
 

 

 
 

لس  دهممج  ار   ی 
 عاقبت به خیری از نگاه آيات و روايات

 عاقبت به خیری از نگاه آیات و روایات

*برصمدییزدیکاعلیاالسالموالمسلمينحجت

 مقدمه

برای آن  های اسالمی بیان شده و ائمۀ معصوم در آموزه كهی از مسائا مهمی  ی
اند، عاقبت به خیری اسدت. هدر انسدان موحدد و هكردرهنمودهای ارزشمندی ارائه 

به خیر یا به شر ختم شود، دغدغده  كهار و عاقبت خود كخداباوری، باید برای پایان 
در چندد  كدهن اساس، پرداختن به این امدر اهمیدت خاصدی دارد یبر ا داشته باشد.

 پردازیم: محور زیر به آن می

 تموضوعاهمي

 کریمالف( قرآن 

 ی: »كند  گونه اوصیه می خداوند متعال مؤمنان را ایند 
َ
ذیا أ

َ
َ  َحّقَ یَها اّل ُقوا الّلَ َن آَمُنوا اّتَ

ْنُتْم ُمْسِلُموَ  
َ
؛ُتقاِتِه َو لاَتُموُتّنَ ِإّلا َو أ

1
ح  اقوا   هچناناید!  ایمان آورده كهسانی كای  

مسلمان   هاقوای الهی داشته باشید و از دنیا نروید، مگر این ،اری استكو پرهیز
  .«باشید
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: كند های راسخان را در علم این چنین بیان میی از خواسته ی كریمد قرآن 
نا» َك  َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلنا َهْب  َو  َتنایَهَد  ِإْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنا لاُتِزْغ  َرّبَ نَْت  ِإّنَ

َ
اب أ  1؛اْلَوّهَ

)از راه ح ( منحرف  ،یكردما را هدایت   ههایمان را بعد از آن پروردگارا! دل
 «.ای او بخشنده كهمگردان و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخر 

: كندد از خداوند دارد، عدر  مدی كههایی  ضمن خواسته د حضر  ابراهیم
ْلِحْقن َو  ُحْكماً   یل َهْب  َرّبِ »

َ
هاِلح  یأ پروردگارا! به من دانر مرحمت فرمدا و  2؛  نیِبالّصَ
 «ن.كمرا به صالحان ملح  

 ب( روایات

ُِ الّستاَدِه أّْن َیخِتَم الَرُدُل َعَمَلةُه ِبالَسةتاَدِة َو »فرمود: د در روایتی، امام علی َحقیَق
ُِ الَشقاِ  أّْن َیخِتَم الَمرُ  َعَمَلُه ِبالَشقا  ؛ِِ َحقیَق

3
انسدان  كهسعاد  حقیقی این است  

فدرد عملدر را بده  كدهو شدقاو  واقعدی آن اسدت  كندد عملر را به سعاد  ختم 
 «شقاو  ختم نماید.

ألَتَمُل ِبَخواتیِمِه  ألَتَمُل »سه مرابه فرمود:  كهنقا شده است  رمكد از پیامبر ا
عما به پایان آن است! عما به پایان آن اسدت! عمدا  4؛ِبَخواتِیِمه  ألَتَمُل ِبَخواتیِمِه 

 «به پایان آن است!

، چندین دعدایی در كدرد را برای سدفری بدرقده مدی كسیهرگاه  د رسول خدا
دین، اماندت و  5؛کَو َخواِتیَم َعِملَ  کَو أماَنَت  کأْسَتوِدُع اللَه دینَ »نمود:  حقر می

 «سپارم. ار او را به خدا میكعاقبت 
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ود خطاب بده حواریدان خد كهنقا شده است  د در احواال  حضر  عیسی
ُقوُل َلُكةْم ِإَّن الَنةاَس ییا َمْتَشَر اْلَحَواری» فرمود: چنین می

َ
اْلِبَنةاَ    ُقوُلةوَّن ِإَّن یَن ِبَحّق أ

َساِسِه 
َ
ُقوُل َلُكْم َكَذِلك  ِبث

َ
َنا َلأ

َ
مدردم  كهح  برای شما بگویم  ای گروه حواریان! به ؛ َو أ

ار اسدت(؛ ولدی مدن ك کگویند ساختمان به پایه و اساس است )سنم اول مال می
 « گویم! چنین نمی

ُقوُل ِإَّن آِخَر َحَجةٍر »فرمود: « فرمایید؟ الله شما چه می ای رو »پرسیدند: 
َ
ِبَحّق أ

