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سؤال کنيد که این مطلب  ،اگر چيزی از ما اهل بيت شنيدید :خوانيمدر روایات می
تا ما در جواب ثابت ، 1«نَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهیأَ»شود؟ از کجای قرآن استفاده می

گاهی با صراحت وجزئيات  ؛استآمده های ما در قرآن ی حرفی همهکنيم ریشه
 .و گاهی با کنایه و کلی

سَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا يوَ لَ»گوش ندهيد، سخنی هر به فرمود: معصوم مثالً امام 
آن حضرت در پاسخ پرسيدند ریشه قرآنی این کالم چيست؟ از حضرت  .2«شِئْتَ

 3الوؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُإِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُفرمود: این آیه را تالوت 
   4نها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.یى اگوش و چشم و دل، همه

سَ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ يلَ» :معاشرت و همنشينی نداشته باشيد یبا هر کس :فرمودیا امام 
مَعَ الْقَوْمِ  الذِّكْرىفاَل تَقْعُدْ بَعْدَ فرماید: چرا که خداوند می ،«شِئْتَ مَنْ مَعَ

 ن.ين قوم ستمگر منشیگر( با ایپس از توجّه، )د 5نَيالظَّالِمِ

چرا که  ،«سَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَيوَ لَ»نباید بگویی، را سخنی هر  :فرمودند یا

                                                 
  .60، ص1كافي، ج. 1
 .172، ص 15، ج وسائل الشيعه. 2
 .36. اسراء، 3

 .116، ص2ر االنوار، ج. بحا4
 .68. انعام، 5
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هی نداری آنچه علم و آگا از، 1سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌيوَ ال تَقْفُ ما لَفرماید: خداوند می
 .پيروی نکن
و آداب و مناسک پوشيده بود لباس دوخته  ،به شخصی که در حال احرامحضرت 

: لباس دوخته را از تن بيرون کن. آن شخص فرمودنداحرام را رعایت نکرده بود، 
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ پرسيد در کجای قرآن این مطلب آمده است. حضرت فرمود: 

د و آنچه یريامبر براى شما آورده، بگيو آنچه پ 2كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواافَخُذُوهُ وَ ما نَهَ
 د.يكن کشما را از آن بازداشته، تر

برای  رپيامب تمام سخنانی است که پيامبر و اهل بيتدليل حجيت این آیه 
 اند.بيان کردهما 

جَ فَخَرَآنجا که از مدینه خارج شد، آیه خروج موسی را خواند.  امام حسين
وَ آیه ورود موسی به مدین را خواند،  هنگام ورود به مکه،و  3مِنْها خائِفاً یتَرَقَّبُ

  4اءَ مَدْینلَمَّا وَرَدَ مَ
های روز مطرح ها بسيار است که امامان برای آیات تاریخی، مصداقاز این نمونه

 گفتند: فالنی به سمت معاویه رفت، کردند. هنگامی که به حضرت علیمی
پيوندند. سپس این ها سنگين است، به دیگران میفرمود: چون عدالت من بر این

، در حالی که این آیه درباره 5وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعينآیه را تالوت کرد: 
 نماز است. 

به بازار رفت تا لباس احرام خریداری  نمونه دیگر آنکه روزی حضرت علی
یعنی اگر مردم اراده رفتن  6وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواخواند: ه را میکند و این آی

خواهم به مکه بروم، کردند و من هم که میبه جبهه داشتند، خودشان را مجهز می
، آیه جهاد را برای حج به باید لباس احرام فراهم کنم. در این جا حضرت علی

                                                 
 .36. اسراء، 1
 .7حشر،  .2
 .21. قصص، 3

 .23. قصص، 4
 .45. بقره، 5
 .46. توبه، 6
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 است. کار برد و این شيوه ائمه بوده 
در مسير کوفه، وقتی خبر شهادت مسلم و دیگر یاران را شنيد،  امام حسين

مِنَ الْمُؤْمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ این آیه را تالوت کرد: 
نان مردانى هستند از ميان مؤم 1نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ ینْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیالً قَضى

ى جهاد كه آنچه را با خداوند پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند )و خود را آماده
نمودند(، برخى از آنان پيمانشان را عمل كردند )و به شهادت رسيدند( و بعضى 

 دیگر در انتظار )شهادت( هستند، و هرگز )عقيده و پيمان خود را( تغيير ندادند.
 امام پس از آن که عبيد اهلل بن حرّ جعفی دعوت امام حسينو در مورد دیگر 

دهم! امام از وی روی گرداندند و را نپذیرفت و گفت: اسبم را به شما هدیه می
کنی، ما نيز به مال تو نيازی حال که در راه ما از نثار جان دریغ می»فرمودند: 

 2تَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداوَ ما كُنْتُ مُ، سپس این آیه را تالوت فرمودند: «نداریم
 گيرم.من هيچگاه گمراهان را به یاری نمی
گفتند: از مکه به سوی کوفه خارج نشو.  و هنگامی که افرادی به امام حسين

یئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِ یعَمَلِ یلِخطر تفرقه وجود دارد، امام فرمود: 
؛ عمل من برای من، و عمل شما برای شماست! شما از 3ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَیرِوَ أَنَا بَ

 دهيد بيزارم! دهم بيزارید و من )نيز( از آنچه شما انجام میآنچه من انجام می
ت سيره اهل های مختلف و متفاودر مناسبت استفاده از آیاتاینکه کوتاه سخن 

 ت.تفسير به رأی نيس ،آیاتبيت بوده و هرگز بيان مصداق جدید برای 
در ماجرای  یمصادیق روشنکه را آیاتی در این کتاب، تنها ام اینجانب سعی کرده

راه ذوقيات را بازکنيم، حد و حصری نخواهد داشت.  اما اگر ،، بيان کنمداردکربال 
: کردمیاستفاده چنين سوره قيامت  9تا  7 با برداشت ذوقی از آیاتشخصی چنانکه 

وَ »هنگامی که برق از چشم اباالفضل در اثر اصابت تير پرید، « بَرِقَ الْبَصَرُ فَإِذا»
                                                 

 .23. احزاب، 1
 .51. کهف، 2

 .41. یونس، 3
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وَ جُمِعَ الشَّمْسُ »هاشم غروب کرد و از اسب بر زمين افتاد، و قمر بنی« خَسَفَ الْقَمَرُ
یعنی امام حسين و آمد و شمس و قمر  برادربر بالين  امام حسين« وَ الْقَمَرُ

 ...جا جمع شدند.کبا هم یبرادرش عباس 
قرآن دارند، آیات با لفظی ذوقيات و احساساتی است که تشابهات  سخنان،این 

 . نداردولی داللت منطقی 
هایی که با قرآن تطبيق نمونه ،ایم از حوادث کربالسعی کردهدر این کتاب ما 

 را بيانزیرا اگر بخواهيم ذوقيات و از ذوقيات دوری کنيم،  بياوریممنطقی دارد، 
 محدودیت و خط قرمزی نخواهيم داشت.کنيم، 

 محسن قرائتی 
  97تابستان 
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دا به است که در ابت یسه شاخصه قرآن ی، دارانيحرکت امام حسقيام و 
 شهادت. و م: هجرت، جهادیپردازیها مآناهميت هریک از 

 هجرتالف( 

 اهمیت هجرت

بيان شده و جهاد  مان، هجرتیوردگار، مشروط به اد به لطف پريام قرآندر  .1
 1اهلل مَتَرَحْ رْجُونَیَئِكَ اهَدُوا... أُولَاجَرُوا وَ جَآمَنُوا... هَ است.

لِ يْبِسَ یفِو جهاد آن است كه در راه خدا و براى او باشد.  ارزش هجرت .2
  اللَّهِ

 یالِمِظَست. ا تنشیده، ظلم به خويعق دادن هدف واز دست و هجرتترک  .3
است اهىِ لشكر كفّار شدن يسمحيط ظلم و در  ماندناش نتيجهرا یز أَنْفُسِهِمْ

. باشدمیو مورد توبيخ حرام با آنان است که نوعی حمایت و همکاری  وآن
 2نَ... أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةًيكُنَّا مُسْتَضْعَفِ

شود. فرشتگان گر آغاز مىیز دير چش از هيپ« ترك هجرت»بازخواست گناه  .4
كنند که چرا جان ابتدا از آن بازخواست مىگرفتن مأمور قبض روح در لحظه 

 مَ كُنْتُمْيفِد. یط فساد هجرت نکردياز مح
د تا مؤاخذه يكن د، وگرنه از آنجا هجرتير دهييط را تغيد، محيتواناگر مى .5

                                                 
 .97. نساء، 2 .218. بقره، 1
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 1هايةً فَتُهاجِرُوا فِأَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَد. ینشو
 هجرتخروج وطره كفرند و توان يحتّى بر زنان و كودكانى كه در س هجرت .6

 2عُونَيسْتَطِیوَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال دارند، واجب است. از آن محيط را 
طره يز از سیو گر ى هجرتیكه تواناداند میكسى را مستضعف واقعى  ،قرآن .7

 3هْتَدُونَیلَةً وَ ال يعُونَ حِيسْتَطِیال داشته باشد. كفّار و مشركان را ن
ن گونه افراد، با یاست كه بخشوده شدن ا ذموم، به قدرى مهجرتک تر .8

 4هِميتُوبَ عَلَیعَسَى اللَّهُ أَنْ مطرح شده است، نه به صورت قطعى. « دیشا»

دگى نى كه در آن زنيد: هنگامى كه در محل و سرزمیفرمامى امام صادق .9
. يدكن گر هجرتیى دی، از آنجا به جاکنندمیت خدا ينافرمانى و معص يد،كنمى

 5«رهايها فاخرج منها الى غياذا عصى اللّه فى ارض انت ف»

به  ک، جهاد و كمى، مخصوص كسانى است كه اهل هجرتیى والرابطه  .10
 6اءُ بَعْضٍيأُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِگران باشند. ید

ز، یگر ان مجاهدان ومهاجران با مرفّهان هجرتيد میاسالمى با ىدر جامعه  .11
 7ءٍیتِهِمْ مِنْ شَیهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ واَلیآمَنُوا وَ لَمْ فرق باشد. 

ى د. )كلمهياهارى بخوید و نه از او يارى كنینكند، نه او را  كسى كه هجرت  .12
ت شما از یات و حمیوال»كى یتوان معنا كرد: را دو گونه مى تِهِمْیوَال
 «(ت آنان از شمایو حماک كم»گرى یو د« آنان

 آورند و هجرتمان مىینده اید كسانى را كه در آیمى بایمؤمنان سابق و قد  .13
فَأُولئِكَ  ...نَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُیوَ الَّذِقى بدانند. يكنند، همانند خود مؤمن حقمى

روى همه باز است ومسلمانى در  آرى، آغوش جامعه اسالمى، به 8مِنْكُمْ

                                                 
 . همان.1
 .98نساء،  .2
 . همان.3
 .102. توبه، 4

 .35، ص 19. بحار االنوار، ج 5
 .72فال، . ان6
 . همان.7
 .75. انفال،  8
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شترى يازات معنوى بيتواند امتست، گرچه سابقه مىيمدار بسته و انحصارى ن
 را به دنبال داشته باشد.

آمَنُوا وَ هاست. ى ارزشو جهاد، همچون تقوا، در رأس همه مان، هجرتیا  .14

 1هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ... أَعْظَمُ دَرَجَةً

رى، بلكه یى او را بپذظالم را ندارى، حقّ ندارى سلطهاگر قدرت مقابله با   .15

 2اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا یهاجَرُوا فِكنى.  هجرتاز محيط ظلم د یبا

و از آنجا ک ط را تريم، الاقل آن محیطى اثر بگذاريم در محيتواناگر نمى  .16

ور داد شبانه حضرت موسی به بنی اسرائيل دست 3یأَسْرِ بِعِبادِم. يكن هجرت
 از محيط فرعونی هجرت کنند.

 د هجرتیفوا

واید هجرت اشاره در اینجا با مروری کوتاه به آیات قرآن، به آثار و برکات و ف
 کنيم:می

عفو خداوند دریافت هاى نهيزم ار در راه خدا،د و تحمّل آزي، جهاد، تبعهجرت .1

 4لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ... ارِهِمْ وَ...یأُخْرِجُوا مِنْ دِرُوا وَ هاجَهستند. 

الْأَرْضِ  یجِدْ فِیهاجِرْ... یمَنْ ش و توسعه است. یساز گشانهي، زمهجرت .2

  5مُراغَماً
ى غربى ى مغزها ومتخصّصان و كارشناسان مسلمانى كه در كشورهااگر همه .3

دشمن  كنند، هم ضربه به برند، به كشور خود هجرتبه سر مىو غيرغربی 
 .باشدمی ت اسالم وكشورهاى اسالمىیواست وهم تق

الزم است، همچنين هجرت به علم و دانش  فراگيریبراى  هجرتچنانکه  .4

                                                 
 .20. توبه، 1
 .41. نحل، 2
 .77. طه، 3

 .195عمران، . آل4
 .100. نساء، 5
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ز الزم است. يگران نیهاى خود به دان آموختهيبسرزمين خود برای بکارگيری و 
مَهُمْ إِذا رَجَعُوا نْذِرُوا قَوْينِ وَ لِیالدِّ یتَفَقَّهُوا فِيلِفَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ... 

 1هِمْيإِلَ

آمَنُوا وَ ى الهى است. ژهیش و نزول رزق ویو جهاد، عامل بخشا هجرت .5

 2مٌیهاجَرُوا وَ جاهَدُوا ... لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِ

د، ننك هجرت نیا براى دفاع از دیباید مؤمنان لذا مان است. ی، مالزم اهجرت .6
 فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍن. یا براى شناختِ دی

گرى از یها ودكى به سوى حوزهیالزم است:  ها، دو هجرتبراى طالب حوزه .7
 ها بسوى شهرها.حوزه

ا حفظ جانِ خود، از وطن ومال بگذرند ین و یا حفظ دین یكه براى نشر دكسانى .8
 3بَوِّئَنَّهُمْنَ هاجَرُوا... لَنُیوَ الَّذِرسند. جه مىيكنند به نت و هجرت

افت امدادهاى الهى است. جوانمردان یى درنهيام براى خدا، زميو ق هجرت .9
و رفاه شهر زندگی در ام کردند و از منطقه کفر و يخدا ق یاصحاب کهف برا

منانه در غار را بر رفاه کافرانه ؤم یو زندگکردند دل کندند و هجرت کاشانه خود 
 یبرخوردار و الگو یاژهیوهای وض از نعمتدر ع یول ،ح دادنديدر شهر ترج

  4نْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِیفَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ خ شدند. یتار

دارد. نياز و حركت و مسافرت  افت فضل الهى، به هجرتیكسب درآمد و در .10

 5الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه یفَانْتَشِرُوا فِ
  

                                                 
 .122. توبه، 1
 . 74. انفال، 2
 .41. نحل، 3

 .16. کهف، 4
 .10. جمعه، 5
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 نع هجرتموا

شود كه القا مى رون به انسانيى از درون و بیهافه مهم، وسوسهين وظیدر برابر ا
تا به  ها داده شده استن وسوسهیپاسخ ا قرآندر کند، انسان را از هجرت منع می

 از جمله: نوعی اهميت هجرت مشخص شود،

د. یايكنم، ممكن است مرگ به سراغم ب د: اگر هجرتیگوخطر مرگ. انسان مى .1
م مرگ به يهر کجا باش ،باشدرسيده انسان زمان مرگ اگر  کند:قرآن بيان می

 یوَ لَوْ كُنْتُمْ ف. استوار باشيم و محکمهای گرچه در برج ،سراغ ما خواهد آمد

 1دَةٍيبُرُوجٍ مُشَ

براى انسان سخت است و وسوسه منزل دل كندن از دلبستگی به خانه وکاشانه.  .2
ا به يجاى مسكن دندهد كه بهپاسخ مى قرآنكند، ن شود كه هجرتمى

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ م. يدههاى بهشتى پاداش مىغرفهخانه و كنندگان، هجرت

 2الْجَنَّةِ غُرَفاً
 مانع هجرتهای هجرت کردن، مشکالت وسختیگاهى  .هاى هجرتسختى .3

توكّل ستقامت و ار و د با صبین وسوسه را باید: ایفرمامى قرآنمان است. یاهل ا
 ن برد.يبر خداوند از ب

، مرا د: هجرتیاست، ممكن است بگو كه به فكر هجرتن معاش. كسىيتأم .4
دهنده خداست دهد: روزىپاسخ مى قرآنكند. از درآمد و روزى محروم مى

دهد، چه وحتّى به موجوداتى كه قدرت حمل روزى خود را ندارند روزى مى
نْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یوَ كَأَهل كار و تالشند. رسد به مهاجرانى كه ا

 3اكُمْیرْزُقُها وَ إِی
خانواده و  ه و، دورى از خان، گاهى با آوارگى، هجرتو حفظ دین ندارىید یآر

                                                 
 .78. نساء، 1
 .58. عنکبوت، 2

 .60. عنکبوت، 3
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 ، چنانکه حضرت ابراهيمت از امكانات رفاهى همراه استيو محروم وطن
 یتِیأَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ. شک و سوزان مکه هجرت نمودهمراه خانواده به سرزمين خ

 1زَرْعٍ یرِ ذِيبِوادٍ غَ

ها شوند، چنانكه مرد تيو انجام مسئول د مانع حركت، هجرتیزن و فرزند نباـ 
 سارَ بِأَهْلِهِاشند. گر بیكدیهمراه  د در كنار وید آنها را رها كند، بلكه بایهم نبا

 خود حرکت کرد.با خانواده  یحضرت موس
نه به خاطر عواطف ؛ زه در زندگى خانوادگى الزم استیفه و غريان وظيتعادل مـ 

فه، يد و نه به خاطر انجام وظیو جهاد بردار فه و هجرتيز، دست از وظیو غرا
 نَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِكُمْیهَا الَّذیا أَید. یريده بگیعواطف خانوادگى را ناد

 2ميعَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَح

هجرت  د گفته شود آن است که مشکالتیکه در بحث هجرت با یگرینکته دـ 
 م.يسه کنیشتر ترک آن مقايمشکالت برا با 

 ید: کسانیفرمامی ،پنداشتندمی مانع هجرتهوا را  یکه گرم یدرباره کسان قرآن
ن ید ایبا الْحَر یال تَنْفِرُوا فِ ،کنندی میگران را از هجرت در تابستان نهیدکه 

 3قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّاسه کنند. یدوزخ مقا یگرما را با داغ
 ارد:ر نديخ نظیواقع شد که در تار نيتوسط امام حس یهجرت ،در کربال

 ،مؤمنانراه با دعوت هم یهجرت
 ،انش شهادت استیدانستند پامی که یهجرت
  ،برادر و خواهرو  همراه با کودک و سالمند یهجرت
  .همراه با انواع مشکالت یهجرت

را ترس یز ،خ کربالستیتار ،مستضعفهای ملت مشکالت یامروز دوا
 یکی از عوامل زیر است:به خاطر  ، معموالًمستضعفان از مستکبران

                                                 
 .37. ابراهيم، 1
 .14. تغابن، 2

 .81. توبه، 3
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فر هزار ن یان سيبا هفتاد و دو نفر م نيامام حس .یصره نظاممحا .1
 ر بار زور نرفت.یز یمحاصره شد ول

 داشت.نآب  یآنگونه در محاصره بود که حت نيامام حس .یم اقتصادیتحر .2
بر  یگر کسفه خداست و ايد خلیزیراه انداختند که  یموج .یغاتيتبلتهاجم  .3

 د او را کشت. یفه خروج کند بايضد خل

 تا پای جانجهاد ( ب

رٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ يونَ كَثِيقاتَلَ مَعَهُ رِبِّ ینْ مِنْ نَبِیوَ كَأَ م:يخوانمی قرآندر 
 1نَیحِبُّ الصَّابِرِیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يسَبِ یفِ

، پس براى دنديارى جنگيسامبرانى كه همراه آنان خداپرستان بيار پيو چه بس
د و تن به ذلّت د، نه سستى كردند و نه ناتوان شدنيآنچه در راه خدا به آنان رس

 ندادند و خداوند صابران را دوست دارد.
ار يخ بسیارف در تارعا همراه با مبارزه است و تعداد مجاهدان عالم و يخ انبیتار .1

 رٌيونَ كَثِيرِبِّاست. 
د. یريرس بگدخ و مقاومت آنان یمردان تاراز زندگى راد احساس ضعف، هنگام. 2

 ینْ مِنْ نَبِیوَ كَأَ
 عَهُقاتَلَ مَر نظر رهبر الهى باشد. یجنگ و جهادى حقّ است كه ز. 3
تالش  د عامل حركت وید عامل سستى و ضعف شود، بلكه بایمشكالت نبا. 4
 فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْدى گردد. یجد
كند، در راه خدا دهد و تحمّل مشكالت را آسان مىه مىيبه انسان روح آنچه. 5

 لِ اللَّهِيسَبِ یفِبودن آنهاست. 
و نه توان « فَما وَهَنُوا :بازنده خود را مىير، نه از درون روحيرزمندگانِ بص. 6

. شوندم مىيو نه در اثر فشارها تسل وَ ما ضَعُفُوا :دهندرزمى خود را از دست مى
                                                 

 .146عمران، آل. 1
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 وَ مَا اسْتَكانُوا
د: یفرماه مىیم. آیا نشویم یروز بشويدارى بر حقّ مهم است، پیفه و پايانجام وظ. 7

 .«نيحب الفاتحی»و نفرمود:  نَیحِبُّ الصَّابِرِیوَ اللَّهُ 

 جنگ میان حق و باطل

 1كافِرَةٌ لَّهِ وَ أُخْرىسَبيلِ ال فِئَتَينِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فی قَدْ كانَ لَكُمْ آیةٌ فی
شما نشانه )و  به یقين در دو گروهى كه )در جنگ بدر( با هم روبرو شدند، براى

 ه كافر بودند. كردند و گروه دیگر كدرس عبرتى( بود. گروهى در راه خدا نبرد مى
ر برابر یكدیگر داین آیه مربوط به جنگ بدر است كه دو گروهِ مسلمانان و كفّار 

شروع، و تا  ل(فتند. جنگ بين حق و باطل از فرزندان آدم )هابيل و قابيقرار گر
گران و کسانی است که طالب پایان تاریخ ادامه دارد. این جنگ بين ظالمان و سلطه

  حق و حقيقت هستند.
ها امكانات و تن است جنگ بدر نشان داد كه اراده خداوند بر اراده خلق غالب

 مادّى، عامل پيروزى نيست.
هر دو  و چاقوكش در نگاه اول هر دو گروه در حال جنگ هستند، چنانکه جرّاح

 جنایت. دیگریكنند، امّا كار جراح، خدمت است و كار شكم پاره مى
سنت خداوند در کشاکش ميان حق و باطل بر این امر نهاده شده که سرافرازی 

برای باطل و  جویان و سرافکندگی و نابودیو پيروزی همواره از آن حق و حق
وَیمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَیحِقُّ الْحَقَّ فرماید: گرایان خواهد بود. چنانکه قرآن میباطل

و خداوند با سخنان و دالیل خود باطل را نابود و حق را اثبات و استوار  2بِكَلِمَاتِهِ
 کند.می

                                                 
 .24شوری، . 2 .13عمران، . آل1
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 جهاد عاشقانه

ند در سينه مانند گردنب فرمود: مرگ در كربال عشق و نشاط بود؛ امام حسين
 دختران جوان است.

ز عسل ا)حضرت قاسم( فرمود: مرگ نزد من  فرزند سيزده ساله امام حسن 
 تر است.شيرین

م، دست از شوی زندهشویم باز  کشتهگفتند: اگر بارها مى یاران امام حسين 
 داریم.تو بر نمى

رهبر و هدف  یمان به راه،ى نشاط انشاط باالتر از رضایت و تسليم است، ریشه 
 ى باورنداشتن راه، رهبر و هدف است.نشاطى، نشانهاست و بى

 شهید یات واقعیح ج(

واَل : اندمردهاند که در راه خدا کشته شده ید کسانيال نکنيخ :فرمایدمی قرآن
 1رْزَقُونَیبِّهِمْ اءٌ عِنْدَ رَيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْيسَب ینَ قُتِلُوا فیتَحْسَبَنَّ الَّذ

بلکه  ،خ مانده استیدر تار هاآننام فقط د يال نکنيخ د:یفرمامی گرید یاهیو در آ
سْتَبْشِرُونَ ینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يفَرِحدارند.  یشاد و یواقع یزندگها آن
 2حْزَنُونیهِمْ وَ ال هُمْ ي عَلَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌینَ لَمْ یبِالَّذ
  :دیگوی میک است که سعدير از نام نيغ ،ن کلماتیا

 نبرند یین است که نامش به نکوآمرده  رد هرگزيا مرد نکونام نمیسعد
  

                                                 
 .170عمران، . آل2 .169عمران، . آل1
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 و شهادت نیامام حس

 ،د استيهم شه ،امام
 ،د استيهم فرزند شه

 ،د استيهم پدر چند شه
 ،د استيشه یهم عمو

 ،د استيشه ییهم دا
 ،د استيهم برادر شه

بِالشَّهَادَةِ وَ خَتَمْتُ لَهُ  وَ أَكْرَمْتُهُ»م: يخوانمی ثیدالشهداء است. در حديّهم س
  1«بِالسَّعَادَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَ أَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً

 در فرهنگ شهادتنقش 

 وَ مِنَ الضَّلَالَةِ تَنْقِذَ عِبَادَكَسْيكَ لِيمُهْجَتَهُ فِ وَ بَذَلَ»م: يخوانین ميارت اربعیدر ز
 نيامام حس« ابِ الْهُدَى مِنَ الرَّدَىابِ إِلَى بَيالْجَهَالَةِ وَ الْعَمَى وَ الشَّكِّ وَ الِارْتِ

ت ید به هدایو شک و ترد یخون قلبش را داد تا بندگان خدا را از جهل و کوردل
 برهاند. یوگمراه یبرساند و از سرگردان

 :نيامام حس یآر
 ستاد.یجان ا یدر دعوت به حق کم نگذاشت و تا پا .1
 دان آمد.ياران، شخصا به میعالوه بر  .2

 رد.کمردم را دعوت و با آنان اتمام حجت  خود،های بارها با خطابه .3

 «یرننصُیَ ن ناصرٍل مِهَ»کرد.  یاریدفاع از حق طلب  یاز مردم برا .4

 ذابٍن ل مِهَ» ک کند.ید عاطفه مردم را تحریبرد تا شا را امبرينام حرم پ .5
 فاع کند.دپيامبر هست که از حرم  یا کسیآ «رسول اهلل مِرَعن حَ بّذُیَ

  

                                                 
 .528، ص 1. کافی، ج 1
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 حسین یا یزید؟ ؟االمر کیستولیاُ

آن را  یادیات زیآ قرآناز اصول اعتقادات ما است و در  یمسأله امامت و رهبر
 3«عبِتَّال تَ»و  2«واعُيطِال تُ»و  1«عطِال تُ»عبير یک دسته آیات با تان کرده است. يب

 ید چرا که قابل رهبرينکن یرويپافراد ن یدستور داده است که از ا 4«عوابِتَّال تَ»و 
 ها عبارتند از:ن گروهیستند. اين

واپرست، ، ظالم، هدروغگومفسد، مسرف، غافل، گنهکار، کفور، جاهل، افراد 
 رمعتدل و...يغ

 5أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی األَمْرِ مِنْكُم :دیفرمایمقرآن  از سوی دیگر
د یاالمر با یم که اوليفهمیماز جمع این دو دسته آیات  .ديکن یروياالمر پ یاز اول

، یکه در پرونده او فساد، اسراف، ظلم، گناه، غفلت، هواپرست یرا کسیمعصوم باشد. ز
 ن نباشد، حتماً معصوم است. جهل و امثال آ

د يار به آنجا رسکبر مردم مشتبه کردند و است،  قرآناز برگرفته را که  طلبن میا
االمر  ی و اولفه رسول اهلليتکار را به عنوان خلید شرابخوار و فاسق و جنایزیکه 
 ش.ارانیو  نيمت کشتن امام حسيبه قآن هم رفته و اطاعت کردند، یپذ

 لوه کالم الهی، جنیامام حس

 7د الشهداست.ين سيامام حس 6،دالكالم استيس قرآناگر 
، زانُ قِسطيو مم: يخوانمى قرآنى ه دربارهیى سجادفهيصح 42اگر در دعاى 

 8«اشهد انّك امرتَ بالقسط»م: يخوانمى نيارت امام حسیدر ز
در  ني، امام حس9موعظة من ربّكمى پروردگار است؛ موعظه قرآناگر  

                                                 
؛  48و  1؛ احزاب،  52؛ فرقان،  28. کهف، 1

 .24؛ انسان، 10و  8قلم، 
 .151. شعراء، 2
 142؛ اعراف،  150؛ انعام،  49و  48. مائده، 3

 .18؛ جاثيه، 15؛ شوری،  26؛ ص ، 
؛ 77؛ مائده، 125؛ نساء،  208و  168. بقره، 4

 .21؛ نور، 3؛ اعراف، 152و  142انعام، 
 .59. نساء،  5
 .361، ص 2البيان، ج مجمع .6
 .70كامل الزیارات، ص .7
 .481ص 12جامع االحادیث شيعه، ج. 8
 .57یونس، . 9
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ال تعجلوا حتّى اعظكم »تا شما را به حقّ موعظه كنم.  ،ديعاشورا فرمود: عجله نكن
 1«حقّ لكمیبما 
 ني، امام حس2هدى الى الرّشدیكند؛ ت مىیمردم را به رشد هدا قرآناگر  

ل يادعوكم الى سب»كنم. د: من شما را به راه رشد و سعادت دعوت مىیفرماز مىين
 3«الرشاد

مى يز سوابق عظين نيامام حس، 4ميالعظ قرآنو الم است؛ يعظ نقرآاگر  
 5«م السوابقيعظ»دارد. 

 نيارت امام حسیدر ز ،6نيقيو انّه لحقّ النى است؛ يقیحقّ و  قرآناگر  
دى. ين رسيقیى م: آنقدر صادقانه و خالصانه عبادت كردى كه به درجهيخوانز مىين

 7نيقيحتّى اتاكَ ال
ز مقام ين نيامام حس ،8«قرآنع الينعم الشف»مقام شفاعت دارد؛  آنقراگر  

 9«نيوارزقنى شفاعة الحس»شفاعت دارد. 
م كه پرچم يخوانمى قرآنى ه دربارهیى سجادفهياگر در دعاى چهل و دوّم صح 

ت یز پرچم هداياو ن :ميخوانمى نيحسارت امامیدر ز ،«عَلَم نجاة»نجات است؛ 
 10«ة الهدىیاانّه ر»است. 

قبر ک خا ،11ما هو شفاء قرآنو نُنزّل من الشفادهنده است؛  قرآناگر  
 12«ن شفاء من كلّ داءين قبر الحسيط»ز شفاست. ين نيحسامام
ز باب حكمت الهى است. ين ني، امام حس13، منار حكمت استقرآناگر  
 14«نيالعالم ا باب حكمة ربّیك يالسالم عل»

                                                 
 .26لواعج االشجان، ص . 1
 .2جنّ ،  .2
 .128لواعج االشجان، ص  .3
 .87حجر، . 4
 .239، ص 98بحار االنوار، ج . 5
 .51حاقه، . 6
 .202كامل الزیارات، ص . 7

 .633الفصاحه، جمله نهج . 8
 .زیارت عاشورا 9.
 .70كامل الزیارات، ص . 10
 . 82اسراء، . 11
 .446، ص2، جه الفقيهمن الیحضر .12
 .140، ص2الحياة، ج. 13
 .الجنانمفاتيح. 14
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امام ، 1«آمرٌ و زاجر قرآنفالكند؛ وف و نهى از منكر مىامر به معر قرآناگر  
ز فرمود: هدف من از رفتن به كربال، امر به معروف و نهى از منكر است. ين نيحس

 شتر متوجه علمايفه بين وظیو ا 2«د أن آمر بالمعروف و اَنهى عن المنكریار»
 3ون و االحبارينهاهم الربانیلوال  خ شده است:يساکت توب یو از علماشود می

 دارند؟بازنمى هود آنان را ...یچرا علماى نصارى و 
 یسيحضرت داود و ع یحت ،ستيمسئله امر به معروف مخصوص اسالم ن

 لَ عَلىيإِسْرائینَ كَفَرُوا مِنْ بَنیلُعِنَ الَّذ :که ساکت بودند لعنت کردند یبه کسان
تَنَاهَوْنَ عَن یكَانُواْ لَا  عْتَدُونیما عَصَوْا وَ كانُوا مَ ذلِكَ بِیسَى ابْنِ مَرْيلِسانِ داوُدَ وَ ع

سى پسر يل كه كافر شدند، به زبان داود و عيكسانى از بنى اسرائ 4مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ
ان كرده و از ين،( بدان سبب بود كه آنان عصین )لعن و نفریم لعنت شدند. ایمر

دادند باز ز كارهاى زشتى كه انجام مىگر را ایكدیكردند. آنان فرمان خدا تجاوز مى
 كردند(.داشتند )و نهى از منكر نمىنمى

نت نوراً فى ك»ز نور است. ين ني، امام حس5ناينوراً مبنور است؛  قرآناگر 
 6«االصالب الشامخة

لزمانٍ و اللِناس  قرآنجعل الیلم »ى مردم است؛ خ و همهیبراى تار قرآناگر  
خ محو یم كه آثار كربال از تاريخوانز مىين نيم حس، درباره اما7«دون ناس

 8«محى رسمهیدْرس أثره و الیال »نخواهد شد. 
، شهادت امام 9ك مباركيكتاب انزلناه ال، كتاب مباركى است؛ قرآناگر  
 10«الّلهم فبارك لى فى قتله»است.  ز براى اسالم سبب بركت و رشدين نيحس

 است( امبرين سخن از پی)ا

                                                 
 .182ه البالغه، خطبنهج. 1
 .113، ص3. مکاتيب االئمه، ج2
 .63. مائده، 3
 .79ـ78. مائده، 4
 .174نساء، . 5

 .230كامل الزیارات، ص . 6
 .413، ص2سفينة البحار، ج. 7

 .397مقتل مقرّم، . 8 
 .29ص، . 9

 .164، ص1مقتل خوارزمى، ج. 10
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 نيى امام حسدرباره 1ر ذى عوجيغست؛ يچ انحرافى نيه قرآنر در اگ 
لم تَمِلْ من حقّ الى »رد. دا نكيش پیاى از حق به باطل گرام: لحظهيخوانز مىين

 2«باطل
م یخالق كرز داراى اين ني، امام حس3میكر قرآنانّه لم است؛ ی، كرقرآناگر  

 4«م الخالئقیو كر»است. 
ت ر بار ذلّین فرمود: هرگز زي، امام حس5زیانّه لكتاب عزاست؛  زی، عزقرآناگر  

 6«هات منّا الذّلةيه»روم. نمى
ن ي، امام حس7... العروة الوثقىقرآنانّ هذا السمان محكم است؛ ی، رقرآناگر  

نة النجاة و العروة ي. سفن..يانّ الحس»سمانِ محكم است. یز كشتى نجات و رين
 8«الوثقى

ز ين ني، امام حس9نة من ربّكميجائكم بل آشكار است؛ ينه و دليب، قرآناگر  
 10«نة من ربّكياَشهد اَنّكَ على ب»نگونه است. یا

ارت قبر یز 11اليترت قرآنو رتّل الد آرام و با تأنّى تالوت كرد؛ یرا با قرآناگر  
 12«ليذلد اليامش بمشى العبو»داد. هاى آهسته انجام د با گامیز باين را نيامام حس

 نيارت امام حسیز 13«فاقروه بالحُزن»د با حزن باشد؛ یبا قرآناگر تالوت  
 14«ب شعثيفَزُره و انت كئ»ن باشد. د با حزیز باين

 كالم الهى است. یجلوهناطق و  قرآن نيآرى، حس 

                                                 
 .28زمر، . 1
 .561، ص 4فروع كافى، ج . 2
 .77واقعه، . 3
 .7ص هموم، المنفس. 4
 .41فصّلت، . 5
 .54لهوف، . 6
 .31، ص 92بحار االنوار، ج . 7

 .6 ص ،)ع( پرتوى از عظمت حسين.  8
 .157انعام، . 9

 .565، ص 4فروع كافى، ج . 10
 .4مزمّل، . 11
 .221كامل الزیارات، ص. 12
 . 857، ص 4، ج وسائل الشيعه. 13
 .131كامل الزیارات، ص. 14
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 خالصانه زهیانگ

گان اگر بر ر كردن گرسنيار توجّه دارد، حتّى سيى انسان بسزهياسالم به انگ
 ارزش است.ر الهى داشته باشد، بىيى غزهياساس اخالص نباشد و انگ

ى اوّل آن به شدّت هیاست كه در ده آ« عبس»ى سوره قرآنهاى كى از سورهی 
 عبوس کردننا نه يى عبوس شد، در حالى كه نابینايكند كه چرا به روى نابانتقاد مى

داند، نه به خاطر دن را زشت مىند و نه خنده را، امّا اسالم اصل عبوس بويبرا مى
ند، نه يبىدن مردم. اسالم ارزشها و ضد ارزشها را واقعى ميا نفهمیدن يفهم

 اسى، اقتصادى و تعصّبى.يقراردادى، س
زه امام و يگانتقام نبود، ان طلبى یاى، قدرتی، خودنمانيى امام حسزهيانگ 

ام و تظاهر ن به مال، مقديرس ،ارانشیى زهين جدّش بود. انگیارانش اصالح دی
ه يامبرابر كاخ بنى ر شده امام، درياسک نبود، آنان با خدا معامله كردند و لذا كود

الحمدللّه »كنم؛ هاى شن خدا را شكر مىد: به عدد دانهیفرماكند و مىسخنرانى مى
زى يد: چیفرمازانش مىینب كبرى پس از شهادت عزیو ز« عدد الرمل و الحصى

د یر خدا باشد، بايغ زهيدر حالى كه اگر انگ« اليالّ جمإ تُیأما ر»دم؛ یندى یبایجز ز
 ها در كار باشد.ها و ناسپاسىهیگال

