
 مشت ه مجلس 

 الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 *احمد دهقانوالمسلمیناالسالمحجت

 درآمد

د گجروشجناخ و تایج واخجرت،د یجاوسجعادتاساسد دگیسالم
 وایاتبرخیرهاس مهماینامر،بهقد آ الناساس حقوقدیگرانیاحّ،

هسج ؛هجماللهحّ،الناس،چهاینکهحّ،ا د؛دا ستهترمهمالله یهحّ،اد اان
لجرفحسجابشالله اضای رنجد،حّ، یس ؛هررسالناسحّ،الله،حّ،ولی
امابدهکا رسیبهدیگروخداس دقط مجردمحج،رجهرندرا آاگر یس ؛

 یهباشد بایدپاسخگوآخداو دشود،تالوهبرمردم،ضای 
النجاسواهمیج ان،بجهروشیمضمناشا هبهمفهومحّ،د اینمقاله،می

النجاسهجاآجبجرانحّ، هرنیمود ادامجهبجهبر سجی وشاقساماینح،اشا
 ا یهد ایجنهاییادسیرهامامحسینجاآبحث،گوشهبپردادیمود جاآ

  با هیاداو شویم 

                                                            

  پژوهشگرحودهتلمیهقم*



911    9315محرم  ۀتوش ره 

 الناس معناشناسی حّق 

باشجد د لغج ،معجا یحّ،،اسجممصجد اسج وجمج ان،حقجوقمی
 اسجتی،تابج ،1اد:تدل،ضدبالجر،ا دترینا هاتبا تمختلفیدا درهمهم

معنجا«ح،»بنابراین،واژه2مال،ملک، صیبوبهرهمعّینادچیهآبراآرسی 
اآدا د؛ولید اصنالحدقهی،ح،،یعنیتسّلطا سانبرمالومفهومگسترده

بردا آادمناد یکشیء وتینخا جیویاامتیادا تفاعوبهره
دقهیاس رهد ابوابگو اگوندقهیمنرحاس  الناس،اصنالحیحّ،

ح،»ح،اس ود لغ بهمعناآاینتعبیر،اد ظرترریبی،اضادهح،بهذآ
الناس،د واق ،حقوقیاس رهاللهقرا دا د حّ،باشدود برابرحّ،می«مردم

 تای ا هااحادجامعهد برابریکدیگردا  دواد ظرشرتیوتردی،ملهمبه
هستند 

 الناس اهمیت حّق 

الناس اد ضمنایاتدراوا یتوصیه مودهاس ؛قرانرریم، تای حّ،
ُیَها یا»ما ند:

َ
ُكُلوا ّال آَمُّنوا اَلذیَن  أ

ْ
ْمواَلُكْم  َتأ

َ
ْن  ِإّالَ  ِباْلباِطِل  َبْيَّنُكْم  أ

َ
 ِتجاَرةً  َتُكوَن  أ

اید!اموالیکدیگر ابهبالر]وادناو دهاآرسا یرهایما3؛ِمّْنُكم َتراض   َعْن 
«لرق امشروع  خو ید؛مگراینکهتاا تیبا ضای شماا اامگیرد 

معامالتو»اینایهد واق ،دیربناآقوا یناسالمی اد مسا رمربوطبه
رندوبههمیندلیر،دقهاد تمامابوابمعامالت،بهبیانمی«مبادالتمالی

می استدالل ایه میاین باایمان ادراد به خناب مذرو  ایه رنند  اموال»گوید:
                                                            

  «ح،»،مادهمقاییس اللُغة معجمدا س، احمدبن9
 995،ص5،یفرهنگ جامع نوین،احمدسیاح 2
  99  ساء،ایه3



   913  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

و هتصرفد مالدیگرآرهبدون؛یعنیهرگ«یکدیگر ااد اهبالر خو ید
باشد،ممنوعشناختهشدهوهمه اتح تنوان ماودمننقیوتقال یبوده