سدازنده  كدهگدویم، آن آخدرین سدنگی  حد  مدی من به 1َیَضُتُه التاِمُل ُهَو اأْلساس؛
 است!یعنی مهم آخرین عما و عاقبت امر انسان « ار است!كگذارد، اساس  می

 دغدغۀاوليایخدا

حتی اولیای خدا هم دربدارۀ آن اشدویر  كهقدری اهمیت دارد  عاقبت به خیری، به
ندد. بده مدواردی در ایدن زمینده اشداره كرد خا ر داشته و برای حسن عاقبت دعا می

 نیم:ك می

 . حضرت یوسف و درخواست حسن عاقبت1

فراز و فرود زیادی در دوران زندگی دارد، وقتی همۀ  كه حضر  یوس 
رسد، انها دغدغه و گذارد و به اوج عز  و سلطنت میال  را پشت سر می مش

 َرّبِ »خواهد: ار است و عاجزانه از پیشگاه خداوند میكاشویر خا ر او، عاقبت 
ْمَتن َو  اْلُمْلِك  ِمَن   یَتنیآتَ  َقْد 

َ
ماواِت  فاِطَر  ِث یالأحاد ِل یَتلو ِمْن   یَعّل نَْت  الأْرِض  َو  الّسَ

َ
 ییَولِ  أ

 ِ نْ  یف ن الآِخَرِة  َو  ایالّدُ ْلِحْقن َو  ُمْسِلماً   یَتَوّفَ
َ
اِلح  یأ پروردگارا! بخر عظیمی از  2؛َن یِبالّصَ

گاه ساختی. او آفرینندۀ  ومت به من بخشیدی و مرا از علم اعبیر خواب ح ها آ
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در دنیا و آخرای؛ مرا مسلمان بمیران و به  ین هستی و او سرپرست منها و زم آسمان
 «صالحان ملح  فرما.

 به فرزندان هیما. سفارش حضرت ابر 2

ی َو »فرماید:  می كریمقرآن  َ   ِإّ َ  یَبنِ  ای ْعُقوُب ی َو  ِه یَبن ُم یِإْبراه ِبها َوّصَ  َلُكُم   اْصَطفى الّلَ
فرزندان خود را چنین  ابراهیم و یعقوب 1؛ ُمْسِلُمو  أْنُتْم  َو  ِإّلا َفلاَتُموُتّنَ  َن یالّدِ 

( را برای شما فرزندان من! خداوند این دین )آیین ابراهیم كهند كردوصیت 
 «برگزیده است؛ پس شما نباید جز مسلمان بمیرید.

ار خدویر باشدد، كانسان نه انها باید نگران عاقبت  كهپیام آیۀ شریفه این است 
باید نگران عاقبت به خیری فرزندان خود نیز باشد و آنها را نیز بده عاقبدت امدر   هبل

 خویر حساس نماید اا دچار سوء عاقبت نشوند.

 سرنوشتاز و نگرانی  . رسول خدا3

سدلمه  در خاندۀ همسدر خدود، ام شبی پیامبر اسالم كهفرماید  می امام صادق
 كدرددر بسدتر نیسدتند. گمدان  حضدر  كدهسلمه متوجه شد  های شب امبود. نیمه

وجوی  به خانۀ همسر دیگر خود رفته است. از جای برخاست و به جست پیامبر
ها را بده سدوی  دسدت كدهای از خانه یافت  را در گوشه حضر  پرداخت. پیامبر
ألّلُهةَم »خواهدد:  از خددای متعدال می  و چهدار چیدز كند  آسمان برداشته، گریه می

ْعَّطیَتنی أَبدًا  ألّلُهَم َو َلتَ َلَتْنِزع ِمّنی صالِ 
َ
َبةدًا  كَح ما أ

َ
َِ َعةیٍن أ ْلنی إلی َنفسی َطرَفة

لّلُهَم َلَتُرَدنةی فةی ُسةوٍ  ِإْسةَتنَقذَتنی ِمنةُه 
َ
لّلُهَم َلُتْشِمْت بی َعُدوًا َو َل حاِسدًا أَبدًا  أ

َ
أ

َبدًا؛
َ
چشدم بدر  کمرا یای نگیر. خداوندا! پروردگارا! هرگز آن ه خوبی را به من داده أ
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هم زدن به خودم وامگذار. بارالها! هرگز مرا مورد شماات دشمنان و حسدودان قدرار 
 «از آنها نجا  دادی برمگردان. كهمده. خداوندا! هرگز مرا به بالهایی 

