دف ﺮ فرهنگی -مذه نسیم مهر برگزار میکند
مسابقهی بررﺳ و شرح زیارت اربع ن
روز بيستم ماﻩ صفر ،روز اربع ن و به قول شيخ ن  -شيخ مفيد و شيخ طوﺳ  -بازگشت اهل حرم امام حس ن عليه السالم از
شام به مدينه ،و روز ورود اول ن زائر آن حضرت جابربن عبدﷲ انصاري به کربال ،جهت زيارت امام حس ن عليه السالم
است  .زيارت آن حضرت در اين روز مستحب است .که به فرمودﻩ امام حسن عسکري عليه السالم از نشانه هاي مؤمن
است.
ُ
ُ
زيارة الاربع ن والتَـختم ي َ
اليم ن و تَـعف ﺮُ
قال العسکري عليه السالم" :عالمات املؤمن ن خمس  :صالة الاحدي و الخمس ن و
الجَـب ن و َ
الجهر ببسم ﷲ الرحمن الرحيم(۱)".
از حضرت امام حسن عسکري عليه السالم روايت شدﻩ که فرمودند:
عالمات مؤمن پنج چ است:
 -۱اقامه پنجاﻩ و يک رکعت نماز فريضه و نافله در شبانه روز.
 -۲زيارت اربع ن.
 -۳انگش ﺮ به دست راست کردن.
 -۴جب ن را در سجدﻩ بر خاک گذاش ن.
 -۵در نماز بسم ﷲ الرحمن الرحيم را بلند گف ن.
سند زيارت اربع ن
شيخ طوﺳ در ذيب و مصباح  ،زيارت مخصوصه روز اربع ن را از حضرت امام صادق عليه السالم نقل کردﻩ است.

بررﺳ زيارت اربع ن امام حس ن عليه السالم
فراز اول:
سالم هاي توصيفي
ُ
السالم ع ي َو ّ ِي ﷲ و حبيبه؛ سالم بر و ي و حبيب  -دوست -خدا.
َ
ُ
ﷲ َو نجيبه؛ سالم و درود بر خليل و گزيدﻩ خدا.
خليل ِ
 السالم عـ ي ِفي ﷲ و ابن ِ َ
َ
ص ّ
ُ
فيـه؛ درود بر برگزيدﻩ خدا و پسر انتخاب شدﻩ خدا.
 السالم ع ي ص ّ ِ ِالسالم ع ي ُ
ُ
الحس ن ِ املظلوم الشهيد؛ درود بر حس ن مظلوم شهيد.
َ
َ
ُ
تيل العـ ﺮات؛ سالم بر کﺴ که اس ﺮ و گرفتار باليا و اندوﻩ ها شد و کشته براي اشک ها.
 السالم ع ي اس ِﺮ الکربات و قـ ِدر سالم هاي اوليه زيارت ،امام صادق عليه السالم به نو ي اصالت خانوادگي امام حس ن عليه السالم را بيان مي نمايد که
ايشان فرزند رسول خدا که حبيب خداست ،مي باشد  .بر ي از انبياء در درگاﻩ الﻬ با نام خا توصيف و معروف شدﻩ
اند .حضرت ابراهيم )علیه السالم( با عنوان خليل ﷲ  ،حضرت موﺳ )علیه السالم( با عنوان کليم ﷲ  ،حضرت
عيﺴ )علیه السالم( با عنوان کلمة ﷲ  ،حضرت نوح )علیه السالم( با عنوان ن ﷲ  -که البته ايشان اول ن پيام ﺮي بودند

