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َو اَْصُل الَحْزِم اَْن تُصحى و تُمسى َو َربَُّك عنَك 
فىالحاالِت راِض

همهى  در  كه  است  آن  دورانديشى  اصل 
راضى  تو  از  پروردگارت  شبانه روز  لحظات 

باشد.*

آخرين لحظات عمر توست. 
پلک هايت به سختی از هم 
جدا می شوند تا اگر خون و 
چشم های  بر  نشسته  غبار 
را،  گودال  بگذارد  زيبايت 
شمر  را،  دشمن  را،  ميدان 
را، حرم را، تل را، زينب را، 
را،  نشسته  خون  به  ياران 
و  ببينی  به گوشه ی چشم 
خود را مثل هميشه به خدا 

بسپاری.
نگران خيمه هايی که پس از 

تو چه بر سرشان خواهد آمد؟
به فکر زينبی که با نبودنت چگونه زندگی خواهد 

کرد و زنده خواهد ماند؟
بی حال،  گرسنه،  تشنه،  می انديشی،  کودکان  به 
بی کس، بی پدر، بی عمو چه بر سرشان خواهد آمد؟

دلت با تنها علِی بازمانده از فرزندان توست. تب 
دار، رنج و مصيبت ديده، بالکشيده و زخمی. در 
خيمه دست های دعا را به سوی خدا باال آورده و 

از او تو را می خواهد.
به تنها علِی کربال می انديشی که پس از تو بار 
سنگين امامت بر دوشش خواهد نشست و چه 

سخت خواهد بود دوران امامت او پس از تو.
به  نريزد،  فرو  داغت  از  که  آسمان می نگری  به 

ماه که قطعه قطعه نشود از مصيبت قلع و قمع 
شدن تو، به خورشيد که گدازه هايش در سوگت 
خود خوری می کنند و به ابرهای بغض کرده که 

نمی بارند.
را  زخمی ات  پلک های  دوباره  می بندی،  چشم 
است،  خونی  لب هايت  می کنی.  باز  سختی  به 
قرار  لب هايی که  است، همان  لب هايت زخمی 
نيزه و در تشت قرآن  بر  است چوب بخورند و 

بخوانند.
جدا  هم  از  را  لب هايت 
می کنی، حرفی در گلويت 
مانده که بايد بگويی، و اگر 
نگويی که حسين نيستی،  
محبوب  خدا،  عزيز 
شگفت  آيت  فرشتگان، 

الهی، ذبح عظيم.
چوب  مثل  که  را  زبانت 
سختی  به  است  خشک 
خشکيده تر  دهان  در 
يک  فقط  می چرخانی 
کالم؛ نه ميدان، نه زينب، نه کودکان، نه پيروزی، 
نه شکست، نه زمين، نه آسمان، نه دشمن و نه 

هيچ چيز ديگر مورد خطاب تو نيست. 
هسـتى،  گره گشـای  مى گشـايى،  لـب 
هسـتِى هسـتى، جـان عالـم ، حسـین 
لبـان  از  و  مى گشـايى  لـب  عزيـز، 

كـه: تـراود  مـى  خشـکیده ات 
الهى رضا بقضائك تسلیم المرک ال معبود 

سواک يا غیاث المستغیثین....
عبدالکريم خاضعی نيا 

..............................
* محمد محمدي ري شهري، حکمت نامه ي امام 

حسين، ج۲، ص۴07

که  آمده  پيش  هم  شما  برای  حتما 
خصوصا در فضای مجازی کسی با هدف 
نشان  و  جدال  و  بحث  به  شما  ترغيب 

دادن برتری خود و يا 
پيامی  وقت،  گذارندن 
ارسال  برای تان  را 
را  سخنی  يا  می کند، 
احتمال  که  می گويد 
می دهد شما در مقابل 
نخواهيد  سکوت  آن 

کرد .
مواقعـی  چنيـن  در 

اسـت؟  کـدام  درسـت  برخـورد 
کسی با حضرت اباعبداهلل برخورد کرد و 
بنشينيم و  بيا  ايشان دعوت کرد که:  از 

