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مقدمه:
رابطه تنگاتنگ و به هم تنیده قرآن کریم و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) آن قدر عمیق و
ریشهدار است که قلم و بیان از عهده ترسیم آن برنمىآید .حدیث مشهور و متواتر ثقلین ،این
حقیقت را به گونه کامل ،آشکار مىسازد ،زیرا رسول اکرم(ص) در آن حدیث شریف فرمودهاند:
«انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی
الحوض»« 1.من مىروم و دو متاع سنگین ،گرانبها و ارزشمند در میان شما مىگذارم ،یکى کتاب
خدا ،قرآن کریم و دیگرى عترت و اهلبیتم و این دو هرگز از هم جدا نمىشوند تا در کنار
حوض کوثر بر من وارد شوند».
در میان امامان معصوم و حجّتهاى بالغه الهى ،پیشواى عزّت و آزادى و رهبر جهاد و شهادت و
فداکارى ،حضرت سیدالشهدا ،حسین بن على(ع) امتیازى ویژه دارد .پیوند امام حسین(ع) با قرآن
کریم ،بسیار ریشهدار است ،چنانکه عبارتهاى زیارتنامههاى آن حضرت و غیر آن ،به روشنى
گویاى این حقیقت انکارناپذیر است .در زیارت آن حضرت در عید فطر و قربان مىخوانیم« :اشهد
انك التالى لکتاب اهلل» 2من شهادت مىدهم که تو (اى امام حسین) تالوت کننده کتاب خداوند
بودى و در زیارت آن حضرت در شب قدر مىخوانیم« :اشهد انك قد اقمت الصلوة ...و تلوت
الکتاب حق تالوته» 3شهادت مىدهم که تو (اى حسین بن على) نماز را به پا داشتى ...و قرآن را
بدان گونه که شایستگى تالوت داشت ،تالوت فرمودى .این پژوهش تالشی است در تطبیق
سخنان امام حسین)ع) با قرآن درفاصله کودکی تا آغاز نهضت که امید دارم مورد قبول حق قرار
گیرد.

 . 1الکلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی ،دار الکتب االسالمیه ،تهران1527 ،ق ،ج ،1ص.923
 . 9مرکز فرهنگ و معارف ،امام حسین و قرآن (مجموعه مقاالت) ،مؤسسه بوستان کتاب ،قم ،چاپ ششم ،1387 ،ص .18
 . 3همان.
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 .4فصل اول :کلیات تحقیق
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در این فصل ابتدا مفهوم کلّی و موضوع اصلی پایاننامهی پیش رو ارائه شده و اهمّیّت آن شرح
داده شده است .در ادامه سؤاالت اصلی تحقیق و روش پاسخ دادن به آنها بیان شده و در انتها نیز
مفاهیم خاص در این حوزه معرّفی و در آخر نیز پیشینه تحقیق در این زمینه بررسی شده است.

 -4-4تبیین موضوع:
قرآن کریم تنها راه سعادت و رستگاری انسان است و جز در پرتو شعاع نورانی آیههای قرآن ،راه
گریزی نیست .اهلبیت پیامبر(ص) پرچمداران هدایت و در حقیقت ترجمان راستین قرآن و فصل
الخطاب بوده هم چون قرآن شاه راه هدایت و تمثیل صراط مستقیماند .قرآن و عترت پیامبر(ص)
دو جلوه از یک حقیقتاند و هر یک تبلور تمامعیار رحمت ،رأفت و هدایت آسمانی ،هر یک از
قرآن و اهلبیت(ع) را برگزینی به دیگری راه مییابی ،همهی ائمه نور واحد هستند.
امام حسین(ع) به خاطر قیام منحصر به فردشان در میان تمام فرق اسالمی دارای جایگاهی ویژه و
مقام و منزلتی بس بلند است .بررسی سخنان آن حضرت از دوران کودکی تا آغاز نهضت و قیام
(پیش از حرکت به سمت مکه و کربال) و تطبیق آن با آیات قرآن ما را در شناخت بهتر و عمیقتر
اندیشه و سلوک امام(ع) یاریگر خواهد بود .همچنین معلوم خواهد کرد که قیام عاشورا
زمینههای پیشین دارد.

 -4-2اهمّیّت تحقیق:
این پژوهش از چند جهت دارای اهمّیّت است :نخست آنکه روشن میسازد امام حسین(ع) در
دوران کودکی و نوجوانی و جوانی از منظر گفتار و کردار معصوم بوده و سخنان وی کامالً مبنا و
استناد قرآنی دارد .نکته دوّم آنکه مشخص میشود قیام امام حسین(ع) از عصر معاویه آغازشده و
سخنان امام در عین وفاداری به پیمان صلح برادر روشنگرانه و بیدادستیزانه است .همچنین این
پژوهش روشن میسازد که نهضت حسینی ناگهانی نیست بلکه زمینههای پیشین دارد و از سخنان
امام پیش از قیام میتوان آن را استنباط کرد.
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 -4-9انجام این پژوهش:
این پژوهش ،تحقیقی کتابخانهای است ،که در آن از روشهای توصیفی ،تحلیلی به مباحث
پرداخته شده است .بعد از انتخاب موضوع و مطالعهی چندین پایاننامه ،کتاب و مقالهی مختلف
نوشته شده در این زمینه بیش از  192حدیث از سخنان اباعبداهلل(ع) که در کتاب فرهنگ جامع
سخنان امام حسین(ع) ترجمه کتاب (موسوعة کلمات االمام الحسین) که مربوط به پیش از قیام
امام(ع) بود ،جمعآوری و  42سخن از آنها انتخاب و با استفاده از کتب تفاسیر و حدیث و
کتابهای مختلف درزمینهی قیام اباعبداهلل(ع) کار بررسی بر روی آنها انجام گرفت.

 -4-1سؤاالت اصلی تحقیق :
چه ارتباطی میان سخنان امام حسین(ع) پیش از قیام با آیات قرآنی دیده میشود؟

 -4-5فرضیههای تحقیق:
.1سخنان امام حسین(ع) در دوران کودکی و عصر پیامبر(ص) به حسب معصوم بودن امام ،انطباق
کامل با مضامین قرآنی دارد.
.9گفتار امام حسین(ع) در عصر امامت امام علی(ع) کامالً منطبق بر آیات قرآنی است.
.3گفتار امام حسین(ع) در عصر امامت برادرش امام مجتبی(ع) تا قبل از قیام ،گذشته از داشتن
پشتوانه قرآنی گواه شروع مبارزه امام با بیداد اموی است.

 -4-6سؤاالت فرعی تحقیق:
.1سخنان امام حسین(ع) در عصر پیامبر(ص) با کدام مستندات قرآنی قابل تطبیق است؟
.9گفتار امام حسین(ع) در عصر امامت برادرش امام حسن(ع) و قبل از قیام و تطبیق با آیات قرآن
چه ابعادی از نهضت حسینی را روشن میسازد؟
.3ارتباط و همخوانی سخنان امام حسین(ع) و آیات قرآن روشنگر چه موضوعی است.
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 -4-7مفاهیم خاص تحقیق:
 -1-7-1سخنان امام حسین(ع)

سخنان جمعآوری شده امام حسین(ع) در کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) آن قسمت
که از کودکی امام تا مرگ معاویه و قبل از قیام عاشورا را تشکیل میدهد.
 -1-7-2کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) ترجمه کتاب (موسوعة کلمات االمام الحسین)

این کتاب دایرةالمعارف سخنان امام حسین(ع) است و یک جلدی است که دو جزء دارد .جزء
اول آن شامل کلمات امام(ع) برحسب تاریخ است .جزء دوّم کتاب از کلمات آن حضرت بر
اساس موضوعات مختلف تنظیم شده است.
 -1-7-3قبل از نهضت عاشورا

سخنان امام حسین(ع) که از کودکی امام تا مرگ معاویه را در برمیگیرد.
 -1-7-4تطبیق

« تطبیق( .تَ) (ع مص) درگرفتن تمامهی چیزی را و شامل گشتن» 1.و در این پژوهش به معنای
مطابق کردن سخنان امام حسین(ع) با قرآن میباشد.
 -1-7-5تطبیق قرآن با حدیث

بر اساس رهنمودهای پیامبر اسالم(ص) دین کامل الهی بر پایههای همیشه استوار قرآن و عترت
«ثقلین» همیشه جاودانه است و برای همه انسانها در تمام قرون و اعصار یک ضرورت غیرقابل
انکار میباشد .تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین است ،درست است که باید
همهچیز را از قرآن خواست و در قرآن جستجو نمود ،امّا بدون رهنمودهای عترت پیامبر در قالب
هزاران حدیث که در تفسیر و تأویل آیات الهی مطرح شده است هرگز نمیتوان حقایق قرآنی را
شناخت و به ارزشهای واقعی آن راه یافت .امام موسی بن جعفر(ع) در اینباره میفرماید« :مًن

 . 1دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،بیجا ،بیتا ،ص.9376
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نَظَرَ بِرأیه هَلَكَ وَ مَن تَرَکَ اهلبیت نبیهِ(ص) ضَلَّ وَ مَن تَرَکَ کتاب اهللِ وَ قولَ نبیهِ(ص)

کَفَر»1.

کسی

که به رأی خویش عمل کند ،هالک میشود و کسی که اهلبیت پیامبر(ص) را ترک نماید ،گمراه
میگردد و کسی که قرآن کریم و سنت رسول گرامی را ترک کند کافر است.

 -4-8پیشینه تحقیق:
بحث تطبیق قرآن و حدیث از زمان نزول آیات قرآن مطرح بوده است .قرآن خود دستور ارجاع
مسلمانان به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار را صادر فرموده است .جایی که فرموده« :تبیاناً لکل
شیء» 2یعنی پیامبر و ائمه(ع) در هر زمان مفسّر عملی آیات قرآن هستند .یکی از سفارشات ائمه
به یاران و پیروانشان نیز این بود که ،هرگاه از ما سخنی شنیدید آن را به قرآن عرضه کنید اگر
مطابق آیات قرآن بود آن را بپذیرید و هرگاه مخالف آن بود آن را رها کنید.
در کشور ما پیش از این در برخی از کتابها مانند فرهنگ موضوعی سخنان امام حسین(ع)
سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال ،اشاراتی به سخنان امام(ع) قبل از نهضت شده است
امّا تطبیق آنها با آیات قرآن و تبیین این سخنان صورت نگرفته است .در سالهای اخیر نیز کتاب،
پایاننامه و مقاالت زیادی درزمینه امام حسین(ع) تألیف شده است امّا اکثر آنها اوّالً فقط مربوط به
قیام عاشورا بوده و به حوادثی که منجر به قیام شده نپرداخته است و ثانیاً کمتر صبغهی قرآنی آن
در نظر گرفته شده است .همچنین با توجّه به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفت
هیچ اثری که به حوادث قبل از قیام که نگاه قرآنی داشته باشد یافت نشد.
معرّفی اهمّ کتبی که با این عنوان یا عناوین مشابه در این موضوع نوشته شده است:

 . 1دشتی ،محمد ،فرهنگ سخنان امام حسین(ع) ،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع) ،بیجا ،بیچا ،1386 ،ص .5
 . 9سوره نحل ،آیه . 82
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.1حسین اصفهانی ،عمادالدین ،تاریخ زندگانی امام حسین(ع) ،انتشارات اسوه ،تهران ،چاپ دوم،
 .1381در این کتاب به تاریخ زندگی اباعبداهلل(ع) از بدو تولّد تا شهادت پرداخته شده است و به
تمام حوادث مهم فردی ،سیاسی و اجتماعی که در زندگی ایشان رخ داده است اشاره شده است.
.9عبدالمحمدی ،حسین ،زمینههای قیام امام حسین(ع) ،پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،زمزم
هدایت ،اوّل ،قم .1372 ،این کتاب که از دو جلد تشکیل شده است به زمینههای قیام امام
حسین(ع) از بعد سیاسی ،شخصیّتی ،فرهنگی و اجتماعی پرداخته شده است.
.3مروجی ،طبسی ،محمدجواد ،با امام حسین(ع) در محضر قرآن ،سلسال ،بیجا .این کتاب به
بعضی از سخنان امام حسین(ع) و تطبیق آن با آیات قرآن پرداخته شده است.
.5پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق(ع) ،با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،زمزم هدایت ،قم،
 .1329این کتاب شامل دو جلد میباشد که به تمام وقایع و گفتارهای امام از بدو حرکت از مدینه
و بعد از قیام و مراجعت مجدد خاندان ایشان به مدینه همراه با تحلیل وقایع اشاره شده است.
معرّفی اهمّ پایاننامههایی که با این عنوان یا عناوین مشابه در این موضوعات نوشته شده
است:
.1پوردیان ،زهرا با موضوع  :تأثیر قرآن در نهضت عاشورا.
ایشان در این پژوهش به  42سخن از سخنان امام حسین(ع) و تطبیق آن با آیات قرآن پرداخته که
بیشتر مربوط به زمان قیام عاشورا میباشد.
.9ریاضی ،محسن با موضوع :فضایل و رذایل اردوگاه حسینی و اموی.
که به بعضی از صفات منفی و مثبت در دو جبهه حق و باطل که برگرفته از سخنان امام حسین(ع)
و تطبیق آن با آیات قرآن میباشد اشاره شده است.
.3سوسنی ،نرجس با موضوع :بررسی ارزش شهادت و مقامات شهید در آیات و روایات.
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در این تحقیق به بررسی و روشن کردن نقش و ارزش شهدا و پیبردن به مقام منیع آنان ازنظر
آیات و روایات پرداخته شده است.
.5محمدقلی پور ،فهیمه با موضوع :سیمای اخالقی اباعبداهلل(ع) و اصحابش با نگاهی به عاشورا.
در این تحقیق به چند صفت اخالقی اباعبداهلل(ع) اشاره شده است.
معرّفی اهمّ مقاالتی که با این عنوان یا عناوین مشابه در این موضوع نوشته شده است:
 .1آیات اخالق در سیمای حسینی(ع)
تألیف عباس کوثری ،که در فصلنامه کوثر ،سال پنجم ( ،)1381شماره  ،49ص  61-41چاپ شده
است .نگارنده ،پس از بیان این مطلب که زیباییهای صفات امام حسین(ع) دلربا و روحنواز و
نگاه و رفتار آن حضرت ،ظهور آیات حق و مکارم اخالقش ،تجّلیبخش فلسفه بعثت پیامبر(ص)
است ،به مرور جلوههای آیات الهی ،در چهره پرفروغ سیدالشهدا(ع) پرداخته است.
.9امام حسین(ع) و سوره فجر
از جواد محدثی ،که در مجله بشارت ،سال دوم ،شماره چهارم (نشریه قرآنی ویژه جوانان) از ص
 14 - 19چاپ شده است .مؤلّف نخست با ذکر روایتی از امام صادق(ع) که سوره فجر را سوره
امام حسین(ع) نامیده است ،با طرح این پرسش :چرا سوره فجر ،سوره حسین بن علی(ع) است؟
مگر در سوره فجر ،چه موضوعی مطرح است که با سیدالشهدا تناسب دارد؟ در مقام ارائه پاسخ
برآمده است.
 .3با امام حسین(ع) در سایه قرآن
از سید علیرضا جعفری ،که در ماهنامه کوثر ،سال دوم ،شماره  ،91آذر  ،1377ص 96ـ  98منتشر
شده است .نگارنده ،پس از اشاره به حدیث ثقلین و اعتبار آن و نیز پاسخ دادن به این پرسش که
آیا فهم قرآن فقط در توان معصومان(ع) است و ذکر این مطلب که برای فهم آیات متشابه ،جز
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تمسّک به راسخان در علم ،یعنی اهلبیت(ع) ،راهی نیست ،از مقام و موقعیّت اهلبیت سخن
گفته ،هدف از پرداختن به این مقاله را چنین مطرح میکند که میخواسته است به آن دسته از
آیات ،که درباره اهلبیت است ،با تکیه بر سخنان سیدالشهدا(ع) اشاره کند.
 .5بررسی قدر و منزلت امام حسین(ع) در قرآن و روایات
مقاله یاد شده ،در روزنامه اطالعات ،شماره  )1371/5/18( 126صفحه  11چاپ شده است.
در این گفتار ،کوشش شده است به برخی نکات مهم ،که قدر و منزلت سیدالشهدا(ع) را با توجّه
به مالک و معیارهای مکتب الهی روشن میسازد ،اشاره شود .آیه تطهیر ،مباهله و مودّت ،ازجمله
موارد مطرح شده است.

 -4-3محدودیّتهای تحقیق:
تألیفات انجام شده در محدوده زمانی مورد نظر پژوهش بسیار کم بود و اگر هم یافت میشد
صبغهی قرآنی سخن اباعبداهلل(ع) در نظر گرفته نشده بود.

2

 .2فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
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با توجّه به مطالعاتی که در این زمینه در کشور تاکنون انجام شد ،این نتیجه حاصل گردید که اکثر
سخنان اباعبداهلل(ع) به صورت پراکنده در کتابهایی که مربوط به امام حسین(ع) نوشته شده
است آمده و کتابهای محدودی هم که این سخنان را جمعآوری کرده است به اهداف دیگری
غیر از تطبیق آنها با قرآن پرداخته است .به طور مثال:
.1کتاب سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال نوشته آیتاهلل محمدصادق نجمی که یکی از
کتاب های بسیار ارزشمند در این زمینه است .اوّالً فقط به سخنان امام از زمان شروع قیام تا
بازگشت قافله اباعبداهلل(ع) به کربال اشاره کرده و ثانیاً برای بررسی بیانات امام(ع) کمتر به آیات
قرآن استناد شده است.
.9کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) ترجمه کتاب (الموسوعة کلمات االمام الحسین) تألیف
پژوهشکده باقرالعلوم که باز کتاب ارزشمندی در این زمینه است فقط به جمعآوری سخنان
امام(ع) پرداخته است.
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 .9فصل سوم :روش اجرای تحقیق

19

در این پژوهش که از کتاب جامع فرهنگ سخنان امام حسین(ع) استفاده گردید ،ابتدا احادیثی از
امام که از زمان کودکی تا پیش از قیام ایشان را در برمیگرفت بررسی و پنجاه حدیث انتخاب
شد .پس از یافتن احادیث از کتابهای منبع حدیث و بررسی سخن امام ،کار تطبیق با استفاده از
کتب تفسیر انجام گرفت .پس از این مرحله با استفاده از کتابهایی که در زمینه قیام عاشورا و
امام حسین(ع) و تاریخ زندگی ایشان نوشته شده بود اوضاع سیاسی و اجتماعی نقل حدیث
مطالعه و سپس کار تحلیل و بررسی صورت گرفت.

 -9-4فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) ترجمه (موسوعه کلمات االمام
الحسین)
این کتاب دایرةالمعارف سخنان امام حسین(ع) است و یکجلدی است که دو جزء دارد .جزء
اول آن شامل کلمات امام(ع) برحسب تاریخ است که در چهارفصل شکلگرفته است .فصل اوّل و
دوّم و سوم به ترتیب ،اختصاص دارد به سخنان امام حسین(ع) در ارتباط با عصر رسول
خدا(ص) و عصر امام علی(ع) و عصر امام حسن(ع) و فصل چهارم آنکه بیشترین صفحات جزء
اوّل کتاب را در برگرفته ،اختصاص دارد به گفتار آن بزرگوار در دوران زعامت تا شهادت
حضرت .جزء دوّم کتاب ،از کلمات آن حضرت بر اساس موضوعات مختلف ،در پنج فصل تنظیم
شده است .در فصل اوّل که بیشترین صفحات این جزء را در برگرفته ،گفتار آن بزرگوار را درباره
توحید و قرآن و ائمه اطهار ،بیان کرده است .فصل دوّم ،متشکّل از کلمات امام در ابواب مختلف
فقه است .فصل سو م به گفتارهای اخالقی و فصل چهارم به ادعیه و زیارات آن حضرت،
اختصاص یافته است و باالخره در فصل پنجم ،اشعار آن حضرت نقل شده است.
 -3-1-1مؤلّفان کتاب

این کتاب ،دست رنج سه سال تالش عاشقانه گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم ،آقایان :محمود
شریفی ،سید حسین زینالی ،محمود احمدیان و سید محمود مدنی است.
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 -3-1-2پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در سال  1366به عنوان یکی از زیرمجموعههای معاونت فرهنگی
سازمان تبلیغات اسالمی در قم تأسیس گردید .هدف اوّلیه این پژوهشکده عبارت بود از
سازماندهی منابع و مأخذ علوم انسانی و اسالمی و تنظیم و تهیه طرحهای پژوهشی و درنهایت
اطالعرسانی به محقّقان .در حال حاضر واحدهای فعّال پژوهشکده و رئوس فعّالیّتهای آنها
عبارتاند از:
.1واحد اطالعرسانی و کامپیوتر
.9دفتر پژوهش
.3گروه حدیث
هدف گروه حدیث تهیّه و تدوین کتبی با محوریّت حدیث و سیره اهلبیت(ع) میباشد .این گروه
تاکنون نزدیک به هشتاد جلد «کتاب موضوعی» مانند :چهل حدیث نماز ،حجاب ،روزه و ...و
کتاب «موسوعة کلمات امام حسین» را آماده و منتشر کرده است.
 -3-1-3بررسی ساختار و روند کتاب

به منظور تکمیل «موسوعة» ازلحاظ فنّی و ساختاری ،مؤلّفان به تالش گستردهای دست زدند و به
نگارش معجم احادیث ،پرداختند تا محقّقان بتوانند راحتتر از روایاتش بهرهمند گردند .هدف از
تدوین چنین اثری ،جمعآوری کلیّه روایات امام حسین(ع) بوده است .اگرچه افرادی چون آیتاهلل
شهرستانی و سید مصطفی آل اعتماد ،تالشهای زیادی در جمعآوری کلمات نورانی امام
حسین(ع) نمودند ،ولی کامل و جامع نبوده است .همانطوری که مؤلّفان محترم در مقدّمه
«موسوعة» تحت عنوان اهداف «هذاالکتاب» بیان کردهاند ،مقاصد موردنظر از این گردآوری ،پنج
مطلب است .این مطالب به طور خالصه عبارتاند از:
.1بهرهبرداری از سخنان درباره امام حسین(ع) و بیان سیره امام حسین(ع) در زندگی و مبارزه.
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.9تفسیر و تبیین وقایع و حوادث صدر اسالم به شکل صحیح.
.3رفع تحریفاتی که در سخنان آن حضرت واردشده و تشخیص صحیح از ناصحیح روایات.
.5تفسیر و تحلیل صحیح انقالب خونین کربال.
.4ارائه سیاست ننگین امویان و نشر افکار و عقاید مقدّس امام حسین(ع) و نگاهی به روایات و
گزارشهای «موسوعة».
الزمه بهرهبرداری از سخنان گهربار و شناخت مراحل مختلف زندگی ،از جمله دوران مبارزه آن
حضرت ،تبیین صحیح حوادث تاریخی کربال و نشر افکار و عقاید و استفاده از روایات صحیح و
قابل اعتماد است.
 -3-1-4بررسی منابع و مراجع این کتاب

این کتاب ازنظر منابع و مآخذ بسیار غنی است .مدارک «موسوعة» ،بر اساس فهرست آن بالغبر
 175مرجع است .در کنار منابع اصلی کتاب ،از قاموس المحیط و لسان العرب ،بهعنوان مرجع
لغت نیز استفاده شده است.
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 .1فصل چهارم :تجزیه و تحلیل
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امام حسین(ع) روز سهشنبه سوم شعبان سال سوم هجری به دنیا آمد و  47سال و  4ماه ،زیست و
روز جمعه دهم محرّم سال 61هجری به شهادت رسید .عمر شریف آن حضرت ،دورههای
مختلفی داشت که هرکدام از ویژگیهایی برخوردار بود .هفت سال ،با رسول خدا(ص) زیست و
سی سال در دورهی امیر مؤمنان(ع) و ده سال در دورهی برادرش امام حسن(ع) و مدّت امامت آن
حضرت ،ده سال و چند ماه بود.
در این قسمت سخنان امام حسین(ع) که در زمان پیامبر(ص) ایرادشده آورده شده است .این
بخش از سه قسمت تشکیلشده است:
.1فضایل و کرامات امام حسین(ع) در کودکی
.9اخالق امام حسین(ع) در کودکی
.3حوادث عصر پیامبر(ص)

 -1-4سخنان امام حسین(ع) در زمان پیامبر(ص)
 -4-1-1فضایل و کرامات امام حسین(ع) در کودکی
 -4-1-1-1شفاعت امام حسین(ع) برای فرشته

«الّلهمَّ بحقِّ جَدِّنا الجلیل الحَبیب محمَّد المصطفی و بِابینا عَلی المُرتضی و باُمِّنا فاطِمةِ الزهراء االّ ما
رَددتُهُ الی حالَتِهِ

االولی»1

ترجمه و شرح:
مرحوم مجلسی از سلمان فارسی ،نقل میکند که گفت :خوشه انگوری در غیر فصل آن ،برای
پیامبر اکرم(ص) هدیه آوردند حضرت فرمود :سلمان فرزندانم حسن و حسین(ع) را بیاور تا با
من از این انگور بخورند ،سلمان گوید :من رفتم و همهجا را برای پیدا کردن آنها جستجو کردم تا
 . 1پژوهشکده باقرالعلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی مؤیدی،
نشر معروف ،قم ،چاپ هفتم ،پاییز  ،1387ص.98
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اینکه آنها را در باغی یافتم درحالیکه دست در دست هم انداخته و به خواب رفتهاند و ماری که
در دهان خود دستهای از ریحان دارد آنها را باد میزند ،در همان دم پیامبر(ص) را خبر کردم مار
تا پیامبر(ص) را دید به سخن آمد و گفت :من فرشتهای از فرشتگان خدا بودم که لحظهای از یاد
خدا غافل ماندم و پروردگار بر من خشم گرفت و بهصورت ماری مرا مسخ کرد و مرا از آسمان
به زمین راند ،اکنون سالیان درازی است که کسی را میجویم که در درگاه خداوند او را شفیع
خودسازم وقتی پیامبر(ص) این سخن را شنید حسن و حسین(ع) را صدا کرد و گفت :فرزندانم
ببینید ،این فرشتهای از فرشتگان مقرّب خداست که بهاندازه چشم بر هم زدنی از یاد خدا غافل
شده و خدای متعال او را اینگونه مسخ نموده است از شما میخواهم که برای او نزد خدا
شفاعت کنید پس حسن و حسین(ع) از جا برخاسته وضوی کامل ساختند و دو رکعت نماز
گزاردند و عرض کردند« :بارالها ،بحق جدّ ارجمند و محبوب ما ،محمد مصطفی(ص) و به حق
پدر ما ،علی مرتضی(ع) و به حق مادر ما ،فاطمه زهرا(س) تو را سوگند میدهیم که این فرشته را
به مقام و حالت اولش بازگردان» .سلمان میگوید :دعای آنان به پایان نرسیده بود که جبرئیل،
همراه جمعی از فرشتگان فرود آمد و به آن فرشته مژده داد که پروردگار از تو راضی شده ،تو را
به حالت نخستین بازمیگرداند.
شرح:
در احادیث آمده است که خداوند به خاطر وجود برخى افراد پاک و علماى ربّانى ،سختى و
عذاب را از دیگران برمىدارد .چنانکه در ماجراى قلع و قمع قوم لوط ،حضرت ابراهیم به
فرشتگان مأمور عذاب گفت« :إِنَّ فِیها لُوطاً ،یعنى آیا با وجود یک مرد خدایى در منطقه ،آنجا را
نابود مىسازید فرشتگان گفتند :ما مىدانیم که لوط در آنجاست و به او دستور خارج شدن از
آنجا را دادهایم» 1و یا در روایت مىخوانیم« :امام رضا(ع) به زکریا ابن آدم فرمود :در شهر قم بمان

 . 1سوره عنکبوت ،آیه .39،31
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که خداوند همانگونه که بهواسطهی امام کاظم(ع) بال و عذاب را از اهل بغداد برداشت،
بهواسطهی وجود تو نیز بال را از آن شهر دور مىکند».

1

پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :مرگ و زندگى من براى شما خیر است در زمان حیاتم خداوند عذاب
را از شما برمىدارد و پس از مرگم نیز باعرضهی اعمالتان به من ،با استغفار و طلب بخشش من،
مشمول خیر مىشوید« .اما فى مماتى فتعرض على اعمالکم فاستغفر لکم» 9.نافرمانى و انجام بعضى
گناهان ،از اسباب نزول بال و عذاب الهى است و راه جبران آن توبه و استغفار است« .وَ ما کانَ
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» 3چنانکه در دعاى کمیل مىخوانیم« :اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل
البالء» 5و همانگونه که خداوند در آیهاى دیگر مىفرماید« :وَ ما کانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ
أَهْلُها مُصْلِحُونَ» 5تا وقتیکه مردم اهل صالح و اصالح باشند ،خداوند آنان را هالک نمىکند.
نتیجه بحث:
هدف پیامبر(ص) از دعوت کردن امام حسن و امام حسین(ع) برای دعا کردن در حقّ فرشته،
معرّفی این دو امام همام بهعنوان امامان بر حق بود.
 -4-1-1-2امام حسین(ع) و رزق بیحساب

«دَخَلَ النَّبِیُّ(ص) دَارَ فَاطِمَةَ(س) فَقَالَ یَا فَاطِمَةُ إِنَّ أَبَاکِ الْیَوْمَ ضَیْفُكِ فَقَالَتْ(س) یَا أَبَتِ إِنَّ الْحَسَنَ وَ
الْحُسَیْنَ یُطَالِبَانِّی بِشَیْءٍ مِنَ الزَّادِ فَلَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَیْئاً یَقْتَاتَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِیَّ(ص) دَخَلَ وَ جَلَسَ مَعَ عَلِیٍّ
وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ فَاطِمَةَ(س) وَ فَاطِمَةُ مُتَحَیِّرَةٌ مَا تَدْرِی کَیْفَ تَصْنَعُ ثُمَّ إِنَّ النَّبِیَّ(ص) نَظَرَ إِلَى
السَّمَاءِ سَاعَةً وَ إِذَا بِجَبْرَئِیلَ(ع) قَدْ نَزَلَ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ الْعَلِیُّ الْأَعْلَى یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَخُصُّكَ بِالتَّحِیَّةِ وَ
الْإِکْرَامِ وَ یَقُولُ لَكَ قُلْ لِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ أَیَّ شَیْءٍ یَشْتَهُونَ مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ فَقَالَ

 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،مؤسسه الوفاء ،بیروت -لبنان ،چاپ دوّم1523 ،ه ،1283 .ج ،47ص .917
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،انتشارات اسماعیلیان ،قم ،بیچا 1514 ،ق ،ج  ،9ص .149
 . 3سوره انفال ،آیه .33
 . 5قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،تهران1383 ،ش ،ج ،15ص.316
 . 4سوره هود ،آیه .117
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النَّبِیُّ(ص) یَا عَلِیُّ وَ یَا فَاطِمَةُ وَ یَا حَسَنُ وَ یَا حُسَیْنُ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ عَلِمَ أَنَّکُمْ جِیَاعٌ فَأَیَّ شَیْءٍ تَشْتَهُونَ
مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ فَأَمْسَکُوا عَنِ الْکَلَامِ وَ لَمْ یَرُدُّوا جَوَاباً حَیَاءً مِنَ النَّبِیِّ(ص) فَقَالَ الْحُسَیْنُ(ع) عَنْ إِذْنِكَ یَا
أَبَاهْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَنْ إِذْنِكِ یَا أُمَّاهْ یَا سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ عَنْ إِذْنِكَ یَا أَخَاهْ الْحَسَنَ الزَّکِیَّ
أَخْتَارُ لَکُمْ شَیْئاً مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ فَقَالُوا جَمِیعاً قُلْ یَا حُسَیْنُ مَا شِئْتَ فَقَدْ رَضِینَا بِمَا تَخْتَارُهُ لَنَا فَقَالَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِجَبْرَئِیلَ إِنَّا نَشْتَهِی رُطَباً جَنِیّاً فَقَالَ النَّبِیُّ(ص) قَدْ عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ یَا فَاطِمَةُ قُومِی وَ
ادْخُلِی الْبَیْتَ وَ أَحْضِرِی إِلَیْنَا مَا فِیهِ فَدَخَلَتْ فَرَأَتْ فِیهِ طَبَقاً مِنَ الْبِلَّوْرِ مُغَطًّى بِمِنْدِیلٍ مِنَ السُّنْدُسِ
الْأَخْضَرِ وَ فِیهِ رُطَبٌ جَنِیٌّ فِی غَیْرِ أَوَانِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ یَا فَاطِمَةُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب».

1

ترجمه:
«پیامبر معظّم اسالم(ص) نزد فاطمه اطهر(سالم اهلل علیها) رفت و به وى فرمود :امروز پدرت
مهمان تو میباشد .حضرت زهرا(س) گفت :پدر جان ،حسن و حسین از من مطالبه غذا کردند،
من قوت و غذائى نداشتم که به ایشان بدهم ،رسول خدا(ص) داخل شد و با على و حسن و
حسین و فاطمه(س) عموماً نشستند .حضرت فاطمه اطهر همچنان متحیّر بود ،نمیدانست که چه
کند ،سپس پیغمبر اعظم(ص) ساعتى متوجّه آسمان شد ،ناگاه جبرئیل نازل شد و گفت :یا محمد،
خداى على اعال ،تو را سالم میرساند و تحیّت و کرامت خود را مخصوص تو قرار داده و
میفرماید :به حضرت على و فاطمه و حسن و حسین بگو :چه نوع از میوهجات بهشت را دوست
دارند.
پیامبر اسالم(ص) متوجّه ایشان شد و فرمود :یا على ،یا فاطمه ،یا حسن ،یا حسین خداى عزیز
میداند که شما گرسنهاید ،بگوئید :بدانم چه نوع از میوهجات بهشت را دوست دارید؟ ایشان براى
اینکه از رسول خدا خجالت میکشیدند از جواب خوددارى نمودند ،امام حسین(ع) متوجّه
حضرت امیر و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبى شد و گفت :با اجازه شماها من یک نوع از

 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،پیشین ،ج ،53ص.312
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میوهجات بهشتى را انتخاب میکنم؟ فرمودند :انتخاب کن ،زیرا ما راضى هستیم .امام حسین(ع)
گفت :یا رسول اللّه ،به جبرئیل بگو :ما خرماى تازه دوست داریم .پیغمبر اکرم(ص) فرمود :خدا
این موضوع را میدانست.
سپس به فاطمه اطهر فرمود :برخیز وارد خانه شو و آن غذائى را که در آنجا است براى ما بیاور.
وقتى حضرت زهراى اطهر داخل خانه شد با طبقى از بلور مواجه شد که پارچه سبزى از سندس
روى آن انداخته بودند .در میان آن طبق خرماى تازهاى بود که در غیر فصل خود به وجود آمده
بود.
پیغمبر اکرم(ص) فرمود :اى فاطمه ،این غذا را از کجا آوردهاى؟
گفت :از نزد خدا ،زیرا خدا هرکسی را که بخواهد بدون حساب رزق میدهد ،همچنان که
حضرت مریم این سخن را فرمود».

1

شرح:
در قرآن کریم خداوند از چند نوع رزق نامبرده است مانند«:رزق کریم»« ،9رزق بغیر حساب» 3و....
که هرکدام از آنها در فرهنگ قرآن معنا و مفهوم خاصی دارد.
جمله «بِغَیْرِ حِسابٍ» (بدون حساب) اشاره به این است که دریاى مواهب الهى آنقدر وسیع و
پهناور است که هرقدر به هر کس ببخشد کمترین تأثیرى براى او نمىکند و نیاز به «نگاهداشتن
حساب» ندارد ،زیرا حساب را آنها نگه مىدارند که سرمایه محدودى دارند و بیم تمام شدن یا
کمبود سرمایه درباره آنها مىرود ،چنین اشخاصى هستند که دائماً در عطایاى خود حسابگرند.
مبادا سرمایه آنها از دست برود ،امّا خداوندى که دریاى بىپایان هستى و کماالت است ،نه بیم
کمبود دارد و نه کسى از او حساب مىگیرد و نه نیازى به حساب دارد.

. 1همان.
. 9سوره انفال ،آیه .5
3
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در قرآن کریم چندین آیه در مـورد «رزق بیحساب» وجود دارد ازجمله آیه  37سوره مبارکه
آلعمران که میفرماید« :فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیَّا کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها
زَکَرِیَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ
بِغَیْرِ حِسابٍ».

1

همچنین در سوره مبارکه طالق آمده ....« :وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً( )2وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال
یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً(.»)3

9

در تفسیر شریف المیزان گفته شده« :هر کس از محرّمات الهى به خاطر خدا و ترس از او بپرهیزد
و حدود او را نشکند و حرمت شرایعش را هتک ننموده ،به آن عمل کند «یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» خداى
تعالى برایش راه نجاتى از تنگناى مشکالت زندگى فراهم مىکند ،چون شریعت او فطرى است و
خداى تعالى بشر را بهوسیله آن شرایع به چیزى دعوت مىکند که فطرت خود او اقتضاى آن را
دارد و حاجت فطرتش را برمىآورد و سعادت دنیایى و آخرتش را تأمین مىکند و از همسر و
مال و هر چیز دیگرى که مایهی خوشى زندگى او و پاکى حیاتش باشد ،از راهى که خود او
احتمالش را هم ندهد و توقّعش را نداشته باشد روزى مىفرماید ،پس مؤمن این ترس را به خود
راه ندهد که اگر از خدا بترسد و حدود او را محترم بشمارد و به این جهت از آن محرّمات کام
نگیرد ،خوشى زندگیاش تأمین نشود و به تنگى معیشت دچار گردد ،نه اینطور نیست ،براى
اینکه رزق از ناحیه خداى تعالى ضمانت شده و خدا قادر است که از عهده ضمانت خود

 . 1خداوند ،او (مریم) را به طرز نیکویى پذیرفت و به طرز شایستهاى( ،نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد) و کفالت او را به
«زکریا» سپرد .هر زمان زکریا وارد محراب او مىشد ،غذاى مخصوصى در آنجا مىدید .از او پرسید« :اى مریم ،این را از کجا
آوردهاى؟ گفت :این از سوى خداست .خداوند به هر کس بخواهد ،بىحساب روزى مىدهد.
 .9و هر کس تقواى الهى پیشه کند ،خداوند راه نجاتى براى او فراهم مىکند و او را از جایى که گمان ندارد روزى مىدهد و هر کس
بر خدا توکّل کند ،کفایت امرش را مىکند خداوند فرمان خود را به انجام مىرساند و خدا براى هر چیزى اندازهاى قرار داده است.
 . 3طباطبایی ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،محمدباقر موسوی همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
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در حدیثی از ابوذر غفارى نقلشده که پیامبر(ص) فرمود« :انى العلم آیة لواخذ بها الناس لکفتهم:
«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» ...فما زال یقولها و یعیدها .من آیهاى را مىشناسم که اگر تمام
انسانها دست به دامن آن زنند براى حلّ مشکالت آنها کافى است ،پس آیه«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ» را
تالوت فرمود و بارها آن را تکرار کرد».

1

نتیجه:
.1امام حسین(ع) در منزلی رشد یافت که ،تمام اعضای خانواده لیاقت دریافت رزق بهشتی را پیدا
کردند.
.9وجود پیغمبر و امام(ع) برای همه انسانها سبب توسعه رزق و رحمت پروردگار است.
 -4-1-1-3نشانهی امامت اباعبداهلل(ع) در کودکی

«عَنْ سَلْمَانَ وَ الْبَرَاءِ قَاال :قَالَتْ :أُمُّ سُلَیْمٍ کُنْتُ امْرَأَةً قَدْ قَرَأْتُ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ ،فَعَرَفْتُ أَوْصِیَاءَ الْأَنْبِیَاءِ،
وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ وَصِیَّ مُحَمَّدٍ(ص) .فَلَمَّا قَدِمَتْ رُکَّابُنَا الْمَدِینَةَ أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ خَلَّفْتُ الرُّکَّابَ
مَعَ الْحَیِّ ،فَقُلْتُ :یَا رَسُولَ اللَّهِ ،مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ کَانَ لَهُ خَلِیفَتَانِ :خَلِیفَةٌ یَمُوتُ قَبْلَهُ وَ خَلِیفَةٌ یَبْقَى بَعْدَهُ وَ
کَانَ خَلِیفَةُ مُوسَى فِی حَیَاتِهِ هَارُونَ فَقُبِضَ قَبْلَ مُوسَى ،ثُمَّ کَانَ وَصِیُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَ کَانَ
وَصِیُّ عِیسَى(ع) فِی حَیَاتِهِ کَالِبَ بْنَ یُوفَنَّا فَتُوُفِّیَ کَالِبُ فِی حَیَاةِ عِیسَى وَ وَصِیُّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ شَمْعُونُ بْنُ
حَمُّونَ الصَّفَا ابْنُ عَمَّةِ مَرْیَمَ ،وَ قَدْ نَظَرْتُ فِی الْکُتُبِ الْأُولَى فَمَا وَجَدْتُ لَكَ إِلَّا وَصِیّاً وَاحِداً فِی حَیَاتِكَ
وَ بَعْدَ وَفَاتِكَ ،فَبَیِّنْ لِی بِنَفْسِی أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ وَصِیُّكَ؟ فَقَالَ :رَسُولُ اللَّهِ(ص)« :اِنَّ لِی وَصِیّاً
وَاحِداً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ وَفَاتِی» .قُلْتُ لَهُ :مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ« :ایتِینِی بِحَصَاةٍ» .فَرَفَعْتُ إِلَیْهِ حَصَاةً مِنَ الْأَرْضِ
فَوَضَعَهَا بَیْنَ کَفَّیْهِ ،ثُمَّ فَرَکَهَا بِیَدِهِ کَسَحِیقِ الدَّقِیقِ ،ثُمَّ عَجَنَهَا فَجَعَلَهَا یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ خَتَمَهَا بِخَاتَمِهِ ،فَبَدَا
النَّقْشُ فِیهَا لِلنَّاظِرِینَ ،ثُمَّ أَعْطَانِیهَا وَ قَالَ« :یَا أُمَّ سُلَیْمٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِثْلَ هَذَا فَهُوَ وَصِیِّی».

 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات ناصرخسرو ،تهران ،بیچا 1379 ،ش ،ج ،12ص.326
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قَالَتْ :ثُمَّ قَالَ لِی« :یَا أُمَّ سُلَیْمٍ ،وَصِیِّی مَنْ یَسْتَغْنِی بِنَفْسِهِ فِی جَمِیعِ حَاالتِهِ کَمَا أَنَا مُسْتَغْنٍ» .فَنَظَرْتُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ قَدْ ضَرَبَ بِیَدِهِ الْیُمْنَى إِلَى السَّقْفِ وَ بِیَدِهِ الْیُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ ،قَائِماً لَا یَنْحَنِی فِی حَالَةٍ
وَاحِدَةٍ إِلَى الْأَرْضِ وَ لَا یَرْفَعُ نَفْسَهُ بِطَرَفِ قَدَمَیْهِ.
قَالَتْ :فَخَرَجْتُ فَرَأَیْتُ سَلْمَانَ یَکْنُفُ عَلِیّاً وَ یَلُوذُ بِعَقْوَتِهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أُسْرَةِ مُحَمَّدٍ وَ صَحَابَتِهِ عَلَى
حَدَاثَةٍ مِنْ سِنِّهِ ،فَقُلْتُ فِی نَفْسِی :هَذَا سَلْمَانُ صَاحِبُ الْکُتُبِ الْأُولَى قَبْلِی صَاحِبُ الْأَوْصِیَاءِ وَ عِنْدَهُ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ یَبْلُغْنِی فَیُوشِكُ أَنْ یَکُونَ صَاحِبِی .فَأَتَیْتُ عَلِیّاً(ع) فَقُلْتُ :أَنْتَ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ(ص)؟ قَالَ« :نَعَمْ،
مَا تُرِیدِینَ»؟ قُلْتُ :وَ مَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ« :ایتِینِی بِحَصَاةٍ».
قَالَتْ :فَرَفَعْتُ إِلَیْهِ حَصَاةً مِنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا بَیْنَ کَفَّیْهِ ،ثُمَّ فَرَکَهَا بِیَدِهِ فَجَعَلَهَا کَسَحِیقِ الدَّقِیقِ ،ثُمَّ عَجَنَهَا
فَجَعَلَهَا یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ ،ثُمَّ خَتَمَهَا ،فَبَدَا النَّقْشُ فِیهَا لِلنَّاظِرِینَ ،ثُمَّ مَشَى نَحْوَ بَیْتِهِ فَاتَّبَعْتُهُ لِأَسْأَلَهُ عَنِ الَّذِی
صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)؟ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَفَعَلَ مِثْلَ الَّذِی فَعَلَهُ ،فَقُلْتُ :مَنْ وَصِیُّكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ :مَنْ
یَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا  . ...فَلَقِیتُ الْحُسَیْنَ(ع) وَ کُنْتُ عَرَفْتُ نَعْتَهُ مِنَ الْکُتُبِ السَّالِفَةِ بِصِفَتِهِ وَ تِسْعَةً مِنْ وُلْدِهِ
أَوْصِیَاءَ بِصِفَاتِهِم ْ،غَیْرَ أَنِّی أَنْکَرْتُ حِلْیَتَهُ لِصِغَرِ سِنِّهِ ،فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَ هُوَ عَلَى کِسْرَةِ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ
لَهُ :مَنْ أَنْتَ یَا سَیِّدِی؟ قَالَ« :أَنَا طَلِبَتُكِ یَا أُمَّ سُلَیْمٍ،أَنَا وَصِیُّ الْأَوْصِیَاءِ ،وَ أَنَا أَبُو التِّسْعَةِ الْأَئِمَّةِ الْهَادِیَةِ وَ
أَنَا وَصِیُّ أَخِیَ الْحَسَنِ ،وَ أَخِی وَصِیُّ أَبِی عَلِیٍّ ،وَ عَلِیٌّ وَصِیُّ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ(ص)» .فَعَجِبْتُ مِنْ قَوْلِهِ،
فَقُلْتُ :مَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ«:ایتِینِی بِحَصَاةٍ» فَرَفَعْتُ إِلَیْهِ حَصَاةً مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَیْمٍ :فَلَقَدْ نَظَرْتُ
إِلَیْهِ وَ قَدْ وَضَعَهَا بَیْنَ کَفَّیْهِ فَجَعَلَهَا کَهَیْئَةِ السَّحِیقِ مِنَ الدَّقِیقِ ،ثُمَّ عَجَنَهَا فَجَعَلَهَا یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَخَتَمَهَا
بِخَاتَمِهِ فَثَبَتَ النَّقْشُ فِیهَا ،ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَیَّ وَ قَالَ لِی« :انْظُرِی فِیهَا یَا أُمَّ سُلَیْمٍ فَهَلْ تَرَیْنَ فِیهَا شَیْئاً»؟ قَالَتْ أُمُّ
سُلَیْمٍ :فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ
أَوْصِیَاءُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ(ع) قَدْ تَوَاطَأَتْ أَسْمَاؤُهُمْ إِلَّا اثْنَیْنِ مِنْهُم ْ،أَحَدُهُمَا جَعْفَرٌ وَ الْآخَرُ مُوسَى وَ هَکَذَا
قَرَأْتُ فِی الْإِنْجِیلِ .فَعَجِبْتُ وَ قُلْتُ فِی نَفْسِی :قَدْ أَعْطَانِیَ اللَّهُ الدَّلَائِلَ وَ لَمْ یُعْطِهَا مَنْ کَانَ قَبْلِی ،فَقُلْتُ :یَا
سَیِّدِی أَعِدْ عَلَیَّ عَلَامَةً أُخْرَى ،قَالَ :فَتَبَسَّمَ وَ هُوَ قَاعِدٌ ،ثُمَّ قَامَ فَمَدَّ یَدَهُ الْیُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ فَوَ اللَّهِ لَکَأَنَّهَا
عَمُودٌ مِنْ نَارٍ تَخْرِقُ الْهَوَاءَ حَتَّى تَوَارَى عَنْ عَیْنِی وَ هُوَ قَائِمٌ لَا یَعْبَأُ بِذَلِكَ وَ لَا یَتَحَفَّزُ ،فَأُسْقِطْتُ وَ
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صَعِقْتُ فَمَا أَفَقْتُ إِلَّا وَ رَأَیْتُ فِی یَدِهِ طَاقَةً مِنْ آسٍ یَضْرِبُ ِبهَا مَنْخِرِی .فَقُلْتُ فِی نَفْسِی :مَا ذَا أَقُولُ لَهُ
بَعْدَ هَذَا؟ وَ قُمْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَجِدُ إِلَى سَاعَتِی رَائِحَةَ هَذِهِ الطَّاقَةِ مِنَ الْآسِ ،وَ هِیَ وَ اللَّهِ عِنْدِی لَمْ تَذْوِ وَ
لَمْ تَذْبُلْ وَ لَا انْتَقَصَ مِنْ رِیحِهَا شَیْءٌ ،وَ أَوْصَیْتُ أَهْلِی أَنْ یَضَعُوهَا فِی کَفَنِی فَقُلْتُ :یَا سَیِّدِی مَنْ
وَصِیُّكَ؟ قَالَ« :مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِی».

1

ترجمه:
«سلمان فارسی و براء بن عازب از ام سلیم ،نقل کردهاند که گفت :من بانویی(با سواد) بودم و زنى
عارف به اوصیاء انبیاء ،میل داشتم وصى محمد(ص) را بشناسم وقتى وارد مدینه شدم خدمت
پیامبر اکرم(ص) رسیدم و مال سوارى خود را میان قافله گذاشتم .به آن جناب عرض کردم هر
پیامبرى دو جانشین دارد :که یکى در زمان حیات او میمیرد و دیگرى باقى میماند براى بعد از
او ،خلیفه موسى در زمان حیات هارون بود و قبل از موسى از دنیا رفت .ولى وصى او بعد از
مرگ یوشع بن نون بود .وصى عیسى در زمان حیات کالب بن یوفنا بود که از دنیا رفت ،در زمان
عیسى و وصى او بعد از مرگ شمعون بن حمون صفا پسرعمه مریم بود .من در کتابها بررسى
کردهام براى شما فقط یک وصى دیدهام در زمان حیات و بعد از مرگ ،خودت برایم توضیح ده
که وصى شما کیست؟
پیامبر اکرم(ص) فرمود« :من فقط یک وصى دارم ،در زمان حیات و بعد از مرگ» عرض کردم:
کیست؟ فرمود« :برایم چند ریگ بیاور» آنها را درون دست گرفت و مالید تا مانند آرد شد ،آنها را
خمیر کرد و یک یاقوت قرمز شد .با انگشتر خود آن را نقش بست .اثر نقش در روی ریگ براى
هر بیننده آشکار بود .ریگ را به من داد فرمود« :ام سلیم هر کس قدرت چنین کارى را داشت او
وصى من است» .بعد فرمود« :وصى من کسى است ،که در تمام حاالت بىنیاز است ،همانطور که
من بىنیازم» .در این موقع دیدم پیامبر اکرم(ص) دست راست خود را به سقف اتاق گذاشت و

 . 1پژوهشکده باقرالعلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی مؤیدی،
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دست چپ را روى زمین ،همینطور که ایستاده بود بدون اینکه بهطرف زمین خم شود و نه خود
را به طرف دو پا بلند کرده بود.
ام سلیم گفت« :از خدمت پیامبر اکرم(ص) خارج شدم ،سلمان را دیدم که در کنار علی(ع) است
و خود را به او چسبانیده بىآنکه توجّهى بسیار ،به خویشاوندان حضرت محمد(ص) و یا اصحاب
او بنماید .با سن کمى که علی(ع) داشت با خود گفتم این سلمان است که پیش از من با کتب
سروکار داشته و با اوصیاء نشسته است و اطالعاتى که او دارد ،من ندارم .شاید همین شخص
وصى پیامبر(ص) باشد .خدمت حضرت علی(ع) رسیده ،گفتم :تو وصى محمدى گفت :آرى
منظورت چیست؟ گفتم :عالمت وصى بودن شما چیست؟ فرمود« :چند ریگ برایم بیاور» من از
روى زمین چند ریگ برداشتم .داخل مشت گرفت و آنها را مانند آرد کرد و بهصورت یاقوتی
سرخ درآورد .سپس با انگشتر ،نقشبست .بهطوریکه نقش آن براى هر بیننده آشکار بود .آنگاه
بهجانب خانه خود رهسپار شد .از پى او رفتم تا راجع به آنچه پیامبر اکرم(ص) کرده بود ،سؤال
کنم .رو به من متوجّه به من شد و همان کار پیغمبر را انجام داد .گفتم :وصى شما کیست؟ آقا
فرمود :هر کس کار مرا انجام دهد ...امام حسین(ع) را دیدم .صفات ایشان را در کتابهاى گذشته
دیده بودم ،با نه نفر از فرزندانش که وصى هستند .جز اینکه بهواسطه کوچکى او نمیتوانستم
تطبیق کنم نزدیک او رفتم ،در کنار صحن مسجد بود ،عرض کردم شما که هستى؟ فرمود :همانکه
تو میخواهى ،ام سلیم! من وصى اوصیاء و پدر ،نه امام هادى و من وصى برادرم حسن و برادرم
وصى پدرم علی و علی(ع) وصى جدّم پیامبر اکرم(ص) است .از سخن او در شگفت شدم ،گفتم
عالمت این فرمایش شما چیست؟ فرمود« :چند ریگ بیاور» چند دانه ریگ از زمین برداشتم ،دیدم
ریگها را درون دست مالید و مانند آرد کرد .بعد مخلوط نمود و بهصورت یاقوت قرمز درآورد،
سپس با انگشتر خود مهر نمود نقش انگشتر در آن ماند .به من برگرداند فرمود« :نگاه کن ام سلیم»
آیا چیزى در آن مىبینى؟ تا نگاه کردم دیدم در آن انگشتر نام پیامبر و علی و حسن و حسین و نه
نفر ائمه(ع) از فرزندان امام حسین(ع) که اسماء آنها شبیه و مکرر یکدیگر است ،مگر دو نفر
ایشان ،یکى جعفر و دیگرى موسى ،همانطور که در انجیل خوانده بودم.

96

در شگفت شدم و با خود گفتم خداوند به من دالیلی عطا کرد که به دیگران قبل از من نداده
است .عرض کردم« :آقا یک عالمت دیگر برایم بیاور» لبخندى زده ،نشسته بود ،از جاى حرکت
کرد .دست راستش را بهطرف آسمان بلند کرد .به خدا قسم مانند ستونى از آتش آسمان را
شکافت بهطوریکه از چشمم پنهان شد .در همان حال که ایستاده بود ،اعتنائى به این مطلب
نداشت و نه بر زمین نشست .من به زمین افتادم و بیهوش شدم ،وقتى به هوش آمدم ،دیدم برگى
از درخت آس در دست دارد و به دماغم میزند .با خود گفتم بعد از این دلیل دیگر چه بگویم .از
جا حرکت کردم به خدا قسم تا همین ساعت بوى آن برگ آس را استشمام میکنم و آن برگ را
نگهداشتهام ،نه خشک شده و نه پژمرده و نه از بوى آن کاسته گردیده ،به خانوادهام وصیّت کردهام
آن را داخل کفنم بگذارند ،عرض کردم وصى شما کیست؟ فرمود« :هر کس کار مرا انجام دهد».

1

شرح:
همواره در تاریخ بشری انسانهایی بودهاند که خود را پیامآور خداوند معرّفی کردهاند .اینان برای
درستی ادّعای خود از معجزه و کرامت مدد گرفتهاند اینکه معجزه چیست ازجمله مسائلی بوده
که همواره مورد توجّه اندیشمندان مختلف بوده است و در این راه متکلّمان و عرفا و فالسفه و
حکمای اسالمی توجّهی ویژه به چیستی و حقیقت معجزه و کرامت نمودهاند .اصوالً در قرآن
کریم از کلمهی معجزه استفادهنشده است :حتّی از واژهی معادل آن یعنی «خرق عادت» هم در
قرآن کریم خبری نیست .بلکه این دو واژه از اصطالحات علما و اندیشمندان اسالمی هستند.
قرآن کریم از واژگان دیگری استفاده کرده است که رساتر و واضحتر این منظور را میرساند .در
قرآن کریم به صورتهای متعددی واژههایی نظیر «آیه» «آیات» «بیّنه» و نظیر آن بهکاررفته است که
اهتمام کتاب الهی با توجّه به بعد معرفتشناسی معجزه را نشان میدهد .بین معجزه و شخص
معجزه آور یک نوع رابطه واقعی برقرار است بهطوریکه صدور این عمل از غیر او ممکن نخواهد
بود.

 . 1همان.
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معجزه نمایانگر کمال روحی و معنوی «ولی» خداست .هنگامیکه ولیاهلل اعجاز میکند نیروی
بشریش متّصل به نیروی الهی است .یعنی خدا به او اراده ،قدرت و نیرویی مافوق بشری عنایت
فرموده است .درآیات زیادی از قرآن مجید از معجزات پیامبران در زمانهای مختلف سخن
گفتهشده است .ازجمله آیه  52سوره مبارکه آلعمران که میفرماید:
«وَ رَسُوالً إِلى بَنِی إِسْرائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ
فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِما تَأْکُلُونَ وَ ما
تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین».

1

فرستادگان و اولیاى خدا به فرمان و اذن او مىتوانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش
تصرّف کنند و برخالف عادت و جریان طبیعى ،حوادثى به وجود آورند .آنان در جهان تکوین
تصرّف مىکردند و این حوادث را به وجود مىآوردند.
منظور از والیت تکوینى نیز چیزى جز این نیست که پیامبران یا امامان به هنگام لزوم و ضرورت
تصرّفاتى در جهان خلقت به اذن پروردگار انجام دهند و این چیزى باالتر از والیت تشریعى یعنى
سرپرستى مردم ازنظر حکومت و نشر قوانین و دعوت و هدایت به راه راست است.
نتیجه بحث:
.1حضرت علی(ع) و ائمه اطهار تنها جانشینان واقعی پیامبر (ص) بودند.
.9اباعبداهلل(ع) در سنین طفولیّت از امامت خود باخبر بود و با آن سن کم قدرت معجزه آوردن
داشت.
.3امامان بعد از اباعبداهلل(ع) از صلب مبارک ایشان به وجود آمدند.

 . 1و (او را بهعنوان) رسول و فرستاده بهسوی بنیاسرائیل (قرار داده ،که به آنها مىگوید ):من نشانهاى از طرف پروردگار شما ،برایتان
آوردهام ،من از گل ،چیزى به شکل پرنده مىسازم ،سپس در آن مىدمم و به فرمان خدا ،پرندهاى مىگردد و به اذن خدا ،کور مادرزاد
و مبتالیان به برص (پیسى) را بهبودى مىبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مىکنم ،و ازآنچه مىخورید و در خانههاى خود ذخیره
مىکنید ،به شما خبر مىدهم ،مسلّماً در اینها ،نشانهاى براى شماست ،اگر ایمان داشته باشید.
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 -4-1-1-4امام حسین(ع) و خبر دادن از معانی صدای حیوانات

« اذا صاحَ النَّسرُ قالَ :یابنَ آدمَ عِش ما شئتَ ،آخرهُ المَوتُ ،وَ اِذا صاحَ الغُرابُ قالَ :اِنَّ فی البَعدِ مِنَ
النّاسِ اُنس ،وَ اِذا صاحَ القُنبُرُ قالَ :اَللهُمَ العَن مُبغِضی آلِ مُحمَدٍ ،وَ اِذا صاحَ الخَطّافُ قَرأَ :الحَمداهللِ رَبّ
العالمین ،وَ یَمُدُّ «الضالین» کما یَمُدُّها

اَلقاری»1.

