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جلسه اول
رهبران کشتی
نجات امت

راهبران کشتی نجات امت
«و واعدْنا ُموسى ثالثین لیْلةً و أتْم ْمناها ِبع ْ
ش ٍر فت َّم میقاتُ ر ِب ِه أ ْربعین لیْلةً و
هارون ْ
صلِحْ و ال تتَّ ِب ْع سبیل
اخلُفْني في ق ْومي و أ ْ
قال ُموسى ِِلخی ِه ُ
1
الْ ُمفْسِدین»
خدا با موسی سی شب وعده گذاشت و بعد آن را ده شب اضافه کرد و مدت
وقت مالقات چهل شب شد؛ و موسی هم هارون را به عنوان جانشین خود
تعیین کرد و به او گفت که اصالح پیشه کند و راه مفسدان را پیروی نکند.
همه این مطالب ظاهرا مختلف ،در یک آیه است که اتفاقا از جانب امامان،
توصیه شده در سالگرد آن ده شب ،نمازی بخوانیم و این آیه را در آن
تکرار کنیم .
طرح چند سؤال؟
 .1چرا از ابتدا چهل شب اعالم نکرد؟
 .2اینکه سی شب وعده کرد و چهل شبش کرد ،چه ربطی دارد به اینکه
موسی جانشین تعیین کند؟
 .3مگر ممکن است جانشین موسی بخواهد راه فساد برود ،که موسی در
میان این همه توصیه که میتوانست برای بعد از خود بکند ،بر اینکه
«اصالح کن و از مفسدان پیروی نکن» تاکید کرد؟
 .4این وقایع چه ارتباطی با ما دارد که خاطره این ده شب را در همان ده
شب ،آن هم در نماز ،زنده نگهداریم؟ ممکن است کسی بخواهد این سواالت
را مستقالً و بر اساس حدسیات خود پاسخ دهد ،که اگر این مطلب در سه
آیه مستقل آمده بود ،شاید روا بود؛ اما همین که همه اینها در یک آیه آمده،
میخواهد بفهماند که پاسخ این سه مطلب به همدیگر گره خورده است .قصد
ما اینست که در پی جواب این سؤالت به مسئله امامت و والیت اشاره شود.
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اعجاز قرآن در این آیه
قرآن سراسر اعجاز در زندگی مادی و معنوی است.
اگر ما آن را با معرفت تالوت کنیم ،حتما ً اثرات آن را خواهیم دید .با تدبر
و تأملی در این آیه  ،متوجه نکات عمیقی نهفته در آیه خواهیم شد.

اشاره به نکات آیه
در این آیه اشاره به یکى دیگر از صحنه هاى زندگى بنى اسرائیل و
درگیرى موسى با آنها شده است و آن جریان رفتن موسى به میعادگاه
پروردگار و گرفتن احکام تورات از طریق وحى و تکلم با خدا و آوردن
جمعى از بزرگان بنى اسرائیل به میعادگاه براى مشاهده این جریان و اثبات
اینکه هرگز خداوند را با چشم نمى توان دید مى باشد ،که به دنبال آن
داستان گوساله پرستى بنى اسرائیل و انحراف از مسیر توحید و آن غوغاى
عجیب سامرى ذکر شده است.
نخست مى گوید( :ما به موسى (علیه السالم) سى شب (یک ماه تمام)
مواعده کردیم ،سپس با ده روز دیگر آن را کامل ساختیم ،و وعده خدا با او
در چهل شب پایان یافت)
«و واعدْنا ُموسى ثالثین لیْلةً و أتْم ْمناها بِع ْ
ش ٍر فت َّم میقاتُ ربِ ِه أ ْربعین لیْلةً»
(میقات ) از ماده وقت به معنى وقتى است که براى انجام کارى تعیین شده
است ،و معموالً بر زمان اطالق مى شود ،اما گاهى به مکانى که باید کارى
در آن انجام پذیرد ،گفته مى شود ،مانند (میقات حج) یعنى مکانى که
هیچکس بدون احرام نمى تواند از آنجا بگذرد.

یک میقات یا چند میقات ؟
سؤالى که در اینجا پیش مى آید این است که  ،آیا موسى (علیه السالم)
تنها یک اربعین به میقات رفت و در همین اربعین بود که احکام تورات و
شریعت آسمانى خود را از طریق وحى دریافت داشت و نیز در همین
12

اربعین بود که جمعى از بزرگان بنى اسرائیل را به عنوان نماینده همه قوم
با خود برد ،تا شاهد نزول احکام تورات باشند ،و نیز به آنها بفهماند که
خداوند به هیچوجه با چشم مشاهده نمیشود.
و یا اینکه اربعینهاى متعددى بوده؟ که در یکى تنها براى گرفتن احکام و
در دیگرى همراه بزرگان بنى اسرائیل .و احتماال اربعین دیگرى براى
2
مقاصدى غیر از اینها با خداوند میعاد داشته است
باز در اینجا در میان مفسران گفتگو است ،ولى آنچه با توجه به آیه مورد
بحث و آیات قبل و بعد آن ،بیشتر به ذهن مى رسد ،این است که همه
مربوط به یک واقعه است ،زیرا گذشته از اینکه تعبیر آیه بعد "و لما جاء
موسى لمیقاتنا" (هنگامى که موسى به میقات آمد) کامال متناسب با وحدت
این دو جریان است .
و در آیه  1۴۵همین سوره به خوبى نشان مى دهد که جریان الواح تورات
و دریافت احکام این شریعت نیز در همین سفر بوده است .تنها چیزى که
ممکن است دلیل بر تعدد میعادهاى موسى با بنى اسرائیل گرفته شود ،آیه
 51همین سوره است (و اختار موسى قومه سبعین رجال لمیقاتنا . )...
در اینجا به چند موضوع باید توجه داشت:
نخستین سؤالى که در مورد آیه فوق پیش مى آید این است که چرا وعده
چهل روز یکجا بیان نشده بلکه نخست مى فرماید سى روز ،سپس ده روز
به عنوان متمم بر آن مى افزاید در حالى که در آیه  ۵1بقره این چهل روز
به صورت واحد ،ذکر شده است؟
«وإِ ْذ واعدْنا ُموس ٰى أ ْربعِین لیْلةً ثُ َّم اتَّخ ْذتُ ُم الْعِجْ ل ْ
مِن بعْ ِد ِه و أنْتُ ْم ظا ِل ُمون»
و (به یاد آورید) آن گاه را که با موسی چهل شب (و روز) وعده گذاشتیم
(که به مناجات پردازد .هنگامی که به میعادگاه رفت و راز و نیاز به پایان
رسید ،و برگشت ،دید که منحرف گشتهاید و) پس از او گوسالهپرستی پیش
گرفتهاید( ،گوسالهای که سامری آن را ساخته بود و معبودتان کرده بود) و
بر خود ستمگر شدهاید (چون برای خدا شریک و انباز ساختهاید).

2

چنانکه از سفر خروج تورات کنونى از باب  19تا  2۴نیز چنین استفاده مى شود.
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مفسران درباره این تفکیک ،تفسیرهاى گوناگونى ذکر کرده اند ،ولى آنچه
بیشتر به نظر میرسد و با روایات اهلبیت (علیهم االسالم) نیز سازگار است
این است که گرچه در متن واقع ،بنا بر چهل روز بوده ،اما خداوند براى
آزمودن بنى اسرائیل نخست موسى (علیه السالم) را براى یک مواعده سى
روزه دعوت نمود سپس آن را تمدید کرد ،تا منافقان بنى اسرائیل صفوف
خود را مشخص سازند.
از امام باقر (علیه السالم) چنین نقل شده که فرمود :هنگامى که موسى
(علیه السالم) به وعده گاه الهى رفت ،با قوم خویش قرار گذاشته بود غیبت
او سى روز بیشتر طول نکشد ،اما هنگامى که خداوند ده روز بر آن افزود،
بنى اسرائیل گفتند :موسى (علیه السالم) تخلف کرده است ،و به دنبال آن
دست به کارهائى که مى دانیم زدند و گوساله پرستى کردند.
در اینکه این چهل روز ،موافق چه ایامى از ماه هاى اسالمى بوده ،از
بعضى روایات استفاده مى شود از آغاز ذوالقعده شروع ،و به دهم ذیحجه
(عید قربان) ختم گردیده است ،اگر مى بینیم تعبیر به چهل شب (اربعین
لیله ) در قرآن شده است نه چهل روز ،ظاهرا به خاطر این است که مناجات
موسى (علیه السالم) و گفتگویش با پروردگار بیشتر در شب انجام مى شده
است.
«و واعدْنا  ...ثالثین لیْلةً  ...فت َّم میقاتُ ربِ ِه أ ْربعین لیْلةً»:
ما وقتی یک بازه زمانی پیوسته (چند شبانهروز) را معین میکنیم ،به جای
سی شبانهروز یا چهل شبانهروز ،غالبا میگوییم مثال سی روز ،یا چهل
روز .چرا این قرار را با تعبیر سی شب و چهل شب بیان فرمود؟
الف .شاید چون روز ،وقت کارهای متفرقه است و خلوت شب ،برای
مناجات و قرب خدا مناسبتر است (مزمل )7-6/و میقات هم برای تقرب
3
خدا و ذکر و مناجات او بود
ب .حقیقت عالم دنیا در قبال عالم آخرت «شب» است و به همین جهت،
قیامت به «روز قیامت» تعبیر شده و از تمام مقاطع مهم معنوی دنیا با
تعبیر شب یاد شده است ،مثال شب قدر (قدر )1/شب معراج (اسراء )1/شب
نزول قرآن (دخان.)3/
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تأملی در آیه
ارون ْ
صلِحْ وال تتَّبِ ْع سبِیل الْ ُمفْ ِس ِدین
اخلُفْنِی فِی ق ْومِ ی وأ ْ
وقال ُموسى ِِلخِ ی ِه ه ُ
4

...و موسى [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت :در میان
قوم من جانشینم باش و [کار آنان را]اصالح کن و راه فسادگران را پیروى
مکن
سپس آیه چنین نقل می کند که (موسى به برادرش هارون گفت :در میان
قوم من جانشین من باش و در راه اصالح آنها بکوش و هیچگاه از طریق
مفسدان پیروى مکن) ".و قال موسى الخیه هارون اخلفنى فى قومى و
اصلح و ال تتبع سبیل المفسدین".
سؤال دیگرى  :که در اینجا پیش مى آید این است که مگر هارون پیامبر
نبود که موسى (علیه السالم) او را به جانشینى خود و رهبرى و امامت بنى
اسرائیل منصوب کرد؟
پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته روشن مى شود و آن اینکه مقام نبوت
چیزى است و مقام امامت چیز دیگر ،هارون پیامبر بود ولى عهده دار مقام
رهبرى همه جانبه بنى اسرائیل نبود ،بلکه مقام امامت و رهبرى همه جانبه
مخصوص موسى (علیه السالم) بود ،اما به هنگامى که مى خواست براى
مدتى از قوم خود جدا شود ،برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب کرد؛
و از اینجا روشن مى شود که مقام امامت مقامى برتر از مقام نبوت است .

امت و امامت
1ـ امت در قرآن کریم:
امت  :در مطلق جامعه ای که در امری مشترک باشند بکار رفته اعم از
اینکه آهنگ حرکت آنها در جهت تکامل باشد و یا انحطاط  .در قرآن می
فرماید« :وی ْوم نحْ ش ُُر مِ ْن كُ ِل أُ َّم ٍة ف ْو ًجا» (یاد آر روزی را که از هر امتی
گروهی را محشور می کنیم) .
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2ـ مفهوم امامت:
قرآن این کتاب آسمانی ،بهترین راهگشاء در همه چیز ،و در مسئله
«امامت» است ،و آن را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده است .از
دیدگاه قرآن ،مسأله امامت چون نبوت از اراده و قرارداد الهی سرچشمه می
گیرید و مفهومی نظیر نبوت دارد و تنها در دین اسالم نیست که امامت بعد
از پیامبر اسالم(ص) مطرح است ،بلکه در مورد انبیاء گذشته و حتی در
زمان پیامبران نیز بعنوان یک سنت حتمی الهی ،در هدایت بشر وجود
داشته است .اما امامتی که شیعه به آن اعتقاد دارد همان رهبری امت بسوی
فلسفه آفرینش است .
قرآن در کنار نبوت ،حقیقتی دیگر را به نام امامت مطرح کرده است و
حتی آن را مقامی برتر از آن شمرده که پیامبران پس از گذر از مراحل
مختلف آزمایش های سخت ،صالحیت رسیدن به آن مقام را پیدا می کنند.
قرآن امامت را عهد خدا می شمارد و کسی را امام می خواند که طی یک
دورهء آزمایشی« ،انسان کامل بودن خود و پیشوایی» را به اثبات رسانده
باشد.
و در آیه دیگر می فرماید« :وجعلْنا مِ نْ ُه ْم أئِ َّمةً ی ْهدُون بِأ ْم ِرنا ل َّما صب ُروا ۖ
وكانُوا ِبآیاتِنا یُوقِنُون» (و از آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به
فرمان ما (مردم را) هدایت میکردند؛ چون شکیبایی نمودند ،و به آیات ما
یقین داشتند).
تدبری در آیه
ارون ْ
صلِحْ وال تتَّبِ ْع سبِیل
اخلُفْنِی فِی ق ْومِ ی وأ ْ
«و قال ُموسى ِِلخِ ی ِه ه ُ
5
ْ
ال ُمفْ ِس ِدین»
و موسى [هنگام رفتن به کوه طور]به برادرش هارون گفت :در میان قوم
من جانشینم باش و [کار آنان را]اصالح کن و راه فسادگران را پیروى مکن
سؤال
سؤالی مطرح شد که :مگر هارون پیامبر نبود که موسى (علیه السالم) او
را به جانشینى خود و رهبرى و امامت بنى اسرائیل منصوب کرد؟

 5اعراف 142

16

پاسخ این اینکه :مقام نبوت چیزى است و مقام امامت چیز دیگر ،هارون
پیامبر بود ولى عهده دار مقام رهبرى همه جانبه بنى اسرائیل نبود ،بلکه
مقام امامت و رهبرى همه جانبه مخصوص موسى (علیه السالم) بود ،اما
به هنگامى که مى خواست براى مدتى از قوم خود جدا شود ،برادرش را به
عنوان امام و پیشوا انتخاب کرد؛ و از اینجا روشن مى شود که مقام امامت
مقامى برتر از مقام نبوت است .
و سؤال دیگر
سؤالی که در اینجا مطرح مى شود این است که چگونه موسى (علیه
السالم) به برادر خود گفت :در اصالح قوم بکوشد و از پیروى راه مفسدان
خوددارى کند با اینکه هارون ،پیامبر بود و معصوم و هرگز پیرو طریق
مفسدان نبود؟.
در پاسخ مى گوئیم :این در حقیقت یکنوع تاکید براى توجه دادن برادر به
اهمیت موقعیت خود در میان بنى اسرائیل مى باشد و شاید این موضوع را
نیز مى خواست براى بنى اسرائیل روشن سازد ،که در برابر اندرزها و
نصایح و رهبریهاى خردمندانه هارون ،تسلیم باشند و امر و نهى و اندرز
او را بر خود سنگین نشمرند ،و دلیل بر کوچکى خود ندانند ،همانطور که
هارون با آن مقام برجسته اش در برابر نصیحت و اندرز موسى (علیه
السالم) کامال تسلیم بود.
اینکه به موسی (ع) سی شب وعده دهد ،اما چهل شب او را نگه دارد،
وضعیتی رخ خواهد داد ،که جانشین موسی حتما در آن وضعیت اهمیت پیدا
خواهد کرد که مهمترین کار این جانشین ،اصالح امور خواهد بود؛ و در آن
وضعیت مفسدانی هم پیدا میشوند که مایلند ،آن وضعیت را به گونهای
دیگر سوق دهند.
فتنه ها و امتحان ها
این آیه با اشاره به قوم موسی ،بنوعی وضعیت تمامی جوامع دینی را
ترسیم میکند  .بر اساس گزارشهای قرآن کریم قوم بنیاسرائیل اولین
گروه در تاریخ بشر هستند که توانستند یک جامعه دینی موحد تشکیل دهند
و در حدیث نبوی آمده است « :که شما هم همه کارهای آنها را تکرار
خواهید کرد».
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این آیه نشان میدهد همین که جامعه دینی تشکیل شد و عدهای پیدا شدند که
ادعای ایمان کردند ،خدا آنها را با امتحانات پیچیده (فتنه) میآزماید ،در
سوره عنكبوت می فرماید:
اس أن یُتْر ُكوا أن یقُولُوا آم َّنا و ُه ْم ال یُفْت ُنون»( 6آیا مردمان گمان
«أحسِب ال َّن ُ
بردهاند همین كه بگویند ایمان آوردهایم ( و به یگانگي خدا و رسالت پیغمبر
اقرار كردهایم ) به حال خود رها مي شوند و ایشان ( با تكالیف و وظائف و
رنجها و سختیهائي كه باید در راه آئین آسماني تحمل كرد ) آزمایش
نميگردند ؟ ! « ال یُفْتنُون » :آزمایش نميگردند؟ .مورد امتحان واقع
نميشوند؟
و نیز در سوره بقره می فرماید:
يءٍ ِمن الْخ ْ ْ
ت
ص ِمن اِلموا ِل واِلنفُ ِس والثَّمرا ِ
وع ونقْ ٍ
«ولنبْلُونَّكُ ْم ِبش ْ
وف وال ُج ِ
7
صابِ ِرین»
وبش ِِر ال َّ
و قطعا ً شما را با برخي از ( امور همچون ) ترس و گرسنگي و زیان مالي
و جاني و كمبود میوهها  ،آزمایش ميكنیم  ،و مژده بده به بردباران .
نکات آیه « :لنبْلُونَّكُ ْم »  :بيگمان شما را ميآزمائیم  « .اِلنفُ ِس »  :جانها .
كسان  .اشخاص .
و نیز در سوره بقرة آیه  214می خوانیم :
«أ ْم ح ِسبْتُ ْم أن ت ْد ُخلُواْ الْجنَّة ول َّما یأْتِكُم َّمث ُل الَّذِین خل ْواْ مِ ن قبْ ِلكُم َّمسَّتْ ُه ُم
ص ُر ّللاِ
الرسُو ُل والَّذِین آمنُواْ معهُ متى ن ْ
الْبأْساء والض ََّّراء و ُزلْ ِزلُواْ حتَّى یقُول َّ
صر ّللاِ ق ِریبٌ ».
أال ِإ َّن ن ْ
آیا گمان بردهاید كه داخل بهشت ميشوید بدون آن كه به شما همان برسد كه
به كساني رسیده است كه پیش از شما درگذشتهاند ؟ (شما كه هنوز چنین
رنجها و دردهائي را ندیدهاید و باید چشم به راه تحمل حوادث تلخ و ناگوار
در راه كردگار باشید و بدانید :نخست رنج سپس گنج.
زیانهاي مالي و جاني ( و شدائد و مشكالت  ،آن چنان ملتهاي پیشین را
احاطه كرده است و) به آنان دست داده است و پریشان گشتهاند كه پیغمبر و
كساني كه با او ایمان آورده بودهاند( ،همصدا شده و ) ميگفتهاند :پس یاري
 6عنکبوت 2
 7بقره 155
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خدا كي ( و كجا ) است؟ ! (.لیكن خدا هرگز مؤمنان را فراموش ننموده
است و پس از تعلیم فداكاري به مؤمنان و آبدیدگي ایشان كه رمز تكامل
است  ،به وعده خود وفا كرده و بدیشان پاسخ گفته است كه ) :بیگمان یاري
خدا نزدیك است.
نکته های آیه  :تنگدستي ،ضرر و زیانُ « .زلْ ِزلُوا » :به تكان افتادهاند .
ص ُر هللاِ ؟ »  :یاري خدا كي خواهد بود ؟
پریشان و آشفته گشتهاند  « .متیا ن ْ
البته این سخن به صورت درخواست یاري و حصول مدد كردگاري بیان
شده است و جنبه تمنا و تقاضا را داشته است .

امتحان و ابتالی بنی اسرائیل
امتحان اینها این بود که حضرت موسی(ع) ده روز برخالف انتظار آنها
غیبت کند .همین وضعیت غیرمنتظره زمینه سوءاستفاده توسط برخی افراد
ذینفوذ (سامری) را فراهم میآورد و این فرد ذینفوذ (که نهتنها بر اساس
روایات ،بلکه بر طبق خود آیات قرآن (طه )96/جایگاه و اعتبار دینی هم
داشته) و می گوید:
الرسو ِل فنبذتُها وك ٰذلِك
صروا بِ ِه فقبضتُ قبضةً مِ ن أث ِر َّ
صرتُ بِما لم یب ُ
«قال ب ُ
س َّولت لي نفسي» (سامری) گفت :من از چیزهائی آگاهم که بنیاسرائیل از
آنها آگاه نیستند .من مقداری از آثار (تعالیم و قوانین) پیغمبر (خدا موسی)
را برگرفتم و آن را (به شکم گوساله) ریختم .این چنین نفْ ِس من مطلب را
در نظرم آراست (و آنچه میخواستم انجام دادم).
معني دیگر آیه كه تنها نقل قول از زبان سامري است ،عبارت است از اینکه:
سامري گفت  :چیزي را من دیدهام كه آنان ندیدهاند (كه جبرئیل فرشته وحي
است) و از جاي پاي (اسب) جبرئیل مشتي ( خاك ) برگرفتم و آن را ( به
درون گوساله) ریختم ،و نفْس من این چنین كار را در نظرم آراست .
ص ْرتُ »  :دیدم  .مراد از دیدن در اینجا  ،فهم كردن و
نکته های آیه « :ب ُ
پيبردن و دانستن فنون مجسمهسازي و تمثالگري است  « .فقبضْتُ قبْضةً
»  :مشتي را برگرفتم  .مراد برداشتن مقداري از تورات و عمل كردن بدان
الرسُو ِل »  :اثر پیغمبر  .مراد از ( أثر ) تورات  ،و مراد از
است  « .أث ِر َّ
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الرسُول" موسي است  « .نب ْذتُ »  :انداختم  .رها كردم  « .س َّول ْ
ت »  :آن
" َّ
8
را زینت داد و گرامي و شیرین كرد.
در سوره یوسف آیه  18می فرماید :وقتی برادران یوسف (پیراهن او را
آلوده به خون دروغین بیاوردند ( و به پدرشان نشان دادند  .پدر ) گفت( :
چنین نیست  ،یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ).
ب قال ب ْل س َّول ْ
ت لكُ ْم أنفُسُكُ ْم أ ْمراً فصب ٌْر جمِ ی ٌل
یص ِه بِد ٍم ك ِذ ٍ
«وجآؤُوا على قمِ ِ
9
ْ
صفُون»
وّللاُ ال ُمسْتعانُ على ما ت ِ
می فرماید :بلكه نفس ( اماره ) كار زشتي را در نظرتان آراسته است و (
شما را دچار آن كرده است .این كار شما  ،و اما كار من ) ،صبر جمیل
است ( ،صب ري كه جزع و فزع  ،زیبائي آن را نیاالید  ،و ناشكري و
ناسپاسي اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید) .و تنها خدا است كه باید
از او یاري خواست در برابر یاوه رسواگرانهاي كه ميگوئید .
نکات آیه « :س َّول ْ
ت »  :زینت داده است و آراسته و خوشایند كرده است .
آراسته و دوستداشتني نموده است« .أ ْمراً » :كار عظیم  .مراد كار زشت
است  « .فصب ٌْر جمِ ی ٌل »  :صبر جمیل  ،آن است كه سخناني كه نشان دهنده
ناسپاسي و ِش ْكوه و بیتابي باشد بر زبان جاري نشود « .الْ ُمسْتعانُ »  :كسي
صفُون »  :بیان ميدارید  .در
كه از او كمك و یاري خواسته ميشود  « .ت ِ
10
اینجا مراد بیان دروغ و گفتن سخنان یاوه و ناروا است .
و در سوره محمد آیه  25می فرماید:
ارهِم ِمن ب ْع ِد ما تبیَّن ل ُه ُم الْ ُهدى الشَّیْطانُ س َّول ل ُه ْم
« ِإ َّن الَّذِین ْ
ارتدُّوا على أدْب ِ
وأ ْملى ل ُه ْم»
كساني كه بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت  ،به كفر و ضالل
پیشین خود برميگردند ،بدان خاطر است كه شیطان كارهایشان را در
نظرشان ميآراید و ایشان را با آرزوهاي طوالني فریفته ميدارد .
ار ِه ْم »  :عقب عقب برميگردند  .مراد این
نکات آیهِ « :إ ْرتدُّوا علي أدْب ِ
است كه مرتد و كافر ميگردند « س َّول »  :زینت داد .خوشآیند نمود« .
 8تفسیر نور دکتر مصطفی خرم دل  ،تمام آیه از این تفسیر است.
 9یوسف آیه 18
 10همان تفسیر
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أ ْملي ل ُه ْم» :زندگي را طوالني و جاویدان در نظرشان جلوه داد  .افسار
آرزوها را برایشان شل كرد و به آرزوهاي فراواني آنان را سرگرم نمود .
و نیز در سوره یوسف آیه  83در ماجرای برادران حضرت یوسف با
پدرشان حضرت یعقوب می خوانیم وقتی ( بقیه برادران به كنعان برگشتند
و پدرشان را از ماجرا باخبر كردند و او ) گفت  :بلكه نفس ( اماره ) كار
زشتي را در نظرتان آراسته است ( و شما را دچار آن كرده است .
این كار شما  ،و اما كار من )،صبر جمیل است«.و قال ب ْل س َّول ْ
ت ل ُك ْم
أنفُسُكُ ْم أ ْمراً فصب ٌْر جمِ ی ٌل» صبر جمیل  ( :صبري كه جزع و فزع  ،زیبائي
آن را نیاالید  ،و ناشكري و ناسپاسي  ،اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل
ننماید )  .امید است كه خداوند همه آنان را به من باز گرداند  .بيگمان او
كامالً آگاه ( از حال من و حال ایشان بوده و ) داراي حكمت بالغه است ( و
كارهایش از روي حساب و فلسفه است ) .

شرایط بحرانی و سامری
(سامری ) برای کسب قدرت ،فسادافکنی میکند (ساختن گوساله معروف و
دعوت مردم به پرستش آن ،طه .)88/پیامبر برای چنین شرایط بحرانیای
مردم خود را به حال خود رها نمیکند و جانشین میگذارد؛ و جانشیناش
سعی در اصالح میکند و وقتی مردم او را تنها میگذارند ،اگر چه سکوت
میکند اما راه مفسدان را تایید نمیکند.
وقتی هم مردم به این جانشین پیامبر بیاعتنایی میکنند و فریب خورده،
دور قدرتطلبان را میگیرند ،تقصیر هارون نیست (طه ،)94/بلکه این
سامری (طه )97/و مردم  11هستند که وقتی موسی برگردد مواخذه و
مجازات خواهند شد هرچند که خود سامری ،سابقه دینی خوب ،و این مردم
در مبارزه با فرعون سابقه درخشانی داشته باشند.
اگر حدیث معروف منزلت  ،که پیامبر ص فرمود :منزلت علی (ع) به من
همچون هارون به موسی است و با تعابیر مختلف در متون شیعه و سنی
آمده است را در کنار این آیه قرار دهیم ،هم پاسخ سه سؤال اول ،و هم
ارتباط آنها با ما مسلمانان بهتر معلوم میشود .الحمدهلل
 11بقره 54
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جلسه دوم راز
نهفته در نماز

دهه ذوالحجه

راز نهفته در نماز دهه ذوالحجه

شاید اکنون بتوان فهمید که چرا تاکید شده که در همان شبهایی که ابهام
ایجاد شده بود ما هم این آیات را شب هنگام (بین نماز مغرب و عشاء) آن
هم در نماز (یعنی به عنوان یک دغدغه کامال دینی) بخوانیم؟
خداوند گاه اقداماتی میکند که سؤال و ابهام ایجاد میکند و میتواند زمینه
ساز فتنهانگیزی مفسدان شود« .و واعدْنا ُموسى  ...و قال ُموسى ِِلخی ِه
هارون ْ
اخلُفْني  »...وقتی وضعیت پیچیده (دارای ظرفیت فتنهانگیزی) در
ُ
جامعه دینی ایجاد میشود ،حتما راه معتبر دینی برای خروج از فتنه توسط
آورنده دین ،قرار داده میشود ،هرچند مردم بدان راه رو نیاورند.
هارون ْ
صلِحْ و ال تتَّبِ ْع سبیل
اخلُفْني في ق ْومي و أ ْ
«و قال ُموسى ِِلخی ِه ُ
ْ
ْ
ال ُمفسِدین»
هارون همچون موسی پیامبر بود ،و لذا معصوم بود 12و معنی ندارد که
حضرت موسی (ع) وی را از گناه و فساد کردن نهی کند؛ پس این نهی
نشان میدهد که عدهای مفسد ذینفوذ در میان قوم وجود دارند و برای اداره
وضعیت پس از موسی ،راه حلهایی را پیشنهاد میدهند که او نباید از آن
راهها پیروی کند . 13
در سوره مریم  51تا  53می خوانیم:
صا وكان ر ً
سوال ن ِبیًّا»
ب
موسى ۚ ِإنَّهُ كان ُمخل ً
«واذكُر فِي الكِتا ِ
ٰ
در کتاب (آسمانی قرآن) سخن از موسی بگو .کسی که پاک و برگزیدهی خدا،
ور اِلیم ِن وق َّربناهُ ن ِجیًّا" ما
و پیغمبری بس واال بود" .ونادیناهُ مِ ن جانِ ِ
ب الط ِ
او را از طرف راست کوه طور ندا در دادیم (و موسی از جانب راست خود
ندای ما را شنید) و او را نزدیک کردیم و با او سخن گفتیم".ووهبنا لهُ مِ ن
رحمتِنا أخاهُ هارون نبِیًّا" و ما از روی مرحمت خود ،برادرش هارون را که
14
پیغمبر بود ،بدو دادیم (و او را دستیار و پشتیبانش کردیم).
 12مریم 53
 13المیزان ،ج ،8ص236
 14همان تفسیر
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مقام پیامبران
ب عضی پیامبران هم نبی هستند و هم رسول و صاحب شریعت  ،بعضی نبی
هستند اما شریعت پیامبر دیگر را تبلی غ می کنند مثل حضرت لوط شریعت
ابراهیم (ع) را تبلیغ میکرد .پس ،کسی که در غیاب صاحب شریعت،
رهبری جامعه را برعهده دارد ،مهمترین وظیفه اش در قبال وضعیت
فتنهآمیز ،این است که بکوشد این وضعیت را اصالح کند ،اما نه به قیمت
پیروی از مفسدان.
پیام های آیه
هارون ْ
اخلُفْني في ق ْومي» :حضرت موسی (ع)،
«قال ُموسى ِِلخی ِه ُ
علیرغم اینکه هارون از همان ابتدای دعوت حضرت موسی ،به عنوان
پیامبر برگزیده شد ، 15با این حال ،هارون را به جانشینی منصوب میکند.
این نشان میدهد امامت [به معنای حکومت] ،مقامی غیر از مقام نبوت
است که البته نیاز به نصب توسط پیامبر دارد؛ هرچند میشود که این دو
مقام از ابتدا در برخی اشخاص (مانند خود حضرت موسی ع) جمع شده
باشد. 16.
صلِحْ و ال تتَّ ِب ْع س ِبیل الْ ُمفْ ِسدِین»:اگر مردم به فساد كشیده شدند و یا
«أ ْ
خواستار فساد بودند ،رهبرى نباید از موضع اصالحگرى دست بردارد؛ و
اصالح جامعه ،با پیروى از مفسدان ،امكانپذیر نیست .
ْ
صلِحْ و ال تتَّ ِب ْع س ِبیل الْ ُمفْ ِسدِین»:جامعه نیاز به رهبرى
«اخ ُل ْفني في ق ْومي و أ ْ
اصالحگر دارد ،كه هرگز تسلیم نظرات و توطئههاى مفسدان نشود. 17.
حدیث منزلت
عده زیادى از صحابه پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) درباره جریان
جنگ تبوک چنین نقل کرده اند :پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) به سوى
تبوک حرکت کرد و على (علیه السالم) را به جاى خود قرار داد ،على
 15طه 36-29/و مریم53/
 16مجمعالبیان ،ج ،4ص729
 17قرائتی ،تفسیر نور ،ج ،4ص170
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(علیه السالم) عرض کرد آیا مرا در میان کودکان و زنان میگذارى (و
اجازه نمى دهى با تو به میدان جهاد بیایم)؟
پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) فرمود« :آیا راضى نیستى که نسبت به
من همانند هارون نسبت به موسى » باشى جز اینکه پیامبرى بعد از من
نخواهد بود عبارت باال در معتبرترین کتب حدیث اهل تسنن یعنى صحیح
بخارى نیز از سعد بن ابى وقاص نقل شده است.
بسیارى از مفسران اهل تسنن و شیعه در ذیل آیه مورد بحث اشاره به
حدیث معروف منزلت کرده اند ،با این تفاوت که مفسران شیعه آن را به
عنوان یکى از اسناد زنده خالفت بال فصل على (علیه السالم) گرفته ،ولى
بعضى از مفسران اهل تسنن ضمن عدم قبول آن ،تاخت و تاز بیرحمانه و
تعصب آمیزى به شیعه دارند.
براى روشن شدن این بحث ،نخست الزم است اسناد و متن این حدیث را
بطور فشرده بیاوریم ،و سپس درباره داللت آن از منابع اهل سنت بحث و
بررسى کنیم:
اسناد حدیث منزلت
" انت منى بمنزله هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى"
در صحیح مسلم که آن هم از کتب درجه اول آنان محسوب مى شود در باب
فضائل الصحابه همین حدیث از سعد نقل شده که پیامبر (صلى ّللا علیه و
آله و سلم) به على (علیه السالم) فرمود" :انت منى بمنزلة هارون من موسى
اال انه ال نبى بعدى" (تو نسبت به من ،به منزله هارون از موسى هستى جز
اینکه بعد از من پیامبرى نیست)  .در این حدیثی که صحیح مسلم نقل کرده
مطلب به صورت کلى اعالم شده و اشاره به جنگ تبوک دیده نمیشود؛ و
نیز در همان کتاب کمى پس از ذکر حدیث به گونه کلى گفتار پیغمبر (صلى
ّللا علیه و آله و سلم) را در جنگ تبوک ،همانند صحیح بخارى جداگانه
آورده است.
در سنن ابن ماجه نیز عین این مطلب آمده است .و نیز در سنن ترمذى
مطلبى بر این اضافه دارد که معاویه روزى به سعد گفت :چرا ناسزا به ابو
تراب (یعنى على نمیگوئى؟!
گفت :من سه مطلب را به خاطر دارم که پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و
سلم) درباره على (علیه السالم) فرمود ،هنگامى که به یاد این سه مطلب
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میافتم نمیتوانم به او ناسزا بگویم  .سپس یکى از این سه مطلب را جریان
جنگ تبوک و جمله اى را که پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) در حق
على (علیه السالم) فرمود ،ذکر مى کند.
در کتاب مسند احمد در حدود ده مورد اشاره به این حدیث شده است که
گاهى در آن از جنگ تبوک سخن به میان آمده و گاهى بدون ذکر جنگ
تبوک این جمله بطور کلى بیان گردیده است.
در یکى از این موارد نقل مى کند که ابن عباس نشسته بود جمعى نزد او
آمدند و به او گفتند (ما با تو سخنى داریم) ابن عباس گفت :من با شما مى
آیم ...تا آنجا که میگوید  :ابن عباس داستان جنگ تبوک و گفتار پیامبر
(صلى ّللا علیه و آله و سلم) را نقل کرد و در آخر آن اضافه نمود" :انه ال
ینبغى ان اذهب اال و انت خلیفتى" شایسته نیست که من بروم مگر اینکه تو
جانشین من باشى.
در کتاب خصائص نسائى نیز عین این حدیث آمده است و همچنین در کتاب
مستدرک حاکم و تاریخ الخلفاء سیوطى و صواعق المحرقه ابن حجر و
سیره ابن هشام و سیره حلبى و کتب بسیار دیگر؛ و میدانیم این کتب از
کتابهاى معروف و درجه اول اهل تسنن است.
قابل توجه اینکه حدیث فوق را تنها سعد بن ابى وقاص از پیامبر (صلى ّللا
علیه و آله و سلم) نقل نکرده است بلکه عده اى از صحابه که تعداد آنها
بیش از بیست نفر است آنرا نقل کرده اند :از جمله جابر بن عبد هللا و ابو
سعید خدرى و اسماء بنت عمیس و ابن عباس و ام سلمه و عبد هللا بن
مسعود و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابو ایوب و جالبتر اینکه معاویه و
عمر بن خطاب نیز این حدیث را از پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) نقل
کرده اند.
محب الدین طبرى در ذخائر العقبى نقل مى کند که مردى نزد معاویه آمد و
سؤ الى از او کرد ،معاویه در پاسخ گفت :این مساله را از على (علیه
السالم) بپرس او بهتر میداند ،مرد گفت :اى امیر مؤ منان! (منظورش
معاویه بود) جواب تو در این باره از جواب على (علیه السالم) نزد من
خوشتر است ،معاویه گفت :سخن بدى گفتى و سپس گفت" :پیامبر (صلى ّللا
علیه و آله و سلم) در حق على (علیه السالم) این جمله را فرمود" :انت منى
بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى" ،سپس افزود هنگامى که عمر
مطلبى برایش مشکل میشد از على (علیه السالم) مى پرسید.
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ابو بکر بغدادى در تاریخ بغداد از عمر بن خطاب چنین نقل مى کند :مردى
را دید که به على ناسزا میگوید ،عمر گفت ::من گمان میکنم مرد منافقى
باشى! ،براى اینکه از پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) شنیدم میفرمود:
"انما على منى بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى".

حدیث منزلت در چند مورد
نکته دیگر اینکه بر خالف آنچه بعضى تصور میکنند پیامبر (صلى ّللا علیه
و آله و سلم) این سخن را تنها در جنگ تبوک نفرموده ،بلکه در چندین
مورد دیگر نیز این جمله از او شنیده شده است ،از جمله اینکه :در یوم المؤ
اخاة اول  ،یعنى در نخستین مرتبه که پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم)
در مکه میان یارانش پیمان برادرى بست ،على (علیه السالم) را در این
پیمان  ،براى خودش انتخاب نمود و فرمود:
" انت منى بمنزله هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى"
یوم المؤاخاة ثانیه
یعنى روز دیگرى که در مدینه میان مهاجر و انصار پیمان برادرى برقرار
ساخت باز در اینجا على (علیه السالم) را به عنوان برادرى خود انتخاب
نمود و این جمله را به او فرمود:
" و انت منى بمنزلة هارون من موسى غیر انه ال نبى بعدى و انت اخى و
وارثى"
ام سلیم که از زنان با شخصیت و از دعوت کنندگان به سوى اسالم بود و
پدر و برادرش در میدان جهاد در خدمت پیغمبر (صلى ّللا علیه و آله و
سلم) شربت شهادت نوشیدند ،و به خاطر اینکه شوهرش ،دعوت اسالم را
نپذیرفت از او جدا شد .گهگاه پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) براى
دیدنش به خانه او مى آمد (و او را تسلى میداد) روزى به او فرمود:
"اى ام سلیم ان علیا لحمه من لحمى و دمه من دمى و هى منى بمنزلة
هارون من موسى" ( على گوشتش از گوشت من و خونش از خون من و او
نسبت به من همانند هارون است نسبت به موسى.).
ابن عباس میگوید :روزى عمر بن خطاب گفت :نام على را به بدى نبرید
زیرا من از پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) سه جمله درباره او شنیدم
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که اگر یکى از آنها را میداشتم از آنچه آفتاب بر آن میتابد نزد من محبوبتر
بود ،من و ابوبکر و ابو عبیده و جمعى از اصحاب پیامبر (صلى ّللا علیه و
آله و سلم) نزد او بودیم و پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) تکیه بر على
کرده بود ،دست بر شانه او زد سپس فرمود:
"انت یا على اول المؤمنین ایمانا و اولهم اسالما ثم قال انت منى بمنزلة
هارون من موسى"
اى على تو نخستین مردى هستى که به خدا ایمان آوردى و نخستین کسى
هستى که اسالم را پذیرفتى ،تو نسبت به من همانند هارون به موسى
هستى".
در آن روز که پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) دستور داد درهاى خانه
هائى که به مسجد (منظور مسجد پیامبر است) گشوده میشد ،بسته شود و
تنها در خانه على (علیه السالم) را باز گذارد ،جابر بن عبد هللا نقل مى کند
که به على (علیه السالم) فرمود:
"انه یحل لک من المسجد ما یحل لى و انک منى بمنزلة هارون من موسى
اال انه ال نبى بعدى"
(آنچه از مسجد براى من مجاز است براى تو نیز مجاز است زیرا تو نسبت
به من همانند هارون نسبت به موسى هستى).
مواردی که در باال ذکر شد غیر از جریان غزوه تبوک است ،همه را از
کتب معروف اهل تسنن آورده شد ،و گرنه در روایاتى که از طرق شیعه
وارد شده ،موارد دیگرى نیز از پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) نقل
شده که این جمله را فرمود.
از مجموع اینها به خوبى استفاده مى شود که حدیث منزلت ،موضوعى
نبوده است که اختصاص به داستان تبوک داشته باشد بلکه یک فرمان
عمومى درباره على (علیه السالم) براى همیشه بوده است؛
و از اینجا نیز روشن مى شود ،اینکه بعضى از دانشمندان اهل سنت مانند
آمدى تصور کرده اند که این حدیث متضمن حکم خاصى در مورد جانشینى
على (علیه السالم) در غزوه تبوک بوده است و ربطى به سایر موارد
ندارد ،به کلى بى اساس است ،زیرا پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) به
مناسبتهاى مختلف و در جریانهاى گوناگون این جمله را تکرار فرموده و
این نشان مى دهد که یک حکم عمومى است.
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محتواى حدیث منزلت
اگر با بی نظرى حدیث فوق را بررسى کنیم و از پیشداوریهاى تعصب آمیز
و بهانه جوئیها ،خود را برکنار داریم ،از این حدیث استفاده میکنیم که على
(علیه السالم) تمام مناصبى را که هارون نسبت به موسى (علیه السالم) و
در میان بنى اسرائیل داشت  -به جز نبوت  -داشته است ،زیرا لفظ حدیث
عام است و استثناء جمله "اال انه ال نبى بعدى" نیز این عمومیت را تاکید
مى کند ،و هیچگونه قید و شرطى در حدیث وجود ندارد ،که آن را
تخصیص بزند.
بنابراین امور زیر را از حدیث میتوان استفاده کرد:
على (علیه السالم) باالترین و افضل امت بعد از پیامبر (صلى ّللا علیه و
آله و سلم) بود ،همانگونه که هارون چنین مقامى را داشت .على (علیه
السالم) وزیر پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) و معاون خاص و پشتیبان
او و شریک در برنامه رهبرى او بود ،زیرا قرآن همه این مناصب را
براى هارون ثابت کرده است آنجا که از زبان موسى میگوید:
"و اجعل لى وزیرا من اهلى هارون اخى ،اشدد به ازرى و اشرکه فى امرى
"( 18وزیرى از خاندانم براى من قرار ده ،هارون برادرم را ،نیروى مرا به
او افزایش ده ،و او را در برنامه من شریک ساز).
على (علیه السالم) عالوه بر برادرى عمومى اسالمى  ،مقام خاص اخوت و
برادرى اختصاصى و معنوى پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) را دارا
بود .على جانشین و خلیفه پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) بود و با
وجود او هیچکس دیگر چنین شایستگى را نداشت.

پاسخ به ایراداتی پیرامون حدیث منزلت
جمعى از متعصبان ایرادهائى به حدیث فوق دارند  ،ولی باید اظهار تاسف
کرد که چرا پیشداوریهاى حساب نشده به عده اى اجازه نمیدهد حقایق
روشن را بپذیرند ،ولى قسمتى از آنها که قابل طرح و گفتگو است ذیال از
نظر میگذرانیم :از جمله :
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ایراد اول :اینکه می گویند حدیث منزلت فقط راجع به واقعه تبوک بوده نه
برای همیشه .
پاسخ برخی ایرادات از بحثهاى گذشته به خوبى روشن شد که بر خالف
تصور این ایراد کنندگان حدیث مزبور ،در یک واقعه و تنها در واقعه
تبوک صادر نشده بلکه در موارد متعددى ،به عنوان یک قانون کلى ذکر
شده است که ما چند مورد آنرا با ذکر اسنادش از کتب دانشمندان اهل تسنن
در بحثهاى گذشته آوردیم.
از این گذشته ماندن على (علیه السالم) در مدینه یک کار ساده به منظور
نگهدارى زنان و کودکان نبود ،بلکه اگر هدف این بود از بسیارى از افراد
دیگر این کار ساخته بود و پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) بزرگترین
قهرمان شجاع سپاهش را براى هدف کوچکى آن هم در زمانى که به
مبارزه یک امپراطورى بزرگ (امپراطورى روم شرقى) میرفت
نمیگذاشت ،پیدا است هدف این بوده که در غیبت طوالنى او دشمنان
فراوانى که در اطراف مدینه بودند و منافقانى که در خود مدینه وجود
داشتند از فرصت براى درهم کوبیدن مدینه ،کانون اسالم ،استفاده نکنند،
تنها کسى که میتوانست این مرکز حساس را حفظ و نگهدارى کند ،على
(علیه السالم) بود.
ایراد دوم – میدانیم – و در تواریخ مشهور آمده است – که هارون در
زمان خود موسى (علیه السالم) از دنیا رفت ،بنابراین تشبیه به هارون،
اثبات نمیکند که على (علیه السالم) بعد از پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و
سلم) جانشین او باشد.
شاید این مهمترین ایرادى است که به این حدیث شده است ،ولى جمله "اال
انه ال نبى بعدى" پاسخ این ایراد را به خوبى مى دهد ،زیرا اگر گفتار
پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) که میگوید تو به منزله هارون نسبت به
من هستى ،مخصوص به زمان حیات پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم)
بود ،جمله "اال انه ال نبى بعدى" هیچ لزومى نداشت ،زیرا وقتى سخن
مخصوص به زمان حیات پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) باشد ،در باره
بعد از او سخن گفتن کامال نامناسب است .
بنابراین وجود این استثناء به خوبى نشان مى دهد که گفتار پیامبر (صلى ّللا
علیه و آله و سلم) ناظر به زمان بعد از مرگ او نیز بوده است منتها براى
اینکه اشتباه نشود و کسانى على (علیه السالم) را به نبوت بعد از پیامبر
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(صلى ّللا علیه و آله و سلم) بر نگزینند ،میفرماید « :تو همه این مقامها
را دارى ولى بعد از من پیامبر نخواهى بود».
بنابراین مفهوم کالم پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) این مى شود که تو
تمام مقامات هارون را دارى ،نه تنها در حیات من ،بعد از وفات من هم این
مقامات ادامه خواهد یافت (جز مقام نبوت)؛ و به این ترتیب روشن مى شود
که تشبیه على (علیه السالم) به هارون از نظر مقامات است نه از نظر
مدت ادامه این مقامات ،هارون نیز اگر زنده میماند مسلما هم مقام جانشینى
موسى را داشت و هم مقام نبوت را؛
و با توجه به اینکه هارون طبق صریح قرآن هم مقام وزارت و معاونت
موسى (علیه السالم) را داشت و هم شریک در رهبرى (تحت نظر موسى
بود ،و هم پیامبر بود ،تمام این مقامات بجز نبوت براى على (علیه السالم)
ثابت میگردد ،حتى بعد از وفات پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) به
گواهى جمله "اال انه ال نبى بعدى".
ایراد سوم – ایراد دیگرى که در این زمینه شده است این است که الزمه
استدالل به این حدیث آن است که على حتى در زمان پیامبر (صلى ّللا علیه
و آله و سلم) منصب والیت و رهبرى امت را داشته است ،در حالى که دو
امام و دو رهبر در عصر واحد ممکن نیست؟
ولى با توجه به یک نکته پاسخ این ایراد نیز معلوم مى شود و آن اینکه
بدون شک هارون نیز در عصر موسى (علیه السالم) مقام رهبرى بنى
اسرائیل را داشت ،ولى نه یک رهبر مستقل بلکه رهبرى که زیر نظر
موسى (علیه السالم) انجام وظیفه میکرد ،على (علیه السالم) نیز در زمان
پیامبر (صلى ّللا علیه و آله و سلم) معاون او در مساله رهبرى امت اسالم
بود و بنابراین بعد از وفات او رهبر مستقل محسوب خواهد گشت.
در هر حال حدیث منزلت که از نظر اسناد از محکمترین روایات اسالمى
است که در کتب تمام گروههاى مسلمین بدون استثنا آمده است ،از نظر
داللت نیز براى اهل انصاف در زمینه افضلیت على (علیه السالم) نسبت به
تمام امت و همچنین جانشینى بال فصل او نسبت به پیامبر (صلى ّللا علیه و
آله و سلم) روشن است ،ولى عجیب این است که بعضى نه تنها داللت
حدیث را بر خالفت نپذیرفتند ،بلکه گفته اند کمترین فضیلتى را نیز براى
على (علیه السالم) ثابت نمى نماید و این براستى حیرت آور است؟ الحمدهلل
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جلسه سوم
عید قربان

عید قربان
عید سعید قربان را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
حضرت ابراهیم (ع) بنابر رؤیای صادقه ای که دیده بود مأمور قربانی
کردن فرزندش شد .در هنگام قربانی ،ابراهیم پیشانی پسرش را بر زمین
نهاد و تیغ تیز بر حلق او گذارد اما کارد گردن او را نبرید و سرانجام
هنگامی که پدر و پسر تسلیم بودن کامل خود در برابر فرمان الهی را نشان
دادند ،خداوند عمل او را قبول نمود ،و ابراهیم به جای قربانی فرزندش
قوچی را که جبرئیل آورده بود قربانی نمود.
قرآن کریم در این زمینه می فرماید( :ابراهیم) گفت :پسرم! من در خواب
دیدم كه تو را ذبح مىكنم ،نظر تو چیست؟ گفت :پدرم! هر چه دستور دارى
اجرا كن ،به خواست خدا مرا از صابران خواهى یافت! هنگامى كه هر دو
تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاك نهاد او را ندا دادیم كه :اى
ابراهیم! آن رؤیا را تحقق بخشیدى ( ،و به مأموریت خود عمل كردى)! ما
این گونه ،نیكوكاران را جزا مىدهیم! این مسلما ً همان امتحان آشكار
19
است.
حضرت ابراهیم (ع) عزیزترین و محبوب ترین شخص زندگیش یعنی
فرزند برومندش اسماعیل را بخاطر رضایت الهی و تسلیم شدن در برابر
اوامر موالیش ،در روز عید قربان به قربانگاه آورد تا قربانی کند و
رضایت الهی را جلب نماید .حضرت ابراهیم (ع) از امتحان بزرگ الهی
موفق بیرون آمد و لذا نزد خداوند عزیز شد و عظمت یافت و شد خلیل هللا.

