَمَّ

َِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمتَى نَْصُر اهللِ أاََل إِنَّ نَْصَر اهللِ َقِريٌب «5. ُسوُل َوال اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّى يَُقوَل الرَّ رَّ الْبَْأَساُء َوالضَّ
 از شرایط اساسي ظهور حضرت حّجت زمینه هاي مردمي است: 

تّزف  كما  فزّفوه  المهدي  الناس  فاتي  الزكية...  النفس  تقتل  حتي  اليخرج  المهدي  »ان 
العروس«.6 

»...انّه اليخرج حّتي اليكون غائب احب الي الناس منه مّما يلقون من الشّر«.7
 12. نقش زنان 

 نقش زنان، در هیچ حرکتي از حرکت هاي اسالمي و شیعي - از صدر اسالم تاکنون  - به اهمیت و 
1 .  رعد )13(، آیه 11.

2 .  احزاب)33(، 62.
3 .  اسراء)17(، 81.

4 .  محمد)47(، آیه 7.
5 .  بقره )2(، آیه 214.

6 .  معجم احادیث االمام المهدي، ج 1، ص 478؛ المالحم و الفتن، ص 139، ب 63.
7 .  عقد الدرر، ص 94.
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برجستگي نقش زن در قیام »عاشورا« نبوده است.
 »عاشورا« تنها صحنه اي است که در آن »زن«، در متن قرار دارد و نه حاشیه و نقش زن شیعي 
در آن، پررنگ و پرحضور است و شاید یکي از رمزهاي جاودانگي آن همین باشد. نقش »زینب«، این 
شیرزن دریا دل کربال، و همسر و دختران امام حسین7 به عنوان پیام آوران واقعه عاشورا، از جایگاه 
خاصي برخوردار است. نقش ام وهب، ُدلهم )زن زهیر(، طوعه، ماري1 و حتي زنان قبیله بني همدان2، 

غیر قابل کتمان است.
در قیام حضرت مهدي7 نیز چنین است و زنان از جایگاه ویژه اي برخوردار خواهند بود. نقش زن 
در عصر ظهور، همچون نقش مدعیان امروز و طرفداران حقوق زن نیست که او را تا سرحد یک کاال و 

وسیله اي براي لذت طلبي و عّیاشي تنزل داده اند.
 جابربن یزید جعفي از امام باقر7 نقل مي کند:

و يجي ء واهلل ثالث مأة و بضعة عشر رجالً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة علي غير ميعاد 
قزعاً كقزع الخريف؛3 به خدا سوگند 313 نفر مي آيند، كه پنجاه تن از آنان زن هستند كه بدون 

هيچ قرار قبلي، در مكه كنار يكديگر جمع خواهند شد«.
 ام سلمه نيز از پيامبر6 چنين روايت كرده است:

»يعوذ عائذ من الحرم فيجتمع الناس اليه كالطير الوارد المتفرقة حتي يجتمع اليه ثالث مأة و 
اربعة عشر رجالً فيه نسوة فيظهر علي كل جبار و ابن جبار4؛ در آن هنگام پناهنده اي به حرم امن 
الهي پناه مي آورد و مردم همانند كبوتراني كه از چهار سمت به يك سو هجوم مي برند به سوي 
او جمع مي شوند تا اين كه در نزد آن حضرت سيصد و چهارده نفر گرد آمده كه برخي از آنان 

زن مي باشند كه بر هر ستمگر و ستمگر زاده اي پيروز مي شوند«.

1 .  وي اهل بصره و خانه اش،  کانون شیعیان امام علي7 بود. از آن کانون تني چند به یاري حسین7 شتافتند و شهید 
شدند؛ گرچه خود وي نیامد. جعفریان، رسول، تاریخ تحلیلی امامان شیعه، تاریخ امام حسین7.

2 .  پس از مردن یزید، برخي از بزرگان و اشراف کوفه تصمیم گرفتند عمرسعد را به عنوان امیرخود برگزینند. زنان قبیله 
بني همدان تا این خبر را شنیدند، هلهله کنان داخل مسجد شدند و از این کار ممانعت کردند. آنان مي گفتند شما مي خواهید 

کسي را حاکم کنید که فرزند رسول خدا را به شهادت رسانده است؟ همان.
3 .  بحاراالنوار، ج 53، ص 223.

4 .  مجمع الزوائد، ج 7، ص 315؛ معجم احادیث االمام المهدي، ج 1، ص 500.
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 13. دشواري حفظ دين 
 در دوران امام حسین7 بر اساس بدعت هاي خلفا و تبلیغات بني امیه، دین بي ارزش و بازار دنیا 

پررونق بود: 
»الناس عبيد الدنيا و الدين علي السنتهم ما دّرت معايشهم فاذا محّصوا بالبالء قّل الديّانون؛ 
مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبانشان مي باشد، مادامي كه زندگي دنياي آن ها تأمين شود. 

اما همين كه در بوته امتحان قرار گرفتند، دين داران كم خواهند بود«.1

 اگر نبود حسین7؛ این خط روشن والیت و وارث پیامبران چراغ دین، آخرین کورسوهاي خود را 
مي زد.

 در عصر انتظار نیز حفظ دین، از سخت ترین کارها است. امام صادق7 مي فرماید:
»ان لصاحب هذا االمر غيبة، المتمّسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده - ثم اومأ 
ابوعبداهلل7 بيده هكذا. قال: فايّكم تمّسك شْوك القتاد - ثّم اطرق ملّياً ثّم قال: ان لصاحب 
هذا االمر غيبة فليّتق اهلل عبد عند غيبته و ليتمّسك بدينه؛2  براي صاحب اين امر )حضرت 
مهدي7( غيبتي خواهد بود. هر كس در روزگار غيبت او دين خود را حفظ كند، مانند كسي 
است كه تيغ هاي تيزگياه قتاد را با دستش صاف و هموار سازد؛ سپس حضرت با دست 
]مبارك [ خويش اشاره فرمود كه چگونه با دست، تيغ هاي قتاد را بايد هموار ساخت. آنگاه 

افزود: كدام يك از شما تا به حال توانسته است، خارهاي خنجرگونه قتاد را به دست بگيرد؟
 سپس حضرت سر به زیر افکند و مدتي سکوت کرد؛ آن گاه افزود: براي صاحب این امر، غیبتي است 

که در روزگار دشوار غیبت، هر بنده خدایي، باید تقوا پیشه کند و دینش را حفظ نماید«.
 در روایتي دیگر، آمده است:

»مْن ثَبَت علي واليتنا في غيبة قائمنا، اعطاه اهلل اْجر الف شهيد مثل شهداء بدر و احد؛3 كسي 
كه در روزگار قائم ما، در امر واليت ما ثابت قدم و استوار باقي بماند و نلغزد، چنان است كه 

خداوند پاداش هزارشهيد مانند شهداي جنگ هاي بدر و احد به آنان عطا مي فرمايد«.

1 .  تحف العقول، ص 249؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 192.
2 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 135.

3 .  همان، ج 53، ص 135.



35 ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ول� �پ�یو�جد عا �� ا

ج
�

 امام باقر7 مي فرماید:
»يأتي علي الناس زماٌن يغيب عنهم امامهم. فيا طوبي للثابتين علي امرنا في ذلك الزمان؛1 
روزگاري بر مردم خواهد آمد كه امام و پيشواي ايشان از ]چشم [ آنان غايب و پنهان مي گردد. 
پس خوشا بر احوال كساني كه در آن زمان )غيبت در امر واليت( ثابت قدم و استوار 

مي مانند«.

 حضرت در ادامه، فضایل فراواني براي کساني که دین خود را حفظ مي کنند، بیان مي دارد که این 
فضایل زیاد، به جهت سنگیني و عظمت کار آنان است.

 پیامبر6 فرمود: 
»اللهّم لّقني اخواني، مرتين... الحدهم اشّد بقيًة علي دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء او 
كالقابض علي جْمر الغضاء، اولئك مصابيح الدجي ينجيهم اهلل من كل فتنة غبراء مظلمة؛2 بارالها! 
مرا به ديدار برادرانم نايل گردان... هر يك از ايشان در پايداري و استواري در دين، از كسي 
كه در دل تيره شب، شاخه پرتيغ گياه قتاد را، با كف دست صاف و  هموار مي سازد، پايدارتر 
است؛ يا همانند كسي كه صبورانه پاره آتشي را بر دست گيرد و در آن حال در دين خويش 
استوار باشد. آري، ايشان چراغ هاي هدايت ]در شب تاريك و ديجور[ هستند. خداوند ايشان 

را از هر فتنه تيره و تار رهايي مي بخشد«.

14. سازش ناپذيري 
 حسین7 در رّد درخواست یزید بر بیعت، با قاطعیت مي گوید: »مثلي اليبايع مثله«؛3 حضرت مهدي7 
نیز با هیچ کس سر سازش ندارد. امام باقر و صادق 8 مي فرمایند: »ليس شأنه االّ السيف؛ او فقط شمشیر 

را مي شناسد«4، »يقتل اعداء اهلل حتي يرضي اهلل؛ دشمنان خدا را مي کشد تا خدا راضي گردد«.5

1 .  همان. 
2 .  همان، ج 52، ص 124.

3 .  بحاراالنوار، ج 44، ص 325.

4 .  کمال الدین، ج 1، ص 331.
5 .  الغیبة شیخ طوسي، ص 32.
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 15. تالش جهت جذب و نيروسازي 
 حسین7، مدام به فکر جذب نیرو و تربیت و سازندگي بود. و با نامه به شهرهاي مختلف و سفرهاي 
خود و با زندگي ساده و انفاق هاي خود، سعي در جذب و تألیف قلوب و تربیت و پرورش آنان داشت. او 
دو سال پیش از مردن معاویه، در »منا«، جمعي بالغ بر هزار نفر از صحابه و تابعان را گرد آورد و تمامي 

فضایل اهل بیت را به همراه ویژگي هاي دشمنان ایشان را، از قرآن بر آنان خواند.
 آن حضرت در دوره یزید، در سفر خود از مکه به کربال، از سیاست جذب نیرو، چشم نپوشید و افرادي 

همچون زهیر و حّر را جذب نمود.
 مهدي7 فرزند حسین7 نیز در میان ما، در حال تالش و نیروسازي است و لحظه اي از این مهم 

غافل نیست:
» صاحب هذا االمر يتردد بينهم و يمشي في اسواقهم و يطأ فرشهم و اليعرفونه حتي يأذن اهلل 
له ان يعّرفهم نفسه؛1 صاحب اين امر... در ميان آنان راه مي رود، در بازارهايشان رفت و آمد 
مي كند. روي فرش هايشان گام برمي دارد؛ ولي او را نمي شناسند، مگر خداوند به او اجازه دهد 

تا خودش را به آنان معرفي كند.
 در جلد دوم موسوعه امام مهدي )تألیف شهید محمد صدر( داستان هایي شنیدني و موثق در این باره 

آمده است.

 16. انتظار
 پیامبر6 از خیلي پیش تر، خبر شهادت امام حسین7 را داده بود. امام علي7 نیز در هنگام عبور 

از کربال در جریان جنگ صّفین  فرمود: 
»هيهنا مناخ ركاب و مصارع عشاق ال يسبقهم من كان قبلهم وال يلحقهم من كان بعدهم2؛ اينجا 
محل اتراق سواران و شهادتگاه عاشقان است. شهيدانى كه نه شهداى گذشته و نه شهداى آينده 

به پاى آن ها نمى رسند.«
این اخبار تا آن جا بود که کساني، از مدت ها پیش در منطقه  ی کربال اقامت گزیده و منتظر یاري فرزند 

1 .  الغیبة نعماني، ص 84 و نیزهمان، ص 72.
2 .  تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج 14، ص 216.
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رسول خدا بودند و سرانجام به آرزوي خود رسیدند.
 پیامبر6 و تمامي ائمه7، بشارت ظهور مهدي7 و دولت کریمه  ی او را داده اند و باید منتظر 

بود که:
»افضل االعمال انتظار الفرج1«.

برترين كارها، انتظار فرج است.

 17. طلب ياري 
 فریاد استنصار و طلب یاري حسین7، هنوز هم از رواق تاریخ به گوش مي رسد: »هل من ناصٍر 

ينصرني؛ هل من مغيث يغيثنا؛ هل من ذاّب يذّب عن حرم رسول اهلل«.
 فریاد استنصار مهدي7، نیز همواره بلند است. آیا کسي هست که مهدي آل محمد: را یاري 

کند؟ آیا کسي هست عشق مرا در دل ها زنده کند؟ و انسان هاي بریده از مرا، با من پیوند زند؟
 مي گویند با شنیدن فریاد »هل من ناصر« حسیني، گهواره علي اصغر تکان خورد! آیا با شنیدن »هل 
من ناصر« مهدوي نیز، دلي هست که بلرزد و با امامش عهد و پیماني ببندد و به کمک او برخیزد؟ آن 

هم در این عصر وانفسا؟!
 »والقائم يومئذ بمكة، وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام، مستجيرا به ينادي يا أيها الناس إنا 
نستنصر اهلل ومن أجابنا من الناس... وأسألكم بحق اهلل ورسوله وبحقي - فان لي عليكم حق القربى 
من رسول اهلل - إال أعنتمونا، ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد اخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا 
وبغي علينا، ودفعنا عن حقنا فأوترأهل الباطل علينا. فاهلل اهلل فينا ال تخذلونا وانصرونا ينصركم 
اهلل. 2 او در روز ظهور خود، به ديوار كعبه تكيه داده بانگ بر مي دارد: »اي مردم! ما از خداوند 
ياري مي جوييم. هر كه مي خواهد ما را اجابت كند... از شما مي خواهم كه به حق خدا و به حق 
رسول خدا و به حق خودم بر شما كه حق قرابت رسول اهلل6 مي باشد ما را كمك كنيد 
وكساني را كه به ما ظلم مي كنند، از ما بازداريد كه ما را ترسانده و بر ما ظلم كرده اند. از شهر 
و فرزندانمان جدا كرده، بر ما ستم روا داشتند و شوريدند. اهل باطل حّقمان را گرفته، برما افترا 

1 .  بحار االنوار، ج 52، ص 25.
2 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 238.
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بستند. خدا را درباره ما در نظر آوريد! ما را تنها نگذاشته، خوارمان نكنيد. ياريمان كنيد كه 
خداوند شما را ياري مي كند«.

 18. تدبير و مديريت 
 مدیریت حسین7، مدیریتي بي نظیر است. این که جماعتي اندك در برابر سپاهي سي هزار نفري، از 
پگاه صبح تا هنگام عصر مقاومت کنند؛ حکایت از مدیریت عالي و تدبیر بلند حسین7 دارد. او با تشکیل 
میمنه و میسره و علمدار و قرار گرفتن خود در قلب سپاه، به عنوان فرمانده و قرار دادن خیمه ها در جایگاهي 
مناسب - به طوري که پشت آن نهري خشک  شده باشد - و ریختن ني و هیزم در آن و آتش زدن آن ها 
در فرصتي مناسب و خیمه ها را در کنار هم بستن و... به طوري که دشمن نتواند آن ها را محاصره کند و 
تنها از روبه رو با آنها بجنگد، نشان داد که از تدبیر و مدیریتي بي نظیر برخوردار است. امام با تسلّطي شگرف 
تمامي صحنه ها را زیر نظر داشت و هم چون یک فرمانده پیروز تا آخرین لحظه، ذّره اي ترس و واهمه به 
خود راه نداد. او در شب عاشورا از تمام منطقه  ی نبرد، بازدید کرد و با گفت وگوِي با اصحاب و اهل حرم 
همه  ی آنان را به آمادگي و وسعت رسانید و خود و اهل بیت و اصحابش، با عبادت و دعا، شب را به صبح 

رساندند. کساني که صبح پرکاري دارند، باید شب ها را به پا خیزند و با خالق خود به راز و نیاز بپردازند.
مُِّل ُقِم اللَّْيَل إاِلَّ َقلِياًل  ... إِنَّ لََك فِي النََّهاِر َسْبًحا َطِوياًل«1 »يَا أَيَُّها الُْمزَّ

 مهدي7 نیز در مدیریت و تدبیر، همچون جّد بزرگوار خود حسین7 است. تشکیل یک حکومت 
جهاني و اداره همه انسان ها، مدیریتي مي خواهد سترگ، به عظمت سینه مهدي7 که:

آلة الرئاسة سعة الصدر2؛
 سعه صدر، ابزار رياست است.

پیام ها و راهبردها
 با پیوندها به تحلیل مي رسیم و با تحلیل ها به رهیافت ها. هر کدام از تحلیل ها، مي تواند پیام آور 
رهیافت یا رهیافت هایي باشد. آن جا که یوسف7 با خواب عزیز مصر، به دو برنامه هفت ساله مي رسد 
و مصر را از قحطي و گرسنگي نجات مي دهد. چرا نتوان با این همه پیوند و تحلیل، به رهیافت ها و در 

1 .  مزمل )73(، آیات 1 - 5.
2 .  غرر الحكم و درر الكلم، حدیث1256.
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نتیجه به برنامه ریزي و موضع گیري مناسب رسید؟!
 این رهیافت ها )هم چون سیره  ی تربیتي، اخالقي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و مدیریتي آن حضرت(، 

مي تواند اساس برنامه ریزي هاي راهبردي و کالن جامعه  ی منتظر و حکومت دیني باشد.

 1. تبيين فرهنگ عاشورا
 اگر »عاشورا« پشتوانه فرهنگي »انتظار« است؛ پس در جهت تبیین حرکت عاشورا و نیز برگزاري هر 

چه باشکوه تر مراسم عاشورا و معرفي اسوه هاي جاویدان آن، باید تالش دو چندان کرد.
 خیلي فرق است بین این که به »عاشورا«، به عنوان پشتوانه و عقبه  ی فرهنگي و الهام پذیِر انتظار نگاه 

شود؛ یا یک سنت برخاسته از عواطف و احساسات قومي.
 رسانه هاي عمومي - به خصوص صدا و سیما - حوزه هاي علمیه و مراکز فرهنگي، نقشي حیاتي و 

اساسي در غنا بخشیدن به این فرهنگ دارند.

 »کربال« دانشگاه بزرگي است با کالس ها و درس هاي بسیار. ابعاد و آموزه هاي این دانشگاه بزرگ، هنوز 
هم بر بسیاري پوشیده است. باید در این دریاي عمیِق گسترده ی پربار، غّواصاني ماهر و زبردست، به صید 
بپردازند تا لؤلؤها و مرواریدهاي گران بهاي آن را به چنگ آورده، در اختیار خواستاران و خریداران قرار دهند.

 هنوز هم این حرکت عظیم و منشور بي نهایت، زوایاي پنهان و ابعاد گسترده اي دارد، که تنها بر عاشقان رخ 
مي نماید. این غزال گریز پا در کمند هر کس نمي افتد! پرورش یافتگان مکتب مهدوي، امام حسین7 را به 
عنوان معیار »سلم و حرب« و منشأ »الهام پذیري« مي دانند. باید این معیار براي همگان به خوبي تبیین شود.

 2. تبيين دين 
قیام حسین7 و فرزندش  نیز چنین است.  انتظار  بود و عصر   عصر حسین7، عصر غربت دین 
مهدي7 براي احیاي دین است. منتظر مهدي4، باید از دین و ضرورت، قلمرو، و زبان آن و... تحلیلي 
عمیق داشته باشد؛ تا در این عصرکه عصر شبهات و فتنه ها است بتواند زمینه ساز حرکت مهدي4 باشد.

 3. الگو سازي 
 حسین7 و یارانش الگوي منتظران اند؛ از این رو باید در مباني فکري و ویژگي هاي رفتاري و تربیتي 

آنان، درنگي شایسته کرد.
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 4. فرهنگ بسيج
 ضرورِت درگیري و نبرد، بایستگي »فرهنگ بسیج« را به عنوان یک راهبرد اساسي، فراروي حکومت 

دیني قرار مي دهد. تقویت این نهاد مقدس، زمینه سازي براي ظهور است.
 باید از کساني که در هشت سال دفاع مقدس، از نبرد نهراسیدند و سختي ها و مشکالت راه را به 
جان خریدند، تجلیل کرد و سینما و ادبیات دفاع مقدس را - نه به عنوان یک تفنن - که به عنوان یک 
ضرورت و هدف راهبردي نظام، پي گرفت. بسیج برخاسته از فرهنگ جبهه و شهادت است. و به گفته 
امام راحل »مدرسه عشق است«. این رهیافت شاخصه و معیار اساسي در انتخاب مسئوالن و کارگزاران 
است. ترویج این فرهنگ و نهادینه کردن آن، باعث مي شود که هر کس تکلیف خود را با مهدي7 
روشن کند؛ تا در اوج نبرد با اسبي که در خیمه مخفي کرده، فرار نکند و مهدي7 را همچون حسین7 

تنها نگذارد.

 5. معرفت امام 
 خونخواهی امام ممکن نیست مگر با معرفت به حق امام7. شعار »یا لثارات الحسین« فقط یک شعار 
برخاسته از عواطف و عصبیت هاي قومي و نژادي نیست؛ بلکه برخاسته از معرفت به »حق والیت امام« 
است. این معرفت، معرفت به حسب و نسب و فضایل آنان نیست؛ بلکه عرفان به حق والیت آنان است. 
»النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤمِنِيَن مِْن أَنُْفِسِهْم«1. آنان از ما به ما آگاه تر و مهربان تراند و از همه کشش هاي نفساني آزادند.

 این شعار، شعار کساني است که در تولد دوم2 خود، رسول و امام را به ابّوت برگزیدند و با درك اضطرار 
به وحي و حّجت، از همه تقلیدها، تلقین ها، هوس ها، غریزه ها و... جدا شدند و در این تولد دوباره، رسول 

و امام را به عنوان مربي خود انتخاب کردند که:
»انا و عليٌّ ابوا هذه االمة«.

1 .  احزاب)33(، آیة 6.
2 .  مرحوم استاد شیخ علی صفائی حائری می فرمود:  تولد اول ما در ُملک است و در این تولد پدر ما همان پدر شناسنامه اي 
ما است. با تولد دوم و در آمدن از شكم غریزه ها و تقلیدها مي توان به ملكوت آسمان راه یافت و در این تولد رسول و علي 

پدر ما و مربي ما هستند.
حضرت مسیح7 فرمود: لن یلج في ملكوت السماء من ال یولد مرتین. شرح اصول کافی، مالصدرا، ج1، ص 361.

 به ملكوت آسمان راه نمي یابد؛ مگر کسي که دو بار متولد شود. شرح اصول کافی، مالصدرا، ج1، ص 361 و ص 417 و تفسیر 
القرآن، محی الدین عربی، ص 180.



41 ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ول� �پ�یو�جد عا �� ا

ج
�

من و على پدران اين اّمتيم.
 این درك از امام و این آگاهي از حق والیت ایشان، ما را به مقام ابّوت و در نتیجه خون خواهي آنان 
مي رساند؛ آن هم نه پدر جسماني من، بلکه پدر روحاني، مربي، هادي و پیشواي من؛ آن هم پدري که 
»مصباح«، »سفینه«1، »میزان«2، »وارث«3، »امین«4 و »اسوه«5 است و سبب سعادت و رستگاري6، 

امنیت، حفظ، نجات7، عزت، قبولي اعمال من و... است. 8
 این نگاه به امام و آگاهي از شئون و آثار والیت آنان، ثمرات و بارهاي زیادي با خود دارد و فاصله 
گرفتن از آن، ضررهاي جبران  ناپذیري با خود به همراه دارد. از گام هاي اساسي تمامي مراکز فرهنگي و 

آموزشي، تبیین دقیق این معنا از امامت - به عنوان رکن رکین اعتقادي انقالب - است.

 6. عزت 
 »عّزت«، اساس حرکت حسیني و مهدوي است و مي تواند اساس سیاست راهبردي حکومت دیني در 
سطح روابط بین المللي باشد. حکومت دیني - به عنوان زمینه ساز دولت کریمه  ی مهدوي - از هرگونه 
رابطه و مذاکره اي که شائبه ذلّت داشته باشد، پرهیز مي کند. منتظر »دولت عزیز« )تعّز بها االسالم و 

اهله(9، خود باید عزیز باشد. حسین7 هم مي فرمود: »هيهات مّنا الذلة«.

 7. تنش زدايي 
 حسین7 آغاز کننده جنگ نبود - گرچه دشمن در تیررس او بود - چرا که درگیري، پس از تبیین و 
اتمام حجت است؛ آن هم پس از آن که دشمن آغاز کننده باشد. منتظران مهدي نیز دو سیاست »عّزت« 

و »تنش زدایي« را با هم دارند.

1 .  ان الحسین مصباح الهدي و سفینة النجاة. طبرسی، امین االسالم فضل بن حسن، إعالم الوری، ص400.
الُم َعلَی  میزاِن االْعَماِل. بحار، ج  100، ص  287. 2 .  السَّ

3 .  اشاره به زیارت وارث که ائمه7 وارث فرهنگ وحي اند و از آن پاسداري کرده و آن را از دستبرد حوادث حفظ مي کنند.
4 .  اشاره به زیارت امین اهلل.

5 .  لكم فّي اسوة. تاریخ طبري، ج 5، ص 403، الكامل في التاریخ، ج2، ص 553.
6 .  و فاز الفائزون بوالیتكم. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

7 .  والیة علي بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي. امالي شیخ طوسي ج1، ص288.
8 .  بمواالتكم تقبل الطاعة المفترضة. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

9 .  مفاتیح الجنان، دعاي افتتاح.
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 8. آمادگي 
 ضرورت درگیري و نبرد، بایستگي آمادگي و تجهیز را با خود دارد. باید از االن به فکر ِعّده و ُعّده بود 
و با تهیه نیرو و اسلحه، در اندیشه روز مصاف حق و باطل بود، تا این بار وعده خداوند به دست منتظران 

تحّقق یابد. آمادگي براي نبرد نهایي، از مهم ترین سیاست هاي راهبردي حکومت هاي دیني است.

 9. جذب نيرو و تبليغ 
 آن جا که حسین7 و مهدي7 از جذب نیرو و تبلیغ دین دست نمي کشند؛ تکلیف منتظران و 
پیروان آنان مشخص است. جذب نیرو و تبلیغ در سطح داخلي و خارجي، از تکالیف عمده حکومت هاي 

دیني، به عنوان زمینه سازان دولت کریمه  ی مهدوي است.

 10. اخالق 
 فریاد »هل من ناصر« حسیني و مهدوي، همواره به گوش مي رسد، باید این فریاد را پاسخ گفت؛ اما 

چگونه؟ امیرالمؤمنین7 و امام صادق7 این چگونگي را پاسخ مي دهند: 
»اعينوني بورع واجتهاد و عفة و سداد1؛ با پرهيزكاري و تالش فراوان و پاكدامني و راستي 

مرا ياري دهيد«.
»من سّره ان يكون من اصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسن االخالق و هو منتظر2؛ 
كسي كه دوست دارد، از ياران قائم باشد؛ بايد منتظر باشد و در همان حال، از گناهان اجتناب 

ورزد و خود را به اخالق نيكو بيارايد.«
 ترویج اخالق و فضایل اخالقي، به عنوان راهبردي اساسي در حکومت دیني مطرح است. این سیاست 
کالن و راهبردي به همراه راه کارهاي اجرایي آن مي تواند به عنوان یک هدف و معیاري براي نقد تمامي 

ارگان هاي فرهنگي و آموزشي - تبلیغي باشد.

 11. عنايت بيشتر به زنان 
باید براي رشد، اعتال و  با توجه به نقش زنان در قیام مهدي7 و حضور آنان در دولت کریمه،   

1 .  نهج البالغه، نامه 45.
2 .  منتخب االثر، ص 497.
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بالندگي این قشر مهم و مظلوم در طول تاریخ، سرمایه گذاري جدي صورت گیرد. به نظر مي رسد تاکنون 
آن گونه که شایسته و در خور منزلت زنان است، کاري بایسته براي آنان صورت نگرفته است. هنوز در 
سطح حوزه ها، مراکز علمي - فرهنگي و مدیریت هاي میاني و کالن جامعه، نقش زن در حاشیه است. 
باید براي تربیت و تحصیل زنان، سرمایه گذاري هاي اساسي صورت گیرد. غفلت از این نگاه راهبردي، 
ضرر و زیان هاي جبران ناپذیري به انقالب اسالمي وارد ساخته است. از این رو جهت جبران این ضایعه 

تالش دو چندان و عزمي جزم، را مي طلبد.





دّوم فصل 
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مهدو�ت

1 .  این فصل، کار مشترکی از نگارنده و نیز پژوهشگر محترم مباحث مهدوّیت، حّجت االسالم والمسلمین سهرابی است. 





انتظار« دارد. واقعه  ی عاشورا  با »فرهنگ  ناگسستني  ارتباطي  »فرهنگ عاشورا«، پیوندي عمیق و 
زمینه ساز و مقدمه  ی ظهور امام عصر7 و معارف و حکمت هاي جاودان آن در »ظهور مهدي موعود« 
متّجلي است. با بررسي و دّقت در زیارات حسینی و به ویژه در حدیث قدسي »زیارت عاشورا« و نیز 
زیارات مربوط به امام زمان7، در مي یابیم که »نینوا«، معبر »انتظار«است ؛ یعني، براي رسیدن به ظهور 
مهدي موعود باید از گذرگاه کربال عبور کنیم. زیارت عاشورا نیز در واقع، تحلیلي براي معبر بودن نینوا 
براي انتظار است. درس ها و پیام هاي عاشورا، چراغ هاي فرا راه شیعیان است تا با دیدي روشن و بصیرتي 

افزون، منتظر »ظهور« باشند و آماده قیام و مبارزه شوند.
»السالم عليك يا ثار اهلل و ابن ثاره و الوتر الموتور؛1سالم بر تو اي خون خدا و فرزند خونش 

و اي تنهاي رها شده«.

كاركرد تاريخی حماسه ی حسينی
 حسین7، خون خداست که در »عاشورا« به جوشش در آمد و به شریان تاریخ انسان و اسالم، 
حرکت و حیات بخشید. این خون خدا از دشت گلگون نینوا، قلب هاي مؤمنان و عاشقان را به تپش درآورد 

و چنان آتش و شرري به جان ها زد که هرگز سردي و خاموشي نخواهد داشت:
»اّن لقتل الحسين حرارة فى قلوب المؤمنين لن تبرد ابداً«2. 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  مستدرك الوسائل، ج 1، ص 218.



ی
�ی ���ی�ج را �یا

ج
�ی�ج ر

��
�
ر ا و�ی�ی د و�� مهد �� د

ج
� 48

همانا شهادت حسين، آتشى بر قلوب مؤمنين نشانده است كه تا ابد به سردى نگرايد.
این رود جاري خون خدا، از آن دشت خونبار، براي همیشه قلب تاریخ را سیراب، زنده و متحرك خواهد 
ساخت و هرگز نخواهد گذاشت جهل و ناداني ها - هر چند مدرن - و حیرت در ضاللت و گمراهي، 
بندگان خدا را نابود سازد؛ بلکه سرور شهیدان تاریخ، جان خویش را در راه خدا بذل و بخشش کرد؛ تا 
بندگان او را از تمامي جهالت ها و سرگرداني ها رهایي بخشد. لذاست که در زیارت اربعین نجوا می کنی:

»و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله و حيرة الضاللة«1. 
و این شور آفرینِي آن اسوه ی عشق و آزادگي، هیچ خاموشي ندارد و این حرارت حسیني، سرد یا 
منحرف نمي شود. دشمنان او، بارگاه نوراني اش را تخریب کردند و قبر مطهرش را به آب بستند؛ زائرانش 
را شهید کردند و دست و پاي آنان را بریدند ... ولي نتوانستند این »گرمي و عشق« و »شور و شعور« را 

از بین ببرند.
 این شعله عشق و مشعل رهنماي تاریخ، جریان خود را در نهضت ها و انقالب هاي دیني - به خصوص 
در انقالب اسالمي ایران به خوبي نشان داده است و مي رود تا حسینیان با فریادهاي »اين الطالب بدم 
المقتول بكربال« نداي امام حسین7 را پاسخ دهند و به جهانیان بنمایانند که دیگر سیدالشهدا7 تنها 

نیست. 

گفتمان فرهنگ ساز سالم و لعن
 »سالم بر تو و بر ارواحي که به آستان تو فرود آمده، و با تو دفن شدند؛ سالم و درود خدا از جانب 
من بر همه  ی شما باد؛ سالمي پیوسته و همیشه تا زماني که باقي هستم و تا زماني که شب و روز باقي 

است. سالمي به فراخناي هستي و پهناي تاریخ«.
 این »سالم«، زبان »گویا و ترجمان« همان حرارتي است که در دل ها افکنده اي و آتشي است که از 

عمق وجودمان شعله مي کشد. 
 سالم ما، معرفت به جایگاه واال و رفیع شما و محّبتي سرشار از عشق به شما است و فریاد معرفت و 
محبت به شما است که »اسوه  ی همه  ی پاکي ها و خیرها« هستید. سالم ما زمزمه  ی »شناخت و عشق« 
از حجت خدا و تسلیم بودن به آستان شما است. سالم ما بر شما، اسالم و مسلماني ما است که نمایانگر 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت اربعین امام حسین7
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سه حیطه  ی »شناخت«، »عشق« و »اطاعت« است و این معرفت ما شیفتگان به پاکان هستي است. 
 ما معرفتي به ساحت مقدس شما یافته ایم و فهمیده ایم که خداوند شما را پاك آفریده و از تمامي 
پلیدي ها آراسته کرده است. اصل و اول و آخر تمامي خیر و خوبي، شمایید و این معرفت ما، ماندگار 
است، چون شما ماندگارید و زبان گویاي معرفت ما به شما )سالم( نیز ماندگار و جاودانه باد. »ما بقيت 
و بقيت الليل و النهار«. اي کسي که پیامبر خدا، »اباعبداهلل« را بر قامتت صال زد؛ زیرا تو پدر عبودیت 
هستي و در سایه  ی پدري و والیت و رهبري تو، مي توان به آستان عبودیت حّق راه یافت. تو تاریخ بشر 
را که مي رفت در جهالت مدرن و سرگرداني و گمراهي غوطه ور شود، نجات دادي؛ ولي این رهایي بشر 
و هدایت تاریخ، به بهایي بسیار گران تمام شد. »عزا و ماتم بزرگ«؛ و »مصیبت سترگ«، بر ما و تمامي 
اهل اسالم چیره گشت و آسمان ها و تمامي ساکنان آن ها را فرا گرفت و سیه پوش ساخت، برسند دین به 
جز حب و بغض چیز دیگري نیست زیرا نمي توان فطرت پاك انسان ها را از پاکي ها جدا کرد و نمي توان 
به زشتي ها و پلیدي ها، دلبند و مهربان ساخت. آن جا که سخن از »پاکي ها« است، کبوتر »سالم« بال 
مي گشاید و آن جا که سخن از »پلیدي ها« است، آتش لعن شعله مي کشد. این ها، اموري طبیعي و فطري 
است و تعارف بر نمي تابد. هیچ کس با قاتل پدرش، نرد عشق نمي بازد و با کشنده پدر عبودیت و کشتي 
نجات بشر، سرآشتي ندارد. از این رو »سالم« ترجمان تولي و »لعن« زبان تبّري است. ایمان دو رو دارد: 
»تولّي و تبّري« و »حّب و بغض«. داستان لعن، ریشه در دشمن شناسي شیعه دارد و در نگاه آنان، دشمنان 

به لحاظ جامعه شناختي و روان شناختي، جایگاه و اقسام خاص خود را مي یابند.

جريان شناسی جبهه  ی باطل
 مؤسسان ظلم و جور، از آن جایي که به جهت حقد، حسد و... تحمل پاکي ها را نداشتند، با طّراري سیر 
حّق را به طور مداوم رصد کرده، در کمین نشستند؛ تا آن که در فرصت تاریخي، نقشه شوم و پلید خود 
را به تصویر کشیدند. آنان با رسول پاکي ها در بالین و بستر بیماري، آن کردند، که تنها آنان مي توانستند 

آموزه هاي شیطاني را این گونه طراحي و طّراري نمایند و نفس و جان رسول خدا را خانه نشین کنند.

اليه اّول جبهه ی باطل: مؤسسان ظلم و جور 
 »مؤسسان ظلم و جور«، با شگرد و شیوه شیطاني خود، وارد میدان شدند و با همراهي یک جریان 
پلید، پاکان را از »مقام« بلند خود »دفع« کردند؛ یعني، اول جایگاه و مقام آن ها را نشانه رفتند و تضعیف 
نمودند. در آن برهه، نقل احادیث نبوي ممنوع شد و اگر کسي اقدام به نشر احادیث مي کرد، با ضرب 
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و شتم و تبعید و قتل مواجه مي شد. آنان در ظرف این مدت طوالني، روایات جعلي فراواني را در مدح 
و  دهند  تنزل  را  علي7  امام  »مقام«  که  بود  این  آنان  کردند. هدف  منتشر  بیت:  اهل  دشمنان 
شخصیت حقیقي و حقوقي آن حضرت را ترور کنند و در مقابل، تمامي مناقب و ویژگي هایي را که پیامبر 
اکرم6 براي امیر مؤمنان7 بیان فرموده بوده، مشابه سازي کردند و براي اشخاص مورد نظر و 
دشمنان خاندان عصمت و طهارت نقل و منتشر نمودند، حتي وضع به گونه اي بود که آن افراد را، هم 

تراز و گاهي باالتر از پیامبر6 مطرح مي کردند. 
 با این راهبرد و شگرد، در صدد آن بودند که »مقام« و منزلت این پاکان هستي را خدشه دار کنند و 
تّنزل دهند. وقتي از حیث شخصیتي ایشان را تخریب کردند، دیگر زمینه براي قتل و شهادت آنان سهل 
و آسان مي نمود. وضع به گونه اي گشت که حضرت علي7 را در محراب شهید کردند و مردم با شگفتي 
مي پرسیدند: علي در محراب چه مي کرد؟ مگر او اهل نماز بود؟ این جریان تا زمان امام حسین7 بسیار 

شدید ادامه داشت تا آن که جهالت مدرن، در جهان اسالمي سایه گسترد.
و  کنند  دفع  مقامشان  از  را،  طهارت«  »خاندان  و  »پاکان«  که  بود  آن  دشمن  استراتژي  و  راهبرد 

»مراتب« و رتبه هاي بلندي را که خداوند، براي آنان مقرر فرموده بود، از بین ببرند: 
»و لعن اهلل امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم اللتى رتبكم اهلل فيها«1.

در این بستر سازي ها و در فاصله کوتاهي پس از رحلت نبي اکرم، جاهلّیت مدرن تحت لواي اسالم و 
به نام اسالم، »ارکان دین« را به شهادت رساندند. دست پلید آنان تا مرفق به خون خدا آغشته گشت.

اليه دّوم جبهه ی باطل: ممّهدين و زمينه سازان قدرت ظالمين
 گروه دیگر از دشمنان در نگاه شیعه »ممّهدین و زمینه سازان قدرت« ظلم و جور علیه اهل بیت: 
مي باشند. آنان  عده اي از خواص جامعه بودند که به جهت جیفه پست دنیا، از پاکان فاصله گرفتند و با 
»مؤسسان ظلم و جور« کنار آمدند. این خواص آن زمان، با استفاده از وجاهت و سابقه خود، به تسلط 
شیطان یاري رساندند و زمینه سازان و مّقدمه چینان تّمکن و قدرت دشمنان براي قتل اولیاي خدا شدند: 

»و لعن اهلل الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم«2.

 من پس از درك این همه درد و رنج خوبان و پاکان، نمي توانم بي تفاوت باشم؛ از این رو فریاد برائت بر 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  همان.
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مي کشم و به خداوند و به شما پاکان اعالم مي دارم که من از آنان )مؤسسان و مّمهدان( بیزارم و آماده جنگ 
با آن ها هستم. من سر آنان را به سنگ خواهم کوفت و در این راه، از جان و مال خود مایه خواهم گذاشت.

اليه سّوم جبهه ی باطل: اشياع، اتباع و اولياي ظالمين
از  دیگر  گروه  دارم.  جنگ  سر  آنان  با  و  بیزارم  هم  آن ها  »اولیاي«  و  »اتباع«  »اشیاع«،  از  من   
دشمنان،همین سه دسته یاد شده اند. دشمنان پاکان، گروه مؤسسین داشتند که با راهبرد »دفع مقام«و 
»ازاله مراتب«، دشمني خود را کلید زده بودند و جاده صاف کنان و زمینه سازاني داشتند که »ظلم و 
جور« مؤسسان را مقدمه چیني و فرهنگ سازي مي کردند و نظریه پرداز آنان بودند. گروه آخر، شامل سه 

جریان اشیاع، اتباع و اولیاي آن ها بود.
 این ها بدنه مردمي را تشکیل مي دادند که »اشیاع«، مقّربین به مرکز ظلم و جور؛ »اتباع«، نیروهاي 
اشیاع و دست پرورده آنان؛ و »اولیاء«، بدنه پایین و توده  ی تأثیرپذیر از فرهنگ شرك و کفر بود. من از 
تمامي آن ها برائت و بیزاري جسته، با آنان در جنگ مي باشم. بي تفاوت نیستم؛ زیرا قلب من حرارتي از 
خون خدا، در خود دارد که غیرت و آزادگي را در رگ هایم جاري مي کند و این گونه است که »فرهنگ 

عاشورا« شکل و جریان مي یابد و عاشورائیان را به صحنه مي آورد.

راهبرد لشگريان حق در مقابل جريان های باطل
 آنان فریاد بر مي کشند:

»يا اباعبداهلل انّى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الى يوم القيامة؛1 اي پدر بندگي و 
عبوديت! همانا من در صلح هستم، با كسي كه شما با او در صلح هستيد و در جنگ هستم، با آن 

كه شما در جنگ با او هستيد.
 و این راهبردي است همیشگي و تا قیامت یک جریان ایستا و محدود نمي باشد«. تا زنده هستم، با این 
استراتژي زیست مي کنم و آن را به فرزندان خود و دیگران، مي آموزم و توصیه مي کنم؛ زیرا من وظیفه 
دارم در مدار حّق باشم و حّق را به دیگران سفارش کنم و به آنان بگویم همواره باید در مسیر حفظ این 
ْبِر«2. تا زنده هستیم و تا قیامت، این معرفت، محبت  حّق، صبر پیشه کنند: »َوتََواَصْوا بِالَْحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  سوره والعصر)103(، آیة 3.
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و اطاعت همراه ما بوده و در برزخ و قیامت، شاهدي بر حّقانیت ما خواهد بود.

