
 
 تجلی فضایل اخالقی در کربال

 *االسالم والمسلمین سیدحسین حسینی قمیحجت

 اشاره

قابل بررسهی و الگهوایری  ،از ابعاد مختلف ءالشهدادقیام مقدس سی
عامت این نهضهت خهونین،  برای جوامع بشری است. یکی از ابعاد با

در این نبرد تهاریخی  ت که از ساتر شهیدانهای اخالقی اسفضیلت
ها که فرماندهان فقهط خالف بسیاری از جب  بر .به یاداار مانده است

کربال را بایهد تجلّهی  نهضت جاودانه هستبد،به فکر پیروزی بر دشمن 
هههای ای از فضههیلتدر ایههن مقالههه بههه پههاره یههد.ل اخالقههی نامیفضهها
دیگهر را از آن ار شهد و جلوهخی که در این حادثه تاری ءادالشهدسی
، «رحمههت عههام» :لی مانبههدیفضهها ؛پههردازیممههی ،ههها ممتههاز کههردقیههام
حلهم و »، «اعتماد به پرورداهار»، «احترام به حقوق مردم»، «جوانمردی»

های بسیار دیگهری از آن فضیلت اار چه. «صبر و پایداری» و« بردباری
به دلیل رعایهت اختصهار،  اّماامام شهید در تاریخ کربال ثبت شده است 

 شود.نار میاز آن صرف

                                                           
 .نخبه تبلیغی حوزه علمیه قم *
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 رحمت عام. 1

بها دعهوت امهام  حسهین در مسیر حرکت اماماار چه افراد بسیاری 
را در  حاضر به یاری آن حضرت نشهدند و امهامرو شدند، ولی روبه

 ههای فهراوانازارشامها صفتان لشگر کوفه تبهها اذاشهتبد، میان ارگ
اونهه افهراد مهت امهام نسهبت بهه ایهناز لطهف و رح تاریخی حهاکی

د تها نزودتر از این مبطقهه دور شهو خواستاز آنها  امامست. وفابی
در  د.ندر روز غربهت و تبههایی نشهبو حضرت را« هل من ناصم»صدای 
تهر ابهاه خواست حتی چبین افرادی، ارفتار بهار سهبگینامام نمیواقع 

 برخی از این افراد عبارتبد از:خود شوند. 

 عبیداهلل بن حرّ جعفی الف(

آن حضهرت از ، بن حّر جعفی با یاری امهاممخالفت عبیداّلّله از پ  
 سر دلسوزی به او فرمود: 

ْن  مَّ َفََل لَنا َو  َو َلر  ْبَنـا  ف  ُْ ُیج  َُّ َلـ ْهـَل اْلَبْیـت  ُثـ
َ
َیَتَنا ذ َع َواع  ُه َمْن َسم  نَّ اَل َعَلْیَنا َفن 

ه  ف   ُه َعَلی َوْجه  ُه اللَّ َُ َكبَّ و هم از ایبجا فرار کهن کهه و لیکن ت 2:ي َنا   َجَهنَّ

خواهی مها نه با ما باشی و نه علیه ما، چرا که ههرک  صهدای کمهی

را بشبود و اجابتمان نکبد خداوند او را به صهورت در  اهل بیت

 .آتش جهبم اندازد

 ب( عمرو بن قیس

 یدر قصهر ببه ماوید: به همراه پسهر عمهویعمرو بن قی  مشرقی می
پسر عمویم به امام افت: آنچه در مهوی  .رسیدیم مقاتل خدمت امام
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 ایهد؟ حضهرت فرمهود:بیبم، رن  طبیعی است یا خضاب کردهشما می
ٍُ َیْعَجُل » ي َهاش  َلْیَنا َبن  ْیُب إ  َضاب  َو الشَّ خضاب است، پیری زود به سهراغ  2:خ 
افهتم: « ایهد؟هآیا برای یاری من آمد». سپ  فرمود: «آیدمیهاشم ببیما 

من سالخورده هستم و عیالوار و از طرفی کاتهایی از مهردم در دسهت 
ههایی دانم آیبده چه خواهد شد و دوست ندارم امانهتمن است و نمی
همین سخبان را افهت.  نیز پسر عمویم .از بین برود ،که در اختیار دارم

َیةً »فرمود:  امام ي َواع  َقا َفََل َتْسَمَعا ل  َع  َفاْنَ ل  ـُه َمـْن َسـم  نَّ ـي َسـَوادًا َفن  َیـا ل  َو اَل َتَم
ا َكاَن  نَّ ُْ ُیع  ْبَنا َو َل ُْ ُیج    َسَواَدَنا َفَل

َ
ْو َ ذ

َ
َیَتَنا ذ ـُه َعَلـی  َواع  بَّ ْن ُیر 

َ
ه  َعزَّ َو َجلَّ ذ َ ّقًا َعَلی اللَّ

ا    ي النَّ ْیه  ف  َم  حرکت کبید تا صدای یاری مرا نشهبوید و لشهگر مهرا 1:َمْنخ 
اما پاسخی ندهد و ما  ،هر ک  صدای مرا بشبود و سپاه مرا ببیبد .نبیبید