 انتخاب آگاهانه

آغاز سفر تا  آگاه بودند. ازاز پایان کار  نياران امام حسیى در كربال همه
انتخاب ک ید، ن سفر برگشتى ندارین بود كه ایى اكربال تمام جمالت امام نشانه

 آزادانه، آگاهانه، مخلصانه و عاشقانه بود.
أَعْيُنَهُمْ تَفيضُ و سوزى ارزش دارد كه بر اساس آگاهى باشد؛ ک در اسالم اش

 1مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
د یزینب كبرى خطاب به ید ندارد. زین كه آمد، انسان در كار خود ترديقیباور و 

                                                 
 . 83مائده،  .1
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 «انّى الستصغركَ»دانم؛ مىک وچد: من تو را پست و كیگومى
چ يشود و هدا كرد، پخته مىين پيقیآرى اگر انسان در اثر معرفت و شناخت 

مكن است داغ شد، م عواطفشود، ولى اگر بر اساس احساسات و اى خام نمىپخته
 شود. سرد شود، چون هر داغى سرد مى د،یترددر اثر بعد از مدّتى 

گرى دخول یمان و دیكى دخول مردم در فضاى ایم: یدو نوع دخول دار قرآندر 
 اللّهِ نِیى دِفِ لونَخُدْیَمان آسان است؛ یادر مان در فضاى دل. داخل شدن مردم یا
ى فِ انُمَی اإللِخُدْیَا مَّلَ وَمان در دل، كار سختى است؛ یامّا داخل شدن ا 1اجاوَفْاَ
 2مْكُلوبِقُ

به  است كه حضرت علىعيد غدیر شب سم، ینون سطرها را مىیاكنون كه ا
دند یبودند، صحنه را د جاًاوَفْاَ اللّهِ نِیى دِفِ لونَخُدْیَامامت نصب شد، همانها كه 

ان در قلبشان میرا ایرا رها كردند، ز هم گفتند، اما پس از چندى علىک یو تبر
 .دممر دل ن درید ورودن با یمردم در د ورودن است تفاوت یداخل نشده بود. ا

  

                                                 
 .14حجرات، . 2 .2 نصر،. 1
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 قرآنن بر اساس یحرکت امام حس

 به آن استناد فرمودند: حرکتر يدر مس نياتى كه امام حسیآ
م گرفت از امام ينه )مروان( تصمید در مدیزینده یكه نما نگامیه ه اوّل:یآ
« ا مروان فانّك رجسیلك یو»رد، امام فرمود: يعت بگيد بیزیبراى  نيحس

م كه خداوند در شأن ما فرموده است: ياى هستنوادهد هستى و ما خايواى برتو، تو پل
همانا خداوند  1إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

د و شما یاى( را بزداو شبههک دى )احتمالى، شيت هر پليبخواهد كه از شما اهلمى
 زه بدارد.يد پاكیاد و شیرا چنانكه با

اى كه قبل از حركت به كربال نامهتيان وصیدر پا نيامام حس ه دوّم:یآ
 2بُياُنِ هِيْلَإِ وَ تُلْكَّوَتَ هِيلَعَ اللّهِبِ الَّإِى قِيوفِا تَمَ وَه استناد كردند: ین آینوشتند، به ا

 ام.ه او روى آوردهام و بست كه بر او توكّل كردهيق من جز به )اراده( خداوند نيتوف
نه به سوى مكه خارج ید، از مدیزیعت با يكه براى فرار از بنگامی ه ه سوّم:یآ

 بِّرَ لَاقَ بُقَّرَتَیَ فاًائِا خَهَنْمِ جَرَخَفَه را تالوت فرمودند: ین آیرجب(، ا 28شدند )
رون شد و يران بآنگاه كه )موسى( از آنجا ترسان و نگ 3نَيمِالِالظَّ ومِقَالْ نَى مِنِجِّنَ

 گفت: پروردگارا! مرا از قوم ستمكار نجات بده.
نه یبه سوى مد نيكه امام حس نگامید: هیگومى ديخ مفيش ه چهارم:یآ

ارى آن حضرت حاضر شدند، امّا امام یى از جن و فرشته براى یهارهسپار شد، گروه
 روجٍى بُفِ مْتُنْكُ وْلَ وَ تَوْمَلْا مُككُرِدْیُوا كونُما تَنَیْأات را تالوت فرمودند: ین آیا
ده، مرگ شما را يكشک سر به ف د و لو در برجهاى استواريهرجا باش 4ةدَيِّشَمُ

كسانى  5مْهِعِاجِضَى مَلَإ لُتْقَالْ مُهِيلَعَ بَتِكُ نَیذِالَّ رَزَلَبَ: هین آيرد. همچنيگمىفرا
( به قتلگاه خود رهسپار شینوشته شده بود )با پاى خو برآنانكه كشته شدند، 

                                                 
 .33احزاب، . 1
 . 88هود، . 2
 .21قصص، . 3

 .78نساء، . 4
 .154عمران، آل. 5
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 شدند.مى
شب جمعه سوم شعبان )قبل از حركت به  نيكه امام حسنگامی ه ه پنجم:یآ

 الَقَ نَیَمَدْ اءَقَلْتِ هَجَّوَا تَمَّلَ وَه را تالوت فرمودند: ین آیكربال( وارد مكه شدند، ا
ن نهاد، گفت: باشد یوى مدو چون رو به س 1لِيبِالسَّ اءَوَى سَنِیَهدِیَ ى اَنْبِّرَ ىسَعَ

 ى كند.یكه پروردگارم مرا به راه راست راهنما
تالوت  ات را ین آیه ايامى بنىدربارهبا ابن عباس  ، در گفتگودر مكه ه ششم:یآ

آنان  2ىالَكُسَ مْهُ وَ الَّإِ ةَالَالصَّ ونَتُأْیَ الَ وَ هِولِسُرَبِ وَ اللّهِروا بِفَكَ مْهُنَّإِفرمودند: 
ن ي... و همچننپردازندده و جز با حالت كسالت به نماز یامبر او كفر ورزيخداوند و پبه 

اكارى كنند و خدا را یبا مردم ر 3الًيذْكُرُونَ اللَّهَ إاِلَّ قَلِیَ اؤُنَ النَّاسَ وَ الَرَیُى: هیآ
 ءِالَؤُى هَلَإ الَ وَ ءِالَؤُى هَلَإ الَ كَلِذَ نَيبَ نَيبِذَبْذَمُى هیكنند. و آاد نمىیجز اندكى 

اند، مان( سرگشتهین كفر و ايان )بين میدر ا 4اليبِسَ هُتَجِدَ لَ نْلَفَ اللّهُ لِلِضْیُ نْمَ وَ
نان )نامؤمنان( و هر كس كه خداوند در گمراهى ینه جزو آنان )مؤمنان( و نه جزو ا

 ةُقَائِذَ سٍفْنَ لُّكُافت. و فرمودند: یرون شدنى نخواهى يواگذاردش، هرگز براى او ب
ک شهر جاندارى چشنده )طعم( مرگ است و بى 5مكُورَاُجُ نَوْفَّوَما تُنَّإ وَ وتِمَالْ

 تان را به تمامى خواهند داد.یامت پاداشهايدر روز ق
از مكه به سوى كربال حركت  نيد قربان كه امام حسيدر آستانه ع ه هفتم:یآ

ترسم ن گفت: مىيبه امام حسو بر حضرت بست د در مكه راه را یزینده یكردند، نما
 ى وَلِمَى عَلِه را تالوت فرمودند: ین آیفكنى! حضرت ايان مردم شكاف بيشما م

عمل من از آن من ، 6لونَمَعْا تَمَّمِ ءٌىرِا بَنَأَ وَ لُعمَأا مَّمِ ونَئُیرِم بَتُنْأ مْكُلُمَعَ مْكُلَ
د و من از آنچه شما یكنم برى و بركنارىو عمل شما از آن شما، شما از آنچه من م

 د برى و بركنارم.يكنمى
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فرمودند:  ،دندير كربال خبر شهادت مسلم را شنيكه در مس یمنگاه ه هشتم:یآ
ند: ما از یبتى به آنان رسد، گويكسانى كه چون مص 1ونعُاجِرَ هِيلَإا نُّإ وَ لّهِا لِنَّإ

 م.یگردم و به خدا باز مىیيخدا
اى؟ فرمود: كه حُر به امام گفت: چرا آمده هنگامیكى كربال یدر نزد ه نهم:یآ

ه را تالوت ین آید و ایامان شدهينجا آورد، ولى حاال پشیهاى دعوت شما مرا به انامه
مان شكند، همانا يپس هركس كه پ 2هِسِفْى نَلَعَ كُثُنْیَا مَنَّإفَ نَكَثَ نْمَفَفرمود: 

 است.مان شكسته يش پیان خویبه ز
بن مسهّر  سيق»رسان خود كه خبر شهادت نامه هنگامیر كربال يدر مس ه دهم:یآ
 بَهُنَحْ ىقَضَ م مَنْهُنْمِفَه را تالوت فرمود: ین آیه كرد و ایگر ،ديرا شن« داوىيص
ش )تا یشان كسى هست كه بر عهد خویاز ا 3الًیدِوا تَبْلُا بَدَّمَ وَ رُتَظِنْیَن م مَهُنْمِ وَ
چ يكشد و هات( به سربرده است و كسى هست كه )شهادت را( انتظار مىيان حیپا

 اند.اوردهيلى در كار نیر و تبدييگونه تغ
اد( نامه رسمى براى حُر فرستاد كه یكه فرماندار كوفه )ابن ز هنگامی ازدهم:یه یآ

وت ه را تالین آیببندد و او نامه را به امام عرضه داشت، امام ا نيراه را بر حس
م كه به یانى خواندیشوايو آنان را پ 4...ارِى النَّلَإ ونَعُدْیَ ةًمَّئِأ مْاهُنَلْعَجَ وَفرمود: 

 ابند.یارى نمىیامت يكنند و روز قسوى آتش دوزخ دعوت مى
نه يد براى دخترش سكیزیدر كربال درباره لشكر  نيامام حس ه دوازدهم:یآ

طان بر يش 5اللّهِ رَكْذِ مْاهُسَنْأَفَ انُطَيْالشَّ مُهِيَلعَ وَذَتَحْسْإِه را تالوت فرمود: ین آیا
 اد خدا را از خاطر آنان برد.یپس افت، یآنان دست 

فَأَجْمِعُوا ه را تالوت فرمود: ین آید ایزیدر روز عاشورا براى لشكر  زدهم:يه سیآ
 ،6 غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ ال تُنْظِرُونِأَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ ال یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
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د، سپس در يد، كارتان را هماهنگ و عزمتان را جزم كنيكانى كه قائلیشما با شر
 د. يد و مهلتم ندهيكسره كنید، آنگاه كار مرا يپوشى نكنكارتان پرده

سرور من ، 1نَيتَوَلَّى الصَّالِحِی ابَ وَ هُوَنَزَّلَ الْكِتَ یاللَّهُ الَّذِ يیإِنَّ وَلِه یز آيو ن
ستگان ین( كتاب آسمانى را فرو فرستاده است و او دوستدار شایخداوند است كه )ا

نكه یو من از شرّ ا 2ى عذت بربّى و ربّكم ان ترجمونو انّى: هیز آياست. و ن
ى: هین آيبرم. و همچنخود و پروردگار شما پناه مىپروردگار د، به يسنگسارم كن

من به پروردگار  3ابِسَحِالْ ومِيَبِ نُمِؤْیُ الَ رٍبِّكَتَمُ لِّكُ نْم مِكُبِّرَ ى وَبِّرَتُ بِذْى عُنِّإِ
 برم.مان ندارد، پناه مىیخود و پروردگار شما از )شرّ( هر متكبّرى كه به روز حساب ا

 قیام برای اصالح جامعه

با آن مقابله شده، نسبت به اصالح  به همان مقدار كه از فساد انتقاد و ،در اسالم
مان و تقواى درونى اكتفا یتنها به ا قرآند شده است. يسفارش و تأكخود و جامعه 

و  4حَلَصْأَ وَ نَآمَشمارد. مان و تقوى مىیى اكند، بلكه اصالح را الزمهنمى
 5حَلَصْأَى وَقَاتَّ نِمَفَ

و لذا از مردم خواسته تا اوّل  6مهُالَبَ حَلَصْأَ وَد اوّل مصلح است؛ خداوند خو
و سپس به اصالح جامعه  7وا...حُلَصْأ وا وَابُتَ»اصالح كنند؛ هاى خود را بيع

زان يگر هرگز به دنبال فتنه انگاصالح 8مكُنَيْبَ اتَوا ذَحُلَصْأَ وَ وا اللّهَقُتَّافَ»بپردازند. 
ار عدل يد بر معیالبتّه اصالحات با 9نَیدِسِفْمُلْا لَيبِسَ عَبِتَّتَ الَ وَ حَلَصْأَ وَ»رود، نمى

 10طواسِقْأ وَ لِدْعَالْا بِمَهُنَيْوا بَحُلِصْأفَ» .و قانون باشد
هر چند  ،هاى صالح و اصالح را به روى خود ببندد، نابود خواهد شدكسى كه راه
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)اى نوح!( او از  1حٍالِصَ رَيْغَ لٌمَعَ هُنَّإِ كَهلِأَ نْمِ سَيْلَ هُنَّإِامبر باشد؛ يفرزند پ
اى الهى از خدا درخواست ير صالح است. اوليست، براستى كه عمل او غيخاندان تو ن

 2نَيحِالِالصَّى بِنِحِقْلْأَكردند كه به صالحان ملحق شوند. مى
 والُمِعَ وا وَنُآمَ نَیذِلَّأَان كرده است؛ يمان را همراه عمل صالح بیمعموالً ا قرآن

هاى ست و حتّى نسلياثر بخشى عمل صالح محدود به زمان و مكان ن ،اتحَالِالصَّ
 3حاًالِّما صَوهُبُأ انَكَ وَبرند. ر و بهره مىيبعدى از اعمال پدران صالح خود خ

 لُسُا الرُّهَیُّأَا یَداند، ها را انجام عمل صالح مىابى از نعمتيهدف از كام قرآن
د یها باابى شما از نعمتيرى و كاميگعنى بهرهی 4حاًالِا صَلوُمَاعْ وَ اتِبَيِّالطَّ نَلوا مِكُ

 و عمل صالح باشد.ک يبراى انجام كار ن
ب بندگان صالح خود خواهد كرد. ين را نصيى زمندهیخداوند متعال حكومت آ

 5ونَحُالِالصَّ ىَادِبَا عِثُهَرِیَ ضَرْاالَ نَّإِ
گران بپردازد و تمام توان خود را در یح دد به اصالیانسان بعد از اصالح خود، با

زى جز اصالح تا سر يچ 6تُعْطَتَا اسْمَ حَالَصْاإلِ الَّإِ دُیرِاُ نْإِ .ردين راه بكار گیا
 خواهم.حد توانم نمى

دهند، البتّه خداوند متعال اصالح طلبان واقعى را از كسانى كه شعار اصالح مى
 ونَحُلِصْمُ نُحْا نَمَنَّإِوا الُقَكند؛ ن را افشا مىيان دروغيى مدّعكند و چهرهجدا مى

م، يطلبند: فقط ما اصالحیگوآنها مى 7رونَشعُیَ ن الَكِلَ وَ ونَدُسِفْمُالْ مَهُ مْهُنَّإِ الَأَ
 فهمند.د آنها خود فساد كنندگانند، ولى نمىيآگاه باش

 8حِلِصْمُالْ نَمِ دَسِفْمُالْ مُلَعْیَ اللَّهُ وَشناسد. ن واقعى را مىيآرى، خداوند مصلح
 رَجْأَ عُيضِنُ ا الَنَّإِى پاداش داده است. خداوند به مصلحان واقعى وعده
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 1نَيحِلِصْمُالْ
شترى را يى بنهزان فساد باال برود، تالش مصلحاينكته قابل توجه آنكه هر چه م

هر چه  ،شودر مىادتیاز به آب زيتر شود، نهر چه هوا گرمچنانکه كند. طلب مى
جز  طلبد. در برابر نمرودمفسدان خطرناكتر شوند، مصلحان بزرگترى مى

چه  نيد جز حسیزیو در برابر  و در برابر فرعون جز موسى ميابراه
 توانند مقابله كنند؟!كسانى مى

رود، ش نمىيپشه با نامه و گفت وگو و تذكّر يى اصالحات همهى است برنامهیبد
 نيحس د به استقبال خطر رفت. امامید كه بایآش مىيطى پیشرا بلكه گاهى

ن خود را د رفت و جاین شدایترن مصلِح اسالمى است كه به استقبال سختياوّل
 د.يم حقّ نموده و به شهادت رسيتسل

 امر به معروفبرای  نیامام حسحرکت 

عشق به مكتب،  ،دار، سوز و تعهّديى وجدان بامر به معروف و نهى از منكر نشانه
 حضور در صحنه و عشق به مردم است.

فكاران و حافظ كوكاران، كنترل خاليامر به معروف و نهى از منكر سبب دلگرمى ن
 حقوق مظلومان است.

ى مرده و بدون رشد است. حضرت لوط به تفاوت و ساكت، جامعهى بىجامعه
ک یا یآ 2دٌيشِرَ لٌجُرَ مْكُنْمِ سَيْلَأَ فرمود:مردمى كه در برابر گناه ساكت بودند 

 ست؟يان شما نيافته در میانسان رشد 
داند؛ ن امّت بودن را انجام امر به معروف و نهى از منكر مىیشرط بهتر قرآن

 3...اسِلنَّلِ تْجَرِاُخْ ةٍاُمَّ رَيخَ مْتُنْكُ
ت ان از منكر را نجايآنگاه كه قهر خداوند بر خالفكاران نازل شود، خداوند ناه
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 1أَنْجَيْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍدهد. مى
 ةَالَصَّال نَّإِدارد. كى از بركات نماز آن است كه انسان را از منكرات باز مىی
 2ركَنْمُالْ وَ اءِشَحْفَالْ نِى عَهَتَنْ

 دْقَلَ وَخ است. یا در طول تاريى تمام انبفهيوظ امر به معروف و نهى از منكر
 3وتَاغُوا الطَّتَنِبُاجْ وَ وا اللَّهَدُبُاعْ نِأَوالً سُرَ ةٍاُمَّ لِّى كُا فِنَثْعَبَ

د كه به حقّ عمل ينيبام خود فرمودند: مگر نمىيقدليل ى درباره نيامام حس
ختن ی)هر چند با شهادت و ر من بنا دارم 4شود.رى نمىيشود و از باطل جلوگنمى

 5«.د أن آمر بالمعروف..یانّى اُر» خونم باشد( امر به معروف و نهى از منكر كنم.
د تا یآرى، امر به معروف و نهى از منكر مراحلى دارد كه در بعضى مراحل با

 وَخته شده است. یهاى مقدّسى در راه آن رش رفت. چنانكه خونيشهادت پ
 6اسِالنَّ نَمِ طِسْقِالْبِ رونَمُاْیَ نَیذِالَّ لونَتُقْیَ
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جمعيت د، نه به تعداد نفرات و يد: به منطق و حقّ فكر كنیفرمابارها مى قرآن
، 2ونَقُاسِفَ مْهُرَثَكْأ، 1ونَلُمَعْیَ الَ مْهُرَثَكْأل: يراتى از قبيتعبباطل، و لذا 

در کربال، امام حسين و یارانش اندک  ه كار برده است.را ب 3بونَاذِكَ مْهُرَثَكْأ
 بودند، اما حق بودند. در مقابل یزید و لشکریانش بسيار بودند، اما بر باطل بودند. 

 ى اللَّهِلَإِوا عُدْأَ ،رت باشديد بر اساس بصید: هر گامى و كالمى بایفرمامى قرآن
 و حضرت ابوالفضل و اصحاب نيمام حسا، 4ىنِعَبَاتَّ مَنِ ا وَنَأَ ةٍرَيصِى بَلَعَ

 روز عاشورا ده سخنرانى كوتاه براى موعظه و ارشاد مردم داشتند.
هاى ، در كربال جلوه5مهِسِفُنْأَى لَعَ ونَرُثِؤْیُ وَكند؛ ل مىيثارگران تجلی، از اقرآن

ثار حضرت ابوالفضل یى بارز آن اخورد كه نمونهثار به چشم مىیارى از ايبس
 است. لعباسا

ى بارز آن در كند كه نمونهرش عذر مردم سفارش مىیبه عفو كردن و پذ قرآن 
 احى است.ید ریزیكربال عفو و بخشش حرّبن 

كى از ينام ن 7ىقوَلتَّلِ ةُبَعاقِالْ وَو 6نيقِتَّمُلْلِ ةُبَاقِعَالْ وَد: یفرمامى قرآن
 همچنان زنده است. نيامام حس تن سرباز 72 ست، امّا ناميكربال ن انتكاریجنا

، نام 8كرَكْذِ كَا لَنَعْفَرَ وَم؛ يامبر! ما نامت را بلند داشتيد: اى پیفرمامى قرآن
 شه بلند آوازه ماند.يبراى هم نيحس

شگام يد پیعنى رهبر بای 9نَيمِلِسْمُالْ لَوَّأ كونَأَ نْ ألَتُرْاُمِ وَد: یفرمامى قرآن
هاشم را قبل از جوانان بنى فرزندش على اكبر نيام حسباشد و در كربال ام

 دان نبرد فرستاد.يبه م
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ارانت یامبر! تو و ياى پ 1ابَ مَعَكَتَ مَنْ تَ وَرْما اُمِكَ مْقِتَاسْفَد: یفرمامى قرآن
ن يهاى استقامت را در امام حسن جلوهید، در كربال بهتریاستقامت بورز

 م.ينيبمى ارانشیو
د: یفرماان مى كند. مثالً مىيارها را بيها و معبردن از افراد، مالكجاى نام به قرآن

ن نماز ير داد و بيموالى شما كسى است كه در ركوع نمازش انگشتر خود را به فق
امام نيز دا كنند، در كربال يه را پید مصداق آین مردمند كه بایو زكات جمع كرد، و ا

 2«هثلَمِ عُیبایُ ثلى المِ»كنم، بلكه فرمود: نمى عتيد بیزینفرمود: من با  نيحس
 خ بوده، هست و خواهد بود. یز حقّ و باطل در طول تاريعنى خطِ ستی

 ةِنَسَحَالْبِ ؤنَرَدْیَ وَد؛ يهاى مردم را با خوبى جواب دهد: بدىیفرمامى قرآن
به تشنگان  نيبندد، ولى امام حس، در كربال حُرّ راه را بر امام مى3ةَئَيِّالسَّ

 دهد.هاى آنها آب مىلشكر حُر و حتّى به اسب
 نياى كه امام حسكند، جملهد مىيات سفارش به توحیارى از آيدر بس قرآن
 ات است.ین آیى ان جلوهیبهتر 4«سواك عبودَال مَ»فرمود: 
كند، در كربال م سفارش مىینى و دفاع از حریرت ديبه نهى از منكر و غ قرآن

به  ن بود كهید ایزیدر گودى قتلگاه به لشكر  نيمله امام حسن جیآخر
ا يال اقل در دن دین ندارید و اگر دید و ناموس مرا پاس داريهاى من حمله نكنمهيخ

 د!يآزاد مرد باش
ز كه ين نيكند، امام حسشگاه خدا سفارش مىيم و رضا در پيبه تسل قرآن

ل راضى و اسبان بود، در هر حا ر سُمیو روزى ز امبراسالميروزى بر دوش پ
 م خداوند است.يتسل
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 عزّت و ذلّت در کربال

ده است. پرستش خداوند توجه خاصى شاهل ایمان اسالم به عزّت فرهنگ در 
مایه ر آن( يا غیر خدا )خواه جمادات ين است، اما بندگى در برابر غیآفرز، عزّتیعز

 1«اًدعبَ كَلَ كونَأن أزّاً بى عِ فىكَ»ذلّت است. 
به ذلّت  وت ين به انسانير معصوم، توهيگذاشتن دست انسان در دست رهبران غ

 كشاندن بشر است.
ز و هركس كه باشد( باختن و خسارت است؛ ير خدا كار كردن )هر چيبراى غ

 2«كالّ لَإ ضونَرِّعَتَالمُ خَسِرَ وَ كَرِيلى غَعَ نَوخابَ الوافِد»
ر، افشاگرى، ين، تمسخر، تحقيدادن، توه بت كردن، نسبت نارواياسالم غ اگر در
ناسزا حرام  وگذاشتن، مردم را با نام بد صدا زدن و فحش زدن، منّتشيطعنه و ن

 شود.گران شكسته مىین كارها عزّت دیاست، به خاطر آن است كه در ا
ردن نااهالن ز كیآورد، چون درآن عزعرش خدا را به لرزه مى ،ش ستمگریاگر ستا

 است.
ن یترکینزد هاى خود را حتّى براىوب و گناهان و ضعفيسان حق ندارد عاگر ان

 دوستانش نقل كند، به خاطر حفظ عزّت است.
د، ید و بازدیدادن، دماران، واميادت بيدگى به فقرا، عيع جنازه، رسيياگر به تش

 هاست.گران سفارش شده است، به خاطر حفظ عزّت انسانیب ديكتمان ع
ست، به سؤال از مردم و چاپلوسى سفارش شده اک عت وتراگر به صبر و قنا

 هاست.خاطر عزّت انسان
چ يرى است، نه داشتن امكانات. ممكن است كسى هیعزّت به معناى نفوذناپذ

ن یعى در او اثرى نكند، ايد و تطمیچ تهديگونه امكانات مادى نداشته باشد، ولى ه
داشته باشد، ولى باز هم  ز است و ممكن است كسى همه گونه امكاناتیفرد عز

                                                 
 .46. صحيفه سجادیه، دعای 2 .400ص ،74ج ،بحار االنوار. 1
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 لند.ين گونه افراد ذلیى در او اثر بگذارند كه ایايا اشیافراد و 
 لّهِلِ ةَزَّعِالْ نَّإِم: يخوانمكرّر مى قرآنها خداست. در ى عزّتى همهسرچشمه

 مُهُدَنْعِ غونَتَبْیَأكند. ر خدا را نكوهش مىيخواهى از غعزّت قرآن، 1عاًيمِجَ
 2ةزَّالعِ

طان عزّت خود را از يش ،3«قّلحَلِ لَّذِن تَأ زُّالعِ»فروتنى در برابر حق عزّت است؛ 
 ه طاعت خدا بود.ید، در حالى كه عزّت او در سايطلبنژادِ خود مى

شتر يعزّتى ارزش دارد كه سبب تكبّر و فخرفروشى نگردد و به هر مقدار كه ب
نى عزَّأالهى »و فروتنى كند؛  تر احساس كندشد، انسان در درون، خودش را كوچك

نى بالكبر و ال تحدث لى عزّاً ظاهراً اال اَحدثتَ لى ذلّة باطنة عند نفسى يبتلتَ و ال
  4.«بقدرها
ى لَعَ نَیرافِكَلْلِ اللّهُ لَعَجْیَ نْلَداند؛ ن ممنوع مىيى كفار را بر مؤمنسلطه قرآن

 5الًيبِسَ نَينؤمِمُالْ
 6ونَلِمُتُظْ الَ وَ ونَلِمُتَظْ الَداند. ظلم كردن حرام مى رفتن ظلم را مثلیپذ قرآن
 به انسان عزّت داده و فرموده: قرآن

 7مْكُلَ قَلَخَهستى براى توست؛  
 8ىوحِرُ نْمِ هِيفِ تُخْفَنَدر توست؛  الهیروح  
 9سيلِبْإ الّإِوا دُجَسَفَتو مسجود فرشتگان هستى؛  
 10ةفَيلِخَ ضِرْاأل ىفِ لٌجاعِ ىنِّإن خدا هستى؛ يتو جانش 
 11وانُآمَ نَیذِالَّ ىُّلِوَ للّهُأسرپرست شما خداست؛  

                                                 
 .139. نساء، 1
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 .228، ص78بحار االنوار، ج. 3
 .االخالق دعاى مكارم. 4
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 1مياهِرَبْإ مْكُيبِأَ ةَلَّمِپدران شما هستند؛  انبيا 
 2وندُبُعْيَلِ الّإِ سَنْاإلِوَ نَّجِالْ تُقْلَخَ امَ وَنش تو هدفدار است؛ یآفر 
)سازش(  عتين شهادت و بيه مرا بيام: بنىدیفرمامى نيامام حس در كربال 
 «ةلَّن الذِات مِهَيهَ» پذیری هرگز.ذلت  امار ساخته است، يمخ

اى وارد نشد، انواع غمها در كربال بدن امام سوراخ سوراخ شد، اما به عزّتش لطمه
ها، طبهخهاى عزّت آنها در وارد شد، اما جلوه نب وامام سجادیبر حضرت ز
 ه را از هم گسست.يامم بنىتار وپود نظا

 نینماز و امام حس

 ونَنُمِؤْیُ نَیذِلَّأد: یفرماى خود )بقره( مىن سورهیتردر آغاز بزرگ قرآن* اگر 
ى خود )كوثر( از نماز ن سورهیترن در كوچكيو همچن 3ةالَالصَّ ونَمُيقِیُ وَ بِيْغَالْبِ

نّك أ دُشهَأَ»د. ونما اقامه مىآن ردر کربال  نيآورد، امام حسان مىيسخن به م
 4«ةالالصَّ متَقَأد قَ

ظهر نماز  ني، امام حس5نَيعِاكِالرَّ عَوا مَعُكَارْ وَد: یفرمامى قرآن* اگر 
 كند.را با جماعت آن هم در برابر صفوف دشمن برگزار مىعاشورا 

دهد؛ آموزش مى امبريدان جنگ را به پيى اقامه نماز در منحوه قرآن* اگر 
وا ذُأخُيَلْوَ كَعَم مَهُنْةٌ مِفَائِطَ مْقُتَلْفَ ةَالَالصَّ مُهُلَ تَمْقَأفَ مْهِيتَ فِنْا كُذَإ وَ

 د.یفرمادان جنگ نماز را اقامه مىيدر م ني، امام حس6م...هُتَحَلِسْأ
بى معرّفى و مؤمنان را امر يزاى غمنبع انرژىک ینماز را به عنوان  قرآن* اگر 

ز در ين ني، امام حس7ةالَالصَّ وَ رِبْالصَّوا بِنُيعِتَسْاِد: یفرماعانت از آن مىبه است
 د.یجوبحبوحه جنگ و مشكالت آن، از نماز استعانت مى
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 وكِلُدُلِ ةَالَالصَّ مِقِأَ :دیفرماى نماز را در اوّل وقت سفارش مىاقامه قرآن* اگر 
 را در اوّل وقت اقامه فرمودند. نماز ظهر عاشورا ني، امام حس1سمْالشَّ

اند؛ تا زمانى كه نفس دارند، مأمور به اقامه نماز شده  حي* اگر حضرت مس
ن لحظه یز تا آخرين ني، امام حس2اًيّحَ تُمْا دُمَ ةِاكَالزَّ وَ ةِالَالصَّى بِانِوصَأ وَ

 همراه نماز است.
كند؛ ش مىیسازد، ستاافل نمىاز كسانى كه تجارت، آنها را از نماز غ قرآن* اگر 

امام  درباره، 3ةالَالصَّ امَقَأ وَ اللّهِ كرِذِ نْعَ عٌيبَ الَ وَ ةٌارَجَتِ مْهِيهِلْتُ الَ الٌجَرِ
 د گفت كه حتّى حفظ جان هم او را از نماز غافل نساخت.یچه با نيحس

نماز كرد.  ان راكه نمازهاى نمازگزاربل ،نه تنها خود نماز خواند ني* امام حس
ز نافله و ز موجب قبولى نماز است: حضور قلب، نمايم: سه چيخوانث مىیدر حد

 دالشهدا.يتربت س
ن و مرا فراموش نک د: در نمازتوفرم نبیبه خواهرش ز ني* امام حس

 به من دعا كن.
با  نيو امام حس ةالَوا الصَّمُيقِاَد در جامعه و علنى اقامه شود؛ ی* نماز با

د، در مقابل نكه نمازش شكسته بویمه نماز بخواند و با ايتوانست در خمىآنكه 
 ت نماز بپا داشت.يجمع

عنى یها شد، ر به سوى حضرت ريت 30حدود ى نماز در ظهر عاشورا، هنگام اقامه
 مام پرتاپ شد.اسوی ر به يتک یبا یتقر ،در برابر هر كلمه از حمد و ركوع و سجده

 اعالم د الشهدايه عصر تاسوعا هنگامى كه به سست كي* به راستى نماز چ
اندازند ر مىيروز به تأخک یشود، حضرت طى چند نوبت گفتگو جنگ را حمله مى

ارى از ما نماز يمن نماز را دوست دارم. بس، 4«ةالبّ الصَّنّى اُحِأ»ند: یفرماو مى
 م؟یم، ولى چقدر نماز را دوست داريخوانمى
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لى د تا بدن مباركشان سوراخ سوراخ شود، وشوحاضر مى ني* امام حس
عنى یخواند، مى قرآند الشهدا بر روى نى يارزش نماز شكسته نشود. سر مقدّس س

 شود.جدا نمى قرآنشود ولى سر و دل از سر از بدن جدا مى
ن یو آخر نياد امام حسید، به ينى! ظهر عاشورا در هر كجا هستين حساعزادار

ف( نماز ظهر یالشرفرجهتعالى اللَّهبا حضرت مهدى )عجل نماز كربالى او، همراه
 د.یعاشورا را باشكوه و با اخالص بپا دار

 مجاهدان ستایشو  قرآن 

 اسَالنَّ نَوْشَخْیَپرور به شدت انتقاد شده است؛ از افراد ترسو و تن قرآندر 
کسانی ش شده است. یجاع ستاو از افراد ش 2موْيَا الْنَلَ ةَاقَطَ الَو  1اللَّه ةِيَشْخَكَ

اد یمانشان زیا ،به جاى ترسآنان  ،ادندیگفتند: دشمنان شما زمىها که وقتی به آن
 3اناًمَیإِ مْهُادَزَفَ مْهُوْشَاخْفَ مْكُوا لَعُمَجَ دْقَ اسَالنَّ نَّإِشود؛ مى
 ،زندیرمىک از كسانى كه عاشق جبهه هستند و بخاطر نداشتن امكانات اش قرآن 
 4ونَقُفِنْیُا وا مَدُجِیَ الَّأَناً حَزَ عِالدَّمْ نَمِ ضُيفِتَ مْهُنُيُعْأَ .كندش مىیستا
خته ی)گرچه خونشان ر ،م فرمان هستندياز كسانى كه براى خون دادن تسل قرآن 

تَ قْصَدَّ دْقَ مَياهِرَبْإِا یَ نْأَ اهُنَیْادَنَ وَ نِيبِجَلْلِ هُلَّتَا وَمَلَسْأَا مَّلَفَكند. ش مىینشود( ستا
 5ایَؤْالرُّ
داند. ق مقام مىیال ،دهدكسى را كه در جبهه از خود شهامت نشان مى قرآن 
 6اءُشَیَا مَّمِ هُمَلَّعَ وَ ةَمَكْحِالْ وَ كَلْمُالْ اللّهُ اهُآتَ وتَالُجَ دُاوُدَ لَتَقَوَ
داند. ها مىم را جرأت او بر شكستن بتيكى از ارزشهاى حضرت ابراهی قرآن 
 7مْكُامَنَصْأ نَّدَياَكِلَ اللَّهِتَوَ
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امبرانى كه با همراهان مخلص به جبهه و جنگ رفتند يد: چه بسا پیفرمامى قرآن
اوردند يدند و از خود ضعف نشان نداده و سر فرود نیها سستى نورزو در برابر سختى

رٌ يثِونَ كَيُّرِبِّ هُعَمَ لَاتَقَ ىٍّبِنَ نْمِ نْیِّأَكَ وَد. یستاى آنان را مىهيگونه كار و روح نیو ا
 بُّحِیُ اللَّهُ وا وَانُكَتَاسْ امَ وا وَا ضَعُفُمَ وَ اللَّهِ لِيبِى سَفِ مْهُابَصَأا وا لِمَا وَهَنُمَفَ

 1نَیرِابِالصَّ
اللَّه واجب شده است تيكى از اسرار مهم مراسم حج كه بر تمام حجاج بید یشا 

جا قربانگاه ( بمانند، آن است كه آنابان منىيرون مكه )بيرا در ب ىیهاتا شب
 طان است.يم با شيل و محل مبارزه حضرت ابراهياسماع

 ت از جمله:ى به شدّت انتقاد كرده اسیهااز گروه قرآنن گروه، یدر برابر ا
 2ايَنْالدُّ ةِايَحَالْبِ مْتُيْضِرَأَاند. ا دل بستهيكسانى كه به زندگى دن

 مْكُؤُابَآ انَكَ نْإِ لْقُدانند. تر از جبهه و جهاد مىكسانى كه رفاه زندگى را محبوب
 نَوْشَخْتَ ةًارَجَتِ ا وَوهَمُتُفْرَتَقْ إالٌوَمْأَ وَ مْكُتُرَيشِعَ وَ مْكُاجُوَزْأَ وَ مْكُانُوَخْإِ وَ مْكُؤُانَبْأَ وَ
 هِلِيْبِى سَفِ ادٍهَجِ وَ هِولِسُرَ وَ اللَّهِ نَمِ مْكُيْلَإ بَّحَا أَهَنَوْضَرْتَ نُاكِسَمَ ا وَهَادَسَكَ
 3وا...صُبَّتَرَفَ

 4هودِجُنُ وَ وتَالُجَبِ مَوْيَا الْنَلَ ةَاقَطَ وا الَالُقَترسند. كسانى كه از دشمن مى
كنند و براى فرار از جبهه و جنگ، از منى خانه را مطرح مىكسانى كه مسئله ناأ

 الَّإِ ونَدُیْرِیُ نْإِ ةٍرَوْعَبِ ىَا هِمَ وَ ةٌرَوْا عَنَوتَيُبُ اِنَّ نَولوُقُیَخواهند. ىصى مغمبر مرخيپ
 5اراًرَفِ

را یشود، زسبب گناه مىک رند كه شركت ما در جنگ تبويگكسانى كه بهانه مى
م يم كرد و گرفتار فتنه و گناه خواهيان به دخترانشان نگاه خواهيدر برخورد با روم

اند، فرار از جبهه و تنها ن فتنه و گناه كه در آن غرق شدهیتردر حالى كه بزرگشد. 
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 1واطُقَسَ ةِنَتْفِى الْفِ الَأَى تِنِّتَفْ الَ ى وَلِ نْذَائْ ولُقُیَ مَنْ مْهُنْمِ وَامبر است. يگذاشتن پ
ى وا فِرُفِتَنْ وا الَالُقَجنگ بهانه قرار دادند. ک كسانى كه گرمى هوا را براى تر

 2رّاًدُّ حَشَأَ مَنَّهَارُ جَنَ لْقُ حَّرِالْ
 فَالَخِ مْهِعَدِمَقْبِ ونَفُلَّخَمُالْ حَرِفَكسانى كه به خاطر نرفتن به جبهه خوشحالند. 

