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 یمنتظران حضرت مهد یعباس الگو

 

 :حضرت عباس ینامهارتیز

امر  نیدارد. ا ارتیست که مانند ائمه، نماز زا یازادهامامتنها السالم هیعلحضرت عباس 

است که  نیا شانیدر مورد ا گریمهم د یاست. نکته شانیخاص ا اریبس گاهیجا یدهندهنشان

فرازها از  نیا به .است دهیبه ما رس السالمهیعلصادق مأثوره است و از امام شانیا یمهناارتیز

 :دیحضرت عباس توجه کن ینامهارتیز

 

 

 

 

 
 

 سالم خدا بر عباس: 

الشُّهداءِ و  عِیوَ جَمِ نَیَو ِعبَادِهِ الصّالِح نَیالمُرْسَلِ ائِهِیو أنبِ نَ یسَالمُ اللّه و َسَالمُ َمالئِکتِهِ المُقرَّبِ»

 امبرانیفرشتگان مقرّبش و پسالم خدا و سالم » ؛«... عَلَیْكَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَنَیقِیالصِّدِّ

 ی... بر تو باد اانیکرداران و راستگوو درست دانیشه یههمو  اشستهیمرسلش و بندگان شا

مسلمانان  یاست که همه یواجب یتنها دعا «میقستَالمُ راطَصِال ناهدِإ» «رمؤمنانیفرزند ام

 تیآنها را به راه راست هدا اهندخومیو از خدا  خوانندیخود م یبار در نمازها 10 یحداقل روز

 نَیذراط الَّصِ»: کندیم یراه را به ما معرف نیا یبعد یهی. آمیصراط را بشناس نیا دیکند پس با

 نیا مینیبب دیکه خدا به آنها نعمت داده است. حال با یراه کسان یعنی «مهِیلَعَ متَنعَأ

 و شهدا ن،یقیصد ن،ییّافراد را نب نینساء ا یدر سوره خدا ،هستند یچه کسان افتگانینعمت

 حضرت عباس ینامهارتیز

 سالم خدا بر عباس

 مُواسات عباس یشناسعباسلزوم 

 صبر عباس محض بودن میتسل

 زمانشباهت به امام
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و خطاب  مینیبیم نامهارتیز نی. جالب است که ما هر چهار مورد را در اکندیم یمعرف نیصالح

مرسل و عباد صالح  امبرانیسالم خدا و مالئکه آن هم مالئك مقرب و پ» :مییگویم شانیبه ا

 .رساندیحضرت عباس را م یویژه گاهیفراز جا نیا «بر تو باد نیقیشهدا و صد عیخدا و جم

 محض بودن میتسل: 

لَكَ بِالتَّسْلِیمِ وَالتَّصْدِیقِ  شْهَدُأ» :میدهیشهادت م شانیا لیدر مورد فضا نگونهیا گرید یدر فراز

حضرتت به  یبرا دهمیم یگواه» ؛«وَالْوَفاءِ وَالنَّصِیحَِة لَِخلَفِ النَّبِیِّ صَلَّى اللُّه عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمُرْسَلِ

 دهمیمن شهادت م یعنی «مرسل امبریپ ادگارینسبت به  یرخواهیو وفا و خ قیو تصد میتسل

محض بودن از حضرت  میجز تسل یزیدر مقابل امام معصوم. شما در کربال چ یبود میتو تسل

که وقت نماز را  یآن فرد نیاند. بمتفاوت گریکدیکربال از نظر مقام با  ی. شهدادینیبیعباس نم

عباس تفاوت  رتبا حض رسدیبه شهادت م شانیو در رکاب ا کندیم یادآوری نیحسبه امام

 شانیفلذا ا خداست میامام معصوم تصم میتصم داندیشناس است. معباس اماماست.  یاریبس

باعبداهلل است. أمقام  یکنندهقیبودن، تصد میعالوه بر تسل او .است میکلمه تسل یواقع یبه معن

 نگونهیاما حضرت عباس ا ستادندیزمان خود ااماممقابل در  یاریبس یهازادهامام ،خیدر طول تار

مبادا »( را جمع کرد و به آنها گفت: نیالبن. او روز عاشورا برادرانش )پسران حضرت امستین

آقا امام ماست؛  نیحواستان باشد ا م؛یهست یعل زندانما همه فر دییو بگو دیدچار توهم شو

اند اجازه ندهند امام به گرفت که تا زنده عتیاز آنها ب «که از سر اتفاق برادر ما هم هست یامام

شود  شیموال هیهم شب دنیفرستاد تا در داغ برادر د دانیبرود. برادرانش را خودش به م دانیم

