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سرگذشت پیوستگان و جاماندگان از کاروان امام حسین
*

حجتاالسالم والمسلمین محمدسالممحسنی  

حجتاالسالم والمسلمین احمدفالحزاده
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مقدمه

کاروان امام حسین در مسیر حرکت از مدینه تا کربال ،با رویشها و ریزشهایی همراه بود .در
این مدت افرادی توفیق یاری امام نصیبشان شد و به کاروان حسینی پیوستند ،اماا در ساوی
دیگر نیز اشخاصی بودند که در عین میسر بودن فرصت و زمینه یاری سیدالشهدا  ،از پیوساتن
به قافله حسینی بازماندند و از یاری آن حضرت محروم شدند 2.در این مقاله به سرگذشت برخی
از پیوستگان و جاماندگان از قافله حسینی اشاره میشود.
پیوستگان کاروان حسینی
َ
ُ
 .1زهیر بن قین

َ
ُزهیر بن قین از مکه به سوی عراق بازمیگشت ،اما در راه عراق با کاروان سیدالشهدا هممسیر
شدُ .زهیر عثمانی بود؛ یعنی معتقد بود عثمان مظلومانه کشته شاده اسات و قااتالن او در صا
یاران علی بودند؛ از اینرو دوست نداشت که با اماام حساین در یکجاا توقا کناد .در
منزل َزرودُ ،زهیر مجبور شد با امام حسین در آنجا توق کند ،اما او در یک طار و اماام
* دکتری فلسفه اسالمی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.
** دکتری تاریخ اسالم.
 .1ص « :۴ :خداوند کسانی را دوست میدارد که در راه او پیکار میکنند گو یی بنایی آهنیناند».
پژوهشنامه ااوه را،

 . 2برای مطالعه بیشتر درباره منااب و مساتندات مطالاب مقالاه ر.ح :محمدساالم محسانی،
فصلهای اول و دوم.
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در طرف دیگر خیمههایشان را برپا کردند.
 .1/1دعوت امام حسین

َ
ُ
از زهیر بن قین

امام حسین قاصدی را به سوی ُزهیر فرستاد و او را نزد خود دعوت کرد .مردی از قبیلهه فهزار از
همراهان ُزهیر میگوید:

ما بر سر سفره غاا بودیم که فرستاده حسین وارد شد و به ُزهیر گفت« :امهام مهن را بهه دنبهال
شما فرستاده تا نزد او بیایی» .در ایهن هنگهام مها ههر رهه در دسهت داشهتیم ،انهداختیم و رنهان
ْ
َ
شگفتزده شدیم که گویا پرندهای روی سر ما نشسته استَ .دلهم بنت عمرو ،همسهر زهیهر او را
تشویق کرد و گفت« :پسر رسولخدا تهو را خواسهته و قاصهدی را بهه دنبالهت فرسهتاده ،تهو
نمیروی؟ سبحانالله! برو سخنانش را بشنو و بعد برگرد»ُ .زهیر به خیمه حسهین رفهت ،امها
طولی نرشید که با رهره شادمان و درخشهان بازگشهت و بهه همراههان خهود گفهت« :ههر کهس
1
دوست دارد به دنبال من بیاید ،وگرنه این آخرین مالقات ما خواهد بود».

ُ
 .1/2ایثار و فداکاری زهیر در حمایت از امام حسین

ُزهیر در شب عاشورا ،از نخستین اصحاب امام بود که اعالم وفاداری نمود و بهه آن حضهرت
عرض کرد« :به خدا سوگند! دوست داشتم که کشته میشدم ،سپس زنده میگشتم و باز تها ههزار
بار کشته میشدم؛ اما خداوند به این وسیله ،کشته شدن را از شما و جوانهان اهلبیهت شهما دفهع
2
میکرد».
ُ
اخالص ،فداکاری ،رشادت و توانایی زهیر موجب شد امهام حسهین در روز عاشهورا او را بهه
عنوان فرمانده جناح راست لشرر َ(م َیمنه) تعیین کند و فرماندهی بخش عظیمی از سپاه را بهه وی
بسپارد 3.او هنگام نماز ظهر عاشورا همراه سعید بن عبدالله حنفهی ،جهان خهود را سهپر تیرههای
4
دشمن کردند تا امام حسین نماز بخواند.
ُ
 .1احمد بن یحیی َبالذری ،أنسواب األشوراف ،ج  ،3ص  378و 379؛ احمهد بهن داود دینهوری ،األخبوار الطووال،
ص 246و 247؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص 396؛ محمد بن محمد مفید ،اإلرشواد ،ج ،2
ص 72و.73
َ ُ
 .2احمد بن یحیی بالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص 393؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص419
و 420؛ محمد بن علی ابناعثم ،الفتوح ،ج  ،5ص 95؛ محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  92و .93
ُ
 .3احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص 395؛ احمد بن داود دینهوری ،األخبوار الطووال ،ص 256؛
محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص .422
 .4ر : .محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص .441
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متتن دستتته ت پرپتتر لتتزار حستتیند