 3اللَّهِ ولِسُرَ
درد و منافقانِ ترسو و ى مرفّهانِ بىدهد بر مردهامبرش دستور مىيخداوند به پ

 4رِهعَلَی قَبْ واَلَ تَقُمْ نشو.حاضر آنان نگزار و حتّى بر سر قبر ان از جبهه نماز یفرار
متر راه را لوياده چند كيهر هفته دوبار )دوشنبه و پنجشنبه( پ حضرت فاطمه

د را به خانه يقبر شهک كرد و حتّى مقدارى خااز منزل تا مزار شهداى اُحد طى مى
له شهدا ين وسیچرخاند تا بدح ساخت و در دست مىيهاى تسببرد و از آن دانه
 فراموش نشوند.

ک است بر خا ى نماز سجده است كه در سجده بهترى عبادت نماز است و قلّهقلّه
 م تا شهدا فراموش نشوند.يد سجده كنيكربال و تربت شه

ارت نكند، یز نهیامبر را در مديرود و پحج م: كسى كه يخواندر آداب سفر حج مى
داى اُحد را در ارت كند و شهیامبر را زينه رود و پیبه مدجفاكار است و كسى كه 

ت يم كه الوهیريگجه مىين نتين چنیارت نكند، جفا كرده است، بنابراینه زیكنار مد
 ست. وند خورده اينه به شهادت اُحد پینه و نبوّت مدیمكه به نبوّت مد
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 دهد:بشارت میروند، سه قرآن به کسانی که به دیدار پيامبر می

وَ إِذا جاءَكَ الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ کند. اول: پيامبر به زائران خود سالم می
  1ساَلمٌ عَلَيكُمْ

 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىدوم: خداوند بر خود، رحمت بر این افراد را واجب کرده است. 
 2نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

جهالتی که برخاسته از غرائز بوده مرتکب خالفی  سوم: اگر این زائران در اثر
أَنَّهُ مَنْ مند خواهند شد. اند، با اصالح و توبه، قطعاً از مغفرت خداوند بهرهشده

 3عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
 و تشکر از نعمت نبوت است. زیارت، مصداق مودّت و مزد رسالت 

 زیارت، مقایسه انسان ناقص با انسان کامل است. 
 زیارت، نشانه معرفت و مودت و اميد به شفاعت است. 

 زیارت، تشکر از زحمات زیارت شونده است.
ان الهی زیارت، مرکز اجتماع کسانی است که هدف واحدی را با محوریت مرد

 کنند.دنبال می
لگوست اهاست. انسان به طور فطری دنبال یک ت انسانزیارت، پاسخ به فطر

 که به او عشق بورزد و خود را به او برساند.
آموزد که آن قهرمان گمشده تو رهبران معصوم الهی هستند زیارت، به انسان می

که همه نوع سختی را تحمل کردند و حتی خون خود را نثار کردند تا مردم را از 
وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ »هانند. ها برانحراف و شر طاغوت

 4«.وَ الْجَهَالَة
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رساندید ما با  زیارت، هشدار به ستمگران است که اگر اولياء اهلل را به شهادت
 ها برنخواهيم داشت.محبت و معرفت و مودت دست از آن

های مقدس شهداء گذاریم خوندهد که ما نمیزیارت به انسانيت پيام می
 فراموش شود. 

 قرآنه یارت عاشورا در سایز

ها و تنفّر از بر آن اصرار دارد، عشق به خوبان و خوبى قرآنكى از اصولى كه ی
 هاست.بدان و بدى

زارى ياموز كه چگونه از عموى منحرف خود اظهار بيم بيد: از ابراهیفرمامى قرآن
آن گاه كه براى  1مٌيلِحَ وّاهٌألَ مَياهِرَبْإِ نَّإِ هُنْمِ أَرَّبَتَ لَّهِلِ دوٌّعَ هُنَّأَ هُلَ نَيَّبَا تَمَّلَفَكرد؛ 
ار يم بسيزارى جست، با آنكه ابراهيم آشكار شد كه او دشمن خداست از او بيابراه

 دلسوز و بردبار است.
من  2ونكُرِشْا تُمَّمِ ءٌىرِى بَنِنَّإِد: یمأمور است كه به مشركان بگو امبر يپ

 زارم.يد، بيدهخدا قرار مىک یاز آنچه شما شر
ست، بلكه يها كافى نگر آن است كه تنها عالقه به خوبىى برائت نشانسوره

ارى زيها بیاز بد و عمل،ک اد، گفتن و نوشتن، نامه و ناله و اشیان و فريد با بیبا
 جست و نسبت به آنها ابراز تنفر كرد.

روى از يى خدا به پدر كنار خانه ن منىيمسلمان در سرزمها ونيليهر سال م
اب كرده سنگ پرت 49طان، يبه سوى نماد ش ،در سه روز پشت سر هم ميابراه

 ند.یجونماها برائت مىطانيطان و شيو از ش
ا یخدا»خوانند: ن دعا را مىیطان، ايها به سوى شجالب آنكه بعد از پرتاب سنگ

 طانين رمز آن است كه قبولى حج با طرد شیاكه « حج من را قبول كن
 نماها همراه است.طانيوش
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در زمان كه طان در هر زمان به شكل و صورتى است، چنانيداست كه شيناگفته پ
 طان بزرگ است.يكا شیفرمود: آمر خمينیامام ما 
م و در يدهارانش صد مرتبه سالم مىیو  نيارت عاشورا به امام حسیدر ز 

 م. يكنند، صد بار لعنت مىین و خدایشمنان او كه دشمنان دمقابل به د
ت عاشورا، اریطان و تكرار لعنت در زيبه ش ن منىيتكرار پرتاب سنگ در سرزم

م و خو یريد با محبّت خوبان و بغض دشمنان خو بگیى آن است كه بادهندهنشان
 گرفتن در اثر تكرار است.

د: به دور كعبه یفرماست، خداوند مىزاد خدامتولّد كعبه و خانه حضرت على
رد. يجاى گ  نتاجا و فكر و راه او در عشق على ،د تا در طواف خانه خدايبچرخ

 كشد.وانى است كه فقط نفس مىي، همانند حعشقانسان بى
اى خود ثابت يه اولم كه ما را در رايخواهدر هر شبانه روز ده مرتبه از خداوند مى

ن و از راه منحرفا مهِيْلَعَ تَمْعَنْأَ نَیذِالَّ اطَرَصِ مَيقِتَسْالمُ اطَرَلصِّا انَدِهْإقدم بدارد؛ 
سنگ  نَيالِّالضَّ الَ وَ مْهِيْلَعَ وبِضُغْمَالْ رِيْغَ ؛میيجوزارى مىيو غضب شدگان ب

ها به آن، ابراز نفرت زهیم، ولى از سنگ جمرات با پرتاب سنگريبوسكعبه را مى
 م.يكنمى

د ير عدم، ولى فرداى آن یزیرمىک و دعاى او اش نيه به عشق حسروز عرف
عا و با دست دست دک یم. با يكنم و قربانى مىیزیرقربان، كارد به دست، خون مى

 گر سالح. ید
به خداوند م كه یاآموخته قرآنم، از یيگوسالم مى نياگر به امام حس

، 1نيمِالَعَى الْفِ وحٍى نُلَعَ مٌالَسَد: یگوآوران آسمانى و رهروان الهى سالم مىاميپ
 4نَياسِیَى آلِلَعَ مٌالَسَ، 3ونارُهَ ى وَوسَى مُلَعَ مٌالَسَ، 2مَياهِرَبْإِى لَمٌ عَالَسَ

 نَّإِد: یفرمام كه مىیااد گرفتهی قرآنم، از يفرستصلوات مى امبرياگر به پ
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فرستند امبر درود مىيخداوند و فرشتگان بر پ 1ىّبِلنَّى الَعَ ونَلُّصَیُ هُتَكَئِالَمَ وَ اللَّهَ
ن یت، لعن و نفریخ بشریه و غاصبان حكومت حقّ و تبهكاران تاريامو اگر ما بر بنى

 مُهُنَعَلَ هُولَسُرَ وَ اللَّهَ ونَذُؤْیُ نَیذِالَّ إِنَّد: یفرمام كه مىیاآموخته قرآنم، باز از يكنمى
كنند، خداوند آنها را ت مىیامبرش را اذيآنان كه خدا و پ 2ةرَخِ اآلوَ ايَنْى الدُّفِ اللَّهُ

 كند. ا و آخرت لعنت مىيدر دن
 نْوا مِرُفَكَ نَیذِالَّ نَعِلُم؛ یااد گرفتهیا ين و لعن به دشمنان خدا را از انبیما نفر

بن سىيران بر زبان داوود و عكاف 3مَیَرْمَ نِبْىسَيعِ وَ دَاوُدَ انِسَى لِلَعَ لَيائِرَسْإِىنِبَ
 اند.م لعن شدهیمر
ى لَعَ اللَّهِ ةَنَعْلَ لْعَجْنَفَ تَهِلْنَبْ مَّثُدر ماجراى مباهله فرمودند:  کرمامبر ايپ
 م.يدهان قرار مىیم و لعنت خدا را براى دروغگويكنما با هم مباهله مى 4نَيبِاذِكَالْ

كنند، بلكه تمام ن مىیبران لعن و نفراميبعضى از مجرمان را نه تنها خدا و پ
 وَ اللَّهُ مُهُنُعَلْیَ كَئِولَاُكنند. ز آنان را دائماً لعنت مىيموجودات با شعور هستى ن

 5وننُعِالالَّ مُهُنُعَلْیَ
ت عاشورا، اریها به خصوص زارتین ما در تمام زیكوتاه سخن آنكه سالم و نفر

 است. قرآنبرخاسته از فرهنگ و روح 
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 یمان شکنیپ .1

، 1وصَلیقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یثاقِهِ وَ ينْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مینَ یالَّذ
شكنند، و مان خدا را پس از آنكه محكم بستند مىي)فاسقان( كسانى هستند كه پ

ن فساد يند، و در زمینماد قطع مىى را كه خدا دستور داده برقرار سازنیوندهايپ
 كارانند.انیكنند، قطعاً آنان زمى

فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ د: یفرمامی قرآناست و لذا  یبه عهد از حقوق انسان یوفا
پس تا هنگامى كه کفار به عهدشان وفا دارند، شما هم وفادار  2مُوا لَهُميفَاسْتَق

 د.يبمان
اگر با دشمنان خود عهد و  یحت 3نَ عاهَدْتُمیالَّ الَّذإِد: یفرمامی گرید یدر جا

اگر به همسر و کودک  یحت یشخص ید. و در زندگيد وفادار باشیبا ،ديمان داشتيپ
 د. يد وفا کنیقول داد

ک یان کرده است. يه را خداوند در چند مورد بین گالیانسان عهدشکن است، و ا
او سر و  یخدا عهد بست که اگر زندگبه نام ثعلبه است که با  ینمونه آن شخص

فَلَمَّا : زد دن به رفاه کامل سربازياما پس از رس در راه خدا انفاق کند،ابد، یسامان 
 4آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ

به ما  یند اگر خداوند اوالد خوبیگومی هستند که یگر! همسران جوانینمونه د
فَلَمَّا  ،5نَیتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيتَآ ئنِلَم بود. يدهد، ما شکرگزار خواه

پس چون  6شْرِكُونَیلىَ اللَّهُ عَمَّا افَتَعَ هُمَااتَآمَا يهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكاَءَ فِاتَآ
شان عطا نمود، براى خدا ی)خداوند( به آن دو، فرزندى صالح داد، آنان در آنچه به ا
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 دهند، برتر است.او قرار مىک یانى قرار دادند، ولى خداوند از آنچه كه آنان شركیشر
به عهد ندارد،  یکه وفا یکس 1«ن لمن ال عهد لهیال د»م: يخوانمی اتیدر روا

د بلکه يم که به رکوع و سجود افراد اعتماد نکنيخوانمی گرید ین ندارد. و در جاید
 .دیامانت آنان بنگر یبه صداقت و ادا

شترشان يبراى ب 2وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْد :ميخوانمی قرآنگر ید یدر جا
 م.يافتيبندى و( عهدى نیچ )پايه

 یول ،دادند یارقول وفاد ،ادیزهای مردم کوفه با فرستادن نامهدر ماجرای کربال 
 ن وضع حضرت را کشتند.یبا بدتر

 لقمه حرام  .2

م فروشان ک یحت .دارد یاريبس هایو لقمه حالل سفارش هیاسالم در مسئله تغذ
 ه است.خ کرديتوب !فروشانبر کم یوا «نيلٌ لِلْمُطَفِّفیوَ»را با جمله 

  :ه کنار هم قرار گرفته استیسه آ قرآندر 
 3نيلٌ لِلْمُطَفِّفیوَ !فروشانبر کم یوا د:یفرمامیابتدا 

 یكاَلَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَف. نان استن و چيار چنجّسرنوشت فُ د:یفرمامی سپس
 4نيسِجِّ
 5نيوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبیلٌ یوَ! ب کنندگانیبر تکذ یوا د:یفرمامی بعدو 
انسان را  ،حرام یو لقمه یفروشدهد که کممی امين سه جمله به ما پیا با ایگو

  کند.می روانه بیار و تکذانک یکند و فسق و فجور انسان را به سومی فاسق و فاجر
را به کار  6طَعاماً ىأَزْكَو  «بيحالل و ط»کلمه  ،«رزق»اسالم در کنار کلمه 

 برده است.
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 :نهی کرده است یات متعدد از حرام خواریآ در قرآن
 د.یو حق مردم را كم نگذار 1اءَهُمْيوَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْ

 د.يو با ترازوى درست بسنج 2ميمُسْتَقوَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْ
 حق و پيمانه و وزن را به عدالت ادا کنيد. 3«زانَ بِالْقِسْطِيلَ وَ الْميوَ أَوْفُوا الْكَ

سه( حاكمان و يو اموال را به )عنوان رشوه، به ك 4«وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّام
 .دير نكنیها سرازقاضى

از لقمه حرام را  م و امثال آن، مردميتیمال خوردن و  م سرقت، ربا،یبا تحر قرآن
 کرده است. دور 

، مال حرام خود را در نسل 5«ةِیالذُّرِّ ینُ فِيبِیكَسْبُ الْحَرَامِ » :ميخوانمی ثیدر حد
 دهد.می نشان

مال  6«بَارَكیوَ إِنْ نَمَى لَمْ  ینْمِیإِنَّ الْحَرَامَ لَا » :ميخوانی میگریث دیدر حد
 کند و اگر رشد کند برکت نداردنمی ام رشدحر

ساختمان بر  یمانند بنا ،م که عبادت با لقمه حراميخوانی میگریث دیدر حد
 7«الرمل یاکل الحرام کالبناء عل العبادة مع» ،نرم است شن یرو

کوتاه  یچند سخنران ،کوتاه و از اصحاب یسه سخنران ،روز عاشورا که از خود امام
 8«فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَام»ندارد، فرمود:  ید اثریه حضرت دنکيان شد، هميب

حرف حجت  یآورده که حت یشما سنگدل یشما از حرام پر شده و براهای شکم
 کند.نمی خدا در شما اثر
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 ینشیاسالم گز .3

 ،ندریپذنمی را یرند و بخشیپذمی از اسالم را یکه بخش یبارها از کسان قرآندر 
 1أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍانتقاد شده است. 

 رفتند:می فرهصدور فرمان جهاد ط اما در زمان ،خواندندمی که نماز یمسلمانان
 2الْحَرِّ یال تَنْفِرُوا فِهوا گرم است.  :گفتندی میگاه
 3وتَنا عَوْرَةٌي بُإِنَّما حفاظ ندارد. های خانه :گفتندی میگاه
م. يافتيم و به فتنه بينيرا بب یر جبهه دخترانيم در مسيما نگران :گفتندی میگاه

 4یوَ ال تَفْتِنِّ یائْذَنْ ل
ن يا به زمیاگر دور بود گو یول ،ک بود آماده بودندیاگر مسافت جبهه نزد یگاه
 5مْ إِلَى الْأَرْضاثَّاقَلْتُ بودند. یراض یماد یده بودند و به زندگيچسب

رون يمسجد ب امبر آنان را ازيدادند که پنمی زکات یخواندند ولمی نماز یگاه
 کرد.

 رفتند.یپذمیرا  دیزیت ین واليامام حس یبه جا یاهل نماز و روزه بودند، ول یبرخ
 ک را مصرفاز نسخه پزش یاست که بخش یماريمثل ب ،نیگونه برخورد با د نیا
 ینه در وقت وکه پزشک دستور داده،  ینه به آن مقدارآن هم را،  کند نه همهمی

 ن کرده است. ييکه او تع
، در همه است که هر جزء آن نباشد یاپيوستهبهمکه اسالم مجموعه  یدر حال

 شود.می اجزاء خلل وارد
مان یا در باطن یول ،کنندمی که به ظاهر عمل یشه از دست کسانياسالم هم

 یکنند و به بعضمی از دستورات عمل یبه بعض یکه در موارد ینا کسای ،ندارند
 است. خورده یليکنند سنمی گر عملید
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 ن عملیظواهر دآمده بودند، به  نيکشتن امام حس یکه برا یدر کربال کسان
از حجت  یروين مسئله که پیتریرت به اصليخاطر نداشتن بصه ب یکردند ولمی

وَ اتَّبَعُوا ت کردند. ياز ستمکاران لجوج تبع رآنقخداست عمل نکردند. و به قول 
 1دٍيأَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَن

 یقساوت و سنگدل .4

و شود یده میدر کربال اتفاق افتاد، سنگدلی دشمنان به خوبی دکه  یاز مسائل
و رفتند خوار رير سه شعبه به سراغ طفل شيکه با تپيش رفت تا آنجا  ین سنگدلیا

 .بستند طفالا یروبه آب را 
  :دارد یراتيدرباره سنگدالن تعب قرآن

 آنان مثل سنگ شده است. یدلها 2كَالْحِجارَةِ یفَهِد: یفرمامی جا کی
 .شان مهر زده استیخدا بر دلها 3قُلُوبِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلىد: یفرمامی گرید یجا

 4فْقَهُونیمْ ال قُلُوبِهِمْ فَهُ وَ طُبِعَ عَلى د:یفرمامی گرید یدر جا
 ما در غالف است.های و گفتند دل 5وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْف :ميخوانمی گرید یجا

در دل  یگوساله پرست 6قُلُوبِهِمُ الْعِجْل یوَ أُشْرِبُوا ف د:یفرمامی گرید یدر جا
 آنان نفوذ کرده است.

ن مسئله یا ت بارهاایو روا قرآندر  ،هاستتیاز جنا یاريبستر بس یچون سنگدل
 .داده شده است یدرمان آن دستورات یتکرار شده و برا

 ینه یروشمثال از کفن ف شده است. ینه یبه خاطر سنگدلها از شغل یاز بعض
 .ميرنددوست دارد افرادی ب ،دن به سود خوديرس یرا کفن فروش برایشده ز

 یدن بعضيدل، شنلغو، رفاقت با افراد سنگ یها، گفتگوهامنظره ینگاه به بعض
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 یاد مصرف کردن بعضیغذاها و ز یخوردن بعض ،هالميف یدن بعضیو دها آهنگ
 آورد. ی میاعمال و امثال آن سنگدل یل بعضي، تحممراکز یغذاها و ماندن در بعض

همانگونه که  ،کندمی فراهم یگناهان بزرگ و سنگدل یگناهان کوچک راه را برا
 کند.می باز یگناهان جد یبراراه را  یو کلمات شوخها دروغ

گونه روز به روز  نيدزد و هممی بعدا مرغ ،دزدی میانسان در آغاز تخم مرغ
نکه ممکن یتا ا 1ئَتُهيوَ أَحاطَتْ بِهِ خَطکنند می ئات و گناهان او را احاطهيس

 د.دا بدزیآهن را در در یاست کشت
ه باشد و مردم رخواه نداشتياگر انسان از خود مراقبت نکند و دوستان دلسوز و خ

ه ارمغان انسان ب یبرا ین سنگدلیا ،تفاوت باشند ینسبت به معروف و منکر ب
 .آمدخواهد 
 کند:می انين گونه بیرا ا یعالمت سنگدل قرآن

 .دیحت کنندگان را دوست ندارينص 2نيال تُحِبُّونَ النَّاصِح
ه آنان تذكّر داده شود، هرگز متذكّر و هنگامى كه ب 3ذْكُرُونیوَ إِذا ذُكِّرُوا ال 

 شوند!نمى
باالخره هنگامى  4ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِینَ ال یوَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ

مان ندارند مشمئزّ یشود، دلهاى كسانى كه به آخرت ااد مىیگانگى یكه خداوند به 
 .گردد)و متنفّر( مى

آنها ]قوم عاد[ گفتند: براى ما  5نينا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظيلَسَواءٌ عَ
 هوده خود را خسته مكن(! يا نكنى )بیكند، چه ما را انذار كنى تفاوت نمى

 .کشتندمی امبران رايپ نَييقْتُلُونَ النَّبِی

 کشتند.می را به معروف انمرو آ 6أْمُرُونَ بِالْقِسْطِینَ یقْتُلُونَ الَّذیوَ 
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 طلبیدنیا .5

 ان است.یزمسئله سود و  ،ن بارها مانور دادهآ یرو قرآنکه  یاز نکات یکی
 1«هَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونيا سُوقٌ رَبِحَ فِيالدُّنْ» .ا بازار استيدن ،ثیبه گفته حد

 .داریخر، فروشنده، نرخ آن، کاال: در بازار چهار عنصر وجود دارد
و آبرو و ها مال و جان و نعمت ،شودمی ا فروختهين دنیکه در ا کاالیی اما

دار یخرو  کندمی ن جنس را عرضهیانسان است که ا ،فروشنده آن است.استعدادها 
 ،خدا نباشد یبرا خدا باشد خداوند متعال است و اگر یبا اخالص و براکار اگر  ،آن

 .گران استیخود و د
و  اوست یو رضا ینرخ کارشان بهشت دائم ،کنندمی که با خدا معامله یکسان

 یزودگذر و راضهای یابيدن به کاميرس ،کنندمی ر خدا معاملهيکه با غ یکسان
 گران است.یا دیکردن خود 

خود را های نعمتعمر و تواند نمی انسان یعنی ،است یمعامله اجبار ،ن بازاریدر ا
 هاناو زمها هر آن فرصت ،نخواهد خود نگه دارد و انسان چه بخواهد و چه یبرا

 رود.او می یو استعدادها
ار يبس رآنقرات يتذکرات و تعب ،است یار جدياز آنجا که مسئله داد و ستد بس

 متفاوت است.
 ،«ضِعْف» :قرآنپاداش دو برابر و به قول  ،کندمی آن جا که انسان با خدا معامله

شتر و يتا هفتصد برابر و ب یه برابر و گاهد یو گاه 2أَضْعافاًا پاداش چند برابر ی
 یداند چه پاداش بزرگی نمیچ انسانيکند که همی افتیدر یپاداش ،اعمال یدر بعض

 3نٍيلَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْ یفاَل تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِاو در نظر گرفته شده است.  یبرا
دهند و در راه می هدر را یالههای گر آنان که نعمتید یاز سو، کسوین از یا

ن بازارند که نسبت به آنان یبازندگان ا ،کنندمی گران صرفیخود و دهای هوس
                                                 

 .483العقول، ص تحف. 1
 .245. بقره، 2

 .17. سجده، 3
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 آمده است:در قرآن  یرات گوناگونيز تعبين
 1نیقُلْ إِنَّ الْخاسِرآنان به کار رفته است.  یانکار برایکلمه ز یگاه
 2خُسْرٍ یلَفغرق در خسارت هستند.  یگاه
 3نايخُسْراناً مُبروشن و رسواست.  انشانیز یگاه
کنند راه و فکر و انتخابشان می اليفهمند و خی نمیترند ولانکاریاز همه ز یگاه

 4نیالْأَخْسَرد: یفرمامی ن دسته افرادیبه ا قرآندرست است که 
 5بِئْسَمَا اشْتَرَوْا .کردند یاد: چه بد معاملهیفرمای میگاه

د. يخود را ارزانتر نفروش ،مت شما بهشت استيق :دیفرمامی یحضرت عل
  6«عُوهَا إِلَّا بِهَايسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيإِنَّهُ لَ»

داده از  یمتعدد تذکرات ،انکار نباشدین داد و ستد انسان زیادر آنکه  یبرا قرآن
 جمله:

 7لٌيا قَليمَتاعُ الدُّنْ .ل استيا قليدن
 8اياةِ الدُّنْيعَرَضَ الْحَ .است یست و عارضيا ماندگار نيدن
چ کس يه یبرا یول .گل شود یتا روزاند نشستهآن  یهمه پا ،ا غنچه استيدن
 9اياةِ الدُّنْيزَهْرَةَ الْحَرسد. نمی شیخو یشود و به آرزونمی گل

حق کردند  یشتافتند و جان خود را فدا نيامام حس یاریبه  یگروهدر کربال 
با  یمجوارخدا و ه یآن و رضا یدائمهای ن داد و ستد به بهشت و نعمتیدر او 
 دند.يخدا رس یاياول

سعدها و امثال آنان رفتند و خون ادها و عمریزدها و ابنیزیکه دنبال  یاما کسان
از آنان در کربال به دست امام  یگروه ،ختندیامام معصوم و اصحابش را ر
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کربال به دست مختار کشته شدند  یپس از ماجرا ید و گروهکشته شدن نيحس
مان را با کفر و حق را با باطل یو ا یرا با جهنم ابد یبهشت ابد ،و آنان که ماندند

 ا معامله کردند.يت و اخالص را با شرک و آخرت را با دنیو عصمت را با جنا
 است:ان کرده يقت را بارها بين حقیا قرآن

 اند.ا فروختهيآخرت را به زندگى دن 1ا بِالْآخِرَةِياةَ الدُّنْياشْتَرَوُا الْحَ
مان را با كفر یو هر كه ا 2لِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإیوَ مَنْ 

 .معاوضه كند، راه راست را گم كرده است
رهنمودهاى )پروردگار( را به  3هُمفَما رَبِحَتْ تِجارَتُ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدى

 .سودى در بر ندارد این معاملهياند و چن)بهاى( گمراهى فروخته
مان خدا و سوگندهاى خود را به يپ 4الًيمانِهِمْ ثَمَناً قَلیشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَی

 .فروشندمی( وىيات و مقامات دنیبهاى كمى )از ماد
امَةِ وَ يلْقِاوْمَ یهِمْ ينْظُرُ إِلَی اللَّهُ وَ ال كَلِّمُهُمُیالْآخِرَةِ وَ ال  یمْ فِأُولئِكَ ال خاَلقَ لَهُ

اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با بهرهآنان  مٌيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيزَكِّیال 
حبّت( مامت )با يد، و به آنان در قیگوشان در آخرت )با رحمت( سخن نمىیا

 ارند.سازد، و عذاب دردناكى دنمىک شان را )از گناه( پایو ا نگرد،نمى
 :است ان کرده و فرمودهيز بيرا چهار چ یانکارین خسارت و زیراه نجات از ا قرآن

نَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ یإِلَّا الَّذ .إِنَّ اْإلِنْسانَ لَفى خُسْرٍ  .وَ الْعَصْرِ 
به زمان و روزگار سوگند. همانا انسان در خسارت است. مگر ، 5واصَوْا بِالصَّبْرِوَ تَ

به حق و استقامت را گر یكدیانجام داده و ک يمان آورده و كارهاى نیآنان كه ا
 كنند.سفارش مى
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 یهناتیُال  لَطِالبا نَّأو  هبِ لُعمَیُال  قَّالحَ نَّأ ونَرَتَ الَأ»فرمود:  نيامام حس
 گردد.ی نمیريشود و از باطل جلوگید که به حق عمل نمينيبیمگر نم 1«عنه

ه و يوصتش است که برداشتن آن با يه در پيام یمثل حکومت بن یمنکر یگاه
پذیر نيست، مکاناو طومار  ییمايام و نامه و راهپيا پیو  حت و سفارش و تقاضاينص

همراه با اخالص  یغاتيو تبل یو انسان یفرهنگ یابزاررد، دا یاژهیاز به ابزار ويبلکه ن
 .یاله یو امدادها
ن ل ضرر در آآن است که احتماشرط امر به معروف » :سندینومی هارسالهاگر در 

 ،مل کردد حساب شده عیبا یو شخص ییمراد آن است که در منکرات جز ،«نباشد
 ل نشود. یتا فاسد به افسد تبد
رفتن اساس  نياز بموجب و  یر و دائميبود که آثارش فراگ یاما اگر منکر عمل

تا ملت نند کقيام ارانش یو  نيمثل امام حس ید افرادیدر آنجا با ،اسالم بود
شود جاد یا یموج وشوند دار و افراد ناآگاه، آگاه و افراد ترسو شجاع يخواب رفته ب
 پا به فرار بگذارند.ها که طاغوت

اند از منکر کشته شده یدر راه امر به معروف و نه یفرادم که ايخوانمی قرآندر 
ن به معروف ین موارد خداوند از آمریو در ا 2أْمُرُونَ بِالْقِسْطِینَ یقْتُلُونَ الَّذی

 است.نکرده  یانتقاد
د یبا ،دار استو دامنه یق و همگانيو عم یاساس ،که منکر ین در مواردیبنابرا

م يکه تصم انجام دهند یستقبال خطر بروند و عملاز آن به ا ینه یبرا یافراد
 ر دهد.ييدشمن را تغ

هالکت شهادت طلبى در مواردى كه اساس اسالم در خطر باشد، افتادن در  یآر
 یمنکربرداشتن و  شود 3كُمْ إِلَى التَّهْلُكَةیدیوَ ال تُلْقُوا بِأَست که مشمول آیه ين
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و  نياست که ارزش دارد، امام حسمهم  یابه اندازه ،هيامیم فاسد بنیمانند رژ
 ر شوند. ين راه کشته و اسیتش در اياران و اهل بی

ى حقّ از باطل، جداسازى جبهه سازماندهى آنان و روهاى وفادار ويشناخت ن
 م:يخوانمی قرآنادامه حركت او ضرورى است. در  براى رهبرى و

ونَ نَحْنُ یإِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِ یالْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِمِنْهُمُ  سىيفَلَمَّا أَحَسَّ عِ
انند يل( احساس كفر كرد، گفت: كياسرائسى از آنان )بنىيپس چون ع، 1أَنْصارُ اللَّهِ

ون )كه شاگردان مخصوص او بودند( یاران من )در حركت( به سوى خدا؟ حواری
 م.ين( خدا هستیاوران )دیگفتند: ما 

 هرکس وعتم را از شما برداشتم يفرمود: من ب نيب عاشورا امام حسدر ش
 کرد. یابیخود را ارز یاران واقعین کار یخواهد برود. و با امی

خ جعفر يش گفتهبه  ،«ینصرنیهل من ناصر »بارها فرمود: نيز در روز عاشورا 
روز اگر ام ن جمله را فرمود ویهشت مرتبه ا نيروز عاشورا امام حس ،یشوشتر

 وز حضرت. راست به استمداد آن  یپاسخ ،ندیگوین ميا حسیک ينفر لب هاونيليم
نى دارد. ناگفته ید اسى، اجتماعى ويعت با رهبرى الهى، ارزش سيد بیتجد یآر

 یمَنْ أَنْصارِخواهند، نه براى خود. ، مردم را براى خدا مىو اوليا ايانبکه داست يپ
 2إِلَى اللَّهِ

 ضرت گفتند:ح، چنانکه آنان در جواب ارى خداوند استیان الهى، یارى منادیو 
 نُ أَنْصارُ اللَّهِنَح
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 اطعامآیه . 1

 و فاطمه زهرا مار شدند. حضرت علىيب نيامام حسن و امام حس
ن ين روز، هميرند. در اولينذر كردند كه سه روز روزه بگ فرزندان خودبراى شفاى 

د و اعالم كرد كه ينى در خانه را كوبير و مسكيند افطار كنند، شخص فقكه خواست
ن يز هميازمندم، آنان نان خود را به او داده و با آب افطار نمودند، روز دوم نيمن ن

از كرد، باز غذاى خود را به او عطا كردند و يمى اظهار نيتیكه خواستند افطار كنند، 
د، شخصى آمد و گفت ين كه لحظه افطار رسيز هميبا آب افطار كردند. روز سوم ن

دى به غذا داشتند باز هم غذا یاز شدينكه نید، با ايكنک ر هستم به من كميمن اس
دند، بشارت يرس امبريده خدمت پیهاى پررا به او دادند. روز بعد كه با رنگ

ه لت آن بزرگواران نازل شده كه آنان غذاى خود را خالصانياتى در فضیافتند كه آی
ز انتظار يتر آنكه در دل نر دادند و از همه مهميم و اسيتین و يو عاشقانه به مسك

نده خود یخواستند از اعمال خود سندى براى آآنها نمى .پاداش و تشكرى نداشتند
 ناًيكِسْمِ هِبِّى حُلَعَ امَعَالطَّ ونَمُعِطْیُ وَدرست كنند، هدف آنان جز رضاى خدا نبود: 

 1كوراًشُ الَ زاءً وَجَ مْكُنْمِ دُینُرِ ال اللّهِ هِجْوَلِ مْكُمُعِطْما نُنَّإراً يسِأ ماً وَيتِیَ وَ
ر یدر كتاب الغد نىيمرحوم عالمه ام عه است ويمورد اتفاق علماى شن ماجرا یا
که  آیهن یا ،نیبنابرا 2ز نقل كرده است.يسنت نست و چهار نفر از بزرگان اهلياز ب

امام  یسالمت یبود که برا یاست به مناسبت نذر روزها ت يدر شان اهل ب
 صورت گرفت. نيحسن و امام حس

  

                                                 
 .111، ص3الغدیر، ج . 2 .9و  8انسان،  . 1



 

61 

 ه مباهلهیآ. 2

هِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ يفَمَنْ حَاجَّكَ ف
 1نيمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبنِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُ

سى( به يده است، درباره او )عيپس هر كه با تو، بعد از علم و دانشى كه به تو رس
 د پسرانمان ويائيزد )و از قبول حقّ شانه خالى كند( بگو: بيز و محاجّه برخيست

 ا )كسى كه به منزله خودمان است( وخودمان ر زنانتان و زنانمان و پسرانتان و
و لعنت خدا را بر  م.يم، سپس )به درگاه خدا( مباهله و زارى كنيخودتان را بخوان

 م.يان قرار دهیدروغگو
 ،اضاى لعنتگر، به درگاه خدا و تقیكدیعنى تضرّع دو گروه مخالف یمباهله، 

 هالكت براى طرف مقابل كه از نظر او اهل باطل است.
ز سوى م كه در سال دهم هجرى، افرادى ايخوانعه و سنى مىيشر يدر تفاس
ز يران نانِ نجيحيغ اسالم در منطقه نجران شدند. مسيمأمور تبل رسول خدا

ان يى كه میوهال داشتند. با وجود گفتگينه گسیندگانى را براى گفتگو به مدینما
ت اسالم يقّانح ى كرده و دریجوردّ وبدل شد، باز هم آنان بهانه امبريآنان و پ
د یياي: ببه آنها بگو امبر فرمود:يه نازل شد و خطاب به پین آیكردند. اد مىیابراز ترد

حالت تضرّع و ابتهال  م و بايزانمان، خدا را بخوانیبا فراخواندن فرزندان و زنان و عز
رفت، معلوم نى كه دامن گروه مقابل را گیم و هر نفرين كنیان نفریبر دروغگو

 م.يان دهیپا ن گفتگو و جدالیله به اين وسیه راه او باطل است و با اشود كمى
 شنهاد مباهله را از رسول اكرميان نجران، پيحيندگان مسیهنگامى كه نما

ن باره یر ماندند. آنان مهلت خواستند تا در ايگر نگاه كرده و متحیكدی دند، بهيشن
د یریشنهاد را بپذيها گفت: شما پبه آن مسيحيانشه و مشورت كنند. بزرگِ یفكر و اند

د يد، نگران نباشیآن مىیتى انبوه براى نفريامبر با سر وصدا و جمعيد كه پیدیو اگر د
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دان آمد، از انجام مباهله يست، ولى اگر با افراد معدودى به ميد كه خبرى نيو بدان
 د.ينظر و با او مصالحه كنصرف

جوان و ک یو ک همراه با دو كود امبر اسالميدند كه پیروز مباهله، آنها د
بن و آن جوان، علىّ نيرون آمدند. آن دو كودك، حسن و حسيزن بک ی

 بودند. ى زهراو آن زن فاطمه طالبابى
نم كه اگر از خداوند بخواهند كوه يبى را مىیهاان گفت: من چهرهيحياسقف مس

حى روى ينفر مسک ی ن كنند،ین افراد نفریشود. اگر ااز جا كنده شود، كنده مى
 1ماند. لذا از مباهله انصراف دادند.ن باقى نمىيزم

از  یرويم که چگونه مسلمان به خاطر پیآموزیم نيامام حس یدر عزادار
امبر اسالم با يپدند یان که ديحيشود. مسیاز کفار بدتر م ،ايطاغوت و عالقه به دن

نکه یه با ايامیطرفداران بن یا کردند. وليمباهله آمده، ح یش برااندختر و فرزند
 ا نکردند.ين با زن و بچه به کربال آمده، حيدند امام حسید

