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الرحیم  بسم الله الرحمن 

عزاداری خدمت دوستان گرامی. امیدوارم  شده باشد و صدقات و دعاهای ما مرهمی    عرض سالم و ادب دارم  ها مورد قبول خداوند واقع 

 .باشد بر دل داغدار موالیمان حضرت مهدی

پیدا کرده ۳عنوانی است که طی این نحوه برخورد ما با دعوت امام و به تبع آن تعیین سرنوشت،  ام که با    شب حول این مطلب توفیق 
پیرامون آن گفتگو کنیم: هم گفتگو داشته باشیم. سرفصل  هایی که انتخاب شده و ما قرار است با هم 

ب مقدمه  ،ر آیات کالم اهلل مجیدای داریم در بحث آزادی در انتخاب که موهبتی الهی به بشر است. اراده ها، انتخاب ها با رویکرد مروری 

 روایات نورانی ما و بحثی پیرامون انتخاب و اراده.
حسین  ،در سرفصل دوم موجود در مقابل امام  موجود را در زمان سیدالشهدا به سراغ طیف افراد  پردازیم. افراد  قسمت   ۷به  می 

نحوه برخورد آنها با دعوت ام  خواهیم مورد مطالعه موضوعی قرار دهیم. ام را میتقسیم کردم و برخورد حضرت با آنها و در حقیقت 

باز بیشتر باز می  کنیم برای خودمان یک الگوسازی کنیم. کنیم و تقریباً سعی می در بحث بعدی که این برخورد را 

باشد.   هم میکرد و عنوان پایان بخش فصول ما  اشاره خواهیم  سرنوشت زن یار رقمدر مبحث چهارم، به معرفت به امام، تحت عنوان  

با دعوت امام،  ،که در حقیقت می خواهیم کاربردی و امروزی کنیم  امروز ما و معرفت به امام زمان بحث نحوه برخورد ما با پیام امام، 

 با هدایت امام و به تبع آن هم تعیین سرنوشت است.
خواهیم پیرامون آزادی و انتخاب در این موضوع  کردیم، میشاءاهلل به شرط حیات در خدمت شما هستم. همانطور که در مقدمه عرض   نا

های خداوند به بشر است. تاریخ بشر مملو از همین اراده ها و انتخاب هاست.  صحبت داشته باشیم. آزادی در انتخاب از مهم ترین موهبت

عنوان   نوشته نشده است. چیزی که تحت  مطرح می شود و رخدادهای   Contingencyتاریخ با شانس و اقبال و رخدادهای اتفاقی 
ها و انتخاب هاست.   های بشر نتیجه همین اراده ها و شکست  گونه نیست. تمام موفقیت این ،اتفاقی را به هر حال برای ما جلوه می کند

ها همه   و قبیلهها، قوم ها  اراده کرده و خود سرنوشت خویش را رقم زده است. ملت ،اگر جایی خواسته  ؛اگر جایی خواسته، انتخاب کرده

بودند و سکوت کردند  همین نبودند و همه تاریخ را ما .سکوت را انتخاب کردند ،گونه بودند. آنجایی هم که تحت فشار   مجبور به آن 

بینیم. در زمان انبیای گذشته و در زمان اهل بیت به صورت مداوم افتاده قدر حقی  تا زمان غیبت امام عصر می  ت این اتفاقات 
یاری کردند  جایی که خواستند، انتخاب کردند امام عصراست. آن   نکردند  .را  این اتفاقات رخ داده   ،بنابراین آن جایی هم که یاری 

به کالم خداوند و توجه و تدبر در آیات  نمودن محفل  اهلل مجید و تبرک  به کالم  با مرور  این موضوع را   ،سوره شمس ۱۰الی  ۷است. 

ِحیم...ل می فرمایندبیشتر می یابیم. خداوند متعا ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ اَها)  َنْفٍس َو   َو   : ِبْسِم اللَّ ( ۸َتْقَواَها)  ( َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َو ۷َما َسوَّ
اَها)  ْفَلَح َمْن َزکَّ

َ
اَها)  ( َو ۹َقْد أ َخاَب َمْن َدسَّ  (۱۰َقْد 

 

سوگند به نفس آدمی و آن قدرتمند حکیمی که آن را موزون ساخت و اگر بخواهیم به ترجمه آیات مراجعه کنیم، خداوند می فرماید: و 

سامان بخشید. پس خداوند این کار را برای ما انجام داده است: سامان بخشیدن و موزون ساختن نفس ما که خود ماست و همان قدرت 

به او الهام کرد. به همه این موارد س پیشگی اش را  به وسیله تقوا رشد انتخاب ماست، و گناهکاری و یا تقوا  وگند که هرکس نفس خود را 
با گناه پرورید، ناکام ماند. با توجه به این آیات به سعادت رسید و هرکس آن را  می تواند خوبی و بدی  ،نفس ما که خود ما هستیم  ،داد، 

ت مبنای انتخاب ما قرار داده و فرموده: را انتخاب کند. البته خداوند در آیات مذکور فکری را برای ما ذکر کرده است که آنها را در حقیق

شخصی می تواند درست انتخاب کند که تقوا داشته باشد. یعنی مقدماتی را برای خود فراهم کند. این اهمیت را با بیان کالمی از حضرت 
 فرمایند: درباره نحوه انتخاب و عاقبت آن دنبال می کنیم که می  امیرالمؤمنین علی

ه:  قاَل امیرالمؤمنین ه ِانَتَبَه ِبَوطأة َعدوِّ بخوابد،   . حضرت میَمن ناَم َعن ُنصَرِة َولیِّ فرمایند: کسی که به هنگام یاری ولی خود 