ترجمه:
«از آنجا که امام باید به همه زبانها ،حتّی زبان حیوانات آگاه باشد ،از امام حسین(ع) در سنین
کودکی این سؤال پرسیده شد ایشان فرمودند« :هرگاه کرکس صدا کند ،گوید :ای فرزند آدم ،هر
چه خواهی زندگی کن که سرانجام آن مرگ است و هرگاه کالغ صدا کند ،گوید :همانا در دوری
از مردم ،انس (باخدا و خرّمی) است و هرگاه چکاوک صدا کند ،گوید :بارالها ،دشمنان آل محمد
را لعنت کن و هرگاه چلچله صدا کند ،سوره حمد را میخواند و مدّ «ضالین» را همانند قاریان
میکشد».»9
شرح:
گرچه بعضى مدّعى هستند که تعبیر نطق و سخن گفتن در مورد غیر انسانها جز بهعنوان مجاز
ممکن نیست ،ولى اگر غیر انسان نیز اصوات و الفاظى از دهان بیرون بفرستد که بیانگر مطالبى
باشد دلیل ندارد که آن را نطق نگوئیم ،چراکه «نطق» هر لفظى است که بیانگر حقیقت و مفهومى
باشد .خداوند در آیه  16سوره نمل میفرماید« :وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَ قالَ یا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ
الطَّیْرِ وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ» 3در تفسیر این آیه گفتهشده« :نطق در معنى
وسیعى در قرآن بهکاررفته است که در حقیقت روح و نتیجه «نطق» را بیان مىکند و آن «بیان ما

1

 .پژوهشکده باقرالعلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .55
 . 9همان.
 . 3و سلیمان وارث داود شد و گفت اى مردم ،به ما سخن گفتن پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این
فضیلت آشکارى است.
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فى الضمیر» است ،خواه از طریق الفاظ و سخن باشد و خواه از طریق حاالت دیگر ،مانند آیه:
«هذاکِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ« :این کتاب ما است که به حق براى شما سخن مىگوید» ولى نیازى
نیست که ما نطق را در مورد گفتگوى سلیمان با پرندگان ،به این معنى تفسیر کنیم ،بلکه سلیمان
طبق ظاهر آیات مىتوانست الفاظ خاص پرندگان را که براى انتقال مطالب به کار مىبرند
تشخیص دهد و با آنها سخن بگوید.
««ابن منظور» در «لسان العرب» مىگوید« :نطق همان تکلّم کردن است» ،سپس مىافزاید« :و کالم
کل شىء منطقه و منه قوله تعالى»« :عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ» تکلّم هر چیزى نطق او است و آیه «عُلِّمْنا
مَنْطِقَ الطَّیْرِ» نیز از همین باب است ،سپس از یکى دیگر از علماى ادب یعنی «ابن سیده» نقل
مىکند( :برخالف آنچه بعضى گفتهاند که نطق مخصوص انسان است) «گاهى نطق در غیر انسان
نیز به کار مىرود» توجّه به این نکته نیز الزم است که علماى منطق و فالسفه ،نطق را به قدرت
تفکّر که به انسان توانایى براى سخن گفتن مىدهد اطالق کردهاند» 1.در روایات اسالمى نیز
مطالب زیادى وجود دارد که بیانگر نطق حیوانات و مخصوصاً پرندگان است و حتّى براى هر
یک از آنها سخنى شعار مانند نقلشده است.
در روایتى از امام صادق(ع) مىخوانیم که امیر مؤمنان على(ع) به ابن عباس فرمود« :ان اللَّه علمنا
منطق الطیر کما علم سلیمان ابن داود و منطق کل دابة فى بر او بحر»
«خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخت همانگونه که به سلیمان بن داود و سخن گفتن هر
جنبندهاى را در خشکى و دریا».

9

نتیجه بحث:
یکی دیگر از نشانههای امام ،تکلّم ایشان به زبانهای مختلف حتّی زبان حیوانات است که

 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران1375،ش ،ج  ،14ص .517
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج ،5ص.77
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اباعبداهلل(ع) از سنین طفولیّت قادر بر انجام این کار بودند.
 -4-1-1-5امام حسین(ع) و خبر از شهادت خود

«عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ :سَمِعْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ(ع) یَقُولُ« :وَ اللَّهِ لَیَجْتَمِعَنَّ عَلَى قَتْلِی طُغَاةُ بَنِی أُمَیَّةَ وَ یَقْدُمُهُمْ
عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ» وَ ذَلِكَ فِی حَیَاةِ النَّبِیِّ(ص) .فَقُلْتُ لَهُ :أَنْبَأَکَ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ؟ َقَالَ« :لَا» .فَأَتَیْتُ النَّبِیَّ
فَأَخْبَرْتُهُ« ،فَقَالَ عِلْمِی عِلْمُهُ ،وَ عِلْمُهُ عِلْمِی ،لِأَنَّا نَعْلَمُ بِالْکَائِنِ قَبْلَ کَیْنُونَتِهِ»».

1

ترجمه:
«در کتاب دالئل االمامة از حذیفة از امام حسین(ع) روایت میکند که فرمود« :به خدا قسم
سرکشان و طاغیان بنىامیه براى کشتن من اجتماع خواهند کرد و عمر بن سعد در جلو آنان
خواهد بود» .امام حسین(ع) این خبر را در زمان زندهبودن پیامبر خدا میداد .من به آن حضرت
گفتم« :آیا پیغمبر خدا این خبر را به تو داده»؟ فرمود« :نه» وقتى من به حضور رسول خدا(ص)
آمدم و این جریان را برایش شرح دادم فرمود« :علم حسین هم عین علم من است ،زیرا ما خاندان
امور را قبل از اینکه موجود شوند میدانیم».»9
شرح:
دایره مأموریّت پیامبران و امامان محدود به مکان و زمان خاصّى نبوده ،بلکه رسالت آنها جهانى و
جاودانى است .پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در مدّت حیات خود برای اینکه بتوانند احکام
الهى را بیان و اجرا کنند باید جوابگوى نیازمندیهاى همه انسانها در هر زمان و مکان باشند و
این ممکن نیست مگر اینکه الاقل بخشى از اسرار غیب را بدانند .در قرآن کریم آیاتی چند راجع
به علم غیب پیامبران آمده ازجمله آیه  172سوره مبارکه آلعمران که میفرماید:

 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،پیشین ،ج  ،55ص .186
 . 9همان.
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«ما کانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلى ما انْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى
الْغَیْبِ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَکُمْ أَجْرٌ عَظِیمٌ».

1

از این جمله استفاده مىشود که پیامبران ذاتاً عالم به غیب نیستند بلکه براثر تعلیم الهى میتوانند به
قسمتى از اسرار غیب پی ببرند .بنابراین آنها از غیب آگاه مىشوند امّا مقدار آگاهى آنها بسته به
مشیّت خداوند است .ناگفته پیدا است که منظور از مشیّت ،و خواست خدا در این آیه ،همان
«اراده آمیخته با حکمت» است یعنى خدا هر کس را شایسته ببیند و حکمتش اقتضا کند ،به اسرار
غیب آگاه مىسازد.
در آیه  53سوره مبارکه رعد نیز گفته شده:
«وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَفى بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ».

2

«از امام باقر و امام صادق(ع) نقلشده که منظور از «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ» حضرت على(ع) و سایر
ائمه است».

3

و در آیه  61سوره مبارکه آلعمران آمده:
«فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ
أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبِینَ».

1

1

 .ممکن نبود که خداوند مؤمنان را به همان صورت که شما هستید واگذارد ،مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد و (نیز) ممکن

نبود که خداوند شما را از اسرار نهان آگاه سازد (تا مؤمنان و منافقان را از طریق علم غیب بشناسید زیرا این برخالف سنت الهى
است) ولى خداوند از میان رسوالن خود هر کس را بخواهد برمىگزیند (و قسمتى از اسرار نهان را که براى مقام رهبرى او الزم است
در اختیار او مىگذارد) پس (اکنون که این جهان بوته آزمایش پاک و ناپاک است) به خدا و رسوالن او ایمان بیاورید و اگر ایمان
بیاورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگى براى شماست.
 . 9آنها که کافر شدند مىگویند تو پیامبر نیستى ،بگو کافى است که خداوند و کسانى که علم کتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد آنهاست
گواه (من) باشند.
 .9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،مترجمان ،انتشارات فراهانی ،تهران ،چاپ اوّل1362 ،ش ،ج  ،13ص .21
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گرچه پیامبر(ص) مىتوانست خود شخصاً نفرین کند و کارى به على ،فاطمه ،حسن و حسین(ع)
نداشته باشد ،ولى خدا و رسول ،با این عمل به ما فهماندند که این افراد ،یاران و شریکان رسول
خدا در دعوت به حق و هدف او هستند و همراه او آمادهى استقبال از خطر بوده و تداوم گر
حرکت او مىباشند.
در حدیث شریف کساء نیز آمده است که پیامبر(ص) در مورد اصحاب کساء فرمودند« :خدایا
ایناناند خاندان من و خواص و نزدیکانم ،گوشتشان گوشت من و خونشان خون من است.
میآزارد مرا هر چه ایشان را بیازارد و به اندوه میاندازد مرا هر چه ایشان را به اندوه درآورد...
اینان از مناند و من از ایشان» 9.بنابراین علم پیامبر(ص) و علم ائمه اطهار یکی است و آنچه
پیامبر(ص) از آن آگاهی دارند ائمه نیز از آن آگاهاند.
نتیجه بحث:
«اخباری که درباره فتنه و آشوبها ،از اهلبیت عصمت بهطور عام و رسول خدا(ص) بهطور
خاص نقلشده است ،عالوه بر آنکه تأکید میورزد که دانش آن برگزیدگان لدنی و الهی است و
کاشف از منزلت واالی آنان در نزد خداوند است ،همچنین تأکید دارد که آنان به شدّت مقیّد به
حفظ این امّت و رهانیدنشان از گرداب فتنه بودهاند.
رسول خدا(ص) از میزان انحرافی که پس از وی امّتش بدان دچار میشوند آگاه بود و میدانست
که مردم پس از ایشان چنان به وادی سرگردانی درخواهند افتاد که قدرت تشخیص درست ،جز
برای شمار معدودی صاحب بصیرت ،نخواهد ماند ،در آن روز تشخیص حق از باطل دشوار
است ،مگر برای کسانی که به دو میراث گرانبهای ایشان چنگ بزنند .آن حضرت از میزان خطر
ضعف روحی و دوگانگی شخصیّتی که برای امّت حاصل خواهد شد ،بهطوریکه جز شماری

1

 .هرگاه بعد از علم و دانشى که (درباره مسیح) به تو رسیده( ،باز) کسانى با تو به محاجّه و ستیز برخیزند ،به آنها بگو« :بیایید ما

فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان خود را ،ما از نفوس خود
دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود ،آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
 . 9مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج ،9ص.484
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اندک از آن رهایی نخواهد یافت ،آگاه بود .ازاینرو برای روشن ساختن راه نگهداری و نجات از
این مهلکهها ،از هیچ کوششی فروگزار نکرد ازجمله آنها این بود که خبر فتنه و آشوبهایی را که
تا روز قیامت دامنگیر امّت خواهد شد به آنان داد.
حذیفة بن یمان گوید« :به خدا سوگند ،رسول خدا(ص) رهبر هیچ فتنهای را که شمار همراهانش
به سیصد نفر یا بیشتر برسد تا پایان دنیا فروگذار نکرده و نام خود و نام پدر و نام قبیلهاش را
برای ما گفت»».

1

خبر دادن پیامبر(ص) از شهادت حسین(ع)
« ...مِن مِثلٌنا وَ قَد جَعَلَ اهللُ جَدَّنا اَشرَفَ اهلِ السّموات وَ االرضِ وَ اَبانا خَیرَ اَهلِ المشرِقِ وَالمغرِبِ
وَامّنا سَیدةً عَلی جَمیعِ نِساء العالمینَ وَ جَدَّتَنا اُمُّ المؤمنینَ وَ نَحنُ سَیُّدا شبَابِ اَهلِ الجَنَّةِ.»...

2

ترجمه:
«صاحب ذخائراالفهام از عبداهلل بن داود ،از راویان موثّق ،از ابن عباس نقل کرده که گفت :یک
روز در مسجدالنبی(ص) نماز صبح را با رسول خدا(ص) خواندیم ،پس از تعقیبات نماز ،رسول
خدا(ص) روی مبارک خود را که همچون ماه تمام میدرخشید بهسوی ما نموده ،درحالیکه به
محراب خود تکیه داده بود با سخنان شگفتانگیزی ،ما را موعظه میکرد و به بهشت ترغیب
نموده ،از آتش بر حذر میداشت ،ما هم با سخنان او خوشحال و شادمان بودیم در این حال
حضرت سرخود را باال آورد و چهرهاش (از شادی) درخشید ،نگاه کردیم دیدیم حسن و
حسین(ع) درحالیکه حسن با دست راست دست چپ حسین را گرفته بود ،بهسوی او پیشآمده،
میگویند« :چه کسی همانند ماست ،درحالیکه خدا جدّ ما را شریفترین اهل آسمانها و زمین،

1

 .الشاوی ،علی( ،االمام الحسین(ع) فی المدینه المنوره) با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،عبدالحسین بینش ،انتشارات زمزم

هدایت ،قم ،چاپ اول ،1329،ص .147
9

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص.42
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پدر ما را بهترین اهل مشرق و مغرب ،مادر ما را سرور همهی زنان عالم ،مادربزرگ ما را مادر
همهی اهل ایمان و ما را سرور جوانان اهل بهشت قرار داده است؟
با شنیدن و دیدن این صحنه ،شادی ما فزونی یافت ،هر یک به دیگری بر والیت آنان و برائت از
دشمنانشان تهنیت میگفتیم ،پس به رسول خدا(ص) نگریسته ،دیدیم اشک بر گونههایش جاری
است با خود گفتیم :سبحاناهلل اکنون وقت شادی است ،چرا رسول خدا(ص) میگرید؟ خواستیم
از او بپرسیم ،او خود (رو به حسنین نموده) فرمود :فرزندانم ،به خاطر اهانت و آزار (و مصائبی)
که پس از من میبینید ،خدا مرا صبر دهد و گریه پیامبر(ص) فزونی یافت ،در این هنگام آن دو را
بهسوی خود خوانده ،در دامن خود نشانید.»...

1

نتیجه بحث:
بار دیگر خبر از شهادت اباعبداهلل(ع) توسط پیامبر(ص) داده میشود.
 -4-1-2اخالق امام حسین(ع) در کودکی
 -4-1-2-1امام حسین(ع) جدّ و پدر خود را چگونه صدا میکرد؟

«عن علیّ(ع) انه قال« :کان الحسن فی حیاة رسول اهلل(ص) یدعونی ابا الحسین و کانَ الحسین ُ
یدعونی اَباالحَسَن و یدعوان رسول اهلل(ص) اباهما ،فلمّا توفّی رسول اهلل دعوانی بابیهما».

2

ترجمه:
«از علی(ع) روایتشده که فرمود :حسن(ع) در زمان رسول خدا(ص) مرا «اباالحسین» صدا
میکرد و حسین(ع) مرا «اباالحسن» میخواند و هر دو ،رسول خدا(ص) را «پدر» صدا میکردند،
چون رسول خدا(ص) از دنیا رحلت فرمود ،آنان مرا «پدر» خواندند».

3

 . 1همان.
9

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .47
 . 3همان.
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شرح:
در قرآن و احادیث ،در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش به
عملآمده است .پاداش نگاه رحمت به والدین ،حج مقبول است .رضایت آن دو رضاى الهى و
خشم آنان خشم خداست .احسان به پدر و مادر عمر را طوالنى مىکند و سبب مىشود که
فرزندان نیز به ما احسان کنند .در سوره مبارکه اسراء آمده است:
«وَ قَضى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِالهُما فَال تَقُلْ
لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً کَرِیماً (.»)23

1

در احادیث آمده است :حتّى اگر تو را زدند ،تو «اف» نگو ،خیره نگاه مکن ،دست بلند مکن،
جلوتر از آنان راه نرو ،آنان را به نام صدا نزن ،کارى مکن که مردم به آنان دشنام دهند ،پیش از
آنان منشین و پیش از آنکه از تو چیزى بخواهند به آنان کمک کن.
والدین ،تنها پدر و مادر طبیعى نیستند« .در برخى احادیث ،پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)
پدر امّت به حساب آمدهاند» 9.هم چنانکه حضرت ابراهیم ،پدر عرب به حساب آمده است« .مِلَّةَ
أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ».

3

نتیجه بحث:
.1ادب و احترام به پدر و جدّشان طبق آنچه یک انسان مسلمان باید مقیّد به آن باشد.

 . 1پروردگارت مقرّر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید .اگر یکى از آن دو یا هر دو نزد تو به پیرى رسیدند ،به
آنان «اف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو و از روى مهربانى و لطف ،بالِ تواضع خویش را
براى آنان فرودآور و بگو :پروردگارا ،بر آن دو رحمت آور ،همانگونه که مرا در کودکى تربیت کردند.
 .9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج ،3ص142
 . 3سوره حج ،آیه .7
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.9پیامبر اکرم(ص) در مواقع مختلف و به کرّات عواطف و عالقه عمیقشان را نسبت به امام حسن
و امام حسین(ع) ابراز میداشتند و بارها میفرمودند« :که امام حسن و امام حسین(ع)
فرزندان مناند» .در روایتی از پیامبر(ص) آمده است که فرمود« :حُسینُ مِنی وَ اَنا مِن حُسینٍ ،اَحَب
اهللُ مَن اَحَبَّ حُسَیناً حُسینٌ سِبطٌ مِن االسباطِ» 1.حسین از من است و من از حسین ،خدای متعال
دوست دارد کسی را که حسین را دوست داشته باشد ،حسین امّتی از امم (در خیر) است.
مفهوم این سخن این است که هر آنچه در من است در وجود مبارک امام حسین(ع) نیز وجود
دارد و بقای مکتب آسمانی من از حسین(ع) است.
راز تمام این تأکیدها و عالقهها و عطوفتها این بود که چون پیامبر(ص) میدانست امّت اسالمی
چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چگونه بنیامیه حق را باطل و باطل را برای مردم حق جلوه
خواهند داد ،بگوید که اباعبداهلل(ع) فرزند من بود تا شاید بهواسطه احترامی که مردم برای
پیامبر(ص) قائل بودند حسین(ع) را یاری کنند و تنها نگذارند.
 -4-1-2-2امام حسین(ع) و آموزش وضو

«اِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ مَرَّا عَلَى شَیْخٍ یَتَوَضَّأُ وَ لَا یُحْسِنُ ،فَأَخَذَا بالتنازع ،یَقُولُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا« :أَنْتَ لَا
تُحْسِنُ الْوُضُوءَ» فَقَاال« :أَیُّهَا الشَّیْخُ کُنْ حَکَماً بَیْنَنَا یَتَوَضَّأُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فَتَوَضَّئَا» ،ثُمَّ قَاال« :أَیُّنَا یُحْسِنُ»؟
قَالَ :کِلَاکُمَا تُحْسِنَانِ الْوُضُوءَ ،وَ لَکِنَّ هَذَا الشَّیْخَ الْجَاهِلَ هُوَ الَّذِی لَمْ یَکُنْ یُحْسِنُ ،وَ قَدْ تَعَلَّمَ الْآنَ مِنْکُمَا
جدكما»2.

وَ تَابَ عَلَى یَدَیْکُمَا بِبَرَکَتِکُمَا وَ شَفَقَتِکُمَا عَلَى أُمَّةِ َِّ َُ
ترجمه:

«امام حسن و امام حسین(ع) که کودک بودند به پیر مردى مرور کردند که مشغول وضو گرفتن
بود ،ولى وضو را نیکو نمیگرفت ،حضرت حسنین (براى اینکه آن پیرمرد را آگاه نمایند) شروع
به وضو گرفتن کردند و هرکدام میگفتند« :وضوى من صحیحتر است» .آنگاه به آن پیرمرد گفتند:
 . 1عبدالمحمدی ،حسین ،زمینههای قیام امام حسین(ع) ،زمزم هدایت ،قم ،چاپ اوّل ،1372 ،ج  ،9ص .182
 . 9مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج ،53ص.312
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«ما دو نفر وضو میگیریم ،تو قضاوت کن که کدامیک از ما بهتر وضو میگیریم» .وقتى وضو
گرفتند به وى گفتند« :کدامیک از ما نیکوتر وضو گرفتیم؟ «گفت« :شما هر دو خوب وضو
گرفتید ،ولى این پیرمرد نادان وضوى نیکوئى نگرفت .اکنون وضو گرفتن را از شما آموختم و به
دست و برکت و مهربانى که شما نسبت به امّت جدّ خود دارید توبه کردم».

1

شرح:
اصالح جامعه بشرى بدون دعوت به حق و مبارزه با فساد ممکن نیست .زیرا اگر فریضه امر به
معروف و نهی از منکر ادا شد و برپا گردید ،همه فرایض ،استوار و پا برجا مىگردند ،سخت
باشند یا آسان ،خداوند میفرماید« :وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِیزٌ حَکِیم» 2.در جامعه اسالمی ،همه افراد جامعه مانند یک تن واحد هستند و به همین جهت
بعضى از ایشان امور بعضى دیگر را عهدهدار مىشوند .و هرکدام دیگرى را به معروف امر مىکند
و از منکر نهى مىنماید.
آرى ،به خاطر والیت داشتن ایشان در امور یکدیگر است آنهم والیتى که تا کوچکترین افراد
اجتماع راه دارد که به خود اجازه مىدهند هر یکدیگری را به معروف واداشته و از منکر بازبدارد.
یکی از وظایف اصلی تمام کسانی که برای هدایت انسانها برگزیده شدهاند این است که جامعه را
امر به معروف و نهی از منکر کنند .اگــر زندگی تمام انبیاء و ائمه(ع) را بررسی کنیم درمییابیم
که علت اصلی شهادت اکثر پیامبران و تمام ائمه ،امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
نتیجه بحث:

 . 1همان.
9

 .مردان و زنان با ایمان ولى (و یار و یاور) یکدیگرند ،امر به معروف و نهى از منکر مىکنند و نماز را بر پا مىدارند و زکات را

مىپردازند و خدا و رسولش را اطاعت مىنمایند ،خداوند به زودى آنها را مورد رحمت خویش قرار مىدهد خداوند توانا و حکیم
است( .سوره توبه ،آیه )71
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.1شیوه درست امر به معروف و نهی از منکر طبق دستور قرآن از سنین طفولیّت در وجود مبارک
اباعبداهلل(ع) وجود داشت.
.9ادب و احترام اباعبداهلل(ع) نسبت به بزرگترها در وجود ایشان متبلور بود.
 -4-1-2-3امام حسین(ع) و تبعیّت از جدّش

«و فی روایة و قیل للحسین(ع) «ما سَمعتُ مِن رسولِ اهلل(ص)؟»
قال :سَمِعتُهُ یَقولُ « :اِنَّ اهللَ یُحبُّ معالی االمور ،و یکره سفاسفها ،و عَقَلتُ عَنهُ اَنَّهُ یُکَبِّرُ فاُکَبِرُ خَلفَهُ ،فَإذا
سَمِعِ تَکبیری اَعادَ التَکبیرَحَتّی یُکَبِّرُ سَبعاً ،وَ عَلَّمَنی :قُل هُوَ اهللُ اَحَد ،وَ عَلَّمَنی اَلصَّلَواتِ الخَمسَ ،وَ
سَمِعتُهُ یَقولُ :مَن یُطع اهللَ یرفعَهُ ،وَ مَن یخلص نیّتَهُ لِله یزینُهُ ،وَمَن یتقَ بما عنداهلل یغنه وَ مَن یَتَعّزز علی
اهلل

یذله»»1.
ّ

ترجمه:
«در روایتی نقلشده که به امام حسین(ع) گفته شد« :از رسول خدا(ص) چه شنیدهای»؟ گفت:
«شنیدم که میفرمود :قطعاً خداوند کارهای بزرگ را دوست دارد و کارهای پست و حقیر را
نمیپسندد و از او آموختم که :تکبیر میگفت و من نیز پشت سر او (در نماز) تکبیر میگفتم،
وقتی تکبیر مرا میشنید باز تکبیر میگفت و تا هفت بار آن را تکرار کرد ،و او «قل هواهلل احد» و
نیز نمازهای پنجگانه را به من آموخت و شنیدم که میفرمود :هر کس خدا را اطاعت کند ،خدا او
را باال می برد و هر کس نیّت خود را برای خدا خالص کند ،خدا او را نیکو کند و بیاراید و هر که
به آنچه نزد خداست اطمینان کند ،خدا او را بینیاز میکند و هر که بر خدا بزرگی کند ،خدا او را
خوار سازد»».

9

شرح:
1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص.97
 . 9همان.
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اهلبیت پیامبر(ص) پرچمداران هدایت و در حقیقت ترجمان راستین قرآن بوده هم چون قرآن
شاهراه هدایت و تمثیل صراط مستقیماند .قرآن و عترت پیامبر دو جلوه از یک حقیقتاند و هر
یک تبلور تمامعیار رحمت ،رأفت و هدایت آسمانی .هر یک از قرآن و اهلبیت را برگزینی به
دیگری راه مییابی همه ائمه نور واحد هستند .و وجود هردوی آنها برای هدایت انسان ضروری
میباشند .در قرآن کریم آیات زیادی در مورد اینکه ائمه(ع) مفسّر و مبیّن آیات قرآن هستند وجود
دارد .ازجمله آیه  55سوره مبارکه نحل که میفرماید:
«ِبالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُون».

1

در روایتی از امام باقر(ع) در تفسیر این آیه آمده« :الذکر القرآن ،و آل الرّسول اهل الذکر ،و هم
المسؤلون» 9ذکر ،قرآن است و اهلبیت پیامبر(ص) اهل ذکرند و از آنها باید سؤال کرد .همچنین
خداوند در آیه  92سوره مبارکه انفال میفرماید« :یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَوَلَّوْا
عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ»

3

در سراسر قرآن ،پس از اطاعت خداوند ،اطاعت از رسول خدا ذکرشده است و در یازده مورد،
بعد از عبارت «اتَّقُوا اللَّهَ» جملهى «أَطِیعُون» آمده است ،یعنى الزمهى تقواى الهى ،اطاعت از رسول
اوست.
ماحصل بحث:
.1اباعبداهلل(ع) از سنین طفولیّت تابع دستورات نبی مکرّم اسالم بهعنوان امام معصوم زمانش قرار
داشت.

.1

(ما پیامبران پیش از تو را) همراه با معجزات و کتب (آسمانى فرستادیم) و به سوى تو ذکر (قرآن) را فرو فرستادیم ،تا براى مردم

آنچه را که برایشان نازل شده روشن بیان کنى و شاید بیاندیشند.
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج ،3ص.44
 . 3اى کسانىکه ایمان آوردهاید اطاعت خدا و پیامبرش را کنید و سرپیچى ننمائید در حالىکه سخنان او را مىشنوید.

52

.9شنیدن سخن و امر پیامبر و رسول(ص) الزامآور و واجب است و بهمحض شنیدن باید عمل
کرد.
.3در اطاعت از رهبرى ،باید صداقت داشته باشیم و به تعهّدات خود پایبند و بدون عمل ادّعاى
ایمان نکنیم.
 -4-1-2-4سخن امام حسین(ع) در حدیث شریف کساء

«....فَما کانَتْ ِاالّ ساعَةً وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحُسَیْنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ« :السَّالمُ عَلَیْكِ یا اُمّاهُ» فَقُلْت« ُ:وَعَلَیْكَ السَّالمُ
یا وَلَدى وَیا قُرَّةَ عَیْنى وَثَمَرَةَ فُؤ ادى» فَقالَ« :لى یا اُمّاهُ» اِنّىَّ اَشَمُّ عِنْدَکِ راَّئِحَةً طَیِّبَةً کَاَنَّها راَّئِحَةُ جَدّى
رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّکَ وَاَخاکَ تَحْتَ الْکِساَّءِ فَدَنَى الْحُسَیْنُ نَحْوَ الْکِساَّءِ وَ قالَ السَّالمُ
عَلَیْكَ یا جَدّاهُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا مَنِ اخْتارَهُ اللَّهُ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَکُونَ مَعَکُما تَحْتَ الْکِساَّءِ فَقالَ وَ عَلَیْكَ
السَّالمُ یا وَلَدى وَ یا شافِعَ اُمَّتى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُما تَحْتَ الْکِساَّءِ.»...

1

ترجمه:
« ....ساعتى نگذشت که فرزندم حسین وارد شد و گفت :سالم بر تو اى مادر گفتم :بر تو باد سالم
اى فرزند من و اى نور دیدهام و میوهی دلم ،فرمود :مادر جان من در نزد تو بوى خوشى استشمام
مىکنم گویا بوى جدّم رسول خدا(ص) است ،گفتم :آرى همانا جدّ تو و برادرت در زیر کساء
هستند ،حسین نزدیک کساء رفته ،گفت :سالم بر تو اى جدّ بزرگوار ،سالم بر تو اى کسى که خدا
او را برگزید آیا به من اذن مىدهى که داخل شوم با شما در زیر کساء؟ فرمود :و بر تو باد سالم
اى فرزندم و اى شفاعت کننده امّتم به تو اذن دادم .»...

9

شرح:

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .72
 . 9همان.
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واقعه کساء که در جریان نزول آیه تطهیر« :إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ
تَطْهیراً» 1به دست مبارک پیامبر گرامى اسالم(ص) تحقّق یافته است ،امرى است مسلّم و قطعى و
این واقعه که در متون و احادیث فراوانى از اهل تسنن (صحابه و تابعین) و تشیّع (امامان
معصوم)(ع) و سایرین نقلشده است ،ازجمله مواردى است که بیانگر مقام شامخ و الهی ذوات
مقدّسه اصحاب کساء مىباشند .این واقعه به گونه متواتر از محدّثان شیعه و سنى نقل گردیده و
شواهد و قراین بسیارى در تاریخ مؤیّد آن مىباشد.
ازاینرو ،روزى که این واقعه در آن رخ داد ،به نام «روز کساء» و پنجنفری که در آن روز مشمول
آیه شریفه و لطف ویژه الهی قرار گرفتند به نام «اصحاب کساء» شناخته و معروف
شدهاند .اصحاب (اهل) کساء عبارتاند از :پیامبر اکرم(ص) ،امیر مؤمنان على(ع) ،فاطمه(س)،
حسن و حسین(ع).
روایات فراوانى در مورد حدیث کساء بهطور اجمال واردشده که از همهی آنها استفاده مىشود،
پیامبر اکرم(ص) ،على ،فاطمه ،حسن و حسین(ع) را فراخواند و یا به خدمت او آمدند،
پیامبر(ص) عبایى بر آنها افکند و فرمود« :اللهمّ هؤالء اهل بیتى و حامتى فاذهب عنهم الرجس و
طهرهم تطهیرا»( 2بار خدایا اینها اهل خانه من و رحِم مناند ،پس به بر از ایشان پلیدى را و
پاکیزه کن آنها را پاکیزه کردنى) .در این هنگام آیه «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» نازل
گردید .این حدیث ازنظر معنا دارای دو نکتهی قابل توجّه و اهمّیّت است.
.1اثبات امامت و والیت:
حدیث کساء در مرحلهی اوّل به مسئلهی امامت و والیت اهلبیت اشاره میکند و این مقام را در
ایشان منحصر میکند.
الف ـ مقام امامت اهلبیت(ع):
 . 1سوره احزاب ،آیه .33
 . 9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مترجمان ،پیشین ،ج ،92ص.111
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حضرت رسول(ص) در مناسبتها و زمانهای مناسب از جانشینی امام علی(ع) سخن گفتهاند.
حدیث کساء یکی از آن موارد است .آن حضرت(ص) در یکی از فرازهای حدیث ،امام علی(ع)
را برادر ،وصی ،خلیفه و پرچمدار خود معرّفی میکند و برای آنکه به مقام اهلبیتش و اهمّیّت
آنان نزد خود اشاره کند تا بعد از وفاتشان حرمت آنان حفظ شود ،بعد از جمع نمودن اهلبیت در
زیر کساء فرمودند :اینان خاندان من و خواص و نزدیکانم هستند .گوشتشان گوشت من و
خونشان خون من است ،مىآزارد مرا هرچه ایشان را بیازارد و به اندوه مىاندازد مرا هرچه ایشان
را به اندوه درآورد .من در جنگم با هر که با ایشان بجنگد .از مناند و من از ایشانم پس درودهاى
خود و برکتها و مهر و آمرزشت را بر من و آنان بفرست و در صلحم با هر که با ایشان در صلح
است و دشمنم با هر کس که با ایشان دشمنى کند و دوستم با هر کس که ایشان را دوست دارد.
ب ـ انحصار مقام امامت:
بعد از اینکه امام حسن ،امام حسین ،امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به خدمت رسول گرامی
اسالم(ص) رسیدند ایشان کساء یمانی را روی این بزرگواران قرار دادند و از خداوند خواستند که
آنها را از رجس و پلیدی دور شمرد که آیهی شریفه نازل شد .اکنون سؤال این است که آیا واقعاً
این کار پیامبر دلیلی داشته یا بیهوده و بدون دلیل صورت گرفته؟ در پاسخ باید گفت که ممکن
نیست پیامبر(ص) با آن عظمت و آگاهی کاری بیهوده انجام دهد .پس این کار حضرت دلیل و
حکمتی داشته که با کمی دقّت در سیاق جملههای قبل و بعد از آیهی «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ…»
روشن میشود ،آن حضرت قصد داشته اهلبیت را کامالً مشخص و جدا از دیگران کند و بگوید:
آیهی «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ…» تنها درباره این گروه صادق است ،که مبادا کسى مخاطب در این آیه را
تمام افراد خانوادهی پیامبر(ص) و همه کسانى که جزء خاندان او هستند بداند ،یعنی اگر پیامبر
این کار را برای تمییز اهلبیتش انجام نمیداد ،ممکن بود تمامی زنان و خویشاوندان آن حضرت
از اطالق آیه استفاده کنند و خود را داخل در مضمون آیه بدانند .فلذا در بعضى از روایات آمده
است که پیامبر(ص) سه بار این جمله را تکرار کرد« :خداوندا اهلبیت من اینها هستند پلیدى را
از آنها دور کن».
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.9اثبات عصمت:
نکتهی مهم دیگری که در این حدیث به آن اشاره شده ،عصمت اهلبیت و به تبع آن تمامی امامان
از رجس و پلیدی است .از آنجا که این حدیث شأن نزول برای آیه «انَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ
الرِّجْسَ» است ،همانطور که این آیه بر معصومیّت اهلبیت(ص) داللت میکند ،حدیث کساء هم
اینگونه است.
طبق احادیث شیعه و سنی آیه «انَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» در
خانه امالسلمه نازل شد و رسول خدا(ص) امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین(ع) را نزد
خود فراخواندند و عبای خود را روی آنها افکندند و فرمودند« :خدایا ،اینها اهلبیت من هستند،
رجس و پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاک و منزه قرار ده» .حتّى در بعضى از روایات آمده
است که پیامبر(ص) سه بار این جمله را تکرار کرد« :خداوندا اهلبیت من اینها هستند ،پلیدى را
از آنها دور کن» «در روایات فراوان دیگرى مىخوانیم :بعد از نزول آیه فوق ،پیامبر(ص) مدّت
شش ماه ،هنگامیکه براى نماز صبح از کنار خانه فاطمه زهرا(س) مىگذشت صدا مىزد« :الصالة
یا اهلالبیت ،إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» «هنگام نماز است اى
اهلبیت ،خداوند مىخواهد پلیدى را از شما اهلبیت دور کند و شما را پاک سازد».
این نکته قابل توجّه است که تکرار این مسئله در مدّت شش یا هشت یا نه ماه بهطور مداوم در
کنار خانه فاطمه(س) براى این است که مطلب را کامالً مشخّص کند تا در آینده تردیدى براى
هیچکس باقى نماند که این آیه تنها در شأن این گروه نازلشده است».

1

مسئله قابل طرح دیگر در حدیث شریف کساء ،که میتوان آن را با توجّه به آیات قرآن مستند کرد
مسئله اجازه گرفتن تمام اصحاب کساء از فاطمه زهرا(س) است.

 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج  ،17ص.322
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در قرآن و سنت بارها به این مطلب اشارهشده آنجایی که خداوند میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال
تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» 1.در
تفسیر کلمه «تَسْتَأْنِسُوا» گفته شده:
«انس به هر چیز و به سوى هر چیز» به معناى الفت گرفتن به آن و آرامش یافتن قلب به آن است
و کلمه «استیناس» به معناى عملى است که به این منظور انجام شود ،مانند :استیناس براى داخل
شدن خانه بهوسیلهی نام خدا بردن و یا ،یا اللّه ،گفتن ،یا تنحنح کردن و امثال آن ،تا صاحبخانه
بفهمد که شخصى مىخواهد وارد شود و خود را براى ورود او آماده کند ،چهبسا مىشود که
صاحبخانه در حالى قرار دارد که نمىخواهد کسى او را به آن حال ببیند و یا از وضعى که دارد
باخبر شود».

9

«در روایتی آمده که پیامبر(ص) هنگامیکه مىخواست وارد خانه دخترش فاطمه زهرا(س) شود،
نخست بر در خانه آمد دست به روى در گذاشت و در را کمى عقب زد ،سپس فرمود« :السالم
علیکم ،فاطمة» فاطمه(س) پاسخ سالم پدر را داد ،بعد پیامبر(ص) فرمود« :اجازه دارم وارد شوم؟»
عرض کرد« :وارد شو اى رسول خدا» پیامبر(ص) فرمود« :کسى که همراه من است نیز اجازه دارد
وارد شود» .فاطمه عرض کرد« :مقنعه بر سر من نیست» و هنگامیکه خود را به حجاب اسالمى
محجّب ساخت ،پیامبر(ص) مجدّدا سالم کرد و فاطمه(س) جواب داد و مجدّدا اجازه ورود براى
خودش گرفت و بعد از پاسخ موافق فاطمه(س) اجازه ورود براى همراهش جابر بن عبداهلل
گرفت».

3

 . 1اى ،کسانىکه ایمان آوردهاید ،در خانههایى غیر از خانه خود وارد نشوید ،تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید ،این براى
شما بهتر است ،شاید متذکّر شوید(.سوره نور ،آیه )97
 . 9طباطبایی ،سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ،محمد باقر موسوی همدانی ،ج  ،14ص .143
 . 3عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج  ،3ص .487
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این حدیث بهخوبی نشان مىدهد که تا چه اندازه پیامبر اسالم(ص) که یک الگو و سرمشق براى
عموم مسلمانان بود این نکات را دقیقاً رعایت مىفرمود.
نکات بحث:
.1اثبات مقام عصمت و امامت علی(ع) و امام حسن و امام حسین(ع) بهعنوان کوچکترین عضو
اصحاب کساء آنهم در سنین طفولیّت.
 .9اجازه و احترام بیوت ائمه(ع) الزم است چه در زمان حیات ایشان چه بعد از شهادتشان
چنانچه در زیارتنامههای ائمه واردشده است.
 -4-1-3بازگو کردن حوادث عصر پیامبر(ص)
 -4-1-3-1سخن امام حسین(ع) در مورد چگونگی بیعت انصار

«عن الحسین بن علی(ع) قال :لمّا جاءَت االنصارُ تُبایعُ رسولَ اهلل(ص) علی الکعبةِ ،قال :قُم یا علیُّ.
فقال علیُّ(ع)  :علی ما أبایعهم یا رسول اهلل؟ قال :علی أن یطاع اهلل فال یعصی ،و علی أن یمنعوا رسول
اهلل و أهل بیته و ذرّیّته ممّا یمنعون منه انفسهم و ذراعهم».

1

ترجمه:
«حسین بن زید بن علی بن الحسین(ع) از امــام صادق(ع) نقل کرده کـه فرمود :گواهی میدهم
که پدرم از پدر خود ،از جدّ خود امام حسین(ع) که فرمود« :هنگامیکه (گروهی از) انصار (از
مدینه) آمده بودند تا در کنار جمره عقبه (در منا) با رسول خدا(ص) بیعت کنند پیامبر اکرم(ص)
فرمود :ای علی ،برخیز (و از اینان بیعت بگیر) .علی(ع) عرض کرد :ای رسول خدا ،بر چه چیز از
ایشان بیعت بگیرم؟ حضرت فرمود :بر اینکه خدای متعال اطاعت شود و نافرمانی نگردد و بر

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .74
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اینکه از رسول خدا(ص) و اهلبیت و فرزندان او حمایت نمایند ،همانگونه که از خود و فرزندان
خود حمایت میکنند».

1

شرح:
خداوند به هنگام آفرینش انسان ،استعدادهاى قابل مالحظهای به او داد و مواهب بىشمارى در
اختیار او گذاشت .ازجمله :استعداد مطالعه اسرار آفرینش و شناخت پروردگار بهوسیله آنها و
همچنین عقل و هوش و ادراکى که بهوسیله آن پیامبرانش را بشناسد و دستورهاى آنها را بکار
بندد .خداوند با دادن این استعدادها عمالً از آنها پیمان گرفته که این استعدادها را عاطل و باطل
نگذارند و از آن در مسیر صحیح بهره گیرند و افراد انسان نیز به زبان حال و استعداد فریاد
برآوردهاند که «سَمِعْنا وَ أَطَعْنا» :شنیدیم و به کار بستیم .در سوره مائده آیه  7آمده است« :وَ اذْکُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مِیثاقَهُ الَّذِی واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذاتِ
الصُّدُورِ» 2.در تفسیر نمونه آمده است« :در اینکه منظور از این پیمان کدام پیمان است ،دو احتمال
وجود دارد ،نخست پیمانى که مسلمانان در آغاز اسالم در «حدیبیه» و یا «حجة الوداع» و یا «عقبه»
و یا همه مسلمانان به مجرد قبول اسالم بهطور ضمنى با خدا بستهاند و دیگر پیمانى که به حکم
فطرت و آفرینش ،هر کسى با خداى خود بسته است و همان است که گاهى از آن به نام «عالم
ذر» تعبیر مىشود .این پیمان وسیعترین و محکمترین و عمومىترین پیمانى است که خداوند از
بندگان خود گرفته است و همان است که على(ع) در خطبه اوّل نهجالبالغه به آن اشاره کرده
مىفرماید« :لیستادوهم میثاق فطرته».

 . 1همان.
 . 9و بیاد بیاورید نعمت خدا را بر شما و پیمانى را که مؤکّداً از شما گرفت ،آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از (مخالفت
فرمان) خدا بپرهیزید که خدا از درون سینهها آگاه است.
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«پیامبران براى این برانگیخته شدند که مردم را دعوت به وفا کردن به پیمان فطرت کنند» .بدیهى
است این پیمان وسیع ،همه مسائل دینى را نیز در برمیگیرد».

1

ماحصل بحث:
بنیامیه تا سال هشتم هجرت از دشمنان سرسخت اسالم بودند .در فتح مکه ،وقتی اقتدار
مسلمانان را دیدند چارهای جز پذیرش اسالم ندیدند ،لذا تظاهر به مسلمانی کردند .پس از رحلت
پیامبر(ص) در زمان عمر در دستگاه رهبری نفوذ کردند و در زمان عثمان مناصب حکومتی را
یکی پس از دیگری به دست آوردند .با شهادت امام علی(ع) تحمیل صلح بر امام حسن(ع) سلطه
همه جانبه خود را بر کل جهان اسالم گسترش دادند .تسلّط این قبیله سوداگر که هرگز اسالم را
باور نکرده بودند بر سرنوشت مسلمانان به معنای به خطر افتادن اساس اسالم بود .از این رو،
اولیاء خدا به طرق و شیوههای مختلف همواره روشنگری میکردند و ماهیّت پلید امویان و
خیانتهای آنها را بیان میکردند .پیامبر(ص) چون از کارشکنیها و نقض پیمانها و
بیحرمتیهایی که بنیامیه به فرزندان او روا خواهند داشت ،اطّالع داشت و از آینده امّت اسالمی
و دینی که سالها برای اجرای آن خوندل خورده بود بیمناک بود ،در مناسبتها و موقعیّتهای
مختلف سعی میکرد تا از مسلمانان بیعت بگیرد که بر سر عهد و پیمانی که با خدا و رسول و
جانشین او در روز عید غدیر بستهاند وفادار باشند تا به نوعی حجّت را بر آنها تمام کرده باشد.
 -4-1-3-2سخن امام حسین(ع) در مورد ازدواج آسان:

«و قال الحسین(ع) :لَمّا زَوَج (النبیُّ(ع)) فاطمَةَ عَلّیاً عَلی اَربَعَماَئةٍ وَ ثَمانینَ دِرهَماً فَامرَئه ُ النَّبیُّ(ص) اَن
یَجعَل ثُلثَیها فی العِطرِ وَ ثُلثاً فی الثِّیاب فَدَخلَ بِهِما وَ ما لَهُما فِراشُ الِّا قَروَةَ اُضحِیَةِ رَسولِ اهللِ وَ وَسادَةً
مِن اَدَمٍ حَشوُها

لیفٌ»2.

ترجمه:

 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج ،3ص.926
 . 9مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ، 53ص .119
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«پیامبر اکرم(ص) فاطمه زهرا(س) را به علی(ع) در برابر چهارصد و هشتاد درهم (مهر) ،تزویج
فرمود و دستور داد دو سوم آن را هزینه عطریات و یک سوم آن را هزینه لباس کنند و
پیامبر(ص) ایشان را به حجله درآورد درحالیکه بستری نداشتند جز یک پوست (که از شتر یا
گوسفند) قربانی رسول خدا(ص) آماده شده و یک بالش پوستی که از لیف خرما پر شده بود».

1

شرح:
بهطور طبیعى ،هر دختر و پسرى که به حدّ بلوغ و رشد رسیده باشد ،یک کشش باطنى به جنس
مخالف در خود احساس مىکند که این کشش و جاذبه نهان و ناپیدا باگذشت زمان و بارور شدن
توان جوانى ،به تدریج تمایلى شدید مىگردد تا آنجا که به صورت «خواستهاى حتمى و ضرورى»
خودنمایی مىکند .تنها راهى که مىتواند به همه خواستههاى جنسى مرد و زن پاسخ مناسب دهد
و روح پرالتهاب آنان را کامالً معتدل و آرام سازد ازدواج است .و ازآنجاکه یک عذر تقریباً عمومى
و بهانه همگانى براى فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده مسئله فقر و نداشتن امکانات مالى
است قرآن به پاسخ آن پرداخته مىفرماید« :وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ
إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ» 9.مفهوم آیه این است که :همه افراد جامعه
باید از هر راهی که میتوانند مانند :کمکهاى مالى ،پیدا کردن همسر مناسب ،تشویق به مسئله
ازدواج و باالخره پا در میانى براى حل مشکالتى که معموالً در این موارد بدون وساطت دیگران
انجام پذیر نیست ،مشکل ازدواج افراد جامعه را حل کنند .اهمّیّت این مسئله تا به آن پایه است که
در حدیثى از امیر مؤمنان على(ع) مىخوانیم:
«افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فى نکاح حتى یجمع اللَّه بینهما»« 3.بهترین شفاعت آن است که
میان دو نفر براى امر ازدواج میانجیگرى کنى ،تا این امر به سامان برسد».

 . 1همان.
 . 9مردان و زنان بى همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را ،اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان
را از فضل خود بىنیاز مىسازد ،خداوند واسع و آگاه است( .سوره نور ،آیه ) 39
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج  ،15ص .547
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در حدیث معروفی از پیامبر(ص) آمده که« :من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق اللَّه فى النصف
الباقى»« 1.کسى که همسر اختیار کند نیمى از دین خود را محفوظ داشته و باید مراقب نیم دیگر
باشد» چراکه غریزه جنسى نیرومندترین و سرکشترین غرایز انسان است که به تنهایى با دیگر
غرایز برابرى مىکند و انحراف آن نیمى از دین و ایمان انسان را به خاطر خواهد انداخت .باز در
حدیث دیگرى از پیامبر(ص) نقلشده« :شرارکم عزابکم»« 2بدترین شما مجردانند» .به همین دلیل
در آیات مورد بحث و همچنین روایات متعددى مسلمانان تشویق به همکارى در امر ازدواج
مجردان و هرگونه کمک ممکن به این امر شدهاند مخصوصاً اسالم در مورد فرزندان مسئولیّت
سنگینى بر دوش پدران افکنده ،و پدرانى را که در این مسئله حیاتى بىتفاوت هستند شریک جرم
انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه در حدیثى از پیامبر(ص) مىخوانیم« :من ادرک له ولد و
عنده ما یزوجه فلم یزوجه ،فاحدث فاالثم بینهما»« 3کسى که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات
تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند و درنتیجه فرزند مرتکب گناهى شود ،این گناه بر هر دو
نوشته مىشود» و باز به همین دلیل دستور مؤکّد داده شده است که هزینههاى ازدواج را اعم از
مهر و سایر قسمتها سبک و آسان بگیرند ،تا مانعى بر سر راه ازدواج مجردان پیدا نشود ،ازجمله
در مورد مهریه سنگین که غالباً سنگ راه ازدواج افراد کم درآمد است .در حدیثى از پیامبر
اکرم(ص) نقلشده« :شوم المرأة غالء مهرها»« 4زن بد قدم زنى است که مهرش سنگین باشد» .و
باز در حدیث دیگرى که در ذیل حدیث فوق واردشده مىخوانیم« «من شومها شدة مئونتها» 5یکى
از نشانههاى شوم بودن زن آن است که هزینه زندگى (یا هزینه ازدواجش) سنگین باشد .و از آنجا
که بسیارى از مردان و زنان براى فرار از زیر بار این مسئولیّت الهى و انسانى متعذر به عذرهایى از

 . 1همان.
 . 9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،7ص.992
 . 3همان.
 . 5مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج  ،15ص .564
 . 4همان.
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جمله نداشتن امکانات مالى مىشوند در آیات فوق صریحاً گفته شده است که «فقر» نمىتواند
مانع راه ازدواج گردد ،بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بىنیازى مىشود.
دلیل آنهم با دقّت روشن مىشود ،زیرا انسان تا مجرد است احساس مسئولیّت نمىکند نه ابتکار
و نیرو و استعداد خود را به اندازه کافى براى کسب درآمد مشروع بسیج مىکند و نه به هنگامیکه
درآمدی پیدا کرد در حفظ و بارور ساختن آن مىکوشد و به همین دلیل مجردان غالباً خانه به
دوش و تهى دستند .امّا بعد از ازدواج شخصیّت انسان تبدیل به یک شخصیّت اجتماعى مىشود و
خود را شدیداً مسئول حفظ همسر و آبروى خانواده و تأمین وسایل زندگى فرزندان آینده مىبیند،
به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را به کار مىگیرد و در حفظ درآمدهای خود و
صرفهجویى ،تالش مىکند و در مدّت کوتاهى مىتواند بر فقر چیره شود .بىجهت نیست که از
امام صادق(ع) روایتشده« :الرزق مع النساء و العیال»« 1روزى همراه همسر و فرزند است» و در
حدیث دیگرى از پیامبر(ص) روایتشده :مردى خدمت حضرتش رسید و از تهیدستى و
نیازمندى شکایت کرد پیامبر(ص) فرمود« :تزوج ،فتزوج فوسع له»« 2ازدواج کن ،او هم ازدواج کرد
و گشایش در کار او پیدا شد» بدون شک امدادهاى الهى و نیروهاى مرموز معنوى نیز به کمک
چنین افراد مىآید که براى انجام وظیفه انسانى و حفظ پاکى خود اقدام به ازدواج مىکنند.
نتیجه بحث:
ازدواج حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی(ع) به سادگی و بدون هیچگونه تشریفاتی انجام
پذیرفت و این در حالی بود که حضرت فاطمه زهرا(س) تنها دختر خلیفه مسلمین بود.

 . 1عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج  ،3ص.424
 . 9همان.
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 -4-1-3-3سخن امام حسین(ع) در مورد جنگ حنین

«کانَ ممَّن ثَبَتَ مَعَ النَّبی(ص) یَومَ حُنین :العَباس ،و علیَّ ،و اَبوسفیان بنُ الحارِثِ ،و عقیل ُ بن اَبی
طالبٍ ،وَ عبداهللِ ابنُ الزُبیرِ بن ِ عبدالمُطلب ،و الرُبیرُ بنُ العَوامِ ،و اُسامةُ بنُ

زَیدٍ»1.

ترجمه:
«محمد بن عثمان ،از امام حسین(ع) نقل کرده که فرمود« :این چند نفر از کسانیاند که در (ساعات
سخت) جنگ حنین ،در رکاب پیامبر اسالم(ص) پایدار ماندند :عباس ،حضرت علی(ع) ابوسفیان
بن حارث ،عقیل بن ابی طالب ،عبداهلل بن زبیر بن عبدالمطلب ،زبیر بن عوام و اسامة بن زید».

9

شرح:
خداوند در آیاتی چند از قرآن از جنگهای پیامبر(ص) نام برده است .هدف از ذکر آنها توسط
قرآن پرداختن به درسهای اخالقی حاصل از بیان آنهاست بهطور مثال :خداوند در سوره توبه
میفرماید« :لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئاً وَ
ضاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ

مُدْبِرِینَ»3.

در تفسیر نور آمده است :جنگ حُنین در منطقهاى نزدیک طائف ،میان مسلمانان و قبیلهى «هوازن»
درگرفت .در سال هشتم هجرى پیامبر(ص) براى مقابله با توطئه و تهاجم هوازن ،به آن منطقه
لشکرکشى کرد .سپاه ده هزار نفرى اسالم که مکه را فتح کرده بود ،به همراه دو هزار نفر از تازه
مسلمانان ،به آن سوى عزیمت کردند .جنگ و درگیرى پس از نماز صبح بود و مسلمانان که از

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .78

 . 9همان.
 . 3همانا خداوند در مواضع بسیارى شما را یارى کرده است و در روز حُنین (نیز شما را یارى کرد) آنگاه که فراوانى لشگرتان شما
را به غرور و اعجاب واداشت ،ولى این فزونىِ نفرات هیچ سودى براى شما نداشت و زمین با همهى گستردگىاش بر شما تنگ آمد،
پس شما پشت به دشمن فرار کردید( .سوره توبه ،آیه )95
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حملهى قبایل هوازن غافلگیر شده بودند ،اغلب پا به فرار گذاشتند و نظام سپاه اسالم در هم
ریخت ،ولى با مقاومت سرسختانهى گروهى ،سرانجام فراریان به فراخوانى پیامبر(ص) بازگشتند
و مجدّداً حمله آغاز شد و با کشته شدنِ صد نفر از مشرکان و تسلیم شدن بقیّه و به دست آمدن
غنائم بسیار ،جنگ حُنین با یارى خداوند به سود مسلمانان خاتمه یافت .این آیه بیان میکند که به
امدادهاى الهى در همه حال نیاز است ،چه در حال ضعف و چه در حال قدرت .در جنگ بدر با
مسلمانانِ اندک ،از نصرت الهى برخوردار شدند و در جنگ حنین با تعداد زیاد ،بازهم نصرت
الهى به یارى آمد.
بعد از آنکه حکومت اسالمی در مدینه بنانهاده شد رسول گرامی اسالم باید چارهای برای
مشکالت داخلی و خارجی میاندیشیدند و نیز میباید درصدد سر و سامان دادن امور برمیآمدند.
پیامبر در بدو ورود به مدینه با مشکالت زیر مواجه بودند:
الف) تأسیس حکومت در مدینه و انتخاب شدن رسول گرامی اسالم(ص) به عنوان رئیس مدینه،
باعث رنجش کسانی می شد که منتظر ریاست بودند .از طرفی یهود که در مدینه و اطراف آن از
امکانات وسیعی برخوردار بود نمیتوانست ببیند که یثربیان اکنون باالتر و برتر از آنان میباشند.
ب) تا آن زمان بزرگترین دشمن اسالم و مسلمین ،کفّار قریش بودند .آنها نه تنها از آزار جسمی
و روحی مسلمین دست نمیکشیدند ،بلکه امالک و اموال آنها را نیز به غارت برده و بدان وسیله
به تجارت میپرداختند و نیز به وسیله برخی از طایفهها برای مسلمین مزاحمت میآفریدند.
بنابراین مسلمین باید چارهای میاندیشیدند تا اوالً :از ناحیه یثرب و اطراف آن آسوده خاطر باشند
و از دیگر سو بتوانند اموال غارت شده خود را به دست آورند و به مشرکین بفهمانند که اکنون
اسیر آنها نمیباشند و دیگران را به اندیشه وادارند که درختی که روئیده است ،نه آن درختی است
که با نسیمی بر خود بلرزد و از ریشه کنده شود .اینگونه بود که جنگها یکی پس از دیگری آغاز
شد و در انتها آنکه ظفر یافت و به توفیق رسید اسالم و مسلمین بود و برای منافقان ،دشمنان،
معاندین و کفّار جز یأس و ناامیدی و شکست چیزی نماند .میتوان نبردهای رسول اکرم(ص) را
در دستهبندی زیر قرار داد:
43

.1جنگهای مشرکان با قریش :مهمترین این جنگها عبارت از بدر و احد و خندق میباشد.
.9مقابله با اهل ادیان :رسول اکرم(ص) بعد از ورود به مدینه با برقرار نمودن عقد اخوّت و
برادری بین انصار و مهاجر ،تمام امتیازات طرفین را حذف و آنها را به برادری ،برابری و سبقت
گرفتن در امر تقوا و دینداری ارشاد فرمودند .اینک یثربی که تا چندی قبل جوالنگاه دو قبیله اوس
و خزرج بود و هرکدام دیگری را به بهانههای واهی سرزنش و تهدید مینمود ،تبدیل به شهری
گردیده بود که تمام ساکنان آن یک هدف که اسالم باشد و یک امیر که رسول گرامی اسالم(ص)
باشد ،داشتند .این امر برای دو گروه سخت ناگوار بود.
گروه نخستین منافقان بودند که اینان توانایی سر برآوردن و اغتشاش نداشتند .گذشته از آن،
مردمانی بدنام بودند که کسی به حرف و عمل آنها اعتنایی نمیکرد .گروه دوّم یهود بود که اینان
نیز گر چه در اطراف مدینه پراکنده بودند ،ولی گروهی از آنها در شهر مدینه ساکن بودند و دارای
موقعیّ ت ممتازی بودند و مکنت فراوانی داشتند و از دست درازی مکیان و دیگر قبائل در امان
بودند .کشمکشهای یثربیان و جدالهای بیموردشان همیشه به سود این جماعت بود و  ...اما
اینک با برقراری عقد اخوّت ،جدالها به دوستی تبدیل شده بود و گروهها به گروه واحد .رسول
اکرم(ص) در بدو ورود به مدینه ،با یهودیان ساکن مدینه پیمان و معاهدهای امضاء نمودند تا بدان
وسیله در کنار یکدیگر بهطور مصالحه آمیزی روزگار سپری نمایند .امّا یهود به مرور زمان از عمل
به موافقتنامه ،اِبا ورزید و همعهد با دشمنان اسالم شد .گذشته از آن درصدد خدعه برآمدند و
تصمیم به قتل رسولاهلل(ص) گرفتند .بعد از این جریانات ،رسول مکرّم اسالم به نبرد با یهود
برخاست و در دو نبرد ،یهودیان را قلع و قمع نمود .یکی نبرد با بنی قریظه بود و دیگری که بین
یهود و اسالم درگرفت جنگ خیبر بود.
.3نبردهایی که با قبائل عرب انجام شد :قبایل اطراف مدینه و دورتر از آن گاهگاهی برای حکومت
نو پای مدینه مزاحمت ایجاد میکردند که این مزاحمتها گاه در قالب هم پیمان شدن با دشمنان
اسالم بود و گاه جبههگیری رو در رو با مسلمین.
45

آنچه در تاریخ ثبت است ،این است که تا زمانی آنها در جهت تالش برای نابودی اسالم
برمیآمدند و شروع به طرح پردازی و نقشه مینمودند رسول خدا هم با آنها برخورد مینمود که
نمونه بارز آن برخورد مسلمانان با یهودیان است .اوّلین نبردی که با قبائل انجام شد «غزوه ذات
الرقاع» است و دیگری نبرد «دومةالجندل» بود .از دیگر نبردهای رسول اکرم(ص) با قبائل یکی
غزوه بنیلحیان و دیگری نیز غزوه بنی المصطلق میباشد.
.5نبرد با کشورهای همسایه :در زمان رسول اکرم(ص) روم تنها امپراطوری بود که چشم طمع به
سرزمینهای اسالمی را داشت .زیرا حکومت ایران در حال اضمحالل بود و طوایف اطراف نیز
توانایی ایجاد مزاحمت برای مسلمین نداشتند .از طرفی روم تقریباً همسایه جزیرةالعرب بود و
هرگونه تحوّلی را در جزیرةالعرب به سود یا زیان خود میدید .اکنون در جزیرةالعرب صداهایی
بلند شده بود که حاکی از ظهور پیامبر آخرالزمان بود و این امر برای روم که متصدّی دین مسیح
بود ،گران میآمد .زیرا آنها توانسته بودند یهودیان را سرکوب نمایند .اینگونه بود که تصمیم
گرفت با اسالم به مبارزه برخیزد .رومیان و مسلمین سه بار رو در روی هم قرار گرفتند .اوّلین بار
در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد .رسول اکرم(ص) خبر یافت گروهی عظیم در محلّی به نام
دومةالجندل فراهم آمدهاند و بر مسافران و رهگذاران ستم میکنند و قصد مدینه را دارند .برای
دفع قصد ایشان با هزار مرد از مسلمانان به سوی آنان روانه شد .با نزدیک شدن مسلمین به مکان
مزبور معلوم شد که دشمن به طرف مغرب کوچ کرده است .دوّمین برخورد نیز نبرد موته بود.
 -4-1-3-4سخن پیامبر(ص) در مورد فضیلت امام حسین(ع)

«عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ(ع) قَالَ« :دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ عِنْدَهُ أُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ ،فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَرْحَباً بِكَ یَا أَبَاعَبْدِاللَّه ِ،یَا زَیْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ» .قالَ لَهُ أُبَیٌّ« :وَ کَیْفَ یَکُونُ یَا رَسُولَ اللَّهِ!
زَیْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَحَدٌ غَیْرُکَ؟» قَالَ« :یَا أُبَیُّ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ فِی
السَّمَاءِ أَکْبَرُ مِنْهُ فِی الْأَرْضِ ،إِنَّهُ لَمَکْتُوبٌ عَنْ یَمِینِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدًى وَ سَفِینَةُ نَجَاةٍ وَ إِمَامٌ غَیْرُ
وَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْرٌ وَ بَحْرُ عِلْمٍ وَ ذُخْرٌ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَکَّبَ فِی صُلْبِهِ نُطْفَةً طَیِّبَةً مُبَارَکَةً زَکِیَّةً ،وَ لَقَدْ
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لُقِّنَ دَعَوَاتٍ مَا یَدْعُو بِهِنَّ مَخْلُوقٌ إِلَّا حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَعَهُ ،وَ کَانَ شَفِیعَهُ فِی آخِرَتِه ِ،وَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ
کَرْبَهُ ،وَ قَضَى بِهَا دَیْنَهُ ،وَ یَسَّرَ أَمْرَهُ ،وَ أَوْضَحَ سَبِیلَه ُ،وَ قَوَّاهُ عَلَى عَدُوِّهِ ،وَ لَمْ یَهْتِكْ سِتْرَه .» »...