 .«را یاری نکبد، سزاوار است که خداوند او را به دوز  افکبد

 بن سلیم ج( هرثمه

اویههد: در جبهه  صههفین در رکههاب علههی بههن هرثمههة بههن سههلیم مههی
 امهام ،جبگیدیم. هبگامی که به سرزمین کهربال رسهیدیم طالبابی

َواهـًا َلـك  »فرمود:  بوئید و، نماز، قدری از خاک کربال را برداشت پ  از
سـاٍب  َغْیم     َة ب 

ْقَوام  َیْدُخُلوَن اْلَجنَّ
َ
ْنك  ذ ْمَبُة َلُیْحَشَمنَّ م  ُتَها التُّ یَّ

َ
بهه بهه ای خهاک،  9:ذ

شوند که بدون حساب وارد بهشهت خواهبهد اروهی از تو محشور می
این داستان را برای همسهرم کهه از شهیعیان وقتی به خانه رسیدم،  .«شد

از غیهب سهخن  حضهرتبازاو کردم و از ایبکهه  ،بود امیرالمؤمبین
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جهز بهه  امیرالمهؤمبین همسرم افهت: .افت، اظهار شگفتی کردممی
ها اذشت تا آنکه همراه با سپاه عبیهداّلّله بهن سال اوید.حق سخن نمی
رو هو لشهگریانش روبه نهبگامی که با امام حسی .زیاد به کربال آمدم
را در آن سرزمین به یهاد  علیسخبان ااه را شباختم و شدم، آن مبزل

، سبب شد به سهوی امهام همراهی با لشگر کوفه از ادامهم تکراه آوردم.
که از پهدر  را به حضرت سالم کردم و ماجرایی حرکت کبم. حسین

ْنَت  َناَمَع » بازاو کردم. حضرت فرمود: ،بزراوارشان دیده بودم
َ
ْم  ذ

َ
 2:َعَلْیَنـا ذ

پاسخ دادم: نه با شما و نه علیه شما، اهل «. با ما هستی یا با دشمبان ما؟
 زیاد به آنها آسهیبی برسهاند.ترسم که ابنام و میو عیالم را تبها اذاشته

ر  »فرمود:  امام
ی اَل َتَم  َلَنا َمْقَتًَل َفَو الَّ ه  اَل َیـَم  َنْفُس ُمَح   َفَو ِّ َهَمبًا َ تَّ َیـد  ٍد ب  مَّ

اَ   ُه النَّ ْدَخَلُه اللَّ
َ
الَّ ذ یُثَنا إ  زود از این مبطقه دور شهو و  1:َمْقَتَلَنا اْلَیْوَم َ ُجل  َو اَل ُیغ 
سوابد به آن ک  که جان محّمد در دسهت  .بگریز تا قتلگاه ما را نبیبی

 ،نکبهدبیبد در حالی که مها را یهاری اوست، هیچ ک  قتلگاه ما را نمی
 .  «مگر ایبکه خداوند او را به آتش افکبد

 جوانمردی. 2

رویی بها سهپاه دشهمن، سهیره امهام جوانمردی و مردانگی هبگام روبهه
ایهن  شهادترادر  شهیخ مفیهد در واقعه عاهیم کهربال بهود. حسین

 دهد:چبین ازارش میجوانمردی را 
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بهن  حهرّ  ههزار نفهره با لشگر تشبه هبگامی که سپاه کوچی امام
آنهان و  تها بهه اصهحاب خهود فرمهان داد ،رو شهدیزید ریهاحی روبهه

 امهام، تهر آنکهه قبهل از ایهنجالهب .هایشان را سیراب کببهدمرکب
به جوانان خهود سهفارش کردنهد  ،رسیدند «شراف»هبگامی که به مبزل 

 »بیشتر آب به همراه بردارید: 
َ
َن اْلَماء  َفأ ْتَیاَنُه َفاْسَتَقْوا م  َمَم ف 

َ
هبگهامی  2«.ْكَثُمواذ

ُْ  َو  اْلَقـْوَم  اْسـُقوا» رسیدند، حضرت فرمود: که لشگر حرّ  ْ ُووُهـ
َ
ـَن  ذ  َو  اْلَمـاء   م 

ُفوا یفاً  اْلَخْیَل  َ شِّ این اروه را کامال  سهیراب کبیهد، اسهبان را ههم آرام : َتْمش 
اوید: آن روز من هم مالزم لشگر حهّر علی بن طعان می .«سیراب کبید
َیةَ »فرمود:  ،امام که مرا تشبه یافت .نخیر رسیدمبودم که با ت او  خ  المَّ ن 

َ
شتر  :ذ

مشهی اسهت.  ،«راویهه»از  من امان کردم مباور امهام .«را بخوابان
ي اْبَن  َیا»دوباره حضرت فرمود:  خ 

َ
خ   ذ ن 

َ
کهه را شتری  !ای پسر برادر: اْلَجَمَل  ذ

مشهی را در  توانستم بهه خهوبی دهانههنمی .«بخوابان ،بارش آب است
امهام فرمهود:  .ریخهتها بر زمین مهیدست بگیرم و به همین دلیل آب

