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 ها و عوامل شقاوت دشمنان امام حسین زمینه
 *االسالم والمسلمین مصطفی آزادیان حجت

 درآمد

ادجریناسج  قیجامتحّرکبخشواآتظیم،معرد ماجراآتاشو ا،حادته
براآا سانا دیشمند،هجمصجحنهتعلجیماسج وهجمجایگجاهامامحسین

امودا درهبراآحفظدین،بایددجدارا آ مایجدوادتبرت تاشو ابهادمیمی
سادبرگیرد؛یعنجیخجود ابجاهاآمعنوآوا سانجاآصحنهان یهتبرتجاآ

بفهمدد چهحالووضعیتیاس ؛چهچیجهآایناسوهتا یخیمقایسهرندو
1رندوچهچیهآبراآاوالدماس ؟او اتهدیدمی

د این وشتا ،بهد بالپاسخبهاینپرسشهستیمرجهبجاتوججهبجهحادتجه
گردد رسجا یرجهامجامهاوتواملیموجبشقاوتا سانمیتاشو اچهدمینه

 سا د د،مسلمانواهر مادبود د؛اماویا انباودایش ابهشهادتحسین
تلروتواملیچندموجبشدتاا هابهجنگباولّیخدابرخیه دود  های ،

بهتذابسودانالهیگردتا گرد دوادسعادتد د یاواخرتمحرومشو د 
                                                            

 درهنگاسالمی تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومو*
 15ج10،صسخن عاشورایی 21 تلیرضامختا پو قهرودآ،9
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 معنای شقاوت و اقسام آن 

»د لغ ،ادماده«شقاوت» ِقیی ودشوا اسج بهمعناآحالتیسخ «شی
د 1دا د؛رها سان اادپیمودن اهخیر،شایستهورمالمادآومعنجوآبجادمی

»،ادماده«سعادت»مقابر، ِعدی اس رهبجرُسجرو وشجادآقلبجیداللج «سی
شود ا چهد ایناجامجو دشقاوت،بهدو وعد یوآواخروآتقسیممی2دا د 

اصنالحقران،بهمعناآو ودبهدودخو ظراس ،شقاوتاخروآاس رهد 
ِت ّال َتكَلُم َنْفٌس ِإّاّل ِبِإْذِنِه َفِمّْنُهْم َشِقى َوَسعيٌّد »چشیدنتذابالهیاس ؛

ْ
یْوَم یأ

َما اَلذیَن َشُقوا َفِفى الّّناِر َلُهْم فيها َزفيـٌر َوَشـهيٌق  *
َ
ان ودرجه]قیامج  دجرا3؛َفأ

،گروهی دوابدبخ ،گوید گروهی میرسجهبهاجادۀاوسخن سد،هیچ
 جدوبجراآا جاند ا اجا،ددیجراخوشبخ ؛اماا هارهبدبخ شد د،د اتش

 «هاآلوال ی(اس  هاآبلند(وشهی،) اله)دریاد
منجدآادد قرانرریم،سعادتاخروآبهمعنجاآ یجربجهبهشج وبهجره

َما» عماتاناس ؛
َ
امجاا هجارجه4؛ِفيهـا خاِلـِّدیَن  اْلَجَّنـِة  َفِفي واُسِعُّد  اَلِذیَن  َوأ

«خوشبخ وسعادتمندشد د،جاودا هد بهش خواهندما د 
شقاوتوسعادتاخروآ،پیامدباو ها،را هاوسبکد دگیا ساند این

پس5؛َوَمْن یْعَمْل ِمّْثقاَل َذَرة  َشًرا َیَرهُ  * َفَمْن یْعَمْل ِمّْثقاَل َذَرة  َخيًرا یَرهُ »د یاس ؛
اآودنذّ هبیندوهررسهماآرا خیرا اامدهد،ان امیودنذّ ههررسهم

