فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

ویژگیهای برتر یاران امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا ا صاری

*

َ َ َ ِّ ْ ْ َ ٍّ َ
قات َ َم َع ُه ر ِّب ُّی َ
ون
قال الله تبارک و تعالی« :و كَين ِمن ْ ِبی
ِ
َ
ُ
َّ
ثیر َفما َو َه ُنوا لما َأ َ
َك ٌ
صاب ُه ْم فی َسبی ِ الل ِه َو ما ض ُعُوا َو َما
ِ
َ ُ
َّ
َ 1
َّ
ْاستکاْوا َو الل ُه ُي ِِ ُّ الص ِابرين»

مقدمه

هر نهضت و انقالبی به یهاران و همراههانی نیهاز دارد تها بها همهدلی و همرأیهی کهه میهان آنهان و
رهبرانشان برقرار است ،اهداف انقالب را محقق کنند .این یاران ستونهای انقالبند و سنگینی آن
را به دوش میکشند؛ از اینرو نهضتهای الهی بدون یاران وفادار شرل نگرفته است .مطابق آیهه
فوق ،انبیای الهی و پیامبر اعظم اصحابی داشتند که در رکابشان قیام میکردنهد و دیهن
الهی را نصرت میدادند .بیتردید نهضت امام حسین در راستای نهضهت انبیهای الههی و بها
هدف استقرار و اصالح دین حق شرل گرفته است .بر این اساس ،سیدالشهداء نیهز یهاران بها
وفایی دارد که این مقاله به ویژگیهای آن بزرگواران اختصهاص دارد؛ شخصهیتهای واالیهی کهه
ِ
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امام حسین در وصفشان فرمودَ « :أ َّمَلا َب ْع ُ
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اّلل َع ِّنى ََ ْیر ًا؛ 2اما بعد ،همانها مهن
أ ْص َْابى َو َ أ ْه َّ َب ْی أ َب َّر َو َ أ ْو َص َّ م ْن أ ْهّ َب ْیتى َف َج َزاكُ ُم ه ّ ُ
یارانی باوفاتر از یهاران خهود سهراغ نهدارم و بهتهر از ایشهان نمیشناسهم و خانهدانی نیروکهارتر و
مهربانتر از خاندان خود ندیدهام .خدایتان از جانب من پاداش نیرو دهد».
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.

 .1آل عمران« 142 :ره بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند .آنها هیچگاه در برابر آنچه
در راه خدا به آنان میرسید ،سست و ناتوان نشدند (و تن به تسلیم ندادند) و خداوند استقامتکنندگان را دوست

دارد».
 .2محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،ج  ،2ص .91
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صفات برجسته اصحاب امام حسین

برای یاران امام حسین

ویژگیهای ممتازی ذکر شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.

