
 

 

 

 الطاف ویژه الهی بر بندگان

 اشاره
او، ارجحیت دارد؛ از ایان رو حسابرسای خادا نسابت باه عذاب رحمت خداوند بر 

اعمال و کردار ما با نگاه رحمانیت الهی است؛ چرا که اگر بنا بر حسابرسی دقیق و در 
ورود  آوریم. بناابراین مو از ماست کشایدن باشاد، بسایاری از ماا کام مای اصبالح

اوسات. لباف و  به فضل خادا آتش جهنم،نجاتشان از و بسیاری از مردم به بهشت 
ه  »خاوانیم:  که در دعا نیگ او را با همین ویژگی می خدا ی  فضل عام دارد َيلا َملن َفضلل 

خوانیم:  یا در دعای دیگری می«. است ای کسی که فضلش فراگیر و گسترده» 1«:َعمليٌم 
َم » ِِ لة  َعَلى  اْلَفْضِل   َيا َدا يَّ این فضل خدا، «. ای کسی که فضلش بر خلق، دائمی است» 2«:اْلَبِر

شود؛ مانند استفاده از هاوا، آب، اکسایژن و ... .  عام است و شامل همه موجودات می
ر آن تأکیاد شاده و شاامل اما خدا لبف دیگری نیگ دارد که در آیاات و روایاات، با

شود که مؤمن هستند. این لبف خدا، لبف و عنایت ویژه الهی است. ایان  افرادی می
توانند این مراحل را باا عمال   لبف خدا مراحل عالی نیگ دارد که بسیاری از افراد نمی

َماَسَعی»طی کنند. از آنجا که بنا بر آیه شریفه  ْنَساِنِإالَّ ِ
ِْ ان آن چیگی را به انس 3،«َلْیَسِل
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آورد که برایش تالش کرده باشد و طی کردن مراحل عالی این مسایر بارای  دست می
هاایی را  به دست آوردن الباف خاص خدا برای هر کسی ممکن نیست، خداوناد راه

هایی کاه شااید  ا بتوانند از فضل خاصش برخوردار شوند؛ راهتبرای بندگان قرار داده 
گرفتار شدن در آتش جهنم نامید. اکنون پنج ماورد امان ماندن از های  بتوان آنها را راه

 کنیم. ها یا همان الباف خاص را بررسی می از این راه

 معجزه نیت. 1

خواهد آن را انجام دهد، اما بناا باه  گاهی انسان انگیگه انجام عملی را دارد و دلش می
کناد و او را جاگء  می تواند. خداوند ثواب آن عمل را بارای انساان ثبات دالیلی نمی

َ    ِإْن »اسات: نقل شاده  دهد. در روایتی از امام رضا عاملین آن عمل قرار می ْن   َسلرَّ
َ
  أ

وَن  َسْيِن ْبِن َعلِ   َلَك   َيك  ُِّْهَد َمَ  اْلج  َواِأ ِمْثَل َما ِلَمِن اْست  ْل َمَتى َذَكْرَته   ى  ِمَن الثَّ َ    َفق  ْنل يلا َلْيَتِنلي ك 
ف  

َ
ْم َفَ ًِا َعِظيمَمَعه  َِ َفْو چون ثواب شهدایی کاه در کناار  اگر آرزو داری که ثوابی هم» 1«:او

شهید شدند، داشته باشی؛ هر گاه یاد آنان افتادی، بگو: ای کاش با آنان  امام حسین
 «.شدم؛ رستگاری بگر  بودم تا رستگار می

ه باه اماام بنید ک هستید یا حتی وقتی کسی را می در مجلس روضه امام حسیناگر 
بودید، ثواب یاران امام را به  دهد، اگر نیت کنید که کاش با امام و یارانش می سالم می

دهند. این ی  نمونه از لبف و عنایت خاص است. دربااره زیاارت اماام  شما هم می
 چنین روایاتی به وفور وجود دارد.  حسین

