ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ؛ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ
)ع( و ﺑـﻪ رواﯾﺘـﯽ ﺷﻬـﺎدت اﻣـﺎم
ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع(
اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﻣﺠﺘـﺒﯽ )ع( اﻣـﺎم ﺑﺰرﮔـﻮاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ آن ﺣﻀﺮت
در ﭘﺮﺗﻮی از ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ و ﻏﺮﺑﺖ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن؛ و
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﻣـﺎم ﻣﻮﺳـﯽ
ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮار
و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت آن ﺣﻀﺮت در زﻧﺪاﻧﯽ
از ﻏﺮﺑﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ـﺪﯾﺸﻪ
ـﻦ و اﻧـ
ـﺎر دﯾـ
ـﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـ
ـﻪ ﮔـ
ﺑـ
ﺧـﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن اﯾـﺮان )اﯾﺴـﻨﺎ(،

ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺘﯽ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع(
و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮرﺧﺎن
و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ وﺟـﻮد
دارد ﻧﻈـﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﻠﻤـﺎی ﺑـﺰرگ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﺑﻪ رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( و ﺷﺨﺼﯿﺖ آن
اﻣﺎم ﻫﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ
)ع( در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف ﻣﻮﺟﻮد
در زﻧـﺪﮔﯽ و ﺳـﯿﺮهی آن ﺣﻀـﺮت ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﻮد.

ﺗﻮاﺿﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع(

روزی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻓﻘﯿـﺮ را دﯾـﺪ ﮐـﻪ روی ﺧـﺎک ﻧﺸﺴـﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﺎنﻫﺎی ﺧﺮده و ﺧﺸﮏ

ﻣﺸﻐﻮﻟﻨـﺪ ،آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ آن اﻣـﺎم را دﯾﺪﻧـﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻔﺮﻣﺎ از ﻏﺬای ﻣﺎ ﺑﺨﻮر.
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
“ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﮑﺒﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد”.
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﺧﻮرد … ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد دﻋـﻮت ﮐـﺮد .آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم
رﻓﺘﻦ ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد.

ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ از ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﯿﮏﮐﺮدار

روزی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﮐﻮدﮐﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن
ﺧﺸﮑــﯽ در دﺳــﺖ دارد ،ﻟﻘﻤــﻪای از آن
ﻣﯽﺧـﻮرد و ﻟﻘﻤـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﺳـﮕﯽ ﮐـﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﮐﻮدک از ﻓﺮزﻧﺪان
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎم از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﮐﻮدک ﺟﻮاب داد:
ﻣـﻦ از ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺷـﺮم ﮐـﺮدم ،ﮐـﻪ ﻏـﺬا
ﺑﺨﻮرم و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ
و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻏﺬا ﻧﺪﻫﻢ.
اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ از روش و ﺳـﺨﻦ زﯾﺒـﺎی اﯾـﻦ
ﮐـﻮدک ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤـﺎل ﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﺳﺘﻮر داد ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آن
ﮐﻮدک ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﮐﻮدک را از
ارﺑـﺎﺑﺶ ﺧﺮﯾـﺪ و آزاد ﮐـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع( آن ﮐﻮدک ﻣﻬﺮﺑﺎن و

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮد.

ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع(

ﺷﺨﺼـﯽ از اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﭘﺮﺳـﯿﺪ :ﻧﻈـﺮ ﺷﻤـﺎ
درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
آن ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد:
“ﺳﯿﺎﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﻘﻮق ﺧﺪا و ﺣﻘﻮق
زﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ”.
ﺳﭙﺲ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد:
“ﺣﻘﻮق ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
)و واﺟﺐ ﮐﺮده( اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،و آﻧﭽﻪ را

ﮐـﻪ ﻧﻬـﯽ ﮐـﺮده )و ﺣـﺮام ﻧﻤـﻮده( ﺗـﺮک
ﮐﻨﯽ”.
“ﺣﻘﻮق زﻧﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ و
در ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن ،درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯽ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،اﺧﻼص )ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و
ﺑﯽﺷـﺎﺋﺒﻪ( دارد ،اﺧﻼص داﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷﯽ ،و
ﻫﺮﮔـﺎه از راه راﺳـﺖ ﻣﻨﺤـﺮف ﺷـﺪ ،ﻓﺮﯾـﺎد
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ”.
“ﺣﻘـﻮق ﻣﺮدﮔـﺎن آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﯿﮏﻫـﺎی
آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮐﻨﯽ و از ﺑﺪیﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ
ﭘـﻮﺷﯽ زﯾـﺮا آﻧﻬـﺎ ﺧـﺪاﯾﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ از
ﮐﺮدارﺷﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ”.