 .1ژرفاندیشی در خدا باوری

خداجویی و معنویتگرایی ،از واالترین و زاللترین حاالت آدمی اسهت کهه پیشهوایان الههی در
باالترین درجهه از آن برخهوردار بودهانهد؛ رنانرهه امهام حسهین فرمهودِ « :ر َرَلى ه ِ
اّلل ِر َرَلا َنا
ّ
َأ ْه َّال َْب ْی ِ » 1.سیدالشهداء و یارانش از همه ریز دست بریده و به حق پیوسهته بودنهد؛ رنانرهه
حضرت هنگام خروج از مدینه ،تسلیم شدن خهود در برابهر قضهای الههی را رنهین بیهان نمهود:
«پروردگارا! من به رضای تو ،راضی و نسبت به امر تو ،تسلیم هستم و در مقابهل قضهای تهو صهبر
2
خواهم نمود».
گاشتن از جان و تمام هستی ،به اعتقاد عمیق و ژرفاندیش نیهاز دارد و کسهی میتوانهد بهه ایهن
سعادت دست یابد که از عمق جان ،خدا را باور و به وعهده او اعتمهاد داشهته باشهد .یهاران امهام
حسین  ،رضایت خدا را سرلوحه کار خود قرار دادند و این ایمان ،زمینه همراهی با امهام را
فراهم کرد تا یک شبه ،ره صد سالهای را بپیمایند .عشق امهام حسهین و اصهحاب بها وفهای آن
حضرت به عبادت خداوند نیز ناشی از همین عمق خداباوری است کهه یهک شهب را از دشهمن
برای عبادت فرصت میگیرند و حتی در میان جنگ نیز از نماز اول وقت غافهل نمیشهوند .نقهل
است امام حسین به حضرت عباس فرمود« :نزد آنهان برگهرد؛ رنانچهه توانسهتی ،از آنهان
بخواه که جنگ را تا سپیدهدم فردا به تأخیر بیاندازند و امشب را مهلت بگیر تا در این شب به درگاه
خداوند نماز بگااریم و به راز و نیاز و استغفار بپهردازیم .خهدا میدانهد کهه مهن نمهاز بهرای او و
3
تالوت کتابش (قرآن) و راز و نیاز فراوان و استغفار را دوست دارم».
بنابراین یری از ویژگیهای بارز یاران امام حسین  ،رابطه معنوی با خدا و نیایش در هر حهال و
در همه جا و شرایط سخت جنگ است؛ زیرا عبادت و نیایش با خدا در هر شرایطی برای آنهان در
اولویت بود و آنان این اولویت و تقدم را بها ههیچ ریهز دیگهری معاوضهه نمیکردنهد .اصهحاب
سیدالشهداء نماز و عبادات را تنها ترلیف شرعی و دینی نمیدانستند؛ بلره از آن نیهرو و تهوان
میگرفتند و آن را عاشقانه انجام میدادند .اصحاب در اقتدا به امام حسین  ،اهل تهجد و نمهاز
 .1جعفر بن محمد ابننما ،مثیر األحزان ،ص 41؛ موفق بن احمد خوارزمی ،مقتل الحسین  ،ج  ،2ص .8
 .2محمدصادق نجمی ،سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال ،ص .332
 .3لوط بن یحیی ابومخنف کوفی ،وقعة الطف ،ص .195
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ٌ
شب و اهل استغفار و انابه بودند؛ همانها که خداوند در وصفشهان فرمهوده اسهتِ « :رجلال ال
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كلاة؛ 1مردانهی کهه نهه تجهارت و نهه
قام
الة و ِ
إيتاء الز ِ
ِ
هیهم ِتجارة و ال بیع عن ِذك ِر الل ِه و ِإ ِ
ِ

معاملهای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمیکند».
ایمان و ژرفاندیشی در یاران انقالب اسالمی نیز نمود بسیاری داشهت؛ رنانرهه در وصهیتنامه
شهید سلیمانی آمده است:

سر من ،عقل من ،لب منّ ،
شامه من ،گوش من ،قلب من ،همه اعضا و جوارحم در همین امیهد

به سر میبرند .یا ارحم الراحمین! مرا بپایر .پاکیزه بپهایر؛ آنرنهان بپهایر کهه شایسهته دیهدارت
شوم .جز دیدار تو را نمیخواهم .بهشت من جهوار توسهت ،یها اللهه .معبهود مهن ،عشهق مهن و
معشوق من ،دوستت دارم  ...نمیتوانم از تو جدا بمانم.

2

نماز خواندن سردار دلها در کاخ کرملین در اقتدای به یاران امهام حسهین
وقت در هر شرایط و در هر مران بود .شهریاری 3میگوید:

و برپهایی نمهاز اول

به کاخ کرملین رفته بود و با پوتین قرار داشت .تا رئیسجمهوری روسهیه برسهد ،وقهت اذان شهد.
حاجی بلند شد .اذان و اقامه را گفت .صهدایش در سهالن پیچیهد و بعهد بهه نمهاز ایسهتاد .همهه
نگاهش میکردند .میگفت در طول عمرش رنین لاتی از نماز نبرده است .پایان نمهاز پیشهانی
را روی مهر گااشت و به خدای خود گفت« :خدایا! ایهن بهود کرامهت تهو .یهک روزی در کهاخ
کرملین برای نابودی اسالم نقشه میکشهیدند؛ حهاال مهن قاسهم سهلیمانی آمهدم اینجها و نمهاز
خواندم».