بالر» می« اس   داده قرا  دا د، وسیعی مفهوم ره مقابر«بالر»دا یم د  ،
د ایهدیگر 1.گیردپایهباشد،د برمیاس وهرچیهآ اره اح،وبی«ح،»

یُ  یا»خوا یم:می
َ
َجل    ِإلى ِبَّدْین   َتّداَیّْنُّتْم  ِإذا آَمُّنوا اَلذیَن  َهاأ

َ
اآ2؛َفاْكُّتُبوهُ  ُمَسًمى أ

دادوستد یادلیروام]بهدا آمّدتبدهیرههنگامی!ایداو دهایمانرهرسا ی
 «بنویسید  اانرنید،پیدایکدیگربه

باشدود الناسمیحّ،ترینایهقرانرریماس رهد با هاینایه،لوال ی
براآ گواهان وجود و شهود اقامه رتاب ، ما ند: مهم،  کات برخی ان

اس  قرض برخیسو هالحسنهامده وحارات،نففینمهاآقرانهمچون:
 ا دالناساشا هرردهعومباحثمربوطبهحّ، یهبهموضوهمهه

گو هالناس،حّ، تای براسالمتأرید اگراآاس به  اره حقوقمردم
حّ،خداو دیعنیممکناس شد؛ خواهدپذیردتهاشتوبهرردهباشد،ضای 
پشیما ی اخود صو ت هیچد  امردمح،اماببخشد؛مسلماندردد 

حدیث و،د الناس،مربوطبهبندهاس  اداینبخشد؛دیراحّ، میشراینی
ادزیرشود؛میبخشیدهگناها شهمهشهید،خونقنرهاولینبارهامدهاس 

شهادتحتیواس دیگرانحّ،اهمی  تای دهنده شاناین،ومردمحقوق
رنندهاینگناهباشد توا دپاکاس  یه میدضیل باالترینره

صادق امام ِبَّد  َّما»درمود: ْؤِّمن َحِق  َأَداءِ  ِّمْن  َأْفَّضَل  ء   ِبَشيْ  الَله   ع   3؛اْلم 
«تراداداآح،مؤمن،پرستیده شدهاس  خداو دبهچیهآبادضیل 

                                                            
  911،ص9،یتفسیر نمونه   اصرمکا مشیرادآودیگران،9
 939 بقره،ایه2
  959،ص75،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87


911    9315محرم  ۀتوش ره 

ه  اْلَقْتل  ِفي َسِبيِل الَلِه َعيَز َوَجيَل ِإاَل »نیز ف م د:   مام باق  َكِفر  ُل َذّْنب  ي  ك 
َو اَلِذي َله  اْلَحُق  ه  َأْو َيْعف  ه  َأْو َيْقِّضيَ َصاِحب  شهادتد  1؛الَّدْيَن اَل َكَفاَرَة َله  ِإاَل َأَداؤ 

 اهخدا،رفا ههرگناهیاس ؛مگربدهکا آمجالیرجهرفجا هان،اداآانیجا
همچنجین، «پرداختشبهوسجیلهاشجناوهمجراهاویجابخشجشللبکجا اسج  

وِبِه ِإاَل الَّدْيَن َفِإَن َكَفاَرَتيه  »رمجود:حضرتد ّن  َأَول  َقْطَرة  ِّمْن َدِم الَشِهيِّد َكَفاَرة  ِلذ 
ه اّولینقنرهخونشهید،رفا هگناهاناوس ؛مگرمسئلهبدهکا آره2؛َقَّضاؤ 

«اش،اداآاناس  رفا ه
بجر بیارجرمرهدودینا بدهکا بود مردآادا صا دوتررد؛د حالی

گجاهاو ماد خوا د؛تااینکهبعضجیاداقجوامشضجامناداآدیجناوشجد د ان
 3حضرتبراو مادخوا د 

اسج  بجهانجنجابترضجهابوتمامه،یکیادشجیعیانحضجرتججواد
خواهممعتکفمکهومدینهشوم؛ولیبدهکا م حضرتدرمود:بهداش :می

داشجتند ابپجردادآ سجعیرجنخجدا ابجاقرضمننقهخودبرگردتابدهیخو
4رند مالقات کنیرهمؤمن،خیا   می