 ریه تطهیآ. 3

 2راًيطَهِّرَكُمْ تَطْهِیتِ وَ يذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيدُ اللَّهُ لِیرِیإِنَّما 
امبر( دور ي)پ تيبدى )گناه( را از شما اهل يهمانا خداوند اراده كرده است كه پل

 سازد.ک كند و كاملًا شما را پا
 د.یگوسخن مى تيبى در مورد اهلیموهبت استثناک یى فه دربارهیشر هیآ

ى افراد است كه نام ست، بلكه برخيامبر نيى خاندان پهمه« تِيأَهْلَ الْبَ»مراد از 
فاطمه و حسن لىّ و ن گروه عبارتند از: عیعه و سنّى آمده است. ايات شیآنان در روا

 .نيو حس
نان از آلمه نقل شده كه سشه و امّیعاحتّى  ،امبرياتى از همسران پیروا

 ر.يخ امبر فرمود:يم؟ پيت هستيا ما هم جزء اهل بیدند: آيپرس خدارسول
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د و فرمود: يشنفر كچهار ن یاخود و ى بر سر یامبر عبايم: پيخوانات مىیدر روا
 گران را نداد.یى ورود دازهت من هستند و اجيها اهل بنیا

ت كند، مدّت ثاباین افراد ت را به ين كه اختصاص اهل بیبراى ا امبر اكرميپ
بح از كنار صم نماز ا نه ماه( به هنگایات هشت یى بعضى رواشش ماه )و به گفته

د اهلل یریت انما يا اهل البیالصالة »فرمود: گذشت و مىمى ى فاطمهخانه
 «رايطهركم تطهیت و يس اهل البذهب عنكم الرجيل

ث از منابع معروف اهل سنّت درباره یش از هفتاد حديدر كتاب احقاق الحق ب
ل كه از كتب یفه به پنج نفر ذكر شده و در كتاب شواهد التنزیشر هیاختصاص آ

 1نه آمده است.ين زميت در همیروا كصد و سىیش از يمعروف اهل سنّت است ب
هستند که خداوند  یگروه ،رشان کردهيخداوند اراده تطه ن افراد کهیدر مقابل ا

رِدِ اللَّهُ یلَمْ  .هر آنان را نداشته استياراده تط ،اتشانیو جنا یبخاطر خباثت باطن
 2طَهِّرَ قُلُوبَهُمیأَنْ 

 ته مودّیآ. 4

 3الْقُرْبى یهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيقُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَ
زدى جز مودّت مچ ين )رسالت خود( هیامبر! به مردم( بگو: من از شما بر اي)اى پ

 .خواهمكانم نمىینزد
است، هدایت کرده ون نفر را يليه سخن از پاداش كسى است كه صدها مین آیدر ا

ت یشاخه گل تشكّر و پاداش الزم دارد، نجات بشرک یه یاگر هد امبر اسالم.يعنى پی
ن بود كه یا ايم كه شعار تمام انبينيبمى قرآنا نگاهى به چه پاداشى خواهد داشت. ب

، 127ه یتا آ 109ه یم. در سوره شعراء از آيخواهما جز از پروردگارمان پاداشى نمى
، سخن 47ه یو در سوره سبأ آ بيسخن حضرت نوح، هود، صالح، لوط و شع
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إِلَّا عَلَى  ینْ أَجْرِإِن است: مزد و پاداش من تنها بر خداوند است. يامبر اسالم چنيپ
ن یت مردم را خواهانند كه ایخواهند، ولى هدانمىاز مردم ا پاداش مادى يانب ،اللَّهِ

 .مزد در واقع به نفع خود مردم است
چ مزدى يد: من هیفرمابار مىک یر آمده است. يز در دو تعبين مزد معنوى نیا

تَّخِذَ یإِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ كند،  خواهم جز آنكه هر كه خواست راه خدا را انتخابنمى
هِ أَجْراً يال أَسْئَلُكُمْ عَلَد: یفرماه مورد بحث كه مىیبار در آک یو  1لًايرَبِّهِ سَبِ إِلى

كى انتخاب راه خدا و یز است: يدو چ ،ن مزد رسالتیبنابرا .الْقُرْبى یإِلَّا الْمَوَدَّةَ فِ
عنى مزد من یاست، آمده « إِلَّا»كلمه  آیههر دو  . جالب آنكه درگرى مودّت قربىید

 ن مورد است.يتنها هم
را اگر ید، زكى باشیت يد راه خدا و مودّت اهل بیم كه بايفهمبا كمى تأمل مى

 داياد پتض قرآندر  ،ز مختلف باشديدو چ تيانتخاب راه خدا و مودت اهل ب
شود انتخاب راه می علومم ،ستياختالف و تضاد ن قرآنشود و از آنجا که در می
 ست.ين تياز اهل ب یروير از پيغ ،خدا

اه خدا فقط رد بدانند یبا ،است قرآنهستند و راهشان  یکه مسلمان واقع یکسان
در  ،نآر از يرد و غيگمی صورت تيباز راه معرفت و مودت و اطاعت از اهل

 نيست. حسن عاقبت یچ راهيه
مَعَ  یعَلِ» :اندث را نقل کردهین حدیا یعه و سنين سخن آن است که شید ایمو

 م کهیگذارمی هین آین سخن را کنار ایکه ا یو هنگام 2«یالْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِ
ر يشود راه حق فقط راه اممی استفاده 3فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إاِلَّ الضَّاللُ د:یفرمامی

 است. یباشد ضاللت و گمراهکه در برابر آن راه  ین است و هر راهيالمومن
 یبْنِ أَبِ ینِهِ بِعَلِیدِ یوَمَنِ اقْتَدَى فِ» د:یگو یر اهل سنت ميفخر رازى، مفسر شه

اقتدا کند قطعا  ین خودش به حضرت علیهر کس در د 4«طَالِبٍ فَقَدِ اهْتَدَى
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 .ت شده استیهدا

 

ها ها، عقدهنهيجا، کيد توقعات بها، وجوجنگ یو گاهها از عوامل انحراف یکی
  است.
 قرارزبان ش يرد نم مویم غنايامبر را در تقسياز افراد پ یبعض :ميخوانمی قرآندر 

 دادند.می
عْطَوْا مِنْها إِذا یالصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ  یلْمِزُكَ فِیوَ مِنْهُمْ مَنْ 

ب يم زكات(، به تو عيى از منافقان در صدقات )تقسو بعض 1سْخَطُونَیهُمْ 
شوند )و تو را زى از آن )اموال( به آنان داده شود، راضى مىيرند. پس اگر چيگمى

ن يزى به آنان داده نشود، به ناگاه آنان خشمگيشمارند(، ولى اگر چعادل مى
 كنند(.عدالتى متّهم مىشوند )و تو را به بىمى

ن به ينم جنگ حُیم غناين شد، در تقسيخوارج و مارق شخصى كه بعدها رهبر
كسى از  اعتراض كرد و گفت: به عدالت رفتار كن! حضرت فرمود: چه امبريپ

فرمود:  رامبين جسارت او را بكشد، پیتر است؟ عمر خواست به خاطر امن عادل
هاى عبادت روانى خواهد داشت كه چنان عبادت كنند كه شمايد، او پيش كنیرها
و ک هاى خش)اشاره به عبادت .د شمرديز خواهيها ناچش را نسبت به آنیخو
ر از يوج تشوند، همچون خرن خارج مىیت آنان(. با آن همه عبادت از دیوالبى

 .ديبه هالكت رس كمان. سرانجام آن شخص در جنگ نهروان به دست على
 ،خودهای یفکاراز افراد به خاطر خال یگونه بود که بعض نیکربال ا یدر ماجرا

نه حضرت را به دل يک ،ن افراد پرتوقعیعزل شدند. ا یدر زمان حضرت عل
قتل  ین افراد دعوت کرد که برایاد( از اید )ابن زیزینده یکه نما نيگرفتند و هم

برخاسته و سراغ  ین به کربال بروند، آنان به انتقام عزل حضرت عليامام حس
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 رفتند. نيقتل امام حس
ختن خون یل ريبه چه دل :ديدر کربال از آنان پرس نيامام حسه هنگامی ک

 ،1«كيبألَ غضاًبُ» :میکه از پدرت دار یانهيبه خاطر ک :گفتند د؟يدانمی مرا حالل
چون پدرت در زمان حکومت خود نان و مقام ما را از ما گرفت، ما هم جان  یعنی

 م.یريگمی تو را

 

مجاهدان واقعی  قرآن درباره غات!ينه گلوله کارساز است و نه تبل ،مدن آيقیاگر 
 فرماید:می

رغم  یآنان كه عل 2مُ الْقَرْحُسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُنَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَ الرَّیالَّذِ
دعوت خدا و رسول را )براى شركتِ دوباره در جهاد  ،ده بوديبه آنان رسکه جراحاتى 

 رفتند. یه كفّار( پذيعل
نَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ یالَّذِ م:يخوانمی بعده یدر آ

شان گفتند: یمؤمنان كسانى هستند كه )چون( مردم )منافق( به ا 3مَانًایفَزَادَهُمْ إِ
شده( اند، پس از آنان  جيمردم )كافر مكّه( بر ضد شما گرد آمده )و بسک بى ش
 افزود.يمانشان بید، )آنها به جاى ترس( بر ايبترس

ت، نسل يمن، ایترند، مانند نعمت سالمتحساس یخداوند، بعضهای ان نعمتيدر م
خدا، انتخاب  یايد، معرفت و شناخت خداوند و اوليخوب، رزق حالل، علم و شغل مف

 حق و... یرهبر
داده نشده ن به افراد يقیکمتر از نعمت  ینعمتچ يم که هيخوانمی ثیاما در حد

که ثروت  یارند کسانيبس یعنی 4«نيقِيالْ مِنَ ءٌ أَقَلُیالنَّاسِ شَ یوَ مَا قُسِمَ فِ» است:
 اند.دهين نرسيقیو  یق و باور قطعياما به شناخت عم ،ت و... دارنديو سالمت و امن
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 :ندیکس بگو به هر یولرساند، نمیی به کسآزاری چ يم که مرده هيدانمی همه ما
ت، که مرده نجا علم هسیدر ا ترسد.می ن مرده بخوابین اتاق کنار ایامشب در ا

ند امشب را یشور بگوست. لکن اگر به مردهين و باور نيقیندارد، اما  یبه کس یکار
ده است. ين رسيقیشور به مردهزیرا رد. یپذی مین مرده صبح کن، او به راحتیکنار ا

ترسند می ار مردهدن کنينکه علم دارند، از خوابینجاست که چگونه مردم با ایال اسؤ
اثر  در یول ،اول وحشت داشت یروزهاهم شور مردهترسد؟ نمیشور مرده یول

 ل شد. ین تبديقیوحشت او برطرف و علم او به  ،تکرار کار خود
م خدا همه يدانمی م.یادهين نرسيقیاز ما به  یاريبس یول ،میامت را باور داريما ق

و دور از  وتمکان خلچه بسا در م. یادهين نرسيقیبه  یول ،جا حاضر و ناظر است
لم خود عمل د به عین بايقیدن به يرس یم. برايکنمی گناهتر راحت، چشم دیگران

 ن حاصل شود. يقیم تا يکن
  1نُيقِيكَ الْيأْتِیوَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى 

 تو را فرارسد. نيقیپرستش كن تا آنكه و پروردگارت را 
 به تو یامبر گفتند: از رسالت خود دست بردار و هر چه خواستيکه به پ یمنگاه
مَا أَرَدْتُهُ وَ لَكِنْ  یسَارِی یوَ الْقَمَرَ فِ ینِيمِی یفِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ»فرمود:  ،ميدهمی

 2«الْجَنَّة یكُونُونَ مُلُوكاً فِینُ لَهُمْ بِهَا الْعَجَمُ وَ یدِیبَ وَ مَلِّكُونَ بِهَا الْعَرَیكَلِمَةً  یعْطُونِی
ى فهيد، دست از وظيگرم قرار دهید را در دست ديدستم و خورشک یاگر ماه را در 

 دارم.خود برنمى
 هنم راجا بهشت و یده بودند، گوين رسيقیبه  نياران امام حسیدر کربال 

 خود شک نداشتند.  در کار یدند و لحظه ایدمی

ی امت را به عنوان نشانهين به قيقی ،ب و نماز و انفاقيمان به غیدر کنار ا ،قرآن
 ؤْمِنُونَی نَیالَّذِ . نَيلِّلْمُتَّقِ هُدًى هِيفِبَ یذََٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَ مطرح کرده است. تقوا
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 وَمَا كَيإِلَ أُنزِلَ بِمَا ؤْمِنُونَی نَیوَالَّذِ . قُونَنفِی رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةَ مُونَيقِیوَ بِيبِالْغَ
  1وقِنُونَی هُمْ وَبِالْآخِرَةِ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ
ناگفته  واست و علم و اطالعات مانند داغ کردن است  یزين مثل پختن چيقی

 شود. نمی خام یچ پخته ايه یشود، ولمی سرد یداست که هر داغيپ
ر جهت و ييغتگر گرفتار یفتن رشوه، مال و مقام و هر جاذبه دکه با گر یافراد

هستند که  یافراد ،شوندمی ت و انتقاد و امثال آنیو حما یريقه و موضع گيسل
 کنند. می ره عوضچه زيط آنان نیر شراييتغ یو با کماند پخته نشده یولاند داغ شده
اما م. یکردمی مکبه فقرا ک میاگر ما ثروتمند بود :ندیگومی ،ندريکه فق یدر زمان

 کنند. می ثروتمند شدند، فقرا را فراموش اگر
نکه به يهم یول ،خوانندمی خدا را خالصانهشوند، ا گرفتار امواج یکه در در یزمان
 کنند.می خدا را فراموشبرسند، و ساحل  یخشک

 ی)دعا م االخالقمکار یدعا یدارد که امام سجاد در ابتدا یز درجاتين نيقیالبته 
ن مرا يقیده و بمان قرار ین ایترمان مرا کاملیا! ایخدا :دیفرمامی فه(يستم صحيب

 ن! يقین یبرتر
د که چگونه ياز خدا پرس ،مانیبا داشتن ا ،ميامبران مانند حضرت ابراهياز پ یبعض
ی مان دارم ولی؟ گفت: ایمان نداریشوند، خداوند فرمود: مگر امی زندهها مرده
 2یطْمَئِنَّ قَلْبيلِبرسم.  یه درجه باالترخواهم بمی

ق بده تا به يوفبه ما هم ت ،انددهين رسيقیکه به درجه  یکسان یخداوندا به آبرو
 م.ين برسيقیم که به مقام يم آنگونه عمل کنيدانمی آنچه

 یا واقعی یالیخ یندارید

 مکمهم است که امامان معصوم از خدا ک ین حق و باطل به قدريص بيتشخ
أَتَّبِعَهُ  یالْحَقَّ حَقّاً حَتَّ یاللَّهُمَّ أَرِنِ» :ميخوانمی آن بزرگواران یخواهند. در دعاهامی
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 یرويا حق را به من حق نشان بده تا پیخدا 1«.أَجْتَنِبَهُ ی بَاطاِل حَتَّالْبَاطِلَ یوَ أَرِنِ
 کنم. یکنم و باطل را به من باطل نشان بده تا دور

 .انتقاد شده است ،که گرفتار محاسبات غلط هستند یاز کسانبارها  قرآندر 
 2حْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونی ،اندافتهیت یکنند هدامی اليخ یگروه

 3حْسِنُونَ صُنْعاًیحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ی ،کنند کارشان درست استمی اليخ یگروه
 4ءٍیشَ هُمْ عَلىحْسَبُونَ أَنَّی ،دارند یگاهیکنند جامی اليخ یگروه

 است از جمله: یامورها یال بافين خیشه ایر
 است. یتصورات شخص یگاه .1
 نات دوستان است.يتلق یگاه .2
 ان است.يتملقات اطراف یگاه .3
 انسان است.های گران نسبت به خالفیسکوت د یگاه .4
 طان است.ينات شیيتز یگاه .5
 غات نابجاست.يتبل یگاه .6
 طول و دراز است. یاآرزوه یگاه .7
 ن و آن است.یا ینابجاهای وعده یگاه .8
 نابجاست. یدهايام یگاه .9

 است. ین و دستورات الهیفهم غلط از د یگاه .10
ن یفتار ابه کربال آمدند گر نيکشتن امام حس یکه برا یاز افراد یاريبس

 شدند.ها یال بافيخ
را در  دیزیلشکر  یماندهعمر سعد فر ،دیزیهای و وعده یال حکومت ريبه خ

 حق را کنار گذاشت و حکومت طاغوت را پذیرفت.  رفت.یکربال پذ
كَ وَ ما أُنْزِلَ يزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَینَ یأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذد: یفرمامی قرآن
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دُ یریكْفُرُوا بِهِ وَ یأُمِرُوا أَنْ  تَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْیدُونَ أَنْ یریمِنْ قَبْلِكَ 
پندارند به آنچه بر تو و ا كسانى را كه مىیآ 1داًيضِلَّهُمْ ضاَلالً بَعیطانُ أَنْ يالشَّ

نى كه يباند نمىمان آوردهیش از تو نازل شده است، ايامبران( پيآنچه )بر پ
كه مأمورند به خواهند داورى را نزد طاغوت )وحكّام باطل( ببرند، در حالى مى

 خواهد آنان را گمراه كند، گمراهى دور و درازى!طان مىيو ش طاغوت، كفر ورزند.

 ن حق و باطلیجنگ ب

دو فرزند  حضرت آدم .است بوده یرين حق و باطل درگيخ انسان بیاز آغاز تار
که ییتا جا ،مدو حسات بوجود آ یريان آن دو درگيل. ميل و قابيداشت به نام هاب

 .کشترا  یگریآنها داز  یکی
را القاء کرده هایی طرحآنان داشتند که در مقابل  یدشمنان انبياتمام  قرآنبه گفته 

 کردند:می را جذب یو افراد
بَعْضٍ  بَعْضُهُمْ إِلى یوحِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ ياطِيشَ اًعَدُوّ یوَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِ

هاى انس طانيامبرى، دشمنى از شين گونه براى هر پیما ا 2...زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً
گر یبنده را به برخى دیهاى دلپسند و فرم. كه برخى از آنان حرفیو جنّ قرار داد

 كنند. مرموزانه القا مى
 ت ستمگرانیطرفداران باطل وال یول ،رندیپذمی ت معصوم رایطرفداران حق وال

ن گونه بعضى یو بد 3كْسِبُونَینَ بَعْضاً بِما كانُوا يضَ الظَّالِمبَعْ یوَ كَذلِكَ نُوَلِّ را.
 كردند.فرى باشد( براى آنچه عمل مىيم، )تا كيكنستمگران را بر بعضى مسلّط مى

 :ستکرده ارا ارائه  یروشن یهاراهبه سوی حق ت مردم یهدا یبرا قرآن
 یق وحیاز طر .1
 ق رهبران معصومیاز طر .2

                                                 
 .60. نساء، 1
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 خیبه تار یگاهق آیاز طر .3
 ق مشورتیاز طر .4
 ر و سفريق سیاز طر .5
 ق عقلیاز طر .6
 ن حق و باطليسه بیق مقایاز طر .7
 دیق و تهدیق تشویاز طر .8
 ق توجه به عاقبت کاریاز طر .9

 ان عوامل عزت و ذلت يق بیاز طر .10
 م:ينيبمی راها ن نمونهیهمه ا نيام امام حسيدر ق

عظه و ان و مويبا استدالل و ب ،با هجرت خود ،ودبا عصمت خ نيامام حس
با مقاومت  ،تيل ببا خون خود و اه ،ق به راه خودیبا تشو ،خود یو افشاگر یسخنران

 خ روشن کرد.یتار یخط حق را برا ،خود
 «وم عاشورای ارض کربال و کلّ کلّ» :است که یجمله معروف

 ن جمله سندیا .شده است که از کدام امام نقلاند ن جملهیدنبال سند ا یبعض
بدون  انبياهمه  یبرا یعنی 1اًعَدُوّ یلِكُلِّ نَبِد: یفرمامی قرآنزیرا خواهد. نمی

ق یبلکه از طر ،اندقانع نبوده یرسم یبه کارهاکه اند بوده یاستثنا دشمنان
 بَعْضُهُمْ یوحیکردند. می القاءسخنان فریبنده را به مردم  ،مرموزانههای برنامه

 2بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا إِلى
 یرين طرفداران حق و باطل درگيشه بيتوان استفاده کرد که هممیه ین آیاز ا

 یمثل کربالست و هر روز مثل عاشوراست و همه مردم برا ینيبوده و هر سرزم
در جبهه  یکنند و گروهمی در جبهه حق تالش یگروه .شندیشه در بستر آزمايهم

 3كافِرَةٌ لِ اللَّهِ وَ أُخْرىيسَب یفِئَةٌ تُقاتِلُ ف .باطل

                                                 
 .112. انعام، 1
 . همان.2

 .13عمران، . آل3



 

72 

  هغافالن یشادجشن و 

ثِ یأَفَمِنْ هذَا الْحَدد: یفرمامی ،خداوند بعد از توجه به معاد ،در سوره نجم
ن سخن، تعجّب یا از ایپس آ 1وَ أَنْتُمْ سامِدُون .وَ تَضْحَكُونَ وَ ال تَبْكُونَ  . تَعْجَبُون

چرا د. يراندر حالى كه شما غافل و هوس د؟يكنه نمىید و گریخندد. و مىيكنمى
 خندند و گرفتار غفلت هستند.گنهکاران به جای گریه می

آنان « ادٍ وَ آلُ مَرْوَانی آلُ زِوْمٌ فَرِحَتْ بِهِیوَ هَذَا »م: يخوانمینيز  ارت عاشورایدر ز
ند، چگونه است روهی را به اسارت بردکه خاندان رسالت را به شهادت رساندند و گ

گيرند و یمکنند و این روز را جشن که به جای توبه و ندبه، شادی و خوشی می
 کنند؟پایکوبی می

 هراس از مالمتیب ،شهادت

لِ يسَبِ یجاهِدُونَ فِینَ یأَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِفرماید: قرآن درباره مجاهدان واقعی می
در برابر كافران سرسخت و قاطعند، در راه خدا جهاد  2نَ لَوْمَةَ الئِمخافُویاللَّهِ وَ ال 

 هراسند.اى نمىكنندهچ مالمتيكنند و از مالمت همى
عمر سعد را کر لشکربال نافع ابن هالل بود. او دوازده نفر از مجاهدان از  یکی

 م شهادتو هنگار کردند. شمر او را نزد عمر سعد برد و ايکشت، او را زدند و اس
 کنم.نمی المتمکار ن یشتن را بر ایگفت: من دوازده نفر از شما را کشتم و خومی

 پذیرش توبه

 یوَ هُوَ الَّذِفرماید: عفو بندگان گنهکار، یکی از صفات خداوندی است که می
و اوست كه توبه را  3عْلَمُ ما تَفْعَلُونَیئاتِ وَ يعْفُوا عَنِ السَّیقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ ی

 داند.د مىيدهگذرد و هر چه را انجام مىرد و از گناهان درمىیپذاز بندگانش مى

                                                 
 .62ـ60. نجم، 1
 .54. مائده، 2

 .25توبه، . 3
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شکر یزید مظهر این صفت الهی شد و حرّ را که از ل در کربال، امام حسين
عث جدا گشت و اظهار پشيمانی نمود، عفو کرد. این لطف امام حسين با

 ردید.بخيری او در دنيا و آخرت گعاقبت

 یگاه ملکوتن

كُونَ يواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِمَ مَلَكُوتَ السَّميإِبْراهِ یوَ كَذلِكَ نُرِ م:يخوانمی قرآندر 
م تا یم نشان دادين را به ابراهيها و زمگونه ملكوت آسماننیو ا 1نَيمِنَ الْمُوقِنِ

 ن باشد.يقیدا كند و( از اهل ين پيقی)
د يخشب، قدرت و نورى ميداوند به چشم ابراهخ ى امام باقربه فرموده

 ن را مشاهده كرد. يها و عرش و زمآسمانباطن كه 

د، یسر خود د یرزنان را بااليکه هجوم شمش نياکبر هم یحضرت عل ،در کربال
لْقَدُومَ قُولُ لَكَ عَجِّلِ ایمَ وَ قْرِؤُكَ السَّالی یمُ هَذَا جَدِّكَ السَّاليا أَبَتَاهْ عَلَی»اد زد: یفر
 «...هِ وَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهيحَتَّى وَقَفَ عَلَ نُينَا ثُمَّ شَهَقَ شَهْقَةً فَمَاتَ فَجَاءَ الْحُسَيعَلَ
رساند می سالم تو را .ن جد من رسول اهلل استیاکنم، می یپدر با تو خداحافظ یا
ن به يا رفت. امام حسيزد و از دن یاحهيسپس ص .ايبا عجله نزد ما ب :دیگومی و
 2صورت او گذاشت. یسرش آمد و صورتش را روپن يبال

دهد که در ی مید خداوند به شما نورياگر تقوا داشته باش :ميخوانمی قرآندر 
نِ يؤْتِكُمْ كِفْلَینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یهَا الَّذیا أَی د:يه آن حرکت کنیسا

اى كسانى  3مٌيغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یتِهِ وَ مِنْ رَحْمَ
د تا دو سهم یاوريمان بید و به رسولش ايشه كنيد! تقواى الهى پیامان آوردهیكه ا

ان مردم و ياز رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن )در م
م يد و خداوند غفور و رحد و گناهان شما را ببخشیزندگى خود( راه برو ريدر مس

                                                 
 .75. انعام، 1
 .114اللهوف على قتلى الطفوف، ص. 2
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 است.
مان به یه تقوا و ایاست که در سا ینور ،یعالوه بر نور ظاهر ،هین آیااساس بر 

 الْمُؤْمِنُ»مبر نقل کردند که فرمود: اياز پ یشود. حضرت علمی هیانسان هد

 ند.يبمی دامومن به نور خ 1«نْظُرُ بِنُورِ اللَّهِی
خداوند به شما قدرت  ،دين اگر تقوا داشته باشيمومن یا :ميخوانمی گریه دیدر آ

 2.دینشو یدهد تا دچار سردرگممی ص حق از باطليتشخ
 یبرا و عمل و گفتار خدا محور است. و یريم گيدر تصم یانسان موحد و متق

 3رْهُمْقُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَ .کندنمی باز یحسابجز خدا چ کس يه
 مان روشنزب باشد که با گذشت ياز غ یاصادقه روزنه یاهایاز رو ید برخیشا
 شود.می

 ید ملکوتیدب و يبه اسم ارتباط با عالم غها و رمالها دجال یم که بعضیبگذر
 کنند.می باز یخود دکان یکنند و برامی مردم را استحمار

 یااخالص گوشه ا و عمل صالح وخدا هستند که در اثر تقو یاياز اول یاما افراد
 کنند.می ب را درکياز غ

 دم که:يرس ین جمع بندیب داشتم به ايکه درباره علم غ یاز پژوهش
وَ عِنْدَهُ شود. به دیگران داده نمیب مخصوص خداست و ياز علم غ یبخش .1

 4عْلَمُها إاِلَّ هُویبِ ال يمَفاتِحُ الْغَ
خودت  که مخصوص یپروردگارا به حق علم :ميخوانمینيز  ی شب عرفهدر دعا

يب لم الغَی عِه فِت بِأثرَستَإذی ک الَّزائنِی خَون فِخزُالمَ کَسمِإبِ کَلُسئَأوَ» .است
  «بیّب و ال نلک مقرّک ال مَلقِن خَمِ حدٌأ ليهِظهر عَم یَلَ ندکَعِ

بِ يباءِ الْغَتِلْكَ مِنْ أَنْدهد. بخشی از علم غيب را خداوند به پيامبرانش می .2

                                                 
 .61، ص2عيون اخبار الرضا، ج. 1
 .29. انفال، 2

 .91. انعام، 3
 .59. انعام، 4
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 1كَيها إِلَينُوح

است که  2«عَمُوداً مِنْ نُور» ،از نور یرهبران معصوم عمود یات برایطبق روا .3
ر ما که دفتر ينظ .شوند و بدون آن خبر ندارندمی ب خبرداريبا مراجعه به آن از غ

 م.يداننمی م و بدون مراجعه به آنيدانمی با مراجعه به آن تلفن افراد را ،میدار یتلفن
ت آنان در شناخ یبعض .دند متفاوت بودنديرسمی نيکه خدمت معصوم یکسان.4
گفتند تا باور کنند ی میب خود به آنان مطالبين از غيآن معصوم ،ف بودنديضع

 یسيحضرت ع :ميخوانیم قرآنر آنکه در ين جداست. نظیریاز سامعصومين حساب 
تان یخانه ها د و آنچه دریخورمی ه آنچهتوانم خبر بدهم بمی من :گفتمی به مردم

 م.یدار ب ارتباطيم و با غيستين ید ما افراد عاديتا بداناید ره کردهيذخ
آنان غلو کرده و  ،شدمی به آنان گفتهامام ب يبودند که اگر علم غ یاما گروه

ب مخصوص خداست يغ :گفتندمی ن افرادیابه پنداشتند. امامان می امامان را خدا
مثل  یما بشر ،کردممی رها را به سمت خود جلبيدانستم همه خمی بير غو اگ
 ن را از غلو حفظ کند.ين جمالت که مخاطبیم و امثال ایيشما
زد می خدا پرده را کنار یگاه .ط امامان معصوم متفاوت بودیشرا ،اتیطبق روا .5

 ،دانستندیی نمزيزد و آنان چنمی پرده را کنار یگرفتند و گاهمی را یو علوم
به  یزيک چی یکه گاه یمثل انسان 3«قْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمیبْسَطُ لَنَا الْعِلْمُ فَنَعْلَمُ وَ ی»

د یآمی ادشیکند نه می هرچه فکر ید و در مواردیآمی ادشیشود و به می او القا
 شود.می و نه القا

ر يتند و اسما را کشان یدیزین یا فرمود:نب در کربال به امام سجاد یحضرت ز
از آنان  یو نام نصب خواهد شد که تا ابد خواهد ماند یاما در کربال پرچم ،کردند

 نخواهد ماند.
 ب باز شد.ياز غ یز روزنه اينب نیحضرت ز ین جمالت نشانه آن است که برایا

                                                 
 .49. هود، 1
 .387، ص1كافي، ج. 2

 . 256، ص1كافي، ج. 3
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ن یترگرامى 1«هِ اتْقاكُمْانَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّفرماید: قرآن درباره ارزش تقوا می
 .ن آنان استیافراد نزد خدا با تقواتر

اش ود. چهرهن بيهمراه امام حس یبه نام جون غالم ابوذر غفار یدر کربال شخص
جازه نداد و گفت تو داشت. از امام اجازه جهاد گرفت. امام ا ینوران یو دلبود اه يس

نداخت و حضرت ا یپاها یرو . او خود رایبرو یخواهمی که هر کجا یآزاد هست
 نيامام حس ،د شديکه شه نيدان رفت. هميالتماس کرد. امام اجازه داد. او به م

ان فرزند يم یاکبر آمد و فرق یسر عل یگونه که باالهمان ،سر او آمد یباال
 ین کشورهایترشرفتهيپوست نگذاشت. امروز در پاهيدپوست خود و غالم سيسف
 اند. د را حل نکردها، هنوز مسأله نژايدن

مى، اقتصادى، ياى، اقللهيهاى نژادى، حزبى، قومى، قبضي، تمام تبعقرآنآری 
لت را تقوا يفضک شمارد و مالفكرى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى را مردود مى

 2إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْداند. مى

 شب عاشورا

ن كسى بهتر يا )چنیآ 3لِ ساجِداً وَ قائِمايقانِتٌ آناءَ اللَّ أَمَّنْ هُوَ :فرمایدمیقرآن 
 ام به اطاعت مشغول است.يجده و قا( آن كس كه در طول شب در حال سیاست 

كُنْتَ »شود: می گفته نيم که به حضرت اباعبداهلل الحسيخوانیث میدر حد
ثَاقِ يالطَّاعَةِ مُجْتَهِداً حَافِظاً لِلْعَهْدِ وَ الْمِ یداً وَ فِوَ لِلْقرآن سَنَداً وَ لِلْأُمَّةِ عَضُلِلرَّسُولِ وَلَداً 
 4«ايالدُّنْ یلَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ زَاهِداً فِیلِ الْفُسَّاقِ تَتَأَوَّهُ تَأَوُّهَ الْمَجْهُودِ طَوِينَاكِباً عَنْ سَبِ

وفاکننده به ، وشادر اطاعت ک، امت بازو یبرا، سند قرآن یبرابرای پيامبر اوالد، 
 .یرغبت بودیا بيو نسبت به دن یداشت یطوالنهای و سجدهها رکوعبودی،  مانيپ

                                                 
 .13. حجرات، 1
 .12. حجرات، 2

 .9. زمر، 3
 .239، ص98. بحار االنوار، ج4
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کعت نماز هزار رگاهی  ،روزشبانه پدرم در هر فرمود: یثیامام سجاد ضمن حد
 ینماز ست.ياس نيگران قابل قیآنان با د یداست که نمازهايخواند. ناگفته پیم

ک یدر تمام عمر  یانه که ما حتيمخف و عارفانه خاشعانه، داشتند آگاهانه، عاشقانه،
 م.یرکعت مثل آن را ندار

 ،روندمی با خدا نگونه به استقبال شهادت و مالقاتین افراد اینکه اید رمز ایشا
 شود.یم شان کوچکیر خدا برايرند و غيگمی است که در نماز یقرب آن اوج و

بزرگ است که  یکس یبرا یهزار متر نيک قطعه زمید. يک مثال توجه کنیبه 
ن در يقطعه زمهمين  ،باال رفتما شد و ياما اگر سوار هواپاست. ستاده یآن ا یرو

ن در چشم ين زمیرد ايما اوج بگيشود و هرچه هواپی میک قطعه ده متریچشم او 
 یعَظُمَ الْخَالِقُ فِ» م:يخوانمیاوليای خدا در وصف چنانکه شود. می او کوچکتر

 1«فَصَغُرَ ما دونَ ذلک نْفُسِهِمأَ
عصر تاسوعا پرچم جنگ باال رفت امام حسين به حضرت عباس فرمود: اگر 

یک شب دیگر عبادت کنم.  تا از جنگ در این ساعت منصرف کنرا توانی آنها می
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُمْ »را دوست دارم، و تالوت قرآن داند که من نماز خدا می

الصَّلَاةَ  أُحِبُ یعْلَمُ أَنِّیلَةِ فَإِنَّهُ يهَذِهِ اللَّ یلِرَبِّنَا فِ یوْمِ فَافْعَلْ لَعَلَّنَا نُصَلِّيهَذَا الْ یعَنَّا فِ
 2«لَهُ وَ تِلَاوَةَ كِتَابِهِ

 ،ميخوانمی جهنم ا از ترسی ،میاما آنرا دوست ندار ،ميخوانمی از ما نماز یاريبس
 دن به بهشت.يرس یا برای

 ،ارددرا دوست  یکه کس یکس .از نشانه دوست داشتن خداستدوست داشتن نم
 نماز یارد ولدکند خدا را دوست  اليخ یاگر کس .با او را هم دوست دارد یگفتگو

ا دوست من تو ر :دیبه همسرش بگو یمرد ست. هريش نيب ییدروغگو ،خواندنمی
 کند.نمی را قبول ین دوستیهمسر ا خواهم با تو حرف بزنم،ی نمیدارم ول

                                                 
 ..89، صاللهوف على قتلى الطفوف. 2 .159. تحف العقول، ص1
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دا را دوست خدهنده آن است که ما نشان ،به نماز ییاعتنا یکوتاه سخن آنکه ب
ه خود غافل بالطاف خدا نسبت  م و دوست نداشتن خدا نشانه آن است که ازیندار
م تا محبت یوادآور شیگذشته و حال  یهاناد الطاف خدا را از زمیپس با .میاشده

ر دعاها نعمت گونه که در اکثم. همانيکندا شود و به دنبال آن او را عبادت يپ
 رد کهيگمی چنان اوج عرفه آن یدر دعا نيمطرح است. امام حس یشمار
توانم شکر مین ،خ بشودیخداوندا بر فرض عمر من به اندازه تمام تار د:یفرمامی

را یز ،کر دارداز به شيز نيرا همان شکر نیز ،تو را به جا آورمهای از نعمت یکی
 د است.یجد یاز جانب تو و نعمت یشکر، خود نعمتق يتوف
که  ،استيبا دن نيامام حس یشب عاشورا خداحافظهای گر از برنامهید یکی

 ريتحق «فّاُ»ا را با کلمه يامام دن .مطرح شده است یدر قالب اشعار ین خداحافظیا
شته را ک یار دوستانيچه بس ،یو غروب کرد یچقدر صبح کرد د:یفرمامی کند ومی

و در  یبرود و به همه مزه مرگ را چشاند یکس یجا یکس یو اجازه نداد یافتی
 1ست.ين یم که از آن تمرديکن یرا ط ید راهیان سروکار همه با خداست و بایپا

را در شب  بانهیغر یحافظن خدایا ینب کبریکه ز یمنگاه :اندخ آوردهیدر تار
به هوش  یبرا نيکه امام حسمنقلب شد  یا، به گونهديعاشورا از برادرش شن

زهرا و  مو مادر یعل مو پدر رسول خدان جمالت را فرمود: جدم یآوردن او ا
 ست.ين یدیمسئله جدمن بهتر بودند و رفتند. رفتن من همه از  برادرم حسن

 یبعض ،دبودنخواندن  قرآن دعا و مشغول نماز واصحاب  یدر شب عاشورا بعض
دانستند می کهنیبا ا .ن خود نشانه آرامش آنان بودیداشتند و ا یهم مزاح و شوخ

  .شاد بودنداما  ،شوندمی ديشه
ه در کنار مين خیاست و انسان خود را در ا نيمه امام حسيخ ،مهياگر خ یآر

 شانه آرامش.نز ينماز خواندن آرام بخش است و مزاح کردن ن ،داندمی امام معصوم
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إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ  د:یفرمامی داند ومی مرگ یاء اهلل را آرزويعالمت اول قرآن
د كه يكناگر گمان مى 1نياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقيأَوْلِ

د، آرزوى یيگون پندار( راست مىیر مردم، اگر )در اید نه ساياى خدا هستيشما اول
 .ديمرگ كن

فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً  :ان خارج شدياز منطقه فرعون یموسکه حضرت هنگامی 
در آنجا چوپانان ، 3نیوَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْ ،ن شدیو وارد منطقه مد 2تَرَقَّبُی
د که یدو خانم را د یکردند، و در کناریراب ميآورده و س یوانات خود را کنار آبيح
ها را ن خانمیب و گرسنه و تشنه بود، و ایب و غرينکه تحت تعقیاند. با استادهیا

 یريد؟ گفتند: پدر پیاستادهیا ید، چرا به کنارينزد آنان رفت و پرس ،شناختینم
تا مردان کنار آب هستند،  یم وليکند، ما چوپان هست یتواند چوپانینمکه م یدار

 م. یرویجلو نم
ل داد و یراب کرد و تحويگرفت و س ن دو خانم رایوانات ايح یحضرت موس

لِما  یرَبِّ إِنِّازمندم. ين یم بفرستیبرا یريا هر خیرفت و گفت: خدا یاهیر سایز
  4ريرٍ فَقيمِنْ خَ یأَنْزَلْتَ إِلَ

 یخواست اسمینم یگرسنه بود ولهنگام ن یدر ا یموسفرمود:  امام صادق
 یکیب فرمود يا نقل کردند، حضرت شعاز غذا ببرد. دختران به منزل آمده و ماجرا ر

كَ أَجْرَ ما یجْزِيلِاو را بپردازم.  یید تا مزد سقایاوريد و او را به منزل بیاز شما برو
 یرا برا یفرار خود از نظام فرعون یب آمد و ماجرايبه منزل شع یموس 5تيسَقَ

 6هِ الْقَصَصيقَصَّ عَلَاو گفت. 
، یدا کرديگفت تو از قوم ظالم نجات پ ت داد ويبشارت امن بيحضرت شع

                                                 
 .6. جمعه، 1
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از دخترانش را به عقد او درآورد،  یکیو  1نَيمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم تَقالَ ال تَخَفْ نَجَوْ
موسی  ،دن مدتيان رسیرفت. پس از به پایرا پذ یموس یچوپان ،هیمهر یو به جا

به دست  یر راه برايهمسر و فرزندان خود را برداشت و از منطقه خارج شد و در مس
 د.ياز همسر جدا شد و به مقام نبوت رس یآوردن آتش

ب و يچون شع یامبريدر کنار پ یت، ازدواج، اشتغال، زندگيامن ،ن خروجیان ایپا
 رسالت بود.در پایان 

 خواند: را یه حضرت موسینکه همان آیز با اين نيامام حس ،اما در کربال
دن، ی، داغ دی، تشنگیوارگآغربت،  ،ن سفریدر ا یول، بُتَرَقَّیفَخَرَجَ مِنْها خائِفاً 

 یاجرا، موسمآن نکه در یبشان شد. با اير نصي، اسارت و تحقیمه سوزيخ شهادت،
وانات يبه ح ،کربال ن در آغاز ورود بهيامام حس یول ،آب دادخدا غمبر يوانات پيبه ح
 آب داد. کشتنش آمده بودند، یکه برا یدشمن

 لثار اباالفضیا

کنند و دیگران را به خود ترجيح های خود را ایثار میقرآن درباره کسانی که داشته
وقَ یأَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ  ؤْثِرُونَ عَلىیوَ فرماید: دهند، میمی

ند، هرچند دهح مىيرا بر خود ترج آنان دیگران 2شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
ازمند باشند. كسانى كه از بخل نفس خود، نگاهدارى و مصون و يكه خود سخت ن
 شان قطعا رستگارند.یمحفوظ گردند، ا

اد برای به برادرش اباالفضل مأموریت د در کربال هنگامی که امام حسين
ک ود، آب نخورد و مشها آب بياورد، او خود را به نهر آب رساند و با آنکه تشنه ببچه

 را پر کرد.