4

 .2ژرفاندیشی در معادباوری

اعتقاد به معاد ،یری از نافاترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و اصالح اوست؛ بهگونههای
که بدون آن هیچ رزمندهای در صحنه دفاع قدم نمیگاارد .برای انسان معادباور ،شوق به شهادت
و لقای الهی ،ارزشی برتر است که برایش لحظهشماری میرند؛ رنانچه امهام حسهین هنگهام
 .1نور.37 :
 .2خبرگزاری فهارس« ،در تهراز خهط مرتهب حهاج قاسهم سهلیمانی ،رهرا و رگونهه؟» ،1399/10/10 ،کهد خبهر:
.13991009000081

https://www.farsnews.ir/azarbaijan-sharghi/news/13991009000081

 .3فرمانده گردان لشرر عاشورا در جنگ.
 .4علی شیرازی ،شاخص،ای مکتب شهید سلیمانی ،ص .41
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حرکت از مره فرمود « :من كَان ب ِاذ ً ِفینا مهجته و م ِّطن ًا علَى ِل َق ِاء ه ِ
اّلل نَ ْف َس ُه َفل َْی ْر َح ّْ َم َعنََلا؛ 1ههر
ّ
َ
َ ُْ َ َُ َ َُ
َ ْ َ َ
یک از شما که مثل ما اشتیاق دیدار خدا را دارد ،آماده حرکت با ما باشد».
بر اساس بینش و در عمیق از معاد و اشتیاق به مرگ است کهه یهاران امهام در شهب عاشهورا
ک َو شَلر َفنا ِبا ْل َق ْت ِ
مد ِه ّ ِّلل الَذی اَكرمنَلا بنَص ِ
َلّ
َلر َ
اشتیاق خود به شهادت را اینگونه بیان کردندَ « :ال َْْ ُ
ْ
ََ
َ
ک؛ 2سپاس خدایی را که با یاری کردن تو ما را گرامی داشت و با کشته شدن همهراه تهو ،مها را
َم َع َ
شرافت بخشید» .بر این اساس یاران امام یقین داشتند که با شهادت ،به رستگاری میرسهند و
جایگاه رفیعی در انتظارشان است .آنان با تریه بر ایمان به آخهرت ،در برابهر زخمههای سهوزنا
شمشیرها و نیزهها و در حلقه محاصره صدها نیروی سهراپا مسهلح ،صهبر و اسهتقامت بهه خهرج
میدادند .این معنا به مررر در اشعار و سخنان آنان در روز عاشورا مطهرح شهده اسهت؛ رنانرهه
عمرو بن خالد هنگام جنگ میگفت:
َ
ال َیتت َ َم
َ
ال َیتت َ َم

َ تتا َ َ ُ
تتذ إ َلتتی َ
التتر َح َم ِن
ِ
َُ ََ َ ََ
َ َ َ
تاا
جتتز ن علتتی ِاْلحست ِ

ََ َ َََ
َ
ََ
تتتاا
م ِلتتتین ِبتتتالرو ِح و ِبالر ح ِ
َ
ُ َ
َ َ
َ َ 3
َما ختَّ ِ ت اللت َ ح لتری التر اا
ِ

«ای نفس بر تو باد حرکت به سوی خدای رحمان؛ تو را به راحتی و زندگی آسان بشهارت بهاد؛ آن
روز (رستاخیز) به نیری پاداش داده خواهی شد».
 .3ژرفاندیشی در والیتمداری

یری از مهمترین ویژگی یاران اباعبدالله  ،عشق فزاینده آنان به ساحت مقدس امام حسهین
است .بسیاری از مسلمانان عصر امهام حسهین بهه آن حضهرت ارادت داشهتند ،امها محبهت
اصحاب امام که ناشی از عمق شناخت آنان بود؛ از مرز محبتهای معمولی فراتر رفتهه بهود؛
بهگونهای که برای آنان جلب رضایت حضرت از همه ریز لاتبخشتر بود.
َ
غتتد عرتتقت ز تتنج را تتاا بتته