که مقام نبوت را به دوش کشيدند -حضرت آدم )علیه السالم( با عنوان صفوة ﷲ و حضرت محمد )ص ی ﷲ علیه واله( با
عنوان حبيب ﷲ مطرح هستند.
براي سالم معاني مختلف ذکر کردﻩ اند ،که به اختصار نام مي بريم.
ّ
عزوجل است و مراد آن است که خداوند حافظ تو باشد.
 -۱سالم ،يکي از نام هاي خداي
 -۲سالم به معناي تسليم.
 -۳سالم به معناي سالم .
حال که معناي سالم مشخص شد که به معناي آسايش ،امنيت و سالم است ،به تفس ﺮ سالم بر امام حس ن عليه السالم
مي پردازيم .سالم بر امام به اين صورت است که شخص زائر در حا ي که حضور امام ايستادﻩ يا از دور ايشان را در ذهن
حاضر نمودﻩ و به حضرت سالم مي نمايد و در دل مي گذراند که هيچ آزاري و آسي از ناحيه من به آن امام ،نه در آن وقت و
نه پس از آن نخواهد رسيد؛ زيرا هدف تمامي آن بزرگواران جز هدايت و اصالح مردم و اعالي کلمه توحيد و شيوع طاعت
خداوند در مردم نيست ،لذا آ ا از معصيت خدا و تخلف از اوامر و نوا ي او ،از اخالق ناپسند مردم از قبيل خود بزرگ
بي  ،حرص ،ريا ،بخلّ ،حب قدرت ،غيبت ،آزار رساندن و  ...اذيت خواهند شد.
زائر بايد حال خود را به گونه اي قرار دهد که مورد رضايت امام باشد ،نه مايه اذيت آن حضرت .آن وقت است که در گف ن
کالم سالم ،صادق است .لذا بايد دل را با آب توبه شستشو دادﻩ ،و اشک پشيماني از ديدﻩ فرو ريزد ،و پس از آن به امام
عرض سالم داشته باشد.
زائر با عرض سالم ،خود رابه آن حضرت نزديک نمودﻩ و با تکرار واژﻩ ادب ،روح و روان خود را به لحاظ نزديکي به ايشان از
پس ها و رذايل و آلودگي ها پاک مي نمايد و سالم را چنان با ادب و خلوص و اشک و آﻩ بر دل القا مي نمايد ،تا سالم
کامل حاصل گردد و موجب جواب سالم آن بزرگوار گردد.
در واقع زائر با عرض سالم بر آن حضرت و يارانش چهرﻩ اجتما ي  -سياﺳ خود را نمايان ساخته و اعالن مي دارد که نه ت ا
با بت درون مبارزﻩ مي کند ،بلکه همانند خود آن بزرگوار ،با طاغوتيان ،ظاملان ،مستبدان و خائن ن به مردم ،مبارزﻩ کردﻩ و
با شعار سالم ،خود را در زمرﻩ ياران آن حضرت قرار مي دهد.
فراز دوم:
شهادت و گوا ي امام صادق عليه السالم به عظمت و برتري امام حس ن عليه السالم
شه ُد أنﱠـ ُه َوليﱡـ َ
ک َو ُ
 اللهم اني َا َابن َو ِّليک؛ بار خدايا گوا ي مي دهم که ) امام حس ن( و ي تو و فرزند و ي تو است .
ُ َ َ
َ َ ﱡ َ َ ُ َ ّ
الفائز ِبکـرامـتِـک ؛ و ن گوا ي مي دهم که او برگزيدﻩ ي تو و پسر برگزيدﻩ ي تو است که به کرم تو
صفيِـک،
 وصفيـک و ابنرستگار است.
َ َ َ
ﱠ
کرمتـ ُه بالشهادة ؛ خدايا گوا ي مي دهم که او را به وسيله شهادت گرامي داش .
اَ َ
ﱠ
ُ
 و حبوتـه بالسـعادة ؛ و به او سعادت عطا فرمودي.َ َ
بطيب الوالدة ؛ و او را از اصل و نسب  ،پاکي والدت بخشيدي.
ه
ـ
 و اجتـبـيتِ
َ
ً
ً
 و َج َعلتـه سيدا من السادة و قا ِئدا من القادة ؛ او را آقايي از آقايان و ره ﺮي از ره ﺮان قرار دادي.َ
َ
َ
و ًذائد ِم َن الذادة و اعطيتـ ُه َمواريث الانبياء ؛ و او را مداف ي از مدافعان قرار دادﻩ و ارث تمام انبياء را به ايشان عطا
فرمودي.
َ
َ
َ
ُ
الاوصياء ؛ و شهادت مي دهم که او را حجت بر خلق خود از اوصياء قرار دادي.
 و جعلته حجة ًع ي خـ ِلقک ِمنِ
ََ َ
َ ُ
ُ
عاء َو َمن َح النصح ؛ پس امام حس ن عليه السالم ن در دعوت  ،عذري با ي نگذاشت و خ ﺮ خوا ي نمود.
 فـاعذ َر ي الد ِدر اين دنيا هر کس توسط چ ي و يا عم ي به عزت مي رسد .امام صادق عليه السالم در اين فراز از زيارت ،امام حس ن عليه
السالم را توصيف مي نمايد که خدايا او و ي تو و فرزند و ي توست ،او برگزيدﻩ و پسر برگزيدﻩ توست .يع با تمام عزت و