 باشد. كیاو شر بتیو در مص

 صبر عباس: 

َرسُولِهِ وَعَْن أمِیِر الْمُْؤمِنِینَ َوعَنِ الْحَسَنِ َوالْحُسَیِْن صَلَواُت اللِّه عَلَْیهِمْ أفْضََل فَجَزاكَ اللّهُ عَْن »

( شانی)درود خدا بر ا نیو حسن و حس رمؤمنانیو ام امبریپ یخدا از سو» ؛«الْجَزاءِ بِمَا صَبَرْتَ

به  نگونهینامه اارتیز نیا گریدر فراز د «...یکرد صبرکه نیبه خاطر ا ءجزا نیدهد، برتر تیجزا

بلکه  یو پاداش بدهد آن هم نه پاداش عاد ءبه تو جزا تواندیفقط خدا م»: مییگویحضرت م

 یحضرت کجا صبر کرد؟ وقت «یست که کردا یپاداش به خاطر آن صبر نیپاداش را. ا نیباالتر
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رزمنده  كی یبرا زیچ نیترسخت «اوریآب ب» :دستور رزم به او فرمودند یبه جا نیحسامام

اکبر یکه بعد از شهادت حضرت عل میمقاتل دار در .اوریبرو آب ب ندیکه به او بگواست  یهنگام

آقا »عرضه داشت:  السالملیهع نیحسکه به امام ییبه حضرت عباس سخت گذشت تا جا یلیخ

حضرت عباس دستور  یبرا آب «...میاوریآب ب میبرو»امام فرمودند:  «شده است نیسنگ امنهیس

 دهدیخود را از دست م یهاها و چشمدست ،آوردن آب زمان است؛ حضرت عباس در راهِامام

 .فتدین نیزمانش زماست که حرف امام نیچون به دنبال ا

  یشناسعباسلزوم: 

حضرت عباس  گاهیجا« بود که به حقّت جاهل یخدا لعنت کند کس»؛ «لَعَنَ اللّه مَنْ جَهِلَ حَقّك»

حضرت عباس را  گاهیو جا تیکه حقان یلعنت بر کس»: دیفرمایصادق ماست که امام ژهیچنان و

است  لیدل نیبه ا گاهیجا نیا .و مقام حضرت بر ما واجب است گاهیشناخت جا یعنی «نشناسد

نکرد. هرگز به دنبال  یزمانش کوتاهامام یو خشنود تیتبع یبرا یکار چیکه حضرت عباس از ه

 ارتیکه به ز یکه کسان ییجا اد تشو دهیبود که او د نیخدا ا شدن نبود اما خواستِ دهید

 السالملیهع نیحسامام ارتیو بعد به ز دهندیاول به حضرت عباس سالم م روند،یم نیحسامام

 .روندیم

 .زمان استمنتظران امام یالگو ،یواقع یعباس به معن ضرتح

و  میزمان از خودمان را بفهمتا خواست امام میما چقدر تالش کرد میال کنؤاز خودمان س دیبا

 م؟یاعمل کرده شانیخود نسبت به ا فیچقدر به وظا

 نزمابه امام شباهت: 

از  شیامام خود باشد. در روز عاشورا برادرانش را پ هیتا شب کردیعباس همواره تالش م حضرت

 یاکتفا نکرد. در لحظه نیامامش شود اما به ا هیشب دنیفرستاد تا در داغ برادر د دانیخود به م

به سرش زده شده و سر شکافته شده  نیو عمود آهن ریت شیهابه چشم کهیدر حال]شهادت 

 یرا بر زانو شانیآمدند و سر ا شانیسر ا یباال السالملیهع نیحسکه امام یگامهن [بود

 نیامام از علت ا یگذاشت وقت نیسرش را به زم یشان گذاشتند، حضرت عباس با سختمبارك

که سر شما  ستین یکس ،یافتیم نیشما بر زم یبرادرم امروز وقت»عرضه داشت:  دند،یکار پرس
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 از خودمان دیبا .شود هیشب نیحسلحاظ هم به امام نیاز ا خواستیاو م «ردیزانو بگ یرا رو

ما چقدر دنبال  اصالً میآقا هست هیالزمان ظهور کنند، ما چقدر شباگر فردا آقا صاحب میپرسب

 یجمله نیو حرف عاشورا در هم دهیچک اصالً م؟یزمانمان رفتار کنامام هیکه شب میهست نیا

مثل تو  یکیمثل من با  یکی» ؛«مثله عیبایال یمثل»فرمود:  دیزیباعبداهلل نهفته است که به أ