عنصر شناسی دشمنان اهل بيت:
 بر اساس »فرهنگ عاشورا«، این راهبرد را دست مایه عملي خود ساخته ام و »عنصرشناسي« را در 

ادامه دشمن شناسي خود، پي جویي مي کنم و نفرت و لعن خویش را اظهار مي سازم: 
» لََعَن اهللُ آَل ِزياٍد َو آَل َمْرواَن َو لََعَن اهللُ بَنى اَُمَيَّة قاِطبًَة َو لََعَن اهللُ ابَْن َمْرجانََة َو لََعَن اهللُ ُعَمَر 

بَْن َسْعٍد َو لََعَن اهللُ ِشْمراً َو لََعَن اهللُ اَُمًّة اَْسَرَجْت َو اَلَْجَمْت َوتَنََقّبَْت لِقِتالَِك «.1
 جاي جاي هر یک از عناصر را در تحلیل دشمن شناسي خود، به خوبي برآورد مي کنم و وزن و جایگاه 
آنان را در ضربه زدن و دشمني نمودن ارزیابي مي کنم تا برائت و بیزاري هایم، مؤثر باشد و راه را براي 

حّق باز نمایم. من باید یار و یاور ولّي خدا باشم که شرط آن هوشیاري است.

آينده نگری؛ طرح و برنامه  ی خون خواه حسين7
 پدر و مادرم فدایت یا حسین! چه عظیم و بزرگ است مصیبت هاي شما بر من و این درد بر من بسیار 
سنگیني مي کند. ناله اي جان سوز و بلند دارم و از خدایي که مقام بلند شما را گرامي داشت و مرا هم به 
واسطه شما کرامت فرمود، درخواست مي کنم که: »ان يرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت 
محمد6؛ روزي من گرداند، خون خواهي و انتقام گیري از خون تو را با امام پیروز و یاري شده از اهل 
بیت حضرت محمد:«. و تا زماني که این انتقام محقق نشود، سنگیني مصیبت هاي تو، مرا بي تاب و 
بي قرار خواهد کرد. امام حسین7 با هدایت و رهبري ویژه  ی خود حرکت تاریخ را عوض کرده، آن را 
از مرگ همیشگي نجات داد و بشریت را از هالکت حتمي رهایي بخشید. کاروان هدایت تاریخ، در جهت 
نتیجه بخشي و به هدف رسیدن در حال حرکت است؛ اما در این حرکت و جریان، هنوز سختي و تلخي 
مصائب حسین7 را در جان و ذائقه  ی خود احساس مي کنیم و تا بر آمدن شکوفه  ی »فرج«، »مرارت 

انتظار« را تحمل مي نماییم.
 امام صادق7 فرمود: 

»ان لصاحب هذا االمر غيبة المتمسك فيها بدمه كالخارط لشوك القتاد بيده2؛ براي صاحب اين 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  بحار االنوار، ج 52، ص 135، ح 39.
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امر )قائم آل محمد:( غيبتي خواهد بود، كه متمسك به دين او كارش به قدري دشوار است كه 
همانند آن ماند كه بخواهد چوب خاردار بسيار سخت را، با دستانش بكشد و صاف كند«.

 در این قسمت از زیارت عاشورا و حدیث قدسي، به خوبي پیوند و گره خوردن »فرهنگ عاشورا« با 
»فرهنگ انتظار« را مي بینیم، به طوري که این مضمون در قسمت دیگر زیارت عاشورا، تکرار شده است. 
یعني؛ در دو مورد از زیارت عاشورا این عبارت آمده است. در دعاي ندبه هم مي خوانیم: »اين الطالب بدم 
المقتول بكربالء«. به راستي راز و رمز این پیوند چه مي تواند باشد؟ چرا در عیدهاي فطر، قربان و... این 

همه سفارش به دعاي ندبه و زیارت امام حسین7 شده است.
 گویا بناست، این دو فرهنگ پیوسته و به صورت همگام و همراه، زنده باشد و در الیه هاي »اندیشه«، 
»فرهنگ« و »عینیت« عموم مردم، جلوه گري کند. »وتَرين موتوَرين1« نیز هر دو با هم یاد شوند و یکي به 
عنوان پشتوانه فرهنگي و معبري براي آن دیگري باشد. پس مي توان گفت که: »نینوا، معبر انتظار است«.

توّجه دشمنان به پيوند عاشورا و انتظار و تكليف منتظران
اعالم  خود،  شیعه شناسي  مطالعات  در  آن ها  رسیده اند.  آن  به  هم  دشمنان  که  است  حقیقتي  این   
داشته اند: شیعه با توجّه به »پرچم سرخ عاشوراي حسیني«، به عنوان پیشینه و عقبه  ی فرهنگي خود و از 
طرف دیگر با »چشم انداز پرچم سبز مهدوي«، از فرهنگي پویا و بالنده برخودار است. آن ها براي مبارزه 
و تخریب این دو فرهنگ و شکستن این دو پرچم، برنامه هاي راهبردي به پا ساخته اند؛ از جمله فیلم هایي 
مخصوص، براي تضعیف فرهنگ ساخته اند. دشمن دریافته است که پیوندي خاص و راهبردي، بین 
فرهنگ انتظار و عاشورا وجود دارد و بر ما شیعیان است که از این راز و پیوند، دریافت مناسب و به هنگام 
داشته باشیم و آن را به »پیام و بیان« مطلوب برسانیم. بر ماست که بدانیم چرا در حدیث قدسي در زیارت 
عاشورا »از سیدالشهدا7« و در »زیارات حضرت مهدي« از امام عصر به عنوان »وتر موتور« )تنهاي 
از این مفاهیم، مي توانیم نداي »اين الطالب بدم المقتول  با دریافت درست  رها شده( یاد شده است. 
بكربالء« را در فضاي جهان، به عنوان فرهنگ پویا مطرح نموده، فریاد کنیم و بنالیم که: »عزيز علّى ان 
ابكيك و يخذلك الوري؛ گران است بر من که براي تو گریه کنم و مردم تو را خوار و سبک بشمارند«.2

 و با این شور و شعور است که مي خواهیم، نصرت و یاري خود را براي »مهدي تنها« آماده ساخته و 

1 .  وتر موتور؛ هم در خصوص امام حسین7، و هم در خصوص حضرت مهدي در زیارات آمده است؛ و آن به معناي تنهاِي 
تنها گذاشته شده مي باشد.

2 .  دعاي ندبه.
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فریاد »هل من ناصر« حسین تنها مانده را، پاسخ دهیم.
و از عیسی بن خشاب نقل شده که به امام حسین بن علی8 عرض کردم: آیا شما صاحب این امر 

هستید؟ فرمود:
» ال ولكن صاحب االمر الطريد الشريد الموتور بابيه المكنى بعمه يضع سيفه على عاتقه ثمانية 
اشهر «.1 من صاحب امر نيستم. صاحب امر، دور افتاده و بيابان نشين است و عزاى پدر دارد. 

كنيه اش، كنيه عمويش هست و شمشيرش را هشت ماه بر دوش دارد.
َمَع  ثاِرَك  َطلََب  يَْرُزَقنى  اَْن  بَِك  اَْكَرَمنى  َو  َمقاَمَك  اَْكَرَم  الَّذى  اهللَ  »َفَاْسئَُل  عبارت:  ذکر  از  بعد   
به  پیشگاه خودت  در  مرا  از خداوند چنین مي خواهیم: خدایا!  ٍد:«2  ُمَحَمّ بَْيِت  اَْهِل  مِْن  َمْنُصوٍر  اِماٍم 
نْيا  واسطه حسین7 در دنیا و آخرت آبرومند قرارده: »اَللَُّهَمّ اْجَعْلنى ِعْنَدَك َوجيهًا بِالُْحَسْيِن7 فِى الُدّ
َواآْلِخَرةِ«3. اگر مي خواهیم در پیشگاه خالق خویش آبرومند گردیم، راه آن، این است که از »باب اهلل« 
به آستان ربوبي خداوند در آییم. این گونه مي توان »وجهه« و آبرویي در بارگاه ایزدي به دست آورد. 
امام حسین7 »باب اهلل« است و مي توان با آن در نزد خدا کسب وجهه نمود. از خداوند مي خواهیم 
که خون خواهي خون خدا را، »رزق« و روزي ما قرار دهد؛ رزقي که به همراهي با امام منصور )مهدي( 

مي باشد و این گونه مي خواهیم در درگاه الهي وجیه و آبرومند باشیم.
 کساني که نتوانسته اند در رکاب حسین7 جان ببازند و در نزد خدا وجیه گردند و آبرویي یابند؛ باید 
دعا کنند تا خداوند آن ها را از این رزق و روزي محروم نسازد و »مرارت انتظار« را به جان بخرند و به 
»خیل منتظران« بار یایند. آنان باید این سرود عشق را زمزمه جان خویش سازند که: به حق حسین و آن 
کسي که مقامش را کرامت بخشیدي و از کرامتش مرا هم بهره مند نمودي، مرا روزي کن تا در معّیت 
مهدي فاطمه، خونخواه ثاراهلل باشم و بدین وسیله آبرویي در درگاه الهي کسب کنم؛ چون حسین رمز 

»وجاهت« و کلید »تقّرب الي اهلل« است.

داستان انسان، داستان »فوز و خوض«
 داستان انسان، داستان »فوز و خوض« و همچون َسرو سر به آسمان برکشیدن است و یا به زمین فرو 

1 .  موسوعه  ی امام حسین7، ص 667.
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.

3 .  همان.
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رفتن. کساني که در عصر عاشورا، هستي خود را به موج عشق سپردند و مستانه به راه افتادند، میوه »فوز« 
را چیدند و رفتند و ماندگان در راه باید در »خیل وصف منتظران«، به امامت و رهبري »امام منتظر« چشم 
بدوزند؛ تا آن امام ُهمام از سفر باز آید و این در راه ماندگان »فوز عظیم« را به کاروان عاشورائیان برساند.

 ما در حال »انتظار« به ذکر عشق آرام مي یابیم و مي نالیم:
»وُفْزتم فوزاً عظيما، فياليتنى كنُت معكم َفافوَز معكم«1 شما رستگار شديد به رستگاري 

بزرگي؛ اي كاش ما هم با شما مي بوديم و به همراه شما بدان نائل مي آمديم.
 این امام عصر و پیروزمند، با نصرت خدا است که عقب ماندگاِن از کاروان »فوز و فائزان« را به مقصد 
مي رساند تا از »باب اهلل« سیدالشهدا7 کسب آبرو کنند. این جلوه اي از فلسفه خون خواهي »ثاراهلل« 
در رکاب فرزندش »مهدي فاطمه« است؛ زیرا »خون خدا« ریخته و به آن هتک حرمت شد. باید در 
هستي حریم »خوِن خدا« پاسداري مي شد و بشود و تنها راه کسب »وجهه و آبرو« همین گرامي داشت 

و پاسداري از این »حرم و حریم« مي باشد. 
کساني که مي خواهند به خیل آبرومندان در آیند، باید ِدل به دریاي »انتظار« خون خواهي ثاراهلل بزنند؛ 
تا با خون خواهي او در رکاب مهدي موعود4 آبرومنِد بارگاه ایزدي گردند و به فوز و رستگاري نائل آیند.

 از همین رو است که: 
»انتظار الفرج من اعظم الفرج؛2 انتظار، فرج خود از بزرگ ترين فرج ها است«.

تقّرب و ومواالت در سايه ی عاشورا و انتظار
 اي پدر بندگي و عبودیت )یا اباعبداهلل(! همانا من »تقّرب« مي جویم به خدا و به رسولش و امیرالمؤمنین 
و  فاطمه و حسن و به تو اي حسین! به مواالت و دوستي متقابل با تو ای حسین و به وسیله برائت از 

دشمنان شما.
ُب اِلَى اهللِ َو اِلى َرُسولِِه َو اِلى اَميِر الُْمْؤمِنيَن َو اِلى فاِطَمَة َو اِلَى الَْحَسِن  » يا اَبا َعْبِد اهللِ اِنّى اَتََقَرّ
ْلِم  َس اَساَس الظُّ ْن اَسَّ ْن قاتَلََك َو نََصَب لََك الَْحْرَب َو بِالْبَرائَِة مِمَّ َو اِلَْيَك بُِمواالتَِك َو بِْالبَرائَِة مِمَّ

َوالَْجْوِرَعلَْيُكم«3

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت شهدای کربال.
2 .  بحار، ج 52، ص 122.

3 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
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 در این جا بحث از تقّرب است: تقّرب به خدا و تقّرب به معصومین:؛ زیرا این نورهاي مقدس، 
اسماي حسناي الهي اند. این تقّرب  ورودگاهي مي خواهد که آن پدر بندگي و عبودیت )اباعبداهلل( و خون 
خدا است. حتي تقّرب به خود ساالر شهیدان، از همین منظر خواهد بود، باید براي این تقّرب ها، از مواالت 
امام حسین7 دستمایه گرفت و به وادي تقّرب راه یافت. سیدالشهداء7 کلید آبرومندي و وجیه شدن 

در درگاه الهي است؛ زیرا ثاراهلل است و »حرم و حریم« الهي است و حرمت دارد.
  کلید »فوز« و رستگاري، سر بر کشیدن بر آسمان عبودّیت و بندگي است.  باید با سعي و تالش، 
خود را به صف »منتظران« کاروان خون خواهان »ثاراهلل« برسانیم تا وجهه یافته، به خیل متقّربان به خدا 
و امام حسین7 بپیوندیم و این گونه از دیار »نینوا«، معبري به کاروان خون خواهان حسیني بسازیم؛ 

چنان که قرآن مي فرماید: 
لُوا  »مَِن الُْمْؤمِنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحبَُه َومِْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ
تَْبِدياًل«1 در ميان مؤمنان مرداني اند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ برخي 
پيمان خود را به آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشيدند[ و بعضي ديگر در انتظارند و 

هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود ندادند«.
 عاشورائیان پیمان خود را به آخر بردند و مهدویان در »معبر نینوا« َچشم انتظارند و آن عهدي را که 
با خداي خود بسته اند )پاسداري از »حرم و حریم« ثاراهلل و خون خدا( از یاد نبرده اند، آنان همیشه با خود 
زمزمه مي کنند و هر صبحگاه، با امام عصِر خویش و یوسف گمشده فاطمه، تجدید عهد مي نمایند و در 

»انتظاِر« فرج به سر مي برند؛ تا در رکابش به خون خواهي »حرم و حریم« الهي و »ثاراهلل« برخیزند.

 راز و رمِز »گره و پیوند« این دو فرهنگ، این گونه عقده مي گشاید و ُرخ مي نماید. منتظران عشق هرگز 
تغییر و تبدیلي در عهد و پیمان خود راه نخواهند داد، همچنان که مردان سترگ عصر عاشورا چنین بودند.

 روایتي از امام باقر7 نقل شده که در روز عاشورا این گونه به همدیگر تعزیت و تسلیت بگویید:
» اَْعَظَم اهللُ اُُجوَرنا َواُجوَرُكْم بُِمصابِنا بِالُْحَسْيِن7 َوَجَعلَنا َواِيّاُكْم مَِن الّطالِبيَن بِثاِرهِ َمَع َولِيِِّه 
الُم.؛2 خداوند اجر ما و شما را در مصيبت حسين7 بزرگ  ٍد َعلَْيِهُم الَسّ االِْماِم الَْمْهِدِىّ مِْن اِل ُمَحَمّ
گرداند و ما و شما را از كساني قرار دهد كه به همراه ولّي او حضرت مهدي از آل محمد:، 

1 .  سوره احزاب)33(، آیة 23.
2 .  مصباح المتهجد، شیخ طوسي، ص 713 و 714.
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طلب خون آن حضرت كرده و به خون خواهي او برخيزيم«.
 این است که مسأله خون خواهي »ثاراهلل«، امري مهم و جّدي است و باید از این طریق در نزد خداوند 
کسب وجاهت و آبرو نموده، به درگاهش تقّرب جوییم و نزدیکي به درگاه امام حسین7 را نصیب خود 
سازیم. براي این خون خواهي و دستیابي به ثمراتش، به »انتظار« امام منصور و یاري شده از طرف خدا 

بمانیم.
  آشکار است که »انتظار«، آداب و ادبیات الزم خود را مي طلبد؛ از این رو باید در حوزه پیام و بیان به 
تبیین و تبویب آن هّمت گماریم و حوزه هاي اندیشه، فرهنگ و عینیت جوامع شیعي و اسالمي را با عطِر 
نجواي »این الطالب بدم المقتول بکربال« معطر سازیم و به هم پیوستگي این دو فرهنگ را روشن کنیم.

 در سایه »فرهنگ عاشورا«، دست مایه هاي غني اي از جریان شناسي »ظلم و جور« به دست مي آید؛ 
از یک طرف با »پاکان و پاکي ها« و از طرف دیگر با »تمامي پلیدي ها و ناپاکان« مواجه هستیم؛ در این 
صورت وجود ما، ماالمال از دوستي و مواالت نیکان و برائت و بیزاري از ناپاکان مي شود. »پلیدان تاریخ«، 
انتصاب خالفت و امامت وحیاني را به استهزا گرفتند. بنیان حکومت  مؤسس »ظلم و جور« بودند و 
خویش را بر اساس ظلم و جور بنا کردند. و ستم هاي فراواني به اهل بیت: و شیعیان آنان، روا داشتند. 
ْلِم َوالَْجْوِرَعلَْيُكم  َس اَساَس الظُّ ْن اَسَّ ْن قاتَلََك َو نََصَب لََك الَْحْرَب َو بِالْبَرائَِة مِمَّ » َو بِاْلبَرائَِة ]مِمَّ
َس اَساَس ذلَِك َو بَنى َعلَْيِه بُْنيانَُه َو َجرى فى ُظْلِمِه َو َجْوِرهِ  ْن اََسّ َْواَبَْرُء اِلَى اهللِ َو اِلى َرُسولِِه[ مَِمّ
َعلَْيُكْم َو َعلى اَْشياِعُكْم بَِرئُْت اِلَى اهللِ َو اِلَْيُكْم مِْنُهْم«1؛ من برائت و بيزاري خود را از اين جريان 
سه گانه كه به وسيله پليداِن شيطان صفت به وجود آمده است اعالم مي دارم و تقّرب به خدا و 

سپس تقّرب به شما را مي طلبم و دوستي شما و دوستي دوستان تان را جويا هستم.
فرهنگ »مواالت« نمایانگر نشانه هایي است که ما را به دین رهنمون مي شود، و نیز عهده داِر اصالح 
تمامي حوزه هاي امور دنیوي ما است و مضامین و بیان مزبور در زیارت »جامعه کبیره« نوازشگر جان هاي 

عاشقان اهل بیت: است:
»و بمواالتكم علّمنا اهلل معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا«2؛ در سايه مواالت و دوستي 
متقابل شما پاكان هستي، معالم دين - كه همان نشانه هاي رساننده به دين است - تعليم مي شود 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت جامعة کبیره.
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و تمامي فسادهاي دنيوي را  - در شكل ها و نظام هاي مختلف آن اصالح مي گرداند.
 با این نگاه به مواالت است که ما نه تنها نیازمند؛ بلکه ناچار و مضطّر به مواالت با شما هستیم و از 
تمامي بیگانگان و اندیشه ها و جریان هاي غیر وابسته شما، خود را جدا مي سازیم؛ کانون تالش و کوشش 
ما، تنها در جهت بسِط »فرهنگ مواالت« با شما است. با این نگاه آنچه مربوط به دشمنان شما و غیر 
از شما باشد، برنمي تابیم و برخود هیچ تسامح وتساهلي را روا نمي داریم، بلکه با شدت تمام مي تازیم 
و در این مسیر جان مي بازیم. زیرا مجراي »فیض« الهي شمایید و در آستان شما »فوز« و »نجات« 
آشیانه گرفته است. و »من أتيكم نجى و من فارقكم ضّل«، هر کس از شما جدا شود، گمراه مي گردد و 
تمامي هستي اش گم مي شود.  این همان »خوض« و به زمین فرو رفتن و در دل خاك گم شدن است. 
»بواليتكم فاز الفائزون«، یعني با والیت شما پاکان هستي است که مي توان سر به آسمان عبودیت و 
قرب حّق، سایید و جام »ُقرب حّق« و »ُقرب شما« را یک جرعه سر کشید. این ادبیات موجود در متوِن 
دعایي )هماننِد زیارت جامعه و حدیث قدسي زیارت عاشورا( در جاي جاي وجود ما مي خلد و دعوت حّق 

را با فطرت انسان عجین مي کند.
 در این صورت، حال تحّمل دیگران را ندارم؛ مرا چه رسد به دشمنان شما که »رگ غیرت دیني«ام 
را از جا مي َکند و هستي را بر من تنگ مي کند. آري ما »تولّي و تبّري« داریم و با خود دروغ نمي گوییم 

و با دیگران مزاح نمي کنیم.
ُب اِلَى اهللِ ثَُمّ اِلَْيُكْم بُِمواالتُِكْم َو ُمواالةِ َولِيُِّكْم َو بِالْبَرائَِة مِْن اَْعدائُِكْم َو النَّاِصبيَن لَُكُم  » َو اَتََقَرّ
الَْحْرَب َو بِالْبَرائَِة مِْن اَْشياِعِهْم َو اَتْباِعِهْم اِنّى ِسْلٌم لَِمْن سالََمُكْم َو َحْرٌب لَِمْن حاَربَُكْم َو َولٌِىّ لَِمْن 

واالُكْم َو َعُدٌوّ لَِمْن عاداُكْم «.1 
این سان »فرهنگ عاشورا« بر آسمان دل ما مي بارد و گام به گام ما را به سمت و سوي فرهنگ سر 
سبز مهدوي روانه مي سازد؛ و ما را در این معبر از »نینوا« تا »انتظار« همراهي مي کند. ما باید از سرزمین 
گرم و خشک نینوا و دشت تفتیده وتکیده اش عبور کنیم و با کوله بار »فرهنگ عاشورا«، اُفق »انتظار« 
را نشانه رویم و غزل هایمان را این گونه سر دهیم: »الّسالم على ربيع االنام و نَضرة االَيّام؛ سالم بر بهار 

مردم و خّرمي روزگاران«.2
» َفاَْسئَُل اهللَ الَّذى اَْكَرَمنى بَِمْعِرَفتُِكْم َو َمْعِرَفِة اَْولِيائُِكْم َو َرَزَقنِى الْبَرائََة مِْن اَْعدائُِكْم اَْن يَْجَعلَنى 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  مفاتیح الجنان،  زیارت حضرت مهدي4.
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نْيا َواآْلِخَرةِ.«.1 َمَعُكْم فِى الُدّ

درخواست های عزادار منتظر
 وقت درخواست از خداوند فرا رسیده است؛ خدایي که معرفت شما و معرفت دوستان و اولیاي شما را بر 
من کرامت فرموده و برائت و بیزاري جستن از اعدا و دشمنان شما را بر من روزي کرده است. درخواست 
و سؤال من این است که خداوند، من را در دنیا و آخرت با شما »پاکان و مطهران« قرار بدهد. »معیت 
و همراهي« با شما در دنیا و آخرت، درخواست من است؛ زیرا پس از شناخت و معرفت از »پاکان« و 
»پلیدان«، عشق و محبت من نمي تواند »کور و سرگردان« باشد و من جهت خود و سمت و سوي قرب 
و بُعد خود را مي یابم و شکل مي گیرم و از گم شدن خودم، رهایي مي یابم . مي خواهم »وجودي سرشار« 
و در حال »زیاد« شدن و »فائز« گشتن بیابم. این در صورتي ممکن است که با »پاکان آزاد« از هر 
گونه پستي ها و زشتي ها همراه باشم و وجود خویش را »وسعت و عمقي« بالنده و رشد یابنده دهم. این 
حرکت را هم نهایتي نیست و محدوده اي او را نمي تواند در حصار کشد؛ بلکه جهتي مستمّر و بي نهایت 
را نشانه گرفته است. از این رو »معیت و همراهي« را در دنیا و آخرت و در »ظرف بي حصار« مي طلبم.

نيا واآلخره«2؛ درخواست دیگرم از خدا این است که در دنیا   »َواَْن ُيثَبَِّت لى ِعْنَدُكْم َقَدَم ِصْدٍق فى الدُّ
و آخرت، ثبات مرا در پیشگاه شما »پاکان« عنایت فرماید؛ به گونه اي که ثبات قدم صادقانه و حقیقي 
داشته باشم. در این »معیت و همراهي« با شما،افراد بسیاري بوده اند؛ ولي آن را درك نکرده اند و ثبات 

قدم صادقانه و حقیقي نداشته اند.
مقام  به  مرا  که  مي کنم  درخواست  خدا  از  و  ِعْنَداهللِ«3،  لَُكْم  الَْمْحُموَد  الَْمقاَم  ُيبَلَِّغنَِى  اَْن  اَْسَألُُه  »َو   
پسندیده اي برساند که در پیشگاه خداوند براي شما وجود دارد. »َو اَْن يَْرُزَقنى َطلََب ثارى َمَع اِماٍم ُهدًى 
ظاِهٍر ناِطٍق بِالَْحِقّ مِْنُكْم«4؛ در خواست مي کنم به این که خون خواهي شما را همراه با امام مهدي، رهبر 

و راهنماي ظاهر و گویاي به حّق از خود شما روزي ام گرداند.
  پس از بصیرت یافتن، در دو حوزه »دشمن شناسي« و »معرفت پاکان و اولیاء« تعیین موضوع و 
شکل گیري ایمان )حّب و بغض و سالم و لعن(؛ »فرهنگ عاشورا« به ما مي آموزد که از خداوند بخواهیم 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  همان.
3 .  همان.
4 .  همان.
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امام  با  همراه  ثاراهلل  »خون خواهي  و  محمود«  »مقام  صادقانه«؛  قدم  »ثبات  همراهي«؛  و  »معیت  تا 
مهدي« را نصیب و بهره  ی ما کند.

 هم چنین بیان مي کند که ناالیقان، چگونه حسین زهرا را در نینوا رها کردند و به طوفان »َکرْب« و »بال« 
سپردند و دست از »معیت« او شستند و »ثبات قدم صادقانه« با وي نداشتند. نتیجه آن شد که »ثاراهلل«، 
زمین را گلگون و زمان را َشَفق گون کرد. و در زیر سنگ ها اشک عبیط و خون تازه جاري شد. سیدالشهدا7 
با یاران اندك ولي با وفایش، پرده جهالت و تحّیر ضاللت را از ُرخ تاریخ کنار زد و مشعل راه یاب گیتي شد؛ 
همان گونه که سپاهیان امام حسین7 غربال شدند و تنها یاوران پاك، خالص و با وفاي او باقي ماندند؛ 
یاران حضرت مهدي نیز غربال خواهند شد. در حدیثي از امام رضا7 آمده است: »واهلل ال يكون ما تمدون 
إليه أعينكم حتى تميزوا وتمحصوا حتى ال يبقي منكم إال الندر؛ به خدا قسم آنچه که چشم به راه آن دارید 

انجام نپذیرد تا آن که پاك شوید و تمییز یابید و تا آن که نماند از شما مگر کمترین افراد «.1

 امام باقر7 در پاسخ این سؤال که فرج شما کي خواهد بود، فرمود:
»هيهات، هيهات ال يكون فرجنا حتى تغربلوا، و تغربلوا، و تغربلوا2، يعني، فرج و ظهور 
حضرت اتفاق نمي افتد، مگر آن كه شيعيان به شدت در امتحان غربال كننده الهي شركت كنند«. 

 و در حدیثي دیگر مي فرماید:
»... ال واهلل ال يكون ما تمّدون إليه أعينكم حتى تغربلوا !.. ال واهلل ال يكون ما تمّدون إليه أعينكم 
حتى تمّحصوا !.. ال واهلل ال يكون ما تمّدون إليه أعينكم حتى تميزوا !.. 3 هرگز، هرگز، آنچه بدان 
گردن كشيده ايد و چشم انتظار آن هستيد، )قيام مهدي7(انجام نخواهد گرفت، تا آن كه 
»پاك« شويد و آنچه بدان گردن كشيده و منتظرش هستيد، نخواهد شد تا آن كه »تمييز« گرديد، 

و آنچه چشم براهش هستيد و گردن بدان كشيده ايد، نشدني است تا اينكه »غربال« شويد.

 همچنان باید مراقب احوال خود باشیم تا هجوم فتنه ها، شهوات و شبهات، رهزني نکند و همچون 
مدعیاني نباشیم که گفتند: اي حسین! به کوفه درآي که ما سخت مشتاق دیدار و نصرت تو هستیم و 
همگان دیدیم که چون یخ در مقابل دما و گرما، آب شدند و ذلیالنه به خانه هایشان خزیدند و یا سفره هاي 

چرب، آنان را دین فروش ساخت.
1 .  کتاب الغیبة، شیخ طوسي، ص 208،  ح 15.

2 .  تاریخ عصر غیبت، ص 71؛ بحاراالنوار ج 52، ص 133.
3 .  الغیبه، شیخ طوسي، همان، ص 208، ح 16.
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انتظار يعنی آماده باش بودن
 »انتظار«، آماده باش بودن است و آداب خود را مي طلبد؛ از این رو دراحادیث آمده است: 

»انتظار الفرج من اعظم الفرج؛ انتظار خود بزرگ ترين فرج است«.1 
و »انتظار الفرج من الفرج؛2 انتظار جزئي از فرج مي باشد«. 

زیرا منتظر در دوران انتظار مؤدب به آداب و ادبیات انتظار است و آن را تنها یک حال ناپایدار نمي پندارد؛ 
بلکه مي داند انتظار، برترین اعمال است. »افضل االعمال انتظار الفرج«.3 منتظر کسي است که در حال 
آماده باش است. در روایتي آمده است: »...كمن كان فى فسطاط القائم؛4 هر کس که منتظر قائم آل 
محمد باشد، همانند کسي است که در خیمه  ی جنگي حضرت در حال آماده باش است« گفتني است که 
در زیارت، حضرت مهدي4 نیز مانند امام حسین7 »وتر موتور« نامیده شده است از این رو شخص 
منتظر، از فرهنگ عاشورا مي آموزد که زمینه سازان قدرت ظلم و جور، از طریق فتنه، شبهات و شهوات، 
چگونه مردم آن عصر را رصد کرده و ساالر شهیدان را تنها گذاشتند در نتیجه تصمیم مي گیرد که مبادا 
اسیر فریب هاي زمینه سازان قدرت دشمن اهل  تنها بگذارد و  را  نامروتان، »مهدي زهرا«  همانند آن 

بیت:شود: »اللهم ال تجعلنى من خصماء آل محّمد؛ پروردگارا مرا از دشمنان آل محمد6 قرار نده«.
 زمینه سازان و مقدمه چینان قدرت ظلم و جور، به خوبي از شیطان آموخته اند که حوزه هاي وجودي 
آدمي را، چگونه در معرض شهوات قرار بدهند و به اعتیاد و عادت برسانند و پس از آن شبهات را نصب و 
نقشه ی علم کنند که در این صورت به خوبي نقشه  ی آنان جواب مي دهد. حضرت سجاد7 این شگرد 

ُبهاِت«.5 َهواِت َو يَنِصُب لَنا بِالشُّ ُض لَنا بِالشَّ شیطان را در »صحیفه سّجادیه« افشا مي کند: »يَتََعرَّ
 امام حسین7 فرمود:

» له غيبة يرتّد فيها اقوام و يثبت على الدين فيها آخرون، فيؤَذْون و يقال لهم: )متى هذا الوعد 
ان كنتم صادقين( اما ان الصابر فى غيبته على االذى و التكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدى 

1 .  بحار االنوار، ج 52.
2 .  همان.
3 .  همان. 

4 .  بحار ج 52
5 .  صحیفه سجادیه، دعاي 25، دعاي در  حّق اوالد.
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رسول اهلل6«؛1 براي امام مهدي4 غيبتي است. در اين غيبت برخي از دين بر مي گردند و 
برخي ثابت قدم مي مانند. هر كه در اين غيبت صبر كند و بر مشكالتي كه از سوي دشمنان 
ايجاد مي شود و بر ايجاد شبهاتي از اين قبيل كه اگر شما راست مي گوييد وعده ظهور كي 
خواهد بود؟ استقامت كند، به قدري از اجر خداوند بهره مند مي گردد كه انگار در كنار پيامبر با 

شمشير بر دشمنان جنگيده است«.

ترفندهاي شياطين و مهدی ستيزان
 شیاطین و زمینه سازان قدرت ظلم و جور، با ترفندهاي گوناگون و جاذبه دار، در صدد رهزني یاران 
حضرت ولي عصر4 خواهند بود. باید بر انواع اذیت ها، آزارها، تکذیب ها، فتنه گري ها و شبهه افکني ها 
صبر و استقامت داشت. دشمنان مي خواهند که حضرتش براي همیشه »وتر موتور« و تنها گذاشته شود. 

آنان طرح و نیت هایي دارند: 
1. با آن حضرت عداوت ها و دشمني ها دارند.

 »اللَُّهمَّ أَِذلَّ ُكلَّ َمْن نَاَواُه َو أَْهلِْك ُكلَّ َمْن َعاَداُه ؛2 خدايا هر كه نيت بدي نسبت به او دارد، 
ذليل كن و همه دشمنان او را هالك گردان«. 

2. و براي او مکر و کیدهایي در نظر دارند:
 » َو اْمُكْر بَِمْن َكاَدُه ؛3 خدايا با كساني كه براي ]مهدي [ مكر و كيد مي كنند، خودت مكر بفرما«.

3.  منکرحّق و حقانیت حضرت مي باشند: 
بَِأْمِرهِ؛4 خدايا ريشه كن فرما كسي را كه منكر  » َو اْستَْأِصْل َمْن َجَحَدُه َحقَُّه َو اْستََهاَن 

حقانيتش  باشد و امرش را سبك  شمارد«. 
4. سعي و تالش دارند که نورش را خاموش سازند:

 »َو َسَعى فِي إِْطَفاِء نُوِرهِ َو أََراَد إِْخَماَد ِذْكِره5ِ و مي خواهند كه نور او را خاموش و ياد مهدي 

1 .  تاریخ عصر غیبت،، ص 271؛ بحار االنوار، ج 51، ص 133.
2 .  مفاتیح الجنان، اعمال روز جمعه،.

3 .  همان.

4 .  همان.

5 .  همان.
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را به دست فراموشي بسپارند«. 
 آنان همچنان که ساالر شهیدان را با انواع طرح ها، تنها و بي یاور ساختند؛ مي خواهند امام عصر4 نیز 
تنها و بي یاور بماند. نباید دل خوش داشت که ما دغدغه غیبت و آرزوي ظهورش را داریم؛ زیرا بسیاري 
براي امام حسین7 نامه دعوت نوشتند و خیلي از او یاد کردند؛ اما در موقع نیاز، آن حضرت را تنها 

گذاشتند!
 امام صادق7 مي فرماید:

»اذا خرج القائم خرج من هذا االمر من كان يري انه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس و 
القمر؛1 چون قائم قيام كند، كسي كه خود را اهل اين امر مي پنداشته است، از اين امر بيرون 

مي روند، در مقابل، افرادي مانند خورشيد پرستان و ماه پرستان، به آن مي پيوندند«.
پس»انتظار«2 ثبات قدم مي خواهد: »ثبتنا على مشايعته؛3 خدایا ما را بر دنباله  روي و شیعه بودنش، 
ثابت قدم بدار« مگر نه این است که دشمنان امام حسین7 سابقه هاي ویژه اي داشتند و از خواص 

بودند؟! 
آري »نینوا« معارف و عبرت ها را بر ما تمام کرده و اتمام حجت نموده است. باید از خدا بخواهیم که: 
»َو ثَبِّْت لى َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك َمَع الُْحَسْيِن َو اَْصحاِب الُْحَسْيِن الَّذيَن بََذلُوا ُمَهَجُهْم ُدوَن الُْحَسْيِن7.«4 
ثبات قدم صادقانه و با حسین بودن را و همانند اصحاب حسین بودن را باید بخواهیم تا این که این 
جریان ادامه یابد و در رکاب فرزندش مهدي موعود جزء خون خواهان ثار اهلل باشیم و این گونه نینوا را 

معبر انتظار سازیم. 

1 .  مجله انتظار، ص 158، غیبت نعماني، ص 424.
2 .  همان.

3 .  مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان7.
4 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
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معرفت ومواالت دو بال پرواز منتظران
در فرهنگ شیعی، معرفت ومواالت دو راز و دو بال پرواز در آسمان قرب الهی اند و بدون آن ها پرواز تا 
آشیان قرب حق وخلود در آن امکان پذیر نیست. »و اتقرب الى اهلل ثم اليكم بمواالتكم و مواالة وليكم«1 
در این فضا، انسان مؤمن که سّر اکرام حق نسبت به خود را معرفت می داند، در دعای خود رزقی را 
طلب می کند که در خور معرفت او و حاکی از آن است. »فاسئل اهلل الذى اكرمنى بمعرفتكم و معرفة 
اوليائكم و رزقنى البرائة من اعدائكم ان يجعلنى معكم فى الدنيا و االخرة و ان يثبت لى عندكم قدم 

صدق فى الدنيا و االخرة.«2
به خصائص والیت است   بلکه معرفت  نیست  از معرفت، معرفت شناسنامه ای  مراد  نظر،  اهل  نزد 
وحق والیت، خصیصه ایست که به هر بی سروپایی عطا نمی شود و مبنای اعطای آن، آگاهی )علم(، 
آزادی)عصمت یا عدالت( و عشق به مخلوقات است که ریشه در رحمت واسعه  ی حضرت حق دارد و نه 

در غریزه  ی بشری.
اساسًا این سه امرند، که حق اولوّیت را به همراه دارند و معرفت به ساحت ائّمه درگرو فهم این مبانی 

و فلسفۀ آن هاست که قبول والیت ایشان را به دنبال خواهد داشت.

1 .  بحاراالنوار، ج 101، ص 151.
2 .  همان.
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ترابط مواالت وتوحيد
مواالت از اهّم معارف الهی است که بنابر نصوص دینی اگر کسی در بین رکن و مقام، عمر دنیا را 
عبادت کند و روزها روزه دار و شب ها پیوسته درحال قیام باشد ولی داخل باغ والیت نشود جهنمی خواهد 

بود. چرا که اساساً این تولّی وتبّری است که انسان را به توحید حقیقی گره می زند.
»من واالكم فقد والى اهلل من عاداكم فقد عاد اهلل و من احبكم فقد احب اهلل و من ابغضكم فقد 

ابغض اهلل«.1
اى آل محمد هر كس كه شما را دوست بدارد، همانا كه خدا را دوست داشته باشد و هر كس 
كه با شما دشمنى كند، در حقيقت با خدا دشمنى كرده و هر كه به شما مهر ورزد، به تحقيق كه 
به خدا محبت و عشق ورزيده است و هر كس شما را ناخوش دارد و به شما كينه و عداوت 

ورزد همانا كه خدا را ناخوش داشته و قهر او را برانگيخته است.

تولی رمز قرب
قرب به هر چیز در گرو محبت به آن است و محبت جاذبه ای آسمانی و رمزی از رحمت و عنایت 
ربانی است و بدین جهت کسانیکه خدا را دوست دارند، دوستان خدا را هم دوست دارند و آنانکه دوستان 

خدا را دوست دارند چنانست که خدا را دوست داشته اند.
پس معنی این بند از زیارت روشن میگردد که زائر عرض مي کند: اتقرب الى اهلل ثم اليكم بمواالتكم 

و مواالة وليكم
برای نجات اخروی نیز تنها محبت و دوستی به خدا و اولیا خدا مي تواند گره گشا باشد و اگر کسی 
محبت با خدا و یا دوستان خدا را در این دنیا نداشته باشد، چگونه مي تواند با کسی که در دنیا بیگانه بوده 

و در آنجا همه کاره است ارتباط برقرار کرده و او را شفیع خود قرار دهد.
روزی رسول خدا6 به اصحاب خود فرمود در راه خدا دوستی و دشمنی داشته باشید، زیرا بدون این 
دوستی و دشمنی به والیت خدا نمي رسید و هرکه نماز بخواند و روزه بگیرد، بدون تولّی و تبّری طعم 
ایمان را نمي چشد. کسی عرض کرد چگونه بدانم که دوستی و دشمنی در راه خدا را دارا هستم؟ حضرت 
اشاره فرمودند به امیرالمؤمنین علی7 و فرمودند، می بینی علی را؟ عرض کرد: بلی. فرمود: او خدا را 

1 .  بحاراألنوار، ج 99، ص 148.
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دوست دارد، پس او را دوست بدار، اگر چه، کشنده پدرت و فرزندت باشد. دوست او را نیز دوست بدار و 
دشمن او را نیز دشمن بدار، اگر چه پدرت و فرزندت باشد.1

نمونه ای از تولی واقعی
 در روضه کافی از حکیم بن عتیبه روایت مي کند که گفت خدمت امام باقر7 بودم و خانه پر از 
جمعیت بود، در این هنگام پیرمردی که تکیه بر عصای آهنین خود داشت وارد شد و بر در خانه ایستاد 
و گفت : السالم عليك يابن رسول اهلل و رحمة اهلل و بركاته. امام باقر7 فرمود: عليك السالم و رحمة 

اهلل و بركاته.
 پیرمرد رو به طرف حضار مجلس نموده بر همه سالم کرد و آن ها جواب سالمش را دادند آنگاه متوجه 
حضرت شده، عرض کرد یابن رسول اهلل مرا نزد خود جای ده به خدا قسم که من شما را دوست مي دارم 
و دوستان شما را هم دوست مي دارم این عالقه و محبت من نسبت به شما و دوستانتان نه برای طمع 
دنیاست.  به خدا قسم دشمنان شما را دشمن مي دارم و از آن ها بیزارم این دشمنی و بیزاری که نسبت 
به آن ها ابراز مي کنم خدای را شاهد مي گیرم نه به واسطه ی کینه و خصومتی است که بین من و آن ها 
باشد؛ آنچه شما حالل بدانید حالل میدانم و آنچه شما حرام بدانید من هم حرام مي دانم و انتظار فرج 
خانواده شما را مي کشم یابن رسول اهلل6 فدایت شوم، با این خصوصیت آیا امید نجاتی برایم هست؟
حضرت باقر7 او را پیش خواند و پهلوی خود نشانید آن گاه فرمود ای پیرمرد، شخصی خدمت پدرم 
علی بن الحسین8 رسید همین سؤالی که تو کردی از ایشان نمود، پدرم در جوابش فرمود: اگر از 
دنیا بروی، وارد بر پیغمبر6 و امام علی و امام حسن و امام حسین و علی بن الحسین: مي شوی 
قلبت خنک خواهد شد و دلت از التهاب مي افتد و شاد خواهی شد، آن گاه که جانت به اینجا برسد )دراین 
هنگام با دست اشاره به گلوی خود نمود(. در زندگی نیز چیزهایی خواهی دید که باعث روشنی چشمت 

هست و با ما در مقامی بلند و ارجمند خواهی بود.