ب تی از ختاک ب تت در حقیقتت

عشقورزی یاران امام

وصتتا تت ز عمتتر بتتاوداا بتته
4
خرا دو ه بته از ُملتس ب تاا بته

در قالب گفتار و رفتار آنها نمود پیدا میکرد؛ رنانره سعید بهن عبداللهه

 .1علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،ص .61
 .2سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،مدینة معاجز األئمة اإلثنیعشر  ،ج  ،4ص .228
 .3محمد بن علی ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبیطالب  ،ج  ،4ص .101
 .4باباطاهر ،دوبیتیها،شماره .219
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حنفی در شب عاشورا گفت« :به خدا سوگند! اگر بدانم که کشته میشوم ،سپس زنهده میگهردم؛
آنگاه مرا میسوزانند و خاکسترم را به باد میدهند و این کار را با من هفتاد بار انجام دهنهد ،هرگهز
1
از تو جدا نمیشوم تا آنره در راه تو جان دهم.»...
همراهی اصحاب با اباعبدالله در زمانهای صورت گرفت که دشمنان بها تمهام قهوا علیهه امهام
تبلیغات میکردند؛ در دوره تاریری که کسب بصیرت از توانایی هر انسانی خارج بود و سهربازان
رندهزار نفری دشمن ،نتوانستند حتی اندکی از آن را به دست آورند .وجود تعهداد انهدکی کهه در
رنین شرایطی حق را تشخیص دهند ،نشاندهنده بصیرت فوقالعاده آنان است؛ رنانره نافع بهن
هههالل در شههب عاشههورا گفههتِ « :إنََّلَلا علََلَلى ِنی ِاتنَلَلا و بصَل ِ
َلائ ِرنَا؛ 2مهها همچنههان بههر انگیزهههها و
َ
َّ َ َ َ َ
بصیرتهایمان پایدار هستیم» .امام صهادق دربهاره بصهیرت حضهرت ابالفضهل عبهاس
بَلد ه ِ
ِ
نافذَ الب ِ
كان عمنا العبا بن ع ِلى ِ
ِ
اّلل و أبلَلى
لِم اْلَمان َا َه َد َم َو أبَلى َع ّ
صیرة ُص َ
میفرمایدَ ُ ُ ّ َ َ َ َ « :
َ َ
هید ًا؛ 3عموی ما ،عباس ،دارای بینشی ژرف و ایمانی راس بهود؛ همهراه بها
اء َح َسن ًا و َمضى َش َ
َب ً
امام حسین جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید».
این رابطه عاشقانه با والیت در انقالب اسالمی نیز شرل گرفهت ،زیهرا مهردم ایهران بها شهناخت
عمیقی که از امام خمینی و رهبر معظم انقالب داشته و دارنهد ،همهواره عشهق و دلهدادگی
خود به این دو شخصیت الهی را ابهراز نمودنهد .نمونهۀ ایهن عشهق را میتهوان در مرتهب شههید
سلیمانی جستجو کرد .ایشان در وصیت خویش مینویسد:
برادران و خواهرانم!  ...به دور از هر گونه اختالف ،برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نرنیهد.
است .اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویهران

خیمه ،خیمه رسولالله

کردن این خیمه است .دور آن بچرخید .والله والله واللهه ایهن خیمهه اگهر آسهیب دیهد ،بیتاللهه
الحرام و مدینه حرم رسولالله

و نجف ،کربال ،کاظمین ،سامرا و مشهد باقی نمیماند؛ قهرآن

آسیب میبیند  ...برادران و خواهران عزیز ایرانی مهن!  ...از اصهول مراقبهت کنیهد .اصهول یعنهی
ً
ولیفقیه ،خصوصا این حریم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفهان ،معرفهت؛ خامنههای عزیهز را
عزیز جان خود بدانید. ...

4

 .1علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،ص .80
 .2همان.
 .3نعمان بن محمد ابنحیون ،شرح االخبار فی فضائل االئمه االطهار  ،ج  ،3ص .191
 .4خبرگزاری رسا« ،مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسم سلیمانی» ،1401/01/10 ،کد خبر.705193 :
https://rasanews.ir/fa/news/705193
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رهبر معظم انقالب درباره رابطه عاشقانه میان امت و امام خمینی میفرماید:
در شهری سخنرانی داشتم .بعد از پایان سخنرانی همین که خواسهتم سهوار ماشهین شهوم ،دیهدم
خانمی پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف میزند .گفتم راه را باز کنید تا ببینم این خانم رهه
ً
کاری دارد .جلو آمد و گفت :از قول من به امام بگویید بچهام اسهیر دسهت دشهمن بهود و اخیهرا
مطلع شدم که او را شهید کردهاند .به امام بگویید فدای سرتان ،شهما زنهده باشهید؛ مهن حاضهرم
بچههای دیگرم نیز در راه شما شهید شوند .من به تهران آمدم ،خدمت امام رسیدم ،ولی فرامهوش
کردم این پیغام را به ایشان بگویم .بعد که بیرون آمهدم ،سهفارش آن مهادر شههید بهه ذههنم آمهد.
ً
برگشتم و مجددا خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفتهه بهود ،بهرای ایشهان نقهل کهردم.
بالفاصله دیدم آنرنان رهره امام در هم رفت و آنرنان اشک از رشم ایشهان فهرو ریخهت کهه
قلب من را سخت فشرد.