بیدار می شود. یکی از جهات سخن زیبای موال علی به هدفدار بودن انسان در  نهی شدید حضرت از بی  با لگد دشمن از خواب  تفاوتی 

بودند، در دنیا و آخرت خدمتگزار حضرت   همواره در کنار اهل بیت  نی که در مکتب اهل بیتزندگی است. مالحظه می کنید کسا

 بودند و مورد عنایت خداوند قرار گرفتند.
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به    پس از کالم قرآن و سخن زیبای مبیّن واالی قرآن موال علی یافتیم که این سخن، بحث انتخاب، سعادت آخرت حتی دنیای ما را 
بی با ضربه در زندگی مواجه میتفا دنبال دارد.  نیست، چون  به عنوان یک راهکار  نکته دیگر اینکه خداوند نفس انسان را   وتی  شویم و 

بین دو راه خیر و شر قابلیت انتخاب دارد. خوب و زشت را می تواند تشخیص دهد و انتخاب کند  پرورش و سامان داده است. این نفس 

به شرطی که این توانایی را از خود   چگونه تقویت میاما  شود؟ در این مسیر چه کنیم که   نگیرد. این توانایی از کجا حاصل می شود؟ 

باشیم؟ قرآن در عبارتی کلمه تقوا را برای ما مشخص می کند که البته می توانید به تفاسیر روایی مراجعه کنید و کالم اهل  انسان موفقی 
با  را در این زمینه ببینید و مراد کامل را از تقو  بیت بسیار واالیی مطرح شده است. سؤال را  بیابیم. جهات خاصی و همچنین مفاهیم  ا 

پاسخ این سؤال آری است. خداوند    های زندگی ما دخیل است؟ در مکتب اهل بیت دهیم که آیا خداوند در چالش  این بحث ادامه می

ماواِت َو االَرض ُکّل فرماید:   لحظه به لحظه در حال هدایت است. خداوند کریم می بسم الله الرحمن الرحیم. یسئُلُه َمن ِفی السَّ
ُهَو ِفی َشان آمده استَیوم و  نظیر این آیات نیز در قرآن به طور فراوان  واب فرعون که که در ج  مانند: پاسخ حضرت موسی  .. و 

 . موسیقاَل َرّب اّلذی َاعطی ُکّل َشیء َخلَقُه ُثّم ُهدیگونه معرفی کردند و فرمودند:   خدای تو کیست؟ حضرت خدا را این  :پرسید

به راه کمال هدایت کرده است نپروردگار م» فرمود: به آن داده، سپس آن را  . پس خداوند  «همان کسی است که هستی هر چیزی را 
پذیرد. شاید یکی از وجوه ارسال رسوالن که  آن هم هدایتی که توسط بهترین مخلوقاتش انجام می  .لق خود را هدایت می کندمهربان خ

ای می دهد و برای هدایت انسان ارزش قائل است.  برای ما این باشد که خداوند به هدایت بشر اهمیت ویژه ،بهترین خلق خداوند هستند

نوع هدایت داریم: حیات مادی، اعمال    ۳که بحث امشب ما نیست اما مختصر بگویم که برای هدایت زندگی   این هدایت البته مراحل دارد

به سعادت دنیوی و اخروی برسیم ظاهری ما و هدایت قلبی. اگر می های جهان  باید این مراحل را طی کنیم. باید قانون مندی ،خواهیم 
یاری و نصرت مؤمنین اینخلقت را رعایت کنیم تا وعده یاری و نصرت خدا ش گونه    امل حال ما شود. مالحظه کنید که قرآن در مورد 

 می فرماید:

ْجرَ   »بسم الله الرحمن الرحیم
َ
ِذیَن أ َناِت َفاْنَتَقْمَنا ِمَن اَلّ َفَجاُءوُهْم ِباْلَبِیّ ِإَلی َقْوِمِهْم  ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ُرُسًلا 

َ
ُموا َوَکاَن  َو َلَقْد أ

ا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن«.  َحقاّ
 فرماید: خداوند اینگونه می

و همانا پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان به رسالت فرستادیم. آنان برای مردم خود دالئل روشن و روشنگر آوردند ولی تنها گروهی »

انتقام گرفتیم. به    ،یاری کردیم و از کسانی که مرتکب گناه شدند ماهم مؤمنان را  .از مردم ایمان آوردند و دیگران به مخالفت برخاستند

ما در مقامی نیستیم که برای خدا چیزی تعیین کنیم، اما گفتار کالم اهلل مجید این گونه است   .دقت بفرمایید  »کاَن حقاا َعَلینا«عبارت  

خود   .باشد ن از عذاب، حقی است که بر عهده خدواند می، آری یاری مؤمنان و نجاتشا«که خداوند نصرت مؤمنین را بر خود حق می داند

 خداوند اینگونه فرموده و ما هم جرئت می کنیم اینگونه بگوییم: این حق بر خداوند است!
نخواهد  .کند چون بر بندگانش رئوف و مهربان است  خداوند هدایت می ببینیم چه چیز  .هدایتش دائم است، مگر این که بشر خودش 

یکی از موانع    خواهیم در مورد این موضوع بررسی کنیم که چه چیز مانع هدایت می ها می مانع این هدایت می شود؟ این شب شود؟ 

بررسی دقیقش می بیشتر به بینایی، تعقل و درک لذا خداوند به    .شود، در حجاب جهل و گناه بردن عقل است  عقل که مانع از  توجه 
ببیند .دیده عقل را کور مکن»  گوید: کند، و می باالی ما توصیه می . کسی که چشم به روی «بگذار به راحتی تفاوت میان خیر و شر را 