1 .  قال رسول اهلل6 لبعض أصحابه ذات یوم یا عبد اهلل أحبب فی اهلل و أبغض فی اهلل و وال فی اهلل و عاد فی اهلل فإنه ال 
تنال والیة اهلل إال بذلک و ال یجد رجل طعم اإلیمان و إن کثرت صالته و صیامه حتی یكون کذلک و قد صارت مواخاة 
الناس یومكم هذا أکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون و ذلک ال یغنی عنهم من اهلل شیئا فقال له و کیف 
لی إن أعلم أنی قد والیت و عادیت فی اهلل عز و جل فمن ولی اهلل عز و جل حتی أوالیه و من عدوه حتی أعادیه فأشار له 
رسول اهلل6 إلی علی7 فقال أ تری هذا فقال بلی قال ولی هذا ولی اهلل فواله و عدو هذا عدو اهلل فعاده وال ولی هذا 

و لو أنه قاتل أبیک و ولدك و عاد عدو هذا و لو أنه أبوك و ولدك . تفسیراإلمام  العسكری، ص47.
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پیرمرد از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادی شد که خواست برای مرتبه دوم عین جمالت را 
از زبان امام7 شنیده باشد از اینرو عرض کرد یابن رسول اهلل چه فرمودید؟ حضرت باقر7 سخنان 
خود را تکرار کرد. در این هنگام پیرمرد را چنان گریه ای گرفت که مانند ژاله اشک مي ریخت و با صدای 
بلند گریه مي کرد آنقدر گریه کرد که بر زمین افتاد قطرات پیاپی اشک و ناله های جانگداز که حاکی از 
قلب پر از محبت و والی پیرمرد بود چنان اطرافیان را تحت تأثیر قرار داد که همه با صدای بلند شروع 

به گریه کردند.
  حضرت باقر7 رو به طرف پیرمرد نموده با دست مبارك قطرات اشک را از مژگانش مي گرفت و مي پاشید.
پیرمرد سر بلند کرد و عرض کرد، یابن رسول اهلل6 دست مبارکت را به من بده، حضرت دست 
خودش را به طرف او دراز کرد پیرمرد گرفته و شروع به بوسیدن کرد و بر چشم های خود گذاشت و 
سینه و شکم خود را گشود و دست آن حضرت را بر سینه و شکم خود گذاشت آن گاه از جای حرکت 

کرد و رفت.
حضرت باقر7 موقعی که پیرمرد در حال رفتن دیده مي شد او را با توجه مخصوصی تماشا مي کرد 
پس از آن روی به جمعیت نموده فرمود، هر کس مایل است مردی از اهل بهشت را ببیند، به این شخص 
نگاه کند. حکم بن عتیبه راوی حدیث مي گوید هیچ مجلس   عزایی را ندیده بودم که از نظر سوز و گداز 

و سیالب اشک شباهت به این مجلس داشته باشد.1

مواالت ولّی ائّمه
از نکات کمتر توّجه شده این است که نه تنها مواالت خود ائّمه باعث قرب به ساحت حق می شود و لذا 
انسان مؤمن باید عارف به آنها باشد، مواالت ولّی ائّمه نیز این اثر را دارد ولذا معرفت اولیاء ائّمه نیز باید 
مطلوب او باشد. و باز همان گونه که معرفت به ساحت ائّمه عالمت اکرام انسان توسط حق تعالی است 
معرفت اولیاء ائمّه نیز عالمت این عنایت خاصّ حق است. و به یقین نمونه  ی بارز مواالت ولی ائّمه، تولی 
به والیت فقیه است. و بر اساس زیارت عاشورا تولی به والیت فقیه همانند تولی به والیت ائّمه: باعث 

قرب انسان به خدای متعال می شود. و سلم و حرب و والیت و عداوت باید بر این گستره مبتنی باشد.
»انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولى لمن واالكم و عدو لمن عاداكم«2

1 .  روضة الكافي، چاپ قدیم، ص 76 .
2 .  بحاراالنوار، ج 101، ص 151.
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 بدرستى كه من مسالمت دارم با هر كس كه با شما در صلح است و در جنگ و مخالفتم با 
هر كس كه با شما در جنگ است و دوست دارم آن كه را كه شما را دوست بدارد ودشمن دارم 

كسى را كه شما را دشمن بدارد.
وچگونه، محبت به فقیه جامع الشرایط مبسوط الید در ردیف محبت به خود امام معصوم نباشد در 
حالی که در روایات محبت به مصادیق غیر قابل باوری در ردیف محبت به امام معصوم بیان شده است.
حذيفة بن منصور گفت: من خدمت حضرت صادق7 بودم مردی وارد شده عرض کرد فدایت شوم 
مرا برادری است که شیطان او را از لحاظ محبت و احترام و تعظیم خانواده  ی شما نمی تواند بفریبد ولی 
عیبی که در اوست شراب می خورد. حضرت صادق7 فرمود همانا این قسمت خیلی عظیم است که 
محب و دوست دار ما شراب خوار باشد. ولی تو را خبر دهم که دشمن خانواده  ی ما از چنین شخصی بدتر 

است.
پست ترین مومنین با اینکه در میان مومنین، پست وجود ندارد می تواند دویست نفر را شفاعت کند ولی 
اگر هفت آسمان و هفت زمین و هفت دریا درباره دشمن خانواده  ی ما شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد.

این شخص را که ذکر کردی از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه توبه نماید یا خداوند او را به بالئی در 
بدنش مبتال می کند که گناهش از بین برود تا خداوند را بدون گناه مالقات کند. همانا شیعیان ما عاقبت 

به  خیرند.
آنگاه فرمود پدرم پیوسته می فرمود دوست بدار دوست آل محمد صلوات اهلل علیهم را اگر چه فتنه 

جو و متکبر باشد و دشمن دار دشمن آل محمد: را اگر چه پیوسته روزه دار و شب زنده دار باشد.1

نسخه ای عاشورايی برای سالک منتظر
درست است که از حادثه  ی عاشورا قرن هاست می گذرد؛ اما عاشورا حادثه  ی جاری در تاریخ است. این 

1 .  عن حذیفة بن منصور قال کنت عند ابی عبداهلل7 اذ دخل علیه رجل فقال جعلت فدالک ان لی اخاال یوتی من محبتكم 
و اجاللكم و تعظیمكم غیر انه یشرب الخمر فقال الصادق7 اما انه لعظیم ان یكون محبنا بهذه الحالة و لكن اال انبئكم 
بشر من هذا. الناصب لنا شر منه و ان ادنی المومنین و لیس فیهم دنی لیشفع فی ماءتی انسان و لو ان اهل السموات السبع 
و االرضین السبع و البحار السبع شفعوا فی ناصب ما شفعوا فیه . اال ان هذا ال یخرج من الدنیا حتی یتوب او یبتلیه اهلل 
ببالء فی جسده فیكون تحبیطا لخطایاه حتی یلقی اهلل عزوجل الذنب له . ان شیعتنا علی السبیل اال قوم ان شیعتنا لفی 
خیر ثم قال ان ابی کان کثیرا ما یقول احبب حبیب آل محمد و ان کان مرهقا ذیاال و ابغض بغیض آل محمد و ان کان 

صواما قواما. بحاراالنوار، جلد 15، ص 135.
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جریان تا برافراشته شدن پرچم یا لثارات الحسین توّسط لشگریان امام عصر4 ادامه خواهد داشت و در 
آن زمان برگ و بار حقیقی خود را به ثمر خواهد نشاند. لذا هر سال که عاشورا فرا می رسد، الزم است 
انسان منتظر، با یک سلسله مراقبه ها و محاسبه های خاص عاشورا، به استقبال این موسم شریف برود. 

در احواالت بزرگان ما نقل شده است که ایشان در ماه رمضان برنامه هایی را برای خود مقرر می کردند 
تا به درك فیض شب قدر نائل شوند. اگر به این فضیلت نمی رسیدند، سعی می کردند به هر ترتیبی که 
شده در آخر ماه رمضان جبران ما فات کنند. در نهایت، اگر از این فیض هم محروم می شدند، از فردای 

ماه رمضان برای ماه رمضان و شب قدر سال بعد، خود را مهّیا می کردند.
برای درك محرم و عاشورا نیز چنین سلوکی وارد شده است. با آغاز محرم، شیعیان و محبان اهل 
بیت: یک سلسله مراقبه، مشارطه و محاسبه هایی را آغاز می کنند تا در روز عاشورا به کاروان حسینی 
ملحق شوند. اما آنان که از قافله جا می  مانند، از فردای عاشورا نیز باید مراقبه، مشارطه و محاسبه هایی 
را آغاز کنند، تا به حول و قوه الهی به کاروان عاشورای سال بعد ملحق شوند. رابطه ی ما با عاشورا هیچ 

وقت تمام شدنی نیست و این سلوك همیشه جاریست.
بنا به آموزه های اهل بیت برای سلوك باید سه گام اصلی را طی کرد:

گام اول : )مشارطه( انسان باید یک سری شرط ها  و )و قول و قرار هایی( را با خود بگذارد.
گام دوم: »مراقبه« مراقب باشد تا به شرط هایی که بسته و میثاق ها )و قول هایی( که تعهد داده، دقیقا 

عمل کند.
گام سوم: »محاسبه« پس از مشارطه و مراقبه بر اعمال و نیاتش، باید بازگردد و میزان درستی و کمال 

عمل و نیت خود را محاسبه کند.

مراقبه های منتظران قبل از عاشورا
مراقبه های شیعه  ی منتظر قبل از محرم، ویژه قبل از عاشوراست. انسان باید در این مرحله توجه کند 
که چگونه آرام آرام، امام حسین7 در کربال حاضر شدند و در آن سرزمین بار انداختند. چگونه کسانی 
که آمدنی بودند، به ایشان ملحق شدند و کسانی که رفتنی بودند از ایشان جدا گردیدند. چگونه کسانی 
که خود را از راه های دور و نزدیک به امام حسین7 در کربال رساندند، امام را شناخته بودند. و چگونه 
کسانی که تا کربال آمدند و با امام بوند اما نتوانستند با امام بمانند و در نتیجه از ایشان جدا شدند، کسانی 
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بودند که به نور امام راهی نیافته بودند.
این توّجه  ها سالک را به عصر ظهور فرزند حسین7 وپیوستگان به او وبرندگان از او خواهد برد و 

سالک وضعّیت خود و دیگران را در هیاهوی نبرد بزرگ حّق و باطل در آخر الزمان خواهد فهمید.

سّر بريدن از حّجت الهی
خیلی از آن هایی که از امام حسین جدا شدند، به ایشان تعلق داشتند و محب ایشان بودند؛ اما این تعلق 
و وابستگی به امام، پس از تعلق و وابستگی شان به دنیا بود  به همین دلیل نصرت و یاری شان به سید 
الشهدا، در حجاب تعلقات دست و پا گیر دنیا قرار گرفت. آن ها، با آنکه دوست داشتند که امام حسین7 

را یاری کنند، اما وقتی به سید الشهدا رسیدند، که کار از کار گذشته بود و عاشورا به پایان رسیده بود.
با خود محاسبه می کند. محاسبه  انسان متوجه خودش می شود و  با توجه به این صحنه هاست که 
می کند که آیا توانسته است نور امام را از روزنه کوچک این جسم ببیند و یا آنکه هنوز محجوب مانده 

است؟ در این مرحله از محاسبه است که انسان باید ببیند ندای سید الشهدا را که فرمودند:
»من كان باذالً فينا مهجته، و موطناً على لقاء اهلل نفسه، فليرحل معنا، فإننى راحٌل مصبحاً إن 

شاء اهلل«1 
شنیده است یا نه؟! اگر شنیده ایم، آیا از اهل سبقت و سرعت بوده ایم یا نه؟ آیا از کسانی نیستیم که 
کندی و سرعت کم شان، آن ها را از قافله سید الشهدا به تاخیر انداخت و جدایشان کرد؟ آدم سالک و 
محاسب وقتی حوادث قبل از عاشورا را می بیند، متوجه جایگاه خودش می شود و خود را محاسبه می کند. 
محاسبه می کند که آیا مثل »طرماح بن عدّی« نیست که کاروان سید الشهداء را در نزدیکی کربال درك 

کرد، اما بهانه ی بردن آذوقه برای همسر و فرزندانش، او را از فیض همراهی با سید الشهداء جدا کرد؟
انسانی که اهلیت همراهی با سید الشهداء را دارد، برای امام و همراهی با امام شرط نمی گذارد و نصرت 
و یاری خود را به چیزی مشروط نمی کند. داشتن شرط برای همراهی، اولین حائلی است که مانع می شود 
و در آخر نیز او را از امام خود جدا می کند. به طوری که حتی اگر تا جایی توفیق معیت و همراهی امام را 

هم داشته باشد، لحظه ای می رسد که او را از امام جدا می کند.
مثل »ضحاك مشرقی« که با امام حسین به کربال آمد، ولی قید کرده بود که یاری و همراهی من با 

1 .  قمی، شیخ عباس،  نفس المهموم، ص 116.
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شما تا جایی است که امید به پیروزی و غلبه شما وجود داشته باشد؛ اگر مطمئن شدم که امید پیروزی در 
کار نیست دیگر بیش از آن با شما عهدی ندارم. همین شرط بود که او را از عاشورا محروم کرد. ضحاك 
تا ظهر عاشورا صبر کرد و وقتی برای او قطعی شد که پیروزی در کار نیست و کار با شهادت سید الشهداء 
و یارانش به پایان خواهد رسید، مرکب خود را که در خیمه ها پنهان کرده بود سوار شد و پس از اجازه از 
امام، کربال را ترك کرد. ضحاك مشرقی در لحظه غربت امام حسین7 و در لحظه ای که عالی ترین و 
ناب ترین جذبه های ایشان ساطع می شد و از قوی و ضعیف دستگیری می کرد، هیچ نوری دریافت نکرد 

و رشته تعلقش از سید الشهداء بریده شد.
این ها مراقبه و محاسبه های قبل از عاشوراست. با توجه به این عبرت ها و اتفاق های کاروان عاشوراست 

که انسان می تواند متوجه شود که آیا مخاطب ندای الهی قرآن بوده است یا نه.
ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحيِيُكْم «1 َِّذيَن آَمُنواْ اْستَِجيُبواْ هلِلِ َولِلرَّ » يَا أَيَُّها ال

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه خدا و رسول او شما را به چيزى دعوت مى كنند 
كه به شما حيات مى بخشد، دعوتشان را  اجابت كنيد.

سّر پيوستن به حّجت الهی
امام  قافله  به  را  خود  کاروان  اهل  باید  کوتاه  فرصت  این  در  است.  کوتاه  همیشه  عاشورا  تا  فرصت 
حسین7 برسانند. با محاسبه های قبل از عاشورا، انسانی که قصد همراهی با ولی خدا را دارد باید ببیند، 
اگر وابستگی و تعلقی حرکت او را کند می کند، آن را کنار بگذارد. اگر شرطی برای همراهی با امام دارد، آن 
را کنار بگذارد و فاصله بین خود و امام را بردارد. باید همه تالش خود را بکند که حتی اگر تا ظهر عاشورا 
هم شده تعلقات خود را کناری بنهد و مثل »حر« در کنار امام حاضر شود. حّر اگر چه تا ظهر عاشورا در 
مقابل امام و صف سید الشهداء7 بود، اما در مدت هم سفری با ایشان، با محاسبه و دقت، خود را سنجید 
و از تعلقات، خود را آزاد کرد و در نهایت به همراهی ایشان رسید؛ و در رکاب ولی خدا به شهادت نائل شد.

ورود به حرم امن واليت ثمره  ی سلوك عاشورايی
سلوك با عاشورا، راه ورود به حرم امن والیت ولی خداست. پس از مراقبه و ورود به وادی همراهی 
با ولی خدا، می بینیم این وادی، سرای آسایش و رحمت و امنیت است. اما همین وادی امن و رحمت 

1 . سوره انفال)8(، آیه 24.
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برای کسانی که وارد این حوزه نشده اند، به واسطه  ی امتحانات و آزمایش ها و سختی عبور از آن ها، جلوه 
بسیار صعبی دارد. 

»الجنة ُحّفت بالمكاره و الّنار ُحّفت بالشهوات«.1
 لذت هایی که جهنم را در بر گرفته است، انسان را به جهنم؛ و مکاره ی که بهشت را محاصره کرده 

است، او را به بهشت دعوت می کند.
ابراهیم خلیل الرحمن، نمونه کامل آن دسته از انسان های ملحق شده است. این یقین و اعتماد به 
خداست که همه آتش ها را گلستان می کند. مشکل انسان ها برای ورود به محیط امن والیت همین 
است؛ چرا که آتش نفس شعله می کشد. سخت ترین مساله جایی است که باید حجاب نفس و خودخواهی 

را کنار زند.
ورود به محیط والیت و همراهی با حّجت های الهی »صعب مستصعب« است، چرا که انسان باید روی 
منّیت و نفسانّیت خود پا بگذارد و این دقیقاَ همان کاریست که شیطان نتوانست انجام دهد و در حالی که 
هزاران سال به عبادت خدا مشغول بود به علت استکبار و منّیت در برابر ولی خدا مترود درگاه الهی واقع 
شد. اما پس از ورود به آن حصن حصینی خواهد بود که آدمی در امنیت و اطمینان کامل به سر برده و 

هیچ عذابی او را تهدید نخواهد کرد.
»واليت على بن ابى طالب حصنى؛ فمن دخل حصنى امن من عذابى«.

در عاشورا کسانی که به این محیط وارد شدند، خود را فراموش کردند و جذبه های والیت سید الشهداء 
به گونه ای آن ها را با خود بٌرد که خبر از رنج ها نداشتند. همه تعلقات خود را پشت سر گذاشتند و به تعبیر 
دیگر، همه آن صحنه های سخت که هر کدام برای زمین گیر کردن هزاران سالک کافی بود، برای آن ها 
گلستان شد. از طرف دیگر کسانی که به دنبال کوچک ترین لذت بودند، همان لذت ها دامن گیرشان 

گردید و آن ها را زمین گیر ساخت.

1 .  نهج الفصاحة، ح 1386.
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حسین و مهدی8 حّجت های ظاهری حضرت حق و شاهراه رسیدن انسان به وادی حّجت باطنی 
و عقالنیّت اند. شخصیّت عظیم این دو بزرگوار، تجسّم عرفان وقرآن و برهان است و صحنه  ی کربالی 
حسینی و قیام مهدوی صحنه  ی عقل ورزی اصحاب جبهه  ی حق و جهل ورزی خبیث ترین انسان ها در 
جبهه  ی باطل است. سر مبارك سیّد الشهدا، قوه  ی عاقله  ی بشری بود که افراد، جمع ها وجریان های 
جهل ورزی را به چالش کشید و آئینه  ی تاریخی تمام عیاری شد برای انقالب نهایی اسالم به پرچمداری 

حضرت حّجت.

اهمّيت عقل ورزی
در قرآن کریم واژه  ی »عقل«1 به کار نرفته ولی، مشتقات فعلی آن فراوان به کار رفته است. در واقع 
قرآن واژه ی عقل را به صورت فعلی به کار برده است که می تواند، بیانگر توّجه ویژه ی این کتاب آسمانی 
به اهمیّت بهره گیری از قوّه  ی عاقله در زندگی انسان ها باشد.2 در این کتاب آسمانی، فعل تعقلون 24 

1 .  عاّلّمة مجلسی ضمن بیان تعارف عقل، روایات باب عقل را در یكی از این دو معنا وبه ویژه معنای دّوم ظاهر می داند: 
1.نیروی ادراك خیر و شر و توانائی شناختن علل و اسباب امور 2. ملكه نفسانی داعی به انتخاب خیر و پرهیز از شر. عقل در 
اصطالح دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری نیرویی است که با آن هست ها و نیست ها و بایدها و نباید ها 

درك می شود و عقل عملی نیروئی است که از طریق آن عمل می شود. بحار االنوار، ج1،ص29.
2 .  توّجه به روایات ذیل نكتة مذکورا روشن می کند: 

ما قسم اهلل للعباد شیئا أفضل من العقل. 1
 فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. 2
 وال بعث اهلل نبیا وال رسوال حتی یستكمل العقل. 3
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مرتبه و فعل یعقلون 22 مرتبه وفعل یعقل یک مرتبه، به کار رفته است.1 در مجموع،مشتقات فعلی 
عقل49 مرتبه در قرآن به کار رفته است.

جهل ورزی بشر، چالش بزرگ حجج الهی
از دیر باز، آنچه سّد راه حجج الهی و آرمان های واالی ایشان بوده، افراد، جمع ها و جریان های جهل ورز 

بوده اند. رسول خدا با اشاره به این مشکل، به وجود جریان جهل ورز پیش و پس از خود اشاره دارند:
بعثت بين جاهلّيتين، الخراهما شرِّ من اوالهما.2 من بين دو جاهلّيت مبعوث شدم كه دّومى 

بدتر از اّولى است.
افراد جاهل، با بی منطقی  و ارتکاب منکرات سّد راه معارف الهی می شوند همان گونه که جمع های 
جهل ورز، با عدّه و عُدّه جلوی حق می  ایستند و منکرات را اشاعه می دهند. جریان های جهل ورز، منکر 
را در جامعه نهادینه می کنند و به آن ریشه  ی تاریخی می بخشند. این افراد، جمع ها و جریان ها، پیش از 
اسالم وجود داشته، و بعد از شکوفایی اسالم نیز به حیات نحس خود ادامه دادند و تا عصر ظهور آخرین 
حّجت الهی، مهدی موعود4 نیز باقی خواهند بود. چرا که این ها ابزار ها و پیاده نظام شیطان برای مقابله 
با جریان تاریخی حق هستند و تا شیطان به حیات پلید خویش ادامه می دهد این ابزارها هم پیوسته نو به 
نو و تجدیدی می شوند.  سیر جهل ورزی تاریخی را از زمان خاتم االنبیا6 تا زمان خاتم االوصیا4 

می توان به صورت زیر تجزیه  و تحلیل کرد:

 ال فقر أشد من الجهل، وال مال أعود من العقل . 4
من کان عاقال کان له دین، ومن کان له دین دخل الجنة. . 5
إنا معاشر االنبیاء امرنا أن نكلم الناس علی قدر عقولهم.. 6
صدیق کل امرء عقله، وعدوه جهله. همان. 7
إن هلل علی الناس حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل واالنبیاء واالئمة: وأما الباطنة فالعقول.. 8
من أراد الغنی بال مال، وراحة القلب من الحسد، والسالمة في الدین فلیتضرع إلی اهلل عزوجل في مسألته بان یكمل . 9

عقله 
ما عبداهلل بشئ أفضل من العقل. 10
اصول کافي، ج1، باب عقل و جهل.. 11

1 .  ر.ك: آیات: )44( بقره،  )118( آل عمران، )169( اعراف، )109( یوسف، )60( قصص، )67(  غافر، )17( حدید، )58( مائده، 
)46( حج، )44( فرقان، )24( روم  و ... .

2 .  معجم االحادیث االمام المهدي ج1، ص 44.
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جهالت اولی: 
1. فرد جهل ورز:

مورد: ابولهب  
کارکرد:  ارتکاب منکر

کار: به هم زدن سخنرانی پیامبر و... 
2. جمع جهل ورز: 

مورد: قریش                       
کارکرد:  اشاعه  ی منکر

کار: راه اندازی جنگ قدرت بر علیه  اسالم و مسلمین.
3. جریان جهل ورز: 

مورد: شعرای مّکه مانند عبداهلل بن اخطل )شاعر مسخره گر پیامبر( و خوانندگان مّکه مانند:  قریبه 
وقرینا )آوازه خوانان قریش( وعبداهلل بن ابی در مدینه 

 کارکرد: اقامه  ی منکر
کار: سرودن اشعار سخیف، خواندن این اشعار، نهادینه کردن فرهنگ جاهلی و راه اندازی جریان 

نفاق

جهالت ثانيه: 
1. فرد جهل ورز:

مورد: عبداهلل بن عمر 
کارکرد: ارتکاب منکر 

کار: احتیاط در بیعت با امیرالمؤمنین7 و بیعت با حجاج.
2. جمع جهل ورز:

مورد: مذحجیان 
کارکرد: اشاعه  ی منکر

کار: به خاطر  هانی داراالماره را محاصره کردند ولی جناز ه  ی او را از دار پایین نیاوردند.
3. جریان جهل ورز:
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مورد: بانیان سقیفه، خلفای جور
کارکرد:  اقامه  ی منکر

کار: با سقیفه شروع با عثمان به اوج با معاویه نهادینه و با یزید سرباز کرد.

جهالت های آخر الزمانی )چالش باموعود آخر الزمان(
1 .  جهل مقدس: 

  مسیحیت اونجلیکالیست ) مسیحّیت صهیونیستی(
  یهودی گری افراطی )صهیونیسم( 

   سلفی گری )سفیانی؛ شورشی طغیانگر شامی(
2 .  جهل مزین: 

  فرق انحرافی و عرفان های نوظهور
3 .  جهل مدرن: 

جریان های کالن سیاسی، اقتصادی وفرهنگی مثل کاپیتالیسم و لیبرال دموکراسی  
نامه  ی امام حسین7 به معاویه در تحلیل جریان جهل ورز، بسیار خواندنی و حاوی نکات فراوانی در 
تحلیل جامعه ی جهل زده است. در این نامه امام، شخصّیت معاویه و منکرات او را به زیبایی تجزیه و 
تحلیل می کند و ریشه  ی بسیاری از تحّوالت شوم تاریخی را باز گو می کنند. این نامه به قدری زیباست 
که نگارنده حیف می داند آن را به تمامی برای بهره گیری مبلّغان و مربّیان عزیز نقل نکند. قضّیه از این 
قرار است که یک سال مروان بن حکم که از طرف معاویه حاکم مدینه بود، به وی نوشت: »عمرو بن 
عثمان گزارش کرده است که، گروهی از رجال و شخصیت های عراق و حجاز نزد حسین بن علی8 

رفت و آمد می کنند« و اظهار کرده است که، »اطمینان ندارد حسین قیام نکند.«

مروان در نامه  ی خود اضافه می کرد که: »من در این باره تحقیق کرده  ام، طبق اطالعات رسیده 
او فعال قصد قیام و مخالفت ندارد، ولی اطمینان ندارم که در آینده نیز چنین باشد، اینک نظر خود 

را در این باره بنویسید.«
معاویه، پس از دریافت این گزارش، عالوه بر پاسخ نامه مروان، نامه ای نیز به این مضمون به حسین 

بن علی8 نوشت:
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»گزارش پاره ای از کارهای تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد من آن ها را شایسته 
تو نمی دانم. سوگند به خدا هر کس پیمان و معاهده ای ببندد، باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش 
صحت نداشته باشد، تو سزاوارترین شخص برای چنین وضعی هستی. اینک مواظب خود باش و به عهد 
و پیمان خود وفا کن. اگر با من مخالفت کنی با مخالفت روبرو می شوی و اگر بدی کنی بدی می بینی، 

از ایجاد اختالف میان امت بپرهیز...«
امام حسین7 در پاسخ او چنین نوشت:

»اما بعد، نامه تو به دستم رسيد، نوشته اى كه خبرهايى از من به گوش تو رسيده است كه به 
گمان تو هيچ وقت زيبنده من نبوده و تو آن ها را در خور شأن من نمى دانسته اى! بايد بگويم تنها 
خدا است كه انسان را به كارهاى نيك هدايت مى كند و توفيق اعمال خير را به انسان مى دهد.
اما آنچه در باب من به گوش تو رسيده، يك مشت سخنان بى اساس است كه چاپلوسان و 
سخن چينان تفرقه انداز و دورغ پرداز، از پيش خود ساخته و پرداخته اند. اين گمراهان بى دين 
دروغ گفته اند من، نه تدارك جنگى بر ضد تو ديده ام و نه قصد خروج بر ضد تو داشته ام، ولى 
از اينكه بر ضد تو و بر ضد دوستان ستمگر و بى دين تو، كه حزب ستمگران و برادران شيطانند، 

قيام نكرده ام از خدا مى ترسم.
و  نمازگزاران  از  قاتل كسانى كه همه،  نبودى؟  يارانش  و  قاتل »حجربن عدى«  تو  آيا 
پرستندگان خداوند بودند؛ كسانى كه بدعت ها را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه مى كردند، 
و كارشان امر به معروف ونهى از منكر بود. تو پس از آنكه به آنان امان دادى و سوگندهاى اكيد 
ياد كردى كه به خاطر حوادث گذشته آزارشان نكنى، برخالف امان و سوگند خود، آنان را 

ظالمانه كشتى، و با اين كار، بر خدا گستاخى نموه، عهد و پيمان او را سبك شمردى.
آيا تو قاتل »عمرو بن حمق«، آن مسلمان پارسا كه از كثرت عبادت چهره و بدنش تكيده و 
فرسوده شده بود، نيستى كه پس از دادن امان و بستن پيمان - پيمانى كه اگر به آهوان بيابان 

مى دادى، از قله هاى كوه ها پايين مى آمدند - او را كشتى؟!
آيا تو نبودى كه »زياد« )پسر سميه( را برادر خود خواندى و او را پسر ابوسفيان قلمداد 
كردى، در حالى كه پيامبر فرموده است: »نوزاد به پدر ملحق مى گردد و زناكار بايد سنگسار 

گردد«؟!
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اى كاش جريان به همين جا خاتمه مى يافت، اما چنين نبود، بلكه پسر سميه را پس از برادر 
خواندگى، بر ملت مسلمان مسلط ساختى و او نيز با اتكا به قدرت تو مسلمان ها را كشت، 
دست ها و پاهايشان را قطع كرد، و بر شاخه هاى نخل به دار آويخت! اى معاويه تو عرصه را 

چنان بر مسلمانان تنگ ساختى كه گويى تو از اين امت، و اين امت از تو نبوده اند!
آيا تو قاتل »حضرمى« نيستى كه جرم او اين بود كه زياد به تو اطالع داد »وى پيرو دين على 
است«، در حالى كه دين على همان دين پسر عمويش پيامبر6 است و به نام همان دين است 
كه اكنون تو بر اريكه حكومت و قدرت تكيه زده اى! و اگر اين دين نبود، تو و پدرانت هنوز 
در جاهليت به سر مى برديد و بزرگترين شرف و فضيلت شما، رنج و مشقت دو سفر زمستانى 
و تابستانى به يمن و شام بود، ولى خداوند در پرتو رهبرى ما خاندان، شما را از اين زندگى 

نكبت بار نجات بخشيد.
اى معاويه! يكى از سخنان تو اين بود كه در ميان اين امت ايجاد اختالف و فتنه نكنم. من 

هيچ فتنه اى بزرگتر و مهمتر از حكومت تو بر اين امت سراغ ندارم!
ديگر از سخنان تو اين بود كه مواظب رفتار و دين خود، و امت محمد6 باشم. من )وقتى 
به وظيفه  ى خود مى انديشم و به دين خود و امت محمد6 نظر مى افكنم( وظيفه اى بزرگتر 
از اين نمى دانم كه با تو بجنگم، و اين جنگ، جهاد در راه خدا خواهد بود، و اگر )به خاطر يك 
رشته عذرها( از قيام بر ضد تو خوددارى كنم از خدا طلب آمرزش مى كنم )چون ممكن است 
آن عذرها در پيشگاه خدا پذيرفته نباشد( و از خدا مى خواهم مرا به آنچه موجب رضا و 

خشنودى اوست، ارشاد و هدايت كند.
اى معاويه! ديگر از سخنان تو اين بود كه اگر من به تو بدى كنم، با من بدى خواهى كرد و 
اگر با تو دشمنى كنم دشمنى خواهى نمود. بايد بگويم: در اين جهان نيكان و صالحان همواره با 
زيان  و  نرساند  من  به  زيانى  تو  دشمنى  اميدوارم  من  و  بوده اند،  روبرو  بدكاران  دشمنى 
بدانديشى هاى تو بيش از همه متوجه خودت گردد و اعمال تو را نابود سازد، پس هر قدر 

مى توانى دشمنى كن!
اى معاويه! از خدا بترس و بدان كه گناهان كوچك و بزرگت همه در پرونده  ى خدايى ثبت 
شده است. اين را نيز بدان كه خدا جنايات تو را كه به صرف ظن و گمان مردم را مى كشى، و 
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به محض اتهام، آنان را به حكومت رسانده اى، هرگز به دست فراموشى نخواهد سپرد.
تو با اين كار، خود را به هالكت افكندى، دين خود را تباه ساختى و حقوق ملت را پايمال 

كردى و السالم«.1

موارد جهل ورزی در كربال
خرید جهنم ری با فروش دین. 1
 زدن تیر با کودك. 2
جنگ با صالحان برای گرفتن جوایز ناچیز حکومتی )به برخی از قتله  ی کربال ده درهم)!( جایزه . 3

داده شد.(
نامه به حسین7 وبیعت با عبیداهلل، .... 4
انکار فضائل بی نظیر امام2. 5

1 . اما بعد: فقد جانی کتابک تذکر فیه انه انتهت الیک عنی امور، لم تكن تظننی بها، رغبة بی عنها، و ان الحسنات ال یهدی 
لها، وال یسدد الیها اال اهلل تعالي. و امـا ما ذکرت انه رقی الیک عنی فانما رقاه المالقون، المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین 
الجمع، و کـذب الـغـاوون الـمـارقون، ما اردت حربا وال خالفا، و انی ال خشی اهلل فی ترك ذلک، منک و من حزبک، 
القاسطین الملحدین حزب الظالم، و اعوان الشیطان الرجیم. الـسـت قاتل حجر، و اصحابه العابدین المخبتین، الذین کانوا 
یستفظعون البدع و یامرون بالمعروف و یـنـهـون عـن الـمـنـكـر فقتلتهم ظلما و عدوانا، من بعد ما اعطیتهم المواثیق 
الغلیظة، والعهود المؤکدة، جراة علی اهلل واستخفافا بعهده؟ اولـسـت بـقـاتل عمرو بن الحمق الذی اخلقت و ابلت وجهه 
العبادة، فقتلته من بعد ما اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال؟! اولـسـت الـمـدعـی زیادا فی 
االسالم فزعمت انه ابن ابی سفیان و قد قضی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله ان الولد لـلفراش والعاهر الحجر ثم سلطته 
علی اهل االسالم، یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف، و یصلبهم علی جذوع النخل؟! سبحان اهلل یا معاویة! کانک 
لست من هذه االمة ولیسوا منک. او لـسـت قاتل الحضرمی الذی کتب الیک فیه زیاد، انه علی دین علی کرم اهلل وجهه و 
دین علی هو دیـن ابـن عـمـه صلی اهلل علیه و آله الذی اجلسک مجلسک الذی انت فیه، و لوال ذلک کان افضل شرفک 
و شرف ابائک تجشم الرحلتین رحلة الشتا والصیف، فوضعها اهلل عنكم بنا، منة علیكم؟! و قلت فیما قلت: ال ترد هذه االمة 
فی فتنة و انی ال اعلم لها فتنة اعظم من امارتک علیها. و قلت فیما قلت انظر لنفسک و لدینک و المة محمد و انی واهلل 
ما اعرف افضل من جهادك فان افعل فانه قربة الی ربی و ان لم افعله فاستغفر اهلل لدینی، و اساله التوفیق لما یحب و 
یرضي. و قلت فیما قلت: متی تكدنی، اکدك، فكدنی یا معاویة! فیما بدالک، فلعمری قدیما یكاد الصالحون، و انی الرجو 
ان ال تضر اال نفسک، وال تمحق اال عملک، فكدنی ما بدالک واتق اهلل یا معاویة! واعلم ان هلل کتابا ال یغادر صغیرة وال 
کبیرة اال احصاها. واعـلـم ان اهلل لیس بناس لک قتلک بالظنه، و اخذك بالتهمة، و امارتک صبیا یشرب الشراب و یلعب 
بالكالب ما اراك اال و قد ابقت نفسک، و اهلكت دینک واضعت الرعیة، والسالم. االمامة والسیاسة، ج1، صص157-155.

أصحاب  قال  الثالثة  وفي  حسین؟  أفیكم  فصاح:   . التمیمي  حوزة  بن  اهلل  عبد  فیهم  وکان  نحوه  یزحفون  القوم  وأقبل   .  2
الحسین7 هذا الحسین فما ترید منه؟ قال: یا حسین أبشر بالنار، قال الحسین: کذبت بل أقدم علی رب غفور کریم مطاع 
شفیع فمن أنت؟ قال: أنا ابن حوزة فرفع الحسین یدیه حتی بان بیاض إبطیه وقال: اللهم حزه إلی النار، فغضب ابن حوزة 
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دیدن کرامات امام و نپیوستن به او1 . 6

موارد عقل ورزی در كربال
زهیر بن القین: رهیابی به حقیقت با یادآوری رابطه  ی پیامبر با امام حسین7 2. 1
حرّ بن یزید: محاسبه  ی قدر دنیا و آخرت و بهشت و جهّنم و پیوستن به امام ولو در آخرین لحظات. 2
دو جوان انصاری: توجّه به استغاثه  ی امام و هدایت و شهادت در دقایق آخر شقاوت3 . 3

وأقحم الفرس إلیه وکان بینهما خندق فسقط عنها وعلقت قدمه بالرکاب وجالت به الفرس وانقطعت قدمه وساقه وفخذه 
وبقي جانبه اآلخر معلقا بالرکاب وأخذت الفرس تضرب به کل حجر وشجر  وألقته في النار المشتعلة في الخندق فاحترق بها 
ومات، فخر الحسین ساجدا شاکرا حامدا علی إجابة دعائه، ثم إنه رفع صوته یقول: اللهم إنا أهل بیت نبیک وذریته وقرابته 
فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا إنک سمیع قریب، فقال له محمد بن األشعث: أي قرابة بینک وبین محمد، فقال الحسین 
7: اللهم إن محمد بن األشعث یقول لیس بیني وبین محمد قرابة اللهم أرني فیه هذا الیوم ذال عاجال فاستجاب اهلل دعاءه 
فخرج محمد بن األشعث من العسكر ونزل عن فرسه لحاجته وإذا بعقرب أسود یضربه ضربة ترکته متلوثا في ثیابه مما به. 

مقتل الحسین للخوارزمي: ج1، ص 249.
1 .  قال مسروق بن وائل الحضرمي: کنت في أول الخیل التي تقدمت لحرب الحسین 7 لعلي أن أصیب رأس الحسین فأحظی 
به عند ابن زیاد، فلما رأیت ما صنع بابن حوزة عرفت أن ألهل هذا البیت حرمة ومنزلة عند اهلل وترکت الناس وقلت: ال 

أقاتلهم فأکون في النار. کامل ابن األثیر: ج4، ص27.
2 .  و قال قد سمعنا هداك اهلل یا ابن رسول اهلل مقالتک الحمد هلل اللذی شّرفنا بالقتل معک و لو کانت الدنیا لنا باقیة و کنا فیها 

مخلدین ألثرنا النهوض معک علی اإلقامة. اللهوف، ص80.
3 .  ولما نظر الحسین7 إلی کثرة من قتل من أصحابه ... صاح: أما من مغیث یغیثنا! أما من ذاب یذب عن حرم رسول اهلل .  
فبكت النساء وکثر صراخهن. وسمع األنصاریان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسین واستغاثته وبكاء عیاله 

وکانا مع ابن سعد فماال بسیفیهما علی أعداء الحسین7 وقاتال حتی قتال اللهوف، ص 57. 
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حّجت های الهی نماد آرمان های بزرگ الهی و انسانی و مظهر تالش خالصانه برای رسیدن به 
این آرمان ها هستند. همراهی با حّجت های الهی  به معنای قرارگرفتن در مسیر فتح  آرمان هاست  
و نبودن با او به معنای جاماندن از کاروان بندگان صالح الهی است که وارثان زمین خواهند شد. در 
این راستا جهان بشرّیت منتظر پرورش حماسه سازانی است که به ندای امام حق که قرن هاست 
به انتظار آنان نشسته است لّبیک بگویند. حرکت عظیم او نیازمند پرورش جوانانی است که حاصل 

تربیت صحیح اسالمی وحماسی باشند. 

لزوم تربيت حماسی برای تحّقق چشم انداز روشن تاريخ
جهان بشرّیت در تب ظلم و جور مستکبران عالم می سوزد و در این عرصه سّنت خداوند متعال بر 
این است که برای یاری مظلومان عالم، منتظر محافظه کاران و احزاب وگروه ها و مّدعیان اصالح گری 

نخواهد ماند. 
اکنون جهان بشرّیت منتظر پرورش حماسه سازانی است که به ندای امام حق که قرن هاست به انتظار 

آنان نشسته است لّبیک بگویند. و سّنت الهی بر این است که:
»َولََيْنُصَرنَّ اهللُ َمْن يَْنُصُرُه«1 

حرکت عظیم او فقط 313 جوان گمنام)!( می خواهد که حاصل تربیت صحیح اسالمی وحماسی باشند.

1 .  حج)22(، آیه 40.
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امام صادق7 فرمود: 
اما لو كملت العدة الموصوفة ثلثمائة و بضعة عشر كان الذی تريدون 1 آگاه باشيد كه 
اگر آن تعدادى كه توصيف شده اند، )سيصد و اندى( تكميل گردد آن چه می خواهيد 

)حكومت معصوم( انجام خواهد شد.

شاخصه های ياران حماسی مهدی
بر اساس روایات شاخصه های تربیت شدگان میدان حماسه و ایثار، مکتب امامت و مهدوّیت چنین است:

1. اراده هایشان محکم است و گویا هر یک قوه  ی چهل مرد را دارند!
2. از شیر دلیرترند!

3. از نیزه  کاری ترند!
4. عاشق و مطیع امام خود هستند!

5. اگر بر کوه ها بگذرند، کوه ها در هم فرو ریزند!
6. دست از شمشیرهای خود باز نمی گیرند تا آن که خدای تعالی راضی شود!

7. پارسایان شب اند!
8. شیران روز  اند!

9. تنها از خدای متعال می ترسند!
10. فریاد »ال إله إاّل اهلل« آنان بلند است!

11. همواره آرزوی شهادت دارند!
12. بادهای مختلف، آن ها را از مسیر حق جدا نمی کند!