                                                 
 .9. حشر، 2 . همان.1
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 نب در کوفه و شامیحضرت ز یهایسخنران

ن جائر است که در برابر سلطاسخن حقی  ،ن جهادیبهتر :دفرمو اکرمامبر يپ
قلم و  2«هداءماء الشُّن دِل مِفضَأماء لَالعُ دادُمِ» :ميخوانیث میو در حد 1گفته شود.

 اشد خون شهدا فراموشان نبياگر قلم و ب . زیراخون شهدا برتر است ب علما ازمرکّ
 .نب نبودیاگر ز ،ماندمی کربال در کربال :به قول شاعر .شودمی

خْشَوْنَ أَحَداً إاِلَّ یخْشَوْنَهُ وَ ال یبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ ینَ یالَّذ م:يخوانمی قرآندر 

رساندند، و از مىدم( كسانى كه رسالتهاى خدا را )به مر 3باًيبِاللَّهِ حَس اللَّهَ وَ كَفى
 .ترسندند و از كسى جز خدا نمىترساو مى

ر زن ي. نظمعرفی کرده استا مرد( یت )خواه زن یبشر یزنان را الگو یبعض قرآن
تنفر خود را از فرعون ابراز داشت و او را  ،داتیو تهدها فرعون که با تمام شکنجه

سَ يأَلَ .من است حکومت مصر مال :گفتمیکرد. فرعون  ريان و عمل تحقيبا ب
وَ  :گفتمی فروخت ومی در کاخش فخر یجار یو به نهرها 4مُلْكُ مِصْر یل

ر کرد و از يرا تحقاو ثروت همسرش حکومت و اما ، یمِنْ تَحْت یهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْر
 تاًيعِنْدَكَ بَ یرَبِّ ابْنِ لخواهم نه نزد فرعون. می نزد تو یاخدا خواست که خانه

 5الْجَنَّة یفِ
 فرمود: قرآنخ شد و خداوند در یتمام تار یاگر زن فرعون به خاطر مقاومتش الگو

م یرژدر برابر که  ینب کبریز 6نَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنیوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثاَلً لِلَّذ
 .ایستاد و او را تحقير کرد، باید الگوی بشریت معرفی شوده يامیوحشتناک بن

وَ ال نترسند:  یشند و جز خدا از احدکه شجاع بااند غ موفقيدر تبل یکسان
نداشته باشند و همه را به حساب  یر الهيغ یاچ محاسبهيو ه خْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَی

                                                 
 .60، ص5کافی، ج . 1
 .346، ص6من ال یحضره الفقيه، ج. 2
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 1بايبِاللَّهِ حَس وَ كَفى .خدا بگذارند
، خاندان رساندرا به شهادت  نيد امام حسیزیم كه وقتى يخوانخ مىیدر تار

جلس خود د در میزیبه اسارت به شام بردند.  نب كبرىیآن حضرت را همراه ز
حضرت در  ،«د كه خدا با ماستیدید»نب گفت: یبا غرور تمام خطاب به حضرت ز

دانم. هر آنچه ر مىيگونه تحقسته هریو شاک : من ترا پست و كوچپاسخ او، فرمود
توانى خاموش كنى. گند كه نور خدا را نمىخواهى انجام بده، ولى به خدا سومى

الى و يا عزّت ختن افراد خوشگذرانى، عذاب خوار كننده آماده شده، يآرى، براى چن
 ى آنان، با خوارى و ذلّت در آخرت همراه باشد.یايدن

 وَ الَ :ه را خواندین آیات متعدد استفاده کرد و ایدر خطبه خود از آ ینب کبریز
زْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ يلَهُمْ لِ یرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليلَهُمْ خَ ینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلیحسَبَنَّ الَّذیَ

 ،م به نفع آنان استيدهمی که به آنان یال نکنند مهلتيکفار خ 2نٌيعَذابٌ مُهِ
آنان  یمانه آنان پر شود و برايآن است که پ یم برايدهمی که به آنان یهمانا مهلت
  ن خواهد بود.يعذاب مه
نَ أَساؤُا یثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذه را خواند: ین آید ایزیدر برابر  ،حضرتآن ن يهم چن
سپس عاقبت كسانى كه  3سْتَهْزِؤُنَیاتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها یأَنْ كَذَّبُوا بِآ السُّواى

ردند و همواره آن را به ب كیات خدا را تكذین شد كه آیكارهاى بد مرتكب شدند، ا
 گرفتند.مسخره مى

طرح کرد مسئله حجاب را م ،زانینب در کنار شهادت عزیجالب آن که حضرت ز
 دند.یما را دی چهرهدشمنان و  یتو به حجاب ما خدشه وارد کرد :د گفتیزیو به 

خوب  ،کنندمی ت بحرانیریآنجا که سخن از مد ،تیریمدهای دانشکده یراست
د یزیمجلس ام اسارت در کوفه و شام و ینب را در عاشورا و ایحضرت زرفتار است 

ز او را از اعتدال و عزت يچ چيه ،نند اگر انسان وصل به خدا شديمطالعه کنند تا بب
                                                 

 .39. احزاب، 1
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 کند.نمی و صالبت و منطق خارج
اران او را یاز پسران و برادران و بستگان و شهدای بسيار ست که ينب کین زیا

 و نشسته نماز خواند. را ترک نکرد محرم نماز شب یازدهم ب شو حتی  تکان نداد
ها با زلزله و را کوهیز ،شودمی تر، انسان از کوه محکممان کامل شدیاگر ا یآر

 زش ندارد.یانسان با خدا ر یول ،کنندمی زشیر یعيحوادث طب
 م.یان کرديچند جمله آنرا بو ما فقط نب مفصل است یزحضرت خطبه 

 د فرمود: یزیخطاب به تمام جاعت شآن حضرت با 
نَ صَدَقَ اللَّهُ ينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ آلِهِ أَجْمَعِيفَقَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِ»

وَ كانُوا  اتِ اللَّهِیأَنْ كَذَّبُوا بِآ نَ أَساؤُا السُّواىیثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِ»قُولُ یسُبْحَانَهُ كَذَلِكَ 
  «سْتَهْزِؤُنَیبِها 

نَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ وَ آفَاقَ السَّمَاءِ فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا يثُ أَخَذْتَ عَلَيدُ حَیزِیا یأَ ظَنَنْتَ 
 عِنْدَهُ لِعِظَمِ خَطَرِكَ هِ كَرَامَةً وَ أَنَّ ذَلِكَيهِ وَ بِكَ عَلَيتُسَاقُ الْأُسَرَاءُ أَنَّ بِنَا هَوَاناً عَلَ

ا لَكَ مُسْتَوْثِقَةً يتَ الدُّنْیثُ رَأَيعِطْفِكَ جَذْلَانَ مَسْرُوراً حَ یفَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ وَ نَظَرْتَ فِ
تَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ينَ صَفَا لَكَ مُلْكُنَا وَ سُلْطَانُنَا فَمَهْلًا مَهْلًا أَ نَسِيوَ الْأُمُورَ مُتَّسِقَةً وَ حِ

زْدادُوا إِثْماً يلَهُمْ لِ یرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِيلَهُمْ خَ ینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِیحْسَبَنَّ الَّذِیوَ ال »
  «نٌيوَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِ
رُكَ حَرَائِرَكَ وَ إِمَاءَكَ وَ سَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ یا ابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِیأَ مِنَ الْعَدْلِ 

تَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَ یا قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُنَّ وَ أَبْدَیسَبَا
وَ  یدُ وَ الدَّنِيبُ وَ الْبَعِیتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِیسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ وَ ی

رْتَجَى مُرَاقَبَةُ یفَ يوَ كَ یوَ لَا مِنْ حُمَاتِهِنَّ حَمِ یعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ وَلِسَ مَيفُ لَیالشَّرِ
بُغْضِنَا  یسْتَبْطِئُ فِیفَ يدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ وَ كَ اءِ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْيمَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِ

رَ مُتَأَثِّمٍ يالشَّنَفِ وَ الشَّنَئَانِ وَ الْإِحَنِ وَ الْأَضْغَانِ ثُمَّ تَقُولُ غَنَا بِيتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيأَهْلَ الْبَ
 :وَ لَا مُسْتَعْظِمٍ

  دُ لَا تُشَلَیزِیا یثُمَّ قَالُوا      لَأَهَلُّوا وَ اسْتَهَلُّوا فَرَحاً 
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فَ يتِكَ وَ كَجَنَّةِ تَنْكُتُهَا بِمِخْصَرَ أَهْلِ الْدِ شَبَابِيعَبْدِ اللَّهِ سَ یا أَبِیاً عَلَى ثَنَايمُنْتَحِ
 ةِ مُحَمَّدٍیلْتَ الشَّافَةَ بِإِرَاقَتِكَ دِمَاءَ ذُرِّلَا تَقُولُ ذَلِكَ وَ قَدْ نَكَأْتَ الْقَرْحَةَ وَ اسْتَأْصَ
مْ فَلَتَرِدَنَّ هِینَادِاخِكَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تُيفُ بِأَشْوَ نُجُومِ الْأَرْضِ مِنْ آلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ تَهْتِ

فَعَلْتَ مَا  كِمْتَ وَ لَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَكاً مَوْرِدَهُمْ وَ لَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شَلَلْتَ وَ بَيوَشِ
ا وَ دِمَاءَنَ ظَالِمِنَا وَ أَحْلِلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ فَعَلْتَ اللَّهُمَّ خُذْ لَنَا بِحَقِّنَا وَ انْتَقِمْ مِنْ

 عَلَى رَسُولِ  لَا حَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ وَ لَتَرِدَنَّوَتَ إِلَّا جِلْدَكَ یقَتَلَ حُمَاتَنَا فَوَ اللَّهِ مَا فَرَ
هِ وَ لُحْمَتِهِ عِتْرَتِ ی انْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ فِتِهِ وَیبِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذُرِّ اللَّهِ 

 ی قُتِلُوا فِنَیوَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِ»خُذُ بِحَقِّهِمْ أْیلُمُّ شَعَثَهُمْ وَ یعُ اللَّهُ شَمْلَهُمْ وَ جْمَیثُ يحَ
 مُحَمَّدٍوَ حَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِماً وَ بِ «زَقُونَرْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْيسَبِ

نَ بِئْسَ يمِ لَكَ وَ مَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِعْلَمُ مَنْ سَوَّلَياً وَ سَريلَ ظَهِيماً وَ بِجَبْرَئِيخَصِ
خَاطَبَتَكَ مُ یالدَّوَاهِ یجُنْداً وَ لَئِنْ جَرَّتْ عَلَ كُمْ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَفُینَ بَدَلًا وَ أَيلِلظَّالِمِ

عبْرَى وَ  ونَيخَكَ لَكِنَّ الْعُي أَسْتَكْثِرُ تَوْبِكَ وَعَیلَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَ أَسْتَعْظِمُ تَقْرِ یإِنِّ
طَانِ الطُّلَقَاءِ ي حِزْبِ اللَّهِ النُّجَبَاءِ بِحِزْبِ الشَّالصُّدُورَ حَرَّى أَلَا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ

ثُ الطَّوَاهِرُ نْ لُحُومِنَا وَ تِلْكَ الْجُثَتَتَحَلَّبُ مِ تَنْطِفُ مِنْ دِمَائِنَا وَ الْأَفْوَاهُ یدِیفَهَذِهِ الْأَ
كاً ينَماً لَتَجِدَنَّا وَشِهَاتُ الْفَرَاعِلِ وَ لَئِنِ اتَّخَذْتَنَا مَغْتَنْتَابُهَا الْعَوَاسِلُ وَ تُعَفِّرُهَا أُمَّ یالزَّوَاكِ

 دِ يامٍ لِلْعَبِرَبُّكَ بِظَلَّ دَاكَ وَ ماینَ لَا تَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمَتْ يمَغْرَماً حِ
كَ وَ نَاصِبْ جُهْدَكَ فَوَ يدَكَ وَ اسْعَ سَعْيهِ الْمُعَوَّلُ فَكِدْ كَيفَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَ عَلَ
نَا وَ لَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَ لَا تَرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا وَ هَلْ يتُ وَحْياللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَ لَا تُمِ

اللَّهِ عَلَى  أَال لَعْنَةُ یالْمُنَادِ ینَادِیوْمَ یامُكَ إِلَّا عَدَدٌ وَ جَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ یإِلَّا فَنَدٌ وَ أَكَ یرَأْ
خَتَمَ لِأَوَّلِنَا بِالسَّعَادَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ لِآخِرِنَا  ینَ الَّذِيالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِنَ فَيالظَّالِمِ
حْسِنَ یدَ وَ یوجِبَ لَهُمُ الْمَزِیكْمِلَ لَهُمُ الثَّوَابَ وَ یادَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ بِالشَّهَ

 1«لُ.يا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِمٌ وَدُودٌ وَ حَسْبُنَينَا الْخِلَافَةَ إِنَّهُ رَحِيعَلَ

                                                 
 .134، ص45ج ،نواراال بحار. 1
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 انيروردگار جهانپ یخدا ،حمد :برخاست و فرمود طالبیاببنیدختر عل نبیز
خدا بر محمّد و آل او باد، خدا راست فرموده که فرمود: و سالم را سزاست، و درود 

ها کرده و بدان بیخدا را تکذ اتیاست که آ نیکار آنان که بد کردند ا انیسپس پا»
  .«استهزا کنند

 یو آفاق آسمان را بر ما گرفت نيزم یجا یحال که جا یاگمان برده ایآ د،یزی یا
ما و موجب کرامت توست! و  یخوار هیما م،یرانده شد زانيو ما چونان کن یو بست
 یو برق شاد ،یاانداخته ینيباد در ب نيچن نیاز عظمت مکانت تو دارد که ا تیحکا

منظم  تیخود مرتّب و امور را برا یرا برا اينحال که د .جهدیم دگانتیو سرور از د
 یمگر سخن خدا .ريآرام گ یلخت ،دیگرد یصاف تیو ملک و سلطنت برا ،ینيبیم

گمان مبرند آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت »که فرمود:  یارا فراموش کرده
آنان را که بر گناه  میاست، ما همانا مهلت داد ريآنان خ یمهلت( برا نی)ا م،یداد

  .«آنان عذاب خوارکننده خواهد بود یو برا ندیفزايخود ب
تو در پس پرده  زانيکه زنان و کن ،هافرزند آزادشده یا ،از عدل است نیا ایآ

 ،یرا آشکار کرد شانیهاو چهره ،یدیرا در ها! پردهر؟يباشند و دختران رسول اللَّه اس
ساکنان منازل و مناهل بر  ده،يکوچان یبه شهر یآنان را چونان دشمنان از شهر

 شانیهاچهره فیو شر هیو پست و فروما کیو مردم دور و نزد افتند،یآنان اشراف 
همراهشان نبود. چگونه  یو سرپرست یکه از مردان آنان حام یدر حال ستند،یرا نگر

از  یپاکان را به دهان گرفته و گوشت و یکه جگرها یاز فرزند کس رودیم ديام
ورزد آن که  یکند تيباست؟! و چسان در عداوت ما اهل افتهیخون شهدا پرورش 

گناه  نياست؟! آن گاه بدون احساس چن یتوزنهيو ک ینظرش به ما نظر دشمن
 :ییگو)شعر بخوانی و از اجداد( ب یبزرگ
 !مریزاد یزید دستای د: گوینو          زدنداز شادى و سرور فریاد مى   

زنی و شادى گاه رسول خدا ـ با عصا مىو بر لب و دندان أبا عبداللَّه ـ همان بوسه
د! به جانم قسم با ریختن خون سرور جوانان بهشتى درخشو سرور از رخسارت مى
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هاى فضيلت و تقوى را و فرزند پيشواى عرب و خورشيد خاندان عبدالمطّلب، ریشه
و به گمان  ،یخوانیخود را م اکانيو ن یخاندان او را مستأصل کردو از جا بركندى

در آن روز آرزو  و یوندي( زودا که به آنان بپدیزی ی. )ایدهیخود آنها را ندا در م
 یکردیو نم یآنچه را که گفت یگفتیو الل و نم یل بودکاش شَ یا که یکردیم

و از آن که به ما ستم کرد انتقام ستان،  ر،ي. خداوندا حقّ ما را بگیآنچه را که کرد
ما را کشته فروفرست.  انيحام خته،یما را ر یهاو غضب خود را بر آن که خون

 ،یدیو جز گوشتت را نبر یدیگند جز پوست خود را ندر( به خدا سودیزی ی)ا
و پرده  یختیرا ر اشهیکه خون ذرّ یدر حال یشویا وارد مخدبر رسول  دیتردیب

را جمع و  شانیهایاست که خدا پراکندگ ییجا نیو ا یدیحرمت فرزندانش را در
دا به شهادت آنان را که در راه خ» ،رديرا دفع، و حقوق آنان را بگ شانیهایشانیپر
 .«اندمرزوق نهستند که در نزد پروردگارشا یمرده مپندار، بل زندگان دنديرس
و  هياللَّه عل یداور، و محمّد صلّ یقدر تو را بس است که خدا ني( همدیزی ی)ا

پشت و پشتوان باشد، و زودا بداند آن کس  ليآله دشمنت و صاحب خون، و جبرئ
هر و  ده،یبرگز ینيلمانان سوار کرد، چه بد جانشداد و تو را بر گرده مس بتیکه فر

از  ادیز یو بالها یگر چه دواه د،یزی. ارداندکتر د ییرويبدتر داشته ن یکدام مکانت
ات را بزرگ، و فاجعه ،دانسته زيهماره قدر تو را ناچ یول ،تو بر من فرود آمد
وزان است. س هانهياشکبار و س دگان،یچه کنم که د شمرم،ینکوهشت را بزرگ م
قاء لَطُ طانيبه دست حزب ش ،بانيکشته شدن حزب اللَّه نج ،شگفتا و بس شگفتا

ناپاکشان از گوشت  یهاو دهان چکد،یما م یهاخون دشانيپل یدستهااست، از 
درنده روبروست، و  یهاگرگ ورشیبا  زهيپاک و پاک یو آن جسدها خورد،یما م

 ،نه متيغن یابیزودا در ،یگرفت متير ما را غنو اگ کند،یآثارشان را کفتارها محو م
و  ،یابيفرستاده ن شيپ زا تیهاکه غرامت بوده است، آن روز که جز آنچه دست

 خداست. یبه سو هاتیو شکا ست،يستمگر بر بندگانش ن ،پروردگارت
که  یبه کار بند، سوگند به خدا یو تالش که دار یو مکر، و هر سع ديک هر
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چه دوران ما را درک  ،یرانيما را بم یو نام ما را محو و وح ادی ،یتوانیهرگز نم
تو سست است  یاست که رأ نیجز ا ایعار و ننگ از تو زدوده نگردد. آ نینکرده، ا

آن روز که  ،یپراکنده گردد، آر تو تيو باطل، و روزگارت محدود و اندک، و جمع
اوّل ما  یراست که برا ی. پس حمد خدانَيالظَّالِمِ یأَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَندا رسد: 

آخر ما شهادت و رحمت مقرر فرمود. از خدا مسئلت  یسعادت و مغفرت، و برا
 خالفتآن را فراهم آورد، و  یفرموده و موجبات فزون ليثواب آنان را تکم ميکنیم

 کويچه ن ،ما را بس است یو ودود است، خدا ميگرداند، چه او رح کويرا بر ما ن
 ست.ا یليوک

 

طانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ يهِمُ الشَّياسْتَحْوَذَ عَلَ د:یفرمامی قرآن
ره و مسلط يطان بر آنان چيش 1طانِ هُمُ الْخاسِرُونَيطانِ أَال إِنَّ حِزْبَ الشَّيالشَّ

د يطانند. آگاه باشيست. آنان حزب شاد خدا را از خاطرشان برده ایشده است، پس 
 انكارانند.یطان همان زيكه حزب ش

د: اگر حق و باطل به طور روشن مطرح باشند، مشكلى یفرمامى حضرت على
طان يولى مخلوط كردن حق و باطل سبب بروز فتنه و تسلّط ش ،دیآش نمىيپ

 یسْتَوْلِیمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يغْثٌ فَؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِیوَ لَكِنْ »شود. مى
 2«ائِهيطَانُ عَلَى أَوْلِيالشَّ

طان على ياستحوذ الش»د فرمود: یزیز در كربال به لشكر ين نيامام حس
 3«ائهيأول

 ن گونه است كه:یطان ايروش ش
 4طانِيخُطُواتِ الشَّكشاند. گام به گام انسان را به سوى خود مى

                                                 
 .19. مجادله، 1
 .50البالغه، خطبه. نهج2

 .تفسير نورالثقلين .3
 .21نور، . 4
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أَلْقَى كند. مى ر كسى كه از دور سنگى پرتابيكند، نظا مىگاهى مطلبى را الق
 1تِهيأُمْنِ یف طانُيالشَّ

 2طانِيهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّمَسَّرد ولى نفوذى ندارد. يگگاهى تماس مى
 3صُدُورِ النَّاسِ یوَسْوِسُ فِیكند. گاهى در دل نفوذ مى
 4نٌیفَهُوَ لَهُ قَرِماند. كند و همانجا مىگاهى در دل نفوذ مى
 5نِياطِيإِخْوانَ الشَّشود. طان مىيگاهى انسان برادر ش

 طانُي الشَّهِمُياسْتَحْوَذَ عَلَابد. یطان بر او تسلّط كامل مىيو گاهى ش
 یتَهْورُ أَوْ يشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیوَ مَنْ د: یفرمایم قرآن

ى از آسمان سقوط یو هر كس به خدا شرك ورزد، گو ،6قٍيمَكانٍ سَح یحُ فیبِهِ الرِّ
 كند.ا باد او را به مكانى دور پرتاب مىید، یربااى در فضا او را مىكرده و پرنده

 یدنبال کردن رضا یو به جا نيمانند امام حس یا رها کردن رهبر معصومیآ
د بودن، سقوط از آسمان و طعمه یزیاد و یزه ابن زیکر جابه ف ،خدا و درک الطاف او

 7ست؟يشدن ن الشخورها

 

بود، ابن  بن عروه ینهاان کربال که حضرت مسلم در کوفه مهم یقبل از ماجرا
و آمدند، در آن ابه منزل  یادت هانيد و فرماندار کوفه به قصد عیزینده یاد نمایز

 یکشکه مهمان با خود فکر کرداما اد را داشت، یتن ابن زمسلم امکان کش ،طیشرا
ن ير امام حسياد سفین ابن زيهم یبه دور از کرامت است. ول یآن هم بدون آمادگ

 . اختن اندیيالماره به پاادار یده از باالیو مهمان کوفه را با سر بر
                                                 

 .52حج، . 1
 .201اعراف، . 2
 .5ناس، . 3
 .36زخرف، . 4
 .27اسراء، . 5
 .31حج، . 6

. در سير قرآنی به کتابی برخوردم به نام 7
گریزی از قرآن به کربال، نوشته یکی از 
علمای تهران به نام حجت االسالم 
والمسلمين سيد کاظم ارفع و بين ده تا 

ه نکته از کتاب ایشان استفاده کردم و پانزد
 در اینجا آوردم.
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ت حضر یادر ماجر قرآنگران را در ین کرامت از مردان خدا و خباثت از دیا
ند. از مردم شد یروستایوارد گرسنه م. آن دو بزرگوار يخوانیز ميو خضر ن یموس
 یبزرگوار یلوندادند.  ییکرده و به آنان غذا یمهریمردم ب یخواستند. ول یطعام

همان روستا  بود که در یو بخل به قدر یمهرین بیدر مقابل ا یامبر حتيآن دو پ
وار را ید نیگفت ا ین بود. خضر به موسدند که در معرض خراب شدیرا د یوارید

گان چه یرا ییمهر بنایب ل ويبخ یمردم یتعجب کرد که برا یم. موسير کنيتعم
 ن کن. ينچدر مقابل گرفتن مزد  یخدمت کن یدارقصد معنا دارد؟ ال اقل اگر 

 عفو و اغماض

ب ن برخورد جوایمردم را با بهتر یشده که بدبسيار  ، سفارشاتیو روا قرآندر 
با  :بلکه فرمود ،نفرمود با برخورد خوب یحت، 1أَحْسَن یهِ یادْفَعْ بِالَّت :ديده

 د:يد. به چند نمونه توجه کنين برخورد جواب دهیبهتر
م يابراه ضرتح یول ،خ کرديد و توبیرا تهداو  م،يپرست حضرت ابراهبت یعمو .1

 به او سالم کرد و وعده دعا داد.
 ،کشممی را تو :به برادرش گفت ،رت آدم که تقوا نداشتاز فرزندان حض یکی .2

 کنم.نمی تو دراز یمن دست رو :او گفت یبرادر با تقوا یول
 ،یاو پرسيدند: اکنون که مکه را فتح کردهامبر آمدند يمردم نزد پ ،روز فتح مکه .3

درانش وسف با برایگونه که برادرم آن فرمود:امبر يکرد؟ پ یبا ما چگونه رفتار خواه
دادند  ن شعار انتقامياز مومن ید. در آن روز بعضيکجا بخشیبرخورد کرد و همه را 

 :دیيد و بگوين شعار را عوض کنیا فرمود:امبر يپ ،«ةوم الملحمیوم يال» :گفتند و
 2«ةوم المرحمیوم يال»روز رحمت است، نه انتقام. امروز 

برد و می ظ خودش را فروين غموم 3ظينَ الْغَيوَ الْكاظِم د:یفرمامی قرآن .4
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 ست.ياهل انتقام ن
که با تو قطع رابطه  یکسان یعنی 1«صِلْ مَنْ قَطَعَك»م: يخوانمی اتیدر روا .5

 .مد داشته باشآتو با آنان رفت و اند کرده
که غضبناک شدند طرف  یآنان هنگام د:یفرمای میش افرادیدر ستا قرآن .6

 2غْفِرُونَیغَضِبُوا هُمْ  وَ إِذا ما :بخشندیمقابل را م
به  ،ديه رسد به منطقیزین زودتر از لشکر يکربال چون امام حس یدر ماجرا .7

 ین لشکرياول .نندره کيرا پر از آب کرده و ذخها تمام ظرفکه اران خود دستور داد ی
های از آب رمود:فن يکه امام حس ،بود حرّ یهزار نفر به فرمانده جنگ آمد، یکه برا

ر آب مسلط بکه  نيد همیزیلشکر  یول ،دين لشکر و اسبان آنان بدهیره به ايذخ
 ن شد.يامام حسیاران دن آب به يمانع رس ،شد

ه بر آب یمعاو م که هرگاه طرفدارانيخوانمی نين ماجرا را در واقعه صفیر اينظ
شکر هرگاه ل یول ،بستندی میآب را بر طرفداران حضرت عل ،شدندمی مسلط

 .بستنمی هیآب را بر لشکر معاو ،شدیبر آب مسلط م یحضرت عل
روز يتقوا پ وده و اخالق و کرامت ياست که در فکر و عق یکس یروز واقعيپ یآر

 شود.
کرامت  ،تسيو صنعت و تخصص و ابتکار ن یعلم و تکنولوژ ،ايکمبود امروز دن

 اب شده است. یو تقوا نا
 ست.ير انتقام ناست که د یدر عفو لذت :اندبزرگان ما گفته

و صفحه قلب  «عْفُوايوَ لْ» :گر را عفو کنندیکدید یبامؤمنان  :ميخوانمی قرآندر 
جالب آن است  .گر را نداشته باشندیکدینه يو ک صْفَحُوايوَ لْ :خود را پاک کنند

 ،دستور عفو و صفحعالوه بر دو  ،زن و شوهر استروابط که مربوط به  یاهیدر آ
نَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ یهَا الَّذیا أَی د:یفرمامیو م آمده گر هیددستور ک ی
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 1مٌيأَوْالدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَح
منان شما هستند، د! بعضى از همسران و فرزندانتان دشیامان آوردهیاى كسانى كه ا

د، )خدا شما را يد و ببخشيد و چشم بپوشيد و اگر عفو كنياز آنها بر حذر باش
 خداوند بخشنده و مهربان است!بخشد( چرا كه مى

ن یو است. نيز اضافه شده ا« مغفرت» ،«صفح»و « عفو»در این آیه عالوه بر 
 فرزند است. وسر سه گام در برخورد با خطاهاى هم ،سه امر )عفو و صفح و مغفرت(

امده است، يچ كجا كلمات عفو و صفح و مغفرت، پشت سر هم ني، هقرآندر تمام 
ن و شوهر زميان عنى حتى در موردى كه یجز در مورد زندگى با همسر و فرزند. 

د یغفرت را باد از آنان بر حذر بود، باز هم عفو و صفح و میست و بايفكرى نهم
 مراعات كرد.

بر به مدینه همراه پيامگفتند: ما به همسر و فرزند خود مىبعضى از مهاجران، 
نه ید، ما در مدیهجرت كرداالن همراه ما نيامدید و بعداً م و اگر شما يكنهجرت مى
 د:یفرمامىفوق ه یم گرفت. لذا آيل نخواهیشما را تحو

اند، لحق شدهمگرچه آنان در مكه مانع هجرت شما بودند، ولى اكنون كه به شما 
 .ديد و سرزنش نكنيشته آنان را ببخشگذ

 میجنگ نباش ازگرآغ

د: یفرمایم قرآن
 2مانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةیال تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَأَ

مبر ايرون كردن پيهاى( خود را شكستند و به بمانيا با گروهى كه سوگندها )و پیآ
كار ين بار جنگ را با شما آغاز كردند، پي)از وطنش( همّت گماشتند، و آنان نخست

 د؟يكننمى
سْمَعَ كاَلمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ینَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يوَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ
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از مشركان از تو امان و پناه خواست، پس كى یو اگر  1عْلَمُونَیهُمْ قَوْمٌ ال ذلِكَ بِأَنَّ
به او پناه بده تا كالم خدا را بشنود، سپس او را به مكان امنش برسان. چرا كه آنان 

 ت شوند(.ید هدایات الهى، شایدن آيگروهى ناآگاهند )و با شن
گر بلکه باید ا بر اساس این آیات، مسلمانان نه تنها نباید آغازگر جنگ باشند،

 أمين نماید.ست تحقيق برای حقانيت اسالم را داشت، امنيت او را تدشمن درخوا
رت يانه و بدون بصتا مبادا ناآگاه ،ن اتمام حجت شوديد با مخالفیباآری در جنگ، 

 و لذا نباید آغازگر جنگ بود. خته شودیر یخون
 و جنگ را آغاز نکردند، اقدامی ننمودان یدیزیتا  ،نيز امام حسيدر کربال ن

 2«.ستم که آغازگر جنگ باشمين یر من کسيزه»ر فرمود: يه زهخطاب ب

 

تِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ یأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یدُونَ أَنْ یرِی
 ازند، ولى خداوند جزشان خاموش سیخواهند نور خدا را با دهانهامى 3الْكافِرُونَ

 خواهد كه نور خود را به كمال برساند، هرچند كفّار، ناراحت باشند.ن نمىیا
كردن به  ن، مثل فوتیهاى كافران در مبارزه با دتالشو  ن خدا، نور استید

و امثال آنان، ها عباسو بنىها هيامها، بنىد است. نمرودها، فرعونيخورش
خ محو یز تارخ نشان داد که چگونه آنان ایند و تارهاى عملى تالش كفّارنمونه
روزى يى پعدهوخداوند به طرفداران حق، زیرا  مکتب حق همچنان ماند. یول ،شدند

 داده است. 

اند و هرگونه رفطن حقّ، یروزى ديى حتمى خداوند براى پكفّار بدانند كه با اراده
 ه مكتب اسالم محكوم به شكست است. يعلآنان تالش 

ماجرای کربال نيز دشمنان اهل بيت تالش بسيار کردند تا اثری از قبور شهدا  در

                                                 
 .6. توبه، 1
 .250اخبار الطوال، ص . 2

 .32انفال، . 3



 

93 

شود ترین اجتماع بشری در ایام اربعين در کربال تشکيل مینماند، اما امروز بزرگ
 رسد.و خبر آن به تمام دنيا می

 ژهیژه و پاداش ویثار ویا

خود را سه  یغذا ،وفا به نذر خود یت برايم که اهل بيخوانیمانسان در سوره 
 آنان نازل شد.  ک سوره در شأنین دادند، و ير و مسکيم و اسيتیبه  یدر پ یروز پ

ثار کرد. پس چه یادر راه خدا ز خود را يهمه چ نيامام حس ،اما در کربال
ک اطعام خالصانه ی یبرا یوقت است؟ ثارین همه ایدر نزد خداوند در برابر ا یمقام

آن ان یاست، و در پاآمده  قرآنک صفحه یدر  یپدریپپاداش ست يحدود ب
ست نعمت ين بیا یول 1دُ مِنْكُمْ جَزاءًیال نُر :ديجزاء نداشتانتظار شما  :دیفرمایم

تشکر از مردم  انتظارن شما يو هم چن 2إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً شماست: یجزا
كُمْ يوَ كانَ سَعْر گرفت. کار شما مورد شکر خدا قرا یول وَ ال شُكُورا :دينداشت

 مَشْكُوراً
ت يسبت به اهل بند جزا و شکر خداوند یثار واقع شد. پس باین ایدر کربال باالتر

 باشد؟ گونهچ
د، خاک کربالست. که سفارش شده است تا کام نوزاد را با آن بردارن یتنها خاک .1

ربال را با کخاک  یگذارند، سفارش شده است که کمیت را که در قبر ميآنجا که م
 ن فراموش نشود.يحس ،از تولد تا مرگ یعنیاو در قبر قرار دهند. 