درباره دين با همديگر بحث کنيم.
امام با شناختی که از اين شخص داشت، 
می دانست هدف او دانستن نيست، بلکه 
کند؛  نمايی  قدرت  می خواهد  نوعی  به 

بنابراين پاسخ داد:
"فالنی، من دين خودم را می دانم و نياز 
بررسی  من  برای  را  دين  تو  که  ندارم 
کنی. هدايت برای من آشکار و مکشوف 
است، چيزی برايم پنهان نيست. اگر تو 
دينت را نمی دانی ، برو دينت را يادبگير 
طلب  می خواهی  که  را  چيزی  آن  و 

کن)جستجو کن(. 
مـرا چه بـه مراء کـردن؟ مـن اهل جدل 
و بحـث بيهـوده نيسـتم. ايـن شـيطان 
نجـوا  گـوش  در  آرام  گاه  کـه  اسـت 
می کنـد و می گويـد بيا بحـث و گفتگو و 

بگـو مگـو بـا مـردم را شـروع کـن."

بـه اين ترتيـب امام هـم وارد بحث با آن 
فـرد نشـد و هـم بـه حاضريـن، آموخت 
کـه در چنيـن مواقعـی چـه برخـوردی 

باشند. داشـته 
آرام  آرام  امروز 
به  کالم  کاربرد 
جديدی  موقعيت 
اين  و  رسيده 
چالش ها در فضاهای 
مجازی فراوان ديده 
می شود. واقعا برخی 
برای  فضاها  اين  از 
مشغول  و  کردن  تلف  وقت  خودنمايی، 
با  ساعت  چند  گاهى  ما  است.  کردن 
هم بحث مى كنیم. اگر از ما بپرسند 
چه نتیجه ای از اين حرف ها گرفتید؟ 
مى بینیم هیچ دريافت تازه ای نشده و 
هیچ رشد و تعالى اتفاق نیفتاده است. 
امام حسین علیه السالم، اسم اين كار 
را مراء گذاشتند. بنابراين گفتگوهای 
بى حاصل حتى اگر شکستن همديگر 
نباشد، نوعى مراء است كه حضرت به 
اين  ادامه ی  و  است.  كرده  اشاره  آن 
نوع بحث ها را از وسوسه های شیطان 
از  هدف  معموال  چون  است  دانسته 
و  است  نمايى  قدرت  ها  بحث  اين 
ناتوانى  كه  است  اين  برای  همچنین 

ديگران را به رخ شان بکشید. 
.....................................

 برگرفتـه از کتاب: خانـه و خانواده آرمانی۲ 
)با بهره گيری از آموزه های عاشورايی(، 

دکتر محمدرضا سنگری

      یه کتاب خوب...
نام كتاب: حکمت های عاشورايى با تاكید بر ديدگاه حضرت 

آيت اهلل العظمى جوادی آملى
* مؤلف: عباس ويجويی     * محل نشر: تهران   * ناشر: سبحان  

* تاريخ انتشار: 1395     * تعداد صفحات: دو جلد 
 کتاب پيش رو از دو جلد تشکيل 
شده که در جلد اول، 73 اسرار و 
اباعبداهلل)ع( از  حکمت در زندگی 
است.  شده  ذکر  شهادت  تا  تولد 
حکمِت  بررسی  ضمن  نويسنده 
حسين  امام  شهادت  از  پس  آثار 
درباره حکمت گريه  )ع(، مطالبی 
را  )ع(  سيدالشهدا  بر  تباکی  و 
زيارت  آنگاه حکمت  و  بيان کرده 
بررسی  مورد  را  )ع(  حسين  امام 

قرار داده و با نگرشی ديگر به حکمِت زيارت آن حضرت به بيان 
مصداق های زيارت پرداخته است.