1

 .4وفاداری

یری از ویژگیهای یاران امام حسین  ،وفاداری است .امام حسین روز عاشورا جان خود را
تقدیم دوست کرد تا بر سهر عههد خهود بها معشهوق ابهت قهدم بمانهد ،امها در مقابهل ،کوفیهان
عهدشرنی کردند و به روی امام شمشیر کشیدند .اصحاب نیز با الهام از سیدالشهداء نه تنهها
بیعت نشرستند؛ بلره بر این عهد و پیمان مقدس همانند کوه ایستادند تا آنجا که امام حسهین
در شب عاشورا به همه یاران خود اجازه داد که جان خود را بردارد و برود ،اما همه اصحاب اعالم
وفاداری کردند .بر این اساس بود که سیدالشهداء در روز عاشهورا دربهاره وفهاداری اصهحاب
ُ
َّ َ َ ْ
َ ْ ْ
ٌ
َ
ْ
َ
خود این آیه شریفه را تالوت کهردِ « :من ال ُمؤ ِمنین ِرجال َص َدقوا ما عاه ُدوا الل َه َعل ْی ِه ف ِملن ُه ْم َملن
َ
َ
ْ
َ َّ ُ َ ْ ً
ْ َْ
ديال؛ 2در میهان مؤمنهان مردانهی هسهتند کهه بهر سهر
قضی ْ ِْ َب ُه َو ِمن ُه ْم َمن َينت ِظ ُر َو ما بدلوا تب
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادهاند .بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضهی دیگهر در
انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند».
سعید بن عبدالله هنگامی که امام ظهر عاشورا و در زیر باران تیرها به نماز ایستاد ،خود را سپر
تیرها کرد و با اصابت سیزده تیر در بدنش بر زمین افتاد و به رهره امهام نگریسهت و عهرض کهرد:
« َأ َو َفی ُ َا ْب َن رس ِل ه ّاّلل؛ آیا به وظیفهام عمل کردم و وفا نمودم؟» .امام در پاس فرمودَ « :وا َل
 .1بیانات در دیدار فرمانده و جمعی از پاسداران کمیته انقالب اسالمی.1368/03/18 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080
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نَ َع ْم َأ ْن َ َأ َم ِامي ِفي ال َْجنَّ ِة؛ 1آری ،تو پیشاپیش من به بهشت خواهی رفت».
یری از مهمترین درسهای عاشورا ،وفای به عهد است که متأسفانه امروزه در عرصههای فهردی،
سیاسی ،اجتماعی و خانوادگی کمرنگ شده است .برخی مسئوالن وعده میدهند که مشهرالت
اقتصادی ،اجتماعی و  ...را برطرف خواهند کرد ،اما در عمل رنین ریهزی اتفهاق نمهیافتهد؛ در
ُ
حالی که قرآن به صراحت دستور میدهدَ « :و َأ ْو ُفوا ب ْال َع ْهد إ َّن ْال َع ْه َد َ
كان َم ِْؤ ًال» 2.اهمیهت ایهن
ِ ِ
ِ
مسئله تا آنجاست که شخصی به امام سجاد عرض کرد« :مرا از تمهام دسهتورهای دیهن آگهاه
کنید» .امام فرمودَ « :و ْ ُل ال َْْ ِّق َو ال ُْْ ْك ُم ِبال َْع ْد ِل َو ا ْل َ َف ُاء ِبال َْع ْه ِد؛ 3حقگویی ،قضاوت عادالنهه
و وفای به عهد» و همه آموزههای دین را در ایهن سهه جملهه خالصهه کهرد .متأسهفانه در جامعهه
امروزی ،وفای به عهد بسیار کمرنگ شده است و برخی مردم بهه وعهدههای اخالقهی و درسهت
خود رندان احترام نمیگاارند و به آن پایبند نیستند .وعده دادن و عمل نرردن نهزد آنهان ،جهرم و
گناه به شمار نمیآید؛ در صورتی که بیاعتنایی به رنین وعدههایی ،هر رند جرم به شمار نیایهد،
از نظر اسالم بسیار نروهیده است؛ رنانره رسولخدا فرموده است« :من كان ََلؤ ِمن ِب ه ِ
َلاّلل َو
َ ْ َ ُ ْ ُ ّ
اْلَ ِر َفلْی ِ
الْی ِ ِ
ف ِإ َذا َو َع َد؛ 4کسی که خدا و قیامت را باور دارد ،باید به عهد خود وفا نماید».
َ
َْ
امروزه وفای به عهد در خانوادهها نیز کمرنگ شده است .زوجین عهد میکنند که پیمان مقهدس
ازدواج را حفظ کنند ،اما این عهد مقدس را میشرنند؛ در حالی کهه یرهی از نشهانههای ایمهان،
َ َّ َ
راع َ
ذين ُه ْم َْلماْاته ْم َو َع ْهده ْم ُ
ون» 5.دادههای آماری گویای
وفای به عهد ذکر شده است« :و ال
ِ
ِ ِ
ِِ
آن است که ریشه اصلی بیش از  90درصد آسهیبهای اجتمهاعی ،خیانهت در خهانواده اسهت و
یری از دالیل افزایش فقر در جامعه ،خیانت و عهدشرنی است 6.در خانوادهای که پدر و مادر به
7
تعهدات خویش پایبند نباشند ،کودکان نیز عهدشرن خواهند بود.
 .1جعفر بن محمد ابننما حلی ،مثیر األحزان ،ص .61
 .2اسرا.34 :
 .3محمد بن علی صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .113
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .364
 .5مؤمنون.8 :
 .6باشگاه خبرنگاران جوان« ،عهدشرنی در خانواده باع فقر میشود» ،1389/09/26 ،کد خبر.7174260 :
https://www.yjc.news/fa/news/7174260