 .نماز است، خاک کربالست یکه سجده بر آن رمز قبول یتنها خاک .2
تواند نماز خود یکند و میدر آنجا احساس وطن م یکه هر مسافر یارتیتنها ز .3

 ارت کربالست.یبخواند، ز یرکعت را چهار
 است.  ني، امام حسمتعدد شده هاین او سفارشياربع یکه برا یامتنها ام .4
 امده است. ينچ کس يه ی، براآمدهن يارت امام حسیثواب ز یکه برا یراتيتعب .5
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ائمه نبوده  ریسا یبرا ،اندارت کربال داشتهیزبه که امامان معصوم  یتوجه .6
ربال رفته و کاز او به ابت يکند که به نیسفارش م یاست. تا آنجا که امام هاد

 ارت کنند.یز
ت، امام ات او شده اسیه به زيمختلف توص یهامناسبتدر که  یتنها امام .7
ه، د فطر، هر شب جمعيمه رجب، شب عيمه شعبان، شب نيشب ن .ن استيحس
ز لطف خدا ان قبل يعرفه به زائران امام حسروز لطف خدا در  یو حت قدر یهاشب

 به زائران مکه است.
 است.  نياش مستجاب است، امام حسکه دعا تحت قبه یتنها امام .8
 نيشود، سالم بر امام حسیراب ميس یاکه تشنه یاهر دفعه یبرا .9

 سفارش شده است. 
او ر راه زیارت دکه  یهر گام یبلکه برا ،نيارت امام حسیهر ز ینه تنها برا .10

 پاداش است.شود، برداشته می
 ،م و هم به اصحابشيکنیست که هنگام سالم، هم به او سالم ما یتنها امام .11

لُ ياللَّ یتُ وَ بَقِيمَا بَقِ» ،خیتار یآن هم در همه «حَلَّتْ بِفِنَائِك یوَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِ»
 «وَ النَّهَار

 امبریپ یاهادگاری

که  ،فرستدیم معجزهشکل را به  یصندوق ،طالوت و جالوت یخداوند در ماجرا
صندوق ن یادر آرامشى از طرف خدا وجود دارد. ک ی 1نَهٌ مِنْ رَبِّكُمْيسَكِدر آن 

هٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ يوَبَقِد: یگومى قرآن ست كه آرام بخش است؟يچ
ن صندوق یادگار موسى در ایادگارهاى موسى و هارون در آن است. چون ی هَارُونَ
 ش است.براى شما آرام بخ ،است

مثل صندوقى  ،هاحین ضریارویم، میها امامزادههنگامی که ما به زیارت امامان و 
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 ،هصلاا بافیبالفصل  ،غمبريغمبر در آنهاست. اوالدهاى پيادگارهاى پیاست كه 
 ا امام عسگرى یا امام رضا یایا امام حسن یكاظم  هاى امامكى از بچهیباالخره 

ادگار یکه امامان در آنها است. اگر صندوقى  هاىكى از بچهی ،موسى بن جعفر
ى كه یدهايس دهاى پاك،يسحى كه یهر ضر ، آرام بخش است،موسى در آن باشد

ا رفتند يعبّاس آواره شدند و به روستاها آمدند و در آنجا از دنه و بنىيامبنىدوران در 
غمبر هم يپادگار ی ،ادگار موسى در صندوقى باشد قداست داردیاگر  ،د شدنديا شهی

 آن هم قداست دارد. ،در صندوقى باشد

 نجات یکشت ،نیامام حس

ا راه را یاگر در در یول .الزم دارد یابان گم شود، تنها چراغيدر ب یانسان اگر شب
عه و يات شیبه گفته روا تيخواهد و هم چراغ. اهل بی میگم کند، هم کشت

نَةِ يكَمَثَلِ سَفِ یتِيمَثَلُ أَهْلِ بَ» اند و پيامبر فرمود:ه شدهينوح تشب یبه کشت یسن
 1«ا هَلَكَنَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهنُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا 

ه شده يهم تشبهدایت ، به چراغ یعالوه بر کشت نيامام حس ،اتیدر روا یول
 2«جاةالنَّ نةُيفسَ دى وَالهُ صباحُمِ»است. 
 نوح: یبه کشت ینگاه

 3نَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَیالَّذِ یفِ ینا وَ ال تُخاطِبْنِينِنا وَ وَحْيعْوَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَ
ى كسانى كه ر نظر ما و طبق دستور و الهام ما كشتى بساز و دربارهیو )اكنون( ز

 اند با من سخن مگوى كه آنان غرق شدنى هستند.ستم كرده
د یسازد و نباعى محقّق مىيطبق اسباب و علل یى خود را از طرخداوند اراده .1
است  یعين با علل طلبيم. اراده خدا بر نجات مومنيبى باشيشه منتظر امور غيهم

 یق ساخت کشتین از طري)نجات مومن وَ اصْنَعِ الْفُلْكَباشد.  یکه ساختن کشت
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 (یبياست نه امور غ
د فراهم یز بايى نجات نلهيست، وسيغ كافى نيبراى نجات مردم سخنرانى و تبل .2

 وَ اصْنَعِ الْفُلْكَنمود. 
دهد و او را در برابر توجّه به حضور خداوند، به انسان نشاط و دلگرمى مى .3

 نِنايوَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْكند. ها مقاوم مىناگوارى
 یت هم كه مثل كشتياهل ب م خدا بود،ير نظر مستقینوح ز یكشتنطور كه يهم

ن عمل با فرمان یو ا .م خود خداستير نظر مستقیزآنان ن ن شدييتع ،نوح هستند
 ر خم انجام شد. یدر غد 1یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَح یصر

به  یعده كم 2لٌيوَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلد: یفرمایخداوند درباره حضرت نوح م
پس از پيامبر  ،ت هميدر مثل اهل ب .ح سوار شدندنو یكشتاو ایمان آوردند و در 

 . نبودندت يشتر طرفدار اهل بيب یعده كم
با نام خدا سوار  3 اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساهابِسْمِد: یگوینوح م یدرباره كشت قرآن

ستد ید بایآنوقت هم كه با، افتد به نام خدا استیراه م ین كشتیكه اید. زمانیشو
ت مثل امام ياهل ب یست. حركت و توقفش به فرمان خداست. گاهبه فرمان خدا

جنگ ابتدا هم مانند امام حسن شود. گاهی شهيد میكند و ین حركت ميحس
شود. رسول خدا فرمود: حسن و حسين هر دو كند و سپس مجبور به صلح میمی

 4«اوْ قَعَدا أَهَذَانِ إِمامانِ قَام یابْنَا» امام هستند، چه قيام کنند و چه بنشينند.
در آستانه غرق شدن  یغ برنداشت و حتيحضرت نوح تا لحظه آخر دست از تبل

 نيحسامام اور و سوار شو. يمان بیپسرم ا 5یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنافرزندش گفت: 
 و مردم را ارشاد کرد. یهم در روز عاشورا بارها سخنران

 باشدت يهم كه با اهل ب یكس ،نوح شد دلش آرام است یسوار كشت یاگر كس

                                                 
 .67. مائده، 1
 .40هود، . 2
 .41هود، . 3
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 .دلش آرام است

 ک در ظلمیرضایت به ظلم، شر

ستند، هک یان هم شریک باشند، در سود و زیکه در هدف شر یدر اسالم کسان
 گرچه در عمل حضور نداشته باشند. 

د! یدمی ما را یروزيکاش برادرم زنده بود و پ :گفت یها شخصاز جبهه یکیدر 
هرکس دلش با ما  فرمود:! یاو با ما بود؟ گفت: آرا دل یآ فرمود: یحضرت عل

ك يأهوى أخ» نداشته باشد. یکیزيک است، گرچه حضور فیباشد، در اجر ما شر
 1«معنا؟

، «فعقرها» :دینکه بگویا یبه جاکه یک نفر بود، صالح  شترقاتل درباره  قرآن
نفر شتر را یک  برد، زیرا گرچهیعنی واژه جمع به کار می 2وهارُقَعَفَد: یفرمایم

 بودند. ین کار راضیبه ا یجمع لیکشت، و

فته شود: مرتبه گ 100 ،سفارش شده است که در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
ک یش از يب یضرت علداست که حيناگفته پ« نيرالمؤمنيمِأ ةَلَتَن قَالعَ مَّهُاللَّ»

بودند،  یضران کار یبه ا یچون جمع یول نداشت، یقاتل به نام ابن ملجم مراد
 خوانند.یز قاتل ميآنان را ن

ا کشت و رکه امام  یخدا لعنت کند کس :ميخوانیز مين نيارت امام حسیدر ز
 «ت بهيسمعت بذلک و رض»بود.  ین کار راضید و به ايکه شن یکس

 

كِتابَهُ  یهِمْ فَمَنْ أُوتِوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِیفرماید: قرآن درباره روز قيامت می
روزى كه هر گروهى از مردم  3لًايظْلَمُونَ فَتِیهُمْ وَ ال قْرَؤُنَ كِتابَینِهِ فَأُولئِكَ يمِيبِ

ى عملش به دست راستش داده م، پس هر كس نامهيخوانشان فرامىیشوايرا با پ

                                                 
 .182، ص3منهاج البراعة، ج. 1
 .157. شعراء، 2

 .71. اسراء، 3
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 شود.ىن ستمى بر آنان نمیخوانند و كمترى خود را )با شادى( مىشود، نامه
هْدُونَ یأَئِمَّةً »ت، یكى امام نور و هدایشوا نام برده است: ياز دو گونه پ قرآن
م، با زور گروه دو 2دْعُونَ إِلَى النَّارِیأَئِمَّةً گرى امام نار و ضاللت، یو د 1بِأَمْرِنا
ها که دارند. مانند فرعونر، مردم را به اطاعت خود وامىيع و تحقيتطم د یایو تهد

 3فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ .داشتندیر مردم را به اطاعت وا ميا تحقب
دهم كه تو ، گواهى مى«أشهد أنك امامى»گفت:  ر به امام صادقيابوبص

شوند، امت، هر گروهى با امامشان محشور مىيامام من هستى. امام فرمود: در ق
  4د و ماه پرستان با ماه.يدپرستان با خورشيخورش
 .م، او امام ماستیشد یشود که جذب هر موجودیمشخص مروایت ن یاز ا
کتاب آسمانی، چنانکه قرآن درباره تورات ا یطاغوت و یا بت  ،ا ماهید يخورش

 5إِماماً مُوسى وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُد: یفرمایم
نجا آ .امت خواهد بوديروز ق یهامهم است که از سؤال یبه قدر یمسأله رهبر

ث، مراد از نعمتى یبر اساس احاد 6مِيوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ د: یفرمایکه م
ح است يد قبست، كه بر خداونيرد، آب و نان نيگامت مورد سوال قرار مىيكه در ق

 7ت و رهبرى معصوم است.ینعمت وال ،بلكه مراد ن امور سؤال كند،یاز ا

وَ أَضَلُّ  الْآخِرَةِ أَعْمى یفَهُوَ فِ هذِهِ أَعْمى یكانَ فِ وَ مَنْفرماید: آیه بعد می
تر ز كور و گمراهيا كوردل و گمراه باشد، در آخرت نين دنیو هر كس در ا 8لًايسَبِ

 خواهد بود.
ان است، مشخص ه محشور شدن مردم با رهبرانشیبه دنبال آ ،هین آیاز آنجا که ا

 دن امام حق است. یو ند ، نشناختنیشود که مراد از اعمیم

                                                 
 .73. انبياء،  1
 .41. قصص، 2
 .54. زخرف، 3
 . تفسير نورالثقلين. 4

 .17. هود، 5
 . 8. تکاثر، 6
 . تفسير نور الثقلين. 7
 .72. اسراء، 8
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ن يامام حس د ویزیا ی ،هیو معاو یعلامام ن يکه فرق ب یکورتر از کس یچه کس
 را نداند؟

 ید. براستیزیعمر سعد و  ،یبود و امام بعض نيحسامام  ،یامام بعض ،در کربال
ن یبدتر 1«لبى القَمَى عَمَالعَ رُّشَ»د: یفرمامى تا کجا که حضرت على یکوردل

ن یترن و سختیبدتر 2«ضلنان فَى عَمَن عَى مَمَالعَ دُّأشَ»كورى دل است. و كورى، 
 را ندارد. ل مایدن فضایكورى، كورى كسى است كه چشم د

 ینخواندن قرآن بر سر 

ه نهم سوره کهف را یآ ،زهيبر ن نيده امام حسیسر بر :ميخوانیخ میدر تار
ا یآ 3اتِنا عَجَبایمِ كانُوا مِنْ آيفِ وَ الرَّقِأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْ :خواند

 هاى شگفت ما بودند؟م، از نشانهياى كه اصحاب كهف و رقپنداشته
ز يانگتد: ماجراى اصحاب كهف، در برابر قدرت الهى چندان شگفیگوه مىیآ

 ست.ين
 یید اصحاب کهف استثنايبه مردم بود که فکر نکن یه هشدارین آید انتخاب ایشا

خ یتار یمثل اصحاب کهف الگو یبا تعداد کم یگرید یهاخ است، گروهیتار در
م، یمردم! ما چند نفر در کربال کشته شد یا .ماندیشوند و نامشان تا ابد زنده میم

و شما گول  نت استین است زيزم یمردم! آنچه رو یم. ایشویاما هرگز محو نم
 4مْ أَحْسَنُ عَمَلًاهُّیُا لِنَبْلُوَهُمْ أَنَةً لَهَیلىَ الْأَرْضِ زِإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَد. یان را نخوریدیزی

م كه یيازمايم تا آنان را بینت براى آن قرار دادین است، زيالبتّه ما آنچه را روى زم
 كنند.كوتر عمل مىيكدامشان بهتر و ن

ک یب کهف ام داد که ما و اصحايه به مردم پین آیبا انتخاب ا نيامام حس
 .میام کردين قیحفظ د یهر دو برا ،میف مشترک دارهد

                                                 
 .403، ص4ج ،الفقيهالیحضرهمن. 1
 .تفسير كنز الدقائق.  2

 .9. کهف، 3
 .7. کهف، 4
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ن یبه امام ز ینب کبریز ،ارانشیو  نيجالب آنکه پس از شهادت امام حس
دْرُسُ یدِ الشُّهَدَاءِ لَا يكَ سَينْصِبُونَ لِهَذَا الطَّفِّ عَلَماً لِقَبْرِ أَبِیوَ »گفت:  نیالعابد

با کشتن امام و اصحابش ما محو  1«امیوَ الْأَ یالِيورِ اللَّعْفُو رَسْمُهُ عَلَى كُرُیأَثَرُهُ وَ لَا 
بر  یخ با برافراشته شدن پرچمیم شد، و رحمت خدا هم چنان در طول تارينخواه

 ها ماندگار خواهد شد.قبر پدرت در قرن
امروز  ،2م مَّسْجِدًاهِيلَنَتَّخِذَنَّ عَلَبنا شد،  ، مسجدیو بر مزار اصحاب کهف

گاه نمازگزاران ها سجدهها و رواقصحن، همه در کنار قبر مطهر ،سجدعالوه بر م
 و موحدان شده است. 

پناه بردند و  آنان از شر پادشاه کافر به غار ،دياز اصحاب کهف تعجب نکن یآر
 ام کردم و کشته شدم.يمن در برابر حاکم ظالم ق یول ،دنديآرم

 مقدس یهاهدف یاستفاده از فرصت برا

عقوب ی ر حضرتينظ .کردندیه میار گريبسکه است  یاز چند نفر امام سجاد
ل يز قبا یآن حضرت به هر مناسبت .حضرت زهرا در فراق پدر وسف ویدر فراق 

ا یگو .کردیاز کربال و عطش م یادیدن سفره غذا، یدن طفل، ذبح گوسفند، دید
داد، ین حرکت حکومت وقت را مورد نفرت قرار میبود که با ا یخوانروضه
 داشت. یخ کربال را زنده نگه میکرد، و تاریدار ميخفته را ب یهاوجدان

گواران از اول بود. آن بزر نيحسامام ره تمام امامان معصوم بعد از ين سیو ا
به ، کردندمی دعوت یو عزادار ییسراهيمرث یرا برا یافراد، دندیخندنمی محرم
، دادندمی هیکردند هدی میادآوریو شعر کربال را در قالب هنر  یکه ماجرا ییشعرا

 دانستند. می داشتن مکتبخ کربال را زنده نگهیزنده نگه داشتن تارو 
اجْتَمِعُوا وَ تَذَاكَرُوا تَحُفَّ بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ رَحِمَ » م:يخوانمی ت از امام جوادیدر روا

                                                 
 .21 . کهف،2 .278ـ271. کامل الزیارات، ص 1
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د تا مالئکه شما را در يکن یادآوریرا  د و امر ماياجتماع کن 1«ا أَمْرَنَايأَحْ اللَّهُ مَنْ
  .رنديبرگ

ما  خنانسد و یا شما جلسه دارید آيل پرسيبه نام فض یاز شخص امام صادق
م و یت دارن مجالس را دوسید؟ او گفت بله. حضرت فرمود: ما ايکنیرا مطرح م

 . شودمی ن مجالس باعث زنده ماندن مکتب مایا
اگر  فرمود:ه آنگا ن جلسات را به پا دارد.یا که یرحمت خدا بر کس فرمود:سپس 

 ن او راخداوند گناها ،زدیبر ین جلسات به اندازه بال مگس اشکیدر ا یکس
 .بخشدمی
جمع  کتب،با م ییاجتماع و وحدت، آشنا یبرا یبسترمجالس عزاداری،  یراست 

 یبرا یسترب است.ه ينبیه و زیه و مهدينيمثل مسجد و حس ،شدن در اماکن مقدس
 است. ت يهل بادب و تواضع نسبت به ا یبرا یبسترات الصالحات، يموقوفات و باق

صب پرچم ناز پختن غذا تا  ،کنندمی خدمت ین جلسات به نوعیکه در ا یکسان
رآمد مشغول خدمت چ کس به قصد ديهو کنند میرا  ن کارهایبا افتخار ا ،ییرایتا پذ

 ست.ين
 دست یشوند و پرچم کوچکمی معک کوچه دور هم جیکودکان  یگاه یحت
 کنند.می به پا یخود روضه ا یرند و برايگمی

 

 ل:يم از قبیدار یاتیآ قرآندر 
واى بر شما! و واى بر  2وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فاَل تَعْقِلُونَ لَكُمْ أُفٍ

ها كارى ن مجسّمهید )كه از ايفهمىا نمید! آيپرستى كه به جاى خدا مىیزهايچ
 ستند؟(.يسته پرستش نیست و شايساخته ن

                                                 
 .67. انبياء، 2 .22، ص12جه، وسائل الشيع. 1
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اب يبه خداوند سوگند كه درغ 1نَیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِريوَ تَاللَّهِ لَأَك
 د.يتان خواهم كشیهااى براى )نابودى( بتشما، نقشه

تواند ز نمىيچ چيها جداست و هسانحساب مردان خدا از محاسبات عادّى ما ان
فرمود: نآشكارا به مردم  ميمانع راه روشن و رسالت الهى آنان گردد. مگر ابراه

در حال اسارت  نب كبرىیمگر حضرت ز. 2نٍيضاَللٍ مُبِ یأَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِ
تقاد دانم وسپس رگبار انر مىيمن تورا حق« انى استصغرك»د نفرمود: یزیدر شام به 

 را نثار حكومت او كرد؟
ى مهكه ه ،در اوج سلطنت جائرانه و سراپا مسلح شاه نىيمگر امام خم

ن شاه ينشو مگر به جا« د برودیشاه با»نفرمود:  ،هاى خارجى را داشتتیحما
كا یهانى، آمرجمگر به استكبار مسلّط و « زنمن دولت مىیمن توى دهن ا»نفرمود: 
كدام  ابن جمالت یبه راستى ا .«تواند بكندطى نمىچ غليكا هیآمر»نفرمود: 

 ک سازگار است؟يپلماتیاسى و فرهنگ ديمالحظات س
کافی ى منفى مبارزه ،بعضى معتقدند كه براى برخورد با مظاهر و عوامل فساد

اى لهيه وسنماهاى زمان طاغوت كيكى از بزرگان نسبت به سی، همانطور كه است
ما نروند خود نيداشت كه اگر مردم به ساظهار مى ،ودجدّى در انحراف نسل جوان ب

د یكند و اصرار دارد كه بان تفكّر را محكوم مىیه فوق ایشود، امّا آل مىيبخود تعط
زد و  ى را آتشیگوساله طال ده شود. چنانچه حضرت موسىيى فساد برچهیما
 ب كرد.یگاه منافقان را تخریپا ،مسجد ضرار امبر گرامى اسالميپ

 یبه نحو ،سازددرستى راه، انسان را قدرتمند مىه ن بيقی مان به هدف ویا یرآ
 شکنم. یشما را م یهابت :دیگویت و شدت ميکه با قاطع

چون در  ،ها كاملًا جدّى بود و قصد ارعاب نداشتم با بتيمبارزه حضرت ابراه
فَجَعَلَهُمْ کرد.  یخود را عمل دیتهد یعنی ،ها را تکه تکه کردآن :دیفرمایه بعد میآ

                                                 
 .54. انبياء، 2 .57. انبياء، 1
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 1جُذاذاً
مسجد و معبد  گرچه به اسم ،ن برديد مراکز انحراف را از بیکوتاه سخن آنکه با

د از یبا یاهگ. مختلف است یطیدر هر زمان و مکان و شرا ین مبارزه جدیا باشد.
شت آنان، آنان پکردن  ید با خالیبا یگاه، طاغوت را شکست ،ان و هنريراه قلم و ب

ر نفت را يش :در زمان طاغوت که فرمود ینيامام خم یر فتواينظ ،ت دادرا شکس
  .فرار کنندها د و سربازها از سربازخانهیببند

مثل  یو گاه، یجمعهای با رسانه یگاه، ییمايبا راهپ یگاه، با اعتصاب یگاه
 .ردين مبارزات انجام گیاباید  یمجاز یامروز با فضا

ن صلح نامه را مردم بعد از پاره کردیز .اشتوه مبارزه تفاوت ديدر کربال ش
 امبريفه پيکه خود را خل یاهيامیدند بنيفهم ،ه با دست خودشیمعاو یشنهاديپ

را در  یهر شرط :گفت ه به امام حسنینکه معاوین ندارد و با اید ،داندمی
انکار و  ز رايهمه چ یپس از چند صباح یول ،کنممی من قبول یسینامه بنوصلح
جرات  ینوز کساما ه ،دار کردين حرکت وجدان مردم را بینامه را پاره کرد. اصلح

 یاز عابر نيحس امام ،ر راه کرباليلذا در مس ،ه را نداشتيامیم بنیمبارزه با رژ
 یت است وليبمردم با شما اهل یهااو گفت: دل: اوضاع کوفه چگونه است؟ ديپرس

 .ه استيامیر مردم با بنيشمش
ه تحمل یدانست معاویکه در صلح نامه نوشت و م یبا مطالب امام حسن

د یزیاست که پسرت  یر کرد. مثال نوشت: صلح به شرطين تدبيچن ،را ندارد هاآن
جمعه  یدر نمازها ،یت المال محروم نکنيرا از ب یان عليعيش ،یعهد نکنيرا ول

 یرا نکش یدجربن عُر حُيپدرم نظ یاران باوفای ،یدستور ناسزار به پدرم را ترک کن
ه یط را معاوین شرایدانست امی که نامه گنجاندرا در صلحها نیر اينظ یطیو شرا
قت يمردم بفهمند حقو ه آنرا پاره کند یمخصوصا نوشت تا معاو یول ،کندنمی تحمل

                                                 
 .58. انبياء، 1
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جامعه از جهالت تا بود  یک انقالب فرهنگیست. حرکت امام حسن يه چيامیبن
 جهادیک حرکت ی ین حرکت فرهنگیبشناسد. به دنبال او طاغوت را ید آ رونيب

به جامعه  ،زد و با خون خوديبه پا خ نيمثل امام حس یبود که شخص الزم
 ترسو جرأت و جسارت دهد.

ق یتزر ین هجرت و حرکت و اسارت و شهادت در جامعه جرأتین با ايامام حس
امبر را دعوت يند پما فرز کم به فکر فرورفتند کهام کربال مردم کميکرد که بعد از ق

اش بچهبرابر زن و  تشنه و در اما در کنار آب، ،میت داده بودیم و قول حمایکرده بود
رکت مختار حن و يگروه تواب ،شروع شد ییهاکربال زمزمه یم. بعد از ماجرايکشت

  .دا شدنديپ

 ن وجهیبه بهتر ،هر کارانجام 

 1اللَّهِ حَقَّ جِهادِه یوا فِوَ جاهِدُ د.يد: حق جهاد را انجام دهیفرمایم قرآن
 2تَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِها .ديحق تقوا را انجام ده

 3تْلُونَهُ حَقَّ تاِلوَتِهِی .ديحق تالوت را انجام ده
  :ف داده استيات تخفیاز آ یدر بعضالبته 

 .دیرير بگد به کایتوان داردر شما ممکن نبود، الاقل آنچه  یاگر حق جهاد برا
 4دُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُموَ أَعِ

د. ید کم نگذاريتوانید، الاقل تا آنجا که ميد داشته باشيتوانیاگر حق تقوا را نم
 5مَا اسْتَطَعْتُمفَاتَّقُوا اللَّهَ 

فَاقْرَؤُا  .ديد تالوت کنيتوانیالاقل آنچه م ،ديد ادا کنيتوانیاگر حق تالوت را نم
 6قرآنسَّرَ مِنَ الْيما تَ
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 .102عمران، آل.  2
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 :در کربال، حق همه چيز را به طور کامل ادا کرد امام حسين
گ در برابر ط جنین شرایترمن نماز را دوست دارم و در سخت فرمود:در نماز، ـ 

 خواند. در اول وقت و با اذان و اقامه ،نمازش را به جماعت هاريپرتاب ت
 مثل اباالفضل را در راه خدا داد. یو برادرد يرخوار تا جوان رشيدر جهاد از طفل شـ 
د و از ین نداریاگر دکه ام داد يپدشمن از قتلگاه خود به لشکر  ،در امر به معروفـ 
ام. تا د، نه با خانوادهيد. شما با من طرف هستيالاقل آزاده باش ،ديترسیامت نميق

 د.يها حمله نکنمهيمن زنده هستم به خ
خته نشود، و زائران ین مردم ريد تا خونش در زمیال را خرن کربيزم ،در حق الناسـ 

 نگذارند.  ین غصبياو پا در زم
ر یا سایاه، فرزند خود يد و سير و جوان، سفياو پ ین بس که برايهم ،در عدالتـ 

 کسان بودند.یجوانان 
ن بس که در نصف روز سه مرتبه مردم را موعظه کرد و به آنان يهم ،غيدر تبلـ 
 . رت داديبص
 که مانع خروج او از کربال شد. یرفت، کسیتوبه حر را پذ ،در گذشت از مردمـ 
ه ین ساله معاویماه زحمات چندچند کرد که در فاصله  یآنگونه طراحمبارزه، در ـ 

 . رفتن يه از بيامیو بن
به و قصد مکه کرد،  ،نهیماندن در مد یبه جاوقتی از او تقاضای بيعت کردند، 

 انه به مکه رفت تا مانع او نشوند.يمخف ،یخروج علن یجا
د را حرام یزیعت با يضاح کرد و بيه را استيامیم بنیماند و رژ یدر مکه چند ماه

زائران  ید قربان شود، و از همه بالد اسالميک عیدانست. آنقدر در مکه ماند که نزد
شد تا خارج در روز و به صورت علنی  ،سپس از مکه .خانه خدا در مکه جمع شوند

د قربان يدر شب عبرای مراسم حج، ماندن در مکه  یامبر به جاينند نوه پيمردم بب
 یروشنگر یبا سخنراناو ؟ ین کرديچرا چن :دنديپرسیمکه را ترک کرد و از او م

د را یزیو شخص آگاه ه يامیم بنیو رژ یاسيل سیکرد و مردم را نسبت به مسایم
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 کرد. یرسوا م
نب سالم یحضرت ز یکین و ین العابدیامام ز یکیخود برد، با  یدو خبرنگار قو

 یخود ماجرا یهایبا سخنران ،شاهد ماجرا باشند و پس از شهادت اوها که ياهلل عل
 کربال را زنده نگه دارند.

ه و يام یمن حکومت بن :گفتینوشت و میل نامه میر راه به سران قبايدر مس
در  ،در مکه یزیاز خونر یريجلوگ یو برادانم ینم یو قانون ید را شرعیزیشخص 
مردم را  ،ديشوم. شما که از سران منطقه هستید قربان از مکه خارج ميآستانه ع

 ده داشت.یها چند فان نامهید. ايدار کنينسبت به اوضاع ب
م یخبر بودیند ما بیتا نگو ،بود یالاقل اتمام حجت ،رفتندیپذیاگر دعوت امام را نم

 م.ینکرد یاریو تو را 
ه يله آنان عليشدند که قبید ميا شهیآمدند، یامام به کربال م یاری یو اگر برا

ع و ینقل وقا یبرا یاخود رسانهکه ماندند یزنده میا شد و یک میحکومت تحر
 له بودند.ير افراد قبیسا یع کربال برایفجا

 همان ،کربال به کار بست یدر ماجرا نيت جنگ را امام حسیرین مدیتریعال
عصر عاشورا به کار برد.  نبیت بحران را حضرت زیرین مدیتریگونه که عال

 داشت. نيآن را امام حس یم، حد اعالینگریم یکوتاه سخن آنکه به هر کمال

 

 داشتند: یچند زن نقش مهم یحضرت موس یدر ماجرا
 بازداشت. یدر کودک یهمسر فرعون که شوهرش را از کشتن موس .1
 به آب انداخت. را د و او یکه به فرمان خدا دل از کودک بر یمادر موس .2
ب کرد و با ترفندی او را به مادرش يکه به امر مادرش او را تعق یخواهر موس .3

 بازگرداند.
 مهاجرت کرد.  یکه همراه موس یهمسر موس .4
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و به مکّه اه يگآب و یدر منطقه بشد حاضر هاجر در ماجرای حضرت ابراهيم، 
ن یغ دير راه تبلدتمام اموال خود را  ،جهیکند و حضرت خد یدور از شوهر تنها زندگ

 .قرار دادرسول خدا ار يخدا در اخت
 ثار را انجام داد:ین اینب باالتریحضرت زنيز در کربال 

 ربال آمد.از شوهر جدا شد و همراه امام به ک ،ت از امامیبه خاطر حما .1
 ود را در کربال فدا کرد.دو جوان خ .2
 ت و کودکان را بر عهده گرفت.يت خاندان اهل بیریمد .3
 ه انداخت.اميه را به لرزکرد که رژیم بنیدر کوفه و شام  ییهایسخنران .4

ضرت اباالفضل حن مادر يز سهم داشتند. ام البنين یگریکربال زنان د یدر ماجرا
، مادر نيت از امام حسیحما یاق شوهر بریر در تشويهمسر زه و سه برادرش،
و  یم پرستارکه از دو اما اصغر، مادر قاسم، مادر امام باقر یوهب، مادر عل

 کرد.یمراقبت م

 ستیل سکوت نیت دلیجمع یکم

وَ  أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى باشد.تنها ام کرد ولو انسان يد قیبا یدر موارد ،قرآن
 1فُرادى

كُفَّ ینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ ي اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِلِيسَبِ یفَقاتِلْ فِ
كار كن، كه جز يپس در راه خدا پ 2لًاينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِیبَأْسَ الَّذِ

كن، باشد كه ب يست و مؤمنان را )به جهاد( ترغيشخص تو )كسى بر آن( مكلّف ن
رى كند و خداوند قدرتمندتر و مجازاتش دردناكتر يخداوند از گزند كافران جلوگ

 است.
گر با مسلمانان در یان با غرور گفت: بار ديابوسف ،حدروزى كفّار در اُيپس از پ

قعده( روبرو ن بدر در ماه ذىيبازارى در سرزم ىیموسم بدر صغرى )محلّ برپا

                                                 
 . 84. نساء، 2 .46. سبأ، 1
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اى به امبر مردم را به جهاد دعوت كرد. عدّهيموعد، پدن يم شد. هنگام رسيخواه
امبر بار يى فوق نازل شد و پهیى حضور نداشتند. آهيجهت شكست در احد روح

رى رخ نداد و يگر مردم را به جهاد دعوت كرد. هفتاد نفر حاضر شدند ولى درگید
 نه برگشتند.یمسلمانان سالم به مد

تنها  كّه ویى نيها بدانند اگر خمابرقدرت فرمود: نىيز امام خميدر زمان ما ن
 ادامه خواهد داد.استکبار مبارزه با  بماند، به راه خود و

مَ يإِنَّ إِبْراهِ ک امت بود:یاو به تنهایی د که یفرمایم ميابراهحضرت درباره  قرآن
ک یى( یم )به تنهايابراههمانا  1نَيكُ مِنَ الْمُشْرِكِیفاً وَ لَمْ يكانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِ

 گرا بود، و از مشركان نبود.بر و حقامّت بود، در برابر خدا خاضع و فرمان
 .نى مهم استیت و حركت آفريفيست، بلكه كيت مهم نيتعداد و كمآری 

ها هزار شکر دهلک یچرا در مقابل  ،ن با تعداد کميامام حس :د گفتین نبایبنابرا
 ستاد.یا ینفر

 بر آبش نق ،نقشه دشمن

 د. دانیآب م برنقش  را نقشه دشمن ،گوناگون یراتيات متعدد با تعبیدر آ قرآن
 2نَيداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَليفَأَرادُوا بِهِ كَد: یفرمایم ميدرباره حضرت ابراه

 خداوند آن آتش را گلستان کرد.  یبرپا کردند تا او را بسوزانند، ول یآنان آتش
ق معراج یاز طر ،را از شر دشمناناو خدا که م يخوانیم یسيعحضرت درباره 

 3إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَي یا عيسىها حفظ کرد. به آسمان

مانند كسانى  4فَبَرَّأَهُ اللَّه آذَوْا مُوسى :ميخوانیم یموسحضرت درباره 
اش به افترا( ه )دربارهد كه موسى را آزار دادند، پس خداوند او را از آنچينباش
 گفتند، تبرئه فرمود.مى

                                                 
 .120. نحل، 1
 .98. صافات، 2

 .55عمران، . آل3
 .69زاب، . اح4
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 1أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً :م که به او تهمت زدنديخوانیم وسفیدرباره حضرت 
 ن تهمت پاک کرد.یخداوند دامن او را از ا یول

ها را از آنان همتخداوند همه ت یول ،ت کردندیاذتهمت را با تمسخر و  ايتمام انب
 دفع کرد.

کند. ین دفاع ميخداوند از مؤمن 2نَ آمَنُوایدافِعُ عَنِ الَّذیإِنَّ اللَّهَ فرماید: می قرآن
 .میگردروز مىيامبرانم قطعا پيمن و پ :د فرموده استيخداوند با تأکدر جای دیگر و 

 3یلَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُل
مُ إِنَّهُمْ لَهُ .نَ يا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِمَتُنَوَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِ :ميخوانیدر سوره صافات م

فرمان ما براى بندگانى كه به ک و بى ش 4مُ الْغَالِبُونَوَ إِنَّ جُندَنَا لَهُ .الْمَنصُورُونَ 
روزند. وهمانا يشانند كه پین شده است. همانا ايش معياز پ ،اندرسالت فرستاده شده

 روز است.يسپاه ماست كه پ

نَ یخَوِّفُونَكَ بِالَّذِیسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يأَلَکند. می تیاش را کفاندهخداوند ب یآر
ست؟ ياش كافى نا خداوند براى بندهیآ 5اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍضْلِلِ یمِنْ دُونِهِ وَ مَنْ 

 ىیچ راهنمايپس ه ،ترسانند و هر كه را خدا گمراه كندر خدا مىيو مردم تو را از غ
 براى او نخواهد بود.