ث  » ـَقاَء  اْخن   .من متوجه مباور امهام نشهدم، «.مشی را براردان دهانه: السِّ
حضرت از جا بلبد شد و مرا کمی کرد تا خودم و اسهبم  ،در این حال

 آب نوشیده و سیراب شدیم.
دههد لشهگریان دشهمن را ور مهیسپاه دست در کدام جب ، فرمانده

د و فرمانده شخصا  بهرای بهای آنان را هم سیراب کباسب ،دبسیراب کب
 کبد؟! لشگر دشمن تالش می ماندهسیراب کردن باقی

 احترام به حقوق مردم. 3

ها، فرماندهان ناامی از هر راههی بهرای پیهروزی جب اغلب در تاریخ 
امهام امها  ،رزشهی قائهل نیسهتبدکببد و بهرای امهوال مهردم ااستفاده می
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را بهه رعایت حقوق مردم  ترین لحاات نیزحتی در حساس حسین
حهوادث شهب ههای رسهیده از ازارش فرمهود.سفارش مییاران خود 
عبهادت و ببهدای، راز و نیهاز، آمهادای بهرای نبهرد،  ، حاکی ازعاشورا
یکهی از سهخبان  اسهت.بیهت خهود با یاران و اهل اوی اماموافت
در شب عاشورا که متنسهفانه کمتهر مهورد توجهه قهرار  یخی امامتار
یْناعالم همراهی نکردن کسانی بود که ایرد، می دیگری را بهر دوش  د 

ناد  َاْن ال ُیْقَتَل َمعی َ ُجل  َعَلْیه  َدْیـن  َو »به یکی از یاران فرمود:  داشتبد. امام
ْعُت َ ُسو ّنی َسم  ی اْلَموالی َفا  ها ف  ـْن  الّله  َ  َناد  ب  ـَر م  َیُقوُ : َمْن ماَت َو َعَلْیـه  َدْیـن  ُاخ 

یاَمه   ه  َیْوَم اْلق  یْبی بر عهده داردبه  2:َ َسنات   ،همه یارانم اعالم کن هر ک  د 
فرمود: ههر که  که شبیدم  خدابا من کشته نشود؛ زیرا من از رسول

یْبی بهر ذّمهه داشهته باشهد، از ح در فهرداى  وى سهباتاز دنیا برود و د 
   «.شودقیامت برداشته می

 آخرین سفارش

در آخهرین لحاهات زنهداانی پهدرم علهی بههن »فرمهود:  امهام بهاقر
همهان  !پسهرم :آن حضرت مرا به سیبه چسهبانید و فرمهود ،الحسین

شهادت به من فرمود و اضافه کهرد کهه ایهن  وصیّتی که پدرم در آستانه
یَّ »: اویمبه تو میاست، وصیّت پدرش  الَّ إ  ـمًا إ  ُد َعَلْیَك َناص  َُ َمْن اَل َیج  اَك َو ُظْل

هَ   .«بپرهیز از ستم به کسی که جز خداوند، یاوری ندارد 1:اللَّ
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 اعتماد به پروردگار. 4

های الهی و توکل بر خداوند، باتترین رمهز ایمان قوی، اعتماد به وعده
بهیش از ا پر اضطراب امروز مه آنچه جامعه. بوداطمیبان سیدالشهداء

ههای الههی اسهت. ضهحاک بهن به آن نیاز دارد، توکل بر وعدههر چیر 
 اوید: عبداّلّله مشرقی می

 .رسهیدیم به حضور امامدر کربال همراه با مالی بن نضر ارحبی 
: افتهیم پرسهید.حضور مها را علت  ،آن حضرت ضمن خوشآمداویی

ئنا» َُ  ج  ّ
ُنَسل  ال َلَك  الّلهَ  وَندُعَو  َعَلیَك، ل  َیـة  ب  بهرای عهرش سهالم و دعهای  2«عاف 

عافیت، شرفیاب شدیم تا هم تجدید عهدی کرده باشهیم و ههم اخبهار 
 انهد.برای جب  با شهما اجتمها  کهرده همردم کوف .کوفه را تقدیم کبیم
ازارش آمادای مردم کوفهه بهرای جبه  را شهبید،  هبگامی که امام

َُ الَوكیُل  الّلهُ  َی َ سب  »فرمود:  ع خهدا، توکّهل کبهد، از  هکسی که بهآری  «.و ن 
آمدن و رفتن مردم هراسی ندارد، از اقبال و ادبهار دنیها نگهران نیسهت. 