اح ﺮامي که براي ايشان قائل بودي و ي به وسيله شهادت به او عزت بخشيدي .تو خواس که امام به وسيله شهادت ،آن هم
چن ن شهادتي به عزت برسد .خدا به وسيله شهات ،امام حس ن)علیه السالم( را به سعادت رسانيد .طوري که يزيد و
وزرايش به دنبال دنيا و کسب مقامات دنيوي بودند و به نو ي به دنبال کسب اعتبار بودند و ي امام حس ن)علیه السالم( که
ً
هيچ چشم داش به دنيا نداشت و حکومت را هم صرفا به عنوان ابزاري براي برافراش ن اسالم و اقامه عدالت مي دانست.
امام حس ن عليه السالم و اهل بيت ايشان در فجيع ترين وقايع و جنايت ها ،قرار گرفته بودند .اگر چه مدت زمان جنگ کم
بودﻩ؛ اما در اين مدت کم ،انواع و اقسام جنايت ها و پس ها ديدﻩ مي شود که البته بزرگ ﺮين چهرﻩ اين جنايات اينست
ً
که بر امام معصوم واردﻩ شدﻩ است .شهيد مطهري)رﻩ( مي فرمايد " :يک وقت حساب کردم و ظاهرا در حدود بيست و يک
نوع پس و لئامت در اين جنايت ديدم و خيال نمي کنم در دنيا چن ن جناي پيدا بشود ،که تا اين اندازﻩ تنوع داشته
باشد (۲).و به امام با گذراندن چن ن وضعي کرامت و شرافت دادﻩ شد.
فراز سوم:
اهداف قيام امام حس ن عليه السالم
َ
َ َ َ َ
 و َب َ ُ َ َ َُ َ َ
هالة َو َح َﺮ ِة الضـاللة َ؛  -خدايا -جانش را در راﻩ تو بخشيد تا بندگانت را از
ذل مهجتـه فيک ليستـنقِـذ ِعبادک ِمن الج ِ
ناداني ،سرگرداني و گمرا ي نجات دهد.
امام حس ن عليه السالم قبل از خروج از مکه خطاب به برادرش محمد حنفيه وصيت نامه اي نوشتند که ضمن آن اهداف
خود ا از قيام اعالم مي دارند .در آنجا مي فرمايد :من براي اصالح دين ّ
جدم رسول ﷲ و امر به معروف و نﻬ از منکر قيام
ر
مي نمايم.
با مطالعه تاريخ زمان امام حس ن عليه السالم در مي يابيم که در دين پيام ﺮ اکرم ص ي ﷲ عليه و آله تغي ﺮات بسياري ايجاد
شدﻩ و بدعت هاي فراواني ادﻩ شدﻩ بود .امام براي اين که حقيقت دين رسول اکرم )ص ی ﷲ علیه واله( حفظ شود و
دي سالم به نسل هاي بعدي رساندﻩ شود هيچ را ي نداشت جز اين که قيام نمايد و بدين وسيله اعالم کند که حقيقت
دين اسالم به يغما بردﻩ شدﻩ و دين کنوني ،دي است تحريف شدﻩ که خلفا به واسطه آن را ي براي حکومت نامشروع
خود يافته اند .پس امام قيام مي کند تا پيام دين واق ي را به گوش افرادي که خواهان شنيدن حقيقت هستند برساند.
فراز چهارم:
قاتالن امام حس ن عليه السالم
َ َ َ َ
واز َر عَـلَـيه َمن غَـ ﱠرته ُ
الدنيا؛ کساني بر عليه او) امام( همدست شدند که دنيا آ ا را فريب داد.
 و قـد تـَ َ
ََُ ﱠ
َ َ ﱠُ َ َ َ
َ
َ
اخرتـه بالثـم ِن الاوکـس ِ؛ و رﻩ هس خود را به اي ناچ و پس فروختند و آخرت خود
 و باع حـظـه باالرذ ِل الادني وشري ِرا به اي کمي دادند.
َ َ َ َ َ
س وتـ َر ّدي ي هواﻩ؛ گردن فرازي کردﻩ و خود را در پرتگاﻩ هوس انداختند.
 و تـغـطرَ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ک و اسخط نـ َ
سخط َ
بيک ؛ و تو و پيغم ﺮ تو را به خشم آوردند .
 واّ
َ
َ
باد َک َ
اهل الشِـقاق ِ َو النفاق؛ و آن) دنيا پرستان( پ ﺮوان بندﻩ هايت شدند که خالف انگ و نفاق انگ بودند.
 و اطاع ِمن ِع َِ ََ
ُ
َ
الاوزار املـستوجب ن النار؛ و بار گناﻩ به دوش کشيدﻩ و به آتش سزاوار شدند.
 و حـمـلـة َِ
َ
َ ً
ً
جاهدهم َ
ُ
فيک صابرا ُمحتـسـبا؛ پس ) امام( جهاد کرد با آ ا درحا ي که شکيبا بود.
 فـک ي طاعَـت َ
 ح ُسفـ َک دمه؛ تا اين که در ) راﻩ( طاعت تو خونش ريخته شد.
ِ
ُ ِ
ُ
َ
َ
َ
 َو استـبيح حريمه ؛ هتک حرمت به حرم امام مباح شد.امام صادق عليه السالم در اين فراز از زيارت به توصيف قاتالن مي پردازد که ما در اين اينجا به عرض از آنان را معر ي مي
نماييم.
عمربن سعد بن ابي وقاص يکي از افرادي از که در جريان حادثه کربال نقش بسزايي را ايفا مي نمايد .سعد پدر عمر از