«بیند را بدرند،ان امی
                                                            

»،ذیرواژهواالعالم ةغلالمنجد فی ال لویسمعروف،9 ِقیی « شی
« سعد»،ذیرواژه17،ص9،یمعجم اللغةدا س،بن احمد2
 1ج1 هود،ایه3
 503 هود،ایه0
 3ج7 دلهله،ایه5
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 های شقاوت  عوامل و زمینه

شود،ایناس رهچرابرخیباوجودایمانبهپرسشیرهد ایناامنرحمی
،گمراهوبدبخ و ودقیام ،هما نددشمنانامامحسینپیامبرخداو

شو د؟می
 د:د و یوبیرو ی اتلرشقاوتا سان،بردو وعرلیاس رهتبا ت

بینیوتلرد و ی،امو آاس رهد د ونا سان یشهدا دوشامرجهان
 قجشمهمجید شود ایجنتلجر،اخالق،یعنیاوصافوملکاتد و یاومی
ا دیشجندواخالقیجاتورهمیگو ها تخابسبکد دگیدا دود واق ،ادرادان

ادرودهبرونهمانتجراودرجه»رنند؛رند،تمرمیشاناقتضامیملکاتد و ی
«د اوس  

شودواو ابهاماتلربیرو ی،یعنیامو آرهادبیرونبرا سانتحمیرمی
د؛ما نددشا واجبا دستگاهحکومتیتبیداللهبندیادرهبارنرا آوادا می
وتنمی بهپولومقام،رودیان ا وا ۀ بردباامام،قتر،شکناهتهدیدبهد دان

ررد حسین
د اینمیان،ا چه قشاساسید شقاوتا ساندا د،توامرد و یاس ؛

یمانقوآومبا یاتتقادآمحکمییعنیضعفایمانواخالق؛دیرادردآرها
داشتهواددضایراخالقجیبرخجو دا باشجد،هرگجهدچجا گمراهجیوشجقاوت

 َفال ُهّداَّي  اَتَبَع  َفَمِن »توا دباهمۀتوامرشقاوتمقابله ماید: خواهدشدومی
جشودو هد   هررسادهدای منپیروآرند، هگمراهمی 1؛  َیْشقى َوّال َیِضُل 

باشاات د برابجردسجتگاهداسجدیهیجدرهامامحسینچنان«خواهدبود 

                                                            
  599 له،ایه9
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َبياِيع   اَل  َوِّمْثِليي»ایستادوخطتهتمندآ ابراآهمجهترسجیم مجود: 1؛ ِّمْثَليه   ي 
 یهباامامخمینی«رند هررسیما ندمنباشد،بادردآما ندیهیدبیع  می

د برابرحکوم شاهنشاهیوداسجدپهلجوآالگوپذیرآادحسینبنتلی
قیامرردوبهپیرودآ سید بهدلیراهمی توامرد و ی،دشمناناسالمامرود

 دتاادلری،جنگ رم،ایمان،بینشواخالقپاکجوا جانمجؤمن ااد تالش
ویژهجوا جانیجکمملکج ،اددا نداگرمردموبهخوبیمی ابودساد د ا هابه

توا ندبهد ونرشو  فوذررده،همجه احتیمید ونسس وتوخالیشو د،به
2هاآمعنوآومادآان اچپاولرنند تروت

پردادیم:ترینتوامرشقاوتمید ادامه،بهبر سیمهم

 . ترس1

ترس،یکیاد ذایراخالقیاس  اینصف  کوهیده،مایۀذل ودبجو ی
شود  قنۀمقابرترس،شاات وشهام اسج رجهمیادتادگیا سانوتقب

هاس و جهترینپایۀسربلندآوتظم ا سانترینرلیدپیرودآواساسیمهم
هاآسیاسیواجتماتیوحتیتلمجی، قشجیتنهاد میدانجنگرهد میدان

درمایجد:میقراند با ۀ ادشاات واستقام یا انپیجامبر3رلیدآدا د 
وَن  َهْل  ْل ق  » ْسَنَيْين ِإْحَّدى ِإاَل  ِبنا َتَرَبص  ،ججهیکجیاددوبگوایاد بجا ۀمجا 0؛اْلح 