1

ترجمه:
«امام جواد(ع) از پدران خود از امام حسین(ع) نقل کرده که فرمود« :خدمت رسول خدا(ص)
رسیدم ،درحالیکه در نزد او ابی بن کعب بود» رسول خدا(ص) به من فرمود :خوشآمدی ای
اباعبداهلل ،ای زیور آسمانها و زمین .ابی عرض کرد« :ای رسول خدا چگونه غیر از شما کس
دیگری ،زیور آسمانها و زمین میشود؟ حضرت فرمود :سوگند به خدایی که مرا به حق به
پیامبری بر انگیخت ،حسین بن علی در آسمان بزرگوارتر از او در زمین است ،در سمت راست
عرش خدای عزوجل نوشته است( :حسین) چراغ هدایت ،کشتی نجات و امام خیر و برکت و
عزّت و فخر و دانش و ذخیره است و خدای متعال در صلب او فراهم آورده ،نطفه نیکوی
خجسته پاکیزهای را ،به او دعاهایی تفهیم شده که هیچ مخلوقی با آنها خدا را نمیخواند ،مگر
آن که خدای متعال با او محشورش فرماید و او در آخرت ،شفیعش باشد و خدا اندوه او را دور
سازد ،بدهی او را بپردازد ،کار او را آسان کند ،راهش را آشکار نماید ،او را بر دشمن نیرو بخشد
و پردهاش را ندرد».

9

شرح:
پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) طبق آیه  34سوره مبارکه نور ،نور آسمانها و زمین هستند« .اللَّهُ نُورُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،36ص .325
9

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .78
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یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ
یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ».

1

در زیارت جامعه آمده« :خلقکم اللَّه انوارا فجعلکم بعرشه محدقین»« :خداوند شما را نورهایى
آفرید که گرد عرش او حلقهزده بودید» و نیز در همان زیارتنامه آمده است« :و انتم نور االخیار و
هداة األبرار» :شما نور خوبان و هدایتکننده نیکوکاران هستید.
در تفسیر نور الثقلین نیز آمده است« :فی قول اهلل عز و جل :اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ
کَمِشْکاةٍ فاطمة(س) فیها مصباح الحسن المصباح فی زجاجة الحسین الزجاجة کأنها کوکب دری فاطمة
کوکب دری بین نساء أهل الدنیا توقد من شجرة مبارکة إبراهیم(ع) زیتونة ال شرقیة و ال غربیة ال
یهودیة و ال نصرانیة یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ امام منها بعد امام یَهْدِی اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یهدى اهلل لالئمة(ع) مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ».

2

نتیجه بحث:
پیامبر (ص) ابا عبداهلل (ع) را به عنوان امام معصوم معرفی کرد.
 -4-1-3-5سخن امام حسین(ع) در مورد نامگذاری علی(ع) به امیرالمؤمنین

«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ(ع) قَالَ :إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَى مُحَمَّدٍ أَنْ یَشْهَدَ لِعَلِیِّ بْنِ
أَبِی طَالِبٍ(ع) بِالْوَلَایَةِ فِی حَیَاتِهِ وَ یُسَمِّیَهُ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَدَعَا نَبِیُّ اللَّهِ بِسَبْعَةِ رَهْطٍ فَقَالَ :إِنَّمَا
دَعَوْتُکُمْ لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ أَقَمْتُمْ أَمْ کَتَمْتُمْ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ قُمْ فَسَلِّمْ عَلَى عَلِیٍّ بِإِمْرَةِ
الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَعَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ یَا عُمَرُ قُمْ فَسَلِّمْ
1

 .خداوند ،نور آسمان ها و زمین است .مثل نور او همچون چراغدانى است که در آن چراغى (پر فروغ) باشد .آن چراغ در میان

شیشهاى و آن شیشه همچون ستارهاى تابان و درخشان ،این چراغ از روغن درخت پر برکت زیتون بر افروخته است ،که نه شرقى
است و نه غربى( .روغنش به قدرى صاف و شفّاف است) که بدون تماس آتش نزدیک است (شعلهور شود و) روشنى دهد .نورى
است بر فراز نور دیگر .هر کس را که خداوند بخواهد به نور خویش هدایت مىکند و خداوند براى مردم مثلها مىزند و به هر
چیزى آگاه است.
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج  ،3ص .629
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عَلَى عَلِیٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ نُسَمِّیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ . ...
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّمَا دَعَوْتُکُمْ لِهَذَا الْأَمْرِ لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ اللَّهِ أَقَمْتُمْ أَمْ تَرَکْتُم».

1

«امام باقر(ع) ،از امام سجاد(ع) ،از امام حسین(ع) نقل کرده که فرمود :خدای سبحان ،جبرئیل را به
سوی محمد(ص) فرستاد تا او را در حیات خود از (امّتش) ،برای والیت علی بن ابی طالب ،گواه
بگیرد و او را قبل از رحلت خود« ،امیر مؤمنان» بنامند ،از این رو پیامبر اکرم(ص) (سران) نه دسته
را فراخواند» و (به آنان) فرمود :من شما را فراخواندم تا در زمین گواهان (محضر) خدا باشید،
خ واه (بر این گواهی وفا کرده) ،قیام کنید یا (نافرمانی کرده آن را) پنهان دارید .سپس فرمود :ای
ابابکر ،برخیز و بر علی(ع) به عنوان «امیرالمؤمنین» سالم کن ،عرض کرد :آیا این به فرمان خدا و
پیامبرش میباشد؟ فرمود :آری« ،پس برخاست و بر حضرت علی(ع) به عنوان امیر مؤمنان سالم
کرد».
سپس فرمود :ای عمر برخیز و به عنوان «امیر مؤمنان» بر علی سالم کن ،عرض کرد :آیا به فرمان
خدا و پیامبرش او را «امیر مؤمنان» بنامیم؟ فرمود :آری ،پس برخاست و بر حضرت علی(ع) سالم
کرد  ...رسول خدا(ص) فرمود :هرآینه شما را برای این امر ،فراخواندم تا شاهدان (محضر) خدا
باشید ،خواه به آن قیام کنید یا آن را پنهان دارید».

9

شرح:
مسئله خالفت و جانشینی حضرت علی(ع) در چندین آیه از آیات قرآن بیان شده ازجمله:

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،37ص .334
 . 9پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی مؤیدی
،پیشین ،صص.84 ، 85 ،
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 .1آیه  3سوره مبارکه مائده« :الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ
دِیناً» 1 .احتمالی که تمام مفسّران شیعه آن را در کتب خود آوردهاند و روایات متعدّدى آن را تأیید
مىکند و با محتویات آیه کامالً سازگار است این است که :منظور روز غدیر خم است ،روزى که
پیامبر اسالم(ص) ،امیر مؤمنان على(ع) را رسماً براى جانشینى خود تعیین کرد ،آن روز بود که
کفّار در میان امواج یأس فرو رفتند ،زیرا انتظار داشتند که آئین اسالم قائم به شخص باشد و با از
میان رفتن پیغمبر(ص) اوضاع به حال سابق برگردد و اسالم تدریجاً برچیده شود ،امّا هنگامىکه
مشاهده کردند مردى که ازنظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر(ص) در میان مسلمانان
بىنظیر بود به عنوان جانشین پیامبر(ص)انتخاب شد و از مردم براى او بیعت گرفت یأس و
نومیدى نسبت به آینده اسالم آنها را فراگرفت و فهمیدند که آئینى است ریشهدار و پایدار .آن روز
بود که نعمت خدا با تعیین رهبر الیقى همچون حضرت على(ع) براى آینده مردم تکامل یافت.
پیامبر(ص) در حدیثی فرمود« :اللَّه اکبر على اکمال الدین و اتمام النعمة و رضى الرب برسالتى و
بالوالیة لعلى(ع) من بعدى ،ثم قال من کنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و
انصر من نصره و اخذل من خذله».

9

 . 1حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِالَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ
ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ
أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.
گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که
بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگرى مرده باشند و باقی مانده صید حیوان درنده ،مگر آنکه (به
موقع بر آن حیوان برسید و) آن را سر ببرید و حیواناتى که روى بتها (یا در برابر آنها) ذبح شوند (همگى) بر شما حرام است و
(همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان بوسیله چوبههاى تیر مخصوص بختآزمایى ،تمام این اعمال فسق و گناه است ،امروز کافران
از (زوال) آئین شما مایوس شدند ،بنابراین از آنها نترسید و از (مخالفت) من بترسید ،امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را
بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم ،امّا آنها که در حال گرسنگى دستشان بغذاى دیگرى نرسد و
متمایل به گناه نباشند (مانعى ندارد که از گوشتهاى ممنوع بخورند) خداوند آمرزنده و مهربان است.
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج  ،1ص .482
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اللّه اکبر بر تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خشنودى خداوند از رسالت من و والیت
على(ع) بعد از من ،سپس فرمود :هر کس من موالى اویم على(ع) موالى او است ،خداوندا،
آنکس که او را دوست بدارد دوست بدار ،و آنکس که او را دشمن دارد ،دشمن بدار ،هر کس او
را یارى کند یارى کن و هر کس دست از یاریاش بردارد دست از او بردار.
.9آیه  67سوره مبارکه مائده« :یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ
رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ» 1.جملهبندیهای آیه و لحن خاص
و تأکیدهاى پیدرپی آن و همچنین شروع شدن با خطاب «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ» که تنها در دو مورد از
قرآن مجید آمده و تهدید پیامبر(ص) به عدم تبلیغ رسالت در صورت کوتاهى کردن که منحصراً
در این آیه از قرآن آمده است ،نشان مىدهد که سخن از حادثه مهمّى در میان بوده است که عدم
تبلیغ آن مساوى بوده است با عدم تبلیغ رسالت.
به عالوه این موضوع ،مخالفان سرسختى داشته که پیامبر(ص) از مخالفت آنها که ممکن بوده
است راستى چه مسئله مهمّى در این آخرین ماههاى عمر پیامبر(ص) مطرح بوده که آیه فوق
اینچنین درباره آن تأکید مىکند؟ این نیز جاى تردید نیست که وحشت و نگرانى پیامبر(ص)
براى شخص خود و جان خود نبوده بلکه براى کارشکنیها و مخالفتهاى احتمالى منافقان بوده
که نتیجه آن براى مسلمانان خطرات یا زیانهایى به بار مىآورد .آیا مسئلهای جز تعیین جانشین
براى پیامبر(ص) و سرنوشت آینده اسالم و مسلمین مىتواند واجد این صفات بوده باشد
مشکالتى براى اسالم و مسلمین داشته باشد ،نگران بوده و به همین جهت خداوند به او تأمین
میدهد.
 .3آیه  44سوره مبارکه مائده:

1

 .اى پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامالً (به مردم) برسان و اگر نکنى ،رسالت او را انجام ندادهاى و

خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم نگاه مىدارد و خداوند جمعیّت کافران (لجوج) را هدایت نمىکند.
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«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ».

1

«از «عبد اللّه بن عباس» چنین نقلشده :که روزى در کنار چاه زمزم نشسته بودم و براى مردم از
قول پیامبر(ص) حدیث نقل مىکردم ناگهان مردى که عمامهاى بر سر داشت و صورت خود را
پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پیغمبر اسالم(ص) حدیث نقل میکرد او نیز
با جمله «قال رسول اللّه» حدیث دیگرى از پیامبر(ص) نقل مىنمود .ابن عباس او را قسم داد تا
خود را معرّفى کند ،او صورت خود را گشود و صدا زد اى مردم ،هر کس مرا نمىشناسد بداند
من ابوذر غفارى هستم با این گوشهاى خودم از رسول خدا(ص) شنیدم و اگر دروغ مىگویم هر
دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ مىگویم هر دو کور باد،
که پیامبر(ص) فرمود« :على قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله»« .على(ع)
پیشواى نیکان است و کشنده کافران ،هر کس او را یارى کند ،خدا یاریاش خواهد کرد ،و هر
کس دست از یاریاش بردارد ،خدا دست از یارى او بر خواهد داشت» .سپس ابوذر اضافه کرد:
اى مردم روزى از روزها با رسول خدا(ص) در مسجد نماز مىخواندم ،سائلى وارد مسجد شد و
از مردم تقاضاى کمک کرد ،ولى کسى چیزى به او نداد ،او دست خود را به آسمان بلند کرد و
گفت :خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضاى کمک کردم ولى کسى جواب
مساعد به من نداد ،در همین حال حضرت على(ع) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست
راست خود اشاره کرد .سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد،
پیامبر(ص) که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد ،هنگامیکه از نماز فارغ شد ،سر
بهسوی آسمان بلند کرد و چنین گفت« :خداوندا برادرم موسى از تو تقاضا کرد که روح او را
وسیع گردانى و کارها را بر او آسان سازى و گره از زبان او بگشایى تا مردم گفتارش را درک کنند

1

 .سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند و نماز را بر پا مىدارند و در حال رکوع زکات

مىپردازند.
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و نیز موسى درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهى و بهوسیله او
نیرویش را زیاد کنى و در کارهایش شریک سازى.
خداوندا ،من محمد پیامبر و برگزیده توأم ،سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسانساز ،از
خاندانم على(ع) را وزیر من گردان تا بهوسیله او ،پشتم قوى و محکم گردد» .ابوذر مىگوید :هنوز
دعاى پیامبر(ص) پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر(ص) گفت :بخوان ،پیامبر(ص)
فرمود :چه بخوانم ،گفت بخوان« :إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا .» ...

1

نتیجه بحث:
تعهّد زبانی پیامبر(ص) از بزرگان سران نُهگانه برای جانشینی حضرت علی(ع) برای اتمام حجّت
با آنها بود.
 -4-1-3-6سخن امام حسین(ع) در مورد اختالف اصحاب پیامبر بعد از ایشان

«عن الحسین بن علیّ(ع) قال :خَبَّأَ الَّنبیُّ(ص) لِابنِ صَیّادٍ دُخاناً ،فَسَألَهُ عَمّا خَبَّبأَ لَهُ ،فَقالَ :دَخ ،فَقالَ:
اخسأ فلن تعدو أصلَكَ ،فَلمّا وَلّی رَسولُ اهللِ(ص) قالَ القومُ :و ماذا قالَ؟ قالَ بَعضُهُم :دخ ،و قال
بعضُهُم :بَل ذخ ،فقال رسول اهللِ(ص) هذا و انتُم معی تختلفون! فأنتم بعدی أشَدَ اختالفاً».

9

ترجمه:
«از حسین بن علی(ع) روایت شده که فرمود :پیامبر اکرم(ص) برای ابن صیاد ،3دودی پنهان
و از او پرسید که چه چیز برایش پنهان کرده است؟ فرمود :از من دور شو که هرگز از اصل
(ناسپاس و کفر آمیز) خود نمیگذری ،پس چون رسول خدا(ص) پشت نمود ،مردم گفتند :او چه

 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،3ص .395
 . 9مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،52ص .42
 . 3ابن صیاد معاند لجوجی بود که بر شر و بدیهای خود اصرار میورزیده است.
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گفت؟ بعضی گفتند« :دخ» ،بعضی گفتند «ذخ» ،رسول خدا(ص) فرمود :با منید و اینگونه اختالف
دارید ،پس از من اختالف شما سختتر خواهد شد».

1

شرح:
روح اسالم تسلیم است ،آنهم تسلیم بىقید و شرط در برابر فرمان خدا و رسول این معانی در
آیاتی چند از قرآن مجید آمده ازجمله آیه  96سوره مبارکه احزاب« :وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا
قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً
مُبِیناً» 9.همچنین خداوند در آیه  42سوره مبارکه نساء میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ
أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیالً».

3

«شیخ سلیمان حنفى قندوزى که از دانشمندان معروف اهل تسنن است در کتاب ینابیع المودة از
کتاب «مناقب» از «سلیم بن قیس هاللى» نقل مىکند که روزى مردى به خدمت حضرت على(ع)
آمد و پرسید :کمترین چیزى که انسان در پرتو آن جزء مؤمنان خواهد شد چه چیز است؟ و نیز
کمترین چیزى که با آن جزء کافران و یا گمراهان مىگردد کدام است؟ امام فرمود :امّا کمترین
چیزى که انسان به سبب آن در زمره گمراهان درمىآید این است که حجّت و نماینده خدا و
شاهد و گواه او را که اطاعت و والیت او الزم است نشناسد ،آن مرد گفت :یا امیرالمؤمنین آنها را
براى من معرّفى کن ،حضرت على(ع) فرمود :همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر(ص)
قرار داده و فرموده« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» .آن مرد گفت
فدایت شوم بازهم روشنتر بفرما حضرت على(ع) فرمود :همانهایى که رسول خدا(ص) در

 . 1همان.
 . 9و هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارند هنگامىکه خدا و رسولش امرى را مقرّر کنند ،از سوى خود امر دیگرى را اختیار کنند و هر
کس خدا و رسولش را نافرمانى نماید ،پس بدون شک به گمراهى آشکارى گرفتار شده است.
 . 3اى کسانى که ایمان آوردهاید ،اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را
به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید ،این براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
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موارد مختلف و در خطبه روز آخر عمرش از آنها یادکرده و فرمود« :انى ترکت فیکم امرین لن
تضلوا بعدى ان تمسکتم بهما کتاب اللّه و عترتى أهل بیتی»« .من در میان شما دو چیز به یادگار
گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد کتاب خدا و
خاندانم».

1

همچنین خداوند میفرماید« :وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ
الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً

مُبِیناً»2.

نتیجه:
تدبّر کافی در تاریخ صدر اسالم ،به ویژه سیره شریف نبوی بر پیشانی بسیاری از صحابه مُهر این
اِتّهام را میزند که اسالمی طمع ورزانه داشتهاند نه ایمانی خالصانه ،زیرا تحلیل وقایع و
رویدادهای این دوره به روشنی نشان میدهد که رفتار و موضعگیریهای این دسته از صحابه،
مصداق بارز رفتار منافقان است .وقوع چنین حالتی هم در مکه مکرمه و پیش از هجرت به مدینه
و هم پس از هجرت و برپایی دولت اسالمی در مدینه منوره و پیرامون آن امکان داشته است.
مطالعات نشان میدهد که جریان نفاق با ورود پیامبر اکرم(ص) به مدینه منوره آغاز نشد ،بلکه از
همان آغاز ظهور اسالم در مکه مکرمه در صف جامعه اسالمی نفوذ کرد و پس از ورود
پیامبر(ص) به مدینه و تشکیل دولت اسالمی به صورت یک پدیده خطرناک اجتماعی ظاهر شد و
پیامبر(ص) همه این جریانات را از روز نخست میدانست.
 -4-1-3-7سخن امام حسین(ع) در مورد پرسشهای مرد یهودی از پیامبر(ص)

«عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(ع) قَالَ :جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ الَّذِی یُوحَى إِلَیْكَ کَمَا أُوحِیَ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَسَکَتَ

 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج ،3ص.555
 . 9و هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارند هنگامىکه خدا و رسولش امرى را مقرّر کنند ،از سوى خود امر دیگرى را اختیار کنند و هر
کس خدا و رسولش را نافرمانى نماید ،پس بدون شک به گمراهى آشکارى گرفتار شده است.
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النَّبِیُّ(ص) سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِینَ قَالُوا إِلَى مَنْ إِلَى الْعَرَبِ أَمْ إِلَى الْعَجَمِ أَمْ إِلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ یَا مُحَمَّدُ یا أَیُّهَا
النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً قَالَ الْیَهُودِیُّ الَّذِی کَانَ أَعْلَمَهُمْ یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَسْأَلُكَ عَنْ عَشْرِ
کَلِمَاتٍ أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ حَیْثُ نَاجَاهُ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ قَالَ النَّبِیُّ(ص) سَلْنِی قَالَ أَخْبِرْنِی یَا مُحَمَّدُ عَنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِی اخْتَارَهُنَّ اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ(ع) حَیْثُ بَنَى
الْبَیْتَ قَالَ النَّبِیُّ(ص) نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ...
قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ
رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ أَخْرَجَ رَقّاً أَبْیَضَ فِیهِ جَمِیعُ مَا قَالَ النَّبِیُّ(ص) وَ قَالَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا اسْتَنْسَخْتُهَا إِلَّا مِنَ الْأَلْوَاحِ الَّتِی کَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى بْنِ
عِمْرَانَ وَ لَقَدْ قَرَأْتُ فِی التَّوْرَاةِ فَضْلَكَ حَتَّى شَکَکْتُ فِیهَا یَا مُحَمَّدُ وَ لَقَدْ کُنْتُ أَمْحُو اسْمَكَ مُنْذُ أَرْبَعِینَ
سَنَةً مِنَ التَّوْرَاةِ کُلَّمَا مَحَوْتُهُ وَجَدْتُهُ مُثْبَتاً فِیهَا وَ لَقَدْ قَرَأْتُ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَا یُخْرِجُهَا غَیْرُکَ
وَ أَنَّ فِی السَّاعَةِ الَّتِی تُرَدُّ عَلَیْكَ فِیهَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ یَکُونُ جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِینِكَ وَ مِیکَائِیلُ عَنْ یَسَارِکَ وَ
وَصِیُّكَ بَیْنَ یَدَیْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) صَدَقْتَ هَذَا جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِینِی وَ مِیکَائِیلُ عَنْ یَسَارِی وَ
وَصِیِّی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ(ع) بَیْنَ یَدَیَّ فَآمَنَ الْیَهُودِیُّ وَ حَسُنَ

إِسْلَامُه»1.

ترجمه:
«از حسن بن على(ع) نقل مىکند که یک نفر یهودى خدمت پیامبر اکرم(ع) رسیده گفت :تو
مدّعى هستى پیامبرم و به من وحى مىشود مانند موسى بن عمران .پیامبر اکرم(ص) ساعتى
سکوت نمود بعد فرمود :آرى من بهترین فرزند آدم هستم فخرى نیست من خاتمالنبیین و پیشواى
متّقین و پیامبر پروردگار جهانیانم .گفتند مبعوث به جانب کدام گروه شدهاى عربها یا عجمها یا
ما خداوند این آیه را نازل نمود« :قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً»....

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،2ص .925
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آن یهودى که از همه داناتر بود گفت :من از ده کلمهاى که خداوند با موسى بن عمران در بقعه
مبارکه مناجات نمود که جز پیامبر مرسل یا ملک مقرّب کسى نمىداند مىپرسم فرمود :بپرس
گفت :بگو به من کلماتى را که خداوند براى ابراهیم انتخاب کرد موقعى که خانه خدا را
مىساخت فرمود آن کلمات این است «سبحان اهلل و الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر.»...
درست است یا محمد(ص) من گواهى مىدهم به «ال اله اال اهلل» و اینکه تو بنده و پیامبر او و
خاتم پیامبران و پیشواى متّقین و رسول ربالعالمینی پس از اسالم آوردن نوشتهاى سفید خارج
کرد که در آن تمام گفتار پیامبر اکرم(ص) نوشته بود و گفت :یا رسولاهلل ،قسم به آن کسى که تو
را به حق مبعوث نموده این مطالب را نسخهبردارى نکردهام مگر از الواحى که خدا براى موسى
بن عمران نوشته بود در تورات فضیلت تو را خواندم بهطوری که به شک افتادم .چهل سال است
که نام تو را از تورات محو مىکنم و پیوسته مىبینم باز نوشته است .در تورات خواندم که این
مسائل را جز تو بیرون نمىآورد و در آن ساعتى که این مسائل به تو عرضه مىشود جبرئیل طرف
راست و میکائیل طرف چپ و وصیّت در مقابل تو است .پیامبر اکرم(ص) فرمود راست مىگویى
این جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ و وصیّم على بن ابیطالب(ع) است .در مقابل من
یهودى ایمان آورد و نیکو ایمانى پیدا کرد».

1

شرح:
بدون شک آنچه امروز در دست یهود و نصارى به نام تورات و انجیل است کتابهاى نازلشده
بر پیامبران بزرگ خدا یعنى موسى و مسیح نیست ،بلکه مجموعهاى است از کتبى که به وسیله
یاران آنها یا افرادى که بعد از آنها پا به عرصه وجود گذاشتند تألیف یافته ،یک مطالعه اجمالى در
این کتابها گواه زنده این مدّعا است ،خود مسیحیان و یهود نیز ادّعایى جز این ندارند.
ولى با این حال شک نیست که قسمتى از تعلیمات موسى و عیسى و محتواى کتب آسمانى آنها
در ضمن گفتههاى پیروانشان به این کتابها انتقال یافته است ،به همین دلیل نمىتوان همه آنچه

 . 1همان.
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را در عهد قدیم (تورات و کتابهاى وابسته به آن) و عهد جدید (انجیل و کتب وابسته به آن)
آمده است پذیرفت و نه همه آن قابلانکار است ،بلکه مخلوطى است از تعلیمات این دو پیامبر
بزرگ ،با افکار و اندیشههاى دیگران .به هر حال در کتابهاى موجود تعبیرات فراوانى که بشارت
به ظهور بزرگى که نشانههاى آن جز بر اسالم و آورنده آن تطبیق نمىکند دیده مىشود .در
چندین آیه از آیات قرآن به آمدن پیامبر آخرالزمان اشاره شده از جمله آیه  6سوره مبارکه صف:
«وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً
بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ

مُبِینٌ»1.

«در روایتی حضرت رسول(ص) فرمود :که براى من نامهایى است:
 .1منم احمد  .9منم محمد  .3منم ماحى چنانکه خداوند به سبب من محو میکند کفر را
 .5منم حاشرى که مردم بر قدمهاى من محشور میشوند  .4منم عاقبتى که بعد از من پیامبرى
نیست».

9

نتیجه بحث :
یکی از شاخههای جریان نفاق ،منافقان اهل کتاب بودند .جریان چنین بود که پس از روزگار
عیسی بن مریم(ع) ،اهل کتاب چشمانتظار ظهور خاتم پیامبران(ص) بودند و برای فرارسیدن
هنگام ظهور آن حضرت لحظهشماری میکردند ،زیرا از پیامبرانشان و نیز جانشینان آنها مژده آمدن
وی را شنیده بودند و حتّی نسبت به ویژگیهای روحی و جسمی آن حضرت آگاهی داشتند .آنان
نامها ،لقبها و کنیههای پیامبر(ص) را میدانستند و جزئیّات شخصیّت وی را همانند شخصیّت
فرزندانشان بهطور کامل میشناختند.

1

 .و به یاد آورید هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت :اى بنى اسرائیل ،من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالىکه تصدیق

کننده کتابى که قبل از من فرستاده شده یعنى تورات مىباشم و بشارت دهنده به رسولى هستم که بعد از من مىآید و نام او احمد
است ،هنگامى که او (احمد) با معجزات و دالئل روشن به سراغ آنها آمد گفتند این سحرى است آشکار.
 . 9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مترجمان ،پیشین ج  ، 2ص .592
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این انتظار جدّی آنان را وادار کرد تا شهر و دیارشان را ترک گفته به سرزمینی که پیامبر بدان جا
هجرت میکند و آنان اخبارش را نسلی پس از نسل دیگر به ارث برده بودند کوچ کنند .یهودیان
در سرزمین مدینه اموالی به دست آوردند .پس از مدّتی دو قبیله اوس و خزرج که در آن سرزمین
سکونت داشتند و قدرتمند شده بودند اموال یهودیان را تصاحب کردند یهودیان میگفتند« :روزی
که محمد ظهور کند شما را از سرزمین ما بیرون میراند و اموالمان را باز پس میگیرد» .پس از
ظهور حضرت محمد(ص) انصار به او ایمان آوردند و یهود انکارش کردند .دلیل این انکار این
بود که یهود توقع نداشتند که رسول خدا(ص) آنها را در ردیف دیگر مردم قرار دهد و یا دیگران
آن را برتر از ایشان به شمارد و موقعیّت ممتاز مادی و معنوی و اجتماعیشان را به خطر بیندازد.
وقتی دیدند که مردم نزد پیامبر(ص) ازنظر حقوق و وظایف همانند دانههای شانه مساوی هستند
و مالک برتریشان تقواست( ،از پذیرش حق) سرباز زدند و به گذشته خود بازگشتند و از هوای
نفس پیروی کردند و نسبت به حقیقتی که نزدشان شناختهشده بود کفر ورزیدند .و در شمار
سرسختترین دشمنان اسالم و مسلمانان درآمدند و نتیجه آن شد که به صفوف دشمنان پیوستند.
پس از آنکه دعوت حضرت محمد(ص) نیرو گرفت و پشتوانه یافت و همه نیروهای مخالف
درهمشکسته شدند ،کسانی که مقابلش قرارگرفته بودند درصدد برآمدند تا اهدافی را که با زور و
جنگ به دست نیاورده بودند ،از راه مکر و فریب و نیرنگ کسب کنند.
یهودیان ،فریبکاری را با شیوه تخریب از داخل دنبال میکردند .به همین دلیل منتظر فرصتی بودند
که نقشه خود را عملی کنند .اینان ابتدا در برخی از صحابه اعمال نفوذ کردند و سپس شماری از
عالمان خود را که در کار اعمال از درون استاد بودند ،به صفوف مسلمانان نفوذ دادند تا یکی از
شاخههـای جریان نفاق را از درون حرکت اسالم تشکیل دهند .که این جریان در روز عاشورا به
نتیجه رسید.
 -4-1-3-8سخن امام حسین(ع) در مورد تعداد امامان

«عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ(ص) قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَ أَخِی عَلَى جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَأَجْلَسَنِی عَلَى
فَخِذِهِ الْأَیْسَرِ وَ أَجْلَسَ أَخِیَ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قَبَّلَنَا وَ قَالَ بِأَبِی أَنْتُمَا مِنْ إِمَامَیْنِ سِبْطَیْنِ
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اخْتَارَکُمَا اللَّهُ مِنِّی وَ مِنْ أَبِیکُمَا وَ مِنْ أُمِّکُمَا وَ اخْتَارَ مِنْ صُلْبِكَ یَا حُسَیْنُ تِسْعَةَ أَئِمَّةٍ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ وَ
کُلُّهُمْ فِی الْفَضْلِ وَ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ

تَعَالَى»1.

ترجمه:
«امام سجاد(ع) از امام حسین(ع) نقل کرده که فرمود« :من و برادرم (در خردسالی) ،نزد جدّ خود
رسول خدا(ص) رفتیم ،او مرا بر یک ران خود نشانید و برادرم حسن را بر ران دیگر ،سپس ما را
بوسید و فرمود :پدرم فدای شما دو امام صالح باد ،خدای متعال شما را از من و پدر و مادرتان،
برگزیده است و از صلب تو ای حسین ،نه امام دیگر».

9

شرح:
یکى از مهمترین مسائل اسالمى ،مسئلهی رهبرى و مرجع واقعى مسلمین در مسائل مختلف دینى
و اجتماعى است .براى یک فرد با ایمان همه اطاعتها باید به اطاعت پروردگار منتهى شود و
هرگونه رهبرى باید از ذات پاک او سرچشمه گیرد و طبق فرمان او باشد ،زیرا حاکم و مالک
تکوینى جهان هستى او است .خداوند در مورد رهبر دینی مسلمین میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ .»...

3

در این آیه ،خداوند فرمان به پیروى از پیامبر(ص) مىدهد ،پیامبرى که معصوم است و هرگز از
روى هوى و هوس ،سخن نمىگوید ،پیامبرى که نماینده خدا در میان مردم است و سخن او
سخن خدا است و این منصب و موقعیّت را خداوند به او داده است ،بنابراین اطاعت از خداوند،
 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،96ص .944
 . 9همان.
 . 3یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیالً.
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را و هر که در چیزى نزاع کردید آن را به
خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید ،این براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است( .سوره نساء،
آیه.)42
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مقتضاى خالقیّت و حاکمیّت ذات او است ،ولى اطاعت از پیامبر(ص) مولود فرمان پروردگار
است و به تعبیر دیگر خداوند واجب االطاعة بالذات است ،و پیامبر(ص) واجب االطاعة بالغیر و
شاید تکرار «اطیعوا» در آیه اشاره به همین موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت دارد «و اطیعوا الرسول»
و مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا االمر مىدهد که از متن جامعه اسالمى برخاسته و حافظ
دین و دنیاى مردم است.
در حدیث جابر آمده است :وقتی خداوند آیهی «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و
اولیاالمر منکم» را بر پیامبرش محمد(ص) نازل کرد ،من به او عرض کردم« :یا رسولاهلل ما خدا و
رسولش را شناختیم ،امّا «اولیاالمر» که خداوند اطاعت و پیروی آنان را دوشادوش اطاعت تو قرار
داده است ،چه کسانیاند؟» ایشان فرمودند« :هم خلفائی یا جابر و أئمة المسلمین من بعدی ،أولهم
علی بن أبی طالب ،ثم الحسن ،ثم الحسین ،ثم علی بن الحسین ،ثم محمد بن علی المعروف فی التوراة
بالباقر ،ستدرکه یا جابر فإذا لقیته فاقرأه منی السالم ،ثم الصادق جعفر بن محمد ،ثم موسى بن جعفر،
ثم علی بن موسى ،ثم محمد بن علی ،ثم علی بن محمد ،ثم الحسن بن علی ،ثم سمیی و کنیی حجة اهلل
فی أرضه ،و بقیته فی عباده ابن الحسن بن علی ،ذاک الذی یفتح اهلل تعالى ذکره على یدیه مشارق
األرض و مغاربها ،ذاک الذی یغیب عن شیعته و أولیائه غیبة ال یثبت فیها على القول بإمامته إال من
امتحن اهلل قلبه لإلیمان».

1

ای جابر ،آنان جانشینان من و امامان مسلمانان بعد از من هستند ،که اوّل ایشان
علی بن ابیطالب(ع) است و بعد از او به ترتیب حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن
علی ،که در تورات به باقر معروف است ،و تو ای جابر ،او را میبینی ،در آن موقع سالم مرا به او
برسان .بعد از او جعفر بن محمدصادق و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و
علی بن محمد و حسن بن علی میباشند و بعد از او امام هم نام و هم کنیهی من ،حجّت خدا بر
روی زمینش و آخرین نشانهی پروردگار در میان بندگانش ،پسر حسن بن علی است .او کسی

 . 1بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بنیاد بعثت ،تهران ،بی چا1576 ،ق ،ج ،9ص.123
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است که خداوند متعال سراسر زمین را به دست او فتح میکند .او کسی است که از شیعیان و
دوستان خود پنهان میشود ،بهطوریکه بر امامت او کسی پابرجا نخواهد ماند ،مگر آنکسی که
خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد.
نتیجه بحث:
.1معرّفی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به عنوان امامان بر حق توسط رسول خدا(ص) بود.
.9محبّتها و نوازشها و بوسیدنهای مکرّر امام حسن و امام حسین(ع) توسّط پیامبر اکرم(ص) تا
همه بدانند این دو امام همام تا چه اندازه مورد توجّه نبی اکرم هستند تا حجّت بر کسانی که در
برابر ایشان قرار خواهند گرفت تمام شود.
 -4-1-3-9سخن امام حسین(ع) در مورد حفظ چهل حدیث

«عَنْ اَبیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ(ع) قَالَ« :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَوْصَى إِلَى اَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ ابِی طَالِبٍ(ع)
وَ کَانَ فِیمَا أَوْصَى بِهِ اَنْ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی اَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَطْلُبُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ
رَفِیقاً»و.»...

1

ترجمه:
«امام سجاد(ع) از امام حسین(ع) نقل کرده که فرمود :رسول خدا(ص) به امیر مؤمنان علی بن
ابیطالب(ع) توصیههایی فرمود ،ازجمله اینکه :ای علی ،هر که از امّت من ،چهل حدیث حفظ کند
که با آنها رضای خدای سبحان و سرای آخرت را بجوید ،خدا او را در روز قیامت با پیامبران و
صدّیقان و شهیدان و شایستگان ،محشور کند و آنان چه نیکو همدمانی هستند».
شرح:

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،9ص .145
 . 9همان.
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9

رسول خدا(ص) از جهت عقل ،کمال و حکمت برترین شخصّیت عالم انسانیّت است و به قول
قرآن «و ماینَطقُ عن الهوی» 1میباشد .و لذا از طرف خدای متعال به عنوان الگو و اسوه حسنه
معرّفی و تبعیّتش واجب شمرده شده است.
اساساً مسائل اعتقادی ،اخالقی و احکام اسالم در دو مجموعه کتاب و سنت بیان شده است
بنابراین تبیین و تفسیر قرآن کریم در سنت نهفته است و لذا کسانی که از سنت پیامبر و اهلبیت
آن حضرت دست کشیدند در کلّیّه حقایق دینی گرفتار کج فهمی ،اختالف و تشتّت شدند.
خداوند در این مورد میفرماید« :وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ

یَحْذَرُونَ»2.

شایسته نیست ،مؤمنان همگى (به سوى میدان جهاد) کوچ کنند ،چرا از هر گروهى ،طایفهاى از
آنان کوچ نمىکند (و طایفهاى بماند) تا در دین (و معارف و احکام اسالم) آگاهى پیدا کنند و به
هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها را انذار نمایند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و
خوددارى کنند.
«فقه ،آنچنان مهم است که رسول خدا(ص) در بدرقهى على(ع) به یمن ،به او فرمان آموزش فقه
مردم را داد« ،فقّههم فى الدین» و او را چنین دعا کرد« :اللّهم فقّهه فى الدین» با آنکه وى فقیهترین
مردم بود.
چنانکه حضرت امیر(ع) به فرزندش سفارش مىکند« :تَفقَّه فی الدّین فان الفقهاء ورثة االنبیاء» امام
حسین(ع) نیز شب عاشورا در جمالتى خداوند را چنین ستود« :حمد خدایى که ما را فقیه در دین
قرار داد».
«از امام صادق(ع) پرسیدند :اگر براى امام حادثهاى اتفاق افتاد ،تکلیف مردم چیست؟ امام این آیه
را تالوت فرمود که از هر شهر و طایفهاى باید براى شناخت امام حرکت کنند».
 . 1سوره نجم ،آیه .3
 . 9سوره توبه ،آیه .199
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1

نتیجه بحث:
پیامبر اکرم(ص) توصیههای فراوانی در زمینه نشر و حفظ حدیث و سنت خود نمودند ازجمله
فرمودند« :هر کس چهل حدیث به امّت من یاد بدهد یا برای آنها نگاه دارد ،خداوند در روز
قیامت او را در شمار علماء و فقیهان درآورد».

9

اصحاب نیز در اطاعت از دستور رسول خدا(ص) احادیث زیادی از حضرتش ضبط نموده و
دیگران را نیز به این امر ترغیب میکردند.
امّا از زمان پیامبر(ص) و بهخصوص بعد از جریان سقیفه عوامل نفاق سعی کردند به کلّی احادیث
پیامبر(ص) را از جامعه مسلمین حذف و نابود کنند زیرا این احادیث حاوی مطالبی بود که ناقض
خالفت و حکومت این افراد بر جامعه مسلمین بود.
 -4-1-3-11امام حسین(ع) و سؤال از زیارت قبر پیامبر(ص)

«قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَدْ أَهْدَتْ لَنَا أُمُّ أَیْمَنَ لَبَناً وَ زَبَداً وَ تَمْراً فَقَدَّمْنَا مِنْهُ فَأَکَلَ
ثُمَّ قَامَ إِلَى زَاوِیَةِ الْبَیْتِ فَصَلَّى رَکَعَاتٍ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ سُجُودِهِ بَکَى بُکَاءً شَدِیداً فَلَمْ یَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنَّا
إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ فَقَامَ الْحُسَیْنُ فِی حِجْرِهِ وَ قَالَ لَهُ یَا أَبَهْ لَقَدْ دَخَلْتَ بَیْتَنَا فَمَا سُرِرْنَا بِشَیْءٍ کَسُرُورِنَا
بِدُخُولِكَ ثُمَّ بَکَیْتَ بُکَاءً غَمَّنَا فَمَا أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ(ع) آنِفاً فَأَخْبَرَنِی أَنَّکُمْ قَتْلَى وَ أَنَّ
مَصَارِعَکُمْ شَتَّى فَقَالَ یَا أَبَهْ فَمَا لِمَنْ یَزُورُ قُبُورَنَا عَلَى تَشَتُّتِهَا فَقَالَ یَا بُنَیَّ أُولَئِكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِی
یَزُورُونَکُمْ فَیَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ الْبَرَکَةَ وَ حَقِیقٌ عَلَیَّ أَنْ آتِیَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى أُخَلِّصَهُمْ مِنْ أَهْوَالِ السَّاعَةِ
مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ یُسْکِنُهُمُ اللَّهُ

الْجَنَّة»3.

ترجمه:

 . 1قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،پیشین ،ج  ،4ص .165
 . 9مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقی ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ، 9ص .143
 . 3همان.
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«امیر مؤمنان علی(ع) فرمود :روزی رسول خدا(ص) به دیدار ما آمد ،درحالیکه ام ایمن شیر و
کره و خرما ،برای ما هدیه آورده بود ،از آن آوردیم و حضرت از آن میل کرد ،سپس برخاست و
به گوشه خانه رفت و چند رکعت نماز گزارد ،چون آخرین سجدهاش فرا رسید ،سخت (منقلب
شده) گریست ،کسی از ما به سبب هیبت و عظمتش ،چیزی از او نپرسید ،پس از نماز حسین(ع)
برخاسته ،در دامان او نشست و عرض کرد« :پدر جان ،چون به منزل ما آمدی ،آنچنان خوشحال
شدیم که از هیچچیز آنگونه شادمان نگشتیم ،سپس چنان گریستی که ما را غمگین کرد ،چرا
گریستی؟»
فرمود :فرزندم ،پیش از این ،جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که شما (همگی) کشته خواهید شد
و قبور شما (از هم جدا و) پراکنده خواهند بود.
عرض کرد« :پدر جان ،برای کسانی که قبور پراکنده ما را زیارت کنند ،چه پاداشی خواهد بود؟»
فرمود :فرزندم ،آنان ،گروههایی از امّت مناند که (قبور) شما را زیارت میکنند و بدین وسیله،
برکت (خدا را) میجویند و برمن ،شایسته است که در روز قیامت ،سراغشان آیم و آنان را از
هراسهای آن روز و از گناهانشان ،برهانم و خدا آنان را در بهشت جای دهد».

1

شرح:
زیارت قبور به خصوص قبور معصومین(ع) از چنان اهمّیّتی برخوردار است که در کتاب و سنت
و فقه اسالمی از آن سخن به میان آمده و مورد داوری قرار گرفته است ،دانشمندان اسالمی اعم از
شیعه و اهل تسنن درباره آن به بحث پرداختهاند .در این مورد میتوان به آیاتی چند استناد جست.
در آیه  65سوره مبارکه نساء آمده است:
«وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رحیماً» 1.آیه
مورد بحث ازجمله آیاتی است که مورد توجّه دانشمندان اسالمی اعم از شیعه و اهل تسنن
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قرارگرفته و از طریق آن مطلوبیّت زیارت قبر شریف پیامبر(ص) و مطلوبیّت استغفار و لزوم
بزرگداشت و تعظیم پیامبر(ص) نتیجه گرفته شده است ،چه آنکه لزوم تعظیم و بزرگداشت
رسول خدا(ص) به زمان حیات ایشان خالصه نمیشود ،بلکه بعد از حیات ایشان را نیز در
برمیگیرد .از طرفی میدانیم طبق آیه« :وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ ال
تَشْعُرُونَ».

9

شهداء که پیامبر ما(ص) نیز ازجمله ایشان است ،پس از وفاتشان در قبور خویش زنده هستند و
رزق و روزی داده میشوند ،لذا با توجّه به زنده بودن پیامبر(ص) کسی که بعد از مرگ رسول
خدا(ص) قبر ایشان را زیارت کند مثل آن است که در زمان حیاتشان ایشان را زیارت نموده باشد.
همچنین آیه  82سوره توبه« :اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ ال تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ».

3

با مطلوبیّت استغفار برای اموات منافات ندارد ،زیرا همانطور که عبارت «ذلك بانهم کفروا» و نیز
شأن نزولهای بیان شده برای آیه نشان میدهد ،آیه از استغفار برای اموات مشرک نهی میکند،
واستغفر برای اموات دیگر را رد نمیکند .همینطور در آیه« :یا ایها الذین امنوا ال ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی و ال تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم ال تشعرون».

5

 . 1وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً
رَحِیماً .و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى آن که با اذن خداوند فرمان برده شود و اگر آنان هنگامى که به خود ستم کردند (از
راه خود برگشته و) نزد تو مىآمدند و از خداوند مغفرت مىخواستند و پیامبر هم براى آنان استغفار مىکرد قطعاً خداوند را توبهپذیر
و مهربان مىیافتند( .سوره نساء ،آیه )65
 . 9سوره بقره ،آیه .145
 . 3ای کسانی که ایمان آوردهاید صداهایتان را از صدای پیامبر بلندتر مسازید و در سخن با او ،مانند بلند حرف زدنتان با همدیگر ،بلند
حرف مزنید ،مبادا که اعمالتان تباه شود و آگاه نباشید( .سوره حجرات ،آیه )9
 . 5اى کسانىکه ایمان آوردهاید ،صداى خود را فراتر از صداى پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آن
گونه که بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مىکنند ،مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى که نمىدانید( .سوره حجرات ،آیه )9
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توصیه شده که مسلمانان در محضر پیامبر(ص) رعایت ادب و احترام را نموده و از سخن گفتن با
صدای بلند با پیامبر(ص) خودداری کنند و در آیه بعد افرادی که صدایشان را در نزد پیامبر پایین
میآورند مورد تشویق قرارگرفته و راجع به ایشان گفته شده« :ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول
اهلل اولئك الذین امتحن اهلل قلوبهم

للتقوی»1.

از سویی لزوم احترام گذاشتن به پیامبر(ص) به زمان حیات ایشان خالصه نمیشود و شامل مرگ
ایشان نیز میشود ،از همین روی است که حرمت پیامبر(ص) پس از وفات ایشان همانند حرمت
ایشان در زمان حیاتشان الزم است.
و در آیه« :فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو واالصال».

9

به موجب آیه مورد بحث خداوند اذن داده که در خانههایی نامش بلند و ذکر شود و از سویی اذن
در هر چیزی ،به معنای اعالم آن است که انجام آن منعی ندارد و منظور از رفع بیوت رفع قدر و
منزلت و تعظیم بیوت است ومقصود از «ترفع» باال بردن حوائج در آن مساجد به سوی خداوند
است و اظهار نیاز و دعا کردن .در زیارت جامعه خطاب به معصومین(ع) میخوانیم «جعلکم فی
بیوت اذن اهلل ان ترفع» از این رو حرم ائمه(ع) یکی از مصادیق «فی بیوت» است.
نتیجه بحث:
انسان مؤمن هیچ گاه نباید رابطه خود را با امام معصوم قطع کند .چه در زمان حیات ایشان با
اطاعت از آنها و چه پس از مرگشان از راه زیارت و توسل.

 . 1آنان که صدایشان را در نزد رسول خدا مالیم میکنند آنها کساناند که خدا قلوبشان را برای تقوی آزموده است( .سوره حجرات،
آیه )3
 . 9در خانههایی که خداوند فرمان داده است که گرامی داشته و نامشان در آنها یاد شود ،در آن بامدادان و شامگاهان نیایش او گویند.
(سوره نور ،آیه )36

76

-4-1-3-11سخن امام حسین(ع) در مورد وصیّت جدش پیامبر(ص)

«عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیهِ(ع) قَالَ« :جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ اَبِی طَالِبٍ وَ فَاطِمَةَ
وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ أَغْلَقَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ الْبَابَ وَ قَالَ یَا أَهْلِی وَ أَهْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقْرَأُ
عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ هَذَا جَبْرَئِیلُ مَعَکُمْ فِی الْبَیْتِ یَقُولُ :إِنِّی قَدْ جَعَلْتُ عَدُوَّکُمْ لَکُمْ فِتْنَةً فَمَا تَقُولُونَ قَالُوا
نَصْبِرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنْ قَضَائِهِ حَتَّى نَقْدَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَسْتَکْمِلَ جَزِیلَ ثَوَابِهِ
...

»1.

«پیامبر اکرم(ص) حضرت امیرالمؤمنین على بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین(ع) را

جمع کرد و درب را بر روى آنها بست فرمود :اى خانواده من که پیوستگان خدایید پروردگارم به
شما سالم میرساند .اینک جبرئیل با شما در خانه است مىگوید :من دشمنان شما را موجب
آزمایش شما قرار دادهام چه میگویید .عرض کردند :ما صبر مىکنیم براى فرمان خدا و قضاى
پروردگار تا به پیشگاه مقدّسش برویم و جزا و پاداش کامل او را دریابیم شنیدهام که شکیبایان را
وعده بسیار خوبى داده .پیامبر اکرم(ص) شروع به گریه کرد بهطورى که صداى گریهاش از خارج
خانه شنیده مىشد آنگاه این آیه نازل گردید« :وَ جَعَلْنا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَ کانَ رَبُّكَ
بَصِیراً» «بعضى از شما را باعث آزمایش بعض دیگر قرار دادهایم آیا صبر مىکنید پروردگارت بینا
است» فرمود :آنها صبر خواهند کرد همانطور که وعده دادند».

9

شرح:
به چند دلیل پیامبر(ص) قبل از بیماری وصیّت نکرد و آن را ننوشت؟
.1وصیّت داشتن واجب است و نه وصیّتنامه نوشتن ،رسول خدا(ص) بارها به صورت شفاهی
وصیّتنامه خود را برای صحابه مطرح کردند.

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .114
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.9رسول خدا(ص) تابع وحی است« .وما ینطق عن الهوی إن هو اال وحی یوحی» فرستاده ما هرگز
بر اساس هوای نفس خود سخن نمیگوید همهی سخنان او از جانب خداست.
و تا قبل از این روز ،دستور و اجازه به نوشتن وصیّتنامهی عمومی را نداشتند ،امّا آن روز دستور
گرفتند که این مطلب را برای مردم مطرح کن چنانچه در رابطه با مسئله امامت و خالفت قضیه
اینچنین بود درعینحال که پیامبر(ص) خالفت و جانشینی امیرالمؤمنین علی(ع) را در موارد و
مناسبتهای متعدّد بهطور خصوصی بیان فرموده بود امّا تا زمان قضیهی غدیر مأمور به اعالم آن
بهطور رسمی و عمومی نبود.
.3آیا واقعاً یک برگ نوشته ارزش و اعتبارش از تجمع کثیر یک صدهزارنفری غدیر خم بیشتر
است؟ عدّهی زیادی آن را نوشتند نسبت به چنین نوشتهاى دهها شبهه و تردید و اشکال و تهمت
جعلى بودن مىتوان گفت که هیچیک در سخنرانى صریح روز غدیر قابل ورود نمىباشند.
مخصوصاً این که بعد از آن سخنرانى و نصب خاص حضرت به مردم دستور داد به حضرت
على(ع) تبریک گویند و به او به نحو سالم بر امیر مؤمنان سالم نمایند (السالم علیک یا
امیرالمؤمنین) مردمى که به این حادثه صریح و عظیم وقعى ننهند به یک برگ نوشته هم عمل
نخواهند کرد و اگر سؤال شود چرا پیامبر در آخر عمر شریفشان فرمودند قلم و دوات بیاورید تا
چیزى برایتان بنویسم تا هرگز گمراه نشوید صرف اتمام حجّت با مردم و قدرتطلبان بود به
همین دلیل پیامبر بعد ازجمله توهینآمیز آن شخص دیگر اصرارى برآوردن قلم و دوات و نوشتن
نفرمودند زیرا کسانى که تا این اندازه از پذیرفتن والیت حضرت امیر(ع) استنکاف داشتند روشن
شد که نوشته هم اثرى نخواهد کرد و خواهند گفت پیامبر در طول عمر خود خط ننوشتند (بنا بر
مصالح مختلف و متعدّد) و این خط جعلى است و از خود ایشان نیست .عالوه اینکه
مصلحتهاى عدم کتابت ایشان از بین مىرفت و اگر هم مثل گذشته امالء مىکردند و حضرت
على مىنوشتند گفته مىشد این مسئله چون به نفع نویسنده است نظر خود او است و اعتبارى
ندارد و اگر هم به شخص ثالثى مىدادند که بنویسد گفته مىشد کاتب همیشگى پیامبر ،على بود و
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کتابت از هر شخص دیگر مردود است .در حقیقت حتّى اگر رسول خدا این وصیّتنامه را قبالً
هم مىنوشتند ،بازهم گروه مخالف نمىپذیرفت و هزاران امّا و بهانههای بنیاسرائیلی میآوردند و
نوشتن وصیّتنامه هیچ اثرى نداشت.
.5در این رابطه از باب تبرّک و تیمّن روایتی بیان میشود که با دقّت و تأمّل در آن به کنه و
حقیقت مسئله خواهید رسید و خواهید دانست که پیامبر(ص) در چه شرایط زمانی و مکانی و در
میان چه افراد اسالم نما و گرگهای منتظر فرصت قرارگرفته بود که باید با مسائل و قضایا
طوری برخورد کند که نهال نو پای اسالم آسیب نبیند و نیز اهلبیت آن حضرت از شرّ و توطئه و
دشمنی آنان در امان باشد.
روایت:
سلیم بن قیس هاللی میگوید  :هنگام یادآوری تفاخر مهاجرین و انصار ،که به افتخارات و
برتریهایشان میبالیدند ،علی(ع) ضمن حدیثی طوالنی خطاب به طلحه فرمود :ای طلحه مگر تو
خود شاهد نبودی که وقتی رسول خدا(ص) از ما استخوان کتفی خواست تا بر آن چیزی بنویسد
که پس از او امّت او به گمراهی نیفتد و دچار اختالف نشود و آن دوست تو چنان سخنی را گفت
که :البته رسول خدا هذیان میگوید و پیامبر خدا(ص) خشمگین شد و از نوشتن صرفنظر نمود؟
طلحه گفت :بله من شاهد این واقعه بودهام .آن حضرت فرمود :پس از اینکه شما بیرون رفتید
رسول خدا(ص) مرا با خبر ساخت از آنچه که قصد داشت که در آن (قطعه استخوان) بنویسید و
مردم را بر آن گواه گیرد و همچنین از اینکه جبرئیل به آن حضرت خبر داده بود که خدای تعالی
میداند که امّت در آینده نزدیک دچار اختالف و تفرقه خواهد شد .پس از آن رسول خدا(ص)
صحیفهای خواست و آنچه را که قصد داشت در آن استخوان کتف بنویسد به من امالء فرمود و
سه نفر را بر آن گواه گرفت ،سلمان فارسی و ابوذر و مقداد را و کسانی را که پیشوایان هدایت
هستند از آن جمله که اطاعتشان را تا روز قیامت به مؤمنان امر فرموده نام برد و مرا (على(ع))
نخستین آنان خواند ،بعد این پسرم حسن و سپس این فرزندم حسین و سپس نه تن از اوالد این
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فرزندم حسین ،آیا همینطور است ای اباذر و تو ای مقداد؟ آن دو گفتند :ما گواهی میدهیم
بهدرستی اسناد آن به رسول خدا(ص) در اینجا طلحه گفت :به خدا سوگند من از رسول
خدا(ص) شنیدم که به اباذر میفرمود :زمین هرگز زبانآوری بر پشت خود حمل نکرده و آسمان
هرگز بر او سایه نیفکنده که راستگوتر و نیکوکارتر از اباذر باشد و من نیز گواهی میدهم که آن
دو جز به حق شهادت نمیدهند و تو در نزد من راستگوتر و نیکوکارتر از آن دو هستم سلیم بن
قیس گوید :شنیدم که سلمان میگفت :بعد از آنکه آن مرد آن سخن را گفت و رسولاهلل(ص)
غضبناک شده و آن استخوان کتف را کنار انداخت ،علی(ع) فرمود :آیا از رسولاهلل(ص) نپرسیم
که قصد نوشتن چه چیزی را در آن استخوان کتف داشت ،که اگر آن را مینوشت هیچکس گمراه
نمیشد و حتّی دو نفر نیز باهم اختالف پیدا نمیکردند؟ پس سکوت کرد تا هر که در خانه بود
بیرون رفت و علی و فاطمه و حسن و حسین(ع) ماندند .من و دوستانم ابوذر و مقداد نیز بلند
شدیم که برویم .علی(ع) به ما فرمود :بنشینید ،پس خواست که از رسولاهلل(ص) سؤال کند و ما
میشنیدیم .پس رسولاهلل(ص) خود کالم را آغاز و فرمود :ای برادرم ،شنیدی دشمن خدا چه
گفت؟ قبل از آن جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که او سامری این امّت و رفیقش اجلش
است و اینکه خداوند تفرقه و اختالف را بر امّتم بعد از من مقدّر فرموده است .پس به من امر
کرده که آنچه را که میخواستم در آن استخوان کتف بنویسم برای تو بنویسم و این سه نفر را
شاهد بگیرم .پس برایم صحیفهای حاضر کن .پس علی(ع) صحیفهای آورد و رسولاهلل(ص) نام
ائمهی هدایت را پس از خود یکبهیک به او امال فرمود و علی(ع) به دست خویش آن را نوشت.
نتایج فصل اوّل:
.1مشاهده کرامات و معجزههای متعدّد از اباعبداهلل(ع) ،همچنین نزول آیه تطهیر در حق ایشان و
خانوادهشان که از این راه مقام عصمت و امامت امام ثابت میگردد.
.9خبر از شهادت اباعبداهلل توسط پیامبر(ص) برای آگاه ساختن مردم از فتنههای پیش رو بود.
.3ذکر فضایل علی (ع) و امام حسین و امام حسن(ع) برای معرّفی آنها بهعنوان امامان برحق بود.
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.5رسول خدا(ص) نسبت به حسنین (ع) احترام ویژه ای داشتند که دلیل آن شناخت حقّ آنها
توسط مردم بود.
.4اقرار گرفتن رسول اکرم(ص) از مردم و سران آنها برای شناخت حقّ امامت و خالفت علی بن
ابیطالب(ع) بعد از ایشان بود.
.6پیامبر برای کتابت و حفظ حدیث تأکید زیادی داشتند که دلیل آن جلوگیری از تغییر سنت
نبوی توسط منافقین بود.
 .7پیامد جریان نفاق در این دوره جلوگیری از به اجرا درآمدن وصیّت رسول خدا(ص) در امر
خالفت و جانشینی ایشان بود.
مقدمه:
یکی از دردناکترین مصائب امّت (نوپای) اسالم ،رحلت رسول خدا(ص) بود .با مرگ او ،وحی
(ارتباط با عالم غیب) قطع شد و اوضاع آشفتهای پیش آمد و چنانکه رسول خدا(ص) خبر داده
بود ،فتنهها همچون پارههای شب تار ،امّت اسالمی را فراگرفت ،در این تاریکی فراگیر و آشوب
کور ،آنچه به خاندان رسالت رسید ،دردناکترین و ظالمانهترین مصائب بود ،مسلمانان به جز
خواصّ آنان  ،بیعت مکرّر خود با امیر مؤمنان و وصایای رسول خدا(ص) پیرامون پیروی از ثقلین
را فراموش کردند تا آنجا که کار به گردهمایی سقیفه کشید ،پس از پایان سقیفه و بیعت با اوّلی،
برخی (چنان جرأت یافتند که) بر قتل دو ریحانهی رسول خدا(ص) حسن و حسین همّت
گماشتند .اباعبداهلل(ع) سی سال از عمر مبارکشان را در خدمت پدر بزرگوارشان گذراندند .ایشان
در این مدّت هم تحت تعلیمات دلسوزانه پدر قرار داشتند و هم یاری وفادار در کنار ایشان بودند.
در این بخش به مهمترین قسمتهای سخنان اباعبداهلل(ع) که در دوران امیرالمؤمنین
علی بن ابیطالب(ع) ایراد شده میپردازیم.
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 -1-2سخنان امام حسین(ع) در زمان امام علی(ع)
 -4-2-1گواهی اباعبداهلل(ع) به نفع مادرش