مسلماناني است که در سالهاي نخست بعثت رسول اکرم صلوات ﷲ عليه مسلمان شد و در راﻩ دين ،شکنجه و محروميت
ديدﻩ بود که فتح ايران و بناي کوفه به دست او انجام شد؛ و ي مانند بسياري از ياران رسول خدا)ص ی ﷲ علیه واله( عالقه
به دنيا بر او غالب گشته و در ماجراي خالفت حضرت ع ي عليه السالم با آن حضرت بيعت نکرد و در سال  ۵۵يا  ۵۸از دنيا
برفت  .عمربن سعد؛ اگرچه به خاطر شخصيت معروف پدرش نام درخشاني داشت؛ اما مرد دنياپرست و ُبزد ي بود که بر
طبق روايات رسيدﻩ ،رسول اکرم)ص ی ﷲ علیه واله( و ام ﺮاملؤمن ن عليه السالم او را مذمت کردند ،به هم ن جهت پدرش
هم از او را نبود ،به طوري که او را از ارث محروم نمود(۳).
نقش عمربن سعد در کربال ،بسيار اساﺳ بود؛ زيرا او فرماندﻩ کل و جنگ در کربال ،از طرف ابن زياد بود که پيش از ورود
امام حس ن عليه السالم به سرزم ن کربال ،مأموريت يافته بود که با چهار هزار نفر از مردم کوفه براي بازپس گرف ن يکي از
شهرهاي استان همدان برود و فرمان حکومت "ري" را ن به نام او صادر کردﻩ بود.
"شمربن ذي الجوشن" يکي ديگر از سران و فرماندهان در حادثه کربال بود .وي در زمان حضرت ع ي عليه السالم جزو
شيعيان و طرفداران حضرت به شمار مي آمد ،او در جنگ صف ن از افراد تحت فرمان ام ﺮمؤمنان بود و در جنگ با معاويه
شرکت داشت و شجاعت زيادي از خود نشان داد(۴).
وي ع ي رغم اين که در زمرﻩ ياران حضرت ع ي عليه السالم بود؛ و ي همانند بسياري از دوستان حضرت ،عاقبت به خ ﺮ
نشد؛ چرا که بر اثر گرفتاري نفساني ،در رديف دشمنان حضرت و وطرفداران ب اميه قرار گرفت.
اي ا نمونه هايي از قاتالن امام حس ن عليه السالم بودند که به وسيله ّ
حب دنيا و مقام وسوسه شدﻩ و با فرزند پيام ﺮ اکرم
ص ي ﷲ عليه و آله جنگيدند و امام را به شهادت رساندند.
دالئ ي نق ي و تاري ي متذکر اين نکته است که عامل دنياپرس و منفعت طل در حادثه کربال نقش اساﺳ داشته است.
فرزدق شاعر مي گويد :من در سال شصت هجري که با مادرم از کوفه عازم مکه و انجام مراسم حج بودم با امام حس ن
ّ
عليه السالم مالقات نمودم ،حضرت از من سؤال کرد :از کوفه چه خ ﺮ داري؟ گفتم :قلوب الناس معک و سيوفهم مع ب
ّ
اميه و ...؛ مردم دلهاشان با توست  ،و ي شمش ﺮهاشان با ب اميه است و  (۵)...سپس حضرت امام حس ن عليه السالم در
ّ ّ
الدنيا و ّ
الناس عبيد ّ
الدين ٌ
لعق ع ي السن م يحوطونه ّ
مادرت معائشهم فاذا محصوا باالبالء
طي بيان مطال فرمودند" :ان
قل ّ
ّ
الد ّيانون؛ به راس که مردم ،بندگان دنيا هستند و دين و دينداري بر سر زبان و لقلقه آ است و دين را فقط زماني مي
خواهند که وسيله اي براي تأم ن دنياي آنان شود؛ اما وق که به گرفتاري و بال مورد آزمايش قرار مي گ ﺮند  ،دينداران
حقيقي  ،بسيار اندک هستند"(۶).
هميشه در طول تاريخ انسان  ،دنيا پرس و قدرت خوا ي  ،عامل انحراف بشر بودﻩ و هست .بع از قاتل ن حس ن عليه
السالم ن گرفتار دنيا و خواسته هاي آن شدند .آنچه را به طور قطع مي توان گفت اين است که عامل دنياخوا ي در رؤسا
و فرماندهان لشکرها همانند عمر سعد و شمر و عامالن اص ي جنگ )يزيد و ابن زياد( نقش اساﺳ داشته است ؛ زيرا آ ا
به طور يق ن به مقام حس ن عليه السالم و حقانيت او آگا ي داشتند؛ وليکن به خاطر منافع دنيوي و رسيدن به قدرت ،
را به قتل آن حضرت شدند  ،چنانکه عامربن مجمع بعيدي به امام گفتّ " :اما رؤساؤهم فقد اعظمت رشو م و ملئت
غرائزهم ؛ اما رؤساي آ ا که رشوﻩ فراوان به آنان دادﻩ شدﻩ و خورج ن هاشان پر شدﻩ است ،لذا همه يکدست عليه
تواند ".عالوﻩ بر رؤسا تعدادي ديگر در لشکر دشمن بودند  ،ع ي رغم آگا ي به حقانيت و مظلوميت حس ن عليه السالم  ،به
ً
خاطر از دست ندادن دنيا و زن و بچه در قتل حس ن شرکت نمودند؛ البته آ ا کساني بودند که واقعا نماز مي خواندند و
شهادت ن مي گفتند ؛ وليکن به خاطر شکم و رياست يا ترس از دادن جان و دنياي خود  ،برخالف اعتقاد خود با حس ن عليه
السالم جنگيدند  ،به هم ن جهت جنگ اصحاب ابن زياد در راﻩ عقيدﻩ و ايمان نبودﻩ ؛ بلکه جنگ با عقيدﻩ و خود بودﻩ
است ؛ يع آ ا کساني بودند که به خاطر شکم با اعتقادات خود جنگيدند  ،به هم ن دليل يع آ ا کساني بودن که به
ّ
خاطر شکم با اعتقادات خود جنگيدند  ،به هم ن دليل آ ا از کفاري که در راﻩ عقيدﻩ خود مي جنگيدند  ،پست ترند  ،عقاد
در هم ن بارﻩ مي گويد" :در پس ياوران يزيد هم ن بس که در کربال به جهت اعتقادي به کرامت و حق آن حضرت داشتند از
مقابله رو در رو با وي مي هراسيدند؛ و ي پس از شهادت  ،لباس او و اهل بيتش را در ميان اموال غارت شدﻩ ب ﺮون مي