برخی از عناوين حکمت ها در جلد اول کتاب عبارتند از:
حکمت های قيام حسينی از ديدگاه علما و انديشمندان

حکمت شهادت و امر سياست
 حکمت عظمت و شدت مصيبت های اباعبداهلل الحسين )ع(

حکمت گريه ها و اندوه های عارفانه امام حسين )ع(
حکمت نمازخواندن امام در ظهر عاشورا

حکمت تبسم امام هنگام شهادت
 حکمت درد نکشيدن ياران آن حضرت
حکمت زنده ماندن سيدالساجدين )ع(

حکمت همراه بردن زنان و کودکان به کربال
 حکمت برتری شهدای کربال بر همه شهدا

اشاره شده است.
در جلد دوم اين کتاب ابهامات مقتل لهوف و نفس المهموم بررسی شده 
و به 70 پرسش در اين زمينه با استناد به منابع تاريخی ازجمله کتاب 
کوثر کربال )مجموعه سخنرانی های آيت اهلل جوادی آملی در دهه 

محرم( به  صورت مشروح پاسخ داده  شده است.
نويسنده همچنين پرسش های امام شناسی را با طرح 36 مسئله بيان 
کرده و پاسخ اين سؤاالت را با استناد به آيات قرآن و روايات اهل بيت 
)ع( و همچنين منابع تاريخی و تکيه  بر نظرات آيت اهلل جوادی آملی در 
کتاب ادب فنای مقربان )شرحی بر زيارت جامعه کبيره( آورده است.

کتاب حکمت های امام حسين)ع( در کتابخانه تخصصی عاشورايی 
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا موجود ميباشد. برای مطالعه 

اين کتاب می توانيد به موسسه عاشورا مراجعه کنيد.

جمله ها ...   نکته ها ...
اشک کافی نيست؛

اشک به تنهايی کافی نيست؛
اشک مقدمه است، مقصد نيست.

امام حسين)ع( شهيد نشد که ما فقط اشک بريزيم.
برای  را  درونی خودمان  زمينه  ی  تا  ريزيم  اشک می  ما 

پذيرش فرهنگ اباعبداهلل آماده کنيم.
چون قلب های سخت و سنگی و بيی عاطفه مستعد پذيرش 

آرمان حضرت اباعبداهلل نيستند.
من تعبيرم اين است، اشک شخم زدن دل برای پاشاندن 

بذر است.
اگر شخم بزنی اما بذری نپاشی، علف هرز می رويد.

يعنی نتيجه ی عمل شما به شما نخواهد رسيد.
دکتر محمدرضا سنگری

چالش های تربیتی )1(
بحث و جدال بی مورد

حرف اول

ويژه نامه دهــــــه اّول محـــرم 1443 ه.ق
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خبـــر
برنامه های موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا در دهه اول محرم سال ۱۴۰۰

۱. برگزاری ۹ جلسه پخش زنده سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری با موضوع خانه  و خانواده آرمانی.
این سخنرانی را می توانید هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در پیج اینستاگرام موسسه به نشانی زیر  ببنید.:

Instagram.com/roozedahom10

۲. برگزاری کارگاه نویسندگی با تدریس دکتر محمدرضا سنگری در کتابخانه 
عالمه مخبر دزفولی)ره(

این کارگاه در دهه اول محرم ساعت ۱۰ صبح بصورت حضوری )از طریق ثبت نام 
محدود( و مجازی برگزار می گردد.

۳. چاپ و انتشار نشریه کودک و نوجوان روزدهم  شماره ۳۳ با تیراژ۳۰۰۰ عدد 
۴. چاپ  دو  شماره از نشریه روزدهم و توزیع این نشریه در سطح شهرستان

مدرسه حسینی
* غفلت از گناه خويشتن 

»إِيّاک اَْن تَُکوَن ِمّمْن يََخاُف َعَلى الِْعَباِد ِمْن ُذنُوبِِهْم َويَاَْمُن 
الُْعُقوبََة ِمْن َذنِْبِه«.

امام حسین )ع( فرمود: »مبادا از كسانى باشى كه از گناه 
ديگران بیمناكند، و از كیفر گناه خود آسوده خاطرند«.

 منبع: )تحف العقول، ص۲73 (



می جنگی و تن بر تن می نشانی؛ الشه بر الشه می فشانی. ميدان رويشگاه خون است؛ 
آسمان پروازگاه سرها و دست ها و کاله خودها.