ََ » :در توصیف یاران وفادار پیامبر اسالم دارد قرآنهمان تعبیری که  ذي  الَّ
ظُس  َلُهُم  قظَل  نَّ  النَّ ظَس  إم ظْخَشْوُهْم  َلُكْم  َجَيُفوا َقْد  النَّ زاَدُهْم  ََ  َحْسُبَنظ قظُلوا َو  إييظنظً  ََ
 ُِ ْفَم  َو  اللَّ  1«.اْلَوكنُل  نم

ها افتبهد، لشهگر بسهیاری بهرای مؤمبانی که چون مردم مبافق به آن
هها بترسهید، اّمها ایهن سهخن بهر انهد، از آنحمله به شما اجتمها  کرده

شان افزود و افتبد خدا ما را کافی اسهت و او بهتهرین حهامی مها ایمان
 است. 
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های الههی و توکّهل بهر خداونهد، اعتماد بهه وعهده، این ایمان قویّ 
زمانی بود، سخن آن حضرت، در  باتترین رمز اطمیبان سیّد الّشهداء

ی مردم کوفه را دریافت نمود، با زمانی کهه که هیجده هزار دعوت نامه
 َحْساُبَنظ»شبید یکی بود، ازارش، اجتما  مردم کوفه بر علیه خود را می

 ُِ ْفَم  َو  اللَّ  «.ْلَوكنلا نم
کبهد، ضهحاک بهن ی داسهتان را چبهین اهزارش میطبری در ادامه

حرکت شدیم و بها  هبگامی که آمادهاویبد: عبداّلّله و مالی بن نضر می
چه مانعی داریهد ؟: عن نصمتی منعرماما ی» امام خداحافای کردیم، فرمود:

. هسهتم وارمالی افت: دیبی به اردن دارم و عیهال «.که مرا یاری کبید؟
حاضرم با یی شر ، شما  ، اما افتم:همان سخن را تکرار کردم نیزمن 

جهبگم کهه یهاورانی داشهته تا زمانی در رکاب شما می .را همراهی کبم
 ،باشی و جب  من برای شما مفید باشد و بتوانم از شما دفع خطر کهبم

 .اجازه داشته باشهم تها براهردم ،اما هر ااه یاری من برای تو مفید نبود
 تمهامروز عاشهورا  2شر  مهرا پهذیرفت و همهراه امهام مانهدم. ماما
تبها سوید بن عمرو خثعمی و  .اصحاب به شهادت رسیدند وهاشم ببی

به یاد  !اّلّله به امام افتم: یابن رسول .بُشیر بن عمرو خضرمی باقی ماندند
قرار اذاشتم تا زمانی کهه یهاورانی  ؟دارید که بین من و شما قراری بود

رفهتن  در رکاب شما بجبگم و هر اهاه یهاوری نداشهتی، اجهازه ،داری
توانی نجهات ولی چگونه می ،اوییراست می»داشته باشم. امام فرمود: 

بهه طهرف اسهبم مهن . «توانی، مرا با تو کاری نیسهتپیدا کبی؟ اار می
کهرد، ها را پی مهیزیرا هبگامی که لشگر عمر سعد اسب ؛حرکت کردم
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اسهبم را از خیمهه  .جبگیهدمبسته بودم و پیاده مهیای را در خیمه ماسب
ههای خهود بیرون آوردم و بر آن نشستم، آنگاه او را زدم تا بر کبار سهم

لشگر بهه ناچهار راه را بهر مهن بهاز  .در آن حال او را رها کردم ؛ایستاد
ولی پانزده نفر از لشگریان عمر سعد به تعقیب من پرداختهه تها  ،کردند

سه نفر از آن  .مرا دستگیر کردند [به نام شفیّه]ستاها نزدیکی یکی از رو
دیگران را سوابد  و جمع مرا شباختبد و افتبد: این پسر عموی ماست

  2دادند تا از من دست بردارند و به این ترتیب نجات پیدا کردم.

 توکّل اوج آرامش در سایه

ج در اوو حاتت پدر بزراوارش در روز عاشهورا درباره  امام سجاد
 بر حسین بن علهی [در روز عاشورا]چون کار »فرماید: میها سختی

دیدنهد حهال او  .کردنهدسخت شد، کسانی که با او بودند به او نگاه می
اش، یههاران ویههژهاز و بعضههی  امههام .بههر خههالف دیگههران اسههت

هایشهان مطمهئن هایشهان آرام و جهاندرخشید و اندامهایشان میچهره
 1«.بود

 باریحلم و برد. 5

که بیش از ده بهار در قهرآن از صفات پرورداار استحلم و بردباری، 
                                                           

 ابن اثیر؛ علی بن محمد  ؛913و  922، ص ۳؛ ج تاریخ طبریمحمد بن جریر طبری؛  .2

 .79، ص 0ج  ؛الکامل فی التاریخ

ص  ؛األخبار یمعان؛ محمد بن علی صدوق؛ 29ص ؛ العقولتحف شعبه حرانی؛  ابن .1

ا اْشتَدَّ اْْلَْمُر بِالُْحَسیِْن بِْن َعلِیِّ بِْن : »137، ص 00ج  ؛بحار األنوار ؛ محمد باقر مجلسی؛111 لَمَّ

ٍَ َأبِی ِ اَلفِهِْم ... َو کَاَن الُْحَسیْ  َطال َِ ِ هِ  نُ نََظَر إِلَیْهِ َمْن کَاَن َمَعُه فَإَِذا ُهَو ب َو بَْعُض َمْن َمَعُه مِْن َخَواصِّ

 «.تُْشرُِق َألَْوانُُهْم َو تَْهَدُأ َجَوارُِحُهْم َو تَْسکُُن نُفُوُسُهمْ 
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بها وصهف حلهم و نیهز قرآن کریم پیامبران الهی را   2تکرار شده است.
   1بردباری ستوده است.