آوردند و اينان اگر به دين او و رسالت ّ
جدش هم کافر بودند اين عمل آ ا در مذهب مردانگي پست ترين کار بود"(۷).
البته خيانت و فاجعه به اين بزرگي را نمي توان با عامل دنيا طل فرموله کرد؛ زيرا غريزﻩ منفعت خوا ي ،کم و بيش عامل
انحراف بيش ﺮ انسان ها مي شود؛ وليکن در بع از اعمال همانند قتل و کشتار بايد خبث باطن و اسارت کامل دنيوي،
غرق شدن در شهوات و از خود بيگانگي کامل را عامل داشت ،چنانکه عقاد مي گويد" :آنان مسخ شدگان زشت رويي بودند
که سينه هايشان از کينه فرزندان آدم آکندﻩ بود ،به ويژﻩ از کساني که اخالق استوار و آثار نيکو داشته اند و به هم ن دليل
تمامي کينه هاي خود را از روي دشم با وي بر سر آنان ريختند ،هر چند که از اين کار پاداش و غنيم نصيبشان نشد(۸)".
پس در کربال ،دنيا چشم و دل يزيد ،ابن زياد ،شمر ،عمر سعد و امثال آ ا را کور کردﻩ بود ،به طوري که با فجيع ترين وضع
ممکن ،فرزند پيغم ﺮ ص ي ﷲ عليه وآله و نور چشم فاطمه )س( را به شهادت رساندند که لعنت خداوند بر تمام آ ا باد.
فراز پنجم:
ع ﺮت آموزي از ساالر شهيدان
اشه ُد انﱠـ َ
ک َام ُن ﷲ ُ
 َامينه؛ گوا ي مي دهم که تو امانت دار خدا و پسر امانت دار او هس .
وابن
ِ
َ
َ
ً
ُ ً
ً
ً َ َ َ َ َ ً
َ
ميدا َو ﱠ
ظلوما شهيدا؛ گوا ي مي دهم که سعادتمند زندگي کردي و ستودﻩ در
مت فـقيدا مـ
 ِعشت َسعيدا و مضيت حگذش  ،و هنگامي که رحلت کردي از وطن خود دور بودي و در حا ي که ستم ديدﻩ بودي ،به شهادت رسيدي.
ُ
ََ
 و اشهَـ ُد ﱠان ﷲ مـنجِـ ٌز ما َوعـد َک ؛ و گواهم که خدا وفا کند بدان چه تو را وعدﻩ داد.
َ
ک َمن خَـذلَـ َ
 و ُمهل ٌک و ُمعَـ ٌ
قتلک؛ و ) خدا( هالک کند هر آن کس که تو را رها کردﻩ و ترک گفته وعذاب کند کﺴ که
ذب َمن
ِ
تو را کشت.
َُ ﱠ َ َ َ
َ
هد ﷲ؛ و گوا ي مي دهم که به عهد خدا وفا کردي .
 و اشهـد انـک وفيت ِبع َِ
َ
َ َ
ُ
َ
اتيک اليـق ن ؛ و در راﻩ )خدا(  ،تا رسيدن لحظه مرگ جهاد کردي .
بيل ِه ح
 و جاهـدت ي سـ ِآن حضرت به دليل موقعيت خا ّ که برايش پيش آمدﻩ ،درس هاي زيادي به طور عم ي به تمام انسان هاي تاريخ و جوامع
بشري دادﻩ است که به اختصار بيان مي کنيم:
الف  -فضايل شخ

و فردي:

 -۱توحيد و عرفان.
 -۲عبادت و بندگي.
 -۳ترک از خودبيگانگي در برابر دنيا و خواسته هاي آن.
 -۴تسليم در برابر رضاي خداوند.
 -۵آگا ي و شناخت به تمام ارزش هاي الﻬ و انساني.
 -۶شجاعت و ّ
مروت.
 -۷استقامت و پايداري در برابر ناماليمات و سخ ها.
ّ -۸
عزت نفس و مناعت طبع.
 -۹عفو و بخشش.
 -۱۰ن ﺮسيدن از مرگ و شهادت و استقبال نمودن از آن.
و ديگر ويژگي هاي فردي که در کتب ديگر مطرح است
ب  -اجتما ي و سياﺳ :
 -۱ايثار و از خودگذشتگي.
 -۲وفاداري.