م ِّمين »د  کجوهشلشجکررودیجاندرمجود:امامحسین ه  طيوّن  ِلَئيت ب  ّم 
بدیهیاس رهیکیادمصادی،«هایشان،ادحرامُپرشدهاس  شکم5؛الَحراِم 

 رردنحقوقمردماس  حرام،ضای 

                                                            
 95،ص1یالكافی، رلینی،9
 539،ص9ی،من ال یحضره الفقیهکتاب  شیخصدوق،2
  99،ص1،یالكافی رلینی،3
 95 همان،ص0
 515،ص11 همان،ی5



   915  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

 الناس حّق اقسام 

تقسیم مود «مادآ»و«معنوآ»توانبهدو وعالناس امیحّ،

 . حّق معنوی 1

می تصو  مردم رهمعمواًل صرداًحّ،رنند حقوقاموالبهالناس، مادآو
رهدا د؛اختصاص داش  توجه باید بوده،اتمالناس،حّ،اما مادآ ح، اد

مالووجانشمردنمحترمما ندشود؛شامرحقوقاخالقیومعنوآ یهمی
ابروآبهاحترامتدالتید گفتا ورردا  بنابراین،مردمویاپرهیهادبی اموس

 یه یعنیا سانادجملهحقوقمعنوآمردم رهرنیم دتا اآگو هبههاس ؛
ما ند:را آهرادماد امانباشند؛بهبیاندیگر،بایددبانودس اددیگران

شود،دیگرانمیحرم هتکدیگرانرهباتثبهبستنزیب ،تهم ود وغ
 پرهیه مود

 . حّق مادی 2

میحّ، توانبهابعادمختلفتقسیمررد؛ولیادیک گاه،الناسمادآ ا
حّ،حّ، تمومی  یا و اس  شخصی یا جامعهالناس احاد به تمومی، الناس

شود اگرچه تای حقوقشخصیتعبیرمی«المالبی »تعل،دا درهادانبه
اهمی ویژه اد بی  یه اهمی  اما اس ، اس ؛اآبرخو دا  دوچندان المال
بی  صاحبان میلیونچون اس  ممکن بهالمال باشد  ا سان میلیا ها یا و ها

بی  ره رسی جه ، پاسخگوآهمین باید واق ، د   ماید، ضای   ا المال
هابا البالغه نهج د شدرهجبرانان یهامکان دا د تلیبسیا آادمردمبا

 َلْو  َوالَلهِ »درماید:رهمیالمالتأرید مودهاس ؛چنانبراهمی و تای بی 



916    9315محرم  ۀتوش ره 

ه   ِوَج  َقّْد  َوَجّْدت  ز  ِلَك  الِنَساء   ِبهِ  ت  َّماء   ِبهِ  َوّم  ه   اْْلِ الماِلبی سوگند!خدابه 1؛َلَرَدْدت 
انگردا م؛هرچندبابادمیاناصلیصاحبانبهبیابم،رهرااهر اشدهتا ای

« باشندخریدهرنیها ییارردهاددوای
الناسوجودالناس،امابسیا آادموا دومصادی،حّ،باوجوداهمی حّ،

رنند؛برخیادانموا د،بهدا درهبرخیدا ستهویا دا ستهان ا تای  می
:شرحذیراس 

رننده؛گو هدلیرقا  ایاادترادیک،بدونهیچج
هاآحامرتروسودامادخصوصماشینها،بههاآمکر ماشینددنبوقج

ویژههنگاماستراح مردمویاسروصداآها،بهویاصداآبلندگوهاآبا دروش
خراشبیشادحدوادا دهندهادرادواتضاآخا وادهویاصداآبلندوگوش

هاوتلویهیونویاضبطصوتمنادل،حتیصداآبلندگوآمساجد،حسینیه
بههیئ  زیرضرو آ؛ موا د د  مذهبی ادا لو آهاآ و اذّی  موجب ره