پیام های عید قربان
یکی از پیامهای عید قربان این است که:
پاداش عظیم الهی بعد از موفقیت در امتحانات الهی نصیب انسان خواهد شد
همچنانکه حضرت ابراهیم (ع) پس از موفقیت در امتحانات الهی ،پاداش
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عظیم الهی را دریافت کرد .بنابراین ،باید سختی ها و مشکالت ناشی از
امتحان الهی را تحمل کنیم و صبور و بردبار باشیم.
و یکی دیگر از پیامهای عید قربان این است که:
در برابر دستورات الهی چون و چرا نکنیم و تسلیم محض پرودگار باشیم
همچنانکه حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) هردو تسلیم دستور
الهی شدند و به قربانگاه آمدند تا ابراهیم عزیزترین فرزندش را قربانی کند
و اسماعیل نیز حاضر شد که در راه خدا قربانی شود.
و نیز یکی دیگر از پیامهای عید قربان این است که:
اگر میخواهیم به خداوند تقرب پیدا کنیم ،اگر می خواهیم رشد معنوی پیدا
نماییم ،اگر می خواهیم سعادت و کمال حقیقی نصیب مان گردد ،اگر می
خواهیم خداوند عاشق ما شود ،اگر می خواهیم عزیز دردانه خدا گردیم،
اگر می خواهیم خداوند ما را مورد توجه و عنایت ویِژه قرار دهد ،باید
بخاطر خدا از عزیزترین هایمان و افراد و چیزهایی که برایمان خیلی
ارزشمند و عزیز هستند بگذریم و تسلیم محض اوامر الهی گردیم.
ممکن است برخی افراد در اثر وسوسه های شیطانی ،غفلت و هواهای
نفسانی ،به گناه و معصیت عادت نموده باشند و گناه برایش عزیز شده
باشد ،و یا کسی به غیبت و دروغ و ...عادت نموده باشد  ،انسان باید همه
آن گناهان را بخاطر جلب رضایت الهی ترک کند و تسلیم بی چون و چرای
اوامر الهی گردد تا نزد خداوند عزیز شود و اگر کسی نزد خداوند عزیز
شد سعادت دنیا و آخرت نصیبش خواهد شد.

ابراهیم به تنهایی امت بود
در قرآن کریم خداوند متعال در باره حضرت ابراهیم (ع) می فرماید:
«إِ َّن إِبْراهِیم كان أُ َّمةً» .20سؤالی که در این جا مطرح می شود این است
که چگونه می توان واژه امت را بر حضرت ابراهیم (ع) اطالق کرد؟
برای این اطالق چند تفسیر وجود دارد:
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اول – در مفردات راغب آمده است که منظور از امت بودن این است که
او در عبادت خداوند ،قائم مقام یک گروه به شمار می آید .می گویند :فالنی
به خودی خود یک قبیله است یا این که قبیله در شخص او گرد آمده است.
به این دلیل که او واجد همه مفاهیم ارزشی و اجتماعی و فرهنگی امت می
باشد که نقشها بین افراد آن توزیع شده است .شاید این امر در شخصیت
متکاملی تبلور یابد که عصاره امت به شمار می آید .یعنی قدرت و بالندگی
و وجاهت امت به شمار می آید .به این جهت او معادل شخصت همه امت
به شمار می آید.
دوم – ابراهیم (ع) در جایگاه رهبری قوی و الگوی نیکو قرار داشته و
معلم بزرگ انسانیت به شمار می آید که باید به او اقتدا نمود و از او
آموخت و در برابر او خضوع کرد .درست به مانند این که او در درون
خود همه مردم را دارد .گفته شده است که امت اسم مفعول است که بر
کسی اطالق می شود که مردم به او اقتدا می کنند و در برابر او خضوع به
خرج می دهند.
سوم – ابراهیم (ع) با عقل و روح و عبادت خود رمز وحدانیت و یگانه
پرستی بود .آن هم در محیطی که تهی از یکتا پرستی بود .زیرا آن جامعه
بت می پرستید و در برابر شرک و بت پرستی خضوع می کردند .بنابراین
او در برابر امت مشرک ،امت موحد و یکتاپرستی به شمار می رفت .مانند
کلی که در فرد منحصر شود.
چهارم – ابراهیم (ع) خاستگاه امتی مکتبی و یکتاپرست بود .یعنی این که
به واسطه وجود او امت به وجود آمد .از این رو واژه امت برای تعریف
خود او به کار رفت .شاید این مفاهیم را بتوان در این شعر شاعر دید که
سروده است( :برای خداوند عجیب نیست که دنیایی را در فرد واحدی گرد
بیاورد) .
در بعضی از روایات آمده است :عبدالمطلب در روز قیامت به تنهایی یک
امت مبعوث می شود .او ابهت پادشاهان و سیمای پیامبران را دارد .زیرا
او در محیط سراسر شرک و عبادت بتان ،از توحید دفاع کرد( .همان گونه
که در سفینة البحار ج ،9ص  12چنین آمده است. ).
با توجه به چنین تفسیرهایی که در بعضی از جوانب خود از روی حقیقت یا
مجاز با معنای لفظی هم خوانی دارد ،با شخصیت ابراهیم (ع) بر می
خوریم .اویی که ویژگیهای انسانی که شخصیت امت را دارد ،گرد آمده
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است و در پویش رسالت او تداوم می یابد و روحیات جمعی در قالب یک
فرد همگرایی حاصل می کنند.
شاید راز این مطلب این باشد که افراد مکتبی و رسالتمدار خصوصا ً
پیامبران ،همه فعالیتهای نظری و عملی شان در عرصه دعوت ،از شخص
و فردیتشان نشأت نمی گیرد که در آن خود به زندانی تبدیل می شود که آنها
را از دیگران بازداشته و روح تدوام و ارتباط را در آنها می کُشد و از بین
می برد بلکه آنان از خالل روح رسالتمداری حرکت می کنند که رسالت در
شخصیتشان تداوم می یابد تا این که امت را در حرکت رسالت در بر می
گیرند .در چنین حالتی است که مانع موجود بین روح فرد و روح گروه از
بین می رود.
طاعت مطلق
«قانِتًا ِلِلِ» مطیع خداوند است و از او اطاعت می نماید .زیرا ایمان در
عمق جان او ریشه دارد .این که انسان تابع خداوند باشد ویژگی شخصیت
او به شمار می آید .این ویژگی یک حرکت عملی صرف نیست بلکه در
نگاه معرفتی به عظمت خداوند و جایگاه ربوبی مطلق او ،صفتی انسانی به
شمار می آید.
«حنِی ًفا» در اندیشه و عمل از تندروی و انحراف به دور و از تمایالت
روانی و احساسی بی پایه و دور از مبانی عقلی و روحی برکنار می باشد.
بلکه او در اخالص به حقیقت واالی معتدالنه در راه راست گام می نهد.
خط توحید نشان دهنده این راه راست است که فقط به حالت فکری عقلی و
احساسی منحصر نمی شود بلکه همه جایگاههای رضایت و محبت الهی و
اوامر و نواهی الهی و مفاهیم انسانی که انسان را به سوی افقهای معرفت
الهی و رویکرد به اسرار عظمت خداوندی اوج می دهد ،را شامل می شود.
«ول ْم یكُ مِ ن الْ ُم ْ
ش ِركِین 21زیرا او در روح و اندیشه و باور خود به بهترین
صورت ،توحید را داشت و چه توحیدی ناب تر از این که همه چیز را به
خداوند تسلیم نمایی .تا جایی که اگر مخیر گذاشته شود بین این که از
خداوند اطاعت نماید و فرزند خود را ذبح نماید و این که تسلیم عواطف
پدرانه خود شود و از این دستور سرپیچی نماید ،او تسلیم شدن به خداوند را
بر تبعیت از احساسات و عواطف خود ترجیح می دهد.
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«شاك ًِرا ِِلنْعُمِ هِ» او نعمتهایی را که خداوند به او و اطرافیان او عنایت
نموده است سپاس می گوید و تأکید می دارد همه آن چیزهایی که به او و
مردم دیگر داده شده است نعمتهای الهی می باشند و همه آن چیزهایی که به
نیازهای فردی و اجتماعی مردم مربوط می شوند از خداوند متعال می
باشند .به گونه ای که اگر خداوند یک آن این نعمتها را از آنها بگیرد،
زندگی بر آنها تنگ می شود و آنان نمی توانند این منابع را از جاهای
دیگری تأمین کنند.
به این ترتیب ابراهیم (ع) ایستاد و تا همه این نعمتهایی را که کسی یارای
شمردن آنها را ندارد ،به نمایش بگذارد .زیرا این نعمتها از شمارش بیرون
هستند .ابراهیم (ع) خواست که این نعمتها را با واژه شکر و عمل صالحی
که او را به خداوند نزدیک می نماید ،سپاس گوید .عمل صالح شکر عملی
به شمار می آید و واالترین نوع سپاس و تشکر را نشان می دهد.

الطاف الهی به ابراهیم (ع)
«اجْ تباه» یعنی این که خداوند پس از آزمایش و امتحان توان موضعگیری و
اصالت حق و صفای حجت و برهان ،او را برای رسالت خویش برگزید.
به گونه ای که رسالت با روح او آمیخته شده بود و رسالت به عنوان بخشی
از وجودش در زندگی او تبارز یافته بود.
صراطٍ ُّمسْتق ٍِیم» .خداوند متعهد شده است که پیامبران خود را
«وهداهُ ِإلى ِ
از نظر روحی و عملی هدایت نماید تا این که از چنان دیدگاه روشنی
برخوردار باشند که معرفت به خداوند را در اختیار انسان قرار دهند و قلب
او را به سوی مفاهیم رسالت در خط نبوت بگشایند .همان خطی که راه
راست را برای انسان معین می نماید و هیچ گونه انحراف و گژی در آن
راه ندارد و از این طریق خط مشی را برای او طراحی می نماید.
«وآتیْناهُ فِي الْ ُّدنْیا حسنةً» شاید منظور از آن معیشت پاک باشد و شاید هم
منظور نبوت باشد که به واسطه آن مقام و منزلتش رفعت می یابد« .و ِإنَّهُ
صالِحِ ین» .22صالحان به واسطه عمل و دعوت و جهادشان
فِي اآلخِ رةِ لمِ ن ال َّ
به درجات عالی از رضایت و نعمتهای الهی نائل می شوند .میزان
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تأثیرگذاری خط مکتبی ابراهیم (ع) آن چنان توسعه می یابد که خداوند آن
را عنوانی برای همه رسالتهای پس از آن قرار می دهد.
تا این زمان حضرت محمد (ص) فرا رسید« .ثُ َّم أ ْوحیْنا ِإلیْك أ ِن اتَّ ِب ْع مِ لَّة
إِبْراهِیم حنِیفًا وما كان مِ ن الْ ُم ْ
ش ِركِین»  . 23پس اگر ملت و امت بودن
ابراهیم (ع) این است که توحید یگانه برای خداوند باشد و هر گونه شریکی
برای آن نفی شود و سیمای عقل و قلب و ذات انسان یکسره تسلیم خداوند
شود ،پروردگار از پیامبر اسالم هم می خواهد که از این روش دعوت
پیروی نماید و با این خط رسالت حرکت نماید .به این ترتیب اسالم موجود
در دعوت محمدی از این روش دور نمی باشد .شاید تأکید بر صفت حنیف
و یکتاپرست ابراهیم (ع) و نفی بت پرستی از او برای این باشد که تبلور
یک ملت است و باید نام او به سیمای زنده این امت تبدیل شود.

طلب بخشش ابراهیم (ع) برای پدر
اما این که ابراهیم (ع) از طلب بخشش برای پدر خود سخن می گوید و به
او وعده می دهد .در فرمایش الهی آمده است« :قال سال ٌم علیْك سأسْتغْف ُِر لك
ربِي إِنَّهُ كان بِي ح ِفیًّا» .24این امر در باره ماهیت ایمان انسان مؤمن و
امکان روی آوردن به نزدیکان مشرک خود ،یک مسأله فکری را دامن می
زند .زیرا این امر چنین القا می نماید که بین این دو مسأله منافات وجود
دارد یا نشانه انحراف او از اخالص نسبت به ایمان می باشد.
ولی شاید از بدیهیات ایمان فرد این باشد که ممکن است در شخصیت او
احساس با اندیشه تالقی حاصل نماید و موضعگیری عاطفی او بازتابی از
موضعگیری فکری و اعتقادی او باشد .اگر چنین باشد نشان می دهد که این
خط اعتقاد است که در جایگاه تصمیم گیری فرد قرار دارد .زیرا اندیشه
فقط در فضای عقیده و ایمان نیست که در زوایای ذهنیت باقی بماند .بلکه
بخشی از موضع داخلی است که با زندگی وارد تعامل شده است و بر این
اساس جزئیات موضع گیری او را تعیین می نماید.
این آیه خواسته است که به موضع پیامبر و همراهان مؤمن او را در برابر
مشرکان بپردازد و در این باره موضع ابراهیم (ع) را مورد بازخوانی
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قرار داده است .به نظر می رسد که نزدیکان مشرک پیامبر یا نزدیکان
مشرک مؤمنان و دوستانشان این انتظار را داشتند یا فکر می کردند که
رابطه طبیعی قرابت یا دوستی می تواند مبنایی برای تحقق بعضی از
امتیازات در عرصه واقعیت باشد.
شاید این مسأله برای مشرکان به این اندازه مطرح نباشد اما ممکن است در
شرایط عاطفی در ذهن بعضی از مؤمنان چنین خطور نماید که می توانند
برای نزدیکان و دوستان خود طلب بخشش کنند و از پیامبر بخواهند که
برای اینان طلب بخشش نماید .عین همین امر برای منافقان نیز مطرح می
باشد .شاید آنان معتقد بودند که وقتی ابراهیم (ع) برای پدر کافر خود طلب
بخشش می نماید ،به نظرشان آمد که این درخواست پیامبر جای تعجب
ندارد و انحراف از خط ایمان به شمار نمی آید.
همین امر در فرمایش الهی آمده است« :ما كان لِلنَّبِي ِ والَّذِین آمنُواْ أن
یسْتغْف ُِرواْ لِلْ ُم ْ
ش ِركِین ول ْو كانُواْ أُ ْولِي قُ ْربى»  25زیرا استغفار در حال شرک،
به این معناست که شرک حالتی حاشیه ای در انحراف انسان در نظر گرفته
شود .درست به مانند گناهان آنی که قابلیت بخشش را دارند .این به معنای
خفیف شمردن مسأله توحید الهی و نقش آن در اعتقاد انسان و تأثیر آن بر
همه جوانب دیگر و نشانه روحی احساس عمیق به عظمت خداوند است .در
حالی که شرک ستمی عظیم به شمار می آید که امکان ندارد خداوند آن
بخشاید .حال آن که این امکان وجود دارد خداوند معصیتهای دیگر را
ببخشد.
ي ال تُ ْ
الِل إِ َّن الش ِْرك
ش ِر ْك بِ َّ ِ
همان گونه که در فرمایش الهی آمده است« :یا بُن َّ
لظُلْ ٌم عظِی ٌم» ( 26یادآور شو ) زماني را كه لقمان به پسرش گفت  -در حالي
كه او را پند ميداد  -پسر عزیزم ! ( چیزي و كسي را ) انباز خدا مكن ،
واقعا ً شرك ستم بزرگي است.
و نیز فرموده استِ « :إ َّن ّللا ال یغْف ُِر أن یُ ْ
شرك بِ ِه ویغْف ُِر ما دُون ذلِك لِمن
یشاء»( 27بیگمان خداوند شرك ورزیدن به خود را ( از كسي ) نميآمرزد
و بلكه پائینتر از آن را از هركس كه بخواهد ( و صالح بداند ) ميبخشد .
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هر كه براي خدا انباز بگیرد  ،به راستي بسي گمراه گشته است ( و خیلي
از حق پرت شده است ) .
از این رو هر چه قدر عاطفه فشار بیاورد امکان ندارد پیامبر چنین کاری
کرده باشد و دیگران و مؤمنان نیز نمی توانند چنین کاری را از پیامبر
بخواهند .زیرا مسأله توحید و شرک ،اساسی برای دو موضع متضاد است
که یکی راه هدایت و توحید را در پیش می گیرد و دیگری راه گمراهی و
شرک را در پیش می گیرد و نمی توانند به هیچ وجه در زندگی یک جا
شوند و نمی توانند در یک قلب جای بگیرند.
مؤمنان هم باید چنین موضعی را در قبال مشرکان بگیرند و استغفار برای
صحابُ الْجحِ یم» .زیرا می
ایشان را رد کنند« .مِ ن بعْ ِد ما تبیَّن ل ُه ْم أنَّ ُه ْم أ ْ
دانند که بین شرک و سرنوشت تاریک و سیاه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد
و آتش جهنم در انتظار مشرکان قرار دارد .یعنی این که آنان از رحمت و
رضایت خداوند دور هستند که مؤمنان باید از اینان فاصله بگیرند.
ولی چگونه می توان موضع ابراهیم (ع) را تفسیر کرد .همان ابراهیمی که
در اوج توحید ناب و رویارویی خشونت آمیز با انواع شرک قرار دارد .از
این موضع خداوند در آیه دیگری هم سخن گفته است .وقتی که ابراهیم (ع)
خطاب به پدرش می فرماید« :سأسْتغْف ُِر لك ر ِبي ِإنَّهُ كان ِبي ح ِفیًّا» 28؟ آیا
این کار تسلیم شدن در برابر عاطفه به ضرر عقیده است؟ آیا می توان چنین
تفسیری را برای این پیامبر بزرگ قبول کرد؟ آن هم انسانی که فقط صاحب
عقیده به شمار نمی آید بلکه در کنار آن پیامبری صاحب رسالت به شمار
می آید که می خواهد مردم را بر اساس پیروز گرداندن اندیشه و عقیده بر
احساس و عاطفه تغییر دهد؟
تصمیم دشوار
ار إِبْراهِیم
قرآن به این پرسش پاسخ می دهد و می فرماید« :وما كان ا ْ
ستِغْف ُ
ِِلبِی ِه ِإالَّ عن َّم ْوعِدةٍ وعدها ِإیَّاهُ» او این آرزو را داشت که او به راه راست
بیاید و به سوی خداوند بازگردد .زیرا بر این اعتقاد بود که ممکن است
وضعیت انحرافی او حالتی گذرا باشد که در شخصیت او عمق و ریشه
ندارد ،شاید او از محیط پیرامونی خود متأثر شده باشد ،شاید او از قوم خود

 28مریم 47

38

و عشیره خود تأثیر پذیرفته باشد که نمی خواست از آنها دور شود و از راه
عبادی آنان فاصله بگیرد.
در چنین اوضاعی ابراهیم (ع) این امید را داشت که این انحراف از پدرش
زدوده شود .استغفار ابراهیم (ع) برای این بود که می خواست پدرش
هدایت شود تا این که قلبش باز شود  .اندیشه اش صفا یابد و احساساتش
اوج بگیرد و زندگی اش نورانی شود و از نزدیکترین راه به خداوند
نزدیک شود .شاید به این می اندیشید که به اعتقاد انسانی کمک کرده باشد
و عاطفه در خدمت رسالت قرار بگیرد ،شاید به اینان می خواست چنین القا
نماید که احساس رحمت و مهرورزی آنان را در بر بگیرد تا این که شاید
حقیقت را در احساس خود در بربگیرند و حقیقت را در اندیشه های خود هم
در بر بگیرند.
این آرزو در روح و ضمیر و عقل او رشد می کرد تا این که به همه
تجارب و روشها و احساسات او راه یافت .ولی این آرزو کم کم رنگ
باخت تا این که در خاک فرو رفت و حقیقت برای او روشن شد .و برای او
روشن شد که کفر این فرد حالتی آنی نیست بلکه اعتقادی مسحتکم می باشد.
کفر در اندیشه انحرافی این انسان تبلور یافته است .زیرا او در اندیشه و
عمل خود دشمن خداوند است .او نسبت به سنگهایی اخالص داشت که خود
با دست خویش ساخته و پرداخته بود و راضی نبود خداوندی را بپرستد که
وجود او را ساخته است .این انسان راضی نمی شد که بیندیشد و تأمل نماید
و گفتگو نماید تا این که خطای فکر و گمراهی راهش برمال شود بلکه با
اصرار فراوان از انحراف خود دفاع می نمود .زیرا از تغییر و دور شدن
از عقیده آبا و اجدادی خود که بت می پرستیدند و تابع شرک بودند ،می
ترسید.
«فل َّما تبیَّن لهُ أنَّهُ عد ٌُّو ِلِلِ» زیرا او اصرار داشت که به عبادت بتان ادامه
دهد و فرزندش ابراهیم (ع) را تحت فشار قرار داد و به دوری و اخراج از
خانواده تهدیدش نمود .او به دور از همه عواطف انسانی ،حتی در برنامه
قوم خود برای سوزاندن ابراهیم (ع) نیز مشارکت ورزید« .تب َّرأ مِ نْهُ» زیرا
خداوند از هر انسان دیگری به او نزدیکتر بود.
حتی اگر این انسان پدر او باشد .زیرا خداوند آفریدگار او بود که زندگی را
به او بخشیده بود و از طریق قوانین موجود در آن از جمله والدت از پدر،
وجود او را در هستی مدیریت می کرد .چرا که خداوند اول و آخر شکل
39

ِلواهٌ» او
دادن به وجود او در نظام هستی و زندگی می باشد« .إِ َّن إِبْراهِیم َّ
از معنویتی ناب و تابع و خاضع در برابر پروردگار برخوردار است.
همان خدایی که در موقع عبادت در برابر او می ایستد و از روی محبت و
اندوه و خشوع و عبادت  ،و بلکه خداوند را شفیع قرار می دهد و به او
توسل می جوید و در مواردی که قضا و اراده حتمی نمی دید ،از خداوند
درخواست می نمود.
ابراهیم (ع) و التزامات توحیدی
در مناجاتهای ابراهیم (ع) پس از ساختن بیت الحرام که مکه حرم امن بود،
می خوانیم که آن حضرت از خداوند خواست که صلح و ثبات را برای
مجاوران و زائران آن قرار دهد .همان کسانی که از اقصا نقاط زمین برای
حج می آیند .او با قدرت تمام ایمان توحیدی طلب می نماید تا او و
فرزندانش را از پرستش بتان دور گرداند .زیرا ممکن است بعضی از
کسانی که به سوی این خانه می آیند چیزهایی را وارد مناسک حج کنند.
زیرا خواست ابراهیم (ع) این بود که این خانه خانه ای برای توحید و
عبادتی ناب و طواف عبادی باشد.
در حالی که عملکرد بتان از طریق کسانی که آنها را می پرستیدند و به
سویشان دعوت می کردند ،برای این بود که مردم را از روی آوردن به
سوی ربوبیت مطلق و توحید خالص خداوند دور کنند.
اینها برخی از خطوط ابراهیمی برای التزامات توحیدی بود که ما را با خدا
پیوند می دهند و سعادت دنیا و آخرت را برای ما رقم می زنند .والحمد هلل
رب العالمین 29.الحمدهلل
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جلسه چهارم
بحثی در امامت
حضرت ابراهیم

بحثی در امامت حضرت ابراهیم
در قرآن می خوانیم:
اس ِإماما ً قال ومِ ن
« و ِإ ِذ ابْتلى ِإبْراهِیم ربُّهُ ِبكلِما ٍ
ت فأت َّم ُه َّن قال ِإنِي جا ِعلُك لِلنَّ ِ
30
ذُ ِریَّتِي قال ال ینا ُل ع ْهدِي الظَّالِمِ ین»
و ( به خاطر آورید ) آن گاه را كه خداي ابراهیم  ،او را با سخناني (
مشتمل بر اوامر و نواهي و تكالیف و وظائف  ،و از راههاي مختلف و با
وسائل گوناگون ) بیازمود و او ( به خوبي از عهده آزمایش برآمد و ) آنها
را به تمام و كمال و به بهترین وجه انجام داد  ( .خداوند بدو ) گفت  :من
تو را پیشواي مردم خواهم كرد .
(ابراهیم ) گفت  :آیا از دودمان من ( نیز كساني را پیشوا و پیغمبر خواهي
كرد ؟ خداوند ) گفت  ( :درخواست تو را پذیرفتم  ،ولي ) پیمان من به
ستمكاران نمي رسد ( بلكه تنها فرزندان نیكوكار تو را در بر ميگیرد ) .
ت »  :تكالیف و
توضیحات  « :إبْتلي »  :آزمود  .امتحان كرد  « .كلِما ٍ
اوامر  .از آن جمله  :ترك فرزند یگانه و دلبندش به همراه مادر در بیابان
برهوت و خالي از سكنه حجاز  ،و فرمان دادن بدو به این كه فرزند یگانه
خود اسماعیل را قرباني كند  « . 31أت َّم ُه َّن »  :آنها را به تمام و كمال انجام
داد « .جا ِع ٌل »  :سازنده . 32.
شرحی مبسوط بر امامت
قرآن امامت را از سوی خدا ،و جعل او را از «جانب رب العالمین» می
شمارد ،و در مورد حضرت ابراهیم(ع) می فرماید :و ِإ ِذ ابْتل ٰى ِإبْراهِیم ربُّهُ
اس ِإما ًما ۖ قال ومِ ْن ذُ ِریَّتِي ۖ قال ال ینا ُل
ِبكلِما ٍ
ت فأت َّم ُه َّن ۖ قال ِإنِي جا ِعلُك لِلنَّ ِ
ع ْهدِي الظَّالِمِ ین [( .یاد كنید] هنگامى كه ابراهیم را پروردگارش به تكالیفى
[بسیار مهم] آزمایش كرد  ،پس او همه را به طور كامل به انجام رسانید ،

 3030بقره 124
 31صافات 113 - 102 /
 32همان تفسیر نور دكتر مصطفی خرم دل .
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پروردگارش [به خاطر شایستگى او] فرمود  :من تو را براى همه مردم
پیشوا قرار دادم .
همانطور به ابراهیم و انبیاء الهی(ع) که انسان را در جهت فلسفه آفرینش
رهبری می کنند «امام» اطالق می شود و می فرماید« :وجعلْناهُ ْم أئِ َّمةً
صالةِ و ِإیتاء َّ
الزكاةِ ۖ وكانُوا
ی ْهدُون بِأ ْم ِرنا وأ ْوحیْنا ِإلیْ ِه ْم فِعْل الْخیْرا ِ
ت و ِإقام ال َّ
لنا عابِدِین» ( ،و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما [مردم را]
هدایت مىكردند  ،و انجام دادن كارهاى نیك و برپا داشتن نماز و پرداخت
زكات را به آنان وحى كردیم  ،و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند).
از انجا كه امامت مقامي االهي است که به برخي از پیامبران و بندگان
برگزیده ،عطا مي شود.
تفسیرها و برداشتهاي متعددي از امامت ارایه شده و بر همین اساس ،مباني
متفاوتي در فهم مقام امامت به وجود آمده است .امام به معني کسي است که
از او تبعیت مي شود.
معانی امامت در قرآن
اوالً  ،از آنرو که امامت همیشه مالزم با هدایت به معناى راهنمائى به راه
راست که بار مثبت دارد ،نیست؛ بلکه بر اساس کاربرد قرآنى واژه امامت
تنها چیزى که مى توان گفت همراه بودن امامت با نوعى نشان دادن یا
فراخواندن به چیزى .
یا به تعبیر دیگر پیشوائى و جلودارى از گروهى در مسیرى است؛ اعم از
اینکه مسیر درست و حق باشد یا نادرست و باطل .چنانکه همانندى
ساختارى دو آیه زیر نشان مىدهد:
«وجعلنا هم ائمة یهدون بامرنا»  33و ایه «و جعلناهم ائمةً یدعون الى
النار» 34دو امامت را بیان مي دارد  ،اماماني كه به امر خداوند هدایت مي
كنند  ،و اماماني كه بسوي اتش جهنم رهبري مي كنند  .ولي بر اساس آیه
 124سوره بقره و با استناد به آیات و روایات ،مقام امامت ،عهدي االهي
است که به جعل خدا صورت مي گیرد و از مقام نبوت و رسالت افضل

 33انبیا’ 73
 34قصص 41
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است .مقام امامت پس از ابتالئات االهي ،به حضرت ابراهیم (ع) عطا شده
است.
برخى از معارف و آموزههاى قرآن کریم به ظاهر ساده و آسان مىنماید؛
اما درک و فهم حقیقت آن ،تأمل زیادى مىطلبد .یکى از آن آموزهها،
موضوع امامت حضرت ابراهیمعلیه السالم است .امامت ابراهیم (ع) از
موضوعاتى است که در معنا و حقیقت آن دیدگاههاى گوناگونى از سوى
مفسران دارد.
قرآن کریم این حقیقت را به صراحت و وضوح بیان مىکند که حضرت
ابراهیمعلیه السالم پس از آزمایشها و امتحانهاى فراوان و متعدد به مقام
امامت برگزیده شد :و فرمود:
«و اذا ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للناس اماماً .قال و
35
من ذریتى قال ال ینال عهدى الظالمین».
«(به خاطر آورید) هنگامى که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود
و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد .خداوند به او فرمود :من تو را
امام و پیشواى مردم قرار دادم .ابراهیم عرض کرد :از دودمان من (نیز
امامانى قرار بده) خداوند فرمود :پیمان من به ستمکاران نمىرسد.».
با توجه به اینکه اتمام و پایان این آزمایشها در اواخر عمر حضرت
ابراهیمعلیه السالم بوده است و در نتیجه اعطاى مقام امامت در زمانى
صورت گرفته که ابراهیم پیامبر بوده است  .این پرسش مطرح مىشود که
مقام امامت چگونه مقام و منصبى است که ابراهیم به رغم نبوت و پیامبرى
اش فاقد آن بوده و سپس بدان نائل شده است؟
پاسخ بدین پرسش به ظاهر ساده ،فوق العاده دشوار است؛ زیرا نبوت و
پیامبرى خود نوعى امامت یا دست کم متضمن امامت است .چگونه ممکن
است پیامبر در بخش عمده دوره نبوت و پیامبریش فاقد مقام امامت باشد و
سپس بدان دست یابد؟! همین دشوارى باعث دیدگاهها شد كه به پنج دیدگاه
پرداخته مي شود. :
نویسنده این نوشتار 36با بررسى چهار دیدگاه :امامت به معناى نبوت،
رهبرى سیاسى ،پیشوایى پیامبران و راهنمایى باطنى به نقد و ارزیابى آنها
 35بقره 124
 36این نوشتار بر گرفته از انترنت است.
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پرداخته و خود با ارائه دیدگاه پنجمى (امامت به معناى پیشاهنگى در عمل)
بر این باور است که این دیدگاه با آیات قرآن سازگارتر مىنماید .ـ
 -1امامت = نبوت
بسیارى از مفسران اهل سنت امامت را در آیه ،به معناى نبوت گرفتهاند؛
بدین صورت که نخست امامت را به لحاظ مفهوم لغوى به مقتدا و پیشوا
بودن تعریف مىکنند آنگاه در مورد ابراهیمعلیه السالم به معناى پیشواى
دینى یا پیشوا در دین مىگیرند و آنرا مترادف با نبوت مىشمارند.
مراغى در این زمینه مىگوید« :قال انى جاعلک للناس اماما .اى انى
جاعلک للناس رسوالً یؤتم بک و یقتدى بهدیک الى یوم القیامة فدعا الناس
37
بالِل و توحیده و البرائة من الشرک»...
الى الحنفیة السمحة وهى االیمان َّ
(گفت تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم .یعنى ترا براى مردم پیامبر
قرار دادم که به تو اقتدا کنند و از هدایتت تا روز قیامت پیروى نمایند و
ابراهیم نیز مردم را به دین آسان حنیف که عبارت است از :ایمان به خدا و
یگانگىاش و برائت از شرک ،فراخواند. .).
در حالى که از یک سو آزمایشها و امتحانات ابراهیمعلیه السالم از دوره
جوانى (در آتش افکنده شدن) تا کهنسالى (ذبح اسماعیل) ادامه داشته است.
از سوى دیگر آیه به صراحت مىگوید که جعل امامت بعد از اتمام و پایان
رساندن آزمایشها صورت گرفته است .نتیجه آن مىشود که اگر امامت
همان نبوت باشد باید ابراهیم در دوره کهولت و پیرى به پیامبرى رسیده
باشد!!! و این چیزى است که هیچ مسلمانى نمىپذیرد.
 -2امامت= رهبرى سیاسى
برخى مفسران امامت ابراهیمعلیه السالم را به معناى زعامت و رهبرى
سیاسى  -اجتماعى گرفتهاند و بر این باورند که ابراهیمعلیه السالم پیش از
ابتالء پیامبر بود .اما تدبیر و مدیریت امور جامعه از قبیل تأدیب
جنایتکاران ،اقامه حدود ،جمع آورى مالیات ،دفاع در مقابل دشمن و ...را
به عهده نداشت .پس از پایان آزمایشها خداوند این منصب را به او عطا
38
فرمود.

 37المراغى ،احمد مصطفى ،تفسیر المراغى1/209 ،
 38این نظریه را مىتوان از مجمع البیان طبرسى به دست آورد
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مرحوم طبرسى نخست مىگوید :امامت به معناى مقتدائى و پیشوائى است.
آنگاه پیشوائى را به دو قسم تقسیم مىکند:
1ـ پیشوائى در گفتار و رفتار  -2رهبرى و تدبیر امور جامعه
سپس مىگوید معناى نخست مالزم نبوت است و هر پیامبرى ،پیشوا در
گفتار و رفتار نیز است.
2ـ اما معناى دوم مالزم نبوت نیست؛ ممکن است پیامبر باشد اما منصب
زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى را نداشته باشد.
بعد مىگوید چون اسم فاعل «جاعل» متضمن زمان حال یا آینده است و نه
گذشته  ،پس جعل امامت در گذشته نبوده ،از سوى دیگر ابراهیمعلیه السالم
قبل از آزمایشها و جعل امامت ،پیامبر بوده است.
 -3امامت = پیشوائى پیامبران
بعضى از مفسران امامت ابراهیمعلیه السالم را به معناى پیشوائى وى
نسبت به انبیاء غیر اولواالعزم مىداند و بر این باور است که  :امامت
پیامبران سه سطح دارد:
یکى  :امامت نسبت به مردم عادى که در این سطح تمام انبیاء امامند.
دوم  :امامت بر مردم و پیامبران غیر اولواالعزم  .که این سطح از امامت
ویژه پیامبران اولواالعزم است و امامت ابراهیمعلیه السالم ازین گونه
مىباشد.
سوم  :امامت بر مردم و تمام انبیاء چه اولواالعزم و چه غیر اولواالعزم  .که
این درجه امامت ویژه پیامبر اسالم است .به دلیل اینکه تمام پیامبران وظیفه
داشتند به پیامبرى و نبوت پیامبر اسالم ایمان بیاورند و تن دهند .قران مي
فرماید:
سو ٌل
ب وحِ ْكم ٍة ثُ َّم جاءكُ ْم ر ُ
و ِإ ْذ أخذ اللَّـهُ مِ یثاق النَّ ِب ِیین لما آتیْتُكُم مِ ن كِتا ٍ
ص ِري ۖ
ص ُرنَّهُ ۚ قال أأقْر ْرتُ ْم وأخ ْذتُ ْم عل ٰى ٰذ ِلكُ ْم إِ ْ
ُّمص ِد ٌق ِلما معكُ ْم لتُؤْ مِ نُ َّن بِ ِه ولتن ُ
39
قالُوا أقْر ْرنا ۚ قال فا ْ
شهدُوا وأنا معكُم مِ ن الشَّا ِهدِین
(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از (یکایک) پیغمبران
(و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن
 39أل عمران 81
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پیغمبری آید و (دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که با خود
دارید تصدیق نماید ،باید بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید( .و بدیشان)
گفت :آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟
گفتند :اقرار داریم (و فرمان را پذیرائیم .خداوند بدیشان) گفت :پس (برخی
40
بر برخی از خود) گواه باشید و من هم با شما از زمرهی گواهانم.
بنابراین با توجه به اینکه ابراهیمعلیه السالم قبل از نیل به مقام امامت،
پیامبر بوده است ،پس مقصود از امامت ،سطح نخست نیست .از سوى
دیگر با توجه به آیه باال که همه پیامبران مأمور به پذیرش پیامبرى پیامبر
اسالم بودهاند ،امامت ابراهیمعلیه السالم از گونه سطح سوم نیز نیست پس
ناگزیر باید از گونه دوم باشد.
دکتر صادقى مىگوید« 41:از آنجا که امامت در مورد ابراهیمعلیه السالم
بعد از مقام عبودیت ،نبوت ،رسالت و خلت بوده است چه اینکه آن حضرت
همه این مراحل را یکى پس از دیگرى گذرانده بود ،ناگزیر باید مقصود از
آن امامت میان پیامبران باشد نه مردم عادى فقط .چون امامت میان مردم را
قبالً داشته است. ».
این نظریه نیز از جهات گوناگون خدشهپذیر است.
نخست اینکه با ظاهر آیه نمىسازد چون در آیه «ناس» آمده است و این،
ظهور در همه مردم دارد و نه خصوص انبیا .و ثانیا ً امامت بر انبیاء به
ویژه با قید غیر اولواالعزم که مفسر بر آن تأکید دارد ،معناى جز پیشوائى و
سلطه شریعت ندارد .و این بدان معناست که امامت ابراهیمعلیه السالم همان
حاکمیت شریعت وى تا زمان شریعت موسىعلیه السالم است .و این ،از
یک سو با ظاهر آیه ناسازگار است؛ چون آیه امامت را به خود ابراهیمعلیه
السالم نسبت مىدهد ،در صورتى که بر پایه این تفسیر باید به شریعت
نسبت داده شود.
از سوى دیگر باعث محدودیت امامت ابراهیمعلیه السالم براى یک دوره
خاص یعنى تا زمان حضرت موسىعلیه السالم مىگردد ،امرى که هم با
اطالق واژه «ناس» نمىسازد و هم با مقام امتنان که آیه در آن قرار دارد.

 40تفسیر نور ىكتر مصطفي خرم دل
 - 41صادقى ،محمد ،الفرقان فى تفسیر القرآن9 2-1/126 ،
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 -4امامت= راهنمائى باطنى
عالمه طباطبائى مفسر المیزان بر این باور است که امامت در آیه یاد شده :
به معناى هدایت باطنى انسانهاست .بر پایه این دیدگاه حضرت ابراهیمعلیه
السالم تا قبل از جعل امامت تنها هدایت گر و راهنماى انسانها بر اساس
شریعت و دین بود ،اما پس از آن ،جلودار جانها و دلهاى انسانها به سوى
حق و مقامات معنوى گردید که با تصرف تکوینى آنها را به مقامات
شایستهشان مىرساند.
منطق واستداللى که این نظریه بر آن استوار است ،مرکب از چند مقدمه
مىباشد:
1ـ در آیات قرآن "امامت" همراه و مالزم هدایت معرفى شده است :قول
خداوند تعالى در قصص ابراهیم علیه السالم" :و وهبنا لهُ ِإسحاق ویعقوب
نافِلةً ۖ وكُ ًّال جعلنا صالِحین" و نیز فرمود:
صالةِ وإیتاء َّ
الزكاةِ ۖ
مرنا وأوحینا إِلی ِهم فِعل الخیرا ِ
ت وإِقام ال َّ
"أئِ َّمةً یهدون بِأ ِ
42
وكانوا لنا عا ِبدین"
ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطاء کردیم ،و همه
(ی افراد مذکور ،یعنی ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب) را مردانی
شایسته و بایسته نمودیم .ما آنان را پیشوایانی نمودیم که برابر دستور ما
(مردمان را به کارهای نیک ،راهنمائی و) رهبری میکردند ،و انجام
خوبیها و اقامهی نماز و دادن زکات را بدیشان وحی کردیم ،و آنان تنها ما
را میپرستیدند.
مرنا لما صبروا ۖ وكانوا بِآیاتِنا
و نیز قال سبحانه" :وجعلنا مِ ن ُهم أئِ َّمةً یهدون بِأ ِ
یوقِنون" 43مي فرماید :و از میان انها پیشوایانی را پدیدار کردیم که به
فرمان ما (و برابر قوانین ما ،مردمان را) راهنمائی مینمودند ،بدان گاه که
(در راه خدا بر تحمل سختیها) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل
پیدا کردند.
هدایت یاد شده در آیات ،مطلق نیست؛ بلکه مقید به «امرالهى» گردیده و
این بدان معناست که هدایتگرى امام به وسیله امرى الهى صورت مىگیرد:
و مقصود از «امرالهى» امر و فرمان تشریعى نیست؛ بلکه فرمان ،تکوینى
 42انبیاء  72و 73
 43سجده .24
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است که در آیه «انما أمره اذا اراد شیئا ً ان یقول له کن فیکون» 44معرفى
گردیده است.
دلیل بر این مطلب آن است که امامت مستلزم هدایتگرى است .پس جعل
امامت براى ابراهیمعلیه السالم سبب اعطاى مقام هدایتگرى به وى خواهد
بود ،و از آن جا که ابراهیمعلیه السالم قبل از امامت به لحاظ نبوت و
پیامبریش مقام هدایتگرى به معناى ارائه طریق داشته است ،ناگزیر
هدایتگرى ناشى از امامت به معناى ارائه طریق نیست؛ بلکه مفهوم ایصال
به مطلوب دارد.
از سوى دیگر ایصال به مطلوب نوعى تصرف تکوینى در نفوس جهت
سیر دادن آنان به سوى کمال است .پس مقصود از «امر الهى» که سبب
این هدایت و تصرف است ،باید فرمان ایجادى و تکوینى باشد.
 -4فرمان تکوینى الهى که منشأ تسلط و تصرف در نفوس انسانها مىشود،
چیزى جز فیوضات معنوى و مقامات باطنى نیست که امام و هدایتگر
نخست بدانها نائل مىشود .سپس از طریق او به نفوس و جانهاى دیگران
سرایت مىکند.
نتیجه چهار مقدمه باال این است که :
کسى که به مقام امامت نائل مىشود ،در حقیقت به مقام و مرتبه تسلط و
تصرف بر جانها مىرسد و روح و دل انسانها را به سمت کماالت سوق
میدهد .پس امامت ابراهیمعلیه السالم به معناى هدایت باطنى و تصرف بر
جانهاست.
عالمه مىگوید :فهو الفیوضات المعنویة و المقامات الباطنیة التى یهتدى الیها
المؤمنون باعمالهم الصالحة و تلبسون بها رحمة من ربهم .و اذا کان االمام
یهدى باالمر  -و الباء للسببیة او اآللة – فهو متلبس به اوالً و منه ینتشر فى
الناس على اختالف مقاماتهم فاالمام هوالرابط بین الناس و بین ربهم فى
اعطاء الفیوضات الباطنیة و اخذها کما ان النبى رابط بین الناس و بین ربهم
فى اخذ الفیوضات الظاهریة و هى الشرایع االلهیة تنزل بالوحى على
45
النبىصلى هللا علیه وآله وسلم و تنتشر منه و بتوسطه الى الناس و فیهم.

 44یس 82
 45همان14/304 ،
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«این هدایت که خدا آن را از شئون امامت قرا داده ،هدایت به معناى
راهنمائى نیست؛ چون مىدانیم که خداى تعالى ابراهیمعلیه السالم را وقتى
امام قرار داد که سالها داراى منصب نبوت بود .همچنانکه توضیحش در
ذیل آیه «انى جاعلک للناس اماما» گذشت.
و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معناى راهنمائى نیست.
پس هدایتى که منصب امام است نمىتواند معناى غیر از رساندن به مقصد
داشته باشد و این معنا یک نوع تصرف تکوینى در نفوس است که با آن
تصرف راه را براى بردن دلها به سوى کمال و انتقال دادن آنها از موقفى
به موقفى باالتر هموار مىسازد.
و چون تصرفى است تکوینى و عملى است باطنى ،ناگزیر مراد از امرى
که با آن هدایت صورت مىگیرد نیز امر تکوینى خواهد بود نه تشریعى که
صرف اعتبار است؛
بلکه همان حقیقتى است که آیه شریفه« :انما أمره اذا اراد شیئا ً ان یقول له
کن فیکون فسبحان الذى بیده ملکوت کل شىء» آن را تفسیر کرده است که
عبارت است از فیوضات معنوى و مقامات باطنى که مؤمنین به وسیله عمل
صالح به سوى آن هدایت مىشوند و مشمول رحمت پروردگارشان
مىگردند.
و چون امام به وسیله امر هدایت مىکند  -با در نظر گرفتن اینکه باء در
«بأمره"  -مىفهمیم که خود امام قبل از هر کس متلبس به آن هدایت است.
و از او به سایر مردم منتشر مىشود و برحسب اختالفى که در مقامات
دارند هر کس به اندازه استعداد خود از آن بهرهمند مىشود .از این جا
مىفهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهرى
و باطنى است.
همچنان که پیغمبر رابط میان مردم و خداى تعالى است در گرفتن فیوضات
ظاهرى یعنى شرایع الهى که از راه وحى نازل گشته و از ناحیه پیغمبر به
سایر مردم منتشر مىشود ».خالصه سخن عالمه این است  :که امامت
همراه با هدایت است و منشأ هدایت امر تکوینى است .پس هدایت نیز باید
از مقوله تکوینیات باشد و هدایت این چنینى ،همان تصرف و تسلط بر
نفوس و جانهاست که از آن به هدایت باطنى یاد مىکنند.
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بنابراین امامت به طور کلى و در مورد ابراهیمعلیه السالم به ویژه به
معناى هدایت باطنى است .این نظریه که پس از عالمه به صورت یک
نظر پذیرفته شده در عرصه قرآنپژوهى ،تلقى مىشود ،گرچه جاذبههاى
خودش را دارد ،اما اگر مورد مداقه قرار گیرد ،چندان خالى از اشکال
نمىنماید ( .البته این نظر او است) .
آیات به وضوح نشانگر آن است که سنت هدایت الهى آنگاه که از طریق
واسطه انجام مىگیرد ابزارى جز وحى (به معناى اعم که الهام را نیز در
بر مىگیرد) ندارد و هر گونه هدایتگرى واسطهها چه انبیاء چه اولیاء ،تنها
از این راه صورت مىگیرد .اما همانگونه که پیشتر یاد شد در ساحت
هدایت با واسطه ،از ابزارى جز القاء و ارسال حقایق توسط انبیاء و اولیا
سخن به میان نیامده است.
بنابراین بر فرض بپذیریم که امامت همواره مالزم با هدایت و راهنمائى به
راه راست است ،اما اینکه این هدایتگرى نوعى تصرف و تسلط تکوینى بر
جانها و ضمایر باشد ،چندان مبناى استوارى ندارد .بنابراین اگر توجیه
دیگرى براى امامت ابراهیمعلیه السالم بیابیم که بتواند با نبوت آن حضرت
نیز سازگار باشد ،نیازى به تفسیر عالمه نخواهد بود.
 -5امامت= پیشاهنگى در عمل
برداشت نویسنده از آیه امامت ابراهیمعلیه السالم این است که امامت آن
حضرت پیشوائى علمى نیست؛ بلکه پیشوائى عملى است .یعنى ابراهیمعلیه
السالم راهنما (نشان دهنده راه) یا راهبر (رساننده به مطلوب) نیست؛ بلکه
نماد و نمونه کامل رونده راه عبودیت است و ایندو یعنى راهنما بودن و
رونده نمونه راه بودن.
پیشوایي علمي و عملي
یا به تعبیر دیگر پیشواى علمى و پیشواى عملى بودن گر چه در یک نقطه
اشتراک و همانندى دارند و آن پیشوائى و مقتدا بودن است ،هر دو ساالر
قافله و جلودار جمعاند ،و دیگران بایستى گفتار و رفتارشان را با گفتار و
رفتار آنان عیار کنند و در راه آنان گام بگذارند ،اما یک تفاوت عمده هم
دارند و آن اینکه پیشوائى علمى پدیده و منزلت اعطائى است که خداوند بر
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«ّللا أعلم حیث یجعل
پایه شایستگىهاى افراد بدانها اعطا مىکندَّ :
ّللا واسع علیم» .
دّللا یؤتیه من یشاء و َّ
رسالته»« . 46قل إن الفضل بی َّ
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اما پیشوائى عملى
مقام کامالً اکتسابى و محصول تالشها و مجاهدتهاى خود فرد است که باید
چنان بر طبق معیارهاى دقیق عبودیت زندگى کند که در نهایت سر قافله و
جلودار انسانهایى که عزم رفتن در این راه دارند ،قرار گیرد .ابراهیمعلیه
السالم این گونه بود  .او پس از سپرى کردن تمام امتحانات و آزمایشهاى
الهى که زمینه ظهور و پدیدارى لیاقتها و شایستگىهاى او در بندگى و
تسلیم بود ،به امامت رسید و چنین امامتى جز از طریق همین عمل و
آزمایشها قابل دسترسى نیست.
پاسخ به دو سؤال ؟
در این جا دو پرسش مطرح مىشود:
نخست آنکه اگر امامتعلیه السالم به معناى پیشاهنگى در عمل باشد که از
مقوله پدیدهها و امور رسیدنى است نه دادنى ،در این صورت جعل الهى چه
معنا دارد؟
دیگر اینکه پیامبران همانگونه که پیشواى در علماند ،پیشواى در عمل نیز
هستند؛ یعنى در ساحت عمل نیز پیش و بیش از دیگران در مسیر عبودیت
قدم مىنهند ،پس چگونه است که ابراهیمعلیه السالم پس از سالها پیامبرى
به مقام امامت و پیشوائى در عمل مىرسد؟
در رابطه با پرسش نخست ،باید گفت جعل امامت از سوى خداوند به معناى
اعطا نیست؛ بلکه به مفهوم تصدیق و تصویب و رسمیت بخشیدن است .
یعنى ابراهیمعلیه السالم در حرکت در مسیر عبودیت و بندگى خدا به جایى
رسید که خداوند تقدم و جلودار بودنش را تصدیق کرد و آن را به همه
انسانها اعالم نمود.