متوجه گریۀ وی  شد، آمد  و بازگشت. رسول خدا كردسلمه به شد  گریه  ام
پددر و مدادرم بده »گفدت: « نی؟ك سلمه! چرا این چنین گریه می ام»نزد او و فرمود: 

نزد خداوندد داریدد و خداوندد  كه؟ شما با موقعیت و مقامی  نمفدایت! چرا گریه ن
نیدد و از خداوندد، ایدن ك گذشته و آیندۀ شدما را بخشدیده اسدت، چندین گریده مدی

سلمه! چگونه ایمن  ام»حضر  فرمود: « نیم؟ك؛ پس ما باید چه ها را دارید خواهر
چشم بر هم زدن به خودش واگذاشت  کخداوند جناب یونس بن متی را ی كهباشم 

 1«و برای او پیر آمد، آن ه پیر آمد!

 ارکعاقبت از و نگرانی  . علی4

رمضدان را بیدان و  کدر خطبۀ شعبانیه، فضائا مداه مبدار رسول خدا كههنگامی 
یدا رسدول اللده! »برخاست و گفت:  . علیكردارزش اعمال در این ماه را گوشزد 

بهتدرین اعمدال در »فرمدود:  پیامبر« بهترین اعمال در این ماه چه عملی است؟
سدبب  گریست! علدی سپس پیامبر« های الهی است. این ماه، پرهیز از حرام

رمضدان، ادو بدرای  کدر ماه مبار كهبینیم  میگویا »گریۀ را پرسید. حضر  فرمود: 
ۀ ناقۀ كنند گزاری و در این حال، أشقی االولین و اآلخرین، برادر پیخداوند نماز می

در « محاسنت به خون خضاب خواهد شد. كهآورد ثمود، ضربتی بر سر  فرودمی
َمٍة فهی َسهلا کَو ذِله»نمود، این بود:  از رسول خدا كهانها پرسشی  اینجا، علی
ِِ »فرمود:  پیامبر« ؛ آیا آن هنگام، دین من سالم خواهد بود؟ِمْن دینی فةی َسةالَم

اجسدم ایمدان، اقدوا و  كده وقتدی علدی 2«؛ آری، دین او سالم است!کِمن دینِ 
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 بندگی خداست، نگران عاقبت امر خویر است، چگونه ما نباید نگران باشیم؟

 . خردمندان و دعا برای عاقبت خیر5

 های صاحبان عقا و خرد را بیان می نشانه كهعمران، هنگامی  خداوند در سورۀ آل
ها را دعای  ی از نشانه ر هستند، ی و ، سجود، بندگی خدا و افكر  ر،كاها ذ كه كند

نا »گویند:  صاحبان خرد چنین می كهفرماید  ه و میكرد خیری بیان  عاقبت به نا ِإّنَ َرّبَ
ا یِللإ یدنایًا یَسِمْعنا ُمناِد  ْر َعّنَ نا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َو َكّفِ ا َرّبَ ُكْم َفآَمّنَ ْ  آِمُنوا ِبَرّبّ

َ
ماِ  أ

نا َمَع اْلَأْبرارِ یَس  به ایمان  كهپروردگارا! ما صدای منادی اوحید را شنیدیم  1؛ئاِتنا َو َتَوّفَ
گارا! گناهان ما را به پروردگاراان ایمان بیاورید و ایمان آوردیم. پرورد كرد دعو  می

 «ان)و در مسیر آنان( بمیران. های ما را بپوشان و ما را با نی ببخر، بدی

چرابایدنگرانعاقبتبود؟

قددر نگدران بدود و اشدویر  به چه دلیا بایدد این كهآید  نون این پرسر پیر میكا 
نباید نگران باشد. اشویر   اعتقادا  صحیم و رفتار درست دارد، كه كسیداشت؟ 

 مورد است. خا ر و دغدغه بی

  انسان وقتی بده اداریخ نگداه مدی كهدر پاسخ باید گفت: دلیا نگرانی این است 
عمر با عقیدۀ درست و رفتدار دیندی خدوب  کی كهاند افرادی  م نبودهكبیند  ، میكند

ای از زمدان، دچدار لغدزش و  اندد؛ ولدی در برهده ودهپیر رفته و در صراط مستقیم ب
 اند. سقوط شده و عاقبت به شر گردیده

ه كردت كعمری در مسیر شیطان حر كهاند  از  رف دیگر، افراد بسیاری نیز بوده
ای بده خدود  اندد؛ ولدی لحظدهب شده ها را مرا جنایت ها و  و انوا  و اقسام خیانت
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مند از دنیا رفته و رهسپار دیار بداقی  خیر و سعاد  آمده، اغییر مسیر داده، با عاقبت
 اند؛ لذا باید امیدوار بود! شده