« یکی)پیرودآیاشهادت( اا تظا دا  د؟

                                                            
 991،ص55،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
اآ، شا ی:اللهالعظمیخامنه سا یددترحفظو شراتا حضرتای    ک:پایگاهالالع2

www.Khamenei.ir
 999،ص9،یاخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،3
 19ج15 توبه،ایه0
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برپایۀمعرد وایمانبهاینکهد تالمهستی،تنهاپناهگاهویا انپیامبر
وبی  اچیه برابرقد تاو دیگراند  بهمؤترحقیقی،خداس و خوبیاتر د،

دید درهد میدان بردبرسردو اهیقرا دا  درهسرا اامهردو،بهش ومی
ن،سعادتاس خشنودآح،تعالیاس ؛ اهیبهسوآشهادتره های ا

ما دنوپیرودآرهانهمباتثادتخا د د یاواخرتو اهیبهسوآد ده
اَلذیَن قاَل َلُهُم »درماید:اس  خداو دد ستایشایمانوشهامِ اهرایمانمی

الّلُه َوِنْعَم الّّناُس ِإَن الّّناَس َقّْد َجَمُعوا َلكْم َفاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم إیماًنا َوقاُلوا َحْسُبَّنا 
مردم)لشکر»]بعضیاد مردم،بها انگفتند:اینهارسا یبود دره9؛اْلَوكيُل 

امااینسخن،بر«ا د؛ادا هابترسید!دشمن(براآ]حملهبه شمااجتماعررده
 «ایما شانادهودوگفتند:خداما ارادیاس واوبهترینحامیماس  

رجهمجو دسجتایشبود جد  یهیا ا یشااعوباایمانداش امامحسین
اآایایا انخود اادمجودهپرسید:ادامامشبتاشو ا،وقتیدینبربرآ

ّد َقيلَ  هِ الّليَو »اآ؟حضجرتد پاسجخدرمجود:وبه ی واستقام ا انپیبرده
يّنِ أستَ س يَ قَعياأل َ  شيَو  األاّل إم فييِه  ّدت  َجيما َو م َف ه  وت  لَ بَ  وّنيى د   ةِ َيينِ الَم بِ  وَن س 
بهخداسوگند!ا ها اادخود ا دموادمودم؛2؛أِّمه ِب حالِ لى َّم إ فَل الِط  ستيناَ  إ

شجدند د ا هاجهدالو انوواالگهرانباصالب واستوا  دیدم ا انبجهرشته
«ا د  رابمن،هما ندرودکبهشیرماد مأ وسومشتاق

رهایمانقوآ،تامرشاات وسعادتاسج ،ضجعفگو هبنابراین،همان
رهایمان یهتامراصلیترساددشمنانخداوشکس وشقاوتاس ؛چنان

شدند جانویتیمجیدرد جدان،دمینجهترسرودیانادد دان،شکناه،مرگوبیوه

                                                            
 579 التمران،ایه9
 959،صلحسینمقتل ا تبدالرداقمقرم،2
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همکا آا هاباتبیداللهبندیادشجد رودیجانبجاوجودا سجالهجها ان امجهبجه
ودتوتادایشانبراآتهیم بهروده،وقتجیبجاتهدیجدهاآتبیداللجهماما

مواجهشد د،باچرخشیتایب،ادمواض قبلیخودتدولررده،تادمجنگ
باولّیخداشد د 

للبی،سججببا آ،تججرس،موجججبخفجج اسجج وشججاات وشججهادت
عناآشهادتیکمل ،اگرم»شود؛سربلندآ،استقاللوادتخا یکمل می

شود د وجاندداررد،انوق هاچگو همی ادهمیدودا س رهبراآا مان
دزدزهوبااستقاللد دگیرنجد؛دیجرامجرگ،دیگجرمجا عیبجرایشتوا دبیمی

 یس  اگرجهاینباشد،دشمناو اادمرگخواهدترسجا دومثجربعضجیاد
هجاییخواهجدشجدرجهد مقابجرل هاوبعضیادمرشو ها،بعضیاددول 