متتن شتتمو تتروزاا شتتب تتار حستتیند

من بنج ق تذ مترگ ر تتار حستیند

1

متتن عاشتتخ د باختتته و تتار حستتیند

ُ
 .2ح ّر بن یزید ریاحی

ُ
ح ّر ،نخستین کسی بود که راه امام حسین را بست و آن حضرت را از رفهتن بهه سهوی کوفهه و
برگشت به مدینه و مره بازداشت ،اما هنگامی کهه قسهاوت و بیرحمهی سهپاه ابنزیهاد را دیهد و
متوجه شد که آنها تصمیم دارند امام را به شهادت برسانند؛ از لشرر کوفه جدا شد و خهود را
به سپاه سیدالشهدا رساند و اظهار ندامت و پیشیمانی کرد.
َ
ُمهاجر بن اوس در روز عاشورا ،وقتی او را با وضع غیر عادی دید؛ پرسید« :بهه کجها میخهواهی
ُ
بروی؟ آیا میخواهی حمله کنی؟» .ح ّر پاس نهداد و لهرزه سهختی انهدامش را گرفهت .مههاجر
ُ
گفت« :اگر از من بپرسند شجاعترین مرد اهل کوفه کیست ،تو را نام خواهم برد؛ .ای ح ّر! امهروز
ُ
ره پیش آمده است که تو را با این حال میبینم؟» .ح ّر جواب داد« :به خدا قسم من امروز اختیار
دارم که یا بهشت را انتخاب کنم یا جهنم را و به خدا قسم اگر ترهتره یا سوخته شوم ،هیچ مقام و
موقعیتی را جز بهشت انتخاب نمیکنم» .این سخن را گفت و اسبش را به طرف خیمهههای امهام
حسین راند و به آن حضرت عرض کرد« :آیا توبه من قبول میشود؟» .امام حسین فرمود:
2
«آری؛ خدا توبه تو را میپایرد و تو در دنیا و آخرت آزاده هستی».
تتا دلتتد در حتترم قتترب ت ابتتر راهتتی

رتتی زا بتته بر تتر ز وبتت دم هتتی

به س باه دو صر ب ه نه میبخرتی

من بیچتاره چته ستازم بته ترارم بتاهی

ر ش د عمر شبی ،با ام ا شب تذرد

3

صتتبظ ر تتاد بتتر رم چتته شتتب ب تتاهی

به جز این دو نفر که سرنوشت مشهوری دارنهد ،بههرغم تهالش زیهاد دشهمن بهرای جلهوگیری از
پیوستن یاران آن حضرت در کوفه به سپاه کربال ،اما عدهای جان خود را به خطر انداختند و شهبانه
از مسیرهای بیابانی خود را به اردوی امام حسین رساندند یا در کهربال از سهپاه ابنزیهاد جهدا
 .1شاعر غالمرضا سازگار.
ُ
 .2احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص  397و 398؛ احمد بن داود دینهوری ،األخبهار الطهوال ،ص
256؛ محمد بن جریر طبری ،تاری الطبری ،ج  ،5ص  427و 428؛ محمدبن علی صدوق ،األمالی ،ص 159؛
محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  101ه .99
 .3شاعر حاج غالمرضا سازگار.
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شدند و به امام حسین پیوستند .برخی دیگر نیز اگر ره دیر به کربال رسیدند ،ولی با سپاه عمر
بن سعد درگیر شدند و به شهادت رسیدند که در ادامه به سرگاشت برخی از آنها اشاره میشود.
ّ
عجالنی و برادرش أبوالحتوف
 .3سعد بن حرث أنصاری