 46انعام 123
 47ال عمران 73
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چنانکه در آیه« :و جعلناهم ائمةً یدعون الى النار» 48که ساختار همانند با
آیه« :و جعلنا هم ائمةً یهدون بأمرنا» 49دارد ،نیز جعل به همین معناست و
نه اعطا و بخشش.
بدین ترتیب معناى آیه« :انى جاعلک للناس اماماً» این خواهد شد که من تو
را با توجه به این مقام و منزلتى که در عبودیت و بندگى کسب کردهاى ،به
عنوان الگو و اسوه جلو چشم مردم قرار مىدهم که همه انسانها نمونه کامل
بنده خدا را ببینند و به او اقتداء کنند.
و اما پرسش دوم :آنچه در این زمینه مىتوان گفت این است که گرچه تمام
انبیاء و پیامبران در عبودیت و بندگى و تسلیم در برابر اراده الهى ،نسبت
به امت خویش پیش گامند ،اما این واقعیت را نیز نمىتوان انکار کرد که
مسیر عبودیت ،مسیر بى پایان است و پیامبران در این مسیر برابر نیستند؛
بلکه برخى بر برخى دیگر برترى دارند.
ض ۘ مِ نْ ُه ْم م ْن كلَّم
الرسُ ُل فضَّلْنا بعْض ُه ْم عل ٰى بعْ ٍ
چنانکه قرآن مىگوید" :تِلْك ُّ
ت ۚ " 50این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت)
ّللا ۖ ورفع بعْض ُه ْم درجا ٍ
َّ ُ
بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم .خداوند با برخی از آنان
سخن گفت ،و بعضی را درجاتی برتر داد.
بعض و آتینا داود
و نیز مي فرماید« :ولقد فضلنا بعض النبیین على
ٍ
زبوراً»( 51ما برخي از پیغمبران را بر برخي دیگر برتري دادهایم  ،و ( از
جمله ) به داود زبور عطاء نمودهایم ( و او را بدان افتخار بخشیده و باالتر
از بعضي انبیاء قرار دادهایم  .به تو نیز قرآن ارمغان كرده و خاتم و سرآمد
همه پیغمبرانت ساختهایم )  « .زبُوراً »  :نام كتاب آسماني داود است.
بنابراین همه پیامبران نمىتوانند امام و پیشوا و مقتدا باشند .تنها کسانى به
این مقام مىرسند که در اوج باشند و بسان ابراهیمعلیه السالم همه آزمایشها
را پشتسر گذاشته باشند .پس هیچ اشکالى ندارد که برخى پیامبران به رغم
مقام نبوت و پیامبرى و راهنمائى انسانها به سوى عبودیت و بندگى ،در
عمل به مقام پیشوائى نرسند؛ بلکه در این ساحت پیرو پیامبران برتر از
خود باشند ،که آنان امام و پیشوایند.
 48قصص41 /
 49انبیاء)73 /
 50بقره 253
 51اسراء55 /
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از آنچه تا کنون گفته شد یک حقیقت آشکار مىشود و آن این که امامت
ابراهیمعلیه السالم از سنخ امامت در آیه «و جعلناهم أئمةً یهدون بأمرنا»
نیست؛ زیرا امامت در این آیه به معناى راهنمائى علمى و به وسیله وحى
است که ویژه پیامبران مىباشد و ابراهیمعلیه السالم قبل از امامت این مقام
را داشت.

52

بلکه از سنخ امامت در آیه« :واجعلنا للمتقین إماماً»  53است که به معناى
پیش گامى و پیشاهنگى در ساحت عبودیت و تقواست و «عبادالرحمان» به
عنوان یک آرزو ،نیل به آن را از خداوند درخواست مىکنند.
ابراهیمعلیه السالم «عبدى» است که با تالش و اخالص به این مقام رسیده
و آرزویش به عمل پیوسته است و خداوند این نیل و رسیدن را به همه
انسانها نشان مىدهد و آنان را به اقتداء و پیروى از ابراهیمعلیه السالم فرا
مىخواند 54 .الحمدهلل .

 52انبیاء73 /
 53فرقان74 /
 54پرتاب جامع علوم انسانی  /از انترنت
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جلسه پنجم
غدیر عید امامت
و والیت

غدیر؛ عید امامت و والیت

مسأله امامت پس از پیامبر(ص)
عید بزرگ غدیر خم و عید والیت و امامت را به همه رهروان مسیر حق و
عدالت و همه شیعیان جهان تبریک عرض می کنیم .
سند حدیث غدیر در نزد بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز معتبر است و
نزد آنان سندش صحیح است لذا انکار حدیث غدیر و یا تردید در آن پنهان
نمودن حقایق و واقعیت هاست که عقل و شرع آن را نکوهش می کند .لذا
حدیث غدیر خم از معتبرترین احادیث است و بسیاری از بزرگان اهل سنت
به آن اعتراف کرده اند و حدیث غدیر را صحیح و معتبر دانسته اند.
در اینجا دیدگاه چند تن از علمای بزرگ اهل سنت را در باره حدیث غدیر
ذکر می کنیم.
سند حدیث غدیر
غزالى دانشمند بزرگ اهل سنت گفته است جمهور مسلمین اجماع دارند بر
متن حدیث غدیر.
قندوزى حنفى دیگر دانشمند بزرگ اهل سنت پس از نقل حدیث غدیر از
طرق بسیار و از کتب مختلف مى نویسد :محمد بن جریر الطبرى صاحب
تاریخ ،حدیث غدیرخم را از هفتاد و پنج طریق نقل کرده است و کتاب
مستقلى به نام «الوالیة» درباره آن تألیف نموده است .نیز ابوالعباس احمد
بن محمد بن سعید بن عقده در تألیف مستقلى آن را از یکصدوپنجاه طریق
نقل نموده است. 55.
بدخشى دانشمند دیگر اهل سنت مى گوید :حدیث غدیر ،حدیث صحیحى
است که کسى درباره صحت آن اشکال نمى کند مگر متعصب انکارگر که
به سخن او اعتنایى نمى شود .آلوسى یکی دیگر از دانشمندان بزرگ اهل
سنت مى نویسد :حدیث غدیر ،حدیث صحیحى است که نزد ما ثابت شده
55
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است و هیچ مشکلى در آن نیست و هم از رسول خدا ـ صلى ّللا علیه وآله ـ
و هم از خود امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ به صورت متواتر نقل شده است.
حافظ سجستانى دیگر دانشمند اهل سنت حدیث غدیر را از صدوبیست نفر
از صحابه نقل نموده است و حافظ ابن العالء همدانى آن را از صدوپنجاه
طریق روایت نموده است.56 .حافظ ابن حجر عسقالنى از علمای بزرگ
ث غدیر را در یک کتاب
اهل سنت مى گوید :ابن جریر طبرى اسناد حدی ِ
گردآورده و آن را صحیح شمرده است ،و ابوالعباس ابن عقده نیز آن را از
طریق هفتاد نفر از صحابه یا بیشتر روایت نموده است. 57 .
در کتاب «فتح البارى بشرح صحیح البخارى» نیز آمده است :حدیث «من
کنت مواله فعلى مواله» را ترمذى و نسائى نقل نموده اند و طرق و
سندهاى آن بسیار است جداً ،که همه آنها را ابن عقده در کتابى مستقل آورده
است و بسیارى از سندهاى آن صحیح و حسن است و براى ما از امام احمد
حنبل روایت کرده اند که گفته است :آنچه درباره فضایل على ـ علیه السالم
ـ به ما رسیده است درباره هیچ یک از صحابه نرسیده است. 58.
حاکم نیشابورى از دو طریق صحیح نزد شیخین (بخارى و مسلم) نقل مى
کند که گفت:
«هنگامى که رسول خدا(ص) از حجة الوداع بازگشت ،در غدیر خم فرود
آمد و دستور داد زیر درختها جمع شوند ،سپس فرمود« :به زودى خدایم
مرا دعوت مى کند و من اجابت خواهم کرد و همانا میان شما دو چیز
گرانبها قرار داده ام که یکى از دیگرى بزرگتر است ،کتاب خدا و عترتم».
پس ببینید چگونه پس از من با آنها رفتار خواهید کرد ،و همانا این دو
هرگز از هم جدا نمى شوند تا اینکه در حوض بر من وارد شوند.
آنگاه فرمود« :خداى عزوجل موالى من و من موالى هر مؤمنم» ،سپس
دست على را گرفت و فرمود« :هر که من موالى اویم ،پس این على
موالى اوست ،خداوندا! دوست بدار هر کس والیتش را بپذیرد و دشمن بدار

 56الغدیر ،ج ،1ص. 314
 57تهذیب التهذیب ،ج ،7ص. 288
 58فتح البارى ،ج ،7ص.61
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هر که او را دشمن باشد» .59و نیز عالمه امینى(ره) روایت غدیر را از
بیست و نه نفر از مشایخ بخارى و مسلم نقل مى کند. 60.

آخرین پیامبر مبعوث برای جهانیان
خداوند ،حضرت محمد(ص) را به عنوان آخرین فرستاده خود برای
جهانیان مبعوث کرد .آن حضرت تمام همت خود را در اعتالی اسالم
صرف کرد ،تا جایی که حاضر بود جان خود را نیز برای آن فدا کند.
صدها تن از بهترین افراد امت را برای این هدف تقدیم کرد.
با همه تالشها و مجاهدتها ،به خوبی میدانست که اسالم هنوز همه حجاز
را فرا نگرفته و در دلها ریشه ندوانیده است .دو قدرت آن دوران (ایران و
روم) در برابر اسالم مقاومت میکردند .آن حضرت به ُخلق و خوی عرب،
به تعصبات قبیلگی و خانوادگی آنان آشنا بود؛ میدانست هنوز رسوم دوران
جاهلی در عمق جان مردم ریشه دارد؛ میدانست منافقان به دنبال فرصت
برای ضربه زدن به اسالم هستند؛ میدانست دنیاپرستی و جاه طلبی خطری
است که به خصوص بزرگان اصحاب را تهدید میکند .او میدانست که
امت اسالم در معرض خطرند و امکان بازگشت به دوران جاهلیت وجود
دارد .قرآن مجید به این حقیقت تلخ هشدار داده بود.
وما ُمح َّمدٌ إِ َّال رسُو ٌل ق ْد خل ْ
الرسُ ُل ۚ أفإِن َّمات أ ْو قُتِل انقلبْتُ ْم عل ٰى
ت مِ ن قبْ ِل ِه ُّ
أعْقابِكُ ْم ۚ ومن ینقلِبْ عل ٰى عقِبیْ ِه فلن یض َُّر اللَّـه شیْئًا ۗ وسیجْ ِزي اللَّـهُ الشَّاك ِِرین
. 61
محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفتهاند؛ آیا اگر او
(در جنگ اُ ُحد کشته میشد ،یا مثل هر انسان دیگری وقتی) بمیرد یا کشته
شود ،آیا چرخ میزنید و به عقب برمیگردید (و با مرگ او اسالم را رها
میسازید و به کفر و بتپرستی بازگشت میکنید)؟! و هرکس به عقب
بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی
به خدا نمیرساند( ،بلکه به خود ضرر میزند) و خدا به سپاسگزاران
پاداش خواهد داد.
 59مستدرک حاکم ،ج  ،3ص 109
 60الغدیر ،ج ،1ص. 320
 61سوره آل عمران آیه .144
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همانا محمد[(ص)] فرستاده ای است از جانب خدا که پیش از او نیز
فرستادگانی بوده اند .آیا اگر بمیرد یا کشته شود ،شما عقب گرد میکنید [به
جاهلیت برمی گردید]؟.
پیامبر(ص) حتی نگرانی خود را از این وضعیت خبر داده و فرموده بود:
روز قیامت گروهی از اصحاب را در صف اصحاب شمال قرار میدهند.
عرض میکنم :خدایا اینان اصحاب منند! و پاسخ داده میشود :تو نمی دانی
که آنان پس از تو چه کردند.
و آنگاه من همانند عیسی میگویم« :و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما
توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم » ( . 62تا در میان آنان بودم گواه و ناظر
بر ایشان بودم ،پس چون روحم را قبض کردی تو خود مراقب بر آنان
بودی) .سپس جواب میآید :آنان پس از تو پی در پی به دوران جاهلیت
63
برگشتند.
با چنین وضعیتی پذیرفته نیست که پیامبر(ص) با عقل و درایت تامی که -
عالوه بر مقام نبوت  -داشت و اهتمامش در نشر اسالم ،زمام امر این
آخرین دین الهی را برای پس از خود رها کرده و برای آن هیچ برنامه ای
نداشته باشد و مسلمانان را به حال خود رها کند.
چگونه میتوان پذیرفت که پیامبر(ص) تنها به دوران خود میاندیشیده و
برای پس از خود هیچ برنامه ای جهت تداوم رسالت و دعوتش نداشته
است؛ و حال آن که اگر رئیس یک گروه و حتی مسؤول یک مجموعه ای
هم بخواهد موقتا در منطقه مسؤولیتش نباشد ،برای مدت نبود خود چاره
اندیشی میکند ،تا در غیاب او برای رسیدگی به امور به وی مراجعه شود.
سیره آن حضرت هم چنین بود که هر وقت به سفر یا غزوه ای میرفت
برای خود جانشینی تعیین میکرد تا به امور مردم رسیدگی کند .با این
وصف چگونه میشود که او امت را به حال خود رها کند.
نقل است که پسر خلیفه دوم در زمانی که پدرش در بستر مرگ افتاده بود
به او گفت :شنیده ام جانشینی برای خود انتخاب نکردهای ؟ چطور اگر تو
برای شتران یا گوسفندانت چوپانی داشته باشی و او آنها را به حال خود

 62مائده 117
 63بخاری ،الصحیح ،ج  ،5ص  ،228حدیث .4625
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رها کند میگویی آنها را در معرض آسیب و خطر قرار داده ،سرپرستی
مردم که مهم تر است .عبدهللا میگوید :پدرم با سخن من موافقت کرد.64.
عایشه به عبدهللا پسر عمر میگوید  :پسرم ! سالم مرا به عمر برسان و به
او بگو امت محمد(ص) را به حال خود رها نکن و جانشینی برای خود
قرار بده ،زیرا بر آنان ترس فتنه دارم 65.و نیز نقل است که در زمان
بیماری عمر ،گروهی هنگام عیادت وی از او درخواست کردند که برای
خود جانشینی انتخاب کند. 66.
آیا غیر پیامبر به مصلحت وصیت و تعیین جانشین آگاه بود اما رسول
خدا(ص) آگاه نبوده است ؟ و حال آن که خداوند پیامبر(ص) را حریص بر
هدایت مؤمنان و مهربان بر آنان معرفی کرده است. 67 .
آیا بعد از پیامبر (ص) دین اسالم نیاز به حافظ و مفسر نداشت؟
چگونه میتوان پذیرفت که یک دین جاودانی و جهانی که مشتمل بر تمامی
معارف اصلی ،اصول اخالقی و احکام فرعی در تمام ابعاد فردی و
اجتماعی است ،برخالف تمامی قوانین که نیاز به مفسر و نگهبانی دارد ،به
یک حافظ و مفسر نیازی نداشته باشد و جامعه اسالمی از بین تمامی جوامع
مستثنا بوده و محتاج به هدایت گر و پیشوا نباشد؟
به عبارت دیگر با توجه به ختم رسالت در دوره رسالت حضرت
محمد(ص) و جهانی بودن دین اسالم ،چه تدبیری برای مصونیت این دین
جهانی و خاتم از سوی بنیادگذار آن اندیشیده شده است ؟ منطقا هر فرد
خردمندی که به امر مهمی اقدام میکند ،و هدف مهمی را تعقیب میکند ،آن
هم با هزینه های بسیار زیاد ،به نحوی باید ادامه مسیر را تا رسیدن به
اهداف خود مد نظر داشته باشد و برای آن برنامه ریزی کند.
این موضوع از چند فرض خارج نیست:
 - 1دین اسالم محدود به عمر شریف حضرت رسول (ص) بوده است و
برای پس از آن هیچ تدبیری نیندیشیده است.
 64نیشابوری ،مسلم ،الصحیح ،کتاب االمارة ،ج  ،12ص  205و 206
 65دینوری ،االمامة و السیاسة ،ج  ،1ص )42
 ( 66طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،2ص ).580
 67سوره توبه؛ آیه 128
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 - 2مسلمانان در دوران حیات پیامبر(ص) به حدی از بلوغ فکری و علمی
رسیده بودند که میتوانستند بر اساس قرآن و سنت تکلیف خود را بدانند و
نیازی به پیشوای دینی نداشتند.
 - 3انتخاب پیشوا به عهده مسلمانان گذاشته شد.
 - 4این وظیفه پیامبر(ص) بود که برای پس از خود چاره ای بیندیشد و
برای تداوم حرکتی که آغاز کرده برنامه ای طرح کند و بر اساس آن عمل
نماید.
فرض اول باطل است .این فرض مستلزم انجام کار لغو و بیهوده ای است.
آن همه زحمت و فداکاری و بعد رها کردن امور به حال خود منطقی نیست
و با ادعای خاتمیت و با اصل فلسفه دین سازگار نیست.
فرض دوم نیز درست نیست؛ زیرا واقعیت تاریخی ،خالف آن را اثبات
میکند .اختالفات گاه خونین پس از رحلت پیامبر(ص) در امر زمامداری و
امور سیاسی مسلمانان نشان میدهد که چنین بلوغ فکری در مسلمانان
وجود نداشته است.
فرض سوم عملی نبود .چرا که همه امت بر روی یک شخص با توجه به
خصلت های قبیلگی و رقابت های فامیلی اتفاق نداشتند و هر گروهی دنبال
یک شخصی راه میافتادند .بگو مگوهای رخ داده در سقیفه خود بهترین
شاهد بر این مطلب است؛ و میدانیم شخصی که در سقیفه با او بیعت شد،
همه امت با او بیعت نکردند.
به عالوه امامت تداوم نبوت و رسالت است و باید فردی شایسته برای
چنان مقامی برگزیده شود؛ و بر فرض مسلمانان مسؤول انتخاب امام بودند،
آنان از کجا و چگونه تشخیص میدادند که چه کسی میتواند عهده دار آن
امر خطیر شود؟.
ادعای شیعه برای جانشینی امت
ادعای شیعیان اینست که  :هیجدهم ذیالحجه یادآور واقعهای تاریخی است
که در آن رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال حضرت علی(ع) را
بهعنوان خلیفه و جانشین خود در منصب امامت و والیت امت منصوب
کرد ،تا ترازو شاخص حاکم اسالمی برای همه مسلمانان تبیین شود و در
حافظه تاریخی بماند و چراغ راه امت پیامبر(ص) تا آخر باشد.
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هر چند که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم(ص) بخشی از مسلمانان به
پیام این واقعه مؤمن ماندند و تا پای جان برای تثبیت پیام غدیر تالش کردند
اما بسیاری هم متوجه پیام آسمانی غدیر نشدند و با ذهن بشری خود به
تحلیل واقعه پرداختند تا کارآمدی تدبیر الهی پیامبر اسالم در البهالی
هیاهوها دیده نشود و امت پیامبر از ثمره شیرین و گوارای آن بیبهره
بمانند.
واقعهی غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت دارای درخشندگی
خاصی در تاریخ اسالم از لحاظ سند ،اطمینان از اصل و فرع آن ،کثرت
راویان و اعتماد بزرگان و علمای مسلمین ،دارای قدرت و استحکامی
بینظیر است که در راس راویان نام اهل بیت رسول خدا(ص) ،یعنی علی
و فاطمه و حسن و حسن علیهالسالم میباشد.
نزول آیه  67و  3سوره مائده در ارتباط با این رویداد بزرگ است که بر
طبق نظر مفسران نامآور شیعه و سنی ،شان نزول این آیات مربوط به
واقعه غدیر خم میباشد .اهمیت این مطلب را از نزول آیه  67سوره مائده
بهخوبی درک میکنیم .
الرسُو ُل بل ِْغ ما أُنْ ِزل ِإلیْک مِ ْن ربِک و ِإ ْن ل ْم تفْع ْل فما بلَّغْت ِرسالتهُ و
“یا أیُّها َّ
ّللا ال ی ْه ِدی الْق ْوم الْکافِرین”
اس ِإ َّن َّ
ص ُمک مِ ن النَّ ِ
ّللا یعْ ِ
َّ ُ
ای پیامبر ابالغ کن آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده و اگر ابالغ
نکنی رسالت او را ابالغ نکرده ای خداوند مصون میدارد تو را از مردم ،
خداوند هدایت نمیکند قوم کافران را.
پیامبر گرامی اسالم(ص) هم فرمان خداوند را ابالغ کرد و فرمود " :من
کنت مواله فعلی مواله" و لذا وقتی پیامبر امر خداوند متعال را به امت
ابالغ کرد ،آیه  3سوره مائده نازل شد که:
اْلسْالم دیناً»
«الْی ْوم أ ْکملْتُ لکُ ْم دینکُ ْم و أتْم ْمتُ علیْکُ ْم نِعْمتی و رضیتُ لکُ ُم ْ ِ
امروز کامل کردم دینتان را  ،و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضی شدم
برای شما اسالم را که دینتان باشد.
و نیز ادعای شیعه این است که :پیامبراسالم (ص) مانند هر فرد حکیم و
خردمندی به فکر پیشبرد مقاصد خود به بهترین روشها بوده است و از این
مسأله مهم و سرنوشت ساز غافل نبوده و حتی در مقاطع مختلف بر این
مسأله تأکید کرده است؛ و چه به صورت کلی و چه تعیین اشخاص ،به این
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موضوع توجه داشته است .صحت این ادعا را میتوان از گزارشهای
تاریخی بر اساس همان مالکهایی که هر گزارش تاریخی را بررسی
میکنند ،مورد توجه قرار داد.
آری ،شواهد و ادله و قرائن فراوانی وجود دارد که پیامبراکرم (ص) به
چنین مهمی میاندیشیده و برای آنها چاره جویی هم کرده است .او از
خداوند درباره جانشینی اش فرمان گرفته و به آن عمل نموده است و در
غدیر خم رسما ً برای خود جانشین معرفی کرد و علی علیه السالم را به
عنوان امام مسلمین و ولی خدا معرفی کرد.

پیام غدیر به نسل ما چیست؟
رهبر معظم انقالب فرمود:
والیت علی بن ابی طالب یعنی در افکار و افعالت پیرو علی باشی ،تو را
با علی بن ابی طالب علیه السالم رابطهای نیرومند ،مستحکم ،خللناپذیر
پیوند زده باشد ،از علی جدا نشوی؛ این معنای والیت است.
ب
بن ابی طا ِل ٍ
اینجاست که میفهمیم معنای این حدیث را« ،والیةُ عل ِی ِ
حِ صنی» والیت علیبنابیطالب حصن و حصار من است ـ از قول خدا ـ
«فمن دخل حِ صنی امِ ن مِ ن عذابی» هر که داخل این حصار شد ،از عذاب
خدا مصون و مأمون خواهد ماند .یعنی مسلمانها ،پیروان قرآن ،اگر هم از
لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تالش و فعالیت ،متصل به علی
بن ابی طالب باشند ،از عذاب خدا مصون و محفوظند .الحمدهلل .

مبلغ غدیر باشیم
روز عید غدیر ،روزی است که شیعیان اطعام و خیرات می کنند ،ولی
کافی نیست .باید مبلغ غدیر باشیم و برای روشن شدن واقعه غدیر نیاز به
کسب معرفت بیشتری داریم.
امام صادق(علیه السالم) فرمودند :عید غدیر ،روزی است که رسول
خدا(صلی هللا علیه و آله) علی(علیه السالم) را بعنوان پرچمدار برای مردم
برافراشت و فضیلت او را در این روز آشکار کرد و جانشین خود را
معرفی کرد
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نكته ها
عید غدیر؛ عید امامت و والیت است .
فاطمه سالم هللا علیها در دفاع از غدیر جانش را فدا کرد...
تبلیغ غدیر واجبست .زیرا عاشورا نتیجه ی تلخ غفلت از غدیر است...
غدیر ،عیدهللااالکبر اصیلترین و تاریخیترین سند حقانیت شیعه بهانهای
است برای اینکه نیکوتر از هر شادمانی برای آن ،اندیشیدن به فضیلتهای
امام علی علیه السالم.
از روز غدیرخم به عنوان عیداالکبر یاد شده است؛ بدان جهت که در این
روز نه تنها حضرت علی (علیه السالم) به عنوان جانشین پیامبر (صلی هللا
علیه و آله) تعیین می شود ،بلکه حضرت محمد(صلی هللا علیه و آله) بنا به
امر الهی ،اسامی جانشینان پس از خویش که همگی از نسل حضرت زهرا
(سالم هللا علیها) و علی (علیه السالم) بودند را معرفی کرده و مژده ظهور
حضرت مهدی (عجل هللا تعالی فرجه الشریف) را در آخر الزمان میدهد.
الحمد هلل
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جلسه ششم غدیر
استمرار حلقه
اتصال انسان به
خدا

غدیر استمرار حلقه اتصال انسان به خدا

بار دیگر عید سعید غدیر و عید والیت و عهد تمسک بوالیت  ،عید امامت
و والیت بر مبارک باد .و این نعمت بزرگ را به همه عزیزان تبریک
عرض می کنم عزیزان جشن و شادی در عید غدیر خوب است ولی کافی
نیست
و در یک نگاه تمثیلی  ،همچون دست الهی است که برای گرفتن دست
انسان ها و هدایت و سعادت آنها از آسمان به سوی زمین دراز شده است .
در این میان نقش انسان ها را نیز نباید از یاد برد .بی توجهی و عدم ایفای
این نقش ،موجب عدم تحقق هدایت و رستگاری انسان خواهد گشت .اگر
انسان هدایت و والیت الهی را نپذیرد و دست خود را به دست خدا که به
سویش دراز شده ندهد ،قطعا ً به سعادت نخواهد رسید .این سنت تغییرناپذیر
خداوند متعال در جهان و الزمه اختیار و انتخاب آدمی است .
بعبارتی دیگر با فرارسیدن عید غدیر ،این واقعه بزرگ تاریخی در اسالم
دلها متوجه یک امر مهم اعتقادی و اجتماعی و سرنوشتساز در زندگی
میشود که آن «والیت و رهبری جامعه دینی» است.

دو حادثه مهم در اسالم
در تاریخ اسالم دو حادثه مهم و بزرگ خودنمایی میکند .که از یکی
رسالت  ،و از دیگری امامت به وجود آمد.
نخستین حادثه نزول وحی بر قلب مبارک پیامبر اسالم بود که رسالت
پیامبر(ص) را در پی داشت و دومین حادثه غدیر بود که امامت را به
وجود آورد ،که در حقیقت ادامه رسالت بود« .یعنی روز غدیر همان قدر
اهمیت دارد که روز بعثت در رسالت پیامبر اعظم».
از علی (ع) سخن گفتن و در مدح و ثنای او سرودن و با زبان از مناقب و
منزلت ایشان گفتن کار دشواری نیست زیرا که با کمی مطالعه و گشتن در
دنیای اینترنت میتوان بهترین مقاله ها را یافت و تکرار کرد و عکسهایی
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زیبا تهیه و ارسال نمود .اما عزیزان علی وار زندگی کردن و در مسیر
علی (ع) رفتن است که به شیعه بودن و شیعه ماندن معنا میدهد .

آیا ما پیروی علی هستیم؟
از خود بپرسیم و تأملی نماییم  ،و به چند سؤال جواب دهیم ،آیا ما همه
پیروی علی هستیم؟ پیامبر اکرم (ص) فرمود" :انا مدینة العلم و علي بابها"
أیا تا حاال از باب مدینه علم استفاده کرده ایم ؟ و برای رسیدن به معرفت
هللا و حقیقت والیت کوشش کرده ایم ؟ آیا اگر کسی از ما راجع به والیت
علی سؤال کند میتوانیم با دلیل معنی والیت را بیان  ،و دلیل شیعه بودن
خود را بیان کنیم ؟
آیا از سخنان علی و از حکمت های علی پیروی می کنیم ؟ آیا از نهج
البالغه علی چیزی میدانیم اصال آیا با نهج البالغه و کلمات گهربار علی
آشنا هستیم؟ آیا اگر بخواهیم علی را توصیف کنیم علم و قدرت آنرا داریم؟.
چقدر حاضری از جان و مال و وقتت صرف کنی برای رسیدن به معرفت
والیت موال علی .آیا توانستیم به فرموده ی علی (ع) چنان عمل کنیم که
امروزمان برتر از دیروز باشد؟ که او فرمود :نباید کسی دو روزش همانند
باشد ،یعنی انسان باید رشد کند.
پس بیایید امروز عهدی با علی داشته باشیم  ،بیعتی از روی تدبر و آگاهی،
بیعتی با معرفتی برهانی (با دلیل علمی و برهان)  ،با علی بیعت کنیم که
فقط شیعه شناسنامه ای نباشیم بلکه پیروی علی و اهل بیت باشیم  .غدیر خم
برای کسانی که اهل معنی و معنویت و درک حقایقند ،درسهای فراوان و
بی نهایت و فوق العاده ای دارد .در پی غدیر منتظر ظهور هستیم و تحقق
غدیر در راه_است  .غدیرعیدهللا اکبر است .
خدایا خودت گفتی« :الیوم أكملتُ ل ُكم دینكم و أتممتُ علیكُم نِعمتي و رضیتُ
لكُم اْلسالم دینا ً» و قُلت َّ :
"إن الدین عِند ّللاِ اْلسال ُم" و قُلت « :و من یبت ِغ
اْلسالم دینا ً فلن یُقبل مِ نهُ و هو في اآلخِ رةِ مِن الخاسِرین» .خدایا عنایتی
غیر
ِ
فرما که با دین و والیت آشنا شویم.
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آنچه مهم است از غدیر بدانیم
علی (ع) امیرالمؤمنین(ع) به عنوان وصی و جانشین پیامبر خاتم(ص)
است  .و به همین خاطر هم هست که روز غدیر در زیارات به عنوان یوم
عهد معهود نامگذاری شده است .غدیر به عنوان روز پیمان شناخته و
معرفی شده است در واقع مسلمانان با تجدید عهدی که با امیرالمؤمنین(ع)
در روز غدیر داشتند ،وفاداری خود را به پیمان الهی بیان کردند و قول
دادند که بر همان عهد و پیمان الهی باقی بمانند.
در واقع غدیر به عنوان تجدید عهدی را با امام عصر(عج) مطرح میکنیم .
و عهدی که هر روز با امام عصر(ع) به عنوان وفاداری و اطاعت از
ایشان میبندیم ،به گونهای استمرار همان عهدی است که در روز غدیر
پیامبر خاتم(ص) از مسلمانها گرفت و از همه آنها خواستند که بر سر این
پیمان بمانند.
اما تجلی و تحقق عینی این وفای به عهد  ،و عهدی که در غدیر بسته شد،
در زمان ظهور محقق خواهد شد یعنی تحقق عینی و عملی عهد بشر با
خداوند که با حضور ولی معصوم خداوند محقق میشود .چون اطاعت از
ولی خداوند ،اطاعت از خداوند است .
و بشر به همان اندازه که در راه اطاعت ولی امر و حجت خداوند ثابت قدم
باشد و عهد خود را وفا کند ،به همان میزان هم در اطاعت خداوند قرار
گرفته و میتواند ادعا کند به پیمانی که با خداوند داشته ،عمل و اطاعت
کرده است.
بنابراین آنچه ما امروز به دنبال ظهور امام عصر(عج) هستیم ،بهگونهای
انتظار تحقق عهدی است که در روز غدیر بسته شد و متاسفانه به خاطر
عهدشکنی گروهی از مسلمانها چنان که باید و شاید محقق نشد .اگر چه
پیامبر(ص) در خطبه غدیر مطالبی نیز در مورد مهدویت فرموده بودند.
در خطبه غدیر پیامبر خاتم(ص) ضمن معرفی امام علی(ع) به عنوان خلیفه
و جانشین و ولی بعد از خود  ،بر امامان بعد از امام علی(ع) هم تصریح
میکنند و نام آنها را ذکر میکنند تا به وجود مقدس امام عصر(عج)
میرسند ،که قرار است اتفاق نهایی و گسترش قسط و عدل در سراسر
جهان و نابودی ظلم و جور با همه مظاهر آن در عهد آن امام محقق شود.
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امامت در نزد شیعه چه معنی دارد ؟ و امام چه کسی است ؟

حال که تا اندازه ای به معنی امامت حضرت ابراهیم (ع) پی بردیم  ،به
ادامه بحث به مسآله امامت از نظر عقاید شیعه اشاره می شود.
امامت همانگونه که از اسمش پیدا است به معنی پیشوا و رهبر مسلمانان
است چنانچه پیشنماز مسجد را نیز امام جماعت می گویند که افراد نماز
گزار به او اقتدا می کنند .دراصول عقاید شیعه ،امام باید معصوم باشد و در
همه امور جانشین پیامبر باشد.
و چون معنی امام در نزد شیعه با سایر مذاهب متفاوت است لذا عقیده آنها
نیز با سایرین فرق می کند .همین یک عقیده (اعتقاد به عصمت امام )
باعث تفاوتهای بسیار زیادی در نوع رفتار پیروان مذهب شیعه با سایر
مذاهب است  .چون در نزد سایر مذاهب که معتقد به عصمت امام نیستند
هر فردی می تواند عهده دار این منصب گردد در صورتی که در عقیده
شیعه این منصب منحصر به افراد بسیار خاصی می شود .
در ثانی طبق مذ هب شیعه امام باید جانشین پیامبر(ص) در تمام شئون باشد.
یعنی تمام اموری که مربوط به پیامبر(ص) بوده ،امام هم باید در آن امور
جانشین پیامبر(ص) گردد لذا هر فردی نمی تواند امام و جانشین پیامبر
باشد .البته بین امام و پیامبر تفاوتهایی نیز وجود دارد از جمله این تفاوتها
می توان به امور زیر اشاره کرد :
 )1پیامبر مؤسس دین است اما امام نگاهدارنده و حافظ دین می باشد .
 ) 2بر پیامبر وحی نازل می شود ولی برامام وحی نازل نمی شود بلکه
همان راه پیامبر را ادامه می دهد ،و تعلیمات را از پیامبر می گیرد یعنی
در حقیقت همان امر خدا را اجرا می کند اما با واسطه نه بدون واسطه .
پس در نزد شیعه عالوه بر اینکه امام رئیس جامعه و حکومت اسالمی است
رهبری معنوی و باطنی را نیز بر عهده دارد .یعنی امام باید رهبر
مسلمانان در تمام شئون زندگی شان باشد  .همانطور که پیامبر(ص) بودند.
امام باید پاسدار و حافظ دین باشد  ،یعنی هم از اصول دین حمایت و
نگهداری کند هم از فروع دین و مسلما ً کسی که می خواهد از دین پاسداری
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کند باید کامال به دین آگاه باشد .لذا امام باید منحرف نگردد و اشتباه نکند
پس باید معصوم باشد.
«بنابراین امام باید از جانب خداوند انتخاب گردد».
این خصوصیات و ویژگیهائی که برای امام بیان شد از دیدگاه مذهب تشیع
بود ،حال به معرفی امام از دیدگاه اهل سنت می پردازیم .

امام از نظر اهل سنت
برادران اهل تسنن امام را تنها رئیس حکومت اسالمی می دانند یعنی در
هر عصر و زمانی زمامدار و حاکم (امام ) محسوب می گردد که خلیفه
پیامبر و خلیفه مسلمانان واقع می شود .به تعبیر دیگر ،زمامداران را در
هر عصر و زمان ،خلفای پیامبر و ائمه مسلمین می دانند.
بنابراین در نزد اهل تسنن هر کسی می تواند امام باشد ،در صورتی که نزد
شیعه اینچنین نیست ،در حقیقت هرگونه انحرافی که در هر امری اعم از
امور دینی و یا غیر آن صورت می گیرد مربوط به اصل و سرچشمه آن
است ،چنانک ه می بینیم اختالف بر سر امامت نیز در اصل به معنی و
مفهوم امامت در نزد سنی و شیعه بر می گردد.
روح تشیع و تسنن و علت انشعاب جامعه اسالمی به شیعه و سنی  .از بدو
امر بعد از رحلت نبى اكرم ،مسلمین به دو فرقه تقسیم شدند :سنى و شیعه.
سني ها در یك شعار و چهارچوب عقیده هستند و شیعه در شعار و
چهارچوب عقیده اى دیگر.
شیعه مى گوید :خلیفه بالفصل پیغمبر على است و آن حضرت على را
براى خالفت و جانشینى خویش به امر الهى تعیین كرده است و این مقام
حق خاص اوست پس از پیغمبر.
و اهل سنت مى گویند :اسالم در قانونگذارى خود ،در موضوع خالفت و
امامت پیش بینى خاصى نكرده است بلكه امر انتخاب زعیم را به خود مردم
واگذار كرده است .حد اكثر این است كه از میان قریش انتخاب شود.
شیعه بسیارى از صحابه پیغمبر را -كه از شخصیتها و اكابر و معاریف به
شمار مى روند -مورد انتقاد قرار مىدهد ؛
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اهل سنت ،درست در نقطه مقابل شیعه ازاینجهت قرار گرفته اند؛ به
هركس كه نام «صحابى» دارد با خوشبینى افراطى عجیبى مى نگرند ،مى
گویند :صحابه پیغمبر همه عادل و درستكار بوده اند.
بناى تشیع بر انتقاد و بررسى و اعتراض و مو را از ماست كشیدن است ،و
68
بناى تسنن بر حمل به صحت و توجیه .
بنابر این  ،به اعتقاد شیعه امام حافظ دین است و در بحث نبوت نیز بیان
کرد یم دین در نزد خداوند یکی است ،و اصل اعتقاد تمام ادیان به وجود خدا
و نبوت و معاد است ،اما شاخه شاخه شدن دین به مذاهب مختلف به خاطر
تفسیرهای غلطی است که افراد از دین دارند .

خالصه  ،فلسفه وجود امام
1ـ تکامل معنوی در کنار وجود رهبران الهی .
2ـ پاسداری از شرایع آسمانی .
3ـ رهبری سیاسی و اجتماعی امت .
4ـ لزوم اتمام حجت .
5ـ امام واسطه بزرگ فیض الهی است .
شرایط و صفات ویژه امام
1ـ معصوم بودن از خطاء و گناه 2 ،ـ حفاظت از دین 3 .ـ علم سرشار4 ،ـ
شجاعت 5 ،ـ زهد و وارستگی6 ،ـ جاذبه اخالقی .

مقام اهل بیت علیهم السالم
اهل بیت حضرت پیامبر (ص) بر اساس آیات قرآن مجید و احادیث نبوى
مورد احترام شدید همه مسلمانان هستند بلكه دوستى با آنان به حدى سفارش
 68مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (جاذبه و دافعه على علیه السالم) ،ج ،16ص -305-306 :با
ویرایش جزئی -
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شده كه بعضى از دانشمندان اهل سنت بر وجوب آن ادعاى اجماع نمودهاند.
و شیعیان نیز محبت اهل بیت را واجب مىدانند.
ما در اینجا به طور نمونه (مشت نمونه خروار) و با كمال اختصار به چند
آیه و حدیث اكتفا مىكنیم.
« - 1قُ ْل ال أسْئلُكُ ْم علیْ ِه أجْ راً ِإالَّ الْمودَّة فِي الْقُ ْربى»(«.( 69 .رسول من به
مردم) بگو كه از شما مزدى بر رسالت خود ،جز دوستى نزدیكان
نمىخواهم» )..
الرجْ س أ ْهل الْبیْتِ ،و یُط ِهركُ ْم ت ْ
ط ِهیراً».70
ّللا ِلیُ ْذهِب عنْكُ ُم ِ
ِ « - 2إنَّما ی ُِریدُ ُ
( تنها اراده خداوند بر این است كه از شما اهل خانه پلیدى را ببرد و شما را
پاك نماید یك نوع پاك كردنى).
 ...« - 3فقُ ْل تعال ْوا ن ْدعُ أبْناءنا و أبْناءكُ ْم و نِساءنا و نِساءكُ ْم و أنْفُسنا و
أنْفُسكُ ْم ثُ َّم نبْت ِه ْل فنجْع ْل لعْنت ّللاِ على الْكا ِذبِین»(.71به نصاراى نجران) بگو
بیایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و جانها خود و
جانهاى شما را بخوانیم سپس مباهله ك نیم و لعنت خدا را بر دروغگویان
قرار بدهیم) .فرداى آن روز حضرت پیامبر (ص) با فاطمه و حسن و
حسین و على حاضر شدند ولى نصارا مباهله نكردند.
 - 4عن رسول هللا (ص)« :مثل اهل بیتى فیكم كمثل سفینه نوح من ركبها
نجى و من تركها غرق»( .مثل اهل بیت من مثل كشتى نوح است كه هر
كس سوار آن شود نجات مىیابد و هر كس كه آن را ترك كند غرق
مىشود).
« - 5انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا
بعدى ابدا»( .من دو چیز نفیس (سنگین) را در میان شما مىگذارم :كتاب
خدا و عترت و اهل بیت من تا وقتى كه به آن چنگ بزنید هرگز گمراه
نمىشوید).
 - 6عنه (ص)« :الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر
منهما  ،فاطمه سیده نساء اهل الجنه»( .حسن و حسین دو سید جوانان اهل

 69شوری 23
 70احزاب 33
 71آل عمران 61
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بهشت هستند و پدرشان بهتر از آنهاست  ،فاطمه سیده زنان اهل بهشت
است.).
اصالح جهان بدست فرزند علیست (اللهم عجل لولیک الفرج).
از یك عالم سنی در مورد امام علی علیه السالم سؤال كردند" :ما تقول في
علي؟" (در مورد علی چه میگویی؟).
پاسخ بسیار لطیفی داد ،گفت :چه بگویم دربارهی كسی كه دشمنانش از
روی حسد و بغض و دوستانش به سبب ترس و تقیه از دشمنان فضائلش را
كتمان كردند اما از بین این دو كتمان آنقدر فضیلت خارج شده است كه
مشرق و مغرب عالم را پر كرده است! هللا اكبر از این عظمت! حقیقتا
انسان در وصف امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السالم چه میتواند
بگوید؟!
بشر كیف بشر ،ربه فیه تجلي و ظهر.
ها علي ٌ
امیرالمومنین مظهر و آینهی اسماءهللا است!
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آری:
اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست  ،گنجایش بحر در سبو ممکن نیست
ماندم که علی را به چه تشبیه کنم  ،تشبیه علی جز به علی ممکن نیست.
الحمد هلل

 72استاد فاطمینیا:
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جلسه هفتم
عظمت واقعه
غدیر

عظمت واقعه غدیر
نزول چهار آیه در شان موال :
1ـ آیه مباهله  :مباهله سند حقانیت و اثبات والیت امیرالمومنین علیه السالم.
2ـ آیه تطهیر:
3ـ آیه والیت :
4ـ آیات هل_اتی :
طبق احادیث متعددی که توسط محدثین اهل تسنن و شیعه نقل شده  ،آیه
والیت در باره علی(ع) نازل شده است که در حال نماز ،انگشتر خویش را
به مستمند بخشید:
صالة ویُؤْ تُون َّ
الزكاة
ّللا ورسُولُهُ والَّذِین آمنُوا الَّذِین یُقِی ُمون ال َّ
«إِنَّما و ِلیُّكُ ُم َّ ُ
وهُ ْم را ِكعُون» (همانا ولی شما ،خدا و رسول او و کسانی هستند که در حال
رکوع زکات می دهند).
بی شک والیت خدا و رسول او تنها بمعنی دوستی و یا نصرت نیست ،بلکه
معنی آن اختیار داری و اولویت در تصرف و زعامت و وجوب اطاعت در
کل شؤون مربوط به والیت تشریعی خداست.
و این نوع والیت ،نظر به مفاد کلمه «انما» منحصر به خدا و رسول(ص)
و علی(ع) است و ترتیب ذکری نیز نشانگر آن است که والیت امام ،شعاع
والیت رسول ،و والیت رسول ،شعاعی از والیت هللا می باشد { .هر نوع
والیتی که از شعاع این سه مرحله خارج باشد و به آن باز نگردد ،مردود و
نا مشروع می باشد}.
2ـ آیه تبلیغ:
اکمال رسالت به ابالغ والیت امام است ،که در این آیه بنا بر احادیث
بسیاری از پیامبر(ص) در مسئله «والیت» است.
سو ُل بل ِْغ ما أُنْ ِزل ِإلیْك مِ ْن ر ِبك ۖ و ِإ ْن ل ْم تفْع ْل فما بلَّغْت ِرسالتهُ»
الر ُ
«یا أیُّها َّ
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هان ای رسول ! آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده است ،ابالغ کن
که اگر نکنی ،رسالتت را (بدرستی و کامل) ابالغ ننموده ای .با نزول این
آیه ،پیامبر اکرم(ص) در باز گشت از حجة الوداع  ،مسلمانان را در محلی
به نام «غدیرخم » جمع نمود و علی رغم گرمای سوزان صحراء ،علی(ع)
را به عنوان ولی امر ،با این بیان معرفی فرمود:
«الست باولی بکم من انفسکم»؟ قالوا :بلی
ی مواله :اللهم والی من واله و عا ِد من عاداه».
قال« :من کنت مواله فهذا عل ٌّ
(آیا من نسبت به شما از خود شما اولی به تصرف و اختیاردار نیستم،
مسلمانان حاضر یکصدا گفتند :آری! سپس پیامبر(ص) فرمود :هر کس را
که من ولی و صاحب اختیارم ،این علی نیز او را چنین است .خداوندا! آن
کسی را که والیت علی را بر عهده می گیرد ،نصرت فرما و آن کس را که
علی را دشمن می دارد ،دشمن دار.
معنی مولی
بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت حدیث غدیر را نقل کرده اند و آنرا
معتبر دانسته اند اما عده ای از آنها حدیث غدیر را به گونه ای معنا نموده
اند که والیت امام علی (ع) را نتواند اثبات کند .آنها کلمه مولی را بمعنای
دوست داشتن ،گرفته اند نه بمعنای سرپرست و رهبر.
به چند دلیل کلمه موال در حدیث غدیر بمعنای دوست داشتن نیست بلکه
سرپرست است ،از جمله:
 -1واژه «ولی» و «مولی» در لغت عرب ،گرچه به معانی مختلفی آمده
است ،ولی هنگامی که بدون قرینه به کار میرود ،معموالً عرب معنای
سرپرست و اولی به تصرف را از این واژه میفهمد .ابن اثیر از لغویین
مشهور اهل سنت مینویسد« :ولی یعنی ،یاور .و هر کس امری را بر
عهده گیرد« ،مولی و ولی آن است» .سپس خودش میگوید« :و از همین
قبیل است حدیث «من کنت مواله فعلی مواله » .و سخن عمر که به علی
(ع) گفت« :تو موالی هر مؤمنی شدی» یعنی« ،ولی مؤمنان گشتی». 73.
 -2در حدیث غدیر ابتدا مولی بودن پیامبر (ص) بیان شده آن گاه مولی
بودن علی (ع) بر آن متفرع گردیده است .بنابراین ،مقصود از مولی در
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مورد علی (ع) همان است که در مورد پیامبر (ص) مقصود است .پیامبر
(ص) هم محب و ناصر مسلمانان بود و هم رهبر و صاحب اختیار در
امور آنان بود.
 -3آیه ی تبلیغ که قبل از معرفی علی(ع) نازل شد خطاب به پیامبر (ص)
می فرماید اگر وظیفه ات را انجام ندهی رسالت ناقص است ،آیا اگر پیامبر
(ص) اعالم دوستی نمیکرد رسالت ناقص بود؟ قطعا ً نه.
بعالوه پیامبر (ص)  ،بارها محبت و دوستی امام علی (ع) بیان نموده بود و
این مطلب ناگفته و جدید نبود و در قرآن کریم نیز در چند آیه سفارش به
محبت به نزدیکان پیامبر (ص) که قطعا ً یکی از آنها امام علی (ع) است،
ذکر شده است.
همچنین آیا معقول است پیامبر (ص) در آن بیابان سوزان و گرمای شدید
هزاران نفر را معطل کرده و بگوید :مردم هر کس من دوست او هستم علی
هم دوست اوست؟؟!! پس حتما ً مسأله مهم جانشینی را بیان کرده است!!!؟؟.
 -4بسیاری از علمای اهل سنت با صراحت اعالم کردهاند که واژه«مولی»
در حدیث غدیر به معنای «اولویت» و «سرپرستی» است؛ سبط بن جوزی
می گوید« :معنای حدیث غدیر این است که هر کس من اولی و سزاوارتر
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به او هستم ،پس این علی(ع) سزاوارتر به اوست!»
همچنین گنجی شافعی میگوید ...« :لکن حدیث غدیر خم داللت بر والیت
امر و جانشینی پیامبر دارد» 75.و عالمه امینی از مفسر و مورخ معروف
اهل سنت محمد بن جریر طبری نقل مکیند که پیامبر اعظم (ص) بعد از
نزول آیه ی تبلیغ فرمود :جبرئیل از طرف خدا دستور آورد که در این
جایگاه بایستم و به هر سیاه و سفید اعالم کنم که :علی فرزند ابی طالب
برادر من وصی من ،جانشین و امام پس از من است. 76.
همچنین آیاتی که در روز عید غدیر نازل شده اند :مثل آیه ی اکمال دین ،و
آیه ای که روز غدیر را روز یأس کفار معرفی نمود ،و آیه ای که به پیامبر
(ص) دلداری داد که خداوند او را از شر مردم در امان نگهمیدارد و ...که
طبق دیدگاه همه مفسرین شیعه  ،و طبق دیدگان برخی از بزرگان اهل سنت
 74ابن جوزی ،تذکره الخواص ،ص )271
 75گنجی ،کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب ،ص )167
 76الغدیر ،ج ،1صفحه ی 21۴
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در روز عید غدیر نازل شده اند ،می فهمانند که منظور از والیت در حدیث
غدیر سرپرستی بوده است نه دوست داشتن.