دنیا مسیر هدایت را کسی که در این   ؟ تواند مسیر هدایت را بشناسد چگونه می  ؟ تواند ببیند چگونه می ،های خداوند بسته  آیات و نشانه

برمی »َوَمْن َکاَن ِفي  فرماید:   قرآن کریم می .خورد  نشناسد، قطعاً به طریق اولی در ادامه راه زندگی خودش در عوالم دیگر به مشکالتی 
.» َضلُّ َسِبیًلا

َ
ْعَمی َوأ

َ
َفُهَو ِفي اْْلِخَرِة أ ْعَمی 

َ
 َهِذِه أ

تر است. در  پیشوایی به حق پیروی نکند، در آخرت هم کوردل است و به سعادت نمی رسد و گمراههرکس در این دنیا کوردل باشد و از 
کوردلی در دنیا و ندیدن ریسمان الهی برای موجب هدایت نابسامانی    ؛یابد. مالحظه بفرمایید نتیجه به آمرزش و رحمت الهی دست نمی

عالم آخرت که عالم نتایج استشود. کسانی که در دنیا برای خودشان    و کوری در آخرت می بدترین   ،راه الهی انتخاب نکنند، در   در 

بدترین مسیرها گام می عالم دنیاست  نهند و همه این  گام ها و  نوع انتخاب انسان در  به خاطر همان  ما به راحتی .ها   این انتخاب را 
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ی خواهیم کرد. همانطور که خدمت شما در ویس قبلی عرض  توانیم انجام دهیم. البته اگر حاال هم نشد، در آینده این موارد را بررس می
 کردیم، بحث موانع عقل است که در حجاب جهل گناه بردن یکی از این موارد است.

شود.  اگر ما جهل و گناه را کنار بگذاریم، تعصب که جزء لشکر عقل است، اگر اینها را کنار بگذاریم، یک واقعه تاریخی برای ما ذکر می

 شود. این واقعه تاریخی برای ما صحبت می .و جبهه در حال رویارویی هستندبنابراین د

نمی .دو جبهه جنگ رویاروی هم هستند بدهیم که واقعاً این جبهه به چه صورت است اصالً ما  یک اتفاق را مخالف و  .توانیم تشخیص 
 طرف دیگر آمد و اینگونه عنوان کرد:کنند. آن چیست؟ می گویند آقا یکی از این طرف جنگ به   موافق برای ما نقل می

نمی به من  بستید،  ما  که به روی  ماهه است  گفت: آقا! آب را  بدهید. این کودکی شش  آب  جنگ ت  .خواهد  نبودش در   ثیری أبود و 

وباره به من د  ،آب به او بدهید  .به من آب ندهید اما این کودک را سیراب کنید  .گذارد. این کودک را خودتان بگیرید، سیرابش کنید نمی
می افتد؟ این کودک از نظر یک عقل فارغ از جهل و گناه چه گناهی دارد؟ که حاال اینگونه باید پاسخ   برگردانید. حال اینجا چه اتفاقی 

پاسخ را شما بهتر از من می بود با سه شاخه که از گوش تا گوش این کودک را برید  .دانید  داده شود؟  اینجا وقتی عقل به    .پاسخ تیری 

نهایتاً پاسخ می دهد: نه فالنی، ما   چون شقی  .آید، می گوید: پس قطعا حق یک طرف است و باطل یک طرف  میان می ترین افراد را هم 

شود. در طول تاریخ، همین   جاست که معیار انتخاب برای ما مشخص میاین ؟ اما این چه پاسخی است .خواهیم انجام دهیم این کار را نمی
بفهمد، کفایت می باطل را  برای هرکسی که می خواهد معیار بین حق و  عاشورا  بینایی دارد  یک اتفاق  نمی تواند   ،کند. آیا بشری که 

انسانی  »أَفًل َتعِقلون؟«خواند   ره ما را به تعقل میتر؟ قرآن که هموا ای از این واضح  تشخیص جوانمردی را از ناجوانمردی بدهد؟ آیا آیه

سعادت همین زندگی امروز  .نیافتنی نیست سعادت یک هدف دست  .رسد و موفق است که در این دنیا به سعادت برسد  به سعادت می

 تمندیم.کنیم؟ اگر طبق آنچه که خداوند برای سامان و رشد ما فرموده حرکت کردیم، سعاد همین االن چه می  .ماست

وکسی که مقابل او قرار گرفته، هم  کننده انتخاب باشد، هم انتخاب بین سیدالشّهدا  هم این اتفاق می تواند برای ما مشخص !و الّا خیر
برای هرکسی کهانتخاب بین مکتب ائمه گرفتند و دیگر هم  با هم قرار  در تقابل آشکار  که این دو امروز   ، مکتب معارف و سقیفه 

پوشیده نیست ،خواهد ادعا کند  می بهانه .بله یک جاهایی حق  عذر و  ندارد  دیگر اینجا هیچ  وجود  نگاه   .ای  به مطلب  اگر اینگونه هم 

بخشیست که ما اینگونه به قضیه معتقد باشیم. خداوند همواره توسط اولیاء الهی که از جانب خودش،  بخش و نجات کنیم، نگاه هدایت

گونه، یک نگاه بلند به حرکت و زندگی انسان، به این که انسان در این  ه سعی داشته که نگاه ما را یک نگاه ابدیهموار ،برای ما فرستاده
یادآور شود که مراقب انتخاب خود باش عوالم دیگر با مختصات ویژه به انسان این نکته را  بخواهیم   .دنیا محدود نیست. وجود  اصالً اگر 

انسان  .که به واقع ایشان اصالً کالمشان، کالم متعالی است  ین چند خط خطبه زیبای امیرالمؤمنینتمام این نکات را جمع کنیم، هم

