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بدان كه چون خداوند ودود از راه محبت وجود ،حقايق و قابليّات
مخلوقات را چون ذرات خلق فرمود ،به آنها به زبان بيزباني خطاب
نمود كه" :الست بربكم"؛ آيا من پروردگار شما نيستم؟ (سوره
مباركه اعراف ،آيه  )172آيا من پروردگار شما نيستم كه از لطف و
عنايت ،شما را آفريدهام؟ پس تمام آن ذرات بر حسب مراتب
استعدادات ،زبان به "بلي" گشودند و آنچه در مكنون قابليّتشان بود
بنمودند و آنچه ميخواستند طلب كردند و داده شدند كه و آتاكم
من كل ما سالتموه؛ هر چه را كه خواستيد به شما دادم (سوره مباركه
ابراهيم  -14آيه  .)134و نخستين كسي كه از روي حقيقت و
تحقيق ،رحيق تصديق نوشيد ،يعني نداي "الست" را لبيك گفت و
پيش از همه ذرّات ذُر "بلي" را سفت ،حقيقت محمديه بود؛ چه؛ اول
ما خلق اهلل؛ پيامبر فرمودند :اول چيزي كه خداي متعال خلق فرمود،
حقيقت نوراني من بود (بحاراالنوار( )1صفحه  .)97سپس در اين عالم
"اول ما اجاب اهلل" شد (اولين موجودي كه دعوت خدا را اجابت
كرد) و لهذا اين وجود مسعود در تمام عوالم غيب و شهود بر تمام
مراتب موجود سبقت گرفت.
شخصی خدمتش عرض کرد که :یا رسولاهلل :از چه روی بر همه پیغمبران،
تفضیل داده شدی و حاکی آنکه در آخر همه مبعوث شدی؟
فرمود :برای آنکه در اجابت خدا بر همه سبقت گرفتم (اصول کافی (،)1
صفحه  ،441بحاراالنوار ( ،)15صفحه .)15
و پس از محمد صلوات اهلل علیه علیبنابیطالب علیهالسالم ندای خدای را
"بلی" گفت و پس از آن ،سایر آل محمد علیهالسالم بر حسب مراتب مقرره
خودشان و پس از ایشان سایر آفریدگان از پیغمبران و اوصیای ایشان "کل
علی حسبه" و پس از ایشان سایر خلق از مالئكه و جن و انسان و سایر
اصناف حیوان (علل الشرایع ( ،)1صفحه  ،118بحاراالنوار .)15/16
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پس در آن حال به روایت حضرت امام محمد تقی علیهالسالم از جانب خدا به
همه خلق ،اولین و آخرین ندا شد که بدانید و آگاه باشید کهه امتهی را بهتهر از
امت محمد صلوات اله علیه خلق نفرمودهام ،ولكن این امت مرحومهه ،معصهیت
ما خواهند کرد .به حدی که مستحق عذاب جهنم خواهند گردید .آیا در میهان
این خلق کسی هست که این عاصیان را از ما بخرد و آنها را در قیامت شفاعت
نماید تا به جهنم نروند (این حدیث یافهت نشهد ،ولهی در بحهاراالنوار 44/242
احادیثی است که حدیث مذکور به روشنی از آن مستفاد میشود).
و در بعضی کتب است که چون محمد و آل محمد صهلواتاهللعلیهه در اجابهت
ندای حق بر همهه خلهق سهبقت گرفتنهد ،نهور الههی فهرو گرفهت همهه رات
وجودشان را ،و درخشنده شد ایهن نهور در بیهب و شهودشهان .پهس خداونهد
تكلیف نمود تمام خلق را به اینکه تصدیق نمایند به جاللت و بزرگهی ایشهان.
پس قابلیات خبیثه ،چون این مقام و مرتبه را برای آل محمد صهلواتاهللعلیهه
مشاهده کردند حسد بر آنها بردند و عداوت آنها در دل گرفتند.