 .7پایگاه اطالعرسانی آیتالله ابراهیم امینی« ،وفای به عهد» ،کد مطلب.624 :
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/624
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پیش ما رسد شکستن ب د ع ر و تا را
قیمت عرخ را ر قترم صتر

ترارد

الله الله

رام ش مکن صتحبت متا را

سستع ری به حم

کنر بار ب تا را

1

 .6ایثار و شهادتطلبی

یری از ویژگیهای یاران امام حسین  ،ایثار و فداکاری است .ایثار به معنای بهال و گاشهت از
حق خود برای دیگران و یا نفع دیگران را بر خود ترجیح دادن است؛ 2رنانره قرآن از مؤمنانی یهاد
َ ُ ْ
َ
لؤِ ُر َ
كلان به ْ
ون َعللی َأ ْْ ُُِله ْم َو َل ْ
لم
لو
میکند که دیگران را بر خویشتن مقهدم میدارنهد« :و ي ِ
ِِ
ِ ِ
َ ٌ
َ
صاصة؛ 3و آنها را بر خود مقدم میدارند ،هر رند خودشان بسیار نیازمند باشهند»؛ زیهرا فهرد
خ
ایثارگر دوست دارد دیگران در نعمت باشند و حتی حاضر است آنچهه را دارد ،در اختیهار دیگهران
بگاارد و از منافع خود رشم بپوشد .از اینروست که امام علی از اهل ایثهار بهه عنهوان اههل
فضیلت یاد کرده استَ « :م ْن وثَ َر َعلَى نَ ْف ِس ِه ْاستَ َْ َّق ْاس َم ا ْل َف ِضیل َِة؛ 4هر که ایثار کنهد ،برازنهده نهام
فضیلت است» .مصداق بارز ایثار ،شهادت است؛ زیرا به تعبیر شهید مطهری خهدمت شههید
به جامعه از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افرندن است تا دیگران در این پرتو که بهه بههای
نیستی او تمام شده ،بنشینند و آسایش یابند و کار خویش را انجهام دهنهد .شههدا ،شهمع محفهل
بشریتند که با سوختن خود محفل بشریت را روشن کردند .اگر این محفل تاریک میمانهد ،ههیچ
دستگاهی نمیتوانست کار خود را آغاز کنهد یها ادامهه بدههد  ...اگهر پرتوافشهانی او نبهود ،همهه
حرکتها متوقف و همه جنب و جوشها راکد میشد 5.بهه همهین دلیهل «و همهین تربهت پها
شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بهود.
خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سهر باختنهد!
6
خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند».
7
در این میان ،شهیدان کربال به عنوان کاملترین الگوهای فهداکاری و ایثهار در راه نجهات امهت،
 .1مصلحالدین عبدالله سعدی شیرازی ،کلیات سعدی ،غزل شماره .6
 .2امانالله صفوی ،کلیات ،روش،ا و فنون تدریس ،ص  305و .306
 .3حشر.9 :
 .4علی بن محمد لیثی واسطی ،عیون الحکم و المواعظ ،ص .436