13. جوانند!
14. بیشترشان ایرانی هستند!

15. شعارشان »یالثارات الحسین؛ بیاید به خون خواهی حسین« است.2

1 .  النعمانی، ابی مریم، الغیبه، ص 203.
2 .  معجم االحادیث االمام المهدی ج1، ص393؛ بحاراالنوار، ج52، ص334 و 307؛ ینابیع المودة، ص509.
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جوانانی که دل در گرو موعود دارند و می  خواهند زمینه ساز ظهور او و نجات دین و انسان از چنگال 
ظالمان باشند، باید بدانند که این نهضت عظیم جوان تنوری و پرشور و حماسه خواه و حماسه ساز و البّته 
هشیار و دانا می خواهد. با اّدعا و روحّیه های بادکنکی)!( و تنبلی و تن پروری و جهل و غفلت نمی توان 

هیچ حرکت انقالبی را به راه انداخت یا یاری کرد.

اهمّيت ياران حماسه ساز در نهضت های الهی
اساساً در تاریخ نهضت های الهی هیچ نهضتی بدون یاران وفادار و فداکار جان نگرفته است، انبیا و پیام 

آوران حق، با این که موّید از ناحیه خداوند بودند، اما روی یاران مؤمن حساب می کردند:
»و كاين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اهلل و ما ضعفوا و ما 

استكانوا واهلل يحب الصابرين؛1
و چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگيدند، آن ها هيچ گاه در برابر 
ناتوان نگرديدند و خداوند استقامت  به آن ها مى رسيد، سست نشدند و  آنچه در راه خدا 

كنندگان را دوست دارد.«
پیامبر بزرگوار اسالم در دوره بعثت علی رغم نامالیمات و سختي های فراوان و اصرار دوستان بر اعالن 
جنگ با دشمنان خدا، اجازه نبرد مسلحانه با دشمن را نداد چرا که جنگ نیاز به »عده« و »عده« دارد و 
این در مکه فراهم نبود. با هجرت حضرت به مدینه این مهم برآورده شد. دوره  ی سخت مکه در حقیقت 

دوره  ی سازندگی بود.
حضرت در این دوره سربازانی فداکار پرورید؛ سربازانی که در جنگ های پیامبر اکرم6 افتخارات 
فراوانی برای اسالم و مسلمین آفریدند. آن گاه که این زمینه ها فراهم شد، در سال دوم هجرت اولین 

آیات قتال صادر شد:
َُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللَ َعلَى نَْصِرِهْم لََقِديٌر ؛2 به آنان كه جنگ بر آن ها  »أُِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاتَُلوَن بَِأن
تحميل شده اجازه جهاد داده شد چرا كه آنها مورد ستم قرار گرفته اند و البته خداوند بر يارى 

آن ها قادر است.«
امام علی7 هم سکوت و هم پذیرش حکومت را مستند به یاران می کند و می فرماید:

1 .  آل عمران146.
2 .  طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج14, ص382 و 383.
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»...لوال حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اهلل على العلماء اال يقاروا على 
كظه ظالم و السغب مظلوم اللقيت حبلها على غاربها...؛1 اگر نه اين بود كه جمعيت بسيارى گردا 
گردم را گرفته و به ياريم قيام كردند و از اين جهت حجت تمام شد و اگر نبود عهد و مسؤوليتى 
كه خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم بارگى ستمگران و گرسنگى 
ستمديدگان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را رها مى ساختم و از آن صرف نظر مى كردم...«

حضرت امام حسن مجتبی7 مهم ترین فلسفه صلح خویش را نداشتن یارانی مؤمن و وفادار و فداکار 
ذکر می کند:

»لو وجدت انصارا لقاتلته ليلى و نهاري...؛2 اگر يارانى مى يافتم شب و روزم را در جهاد با 
معاويه مى گذراندم...«

در دوره ی حضرت امام صادق7 یاران شعاری فراوان بودند ولی یاران وفادار اندك. ساده اندیشان 
میپنداشتند که این یاران شعاری کارسازند، از این رو به امام صادق7 اعتراض می کردند که با وجود 

این همه یاور چرا نشسته اید و قیام نمی کنید؟ امام7 در پاسخشان می فرمود:
»لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء لما وسعنى القعود؛3  اگر به عدد اين بزغاله ها )هفده عدد( 

يار مى داشتم قيام مى كردم...«

و در پاسخ »سهل خراسانی« که مشابه اعتراض فوق را داشت فرمود:
»... اما انا النخرج فى زمان النجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن اعلم بالوقت... ؛4 آگاه باش ما 

تا زمانى كه پنج يار همراه نيابيم قيام نمى كنيم. ما زمان قيام را بهتر مىدانيم...«
و حضرت امام مهدی4 نیز به همراه 313 نفر که در حقیقت فرماندهان لشگر حضرت هستند قیام 

می نماید و با این قیام الهی جهان را پر از عدل و داد می کند.

وظایف کنونی جوانان ایرانی
وظایف جوانان ایرانی در راستای زمینه سازی ظهور وتحقق تربیت حماسی نسل یاریگر منجی، روشن 

1 .  نهج البالغه، خطبه سوم.
2 .  بحاراالنوار، ج44، ص147.

3 .  اصول کافی، ج2، ص242 و 243.
4 .  بحاراالنوار، ج47، ص123.
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است وعزمی جّدی برای پیگیری آن ها الزم است:

1. آرمان شناسی وآرمان خواهی
جوان شیعه پیوسته خود را با آرمان ها می سنجد و با هدف قراردادن آن ها مسیر درست و نزدیک 
را رصد می کند. بی تردید، آرمان ها قدرت شگرفی در عرصه زندگی انسان دارند؛ استعدادهای 
آدمی را می پرورانند و او را تربیت می کنند. پیوسته شیعه در کوه سار آرمان های بلند، به جریان رشد 
و بالندگی و پرورش خود، ادامه داده است. این گونه بار مسؤولیت را در گردنه های سخت تاریخی 

به دوش کشیده و از حرکت باز نایستاده و همیشه به این آرمان ها دلگرم بوده است.
امام کاظم7 می فرمایند: 

»الشيعة تربّى باالمانى منذ مأتى سنة«1 »شيعه دويست سال است كه در سايه آرمان ها 
پرورده و تربيت مى شود. «

و آرمان جوان شیعه از نگاه بزرگترین حماسه ساز قرن خمینی کبیر1 این است:
ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسالمی می شکنیم و با صدور 
انقالبمان که در حقیقت صدور انقالب راستین و بیان احکام محمدی است، به سیطره و سلطه و ظلم 
جهان خواران خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح کل و امامت مطلق حق 

امام زمان - ارواحنا فداه - هموار می کنیم.2

2. نفی وضع موجود ونفی نگاه غربی به جهان وانسان
سال هاست که روشن فکران محافظه کاران با نگاه گداگونه به غرب فرهنگ و تمّدن ریشه ای اسالم 

را مهجور کرده اند وجوان حماسی ایرانی باید این روند را عوض کند.

»امروز در چشم بسیاری از نخبگان و کارگزاران ما، مدل پیشرفت صرفاً مدل های غربی است. توسعه و پیشرفت 
را باید از روی مدل هایی که غربی ها برای ما درست کرده اند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزاراِن ما 
این است و این چیز خطرناکی است، چیز غلطی است، هم غلط است، خطاست، هم خطرناك است. غربی ها در 

1 .  نعمانی، ابی مریم، الغیبه، ص 295.
2 .  صحیفه نور، ج 20، صفحه 132، تاریخ 1366/5/6.
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تبلیغات خیلی ماهرند؛ در طول این 300-200سالی که کار تبلیغاتی پی درپی می کنند، با تبلیغات موفِق 
خودشان توانسته اند این باور را در بسیاری از ذهن ها به وجود بیاورند که توسعه یافتگی مساوی است با 
غرب و غربی شدن. هر کشوری بخواهد کشور توسعه یافته ای محسوب بشود، بایستی غربی بشود؛ این 
تبلیغات آن هاست. هر کشوری که از الگوهای موجود غرب فاصله داشته باشد، توسعه یافته نیست و هر 
چه فاصله اش بیشتر، فاصله اش از توسعۀیافتگی بیشتر. این طوری می خواهند جا بیندازند و متأسفانه در 

ذهن ها جا انداخته اند.«1

2. تبديل توهّم به تحوّل در تحليل مسائل آينده  ی جهان
اگر بخواهیم انقالب ما زمینه ساز ظهور امام زمان4 باشد باید تحول در فرد و جامعه  ی شیعی را زمینه 
سازی کنیم. برای رسیدن به این هدف باید تحول در جامعه و حاکمیت از یک سو و از سوی دیگر تحول 

فردی با افزایش: معرفت، محبت، اطاعت و تسلیم در برابر امام زمان4 ایجاد شود.
متاسفانه برخی در توهم به سر می برند و بدون ایجاد این زمینه سازي ها خود را منتظر می نامند در حالي 

که که اگر این روابط اصالح نگردد زمینه سازی اتفاق نمی افتد.

3. تقويت و رشد علمی و معنوی جوان ايرانی
ایرانی  باید توانایی های الزم را برای این امر داشته باشد. لذاجوان  جامعۀ مدعی زمینه سازی ظهور 
باید به سمت ارتقاء معنویات خود جهت ایجاد صالحیت های مورد نیاز برای یاری امام حرکت کند. البّته 
حکومت اسالمی نیز باید با تمام توان در راستای رشد و بالندگی علمی، تکنولوژیکی و نظامی حرکت کند 
و عالوه بر تامین قدرت بازدارندگی دفاعی، آمادگی های نظامی الزم را برای تامین اهداف بلند انقالب 

جهانی به دست آورد. چنانکه در روایتی از امام صادق7 آمده است:
»ليعدن احدكم لخروج القائم و لو سهما«2؛ هر يك از شما براى قيام قائم4 بايد آماده گردد 

هر چند با تهيه يك تير باشد«.
وامام کاظم7 فرمود:

من ارتبط دابّة متوّقعاً به أمرنا و يغيظ به عدّونا و هو منسوب الينا ادر اهلل رزقه و شرح صدره 

1 .  سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه مشهد در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال86.                                    
2 .  نعمانی، ابی مریم، الغیبه، ص 172، بحار، ج 52، ص 366 .
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و بلغه أمله و كان عوناً على حوائجه.1 هر كس اسبى  را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن، 
دشمنان ما را خشمگين سازد، در حالى كه منسوب به ماست؛ خداوند روزى اش را فراخ گرداند 
و به او شرح صدر عطا كند و او را به آرزويش برساند و در رسيدن به خواسته هايش يارى كند.
اسب به عنوان تمثیلی است از تمهیدات نظامی متناسب که باید در هر زمان ـ مطابق با شرایط و 

مقتضیات ـ فراهم گردد.2

1 .  کافی، ج 6، ص 535، ح 1.
2 .  نكات ذیل بر گرفته از مقدمه کتاب تربیت حماسی، چاپ مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان است، که در تبیین مختّصات 

تربیت حماسی می تواند راهگشای عزیزان مبلّغ و مربّی باشد:
الف( آسیب شناسی نظام تربیتی فعلی

امروزه نظام تعلیم و تربیت ما حقیقتاً نیاز به یک تغییر و تحول جّدی دارد؛ . 1
اولین مشكلي که نظام تربیت فعلی دارد، در حیطه  ی اندیشه و نظریه پردازي این است که مباحث نوعاً کهنه و تكراري . 2

است.
مباحث نظري در عرصه  ی تربیت ناکارآمد است، و نیازمند به کارآمد کردن نظام تربیتي، با کم کردن فاصله  ی مقام . 3

نظر و عمل است.
نظام تربیتي موجود ما اثر چندانی براي متدین کردن بچه هاي ما ندارد.. 4
بعضي  از متصّدیان، تربیت را با روان شناسي یا اخالق یا عرفان اشتباه گرفته اند؛ . 5
در آثاري که سعي شده مستقیمًا از متون دیني و تاریخ دیني استخراج شود، نوعي سر درگمي و ابهام به چشم مي خورد. . 6

ب( راهكارها
ایجاد روحیه  ی حماسي و شجاعت و جسارت ساختار شكنی در خود مؤلّفان و مربّیان. 1
ارائه ی تعریف صحیح و جامعی از تربیت حماسی )سلحشوری، فتّوت، ... (. 2
توّجه ویژه به تربیت حماسي دوران دفاع مقدس. 3
طرح تربیت حماسي در اسناد کالن مهندسي فرهنگي کشور. 4
فراهم آوردن محتواي نظری حماسه )مبنا، اصول، اهداف، روش ها(. 5
توّجه به ریشه های تربیت حماسي بویژه مؤثرترین عامل تربیتي تشیع در قرون متوالي یعني عاشورا، تا انقالب مهدوي؛ . 6
متن شناسی گزاره های حماسی از قرآن، نهج البالغه،  دعاهاي صحیفه  ی سجادیه، و... به عنوان نمونه دعاي مكارم . 7

االخالق پر از حماسه است.»خدایا! به من توفیق بده کسي که با من مخالفت کرده،  با او موافقت کنم؛ کسي که غیبتم 
را کرده، خیرش را بخواهم؛ کسي که با من معارضه کرده، با او با حسن جزاء مقابله کنم؛ کسي که به من نیرگ زده،  

با صلح با او رفتار کنم«. 
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یکی از نقاط مهم اشتراك قیام امام حسین7 و امام زمان7، ویژگی های مشترك یاران این دو امام 
است. توجّه به این اشتراك ما را به بسیاری از رمز و رازهای فلسفه  ی غیبت و راه های زمینه سازی ظهور 

رهنمون خواهد ساخت. اینک به این اشتراکات می پردازیم.
در  غیبت،  عصر  مردم  تا  است  واقعي  الگوهاي  ارائه  ی  اشتراکات،  این  بررسی  از  هدف  واقع  در 
خودسازي هاي فردي و اجتماعي خویش از آن بهره جسته و آفریننده  ی حماسه  ی بزرگ پایان تاریخ 
باشند. در واقع صفات یاران اباعبداهلل7 معیارهایي را در اختیار ما قرار مي دهند تا با کمک آنها خود را 
محک زده و با پیاده کردن هر یک از شرایط، خود را براي قیام جهاني و روز پرشکوه ظهور آماده تر سازیم.

عبودّيت و خداخواهی
عبودّیت و خداجویی، یکی از ویژگی های مشترك یاران امام حسین7 و امام زمان4 است.  سراسر 
صحنه های کربال را شعار »رضى اهلل رضانا اهل بيت«1 فرا گرفته بود و امام و یاران او، از همه چیز 
بریده و به حق پیوسته بودند. امام حسین7 در هنگام خروج از مدینه، با خواندن خطبه ای، هرگونه 
قدرت طلبی را از سوی خویش رد کرد و از تسلیم شدن در برابر قضای الهی سخن گفت؛ چنانچه فرمود: 
»پروردگارا! من به رضای تو، راضی و نسبت به امر تو، تسلیم هستم و در مقابل قضای تو، صبر خواهم 

نمود«.2

1 .  لهوف، سیدبن طاووس، ص60.
2 .  نجمی، محمدصادق، سخنان حسین بن علی، ص332.



ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
� 100

این خصوصیت، در یاران و اهل بیت او نیز مشاهده می  شد. برای مثال، حضرت زینب3 پس از حضور 
در کنار جسد قطعه قطعه  ی امام حسین7 عرضه داشت: »خدایا این قربانی را از ما بپذیر«.1 در زیارت 

نامه  ی  هانی ابن عروه نیز آمده است: »... ای کسی که جان خویش را در راه رضای خدا فدا کردی«.2
خدا محوری و معنویت یاران امام، در شب عاشورا جلوه ی خاصی به خود گرفت؛ به گونه ای که صدای 

عبادت و نیایش و نماز شب آنان در خیمه ها پیچیده بود.
خداجویی و توحید، سرلوحه  ی عقاید یاران مهدی4 نیز هست. آنان، خدا را به شایستگی شناخته 

و همه  ی وجودشان، غرق جلوه  ی نور ایزدی است. چنانچه امام صادق7 درباره  ی آنان فرموده است:
هم من خشية اهلل مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل اهلل3

» ياران مهدى ]مردانى هستند كه[ از ناخشنودى پروردگارشان هراس دارند و براى كسب 
توفيق شهادت، دعا مى كنند«.

امیرالمؤمنین، علی7 نیز یاران مهدی4 را گنج هایی آکنده از معرفت خدا می داند.
ويحاً للطالقان فإن هلل عزَّ وجّلَ  بها كنوزاً ليست من ذهب وال فضة ولكن رجال مؤمنون عرفوا 

اهلل حق معرفته وهم أنصار المهدي في آخر الزمان.4
خوشا به حال طالقان كه خداى بزرگ در آن گنج هاى نهفته دارد برتر از طال و نقره . آن 
گنج ها، مردانى مومن اند كه خداى را به شايستگى شناخته اند. آنان، ياران مهدى در آخر الزمان 

مى باشند.

معرفت
آنچه باعث شد، یاران اباعبداهلل7 این گونه جاودانه، بر صحفه  ی تاریخ نگاشته شوند، معرفتي بود که 
نسبت به امام زماِن خود داشتند معرفتي که نه از سر هوا و هوس و نه کور کورانه و از سر جهالت بود، 
بلکه معرفتي   که از سویداي دلشان برخاسته بود. شناختي عمیق همراه با  اسباب و لوازم آن که اطاعت 

و تسلیم محض بود.

1 .  حیاة االمام الحسین7، ج2، ص301. 
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت حضرت مسلم، ص403.

3 .  بحاراالنوار، ج52، ص308.
4 .  ینابیع الموده، ص449.
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در واقع معرفتي که مورد تأکید اولیای دین، واقع شده، معرفتي سطحي نیست که عامه  ی مردم به آن 
آشنا هستند و تنها به نام و نسب امام ختم مي شود. بلکه مقصود معرفتي است خاص که از لوازم ایمان 

است. امام باقر7 در این مورد فرموده اند:
ال يكون العبد مؤمناً حتي يعرف اهلل و رسوله و االئمة كلهم و امام زمانه و يرد اليه و يسلّم له1

بنده ايمان نخواهد آورد، مگر آن كه معرفت خدا و رسول او و همه امامان و معرفت امام زمان 
خود را داشته باشد و به آن حضرت رجوع كند و تسليم ايشان باشد.

مشکل امت اسالم پس از پیامبر6 عدم معرفت به حجت زمان خود بود، که مخالفت با امام را در 
پي داشت کوفیان نیز امام حسین7  را ظاهراً مي شناختند، اما شناخت آنان محدود به اسم و نسب بود، یا 
 برخي همراه با دنیا زدگي پس از شهادت مسلم، امام از چند تن از اهالي کوفه که به ایشان پیوسته بودند، 

در مورد رأي و نظر مرد کوفه پرسیدند. آن چند نفر در پاسخ گفتند: 
»در بين اشراف، رشوه هاي بزرگ رد و بدل مي شود و دل هاي ساير مردم با شماست، اما 

شمشيرهايشان عليه شما.«2
یاران سید الشهداء7 از چنان معرفتي به امام زمان خویش برخوردار بودند که شهادت در راه امام را 

بر زندگي جاودانه در دنیا برگزیدند: 
»الحمدهلل الذي شرفنا بالقتل معك و لو كانت الدنيا باقية و كنا فيها مخلدين الثرنا النهوض 

معك علي االقامة فيها«3
خدا را سپاس كه اين شرافت را نصيب ما كرد تا در كنار شما به شهادت برسيم و اگر دنيا 

باقي باشد و ما در آن جاودان بمانيم، قيام با شما را بر ماندن در اين دنيا ترجيح مي دهيم.
از جانب خدا دانسته؛ و سفارش  را نعمتي بس بزرگ  امام  ایشان چنان عالي بود که وجود  معرفت 
رسول6 را جامه ی عمل پوشاندند. بریرـ  از اصحاب امام حسین7ـ  با وصفي پرشور موالي خویش 

را این گونه خطاب کرد:
»يابن رسول اهلل! لقد مّن اهلل بك علينا أن نقاتل بين يديك نقطع فيك اعضائنا ثم يكون 

1 .  اصول کافي، ج 1، ص 18.
2 .  تاریخ االمم و الملوك، ج 5، ص 405 .

3 .  مقتل الحسین، خوارزمي، ص 59.
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جّدك شفيعاً يوم القيامة1
اي پسر رسول خدا! خداي تعالي وجود مباركت را بر ما منت نهاده، در ركاب شما نبرد 
مي كنيم و در راه شما اعضاي بدنمان تكه تكه مي شود، سپس در قيامت جد شما شفيع ما 
مي شود. )پيامبر در حديث ثقلين از امام به عنوان يكي از امانات خويش نام مي برد و هر كس 

را كه به اين امانت چنگ زند، در قيامت شفيع خواهند بود.«
حجاج بن مسروق جعفي نیز از یاران اباعبداهلل7 مي باشد که تعبیري ژرف و زیبا از امامت دارد. او در 

یکي از رجزهایش در بحبوحه  ی جنگ این گونه سرور خود را مورد خطاب قرار مي دهد: 
      أقدم حسینًا هادیاً مهدیاً            الیوم تلقا جــــّدك نبیا

       ثّم أبـاك ذالّندا علیــًا            ذاك الذي نعـرفه وصیا2ً
اي حسين! اي امامي كه هم هدايت يافته اي و هم ديگران را هدايت مي كني. و امروز جدت 
پيامبر6 را مالقات خواهي كرد. سپس پدرت علي را كه صاحب فضل و جود و احسان 

است، آن عزيزي كه ما او را وصي مي شناسيم.
انتظار ظهور فرزند حسین7 نیز، در گرو معرفت ایشان است. معرفتي که برترین عبادت است و 

منتظران واقعي را آماده  ی ظهور مي سازد. امام کاظم7 فرمودند: 
»أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج«3

برترين عبادت ها بعد از معرفت وشناخت، انتظار فرج است.
اگر معرفت ما منتظران نیز سطحي و محدود به دانشي بي نتیجه باشد، ما نیز در هنگامه  ی ظهور 

همچون کوفیان خواهیم بود، امام صادق7 مي فرمایند:
»اذا خرج القائم، خرج من هذا االمر من كان يري من اهله ...«4

 هنگامي كه قائم7 قيام كند از امرـ  واليتـ  او كساني خارج مي شوند كه همواره چنين 
به نظر مي رسيد كه از ياران او باشند.

1 .  لهوف، ص 35.
2 .  مناقب آل ابي طالب، ج 4، ص103.

3 .  تحف العقول: ص 403.
4 .  الغیبه نعماني، ص317.
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به توصیه ی امام صادق7 نیز وظیفه ی منتظران در عصر غیبت، کسب معرفت است. معرفتي که 
باید از خدا درخواست شود، و اگر این شناخت حاصل نشود از دین بیرون رفته، گمراه مي شویم و راه را 

بر حسین و حسینیان مي بندیم.
فني رسولك  فني نفسك فإنّك إن لم تعّرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللّهمَّ عرِّ اللّهمَّ عرِّ
فني حّجتك فإنّك إن لم تعرفني  فإنّك إن لم تعّرفني رسولك لم أعرف حّجتك، اللّهمَّ عرِّ

حجتك ضللُت عن ديني، اللّهمَّ ال تُمتني ميتًة جاهليًة ...1
خوشا به حال ثابت قدمان در امر امامت ایشان، هم ایشان که در زمان ظهور به سوي موالي خویش 

مي شتابند و حسیني وار گرداگرد شمع وجودش مي چرخند.
امام صادق7 در وصفشان می فرماید:

يحّفون به و يقونه بأنفسهم في الحرب و يكفونه ما يريد...2
 ياران مهدي7 در ميدان رزم او را در بر مي گيرند و در جنگ ها با جان خود، از ايشان 

محافظت مي كنند.

محبت و واليت
امام حسین7 محبوب همه  ی دل ها بودند؛ اما بیش از همه یاران خود حضرت، به او عالقه داشتند 
و در مقابل عشق حسین7 بود که آتش عشق به فرزند نیز در کربال خاموش ماند و جاي خود را به 
عشق حقیقي داد. در کربال به بِشر )بشیر( بن عمرو حضرمي گفتند که پسرت را در سرحّدات مملکت 
ري به اسارت گرفته اند و او گفت: عوض جان او و جان خویش، از خالْق جان ها خواهم گرفت. دوست 
نمي داشتم او را اسیر کنند و من بمانم، امام7 بیعت را از او برداشت و فرمود: خدا رحمت کند تو را، من 
بیعت خویش را از تو برداشتم، برو و فرزندت را از اسارت برهان. او جواب داد: درندگان بیابان مرا زنده 
بدرند اگر از تو جدا شوم و تو را در غربت بگذارم و بگذرم. آن گاه خبرت را از شترسواران رهگذر بازپرسم؟ 

نه هرگز چنین نخواهم کرد.3
عابس شاکری که معرفتي دیرینه و پیوندي عمیق از موالي خویش داشت، این گونه خطاب به معشوق 

1 .  صحیفه مهدیه، ص 357 به نقل از جمال االسبوع، ص 315.
2 .  بحار االنوار، ج 52، ص308.

3 .  سخنان امام حسین7 از مدینه تا کربال، ص175.
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و محبوبش ـ حسین7 ـ عرض مي کند:
»يا اباعبداهلل ! أما و اهلل! ما أمسي علي وجه االرض قريٌب و ال بعيٌد أعزٌّ علّي و ال أحّب إلّي منك ..«1
 اي حسين! به خدا سوگند هيچ كس بر روي زمين نزد من عزيزتر و محبوب تر از تو نيست.
عمرو بن قرظه، در هنگام اقامه  ی نماز ظهر، خود را در برابر شمشیرها و تیرهای دشمنان قرار داد تا 
به امام آسیبی نرسد و آن گاه که از شدت جراحات به روی زمین افتاد، رو به امام کرد و پرسید:»ای پسر 
پیامبر! آیا وفا کردم؟« امام فرمود: »آری! تو در بهشت، پیش روی منی و زودتر به بهشت می رسی. سالم 

مرا به پیامبر برسان«.2
وقتی حبیب بن مظاهر در لحظات آخر عمر مسلم بن عوسجه، به کنار او آمد و به او بشارت بهشت 

داد، مسلم به او توصیه نمود که دست از امام برندارد تا در راه او کشته شود.3
چنین عشقي است که منتظران ظهور حضرت ولي عصر7 را به ندبه سرایي وامي دارد که از فراق 
معشوق خویش این گونه ناله سر مي دهند: أين الحسن و أين الحسين! أين أبناء الحسين! و دنیا و هر چه 
در آن است براي دیدار روي دوست حاضرند بدهند:  عزيٌز علّي أن أري الخلق و ال تري و ال أسمع لك 
حسيسًا و ال نجوي، و سخت است بر عاشقان حضرتش که ایشان را در بال ببینند و ناله و شکایتي سر 
ندهند: "عزيٌز علّي أن تحيط بك دوني البلوي و ال ينالك مِّني ضجيج و ال شكوي ... و به دنبال راهي 
هستند تا به فرزند پیامبر برسند. "هل اليك يابن أحمد سبيل فُتلقي هل يّتصل يوُمنا مِنك بعدةٍ َفنَْحظي4

یاران امام زمان4 نیز- که عاشق امام زمان4 هستند- به فرموده  ی پیامبر اکرم6، در پیروی 
از موالی خود، تالش گر و کوشا هستند.5 

عشق و عالقه ی قلبی آنان به حضرت مهدی4، آنان را بسان پروانه ای که به گرد شمع می گردد، 
فرمان بر و مطیع می کند. چنانچه در روایتی آمده است:

يتمّسحون بسرج اإلمام يطلبون بذلك البركة ويحّفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب. 6

1 .  بحار االنوار، ج 45، ص29.
2 .  اعیان الشیعه، ج1، ص605.
3 .  مقتل خوارزمی، ج2، ص15.
4 .  مفاتیح الجنان، دعاي ندبه.

5 .  کتاب الغیبه، نعمانی، ص316.
6 .  بحاراالنوار، ج52، ص308.
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 »]آنان[ براى تبرك، دست بر زين مركب امام مى سايند و بر گرِد امام مى چرخند و با جان 
و دل، او را در جنگ ها يارى مى كنند«.

را بشارت دادند که  باشند  ثابت قدم  امام زمان7  با  را که در دوستي  نیز کساني  امام کاظم7   
هم درجه  ی ائمه: در بهشت هستند:

طوبي لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين علي مواالتنا و البرائة من اعدائنا 
اولئك منّا و نحن منهم ... هم واهلل معنا في درجاتنا يوم القيامة1

 خوشا به حال شيعيان ما كه در زمان غيبت قائم ما به ريسمان ما تمسك نموده، بر دوستي 
به امام و بيزاري از دشمنان ما ثابت قدم باشند، آن ها از ما و ما از آن هاييم ... به خدا سوگند، 

آن ها در روز قيامت با ما و در درجات ما خواهند بود.

 بصيرت
از ویژگي هاي فکري و عملي یاران سیدالشهداء7، بصیرت و بینش بود. در فرهنگ دیني و متون 
معارف، از کساني با عنوان »اهل البصائر« یاد مي شود که صاحبان روشن بیني و بیدار دلي و شناخت 
عمیق نسبت به حق و باطل، امام و حجت الهي، راه و برنامه، دوست و دشمن، مؤمن و منافق باشند. 

صاحبان بصیرت چشم درونشان بیناست. با آگاهي و هوشیاري و انتخاب گام برمي دارند.
همگي  کردند،  دفاع  از حق  لحظه  آخرین  تا  و  ماندند  امام حسین7  همراه  که  اصحابي  و  یاران 
نیست.  شدن  کشته  جز  چیزي  جنگ  این  پایان  مي دانستند  و  بودند  گذاشته  راه  این  در  قدم  آزادانه 
حضرت اباعبداهلل7 بارها با ایشان در قالب سخنراني و خطابه ها از مدینه تا کربال صحبت کرده و از 
سرنوشت شان آگاهي داده بودند و در شب و صبح عاشورا بیعت را، از ایشان بر مي دارند، تا با بصیرت و 

شناخت راهشان را انتخاب کنند.

همچنین صاحبان بصیرت عملکرد و موضع گیریشان، رشد اعتقادي و مباني مکتبي و دیني دارد یاران 
اباعبداهلل7 جهادشان مکتبي و مبارزاتشان مرامي بود، نه سودجویانه و دنیاپرستانه یا نشأت گرفته از 
تعصبات قومي و جاهلي، یا تحریک شده  ی تبلیغات فریبکارانه  ی جناح باطل و سلطه  ی زور. ایشان، راه 
خود را روشن و بي ابهام و به حق دیدند و باطل بودن دشمن را یقین دانسته و با تطمیع و تهدید و حتي 
امان نامه، نه خود را فروختند و نه دست از عقیده و جهاد برداشتند. این بینش و بصیرت را از سخنراني ها، 

1 .  کمال الدین، ج 2، ب 34، ح 5.



ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
� 106

رجزها و عکس العمل هایشان مي توان شناخت.
امام صادق7 دربارۀ حضرت عباس7 تعبیر »نافذ البصيرة« دارد، که گویاي عمق بینش و استواري 

ایمان او در حمایت از سیدالشهداء است: 
نا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب االيمان ...1 كان عمُّ

در زیارتنا مه  ی حضرت عباس7 است:
و أنّك َمضيَت علي بصيرةٍ مِن امرك مقتدياً بالّصالحين ...2

مدافعان بیداردل و پیروان دل آگاه، کساني هستند که در مقابل جبهه  ی کوردالن دنیا طلب و فریب 
خوردگان بي انگیزه، با صالبت مي ایستند. یاران منتظر و یاوران آگاه دل حضرت بقية اهلل7 نیز کساني 
هستند که با اعتقادي راسخ به یاري حضرت مي شتابند و غیبت براي آنان به منزله  ی ظهور مي باشد، چرا 

که با چشم دل حضرت را نظاره مي کنند.
امام سجاد7 در وصف یاران امام مهدي7 مي فرمایند:

»إن اهلل تبارك و تعالي أعطاهم من العقول و االفهام و المعرفة ما صارت به الغيبة عندهم 
بمنزلة المشاهدة«3

 خداوند تبارك و تعالي آن  ها را چنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده است كه 
غيبت براي آنان به منزله  ى مشاهده و حضور در آمده است.

آري! اینان به چنان بینشي در این راه رسیده اند که در راه دفاع از حق هم چون یاران اباعبداهلل7 
با سرزنش سرزنش کننده اي و نصیحتِ نصیحت کننده اي خاموش دل، از عقیده  ی خویش برنمي تابند.

زهد و پارسايي
یاران و منتظران  ائمه: مي باشد. اصحاب،  یاران  از دیگر ویژگي هاي برجسته  ی  پارسایي  زهد و 
حقیقي کساني هستند که دل از حب دنیا خالي کرده باشند و در سایه  ی کسب معرفت دنیا زدگي را از 

نفس خویشتن بزدایند.

1 .  اعیان الشیعه، ج 7، ص430.
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت ابالفضل العّباس7.

3 .  بحار االنوار، ج52، ص 122.



107 ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
�

در واقعه  ی عاشورا کساني را مي بینیم که در اثر غفلت از نفس خویش با وجود این که راه هدایت را 
مي شناختند، اما حاضر به تحمل شداید و یاري امام نشدند. امام حسین7 در میانه ی راه، در منزلگاِه 
قصِر مقاتل خیمه اي برافراشته را دیدند که مربوط به شخصي به نام عبیداهلل بن حر ُجعفي مي شد. امام 
حجاج بن مسروق را فرستاد که او را دعوت کند تا به امام بپیوندد، اما بهانه آورد. امام خود نزد او رفتند 
اما عبیداهلل این بار نیز بهانه آورد که: به خدا سوگند مي دانم هر که شما را دنبال کند در آخرت سعید و 
خوشبخت خواهد شد ... لکن این طرح و نقشه را بر من تحمیل مکن، چرا که نفس من بر مرگ، آمادگي 

ندارد.1 در تاریخ آمده او مردي مرتد بود که اموال این و آن را غارت مي کرد و به راهزني مي پرداخت.
به راستي چه زیبا امام حسین7 زمانه  ی خویش را توصیف کردند: 

»... إن الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم يحوطونه مادّرت به معائشهم فإذا محّصوا 
بالبالء قل الّديانون...«2

 به راستي مردم همه دنيا پرستند و دين بر سر زبان آن هاست و تا براي آنان وسيله  ى زندگي 
است مي چرخانندش و وقتي به بال آزموده شدند، دين دار كم است.

نصرت خواهي امام تکلیف مي آورد و هر که نداي »هل من ناصر« امام را بشنود و پاسخ ندهد، جهنمي 
است. این نداي استنصار، همواره درگوش تاریخ شنیده مي شود. همه جا کربال و همه روز عاشوراست 
و غیبت نیز صحنه اي عظیم از این کربالست. سعادت در فدا کردن هستي و مال و جان، در راه دین و 

گوش به فرمان بودن رهبر الهي است.

عبادت و مناجات
یکي از جلوه هاي زهد در یاران امام حسین7 عبادت و راز و نیاز با پروردگار مي باشد. امام حسین7 
در کربال دو بار از لشکر دشمن مهلت خواستند؛ یک بار شب عاشورا و دومین بار روز عاشورا و هر دو بار 
براي عبادت و راز و نیاز بود. شب عاشورا امام حسین7 از دشمن فرصتي خواست تا به عبادت و تالوت 
بپردازد. در همین شب بود که یاران زاهد و وارسته از دنیا، از خوشحالي این که فردا سعادت شهادت 

نصیبشان مي شد با هم مزاح مي کردند مثل بریر و حبیب.
صداي نجواها و زمزمه هاي عاشقانه  ی یاران و اهل بیت امام7 با پروردگار از میان خیمه ها به گوش 

1 .  تاریخ االمم و الملوك، ج 5، ص 407.
2 .  تحف العقول، ص 249.



ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
� 108

مي رسید. راوي گوید: 
»و بات الحسين و اصحابه تلك الليلة و لهم دّوي كدوي النحل ما بين راكع و ساجد و قائم 

و قاعد«1
 حسين7 و يارانش آن شب را به صبح رساندند، در حالي كه زمزمه  ى آنان در حالت 

ركوع و سجود و ايستاده و نشسته، مانند زمزمه  ى زنبوران عسل شنيده مي شد. 
و در جایي دیگر آمده که صداي قرآن خواندن آنان به گوش مي رسید: 

»و هم بين راكع و ساجد و قاريٍء للقرآن«2
همچنین در ظهر عاشورا، براي دومین بار، مهلتي خواسته شد که براي برپایي نماز بود. یاران نیز با 
اقتداي به موالي خویش، آخرین نمازشان را به جا آوردند تا با این حالت به مالقات خدا بروند. از ابومخنف 
نقل شده که ابوثمامه به امام حسین7 گفت: من عالقه مندم در حالي که این نمازم را که وقت آن 

رسیده به جاي آورم و خدا را مالقات کنم.3
و نیز در وصف یاران امام مهدي7 نقل شده که پیامبر اکرم6 فرمودند: 

»مجّدون في طاعة اهلل«4
آنان در اطاعت خداوند )و عبوديت( اهل جّديت و تالشند. 

امام علي7 نیز فرمودند: 
»رجاٌل ال ينامون الليل لهم دّوي في صلواتهم كدوّي النحل يبيتون قياماً علي أطرافهم و...«5

 مردان شب زنده داري كه زمزمه  ى نمازشان مانند نغمه  ى زنبوران به گوش مي رسد. شب ها 
را با شب زنده داري سپري مي كنند و ... .

شهادت طلبی وايثار
 مفهوم زندگي در فرهنگ عاشورا واالتر از بودن و نفس کشیدن است. امام حسین7 زندگي را تنها 

1 .  لهوف، ص 130.
2 .  حیاة االمام الحسین7، ج 3، ص 175.

3 .  ابصار العین، ص 120.
4 .  بحاراالنوار، ج 36، ص 207.
5 .  بحار االنوار، ج 52، ص 308.



109 ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
�

در صورت »حیات طیبه« بودن قبول دارند، آن هم وقتي که همراه با عّزت و آزادگي باشد و در این 
فرهنگ، مرگ با عّزت، مفهوم واالي زندگي است و زندگي ذلیالنه، مرگ است.

»انّى ال أري الموت إال سعادة و ال الحياة مع الظالمين إال برما.«1
همانا من شهادت را جز خوشبختى و زندگى با ستمگران را جز ننگ چيز ديگرى نمى دانم.

امام  برمي گزینند.  زندگي ذلت بار  بر  را  آزادگان  با سرور  یاران، مرگ همراه  در شب عاشورا همه  ی 
حسین7 خود در وصف یارانش این چنین مي فرماید: 

»اما واهلل لقد بلوتهم و ليس فيهم ااّل االشوس االقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل 
بلبن اّمه«.2

 به خدا سوگند اين ها را آزموده ام و آن ها را انسان هايي سينه سپركرده يافتم به گونه اي كه 
به مرگ به زيرچشمي مي نگرند و شوقشان به مرگ، كمتر از شوق كودك به شير مادرش 

نيست.
فرزندان مسلم بن عقیل عرض مي کنند: 

در ركابت مي جنگيم تا به شهادت برسيم، زشت باد زندگي پس از تو.3 

زهیر بن قین، روز عاشورا خطاب به شمر لعین مي گوید: 
»آيا مرا از مرگ مي ترساني؟ به خدا قسم مرگ با حسين7 برايم محبوب تر از زندگي 
هميشگي با شماست. و اگر زندگي جز اين باشد، به ظاهر زندگي است وگرنه واقعيت آن مرگ 

است«.4
نبوت،  احترام خاندان  به  بودند،  تا زنده  امام  اوج خود رسید. اصحاب  به  ایثار و فداکاری،  در کربال، 
امام  به  نگذاشتند گزندی  بودند،  زنده  تا  نیز  بنی هاشم  برود.  به میدان  بنی هاشم  از  نگذاشتند کسی 

حسین7 برسد و امام7 نیز جان خویش را فدای دین کرد.
شب عاشورا پس از آن که امام، بیعت را از یاران خود برداشت، هر کدام از آنان، به شیوه ای اعالم 

1 .  مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 68.
2 .  مقتل الحسین7، مقرم، ص 219
3 .  الكامل في التاریخ، ج 2، ص 559.

4 .  همان، ص 563.
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فداکاری کردند و گفتند: »پس از تو، زندگی را نمی خواهیم و خود را فدای تو می کنیم«.1

بخواند.  را  نماز خود  امام،  تا  تیرهای دشمن کردند  را سپر  از اصحاب، خویش  برخی  نماز ظهر،  هنگام 
عباس7، با لب تشنه وارد فرات شد؛ اما به یاد تشنگی امام حسین7 آب ننوشید. زینب3، پس از شهادت 
امام حسین7، جان خویش را سپر بالی امام سجاد7، قرار می داد و ... این صحنه ها و ده ها صحنه  ی 

دیگر که یکی از دیگری، زیباتر و پرافتخارتر است، در طول تاریخ، الفبای ایثار را به آزادگان آموخته است.

یاران امام مهدي7 نیز که دانش آموخته  ی مکتب عاشورا مي باشند، از مرگ باکي ندارند؛ چرا که 
بندهاي بردگي را از دل هاي خویش بریده اند. به فرموده  ی امام صادق7:

 »...براي شهادت دعا مي كنند و آرزومند كشته شدن در راه خدايند«.2 
در واقع خون خواهان امام حسین7 و اصحابش، تعریفشان از زندگي و حیات تعبیر بلند این آیه است: 

»وال تَحَسبَنَّ الذين ُقتلوا في سبيل اهلل أمواتاً بل أحياٌء عند ربِّهم يرَزقون«.3 
هرگز كساني كه در راه خدا كشته شده اند، مرده مپندار؛ بلكه زنده اند نزد پروردگارشان 

روزي داده مي شوند.

شجاعت
یاران اباعبداهلل الحسین7 جامعیتي خاص در صفات و ویژگي هاي انساني داشتند که در کمتر انساني 
دیده مي شود. در عین حال که از ترس خدا مي گریستند، در میدان نبرد چنان شمشیر مي زدند که هراسي 
بس عجیب بر دل دشمنان مي انداختند و لشکر دشمن در نبردهاي تن به تن به شدت تلفات مي داد و 
چندین نوبت عمر بن سعد و فرماندهان دیگر، سربازان خود را از رویارویي انفرادي منع کردند و دستور 

دادند که سنگ باران کنند و این را تنها راه مقابله با دالوران عاشورایي مي دانستند:
»واهلل لو لم ترموهم اال بالحجارة لقتلتموهم«.4

اگر جز با سنگ به آن ها تير اندازى نكنيد نيز آن ها را خواهيد كشت.)اشاره به كمى ياران 
امام(

1 .  فرهنگ عاشورا، ص65.
2 .  بحاراالنوار، ج 52، ص 308.