همسایگانگردد؛
وامدا انگردد؛ مودنماشینجلوآد بمنادلمردمرهما   د پا کج

 مصرفج به زذایی مواد مصرترضه تا یخ ره باشد رننده گذشته ان ف
رم امروده، پیمتأسفا ه د  مردم، جان قیم  به حتی سودجو، ادراد وبیش

تودی مال مردم میان  ا  اسالم زذایی مواد و بیشتر د تروت رسب و ا دودآ
رنند می

 الله  الناس بر حّق  تقدم حّق 

النجاسمقجدمباشجد؛دیجراحجّ،اللهبجرحّ،شایدد ابتداتصو شودرهحّ،

                                                            
  99،ص51،خنبهنهج البالغه؛صبحیصالح،51،ص99،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9



   911  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

خداو درهخال،ا سانوهستیاس ،اهمیتیدوچنداندا د؛ولید  وایجات،
  الَليه    َجَعيَل »درمجود:اللهمقدمشمردهشجدهاسج  تلجیالناسبرحّ،حّ،

ْبَحاَّنه   وَق   س  ق  وِق ِع   ِعَباِدهِ   ح  ق  وِقِه َفَمْن َقاَم ِبح  ق  َقِّدَّمًة ِلح  بياِد الَليِه َكياَن َذِليَك ّم 
َؤِد  وِق الَلهّم  ق  خجودحقوقبرمقدم ابندگا شحقوقخداو د1؛يًا ِإَلى اْلِقَياِم ِبح 
 تایج  یجه االهجیحقوقرند، تای  ابندگا شحقوقرهرسیودادهقرا 

 « رردخواهد
يْم »درمجود:جعفرصادقامام ْم  َأَدْوا الَنياَ   َأَن  َوَليْو  َله  يوَقه  ق  وا ح   َلَكياّن 
مسجّلماًررد جد،یمجادا اخودیمالواجباتوحقوقاگرمردم2؛ِبَخْير َعاِئِشيَن 
 « شد دیمبرخو دا یبخش ضای ومنلوبید دگادهمگی

 ـ قطع نماز برای پرداخت قرض:

اآرهاگرد اسالم سب به تای حقوقمردمتوصیهدراوا یدا د؛بهگو ه
اد  مادگها منالبه مایدوبراآپرداخ ان،اتناآ ماد،رسیحّ،خویش ا

وحّ،صاحبح، اپر3 اهیجهقن  ماد باشد،باید مادخود ا هاسادد
 داخ رند 

رهبهلو آ؛بسیا مهماس الناس،حّ،اد گاها دیشهدینیبرایناساس،
 باشد میالناسمقدمالهی،حّ،الناسوحّ،د صو تتعا ضبینحّ،

 الناس  بایستگی پرداخت حّق 

سجادد،پرداخج انبجهصجاحبالناس هامیتنهاچیهآرهادمی اادحّ،
توا دان اجبجرانح،اس وهیچ اهدیگرآ،حتیشهادتد  اهخدا یه می

                                                            
  530،صتصنیف غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،9
 597،ص9،یالكافی رلینی،2
  البتهمشروطبرا که مادد اخرینوق خودا اام شود 3



918    9315محرم  ۀتوش ره 

بجهمجن گویدد رربالامامحسینمی«تمیرا صا آ»رند شخصیبه ام
قاِتلّن  أالّ  الّناِ   ِفى ّنادِ »:درمود ل   َّمعى ي  ، َعَليهِ  َرج  ل   ِّمن َليَس  َفِاَّنه   َدين 

وت   َرج   َيم 
مردمجیرجهبجراآیجا آمجنامجادهبجه1؛الّنار َدَخَل  ِاالّ  َوفاءً  َله   الَيَّد    َدين   َوَعَليهِ 

النجاسبجهذمجهدا دوبجراآا د،بگو:رسیرهبهمردمبدهکا اس وحّ،شده
 .« یندیشیده،اگررشتهشود،اهردودخخواهدبوداآپرداخ انچا ه