مفهوم شناسی والیت
"والیت" از "ولی" به معنای قرب و کنار هم قرار گرفتن است .و نیز
"والیت" به معنای نصرت و "والیت" به معنای سرپرستی و تدبیر امور
است .بر خداوند از آن جهت که مدبر امور است ولی اطالق میشود .کلمه
ولی و والیت از یک نحو تصرف در امور دیگران حکایت دارند؛ زیرا دو
چیز که کنار یکدیگر و متقارب باشند ،از نوعی تأثیر و تصرف در دیگری
خالی نیستند .معناهای متعددی برای موال گفته شده است.
قرار گرفتن شخص در کنار دیگری به منظور تصدی برخی از شئون و
جبران کاستی های او را والیت میگویند .مقصود پیامبر(ص) از جمله "من
کنت مواله فعلی مواله" اثبات والیت در تصرف و اولویتی است که در آیه
«النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم »  77ذکر شده و ظاهرا هر دو جمله به
یک معناست .اگر پیامبر(ص) صرفا در صدد بیان دوستی علی (ع) بود،
الزم نبود حق اولویت خود را به مؤمنان بیان کند ،و اعالم دوستی آن چنان
اهمیتی نداشت که در غدیر خم برای آن صد و بیست هزار نفر را در وسط
بیابان نگاه دارد.
در روایت دیگری که از آن حضرت نقل شده چنین آمده است« :ان علیا
منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن "بعدی"»  78می فرماید« :بی گمان علی
از من است و من از او هستم ،علی ولی هر مؤمنی پس از من است».
عبارت "بعدی" این احتمال را که ولی به معنای محبت باشد رد میکند؛
زیرا محبت به پس از ارتحال پیامبر(ص) اختصاص ندارد؛ در حالی که
اگر به معنای سرپرستی باشد ،ایراد برطرف شده و معنا کامل است؛ چون
خود پیامبر(ص) در زمان حیاتش چنین نقشی را دارد و با وجود او به
دیگری نیازی نیست. 79.

 77سوره احزاب؛ آیه 6
 78سنن ترمذی ،باب  20از ابواب کتاب مناقب ،ج  ،5ص  ،591حدیث " ).3712
 79برای تفصیل ،ر.ک  :دراسات فی والیة الفقیه ،ج  ،1ص .57 - 55
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ابعاد سه گانه والیت پیامبر (ص) بر مسلمانان
یعنی والیت پیامبر (ص) بر مسلمانان دارای ابعاد سه گانه محبت ،نصرت
و زعامت بود .و والیت به حسب تحقق خارجی مراتبی به شرح ذیل دارد:
 - 1صالحیت ذاتی یا اکتسابی شخص برای دارا شدن مقام والیت در مقام
جعل؛ که از نظر عقال با توجه به صالحیت واقعی ،جعل والیت صحیح
است و بدون آن گزاف خواهد بود.
خداوند نیز منصب نبوت و امامت را جز به کسی که اهلیت آن را داشته
باشد نمی دهد .این مرتبه از والیت ،برخاسته از کمال ذاتی شخص و
حقیقت خارجی است؛ و قابل سلب و غصب و قابل واگذاری و مصالحه
نیست.
 - 2والیت گاهی قراردادی است که از ناحیه کسی که صاحب اختیار
می باشد برای شخصی جعل میشود ،اگر چه اثر مورد انتظار بر آن بار
نشود .مثل این که کسی شخصی را به نیابت از خود ،متولی کارش بکند.
این مرتبه از والیت اعتباری است و جعل آن مشروط به لیاقت شخص و
تصمیم صاحب والیت است.
 - 3والیتی که بر اثر بیعت مردم حاصل میشود .مانند آنچه برای
امیرالمؤمنین (ع) پس از درگذشت عثمان حاصل شد .این مرتبه از والیت
دو وجهه دارد:
الف  -مقام و سلطه ای که مشتاقان زیادی دارد.
ب  -امانتی از ناحیه خدا و مردم که مسؤولیت آور است.
امیر مؤمنان (ع) در همین رابطه با اشاره به کفش پاره خود فرمودند:
« وهللا لهی أحب الی من امرتکم اال أن اقیم حقا أو أدفع باطال»( 80به خدا
سوگند همین کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوبتر است ،مگر
این که با این حکومت حقی را به پا دارم و یا باطلی را دفع نمایم) .قطعا
اگر مراد از والیت و امارت ،حقیقت خارجی و کمال نفسانی خود شخص
بود ،معنا نداشت بگوید کفش پاره ارزشمندتر از علوم ،فضایل و کرامات
است که به سبب آنها الیق این مقام شده است.
 80سید رضی ،نهج البالغه ،خطبه  ،33ص .76
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همان طور که منظور ایشان آن منصبی که در غدیر خم برای او اعالم شد
و از ناحیه خدا توسط پیامبر به او داده شد نیست؛ بلکه منظور آن حضرت
بعد دنیایی و ریاست بر مردم است؛ و این همان است که در خطبه شقشقیه
فرمود ... « :اللقیت حبلها علی غاربها ...و اللفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی
من عفطة عنز» ( . 81اگر بر من اتمام حجت نشده بود و احساس مسؤولیت
نمی کردم هر آینه افسار خالفت را بر دوشش میانداختم ...و میدیدید که
این دنیای شما در نزد من پست تر از ترشحی است که بر اثر عطسه بزی
حاصل میشود).
و همان است که در باره آن فرمودند« :وهللا ما کانت لی فی الخالفة رغبة و
ال فی الوالیة اربة» ( 82به خدا سوگند هیچ میلی به خالفت و حکومت بر
شما نداشتم و نیازی به آن ندارم) .برای روشن شدن بیشتر موضوع والیت،
در باره والیت تشریعی و تکوینی مطالبی باید گفته شود.

چرا علی حقش را نگرفت؟
سؤ ال :اگر والیت و سرپرستی مؤمین و خالفت بعد از پیامبر (ص) در
روز عید غدیر به امام علی (ع) واگذار شد چرا وی بعد از غصب خالفت
سکوت کرد و حقش را نگرفت؟
جواب :امام علی (ع) برای پس گرفتن خالفت پیامبر (ص) که یک منصب
الهی بود و حق امام علی (ع) بود و در روز عید غدیر سرپرستی مسلمین
و خالفت بعد از پیامبر (ص) از طرف خداوند به وی واگذار شده بود،
تالش های فراوان کرد .اما بخاطر نداشتن طرفداران کافی و اهمیت حفظ
وحدت جامعه اسالمی و دوری از تفرقه و جلوگیری از سوء استفاده
دشمنان اسالم و ...امام علی (ع) مجبور شد سکوت اختیار کند و از
اعتراض ها دست بردارد.
امام علی (ع) در نهج البالغه در این زمی نه می فرماید« :چون دیدم ابوبکر
پیشدستى کرد و خالفت را در بر گرفت من در برابر آن خود را کنار
کشیدم و پیوسته در این اندیشه بودم که آیا بدون داشتن یار و یاور به
مخالفان حمله کنم یا بر این تاریکى کور ،صبر نمایم؟ سرانجام دیدم
 81همان ،خطبه  ،3ص 50
 82همان ،خطبه  ،205ص .322
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بردبارى و شکیبایى در برابر این مشکل ،به عقل و خرد نزدیکتر است؛ لذا
شکیبایى پیشه کردم  .این در حالى بود که گویى چشم را خاشاک پر کرده و
استخوان ،راه گلویم را گرفته بود چرا که با چشم خود مى دیدم میراثم به
غارت مى رود» . 83.
طرح چند سؤال
چه دلیل به اصرار ،تعهد و پای بندی به والیت علی و سایر ائمه علیهم
السالم وجود دارد ؟! پاسخ متعددی می توان داد ،اما چند نکته مهم که در
باره همین حقیقت در کالم اهل بیت اشاره شده عبارت است از:
یک :ارتباط قبولی اعمال توام با والیت ائمه علیهم السالم .چون حضرت
رسول (ص) فرمود« :من از بین شما میروم و دو گوهر گرانبها بین شما
می گذارم (کتاب هللا و عترتی اهل بیتی ) و این دو باهم هستند برای دانستن
دین و تکلیف الهی .
دو :پاکی خلقت ما (من والیتکم طیبا لخلقنا) یعنی ناپاکی خلقت ما را رفع
می کند (طهاره النفسنا) یعنی اگر در نفس ما شرک ،استکبار و انانیتی باشد
تصفیه می گردد.
سه :رشد و تربیت  ( ،و تزکیه لنا) یعنی وقتی انسان پاک شد شرایط رشد
فراهم می گردد و تزکیه و رشد در وجود انسان پدید می آید چون بدون
والیت رشد صورت نمی گیرد.
چهار :کفاره گناه ( ،کفاره لذنوبنا) تدارک گناهان ما است .چون ایمان در
وجود انسان اصل است یعنی وجود مؤمن ،اصل ایمان است و وجودش از
صفاتش مهم تر است چنانچه صفاتش از اعمالش مهم تر است ،پس رویین
و ظاهر که اعمال باشد می شود پاکش کرد  ،اما اگر درون و نفس ناپاک
گردد ،پاک کردنش دشوار می شود.
بنابراین والیت هم ذات انسان را تطهیر می سازد و هم ظاهر و رویین
انسان را تطهیر می کند و این کار از کارکرد والیتی است که از ذات
خداوند سر چشمه گرفته است و تجلِی یافته است.

83

نهج البالغه ،خطبه 3

77

سؤال ایا اکمال دین در روز غدیر بوده ؟ به چه دلیل؟
پاسخ :خداوند در آیه  3مائده می فرماید « :امروز کافران از ( زوال) آیین
شما مایوس شدند ،بنابراین از انها نترسید و از ( مخالفت) من بترسید.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم
را به عنوان آیین( جاودان ) شما پذیرفتم» روزی که آیه از آن سخن می
گوید دارای چهار ویژگی مهم است:
⃣1روزی است که باعث یاس و ناامیدی کفار شد .
⃣2روزی است که مایه اکمال دین شد .
⃣ 3روزی است که خداوند نعمتش را بر مسلمانان تمام کرد .
⃣ 4روزی است که خداوند راضی شد که دین اسالم دین همیشگی مردم باشد.
ما می گوییم این ویژگی ها کامال بر حادثه غدیر منطبق است زیرا:
 1ـ دشمنان اسالم پس از ناکامی در تمام توطئه ها و تالش ها برای محو
اسالم تنها به یک چیز دل بسته بودند و آن این که پیامبر از دنیا برود و پس
از ارتحال ایشان با توجه به این که به طور رسمی جانشینی معرفی نکرده
است ضربه نهایی را به اسالم وارد کنند چنان که قرآن نقل می کند که می
گفتند «:ما انتظار مرگش را می کشیم»  .84اما وقتی دیدند که آن حضرت
در روز غدیر علی را به طور رسمی به جانشینی خود منصوب کرد تنها
روزنه امید انها بسته شد و از نابودی اسالم مایوس شدند.
2ـ با انتخاب امام علی(ع)  ،نبوت قطع و ناتمام نماند .بلکه به سیر تکاملی
خود ادامه داد زیرا امامت تکمیل کننده نبوت و در نتیجه باعث کمال دین
است .
3ـ نعمتهای پرودگار با نصب امامت و رهبری پس از پیامبر تکمیل شد .
4ـ بدون شک اسالم بدون امامت و رهبری یک دین جهان فراگیر و خاتم
نخواهد شد  .دین خاتم همواره پاسخگوی نیازهای مردم در تمام زمانها باشد
و این بدون وجود امام معصومی در هر زمان امکان پذیر نیست .

 84طور 30
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شان نزول ایه در کتب اهل سنت
سیوطی از ابوسعید خدری نقل می کند که گفت « :هنگامی که پیامبر در
روز غدیر علی را به جانشینی خود منصوب کرد و والیت او را بر مؤمنین
اعالم کرد جبرییل ایه « الیوم اکملت لکم دینکم »...را نازل کرد». 85
وباز از ابوهریره نقل می کند « :هنگامی که روز غدیر که روز هجدهم
ذی الحجه است فرا رسید پیامبر فرمود :هر کس من موالی او هستم علی
موالی اوست سپس ایه اکمال نازل شد». 86
خطیب بغدادی نقل می کند که ابوهریره به نقل از پیامبر گفت « :کسی که
روز هجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد معادل روزه شصت ماه برایش
ثواب دارد و این روز مصادف روز غدیر است که پیامبر علی را به عنوان
مولی معرفی کرد و سپس ایه اکمال نازل شد». 87
حافظ ابی نعیم اصفهانی نیز از ابی سعید خدری نقل می کند « :پیامبر در
غدیر علی را به عنوان ولی و خلیفه به مردم معرفی کرد  ،هنوز مردم
متفرق نشده بودند که ایه اکمال نازل شد در این موقع پیامبر فرمود « :هللا
اکبر بر تکمیل دین ،و اتمام نعمت و خشنودی خداوند از رسالت من و
والیت علی» . 88الحمدهلل

 85در المنثور ج 2ص259
 86همان منبع ج 2ص259
 87تاریخ بغدادی ج 8ص290
 88شواهد التنزیل ج 1ص157
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جلسه هشتم
قضیه مباهله

قضیه مباهله

این روز بزرگ به محضر قلب عالم امکان امام زمان ارواحنا له الفداء
وشیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السالم و سرتاسرجهان تبریک و
تهنیت باد .در این روز که روز نزول آیه «تطهیر» نیز هست ،خداوند بر
ارزشها و فضیلتهای اهل بیت (ع) و جایگاه راستین آنان را در درک و
شناخت اسالم راستین مهر تأییدی دیگر زد.
روایات فراوانی در منابع معروف و دست اول اهل سنت و منابع اهل
بیت(علیهم السالم)آمده است ،که با صراحت میگوید :آیه مباهله درباره
علی ،فاطمه ،حسن و حسین(علیهم السالم) نازل شده است .بیستوچهارم
ذیالحجه روز مباهله نام گرفته است و مصادف است با وقایعی چند :
 -1روز عید بزرگ مباهله
 -2سالروز بخشش انگشتر در رکوع و نزول آیه والیت"انما ولیکم( " ..آیه
 55مائده)
 -3سالروز نزول آیه تطهیر و صدور حدیث شریف کساء در جریان
مباهله.
 -4سالروز نزول سوره مبارکه انسان (هل اتی) در شان پنج تن آل عبا
علیهم السالم می باشد.
دعوت مسیحیان به اسالم و احتجاج آنها
رسول خدا (صلی هللا علیه و آله و سلم) طی نامه ای نصارای مجاور مدینه
را به اسالم دعوت کرده  ،آنها را از تثلیث و مانند آن نهی کرد ،زیرا اوالً
مضمون انجیل محرف ،توحید ناب نبود.
و ثانیا ً اگر ترسایان به آن کتاب آسمانی هم عمل می کردند ،باید به رسالت
پیغمبر اسالم معتقد می شدند؛ چون انجیل ،رسالت رسول گرامی (صلی هللا
علیه و آله و سلم) را بشارت داده است .خدای سبحان ،عیسای مسیح (علیه
السالم) را مبشر رسول خاتم(صلی هللا علیه و آله و سلم) وصف کرد .و در
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قرآن کریم آمده است که علمای اهل کتاب ،رسول خدا را همانند فرزند خود
می شناختند.
می فرماید“ :یعرفونه کما یعرفون أبناءهم” 89و همه اوصاف ظاهری و
باطنی پیغمبر گرامی اسالم در کتب آسمانی پیشین آمده است و علمای اهل
کتاب همه این ویژگیها را در وجود مبارک پیغمبر(صلی هللا علیه و آله و
سلم) مشاهده کرده اند تا آن جا که او را مانند فرزند خود شناخته اند ،اما
همان طور که فرعونیان گرفتار دنیاپرستی شدند“ :وجحدوا بها واستیقنتها
أنفسهم ظلما ً وعلواً”،90علمای اهل کتاب هم گرفتار هوس پرستی شدند.
زیرا با این که عالم به رسالت رسول گرامی بودند ،آن را انکار کردند و به
جای این که اعتراف را با معرفت هماهنگ سازند ،انکار را با آن قرین
ت ناهماهنگ مایه ضاللت آنها شده است“ :أضله هللا
ساختند که این مقارن ِ
علی علم”.
نصارای نجران پس از دریافت نامه رسول اکرم (صلی هللا علیه و آله و
ت به نبوت خاتم
سلم) که مشتمل بر دعوت به توحی ِد منزه از تثلیث ،و هدای ِ
انبیا بود ،و بعد از مشورت با یکدیگر ،هیئتی را عازم مدینه کرده تا به
حضور رسولاکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) باریافته ،پرسش هایی را
به عرض آن حضرت برسانند.
آنان چون عیسی (علیه السالم) را فرزند خدا میدانستند و از طرفی او را
“ثالث ثالثه” میپنداشتند و توحید خود را با شرک مشوب کرده بودند ،یکی
از پرسش هایشان این بود که شما درباره حضرت مسیح چه می گویید؟
رسول اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود :من به وحدانیت خداوند
شهادت می دهم که عیسای مسیح ،بنده خداست و مانند دیگر انسانها محکوم
قوانین عام عالم امکان و نیز احکام انسان است.
گفتند :اگر عیسای مسیح بنده و مخلوق خداست ،پدر او کیست؟ مگر می
انسان مخلوق ،پدر نداشته باشد؟ برای حل معضل آنها آیه نازل شد که
شود
ِ
اگر آنها در باره عیسای مسیح با تو احتجاج می کنند تو در پاسخ آنان بگو:
91
“إن مثل عیسی عند هللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون”
 89بقره 146
 90نمل 14
 91آل عمران 59
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(مثل عیسی مانند مثل آدم است خداوند او را از خاک آفرید . )...
در کتب انبیای پیشین (علیهم السالم) نیز آمده بود که اگر قبل از آدم نسل
هایی بودند ،منقرض شدند و آدم و حوا از نسل آدمیان پیشین نیستند .مبدأ
قابل ِی آدم و حوا خاک است.
البته پدید آمدن از خاک با پیمودن درجات ،منافاتی با تکامل ندارد .آنچه
مسلم است این است که خاک به صورت آدم در آمده است گرچه به یقین
مراحل جماد تا حیات انسانی را پیموده است ،البته این که تحول و تطور به
صورت سریع یا بطیء انجام پذیرفت ،معلوم نیست و هر دو ممکن است و
هیچکدام محال عقلی نیست.
از این جا معلوم می شود همان طور که عیسی (علیه السالم) پدر نداشت،
آدم (علیه السالم) هم پدر نداشت ،چنانکه مادر هم نداشت و فقط با اراده
تکوینی و به طور خارق عادت پدید آمد .بدون پدر خلق شدن خرق عادت
است نه خرق قانون عقلی ،محال عادی است نه محال عقلی .از این رو می
شود “معجزه” ،زیرا اعجاز آن است که بر خالف عادت باشد نه عقل.

چگونگی آفرینش آدم و عیسی
خدای سبحان قوانین عامی را بر مجموع نظام آفرینش ،حاکم کرده است؛ از
جمله این که نظام هستی را مخلوق دانسته ،می گوید :هر شیئی مخلوق
خدای سبحان است“ :هللا خالق کل شیء” خداوند خالق همه چیز است .این
خلقت ،خلقت عام است.
آن خداست“ :أال له الخلق
در بخش دیگر می فرماید :خلق و امر ،هر دو از ِ
آن خداست.
و اِلمر” .92هم اصل آفری ِ
نش هر ممکن  ،و هم پرورش آن از ِ
امر خدا نیز دفعی و ثابت است و تدریجبردار نیست“ :إنما أمره إذا أراد
شیئا ً أن یقول له کن فیکون” .93تعبیر قرآن در باره دفعی و ثابت بودن امر
خدا متعدد است ،مانند “و ما أمر الساعة إال کلمح البصر أو هو أقرب” 94و
“و ما أمرنا إال واحدة کلمح بالبصر”.95
 92اعراف 54
 93یس 82
 94نحل .77
 95قمر 50
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عصاره مطلب پیرامون “امر” این است که هرچه از قلمرو ماده و طبیعت
بیرون است ،از احکام زمان و مکان و تدریج مصون است .البته هرچه در
قلمرو طبیعت یافت شود محکوم قانون حرکت و زمان است ،چنانکه در این
باره فرمود“ :و قدر فیها أقواتها فی أربعة أیام”96؛ خداوند روزی آنها را در
چهار روز که ظاهراً مراد از آن فصول چهارگانه است مقدر فرمود.
بنابر این قرآن کریم ،به حکما و متفکران آموخت که موجودات بر دو
قسمند :یکی تدریجی که در افق زمان و تغیر و تحرک واقع است و قسم
دیگر ثابت که منزه از تغییر ،مبرای از حرکت و مصون از تحول می
باشد.
در جریان خلقت حضرت آدم(علیه السالم) آن قسم تدریجی و متغیر و
متحرک که به نشئه خلقت برمی گردد ،همان طبیعت ،بدن و بُعد خاکی
انسان است“ :خلقه من تراب” ،و آن قسم ثابت که به نشئه امر بر می گردد،
افاضه ی روح انسانی به اوست“ :و نفخت فیه من روحی” که با “کن
فیکون” عملی می شود.
چنانکه در همین باره فرمود“ :إنی خالق بشراً من طین * فإذا سویته و
نفخت فیه من روحی…” .97گرچه طین هم ملک خداست ،چون “له ملک
السموات و اِلرض” ،98اما خداوند جسم آدم را به طین ،و روح ملکوتی وی
را به خود نسبت داد ،اگرچه خالق روح و بدن خداست.
خداوند سبحان مبدأ قابلی جسم حضرت عیسی(علیه السالم) را نیز گِل
دانسته ،بدن وی را به طین منسوب کرد و روح او را به خود نسبت داد و
فرمود :چگونگی خلقت عیسی مانند کیفیت آفرینش آدم است که خدای
سبحان او را از خاک خلق کرد ،بعد گفت“ :کن فیکون” .بنابر این خداوند،
آدم و عیسی (علیهما السالم) را با “کن فیکون” و نشئه امر آفرید.
بعد ازآنکه فرمود :آفرینش عیسی(علیه السالم) هم مانند خلقت آدم (علیه
السالم) بوده و عیسی عبد و مخلوق است و پدر ندارد ،آنگاه فرمود“ :الحق
من ربک فالتکن من الممترین”99؛ حق فقط از خداست.

 96فصلت 10
 97حجر 29
 98حدید 2
 99آل عمران 60
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خدا با حق نیست بلکه خودش حق محض است .حق نامحدود و صرف
همان ذات اقدس اله است“ :ذلک بأن هللا هو الحق و أن ما یدعون من دونه
هو الباطل” ،100لیکن حق در مقام ظهور و صدور ،از خداست نه با خدا.
در باره اولیای الهی می توان گفت“ :علی مع الحق یدور معه حیث ما دار”
اما نمی توان گفت“ :هللا مع الحق یدور معه حیث ما دار”؛ زیرا ذات اقدس
خداوند ،حق محض است و حق در مقام ظهور و صدور ،فعل خدای سبحان
است ،از این رو فرمود“ :الحق من ربک”؛ حق از خدای سبحان نشئت می
گیرد ،خواه در مورد عیسی و آدم (علیهما السالم) ،خواه در مورد اصل
نبوت و رسالت و خواه در دیگر مسائل؛ بنابر این “فالتکن من الممترین”؛
پیامبرا! به خود شک راه مده.
گرچه رسول اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) با افاضات الهی به علم
الیقین و عین الیقین و حق الیقین رسید ،لیکن نمی توان گفت :چرا خداوند
فرمود“ :فال تکن من الممترین”؟ زیرا خداوند در نحوه عالم شدن رسول
101
گرامی (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود“ :وعلمک ما لم تکن تعلم” ؛
خداوند علومی به تو آموخت که تو از خود توان فراگیری آن را نداشتی.
علم تو علمی نیست که از خود داشته باشی ،زیرا علمی که از خو ِد عالِم
است ،مخصوص ذات خداوندی است که علم محض است اما علم غیر خدا،
حتما ً از خداست .بنابراین پیغمبر که معصوم ،عالم و منزه از شک است،
بر اثر افاضات و تعلیمات الهی است ،چون خدای سبحان معلم پیغمبر است
و با این بیانات شک را از او بر می دارد.

دعوت از ترسایان به مباهله
با نازل شدن آیه ی شریفه :
“إن مثل عیسی عند هللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون”،102
که در آن برهان کالمی ارائه شد ،گرچه علمای مسیحیت ساکت شدند ولی
در برابر این حق صریح ،تمکین نکردند .از این رو خدای سبحان به پیغمبر
اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود :اکنون که از راه علم الیقین با
 100لقمان 30
 101نساء 113
 102آل عمران 59
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مسیحیان احتجاج کردی و حق روشن شد ،اگر آنها بعد از شنیدن برهان و
فهمیدن حق ،عناد و لجاج کرده ،آن را نپذیرفتند و به حسب ظاهر ،شکی
برای آنها باقی مانده است ،به مباهله و نیایش علیه منکر حق دعوتشان کن.
از آن جا که مباهله از معجزات جاویدان پیامبر گرامی اسالم (صلی هللا
علیه و آله و سلم) است ،توضیح مختصری درباره آن مفید میباشد.

مباهله چیست ؟
مباهله ،تضرع و ابتهال و البه است.
ابتهال گاهی برای نزول برکات است ،مانند این که با نماز استسقاء ،نزول
باران رحمت از خدای سبحان طلب می شود؛ و زمانی تضرع برای رفع
ودفع بالست ،مانند”:ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون” 103و گاهی هم دعا
برای نزول عذابی بر شخص یا گروهی است ،مانند این که نوح (علیه
السالم) به خداوند عرض کرد“ :رب ال تذر علی اِلرض من الکافرین
دیاراً”.104
برای استجابت دعا نیز شرایطی است که مهم ترین آنها تهذیب و تزکیه
روح می باشد و اگر کسی در سایه طهارت روح و صفای دل به بارگاه
رفیع الهی راه یافت ،مستجاب الدعوة می شود و تبشیر و انذار او در چهره
دعا به ثمر می رسد.
خالصه قضیه مباهله
وقتی مسیحیان نجران بر پیامبر صلی هللا علیه و آله وارد شدند و با آن
حضرت به گفتگو پرداختند .پیامبر صلی هللا علیه و آله با آنان درباره توحید
و شرك ،نحوه آفرینش حضرت عیسی علیهالسالم و ارتباط وي با خداي
سبحان و باطل دانستن عقاید مسیحیان گفتگو كرد ،اما سران نجران گفتار
آن حضرت را نپذیرفته و بر عقاید باطل خویش اصرار ورزیدند.
پس تصمیم به مباهله شد  .بدین معنا كه در وقت معین در جایي به عبادت و
راز و نیاز به درگاه خداوند متعال پرداخته و بر طرف مقابل نفرین كنند تا
خداوند متعال بر دروغگو و باطلگرا عذابي نازل كرده و او را نابود
 103دخان 12
 104نوح 26
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سازد .در همین زمان بر پیامبر صلی هللا علیه و آله آیهاي نازل شد و از
مباهله با مسیحیان استقبال كرد فرمود:
«فم ْن حاجَّك فِی ِه مِ ْن ب ْع ِد ما جاءك مِ ن الْعِلْ ِم فقُ ْل تعال ْوا ن ْدعُ أبْناءنا وأبْناء ُك ْم
ّللا على
ونِساءنا ونِساءكُ ْم وأنْفُسنا وأنْفُسكُ ْم ثُ َّم نبْت ِه ْل فنجْع ْل لعْنت َّ ِ
105
الْكا ِذ ِبین».
پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوال
او آگاهی یافتی ،بگو :بیایید ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به
منزله خودمان هستند بخوانیم ،سپس به مباهله برخیزیم (در حق یکدیگر
نفرین کنیم) تا دروغگویان (و کافران) را به لعن و عذاب خدا گرفتار
سازیم.
ذات اقدس خداوند ،پیامبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) را مأمور کرد به
مسیحیان نجران بگوید :بیائید با تضرع از خدای سبحان بخواهیم که لعنت
خود را بر دروغ گویانی که ادعای کاذب دارند ،قرار دهد .ما و شما هر دو
مدعی هستیم و در تداعی متقابل ،حتما ً یکی صادق و دیگری کاذب است.
ما لـعنت خدا را بر کاذبین ـ از هـر گروه که باشنـد ـ مسئلت می کنیم .لعن
خدا ،لفظ نیست؛ همین که خداوند کسی را از رحمت خاص خود دور کرد،
لعن محقق می شود ،زیرا “لعن” دوری از رحمت ،و “ملعون” دور شده از
رحمت خاص خداست و اگر رحمت خاص از موجودی سلب شد ،آن
موجود گرفتار قهر الهی می شود .خداوند ،ضمن پیشنهاد مباهله به
ترسایان ،پیامدهای آن را هم بیان کرد.
بنابراین ،طرفین به مباهله رضایت داده و قرار شد در روز دیگر در
مكاني در بیرون شهر مدینه گرد هم آمده و اقدام به مباهله نمایند .سران
نجران پیش از رسیدن به مكان مباهله به یكدیگر گفتند :اگر رسول خدا
صلی هللا علیه و آله با فرماندهان و یاران خود به مباهله آمد ،معلوم است
كه مقاصد دنیوي دارد و از رسالت و نبوت او خبري نیست و ما باید با وي
مباهله كنیم.
اما اگر با فرزندان و اهل بیتش براي این كار اقدام كرد ،دانسته ميشود كه
او مقاصد دنیوي ندارد و قصدش هدایت و راهنمایي انسانها از جهالت و

 105آل عمران .61
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كفر و شرك است .در آن صورت مباهله كردن با او خطرناك است و باید
به او ایمان آورد و یا حداقل با وي مصالحه كرد.
موعد مقرر فرا رسید و پیامبر صلی هللا علیه و آله به همراه دخترش
حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها و دامادش حضرت امام علی
علیهالسالم و دو سبطش حضرت امام حسن علیهالسالم و حضرت ابا عبدهللا
الحسین علیهالسالم از مدینه حركت كرد و به جایگاه مقرر رفت.
مسلمانان مدینه نیز آن حضرت را مشایعت كرده و با ذكر صلوات ،سالم و
تكبیر آنان را همراهي مينمودند  .و مسیحیان نجران ،زودتر از پیامبر
صلی هللا علیه و آله در مكان مقرر اجتماع كردند .آنان همین كه دیدند
پیامبر با خانواده آمده از مباهله صرف نظر کردند .الحمدهلل
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جلسه نهم اشاره
به نکاتی در آیه
مباهله

اشاره به نکاتی در آیه مباهله
«فقُ ْل تعال ْوا ن ْدعُ أبْناءنا وأبْناءكُ ْم ونِساءنا ونِساءكُ ْم وأنْفُسنا وأنْفُسكُ ْم ثُ َّم نبْت ِه ْل
ّللا على الْكا ِذبِین».106.
فنجْع ْل لعْنت َّ ِ
یکم :عنوان “نبتهل” در بیان این که ابتهال به سوی خدای سبحان است کافی
است ،بنابر این قید “إلی هللا” الزم نیست ،چون مقصود از “بُ ْهله” و “ابتهال”
وقتی مطلق ذکر شد ،تضرع در پیشگاه خداست ،زیرا انسان به حضور
کسی ابتهال می کند که زمام امور و مفاتیح آسمان ها و زمین به دست
اوست و به روی هر که بخواهد می گشاید:
“و لو أن أهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و
اِلرض” ،107چنانکه به روی هر که بخواهد می بندد“ :ال تفتح لهم أبواب
السماء” .108علل و اسباب هستی و زمام امور اشیاء به دست خداست و
همان کلید که برای عده ای “مفتاح” و بازکننده است ،برای عده ای دیگر
“مِ غْالق” و مسدود کننده است.
دوم :نساء اگر در برابر رجال قرار گیرد ،به معنای همسران است و اگر
در برابر ابناء واقع شود ـ همان گونه که در آیه ی مباهله آمده است ـ ،به
معنای دختران خواهد بود؛ مانند“ :یذبحونأبناءکم و یستحیون نساءکم”109؛
پسران شما را می کشتند و دخترانشما را زنده نگه می داشتند.
سوم :گرچه الفاظی که در آیه مباهله استعمال شد ،ظاهراً جمع یا اسم جمع
است نه مفرد ،لیکن مصداق خارجی برخی یک نفر و برخی دیگر دو نفر
بود .اما باید توجه داشت که این از باب استعمال جمع در مفرد نیست ،زیرا
مفهوم از مصداق جداست.
پیغمبر ،پسرانی غیر از حسن و حسین و دختری جز حضرت فاطمه
(صلوات هللا وسالمه علیهم اجمعین) که شایسته مباهله باشند نداشت و گرنه
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آنها را هم می آورد ،زیرا غیر از این ذوات نورانی کسی علم شهودی به
معنای مطلوب نداشت و صاحب دعوی و دعوت هم نبود و دعایش
مستجاب نمی شد .غرض آن که گاهی لفظِ جمع ذکر می شود و در جهان
خارج بیش از یک مصداق ندارد ،نظیر آیه :
“إنما ولیکم هللا و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و
110
هم راکعون”
ولی شما خداست و پیغمبر و آنان که نماز می گذارند و در حال رکوع
زکات می دهند ،که مصداق قسم سوم فقط امیرالمؤمنین علی (علیه السالم)
است ،111نه آن که جمع در فرد استعمال شده باشد بلکه لفظ جمع در مفهوم
عام خود استعمال شد لیکن در خارج بیش از یک فرد محقق نشده است.
چهارم :این که فرمود“ :ما و شما فرزندانمان را می خوانیم” ،معنایش آن
نیست که نمونه ای از فرزندان را بیاوریم ،چون منظور آن است که اگر
کسی دروغ می گوید نسلش به کلی قطع گردد .از این رو رسول اکرم
(صلی هللا علیه و آله و سلم) حسنین هر دو را به همراه آورد.
پنجم :ظاهر تعبیر “فنجعل لعنت هللا علی الکاذبین”آل عمران  112این است
که ابتهال ،واسطهها را از میان برداشته ،ما را آن قدر به خدا نزدیک می
کند که ما مظاهر فعل خدا خواهیم شد .یعنی نمی گوییم :خدایا! لعن را به
صورت عذاب بر آنان نازل کن ،بلکه خودمان به مقام جعل عذاب می
رسیم؛
چون جع ِل عذاب ،صفت فعل است و اگر کسی به مقام والیت رسید ،مظهر
فعل خدا می شود .یعنی در مقام فعل ،خدای سبحان کار را با دست او انجام
می دهد ،چنانکه گاهی فعل خداوند توسط فرشته یا موجود دیگری ظاهر
می گردد .البته انسان سالک صالح در مجرای فیض خداوندی از هر
موجود ممکن دیگر سرآمد است.
ششم :از جمله ی “فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم”  ،که در
صدر آیه مباهله آمده است ،می توان استفاده کرد که مباهلهْ معجزه خالده
پیغمبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) است و اختصاص به ترسایان نجران
ندارد ،چنانکه مورد مباهلهْ منحصر در جریان مسیح (علیه السالم) نیست،
 110مائده 55
 111در احادیث سنی و شیعه به این مساله اشاره شده
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بلکه هر شأنی از شئون دین که حق محض است ،اگر مورد انکار کسی
قرار گیرد ،راه مباهله همچنان بازاست.
هفتم :مباهله ،پیروزی معنوی حق بر باطل بود .هر چند حق همواره بر
باطل پیروز است ،چنانکه خداوند فرمود“ :جاء الحق و زهق الباطل” 113و
نیز فرمود :ما به وسیله حق ،باطل را سرکوب می کنیم“ :بل نقذف بالحق
علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق” ،114اما پیروزی حق بر باطل گاهی در
میدان جنگ است و گاه در میدان احتجاج و علم.
ی علمی و معنوی در صحنه ای خاص است .در همه این
مباهله ،پیروز ِ
صحنه ها فقط حق پیروز بوده است و این صحنه ها مظاهر گوناگون ظهور
115
حق بر باطلند ،گاهی به صورت “و ما رمیت إذ رمیت ولکن هللا رمی”
و زمانی به صورت “ولینصرن هللا من ینصره” 116و گاهی هم به عنوان
مباهله .جریان مباهله عالوه بر این که علم خاص پیغمبر را نشان می دهد،
تأثیر دعا و نیایش آن حضرت را نیز ارائه می نماید.

علم شهودی و تردید ناپذیری پیامبر
منظور از علم در “فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم” ،علم
حصولی و برهانی نیست ،زیرا احتجاج یاد شده در آیه “إن مثل عیسی عند
هللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون” ،117برای اهل نظر و
معرفت هم قابل فهم است که عیسی همانند آدم (علیهما السالم) فرزند کسی
نبود و پدر نداشت.
بلکه منظور از علم مزبور ،علم شهودی و طمأنینه بخش است ،مشابه علمی
ت لِم تعْبُدُ
که در باره ابراهیم (علیه السالم) آمده است که به آزر گفت :یا أب ِ
ْص ُر وال ُیغْنِي عنك شیْئا ً  118چرا چیزي را پرستش ميكني
ما ال یسْم ُع وال ُیب ِ
ت
كه نميشنود و نميبیند و اصالً شر و بالئي از تو به دور نميدارد ؟ یا أب ِ
صراطا ً س ِویا ً ( 119اي پدر !
ِإنِي ق ْد جاءنِي مِ ن الْعِلْ ِم ما ل ْم یأْتِك فاتَّ ِبعْنِي أ ْهدِك ِ
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دانشي ( از طریق وحي الهي ) نصیب من شده است كه بهره تو نگشته
است  ،بنابراین از من پیروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم .
صیا ً ً
و نیز فرمود :یا أب ِ
ت ال ت ْع ُب ِد الشَّیْطان ِإ َّن الشَّیْطان كان ل َّ
ِلرحْم ِن ع ِ
اي پدر ! اهریمن را پرستش مكن كه اهریمن پیوسته در برابر ( فرمان
خداوند ) رحمان سركش بوده و هست  « .ال تعْبُ ِد الشَّیْطان »  :مراد از
پرستیدن شیطان  ،اطاعت از او در كار و بار زندگي  ،و از جمله در امر
بتپرستي است .
120

ابراهیم (علیه السالم) با شکل ثانی منطقی ،ربوبیت خداوند را چنین اثبات
کرد که “خدا آن است که بتواند بیافریند و بپروراند و بتها توان آفرینش و
پرورش ندارند ،پس اینها خدا نبوده ،قابل پرستش نیستند” .از آن جا که این
مطلب قابل تفهیم و تفهم است ،هر که در باره آن بیندیشد ،به نتیجه مزبور
خواهد رسید.
حضرت ابراهیم میدانست که علم حصولی قابل انتقال به دیگران هم
هست .بر این اساس ،آن علمی که نصیب خلیل الرحمن شد ،نه دیگران”:قد
جاءنی من العلم ما لم یأتک” ،همان علم شهودی و مشاهده باطن عالم است:
121
“وکذلک نری إبراهیم ملکوت السموات واِلرض”
غرض آن که علمی که خدای سبحان به پیغمبر داد ،قابل انتقال به دیگران
نبود و این علم ،کسبی نیست تا شخص عادی بتواند آن را تحصیل کند بلکه
موهبتی است الهی که به افراد خاصی عطا میشود .آنچه در مورد علم
شهودی بیان شد ،به گونهای دیگر درباره کیفیت وحی یابی پیامبر نیز
مطرح است.
چنانکه امام صادق (علیه السالم) در جواب این سؤال که پیامبر گرامی
(صلی هللا علیه و آله و سلم) چگونه فهمید که به مقام شامخ رسالت برگزیده
شده است؟ فرمود“ :کشف عنها الغطاء” .یعنی برای آن حضرت پرده غیب
کنار رفت و حقیقت برای وی روشن شد.
توضیح این سخن نورانی آن که همان طور که در تصورها و تصدیق های
علوم حصولی ،برخی از آنها اولی یا بدیهی بوده و هیچ ابهامی در آنها
نیست ،در یافته های علوم شهودی نیز مشهودات بالذات هیچ شک و
 120مریم .44
 121انعام 75
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تردیدی در آنها راه ندارد و به مثابه اولی یا بدیهی خواهد بود ،و شهود
رسالت ،از این قبیل است و چون در آن موطن ،باطل راه ندارد ،شک و
تردید هم راه نمی یابد.
شک همیشه در جایی است که ثبوتا ً دو امر وجود داشته باشد و در مقام
اثبات تشخیص داده نشود .در جایی که بیش از یک امر وجود نداشته باشد،
شک هم وجود ندارد بلکه فقط جزم است ،یا جزم به وفاق و یا جزم به
خالف .مثالً محققانی که توان تشخیص سره از ناسره را دارند ،هرگز در
بطالن شعبده و جادو که حقیقت در آن راه ندارد ،شک نمی کنند.
در علم لدنی که از نزد خداست غیر از حق چیزی وجود ندارد ،بنابر این
شک هم در آن مقام منیع راه ندارد .اگر در جایی باطلی باشد و حقی،
رواست کسی شک کند که این شیء جزء باطل است یا حق ،و چون در
مرحله وحی یابی پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) هیچ گونه مجالی
برای باطل نیست ،امام صادق (علیه السالم) در جواب سؤال مذکور فرمود:
پرده ی بطالن ،شک ،وسوسه ،خیال و وهم ،همه و همه کنار رفت و وحی
الهی که حق محض است برای رسول اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم)
تجلی کرد.
رابطه علم و عمل
علم شهودی ،هم محصول عمل صالح است و هم منشأ آن ،لیکن اگر
تبهکاری مسئله ای علمی را خوب بفهمد اما همچنان به تبهکاریش ادامه
داد ،چنین علمی نه بر عمل صالح استوار است و نه پیامدش عمل صالح
خواهد بود؛ این علم مربوط به عقل نظری است که در ردیف عمل نیست،
اما علم شهودی مربوط به عقل عملی است .یعنی عقل عملی است که
مشاهده می کند ،از این رو حکیمان متأله مراتب عقل عملی را چنین ترسیم
می کنند:
«تجلیه ،تخلیه ،تحلیه و فنا»  .بنابر این پایان عمل صالح ،شهود حقایق
است ،و کمال عقل عملی در این است که کار او به شهود مبدل گردد و
همین مشاهده ،عین عمل او خواهد بود .یعنی قبالً کارهای صالح را طبق
رهنمود وحی انجام می داد و اکنون کار او این است که حقائق را بنگرد ،و
شهود و فنا عمل اوست.
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عزیزان یکی از اهم واجبات تثبیت عقائد است که باید با دلیل و برهان
برای ما ثابت شود و بعد از توحید و نبوت مسأله امامت و والیت از اهمیت
خاصی برخوردار است و چون ما مسلمان و شیعه شناسنامه ای هستیم
وظیفه داریم که دالیلی برای عقیده خود داشته باشیم و اگر شبهه ای است
در برای رفع آن با دلیل بپردازیم  .و بر اثر عقیده صحیح عمل انسان هم
ثمر بخش می شود  .الحمدهلل .
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خالصه قضیه مباهله و تفسیر آیۀ

گروهی از مسیحیان نجران به اتفاق چند نفر از بزرگان خود براى گفتگو با
پیامبر اسالم صلیّللاعلیهوآله به مدینه آمدند .در مباحثى که مطرح شد،
پیامبر(ص) فرمود :عیسی مسیح بندهاى از بندگان خداست .آنها این سخن
را نپذیرفتند و به والدت عیسى بدون پدر اشاره کرده ،آن را دلیل خدا بودن
وى دانستند.
خداوند در جواب آنها فرمود :اگر دلیل شما بر خدایى عیسى این است که
ّللاِ
پدر نداشت ،حضرت آدم نه پدر داشت و نه مادر﴿ .إِن مثل عیسى ِعنْد َّ
ب ثُ َّم قال لهُ کُ ْن فیکُون﴾ «122مثل عیسى نزد خدا،
کمث ِل آدم خلقهُ مِ ْن تُرا ٍ
همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید ،سپس خداوند فرمان داد :
«باش!» بىدرنگ موجود شد».
اجرای مباهله
بعد از اینکه پیامبر صلى هللا علیه و آله به مسیحیان فرمود« :من شما را به
آیین توحید و پرستش خداى یگانه و تسلیم در برابر اوامر او دعوت مىكنم
سپس آیاتى چند از قرآن براى آنان خواند»  .نمایندگان نجران گفتند اگر
منظور از اسالم  ،ایمان به خداى جهان است  ،ما قبالً به او ایمان آورده و
به احكام وى عمل مىنماییم.
 پیامبر صلى هللا علیه و آله فرمود« :اسالم عالیمى دارد و برخى ازاعمال شما حاكى است كه به اسالم واقعى نگرویده اید چگونه مىگویید كه
خداى یگانه را پرستش مى كنید ،در صورتى كه شماها صلیب را
مى پرستید و از خوردن گوشت خوك پرهیز نمىكنید و براى خدا فرزند
معتقدید؟».
نمایندگان نجران گفتند :ما او را خدا مىدانیم زیرا او مردگان را زنده كرد
و بیماران را شفا بخشید و از ِگل پرندگانى ساخت و آنها را بپرواز در آورد
و تمام این اعمال ،حاكى است كه او خدا است.
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پیامبر صلى هللا علیه و آله فرمود :نه ،او بندۀ خدا و مخلوق خدا است كه او
را در رحم مریم قرار داد و این قدرت و توانایى را خدا به او داده بود .یك
نفر از نمایندگان گفت  :آرى او فرزند خدا است زیرا مادر او مریم ،بدون
این كه با كسى ازدواج كند او را به دنیا آورد ،پس ناچار باید او همان خداى
جهان باشد.
فرشتۀ وحى در این موقع نازل گردید وبه پیامبر گفت كه به آنان بگوید:
وضع حضرت عیسى از این نظر مانند حضرت آدم است كه او را با قدرت
بىپایان خود ،بدون این كه داراى پدرى ومادرى باشد از خاك آفرید و اگر
نداشتن پدر گواه بر این باشد كه او فرزند خدا است پس حضرت آدم براى
این منصب شایستهتر است زیرا او نه پدر داشت و نه مادر .ولی قانع نشدند
و مجادله کردند .
در این موقع پیك وحى نازل گردید و آیۀ مباهله را آورد و پیامبر صلى هللا
علیه و آله را مأمور ساخت تا با كسانى كه با او به مجادله و محاجه
برمىخیزند و زیر بار حق نمىروند ،به مباهله برخیزد و طرفین از خداوند
بخواهند كه افراد دروغگو را از رحمت خود دور سازد.
و چون آیۀ مباهله نازل شد:
«فم ْن حا َّجك فِی ِه مِ ْن بعْ ِد مٰ ا جٰ اءك مِ ن الْعِلْ ِم فقُ ْل تعٰال ْوا ن ْدعُ أبْ ٰناء ٰنا و أبْ ٰناءكُ ْم و
ّللا على الْ ٰكا ِذبِین».
نِسٰ اء ٰنا و نِسٰ اءكُ ْم و أنْفُس ٰنا و أنْفُسكُ ْم ثُ َّم نبْت ِه ْل فنجْع ْل لعْنت ه ِ
هركس پس از روشن شدن جریا ن با تو مجادله بكند بگو بیایید فرزندان و
زنان ونزدیكان خود را گرد آوریم والبه كنیم وبنالیم ولعنت خدا را بر
دروغگویان قرار دهیم».
طرفین به فیصله دادن مسئله از طریق مباهله آماده شدند ،و قرار شد كه
فرداى آن روز همگى براى مباهله حاضر و آماده شوند .وقت مباهله فرا
رسید .قبالً پیامبر صلى هللا علیه و آله و هیئت نمایندگى «نجران» توافق
كرده بودند كه مراسم مباهله در نقطه اى خارج از شهر مدینه در دامنۀ
صحرا انجام بگیرد.
پیامبر صلى هللا علیه و آله از میان مسلمانان و بستگان زیاد خود فقط چهار
نفر را انتخاب كرد كه در این حادثه تاریخى شركت نمایند ،و این چهار تن
جز على بن ابى طالب علیه السالم و فاطمه علیها السالم دختر پیامبر وحسن
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و حسین علیهما السالم كس دیگرى نبود زیرا در میان مسلمانان نفوسى
پاكتر ،و ایمانى استوارتر از نفوس و ایمان این چهار تن ،وجود نداشت.
پیامبر صلى هللا علیه و آله فاصله منزل و نقطه اى را كه قرار بود در آنجا
مراسم مباهله انجام بگیرد با وضع خاصى طى نمود ،او در حالى كه
حضرت حسین علیه السالم را در آغوش و دست حضرت حسن علیه السالم
را در دست داشت و فاطمه علیها السالم بدنبال آن حضرت وعلیبن ابى
طالب علیه السالم پشت سر وى حركت مىكردند گام به میدان مباهله نهاد و
پیش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود گفت« :من هر موقع دعا
كردم شما دعاى مرا با گفتن آمین بدرقه كنید».
سران هیئت نمایندگان نجران پیش از آن كه با پیامبر روبرو شوند به
یكدیگر مى گفتند هرگاه دیدید كه «محمد» افسران وسربازان خود را به
میدان مباهله آورد ،وشكوه مادى وقدرت ظاهرى خود را نشان ما داد در
این صورت وى یك فرد غیر صادق بوده واعتمادى به نبوت خود ندارد
ولى اگر او با فرزندان و جگر گوشه هاى خود به «مباهله» بیاید و با یك
وضع وارسته از هر نوع جالل وجبروت مادى ،رو به درگاه الهى گذارد،
پیداست كه او یك پیامبر راستگو است و به قدرى به خود ایمان و اعتقاد
دارد كه نه تنها حاضر است خود را در معرض نابودى قرار دهد بلكه با
جرأت هرچه تمامتر حاضر است عزیزترین و گرامىترین افراد نزدیك
خود را در معرض فنا و نابودى واقع سازد.
هنوز سران هیئت نمایندگى در این گفتگو بودند ،كه ناگهان قیافۀ پیامبر
صلى هللا علیه و آله با چهار تن دیگر كه سه تن از آنها شاخه هاى شجرۀ
وجود او بودند ،براى مسیحیان نجران نمایان گردیدند و همگى با حالت
بهت زده و تحیر به چهرۀ یكدیگر نگاه كردند و از این كه او
جگرگوشههاى معصوم و بى گناه و یگانه دختر و یادگار خود را به صحنۀ
مباهله آورده است ،انگشت تعجب به دندان گرفتند و همگى گفتند كه این
مرد به دعوت و دعاى خود اعتقاد راسخ دارد و گرنه یك فرد مردد،
عزیزان خود را در معرض بالى آسمانى و عذاب الهى قرار نمىدهد.
اسقف نجران گفت« :من چهرههایى را مىبینم كه هرگاه دست به دعا بلند
كنند و از درگاه الهى بخواهند كه بزرگترین كوهها را از جاى بكند ،فوراً
كنده مىشود و هرگز صحیح نیست ما با این قیافه هاى نورانى و با این
افراد با فضیلت ،مباهله نماییم ،زیرا بعید نیست كه همۀ ما نابود شویم ،و
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ممكن است دامنۀ عذاب گسترش پیدا كند ،و همه مسیحیان جهان را بگیرد و
در روى زمین یك مسیحى باقى نماند».