«قَالَ مَوْلَایَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ(ع) :لَمَّا وُلِّیَ أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی قُحَافَةَ قَالَ لَهُ عُمَرُ :إِنَّ النَّاسَ عَبِیدُ هَذِهِ الدُّنْیَا لَا
یُرِیدُونَ غَیْرَهَا ،فَامْنَعْ عَنْ عَلِیٍّ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الْخُمُسَ وَ الْفَیْءَ ،وَ فَدَکاً ،فَإِنَّ شِیعَتَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَرَکُوا
عَلِیّاً وَ أَقْبَلُوا إِلَیْكَ رَغْبَةً فِی الدُّنْیَا وَ إِیثَاراً وَ مُحَابَاةً عَلَیْهَا ،فَفَعَلَ أَبُو بَکْرٍ ذَلِكَ وَ صَرَفَ عَنْهُمْ جَمِیعَ
ذَلِكَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی قُحَافَةَ أَمَرَ مُنَادِیَهُ مَنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) دَیْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْیَأْتِنِی
حَتَّى أَقْضِیَهُ ،وَ أَنْجَزَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ لِجَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ .قَالَ( :قَالَ) علِیٌّ(ع) لِفَاطِمَةَ عَلَیْهَا
السَّلَامُ :صِیرِی إِلَى أَبِی بَکْرٍ وَ ذَکِّرِیهِ فَدَکاً ،فَصَارَتْ فَاطِمَةُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَتْ لَهُ فَدَکاً مَعَ الْخُمُسِ وَ الْفَیْءِ،
فَقَالَ :هَاتِی بَیِّنَةً یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ  .فَقَالَتْ :أَمَّا فَدَکُ ،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَى نَبِیِّهِ قُرْآناً یَأْمُرُ فِیهِ
بِأَنْ یُؤْتِیَنِی وَ وُلْدِی حَقِّی ،قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فَکُنْتُ أَنَا وَ وُلْدِی أَقْرَبَ الْخَلَائِقِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَنَحَلَنِی وَ وُلْدِی فَدَکاً ،فَلَمَّا تَلَا عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ :وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ ،قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ(ص) :مَا حَقُّ الْمِسْکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ؟
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ
الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ،فَقَسَمَ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ ،فَقَالَ :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى
فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ ال یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ فَمَا لِلَّهِ
فَهُوَ لِرَسُولِهِ ،وَ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِذِی الْقُرْبَى ،وَ نَحْنُ ذُو الْقُرْبَى .قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى .فَنَظَرَ أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی قُحَافَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ قَالَ :مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ عُمَرُ :وَ مَنِ
الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینُ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ؟ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ(س) :الْیَتَامَى الَّذِینَ یَأْتَمُّونَ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِذِی
الْقُرْبَى ،وَ الْمَسَاکِینُ الَّذِینَ أَسْکَنُوا مَعَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ،وَ ابْنُ السَّبِیلِ الَّذِی یَسْلُكُ مَسْلَکَهُمْ .قَالَ
عُمَرُ :فَإِذًا الْخُمُسُ وَ الْفَیْءُ کُلُّهُ لَکُمْ وَ لِمَوَالِیکُمْ وَ أَشْیَاعِکُمْ؟! فَقَالَتْ فَاطِمَةُ(س) :أَمَّا فَدَکُ فَأَوْجَبَهَا اللَّهُ
لِی وَ لِوُلْدِی دُونَ مَوَالِینَا وَ شِیعَتِنَا ،وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَسَمَهُ اللَّهُ لَنَا وَ لِمَوَالِینَا وَ أَشْیَاعِنَا کَمَا یُقْرَأُ فِی کِتَابِ
اللَّهِ .قَالَ عُمَرُ :فَمَا لِسَائِرِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِینَ بِإِحْسَانٍ ؟ قَالَتْ فَاطِمَةُ :إنْ کَانُوا مَوَالِیَنَا وَ مِنْ
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أَشْیَاعِنَا فَلَهُمُ الصَّدَقَاتُ الَّتِی قَسَمَهَا اللَّهُ وَ أَوْجَبَهَا فِی کِتَابِهِ ،فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ  .. .إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ،قَالَ عُمَرُ :فَدَکُ لَكِ
خَاصَّةً وَ الْفَیْءُ لَکُمْ وَ لِأَوْلِیَائِکُمْ؟ مَا أَحْسَبُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ یَرْضَوْنَ بِهَذَا! قَالَتْ فَاطِمَةُ :فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ رَضِیَ بِذَلِكِ ،وَ رَسُولُهُ رَضِیَ بِهِ ،وَ قَسَمَ عَلَى الْمُوَاالةِ وَ الْمُتَابَعَةِ لَا عَلَى الْمُعَادَاةِ وَ الْمُخَالَفَةِ ،وَ مَنْ
عَادَانَا فَقَدْ عَادَى اللَّهَ ،وَ مَنْ خَالَفَنَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ ،وَ مَنْخَالَفَ اللَّهَ فَقَدِ اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ الْعَذَاب الْأَلِیمَ وَ
الْعِقَابَ الشَّدِیدَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ .فَقَالَ عُمَرُ :هَاتِی بَیِّنَةً یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا تَدَّعِینَ؟! فَقَالَتْ
فَاطِمَةُ(س) :قَدْ صَدَّقْتُمْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَرِیرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَسْأَلُوهُمَا الْبَیِّنَةَ! وَ بَیِّنَتِی فِی کِتَابِ
اللَّهِ ،فَقَالَ عُمَرُ :إِنَّ جَابِراً وَ جَرِیراً ذَکَرَا أَمْراً هَیِّناً ،وَ أَنْتَ تَدَّعِینَ أَمْراً عَظِیماً یَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ
الْأَنْصَارِ! .فَقَالَتْ(س) :إِنَّ الْمُهَاجِرِینَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ هَاجَرُوا إِلَى دِینِهِ ،وَ الْأَنْصَارُ
بِالْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ بِذِی الْقُرْبَى أَحْسَنُوا ،فَلَا هِجْرَةَ إِلَّا إِلَیْنَا ،وَ لَا نُصْرَةَ إِلَّا لَنَا ،وَ لَا اتِّبَاعَ بِإِحْسَانٍ إِلَّا
بِنَا ،وَ مَنِ ارْتَدَّ عَنَّا فَإِلَى الْجَاهِلِیَّةِ .فَقَالَ َلهَا عُمَرُ :دَعِینَا مِنْ أَبَاطِیلِكِ ،وَ أَحْضِرِینَا مَنْ یَشْهَدُ لَكِ بِمَا
تَقُولِینَ!! .فَبَعَثَتْ إِلَى عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ أُمِّ أَیْمَنَ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ وَ کَانَتْ تَحْتَ أَبِی بَکْرِ بْنِ
أَبِی قُحَافَةَ فَأَقْبَلُوا إِلَى أَبِی بَکْرٍ وَ شَهِدُوا َلهَا بِجَمِیعِ مَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْهُ .فَقَالَ  :أَمَّا عَلِیٌّ فَزَوْجُهَا ،وَ أَمَّا
الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَاهَا ،وَ أَمَّا أُمُّ أَیْمَنَ فَمَوْلَاتُهَا ،وَ أَمَّا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ فَقَدْ کَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِی
طَالِبٍ فَهِیَ تَشْهَدُ لِبَنِی هَاشِمٍ ،وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ فَاطِمَةَ ،وَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَجُرُّونَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ! .فَقَالَ عَلِیٌّ(ع):
أَمَّا فَاطِمَةُ فَبَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) ،وَ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) ،وَ مَنْ کَذَّبَهَا فَقَدْ کَذَّبَ
رَسُولَ اللَّهِ ،وَ أَمَّا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ فَابْنَا رَسُولِ اللَّهِ(ص) سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،مَنْ کَذَّبَهُمَا فَقَدْ کَذَّبَ
رَسُولَ اللَّهِ(ص) إِذْ کَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ صَادِقِینَ ،وَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) :أَنْتَ مِنِّی وَ أَنَا مِنْكَ ،وَ
أَنْتَ أَخِی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ،وَ الرَّادُّ عَلَیْكَ هُوَ الرَّادُّ عَلَیَّ ،وَ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَنِی ،وَ مَنْ عَصَاکَ
فَقَدْ عَصَانِی ،وَ أَمَّا أُمُّ أَیْمَنَ فَقَدْ شَهِدَ َلهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِالْجَنَّةِ ،وَ دَعَا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ وَ ذُرِّیَّتِهَا .قَالَ
عُمَرُ :أَنْتُمْ کَمَا وَصَفْتُمْ أَنْفُسَکُمْ ،وَ لَکِنْ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ .فَقَالَ عَلِیٌّ(ع) :إِذَا کُنَّا کَمَا نَحْنُ کَمَا
تَعْرِفُونَ وَ لَا تُنْکِرُونَ ،وَ شَهَادَتُنَا لِأَنْفُسِنَا لَا تُقْبَلُ ،وَ شَهَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ ،فَانالِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ،
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إِذَا ادَّعَیْنَا لِأَنْفُسِنَا تَسْأَلُنَا الْبَیِّنَةَ؟! فَمَا مِنْ مُعِینٍ یُعِینُ ،وَ قَدْ وَثَبْتُمْ عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِ رَسُولِهِ،
فَأَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَیْتِهِ إِلَى بَیْتِ غَیْرِهِ مِنْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ وَ لَا حُجَّةٍ :وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ  .ثُمَّ
قَالَ لِفَاطِمَةَ :انْصَرِفِی حَتَّى یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِین».

1

ترجمه:
«امام صادق(ع) فرمود :چون ابوبکر خلیفه شد ،عمر به او گفت :مردم بندگان دنیایند و جز آن را
نمیخواهند ،پس خمس و فیء و فدک را از علی(ع) و خاندانش بازدار ،زیرا شیعیانش چون این
را بدانند ،او را رها کرده به سبب گزینش و گرایش به دنیا به تو رو میآورند ،پس ابوبکر چنان
کرد و همه آنها را از ایشان بازداشت.
چون ابوبکر منادی خود را گفت تا ندا دهد ،هر کس از رسول خدا(ص) طلبی یا پیمانی دارد ،نزد
من آید تا بپردازم و در مورد جابر بن عبداهلل و جریر بن عبداهلل به گفته خود عمل کرد ،علی(ع) به
فاطمه فرمود :نزد ابوبکر برو و فدک را به یادش آور ،فاطمه(س) نزد او رفت و فدک را با خمس
و فیء به یادش آورد ،ابوبکر گفت :ای دختر رسول خدا(ص) گواه بیاور ،فرمود :امّا فدک ،خدای
متعال آیهای نازل فرمود :و در آن فرمان داد تا پیامبرش ،حق من و فرزندانم را بدهد ،خدای متعال
فرمود« :حق خویشان را بپرداز» ،او به من و فرزندانم فدک را بخشید.
و امّا (خمس) چون جبرئیل این بخش آیه را بر پیامبر(ص) خواند« :و حق مسکین و ابن سبیل
را» ،رسول خدا(ص) پرسید :حق مسکین و ابن سبیل چیست؟ پس خدا این آیه را نازل فرمود« :و
بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید ،یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان
(او) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است» .و خمس را به پنج قسمت ،تقسیم کرد و (امّا
فیء) خدای متعال فرمود« :آنچه خدا از (دارایی) ساکنان آن قریهها ،عاید پیامبرش گردانید از آن
خدا و از آن پیامبر (او) و متعلّق به خویشاوندان نزدیک (وی) و یتیمان و مساکین و ابن سبیل
است تا میان توانگران شما دستبهدست نگردد» ،پس آنچه برای خداست ،از آن پیامبرش است و
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آنچه برای پیامبر اوست ،از آن خویشاوندان وی است و ما ،همان خویشانیم ،خدای متعال فرمود:
«بگو :به ازای آن (رسالت) ،خواستار پاداشی از شما نیستیم ،مگر دوستی درباره خویشاوندان».
ابوبکر به عمر نگاه کرد و گفت :چه میگویی؟ عمر پرسید( :ای فاطمه) یتامی و مساکین و ابن
سبیل کیانند؟ فاطمه(س) فرمود :یتامی ،آنانند که خدا و رسول خدا و خویشاوندان او را امام خود
گیرند و مساکین آنانند که در دنیا و آخرت با ایشان آرام گیرند و ابن سبیل ،کسی است که راه
ایشان پوید ،عمر گفت :بنابراین ،همه خمس و فیء از آن شما و دوستان شماست؟
فاطمه فرمود :امّ ا فدک را خدای متعال ،برای من و فرزندانم واجب فرموده ،نه دوستان و پیروان
ما ،ولی خمس را چنانکه در کتاب خدا خوانده میشود میان ما و دوستان و پیروان ما تقسیم
فرموده است .عمر گفت :پس برای بقیه مهاجران و انصار و تابعان نیکوکار ،چه میماند؟
فاطمه(س) فرمود :اگر از دوستان و پیروان ما باشند ،صدقاتی را که خدا در کتاب خود تقسیم و
واجب فرموده ،از آن ایشان خواهد بود ،خدای متعال فرمود« :صدقات ،تنها به تهیدستان و بینوایان
و متصدّیان (گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان به دست آورده میشود و در راه (آزادی)
بردگان و ...اختصاص دارد».
عمر گفت :آیا فدک ،ویژه تو و فیء برای شما و دوستان شما میباشد؟ گمان نمیکنم اصحاب
محمد(ع) به این راضی باشند؟
فاطمه(س) فرمود :خدا و رسول خدا(ص) به آن راضیاند و خدا آن را بر اساس دوستی و پیروی
تقسیم فرمود ،نه بر اساس دشمنی و ناسازگاری که هر که با ما ،دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و
هر که با ما ،ناسازگاری کند با خدا ناسازگاری کرده است و هر که با خدا ،ناسازگاری کند از
جانب خدا ،مستوجب عذاب دردناک و عقوبت سخت دنیا و آخرت خواهد بود.
عمر گفت :ای دختر محمد(ص)؟ بر ادعای خود ،شاهد بیاور.
فرمود :شما (ادعای) جابر بن عبداهلل و جریربن عبداهلل را پذیرفتید و از ایشان ،گواه نخواستید،
حالآنکه گواه من کتاب خداست؟
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عمر گفت :جابر و جریر ،چیز کمی میخواستند درحالیکه تو ،خواسته بزرگی را که با آن ارتداد
مهاجران و انصار رخ میدهد ادّعا میکنید؟
فاطمه(س) فرمود :مهاجران به وسیله رسول خدا(ص) و خاندانش ،به سود دین خدا هجرت
کردند و انصار نیز با ایمان به خدا و پیامبر و خاندانش ،احسان کردند ،پس هیچ هجرتی ،جز به
سوی ما و هیچ نصرتی جز برای ما و هیچ تابع نیکوکاری ،جز به وسیله ما نخواهد بود و هر که از
ما رو برتابد ،رو به جاهلیّت دارد .عمر گفت :با ما از این حرفهای بیهوده مزن و شاهد خود را
بیاور؟ پس فاطمه(س) علی(ع)و حسن(ع) و حسین(ع) و ام ایمن و اسماء بنت عمیس ،همسر
ابوبکر ،را خواسته ،آنان نزد ابوبکر آمدند و به همه آنچه فاطمه(س) فرموده بود ،شهادت دادند.
عمر گفت :علی(ع) همسر او ،حسن(ع) و حسین(ع) فرزندان او ،ام ایمن کنیز او و اسماء بنت
عمیس نیز همسر جعفر طیار و خادمه فاطمه بوده که به سود بنیهاشم ،شهادت میدهد و همه
اینان به سود خود عمل میکنند.
علی(ع) فرمود :فاطمه(س) پاره تن رسول خداست ،هر که او را بیازارد ،رسول خدا را آزرده است
و هر که او را تکذیب کند ،رسول خدا را تکذیب کرده است و حسن و حسین ،فرزندان رسول
خدا و سرور جوانان اهل بهشتاند ،هر که ایشان را تکذیب کند ،رسول خدا را تکذیب کرده
است ،زیرا بهشتیان راستگویانند و رسول خدا(ص) ،درباره من فرمود :تو از منی و من از تو و تو
در دنیا و آخرت ،برادر منی و هر که از تو نپذیرد ،از من نپذیرفته است و هر که تو را پیروی کند،
از من پیروی کرده است و هر که از تو سرپیچی کند ،از من سرپیچی کرده است و پیامبر
خدا(ص)  ،برای بهشت ام ایمن ،سوگند خورده است و برای اسماء بنت عمیس و ذریه او ،دعا
فرموده است .عمر گفت :شما همه به همان گونهاید که خود فرمودید ،ولی شهادت کسی به سود
خود ،پذیرفته نیست ،علی(ع) فرمود :اگر ما چنانیم که خود اعتراف دارید و باز شهادت ما و
شهادت رسول خدا(ص) در حق ما پذیرفته نیست ،پس «اِنا هلل وَ اِنا اِلیهِ راجعون» ،از ما که به سود
خود ادّعا داریم ،گواه میخواهید و هیچ یاری کنندهای نیست ،درحالیکه خود بر والیت (و
حکومت) خدا و رسول خدا جهیدید و آن را بیهیچگواه و حجّتی از خانه پیامبر اکرم(ص) به
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خانه دیگری ،بردید« .وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ» سپس به فاطمه(س) فرمود :برگرد تا
خدای متعال ،میان ما داوری کند که او ،بهترین داوران است».

1

نتیجه بحث:
اوّلین بدعتی که بعد از رحلت پیامبر(ص) رخ داد ،مخالفت با سنت آن حضرت در مورد خالفت
علی(ع) بود و با قرار گرفتن خالفت در دست سیاستمداران دنیا طلب احکام دینی ،یکی پس از
دیگری جای خود را به بدعتها و پدیدههای جدید داد.
در زمان ابوبکر نه تنها ارثیه فاطمه زهرا(س) غصب شد بلکه فدک که یک منطقه تجاری بسیار
باارزش بود و در جنگ خیبر یهودیان بدون جنگ و خونریزی آن را تقدیم پیامبر(ص) کرده بودند
و پیامبر آن را به فاطمه زهرا(س) و فرزندانش هدیه داده بود را نیز غصب کردند.
فاطمه زهرا(س) نزد ابوبکر رفته و اعتراض خود را با دالیل محکم بیان داشت امّا نهتنها اعتراضش
پذیرفته نشد بلکه بهقدری او را مورد آزار و اذیّت خود قراردادند که  74روز بعد از وفات
پیامبر(ص) به شهادت رسید.
پیامبر گرامی اسالم(ص) به دو علّت فدک را به دختر خود فاطمه زهرا(س) بخشید:
 .1زمامداری امّت اسالمی پس از درگذشت پیامبر اکرم(ص) ،بنا بر تصریح مکرّر و سفارش أکید
آن حضرت بر عهدهی علی(ع) بود و چنین منصب و منزلتی ،هزینهی سنگینی را میطلبد .رهبر
آیندهی اسالم ،برای حفظ این موقعیّت ،میتوانست از درآمد فدک ،استفاده کند و گویا دستگاه
حاکم و غاصب ،از این پیشبینی آگاه شده بود .بدین روی ،در همان روزهای نخست خالفت،
مزرعهی فدک را از دست خاندان پیامبر(ص) گرفت.

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی
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.9خاندان پیامبر(ص) که وابستهترین فرد آن یگانه دختر وی و فرزندان بزرگوار او امام حسن و
امام حسین(ع) بودند ،میبایست پس از رحلت پیامبر مصون بمانند .برای تأمین این هدف ،آن
حضرت ،مزرعهی فدک را به دختر بزرگوارش بخشید.
دالیل مخالفت با فاطمه زهرا(س) نیز چنین بود:
.1اگر ابوبکر آن روز «فدک» را به مجرّد ادّعای فاطمه زهرا(س) به وی داده بود فردا فاطمه زهرا
ادّعا میکرد که خالفت حق شوهرش علی است و ابوبکر را از مسندش پایین میکشید .ابوبکر هم
نمیتوانست خود را معذور بدارد ،زیرا قبالً پذیرفته بود که دختر پیغمبر در آنچه میگوید
راستگو است و نیازی به شاهد ندارد.
 .9اگر ارث فاطمه(س) و فدک را به او میدادند علویان تقویت میشدند و ممکن بود قدرتی
کسب کنند که خالفت را از آنها بستانند.
حضرت علی(ع) در نامهای به عثمان بن حنیف انصاری که از طرف آن بزرگوار حاکم بصره بود،
از قصّهی فدک ،اینچنین دردمندانه یاد میکند.
« به خدا سوگند از دنیای شما زری نیندوخته و از غنائم آن ،ثروت فراوانی جمع نکردهام .بهعالوه
بر جامهای که (در بر) دارم ،جامه کهنهی دیگری مهیّا نکردهام .آری ،ازآنچه آسمان بر آن سایه
افکنده است ،فدک در دست ما بود که در واگذاشتن آن به ما ،گروهی بخل ورزیدند و گروه دیگر
نیز ،دست از آن شستند .خداوند ،نیکو داوری است .مرا به فدک و غیر فدک چهکار ،درحالیکه
جایگاه انسان فردا ،قبری است که در تاریکی آن ،آثارش منقطع و خبرهای مربوط به او گم
میشود».

1
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 -4-2-2سخن امام حسین(ع) در مورد بیعت گرفتن از پدرش

«حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ(ع) ،قَالَ :لَمَّا أَتَى أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ إِلَى مَنْزِلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) وَ خَاطَبَاهُ فِی
الْبَیْعَةِ وَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ ،خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) إِلَى الْمَسْجِدِ ،فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ بِمَا اصْطَنَعَ عِنْدَهُمْ
أَهْـلَ الْبَیْتِ ،إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ،وَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطهیراً .ثمُ قالَ :إنَّ فالناً و فالناً
أتیانی و طالباتی بالبیعة لمن سبیلُهُ أن یبایعنی ،أنا ابن عمّ النبی وَ أبو أبنیه ،والصدیق االکبر ،و أخو
رسول اهلل(ص)  ،ال یقولها أحد غیری إال کاذب ،و أسلمت و صلّیت ،و أنا وصیّه و زوج ابنته سیدة نساء
العالمین فاطمة بنت محمد(ص) و أبو حسن و حسین سبطی رسول اهلل(ص) وَ نَحنُ أهل بیت الرحمةَ،
بنا هداکم اهلل ،و بنا استنقذکم من الضاللة ،و أنا صاحب یوم الدوح ،و فیّ نزلت سورة من القرآن ،و أنا
الوصیّ علی االموات من أهل بیته ،و أنا بقیّته علی االحیاء من أمّته ،فاتقواهلل یثبت أقدامکم و یتمّ نعمته
علیکم ،ثُمّ رَجَعَ الی بیتهِ».

1

ترجمه:
«چون ابوبکر و عمر به منزل امیر مؤمنان(ع) آمده با او پیرامون بیعت (با ابوبکر) سخن گفتند و
بیرون رفتند ،امیر مؤمنان علی(ع) به مسجد آمده ،حمد و ثنای الهی بهجای آورد زیرا این خدا بود
که در حق خاندان رسالت ،نیکی کرد و در میان آنان ،پیامبری از خودشان برانگیخت و پلیدی
(شرک و گناه) را از آنان زدود و آنان را پاکیزگی بخشید سپس فرمود :فالنی و فالنی به سراغ من
آمده ،از من بیعت باکسی را طلب کردند که وظیفه او بیعت کردن با من است ،من پسر عموی
پیامبر اکرم(ص) و پدر فرزندان او و صدّیق اکبر و برادر رسول خدایم ،این فضایل را هیچکس
غیر از من ادّعا نکند ،مگر دروغگو باشد ،من (اوّلین مردانم که) اسالم آوردم و (با او) نماز گزاردم
و من وصیّ او و همسر سرور زنان جهانیان ،فاطمه(س) دخت محمد(ص) و پدر حسن و
حسین(ع) دو سبط رسول خدایم ،ما خاندان رحمتیم که خدا به وسیله ما ،شما را هدایت فرمود و
به وسیله ما ،شما را (از تنگنا و تاریکیهای) گمراهی نجات بخشید ،منم صاحب روز بزرگ و
1
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درباره من ،سورهای از قرآن نازلشده است و من ،وصیّت درگذشتگان خاندان او و مورد اعتماد
زندگان امّت وی میباشم ،از خدا پروا کنید تا گامهایتان را استوار بدارد و نعمتش را بر شما تمام
گرداند ،سپس به خانه برگشت».

1

شرح:
دوران زندگانی علی بن ابیطالب(ع) در پرتو همجواری با شخص اوّل اسالم حضرت محمد(ص)
از کودکی تا بزرگسالی و بهتبع آن رشد و اعتالی روحی و فکری در نزد ایشان و برخورداری از
انفاس قدسی و تعالیم نبوی ،همچنین ایفای نقش تاریخی و حسّاس و سرنوشتساز حضرت
علی(ع) در مقاطع مختلف از دوران پرفراز و نشیب رسالت پیامبر اسالم(ص) سبب به وجود
آمدن فضایل و مناقب خاص و ویژهای در وجود ایشان گردید که بعد از پیامبر(ص) ،بهعنوان
شخص دوّم عالم اسالم شناخته شد و در این خصوصیّات کسی همتراز و همپایه با ایشان نبوده
است.
حضرت علی(ع) در تمام مراحل نبوّت ،یک لحظه از یاری و پشتیبانی رسول خدا سستی و غفلت
ننمود و تاریخ اسالم را سرشار از فداکاریها و شجاعتها و دالوریهای خود کرد .تمامی این
فضایل که حاکی از عالقه و محبّت رسول خدا به حضرت علی(ع) بود ،بدون شک حسادت
برخی را برانگیخت و دشمنیهایی را علیه او فراهم ساخت که تا زمان حیات پیامبر(ص) ،جرأت
علنی کردن آن را نداشتند و آن را مخفی میداشتند .امّا این دشمنیهای پنهانی پس از رحلت
پیامبر(ص) ،در امر جانشینی و خالفت پس از رسول اکرم(ص) و خانهنشین کردن بیستوپنجساله
حضرت علی(ع) گواه این مطلب است .لذا کتمان کردن حقایق و فضایل علی(ع) از سوی
مخالفان و معاندان ،امری طبیعی و بدیهی بود .لکن ،علیرغم تمامی این تالشها در نادیده گرفتن
فضایل و مناقب علی بن ابیطالب(ع) ،قرآن کریم بهعنوان اوّلین و مهمترین دلیل و سند ما
مسلمانان ،به فراخور مقاطع مهم تاریخی صدر اسالم ،آیات متعدّدی را درباره حضرت علی(ع)
ذکر کرده که دقّت و تفحّص در شأن نزول آن آیات ،سیمای علی(ع) را در آن کتاب آسمانی
 . 1همان.
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ترسیم و شأن و مرتبت قدسی و الهی آن حضرت را بر مشتاقان حق و حقیقت مبرهن و آشکار
میسازد.
در ادامه به چند مورد از آیاتی که در شأن علی بن ابیطالب(ع) آمده اشاره میگردد:
«.1وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ

بِالْعِبادِ»1.

بعضى از مردم با ایمان و فداکار ،همچون على(ع) در«لیلة المبیت» به هنگام خفتن در جایگاه
پیغمبر(ص) جان خود را به خاطر خشنودى خدا مىفروشند ،و خداوند نسبت به بندگان مهربان
است.
«فی أمالی شیخ الطائفة قدس سره الى حکیم بن جبیر عن على بن الحسین(ع) فی قول اهلل عز و جل :وَ
مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ قال :نزلت فی على (ع) حین بات على فراش رسول اهلل
(ص)»2.

«.9الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ
یَحْزَنُونَ»3.

«نزلت اآلیة فی علی(ع) کانت معه أربعة دراهم فتصدق بواحد نهارا و بواحد لیال و بواحد سرا و بواحد
عالنیة و هو المروی عن أبی عبد اهلل(ع) و أبی

جعفر(ع)»4.

«.3وإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال یُوقِنُونَ( )4وَیَوْمَ
نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ

یُوزَعُونَ(1.»)5

 . 1سوره بقره ،آیه .927
 . 9عروسی حویزوی ،جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،پیشین ،ج ،1ص .925
3

 .آنها که اموال خود را ،شب و روز ،پنهان و آشکار ،انفاق مىکنند ،مزدشان نزد پروردگارشان است ،نه ترسى بر آنهاست ،و نه

غمگین مىشوند( .سوره بقره ،آیه )975
 . 5طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،9ص .667
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رجعت یکی از مسلّمات مذهب شیعه و اعتقاد به آن از ضروریات این مذهب به شمار میرود.
رجعت به این معناست که خداوند در آستانه رستاخیز گروهی از مؤمنان خالص و مستکبران بسیار
شرور را به این جهان بازمیگردند تا دولت صالحان تشکیل گردد و از ظالمان در همین دنیا انتقام
گرفته شود .در این آیه ،خداوند از حشر و بازگرداندن گروهی از مردم خبر میدهد ،نه همه آنها،
یکی از کسانی که در رجعت بازمیگردد ،حضرت علی(ع) است.
«از امام صادق(ع) روایتشده که مردى به عمار یاسر گفت :آیهاى در کتاب خدا قلبم را فاسد
کرده است .عمار پرسید :کدام آیه؟ گفت :این آیه« :أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً» مقصود از «دابة» زمین
چیست؟ عمار گفت :به خدا نمىنشینم و نمیخورم و نمىنوشم تا به تو نشان دهم .عمار با آن
مرد نزد على(ع) آمد .حضرت مشغول خوردن خرما و سرشیر بود فرمود :بیا .عمار نشست و با
حضرت مشغول خوردن شد .آن مردم تعجّب کرد .وقتیکه عمار برخاست ،آن مرد گفت« :سبحان
اللّه» تو قسم خوردى که نخورى و ننوشى مگر اینکه آن «دابه» را به من نشان دهى .عمار گفت:
اگر عقل دارى به تو نشان

دادم»2.

نتیجه بحث:
با رحلت پیامبر خاتم(ص) جریان نفاق قدرت یافت و با استفاده از اوضاع آشفته سیاسی و
اجتماعی توانست خالفت را از جایگاه حقیقی خود خارج سازد.
اینکه مردم چگونه سفارشهای فراوان پیغمبر(ص) را درباره خالفت علی بن ابیطالب(ع) به
فراموشی سپردند و با ابوبکر بیعت کردند را میتوان در دو مطلب جستجو کرد.

 . 1هنگامىکه فرمان عذاب آنها فرا رسد (و در آستانه رستاخیز گیرند) جنبندهاى را از زمین براى آنها خارج مىکنیم که با آنها تکلم
مىکند و مىگوید :مردم به آیات ما ایمان نمىآورند.
به خاطر بیاور روزى را که ما از هر امّتى گروهى را از کسانى که آیات ما را تکذیب مىکردند محشور مىکنیم و آنها را نگه مىداریم
تا به یکدگر ملحق شوند( .سوره نمل ،آیه )83، 89
 . 9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،18ص .155
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.1بقایای عقاید و سنتهای جاهلی
اکثر مردم مدینه بعد از هجرت پیامبر(ص) به آن شهر ،ایمان آوردند و عمده مردم مکه در سال
هشتم هجری اسالم را پذیرفتند امّ ا ترک عقاید و خلق و خوی جاهلی در مدّت کوتاه حیات
رسولاهلل به راحتی صورت نمیپذیرفت و از سوی دیگر فرهنگ مردم حجاز بسیار پایین بود و
همه آنان آمادگی پذیرش معارف بلند الهی را نداشتند.
.9توطئه منافقان
منافقان که در مدینه اجتماع کرده بودند و برای فوت پیامبر لحظهشماری میکردند با رحلت آن
حضرت فعّالیّتهای خود را علناَ و آشکارا آغاز نمودند .آنها در مرحله اوّل برای رسیدن به هدف
خود ،از رسوبات روانی و فکری جاهلی بهره بردند.
علی بن ابیطالب(ع) هر دو سبب را در یک کالم عنوان کرد و فرمود:
«زنهار که اینک دست از رشتهی طاعت کشیدهاید و با احکام جاهلیّت بر دژ الهی شکاف وارد
آوردهاید  ...بدانید که پس از هجرت دیگربار به بدویّت روی آوردهاید و در پی همبستگی
گروهگروه شدید .جز بنام اسالم ،وابسته نیستید و از ایمان جز تشریفاتش را نمیشناسید  ...گویی
میخواهید اسالم را با شکستن حریم آن و گسستن میثاق و تعهّدش ،وارونه کنید».

1

هنگامیکه ابوبکر از قریش و اکثریّت قریب بهاتفاق انصار بیعت گرفت نوبت به بنیهاشم رسید.
برخی از آنان در خانه علی بن ابیطالب جمع بودند و حاضر به بیعت نمیشدند .ابوبکر عمر را
مأمور کرد که از علی(ع) و اطرافیانش بیعت بگیرد.
عمر بهزور وارد خانه علی بن ابیطالب شد تا از ایشان بیعت بگیرد و چون ایشان امتناع ورزیدند
به شدّت او را کشیده و به مسجد بردند .و طی خطبهای فرمود :چگونه کسی مانند من با آن
فضائلی که قسمت ناچیزی از آنها را برشماردیم میتواند با ابوبکر بیعت کند.

 . 1عبدالمحمدی ،حسین ،زمینههای قیام امام حسین(ع) ،پیشین ،ج  ،1ص .192
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 -4-2-3اعتراض امام حسین(ع) بر ابوبکر

«عن أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(ع) قَالَ :لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَکْرٍ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ تَهَیَّأَ
الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ(ع) لِلْجُمُعَةِ فَسَبَقَ الْحُسَیْنُ(ع) فَانْتَهَى إِلَى أَبِی بَکْرٍ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِی
لَا مِنْبَرُ أَبِیكَ فَبَکَى أَبُو بَکْرٍ وَ قَالَ صَدَقْتَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِیكَ لَا مِنْبَرُ أَبِی فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ(ع) فِی
تِلْك الْحَالِ فَقَالَ مَا یُبْکِیكَ یَا أَبَا بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ قَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ(ع) کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ عَلِیٌّ(ع) یَا أَبَا
بَکْرٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِنَّمَا یُثْغِرُ فِی سَبْعِ سِنِینَ وَ یَحْتَلِمُ فِی أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ یُسْتَکْمَلُ طُولُهُ فِی أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ
وَ یُسْتَکْمَلُ عَقْلُهُ فِی ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ

بِالتَّجَارُبِ»1.

ترجمه:
«از امام حسین ،از امیر مؤمنان(ع) نقل کرده که فرمود :وقتی ابوبکر خلیفه شد روز جمعهای به
منبر برآمد ،حسن و حسین(ع) (که در سنین کودکی) بودند ،برای نماز جمعه ،آماده شده بودند،
حسین(ع) پیش افتاده ،به ابوبکر رسید و فرمود« :این ،منبر پدر من است ،نه منبر پدر تو» .ابوبکر
گریست و گفت :راست میگویی ،این منبر پدر شماست ،نه منبر پدر من ،در این هنگام
امیر مؤمنان(ع) داخل مسجد شد و پرسید :ابوبکر ،چرا میگریی؟ مردم گفتند :حسین(ع) به او
چنین و چنان گفت( :و او را متأثّر ساخت) ،علی(ع) فرمود :ای ابوبکر ،پسر بچه در هفتسالگی،
دندانهای شیریاش میافتد ،در چهارده سالگی ،محتلم میشود ،در بیستوچهار سالگی ،اندازه
قامتش تکمیل میشود و در بیستوهشت سالگی ،عقلش به کمال میرسد ،پس از آن ،آنچه به
دست میآورد از ناحیه تجارب (تلخ و شیرین) زندگی است».

9

شرح:
در اندیشه سیاسی اسالم ،اگر انسان در والیت الهی قرار نداشته باشد در والیت طاغوت قرار
میگیرد .از این رو ،الزم است که انسان خود را در والیت الهی قرار دهد و با طاغوت مبارزه کند،
 . 1نوری ،حسین بن محمدتقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،موسسه آل البیت(ع) ،قم1528 ،ق ،بیچا ،ج  ،14ص .165
9
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مؤیدی ،پیشین ،ص .138
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زیرا طاغوت کسی است که از والیت الهی خارج شده و با تجاوز از حدود الهی ،میکوشد تا
مسیر امّت را از راه راست تغییر دهد.
مبارزه با طاغوت بهعنوان نماد سرکشی علیه والیت الهی ،یکی از اصول اساسی بلکه بنیاد توحید
میباشد ،زیرا اگر والیت الهی ،بنیاد اسالم و توحید و تیرک اصلی خیمه اسالم میباشد ،والیت
طاغوت به این بنیاد یورش آورده است ،از این روست که مبارزه با آن بر هر مؤمن و مسلمانی
واجب است.
درآیات زیادی از قرآن به مبارزه با طاغوت اشاره گردیده که در ادامه چند نمونه ذکر میگردد.
«.1أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَالالً بَعِیداً».

1

««طاغوت» از ماده طغیان است و این کلمه با همه مشتقّاتش به معنى سرکشى و شکستن حدود و
قیود و یا هر چیزى که وسیله طغیانگری و یا سرکشى است مىباشد ،بنابراین آنها که داورى به
باطل مىکنند «طاغوت» هستند ،زیرا حدود و مرزهاى الهى و حق و عدالت را شکستهاند ،در
حدیثى از امام صادق(ع) نقلشده که فرمود« :الطاغوت کل من یتحاکم الیه من یحکم بغیر الحق»
یعنى هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داورى بطلبند ،طاغوت است».

9

مراجعه کردن به حکّام باطل و داورى خواستن از طاغوت ،با ایمان به خدا و کتب آسمانى سازگار
نیست ،به عالوه انسان را از مسیر حق به بیراهههایى پرتاب مىکند که فاصله آن از حق ،بسیار
زیاد است ،مفاسد چنین داورىها در به هم ریختن سازمان اجتماعى بشر بر هیچکس پوشیده
نیست و یکى از عوامل عقبگرد اجتماعات محسوب مىشود.

1

 .آیا ندیدى کسانى را که گمان مىکنند به آنچه (از کتب آسمانى) بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردهاند ولى مىخواهند

طاغوت و حکّام باطل را به داورى بطلبند با اینکه به آنها دستور داده شده به طاغوت کافر شوند و شیطان مىخواهد آنها را شدیداً
گمراه کند (و به بیراهههاى دور دستى بیفکند)( .سوره نساء ،آیه )62
 . 9مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج ،3ص .557
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«الَّذِینَ آمَنُوا یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّیْطانِ إِنَّ
کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً» 1.آنها که ایمان دارند در راه خدا پیکار مىکنند و آنها که کافرند در راه
طاغوت (و افراد طغیانگر) پس شما با یاران شیطان پیکار کنید (و از آنها نهراسید) زیرا نقشه
شیطان (همانند قدرتش) ضعیف است .با توجّه به آیه این نکات را میتوان استنباط کرد:
 .1الزمهى ایمان ،جهاد با کفّار است.
.9در هر جامعهای اختالف و درگیری وجود دارد امّا جامعهى الهى و غیر الهى را میتوان از نوع
درگیرىهایشان شناخت.
.3مثلث کفر ،طاغوت و شیطان ،اتّحاد محکمى دارند .و آیات فراوان دیگری که در این زمینه
وجود دارد ما را متوجّه این امر میسازد که یک انسان مؤمن و متّقی حتّی در بدترین شرایط نباید
دست از مبارزه با حاکمان جور و ظلم و استبداد بردارد.
بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) درحالیکه حضرت علی(ع) هنوز از غسل و تدفین جسد مطهر
پیغمبر اکرم(ص) فارغ نشده بود عدّهای از مسلمانان در سقیفه بنی ساعده جمع شده و مشغول
انتخاب خلیفه شدند .پس از نزاع و درگیری شدید بین مهاجر و انصار سرانجام امر خالفت خاتمه
یافت و کار خالفت بر ابوبکر قرار گرفت« .یکی از دستاوردهای جریان سقیفه محاصره آشکار
سنت نبوی بود .رهبری حزب سلطه در دوران زندگانی پیامبر(ص) به بهانه اینکه رسول
خدا(ص) نیز انسان است و در خشم و خشنودی سخن میگوید از نوشتن احادیث آن حضرت
جلوگیری میکرد که هدف این تالش ،محاصره سخنان پیامبر بهطور کلّی و بهویژه سخنانی بود که
به موضوع خالفت و شخص خلیفه پس از آن حضرت مربوط میشد .امّا پس از رحلت پیامبر
اکرم(ص) پس از آن که اجتماع سقیفه برای دست یافتن حزب سلطه به قدرت به پایان رسید،
انگیزه و دلیلی برای پنهان ماندن رویارویی با سخنان پیامبر وجود نداشت .رهبری این حزب به
 . 1آنها که ایمان دارند در راه خدا پیکار مىکنند و آنها که کافرند در راه طاغوت (و افراد طغیانگر) پس شما با یاران شیطان پیکار کنید
(و از آنها نهراسید) زیرا نقشه شیطان (همانند قدرتش) ضعیف است( .سوره نساء ،آیه )76
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خوبی دریافته بود که آنچه مایه تشویش خاطر او میشود و از انتشار آن بیم دارد ،تنها بیانات
نبوی درباره مقام و منزلت علی(ع) و حقّانیّت او در امر خالفت نیست ،بلکه شامل سخنانی بود
که به چند موضوع دیگر نیز مربوط میشد ،مثل امربهمعروف و نهی از منکر ،نشانههای پیشوایان
گمراهکننده و ضرورت قیام علیه آنان ،معرّفی شجره ملعونه در قرآن ،احادیثی که از آشوبها و
رهبرانشان بحث میکرد و فضایل برخی صحابه که از سوی حزب حاکم زیر فشار قرار گرفتند.
فضایلی که نهتنها موجب ناخشنودی رهبری حزب بود ،بلکه انتشار فضایلشان نیز آنان را
میآزرد ازاینرو چارهای جز این نبود که منع نقل حدیث را تعمیم داده ،مطلق گردانند.
این ممانعت در روزگار عمر با شدّت هر چه تمام به اجرا درآمد و عثمان نیز از نقل هر حدیثی که
در روزگار ابوبکر و عمر روایت نشده بود جلوگیری کرد».

1

ائمه(ع) از تمامی این نقشهها باخبر بودند و تمام مسائل را میدیدند و با تمام تالش میکوشیدند
که از انحراف امّت خودداری کنند .امّا مسلمانان چنان به خواب غفلت فرورفته بودند که فقط
قیامی همانند عاشورا با آن شدّت و سختی و خونی همانند خون اباعبداهلل با آن قداست
میبایست ریخته شود تا از خواب غفلت بیدار شوند.
 -4-2-4سخن امام حسین(ع) در مورد وصیّت مادرش

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ(ع) قَالَ :لَمَّا قُبِضَتْ فَاطِمَةُ(ع) دَفَنَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) سِرّاً وَ عَفَا عَلَى
مَوْضِعِ قَبْرِهَا ثُمَّ قَامَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِّی وَ
السَّلَامُ عَلَیْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ زَائِرَتِكَ وَ الْبَائِتَةِ فِی الثَّرَى بِبُقْعَتِكَ وَ الْمُخْتَارُ اللَّهُ لَهَا سُرْعَةَ اللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ
یَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِیَّتِكَ صَبْرِی وَ عَفَا عَنْ سَیِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ تَجَلُّدِی إِلَّا أَنَّ فِی التَّأَسِّی لِی بِسنتكَ
فِی فُرْقَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِی مَلْحُودَةِ قَبْرِکَ وَ فَاضَتْ نَفْسُكَ بَیْنَ نَحْرِی وَ صَدْرِی بَلَى وَ فِی
کِتَابِ اللَّهِ لِی أَنْعَمُ الْقَبُولِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ قَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِینَةُ وَ أُخْلِسَتِ
الزَّهْرَاءُ فَمَا أَ قْبَحَ الْخَضْرَاءَ وَ الْغَبْرَاءَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا حُزْنِی فَسَرْمَدٌ وَ أَمَّا لَیْلِی فَمُسَهَّدٌ وَ هَمٌّ لَا یَبْرَحُ مِنْ
 . 1الشاوی ،علی( ،االمام االلحسین(ع) فی المدینه المنوره) با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،عبدالحسین بینش ،پیشین ،ج  ،1ص
. 78
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قَلْبِی أَوْ یَخْتَارَ اللَّهُ لِی دَارَکَ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا مُقِیمٌ کَمَدٌ مُقَیِّحٌ وَ هَمٌّ مُهَیِّجٌ سَرْعَانَ مَا فَرَّقَ بَیْنَنَا وَ إِلَى اللَّهِ
أَشْکُو وَ سَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ فَکَمْ مِنْ غَلِیلٍ
مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهِ سَبِیلًا وَ سَتَقُولُ وَ یَحْکُمُ اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا سَلَامَ
مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ وَ لَا سَئِمٍ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِینَ وَاهاً
وَاهاً وَ الصَّبْرُ أَیْمَنُ وَ أَجْمَلُ وَ لَوْ لَا غَلَبَةُ الْمُسْتَوْلِینَ لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَ اللَّبْثَ لِزَاماً مَعْکُوفاً وَ لَأَعْوَلْتُ إِعْوَالَ
الثَّکْلَى عَلَى جَلِیلِ الرَّزِیَّةِ فَبِعَیْنِ اللَّهِ تُدْفَنُ ابْنَتُكَ سِرّاً وَ تُهْضَمُ حَقُّهَا وَ یُمْنَعُ إِرْثُهَا وَ لَمْ یَتَبَاعَدِ الْعَهْدُ وَ لَمْ
یَخْلُقْ مِنْكَ الذِّکْرُ وَ إِلَى اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُشْتَکَى وَ فِیكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْعَزَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْكَ
وَ عَلَیْهَا السَّلَامُ وَ

الرِّضْوَانُ»1.

ترجمه:
«از حضرت امام حسین(ع) روایت میکند که فرمود :موقعى که فاطمه زهرا(س) قبض روح شد،
حضرت على بن ابیطالب(ع) آن بانو را مخفیانه به خاک سپرد و موضع قبر مقدّسش را محو نمود.
آنگاه برخاست و متوجّه قبر مبارک پیغمبر(ص) شد و گفت :یا رسول اللّه ،سالم من و سالم
دخترت فاطمه بر تو باد ،همان دخترت که به زیارت تو آمده و در بقعه تو خوابیده و خدا
خواست بهسرعت به تو ملحق شود.
یا رسول اللّه ،از فراق دختر برگزیده تو صبر و شکیبایی من قلیل و اندک شده ،قدرت من از
دورى بزرگترین زنان یعنى فاطمه اطهر ضعیف گردید ،ولى براى مفارقت تو تأسّى نمودن
موجب تسلیت من خواهد شد .من تو را به دست خود به خاک سپردم ،درصورتیکه جان مقدّس
تو در گلو و سینه من بود .آرى آنچه در قرآن است مىپذیرم و میگویم:
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ یا رسول اللّه ،آن امانتى را که به من دادى پس گرفته شد ،سپرده بازگرفته
شد ،فاطمه زهرا را بردى ،یا رسول اللّه ،چقدر این آسمان سبز و زمین غبارآلود در نظر من تیره و
تار است ،غم و اندوه من همیشگى گردیده ،شب من با بیخوابى میگذرد ،این غم از قلب من
 .1طوسی ،محمدبن الحسن ،االمالی ،دارالثقافه ،قم1515 ،ق ،بیچا ،ص .112
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خارج نمیشود تا آن موقعى که خدا مرا در آن خانهاى که تو در آن هستى وارد نماید ،در دلم
دردى است که آن را جریحهدار میکند همّ و غمّى است تحریککننده ،چه زود بود که بین ما
جدائى افتاد ،من درد دل خود را براى خدا میگویم.
دخترت بهزودی تو را از اینکه امّت تو متحد شدند و حق او را پایمال نمودند آگاه خواهد کرد،
جریان را از فاطمهات جویا شو و شرححال را از وى بخواه ،چه غم و غصّههایی که در دل او
جایگزین شدند و نمیتوانست براى کسى درد دل کند .وى همه آنها را براى تو خواهد گفت.
خدا که بهترین حکم کنندگان است حکم خواهد کرد .سالم من بر شما باد ،سالمى که بهمنزله
وداع من باشد ،نه آن سالمى که شما را ترک نمایم ،اگر بازگردم از ماللت و خستگى نیست و اگر
نزد قبر تو اقامت گزینم به علّت بدگمانى نیست که خدا به صابرین وعده ثواب داده است.
صبر و شکیبایی مبارکتر و نیکوتر است .اگر براى غلبه افرادى که بر او مستولى شدند نبود بر
خود الزم می دانستم که نزد قبر تو اقامت گزینم و معتکف گردم و براى این مصیبت بزرگ نظیر
زن جوان مرده ناله و فریاد میکردم .خدا میبیند که دختر تو مخفیانه دفن مىشود .حق وى
غصب شد .از گرفتن ارث ممنوع گردید .درصورتیکه از زمان تو تا به حال چندان مدّتى نگذشته
و ذکر تو متروک نشده است .یا رسول اللّه ،من به خدا شکایت میکنم و پیمودن راهى که تو
رفتى براى من بهترین تسلیت است یا رسول اللّه ،صلوات خدا بر تو و سالم و خوشنودى خدا بر
فاطمه اطهر باد».

1

شرح:
هنگامیکه ابوبکر منتخب سقیفه که تنها توسط حاضرین در سقیفه انتخاب شده بود ،از عدم
بیعت بعضی از مسلمانان و حضرت علی(ع) با وی مطلع شد ،عمر را روانه خانه فاطمه زهرا(س)
نمود تا امام علی(ع) و سایرین را به زور برای بیعت در مسجد حاضر نماید .عمر نیز با عدّهای به
همراه پاره آتش ،روانه خانه فاطمه(س) شد .هنگامیکه بر در خانه حاضر شد ،فاطمه(س) به

1
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پشت درآمد و علّت حضور آنان را جویا شد .عمر علّت را حاضر نمودن امام علی(ع) و دیگران
در مسجد برای بیعت با ابوبکر عنوان نمود .فاطمه(س) آنان را از این امر منع نمود و آنان را مورد
توبیخ قرارداد .درنتیجه عدّهای از همراهیان او متفرق گشتند .امّا در این هنگام او که از عدم خروج
معترضین آگاهی یافت ،تهدید نمود درصورتیکه امام علی(ع) و سایرین برای بیعت از خانه خارج
نشوند ،خانه را با اهلش به آتش خواهد کشید و این در حالی بود که میدانست حضرت
فاطمه(س) در خانه حضور دارد .در این موقع عدّهای از معترضین از خانه خارج شدند که مورد
برخورد شدید عمر قرار گرفتند و شمشیر برخی از آنان نیز توسط او شکسته شد .امّا همچنان امیر
مؤمنان ،فاطمه و کودکان آنان در خانه حضور داشتند .بدین ترتیب عمر دستور داد تا هیزم حاضر
کنند و به وسیله هیزم های گردآوری شده و پاره آتشی که با خود همراه داشت ،درب خانه را به
آتش کشیدند و به زور وارد خانه شدند و به همراه عدهای از همراهانش خانه را مورد تفتیش قرار
داده و امام علی را به زور و با اکراه به سمت مسجد کشانکشان بردند .در حین این عمل،
فاطمه(س) بسیار صدمه دید و لطمات فراوانی را تحمل نمود .سرانجام فاطمه براثر شدّت ضربات
و لطماتی که به او براثر هجوم به خانهاش و وقایع پس از آن وارد گشته بود ،بیمار و این بیماری
نیز منجر به شهادت ایشان گردید.
مردم مدینه پس از آگاهی از شهادت فاطمه(س) ،در اطراف خانه آن بزرگوار جمع گشتند و منتظر
تشییع و تدفین فاطمه(س) بودند امّا اعالم شد که تدفین فاطمه(س) به تأخیر افتاده است .لذا مردم
پراکنده شدند .هنگامیکه شب فرارسید و چشمان مردم به خواب رفت ،امام علی(ع) بنا بر وصیّت
فاطمه(س) و به دور از حضور افراد ،به غسل بدن مطهر و رنج دیده همسر خویش پرداخت و
سپس او را کفن نمود .هنگامیکه از غسل دادن او فارغ شد ،به امام حسن و امام حسین(ع)
(درحالیکه در زمان شهادت مادر هر دو کودک بودند) امر فرمود :تا عدّهای از صحابه راستین
رسول خدا(ص) را که البتّه مورد رضایت فاطمه(س) بودند ،خبر نمایند تا در مراسم تدفین آن
بزرگوار شرکت کنند( .و اینان از  7نفر تجاوز نمیکردهاند) پس از حضور آنان ،امیر مؤمنان بر
فاطمه(س) نماز گزارد و سپس در میان حزن و اندوه کودکان خردسالش که مخفیانه در فراق مادر
جوان خویش گریه مینمودند ،به تدفین فاطمه(س) پرداخت.
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نتیجه بحث:
دفن شبانه پیکر پاک فاطمه زهرا(س) به منزله اعتراض از امّت و مردمی بود که حقّ
امیرالمؤمنین(ع) را در خالفت و حقّ فاطمه زهرا(س) را از فدک غصب کردند.
 -4-2-5اعتراض امام(ع) بر عمر

«عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ،عَنْ أَبِیهِ(ع) :أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ(ع) أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ یَوْمَ
الْجُمُعَةِ ،فَقَالَ لَهُ :انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِی ،فَبَکَى عُمَرُ ،ثُمَّ قَالَ :صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ ،مِنْبَرُ أَبِیكَ لَا مِنْبَرُ أَبِی .فَقَالَ
عَلِیٌّ(ع) :مَا هُوَ وَ ا للَّهِ عَنْ رَأْیِی .قَالَ :صَدَقْتَ وَ اللَّهِ مَا اتَّهَمْتُكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ .ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ،فَأَخَذَهُ
فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ،فَخَطَبَ النَّاسَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ،ثُمَّ قَالَ :أَیُّهَا النَّاسُ ،سَمِعْتُ
نَبِیَّکُمْ(ص) یَقُولُ :احْفَظُونِی فِی عِتْرَتِی وَ ذُرِّیَّتِی ،فَمَنْ حَفِظَنِی فِیهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ ،أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ
آذَانِی فِیهِمْ،

ثَلَاثا»1.

ترجمه:
«روز جمعهای ،حسین بن علی(ع) نزد عمر که بر منبر بود آمده به او فرمود :از منبر پدرم پایین بیا،
عمر گریست ،سپس گفت :فرزندم راست میگویی ،این منبر پدر توست ،نه منبر پدر من ،علی
(ع) فرمود( :ای عمر) به خدا سوگند ،حسین(ع) این سخن را از من نگرفته است (سخن خود
اوست).
عمر گفت :ابالحسن ،راست فرمودی ،من شما را متّهم نمیکنم .سپس از منبر فرود آمده،
حسین(ع) را گرفت و او را بر منبر برده ،کنار خود نشانید .پس با مردم سخن گفت و در پایان
اظهار داشت :هان ای مردم ،از پیامبرتان شنیدم که میفرمود :حرمت مرا در عترت و ذرّیّهام
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نگهدارید ،هر که احترام مرا در آنان حفظ کند ،خدا او را حفظ خواهد فرمود ،آگاه باشید ،لعنت
خدا بر کسی است که مرا به خاطر آنان بیازارد ،این را سه بار تکرار فرمود».

1

شرح:
خالفت ابوبکر طوالنی نبود و تنها کمی بیش از دو سال به طول انجامید ولی او در پایان حیات
خود ،عمر را که قدرتی در حاشیه بود به جانشینی منصوب کرد ،چراکه عمر ،برای به خالفت
رسیدن ابوبکر ،تالش زیادی کرده بود .درواقع عمر ،بیعت ابوبکر را تثبیت نمود و مخالفان را
منکوب ساخت و از هیچ کوششی در این راه ،مضایقه نکرد .مردم سهمی در انتخاب عمر به عنوان
خلیفه نداشتند بلکه ابوبکر ،در وصیّت خود که توسط عثمان نوشته شد ،مردم را به پیروی از عمر
فراخواند .امام علی(ع) در مقابل این اقدام که غیرمنتظره هم نبود ،چارهای جز صبر و سکوت
نداشت امّا سال ها بعد ،این انتصاب را مذموم و ناحق دانست .حضرت در یکی از معروفترین
خطبههای نهجالبالغه به نام «شقشقیّه این کار را چنین تبیین میکند:
جای بسی شگفتی و حیرت است که ابوبکر در زمان حیاتش ،فسخ بیعت مردم را درخواست
مینمود (ازآنجاییکه میگفت :مرا رها کنید که بهترینِ شما نیستم) ولی بندهای خالفت را برای
بعد از مرگش بهسوی دیگری محکم میکرد .در این دوره ،امام علی(ع) همچنان از صحنه سیاست
دور بود و همان طور که در زمامداری ابوبکر ،مسندی را بر عهده نگرفت ،در زمان عمر نیز از
پذیرش هرگونه مسئولیّتی خودداری کرد امّا برای جلوگیری از معرّفی نادرست اسالم ،نقش
هدایتگر و مددکار را در جامعه اسالمی ایفا مینمود .امام علی(ع) بهعنوان حکیمی فرزانه ،از
تعلیم و هدایت دست برنداشت و از هیچگونه راهنمایی فکری کوتاهی نمیکرد ،کینه و خشمی از
کسی به دل نداشت و در جهت هدایت و راهنمایی ،حضوری فعّال در میان مردم داشت .عمر بن
خطاب در مدّت خالفت خود دو کار مهم انجام داد:

1
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 .1رسول خدا(ص) به همه مسلمانان بهطور مساوی عطا میبخشید و هیچکس را بر دیگری
برتری نمیداد امّا عمر پس از رسیدن به خالفت روح تعصّب قبیلهای را که اسالم خاموش کرده
بود و پیامبر(ص) سالها برای از بین بردن آن زحمتکشیده بود دوباره زنده کرد .بر طبق این
سیاست ،از سویی اهلبیت بهویژه بنیهاشم عموماً زیر فشار اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی قرار
گرفتند و دست بنیامیه در اشغال پستهای فرماندهی و حکومت والیات باز گذاشته شد.
 .9تشکیل شورای شش نفره که ماهیّت آن چنین بود که طرح آن را عمر چنان با دقت ریخته بود
که پیروزی عثمان در آن امری اجتنابناپذیر بود .بنابراین عنوانش شورا ولی حقیقتش تعیین و
انتصاب بود و عمر اصرار داشت به هر صورت ممکن ،حتّی پس از مرگش ،بنیهاشم را از
خالفت محروم سازد».