این دو برادر از گروه خوارج بودند که برای جنگ با امام حسین  ،به سپاه عمر بن سعد پیوسهته
ناصر فینصرنا؛ آیها کسهی هسهت
بودند؛ اما هنگامی که صدای امام را شنیدند که میفرمود« :أ
س
که ما را یاری کند» و نیز وقتی صدای ناله بچه ها را شنیدند ،خون غیرتشان به جوش آمهد و بهه
1
کمک امام رفتند و در دفاع از امام دو نفری جنگیدند تا هر دو به شهادت رسیدند.
 .4جابر بن حجاج

جابر ،قهرمانی شجاع از قبیله تیم و مردی دلیهر و اندیشهمند بهود و از مسهلم بهن عقیهل پیهروی
میکرد .پس از آنره مردم دست از یاری مسلم برداشتند و او دستگیر شد ،جابر در میان قبیلههاش
پنهان شد و رون شنید که امام حسین به کربال آمده است؛ همراه عمهر سهعد از کوفهه بیهرون
آمد و پیش از شروع جنگ فرصتی یافت و نزد امام حسین آمد و بهه امهام پیوسهت .آنگهاه
همراه ایشان تا روز عاشورا ماند .هنگامی که جنگ درگرفت ،به حضور امهام حسهین رسهید و
2
آنقدر جنگید تا به شهادت رسید.
 .5حارث بن امرء القیس

حارو ،از کسانی بود که همراه سپاه عمر سعد از کوفه بیرون آمد تا به کربال رسهید .هنگهامی کهه
عمههر سههعد و یههارانش ش هرایط امههام حسههین را نپایرفتنههد و عبیداللههه بهها رفتههار سههتمرارانه و
جنایترارانه ،آب را بر آن حضهرت و یهارانش بسهت؛ خهود را بهه امهام رسهاند و همهراه یهاران
کندیاش ه که رهار نفر بودند ه به امام پیوست .حارو در تیراندازی ،سرآمد دوران خهود بهه
شمار میرفت .او پیوسته با آن حضرت بود و هنگامی که جنگ آغاز شد ،با کسانی که پیشهاپیش
3
امام حسین حرکت میکردند؛ همراه و در حمله نخست به شهادت رسید.
 .6قاسم بن حبیب بن ابیبشر

وی مردی دالور ،پرهیزکار و دیندار بود که همواره شبها را به عبادت و شب زندهداری میگاراند
 .1جمعی از نویسندگان ،مع الرکب الحسینی ،ج  ،4ص .329
 .2همان ،ص .158
 .3همان ،ص .183
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و این ،رمز موفقیت و توفیق او برای حضور در کربال بهود .وی بهه شهجاعت و قهرمهانی شههرت
داشت و در راه والیت و ایمان استوار بود .او که در شمار شیعیان کوفه بود ،همراه آنهان بهه کهربال
آمد و به یاران امام پیوست و تا هنگام شهادت در کنار امام خود بود .در زیارت ناحیه مقدسهه
1
بر وی رنین درود فرستاده شده است« :سالم بر قاسم بن حبیب ازدی».
 .7عمرو بن قرظة أنصاری

وی ،محدو و فقیه و پدرش ،از یاران امیرالمؤمنین بود که به همراه ایشهان از مدینهه بهه کوفهه
آمده بود .پدرش به فرمان امام علی  ،فرماندار فارس بود .عمرو پیش از آنره در روز هفتم امام
حسین را محاصره کنند ،به امام در کربال پیوست .امام حسین که به علهم و توانهایی او
مطمئن بود ،او را برای گفتگو با عمر بن سعد فرستاد .نتیجه مااکره او با عمهر سهعد جلهوگیری از
جنگ بود تا هنگامی که شمر به کربال وارد شد و دسهتور آورد کهه بایهد بها حسهین بهن علهی
بجنگند .او در روز عاشورا از امام اجازه گرفت و به میهدان رفهت ،رجزخهوانی کهرد و پهس از
جنگی مردانه بر زمین افتاد .هنگامی که امام حسین بر بالینش حاضر شهد ،از امهام سهؤال
2
کرد« :آیا من یار وفاداری بودم؟» امام فرمود« :بله؛ تو در بهشت در کنار منی».
ّ
 .8هفهاف بن مهند راسبی بصری