انصراف نمایندگان نجران از مباهله
خالصه اینکه:
و هنگامى که مسیحیان گفتار پیامبر صلیّللاعلیهوآله را نپذیرفتند ،آن
حضرت به امر خدا آنها را به مباهله دعوت کرد .آنان تا صبح فردا مهلت
خواستند و چون به بزرگان خود مراجعه و با آنها مشورت کردند ،اسقف
آنان گفت :بنگرید اگر محمد صلیّللاعلیهوآله با اهل و فرزند خود آمد ،از
مباهله بپرهیزید و اگر با اصحاب خویش آمد ،مباهله کنید؛ چون کارى از
او ساخته نیست.
صبح روز بعد پیامبرصلیّللاعلیهوآله در حالى که دست على علیهالسالم را
در دست گرفته بود و حسن و حسین علیهما السالم در جلویش و فاطمه
سالمّللاعلیها در پشت سرش بود ،به مکان مباهله آمدند و نصارا هم در
حالى که اسقفشان جلو حرکت مىکرد ،آمدند .آنها چون پیامبر را با این
افراد دیدند ،به مباهله تن ندادند و حاضر شدند جزیه بپردازند.
هیئت نمایندگى با دیدن وضع یاد شده وارد شور شدند و به اتفاق آراء
تصویب كردند كه هرگز وارد مباهله نشوند و حاضر شدند كه هر سال
«جزیه» (مالیات ساالنه) بپردازند و در برابر آن ،حكومت
مبلغى به عنوان ِ
اسالمى از جان ومال آنان دفاع كند.
پیامبر صلى هللا علیه و آله رضایت خود را اعالم كرد ،قرار شد هر سال
در برابر پرداخت یك مبلغ جزئى ،از مزایاى حكومت اسالمى برخوردار
گردند ،سپس پیامبر صلى هللا علیه و آله فرمود« :عذاب سایۀ شوم خود را
در مالعنه و مباهله
بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و اگر از ِ
وارد مىشدند ،صورت انسانى خود را از دست داده و از آتشى كه در
بیابان بر افروخته مىشد ،مىسوختند و دامنۀ عذاب به سرزمین «نجران»
كشیده مىشد».
از عایشه نقل شده است روز مباهله پیامبر اسالم صلى هللا علیه و آله
چهارتن همراهان خود را زیر عباى مشكى رنگى وارد كرد و این قسمت
از آیه  23سورۀ احزاب را تالوت نمود:
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ت و یُط ِهركُ ْم ت ْ
ط ِهیراً».
الرجْ س أ ْهل الْبیْ ِ
ّللا ِلیُ ْذهِب عنْكُ ُم ِ
«إِنَّمٰ ا ی ُِریدُ ه ُ
سپس زمخشرى وارد بیان نكات آیه مباهله شده و در پایان بحث مىنویسد:
«سرگذشت مباهله ومفاد این آیه بزرگترین گواه بر فضیلت اصحاب كساء
123
بوده وسندى زنده بر حقانیت آیین اسالم است».
نتیجه گیری
توجه به نکاتی قابل تامل در آیه مباهله
مباهله یکی از وقایع بزرگ صدر اسالم است که میان پیامبر اکرم (صلى
ّللا علیه و آله) ،و مسیحیان نجران در سال  24ذی الحجه سال دهم هجری
پیش آمد ،موضوع آن اثبات حقانیت مدعای پیامبر (صلى ّللا علیه و آله) ،و
نفی الوهیت حضرت عیسی (علیه السالم) بود ،مسیحیان نجران اگر چه در
گفتگو مغلوب استدالل رسول خدا (ص) شدند اما از پذیرش حق رویگردان
شدند .و آیه مباهله نازل شد.
«فم ْن حآجَّک فی ِه مِ ْن بعْ ِد ما جآءک مِ ن الْعِلْ ِم فقُ ْل تعال ْوا ن ْدعُ أبْنآءنا و أبْنآء ُک ْم
و نِسآءنا و نِسآءکُ ْم و أنْفُسنا و أنْفُسکُ ْم ثُ َّم نبْت ِه ْل فنجْع ْل لعْنة ّللاِ علی الْکاذِبین
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»
(پس هر کس با تو درباره او (عیسی) پس از دانشی که بر تو آمده ستیز
کند ،پس بگو :بیایید فرزندان ما و فرزندان شما و زنان ما و زنان شما  ،و
جانهای ما و جانهای شما را بخوانیم  ،سپس مباهله (دعا و زاری) کنیم و
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهیم).
حضرت (علیه السالم) بفرمان خدا اهل بیت خود یعنی علی بن ابی طالب ،
فاطمه و حسنین (علیهم السالم) را به عنوان تنها مصادیق طرف اسالم ِ آیه
مباهله به همراه برد .چنین بود که رسول خدا (ص) به فرمان خدا آنها را به
مباهله دعوت نمود .روز واقعه دیدند که رسول خدا (ص) همراه با  4نفر
دیگر به میعادگاه می آیند.
*فاطمه آمد تا تأویل «نِسآءنا» باشد.
*حسن و حسین (ع) آمدند تا مظهر « أبْنآءنا» باشند .
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*و علی (ع) آمد تا جان پیامبر (ص) و مظهر «أنْفُسنا» باشد.
وقتی نصارای نجران این صحنه را دیدند از مباهله منصرف شده ،گفتند :ما
چهره هایی را می بینیم که اگر بر سخت ترین کوه ها نفرین کنند ،آن را
متالشی خواهند کرد.
ذوات مقدسی که در مباهله ،پیامبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) را همراهی
می کردند ،یعنی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین (علیهم السالم)،
اصحاب کسا ،شایسته عضویت در مباهله ،اهل بیت پیغمبر و به تعبیر استاد
عالمه طباطبائی (رحمه هللا) صاحب ادعایند (و براین باورند) .دلیل مطلب
این که خداوند در ذیل آیه مزبور به لفظ متکلم معالغیر فرمود:
“فنجعل لعنت هللا علی الکاذبین” .125پس معلوم می شود همراهان رسول
اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) تماشاگر صحنه مباهله نبودند بلکه
گزارشگر حقائق دینی بودند ،زیرا گزارشگر است که یا صادق است یا
کاذب .اگر آنان گزارشگر (ابالغ) وحی و رسالت نبودند و ازغیب سخن
نمی گفتند ،نه صادق بودند و نه کاذب؛ چون صدق یا کذب ،فرع بر اِخبار
مخبر است .والیت الهی مشترک بین همه آنهاست ،اگرچه رسالت و نبوت
مخصوص رسول گرامی است؛ آنان آگاه به غیبند و از آن خبر میدهند و
مدعیند و دعایشان نیز مستجاب است .البته گر چه اهل بیت در جریان
مباهله همین پنج نفر بودند ،لیکن امامان معصوم بعدی ،در همه ی فضایل
با امامان قبل از خود شریکند.
عـظـمت اهــل بـیــت در آیــه مباهله
آیه مبارکه مباهله و جریان مربوط به آن مبین عظمت اهل بیت عصمت و
طهارت (علیهم السالم) است و نشان میدهد که اهل بیت رسول گرامی
(صلی هللا علیه و آله و سلم) مدعی ،صادق و مستجاب الدعوهاند .البته
ع ِوی و دعوت بوده است ،چنانکه سیره ی
اساس و محور اصیل مباهله ،د ْ
علمی آن حضرت معارف شهودی بحث را تأمین میکند.
نکته ی شایان توجه این که پیغمبر گرامی(صلی هللا علیه و آله و سلم)
هنگام خطر ،چه در جهاد اصغر و چه در جهاد اکبر ،اهل بیت خود را
پیشاپیش حاضر می کرد .حضرت علی (علیه السالم) در نهج البالغه نمونه
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هایی را ذکر می کند و می فرماید :ما اهل بیتی هستیم که قبل از دیگران
قربانی می دهیم تا در ایثار و نثار اسوه دیگران باشیم.
غرض آن که رسول گرامی هم در میدان جنگ و هم در صحنه مباهله اهل
بیت خود را آورد ،با این که هر کسی اهل بیت خود را دوست دارد و گاهی
خود را فدای آنها می کند ،لیکن چون دین خدا عزیزتر از جان است و
ارزش انسان به حمایت از دین خداست ،وقتی خطر متوجه دین شد ،رسول
گرامی خود و اهل بیت خویش را فدای دین می کند.
مانند  :لیله المبیت  ،در قضیه امام علی (ع) و خوابیدن او در فراش
حضرت رسول (ص) در شب هجرت از مکه  ،و نیز قضیه امام حسین
(ع) در واقعه کربال و بردن همه اهل و خاندان خود و آنها را در خطر
قرار دادن  ،تا حقیقت دین را نشان دهند و درخت اسالم را با خون خود
ابیاری کنند.
داستان مباهله را علمای شیعه و سنی از طرق گوناگون نقل کردهاند ،و به
تعبیر ابن طاووس (رضوان هللا علیه) با بیش از پنجاه و یک طریق روایاتی
نقل شده است که شارح آیه مباهله است .در یکی از احادیثی که در این باره
نقل شده ،آمده است که مأمون به امامهشتم (علیه السالم) عرض کرد :دلیل
شما بر خالفت علی بن ابی طالب چیست ؟ ایشان دیگر نفرمود غدیر،
فرمود با آیه مباهله و «انفسنا» را دلیل آورد.
این آیه بیانگر این حقیقت است که موال امیرالمؤمنین علیهالسالم نفس پیامبر
ارون
سو ُل َّ ِ
است .و نیز فرمایش ر ُ
ّللا صلیّللاعلیهوآله «أنْت مِ نِی ِبمنْ ِزل ِه ه ُ
ی بعْ ِدی» (یا علی! تو برای من به منزلۀ هاروی
مِ ْن ُموسى إِ َّال أنَّهُ ال نبِ َّ
برای موسی هستی ،جز اینکه بعد از من پیامبری نیست).
هر انسان عاقلی اگر مقداری توجه داشته باشد ،باید قبول کند بعد از آنهمه
مطالبی که پیامبر اکرم صلیّللاعلیهوآله از خدای تعالی دربارۀ علی
علیهالسالم فرمود و در روز غدیر والیت او را اعالن کرد ،و در اینجا نیز
خدای تعالی میفرماید «انفسنا» (علی نفس ماست) اگر علی علیهالسالم را
رها کند و دنبال دیگران رود ،خالف عقل و راه صحیح حرکت کرده است.
لذا ما میگوییم بعد از پیامبر اکرم صلیّللاعلیهوآله موالی ما علی(ع) است
و بعد از او ،یازده فرزندش تا امام زمان عجلّللاتعالیفرجه امامان ما
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هستند .شیعیان بر این عقیده هستند ؛ و بر این عقیده از دنیا میروند ؛ یعنی
با وال و دوستی علی علیهالسالم.
و می گویند« :أشهد ان موالنا و مقتدانا و هادینا و امامنا بالحق امیرالمؤمنین
علیهالسالم ولی ّللا و ان احدعشر من ولده اولیاء ّللا و امامنا» و معتقدند
امام زمان امروز غایباند و انشاءّللا روزی ظاهر میشوند و دنیا را پر
از عدل و داد میکنند».126
چرا مباهله از نظر اعتقادي براي شیعه اهمیت دارد؟
آیت هللا جوادی آملی می فرماید:
از غریب ترین ایام زندگی ما ایام مباهله است .خیلی از ما عالمانه حرف
میزنیم و عوامانه فكر میكنیم در نتیجه آن اركان والیت را تقریبا ً از دست
میدهیم در حالی که آن اجزای غیر ركنی را خیلی محترم میشمریم ،مانند
اول ذیحجه که سالروز ازدواج وجود مبارك حضرت امیر با فاطمه
زهرا(سالم هللا علیهما) است اینها جزء واجبات غیر ركنی است.
غدیر جزء واجبات ركنی امامت است ،و مباهله جزء واجبات ركني والیت
است  ،آن وقت آن مسائل واجبات غیر ركنی را خیلی دامن میزنیم ،آنها هم
واجب هست اما مثل اجزای نماز است لکن حمد و سوره كجا ،ركوع و
سجود كجا؟! حمد و سوره واجب غیر ركنی است اما ركوع و سجود واجب
ركنی است.
وقتي مأمون(علیه من الرحمن ما یستحق) ،به وجود مبارك امام رضا(سالم
هللا علیه) عرض میكند به چه دلیل علي بن ابیطالب(سالم هللا علیه) افضل
است؟ ایشان دیگر نفرمود غدیر ،فرمود با آیه انفسنا  .خدا وقتی وجود
مبارك حضرت امیر علیه السالم را جان_پیغمبر میداند از این باالتر
فضیلت فرض میشود؟!
«من كنت مواله فهذا علي مواله» كه گفتهی خود پیغمبر است هر چند آن
هم از طرف خداست ،کجا؛ و اینکه ذات اقدس اله خود فرموده علی جان
پیغمبر است ،کجا؟! و وجود مبارك امام رضا علیه السالم به این استدالل
كرد.
126

حضرت آیت هللا سید علی محمد دستغیب
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در آیه مباهله غیر از تعبیر مهمي كه درباره حضرت فاطمه(س) بكار برده
شده است  ،در باره امیرالمومنین(ع) نیز تعبیر مهمي آورده شده است و به
عنوان نفس پیامبر از ایشان یاد شده است ،نفس به معناي خود و شخصي
كه خود پیامبر و داراي همه ویژگي هاي اوست مگر آنچه بواسطه دلیل
اصلي از او خارج شده باشد و این همان نبوت است  .و علی (ع) بواسطه
آیه مباهله نفس پیغمبر معرفي مي شود .
در این آیه به ابنائنا هم اشاره مي شود كه به امام حسن و حسین علیهما
سالم به عنوان فرزندان رسول اكرم اشاره مي كند  .ایشان فرزند پسر
نداشت اما فرزندانش بوسیله حضرت زهرا در جامعه رشد یافتند .

تأكید آیه مباهله بر برتري مقام علي(ع)
منظور از ابناءنا در آیه منحصراً حسن و حسین علیهما السالم مي باشند
همان طور كه منظور از نساءنا فاطمه سالم هللا علیها و منظور از انفسنا
حضرت علي علیه السالم بوده است .احادیث فراواني در این زمینه نقل شده
است .مضافا ً در منابع اصیل اهل تسنن این مطلب به وضوح تبیین شده
است .
مراد از نفس پیامبر فقط علي«ع» است؛ زیرا خود پیامبر اكرم كه نمي
تواند مراد باشد زیرا او دعوت كننده است و معني ندارد كه انسان خود را
دعوت كند و همیشه داعي غیر از مدعو است و دعوت كننده نمي تواند
دعوت شده باشد .پس حتما ً مراد غیر از نبي اكرم شخص دیگري است لذا
حتما ً اشاره به علي(ع) است؛
زیرا غیر از علي«ع» و فاطمه«س» و حسنین علیهم السالم كسي در
مباهله شركت نداشته است و این مطلب (كه در آیه علي«ع» نفس پیامبر
خوانده شده) داللت دارد بر برتري مقام وي و درجه اي كه هیچ كس به آن
راه نیافته؛ الحمدهلل.
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جلسه یازدهم
جایگاه حضرت
زهراء (س) در
آیه مباهله

جایگاه حضرت فاطمه(س) در آیه مباهله چیست؟
در این میان مباحث مهمي قابل توجه و طرح هستند یكي از این ها تعبیر
نسائنا است در صورتي كه تنها زن همراه پیامبر(ص) فاطمه زهرا(س)
بوده است و برخي در این باره شبهه كرده اند كه شاید زنان دیگري هم
همراهشان بوده اند اما به این مورد مي توان دو گونه پاسخ داد كه روایات
معتبر از شیعه و سني تایید دارد  ،فقط یك زن آن هم حضرت فاطمه(س)
بوده است.
در این رخداد مهم حضرت فاطمه ( علیها السالم) دو نقش محوری داشت :
الف -حضور به عنوان یکی از اهل بیت ( علیهم السالم) که در این نقش از
جایگاههای  :رکنی  ،حجت خدا ،وسیلةاستجابت ،انسان کامل و مظهر ایمان
بر خوردار بود.
ب – حضور به عنوان تنها زن مباهله بود که این نقش مبین رسالت اسالم
در ارتقای جایگاه زن و نفی دیدگاه تحقیر آمیز جاهلیت به زن بود .
در ادامه به بیان این دو نقش می پردازیم.
الف -فاطمه (علیها السالم) یکی از اهل بیت (علیهم السالم) :حضرت زهرا
(علیها السالم) در این نقش از جایگاه های ممتازی برخوردار بود که به
مواردی از آنها اشاره می شود:
جایگاه رکنی اهل بیت (ع)
چنان که بیان شد به اتفاق علمای شیعه و معظم اهل سنت ،اهل بیت (علیهم
السالم) یگانه مصادیق گروه های نامبرده در آیه مباهله بودند .و روایات
تواتری در این باره در منابع حدیثی و تاریخی فریقین نقل شده است.
از جمله در نقلی آمده است که پیامبر (صلی هللا علیه واله) هنگام مباهله
حسنین (علیهما السالم) را جلو ،فاطمه (علیها السالم) را پشت سر و علی
(علیه السالم) را سمت راست خود نشاند و خود نشست و به نجرانیان
فرمود« :هم اکنون بیایید مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان
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بفرستیم ».و خود دعا کرد« :خدایا ،این جانم (علی (علیه السالم)) که او
معادل خودم است.
خدایا این (فاطمه (علیها السالم)) زنانم که بهترین زنان جهانیان است؛
خدایا ،این دو (حسنین (علیهما السالم)) پسران و نوه هایم هستند .من جنگ
می کنم با کسانی که با آنان بجنگد و صلح می کنم با کسانی که با آنان صلح
کند ».و این گونه خداوند راستگویان را از دروغگویان متمایز کرد. 127.
هر یک از اهل بیت (علیهم السالم) در مباهله جایگاه خاص خود را داشتند
و این گونه نبود که حضور بعضی کافی باشد .زیرا محاجه میان پیامبر
اکرم (صلی هللا علیه واله) و علمای مسیحی بود و در ظاهر حضور پیامبر
(صلی هللا علیه واله) به تنهایی کفایت می کرد اما فرمان خداوند سبحان بر
حضور اهل بیت (علیهم السالم) و مشارکت ایشان در مباهله که از عبارت
صدر آیه به دست می آید «قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نسائنا و نسائکم
و أنفسنا و أنفسکم» و نیز در دعوت نبوی بود که از عبارت ذیل آیه
«فنجعل لعنه هللا علی الکاذبین» به دست می آید. 128.
در این میان مباحث مهمي قابل توجه و طرح هستند:
یكي از این ها تعبیر نسائنا است در صورتي كه تنها زن همراه
پیامبر(ص) فاطمه زهرا(س) بوده است و برخي در این باره شبهه كرده اند
كه شاید زنان دیگري هم همراهشان بوده اند اما به این مورد مي توان دو
گونه پاسخ داد كه روایات معتبر از شیعه و سني تایید دارد فقط یك زن آن
هم حضرت فاطمه(س) بوده است.
نكته دوم اینكه خداوند براي یك نفر تعبیر جمع به كار برده است همچنان كه
درباره ابراهیم (ع )ایشان را به عنوان یك امت عنوان مي كند اینجا هم
اینگونه است.
مطلب دیگر اینكه بنابر روایت دیگري از عایشه حتي حدیث كسا و نزول
آیه تطهیر هم در این روز یعني  24ذي اللحجه بوده است و در حدیث
تطهیر هم از اصحاب كسا هم اینگونه معرفي مي شوند و خداوند هم مي
خواهد این ها را معرفي كند اینچنین نام مي برد "هم فاطمه و ابوها و بعلها
و بنوها" و فاطمه زهرا به عنوان محور اصلي اهل بیت معرفي مي شوند .
 127بحاراالنوار ،مجلسی ،ج ،37ص49
 128المیزان ،طباطبایی ،ج ،3ص224
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اینان اهل بیت تطهیر شدگان عبارتند از فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه
و فرزندان فاطمه كما اینكه اینها در این روز در مباهله هم همراه پیغمبر
مي روند و فقط ایشان هستند كه در این روز این لیاقت را پیدا مي كنند كه
به همراه پیامبر بروند و دیگر زنان ایشان این لیاقت را پیدا نمي كنند .
همچنین زمخشری در تفسیر کشاف ذیل آیه مباهله از عایشه نقل میکند که:
حضرت رسول(ص) در روز مباهله بیرون آمد و عبایی از موی سیاه
پوشیده بود چون امام حسن رسید ،او را در ذیل عبای خود جای داد ،سپس
امام حسین رسید ،او را نیز در ذیل عبای خود جای داد ،و پس از آن،
فاطمه و سپس علی؛ رسول خدا،وسیلةاستجابت ،و انسان کامل و مظهر
ایمان و از عصمت برخوردار بود.
ب – حضور به عنوان تنها زن مباهله بود که این نقش مبین رسالت اسالم
در ارتقای جایگاه زن  ،و نفی دیدگاه تحقیر آمیز جاهلیت به زن بود.
شناخت جایگاه فاطمه (علیها السالم) در مباهله نگرش انسان را به زندگی
تصحیح ،و به ارزشهای واقعی (ایمان ،کمال ،پاسداری از دین و )...حیاتی
دوباره می بخشد؛ انگیزة معرفت ،اقتدا و توسل به آن حضرت و شوق
فراگیری و تبلیغ معارف اسالمی را بطور عام و آموزه های او را به طور
خاص در انسان ایجاد و عشق و والی او را در انسان صد چندان می کند.
در حقیقت پیامبر و اهل بیتش تمثیل و نماینده همه مسلمانان بودند .
عظمت بی نظیر حضرت فاطمه (ع)  ،پیامبر اكرم (ص) جای «نساءنا»
(كه كلمه جمع است و حداقل آن سه نفر است) تنها حضرت فاطمه (ع) را
برای مباهله همراه برد و حال آنكه در آن زمان ،چندین تن از امهات
المؤمنین حضور داشتند ولی آن حضرت(ص) هیچ كدام از زن های خود
را برای مباهله نبرد؛
زیرا در مباهله ،نبوت آن جناب زیر سؤال بود .او باید كسانی را به همراه
می برد كه اگر نبی نباشند ،شریك كار رسالت و نبوت او باشند و حضرت
فاطمه(ع) چنین بود .در مباهله قرار بود دروغ گویان رسوا شوند.
بنابراین ،اگر پیامبر كسی را میبرد كه در عمر خود دروغ گفته باشد،
دیگر او نمیتوانست بر دروغگویان لعنت بفرستد؛ زیرا خودش از اول
دروغ گفته است.
از اینجا عصمت حضرت فاطمه(ع) معلوم میشود كه او هیچ دروغی در
زندگی نداشته و مصداق اكمل و اتم صداقت است .این شأن و عظمت فوق
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العاده زهرای مرضیه (ع) را میرساند .این عظمت حضرت فاطمه(ع) را
اسقف نجران هم در همان جا به قوم خود اعالم نمود« :اِنی ِلری ُوجوها لو
سألُوا ّللا ان ُیزیل جبالً مِ ن مكانِه الزاله ِبها فال تُباهلوا فتُهلِكوا والیبقی عل ِی
یوم القیامةِ» .
وج ِه
ِ
ی الی ِ
االرض نصران ٌّ
پیامبر اكرم (ص) ،فاطمه زهرا (ع) را به عنوان گواه نبوت و رسالت
برای مباهله به همراه برد و پیش از آنكه به میدان بروند ،حضرت
علی (ع) ،فاطمه(ص) و حسنین(ع) را جمع نمود و فرمود« :خدایا ،اینها
اهل بیت من هستند .پیامبر(ص) در اینجا اهل بیت حقیقی خودش را به امت
معرفی نمود ،به ویژه آنكه از میان زنها فقط حضرت فاطمه (ع) است كه
مصداق حقیقی «نساءنا» را دارد.
مقام حضرت زهرا(س) و حضرت مریم
آیا مقام حضرت زهرا(ع) از مقام حضرت مریم نیز باالتر است؟ بدون شك
چنین است .در روایتى از پیامبر اكرمصلى هللا علیه وآله خطاب به حضرت
زهراعلیها السالم مىخوانیم« :یا بُنیَّة اال ترضین ان تكونى سیدة نساء
العالمین؟ قالت :یا ابة فاین مریم بنتُ عمران؟ قالصلى هللا علیه وآله :تلك
سیدة نساء عالمها 129»...آیا راضى هستى كه سیده زنان جهانیان باشى؟
حضرت فاطمه عرض كرد :اى پدر! پس مریم چه؟ حضرت فرمود :او
سیده زنان زمان خود بود.»...
باید توجه داشت كه عالمین ،جمع است (نه مفرد و نه تثنیه)؛ پس شامل همه
جهان هاى قبل از ما و بعد از ما و شامل جهان مادى ،برزخى و آخرت
مى شود .اگر فضیلت ذاتى حضرت مریم این بود كه مادر حضرت
عیسىعلیه السالم شد ،فضیلت ذاتى حضرت زهرا این است كه هم دختر
نبو ت بود و هم همسر والیت و هم مادر امامان.
اگر فضیلت عرضى مریم این بود كه در راه دین حضرت عیسىعلیه
السالم زحمت كشید ،فضیلت عرضى حضرت زهراعلیها السالم دفاع از
دین خاتم انبیا و دفاع از والیت و آیه «الْی ْوم أ ْكملْتُ لكُ ْم دِینكُ ْم» است؛ تا
جایى كه در راه این دفاع ،به مقام شهادت رسید .

 129ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابىطالب ،مطبعة الحیدریه فى النجف1376 ،ق ،ج  ،3ص  105؛ محمدبن
یوسف زرندى الحنفى ،نظم درر السمطین ،نجف :مطبعة االمام المیرالمؤمنین ،ص .179؛
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توجه به نكته ای قابل تأمل
با وجود این كه در آیه لفظ جمع آمده ،اما پیغمبر فقط زهرا علیها السالم را
بالِل) كه خداوند
برده ،یا باید بگوییم پیغمبر خالف امر خدا كاركرده (نعوذ َّ
جمع خواسته و گفته زنهایت را باید ببرى ،ولى پیغمبر سرپیچى كرد و یكى
را برد كه این اصالً در شأن پیغمبر نیست .
یا این كه بگوییم مراد آیه زنانى بود كه از اهلبیت علیهم السالم بودند و زن
شخصیت حقوقى پیامبر به حساب مىآمدند .از این رو ،پیغمبر فقط زهرا را
برد چون فقط او جزء اهلبیتش حساب مىشد و حتى اگر خدیجه هم با آن
همه مقام و منزلت كه ام المؤمنین است ،زنده بود ،او را با خودش نمىبرد؟
پس عبارت «نساءونا» ،به صورت جمع است؛ اما پیامبر صلى هللا علیه
وآله تنها یك نفر و آن هم حضرت فاطمه صلى هللا علیه وآله را براى مباهله
همراه برد و این نشان مىدهد كه از میان خویشاوندان پیامبرصلى هللا علیه
وآله از جنس زن ،تنها یك زن بود كه جزء اهلبیت پیامبرصلى هللا علیه
وآله بود  .و اگر دیگرى هم بود ،به مقتضاى لفظ جمع ،باید پیامبرصلى هللا
علیه وآله او را با خودش مىبرد و به عبارت دیگر ،این عمل پیامبرصلى
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هللا علیه وآله نشان مىدهد كه زنان پیامبر ،جزء اهل البیت نمىباشند.
مقام عصمت
توضیح اینکه  :مقام عصمت به معنی یک حالت تقوای الهی است که به
امداد پروردگار در پیامبران و امامان ایجاد می شود اما با وجود این حالت
 ،چنان نیست که آنها نتوانند گناه کنند  ،بلکه قدرت این کار را دارند  ،و با
اختیار خود از گناه چشم می پوشند .
درست همانند یک طبیب بسیار آگاه که هرگز یک ماده بسیار سمی را که
خطرات جدی آن را می داند هرگز نمی خورد با اینکه قدرت بر این کار
دارد  ،اما آگاهیها و مبادی فکری و روحی او سبب می شود که با میل و
اراده خود از این کار چشم بپوشد .
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این نکته نیز الزم به یادآوری است که این تقوای الهی موهبت ویژه ای
است که به پیغمبران داده شد نه به دیگران  ،ولی باید توجه داشت که
خداوند این امتیاز را به خاطر مسئولیت سنگین رهبری به آنها داده .
بنابر این امتیازی است که بهره آن عاید همگان می شود و این عین عدالت
است  ،درست مانند امتیاز خاصی است که خداوند به پرده های ظریف و
بسیار حساس چشم داده که تمام بدن از آن بهره می گیرد .
از این گذشته به همان نسبت که پیامبران امتیاز دارند و مشمول مواهب
الهی هستند مسئولیتشان نیز سنگین است و یک ترک اوالی آنها معادل یک
گناه بزرگ افراد عادی است ،و این مشخص کننده خط عدالت است  .نتیجه
اینکه  :این اراده  ،یک اراده تکوینی است در سر حد یک مقتضی (نه علت
تامه ) و در عین حال نه موجب جبر است و نه سلب مزیت و افتخار .

نتایج قطعي مباهله
 -1اینكه حسن و حسین علیهم السالم پسران رسول خدا بوده و به آنها ابن
رسول هللا گفته مي شود.
 -2چون رسول خدا (ص) فقط حضرت فاطمه را با خود آورده دلیل آن
است كه نساءنا فقط یك مصداق داشته و فاطمه الگوي منحصر به فرد بوده
است و گرنه الزم بود كه آن حضرت حداقل سه نفر را ببرد تا لفظ جمع
شامل آن ها شود.
 -3علي علیه السالم در این آیه مصداق انفسنا است یعني كسي را بخوانیم
كه در فضیلت و مقام و ارزش به منزله خود ماست؛ انفسنا جمع است اما
رسول خدا نشان مي دهد كه این جمع فقط یك مصداق داشته و گرنه الزم
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بود اقالً سه مرد را ببرد كه مصداق جمع باشد.
 -4مباهله از یك سو حقانیت دین اسالم را در برابر مسیحیت اثبات كرد و
از سوي دیگر ضعف ایمان و تزلزل اعتقادي مسیحیان نجران را به نمایش
مي گذارد .از جمله در نقلی آمده است که پیامبر (صلی هللا علیه واله) هنگام
مباهله حسنین (علیهما السالم) را جلو ،فاطمه (علیها السالم) را پشت سر و
علی (علیه السالم) را سمت راست خود نشاند و خود نشست و به نجرانیان
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فرمود« :هم اکنون بیایید مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان
بفرستیم.».
و خود دعا کرد« :خدایا ،این جانم (علی (علیه السالم)) که او معادل خودم
است .خدایا این (فاطمه (علیها السالم)) زنانم که بهترین زنان جهانیان
است؛ خدایا ،این دو (حسنین (علیهما السالم)) پسران و نوه هایم هستند .من
جنگ می کنم با کسانی که با آنان بجنگد و صلح می کنم با کسانی که با
آنان صلح کند ».و این گونه خداوند راستگویان را از دروغگویان متمایز
کرد .132
بنابراین هر یک از اهل بیت (علیهم السالم) در مباهله جایگاه خاص خود
را داشتند و این گونه نبود که حضور بعضی کافی باشد .زیرا محاجه میان
پیامبر اکرم (صلی هللا علیه واله) و علمای مسیحی بود و در ظاهر حضور
پیامبر (صلی هللا علیه واله) به تنهایی کفایت می کرد اما فرمان خداوند
سبحان بر حضور اهل بیت (علیهم السالم) و مشارکت ایشان در مباهله که
از عبارت صدر آیه به دست می آید «قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و
نسائنا و نسائکم و أنفسنا و أنفسنا» و نیز در دعوت نبوی بود که از عبارت
ذیل آیه «فنجعل لعنه هللا علی الکاذبین» به دست می آید. 133.در حقیقت
پیامبر و اهل بیتش تمثیل و نماینده همه مسلمانان بودند .
افزون بر آن ،گروه های نام برده در آیه معطوف به «و» عطف هستند که
داللت بر مشارکت معطوفین در نقش خاص دارد و نیز مشارکت جمعی
گروه های نامبرده خواسته شده است ،زیرا مباهله با نجرانیان موضوعی
قطعی و با هیئت خاص در نشستن و دعا با حالت تضرع بود که با یک
مرتبه برگزاری آن حق از باطل متمایز می شد.
بنابراین همه افراد اهل بیت (علیهم السالم) باید دسته جمعی حضور می
یافتند و به همراه پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و اله) مجموعه ای با اعضایی
مرتبط را تشکیل می دادند ،به طوری که اگر یک عضو حاضر نمی شد
مجموعه از هم می پاشید و مباهله ای صورت نمی گرفت .به عبارت دیگر
امتثال حکم فقط با انجام دادن همه افراد محقق می شود.134
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فرمان مباهله و دعوت از اهل بیت (علیهم السالم) حکمی ایجابی بود که
می بایست نبی مکرم اسالم (صلی هللا علیه و اله) همه اهل بیت (علیهم
السالم) را فرا می خواند تا امر خدا را در مباهله اطاعت کرده باشد؛ لذا
حضرت هر چهار تن (علیهم السالم) را فراخواند و اگر یکی را اهمال می
کرد ،امتثال امر خدا را نکرده بود؛ در نتیجه اگر هم نجرانیان مباهله را
منتفی نمی کردند چه بسا مباهله (لعنت) پیامبر (صلی هللا علیه و اله) بر
نجرانیان مستجاب نمی شد.
بنابراین هر یک از اهل بیت (علیهم السالم) به عنوان رکنی از مباهله به
شمار می آمدند که با حذف هر رکن سازه مباهله از هم می پاشید .حضرت
فاطمه (علیها السالم) به عنوان یگانه مصداق «نساءنا» از ارکان مباهله
بود و بدون حضورشان مباهله ای صورت نمی گرفت .نظر به همین
جایگاه رکنی است که فرقی میان هیچ کدام از اعضای مباهله کننده نبوی
نبود .و در روایتی آمده« :خداوند هرگز زنی را با مردی برابر نکرد مگر
برابریی که در مباهله میان و علی (علیهما السالم) کرد در حالی که فاطمه
(علیهم السالم) زنی است که برتر از زنان جهانیان است  ،اما خدا او را به
علی پیوست و نیز حسنین را به آن دو (فاطمه (علیها السالم) و علی (علیه
السالم)) پیوست .135بنابراین میان نقش فاطمه ،علی ،حسن و حسین (علیهم
السالم) در مباهله تفاوتی وجود نداشت و هر کدام جایگاه و اهمیت خود را
داشتند.
ارتباط آیه مباهله و آیه تطهیر
عالمه طباطبائی ره در مورد آیه مباهله می گوید :رسول خدا در مقام
امتثال این فرمان از «انفسنا» به غیر از علی و از «نسائنا» بجز فاطمه
سالم هللا علیها و از «ابنائنا» بجز حسنین علیهمالسالم را نیاورد ،معلوم
میشود برای کلمه اول به جز علی و برای کلمه دوم به جز فاطمه سالم هللا
علیها و از سوم بجز حسنین علیهمالسالم مصداق نیافت و کانه منظور از
«ابناء» و «نساء» و «انفس» همان اهل بیت رسول خدا بوده ،همچنان که
در بعضی روایات به این معنا تصریح شده ،بعد از آن که رسول خدا
نامبردگان را با خود آورد عرضه داشت :خداوندا اینان اهل بیت منند .
نظر عالمه طبابطائی (ره) را برخی از نقل های جریان مباهله که به نزول
آیه تطهیر در ان روز نیز اشاره کرده اند ،تایید می کند .به عنوان نمونه
 135تفسیر امام حسن عسکری ،ص656
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شیخ عباس قمی در وقایع االیام می گوید« :روز  24ذی الحجه بنابر اشهر،
روزیست است كه مباهله كرد و رسول خدا صلی هللا علیه و آله با نصارى
(نجران) و پیش از آن كه خواست مباهله كند ،عبا بر دوش مبارك گرفت و
حضرت امیرالمومنین علیه السالم و حضرت فاطمه و امام حسن و امام
حسین علیهم السالم را داخل در زیر عبا نمود.
از آیه مباهله و قول و فعل رسول خدا صلی هللا علیه وآله وسلم این نتیجه
نیز به دست می آید كه حضرت صدیقة طاهره علیها السالم از همه
مسلمانان و صحابه بافضیلت تر است ،چنان كه برخی از عالمان اهل سنت
با استناد به این آیه و نیز حدیث شریف «فاطمةُ بضعةٌ مِ ني »...بر افضلیت
حضرت فاطمه علیها السالم استدالل كرده اند .
همچنین به اجماع همه مسلمانان ،ام یرالمؤمنین علیه السالم از حضرت
فاطمه علیها السالم افضل است؛ در نتیجه امیرالمؤمنین علیه السالم افضل
از آن دو می باشد پس امامت و خالفت بالفصل رسول خدا صلی هللا علیه
وآله وسلم حق مسلم آن حضرت است.
برای امیرالمؤمنین علی علیه السالم در این آیه فضیلتي بزرگ هست و این
امر مسلم است ،لكن این آیه صرفا ً در بیان فضیلتي بزرگ برای
امیرالمؤمنین علیه السالم نیست؛ بلكه به روشنی بر افضلیت امیرالمؤمنین
علیه السالم داللت دارد؛ زیرا فضیلتی كه بر اساس آیه برای امیرالمؤمنین
علیه السالم اثبات می شود ،برای غیر او حاصل نیست؛ پس آن حضرت با
ت امامت است.
ترین صحابه است و افضلیت لزوما ً مث ِب ِ
فضیلت
ِ
فخر رازی نیز به داللت آیه بر افضلیت امیرالمؤمنین علیه السالم از سایر
مسلمانان توجه دارد .و نیز محمود بن حسن حمصی با استناد به آیه مباركة
مباهله افضلیت امیرالمؤمنین علیه السالم بر تمام انبیا جز خاتم االنبیاء
(ص) را اثبات می كند .و باالخره از آیه مباركة مباهله و قول و فعل
رسول هللا فضیلت علی ع اثبات می شود .
و نیز بدیهى است كه مقام پیامبر اسالم صلى هللا علیه وآله برتر از تمامى
پیامبران گذشته است؛ زیرا او خاتم انبیا و سید مرسلین است ،پیامبر اكرم
صلى هللا علیه وآله ،حضرت على علیه السالم را با خود به مباهله برد در
حالى كه او نه جزء فرزندان پیامبرصلى هللا علیه وآله است و نه جزء نساء
پیامبر؛ پس ناگزیر باید پیامبرصلى هللا علیه وآله او را جزء نفس خویش
(انفسنا) حساب كرده باشد؛ یعنى على ،نفس و جان پیامبرصلى هللا علیه وآله
111

است و مقام پیامبر از همه انبیا باالتر است؛ پس مقام حضرت على علیه
السالم نیز از همه انبیا باالتر مى باشد.
در روایات درباره امام علىعلیه السالم آمده است كه پیامبر به او فرمود:
«لحمك من لحمى و دمك م ن دمى و االیمان مخالط لحمك و دمك كما خالط
لحمى و دمى»؛ 136و نیز پیغمبرصلى هللا علیه وآله به او فرمود :تنها فرقى
كه من و تو داریم ،این است كه من پیغمبرم و تو پیغمبر نیستى .اگر چه
خلقت جسمى امامان علیهم السالم بعد از پیامبران بوده ،اما خلقت نور آنها
ّللا انواراً و جعلكم بعرشه
قبل از آفرینش پیامبران بوده است؛ «خلقكم َّ
محدقین»  .137الحمدهلل .

 136دعاى شریف ندبه
 137زیارت جامعه كبیره
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جلسه دوازدهم
بحثی جالب در
باره آیه تطهیر

بحثی جالب در باره آیه تطهیر

138

ت ویُط ِهركُ ْم ت ْ
ط ِهیراً
الرجْس أ ْهل الْبیْ ِ
ّللا ِلیُ ْذهِب عنكُ ُم ِ
ِإنَّما ی ُِریدُ َّ ُ
خداوند قطعا ً ميخواهد پلیدي را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور كند و شما
را كامالً پاك سازد.
«آیه  33سوره احزاب مشهور به آیه تطهیر مربوط به اهل بیت می باشد.
که سزاوار است در معنی آن دقت بیشتری گردد.
بهترین معنی برای اذهاب رجس (بردن پلیدی) زشتیها بدیها  .جهالت و
کمبود وجودی از جهت شهود و ادراک است .چنانچه بهترین معنی برای
طاهر نمودن خداوند اهل بیت طهارت را  ،علم به ذات و صفات و اسماء و
افعال خداوندیست که این دانشها موجب نهایت قرب پروردگار و به
اصطالح کمال آن والیت خداوندی را همراه می آورد.
جا دارد که شرحی در باره «رجس و بردن» و سپس طهارت و تطهیر داده
شود ،و آنگاه در باره اراده و فعلیت آن نسبت به خداوند سخن گفته شود.

پلیدی جهل و پاکی علم
اذهاب رجس ـ خداوند تعالی رجس یعنی پلیدی را به طور کلی و به
اصطالح به نحو ایجاب کلی برداشته است .بنابراین بر حسب ظاهر باید
لفظ «ا ِل» استغراق یا جنس باشد و هر کدام باشد عمومیت را می رساند.
نکته جالب و دقیق در آیه شریفه :بر داشتن پلیدی جهل از هر جهت مالزم
ت علم از هر جهت نیست و لذا عطف فرموده جمله «
و همراه طهار ِ
ویُط ِهركُ ْم ت ْ
الرجْ س» تا واضح شود میان بودن
ط ِهیراً» را به « ِلیُ ْذهِب عنكُ ُم ِ

 138از کتاب «بصائر» یا «قرآن و اهل بیت ع» شرح و ترجمه «شواهد التنزیل» از مرحوم آیت هللا شیخ
حسنعلی نجابت ره
کتاب سه رساله ـ عشق  ،سرو  ،والیت  /ص  51تا . 56
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پلیدی و آمدن تطهیر فاصله و به تعبیر دیگر دو افاضه و لطف و نعمت
جداگانه است .
قب ً
ال باید گفته شود در افراد معمولی و دانشهای جزئی میان علم و جهل
تقابل عدم و ملکه است .یعنی اگر جهل به چیزی نبود خواهی نخواهی علم
به آن چیز خواهد بود و این مطلب مربوط به مقوله ای از مقوالت و مخیله
و عاقله و خالصه فعل بشر می باشد در عالم محدود در تحت شرایط ماده و
زمان و مکان تالزم میان بردن جهل و آمدن علم می باشد.
اما نسبت به علم خداوند که خالق عالم ماده و زمان و مکان است و هرگز
فعل او مقید به این قیدها نمی گردد ،نمی توانیم آن را با فعل بشر که محدود
به این قیود است مقایسه نمائیم.
در مورد اذهاب رجس ،نمی شود آنرا معصیت یا حتی مکروه تعبیر کنیم
که خداوند گناه یا مکروه را از اهل بیت علیهم السالم بُرد  ،زیرا شأن ایشان
برتر از آنست که ارتکاب عمل خالف رضای خداوند داشته باشند ،قبل از
آیه تطهیر معصیت در شأن آنان نیست.
و در ضمن شرح کلمه «یُریدُ» متذکر می شویم که عنایت تازه ای از
طرف خداوند هنگام نزول آیه تطهیر به اهلبیت (ع) گردید که قبال نبوده
است  .مخصوصا ً به گواهی روایاتی که از رسول خدا (ص) کساء را
برایشان افکند و از خداوند این معنی را درخواست نمود « :خداوندا ،ایشان
اهل بیت من هستند .پلیدی (جهل) را از ایشان ببر و پاک فرما (به نور
علم) ایشان را پا ک کردنی» لذا بهترین معنی همانطوری که گذشت برای
پلیدی ،جهل و برای پاکی علم می باشد.
اینک اصل سخن :اذهاب رجس غیر از تطهیر می باشد و به تعبیر دیگر و
بردن جهل (در فعل خداوند) غیر از منور کردن به نور علم است .بردن
جهل به طور کلی از  ،ایجاد قابلیت و صالحیت است برای اهل هللا و ولی
خدا شدن.
و شاید بتوان آن را به درک اجمالی تشبیه کرد با اینکه جهل نیست ولی
علم حقیقی هم به آن اطالق نمیشود کرد (تنها صالحیت برای والیت
خداوندی)  ،غیر از ولی خدا شدن است  .والیت خداوندی که دارا شدن
کماالت علمی پروردگار و توانایی تصرف در موجودات علوی و سفلی و
خلیفه هللا شدن است.
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این دو با هم خیلی فرق دارد .اذهاب رجس و صالحیت والیت مانند ایجاد
استعداد در دانشآموز و دانشجو است  .تا این استعداد نباشد کجا میتواند
دانشمند گردد .ولی این استعداد دانش نمی آورد بلکه نعمت تازه میخواهد.
گواه بر این مطلب را میتوانیم از قرآن مجید و کلمات خود اهل بیت پیدا
کنیم در قران با این که نسبت به خاتم انبیا می فرماید «و ما ینطق عن
الهوی » از روی هوس سخن نمی گوید؛ و به تعبیر دیگر اذهاب رجس از
او به نحوه اکمل شده که شخصیت خودش و جهات نفسانی دیگر در کار
نیست و هر چه به زبان جاری می فرماید :وحی و الهام خداوندی است.
مع الوصف می فرماید «قل ربی زدنی علما» پروردگارا دانش ام را زیاد
فرمان ـ و همچنین «علمک ما لم تک تعلم» یاد داد تو را چیزی را آنچه را
که نمی دانستی ـ لذا خوب واضح میگردد که میان اذهاب رجس و منور
شدن به نور علم فرق می باشد.
چنانچه در دعای منسوب به امیرالمؤمنین علیه السالم « مناجات شعبانیه »
می فرماید« :هب لی کمال االنقطاع الیک» نهایت بریدگی (از دیگران و
چسبیدگی به خودت) را به من عنایت فرما تا چشمهای دلها پرده های نور
را بشکافد (و معرفت کامل نصیب گردد) همچنین جمله مشهوری که نسبت
به پیامبر صلی هللا علیه و آله است «ما عرفناک حق معرفتک» تو را
آنطور که سزاوار شناسائی تو است نشناختیم (آنطور که خودت خودت را
را می شناسی ) .پس معلوم میشود که اذهاب جهل کلی مالزم با معرفت
(علم به علم ) نیست ،بلکه معرفت عطای تازه الزم دارد (وگرنه جایی
برای این کالم پیغمبر نمی ماند.).
فعلیت اراده و اطالق تطهیر
مطلب دیگر در اذهاب رجس «لیذهب» تعبیر می فرماید :و «ل» که مقابل
«سین و سوف» که برای آینده است داشته  ،و به تعبیر دیگر هم اکنون را
می رساند و به اصطالح اراده در این آیه شریفه مساوی با فعلیت است .
ای اهلبیت گرامی پیغمبر صلی هللا علیه و آله خداوند هم اکنون همه قسم
پلیدی نادانی را از شما برد (اراده بردن پلیدی هم اکنون محال است از مراد
تخلف پیدا نماید یعنی دیگر هیچگونه پلیدی جهل در آنان باقی نماند.).
نکته مهم در آیه شریفه اسناد فعل به ذات خداوندی است .یعنی خود
پروردگار خواسته که پلیدی جهل را ببرد و طهارت علم بیاورد ،و فعل
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خداوند وقتی که بال واسطه باشد به هیچ وجه جزئی نخواهد بود .یعنی اگر
خدا بخواهد جزئی و مربوط به امری از امور باشد مقید به قید شده که فعل
خدا از آن پاک است (چنانچه در بحث فعل خدا در کتابهای کالم آمده است).
بنابراین همانطور که اذهاب رجس (بردن پلیدی جهل) به طور کلی است و
هیچگونه جهلی باقی نگذاشت ،تطهیر (طاهر و منور کردن به نور علم )
نیز به طور کلی خواهد بود .فعل حق که مناسب خود او است تقیید نخواهد
داشت و جزئی هم نخواهد بود.
از همه اینها گذشته اگر جهل مختصری (به نحوه ایجاب جزئی) باقی بماند
منافات با مفعول مطلق (تطهیر) دارد .زیرا اطالق و بی قیدی مفعول مطلق
(بی قیدی از اینکه برای کسی یا با چیزی یا با کمک چیزی یا در چیزی
باشد مقابل مفعول له و معه و فیه) می رساند که عطاء پروردگار از هر
جهت کامل می باشد.
ت ویُط ِهر ُك ْم
الرجْ س أ ْهل الْبیْ ِ
نا گفته نماند که این تعبیر « ِلیُ ْذهِب عنكُ ُم ِ
ت ْ
ط ِهیراً» برای هیچ یک از پیغمبران حتی ابراهیم خلیل الرحمن نشده است .
برطرف کننده پلیدی جهل خود خداوند و پوشاندن لباس علم و طهارت
واقعی نیز خود خداوند است بدون واسطه.
ممکن است گفته شود بردن ناپاکی از اهلبیت فرع بر وجود آن است مثالً
حضرت زهرا سالم هللا علیها که از بدن و روح پاک شریف خاتم االنبیا
پدید آمده و تا دوران رشد در دامن معلم بشر تربیت شده و سپس در خانه
ولی اعظم خداوند علی ابن ابیطالب علیه السالم و با فرزندانی چون حسن و
حسین سر و کار داشته ،پلیدی از کجا آمده بود تا خداوند آن را برطرف
سازد؟
پاسخ این است که اوال امور نسبی است و با جهل و علم خود نباید آن را
مقایسه کنیم چنانچه همین جواب در ذنب و گناه انبیاء و اولیاء گفته شده
است.
ثانیا ً ممکن است بردن پلیدی  ،کنایه از مانع شدن از آمدن باشد (و به تعبیر
علمی اذهاب رجس دو مصداق دارد که قابل تطبیق بر هرکدام می باشد:
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رجس موجود را بردن و مانع از آمدن رجس شدن) این دو جواب اجمالی
عالوه بر مطالبی که ذکر گردید .139
شناسنامه ائمه(ع) در زیارت جامعه
برای معرفت ائمه اطهار توجهی به زیارت جامعه کبیره باید کرد .واقعا این
زیارت شناسنامه معرفت ائمه است «فالراغب منکم مارق و من جحدکم
کافر» هر کس شما را انکار کند کافر است ،و هر کس از شما روی
بگرداند از دین خارج شده و به آئین جاهلیت روی آورده است.
و نیز در این زیارت می خوانی «من اراد هللا بدا بکم» هر کس بخواهد به
خدا برسد و به معرفت حق نائل آید باید از شما آغاز کند و از مسیر
وجودی شما عبور نماید .یعنی معرفت حق را باید با معرفت و اعتقاد به
ائمه معصومین آغاز کرد.
چون آنان باب هللا وصراط مستقیم هستند حضرت رسول(ص) می
ی بابها) اگر کسی میخواهد به علم پیامبر و
فرماید(:انا مدینه العلم و عل ٌ
حقیقت قرآن و آن معارف الهی برسد باید از باب علی وارد شود تا به
حقیقت برسد یعنی از باب والیت  ،زیرا «قرآن و عترت از هم جدا
نیستند».
حال با این معرفت آیا ما والیت را شناخته ایم ؟ یا ما همه محبین هستیم و
بسیاری از برادران اهل سنت نیز محبت اهل بیت را دارند و حتی شافعی
یکی از ائمه اهل سنت اشعاری دارد در بارۀ حب اهل بیت ،و می گوید:
حب اهل بیت فرض است برای همه .بنابراین فرق است بین حب اهل بیت
و معرفت به اهل بیت «با علی از یا علی یک نقطه کم دارد ولی  ،یا علی
گفتن کجا و با علی بودن کجا» .الحمدهلل .
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جلسه سیزدهم
از غدیر تا
ظهور