3 .  آل عمران)3(، آیة 169.
4 .  الكامل في التاریخ، ج 2، ص 565.
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دالوري و شجاعت از بهترین ملکات اخالقي است. قیام کربال، از نخستین مراحل شکل گیري آن، از 
لحظه تصمیم گیری شجاعانه یاران در همراهی امام7 تا غروب زندگی شان، سرشار از این دالوري ها و 
شجاعت ها بود. از سفر مسلم که در آن شرایط خفقان وارد کوفه شد و رسوا ساختن امویان توسط قیس 
بن مسهر در حضور والي کوفه، تا رزم آزمایي هاي سلحشورانه و بي نظیر امام و یاران و خاندان به خصوص 
اهل بیت امام، عباس7، علي اکبر7 و قاسم و حتي عبداهلل بن الحسن، کودك 10 ساله، تا خطابه هاي 

حماسي امام سجاد7 و حضرت زینب3 در کاخ شام، همه جلوه هایي از شجاعت عاشوراییان است.
امام سجاد7 در خطبه  ی خویش در کاخ یزید، شجاعت را از خصلت هاي برجسته اي مي شمارد که 

خداوند به این قوم عطا فرموده: 
و الحلم... و الشجاعة.1

در عصر غیبت حضرت بقيةاهلل7 نیز نمونه اي از این شجاعت ها و سینه هاي سپرشده را از منتظران 
شاهد بوده ایم و هستیم؛ منتظراني که پیروان امام حسین7 و یاران و اصحابش و رهپویان مهدي7 
بوده اند. کساني که در دوران سیاه طاغوت سینه هاي خود را هدف گلوله ها قرار داده و در مقابل کفر 
ایستادند، شعارشان این گونه بود: تا خون عاشورا به جوش است، فریاد مظلومان به گوش است و با شعار 
»هيهات من الذله«، دست خالي خود را به جبهه هاي نبرد رساندند و شجاعانه با سربندهاي یا حسین7 

بر سر و ذکر یا مهدي7 در دل شهید شدند.
یاران مهدي7 به هنگام ظهور نیز مرداني دلیر و جنگاوران میدان نبردند. از انبوه دشمن هراسي 
به دل راه نمي دهند. شیران میدان رزمند و جان هایشان از سنگ خارا محکم تر است2. در سوارکاري و 
تیراندازي بي نظیرند به طوري که از آنان به عنوان »خیر الفوارس« یاد شده. در رزمگاه نشان شجاعان بر 

تن دارند و چونان یاران پیامبر در نبرد بدر نشانه  ی ویژه، بر سر نهاده اند.3

استقامت و صبر
صبر و استقامت و بردباري از اسباب رسیدن به پیروزي است. ایستادگي و مقاومت و مقابله با عواملي که 
انسان را از تالش در راه هدف باز مي دارد مورد ستایش خداوند در قرآن و وعده  ی بهشت براي صابران است:

1 .  بحار، ج 45، ص 138و 174.
2 .  خصال، شیخ صدوق، ج 2، ص 138.

3 .  بحار، ج 52، ص 310.
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ُل َعلَْيِهُم الَْماَلئَِكُة أاَلَّ تََخاُفوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَبِْشُروا بِالَْجنَِّة  ُّنَا اهللُ ثُمَّ اْستََقاُموا تَتَنَزَّ َِّذيَن َقالُوا َرب »إِنَّ ال
َّتِي ُكْنُتْم تُوَعُدوَن«.1  ال

به يقين كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست سپس ايستادگي كردند، فرشتگان بر آنان 
فرود مي آيند )و مي گويند:( هان بيم نداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد، 

شاد باشيد.
در صحنه  ی کربال، زیباترین جلوه هاي استقامت و صبر در راه عقیده و تحمل مشکالت و بالیا ترسیم 

شد.  امام حسین7 در خطبه هایشان به این امر اشاره کردند و فرمودند: 
»ايها الناس! فمن كان منكم يصبر علي حدالسيف و طعن االسنة فليقم معنا و إاّل فلينصرف 

َعّنا«.2
اي مردم! هر كدام از شما كه تحمل تيزي شمشير و ضربت نيزه ها را دارد با ما بماند وگرنه 

برگردد.
در بحبوحه  ی جنگ، آنان را دعوت به صبر مي کردند و این گونه مورد خطابشان قرار مي دادند:

 صبراً بني الكرام! فما الموت اال قنطرٌة تعبر بكم عن البؤس و الّضّراء إلي الجنان الواسعة و 
النعيم الدائمة...3

 »صبر پيشه كنيد اي بزرگ زادگان كه مرگ پلي است كه شما را از رنج و سختي به سوي 
بهشت هاي گسترده و نعمت هاي ابدي عبور مي دهد«.

حقیقتاً آن کساني با امام ماندند که در آن تنگناهاي بال که دشمن محاصره شان کرده بود و دوستان و 
عزیزانشان را یک به یک از دست مي دادند و تشنگي امانشان را ربوده بود، نشان دادند که مردان عمل 
هستند؛ ایشان در مکتب امام حسین7 چنان تربیت شده بودند که آن همه بال را جز زیبایي نمي دیدند. 
را صحنه  ی ظهور  کربال  کاخ شام صحنه ی  در  استقامت،  و  اسوه  ی صبر  زینب3  آن جاکه حضرت 
زیبائی ها خواند و آن زمان که مسلم در آن همه فشار و سختي در دم مرگ این گونه صبر خود را در عمل 

و در قالب اشعارش به رخ کوفیان کشید:

1 .  فصلت)41(،آیة  30.
2 .  ینابیع المودة، ص 406.

3 .  نفس المهموم، ص 135.
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   »إصبر لكل مصيــبة و تجـــلد         واعلم بأّن المــــرء غير مخلد
   و إذا ذكرت مصيــبًة تشجي لها         فاذكر مصيـــبة آل محمــــد

   واصبر كما صــبــر الكرام فانها         نوٌب تنوب اليوم تكشف في غد«1

در برابر هر مصیبت و سختي شکیبایي پیشه کن و استقامت و پایداري نما و بدان که آدمي ]در این 
عالم[ جاودانه نیست و چون مصیبتي را به یاد آوري که قلبت را فشرد و اندوه را در کام جانت نشاند، 
مصیبت آل محمد6 را به یاد آر! آن گاه چونان آن گرامیان شکیبایي و پایداري پیشه کن که این 

مصیبت ها گذراست و فردا همه چیز آشکار است.
دوران غیبت نیز آن چنان سخت  است که امام صادق7 این چنین ندبه مي کنند:

»سيدي غيبتك نََفْت ُرقادي، وَضيَّقت علىَّ مهادي، وابتزَّت مني راحة فؤادي، سيدي غيبتك 
أوصلت مصابي بفجايع البد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع و العدد، فما أحس بدمعة ترقى 
من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال مثل بعيني عن غوابر أعظمها 

وأفظعها، وبواقى أشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك«.2
اي آقاي من! غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسايش قلبم 
را از من سلب نموده است. اي آقاي من! غيبت تو اندوه مرا به فجايع ابدي پيوند داده  و فقدان 
يكي پس از ديگري جمع و شمار را نابود كرده است، من ديگر احساس نمي كنم اشكي را كه 
از ديدگانم بر گريبانم روان است و ناله اي را كه از مصائب و بالياي گذشته از سينه ام سر 
مي كشد، جز آن چه را كه در برابر ديدگانم مجسم است و از همه گرفتاري ها بزرگ تر و 
جان گدازتر و سخت تر و نا آشناتر است، ناماليماتي كه با غضب تو در آميخته و مصائبي كه با 

خشم تو عجين شده است.
در عصر تاریک غیبت که چشم ها به دنبال امام هدایت گر مي گردد، تنها صبر بر مصائب این دوران 
است که مي تواند ما را از تنگناهاي هوا و هوس و جهالت و غیبت اماممان حفظ کند. صبري که ناشي از 
معرفت عمیق منتظران به امامِت حجت بر حق خداست. و انتظار همراه با صبر است که برترین عبادات 

شمرده شده؛ پیامبر گرامي اسالم6 فرمودند: 

1 .  ینابیع المودة، ج 2، ص 161-160.
2 .  إکمال الدین و إتمام النعمة، ج 2 ص 353.
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»انتظار الفرج بالصبر عبادة«.1
 انتظار فرج همراه با شكيبايي عبادت است.

منتظران واقعي کساني هستند که همچون یاران اباعبداهلل7 مصیبت ها را به جان بخرند و استقامتي 
شیرین از خود نشان دهند و همچون مسلم بن عقیل در سختي ها، مصایب آل محمد6  به یاد بیاورند. 
و اما صبر در غیبت بنا به فرموده  ی پیامبر6 بر دو گونه است: صبر بر دین داري و اعتقاد به امامت 
حضرت مهدي7 چرا که میان فتنه هاي آخرالزمان، تنها کساني پیروز شوند که پابرجایان در عقیده به 

امامت ایشان هستند و از ایشان به عنوان حزب خدا یاد شده.
پیامبر گرامي حضرت محمد6 مي فرمایند: 

»طوبي للصابرين في غيبة! طوبي للمقيمين علي محبتهم! اولئك الذين وصفهم اهلل في كتابه و 
قال: و الذين يؤمنون بالغيب«2 و قال »اولئك حزب اهلل اال إّن حزب اهلل هم المفلحون«.3

خوشا به حال شكيبايان در غيبت او! خوشا به حال پا برجايان در محبت او كه آن ها را 
خداوند تبارك و تعالي در كتابش چنين توصيف كرده است: و آن ها كه به غيب ايمان دارند و 

فرمود: آن ها حزب خدايند و بدانيد كه حزب خدا از رستگاران هستند. 
امیرالمؤمنین7 در وصف استقامت یاران فرمود:

»قوٌم...لم يمّنوا علي اهلل بالصبر و لم يستعظموا بذل انفسهم في الحق«.4
]ياران مهدي7[ كساني اند كه به جهت بردباري شان بر خداوند منت نمي گذارند و از 

اين كه نقد جان خويش را در كف اخالص نهاده اند، احساس بزرگي نمي كنند.

وفاي به عهد
وفاي به عهد از برترین خصلت ها و نشانه  ی جوانمردي، خداباوري، شرافت نفس و صدق و راستي 

است. به فرموده  ی امام علي7: 

1 .  بحار، ج 52، ص 145.
2 .  بقره)2(، آیة 3.

3 .  مجادله)58(، 22.
4 .  ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغه، ج 9، ص 129.
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»اشرف الخاليق الوفاء«.1
و در بیاني دیگر فرمودند:

» اصل الدين أداُء المانة والوفاء بالعهود«.2
 بنياد دين داري، به جا آوردن امانت و پايبندي به عهد و پيمان است.

را  یاران خویش  امام  بود. شب عاشورا،  دیگر  از سوي  بي وفایي  و  از یک سو  وفا  عاشورا صحنه  ی 
صادق ترین و باوفاترین یاران معرفي کرد: 

»ال اعلم اصحاباً أوفي و ال خيراً من اصحابي...«3
و یاران در چند نوبت وقتي امام بیعت خویش را برداشت و از آنان خواست که بروند، یک صدا اعالم 

وفاداري کردند و امام خویش را تنها نگذاشتند و به اصول زیباي عهدشان پایبند بودند. 
»و اهلل ال نفارقك... فإذا نحن قلتنا كنا وّفينا و قضينا ما علينا«4

 به خدا سوگند از تو جدا نمي شويم... و چون كشته شويم ]به عهد خود[ وفا كرده ايم و تكليف 
خويش را ادا نموده ايم.

بر خالف جمعي از کوفیان که بي وفایي کردند و پس از نامه نوشتن و دعوت کردن، به جنگ آن 
حضرت آمدند، به طوري که امام حسین7 همواره در خطبه هاي خویش از آنان با »غدر« »خذالن« 

»نقض عهد« »خلع بیعت« و... اشاره کرده و بر نقض عهد و پیمان نکوهش مي کردند.5
و اینک در زمان انتظار سرورمان حضرت مهدي7 به سر مي بریم. ما مدعیان منتظر، آیا به اندازه  ی 
یاران بي نظیر سیدالشهداء7 از جان و مال خود خواهیم گذشت؟ یا تنها ادعایي صرف است؟ منتظر 
واقعي در میدان عمل به سوي ظهور گام برمي دارد و هر روز صبح با امامش بیعتي تازه مي بندد و به خداي 
خویش قول مي دهد؛ هرگز از این عهد و پیمان برنگردد تا از انصار و یاران و دفاع کنندگان از او باشد و 

در این راه از همه پیشي گیرد. عهدي که حتي مرگ هم نمي تواند آن را بشکند. 
»اللهم إن حال بيني و بينه الموت الذي جعلته علي عبادك حتماً مقضياً َفأخرجني من قبري 

1 .  غرر الحكم، ج 1، ص 88.
2 . همان.

3 .  الكامل، ج 2، ص 557.
4 .  لهوف، ص 153.

5 .  فرهنگ عاشورا، با اندکي تغییر و تخلیص، ص 463.



ر ا �ج�یطج ورا و ا
سش ه ی عا �ی�ج

��
�
ر ا وری د �� رس� �یا

�ش �� سش
ج
� 116

مؤتزراً كفني شاهراً َسيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر و البادي«.1
خدايا، اگر ميان من و او مرگ، آن سرنوشت حتمى بندگانت، فاصله شد، مرا از قبر بيرون 
آر، در حالى كه كفنم را ازار خود كرده و شمشيرم را از نيام بر كشيده  و لبيك گويان به دعوت 

آن دعوت كننده، در ميان شهرنشين و باديه نشين.

1 . مفاتیح الجنان، دعاي عهد.
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به رسم  نکته شناسانند و  نکته سنجان و  از زمره  ی  ائمّۀ محترم جماعات  و  مبلّغان  مربّیان، 
»العاقل تكفيه االشاره«، بیان کلید واژه ها و اشاره های موجود در آیات و روایات و سخنان بزرگان 
علما، باب های جدیدی از فکر و پژوهش و گفتار و نوشتار را برای این عزیزان باز خواهد کرد. لذا 
در این فصل که به نوعی پایان بخش مطالب محتوایی است؛ فیش ها و یادداشت هایی که نگارنده 
در تبیین و ترویج تربیت مهدوی در سال های متمادی از آن ها بهره گرفته است عرضه می شود 
تا عزیزان خود با اندوخته های فراوان علمی و معنوی خویش، در توضیح و تبیین وترویج تربیت 

عاشورایی و مهدوی از آن ها بهره گیرند.

فیش1: اهمّیت معرفت امام
معرفت به ساحت امام عصر7، از مهمترین مؤلّفه های مورد تأکید در عصر غیبت است. طبق برخی 
روایات، ارزش معرفت امام به اندازه ای است که در صورت دست یافتن به آن تقدیم و تأخیر ظهور ضرری 
به مؤمن منتظر نمی زند. در قیام عاشورا نیز آنچه باعث بسیاری از مصائب شد عدم معرفت مردم کوفه به 
ساحت قدسی امام حسین7 بود. به هر حال مبلّغ گرامی برای تبیین این موضوع می تواند از گزاره های 

زیر بهره بگیرد.
• جایگاه واالی امام در عالم :	

االمام واحد دهره ال يدانيه احد وال يعادله عالم وال يوجد منه بدل وال له مثل وال نظير مخصوص 
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بالفضل كله من غير طلب منه له وال اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب1
امام، يگانه فرد در عصر خويشتن است. كسى از جهت كمال در قرب وى قرار ندارد و 
عالمى از نظر علم، همتا و عدل او نيست. نه كسى را مى توان يافت كه جايگزين وى گردد ونه 
براى او همانند و مثلى پيدا مى شود. واجد تمام فضائل و كماالت است بدون آن كه خودش از 
پى تحصيل علم و كسب معارف رفته باشد بلكه اين موهبت بزرگ خصيصه اى است كه 

پروردگار وهاب به امام اعطا فرموده است.
• خذالن حّجت یعنی از دست رفتن دین و دنیا: 	

فويل للعصاه الطغاة لقد قتلوا بقتلك االسالم وعّطلواالصالة والصيام ونقضوا السنن واالحكام 
وهدموا قواعدااليمان و حّرفوا آيات القرآن.... لقد أصبح رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله موتورا، 
وعاد كتاب اهلل عز وجل مهجورا وغودر الحق اذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتحليل، 
والتعطيل،  وااللحاد  والتبديل،  التغيير  بعدك  وظهر  والتأويل،  والتنزيل  والتحليل  والتحريم 

والهواء واالضاليل، والفتن والباطيل.2
پس واي بر سركشان هرزه ى گنهكار، با كشتن تو اسالم را كشتند و نماز و روزه را بيهوده 
و مهمل گذاشتند و سنت ها و احكام را نقض نمودند، و پايه هاي ايمان را نابود كردند وآيات 
قرآن را تحريف نمودند... انتقام خون كشته ى رسول خدا صلي اهلل عليه واله گرفته نشد وكتاب 
خداوند عز وجل رها شد، و به حق خيانت شد، آن گاه كه تو مغلوب گرديدي، و با نابودي ات 
اهلل اكبر وال اله اال اهلل و تحريم و تحليل وتنزيل وتأويل از ميان رفت. پس از تو تغيير وتبديل 
و بي ديني وكفر و خواسته اي نفساني وگمراهي ها و آشوب ها و بيهودگي ها و باطل ها آشكار 

گرديد.
• مهجورّیت اهل بیت مساوی مهجورّیت قرآن:	

»وقال الرسول يارّب اّن قومى اتّخذوالقرآن مهجورا«
 »واصبح كتاب اهلل بفقدك مهجورا«3

1 .  کافی ج 1 ص 201 و 202.
2 .  بحار االنوار، ج 98، ص 322.
3 .  بحار االنوار، ج 98، ص 322.
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• صالت و صوم و حج و جهاد با امامت و والیت معنا می  شوند. و گرنه انسان را با همین ها بازی 	
می دهند. عمر بن سعد لعین در صبح عاشورا برای دستور حمله فریاد زد:

»يا خيَل اهلل! اِركبى و بالجّنّه أبِشرى« 1
اى لشكرخدا سوار شويد، ]وهمديگر را[ به بهشت بشارت دهيد.

• نسبت معرفت امام با ایمان:	
»اّن للحسين فى بواطن المومنين معرفة مكنونة«.2

حقيقت اين است كه براى حسين در سينه هاى مومنان معرفتى نهفته است.
• نسبت زیارت امام با سعادت اخروی: 	

من لم يات قبرالحسين من شيعتنا كان منتقص االيمان، منتقص الدين وان دخل الجّنه كان 
دون المومنين فى الجّنه.3

• پیش فرض قرآن در بیان معارف الهی حّجت زنده است: محور شدن انبیا در داستان های، قرآنی 	
تکرار اسامی پیامبران در قرآن در حالی که اسم پادشاهان و طواغیت در قرآن غالبا به صورت 

کلّی)فرعون و...( آمده است. 4

فیش2: خطوط تعامل با ائّمه
رفتار متفاوت مردم با امامان و حجج الهی در زمان ها و مکان های مختلف، بسیاری از وقایع تاریخی را 
خلق کرده و تلخ و شیرین روزگار را برای مردم رقم زده است. این رفتار ها را در پنج خط می توان تجزیه 

و تحلیل کرد. 
• خط عناد: )اعتقادی: نواصب وخوارج، سیاسی: بنی امّیه، فرهنگی: تصّوف(	

1 .  بحاراالنوار، جلد 46، باب 37، روایت 2.
2 .  الخرائج و الجرائح، ج2، ص 842. 

3 .  بحار االنوار، ج 98، ص 4.
4 .  فراوانی تكرار اسماء مبارك انبیای الهی در قرآن مجید دلیل این اّدعاست. در قرآن اسم حضرت  آدم، 20بار، حضرت ابراهیم 
56،  حضرت موسی 124، حضرت عیسی 26، حضرت نوح33، حضرت داود 14، حضرت سلیمان 9، حضرت صالح 6، 
حضرت هود 4، حضرت لوط 17، حضرت هارون 12 بار تكرار شده و غیر از ذکر اسماء بسیاری از انبیاء دیگر، به مجموعه ی 

انبیا به صورت کلّی 230 بار اشاره شده است.
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• خط غلّو: تعریف غلّو، مصادیق غلّو، مبانی وآثار راهبرد شیطانی غلّو	
• خّط تخاذل) تنها گذاشتن حّجت الهی( :خّط کوفه، خّط بصره، خّط حجاز	
• خّط سیف: زیدّیه، اسماعیلّیه	
• خّط مواالت: تعریف، شاخصه ها ومصادیق	

فیش3: راهبردهای شیطانی جبهه  ی باطل در مقابله با حجج الهی
شناخت راهبرد های شیطان در مقابله با حجج الهی و جدا کردن مردم از امام می تواند مؤمنان منتظر را 

برای ظهور امام عصر آماده کرده و از تکرار تجربه  ی تنهایی امام در عاشورا جلوگیری کند.
• استخفاف هویّت انسانی )ملّی، جمعی، فردی( و استثمار و تشکیل جبهه  ی فسق: مانند آنچه که 	

در رابطه با رفتار عبیداهلل بن زیاد با کوفیان اتفاق افتاد.
َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي َقْومِِه َقاَل يَا َقْوِم أَلَْيَس لِي ُمْلُك مِْصَر َوَهِذهِ الَأْنَْهاُر تَْجِري مِْن تَْحتِي أََفاَل 
َِّذي ُهَو َمِهيٌن َواَل يََكاُد ُيبِيُن  َفلَْواَل أُلْقَِي َعلَْيِه أَْسِوَرٌة مِْن َذَهٍب أَْو َجاَء  تُْبِصُروَن  أَْم أَنَا َخْيٌر مِْن َهَذا ال

َُّهْم َكانُوا َقْوًما َفاِسقِيَن1  َمَعُه الَْماَلئَِكُة ُمْقتَِرنِيَن  َفاْستََخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إِن
• روندسازی و حزب سازی: مانند حزب اموی	

ْيَطاِن ُهُم  ْيَطاِن أاََل إِنَّ ِحْزَب الشَّ ْيَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكَر اهللِ أُْولَئَِك ِحْزُب الشَّ   اْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَّ
الَْخاِسُرونَ 2

• گمراهی قدم به قدم : برخی از قتله  ی کربال سوابقی در جهاد با دشمنان اهل بیت: دارند.	
َُّه يَْأُمُر بِالَْفْحَشاء  ْيَطاِن َفإِن ْيَطاِن َوَمن يَتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ َِّذيَن آَمُنوا اَل تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ   يَا أَيَُّها ال

1 .  و فرعون در میان قومش این گونه ندا داد: اي قوم من! آیا حكومت مصر ویژه   ی من نیست؟ واین نهرها از زیر )کاخ هاي( 
من روان نیستند؟ آیا )عظمت و نعمت هاي( مرا نمي بینید؟  اصاًل من برترم از این مردي که حقیر و ضعیف )و از خانواده 
پائین و از طبقه پستي( است و هرگز نمي تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد.   )اگر راست مي گوید که 
پیغمبر خدا و داراي مقام واال است( پس چرا دستبندهاي زرین بدو داده نشده است )تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او 
باشد ؟( و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده اند )تا صداقت گفتار و اّدعاي رسالت او را تأیید کنند و براي پیروزي او بكوشند 

و بجنگند ؟(. سوره  ی زخرف)43(، آیات 54-51 .
2 .  اهریمن بر آنان چیره گشته است )و با وسوسه هاي خود ایشان را از راستاي راه بدر کرده است( و یاد خدا را از خاطرشان 

برده است . اینان حزب اهریمن هستند. هان! قطعاً حزب اهریمن زیانكار و زیانبارند .  سوره مجادله آیه 19.
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َوالُْمنَكر1ِ

• دنبال کشیدن: عمر بن سعد و امثال او با وجود علم به حقانّیت امام به جنگ ایشان 	
رفتند.

ْيَطاُن َفَكاَن مَِن الَْغاِويَن  2 َِّذَي آتَْينَاُه آيَاتِنَا َفانَسلََخ مِْنَها َفَأتْبََعُه الشَّ َواتُْل َعلَْيِهْم نَبََأ ال
• وعید و امر:عبیداهلل بسیاری از کوفیان را به محروم کردن از بیت المال در صورت نجنگیدن با 	

امام تهدید کرد.
ْيَطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َويَْأُمُرُكم بِالَْفْحَشاء َواهللُ يَِعُدُكم مَّْغفَِرةً مِّْنُه َوَفْضالً َواهللُ َواِسٌع َعلِيٌم  3   الشَّ

• فریب وآرزوسازی: آرزوهایی مثل ملک ری، امثال عمربن سعد را تباه کرد.	
ْيَطاُن إاِلَّ ُغُروراً  4   يَِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّ

• تزیین: به نوشته برخی مورخین برخی با قصد قربت به روی امام شمشیر کشیدند.	
ْيَطاُن َما َكانُواْ يَْعَمُلوَن  5 ُعواْ َولَِكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ   َفلَْوال إِْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا تََضرَّ

• وسوسه: شیطان بسیاری از کوفیان مانند عمر بن سعد را با وسوسه، ثروت وقدرت به جنگ با 	
امام حسین7 کشید.

ُُّكَما َعْن َهِذهِ  ْيَطاُن لُِيْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما مِن َسْوَءاتِِهَما َوَقاَل َما نََهاُكَما َرب   َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ

1 .   اي مؤمنان! گام به گام شیطان، راه نروید و به دنبال او راه نیفتید، چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و دنبال او راه 
بیفتد )مرتكب پلشتي ها و زشتي ها مي گردد(. چرا که شیطان تنها به زشتي ها و پلشتي ها فرمان مي راند.  سوره نور)24(،  

آیه 21.
2   )اي پیغمبر !( براي آنان بخوان خبر آن کسي را که به او )علم و آگاهي از( آیات خود را دادیم )و او را از احكام کتاب 
آسماني پیغمبر روزگار خود مّطلع ساختیم( اّما او از )دستور( آن ها بیرون رفت )و به آن ها توّجه نكرد( و شیطان بر او دست 

یافت و از زمره گمراهان گردید.   سوره أعراف)7(، آیه 175.
3 .  اهریمن شما را )به هنگام انفاق مي ترساند و( وعده تهیدستي مي دهد و به انجام گناه شما را دستور مي دهد، ولي خداوند 
به شما وعده آمرزش خویش و فزوني )نعمت( مي دهد. و خداوند )فضل و مرحمتش( وسیع )و از همه چیز( آگاه است.  سوره 

بقرة)2(، آیه 268.
4 .  اهریمن بدانان وعده ها مي دهد و به آرزوها سرگرم مي کند، و اهریمن جز وعده هاي فریبكارانه به ایشان نمي دهد.  سوره 

نساء)4(، آیه 120.
5 .  آنان چرا نباید هنگامي که به عذاب ما گرفتار مي آیند، خشوع و خضوع کنند )و بیدار شوند و اندرز گیرند و با تضّرع و زاري 
دست دعا به سوي باري بلند کنند و آمرزش خواهند؟( ولي دلهایشان سخت شده است و )نرود میخ آهنین بر سنگ! و 
عالوه از قساوت قلب( اهریمن )هم( اعمالي را که انجام مي دهند برایشان آراسته و پیراسته است .  سوره أنعام)6(، آیه 43.
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َجَرةِ إاِلَّ أَن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا مَِن الَْخالِِدينَ  َوَقاَسَمُهَما إِنِّي لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحيَن   َفَدالَُّهَما  الشَّ
ُُّهَما  َجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما َوَطفَِقا يَْخِصَفاِن َعلَْيِهَما مِن َوَرِق الَْجنَِّة َونَاَداُهَما َرب ا َذاَقا الشَّ بُِغُروٍر َفلَمَّ
َّنَا َظلَْمنَا أَنُفَسنَا َوإِن  ْيَطآَن لَُكَما َعُدوٌّ مُّبِيٌن    َقاالَ َرب َُّكَما إِنَّ الشَّ َجَرةِ َوأَُقل ل أَلَْم أَنَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشَّ

َّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ مَِن الَْخاِسِريَن 1 ل
• تسویل و امال : شمر و امثال او پیوسته بر طبل جنگ با امام می  کوبیدند.	

َل لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم  2 ْيَطاُن َسوَّ وا َعلَى أَْدبَاِرِهم مِّن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّ َِّذيَن اْرتَدُّ   إِنَّ ال
• استفاده از نقاط ضعف: )برخی تحلیل گران تاریخی، سابقه  ی راهزنی عبیداهلل بن حر را مانع توفیق 	

نصرت امام توّسط او عنوان می کنند.(
ْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسُبواْ َولََقْد َعَفا اهللُ  َُّهُم الشَّ ََّما اْستََزل َّْواْ مِنُكْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن إِن َِّذيَن تََول   إِنَّ ال

َعْنُهْم إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َحلِيٌم  3
• ترساندن )مثل ترساندن بیعت کنندگان با مسلم ازآمدن لشگر شام(:	

ُف أَْولَِياءُه َفالَ تََخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم مُّْؤمِنِيَن  4 ْيَطاُن ُيَخوِّ ََّما َذلُِكُم الشَّ   إِن

1 .  سپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا ) مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباس هایشان را از تن به در آورد و برهنه و 
عریانشان سازد( و عورات نهان از دیده آنان را بدیشان نماید، و )بدین منظور( گفت: پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته 
است، مگر بدان خاطر که )اگر از این درخت بخورید( دو فرشته مي شوید، و یا این که)جاودانه مي گردید و( از زمره جاویدانان 
)دراین سرا( خواهید شد.  و براي آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم.   پس آرام آرام آنان را با مكر و فریب ) 
به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت( کشید. هنگامي که از آن درخت چشیدند، عورات خویش بدیدند، و )براي پوشاندن 
شرمگاه هاي خود( شروع به جمع آوري برگ هاي )درختان( بهشت کردند و آن ها را بر خود افكندند. پروردگارشان )به سرزنش 
ایشان پرداخت و خطاکاري آنان را متذّکر شد و( فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهي نكردم و به شما نگفتم که اهریمن 
دشمن آشكارتان است )و خیر شما را نمي خواهد؟(.   )آدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و( گفتند : پروردگارا ! ما )با 
نافرماني از تو( بر خویشتن ستم کرده ایم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زیانكاران خواهیم بود.  سوره أعراف)7(، آیه 20.

2 .  کساني که بعد از روشن شدن )راه حقیقت و( هدایت، به کفر و ضالل پیشین خود برمي گردند، بدان خاطر است که اهریمن 
کارهایشان را در نظرشان مي آراید و ایشان را با آرزوهاي طوالني فریفته مي دارد .  سوره محمد)47(، آیه 25.

3 .  آنان که در روز رویاروئي دو گروه )مسلمانان و کافران در جنگ احد( فرار کردند، بي گمان اهریمن به سبب پارهایی از 
آنچه کرده بودند )که سرکشي از فرمان خدا بود( آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشید، چرا که خداوند آمرزنده 

و شكیبا است .  سوره آل عمران)3(، آیه 155.
4 .  این تنها اهریمن است که شما را از دوستان خود ) با پخش شایعات و سخنان بي اساس( مي ترساند، پس )از آنجا که 
شما به خدا ایمان دارید، بیباك و دلیر باشیدو( از آنان مترسید و از من بترسید اگر مؤمنان )راستین( هستید .  سوره آل 

عمران)3(، آیه 175.
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• اشاعه  ی شهوات: شهوت قدرت و ثروت و تمّتعات دنیوی کوفیان را کور و کر کرده بود.	
َجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن النَِّساء    َولُوطاً إِْذ َقاَل لَِقْومِِه أَتَْأتُوَن الَْفاِحَشَة َوأَنُتْم تُْبِصُروَن    أَئِنَُّكْم لَتَْأتُوَن الرِّ
َُّهْم أُنَاٌس  بَْل أَنُتْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن َفَما َكاَن َجَواَب َقْومِِه إاِلَّ أَن َقالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط مِّن َقْريَتُِكْم إِن

يَتََطهَُّروَن  1

فیش4: حیات با ولّی راهکار عملی زمینه سازی ظهور
 زندگی حسینی و مرگ حسینی و حشر حسینی، آرزوی شیعه  ی منتظر است. برای رسیدن به این آرزو 
انسان منتظر باید حیات با والیت و همراه با ولّی را تجربه کند. رمز حیات با ولّی انس با اوست و کلید 

انس ذکر است: 
  گردر یمنی و با منی پیش منی     ور پیش منی و بی منـی در یمنی

  من با تو چنانم ای نـگار ختنی     کاندر غلطم که من توام یا تو منی
ذکر در چهار حوزه قابلّیت پیاده شدن دارد:

• لفظ : قرائت آیات قرآن) حّجت صامت( و زیارات معصومین) حجج ناطق( به ویژه زیارت آل یس، 	
دعای عهد

• مفاهیم 	 تعریف  باز  مطالعه  ی حصولی،  انبیا،  چوپانی  رمز  وانفسی:  آفاقی  آیات  مطالعه  ی  ذهن: 
)چیست ها: حیات  و مرگ، زیبایی و زشتی، خیر و شر و.... ( و بازسازی گزاره ها )هست و نیست ها 

و باید ها و نباید ها: دنیا و آخرت، دینی و عرفی و...( 2
• قلب: تنظیم حّب و بغض های شخصی با حّب و بغض های حجج الهی	

1 .  لوط را ) هم به سوي قوم خود فرستاده ایم(. وقتي به قوم خود گفت: آیا به سراغ کار بسیار زشت )لِواط( مي روید، در حالي 
که )پلشتي و سرانجام شوم آن را ( مي دانید؟!   آیا شما به جاي زنان به سراغ مردان مي روید و ) این عمل قبیح و غیرطبیعي 
را( دوست مي دارید؟! اصاًل شما قوم ناداني هستید. )نه خدا را چنان که باید مي شناسید، و نه به نوامیس خلقت آشنائید، و 
نه هدف آفرینش را تشخیص مي دهید(.   پاسخ قوم او جز این نبود که )به یكدیگر ( گفتند: )لوط و ( پیروان لوط را از شهر 

و دیار خود بیرون کنید، آنان مردماني پاکدامن و بیزار از ناپاکي ها هستند !  سوره نمل)27(، آیه 54.
2 .  در زیارات امام حسین به صراحت امام، زنده عنوان می گردد که زندگی او حیات قلب های شیعیان را موجب می گردد. 

اشهد انّک قتلت ولم تمت، بل برجاء حیاتک حییت قلوب شیعتک. بحار االنوار، ج98، ص342، مصباح کفعمی، ص498.
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• عمل: ذکر عملی آئینه  ی ولّی اهلل شدن در رفتار و گفتار است. احادیث حاوی عبارت لیس مّنا1 	
سیره  ی عملی حّداقلّی شیعه را نشان می دهد:

از ما و شما )شیعیان( نیست کسی که به مردم ستم کند.2. 1
از ما نیست کسی که برای همسایه خود، همسایه خوبی نباشد.3. 2
از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر آخرتش و یا آخرت خود را به خاطر دنیایش، رها کند.4. 3
از ما نیست کسی که در هنگام خشم، خویشتنداری نکند و با همنشین خود، خوش ننشیند و با . 4

کسی که با او خوش خلقی می کند، خوش خلق نباشد و با رفیق خود، نیکو رفاقت نکند و برای 
همسایه اش، همسایه خوبی نباشد و نمِک هم نمک خود را پاس ندارد.5

از جمله صفات ماست: پارسایی و کوشش در عمل و بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار و به . 5
جای آوردن صله رحم و مهمان داری و گذشت کردن از کسی که )به ما( بدی کند. هرکه به ما 

اقتدا نکند، از ما نیست.6
از ما نیست کسی که هر روز، به حساب اعمال خود رسیدگی نکند تا اگر دید کار نیک کرده . 6

است، از خداوند بیشتر بخواهد و اگر کار بد کرده، برای آن از خداوند آمرزش بخواهد و به درگاه 
او توبه کند.7 

از ما نیست کسی که به بزرگساالن ما حرمت ننهد و با خردساالن ما مهربان نباشد.8 . 7
از ما نیست کسی که امانت را بی اهمیت شمرد تا آنجا که آنچه به او سپرده اند از بین ببرد.9 . 8
از ما نیست کسی که بر تعصب ]جاهلی[ دعوت کند و از ما نیست کسی که ]بر اساس یک[ . 9

1 .  وقوله: »لیس منَّا« ای لیس من اْخالِقنا وال علی ُسّنتِنا )النهایه(. 
2 .  االمام الباقر7: لیس منا وال منكم من ظلم الناس. )شرح االخبار، ج 3، ص 488، ح 1414(

3 .  اإلمام الصادق7: لَیَس ِمّنا َمن لَم یحِسن ُمجاَوَرَة َمن جاَوَرُه. کافی، ج2، ص668.
4 .  اإلمام الصادق7: لَیَس ِمّنا َمن تََرَك ُدنیاُه اِلِخَرتِِه، وال آِخَرتَُه لُِدنیاُه. من الیحضره الفقیه، ج3، ص 156.

5 .  اإلمام الصادق7: لَیَس ِمّنا َمن لَم یملِک نَفَسُه ِعنَد َغَضبِِه، وَمن لَم یحِسن ُصحَبَة َمن َصِحَبُه، وُمخالََقَة َمن خالََقُه، وُمراَفَقَة 
َمن راَفَقُه، وُمجاَوَرَة َمن جاَوَرُه، وُممالََحَة َمن مالََحُه. کافی، ج 2، ص637.

یِف َوالَعفَو َعِن الُمسی  ِحِم وإقراَء الضَّ 6 .  اإلمام الصادق7: إنَّ ِمن َشأنَِنا الَوَرَع  َواالجتِهاَد وأداَء اأَلمانَِة إلَی الَبرِّ َوالفاِجِر، وِصلََة الرَّ
ِء، وَمن لَم یقَتِد بِنا َفلَیَس ِمّنا. االختصاص، ص 241.

7 .  اإلمام الكاظم7: لَیَس ِمّنا َمن لَم یحاِسب نَفَسُه ُکلَّ یوٍم، َفإِن َعِمَل َحَسًنا اسَتزاَد اهلَل، وإن َعِمَل َسیًئا اسَتغَفَر اهلَل ِمنُه 
وتاَب إلَیِه. کافی، ج 2، ص 453.

ر َکبیَرنا وَیرَحم َصغیَرنا. میزان الحكمة، ج6، ص106. 8 .  امام صادق7 : لَیَس ِمّنا َمن لَم ُیَوقِّ
ُر األمانََة حّتی َیسَتهلَِكها إَذا اْسَتوَدَعها. بحار األنوار، ج 71، ص 172. 9 .  پیامبر اکرم6: لَیَس ِمنَّا َمن ُیَحقِّ
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عصبیت ]جاهلی[ بجنگد و از ما نیست کسی که با تعصب ]جاهلی[ بمیرد.1 
کسی که با مسلمانی نادرستی کند یا به او زیان برساند یا او را فریب دهد از ما نیست .2 . 10
از من نیست کسي که به رجعت ما ایمان نداشته باشد.3 . 11
از ما نیست کسی که با مسلمان غش کند )او را در معامله فریب دهد(، و از ما نیست کسی که . 12

به مؤمنی خیانت ورزد.4
13 ....

فیش5: قالب های پیاده سازی راهبردها
تربیت حسینی در قالب راهکارهای عملی زیر قابل تحّقق است. مبلّغ محترم می تواند از این قالب ها 

به صورت مستقیم وغیر مستقیم، برای کار تربیتی بر روی نوجوانان و جوانان استفاده کند.
• عادت کردن و عادت دادن به فضائل	
•  تزریق حّس حضور با جمالت حماسی	
• تکثیر ارتباط با مرتبطین) علما، روحانّیت، مسجد، قرآن،..(	
• خاطره سازی )جمکران(	
•  یادبود فاخر	
• مسابقات هوشمند )کتاب خوانی/ مقاله نویسی/ طّراحی/ ...(	
• برنامه مثل نقد فیلم	
•  نمایشگاه	
•  هیئت	
• افق سازی	

1 .  قال رسول اهلل6: لیس منا من دعا الی عصبیة و لیس منا من قاتل ]علی[ عصبیة و لیس منا من مات علی عصبیة؛ 
الكافی، ج2، ص308، ح3.

ُه اَْو ما َکَرهُ  .نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، ص 664. 2 .  الَنبِي6:  لیس مّنا من َغشَّ مسلماً او َضرَّ
3 .  امام صادق7 مي فرماید: لیس منا من لم یؤمن بكرتنا؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج3، ص458.

4 . لَْیَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسلِماً َولَْیَس ِمنَّا َمْن َخاَن ُمْؤِمناً. وسائل الشیعة ج19، ص77.
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• عالم محوری	
• مسجد محوری	
• قرآن محوری	
• طلبه شدن	
• اردوهای هوشمند	
• دعا محوری	
• استعداد سنجی واستعداد پروری) شعر و...(	
• آرمان سازی	
• کتاب خوانی	
• رقابت سازی	
• رفاقت سازی	
• تحّول آفرینی، تلنگر زدن	
• گروه سازی) گروه مطالعاتی، حلف الفضول(	
• گفتمان سازی )واژه پردازی(	
• کمک درمانی) رفع نیاز/ اردوهای جهادی(	
• معّرفی سایت ومرجع	

فیش 6: مختصّات خانواده  ی حماسی وآرمانی)حسینی ومهدوی(
خانواده، بنیان اصلی تربیت است. پدر شریف، مادر پاکدامن، برادرنیکو، خواهر دلسوز، لقمه  ی حالل 
و آموزش صحیح سبک زندگی همگی در قالب خانواده  ی خوب تحّقق می یابد. کلید واژه های زیر، می 

تواند شروع مناسبی برای بستر سازی زندگی آرمانی باشد.
• ازدواج قالب آرمانی زندگی1	

1 .  احادیثی که در این زمینه می توان از آن ها استفاده کرد و به آن استشهاد نمود : 
قال رسول اهلل6 من تزوج فقد احرز نصف دینه، فلیتق اهلل فی النصف الباقی. امالی طوسی، ص519.. 1



129 وی ��ی مهد ��ج�ی�ی �ما
ر �ی ی د

��ی�ج �ج
ش �ی

�ی�
ج
ه � د ج

ر وا �� د
�ی �� ��ج

ج
�

• تعربف: خانواده، محور رشد همه جانبه  ی چند انسان) اجتماع کوچک(	
• مالك های تشکیل: معرفت/ اخالق/ کفوّیت/سادگی	
• مالك حاکم: عبودّیت )همکاری لّذت بخش آرمانی(	
• هدف از تشکیل خانواده: تربیت انسان های بزرگ در خانه ای کوچک و نه انسان  هایی کوچک در 	

خانه ای بزرگ )شامل پدر ومادر هم می شود(
• نوع تعامل: همکاری و همیاری در مسیر نیل به آرمان ها	
• مراحل تربیت کودك: سیادت ) قاعدۀ عّزت وذلّت(، خدمت، وزارت	
• راهکارهای تربیتی: )اسم آرمانی، شروع آرمانی : تحنیک، اذان، و...، قّصه های آرمانی، مکالمه های 	

آرمانی، هدیه های آرمانی، سفر های آرمانی، ارتباطات آرمانی، تحصیالت آرمانی(

فیش 7: آثار زندگی آرمانی
زندگی با عشق حسین7 و امید به مهدی7، آثار شور انگیزی در زندگی انسان منتظر دارد. برخی 

از این آثار عبارتند از:

سبقت در سعادت:
•  یزید بن بشیط وفرزندان وغالم و سه تن دیگر زودتر از بصره خارج شده وبه امام پیوستند.	