کما قال الباقر علیه السالم فی قوله تعالی :ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اهلل
من فضله (یعنی با اینکه نسبت به مردم پیامبر و خانهدانش بهر آن هه خهدا از
فضلش به آنان بخشیده حسد می ورزند؟ سوره مبارکه نسها ،،آیهه  ،)54نحهن
واهلل الناس محسودون؛ (ما آن کسانی هستیم که مردم به ما حسد ورزیدند).
پس در آن حال به واسطه این حسد و عداوت ،ظلمت متراکم شد و آن عالم را
فرو گرفت .پس ندا کرد منادی حق که :آیا هست کسی که متصدی شود و این
ظلمت را برطرف نماید ،نه به قهر و بلبه ،بلكه به مظلومیت و مقهوریت ،یعنهی
به شهادت کلیّه .عرض کردند :بارالها ،شهادت کلیّه چیست؟
فرمود :دور شدن از وطن و تحمل بالیا و محن و با لهب تشهنه کشهته شهدن و
فرزندان و برادران و یاران خود را کشته دیدن و از دشمنان ،دشهنام شهنیدن و
اموال بارت کردن و زن و فرزند اسیر شهدن و در بازارهها در میهان نامحرمهان
گشتن و سر در طشهت طال در مجلهس شراب گذاشهتن و چوب خیزران بر او
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پس به دست رسول خدا داده شد تا امضا ،نماید و چون پیغمبر این عهدنامه
را مطالعه فرمود ،رنگش تغییر کرد و آثار خون در چهره انورش ظاهر گردیهد
و گریست ،گریستن شدیدی؛ پس فرمود که :راضی شدم به آن ه خهدا بهرای
ما راضی است و بر این مصیبت صبر مینمایم ،چه در ازایهش تهروید دیهن و
شفاعت مذنبین است .پس به خاتم مبارکش آن عهدنامهه را مههر فرمهود در
حالی که بی اختیار چشمش اشكبار بود.
پس آن صحیفه عهدنامهه را بهرای پهدرش علهی علیههالسهالم آورنهد ،او نیهز
گریست و فرمود :مالی و الل ابی سفیان (یعنهی؛ مها را بها آل ابوسهفیان چهه
کار؟!) ،پس فرمود که :راضی شدم به آنچه خدا و رسول صلواتاهللعلیهه بهه
آن راضی شدهاند .پس آن صحیفه را امضا ،فرمود و به خاتم شریف مهر کرد.
پس آن صحیفه را به نزد مادرش فاطمه زهرا سالماهللعلیها آوردند .چهون بهر
مضمونش اطالع بههم رسانید .گریست .گریستن شهدیدی و بیههوش شهد و
چون به هوش آمد از دل پر سوز ،ناله "وا ولداه وا حسیناه!" بر کشید و چهون
مالحظه فرمود که در عوض این مصیبت عظمی ،تروید دین و شفاعت کبری
است ،فرمود :راضی شدم به آن ه خدا و پیغمبر و علی به آن راضی شدند.
پس آن صحیفه را به نزد امام حسن علیهالسالم آورنهد او نیهز گریسهت پهس
راضی شد و مهر کرد.
پس تمام انبیا و اوصیا و مالئكه این صحیفه را مهر کردند و ایهن مضهمون را
در دفاتر ملكوت ثبت نمودند.
پس منادی حق ندا کرد :اي معاشر خلق! "هذا الحسينبنعلييبين

زدن و دختر به کنیزی خواستن و معجر از سر خواهران کشیدن و اطفال از
تشنگی مردن و تیر بر حلقوم طفل شش ماهه خوردن و دستهای برادر
بریده دیدن و فرق جوان هیجده ساله شكافته مشاهده کردن و ناله العطش
العطش از کودکان شنیدن و به دوازده ضربت ،سر از عقب جدا ساختن و
بدن را برهنه کردن و در آفتاب انداختن و اسب بر آن تاختن.