از غدیر تا ظهور

غدیر ،آغاز راه روشن بقا ،ومنشور پر بار و دلپذیر زندگی و مرزی که
همۀ سفیران پاک نهاد الهی ،به دیدۀ آرمان بدان نگریسته اند  .و پیروان
خویش را بر بزرگداشت و چشم داشت به آن پروریده  ،آن را نقطۀ کمال
رنج ها و درد های خود و امت هایشان شناسانده اند.
خدای مهربان در غدیر ،به دست پر نور رسول خاتم ،چنان راه را روشن
نمود وسپهر فروزان امامت را آن گونه درخشان ساخت ،تا کسی بهانه
نیاورد ،که نوری نبود و من به تاریکی افتادم و ظلمانی شدم!
راه در غدیر ،غدیر آغاز تابناکی بود ،که اگر به پایان می رسید آرمان های
بلند خلق و اهداف عزت آفرین خالق تأمین گشته بود و اگر ستم سقیفه بر آن
ی پاکی ها و زیبایی ها
سایه افکن نمی گشت ،پلیدی ها و نابسامانی ها جا ِ
را نمی گرفت و قرن ها بشریت سر درگم ،در کوچه پس کوچه های
مخوفِ ظلمت ،حیران نمی شد.
«غدیر» و «ظهور» ،ابتدا و انتهای یک راه است.
غدیر ،اجمال و ظهور تفصیل غدیر است و بدین روی ،انگشت اشارت هر
یک به سوی آن دیگری است  .حضرت حق غدیر را پدید آورد تا انسان را
در بستر تعالی و تکامل قرار دهد؛ و در نهایت ،سعادت و فالح بشریت را
در زمان ظهور رقم زند.
بدون غدیر ،اسالم بی منطق و محتوا خواهد بود .و بدون ظهور ،غدیر
تجلیگاه جهانی و آرمانی خویش را نخواهد داشت  .و بدون این دو ،نظام
تکوین و تشریع هیچ یک هدفمند و معقول نخواهد بود .اللهم عجل لولیک
الفرج.
شناخت دین و راهنما
گفته شد که غدیر نتیجه و عصاره دعوت همه انبیاء بود .و نیز در غدیر
اتمام نعمت و اکمال دین با مسآله امامت و والیت علی (ع) بوسیله حضرت
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رسول (ص) از جانب خداوند صورت گرفت .و واقعه کربال نتیجه فراموش
شدن غدیر بود .
زیرا بزرگترین نعمت الهی فرستادن کتب اسمانی و پیامبرانی برای راهنما
بشر بسوی تکامل و رسیدن به سعادت در دنیا و اخرت است و غدیر اتمام
نعمت برای هدایت و بسعادت رسیدن انسان ها است .در واقع راهنما حلقه
واسطی است که اضالع و حلقه های دیگر این مجموعه را به یکدیگر
متصل نموده و آن را کامل می کند.
وجود راهنمای الهی است که موجب اتصال صحیح و متعالی انسان به
جهان و حرکت واقعی و جهت دار او به سوی مقصد می گردد؛ و تنها با
وجود راهنماست که آفرینش جهان و حیات انسان معنا می یابد ،حرکت
تکاملی او توجیه می گردد و طراحی حضرت حق نسبت به کل نظام خلقت
هدفمند جلوه می کند.
از همین جاست که ارسال پیامبران و بحث نبوت و امامت به عنوان یک
ضرورت جایگاه خود را باز می یابد و انسجام طرح آفرینش انسان و جهان
درک می گردد.
بسیاری از حقایق در این زمینه که از زاویه علم کالم و نظام تشریع تاکنون
با بحث ها و مناظره های طوالنی همراه بوده است ،از این دریچه به
صورتی کامالً معقول ،متین و «ضروری» فهمیده می شود و در محضر
خردمندان و فرزانگان مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد.
برخی از حقایق مذکور عبارتند از - :این که جانشین پیامبر و امام بعد از
او باید به تعیین الهی باشد؛  -این که زمین و زمان هیچ گاه خالی از امامت
و حجت الهی نبوده و نخواهد شد؛  -این که امام و راهنمای الهی باید از علم
و عصمت برخوردار باشد؛
مردم تنها به سه چیز تکلیف شده اند
اس ثالثة:
انما کلف الن ُ
معرفةُ االئمة ،و التسلیم لهم فیما ورد علیهم ،و الرد الیهم فیما اختلفوا فیه.
شناخت امامان ،تسلیم در برابر آنان  ،و رجوع به ایشان هنگام اختالفات.
این روایت در واقع در مقام تبیین اصول تکالیف و رسالت های اساسی
انسان است که با زبان خاص روایی و ادبیات فرهنگ شیعه بیانگر حقایقی
119

است که ذکر نمودیم .در حقیقت تمام تکالیف و وظایف دیگر به این سه
تکلیف اساسی باز می گردد .بر این اساس:
تکلیف اول :
(شناخت و معرفت) که انسان را از حیرت ،انحراف ،پوچی و بی هویتی
نجات می بخشد .و او را به صراط مستقیم الهی وارد می سازد و در
استمرار راه توحید و نبوت به پیش می برد .راهش را از مسیر باطل جدا
می سازد و به او هویت دینی و انسانی می بخشد.
تکلیف دوم :
(تسلیم) در حقیقت تحقق عملی شناخت و جریان آن در متن زندگی آدمی
است .تسلیم چنانچه از عمق و اصالت برخوردار گردد ،ایمان ،اعتقاد،
بیعت ،معیت و حرکت در مسیر تکامل را با خود به ارمغان می آورد.
به بیان دیگر ،تکلیف نخست انسان را به حقیقت متصل کرده و در راه خدا
وارد می کند .و تکلیف دوم او را در این مسیر به پیش برده و به مقصد
نزدیک می گرداند.
تکلیف سوم:
نیز همین حقایق را در بعد اجتماعی و سیاسی تحقق می بخشد و از آفات،
ابهام ها ،موانع ،بن بست ها ،توطئه ها ،انحراف ها ،اختالف ها ،زمینه
نفوذ و تسلط دشمن و هر آنچه مانع اقتدار ،سیادت و پیشرفت جامعه و امت
اسالمی است ،جلوگیری می کند.
در مجموع ،این سه تکلیف حکایتگر و ترسیم کننده همان خطوط اصلی و
جایگاه راستین انسان در نظام تشریع الهی برای رسیدن به سعادت دنیا و
آخرت است که بیان آن گذشت.
این که انسان ها در صورتی به فالح و رستگاری نایل شده و به هدف
خلقت خویش می رسد که:
الف  -راهنمای راه را«بشناسد» (معرفت) ؛
ب  -به او «ایمان» آورده و معتقد گردد ( ایمان و اعتقاد) ؛
ج  -از او «اطاعت» کرده و به او مهر ورزد (تبعیت و دوستی) ؛
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د  -همیشه با او باشد و حتی لحظه ای نیز رشته اتصال و اطاعت خدا را از
او نگسلد
بیعت ،معیت و طی راه
از مجموعه این مفاهیم و حقایق ما به طور خالصه به «والیت» تعبیر می
کنیم و می گوییم رستگاری انسان ها تنها در مکتب والیت تامین می شود و
در روایات تاکید گردیده است که:
 -1والیت روح و حقیقت دین است و اسالم منهای والیت چون کالبدی بی
جان است ؛
 -2والیت ضامن سعادت انسان در دو عالم است؛
 -3هویت انسان و شخصیت راستین او تنها در گرو پیوند با مکتب والیت
رقم می خورد؛
 -4حیات واقعی و سیادت و اقتدار امت اسالمی و مجد و عظمت آنان فقط
در مکتب والیت شکوفا و تضمین می گردد؛
 -5اعمال و عبادات انسان تنها با اعتقاد به والیت مورد پذیرش درگاه حق
قرار می گیرد .ــــــ
دانستنی ها
مطالب ذیل مصاحبه فرضی با خداوند است که پاسخ آن برگرفته از آیات
قرآن کریم است.
پرسشگر :شما قبالً فرمود ید که برخی از پیامبران بر بعضی دیگر برتری
دارند ،آیا پیامبر اسالم بر پیامبران دیگر برتری داشت؟ چرا؟
پاسخ خداوند :بل ی؛ پیامبر اسالم بخاطر ویژگیهای منحصر به فردش ،بر
تمامی پیامبران من برتری داشت .به همین جهت مورد عنایات ویژه من
قرار گرفت.
برخی از عنایت ویژه من به ایشان عبارتند از:
 -1کاملتر ین دین خودم یعنی اسالم را توسط ایشان برای جهانیان فرستادم.
" امروز ،دین شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و
اسالم را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم( ".سوره مائده ،آیه )3
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 -2قرآن کریم را که معجزه جاوید الهی است و بهترین کتاب هدایت و
آسمانی است بواسطه پیامبر اسالم بر مردم نازل کردم تا با تمسک به تعالیم
آن به مسیر هدایت رهنمون گردند" .این كتابى است پربركت كه بر تو
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نازل كردهایم تا در آیات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند".
"ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم" (سوره حجر ،آیه )87
 -3ما به پیامبر اسالم کوثر و خیر کثیر عطا کردیم ( که یکی از آنها
حضرت زهرا ع است که بهتر زنان عالم است و جانشینان بر حق پیامبر
اسالم از فرزندان وی خواهد بود)" .ما به تو كوثر [خیر و بركت فراوان]
عطا كردیم( ".سوره کوثر ،آیه )1
 -4شب معراج پ یامبر اسالم را از مسجد الحرام به مسجد االقصی سیر
دادیم و از آنجا وی را به معراج و آسمانها بردیم تا از نزدیک آیات و
نشانه های با عظمت پروردگار را ببیند .پیامبر اسالم در شب معراج بعد
از دیدن آفریده های الهی و بهشت برین و آیات الهی ،عظمت من را با تمام
وجود درک کرد و چنان به من خداوند از نظر معنوی نزدیک شد که من را
با تمام وجود درک کرد و با چشم دل دید" .پاك و منزه است خدایى كه بنده
اش را در یك شب ،از مسجد الحرام به مسجد االقصى -كه گرداگردش را
پربركت ساختهایم -برد ،تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیم".
(سوره اسراء ،آیه )1
"پ یامبر بار دیگر( در شب معراج) نیز او (خدا) را (با چشم دل) مشاهده
كرد (و با تمام وجود او را شهود و درک نمود) ،نزد «سدرة المنتهى» ،كه
«جنت المأوى» (بهشت) در آنجاست ،در آن هنگام كه چیزى [نور خیره
كنندهاى ] سدرة المنتهى را پوشانده بود ،چشم او هرگز منحرف نشد و
طغیان نكرد (آنچه دید واقعیت بود) .او پارهاى از آیات و نشانه هاى بزرگ
پروردگارش را دید( " .سوره نجم ،آیات  13تا  . )18الحمدهلل
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جلسه چهاردهم
غدیر،عاشورا
ظهور

غدیر  ،عاشورا  ،ظهور

فرا رسیدن عاشورای حسینی و سالروز شهادت جانسوز و جانگداز سید و
ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) و اصحاب و یاران با وفایش را به
همه شیفتگان اهل بیت (ع) تسلیت عرض می کنیم.
بین غدیر ،عاشورا و ظهور مهدی ،ارتباط ناگسستنی و رمزآلودی نهفته
است .گرچه در سه نقطه از زمان ومکان رخ داده ،اما پیوندی آنچنان وثیق
دارند ،که هر سه با هم ،بیان تفسیر خلقت است و دریچۀ حرکت بشریت را
به سوی عبودیت و عزت و شوکت معهود می گشاید و آدمی را تا
بی نهایت زمان ها عروج می دهد.
و گفته شد که غدیر ،نتیجه و عصاره دعوت همه انبیاء بود  ،و اتمام نعمت
و اکمال دین یعنی بزرگترین نعمت الهی فرستادن کتب اسمانی و پیامبرانی
برای راهنما بشر بسوی تکامل و رسیدن به سعادت در دنیا و اخرت است
و غدیر اتمام نعمت برای هدایت و بسعادت رسیدن انسان ها است .و مساله
والیت کمال دین الهی بود.
ولی با نادیده گرفتن غدیر عاشورا به وجود آمد و در حقیقت قیام امام حسین
(ع) زنده کردن پیام غدیر بود که فراموش شده بود و دین به انحراف و از
حقیقت دین محمد(ص) فقط اسمی باقی مانده بود و احکامی ظاهری .پس
حسین (ع) با شهادت خود درخت اسالم را آبیاری کرد و دین را زنده نگه
داشت
ولی تجلی حقیقت دین در زمان آخرین فرد والیت و در زمان ظهور خواهد
بود و آن وعده الهی است که یظهره علی الدین کله ظاهر شدن حقیقت دین
در زمان ظهور است .انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا اللهم عجل لولیک
الفرج.
تحلیل واقعه کربال ،از بعثت تا فتح مکه
واقعه عاشورا را ،نه از هجرت حسین از مکه ،بلکه از سقیفه ،و یا قبل از
آن از بعثت رسول اکرم(ص) باید بررسی کرد.
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شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

از هجرت تا فتح مکه
رسول اکرم(ص) درمدت بیست وسه سال رسالت ،و خصوصا ً در آن سیزده
سالی که در مکه بودند  ،مسلمین از طرف مشرکین مکه مورد آزار و اذیت
فراوانی قرار گرفتند تا جائی که عده ای از مسلمین به حبشه هجرت می کنند.
و بعد از هجرت رسول اکرم(ص ) از مکه به مدینه  ،و در مدت ده سال که
مسلمین در مدینه بودند نیز تا آنجا که می توانستند از آزار و مزاحمت برای
مسلمانان دریغ نکردند ،و موجب جنگهای بدر و اُحد شد.
مبارزه با اسالم ادامه داشت ،تا فتح مکه ،که درسال هشتم هجرت ،و در
اواخر حیات رسولخدا(ص) واقع شد .مسلمانان وارد مکه می شوند ،و
مشرکی ن که مسلمانان را ضعیف می پنداشتند ،و حاال با عظمت رسولخدا و
اقتدار اسالم و مسلمین روبرو می شوند ،که برای فتح مکه میایند.
حال چکار کنند؟ پیامبر با آنها چه خواهد کرد؟ اما بر خالف انتظارشان،
رسول اکرم که رحمة للعالمین است ،دستور می فرمایند :هرکس بمنزل ابو
سفی ان پناه ببرد ،در امان است ،و از همه آنان در گذشت .توجه به کالم
حضرت زینب (س) در مجلس یزید خطاب به او که میفرماید" :ابن الطلقاء"
(پسر آزاد شده) ،به این قضیه بر میگردد.

ابوسفیان کیست؟
ابوسفیان از سران مشرکین بود ،که تا اخرین لحظه با رسولخدا و اسالم و
مسلمین جنگیدند .و حاال اینها با قدرت اسالم مواجه می شوند ،بناچار اظهار
اسالم می کنند .البته انها مسلمان نشدند ،بلکه تسلیم شدند .امام علی (ع) در
خطبه شانزدهم نهج البالغه میفرمایند:
"ما اسلموا و لکن استسلموا ،و اسروا الکفر،فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه".
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اینان اسالم نیاوردند ،بلکه تظاهر به اسالم نمودند ،و کفرشان را پنهان
کردند،تا آنگاه که یارانی پیدا کردند ،به همان کفر و دشمنی با خاندان پیامبر
بر گشتند.
ازسقیفه تا عاشورا
پس واقعه عاشورا را ،نه از هجرت حسین از مکه ،بلکه از سقیفه ،و یا قبل
از آن از بعثت رسول اکرم(ص) باید بررسی کرد ،که آنها در پی نابودی
اسالم بودند  ،چنانکه در سخنان یزید مشاهده میشود و اصال اعتقادی به اسالم
نداشتند .آنجا که میگوید:
خبر جاء وال وحی نزل
لعبت هاشم بلملک فال ،
ٌ
لستُ من خندق ان لم انتقم  ،من بنی احمد ما کان فعل
میگوید :بنی هاشم با حکومت بازی کردند ،و بر محمد وحی نازل نشده و
نه کتابی آورده و می گوید :من از فرزندان خندق نیستم اگر از فرزندان
محمد انتقام نگیرم.
یعنی مقصود بنی هاشم سلطنت بود و نه خبری بود و نه وحی نازل شده یزید
در این اشعارش وحی را انکار و نبوت پیامبر را زیر سئوال می برد و در
پی انتقام جوئی کشتکان خاندان خود در جنگ های بدر و اُحد است.
یزید کشتن حسین را تالفی جنگ بدر میداند ،که بین کفار مکه و مسلمین
رخ داد و به شکست کفار مکه انجامید .حال یزید می گوید :ای کاش اجداد
من در بدر می دیدند که چگونه انتقام آنها را می گیرم« .یا للعجب که در
همین حال خود را خلیفه رسولخدا می داند»!.

مقابله کفر با ایمان
همانطور که وقتی عثمان به خالفت می رسد ،ابوسفیان به عثمان میگوید:
حاال که حکم و قدرت بدست تو رسیده ،ا ین خالفت را همچون گویی بین خود
دست به دست کنید ،و پایه های قدرت را از خاندان بنی امیه قرار دهید .که
این سلطنت و پادشاهی است ،نه بهشتی در کار است و نه جهنمی .لذا ابو
سفیان در برابر حضرت رسول(ص) قرار میگیرد ،و معاویه در برابر
علی(ع) ،و یزید در مقابل حسین(ع) قرار میگیرند.
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و شهادت امام علی ،و حضرت زهرا ،و مسمومیت و به شهادت رسیدن امام
حسن مجتبی ،و حادثه غم انگیز کربال و شهادت مظلومانه حسین (ع) همه و
همه نتیجه کفر و بی ایمانی مسلمانانی بود که به ظاهر اسالم پسنده کرده
بودند.
عاشورا نتیجه سقیفه
می بینیم در روز عاش ورا آغاز جنگ از سوی دشمن بود ،و عمر بن سعد
سران سپاه خود را گرد می آورد و در پیش روی آنان تیر اندازی میکند و
می گوید :شاهد باشید که اولین تیر را من بسوی حسین پرتاب کردم.
در حقیقت این تیری که توسط عمر بن سعد ،در کربال و در روز عاشورای
سال  61هجری بسوی حسین(ع) پرتاب می شود ،همان تیری است که (در
سقیفه ) در روز وفات پیامبر خدا (ص) در سال یازده هجری به قلب پیامبر
زده شد ،حاال بسوی حسین نوه پیامبر بر میگردد.
زیرا ابتدای انحراف از آنجا بود ،و حوادث بعدی همچون فتنه خالفت ،و
خانه نشینی علی ،شهادت ائمه اطهار ،و حتی شهادت شیر خواره حسین با
تیر حرمله ،و اسارت امام سجاد و زینب کبرا(علیهما السالم) و حاکمیت
خلفای جور بر مسلمین ،همه از نتائج آن انحرافهای نخستین است ،که آنها
همان روح جاهلیت را داشتند ،منتهی بشکل دیگری ،که حاال رنگ اسالمی
گرفته بود.
تأملی در تاریخ
بعد از وفات رسولخدا(ص) اسالم را از مسیر اصلی به انحراف کشاندند.
خالفت را غصب کردند ،بالجمله چون ابوبکر لشکری به جانب شام ارسال
کرد ،یزید بن ابوسفی ان را امیر قرار داد .و معاویه و ابو سفیان هر دو را
تحت فرمان او مامور داشت .و بعد از مرگ او ،معاویه را امیر کرد و
حکومت شام را بوی داد ،و معاویه  ،بقیه زمان ابوبکر و تمام خالفت عمر
و عثمان منصوب و والی باالستقالل بود ،و بدعتها در دین نهاد ،و در احیای
سنن کسرائی و قیصری چندان سعی کرد که روزی عمر باو گفت :انت
کسری العرب!؟
و چون امیر المؤمنین علی(ع) بخالفت رسید  ،معاویه را که به ظلم و طغیان
و فسق و عصیان شهره آفاق بود تقریر نکرد ،وی هم به بهانه خون عثمان،
با حجت خدا که خلیفه بر حق پیامبر(ص) بود ،به محاربت برخاست و شمشیر
126

کشید ،و جنگها بر علیه امیرالمومنین (ع) برپا کرد و مسلمین را درگیر چند
جنگ قرار داد ،تا اینکه حضرت علی(ع) بشهادت رسید  .آری معاویه پسر
همان ابوسفیانی است که از سران مشرکین بود ،و تا اخرین لحظه برای
نابودی اسالم و بر علیه پیامبر و مسلمین جنگید.
مادر معاویه کیست؟
مادر معاویه هند بود که او هم در عداوت با رسولخدا(ص) کوشش کرد و
در جنگ اُحد حاضر شد ،و چون وحشی غالم جبیر بن مطعم ،حضرت حمزه
عموي پیامبر(ص)را شهید کرد ،هند بر نعش حمزه سیدالشهداء آمد ،و کبد او
را بیرون آورد و در دهان گذاشت ،ولی بقدرت الهی سخت شد و دندان در
وی اثر نکرد پس حمزه را مثله مثله کرد ،و آن اعضاء مقطوع را به ریشه
کشیده و بجای گردنبند بر گرد ن آویخت .و زنان قریش باو اقتداء کردند و با
سایر مسلمین چنین کردند.
این کار بر رسولخدا(ص) خیلی سخت بود و خون هند را هدر فرمود .و هند
به "آکلة االکباد" لقب گرفت .تا در فتح مکه که ابو سفیان اضطراراً اسالم
خود را به نفاق اعالم کرد ،پس هند هم اظهار اسالم کرد .و حضرت
رسول(ص) به حکم رحمت قبول کرد و عفو نمود .و چون با حضرت بیعت
کرد مثل سایر زنان ،حضرت یکی از شرایط بیعت را زنا نکردن ذکر کرد.
البته در تاریخ فضائحی ذکر شده که من از ذکر آن شرم دارم! درباره معاویه
حکیم سنائی سروده:
داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او
و ز سه کس او به پیامبر چه گذشت
پدر او دُر دندان پیمبر شکست  ،مادر او جگر عم پیمبر بمکید.
او بناحق ،حق داماد پیمبر بستاد  ،پسر او ،سرفرزند پیمبر ببرید
برچنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد
لعن هللا،یزیدا وعلی ال یزید
حال بنی امیه با این سابقه با تظاهر به اسالم خود را بر جان و مال
مسلمانان مسلط می کنند! حال با نگاهی به تاریخ  ،مي بینیم آیا اعمال آنان
با اسالم محمدی تطبیق دارد؟
عده ای از مسلمانان را می کشند ،چرا؟ چون احکام اسالم را پیاده نکرده،
و حتی گاهی خالف اسالم عمل میشد ،بیت المال را به دلخواه خود بین
اطرافیان تقسیم میکرد.
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معاویه به خونخواهی خون عثمان بر می خیزد و علی را متهم به قتل عثمان
میکند .در صورتی که علی و حسنین در زمان محاصره عثمان واسطه بین
خلیفه و معارضین بودند ،چون علی خلیفه کشی را نمی خواهد .ولی جنگ
جمل را بر علیه علی (ع) برپا کردند .و مسلمانان را در مقابل هم قرار دادند.
که جنگ های صفین و نهروان و فتنه خوارج و شهادت علی (ع) و دیگر
وقایع را بوجود آوردند .لطفا اگر طالب حقیقت هستید به تاریخ مراجعه کنید
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تا شبهات بر طرف شود.
خالفت علی (ع)
بعد از قتل عثمان مسلمانان با علی(ع) بیعت کردند .و او خلیفه چهارم شد.
حضرت کسانی را که در زمان خلیفه سوم پست و مقامی داشتند ،آنهائی را
که شایسته و الیق آن مقام بودند در مقام خود باقی گذاشت ،ولی آنهائی را که
لیاقت این مقامات را نداشتند عزلشان کرد ،اما معاویه که والی شام شده بود
حاضر به بر کناری نشد ،و بر سر جای خود باقی ماند .و تا اخرین لحظه با
علی(ع) که خلیفه مسلمانان بود جنگید ،و چند جنگ را بین مسلمانان بر علیه،
علی(ع) برپا کرد .از جمله جنگهای جمل ،صفین ،نهروان ،بطوریکه در
تمام مدت خالفت امام علی (ع) این جنگها و کار شکنی ها ادامه داشت ،تا
در نهایت خوارج علی (ع) را بعنوان کافر بشهادت میرسانند.

معاویه بعد از امام علی(ع)
در زمان امام حسن(ع) باز هم معاویه بر علیه امام حسن مردم را شورانید ،
تا اینکه امام را به شهادت رساندند .زیرا همانطوریكه امام علی(ع) برای
معاویه نامه می نوشتند و اعتراض خود را از معاویه ابراز می کردند ،امام
حسن هم اعتراض خود را نسبت به معاویه بیان می کرد ،ولی یارانی نداشت،
یعنی اصحابش از اطرافش پراکنده شدند ،وحتی بعضی از آنها برای معاویه
نامه نوشتند ،که اگر بخواهی حسن بن علی را دست بسته بتو تحویل می
دهیم ،و وقتی امام حسن(ع) دیدند یارانی ندارند ،مجبور شدند آن صلحنامه
را امضاء کند .البته در آن صلحنامه شروطی ذکر شده بود؛ وامام تحت

 6بیشتر مطالب این جلسه از کتاب تتمه منتهی گرفته شده ،لذا برای اطالع بیشتر به کتاب تتمه منتهی
االمال  ،شیخ عباس قمی مراجعه شود.
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شروطی؛ آنرا قبول میکند ،و یکی از شروط اینستکه معاویه بعد از خودش
جانشینی قرار ندهد.
آری معاویه با حسن جنگید  ،تا صلح واقع شد .وبعد از صلح با امام حسن(ع)
 ،در کوفه بر فراز منبر رفت و گفت ":إنی شرطتُ للحسن شروطا ً وکلها
تحت رجلی!؟" من شروطی را در عهد نامه به نفع حسن پذیرفته بودم و االن
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همه آنها زیر پای من است.
پس معاویه که مدت چهل سال امارت او طول کشید .کسی بود که سب امیر
المؤمنین علی(ع) را ترویج کرد ،و در قتل ذریه رسولخدا(ص) اقدام کرد ،
و امام حسن(ع) را مسموم نمود ،و بر خالف صلح  ،و عهد نامه بیعت برای
یزید گرفت و او را خلیفه بعد از خود قرار داد.
در زمان امام حسین(ع) هم معاویه بود ،ولی امام متعرض او نمی شد ،به
خاطر همان صلحنامه ای که در زمان امام حسن (ع) با معاویه وجود داشت.
لذا امام سکوت میکند تا زمانی که معاویه از دنیا می رود و از حسین(ع)
برای یزید بیعت می خواهند ،که با مخالفت امام حسین(ع) ،منجر به قیام
حضرت ،و واقعه کربال و شهادت حسین(ع) میگردد زیرا حاال معاویه از
دنیا رفته ،و پسرش یزید را جانشین خود قرار می داده است.

چند مسئله قابل توجه
در اینجا چند مسئله قابل توجه است .یکی اینکه معاویه تعهد به مسئله
صلحنامه را نقض میکند .دیگر اینکه آنچه معاویه کرد واسالم را به این روز
کشاند ،این بود که خالفت رسولخدا(ص) را موروثی کرد .یعنی خالفتی که
باید از جانب خداوند تعیین شود؛ آنرا پادشاهی کرد .یعنی سلطنتی ،پادشاهی
میرود ،و پادشاهی دیگر جانشین او می شود ،وآنان ولیعهدی برای خود قرار
می دهند .حاال گذشته از اینکه خلیفه چه کسی باشد؛ مهم اینست که اصل
خالفت رسول(ص) معنی خاصی دارد که آنرا نا دیده گرفتند ،و از مسیر
حقیقیش تهی کردند.
گر چه آن سه خلیفه سعی کردند ظاهر اسالم را رعایت کنند ،ولی معاویه
خلیفه نبود ،او والی خلیفه سوم بود ،که بعد از صلح با امام حسن(ع) ،خود
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را خلیفه مسلمانان خواند .همچنانکه امامت و والیت هم معنای عمیقی دارد
که آنرا هم منحرف کردند ،وآنرا همان خالفت ظاهری تلقی کردند .و هر
کدام که خلیفه می شد ،خالفت را به پسرانشان تحویل میدادند.
مثال بعد از مروان پسرش عبد الملک و پس از او پسرش ولید وبعد از او
یزید بن عبد الملک جانشین او می شود .وجالب اینکه بعد از کشته شدن ولید،
پسرش یزید خطبه می خواند و در آن خطبه پدرش را به کفر و الحاد متهم
می کند!  .143چنانکه هارون الرشید بعد از خود؛ دو پسرش امین و مامون
خلیفه می شوند .گرچه امین کودکی بیش نیست.
حال سؤالی از برادران اهل سنت می کنیم ،آیا پیامبر(ص) ،باید انتخاب خلیفه
بعد از خود را به امت بسپارد ،وخود نمی تواند خلیفه بعد از خود را معرفی
کند .ولی هارون الرشید می تواند کودک خود را خلیفه مسلمانان قرار دهد و
پسر دیگرش مأمون را ولیعهد او قرار دهد! .آیا هیچ عقل سلیمی این را می
پذیرد؟!
همین طور باسم خلیفه رسول هللا چه ستمها وقتلها و آشوبها که بر علیه
مسلمانان وخصوصا ً شیعیان و اهل بیت رسول هللا انجام ندادند! و این بر اثر
انحراف خالفت از مسیر و حقیقت اصلی آن بود.

اوضاع شام
حکومت چهل ساله معاویه بر مردم شام تاثیر فراوانی گذاشته بود ،تا جائی
که مردم دین خود را از معاویه میاموختند؛ آنان مسلمان بودند ،اما اسالم را
بخوبی نمی دانستند ،زیرا با احکام اسالم بازی شده بود ،واحادیث بسیاری
جعل ،واسالم را آنطور که خواسته ،به مردم فهمانده بودند ،یعنی اسالم اموی،
اسالمی تهی از والیت !
آنها آنقدر بر ضد علی(ع) تبلیغ کرده بودند ،که وقتی خبر میرسد علی در
مسجد کشته شده ،با تعجب میپرسند مگر علی نماز هم میخواند؟ مردم امام
علی(ع) را آنطور که بنی امیه معرفی کرده بود می شناختند .آنها نه فقط در
منابر ،بلکه در قنوت نماز علی را سب میکردند.
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این همه تهمتها که به امام حسن مجتبی(ع) زدند  ،که همسران بسیار اختیار
می کند و طالق میدهد ،همه اش تبلیغات بنی امیه برای بد جلوه دادن اهل
بیت بود.
اکثر مردم شام نه فقط به اسالم ،بلکه به مقام اهل بیت و علی و حسن
وحسین(علیهم السالم) هم جاهل بودند .زیرا مردم در زمان و مکانی زندگی
میکردند ،که ممکن بود کسانی نماز شب هم بخوانند ،ولی در نماز شب علی
را سب کنند .آری شناخت آنان از اسالم و اهل بیت این بود ،و سب علی(ع)
تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه داشت.
گفته شد بعد از فتح مکه وگسترش اسالم ،مثل فتح ایران وفتوحات جاهای
دیگر ،مردم مسلمان میشدند ،ولی اسالم را نمی شناختند .زیرا آنان با قول ال
اله اال هللا ،محمد رسول هللا مسلمان میشدند .اما اسالم را از کسانی می آموختند
که خودشان اسالم حقیقی را بخوبی نمی شناختند ،زیرا بقول امام علی(ع):
اسالم را مثل لباسی که وارونه پوشیده باشند معرفی کرده بودند.
بهمین جهت نمی توانستند ح ق را از باطل تشخیص دهند ،و فرق بین حسین
و یزید را بفهمند ،چون اهل بیت را آنطور که باید نمی شناختند ،لذا بر خالف
اهل شام ،اهل کوفه حسین بن علی را می شناختند ،و علی(ع) حدود پنج سال
در کوفه خلیفه مسلمانان بود ،ولی با این وجود امام حسین(ع) ،فرزند علی(ع)
را میک شند و حضرت زینب(س) ،دختر علی(ع) و خلیفه خود را به اسارت
به کوفه و شام می برند.
واینکه مسئله ،فرق بین مسلم و مومن و متقی را بیان می داریم ،برای این
استکه ،هم واقعه کربال را بدانیم ،وقهرمانان کربال را بشناسیم ،که هر دو
گروه ،نهایت فضائل و نهایت رذائل را بنمایش گذاشتند ،و هم اینکه عقیده
خود را اصالح کنیم.
عاشورا با شهادت امام حسین بوجود آمد ،و شروع شد ،ولی پایان نیافت.
ائمه یکی بعد از دیگری به شهادت رسیدند ولی هنوز هم کربال ادامه دارد.
و ما باید خود را برای ادامه راه کربال آماده کنیم ،برای انقالبی بزرگ ،که
هن وز ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام بگوش می رسد ،و انشاء هللا در
رکاب امام زمانمان به این ندا لبیک گوئیم امین یا رب العالمین .خدایا ما را
جزء منتظرین حقیقی قرار بده ،و ظهور امام زمان(عج) را عاجل بفرما.
الحمدهلل
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جلسه پانزدهم
معرفی یزید از
زبان خودش

معرفی یزید از زبان خودش

دانستیم که آنها در پی نابودی اسالم بودند  ،چنانکه در سخنان یزید مشاهده
میشود و اصال اعتقادی به اسالم نداشتند.
آنجا که یزید که خود را خلیفه پیامبر می داند ولی میگوید:
خبر جاء وال وحی نزل
لعبت هاشم بلملک فال *
ٌ
لستُ من خندق ان لم انتقم * من بنی احمد ما کان فعل
میگوید :بنی هاشم با حکومت بازی کردند ،و بر محمد وحی نازل نشده و
نه کتابی آورده  ،و می گوید :من از فرزندان خندق نیستم اگر از فرزندان
محمد انتقام نگیرم .یعنی مقصود بنی هاشم سلطنت بود و نه خبری بود و نه
وحی نازل شده ...
یزید در این اشعارش وحی را انکار و نبوت پیامبر را زیر سئوال می برد
و در پی انتقام جوئی کشتگان خاندان خود در جنگ های بدر و اُحد است.
یزید کشتن حسین را تالفی جنگ بدر میداند ،که بین کفار مکه و مسلمین
رخ داد و به شکست کفار مکه انجامید  .حاال یزید می گوید :ای کاش اجداد
من در بدر می دیدند که چگونه انتقام آنها را می گیرم« .یا للعجب که در
همین حال خود را خلیفه رسولخدا می داند»!.
ازجمله اشعار و کالم او که داللت بر کفر و زندقه او دارد شعر معروفی
است که در وصف شراب گفته:
فان حرمت یوما علی دین احمدی * فخذ ها علی دین المسیح بن مریم
در قسمتی از اشعار یزید آمده ،خورشید کوچک شراب که برج آن در ته
خمره شراب است و مشرق آن ساقی شراب و مغرب آن دهان من
(شرابخوار)است ( .اگر روزی شراب در دین احمد حرام شد ،تو آن شراب
را از دین مسیح بن مریم بگیر (وحالل بدان)
وجماعتی ازمورخین گفته اند :که بعد از ورود اهل بیت(ع) به مجلس یزید،
چون سرمبارک حسین(ع) را آوردند ،یزید اهل شام را جمع کرد ،و در
برابر اهل بیت و اطفال حسین(ع) ،با چوب خیزران بر لب و دندان آن
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مظلوم میزد  ،و میگفت :کاش خویشانم که درجنگ بدر بدست علی(ع)
کشته شدند میدیدند که چگونه با فرزندش تالفی میکنم.
واین اشعار را نیز تمثل کرد که سجلی است بر کفر او:
ی نزل
لعبت هاشم بالملک فال *
ٌ
خبر جاء وال وح ٌ
لست من خندف ان لم انتقم * من بنی احمد ما کان فعل
لیت اشیاخی ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع االسل
الهلوا و استهلوا فرحا * ثم قالو :یا یزید! ال تشل
ترجمه خالصه اشعار:
(بنی هاشم خالفت را بازیچه قرار دادند ،زیرا نه خبری از جانب خدا آمده،
و نه وحیی نازل شده بود؟! ازعلی خونخواهی کردیم و سوار دالور چون
شیر را کشتیم و جنگ بدر را تالفی نمودم .ای کاش پدرانم که در جنگ
بدر بودند ،امروز حضور داشتند و شاد می گشتند و می گفتند :ای یزید!
دستت درد نکند).
و هم از دیوان او منقول است وسبط بن الجوزی شهادت به آن داده ،و در
کتب مقاتل معروف است که :بعد از ورود اهل بیت به شام ،این دو بیت را
که از کفر دیرین و نفاق پیشین خبر می دهد انشاد کرد:
لما بدت تلک الحمول واشرقت * تلک الشموس علی ربی جیرون
نعب الغراب فقلت نح او التنح * فلقد قضیت من النبی دیونی
ترجمه( :چون آن هودجها مانند خورشید بر باالی تپه های جیران ظاهر شد
ودرخشید ،کالغ نالید .پس گفتم :می خواهی بنال یا ساکت باش که من
طلبهائی که از پیامبر داشتم ،ادا کردم یعنی کسانی را که از فامیل من کشته
شده بود ،امروز انتقام گرفتم!) .
و همچنین از یزید است:
شغلتنی نغمة العیدان عن صوت االذان
وتعوضت عن الحورـ خمورا فی الدیان
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ترجمه( :ای ندیمان برخیزید وصدای ساز وآوازها را بشنوید وپیاله های
شراب را مدام بنوشید وتوجه به معانی را ترک گوئید .صدای نغمه دلنشین
سازها مرا از گوش سپردن به اذان باز داشته است و من آن شراب کهنه را
که درخم است با حوری بهشتی عوض کرده ام).
بالجمله :شرح کفر و زندقه و الحاد یزید و اشعار کفرآمیز او و لعنت کردن
ابوالفرج جوزی او را در منبر بغداد ،در کتب مشهور است و جماعتی از
اهل سنت و جماعت نیز اعتقاد به کفر یزید کرده اند.
حاال این یزید همان است که از امام حسین(ع) پسر دختر پیامبر(ص) و
پسر علی(ع) که خلیفه رسولخدا است ،می خواهند که با او بیعت کند  .یعنی
او قبول کند که یزید خلیفه پیامبر خداست!!! نظر شما چیست؟
ریشه همه این مصیبت ها ،انحراف از حقیقت دین و خالفت است .شما
تصور کنید از ممالک مختلف بدیدار خلیفه رسولخدا(ص) بروند ،و مشاهده
کنند درکنار خلیفه بوزینه ای (ابوالقیس) با لباس دیبا قرار دارد ،و خلیفه
شراب می خورد و میگوید:
اسقنی شربة تروی مشاشی * ثم مل فاسق مثلها ابن زیاد
ومیگوید:
فان حرمت یوما علی دین احمدی * فخذه علی دین المسیح بن مریم
اگرخلیفه مسلمانان اینها باشند! و مسلمانان هم اهل شام ،که دین خودشان را
هم از بنی امیه گرفته اند ،پس دیگران اسالم را چگونه خواهند شناخت؟
حاال هم اگر فیلمی از خلفای اسالم به نمایش می گذارند ،خلیفه با لباس
آنچنانی برتختی لم داده ،و ظرف بزرگ میوه در پیش رو دارد ،و
نوازندگان در اطراف آنها و...
اگر خلفای مسلمانان را این طوری معرفی کنند ،ما مسلمانان هم که
نتوانستیم اسالم حقیقی را دریابیم و بمردم جهان معرفی کنیم ،چگونه انتظار
داریم دیگران اسالم محمدی را بفهمند .گر چه ممکن است گاهی اسالم
شناسان غیر مسلمان ،از بعضی از مسلمانان اسالم را بهتر بشناسند!
اسالم به حد خود ندارد عیبی  ،هرعیب که هست در مسلمانی ماست
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بر سر دو راهی و نتیجه سستی ایمان
گاهی انسان برسر دو راهی قرار می گیرد ،بهشت یا جهنم؟
قبال گفته شد ،که ما همه مسلمان ومومن هستیم البته تا زمانی که مورد
امتحان و آزمایش قرار نگرفته باشیم !.ولی گاهی انسان بر سر دو راهی
قرار میگیرد ،که امتحان بسیار سخت است ،و اگر ایمان ضعیف باشد
خسرالدنیا واالخرة میشود.
واقعه عاشورا امتحان سختی بود ،و آن انتخاب راه صحیح برای رسیدن به
هدایت و سعادت  ،انتخاب بین دنیا و آخرت ،بین بهشت و جهنم .در واقعه
کربال ُ ،حر بن یزید ریاحی و عمر بن سعد هر دو ابتال به امتحانی عظیم
شدند ،و بر سر دو راهی قرار گرفتند ،که نتیجه آن یا بهشت و اعال
االعلیین و یا جهنم و اسفل السافلین بود .
مالقات نماینده امام با عمر بن سعد
در واقعه کربال  ،یکی از یاران ،از امام اجازه می گیرد نزد ابن سعد برود
و با او گفتگو کند .او به خیمه ابن سعد وارد شد ولی سالم نکرد ،عمر
گفت :چرا سالم نکردی مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسولش را نمی
شناسم.
جواب داد :اگر تو مسلمان بودی به جنگ عترت رسول خدا نمی آمدی
وتصمیم بر قتل آنها نمی گرفتی و آب فرات را بروی آنها نمی بستی ،آبی
که برای سگها وحیوانات بیابان حالل است ،ولی امام حسین فرزند علی(ع)
و بانوان حرم و کودکان از بیم تشنگی در خطر هستند ،تو بین آنها و آب
فرات جدائی انداخته ای و گمان میکنی که مسلمانی و خدا ورسولش را می
شناسی؟
عمر سعد سرش را پائین انداخت ،پس سربلند کرد و گفت :سوگند به خدا
من مقام ارجمند عترت پیامبر(ع) را می دانم که آسیب رسانی به آنها حرام
است ،ولی ابن زیاد مرا بین کشتن حسین(ع) و ملک ری مخیر ساخته ،و
می دانم شرکت در خون حسین(ع) موجب جهنم است .اینجاست که ابن سعد
بین دو امر امتحان می شود.
ستیز عقل و نفس
"عقل و نفس درستیز هستند".
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جنگیدن با حسین که پسر پیامبر است ،و یا رسیدن به جاه و مال با به
دست آوردن ملک ری .و می داند که جنگ با حسین امر کوچکی نیست،
که حسین(ع) ،پسر پیامبر(ع) است .ولی نفس اماره اش امارت و ملک ری
را می طلبد .متحیر است که از کدام یک بگذرد!؟ شب همه در اندیشه و
فکر این کار بود  .لذا در اشعاری که حاکی اضطراب و تردیدش است
میگوید:
فوهللا ما ادری وانی لحائر  ،افکر فی امری علی خطرین
ک ملک الری والری منیتی  ،ام ارجع ماثوما بقتل حسین
ا اتر ُ
حسین بن عمی والحوادث جمة  ،لعمری و ِلی فی الری قرة عینی
می گوید ( :سوگند به خدا ،نمی دانم و من در حیرت هستم ،و در دو راه
خطرناک افتاده ام ،آیا ریاست وملک ری را که آرزوی من است ترک کنم،
یا از کشتن حسین با بار گناه بر گردم؟ حسین پسر عموی من است و حادثه
ها بسیار خطرناک ،ولی به جانم قسم که ملک ری نور چشم من است ).
توجه کنید :همه این ها را می داند ولی ندای نفس قوی تر است.

غلبه هوای نفس بر عقل
و می گوید :ولی آخر ملک ری برایم خیلی مهم است .باالخره عمر سعد در
این دو راهی خطرناک ،سرانجام خود را قانع می کند که به جنگ حسین
می روم و بعد توبه می کنم .و چنین میگوید:
یقولون ان هللا خالق جنه  ،و نار و تعذیب وغل یدین
فان صدقوا فیما یقولون اننی  ،اتوب الی الرحمن من سنتین
فان کذبوا فزنا بدنیا عظیمه
و ملک عظیم دائم الحجلین
(می گویند خدا آفریدگار بهشت و آتش جهنم و عذاب و غل های آهنین
است .اگر این سخن راست باشد من در دو سال بعد از واقعه کربال توبه
میکنم و اگر دروغ باشد به دنیای وسیع و پادشاهی بزرگی که همواره مانند
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عروس به زیور آراسته شده رسیده ام).توجه کنید این اشعار از  «،سستی
ایمان و عدم عقیده راسخ و صحیح حکایت میکند».
خالصه اشعار" :می گویند بهشتی هست ،جهنمی و عذاب و آتشی هست.
اگر راست باشد! یعنی اطمینان ندارد و در بهشت و جهنم وعذاب و ثواب
وقیامت شک دارد.
لذا میگوید :وعده عذاب برای قتل حسین نسیه است (حاال کو تا قیامت) اما
ملک ری دولتی است که نقد است به زودی به آن می رسم" ).لذا در عصر
روز نهم محرم به سپاه خود اعالم می دارد" :یا خیل هللا ارکبی و بالجنه
ابشری"( .ای سپاه خدا سوار گردید و بهشت بر شما بشارت باد).
به کسانی که برای قتل پسر دختر رسول خدا و پسر خلیفه مسلمانان بسیج
می شوند ،بشارت بهشت می دهد همان کسیکه پیامبرشان در مورد او
فرموده بود :الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه!!! (حسن و حسین
سروران جوانان بهشتند).
و در روز عاشورا عمر بن سعد تیری به کمان گذاشت و به سوی لشکر
حسین(ع) پرتاب نمود و گفت :گواهی دهید که من نخستین کسی بودم که
تیر را رها کردم ،و به دنبال او لشکر تیرها را رها کردند و جنگ شروع
شد .لذا یکی از پیشگوئی های امام علی(ع) تحقق می یابد.
روایت شده  :ان االمام علی(ع) لقی عمربن سعد  ،فقال له کیف یا عمر اذا
اقمت مقاما تخیر فیه بین الجنة والنار فتختار النار؟ (امام علی(ع)روزی به
عمرسعد می فرماید :چگونه باشی اگر در مقامی قرار گیری که بین بهشت
وجهنم مخیر شوی ،و جهنم را اختیار کنی؟).
آری باالخره ابن سعد نقد را به نسیه نداد  ،حسین را برای رسیدن به ملک
ری کشت اما حتی آن را هم بدست نیاورد و خسرالدنیا و اآلخره شد.

دینداری غیر واقعی
حسین بن علی علیهماالسالم در م ِسی ِر بسوی ک ْربالء فرمود:
«إِ َّن النَّاس عبِیدُ ال ُّدنْیا و ا ِلدینُ لعْ ٌق على ألْسِنتِ ِه ْم ی ُحوطُونهُ ما د َّر ْ
ت معایِشُ ُه ْم
سر زبانشان
فإِذا ُم ِح ُ
صوا بِالْبالءِ ق َّل ال َّدیَّانُون» «مردم دنیاپرستند و دین از ِ
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فروتر نرود .تا آنجا که زندگىشان را رو به راه سازد ،آن را میچرخانند،
اما چون در بوتۀ آزمایش افتند ،دینداران کم شوند».
بیشتر مردم اینطورند که دین چنان وارد قلبشان نشده که در فراز و
نشیبها آن را رها نکنند؛ لذا تا وضعشان خوب است؛ زندگی مرفه دارند؛
امکان ازدواج فراهم است و از جهت فرزند مشکلی ندارند ،دین دارند.
اما وقتی آزمایش پیش میآید؛ زندگی مختل میشود؛ نه همسری ،نه
خانوادهای ،نه کاری ،هیچچیز جای خود نیست و بیماری رهایشان نمیکند
و خالصه گرفتار بال میشوند ،دین را رها میکنند.

از عمر سعد شدن میترسم...
دکتر علی شریعتی می گوید:
در حادثه کربال با سه نمونه شخصیت روبرو میشویم.
اول :حسین (ع) حاضر نیست تسلی ِم حرفِ زور شود .تا آخر میایستد.
خودش و فرزندانش کشته میشوند .هزینه انتخابش را میدهد و به چیزی
که نمیخواهد تن نمیدهد .از آب میگذرد ،از آبرو نه .
سر حرفش
دوم :یزید  ،همه را تسلیم میخواهد .مخالف را تحمل نمیکندِ .
میایستد .نوه پیغمبر را سر میبرد .بی آبرویی را به جان میخرد و به
چیزی که میخواهد میرسد.
ت تاریخ تا روز8محرم در تردید است .هم دنیا را
عمر سعد ،به روای ِ
سوم:
ِ
میخواهد هم اخرت .هم میخواهد حسین را راضی کند هم یزید را .هم
احترام مردم را .نه حاضر است از قدرت
ت کوفه را میخواهد،هم
امارا ِ
ِ
عمر سعد تنها کسی است که به هیچکدام
بگذرد ،نه از خوشنامی .دس ِ
ت آخر ِ
از چیزهایی که میخواهد نمیرسد .نه سهمی از قدرت میبرد نه از
خوشنامی
ی معمولی راستش نه جرات و اراد ِه حسین شدن را داریم ،نه قدرت
ما آدمها ِ
عمر سعد هست! من بیش
درون همه ما یک
ابزار یزید شدن را  .اما در
و
ِ
ِ
ِ
از همه از عمر سعد شدن میترسم..
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خدایا عاقبت ما را ختم بخیر بگردان
گویند “حر بن یزید ریاحي”
اولین کسي بود که آب را به روي امام بست و اولین کسي شد که خونش را
براي او داد.
“عمر سعد” هم اولین کسي بود که به امام نامه نوشت و دعوتش کرد براي
آنکه رهبرشان شود و اولین کسي شد که تیر را به سمت او پرتاب کرد!
کي ميداند آخر کارش به کجا ميرسد؟
دنیا دار ابتالست .با هر امتحاني چهرهاي از ما آشکار ميشود ،چهرهاي که
گاهي خودمان را شگفتزده ميکند .چطور ميشود در این دنیا بر کسي
خرده گرفت و خود را ندید؟
ميگویند خداوند داستان ابلیس را تعریف کرد تا بداني که نميشود به
عبادتت ،به تقربت ،به جایگاهت اطمینان کني .خدا هیچ تعهدي براي آنکه
تو همان که هستي بماني ،نداده است
شاید به همین دلیل است که سفارش شده ،وقتي حال خوبي داري و
مي خواهي دعا کني ،یادت نرود “عافیت” و “عاقبت به خیريات” را بطلبي.
الحمد هلل .
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جلسه شانزدهم
حسین(ع) با خدا
معامله كرد

حسین (ع) با خدا معامله كرد.