اﻣـﺎم ﻣﻮﺳـﯽ ﮐـﺎﻇﻢ)ع( ،آﻓﺘـﺎﺑﯽ در ﻧﻘـﺎب
زﻧﺪان

ﻣﻨﺼــﻮر دواﻧﯿﻘــﯽ در ﺳــﺎل  158ه ق از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،او در ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
ﻋﺮوﺳـﺶ ،ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﻬـﺪی ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
“رﯾﻄﻪ” ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ او وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ آن ﺧﺰاﻧﻪ را ﺑﺎز ﻧﮑﻦ و ﺑﻌﺪ
از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻦ )ﻣﻬﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ(
آن را ﺑﺎز ﮐﻦ.

ﻣﻨﺼﻮر از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،رﯾﻄﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد
در آن ﺧﺰاﻧـﻪ ،ﺟـﻮاﻫﺮات و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی وﺟﻮد دارد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی
آن ﺧﺰاﻧﻪ رﻓﺖ و در آن را ﮔﺸﻮد ،ﻧﺎﮔﺎه
دﯾﺪﻧـﺪ ﭘﯿﮑـﺮ ﻣﻘـﺪس ﺑﯿـﺶ از ﺻـﺪ ﻧﻔـﺮ از
ﺳﺎدات ﻋﻠﻮی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ

ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻫﺮ
ﮐﺪام در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑـﺎﺷﯽ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺸـﻦ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻣﺎﻣـﺎن اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ )ع( و ﻣﻨﺴﻮﺑـﺎن آﻧﻬـﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ.
اﯾﻨـﮏ ﻣﯽﭘﺮﺳـﯿﻢ :آﯾـﺎ ﺑـﺮای اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ
)ع( در ﭼﻨﺎن ﻋﺼﺮ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻪ
راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد؟ و آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑــﺎ ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﺷــﺎﮔﺮد و ﻧﻬﻀــﺖ ﻓﮑــﺮی و
زﻣﯿﻨﻪﺳــﺎزی ﺑــﻪ اﻓﺸــﺎﮔﺮی و آﮔــﺎﻫﯽ
ﺑﭙﺮدازد؟
ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐـﻪ راه ﻣﻌﻘـﻮل و ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨـﺶ ﻫﻤﯿـﻦ راه
ﺑــﻮد و آن ﺣﻀــﺮت ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﯿــﻦ راه را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

ﺟﻠﻮس ﻋﯿﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮان اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع(:

از ﺣـﻮادث ﺗﻠـﺦ و ﺷﯿﺮﯾـﻦ زﻧـﺪﮔﯽ اﻣـﺎم
ﮐـﺎﻇﻢ )ع( در ﻋﺼـﺮ ﻣﻨﺼـﻮر اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻨﺼـﻮر
از اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ )ع( ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در
ﺟﺸﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ در ﻣﺠﻠـﺲ درﺑـﺎر،
ﺑـﺮای ﺳﻼم و ﺷﺎدﺑـﺎش ﺑﻨﺸﯿﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد،
اﻣـﺎم )ع( اﯾـﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎ را رد ﮐـﺮد وﻟـﯽ
ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﺗـﺪﺑﯿﺮ اﻣـﻮر ارﺗﺸﯿـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﯿـﻢ؛ ﺗـﻮ را ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﺑـﺰرگ ﺳﻮﮔﻨـﺪ
ﻣﯽدﻫـﻢ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ ﺑﻨﺸﯿـﻦ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻣـﺎم ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻣﺤـﻞ ﺗﻬﻨﯿـﺖ ﻧﺸﺴـﺖ و
ﺳـﺮﻟﺸﮕﺮان ،اﻋﯿـﺎن و رﺟـﺎل ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ
ﻣﺤﻀـﺮش ﻣﯽرﺳـﯿﺪﻧﺪ و ﺗـﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ و
ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎم )ع( ﺧﺎدﻣﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب آن ﻫـﺪاﯾﺎ را ﺛﺒـﺖ ﮐﻨـﺪ ،در
ﺳـﺎﻋﺖ آﺧـﺮ ﭘﯿﺮﻣـﺮدی ﺻـﺎفدل آﻣـﺪ و ﺑـﻪ
اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮد:
ای ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ
و دﺳﺘﻢ از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺷﻌﺮی
را ﮐـﻪ ﺟـﺪم در رﺛـﺎء ﺟـﺪت اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ
ﺳﺮوده ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﺪاء
ﻣﯽﮐﻨـﻢ ،ﺳـﭙﺲ آن ﺳـﻪ ﺷﻌـﺮ را ﺧﻮاﻧـﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ آن اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
“در ﺷﮕﻔﺘﻢ از آن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪهای ﮐﻪ
ﺗﯿـﺰی آﻧﻬـﺎ در روز درﮔﯿـﺮی ﻋـﺎﺷﻮرا ﺑـﺮ
روی ﭘﯿﮑﺮ ﻏﺒﺎرآﻟﻮدت وارد ﺷﺪﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از آن ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻧﻮان ﺣﺮم در ﭘﯿﮑﺮت ﻓﺮو
رﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧﻮان ،ﺟﺪت را
ﺻـﺪا ﻣﯽزدﻧـﺪ و ﭼﺸﻤﺎنﺷـﺎن ﭘـﺮ از اﺷـﮏ
ﺑﻮد.