 -۳برابري و نفي تبعيضات ناروا.
ّ -۴
عزت سياﺳ .
 -۵امر به معروف و نﻬ از منکر.
 -۶نبودن پ ﺮوزي حقيقي در اک ﺮيت.
 -۷قرباني کردن مصلحت در پاي حقيقت؛ يع ترک سياست هاي محافظه کارانه ،براي اثبات حقيقت.
 -۸مبارزﻩ با زور و استبداد ،و بيعت نکردن با مستبدان و مستک ﺮان.
 -۹جدا نبودن سياست حقيقي از ديانت و يکي بودن حماسه و عرفان.
ّ
انسانيت .حال چگونه مي شود ،کﺴ خود را
اين درس ها و پيام ها  ،قطرﻩ اي است از درياي بي کران از عا ي ترين نمونه
هماهنگ آن امام کردﻩ باشد ،وجيه و آبرومند نزد خداوند نبودﻩ و عاقبت به خ ﺮ نشدﻩ باشد .و چگونه ممکن است ،انساني
در دنيا با آن حضرت ،همگون و هم عقيدﻩ و هم جهت )فردي ،اجتما ي ،سياﺳ ( باشد و در آخرت از مقام قرب ،رحمت و
ً
مغفرت به دور باشد ،اصوال تضم ن آخرت و سعادت در آنجا بستگي ،به سعادت در دنيا دارد ،پس حال که دانستيم در
همرا ي با حس ن عليه السالم چه ارز
فته است ،جاي آن دارد که با تمام خضوع و خشوع از خداي متعال خواستار
وجاهت و مقبوليت نزد خودش به واسطه همرا ي با حس ن عليه السالم باشيم.
فراز ششم:
تجديد بيعت با سرور شهيدان حس ن بن ع ي عل ما السالم
 اللهم ّاني ُاشهـ ُد َک َا ّني َو ٌي َملن ُوالاﻩ ؛ خدايا! من تو را گواﻩ مي گ ﺮم که هر آن که حس ن)علیه السالم( را دوست دارد،
ِ
ِ
دوست مي دارم .
َ
ُ
عاداﻩ ؛ و دشمنم با هر کﺴ که دشمن اوست.
 و عـ ُد ٌو لِـ َمنَ
انت َو ُا ّمي َ
يابن َرسو ِل ﷲ ؛ پدر و مادرم به فدايت اي فرزند پيغم ﺮ اکرم.
 ِبابياين اذکار يع پ ﺮوي ما از آن بزرگواران در حدي است که در مقابل دوستان آنان ،حقيقت "صلح" و در برابر دشمنان آنان
حقيقت "جنگ و محاربه" هستيم و در حقيقت اين مطلب است  ،که در تمام شدايد و سخ ها و گرفتاري ها و همچن ن در
تمام شادي ها و آرامش ها با شما  ،بلکه ع ن شما هستيم.
مگر ممکن است پ ﺮو حقيقي ،در صلح و آرامش با اهل بيت بودﻩ و در جنگ و محاربه ،بي تفاوت و يا رو در روي آ ا باشد و
مگر ممکن است شيعه راست ن ،در جنگ با آن بزرگواران بودﻩ و در صلح به مخالفت با آنان برخ د ،هرگز اين چن ن نيست؛
زيرا معناي حقيقي شيعه ،پ ﺮوي در تمام چهرﻩ ها است و پ ﺮو واق ي ،روحش با امام خود ،يکي مي شود ،لذا صلح امام
صلح او ،جنگ امام ،جنگ او مي شود  ،چنانکه پيغم ﺮ ص ي ﷲ عليه و آله پس از آن که خامس آل عبا را تحت کساء جمع
ّ
ّ
ان هؤالء اهل بي و ّ
خاص و ّ
حام  ،لحمهم لحمي و دمهم دمي ،يؤمل ما يؤملهم و ُيحرج ما
نمود  ،فرمود" :اللهم
سلم ملن ساملهم و ﱞ
ُيحرجهم  ،انا ٌ
حرب ملن حار م و ٌ
عدو ملن عاداهم و ﱞ
محب ملن اح ّ م ،ا ّ م م و انا م م ...؛ پس آن زماني
که تمامي آنان )پنج تن( گرد آمدند و تعداد کامل شد ،رسول خدا طرف ن عبا را گرفتند و با دست راست خود به سوي
آسمان اشارﻩ فرمودند :پروردگارا اينان اهل بيت و خاصان و ياوران منند ،گوشت آنان گوشت من و خون آنان خون من
است ،آنچه که ايشان را بيازارد مرا آزردﻩ است و آنچه که آنان را به زحمت افکند ،مرا به زحمت افکندﻩ ،هر که با آن
بجنگد ،با من جنگيدﻩ و هر که با آنان در سلم و صلح باشد با من در سلم و صلح است و هر که با آنان دشم ورزد با من
دشم ورزيدﻩ و هر که آنان را دوست بدارد مرا دوست داشته است .من از آنانم و آنان از من .پس پروردگارا صلوات و برکات
و رحمت و آمرزش خود را بر من و آنان قرار بدﻩ و پليدي را از آنان زدودﻩ ،و پاکشان گردان(۹)". ...
يع نتيجه را بيان مي داريم ،که نزديکي و اتصال من در حدي است که گويي حقيقت سازش شدﻩ ام با کساني که با شما در
صلحند و حقيقت جنگ و دشم شدﻩ ام با کساني که با شما در جنگند.
بابي انت و ّامي  :پدر و مادر من فداي تو باد.