 برد. پیرامون هدف بعثت انبیاء می توانیم در همین خالصه کنیم. لذّت می از کالم امیرالمؤمنین

ُروُهْم َمْنِس   :فرماید حضرت می ْنِبَیاَءُه ِلَیْسَتْأُدوُهْم ِمیَثاَق ِفْطَرِتِه َو ُیَذکِّ
َ
وا َعَلْیِهْم  »َفَبَعَث ِفیِهْم ُرُسَلُه َو َواَتَر ِإَلْیِهْم أ يَّ ِنْعَمِتِه َو َیْحَتجُّ

ْبِلیِغ َو ُیِثیُروا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل«  .ِبالتَّ

ان را پیاپی به سوی مردم فرستاد تا پیمان فطرت را از آنها مطالبه کند که همان توحید است. که در خداوند پیامبر»فرمایند:   حضرت می

شده الهی که از جمله انبیاء و فرستادگان او هستند، اینها را  های فراموش  نعمت .عوالم گذشته، خداوند وجدان ما را به آن مفتوح کرده

 .«خداوند به ما یادآوری کند
برای ما جالب است و به هر حال به بحث ما موضوعیت    رات او حجت را بر آنها تمام کند، اما این قسمت از کالم موال علیبا ابالغ دستو

عقل ما با دعوت پیامبران، با انجام دستورات الهی و  های پنهانی عقل  که گنج این .دهد می ها را برای ما آشکار کند. یعنی در حقیقت 

آشکار می  خداوند شکوفا میهای    قانون مندی عقول می  شود،  و آثار  و توصیه  شود  عالی است  بسیار  این خطبه  حقیقت   کنند. در 
این است که هدف از  ،استفاده کنیم توانیم از آب گوارای کالم امیرالمؤمنین شود دوستان حتماً مطالعه داشته باشند. آنچه که می می

ها اتفاق بیفتد، هدایت اتفاق  ها رهایی پیدا کند. اگر این رهایی از این ناپاکی  باید از ناپاکی ارسال محبت و امام، آثار عقول است و عقل

 شود. افتد و هدایت واالتر و واالتر می می

ا ُثَمّ اْهَتَدی«به این آیه شریفه قرآن توجه کنید:   ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحا اٌر  ي َلَغَفّ به  قطعاً من برای کس  »َوِإِنّ ی که توبه کند و 

د،  یکتایی من ایمان آورد و با اطاعت از دستورات من کار شایسته انجام دهد و با پیروی از پیامبران و پذیرش والیت آنها راه درست را بیاب
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دهد، ایمانش  م میگردد و عمل صالح انجا  کند، به سوی خداوند بازمی که او توبه می  بسیار آمرزنده هستم. ببیند اینجا خداوند بعد از این

هدایتی واالتر. و نکته   .شود ، باز هدایت می»ُثَمّ اْهَتَدی«فرماید: حاال که این کارها را انجام داد،  کند، خداوند اینجا می  را محکمتر می

عامه در مورد این آیه از قرآن روایت شده که مراد از   اْهَتَدی«جالب اینجاست که به طریق خاصه و  است.  ، والیت اهل بیت»ُثَمّ 

ودند:  اند که حضرت در تفسیر این آیه فرم روایت کرده چنانچه عیاشی در تفسیر خود حاکم حسکانی به استناد خود از امام محمد باقر

َبْیَن الرُّکْ  َه ُعُمَرُه َما  الَلّ َنّ َرُجًلا َعَبَد 
َ
ِه َلْو أ ْهَل اْلَبْیِت َفَو الَلّ

َ
اْهَتدی ِإَلی َواَلَیِتَنا أ َلْم َیِجْئ ِبَواَلَیِتَنا  »ُثَمّ  ُثَمّ َماَت َو  ِن َو اْلَمَقاِم 

اِر َعَلی َوْجِهِه« ُه ِفی الَنّ ُه الَلّ َکَبّ
َ
نیابد، اگر طول   می  . که در حقیقت امامََل فرمایند: اگر کسی به هدایت و دوستی ما اهل بیت دست 

 مدت عمر خودش را بین رکن و مقام عبادت کند که به هر حال مقامی است که هر سال مسلمان آرزو دارد در آنجا عبادت کند و بمیرد،

برای اعمال او ارزشی قائل نمی »ُثَمّ َماَت« بیت  اْهَتدی«»ُثَمّ چون    .شود خداوند اصالً  گردد. گفتیم اهمیت   برمی  به والیت اهل 

 :های ماست انتخاب و منتخب برای ما دو دلیل دارد که بیشتر مربوط به بحث این شب
 .گیرد سعادت آخرت ما از انتخاب دنیای ما سرچشمه می  -۱

یعنی چه؟ یعنی آنقدر فرصت نداریم که آزمون  -2 هایی باید تصمیم بگیریم    در بنگاه  .و خطا کنیم  زمان در زندگی ما بسیار محدود است، 

بسیاری از اوقات، سرنوشت جوامع از یک تصمیم و رخداد و یک انتخاب عبور کرده است نگاه کنید که در  در مقاطعی از تاریخ اهل . و 
توانست امام عصر و زمانش  می  ،توانست جلوی یک انتخاب بد را بگیرد ای که می  می بینیم که حتی با وجود یک شیعه و شیعه  بیت

 را یاری کند، تعیین کننده است.