وقال: من تزوج فقد اعطی نصف العباده . بحار، ج100 ص 220.. 2
من تزوج فی حداثه سنه - رسول اهلل6: ایما شاب تزوج فی حداثه سنه عج شیطانه: یا ویله! عصم منی دینه . 3
وقال: ما من شاب تزوج فی حداثه سنه إال عج شیطانه: یا ویله، یا ویله! عصم منی ثلثی دینه، فلیتق اهلل العبد فی الثلث . 4

الباقی .البحار: ج 103، ص 221 .
قال قال رسول اهلل6 إذا جاءکم من ترضون دینه و امانته یخطب إلیكم فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنه فی االرض و . 5

فساد عریض. وسائل الشیعه، کتاب النكاح،  باب  فضل المتزّوج علی العزب، باب 102 .
قال: من تزوج إمراه ال یتزوجها إال لجمالها لم یر فیها ما یحب ومن تزوجها لمالها ال یتزوجها إال له وکله اهلل إلیه . 6

فعلیكم بذات الدین. همان، باب 6 .
قال: اتانی جبرئیل عن اللطیف الخبیر، فقال: إن االبكار بمنزله الثمر علی الشجر، إذا ادرك ثمارها فلم یجتن  افسدتها . 7

الشمس ونثرته الریاح، کذلک االبكار إذا ادرکن ما یدرك النساء لم یومن علیهن الفساد النهن بشر، قیل: فمن نزوج؟ 
قال: االکفاء، قیل: فمن االکفاء ؟ قال: المومنون بعضهم اکفاء بعض. همان.
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فهم و بصيرت:
•  حبیب: یابنی اسد قدجئتکم بخیر ما اتی به رائدقومه هذا الحسین بن علی امیرالمومنین فواهلل لئن 	

نصرتموه لیعطیّنکم اهلل شرف الدنیا واآلخره. 
• و نیز: عابس بن شبیب: اما واهلل ما مسی علی ظهراالرض قریب وال بعیداعّز علّی والاحّب الّی 	

منک ولوقدرت علی ان ادفع عنک الضیم والقتل بشیء اعّز علّی من نفسی ودمی لفعلته.... جلو 
نیامدن لشگر و لخت شدن او ...

تصميم به موقع:
•  زهیر بن قین ودلهم. شفاعت حسین تنها خواسته  ی همسر زهیر بود.	

تصميم درست: 
• جَون غالم ابوذر با وجود اجازه  ی امام نرفت.	

معرفت وادب:
• حضرت عّباس7: الیجلس بین یدیه ااّل باذنه 	
• حضرت زینب3؛ نام نبردن از عون قبل و بعد از شهادت او	

وفاداری و وابستگی:
•  اسلم غالم ترك ابی عبداهلل در حالی که چهره در چهره  ی ابی عبداهلل داشت به شهادت رسید.	
•  المومن هاشمی النّه یهشم الکفر والنفاق 	
•  المومن علوّی	

عّزت نفس:
•  ابن یغوث: فواهلل مارایت مکثورا قط قد قتل ولده واهل بیته واصحابه اربط جاشا منه	

ايثار:
•  مادران شهدا و جانبازان و آزادگان و همسران شان 	
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•  مادر شهید گمنام کربال که بعد از شهادت همسرش شمشیری به کمر پسر بسته و از او خواست 	
به میدان برود. رجز او امیری حسین ونعم االمیر بود.

•  نه مادر شهید در کربال شاهد شهادت بچه های خود بودند.	

زود به نتيجه رسيدن: 
• قاسم 14 ساله شهادت را احلی من العسل می دانست و پای تفّکر خود ایستاد.	

فیش 8: مصادیق زندگی غیر آرمانی
در بند آب و دانه بودن و دل به چند روزه  ی دنیای فانی بستن انسان را از سعادت های بزرگ بی نصیب 

می کند.
• یزید بن مسعود نهشلی بعد از عاشورا قصد حرکت کرد.	
• عمرو بن قیس مشرقی: عیال و امانت مردم را بهانه کرد.	
• مالک بن نضر: به امام گفت: بدهکارم و نمی توانم در رکاب شما باشم.	
• ضّحاك بن عبداهلل با امام شرط کرد تا زمانی که وجودش موثّر باشد، امام را یاری کند و بعد برود.	

فیش 9: ایدئولوگ های زندگی غیر آرمانی
برخی، عالوه بر دور بودن از سعادت، دیگران را نیز از پیمودن مسیر عزت و شرف به همراهی امام 

عشق باز می دارند و جاهالنه به والیت مداران نگاه عاقل اندر سفیه می کنند.
• احنف بن قیس در جواب نامه  ی امام: صبر داشته باش و عجله نکن! فاصبر فاّن وعد اهلل حّق فال 	

یستخفّنک اللذین ال یوقنون
• عبداهلل بن عمر و مکالمه  ی حضرت با او در مّکه: از رسول خدا شنیدم که کشته خواهی شد. نرو!	
• قیس ابن اشعث: اینها پسر عموهای تو اند! با قیام تو بنی هاشم بیشتر ازخون مسلم را، از تو 	

خواهند خواست!
• عبداهلل بن مطیع: بعد از تو عرب وقریش حرمتی نخواهند داشت. نرو!	
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فیش 10: عاقبت زندگی غیر آرمانی
آنان که دل درگرو امام عشق نداشته باشند و همراه کاروان عّزت و آزادگی نشوند، گرفتار پستی ها و 
ذلّت ها خواهند شد. چند روز زندگی بیشتر آن هم با خّفت و خواری، تنها ثمرۀ تنها گذاشتن حّجت الهی 

است.

خيانت
•  منذربن جارود از بزرگان بصره، نامه  ی امام را پیش ابن زیاد برد و او دستور داد سلیمان بن رزین 	

پیک امام را به دار آویختند. )دختر منذر همسر ابن زیاد بود.(

خسران: 
• سنان بن انس به امید جایزه پیش ابن زیاد چنین سرود: 	

   اوقر رکابی فضه او ذهبا  انّی قتلت السّید المحجّبـا 
   قتلت خیر الناس اّما وابا   و خیرهم اذ ینسبون نسبا

 ابن زیاد فقط ده درهم به او جایزه داد و از مجلس بیرونش کرد.

انكار: 
• محّمدبن اشعث نسبت امام را با پیامبر6 انکار کرد و گفت: اّی قرابه بینک و بین محّمد... 	

امام نفرین کرد اللهم فارنی قیه الیوم ذاّل عاجال.. او برای قضای حاجت رفت، عقرب نیشش زد 
و به درك واصل شد و....

عصيان:
•  ابن حوزه خطاب به امام گفت: حسین را به آتش بشارت باد، امام او را نفرین کرد وفرمود: خدایا 	

او را به اتش بسوزان، اسب ابن حوزه دیوانه وار چرخید واو را داخل گودال آتش انداخت.
• حصین بن نمیر با چهره ای خشن فریاد زد حسین نماز تو قبول نیست. حبیب گفت نماز پسر 	

پیامبر6 قبول نیست ولی نماز االغی مثل تو قبول است.
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ترس: 
• عبیداهلل بن زیاد مردم سست عنصر کوفه را ترساند و فریاد زد: لشگر شام در راه است. به اندك 	

زمانی مردم از دور مسلم بن عقیل پراکنده شدند.

آرزوهای بی ريشه:
•  به طمع حکومت ری به روی پسر پیامبر6 شمشیر کشیدند. 	

جهل:
•  از مدینه فقط دو نفر همراه امام شدند: مجمع بن زیاد و... ولی بعد از شهادت امام با حمله  ی 	

مسرف بن عقبه فرمانده  ی سپاه یزید به مدینه و مکه وجنایات فراوان سپاهیان یزید عمق 
فاجعه را فهمیدند.

ناسپاسی: 
• علّی بن طعان از سپاهیان حّر وآخرین کسی که به شراف رسید، از دست خود امام آب خورد، ولی 	

با مشارکت در جنگ ناسپاسی کرد.

فیش 11: مدل منطقی حّجت محور درتربیت دینی
تربیت حسینی، از دریچه  ی ذهن و قلب وارد می  شود و در روح انسان اثر می  گذارد. روح های مستعّد 
از شاهراه دین با کاروان ساالری حّجت الهی عبور می کنند و به قلّۀ عبودّیت می رسند. الّسالم علیک و 

علی االرواح اللتی حلّت بفنائک
• مبدأ وموضوع تربیت: روح	
• مقصد و هدف تربیت: عبودیت	
• راه و دستور العمل تربیت: دین	
• راهنما و متصّدی تربیت: حّجت	

 فیش 12: مدل والیت در تربیت
انسان در مسیر زندگی دو راه بیشتر ندارد. یا با خدا بودن و یا با خدا نبودن، خوب بودن یا بد بودن، 
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مؤمن بودن یا کافر بودن، تحت والیت خدا بودن یا تحت والیت طاغوت بودن و هر کدام از این والیت ها 
آثار ونتایج خود را دارند که یکی نهایتا به سعادت و دیگری به شقاوت منتهی می شود.

• جاّده والیت الهّیه:	
 ) ولّی: اهلل، مولّی علیهم: اللذین آمنوا، نتایج والیت: یخرجهم من الظلمات الی النور(

• جاّدۀ والیت طاغوت:	
) ولّی: طاغوت، مولّی علیهم: اللذین کفروا، نتایج والیت: یخرجهم من النور الی الظلمات(
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سالم ها و درودهاي امام زمان7 بر سّيد الشهدا

الُم  هِ َو َعالنِـَيـتِـِه، أَلسَّ الُم َعلى َمْن أَطاَع اهللَ في ِسـرِّ َّذي َسَمَحْت نَْفُسُه بُِمْهَجتِِه، أَلسَّ الُم َعلَى الُْحَسْيِن ال أَلسَّ
ـُة مِْن  الُم َعلى َمِن االَأْ ئِـمَّ تِِه، أَلسَّ الُم َعلى َمِن االِْ جابَـُة تَْحَت ُقـبَـّ َعلى َمْن َجَعَل اهللُ الّشـِفآَء في تُْربَتِِه، أَلسَّ
ْهرآِء،  الُم َعلَى ابِْن فاِطَمَةِ الزَّ الُم َعلَى ابِْن َسيِِّد االَأْْوِصيآِء، أَلسَّ الُم َعلَى ابِْن خاتَِِم االَأْ نْبِيآِء، أَلسَّ تِـِه، أَلسَّ يَـّ ُذرِّ
الُم  الُم َعلَى ابِْن َجنَِّة الْـَمـْأوى، أَلسَّ الُم َعلَى ابِْن ِسْدَرةِ الُْمْنتَهى، أَلسَّ الُم َعلَى ابِْن َخديَجَة الُْكْبرى، أَلسَّ أَلسَّ
الُم َعلى خامِِس  الُم َعلَى الَْمْهُتوِك الِْخبآِء، أَلسَّ مآِء، أَلسَّ الُم َعلَى الُْمَرمَِّل بِالدِّ ـفا، أَلسَّ َعلَى ابِْن َزْمـَزَم َو الصَّ
الُم َعلى َقتيِل االَأْْدِعيآِء،  َهدآِء، أَلسَّ الُم َعلى َشهيِد الشُّ الُم َعلى َغريِب الُْغَربآِء، أَلسَّ أَْصحاِب الِْكْسآِء، أَلسَّ

مآِء1  الُم َعلى َمْن بََكْتُه َمالئَِكُة السَّ الُم َعلى ساِكِن َكْربآَلَء، أَلسَّ أَلسَّ

سالم بر حسین که جانش را تقدیم نمود، سالم بر آن کسی که در نهان و آشکار خدا را اطاعت 
 ) نمود، سالم بر آن کسی که خداوند شفا را در خاِك قبِر او قرار داد، سالم بر آن کسی که )محِلّ
اجابِت دعا در زیِر بارگاه اوست، سالم بر آن کسی که امامان از نسل اویند، سالم بر فرزنِد خاتم 
پیامبران، سالم بر فرزند سرور جانشینان، سالم بر فرزند فاطمه زهراء، سالم بر فرزند خدیجه 
کبری، سالم بر فرزند سدرة المنتهی، سالم بر فرزند جّنۀ المأوی، سالم بر فرزند زمزم و صفا، 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 98، ص 317 و تحفة الزائر، ص333، زیارت چهارم امام حسین7، محدث نوری، 
نفس  قمی،  المهدیه، ص203؛ محدث  الصحیفة  کاشانی،  بن محسن  ابراهیم  شیخ  الوسائل، ج10، ص335؛  مستدرك 

المهموم، ص233 و ترجمه کمره ای، ص104؛ آیت اهلل بروجردی، جامع أحادیث الشیعه، ج15، ص405.
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سالم بر آن آغشته به خون، سالم بر آنکه )ُحرَمِت( خیمه گاهش دریده شد، سالم بر پنجمیِن 
اصحاِب کساء، سالم بر غریِب غریبان، سالم بر شهیِد شهیدان، سالم بر مقتوِل دشمنان، سالم 

بر ساکِن کربالء، سالم بر آن کسی که فرشتگاِن آسمان بر او گریستند.

سالم های جگرسوز امام زمان7
حضرت ولي عصر7 داغدارانه بر هریک از اعضا آن امام همام سالم و درود مي فرستد. و در ضمن 

آن ها از بعضي مصائب جد مظلوش امام حسین7 یاد می کنند.

الُم  الُم َعلَى النُُّفوِس الُْمْصَطلَماِت، أَلسَّ فاهِ الّذاباِلِت، أَلسَّ الُم َعلَى الشِّ جاِت، أَلسَّ الُم َعلَى الُْجُيوِب الُْمَضرَّ أَلسَّ
الُم َعلَى  الُم َعلَى الُْجُسوِم الّشاِحباِت، أَلسَّ الُم َعلَى االَأْْجساِد الْعاِرياِت، أَلسَّ َعلَى االَأْْرواِح الُْمْختَلَساِت، أَلسَّ
الُم َعلَى النِّْسَوةِ  ُؤوِس الُْمشاالِت، أَلسَّ الُم َعلَى الرُّ عاِت، أَلسَّ الُم َعلَى االَأْْعضآِء الُْمَقطَّ مآِء الّسآئاِلِت، أَلسَّ الدِّ
َو  َعلَْيَك  الُم  أَلسَّ َالّطاِهريَن،  ابآئِك  َعلى  َو  َعلَْيَك  الُم  أَلسَّ الْعالَميَن،  َربِّ  ِة  ُحجَّ َعلى  الُم  أَلسَّ الْباِرزاِت، 
الُم َعلَْيَك َو َعلَى الَْمآلئَِكِة  يَّتـَِك الّنـاِصريَن، أَلسَّ الُم َعلَْيَك َو َعلى ُذرِّ َعلى أَبْنآئَِك الُْمْستَْشَهديَن، أَلسَّ
الُم  الُم َعلى َعلِّى الَْكبيِر، أَلسَّ الُم َعلى أَخيِه الَْمْسُموِم، أَلسَّ الُم َعلَى الَْقتيِل الَْمْظُلوِم، أَلسَّ الُْمضاِجعيَن، أَلسَّ
ليَن  الُم َعلَى الُْمَجدَّ الُم َعلَى الِْعْتَرةِ الَْقريبَِة، أَلسَّ ليبَِة، أَلسَّ الُم َعـلَى االَأْبْداِن السَّ غيِر، أَلسَّ ضيـِع الصَّ َعلَى الرَّ
ُؤوِس  الُم َعلَى الرُّ الُم َعلَى الَْمْدُفونيَن باِل أَْكفان، أَلسَّ الُم َعلَى الّناِزحيَن َعِن االَأْْوطاِن، أَلسَّ فِى الَْفلَواِت، أَلسَّ
الُم َعلى ساِكِن  أَلسَّ ناِصر،  باِل  الَْمْظُلوِم  َعلَى  الُم  أَلسَّ الّصابِِر،  الُْمْحتَِسِب  َعلَى  الُم  أَلسَّ االَأْبْداِن،  َعِن  َقِة  الُْمَفرَّ
الُم َعلى َمِن اْفتَـَخَر  َرُه الَْجليُل، أَلسَّ الُم َعلى َمْن َطهَّ الُم َعلى صاِحِب الُْقبَِّة الّسامَِيِة، أَلسَّ التُّْربَِة الّزاِكَيِة، أَلسَّ
َمْن  َعلى  الُم  أَلسَّ ِذمَّـُتُه،  نُِكثَْت  َمْن  َعلى  الُم  أَلسَّ ميكآئيُل،  الَْمْهِد  فِي  ناغاُه  َمْن  َعلى  الُم  أَلسَّ َجْبَرئيُل،  بِِه 
ِع  الُم َعلَى الُْمَجـرَّ ِل بَِدِم الِْجراِح، أَلسَّ الُم َعلَى الُْمَغسَّ ـْلِم َدُمُه، أَلسَّ الُم َعلى َمْن اُريَق بِالظُّ ُهتَِكْت ُحْرَمُتُه، أَلسَّ
الُم َعلى َمْن َدَفنَُه أَْهـُل  الُم َعلَى الَْمْنُحوِر فِى الَْورى، أَلسَّ الُم َعلَى الُْمضاِم الُْمْستَباِح، أَلسَّ ماِح أَلسَّ بَِكْأساِت الِرّ
الُم  ْيِب الَْخضيِب، أَلسَّ الُم َعلَى الشَّ الُم َعلَى الُْمحامي باِل ُمعين، أَلسَّ الُم َعلَى الَْمْقُطوِع الَْوتيِن، أَلسَّ الُْقرى، أَلسَّ
أِْس  الُم َعلَى الرَّ الُم َعلَى الثَّْغِر الَْمْقُروِع بِالَْقضيِب، أَلسَّ ليِب، أَلسَّ الُم َعلَى الْبََدِن السَّ َعلَى الَْخدِّ التَّريِب، أَلسَّ
باُع  إِلَْيَها السِّ تَْختَلُِف  َو  الْعاِدياُت،  ئاُب  الذِّ ُشَها  تَْنـِهَ الَْفلَواِت،  الْعاِريَِة فِى  الُم َعلَى االَأْْجساِم  الَْمْرُفوِع، أَلسَّ

الّضـاِرياُت.1

1 .  همان.
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سالم بر آن گریبان های چـاك شده، سالم بر آن لب های خشکیده، سـالم بر آن جان های ُمستأصل 
و ناچار، سـالم بر آن ارواِح )از کالبد( خارج شده، سالم بر آن جسـدهای عـریان و برهـنه، سـالم بر آن 
بدن های الغر و نحیف، سالم بر آن خون های جاری، سالم بر آن اعضاِی قطعه قطعه شده، سالم بر آن 
سرهاِی باال رفته )بر نیزه ها(، سالم برآن بانواِن بیرون آمده )از خیمه ها(، سالم بر حّجِت پروردگاِرجهانیان، 
سالم برتو )ای حسین بن علی( و بر پدراِن پاك و طاِهـَرت، سالم برتو و بر فرزنداِن شهیدت، سالم بر 
تو و بر خانداِن یاری دهنده ات )به دین الهی(، سالم بر تو و بر فرشتگاِن ُمالزِم آرامگاهت، سالم بر آن 
کشته مظلوم، سالم بر برادِر مسمومش، سالم بر علی اکبر، سالم بر آن شیر خواِر کوچـک، سالم بر آن 
بدن های برهـنه شده، سالم بر آن خانواده ای که نزدیک )و همراه َسرَورشان( بودند، سالم بر آن به خاك 
افتادگان در بیابان ها، سالم بر آن دور افتادگان از وطن ها، سالم بر آن دفن شدگـاِن بدون کفن، سالم بر 
آن سرهای جدا شده از بدن، سالم بر آن حسابگر )اعماِل خویش برای خدا( و شکیبا، سالم بر آن مظلوِم 
بی یاور، سالم بر آن جای گرفته در خاِك پاك، سالم بر صاحـِب آن بارگـاِه عالی رتبه، سالم بر آن کسی 
که رّب جلیل او را پاك و مطّهر گردانید، سالم بر آن کسی که جبرئیل به او مباهات می نمود، سالم بر 
آن کسی که میکائیل در گهواره با او تکلّم می نمود، سالم بر آن کسی که عهد و پیمانش شکسته شد، 
سالم بر آن کسی که پرده ُحرَمتش دریده شد، سالم برآن کسی که خونش به ظلم ریخته شد، سالم 
برآنکه با خوِن زخم هایش شست و شو داده شد، سالم بر آنکه از جام های نیزه ها جرعه نوشید، سالم بر 
آن مظلومی که خونش مباح گردید، سالم بر آنکه در مأل عام سرش بریده شد، سالم بر آنکه اهل قریه ها 
دفنش نمودند، سالم بر آنکه شاهَرگش بریده شد، سالم بر آن مدافِع بی یاور، سالم بر آن َمحاسِن بخون 
خضاب شده، سالم بر آن گونه خاك آلوده، سالم بر آن بدِن برهنه، سالم بر آن دنداِن چوب خورده، سالم 
برآن سِر باالی نیزه رفته، سالم بر آن بدن های برهنه و عریانی که در بیابان ها)ِیکربالء( ُگرگ های 

تجاوزگر به آن دندان می آلودند، و درندگان خون خوار بر ِگرِد آن می گشتند.

شّدت عزای امام زمان4
خاطره کربال بسیار جانسوز و غمبار است هیچکس عمق آن فاجعه را مانند امام زمان7 درك و لمس 

نمي کند آن حضرت به یاد مصائب جانگداز و جگر سوز امام حسین7 در فرازي مي فرماید: 

ُهوُر، َو عاَقني َعْن نَْصِرك َالَْمْقُدوُر، َو لَْم أَُكْن لَِمْن حاَربَك َُمحاِربًا، َو لَِمْن نََصَب لَك  َرتْنِى الدُّ َفلَئِْن أَخَّ
فًا َعلى  ُموِع َدمًا، َحْسَرًة َعلَْيك َ، َو تََأسُّ َالَْعداَوَة ُمناِصبًا، َفالََ نُْدبَنَّك ََصباحًا َو َمسآًء، َو الََبِْكَينَّ لَك َبََدَل الدُّ
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ِة االِْكتِياِب.1 فًا، َحّتى أَُموَت بِلَْوَعِة الُْمصاِب، َو ُغصَّ ما َدهاك ََو تَلَهُّ
رات الهی مرا از یارِی تو بازداشت، و نبودم تا با آنانکه با تو  اگر چه زمانه مرا به تأخیر انداخت، و ُمقَدّ
جنگیدند بجنگم، و با کساني که با تو اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم، )در عوض( صبح و شام بر 
تو مویِه مي کنم، و به جای اشک برای تو خون گریه مي کنم، از روی حسرت و تأّسف و افسوس بر 
مصیبت هائی که برتو وارد شد، تا جائی که از فرط اندوِه مصیبت، و غم و غّصه وشّدِت حزن جان سپارم.

مقتل امام حسين7 و مصيبت گودال قتلگاه

ْرِب، َو َطَحْنَت ُجُنوَد الُْفـّجاِر، َواْقتََحْمَت َقْسَطَل الُْغباِر، ُمجالِداً  ْعِن َوالضَّ َو بََدُؤوَك بِالَْحْرِب، َفثَبَتَّ لِلطَّ
بِِذى الَْفقاِر، َكَأنََّك َعلِىٌّ الُْمْختاُر، َفلَّما َرأَْوَك ثابَِت الْجاِش، َغْيَر خآئِف َو ال خاش، نََصُبوا لََك َغوآئَِل 
ِهْم، َو أََمَر اللَّعيُن ُجُنوَدُه، َفَمنَُعوَك الْمآَء َو ُوُروَدُه، َو ناَجُزوَك الْقِتاَل، َو  َمْكِرِهْم، َو قاتَُلوَك بَِكْيِدِهْم َو َشرِّ
هاِم َو النِّباِل، َو بََسُطوا إِلَْيَك أَُكفَّ االِْصِطالِم، َو لَْم يَْرَعْوا لََك ِذمامًا، َو  عاَجُلوَك النِّزاَل، َو َرَشُقوَك بِالسِّ
ٌم فِى الَْهبَواِت، َو ُمْحتَِمٌل لاِلَأِْذيّاِت،  الراَقُبوا فيَك أَثامًا، في َقْتلِِهْم أَْولِيآَءَك، َو نَْهبِِهْم ِرحالَك، َو أَنَْت ُمَقدَّ
ماواِت، َفَأْحَدُقوا بَِك مِْن ُكّل ِالِْجهاِت، َو أَثَْخُنوَك بِالِْجراِح، َو حالُوا  َقْد َعِجبَْت مِْن َصْبِرَك َمآلئَِكُة السَّ
واِح، َو لَْم يَْبَق لََك ناِصٌر، َو أَنَْت ُمْحتَِسٌب صابٌِر، تَُذبُّ َعْن نِْسَوتَِك َو أَْوالِدَك، َحّتى  بَْينََك َو بَْيَن الرَّ
غاُة بِبَواتِِرها،  نََكُسوَك َعْن َجواِدَك، َفَهَوْيَت إِلَى االَأْْرِض َجريحًا، تََطُؤَك الُْخُيوُل بَِحوافِِرها، َو تَْعُلوَك الطُّ
َو يَميُنَك، تُديُر َطْرفًا َخفِّيًا إِلى  َو االِنْبِساِط ِشمالَُك  بِاالِنْقِباِض  اْختَلََفْت  َو  لِْلَمْوِت َجبيُنَك،  َرَشَح  َقْد 

َرْحلَِك َو بَْيتَِك، َو َقْد ُشِغْلَت بِنَْفِسَك َعْن ُولِْدَك َو أَهاليَك.2
با تو ستیز آغازیدند، پس تو به جهت زد و خورد و پیکار استوار شدی، و لشکریان فاجر را خورد و آسیا 
نمودی، و درَگرد و ُغبار ِنبرد فرو رفتی، و چنان با ذوالفقار جنگیدی، که گویا علّی مرتضی هستی، پس 
چون تو را با قلبی مطمئن، بدون ترس و هراس یافتند، شروِر مکر و حیله شان را برتو برافراشتند و از دِر 
نیـرنگ و فساد با تو قتال نمودند، و آن ملعون لشکریانش را فرمان داد، تا تو را از آب و استفاده آن منع 
نمودند، و با تو قتال نمودند، و به جنگ و مبارزه با تو شتافتند، و تیرها و خدنگ ها بسوی تو پرتاب نمودند، 
و برای استیصال و ناچار نمودن تو دست دراز کردند، و ُحرمتی برای تو مراعات نکردند، و از هیچ گناهی 
در مورد تو خودداری ننمودند، چه درکشتن آن ها، دوستانت را، و چه درغارت اثاثیه خیمه هایت، )باری( 

1 .  همان.

2 .  همان.



141 ی
�ج وا

�� م�ی�ی� �ج
�ی �� ��ش

ج
�

تو در َگرد و ُغبارهای جنگ پیش تاختی، و آزار و اذّیت های فراوانی تحّمل نمودی، آن چنانکه فرشتگاِن 
آسمان ها از صبر و شکیبائی تو به شگفت آمدند، پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند، و تو را به 
سبب زخم ها و جراحت ها ناتوان نمودند، و راه خالص و رفتن بر تو بستند، تا آنکه هیچ یاوری برایت نماند، 
ولی تو حسابگر)عمل خویش برای خدا( و صبور بودی، از زنان و فرزندانت دفاع و حمایت مي نمودی، 
تا آنکه تو را از اسِب سواری ات سرنگون نمودند، پس بابدن مجروح بر زمین سقوط کردی، در حالي که 
اسب ها تو را با ُسم های خویش کوبیدند، و سرکشان با شمشیرهای تیِزشان بر فرازت شدند، پیشانِی تو 
به عرِق مرگ مرطوب شد، و دستاِن چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود، پس گوشـه نظری 
به جانب ِخیام و َحَرَمت گرداندی، در حالي که از زنان و فرزندانت )روگردانده( به خویش مشـغول بودی.

مصيبت وداع و اسارت اهل بيت:

َو أَْسَرَع َفَرُسَك شاِرداً، إِلى ِخيامَِك قاِصداً، ُمَحْمِحمًا باِكيًا، َفلَّما َرأَْيَن النِّـسآُء َجواَدَك َمْخِزيًّا، َو نََظْرَن 
ُعوِر َعلَى الُْخُدوِد، الِطماِت الُْوُجوهِ سافِرات، َو بِالَْعويِل  َسْرَجَك َعلَْيِه َمْلِويًّا، بََرْزَن مَِن الُْخُدوِر، ناِشراِت الشُّ
ْمُر جالٌِس َعلى َصْدِرَك، َو ُمولِـٌغ َسْيَفُه َعلى  َّالت، َو إِلى َمْصَرِعَك ُمباِدرات، َو الشِّ داِعيات، َو بَْعَدالِْعزِّ ُمَذل
َك، َو َخفَِيْت أَنْفاُسَك، َو ُرفِـَع  نَْحِرَك، قابٌِض َعلى َشْيبَتَِك بَِيِدهِ، ذابِـٌح لََك بُِمَهنَِّدهِ، َقْد َسَكنَْت َحوآسُّ
َعلَى الَْقناةِ َرأُْسَك، َو ُسبَِى أَْهُلَك َكالَْعبيِد، َو ُصفُِّدوا فِى الَْحديِد، َفْوَق أَْقتاِب الَْمِطّياِت، تَْلَفُح ُوُجوَهُهْم َحرُّ 

الْهاِجراِت، ُيساُقوَن فِى الْبَراري َوالَْفلَواِت، أَْيديِهْم َمغُلولٌَة إِلَى االَأْْعناِق، ُيطاُف بِِهْم فِى االَأْْسواِق .1
]اي جد بزرگوار فراموش نکنم آن هنگام را که[ اسِب سواری ات با حال نفرت شتافت، شیـهه کشان و 
گریـان، بجانِب خیمه ها رو نمود، پس چون بانواِن َحَرم اسِب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدند، و زیِن تورا 
بر او واژگونه یافتند، از پِس پرده ها)ِی خیمه( خارج شدند، در حالي که گیسوان برگونه ها پراکنده نمودند، 
بر صورت ها می زدند و نقاب از چهره ها افکنده بودند، و به صدای بلندشیون مي زدند، و از اوِج عّزت به 
حضیض ذلّت درافتاده بودند، و به سوِی قتلگاه تو می شتافتند، در همان حال ِشمِر ملعون بر سینه مبارکت 
نشسته، و شمشیر خویش را برگلـویت سیراب مي نمود، با دستی َمحاسِن شریفت را درُمشت مي ِفشرد، )و 
با دست دیگر( با تیِغ آخته اش سر از بدنت جدا می کرد، تماِم اعضا و حواّست از حرکت ایستاد، نََفس هاِی 
مبارکت در سینه پنهان شد، و سِر مقّدست بر نیزه باالرفت، اهل و عیالت چون برِدگان به اسیری رفتند، و 
در ُغل و زنجیر آهنین بر فراز جهاِز شتران دربند شدند، گرمای )آفتاِب( نیمروز چهره هاشان می سوزاند، در 

1 .  همان.
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صحراها و بیابان ها کشیده مي شدند، دستانشان به َگرَدن ها زنجیر شده، در میان بازارها گردانده مي شدند.

آثار باطنی و ظاهری شهادت امام حسين7

نََن َو االَأْْحكاَم،  ياَم، َو نََقُضوا السُّ لوَة َو الصِّ ُلوا الصَّ َفالَْوْيُل لِْلُعصاةِ الُْفّساِق، لََقْد َقتَُلوا بَِقْتلَِك االِْْسالَم، َو َعطَّ
ُفوا آياِت الُْقْرءاِن، َو َهْملَُجوا فِى الْبَْغِى َوالُْعْدواِن، لََقْد أَْصبََح َرُسوُل اهللِ َصلَّى  َو َهَدُموا َقواِعَد االْيماِن، َو َحرَّ
َوَجلَّ َمْهُجوراً، َو ُغوِدَر الَْحقُّ إِْذ ُقِهْرَت َمْقُهوراً، َو ُفقَِد بَِفْقِدَك  اهللُ َعلَْيِه َو الِِه َمْوتُوراً، َو عاَد ِكتاُب اهللِ َعزَّ
االِْلْحاُد  َو  َوالتَّْبديُل،  التَّْغييُر  بَْعَدَك  َظَهَر  َو  َوالتَّْأويُل،  َوالتَّْنزيُل  َوالتَّْحليُل،  َوالتَّْحريُم  َوالتَّْهليُل،  التَّْكبيُر 

َوالتَّْعطيُل، َو االَأْْهوآُء َو االَأْضاليُل، َو الْفِتَُن َو االَأْباطيُل.1
وای بر این سرکشان گناهکار! چه این که باُکشتِن تو اسالم را ُکشتند، و نماز و روزه ی )خدا( را بدون 
یاوررها نمودند، و ُسّنت ها و احکام)دین( را از بین برده شکستند، و پایه هاِی ایمان را منهدم نمودند، و آیاِت 
قرآن را تحریف کرده، در )وادِی( جنایت وعداوت پیش تاختند، براستی رسوِل خدا »که درود خدا براو وآل 
او باد« )با شهادِت تو( تنها ماند! )یامظلوم واقع شد(، و کتاب خداونِد عّزوجّل َمتروك گردید، و آنگاه که تو 
مقهور و مغلوب گشتی، حّق و حقیقت مورِد خیانت واقع شد، و به فقداِن تو تکبیِر خدا و کلمه توحید، حرام 
و حالِل دین، و تنزیل و تأویِل قرآن جملگی از بین رفت، و پس از تو تغییر و تبدیِل )احکام(، کفر و اِلحاد 
و بی سرپرستِی دین، هوی و هوس ها و گمراهي ها، فتنه ها و باطل ها جملگی )برصفحه روزگار( ظاهرشد.

رسيدن خبر شهادت امام7 به مدينه

ْمِع الَْهُطوِل، قآئاِل يا َرُسوَل  ُسوِل َصلَّى اهللُ َعلَْيِه َو الِِه، َفنَعاَك إِلَْيِه بِالدَّ َك الرَّ »َفقاَم ناعيَك ِعْنَد َقْبِر َجدِّ
اهللِ ُقتَِل ِسْبُطَك َو َفتاَك، َو اْسُتبيَح أَْهُلَك َو ِحماَك، َو ُسبَِيْت بَْعَدَك َذراريَك، َو َوَقَع الَْمْحُذوُر بِِعْتَرتَِك 
َو ُفِجَعْت بَِك اُمُّك  الَْمآلئَِكُة َو االَأْنْبِيآُء،  َعّزاُه بَِك  َو  الَْمُهوُل،  َقْلُبُه  ُسوُل، َو بَكى  َفانَْزَعَج الرَّ َو َذويَك، 
بيَن، تَُعّزي أَباَك أَميَرالْـُمـْؤمِنيَن، َو اُقيَمْت لََك الَْمـاتُِم في أَْعال  ْهرآُء، َو اْختَلََفْت ُجُنوُد الَْمآلئَِكِة الُْمَقرَّ َالزَّ
مآُء َو ُسّكانُها، َو الِْجناُن َو ُخّزانُها، َو الِْهضاُب َو أَْقطاُرها،  ِعلِّّييَن، َو لََطَمْت َعلَْيَك الُْحوُر الْعيُن، َو بََكِت السَّ

ُة َو بُْنيانُها«.2 َو الْبِحاُر َو حيتانُها َو َمكَّ
پس پیِک مرگ نزِد قبر ِجّدت رسول خدا »که رحمِت بی پایاِن خداوندی بر او وآِل او باد« ایستاد، 
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و با اشِک ریزان خبِر مرِگ تو را به وی داد، و این گونه گفت که: ای رسوِل خدا! دخترزاده جوانمردت 
به  ناگواری  وقایع  و  رفتند،  اسیری  به  فرزندانت  تو  از  ُمباح گردید، پس  َحریَمت  و  شهید شد، خاندان 
عترت و خانواده  ی تو وارد شد، پس )از شنیدِن این خبر( رسول خدا مضطرب و پریشان گردید، و قلِب 
هراسناَکش بگریست، و فرشتگان و انبیاء )بخاطـر مصیبِت تو( او را تسلـیت و تعـزیت گفـتند، و مادرت 
زهـراء3 )ازانـدوِه مصیبـِت تو( دردنـاك شد و دستـه هاِی مالئکه مقـّربین درآمد و شد بودند، پـدرت 
امیرمؤمنـان7 را تعزیت مي گفتند، مجالِس ماتم و سوگواری براِی تو در اعالعلّیین برپا شد، و حورالعین 
به جهت تو به سر و صورت زدند، )در عزاِی تو( آسمان و ساکنانش، بهشت ها و نگـهبانانش، کوه ها و 

کوهپایه ها، دریاها و ماهیانش،[ شهر مّکه و پایه هایش گریستند. 1

1 .  برخی دیگر از فرازهای این زیارت این گونه است: 
الُم َعلَْیَک یا َمْوالَی َو َعلَی الَْمآل ئَِكِة الُْمَرْفِرفیَن َحْوَل ُقبَّتَِک، الْحاّفیَن بُِتْربَتَِک، الّطـآئِفیَن بَِعْرَصتِک، الْواِردیَن لِِزیاَرتَِک،  أَلسَّ
الُم َعلَْیَک َسالَم الْعاِرِف بُِحْرَمتَِک، الُْمْخلِِص في ِوَالَیـتَِک،  الُم َعلَْیَک َفإِنّي َقَصْدُت إِلَْیَک، َو َرَجْوُت الَْفْوَز لََدْیَک، أَلسَّ أَلسَّ
تَِک، الَْبریِء ِمْن أَْعدآئِـَک، َسالَم َمْن َقلُْبُه بُِمصابِک ََمْقُروٌح، َو َدْمُعُه ِعْنَد ِذْکِرَك َمْسُفوٌح، َسالَم  بَِمَحبَـّ ِب إِلَی اهللِ  الُْمَتَقرِّ
ُیوِف، َو بََذَل ُحشاَشَتُه ُدونََک  ُفوِف، لََوقاَك بَِنْفِسِه َحدَّ السُّ الَْمْفُجوِع الَْحزیِن، الْوالِِه الُْمْسَتكیِن، َسالَم َمْن لَْو کاَن َمَعَک بِالطُّ
لِلُْحُتوِف، َو جاَهَد بَْیَن َیَدْیَک، َو نََصَرَك َعلی َمْن بَغی َعلَْیَک، َو َفداَك بُِروِحِه َو َجَسِدِه َو مالِِه َو َولَِدِه، َو ُروُحُه لُِروِحَک ِفدآٌء، 
لوَة، َو اتَْیَت الزَّکوَة، َو أََمْرَت بِالَْمْعُروِف، َو نََهْیَت َعِن الُْمْنَكِر َو الُْعْدواِن، َو  َو أَْهُلُه اِلَْهلَِکَ ِوقآٌء، ...  أَْشَهُد أَ نََّک َقْد أََقْمَت الصَّ
َنَن، َو أَْطَفْأَت الِْفَتَن، َو  ْكَت بِِه َو بَِحْبلِِه َفَأْرَضْیَتُه، َو َخشیَتُه َو راَقْبَتُه َو اْسَتَجْبَتُه، َو َسَنْنَت السُّ أََطْعَت اهلَل َو ما َعَصْیَتُه، َو تََمسَّ
د َصلَّی اهلُل َعلَْیِه  َك ُمَحمَّ داِد، َو جاَهْدَت ِفی اهللِ َحقَّ الِْجهاِد، َو ُکْنَت هللِِ طآئِعاً، َو لَِجدِّ َدَعْوَت إِلَی الرَّشاِد، َو أَْوَضْحَت ُسُبَل السَّ
ِة  غاِة ُمقـاِرعاً، َو لاِْلُ مَّ ْغیاِن قاِمعاً، َو لِلطُّ َو الِِه تابِعاً، َو لَِقْوِل أَبـیَک ساِمعاً، َو إِلی َوِصیَِّة أَخیَک ُمساِرعاً، َو لِِعماِد الّدیِن راِفعاً، َو لِلطُّ
ناِصحاً، َو في َغَمراِت الَْمْوِت سابِحاً، َو لِلُْفّساِق ُمكاِفحاً، َو بُِحَجِج اهللِ قآئِماً، َو لِـاْلِْسالِم َو الُْمْسلِمیَن راِحماً، َو لِلَْحقِّ ناِصراً، َو 
ِعْنَد الَْبآلِء صابِراً، َو لِلّدیِن کالِئاً، َو َعْن َحْوَزتِِه ُمراِمیاً، تَُحوُط الُْهدی َو تَْنُصُرُه، َو تَْبُسُط الَْعْدَل َو تَْنُشُرُه، َو تَْنُصُر الّدیَن َو ُتْظِهُرُه، 
ْیتاِم، َو ِعْصَمَة  عیِف، ُکْنَت َربیَع ااْلَ ریِف، َو ُتساوي ِفی الُْحْكِم بَْیَن الَْقِویِّ َو الضَّ نِیِّ ِمَن الشَّ َو تَُكفُّ الْعابَِث َو تَْزُجُرُه، َو تَْأُخُذ لِلدَّ
َك َو أَبیَک، ُمْشبِهاً ِفی الَْوِصیَِّة اِلَخیـَک، َوِفیَّ  ااْلَناِم، َو ِعزَّ ااْلِْسالِم، َو َمْعِدَن ااْلَْحكاِم، َو َحلیَف ااْلِنْعاِم، سالِكاً َطرآئَِق َجدِّ
وابِِق، َشریَف النََّسِب، ُمنیَف  رآئِِق، َکریَم الَْخالئِِق، َعظیَم السَّ لَِم، َقویَم الطَّ داً ِفی الظُّ َیِم، ظاِهَر الَْكَرِم، ُمَتَهجِّ َمـِم، َرِضیَّ الشِّ الذِّ
رآئِِب، َجزیَل الَْمواِهِب، َحلیٌم َرشیٌد ُمنیٌب، َجواٌد َعلیٌم َشدیٌد، إِماٌم َشهیٌد، أَّواٌه  تَِب، َکثیَر الَْمناِقِب، َمْحُموَد الضَّ الَْحَسِب، َرفیَع الرُّ
مَِّة َعُضداً، َو ِفی الّطاَعِة ُمْجَتِهداً، حاِفظًا  ُسوِل َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َو الِِه َولَداً، َو لِلُْقْرءاِن َسَنداً َو لاِْلُ ُمنیٌب، َحبیٌب َمهیٌب، ُکْنَت لِلرَّ
نْیا ُزْهَد الّراِحِل َعْنها، ناِظراً إِلَْیها  ُجوِد، زاِهداً ِفی الدُّ ُکوِع َو السُّ لِلَْعْهِد َوالْمیثاِق، ناِکباً َعْن ُسُبِل الُْفّساِق باِذاًل لِلَْمْجُهوِد، َطویَل الرُّ
ُتَک َعْن زیَنتِها َمْصُروَفٌة، َو أَلْحاُظَک َعْن بَْهَجتِها َمْطُروَفٌة، َو َرْغَبُتَک ِفی  بَِعْیِن الُْمْسَتْوِحشیَن ِمْنها، امالَُک َعْنها َمْكُفوَفٌة، َو ِهمَّ
َك قاِطٌن، َو لِلّظـالِمیَن  لُْم ِقناَعُه، َو َدَعا الَْغیُّ أَْتباَعُه، َو أَنَْت في َحَرِم َجِدّ ااْلِخَرِة َمْعُروَفٌة، َحّتـی إَِذا الَْجْوُر َمدَّ باَعُه، َو أَْسَفَر الظُّ
ـَهواِت، ُتْنِكـُر الُْمْنَكـَر بَِقلْبِـَکََ َو لِسانَِک، َعلی َحَسِب طاَقتِـک  ّذاِت َو الشَّ ُمبایٌِن، َجلیُس الَْبْیِت َو الِْمْحـراِب، ُمْعَتِزٌل َعِن اللَـّ
ََو إِْمكانِـَک، ُثمَّ اْقَتضاَك الِْعلُْم لِـاْلِنْكاِر، َو لَِزَمَک ]أَلَْزَمَک :ظ[ أَْن ُتـجـاِهَد الْـُفّجـاَر، َفـِسـْرَت فـي أَْوالِدَك َو أَهـالیـَک، َو 
َنـِة، َو َدَعْوَت إِلَی اهللِ بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة، َو أََمْرَت بِإِقاَمِة الُْحُدوِد، َو  ـِ شیَعـتَِک َو َموالیَک َو َصَدْعَت بِالَْحـقِّ َو الَْبـّی
ِة  ـلِْم َو الُْعـْدواِن، َفجاَهْدتَُهْم بَْعَد ااْلیعاِز لَُهْم، َو تَْأکیِد الُْحجَّ ـْغیاِن، َو واَجُهـوَك بِالظُّ الّطاَعِة لِلَْمْعُبوِد، َو نََهْیَت َعِن الَْخبآئِِث َو الطُّ
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زيارت و مقتل علّی اكبر7 از زبان امام زمان4