1

نتیجه بحث:
اباعبداهلل(ع) در دوران ابوبکر نیز ساکت ننشسته و از امر به معروف و نهی از منکر و مخالفت با
خلفای ستمگر دست بر نداشت.
 -4-2-6سخن امام حسین(ع) در مورد تبعید ابوذر

« عن عکرمة عن ابن عباس قال لَما أخرج أبو ذر إلى الرَبذة أمر عثمان فنودی فی الناس أن ال یکلم
أحد أبا ذر و ال یشیعه و أمر مروان بن الحکم أن یخرج به فتحاماه الناس إال علی بن أبی طالب(ع) و
عقیال أخاه و حسناً و حسیناً(ع) و عمار بن یاسر فإنهم خرجوا معه یشیعونه فجعل الحسن(ع) یکلم أبا
ذر فقال له مروان إیها یا حسن أ ال تعلم أن أمیر المؤمنین قد نهى عن کالم ذلك الرجل فإن کنت ال
تعلم فاعلم ذلك فحمل علی(ع) على مروان فضرب بالسوط بین أذنی راحلته و قال تنح لحاک اهلل إلى
النار فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر فتلظى على علی(ع) و وقف أبو ذر فودعه القوم و
معه ذکوان مولى أم هانئ بنت أبی طالب قال ذکوان فحفظت کالم القوم و کان حافظا فَقَالَ عَلِیٌّ (ع) یَا
 . 1الشاوی ،علی( ،االمام االلحسین(ع) فی المدینه المنوره) با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،عبدالحسین بینش ،پیشین ،ج  ،1ص
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بَا ذَرٍّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوکَ عَلَى دُنْیَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَى دِینِكَ فَامْتَحَنُوکَ بِالْقَلَا وَ نَفَوْکَ إِلَى
الْفَلَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً یَا بَا ذَرٍّ لَا
یُؤْنِسَنَّكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لَا یُوحِشَنَّكَ إِلَّا الْبَاطِلُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَدِّعُوا عَمَّکُمْ وَ قَالَ لِعَقِیلٍ وَدِّعْ أَخَاکَ
فتکلم عقیل فقال ما عسى أن نقول یا با ذر أنت تعلم أنا نحبك و أنت تحبنا فاتق اهلل فإن التقوى نجاة
و اصبر فإن الصبر کرم و اعلم أن استثقالك الصبر من الجزع و استبطاءک العافیة من الیأس فدع الیأس
و الجزع ثُمَّ تَکَلَّمَ الْحَسَنُ(ع) فَقَالَ یَا عَمَّاهْ لَوْ لَا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُوَدِّعِ أَنْ یَسْکُتَ وَ لِلْمُشَیِّعِ أَنْ یَنْصَرِفَ
لَقَصُرَ الْکَلَامُ وَ إِنْ طَالَ الْأَسَفُ وَ قَدْ أَتَى الْقَوْمُ إِلَیْكَ مَا تَرَى فَضَعْ عَنْكَ الدُّنْیَا بِتَذَکُّرِ فِرَاقِهَا وَ شِدَّةَ مَا
اشْتَدَّ مِنْهَا بِرَجَاءِ مَا بَعْدَهَا وَ اصْبِرْ حَتَّى تَلْقَى نَبِیَّكَ(ص) وَ هُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ تَکَلَّمَ الْحُسَیْنُ(ع) فَقَالَ یَا
عَمَّاهْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ أَنْ یُغَیِّرَ مَا قَدْ تَرَى وَ اللَّهُ کُلَّ یَوْمٍ فِی شَأْنٍ وَ قَدْ مَنَعَكَ الْقَوْمُ دُنْیَاهُمْ وَ مَنَعْتَهُمْ
دِینَكَ فَمَا أَغْنَاکَ عَمَّا مَنَعُوکَ وَ أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ فَاسْأَلِ اللَّهَ الصَّبْرَ وَ النَّصْرَ وَ اسْتَعِذْ بِهِ مِنَ الْجَشَعِ
وَ الْجَزَعِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الدِّینِ وَ الْکَرَمِ وَ إِنَّ الْجَشَعَ لَا یُقَدِّمُ رِزْقاً وَ الْجَزَعَ لَا یُؤَخِّرُ أَجَال»...

1

ترجمه:
«از ابن عباس نقلشده که گفت :چون ابوذر را به ربذه تبعید کردند ،عثمان دستور داد در میان
مردم آواز دهند کسی با ابوذر ،سخن نگوید و او را بدرقه نکند و به مروان بن حکم دستور داد تا
او را به تبعیدگاهش ببرد ،پس مروان او را بیرون برد ،مردم از او دوری کردند ،جز علی بن
ابیطالب(ع) و برادرش عقیل و حسن و حسین(ع) و عمار که با او بیرون شده ،او را بدرقه کردند،
حسن شروع کرد با ابوذر سخن گفتن ،مروان گفت :حسن ،ساکت ،مگر نمیدانی که امیر مؤمنان
(عثمان) سخن گفتن با او را قدغن کرده است؟ اگر هم نمیدانستی بدان.

1
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علی(ع) به مروان اعتراض کرد و با تازیانه ،میان دو گوش مرکب او زده ،فرمود :خدا به آتشت
افکند ،پس مروان با ناراحتی نزد عثمان برگشته ،ماجرا را نقل کرد ،عثمان بر علی(ع) خشمگین
شد.
ابوذر ایستاد و آنان با او وداع کردند« .ذکوان» غالم ام هانی ،دختر ابوطالب همراه ابوذر بود ،ذکوان
که حافظهای قوی داشت گفته است :سخن آنان را (لحظه وداع) به خاطر سپردم ،علی(ع) فرمود:
اباذر تو ،برای خدا (بر آنان) خشم گرفتی ،این مردم از تو بر دنیای خود ترسیدند و تو از آنان ،بر
دین خود ترسیدی ،پس تو را به خشم خود ،گرفتار ساختند و به دشتها (ی دوردست) تبعیدت
کردند ،به خدا سوگند ،اگر آسمانها و زمین را بر بندهای بسته باشند ،سپس او تقوای الهی پیشه
کند ،خدای متعال راه رهایی او را بگشاید .ای اباذر ،جز (یاد) حق ،آرامش و آن است نیاورد و جز
باطل ،آشفتهات نسازد .سپس به حسن و حسین(ع) فرمود :با عموی خود وداع کنید و به عقیل
فرمود :با برادر خود وداع کن.
عقیل به سخن آمد و گفت :چه بگوییم ای اباذر؟ میدانی که ما ،تو را دوست داریم و تو نیز ما را
دوست داری ،پس خدا را (به یاد داشته باش و) تقوا پیشه کن که تقوا رستگاری است .بردبار باش
که بردباری ،جوانمردی است و بدان که سنگین شمردن بردباری از بیتابی است و دیررس
شمردن رستگاری از ناامیدی است .ناامیدی و بیتابی را از خود بران (تا آسوده شوی).
سپس حسن(ع) به سخن آمد و فرمود :عمو جان ،اگرنه این بود که شایسته نیست وداع کننده،
خاموش باشد و بدرقه کننده (با شتاب) برگردد( ،از اندوه فراق تو) کمسخن بودیم (و تاب ادامه
این لحظه سخت را نداشتیم) و اگرچه (پس از تو نیز) اندوهی فراوان داریم ،این مردم با تو،
اینگونه رفتار کردند پس تو از دنیا با یادآوری رهایی از آن به امید (فوز و فالح) آخرت ،دل برکن
و صبر کن تا پیامبرت را با خشنودی دیدار کنی.
سپس حسین(ع) به سخن آمد و گفت« :عمو جان ،خدای متعال میتواند ،این گرفتاریها را که
می بینی دگرگون سازد این مردم تو را از دنیای خود ،محروم ساختند و تو آنان را از دین خود،
محروم داشتی و تو ،چه بینیازی ازآنچه محرومت کردند و آنان ،چه نیازمندند به آنچه تو بازشان
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داشتی از خدای متعال بردباری و یاری بخواه و از آزمندی و بیتابی ،به او پناه ببر ،زیرا بردباری
از دینداری و جوانمردی است و آزمندی ،رزقی را پیش نمیاندازد و بیتابی ،اجلی را عقب
نمیافکند.»...

1

شرح:
انسان اگر در پیشامدها و حوادث تلخ و شیرین که غارتگر دین و ایمان است و به هنگام طاعت
و عبادت و بهوقت گناه و معصیت صبر کند ،به این معنا که حوادث را هماهنگ با قواعد الهى
تحمّل کند و براى نجات خود به دشمنان حق پناه نبرد و بهوقت طاعت و عبادت خود را در
گردونهى بندگى قرار دهد و مقاومت کند و زمان آماده شدن زمینهى معصیت و گناه ،تلخى
گذشت از لذّتها را به دوش جان بردارد ،به فرمودهى قرآن مجید مستحق صلوات و رحمت
خداوند مىشود .آیات متعدّدی از قرآن که از مترفین و مأل و طاغوتها در برابر انبیاء یادکرده
ناظر به همین واقعیّت است .این وضعیّت اجتنابناپذیر ،مستلزم آن است که برای رهروان راه حق
و منادیان عدل و راستی و دنبالهروان و پویندگان راه انبیاء همواره مصائب و نامالیماتی از همه
نوع و همه گونه ،قابل پیشبینی باشد .قرآن کریم برای آنکه مؤمنان را از پیش ،آماده روبرو شدن
با مشکالت سازد ،صریحاً خطرات این راه را به آنان گوشزد میکند و آنان را در جریان این
واقعیّت مجرّب تاریخ میگذارد .قرآن دراینباره میفرماید:
« لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا أَذىً
کَثِیراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ»2.

بهطور مسلّم در اموال و نفوس خود آزمایش مىشوید و از آنها که پیش از شما کتاب (آسمانى)
داده شدند (یعنى یهود و همچنین) از آنها که راه شرک پیش گرفتند سخنان آزاردهنده فراوان
خواهید شنید و اگر استقامت کنید و تقویپیشه سازید (شایستهتر است) زیرا اینها از کارهاى
محکم و قابلاطمینان است.
 . 1همان.
 .9سوره آل عمران ،آیه .186
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و این وصیّت در قرآن که در آن صبر با وصیّت به حق همراه است و در سورهی عصر میفرماید:
«إِنَّ اإلِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ ( )2إِال الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ(1.»)3

پس حق ،بدون صبر ماندگار نمیماند .صبر سِرّی است که خداوند آن را بر سر زبان لقمان در
نصیحت صبر به فرزندش آورده که از آنچه از بال و سختی به او میرسد صبر کند و بعد از آن
امربهمعروف و نهی از منکرش مینماید و خداوند از زبان او میفرماید« :یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األمور» 2.ای فرزندم نماز بخوان،
امربهمعروف و نهی از منکر کن ،و بر آنچه به تو میرسد صبر کن که بهراستی این از کارهای
ریشهدار و راسخ میباشد.
کما اینکه میگفت به فرزندش مادام که مردم را بهسوی خیر دعوت میکنی و امربهمعروف و نهی
از منکر می کنی در نفس خود جای بده که متوجّه چیزهای ناخوشایند از طرف آنها باشد و اذیّت
و آزار آنان را بپذیری چراکه آنان دشمن کسی هستند که به آنان امربهمعروف میکند .برای اینکه
این کاربر آنان سنگینی میکند و آنان را از منکر نهی کن چون منکر محبوب
آنهاست.
همینطور امام متقیان علی(ع) در این رابطه فرمودند« :ال یَعدمُ الصَّبورُ الظَفَرَ وَ اِن طَالَ بِهِ الزَمان».

3

انسان شکیبا ،پیروزی را از دست نمیدهد ،هرچند زمان آن طوالنی شود.
ماحصل بحث:
از مهمترین پیامدهای خالفت عثمان که بر مسیر آینده حرکت امّت اسالمی تأثیر گذاشت ،عبارت
بود از:
 .1گسترش شکاف طبقاتی.

 . 1سوره عصر ،آیات .3، 9
 . 9سوره لقمان ،آیه .17
 . 3نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،حکمت  ،143ص.351
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.9گشایش باب کشت و کشتار میان امّت.
.3ضعف معنوی و روحی امّت.
عثمان عالوه بر انحراف ،حتّی از روش ابوبکر و عمر ،شماری از بزرگان صحابه مثل ابوذر که در
همهجا به نقل حدیث پیامبر میپرداخت ،عمار یاسر و عبداهلل بن مسعود را تنها به جرم
اینکه وی را به معروف امر و از منکر نهی کردهاند به شدّت سرکوب کرد و امّت اسالمی در طول
این مدّت ،حتّی در مدینه باوجود صحابه فراوانی که در آنجا حضور داشتند ،برای جلوگیری از
ستمی که به آنان میرسید ،یا دستکم ابراز نارضایتی از این کار ،کوچکترین اقدامی نکردند.
با آنکه صحابه از منزلت ابوذر آگاه بودند ،هنگام رفتن وی به تبعیدگاه ربذه نهتنها جز علی ،حسن
و حسین(ع) ،عقیل ،عبداهلل بن جعفر و عمار یاسر هیچکس برای خداحافظی او نیامد ،بلکه امّت
اسالمی برای اطاعت از فرمان عثمان روابطشان را نیز با او قطع کردند.
 -4-2-7خطبهی امام حسین(ع) در محضر پدرش

«لما جَلَسَ علی(ع) فی الخالفة و بایعه الناس خَرَجَ إلی المسجِد متعمّماً بعمامة رسول اهلل(ص) ،البسأ
بردة رسول اهلل(ص) متنعالً نعل رسول اهلل(ص) منقلّداً سیف رسول اهلل(ص) أسفلَ بطنه ثمّ قالَ« :یا
معشر النّاس سلونی قبل ان تفقدونی ،هذا سفط العلم ،هذا لعاب رسول اهلل ،هذا ما زقّنی رسول اهلل ،زقّاً
زقّاً ،س لونی فإن عندی علم االولین و االخرین ،اما واهلل لو ثنّیت لی و سادة فجلست علیها ألفتیت أهل
التوراة بتوراتهم حتّی تنطلق التوراة فتقول :صدق علیّ ما کذب لقد أفتاکم بما أنزل اهلل فیّ ،و أفتیت أهل
االنجیل بإنجیلهم حتّی ینطلق االنجیل فیقول :صدق علیّ ما کذب لقد أفتاکم بما أنزل اهلل فیّ ،و أفتیت
أهل القرآن بقرآنهم حتی ینطق القرآن فیقول :صدق علیّ ما کذب  ...و
ثمَّ أمَرَ الحسن(ع) بأن یخطب ،فخطب ،ثّمَ قال للحسین(ع)« :یا بنیّ قم فاصعد فتکلم بکالم الیجهلك
قریش من بعدی ،فیقولون :إن الحسین بن الیبصر شیئاً و لکن کالمك تبعاَ لکالم اخیك»
فصعد الحسین(ع) فحمداهلل و اَثنی علیه ،و صلی علی نبیه و آله صالة موجزة ،ثمَ قالَ:
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« ومعاشِرَالناسِ َقیسَمِعتُ رَسولَ اهللِ وَ هُوَ یَقولُ :اِنَّ عَلیاً مدینة هدی  ،فمَن دَخَلَها نجی و من تخلّفَ
عنها هلكَ» .فوثب اِلیه علی(ع) فضمّه اِلی صدره و قبّله ثمّ قال« :معاشر الناّس اشهدوا اِنهما فرخا
رسول اهلل(ص) و هو سائلکم

عنهما»1.

ترجمه:
«مرحوم صدوق با سند خود از اصبغ بن نباته نقل کرده گفت :چون علی(ع) بر کرسی خالفت
نشست و مردم با او بیعت کردند ،به مسجد آمد درحالیکه عمامه رسول خدا(ص) را بر سر و
عبای مشکین پشمی او را بر دوش ،نعلین او را به پا و شمشیر او را به کمر داشت ،به منبر آمد و
فرمود :هان ای مردم ،پیش از آنکه مرا از دست بدهید از من بپرسید ،این صندوق علم است ،این
عسل (برآمده از کام) رسول خدا(ص) است ،این همان (دانشی) است که رسول خدا(ص) بر کام
تشنه نهال وجود من نهاد ،از من بپرسید که دانش همه پیشینیان و پسینیان (نزد من) است .آگاه
باشید اگر جایگاه مناسبی برایم آماده شود تا بر آن قرار گیرم ،برای اهل تورات ،برابر توراتشان
فتوا دهم تا آنجا که تورات به سخن آید و بگوید :علی(ع) راست گفت و دروغ نگفت او به آنچه
در من نازلشده ،فتوایتان دهد تا آنجا که انجیل به سخن آید و بگوید :علی(ع) راست گفت و
دروغ نگفت او به آنچه خدای متعال در من نازل کرده ،فتوایتان داد و نیز برای اهل قرآن ،برابر
قرآنشان فتوا دهم تا آنجا که قرآن به سخن آید و فرماید :علی(ع) راست گفت و دروغ نگفت...
سپس به حسن(ع) دستور داد تا سخن براند ،او نیز سخن راند ،پس به حسین(ع) پسرم ،برخیز و
باال بیا و آنچنان سخنی بگو که پس از من ،قریش تو را نشناخته ندانند که بگویند :حسین بن
علی (ع) به چیزی رهنمون نمیشود .حسین(ع) برمنبر آمده :حمد و ثنای الهی گفت و درودی
کوتاه بر پیامبر(ص) و دودمانش فرستاده فرمود« :هان ای مردم ،از رسول خدا شنیدم که می-
فرمود »:علی(ع) شهر هدایت است ،هر که در آن درآید ،رستگار است و هر که از آن پیش و پس
افتد ،نابود است ،علی(ع) با شتاب و اشتیاق او را گرفته ،به سینه چسبانید و او را بوسه زد و

1
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فرمود :ای مردم ،گواه باشید که حسن و حسین(ع) نونهاالن رسول خدایند و او (در روز بازپسین)
درباره آنان از شما ،پرسش خواهد فرمود».

1

شرح:
فضایل امیر مؤمنان علی(ع) در قرآن فراتر از آن است که بتوان شرح داد .آن حضرت دارای
برترین خصلتها بود و مصداق بارز هر صفت نیکی است که در قرآن ذکرشده است .یکی از
بزرگترین آیاتی که در مورد مقام برتر حضرت علی(ع) در قرآن وجود دارد آیه  53سوره مبارکه
رعد است که میفرماید« :وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَفى بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب» آنها که کافر شدند مىگویند تو پیامبر نیستى ،بگو کافى است که خداوند و
کسانى که علم کتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد آنهاست گواه (من) باشند.
در بسیارى از روایات آمده است که منظور از «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ» على بن ابیطالب(ع) و ائمه
هدى است ابوسعید خدرى مىگوید از پیامبر درباره «قُلْ کَفى بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْکِتابِ» از چه کسى سخن مىگوید و اشاره به کیست فرمود« :ذاک اخى على بن ابى طالب»
«او برادرم على بن ابیطالب است».

9

همچنین امام باقر(ع) در تبیین مراد از «مَن عِندهُ عُلمُ الکِتاب»« :اَیَّانا عَنّی وَ عَلِیُّ اَوَّلنا وَ اَفضَلُنا وَ
خَیرُنا بَعدَ النَّبی(ص) ،مقصود  ،ما اهلبیت(ع) هستیم و علی بن ابیطالب(ع) اوّلین و برترین ما پس
از رسول خداست».

3

شگفت آنکه ،در آیهی  52سوره نمل ،حکایت اعجابانگیزی از یکی از یاران سلیمان ذکرشده
است که تخت ملکهی سبأ را در چشم به هم زدنی نزد سلیمان آورد .قرآن از آن فرد بهعنوان
«الَذی عِنده عِلمٌ مِنَ الکتاب ،کسی که بخشی از علم کتاب در اختیارش بود» یاد میکند .از این

 . 1همان.
 . 9مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،12ص .945
 . 3کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ، 1ص .992
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مطلب ،عظمت و گستردگی دانش امیر مؤمنان(ع) فهمیده میشود که تمام علم کتاب را در اختیار
دارد.
نتیجه بحث:
سیاستهای نادرست عثمان و بهکارگیری خویشان خود در پستهای کلیدی و اختصاص دادن
بیتالمال به بنیام یه و رواج تبعیض و فقر در جامعه ،مسلمانان را به خشم آورد و سرانجام با یک
شورش عمومی ،مدّتی خانه عثمان را محاصره کردند و سپس او را کشتند .انقالبیون در مدّت
محاصره خانه عثمان برنامه روشنی برای آینده نداشتند ،لذا وقتی عثمان را کشتند تازه به مشکل
انتخاب خلیفه روبرو شدند و به سراغ حضرت علی(ع) که از همه اصحاب پیامبر(ص) ازنظر
فضیلت و سابقه درخشان ،برتر بود رفتند.
علی(ع) با ارزیابی اوضاع و مالحظه دگرگونیهایی که در زمان عثمان رخداده بود و نیز دوری و
بیخبری فاحش مسلمانان از اسالم اصیل ،خوب میدانست که حکومت کردن بعد از فساد و
آلودگی دوران خلفای گذشته بسیار مشکل است و مردم ،بهویژه سران قوم ،زیر بار اصالحات
موردنظر او نمیروند و عدالت او را تحمیل نمیکنند .ازاینرو پیشنهادهای انقالبیون را نپذیرفت.
امّا پس از استقبال پرشور مردم و هجوم آنها به در خانه علی(ع) و اصرار فراوان ،خالفت را
پذیرفت.
از طرف دیگر قتل عثمان سکوی پرشی بود برای معاویه جهت دستیابی به قدرت ،او بیشترین
سود را از قتل عثمان برد .معاویه باقدرتی که داشت بهراحتی میتوانست عثمان را از مهلکه نجات
دهد ،امّا به صورت نمایشی ،در پاسخ استمداد عثمان ،یک ستون نظامی را به سمت مدینه فرستاد
و به فرمانده آن دستور داد که وقتی به «ذی خشب»1رسیدند ،در آنجا توقف کرده منتظر دستور
ثانوی او باشد .آنان در «ذی خشب» آنقدر در انتظار دستور ثانوی ماندند تا عثمان کشته شد.
آنگاه آنان را به شام فراخواند .پس از قتل عثمان بالفاصله پیراهن خونین او توسط «او حبیبه»
خواهر معاویه به شام فرستاده شد .معاویه دستور داد آن را باالی منبر مسجد جامع دمشق قرار
« . 1ذی خشب» یک شب مسافت تا مدینه فاصله داشت.
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داده برای عثمان عزاداری کنند و خود را ولیّ دم او معرّفی کرد .معاویه از بیعت با علی(ع) که
خالفت را بعد از عثمان با بیعت عمومی مردم به دست گرفته بود ،سرباز زد و علی(ع) را متّهم به
قتل عثمان نمود 1.امام پس از خالفت به مسجد آمد و این خطبه را ایراد فرمود .نکاتی که از خطبه
امام برداشت میشود:
.1آغاز سخن با حمد و ثنای الهی که نشاندهنده بر حق بودن ایشان و راهشان بود.
.9پوشیدن لباس پیامبر(ص) به منزله این بود که فقط ایشان میتواند ادامهدهنده راه پیامبر(ص) و
مجری احکام شریعت و دین مبین اسالم باشد.
.3معرّفی خود بهعنوان امام به حق.
 .5معرّفی امام حسن و امام حسین(ع) بهعنوان امامان برحق و جانشینان ایشان.
 .4هشدار به مردم از بازخواست روز قیامت در صورت عدم اطاعت از ولیّ خدا.
 -4-2-8خطبهی امام حسین(ع) در جنگ صفین

«وَ امّا فی حرب صفین ،فلمّا خطب أمیر المؤمنین بالکوفة و حرّض النّاس علی حرب معاویة وأتباعه،
أمرالحسین(ع) ،ثم قام الحسین بن علی(ع) فحمد اهلل و أثنى علیه و قال:
یا أهل الکوفة أنتم األحبة الکرماء ،و الشعار دون الدثار ،فجدوا فی إحیاء ما دثر بینکم ،و تسهیل ما
توعر علیکم .أال إن الحرب شرها ذریع ،و طعمها فظیع ،فمن أخذ لها أهبتها و استعد لها عدتها و لم یألم
کلومها قبل حلولها فذاک صاحبها ،و من عاجلها قبل أوان فرصتها و استبصار سعیه فیها فذاک قمن أال
ینفع قومه و أن یهلك نفسه ،نسأل اهلل بقوته أن یدعمکم بالفیئة ثم

نزل»2.

ترجمه:

 . 1عبدالمحمدی ،حسین ،زمینههای قیام امام حسین(ع) ،پیشین ،ج  ، 9ص .76
 . 9ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغه البن ابی الحدید ،مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی ،قم1525 ،ق ،بیچا ،ج
 ،3ص.186
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«در جنگ صفّین ،چون امیر مؤمنان علی(ع) با مردم کوفه سخن گفت و آنان را به نبرد با معاویه و
همدستانش ،برانگیخت ،امام حسین(ع) را فرمان داد تا با مردم سخن بگوید :او نیز برخاسته پس از
حمد و ثنای شایسته الهی گفت :ای کوفیان ،شما دوستان بزرگوارید ،شما (چون) لباس
زیرین(خودی)هستید ،نه(چون) لباس رو(بیگانه) ،پس در احیای آنچه در میان شما از بین رفته
است و آسان ساختن آنچه بر شما سخت افتاده است بکوشید .بدانید شرّ جنگ ،چابک و مزهاش
بسیار ناپسند است ،درحالیکه جرعههایش (بهناچار) سرکشیدنی است ،پس هر که آماده آن شود
و ساز و برگ خود را برای آن ،آماده کند و در گرماگرم پیکار از زخمهایش ننالد ،مرد میدان نبرد
است و هر که پیش از فرارسیدن وقت مناسب و تالش آگاهانه در راه آن به آن پیشی گیرد ،او را
سزد که به مردم خود ،سودی نرساند و چه بسا که خویش را نابود کند ،از خدا میخواهیم با
توانی که دارد ،شما را به دستههای (فراوان) پشتیبان باشد ،سپس فرود آمد».

1

شرح:
جهاد در همه ادیان فریضهای بزرگ بوده و نمیتوان دینی را عاری از آن دانست .حکمت اصلی
جهاد ،گسترش دامنه ی مرزهای دین و دستیابی به عزّت و اقتدار و دفاع از آن در برابر هجوم
دشمنان است نکتهی قابل تأمّل در وجوب جهاد این است که برخالف تبلیغ دشمنان اسالم،
دعوت اسالم بر پایهی ایجاد صلح و امنیّت و مزیّن به فرهنگ غنی مسلمانان بود نه جنگ و
لشکرکشی ،به همین دلیل در قرآن و سنت آیات و احادیث فراوانی مشاهده میشود که حاکی از
اهمّیّت این امر در دین مبین اسالم است .که بهعنوان نمونه به چند مورد آن اشاره میگردد :در آیه
 122سوره مبارکه بقره آمده است« :وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ الیُحِبُّ
الْمُعْتَدِین» 2.و در آیه  64سوره انفال در مورد تشویق جهادگران میفرماید:

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،صص .179 ، 171
 . 9و در راه خدا ،با کسانى که با شما مىجنگند ،نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید ،که خدا تعدّى کنندگان را دوست نمىدارد.
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«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ
مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَفْقَهُونَ» 1.و در مورد اجر شهید و شهادت میفرماید« :وَ
ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ( )161فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ ()171
یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ ال یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ

(2»)171

رسول اکرم(ص) در مور فضیلت مجاهد در راه خدا میفرمایند:
«فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ کَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَةٌ ذَخَرَهَا وَ
الْجِهَادُ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَة

»3.

در بهشت دری است که به آن ،در

مجاهدین گفته میشود .ناگهان آن در باز میشود و مجاهدان با شمشیرهایشان وارد آن میشوند،
درحالیکه سایر مردم هنوز در جایگاه حسابرسی هستند.
پس از به خالفت رسیدن امام علی(ع) همه جهان اسالم به فرمان وی درآمدند مگر شام ،یعنی
همانجاییکه معاویه به بهانه خونخواهی عثمان از اطاعت آن حضرت سر برتافت و سرانجام به
جنگ صفین منتهی گشت ،جنگی که نزدیک بود در آن امیرالمؤمنین علی(ع) به پیروزی نهایی
برسد ولی نیرنگ بر نیزه کردن قرآنها که حیله عمروعاص بود و نادانی و تحجّر فکری خوارج
آن را قرین موفّقیّت ساخت ،آن حضرت را به پذیرش ماجرای نمایشی حکمیت وادار کرد و این
رویارویی با نتیجهای غیرقطعی به پایان رسید.

 . 1اى پیامبر ،مؤمنان را تحریک به جنگ (با دشمن) کن ،هر گاه بیست نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر غلبه مىکنند و
اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند پیروز مىگردند چرا که آنها گروهى هستند که نمىفهمند.
9

( .اى پیامبر) هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شدهاند مردگانند ،بلکه آنها زندهاند و نزد پروردگارشان روزى داده

مىشوند )162(.آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند و بخاطر کسانى که (مجاهدانى
که) بعد از آنها به آنان ملحق نشدند (نیز) خوشوقتند (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مىبینند و مىدانند) که نه ترسى بر
آنها است و نه غمى خواهند داشت )172(.و (نیز) از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان خوشحال و مسرور مىشوند و
(مىبینند که) خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمىکند (نه پاداش شهیدان و نه پاداش مجاهدانى که شهید نشدند))171(.
 . 3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج ،4ص.5
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نکات خطبهی امام:
.1دعوت از اباعبداهلل(ع) برای سخن گفتن با مردم که به منزله تأیید و شناخت هر چه بیشتر مردم
از ایشان میباشد.
 .9آغاز سخن با حمد و سپاس از خداوند که مؤیّد بر حق بودن ایشان است.
.3شیوه سخن گفتن اباعبداهلل(ع) با مردم همراه با مهربانی و عطوفت که یکی از مهمترین راههای
جذب مردم به خدا و دین میباشد.
 .5تشویق برای جهاد.
 -4-2-9سخن امام حسین(ع) در مورد شهادت پدرش

«و کان رجوع امیرالمؤمنین(ع) إلی الکوفة فی شهر رمضان سنة اربعین من الهجرة .روی ابن اعثم کیفیة
دخوله الکوفة ،قال  :قدم علیّ(ع) من سفره ،و استقبله النّاس یهنّؤنه بظفره بالخوارج ،و دخل إلی
المسجد االعظم ،فصلّی فیه رکعتین ،ثمّ صعدالمنبر فخطب خطبة حسناً ،ثمّ التفت إلی ابنه الحسین فقال:
«یا اباعبداهلل کم بقی من شهرنا هذا؟ یعنی شهر رمضان الذی هم فیه ،فقال الحسین(ع) :سَبعَ عَشرَةَ یا
امیر المؤمنین .قال :فضرب بیده الی لحیة ،وهی یومئذ بیضاء و قال :واهلل لیخضبنها بالدم اِذ انبعث
اَشقاها» .قال ثمّ جعل یقول:
اُریدُ حیاتهُ و یرید قتلی

خلیلی من عذیری من

مراد»1.

ترجمه:
«امیر مؤمنان(ع) در ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری (از نهروان) به کوفه برگشت ،ابن اعثم
چگونگی ورود حضرت به کوفه را اینچنین نقل کرده است :علی(ع) از سفر خود بازگشت و

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .172
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مردم از او استقبال کرده ،به او پیروزی بر خوارج را تهنیت گفتند ،او وارد مسجد اعظم شده ،دو
رکعت نماز گزارد ،سپس به منبر برآمد و خطبهای نیکو ایراد فرمود ،آنگاه به فرزند خود حسین
(ع) رو کرده ،پرسید :ای اباعبداهلل ،از این ماه ،ماه مبارکی که در آن بودند ،چند روز مانده است؟
حسین(ع) گفت« :ای امیر مؤمنان ،هفده روز».
حضرت بر محاسن خود که در آن روز سفید شده بود ،دست نهاد و فرمود :به خدا سوگند
آنگاهکه شقیترینشان برانگیخته شود ،این را با خون (سرم) رنگین میکند ،سپس این شعر را
سرود :من زندگی او را میخواهم و او ،کشته شدن مرا (بنابراین) ای دوست صمیمی من ،چه
کسی از شرّ (ابن ملجم) مرادی ،یاورم باشد؟»

1

شرح:
دعوت اسالم ،دعوت بهسوی حیات و زندگى است .حیات معنوى ،حیات مادى ،حیات فرهنگى،
حیات اقتصادى ،حیات سیاسى به معناى واقعى ،حیات اخالقى و اجتماعى و باالخره حیات و
زندگى در تمام زمینهها .قرآن میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما
یُحْیِیکُمْ  9»َ ...این تعبیر کوتاهترین و جامعترین تعبیرى است که درباره اسالم و آئین حق آمده
است اگر کسى بپرسد اسالم هدفش چیست؟ و چه چیز مىتواند به ما بدهد؟ در یک جمله کوتاه
میگوییم هدفش حیات در تمام زمینههاست .حیات و زندگى مراحل مختلفى دارد که قرآن به همه
آنها اشاره کرده است .گاهى به معناى حیات گیاهى آمده آنچنانکه مىگوید« :اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» بدانید خدا زمین را پس از مرگ زنده مىکند( .سوره حدید ،آیه )17
و گاهی به معناى حیات حیوانى ذکرشده مانند « :إِنَّ الَّذِی أَحْیاها لَمُحْیِ الْمَوْتى» خداوندى که آن
(زمین) را زنده کرد مردگان را نیز زنده مىکند( .سوره فصلت،آیه )32
. 1همان.
« . 9یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ».
اى کسانى که ایمان آوردهاید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامى که شما را به سوى چیزى مىخواند که مایه حیاتتان است و
بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل مىشود و اینکه همه شما نزد او (در قیامت) اجتماع خواهید کرد (.سوره انفال ،آیه .)95

116

و زمانى به معناى حیات فکرى و عقالنى و انسانى آمده است مانند او «مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ »...
آیا آنکس که مرده و گمراه بود و هدایتش کردیم .همانند گمراهان است؟ (سوره انعام ،آیه )199
و گاهى به معناى حیات جاودان جهان دیگر آمده مانند« :یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی» ایکاش براى
زندگى امروز (روز رستاخیز) چیزى از پیش فرستاده بودم( .سوره فجر ،آیه )95
مردم عصر جاهلى گر چه زندگى مادى حیوانى داشتند امّا از زندگى انسانى و معنوى و عقالنى
محروم بودند قرآن آمد و آنها را دعوت به حیات و زندگى کرد.
خالفت امام علی(ع) به سبب انحرافات ایجادشده در زمان خلفای ثالث ،که علی(ع) از ابتدای
خالفت تا لحظه شهادت با این مشکالت دسته و پنجه نرم میکرد ،تا اسالم را در مسیر راستین
قرار دهد و درنهایت نیز درراه احیای سنتهای خدا و پیامبر(ص) به شهادت رسید .مهمترین
مشکالت دوران خالفت حضرت علی(ع) را میتوان ناشی از دوران خالفت عثمان دانست که به
چند مورد آن اشاره میگردد.
.1مشکل قتل عثمان.
.9مشکل اجرای عدالت اقتصادی و مسئله قبیله و نژاد.
 .3مشکل برخورد با غارتگران بیتالمال.
.5مشکل عزل حاکمان فاسد و ظالم.
.4مشکل انحراف از دین و سنت.
در ضمن دو عامل دیگر ازجمله ،مشکل نو مسلمانان و نقش منافقان اصلی را نیز باید به مشکالت
علی(ع) اضافه کرد .علی(ع) در طول خالفت پنجساله خود ،با سه گروه ناکثین (پیمانشکنان)،
قاسطین(ظالمین) ،و مارقین(خارج شدگان از دین) جنگید .حضرت درباره آنها فرمود« :از جانب
پیامبر(ص) به جنگ با این گروهها وعده داده شده است و حتّی نام این گروهها در احادیث نبوی
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از زبان پیامبر(ص) آمده است» 1و بنابراین میتوانیم دالیل جنگهای علی(ع) را در دو مورد
خالصه کنیم:
.1این درگیریها برای جلوگیری از انحراف اساسی در دین و نشان دادن چهره باطنی این سه
گروه و برچسب باطل زدن بر ادّعاهای ناکثین و قاسطین و مارقین بود.
.9بر اساس دستور پیغمبر برای جلوگیری از تأویل نابجا ،روی سکوت و قیام و جنگ و صلح
امامان معصوم(ع) حسابشده و مطابق وصایای پیامبر(ص) میباشد.
موالی متقیان و امیر مؤمنان و اسوه تقوا و فضیلت و عدالت و شجاعت و بصیرت و آگاهی در
تاریخ  12رمضان المبارک سال  52هجری به دست پلیدترین و شقیترین مردم (عبدالرحمن بن
ملجم مرادی) در محراب عبادت ضربت خورد و در  91رمضان همان ماه به شهادت رسید.
علی(ع) درصحنه نبرد با مشرکان و در ستیزی بیامان با منافقان در خون دل خوردنهای دوران
غاصبین و در جهاد با تأویل گرایان نابجای قرآن چون ناکثین و قاسطین و درنبرد رو در روی با
مارقین به شهادت نرسید ،بلکه در محراب عبادت و در مسجد کوفه ،از پشت سر بهوسیله جمود
و جهل مارقین ضربت خورد و شربت شهادت نوشید.
نتیجه بحث:
 .1اطاعت از امام معصوم سبب زنده شدن و احیاء دلها میشود.
.9امام معصوم(ع) مشتاق نجات تمامی انسانها ،حتیّ قاتلین خود هستند.
.3جهل مردم از امام علی(ع) باعث شهادت ایشان گردید.

 . 1حسنی ،علی اکبر ،تاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،قم ،چاپ هشتم ،1383 ،ج ،1ص .551
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 -4-2-11شجاعت امام حسین(ع)

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ :کُنْتُ مَعَ مَنْ غَزَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِی صِفِّینَ وَ قَدْ أَخَذَ أَبُو أَیُّوبَ الْأَعْوَرُ
السُّلَمِیُ الْمَاءَ وَ حَرَزَهُ عَنِ النَّاسِ فَشَکَا الْمُسْلِمُونَ الْعَطَشَ فَأَرْسَلَ فَوَارِسَ عَلَى کَشْفِهِ فَانْحَرَفُوا خَائِبِینَ
فَضَاقَ صَدْرُهُ فَقَالَ لَهُ وَلَدُهُ الْحُسَیْنُ(ع) اَمضی إِلَیْهِ یَا أَبَتَاهْ فَقَالَ امْضِ یَا وَلَدِی فَمَضَى مَعَ فَوَارِسَ فَهَزَمَ أَبَا
أَیُّوبَ عَنِ الْمَاءِ وَ بَنَى خَیْمَتَهُ وَ حَطَّ فَوَارِسَهُ وَ أَتَى إِلَى أَبِیهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَکَى عَلِیّ(ع) فَقِیلَ لَهُ مَا یُبْکِیكَ
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَذَا أَوَّلُ فَتْحٍ بِبَرَکَةِ الْحُسَیْنِ(ع) فَقَالَ ذَکَرْتُ أَنَّهُ سَیُقْتَلُ عَطْشَاناً بِطَفِّ کَرْبَلَاءَ حَتَّى یَنْفِرَ
فَرَسُهُ وَ یُحَمْحِمَ وَ یَقُولَ الظَّلِیمَةَ الظَّلِیمَةَ لِأُمَّةٍ قَتَلَتِ ابْنَ بِنْتِ

نَبِیِّهَا»1.

ترجمه:
«از عبد اللّه بن قیس روایت شده که گفت :من با آن افرادى که در صفّین در رکاب حضرت امیر
میجنگیدند بودم .ابو ایوب اعور سُلَّمى (به ضم سین و فتح الم با تشدید) شریعه را گرفته و آب
را بر روى مردم بسته بود .مسلمانان به حضرت امیر از تشنگى شکایت کردند ،آن بزرگوار چند
نفر سوار را براى گرفتن شریعه فرستاد ،ولى ایشان محرومانه بازگشتند ،حضرت امیر ناراحت شد
امام حسین(ع) گفت :پدر جان ،اجازه میدهى من به دنبال این مأموریت بروم؟ فرمود :اى فرزندم
برو ،امام حسین با صد نفر سوار رفت و ابو ایوب را از شریعه خارج کرد ،آنگاه بر لب شریعه
خیمه زد و سواران خود را پیاده نمود .هنگامیکه حضرت امیر آمد و با این منظره مواجه گردید
گریان شد .گفته شد :یا امیرالمؤمنین براى چه گریان شدى درصورتیکه این اوّلین پیروزى است
که به دست امام حسین(ع) انجام گرفت؟ فرمود :درست است ،ولی او در کربال با لبتشنه به
شهادت میرسد ،تا آنجا که اسبش گریزان و شیهه کنان میگوید :فغان ،فغان ،از دست امّتی که
فرزند دختر پیامبر(ص) را کشتند».

9

شرح:

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،55ص .966
 . 9همان.
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شجاعت فضیلتی مهم است ،بهگونهای که قرآن شریف آن را اساس حکومت الهی دانسته و آن را
مورد محبّت و عنایت خاص قرار داده است ...« .ان اهلل اصطفه علیکم و زاده بسطه فی العلم و
الجسم ...( 1»...بهدرستی که خدا او را بر شما برگزید و در دانش و توانایی او را فزونی بخشید.)...
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّه عَلَی الْمُؤْمِنِینَ
أَعِزَّه عَلَی الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال یَخافُونَ لَوْمَهَ الئِمٍ( 9»...ای گروهی که ایمان
آوردهاید ،هر که از شما از دین خود مرتد شود بهزودی خدا قومی را که دوست دارد و آنها نیز
خدا را دوست میدارند و نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن و نسبت به کافران سرافراز و
مقتدرند ،به نصرت اسالم برمیانگیزد که درراه خدا جهاد کنند و درراه دین از نکوهش و مالمت
احدی باک ندارند.)...
«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»( 3البته خدا آن مؤمنان را که در
صف جهاد مانند سد آهنین همدست و پایدارند ،بسیار دوست میدارد .بهعالوه خداوند شجاعت
را از صفات مؤمنین دانسته است).
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ

بَیْنَهُمْ4»...

محمد فرستاده خداست و یاران

و همراهانش بر کافران بسیار سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند....
بدیهی است فرد ترسو از بسیاری از نعمات محروم و در معرض بسیاری از نامالیمات است .پس
اگر برای او هیچ محرومیّتی جز محروم ماندن از جهاد ،امربهمعروف و نهی از منکر و  ...نباشد،
برای او کافی است تا از سعادتهای ابدی محروم گردد .همچنین اگر برای او هیچ مصیبتی جز
تنبلی ،خواری ،سستی و بیثباتی نباشد ،او را بس است که تیره روز و بدبخت شمرده شود .این

 .1وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ( .سوره بقره ،آیه )957
 . 9سوره مائده ،آیه . 45
 . 3سوره صف ،آیه .5
 . 5سوره فتح ،آیه .92
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همه ناشی از عدم قوّت قلب است و بیبهره بودن از شجاعت موجب محرومیّت از نعمات فراوان
و مواجهشدن با نامالیمات بسیار میگردد .از سوی دیگر تهوّر عالوه بر آنکه به معنی کفران
نعمت شجاعت و کاربرد نابجای آن است ،موجب به خطر انداختن خود و دیگران و مفاسد بسیار
دیگر میشود.
نتیجه بحث:
.1شجاعت در وجود مقدّس اباعبداهلل(ص) از سنین جوانی وجود داشت.
.9حضور اباعبداهلل(ع) در جنگها دوشادوش علی بن ابیطالب(ع) بهعنوان امام معصوم.
.3خبر از شهادت اباعبداهلل(ع) توسط امام علی(ع) بهعنوان اتمام حجّت بر مردم بود.
 -4-2-11سخن امام حسین(ع) در مورد فضیلت جهاد:

«الغزاة اذا همّوا بالغزو کتب الّله لهم براءة من النار فاذا تجهّزوا لغزوهم باهی اهلل بهم المالئکته فاذا
ودّعهم اهلو هم بکت علیهم الحیطان والبیوت و یخرجون من الذنوب کما خرج (تخرج) الحیّة من
سلخها .»...

1

ترجمه:
«امام علی بن موسیالرضا(ع) از حسین بن علی(ع) نقل کرده که «امیر مؤمنان(ع) در حال
سخنرانی بود و مردم را بر جهاد ترغیب میکرد که جوانی درخواست و گفت »:ای امیر مؤمنان،
فضیلت پیکارگران درراه خدا چیست؟ فرمــود ما از غزوه ذات السالسل برمیگشتیم و همین
سؤال را از رسول خدا(ص) پرسیدم ایشان فرمودند:

 . 1شعیری ،محمدبن محمد ،جامع االخبار (للشعیری) ،مطبعه حیدریه ،نجف ،بیچا ،بیتا ،ص . 89
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«پیکارگران ،چون آهنگ نبرد کنند ،خدا برات از آتش را برایشان بنویسد و چون آماده پیکار
شوند ،خدا بر فرشتگان بهواسطه ایشان ،مباهات کند و چون با خاندان خود وداع کنند ،دیوارها و
خانهها بر آنان بگریند و از گناهان خود همچون مار از پوست خویش ،بیرون شوند»».

1

شرح:
جهاد و مبارزه با دشمنان اسالم درراه اهلل باالترین قلّه و بلندترین درجه اسالم است و بهوسیله این
فریضه مهم دینی بود که بیرق اسالم در شرق و غرب برافراشته شد و این فرمان بزرگ اهلل از مهم-
ترین عبادات است که مسلمان را به خداوند مقرّب میسازد و همچنان کوتاهترین راه جنّت جهاد
فی سبیل اهلل است .خداوند بزرگ بلندترین درجات را به مجاهدین و شهدا راه خود اعطاء کرده
است .به دلیل اینکه حفاظت نماز و روزه بر جهاد است .حفاظت قرآن بر جهاد است حفاظت
مال و ناموس مسلمانان بر جهاد است ،محافظت آبرو و عزّت مسلمانان بر جهاد است و خالصه
اینکه حفاظت تمام اسالم بر جهاد است .آیات و احادیث زیادی در مورد فضیلت این امر مهم
وجود دارد .خداوند عالم در مورد فضیلت و برتری مجاهدین نسبت به قاعدین(کسانی که جهاد
نمیکنند) میفرماید:
«.1الَّ یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ
اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکُالًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ
عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیما»

9

برابر نیستند مؤمنان خانهنشین غیر اهل ضرر ،با آن مجاهدانی که با مال و جان خود درراه خدا
جهاد میکنند .خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد میکنند مرتبه باالیی بر خانهنشینان

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص.997
9

 .برابر نیستند مؤمنان خانه نشین غیر اهل ضرر ،با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد میکنند .خداوند کسانی را

که با مال و جان خود جهاد میکنند مرتبه باالیی بر خانه نشینان داده است و خداوند همه را وعده نیکو داده و خداوند مجاهدان را بر
نشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است( .سوره نساء ،آیه )24
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داده است و خداوند همه را وعده نیکو داده و خداوند مجاهدان را بر نشستگان (بدون عذر) با
دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است .همچنین در مورد اجر شهید خداوند میفرماید:
«.9الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ ( )21یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُّقِیمٌ(  )21خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً
إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (.»)22

1

«.3فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِاآلخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیُقْتَلْ أَو یَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیما».

2

امام صادق(ع) مىفرماید :براى بدنهاى شما جز بهشت ،بهایى نیست ،پس خود را به کمتر از
بهشت نفروشید.

3

علی(ع) در طول خالفت پنجساله خود ،با سه گروه ناکثین (پیمانشکنان) ،قاسطین (ظالمین) و
مارقین (خارج شدگان از دین) جنگید .حضرت درباره آنها فرمود« :از جانب پیامبر(ص) به جنگ
با این گروهها وعده دادهشده است و حتّی نام این گروهها در احادیث نبوی از زبان پیامبر(ص)
آمده است».
بنابراین میتوانیم دالیل جنگهای علی(ع) را در دو مورد خالصه کنیم:
.1این درگیریها برای جلوگیری از انحراف اساسی در دین و نشان دادن چهره باطنی این سه
گروه و برچسب باطل زدن بر ادعای ناکثین و قاسطین و مارقین بود.

 . 1کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با اموال و جانهایشان جهاد کردهاند نزد خداوند مقام واالتر دارند و آن گروه
ایشان رستگاراناند .پروردگارشان آنان را به رحمتی از جانب خود و به خوشنودی و باغهایی که در آن نعمتهای دائم و پایدار دارند
مژده میدهد .همیشهاند در آن به طور ابد ،بیگمان در پیشگاه خدا اجر بزرگی موجود است ( .سوره توبه ،آیات 92ـ.)99
 . 9پس باید آنانی که زندگی دنیا را به آخرت میفروشند در راه خدا بجنگند ،پس هر کسی در راه خدا بجنگد و کشته شود یا پیروز
شود ،بزودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد( .سوره نساء ،آیه )75
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج  ،4ص .158
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.9بر اساس دستور پیامبر(ص) برای جلوگیری از تأویل نابجا ،روی سکوت و قیام و جنگ و صلح
امامان معصوم(ع) حسابشده و مطابق وصایای پیامبر(ص) میباشد.

1

نتیجه:
بازگو کردن ارزش جهاد برای تشویق و ترغیب مسلمانان به جهاد و دفاع از دین و اسالمی بود که
فرسنگها از اسالم ناب محمدی فاصله گرفته بود.
نتایج فصل دوّم:
.1نقش اباعبداهلل(ع) در این دوره مبارزه منفی با دستگاه خالفت و امربهمعروف و نهی از منکر و
دفاع از حق غصب شده علی بن ابیطالب(ع) و همچنین همراهی ایشان در تمامی امور و جنگها
بود.
.9خبر از شهادت اباعبداهلل(ع) توسط امیرالمؤمنین(ع) داده می شود.
.3معرّفی امام حسن و امام حسین(ع) بهعنوان امامان بر حق توسط امیرالمؤمنین(ع).
.1دستاوردهای جریان نفاق در این دوره:
الف)غصب حقّ خالف و جانشینی علی بن ابیطالب(ع) و به کرسی نشاندن سه خلیفه (ابوبکر،
عمر و عثمان) ،که بهمنزله تضعیف قدرت سیاسی اهلبیت(ع) بود.
ب)غصب حقّ فاطمه زهرا(س) و فرزندانش از فدک که موجب تضعیف قدرت اقتصادی
اهلبیت(ع) تلقّی میشد.
ج)منع نقل حدیث ،زیرا قسمتهایی از احادیث پیامبر(ص) حاوی احادیثی در مورد خالفت علی
بن ابیطالب(ع) و امربهمعروف و نهی از منکر و ...بود.

 . 1حسنی ،علی اکبر ،تاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم ،پیشین ،ج  ،1ص .527
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د)تقویت قدرت معاویة بن ابوسفیان برای رسیدن به خالفت بود.
ه)سرکوب شیعیان و دوستداران علی(ع) و دشنام دادن ایشان برای طرد آنها از صحنه سیاست بود.
و)شهادت حضرت علی بن ابیطالب(ع).
مقدمه:
چون فجر جمعهی بیست و یکم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری طلوع کرد ،امام حسن(ع)
که (تازه) از دفن امیر مؤمنان(ع) برگشته بود ،نماز صبح را در مسجد کوفه با مردم گزارد ،سپس
خطبهای بلند ایراد کرد .بعد از ایراد خطبه مردم با ایشان بیعت کرده و امامت ایشان شروع شد.
امام حسین(ع) مدّت  12سال در زمان امامت امام حسن(ع) زندگی کرد .در این بخش
قسمتهایی از سخنان اباعبداهلل(ع) که در زمان امامت ایشان ایراد شده ،آورده شده است.

 -1-9سخنان امام حسین در زمان امام حسن(ع)
 -4-3-1سخن امام حسین(ع) در مورد اطاعت از امام زمانش

«اِنَّ مُعَاوِیَةَ کَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا أَنِ اقْدَمْ أَنْتَ وَ الْحُسَیْنُ وَ أَصْحَابُ عَلِیٍّ فَخَرَجَ
مَعَهُمْ قَیْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِیُّ فَقَدِمُوا الشَّامَ فَأَذِنَ لَهُمْ مُعَاوِیَةُ وَ أَعَدَّ لَهُمُ الْخُطَبَاءَ فَقَالَ یَا حَسَنُ
قُمْ فَبَایِعْ فَقَامَ فَبَایَعَ ثُمَّ قَالَ لِلْحُسَیْنِ(ع) قُمْ فَبَایِعْ فَقَامَ فَبَایَعَ ثُمَّ قَالَ یَا قَیْسُ قُمْ فَبَایِعْ فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُسَیْنِ
(ع) یَنْظُرُ مَا یَأْمُرُهُ فَقَالَ یَا قَیْسُ إِنَّهُ إِمَامِی یَعْنِی

الْحَسَنَ(ع)»1.

ترجمه:
«از امام جعفر صادق(ع) شنیدم میفرمود :معاویه براى امام حسن نوشت :تو با حسین و اصحاب
على(ع) متوجّه شام شوید .قیس بن سعد بن عباده انصارى نیز با ایشان خارج شد .وقتى وارد شام
شدند معاویه اذن دخول به ایشان داد و خطیبهایی را براى آنان آماده نمود .سپس گفت :یا حسن
1

 .کشی ،محمدبن عمر ،رجال الکشی ،اختیار معرفة الرجال (مع تعلیقات میرداماد االستر آبادی) ،موسسه آل البیت(ع) قم ،بیچا،

بیتا ،ج  ،1ص.396
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برخیز و بیعت کن ،امام حسن برخاست و بیعت نمود ،آنگاه گفت :یا حسین برخیز و بیعت نما،
امام حسین برخاست و بیعت کرد سپس گفت :یا قیس برخیز بیعت کن ،قیس متوجّه امام حسین
و منتظر اجازه آن حضرت شد .امام حسین به وى فرمود :امام حسن امام من است».

1

شرح:
در اعتقاد شیعه امامان معصوم(ع) در هر زمان عالمترین و باتقواترین فرد در جامعه میباشند که
فقط در سایه اطاعت از آنها میتوان به صراط مستقیم و لقاءاهلل نائل شد .در قرآن و سنت آیات
و احادیث زیادی در این مورد وجود دارد که به دو مورد آن اشاره میگردد.
آیه اول:
«قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ
ال یَهِدِّی إِالَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ

تَحْکُمُونَ»2

بگو آیا هیچیک از معبودهاى شما بهسوی حق

هدایت مىکند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت مىکند آیا کسى که هدایت به حق مىکند براى
پیروى شایستهتر است یا آنکس که خود هدایت نمىشود مگر هدایتش کنند ،شما را چه مىشود؟
موضوع آیه فوق ،نوعی استدالل بر یگانگی خداوند است .خداوند در این آیه ،از مشرکان
می پرسد که آیا پیروی از کسی مانند خدا که خود هدایت یافته و آگاه به مصالح و مفاسد است،
عقالنی و شایستهتر است یا پیروی از بتها و معبودهایی که از خودآگاهی و اختیاری نداشته و
نمی توانند بندگان را به مصالح خود راهنمایی کنند .علمای شیعه به پیروی از امامان ،از نوع
استدالل فوق ،برای اثبات امامت نیز بهره جستهاند ،با این نوع توضیح که برای هدایت و راهنمایی
بندگان پس از پیامبر اسالم(ص) چه کسی بهتر از امامان معصوم(ع) است که از علم خداوندی
برخوردار بوده و بتواند بندگان را به سرمنزل کمال و رشد برساند؟

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین.951 ،
 . 9سوره یونس ،آیه .34
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در حدیثی امام رضا(ع) فرمودند« :خداوند از گنجینههای علم و حکمتش به امامان عطا کرد ،آنچه
را به دیگران نداد .امامان برترین مردم زمان خود و عالمترین آنان بودند».

1

آیه دوم:
«یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِكَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ وَ ال یُظْلَمُونَ

فَتِیالً»2.

به یادآورید روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان مىخوانیم ،آنها که نامه عملشان به دست
راستشان است آن را (با شادى و سرور) مىخوانند و سرسوزنی به آنها ظلم و ستم نمىشود.
بنا به اعتقاد شیعیان ،لطف و حکمت خداوند متعال اقتضا مینماید تا در هرزمانی فردی را برای
هدایت بندگان برگزیند .بهعبارتدیگر ،همان حکمتی که برای بعثت انبیاء گفته شد ،برای
ضرورت امامت نیز خواهد بود .در آیه فوق ،این مطلب بیانشده که در روز قیامت هر فرد به
همراه پیشوای خود محشور شده و از او بازخواست میشود .این به معنای اهمّیّت نقش رهبری
در سرنوشت انسانهاست .با این وجود ،باید به انتخاب برترین و کاملترین پیشوای دینی
پرداخت تا از گزند لغزش و گمراهیهای احتمالی در امان باشیم .این خود دلیلی بر ضرورت نیاز
به امام معصوم و حجّت خدا در هر عصر است.
از امام صادق(ع) روایت شده که« :وقتی روز قیامت میشود ،ندایی از نزد خدای عزیز و جلیل
می آید که :هر کس به امامی در دنیا اقتدا کرده ،به دنبال او رود ،به هر جا که میرود (بهشت یا
جهنم)».

3

پس از شهادت امیر مؤمنان علی(ع) امام حسن(ع) زمام امور را به دست گرفت و با معاویه به
منازعه برخاست ،امّا رویارویی او بیش از چند ماه طول نکشید ،زیرا طی این مدّت امّت اسالمی
نشان داد که از جهاد گریزان است و به دنیای معاویه گرایش دارد و نیز به اهل حق بیاعتناست ،با

 . 1الکلینی ،محمدبن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی ،پیشین ،ج ،1ص.929
 . 9سوره اسراء ،آیه .71
 . 3طوسی ،محمدبن الحسن ،االمالی ،پیشین ،ص.63
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مشاهده این شرایط ،امام به ناچار صلح را پذیرفت و حکومت را به معاویه واگذار کرد .از آن پس
کارها به نفع معاویه سامان گرفت و همه جهان اسالم زیر سلطه او درآمد و بدین ترتیب جریان
نفاق بار دیگر سلطهاش را در قالب شخصی به دست آورد که در میان رهبران جریان نفاق
زیرکترین و دشمنی او نسبت به اسالم از دیگران شدیدتر بود.
موضع امام حسین(ع) در برابر تصمیمها و موضعگیریهای امام حسن(ع) موضع شریکی همیار و
یاوری پشتیبان بود .در آنچه به موضوع صلح با معاویه مربوط میشد ،امام حسین(ع) پشتیبانی
کامل خود را نسبت به تصمیم امام حسن(ع) اعالم میداشت و در مناسبتهای گوناگون از موضع
مشترک خود با برادرش و امتثال فرمان وی بهعنوان امامی که اطاعتش واجب است پرده
برمیداشت.
نتیجه:
.1اطاعت امام در هر شرایطی واجب است .چون امام عالمترین و باتقواترین فرد در هر جامعه
است.
.9وفا کردن به عهد و پیمان حتّی نسبت به دشمن یک کار قرآنی است .چنانچه خداوند میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُود»1.

 -4-3-2امام حسین(ع) و وفای به عهد

«و عنه فی روایة :شخص محمدبن بشر الهمدانی و سقیان بن لیلی الهمدانی الی الحسین(ع) و عنده
الشیعة الذین قدموا علیه اوّالً ،فقال له سفیان کما قال له بالعراق :السّالم علیك یا امیر المؤمنین .فقال
له« :اجلس اهلل ابوک» واهلل لو سرنا الی معاویة بالجبال والشجرما کان االّ الذی قضی.

 . 1سوره مائده ،آیه .1
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ثمّ اتیاالحسین(ع) فقال :لِیَکُن کُلُّ امرِیِ مِنکُم حِلساً مِن اَحالسِ بَیتِهِ ما دامَ هَذا الرَجُل حَیّاَ ،فَأن یَهلِك
وَ اَنتُم اَحیاءُ رَجَونا اَن یَخیرَاهللُ لَنا وَ یُؤتینا رُشدَنا وَ ال یَکِلَنا إلی اَنفُسِنا «إنَّ اهللَ معَ الذینَ اتَّقوا وَالذینَ
هُم

مُحسنون»»1.

ترجمه:
«بالذری میگوید :در روایتی آمده است :محمد بن بشر همدانی و سفیان بن لیلی همدانی ،نزد امام
حسن(ع) که جمعی از شیعیان در محضرش بودند ،آمدند ،سفیان به همانگونه که در عراق به او
اظهار ادب میکرد ،عرض کرد :سالم بر شما باد ای امیر مؤمنان .حضرت فرمود :پدرت به خیر
باد ،بنشین ،به خدا سوگند ،اگر با (قدرت) کوهها و درختان بهسوی معاویه رهسپار میشدیم ،جز
آنچه مقرّر شد ،رخ نمیداد .سپس نزد امام حسین(ع) آمدند حضرت(ع) فرمود« :تا این مرد
(معاویه) زنده است ،باید هر کس مالزم خانه خود باشد ،اگر او به هالکت رسید و شما زنده
بودید ،امیدوارم خدا ما را برگزیده ،رشد (و صالح) ما را عطا فرماید و ما را به خود وامگذارد،
بهراستی خدا باکسانی است که تقوا دارند و نیکوکارند»».

9

شرح:
مسئله وفاى به عهد و پیمان از اساسىترین شرایط زندگى دستهجمعی است و بدون آن هیچگونه
همکارى اجتماعى ممک ن نیست و بشر با از دست دادن آن ،زندگى اجتماعى و اثرات آن را عمالً
از دست خواهد داد ،به همین دلیل در منابع اسالمى تأکید فوقالعادهای روى این مسئله شده است
و شاید کمتر چیزى باشد که اینقدر گسترش داشته باشد ،زیرا بدون آن هرج و مرج و سلب
اطمینان عمومى که بزرگترین بالى اجتماعى است در میان بشر پیدا مىشود .قرآن کریم درآیات
متعددی به آن اشاره فرموده ازجمله آیه  1سوره مبارکهی مائده که میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .اى کسانى که ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها وفا کنید.
1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی
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آیهی فوق دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمانهایى است که میان افراد انسان با یکدیگر و یا افراد
انسان باخدا ،بهطور محکم بسته مىشود و بهاینترتیب تمام پیمانهاى الهى و انسانى و
پیمان هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشویى و مانند آن را در برمیگیرد و یک
مفهوم کامالً وسیع دارد که به تمام جنبههاى زندگى انسان اعم از عقیده و عمل ناظر است .از
پیمانهاى فطرى و توحیدى گرفته تا پیمانهایى که مردم بر سر مسائل مختلف زندگى باهم
مىبندند .در نهجالبالغه در فرمان مالک اشتر چنین مىخوانیم:
««فانه لیس من فرائض اللَّه شىء الناس اشد علیه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم
الـتوفاء بالعهود ،و قد لزم ذلك المشرکون فیمــا بینهم دون المسلمین لمـــا استوبلوا من عواقب
الغدر».
در میان واجبات الهى هیچ موضوعى همانند وفاى به عهد در میان مردم جهان با تمام اختالفاتى
که دارند مورد اتّفاق نیست به همین جهت بتپرستان زمان جاهلیّت نیز پیمانها را در میان خود
محترم مىشمردند زیرا عواقب دردناک پیمان شکنى را دریافته بودند».