ْؤِمَن   ِإَن »در روایت دیگری آمده است:  َ َفَيْهلَتمُّ ِبَهلا  اْلَجاَجة   َعَلْيِه  َلَتِرد    اْلم  ون  ِعْنَدو  ِْلَِخيه َفََل َتك 
ه  َتَباَ َ  َو َتَعالى ه  اللَّ ْدِخل  َ َفي  ه  ة  َقْلب  ِه اْلَجنَّ حاجات بارادرش عرضاه  ،همانا باه ماؤمن»  2«: ِبَهمِّ

ه بنادد. خادای متعاال او را با شود و او قادر بر انجام آن نیست، ولی بادان دل می می
گااهی فاردی از انساان درخواسات کمکای «. کناد سبب همتش، به بهشت وارد می

کند که انجامش ممکن است، اما گاهی درخواست آن فرد در توان انساان نیسات.  می
بنا بر این روایت، اگر برای آن درخواستی که در توان آدمی نیسات، تالشای صاورت 

                                                           

 .200ص ،5ج ؛ رضاعیون اخبار الشیخ صدوق؛ . 1
  .593ص ،3ج؛ کافیال؛ کلینی محمد بن یعقوب. 2



 

 

 

 
   111الطاف ویژه الهی بر بندگان  

 

ند انسان را به سبب آن تاالش بگیرد یا حتی اندوهی در قلب آدمی ایجاد شود، خداو
 کند. این همان معجگه نیت است. ای که خورده است، به بهشت وارد می و غصه
المال بصره را فتح کرد، تماام اماوالش را  بیت گوید وقتی که امیرالمؤمنین روای می

درهم داد. فاردی  100میان اصحاب شرکت کننده در جنگ تقسیم کرد و به هر کس 
َ  »نکرده بود خدمت حضرت رسید و گفت: که در جنگ شرکت  نل َيلا أميَرالملؤمنين ك 

یعنی من دوست داشتم که در این جناگ هماراه   1؛«َشاِهدًا َمَعَک َو إن َياأ َعنَک ِجسمى
درهمی را  100شما باشم، ولی نتوانستم. جسمم با شما نبود، اما قلبم با شما بود. امام 

اد. مرد نیت شارکت داشات، اماام ساهم او را که برای خود برداشته بود، به آن مرد د
 کنندگان داد. مانند شرکت

نویساند. در سافارش  در هر امری که انسان نیت صالح کند، برایش حسنه و ثواب می
به ابوذر آمده است که حتی هنگام خوردن و خوابیدن هم نیت صالح داشته  پیامبر
ْن »باشد:  َباَذ   ِلَيك 

َ
لِّ   ِفي  َلَك   َيا أ ْكل ْى َش   ك  ْوِم َو اْْلَ ى ِفي النَّ ٌة َصاِلَجٌة َحتَّ یاا ابااذر! بکاوش » 2«:ءو ِنيَّ

خواندن سه بار «. حتی در خورد و خواب خود ،که در هر کار نیّت صالح داشته باشی
ها هنگام خواب، ثواب ی  ختم قرآن را دارد، باا وضاو خوابیادن،  شبسوره توحید 

 ثواب تا صبح عبادت کردن را دارد. 
عارض کارد کاه بارادرم دلاش  شخصی در جنگ جمال، خادمت امیرالماؤمنین

خواست با شما در این نبرد باشد، اما شارایط بارایش فاراهم نشاد. اماام فرماود:  می
شاان  برادرت و همه کسانی که از اصالب برادرت هساتند تاا روز قیامات، اگار نیت

یکند. جاابر در همراهی کردن من در جنگ با دشمن باشد، در ثواب ایان جناگ شار
عبیه آنجاا  ما هم با شما در این نبرد شری  هستیم. ابن :گفت کنار قبر امام حسین

هایی کاه بار اینهاا وارد  بود، اعتراض کرد که ما روز عاشورا کنار امام نبودیم. مصیبت
شد، زیر سم اسبان رفتن، سر جدا شدن و ... که بر اینها وارد شد، به ما نرسید؛ چبور 