ﭼﺮا ﺳﺮ و ﺻﺪای آن ﺗﯿﺮﻫﺎ از ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻘﺪس
و ﺑـﺎﺷﮑﻮﻫﺖ دور ﺷﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ؟”
اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
“ﻫﺪﯾﻪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ”
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺎدم ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧــﺰد رﯾﯿــﺲ )ﻣﻨﺼــﻮر( ﺑــﺮو و ﻣﺠﻤــﻮع
ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آورده ﺷﺪه ﺑﻪ او ﮔﺰارش
ﺑﺪه و ﺑﮕﻮ آﻧﻬﺎ را ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺧﺎدم رﻓﺖ
و ﺑـﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻣﻨﺼـﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﻫﻤـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم ،اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺧﻮدت .اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﻫﻤﻪ آن ﻫﺪاﯾﺎ
را ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎم ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ روش،
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر و درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺪاﯾﺎ و زرق و ﺑـﺮق دﻧﯿـﺎ دل
ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﻫﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
را ﮐـﻪ ﺧـﺎﻃﺮه اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ)ع( ﻗﻬﺮﻣـﺎن و
ﻧﻤـﺎد ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻃﺎﻏﻮتﻫـﺎ را ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎم
ﮐـﺎﻇﻢ)ع( در ﻋﯿـﺪ ﻧـﻮروز ،در درون ﮐـﺎخ
ﻃﺎﻏﻮﺗﯿـﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻈﻠـﻮﻣﯿﺖ ﺣﺴـﯿﻦ)ع(
ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم
ﮐﺎﻇﻢ)ع(

ﭘـﺲ از ﺷﻬـﺎدت اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( ،اﻣـﺎم
ﮐـﺎﻇﻢ)ع( ﺷـﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﭘـﺪر را ﺑـﻪ
ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ـﺪاری از
ـﺎ و ﭘﺎﺳـ
ـﻆ آﻧﻬـ
ـﺎ ،در ﺣﻔـ
آﻧﻬـ
داﻧﺸﮕـﺎه ﺟﻌﻔـﺮی ﺗﻼش ﻓـﺮاوان ﮐـﺮد و ﺑـﺎ
ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف
اﻫـﻞ ﺗﺴـﻨﻦ ،ﺧﻠﻔـﺎ و دﯾﮕـﺮان ،ﻫﻤـﻪ را

ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌــﺎع آﮔــﺎﻫﯽ ﺧــﻮد در آورد،
ﺷـﺎﮔﺮدان ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﺪهاش ﻣﺎﻧﻨـﺪ :ﺻـﻔﻮان،
ﺑﻬﻠﻮل ،ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ و … ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
ـﺪاری از
ـﻪ ﭘﺎﺳـ
ـﻮد ﺑـ
ـﺖ واﻻی ﺧـ
ـﺎ ﻫﻤـ
ﺑـ
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺷﻤﻊ وﺟﻮد ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺑﺮ
روﻧﻖ آن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰودﻧﺪ.

ﻣﺤـﺪث ﻗﻤـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :در دﺳـﺖ ﻣـﺎ ﮐﺘـﺎب
“ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ” ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻮاﻻت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺑﺮادرش اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪه و
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺎ در
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را در
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار )ﭼﺎپ ﻗﺪﯾﻢ( “و
ﺟﻠﺪ دﻫﻢ ﺑﺤﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ  249ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﺎپ
ﺟﺪﯾﺪ” آورده اﺳﺖ.

ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت
آن ﺣﻀـﺮت ،ﺑـﻪ اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺖ و از
ﻣﺤﻀـﺮ او ﺑﻬﺮهﻫـﺎی ﻓـﺮاوان ﺟﺴـﺖ و ﺑـﺎ
ﻣﻨـــﺎﻇﺮات و اﺳـــﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻗـــﺎﻃﻊ و
ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮش از ﺣﺮﯾﻢ وﻻﯾﺖ ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد.
اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ )ع( درﺑـﺎره ﻋﻘـﻞ و ﺧـﺮد و
آﺛﺎر آن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻫﺸﺎم آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ از
ﺳـﯽ ﻓـﺮاز ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ
ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿـﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ژرف
ﻓﮑﺮی اﺳﻼم اﺳﺖ.

اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ در آﻏـﺎز ﻫـﺮ ﻓـﺮاز ،ﺑـﻪ او
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﺎ ﻫﺸﺎم )ای ﻫﺸﺎم(.
در ﯾﮑﯽ از آن ﻓﺮازﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:

“ای ﻫﺸـﺎم ،ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ
ﻫﺴـﺖ ،راﻫﻨﻤـﺎی ﻋﻘـﻞ ،اﻧﺪﯾﺸﯿـﺪن اﺳـﺖ و
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﮐﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺐ ﻋﻘﻞ ،ﺗﻮاﺿﻊ
و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺎداﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﻬﯽ
ﺷﺪهای”.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