1«دهند دشمنان،ضعف فس شانمی

 . دنیاطلبی 2

َوْاآلِخَرُة َخيٌر *  َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحياَة الُّدْنيا»د یاللبی،ادتوامرشقاوتاس ؛
ْبقى

َ
رجهاخجرت،بهتجرودا یجد؛د حالیولیشماد دگید یجا امقجدممی2؛َوأ

يَو الَشيِقيُ »درماید:میامامتلی«پایدا تراس   َّمِن اعَتَمَّد َعَلى اليُّدّنيا َفه 
«بهرهاس  ،بدبخ وبیهررسبهد یاتکیهرند3؛الَمحروم  

چن اس ؛ گناهان همه  یشه د یاللبی  وایات، برخی انمناب، امامره
ِل  َرْأ   »درمود:صادق ُب  َخِطيَئة   ك  سرچشمههمهگناهان،دوستی0؛الُّدّْنَيا ح 

«د یاس  
                                                            

 515،صسخن عاشورایی 21 تلیرضامختا پو قهرودآ،9
 57ج51 اتلی،ایه2
 101ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،3
 591،ص9،یالكافی رلینی،0



   961  .ها و عوامل شقاوت دشمنان امام حسین زمینه

 

هاباتوجهبهشرایطخود،د گرایشبهد یجاود یاللبی،مراتبیدا دوا سان
ا جدرجهترجیحانبراخرت،سنوحمختلفیدا  د؛برخیچنانشیفتهد یاشده

 جدگید یجوآ اد جدگیحقیقجیبجهشجما او ده،اخجرت اا کجا تنهاهمیند
رنند؛ما ندرفا ومنادقان؛امابرخیدیگر،ممکجناسج بجهجهجاندیگجرمی

هیچتأتیرآد تملکردا ها جدا دوچنجان،ایناتتقادولیاتتقادداشتهباشند،
گروهسوم،رسا یا درهگوییهیچباو آبهقیام  دا  د؛اماسرگرمد یاشده

ولیگرایشا انبهاخرت،رمترادگجرایشبجه،هستندرهایمانبهاخرتدا  د
د یاویاد حّداناس  ادمیاناینمراتب،مرتبۀسومبراآمؤمنان یجهممکجن

 رنندتااداینواظباس وا هابایدمراقباینمرتبهادد یاگراییباشندو یهم
1باالآد یاللبی رسند مرتبهبهمراتب

،برایناسجاس،یکجیادتوامجرمهجمبجدبختیدشجمنانامجامحسجین
با دآاداینادجراداسج  اوسجخ شجیفتهد یاللبیبود تمربنسعد، مو ه

قد تومقجامبجودوبجراآاددسج  جدادنحکومج  آ،بجهجنجگبجاامجام
 ضای داد تبیداللهبندیاد،بهتمربنسعددستو دادتابهجنجگحسین

امامبرودوایند حالیبودرهوالی  آ ابهاوواگذا رردهبود؛ولیتمربن
سعدد ابتداتذ او د ابجندیجادگفج :پجس،درمجانحکومج  آ ابجهمجا

دتجرساینکجهمبجادابرگردان تمربنسعد،د خواس مهل رردو ودبعجد،ا
2والی  آ ااددس بدهد،پذیرد  

مردمرودهمیدرددقد پاسخامامحسین د با ه وب  »گوید: ل   الَناِ   ق 
ْم  َّمَعَك  ه  توقلب 3؛َعَلْيك َوَأْسَياف  تلیه شمشیرهایشان ولی تو، همراه هایشان

«اس  
                                                            

 599،صمصباح یزدی(الله محمدتقی  اخالق اسالمی )برگرفته از آثار آیت حسنصادقی،9
 935،ص55،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 911 همان،ص3
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 ویسد:د توضیحپاسخدرددقمیاستادمنهرآ
اآرهمحکوم وشربراو ؤسابود ددق ظرتامهمردم اگف ؛تامهدرد»

اآ داشتند   د حقیق ،معناآجملۀدرددقایناسج رجهدلوادخودا اده
را هاس ،حارِممعهولاس ؛ولیشکمشاناینهاباتواس ،ولیدلشانهیچ