اوج عزاداری امام حسین(ع) ده روز اول ماه محرم الحرام است .بین
سخنرانان و مداحان ،مشهور است که هر شب را به یکی از شهدای کربال
اختصاص دهند؛ مثالً شب سوم برای حضرت رقیه و شب هفتم را برای
حضرت علی اصغر(ع) سوگواری می کنند و تاسوعا را نیز به حضرت
عباس(ع) اختصاص می دهند.
اما حقیقت این است که تمام شهدای کربال در روز عاشورا به شهادت
رسیده اند و حضرات اباالفضل ،علی اکبر و علی اصغر همه قبل از امام
حسین(ع) و در روز عاشورا در پیکار با سپاه عمر سعد کشته شده اند .و
حضرت رقیه(س) نیز پس از شهادت پدرش در شام از دنیا رفته است.

شهادت علی اصغر(ع)
هفتم ماه محرم بنام شاهزاده باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السالم
است که سند مظلومیت و حقانیت شیعه و مکتب عاشوراست .مادر غمدیده
ایشان و حضرت سکینه ،حضرت رباب علیهماالسالم بود.
روزعاشورا وقتی امام حسین علیه السالم دیدند همه یاران روی زمین غرق
درخون افتاده اند ،برای اتمام_حجت فرمودند "هل من ناصرینصرنی"
هیچکس جواب نداد جز این طفل مظلوم که درجواب پدرگریه کرده و خود
را از گهواره به زمین انداختند .امام به خواهران خود فرمودند شش_ماهه
رابیاورید.
خودشان نیزلباس رزم بیرون کرده و عمامه پیامبر بسر گذاشتند ،ردای
رسولخدا بدوش گرفتند طفل را زیرعبا نگه داشته و بطرف لشکر رفتند.
طفل را روی دست بلند کرده در حالی که سر مبارک علی اصغر از شدت
عطش به عقب افتاده بود وفرمودند" :یاقوم ُمنو علی السبط المصطفی إن لم
ارحموا هذا الطِفل أما ترونه کیف یتلظی عطشا" اگربمن رحم
ترحمونی ف ْ
نمیکنید به این طفل صغیررحم کنید  ،مگرنمیبینید چطور ازفرط عطش
دست وپا میزند  ،به قطره آبی منت برسر پسر پیامبرتان بگذارید...
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حرمله_خبیث بدستور عمرسعد باالی بلندی رفت "بسهم محدد مسموم علی
ثالثة شعب" وبا تیرسه شعبه آهنی زهرآلود به سفیدی گلوی طفل زد" .فذبح
الطفل من االُذن إلی االُذن"
ارباب خنجری بیرون آورده و اول بند قنداق را پاره نمودند .بعد دست
زیرخون گلوی طفل بردند و خون شریفش را به آسمان پاشیدند ،قطره ای
ازآن به زمین نریخت و گرنه عالم کن فیکون میشد 144.ـ
معامله با خدا
یکی از مهمترین درسهای عاشورا ،معامله گری با خدا و جلب رضایت
الهی است .امام حسین (ع) فقط با خدا معامله کرد و تنها برای رضای خدا
و تحقق ارزشهای الهی در جامعه و حمایت از دین الهی ،هستی خویش و
بهترین عزیزانشان را فدا نمود و خودش را قربانی راه خدا کرد.
خداوند نیز پاداش این معامله را به بهترین وجه ادا کرد و ضمن در نظر
گرفتن باالترین مقام و منزلت در عالم آخرت ،در عالم دنیا نیز ،خداوند
همه عالم را عاشق حسین (ع) کرد و محبت و عشق او را در دلها جا داد
به گونه ای که هیچ شخصیتی در عالم به اندازه امام حسین ع عاشق ندارد.
معامله امام حسین (ع) با خدا موجب شد که هم حسین (ع) و هم قیام حسینی
ماندگار و پرثمر گردد.
قیام حسینی این درس را به بشریت داد که اگر می خواهیم خودمان و
کارهایمان ارزش پیدا کند و ماندگار شود ،اعمال مان خالصانه و برای
رضای الهی صورت گیرد ،پرسود ترین معامله ،معامله با خداست .کسی
که با خدا معامله کند هم از اجر کارش در این دنیا بهره خواهد برد و هم از
اجر بسیار ارزشمند اخروی که قابل مقایسه با پاداش دنیوی نیست،
برخوردار است.
قرآن کریم می فرماید  :خداوند از مؤمنان ،جانها و اموالشان را خریداری
کرده است که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد  ...چه کسی از خدا به
عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما که به داد و ستدی که با
خدا کرده اید و این است آن پیروزی بزرگ.
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رى مِ ن ال ُمؤمِ نین أنفُس ُهم وأموال ُهم بِأ َّن ل ُه ُم الجنَّة ۚ یُقاتِلون في سبی ِل
إِ َّن َّ
ّللا اشت ٰ
وفى
َّ ِ
رآن ۚ ومن أ ٰ
ّللا فیقتُلون ویُقتلون ۖ وعدًا علی ِه حقًّا فِي التَّوراةِ و ِ
اْلنجی ِل والقُ ِ
145
ّللا ۚ فاستبشِروا بِبی ِعكُ ُم الَّذي بایعتُم بِ ِه ۚ و ٰذلِك هُو الف ُ
وز العظی ُم.
بِعه ِد ِه مِ ن َّ ِ
بیگمان خداوند (کاالی) جان و مال مؤمنان را به (بهای) بهشت خریداری
میکند( .آنان باید ) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند .این وعدهای
است که خداوند آن را در (کتابهای آسمانی) تو رات و انجیل و قرآن (به
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدهی راستین آن را داده است ،و
چه کسی از خدا به عهد خود وفاکنندهتر است؟ پس به معاملهای که کردهاید
شاد باشید ،و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است.
امام حسین (ع) و اصحاب و یارانش چون فقط با خدا معامله کردند و تنها
برای رضای او قیام نمودند ،خودشان و کارشان ماندگار گردید و در صفحه
تاریخ حک شد و تا قیام قیامت مردم به آنان عشق خواهند ورزید .پاداش
اخروی قیام حسینی نیز آنقدر با ارزش است که با هیچ چیزی قابل مقایسه
نیست.
پس تالش کنیم خودمان را ارزان نفروشیم همچنان که امام حسین (ع) و
اصحابش خودشان را خیلی گران فروختند ما نیز تالش کنیم که خودمان را
بسیار گران بفروشیم و تنها کسی که ما را گران می خرد خداوند است پس
همواره در جهت رضای او حرکت کنیم و تسلیم محض او باشیم.
تنها راه رستگاری معامله با خدا و جلب رضایت الهی است و کسی که با
خدا معامله کرد و رضایت الهی را جلب نمود سعادت دنیا و آخرت نصیبش
خواهد شد.
قرآن کریم می فرماید :کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند،
بهترین مخلوقات خدایند ،پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت
جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن می
ماند (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند.
در سوره بینه ،می فرماید:
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ت أُ ٰ
ولئِك هُ ْم خی ُْر الْب ِریَّ ِة (بیگمان کسانی که
صالِحا ِ
إِ َّن الَّذِین آمنُوا وعمِ لُوا ال َّ
مؤمنند و کارهای شایسته و بایسته میکنند ،آنان مسلما ً خوبترین انسانها
هستند.
جزا ُؤ ُه ْم ِع ْند ربِ ِه ْم ج َّناتُ عد ٍْن تجْ ِري ْ
ار خا ِلدِین فِیها أبدًا ۖ
مِن تحْ تِها ْاِلنْه ُ
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(پاداش آنان در پیشگاه
ّللا عنْ ُه ْم ورضُوا عنْهُ ۚ ٰذلِك لِم ْن خشِي ربَّهُ
ر ِ
ضي َّ ُ
پروردگارشان باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و رودبارها در
زیر (کاخها و درختهای) آن روان است .جاودانه برای همیشه در آنجا
خواهند ماند .خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خوشنودند! این (همه
آن کسی خواهد بود که از پروردگار خویش بهراسد).
نعمت و خوشی) از ِ
کسی که با غیر خدا معامله کرد و خودش را به غیر خدا فروخت و بجای
جلب رضایت الهی ،خدا را از خود ناراضی و خشمگین نمود و بجای
پیروی از دستورات الهی ،از شیطان و شیطان صفتان و هواهای نفسانی
پیروی کرد قطعا ً ضرر و زیان جبران ناپذیری نموده است و از سعادت
ابدی محروم خواهد بود و شقاوت و عذاب در انتظار وی خواهد بود .قرآن
کریم می فرماید :زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خویش و
بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند ،آگاه باشید زیان آشکار
همین است.
و در سوره زمر ،می فرماید:
فاعبُدوا ما شِئتُم مِن دونِ ِه ۗ قُل ِإ َّن الخاسِرین الَّذین خسِروا أنفُس ُهم وأهلی ِهم یوم
القِیام ِة ۗ أال ٰذلِك هُو الخُسرانُ ال ُمبینُ ( 147اما شما هر چه و هر که را جز او
میخواهید بپرستید .بگو :زیانکاران واقعی کسانی هستند که (عمر و جان)
خود را (به سبب گمراهی ،و حتی عمر و جان اهل و عیال) و وابستگان
خود را (با گمراهسازی) ،در روز قیامت (هدر دهند و) زیانبار کنند .هان!
زیان آشکار واقعا ً همین است.
یزید و یزدیان و قاتلین امام حسین (ع) خودشان را بسیار ارزان فروختند و
خودشان را به دنیای فانی و ناچیز فروختند لذا تا قیام قیامت مورد لعن و
نفرین قرار گرفت و بدنامی آنان جاودانه شد .عذاب دائمی و دردناک جهنم
نیز در عالم آخرت در انتظار آنان است.
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اگر میخواهیم در دنیا و آخرت سربلند باشیم و سعادت حقیقی نصیب ما شود
همچون امام حسین (ع) و یاران با وفایش به دنبال جلب رضایت الهی باشیم
و فقط با خداوند منان معامله نماییم.
تجلی عشق الهی در عاشورا
حضرت سید الشهدا خود را فداى خدا کرد تا دیندارى واقعى را نشان دهد.
دیندارى فقط به چند رکعت نماز ،آن هم با بىمیلى و افسردگى نیست .او
خود و یارانش را فداى دین خدا کرد و به شرافت واقعى رسید .اگر در یاد
او ،هنگام نوشیدن آب ،آن همه حسنه نهفته است و اگر یک قطره اشک در
مجلس او ،نجات از آتش و برات بهشت است ،بخاطر شرافت آن حضرت
در پیشگاه پروردگار است؛ چراکه او فقط خدا را وکیل خود گرفت و همه
چیزش را فداى او کرد؛ لذا تا روز قیامت نامش به عنوان کشتى نجات و
چراغ هدایت مىدرخشد.
چند سئوال عرفانی
آیا ممکن است که انسان به این حد از آگاهی و معرفت برسد که خود و همه
چیز خود را در راه خدا تقدیم کند ؟
و آیا این معرفت و تجلیات الهی بدون مقدمه و در همان چند روز
عاشورائی برای آنها بوجود آمده بود؟ این چه عشقی بود که در حسین(ع)
تجلی کرده بود؟ پس توجه به این قضایا ،عطر دیگری از عاشورا را به
مشام عاشقان والیت می رساند.
دو جمله مهم در قضیه عاشورا  :دو جمله مهم در واقعه عاشورا خیلی
تجلی کرد  ،یکی جمله حضرت زینب «ما رأیت اال جمیالً» و دیگر جمله
حضرت قاسم که وقتی در شب عاشور امام حسین(ع) به یاران می گوید که
همه به شهادت می رسند  ،حضرت قاسم می پرسد آیا من هم جزء شهداء
هستم ؟ حضرت از او می پرسد ،کیف عندک الموت مرگ نزد تو چگونه
است؟ می گوید« :احلی من العسل» (شیرین تر از عسل) .
قضایای عرفانی عاشورا
قضایای مربوط به قیام عاشورا ،جلوه های شخصیتی و عرفانی حسین(ع)
و یارانش بود .آنها کسانی بودند ،که مانند انسانهای کامل آئینه خدانما بودند،
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آنچه فکر می کردند عمل هم می نمودند .و اخالص خود را نیز در عمل
نشان دادند.
بعبارت دیگر :حسین (ع) عملش جلوه مجسم تفکر او بود .و با پیوستگی
عرفه و عاشورا  ،وآن مناجاتهای عاشقانه با محبوب ،می توان عرفه را
عرفان نظری و عاشورا را عرفان عملی حسین بن علی دانست.
اگر می خواهید عشق حقیقی را بدانید ،و عاشق حقیقی را بشناسید ،باید امام
حسین (ع) را در روز عاشورا نظاره کرد ،زیرا به وسیله امام حسین(ع)
عشق به تمام معنا در کربال و در روز عاشورا تجلی یافت.
اهل بیت (ع) همگی عاشق بودند آنجا که طاغی زمان به حضرت زینب
(س) می گویند آیا دیدی که خدا با برادرت حسین چه کرد می فرمایند{ :ما
رأیت اال جمیال} ندیدم به جز زیبایی " ،سبحان هللا  ،این چه مکتبی است ؟"
آری معرفتش برای ما مشکل است!
بلکه وقتی در مرثیه ها ازگریه ها و موهای پریشان حضرت زینب(س)
توصیف می شود می توانیم درک کنیم ،اما این کلمات گوهر بار حضرت
زینب (س) را نمی توانیم بفهمیم و درک کنیم{ ،ما رأیت اال جمیال} تمام
برادران و پسران خودش و فرزندان برادران هجده نفر از اهل بیت  ،و
حسین عزیزش بشهادت می رسند .اما زیبایی می بیند.
اگر بخوایم کلمات گوهر بار حضرت زینب را درک کنیم باید عاشق شویم
و برای عاشق شدن باید در این مکتب وارد شویم ،باید در معرفت این
مکتب خیلی تالش کنیم ،و به درجه فارغ التحصیلی برسیم تا معنای عشق
حسینی را درک کنیم .
از خداوند می خواهیم که به ما توفیق عنایت فرماید تا در این مکتب عشق
عمالً وارد شویم ،و درس عشق ،و ایثار بیاموزیم تا سخنان آنها را درک
کنیم و معرفت پیدا کنیم  .که هر کس به اندازه سعی و کوشش خودش می
تواند از این باده عشق سیراب شود.
عشق به محبوب
یکی از مشخصاتی که در مورد اولیاء الهی و انسانهای کامل گفته اند،
عشق به محبوب است و این عشق چنان حسین(ع) را مجذوب کرده ،که
روح او سودای وصال یار دارد .این عشق در اعمالشان ظهور می یابد ،و
آن گنجهائی از کماالت حسین(ع) که مخفی بود ،در روز عاشورا نمایان
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شدند .و این عشق و محبت الهی ،چنان انرژی مثبتی در محیط تاریخی و
جغرافی کربال ایجاد می کند ،که هنوز هم این انرژی در «عالم وجود»
جریان دارد.
عشق را گوهر برون از کون و کانی دیگرست
کشتگان عشق را از وصل جانی دیگر است
بر سرهر کوچه هرکس داستانی می زند
داستان عاشقان خود داستانی دیگر است

تأثیر نور حسین در تحول روحی افراد
یكي از اثرات و فضائل واقعه کربال تحول در اشخاص غیر معصوم بود که
با تاثیر نور حسین (ع) تحول عظیمی بسوی انسانیت در آنها بوجود آمد
یکی زهیر بود که در اصل عثمانی مسلک بود و تاثیر نور حسین (ع)
چنان تحولی در او بوجود آورد که مال و جاه و همه چیز خود را رها کرد
و به حسین (ع) پیوست و در کربال شهید شد .
دیگری حر بن یزید ریاحی بود که با وجود اینکه یکی از سرداران لشکر
ابن زیاد بود ولی نور حسین ع او را چنان متحول کرد که در رکاب و دفاع
از حسین ع بشهادت رسید  .این اشخاص چنان با اخالص و معرفت امام به
دفاع از امام برخاستند و شهید شدند که نامشان در تاریخ تا ابد ضبط شد.

چند نکته مهم
از مطالعه در حاالت اصحاب امام حسین(ع) چند نکته فهمیده میشود ،یکی
این که آنان مجهز به سالح ایمان ،و صبر ،و تسلط بر نفس ،و اینکه خود
را ذلیل نکردند.
دیگر اینکه هیچ فرقی بین پیر و جوان ،آقا و عبد ،سیاه و سفید ،نبود .همه
یک هدف داشتند .امام هم هر کدام از آنها که شهید می شد ،بسوی آنها می
رفت ،و سرش را ببالین میگذاشت و ببالین غالم سیاه نیز می رود.
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دیگر اینکه ،نه مال ،و نه جاه ،و نه فرزند وعیال ،و نه ترس از مرگ مانع
آنها نشد .و نور وال یت در قلب پاک این مردان بزرگ و فداکار تابیده بود،
که به غیرخدا ،به هیچ چیز فکر نمی کردند ،و عاشقانه و سخاوتمندانه ،می
خواستند پیکر پاکشان در راه اعالی کلمه حق و نابودی باطل و در راه
حسین(ع) الگوی انقالب ،قطعه قطعه گردد.

همه مجذوب حسین(ع).
امام حسین(ع) مرد حق بود ،و برای حق قیام کرد ،و در راه حق کشته شد.
اصحاب و یاران حسین(ع) نیز که تربیت یافتگان حسینی هستند ،صفات و
کماالت موالیشان حسین(ع) در آنها دیده می شد .لذا تجلی ایمان و صفات
یاران حسین در عاشورا تعجب وتحسین جهانیان را برانگیخیت.
بعضی از صفات یاران حسین(ع) که در همه آنها قابل تقدیر بود عبارتند:
از «روح وحدت ،استقامت ،ایمان ،صبر ،تسلط بر نفس »،و مهم اینکه همه
تسلیم حسین بودند .و همه مجذوب حسین (ع) و پروانه وار ،بر دور وجود
امام خود روحشان عروج می یابد .لذا دنیا نمی تواند عظمت ابوالفضل
عباس(ع) را بفهمد.
معرفت ابوالفضل عباس (ع) با چشم دل است
دنیا نمی تواند لب های خشکیده عباس بن علی(ع) را در کنار نهر علقمه
بفهمد ،زیرا این معرفت را با چشم دل باید کسب کرد .و زمین دل را باید
از علف هرز جهالت و رذائل اخالقی  ،تعصب و کینه ها پاک کرد تا پیوند
عشق و معرفت را درعباس بن علی(ع) نظاره کرد.
که چگونه او وارد شریعه فرات می شود  ،اسب را داخل آب می برد ،اول
مشکی را که همراه دارد پر از آب می کند و به دوش می گیرد ،او تشنه
است ،و هوا گرم .همان طور که سوار اسب است  ،و آب تا زیر شکم اسب
را گرفته بود ،با دست مقداری آب بر می دارد و تا نزدیک لبهای مقدسش
می آورد .اندکی تأمل می کند ،ولی آب را نمی نوشد و بر روی آبها می
ریزد .
کسی نفهمید چرا ابوالفضل(ع) آب نیاشامید .اما وقتی از آب بیرون آمد
رجزی خواند  ،برای کی ؟ در این رجز،مخاطب خودش بود ،اما دیگران
از این رجز فهمیدند چرا حضرت ابوالفضل(ص) آب نیاشامید :می گفت
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یانفس من بعد الحسین هونی  ،فبعده ال کنت ان تکونی
هذا الحسین شارب المنونی  ،و تشربین بارد المعین
وهللا ما هذا فعال دینی  ،وال فعال صادق الیقین
مکالمه با نفس خود است ( :می خواهم بعد از حسین زنده نمانی .حسین
شربت مرگ می نوشد ،حسین در کنارخیمه ها با لب تشنه ایستاده باشد و تو
آب بیاشامی؟!) پس مواسات و همدلی کجا رفت ؟ مگر حسین امام تو نیست
؟ مگر تو تابع او نیستی؟
از بزرگی و عظمت ابوالفضل یکی اینکه در عصر روز نهم محرم
(تاسوعا) که شمر بن الجوشن با دستور تاکید جنگ به کربال می آید ،امان
نامه ای هم برای حضرت عباس می آورد .عباس سه برادر داشت که پدر
آنان علی و مادرشان ام البنین بودند ،عبدهللا و عثمان و سومی جعفر بود که
از او کوچکتر بودند .در روز عاشورا حضرت اباالفضل رو به برادرا ن
کرد و گفت :ای پسران مادرم به پیش بتازید تا خلوص وخیر خواهی شما
را در راه خدا و رسولخدا بنگرم.
آنها یکی بعد از دیگری روانه میدان شدند تا به شهادت رسیدند .و جالب
اینجاست که ابوالفضل(ع) اول برادان مادری خود را برای دفاع از امام
خود حسین(ع) فرستاد تا به شهادت رسیدند ،بعد خودش به میدان می رود.
آنگاه که همه یاران حسین (ع) به شهادت رسیدند ،و عباس(ع) خود و
برادرش حسین را تنها دید .به نزد امام آمد و اجازه میدان خواست ،امام
حسین(ع) سخت گریه کرد ،و فرمود برو مقداری آب برای کودکان و تشنه
لبان حرم بیاور .عباس (ع) درحالیکه نیزه بر دست داشت ،مشک خشکیده
را برداشت و بسوی شریعه حرکت کرد .در حالی که شریعه در محاصره
شدید دشمن بود ،ولی شجاعانه با یک حمله محاصره را درهم شکست ،و
خود را به شریعه رساند.
تشنه وخسته است ،اما همین که دست برآب می برد تا جرعه ای بیاشامد،
"فذکر عطش الحسین(ع)" بیاد عطش برادرش حسین و اهل بیت وحرمش
افتاد ،و آب نخورد.
بعضی در روضه ها میخوانند که :آب نخورد چون پدرش باو وصیت کرده
بود .اگر این طور باشد فضیلتی برای او نیست .زیرا فضیلت در این است
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که با وجو اینکه آب بود و مانعی هم از آشامیدن نیست ،ولی چون بیاد
تشنگی حسین و اهل بیت می افتد از خوردن آب خودداری می کند.
چنانکه در کلمات خود بیان میکند:
یا نفسی من بعد الحسین هونی  ،و بعده ال کنت ان تکونی
هذا الحسین وارد االمنون  ،وتشربین بارد المعین  ،تاهلل ما هذا فعال دینی
ترجمة(( :ای نفس! بعد ازحسین ،زندگی تو ارزش ندارد ،و نباید بعد از او
باقی بمانی ،این حسین است که لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد می
خواهی آب گوارا و خنک بیاشامی")) اینجا نمی گوید چون پدرم گفت آب
نخور ،نمی خورم بلکه می گوید :سوگند به خدا دین من اجازه چنین کاری
را نمی دهد .وبه نقلی فرمود" :وهللا ال اذوق الماء وسیدی الحسین عطشانا"
(به خدا قسم لب به آب نمیزنم در حالی که آقایم حسین(ع) تشنه باشد).
عقل می گوید :آب بنوش تا نیرو بگیری و بتوانی خوب بجنگی ،ولی عشق
و وفا و صفا می گوید :برادرت و اهل بیت او تشنه اند ،تو آب بنوشی و
آنها تشنه باشند؟
اری این مقام عشق است ،عشق حقیقی ،ایثار است در راه محبوب.
حضرت عباس(ع) مشک را به شانه راستش گرفت و به سوی خیمه ها
رهسپار گردید ،سپاه دشمن سر راه آنحضرت را گرفتند و او را محاصره
کردند ،و آن حضرت تنها با آن جمعیت می جنگید .تا اینکه ضربتی بر
دست راست او زدند و آن را جدا نمودند .او مشک را به دوش چپ گرفت
و با همان یک دست حمله میکرد و چنین رجز میخواند:
وهللا ان قطعتم یمینی  ،انی احامی ابدا عن دینی ( به خدا قسم اگر دست
راستم قطع گردید من همچنان از دینم حمایت میکنم و از امامی که یقین
راستین دارد دفاع مینمایم ،آن امامی که پسر دختر پیامبر پاک و امین می
باشد).
دربیانات ابوالفضل عباس (ع) هدف و عقیده او نهفته است ،دفاع از دین و
امام زمانش ،و این دو نکته باال تر از مسئله برادری است .یعنی برادرش
حسین(ع) را با آن عالقه و ادبی که به او دارد ،اما چون او امام زمانش
است ،با تمام قدرت و شجاعت و جوانمردی ازحسین(ع) دفاع می کند .تا
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جائی که سه برادر خود رابرای دفاع از دین و امام زمانش ،پیش از خود
بمیدان می فرستد.
و وقتی دست چپ او قطع می شود باز رجز می خواند .ای نفس از کافران
نترس ،تو را به رحمت خدای جبار بشارت باد ،آنها دست چپم را به
ظلمشان قطع کردند ،پروردگارا آنان را وارد آتش سوزان کن .که با این
رجز در حقیقت از قطع شدن دست چپ خود هم خبر می دهد.
لذا مشک را به دندان گرفت و همت می کرد تا مشک را به خیمه ها
برساند که ناگاه تیری بر مشک آب آمد و آب ریخت ،و تیر دیگری بر سینه
اش رسید و از اسب بر زمین افتاد.
سالم امام زمان(ع) به عباس (ع):
در زیارت ناحیه مقدسه که از امام زمان(ع) نقل شده ،آنحضرت خطاب به
حضرت عباس(ع) پنج فضیلت برای آن حضرت بیان می کنند ،وچنین می
گوید:
"السالم علی ابی الفضل العباس بن امیر المومنین ،المواسی اخاه بنفسه،
االخذ لغده من امسه ،الفادی له ،الواقی الساعی الیه بمائه ،المقطوعة یداه"...
سالم بر ابوالفضل عباس فرزند امیرمومنان و آنکه جانش را نثار برادرش
کرد و آنکه دنیا را وسیله آخرت قرار داد و آنکه فدای برادرش شد و آنکه
نگهبان بود و سعی فراوان میکرد تا آب را به لب تشنگان برساند و آنکه دو
دستش (در جهاد فی سبیل هللا) قطع گردید

نکاتی قابل ذکر
امام حسین(ع) در واقعه کربال  57سال سن داشت و حضرت ابوالفضل 34
ساله بودند!
در بحاراالنوار نقل شده مدت بارداری مادران امام حسین ،حضرت
عیسی و حضرت یحیی  6ماه بود .یعنی این سه بزرگوار  6ماهه به دنیا
آمدند!
شمر و مادر حضرت ابوالفضل از یک قبیله بودند و بنا بر رسم
اعراب ،افراد هم قیبله را فامیل میدانستند .شمر قبل از حمله به سپاه امام
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حسین(ع) رو به سپاه امام کرد و فریاد زد" خواهرزادگانم در امان
هستند"(منظور حضرت عباس و برادرانش بود! ) .حضرت عباس در
جواب گفتند تو اگر دایی ما هستی چطور به ما امان میدهی اما به فرزند
رسول خدا نه؟؟!
شمر  16بار پای پیاده به حج رفته بود و در جنگ صفین از فرماندهان
سپاه حضرت علی بود و در آن جنگ جانباز شد و تا مرز شهادت پیش
رفت .مناجات های شمر را اگر کسی بخواند و نداند مناجات شمر است
اشک شخص را در خواهد آورد.
امام سجاد در واقعه کربال به روایتی  24سال سن داشت و فرزند او
امام محمد باقر هم در واقعه کربال حضور داشت و در آن زمان 3یا 4ساله
بود!
بعد ازشهادت امام حسین (ع) ،دشمن دست از مظلوم کشی برنمیدارد و
 33زخم نیزه و  34ضربه شمشیر غیر از زخمهای تیر به بدن آن حضرت
میزند!
در روایت های تاریخی آمده وقتی شمر به دستور مختار دستگیر شد،
مختار سر از بدن «شمر» جدا کرد و او را در دیگ سوزان انداخت .
الحمدهلل .
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جلسه هفدهم
عاشورای
حسینی

شب عاشورا شبی فراموش نشدنی
باالخره روز موعود فرا رسید امام که از دوم محرم وارد کربال شد و از
رفتن به کوفه او را منع کردند و قضایایی که در یک هفته گذاشت روز نهم
محرم عصر تاسوعا دشمن قصد حمله داشت که امام حسین (ع) یک شب
از آنها مهلت می گیرد و خود و اصحاب به دعا و راز و نیاز با خدای خود
مشغول می شوند .
شب عاشورا است .در کاروان کوچک حسین(ع) غوغائی بر پاست از
یکسو امام خطبه می خواند ،و از دیگرسو جلسات مشاوره برای دفاع برپا
می شود ،همه درجوش و خروش هستند .صدا و ناله کودکان تشنه بلند
است.
آوای پر شور
صدای ملکوتی ،و مناجات و زمزمه های عاشقانه حسین(ع) و یارانش در
بیابان نینوا فضای ملکوت را معطر کرده بود ،عده ای مشغول دعا و
مناجات ،و عده ای به تالوت قران ،و بعضی در حال نماز و راز نیاز با
خالق خود هستند ،بگونه ای که در روایات آمد
"ولهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد " آنها زمزمه
ای مانند زمزمه زنبورعسل داشتند ،بعضی در حال رکوع و بعضی در
سجده بودند ،و بعضی درقیام و قعود با خدا سخن می گویند.
همین آوای پر سوزی که از دلهای پاکبازان و عاشقان خدا بر می خاست،
باعث شد که عده ای از سربازان دشمن تحت تاثیر قرار به گیرند ،وهمان
شب  32نفر به سپاه امام حسین(ع) پیوستند  .تا اخرین لحظه بعضی حسینی
رفتند ولی یزیدی شدند و بعضی یزدی رفتند ولی حسینی شدند
خدا پرستی ،ایمان و از خود گذشتگی سید الشهداء(ع) چنان این جماعت را
مجذوب کرد .که همه یکپارپه ،ایمان ،حقیقت ،فداکاری وشجاعت گشتند .و
با نیت خالص برای حق قیام کردند ،و در راه حق کشته شدند و برای
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همیشه زنده ماندند .و با کشته شدن زنده تر شدند ،و روحشان تابناکتر شد.
زیرا خدای متعال فرموده است.
ّللا أ ْمواتًا ۚ ب ْل أحْیا ٌء ِعنْد ر ِب ِه ْم ُی ْرزقُون
وال تحْسب َّن الَّذِین قُ ِتلُوا فِي س ِبی ِل َّ ِ
« ( » 169هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مردگانند ،بلكه
زندهاند و نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند ) .
انسان باید بداند خدا از او چه می خواهد ،یعنی در کجا به او بیشتر احتیاج
است .مهم اینکه عملت و وجودت برای خدا ،و در هر زمانی تکلیف و
وظیفه خود را بدانی حسین(ع) این آیه را پیاده کرد .حسین(ع) با خدا
معامله کرد و اصحاب حسین(ع) هم با خدا معامله کردند.
درسهائی نهضت حسینی
در این حادثه كم نظیر كه سید جوانان اهل بهشت حسین بن على و فاطمه و
نواده حضرت خاتم النبیین (ص) با دهها زخم خنجر و شمشیر و نیزه و
سنگ ،سرش از تن جدا شد ،نمونه زیاد ایثار و فداكارى به چشم مىخورد
كه اخالقیات مستمعین را باال مىبرد و عواطف انسانى آنان را شدیداً تحت
تأثیر قرار مىدهد ،به چشم مىخورد.
تاریخ مىگوید:
 - 1پیرمردهایى كه با شوق ،شهادت را پذیرا مىشدند .حاالت حبیب بن
اسدى و مسلم بن عوسجه و زهیر بن قین و سایر سرداران ،انسان را به
عالم باالى انسانى مىبرد .وفادارى آنان به امام و دینشان ،ملكوتیان را
متعجب مىسازد.
 - 2كلمات زهیر بن قین و غیره در شب عاشورا در مقابل پیشنهاد امام
حسین (ع) كه در تاریكى شب فرار كنند ،اوج انسانیت كامل را مجسم
مى كند .این سرداران بزرگوار هر یك بر دیگرى در جانبازى سبقت
مىگیرند و همه در شوق لقاء هللا غرق شدهاند.
 - 3حضرت عباس به فرات پا مىگذارد و مشك خود را پر آب مىكند تا
تشنگى اطفال را بر طرف كند و خود نیز تشنه است مىخواهد آب بخورد
ولى یادش از تشنگى امامش مىآید و آب را نمىخورد و تشنه از شریعه
فرات بیرون مىشود.
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 - 4عبدهللا نوجوان در گودى قتلگاه خود را بر بدن پاره پاره عمویش امام
حسین (ع) مىاندازد .در این حال كه مىبیند ظالمى شمشیر خود را به قصد
ضربت به امام بلند كرده است او دست كوچك خود را سپر امام قرار
مىدهد و دستش بریده مىشود و در آغوش عمویش جان خود را از دست
مىدهد.
 - 5وقتى پسر زینب دختر على كشته شد ،او به خاطر خجالت نكشیدن
برادرش امام حسین (ع) از خیمه برون نشد .ولی وقتی علی اکبر شهید می
شود خودش را به او می رساند .
 - 6زینب در شب یازدهم محرم با وجود به زمین افتادن اجساد شهدا بدون
دفن ،نماز شب مىخواند .چه روح بزرگى!
 - 7حبیب بن مظاهر در روز عاشورا مزاح و شوخى مىكرد .یزید بن
حصین كه به او آقاى قاریان (سید القراء) مىگفتند به حبیب گفت :برادرم
ای ن ساعت شوخى نیست ،حبیب گفت :كجا از امروز سزاوارتر شوخى
است .به خدا پس از تجاوز این ستمگران بر ما (و كشته شدن ما) با
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عاشورا روز معراج حسین (ع)
لذا روز عاشورا روز معراج حسین بن علی(ع) بود .روزی که ما باید از
روح حسین ،غیرت حسین ،شجاعت حسین درس بگیریم .بلکه بیدار شویم
و این صفات را در خودمان پرورش دهیم .روز عاشورا سوق و بازار
فضائل حسینی است ،که شرافت و کرامت انسانی را عرضه می کند.
یک نویسنده معروف (عباس محمود عقاد) جمله ای درباره اباعبدهللا (ع)
دارد که می گوید :روز عاشورا مثل اینکه یک نوع مسابقه میان خصلتهای
حسینی برقرار شده بود .یعنی فضائل حسینی هرکدام با دیگری مسابقه می
داد.
صبر حسین ،می خواست از سایر صفاتش جلو بیفتد ،رضای حسین ،می
خواست (بآنچه رضای خداست) می خواست از صبرش جلو بیفتد ،و
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اخالص حسین ،می خواست از همه اینها پیشی بگیرد .شجاعت حسین ،می
خواست گوی سبقت را از صفات دیگر برباید.
ولی می گویند :چیزی که از همه بیشتر جلوه کرد ،اطمینان و استقامت
حسین
می گویند :چیزی که از همه صفات بیشتر جلوه کرد ،طمانینه حسین،
اطمینان حسین ،آرامش و استقامت حسین(ع ) بود .یکی از وقایع نویسها که
آنجا بود می گوید:
"وهللا ما رایت مکثورا قط قد قتل ولده واهل بیته واصحابه اربط جاشا من "
میگوید  :به خدا قسم سراغ ندارم مرد دلشکسته ای را (مرد تحت فشار قرار
گرفته ای را) که فرزندانش و اهل بیتش جلوی چشمش(تکه تکه) باشند،
اصحابش را ببیند در حالی که سرهایشان از بدنهایشان جدا شده است .این
مقدار قوت قلب داشته باشد .این جریان خیلی عجیب است و همه را به
تعجب وا داشته است ،زیرا حتی تصورش هم آسان نیست.
استاد مطهری می فرماید :ابا عبدهللا(ع) در روز عاشورا چنان قدم بر می
دارد کأنه آینده روشن ،و آثار نورانی نهضت خودش را می بیند .و شک
نداشت که با همین شهادت پیروز می شود .شک نکرد که روز عاشورا باید
هر چه دارد در راه خدا بدهد .یعنی روز عاشورا پایان کِشت است.
یکی از درس های نهضت حسینی درس توکل است .توکل و اعتماد حقیقی
بر خداوند کلید حل بسیاری از مشکالت است .کسی که حقیقتا ً بر خداوند
توکل کند با قدرت به دنبال هدف خویش حرکت می کند و از هیچ چیزی
نمی ترسد و همواره امیدوار است چرا که خداوند بهترین و قدرتمندترین
گاه است و اعتماد حقیقی بر خداوند انسان را به موفقیت خواهد رساند.
به همین جهت است که در آیات متعدد قرآن کریم بر توکل حقیقی بر
خداوند تأکید شده است .قرآن کریم می فرماید :و بر خدا توكل كن ،و همین
بس كه خداوند حافظ و مدافع (انسان) باشد.
الِل و ً
كیال  149و بر خدا
فى ِب َّ ِ
در سوره احزاب می فرماید :وتو َّكل على َّ ِ
ّللا ۚ وك ٰ
توکل کن (و کارهای خود را بدو بسپار) .همین بس که خداحافظ (و مدافع
ّللا ۖ علی ِه یتوكَّ ُل
انسان) باشد .در آیه دیگر می فرماید :قُل حسبِي َّ ُ
 149احزاب 3
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ال ُمتوكِلون 150بگو« :خدا مرا كافى است و همه متوكالن (حقیقی) تنها بر او
توكل مىكنند!
امام حسین (ع) با توکل بر خدا ،نهضت خود را شروع کرد و تا آخرین
لحظه عمر همواره توکلش بر خدا بود و لذا از هیچ کس و از هیچ چیزی
نمی ترسید و با قدرت اهداف واالی خویش را دنبال نمود.
امام حسین (ع) در آغاز حركت خویش از مدینه ،در وصیتى كه به
برادرش محمد حنفیه ،ضمن بیان انگیزه و هدف خویش از این قیام ،فرمود:
«ما توفیقى اال باهلل ،علیه توكلت والیه انیب ».توفیق من نیست مگر توسط
خداوند ،بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. 151.
امام حسین (ع) در طول راه نیز در برخورد با ضحاك بن عبدهللا مشرقى،
وقتى که وى آمادگى كوفیان را براى جنگ با سیدالشهدا (ع) اعالم كرد،
ّللا و نِعْم الْوكیل» خداوند مرا کافی است و او بهترین
فرمود« :ح ْ
سبِى َّ ُ
152
حامی است .امام حسین (ع) صبح روز عاشورا با شروع حمله دشمن به
اردوگاه امام ،در نیایشى به درگاه خدا ،فرمود« :اللَّ ُه َّم انْت ثِقتى فى كُ ِل
ب و انْت رجائى فى كُ ِل ِش َّدةٍ و انْت لى فى كُ ِل ْام ٍر نزل بى ثِقةٌ و عُ َّدةٌ »
ك ْر ٍ
خدایا تو مورد اتکای من در هر گرفتاری هستی و تو مایه امیدواری من در
هر سختی هستی و در هر کاری که با آن مواجه می شوم تو مورد اعتماد و
153
پشتیبان من هستی.
امام حسین (ع) در آخرین لحظه نیز توکل بر خدا را فراموش نکرد و وقتى
که زخمى شده بود و نیزه خورده و بر زمین افتاده بود ،در مناجات عارفانه
با معبود خویش فرمود« :اسْتعینُ بِك ضعیفا ً و اتوكَّ ُل علیْك كافیاً» (خدایا)
من در حالی که ضعیف هستم از تو کمک می جویم و توکل بر تو می کنم
که تو برای من کافی هستی( .مقتل الحسین مقرم ،ص)357
بنابراین ،توکل گرایی و اعتماد بر خداوند در نهضت حسینی موج می زند
و در واقع رمز پیروزی امام حسین (ع) و نهضت حسینی توکل حقیقی امام
حسین (ع) و یارانش بر خداوند بود و امام حسین (ع) این درس را به
انسانها داد که همواره بر خداوند توکل کنند و تنها با توکل حقیقی بر خداوند
 150سوره زمر ،آیه 38
 151بحار ،ج ،44ص)330
 152موسوعة کلمات االمام الحسین ،ص378
 153ارشاد مفید ،ج ،2ص)96
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انسان می تواند به اهداف عالیه خویش نائل گردد و موفقیت های چشمگیری
را کسب نماید و به سعادت حقیقی برسد.
پرواز روح عشق
حضرت آیت هللا نجابت (اعلی هللا مقامه) در کتاب شریف «کلمه طیبه»
ت حضرت اباعبدهللا الحسین (علیه السالم) روح
میفرمایند :موقع شهاد ِ
عشق در فضای کربال دمیده شد.
یعنی :روح مبارک حضرت اباعبدهللا الحسین (علیه السالم) قُیود را گداخته
بودند ،از بین برده بودند قبالً .حاال که میخواستند از جسمان مبارک خارج
بشوند ،چه چیزی خارج میشود؟
️▪نوری که سر تا پا نور خداست
️▪نوری که سر تا پا محبَّت است
️▪نوری که سر تا پا عشق است
یک چنین نوری صادر شد.
ق پروردگار است .
لذا محیط کربال «اِلی ی ِ
وم القیامة» مرکز عش ِ
برگهای کتاب خونین عاشورا
«کتاب محرم که گشوده میشود ،برگ برگش سرخ از خون حسین است و
معطر از خاک کربال« .عاشورا» حتی فصل که نه؛ به تنهایی کتاب پر
آوازهای شد که «تفسیر ناب» آن از زبان امام سجاد (ع) تراوید و در
مرثیههای زینب(س) به تجسم رسید.
کتابی که حتی گذشت چهارده قرن هم نتوانست غباری هرچند اندک بر تار
و پود «باور» آن بنشاند چرا که «عاشورا» دانشگاهی است كه هر دم
انسان میسازد و عشق و عطش میپراکند .عاشورا «زمان» بود و کربال
«زمین»؛ و این تالقی تنها با خون ثارهللا و  72برگ از درخت وجودش،
به اعتبار و حرمت رسید تا عاشورا آبروی عشق باشد و کربال
سجدهگاهش...
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سطر عاشورا سر بریده حسین(ع) است و یک سطر دستان قلم شده
یک
ِ
عباس(ع)  ،یک بیتش گلوی علی اصغر(ع) است و یک بیتش علی
اکبر(ع) و سرهای به نیزه رفته یاران ثارهللا و اما ُحسن ختامش « ،ما
رأیت هاال جمی ٰالی زینب کبری سالم هللا»...
چه زیبا گفت «دکتر سنگری» که :هرکس کتاب  72صفحه ای عشق -
عاشورا -را خوب بخواند ،شیرازه سعادت را در زندگی اش گسسته نخواهد
دید .امروز عاشورا است و قصه تکراری اما نامکرر سجده در خون و
اسارت اهل حرم حسین فاطمه (ع).
قصه ای که هر سال و هر محرم زنده میشود اما حتی لحظهای از ابهت و
مظلومیت حسین و علمدار و یارانش کم نکرده و نخواهد کرد و این داغ تا
ابد جگرسوز است .از همین روست که عاشورا میعادگاه عشق حسین و
حسینیان شد و کربال قبله حاجات عاشقانش .
عاشورا نه دیروز و نه فردا بلکه هر دم و هر آینه در صحرای دل ما بر پا
میشود ؛ مادامی که به ندای سیلی صورت زهرای مرضیه و فرزندانش
لبیک بگوییم و در جهل غفلت از یزیدیان مهدی(عج) را منتظر نگذاریم.
بدانیم و یادآور شویم که عاشورا نقطه عطفی در تاریخ اسالم است برای
درک این راز که میتوان تمام عشق را در مشکی سوراخ به ودیعه نهاد،
تشنه لب به شهادت رسید...
میتوان در سایه مهر پدری خون شش ماهه را به عرش فرستاد و تمام
احساس را به دور از چشمان لیالی بیتاب ،پشت خیمهها دفن کرد و دم
برنیاورد! پس عاشورا میعادگاه آخرین وادع خواهری دلشکسته بود با
154
برادری از جنس نور و قافلهای از تاروپود مظلومیت.»...
چرایی زنده نگاه داشتن عاشورا
برخی ها می پرسند زنده نگه داشتن عاشورا و صرف وقت و مال و ...چه
فایده ای دارد؟
جواب :بزرگی می گفت پیکر جامعه مانند جسم انسان دارای اعضای
اساسی است  .چنانچه اگر در بدن انسان بعضی از اعضاء اصلی فاسد شود
 154زهراء مرادوند
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زندگی برای او میسر نخواهد بود .مانند قلب و جگر سیاه که مرکز تولید
خون  ،و جگر سفید که وسیله تنفس است  ،که اینها اعضاء اساسی به شمار
میروند ،حال اگر یکی از این اعضاء بیمار شود  ،زندگی برای انسان میسر
نخواهد بود و انسان برای شفای خود حاضر است از ثروت دنیا بگذرد .
در جامعه نیز صفاتی باید باشد که این صفات حکم اعضای اساسی دارند و
بدون این صفات زندگی اجتماعی میسر نخواهد بود صفاتی مانند :شجاعت،
صداقت ،غیرت ،امانت ،ایمان ،تقوی ،عفت و...که اگر جامعه ای اینگونه
صفات را از دست دهد محکوم به مرگ و ذلت است .
حال چقدر ارزش دارد که افراد جامعه ای مال خرج کنند  ،و وقت بگذارند
تا این صفات را نگه دارند ؟ ماه محرم وسیله ای است که با یاد آوری واقعه
کربال  ،و یاد بزرگانی که مزین به این صفات حسنه بودند انسان را با این
155
فضائل آشنا می کند.
کربال موفق ترین دانشگاه
هیچ دانشگاهی مانند دانشگاه کربال ،چنین فارغ التحصیالن موفقی نداشته
است .کربال مدرسه معرفت و انسان سازی است .جالب تر از همه
دانشجویان آن است ،از طفل شش ماهه شیرخوار ،تا پیرمرد هشتاد ساله ،
و زنان شیردل قهرمان ،و از جوانان نو بالغ تا غالم سیاه  .همه درکنار هم،
از محضر آموزگار بزرگ شهادت درسها و نکته ها آموختند .
درس های :معرفت و عشق  ،و بندگی خالصانه را عمالً می آموختند .و
عظمت و استقامت در راه هدف ،را همراه با شجاعت و صبر ،از معلم
بشریت حسین بن علی(ع) در مدرسه کربال فراگرفتند .و امتحانات بسیار
سختی را پس دادند ،تا نامشان در کنار نام معلم و امامشان در تاریخ ثبت و
جاودانه شد و خود هم اکنون قرنهاست معلم بشریت اند.
اما "مدرک این دانشگاه" ،آنان مفتخر به سالم خاص امام زمان(عج) شدند .
که در زیارت ناحیه آمده است.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 155بر گرفته از فلسفه عاشورا  /اثر طاهره سادات زرگر مرادی.
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ثبت است بر جریده عالم دوام ما
برگهای دفتر عاشورا  ،با خطوط عظمت و عبودیت و عزت و افتخار
نوشته شده .و بررسی همه جانبه این دفتر و مطالعه و پی بردن به عظمت
آن از قدرت و طاقت بشر خارج است.
چرا گریه کنیم؟
اری گریه بر مظلومیت حسین ع است
گریه بر مظلومیت اهل بیت پیامبر ص است
گریه برائت از ظالم است و شریک بودن در مصائب مظلوم است.
گریه نشانه قلب سلیم است .
گریه نشانه قلب رئوف و رحیم است .
بامید ظهور حق و گسترش عدل الهی و طنین قول ال اله هللا در سراسر
عالم هستی الحمدهلل.
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جلسه هجدهم
روز عاشورا
چگونه گذشت

تقویم عاشورا
طبق محاسبه مرحوم دکتر احمد بیرشک در «گاهشماری ایرانی» ،واقعه
کربال به حساب گاهشماری شمسی  21مهر سال  ۵9هجري شمسی
میشود .تاریخ شمسی هم مثل قمری نیست که تغییر کند .موقعیت زمین
نسبت به خورشید ثابت است و میشود با در آوردن اوقات شرعی شهر
کربال در این تاریخ ،حرفهای مقتلنویسان را به ساعت و دقیقه برگرداند.