باء ،در "بابي" براي تفديه )فدا و قرباني شدن( است .و ابي ،به معناي پدر من و امي ،مادر من است.
اين جمله "بابي انت و امي" در اصل براي دعاي تفديه آمدﻩ است ،معناي آن چن ن است :اگر باليي يا آف بر تو وارد شود،
خداوند ،جان پدر و مادر مرا فديه و نگهدار تو کند و در حقيقت اين دعا براي اح ﺮام به جاللت و بزرگي طرف مقابل است ،
همانند الفاظي که در زمان ما براي اح ﺮام بيان مي شود  ،مثل فداي تو شوم ،قربانت گردم ،دورت بگردم و  ...در آن زمان ن
اين لفظ را براي اح ﺮام و ادب به کار مي بردند والا چه بسا پدر و مادر ما زندﻩ نباشند.
از طر ي اين لفظ در مورد مخاطب زندﻩ استعمال مي گردد ،در حا ي که ظاهرا "امام" از دنيا رفته است؛ و ي به نظر ما اوال
ً
امام حداقل زندﻩ به حيات ابدي ،همانند اموات است ،ثانيا ،در بسيار از موارد فدا شوند مردﻩ است ،چنانکه گا ي ما در
مورد فالن کس که از دنيا رفته مي گوييم ،فدايش گردم ،پس استعمال اين لفظ در اين مقام اشکا ي نداشته و معناي آن
چن ن است که :تو چنان هس که اگر پدر و مادرم زندﻩ بودند فداي تو مي کردم.
از طرف ديگر ،به کار بردن اين لفظ در مورد امام مي تواند  ،معناي باالتري داشته باشد و آن اين که ما ايت اتصال
وحدت خود ا با حضرت بيان مي داريم تا ّ
حدي که کشته شدن آن حضرت  ،مردن ما و پدر و مادر ما است .يع وق آن
ر
بزرگوار کشته شد؛ من و پدر و مادرم و هر کس که با من است  ،هزاران مرتبه کشته و زندﻩ شديم  ،چنانکه خود ابي عبدﷲ
فرمود :اليوم مات ّ
جدي رسول ﷲ  ،امروز  ،جدم رسول خدا کشته شدﻩ است و اين در حا ي است که در عالم ظاهر پيغم ﺮ
ص ي ﷲ عليه وآله مد ا قبل  ،از دنيا رفته است؛ و ليکن همه معاني بيانگر اين نکته است ،که سلسله خداپرستان در رضا
و غضب ،مردن و زندگي ،خوشحا ي و ناراح  ،صلح و جنگ و  ...يکي هستند.
فراز هفتم:
اصالت خاندان امام حس ن عليه السالم
ً
َ
َُ ﱠ َ ُ َ
الاصالب الشّـ ِامخة والارحام املَـ ﱠ
طهرة ؛ گوا ي مي دهم که تو نوري بودي در اصالب پدران بزرگوارت
ک کـنت نورا ي
 اشهد انـِ
ِ
و ارحام مادران پاک.
َُ ّ
بانجاسها؛ دوران جاهليت تو را به پليدي هاي خود ،آلودﻩ نکرد.
 لم تـنجِـسک الجاهلية ُِ
ُ
َ ُ َ ّ ُ
سک املدلهمـات ِمن ثيابِـها ؛ و) دوران جاهليت( جامه هاي درهم و برهم خود را بر تن تو نکرد.
 و لم تـلبِـَ
ک من َدعائم ِ ّ
َُ ﱠ َ
الدين ِ َو ارکان ِ املُـسلم ن َ
ومعق ِـ ِل املـؤمن ن؛ و گواهم که تو از ستون هاي دين ،ارکان مسلم ن و دژ
 و اشهـد انـ ِمحکم مؤمن ن هس .
ُ ﱡ ﱠ
 و اشهَـ ُد انﱠـ َﱠ
ﱠ
ک الامام البِـر التـقي ِ الر الزکي ِالهادي املهدي ؛ و شهادت مي دهم که تو پيشوايي نيکو رفتار ،پره کار،
پسنديدﻩ و پاک ،هدايت گر و هدايت شدﻩ هس .
فراز هشتم:
توصيف فرزندان امام حس ن عليه السالم
َ
ﱠ
 و اشهَـ ُد ﱠان الا ِئ َمة َ ِمن ُو ِلد َک کـ ِل َمة ُ التـقوي ؛ و گوا ي مي دهم که اماماني که از اوالد و ذريه تو مي باشند ،کلمه تقوا
هستند.
ُ
َ
ﱡ
َ
َ ُ ﱠ
َ
ُ ُ
هل الدنيا؛ و نشانه هاي هدايت و حلقه محکم تر و حجت ،بر همه اهل دنيا
 و اعالم الهدي و العـروة ُ الوثـقي و الحجة ُع ي ا ِهستند.
فراز م:
اعتقادات شيعه
َ ََ
َ
ُ
 و اشهَـ ُد ّاني بـ ُکم مؤم ٌن َبايابکم ُموقن بِـشرايع ِ دي و خـواتيم ِ عمـ◌ ي؛ شهادت مي دهم که من به شما و رجعت شما يق ن
و
ِ
ِ
ِ
دارم و در انجام کارهايم بر طبق دستورات دين عمل مي کنم .
َ
َ ُ
َ -و قـل لِـقـلبِـکـم سِـلم ؛ و قلبم با قلب شما آميخته است .