 های فراوانی دارد؛ چه قبا از اسالم و چه پس از آن. این مسئله در ااریخ نمونه

عاقبتانهاییازخوشنمونه

 . عمیر بن وهب1

سدت  یده ششته شددند و بقكان قریر در آن كبزرگانی از مشر كهپس از جنم بدر 
خدودش از  كده« عمیر بن وهب بن عمیر جمحی»بازگشتند. روزی   هخورده، به م

. او كدردمالقدا  « صفوان بن امیه»گان جنم بدر بود، در حجر اسماعیا با كردسر
شددگان بددر الدخ و نداگوار  شتهكزنددگی پدس از »گفدت:  غمگین نشسته بود و می

هایم را  زن و ب ده كدهد بدو كسدیمدن اگدر قدر  نداشدتم و »عمیر گفت: « است!
رسداندم. پسدرم اسدیر  را بده قتدا می رفتم و محمدد ، میكند سرپرستی و اأمین 

صدفوان بسدیار « شدتم!ك رفتم و محمدد را مدی ن او مدیكدرداست. من بده بهاندۀ آزاد
 « دهی؟ اری انجام میكواقعاا او چنین »خوشحال شد و گفت: 

هایت  هم قرضت و هم مخدارج زن و ب ده»صفوان گفت: « آری!»عمیر گفت: 
اش را در وسدعت قدرار ندداده  ماا مدن خدانواده كسی،  هدر م كهدانی  با من! او می

. عمیدر هدم كردآنگاه شتری برای عمیر آماده و مجهز « چیز برعهدۀ من! است. همه
مدینه شدد. در ضدمن بده  شمشیرش را برداشت، آن را به زهر آغشته ساخت و روانه

دارد. عمیدر بده مدینده آمدد و  امالا مخفی نگهكاین جریان را  كه كردصفوان سفارش 
و ایدن روش سدالم و   «أنعم صدباحا!»افتاد، گفت:  وقتی چشمر به رسول خدا

 ان قبا از اسالم بود.كاحیت مشر
ت قدرار داده اسدت و ایدن احید« سالم»خداوند احیت ما را »فرمود:  پیامبر
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عمیر « ای عمیر! انگیزۀ آمدنت به اینجا چه بود؟»آنگاه فرمود: « اها بهشت است!
پس شمشیر برای »حضر  فرمود: « ام فدیه بدهم و اسیرم را آزاد سازم. آمده»گفت: 

 « نار بگذارم.كم كردشمشیر همراهم بود؛ فراموش »گفت: « ای؟ چه آورده
بده جدان »گفدت: « ای؟ مددهعمیر! راستر را بگو برای چده آ»حضر  فرمود: 

 « ام. خودم سوگند! فقط برای آزادی اسیرم آمده
در حجر اسماعیا بدا صدفوان ابدن  كهعمیر! پس آن شرو ی »حضر  فرمود: 

 « چه شر ی؟»ان خورد و گفت:  لحظه ا کعمیر ی« ی، چه بود؟كردامیه 
و  نددك مرا به قتا رسانی، او نیز قر  او را ادا  كهی كردشرط »حضر  فرمود: 

در « ا  را اأمین نماید؛ اما خدا بین او و سوء قصد او حایا شدد! مخارج زن و ب ه
  «گدویی! ادو راسدت می كدهدهم  گواهی می»این هنگام، عمیر به خود آمد و گفت: 

ای رسدول خددا! مدا »سپس أشهد ان ال اله اال الله گفت و مسلمان شد. بعد گفت: 
گویی و وحی بر شما نازل  سمانی دروغ مییم شما در ادعای خبرهای آكرد گمان می

م صداقت شما را؛ زیرا ایدن سدخن بدین مدن و كرداآلن باور  كهشود؛ در حالی  نمی
صدفوان هدم  كهم كردید كس از آن مطلع نبود. من اأكصفوان صور  گرفت و هید 

گویدا در آن  كدهدهدی  را  مدا میكای خبدر از مدذا گونه . او اآلن بهكند تمان كآن را 
خداوند او را مطلع ساخته؛ بندابراین مدن  كهای! معلوم است  وگو حضور داشته گفت

ای حد  اسدت و  دهم آن ده آورده آورم و شهاد  می هم به خداوند و به او ایمان می
 «مرا به این مسیر هدایت فرمود! كه كنم ر می خدای را ش

نید و اسیرش را نیدز كآن اعلیم به این برادراان قر»به مسلمانان فرمود:  پیامبر
خداوند مرا هدایت فرمود،   هرانۀ این یا رسول الله! به ش»عمیر گفت: « آزاد سازید.