هود را یی بهار بها دقّهت  سوره 72تا  63بسیار مباسب است آیات 
رای مجهازات مورد مطالعه قرار دهیم، در حالی که فرسهتاداان الههی به

ترین اباه در تاریخ، به نهام آنهان ثبهت شهده، قوم لو ، قومی که زشت
 شوند. آماده می

پیامبر با عامتی همانبد ابراهیم خلیل الّرحمان بها خداونهد مجادلهه 
 کبد تا شاید عذاب را به تنخیر اندازد. می
ظ» َليَّ َْ  َذَهَب  ََ ْبراهنَم  َِ ْوُع  إم ُِ  َو  الرَّ ُلنظ اْلُبْشری جظَءْت خداونهد « ُلوٍط  َقْومم  َي ُيجظدم

نَّ »کبهد را به خاطر این کهار مهدح و سهتایش می متعال هم، ابراهیم  إم
ْبراهنَم  اهَ  َلَحلنَم  إم وَّ  9.«ُمننَب  ََ

 نزدیی به هفتاد ویژای از صفات ائّمه رضاامام در روایتی از 
ْوُسه»اسهت: حلهم و بردبهاری  بیان شده که یکهی از ایهن صهفات، وٌم م 

سفارش بهه  ،نهج البالغهاز جمله در  اهل بیتسخبان در  0«.بِالِْحلْمِ 
اههل  در سهیره .شودحلم و بردباری و آثار و برکات آن فراوان دیده می

 بسیار ازارش شده است. ،مدارا با افراد نادان نیز بیت

                                                           

؛ 02؛ فاطر: 00؛ اسراء: 242؛ مائده:222؛ آل عمران: 169و  192، 112. ر.ک: بقره: 2

 .27؛ تغابن: 22؛ احزاب: 23؛ حج: 29نساء: 

 .72؛ هود: 242ات: ؛ صاف220. ر.ک: توبه: 1

 .72. هود: 9

ص  ؛یاألمالمحمد بن علی صدوق؛ ؛ 093ص  ؛تحف العقول . ابن شعبه حرانی؛0
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 بر قاتلتبسّم 

 ،سهتهداغ هفتاد و دو شهید بر قلب حضرت نشروز عاشورا اار چه در 
بدن مطهرش صدها زخم و جراحت برداشته بود و اهل بیهت خهود را 

دید، اما چبان با حلم و بردباری با دشهمن سهخن اسارت می در آستانه
تهاریخی را آفریهد. ابهن شهرآشهوب در  افت که زیبهاترین صهحبهمی

را  آخهرین لحاهات امهامه از مصادر قهدیمی  ه طالبمباقب آل ابی
 مبهارک امهام در حالی که شمر بهر سهیبه»است: کرده چبین ازارش 

کشهتن  را در دسهت ارفتهه و آمهادهحضرت نشسته و محاسن شریف 
شهمر در  امام بود، آن حضرت تبسهمی کهرد و از نصهحیت و موعاهه

فرمود: آیا مهرا بهه شههادت  و های عمر شریف دریغ نکردآخرین نف 
 «.شباسی؟!رسانی و مرا نمیمی
ـحیَ ل   یَلـَع  َض ب  قَ  َو  ین  َس الُح  د   َص  یلَ َع )شمم(  َس لَ َج  َو » ـَق ب   َُّ َهـ َو  ه  ت   َك َح َضـفَ  ه  تل 

 2«.ذنا نمَ  ُُ علَ تَ  ال َو  يلن  قُت تَ  ذ هُ لَ  اَ  َق فَ  یُن َس الُح 
تزم است یی بار دیگر بهه  برای درک عامت عک  العمل امام

دقّهت کبهیم و از طرفهی شهرایط سهخت « ُن َفَضَحَک الُحَسـی»عبارت 
ا در ذهن خود ترسیم کبیم، امامِ تشبه، امامِ مالوم، امامِ غریب، ر امام

داند دشهمن، بهه زنهان و کودکهان او رحهم امامِ داغ دیده، امامی که می
کبد، اّما هبگامی کهه های او را غارت میای دیگر خیمهکبد و لحاهنمی

 کبد. خبدد و موعاه میبیبد، باز هم میی خود میدشمن را روی سیبه
بها کمهال  .هایی استی ما نیازمبد توّجه به چبین آموزهمروز جامعها

 .ی صبر و تحّمل اروهی از مردم هسهتیمتنّسف، شاهد کم شدن آستانه
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های بسهیار زشهت و ی کوچی، عک  العملااهی در برابر یی حادثه
 دهیم.وحشتباکی از خود نشان می

 ب وغریه مالهوم، ه،تشهبتا آنجاست که اارچه  امامعامت روحی 
 نخواهد کهردرحم  شداند دشمن، به زنان و کودکانمی است و دیدهداغ

نشسهته بهر سهیبه دشهمن  خواهد نمود، اما بازرا غارت  شهایو خیمه
امروزی کهه آسهتانه صهبر و  جامعهدر  کبد.خود را با لبخبد موعاه می