شد. پس خیلی  گونه نمی یار مانند جعفر و حمزه داشتم، سرنوشت این  2فرمایند: اگر من  در جریان سقیفه می  حضرت امیرالمؤمنین

دلیل حرف ما چیست؟ این است  .ر استهای بش  مهم است که شیعیان هم اینگونه انتخاب نکردند. بنابراین زمان یکی از مهمترین سرمایه

بدهد که تنها چیزی که انسان در زمان مرگ از خدا طلب می »بسم الله الرحمن  به آیه دقت کنید:   .کند، این است که به او مهلت 
اْرِجُعوِن« اْلَمْوُت َقاَل َرِبّ  َحَدُهُم 

َ
ی ِإَذا َجاَء أ بازگردان  به خدا می ،رسد  هرکسی که مرگش فرا می .الرحیم َحَتّ یعنی   ؛گوید: مرا 

بده و مهم .به من زمان  از دست دادم  نیست ترین سرمایه  من زمانم را  االن در دستم  خدا طلب نمی .ام   کند،  یعنی چیز دیگری از 

زیاد شود نمی زیاد شود. در حالی .گوید: خدایا حاال بگذار بمیرم و ثروتم  با آنها هم می بگذار بمیرم اما اوالدم  تواند کار خیر انجام   که 
نداده، آن را استمرار کند بیند    حاال که می  .بدهد. اما در نبودش زمان برایش مهمتر است، چون خودش باید یک انتخاب انجام بدهد و 

خواهد تا بتواند باز هم   چه جایگاهی؟ قطعاً زمان بیشتری می ،بد بودچه جایگاهی دارد و اگر    ،نتیجه انتخابش چه شد، اگر خوب بوده

شاءاهلل بتوانیم   ناکنیم؟ خدا کند   گیری چه می  های تصمیم  های خوب کند. ما در تمام طول عمر و به ویژه بزنگاه ها و انتخاب  اراده
باشیم. این بزنگاه خیلی مهم  برای امام عصر از انتخاب یک فرد   ،طور که خدمتتان عرض کردم نگاهی مسیر تاریخ و همی  ،مأموری 

خواهیم یک مطالعه موردی انجام بدهیم. در تاریخ  کند. برای این مطالعه تاریخی که این بحث را مقدمتاً خدمت شما گفتم، می تغییر می

حسین امام  طیف  بحث حرکت  و  با افراد  حضرت  برخورد  و  کربال  حجاز تا  کوتاه  از  و  مختلف  گ  های  و  سخنی   شاءاهلل  نافتگو 

 .هایی با هم داشته باشیم گیری  نتیجه
موجود در زمان سیدالشهدا بحثمان که بررسی طیف افراد  بندی  طیف این افراد را دسته ۷باشد، رسیدیم. در   می  در اولین فصل از 

 را نام ببریم که این افراد تا انتها با حضرت بودند. کردم. شاید در گروه اول بتوانیم یاران حضرت سید الشهدا

پیوستند و اسم خودشان را جزو یاران امام ثبت کردند،  عده  ،در دسته دوم علیه که البته در روز عاشورا به امام  ای از سپاه عمر لعنت اهلل 
 بپردازیم.

جاز تا کربال از کاروان حضرت جدا شدند و در آن خطبی که ای از همراهان امام را داریم که در منازل مختلف از ح عده  ،در دسته سوم

به چه سرانجامی می  انجامد، اشاره کردند. حضرت خواندند و به اینکه این سفر 

 نکردند. یاریعهدشکن کوفه که امام را  فیالبته ط م،یدر دسته چهارم مردم کوفه را دار
پرداختند.  انیعموم لشکر ،پنجم  فیط   عمر سعد هستند که به قتال با امام 

و عدم  دیترد نیکه مردد بودند و هم مکنی  یم یرا بررس یپرستان مثل شبث بن ربعایاز دن یمثل عمر سعد، برخ  یششم، افراد  فیط 

 بر سرشان آورد.    ییثبات در عقل و فکرشان که نتواستند انتخاب کنند، آخر چه بال
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 میخواه یمختصر  یبودند، بررس  ثهین شجره خبآرا که خود    یافراد  نیو ا  هیو معاو  دیزیمثل   هامی  یکومت بنهفتم هم رئوس ح  فیدر ط 
 کرد.

امام در عاشورا،  ارانیدرمورد تعداد  یخیتار های که تا انتها با حضرت بودند. گزارش میرا دار دالشهدایحضرت س ارانِیگروه،  نیدر اول

نفر به اعتبار قدمت و به اعتبار منابع و کثرت ناقالن    ۷۰نفر هست. اما گزارش   ۸۰ ،نفر هست  ۱۰۰ ،نفر هست  ۷۰دارد:  یمختلف های  نقل

 .ستا  رشیقابل پذ

 :مردان بزرگواران و بزرگ نیا  اتیاز جمله خصوص

 اول: عدم توجه به دنیا 

به جمالت بندی دسته نیاما ا  هاعبارت نیکه ا میاجازه را به خودمان داد  نی: ما هم اندفرمای یکه حضرت م  یچگونه انجام شده؟ با توجه 

ْتَمعاِئُش . حضرت فرمودند: مببری  کار به  را َاْلِسَنِتِهْم َیحوطوَنُه ما َدرَّ یُن َلْعٌق َعلی  ْنیا َو الدِّ صو   ُهْم »ِانَّ الّناَس َعبیُد الدُّ ا َفِاذا ُمحِّ
ّیانوَن« باشد شان شتیمع  کهیتا زمان هاست نیلق لقه زبان ا نیهستند و د  ای. مردم بنده دنِباْلَبًلِء َقلَّ الدَّ   گردند  یدور آن م  ،فراهم 

نه   نیا  ندند،بودند و تا روز عاشورا ما دالشهدایکه با س  یپس افراد  دهد ینشان م نای  و ندکم  داران نید  ،بال نازل شود یو وقت افراد 
سؤال ببرد  ریشان را ز ینداشت که بخواهد سعادت ابد تیدر نظرشان آنقدر اهم  اینه! دن  ،اهل کسب و کار و زحمت و تالش نباشند  نکهیا

 و مختل کند.