فرماود: شانیدم کاه  خادا من از حبیبم رسولها شری  هستیم؟ جابر گفت: ما با آن
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روایاات بسایاری وجاود «. در ثواب آنها شری  است ،اگر نیت کسی با قومی باشد»
داناد. اینهاا هماه البااف و  دارد که ثواب برخی اعمال انسان را معادل ثواب شهید می
هایش  شود؛ زیرا خدا بناده یعنایات ویژه و خاص الهی است که شامل حال مؤمنان م

خواهد هیچ کس وارد جهنم نشاود و هماه  را خیلی دوست دارد؛ تا آنجا که دلش می
ها اسایر شایبان درون و بیارون  وارد بهشت بشوند، اما افساوآ کاه بعضای انساان

 شوند. می

 عبادت جایگزین. ۲

باادت عخداوناد تواناد یا  عملای را انجاام دهاد،  در بسیاری موارد که انسان نمی
توانناد وارد میادان جهااد و  ها نمی برایش مقرر کرده است؛ برای مثال خانمجایگگین 

 قتال شوند تا از ثوابش بهره ببرند. در عوض برایش عبادت جایگگین قرار داده اسات:
ْسن  » ِة ح 

َ
لِل   ِجَهاد  اْلَمْرأ َبعُّ زن خاوب «. جهااد زن خاوب شاوهرداری کاردن اسات»  1«:التَّ

 گیرد. میثواب جهاد را  ،شوهرداری کند
آمدند و گله کردند که هار چاه  خدمت پیامبرفقرا در روایتی آمده است که روزی 

تواند انفاق کند، حج برود و ...،  ثواب است برای افراد ثروتمند است. فرد ثروتمند می
ذکار خادا را زیااد » باه آنهاا فرماود: بریم. پیامبر توانیم و ثوابی هم نمی اما ما نمی

ّه دُ م  ح  ال   و   اّله   حان  ب  سُ ویید، بگ
ُ اّل ا   له  ال ا    و  ل  ُ  و    اّله در هام شاما را زیاد بگوییاد؛ ر ب  ک  ا  اّله

 2«.شاوید توانید، شری  می دهند و شما نمی ثروتمندان انجام مین کارهایی که آثواب 
در جامعه امروز هم همینبور است. گاهی ما از انجام خیلای کارهاا محاروم هساتیم؛ 

. در روایات آماده ل زیارت اباعبداّله یا حتی برگگاری مراسم روضاه اباعباداّله مث
بام خانه سه مرتبه زیر آسمان بگوید: صالی اّله علیا  یاا  است اگر فردی روی پشت

، ثواب زائران امام را برایش ثبت می  کنند. اباعبداّله

 تأثیر شگرف اعداد. 3

اسالم تأثیرات شگرف و عجیبای بارای  دراعداد شاید به نظر خیلی عجیب باشد، اما 
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انسان دارند. برای مثال در روایت آمده است خواندن سه بار سوره توحید، ثواب یا  
. تنها برای دلخوشی ماا ختم کامل قرآن را دارد. روایت است؛ یعنی سخن معصوم

، بیان نشده است. آیا اینکه انسان هنگام خروج از منگل سه بار سوره توحید را بخواند
برایش ثواب ی  ختم کامل قرآن را ثبت کنند، بیانگر تاأثیر شاگرف اعاداد نیسات؟ 
اینکه اول، وسط و آخر هر ماه را روزه بگیرد، بارایش ثاواب سای روز روزه را ثبات 

طور است. نتیجه احیاای  کنند، تأثیر شگرف اعداد نیست؟ در کارهای دنیایی نیگ همین
و نیااز باا خادا، ثبات هشاتاد و انادی ساال  شب قدر و انجام اعمال پسندیده و راز

عبادت، یعنی به اندازه ی  عمر عبادت برای انسان است. این لباف ویاژه و خااص 
های عظیم برای انسان  اند، ثواب الهی است که انجام عملی به تعداد مشخصی که گفته

 به دنبال دارد.