جنگند،دلخودشانمی دوبهامرشکم،باابادشمنانتواس  اینهابندۀشکم
1« د اقبراداینکهباتوبانگ

 ودتاشو اد با هاتا د یاگراییدرمود:امام
اآمردم!خداو دد یا امحردناودوالقرا داد   رهاهرخویش اتغییر»

خو ده،رسیاس رهدریجبسادد مغرو وگولدادهووضعشان ادگرگونمی
بدبخ ،رسیاس رهمفتونانگجردد اآمجردم!د یجاشجما اد یا ابخو دو

رهبروآلم رند،او ا فریبدرههررسبدوتکیهرند، اامیدشساددوهران
ایدرهخشمخجدا اپیمانشدهبهیأسو اامیدآرشا دوشمااینکبهامرآهم

بجرشجمادجروبرا گیختهوبهسببان،خداادشمااتجراضرجردهوزضجبش ا
2«درستادهاس  

 وفایی شکنی و بی . پیمان3
هاآاجتماتی،پایبندآبهتعهداتاس  اتتمجادترینا دشیکیادبدیهی

 ودوهاآمهجمد جدگیجمعجیبجهشجما مجیمتقابرادرادجامعه،ادسجرمایه
شکنی،گناهیاس ره شجتهالمینجانواتتمجادتمجومی اپجا ه مجوده،پیمان

قرانرجریمیکجیاداوصجافابجرا ورند بناآ وابطاجتماتی اسس میدیر
رسجا یرجهبجه3؛عاَهـُّدوا ِإذا ِبَعْهِّدِهْم  َواْلُموُفوَن »دا د؛ یکان اوداآبهتهدمی

                                                            
 99ها(،ص)یادداش 9،یحماسه حسینی مرتضیمنهرآ،9
 1،ص51،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 577 بقره،ایه3
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 « مایند تهدخود،هنگامیرهتهدبستند،ودامی
ویژگی اد اس همچنین، تهد و اما    تای   ستگا ، مؤمنان :هاآ

ا ان9؛َواَلذیَن ُهْم َِْلماناِتِهْم َوَعْهِّدِهْم راُعوَن » اما  و  اره خویش تهد و ها
«رنند  تای می

اتظم میپیامبر و2؛ال ِديَن ِلَمن ال َعهَّد َله  »درماید: تهد به ره رسی
رمیکیاددهددس اینتعبیر، شانمی«پیمانخودپایبند یس ،دین دا د 

 َأَداء   الِّديِن  َأْصل  »درماید: یهمیتلی3همدین،وداآبهتهداس  ا رانم
َّماَّنةِ  ود َواْلَوَفاء   اأْلَ ه  و یه«اساسدین،اداآاما  ووداآبهپیماناس  0؛ِباْلع 

د درادآدیگرمی وِّمن  ِباللِه َوالَيوِم اْلِخِر َفلَيِ  ِإذا َوَعَّد »درماید: 5؛َّمن كاَن ي 
رسیرهدا اآ«رسیرهبهخداوقیام باو دا د،بایدبهتهدخودودا ماید 

دهدوانشکنی میگاهبهخوداجادهپیمانمنشوخصل ودادا آباشد،هیچ
6دا د  ا شا ۀضعفودبو یمی

هها  فرادشکنیبود حدودهیادهیکیاداوصافمشهو رودیان،پیمان
بیع واتالمودادا آررد د؛اماد  های ،حضرتمسلما هاباحضرت
د  ودتاشو ارودیان ابهسبب قضبیع وامامحسین7 اتنهاگذاشتند 