روز عاشورا چگونه گذشت؟
در این تحقیق علمی ،اوقات شرعی روز  21مهر به افق کربال (که در
طول قرون حداکثر  +-3دقیقه اختالف میتواند داشته باشد) را استخراج
کردهایم و روایات مقتلنگارها را با این ساعتها تنظیم کردهایم.
 ۵:۴7اذان صبح
امام(ع) بعداز نماز صبح ،برای اصحابش سخنرانی کرد .آنها را به صبر و
جهاد دعوت کرد و بعد دعا خواند« :اللهم انت ثقتی فی کل کرب...خدایا تو
پشتیبان من هستی در هر پیشامد ناگواری» طرف مقابل نیز نماز را به
امامت عمر سعد خواند و بعد از نماز صبح ،به آرایش سپاه و استقرار نیرو
مشغول شدند.
حدود ساعت ۶:00
امام حسین(ع) دستور دادند تا اطراف خیمهها خندق بکنند و آن را با خار
بوته ها پر کنند تا بعد آن را آتش بزنند و مانع از حمله سپاه از پشت سر
بشوند.
طلوع آفتاب
کمی بعد از طلوع آفتاب ،امام(ع) سوار بر شتری شد تا بهتر دیده شود .رو
به روی سپاه کوفه رفت و با صدای بلند برای آنها خطبهای خواند .صفات
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و فضایل خودش ،پدر و برادرش را یادآوری فرمودند و اینکه کوفیان به
امام(ع) نامه نوشتهاند .حتی چند نفر از سران سپاه کوفه را مخاطب قرار
داد و از حجار بن ابجر و شبث ربعی پرسید که مگر آنها او را دعوت
نکردهاند؟
آنها انکار کردند!
امام(ع) نامههایشان را به طرف آنها پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت
را بر آنها تمام کردهاست .یکی از سران جبههی مقابل ،از امام(ع) پرسید:
چرا حکم ابن زیاد را نمیپذیرد و آنها را از جنگ مقابله با پسر
پیامبر(ص) نمیرهاند؟
اینجا بود که امام(ع) ،آن جمله معروفشان را فرمودند:
«أال و َّ
ي ابْن ال َّد ِعي ِ ق ْد ركز بیْن اثْنتی ِْن :بیْن ال ِسلَّه وال ِذلَّه؛ وهیْهات مِ نَّا
إن ال َّد ِع َّ
ال ِذلَّه...فرد پستی که پسر فرد پست دیگری است ،من را بین کشته شدن و
قبول شدن و قبول ذلت مجبور کرده! ذلت از ما دور است ».سخنرانی
امام(ع) حدوداً نیم ساعت طول کشیدهاست.
حدود ساعت 8:00
بعد از سخنرانی امام(ع) ،چند نفر از اصحاب آن حضرت ،به روایتی بُریر
که «سید القرآء» (آقای قرآن خوانهای کوفه بود _ الفتوح) و به روایتی
زهیر (تاریخ یعقوبی و طبری) خطاب به کوفیان ،سخنان مشابهی گفتند.
بعداز سخنان زهیر و بریر ،امام فریاد معروف «هل من ناصر ینصرنی»
را سر دادند .چند نفری دچار تردید شدند! از جمله ُحر و فرد دیگری به نام
ابوالشعثا و دو برادر که در گذشته عضو خوارج بودند .بعید نیست که
کسان دیگری هم با دیدن شدت گرفتن احتمال جنگ ،از سپاه کوفه فرار
کرده باشند.
حدود ساعت 9:00
روز به وقت چاشت رسیده بود که شمر به عمر سعد پرخاش کرد که چرا
این قدر تعلل میکند؟ عمر سعد عاقبت رضایت به شروع جنگ داد.
اولین تیر را به سمت سپاه امام(ع) رها کرد و خطاب به لشگریانش فریاد
زد« :نزد عبیدهللا ،شهادت بدهید که من اولین تیر را رها کردم ».بعداز
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انداختن تیر توسط عمر سعد ،کماندارهای لشکر کوفه همگی با هم شروع
به تیراندازی کردند.
امام به یارانش فرمودند« :اینها نماینده این قوم هستند .برای مرگی که
چارهای جز پذیرش آن نیست ،آماده شوید ».چند نفر از سپاه امام در این
تیر باران کشته شدند( .تعداد دقیق را نمیدانیم .تعداد کشتگان تیراندازی با
تعداد کشتگان حمله اول  ۵0نفر ذکر شدهاست).
حدود ساعت 10:00
بعد از تیراندازی« ،یسار» ،غالم «زیاد بن ابیه» و «سالم» غالم عبیدهللا
ابن زیاد از لشکر کوفه برای نبرد تن به تن ،در ابتدای جنگ بیرون آمدند.
عبدهللا بن عمیر اجازه نبرد خواست .امام حسین(ع) نگاهی به او کرد و
فرمود« :به گمانم حریف کشندهای باشی» عبدهللا آن دو نفر را کشت .البته
انگشتان دست چپش قطع شد.
بعد از این نبرد تن به تن ،حمله سراسری سپاه کوفه شروع شد .ابتدا حجار
به جناح راست سپاه امام حسین(ع) حمله کرد اما حبیب و یارانش در برابر
او ایستادگی کردند .زانو به زمین زدند و با نیزهها حمله را دفع کردند.
همزمان شمر به جناح چپ سپاه امام(ع) حمله برد .زهیر و یارانش به
جنگ مهاجمین رفتند .خود شمر در این حمله زخم برداشت.
بعداز عقبنشینی هر دو جناح کوفی ،عمر سعد  ۵00تیرانداز فرستاد که
دوباره سپاه امام(ع) را تیرباران کردند که آن حمالت ،عالوه بر از پا
درآمدن هر  23اسب لشکریان امام(ع) ،تعدادی دیگر از اصحاب شهید
شدند .الفتوح ،آن نفرات را  ۵0نفر و ابن شهرآشوب  38نفر ذکر
کردهاست.
اولین شهید ،ابوالشعثا بود و  8تیر انداخت که  ۵نفر از دشمن را کشت.
امام(ع) او را دعا کرد .گروهی از سپاه شمر خواستند از پشت سر به
امام(ع)حمله کنند .زهیر و  10نفر به آنها حمله کردند.
حدود ساعت 11:00
بعداز این حمالت ،امام(ع) دستور تک تک به میدان رفتن را به یاران داد.
اصحاب با هم قرار گذاشتند تا زندهاند نگذارند که کسی از بنیهاشم به
میدان برود .انگار برای شهادت با هم مسابقه داشتند .بعضی «در مقابل
نگاه امام(ع)» شهید شدند.
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یکی از اولین کسانی که کشته شد ،پیرمرد زاهد ،جناب بریر بود .مسلم بن
عوسجه بعد از او کشته شد .حبیب بر سر بالین او رفت و گفت کاش
میتوانستم وصیتهای تو را اجرا کنم .مسلم با دست امام حسین(ع) را
نشان داد و گفت« :وصیت من این مرد است».
یک بار ،هفت نفر از اصحاب امام(ع) در محاصره واقع شدند ،حضرت
عباس(ع) محاصره آنها را شکست و نجاتشان داد.
اذان ظهر
حبیب بن مظاهر موقع اذان ظهر شهید شد .چون که نوشتهاند ،امام(ع)
خطاب به اصحاب فرمودند :یکی برود با عمر سعد مذاکره بکند و بخواهد
برای نماز ظهر جنگ را متوقف کنیم.
یکی از لشکر کوفه صدا زد« :نماز شما قبول نمیشود ».حبیب به او گفت:
«ای حمار! فکر میکنی نماز شما قبول میشود و نماز پسر پیامبر(ص)
قبول نمیشود؟» به جنگ او رفت اما از سپاه کوفی به کمکش آمدند و
حبیب کشته شد.
امام(ع) از شهادت حبیب متأثر شد و برای اولین بار در روز عاشورا
گریست .رو به آسمان کرد و گفت« :خدایا رفتن جان خودم و دوستانم را به
حساب تو میگذارم».
امام (ع) نماز را شکسته و به قاعده «نماز خوف» خواند .گروهی از
اصحاب به امام(ع) اقتدا کردند و بقیه به جنگ پرداختند .زهیر و سعید بن
عبدهللا حنفی خودشان را سپر امام کردند.
نوشته اند سعید بن عبدهللا  13تیر و نیزه خورد و به شهادت رسید .در
آخرین نفس از امام پرسید« :آیا وفا کردم؟»
حدود ساعت 13:00
 30نفر از اصحاب امام(ع) تا وقت نماز زنده بودند و بعد از این ساعت
شهید شدند .بعد از کشته شدن اصحاب ،نوبت به بنی هاشم رسید .اولین نفر،
حضرت علی اکبر(س) بود.
البته الفتوح ،عبدهللا بن مسلم بن عقیل را اولین شهید بنی هاشم خواندهاست.
این عبدهللا بن مسلم ،به طرز ناجوانمردانهای شهید شد .شهادت او بر
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جوانان بنی هاشم گران آمد .دسته جمعی سوار شدند و به دشمن حمله
بردند .امام آنها را آرام کرد و فرمود:
«ای پسرعموهای من ،بر مرگ صبر کنید .به خدا پس از این هیچ خواری
و ذلتی نخواهید دید».
حدود ساعت 1۴:00
عاقبت امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) تنها ماندند.
عباس(ع) اجازه میدان خواست ،اما امام(ع) او را مأمور رساندن آب به
خیمهها کرد .دشمن بین دو برادر فاصله انداخت .عباس(ع) دالور در
حالیکه با شجاعت تمام سعی در آوردن مشک آب برای زنان و کودکان
داشت ،در محاصره دشمن دو دستش قطع شده و با عمودی آهنین بر سرش
زدند که از اسب بر زمین افتاد .اباعبدهلل(ع) سراسیمه خود را بر پیکر
قطعه قطعه برادر رساند .دشمن کمی به عقب رفت .امام(ع) برای دومین
بار ،بعداز مرگ برادر عزیزش ،گریه کرد و فرمود« :اکنون دیگر پشتم
شکست».
حدود ساعت 1۵:00
امام(ع) به طرف خیمهها برگشت تا خداحافظی کند .همچنین پیراهنش را
پاره پاره کرد و پوشید تا بعدا در وقت غارت کردن توسط دشمن برهنهاش
نکنند.
وقت وداع با اهل بیت ،کودک شیرخوارهاش علی اصغر(س) را به میدان
برد تا او را سیراب کند که به تیر حرمله کشته شد.
امام(ع) به میدان رفت اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان میشد.
بعضی تیر میانداختند و بعضی از دور نیزه پرتاب میکردند .شمر و 10
نفر به مقابله با امام(ع) آمدند.
بعداز شهادت امام(ع) ،بر پیکر مبارکش جای  33زخم نیزه و 3۴زخم
شمشیر شمرده شد.
در مقاتل نوشتهاند :زمانی که امام(ع) در آستانه شهادت بود ،کسی جرأت
نمیکرد به سمت ایشان برود ،اهل حرم از صدای اسب ایشان (ذوالجناح)
متوجه شده و بیرون دویدند .کودکی به نام عبدهللا بن حسن(ع) دوید و به
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طرف مقتل امام آمد .او را در بغل عمویش کشتند .امام ناراحت شدند و
کوفیان را نفرین کردند:
«خدایا باران آسمان و روییدنی زمین را از ایشان بگیر!»
 1۶:0۶مقارن با اذان عصر
وقت شهادت امام(ع) را وقت نماز عصر گفتهاند .روایت تاریخ طبری به
نقل از وقایعنگار لشکر عمر سعد چنین است« :حمید بن مسلم گوید :پیش
از آن که حسین(ع) کشته شود ،شنیدم که میگفت« :به خدا پس از من،
کسی را نخواهید کشت که خداوند از کشتن او ،بیش از کشتن من بر شما
خشم آرد».
گوید :آنگاه شمر میان کسان بانگ زد که «وای بر شما! منتظر چیستید؟
مادرهایتان به عزایتان بنشینند ،بکشیدش!» گوید در این حال سنان بن
انس حمله برد و نیزه در قلب امام(ع) فرو برد...
حدود ساعت 17:00
بعداز شهادت امام(ع) ،عدهای لباسهای آن حضرت را غارت کردند که
نوشتهاند تمام این افراد ،بعدها به مرضهای العالج دچار شدند.
غارت عمومی اموال امام حسین(ع) و همراهانش آغاز شد .عمر سعد
ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد و حتی نگهبان برای خیمهها گذاشت.
یکی از شیعیان بصره به اسم سوید بنمطاع بعداز شهادت امام(ع) به کربال
رسید و برای دفاع از حرم امام(ع) جنگید تا شهید شد.
نزدیک غروب آفتاب
سر امام(ع) را از بدن جدا میکنند و به خولی میدهند تا همان شبانه برای
ابن زیاد ببرد .آنگاه ،به دستور عمر سعد ،بر بدن مطهر امام(ع) و یارانش
اسب میدوانند تا استخوانهایشان هم خرد شود.
 18:۴9مقارن با اذان مغرب
داستان روز غمانگیز عاشورا ،اینطور تمام میشود! در حالی که عمر سعد
دستور نماز جماعت مغرب را میداده ،سنان بن انس بین مردم میتاخته و
رجز میخوانده که «افسار و رکاب اسب مرا باید از طال بکنید! چرا که من
بهترین مردمان را کشتهام!» الحمدهلل.
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جلسه نوزدهم
مقتل روز
عاشورا

مقتل_روزعاشورا
نگاهی به وقایع روز عاشورا و آخرین ساعات وداع

بصیرت حسین (ع)
امام (ع) وقتی برای وداع با اهل بیتش آمد که احدی از اصحابش زنده
نبودند .که آن وداع هم خیلی جانسوز و جانگداز است .ولی بعلت خاصی ابا
عبدهللا نوبت دوم برای وداع آمد.
امام(ع) زنها وبچه ها را جمع کرد .اینجاست که عظمت روح ابا عبدهللا
پیدا می شود! اول فرمود" :استعدوا للبالء" خودتان را برای بال آماده کنید".
تغطین بازارکن" ،چادرها را برسرکنید .مام می خواست روح اینها آماده
باشد ،ویک جمله بیشتر نگفت،
ولی بال فاصله فرمود ":واعلموا ان هللا حافظکم ومنجیکم من شر االعداء،
ومعذب اعادیکم بانواع البالء( ".اهل بیت من!یقین داشته باشید که شما از
این ساعت سختی وشدت می بینید ،ولی ذلت نخواهید دید .بدانید که خداوند
شما را حفظ و از شر دشمنان نگه می دارد ،و شما محترمانه به حرم جدتان
برخواهید گشت.
مقتل_روزعاشورا
حضرت پس از آخرین وداع سوار بر اسب شد و برای کار زار مقابل
دشمنان قرار گرفت بعد از موعظه و نصیحت و اتمام حجت شمشیر به
دست گرفته این اشعار را خواند:
"من پسرعلی پرهیزگار و پاکدامن از خاندان هاشمم .و همین برای مباهاتم
کافیست.
جدم رسول خدا بزرگوار ترین مردم است.
مادرم فاطمه از فرزندان احمد است.
و عمویم جعفر است که او را صاحب دو بال طیار میخوانند.
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و کتاب خدا در میان ما نازل شد و هدایت و وحی آن گونه که شایسته هست
در میان ما یاداوری میشود...
ما مایه امان الهی برای همه مردم هستیم  ،به همین خاطر در میان مردم
خرسندیم و اعالم میکنیم...
و ما عهده دار حوضیم و دوستانمان را می نوشانیم..با جام رسول خدا که
هیچکس آن را انکار نمیکند.
و پیروان ما در میان مردم بهترین پیروانند...و دشمنان ما در قیامت
زیانکارانند....
وقتی که موعظه ها اثرنکرد و معرفی هم سودی نبخشید ،امام علیه السالم
آماده جنگ شد هر کس به وی نزدیک میشد کشته میشد به همین خاطر
تعداد زیادی از دشمن هالک شدند.
در این زمان عمربن سعد خطاب به لشگرخود گفت  :آیا میدانید با چه کسی
می جنگید ،او فرزند علی کُشنده ی عرب است .از همه طرف بر او بتازید.
تیر اندازان به سوی آن حضرت تیر انداختند و بین او و اهل حرمش حائل
شدند .گروهی خواستند به سمت خیمه ها بروند .در این حال حضرت فریاد
زد :
"وای برشما ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین ندارید و از روز قیامت
نمیترسید پس در این دنیای خود آزاد مرد باشید و به نیاکان خود توجه کنید
اگرعرب هستید آن گونه که ادعا میکنید.
شمر گفت  :پسرفاطمه چه می گویی؟
امام فرمود  :من با شما جنگ دارم و شما با من ،و زنان را جرمی نیست،
این جاهالن و سرکشان و یاغیان خود را نگذارید به حرم من وارد شوند!...
شمرگفت  :پسر فاطمه راست میگوید .
سپس فریاد زد :از حرم این مرد دور شوید و به سوی خودش بروید ،به
جان خودم قسم که او همتای با ارزشی است.
مردم بار دیگر به سوی او هجوم بردند ،هرگاه حضرت اسبش را به طرف
فرات می برد ،به او حمله کرده و ایشان را از این کار باز میداشتند .در
این حال مالک بن نسرکندی شمشیر بر سر حضرت وارد آورد و خون از
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سرشان جاری شد حضرت به خیمه بازگشت و پارچه ای خواست و سر
خود را با آن بست و عرقچین بر سر گذاشت و عمامه بر آن نهاد.
برای بار دوم با اهل بیتش وداع کرد در حالی که آنها را سفارش به صبر
نمود و وعده ثواب و پاداش داد و فرمود :خداوند دشمنان شما را به انواع
بال عذاب خواهد کرد و در مقابل این مصائب ،شما را به انواع نعمت ها
عوض خواهد داد .زبان به شکایت باز نکنید و چیزی که از قدر و مقام شما
بکاهد بر زبان نیاورید!!..
حضرت دوباره عازم میدان کار زارشد .نگاهی به اطراف کرد و سپس ندا
داد :ای مسلم بن عقیل و ای هانی بن عروه و ای حبیب بن مظاهر و ای
زهیر بن قین.....و ای پهلوانان وفادار و ای اسب سواران کار زار چه شده
شما را ندا میدهم جوابم را نمیدهید و شما را میخوانم ،نمیشنوید ،شماخوابید
انتظار دارم بیدارشوید ،آیا دوستی تان را از امامتان باز داشتید که او را
یاری نمیکنید.
اینان بانوان رسولند ،برخیزید ای بزرگواران و در برابر این سرکشان
پست از حریم رسول دفاع کنید.
آن گاه دلیرانه به دشمن حمله کرد ،درحالی که بسوی شان از هر طرف تیر
می آمد و زخم های فراوانی را بر بدن حضرت وارد میکرد ،ضعف ناشی
از جراحات و جنگ سبب شد تا امام از حمله باز ایستاده و استراحتی کند .
در همین حال سنگی بر پیشانی مبارکشان نشست وپیشانی شان شکست.
خون چهره امام را فراگرفت ،حضرت لباسش را باال اورد و مشغول پاک
کردن خون چهره شدند که تیری زهر آگین و سه پر (سه شعبه) برقلب
مبارک امام علیه السالم فرود آمد  .خون مثل ناودان بیرون می تراوید .امام
سر برداشت و به آسمان نگریست و زمزمه کرد :
"بسم هللا و باهلل و علی مل ِة رسول هللا"
_به نام هللا و به اعتماد به او و براساس آئین رسول خدا آغاز نمودم و به
پایان میبرم.
ی
آن گاه گفت :الهی تعل ُم ان ُهم یقتلون ر ُجالً لیس علی وجه االرض ابن نب ٌّ
غیره .خدایا میدانی آنان کسی را می کشند که بر زمین جز او فرزند
پیامبری نیست.
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امام تیر را بیرون کشید( .بسیاری نوشته اند از پشت بیرون کشید چون سه
شاخه بود و کشیدن از جلو ممکن نبود).
امام دست بر جای تیر می نهاد و خون بیرون آمده را در مشت جمع میکرد
و به آسمان پرتاب میکرد و مشت دیگر که پر میشد بر صورت و محاسن
می کشید و می گفت:
"با این صورت خضاب شده با خون ،جدم رسول خدا را دیدار می کنم و
قاتالن خود را یک یکی معرفی میکنم".
این سنگ و تیر کار امام را تمام کردند .پس از این امام به زمین افتاد و
پیادگان نزدیک شدند تا کار امام را یک سره کنند.
بین شمر و ابوالجنوب(عبدالرحمان بن زیاد زهیر جعفی) درگیری و بحث
پیش آمد .شمر میگفت چرا کار را تمام نمیکنی و او میگفت :خودت چرا
کار را تمام نمی کنی؟
در همان لحظه عبدهللا بن حسن نوجوان امام مجتبی از خیمه بیرون دوید تا
امام را یاری کند که با شمشیر بحر بن کعب و تیراندازی حرمله در دامان
عمویش به شهادت رسید.
شمر در این لحظه قصد حمله به خیمه ها کرد .امام بر زمین افتاده بود.
شمر نیزه خود را در خیمه ی امام فرو برد و فریاد زد  :آتش بیاورید تا
خیمه و خیمه نشینان را بسوزانیم.
امام با صدایی که از حنجره ی تشنه برخاست فرمود :پسر ذی الجوشن،
خدایت به آتش بسوزاند ،برای سوزاندن خانواده و خیمه ام آتش می طلبی؟
در این هنگام شبث بن ربعی پیش آمد و شمر را سرزنش کرد و شمر از
آتش زدن خیمه منصرف شد .گویا شمر نیزه اش را در خیمه ای فرو برد
که امام سیدالساجدین در آن خیمه بود.
در زمان وقوع این حادثه زینب کبری بر تل ایستاده بود یا در کنار خیمه
امام نظارهگر صحنه بود  .گویا در این موقعیت است که بنا بر زیارت
ناحیه مقدسه امام نگاهش را به سمت خیمه ها چرخاند و سپس چشم از
خیمه ها گرفت و این لحظهای بود که شمر قصد قتل امام کرده بود.
امام پس از اصابت تیر به سینه به گونه چپ بر خاک افتاده بود .سیمای
مطمئن و نگاه نافذش دشمن را از کشتن باز میداشت .برخی مثل سیدبن
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طاووس میگویند نعوذباهلل پشت امام از نیزه مانند خارهای خارپشت شده
بود.
حمید بن مسلم گزارشگر سپاه عمر سعد میگوید :به خدا سوگند مرد
گرفتار و مغلوبی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده
باشند و دلدار تر و پابرجا تر از آن بزرگوار باشد چون پیادگان بر او حمله
می کردند با شمشیر به آنان حمله میکرد و آنان از راست و چپش می
گریختند چنانچه گله گوسفند از برابر گرگی فرار کنند.
بار دیگر زرعة بن شر یا صالح بن وهب (بر سر اسم اختالف است) یک
ضربه ای بر کتف چپ امام فرود آورد و آن را شکافت و پس از آن ضربه
ای بر گردن امام زد که حضرت به رو بر زمین افتاد .امام بار دیگر سر
بلند کرد و سنان بن انس نیزه ای بر او زد و بار دیگر امام نقش بر زمین
شد.
حضرت زینب در کنار خیمه یا بر روی تل ناظر صحنه بود و عمر سعد
را مخاطب قرار داد و گفت :ای پسر سعد ،ابا عبدهللا را می کشند و تو
تماشا می کنی؟
عمر سعد روی برگرداند در حالی که اشک بر گونه و محاسنش جاری بود.
حضرت زینب نا امید از عمر سعد فریاد زد :اما فیکم مسلم؟ بین شما
مسلمانی نیست؟
اینجا شمر به سنان گفت  :کار را تمام کن.
سنان گفت :این کار رو نمیکنم .از رسول خدا میترسم.
برخی نوشته اند خولی یا سنان وارد گودال شدند اما لرزان و هراسان
بازگشتند .شمر با سرزنش آن ها خودش وارد گودال شد ...
امام از عطش زبانش را به سختی در دهان می چرخاند .شمر طعنه زنان
گفت :پسر ابی تراب! مگر تو باور نداری که پدرت بر حوض کوثر دوست
دارانش را آب می نوشاند .صبوری کن تا از دست او آب بگیری!
آن گاه شمر لعنت هللا بر سینه ی امام نشست .چنگ زد و محاسن امام را
فشرد .عرق بر پیشانی امام بود.
در مقتل خوارزمی آمده است که امام خطاب به شمر گفت :مگر نمیدانی من
کیستم و مرا می کشی؟
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شمر گفت :به خوبی تو را می شناسم .مادرت زهرا ،پدرت علی مرتضی ،
جدت محمد مصطفی و انتقام گیرنده ی خون تو خداست .با این همه بی
پروا تو را می کشم.
لحظه ی شهادت ،امام این گونه زمزمه می کرد:
واجداه! وامحمدا! وابتاه! واعلیاه! وااخاه! واحسناه!واغربتا! واعطشاه!
واغوثاه! واقلة ناصراه! ااقتل مظلوما ً و جدی المصطفی واذب ُح عطشانا ً وابن
علی المرتضی و اترک مهتوکا ً و امی فاطمة الزهراء.
نوشته اند با قطع هر عضوی با زدن هر ضربه ای ،جمالت باال را می
گفت(.معالی البسطین ،الدمعة الساکبه)
منبع لهوف ـ لعنت هللا علی القوم ظالمین ـ اللهم عجل لولیک فرج.

شمهاى از فجایع كربال:
 - 1مقابله  72تن به رهبرى امام حسین (ع) در مقابل چند هزار لشكر
عبیدهللا بن زیاد ،والى كوفه.
 - 2محاصره اهل بیت امام حسین (ع) و یاران او در سه روز اخیر دهه
اول محرم كه گاهى تشنه بودند و گاهى به زور مشك آبى از شریعه فرات
مىآوردند .و رژیم اموى شدیداً از آب رسیدن آب فرات براى اهل بیت
جلوگیرى مىكرد و قدر متیقن در روز عاشورا و در هواى گرم آن با
تشنگى شدید ،شهید شدند.
 - 3شهید شان اطفال مانند عبدهللا فرزند امام حسن و على اصغر طفل شش
ماهه امام حسین.
 - 4بریدن سرهاى كشتهشدگان و نصب آنها بر سر نیزهها.
 - 5اسب دوانیدن بر ابدان شهداء و یا جمعى از آنان.
 - 6قطعه قطعه شدن تعدادى از بدنها شهدا.
 - 7توهین كردن به خاندان پیامبر اسالم به همه انواع تحقیر و توهین.
 - 8تاراج اموال آنان ،پس از شهادت امام حسین (ع).
172

 - 9سوزاندن خیمهها و فرار زنان و كودكان به صحرا.
 - 10اسارت اهل بیت حضرت پیامبر (ص) به كوفه و شام و بر پا كردن
جشن سرور توسط رژیم اموى در این دو شهر و توهین و تحقیر اهل بیت
توسط عبیدهللا بن زیاد در كوفه ،و یزید بن معاویه در شام.
 - 11معرفى كردن اهل بیت نبوى براى مردم به عنوان خوارج (یعنى به
عنوان غیر مسلمان).
 - 12جا دادن اهل بیت احتماالً در زندان كوفه و در خرابه شام تا مدتى.
 - 13نصب سرهاى اهل بیت و اصحاب آنان بر سر نیزهها از كربال تا
كوفه و از كوفه تا شام.
 - 14گذاشتن سر امام حسین در كوفه در تنور به نقل تاریخ.
 - 15چوب زدن یزید بر لبهاى امام حسین در حالى كه سرش در طشتى
گذاشته شده بود.
 - 16توهین جمعى از پیروان یزید و دشمنان اهل البیت در شهرهاى بین
راه كوفه و شام به اسیران و سرهاى شهدا .و امور هولناك دیگر كه در
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تواریخ نقل شده است.
با تأمل بوقایع عاشور نظر میکنیم  .آری آنچه این امت با خاندان پیامبرشان
کردند اسالم اجازه نمی دهد حتی با کفار چنین رفتاری کنند
آتش به آشیانه مرغی نمی زنند
گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود
گشتن با تشنگی  ،سرها را بر نیزه آویختن  ،بر جسدها اسب تاختن  ،خیمه
ها را آتش زدن با اینکه میدانستند جز زنان و کودکان کسی در خیمه ها
نیست .

 156تبلیغ عاشورا در سطح اسالمی ،صفحه  21و 22
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فرق دو لشکر
آری این چنین بود قطره ای از بحر حقایق قصه واقعه عاشورا ،که بین دو
گروه از مسلمانان  ،بین کفر و ایمان  ،بین نور و ظلمت .
فرق دو لشکر ،در إیمان و اخالص و هدف بود.
لشکر اول ،آن لشکر انبوه را هوی هوس و وعده های امیر کوفه به این
سرزمین آورده بود .و در پایان کار هم بسوی کوفه شتافتند ،تا جوائز خود
را از امیرشان بگیرند و کامیاب شوند.
و از هیچ جنایتی اباء نکردند ،از قتل و غارت و آتش زدن خیمه ها و حتی
از گوشواره برگوش دختری کوچک نگذشتند .که در مقاتل نوشته شده!!.
عمر سعد دستور داد :سر از بدن همه شهداء جدا کردند و آنان حتی در
بردن سرهای شهیدان با هم اختالف داشتند و هر قبیله می خواست که او
سرها را به نزد حاکم کوفه ببرد و او را شاهد بر خدمت خود قرار دهد .تا
خود نمائی کند و پاداش جنایت خود را در یافت کند.
لذا عمر بن سعد راه حل این مشکل را چنین دید که سرهای کشتگان را بین
قبائل تقسیم کند ،و هر طایفه تعدادی از سرهای شهیدان را برای ابن زیاد،
به کوفه ببرند و جایزه خود را دریافت نماید
الحمدهلل
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جلسه بیستم
آنچه در باره
حسین گفته شده

آنچه در باره حسین (ع) گفته شده
چارلز دیکنز
چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی می نویسد« :اگر منظور امام حسین علیه
السالم جنگ در راه خواسته های دنیایی بود ،من نمی فهمم چرا خواهران و
زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می کند که او فقط
برای اسالم ،فداکاری خویش را انجام داد».

اِدوارد بِراون
اِدوارد ِبراون مستشرق معروف انگلیسی می گوید« :آیا قلبی پیدا می شود
که وقتی درباره کربال سخن می شنود ،آغشته به اندوه نگردد؟ حتی غیر
مسلمانان نیز نمی توانند پاکی روحی را که در این جنگ تحت لوای اسالم
انجام گرفت انکار کنند».

توماس ماساریک
توماس ماساریک می گوید« :گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصایب
حضرت مسیح مردم را متأثر می سازند ،ولی آن شور و هیجانی که در
پیروان حسین علیه السالم یافت می شود ،در پیروان مسیح یافت نخواهد شد
و گویا سبب این باشد که مصایب مسیح در برابر مصایب حسین علیه
السالم مانند پر کاهی است در مقابل کوهی عظیم».

ماهاتما گاندی
ماهاتما گاندی ،رهبر بزرگ انقالب هندوستان ،می گوید« :من برای هند
چیز تازه ای نیاوردم؛ فقط نتیجه ای را که از مطالعات و تحقیق هایم
درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربال به دست آورده بودم ،ارمغان ملت هند
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کردم .اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همان راهی را بپیماییم
که حسین بن علی علیه السالم پیمود».

گیبون
گیبون ،مورخ معروف انگلیسی ،می گوید« :با آن که مدتی از واقعه کربال
گذشته و ما هم با صاحب واقعه هم وطن نیستیم ،مع ذلک مشقات و
مشکالتی که حضرت حسین علیه السالم تحمل نمود ،احساسات سنگ دل
ترین خواننده را بر می انگیزد ،چندان که نوعی عطوفت و مهربانی نسبت
به آن حضرت در خود می یابد».

آنطون بارا
آن ما بود ،در هر سرزمینی برای او
آنطون بارا می نویسد« :اگر حسین از ِ
بیرقی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می کردیم و
مردم را با نام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم».
ُمسیوهاربین آلمانی می گوید« :اگر در کلمات و گفتار حسین علیه السالم
درست دقت شود معلوم خواهد شد که هدف و آرمان حسین علیه السالم
جلوگیری از ستم بود و این همه قوت قلب و از خودگذشتگی را در راه
مقصود عالی خویش خرج کرده است .حتی در آخرین دقایق زندگی طفل
شیرخوار خود را قربانی حق و حقیقت نمود و با این عمل اندیشه فالسفه و
بزرگان عالم را متحیر ساخت».

واشینگتن ایرونیک
واشینگتن ایرونیک ،تاریخ نویس امریکایی ،می نویسد« :برای امام حسین
علیه السالم ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن در برابر اراده یزید
نجات بخشد ،لیکن مسئولیت پیشوای اسالم اجازه نمی داد که او یزید را به
عنوان خلیفه بشناسد .او به منظور رها ساختن اسالم از چنگال بنی امیه به
سرعت خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری آماده ساخت .در زیر
آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگ های تفتیده عربستان روح
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حسین علیه السالم فناناپذیر است .ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شه
سوار من؛ ای حسین».

فردریک جمس
فردریک ِجمس می گوید« :درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگری
این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که
تغییر ناپذیرند و هم چنین می رساند که هرگاه انسان برای حفظ این صفات
مقاومت کند و در راه بقای آن پافشاری نماید آن اصول همیشه در دنیا باقی
و پایدار خواهد ماند».

توماس کارالیل
توماس کارالیل ،مورخ مشهور انگلیسی ،می نویسد« :بهترین درسی که از
تراژدی کربال می گیریم این است که حسین علیه السالم و یارانش ایمان
ق عددی در
استوار به خدا داشتند .آنها با عمل خود روشن کردند که تفو ِ
جایی که حق با باطل روبه رو می شود اهمیتی ندارد .پیروزی حسین علیه
السالم با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است».

چرا عزاداری ؟
حال که با یزید و مجلس یزید آشنا شدیم قیام امام حسین و نهضت عاشورا
را بهتر درک می کنیم .آری میگویند چرا در عاشورا عزاداری میکنید ؟
چرا گریه میکنید ؟ چه کسی میتواند این وقایع را بشنود و اشکش جاری
نشود ؟
من از تحریر این غم ناتوانم
که تصویرش زند آتش به جانم
تو را طاقت نباشد از شنیدن
شنیدن کی بود مانند دیدن
حضرت آیتهللا بهجت قدسسره:
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پس باید بدانیم که یک واجب بزرگی بر دوش همه است ،معلمین با تعلیم و
مادحین(مداحان) با عمل ،به اینها بفهمانند که از محبت [اهلبیت
علیهمالسالم] نباید دست برداشت .همهچیز توی محبت است.
اگر ما خدا را دوست میداشتیم ،آیا ممکن بود دوستانش را دوست نداشته
باشیم؟ آیا ممکن بود اعمالی را که او دوست میدارد ،دوست نداشته باشیم؟
ت دوستان خدا
آیا چنین چیزی میشود که کسی دوست خدا باشد ،اما دوس ِ
نباشد؟ دوست اعمالی که خدا دوست دارد ،نباشد؟ دوست اعمالی که خدا
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دشمن دارد ،باشد؟ آیا چنین چیزی میشود؟!
فلسفه ذکر مصیبت
استاد شهید مطهری:
جواني از من پرسید که آیا این کار ضرورتی یا حسنی دارد یا نه؟ اگر
بناست مکتب امام حسین علیه السالم احیا بشود ،آیا ذکر مصیبت امام حسین
هم ضرورتی دارد؟
گفتم بله ،دستوری است که ائمه اطهار به ما دادهاند و این دستور فلسفهای
دارد و آن اینکه هر مکتبی اگر چاشنیای از عاطفه نداشته باشد و صرفا ً
مکتب و فلسفه و فکر باشد ،آنقدرها در روحها نفوذ ندارد و شانس بقا
ندارد ،ولی اگر یک مکتب چاشنیای از عاطفه داشته باشد ،این عاطفه به
آن حرارت می دهد.
معنا و فلسفه یک مکتب ،آن مکتب را روشن ميکند ،به آن مکتب منطق
می دهد ،آن مکتب را منطقی می کند .بدون شک مکتب امام حسین منطق
و فلسفه دارد ،درس است و باید آموخت  .اما اگر ما دائما ً این مکتب را
صرفا ً به صورت یک مکتب فکری بازگو کنیم حرارت و جوشش گرفته
ميشود و اساسا ً کهنه می گردد.
این ،بسیار نظر بزرگ و عمیقانهاي بوده است ،یک دوراندیشی فوق العاده
عجیب و معصومانهای بوده است که گفتهاند براي همیشه این چاشنی را از
دست ندهید؛ چاشنی عاطفه ،ذکر مصیبت حسین بن علي علیه السالم یا
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ّللا
امیرالمؤمنین یا امام حسن یا ائمه دیگر و یا حضرت زهرا (سالم َّ
علیها) .این چاشنی عاطفه را ما حفظ و نگهداری کنیم. 158.
تسلط عقل بر اشک
حضرت جوادی آملی می فرماید:
همه ما موظفیم بر سیدالشهداء بنالیم ،چون جریان گریه کردن فضیلت و
عبادت است و حرفی در آن نیست .اما دو کار دیگر هم باید بکنیم؛ اول
عقل را به خدمت این اشک نیاوریم ،دوم اینکه اشک را به خدمت این عقل
ببریم ،بشویم عاقل؛ عقل را معزول و اسیر نکنیم( ،عاطفه) چیز بسیار
مقدسی است ،این عاطفه را به خدمت «عقل» ببریم؛ وقتی اشک ریختیم،
حسینی بشویم .از این به بعد نه بیراهه برویم ،نه راه کسی را ببندیم.
روضهخوانی و مداحیهای ما نباید بی پشتوانه عملی باشد.159
اشک برای حسین(ع) مراتبی دارد
مرحوم آیت هللا بهجت رضوان هللا تعالی علیه می فرمودند:
اشک را از عالم ملکوت می آورند و در مشک چشم ها تقسیم می کنند.
اشک بر سیدالشهداء علیه السالم ،رزق آسمانی است .روزی ای است
که از آسمان تقسیم می شود .آن هم به دست ام االئمه حضرت صدیقه
طاهره سالم هللا علیها.
مراتبی را که برای اشک بر سیدالشهدا علیه السالم شمرده اند را بیان
می کنیم که معموال ما تا پله ششم رسیدیم و به پله هفتم نرسیدیم که بگوییم..
برای اشکی که برای امام حسین علیه السالم می ریزیم ،حساب و کتاب
است..

 158استاد مطهری ،سیری در سیره نبوی ،ص۵۵
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دوازده کالسی که شیخ جعفر شوشتری برای اظهار محبت ما به سیدالشهداء
علیه السالم گفته است را بررسی می کنیم .ببینیم در کدام کالس هستیم و تا
کدام پله را باال آمده ایم.
سعی کنیم به مدد امام صادق علیه السالم یک پله دیگر باال بیاییم..
پله اول:
انسان وقتی روضۀ حضرت را می شنود ،نفسش تنگ شود و آه بکشد.
می فرماید" :نفس المهموم لظلمنا تسبیح" هر آهی که بکشی برایت عبادت
می نویسم .انسان نمی تواند گریه کند  ،ولی دلش می سوزد و نفسش تنگ
می شود و اذیت می شود.
پله دوم:
انسان آه روی آه،دلش به درد می آید .نمی تواند گریه کند ولی مدام جابه جا
می شود .ناراحت است که چرا نمی تواند اشک بریزد و زجه بزند قلبش
می سوزد.
پله سوم:
انسان هاله ای از اشک در چشمش جمع شده ،اما هر چه التماسش میکنی
اشک پایین نمیآید ،سپس خشک میشود.
امام صادق علیه السالم فرمود :هر وقت این حالت برای تو پیش آمد زود
دستانت را به سوی آسمان بلند کن و چند دعا کن.
لحظه ای که در چشمت هاله ای از اشک برای سیدالشهداء علیه السالم
است ،خداوند دارد با محبت به تو نگاه می کند تا هرچه می خواهی،به تو
بدهد.
پله چهارم:
انسان دلش بشکند و قطره ای از این اشک به اندازه بال پشه ،سرازیر شود.
امام جعفر صادق علیه السالم فرموده اند :هر کس به اندازۀ بال پشه برای
جد غریبم حسین علیه السالم اشک بریزد ،خدا همه گناهانش را می بخشد و
بهشت بر او واجب می شود.
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پله پنجم:
اگرقطره ای اشک از صورت کسی بر آتش جهنم بچکد ،آتش جهنم خاموش
می شود .گریه کن امام حسین علیه السالم با یک قطره اشکش می تواند
تمام جهنمیان را از آتش جهنم خالص کند .دوستان اشک هایی که روی
صورتتان می آید را کمی بردارید و به روی سینه تان بمالید،چون لحظۀ
جان دادن سنگینی روی سینه است ،زیر گلویت بزن .ما یک بار قرار
است بمیریم ،باید خوب بمیریم
پله ششم:
اگر اشک از چشمانت بیاید روی صورتت بچکد و روی سینه ات بچکد.
امام صادق علیه السالم می گوید :هر کس این گونه گریه کند شبیه من
است  .هرکس می خواهد شبیه امام جعفر صادق علیه السالم شود ،طوری
گریه کند که اشک از صورتش روی سینه اش بچکد.
امام صادق فرمودندِ :ل ُ
کل شیْ ٍئ ثوابٌ اِال الد ْمعةٌ فینا(.هر چیزى پاداش و
مزدى دارد ،مگر اشکى که براى ما ریخته شود (که چیزى با آن برابرى
160
نمى کند و ُمزد بى اندازه دارد)..
تو نوکری چو گدایان به شرط ُمزد نکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند
اللهم ارزقنا شفاعت الحسین .
گریه آمام زمان (عج)
دردناکترین روضه از نظر امام زمان عجل هللا تعالی فرجه
حاج مال سلطان علی روضه خوان تبریزی که از جمله عباد و زهاد بود،
نقل کرد « :در عالم رؤیا به حضور حضرت بقیة هللا ارواحنا فداه مشرف
شدم و خدمت ایشان عرض کردم :موالی من ،آیا آنچه در زیارت ناحیة
مقدسه با این عبارت ذكر شده ،درست است كه میفرماید:
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وع دما ً
فالنْدُبنَّك صباحا ً و مسا ًء و البْ ِكیَّن علیْك بدل ال ُّد ُم ِ
(پس صبح و شب بر شما ندبه كرده و به جای اشك خون میگریم) صحیح
است؟ فرمودند :بلی
عرض کردم :آن مصیبتی که در آن بجای اشک خون گریه می کنید ،کدام
است؟ آیا مصیبت حضرت علی اکبر است؟ فرمودند :نه ،اگر علی اکبر
زنده بود ،در این مصیبت او هم خون گریه می کرد.
گفتم :آیا مصیبت حضرت عباس است؟ فرمود :نه؛ بلکه اگر حضرت
عباس علیه السالم در حیات بود ،او هم در این مصیبت خون گریه می کرد.
عرض کردم :البد مصیبت حضرت سید الشهداء علیه السالم است .فرمود:
نه ،حضرت سید الشهداء علیه السالم هم اگر در حیات بود ،در این
مصیبت ،خون گریه می کرد.
عرض کردم :پس این کدام مصیبت است که من نمی دانم؟ فرمودند :آن
161
مصیبت ،مصیبت اسیری حضرت زینب علیها سالم است.
️▪زینب همان کسی ست که در راه عفتش
نخ معجر نمی دهد.
️▪عباس می دهد ِ
آری زینب کبرا و اهل بیت رسول خدا را به اسارت می برند .زینب (س)
شریک حسین است در نهضت حسینی و قافله ساالر کاروان اسیران و زنان
و کودکان بعد از ظهر عاشورا.
رسالت زینب شریک در نهضت عاشورا
حضرت زینب(ع) شریک حسین(ع) در نهضت عاشورا است.
از آغاز سفر که از مدینه آغاز شد .حسین(ع) و زینب(س) همراه هم بودند،
اما از عصر عاشورا زینب(س) به تنهائی قافله ساالری کاروان اسیران را
بعهده دارد.

 161شیفتگان حضرت مهدی ج  2ص144
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کاروانی بسوی مرکز ظلم و جنایت ،بسوی کوفه و شام در حرکت است
اینجاست که رسالت حضرت زینب(س) شروع می شود ،و چهره دوم
انقالب کربال آغاز می گردد.
یعنی چهره «پیام» .زیرا "چهره خون و رسالت انقالب" با شهادت
حسین(ع) و یارانش در ظهر عاشورا پایان یافت ،و رسالت چهره «پیام» با
قافله ساالری زینب کبری آغاز شده است .اما این کدام پیام است که قافله
اسیران مأمور ابالغ آن می باشند؟
این پیام « ،پیام حقانیت و مظلومیت حسین(ع) ،و حقانیت و مظلومیت
رسول خدا و قرآن است .پیام افشای نفاق و فسق یزید ،و معاویه ،و
ابوسفیان  .پیام افشای بنی امیه.
این قافله رسوا کننده آنانی بودند که به اسم اسالم بر مسند امارت مسلمین
تکیه زدند ،و شریفترین و عزیزترین فرزندان اسالم را به خاک و خون
میکشد.
براستی اگر این کاروان نبود ،انقالب کربال فاقد پیام می شد ،و اهداف و
شهادت حسین(ع) خاموش می ماند و بنفع دشمنان اسالم تمام میشد .ولی با
اراده الهی کاروان اسیران به سمبل هدایت و ارشاد و انذار مردم تبدیل شد،
و بر خالف محاسبه دشمن کاروان اسیران به کاروان مبلغین تبدیل شد که
پیامش برای همه اعصار و زمانها جاودانه شد.

اسارت و مأموریت آسمانی
باید دید این قافله در ایام اسارت ،چه اعمالی انجام دادند .و از روزی که از
کربال خارج شدند تا به امروز مأموریت آسمانی خود را چگونه ایفاء نموده.
این قافله خدماتی در راه توحید و حفظ اسالم نموده ،و بطالن حکومت بنی
امیه و ضربتهای مهلک آنان به اسالم را إفشاء کردند ،و برای همیشه و ابد
ظلم و ستم و تعدی و تجاوز را محکوم نمودند.
آری آن روز که حسین(ع) عازم کربال بود ،حتی دوستانش حضرت را از
بردن خاندانش منع نمودند ،و می گفتند :ای پسر پیامبر(ص) شما را میکشند
و خاندانت را اسیر میکنند .بنابراین آنها را نبر و بدست اسیری و ابتال
مسپار.
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آنان غافل از آن بودند که مأموریت آن حضرت تمام نمی شود مگر با
اسیری آنها .یعنی با اسیری اهل بیت است که چهره حقیقی مدعیان دروغین
خالفت برمال می شود.
منطق عشق و عقل در واقعه کربال
بزرگی می گفت  :اگر چه واقعه کربال را باید با منطق عشق حل نمود .اما
منطق عقل با بردن زن و فرزند و خاندانش کامال موافق است!
زیرا بعد از واقعه کربال خاندان آن حضرت بزرگترین خدمت را نسبت به
مقصد و هدف ابی عبدهللا(ع) انجام دادند ،خصوصا زینب (س) دختر امیر
المؤمنین .به این معنا که اگر ارزش آن واقعه را به دو قسمت تقسیم کنیم بی
شک قسمت دوم آن با دست زینب(س) انجام شد .و محققا اگر زینب و سایر
خاندانش نبودند مقصد آنحضرت تأمین نمی گشت.

«کربال در کربال میماند اگر زینب نبود».
کعبه بی نام و نشان میماند اگر زینب نبود
گر چه دادند انبیا هر یک نشان از کربال
کربال هم بی نشان میماند اگر زینب نبود
مکتب سرخ تشیع  ،که از غدیر اغاز شد
تا ابد بی پاسبان میماند اگر زینب نبود

کاروان مبلغین
در حقیت امام حسین(ع) با بردن زنها و بچه ها یک کاروان ُمبلغ با خود
می برد .آنچه سبب شد شهادت حسین(ع) مورد بیداری مردم گردد کاروان
اسیران بود و کالً نقل وقایع عاشورا و رسوائی یزیدیان به وسیله اهل بیت
بود ،زیرا آنها عامل نقل واقعه کربال بودند که دو جنبه داشت ،یکی خبر
کشتن آنها بود و دیگر چگونه کشتن.
مثال اگر زینب(س) در این سفر نبود و در مدینه می ماند و خبر قتل آن
حضرت را می شنید ،چه می توانست بکند جز اینکه بنشیند و بر مرگ
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برادرش گریه کند .اما حضور زینب(س) و سایر زنها پس از شهادت
بزرگترین خدمت را انجام داده ،اوالً اسیری آنها و گرداندن آنها بدور
شهرها بیشترین بغض وعداوت را نسبت به بنی امیه در دلها بوجود آورد،
و زمینه انقالب را از برای انقالب های بعدی آماده نمود .و هر یک به
دیگری می گفت :مگر اینها خاندان پیامبر(ص) نیستند.

هدف حسین (ع) از بردن اهل بیت به کربال
حسین(ع) می خواست که کفر و نفاق آنها بر مردم آشکار شود .منظره ای
که از اسیران مردم دیدند شاید اثرش از کربال و کشته شدن جوانان بیشتر
بود ،و بهترین وسیله برای نشر دعوت ابی عبدهللا و شناختن تشیع و اهل
بیت همین اسارت بود.
و سخنان زینب کبری(س) و خطابه های آتشین او بود که در کوفه و شام
ایراد گردید و مردم را بیدار نمود ،این هم مطلبی بود که حسین(ع) به آن
نظر داشت.
بقول شاعر:
"فشاطرت هی والحسین بدعوة  ،کتب القضاء علیهما
أن یندبا هذا بمعترک الصفوف
و هذه من حیث معترک المکاره فی السبا"
یعنی از لحاظ قسمت ازلی او و برادرش به یک مأموریت دعوت شده اند.
ولی برحسب ظاهر نحوه فعالیت و محل هر یک جداست .حسین از طریق
شهادت و زینب از طریق اسارت ،باید این مقصد عالی و مقدس را انجام
دهند.
پیام آوران عاشورا
سالم برتو ای دختر علی ،ای خواهر حسین ،ای زینب بزرگ ،ای پیک
انقالب شهیدان کربال ،سالم ما بر تو در طول قرنها که تو با خطبه های
آتشین خود نهضت عاشورا و حماسه حسینی را بثمر رساندی ،و با ابالغ
حق و حقیقت ،کاخ ستم را ویران کردی ،که در کوفه انقالب و در شام
شورشی بوجود آمد که سبب بیداری غافالن شد.
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صلی هللا علیک یا زینب کبری  ،ای پیام رسان کربال  ،ای کوه صبر  ،ای
ویران کننده کاخ یزید  ،با خطبه های اتشین که همانند خطبه های پدرت
امیر المؤمنین بود  ،با همان متانت و صدا.
سالم بر شجاعت تو كه در جواب ابن زیاد ملعون گفتی ما رآیت اال جمیال
سالم بر زینب کبری (ع) که رسالت برادر را به نحو احسن به اتمام رساند
آری «کربال در کربال میماند اگر زینب نبود».
السَّال ُم على الْ ُحسی ِْن
وعلى ع ِلي ِ ب ِْن الْ ُحسیْن
وعلى ا ْوال ِد الْ ُحسی ِْن
ب الْ ُحسیْن
وعلى ا ْ
صحا ِ
سالم بر زینب کبرا

این بود مجمو عه درسهایی از رهبران کشتی نجات امت تقدیم به عمه ام
زینب کبرا قافله ساالر اسیران کربال و امیدوارم مورد قبول حق و عنایت
اهل بیت علیهم السالم قرار گیرد اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود .
و صلی هللا علی محمد و اهل محمد و عجل فرجهم
 1400 /6/4مطابق با  /17محرم 1443
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