. میکن  یپارامترها انتخاب خوب  نیبا ا  میباشد که بتوان  بحثی اهللءشا  نابزرگواران بود: که    نیا  یحضرت، حق مدار  ارانی  گرید  اتیاز خصوص

بود نیدر ا  مداری پارامتر حق نیا  خواندند، یم  راِجعون« ِه ی»إّنا ِلّلِه و إّنا إلکه حضرت  یدر هر منزل  چرا؟   .افراد 

 یبرا  هیآ نیا  د؟ خوانی یفرمودند: چرا استرجاع م دهد، می رخ  شان پدر محترمو  اکبر  یجناب علبین  که   ییمثال چون در گفتگو یبرا

 بزرگ است.  بتیمص
 . رود یو مرگ به دنبالش م  رود یکاروان به سمت شهادت و مرگ م  نیا  :دگوی یکه م  دمیحضرت فرمودند: هاتف را د 

 م؟ یاز مرگ دار یچه ترس  گرید م؟ یستیحق ن حضرت فرمودند: مگر ما بر 

 .میاز مرگ ندار یترس چیه  م،یفرمودند: حاال که ما بر حق هست اکبر یو حضرت عل میحضرت فرمودند: بله ما بر حق هست 
بود.    نیخاص ا  اتیاز جمله پارامترها و خصوص مداری پس حق  .کند یم یاریامام را   ،باشد قتیبه دنبال حق و حق که یکس   افراد 

َها   :دفرمای  یم ۶  هیخداوند در سوره انشقاق آ م،یاستنباط کن دالشهدایکه از قران و کالم س یگریخاص د  اتیاز جمله خصوص  ُیّ
َ
»َیا أ

ا َفُمًَلِقیِه« ْنَساُن ِإَنَّك َکاِدٌح ِإَلی َرِبَّك َکْدحا  .یرسیپروردگار خودت م ی. به مشقت بسواْْلِ

لقاء  دالشهدایس  اصحاب بودند. در مس  اهل  پ  یادیز  های  یکاروان سخت  ریاهلل  در  کردند و  امام    یبودند. وقت  یلقاء اله  یرا تحمل 

 کردند: یمعرف  گونهنیا  ،از مکه خارج شدند نیحس

ِه َنْفَسُه، َفلْ   َنای»َمْن َکاَن َباِذالا فِ   ناا َعَلی ِلَقاِء الَلّ بزل جان کند و در لقاء خداوند وطن  خواهد ی. هرکس مَمَعَنا«  ْرَحْل یَ ُمْهَجَتُه، َو ُمَوِطّ

 با من همراه شود.  ،ندیگز
با من  ند،یدر لقاء خدا وطن گز خواهد یم که یطالب لقاءاهلل است و کس که ی: کسندفرمای یاشاره دارد که حضرت م نینکته به ا نیو ا

 دانند یم  یو آن را بشر  کنند  یاشتباهاً مطرح م یکه برخ  یاصطالح یدارد که با آن معنا ییواال یلقاء اهلل معنا نیالبته ا .همراه شود

هم حجت خدا   نجایرسد. ابشر بخواهد به آن ب  نکهینه ا  .آورد  یم  دیبشر پد یاست که خداوند برا یاتفاق قتیاهلل در حق متفاوت است. لقاء
برا  قیدارد طر  قتیدر حق برا  .کند  یما مطرح م  یاو را  نه ا  یآن هم  و در   میریبگ  ییاهلل را هر معنا بخواهد لقاء نکهیما ارزشمند است، 

  ،ند یدر لقاء خدا وطن برگز  خواهد یم  که ی: کسندفرمای یکه حضرت به وضوح م ستا دالشهدایهمان کالم س  نینه ا.  دیایذهن مان ب

 است. حیصح نیو ا  کنند یاهلل را خودشان مطرح م لقاء  قیبا من همراه شود. طر

بود نیکه در ا  یگرید اتیو تمام خصوص اتیخصوص نیهمه ا  پا  عیمط   یافراد شانیاز ا  ،بزرگواران  جان  یامام عصرشان ساخت و تا 
 خدمتگزار و در رکاب امام عصرشان بودند.
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سه پارامتر  نیاهلل. ا به لقاء اقیاشت ،مداری حق ا،ی: عدم توجه به دنشان اتیحضرت و خصوص یوفا با ارانیسخن کوتاه درباره    کی نیا
  تی و البته با عنا  انتخاب خودشان الحمداهلل استمرار داشته باشند. نیتا آخر هم به ا  .کنند  یحیبزرگواران اجازه داد که انتخاب صح  نیبه ا

که دوستان   گرید یسه پارامتر و پارامترها نیبزرگواران بود: انتخاب و اراده ا  نیامام که در رأس آنهاست، اما به هر حال آنچه که به عهده ا

 .بود یدر کتب مطالعه خواهند کرد، م

 :  مروی  یبه سراغ گروه دوم از بحث مان م
.  وستند یاز لشکر عمر سعد جدا شدند و به سپاه امام پ  یدر روز عاشورا افراد  .وستندیبه امام پ  هعلی اهلل  که از سپاه عمر سعد لعنت ای  عده

عده ،یاحیر  دیزینفر ذکر شده است. حر بن   یمنابع تعداد افراد س نیاز ا یدر برخ موجود است، از  شان یکه اسام  ای  سعد بن حرث و 

 حیصح  افتیمهم را من در در نیبود و ا  ای  لهیقب یاز تعلقات و تعصبات قوم یحق شدن و دور میبازگشت، تسل نیجمله هستند. و ا نیا
 هم رخ داده است.   نیالبته هم .دانم یامام م امیپ