تير بر گلوگاهت می نشيند. خون می جوشد. برق نيزه ی منقذ عبدی تا ژرفای قلبت 
را می کاود. ضربه ای ديگر بر سر می نشاند. دست 
بر گردن اسب می آويزی. خون بر چشم است 
سپاه  قلب  به  می کند.  گم  راه  است.  نشسته 
دشمنت می آورد. شمشيرها حريصانه و شرورانه 
می رسند. چشم می گردانی از متن غبار و خون، 
پدر را می خواهی. صدای تکبير تو خاموش شده 
است. ناگهان از دوردست ميدان قامتی بلند و 

سبز نزديک می شود. چه قدر شبيه خود توست. فرياد می زنی: يا ابتاه! هذا جدی 
رسول اهلل...

پدر صدايت را شنيده است. به شتاب لغزيدن صخره ای از کوهسار يا فرود عقابی از 
شاخسار به ميدان می آيد.

صدای پای پدر را می شنوی. آخرين رمق را به حنجره می سپاری. هنوز چشم در 
چشم پيامبر داری و می گويی:

يا ابتاه! هذا جدی رسول اهلل قد سقانی بکأسه االوفی شربًة ال اظمأُ بعدها ابداً ! و هو 
يقول: العجل العجل! َفإنَّ لک کاساً مذخورًة حتی تشربها الساعة.

اکبر، سه آوا در کربال برخاسته است؛ پدر، جبرئيل و زينب. می شنوی؟ پيش تر از بابا 
، عمه است که می دود و فرياد می زند: يا حبيب قلباه! وا ثمرة فؤاداه. محبوب قلبم 
علی! ميوه ی دلم اکبر! می دود و می افتد. بر می خيزد و می دود. می افتد و می دود. 

می آيد و حايل می شود تا پدر فرزند را نبيند.
فرياد می زنی: يا ابتاه! عليک منی السالم! پدر! زودتر بيا. می آيد و در جزر و مد قامت 

فرياد می زند: يا بنی قتلوک. عزيزم ، تو را کشتند...

پدر بی هوش می شود، به هوش می آيد. سرت را در آغوش می فشرد. اما شراره های 
درد، قلب ملتهبش را رها نمی کند. بی هوش می شود. ديگر بار به هوش می آيد. آرام 

لب هايت را می گشايدو دندان ها را می بوسد و غمگنانه می سرايد:
يا ولدی! اما انت فقد استرحت من هم الدنيا و 
غمها و شدائدها و صرت الی روح و ريحان و قد 

بقی ابوک و ما اسرح اللحوق بک:
عزيزم علی، تو از اندوه و غم دنيا رها شدی و 
به رحمت و آرامش دوست پيوستی. ولی پدر 
ماند و مرثيه خوان تو شد. من نيز به زودی به 

تو می پيوندم.
بابا دست بر سر و دست بر کمر می خواند: عزيزم علی، بعد از تو خاک بر سر دنيا باد...

پـدر هيچـگاه ايـن همـه نگريسـته اسـت؛ ايـن قـدر بلنـد گريـه نکـرده اسـت. 
حتـی دشـمن تاب ديـدن اين صحنـه را ندارد؛ همـه روی گردانده اند تماشـای 

را. صحنه 
چه کسی پدر را از تو جدا خواهد کرد؟ می بويد و می بويد و می بويد. لب های تو را 
می مکد. شانه هايش می لرزد. پيش چشمش تار شده است. اگر دست ياری عمه 
نباشد، جان می دهد. بازوانش را عمه می گيرد. او کم از پدر شکسته نيست. آسمان 

تار است. پدر زمزمه می کند:
يا حبيباه ، يا ثمرة فؤاداه! يا نور عيناه.

و زينب دم می گيرد و مويه می کند: وا والداُه، وا مهجة قلباه، وا قتياله، وا قلة ناصراه.
آسمان می گريد. زمين می لرزد؛ اما تو ريشه در خاک، سر بر دامان ابديت، چشم در 

چشم خدا خفته ای و پژواک صدايت شش کرانه ی جهان را پر کرده است.
منبع: آيينه داران آفتاب
دکتر محمدرضا سنگری