َأَّميَر » رنجد:همچنین،د  وایتیدیگر،موسیبنتمیجرادپجد ش قجرمی
ناِديًا َفنادى َسين ّم  ّن ِاَن ِاّمَرأتيى :الح  يل  . َفقياَل َرج  ل  َعَلييِه َديين  قِبل  َّمَعنا َرج  الي 
بهمنجادآامامحسین 2؛َوّما ِضمان  ِاّمرأة   :ن  يْ َس ح  الَضِمَنت َدينى، َفقاَلّن 
رسیرهبدهکا اس ،پذیردته یس رهد اینسفربجا»درماندادتا دادهد:

همسرمنپرداخ بجدهی»شخصیادمیانیا اناماماظها داش :«ماباشد 
ضما  دن،]اد ظردقهی مو دپذیرش»امامدرمود:«مرابرتهدهگردتهاس  

«   یس

 ـ دفن بدن شهدا در زمین مباح:

اموده  گاه حّ،اد  تای  دینی، وهاآ حیات دمان به اختصاص الناس
ادجمله باید تای گردد؛ مردنا سان یه بعداد بلکه د دگید یوآ دا د؛
اینکه بایدبدنشخصُمردهد دمینزیرزصبیددنشود بههمیندلیر،امام

انشریفقبرره ارربالدمینادبخشیمحرم،سوم ودد  حسین
شهدا و هها شص اداآبهزاضریهو ینوااهرادشده،واق اند حضرت

هدفاماماداینرا ،دوچیهبودهاس :اّولاینکهبدن3خریدا آ مود د هم
                                                            

 513،صفرهنگ جامع سخنان امام حسین گروهحدیثپژوهشکدهباقرالعلوم،9
 791 همان،ص2
 95،ص5،یبا کاروان حسینی محمدجوادلبسی،3
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خودبه اشدهخریدهسردمینمنهرشاند دمینزصبیددن گردد دوما که
 امردمحضرتویا ا ش،انشهادتبعدادرهرردشرطا هاباوبخشیدا ان
ومهما ی ودسهتا احضرتدّوا و موده اهنماییقبرشدیا تبراآ

بهپولش،پرداخ ادپسمرتبهدو ادمینشرط،اینقبالد و مایندپذیرایی
 رردواگذا ا ها

رهانرا ،ایندلیرترینمهمشاید بدنخواس می امامحسینبوده
اد وشنیحکای بهاین،و گرددددنزصبیدمیند شهیدان،بقیهواومنّهر

دا د الناسحّ،اهمی 

 الناس های جبران حّق  روش

الناس احالاینپرسشاساسیمنرحاس رهچگو هوباچه وشیحّ،
 لو  به سؤال، این به پاسخ د   ماییم؟ میجبران  وشرلی  اتوان ذیر هاآ

منرحررد:

 طلبیدن . حاللیت1

تهم ،زیب ، باخوا آ،دددآ،ما ند:الناس،حّ،بهمربوطگناهاند 
للبیدحاللی  یهمردمادبایدتوبه،واستغفا برتالوهابرو یهآ،ودباندخم

گو هاین یهخدا اهد شهادتحتیرردوتوجهداش رهجبرانا ها احقوقو
1رند  میپاک اگناهان

 : کتاب خراش به جهت ـ حاللیت

قمیمحدثبه گوا درد دمالسد گوید:شبیهامییکیادشخصی 
امیرمنهرمرقدرنا د  ااوو د د یاادپد مره ودآ:درمودمیبودم ایشان
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کی:درمودرهدیدخوابد  اپد براد م ودانشبرردیم،ددنمؤمنان
اما  منپیشتالمدالنبهمتعل،مالسیتالمهاألنوار بحاررتابادجلد
انصبحبدهید مالکشبه اانترسری ام؛هرچه دادهصاحبشبه اانبود؛

ادخا هد برنا بردیم،میصاحبشبهتحویربراآ ارتابرهد حالیشب،
ددودیموجلدش وآادگردوزبا وبرداشته اانادتاد،دمین وآمادس 
مابهخوابتالمد به گوا مانپد  ود،انشببرگردا دیم صاحبشبهسپس
 ودآشد وا دخراشانجلدبروادتادشمادس اداألنوار بحارامرود:درمود