؛ شداید كدنماجازه بدهید بروم نزد قریر و آنها را بده سدوی خددا و اسدالم دعدو  
اجازه داد و عمیر  پیامبر« ت نجا  بخشد!كو از هال كند خداوند آنها را هدایت 

دست عمیر بدن وهدب  شدن پیامبر به شتهكدر انتظار  كهآمد. صفوان بن امیه  ه به م
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گرفت، ناگهان خبردار  آمدند سراغ عمیر را می از مدینه می كهسانی كبود و مراب از 
شد، عمیر بن وهب مسلمان شده است. بسیار خشمگین شد، به عمیر دشدنام داد و 

برای او انجام ندهد! ولی با دعدو   اریكهرگز با او سخن نگوید و  كهسوگند خورد 
 1عمیر، جمع زیادی از مردم اسالم را پذیرفتند.

 جهل رمة بن ابیک. ع2

فر و در جنم بدر كو  ک، در صدر اسالم جزء سردمداران شر«جها رمة بن ابی ع»
در جنم احد، خالد بن ولیدد، فرماندده جندا  راسدت و  2فر بود.كاز سرداران سپاه 

ندد و كرداز پشدت بده مسدلمانان حملده  كهرمه، فرمانده جنا  چپ دشمن بود  ع
ردی  عمرو بن عبددود  هم  در جنم خندق نیز، 3ست مسلمانان شدند. موجب ش

، همدۀ  هت داشت. در جریان فتم مكها شر در بسیاری از فتنه  و كرد آفرینی می نقر
دربارۀ آنها  بود. پیامبر رمه ی از آنها ع ی كهمردم مسلمان شدند؛ جز چهار نفر 

ْقُتُلوُهم َو »فرمود: 
ُ
قیَن ِبلْستاِر ال  أ شدید، حتدی  آنهدا را ب 4؛ْعَبهَه كِإْ  َوَجدُتُموُهم ُمَتَعّلِ

  شددن بده یمدن گریخدت. شتهكرمده از ادرس  ع «عبه چسبیده باشند.كاگر به پردۀ 
رمه از ارس  یا رسول الله! پسر عمویم ع»آمد و گفت:   همسرش نزد رسول خدا

فرمدود:  رسدول خددا« ه است؛ او را امان دهید اا برگدردد.كرداعدام به یمن فرار 
زن آمد و او را در سواحا اهامه « متعر  او نخواهد شد. كسیمن او را امان دادم. »

مدن از  درف بهتدرین، »شتی شده بدود. بدا دیددن او گفدت: كسوار بر  كه كردپیدا 
ن! بدرای ادو از رسدول  دن کام. خود را هدال ص آمدهارارین، و باوفاارین شخكو نی
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به  كهرمه خوشحال شد و با همسرش بازگشت. هنگامی  ع« ام. امان گرفته خدا
فدر بده كرمده هم دون مهداجر )از  ع»به اصحاب فرمود:  رسیدند، پیامبر  هم

ه زند  آید. به پدرش )ابوجها( دشنام ندهید؛ زیرا دشنام به میت، نزد شما می  ایمان(
 «رسد. آزارد و به میت هم چیزی نمی را می

یا محمد! این زن بده مدن خبدر داده »  :كردرمه بر حضر  وارد شد و عر   ع
رمه  ع« او در امان هستی!  آری،»فرمود:  پیامبر« اید. شما مرا امان داده كهاست 

ی»گفت:  ّْن َل ِاله ِاَّل اللُه َوْحَدُه َل َشر
َ
شَهُد أ

َ
َنة کأ

َ
؛ گدواهی َعْبةُدُه َو َرُسةوُلهُ  کَلُه َو أ

ی نددارد و ادو بندده و فرسدتادۀ او  خدایی جز خدای یگانه نیست، شری كهدهم  می
شما بهترین مردم و باوفاارین آنانید! مدن از شرمسداری : »كردسپس اضافه « هستی!