َكَل   َمْن »در روایت آمده است: 
َ
ٌَ   أ ْ َبِعيَن   اْلَجََل

َ
ه  َقْلَبله  أ َ  اللَّ چهال روز هار کاس » 1«:َيْومًا َنوَّ

یا در روایات دیگاری آماده اسات:  «.کند ، خدا قلبش را نورانی میلقمه حالل بخورد
ْخَلَص   َمْن »

َ
ِه   أ ْ َبِعيَن   ِللَّ

َ
ه  َيَناِبيَ  اْلِجْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلى ِلَساِنه  أ َر اللَّ وز ه چهال رکسی ک» 2«: َيْومًا َفجَّ

مات را از قلاب او بار کهاا  ح ند، خداوند متعال چشمهکخود را برا  خدا خالس 
انسان چهل روز همه اعمال و رفتارش و گفتارش را بارای خادا «. جوشاند زبانش می

خالس کند و فقط رضایت خدا را در نظر بگیرد، حکمت کاه باه لقماان حکایم داده 
کناد:  قرآن آن را خیر کثیر معرفای میشود. حکمتی که خداوند در  شود، به او داده می

ْؤَت» وِتيََفْیرًاَکِ یراَوَمْنیو درباره تأثیر شگرف و عجیاب عادد چهال و  3«.اْلِحْكَمَةَفَقْدأو
 گنجد. هفت، روایات بسیاری وجود دارد که بیان همه آنها در این مجال نمیعدد 

 اصل تحویل و تبدیل. 4

»فرمایش قرآن اصل تحویل و تبدیل، یعنی بنا بر  ات 
َُ َئاِتِهْمَحَس َسیِّ هو اللَّ لو َبدِّ خداوناد  4،«یو
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کند. در روایتی آمده است که عمرو بن ثابت در مدینه  ل مییها تبد خوبیبه ها را  بدی
گفات  کارد و می کردند، قباول نمی اسالم دعوت میبه به رباخواری مشهور بود. او را 

دهند؛ چاون  هایم را نمی وم دیگر مردم نگولدهم. مسلمان ش من پول نگول به مردم می
گویند اسالم نگول را حرام کرده است؛ یعنی به خاطر درآمادی کاه از طریاق رباا  می

پوشااند  آورد. جنگ احد که پیش آمد، پشیمان شد. صورتش را می داشت، اسالم نمی
ردناد. ک تا او را نشناسند؛ چون انسان معروفی بود و مردم هم او را لعان و نفارین می

رسید و اجازه گرفت وارد میادان شاود. شاهادتین را گفات و  خدا خدمت رسول
وارد میدان شد. در همان جنگ هم به شهادت رسید. وقتی بر باالی پیکارش حاضار 
شدند و صاورتش را بااز کردناد، دیدناد عمارو بان ثابات اسات. تعجاب کردناد. 

ِج قَ  ِمَل َع  ه  نَّ اِ »فرمود:  خدا رسول
 
؛ عملاش کام باود، ولای «ةِ نَّ َج الْ  ِل هْ اَ  ْن مِ  ه  نَّ اِ  يراً كث َر ليًَل وأ

ای گرفت، نه  ثواب زیادی داشت و پاداشش هم بهشت بود. نه نمازی خواند، نه روزه
لَج م   نَّ اَ  د  َه ْشلاَ  َو  لله   الّ ّا اِ  للهَ ا اِ  نَّ اَ  د  َه ْشلاَ حجی رفت، نه زکاتی داد. فقط دو جمله گفت:  دًا مَّ

 کم کرد، اما نمره کامل گرفت.. کار ِه اللّ   وٌ  س  َ  
کاه  پیرمرد با صفایی بود ی که به حج رفته بودیم،در کاروانگوید  در روایتی، راوی می
اش نگدیا  شاد. از  بیمار شاد؛ طاوری کاه دیگار پایاان زنادگی از اهل سنت بود.