حتماً اجلد وآخراشمسئلهبود سالمانجلدگردتم،اما  به اانمنره
1بنلبید حاللی انصاحباد

 الناس  . عجله در جبران حّق 2

رردنوتأخیر ینداختند اداآانهاآجبرانحقوقمردم،تالهاددیگر وش
 سول خدااس   ْسِلِم   َّمْطل  »درمود: ْلم    اْلم  وِسِر ظ  ْسِلم  اْلم  ومسامحه2؛ِلْلم 

«اس  مسلما انبهستمدا د،بدهیپرداخ برتوا اییرهرسیدردارردِنوامرود
صادقشود امامالناستأخیر ماید،دچا تذابمی و،اگرد جبرانحّ،اداین

سرسالپا صدقیام د  اوآخداو درند،حبس امؤمنیح،رهرسی:درمایدمی
ح،جا بادمنادآکیسپس،بریهد خونهایش گادرهد حّدآدا د؛می گاهپا

او ودچهرمدتبهگاهانررده حبس امؤمنح،رهاس ستمگرآاین،رند: دا
 3ببر د اتشبهسوآسپسرنندوتوبیخ ا

 : قلم یك برای ـ مؤاخذه

محلهمادرمود:د مییاسرآ،محمودشیخحایمرحومبه گوا ،شخصی 
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وسالمد دگیدا اآوبودا استهاخالقیحسناتبهرهرردمید دگیمردآ
سالاوالد داشتنداد،می  ج ااورهچیهآتنهابود؛با شالی بههابود 

 رردتنای اوبهپسرآمهربانخداو دتاررد الهح،حضرتمقدسپیشگاه
بود وشنیچراغهمچونخا وادهبراآپسراین شددلشادبسیا  عم ،ایناد
 الفرانتقدیرولیبود د؛خوشحالید العادهدوقرنا شد ماد وپد ره
سند کرود شد دتاجهتالجشاددمانرشیدوالباآمریضیاستا هبه

شیخمرقدک هدیبابویهابند  ااوو د د یااددوادده]سالگی ویاددهبین
 ررد دددنصدوق
خوا دنقرانبراآ اقرانقا یانادیکیدرد د،بهتالقهشدتاتربرپد 
ومیدرد دمرقدرنا  ودهرپد  ررداجیرلفر وحشادآجه   د 

بهوقتی ودکی گش برمیسپسگریس ومیلفرکخاسربر اساتتی
گف اوبهقرانقا آ د ،درد دقبرسر خواببه ادرد دتگذشتهشب:

 هگردتم؛هابچهادیکیادخود ویسکیمد سهد :بگوپد مبه»:گف دیدم 
 ااتمراام مؤاخذهمو دقلمانجه بهارنون ا پولش هودادماوبه اان

« بده
بهوامدتهرانبهسرت بهشدو ا اح العادهدوقخواباینشنیدنادپد 
دوس درد دشباره الفلیرردتقاضامد سهمدیرادو د کرودمد سه

ادوخواس  اقلمصاحبپد رند معردیداده،رودرشبهخود ویسوبوده
1شود  اح مؤاخذهاداخرتد تارردکپا اخویشکرودقلم،انحّ،

  . برگرداندن اموال3

اگررسیحقوقمالیبرذّمهخویشدا د،بایدان ابهلو رامرپرداخ 
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گوید:دوستیداشتمرهمی حمهه،اداصحابامامصادق ماید تلیبنابی
امامصادقراتبدیوانبنی اد منگف : به بود  براآمنوق بگیر  امیه

وخدم امام شس   ررد سالم وقتی دتیم، وق گردتم  امام  اد ]براآاو
سپسگف :ددایتانشوم!مند دیواناینقوم،راتبهستمومالدراوا یاد

امرهاناموالادرااامدهاس  امامدرمود د: پرسیدهد یایشان صیبمشدهو
بانگندود اگربنی برایشانبنویسندوخرایجم رنندیا ره امیهرسا ی ا