بدرای او  پیامبر« نید.كیا رسول الله! برایم استغفار : »كردبعد عر  « زیرم! سربه
در  كدهرمه را و سدخنان او را  های ع خدایا! امام دشمنی»ه و فرمودند: كرداستغفار 

به خددا سدوگند! چنددین »رمه گفت:  ع« راند، بیامرز. دشمنی با اسالم بر زبان می
م، برای اقویت دین صرف خواهم كردبرای مخالفت با دین صرف  كهای  برابر هزینه

.« كدردفر داشتم، در راه خددا جهداد خدواهم كدر راه  هكاری  و چندین برابر پی كرد
1شته شد.كر  اا در زمان خالفت ابوب كرد ت میكها شر سپس در جنم

 

 هاییازبدعاقبتاننمونه

 . احمد بن هالل1

بیسدت سدفر آن بدا پدای  كهسفر به حج رفت  54 كهاست  كسی« احمد بن هالل»
است؛ یعنی دوران  ری و امام عس پیاده بوده است. او از اصحاب امام هادی

ای  ه است. وی بعد از این همه سابقه در پایان عمرش، عقیدهكرد کحضور را هم در
                                                           

 .  143، ص 21. همان، ج 1
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 ه و منحرف شد.كردبا ا پیدا 

قاَلةُه َعْثَرَتةُه »و فرمود:  كرداو را نفرین  ری امام عس
َ
َل َغَفَر اللُه َلُه َذْنَبُه َو َلأ

ِیِه 
ْ
ناه او را نیامرزد و لغدزش او را نپدذیرد! او مسدتبد و خدودرأی ؛ خداوند گَیْسَتّبُد ِبَرأ

نیم اا ك ؛ بر او صبر میَفَصَبْرنا َعَلْیِه َحّتی بتر الله ِبَدْعَوِتنا ُعْمَرهُ »بعد فرمود: « است.
1«وااه شود.كبه دعای ما عمرش 

 

در ضمن، احمد بن هالل ابتدا شیعه بود، بعد از غال  شد و سرانجام ناصدبی  
2«گشت!  من اها بیتو دش

 

َِ ِإلی »گوید:  می« سعد بن عبدالله» ََ َعِن الَتَشُی ٍَ َرَد ماَرأْینا َو َلَسِمْتنا ِبُمَتَشّی
ْحَمَد ْبَن ِهالْل 

َ
شدیعه باشدد و ناصدبی  كسی كهما ندیده و نه شنیده ایم 3؛الَنْصِ  ِإَّل أ

   «گردد، مگر احمد بن هالل!

 ی دیگر. نمونه2

رفت.  از مسجد خارج شده و به  رف خانه می ها، امیرالمؤمنین شبی از  در ی
. كرد وی را همراهی می  از بهترین یاران حضر  بود، كهمیا بن زیاد هم كجناب 

ند. صو  زیبای كرد ای عبور می نار خانهكپاسی از شب گذشته بود. در بین راه، از 
ب، این آیا  را االو  رسید. صاحب خانه در دل ش قرآن از آن خانه به گوش می

 : »كرد می
َ
ْن ُهَو قاِنٌت آناَء الّل ّمَ

َ
هیْحَذُر اْلآِخَرَة َو یِل ساِجداً َو قاِئمًا یأ  4؛... ْرُجوا َرْحَمَة َرّبّ

در ساعا  شب به عباد  مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب  كه كسی
 «ارسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است! آخر  می
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ت كدمیدا را از حرك كدهاین صو ، چنان در آن دل شدب زیبدا و دلنشدین بدود 
گفت؛ ولی چیزی به زبان  بازداشت. او در دل به صاحب این صو  قرآنی آفرین می

میا بسیار احت اأثیر قدرار گرفتده اسدت و ك كهمتوجه شد  نیاورد. امیرالمؤمنین
میا از این سخن ك« ر است!میا! صو  قرآن او دل او را نبرد؛ او اها آاك»فرمود: 

حسداب سدخن  دانسدت حضدر  بی ؛ چدون میكردخیلی اعجب  امیرالمؤمنین
 گوید. نمی

 كدهمیا در خدمت موال بدود كجنم نهروان پیر آمد.   هروزها گذشت؛ اا این
َمةْن ُهةَو قاِنةٌت »ی گذاشت و فرمود:  ها، شمشیر بر سینۀ یشتهكدید حضر  بین 

َ
أ

ّبةِه  آناَ  الّلیِل ساِدداً  َِ َر میدا! ایدن كیعندی ای !« َو قاِئمًا َیْحَذُر اآلِخةَرَة َو َیْرُدةوا َرْحَمة
امدروز در برابدر  كدهشخص صاحب همان صو  زیبای قرآن، در دل آن شب است 

  1«شته شده است.كه و كردامام زمان خود ایستاده، جنم 

 درحادثۀکربالیوعاقبتبهشریريعاقبتبهخ

رودرروی هدم قدرار گرفدت،  كدهها  ها و ضدارزش نار امام ارزشكربال، كدر حادثۀ 
ای بروز و اهدور داشدت. در  سابقه  ور بی عاقبت به خیری و عاقبت به شری نیز، به