 (۲1طاووس، ص دبنیلهوف، س) «کندینم عتیب

 و دوماً میزمان خود باششدن به امام هیهر لحظه به دنبال شب دیبا است که اوالً نیپس داستان ا

 .میستیاتا در مقابل آنها ب میزمان باش انیدیزیدنبال شناخت ه ب

  عباس مُواسات: 

فَنِعْمَ الْأخُ »مضمون:  نیآمده است به ا شانیدر مورد ا بایز یعبارت نامهرتایاز ز گرید یقسمت در

فهم  یبرا ست؟یمواسات چ مینیاول بب «یکه مُواسات کرد یبود یتو برادر» :دیگویم «الْمُواسِی

 د:یتوجه کن ریز یهاکلمه به عبارت نیا یبهتر معن

 .کنمیو من به تو حسادت م یاما تو ندار دارم یزیمن چ یگاه .1

 نیبه ما هم بده. اسم ا ایخدا میگویم کنم؛ینم یمن ندارم؛ حسود ،یدار یزیتو چ یگاه .۲

 .غبطه و خوب است ،احساس

خود به تو هم  ییندارم از دارا یافهیوظ نکهیاما من با ا یدارم، تو ندار یزیمن چ یگاه .3

را  نیباالتر از ا ایوجود دارد اما دن ایسه حالت در دن نیاست. ا ثاریحالت ا نی. اسم ادهمیم

 :است نیوجود دارد و آن ا عیکه در تش یزیچ فهمدینم

من و تو فاصله انداخته است پس چون  نیمکان هم ب ایو زمان  یدارم اما تو ندار یزیمن چ .4

حالت مُواسات  نیبه ا کنمیمن هم استفاده نم ،یامکان استفاده کن نیاز ا یتوانیتو نم

 .ندیگویم

تا شکم اسب درون آب  یوقت کجا مواسات کرد؟ «یکه مواسات کرد یبرادر یا»: دیفرمایم امام

پس من هم  دیبرادر چون شما آب ندار». انگارگفت: دیتشنه بود اما آب ننوش کهیحال دررفت 

گراست[ اگر ]چون عقل عهیش است؟ شرفتهیحد پ نیتا ا یکدام ساختار اخالق «خورمیآب نم

 یسازتفکر هنوز هم انسان نی. ارفتیبه سراغ آن م کردیم دایتفکر پ نیو ا تیببهتر از اهل
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باعبداهلل شکل أحول محور کربال و  ن،یجهان هر سال در اربع یاجتماع انسان نیو بزرگتر کندیم

که  ییما تمام کرد تا جا یهمه برحق و باطل است. امام در کربال حجت را  اری. کربال معردیگیم

که  یدر آخرالزمان یدارنید. از شهدا )مردگان( کمك خواست فیدر لحظات آخر عمر شر

کار،  یسخت نیسخت است اما هم اریبس شود،یم یدر آن سانسور خبر نیاربع یِآزادگ والیفست

که در آخرالزمان و در  یمنتظر یِدارنیارزش د لیدل نیکرده است به هم میپاداش آن را عظ

خطاب  امبریپ .بدر است دیشه 70برابر با اجر  کند،یم شهیآسان به گناه، تقوا پ یدسترس طیشرا

برتر و  مانشانیکه ا یکسان یمردم از همه نیتربیعج ،یعل یا» :فرمودند نیمنؤرالمیبه ام

و  انددهیرا د امبریکه نه پیدر حال ندیآیکه در آخرالزمان م اندیتر است، کسانکامل شانینقی

که  ییهاهمان کتاب یعنی) یدیدر سف یاهیبه س آورندیم مانیحال ا نیع نه حجّت و امام را در

 (56، ص 77نوار، ج بحاراأل)« .در دستشان است(

 میمراقب باش کامالً دیتر است پس باهم سخت یفرد نیکه سقوط چن میفراموش کن دینبا البته

 نیزمان ادغدغه و خواست امام امروز .میکند، انتخاب کنکه ما را سعادتمند  ستهیشا ییو الگو

 گناه نکردن طیکه شرا مینه تنها گناه نکن یعنیاست که گناه انجام نشود پس سرباز امام بودن 

و  میشو خودمان وارد گود م،یها و نهادها نباشسازمان ،. منتظر دولتمیرا هم فراهم کن گرانید

 ما در آن است. ریکه خ میاستفاده کن نینمؤخود و م نیو حفظ د ازیاز نعمات در راه رفع ن

 پورسخنرانی استاد رائفی

 یمنتظران حضرت مهد یعباس الگوضوع: مو

 بابل ۹۸ نیفرورد ،پوریاستاد رائف یسخنران خالصه و چکیده

 @Mahdiaranتهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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