ایان  عماری باا :گفات .دعاوت کانماش خواستم اجازه دهد او را به تشیت  برادرزاده
این چه کاری است؟ مان اصارار کاردم و کناارش احتضار حاال هنگام   بوده،مذهب 

و ساقیفه صاحبت کاردم.  م. با او درباره جریان غادیر و امامات اماام علایستنش
گاویی،  هایم که تمام شد؛ چون به من اعتماد داشت، گفت همین را کاه تاو می حرف

رسیدیم، خدمت امام  قبول دارم. سپس از دنیا رفت. او را دفن کردیم و وقتی به مدینه
َو فلِى الِفلرَدوِس »رفتیم و جریان را برای امام تعریف کردیم. امام فرمود:  صادق َوالّلِه ه 
فاردوآ بهتارین جاای بهشات اسات. یا  جملاه کوتااه شاهادتین هماه «. اَاعَلى
 هایش را به حسنات تبدیل کرد؛ طوری که در بهترین جای بهشت قرار گرفت. بدی

 اصل تولد. 5

گاردد،  خصوص به لحظه تولدش بر نمی اش به عقب و به انسانی در طول زندگی هیچ
مگر انسانی که به آنچه در روایات خاص در این زمیناه عمال کارده باشاد. روایاات 
بسیاری داریم که اگر انسان ی  عمل را انجام دهد، مثل این است کاه تاازه از ماادر 
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ْسللو »است: فرموده  متولد شده است. برای مثال امام رضا لَو َعَللى ي  اَ ِنلي َو ه  َِ َا َفَمْن 
َ
أ

وِبِه َكَيْومو  ن  له َخَرَج ِمْن ذ  مُّ
 
از  ؛آگاه باشید کسی که با غسل زیارت، مرا زیارت کند» 1 «:َوَلَدْته  أ

 «.شود، همانند روزی که از مادر متولّد شده است گناهانش پاک می
؛ مانند روزی اسات کاه از ماادر متولاد گردد بر میاز عرفه  بنا بر روایات وقتی انسان

گردد؛ مانناد روزی اسات کاه از ماادر  که بر می نشده است. از زیارت امام حسی
کند تاا حاجات و نیااز یا   متولد شده است. حتی وقتی انسان تالش و کوشش می

آمرزد گویی االن از ماادر متولاد  کند، خداوند گناهانش را طوری می بیمار را بر آورده 
وِبِه َكَيْومو  ِلَمِريضو   َسَعى  َمْن »ست: شده ا ن  ْو َلْم َيْقِضَها َخَرَج ِمْن ذ 

َ
سای ک» 2«: َوَلَدْته ِفي َحاَجةو َقَضاَها أ

خواه آن حاجت برآورده شود  ،ماری کوشش کندیه برای برآوردن حاجت شخس بک
این «. ته از مادر متولد شده اسکهمانند روزی  ؛شود ده مییهمه گناهانش آمرز ،یا نه

 قبیل روایات را مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب االعمال آورده است.
لَل   َملا ِلَملْن   َيلا َ أِّ » :به خادا عارض کارد حضرت موسیدر روایت آمده است    َيسَّ

ه  »خداوناد فرماود:  «چیست؟ دهد،  ای را غسل می ثواب کسی که مرده«: » اْلَمْوَتى ْيِسلل 
َ
أ

وِبِه َكَما َولَ  ن  ه  ِمْن ذ  مُّ
 
کنم گویا از مادر متولد شاده  او را طوری از گناهانش پاک می» 3«:َدْته  أ

 «.  است
دهیم،  ؛ چون ما با اعمالی کاه انجاام مایرا به ما وعده دادندالباف خاص و ویژه  این
توانیم بهشتی بشویم. در واقت دستمان خالی است، نه نماز قابل نازیدن داریم، ناه  نمی

نه انفاق به معناای واقعای انفااق و ... . خداوناد ایان راهکارهاا را  روزه قابل بالیدن،
   گذاشته است برای اینکه بندگان بیشتری را به خود جذب کند.