 .5مرتضی مطهری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،24ص .445
حالله موسوی خمینی ،صحیفۀ امام ،ج  ،21ص .93
 .6سید رو 
 .7سعید ُ
داودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا :ریشه،ا ،انگیزه ،ا ،رویداد،ا ،ویامد،ا ،ص .49
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برترین سرمایهها را برای ایثار آماده کردند 1.اظههارات ایثارگرانهه یهاران امهام در شهب عاشهورا
مشهور است؛ رنانره مسلم بن عوسجه خطاب به امام عرض کرد« :هرگز از تو جدا نخواهم
شد .اگر سالحی برای جنگ با آنان هم نداشته باشم ،با سنگ با آنان خواهم جنگید تها همهراه تهو
به شهادت برسم» 2.طبق گزارشی ،سخن گروهی از آنان رنین بهود« :بهه خهدا قسهم از تهو جهدا
نخواهیم شد ،جانهایمان فدای توسهت .تهو را بها ایثهار خهون ،رههره و اعضهای بهدن حمایهت
میکنیم .آری  ...خونی که در رگ ماست ،هدیه به رهبر ماسهت» .وقتهی نهافع بهن ههالل بهه آب
دسترسی پیدا کرد ،به خاطر تشهنگی امهام حسهین و اصهحاب حتهی قطهرهای ههم از آن آب
ننوشید 3.ایثار حضرت ابوالفضل مثال زدنی است .نقل است وقتی در روز عاشوا با لب تشهنه
وارد شریعه فرات شد ،دست زیر آب برد تا بنوشد ،اما بها یهادآوری کهام تشهنه امهام حسهین و
کودکان ،با لب تشنه از فرات بیرون آمد.
شهدای انقالب و دفاع مقدس نیز بها الههام از ایثهار یهاران امهام حسهین  ،فهداکاری را بهه اوج
رساندند و مانند شمع سوختند تا دیگران خوب زندگی کنند .شهید مهدی زینالدین 4درباره ایثهار
رزمندگان میگوید:

رفته بودیم برای عملیات که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نتوانستیم معبهر را بهاز کنهیم .بها
تمام این اوضاع و احوال ،عملیات باید انجام میشد .مسئول دسته ،برادران را جمع کرد و به ایهن
نتیجه رسید که یک یا دو نفر باید روی سیم خاردار بخوابند و دیگران از روی آنها رد شوند .همهه
برادران رزمنده برای خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند .مسئولشان دو نفهر را انتخهاب
کرد که آن دو نفر به جای اینره بر پشت بر سیم خاردار بخوابند تا درد کمتری برشند ،به صهورت
بر روی سیم خواردار خوابیدند .وقتی از آنها سؤال کردند که ررا به صورت ،روی سهیم خهاردار
خوابیدند؟ گفتند« :برای اینره بچهها نگاهشان به صورتمان نیفتد تها خجالهت برشهند» .وقتهی
5
همه رزمندگان رد شدند ،تره گوشتهای آن برادران را از الی سیم خاردار در میآوردند.