ت بوده و بده بیراهده كدر مسیر با ا در حر كهشوند  هایی دیده می این حادثه، چهره
ن داد و در  ری  ح  قرار رفتند و جلوۀ نور حسینی، صراط مستقیم را به آنها نشا می

 نیم:ك ر میكی را برای نمونه ذ گرفته، به بهشت جاویدان رسیدند. ی

 زهيربنقين

بدا آن   دهبود؛ ولدی از این  همراه امام حسین  هدر مسیر م« زهیر بن قین بجلی»
منزل شود، به شد  پرهیز داشت؛ اما در جایی ناگزیر شد بدا حضدر   حضر  هم
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با همراهانر سدر  كهاروان ایشان خیمه زد. هنگامی كای از فاصلهمنزل شود و با  هم
بر آنان داخا شد و پس از سالم، به زهیر گفت:  امام کسفرۀ غذا نشسته بود، پی

 «خواهد! شما را می عبدالله الحسین ابو»

لقمده از دسدتر افتداد؛ ولدی همسدرش  كهچنان این پیام برای زهیر ناگوار آمد 
را دنبال او فرستاده  كسی،  زهیر! پسر پیامبر خدا»ه او گفت: )دلهم بنت عمرو( ب

 «ن، سخنر را بشنو و برگرد.كنی؟ برخیز و اجابت ك است و در اجابت او اردید می
بدا شدادمانی بازگشدت و بده  كدهشدید  آمد و  دولی ن زهیر نزد امام حسین 

دیددار  خواهد دنبدال مدن بیایدد؛ وگرنده ایدن آخدرین س میكهر» همراهانر گفت:
ها پیدروز شددیم و  ی از جنم روزی در ی: كنم حدیای را برای شما نقا می. ماست

 كدهآن روزی : سلمان به من گفدت. بسیار خوشحال بودیم. غنائمی به دست آوردیم
 !«ار خواهید بودنید، از امروز شادمانكرا یاری  جوانان آل محمد

پیوسدت و در روز عاشدورا، فرمانددهی  به هر حال، زهیر به سپاه امام حسین
« سعید بن عبدالله حنفدی»جنا  راست سپاه را عهدار شد. هنگام نماز اهر هم، با 

ندد ادا كردایستادند، سینۀ خود را در برابر آماج ایرهای دشدمن سدپر   مقابا امام
پدس از  كدهحضر  با یاران خویر نماز خوف بخواند. بارش ایر آنقددر زیداد بدود 

 عید بن عبدالله به شهاد  رسید.نماز، س

زهیر در روز عاشورا، چندین بار مقابا سپاه دشمن قرار گرفت و آنهدا را موعظده 
مؤمن آل فرعون قوم خود را  كهگونه  همان»در این باره فرمود:  و امام  حسین كرد

 «، زهیر این قوم را موعظه نمود.كردموعظه 

ای  ار جانانده دارزار رفدت، پیكداجازه گرفت، به میدان  سرانجام هم، از امام
مهداجر بدن »و « ایر بن عبدالله شعبیك»  هت رسانید اا اینكو جمعی را به هال كرد

 1ند و به شهاد  رساندند.كردبر او حمله « اوس
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عبیداللده حدر »ربال، افراد زیادی نیدز عاقبدت بده شدر شددند؛ مادا كدر حادثه 
بدرای رعایدت  كدهو... « شدمر»، «عمدر بدن سدعد»، «عبدالله بن عمدر»، «جعفی

 نیم.ك نمونه بسنده می کر یكاختصار، انها به ذ

 هرثمةبنسليم

لیم»  شمشدیر زد.  اب علدیكددر جنم صفین در ر كهاست  كسی« هرثمة بن س 
بودیم، به سرزمین  در خدمت علی كهدر جریان جنم صفین »گوید:  خود او می

و پدس از سدالم نمداز، مقدداری از  كدردنماز جماعتی برپا  ربال رسیدیم. علیك
ُِ َلَیْحُشَرَّن  کواهًا لَ »ربال را برداشت، بویید و فرمود: ك کخا َب َیُتها الُتْر

َ
َقةْوٌم  کِمنْ   أ

ربال(! از ادو، قدومی كد)کحال ادو ای خدا  خوشا به؛ ... ِبَغْیِر ِحساٍب َِ َیْدُخُلوَّن اْلَجنَ 
 «حساب داخا بهشت خواهند شد!بدون  كهشوند  محشور می

بازگشت، جریان را  كهگوید؟ از صفین  غیب می . آیا علیكردهرثمه اعجب 
از  كههمسرش « علم غیب دارد؟ مگر علی»و گفت:  كردبرای همسرش اعری  