شکنی کوهشررده،درمود:پیمان
                                                            

 3 مؤمنون،ایه9
 51،صمشكاة األنوارلبرسی،حسنبنتلی 2
 915،ص9،یاخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،3
 95ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،0
 919،ص9،یالكافی، رلینی5
 910ج919،ص9،یاخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،6
،صحسیین قییام؛سجیدجعفجرشجهیدآ،991،ص1،یپیشوایان هدایت گروهمؤلفان،3
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وَّنا َواِلِهيييَن، »    م  َهييا اْلَجَماَعيية َوَتَرحيياا! ِحيييَن اْسَتْصييَرْخت  ييْم َأَيت  ييا َلك  َتبا
ْم َعَلْيَنا َسْيًفا َلَنا ِفي وِجِفيَن؛ َسَلْلت  ْم ّم  ْم َعَلْيَنا َّنياًرا   َفَأْصَرْخَناك  ْم! َوَحَشْشت  َأْيَماِّنك 

وف، َوَشيَجت   اْقَتَّدْحَناَها َعَلي م َّمعير  ْم!؛... َاَجل َواللِه! َالَخذل  ِفيك  ِوك  ِوَّنا َوَعّد  َعّد 
ص   م، َوَتواَرَث َعَليه ا  ك  وق  ر  م، َوَغِشيَيت َعَليه ع  ك  وب  ل  م، َوَّنَبَتت َعَليه ق  ك  وع  ر  م َوف  ك  ول 

َلًة ِللغاِصِب  ك  م َاخَبَث َثَمَرة َشًجى ِللّناِ  َوا  نت  م َفك  ك  ور  ّد  مردم! نجگآا1   ؛ِبِه ص 
یخودخوا دیجدوهنگجامآوحسرتبرشمارهبااشتیاقما ابهسوآوخوا 

بهسوآشماامدیم،شمشیرهاآخویش ابهرهد خواستتان ااجاب رردیمو
مارشیدید   چراتهدوپیمانخود اشکستید؟ا آ،بهخداسجوگندرجهآ و

براناستوا شده،تنهتانو یشهشکنی،تادتدیرینهشماس ره گاینپیمان
هایتانبااینتجادِت کوهیجده شجد مجودهووشاخهشماان ابها ثبرده،دل

هایتانباانمملوگردیدهاس  بهانمیوه امبا کشبیههستیدرهد گلوآنهسی
«اشگیررندود رامزاصبستمگر،شیرینوگوا اباشد دیدهبازبان  ج

بی رودیان امامبرخالف اصحاب و یا ان سرودا، بر لحظه اخرین تا
د د د امامپیمانخودما د دوجانخویش اتاشقا هدداآحضرترر

هما امنیا ا یباوداتر]بهتهدخویش »شبتاشو اد با هیا انخوددرمود:
2«شناسم ادیا انخودسراغ دا موبهترادایشان می

د شبتاشو اباسجخنا یاسجتوا ،ودجادا آخجود ااتجالمیا انامام
بهخداسجوگند!مجادسج ادیجا آتجو»ررد د؛چنا کهسعدبنتبداللهگف :

دا یمتاد پیشگاهخداو دتاب رنیمرهحّ،پیامبر اد با هتجومراتجاتبر می
بد م ااتشددهشومو مودیم بهخداسوگند!اگربدا مرههفتادمرتبهرشتهمی

                                                            
  3،ص51،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
 19ص،مثیر األحزان ما، ابن2
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دا موپجسادرنند،بادهمهرگهدس ادیا آتوبر مجیوخارسترم اد دهمی
دا ماینمجرگ،یجکبجا رهمیشتابم؛د صو تیشدن،بهیا ی میهربا د ده

1«پایانخدااس  بیش یس وپسادان، عم بی
ایثا وودادا آبا د،مظهرحضرتتباس،د میانیا انامامحسین

خوا یم: امۀایشانمیاس  د دیا ت
گواهی2   ؛ الَنِبي ِلَخَلِ   َوالَنِصيَحةِ  َواْلَوَفاءِ  َوالَتْصِّديِق  ِبالَتْسِليِم  َلَك  َأْشَهّد  »

،مقامتسلیموتصدی،،درد دپیامبردهمبراآتوره سب بهحسینمی
«وودادا آوخیرخواهی اد حّدرمالداشتی 