 .1همان ،ص .502
 .2جواد محد ی ،ویام،ای عاشورا ،ص .23
 .3همان.
 .4فرمانده لشرر  17علی ابن ابیطالب .
 .5محمد حسین راجی ،زیبایی و زشتی،ای کربال ،ص .65
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فهرست منابع
کتب

 ،تصحیح محمدحسین

 .1ابنحیون ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار فی فضائل ائمة االطهار
حسینی جاللی ،راپ اول ،قم :جامعه مدرسین1409 ،ق.
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبیطالب  ،راپ اول ،قم :عالمه1379 ،ق.
 .3ابننما حلی ،جعفر بن محمد ،مثیر األحزان ،تصحیح :مدرسه امام مهدی  ،رهاپ سهوم،
قم :مدرسه امام مهدی 1406 ،ق.
 .4ابنطاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،رهاپ
اول ،تهران :نشر جهان1348 ،ش.
 .5ابومخنف کوفی ،لوط بن یحیی ،وقعة الطف ،تصحیح :محمدهادی یوسهفی غهروی ،رهاپ
سوم ،قم :جامعه مدرسین1417 ،ق.
 .6بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،مدینة معاجز األئمة اإل نیعشر  ،راپ اول ،قم :مؤسسهة
المعارف اإلسالمیة1413 ،ق.
 .7خوارزمی ،موفق بن احمد ،مقتل الحسین  ،راپ دوم ،قم :انوار الهدی1423 ،ق.
ُ .8
داودی ،سعید و مهدی رستمنژاد ،عاشورا :ریشه،ا ،انگیزه،ا ،رویداد،ا ،ویامد،ا ،قم :مدرسهه
االمام علی بن ابیطالب 1392 ،ش.
 .9راجی ،محمد حسین ،زیبایی و زشتی،ای کربال ،مشهد :کتابستان ماجد1397 ،ش.
 .10سعدی شیرازی ،مصلحالدین عبدالله ،کلیات سعدی ،تصحیح محمدعلی فروغهی ،رهاپ
اول ،تهران :اقبال1382 ،ش.
 .11شیرازی ،علی ،شاخص،ای مکتب شهید سلیمانی ،راپ اول ،قم :خط مقدم1399 ،ش.
 .12صدوق ،محمد بن علی ،الخصال ،تصهحیح :علیاکبهر غفهاری ،رهاپ اول ،قهم :جامعهه
مدرسین1362 ،ش.
 .13صفوی ،امانالله ،کلیات ،روش،ا و فنون تدریس ،تهران :نشر معارف1370 ،ش.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح :علیاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،رهاپ
رهارم ،تهران :دارالرتب اإلسالمیة407 ،ق.
 .15لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم و المواعظ ،تصحیح :حسین حسنی بیرجنهدی،
راپ اول ،قم :دارالحدی 1376 ،ش.

ویژگیهای برتر یاران امام حسین 79  .

 .16محد ی ،جواد ،ویام،ای عاشورا ،قم :فراز اندیشه1383 ،ش.
 .17مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج اللوه علوی العبواد ،تصهحیح :مؤسسهة آل
البیت  ،راپ اول ،قم :کنگره شی مفید1413 ،ق.
 .18موسوی خمینی ،سهید روحاللهه ،صوحیفه اموام ،تههران :مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام
خمینی 1378 ،ش.
 .19نجمی ،محمدصادق ،سخنان حسین بن علی از مدینه توا کوربال ،قهم :بوسهتان کتهاب،
1390ش.
پایگاهها

 .1باشگاه خبرنگاران جوان« ،عهدشرنی در خانواده باعه فقهر میشهود» ،1389/09/26 ،کهد
خبر.7174260 :
 .2پایگاه اطالعرسانی آیتالله ابراهیم امینی« ،وفای به عهد» ،کد مطلب.624 :
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی سید علی خامنهای.
 .4خبرگزاری رسا« ،مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسهم سهلیمانی» ،1401/01/10 ،کهد خبهر:
.705193
 .5خبرگزاری فارس« ،در تراز خط مرتب حاج قاسم سلیمانی ،ررا و رگونه؟»،1399/10/10 ،
کد خبر.13991009000081 :