قبل از پاسـخ الزم اسـت دقت شـود کـه اخيراً موضوع »حمله اعـراب به ايران« 
بسـيار متمسـک مخالفين دين و سـايت ها، کانال ها و پيج هايـی که مأموريتی 
جـز ضـد تبليغ عليه اسـالم ندارند قـرار گرفته اسـت. اين ضّد تبليغ گسـترده 
بـه همـراه دروغ پراکنی هـا، خـود جـای تأمـل و تعمـق دارد، چرا کـه در تمام 
ادوار گذشـته، ايران بارها و بارها هدف حمله از سـوی کشـورهای مختلف قرار 
گرفتـه اسـت، امـا بـه هيچ کـدام از آن هـا به ايـن اندازه پرداخته نشـده اسـت 
کـه نشـان می دهـد، اوال هدف دارند اسـالم را عربی نشـان دهنـد، در حالی که 
ديـن مليـت نـدارد، ثانيـا می خواهند بـا عربی نشـان دادن اسـالم، حس وطن 
دوستی)ناسيوناليسـتی( مـردم مسـلمان ايران را عليه اعـراب تحريک کنند، به 

گونـه ای که نتيجه اش دشـمنی با اسـالم خواهد شـد. 
 و امـا در پاسـخ بـه ايـن شـبهه بايـد گفـت، ايـن مسـاله اوليـن بـار در تاريـخ 
طبری که نويسـنده ی آن اهل سـنت اسـت، آورده شـده. تاريخ طبری با وجود 
محاسـنی کـه دارد گاه از روايان نه چندان موثق اسـتفاده کـرده و از اين لحاظ 

نقدهـای فراوانـی به اين کتاب وارد شـده اسـت.
سـند اين فراز )شـرکت و فرماندهی حسـنين )ع( در حمله به ايران( در تاريخ 
طبـری، يکـی »سـيف بن عمر« اسـت کـه در زمان حياتـش نيز بـه »زنديق« 
مشـهور بود )المجروحين، اين حبان، دار السـوعی، ج1، ص3۴۲-3۴1( و خود 
طبـری در فرازهايـی او را بی اعتبـار خوانـده اسـت و سـند ديگـرش از »علـی 
بـن مجاهـد« اسـت کـه علمـا، محدثـان، مورخـان و مشـاهير اهل سـّنت نيز 
خودشـان وی را »جاعـل و دروغ گـو« معرفـی کرده اند و نوشـته اند که به تأليف 

تاريـخ جنگ هـا پرداخـت و از خـودش هر چـه خواسـت دروغ نوشـت. )تاريخ 
بغـداد، الخطيب بغـدادی - متوفـی ۴63ق- ج 1۲، ص 106(.

بنابراين می توان به طور کلی در موارد زير پاسخ اين شبهه را داد که:
 اوالً هیـچ سـند محکمى دال بـر رضايت حضرت امیـر )ع( و عزيمت 
ايـن دو امـام وجود نـدارد و ثانیاً معصـوم هیچ گاه تحـت پرچم غیر 
معصـوم نمـى رود و نمى جنگـد و ثالثـاً هیـچ پیامبـر يا امامـى برای 
كشورگشـايى نجنگیـده اسـت. چنان چـه بنابر نقـل ابن اثیـر، ابن 
خلـدون، سـید هاشـم معـروف الحسـني و همچنیـن باقر شـريف 
قرشـي: »حسـن و حسـین)ع( بعد از پیامبر در هیچ فتحى شـركت 

نداشتند«.
رابعـاً گويـا از تمـام فرازهـای تاريـخ صدر اسـالم فقـط همين يـک جمله نقل 
شـده ی از زنديـق، جاعـل و دروغ گـو را خوانده انـد! آيـا نخوانده انـد كـه 
اساسـاً امیرالمؤمنیـن علـى )ع( و فرزندانـش را نه تنهـا از حکومت 
و تصمیم گیـری در سیاسـت های ُخـرد و كالن سـاقط و خانه نشـین 
كـرده بودنـد، بلکـه حتـى قـرآن مکتـوب وی را نیز قبـول نکردند، 
اموالـش را غصـب كردنـد و حتـى اجـازه گريـه بـه همسـرش نیـز 
نمى داننـد و طى آن 25 سـال سـیاه، جّو اختناق شـديدی بر ايشـان 

حاكـم شـده بود؟
حال چگونه اسـت كـه فرزندان ايشـان را فرمانده هـان حلمه اعراب 

در زمـان حکومت عمـر به ايـران مى خوانند؟!