پس چون اهل آن عرصه این تفسیر را شنیدند بر خود لرزیدند و از قبولش
رمیدند و خود را قابل تحمل آن ندیدند.
کما قال" :انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض و الجبال فابین ان
یحملنها و اشغلن منها" (یعنی؛ ما بار امانت الهي را بر آسمانها و زمين
و كوهها عرضه داشتيم ،آنها از حمل آن سربرتافتند و از آن
هراسيدند ،سوره مبارکه احزاب ،آیه .)72
عرض کردند :بار الها! ما نتوانیم این بار را بكشیم و این کار را از پیش
برداریم .و به روایت امام محمد تقی علیهالسالم جوابی عرض نكردند ،بلكه
ساکت شدند.
پس دوباره به ایشان ندا شد هیچ کس جواب نداد تا دفعه سوم که ندا
شدند به ندای عظیمی ،که :کیست مرد این کار و مشتری این بازار و
کشنده این بار؟ یعنی کیست قبول کننده شهادت کلیّه .تا در روز قیامت
لوای شفاعت کلیه به دستش دهم تا این عاصیان را از دوزخ برهاند و به
درجات بهشت بنشاند؟ و مع لك کسی این ندا را نیز اجابت نكرد ،مگر
گلگون قبای صحرای کربال ،حضرت ابیعبداهلل علیهالسالم.
پس عرض کرد که :بار الها! من این بار میکشم و این کار میکنم؛ یعنی در
راه تو جان و مال و عیال و اوالد می بازم و با هرگونه محنت و بال میسازم
و جان این گناهكاران را میخرم تا به آتش جهنم نسوزند.
و به روایتی آن است که چون عرض کرد که :من می خرم ایشان را ،ندا آمد
که :یا حسین بم تشتریهم و تشفعهم و تغتقهم من النار (یعنی ای حسین!
با چه چیز ایشان را میخری و شفاعتشان میکنی و از آتش جهنم آزادشان
مینمایی؟!) به چه چیز می خری آنها را؟
ندا آمد که :هیچ چیز که در نزد تو عزیز است.
ندا آمد که :هیچ چیز در نزد من از جان عزیزتر نیست.
عرض کرد که :جان میدهم و امت را میخرم.
خطاب رسید که :به جان ،مردان را میخری ،زنان را به چه میخری؟
عرض کرد :زنان و دختران خود را میدهم در راه تو ،تا اسیر کنند و در
شهرها بگردانند.
خطاب آمد که :جوانان آنها را به چه میخری؟
عرض کرد که :جوانان خود را میدهم تا در راه تو کشته شوند.
ندا آمد که :اطفال آنها را به چه میخری؟
عرض کرد :طفل شیر خوارهام را میدهم ،تا با لب تشنه تیر بر حلقومش
زنند.
پس حضرت رب االرباب ،در این باب از آن جناب عهد و پیمان گرفت و این
عهد در صحیفه نوشته شد.
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ابيطالب هو حبيبي و وليي و صفوتي و وديعتي فييكم احبيوه و
اعزوه و ال تخالفوه و التنكروا عليه" .اينك دوست من ،حسيين
بن علي است كه به جان و مال و فرزند و عييال شيما را از مين
خريد پس او را دوست بداريد و عزيز بشمريد.

پس اول کسی که این ندا را اجابت کردن محمد صلواتاهللعلیه و آل محمهد
علیهالسالم بودند .و پس از ایشان شیعیان و دوستان آنها بودند و از اینجاست
که فرمود :حسین علیهالسالم را در دلهای دوستانش محبتی است پوشهیده
و چون منافقان این منزلت بلند را برای حسین علیهالسالم دیدند ،بر بغه و
حسد و عداوتشان بیفزود و نتوانستند که خودداری نمایند ،عرض کردند کهه:
آیا این تكلیف ،یعنی محبت و اطاعهت حسهین علیههالسهالم ،از روی جبهر و
اضطرار است یا از روی میل و اختیار؟
خطاب رسید کهه :ما كسي را به اضطرار تكليف نميفرمائيم؛ "فمن شاء
فليومن و من شاء فليكفر" يعني؛ پس هر كيس مييخواهيد ايميان
بياورد و هر كس مي خواهد كافر شود (سوره مبارکه کهف ،آیه )29
عرض کردند :ای پروردگار ما! چون چنین است ،ما رضا نمیدهیم که حسین
بر ما حاکم و امیر باشد ،بلكه اگر در طاعت ما نیاید او را میکشیم.