تججادآتبججاس،یعنججیتججاشججهادتیّکججه


بججادآتبججاس،یعنججیتشجج،،یعنججیپججاک


 ججوادآتبججاس،یعنججیبججاشججهیدانهججم


 ججوادآتبججاس،یعنججییججک یسججتانتججک


تباس،یعنجی  جگسجرخپجرچمتشج،


وخججمتشجج،یعنججیمسججیرسججبهُپججرپججیچ


جوشججیدنبحججرودججا،معنججاآتبججاس


3تشنه دجتنتجاخجدا،معنجاآتبجاسلب


  . لقمه حرام4
ترینتوامرهالرج ا سجانو،مالحرام اادبه گمرحوممالاحمد راقی

درمایجد:رنجدومیمییمعردآوُاخروآترینما   سیدنبهسعادتد یومهم
بخو دنمالحجرامبجودهوارثجرا د،بهسبرهبههالر  سیدهیبیشتررسا »

یا د،بهواسنهاناسج    رسجرهاددیوضاتوسعاداتمحرومما دهیمردم
اسج رجهبنجدگان اادیحاجابدا درهخجو دنحجرام،اتظمیرهتأمررند،م

 «اتصالبهتالما وا  آاس برایترما عآوصولبهد جهابرا ]بادداشته وقو
                                                            

 همان 9
 ،دیا تحضرتتباسمفاتیح الجنان شیختباسقمی،2
 991،صفرهنگ عاشورا جوادمحدتی،3
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حرام وییدهشدهباشد،رهادلقمهی،دلآا »درماید:یایشاند ادامهم
ادمالمردمبههم سیده ره  ا قابلی ا وا تالمقدسراا؟و نفه و راا

را ؟چگو هپرتولمعاتتالم و ،بهباشد،بامرتبه دیعهُا سباپرو دگا چه
آوصفاادبراییهگرپایررده؟ورکحرام،ان اتا یآتابدرهبخا زذایدل

1« مودهباشد؟کثاداتمالمشتبهان االودهوچررهرشودی فسحاصرم
بجسسجودان،اّمآپجساد ود»امجدهاسج :د شرححال سولخدا

آدرستاد حضرتظرف ابجهوادنا  سولخداآبراآتبداللهظرفشیر
اي؟اّمتبداللهگف :ادراااو دهپیغامدرستادره:اینشیر اآبادگردا دوبهو

اي؟اّمتبداللجهادگوسفندخویش سپسدرمود:ایجنگوسجفند اادراجااو ده
ان ود،اّمآام سجپس،ایشجانشجیر ااشجامید دجرداگف :ادمالخودخریده

هجوایپیامبرخدا!بهجه گرمآامدوترضررد:اتبدالله هدپیامبرخدا
یبرایتججاندرسججتادم؛اّمججاشججماان اهمججراهپیکججآد،ظججرفشججیر وآود اد

يَل ِااَل َطِيبياً »درمود:بادگردا دید؟پیامبرخدا ل  َاْن اَل َتأك  ِّمَرِت الُرس  َواَل   ِبَذِلَك ا 
ا درهجهحالل خو  دوبهسببهمین،پیامبراندرمانیادته2؛َتْعَمَل ِااَل َصاِلحاً 

«ا اام دهند جهرا  یك،
به گدرسجتادوپیجامآادتلماییکآبرایاهویادپادشاهان،ییک»گویند:

رجهبجهآدادرهایناهو،حاللاس ؛ادگوش انبخو ؛دیرامنان ابجاتیجر
سوا بودمرجهانیبراسباموهنگامصیدان،صیدرردهام،دس خودمساخته

ام اسب اادپد ما ثبرده
ادپادشاهانبهحضو استادمامدیانتالمد پاسخگف :بهیاددا م،یک

ادگوش ایندوبخو ؛منایندوبهاوتقدیمرردوگف :یودوپر دهد یای
                                                            

 593،صمعراج السعادة،یمالاحمد راق 9
 33،ص1،یتفسیر روح البیان اسماتیرحقیبروسوآ،2
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ام استادمگف :سخند با هایندوخودمصیدرردهآپر ده اباسگشکا 
؟انسگ،یدهیودمخآاس رهبهسگشکا یپر ده یس ؛سخند زذای