او یری از قهرمانان شجاع بصره و از شیعیان مخلهص و از یهاران امیرمؤمنهان بهود و در همهه
جنگهای آن حضرت شرکت داشت .او پس از نماز عصر بهه کهربال رسهید و پرسهید« :حسهین
کجاست؟» .هنگامی که ا ری از امام نیافت ،به سوی عمر سعد رفت و از مهردم پرسهید« :از
حسین بن علی ره خبر دارید؟» .گفتند« :تو کیسهتی؟» .گفهت« :مهن هفههاف راسهبی بصهری
هستم و بعد از آنره شنیدهام حسین از مره به عراق آمده است ،به یاری وی آمهدهام» .گفتنهد:
«ما حسین و یارانش و کسانی را که به او پیوستند ،کشتهایم و جز زنان و کودکان و پسر بیمهارش ه
علی بن الحسین ه کسی نمانده است .آیا نمیبینی کهه مهردم بهه خیمههها هجهوم آوردهانهد و
سرگرم غارت اموال دختران رسولخدا هسهتند» .هفههاف پهس از شهنیدن خبهر بهه شههادت
رسیدن امام حسین و تهاجم مردم ،شمشیرش را کشید و گفت« :مهن از خانهدان محمهد
3
دفاع میکنم» .آنگاه همانند شیر با شمشیر به آنان حملهور شد تا به شهادت رسید.
 .1همان ،ص .165
 .2محمد بن طاهر السماوی ،إبصار العین ،ص . 155
 .3جمعی از نویسندگان ،با کاروان حسینی ،ج  ،4ص .313
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در تاری معاصر نیز افرادی با زمانسنجی و دقت در تصمیمگیری ،از فرصهت انقهالب اسهالمی
استفاده کردند و خود را به کاروان اهل بهشت رساندند که از آن جمله میتوان بهه شههیدی اشهاره
کرد که در منطقه کارخانه قند ورامین جزء اشرار به حساب میآمد؛ اما با تحول اخالقی به انسهان
دیگری مبدل و با اصرار خودش به جبهه اعزام شد و رند روز از مهرماه سال  61گاشهته بهود کهه
1
به شهادت رسید.
گریختگان از سپاه امام حسین

مطابق آیات قرآن ،کسی حق ندارد از مقابل دشمن فرار کنهد و سهپاه اسهالم را تنهها بگهاارد .ههر
کسی این کار را انجام دهد ،به خشم خدا گرفتار میشود و در آتش است:

َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ
لذ
يا أيها الذين آمنوا ِإذا لقیتم الذين كُروا زحُا فال تولوهم اْلدبار * وملن يلول ِهم يوم ِذ ٍ
ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ِّ ً
َ ُ َ َ ِّ ً ٰ َ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ َّ
َ َ َ
لن ُم َو بلذ َ
باء ِبغض ٍ ِمن الل ِه ومَواه جه
لی ِفذ ٍة فقد
تال أو متِیزا ِإ
دبره ِإال متِرفا ِل ِق ٍ
ِ
َ
الم ُ
صیر؛ 2ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبههرو شهوید،

به آنها پشت نرنید (و فرار ننمایید) و هر کهس در آن هنگهام بهه آنهها پشهت کنهد ه مگهر آنرهه
هدفش کنارهگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی (از مجاهدان) بهوده
باشد ه (رنین کسی) به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جههنم ،و رهه بهد جایگهاهی
است.

در این بخش به بررسی سرگاشت کسانی پرداخته میشود که از سپاه امام حسین
و بعدها به سختی پیشمان شدند.

فرار کردنهد

ُ ُ
 .1عبیدالله بن ح ّر جعفی

ُ
عبیدالله بن ح ّر ُجعفی ،از اشراف و افراد سرشناس کوفه بود؛ اما وابستگی به دنیا و عافیهتطلبی،
سرنوشت او را طوری دیگر رقم زد .او از کوفه خارج شده و در بیابان خیمه زده بود تا در تحوالت
سیاسی خود را بیطرف نگه دارد و مجبور به حمایهت از طرفهداران امهام حسهین یها ابنزیهاد
نشود ،ولی از قضا در مسیر امام قرار گرفت.
 .1خبرگزاری تسنیم« ،زندگی به سبک شهدا» ،1400/04/14 ،کد خبر.2532680 :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2532680/14/04/1400
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 .1/1امتناع از یاری امام حسین