و از این سخن ،ارکان وجود متزلزل شد و مالئكه و انبیها و اولیها گریسهتند و
هم و بم در دلها داخل گردید و سینهها تنگ شد و آثار خشوع و انكسهار و
تغییر و تكدیر در همه چیزها نمودار گشت .پس ندا آمهد کهه :ای منافقهان و
اشقیا! کدام یك از شماها متصدی این عمل شنیع خواهد شد و لعنت ابهدی
و عذاب سرمدی مرا خواهد خرید؟
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یزیدبنمعاویه ،لعنهاهللعلیه ،عرض کرد کهه کششهنده حسهین و کشهنده بهار
لعنت ابدی منم؛ در خزانه خواهم گشود و لشكر به کربال خواهم فرستاد ،تها
سر از بدن حسین جدا سازند و بر نیزه کننهد و عیهالش را اسهیر کهرده بهه
مجلس خود خواهم برد و چوب خیزران بر لب و دندانش خواهم زد.
پس تمام اهل آن عرصه چون این جرأت از آن شقی دیدند و این سخنان از
وی شنیدند ،او را لعنت کردند و بر حسین گریستند و صدای ناله و گریه از
مالئكه بلند شد و از خدا سوال کردند که این بلیّه را از حسین علیههالسهالم
بگرداند.
خطاب به امام حسین علیهالسالم رسید کهه :اگر خواهي اين بليه را از تو
بگردانيم و از نام و درجه ات چيزي نكاهيم .عرض كرد :الهيا! ميي-
خواهم در راه رضاي تو روزي هزار كرّت كشته شوم تا ديين كاميل
گردد و شريعت جدّم رواج يابد و فرداي قيامت ،عاصييان اميتش را
شفاعت نمايم.
و به عبارتی دیگر می خواهم تا این جسم والیهت را بهه فهدای روال والیهت
نمایم ،این ظاهر را به فدای باطن نمهایم و هیكهل توحیهد را نثهار حقیقهت
توحید نمایم.
و از این جهت بود که در روز عاشورا ،تمام اصناف خلق ،از جنّ و ملهك بهه
مددش آمدند و خواستند که وی را یاری نمایند ،قبول نفرمود و فرمود کهه:
مي خواهم به عهد خدا وفيا نميايم .كيه در آن حيال صيحيفهاي از
آسمان به دستش افتاد .پس چيون آن را گشيود ،دييد كيه هميان
صحيفه عهدنامه است كه در عالم ذرّ نوشته شده به اين مضمون:
"ان اهلل اشتري من المومنين انفسيهم و اميوالهم بيان لهيم ال نيه
يقاتلون في سبيل اهلل فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقا في التيوراه
و االن يل و القرآن و من اوفي بعهده مين اهلل فاستبشيروا ببييعكم
الذي بايعتم به و ذلك هوالفوز العظيم* التائبون العابدون الخاميدون
السائحون الراكعون الساجدون االميرون بيالمعروف و النياهون عين
المنكر و الحافظون لحدود اهلل و بشرالمومنين" (يعنيي؛ خداونيد از
مؤمنان ،جانها و اموالشان را خريداري كرده كه در برابرش بهشيت
براي آنان باشد؛ به اينگونه كه دراه خدا پيكار ميكنند ،ميكشند و
كشته ميشوند .اين وعده حقي است بر او كه در تورات و ان ييل و
قرآن ذكر فرموده .چه كسي از خدا بيه عهيدش وفيادارتر اسيت؟
اكنون بشارت باد بر شما به دادوستدي كه با خدا كيردهاييد و ايين
است آن پيروزي بزرگ توبهكنندگان ،عبيادتكننيدگان ،سيپاس-