توجههه بههه چبههین  تحمهل بسههیاری از افههراد بهه شههدت کههاهش یافتهه،
 بسیار ضروری است. هاییآموزه

 ترین دشمنسختسرجذب 

تواند از دشمبی که او و پهدرش را کهافر صدر حسیبی می حلم و سعه
داند، ارادتمبدی بسازد که با اشی چشم از سخن خود براردد و بهه می

روزی در مبابع قدیمی عامه و خاّصه آمده اسهت . توصیف امام بپردازد
نافع بن  افت.د و سخن میخوانحدیث می ششااردان برای عباسابن

مورچه و شپش بهرای مهردم فتهوا  چرا درباره»و افت: ازرق برخاست 
و بهه ایهن « برای من توصهیف کهن ،پرستیدهی؟! خدایی را که میمی

عباس کهه مجله  خهود را بهر ههم ابنترتیب مجل  او را بر هم زد. 
 کهه امام حسهین .خورده دید، سرش را پایین انداخت و ساکت شد

بهه سهوی مهن بیها تها از »خطاب به او فرمود:  ،ای نشسته بوداوشه در
از شهما »با کمال جسارت به امام پاسخ داد:  نافع«. توحید برایت بگویم

از اهل بیهت نبهوت و وارثهان علهم و  ،امام»عباس افت: ابن .«نپرسیدم
همراه با حلم و بردباری و شهرح صهدر،  . برخورد امام«دانش است
 درآن حضرت در بیانی بسیار زیبها  .را به خود جلب کرد نافع بن ازرق

َف »فرمود: توصیف پرورداار  َمـا َعـمَّ ُفـُه ب  َعمِّ
ُ
ه  َنْفَسُه َو ذ َما َوَصَف ب  ي ب  َله  ُف إ  ص 

َ
ذ
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یـد   ـٍ  َو َبع  یـب  َغْیـُم ُمْلَتص  اس  َفُهَو َقم  النَّ اْلَحَواسِّ َو اَل ُیَقاُس ب  ه  َنْفَسُه اَل ُیْدَ ُك ب  َغْیـُم ب 
یـُم  الَّ ُهـَو اْلَرب  َلَه إ  اْلَعََلَمات  اَل إ   ب 

اآلَْیات  َمْوُصوف   ب 
ُض َمْعُموف  ُد َو اَل ُیَبعَّ ُمَتَقص  ُیَو َّ

اشی نافع بهن ازرق  نشین سیدالشهداءاخالق و سخن دل 2«.اْلُمَتعـا   
امام از فرصت استفاده کهرده و بها توجهه بهه عقایهد  .را جاری ساخت

به من خبر رسیده است که تو پدر و برادرم و مرا کافر »فرمود:  ،خوارج
اار هم چبین افته باشم، شما  !به خدا سوابد»نافع پاسخ داد:  «.دانیمی

    «.دچراغ فروزان اسالم و ستاراان درخشان احکام الهی هستی

 صبر و پایداری . 6

اهی اه قهرآن در قرآن کریم آمهده اسهت.بار  244واژه صبر، نزدیی به 
دانسهته و هها انتخاب پیامبران الهی را صبر و استقامت در سهختیدلیل 

اهی اه 1ن را مبو  به صبر آنهها بیهان کهرده اسهت.اااهی پاداش بهشتی
ْن  َبل »سته: دانامدادهای الهی را مشرو  به صبر  ُروا إم ُقوا َو  َتْببم  َيْأُتوُكْم  َو  َتتَّ

 َْ ْم  مم هم ْورم ْدُكْم  هذا ََ كُ  ُيْيدم َخْيَساةم  ْم َربُّ ََ  آ ٍف  بم ا َكاةم  مم ََ  اْلَي ئم من و در  9«ُمَساوِّ
 َو »فرمهان صهبر داده اسهت.  ویژه پیامبر اسهالمآیاتی به پیامبران و به

                                                           
، 0ج  ؛بحار األنواری؛ محمد باقر مجلس، 14ص  ؛توحیدال. محمد بن علی صدوق؛ 2

کبم: با حواس اونه که خود توصیف نموده، وصف میخدایم را همان: »137ص 
اردد. او نزدیی است، اما نه متصل به اشیاء و او شود و با مردم قیاس نمیدرک نمی

طوری که فاصله داشته باشد. واحد است، اما نه چون اعداد که دور است، اما نه آن
ها ها شباخته شده و به وسیله عالمتداد باشد. به وسیله نشانهیکی، بعضی از اع

 «.مرتبهتوصیف شده است. نیست جز او خدایی؛ خدایی که بزرگ است و بلبد
 .40؛ قص : 222؛ مؤمبون: 10؛ رعد: 74؛ فرقان: 21؛ انسان: 10 :سجده. ر.ک: 1
 .212 :آل عمران. 9
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ْر  بم
ْْ ُحْكمم  ا َك  لم َك  َربِّ نَّ إم

نظ ََ ُننم ِْ َأ ْر  َو » 2«.بم بم
ْْ ل  ا  َهْجاراً  اْهُجاْرُهْم  َو  َيُقوُلاوَن  ماظ َِ