و هر كه را  6انْتِقامٍ یزٍ ذِیسَ اللَّهُ بِعَزِيهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ لَیوَ مَنْ 
ر یا خداوند، نفوذناپذیست، آياى براى او نچ گمراه كنندهيت كند، پس هیخداوند هدا

 ست.يو صاحب انتقام ن
و  حَن أصبَمَ»م: يخوانث مىیر حدطى بندگى خداست. دیى ما در هر شرافهيوظ

ى تالش و همتش كسى كه همه 7«اآلخرة ا وَينالدّ مومَهُ اهللُ فاهُواحد، كَ مٌّهَ هُمُّهَ

                                                 
 .25. یوسف، 1
 .38. حج، 2
 .21. مجادله، 3
 .173ـ171. صافات، 4

 .36زمر، . 5
 .37. زمر، 6
 .172، ص89ج ،بحار االنوار. 7
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 كند.ا و آخرتش را برآورده مىيهاى دنبندگى خدا باشد، خداوند خواسته
بدن  ، حتیندن را محو کيد فراهم کرد تا اسم حسیزیدر کربال همه امکانات را 

ر به کوفه يرا اس تينماند و اهل ب یاز آن باق یتا اثر ،ر سم اسب کردندیام را زام
 یما پس از چندا ،و شام بردند تا مردم بترسند و فکر مخالفت با حکومت را نکنند

د و يجوش یبانقال ،ید و مسجد امویزیاز همان خانه  یاز همان کوفه و شام و حت
 ها نقش بر آب شد.همه نقشه

 بشریتاسوه  ،نیامام حس

وْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ يرْجُوا اللَّهَ وَ الْیرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ  یلَقَدْ كانَ لَكُمْ فِ
كوست، يى( رسول خدا الگو و سرمشقى نرهيهمانا براى شما در )س 1راًياللَّهَ كَثِ

 كنند.اد مىیار يرند و خدا را بسد دايامت امي)البتّه( براى كسانى كه به خدا و روز ق
 ختصاص به جنگاامبر، يامّا الگو بودن پ ات جنگ احزاب است،یان آيه در میآ نیا

 .ن الگو براى مؤمنان استیها، بهترنهيى زمامبر در همهيندارد و پ

صوم بود و نه زن فرعون، نه مع ؛ا امام معصوم باشدیامبر يست الگو، پيالزم ن
قرآن او را الگوی  ولی مان آورد.یا دن معجزه موسىیبلكه با دمام، همسر پيامبر یا ا

 همه مؤمنان معرفی کرده است.
دستور  امبرشيبه پ قرآنست. يان زن و مرد نيفرقى م ،در معرّفى الگواصوالً 

م یادآور مریو  2مَيالْكِتابِ إِبْراهِ یوَ اذْكُرْ فِدار: م را زنده نگهياد ابراهیدهد كه مى
 كند.معرّفى مىالگو چنانكه همسر فرعون را  3مَیالْكِتابِ مَرْ یوَ اذْكُرْ فِش: با

 4نَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَیضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِ
 یاهیو در آاسالم امبر يپ ،یاهیم و در آيحضرت ابراه یاهیدر آ ،قرآناکنون که 

ت اسوه یبشر یز براين نيم امام حسيد بدانیبا ،کندی میزن فرعون را اسوه معرف

                                                 
 .21. احزاب، 1
 .41مریم، . 2

 .16مریم، . 3
 .11. تحریم، 4
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 1«ةسوَاُ یَّم فِكُلَفَ»فرمود: چنانکه آن حضرت خود  .بود

در  ،کردمی جيجبهه بس یرا برا یامبر گروهيگاه پم: هريخوانمی اتیدر روا
  :دادمیبه آنان  ن دستورات راینشست و امی کنارشان

  «راً وَ لَا امْرَأَةًيخاً كَبِيا شَداً وَ لَيوَ لَا تَقْتُلُوا وَلِ» :دينکشر را يزن و کودک و پ
  «وَ لَا تُمَثِّلُوا» ،ديثله نکنمُ

  «وَ لَا تَغُلُّوا» ،ديانت نکنيغارت و خ
 2«وَ لَا تَغْدِرُو» ،ديرنگ نزنين

 یبرا ،بود کافر ممنوع یبرا یکه حتکارهایی ن یهمه ا ،کربال یدر ماجرا یول
  .شد یعمل امبريت پيبهلا

 .را کشتند هم بچه
 .ب رساندنديهم به زنان آس

 مار آمدند.يهم سراغ ب
 .هم آب را بستند

 .را قطعه قطعه کردندها هم بدن
 له کردند.يح ،به امام ییوفایو هم با دعوت امام و ب

 دل آرام در کربال

 إِلى یارْجِعِ .سُ الْمُطْمَئِنَّةُ تُهَا النَّفْیا أَی :ميخوانمی سوره فجرآیات ن یدر آخر
هان اى روح آرام  3یجَنَّتِ یوَ ادْخُلِ . یادِعِب یفِ یفَادْخُلِ .ةً يةً مَرْضِيرَبِّكِ راضِ

افته! به سوى پروردگارت بازگرد كه تو از او راضى و او از تو راضى است. پس در ی
 ى بندگان من درآى. و به بهشت من داخل شو!زمره

                                                 
 .143، ص3مکاتيب االئمه، ج. 1
 .39، ص11ج ،مستدرك الوسائل. 2

 .30ـ27فجر، . 3
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و  هانام که ملکوت آسمين مقام است. تا آنجا که حضرت ابراهیام باالتردل آر
 1یطْمَئِنَّ قَلْبيلِ .بود یترشينان بيبه دنبال اطمد، ین را ديزم

؟ حضرت ا مؤمن از جان دادن خود راضى استیسؤال شد كه آ از امام صادق
دهد كه مى رىولى فرشته قبض روح به او دلدا ،ستيفرمود: در لحظه اول راضى ن

و على  امبريكند و پترم، چشمت را باز كن. او چشم باز مىمن از پدر به تو مهربان
نان ید: ایگوند. فرشته مىيبرا مى ر امامانین و سايو فاطمه و حسن و حس

 دوستان تو هستند.
تُهَا یأَ این هنگام خطاب یشود و در ان صحنه راضى مىیدن ایمؤمن هم با د

 شنود.را مى الْمُطْمَئِنَّةُالنَّفْسُ 
ن جمالت ین دل آرام را داشت و در لحظات شهادت ایدر کربال ا نيامام حس
و مقدر  یتو بخواه ا هرگونهیخدا 2«واكسِ ودَعبُال مَ ضائكَقَبِ ضاًى رِهِلَإ»را فرمود: 

 ست.ين یهستم. جز تو معبود یمن راض یکن

 ینداریدر دپایداری 

 .دارد یبر آن ارزش باالترپایداری  یول ،تمان ارزش اسیگرچه ا
بازد. می رنگ یاست و در لحظات یاهیعار یمان بعضیا :ميخوانمی اتیدر روا

 3رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُواکند که گفتند: می شیستا یاز کسان قرآن
 قادانت ،ورزندمی شوند، و کفرمی مانیایسپس ب ،آورندمی مانیکه ا یو از کسان

 4آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. کندمی
به سراغ گوساله  یدن گوساله سامریکه با د ین به حضرت موسياز مؤمن قرآن

  5ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهبه شدت انتقاد کرده است.  ،رفتند یپرست

                                                 
 .260بقره، . 1
 .96، ص1شرح أصول الكافي، ج. 2
 .30فصلت، . 3

 .137نساء، . 4
 .51بقره، . 5
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رت ارد. حضد یبينمود عج ،ر دشمنير برق شمشیز ،مانیبر اایستادگی در کربال 
 در رجز خود فرمود: اباالفضل

 نىین دعَ بداًأحامى ى اُنّإ   نىيمیَموا عتُطَن قَإاللَّه وَ

کنم می تیانم حمیشه از ديهم ید، برايبه خدا قسم اگر دست راست مرا قطع کن
 کنم.ی نمینينشو با قطع عضو عقب

 ندارد ینور خدا خاموش

واهند نور خدا را با دهان خمی نیدو مرتبه فرموده است که دشمنان د قرآن
یریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ و  1طْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْیدُونَ أَنْ یریخاموش کنند. 

 2بِأَفْواهِهِمْ

 دهد.می ن خود را گسترشیخداوند هر روز د یول
 ند:نکمیاستفاده های مختلف راهخاموش کردن نور خدا از  یکفار برا

 3نَيرُ الْأَوَّلِيأَساطِزنند. ى مىیگراهمت ارتجاع و كهنهت ـ
 4أَضْغاثُ أَحاْلمٍال و پندار است. ين سخنان خیند ایگومى ـ
 5قُولُونَ افْتَراهُیأَمْ نامند. امبر را دروغ و افترا مىيسخنان پ ـ
  6مِثْلَ هذالَوْ نَشاءُ لَقُلْنا كنند. ات وحى را سطحى و بى ارزش قلمداد مىیآ ـ
 7وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداًكنند. ب تراشى مىيبراى خداوند رق ـ
 8هِيوَ الْغَوْا فِ قرآنال تَسْمَعُوا لِهذَا الْدارند. مىات الهى بازیدن آيمردم را از شن ـ
 9نِكُمْیدِ یوَ طَعَنُوا فِكنند. ر مىيتحق زنند وبه راه و مكتب مؤمنان طعنه مى ـ
 10«نَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباًیدِ اتَّخَذُواكنند. ن خدا را مسخره مىید ـ

                                                 
 .32توبه، . 1
 .8صف، . 2
 .25انعام، . 3
 .5انبياء، . 4
 . 8احقاف، . 5

 .31انفال، . 6
 .30ابراهيم، . 7
 .26. فصلت، 8
 .12توبه، . 9

 .57مائده، . 10
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 1خَرابِها یفِ سَعىهاى مكتب دارند. گاهیب مساجد و پایسعى در تخر ـ
 2حَرِّفُونَ الْكَلِمَی. دارندن یف دیسعى در تحر ـ
 3ةً ابْتَدَعُوهايوَ رَهْبانِ. کنندمیگذارى ن بدعتیگاهى در د ـ
 4ناتِيبَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْیكنند. ن را كتمان مىیق دیگاهى حقا ـ
 5تابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍأَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِكنند. ه مىین خداوند را تجزید ـ
 6لْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِوَ ال تَزند. يآمحق و باطل را در هم مى ـ
 7نِكُمْیدِ یال تَغْلُوا فِكنند. ، غلوّ مىن خدایدر د ـ
رُدُّوكُمْ یقاتِلُونَكُمْ حَتَّى یزالُونَ یال زند. يخز برمىيبا مسلمانان به جنگ وست ـ

  8نِكُمْیعَنْ دِ
روزى اسالم بر يخداوند سه بار وعده پ ،هاو تالشها ن توطئهیدر برابر همه ا یول

 9نِ كُلِّهِیرَهُ عَلَى الدِّهِظْيلِ ان را داده است:یتمام اد
 10خْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُینْ وَ لَكند. خداوند وعده خود را عملى مىک و بدون ش
را  یهرگونه خالف ،خاموش کردن نور حق یز براين نيامام حس یدر ماجرا

 یر او حضرت مسلم را کشتند، آب را در کربال بر او بستند، برايانجام دادند، سف
فه را دادند، يه خليهزار نفر را فرستادند، به او نسبت خروج علها ده ،دو نفرهفتاد و 

ن يتازه نفس به اردوگاه امام حس یروهايدند، از رساندن نیرا با پول خر یاعده
ر سم اسب له کردند. قبر او را شخم زدند. بعد یکردند. بدن حضرت را ز یريجلوگ

جاد کردند. و در یعب و وحشت ا، رنياز شهادت با اسارت خاندان امام حس
ه نام یکردند. معاو یريارت کربال به شدت جلوگیعباس از رفتن به زیزمان بن

جمعه در  مامانران حذف کرد. بخشنامه کرد که ايان را از دفتر حقوق بگيعيش

                                                 
 .114بقره، . 1
 .46نساء، . 2
 .27حدید، . 3
 .159ه، بقر. 4
 . 85بقره، . 5

 .42بقره، . 6
 .77مائده، . 7
 .217بقره، . 8
 .9؛ صف،  28؛ فتح،  33توبه، . 9

 .47؛ حج،  6روم، . 10
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گونه آواره ت را آنيجسارت کنند، اهل ب مؤمنان علی رينماز به امهای خطبه
واسطه آن بزرگواران به اطراف بالد هجرت یان باواسطه و بفرزند یکردند که حت

 د شدند. يشه یکرده و آواره و بعض
ون يليران هفتاد میدر روز عاشورا تنها در او است زنده  نياما امروز نام حس

ن است مصداق روشن یدارند. امی کربال را زنده نگاه یپوشند و ماجرامی اهيس
وَ جمله  یو معنا 1فَعْنا لَكَ ذِكْرَكوَ رَد: یرمافمی غمبرش کهيوعده خدا به پ
 2وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ

حِقُّ اللَّهُ یوَ است.  یو باطل رفتن یحق ماندن :دیفرمایم یات متعددیآ ،قرآندر 
هاى با كلمات و قدرت و سنّت و خداوند، حقّ را 3الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

 كند، هر چند مجرمان از آن ناخشنود شوند!ت مىياى كه داده( تثبش )و وعدهیخو
 4وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً :فرمایدیگر مید یدر جا

ى است( و باطل ن آسمانى و دادگريكتاپرستى و آئیده است )كه يو بگو: حق فرارس
ان رفته و نابود گشته است. ين تباه و ستمگرى است( از مي)كه چندتا پرستى و آئ

روزى از آن يان رفتنى و نابود شدنى است )و سرانجام پيشه از مياصوال باطل هم
 قت بوده و هست(.يحق و حق

بلكه حق  5غُهدْمَيالْباطِلِ فَبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى : فرمایدمیگر ید یدر جاو 
 پاشد.مغز باطل را از هم مى ،م، و حقیاندازرا به جان باطل مى

م که چگونه بعد از ينيبیمرا و مخالفانش  نيدرباره امام حس یاله یهاوعده
که  یجوشد در حالیم هانات در درون انسيها عشق و معرفت و مودت اهل بقرن

 ست.ين یاز دشمنان آنان خبر

                                                 
 .4شرح، . 1
 . 8صف، . 2
 . 82یونس، .  3

 . 81اسراء، . 4
 .18انبياء، . 5
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 یاه با نگرانهمر یفشانجان

اه خدا خالصانه ردر  ،کند که آنچه خدا به آنان داده استمی فیتعر یاز کسان قرآن
غرور دلهره دارند.  ین حال به جايدهند، در عمی و عاشقانه
ت یو آنها كه نها 1رَبِّهِمْ راجِعُونَ مْ إِلىؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُینَ یوَ الَّذ

ک شان هراسنایهان حال، دلیدهند و با اوشش را در انجام طاعات به خرج مىك
 گردند.ام بسوى پروردگارشان بازمىنكه سرانجیاست از ا

مام و مادرش ابه نام وهب از  یجوان ،ب ابن مظاهريدر کربال بعد از شهادت حب
به کار  یاد ولشجاعانه انجام د یاجازه گرفت و خود را به قلب دشمن زد، و جهاد

 .یهست یا از من راضیآ« یتَ عَنِّيأَرْضَ» :دياز مادرش پرس و دشش مغرور نیخو
با شهادت  یحت یعنی« یتَ عَنِّيأَرْضَ» :دنديپرسمی از خود امامنيز از اصحاب  یبعض

 فه بودند.ينگران عاقبت کار و عمل به وظ ،و جهاد

 

 .بودندها وسفیر کربال د یبود ول یکیوسف ی .1
 بودند. یواقعها در کربال گرگ یول ،بود یوسف گرگ دروغی یدر ماجرا .2
ها در کربال خون یول 2بٍذِکَ مٍدَبِ، خته نشدیر یوسف خونی یدر ماجرا .3

 خته شد.یر
 د شد.يشه نيوسف زنده ماند و امام حسی .4
ها یوسف هادتشدر کربال اما وسف در چاه به دور از چشم پدر بود، یانداختن  .5

 بود. نيدر مقابل چشم امام حس
 ت داشت.علم به شهاد نيعلم به سالمت فرزند داشت و امام حس ،عقوبی .6
در  یول ،رون آمديسالم از چاه ب و او وارد نشد یجسم یوسف ضربه ایبه  .7

 قطعه قطعه شدند. ها، یوسفکربال

                                                 
 .18. یوسف، 2 .60مؤمنون، . 1
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و شهدا  نيسنا کرد، فراق امام حينابپيامبر را عقوب ی، یوسف فراقدرد  .8
 ر ائمه چه کرد؟یو سا در امام سجاد

  یامبران و نصرت الهیپ

اى ار است و ما گوشهيا و مؤمنان بسيى انبسخن از نصرت الهى درباره قرآندر 
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ د: یفرماه كه مىین آیم تا مصداقى باشد بر ایآوراز آن را مى

 2نْصُرْكُمْیإِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ى هیو آ 1اياةِ الدُّنْيالْحَ ینُوا فِنَ آمَیذِالَّ
ما او و كسانى را كه با او  3الْفُلْكِ یوَ مَنْ مَعَهُ فِ ناهُيفَنَجَّ: * نصرت نوح

 م.یدر كشتى بودند نجات داد

م سرد يش! بر ابراهاى آت 4بَرْداً وَ ساَلماً یارُ كُونِا نی: مي* نصرت ابراه
 وسالمت باش.

ما او و بستگانش )جز  5نَيناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِيإِذْ نَجَّ: * نصرت لوط
 م.یهمسرش( را نجات داد

 6شاءُیثُ يبَوَّأُ مِنْها حَتَیالْأَرْضِ  یوسُفَ فِيوَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِ: وسفی* نصرت 
م كه هر جاى آن را كه یقرار دادن مكنت يوسف در زمین گونه براى یو ما ا

 ند.یخواهد برگزمى
ب و مؤمنان يما شع 7نَ آمَنُوا مَعَهُی وَ الَّذِباًينا شُعَينَجَّ: بي* نصرت شع

 م.یهمراه او را نجات داد
ما صالح و مؤمنان  8آمَنُوا مَعَهُ نَینا صالِحاً وَ الَّذِينَجَّ: * نصرت صالح

 م.یهمراه او را نجات داد

                                                 
 .51غافر، . 1
 .7محمد، . 2
 .73یونس، . 3
 .69، انبياء. 4

 .134صافّات، . 5
 .56یوسف، . 6
 .94هود، . 7
 .66هود، . 8
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ما هود و مؤمنان همراه او  1نَ آمَنُوا مَعَهُی وَ الَّذِنا هُوداًينَجَّ: نصرت هود *
 م.یرا نجات داد
 م.یونس را از غم نجات دادیما  2ناهُ مِنَ الْغَمِّينَجَّ: ونسی* نصرت 

ما موسى و كسانى  3نَيوَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِ ىنا مُوسيوَ أَنْجَ: * نصرت موسى
 م.یبا او بودند نجات دادرا كه 

رم و به يگمن تو را مى 4یكَ وَ رافِعُكَ إِلَيفِّمُتَوَ یإِنِّ: سىي* نصرت ع
 برم.سوى خود باال مى

روزى يهمانا ما براى تو پ 5ناًيتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِإِنَّا فَ: * نصرت رسول اكرم
 م.یآشكارى گشود

همانا خداوند شما را در  6دْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللَّهُ بِبَوَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ* نصرت مؤمنان: 
 ارى كرد.ید یل بوديجنگ بدر در حالى كه ذل

خداوند آرامش خود را بر  7نَيولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِرَسُ نَتَهُ عَلىيثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِ 
 ن نازل كرد.يامبرش و مؤمنيپ

اوست كه آرامش  8ماناًیزْدادُوا إِينَ لِيمِنِقُلُوبِ الْمُؤْ ینَةَ فِيلَ السَّكِأَنْزَ یهُوَ الَّذِ 
 اد شود.یمانشان زیهاى مؤمنان نازل كرد تا ارا در دل

 كند:ىمهاى مختلف جلوه امبران و مؤمنان به صورتينصرت الهى در مورد پ
هاى شما را دل وبِكُمْقُلُ رْبِطَ عَلىيوَ لِ :هاش دلیجاد الفت و گرایگاهى با ا
ثَبِّتُ اللَّهُ یاست،  یو ثابت قدم یداریپا ،ین ارتباط قلبیجه ايو نت 9محكم کند

ا و در آخرت، يخداوند در زندگى دن 10اياةِ الدُّنْيالْحَ یابِتِ فِنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّیالَّذِ
 دهد.دار قرار مىیى حقّ و ثابت، پادهيعق مان را بایاهل ا

                                                 
 .58هود، . 1
 . 88انبياء، . 2
 .65شعراء، . 3
 .55عمران، آل. 4
 .1فتح، . 5

 .123عمران، آل. 6
 .26توبه،  .7
 .4فتح، . 8
 .11انعام، . 9

 .27ابراهيم، . 10
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  1فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ گاهى با استجابت دعا:
نوح  2اراًینَ دَی مِنَ الْكافِرِرَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ :نیبا استجابت نفر یگاه

 ،ن باقى مگذاريرا بر روى زم قرآناز كاک یچ يپروردگارا! ه»گفت: 
ل یامبرانمان را با داليپ 3ناتِيلْنا رُسُلَنا بِالْبَأَرْسَ گاهى با معجزه و استدالل:

 م.یروشن فرستاد
 4ماًيناهُمْ مُلْكاً عَظِيآتَ گاهى با عطاى حكومت:
همانا خداوند در  5رَةٍيمَواطِنَ كَثِ یللَّهُ فِلَقَدْ نَصَرَكُمُ ا گاهى با غلبه در جنگ:

 ارى كرده است.یارى شما را يمواضع بس

 6هِينَتَهُ عَلَياللَّهُ سَكِ لَفَأَنْزَ نه و آرامش قلب:يگاهى با سك
 7فَأَغْرَقْناهُمْ ى با هالكت دشمن:گاه

مِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثاَلثَةِ یكُمْ أَنْ يكْفِیأَ لَنْ  بى و نزول فرشتگان:يادهاى غگاهى با امد
كند كه پروردگارتان شما را به ت نمىیا شما را كفایآ 8نَيآالفٍ مِنَ الْماَلئِكَةِ مُنْزَلِ

 ارى كند؟یى فرود آمده ه هزار فرشتهس
 9قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یوَ قَذَفَ فِ جاد رعب در دل دشمن:یگاهى با ا

 10نِ كُلِّهِیظْهِرَهُ عَلَى الدِّيلِ روان:يى با گسترش فكر و فرهنگ و پگاه
 11نَةِيناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِيفَأَنْجَ گاهى با نجات از خطرها:

و  12نَیدِ الْكافِرِيوَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَ ها:ها و خدعهلهيى كردن حبا خنث و گاهى
 است. قرآنرنگ كايى ند( كه خداوند، سست كنندهي)بدان

دَكَ وَ اجْهَدْ جُهْدَكَ يثُمَّ كِدْ كَ»د گفت: یزیام اسارت در شام به ینب در ایحضرت ز

                                                 
 .34یوسف، . 1
 .26نوح،  .2
 .25حدید، . 3
 .54نساء، . 4
 .25وبه، ت. 5
 .40. توبه، 6

 .136اعراف، . 7
 .124عمران، . آل8
 .2حشر، .  9

 .9صف، .  10
 .15عنكبوت، .  11
 .18انفال، .  12
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لْكِتَابِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الِانْتِخَابِ لَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَ لَا تَبْلُغُ وَ ا یشَرَّفَنَا بِالْوَحْ یفَوَ اللَّهِ الَّذِ
   1«تَنَا وَ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَایغَا

كه ما  یدائبكوش ؛ بخ یتوانمی بكاربر و و هر چه یله داريپس هر چه مكر و ح
 یهنخوا د قسم كه به خواسته خوديشرافت بخش یامبريو كتاب و پ یرا به وح

به هدف ما دست  یتواننمی و یبه ما اثر ما )در طول زمان( برس یتواننمی د ويرس
 .ین ببرياد ما را از بیو  ،یدا كنيپ

  

                                                 
 .309، ص2اإلحتجاج طبرسي، ج.  1
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د ید، بگرکه اشک ندار یعاطفه، عشق، سوز و معرفت است. چشم یه، نشانهیگر
 ه ندارد.یکه چرا گر

خوانده روضه  ،شدیزنده به گور م تيکه در زمان جاهل یدختر کافر یخداوند برا
 کشته شد؟ یبه چه گناه 1ذَنْبٍ قُتِلَتْ یِّبِأَد: یفرمایو م

خته ین را در گودال ريکه قبل از اسالم، مؤمن یتکارانیخداوند در سوره بروج از جنا
قُتِلَ أَصْحابُ  اد کرده است:ی« مرگ بر آنان»، با کلمه ندندازسویمآتش در و 

 یقرآنو  ییخدا یاد بر سر ظالم، کاریمظلوم و فر یبرا ین دلسوزیبنابرا 2ودِالْأُخْدُ
 است.

 ه کرد. یگر نيامام حس ین و آسمان برايزم :ميخوانیات میدر روا
ها حد کشته شدند و در خانهامبر در اُياران پیبعد از آن که هفتاد و دو نفر از 

 ید شهدا بود، عزاداريت حمزه که سحضر یبرافرمود: امبر اکرم يبپا شد، پ یعزادار
شود اقامه یمعلوم م 3«لَه یلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِ» ندارد. یاه کنندهیشود و گریبپا نم
 د مورد توجه است. يشه یبرا یعزادار

آل  ید براامبر دستور دايد شد، پيار در جنگ شهيکه جعفر طهنگامی ن يهمچن
ک یداغداران  ه عزاداران ویشود تغذیمعلوم م زين نید. از ايه کنيجعفر غذا ته
 است. یسفارش نبو

به  کرما امبريز است. پیه کردن جایقبل از شهادتش، گر یمظلوم، حت یبرا
 ه کرد.یرد خواهند کرد و سپس گيفرمود: تو را در ماه رمضان شه یحضرت عل

داشته و گاه د شده بود، نين را که در آن شهيرالمؤمنيراهن اميپ امام صادق
 داد. یخود نشان م یهابه مهمان یگاه

                                                 
 .9. تکویر، 1
 . 4. بروج، 2

 . 183، ص 1. من ال یحضره الفقيه، ج 3
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آن را بافته،  د شده و مادرميراهن پدرم را که در آن شهيفرمود: پ امام سجاد
 د.يبه ما برگردان

 فرمود: ؟ گفت بله.یخوانیه ميام مرثدهيفرمود: شن یبه شاعر امام صادق 
 شد.یده ميحضرت شن یه کرد، که از کوچه صدایگونه گربخوان. امام آن

ن اقامه شده و ييعل یتو در اعل ین عزاداريحس ید: ایفرمایم امام زمان
كَ الْحُورُ يلَطَمَتْ عَلَ»زنند. یم یليتو به صورت خود س ین در عزاداريحورالع یحت
 1«نيالْعِ

 یوَ اذْكُرْ فِ .م را زنده بداریم و مرياد ابراهید: یفرمایامبرش ميبه پ قرآنخدا در 
 یرويپ ین کار عزاداران، نوعیبنابرا، 3ميالْكِتابِ إِبْراه یوَ اذْكُرْ فِ، 2مَیالْكِتابِ مَرْ

 اوست.  یاران با وفایو  نيامام حس یذکر فداکار درامبر ياز پ
است که خدا به  یکياد نیاز  یانمونه تيبان فضائل اهليو ب یعزادار

  4رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَك وَد: یفرمایغمبرش ميپ
است که از خدا  ميحضرت ابراه یاز دعا یات نمونهيبتوجه دلها به اهل

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ  خاندانش سوق دهد. یمردم را به سو یخواست تا دلها
 5هِمْيإِلَ یتَهْو

 است: ن دادهياست که خداوند به مؤمن یات مصداق روشن وعدهيعشق به اهل ب
همانا كسانى كه  6جْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّاينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیإِنَّ الَّذ

اند به زودى خداى رحمان براى آنان سته انجام دادهیمان آورده و كارهاى شایا
 دهد.محبّتى )در دلها( قرار مى

                                                 
 . 506. مزار کبير، ص 1
 . 16. مریم، 2
 . 41. مریم، 3

 . 4نشراح، . ا4
 . 37. ابراهيم، 5
 . 96. مریم، 6
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 1نَيوَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّق. ن استيمتق یک برايم که چگونه فرجام نيفهمیم .1
نقشه  ف است ويضع یطانيش یهام که چگونه نقشهيفهمیم یبه خوب .2

 2فاًيطانِ كانَ ضَعيدَ الشَّيكَإِنَّ ه نقش بر آب شد. يامیبن
کوبد و آن را میم که چگونه خداوند حق را بر سر باطل يفهمیم یبه خوب .3

 3دْمَغُهيقِّ عَلَى الْباطِلِ فَفُ بِالْحَبَلْ نَقْذِ .سازدنابود می
خدا هر  یم که چگونه خواستند نور خدا را خاموش کنند، وليفهمیم یبه خوب .4

  4ؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمطْفِیدُونَ أَنْ یریکند. یتر مروز آن را برافروخته
از يمه نماز نقااست. بلکه مثل يخ کربال در منزل نیخواندن تار یاقامه عزادار .5

 و حرکت و حماسه دارد. اجتماع به 
را آنان دو بال یم. زیشویان نميعيف شیکنند که ما حریامروز دشمنان اقرار م .6

 یبال سرخ که عاشوراست و بال سبز که انتظار حضرت مهد :دارند یقو
، یغاتي، تبلی، اقتصادیترسند. از محاصره نظامیاست. آنان از شهادت نم

گونه در محاصره آن نيترسند. چون رهبرشان حسیت نمشهادت، اسار
گونه در نداشت. و آننيز اطفال  یقرار گرفت که آب خوردن برا یاقتصاد

هزار دشمن قرار  یان سيقرار گرفت که هفتاد و دو نفر م یمحاصره نظام
مخالفان قرار گرفت که هنگام سخن  یاهويان هيگونه در مگرفتند. و آن
رفت یدن مردم را گرفتند. شهادت و اسارت را پذيشن یاهو جلويگفتن امام با ه

نها یگر اید یاست. از سو ین فرديان چنيعيش یر بار زور نرفت. الگویز لیو
شوند. یقانع نم یچ فردين به هيکره زم یا عادل رویبه کمتر از رهبر معصوم 

نان در نان همچیکند. و اینم ینان را راضیا یاوهيچ شيبا ه یچ حکومتيو ه

                                                 
 . 128. اعراف، 1
 . 76. نساء، 2

 . 18. انبيا، 3
 . 32. توبه، 4
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که به علما و مراجع دارند، به خاطر  یانتظار آن رهبر غائب هستند. و ارادت
 دانند. یم امامب آن ین افراد را نایآن است که ا

عرض ارادت و ق یاز راه دور و از طرمعصوم عت با امام يب ینوع ،یعزادار .7
 است. مودت 

 ت از مظلومان است. یارعاب ستمگران و اعالم حما ،یعزادار .8
 نشان دادن الگو به همه اقشار است.  ،یزادارع .9

که  یزده ساله امام حسن مجتبياز حضرت قاسم )پسر س :دیگویبه نوجوان م
مثل  یتکارید که اگر بناست رهبر مردم، جنایرياد گی( شهيد شددر کربال 

 تر است. نیريد باشد، مرگ از عسل شیزی

اگر راه ما حق  :در خود گفتد که به پیرياد گیاکبر  ید از علیگویبه جوان م
 ست. ين یچ باکياست، ه

که توان  یزنده نگاهداشتن خاطرات فداکاران. بر تمام افراد یعنی یعزادار .10
زنده نگاهداشتن خاطرات  ،از اعمال حج یو بخشاست دارند، حج واجب 

 یسازهيل و هاجر است. زائران خانه خدا در صفا و مروه شبيم و اسماعيابراه
دوند، تا آن خاطره زنده بماند. و ما یجان ميهمچون هاجر با هکنند و یم

د از امام یم، بايکنیل ميگونه که از پدر و پسر و همسر در مکه تجلهمان
 م.يل کنيز تجليو خاندان او ن ینب کبریو فرزندان و اصحاب و ز نيحس

 یقتل یول ،ل آماده گذشت از جان شدنديم و اسماعيابراهحضرت  ،در مکه
 رت نگرفت. اما در کربال عالوه بر قتل، قطعه قطعه شدند. صو

عالوه بر  ،در کربال یم شدند، وليل تسليم و اسماعيابراهحضرت  ،در مکه
 و عاشق بودند. یراض ،ميتسل

ن يبعد آب زمزم از زم اماآب نبود،  ل نوزادياسماع یبرا یچند ساعت ،در مکه
 . نه شهيد شدو نوزاد تش ديدر کربال آب نجوش ید. وليجوش

 رت و حرکت هدفمند.يهمراه با تعهد، غ یاجتماع یعنی ،یعزادار .11
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بدون  ،همراه با سوز، بدون اجبار یونيليها مج دهيبس یعنی ،یعزادار .12
 داشت، عاشقانه و هر سال. چشم

 ر. ياد گین و يصبر و مقاومت را بب یعنی ،یعزادار .13
ثار، یزه، مکتب، انقالب، ابلند نگاهداشتن پرچم مقاومت، مبار یعنی ،یعزادار .14

 اخالص، شجاعت.
 . را ممنوع کرد یل رضاخان که مأمور محو اسالم بود، عزادارين دليبه هم

 ر.يخون بر شمش یروزيزنده نگه داشتن قانون پ یعنی ،یعزادار .15

 ن نوع تنفر از ظلم و ظالم.یتریعال یعنی ،یعزادار .16
 . یکوبو ظالم یابیمک عواطف و مظلویو تحر ییزداقساوت یعنی ،یعزادار .17
 م شعائر. يتعظ یعنی ،یعزادار .18
د رهبر من یگویم یا، تا آنجا که گاندينفوذ در دل مردم دن یعنی ،یعزادار .19

ها ابانياجتماع روز عاشورا در خو در اروپا و آمریکا است،  نيامام حس
 شود. یورک نمازجماعت برپا میوين یهاابانيدر خ حتی ،کندیجلوه م

 در قالب احساسات و هنر.  یدعوت به حق و منطق، ول یعنی ،یعزادار .20
ا و ينقاط دن یون به اقصيروحان مبلغان و هجرت یبرا یبستر ،یعزادار .21

 ام اسالم است.يرساندن پ
گران و یثار به دیها، اشعار و هنرها و ارشد حماسه یبرا یبستر ،یعزادار .22

 بذل جان و مال است.  یبرا یبستر
ابانها و به فکر مظلوم افتادن و يل کردن بازارها و خيتعط یعنی ،یعزادار .23

 کردن.محکوم ظالم را 
ز خود را ين همه چيان ساختن. اگر امام حسیها جراز جرقه یعنی ،یعزادار .24

 م. يمحور باشنید دیز باين داد، پس ما نید یبرا
از جان، مال،  نيدن. امام حسینه کمال دیيخود را در آ یعنی ،یعزادار .25
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طن، همسر، مسکن، لباس، غذا، طفل، جوان، اصحاب و... گذشت، فرزند، و
 م؟ یان نگذشت. ما چه کردهیفقط از د

ر، شهر و روستا، زن و مرد، کوچک يمحو طبقات. تاجر و فق یعنی ،یعزادار .26
 کسوشدن. یو بزرگ، همه 

م. که يباش یط از خدا راضین شرایترم که در سختیآموزیم یدر عزادار .27
 فرمود:م. که یرخدا نرويبه سراغ غو  «رضاً برضاک» ود:فرم نيامام حس

  «ال معبود سواک»
 م. گرچه دو دستمان قطع شود. يوفادار باش یت الهیم به والیآموزیم .28
خدا و امام معصوم است.  ین هدف، رضایم که باالتریآموزیم یدر عزادار .29

خورد،  ر به خاطر نماز عاشورا و حفاظت از امام بر بدنشيزده تيکه س یکس
 «؟یت عنّياَرض»؟ یهست یا از من راضیآ :لحظه آخر به امام گفت

ر يت یر. )سيک تیمت هر کلمه يبه ق یم اقامه نماز حتیآموزیم یدر عزادار .30
 دو رکعت نماز(  یبرا

 یدامه و فريتوانست نمازش را در درون خمی نکهیبا ا نيامام حس
 ،ر اقامه کرديت یتاب سآن هم با پر ،چشم دشمن به جماعت یجلو ،بخواند

 د.ياز نماز نکاه یطیچ شرايد در هیتا به ما بگو

ا یم آنچه مهم است، اراده است نه سن. نوجوان باشد یآموزیم یدر عزادار .31
 ب( يا حبیسالمند. )قاسم 

از مستحبات دور  یرا حت یها افرادین سختیم باالتریآموزیم یدر عزادار .32
 .(ترک نشد شنمازشب یتازدهم حیشب  ینب کبریکند. )زینم

از طاغوت و  یرويم که چگونه مسلمان به خاطر پیآموزیم یدر عزادار .33
امبر يدند پین که ديان هميحيشود. )مسیا از کفار بدتر ميعالقه به دن

طرفداران  یا کردند. وليمباهله آمد، ح یبا دختر و فرزندش برا اسالم
 ا نکردند.(يه کربال آمده، حبا زن و بچه ب دند امامینکه دیه با ايامیبن
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شود و غرور یتر مم که چگونه انسان از گرگ درندهیآموزیم یدر عزادار .34
 یبرد که چوب بر لب و دندانیش مياست، نااهالن را تا آنجا پیو تکبر و ر

 دند. يبوسیغمبر آن را ميزند که پیم
ند، به است که اگر خدا او را حفظ نک یم که انسان وجود خطرناکیآموزیم .35

ت که مزد رسالت است، به نحو يبمعرفت و مودت و اطاعت اهل یجا
 گذرد. یمه و... نمياز کشتن کودک و آتش زدن خ ید و حتيشه یرينظیب

رت آوردن يم جاهالن، به غيدارکردن خفتگان، تعليب یعنی ،یعزادار .36
ر سم اسب یر سم اسب رفتن باشد. )امام زیمت زيتفاوتان. گرچه به قیب

 ر بار زور نرفت.( یز ی، ولرفت
 نيمقدم است. )امام حس یزيالناس بر هر چم که حقیآموزیاز کربال م .37

خته نشود و زائرانش در ین مردم ريد، تا خونش در زمین کربال را خريزم
ن، یمراعات مسافران، عابر ید در عزاداریز بايملک مردم پا ننهند.( ما ن

 م. یيماران را بنمايگان، اطفال، بیهمسا
هم  نيکسان است. )امام حسیم توجه به برده و آزاد یآموزیدر کربال م .38

 اکبر را در بغل گرفت، هم سر غالم را(  یسر عل
شود. )سر یجدا نم قرآناز  یشود، ولیم سر از بدن جدا میآموزیاز کربال م .39

 خواند.(  قرآن ین یامام باال
حکومت گول  يدن بهرسبه خاطر  یم که چگونه افرادیآموزیاز کربال م .40

 م. ید به خدا پناه ببریخوردند و ما با
 باشد. امام صادق یر عموميخ ید کارهایم که بایآموزیم یدر عزادار .41

 نند. يپشت پرده بنشاما  ،شرکت کنند یفرمودند: زنها هم در عزادار
 است.  یو تبرّ ینماد تولّ یعزادار .42
ابد الگو باشند.  یانند براتویمگروه فداکار ک یم که یآموزیم یدر عزادار .43
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 م از محرم و صفر است. یفرمود: ما هرچه دار ینيامام خم

 

شود می اربرگز یشتريام عاشورا هر سال با رونق بیا تيبه مکتب اهلیدر سا
من از » :رمودندف امبريرا پیز ،ج بشودین تروید کل دیبا ین مائده آسمانیو از ا
 ماند.ی میباق نيه خون امام حسیمن در سامکتب یعنی  «نميحس
ه گناه دور ما از هر گونهای ید عزاداریبا .اصل تقواست ،امبريدر مکتب پ .1

 باشد.