گويان ،روزهداران ،ركوعكنندگان ،سي دهآوران ،امركننيدگان بيه
كارهاي پسنديده نهيكنندگان از ناپسندي و حافظان حدود الهي ،
مؤمنان حقيقياند و بشارت ده به اين چنين مؤمنيان ،سهوره مبارکهه
توبه ،آیه  111و )112
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پس نظر در پشت آن صحیفه کرد ،نوشته دید به خط واضح روشن که:
"یا حسین نحن ما حتمنا علیك الموت و ما الزمنها علیهك الشههاده فلهك
الخیار و ال ینقص حظك عندنا فان شهتت انصهرف عنهك ههذه البلیهه" ای
حسین! ما کشته شدن را بر تو حتم نفرمودهایم (و شهادت را بهر تهو ملهزم
نساختهایم) اختیار تو راسهت ،اگهر خهواهی ایهن بلیّهه از تهو بگهردانیم و از
درجهات چیزی کم نگردانیم.
فاعلم؛ انا قد جعلنا السموات و االرضین و المالئكه کلهم فی حكمهك ،فهامر
فیهم بما ترید من إهالك هوال ،الكفره الفجره؛ ای حسین! ما آسهمانهها و
زمینها و فرشتگان را در حكم تو قرار دادهایم ،پس به هر امری خواهی (از
نابودی آن کافران ستمكار) آنها را بفرما.
فاذا بالمالئكه قد ملووا بين السماء و االرض ،بايديهم حراب من النار
ينتظرون لحكم الحسين و امره؛ پس آن بزرگوار نظر فرمود و دييد
كه مالئكه پر كردهاند ميان آسمان و زمين را و به دسيت آنهاسيت
حربههايي از آتش و همه منتظرند كه او حكم بفرمايد بيه هالكيت
اين كافران.
پس چون آن امام مظلوم این بدید ،صحیفه را به سوی آسهمان انهداخت و
عرض کرد :یا رب! وددت ان اقتل و اخیی سبعین الف مهره فهی طاعتهك و
محبتك و انی قد ستمت العیاه بعد قتل االحبه (یعنی؛ الها! دوست دارم در
راه طاعت و محبت تو ،هفتاد هزار مرتبه کشته شوم و زنهده گهردم .همانها
من بعد از مرگ دوستان ،از زندگی به ستوه آمدم).
پس چون ثبات آن امام کاینات بر تمام اهل عالم رات ظاهر شهد ،منهادی
حق ندا در داد که ای معاشر خالیق! چون دانسهتید رتبهه و مقهام و ثبهات
حبیب من حسین علیهالسالم را ،اکنون بدانیهد کهه انصهار او انصهار مهن و
لشكر او لشكر منند ،آیا کیست آن کس که او را یاری نماید و قهدم همّهت
در نصرت او ثابت دارد و مانند او دل از جان و مال و عیال بردارد؟
پس از میان همه خلق هفتاد و اندی از جای برخواستند و قد مردانگی علم
کردند و عرض کردند:
الهنا و سيدنا! ها نحن ننصر حبيبك و نبدل انفسينا فيي حضيرت
وليك (يعني؛ پروردگارا! ما حبيب تو را ياري مينماييم و جانهياي
خويش را در برابر درگاه ولي تو ،فدا ميكنيم).
ما او را ياري مينماييم و دفع شر دشمنان از وي ميكنيم و تا جان
در بدن داريم ،در راه محبتش ميكوشيم .پس خطياب رسييد كيه:
هنيئاً لكم (يعني؛ گوارا باد بر شما) ،شيماييد انصياراله و شيماييد
خليل اهلل .پس مشاهده نماييد در جايي كه به شماها كرامت خواهم
فرمود.
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