ْر » 1«.َجين ً  بم
ْْ ظ  9«.َجين ً  ْبراً َْ  ََ
 ، بهه آن حضهرتهمراه با فرمان صبر به پیهامبر اسهالمنیز ااهی 
که بردبهاری را از دسهت داد،  همانبد یون  نبی کرده استسفارش 
ْر »نباشد.  بم

ْْ ظ ُحْكمم  ََ َك  لم َْ    َو  َربِّ بم  َتُك را مؤمبان  ااهی همه 0«.اْلُحوت َكبظحم
َهظََ  يظ» خواندفرا می به صبر و پایداری ََ  يُّ اذي ُروا آَمُناوا الَّ ابم

ْْ ُروا َو  ا  َو  ْاظبم
ُطوا ُقوا َو  رابم َِ  اتَّ اسهتعانت از صهبر و نمهاز نیهز همگهان را بهه و ااه  2«.اللَّ

َهظ يظ»نموده است. سفارش  يُّ ََ  ََ ذي اْبرم  اْساَتفنُنوا آَمُنوا الَّ ظلبَّ ا إم  َو  بم  َو »، 6«البَّ
ْبرم  اْسَتفنُنوا ظلبَّ درخواست صهبر پیهامبران و اولیهاء  ،در آیاتی 7«البَّ إم  َو  بم

َلا  »کبد. می خدا را حکایت َِ ْقداَمنظ َو اْنُباْرنظ  ََ ْت  ْبرًا َو َثبِّ َْ َلْننظ  َِ   ْ رم
َْ ََ نظ  َربَّ

 ََ ري َم صهبر و  ا صهفتپیامبران الهی را به ،در برخی آیاتو  1«.اْلَقْومم اْلكظ
ظ»کرده است.  برداری ستایش نَّ راً  َوَجْدنظهُ  إم ْفاَم  ْاظبم ُِ  اْلَفْباُد  نم ا نَّ اَب  إم وَّ ََ

 َو » 3«.
ْسيظِنَل  ْدريَس  َو  إم ْفلم  َذا َو  إم ََ  ُكلل  اْلكم ََ  مم ري ظبم بهه صهابران  ی نیهزاهاه 24«.البَّ
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   911  تجلی فضایل اخالقی در کربال

بدون کهم و کاسهت بهه آنهان داده  ،که پاداش صبرشانداده است مژده 
يظ» شود.می نَّ ََّ  إم ُروَن  ُيَو ظبم ْجَرُهْم  البَّ ْنرم  ََ ََ

سظ بم  2«.ٍب حم
هزاران حهدیث در موضهو  اویای ، اهل بیتسخبان سیری در 

اّلّله صهدر و کتهاب از آیت استقامتکتاب است. صبر، آثار و برکات آن 
بهه طهور اسهترده در اثر نگارنده،  های الهی به صابرانوعدهدو جلدی 

 موضو  صبر مطالب قابل توجهی دارد. 

 ءسیدالشهدا سخنانصبر در 

مسیر حرکت از مدیبه تا مکه و طول در  امام سخباندر را واژه صبر 
کهه یهی تاریخی خهود  در خطبهحضرت  توان دید.بسیار می ،تا کربال

ـه  »ایراد کرد، فرمود: در مکه روز قبل از حرکت به سوی کربال  َضـی اللَّ   
ی م  اب  ْجَم الصَّ

َ
یَنا ذ ه  َو ُیَوفِّ  ِ ُم َعَلی َبََل ْهَل اْلَبْیت  َنْصب 

َ
َضاَنا ذ  ،رضهایت پرورداهار 1:ن  

کبهیم و خداونهد پهاداش بهر بالهها صهبر مهی .رضای ما خاندان است
 .  «صبرکببداان را به طور کامل خواهد داد

 صبح عاشورا

 په  از اقامهه ءکه سیدالشهدا آمده است روایتی از امام صادق در
نَّ اْلُحَسـ»را به صبر و پایداری دعوت کرد: آنان  ش،نماز صبح با یاران ْیَن إ 

ُْ َفَقـاَ   َلـْیه  َُّ اْلَتَفـَت إ  ه  اْلَغَداَة ُثـ ْصَحاب 
َ
أ ی ب 

ُْ  :َصلَّ ُْ َفَعَلـْیُر ُر ـي َقـْتل  َن ف  ذ 
َ
ـَه َقـْد ذ نَّ اللَّ إ 

ْبم   الصَّ خداوند متعال از شهادت شما خبر داد، بر شما باد بهه صهبر و  9«.ب 
 استقامت.