1

در حدیثى از امام صادق(ع) مىخوانیم:
«ثالث لم یجعل اللَّه عز و جل الحد فیهن رخصة :اداء االمانة الى البر و الفاجر ،و الوفاء بالعهد للبر و
الفاجر ،و بر الوالدین برین کانا او فاجرین .سه چیز است که خداوند به هیچکس اجازه مخالفت با
آن را نداده :امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار و وفاى به عهد درباره هر کس
خواه نیکوکار باشد یا بدکار و نیکى به پدر و مادر خواه نیکوکار باشند یا بدکار».

9

از وظایف مشترک ائمه(ع) اصل ایستادگی در برابر حاکم ستمگر در هنگام فراهم بودن همهی
زمینهها و امکانات الزم میباشد .این حقیقت یا هدف از مجموعه روایتهای نقلشده از آن

 .1نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،ص .482
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بزرگواران استفاده میشود .چنانکه امیرالمؤمنین ،علی(ع) پس از سقیفه ،مهاجران و انصار شرکت
جسته در جنگ بدر را به قیام و انقالب تشویق میکرد و به خانه یکایک آنها رفت و حقّ خویش
را یاد آور گشت و آنان را به یاری خویش فراخواند ،امّا جز چهار نفر دعوت وی را اجابت
نکردند.
امیرالمؤمنین(ع) سخن مشهور «به خدا سوگند ،مادامیکه کار مسلمانان به سامان باشد و جز من به
دیگری ستمی نرسد ،گردن مینهم  .»...را هنگامی فرمود که نتیجه توطئه شورا آشکار گردید و
دید که برای بار سوم نیز خالفت از او گرفته و به عثمان سپرده شد و امّت در حال کشمکش
نسبت به حق غصب شده ایشان به خوابی عمیق فرورفته است .بنابراین سبب شکیبایی فراوان
ایشان در رویدادهای پیش آمده این بود که حتّی پس از شورا ،نیروی الزم برای قیام را در اختیار
نداشت.
رفتار امام حسن(ع) نیز بر پایه همین اصل بود .نخستین کار آن حضرت ،پس از امیرالمؤمنین(ع)
بسیج عمومی علیه معاویه برای انجام یک جنگ سرنوشتساز بود .اگر آن خیانت بزرگ و
بیوفایی مهم و سستی فراگیر در سپاه وی و دیگر علل مانند آنکه وی را مجبور به ترک جنگ
کرد نمیبود .هرگز تسلیم صلح معاویه نمیشد .آن حضرت پیش از صلح ،ارادهی جنگی مردم را
آزمود و جز ضعف و سستی و عافیتطلبی و دنیادوستی در وجود آنان چیزی نیافت .آن حضرت
طی سخنانی به مردم فرمود :آگاه باشید معاویه مرا به کاری فراخوانده است که نه در آن عزّت
است و نه عدالت .اگر شما حاضر به مردن هستید ،آن را نمیپذیریم (و با لبهی تیز شمشیرها با او
روبرو میشویم) و اگر خواهان زندگی هستید میپذیریم و خشنودی شما را برمیگزینیم .در این
هنگام مردم از هر سو فریاد برآوردند ،ما خواهان زندگی هستیم (و چون حضرت را تنها گذاشتند
صلح را پذیرفت).
در این زمان موضع امام حسن و امام حسین(ع) در برابر معاویه ،تعهّد به پیمان صلحی بود که با
معاویه بسته بودند و علیرغم اصرار زیاد یاران ایشان برای جنگ علیه معاویه میفرمودند :تا معاویه
زنده است ما بر سر عهد و پیمان خود هستیم.
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 -4-3-3خبر دادن امام حسن(ع) از شهادت امام حسین(ع)

«اَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ(ع) دَخَلَ یَوْماً إِلَى الْحَسَنِ(ع) فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ بَکَى فَقَالَ لَهُ مَا یُبْکِیكَ یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ
قَالَ أَبْکِی لِمَا یُصْنَعُ بِكَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(ع) إِنَّ الَّذِی یُؤْتَى إِلَیَّ سَمٌّ یُدَسُّ إِلَیَّ فَأُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ لَا یَوْمَ
کَیَوْمِكَ یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ یَزْدَلِفُ إِلَیْكَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ رَجُلٍ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّةِ جَدِّنَا مُحَمَّدٍ(ص) وَ یَنْتَحِلُونَ
دِینَ الْإِسْلَامِ فَیَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِكَ وَ سَفْكِ دَمِكَ وَ انْتِهَاکِ حُرْمَتِكَ وَ سَبْیِ ذَرَارِیِّكَ وَ نِسَائِكَ وَ
انْتِهَابِ ثِقْلِكَ فَعِنْدَهَا تَحِلُّ بِبَنِی أُمَیَّةَ اللَّعْنَةُ وَ تُمْطِرُ السَّمَاءُ رَمَاداً وَ دَماً وَ یَبْکِی عَلَیْكَ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّى
الْوُحُوشُ فِی الْفَلَوَاتِ وَ الْحِیتَانُ فِی الْبِحَارِ».

1

«یک روز امام حسین نزد امام حسن رفت .وقتى به امام حسن نظر کرد گریان شد .امام حسن
فرمود :یا حسین ،براى چه گریان شدى؟ فرمود :براى آن ظلمى که در حقّ تو خواهد شد .امام
حسن(ع) فرمود :آنچه موجب قتل من مىشود یک زهرى است که بهوسیله دسیسهاى بخورد من
داده خواهد شد« .و لکن الیوم کیومك یا اباعبداللَّه» یعنى ولــى هیچ روزى مثل روز (عاشوراى)
تو نخواهد بود یا اباعبداهلل ،زیرا تعــداد سىهزار ( )32222نفر مرد در اطراف تو اجتماع
میکنند که گمان مىنمایند از امّت جدّ ما خواهند بود و خود را به دین اسالم مىبندند .آنان براى
کشتن ،ریختن خون ،هتک حرمت ،اسی ر کردن فرزندان و زنان و تاراج نمودن اموال تو ازدحام
خواهند کرد ،در یک چنین موقع است که لعنت خدا دامنگیر بنىامیه مىشود .آسمان خاکستر و
خون مىبارد .هر چیزى براى مظلومیّت تو گریان مىشود ،حتّى وحشیان صحرا و ماهیان دریاها».

9

شرح:
طبق آنچه قبالً استناد شد امام معصوم در بعضی از مواقع به اذن خداوند میتواند از علم غیب
باخبر شود و از اتّفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد خبر دهد .مانند این حدیث شریف که امام
حسن(ع) از شهادت برادر خود خبر میدهد .امّا مطلب قابلطرح دیگر در حدیث امام حسن(ع)

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،54ص . 918
 . 9همان.

139

گریه موجودات است که با استفاده از آیه  92سوره مبارکه دخان نیز قابل استناد است .خداوند در
مورد عذاب کردن قوم فرعون میفرماید« :فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرِینَ» .نه
آسمان به حال آنان گریه کرد و نه زمین و نه خدا مهلتشان داد.
من ظور از گریه کردن آسمان و زمین بر چیزى که فوت شده کنایه از این است که آسمان و زمین
از فوت و نابودى آن تغییر حالت نمىدهند و متأثّر نمىشوند و در آیه مورد بحث هم کنایه است
از این که هالکت قوم فرعون هیچ اهمّیّتى براى خدا نداشت ،چون در درگاه خدا خوار و بىمقدار
بودند.
در میان عرب معمول است .هنگامیکه مىخواهند اهمّیّت مقام کسى را که مورد مصیبتى واقع
شده بیان کنند مىگویند« :آسمان و زمین بر او گریه کردند و خورشید و ماه براى فقدان او تاریک
شدند»« .در تفسیر مجمعالبیان آمده که :زرارة بن اعین از امام صادق(ع) روایت کرد که آن جناب
فرمود :آسمان بر یحیى پسر زکریا و بر حسین بن على(ع) چهل روز گریه کرد .عرضه داشتم گریه
آسمان چه بود؟ فرمود آفتاب با سرخى طلوع مىکرد و با سرخى هم غروب مىنمود.
و در الدّر المنثور است که ابن ابى حاتم از عبید المکتب از ابراهیم روایت کرده که گفت :از روزى
که دنیا خلق شده آسمان نگریسته ،مگر به حال دو نفر .شخصى از عبید پرسید آیا جز این است
که آسمان و زمین به حال مؤمن مىگریند؟ گفت :این در همان محلى است که مؤمن در
آنجاست و اعمالش از آنجا به آسمان باال مىرود و امّا هیچ مىدانى که معناى گریستن آسمان در
این آیه چیست؟ گفت :نه .گفت آسمان سرخ مىشود و گلگون مىگردد ،و این دو نوبت شده،
یکى در آن وقتیکه یحیى بن زکریا کشته شد و آسمان خون ببارید و یکى هم در وقتیکه حسین
بن على(ع) کشته شد که در آن روز نیز آسمان سرخ شد .و در فقیه به سند خود از امام صادق(ع)
روایت آورده که فرموده :وقتى مؤمن مىمیرد نقاط مختلف زمین که مؤمن در آن نقاط خدا را
عبادت مىکرده بر او مىگریند و نیز از درهاى آسمان آن درى که اعمالش از آن بهسوی باال
صعود مىکرده و نیز محل سجدهاش بر او مىگرید».

1
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«در روایتى آمده است هنگامیکه امیر مؤمنان على(ع) بر مدائن گذشت و آثار کسرى (انوشیروان
و شاهان ساسانى) را مشاهده کرد که نزدیک به فروریختن است یکى از کسانى که در خدمتش
بود این شعر را بهعنوان عبرت قرائت کرد:جرت الریاح على رسوم دیارهم فکانهم کانوا على میعاد.
بادها بر آثار باقیمانده سرزمینشان وزیدن گرفت (و چیزى جز صداى باد در میان قصر آنها به
گوش نمىرسد) گویى آنها همگى وعدهگاهى داشتند و بهسوی وعدهگاهشان شتافتند.
امیر مؤمنان على(ع) فرمود :چرا این آیه را نخواندى :کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ وَ
نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ  ...فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما کانُوا

مُنْظَرِین»1.

نتیجه بحث:
در اینجا بار دیگر خبر شهادت اباعبداهلل(ع) توسط برادرش امام حسن(ع) داده میشود .شهادت
امام حسین(ع) به دالیل زیر ،در اخبار رسیده از ائمه(ع) مورد تأکید قرارگرفته است:
.1بزرگداشت منزلت امام حسین(ع) و فاجعهآمیز بودن قتل او و یاران باوفایش.
.9شدّت مصیبت آن بزرگواران در این رویداد عظیم و اندوهبار.
.3اهمّیّت عاشورا ،با توجّه به آثار مترتّب بر آن مثل حفظ و بقای اسالم.
.5بزرگ بودن ثواب یاری حسین و گرفتار شدن قاتالن و کسانی که ایشان را یاری نکردند به
لعنت همیشگی و نیز دیدن کیفرهای سنگین.
شاید نزدیکی عاشورا به روزگار پیامبر(ص) و علی(ع) که میدانستند شمار زیادی از صحابه و
تابعان موفّق به درک عاشورا خواهند شد ،تأکید داشتند که از کشتن حسین(ع) خبر دهند و
دربارهی یاری حسین و پرهیز از پیوستن به صف دشمنانش بهطور مستقیم با آنها سخن بگویند.
این کار درعینحال که یک اتمام حجّت بود بسیار هم مؤثّر افتاد.

 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،91ص .181
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 -4-3-4موضع امام حسین(ع) در مورد دفن برادرش

«عن محمدبن مسلم ،قال« :لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ(ع) ،قَالَ لِلْحُسَیْنِ :یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیكَ بِوَصِیَّةٍ
فَاحْفَظْهَا ،فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَهَیِّئْنِی ،ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْدا ً،ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَى أُمِّی
فَاطِمَةَ(س) ،ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیعِ ،وَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَیُصِیبُنِی مِنَ الْحُمَیْرَاءِ مَا یَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِیعِهَا وَ
عَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ عَدَاوَتِهَا لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
فَلَمَّا قُبِضَ الْحَسَنُ(ع) وَ وُضِعَ عَلَى سَرِیرِهِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ(ص) الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ
عَلَى الْجَنَائِزِ ،فَصَلَّى عَلَى الْحَسَنِ(ع) ،فَلَمَّا أَنْ صَلَّى عَلَیْهِ حُمِلَ فَأُدْخِلَ الْمَسْجِدَ ،فَلَمَّا أُوقِفَ عَلَى قَبْرِ
رَسُولِ اللَّهِ(ص) بَلَغَ عَائِشَةَ الْخَبَرُ وَ قِیلَ لَهَا :إِنَّهُمْ قَدْ أَقْبَلُوا بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ لِیُدْفَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ،
فَخَرَجَتْ مُبَادِرَةً عَلَى بَغْلٍ بِسَرْجٍ ،فَکَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ رَکِبَتْ فِی الْإِسْلَامِ سَرْجا ً،فَوَقَفَتْ وَ فقَالَتْ :نَحُّوا
ابْنَکُمْ عَنْ بَیْتِی :فَإِنَّهُ لَا یُدْفَنُ فِیهِ شَیْءٌ ،وَ لَا یُهْتَكُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حِجَابُهُ.
فَقَالَ لَهَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا« :دِیماً هَتَکْتِ أَنْتِ وَ أَبُوکِ حِجَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَدْخَلْتِ
بَیْتَهُ مَنْ لَا یُحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ قُرْبَهُ ،وَ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُكِ عَنْ ذَلِكِ یَا عَائِشَةُ ،إِنَّ أَخِی أَمَرَنِی أَنْ أُقَرِّبَهُ مِنْ أَبِیهِ
رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِیُحْدِثَ بِهِ عَهْداً .
وَ اعْلَمِی أَنَّ أَخِی أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ،وَ أَعْلَمُ بِتَأْوِیلِ کِتَابِهِ مِنْ أَنْ یَهْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سِتْرَهُ
لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ» وَ قَدْ أَدْخَلْتِ
أَنْتِ بَیْتَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الرِّجَالَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ» ،وَ لَعَمْرِی لَقَدْ ضَرَبْتِ
أَنْتِ لِأَبِیكِ وَ فَارُوقِهِ عِنْدَ أُذُنِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْمَعَاوِلَ .
وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ « إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوى» وَ لَعَمْرِی لَقَدْ أَدْخَلَ أَبُوکِ وَ فَارُوقُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) بِقُرْبِهِمَا مِنْهُ الْأَذَى وَ مَا رَعَیَا مِنْ حَقِّهِ
مَا أَمَرَهُمَا اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) یإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْیَاءً وَ
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تَاللَّهِ یَا عَائِشَةُ لَوْ کَانَ هَذَا الَّذِی کَرِهْتِیهِ مِنْ دَفْنِ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِیهِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) جَائِزاً فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ
اللَّهِ لَعَلِمْتِ أَنَّهُ سَیُدْفَنُ وَ إِنْ رَغِمَ مَعْطِسُكِ.
قَالَ :ثُمَّ تَکَلَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِیَّةِ وَ قَالَ یَا عَائِشَةُ ،یَوْماً عَلَى بَغْلٍ وَ یَوْماً عَلَى جَمَلٍ ،فَمَا تَمْلِکِینَ نَفْسَكِ
وَ لَا تَمْلِکِینَ الْأَرْضَ عَدَاوَةً لِبَنِی هَاشِمٍ.
قَالَ فَأَقْبَلَتْ عَلَیْهِ فَقَالَتْ :یَا ابْنَ الْحَنَفِیَّةِ هَؤُلَاءِ الْفَوَاطِمُ یَتَکَلَّمُونَ فَمَا کَلَامُكَ؟
فَقَالَ لَهَا الْحُسَیْنُ(ع) « وَ أَنَّى تُبْعِدِینَ مُحَمَّداً مِنَ الْفَوَاطِمِ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ وَلَدَتْهُ ثَلَاثُ فَوَاطِمَ  :فَاطِمَةُ بِنْتُ
عِمْرَانَ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ ،وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ ،وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ
رَوَاحَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ مَعِیصِ بْنِ عَامِرٍ».
قَالَ  :فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلْحُسَیْنِ(ع) نَحُّوا ابْنَکُمْ وَ اذْهَبُوا بِهِ فَإِنَّکُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ قَالَ فَمَضَى الْحُسَیْنُ(ع) إِلَى
قَبْرِ أُمِّهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَدَفَنَهُ

بِالْبَقِیعِ»1.

ترجمه:
«کلینی با سند خود از محمد بن مسلم نقل میکند که گفت :از امام باقر(ع) شنیدم که میفرمود:
چون احتضار حسن بن علی(ع) فرارسید ،به امام(ع) فرمود :برادرم ،وصیّتی دارم ،آن را رعایت
کن ،چون از دنیا رفتم ،تجهیزم کن و (جنازه) مرا بهسوی رسول خدا ببر تا با او ،تجدیدعهد کنم،
سپس بهجانب مادرم فاطمه برگردان ،آنگاه به بقیع ببر و در آنجا دفن کن و بدان که بهزودی از
جانب حمیرا که مردم از کارها و دشمنی او باخدا و پیامبر(ص) میرسد ،چون (امام) حسن از دنیا
رفت ،او را بر تابوت نهاده ،بهجایی که پیامبر اکرم(ص) بر مردگان نماز میخواند ،بردند و بر او
نماز خواندند ،سپس تابوت را برداشته ،داخل مسجد پیامبر آوردند ،چون آن را کنار قبر رسول
خدا(ص) نگه داشتند ،به عایشه خبر رسید که حسن بن علی(ع) را آوردهاند تا کنار رسول
خدا(ص) دفن کنند ،عایشه بر استری زی ن کرده ،سوار شد و آمد و ایستاده ،گفت :فرزند خود را

 . 1الکلینی ،محمدبن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .323
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از خانه من دور کنید که نباید در اینجا ،چیزی دفن شود و نباید حجاب رسول خدا(ص) دریده
گردد.
حسین بن علی(ع) فرمود« :از دیرباز تو و پدرت ،پرده (حریم) رسول خدا(ص) را دریدند و تو
در خانه پیامبر(ص) کسی را آوردی که نزدیکی او را دوست نداشت و خدا ای عایشه از این کار
تو ،بازخواست خواهد کرد ،برادرم به من فرموده تا جنازه او را جهت تجدیدعهد ،کنار قبر جدّش
رسول خدا(ص) بیاورم (نه دفن).
و بدان که برادرم از همه مردم ،به خدا و پیامبرش داناتر بود ،او به تأویل کتاب خدا ،داناتر از این
بود که حجاب رسول خدا(ص) را پاره کند ،زیرا خدای متعال میفرماید»( .ای کسانی که ایمان
آوردهاید ،به اتاقهای پیامبر(ص) ،بدون اجازه وارد نشوید)« .و تو ،بدون اذن پیامبر(ص) آنان را
در اتاق رسول خدا(ص) آوردی (و دفن کردی).
خداوند میفرماید( :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،صدایتان را بلندتر از صدای رسولاهلل نکنید)،
«سوگند به جانم ،این تو بودی که نزد گوش پیامبر(ص) ،برای دفن پدرت و فاروقش بیل و کلنگ
را به صدا درآوردی» و خدای سبحان میفرماید( :کسانی که پیش پیامبر خدا ،صدایشان را
فرومیکشند ،همان کساناند که خدا ،دلهایشان را فرومیکشند ،همان کساناند که خدا ،دلهایشان
را برای پرهیزکاری ،امتحان کرده است)« ،به جانم سوگند ،پدر تو و فاروقش با نزدیکی(قبرشان)
به رسول خدا(ص) او را آزردند و آنچه را که خدا از زبان پیامبرش به آن فرمان داد ،رعایت
نکردند که فرمود :خدا بر مرده مؤمنان حرام فرمود ،آنچه را که بر زنده آنان حرام کرد.
و به خدا سوگند ای عایشه اگر در آنچه پیمان میان ما و خداست ،دفن امام حسن کنار قبر رسول
خدا(ص) جایز بود ،میفهمیدی که برخالف میل تو ،او آنجا دفن میشد» .سپس محمد حنفیه به
سخن آمد و گفت :ای عایشه ،یک روز بر استر سوار میشوی و یک روز بر شتر و به سبب
دشمنی که با بنیهاشم (و آل علی) داری ،نه خویشتنداری میکنی ،نه درجایی قرار میگیری.
عایشه رو به او کرد و گفت :ای فرزند حنیفه ،این فاطمیهایند که سخن میگویند ،تو چه
میگویی؟
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امام حسین(ع) به او فرمود« :محمد را از فاطمیها ،جدا میکنی؟ سوگند به خدا او ،زاده سه فاطمه
است ،فاطمه دختر عمران (مادر ابوطالب) ،فاطمه بنت اسد مادر علی(ع) و فاطمه دختر زائده بن
اصم (مادر عبدالمطلب)» ،بار دیگر عایشه گفت :فرزند خود را دور کنید و بیرون ببرید که شما،
گروهی کینهتوزید ،امام حسین(ع) جنازه را بهسوی قبر مادر خود برده ،سپس بیرون آورد و در
بقیع دفن کرد».

1

شرح:
معاویه از همان نخستین روزهای صلح و بلکه از هنگامیکه به فکر صلح افتاد ،نیّتی جز خیانت و
پیمانشکنی نداشت .او در نخستین روزهای پس از صلح مکر و خیانتش را آشکار ساخت و
هیچچیز روشنتر از سخنرانی او پس از صلح نیست که طی آن گفت« :آگاه باشید ،من هر آنچه را
که به حسین بن علی(ع) دادهام زیر این دو گام خویش نهادم و به آنها وفا نمیکنم.
و نیز گفت :ای مردم کوفه ،آیا میپندارید که من بر سر نماز و زکات و حج با شما میجنگم
درحالیکه میدانم که شما نماز میخوانید و زکات میدهید و حج میگزارید؟ بدانید که جنگ من
با شما برای این است که بر شما فرمان برانم و بر گردنهایتان سوار شوم .خداوند باوجود
ناخشنودی شما این را به من داده است .آگاه باشید ،هر خونی که در این فتنه ریخته شده هدر و
هر شرطی را که پذیرفتهام زیر این دو گام من است».

9

با آنکه معاویه به هیچیک از بندهای پیمان صلح وفا نکرد ،امّا با زندهبودن امام حسن(ع) پس از
خود نسبت به آینده خالفت یزید مطمئن نبود و آسایش و آرامش روحی نداشت .ازاینرو چندین
بار برای کشتن او توطئه چید امّا موفّق نشد تا آنکه سرانجام بهوسیله جعده دختر اشعث بن قیس

1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،صص 947ـ.942

138

کندی ،همسر امام(ع) وی را به شهادت رساند .او طی نقشهای جعده را فریفت و به طمع انداخت
که پس از امام حسن(ع) به زنی یزید درمیآید.
امام مظلوم ،ابو محمد ،حسن مجتبی(ع) پس از چهل روز تحمّل درد و تلخی زهری که به او
خورانده شد ،در هفتم ماه صفر یا به نقلی پایان ماه صفر سال  52هجری به جوار پروردگار و جدّ
و پدر و مادرش شتافت و امامت سیدالشهدا از این روز آغاز گشت.
غائله نخستین روز امامت اباعبداهلل(ع) مشکل دفن برادرش حسن(ع) بود .همان مشکلی که با
نقشهی مروان حکم و به دست عایشه آفریده شد که داستان آن ذکر گردید« .ابن عساکر نقل
میکند که چون زهر در وجود امام حسن(ع) اثر کرد ،مروان اخبار مربوط به آن حضرت و وضع
سالمت وی را به معاویه گزارش داد .او همچنین نقل میکند که چون معاویه از قصد امام حسین
مبنی بر دفن برادرش ،حسن(ع) در کنار جدّش آگاه شد ،گفت :بنیهاشم با تصمیم خود مبنی بر
دفن حسن در کنار پیامبر(ص) با ما به انصاف رفتار نکردند ،زیرا آنان اجازه دفن عثمان را جز در
گوشه بقیع ندادهاند .اگر درباره مروان خطا نکنم ،اجازه چنین کاری را نخواهند یافت .او میگفت:
آفرین بر تو مروان ،در برابرشان خوب ایستادی.
به این ترتیب ،موضع امویان در قضیه دفن امام حسن(ع) که مروان بن حکم آن را به اجرا درآورد،
در حقیقت پیام زود هنگامی به امام حسین(ع) بود ،که حدّ و مرز مجاز و ممنوع عمل امام
حسین(ع) را از طرف معاویه ترسیم میکرد .گویی امویان قصد داشتند که از همان آغاز به ایشان
بگویند :هر طور دوست داری میتوانی صحبت کنی ،امّا کاری را که ما نمیپسندیم نمیتوانی
انجام دهی وگرنه سر و کارت با شمشیر است».

1

نتایج بخش سوم:
.1به قدرت رسیدن معاویة ابن ابوسفیان و به شهادت رساندن و تبعید دوستداران واقعی اهل-
بیت(ع) برای جلوگیری از شورش مسلمانان علیه دستگاه خالفت او بود.

 .1الشاوی ،علی( ،االمام االلحسین(ع) فی المدینه المنوره) با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،عبدالحسین بینش ،پیشین ،ج ،1ص.69
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 .9ایجاد فشار ،رعب و اختناق شدید توسط معاویه بر مسلمانان که منجر به عدم یاری فرزند
رسول خدا و پذیرش پیشنهاد والیت عهدی توسط امام شد.
.3به شهادت رساندن امام حسن(ع) و جلوگیری از دفن ایشان که به منزله شروع مبارزه علنی با
اباعبداهلل(ع) بود.
 .5بازهم خبر از شهادت اباعبداهلل(ع) توسّط امام حسن(ع) داده می شود.
.4وفاداری به صلح برادر توسّط اباعبداهلل(ع) تا فرارسیدن مرگ معاویه و مهیّا شدن زمینه قیام.
مقدمه:
بعد از شهادت مظلومانه امام حسن(ص) ،مقام والیت به برادرش امام حسین(ص) رسید .ایشان
در مدّتی که معاویه زنده بود ،به عهد و پیمان برادر مبنی بر صلح با معاویه وفادار و از قیام علیه
معاویه خودداری و به نقش خود همچون دیگر ائمه که نقش هدایتگری و روشنگری امّت اسالم
بود همّت گماشت .بعد از مرگ معاویه بود که شرایط برای قیام اباعبداهلل مهیّا شد .در این فصل
به سه مبحث خواهیم پرداخت که عبارتنداز:
 .1سخنان امام حسین(ع) قبل از مرگ معاویه.
.9سخنان امام حسین(ع) در منی.
.3سخنان امام حسین(ع) پس از مرگ معاویه در مدینه.

 -1-1سخنان امام حسین(ع) در زمان امامتش
 -4-4-1سخنان امام حسین(ع) قبل از مرگ معاویه
 -4-4-1-1سخن اباعبداهلل(ع) با برخی گروههای اعزامی برای بیعت با ایشان

« ...یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ،إِنَّ أَصْحَابَنَا وَفَدُوا إِلَى مُعَاوِیَةَ وَ وَفَدْنَا نَحْنُ إِلَیْكَ فَقَالَ  :إِذَنْ أُجِیزُکُمْ بِأَکْثَرَ مِمَّا
یُجِیزُهُمْ فَقَالُوا  :جُعِلْنَا فِدَاکَ إِنَّمَا جِئْنَا لِدِینِنَا قَالَ  :فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ وَ نَکَتَ فِی الْأَرْضِ وَ أَطْرَقَ طَوِیلًا ثُمَّ
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رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ قَصِیرَةٌ مِنْ طَوِیلَةٍ مَنْ أَحَبَّنَا لَمْ یُحِبَّنَا لِقَرَابَةٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا لِمَعْرُوفٍ أَسْدَیْنَاه إِلَیْهِ إِنَّمَا
أَحَبَّنَا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ جَاءَ مَعَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَهَاتَیْنِ وَ قَرَنَ بَیْنَ

سَبَّابَتَیْه»1.

ترجمه:
«یک هیئت اعزامی نزد امام حسین(ع) آمده ،عرض کردند :ای فرزند رسول خدا ،یاران ما ،نزد
معاویه رفتند و ما نزد تو آمدیم؟ فرمود :در این صورت ،من بیش از جایزهای که معاویه به آنان
خواهد داد ،به شما جایزه میدهم .عرض کردند :فدایت شویم ،ما به خاطر دینمان ،نزد شما
آمدهایم (نه دنیا) .امام فرمود :هر که ما را دوست بدارد( ،امّا) نه به سبب خویشاوندی و نه به
سبب احسانی که به او کردهایم( ،بلکه) تنها برای خدا و پیامبرانش ما را دوست بدارد ،در روز
قیامت با ما میآید همچون این دو ،و میان دو انگشت سبابه خود جمع کرد».

9

شرح:
محبّت تنها یک عالقهی قلبى ضعیف و خالى از هرگونه اثر نیست بلکه باید آثار آن ،در عمل
انسان منعکس باشد ،کسى که مدّعى عشق و عالقه به پروردگار است ،نخستین نشانهاش این است
که از پیامبر و فرستاده او پیروى کند .دلیل این موضوع روشن است ،زیرا عشق و عالقهی انسان
به چیزى حتماً به خاطر این است که کمالى در آن یافته است ،هرگز انسان به موجودى که هیچ
نقطه قوّتى در آن نیست عشق نمىورزد .بنابراین ،عشق انسان به خدا به خاطر این است که او
منبع و سرچشمه اصلى هر نوع کمال است ،مسلّماً چنین وجودى ،تمام برنامهها و دستورهایش
نیز کامل است و در این حال چگونه ممکن است انسانى که عاشق تکامل و پیشرفت است از آن
برنامهها ،سرباز زند و اگر سرباز زد ،آیا نشانهی عدم واقعیّت عشق و محبّت او نیست؟ خداوند
در این رابطه میفرماید:

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،97ص .197
9
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« قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ
الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْکافِرِین» 1.در روایات متعدّدى از پیشوایان اسالم نقلشده که
دین چیزى جز محبّت نیست ،ازجمله در کتاب «کافى» از امام صادق(ع) نقلشده که فرمود« :هل
الدین اال الحبّ» آیا دین جز محبت است».

9

منظور از این روایات این است که روح و حقیقت دین همان ایمان و عشق به خدا است ایمان و
عشقى که شعاع آن ،تمام وجود انسان را روشن مىکند و همه اعضاء و دستگاههاى تن تحت تأثیر
آن قرار مىگیرند و اثر بارز و روشن آن پیروى از فرمان خدا است.
در «معانى االخبار» از امام صادق(ع) نقلشده که فرمود«« :ما احبّ اللَّه من عصاه» کسى که گناه
مىکند ،خدا را دوست نمىدارد».

3

همچنین خداوند در آیه  62سوره مبارکه نساء میفرماید« :وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِینَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ

رَفِیقا»4.

«مردى از انصار به حضور رسول اللّه(ص) آمد و عرضه داشت :یا رسول اللّه ،من تاب جدایى از
تو را ندارم به خانهام مىروم همینکه به یاد تو مىافتم دیگر دستم به کار نمىرود کارم را هر چه
باشد رها مىکنم و به زیارت تو مىآیم تا تو را ببینم و آرام بگیرم از بس که به تو عالقهمندم و
فعالً در این اندیشه ام که در روز قیامت که تو داخل بهشت شده تا اعلى علّیّین باال مىروى ،من
آن روز چه کنم؟ و یا نبى اللّه ،آن روز چگونه بر فراق تو صبر کنم.

 . 1بگو :اگر خدا را دوست مىدارید از من پیروى کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد که خدا آمرزنده مهربان
است .بگو :از خدا و فرستاده (او) ،اطاعت کنید و اگر سرپیچى کنید ،خداوند کافران را دوست نمىدارد( .سوره آل عمران ،آیه 31
)39،
 . 9مازندرانی ،محمد صالح بن احمد ،شرح الکافی ،االصول و الروضه (للمولی صالح المازندرانی) ،المکتبه االسالمیه ،تهران ،1389،ج
 ،8ص. 351
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،پیشین ،ج  ،1ص .977
 . 5و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند( ،در روز رستاخیز) همنشین کسانى خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده ،از
پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان و آنها رفیقهاى خوبى هستند.
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در پاسخ این مرد بود که آیه  62سوره نساء نازل شد .رسول اللّه(ص) آن مرد را احضار کرده آیه
شریفه را برایش خواند و به همنشینی خود مژدهاش داد».

1

نتیجه بحث:
امام حسین(ع) همانند همه امامان(ع) به شیعیانش توجّه فراوان داشت و میکوشید تا در شرایط
سیاسی دشوار و حساس و مخاطرهآمیز آن دوره ،آنان را از هر گزندی مصون بدارد و تا آنجا که
میتوانست تالش میکرد تا آنان را از معرض ستم امویان که قصد داشتند وجود شیعه را از صفحه
جامعه اسالمی بردارند ،به دورنگه دارد.
همچنین امام سعی میکرد گروههای شیعی را از جایجای سرزمینهای اسالمی به حضور بپذیرد
تا نسبت به حقایق امور آگاه سازد و روح هدایت اهلبیت(ع) را که موجب تمرکز بخشیدن ایمان
و معرفت در دلهایشان میگردید و ارتباط با امامشان را تقویت میکرد ،در وجود آنان بدمد.
نکات بحث:
.1سعادت واقعی انسان درگرو اطاعت از امام معصوم است.
.9اگر در دنیا از اهلبیت پیروی کنیم در آخرت در کنار ایشان خواهیم بود.
 -4-4-1-2نشانهی امامت در اباعبداهلل(ع)

« صار جماعة من اللناس بعد الحسین الی الحسین ،فقالوا  :یاابن رسول اهلل! ما عندک من عجائب ابیك
الّتی کان بریناها؟ فقال«:هَل تَعرفون اَبی»؟ قالوا :کلّنا تعرفه ،فرفع له ستراَ کان علی باب بیت ،ثّم قال«:
اُنظروا فِی البَیتِ» فَنظروا ،فقالوا :هذا امیر المؤمنین علیه السالم و نشهدُ اَنك خلیفة اهلل

حقاً»2.

ترجمه:

 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مترجمان ،پیشین ،ج  ،4ص .997
9
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«گروهی پس از رحلت امام حسن(ع) ،نزد امام حسین(ع) آمده ،عرض کردند :ای فرزند رسول
خدا از ( آیات و) شگفتیهای پدر خود که به ما مینمایاند ،تو چه داری؟
فرمود« :آیا پدرم را میشناسید؟» عرض کردند :ما همه ،او را میشناسیم .حضرت پردهای را که بر
در خانه بود ،کنار زده ،فرمود« :به درون خانه بنگرید» ،پس نگاه کرده( ،با شگفتی) گفتند :این امیر
مؤمنان است .گواهی میدهیم که تو ،بهراستی خلیفه خدایی».

1

شرح:
چنانچه قبالً گفته شد افرادى که بهعنوان رهبر جامعه بشریّت از سوى خداوند تعیین مىشوند،
باید دالیل و اسناد روشنى براى ارتباط خود باخدا ارائه دهند و به این وسیله مأموریّت هدایت
مردم را تکمیل و تثبیت کنند .هر پیامبرى باید معجزهاى داشته و معجزهاش نیز باید متناسب با
شرایط و افکار مردم آن عصر باشد.
فرستادگان و اولیاى خدا به فرمان و اذن او مىتوانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش
تصرّف کنند و برخالف عادت و جریان طبیعى ،حوادثى به وجود آورند.
ائمه نیز در موقعیّتهای مختلف هر زمان که الزم میدانستند برای اطمینان بیشتر مردم به آنها
نمونهای از این معجزات میآوردند.
نتیجه بحث:
همانطور که قبالً گفته شد ،امام حسین(ع) در زمان معاویه ساکت ننشسته و به وظایف و
مسئولیّتهای خود در جهت هدایت امّت اسالمی بهعنوان امام معصوم زمان خود عمل میکرد .
یکی از نقشهای ایشان ،شناساندن منزلت ،فضیلت و معرفت اهلبیت(ع) به جامعه بود که در
شرایط و موقعیّتهای مختلف به آن میپرداخت.

 .9همان.
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هدف اباعبداهلل(ع) این بود که با این دالیل به امّت اسالمی آن روز که دچار خدعه و فریب امویان
شده بودند بفهماند که ما وارثان حقیقی پیامبر خدا و علی مرتضی هستیم و ما هستیم که اطاعتمان
بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.
 -4-4-1-3پای بندی امام حسین(ع) به صلح برادر

« ...اِنّی الَرجو اَن یَکون رَایُ اخی رَحِمهُ اهلل فی الموادَعَةِ ،و رَایی فی جهادِ الظلَمَةِ رُشداً وَ سَداداً،
فالصِقوا باالرض ،وَاخفوا الشخصَ ،واکتُمُوا الهَوی ،واحتَرسوا مِن االظاء ما دامَ ابنُ هُندٍ حَیّاً  ،فَان
یحدُثُ بهِ حَدَثُ و اَنَا حَیِّ یاتِکُم رایی ان

شاءاهلل»1.

«بالذری گوید :چون حسن بن علی(ع) رحلت

فرمود :شیعیان در خانهی سلیمان بن صرد گرد آمدند و نامه تسلیتی به امام حسین(ع) نوشته ،در
آن آوردند :بهراستی خدا ،بزرگترین جانشینی گذشتگان را در تو نهاده است و ما ،شیعیان توییم
که در مصیبت تو ،داغدار و در غم تو ،اندوهگین و در شادی تو ،شادمانیم و فرمان تو را انتظار
میبریم .امام حسین(ع) به آنان نوشت« :امیدوارم ،هم رأی برادرم در صلح و همرأی من درنبرد
با ستمگران( ،هرکدام در جای خود) راست و درست باشد ،اکنون حرکتی نکنید و از آشکار شدن،
دوری نمایید و خواسته خود را پنهان دارید و تا (معاویه) فرزند هند زنده است ،از اقدام نابجا
بپرهیزید ،اگر او مرد و من زنده بودم ،نظرم به شما خواهد رسید إن شاء اهلل».

9

شرح:
مسئله وفاى به عهد و پیمان از اساسىترین شرایط زندگى دستهجمعی است و بدون آن هیچگونه
همکارى اجتماعى ممکن نیست و بشر با از دست دادن آن ،زندگى اجتماعى و اثرات آن را عمالً
از دست خواهد داد ،به همین دلیل در منابع اسالمى تأکید فوقالعادهای روى این مسئله شده است
و شاید کمتر چیزى باشد که اینقدر گسترش داشته باشد ،زیرا بدون آن هرجومرج و سلب
اطمینان عمومى که بزرگترین بالى اجتماعى است در میان بشر پیدا مىشود .قرآن کریم درآیات

1
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متعدّدی به آن اشاره فرموده ازجمله آیهی 1سوره مبارکهی مائده که میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اى کسانى که ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها وفا کنید.
آیه فوق دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمانهایى است که میان افراد انسان با یکدیگر و یا افراد
انسان باخدا ،بهطور محکم بسته مىشود و به این ترتیب تمام پیمانهاى الهى و انسانى و
پیمان هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشویى و مانند آن را در برمیگیرد و یک
مفهوم کامالً وسیع دارد که به تمام جنبههاى زندگى انسان اعم از عقیده و عمل ناظر است .از
پیمانهاى فطرى و توحیدى گرفته تا پیمانهایى که مردم بر سر مسائل مختلف زندگى باهم
مىبندند.
در نهجالبالغه در فرمان مالک اشتر چنین مىخوانیم«« :فانه لیس من فرائض اللَّه شىء الناس اشد
علیه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الـتوفاء بالعهود ،و قد لزم ذلك المشرکون
فیمــا بینهم دون المسلمین لمـــا استوبلوا من عواقب الغدر»
د ر میان واجبات الهى هیچ موضوعى همانند وفاى به عهد در میان مردم جهان با تمام اختالفاتى
که دارند مورد اتّفاق نیست به همین جهت بتپرستان زمان جاهلیّت نیز پیمانها را در میان خود
محترم مىشمردند زیرا عواقب دردناک پیمانشکنی را دریافته بودند».

1

در حدیثى از امام صادق(ع) مىخوانیم« :ثالث لم یجعل اللَّه عز و جل الحد فیهن رخصة :اداء االمانة
الى البر و الفاجر ،و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر ،و بر الوالدین برین کانا او فاجرین.
سه چیز است که خداوند به هیچکس اجازه مخالفت با آن را نداده است :اداى امانت در مورد هر
کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار و وفاى به عهد درباره هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار و
نیکى به پدر و مادر خواه نیکوکار باشند یا بدکار».

9

نتیجه بحث:
 .1نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،ص .482
 . 9الکلینی ،محمدبن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی ،پیشین ،ج  ،9ص.169
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امامان معصوم(ع) حتّی در سختترین شرایط از حدود الهی که خداوند برای آنها مقرّر کرده
عدول نمیکنند .اباعبداهلل(ع) چه بعد از شهادت برادرش و چه قبل از مرگ معاویه علیرغم اصرار
شدید شیعیان بر عهد و پیمانی که برادرش با معاویه بسته بود وفادار ماند و پیوسته به شیعیان امر
می فرمود :که صبر و تحمل داشته ،تا معاویه از دنیا برود و نسبت به او عهدی نداشته ،سپس اقدام
به قیام کنند.
 -4-4-1-4موضعگیری امام حسین(ع) در دوران معاویه

«ثُمَ وَلیتَ اُبنَكَ وَ هُوَ غُالمٌ یَشرَبُ الشّرابَ وَ یَلهو بُالکالب ،فَخُنتَ اَمانَتَكَ وَ اَخرَبتَ رَعییَّتَكَ ،وً لَم تُؤَدِّ
نَصیحَةَ رَبِّكَ  ،فَکَیفَ تُولُّی عَلی اُمّةِ مُحَمَدٍ(ص) مَن یَشرَبُ المُسکِر؟ مِنَ الفاسِقینَ ،وَ شارِبُ المُسکِرِ مِنَ
الفاسِقینَ ،وَ شارِبُ المُسکِرِ مِن االشرارَ ،وَ لَیسَ شارِبُ المُسکِرِ بِاَمینٍ عَلی دِرهَم فَکیفَ عَلی االُمَّةِ ؟!
فَعَن قَلیلٍ تَرِدُ عَلی عمَّلكَ حینَ تُطوَی صَحائفُ االستِغفارِ».

1

ترجمه و شرح:
معاویه در اواخر عمرش تصمیم گرفت برای فرزندش یزید بیعت بگیرد به همین جهت به
کارگزارانش نوشت که یزید را ستوده و برای او اوصافی پسندیده ذکر کنند که او را در چشم
مردم برای خالفت شایسته جلوه دهند .بسیاری از مردم با یزید بیعت کردند امّا بعضی از بزرگان
مدینه ازجمله اباعبداهلل(ع) زیر بار بیعت با یزید نرفتند .معاویه نامههایی به این سران نوشت و به
کارگزارانش سپرده تا نامهها را به آنها داده و جواب آنها را برایش بیاورند .یکی از این نامهها،
نامهای بود که به اباعبداهلل(ع) نوشت و از ایشان درخواست کرد که با یزید بیعت کند.
اباعبداهلل(ع) در پاسخنامهای به معاویه نوشت و با او ،به تندی سخن راند و او را بر کارهایش،
مالمت کرد ،در آن نامه آمده است:

1
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«سپس فرزند خود را که نوجوانی شرابخوار و سگباز است ،جانشین خود ساختی ،پس در
امانت خود خیانت رواداشتی و زیردستان خود را به تباهی کشاندی و سفارش پروردگارت را
بهجا نیاوردی ،چگونه کسی را بر مسلمانان میگماری که شراب مینوشد؟ با اینکه شرابخوار ،از
فاسقان و تبهکاران است و شرابخوار ،درحالیکه بر یکدرهم امین نیست ،چگونه بر امّتی امین
باشد ؟ بهزودی آنگاهکه نامههای استغفار و توبه ،پیچیده (و بسته) شود ،نتایج شوم عمل خود را
دریابی».

1

از منظر بینش قرآنی در اصالحات اجتماعی و سیاسی یکی از مهمترین انگیزهها باید همان
گسترش عدالت باشد چراکه اگر به این موضوع حیاتی بیتوجّهی شود و زورمداران ،ثروتمندان و
حکمرانان برای تکیه بر اریکه قدرت ،نفع خود را در سلطهطلبی ،انحصارگرایی و از میان بردن
قسط و عدل ببینند ،یقیناً به گواهی تاریخ و تجربه و بر اساس سنت الهی جامعه را در آستانه
بحران و فروپاشی قرار خواهند داد و اراده خداوند بر این تعلّق گرفته که در صورت رواج ظلم و
ستم و بیعدالتی ارکان چنین جامعهای را متزلزل و نابود گرداند .اگر این هدف متعالی ازنظر
اصالحطلبان نادیده انگاشته شود و منافع شخصی و گروهی بر ایجاد عدالت در میان مردم ترجیح
داده شود ،تدریجاً روحیه ناامیدی و نگرانی در میان مردم اوج گرفته و با توسعه یافتن فسادهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،منافع مردم ازمیانرفته و قانون الهی فراموش خواهد شد.
برقراری عدالت اجتماعی و عملی کردن احکام خداوند همان چیزی است که پیامبران الهی برای
آن مبعوث شدهاند و در قرآن کریم بارها به آن تأکید شده ازجمله این آیه که میفرماید:
« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ
شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ

عَزِیزٌ»2.

 .1همان.
9

 .ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق و قوانین عادالنه) نازل کردیم ،تا

مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن قوّت شدیدى است و منافعى براى مردم ،تا خداوند بداند چه کسى او و
رسوالنش را یارى مىکنند بىآنکه او را ببینند ،خداوند قوى و شکست ناپذیر است( .سوره حدید ،آیه )94
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همچنین ازنظر قرآن رهبر جامعه اسالمی الزم است از پاکیزهترین و خوشسابقهترین انسانهای
اجتماع باشد .آنان گذشته از اینکه در خودسازی و تهذیب نفس باید از افراد پیشقدم در جامعه
باشند ،در نزد افکار عمومی نیز باید ازنظر فضائل و مدیریت اجتماعی بهعنوان فردی مورد اعتماد
به شمار آیند .خداوند متعال از قول قوم صالح میفرماید:
« قالُوا یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا وَ إِنَّنا لَفِی شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا
إِلَیْهِ مُرِیب» 1.گفتند اى صالح ،تو پیش از این مایه امید ما بودى ،آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان
مىپرستیدند نهى مىکنى؟ و ما در مورد آنچه ما را بهسوی آن دعوت مىکنى در شک و تردید
هستیم.
بنابراین در بینش اباعبداهلل(ع) نیز که برگرفته از تعالیم حیاتبخش قرآن است کسی میتواند رهبر
جامعه مسلمین باشد که صفات مذکور را داشته باشد در غیر این صورت جامعه بهسوی ضاللت و
گمراهی خواهد رفت و بیعت با چنین فردی تأیید آن فرد و ظلم به جامعه است.
 -4-4-1-5تصرّف امام حسین (ع) در بیتالمال

«روی انَّ الحسین(ع) ،تصرف فی اموال کانت تحمل من الیمن اِلی معاویة ،ووزعها بین المحتاجین من
بنی هاشم و غیرهم و کتب الی معاویة بعد ذلك « :مِنَ الحُسین بنِ علی اِلی معاویةَ بن اَبی سُفیان ،امّا
بعد :فَاِنَّ عیراً مَرَّت بِنا مِن الیَمین تَحمِلُ ماالً وَ حُلَالً وَ عِنبراً وَ طیباً اِلیكَ ،لِتُوَدِعُها خَزائِنَ دِمشق ،وَ
تَعُّلَ بها بعدَ النَّهَلَ بِبنی اَبیك ،وَ انّی اِحتَجتَ اِلیها فَاخَذتُها والسّالم»».

9

ترجمه:
«ابن ابی الحدید میگوید « :امام حسین(ع) اموالی را که از یمن برای معاویه میبردند ،تصرّف کرد
و آن را میان نیازمندان بنیهاشم و دیگران تقسیم نمود ،سپس به معاویه نوشت« :از حسین بن

 . 1سوره هود ،آیه .69
9
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علی به معاویة بن ابی سفیان ،امّا بعد ،گذر کاروانی بر ما افتاد که اموال و پوشاک و عنبر و
عطرهایی را برای تو میآورد تا آنها را در خزائن دمشق جا دهی و پس از نوشیدن (و تصرّف)
نخستین خود ،آنها را به فرزندان پدرت بخورانی ،من به آن نیاز داشتم و آن را تصرّف کردم،
والسالم»».

1

معاویه در پاسخ امام نوشت« :از بنده خدا معاویه ،امیرالمؤمنین به حسین بن علی .سالمٌ علیک
امّا بعد ،نامه ات به من رسید ،که در آن نوشته بودی که کاروانی از یمن بر تو گذشت و بار مال و
تخت روان و عنبر و عطر را بهسوی من میآورد تا به خزانههای دمشق بسپارم و خود از آن بهره
ببرم و سپس به فرزندان پدرم بدهم .وانگهی چون مال را به من نسبت میدهی شایسته نبود که آن
را بگیری ،زیرا که والی به مال سزاوارتر است و سپس بر اوست تا آنچه باید ،از آن خارج کند .به
خدا سوگند اگر میگذاشتی که این کاروان به من میرسید ،درباره دادن سهم تو خسّت
نمیورزیدم .امّا ای برادرزاده میپندارم که در سرت خیال شورش داری .»...

9

شرح:
سیاست معاویه در برخورد با امام سیاست موازنه میان بیم و امید بود .معاویه خوب میدانست که
اباعبداهلل(ع) خویشاوند رسولاهلل(ص) و فاطمه زهراست و حرمت خون او بر همه آشکار،
بنابراین سعی میکرد از هرگونه رویارویی آشکار با امام خودداری کند .زیرا این رویارویی به
مصلحت نظامی که بسیار تالش میکرد تظاهر به دینداری کند نبود .این سیاست در بررسی
نامههایی که معاویه به امام مینوشت بهخوبی مشخّص بود و این نامهها خود دلیلی بر پایبندی او
به این اصل بود.
در این نامه عالوه بر حیله آشکار معاویه در موازنه برای جلوگیری از برانگیختن امام برای قیام،
چشمپوشی از حقّی است که ،خدا و رسول آن را در اختیار امام قرار داده و آن حق تصرّف در
اموال مسلمین است .چنانچه خداوند در آیه  1سوره مبارکه انفال دراینباره میفرماید:
. 1همان.
. 9الشاوی ،علی( ،االمام االلحسین(ع) فی المدینه المنوره) با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،عبدالحسین بینش ،پیشین ،ج ،1ص.173
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«یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ

الرَّسُول1.»...

از تو درباره انفال (غنائم و هرگونه مال بدون

مالک مشخص) سؤال مىکنند بگو« :انفال مخصوص خدا و پیامبر است».
کلمه «انفال» جمع «نفَل» به فتح فاء است ،که به معناى زیادى هر چیزى است و لذا نمازهاى
مستحبى را هم «نافله» مىگویند چون زیاده بر فریضه است».

9

در روایاتى که از طریق اهلبیت(ع) به ما رسیده مىبینیم که مفهوم وسیعى براى انفال بیانشده
است ،در روایات معتبر از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) چنین مىخوانیم« :انها ما اخذ من دارالحرب
من غیر قتال کالذى انجلى عنها اهلها و هو المسمى فیئا و میراث من ال وارث له ،و قطائع الملوک اذا
لم تکن مغصوبة و اآلجام ،و بطون االودیه ،و الموات ،فانها للَّه و لرسوله و بعده لمن قام مقامه یصرفه
حیث یشاء من مصالحه و مصالح عیاله» .انفال اموالى است که از دارالحرب بدون جنگ گرفته
مى شود و همچنین سرزمینى که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت مىکنند و آن «فیء» نامیده
مى شود و میراث کسى که وارثى نداشته باشد و سرزمین و اموالى که پادشاهان به این و آن
مىبخشیدند ،درصورتیکه صاحب آن شناخته نشود و بیشهزارها و جنگلها و درّهها و
سرزمینهاى موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر او و بعد از او براى کسى است که قائم مقام
او است ،و او آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمى که تحت تکفّل او هستند
ببیند ،مصرف خواهد کرد».

3

 -4-4-1-6سخن اباعبداهلل(ع) در مورد مبارزه با فرهنگ جاهلیّت

«اَمّا بَعد :فَقَد بَلَغَنی کِتابُكَ ،وَ تَعییرُکَ اِیّایَ باَنّی تَزَوَّجتُ مَوالتی ،وَ تَرَکتُ اَکفائی مِن قُرَیش ،فَلَیسَ
فَوقَ رسولِ اهلل(ص) مُنتهیً فی شَرَفٍ ،وال غایةٌ فی نَسَبٍ وَ اِنّما کانَت مِلكُ یَمینی ،خَرَجَت عَن یَدی

َ . 1یسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.
 .9طباطبایی ،سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ،محمد باقر موسوی همدانی ،پیشین ،ج  ،2ص.5
 . 3همان.
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باَمرٍ اِلتمستُ فیه ثوابَ اهللِ ،ثُمَّ ارتَجَعتُها علی سُنَةٍ نَبیِّهِ(ص) وَ قَد رَفَعَ اهللُ بِاالسالمِ الخَسیسَةَ ،وَ وَضَعَ عَنّا
بِهِ النَّقیصَةَ فَال لَومَ عَلی اِمرِیٌ مُسلِم ،اِالّ فی اَمرِ مَاثَمٍ ،وَ اِنَّما اللّؤمُ لؤمُ

الجاهِلیَّةِ»1.

ترجمه:
«در کتاب زهر اآلداب و ثمر االلباب آمده است :معاویة بن ابی سفیان ،جاسوسی در مدینه
داشت که اخبار مردم و قریش را به او گزارش میکرد :پس به او نوشت :حسین بن علی(ع)
کنیزی داشت که او را آزاد نمود و با او ازدواج کرد .معاویه به حسین بن علی(ع) نوشت :از
امیر مؤمنان ،معاویه ،به حسین بن علی(ع) ،امّا بعد ،به من خبر رسیده که تو با کنیز خود،
ازدواجکردهای و از همگنان قریشی خود که برای نژادت ،گزینشی گرانبها و در پیوند ،مایه
بزرگواری خواهند بود ،دست کشیدهای ،نه به سود خود کارکردهای و نه برای نسلت ،انتخابی
شایسته داشتهای.
(امام) حسین بن علی در پاسخ او نوشت« :امّا بعد ،نامه تو که حاوی سرزنش در ازدواج با کنیزم
و چشم پوشیم از همگنان قریشی بود ،رسید ،بدان که هیچ شرافتی از شرافت رسول خدا(ص) و
هیچ پیوندی از پیوند با او برتر نیست ،آن کنیز من بود که به سبب امری که در آن پاداش خدای
متعال را میجستم از ملکم خارج شد ،سپس بر طبق سنت رسول خدا(ص) (یعنی ازدواج) ،او را
به خود بازگرداندم و خدا هر فرومایگیای (از بندگان) و هر کمبود ما را با اسالم برداشته است،
پس بر هیچ مسلمانی ،هیچگونه سرزنشی جز در گناه نیست و سرزنش تو ،فقط جاهلیّت (و
فرهنگ جاهلی) است».

9

شرح:
یکی از مباحث مهم بهویژه در تاریخ اسالم مبحث «جاهلیّت» است .واژه جاهلیّت ریشه در قرآن
دارد و مورّخان برای آن معانی متعدّدی بیان نمودهاند که با یکدیگر متفاوت است .دقّت در قرآن و
1

 .پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی

مؤیدی ،پیشین ،ص .983
 . 9همان.
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متون تاریخی روشن مینماید که معنای اصلی جاهلیّت نادانی نیست ،بلکه جاهلیّتی که در قرآن و
سنت و حتّی بسیاری از متون تاریخی بیانشده یک نوع حالت نفسانی و کیفیّت روانی است که
شخص از پیروی هدایت الهی سرباز میزند و حکومت خدا را در امور زندگی نمیپذیرد .پس
جاهلیّت یعنی سفاهت ،خشونت ،ناهنجاری ،بیارادگی ،شتابزدگی و عدم قدرت بر نفس نه
صرفاً نادانی و عدم علم .درنتیجه جاهلیّت یک مفهوم است که محدوده زمانی و مکانی ندارد.
خداوند در این رابطه میفرماید« :إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاهِلِیَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَکِینَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوى وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ
شَیْءٍ عَلِیماً» 1.به خاطر بیاورید هنگامى را که کافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلیّت
داشتند و (در مقابل) خداوند آرامش و سکینه را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به
تقوى ملزم ساخت که از هر کس شایستهتر و اهل و محل آن بودند و خداوند به هر چیز عالم
است.
«راغب در مفردات مىگوید :عرب از نیروى غضب وقتى فوران کند و شدّت یابد تعبیر به«
حمیت» مىکند ،مىگوید«:حمیت على فالن» یعنى علیه فالنى سخت خشم کردم .خداى تعالى هم
این کلمه را آورده و فرموده« :حَمِیَّةَ الْجاهِلِیَّةِ» و به استعاره از همین معنا است که مىگویند«:
حمیت المکان حمى» یعنى از مکان دفاع کردم و یا آن را حفظ کردم».

9

مطلب قابل طرح دیگر در سخن امام مجوز ازدواج با کنیز مسلمان است که خداوند اجازه آن را
در آیه  991سوره مبارکه بقره صادر فرموده آنجایی که میفرماید:

 . 1سوره فتح ،آیه .96
 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،غالمرضا خسروی ،ناشر :مرتضوی ،تهران  ،چاپ دوّم،
1375ش  ،ص . 948
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«وَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ 1.»...و با زنان مشرک
و بتپرست ،تا ایمان نیاوردهاند ،ازدواج نکنید( .اگرچه جز به ازدواج با کنیزان ،دسترسى نداشته
باشید ،زیرا) کنیز با ایمان ،از زن آزاد بتپرست ،بهتر است.
معاویه در اواخر عمرش به کار امام حسین(ع) اهتمام فراوان میورزید و برای او حساب ویژهای
باز کرده بود .در چنین شرایطی او به شدّت از امام مراقبت میکرد و تمام حرکات و سکنات
زندگی خصوصی و عمومی ایشان را زیر نظر داشت .معاویه به عمد میخواست که امام(ع) را
حسّاس کند و نسبت به این مراقبت او را آگاه سازد و اعالم کند که ریز و درشت جریان زندگی
وی لحظه به لحظه بهوسیله جاسوسها به او گزارش میشود .شاید این کار ،امام(ع) را از اندیشه
قیام بازدارد.
نتیجه بحث:
یکی از مهمترین اهداف تمامی پیامبران مبارزه با فرهنگ جاهلیّت در جامعه اسالمی و اجرای
فرهنگ قرآن است .اباعبداهلل(ع) نیز بهعنوان امام معصوم از هر فرصتی استفاده میکرد تا اسالم
ناب محمدی را که معاویه سالها برای از بین بردن آن تالش کرده بود معرّفی و احیا کند.
 -4-4-1-7سخن امام حسین(ع) در شهادت حجر

«هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرٍ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَشْیَاعِهِ وَ شِیعَةِ أَبِیكَ؟ فَقَالَ« :وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ»؟ قَالَ :قَتَلْنَاهُمْ،
وَ کَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ .فَضَحِكَ الْحُسَیْنُ(ع) ثُمَّ قَالَ« :خَصَمَكَ الْقَوْمُ یَا مُعَاوِیَةُ ،لَکِنَّنَّا لَوْ قَتَلْنَا1شِیعَتَكَ
مَا کَفَّنَّاهُمْ وَ لَا صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ وَ لَقَدْ بَلَغَنِی وَقِیعَتُكَ فِی عَلِیٍّ(ع) وَ قِیَامُكَ بِبُغضنا ،وَ
 .1وَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ 1وَ ال تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ
مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ.
و با زنان مشرک و بتپرست ،تا ایمان نیاوردهاند ،ازدواج نکنید( .اگر چه جز به ازدواج با کنیزان ،دسترسى نداشته باشید ،زیرا) کنیز با
ایمان ،از زن آزاد بتپرست ،بهتر است ،هر چند (زیبایى ،یا ثروت ،یا موقعیت او) شما را به شگفتى آورد و زنان خود را به ازدواج
مردان بتپرست ،تا ایمان نیاوردهاند ،در نیاورید( .اگر چه ناچار شوید آنها را به همسرى غالمان با ایمان در آورید ،زیرا) یک غالم با
ایمان ،از یک مرد آزاد بتپرست ،بهتر است ،هر چند (مال و موقعیت و زیبایى او) شما را به شگفتى آورد .آنها دعوت به سوى آتش
مىکنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مىنماید و آیات خویش را براى مردم روشن مىسازد ،شاید متذکر شوند.
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اعْتِرَاضُكَ بَنِی هَاشِمٍ بِالْعُیُوبِ ،فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَارْجِعْ فِی نَفْسِكَ ،ثُمَّ سَلْهَا الْحَقَّ عَلَیْهَا وَ لَهَا ،فَإِنْ لَمْ
تَجِدْهَا أَعْظَمَ عَیْباً فَمَا أَصْغَرَ عَیْبَكَ فِیكَ ،فَقَدْ ظَلَمْنَاکَ یَا مُعَاوِیَةُ وَ لَا تُوتِرَنَّ غَیْرَ قَوْسِكَ ،وَ لَا تَرْمِیَنَّ
غَیْرَ غَرَضِكَ ،وَ لَا تَرْمِنَا بِالْعَدَاوَةِ مِنْ مَکَانٍ قَرِیبٍ ،فَإِنَّكَ وَ اللَّهِ قَدْ أَطَعْتَ فِینَا رَجُلًا مَا قَدُمَ إِسْلَامُه ُ،وَ لَا
حَدُثَ نِفَاقُهُ ،وَ لَا نَظَرَ لَكَ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ أَوْ دَعْ یَعْنِی عَمْرَو بْنَ

الْعَاصِ»1.