ررد دواگرمردما ان اجماتتشانحاضرباشند، داشتند،حّ،ما ازصب می
دستشا د   ا ا چه جه چیهآ رنند،  ها اس ، دستشان د  ا چه اس ،با ن

یابند  می
من براآ مهلکه  این ]اد خروجی  اه ایا شوم! ددایتان ررد: ترض جوان

رنی؟گف :ا آ امامدرمود د:ادهس ؟امامدرمود د:اگربگویم،تمرمی
 ا مالی صاحب اگر شو  خا ی او دآ، دس  به ا ان دیوان د  ا چه همه

ومنبراآتو هدخدا1صدقهبدهشناسی،شناسی،بهاوبادگردانواگر میمی
گوید:جوان،مدتیسرش اپایینا داخ رنم  اوآمیبهش  اضما  می

دهم وبعدسرش ابلندرردوگف :ا ااممی
گوید:جوانبامابهرودهبرگش وادهرچهداش ،حمههمیتلیبنابی

دستو امام دتا ررد خا یشدوحتید مو دلباسیرهد بدنداش ،لب،
مادوستانچیهآ وآهمگذاشتیمولباسیبرایشخریدیموپولیبراآمخا ی
تیادتش به چندماهیبیشترلول کشیدرهمریضشد  اودادیم  د دگیبه
 دتیمرهد حالجاندادنبود چشمش ابادرردوبهمنگف :تلی!بهخدا

شانوداررد د پسادمدتی،ُمردومااو ابههقسم!دوس شما)امام(،بهوتد
خاکسپردیم 
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 سیدم،تا ظرحضرتبهمجنادتجاد، وقتید مدینهخدم امامصادق
مان سجب بجهدوسجت تمجررجردیم درمود د:اآتلی!بهخداقسم!بهوتده

گفتم: اس گفتیداآپسر سولخدا!خوداو یههنگجاممجرگبجهمجنچنجین
 1  گف

 . وصیت 4

 هالناس،حّ،رردناس  اهمی الناس،وصی هاآجبرانحّ،اددیگر اه
د بلکجهاسج ،مشجهودرجامالًرجربالد  حسینامامسخنوسیرهد تنها

حضرتوجود یهحضرتانیا انسخنووصی   بجردادپجسمسجلم،دا د 
بجنتبیداللهاددا س ،قنعی اخودشهادتدما یرهشدودستگیرشااتا ه

امادهد؛قرا خودوصّیخویشاو دآ،جه به اسعدبنتمرتاخواس دیاد
وصّی »:گف ورردخناب اسعدبنتمردیاد،ابن  پذیرد سعد،بنتمر

 اتموداده :گفج مسجلم  دج مسلم هدوبرخاس سعدبنتمر «بپذیرات
انوبفجروشمراد ههستم،بدهکا رودهد شخصیبهد همهفتصدا کهاّول

سوم یهوبسپا کخابهوبگیرتحویردیادابناد اامجنادهدوماینکه رنادا ا
سجادباخبررودهمردمشکنیپیماناد ااوبفرس وحسینسوآبه اپیکی

 2 یاید رودهبهتا

 : ریال هفده ـ پرداخت

 اقاآ والمسلمین االسالم دوستیمیا صا یانحا  دا اآداشتمگوید:
تیدک هدیرهسیدالشهداءحضرتتاش،العادهدوقوایما یرماالت
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رهجالبیوصی با بودماوزسروددنورفنمتکفرخودم د  د یاادزدیر
پس ودچندولیاس ؛ادادجه هرادبردختالمد رردممیتصو داش ،

:گف اوبهوامدبود، یهاووصّیرهح،تاشقانادیکیخواببهمرگش،اد
رهاس شخصدالنحساببهمربوط یالهفدهام،مغادهدداترادیکیگوشه

بود؛گفتهرهبودلو همانررد د،بر سی ادداتربپردادید  اانادتاده،قلماد
1ررد د  اح ان  جاد ااووبرگردا د دصاحبشبه ا یالهفده
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