 نگاهی به شخصیت حضرت حمزه سیدالشهدا

حماگه : حضارت اناد مظلاوم واقات شادهسه شخصیت در اسالم داریام کاه خیلای 
   .یخدیجه کبرحضرت  حضرت ابوطالب و ،سیدالشهدا
بسیار واالیی است تا آنجا که وقتی به شاهادت شخصیت گه سید الشهدا، محضرت ح

                                                           

  .330ص ،3ج؛ عیون اخبار الرضاشیخ صدوق؛ . 1

  .53ص ،4ج؛ من الیحضره الفقیهکتاُب  شیخ صدوق؛. 2
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آماد و  هر روز بر سر مگارش می برایش گریه کرد. حضرت زهرا رسید، پیامبر
در هفات  رساید و عارض کارد: حماگه خدا گریست. جبرئیل خدمت رساول می

بر فاراز منبار  ام سجاداست. اماسداّله و اسدالرسول  ،آسمان معروف به سیدالشهدا
یا اصحاب یا  است؛ حتی آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که ائمهشام به او بالیده 
اند که درباره حضرت حمگه نازل شده است؛ از جملاه ایان آیاه ساوره  مفسرین گفته
َهَعَلْیهِ»فرماید:  احگاب که می وااللَّ واَماَعاَهدو َصَدقو یَنِرَجال  ُِ ْؤِم ِمَناْلمو ْمَمْنَقَضیَنْحَبهو هو ُْ َفِم

واَتْبِدیًم لو َوَماَبدَّ َتِظرو ُْ ْمَمْنَی هو ُْ ه باه آنچاه باا خادا کند هست  ان مؤمنان مردانییاز م» 1«:َوِم
دند و برخای از آنهاا در یبرخی از آنان به شهادت رس .ردندکصادقانه وفا  ،عهد بستند

درباره شاأن  نینؤمامیرالم «.ردندکل نیده خود را[ تبدین[ انتظارند و ]هرگگ عقی]هم
فَِنَزَلْت» نگول این آیه فرمود: ْبِناْلَحـاِرِثْبـِنَعْبـِدیَّ ََ َبْیَد يعو َوِفياْبِنَعمِّ ََ يَحْمَز َوِفيَعمِّ

ِلب طَّ َفاْلمو َو يَحْمَز اَعمِّ َوَأمَّ َشِهیدًاَیْوَمَبْدر 
َفَقَضیَنْحَبهو َو َبْیَد اعو َشِهیدًاَیـْوَمَفَأمَّ َقَضیَنْحَبهو هو ِإنَّ

اَأَناَفَأْنَتِظر َوَأمَّ د  حو
این آیه درباره مان و عماویم حماگه و پسارعمویم عبیادة بان »2«:أو

حارث بن عبدالمبلب نازل شده است. اما عبیده در جناگ بادر باه شاهادت رساید. 
م که به دسات حمگه هم در جنگ احد به شهادت رسید، اما من در انتظار روزی هست

 «.ترین فرد امت به شهادت برسم و محاسنم از خون سرم رنگین شود بدبخت
کاه شخصیت بسیار بارزی است  ،شود اسم برده میاز او هم کم بن حارث که  ةعبید 

ای که وقتی استخوان  به گونه ؛بدر مجروح شدجنگ در  ه بود.با بالل عقد اخوت بست
شاد و خاون بسایاری از او رفات و باه رج اخااستخوان از گوشت  ،پایش شکست
   شهادت رسید.

ِهْم»مفسران ذیل آیه  واِفيَربِّ اند کاه آیاه  این روایت را نقل کرده 3«َهَذاِنَفْصَماِناْفَتَصمو
، حمگه و عبیده نازل شده است. نکته جالب اینکه این روایت در شأن امیرالمؤمنین

دشامنی  دواند. در این آیه منظاور از  ههایشان نقل کرد را مسلم و بخاری نیگ در کتاب
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 ، یعنایجبهه حاقاز سه نفر  :شش نفر است ،ادندتدر مقابل هم ایسفرماید  میکه خدا 
ولید و عتباه کاه  ،شیبه ، یعنیجبهه باطلاز سه نفر و حمگه و عبیده  ، نینؤمامیرالم
اسات شخصیت باارزی  بنابراین حمگه، .در بدر به درک واصل شدند نفر آنهاسه  هر