نـوحـــهمقتل حضرت علی اکبر
سید حبب حبیب پور

ظهر عاشورا ی94
حسین افتاده بر زمین           كجايى يا على    امیر المومنین
فاطمه شد دل غمین              كجايى يا على    امیر المومنین

1
بيا علی تا حرم ببينی     به ما تو ظلم و ستم ببينی
کناردستان ساقی ما        فتاده مشک و علم بيينی

غمين ، روح االمين          کجايی يا علی    امير المومنين
۲

غروب غمگين آشنايی        طلوع سنگين اين جدايی
امان از غم  امان از اين غم      علی کجايی؟ علی کجايی؟

مرا تنها ببين          کجايی يا علی    امير المومنين
3

دلم اسير غم زمانه                   شرار دشمن بر آشيانه
در اين تهاجم به خيمه گاهم         حرم گرفتار تازيانه

در اين خونين زمين        کجايی يا علی    امير المومنين
۴

سر عزيزم به روی نيزه               دلم روانه به سوی نيزه
جهان شده مست بوی سيب و       جهان شده مست بوی نيزه

غمم شد همنشين        کجايی يا علی    امير المومنين
5

علی ببين من  توان ندارم       ستاره در آسمان ندارم
بجز تو و فاطمه انيسی             برای اين کاروان ندارم

غريبم اين چنين             کجايی يا علی    امير المومنين
6

بيا که اينجا حسين غريبه         غريب و تنها حسين غريبه
عزيز زهرا حسين غريبه

مرا تنها ببين          کجايی يا علی    امير المومنين
7

علی بيا و ببين اسيرم       که از نگاهت مدد بگيرم
الهی در کربال بميرم

تو ای حبل المتين        کجايی يا علی    امير المومنين
8

بيا ای فاتح خيبر         برای ياری دختر
نه محرم دارم و ياور

غمم شد همنشين      کجايی يا علی    امير المومنين
9

بيا که بر خاک اين بيابان    به هرطرف آيه های قرآن
امان  امان از شام غريبان

دل من آتشين        کجايی يا علی    امير المومنين
10

نگو چرا قامتم خميده          که جان من برلبم رسيده
نگو چرا در دوچشم زينب        نشسته خون ، جای اشک ديده

حرم غربت نشين        کجايی يا علی    امير المومنين
11

حسينت اينجا کفن ندارد                 کفن بجز خون به تن ندارد
کسی دراين خاک وخون صحرا           مصيبتی همچو من ندارد

منم تنها ترين        کجايی يا علی    امير المومنين
1۲

غبار غم بردلم نشسته                 همه پريشان و زار و خسته
از اين فراق و ازاين جدايی            دلم شکسته ، دلم شکسته

در اين خونين زمين        کجايی يا علی    امير المومنين
----------------

يکـی از سـرمايه های مهـم اجتماعـی در تمام جوامـع و به ويژه در جامعه اسـالمی، وفـای به عهد 
و پای بنـدی بـه پيمـان اسـت کـه در فرهنـگ دينـی مـا از فضايل بزرگ اخالقی محسـوب شـده 
و باعـث شـکوفايی اعتمـاد در جامعـه می شـود. مـا امـروز اثـرات منفـی خلـف وعـده ی برخـی از 
مسـئولين را در سـطح کالن جامعه شـاهد هستيم و می بينيم که اين مسـاله چه قدر روی اعتماد 

عمومـی تاثيـر گذاشـته و امنيـت روانی جامعـه را به خطر انداخته اسـت.
وفـای بـه عهـد و پيمـان از امـور فطری اسـت که هر انسـانی بـا مراجعه بـه درون خود بـه زيبايی 

آن رسـيده و زشـتی مقابـل آن را در می يابد.
بررسـی تاریـخ بـه ویـژه در دوران جاهلیـت " که پایبندی به اصـول اخالقی چندان جایگاهـی ندارد- 
نشـان می دهـد که حتی اعراب جاهلی نسـبت بـه پیمان ها از خود وفـاداری نشـان می داده اند. این 

فضیلـت اخالقـی آن قـدر مهم اسـت که در قرآن بـه رعایت آن امر شـده ایم: 

وا ِباْلَعْهِد ِإَنّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل )اسرا، 34(" 
ُ
ْوف

َ
" َوأ

به عهد وفا كنید)كه( قطعا از عهد پرسیده می شود.