هنگامی که امام حسین در منزل قصر بنی ُمقاتل فرود آمهد ،خیمههای را دیهد و پرسهید« :ایهن
ُ
خیمه متعلق به ره کسی است؟» .گفتند« :متعلق به عبیدالله بن ح ّهر ُجعفهی اسهت» .حضهرت
کسی را فرستاد تا او را دعوت کند .فرستاده امام به خیمه او رفت و گفت« :حسین بن علی
ُ
شما را خواسته است» .عبیدالله بن ح ّر گفت« :به خدا سوگند مهن از شههر کوفهه بهه ایهن خهاطر
بیرون آمدم که نمیخواستم وقتی حسین به کوفه وارد شود ،من آنجا باشهم .نهه ،مهن دوسهت
ندارم او را ببینم و او من را ببیند» .فرستاده امام حسین آمد و جریان را به آن حضهرت گهزارش
ُ
داد .آنگاه امام حسین خودش برخاست و به خیمه عبیدالله بن ح ّر رفت و او را به یاری خهود
دعوت کرد؛ اما او همان جواب قبلی را تررار نمود و از پیوستن به کهاروان سیدالشههدا امتنهاع
کرد .امام فرمود« :حاال که ما را یاری نمیکنی ،پس از خدا بتهرس از اینرهه در کنهار کسهانی
باشی که با ما میجنگند .به خدا قسم هر کس که فریاد ما به گوشهش برسهد ،ولهی یهاری نرنهد؛
1
هال خواهد شد» .آنگاه از نزد او برخاست و رفت.
ُ
 .1/2عبیدالله بن ح ّر تحت تعقیب ابنزیاد

ُ
اگر ره عبیدالله بن ح ّر ُجعفی از مخهاطرات همراههی امهام حسهین پرهیهز کهرد ،امها دیهری
نگاشت که تحت تعقیب ابنزیاد قرار گرفت و به ندامت و حسرت ابهدی گرفتهار شهد .ابنزیهاد
ُ
پس از واقعه عاشورا ،وقتی خبر اشراف و بزرگان کوفه را گرفت؛ عبیدالله بن ح ّهر ُجعفهی را ندیهد.
ُ
پس از رند روز عبیدالله بن ح ّر ،خود نزد ابنزیاد رفت .ابنزیاد پرسید« :کجا بودی پسر حر؟».
ُ
او گفت« :مرید بودم» .ابنزیاد گفت« :مرض قلب داشتی یا مرض بدنی؟» .عبیدالله بهن ح ّهر
گفت« :قلبم مرید نشده بود ،اما بدنم را خداوند منت نهاد و عافیت بخشهید» .ابنزیهاد گفهت:
ُ
«دروغ میگویی .تو با دشمن ما بودهای» .عبیدالله بن ح ّر گفت« :اگر با دشمن شما بهودم ،دیهده
میشدم؛ رون من آدم سرشناسی هستم».
ُّ
در همین حال وقتی ابنزیاد لحظهای از عبیدالله بن حر غافل شد ،او از فرصت استفاده کهرد و از
مجلس بیرون آمد و بر اسب خود سوار شد و گریخت.
ُ
 .1احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشوراف ،ج  ،3ص 384؛ احمهد بهن داود دینهوری ،األخبوار الطووال ،ص250
و251؛ محمد بن جیریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص 407؛ محمد بن محمد مفیهد ،اإلرشواد ،ج  ،2ص 81
و.82
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ُ
 .1/3پیشمانی عبیدالله بن ح ّر

ُ
عبیدالله بن ح ّر از کوفه خارج شد و به کربال آمد .مزار امام را زیارت و اظهار پشیمانی کهرد و
حسرت و اندوه خویش را در قالب اشعاری به این مضمون بیان نمود« :فرمانده خیانترار ،فرزنهد
خیانتپیشه به من میگوید ررا تو با آن شهید جنگ نرردی؟ آری؛ پشیمانم کهه رهرا او را یهاری
1
نرردم .بله؛ هر کس که به موقع توفیق نیابد ،پشیمان خواهد شد».
اگر من تر ارباب وفا کردم ،پشیمانم اگر اینگونه با ساقی جفا کردم ،پشیمانم
من از عمتری بته بتا زاهتر نتا بتردم