َل َقتِيٍل مِْن نَْسِل َخْيِر َسلِيٍل- مِْن ُساَللَِة إِبَْراِهيَم الَْخلِيِل- َصلَّى اهللُ َعلَْيَك َو َعلَى  اَلُم َعلَْيَك يَا أَوَّ »السَّ
ُسوِل  ْحَمِن- َو َعلَى انْتَِهاِك ُحْرَمِة الرَّ - َما أَْجَرأَُهْم َعلَى الرَّ أَبِيَك- إِْذ َقاَل فِيَك َقتََل اهللُ َقْومًا َقتَُلوَك يَا بُنَيَّ

نَْيا بَْعَدَك الَْعفا- َكَأنِّي بَِك بَْيَن يََدْيَك َماثاًِل َو لِْلَكافِِريَن َقائاًِل: َعلَى الدُّ

             أَنَا َعلِيُّ بُْن الُْحَسْيِن بِْن َعلِيٍّ              نَْحُن َو بَْيــِت اهللِ أَْولَى بِالنَّبِيِّ

ْيِف أَْحِمي َعْن أَبِي ـَى يَْنثَنِي             أَْضِربُُكْم بِالسَّ ْمِح َحّت           أَْطَعُنُكْم بِالرُّ

ِعيِّ           َضْرَب ُغاَلٍم َهاِشــِميٍّ َعَربِيٍّ              َو اهللِ اَل يَْحُكُم فِينَا ابُْن الدَّ

ُتُه- َو  ََّك ابُْن َرُسولِِه- َو ُحجَّ ََّك أَْولَى بِاهللِ َو بَِرُسولِِه َو أَن ََّك- أَْشَهُد أَن َحتَّى َقَضْيَت نَْحبََك َو لَقِيَت َرب
- لََعنَُه اهللُ َو أَْخَزاُه َو َمْن  َة بِْن ُمْنقِِذ بِْن النُّْعَماِن الَْعْبِديِّ تِِه َو أَمِينِِه- َحَكَم اهللُ َعلَى َقاتِلَِك ُمرَّ أَمِيُنُه َو ابُْن ُحجَّ
َشِرَكُه فِي َقْتلَِك- َو َكانُوا َعلَْيَك َظِهيراً أَْصاَلُهُم اهللُ َجَهنَّمَ  َو ساَءْت َمِصيراً- َو َجَعلَنَا اهللُ مِْن ُماَلقِيَك َو 
َك َو أَِخيَك َو ُأمَِّك الَْمْظُلوَمِة- َو أَبَْرُأ إِلَى اهللِ مِْن أَْعَدائِِك ُأولِي الُْجُحوِد-  َك َو أَبِيَك- َو َعمِّ ُمَرافِقِي َجدِّ

اَلُم َعلَْيَك َو َرْحَمُة اهللِ َو بََرَكاتُُه«1 َو السَّ
سالم بر تو ای اولین کشته شده، از نسل بهترین سالله، از خاندان ابراهیم خلیل، درود خدا بر تو و بر 
پدر تو باد، که درباره ی تو گفت: »خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند ای فرزندم، چه چیزی آنان را 

بر خدا عاصی کرد، و بر تجاوز به حرمت و احترام رسول وا داشت، بعد از تو دنیا مباد«.
علی ابن الحسین7 خطاب به کافران رجز می خواند و می  گفت:

»من علی ابن الحسین ابن علی هستم. سوگند به خانه  ی خدا که ما به پیامبر نزدیک تر و سزاوارتریم. 
با نیزه زخمی تان می کنم تا آنجا که نیزه به خود بپیچد و با شمشیر شما را می زنم، )زدنی چون( زدن 
جوان هاشمی عربی)علوی(، و بدین گونه از پدرم حمایت می کنم. به خدا سوگند، فرزند آن پست فطرت 

بر ما حکم نخواهد راند«.

»تو به آنچه که دوست داشتی رسیدی، و پروردگارت را مالقات کردی. من شهادت می دهم که تو به خدا 

َعلَْیِهْم، َفَنَكُثوا ِذماَمَک َو بَْیَعَتَک، َو أَْسَخُطوا َربََّک َو َجدَّك ... .  ر.ك: همان.
1 .  االقبال، سید بن طاووس، ج 3، ص 73-80؛ بحاراالنوار، ج 45، ص 64-74؛ انصارالحسین، شیخ محمد مهدی شمس 

الدین، ترجمه ناصر هاشم زاده، ص 141.
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و رسولش سزاوارتری، تو فرزند رسول خدایی و فرزند حجت او و امین اویی. خدا قاتل تو» مره ابن منقذ بن 
نعمان عبدی« و کسانی را که همراه او در قتل تو شرکت کردند و علیه تو تالش نمودند، لعنت کند و خوار 
سازد، خدای آنان را داخل جهنم می کند که بازگشت گاه بسیار بدی است. خداوند ما را از دیدار کنندگان 
و رفیقان و همراهان تو و از همنشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه ات قرار دهد. از قاتالن تو 
بیزاری می جویم و به خدا پناه می برم و از خداوند در زندگی جاوید، همنشینی با تو را می طلبم و از دشمنان 
تو که منکران حق بوده اند، بیزاری می جویم و به خدا پناه می برم. سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد«.

زيارت و مقتل علّی اصغر7 از زبان امام زمان7

فِي  َدُمُه  ِد  الُْمَصعَّ َدمًا  ِط  الُْمتََشحِّ ِريِع  الصَّ الَْمْرمِيِّ  ِضيِع-  الرَّ ْفِل  الطِّ الُْحَسْيِن  بِْن  اهللِ  َعْبِد  َعلَى  اَلُم  »السَّ
ْهِم فِي َحْجِر أَبِيِه- لََعَن اهللُ َرامَِيُه َحْرَملََة بَْن َكاِهٍل الَأَْسِديَّ َو َذِويِه«.1 َماِء- الَْمْذبُوِح بِالسَّ السَّ

»سالم بر »عبداهلل بن حسین« کودك شیرخواره ای که تیر خورد و به شهادت رسید، خون را از خویش 
دور کرد و خونش در آسمان رفت. کودکی که با تیر در آغوش پدرش ذبح شد، خدا قاتل او»حرمله بن 

کاهل اسدی« و همدستانش را لعنت کند«.

زيارت ومقتل ابالفضل العّباس7 از زبان امام زمان4

اَلُم َعلَى أَبِي الَْفْضِل الَْعبَّاِس بِْن أَمِيِر الُْمْؤمِنِيَن- الُْمَواِسي أََخاُه بِنَْفِسِه اآْلِخِذ لَِغِدهِ مِْن أَْمِسِه- الَْفاِدي لَُه  »السَّ
2» ائِيَّ َفْيِل الطَّ َقاِد الُْجَهنِيَّ َو َحِكيَم بَْن الطُّ اِعي إِلَْيِه بَِمائِِه الَْمْقُطوَعِة يََداُه- لََعَن اهللُ َقاتِلَُه يَِزيَد بَْن الرُّ الَْواقِي السَّ

»سالم بر عباس ابن امیرالمؤمنین7، که با جان خویش برادرش را یاری می کرد، و به خاطر او از خود 
می گذشت، برادرش نگهبان و سرباز فداکاری بود، با وجودی که خود تشنه بود، آبی که داشت تالش کرد 
تا به حسین برساند، آنکه دو دستش بریده شد. خداوند قاتالن او »یزید بن رقاد )وقاد( حیتی« و »حکیم 

بن طفیل طائی« را لعنت کند.«

زيارت و مقتل قاسم بن الحسن7 از زبان امام زمان4

- الَْمْضُروِب َعلَى َهاَمتِِه الَْمْسُلوِب اَلَمُتُه- ِحيَن نَاَدى الُْحَسْيَن  اَلُم َعلَى الَْقاِسِم بِْن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ »السَّ

1 .  همان.

2 .  همان.
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ْقِر- َو ُهَو يَْفَحُص بِِرْجلَْيِه التَُّراَب َو الُْحَسْيُن يَُقوُل- بُْعداً لَِقْوٍم َقتَُلوَك َو َمْن  ُه َكالصَّ ُه َفَجلَّى َعلَْيِه َعمُّ َعمَّ
َك أَْن تَْدُعَوُه َفاَل ُيِجيبََك- أَْو أَْن ُيِجيبََك  َك َو أَبُوَك- ثُمَّ َقاَل َعزَّ َو اهللِ َعلَى َعمِّ َخْصُمُهْم يَْوَم الْقَِياَمِة َجدُّ
َو أَنَْت َقتِيٌل َجِديٌل َفاَل يَْنَفُعَك- َهَذا َو اهللِ يَْوٌم َكُثَر َواتُِرهُ  َو َقلَّ نَاِصُرُه- َجَعلَنَِي اهللُ َمَعُكَما يَْوَم َجْمِعُكَما- َو 
أَُكَما َو لََعَن اهللُ َقاتِلََك ُعَمَر بَْن َسْعِد بِْن ُعْرَوَة بِْن نَُفْيٍل الَأْْزِديَّ َو أَْصاَلُه َجِحيمًا- َو أََعدَّ لَُه َعَذابًا  أَنِي ُمبَوَّ بَوَّ

أَلِيمًا«.1
»سالم بر قاسم بن حسن بن علی، آنکه فرق سرش شکافته شد و فریاد و توانش از او گرفته شد، 
هنگامی که عمویش حسین را صدا زد، عمویش همچون پرنده ای تیزپرواز و چون باز شکاری، حاضر شد، 
در حالی که قاسم با پایش خاك را زیر و رو می کرد و در حال جان کندن بود، حسین فرمود: »رحمت خدا 
از گروهی که تو را کشتند دور باد. در روز قیامت جّد تو پیامبر و پدرت، دشمن آن ها خواهند بود. سپس 
فرمود: به خدا سوگند سخت و ناگوار است برای عمویت، که تو او را فریاد کنی و او تو را اجابت نکند، یا 
اجابت کند، در حالی که تو کشته شده ای )و بدنت پر از زخم است و دستهایت قطعه قطعه( و این اجابت 
هیچ سودی به تو نرساند. به خدا سوگند امروز روزی است که دشمنان عمویت بسیارند و یارانش اندکند«.
خداوند مرا در قیامت همراه شما قرار دهد و در جایگاه شما مرا نیز مکانی عطا کند. خداوند قاتل 
تو»عمرو بن سعد بن نفیل أزدی« را لعنت کند و به دوزخ اندازد و عذاب دردناکی را برای او مهیا کند«.

زيارت و مقتل مسلم بن عوسجه از زبان امام زمان4

- الَْقائِِل لِْلُحَسْيِن َو َقْد أَِذَن لَُه فِي ااِلنِْصَراِف أَ نَْحُن نَُخلِّي َعْنَك-  اَلُم َعلَى ُمْسلِِم بِْن َعْوَسَجَة الَأَْسِديِّ »السَّ
َو بَِم نَْعتَِذُر ِعْنَد اهللِ مِْن أََداِء َحقَِّك- اَل َو اهللِ َحتَّى أَْكِسَر فِي ُصُدوِرِهْم ُرْمِحي َهَذا- َو أَْضِربَُهْم بَِسْيفِي َما 
ثَبََت َقائُِمُه فِي يَِدي َو اَل ُأَفاِرُقَك- َو لَْو لَْم يَُكْن َمِعي ِساَلٌح ُأَقاتُِلُهْم بِِه لََقَذْفُتُهْم بِالِْحَجاَرةِ- َو لَْم ُأَفاِرْقَك 
َل َشِهيٍد َشِهَد هلِلِ َو َقَضى نَْحبَُه- َفُفْزَت َو َربِّ الَْكْعبَِة  َل َمْن َشَرى نَْفَسُه- َو أَوَّ َحتَّى أَُموَت َمَعَك- َو ُكْنَت أَوَّ
َشَكَر اهللُ اْستِْقَداَمَك َو ُمَواَساتََك إَِماَمَك- إِْذ َمَشى إِلَْيَك َو أَنَْت َصِريٌع- َفَقاَل يَْرَحُمَك اهللُ يَا ُمْسلَِم 
لُوا تَْبِدياًل- لََعَن اهللُ الُْمْشتَِرِكيَن فِي  بَْن َعْوَسَجَة- َو َقَرأَ َفِمْنُهْم َمْن َقضى  نَْحبَُه- َو مِْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َو ما بَدَّ

2» بَابِيَّ - َو ُمْسلَِم بَْن َعْبِد اهللِ الضَّ بَابِيَّ َو َعْبَد اهللِ بَْن َخْشَكاَرَة الْبََجلِيَّ َقْتلَِك- َعْبَد اهللِ الضَّ

1 . همان.
2 .  همان.
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»سالم بر »مسلم بن عوسجه اسدی«، که وقتی امام7 به او اجازه  ی بازگشت از صحنه  ی کربال 
را داد، خطاب به امام گفت: ایا ما تو را تنها بگذاریم. آنگاه در این باره که حق تو را به جای نیاورده ایم 
چه عذری در پیشگاه خدا بیاوریم، نه، به خدا سوگند تو را تنها نخواهیم گذاشت. آن قدر با آنان خواهیم 
جنگید تا نیزه  ی خود را در سینه  ی آنان بشکنم و تا بدان هنگام که قبضه  ی شمشیر در دست من است 
بر آنان خواهم تاخت و اگر دیگر اسلحه  ای در دستم باقی نماند، با سنگ خواهم جنگید و هرگز از تو جدا 

نخواهم شد تا آنکه همراه تو )بجنگم تا( بمیرم.«
تو ای »مسلم بن عوسجه«، اولین کسی هستی که جانش را در راه خدا عرضه کرد، نخستین شهید از 
شهیدان راه خدایی که پیمان خویش را به انجام رسانید. به خدای کعبه سوگند که رستگار شدی، سپاس و 
پاداش تو در این پیشگامی برای جهاد با کافران و یاری کردن امام7 با خدا باد. آن هنگام که امام پیش 
آمد و تو افتاده بودی، فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم بن عوسجه و این آیه را خواند: »َفِمْنُهْم َمْن 
لُوا تَْبِدیاًل« خداوند شرکت کنندگان در قتل تو، »عبداهلل بن ضبابی  َقضی  نَْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َو ما بَدَّ

و عبداهلل بن خشکاره بجلی« را لعنت کند«.

زيارت  ومقتل سعد بن عبداهلل حنفی از زبان امام زمان4

- الَْقائِِل لِْلُحَسْيِن َو َقْد أَِذَن لَُه فِي ااِلنِْصَراِف- اَل َو اهللِ اَل نَُخلِّيَك  اَلُم َعلَى َسْعِد بِْن َعْبِد اهللِ الَْحنَفِيِّ »السَّ
َّا َقْد َحفِْظنَا َغْيبََة َرُسوِل اهللِ ص فِيَك- َو اهللِ لَْو أَْعلَُم أَنِّي ُأْقتَُل ثُمَّ ُأْحَيا ثُمَّ ُأْحَرُق- ثُمَّ  َحتَّى يَْعلََم اهللُ- أَن
ََّما  ًة َما َفاَرْقُتَك- َحتَّى أَلَْقى ِحَمامِي ُدونََك َو َكْيَف أَْفَعُل َذلَِك- َو إِن ُأْذَرى َو ُيْفَعُل بِي َذلَِك َسْبِعيَن َمرَّ
َّتِي اَل انْقَِضاَء لََها أَبَداً- َفَقْد لَقِيَت ِحَماَمَك َو َواَسْيَت  ِهَي َمْوتٌَة أَْو َقْتلٌَة َواِحَدٌة- ثُمَّ ِهَي بَْعَدَها الَْكَراَمُة ال
إَِماَمَك- َو لَقِيَت مَِن اهللِ الَْكَراَمَة فِي َداِر الُْمَقاَمِة- َحَشَرنَا اهللُ َمَعُكْم فِي الُْمْستَْشَهِديَن- َو َرَزَقنَا ُمَراَفَقتَُكْم 

فِي أَْعلَى ِعلِّيِّيَن«1
»سالم بر »سعد بن عبداهلل حنفی«، که وقتی امام به او اجازه  ی بازگشت را داد؛ خطاب به امام گفت: 
هرگز تو را تنها نخواهیم گذاشت تا خداوند شاهد باشد که ما در غیبت رسول خدا6 پیمان خویش 
را درباره  ی تو حفظ کرده و به انجام رساندیم، به خدا سوگند اگر بدانم که کشته می  شوم و دوباره زنده 
می شوم، سپس بدنم را زنده زنده می سوزانند و این جریان هفتاد بار با من تکرار می گردد باز هم از تو 
جدا نخواهم شد تا آنکه در پیشگاه تو بجنگم و یا جان سپارم. چرا چنین نکنم در حالی که این تنها یک 

1 .  همان.
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بار مردن یا کشته شدن است و بعد رسیدن به کرامت و عّزتی که تا ابد پایان نخواهد داشت. سالم بر تو 
که جان خویش در این راه دادی و امام خود را یاری کردی و در زندگی جاوید از سوی خدا به کرامت 
و عزت رسیدی، خداوند ما را در میان شما شهیدان محشور کند و روزی ما را رفاقت و دوستی شما در 

»اعلی علیین« قرار دهد.«

زيارت و مقتل بشر بن عمر  حضرمی از زبان امام زمان7

- َشَكَر اهللُ لََك َقْولََك لِْلُحَسْيِن- َو َقْد أَِذَن لََك فِي ااِلنِْصَراِف-  اَلُم َعلَى بِْشِر بِْن ُعَمَر الَْحْضَرمِيِّ »السَّ
ْكبَاَن- َو أَْخُذلَُك َمَع قِلَِّة الَأْْعَواِن اَل يَُكوُن َهَذا  بَاُع َحّيًا إِْن َفاَرْقُتَك َو أَْسَأُل َعْنَك الرُّ أََكلَْتنِي إَِذْن السِّ

أَبَداً«.1
»سالم بر »بشر بن عمر حضرمی«، سپاس و حمد خدای بر تو باد که هنگامی که حسین به تو اجازه  ی 
بازگشت از صحنه  ی نبرد را داد، تو خطاب به امام گفتی: بدن من زنده زنده، خوراك درندگان وحشی باد، 
اگر تو را رها سازم و بروم و از تو )برای رفتن( مرکبی بخواهم و تو را با کمی یاران تنها گذاشته، و خود 

آسوده خاطر بازگردم، هرگز چنین نخواهد شد«.

زيارت و مقتل زهير بن قين بجّلی از زبان امام زمان4

- الَْقائِِل لِْلُحَسْيِن َو َقْد أَِذَن لَُه فِي ااِلنِْصَراِف- اَل َو اهللِ اَل يَُكوُن َذلَِك  اَلُم َعلَى ُزَهْيِر بِْن الَْقْيِن الْبََجلِيِّ »السَّ
أَبَداً- أَتُْرُك ابَْن َرُسوِل اهللِ أَِسيراً فِي يَِد الَأْْعَداِء- َو أَنُْجو اَل أََرانَِي اهللُ َذلَِك الَْيْوَم«.2

1 . همان.
2 .  دیگر شهدایی که امام عصر،  نام مبارکشان را با سالم و درود به آنها قرین ساخته عبارتند از: 

اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ بِْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن السَّ  .1
اَلُم َعلَی َجْعَفِر بِْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن  السَّ  .2

اَلُم َعلَی ُعْثَماَن بِْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن  السَّ  .3
ِد بِْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن اَلُم َعلَی ُمَحمَّ السَّ  .4

اَلُم َعلَی أَبِي بَْكِر بِْن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ  السَّ  .5
اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ بِْن الَْحَسِن السَّ  .6

یَّاِر  اَلُم َعلَی َعْوِن بِْن َعْبِد اهللِ بِْن َجْعَفٍر الطَّ السَّ  .7
ِد بِْن َعْبِد اهللِ بِْن َجْعَفٍر اَلُم َعلَی ُمَحمَّ السَّ  .8

اَلُم َعلَی َجْعَفِر بِْن َعِقیٍل السَّ  .9
ْحَمِن بِْن َعِقیٍل اَلُم َعلَی َعْبِد الرَّ السَّ  .10
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»سالم بر »زهیر بن قین بجلی«، که وقتی امام حسین7 به او نیز اجازه  ی بازگشت داد، خطاب 
اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ بِْن ُمْسلِِم بِْن َعِقیٍل السَّ  .11

اَلُم َعلَی أَبِي ُعَبْیِد اهللِ بِْن ُمْسلِِم بِْن َعِقیٍل  السَّ  .12
ِد بِْن أَبِي َسِعیِد بِْن َعِقیٍل اَلُم َعلَی ُمَحمَّ السَّ  .13

اَلُم َعلَی ُسلَْیَماَن َمْولَی الُْحَسْیِن بِْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن السَّ  .14
اَلُم َعلَی َقاِرٍب َمْولَی الُْحَسْیِن بِْن َعلِيٍّ السَّ  .15
اَلُم َعلَی ُمْنِجٍح َمْولَی الُْحَسْیِن بِْن َعلِيٍّ السَّ  .16

اَلُم َعلَی َیِزیَد بِْن ُحَصْیٍن الَْهْمَدانِيِّ الَْمْشِرِقيِّ الَْقاِري السَّ  .17
اَلُم َعلَی ُعَمَر بِْن َکْعٍب اأْلَنَْصاِريِّ السَّ  .18

اَلُم َعلَی نَُعْیِم بِْن َعْجاَلَن اأْلَنَْصاِريِّ السَّ  .19
اَلُم َعلَی َعْمِرو بِْن َقَرَظَة اأْلَنَْصاِريِّ السَّ  .20
اَلُم َعلَی َحبِیِب بِْن ُمَظاِهٍر اأْلََسِديِّ السَّ  .21

َیاِحيِّ اَلُم َعلَی الُْحرِّ بِْن َیِزیَد الرِّ السَّ  .22
اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ بِْن ُعَمْیٍر الَْكلْبِيِّ السَّ  .23

اَلُم َعلَی نَاِفِع بِْن ِهاَلِل بِْن نَاِفٍع الَْبَجلِيِّ  الُْمَراِديِّ السَّ  .24
اَلُم َعلَی أَنَِس بِْن َکاِهٍل اأْلََسِديِّ السَّ  .25

ْیَداِويِّ اَلُم َعلَی َقْیِس بِْن ُمْسِهٍر الصَّ السَّ  .26
ْحَمِن- ابَْنْي ُعْرَوَة بِْن َحَراٍق الِْغَفاِریَّْیِن )دو برادر( اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ َو َعْبِد الرَّ السَّ  .27

اَلُم َعلَی َجْوِن بِْن ُحَويٍّ َمْولَی أَبِي َذرٍّ الِْغَفاِريِّ السَّ  .29
اَلُم َعلَی َشبِیِب بِْن َعْبِد اهللِ النَّْهَشلِيِّ السَّ  .30

ْعِديِّ اِج بِْن َزْیٍد السَّ اَلُم َعلَی الَْحجَّ السَّ  .31
اَلُم َعلَی َقاِسٍط َو َکِرٍش  ابَْنْي َظِهیٍر التَّْغلِبِیَّْیِن )دو برادر( السَّ  .32

اَلُم َعلَی ِکَنانََة بِْن َعتِیٍق السَّ  .34
اَلُم َعلَی ِضْرَغاَمَة بِْن َمالٍِک   السَّ  .35

َبِعيِّ اَلُم َعلَی ُحَويِّ بِْن َمالٍِک الضُّ السَّ  .36
َبِعيِّ اَلُم َعلَی َعْمِرو بِْن ُضَبْیَعَة الضُّ السَّ  .37

اَلُم َعلَی َزْیِد بِْن ُثَبْیٍت الَْقْیِسيِّ السَّ  .38
اَلُم َعلَی َعْبِد اهللِ َو ُعَبْیِد اهللِ- ابَْنْي َیِزیَد بِْن ُثَبْیٍت الَْقْیِسيِّ )دو برادر( السَّ  .39

اَلُم َعلَی َعاِمِر بِْن ُمْسلٍِم السَّ  .41
اَلُم َعلَی َقْعَنِب بِْن َعْمٍرو التَّْمِريِّ السَّ  .42

اَلُم َعلَی َسالٍِم َمْولَی َعاِمِر بِْن ُمْسلٍِم السَّ  .43
اَلُم َعلَی َسْیِف بِْن َمالٍِک السَّ  .44

اَلُم َعلَی ُزَهْیِر بِْن بِْشٍر الَْخْثَعِميِّ السَّ  .45
اَلُم َعلَی َزْیِد بِْن َمْعِقٍل الُْجْعِفيِّ السَّ  .46

اِج بِْن َمْسُروٍق الُْجْعِفيِّ اَلُم َعلَی الَْحجَّ السَّ  .47
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به امام7 گفت: نه، به خدا سوگند هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، آیا فرزند رسول خدا را، در دست 
دشمنان اسیر شده رها سازم و خود را نجات دهم؟ خداوند چنین روزی را در زندگی به من نشان ندهد«.

اِج َو ابْنِِه اَلُم َعلَی َمْسُعوِد بِْن الَْحجَّ السَّ  .48
ِع بِْن َعْبِد اهللِ الَْعائِِذيِّ اَلُم َعلَی ُمَجمِّ السَّ  .49

ائِيِّ اَن بِْن ُشَرْیٍح الطَّ اِر بِْن َحسَّ اَلُم َعلَی َعمَّ السَّ  .50
لَْمانِيِّ اأْلَْزِديِّ اَلُم َعلَی ُحَباِب بِْن الَْحاِرِث السَّ السَّ  .51

اَلُم َعلَی ُجْنَدِب بِْن ُحْجٍر الَْخْواَلنِيِّ السَّ  .52
ْیَداِويِّ اَلُم َعلَی ُعَمَر بِْن َخالٍِد الصَّ السَّ  .53

اَلُم َعلَی َسِعیٍد َمْواَلُه السَّ  .54
اَلُم َعلَی َیِزیَد بِْن ِزَیاِد بِْن ُمَهاِصٍر الِْكْنِديِّ السَّ  .55

اَلُم َعلَی َزاِهٍد َمْولَی َعْمِرو بِْن الَْحِمِق الُْخَزاِعيِّ السَّ  .56
ْیَبانِيِّ اَلُم َعلَی َجَبلََة بِْن َعلِيٍّ الشَّ السَّ  .57

اَلُم َعلَی َسالٍِم َمْولَی بَنِي الَْمَدنِیَِّة الَْكلْبِيِّ السَّ  .58
اَلُم َعلَی أَْسلََم بِْن ُکَثْیٍر اأْلَْزِديِّ اأْلَْعَرِج السَّ  .59

اَلُم َعلَی ُزَهْیِر بِْن ُسلَْیٍم اأْلَْزِديِّ السَّ  .60
اَلُم َعلَی َقاِسِم بِْن َحبِیٍب اأْلَْزِديِّ السَّ  .61

اَلُم َعلَی ُعَمَر بِْن ُجْنَدٍب الَْحْضَرِميِّ السَّ  .62
ائِِديِّ اَلُم َعلَی أَبِي ُثَماَمَة ُعَمَر بِْن َعْبِد اهللِ الصَّ السَّ  .63

َباِميِّ اَلُم َعلَی َحْنَظلََة بِْن َسْعٍد الشِّ السَّ  .64
ْرَحبِيِّ ْحَمِن بِْن َعْبِد اهللِ بِْن الَْكِدِر اأْلَ اَلُم َعلَی َعْبِد الرَّ السَّ  .65

اِر بِْن أَبِي َساَلَمَة الَْهْمَدانِيِّ اَلُم َعلَی َعمَّ السَّ  .66
اِکِريِّ اَلُم َعلَی َعابِِس  بِْن أَبِي َشبِیٍب الشَّ السَّ  .67

اَلُم َعلَی َشْوَذٍب َمْولَی َشاِکٍر السَّ  .68
اَلُم َعلَی َشبِیِب بِْن الَْحاِرِث بِْن َسِریٍع السَّ  .69

اَلُم َعلَی َمالِِک بِْن َعْبِد بِْن َسِریٍع السَّ  .70
اِر بِْن أَبِي ِحْمَیٍر الَْفْهِميِّ الَْهْمَدانِيِّ اَلُم َعلَی َسوَّ السَّ  .71

اَلُم َعلَی َعْمِرو بِْن َعْبِد اهللِ الُْجْنُدِعيِّ .ر.ك: همان. السَّ  .72
 بنابر این عدد شهدای کربال با در نظر گرفتن تعداد شهدای مذکور در متن کمی بیشتر از هفتاد و دو و غیر از خود امام، 

دقیقًا  هشتاد نفر می باشد. )نگارنده(
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حضرت مهدی4 و زيارت امام حسين7
حاج علی بغدادی می گوید: ]در تّشرف خود[ به حضرت صاحب االمر7 عرض کردم: ای سرور ما! 
مساله ای دارم؟ فرموند: بپرس. گفتم: روضه خوان های امام حسین7، می خوانند که سلیمان اعمش، نزد 
شخصی آمد و از زیارت حضرت سّیدالّشهدا7 پرسید، آن شخص گفت: بدعت است. شب آن شخص 
در عالم رؤیا، هودجی را میان زمین و آسمان دید، سؤال کرد: در آن هودج کیست؟ گفتند: فاطمه زهرا3 
و خدیجه کبری3. گفت: به کجا می روند؟ گفتند: امشب )شب جمعه(، برای زیارت امام حسین7 

می روند. همچنین دید رقعه هایی از هودج می ریزد و در آن ها نوشته است:
»امان من النار لزّوار الحسين فى ليلة الجمعة امان من الّنار يوم القيامة؛ اين برگ امانى در روز 

قيامت براى زوار امام حسين7 در شب هاى جمعه است«.
آیا این حدیث، صحیح است؟

فرمودند: آری! راست و درست است.
گفتم: سیدنا! صحیح است که می گویند: هر کس امام حسین7 را در شب جمعه زیارت کند، این 

زیارت برگ امان از آتش است؟
فرموند: آری واهلل؛ و اشک از چشمانش جاری شد و گریست... .1

1 .  خالصه العبقری الحسان، ج 2، ص 114، س 15.
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حضرت مهدی4 و گريه بر امام حسين7
سید بحر العلوم1 روزی به قصد تشّرف به سامرا تنها به راه افتاد. در بین راه درباره  ی این مساله که 
»گریه بر امام حسین7 گناهان را می آمرزد« فکر می کرد. همان وقت متوجه شد که شخص عربی، 
سوار بر اسب به او رسید و سالم کرد. بعد در لحظه ای پرسید: جناب سید! درباره چه چیز به فکر فرو 
رفته ای؟ و در چه اندیشه ای هستی؟ اگر مساله علمی است مطرح کنید، شاید من پاسخش را بدانم. سید 
بحر العلوم فرمود: در این باره فکر می کنم که چطور می شود، خدای تعالی این همه ثواب به زائران و گریه 
کنندگان بر حضرت سیدالشهدا7 می دهد؛ مثال در هر قدمی که در راه زیارت بر می دارد، ثواب یک حج 
و یک عمره در نامه عملش نوشته می شود و برای یک قطره اشکی، تمام گناهان صغیره و کبیره اش 

آمرزیده می شود؟
آن سوار عرب فرمود: تعجب نکن! من برای شما مثالی می آورم تا مشکل حل شود.

سلطانی به همراه درباریان خود به شکار می رفت. در شکارگاه از همراهیانش دور افتاد و به سختی 
فوق العاده ای افتاد و بسیار گرسنه شد. خیمه ای را دید و وارد آن جا شد. در آن سیاه چادر، پیرزنی را 
بز، زندگی خود را  این  از راه مصرف شیر  آنان در گوشه خیمه بز شیردهی داشتند، و  با پسرش دید. 
می گذراندند. وقتی سلطان وارد شد، او را نشناختند؛ ولی برای پذیرایی از مهمان، آن بز را سر بریده و 
کباب کردند؛ زیرا چیز دیگری برای پذیرایی نداشتند. سلطان شب را همان جا خوابید و روز بعد، از ایشان 

جدا شد و خود را به درباریان رسانید و جریان را برای اطرافیان نقل کرد.
در نهایت از ایشان سؤال کرد: اگر بخواهم پاداش مهمان نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم، چه 
عملی باید انجام دهم؟ یکی از حاضران گفت: به او صد گوسفند بدهید. و دیگری که از وزیران بود، گفت: 

صد گوسفند و صد اشرفی بدهید. یکی دیگر گفت: فالن مزرعه را به ایشان بدهید. 
سلطان گفت: هر چه بدهم کم است؛ زیرا اگر سلطنت و تاج و تختم را هم بدهم، آن وقت مقابله به 
مثل کرده ام؛ چون آنان، هر چه را که داشتند به من دادند. من هم باید هر چه را که دارم، به ایشان بدهم 

تا مقابله به مثل شود.
بعد سوار عرب پرسید فرمود: حاال جناب بحرالعلوم، حضرت سّیدالّشهدا7، هر چه از مال و منال، 
اهل و عیال، پسر و برادر، دختر و خواهر و سر و پیکر داشت، همه را در راه خدا داد، پس اگر خداوند به 
زائران و گریه کنندگان، آن همه اجر و ثواب بدهد، نباید تعجب کرد؛ چون خدا - که خدائیش را نمی تواند 
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به سیدالشهدا7 بدهد - پس هر کاری که می تواند، انجام می دهد؛ یعنی، با صرف نظر از مقامات عالی 
خودش، به زائران و گریه کنندگان آن حضرت، درجاتی عنایت می کند. در عین حال این ها را جزای کامل 
برای فداکاری آن حضرت نمی داند. چون شخص عرب این مطالب را فرمود، از نظر سید بحر العلوم 

غایب شد.1

عزاداری امام عصر4 در دسته  ی طويريج
رسم این بود که علمای شیعه ی مقیم نجف اشرف روز عاشورا پیاده به کربال می رفتند. در بین راه 
محلی وجود دارد به نام »طویرج« که چهار فرسخ با کربال فاصله دارد و در این روز دسته های سینه زن، 

از آنجا به طرف کربال حرکت می کنند و علما و مراجع به آن ها ملحق شده و با آنان سینه می زنند.
سّید مهدی بحرالعلوم با عده ای از طالب به استقبال دسته ی سینه زنی طویرج رفتند. عشق واقعی 
در وجود اینان موج می زد. اول و آخر دسته به چشم نمی آمد. همه بر سر و سینه می  زدند و هرآن، شور 
و شوقشان موج می شد و اوج می گرفت و طنین آن در فضا شکسته می شد و حال تماشاچیان را منقلب 

می کرد.
صدای ضجه و مویه از هرطرف شنیده می شد. ترنم آهنگ دلنشین غریبانه مرثیه خوان با ضرب آهنگ 
دست عزاداران بر سینه های برهنه شان هماهنگ شده بود. خدا در جان و تنشان روح عشق حسینی بودن 

را دمیده بود.
میان  و  شده  لخت  سینه زن ها  سایر  مثل  تشیع،  جهان  اول  طراز  مجتهد  بحرالعلوم،  ناگهان عالمه 
جمعیت رفت و به سینه زنی پرداخت. برای لحظاتی همه غافلگیر شدند. طالب هرچه می کردند تا مانع 

بروز احساسات ایشان شوند، کاری از پیش نبردند.
عالمه خود را به دریا سپرده بود. ضجه می  زد و موهای ژولیده اش همراه خاك و خس آشفته شده بود. 
عمامه از سرش افتاده بود. ناچار چند تن از شاگردان قوی هیکل ایشان، اطراف وی را می گیرند که مبادا 

زیر دست و پا بیفتند و آسیب ببینند.
شام غریبان، »سلماسی« شاگرد مخصوص ایشان از عالمه پرسید:

»شما را به صاحب این شب مقدس سوگند می دهم به من بگویید، چه شد که شما بی اختیار وارد دسته 

1 .  العبقري الحسان، ج 1، ص 119، س 11.