: گویاد می البحار ةسفینکتاب مرحوم شیخ عباآ قمی در  .از او یاد شود بیشترکه باید 
حضارت کاه دفاع کرد  مبرااز پیزمانی  .نصرت خدا بود ،ترین شاخصه حمگه مهم

ابوجهاال ایسااتاد و یاا  تنااه از و سااختی شاادیدی بااود. حمااگه مقاباال در ضااعف 
نقاش مانناد  خادا ه رساولنقش حمگه نسبت با . در واقتدفاع کرد خدا رسول

 .است نسبت به امام حسین ابوالفضل العباآحضرت 

 ی کاهروز :ساخت گذشاتبیات،  لاهما  اسالم بر سه روز در :فرمود امام سجاد
ساخت  خادا نقادر بار رساولبه شهادت رسید. آن روز آ عموی پیامبرحمگه 

اماروز باه مان  در هیچ جاایی مانناد کنار پیکر حمگه رسید، فرمود:ذشت که وقتی گ
روی  یش راعبااسخت نگذشت؛ عمویم را مثله کردند، قبعاه قبعاه کردناد. ساپس 

طالب  بن ابی روز شهادت جعفر ،دومین روز .عگای عمومی اعالم کرد و بدنش کشید
وقتای  .منینؤو یکی بر امیرالما خدا یکی بر رسولوارد شد: که دو مصیبت  بود
 َر َسلكَ نْ إِ  نْا اَ »، اماام فرماود: داد نینؤملماخبار شاهادت جعفار را باه امیرا مبراپی
داشات. در خاناه کوچا  جعفار فرزناد  «.های کمرم از هم جدا شاد بند«: »...رىْه َظ 

را از بادن  جعفر های ورد دستآ خبر مبر خدااپیکه مدینه بود اسماء در همسرش 
فرماود:  به او مای مبراپیبه شهادت رسید؛ کسی که جعفر با زبان روزه  .قبت کردند

به کاار بارده  منینؤامیرالماست که حضرت درباره این تعبیری  «.يملْج لَ  ْن مِ  َک م  ْج لَ »
 است.

م ْو اَيل»نباود روز آن باه ساختی هایچ روزی  فرمود: روز ساوم، سپس امام سجاد
 هار .را محاصره کردند حسینپدرم سی هگار نفر  :فرمود امام«. هالّللِد ْب باَع ا اَ يَ  َک مَ ْو يَ كَ 

 !به خدا تقرب پیدا کند ،ای به امام حسین کرد با ی  ضربه می کسی سعی
 ،ماناد اگر از حمگه دختری باقی  گذشت؛ زیراسخت  بیت خیلی بر اهلروز سوم 
 ،چاون همسارش ؛عهده گرفت اش را بر سرپرستی موی پیامبرعباآ، عبالفاصله 
ا روی زاناو بچاه ر  خادا رساول ،اگر از جعفر فرزندی ماناد .بوددختر خاله این 
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 ،هم بدن حماگه کفان شادو هم بدن جعفر  .ّله جعفر کشیدادست بر سر عبد ،نشاند
اماا  ؛عگای عمومی اعالم کرد ،بدن حمگه گفت و نماز خواند بر هفتاد تکبیر پیامبر

... در کناار گاودال قتلگااه، دختارش را باا تازیاناه زدناد. طباق  ّله اعباد برای ابی
بعد از شهادت هیچ جساارتی اما  ،خیلی مجروح بود های تاریخی بدن حمگه گگارش

ها بار پیکار حضارت  اسابعباداّله  شاهادت ابیاز شهادت  اما بعد به پیکرش نشد؛
 ....  تاختند

ْضلَنا  َنْجلن   َِ لْدَ   َ  ْهلِر  الصَّ  َبْعلَد الظَّ
 

لللوأو َشلللِديِد اْْلَْسلللِر   للللِّ َيْعب   1ِبك 
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