به دلیل اینکه در آیه، صیغه ی امر به کار رفته این آیه داللت بر وجوب وفای به عهد دارد. 
امـام صـادق علیـه السـالم می فرماید: "سـه چیز اسـت کـه خداوند متعال بـرای هیچ یک از مـردم در 

آن هـا رخصتـی نـداده اسـت... تا آنجه کـه فرمـود: و وفای به عهد نسـبت به نیکـوکار و فاجر ".

تجلی وفای به عهد در اردوگاه حسینی)علیه السالم(
اول اینکـه حضـرت اباعبداللـه، بـه عنـوان رهبر ایـن جریان از همـان آغاز حرکت کامـال صادقانه با 
همراهان خود مواجه شـده و سـرانجام کار را که شـهادت و فدا شـدن در راه دفاع از دین خداسـت، 
برای شـان بازگـو می کنـد، نـه اینکه مثال بـرای جذب نیـرو وعده هایـی بدهد که احتمـال می دهد، 

قابل تحقق نیسـتند. 
نکتـه دیگـر این کـه خود ابـا عبداللـه ، بالترین مرتبـه از وفاداری را نسـبت به پیمـان الهی از 
خـود نشـان می دهـد و جـان و مـال و آبـروی خـود و نزدیک تریـن عزیزانـش را در ایـن راه فدا 

می كنـد.  چنـان کـه در فـرازی از زیارت نامـه ی آن حضـرت می خوانیم:
"شـهادت می دهـم کـه تو )امر دیـن( را رسـاندی و نصیحـت)و خیرخواهی( کردی و )بـه عهد خود 

بـا خـدا( وفا نمـوده آن را به اتمام رسـاندی..."
ایـن مسـاله باعـث می شـود کـه یارانـی کـه در کربـال می ماننـد نیـز، هـر چنـد کـم تعـداد، امـا در 
باالتریـن سـطح از وفـای بـه عهـد باشـند، تـا بدان جـا کـه امـام در توصیفـی شـگفت دربـاره یـاران 

می فرمایـد:
" امـا بعـد، مـن اصحابـی باوفاتـر و نیکوتـر و اهـل بیتـی نیک تـر و بااحسـان تر از اهـل بیتـم 

" نمی شناسـم 
امـام بارهـا از همراهـان خـود می خواهـد کربال را ترک کنند و حتی شـب عاشـورا بـه آن ها می گوید 
برویـد و اگـر می توانیـد دسـت یکـی از خانـواده مرا هـم بگیریـد و با خود همـراه کنید امـا اصحاب 

بـه پـا خواسـته و بـر وفای به عهـد و پیمان خـود پافشـاری می نمایند.
امـام بـه بـرادران و فرزندان مسـلم می فرماید: کشـته شـدن، با وجود کشـته شـدن پدرتان ، مسـلم 

بـن عقیـل بـرای شـما کافی اسـت. بروید که به شـما اجـازه دادم.
امـا آن هـا پاسـخ می دهنـد "ابـدا از تو جدا نمی شـویم تا بـا شمشـیرهایمان از تو محافظـت کرده و 

در مقابل تو کشـته شـویم...  "
و جملـه زيبـا و مانـدگار زهيـر کـه در پاسـخ بـه امـام، اوج وفاداری ايـن صحابی بـزرگ کربال را 

می دهد.:  نشـان 
ای فرزند رسـول خدا دوسـت داشـتم هزار بار کشـته شـده، سـپس زنده می شـدم و خداوند )به 
واسـطه ی آن( کشـته شـدن را از تـو و ايـن جوانان، از بـرادران، فرزندان و اهل بيـت دفع می کرد.
محسن رياضی

کربال، مدرسه ی اخالق     1  
وفــــــای به عهــــــد

پاسخ به شبهات فضای مجازی
آیا امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در جنگ اعراب علیه ايران شرکت داشتند؟