ترجمه:
در آن سالى که معاویه حُجر (به ضم حاء و سکون جیم) ابن عدى و یارانش را کشت به حج
رفت و با امام حسین(ع) مالقات نمود ،آنگاه به امام حسین گفت :یا اباعبداهلل« .آیا میدانى که من
با حجر بن عدى و یاران وى و شیعیان پدرت چه عملى انجام دادم؟ امام حسین فرمود :چه عملى
با آنان انجام دادى؟ گفت :ایشان را کشتیم و کفن کردیم و بر جنازههایشان نماز خواندیم ،امام
حسین پس از این که خندید فرمود :اى معاویه ،آن گروه دشمن تو خواهند بود .ولى اگر ما شیعیان
تو را بکشیم آنان را کفن نخواهیم کرد و نماز بر جنازه ایشان نخواهیم خواند و داخل قبرشان
نخواهیم نمود.
آرى من از آن ناسزاهایی که درباره حضرت امیر(ع) گفتهاى و آن قیامى که براى شکست ما
نمودهاى و آن عیبجوییهایی که براى بنىهاشم کردهاى آگاهم؟ اکنونکه اینگونه امور را انجام
دادهاى به نفس خود مراجعه کن و حق را خواه برعلیه و خواه بر له وى باشد از او جویا شو ،اگر
عیب خویشتن را بزرگتر از همه نیافتى معلوم مىشود عیب تو کوچک است و ما در حق تو ظلم
کردهایم .اى معاویه هیچوقت تیر را به غیر کمان جاى مده و بهسوی غیر از هدف خود پرتاب
منماى ،تیر دشمنى را از نزدیک بر ما مینداز به خدا قسم تو درباره ما از مردى (یعنى عمرو عاص)
اطاعت کردى که اسالم او قدیم و نفاق وى جدید نیست گرچه تو از خود ارادهاى ندارى ،ولى در
عین حال متوجّه باش و به خود بیا ،یا دستبردار».

9

شرح:
 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج ،55ص.192
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یک فرد مؤمن راستین ،هم در حال حیات و هم پس از مرگ محترم است ،به همین دلیل در
برنامههاى اسالمى دستور غسل و کفن و نماز و دفن او داده شده است که با احترام هر چه بیشتر،
با تشریفات خاصّى ،او را به خاک بسپارند و حتّى پس از دفن در کنار قبر او بیایند و براى گناهان
و لغزش هاى احتمالى او از خداوند طلب بخشش کنند .عدم انجام این مراسم درباره یک فرد به
معنى طرد او از جامعه اسالمى است و اگر این طرد کننده ،شخص امام باشد ،ضربهاى سخت و
سنگین به حیثیّت چنین فرد مطرودى وارد خواهد آمد ،در حقیقت این یک برنامه مبارزه حساب
شده در برابر چنین افرادی است که امروز هم مسلمانان باید از روشهاى مشابه آن استفاده کنند.
یعنى مادام که افراد اظهار اسالم مىکنند و به ظواهر اسالم پاى بندند باید معامله یک مسلمان با
آنها کرد هرچند باطنشان طور دیگرى باشد ولى اگر پردهها را دریدند و نفاق خود را ظاهر کردند
باید با آنها همانند بیگانگان از اسالم رفتار نمود .خداوند متعال دراینباره فرمودهاند:
«وَ ال تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ ال تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ
فاسِقُونَ»1.

بر هیچیک از آنها که بمیرد نماز نخوان و برکنار قبرش (براى دعا و طلب آمرزش) نایست چراکه
آنها به خدا و رسولش کافر شدند و درحالیکه فاسق بودند از دنیا رفتند.
در یکی از جنگها پس از آنکه منافقان با تخلّف صریح از شرکت در میدان جهاد پردهها را
دریدند و کارشان بر مال شد ،خداوند به پیامبرش دستور مىدهد روش صریحتر و محکمترى در
برابر آنها اتّخاذ کند تا براى همیشه فکر نفاق و منافقگری از مغزهاى دیگران برچیده شود و
منافقان نیز بدانند در جامعه اسالمى محلّى براى آنها وجود نخواهد داشت.
در حقیقت این یک نوع مبارزه منفى ،و درعینحال مؤثر ،در برابر گروه منافقان است ،زیرا،
پیامبر(ص) نمىتوانست رسماً دستور قتل آنها و پاکسازی محیط جامعه اسالمى را از این طریق
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صادر کند ،ولى مبارزات منفى به حدّ کافى در بىاعتبار ساختن آنان و انزوا و طردشان از جامعه
اسالمى ،اثر مىگذارد.
نکتهی دیگر در سخن امام(ع) پند و اندرز به معاویه و رجوع دادن او به فطرت خویشتن است.
زیرا وظیفه اصلی امامان معصوم(ع) و هدف از رسالت ایشان بیدار کردن نفسهای خاموش و
خفته است .چنانچه حضرت ابراهیم(ع) برای اینکه روحهای مرده مردم زمانش را بیدار سازد و
آنها را به نفس خود رجوع دهد به سراغ شکستن بتها رفت تا شاید بتهای درونی مردم غافل
شکسته و وجدانهای خاموش بیدار شود .خداوند دراینباره میفرماید« :فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا
إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ» 1.پس به (وجدانهاى) خود بازگشتند ،پس (به یکدیگر یا به خویش) گفتند:
هرآینه شما خودتان ستمگر و ظالمید.
پس از پایان یافتن قضیه حکمیّت ،معاویه سیاست تاخت و تاز به مرزهای قلمرو حکومت
امیرالمؤمنین ،علی(ع) را در پیش گرفت و مردم را شکنجه کرد و آزرد .او به فرماندهان نظامی که
به این مأموریتها میفرستاد اهدافش را به روشنی بیان میکرد.
پس از شهادت امام علی(ع) معاویه این سیاست را شدیدتر ،فراگیرتر و منظّمتر ادامه داد .پس از
صلح با امام حسن(ع) نیز گرفتاری شیعیان در همه شهرها شدّت بیشتری یافت و از همه
مصیبتبارتر ،وضعیّت مردم کوفه بود که شیعیان در آنجا بیشتر بودند .معاویه فرمانداری این شهر
را به زیاد سپرد و آن را برایش ضمیمه بصره کرد و هر دو عراق را یکجا به او داد .زیاد به
جستوجوی شیعیان پرداخت ،چراکه آنان را میشناخت و سخنشان را شنیده بود .آنگاه دست به
کشتارشان گشود و آنان را در هرکجا که یافت به قتل رساند .معاویه به قاضیان و والیان خود در
همه سرزمینها و شهرهای اسالمی نوشت که شهادت هیچیک از شیعیان علی و اهلبیت و
دوستدارانش را که اعتقاد به فضیلت او دارند و از مناقبش سخن میگویند نپذیرند.
نتیجه بحث:
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 .1اباعبداهلل(ع) زمانی که نمیتوانست علناً با معاویه وارد نبرد شود از مبارزه منفی استفاده میکرد.
 .9بیدار کردن وجدانها ،خودیابى ،بازگشت به خویشتن و توجّه به فطرت ،از اهداف عمده انبیاء
و امامان معصوم است.
 -4-4-2سخنان امام حسین(ع) در منی

«اُنْشِدُکُمُ اللّهَ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طالبٍ کانَ اَخا رَسُول ِاللّهِ(ص) حینَ اَخى بَیْنَ اَصْحابِهِ فَاَخى بَیْنَهُ
وَبَیْنَ نَفْسِهِ وَقالَ :اَنْتَ اءَخى وَاَنَا اخُوکَ فى الدُّنْیا وَاْال خِرَة قالُوا :اللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اُنْشِدُکُمُ اللّه هَلْ تَعْلَمُونَ
اَنَّ رَسُولَ اللّهِ(ص) اشْتَرى مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ وَمَنازِلِهِ فَابْتَناهُ ثُمَّ ابْتَنى فیهِ عَشَرَةَ مَنازِلَ تِسْعَةً لَهُ وَجَعَلَ
عاشِرَها فِى وَسَطِها الِبی ثُمَّ سَدَّ کُلَّ بابٍ شارِعٍ اِلَى الْمَسْجِدِ غَیْرَ بابِهِ فَتَکَلَّمَ فى ذلِكَ مَنْ تَکَلَّمَ فَقالَ :ما
اَنَا سَدَدْتُ اَبْوابَکُمْ وَفَتَحْتُ بابَهُ وَلکِنَّ اللّهَ اَمَرَنى بِسَدِّ اَبْوابِکُمْ وَفَتْحِ بابِهِ ثُمَّ نَهى النّاسَ اَنْ یَناموا فى
الْمسجِدِ غَیْرَهُ .... ،قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قال :اءفَتَعْلَمُونَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ حَرِصَ عَلى کُوَّةٍ قَدْرَ عَیْنِهِ یَدَعُها
فى مَنْزِلِهِ اِلى الْمَسجِدِ فَاَبى عَلَیْهِ ثُمَّ خَطَبَ فقالَ :إِنَّ اللّهَ اَمَرَنى اَنْ اَبْنِىَ مَسْجِداً طاهرا ال یَسْکُنُهُ غَیْرى
وَغَیْرُ اَخى وَبَنیه ،قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اُنْشِدُکُمُ اللّه اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّه(ص) نَصَبهُ یَوْمَ غَدیرِ خُمٍّ
فَنادى لَهُ بِالْوِالیةِوَقالَ :لِیُبَلِّغ الشّاهِدُ الْغائِبَ قالُوا :اَللّهُمَّ نَعمْ قالَ :اُنْشِدُکُمُ اللّهَ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُول َاللّهِ(ص)
قالَ لَهُ فى غَزْوَةِ تَبُوکَ اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى وَاَنْتَ وَلِىُّ کُلِّ مُؤْمنٍ بَعْدِى قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ
قالَ :اُنْشِدُکُمُ اللّه اَتَعلَمُونَ اَنَّ رَسُول َاللّه(ص) حینَ دَعا النَّصارى مِنْ اَهْلِ نَجْرانَ اِلى المباهَلَةِ لَمْ یَاءتِ
اِالّ بِهِ وَبِصاحِبَتِهِ وَابْنَیْهِ قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اُنْشِدُکُمُ اللّهَ اَتَعْلَمُونَ اَنَّهُ دَفَعَ اِلَیْهِ اللّواءَ یَوْمَ خَیْبَر ثُمَّ قالَ :ال
دفَعَهُ اِلى رَجُلٍ یُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَیُحبّ اللّهَ وَرَسُولَهُ کَرّارٌ غَیْرُ فَرّار یَفْتَحُها اللّهُ عَلى یَدَیْهِ قالُوا :اللّهُمَّ
نَعَمْ قالَ :اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُول َاللّه(ص) بَعَثَهُ بِبَراءَةٍ وقالَ :ال یَبْلُغُ عنّى اِالّ انَا اَوْ رجُلٌ مِنّى قالوُا :اَللّهُمَّ نَعَمْ
قالَ :اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّهَ(ص) لَمْ تَنزِلْ بِهِ شِدَّةٌ قَطُّ اِالّ قَدَّمَهُ لَها ثِقَةً بِهِ وَاَنَّهُ لَمْ یَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطُّ اِالّ
یَقُولُ یا اَخِى وَادْعُوا لى اَخِى قالُوا :اللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اءَتعْلَمُونَ اءَنَّ رَسُولَ اللّه(ص) قضى بَیْنَهُ وَبَیْنَ جَعْفرٍ
وَزَیدٍ فَقالَ :یا على اءَنت مِنّى وَاءنا مِنكَ وَاَنتَ ولیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعدى قالُوا :اللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اءَتَعْلَمُونَ انَّه
کانَتْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللّه(ص) کُلَّ یَومٍ خَلْوَةٌ وکُلَّ لَیلَةٍ دَخْلَةٌ اِذا سَاءلَهُ اَعطاهُ واِذا سَکَتَ اءَبدءَه قالُوا :اللّهُمَّ
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نَعَمْ قالَ :اءَتعْلَمُونَ اءَنَّ رَسُولَ اللّه(ص) فَضَّلَهُ عَلى جَعْفرٍ وَحمْزَةَ حینَ قال :لِفاطِمَةَ(ع) زَوَّجْتُكِ خَیْرَ
اَهْلِ بَیْتِى اءَقْدَمَهُمْ سِلْماً وَاءَعْظَمَهُمْ حِلْماً وَاَکْثَرَهُمْ عِلْماً ،قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اءَتعْلَمُونَ اءَنَّ رَسُولَ اللّه
(ص) قال :اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ بَنِى آدمَ وَاءَخِى عَلىُّ سَیِّدُالْعَرَبِ و َفاطِمَةُ سَیِّدَةُنِساءِاَهْلِ الْجَنَّةِوَالْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ
اِبْناىَ سَیِّدا شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اءَتعْلَمُونَ اءَنَّ رَسُولَ اللّهَ(ص) اءَمَرَهُ بِغُسْلِهِ وَاءَخْبَرَهُ اَنَّ
جَبْرَئیلَ یُعینُهُ عَلَیْهِ قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ قالَ :اءَتعْلَمُونَ اءَنَّ رَسُولَ اللّهَ(ص) قالَ فى آخر خُطْبَةٍ خَطَبَها :اِنِّى
تَرَکْتُ فیکُمُ الثِّقْلَیْنِ کِتابَ اللّهِ وَاءَهْلَ بَیْتى فَتَمَسَّکُوا بِهِما لَنْ تَضِلُّوا قالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ ناشَدَهُمُ اَنَّهُمْ قَدْ
سَمِعُوهُ یَ قُولُ :مَنْ زَعَمَ اءنَّهُ یُحِبُّنى وَیُبْغِضُ عَلِیّاً فَقَدْ کَذِبَ لَیْسَ یُحِبُّنى وَیُبْغِضُ عَلیّاً ،فَقالَ لَهُ قائِلٌ :یا
رَسُولَ اللّهِ وَکَیْفَ ذلِكَ قال :النَّهُ مِنّى وَاءَنا مِنْهُ مَنْ اءَحَبَّهُ فَقَدْ اءَحَبَّنِى وَمَنْ اَحَبَّنِى فَقَدْ اَحَبَّ اللّهَ وَمَنْ
اءَبْغَضَهُ فَقَدْ اَبْغَضَنِى وَمَنْ اَبْغَضَنِى فَقَدْ اَبْغَضَ اللّهَ فَقالُوا :اَللّهُمَّ نَعَمْ ،قَدْ سَمِعْنا ِ ...عتَبروا اَیُّهاالنّاسُ بِما وَعَظَ
اللّهُ بِهِ اءَوْلیاءَهُ مِن سُوءِ ثَنائِهِ عَلَى االَحْبارِ إِذْیَقُولُ( :لَوال یَنْهاهُمُ الرَّبانِیُّونَ وَاْالَحْبارُ عَنْ قَوْلِهُم اْال ثمَ
)وَقالَ(:لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِى اِسْرائیلَ اِلى قوله لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ ) وَاِنَّما عابَ اللّهُ ذلِكَ عَلَیْهِم
النَّهم کانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظّلمَةِ الّذینَ بَین اءَظهُرِهِم المُنکَرَ وَالْفَسادَ فال یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذلِكَ رغبَهً فیما کانُوا
یَنالُونَ مِنْهُمْ وَرَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ وَاللّهُ یَقُولُ( :فَال تَخْشَوْاالنّاسَ وَاخْشَونِ) وَقالَ(:اَلْمُؤ مِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ
بَعْضُهُمْ اءَوْلیاءُ بَعْضٍ یَاءمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) فَبَدَاءَ اللّهُ بِاالَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهى عَنِ
الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِاءنَّها اِذا اُدِّیَتْ وَاُقیمَتْ اِسْتَقامَتِ الْفَرائضُ کُلُّها هیِّنُها وَصَعْبُها وَذلِكَ اءَنَّ اْالَمرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهىَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعاءٌ اِلَى اْالِ سْالمِ مَعَ رَدِّ الْمَظالِمِ وَمُخالَفَةِ الظّالِمِ وَقِسْمَةِ الفى ءِ وَالْغَنائِمِ
وَاَخْذِ الصَّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِها وَوَضْعِها فى حَقِّها (ُمَّ اَنْتُمْ ایَّتُها الْعِصابةُ عصابةٌ بِالْعِلْمِ مَشهُورةٌ وبالخیر
مَذکورةٌ وَبالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَبِاللّه فى انْفُس النّاس مَهابَةٌ .یَهابُکُم الشَّریفُ وَیُکْرِمُکُمُ الضَّعیفُ وَیُؤْثِرُکُمْ مَنْ
ال فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَال یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ ،تُشَفَّعُونَ فِى الْحَوائِج اِذَا اَمْتُنِعَتْ مِنْ طُالّبِها وَتَمْشُونَ فِى الطَّریقِ
بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَکَرامَةِ االْکابِرِ اءَلَیْسَ کُلُّ ذلِكَ اِنَّما نِلْتُمُوه بِما یُرْجى عِنْدَکُمْ مِنَ القِیامِ بِحَقِّ اللّهِ وَاِنْ کُنْتُمْ
عَنْ اءَکْثَرِ حَقِّهِ تُقَصِّرُونَ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ اال ئمَّةِ ،فَاءمَّا حَقَّ الضُّعَفاءِ فَضَیَّعْتُمْ وَاءَمَّا حَقَّکُمْ بِزَعْمِکُمْ فَطَلَبْتُمْ
فَال ماالًبَذَلْتمُوهُ وَالنَفْساً خاطَرْتُمْبِها لِلَّذى خَلَقَها وَال عَشیرَةً عادَیْتُموها فى ذاتِ اللّه .اءَنْتُمْ تَتَمَنَّونَ عَلَى
اللّه جَنَّتَهُ وَمُجاوَرَةَ رُسُلِهِ وَاءَماناً مِنْ عَذابِهِ .لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْکُمْ اءَیُّها الْمُتَمَنّونَ عَلَى اللّهِ اءَنْ تَحِلَّ بِکُمْ
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نِقْمَةٌ مِنْ نَقِماتِهِ الَنَّکُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرامَةِاللّهِ مَنْزِلَةً فُضِّلتم بِها وَمَنْ یُعْرَفُ بِاللّهِ ال تُکْرِمُونَ وَاءَنتُمْ بِاللّه فى
عِبادهِ تُکْرَمُونَ وَقَد تَرَوْنَ عُهودَاللّه مَنْقوضَةً فَال تفزَعُونَ وَاءَنتُمْ لِبَعضِ ذِمَمِ آبائِکُم تَفْزَعُونَ وَذِمَّةُ
رَسُول ِاللّه مَخْفُورةٌ مَحْقورةٌ وَالْعُمْىُ وَالْبُکْمُ وَالزَّمْنى فى الْمَدائِنِ مُهْمَلَةٌ ال تُرحَمونَ وَال فى مَنْزِلتِکُمْ
تَعْمَلُونَ وَال مَن عَمِلَ فیها تُعینُونَ .وَبِاالْ دِّهانِ وَالْمُصانَعَةِ عِنْدَالظَّلَمةِ تَاءمَنُونَ کُلُّ ذلِكَ مِمَّا اءَمَرَکُمُ اللّهُ بِهِ
مِنَ النَّهىِ وَالتَّناهِى وَانْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ وَاءَنْتُمْ اءَعْظَمُ النّاسِ مُصِیبَةً لِما غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَنازِلِ العُلَماءِ لَوْکُنْتُمْ
تَشْعُرون ذلِكَ بِاءَنَّ مَجارى اْالُمورِ وَاْالَحْکامِ عَلى اءَیْدِى الْعُلَماءِ بِاللّه اْالُمناءِ عَلى حَاللِهِ وَحَرامِهِ فَاءَنْتُمُ
الْمُسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزلَةَ وَمَا سُلِبْتُم ذلِكَ إِالّ بِتَفَرُّقِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاْختِالفِکُمْ فِى السُّنَةِ بَعْدَ الْبَیِّنَةِ الْواضِحَةِ
ولَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى اْالَذى وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَؤُونَةَ فى ذاتِ اللّه کانَتْ اءُمورُاللّهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَعَنْکُمْ تَصْدُرُ وَاِلَیْکُمْ
تَرْجِعُ ولکِنَّکُم مَکَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَاستَسلمتُم اءُمْورَاللّهِ فى اءَیدیهِم یَعْمَلُونَ بِالشُّبهاتِ ویَسیرُون
فى الشَّهَواتِ سَلَّطَهُمْ عَلى ذلِكَ فِرارکُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَاعْجابُکُمْ بِالْحَیاةِ الّتى هِىَ مُفارِقَتُکُم فَاءَسْلَمْتُمْ
الضُّعَفاءَ فِى اءَیدیهِم فَمِنْ بَیْن مُستَعبَدٍ مَقْهُورٍ وبَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلى مَعیشتِهِ مَغْلُوبٍ یَتَقَلَّبُونَ فِى الْمُلْك
بآرائِهِمْ وَیَسْتَشْعِرونَ الْخِزْىَ بِاءَهْوائِهِمْ اِقتِداءً بِاْالَشْرارِ وَجُرْاءَةً عَلى الْجَبّارِ فى کُلِّ بَلَدٍ منْهُمْ عَلى منْبَرِهِ
خَطیبٌ مِصْقعٌ فَاْالَرضُ لَهُمْ شاغِرةٌ وَاءَیْدیهمْ فیها مَبْسوطَةٌ وَالنَّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ ال یَدْفَعُونَ یَدَ المِسٍ ،فَمِنْ
بَیْن جَبَّارٍ عَنیدٍ وَذى سَطْوَةٍ عَلى الضَّعفَةِ شَدیدٍ ،مُطاعٍ ال یَعْرِفُ الْمُبْدِءَ المُعیدَ فَیا عَجَباً وَمالى الاءَعْجَبُ
وَاْالَرضُ مِنْ غاشٍّ غَشُومٍ وَمُتَصَدِّقٍ ظلومٍ وعامِلٍ عَلى المُؤ مِنینَ بِهِمْ غَیْرُ رَحیمٍ ،فَاللّهُ الْحاکِمُ فیما فیهِ
تَنازَعْنا وَالْقاضى بِحُکْمِهِ فیما شجَرَ بَیْنَنا .اَللّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اءَنَّهُ لَمْ یَکُنْ ما کانَ مِنَّا تَنافُساً فى سُلْطانٍ وَالَ
الْتِماساً مِنْ فُضولِ الْحُطامِ وَلکِنْ لِنُرِىَ المعالِمَ مِن دِینكَ ونُظْهِرَ اْال صْالحَ فى بِالدِکَ وَیَاءمَنَ الْمَظْلُومُونَ
مِنْ عِبادِکَ وَیُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَسُنِنِكَ وَاَحْکامِكَ فِانّکُمْ اِنْ ال تَنْصُرون ا وَتَنْصِفون ا قَوِىَ الظَّلَمَةُ عَلیْکُمْ
وَعَمِلُوا فى اِطفاءِ نُورِ نَبِیِّکُمْ وَحَسْبُن االلّهُ وَعَلیهِ تَوکَّلنا وَالیهِ اَنَبْنا وَاِلَیْهِ
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ترجمه:
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«شما را به خدا ،آیا مىدانید وقتیکه رسول خدا(ص) در میان صحابه و یارانش ،پیمان (اخوّت)
مىبست براى اخوّت خویش على(ع) را انتخاب نمود؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که
درست است.
شما را به خدا ،آیا مىدانید آنگاهکه رسول خدا محلّ ساختمان مسجد و خانه خویش را خریدارى
و در کنار مسجد ،ده حجره بنا کرد ،نُه باب از این حجرهها را به خود و حجره دهمى را که در
وسط آنها قرار داشت به پدرم (على) اختصاص داد ،سپس دستور داد درب همه حجرههاى مردم
را که به مسجد باز مىشد ببندند مگر درب حجره على و چون بعضى از صحابه در این مورد
اعتراض نمودند ،رسول خدا فرمود من این دستور را پیش خود صادر نکردم بلکه خدا چنین
فرمانى را به من داد ،آنگاه مردم را از خوابیدن در مسجد منع نمود مگر على را که حجرهاش در
داخل مسجد و درکنار حجره رسول خدا(ص) قرار داشت. ...
آیا مى دانید که عمر بن خطاب اشتیاق فراوان داشت که از دیوار خانهاش روزنه کوچکى به مسجد
باشد که بتواند داخل مسجد را ببیند ولى رسول خدا اجازه نداد .سپس در ضمن خطبهاش فرمود:
چون خداوند مرا به بنا کردن مسجد پاک و مطهرى مأمور ساخته است .لذا نباید به جز من و
برادرم (على) و فرزندانش شخص دیگرى در این مسجد سکنى گزیند؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه
مىگیریم که درست است.
شما را به خدا ،آیا مىدانید که رسول خدا(ص) على را در(غدیر خم) به مقام والیت نصب کرد
سپس دستور داد که این جریان را حاضرین به غایبین برسانند؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم
که درست است .شما را به خدا ،آیا مىدانید که رسول خدا(ص) در (جنگ تبوک) به على فرمود:
یا علی ،تو نسبت به من همانند (هارون) هستى نسبت به (موسى) و همچنین فرمود :تو پس از من
ولى و سرپرست همه مؤمنان مىباشى؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست است.
شما را به خدا ،آیا مىدانید که رسول خدا آنگاهکه مسیحیان (نجران) را به مباهله دعوت نمود
براى نفرین آنان با خود نیاورد مگر على و همسر و دو فرزند او را؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه
مىگیریم که درست است.
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شما را به خدا ،آیا مىدانید که رسول خدا(ص) در (جنگ خیبر) پرچم (اسالم) را به دست على
داد آنگاه فرمود :اینک پرچم را به دست کسى مىدهم که خدا و رسولش او را دوست مىدارند و
او خدا و رسولش را ،کرّار غیر فرّار است و خدا (قلعه) خیبر را به دست او فتح خواهد نمود؟
گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست است.
آیا مىدانید که رسول خدا سوره برائت را به وسیلهی على به مکه فرستاد و فرمود نباید پیام مرا
ابالغ کند جز خود من یا کسى که از من است؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست
است .آیا مىدانید که هیچ مشکلى و حادثه مهمّى براى رسول خدا پیش نمىآمد مگر به جهت
اعتمادى که به على داشت .او را براى حل مشکلش جلو مىانداخت و او را هیچگاه به اسم صدا
نمىکرد و بهعنوان (برادر) مورد خطابش قرار مىداد؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که
درست است.
آیا مىدانید که رسول خدا آنگاهکه در میان على و جعفر و زید قضاوت نمود فرمود :یا علی ،تو از
من هستى و من از تو و پس از من تو ولى و سرپرست همه مؤمنان مىباشى؟ گفتند :خدایا ،تو را
گواه مىگیریم که درست است.
آیا مىدانید که براى على در محضر رسول خدا هر روز جلسه خلوتى و هر شب یک نشست
خصوصى وجود داشت که در این جلسات خصوصى اگر على(ع) سؤال مىکرد رسول خدا پاسخ
مىداد و اگر سکوت مىکرد رسول خـــدا خود ابتدا به تکلم مىنمود؟ گفتند :خـدایا ،تو را گواه
مىگیریم که درست است.
آیا مىدانید که رسول خدا على را بر جعفر طیار و حمزه سیدالشهدا ترجیح داد آنگاهکه به
دخترش فاطمه فرمود :من تو را به همسرى بهترین افراد خانوادهام ،درآوردم على(ع) که در
(اسالم) باسابقهترینشان و در (اخالق) حلیمترینشان و در (علم) برترینشان مىباشد؟ گفتند :خدایا،
تو را گواه مىگیریم که درست است .آیا مىدانید که رسول خدا(ص) فرمود :من آقا و سرور همه
فرزندان آدم ،برادرم (على) ساالر عرب و فاطمه بانوى زنان بهشت و دو فرزندم حسن و حسین
سید جوانان بهشتند؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست است.
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آیا مىدانید که رسول خدا(ص) به على مأموریّت داد تا بدن او را غسل دهد و فرمود :در این کار
جبرئیل معین و یاور او خواهد بود؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست است.
آیا مىدانید که رسول خدا(ص) در آخرین خطبهاش (به مسلمانان) فرمود :من در میان شما دو
امانت گرانبها مىگذارم ،کتاب خدا و اهلبیتم .به آن دو تمسک کنید که هیچگاه گمراه نمىشوید.
اى مردم ،از پندى که خدا به اولیاء و دوستانش بهصورت نکوهش از علماى یهود داده عبرت
بگیرید آنجا که مىفرماید :چرا علماى دینى و احبار ،یهودیها را از سخنان گناه آمیز و خوردن
حرام نهى و جلوگیرى نمىکنند؟ و باز مىفرماید :آنها که از بنیاسرائیل کافر شدند مورد لعن و
نفرین قرار گرفتند تا آنجا که مىفرماید :آنها از اعمال زشتى که انجام مىدادند یکدیگر را نهى
نمىکردند و چهکار بدى را مرتکب مىشدند .در حقیقت خدا آن را ازاینجهت عیب مىشمارد که
آنان با چشم خود مىدیدند که ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداختهاند و باز منعشان
نمىکردند و این سکوت به خاطر عالقه به مال بود که از آنان دریافت مىکردند و نیز به خاطر
ترسى بود که از آزار و تعقیب آنان به دل راه مىدادند و درحالیکه خدا مىفرماید :از مردم نترسید
و از من بترسید و مىفرماید :مردان مؤمن دوستدار رهبر و عهدهدار یکدیگرند ،همدیگر را
امربهمعروف و نهى از منکر مىکنند.
خداوند در این آیه در شمردن صفات مؤمنان که مظهر دوستدارى و رهبرى متقابل است از
امربهمعروف و نهى از منکر شروع مىکند و نخست آن را واجب مىشمارد ،زیرا مىداند که اگر
امربهمعروف و نهى از م نکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات از آسان گرفته تا
مشکل همگى برقرار خواهد شد و آن بدین سبب است که امربهمعروف و نهى از منکر عبارت
است از دعوت به اسالم (یعنى جهاد اعتقادى خارجى) به اضافه بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به
آنان و مخالفت و مبارزه با ستمگران و کوشش براى اینکه ثروتهاى عمومى و غنائم جنگى طبق
قانون عادالنه اسالم توزیع شود و صدقات (زکات و همه مالیاتهاى الزامى و داوطلبانه) از موارد
صحیح و واجب آن جمعآوری و گرفته شود و هم در موارد شرعى و صحیح آن به مصرف برسد.
شوید؟ گفتند :خدایا ،تو را گواه مىگیریم که درست است.
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عالوه بر آنچه گفتم ،شما اى گروه حاضر ،اى گروهى که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از
شما به نیکى یاد میشود و به خیرخواهى و اندرزگویى و به راهنمایى در جامعه معروف شدهاید و
به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت پیداکردهاید بهطوریکه مرد مقتدر از شما بیم دارد و
ناتوان به تکریم شما برمىخیزد و آنکس که هیچ برترى بر او ندارید و نه قدرتى بر او دارید شما
را بر خود برترى داده است و نعمتهاى خویش را از خود دریغ داشته به شما ارزانى مىدارد
هرگاه نیازمندان از رسیدن به نیاز خویش بازداشته مىشوند ،شما شفیع قرارداده مىشوید و در
کوچه و خیابان با مهابت پادشاهان و شکوه بزرگان قدم برمىدارید آیا بر همه این احترامات و
قدرتهاى معنوى از این جهت نائل نگشتهاید که به شما امید مىرود که به اجراى قانون خدا کمر
ببندید گرچه در مورد بیشتر قوانین خدا کوتاه آمدهاید؟ بیشتر حقوق الهى را که به عهده دارید
فروگذاشتهاید .مثالً :حق ملّت را خوار و فروگذاشتهاید ،حق افراد ناتوان و بىقدرت را ضایع
کردهاید امّا در همان حال به دنبال آنچه حق خویش مىپندارید برخاستهاید .نه پولى خرج
کردهاید و نه جان را درراه آنکه آن را آفریده به خطر انداختهاید و نه با قبیله و گروهى به خاطر
خدا درافتادهای .شما آرزو دارید و حق خود مىدانید که بهشتش و همنشینی پیامبرانش و ایمنى از
عذابش را به شما ارزانى دارد اى کسانى که چنین انتظاراتى از خدا دارید من از این بیمناکم که
نکبت خشمش بر شما فرود آید ،زیرا در سایه عظمت و عزت خدا به منزلتى بلند رسیدهاید ولى
خداشناسانی را که ناشر خداشناسى هستند احترام نمىکنید حال آنکه شما به خاطر خدا در میان
بندگانش مورد احترامید و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود مىبینید تعهداتى که
در برابر خدا شده (یعنى قراردادهاى اجتماعى که نظامات و مناسبات جامعه اسالمى را مىسازد)
گسسته و زیر پا نهاده است .امّا نگران نمىشوید درحالیکه به خاطر پارهاى از تعهّدات پدرانتان،
نگران و پریشان مىشوید و اینک تعهداتى که در برابر پیامبر انجامگرفته (یعنى مناسبات اسالمى
که از طریق بیعت با پیامبر اکرم تعهّد شده همچنین تعهّد اطاعت و پیروى از جانشینش على و
اوالدش که در (غدیر خم) در برابر پیامبر انجامگرفته مورد بىاعتنایى است.
نابینایان ،اللها و زمینگیران ناتوان در همه شهرها بىسرپرست ماندهاند و بر آنها ترحم نمىشود
و نه مطابق شأن و منزلتتان کار مىکنید و نه به کسى که چنین کارى بکند و در ارتقای شأن شما
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بکوشد اعتنا یا کمک مىکنید .با چربزبانى و چاپلوسى و سازش با ستمکاران ،خود را در برابر
قدرت ستمکاران حاکم ایمن مىگردانید تمام اینها دستورهایى است که خدا بهصورت نهى یا
همدیگر را نهى کردن و بازداشتن داده و شما از آنها غفلت مىورزید.
مصیبت شما از مصائب همه مردم سهمگینتر است ،زیرا منزلت و مقام علمایى را از شما
بازگرفتهاند .چون در حقیقت امور ادارى کشور و صدور احکام قضایى و تصویب برنامههاى
کشور باید به دست دانشمندان روحانى که امین حقوق الهى و داناى حالل و حراماند اجرا شود.
امّا اینک مقامتان را از شما بازگرفته و ربودهاند و اینکه چنین مقامى را ازدستدادهاید هیچ علّتى
ندارد جز اینکه از دور محور حق (یعنى قانون اسالم و حکم خدا) پراکندهاید و درباره سنت
پس از اینکه دالیل روشن بر حقیقت و کیفیّت آن وجود دارد ،اختالف پیداکردهاید.
شما اگر مردانى بودید که بر شکنجه و ناراحتى شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمّل
ناگوارى مىشدید مقرّرات براى تصویب پیش شما آورده مىشد و به دست شما صادر مىشد و
مرجع کارها بودید .امّا شما به ستمکاران مجال دادید تا این مقام را از شما بستانند و گذاشتید
حکومتى که قانوناً مقیّد به شرع است به دست ایشان بیفتد تا بر اساس حدس و گمان به حکومت
پردازند و طریقه خودکامگى و اقناع شهوت را پیشه سازند .مایه تسلّط آنان بر حکومت ،فرار شما
از کشته شدن بود و دلبستگیتان به زندگى گریزان دنیا .شما با این روحیّه و رویّه ،توده ناتوان را
به چنگال این ستمگران گرفتار آوردید تا یکى بردهوار سرکوفته باشد و دیگرى بیچاره سرگرم
تأمین آب و نانش و حکّام خودسرانه در منجالب سلطنت غوطه خورند و با هوسبازى خویش
ننگ و رسوایى به بارآورند ،پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخى ورزند .در هر شهر
سخنورى از ایشان بر منبر آمده و گماشته است .خاک وطن زیر پایشان پراکنده و دستشان در آن
گشاده است .مردم بندهایشانند و قدرت دفاع از خود را ندارند .یک حاکم دیکتاتور و کینهورز و
بدخواه و حاکم دیگر ،بیچارگان را مىکوبد و به آنها قلدرى و سختگیرى مىکند و آن دیگر
فرمانروایى مسلّط است که نه خدا را مىشناسد ونه روز جزا را.
شگفتا ،و چرا نه شگفتى ،که جامعه در تصرّف مرد دغلباز ستمکارى است و معاویه که مأمور
مالیاتش ستم ورز است و استاندارش نسبت به اهالى و مؤمنان نامهربان و بیرحم .خداست که در
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مورد آنچه دربارهاش به کشمکش برخاستهایم حکومت و داورى خواهد نمود و درباره آنچه بین
ما رخداده بارأی خویش حکم قاطع خواهد کرد.
خدایا ،بىشک تو مىدانى آنچه از ما سرزده (یعنى مبارزهاى که اخیراً بر ضدّ دستگاه حاکمه اموى
پیشگرفتهایم) رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسى نبوده و نه جستجوى ثروت و نعمتهای
زائد ،بلکه براى این بوده که اصول و ارزشهاى درخشان دینت را بنماییم و ارائه دهیم و در
کشورت اصالحات پدیدآوریم و بندگان ستم زدهات را ایمن و برخوردار از حقوق مسلمشان
گردانیم و نیز تا به وظایفى که مقرّر داشتهاى و به سخن و قوانین و احکامت عمل شود.
بنابراین شما (گروه علماى دین) اگر ما را یارى نکنید و درگرفتن داد ما با ما هم صدا نگردید
ستمگران در مقابل شما قدرت بیشترى پیدا خواهند نمود و در خاموش کردن مشعل فروزان
(نبوّت) فعّال تر خواهند گردید خداى یگانه ما را کفایت است و بر او تکیه مىکنیم و بهسوی او
رومىآوریم و سرنوشت ما دست او و بازگشت ما بهسوی اوست».

1

شرح:
یکى از خطبههاى مهم و مهیّج و تاریخى حسین بن على(ع) خطبهاى است که آن حضرت در
سال  48هجرى دو سال قبل از هالکت معاویه و در بحران اختناق و ظلم و فشارى که از سوى
دستگاه حاکم اموى بر امّت اسالمى وارد مىگردید ایراد فرموده است .گرچه این خطبهی شریفه
داراى جهات مختلف و ابعاد گوناگونى است امّا درمجموع از سه بخش مستقل تشکیل یافته
است.
بخش اول :حاوى فضایل امیر مؤمنان و خاندان عصمت.
بخش دوّم :دعوت به امربهمعروف و نهى از منکر و اهمّیّت این وظیفه بزرگ اسالمى.
بخش سوم :وظیفه علما و لزوم قیام آنان در مقابل ستمگران و مفاسد و مضرات سکوت روحانیون
در مقابل زورگویان و آثار زیانبار و خطرناک سهلانگارى آنان از انجام این وظیفهی بزرگ الهى.
 . 1همان.
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بررسی قسمتی از اوضاع سیاسی دوران حکومت معاویه:
معاویه به تمام عمال و فرماندارانش بهطور متّحدالمال و طى بخشنامهاى چنین نوشت :من خود را
از کسانى که درباره فضیلت (ابوتراب) و خاندانش فضیلتى نقل کنند بری الذّمه نمودم و حمایت
خود را از وى برداشتم .درنتیجه این بخشنامه ،خطبا و گویندگان در تمام نقاط وسیع مملکت
اسالمى در باالى منابر شروع به لعن على(ع) و تبرّى و دورى از وى نمودند ،و نسبت به او و
خاندانش تهمتهاى زیاد بسته و نسبتهاى نارواى فراوان دادند.
در این گیرودار مصیبت و بدبختى و بیچارگى اهل کوفه بیش از دیگران بود ،زیرا شیعیان على(ع)
در کوفه بیش از سایر نقاط بودند و طبعاً فشار پسر ابوسفیان به آنجا بیش از نقاط دیگر بود ،لذا
فرماندارى و حکومت کوفه را به زیاد بن سمیه محول نمود و بصره را ضمیمه آن ساخت .زیاد
هم در مقابل این محبّت معاویه و لطف فوقالعاده پسر ابوسفیان ،حقکشى و نمک به حرامى را
روا نداشت و از هر گوشه و کنار و از زیر هر سنگ و کلوخى شیعیان على را پیدا نموده به قتل
رسا نید و در دل شیعیان على ترس و وحشت عجیبى ایجاد نمود ،دست و پاى آنان را قطع،
چشمشان را از کاسه سر بیرون آورد ،درنتیجه این جنایات ،شیعیان على از عراق فرار نموده و به
نقاط دوردست پناهنده شدند و عقیده خود را از مردم مخفى نمودند .خالصه در کوفه از شیعیان
معروف و سرشناس کسى باقى نماند .پسر ابوسفیان به فرماندارانش دستور داد که شهادت شیعیان
على و خاندانش را قبول نکنند و مراقب باشند که اگر در محیطشان از شیعیان و طرفداران عثمان
و خاندانش و از کسانى که فضایل و مناقب عثمان را نقل مىکنند ،کسانى پیدا شوند در مجالس
رسمى مورد احترام قرار بدهند و در اعزاز و اکرام آنان کوتاهى نکنند و آنچه از مناقب عثمان نقل
مىشود با مشخصات کامل ناقل آن حدیث به دربار معاویه در شام گزارش شود .فرمانداران طبق
این دستور عمل نمودند و درباره هرکسى که جملهاى در فضیلت عثمان نقل مىنمود پروندهاى
تشکیل دادند و حقوق و مزایایى معیّن نمودند و این رویّه سبب گردید که درباره عثمان مطالب
زیادى نقل گردید ،زیرا ناقالن اینگونه حدیثها از جایزهها و عطیههاى مخصوص معاویه
برخوردار مى شدند .در اثر این بذل و بخشش معاویه و تشویق حکّام وى ،جعل حدیث در تمام
شهرهاى اسالمى شیوع پیدا نمود و هر شخص مبغوض و مطرود که در پیش یکى از عمال و
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استانداران معاویه حدیث و فضیلتى درباره عثمان نقل مىنمود بدون چون و چرا مورد قبول
گشته و اسم او در دفتر عطایا ثبت مىشد و شفاعت او درباره دیگران هیچگاه رد نمىشد .معاویه
پس از یک مدّت که حدیث درباره عثمان نقل گردید به استاندارانش چنین نوشت که:
حدیث درباره عثمان زیاد گردیده و به حدّ کافى به تمام نقاط مملکت رسیده است ،با رسیدن این
بخشنامه مردم را دعوت کنید که درباره فضائل صحابه و دو خلیفه (عمر و ابوبکر) حدیث نقل
کنند و هر حدیث و فضیلتى که درباره (ابو تراب) نقل گردیده است حدیثى مشابه آن را درباره
صحابه بیاورید و این کار موردعالقه و باعث روشنى چشم من و کوبیدن (ابو تراب) و شیعیان
اوست ،متن این نامه براى مردم خوانده شد و مضمون آن در میان عموم افراد منتشر گردید،
بالفاصله اخبار زیادى در مناقب صحابه که همهاش جعلى و عارى از حقیقت بود نقل گردید و
مردم در نقل چنین اخبار جدّیّت و کوشش فراوان به خرج دادند تا جایى که این فضائل جعلى را
در منابر و در ضمن خطبه نمازها براى مردم خواندند و به مسلمانان دستور داده شد که آنها را به
کودکان یاد بدهند و از این فضائل به مقدار زیاد به اطفال و نوباوگان تعلیم داده شد که مانند آیات
قرآن در حفظ آنها کوشش نمودند .حتّى به زنان و دختران و خدمتکاران هم این فضائل را یاد
دادند و مدّتى نیز بدین منوال گذشت .پس از مدّتى که از روش معاویه و عمّالش درباره جعل
حدیث درباره فضایل دو خلیفه و صحابه گذشت ،معاویه به استانداران و عمّالش سومین بخشنامه
را بدین مضمون صادر نمود:
مراقب باشید که هرکس متّهم به دوستى على و خاندانش باشد و کوچکترین دلیل بر این اتّهام
پیدا شود اسم او را از دیوان و دفتر حقوق و مزایا محوکنید و سهمیه او را از بیتالمال قطع نمایید
و در تعقیب این بخشنامه ،بخشنامه دیگرى بدین مضمون صادر نمود :هرکسى را که متّهم به
دوستى خاندان (على) باشد تحت فشار شدید قرار بدهید و خانه او را بر سرش خراب کنید تا
براى دیگران نیز عبرت باشد.
اهل عراق ،مخصوصاً اهل کوفه مصیبتى بزرگتر از این حادثه ندیدهاند ،زیرا شیعیان على(ع) در
اثر این فرمان و سختگیریهاى استانداران و حکمرانان در ترس و وحشت عجیبى به سر مىبردند
بهطوریکه گاهى دو نفر دوست از شیعیان على به خانه همدیگر مىرفتند ،صاحبخانه از ترس
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غالم و خدمتکارانش حاضر نبود به مهمانش مطلبى بگوید ،مگر پس از قسم دادن و پیمان گرفتن
از خدمتکار که راز او را فاش نکند ،بدینصورت حدیثهاى جعلى در نکوهش على و خاندانش
پیدا شد ،محدّثین و قضات و فرمانداران از همان جعلیّات پیروى نمودند و شدیدترین مردم ازنظر
امتحان ،محدّثین ریاکار و سستعقیده بودند که تظاهر به ایمان و عبادت کرده و به جهت تقرّب
به حکّام و نیل به ثروت و مال دنیا ،جعل حدیث مىنمودند تا اینکه به مرور زمان این خبرهاى
دروغ و حدیث هاى جعلى به دست افراد متدیّن و پرهیزکار افتاد که خود از دروغ و بهتان پروا
داشتند ،امّا با حسن عقیده و سادگى همان جعلیّات را قبول کرده و به دیگران نقل نمودند که اگر
به بطالن و جعلى بودن آنها پى مىبردند از نقل آنها خوددارى مىنمودند.
این فشار و اختناق همچنان ادامه داشت ولى پس از شهادت حسن بن على(ع) بیشتر و بال و
مصیبت بزرگتر گردید و اولیاى خدا در ترس دائم و رعب شدید قرار گرفتند ،زیرا آنان یا به قتل
مى رسیدند و یا در حالت خفا و دورى از شهر و دیار خویش به سر مىبردند و در مقابل آنان
دشمنان خدا ازهرجهت پیروز و در اظهار ظلم و ستم و در اعمال بدعت ،خود را آزاد مىدیدند.
در این اوضاع و احوال و دو سال قبل از هالکت معاویه حسین بن على(ع) سفر حجّى انجام داد
و عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن جعفر را براى خود همسفر انتخاب نمود و در مکه از مردان و
زنان بنیهاشم و از گروه انصار افرادى را که آن حضرت و بنیهاشم را مىشناختند دعوت به
عمل آورد و به همه آنان مأموریّت داد که از افراد ذیصالح و متعهّد از صحابه رسول خدا(ص) و
از تابعین ،براى شرکت در جلسهاى که قرار است در (مِنى) تشکیل شود دعوت کنند.
چون مدعوین که تعدادشان به هزار نفر بالغ مىگردید در منى و در زیر خیمه حسین بن على(ع)
گرد آمدند آن حضرت شروع به صحبت نمود و پس از حمد و ثناى خداوند چنین فرمود :شما از
جنایاتى که معاویه این جبار طاغیه بر ما و شیعیان ما روا داشته مطّلع و آگاهید و شاهد و ناظر
ستمگریهاى او مىباشید ،اینک من مطالبى را (درباره پدرم) مطرح مىکنم که اگر درست بود
تصدیقم کنید و اگر نادرست بود از من نپذیرید ،گفتار مرا بشنوید و سخنان مرا بنویسید و
تذکّرات مرا به خاطر بسپارید ،آنگاهکه به شهر و دیار خود مراجعت مىکنید آنچه را که
فراگرفتهاید به اقوام و عشیره مورد وثوق و افراد مورد اعتماد از دوستان و آشنایان خود ابالغ کنید،
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زیرا ترس آن دارم که این آیین ،مندرس گردیده و این مذهب حق از بین برود« .واللّه مُتّمُّ نُورِهِ وَلوْ
کَرِهَ الْکافِرونَ» .پس از آنکه سخنان امام(ع) به پایان رسید مجدّداً تأکید نمود که شما را به خدا پس
از مراجعت از این سفر ،گفتار مرا به افراد مورد اعتماد خود برسانید آنگاه از منبر فرود آمد و
شرکتکنندگان نیز با تصمیم ابالغ سخنان آن حضرت متفرّق گردید.
نکات و نتایج در این خطبه شریفه
حسین بن على(ع) در این خطبهی شریفه جوانب مختلف اجتماعى ،مذهبى دوران پس از شهادت
امیر مؤمنان و علت تسلط معاویة بن ابى سفیان بر جامعه اسالمى و انگیزه به دست گرفتن این
دشمن دیرینه اسالم ،بر سرنوشت مسلمین را مطرح نموده ،آنگاه به خطراتى که آینده اسالم را
تهدید مى کند اشاره نموده و زنگ خطر را به حرکت درآورده که اگر مسلمانان قیام نکنند و سران
قوم و آگاهان ملّت به خود نیایند و وظیفهی خود را انجام ندهند نه تنها چراغ پرفروغ رسالت
بىفروغ بلکه مشعل فروزان نبوّت با دست دشمنان به خاموشى خواهد گرایید.
فرزند امیر مؤمنان بدین گونه صداى مظلومیّت قرآن و عترت را به حاضرین ابالغ فرموده که آنان
نیز در سطح کشور اسالمى و تا آنجا که امکان دارد به افراد متعهّد ابالغ و مسلمانان را از این خطر
آگاه سازند .گرچه این خطبه به شرح مفصّلى نیازمند است و هریک از جمالت آن توضیح و تبیین
علمى تاریخى گستردهاى مىطلبد امّا فعالً و در این فرصت تنها نکاتى از آن را بهصورت
نتیجهگیرى در اختیار خواننده قرار مىدهیم.
شرایط زمانى و مکانى
یکى از نکات مهم در این خطبه شریفه قبل از بیان محتواى آن ،انتخاب زمان حساس و مکان
مناسب و دعوت از شخصیتهاى اسالمى و شرکت دادن زنان و مردان از نخبگان بنىهاشم
مهاجرین و انصار از صحابه و یاران رسول خداست که دویست نفر از حضار مجلس را کسانى که
افتخار صحابگى و درک فیض حضور پیامبر(ص) را داشتهاند تشکیل مىداد و بیش از هشتصد
نفر دیگر نیز از فرزندان صحابه (تابعین) بودند.
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محل تشکیل مجلس( :منی) حسّاسترین نقطه در کنار بیت الهى ،در وادى عشق ابراهیم
بنیانگذار توحید و قربانگاه اسماعیل ،الگوى فداکارى و ازجانگذشتگی آنجا که باید همه تعنیات
را کنار گذاشت و به جز خدا را به فراموشى سپرد و با تمرین رجم شیاطین و سنگباران نمودن
طاغوت ها آماده پذیرش نداى حق شد و قربان شدن در راه خدا و گذشتن از سر و جان را در راه
ایمان و اسالم بیازمود و از «یا اَبَتِ افعَلْ ماتُؤمَرُ» درسها آموخت و «ستَجدُنى اِن شاءاللّه مِنَ
الصّابرین» را براى صبر و شکیبایى در مقابل فشارها و سختیها و قطعهقطعه شدن در راه نیل به
اهداف مقدّس ،الگو و سرمشق قرار داد.
زمان( :ایام تشریق) و پس از طى یک دوران عبادت و ریاضت و ارتباط با خداوند و پس از انجام
اعمال (عمره) و گذشتن از منزل (عرفات) و بیتوته نمودن در بیابان (مشعر) و انجام دادن مراسم
قربانى و رسیدن به یک دوران روحى و معنوى براى دریافت پیام حیاتبخش و فرمان بلند ریحانه
رسول خدا(ص).
نکات مربوط به متن خطبه
 .1انحراف از والیت :اوّلین مطلبى که حسین بن على(ع) در این خطبه مطرح ساخته انحراف از
حق و خارج شدن از مسیر صحیح و اصیل والیت و به فراموشى سپردن وصایاى رسول خدا(ص)
در این موضوع مهم و اساسى است که رسول خدا (ص) از اوّلین روزهاى بعثت و در طول 93
سال دوران نبوّتش موضوع والیت و امامت را مطرح و با بیانات مختلف و تعبیرات گوناگون امیر
مؤمنان(ع) را به مردم معرّفى نمود و از نمونههاى بارز و محسوس آن داستان (سدّ ابواب) بود که
پس از ورود به مدینه و با شروع ساختمان مسجد و بناى منازل و حجرات در اطراف آن ،حکم
قطعى صادر نمود که «سدّوا االَبْوابَ اِالّ بابَ عَلى» و سپس فرمود« :ما اءَنَا سَددْتُ اَبْوابَکمْ وَلِکنَّاللّه
اَمَرنى بِسَدِّ اَبوابِکُمْ وَفَتح بابِه» (من این حکم را از پیش خود صادر نکردم بلکه از سوى خدا مأمور
شدم تا آن را به شما ابالغ کنم) .و این معرّفى باز با بیان «اَنْتَ ولىُّ کُلِّ مُؤمِنٍ بَعْدى» و بیانات دیگر
ادامه یافت تا اینکه در آخرین ماهها و آخرین روزهاى زندگى رسول خدا(ص) این مسئله مهم و
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حساس و این موضوع حیاتى با صراحت هرچه بیشتر و در میان عامّه مردم در (غدیر خم) و در
میان مسجد و در باالى منبر مطرح گردید تا دیگر براى کسى جاى شک و تردید و راهى براى
تأویل و تفسیر باقى نماند.
که در این معرّفی ها حضار مجلس (منى) خود شاهد و ناظر بودند و یا از صحابه مورد اعتماد و
از شاهدان عینى شنیده بودند و لذا پاسخ آنان به حسین بن على(ع) پس از بیان هریک از این
معرّفیها این بود که« :اللهم نعم» .ولى هرچه بود و به هر دلیلى بود این انحراف به وجود آمد و با
گذ شت زمان شدیدتر شد ،زیرا اگر خشت اوّل این بناى کج با نفى وصیّت و با استناد به اجماع و
تصمیم صحابه گذاشته شد .دقیقاً خشت دوّم آن و به فاصله تقریباً دو سال با اتّکا به وصیّت و با
نفى اجماع و سلب هر نوع اظهارنظر از صاحبنظران و بدون توجّه به رأى اهل حل و عقد و
خبرگان استحکام بخشید و پس از ده سال براى انتخاب خلیفه سوم راه سومى که مخالف با دو
روش قبلى بود به نام (شورا) به کار گرفته شد .اگر این انحراف از مسیر صحیح و تناقض سه
ضلعى و تضاد سهقطبی در کیفیّت انتخاب خلیفه ازنظر یک عدّه مسئلهای مربوط به تاریخ گذشته
و عملى انجامشده تلقى مىشود امّا نباید فراموش کرد که نتایج تلخ و ابعاد زیانبار آنکه باگذشت
زمان به وجود آمد آنچنان وسیع و گسترده است که براى هیچ تحلیلگر اجتماعى قابل ارزیابى و
براى هیچ تاریخنویس محقّق و جامعهشناس تیزبین قابلذکر و بیان نیست.
حوادث دوران امیر مؤمنان(ع) در گفتار آن حضرت:
گوشهاى از این درد اجتماعى مذهبى را مىتوان در گفتار امیر مؤمنان(ع) که خطبهی حسین بن
على(ع) توضیح و شرح آن است مشاهده نمود که پس از بیان کیفیّت انتخاب دور اوّل و دوّم و
اشاره به موقعیّت خویش به حوادث و اشتباهات و خطاها و گرفتاریهایى که در دوران خلیفه
دوّم و سوم به وجود آمد و مسلمانان را مجبور به روى آوردن به آن حضرت نمود و
کارشکنیهایى که از سوى عدّه اى از مسلمانان در اثر هوى و هوس و دنیاپرستى و مقام دوستى به
وجود آمــد چنین مىگوید:
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«به خ دا سوگند ،مردم در (دوران خلیفه دوّم) در ناراحتى و رنج عجیبى گرفتار آمده بودند و من
در این مدّت طوالنى ،با محنت و عذاب ،چارهاى جز شکیبایى نداشتم .سرانجام روزگار او (عمر)
هم سپرى شد و آن (خالفت) را در گروهى به شورا گذاشت و به پندارش ،مرا نیز از آنها
محسوب د اشت پناه به خدا از این شورا( ،راستى) کدام زمان بود که مرا با نخستین فرد آنان
(ابوبکر) مقایسه کنند که اکنون کار من بهجایی رسد که مرا همسنگ اینان (اعضاى شورا) قرار
دهند؟ لکن بازهم کوتاه آمدم و با آنان هماهنگى ورزیدم (و طبق مصالح مسلمین) در شوراى آنها
حضور یافتم بعضى از آنان به خاطر کینهشان از من روى برتافتند و دیگرى خویشاوندى را (بر
حقیقت) مقدم داشت ،اعراض آن یکى هم جهاتى داشت که ذکر آن خوشایند نیست.
باالخره سومى به پا خاست ،او همانند شتر پرخور و شکم برآمده همّى جز جمعآوری و خوردن
بیتالمال نداشت .بستگان پدرش به همکاریاش برخاستند ،آنها هم چون شتران گرسنهاى که
بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبى گیاهان را ببلعند ،براى خوردن اموال خدا دست از آستین
برآوردند ،امّا عاقبت بافتههایش (براى استحکام خالفت) پنبه شد و کردار ناشایستش کارش را تباه
ساخت و سرانجام شکمخوارگی و ثروتاندوزی ،براى ابد نابودش ساخت ،ازدحام فراوانى که
همچون یالهاى کفتار بود مرا به قبول خالفت واداشت ،آنان از هر طرف مرا احاطه کردند ،چیزى
نمانده بود که دو نور چشمم ،دو یادگار پیغمبر ،حسن و حسین زیر پا له شوند ،آنچنان جمعیّت
به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو جانب پاره شد ،مردم همانند
گوسفندانى (گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند) مرا در میان گرفتند .امّا هنگامىکه به پا
خاستم و زمام خالفت را به دست گرفتم ،جمعى پیمان خود را شکستند ،گروهى (به بهانههاى
واهى) سر از اطاعتم باز زدند و از دین بیرون رفتند و دستهاى دیگر براى ریاست و مقام از
اطاعت حق سر پیچیدند( ،و جنگ صفین را به راه انداختند) گویا نشنیده بودند که خداوند مى-
فرماید :سرزمین آخرت را براى کسانى برگزیدهایم که خواهان فساد در روى زمین و سرکشى
نباشند .عاقبت نیک ،از آن پرهیزکاران است .چرا خوب شنیده بودند و خوب آن را حفظ داشتند،
ولى زرق و برق دنیا چشمشان را خیره کرده و جواهراتش آنها را فریفته بود» و بهطوریکه در
جمالت آخر درد دل آن حضرت ،مالحظه مىکنید آنگاهکه به خالفت رسید و آن کانون عدل و
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محور صحیح قوانین اسالمى در رأس امور قرار گرفت و برنامه خود را اعالن نمود که« :واللّه لَو
وَجَدتُهُ قَدْ تَزَوّجَ بِهِ النّساء ومُلكَ بِهِ اال ماء لَرَددّتُهُ فَإ نَّ فى العَدْل سِعةً وَمَن ضاقَ عَلیه العَدْلُ فَالْجَورُ بِهِ
اَضْیَقُ» در اثر انحراف یک ربع قرن و فراموش شدن روش زندگى رسول خدا و گرایش جامعه به
قانونشکنى و حق کشى ،به جرم اجراى قانون حق و عدالت به مبارزه با آن امام بزرگوار برخاستند
و جنگ داخلى به راه انداختند و اگر مستقیماً در جنگ شرکت ننمودند .با سکوت خود به تقویت
دشمن پرداختند و نیروى آن حضرت را که بایستى در گسترش عدل و داد و پیاده کردن اهداف
قرآن و مقاصد نبوى صرف شود به دفاع از اصل اسالم و در جهت حفظ حوزه مسلمین منعطف
ساختند و این جنگهاى داخلى و تنازعات درونى بهجایی منجر گردید و جبههی حق را آنچنان
تضعیف و آن حضرت را آنچنان خسته و آزرده ساخت که به ساحت قدس خداوندى ملتجى
گردید و اینچنین درخواست نمود:
«بارالها( ،از بس نصیحت کردم که) آنها را خسته و ناراحت ساختم و آنها نیز مرا خسته کردند .من
آنها را ملول و آنها مرا ملول ساختند پس بهجای آنان افرادى بهتر به من مرحمت کن و بهجای من
بدتر از من بر آنها مسلّط نما» .آنگاه فرمود« :سوگند به خدا ،گمان مىکنم که طرفداران معاویه
بهزودی بر شما مسلّط خواهند شد ،زیرا آنان در یارى از باطلشان متّحدند و شما در راه حقّتان
متفرّق ،شما به نافرمانى از پیشواى خود در مسیر حق برخاستهاید ولى آنها در باطل خود از
پیشواى خویش اطاعت مىکنند .آنان نسبت به رهبر خود اداى امانت مىکنند و شما خیانت ،آنها
در شهرهاى خود به اصالح مشغولاند و شما به فساد» و در عین حال این موضوع را هم
پیشبینى نمود :با این شرایطى که پیشآمده و شما از ایفاى وظیفه خود در مقابل امام و پیشوایتان
سرپیچى و سهلانگاری مىکنید و دشمن در مکر و خدعهاش هرروز قدمهاى مؤثّرترى
برمىدارد ،بهزودی معاویه و یارانش به پیروزى خواهند رسید و بر شما مسلّط خواهند گردید و
یک آینده تاریک و سرنوشت شوم در انتظار شماست« :اما انّکم ستلقون بعدى ذُالًّ شامالً وسیفاً
قاطعاً واثرةً یتخذها الظّالمون فیکم سُنَّةً» و باالخره دعاى آن حضرت «فاءبدلنى خیراً منهم» به اجابت
رسید و همنشینی او با مردمى که از آنان آزردهخاطر بود به همنشینی رسول خدا(ص) و انبیا و
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اولیاء در جوار قرب خداوندى مبدّل گردید و با شکافته شدن فرق نازنینش از پیروزى نهایى
استقبال نمود و بهسوی لقاى خداى کعبه شتافت که« :فزت ورب الکعبه».
عملکرد امام مجتبى(ع)
پس از امیر مؤمنان ،فرزندش حسن مجتبى و ریحانه رسول خدا مصمّم گردید راه آن حضرت را
در جنگ با معاویه و ریشهکن ساختن جرثومه فساد بنىامیه ادامه و مبارزه با کفر گذشته و نفاق
حاضر را در رأس وظایف امامت و رهبرى خویش قرار دهد ،زیرا او نیز امام به حق و «سید
شباب اهل جنّه» بود و راه او همان راه على(ع) و برنامهاش برنامه او بود و بر همین اساس فرمان
جنگ با معاویه را صادر کرد و لشکر کوفه را بسیج و خودش بهعنوان فرمانده کلّ قوا بهسوی
جبهه حرکت نمود و پس از آغاز جنگ در میان دو لشکر از طرفى وجود افراد پیمانشکن در میان
لشکر آن حضرت که امیر مؤمنان (ع) راحتطلبی آنان را همواره مورد نکوهش قرار مىداد و از
روح پیمانشکنی و عدم احساس مسؤلیّت که بر آنان حاکم بود به درگاه خدا شکوه مىنمود و از
طرف دیگر وجود مکر شدید و نیرنگهاى مختلف پسر ابوسفیان  ،حسن بن على(ع) را بر آن
واداشت کــه برخالف میل باطنى و عدم رضاى درونى ،آتشبسی را قبول کند و قطعنامهاى را
بپذیرد کـه مىدانست معاویه مکّار و فرزند هند جگرخوار بر مواد آن عمل نخواهد نمود .حسن
بن على(ع) علّت این حادثه جانکاه تاریخى و انگیزه این انعطاف و نرمش ظاهرى را با بیانات
مختلف ابراز داشته و رنج درونى خود را با مردم زمان خویش در میان گذاشته است .او در ضمن
یک سخنرانى که معاویه نیز در آن شرکت داشت چنین فرمود« :مردم ،معاویه چنین وانمود مىکند
که من با پذیرش قطعنامه او را به مقام خالفت سزاوار دیدم ولى او دروغ مىگوید ،زیرا طبق
مضمون کتاب خدا و سنت پیامبرش رهبریت مردم با خاندان ماست (و چگونه ممکن است من
برخالف کتاب و سنت عمل کنم) و به خدا سوگند .اگر مردم در بیعت خود با ما وفادار بودند و
از فرمان ما اطاعت و ما را یارى مىکردند خداوند برکات آسمان و زمین را بر آنان ارزانى
مىداشت (آنگاه خطاب به معاویه فرمود ):و شما دیگر نمىتوانستید طمعى در سیطره و حکومت
بر مسلمین داشته باشید .معاویه ،مگر نه این است که رسول خدا(ص) فرموده :هر ملّتى که والیت
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و سرپرستى خویش را باوجود افراد آگاه در اختیار ناآگاهان قرار بدهد سرنوشت آن ملّت به
تباهى کشیده و به آیین گوسالهپرستی روى خواهند آورد» .سپس فرمود:
«آرى چون بنىاسرائیل با اینکه مىدانستند هارون خلیفه و جانشین موسى(ع) است او را ترک
نمودند و به پرستش گوساله روى آوردند و در میان مسلمانان نیز چنین انحرافى به وجود آمد و
با توصیه رسول خدا نسبت به على(ع) که « :اَنتَ مِنّى بَمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسى» او را ترک نموده
و به عواقب ناگوار آن مبتال شدند» .امام مجتبى سپس خطاب به معاویه فرمود« :رسول خدا(ص)
آنگاهکه مردم را بهسوی خدا و یکتاپرستى دعوت مىنمود به غار پناه برد و اگر یار و یاورى
داشت از میان مردم فرار نمىکرد.
معاویه ،اگر من نیز یار و یاور داشتم پیمان آتش بس با تو را نمىپذیرفتم» .سپس خطاب به مردم
فرمود« :خداوند عذر هارون را پذیرفت آنگاهکه قومش او را تنها گذاشتند و نقشه قتل او را
کشیدند و خداوند عذر پیامبر را پذیرفت آنگاهکه براى خودیار و یاورى ندید و از میان قومش
دورى گزید و عذر من و پدرم على نیز در پیشگاه خدا پذیرفته است ،زیرا چون یار و یاورى و
اعوان و انصارى پیدا نکردیم با دیگران مماشات نمودیم و اینها سنن تاریخ و جریانات مشابهى
است که یکى پس از دیگرى واقع مىگردد» .امام مجتبى در پایان سخنانش فرمود« :مردم ،اگر شما
در میان مشرق و مغرب بگردید به جز من و برادرم فرزندى براى رسول خدا نخواهید یافت» و
باز در پاسخ سؤال یکى از آشنایانش در مورد صلح با معاویه چنین فرمود« :به خدا سوگند ،من
این صلح و قطعنامه را نپذیرفتم مگر آنگاهکه دیدم یار و یاور ندارم و اگر در این راه نیرویى داشتم
شب و روز به جنگ با معاویه ادامه مىدادم تا آنچه خدا مىخواهد تحقق پذیرد« :وَاللّه ،ما
سَلَّمْتُ اْال مَر الیهِ االّ اَنّى لَم اَجِد اَنْصاراً وَلَوْ وَجَدتُ اَنْصاراً لَقاتَلْتُهُ لَیلى وَنَهارى حَتَّى یَحْکُمَاللّه بینى
وَبَینَه»
خالصه :اگر امیر مؤمنان(ع) نتوانست به اهداف عالیه خود نائل گردد و اگر حسن بن على(ع)
صلح و سازش با معاویه را پذیرفت و اگر معاویه توانست بر مسلمین مسلّط گردیده و آنان را
بهسوی ذلّت و بدبختى سوق دهد و از اسالم و قرآن دور سازد و سرنوشت ملّت اسالمى را پس
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از خود به عنصر خطرناکتر دیگرى به نام یزید بسپارد ،باید یکى از عوامل مهم این حوادث را
عدم اطاعت از مقام والیت و بىتوجّهى گروهى از مسلمانان سرشناس به وظایف خویش در
مقابل رهبرى صحیح اسالم دانست که نهتنها حاضر نشدند از فرمان والیت امر پیروى و در
چهارچوب اوامر رهبرى معنوى حرکت نمایند بلکه به ایراد و اشکال و اعتراضات نابجا و چون و
چراهایى که چنین عواقب و ضایعات غیرقابلجبران را در پىداشت پرداختند.
.1اهمیّت امربهمعروف و نهى از منکر:
حسین بن على(ع) در بخش دوّم از این کلمهی نورانى و خطبهی جاودانى ،مهاجرین و انصار را
بهطور خصوص و همهی مسلمانان را در طول تاریخ بهطور عموم مورد خطاب قرار داده و
مسامحه و سهلانگارى آنان را در انجام امربهمعروف و نهى از منکر که اساس نظام اجتماعى
اسالم بر آن استوار است مالمت و نکوهش نموده است و یکى از علل به وجود آمدن ظلمهاى
اجتماعى مسلّط شدن ظالمان و ستمگران بر سرنوشت مسلمین را که در بخش سوم از آن سخن
رانده است کوتاهى در این وظیفه خطیر معرّفى نموده است.
.9مهمترین بُعد در امربهمعروف و نهى از منکر:
آنچه در این قسمت از سخن امام (ع) قابل توجّه و حائز اهمّیّت است .بیان ابعاد وسیع و مفهوم
گسترده امربهمعروف و نهى از منکر و اشاره به مهمترین بُعد و جنبه عملى در این مسئله اساسى و
حیاتى است ،زیرا امام(ع) با استناد به دو آیه از قرآن مجید مىفرماید :اگر امربهمعروف و نهى از
منکر در جامعه برقرار شود همه واجبات از کوچک و بزرگ عملى و همه مشکالت حل خواهد
گردید ،آنگاه بهعنوان نمونه و مصداق ،پنج مورد از این امور را بدینصورت بیان مىکند:
«.1وذلك ان االمر بالمعروف والنّهى عن المنکر دعاء الى االسالم» امر به معروف و نهى از منکر
دعوت به اسالم (و جهاد عقیدتى فکرى) است.
«.9مع ردّ المظالم» و بازگرداندن حقوق ستمدیدگان بر آنان است.
«.3ومخالفة الظالم» مبارزه با ستمگران است».
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«.5وقسمة الفىء والغنائم» (توزیع عادالنه ثروتهاى عمومى و غنائم جنگى است).
«.4و اخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فى حقها» (و جمعآوری صدقات و همه مالیاتها از موارد
صحیح و صرف کردن آنها در موارد صحیح و شرعى آنهاست).
و پرواضح است که انجام دادن امربهمعروف و نهى از منکر در این سطح وسیع مبارزه با ستمگران
و گرفتن حقوق و ریشهکن ساختن جور و فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمىتواند بهصورت
فردى و یا با امربهمعروف قولى و بدون تشکیل حکومت اسالمى و ایجاد نیروى اجرایى
امکانپذیر باشد.
و این بیان حسین بن على(ع) پاسخ روشنى است بر کسانى که این امر مهم و زیربنایى را در ابعاد
کوچک و در جهت فردى و در جنبه قولى و نه عملى آن مىدانند و دلیل دیگرى است بر وجوب
تشکیل حکومت اسالمى و بر اجراى عملى امربهمعروف و نهى از منکر در جامعه و به همین دلیل
و دالیل فراوان دیگر است که گروهى از فقهاى بزرگ شیعه جهاد را با تمام اهمّیّت و عظمتش و
با تمام ابعاد و احکامش ،بخشى از امربهمعروف و نهى از منکر مىدانند و گوشهاى از این دو
وظیفهی مهم اسالمى به حساب مىآورند و جمله« :اشهد انك قداقمت الصالة وآتیت الزکاة وامرت
بالمعروف ونهیت عن المنکر» که در زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) بهکاررفته گواه این حقیقت
است و این معنا را تفهیم مىکند که قیام و جهاد آن حضرت در مقابل حکومت یزید به جهت
اجراى فرایض الهى و اقامه نماز و زکات و براى انجاموظیفهی امربهمعروف و نهى از منکر بوده
است .امربهمعروف و نهى از منکر به مفهوم وسیع و معناى صحیح و دقیق آنکه عبارت از بسط
عدل و داد و ریشهکن ساختن ظلم و فساد است مستلزم وجود حکومت اسالمى است و اگر
امربهمعروف و نهى از منکر به این معنا در جامعه اجرا نگردد و حکومتى بر پایه اسالم به وجود
نیاید طبیعى است جاى آن را اشرار خواهند گرفت و ستمگران بر جامعه تسلّط خواهند یافت
همینگونه که امیر مؤمنان(ع) در آخرین وصیّتش فرمود« :وال تترکوا اال مر بالمعروف والنهى عن
المنکر فیولّى علیکم اشرارکم فتدعون فال یستجاب لکم» «امربهمعروف و نهى از منکر را ترک نکنید
که اشرار بر شما مسلط میشوند سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمیگردد».
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.3خودباختگان تاریخ:
بخشهاى سهگانه این خطبهی شریف در عین اینکه درسهایى است از فلسفه تاریخ و نکاتى
است از جامعهشناسى که علل تحوّل اجتماعى مسلمانان را در طول نیمقرن و انگیزه تسلّط ظالمان
و ستمگران را آنهم در اوایل شکوفایى اسالم و علّت خارج شدن اهلبیت از صحنه و به دست
گرفتن سرنوشت مسلمین توسط معاویة بن ابى سفیان را از سه بعد مختلف موردبررسی قرار
داده و در حقیقت آیه شریفه « :ان اللّه الیغیر ما بقوم حتى یغیروا ما باءنفسهم» را به صورتى زیبا و
دلنشین و با ارائه شاهد و مصداق عینى تفسیر نموده است و درعینحال بیانگر درد درونى و رنج
خاطر عمیق حسین بن على(ع) است و هشدارى است براى مسلمانان عموماً و براى علما و
روحانیون خصوصاً در طول تاریخ.
حسین بن على(ع) در بخش سوم از این خطبه گروهى از مسلمانان و صحابه و یاران رسول
خدا(ص) و فرزندان آنها را که در آن مجلس تاریخى و مهم حضور داشتند مورد خطاب قرار
داده ،افرادى که سرشناسان جامعه و داراى شخصیّت مذهبى اجتماعى بودند و مىتوانستند نقشى
ایفا کنند و جامعه را به حرکت درآورند ،آنان که قول و عمل و گفتار و کردارشان و حرکت و
سکونشان براى آحاد ملّت ،الگو و سرمشق بود و بایستى موقعیّت و شخصیّت خود را بشناسند و
ارزش واقعى خود را دریابند و در فکر سعادت جامعه و نجات مظلومین باشند ولى در اثر رفاه
طلبى و فرار از سختیها و مرارت ها و در مقابل عشق به زندگى و لذایذ مادى و گاهى در اثر
تحجّر و قشرى بودن ،خود را باخته و براى نیل به اهداف کودکانه و در «خلود الى االرض» وظیفه،
خطیر خود را در بوتهی فراموشى قرار داده اوامر و نواهى خدا را بهگونهای که خواسته آنان را
تأمین مى کند تفسیر و تأویل نمودند و کژ راهه به حرکت خود ادامه دادند .افرادى که به این اعتبار
که طرف دار حق و پاسدار فضیلتاند از شکوه و عظمت در جامعه برخوردار و در دل اقویا و
ضعفا داراى مهابت و در نظر همه طبقات از احترام به خصوصى برخوردار بودند امّا نهتنها آن
انتظارات و توقّعات جامعه اسالمى تحقّق نپذیرفت و از دین و قرآن پاسدارى ننمودند و در این
راه متحمّل ضرر مالى نگشته و حاضر به پذیرش محرومیّت و شکنجه و زندان نگردیدند و با اقوام
و آشنایانشان که همه مقدّسات را مسخره و استهزا مىکردند به نزاع و مخاصمه برنخاستند و به
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حامیان دین و شکنجهشدگان در راه اسالم و تبعیدیان در راه قرآن ،ارجى ننهادند و براى
شکسته شدن حریم اسالم و قرآن فریاد ننمودند بلکه عمالً با دشمنان اسالم مداهنه و راه سازش
پیش گرفتند و درنتیجه راه را براى تسلّط ظالمان و تضییع حقوق ستمدیدگان هموار ساختند.
ولى اگر متوجّه بودند درمییافتند که با این روش ،مقدمهی بزرگترین مصیبت خویش را فراهم
آورده و اساس بدبختى و ذلّت خود را پىریزى نمودهاند ،زیرا اگر آنان از دور حق پراکنده
نمىشدند و در خطّ والیت و فرمان نبوّت اختالف نمىکردند و در راه خدا به زحمت و مشقّت و
حرمان موقّت را تحمّل مىکردند و از مرگ در راه حق فرار نمىکردند و شیفته زندگى چند روزه
نمىشدند ،قدرت اسالم و نیروى اجرایى احکام در دست آنان قرار مىگرفت و حدود احکام الهى
با دست آنان اجرا مىگردید ،مظلومان و ستمدیدگان بهوسیله آنان نجات پیدا مىکردند و محرومان
جامعه به نوا مىرسیدند و ظالمان و زورگویان درهم کوبیده مىشدند .ولى اینک سستى آنان
صحنه را عوض کرده ،گسستن آنان از اسالم ،آنها را ضعیف و ذلیل نموده و قدرت اجرایى را در
دست دشمنان قرار داده ،به هر نحوى که دلخواهشان است با مظلومان رفتار مىکنند و به هر
سویى که روح شقات گرشان اقتضا مىکند جامعه را سوق و فرامین خدا را مورد تحقیر و سنت
رسول(ص) را مورد اهانت قرار مىدهند.
نابینایان و زمینگیران ،فقرا و محرومان به کمترین حقوق انسانیّت خود دسترسى ندارند در هر
گوشهاى فرد مستبدّى حاکم و در هر ناحیهاى شخص خودخواهى فرمانرواست .براى کوبیدن
اسالم و درهم شکستن شوکت مسلمین از تمام وسایل تبلیغى که در اختیار دارند بهره مىگیرند و
حقایق آیین را تحریف و قوانین اسالم را وارونه ،حدود را تجاوز به حقوق ،قصاص را جنایت و
تعزیرات را قساوت معرّفى مىکنند و. ...
و این بود سخن حسین بن على(ع) و درد دل ریحانه رسول خدا(ص) و شفقهی فرزند امیر
مؤمنان (ع) و جگرگوشه فاطمه زهرا(س) نه سخن حسین بن على بلکه این سخن ،سخن همه
انبیا و سخن و درد دل همه ائمه و اولیاى خداست ،سخن حضرت ابراهیم و سخن حضرت
موسى ،سخن حضرت مسیح و سخن خاتم پیامبران است .سخن امیر مؤمنان و سخن امام مجتبى
و سخن بقیه امامان و پیشوایان معصوم است.
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پاسخ حسین بن على(ع) و پیروانش گرچه مضمون این خطبهی شریفه براى مستمعین و حاضران
مجلس ،قیام حسین بن على(ع) را در آینده ترسیم مىکند و از امربهمعروف عملى آن حضرت در
آینده خبر مىدهد و شنوندگان را براى آمادگى و همکارى با این قیام دعوت مىنماید ،ولى در
آخر این خطبه این حقیقت با صراحت کامل مطرح گردیده و بر این حرکت پرشور و تاریخى
تصریحشده است« :اللهم انك تعلم انه لم یکن ما کان منا منافسةً فى سلطان  ...فانکم ان ال تنصرونا
وتنصفونا قوى الظلمه علیکم وعملوا فى اطفاء نور نبیکم»« .خدایا ،بیشک تو مىدانى آنچه از ما
سرزده (مبارزهاى که بر ضدّ بنىامیه آغاز کردهایم) رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسى نبوده
و نه جستجوى ثروت و نعمتهاى زائد ،بلکه براى این است که اصول و ارزشهاى درخشان
آیین تو را ارائه دهیم و در کشور اسالمى ،اصالحات پدیدآوریم. ...
بنابراین شما گروه علماى دین اگر ما را یارى نکنید و درگرفتن داد ،با ما همصدا نگردید
ستمگران در مقابل شما قدرت بیشترى پیدا خواهند نمود و در خاموش کردن مشعل فروزان
(نبوّت) فعّالتر خواهند گردید) .این هدفى که حسین بن على(ع) در این خطبه بیان نموده است
همان است که سه سال پس از آن و به هنگام حرکت از مدینه در وصیّتنامه تاریخىاش به محمد
بن حنفیه اشاره فرموده است« .وانى لم اخرج اشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً وانما خرجت لطلب
االصالح فى امة جدى(ص) ارید ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر( »...و من نه از روى
خودخواهى و یا براى خوشگذرانى و نه براى فساد و ستمگرى از مدینه خارج مىگردم بلکه
هدف من از این سفر امربهمعروف و نهى از منکر و اصالح امور امّت است).
 -4-4-3سخنان امام حسین(ع) پس از مرگ معاویه در مدینه
 -4-4-3-1سخن امام حسین(ع) در مجلس ولید