ر ا �ج�یطج � ا
�ج رج �ج �یی ا ه �ا ه�� روصج

�� �ج
ج
� 156

سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری پرداختید؟
عالمه اشک هایش را پاك کرد و گفت:

»وقتی به دسته سینه زنی رسیدم، دیدم حضرت بقية اهلل4، با سر و پای برهنه میان سینه زن ها به 
سر و سینه می زنند و گریه می کنند. من هم نتوانستم طاقت بیاورم؛ پس در خدمت آن حضرت مشغول 

سینه زدن شدم«.1

گريه امام زمان4 در مصيبت حضرت ابوالفضل7
»جناب حجت االسالم آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می فرماید: من در تهران از جناب آقای حاج 
محمد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است، شنیدم که می  گفت: من از اول جوانی مقّید بودم که 
تا ممکن است گناه نکنم و آن قدر به حج بروم تا به محضر موالیم حضرت بقية  اهلل، روحی فداه، مشرف 

گردم؛ لذا سال ها به همین آرزو به مکه معظمه مشرف می  شدم.
در یکی از این سال ها که عهده دار پذیرایی جمعی از حجاج هم بودم، شب هشتم ماه ذیحجه با جمیع 
وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم قبل از آن که حجاج به عرفات بیایند، برای زواری که با من 
بودند جای بهتری تهیه کنم. تقریبا عصر روز هفتم بارها را پیاده کردم و در یکی از آن چادرهایی که 
برای ما مهیا شده بود، مستقر شدم. ضمنا متوجه شدم که غیر از من هنوز کسی به عرفات نیامده است. 
در آن هنگام یکی از شرطه هایی که برای محافظت چادرها در آنجا بود، نزد من آمد و گفت: تو چرا امشب 
این همه وسائل را به اینجا آورده  ای؟ مگر نمی دانی ممکن است سارقان در این بیابان بیایند و وسائلت 
را ببرند؟ به هر حال حاال که آمده  ای، باید تا صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بکنی. گفتم: 

مانعی ندارد، بیدار می مانم و خودم از اموالم محافظت می کنم.
آن شب در آنجا مشغول عبادت و مناجات با خدا بودم و تا صبح بیدار ماندم، تا آن که نیمه های شب 
دیدم سید بزرگواری که شال سبز به سر دارد، به در خیمه من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: 
حاج محمدعلی، سالم علیکم. من جواب سالم را دادم و از جا برخاستم. ایشان وارد خیمه شدند و پس از 
چند لحظه جمعی از جوان ها که تازه مو بر صورتشان روییده بود، مانند خدمتگزار به محضرش رسیدند. 
من ابتدا مقداری از آن ها ترسیدم، ولی پس از چند جمله که با آن آقا حرف زدم، محبت او در دلم جای 
گرفت و به آن ها اعتماد کردم. جوان ها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه تشریف آورده 

1 .  نجم الثاقب، حكایت 79؛ جنه المأوری، حكایت 54،  دیدار یار، علی کرمی، ج 2، ص 200، عبقری الحسان، ج 2، ص 68.
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بود. ایشان به من رو کرد و فرمود: حاج محمد علی! خوشا به حالت! خوشا به حالت! گفتم: چرا؟
فرمودند: شبی در بیابان عرفات بیتوته کرده ای که جّدم حضرت سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین7 هم 
در اینجا بیتوته کرده بود. من گفتم: در این شب چه باید کنیم؟ فرمودند: دو رکعت نماز می خوانیم، در 

این نماز پس از حمد، یازده مرتبه قل هواهلل بخوان.
لذا بلند شدیم و این عمل را همراه با آن آقا انجام دادیم. پس از نماز آن آقا یک دعایی خواندند که من 
از نظر مضامین، مانند آن دعا را نشنیده بودم. حال خوشی داشتند و اشک از دیدگانشان جاری بود. من 
سعی کردم که آن دعا را حفظ کنم ولی آقا فرمودند: این دعا مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را 
فراموش خواهی کرد. سپس به آن آقا گفتم: ببینید آیا توحیدم خوب است؟ فرمود: بگو. من هم به آیات 
آفاقیه و انفسیه بر وجود خدا استدالل کردم و گفتم: من معتقدم که با این دالیل، خدایی هست. فرمودند: 
برای تو همین مقدار از خداشناسی کافی است. سپس اعتقادم را به مسئله والیت برای آن آقا عرض 
کردم. فرمودند: اعتقاد خوبی داری. بعد از آن سؤال کردم که: به نظر شما اآلن حضرت امام زمان7 در 

کجا هستند. حضرت فرمودند: االن امام زمان در خیمه است.
سؤال کردم: روز عرفه، که می گویند حضرت ولی عصر7 در عرفات هستند، در کجای عرفات می 
باشند؟ فرمود: حدود جبل الرحمة. گفتم: اگر کسی آن جا برود آن حضرت را می بیند؟ فرمود: بله، او را 

می بیند ولی نمی شناسد.
گفتم: آیا فردا شب که شب عرفه است، حضرت ولی عصر7 به خیمه های حجاج تشریف می آورند و 
به آن ها توجهی دارند؟ فرمود: به خیمه شما می آید؛ زیرا شما فردا شب به عمویم حضرت ابوالفضل7 

متوسل می شوید.
در این موقع، آقا به من فرمودند: حاّج محمدعلی، چای داری؟ ناگهان متذکر شدم که من همه چیز 
آورده  ام ولی چای نیاورده ام. عرض کردم: آقا اتفاقا چای نیاورده  ام و چقدر خوب شد که شما تذکر دادید؛ 

زیرا فردا می روم و برای مسافرین چای تهیه می کنم.
آقا فرمودند: حاال چای با من. از خیمه بیرون رفتند و مقداری که به صورت ظاهر چای بود، ولی وقتی 
دم کردیم، به قدری معطر و شیرین بود که من یقین کردم، آن چای از چای های دنیا نیست، آوردند و به 
من دادند. من از آن چای دم کردم و خوردم. بعد فرمودند: غذایی داری، بخوریم؟ گفتم: بلی نان و پنیر 
هست. فرمودند: من پنیر نمی خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاور، من مقداری نان و ماست 
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خدمت شان گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند.
سپس به من فرمودند: حاج محمدعلی، به تو صد ریال )سعودی( می دهم، تو برای پدر من یک عمره 
بیاور. عرض کردم: اسم پدر شما چیست؟ فرمودند: اسم پدرم »سید حسن« است. گفتم: اسم  به جا 
خودتان چیست؟ فرمودند: سید مهدی. من پول را گرفتم و در این موقع، آقا از جا برخاستند که بروند. من 
بغل باز کردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل گرفتم. وقتی خواستم صورت شان را ببوسم، دیدم خال 
سیاه بسیار زیبایی روی گونه راست شان قرار گرفته است. لب هایم را روی آن خال گذاشتم و صورت شان 

را بوسیدم.
پس از چند لحظه که ایشان از من جدا شدند، من در بیابان عرفات هر چه این طرف و آن طرف را نگاه 
کردم کسی را ندیدم! یک مرتبه متوجه شدم که ایشان حضرت بقية اهلل، ارواحنافداه بوده  اند، به خصوص 
که اسم مرا می دانستند و فارسی حرف می زدند! نامشان مهدی7 بود و پسر امام حسن عسکری7 

بودند.
باالخره نشستم و زار زار گریه کردم. شرطه ها فکر می کردند که من خوابم برده است و سارقان اثاثیه 
مرا برده اند، دور من جمع شدند، اما من به آن ها گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و گریه ام شدید 

شد.
فردای آن روز که اهل کاروان به عرفات آمدند، من برای روحانی کاروان قضیه را نقل کردم، او هم 

برای اهل کاروان جریان را شرح داد و در میان آن ها شوری پیدا شد.
اول غروب شب عرفه، نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد از نماز با آن که من به آن ها نگفته بودم 
که آقا فرموده اند: »فردا شب من به خیمه شما می آیم؛ زیرا شما به عمویم حضرت عباس7 متوسل 
می شوید« خود به خود روحانی کاروان روضه حضرت ابوالفضل7 را خواند و شوری برپا شد و اهل 
کاروان حال خوبی پیدا کرده بودند، ولی من دائما منتظر مقدم مقدس حضرت بقية اهلل، روحی و ارواح 

العالمین لتراب مقدمه الفداء، بودم.
باالخره نزدیک بود روضه تمام شود که کاسه صبرم لبریز شد. از میان مجلس برخاستم و از خیمه 
بیرون آمدم، ناگهان دیدم حضرت ولی عصر7 بیرون خیمه ایستاده اند و به روضه گوش می  دهند و 
گریه می کنند، خواستم داد بزنم و به مردم اعالم کنم که آقا اینجاست، ولی ایشان با دست اشاره کردند 
که چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم چیزی بگویم. من این طرف در خیمه ایستاده 
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بودم و حضرت بقية اهلل، روحی فداه، آن طرف خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل7 
گریه می کردیم و من قدرت نداشتم که حتی یک قدم به طرف حضرت ولی عصر7 حرکت کنم. 

باالخره وقتی روضه تمام شد، حضرت هم تشریف بردند«.1

1 .  آثار و برکات حضرت امام حسین7، ص23، قضیه 5.
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توصیه  های کلّی
مطالعات در ساحت دین چنین نشان می دهد که شریعت، با توجّه به داشتن گزاره  های تکلیفی و سختی 
طبیعی خیلی از تکالیف برای انسان ها، برای ترویج خود و رسیدن به اهداف واالی معنوی، سامانه تبلیغی 
تعریف کرده است. توّجه به این سامانه در قالب توصیه های زیر، تبلیغ را مؤثّرتر و در ذهن و روح انسان ها 

ماندگارتر خواهد کرد.

توّجه به اصالت ها
اّولّیت عقل در خلقت،  مخاطب بودن آن در تشریع و رسول باطنی بون آن نشان می دهد که . 1

تربیت موّفق و ماندگار تربیت عقالنی است نه احساسی.
در بین مکان ها، مسجد اصالت دارد. معارف الهی را در مسجد آموزش دهید.. 2
اقامه نماز، بسیاری از اهداف فرهنگی را خود به خود محقق می کند. ان الصلوه تنها عن الفحشاء . 3

والمنكر

شروع دين از رسول و امام
بدون حّجت الهی جریان دینداری اساساً شروع نمی شود. . 1

»من اراد اهلل بدا بکم و من وّحده قبل عنکم«     
شروع ارتباط و عمده ارتباط با امامت از امام زنده است .. 2
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وظیفه  ی ما در زمان غیبت زمینه سازی ظهور و نیروسازی است، نه به غیبت امام عادت کردن.1. 3

توّجه به عينّيت ها و واقعّيت ها
تدّین به دین الهی کاری است که از انسان خواسته می شود پس باید با بالغ مبین او را همراه . 1

کرد.
با تذکّر ضعف  های انسان، باید کاری کرد که نسبت به دین حّس نیاز داشته باشد نه حّس ناز.. 2
قرآن مجید در سبک و روش تبلیغ روي » البالغ المبین« یعني تبلیغ واضح، روشن، آشکار تکیه . 3

کرده است. ومقصود از آن مطلوب بودن، سادگي و بي پیرایگي پیام است، بطوري که مخاطب 
در کمال سهولت و سادگي، آن را فهم و درك نماید. مغلق و پیچیده و در لفافه سخن گفتن و 

اصطالحات زیاد به کار بردن در تبلیغ پیامبران نبود.
کسي که مي خواهد پیامي را، آن هم پیام خدا را به مردم برساند، باید در مقابل مردم، در نهایت . 4

خضوع و فروتني باشد یعني پر مدعائي و اظهار منّیت نکند و مردم را تحقیر ننماید.
کار دینی با هر کسی زبان خاّص خود را دارد:. 5

با بّچه ها شکل بازی.  
  با جوان ها قالب حماسه سازی )پیمان حلف الفضول(.

با عرب جاهلی مدارا.  

  با سلمان فارسی علم و معرفت.

1 .  در روایات آمده است: 
»یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه«  سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1368، ب 34، ح4088.

مردمی از مشرق زمین خارج خواهند شد توطئه خواهند کرد یعنی زمینه چینی خواهند کرد برای خروج مهدی.
امام باقر7 فرمودند: 

» لیعدن احدکم لخروج القائم و لو سهما فان اهلل تعالی اذا علم ذلک من نیته رجوت الن ینسی فی عمره حتی یدرکه فیكون 
من اعوانه و انصاره « النعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، ص 320، ح 10 .

هر یک از شما باید که برای خروج حضرت قائم ]سالحی[ مهیا کند. هر چند که یک تیر باشد، که خدای تعالی هر گاه 
بداند که کسی چنین نیتی دارد امیدوارم عمرش به قدري طوالنی شود که زمان مهدی را درك کرده و از یاوران و 

سربازانش باشد.
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شروع دعوت از محّبت و اعتماد نه استدالل )جذب و دعوت نه دعوت به جذب(
شروع دعوت دینی باید همراه محّبت و اعتماد باشد نه صرف استدالل. )وانذر عشیرتک االقربین، . 1

اطعام عشیره(1  

حركت در مسير سّنت های الهی
کار ما حرکت در مسیر سّنت های الهی است. سعی، سرعت، تغییر، تسبیب اسباب، بالغ مبین و... 2. 1

توصيه  های ويژه  ی تبليغ محّرم و صفر
لزوم اقامه و احیای عزای حضرت اباعبدهلل الحسین7 و تأثیر بی بدیل آن در گرایش مردم به دین 
و معارف دینی بر مبلّغین عزیز پوشیده نیست.  شرکت پرشور مردم در جلسات عزاداری وسوز و گداز در 
آن جلسات، موجب استمرار نهضت امام حسین7 و در نتیجه استمرار فرهنگ تشّیع و جریان معنوّیت، 
اخالق و ایمان در جامعه است چرا که در واقعه عاشورا، تمام کفر برای مقابله با تمام ایمان تجهیز شده 
بود و در این رویداد تاریخ ساز، فضائل و رذائل اخالقی به مبارزه با هم برخاسته  اند و عاشورا به مجتمعی 

از فضائل اخالقی از یک طرف و رذائل اخالقی از طرف دیگر مبّدل شده است. 
برای هرچه بهتر برگزار شدن این جلسات و مفیدتر کردن آن ها می توان از توصیه  های ذیل که از 

کلمات مقام معّظم رهبری و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم استخراج شده بهره برد:
در جلسات عزاداری باید عالوه بر تحریک عاطفه و گریاندن مردم، فضائل و رذائل . 1

1 .  وقتی رسول گرامی اسالم6 برای اّولین بار به منظور علنی کردن تبلیغ خویش باالی کوه صفا آمدند؛ چنین شروع 
کردند: ای مردم! آیا مرا می شناسید؟ گفتند بله. تو محّمد امین هستی! آیا تا حاال از من دروغ شنیدید. گفتند  نه، فرمود: اگر 
من بگویم پشت این کوه عده ای سنگر گرفتند می خواهند به شما حمله کنند آیا سخن  مرا باور می کنید. گفتند بله، و بعد 
می گوید »قولو ال اله اال اهلل تفلحوا« بدون اینكه استداللی برای توحید بیاورند. یعنی اعتماد سرمایه  ی اولیّه  ی مبلّغ است. 
طبق برخی تواریخ، در صدر اسالم درصد آن هایی که با صحبت پیغمبر اکرم به دین ایمان آوردند در مقابل درصد آن هایی 

که در جنگ ها مسلمان شدند چهار برابر است.
2 .  برخی از این سنن عبارت است از: 

َوأَْن لَْیَس لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی سوره نجم )53(، آیه39.. 1
َِّذیَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُروا اهلَل َیْنُصْرُکْم َوُیَثبِّْت أَْقَداَمُكْم . سوره محّمد)47(، آیه 7.. 2 َیا أَیَُّها ال
ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم . سوره رعد)13(، آیه 11.. 3 ُر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیِّ إِنَّ اهلَل اَل ُیَغیِّ
ابی اهلل ان یجری االشیاء ااّل باسبابها. بحار، ج 2، ص 90.. 4
و... .. 5
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اخالقی برای آنان تبیین شود تا با درس آموزی از تاریخ عاشورا بتوانند ریشه  ی رذائل 
اخالقی را در وجود خود خشکانده و درخت فضائل اخالقی را به جای آن بنشاند و از 

میوه  ی آن بهره مند شوند. 
 یکی از درس های بارز عاشورا و قیام کربال، امر به معروف و نهی از منکر است و . 2

اگر جامعه  ی اسالمی الاقل همین یک درس را از واقعه عاشورا بیاموزد، بسیاری از 
معضالت اخالقی اجتماع اصالح خواهد شد و گناهانی نظیر بی حجابی، غیبت، تهمت، 
تجاوز به حقوق و اموال دیگران، شایعه پراکنی و اشاعه  ی فحشاء، از جامعه زدوده 

خواهد شد.
شکی نیست که باید نسبت به مفاسد اجتماعی تذکر داد امّا این تذکّرات باید به گونه  ای . 3

باشد که تضعیف دولت و نظام نباشد.
باشد که عقل و فهم . 4 به گونه  ای  باید  بر احساسات و عواطف،  ذکر مصیبت، عالوه 

شنونده، را به استخدام خود درآورد. 
تکرار مکررات بدون نوآوری درهر سال نشان از ضعف علمی مبلّغ و فقدان قّوت تحلیل . 5

و تولید علم در اوست. این امر برای شنوندگان نیز خسته کننده است. 
برداشِت از کلمات دیگران به شرطی خوب است، که با مجلس متناسب باشد. بنابراین . 6

هر نکته  ی خوبی لزوماً برای هر مجلسی خوب و متناسب نیست.
بهترین نوع ذکر مصیبت مقتل خوانی از روی مقاتل معتبر مانند ارشاد شیخ مفید، لهوف . 7

سیّد بن  طاووس و نفس المهموم شیخ عباس قمی است.
نمک منبر، ذکر مصیبت است. منبری که مصیبت نداشته باشد مثل آشی است که . 8

نمک نداشته باشد. 
منبر رفتن و تبلیغ معارف الهی کار انبیاء است. لذا روضه حتما باید در کنار منبر باشد.. 9

َِّذيَن ُيبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت اهللِ َويَْخَشْونَُه َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ اهللَ.1 آنان که پیام های الهی . 10 » ال
را به مردم می رسانند و از او ترسیده و از هیچ کس غیر خدا نمی ترسند«.

1 .  سورة احزاب)33(، آیة 39.
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قدر شناسی از مبلّغ و پرداخت حّق الزحمه به او وظیفه ی مردم است، اّما وظیفه ی مبلّغ . 11
این است که  چشم داشتی به پول مردم نداشته باشد و فقط به خاطر خدا تبلیغ برود.

محور قرار گرفتن افراد غیر روحانی در مجالس مذهبی - گرچه ممکن است برخی از . 12
این افراد، عالم هم باشند - یک خطر جّدی و زمینه ساز گسترش خرافات، حرف های 

ذوقی و غیر علمی است.

مجالس عزاداری محرم که ویژه بانوان در سطح منازل برگزار می شود، نباید محدود . 13
به روضه شود و باید احکام اهلل، معارف الهی و  اصول عقاید برای بانوان بیان شود. نباید 
اجازه دهیم در جلسات بانوان افرادی ورود پیدا کنند که اطالعات آن ها نسبت به دین 

کم است چرا که ورود چنین افرادی باعث ایجاد بدعت و خرافه در دین می شود.
تأثیرات تبلیغ، دفعی و آنی نیست؛ طوالنی مدت است؛ مبلّغ دین اگر ظواهری را مشاهده . 14

می کند که به گمان او ظواهر غیر دینی است، مأیوس نشود. این توّهم که جوان ها از 
دین برگشته اند، جنگ روانی است. جوان های ما و هر جواِن سالم الفطره دل به طرِف 

دین دارند و تشنه  ی حقایق دین هستند.
و حسن ختام این توصیه  ها این که؛ استاد بزرگوارمان فقیه عارف حضرت آیت اهلل . 15

العظمی بهجت1 در آخرین جلسات درس خارج فقه قبل از ماه رمضان و ماه محرم 
این روایت را تذکّر می  دادند که:

»كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم«1؛ با غير زبان هايتان ]و با عمل[ دعوت كننده  ى مردم 
باشيد.

1 .  اصول کافی، ج 2، ص 78.
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1. شناخت امام عصر7 
عصاره  ی خلقت، آیت اهلل جوادي آملي، نشر اسرا. . 1
امام مهدی7 موعود موجود، آیت اهلل جوادي آملي، نشر اسرا. . 2
تنها بر فراز، یحیی صالح نیا، مرکز آینده سازان.. 3
نگین آفرینش،  حائري، یوسفیان و باالدستیان.. 4
نینوا و انتظار تاملي نو، صادق سهرابی، یحیی صالح نیا، مسعود آقایی و دیگران.. 5
معرفت امام عصر7؛ دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، انتشارات موعود عصر تهران.. 6

2. جريان شناسی تقابل حق و باطل در تاريخ
تاریخ تمدن و ملک مهدوی،دکتر محمدهادی همایون، دانشگاه امام صادق7.. 1
تبار انحراف،جمعی از مولفان، انتشارات والء منتظر قم.. 2

3. بررسی تطبيقی مهدويت در اديان
ظهور حضرت مهدي7 از دیدگاه اسالم و مذاهب ملل جهان؛ سید اسد اهلل هاشمي شهیدي، . 1
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مسجد جمکران.
مهدي . 2 حضرت  فرهنگي  بنیاد  حائري،  مهدي  مکاتب،  و  ادیان  آینه  ي  در  مهدي7  امام 

موعود7. 

4.  آشنايی با تاريخ زندگانی امام عصر7
تاریخ عصر غیبت؛ محمدرضا جباری، مسعود پورسیدآقایی و...، انتشارات حضور قم.. 1
تاریخ سیاسی حیات امام دوازدهم7، دکتر جاسم حسین، محمدتقی آیت اللهی، انتشارات . 2

امیر کبیر.

5. آشنايی با توقيعات و مكاتبات امام عصر7 با شيعيان
نشانی از امام غایب7، دکتر محمدمهدی رکنی، انتشارات آستان قدس.. 1
تحفه امام مهدی7؛ مرحوم سیدمحمد خادمی، موعود عصر.. 2

6. تشرفات و ديدار با امام عصر7
میر مهر، مسعود پورسید آقایي، انتشارات آینده روشن.. 1
مجموعه داستان های دیدار با امام زمان7)6جلد(، مریم ضمانتی و...، موعود عصر.. 2

7. تكاليف منتظران
مکیال المکارم، مرحوم محمدتقی موسوي اصفهاني، مسجد جمکران.. 1
صحیفه مهدیه؛ سید مرتضي مجتهدي، ترجمه: محمد حسین رحیمیان، مسجد جمکران و . 2

دیگر ناشران.
استراتژي انتظار؛  اسماعیل شفیعي سروستانی، موعود عصر.. 3
انتظار و انسان معاصر، عزیز اهلل حیدري، مسجد جمکران.. 4

8. نشانه های ظهور
عصر ظهور، استاد علی کورانی، ترجمه ی مهدی حقی، چاپ و نشر بین الملل. 1
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شش ماه پایانی،مجتبی الساده،موعود عصر. 2
مهدي منتظر7، مرحوم آیت اهلل محمد جواد خراساني، انتشرات داراالصفیا. 3
امام علی7 و امام مهدی7،موعود عصر. 4

9. دوره پس از ظهور امام عصر7
چشم اندازي به حکومت حضرت مهدي7، نجم الدین طبسي، بوستان کتاب قم.. 1
دولت کریمه امام زمان7؛ سیدمرتضی مجتهدی سیستانی، انتشارات الماس.. 2
عصر زندگي، محمد حکیمي، بوستان کتاب قم.. 3

10. رجعت
عصر رجعت، محمدرضا اکبری، مسجدجمکران.. 1
رجعت، محمدرضا ضمیری، موعود عصر.. 2

 11. سيمای حضرت مهدی4 در قرآن و روايات
موعود شناسي، رضواني. 1
قزویني، . 2 قرآن، عالمه سیدهاشم بحرانی، مترجم: سیدمهدی حائری  امام مهدي در  سیماي 

مسجدجمکران.
گفتمان مهدویت، گفتمان اول، دوم، امام مهدي7 در قرآن کریم، آیت اهلل معرفت. 3
فصلنامه  ي انتظار.. 4

12. منجی و آخرالزمان در رسانه  ها و غرب
پیشگویی ها و آخرالزمان)مجموعه مقاالت(؛ شفیعی سروستانی،شاه حسینی و بلخاری و ...، . 1

موعود عصر.
هالیود و فرجام جهان؛ سید ابوالحسن علوی طباطبایی، موعود عصر.. 2
تدارك جنگ بزرگ؛گریس هالسل، انتشارات رسا.. 3
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13. آسيب شناسی انتظار
پیچک انحراف، )زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گرایش برخی از مردم به مدعیان . 1

مهدویت و نیابت در دو قرن اخیر(،جواد اسحاقیان،بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود4
قبیله حیله، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 2
نشر زالل . 3 نیک،  و سلمان علوی  علیا نسب  انجمن حجتیه؛ سید ضیاءالدین  جریان شناسی 

کوثرقم.

معّرفی کتاب

كتب عمومی
ابتدا به معّرفی چند کتاب عمومی می پردازیم:

کتاب »نینوا و انتظار تأملی نو«، حاوی مطالب مختلفی در وصف امام حسین7 و عاشورا و . 1
ارتباط آن با ظهور و حضرت مهدی4 و مقایسه  ی این دو مقوله است. این مجموعه ، به همت 
جمعی از نویسندگان تألیف شده و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی 

فرجه به زیور طبع آراسته شده است. 
برخی از مقاالت این کتاب به شرح ذیل است: 1- عاشورا معبر انتظار؛ صادق سهرابی، یحیی 
لطیف زاده.  ابوالقاسم  زواردهی،  شاکری  اهلل  روح  مهدوی؛  عّزت  و  حسینی  2-عّزت  نیا.  صالح 
3- شجاعت حسینی و مهدوی، آیینه  شجاعت علوی؛ رمضان علیزاده کاشانی. 4- سخنان امام 
حسین7 درباره حضرت مهدی4 و سخنان حضرت مهدی4 در مورد امام حسین7 ؛ 
محمد صادق کفیل. 5- نقش زنان در قیام کربال و قیام امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه ؛ عباس 
خادمیان. 6- جایگاه جوانان در صحنه عاشورا و دوران غیبت و ظهور؛ سید جعفر موسوی نسب. 

عاشورا و انتظار )پیوندها، تحلیل ها، رهیافت ها(، نویسنده: مسعود پور سید آقایی، انتشارات حضور، . 2
این کتاب در سه بخش به بررسی شباهت های بین دو نهضت یکی در گذشته تاریخ و دیگری 
در آینده تاریخ در نگاه چهارده نور مقدس پرداخته است. دربخشی از کتاب می خوانیم: یاران 
حسین7 بهترین یاران و فدایی او بودند. آنان از معرفت، محبت، اطاعت و تسلیم نسبت به 
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امام خود و سبقت در اجرای خواسته ها و فرامین او برخوردارند و در عبادت، صداقت، اخالص 
و شجاعت یگانه  ی دوران بودند. یاران مهدی7 نیز چنین اند: یاران مهدی در فرمانبرداری از 
آن حضرت بسیار کوشا و مصمم اند. آنان مطیع تر از کنیز نسبت به موالی خود هستند. آنان در 
شجاعت و شایستگی ها بر اوج رفیعی هستند نه کسی از نسل های گذشته ازآنان پیشی گرفته و 
نه از آیندگان. عابدان شب و شیران روزند، و در شجاعت قلوب شان همچون پاره  های آهن است.

پیدای پنهان: نگاهی کوتاه به حیات، سیرت و آثار حضرت مهدی4، سید مسعود پورسید آقایی، . 3
قم، حضور، 72 صفحه، پالتویی. این کتاب شامل مباحث مختصری از زندگانی امام مهدی4  
شرح نام و نسب، والدت، غیبت، سیره امام، توقیعات، دعا و نمازها است. جلوه بارز این نوشتار، 
سیره امام4 در امور مختلفی مانند سیره تربیتی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی 

و مدیریتی است.
پیشوای دوازدهم، حضرت امام حجت بن الحسن المهدی4، هیئت تحریریه مؤسسه در راه . 4

حق، قم، چاپ سوم، رقعی، 95 صفحه. این کتاب شامل مباحث تولد، اثبات غیبت و ظهور آن 
حضرت است. نویسندگان با بیان اعتقاد ادیان گوناگون به منجی و اعتقاد اهل سّنت به حضرت 
وظایف  و  ظهور  عالئم  غیبت،  عصر  در  مالقات  آن،  فواید  و  علل  غیبت،  درباره  مهدی4، 
اند. این کتاب به زبان عربی توسط محمد عبدالمنعم خاقانی  منتظران، مطالبی را بیان نموده 
الثانی عشر االمام الحجة بن الحسن المهدی4« و به زبان اردو با عنوان  با عنوان »االمام 

»بارهوین امام حضرت مهدی4« ترجمه شده است.
تنها بر فراز، یحیی صالح نیا، چاپ مؤّسسه فرهنگی تبلیغی آینده سازان، چاپ دّوم، وزیری، 288 . 5

صفحه. در مقدّمه  ی کتاب آمده است: انسان معاصر، تشنه ی تحّولی عظیم در بنیان های فکری، 
عاطفی و رفتاری خویش است. او دیگر با رگ و پی خود درك می کند »مدرنیسم« نمی تواند 
منجی قابل اعتمادی باشد. سراب»فرامدرن« نیز لب های تفتیده ی بشر امروز را در حسرت آب 
حیات گذاشته است. » مهدویت « به عنوان تجربه ی دیرین انسان، قدمتی به درازای تاریخ هزار 
و چند صد ساله ی شیعه دارد. مهدی باوری و اعتقاد به حضرت بقیه اهلل عجل اهلل فرجه به عنوان 

تنها منجی حقیقی، نظر جهان امروز را به خود معطوف داشته است.
پژوهش در عرصه ی مهدویت و تبلیغ این موضوع مقدس، از کارآمدترین روش  ها جهت برآوردن 
نیازهای فطری انسان است؛ خصوصًا در شرایط کنونی جهان معاصر که روز  به روز نظریه های 
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مادی و غیر الهی در مورد انسان، بیشتر در سراشیبی سقوط قرار می گیرند و چشمان نگران 
انسان سرگشته، بیش از پیش به دنبال یافتن راهی برای برون رفت از این سرگردانی و حیرت، 
در اندیشه ی یافتن یک منجی الهی است. »تنها بر فراز«اثری شامل در موضوع مهدویت است. 
این کتاب در قالب درسنامه ی، آموزشی با چهارده درس، به تفصیل این موضوع می پردازد. در 
پایان هر درس، سؤاالتی برای پژوهش بیشتر خواننده آورده شده و در ادامه، منابع پژوهشی معتبر 

معرفی شده اند.
از حسین7 تا مهدی4 : کتاب »از حسین7 تا مهدی4«، نیز در پی بیان رابطه ها و . 6

پیوندهای امام حسین7 و قیام او با حضرت مهدی4 و ظهور ایشان می باشد. نویسنده کتاب، 
آقای محمد رضا فؤادیان است و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود4 منتشر شده است.

اول، . 7 قم، مرکز تخصصی مهدویت، چاپ  نویسندگان،  مباحث مهدویت(،  از  ای  )گزیده  شمیم 
رقعی، 93 صفحه. جمعی از نویسندگان مرکز تخصصی مهدویت قم، برای کاربردی کردن و 
استفاده عموم از مباحث مهدویت مطالبی را با عنوان  های ضرورت طرح مباحث مهدویت، امام 
مهدی4 در یک نگاه، مهدی یاوران، وظایف منتظران، آسیب های مهدویت و پرسش و پاسخ، 
برای اجرای  اند، معرفی سایت های مهدوی و کتاب های مفید و چند طرح  را نگاشته  اثر  این 

مسابقات ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر مطالب این کتاب است.
جهان گشای عادل، سید جمال الدین دین پرور، تهران، مؤسسه االمام المهدی،  بنیاد بعثت، چاپ . 8

ششم، 1361، رقعی، 102 صفحه. در این کتاب، نویسنده پس از شرح زندگی حضرت نرجس 
خاتون و والدت امام مهدی4 ؛ به وضعیت آن دوران و چگونگی غیبت و نواب اربعه پرداخته 
است. آن گاه متن و شرح بیست حدیث از امامان درباره ی موضوعاتی چون : حتمی بودن دولت 
امام مهدی4، نامعلوم بودن ظهور، برنامه حکومت امام، ارتباط شرق و غرب و زنده شدن زمین 
با اجرای عدالت، آورده است. بررسی طول عمر و وظایف منتظران از موضوعات پایانی این کتاب 

است.
زندگانی حضرت امام زمان حجت بن الحسن4 گزیده ای از منتهی اآلمال محدث قمی، گزیده . 9

رضا استادی، قم، برگزیده، چاپ اول، 1380، رقعی، 96 صفحه. این کتاب، تاریخ زندگانی حضرت 
ولی عصر4 مسائل قبل و بعد از غیبت، نقش نایبان خاص در دوران غیبت صغرا و وظایف 
منتظران را بیان کرده است. نویسنده، بخش زندگانی امام مهدی4 از کتاب منتهی اآلمال را 
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پس از بازنگری و حذف برخی مطالب، در هفت فصل تنظیم کرده است.
عاشورا، مکتب انتظار، نویسنده: دکتر علی هراتیان، ناشر: سبط النبی6 در این نوشتار از پنجره . 10

انتظار به حماسه شکوهمند عاشورا نگریسته شده و برخی جلوه های انتظار را در واقعه کربال مرور 
کرده است و همگان را به دعا برای تعجیل فرج امام زمان تشویق و توصیه نموده است. نویسنده 
َجاِهلِیًَّۀ« به بحث  ِمیَتًۀ  َماَت  َزَمانِِه  إَِماَم  َیْعِرْف  لَْم  َو  َماَت  بر اساس حدیث شریف نبوی؛ »َمْن 
در مورد واقعه قیام امام حسین7، ماجرای عاشورا و اهمیت معرفت امام عصر پرداخته است. 
نویسنده در بیان وضعیت مردمان واقعه عاشورا، آن ها را به دو دسته تقسیم کرده است: کسانی 
که حجت خدا را شناخته و به دعوت او لبیک گفتند، در جبهه حق قرار گرفتند و گروه دوم با 
عدم پذیرش والیت حجت خدا از یاری امام زمانشان سر باز زدند عده ای به دنیای خود مشغول 
شدند و گروهی در مقابل امام شمشیر کشیدند هر چند که اهل نماز و روزه و حج و عبادات بودند. 
نویسنده همچنین متذکر این موضوع شده است، که امروز ما باید ندای »َهْل مِْن نَاِصٍر يَْنُصُرنِى« 
را لبیک گفته و یکی از مهم ترین مصادیق یاری امام زمان4 یعنی عزاداری و گریه بر امام 

حسین7 و دعا برای تعجیل فرج آن حضرت را به انجام رسانیم.

منابع مرجع )منابع روایي مهدویت(
 مراد از منابع در این جا، کتاب هاي روایي مادر و قدیمي می  باشد که از قرن سوم به بعد نوشته شده 
و منابع مادر محسوب مي شود. البته در میان منابع روایي شیعه، کتاب هایي نیز وجود دارد که در قرن 
اصحاب خاص  از  که  قیس هاللي کوفي  بن  کتاب سلیم  مثل:  است  نوشته شده  و سوم  دوم  و  اول 
امیرالمومنین7 بوده، کتاب بصائرالدرجات، کتاب محاسن برقي و... که هرکدام مرجع کتب اربعه )کافي، 
من الیحضر، تهذیب و استبصار( به  حساب مي آید. اما آنچه در معرفي منابع روایي مهدویت مد نظر 
ماست، آن از دسته کتاب هایي است که در اواخر قرن سوم تا پایان قرن پنجم جمع آوري و تدوین شده 

است. در این جا به معرفي چند مورد مهم به اختصار اشاره مي گردد.

1.  كتاب كافي
نخستین کتابي که مي توان آن را اولین کتاب جامع حدیثي و مهم ترین منبع روایي شیعه به حساب 
آورد، کتاب کافي تألیف: محمد بن یعقوب کلیني رازي، متوفي سال329 هجري قمري است. این کتاب 
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درطول مدت 20 سال جمع آوري و تدوین شده است.
شیخ  کلینی در اوایل  قرن  چهارم  از ري  به  بغداد مهاجرت  کرد و در آنجا در اواخر عمر شریف خود، 
بین  سال هاي 300 تا 320 هجري قمري یعني؛ در حدود چهل  سال  بعد از آغاز غیبت  صغري ، به مدت 
بیست  سال یعني درطي دو دهه از پایان عمر شریف خود،  کتاب  بزرگ  و ارزشمند »کافي« را تدوین  و 

به جهان اسالم عرضه نمود.
  شیخ کلیني، در سال  329 هجري قمري، در بغداد دارفاني  را وداع  گفت. سال رحلت مرحوم کلیني 
همزمان با آغاز غیبت کبري و سال وفات آخرین نائب خاص حضرت مهدي4، جناب علي بن محمد 

سمري است.
در این سال طبق توقیعي که از سوي حضرت به جناب سمري صادر گردید، حضرت آغاز غیبت کبري 

و پایان دوران غیبت صغري و نیابت خاصه را اعالم نمود.

2.   الغيبة النعماني
مؤلف و نویسنده  ی کتاب، محمد بن ابراهیم، معروف به ابو زینب نعماني، متوفي0 36هجري قمري 
است. وي شاگرد مرحوم کلیني و کاتب کتاب بزرگ کافي بوده و به همین جهت به»کاتب« نیز معروف 
می  باشد. نعماني هدف از تدوین کتاب »الغیبه« را رفع حیرت مردم و شیعیان نسبت به موضوع غیبت 

طوالني مدت امام عصر4 ذکر نموده است.
نعماني عالوه برکلیني از محضر اساتیدي چون ابن عقده، ابن عالن، ابوعلي کوفي، حمیري و دیگران، 

بهره برده است.
 از نظر وثاقت و تقوي، نعماني شخصیت کم نظیر، جلیل القدر، ثقه، خوش فکر و داراي نبوغ فوق العاده 

بوده و در شمارعلما و فقهاي بزرگ شیعه  ی دوازده امامي قرار دارد.
کتاب الغیبه نعماني، از نظر تاریخي در رتبه  اي بعد از کافي قرار دارد، از نظر اتقان و اعتبار، جزء منابع 
معتبر و درجه یک شیعي به  حساب مي آید و از نظر ویژگي ها، اولین منبع و نخستین کتاب مستقلي است 

که در خصوص موضوع غیبت نگاشته شده است.
 مرحوم نعماني، این کتاب را درسال 342 هجري قمري تالیف نموده است و براي دست یابي به منابع 
ناب حدیث، سفرهاي فراواني به مناطق گوناگون داشته است. وي به شیراز، بغداد، اردن و حلب سفر کرده 
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است و کتاب الغیبه را در این سفر نوشته است. 
 این کتاب داراي 26 باب است که در آن به موضوعاتي مثل: لزوم نگه داري سّر آل محمد: بررسي 
جریان امامت ائمه ي اثنا عشر و جایگاه قرآني و روایي آن از طریق سني و شیعه، مسأله  ی قیام قبل از قیام 
قائم عجل اهلل تعالي فرجه الشریف، مسأله  ی لزوم حجت در زمین، ضرورت تحّمل مشّقات و سختي ها 
و نامالیمات توسط شیعه در عصر غیبت، صفات و سیرت حضرت، عالیم پیش از ظهور، نهي از توقیت، 

و.... پرداخته است. 

3. كمال الدين و تمام النعمة
 تالیف محمد بن علي  بن  الحسین بن بابویه قمي متوفي 381 معروف به شیخ صدوق که از نظر قدمت 

تاریخي در رتبه سوم و از نظر اتقان و اعتبار جزء منابع درجه یک است.
 جریان تولد شیخ صدوق این چنین است که پدر صدوق علي بن حسین بن بابویه قمي، فرزند پسري 
نداشت و بنابراین نامه اي براي سومین نائب خاص حضرت مهدي  عجل اهلل تعالي فرجه الشریف جناب 
حسین بن روح، نوشت و از او خواست که وقتي خدمت حضرت رسید از حضرت درخواست کند که براي 

فرزنددار شدن وي دعا کند.
وقتي که حسین بن روح خدمت حضرت رسید سفارش و درخواست علي بن بابویه را به استحضار 
امام7 رساند وحضرت هم براي پدر صدوق دعا فرمود تا خداوند به ایشان فرزندي عنایت فرماید. علي 
بن بابویه قمي به برکت دعاي امام زمان4 داراي سه فرزند گردید که یکي از آنان شیخ صدوق است .

هدف از تألیف این کتاب رفع حیرت شیعیان در امرغیبت حضرت مهدي4 ذکرشده است. شیخ نجم 
الدین قمي در مالقاتي که باشیخ صدوق داشته است براي پاسخگویي به حیرت شیعیان، تدوین چنین 
کتابي را به شیخ صدوق پیشنهاد مي کند. هم چنین شیخ در عالم خواب به حضور امام عصر4 مي رسد، 
در عالم خواب حضرت به شیخ دستور مي دهد تا درباره  ی غیبت و بیان نمونه هاي وقوع غیبت در زندگي 
پیامبران پیشین، کتاب بنویسد، لذا شیخ بنا به توصیه و دستورامام عصر4، اقدام به نوشتن این کتاب 

ارزشمند مي نماید.

محورهاي کتاب کمال الدین:
1( پرداختن به غیبت انبیاي پیشین؛
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2( بررسي طول عمر حضرت؛
3( اثبات امامت حضرت مهدی4؛

4( توقیعات و نامه  هاي امام زمان4؛
5( علل غیبت:

 بخش عمده  ی این کتاب، بنا به توصیه و راهنمایي حضرت، مربوط به جریان غیبت پیامبران و بررسي 
علل و عوامل غیبت حضرت است. شیخ صدوق در مورد فلسفه  ی غیبت با استفاده  از روایات به عوامل 

ذیل اشاره مي کند.
الف( خوف از قتل؛

ب( امتحان و آزمایش مردم؛
ج( عدم بیعت با حکام جور؛

و در میان این عوامل، عامل اولي و سومي را مهم ترین علت غیبت مي شمارد.

4.  الغيبة طوسی
تألیف  ابوجعفر محمد بن  الحسن  بن  علی  طوسی متولّد 385 ه .ق و متوّفی 460 ه .ق.

وی  در سال  432 ه .ق و در سن  47 سالگی  کتاب  الشافی  فی  اال مامه  را خالصه  کرده  و در آن  تعدادی  
سؤ ال  و اشکال  درباره  ی  غیبت  از کتاب  الذخیره  )سید مرتضی( را ذکر نموده  و به  آن ها پاسخ  گفته  است.

شیخ طوسی در این کتاب، موضوعاتی مثل: علت  غیبت  حضرت، علت  طوالنی  شدن  غیبت  حضرت  با 
وجود شّدت  نیاز به او، علت اینکه چرا ظهور نمی کند و چه  موانعی  بر سر راه  ظهور آن  حضرت  وجود دارد؟ 

و… را با استناد به روایات مطرح کرده است. 
وی معتقد است گرچه علت تفصیلی غیبت بر ما روشن نیست اما وقتی  امامت  حضرت  ثابت  شد و 
دریافتیم  آن  حضرت  از دیدگان  پنهان  است، خواهیم  دانست  که  امام با وجود معصوم  بودن  و متعّین  بودنِ  
فرض  امامت  در او،  امام  پنهان  و غائب نمی شود، مگر آن که  یک  امر حکیمانه  به  او این  اجازه  را بدهد؛ 

هرچند مفصاًل آن  امر را نشناسیم.
این چند کتاب که به اختصار معرفی گردید، از قدیمی ترین و معتبر ترین منابع حدیثی شیعه می باشد، از 
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میان آن ها سه کتاب اخیر یعنی کتاب های: الغیبه نعمانی، کمال الدین صدوق و الغیبه شیخ طوسی، جزء 
منابع و تألیفات اولیه  ی روایی در باب مهدویت به شمار می روند.

از میان آثار و تألیفات معاصرین که احادیث مهدویت را جمع آوری نموده اند، می توان به کتاب »منتخب 
االثر« تالیف آیت اهلل صافی گلپایگانی و کتاب »معجم االحادیث االمام المهدی« اشاره کرد.

این دو کتاب و نیز جلد 52 بحاراالنوار، گرچه به عنوان منبع، بحساب نمی آید اما از این جهت معرفی 
گردید که از نظر احصا و دسته بندی روایات و استخراج منابع، تحقیقات وسیعی در آن صورت گرفته و 
بسیار در این زمینه راه گشا می باشد. مخصوصًا کتاب اخیر»معجم احادیث االمام المهدی« که با همت 

جمعی از محققین زیر نظر آقای علی کورانی، تالیف شده است.
مهدی4  حضرت  درباره  ی  کتاب  جامع ترین  و  مهدوی  احادیث  موسوعه  ی  بزرگترین  کتاب،  این 
است که توسط مؤسسۀ آل البیت در پنج جلد به چاپ رسیده که چهار جلد نخست آن روایی است که 
شامل احادیث نبوی و روایات منقول از ائمه: و جلد پنجم آن تفسیری و شامل آیات مربوط به امام 
مهدی4 و روایات ناظر به تفسیر این آیات است. تقریبا همۀ آیاتی که در روایات به امام مهدی4 
بزرگ  المعارف  دائرة  در حقیقت یک  کتاب  این  است.  آن جمع آوری گردیده  در  تأویل شده  و  تفسیر 

مهدویت است که از نظر احصاء روایات و آیات مهدویت کامل ترین مجموعه محسوب می شود.
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