من از ب ری به در راه خرا بردم ،پرتیما د

بتته هتتر بتتا پتتا تتذارم بینتتهها بیتتند

هتتتتزاراا چ تتتتره در ینتتتتهها بیتتتتند

 .2هرثمة بن سلیم

هر مه از یاران علی بود که وقتی از جنگ صفین نهزد همسهرش ،جهرداء دختهر سهمیر کهه از
شیعیان علی بود ،بازگشت؛ به زنش گفت« :آیا سخنی شگفت از دوستت ،ابوالحسهن برایهت
ّ
بگویم؟ رون به کربال فرود آمدیم ،قطعهای از خا آن خطه برابرش بر آمد .آن را بویید و گفهت:
«خوشا بر تو ای خا پا ! گروهی از تو به محشر بر آیند که بیحسابرسی به بهشهت درآینهد .او
این علم غیب را از کجا یافته است؟» .همسرش گفت« :ای مرد از این بد دلی دست بهدار؛ زیهرا
ّ
امیرمؤمنان جز حق نگفته است» .هر مه گوید( :رندی بعهد) آنگهاه کهه عبیداللهه بهن زیهاد
نیرویی به پیرار با حسین بن علی و یارانش فرستاد ،من نیز در زمره سواران اعهزام شهده بهودم.
وقتی به گروه حسین و یارانش نزدیک شدیم ،من همان منزلگاهی را که با علی در آن فرود
آمده بودیم و قطعه خاکی را که برخاسته بود و گفتاری را که او گفته بود ،به یاد آوردم و بازشناختم.
از اینرو از ادامه همراهی با آنان نفرتی در خود احساس کردم و بها اسهب خهود ،روی بهه قرارگهاه
حسین نهادم تا خدمتش ایستادم و بر او سالم کردم و آنچه را در این منزلگاه از پهدرش شهنیده
بودم ،به وی باز گفتم .حسین گفت« :آیا تو اینک با مایی یها بهر ضهد مها؟» گفهتم« :ای پسهر
پیامبر خدا! نه با تویم و نه بر ضد تو .زن و فرزند خود را بازنهادهام و بر جان آنان از گزنهد ابنزیهاد
بیم دارم» .حسین گفت« :پس شتابان بگریز تا قتلگاه ما را در اینجا نبینی .سهوگند بهدان کهس
که جان محمد در دست قدرت اوست ،هیچ مردی نباشد که امروز ما را اینجا در قتلگاه ببیند
و یاریمان ندهد ،جز آنره خدایش به دوزخ افرنهد» .گفهت« :از ایهن رو مهن رو بهه راه نههادم و
 .1محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص  469و.470
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گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیدهام نهان شد».
عز ز قرردا ی یست در مصر سخنستنجی
خ د میشمارد خنره صتبظ قیامتت را

1

رارد ور ه بنسی غیر ست

بتارواا متا

چراغتتی بتتز د بیتترار دارد دودمتتاا متتا

در تاری معاصر نیز بسیاری از اینگونه افراد را میتوان مشاهده کرد که نتوانستهاند در لحظهههای
حساس تصمیم درستی بگیرند و به فرموده قرآن ،به دلیل گناهان قبلی ،شیطان آنها را از تصهمیم
ََّ ََّ َ
ين َت َو ََّل ْوا م ْن ُک ْم َي ْو َم ْال َت َقی ْال َج ْم َع ََّ َ ْ َ َ ََّ ُ ُ ََّ ْ َ ُ
ان ب َ
لب ْع ِض
درست بازداشته استِ « :إن ال ِذ
ِ
ِ
ان ِإْما استزلهم الشیط ِ
َما َك َِ ُبوا؛ 2کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه پشت کردند و فراری شدند ،شهیطان آنهها
را به سبب نافرمانی و بدکرداریشان به لغزش افرند» .مسعود رجوی ،سهرکرده منهافقین یرهی از
این افراد است که در ابتدای پیهروزی انقهالب اسهالمی میگفهت« :بگااریهد همچهون گاشهته
ً
صراحتا اعالم کنیم که ما در خطوط ضد امپریالیستی سهربازان یهکدل و یرپاررهه امهام خمینهی
هستیم و در همین رابطه خواستار ایمنی و سالمت هر ره بیشتر امام میباشهیم» 3،امها بهه دامهن
صدام و آمریرا فرار کرد و دست به قتل عام هزاران نفر از هموطنان خود زد.
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