دینِكُمْ وَ ال تَقُولُوا  ال تَغْلُوا في .ندارد ییجا دروغ و غلوّ ،امبريدر مکتب پ .2

 1عَلَى اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ
در کنار  ادیت و شور و شعور و منطق و فرعقل و احساسا ،امبريدر مکتب پ .3

  .هم هستند

هد اهلل و حق عت شود. نماز ید رعایحق اهلل و حق الناس با ،امبريدر مکتب پ .4
 د. شو اقامه مراسم عزاداریدر و نماز ظهر عاشورا باید اهلل است 

د یابد یتا به ما بگو ،خواند قرآن ین یبر رو نيسر مبارک امام حس .5
 حفظ شود.زندگی شما  در قرآنت یمحور

ها یزادارعدر  .اخالق و سعه صدر و وحدت مورد توجه است ،امبريدر مکتب پ .6
 ، آزارض، اسرافي، تبعیکه سبب تفرقه، بداخالق ید از هر حرکتیز باين
 .، دوری شودگرددع حق ييگران، تضید

ن يما را تحس وهيما آمد، شمجلس م که اگر امام زمان به يکن یگونه عزادارآن .7
 به قول امام ات باشد.یو روا قرآنبرخاسته از  ،اشعار و مطالب یکند. محتوا

گونه باشد، آن نیزنده شود، که اگر جلسات ادین در مجالس، امر  رضا
 رد، دل شما زنده است. يمیها مکه همه دل یروز

                                                 
 .171. نساء، 1
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 م. يکن یست، خودداريکه در شأن ن ییهاتمیو ر یقياز ابزار موس .8

به  ،بلندگو و طبل یل صدايمزاحم مردم است، از قبکه  یاز هرگونه کار .9
ن از اختالط زن و مرد و لخت شدن يخصوص در ساعات استراحت و همچن

 یشود و عزادارمی که سبب سد معبر ییمردان در برابر چشم زنان و کارها
که در  یشوند و اشعاریت میماران اذيکه مردم به خصوص ب ییهادر وقت

در وسط گوسفند و گاو ذبح و ها ییرایض در پذيبعست و تيت نيشأن اهل ب
 .دوری کنيمابان يکوچه و خ

البالغه از نهج یر شود و حکمتيتفس قرآناز  یاهیآ ،یدر هر جلسه عزادار .10
 ان گردد.يب

 ،شودسرایی پرمداحی و مرثيهشتر مراسم با ينکه بیا یم به جايکن یسع .11
 شود.ث و موعظه پر یو حد قرآنبا  ،جلساتشتر وقت يب

 م.یزيو اسراف بپره ییم از رقابت و خودنمايکن یسع .12
 ز شود.يد پرهیباها اتيدر ه یعير طبيغهای یاز عزادار .13
 شود. ید دولتینباها یعزادار .14
دروغ از های و روضهها با نقل قصه یحت ،یمتيبه هر قها ید در عزادارینبا .15

 مردم اشک گرفت.
در راه مبارزه با یزید  نيحس شود اماممی ات سکوالر معنا ندارد. مگريه .16

 های زماندر مورد مبارزه با طاغوت یاکلمه ،یدر عزادار یول ،د بشوديشه
 گفته نشود.

ون یزیتلوهای برنامهم و به یو مساجد حاضر شوها هينيم در حسيکن یسع .17
 م.يقانع نباش

د زمان یزین زمان و يام داشته باشد و حسينسل امروز پ ید برایباها نوحه .18
 به آنان بشناساند. را
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به شفاعت  ید باعث شود که ما اعتقاد غلطینبا تيباهل یبرا یعزادار .19
 م.يدا کنيآنان پ

 ،دهندمی انجامهایی نهیکنند و هزمی گران را اطعامیدها یدر عزادار یبرخ .20
قت واجب را ترک و به مستحب يپردازند و در حقنمی اما خمس و زکات را

 ست.ين یحيکنند که کار صحمی عمل
 حفظ شود.ها ید در عزاداریبا ینيعزت حس .21
فراموش  هانار زمید و آن را در ساید فقط در عاشورا دیرا نبا ینيحماسه حس .22

 .کرد
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ها دن طاغوتا در محکوم کریت و يبرا که در وصف اهل ینعرااش ،امامان معصوم
دادند. امام یم به آنان ییاید و هدادادنیمورد تفقد و محبت قرار م ،گفتندیشعر م

ب يعقتست سال تحت يب یو مکتب یانقالب یبه دعبل که به خاطر شعرها رضا
هن را هزار شب راين پیا :را عطا کردند و فرمودند یراهنيعباس بود، پ یحکومت بن

 ام.ن کردهام و هزار ختم قرآهزار رکعت نماز خوانده یام و در هر شبدهيپوش
هِ يتُ فِيصِ فَقَدْ صَلَّيصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيدِعْبِلٍ قَمِ یخَلَعَ عَلَأَنَّهُ »

 1«.تْمَةٍأَلْفَ خَ قرآنهِ الْيلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ خَتَمْتُ فِيأَلْفَ لَ

دل  یم آن نشانه تقوايتعظو است  ینیجزء شعائر د ،بزرگداشت مردان خدا یآر
ل از يگونه که تجلهمان 2القلوب یعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّه فانها من تقویوَ مَنْ  :است

 3« الْعَرْشُ وَ غَضِبَ الرَّبإِذَا مُدِحَ الْفَاجِرُ اهْتَزَّ»است.  یفاسق مورد قهر اله

 بر شهید هیگر

هر دو وجود طفه در انسان عقل و عازیرا  .دار استيه نشانه وجدان و عاطفه بیگر
ل و تفاوت و سنگدیکه اشک ندارد نشان آن است که صاحبش ب یچشم ارد.د

 القلب است.یقس
 ست.هاناان انسيم یو عاطف یوند مکتبيک پیه یگر

خنداند و می مورد توجه است و خداوند همهر دو ه یمسئله خنده و گر ،در اسالم
 4و أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكىاند. یگرمی هم

ق یها غم و اندوه خود را از طراگر انسان است. یک درمان واقعیانسان  یه برایگر
گونه همان شوند. یسخت یروحهای بيممکن است دچار آس ،ه برطرف نکنندیگر

                                                 
 .99، ص4الشيعه، جوسائل. 1
 .32حج، .  2

 .46العقول، صتحف.  3
 .43. نجم، 4
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 است. ین روحيانسان تسک یخنده برا یکه در موارد
م و نه در یه از مرز اعتدال خارج شوینه در گرد هر دو را کنترل کرد. یالبته با

ال تَفْرَحْ  د:یفرمامی قرآنم.که یو غفلت و انواع گناهان شو یمستگرفتار سر خنده
 1إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْفَرِحين

در فراق  عقوبیه حضرت یمثل گر ،مطرح شده یواقعهای هیهم گر ،قرآندر 
 یهنگام ،وسفیبرادران  هیر گرينظ ،یو مصنوع یقالبهای هیوسف و هم گری

 2وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً یَبْكُونوسف را گرگ خورد. ی :آمدند و گفتند که نزد پدر
ه د بيهشبر  هیخصوص در سحرها و گره ب ،از خوف خدا هیگر یات برایدر روا

 ار سفارش شدهيبس نيشخص امام حس یباالخص براو خدا  یايخصوص اول
 است.

أَعْيُنَهُمْ  تَرىاشد. داند که براساس معرفت بمی ه را آنجا ارزشمندیگر ،قرآن
 .اشک همراه با معرفت یعنی 3تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

س از آنکه ه پيز است. در خطبه شعبانیقبل از شهادت جا ید حتيشه یه برایگر
 یحضرت عل «...اهلل هرُم شَکُيلإل قبَأقد »ل کرد، يش رو تجليمبر از رمضان پايپ
سپس  ،ورع د:فرمو امبريست؟ پين ماه چین اعمال در ایربهت :ديام کرد و پرسيق

رمضان تو ماه  در یا علی فرمود:چه بود؟  یه برایگر :دنديامبر پرسيه کرد. از پیگر
 کشند. می را

لذا . ن خود بودی؟ فقط نگران دیچرا و به دست چه کس :دينپرس یحضرت عل
  «ینیسالمة من د یاف»، ديپرس

  

                                                 
 .76. قصص، 1
 .16. یوسف، 2

 . 83. مائده، 3
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 شهادت بی نظیر تاریخ

در طول تاریخ، بسياری از مردان خدا و حتی اشرف مردم که انبيا هستند، شهيد 
ولی نحوه شهادت در کربال، منحصر به فرد  1تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلشدند. 

 :های خاصی بودو دارای ویژگی
فه به به دعوت مکتوب بسياری از مردم کو مهمان کشی بود. امام حسين .1

 ربال حرکت کرده بود.سوی ک
 .تشنه کشتن، آن هم در کنار نهر آب .2
 .کشتن در برابر دیدگان زن و بچه .3
 .هاسوزندان خيمه .4
 .اسب تاختن بر جنازه شهدا .5
 .اسير کردن اهل بيت پيامبر .6

یاد شهادت زمسابقه در کشتن )عمر سعد به یاران خود گفت: نزد یزید و ابن  .7
 .حسين رها کردم(دهيد که من اولين تير را به سوی امام 

 خبری و غافلگير شدن.پذیرش شهادت همراه با آگاهی کامل، نه بی .8

اصحاب  بيعت خود را از پذیرش شهادت با آزادی کامل. )با اینکه امام .9
توانيد از تاریکی شب برداشت و فرمود: لشکر یزید با من کار دارد، شما می

شهادت و ذلت  ا آنان بيناستفاده نموده و جان خود را به سالمت در ببرید، ام
 اولی را پذیرفتند.(

 جنگ وکشتار در ماه حرام .10
مِنْها بس باشد.  در قرآن سفارش شده که از دوازده ماه، چهار ماه باید آتش

 الحجه و محرّم.القعده، ذیماه رجب و سه ماه ذی 2أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
که به تعبير قرآن،  از مسائل کربال این بود که در ماه حرام صورت گرفت، ماهی

                                                 
 .36. توبه، 2 .91. بقره، 1
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 جنگ در ماه حرام، گناهی بزرگ است. 1قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ
ها با فرزند دهد، ولی مسلمانراستی قرآن، جنگ با کفار را در ماه محرم اجازه نمی

 پيامبر، در همين ماه با بدترین وضع جنگيدند.

  

                                                 
 .217قره، . ب1
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 روضه حضرت مسلمای مناسب آیه

اغوت داشتند طمبارزه با  یکه ادعا یکسان :ميخوانمیطالوت و جالوت  یدر ماجرا
 زش کردند. یدر چند مرحله ر

پس چون دستور جنگ بر آنان مقرّر گشت،  1هِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْايفَلَمَّا كُتِبَ عَلَ .1
 چى كردند.يسرپ
 كُونُ لَهُیأَنَّى رفتند و گفتند: ینکه به فرمان خدا بود نپذیطالوت را با ا یرهبر .2

چگونه او بر ما حكومت داشته باشد در حالى كه ما  2الْمُلْكُ وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْك
 .میترستهیى شایاز او به فرمانروا

فرمان داده بود طالوت نکه یدند، با ايکه به نهر آب که رسنيدر مرحله بعد هم .3
فَشَرِبُوا راب کردند. ياکثراً خود را س ،ديراب نکنيو خود را سد يننوش یکه به جز اندک

  3الًيمِنْهُ إِالَّ قَل
 ال طاقَةَ لَنَا :دبا دشمن خود را باختند و گفتن ییارویدر زمان رونيز  یگروه .4

 .میما طاقت ندار

 :گفتند ،نماندند یش تر باقيب یتمام شد و چند نفرها زشیدر آخر کار که ر یول
كه با اذن خدا بر ک چه بسا گروهى اند 4رَةيةً كَثلَةٍ غَلَبَتْ فِئَيكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَل

 .روز شدنديار پيگروهى بس
ان يفکو یر خود حضرت مسلم را برايسف نيکربال که امام حس یدر ماجرا

حضرت ه کتا آنجا  ،زش کردندیلحظه به لحظه رکوفيان  ،ت فرستادیحما یمدع
 .نداشت و به شهادت رسيد یچ حاميمسلم در کوفه ه

  

                                                 
 .246بقره، . 1
 .247بقره، . 2

 .249بقره، . 3
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 روضه عطشی مناسب اآیه

د بعد از طواف و نماز یبا ،روندمی ا عمره به مکهیسفر حج  یکه برا یتمام افراد
ابان چهارصد يک خین منطقه که امروز به شکل یا .صفا و مروه کنند یسع ،طواف

حدود  ،ن چهارصدمتریان ايشود و در می میده است، هفت بار طيسرپوش یمتر
به صورت هروله حاجی مستحب است که  ،ده استن شيست متر که با عالمت معيب

هِ يتَ أَوِ اعْتَمَرَ فاَل جُناحَ عَلَيإِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَ. راه برود
 1مٌيراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَليطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیأَنْ 
ه براى است ك ميى هاجر، همسر فداكار حضرت ابراهرهادآور خاطین كار یا

دو كوه را  نیل، هفت بار فاصله ايخود اسماعک براى كود ای آبدا كردن جرعهيپ
. امام اور و همدمى طى كردیچگونه يبا اضطراب و نگرانى و بدون داشتن ه

را ید ندارد، زن دو كوه وجویان اين، مكانى بهتر از ميفرمود: در روى زم صادق
اى از و نشانهيچ امتيبدون ه ،دهيپوشاحرام برهنه و پابرهنه و هر متكبّرى در آنجا سر

 ه رفتن. دن و گاهى با راین دو كوه را طى كند، گاهى با دويد مسافت بیبا
پيامبر د كه چگونه امبر اسالم داريى از دعوت پیهاخاطره ،نهایكوه صفا عالوه بر ا

 دادند. خواند و آنها گوش نمىد فرامىيحبه تودر آنجا كفّار مكّه را 
برای کربال،  اما در راب کرد،يرا سخود د و کودک یهاجر آب زمزم را دباالخره 

شنه شهيد ت لفضل قطع شد و کودک شش ماهه کربالا دست ابا ،دست یافتن به آب
 .شد

ا يدنمانان مسلبه تمام  ،مادر و کودک یجانيادبود آن لحظات هی یخداوند برا
ا به خود جان ريتور داده است که مکه روند و در همان منطقه همان حالت هدس
فان اهلل ست. اداده مادر آن از  یشکرگزاربرای ن دستور را خداوند یرند و ايبگ

 ميشاکر عل

                                                 
 .158بقره، . 1
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سوز و  و اباالفضلهای ما در برابر عطش کودک کربال و جدا شدن دستاکنون 
م تا آن ينکفا ید ایبا یت چه نقشيل بگر اهینب و دین و حضرت زيگداز امام حس

 شه در همه جا زنده بماند.يهم یخاطرات برا

 اصغر یروضه حضرت علای مناسب آیه

او . کندمی شود که حکومت تو را سرنگونمی متولد یبه فرعون گفتند کودک
به د پسر ید که یمادر حضرت موسد. يد او را بکشیيپسر زاکه  یدستور داد هر زن

 ، نگران شد. دنيا آورده
  .ردن کودک را حفظ کیم که چگونه اينيبمی ن ماجرایدست خدا را در ا

ر بده و او را در يم که نوزاد را شیالهام کرد یما به مادر موس د:یفرمامی قرآن
هِ يهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيأَنْ أَرْضِعِ أُمِّ مُوسى نا إِلىيوَ أَوْحَ: ندازيا بیبه دربگذار و  یصندوق

 1یوَ ال تَحْزَنِ یمِّ وَ ال تَخافِيالْ یهِ فِيأَلْقِفَ
 م:یمرتبط و محکم کرد را یما دل مادر موس د:یفرمامی قرآن ،مرحله دومدر 

 2قَلْبِها رَبَطْنا عَلى
سالم به تو  ن کودک رایاکه م یقول داد یبه مادر موس ،مرحله سومدر 

 3كِيإِنَّا رَادُّوهُ إِلَم. يگردانمیبر
وَ جاعِلُوهُ  :ميرسانمی عالوه بر بازگشت او را به مقام نبوت ،مرحله چهارمدر 

 4نَيمِنَ الْمُرْسَلِ
 م.یدا کردک روزه را از مادر جین کودک ین با چهار اهرم و قالب ایبنابرا

 م.يدر جدا کناصغر را از ما یچگونه علو ببينيم م یاکنون به سراغ کربال برو
 شد؟ یوحا به مادرش ربابه یآ
 مرتبط شد؟ یبا منبع یبيا دل او به طور غیآ

                                                 
 .7. قصص، 1
 .10. قصص، 2

 .7. قصص، 3
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 به او دادند؟نوزاد را ا قول برگشت یآ
 ا وعده نبوت فرزند به او دادند؟یآ

نوزاد ردن کجدا  یول ،آسان استاز مادر ک روزه یکودک کردن جدا  ،به عالوه
 ار سخت است.ينوزاد و مادر بس یبرا ،شش ماهه

من  یرانچه مسئله را بآ فرمود:ن کودک یاهنگام شهادت  نيامام حسلذا 
 ند.يبمی ن صحنه رایآن است که خدا ا ،کندمی انآس

ی دند او کشتیدمی گذشتند ومی که از کنار حضرت نوحکافرانی  د:یفرمامی قرآن
را در برابر  آنچه حضرت نوح یول ،کردندمی حضرت را مسخره ،سازدمی

ر یو تو زبساز  یخداوند به او دستور داد کشت ن بود کهیا ،کردمی مقاومها مسخره
 1وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا .ینظر ما هست

 کند.می مان به حضور خدا انسان را مقاومیا یآر
از استادش  ،ران برگرددیخواست به امی که ینجف هنگام یاز علما یکینقل شد 

أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ  :نکنه را فراموش ین آیا فرمود:استادش  ،خواست یاهيتوص
 ند؟يبمی داند که خدا او رانمی ا انسانیآ 2یَرى

با برادرت هارون به سراغ فرعون  :دیگومی یخداوند به حضرت موسوقتی 
 شما راهای حرف ،من با شما هستمفرماید: می ،د دعوت کنيبرو و او را به توح

  3مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى إِنَّني .نميبمی شنوم و کار شما رامی
  

                                                 
 .37 . هود،1
 .14. علق، 2

 .46. طه، 3
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 اکبر یوضه حضرت علآیاتی مناسب ر

بها داده شده  یشکنو خط یشگامير و سرعت و پيکار خدر سبقت  یبرا قرآندر 
ن نکته یبه ا 3واعُسارِ، 2واقُبِستَإ، 1واقُسابِدر قالب  یات متعددیاست. آ

 اشاره دارد. 
ن ماجرا صبر و یدر ا .دان رفتياکبر به م یاول عل ،مهاش یان بنياز م ،در کربال

 د. يسوز امام به اوج خود رس
، 4أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَمأمور بودند اول مؤمن باشند.  انبيام که يخوانمی قرآندر 

  5أَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ
امام گر یدهای داغ یگران گشود. و داغ او راه را براید یاکبر راه را برا یرفتن عل
 باز کرد. 

و برادران و  ن از فرزنداني، امام حسبگذردک فرزند یاز حاضر شد م ياگر ابراه
 کسره گذشت.یخود بستگان 

در  ،کندیم شیل ستايم و اسماعيم حضرت ابراهياز صبر و تسل قرآنخداوند در 
شمشير و  و، نه تير نه عطش داشتشد، نه مثله ، ل نه کشته شديکه اسماع یحال

ربال هم دشمن کاما در ، یزیبدون خونرش، بر حلقومک کارد بود، یبلکه ود، نيزه ب
 رابر مادر بود.بانواع تيغ تيز بود، نه فقط پدر، در هم ، هم عطش بود، اد بودیز

 «اهللبدِبا عَأا ی کَومِيَکَ ومَیَال »د گفت: یو به حق با
  

                                                 
 .21. حدید، 1
 .61؛ یس ،  48؛ مائده، 148. بقره، 2
 .133عمران، . آل3

 .14. انعام، 4
 .143. اعراف، 5
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 وضه حضرت قاسمای مناسب رآیه

کعبه  اننده مبز يد آن را نیم که بايرسمیره یدا ميک نیبه  ،کعبهگرد در طواف 
شود، محل دفن اسماعيل که حجر اسماعيل ناميده میره یم داين نیا م.يطواف کن

 .د دور او بگردندیخ همه بایتارطول که در  یتنها قبراست. 
 ست؟يچ یبرا یین احترام استثنایا

 ،بودساله  زدهيحدود س ینوجوان ليحضرت اسماعوقتی آن است که  یبرا
 .ندن نوجوان را در راه خدا ذبح کیند که ايبمی خواب یپدریپ ابراهيم شپدر

 1فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ إِنِّي أَرى
پدرجان  :دیگومی او بدون تاملو گذارد می انين نوجوان در میپدر مسئله را با ا

 ان شاء اهلل من صبر 2ما تُؤْمَرُیا أَبَتِ افْعَلْ انجام بده  هر چه خدا دستور داده
 إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرین سَتَجِدُنيکنم. می

فَلَمَّا  ،م شدنديم بر انجام فرمان خدا گرفتند و تسلين که پدر و پسر تصميهم
ده یکه در خواب د یتیتو به مامورکه ای ابراهيم! ندا آمد  3أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبينِ

درجه تا بود  ین امتحان بزرگیا 4قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا. یصادقانه عمل کرد یبود
م شما روشن شود و مشخص گردید که حاضرید در راه خدا از یکدیگر دل يتسل

از فرزند برادرش حضرت قاسم  نيکه امام حسهنگامی اما درکربال  بکنيد.
 «لسَالعَ نَمِ یحلَأ» .ترنیرياز عسل ش فرمود: ؟ینيبمی مرگ را چگونه :ديپرس

 شهادت.تر از عسل بودن نیريشبلکه  ،شهادتنه فقط تسليم 
 ست.ين نیريشبرای او  یشود ولمی ميانسان تسل یگاه

 یست که عمل جراحيآن ن یبه معنا ،شوندی میم عمل جراحيکه تسل یمارانيب
اما  ،وندشمیم يبلکه بخاطر اصرار پزشک و بستگان تسل ،ن استیريآنان ش یبرا

                                                 
 .102. صافات، 1
 .102. صافات، 2

 .103. صافات، 3
 .105. صافات، 4
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 دارد. یمقام باالتر ،تر استنیريشهادت از عسل ش فرمود:حضرت قاسم که  سخن
کنند، واف طد دور قبرش یباحاجيان همه  ،م شديتسلکه اسماعيل ن اگر یبنابرا

 باید چگونه باشد؟برخورد ما با حضرت قاسم 

 وضه حضرت اباالفضلای مناسب رآیه

 یفقط از وفا ،ه مستقلیک آیاوند در مهم است که خد یبه قدر یمسئله وفادار
ر یان سايدر ب یول1وَ إِبْراهيمَ الَّذي وَفَّى :دیگومی سخن ميحضرت ابراه

در چنانکه  .چند صفت را در کنار هم قرار داده است ،ميکماالت حضرت ابراه
افته به راه یت یاست و هداو برگزیده  منتخب ،شاکر استاو  :دیفرمامی هیآک ی

 2ميصِراطٍ مُسْتَقِ شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى .استم يمستق
 ک صفت برتر است.یان کماالت ين وفا در میبنابرا

اما  داشت،وسف ده برادر یحضرت  یول ،داشت وفادار یبرادر نيامام حس
 .وفایب

 :جای کربال ظهور و بروز کرددر چند  حضرت اباالفضل یوفا
 ،دم جان خویتقد
 ،گرشیم سه برادر دیتقد

 ،هامهياز خ یپاسدار

 ،هابه خيمه یآبرسان

 ،دشمننامه رد کردن امان

 و اهل خيام.عطش امام  یادآوردی اب ،آب نخوردن کنار نهر آب

نيز طالوت به لشکرش گفت: سوره بقره  249در آیه  ماجرای طالوت و جالوتدر 
إاِلَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً  .دینشوراب ياما س ،ندارد یمانعآب ک کف دست یخوردن 

فَشَرِبُوا  .راب کردندياکثرشان خود را س ،دندين که به آب رسيلشکر هماما  بِيَدِه

                                                 
 .121. نحل، 2 .37. نجم، 1
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 مِنْهُ إِالَّ قَليال
نکه از یافتد که با امی اد حضرت اباالفضلی ،اتین آیانسان با خواندن ا

 خورد.نآب  ،عطش برادرو  یبه خاطر وفادار یولمنع نشده بود، دن آب ينوش
وَ  د:یفرمامی کند ومی شیثارگران ستایاز ا قرآنثار است که ینمونه ا ،کارن یا

را بر خود مقدّم دیگران و آنها  1أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ؤْثِرُونَ عَلىی
 ازمند باشند.يار نيهر چند خودشان بس ،دارندمى

آنان  .دهندمی ثار از خود نشانیک نوع ای ،کنندمی را وقف یکه مال یکسان
در  یول ،شودمی ن اموال با وقف از ملک من و نسل من خارجیمعتقدند گرچه ا
 رد.يگمی منافع امت قرار

جبهه قطعه  که دريکنند و کسانمی جان خود را وقفروند، میجبهه به که  یکسان
 .کنندمی خود را وقف یک عضوهایک ی ،شوندمی قطعه

س ، سپس دست چپ، سپاول دست راست خودش را وقف کرد اباالفضلحضرت 
 خ است.ین وقف در تارین باالتریو ا ،سپس مغز خود چشم خود،

در  یندازد وليومن آن است که خود را به زحمت بعالمت م :ميخوانیث میدر حد
  2«رَاحَة یفِ مِنْهُمْ اسُعَنَاءٍ، وَ النَّ یأَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِ» :ندباشش یعوض مردم در آسا

رزندش در کربال ن بود که چهار فيالبن مّمادرش اُ یبه خاطر وفا ،ن وفاید ایشا
 بود. نيامام حس یبه فکر سالمت وا یول ،د شدنديشه

شان وفادار اکثر یول ،عت کردنديب یهزار نفر با حضرت علها ده ،ر خمیدر غد
 لفضلحضرت اباا ،کرد یالم وفادارکه اع یدر شب عاشورا اول کس .نبودند

 بود.
ک یکمتر از  عت کردند و درينفر با مسلم ب انبر عکس مردم کوفه که صبح هزار

 کردند. ییوفایروز همه ب

                                                 
 .576ص ،طوسی ،امالی . 2 .9. حشر، 1
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 یفَإِنِّ»فرمود: ( اصحابش )عالوه بر حضرت اباالفضل بارهدر نيامام حس
من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران  1«یابِراً مِنْ أَصْحَيلَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْفَى وَ لَا خَ

 شناسم.خودم نمی

 در کربال نینماز امام حسای مناسب آیه

اد خدا و نماز یکند که تجارت و داد و ستد آنان را از می شیستا یاز کسان قرآن
  2الصَّالةعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ يهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيرِجالٌ ال تُلْهکند. نمی غافل

شان با محاصره، بودند که معاملهمردانی ارانش ین و يامام حس ،در کربال
اشت، بلکه از شهادت، آنان را نه تنها از نماز بازند و یانداز، سنگیراندازيت

به ان و اقامه، نماز ظهر عاشورا همراه با اذ یعنیمستحبات نماز هم باز نداشت. 
 دشمن بود.ای تيرهجماعت، اول وقت، در برابر 

نماز  یطیشرا چيکه در ه ،و تذکر به امت یهم نماز بود و هم امر به معروف عمل
  .را رها نکنند

  

                                                 
 .107نور، . 2 .392، ص44ج ،بحار االنوار. 1
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 امام روضه اصحابای مناسب آیه

است. امبر مطرح شده ياصحاب پ یسخن از اضطراب بعض ،قرآنات یآ یدر بعض
 1وَ زُلْزِلُوا .جاد شدید: در آنان تزلزل ایفرمامی جاکی

 .دا شديضعف پشما در  2كُمْ ضَعْفاًيعَلِمَ أَنَّ فد: یفرمایگر مید یجا
 3وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ .د شدندیگرفتار ترد د:یفرمامی جاکی

 یاجازه مرخص ، در جنگنداشتندمحکم مان یآنان که ا د:یفرمامی جاکی
4 اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدین  میخواستند. 

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ از نرفتن به جبهه خوشحال بودند.  د:یفرمامی جاکی
 5خاِلفَ رَسُولِ اللَّه

ال تَنْفِرُوا  .دیجبهه نرو گویند، برخی میچون هوا گرم است د:یفرمامی جاکی
 6فِي الْحَرِّ

م به يتواننمیما حفاظ ندارد و های خانهگيرند که بهانه می د:یفرمامی جاکی
 7إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ .میجبهه برو

و نه ودند بده ين رسيقین درجه یتریبه عال ،در کربال نياصحاب امام حساما 
ده يآنان شناز جز  خیگفتند که در تار یکلماتتنها در کار جنگ کوتاهی نکردند، بلکه 

 نشده است.
 کهاست  امبرين پیا !پدر یا :هذا رسول اهلل» فرمود:به پدرش  اکبر یعل
. «ام داديبه او پ امبريد که پیگر را دید یايب کنار رفت و دنيا پرده غیگو .نميبمی

 هجده ساله(جوان )کالم 
)کالم  «.تر استنیريمن از عسل ش یشهادت برا» :دیگومیحضرت قاسم 

                                                 
 .11. احزاب، 1
 .66انفال، .  2
 .45. توبه، 3
 . 86. توبه، 4

 . 81. توبه، 5
 . 81. توبه، 6
 .13. احزاب، 7
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 زده ساله(يسنوجوان 
 م.یارد یامت چه جوابيدر ق ،مين اگر تو را رها کنيحس یا :دیگوی میکی
)کالم  دارم.یت تو برنمیدست از حما ،اگر دستم از تنم جدا شود :دیگوی میکی

 (لفضلاحضرت ابا
عاشورا را به پا  تا امام نماز ظهر ،کندمی رها سپرينه خود را در برابر تيس یکی

 دارد.
 کنم.می تو یداجانم را ف، باز هم ه شوم و زنده شوماگر بارها کشت :دیگوی میکی
هت امام ن جيسابقه ندارد و به هم طول تاریخدر  ،ن کلماتین اصحاب و ایا

 باوفاتر از شما سراغ ندارم. یاصحاب فرمود:ن يحس
شود و ما  یدایآنان ل افراد و سخنان ين قبیآن است که از اها یفلسفه عزادار

 ا عهدیم یااشتهددر یاری دین خدا چه ميزان وفا م که يکنسه یخود را با آنان مقا
 ؟میاشکسته

فدا  یه راحتبجان خود را  یافراد یول ،میادهیاز دادن مال بخل ورزچه ميزان 
 اند.کرده

 ،دندينه ترس ،اختندنه خود را ب ،دیزیهزار لشکر  یدر مقابل سنفراتی معدود، چگونه 
 د شدند.یو ترد کردند و نه دچار شک ینينه عقب نش

ن یاهای شجاعتها و اشک ،هااخالص ،هااستقامت ،هامناجات ،دعاها ،رجزها
 رتيسان در حکردند که ان ییو کارها دگفتن یخ اثر گذاشت. کلماتیاصحاب در تار

اگر  :دیبگو برسد که ییبه جا یاسيزده ساله در رشد سيک پسر سیچگونه  .ماندمی
 تر است.نیريمرگ از عسل ش ،د باشدیزیامت به دست  یرهبر
که به آنان دستور ورود  یبا اصحاب حضرت موس ،اران راین ید ايسه کنیمقا
 آنان با کمال جسارت گفتند ما هرگز داخل 1یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَة :دادند

                                                 
 .21. مائده، 1
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 .ميترسمی و مانکه در آن منطقه ستمگرانند یا یبرا 1إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهام: یشونمی
بارها از حضرت  ،نه تا کوفهیر راه مدينکه در مسیبا ا نياصحاب امام حس یول
 یاذره یول ،بود یدند که نشان دهنده شهادت قطعيرا شن یات و کلماتیآ

 نکردند. ینينشعقب

 هامهیوضه آتش زدن خای مناسب رآیه

ها يإِذْ هُمْ عَلَ .النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ  . قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِد: یفرمامی در سوره بروج
 2نَ شُهُودٌيفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِیما  وَ هُمْ عَلى .قُعُودٌ 
سانى هستند ك «خدوداصحاب اُ»ق است و مراد از يبه معناى گودال عم« خدوداُ»

افروختند و میكردند و آتشى بزرگ در آن میجاد یع اين گودالى وسيكه در زم
سوزاندند. چنانكه در مورد میمؤمنان را در آتش انداخته و آنان را زنده زنده  سپس

 ن كردند.يز چنيم نيحضرت ابراه
نداشتند و  یاکغمبر بيرا آتش زدند و از سوختن فرزندان پها مهيخنيز در کربال 

 ن بود که خاندان نبوت هستند. یفقط ا هاآنجرم 
مؤمنان را به جرم ایمان کند که می خدود انتقاداگر خداوند از اصحاب اُ

اهل جرم  یول 3ديزِ الْحَمِیؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیوَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ سوزاندند، می
 غمبر بودند.يت پياز اهل ب ،مانیکربال آن بود که عالوه بر ا

  

                                                 
 .22. مائده، 1
 .7ـ4بروج، . 2

 . 8بروج،  .3
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 وضه اسارتای مناسب رآیه

یتيم ا به راى رضاى خدا، غذاى خود رب تيباهلبر اساس آیات سوره انسان، 
 دادند و خودشان با آب افطار كردند. و اسير و مسکين 

 1حُبِّهِ مِسْكيناً وَ یَتيماً وَ أَسيراً وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى
د یکه با، م بودنديتیهم  ،ر بودنديهم اس امبريت پياهل ب ،اما در کوفه و شام

آنان  یول 2كاَلَّ بَلْ ال تُكْرِمُونَ الْيَتيم ،رنديقرار گ مورد اکرام قرآنطبق دستور 
 رها را انجام دادند.يانواع تحق ،اکرام یبه جا

 ولِسُرَبِ كَنُّد! ما ظَیزیَا ی اللَّهَ كَدُنشِاُ»د فرمود: یزیخطاب به  نبیحضرت ز
امبر يار تو در مورد پد! تو را به خدا سوگند، پندیزیاى  3ال؟لحَذا الى هَآنا عَو رَلَ اللَّهِ

ا بر تو یگردد ا از كار تو شادمان مىیست؟ آين حال بنگرد چیخدا، اگر ما را بر ا
 ؟رديگخشم مى

  

                                                 
 8. انسان، 1
 .17. فجر، 2

 .132، ص45بحار االنوار، ج.  3
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 نبیوضه حضرت زای مناسب رآیه

حضرت مریم اند. دهيها را كشن سختىیشتريهاى خداوند، بدهین برگزیگاهى بهتر
 حمل كرد:ترا ى یهاسختىپس از باردار شدن توسط جبرئيل، 

 .تهمت و سوء ظنّ مردم ـ
 .ى و غربتیمان در تنهایزا ـ
  .نداشتن محل استراحت و پناه بردن به درخت خرما ـ
 .هاى بد مردمبا آن برخوردها و نگاه ،بدون پدرک دارى كودنگه ـ

 یتَنيا لَی از خدا مرگ خود را بخواهد و بگوید:مریم ها باعث شد که این سختی
و فراموش بودم ن مرده یش از اياى كاش پ 1اياً مَنْسِيهذا وَ كُنْتُ نَسْمِتُّ قَبْلَ 
 شده بودم.

 ب مرگ نکرد:ها داغ و مصيبت دید ولی از خدا طلدر کربال، دهنبیاما حضرت ز
 دست دادن چند برادر و فرزند از ـ
 دیدن سرهای بریده ـ
 هاها و بچهزنعطش  ـ
 امام سجاد یماريب ـ
 اناضطراب کودک ـ
 ای زن و بچهعده اسارت ـ
 با حال اسارت یکردن مسافت طوالن یط ـ
 ، در حال اسارتتخت حکومت پدریورود به کوفه پا ـ
 شاممردم های و سرزنشها شين ـ
 و سنگدلماموران خشن  یهمراه ـ
 مردم شام یو چراغان یشاد ـ

                                                 
 .23مریم، . 1
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 هیوضه حضرت رقای مناسب رآیه

  1بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ .وَ إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئلَتْ 
شدند، می هایی که مظلومانه زنده به گورخداوند در قرآن درباره دختر بچه

ان دختران ها به کدامين گناه کشته شدند؟ روشن است که مسلمانفرماید: آنمی
را ننگ  کردند و این رسم جاهلی بود که چون دخترخود را زنده به گور نمی

ت از این دختران دادند، اما خداوند در حمایت را انجام میدانستند، این کار زشمی
فرماید: به کدامين گناه مشرک، اما مظلوم با لحنی عاطفی و احساس برانگيز می

 خواند. ها روضه میی آناکشته شد؟ گویا بر
دختر  ربارهاگر خداوند برای دختر مشرک چنين تعبيری در قرآن آورده است، د

ده، چگونه يجرکشزده، دختر یر، دختر داغديم، دختر اسيتیدختر مسلمان، دختر امام، 
 خواهد بود؟

  

                                                 
 .9و 8تکویر، . 1
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 اند:را در قيام کربال سرودهزینبحضرت و چه زیبا نقش امام حسين و 
 اسارت از من   شهادت از تو           

 منسخنرانی در کوفه و شام از   قرآن خواندن سر نی از تو   

 ها به روح از منضربه   ها به بدن از تو  ضربه

 سوار شدن بر کجاوه از من  زیر سم اسب از تو         

 رقيه با من  علی اصغر از تو           

 دل کندن از حسين از من  دل کندن از علی اصغر از تو   

 کنار خرابه شام از من    گودی قتلگاه از تو         

 نماز نشسته از من  تو            نماز ایستاده از

 سرکشی به داغداران از من  سرکشی از یاران از تو        

 خون سر از من   خون گردن از تو           

 قرآن شنيدن از من  قرآن خواندن از تو           

 پرستاری حضرت سجاد از من  داغ اباالفضل از تو           

 نشستن در مجلس یزید از من  نشستن قاتل روی سينه از تو

 چوب خيزران دیدن از من    تير کربال از تو

 آرام کردن رباب از من   آرام کردن من از تو

 بجا گذاشتن رقيه از من  بجا گذاشتن شهدا از تو 

 ضرب تازیانه برای من    تير و نيزه برا تو

 لباس سياه از من   لباس سرخ از تو 

 ن اسرا از من کاروا   کاروان شهدا از تو 

 مرثيه خواندن برا من   تشنه رفتن از تو 

 در خيمه ماندن برا من   برنگشتن برا تو 

 پرهای بسته برا من    پر پرواز برا تو
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 خسته ماندن برا من    خسته رفتن برا تو 

 حفظ امامت برا من    غم امت برا تو

 خط والیت برا من    دست بيعت برا تو

 همه اختر برا من این    قمرها برا تو

 این همه دختر برا من   پسرهامان برا تو 

 ها برا منتمام غم  غم زینب برا تو            

 ناله ليلی برا من   علی اکبر برا تو 

 آتش دشمن برا من  تيغ دشمن برا تو            
 تا کوفه رفتن برا من    این جا ماندن برا تو 
 تو برا من گریه برای   خواب راحت برا تو 

 رباب مضطر برا من  علی اصغر برا تو            

 بوسه به حنجر برا من   لب خنجر برا تو             
 جنگ کوفه برا من   جنگ اینجا برا تو            

 سنگ کوفه برا من  سنگ اینجا برا تو           
 زخم جسارت برا من   زخم غارت برا تو 

 گوش پاره برا من    طفل سه ساله برا تو 

 گریه و ناله برا من    روی نيلی برا تو    
 مدیریت بحران برا من      مدیریت عاشورا برا تو 

 
 «والحمدهلل ربّ العالمين»
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