باعث ا  یکالم رسا شان،یا تیمحاصره، اهل ب  امیا  نیو نوع برخورد امام در ا آزادمردان   نیاز جانب ا حیانتخاب صح نیآن امام واال مقام، 

 که دوستان مطالعه کنند. میآورد یمتن  لیدارند که ما در فا  بایز اریبس ای شد. حضرت در روز عاشورا خطبه

جنگ   نکهیقبل از ا  ،دیحرف مرا بشنو  :صحبت کردند و فرمودند یدر هشت فراز ذکر شده است: اول حضرت تقاضا قتیحق خطبه در  نیا 
 .  دیرا شروع کن

پ  یآنها از فکر و مبان  دنیبا شن  دیاست که شا  هایی حرف که  یشما را آرام کند و با کس  ها  حتنصی  و ها  موعظه نی. ادیکن  دایمن اطالع 

 .دیاهل جنگ نباش  گونهنیا  ،را دارد نجایقصد عبور از ا تشیبه همراه اهل ب
ب ب ونیو ش  هیگر  یفراز صدا نیا  انیبعد از  شد که امام سخنشان را قطع کردند و به حضرت ابالفضل و حضرت  دهیحضرت شن  تیاهل 

 یمعرفآرام شدند،    نکهیدارند. بعد از ا شیدر پ یاریبس یها  هیکه به خدا سوگند هنوز گر  دیرا آرام کن  تیفرمودند که اهل ب اکبر  یعل

پ  هایی یشما صحاب  نیموارد را تذکر دادند. فرمودند در ب نیکردند و باز ا اصحاب کساء  ءکه من جز  دندیهستند و آنها د  اکرم  امبریاز 

سابقه   الماز همه در اس شیکه او ب ستمین یمگر من پسر کس ؟ ستمیشما ن امبریپ یو پسرعمو  یمباهله بودم و من فرزند و ءهستم. جز
حضرت موارد  ست؟ یخود من ن  یعمو اریجعفر ط  ایآ  ست؟ یپدر من ن یالشهدا عمو  دیحمزه س  ایکرد؟ آ  قیرا تصد  امبریداشت و رسالت پ

بر  یشانها  عقل یجهت که زنگارها نیهمه در هم ها نیرا مطرح کردند که ا   ثی وقت برگشت است. حد االنبه هر حال    ندیو بگو  زندیرا 

پ برادرم که فرمودند امبریاز  بهشت هستند. جالب ا نیا :مطرح کردند که درباره من و    ثی حد  نیکه ا نجاستیدو سرور جوانان اهل 
  :کردند و فرمودند   یعهدشکن. شرح میمفصل آورد  نجایکردند که ا ی. خودشان را معرفدانند یاست و همه آن را م یو سن  عهیمورد اتفاق ش

بردند و فرمودند    ای  . عدهدیکرد  عتیبا من ب نام   یا  بن اشعث. حضرت عده  ثیغ ایحجار بن ابن ابجر و  ای ،یشبث بن ربع ایرا اسم  را 

نامه ننوشت یبردند که مگر شما برا  م؟ کنی  یم شماری لحظه شما انتظار  در و شده سرسبز ها  و درخت دهیرس ها وهیم دیکه گفت  دیمن 
پاسخ   بی گفتند نداشتند و موضوع را تکذ یبرا  حرفی  هم  هاآن  د؟ یو در لشکر مقابل من هست  دیبه قتال من آمد د؟ یندار  یچگونه امروز 

به    امیبحث باشد. پ  یما جا  یبرا  تواند یم  ها  نیکردند. هم  عده را خطاب  کی  جا . امام همانگردند ی. آنها برمرسد یعده م کیامام 

به    ،. خاک بر دهانمستین  یزیچ نیچن  ندگوی یو م  رندپذی یاما آنها نم  باشد ی. باز هم از سر رأفت امامت خودشان که تلنگرکنند یم

خدا که سرور   امبریبرسد که به نوه پ  ییبد است که کار به جا یلیخ  نی. امیننوشت  ای  ما نامه  ندگوی یو م  زنند یم  ییامام تهمت دروغگو
بهشت است و حداقل ا با نیجوانان اهل  بگو  دیاعتقاد را    دبای   ها که ساعت  میامام قائل یبرا یمقام  عهی. ما که در شندیداشته باشند، دروغ 

نداشت    یگاهیجا نیتهمت به امام حس  نیا  ،بودند  دهیشن  امبریرا از پ  ثیحد  نیآن عده که حداقل ا ی. اما برامیو گفتگو کن  مینیبنش

نشان دهنده ا ارزش  نیو  اصالً  ن  یبرا  یبود که  چنان حجاب  ستندیانتخاب خودشان قائل  عقل را  را  دندیکش  یو  امام  کالم  اصالً   که 
توانستند انتخاب    ای  هبود که عد  نجایبود. اما مسئله ا  انیتلنگر به لشکر  کیتنبه امام   نیامام اتمام حجت کردند. ا  تی. در نهاشنوند ینم

 یآنها را در فراز اول صد مرتبه، مورد دور  نکهیا یعاشورا به جا  ارتیجاودان کردند. امروز در ز خیانجام دهند و خودشان را در تار  حیصح

انتخاب    کی  ریتأث  نی. امدهی یبه آنها سالم م نیاصحاب امام حس ءصد مرتبه جز  یامروز در فراز بعد  م،یاز رحمت خدا و لعن قرار بده

  ارتیو محب در قرائت ز  عهیهمه ش نیهمه سال و ا  نیدر ا  نکهیاو او را از   افتد یشخص اتفاق م یلحظه برا  کیانتخاب در   کیاست که  