جدز حد  چیدزی  ن؛ علدیكدای مرد! ایدن سدخنان را رهدا »شیعیان بود، گفت:
ورا فرارسید و عبیداللده بدن زیداد، بدرای این جریان گذشت اا روز عاش« گوید. نمی

ر فرستاد. هرثمه در سپاه عبیدالله بود. هنگامی  ربال لشكبه  جنم با امام حسین
ر  افتاد. به ف به همان موضع رسید، ناگهان یاد آن واقعه و سخن امیرالمؤمنین كه

ندزد ب خود را سوار شدد، كفرورفت و دیگر خوش نداشت به راه خود ادامه دهد. مر
از  كدهو جریدان خدود و سدخنی را  كدردآمدد، بدر حضدر  سدالم  امام حسدین
 در جنم صفین، در همین منزل شنیده بود، بازگفت.  امیرالمؤمنین

ْنَت »فرمود:  امام حسین
َ
ْو َعَلْینا  َمَتنا أ

َ
او در « ؟؛ حال با مایی یدا علیده مدا؟أ

ن زن و ب ه دارم. آنها را رهدا ای پسر پیغمبر! نه با شما نه علیه شما. م»پاسخ گفت: 
 « هستم! کزیاد بیمنا ام و برایشان از الم ابن ه، آمدهكرد



  203 اتيو روا اتياز نگاه آ یر یعاقبت به خ

 َفَوّل َهَربًا َحّتی َلَتری َلنا َمْقَتاًل َفَواَلذی َنْفُس ُمَحَمةٍد »فرمود:  امام حسین
ْدَخَلُه اللهُ 

َ
؛ پس از مدا دور شدو و از الّناَر  ِبَیِدِه َلَیری َمْقَتَلَنا اْلَیْوَم َرُدٌل َو َلُیغیَثنا ِإَّل أ

در  جدان محمدد كدهاینجا برو اا محا شهاد  ما را نبینی. سوگند به آن خدایی 
، خداوند او را ن ندس امروز محا شهاد  ما را ببیند و یاریمان كدست اوست! هر 

رفتم اا محا  من از نزد امام حسین»گوید:  هرثمه می« در آار خواهد انداخت.
1«شهاد  او را نبینم!

 

باشدد، چندین سدخنی از آن حضدر   اب علیكدر ر كسیچقدر بدعاقبت! 
شدنیده بده  از علی كهبرسد، همۀ آن ه را  شنیده باشد، به محضر امام حسین

ه و عاقبت به كردامام زمانر را یاری  ن ندچشم خود ببیند و با این حال، اوفی  پیدا 
 خیر گردد!

د عددالوه بددر مراقبددت دائددم بددر اقددوا، اخددالص، پرهیددز از دنیدداگرایی، پددس بایدد
سن و سوء عاقبت، بسیار مؤثر است، همواره  كه لبی  پرستی و ریاست شهو  در ح 

ا ُمَقّلَ  یُم یا َرِح یا َرْحَماُّن یا الَلُه ی»را بخوانیم:  شدۀ امام صادق این دعای سفارش
 2!«ِنكید َعَلی یَقْلبِ   اْلُقُلوِب َرّبْت 

 
 كددردم رازی بدده آب دیددده کپنهددان بدده خددا

 

 
 ادوان گفدت، سدّر دل رمیدده با كدس نمدی 

 

 وقت سحر دعایم، شدد عاقبدت بده خیدری
 

 بددر شددام اددار مددا هددم سددرزد شددبی سددپیده 
 

 پرواز بدردم از یداد بدالم چدو شدد ش سدته
 

 
 

 اپیدده خدون این است حدال و روز مدرغ بده
 

 شددادابی گذشددته از مددن مخددواه دیگددر
 

 
 

 ناپددذیر اسددت رنددم رخ پریددده برگشددت
 

 قددو  نداشددت پددایم اددا پددیر اددو بیددایم
 

 
 

 از بددس كدده دختددر اددو در خارهددا دویددده
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 شب بود و دشت وحشت پر شدد وجدودم از ادرس
 

 
 شناسددد  فددا پدرندیددده صددحرا چدده می 

 

 بسدددیار رندددج بدددردم در راه عشدددقت امدددا
 

 
 

 بددار سددفر كشددیدم بددا قددامتی خمیددده
 

 ادو و سدر مدن وضعیتی است وضدع رأس
 

 1مجنددون سرش سددته، لددیالی سددربریده! 
 

 

                                                           

 .مهرداد  وماری شعر از: .1