                                                           
 . 24 :زمر. 2
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 ظهر عاشورا

 بودنهد، ادت رسهیدهجمعهی از یهارانش بهه شهه وقتی عاشورا در ظهر
دعهوت در برابهر انبهوه دشهمن و پایداری  به صبرش را یاران ماندهباقی
   فرماید:می امام سجاد نمود.
ا اْلُحَسْین   ْبُن  یُّ َعل   َقاَ  » ْمُم  اْشَتدَّ  َلمَّ اْلُحَسْین   اْْلَ ي ْبن   یِّ َعل   ْبن   ب  ب 

َ
ٍب  ذ َلْیـه   َنَظـَم  َطال   َمـْن  إ 

َذا َمَعهُ  َكاَن  ُْ  ُهَو  َفن  ه  ََلف  خ  ُْ  ب  ُه نَّ َ َما ْل  ْمُم  اْشَتدَّ  ُكلَّ َمْت  اْْلَ ُْ  َتَغیَّ ْلَواُنُه
َ
ُْ  اْ َتَعـَدْت  َو  ذ ُصـُه  ِ  َفَما

ُْ  ْت لَ َوج   َو  ُُ  َفَقا ...  ُقُلوُبُه َلم اْلُحَسْیُن  َلُه ي َصْبماً  َعلیه  السَّ َمام   َبن  الَّ  اْلَمـْوُت  َفَمـا اْلر   إ 
رُ  َتْعُبُم  َقْنَ َمة   س   َعن   ُْ ب  ْْ اء   َو  اْلُب مَّ َلی الضَّ َنان   إ  َعة   اْلج  ُ   َو  اْلَواس  ی ع  َمة النَّ  ِ ا  2«.الدَّ

کسهانی  ،شدسخت  چون کار در روز عاشورا بر حسین بن علی
که با او بودند به وی نگاه کردند، دیدنهد حهال او بهر خهالف دیگهران 

افتاد و تهرس رزه میکرد و بر اندامشان لآنان تغییر می زیرا چهره ؛است
ای  بهه آنهان فرمهود: کرد. در این حال امهامهایشان راه پیدا میبه دل
مرگ جز پلی نیست کهه شهما را از  ازیر ؛صبر پیشه کبید !زاداانبزرگ

هههای جاودانههه بههه بهشههت اسههترده و نعمههت ،د دنیههایسههختی و شههدا
 رساند. می

 به صبر علی اکبردعوت 

به محضهر  ،پ  از نبردی جانانه با دشمنرا که  شجوان دتور امام
کهرد و به صبر و پایداری دعهوت  کرد،د و از تشبگی شکایت یرسپدر 
س  اْْلَْوَفی»فرمود: 

ْ
اْلَرأ َك ب 

یَك َجدُّ  1«.َصْبمًا َیا ُبَنيَّ َیْسق 
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 شهادت عبداهلل بن حسنهنگام 

عبههداّلّله کههه غربههت عمههوی در جریههان شهههادت عبههداّلّله بههن حسههن، 
 .دوان دوان به سوی حضرت حرکت کرد ،را در قتلگاه دید بزراوارش

اما این  ،«ها برارداناو را به خیمه»فرمود:  به خواهرش زیبب امام
وقتهی مجاهد ده ساله سوابد یاد کرد که از عمویم جدا نخهواهم شهد. 

حرکت داد، عبداّلّله بهن حسهن  حرمله شمشیر خود را به طرف امام
یها »دست به بدن آویزان شد و فریهاد زد:  دست خود را سپر عمو کرد،

ـي »او را به خود چسهباند و فرمهود:  . در این حال امام«اّماه خ 
َ
َیـا اْبـَن ذ

َك اْلَخْیم ي َذل  ْب ف  َك َو اْ َتس  ْم َعَلی َما َنَزَ  ب   2«.اْصب 

  خطاب به اهل بیت

اسارت به دسهت دشهمبان برای برای آماده کردن اهل بیت خود  امام
بهه آنهان و نمود تمبدی همچون سپاه کوفه، آنان را به صبر دعوت شقاو
ي»: که هراز روی ذلت و خواری نخواهبد دیدداد وعده  ـي ُعُمـوَمت   !َیا َبن 

َبداً 
َ
ُْ َهَوانًا َبْعَد َهَرا اْلَیْوم  ذ ْیُت

َ
ه  اَل َ ذ ي َفَو اللَّ ْهَل َبْیت 

َ
صهبر  !ای عموزاداان 1:َصْبمًا َیا ذ
به خدا سوابد هراهز بعهد از امهروز  .صبر کبید !یت منای اهل ب .کبید

 .  «خواری نخواهید دید

 امام سجاد خطبهتوصیف به صبر در 

آتشین خود در مسجد جامع دمشق، جد  در خطبه امام زین العابدین
َنـا»نمهود: چبین توصهیف این را   طالبعلی بن ابی شبزراوار

َ
 اْبـُن  ذ
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ح   یَن  َصال  ن  م  ْْ ـیَن  ث  َوا    َو  اْلُمـ یِّ ب 
ع   َو  النَّ یَن  َقـام  ـد  یَن  َیْعُسـوب   َو  اْلُمْلح  م   ُنـو    َو  اْلُمْسـل 

یَن  د  ْین   َو  اْلُمَجاه  یَن  َز د  یَن  َتاج   َو  اْلَعاب   ِ ا ْصَبم   َو  اْلَبرَّ
َ
یَن  ذ م  اب  من فرزنهد صهالح  2:الصَّ

مؤمبان، وارث انبیهاء، از بهین برنهده مشهرکان، امیهر مسهلمانان، فهروغ 
کببهداان و بردبهارترین کببداان، افتخهار کریهان، زیبت عبادتجهادار
 «.بردبارانم
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