«اَیُهَا الْأَمِیرُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ وَ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا خَتَمَ اللَّهُ وَ یَزِیدُ
رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَ مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ وَ لَکِنْ نُصْبِحُ وَ
تُصْبِحُونَ وَ نَنْظُرُ وَ تَنْظُرُونَ أَیُّنَا أَحَقُّ بِالْبَیْعَةِ وَ الْخِلَافَةِ ثُمَّ
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خَرَجَ(ع)»1.

ترجمه و توضیح:
چون معاویه در نیمهی رجب سال شصتم هجری درگذشت ،یزید به حاکم مدینه ولید بن
عتبهی نامه نوشته ،او را فرمان داد تا از مردم مدینه ،بهخصوص امام حسین(ع) بیعت بگیرد.
«سید بن طاوس میگوید :یزید براى ولید نامه نوشت و او را مأمور کرد که از امام حسین(ع) و
اهل مدینه براى یزید بیعت بگیرد .مخصوصاً سفارش کرد که از امام حسین بیعت بگیر و اگر
نپذیرفت گردنش را بزن و سر او را براى من بفرست ،ولید پس از ورود این نامه ،مروان را
خواست و درباره امر امام حسین(ع) با او تبادل افکار نمود.
مروان گفت :حسین ابداً قبول نخواهد کرد .اگر من جاى تو مىبودم گردن حسین را میزدم .ولید
گفت :اگر من خلق نمى شدم بهتر از این بود که این عمل را انجام دهم ،سپس ولید به دنبال امام
حسین(ع) فرستاد تا آن حضرت با تعداد سى نفر از اهلبیت و دوستان خود آمد و  ...تا آنجا که
امام حسین(ع) در غضب شد و به مروان فرمود :واى بر تو ،اى پسر زن کبود چشم ،تو براى زدن
گـــردن من دستور میدهى به خدا قسم دروغ گفتى و گناه کردى ،امام(ع) بعدازاین گفتگوها
متوجّه ولید شد و به او فرمود:
«ایها االمیر ،ما اهلبیت نبوّت و معدن رسالت میباشیم ،مائیم که مالئکه بر خاندانمان نازل
می شدند ،خدا دنیا را به ما افتتاح نمود و به ما ختم خواهد کرد .یزید مردى است فاسق و
شرابخوار ،قاتل مردم بىگناه و شخصى است که بهطور علنى فسق و فجور میکند .شخصیّتى
مثل من ابداً با یزید بیعت نخواهد کرد .ولى در عین حال ما و شما تا فردا صبح تجدیدنظر میکنیم
تا معلوم شود کدامیک از ما براى مقام بیعت و خالفت اهلیّت خواهیم داشت .این بفرمود و خارج
شد» 1.خداوند در مورد مقام عصمت ائمه میفرماید:
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«إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ

تَطْهِیراً»1.

این آیه ی کریمه ،از آیاتى است که در بیان شأن و جایگاه رفیع خاندان پیغمبر فرود آمده است،
بلکه بزرگترین فضیلت آنان به شمار مىرود .بنابراین امکان ندارد کسانی که چنین جایگاهی
دار ند در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار خطا شده و با کسانی معاشرت کنند که ازنظر تقوا
بیبهرهاند .ازاینرو ،حضرت سیدالشهدا(ع) براى بیان قداست مقام و رفعتشان و منزلت آسمانى
خود ،به این آیهی کریمه تمسک نموده ،بدین ترتیب ،خوددارى خود را از بیعت ننگین با یزید بن
معاویه ،به آیه شریفه تطهیر مستند مىسازد.
آرى ،آن مظهر شهامت ،با این کالم کوبنده و مستند به آیه قرآنى ،پایگاه رفیع و بىنظیر خود را
آشکار کرد و یکسره ،مروان و حاکم مدینه را از پذیرش بیعت ،نومید ساخت و با تعبیر «رجس»
درباره مروان و یاد کردن از خود و خاندان مقدس خویش ،با عنوان اهلبیت طهارت و تمسک به
آیه تطهیر ،فضاحت مروان که دستنشانده دستگاه جنایتکار معاویه و یزید بود و نیز رسوایى
خود یزید را اثبات کرد و زبان آلوده مروان و همفکرانش را بست.
 -4-4-3-2سخن امام حسین(ع) با مروان

« ...اِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ ،وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّی
رَسُولَ اللَّهِ(ص) یَقُولُ :الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ أَبِی سُفْیَانَ وَ طَالَ الْحَدِیثُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَرْوَانَ حَتَّى
انْصَرَفَ مَرْوَانُ وَ هُوَ

غَضْبَانُ»2.

ترجمه و توضیح:
سید بن طاوس میگوید :هنگامىکه صبح شد امام حسین(ع) از منزل خود بیرون آمد تا از اوضاع
و احوال آگاه شود .ناگاه با مروان مصادف شد .مروان گفت :یا اباعبداهلل ،من تو را نصیحت
میکنم ،سخن مرا بشنو تا نتیجه بگیری امام حسین فرمود :چه نصیحتى؟ بگو ،شاید بپذیرم .مروان
 .1وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّالةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیر ًا( .سوره احزاب ،آیه )33
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گفت :من به تو دستور میدهم با یزید که امیرالمؤمنین است بیعت نمائى ،زیرا که این عمل باعث
خیر دنیوى و اخروى تو خواهد بود .امام حسین(ع) فرمود:
إنا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» پس باید دندان اسالم را کند ،زیرا این امّت به دست سرپرستى نظیر
یزید مبتال شده است .درصورتیکه از جدّم پیامبر خدا(ص) شنیدم میفرمود:
خالفت بر آل ابوسفیان حرام است سپس گفتگو بین مروان و امام حسین(ع) به طول انجامید تا
اینکه مروان درحالیکه خشمناک بود برگشت».

1

«امام حسین(ع) درباره بیعت مردم با یزید ،آیه «إنا هلل» را مىخواند ،آیهاى که نشان از وقوع یک
بالى بزرگ داشته ،از پیش آمدن حادثهاى دردناک و رنجآور و مصیبتى سنگین خبر مىدهد و
آنگاه خود ،رمز قرائت این آیه را بیان مىکند که یزید مىخواهد قدرت را به دست بگیرد و
زمامدار امّت اسالمى گردد ،رویدادى که با محو و نابودى اسالم ،همراه و مساوى است و پیامبر
بزرگوار اسالم حکم به تحریم آن فرموده ،آن را حتّى براى یکلحظه هم مجاز نشمرده است.
درباره زمامدارى یزید و فرمانروایی آن عنصر پلید ،امام حسین «إنا هلل» مىگوید و «إنا إلیه
راجعون» مىسراید و به اشاره یا صراحت ،به دیگران مىفهماند که کسى که بنده خدا است ،تن
به هر کارى نمىدهد و در برابر هر جریانى سکوت نکرده ،آرام نمىنشیند .نیز اظهار مىدارد که ما
کاروان انسانها رو به سوى خدا درحرکتیم و بازگشت همگان بهسوی او خواهد بود.
به بیان دیگر ،آن حضرت ،بندگى خدا و مالکیّت ذات الهى و نفى مالکیّت هر کس دیگر و هر
چیزى را اعالم مىکند و براى لقاءاهلل و رها کردن این حیات مادى زودگذر و پیوستن به ابدیّت و
ارواح پاک اولیاى خدا و انبیاء اظهار آمادگى مىفرماید .به بیان سوم ،در چنین مراحل خطرناک و
وحشتزاى ضد دینى ،زندگى ارزشى ندارد و باید آماده شهادت گردید و به جوار پیامبران خدا و
اوصیاى گرامى آنان در جهان ابدى شتافت».

9
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مقاومت در برابر ستم و فساد و مبارزه با حکومتهای باطل اختصاص به حسین بن علی(ع)
نداشت ،بلکه همه امامان معصوم و پیشوایان هدایت در عصر خود چنین مقاومت و مبارزهای را
داشتند و آن را رهبری میکردند ،منتها این پیشوایان در مقابله و رویارویی با مخالفان خود ،که
اسالم را ملعبه خویش قرار داده بودند ،بسته به شرایط و اوضاع ،دو گونه متفاوت مبارزه
میکردند:
.1مبارزه منفی :در مواردی که شرایط حاکم بر اجتماع بهگونهای بود که مبارزه و رویارویی با
نیروی منسجم و حسابشدهی دشمن از طرفی موجب شکست قطعی و از بین رفتن نیروها
میگردید و از طرف دیگر ،در اثر همین جو حاکم ،هیچ نفعی ،و لو در درازمدت ،برای اسالم
نداشت .بلکه منجر به تثبیت و تحکیم قدرت و سلطهی همهجانبهی دشمن شد ،در این شرایط
ائمه(ع) بهجای مبارزهی مثبت ،به مبارزه و مقاومت منفی میپرداختند ،یعنی در عین اینکه از اقدام
انقالبی و مبارزهی مسلحانه خودداری مینمودند عمالً با دستگاههای جبّار درنبرد و
مبارزهی پیگیر بودند و همین مبارزه ها بود که به فشار و سلب آزادی و به زندانی و مسموم شدن
و سرانجام شهادت آنان میانجامید.
.2مبارزه مثبت :در مواردی که مبارزهی مثبت طبق شرایط و اوضاع ،ولو در دراز مدّت ،مفید و
ثمربخش بود ،ائمه هدی قدم به میدان مبارزه میگذاشتند و نهتنها سکوت ،بلکه حتّی مقاومت
منفی را نیز در مقابل حکام جنایتکار ،بزرگترین گناه برمیشمردند.
بارزترین شکل هر دو مبارزه در روش و عملکرد حسین بن علی(ع) ظاهر شد ،زیرا آن حضرت
در دوران دهساله از سال پنجاه تا سال شصت (فاصلهی شهادت حضرت امام حسن مجتبی و
هالکت معاویه) مانند بعضی از امامان طبق شرایط و اوضاع ،همان روش مقاومت منفی را در پیش
گرفت ،ولی پس از هالکت معاویه ،که شرایط برای مبارزهی مثبت به وجود آمد ،آن حضرت نیز
بدون کوچکترین تأمّل و با وجود مخالفت شدید اکثریّت دوستان و اقوام خویش ،مبارزه را آغاز
و در مقابله یزید موضع مثبت و انقالبی خویش را آشکار کرد و با یارانی اندک و نیز بیوفایی و
تزلزل و ترس مردم ،که امام به همهی اینها آگاهی داشت ،راهی را برگزید که فرجامش شهادت
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بود و در این راه ،پیکرش هدف تیرها و نیزهها و شمشیرها قرار گرفت و تنش لگدمال سم
اسبها شد .ولی شرایط طوری نبود که این خون پاک به هدر برود و دستگاه تبلیغاتی بنیامیه با
تالش فراوانی که داشت بتواند آن را لوث کند.
 -4-4-3-3سخن امام حسین(ع) کنار قبر جدّش

«....قَالَ وَ خَرَجَ الْحُسَیْنُ(ع) مِنْ مَنْزِلِهِ ذَاتَ لَیْلَةٍ ،وَ أَقْبَلَ إِلَى قَبْرِ جَدِّهِ(ص) فَقَالَ« :السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا
رَسُولَ اللَّهُ! أَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ فَاطِمَةَ ،فَرْخُكَ وَ ابْنُ فَرْخَتِكَ ،وَ سِبْطُكَ الذَّیِ خَلَّفْتَنِی فِی أُمَّتِكَ فَاشْهَدْ
عَلَیْهِمْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَذَلُونِی وَ ضَیَّعُونِی وَ لَمْ یَحْفَظُونِی وَ هَذِهِ شَکْوَایَ إِلَیْكَ حَتَّى أَلْقَاکَ» قَالَ ثُمَّ
قَامَ وَصَفَّ قَدَمَیْه ِ،فَلَمْ یَزَلْ رَاکِعاً

سَاجِداً»1.

ترجمه و شرح:
امام(ع) پس از آنکه از مجلس ولید ،بیرون آمد تصمیم گرفت عمالً به صحنهی مبارزه با حکومت
یزید وارد شود ،ولی نه در مدینه ،بلکه به صورت حرکتی حماسی و جاودانه.
طبق نقل منابع تاریخی ،امام(ع) قبل از شروع این حرکت بارها به زیارت جدّ بزرگوارش رسول
خـدا(ص) نائل گردیده است که از بررسی متن این زیارتنامهها میتوان به انگیزه سفر آن
حضرت پیبرد.
«راوى میگوید :یک شب امام حسین(ع) از منزل خود خارج و متوجّه قبر جدّ بزرگوارش شد و
گفت :اى رسول خدا سالم بر تو باد .من حسینم که پسر فاطمه و پسر تو و پسر دختر تو هستم.
من همان سبط تو هستم که مرا در میان امّت خود بجاى نهادى .یا رسول اللّه ،شهادت میدهم که
اینان از من دست برداشتند و مرا ضایع نمودند .از من محافظت نکردند .این شکایتى بود که من
به تو کردم تا هنگامیکه تو را مالقات نمایم .سپس برخاست و همچنان مشغول رکوع و سجود
گردید».

9
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در سوره مبارکه نوح آمده هنگامیکه نوح(ع) از هدایت قوم خود مأیوس شد فرمود:
«قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِی وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَساراً ( )21وَ مَکَرُوا مَکْراً کُبَّاراً
( .»)22هنگامىکه نوح آخرین تالش خود را در طى صدها سال به کار زد و آن قوم ،جز گروه
اندکى ،همچنان بر کفر و بتپرستى و گمراهى و فساد اصرار ورزیدند از هدایت آنها مأیوس شد،
رو به درگاه خدا آورد و ضمن مناجات مستدلّى از خداوند تقاضاى مجازات براى آنها کرد.
«نوح گفت پروردگارا ،آنها نافرمانى من کردند ،و از کسى پیروى نمودند که اموال و فرزندانش
چیزى جز زیانکارى بر او نیفزوده است .اشاره به اینکه رهبران این قوم جمعیّتى هستند که تنها
امتیازشان اموال و فرزندان زیاد است ،آنهم اموال و فرزندانى که جز در مسیر فساد به کار گرفته
نمىشود ،نه خدمتى به خلق مىکنند و نه خضوعى در برابر خالق دارند و این امکانات فراوان مایه
غرور و طغیان و سرکشى آنها شده است.
کسانى که تنها امتیازشان اندوختن اموال حرام و به وجود آوردن فرزندان ناصالح و سپس سر
کشى و طغیان و سرانجام تحمیل افکار خود بر تودههاى مستضعف و به زنجیر کشیدن آنها بوده
است .سپس مىافزاید« :این رهبران ضال و مضل مکر عظیمى به کار بردند و طرحهاى شیطانى
عظیم و گستردهاى براى گمراه ساختن مردم ریخته بودند.
امام در این زیارت مسیر خود را ترسیم و به اهمّیّت حرکت خود اشاره میکند و در ضمن گالیه
و شکوه از سردمـداران بنیامیه در یک جملهی کـوتاه آمادگـیاش را برای شهــادت اعالم
میکند و میگوید :این شکایت من است به پیشگاه تو تا به محضرت بشتابم.
نتیجه:
شکایت و نفرین پیامبر و امام معصوم به منزله این است که آن جامعه به قدری فاسد شده که دیگر
امربهمعروف زبانی کارساز نیست و باید برای مبارزه آماده شد .به همین دلیل امام(ع) خطاب به
جدّش میفرماید :این شکایت من است به پیشگاه تو تا به محضرت بشتابم.
سخن امام حسین(ع) کنار قبر جدّش برای بار دوّم
187

« ...اللهم إنی أحب المعروف و أنکر المنکر و أنا أسألك یا ذا الجالل و اإلکرام بحق القبر و من فیه إال
اخترت لی ما هو لك رضى و لرسولك

رضى»1.

ترجمه و توضیح:
امام پس از تصمیمگیری به حرکت ،شب دوّم نیز به زیارت قبر پیامبر خدا(ص) نائل شد و با این
جمالت ،به زیارت جدّ بزرگوارش پرداخت:
«پروردگارا ،من کار نیک را دوست دارم و امر زشت را زشت میدانم .اى خداى ذیالجالل و
االکرام ،تو را به حق این قبر و صاحب آن قسم میدهم آنچه را که رضاى تو و پیغمبر تو در آن
است براى من مقدّر نمائى».

9

در قرآن آمده:
«الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ
عاقِبَةُ

الْأُمُورِ»3.

یاران خدا کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را بر پا

مىدارند و زکات را ادا مىکنند و امربهمعروف و نهى از منکر مىنمایند و پایان همه کارها از آن
خدا است.
در این زیارت سخن از پیش آمد مهمّی است که برای امام رخ داده است ،پیش آمدی که از دید
پسر پیامبر(ص) مهم است نه از دید فردی عادی.
سخن از این است که فرزند علی حب و ولع شدید به نیکیها دارد و از منکرات متنفّر و بیزار
است و مقتضای این حب و نفرت ،که مورد رضای خدا و رسول هم هست آمادگی برای پذیرش
هر آنچه میتواند در تحکیم معروف و ویرانی پایههای منکر مؤثّر باشد حتّی بذل جان.

 .1پژوهشکده باقر العلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) همراه با متن عربی کتاب «موسوعة کلمات االمام الحسین» ،علی مؤیدی،
پیشین ،ص . 395
 . 9همان.
 . 3سوره حج ،آیه .51

188

 -4-4-3-4سخن امام حسین(ع) با برادرش محمد بن حنفیه

« ...بسمِ اهلل الرَّحمن الرَّحیم هذا ما اَوصی بهِ الحسین بن علی بن اَبی طالبٍ الی اَخیه مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ
بِابْنِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّ الْحُسَیْنَ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ جَاءَ
بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ
وَ أَنِّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی ص
أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّی وَ أَبِیعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(ع) فَمَنْ قَبِلَنِی
بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَ مَنْ رَدَّ عَلَیَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى یَقْضِیَ اللَّهُ بَیْنِی وَ بَیْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَ هُوَ
خَیْرُ الْحاکِمِینَ وَ هَذِهِ وَصِیَّتِی یَا أَخِی إِلَیْكَ وَ ما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ.»...

1

ترجمه و شرح:
ازجمله کسانی که در مورد تصمیم امام اظهار ترس و وحشت مینمود محمد حنفیه یکی دیگر از
فرزندان امیر مؤمنان علی(ع) بود که خدمت ایشان رسید و گفت:
«یا اخى ،تو از عموم خلق نزد من محبوبتر و عزیزترى .به خدا قسم من نصیحت خویشتن را
براى احدى از خلق ذخیره ننمودهام و کسى از من راجع به نصیحت نمودن تو اوّلى و احق
نخواهد بود .زیرا تو ،بزرگ ،جان ،روح ،چشم و بزرگ خاندان من هستى .تویی که بر من واجب
است مطیع تو باشم ،زیرا خداى علیم تو را شریفتر از من قرارداد و تو را از بزرگان اهل بهشت
قرار داده .تو متوجّه مکه شو ،اگر در آنجا مطمئن شدى که چه بهتر و اال بهسوی بالد یمن برو،
زیرا اهل آن دیار انصار جد و پدرت میباشند و آنان رئوفترین و مهربانترین مردم و داراى
وسیعترین بالد هستند ،اگر در آنجا اطمینانى براى تو حاصل شد که بهتر و اال بهسوی ریگزارها و
قلّه کوهها میروی و از شهرى به شهرى منتقل میشوى تا اینکه بنگرى کار این مردم به کجا
خواهد کشید و خداى توانا بین ما و این گروه فاسقین و نابکار داورى فرماید.

1
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امام حسین(ع) فرمود :اى برادر ،اگر ملجأ و پناهگاهى هم نباشد من با یزید بن معاویه بیعت
نخواهم کرد .ناگاه محمد بن حنفیه سخن خود را قطع و شروع به گریه نمود.
امام حسین(ع) هم ساعتى با وى گریست و فرمود :یا اخى ،خدا تو را جزاى خیر عطا کند ،زیرا تو
نصیحت کردى و راه ثواب را نشان دادى .من اکنون عازم مکه میباشم .من و برادرانم و
برادرزادگانم و شیعیانم براى این مسافرت آمادهشدهایم ،امر آنان امر من و رأى ایشان رأى من
است.
امّا تو اى برادر ،عیبى ندارد که در مدینه بمانى و از طرف من مواظب امور این گروه باشى امام
حسین(ع) پس از این جریان دوات خواست و وصیّت ذیل را براى برادرش محمد بن حنفیه
نوشت :بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم این آن وصیّتنامهاى است که حسین بن على بن ابیطالب(ع) براى
برادرش محمد بن حنفیه نوشت:
حسین شهادت میدهد :خدا یکى است و شریکى ندارد .حضرت محمد(ص) عبد و رسول خدا
می باشد که حق را از طرف حق آورد ،بهشت و جهنّم بر حق هستند ،قیامت خواهد آمد و شکّى
در آن نیست ،خداى توانا هر کسى را که در قبور باشد برانگیخته خواهد کرد ،من براى سرکشى و
عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن از مدینه خارج نشدم .بلکه« ،وانما خرجت لطلب االصالح فی
امة جدى أرید ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر».
یعنى جز این نیست که من به منظور ایجاد صلح و سازش در میان امّت جدّم خارج شدم ،من در
نظر دارم امربهمعروف و نهى از منکر نمایم .من میخواهم مطابق سیره جدّم رسول خدا و پدرم
على بن ابیطالب(ع) رفتار نمایم .کسى که مرا به جهت اینکه حق میگویم قبول کند او به حق
سزاوارتر است و کسى که دست رد به سینه من بگذارد من صبر میکنم تا خدا که بهترین
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حکمکنندگان است بین من و او داورى نماید .یا اخى ،این وصیّتى است که من براى تو کردم.
توفیق من جز با خدا نیست من به خدا توکّل میکنم و بهسوی او انابه مینمایم».

1

خداوند در آیه  88سوره مبارکه هود از زبان حضرت شعیب میفرماید« :قالَ یا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ
عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلى ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِالَّ
الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إِالَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ».

9

همچنین در آیه  112سوره مبارکه آلعمران آمده« :کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ
الْفاسِقُونَ».

3

امام در وصیّتنامهاش پس از بیان عقیدهی خویش دربارهی توحید و نبوّت و معاد ،هدف خود را
از این سفر می فرماید :ایشان در سخنان خود در پاسخ ولید و مروان اوّلین انگیزه قیام و مبارزه و
علّت مخالفت خود با یزید بن معاویه را بیان کرد و اکنون به هنگام حرکت از مدینه در وصیّت
نامهی خود به انگیزهی دیگر یا به علّت اصلی قیام خود ،یعنی امربهمعروف و نهی از منکر و
مبارزه با مفاسد وسیع و مسائل ضدّ اسالمی و ضدّ انسانی حکومت یزیدی و اموی ،اشاره میکند
و میفرماید:

1
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(.شعیب) گفت :اى قوم من ،آیا اندیشیده اید که اگر من دلیل روشنى از طرف پروردگارم داشته باشم و او مرا رزق نیکویى (مثل

نبوّت) از سوى خود عطا کرده باشد (چگونه مىتوانم مخالفت او کنم؟) و من نمىخواهم نسبت به آنچه شما را از آن نهى مىکنم،
خود مخالفت کنم (و مرتکب آن شوم) .من به جز اصالح به مقدار توانم ،خواستهى دیگرى ندارم و جز به لطف خداوند ،توفیقى
براى من نیست( ،از این روى) بر او توکّل کردهام و به سوى او بازگشتهام.
 . 3شما بهترین امّتى بودید که به سود انسانها آفریده شدید (چه اینکه) امر به معروف مىکنید و نهى از منکر ،و به خدا ایمان دارید،
و اگر اهل کتاب (به چنین برنامه و آئین درخشانى) ایمان آورند به سود آنها است (ولى تنها) عدّه کمى از آنها با ایمانند و اکثر آنها
فاسق (و خارج از اطاعت پروردگار) مىباشند.
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اگر آنان از من تقاضای بیعت هم نکنند من بازهم آرام و ساکت نخواهم نشست ،زیرا اختالف من
با دستگاه خالفت تنها بر سر بیعت با یزید نیست که با سکوت آنان در موضوع بیعت ،من نیز
سکوت اختیار کنم ،بلکه وجود یزید و خاندان وی موجب پیدایش ستم و گسترش فساد و تغییر
در احکام شده و این وظیفهی من است که در راه اصالح این مفاسد و امربهمعروف و نهی از منکر
و احیای قانون جدّم رسول خدا(ص) و زنده کردن راه و رسم پدرم علی(ع) و بسط عدل و داد به
پا خیزم و ریشهی این نابسامانیها ،یعنی خاندان بنیامیه را قلع و قمع نمایم و همهی جهانیان
بدانند که حسین جاهطلب ،طالب مقام و ثروت ،شرور ،مفسد و اخاللگر نبود و این حالت از روز
اوّل تا ساعت آخر و تا لحظهی آخر در روح حسین(ع) متجلّی و متبلور بود.
 -4-4-3-5نامه امام(ع) به بنیهاشم

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :ذَکَرْنَا خُرُوجَ الْحُسَیْنِ(ع) وَ تَخَلُّفَ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَا حَمْزَةُ
إِنِّی سَأُخْبِرُکَ بِحَدِیثٍ لَا تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ مَجْلِسِكَ هَذَا إِنَّ الْحُسَیْنَ لَمَّا فَصَلَ مُتَوَجِّهاً ،دَعَا بِقِرْطَاسٍ وَ
کَتَبَ فِیهِ:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ إِلَى بَنِی هَاشِمٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ لَحِقَ بِی
مِنْکُمْ اسْتُشْهِدَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ لَمْ یَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ وَ السَّلَام».

1

ترجمه:
«محمد بن ابیطالب از حمزه روایت میکند که گفت :ما راجع به اینکه محمد بن حنفیه با امام
حسین به کربال نیامد در حضور امام جعفر صادق(ع) گفتگویى کردیم.
امام صادق(ع) فرمود :اى حمزه ،من حدیثى را براى تو میگویم که بعد از این مجلس این پرسش
را ننمایى .هنگامىکه امام حسین(ع) میخواست از مدینه خارج شود کاغذى خواست و در آن
نوشت:

 . 1مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ص .332
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(نامه امام به روایت امام صادق(ع)) بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم از طرف حسین بن على بن ابىطالب
بهسوی بنى هاشم ،امّا بعد ،هر کسى از شما به من ملحق شود شهید خواهد شد و کسى که تخلّف
نماید به فتح و پیروزى نخواهد رسید».

1

شرح:
خداوند حقّ امر و نهى به پیامبر(ص) داده و پیامبر(ص) نیز چنین حقّى را به على(ع) و ائمه
اهلبیت(ع) داده است ،بنابراین مردم موظّفاند که از امر و نهى آنها سرباز نزنند زیرا امر و نهى
آنها همواره از طرف خدا است نه از خودشان .خداوند میفرماید« :مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ
مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً».

9

باید توجّه داشت که این آیه یکى از روشنترین آیات قرآن است که دلیل بر حجّیّت سنت پیامبر
(ص) و قبول احادیث او مىباشد ،بنابراین کسى نمىتواند بگوید قرآن را قبول دارم ولى حدیث و
سنت پیغمبر(ص) را قبول ندارم ،زیرا آیهی فوق صریحاً مىگوید« :اطاعت از حدیث و سنت
پیامبر(ص) اطاعت از فرمان خدا است» .و هنگامىکه مىبینیم پیامبر(ص) طبق حدیث ثقلین که
در منابع معروف اسالمى اعم از منابع اهلتسنن و شیعه آمده است ،صریحاً احادیث اهلبیت(ع) را
سند و حجّت شمرده است استفاده مىکنیم که اطاعت از فرمان اهلبیت نیز از اطاعت فرمان خدا
جدا نیست و کسى نمىتواند بگوید من قرآن را مىپذیرم ولى احادیث اهلبیت(ع) را نمىپذیرم،
زیرا این سخن بر ضدّ آیه فوق و آیات مشابه آن است.
نتیجه بحث:
به هر حال نتیجه و خالصهی مفهوم این نامه این بود که حسین بن علی(ع) از آغاز ورودش به
مکه نه تنها شهادت را برای خویش و کسانیکه به همراه او بودند یا در آینده بنا بود به او ملحق
 . 1همان.
 . 9کسى که از پیامبر اطاعت کند اطاعت خدا کرده و کسى که سرباز زند تو در برابر او مسئول نیستی( .سوره نساء ،آیه ) 82
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شوند ،حتمی و محقّق الوقوع می دانست و از هر نوع فتح و پیروزی ظاهری برای خویش مأیوس
بود ،بلکه جوّ حاکم را آنچنان مشاهده مینمود که بالفاصله پس از شهادت وی نیز رسیدن به
پیروزی ظاهری و دست یافتن به حکومت برای هیچیک از افراد بنیهاشم و اعضای خاندان آن
حضرت و پایین آوردن خاندان اموی از اریکهی قدرت و سلطنت و تغییر دادن شرایط را
امکانپذیر نمیدانست ،ولی او میدانست که فتح نهایی و فتح الفتوح تا قیامت درگرو شهادت او
و یارانش و مرهون اسارت خاندان و فرزندان اوست.
نتایج بخش :4
.1آغاز امامت اباعبداهلل(ع) بعد از شهادت امام حسن(ع).
.9عدم بیعت با یزید چه در زمان معاویه و چه بعد از مرگ او.
.3درگذشت معاویه و وفادار ماندن اباعبداهلل(ع) بر صلح برادر تا آن روز.
 .5انجام وظایف امامت و فراهم کردن زمینههای قیام.
.4معرّفی اسالم ناب محمدی در خطبه منی دو سال قبل از شروع قیام.
.6حرکت امام از مدینه بعد از مرگ معاویه برای قیام علیه یزید.
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 .5فصل پنجم :نتیجهگیری و پیشنهادات
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 -5-4نتیجهگیری:
بررسی سخنان اباعبداهلل(ع) (پیش از قیام) و تطبیق آن با آیات قرآن ما را به این نتیجه رساند که:
گفتار امام حسین(ع) در مراحل کودکی ،جوانی و بزرگسالی کامالً با آیات قرآن مطابقت دارد.
بهعالوه این نتیجه حاصل شد که :نهضت حسینی ناگهانی نیست بلکه زمینههای پیشین دارد .جز
این معلوم شد که پیش از قیام ،امام چگونه موضع و برخوردی با مسائل جامعه و انحرافات عصر
معاویه و یزید داشته است .متأسّفانه ناکاویدن و بررسی نکردن این وجه زندگانی و سخنان امام
حسین(ع) ما را در هنگام بررسی نهضت حسینی دچار ابهام و پرسشهای عدیده کرد که پاسخ
روشن آنها در این پژوهش مشخص شد.
با بررسی سخنان اباعبداهلل(ع) در دوران پیامبر(ص) این نتایج حاصل شد:
 .1مقام عصمت اباعبداهلل (ع) از طریق مشاهده کرامات و معجزههای متعدّد و همچنین نزول آیه
تطهیر در حق ایشان ثابت گردید.
.9خبر از شهادت اباعبداهلل توسّط پیامبر(ص) بهمنظور آگاه ساختن مردم از فتنههای پیش رو
صورت گرفت.
 .3ذکر فضایل علی بن ابیطالب و امام حسین و امام حسن(ع) برای معرّفی آنها بهعنوان امامان
برحق بود.
.5رسول خدا (ص) برای حسنین (ع) احترام ویژه ای قائل بودند و دلیل آن شناخت هر چه بیشتر
حقّ آنها توسط مردم بود.
.4رسول اکرم(ص) از مردم و سران آنها مکرراَ اقرار می گرفت که علت آن شناخت هر چه بیشتر
حق امامت و خالفت علی بن ابیطالب(ع) بعد از ایشان بود.
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.6تأکید پیامبر(ص) برای کتابت و حفظ حدیث برای جلوگیری از تغییر سنت نبوی توسّط منافقین
انجام گرفت.
 .7نتیجه جریان نفاق در این دوره جلوگیری از به اجرا درآمدن وصیّت رسول خدا (ص) در امر
خالفت و جانشینی ایشان بود.
با بررسی سخنان امام در دوران امام علی(ع) این نتایج حاصل گردید:
.1نقش اباعبداهلل(ع) در این دوره مبارزه منفی با دستگاه خالفت و امربهمعروف و نهی از منکر و
دفاع از حق غصب شده علی بن ابیطالب(ع) بود.
.9خبرشهادت اباعبداهلل(ع) توسط امیرالمؤمنین(ع) داده شد.
 .3امام حسن و امام حسین(ع) بهعنوان امامان بر حق توسط امیرالمؤمنین(ع) معرفی شدند.
.1دستاوردهای جریان نفاق در این دوره عبارتاند از:
الف)غصب حقّ خالفت و جانشینی علی بن ابیطالب(ع) و به کرسی نشاندن سه خلیفه (ابوبکر،
عمر و عثمان) ،که به منزله تضعیف قدرت سیاسی اهلبیت(ع) بود.
ب)غصب حقّ فاطمه زهرا(س) و فرزندانش از فدک که موجب تضعیف قدرت اقتصادی اهلبیت
(ع) تلقّی میشد.
ج)منع نقل حدیث ،زیرا قسمتهایی از احادیث پیامبر(ص) حاوی احادیثی در مورد خالفت علی
بن ابیطالب(ع) و امربهمعروف و نهی از منکر و ...بود.
د) تقویت قدرت معاویة بن ابوسفیان برای به خالفت رسیدن او بود.
ه) شیعیان و دوستداران علی(ع) سرکوب و متواری شدند.
و)به شهادت رساندن علی بن ابیطالب(ع).
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نتایج به دست آمده در دوران امامت امام حسن(ع) عبارتاند از:
.1به قدرت رسیدن معاویة ابن ابوسفیان ،به شهادت رساندن و تبعید دوستداران واقعی اهلبیت(ع)
برای جلوگیری از شورش مسلمانان علیه دستگاه خالفت او بود.
.9ایجاد فشار ،رعب و اختناق شدید توسّط معاویه بر مسلمانان که منجر به عدم یاری فرزند
رسول خدا و پذیرش پیشنهاد والیت عهدی توسّط امام شد.
.3به شهادت رساندن امام حسن(ع) و جلوگیری از دفن ایشان که به منزله شروع مبارزه علنی با
اباعبداهلل(ع) بود.
 .5خبر از شهادت اباعبداهلل(ع) توسّط امام حسن(ع).
.4وفاداری به صلح برادر توسّط اباعبداهلل(ع) تا فرارسیدن مرگ معاویه و مهیّا شدن زمینه قیام.
از بررسی سخنان امام حسین(ع) در دوره امامت خودشان این نتایج حاصل گردید:
.1آغاز امامت اباعبداهلل(ع) بعد از شهادت امام حسن(ع) بود.
.9عدم بیعت با یزید چه در زمان معاویه و چه بعد از مرگ او.
.3وفاداری اباعبداهلل(ع) بر صلح برادر تا هنگامی که معاویه در گذشت.
 .5عمل به وظایف امامت و فراهم کردن زمینههای قیام.
.4معرّفی اسالم ناب محمّدی در خطبه منی دو سال قبل از شروع قیام.
.6حرکت امام از مدینه بعد از مرگ معاویه برای قیام علیه یزید.
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پیشنهادها:
 .1کسانیکه در زمینه قیام عاشورا پژوهش میکنند برای اینکه درک درستی از قیام اباعبداهلل(ع)
داشته باشند باید زمینههای به وجود آورنده آن را هم بررسی کنند نه اینکه فقط به حوادث روز
عاشورا اکتفا کنند.
 .9برای درک درست سیره و سلوک اباعبداهلل(ع) از طریق سیره گفتاری ایشان باید مجموع سخنان
اباعبداهلل(ع) در نظر گفته شود و از بررسی مجموع آنها به نگرش امام در مسائل مختلف پیبرد.
 .3در این پژوهش به قسمتی از سخنان اباعبداهلل(ع) در کتاب فرهنگ جامع سخنان اباعبداهلل(ع)
که تا قبل از قیام ایشان است پرداخته شده است که ادامه آن میتواند خود موضوع واحدی برای
پایاننامههای دیگر باشد.
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المخلص
دراسة کالم االمام
مقارنته بالقرآن

الحسین(ع)

قبل

نهضة

عاشوراء

و

ِ لمعرفة أهل البیت(ع) و اقواه هو
َ الطریق
إن أحسن
َّ
ة القرآنیُ
المعرفُ
ِ .فتبیین
یری بالنور
ن النور
ة لهم .ألّ
ُ
َ ُ
ن
ُ أ
ِ و مقارنته بآیاتِ القرآنِ یکشف
َ النهضة
ِه(ع) قبل
کالم
ََّ
ة الحسینیَ
النهضَ
ّه
ّن أن
ُ .و یبی
َة و لها أرضیات
ة لیست فجأ
ِجاه
ُه قبل النهضة ت
ِ(ع) و مواجهت
ُ االمام
کیف کان موقف
قضایا المجتمع و االنحرافات الموجودة فی عهدالمعاویة
ّ هذا البحث فی ثالثة
َ .ینصب
تولی یزید الحکم
و بدایة
ّ
َ الرئیسَ
ة ،و الثانی
ل یشتمل الخطوط
اجزاء .القسم
ُ االوُ
ّ تقدیم االستنتاج و
معطیاتِ ،و تم
یتعلق بتحلیل
ِ الُ
ء الثانی ینقسم الی
االقتراحات فی القسم الثالث .الج
ُزُ
أربع :کالم االمام الحسین(ع) فی النبی(ص) ،و کالمه فی
زمن االمام علی(ع) و کالمه فی عهد االمام الحسن(ع) و
ِه.
کالمه فی زمن امامته نفس
ّن نتیجُ
ً
َ الحسین(ع) کان معصوما
ن االمام
تبی
ة هذا البحثِ أّ
ِ و الشبابِ و یعتمد
ِ و المراهقة
قوالً و فعالً فی الطفولیة
ن
ً .و
ً تاما
مه علی القرآنِ اعتمادا
تدل کذلک علی أّ
ُّ
کالُ
ّر
نهضة االمام(ع) قد بدأت من عهد المعاویة و کالمه ینو
ه (ع) کان یلتزم بصلح
االفکار و یعادی للظلم فی حین اّ
نُ
اخیه.
الکلمات اإلفتتاحیة :کالم االمام حسین(ع)
عاشوراء ،المقارنة ،القرآن ،الحدیث.

قبل

نهضة
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Abstract
A comparative study of Imam Hussein's speeches to the holy Quran
The best and most authenticated way to gain knowledge about the
household of Muhammad the messenger of God is to know them through
the holy Quran. Because the light can be seen only by the light. To study
and analyze Imam Hussein words before his religious Revolution and the
comparative study of them to Quran show that Hussein Revolution is not a
sudden happening, but it has previous background. In addition, it becomes
clear that what Imam Hussein's position is concerning the social matters
and divagations in Mo'avieh period and the beginning of Yazid s ruling.
This research is divided into three chapters: The first chapter is general
overview, the second is about the analyze of data and the third chapter is
about the conclusions and suggestions.
The second chapter is divided into four parts: Imam Hussein's words in
(the messenger of Allah) Mohammad's period, Imam Hussein's words in
Imam Ali's period, Imam Hussein's words in Imam Hasan period and his
words in his own religious leadership.
This research makes clear that Imam Hussein is innocent in his words and
deeds, and his words are documented and are exactly based on Quran. The
second point is that Imam Hussein began his revolution from Mo'avieh
period and Imam Hussein's words are enlightening and anti-cruelty while
are faithful to the peace treaty of his brother to Mo'avieh.
Key words: Imam Hussein words before Ashura revolution, comparative,
Quran, tradition.
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