  نی الحس ی»السًلم عل:  ندگوی  یو م دهند یقرار م  نیو در کنار اصحاب الحس فرستند یکنند، به آنها سالم م  نیعاشورا به آنها نفر
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لعن صدگانه به مرتبه سالم صدگانه با   مرتبهاز   ها نی. ان«یاصحاب الحس  یو عل  نیاوالد الحس یو عل  نیبن الحس یعل  یعل و

عقلشان و در یظلمان  های  آن حجاب  راستنیآمدند. با پ شان  حیانتخاب صح کی نوران افتیاز   یامام. عذرخواهم که بحث کم یکالم 

هم   نیآمدن حر خدمت امام حس یچگونگ ددرمور یکه در کتاب امال صدوق خیرا از ش یکالم نجایشد. الزم دانستم که ا  یطوالن
بدان  یبرا  یموضوع تذکر  نیو ا میبگو  ،آمده باشد که واقعاً  ب  یبا چه خاندان میخودمان   جوانمرد و  هانی. امیمواجه هست  تیاز اهل 

:  د گوی یبود که خودش م ی. چون حر واقعا کسمیرا از امام عصرمان برنگردان  یمانباز هم رو  ،هم که باشد یهستند. در هر صورت  رپذی  توبه

به اسبش رکاب   دیزیمتوقف کردم، اما امام چگونه با او برخورد کردند؟ حر بن    نجاای  در را  امام  و لرزاندم را  ها  من بودم که پشت زن و بچه

لشکر ع علزد و از  به سو  هیمر سعد لعنت اهلل  بود و گفت  که یآمد. در حال  نیامام حس  یجدا شد و  بر سرش نهاده  دستان خود را 
  شگاهیدر پ  یاحیر  دیزیحربن   یرا لرزاندم. وقت  امبری. من دل دوستانت و دل فرزندان پریتو بازگشتم. پس توبه مرا بپذ یخداوندا! به سو

بر تو بستم و نگذاشتم که بازگرد ممن همان  .تیفرزند رسول خدا! جانم فدا  یعرض کرد ا ،قرار گرفت نیامام حس   هی و سا یکه راه را 

گروه  نیکه ا کردم یگمان نم ست،یجز او ن یکه سوگند ییو علف فرودت آوردم. به خدا آب یب نیسرزم نیبا تو آمدم که در ا  هیبه سا
پ باک  نجایتو را رد کنند و کار به ا یشنهادهایتمام  قوم را اطاعت کنم تا گمان  نیا  یورهااز دست یکه برخ ستین  یبکشد. با خود گفتم 

 کردم ی. به خدا سوگند اگر گمان مرندپذی یرا م نیحس یشنهادهایاز پ یکی ها رفتم. باألخره آن رونینکنند که من بر اطاعتشان ب

درگاه پروردگار توبه   هب  ،ام داده انجام  آنچه از تا ام و اکنون آماده کردم ینم یکار نیهرگز چن  ،رندپذی  یرا از شما نم یشنهادیپ چیکه ه

خدا توبه   ؛ی. حضرت فرمودند آرشود  یمن توبه محسوب م یکار برا نیا ایکشته شوم. آ شگاهتیکنم و در پ میکنم و جان خود را تقد

مُّ هستم. حضرت فرمودند:    دیزیگفت: من حربن   ؟ ستی. نامت چآمرزد یو تو را م  ردپذی یتو را م
ُ
ْتَک أ ْنَت اْلُحُرّ َکَما َسَمّ

َ
  یُحّراا ِف  َک »أ

نْ  اْْلِخَرِة«  ایَ الُدّ نهاد. تو در دن نای مادرت که  نطورهما  .یآزاده هست  یعنیتو حر   َو  بر تو  . از مرکب فرود یو آخرت آزاده هست اینام را 

برا  یبودنم است. ساعت  ادهیبهتر از پ  تی. حر گفت سواره بودنم برایآ .  انجامد  یم  آمدنکه البته فرجام کارم به فرود   جنگم یم  تیسواره 

کنندگان    است، نحوه برخورد امام با توبه تیما حائز اهم  یکه برا  ای  انجام بده. خدا تو را رحمت کند. نکته  خواهی  یامام فرمودند هرچه م
حضرت را لرزاند.    هو خانواد  تیاز اهل ب  یلیپشت خ  مییاگر بگو یفرود آوردم. حت  نیسرزم نیدر امن تو را    :دگوی یاست. حر که خودش م

برفتندی. اما امام پذستین یکم یکارها  هانیبود که مواجه شد و حضرت را در آن منزل نگاه داشت. ا یکس نیو اول در   ای. فرمودند: تو هم 

پذ کیما. با   انیم اصحاب  ءز. جو آالخره«  ایالدن ی»أنت الحر ان شالله فرا امضا کردند. فرمودند:    شیای. دنرفتندیجمله توبه او را 

خاندان کرامت و خاندان رحمت هستند.   آسان است و ائمه  اریامام بس  لهی. توبه و بازگشت به نزد خداوند به وسرفتندیخودشان او را پذ

بزرگوارشان پ به امام عصر  ژهیتوجه و نجای. انیو امام حس امبریمثل جد  .  کند   یما مهم م  یبرا شانای با  را مان  و ارتباط  مرا 

 .دهند یخودشان را مورد رأفت قرار م  انیعیحضرت چگونه با رأفت و رحمت چگونه ش  نکهیا
به پا  .مکنی یدنبال م ،و دعوت امام قرار گرفتند امیکه مقابل پ  هایی گروه بررسی  با شب فردا شاهلل نا.  دیرس  انیبحث امشب 

 الله و برکاته  ةوالسًلم علیکم و رحم