 یرومندشدهاس ؟بنابراین،اگردرضصید،آ اخو دهتابراید مرغردامپیره
باتیرساختهخودتوسوا براسببه  سیدهادپد تا ثبگیریمایناهو ا

رشیده اخو دهبادمهماناس رهایناسب،تلفردامستمی،صیدرردهباش
1«صیدیادتهاس ؟آ ابراحمرتوآاس ره یرو

اد ظرمعنوآ یهاتا خو دنزذاآحرام،زیرقابرا کا اس  د ذیربه
شود:برخیادایناتا وپیامدهااشا همی

 ـ عدم قبولی عبادات: 

پیامبراتظم ْقَمةَ  َأَكَل  َّمْن »درمود: ْقَبْل  َلْم  َحَرام   ل   َلْيَليةً  َأْرَبِعيَن  َصََلة   َله   ت 
ْسَتَجْب  َوَلْم  ُل  َصَباحاً  َأْرَبِعيَن  َدْعَوة   َله   ت  ه   َلْحم   َوك  ْنِبت   مجاد2؛َأْوَلى َفالَنار   اْلَحَرام   ي 
آشودوتاچهر وددتجااشحراماس ،تاچهرشبقبول میرهلقمهیرس

گرددوهرمقدا رهبجدنا سجانادلقمجهحجرامپجرو شیادتجهیاومستااب م
 «سهاوا اتشوسوختناس  باشد،

 ـ تأثیر بر نسل انسان:

َل   ِإَن »درماید:میامامباقر ْقَبيْل   َليْم   َحيَرام    َّمااًل ِّمْن   ِإَذا َأَصاَب   الَرج    ِّمْنيه    ي 
، َواَل ِصَلة  َرِحم   َحج   ْمَرة  ّد  ِفيِه اْلَفْرج  ِإَّنه    ، َحَتى ، َواَل ع  رسیرهمالحرامبه3؛َيْفس 

ردامادا هجامقبجولاش، هصلة حمش،هیچاش، هتمرهدستشامده، همکه
 «گذا د اشاترمی یس واینلقمه،حتی وآ نفه

                                                            
  11،صانگیز های عبرت سرگذشت،آ محمدمحمدآاشتها د9
 955،ص19،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  130،صیاألمال، شیخلوسی3
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 ـ قساوت قلب: 

يْم »خناببهدشمنانخجویشدرمجود:امامحسین ْم  َّميا َوْيَلك   َأْن  َعَليْيك 
وا ْنِصت  وا ِإَليَ ت  ْم  َوِإَّنَما ْوِليَق  َفَتْسَمع  وك   َكياَن  َأَطياَعِني َفَمْن  الَرَشادِ  َسِبيِل  ِإَلى َأْدع 

ْرَشِّديَن  ِّمَن  ْهَلِكيَن  ِّمَن  َكاَن  َعَصاِّني َوَّمْن  اْلم  ْم  اْلم  ُلك  ّْمِري َعاص   َوك  ْسَتِمع   َغْير   أِلَ  ّم 
ِلَئْت  َفَقّْد  َقْوِلي ْم  ّم  ك  وّن  ط  ِبَع  اْلَحَراِم  ِّمَن  ب  ْم  َعَلى َوط  وِبك  ل  واآبرشجما!چجرا9؛   ق 

خجوا م؛شویدتاگفتا م ابشنوید؟مجنشجما ابجه اه شجددرامیخاموش می
شجو دگانیادتگانوهررهسرپیچیرنجد،ادهالکهررهادمنپیروآرند،اد اه

هایتاند حرام،خواهدبودوهمۀشماسرپیچیدا یدو اشنوایید؛دیرابخشش
هجاآشجماُمهجرددههایتانادحرامُپرگشتهوخجدابجردلهوشکممنحصرشد

«اس  

                                                            

 3،ص51،یبحار األنوار؛محمدباقرمالسی،1،ص9،یمقتل الحسین خوا دمی،9