َ ُ َ ُ
َ
ُ ُﱠ َ ُ َ َُ ُ ﱠ
کار خود پ ﺮو دستورات شما هستم و آمادﻩ ياري و
المرکـم مـتـبِـع و نصرتي لـکم معدة  ،ح ياذن ﷲ لـکـم ؛ و در هر ِ
 و امري ِنصرت شما مي باشم ،تا اين که خدا به شما اجازﻩ ظهور دهد.
 فمعکم ال مع عدوکم؛ و من با شما هستم نه با دشمنان شما.فراز دهم:
صلوات بر اهل بيت عل م السالم
ُ
َ ُ
ُ
ُ
اجسادکم؛ صلوات خدا بر شما ،بر ارواح مقدستان ،بر پيکر پاک شما.
ارواحکـم َو
ﷲ علـيکـم و ع ي
ِ
ِ
 صلوات ُِ
ُ
ُ
 َو شاهِـ ِدکـم و غائبِـکـم َو ظاهِـ ِرکـم و باطنکم؛ و حاضر شما و غائب شما و آشکار شما و انتان . ام َن ﱠرب العامل ن؛ به اجابت رسان ،اي پروردگار جهانيان .
پي نوشت ها:
 -۱مصباح املتهجد ،شيخ طوﺳ  ،ص . ۷۳۰
 -۲حماسه حسي  ،ج  ،۳ص .۱۲۱
 -۳سيد هاشم محالتي ،زندگاني امام حس ن)علیه السالم( ،ص .۳۷۸
 -۴تاريخ ط ﺮي ،ج  ،۶ص .۱۶
 -۵مقتل مقرم ،ص .۲۰۶
 -۶کشف الغمه ،ج  ،۲ص .۳۰۸
 -۷حماسه حسي  ،ج  ،۳ص .۱۴۵
 -۸همان ،ص .۴۹
 -۹فاطمه زهرا)س( سيد محمدکاظم قزوي  ،ص  ،۹۲به نقل از عوالم الکب ﺮ.

سوالات مسابقه زیارت اربع ن
-۱به فرمودﻩ امام حسن عسگری )ع( کدام یک از مواد زیر از نشانه های مومن نمی باشد؟
 -۱اقامه پنجاﻩ و یک رکعت نماز فریضه نافله در شبانه روز
 -۲جب ن را در سجدﻩ بر خاک ادن-انگش ﺮ به دست راست کردن
 -۳زیارت اربع ن و گف ن بسم ا ...در سجدﻩ
 -۴هر سه مورد
-۲کدامیک از موارد ذیل جزء تفاس ﺮ سالم بر امام حس ن )ع( نمی باشد؟
 -۱مبارزﻩ با بت درون و طاغوتیان و ظاملان ،مستبدان و خائن ن به مردم
 -۲نزدیکی به آن حضرت و پاک کردن روح از پس ها ،رذایل و آلودگی ها
 -۳عدم توبه و پشیمانی از گناهان قبل از عرض سالم
 -۴دوری از آزار و اذیت به آن امام
-۳طبق فرمودﻩ امام صادق )ع( در زیارت اربع ن ،خداوند به وسیله چه چ ی به امام حس ن )ع( عزت بخشید؟
 -۱شهادت

 -۲ایثار

 -۳مبارزﻩ با ظلم

 -۴امر به معروف

-۴امام حس ن )ع( در وصیت به برادرش محمد حنفیه اهداف قیام خود را چه چ ی اعالم کردند؟
 -۱دعوت مردم کوفه

 -۲روشن شدن حقیقت

-۳اصالح دین جدم رسول ا ...و امر به معروف و نﻬ از منکر

-۴شناخته شدن خلفا

-۵اص ی ترین عام ی که باعث شد قاتالن امام حس ن )ع( در کربال  ،ایشان را با فجیع ترین وضع ممکن به شهادت
برسانند چه بود؟
انحراف

 -۲دنیاپرس

 -۴کینه

 -۳غریزﻩ

-۶کدامیک از موارد زیر جزء درس های اجتما ی و سیاﺳ واقعه کربال نیست؟
-۱وفاداری

 -۲استقامت و پایداری در برابر نامالیمات و سخ ها

-۳امر به معروف و نﻬ از منکر

 -۴عزت سیاﺳ

-۷تضم ن آخرت و سعادت در آنجا به چه چ ی بستگی دارد؟
-۱عزت نفس و مناعت طبع

 -۲عفو و بخشش

-۳سعادت در دنیا

-۴ایثار و از خود گذشتگی

-۸شمربن ذی الجوشن که بود؟
 -۱یکی از سران حادثه کربال

 -۲جزء شیعیان و طرفداران حضرت ع ی )ع(
 -۴همه موارد

 -۳از افراد شجاع تحت فرمان حضرت ع ی )ع( در جنگ صف ن

-۹در سالم های اولیه زیارت اربع ن ،امام صادق )ع( چه چ ی را بیان می کند؟
 -۱مظلومیت امام حس ن )ع(

 -۲اصالت خانوادگی امام حس ن )ع(

 -۳گزینه  ۱و ۲

 -۴هیچ کدام

-۱۰زیارت مخصوصه اربع ن از چه کﺴ نقل شدﻩ است؟
 -۱امام حسن عسگری )ع(

 -۲جابربن عبداله انصاری

 -۴شیخ مفید

 -۳امام صادق )ع(

-۱۱هدف همه امامان معصوم )ع( چه بودﻩ است؟
 -۱برقراری عدالت

 -۲نجات مظلومان

 -۳هدایت و اصالح مردم و اعتالی کلمه توحید و شیوع طاعت خداوند

 -۴نﻬ از منکر

-۱۲کدام یک از موارد زیر از معانی سالم نمی باشد؟
 -۱سالم

 -۲یکی از نامهای خداوند

 -۳تسلیم

 -۴اسالم

